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 الشاهد الواحد بعد الخمسمائة

  أما ترى حيث سهيٍل طالعا
  : وبعده

  نجمًا يضيء آالشهاب ساطعا

ه   ث إلي رور بإضافة حي هيل مج درة، وس رد بن ى مف ث مضافٌة إل ى أن حي ث  . عل اء حي وز بن ذه الصورة يج ي ه وف
  .وإعرابها

موجود، فتكون حيث مبنية مضافة إلى الجملة، وهي هنا على : برفع سهيل على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: وروي
  .هذا محصل آالم الشارح المحقق. آل تقدير وقعت مفعوًال لترى، ال ظرفًا له

ًا ال يخرجه عن  هذا البيت أنشده الكسائي وجعل حيث اسمًا ولم يعربه، ألن آونه اسم: قال أبو علي في إيضاح الشعر
إن قلت    ". من لدن حكيٍم خبير: "البناء، آقوله تعالى رى، ف مًا     : يريد أن موضع حيث النصب بت ا جاء اس إن حيث إنم

د حكى    .فالجواب أن ذلك قد جاء اسمًا في غير الشعر . في الشعر، وقد يجوز أن تجعل الظروف أسماًء في الشعر وق
. فهذا قد جاء في الكالم. هي أحسن الناس حيث نظر ناظٌر، يعني الوجه :أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه أنهم قالوا

  .آما تقدم" اهللا أعلم حيث يجعل رساالته: "ومما جاء مفعوًال به قوله تعالى

 الطويل : مذهب البصريين أنه ال يجوز إضافتها إلى المفرد، وما سمع من ذلك نحو: وقال أبو حيان في االرتشاف

  حيث لي العمائم
  
  .وأجاز الكسائي اإلضافة إلى المفرد قياسًا على ما سمع من إضافتها إلى المفرد. ادرن

  
مجرور  : مفعول به لترى، وسهيل: والذي أراه أن الرؤية بصرية، وأن حيث. وال يخفى أن إعراب هذا الشعر مشكل

ان قل  . حال من سهيل: بإضافة حيث إليه، وطالعًا ٌر في     ومجيء الحال من المضاف إليه، وإن آ ه آثي د ورد من يًال، فق
  .الشعر

  
  الطويل : قال تأبط شرًا

  فيا خير مسلوٍب ويا شر سالب  سلبت سالحي بائسًا وشتمتنـي
  

  .حاٌل من الياء: فبائسًا
  

  الكامل : قد جاء الحال من المضاف إليه في نحو ما أنشده أبو زيد: قال أبو علي في المسائل الشيرازيات
  حلق الحديد مضاعفًا يتلهب  عليهـمعوٌذ وبهثٌة حاشدون 

  
  .حال من الحديد: ومضاعفًا

  
ا  . مثل هذا إنما يكون على توهم إسقاط المضاف، اعتبارًا بصحة الكالم دونه: وقال الشاطبي في شرح األلفية ومن هن
  الطويل : أجاز الفارسي في قول الشاعر

  ايضم إلى آشحيه آفًا مخضب  أرى رجًال منهم أسيفًا آأنمـا
  

د    : أن يكون مخضبًا حاًال من الهاء في آشحيه، وهو مضاف، ولكنه في تقدير ى آشحيه فق يضم إليه، ألنه إذا ضمه إل
ال ه ق ه، فكأن دم: ضمه إلي ا تق ائٌز آم دير حال من المجرور بحرٍف، وهو ج ي التق و ف ه، فه ذلك جعل . يضم إلي وآ

  .من الحديدحاًال " حلق الحديد مضاعفًا يتلهب: "مضاعفًا من قوله
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وآذلك المعنى هنا، فجاء طالعًا حاًال من سهيل على توهم أنه مفعول وسقوط حيث، فيكون نجمًا على هذا بيانًا لسهيل  
  .ويجوز أن يكون منصوبًا على المدح. أو بدًال منه

  
رى، أو حال من س      : ونقل الدماميني في الحاشية الهندية عن شارح اللباب أن طالعًا ان لت ه ث هيل، إن جعلت  مفعول ب

  الوافر : حيث صلة، بمنزلة مقام في قوله
  نفيت عنه مقام الذئب

  
ويجوز أن يكون   . مكانًا مختصًا بسهيل حال آونه طالعًا: وإن لم يجعل صلة يكون حاًال، والعامل معنى اإلضافة، أي

: ية في مكان سهيل طالعًا، قلتأما تحدث الرؤ: حيث في البيت باقيًا على الظرفية، وحذف مفعول ترى نسيًا آأنه قيل
ود      جعل العامل معنى اإلضافة غير مرضي عندهم، وآذا القول بزيادة حيث، واألولى أن تجعل الحال من ضميٍر يع

  .هذا آالم الدماميني. تراه طالعًا: إلى سهيل، حذف هو وعامله للداللة عليه، أي
  

ه ضعيفة      من جر سهيل نصب طالعًا: وقال اللبلي في شرح أدب الكاتب   .حاًال من حيث، ألن الحال من المضاف إلي
وال يجوز . وإن جعلت ترى بمعنى تعلم، آان طالبًا مفعوًال ثانيًا. حيث سهيل طالعًا فيه، وحيث مفعول ترى: والتقدير

  .أن يكون حيث ظرفًا لفساد المعنى
  

ة، ويكون        : وقال العيني ى المفعولي ة أو عل ى الظرفي ا منصوٌب عل ث،      حيث معرب إم ه األول حي ة مفعول رى علمي ت
اً   : ومفعوله الثاني طالعًا، أو تكون ترى بصرية، فتكون حيث    ه، وطالع وًال ب ث، ال من سهيل ألن      : مفع اًال من حي ح

  .هذا آالمه. الحال من المضاف إليه ضعيفة
  

د طلوعه تنضج     نجٌم: وسهيٌل. وأما إن رفع سهيل فطالعًا حاٌل من ضمير خبر سهيل، ونجمًا منصوب على المدح عن
دة  : مرتفعة، فيكون ساطعًا: شعلة من نار ساطعة، أي: والشهاب. الفواآه، وينقضي القيظ اًال مؤآ ا    . ح زة في أم والهم

  .وهذا الشعر لم أعرف قائله، واهللا سبحانه وتعالى أعلم. لالستفهام
  

  البسيط : وأما قوله: وقال التبريزي في شرح الكافية الحاجبية
 فأنظـور من حيث ما سلكوا أدنو  يدني الهوى بصريوأنني حيث ما 

  
ا   رد فم ره        . من حيث السلوك   : مصدرية، أي : فمن جوز إضافته إلى المف دأ وخب ه في محل المبت ومن ال يجوز يجعل

  .محذوف، فيكون مضافًا إلى الجملة، أو ما زائدة
  

ان في االرتشاف     و حي ا حيث شرطها أن ت      : وقال أب ي تضاف إليه ة الت ة،      والجمل ة، مثبت ة اسمية، أو فعلي كون خبري
  .فأما قوله من حيث ما سلكوا فما زائدة. مصدرة بماض، أو مضارع مثبتين، أو منفيين بلم، أو ال

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني بعد الخمسمائة

  الطويل 
  لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم

  
  : هذا صدر، وعجزه

  فشد ولم تفرغ بيوٌت آثيرٌة
  



 4

ا في موضع جر بإضافة        على أن ح ت، فإنه يث المضافة إلى الجملة والمفرد، قد تفارق الظرفية، فتجر، آما في البي
ز     ". اهللا أعلم حيث يجعل رساالته  : "لدى إليها، وقد تنصب على المفعولية آما في قوله تعالى ى التميي د تنصب عل وق

  .هي أحسن الناس حيث نظر ناظٌر، يعني وجهًا: آما في
  

 : والغالب آونها في محل نصب على الظرفية، أو خفض بمن، وقد تخفض بغيرها آقوله: شام في المغنيقال ابن ه
  لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم

  
، إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان "اهللا أعلم حيث يجعل رساالته: "وقد تقع مفعوًال به وفاقًا للفارسي، وحمل عليه

أعلم نفسه، ألن أفعل          . ال شيئًا في المكانالمستحق لوضع الرسالة فيه  أعلم ال ب ه ب دلوًال علي م محذوفًا م وناصبها يعل
ولم تقع اسمًا إلن، خالفًا البن مالك، . فإن أولته بعالم جاز أن ينصبه في رأي بعضهم. التفضيل ال ينصب المفعول به

  الخفيف : وال دليل له في قوله
 وأمـان يه عـزٌةه حًمى فـ  إن حيث استقر من أنت راعي

  
ك : قلنا. يؤدي إلى جعل المكان حاًال في المكان: فإن قيل. لجواز تقدير حيث خبرًا، وحمى اسمًا إن في  : هو نظير قول

  .إن في يوم الجمعة ساعة اإلجابة: ونظيره في الزمان. مكة دار زيد
  

ا والغالب آونها في محل نصب على الظرفية أو خفض بمن، بقي عليه خفض: وقوله ان    . ها بالباء وبغيره و حي ال أب ق
  الطويل : إنها جرت بمن آثيرًا، وبفي شاذًا، نحو: في االرتشاف

  فأصبح في حيث التقينا شريدهم
  

  الطويل : قال. وبعلى
  سالٌم بني عمٍرو على حيث هامكم

  
  الخفيف : وبالباء، نحو

  آان منا بحيث يعكى اإلزار
  

  : وبإلى، نحو
  أم قشعم إلى حيث ألقت رحلها

  
ه    ا في قول ا    : "وأضيفت لدى إليه دى حيث ألقت رحله ال     ". ل ة أن يق دليل في اآلي ام ال ث،    : وتم ال يجوز أن تكون حي

ا ليست بصفة،    . ظرفًا، ألن علم اهللا ال يختص بمكان دون مكان وال يجوز أن تكون مجرورة بإضافة أعلم إليها، ألنه
ل التفضيل  ي إضافة أفع رٌط ف ي ش وز. وه ي    وال يج ل النصب ف ل التفضيل ال يعم ه، ألن أفع ون منصوبة ب أن تك

م، أي  . الظاهر ه أعل م حيث    : وإذا بطل ذلك تعين أن يكون منصوبًا على المفعول به، بفعل مقدر، دل علي م يعل اهللا أعل
  الطويل : يجعل، آقوله

  وأضرب منا بالسيوف القوانسا
  
  .أضرب منا يضرب القوانس بالسيوف: أي
  

اق    . فإنه ال مانع من عمل أعلم في الظرف: اقسي أن تكون باقية على الظرفية، قالوجوز السف ه ب ي أن والذي يظهر ل
ه   ى ترآ د  . على ظرفيته، واإلشكال إنما يرد من حيث مفهوم الظرف، وآم موضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل عل وق

  .قدم الدليل القاطع في هذا الموضع
  

ه   ال دليل له في قوله : وقوله د أن حيث في دم، وحمى     : إن حيث استقر إلخ، يري ر مق اسم إن مؤخر   : ظرف، وهو خب



 5

يهم       : ويرد عليه أن هذا الحمل غير مراد، وإنما المعنى. إن عندك زيدًا: آقولهم ٌة أنت راع ه جماع ًا استقر في إن مكان
  .المكان المحمي من المكروه: والحمى. فتأمل. وحافظهم، هو حًمى فيه العزة واألمان

  
ا          : وقد ذآر أبو حيان في تذآرته أن حيث أس بإيراده ث، فال ب رين لحي دأ، وأورد مسائل تم ع مبت أن، وتق تقع اسمًا لك

ل : هنا، قال ب، وهو نائب عن                 : إذا قي ره طي ذي خب ان ال ه اسم المك الرفع، ألن ى حيث ب م عل ٌب؛ حك حيث نلتقي طي
ا مجهول ناصبه       ب، وآخرهم ره طي ي، تلخيصه  موضعين أسبقهما محدود، خب ه طيب     : نلتق ذي نلتقي في . الموضع ال

  الرجز : وقال الشاعر
 من جانبيه وعالن ووعـل  آأن حيث نلتقي منه المحـل
    ثالثًة أشرفن في طوٍد عتل

  .ثالثة خبر آأن: أنشد هذا الشعر هشام، وقال

فعلى األول أبطل . وعمرورفع زيد ونصب عمرو، ونصب زيد : إن حيث زيد ضربت عمرًا، ففيها وجهان: وإذا قيل
ه الضرب        بقهما يطلب ين أس ن محل د ع ة زي ث لنياب دًا بحي ع زي رًا بضربت، ورف الم، ونصب عم اهر الك ي ظ إن ف

  .إن في المكان الذي فيه زيد ضربت زيدًا: وآخرهما يرفع زيدًا، وتقديرها

ول ائي يق ر: والكس م، وال خب يس إلن اس ن ع . ل ن م م تك ة عن ضربت، إذ ل ا مبطل الألنه ل األفع والبصريون . وام
  .ضربت، سد مسد ضاربًا أنا: والفراء يقول. يضمرون الهاء مع إن، ويجعلون الجملة الخبر

د        : يقال: وقال هشام اء وخفض زي تح الث ٍد عمرو بف رو، وحيث زي ا  . حيث زيٌد عمرٌو، بفتح الثاء ورفع زيد وعم وأم
ول الفتح مع رفع زيد فمفارٌق للقياس، يجري مجرى قول من   دًا،         : يق ا زي اء ويخفض به رو، فيضم الث ٍد عم حيث زي

 :قال

  أما ترى حيث سهيٍل طالعًا
  

ا       ع سهيل، آم اء يوجب رف وقد حكوا عن العرب حيث سهيٍل بضم الثاء وخفض سهيل، وهو فاسد العلة، ألن ضم الث
  .صح علةوال ينبغي أن يبنى إال على األآثر، واألعرف واأل. أن فتح الثاء يوجب به خفض سهيل

  
ين أحدهما      : وإذا قيل ا عن محل إن حيث أبوك آان أخوك، رفع األخ بكان وحيث خبر آان، واألب رفع بحيث لنيابته

دير   ان، والتق ن آ ة ع ع األب، وإن مبطل ر راف ان، واآلخ ر آ وك  : خب ان أخ وك آ ه أب ذي في ان ال ي المك   .إن ف
ر إن، و    ان،         ويجوز إن حيث أبوك آان أخاك، فأخاك اسم إن وحيث خب ر آ ان، وحيث خب الراجع من آ ع ب وك رف أب

  .إن أخاك في المكان الذي آان فيه أبوك: والتقدير
  

ل  ة عن              : وإذا قي األب، وحيث نائب ائم ب ع ق ر إن، ورف إن وجالس خب ائم أخاك جالس، نصب األخ ب وك ق إن حيث أب
  .صلة الجالس وهو األسبق، وآخرها صلة قائم: أحدهما: محلين

  
ى الحال     إن حيث أبو: ويجوز ًا نصٌب عل ك قائمًا أخاك جالس، األخ وجالس على ما آانا عليه والجواب األول، وقائم

  .من أبيك، وحيث متضمنة لمحلين أولهما صلة الجالس وآخرهما رفع لألب
  

وز اك : ويج ًا، أخ اك جالس ًا أخ وك قائم ث أب ع األب : إن حي ي راف ر إن، وه ث خب م إن وحي ًا. اس ال األب، : وقائم ح
  .حال األخ: وجالسًا

  
ائم،     : إن حيث أبوك قائم أخاك جالسًا، أخاك: ويجوز ا صلة ق ر إن وآخرهم اسم إن، وحيث متضمن محلين أولهما خب

ًا أخاك   : وإن فتحت ثاء حيث وأضيفت، قيل. وقائم رفع بأبيك، وجالسًا نصب على الحال من أخيك إن حيث أبيك قائم
  .ى ما أورده أبو حيانانته. جالٌس وجالسًا، على التفسير المتقدم
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دأ  : وقال في االرتشاف ه، وال مبت ا       . لم يجىء فاعًال، وال مفعوًال ب ث، منه ى حي ون صورًا عل رع الكوفي د ف حيث  : وق

  .نلتقي طيب
  

  .ثم ذآر بعض ما أورده في التذآرة
  

 : مما قبله ومما بعدهوالبيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، وال بد من إيراد شيء مما قبله ليتضح معناه وهذه أبيات 
  بما ال يؤتيهم حصين بن ضمضم  لعمري لنعم الحي جر علـيهـم
 فال هو أبداهـا ولـم يتـقـدم  وآان طوى آشحًا على مستكنٍة

 عدوي بألٍف من ورائي ملجـم  سأقضي حاجتي ثم أتقـي: وقال
 لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم  فشد ولم تفزع بـيوٌت آـثـيرٌة

 له لبٌد أظفـاره لـم تـقـلـم  شاآي السالح مقـذٍف لدى أسٍد
 يظـلـم سريعًا وإال يبد بالظلم  جريٍء متى يظلم يعاقب بظلمه

ة      : وجر. أراد بالحي حي مرة من بني ذبيان رة، وهي الجناي واتيهم . فعل ماض من الجري وافقهم : وي ن   . ي وحصين ب
ذا      هو ابن عم النابغة الذبياني، وآانت جنايته أن: ضمضم ع حصيٌن ه ة عبس، امتن ه لما اصطلحت قبيلة ذبيان مع قبيل

ن ضمضم، وهو أخو حصين، فحلف           ل هرم ب ان قت من الصلح، واستتر من القبيلتين، ألن ورد بن حابس العبسي آ
  .حصيٌن ال يغسل رأسه حتى يقتل وردًا أو رجًال منهم

ه   م أن ا عل ن ضمضم، فلم زل بحصين ب ي عبس، فن ٌل من بن ل رج م أقب تقض، فسعى ث اد الصلح ين ه، فك عبسي قتل
ريين  نان الم ن س رم ب وف وه ن ع ارث ب ة الح ل الدي لح، وتحم ه. بالص ر بقول دحهم زهي ذا م ي: وله نعم الح   .ل

ة         د المائ ين بع ادس والخمس اهد الس ي الش ًال ف ببها مفص ى س يدة وعل ذه القص ى ه الم عل دم الك د تق   .وق
ان ضمير ح    " وآان طوى آشحاً : "وقوله خ، اسم آ ال  : والكشح . صين إل ذا، أي    : الخاصرة، يق ى آ : طوى آشحه عل

تكنة . أضمره في نفسه تترة : والمس تترة    : أي. المس ى غدرٍة مس ه . أضمر عل داها   : "وقول ا أظهر   : ، أي؟" فال هو أب م
  .الغدرة المستكنة، وال تقدم فيها قبل الصلح

تم  : بجيمين، أي": ولم يتجمجم: "وروى ا آ ا . لم يتنهنه عما أراد مم م وق م       : أي: ل األعل ا أضمر، ول دم فيم دع التق م ي ل
  .يتردد في إنفاذه

  .وشرح هذين البيتين تقدم في الشاهد السادس واألربعين بعد المائتين

ل عبسي،         : وحاجته. ضمير حصين: إلخ، فاعل قال" وقال سأقضي حاجتي: "وقوله ان أضمره في نفسه من قت ا آ م
ه "راءهم ملٌكوآان و: "أمامي آقوله تعالى: وورائي، أي ه عذابٌ   : "، وقول يم،    : وملجم ". ومن ورائ روى بكسر الج ي

م  . بألف فرس ملجم، وأراد بها فرسانها: ويروى بفتح الجيم، أي. بألف فارس ملجم فرسه: أي ال األعل أي سأدرك  : ق
ارس، أي  ين عدوي    : ثأري، ثم ألقى عدوي بألف ف ي وب م بين ال . أجعله ه وب    : يق ه بين ه، أي، جعل اه بحق ه اتق وجعل  . ين

ى       ى المعن ه عل ر الشعر لجاز تأنيث ذآر ويؤنث     . ملجمًا على لفظ ألف فذآره، ولو آان في غي ا ي ًا مم ك ألن فرس   .وذل
رة، أي        : فشد إلخ، أي: وقوله وت آثي زع بي م تف ه، ول ك الرجل العبسي فقتل ه     : حمل حصيٌن على ذل ر قوم م أآث م يعل ل

ل   اًء وقبائ ول . بفعله، وأراد بالبيوت أحي ه لفزعوا، أي   ل : يق وا بفعل دعوا حصينًا       : و علم م ي اثوا الرجل العبسي ول ألغ
  .وإنما أراد زهير بقوله هذا أن ال يفسدوا صلحهم بفعله. يقتله

ة  : آنية الحرب، ويقال": وأم قشعم. "حيث آان شدة األمر، يعني موضع الحرب: ، أي"حيث ألقت رحلها: "وقوله آني
  .المنية

ى د عل: والمعن ا  أن حصينًا ش ا الرحب ووضعت أوزاره ين حطمت رحله د الصلح، وح ه بع ى الرجل العبسي فقتل
ى      : هو دعاء على حصين، أي: ويقال. وسكنت عدا على الرجل العبسي بعد الصلح، وخالف الجماعة، فصيره اهللا إل

  .ثبتت وتمكنت: هذه الشدة ويكون معنى ألقت رحلها على هذا
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  .وتفزع على روايته بالبناء للفاعل. هذا آالم األعلم في شرح األشعار الستة

أر،          : وقال التبريزي في شرح المعلقة ا قصد الث ة بطلب واحد وإنم زع العام م تف ه، ول معناه شد على عدوه وحده فقتل
  .لم يستعن على قتله بأحد: أي

ة هي أم حصين، أي      : ونقل صعوداء في شرح ديوان زهير عن قوم ذه الرواي ى ه زع   : أن أم قشعم عل م تف وت  فل البي
أره   دى             . التي بحضرة بيت أمه، ألنه أخذ ث ول صعوداء يكون ل ى ق ق بشد، وعل م ظرف متعل ول األعل ى ق دى عل فل

  .متعلقًا بمحذوف على أنه صفة ثانية لبيوت، أو حاٌل منه

اً  : "وروى الزوزني زع بيوت ال     "ولم يف ه ضمير حصين، وق ى أن فاعل د ملقى رحل       : أي: ، عل ره عن م يتعرض لغي ل
ه ومتاعه  : وملقى الرحال. المنية ة   : أراد. المنزل، ألن المسافر يلقي به رحله، أي أثاث زل المني د من زل   . عن ه من وجعل

ى   : فعلى هذا يكون لدى متعلقًا بتفزع مضارع أفزعه، أي. المنية لحلولها فيه أخافه، بخالف األول فإنه مضارع بمعن
  .أغاث أو علم

رواه صعوداء         " ثيرةفشد ولم ينظر بيوتًا آ"والمشهور رواية  وا، ف م اختلف فيكون فاعل ينظر أيضًا ضمير حصين، ث
ال   : لم ينظر، أي: بفتح أوله، وقال م ينتظر، يق ه : نظرت الرجل، أي  : ل ى    . انتظرت ذا يكون المعن ى ه م ينتظر   : وعل ل

  .حصين أن ينصره قومه على أخذ ثأره

ه،         : اهمعن: ، بضم أوله وآسر ثالثه، وقال"ولم ينظر: "وروى أبو جعفر ه في قتل ل أخي ؤخر حصيٌن أهل بيت قات لم ي
  .فيكون ينظر مضارع أنظره، بمعنى أمهله وأخره. لكنه عجل فقتله

دة، أو    و عبي العنكبوت، وهو أب ول من فسر أم قشعم ب ى ق ذلك عل د، وآ ًا بش دى متعلق وجهين يكون ل ذين ال ى ه وعل
  .بالضبع، آما نقله صعوداء

. الحرب الشديدة : أم قشعم عند األصمعي: قال صعوداء. ره بمضيعٍة من األرضفشد على صاحب ثأ: ويكون المعنى
  .ومن جعلها العنكبوت أو الضبع فمعناه وجده بمضيعٍة فقتله

ي المرصع  ر ف ن األثي ال اب ذئب،   : وق وت، والضبع، وال ر، والعنكب رب، والنس ة، والح ة، والداهي ي المني عم ه أم قش
 : ال زهيرق. واللبؤة، وفسر بأحد هذه األشياء

  لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم
  

  .هذا آالمه
  

عم وه             : وقش ه وترآ وا عن عوا، إذا تفرق يء، وتقش ن الش وم ع ع الق ع، وأقش راب فانقش ريح الت عت ال ن قش ٌم م   .فعل
دى أسدٍ        " لدى أسٍد شاآي السالح: "وقوله ق ل ه، وال يعرف متعل ا قبل رتبط بم ر م د  . إلخ، هذا البيت في الظاهر غي وق

د    فحصت ين التجري ع ب واز الجم اهدًا لج اني، أورد ش م المع ات عل ن أبي ه م ع أن ه م ا قبل ن ربطه بم د م م أج ه فل عن
  .والترشيح

  
ى       يٍء، ففزعت إل ا بش تكلم عليه م ي ات، ول ذه األبي ر ه ه غي م أر في ي، فل د التنصيص للعباس ى معاه ت إل د رجع وق

ه، وهو أن     ى وجه ى تفسير أم         قريحتي، وأعملت الفكرة، فأرشدني اهللا إل ا أم قشعم، عل ق بألقت رحله دى أسد متعل ل
ا    ى ألقت رحله الحرب، ومعن ارة عن     : قشعم ب اء عب ا وسكنت، فيكون اإللق ا الحرب ووضعت أوزاره حطت رحله
  الطويل : السكون والهدوء، آما قال الشاعر

 المسافـر آما قر عينًا باإلياب  فألقت عصاها واستقر بها النوى
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ا جرى          ويكون المراد من  د م ان، بع ين عبس وذبي ار الحرب ب أ ن األسد الحارث بن عوٍف المري، فإنه هو الذي أطف
ن سنان المري     ذا يتضح    . بينهما في يوم داحس، وسعى في الصلح بينهما بتحمل الديات مع ابن عمه هرم ب ى ه وعل

ة     د والمن اني، وهللا الحم ائر المع ال  .االرتباط، ويضمحل ما فسر به أم قشعم من س ه من صفة     : الزوزني  وق البيت آل
  .حصين بن ضمضم

  .وحمل لفظ البيت على األسد. الجيش: لدى أسد: وقال األعلم والتبريزي أراد بقوله

  .وال يخفى أنه ال يصح االرتباط بكل من هذين القولين

ه الح : "وقول اآي الس رف، أي    " ش ي الص ين ف ا ب ائك آم وب ش و مقل وآة  : وه دة ذات ش ائكة حدي الحه ش   .س
دٌ : "آقوله. هو الغليظ الكثير اللحم، فيكون ترشيحًا: مقذف، بصيغة اسم المفعول، قال األعلم وأبو جعفروال خ " له لب   .إل

دًا آشاآي السالح      : أي: وقال الزوزني ذا يكون تجري ى ه وروى صعوداء  . يقذف به آثيرًا إلى الوقائع والحروب فعل
زي راه  : والتبري ذال وفس ر ال اذف بكس راٍم، أي: مق روب   :بم ي الح ه ف ى بنفس اً . يرام د أيض ذا تجري   .وه

ه د: "وقول ه لب دة"ل ع لب دة، جم تح الموح الم وف م. ، هو بكسر ال ال األعل دة: ق رة األسد: اللب رة. زب د : والزب شعر متلب
ين آتفي األسد إذا أسن     ار السالح  . متراآب ب ول . وأراد باألظف د   : يق ام، حدي ار عن     . سالحه ت ى باألظف وأول من آن

 الطويل : أوس بن حجر في قولهالسالح 

  لفي حقبٍة أظفارها لم تقلم  لعمرك إنا واألحاليف هؤال
  

  الكامل : ثم تبعه زهيٌر، والنابغة في قوله
  آتوك غير مقلمي األظفار

  
اء للفاعل            " جريء: "وقوله اني بالبن م الث ول، ويعاقب ويظل اء للمفع ا بالبن د آالهم م األول ويب   .هو وصف أسد، ويظل
ال م ق خ: األعل الظلم إل د ب ه وإال يب ول. قول ه: يق ه وجراءت زة نفس الظلم، لع دأهم ب م ب م يظل ين. إن ل ازم لفعل ى ج . ومت

ق، أي   ًا سريعاً  : وسريعًا إما حال من ضمير يعاقب، وإما مفعول مطل م        . عقاب ًا ث دلها ألف الهمزة، فأب دأ ب د أصله يب ويب
  .حذفت األلف للجازم

  
  .ي أول شرح الشافية لما ذآرناوقد أورده الشارح المحقق ف

  
  .وترجمة زهير بن أبي سلمى تقدمت في الشاهد الثامن والثالثين بعد المائة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث بعد الخمسمائة

  المديد 
  حيث تهدي ساقه قدمه  للفتى عقٌل يعيش بـه

  
ي في إيضاح     . في هذا البيت ظرف زمان، آما: إن حيث قد تأتي بمعنى الحين، أي: على أن األخفش قال و عل قال أب

  : زعم أبو الحسن أن حيث قد يكون اسمًا للزمان، وأنشد: الشعر
  البيت . . . . . . . . . . . .  للفتـى عـقـٌل يعـيش بـه

  
  .فجعل حيث فيه حينًا
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ا تض  : فإن قلت ان   فهل يجوز على هذا أن يكون موضع الجملة بعد حيث جرًا، إلضافة حيث إليه، آم اف أسماء الزم

  .أن ذلك ال يمتنع فيه إذا آان زمانًا: إلى الجمل، فالجواب
  

  .ال حجة لألخفش فيه، لجواز إرادة المكان على ما هو أصله: وقال ابن مالك
  

  .أين مشى، ال حين مشى: ويدل لما قاله أن المعنى على الظرفية المكانية، إذ المعنى
  

  الخفيف : بحيث ما الكافة ضمنت معنى الشرط، وجزمت الفعلين، آقوله وإذا اتصل: وقال ابن هشام في المغني
  ه نجاحًا في غابر األزمان  حيثما تستقم يقدر لك الـل

  
ابر   : آأن ذلك جاء من قبل قوله: قال الدماميني في الحاشية الهندية. وهذا البيت دليٌل عندي على مجيئها للزمان في غ

  .طع، فإن الظرف المذآور إما لغو متعلق بيقدر، وإما مستقر صفة لنجاحًاوليس بقا. األزمان، فصرح بالزمان
  

راد        ال أن يكون الم ان، الحتم راد بحيث الزم ان        : وذلك ال يوجب أن يكون الم ك النجاح في الزم در ل تقم يق ا تس أينم
  .المستقبل

  
  .فاعل مؤخر: عول مقدم، وقدمهمف: وساقه. وأنشد البيت". تقدمه: وهداه، أي: "قال في الصحاح" حيث تهدي: "وقوله

  .والبيت آخر قصيدة عدتها ثالثٌة وعشرون بيتًا لطرفة بن العبد
  

  : وأورد أبو عبيٍد في الغريب المصنف البيت الذي قبل هذا، فلنقتصر عليه، وهو
  والثبيت ثبته فهمه  الهبيت ال فؤاد له

ه من     : السيرافي وقال شارح أبياته ابن. الذاهب العقل: الهبيت: قال أبو عبيد ر قلب ه ويطي المعنى أن الجبان يذهب عقل
ه       رأي فيأتي ه . الفزع، فال يهتدي للصواب، والثابت القلب يعرف وجه ال ل  : "وقول ى عق ٌل    : ، أي"للفت ل عق ى العاق للفت

  .يعيش به، أين توجه انتفع به

ة، أي  : الهبيت: وقال ابن السكيت في شرح ديوانه ه هيب و عمرو   . ضربٌة بالعصا  : الذي في ال أب الهبيت المبهوت   : وق
ه : ، أي"والثبيت قلبه قيمه: "ويروى. جبنًا ه . قوام خ، أي " حيث تهدي  : "وقول ا مشى   : إل ل حيثم م في    . عق ال األعل وق

ال : الهبيت: شرٍح األشعار الستة ؤاد         : المبهوت، يق وع الف ان المخل ى، وهو الجب وت ومبهوت بمعن . رجل هبيت ومهب
ه فه  : "وقوله ه والثبيت ثبت ه       : ، أي"م ه يثبت عقل ان ثابت القلب ففهم ٌل ضربه لشدة الحرب     . من آ ذا مث ه . وه : وقول

  .يقول من آان عاقًال وفًتى متصرفًا عاش، حيثما نقلته قدمه، وذهبت به من أرض غربة وغيرها" للفتى عقل"

  .وآلهم حملوا حيث على أصلها آما هو ظاهر من آالمهم

  .ني والخمسين بعد المائةوترجمة طرفة تقدمت في الشاهد الثا

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع بعد الخمسمائة

  البسيط : وهو من شواهد س
 تقـد نارًا إذا خمدت نيرانهم  ترفع لي خندٌف واهللا يرفع لي

  
ا، وهو مجزوم      د جوابه على أن إذا قد تجزم في الشعر فعلين آما هنا، فإن جملة خمدت في محل جزم شرط إذا، وتق

  .دال للرويوآسرة ال
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بإذا، في الشعر مضطرين، شبهوها بإن حيث رأوها لما يستقبل، وأنها ال بد لها من  : وقد جاوزا بها، أي: قال سيبويه
  الطويل : وقال قيس بن الخطيم. جواب

 فنضـارب خطانا إلى أعدائنا  إذا قصرت أسيافنا آان وصلها
  

  : وقال الفرزدق
 البيت . . . . . . . . . . . .  ترفع لي خندٌف واهللا يرفع لي

  
  الطويل : وقال بعض السلوليين

  لها واآٌف من دمع عينيك يسجم  إذا لم تزل في آل داٍر عرفتهـا
  

  الخفيف : فهذا اضطراٌر، وهو في الكالم خطأ، ولكن الجيد قول آعب بن زهير
  مغرب الشمس ناشطًا مذعورا  وإذا ما تشاء تبعـث مـنـهـا

  .إلخ، يأتي شرحه إن شاء اهللا بعد بيت الفرزدق" ت أسيافناإذا قصر: "وقوله

ًة عمل إن ضرورةً    : إلخ، قال األعلم" ترفع لي خندٌف: "وقوله درها عامل . الشاهد فيه جزم تقد على جواب إذا؛ ألنه ق
ول  ه      : يق ري قبيلت دة إذا قعدت بغي ار الموق ي الشهرة آالن ا هو ف ي من الشرف م ي قبيلت ع ل دف. ترف ة أم م: وخن درآ

  .وطابخة ابني إلياس، فلذلك فخر بخندٍف على قيس عيالن بن مضر

دم : إلخ، قال األعلم" إذا لم تزل في آل دار: "وقوله دير لفظ البيت   . الشاهد في جزم تسجم على جواب إذا آما تق : وتق
ٌف من دمع عينيك         ا واآ ة يسجم له ار األحب ى يسجم ينص   . إذا لم تزل في آل دار عرفتها من دي : والواآف . بومعن

  . ويجوز أن يكون مرتفعًا به على التقديم والتأخير ضرورة. ورفعه بإضمار فعٍل دل عليه يسجم. القاطر

  .يسكب: ويروى

اً          ه غلط اب، وغيرت قافيت ره في الكت ى غي ة، ونسب إل ره، من     . والبيت لجرير في قصيدة بائي ويحتمل أن يكون لغي
  .قصيدة ميمية

ا         : إلخ، قال األعلم" وإذا ما تشاء تبعث: "وقوله ا يجب فيه ى م د إذا عل ا بع ع م ه رف ه بالنشاط    . الشاهد في وصف ناقت
ور يخرج   : والناشط . والسرعة بعد سير النهار آله، فشبهها في انبعاثها مسرعًة بناشط قد ذعر من صائٍد أو سبع    الث

  .انتهى. من بلد إلى بلد، فذلك أوحش له وأذعر

ه   ". نيرانهم تقدإذا ما خبت "وروى بيت الفرزدق  اب        . وعليه فال ضرورة في ة في بعض نسخ اللب ذه الرواي ع به ووق
  .إنه قليل: وقال

ه إلحاق، والصواب إذا      : قال شارحه الفالي هذا البيت لم يوجد مذآورًا في نسخة مقابلة بنسخه المصنف، والظاهر أن
إذا     خمدت، ألن إذا بدون ما هو المبحث، وأما مع ما فتجويز الجزم به قد ال ا، ف يستبعد، ألن إذ مع ما جوز الجزم به

  .انتهى. مع ما أجدر

  .ولم يرتض الشارح المحقق الجزم بإذا ما أيضًا آما سيأتي في آخر الكالم على إذا وإذ

ام في السيرة        " ترفع لي خندف: "وقوله ن هش ال اب دال، ق ة وال ن إسحاق   : بكسر الخاء المعجم ال اب ن    : ق اس ب د إلي ول
م      :مضر ثالثة نفر يم المفتوحة، وأمه مدرآة بن إلياس، وطابخة بن إلياس، وقمعة بن إلياس، بكسر القاف وتشديد الم

  .انتهى. امرأة من اليمن، وهي خندف بنت الحاف بن قضاعة: خندف
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م             : والخندفة ا وهي أمه اس إليه د إلي ى، نسب ول دف، واسمها ليل ه سميت خن ة، ومن يٌة آالهرول ا    . مش ا افتخر به وإنم
  .وتنوين خندف للضرورة. ألنه تميمي، ونسب تميم ينتمي إليها الفرزدق

د      . إن الرافع في الحقيقة هو اهللا : ، أي"واهللا يرفع لي: "وقوله اب قع ودًا من ب ار خم ا     : وخمدت الن ق منه م يب ماتت فل
  .سكن لهبها، وبقي جمرها: شيء، وقيل

: قد مضارع وقدت النار وقدًا من باب وعد، ووقودًا، أيوت. وأما خبت النار خبوًا من باب قعد أيضًا فمعناه خمد لهبها
  .اشتعلت

  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

 الشاهد الخامس بعد الخمسمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
 خطانا إلى أعدائنا فنضـارب  إذا قصرت أسيافنا آان وصلها

  
ان وصلها   على أن إذا جاز مة للشرط والجزاء في ضرورة الشعر، بدليل جزم نضارب بالعطف على موضع جملة آ

  .إلخ، الواقعة جوابًا إلذا
  

اً           ارب مجزوم ه نض ف علي ا عط زم لم ع ج ي موض واب ف ة الج وال أن جمل روي    . ول ي لل اء فه رة الب ا آس   .وأم
ه    والبيت الذي قبل هذا ظهر أثر الجزم فيه على نفس الجواب، بخالف ه ذا قدم ه، وله ذا البيت فإنه ظهر أثره في تابع

  .وقد تقدم نقل آالم سيبويه. على هذا البيت
  

ى لها : وإل ة بوص ا   . متعلق ًا بالخط ون متعلق وز أن يك ى. ويج دائنا  : والمعن ى أع و إل ي  . فنخط ال اللخم ذا ق   .آ
ان، وال    ر آ ا خب ا     وفيه على األول الفصل بين المصدر ومعموله بمعمول غيره، ألن خطان عامل في إذا شرطها، ألنه

  .ليست حينئذ مضافة إليه
  

  .ويجوز أن يكون العامل آان: قال اللخمي
  

م   ال األعل ول : وق ى           : يق يهم حت دمين عل ا مق ران وصلناها بخطان ى األق اء عن الوصول إل ي اللق يافنا ف إذا قصرت أس
  .ننالهم

  
ات الجمل ي شرح أبي ال اللخمي ف ى البيت: وق ا إذا ضاقت الحرب : معن اح، نزلن تعمال الرم ل واس ال الخي عن مج

م ا به يهم فألحقناه دامًا عل يهم إق ا إل ران، خطون ن إدراك األق رت ع إن قص يوف، ف اربة بالس ى. للمض   .انته
وإنما لم يجزموا بإذا في حال السعة، آما جزموا بمتى، ألنه خالف إن، من حيث شرطوا : قال ابن الشجري في أماليه

إن جاء الصيف وال إن  : وال تقول. إذا جاء الصيف سافرت، وإذا انصرم الشتاء قفلت: آقولك به فيما ال بد من آونه،
  .انصرم الشتاء، ألن الصيف ال بد من مجيئه والشتاء ال بد من انصرامه

  
ول إذا جاء شعبان   : وآذا ال تقول ول . إن جاء شعبان آما تق ه      : وتق ه، فال تقطع بمجيئ ٌد لقيت إن قلت إذا   . إن جاء زي ف

  .انتهى. فلما خالفت إذا إن، فيما تقتضيه إن من اإلبهام، لم يجزموا بها في سعة الكالم. اء، قطعت بمجيئهج
  

  .والبيت من قصيدٍة بائية مجرورٍة لقيس بن الخطيم، ووقع أيضًا في شعٍر رويه مرفوع
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ب،     أما القصيدة المجرورة فعدتها ثمانية وثالثون بيتًا، أوردها محمد بن المبارك بن م حمد بن ميمون في منتهى الطل

  .من أشعار العرب، ذآر فيها يوم بعاث، وآان قبل اإلسالم بقريب
  

  : ومطلعها
  لعمرة وحشًا غير موقف راآب  أتعرف رسمًا آالطراز المذهب
 تحل بنا لوال نجاء الـرآـائب  ديار التي آادت ونحن على مًنى
 ا وضنت بحاجببدا حاجٌب منه  تبدت لنا آالشمس تحت غمـامٍة

  : إلى أن قال
  صدود الخدود وازورار المناآب  إذ ما فررنا آان أسوا فـرارنـا
 وال تبرح األقدام عند التضارب  صدود الخدود والقنا متشـاجـٌر
 الـبـيت . . . . . . . . . . .  إذا قصرت أسيافنا آان وصلهـا

  
ه  إلى أعدائنا للتقارب، فال : "وروي: قال ابن السيد يافنا، فنضارب   : "وروي أيضاً . شاهد في الرفع  " وإن قصرت أس ب
  .وأسوا أصله مهموز فأبدل الهمزة ألفًا، بمعنى أقبح. على اإلقواء

  
ذا  . تداخل بعضها في بعض  : ال نفر في الحر بأبدًا وإنما نصد بوجوهنا ونميل مناآبنا عند اشتجار القنا، أي: يقول وه

ذا ال          : وهذا ممدوٌح في الشجعان، أي . اًءال يسمى فرارًا، وإنما يسمى اتق و ه راٌر في الحرب، فه ا ف ع من ان يق إن آ ف
  .غير
  

  : وأما الذي رويه مرفوع، فقد وقع في شعرين أحدهما في قصيدة لألخنس بن شهاب التغلبي، أولها
  آما رقش العنوان في الرق آاتب  البنة حطان بن عـوٍف مـنـازٌل

  
  : مدح قبيلته، فقالثم ذآر بعض قبائل العرب، و

 حماٌة آماٌة ليس فيهـا أشـائب  فوارسها من تغلب ابـنة وائٍل
 البيت . . . . . . . . . . . .  وإن قصرت أسيافنا آان وصلها

  
  : هكذا رواه المفضل بإن بدل إذا، ولكن روى المصراع الثاني آذا

  خطانا إلى القوم الذين نضارب

  .فنحن نضارب:  أنه رواه إلى أعدائنا فنضارب فيكون نضارب خبر مبتدأ محذوف، أيورواه أبو تمام أيضًا بإن، إال
اري            ن األنب رحها اب ًا، وش رون بيت بعة وعش ليات س ي المفض بي ف ل الض ة المفض ي رواي يدة ف   .والقص

ة وعشرين بي       . ورواها أبو عمٍرو الشيباني في أشعار تغلب ثالثين بيتًا ام في الحماسة ثالث و تم ا أب اً وأورده ا  . ت ونقله
 :وهذا مطلعها عنده. األعلم الشنتمري في حماسته

 يسائل أطالًال بها ما تجـاوب  فمن يك أمسى في بالٍد مقامه
  البيت . . . . . . . . . . . .  فالبنة حطان بن عوٍف منازٌل

  
  .وأورد منها في مختار أشعار القبائل سبعة أبيات ال غير

  
يباني    . يدٍة عدتها أربعة وعشرون بيتًا لرقيم أخي بني الصادرةوأما الشعر الثاني فهو من قص و عمرو الش وأوردها أب

ا في صفر سنة إحدى       في أشعار قبيلة محارب بن خصفة بن قيس عيالن، وهي عندي في نسخة قديمة تاريخ آتابته
ال         زاري، ق د الف ن أحم د اهللا الحسين ب و عب ا أب ا من نسخة    : وتسعين ومائتين، وآاتبه د     نقلته ي الحسن الطوسي وق أب

  .عرضت على ابن األعرابي
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 الطويل : وهذا أولها

 فالذنـائب فميث النقا من أهله  عفت ذروٌة من آل ليلى فعازب
  

  : إلى أن قال. وهذه أسماء أماآن أربعة
 لنا في محليها الذرى والـذوائب  وقد علمت قيس بن عيالن أننـا

 أخلفت أنواءهن الكـواآـبإذا   وإنا لنقري الضيف من قمع الذرا
 وبالحرب سمينا فنحن محـارب  ونحن بنو الحرب العوان نشبهـا
 خطانا إلى أعدائنا فنـضـارب  إذا قصرت أسيافنا آان وصلهـا

 توقوا بنا إذ قارعتنا الكـتـائب  فذلك أفنانـا وأبـقـى قـبـائًال
 فهن لهامات الرجال عصـائب  نقلب بيضًا باألآف صـوارمـًا

  
  : ثم ذآر حروبهم وغلبتهم فيها، وختم القصيدة بقوله

  إذا ما التقت عند الحفاظ الكتائب  فتلك مساعينا لمن رام حربـنـا
  

ا،             م يصرح باسم قائله ذه القصيدة، ول ات من ه ة أبي وأورد أبو محمد األعرابي األسود في آتاب ضالة األديب أربع
  الطويل : وهي

 فقارعه من دون ذاك الكـتـائب  لًةتمـنـى دريد أن يالقـي ثــ
  ونحن طعنا في استه وهو هارب  فنحن قتلنا بـكـره وابـن أمـه

 الـبـيت . . . . . . . . . . . .  ونحن بنو الحرب العوان نشبهـا
 الـبـيت . . . . . . . . . . . .  إذا قصرت أسيافنا آان وصلهـا

  
ال في         والبيتان األوالن غير مذآورين في رواية ًا ق ا من قصيدٍة آلخر، ألن رقيم أبي عمرو الشيباني، والظاهر أنهم

  : قصيدته
  به دامياٌت في المكر جوالب  ويوم دريٍد قد ترآنـاه ثـاويًا

  
د،          : وقال أبو محمد األعرابي ا دري ن سهل المحاربي في قصيدة قاله د ب ا زي سبب هذا الشعر أن دريد بن الصمة هج
م غزاهم،     حين غزا غطفان غزوة  ي، ث ثانية، فأغار على بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، فهرب عياض بن ناشب الثعلب

  : فأغار على أشجع، فلم يصبهم، فقال دريد في ذلك
  ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب  قتلنا بعبد الـلـه خـير لـداتـه

  
  : وهي ثمانية عشر بيتًا، ومنها

 امرٌؤ ال تحتويك مقانبوأنت   تمنيتني زيد بن سهٍل سـفـاهًة
  من األقط الحولي شبعان آانب  وأنت امرٌؤ جعد القفا متعكـٌس

  
واء   ى اإلق الرفع عل ان ب ذان البيت تعكس. وه ا: والم ي غضون القف النون . المتثن ب، ب يظ: والكان ئ الغل ا. الممتل : وآخره

  الطويل 
  بشدتنا في الحي حي محارب  فليت قبورًا بالمراضين حدثت

  
  .وذآر األبيات األربعة. ولما ذآر دريد محاربًا قال بعضهم يرد عليه: بو محمدقال أ
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ٍرو             و عم ا أب ي رواه ين آخرين من القصيدة الت وقد أورد الشريف الحسيني هبة اهللا في حماسته البيت الشاهد مع بيت

  : الشيباني، ونسبها لسهم بن مرة المحاربي، وهي
 البيت . . . . . . . . . . . .  إذا قصرت أسيافنا آان وصلها
 البيت . . . . . . . . . . . .  ونحن بنو الحرب العوان نشبها

 البيت . . . . . . . . . . . .  فذلك أفنانا وأبقـى قـبـائًال
  

  .واهللا أعلم بحقيقة الحال
  

  .فظهر مما ذآرنا أن البيت من ثالث قصائد
  

ن الخطاب الفهري،        . وتغلب هذا البيت يتنازعه األنصار، وقريش،: قال ثعلب ه لضرار ب اء الحجاز أن وزعمت علم
  .أحد بني محارب من قريش

  
الخطى    : هو لألخنس بن شهاب، قال: وقال ابن األنباري في شرح المفضليات هو أول العرب وصل قصر السيوف ب

  : في قوله
  البيت . . . . . . . . . . . .  وإن قـصـرت أسـيافـنـا

  
 : ن مالك األنصاري صلة السيوف، فقالومنه استرق آعب ب

 تـلـحـق قدمًا ونلحقها إذا لم  نصل السيوف إذا قصرن بخطونا
  

  .انتهى
  

يأتي  يبويه        . وهذا هو الصحيح؛ ألنه قاله قبل أن يخلق هؤالء بدهٍر، آما س ى س ٍة اعترضوا عل أ جماع م خط ه تعل ومن
روى سيبويه هذا البيت بكسر الباء من : شرح أبيات الجمل في روايته البيت بالكسر، منهم ابن هشام اللخمي، قال في

  .نضارب على أن يكون معطوفًا على موضع آان، والبيت من شعٍر آله مرفوع
  

ن       ه لألخنس ب وآذلك أدخله أبو تمام في حماسته فيحتمل أن يكون سيبويه رواه مقًوى لقيس بن الخطيم، والصحيح أن
  .هذا آالمه. شهاب

  
د                واعلم أن جماعًة  الوه في الشاهد السادس والخمسين بع ا ق ًة مم ا جمل د أوردن ى، وق ذا المعن داولوا ه من الشعراء ت

  .األربعمائة، عند بيت آعب بن مالك األنصاري
  

  البسيط : وزعم المبرد في الكامل أن قول أبي مخزوم النهشلي
  حد الظبات وصلناها بأيدينا  إذا الكماة تنحوا أن ينالهـم

  
  .وليس آما زعم، آما بينا. يت آعب بن مالكمأخوٌذ من ب

  
ون وآخره        -وممن تبع األخنس بن شهاب في المعنى حناك بن سنة العبسي الجاهلي  ة وتخفيف الن وهو بكسر المهمل

  الكامل : قال -آاف، وسنة بفتح السين المهملة وتشديد النون 
 وأقلكم يوم الطعـان جـبـانـا  أبني جذيمة نحن أهل لـوائكـم

  نصل السيوف إذا قصرن خطانا  انت لنا آرم المواطـن عـادًةآ
  

  .أوردهما اآلمدي في المؤتلف والمختلف
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  السريع : أبو قيس بن األسلت األنصاري، قال: ومنهم

 طوله يوم الوغى باعي  والسيف إن قصره صانٌع
  

  الطويل : وداك بن ثميل المازني، قال: ومنهم
 يمـانـي بكل رقيق الشفرتـين  ممقاديم وصالون في الروع خطوه

  
  الطويل : نهشل بن حري، قال: ومنهم

  طعانًا وللسيف القصير مطيال  فًتى آان للرمح األصم محطمًا
  

  الطويل : عبيد اهللا بن الحر الجعفي، قال: ومنهم
  وآان قصيرًا عاد وهو طويل  إذا أخذت آفي بقائم مرهـٍف

  
  الكامل : واسمه يزيد بن أبان، قال نابغة بني الحارث بن آعب،: ومنهم

 حتى تناول ما تريد خطانـا  وإذا السيوف قصرن بلغها لنا
  

  الوافر : ومنه قول عبد الرحمن بن سالمة الحاجب
  نطاوله بأرماٍح قصار  ويوٍم تقصر اآلجال فيه

  
  الطويل : وقال آخر

 وفوسـي خطانا إذا ارتدت خًطـى  تطيل السيوف المرهفات لدى الوغى
  

  البسيط : وقد أخذه مسلم بن الوليد وزاد فيه وأجاد
 بـتـعـريد أو عرد السيف لم يهمم  إن قصر السيف لم يمش الخطى عددًا

ه       : الضرب السادس: في المثل السائر، في السرقات الشعرية: قال ابن األثير زاد علي ى في السلخ، وهو أن يؤخذ المعن
  .وأنشد البيتين. بن شهاب، وأخذه مسلم بن الوليد فزاد عليه فمما جاء منه قول األخنس. معًنى آخر

  .وأخطأ الخالديان في شرح ديوان مسلم، في زعمهما أن مسلمًا أخذه من قيس بن الخطيم

يفًا         راء أعطى س وادر أن بعض األم ح والن وروى أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري في آتاب الجواهر، في المل
اال  : قال. صله بخطوتك: لقا. هو قصير: لرجل، فقال ديان ق روي : الصين أقرب من تلك الخطوة ومثله ما رواه الخال

فقال بعض . ليس بقصيٍر من يصله بخطوه: قال. إن سيفك لقصير: أن المهلب نظر إلى سيف مع بعض ولده، فقال له
  .تلك الخطوة أصعب من المشرق إلى المغرب: من حضر المجلس

ال    وروي أن الحجاج سأل المهلب ه، ق ا سعد، إن سيفك لقصير     : أن يريه سيفه، فلما نظر إلي ا أب ال . ي ان في   : ق إذا آ
  .يدي فال

  .وأما قيس بن الخطيم فهو شاعٌر فارس أنصاري، مات آافرًا

د          : قال ابن حجر في اإلصابة ٌم فق ن سعد العسكري في الصحابة، وهو وه ي ب قيس بن الخطيم األنصاري، ذآره عل
ال         ذآر أهل المغازي أن رآن، فق ه الق ى اإلسالم، وتال علي لم إل ه وس ي ألسمع   : ه قدم مكة فدعاه النبي صلى اهللا علي إن

ل الحول   . آالمًا عجيبًا، فدعني أنظر في أمري هذه السنة، ثم أعود إليك ذا هو الشاعر المشهور، وهو      . فمات قب وه
رة     ل الهج زرج قب ين األوس والخ ت ب ي آان اث الت ة بع ي وقع ه ف ن األوس، ول رة م عاٌر آثي ى. أش   .انته
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ن           : وهذه نسبته. والخطيم، بفتح الخاء المعجمة وآسر الطاء المهملة ن سواد ب ن عمرو ب ن عدي ب ن الخطيم ب يس ب ق
ن عامر       -وظفر هو آعب  -ظفر  ن عمرو ب اء ب  -ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة العنق

  .بن حارثة الغطريف -وهو ماء السماء 

 الطويل : قيٌس شاعر األوس، وهو القائلو

 لها نفٌذ لوال الشعاع أضـاءهـا  طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائٍر
 يرى قائٌم من دونها ما وراءهـا  ملكت بها آفي فأنهرت فتقـهـا
 أسب بها إال آشفت غطـاءهـا  وآنت امرٌأ ال أسمع الدهر سـبًة

 ٍس ال أريد بـقـاءهـابإقدام نفـ  وإني في الحرب الضروس موآٌل
 فإني بنصل السيف باٍغ دواءهـا  إذا سقمت نفسي إلى ذي عـداوٍة

 قضـاءهـا لنفسي إال قد قضيت  متى يأت هذا الموت لم تبق حاجة
  

ان األول         . وقائم فاعل يرى ف، وإن آ ى خل ان اآلخر بمعن دام آ ى ق ان األول بمعن ودون و وراء من األضداد، فإن آ
  .الثاني بمعنى قدامبمعنى خلف آان 

  
  الطويل : وقد ضمن المصراع الصفي الحلي في قوله. أوسعت: وأنهرت. وملكت بمعنى شددت وضبطت

  فلم يستطع غشيانها حين جاءها  تزوج جاري وهو شيٌخ صبـيٌة
 وراءها يرى قائٌم من دونها ما  ولو أنني بادرتها لترآـتـهـا

  
  .آان قتل أباه الخطيم فأخذ ثأره منه. قبيلة عبد القيس وابن عبد القيس الذي قتله هو رجٌل من

  
  الوافر : ومن شعر قيس

 يهان بهـا الـفـتـى إال عـياه  وما بعـض اإلقـامة فـي دياٍر
 ويأبـى الـلـه إال مـا يشــاء  يريد المرء أن يعـطـى مـنـاه
 سيأتي بعـد شـدتـهـا رخـاء  وآـل شـديدٍة نـزلـت بـقـوٍم

 وقد ينمي على الجود الـثـراء  ى الحريص غًنى بحرٍصوال يعط
 وفقر النفس ما عمرت شـقـاء  غناء النفس ما عمـرت غـنـاء
 وال مزر بصاحبـه الـسـخـاء  وليس بنافٍع ذا الـبـخـل مـاٌل
 شـفـاء وداء النوك لـيس لـه  وبعض الداء ملتـمـٌس شـفـاه

  
وذلك أن حسانًا آان يذآر ليلى . هو صاحب المنافسات مع حسان ابن ثابتقيس بن الخطيم هذا : قال صاحب األغاني

ع قصيدة البيت                   ا في مطل ا ذآره رة، آم ه عم ذآر في شعره امرأت يس ي ان ق يس في شعره، وآ بنت الخطيم أخت ق
  .الشاهد

  
يهم، فت        : وحكى المفضل، قال ه ف ن الخطيم ونكايت يس اب ذآرت الخزرج ق واعدوا  لما هدأت حرب األوس والخزرج ت

ع                ة أسهم، فوق نهم بثالث ة، فرمي م ي حارث أطم بن ى مر ب ه الشوط، حت اًال ل د م إلى قتله، فخرج عشيًة من منزله يري
د      ن زي ا صعصعة ب أحدها في صدره، فصاح صيحًة سمعها رهطه، فجاؤوه وحملوه إلى منزله فلم يروا له آفئًا إال أب

  .بن عوف، من بني النجار
  

ين         فاندس إليه رجٌل حتى اغ اه ب ٍق فألق آخر رم ًا وهو ب ه قيس ى ب تاله في منزله فضرب عنقه واشتمل على رأسه، وأت
. هو أبو صعصعة: عضضت بأير أبيك إن آان غير أبي صعصعة فقال: فقال. يا قيس، قد أدرآت بثأرك: يديه، وقال

  .ةوأراه الرأس، فلم يلبث أن مات على آفره قبل قدوم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدين
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اري في شرح المفضليات      ن األنب ن          : وأما األخنس بن شهاب فقد قال اب م ب ن أرق ة ب ن ثمام ن شهاب ب هو األخنس ب
ن تغلب            نم ب ن غ ة ب ن معاوي ن بكر ب ن أسامة ب ر ب ل اإلسالم      . حزابة بن الحارث بن نمي واألخنس شاعر جاهلي قب

  .انتهى. بدهر
  

ك القصيدة         وأما رقيم أخو بني الصادرة المحاربي فالظاهر أن   د تل ال بع يباني، ق ا عمرو الش : ه شاعٌر إسالمي ألن أب
  الرجز : وقال رقيم أيضًا، وآان سعد بن معاٍذ األنصاري خاله

  لموت خالي يوم مات خالي  اهتز عرش اهللا ذي الجالل
  

  .رة األنسابآذا في جمه. والصادرة اسمه سعد بن بذاوة بن ذهل بن خلف بن محارب. ورقيم بضم الراء وفتح القاف
  

ه،    . ولم يذآره ابن حجر في اإلصابة اذ، خال أبي فإذا لم يكن صحابيًا، وال مخضرمًا، يكون تابعيًا، ويكون سعد بن مع
  .واهللا أعلم. أو خال إحدى أمهاته

  
ال . وقد أورد ابن حجر من اسمه رقيم من الصحابة لكنه أنصاري ال محاربي  ة        : ق ن ثعلب ن ثابت ب يم ب ت، رق و ثاب أب

  .نصاري األوسي، استشهد بالطائفاأل
  

  الطويل : وأنشد بعده
  إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب

  .على أن وقوع الجملة االسمية بعد إذا شاذ

 :وهذا عجٌز، وصدره. وتقدم ما يتعلق في الشاهد التاسع والخمسين بعد المائة

  فهال أعدوني لمثلي تفاقدوا
  

  .وقد شرحناها هناكوهو من أبيات مذآورة في الحماسة 
  

ا   : وجملة. ظرٌف ألعدوني: وإذا راٌض بينهم دوا اعت ول . تفاق د بعضهم بعضًا،         : يق ي، فق دًة لرجل مثل وني ع هال جعل
  .وهال ادخروني ليوم الحاجة إذا آان الخصم هكذا متأخر العجز مائل الرأس منحرفًا

  
ره  : ى بالزاء المعجمةورجٌل أبز. وهذا تصويٌر لحال المقاتل إذا انتصب في وجه مقصوده دخل ظه . يخرج صدره وي

  .وأبزى هنا مثٌل، ومعناه الراصد المخاتل، ألن المخاتل ربما انثنى فيخرج عجزه
  

ه     . تحامل على خصمه ليظلمه: وفسره أبو رياش بقوله زوت الرجل، ومن فجعل أبزى فعًال ماضيًا، وإنما المعروف ب
  .فسره أبزى، فال شذوذ حينئذوعليه فالخصم مرفوٌع بفعل ي. اشتقاق البازي

  
دٌل من الخصم        . قهره وبطش به آأبزى به: وبزى فالنًا: قال في القاموس ه ب ى أن رأس عل ل ال ع مائ : واألنكب . ويرف

  .مصعر من الكبر: ومائل الرأس، أي. المائل، وأصله الذي يشتكي منكبيه، فهو يمشي في شق
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السادس بعد الخمسمائة

  البسيط 
  شال آما تطرد الجمالة الشردا  حتى إذا أسلكوهم في قتـائدٍة

  
ك : على أن جواب إذا عند الشارح المحقق محذوٌف لتفخيم األمر، والتقدير   .بلغوا أملهم، أو أدرآوا ما أحبوا، ونحو ذل

  .وهذا هو الصواب من أقواٍل ثالثة في إذا
  

  الرجز : هذا مذهب األصمعي، ومثله يقول الراجز: قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب
 بزجٍر مسحنفر الروي  لو قد حداهن أبو الجودي
   مستوياٍت آنوى البرني

  
  .ألسرعن: أراد
  

ه  : وذهب جماعٌة إلى أن شال أثر الجواب، إذا التقدير ه علي . شلوهم شال، فاستغنى بذآر المصدر عن ذآر الفعل لداللت
  .شال منتصب بجواب إذا: ة، قالمنهم أبو علي في التذآر

  
ال   : ومنهم ه ق ر            : ابن الشجري في أمالي ئال يبقى إذا بغي البيت آخر القصيدة، فال يجوز أن تنصب شال بأسلكوهم، ل

ٍل تضمره فيكون جواب إذا، فكأنك قلت       ى إذا أسلكوهم شلوهم شال    : جواٍب ظاهر، وال مقدر، ولكن تنصبه بفع   .حت
ه       : ائل الخالف قالابن األنباري في مس: ومنهم دير في ذا البيت آخر القصيدة، والتق الجواب، ألن ه ى إذا  : لم يأت ب حت

  .أسلكوهم شلوا شال، فحذف للعلم به توخيًا لإليجاز
  

ى، ألن الشل، أي ي المعن ديٍد ف ر س ذهب غي ذا الم دة، أي: وه ي قتائ ل إسالآهم ف ان قب ا آ ا، : الطرد إنم الهم فيه إدخ
  .مشلولين: شالين، أو من هم، أي: عد ذلك، وهو فاسد، وإنما شال حال من الواو، أيوآالمهم يقتضي أن يكون ب

  
ة، وهو الطاردون           ة، فشبه الشل بشل الجمال ا تطرد الجمال ه آم ول،      . واألقيس لقول اًال من ضمير المفع ان ح وإذا آ

بيه   : وجب أن يقول ع التش ره    آما تطرد الجمال الشرد، وهو مع ذلك جائز ألن العرب قد توق راد غي ى شيء والم . عل
  .شال آطرد: والكاف في آما في موضع الصفة لشال، وما مصدرية، آأنه قال

  
ذلك          : جمع شرود: والشرد بضمتين ا، فل ان أشد لفراره إذا طردت، آ ه، ف وهي من اإلبل التي تفر من الشيء إذا رأت
  .خصها بالذآر

  
فالميداني مسبوق بأبي عبيدة في هذا، ال أنه قوله . ت لها بجوابإذا زائدة، فلذلك لم يؤ: وقال أبو عبيدة: قال ابن السيد

  .آما هو صريح آالم الشارح المحقق
  

ال          ات النحويين ق دة من طبق ي عبي ة أب ي في ترجم حدثونا عن   : ويؤيده ما روى أبو عبد اهللا محمد بن الحسين اليمين
  : الهذلي أملى علينا أبو عبيدة بيت عبد مناف بن ربع: رجل عن أبي حاتم قال

  البيت . . . . . . . . . . . .  حتى إذا أسلكوهم في قتـائدٍة
  
  .هذا آالٌم لم يجىء له خبر: قال
  

ه األرض     : "ومثله قول اهللا جل ثناؤه: قال. وهذا البيت آخر القصيدة ال أو قطعت ب ه الجب ى  " ولو أن قرآنًا سيرت ب إل
  ".بل هللا األمر جميعًا: "قوله
  
ه  : صمعي فأخبرته بذلك، فقالفجئت إلى األ: قال ال   : أخطأ ابن الحائك، إنما الخبر في قول ه ق . شلوهم شال  : شال، آأن



 19

ي       : قال ال ل م ق ول، ففكر ساعة ث ا يق ا الجودي الراجز أنشدني         : فجعلت أآتب م ال؛ ألن أب ا ق ه آم إني أظن : اصبر ف
  الرجز 

 بزجٍر مستحنفر الروي  لو قد حداهن أبو الجودي
   لبرنيمستوياٍت آنوى ا

  .انتهى. فهذا آالٌم لم يجئ له خبر

ذليين، في       ر أشعار اله وهذا النقل يخالف ما قاله ابن السيد، وآذلك يخالفه قول شارح أشعار هذيل السكري، وهو غي
 :هذا ليس له جواٌب، وقد سمعت خلفًا ينشد عن أبي الجودي: شرح هذا الشعر، قال األصمعي

  البيت . . . . . . . . . . . .  لو قد حداهن أبو الـجـودي
  

  .انتهى. حتى إذا أسلكوهم شلوهم شال: إن قوله شال جواٌب، آأنه قال: قد يقال: وقال. لم يجعل له جوابًا
  

  .فالنقل عن األصمعي مضطرٌب آما ترى
  

  .انتهى. إذا زائدة، أو يكون قد آف عن خبره لعلم السامع: وقال في الصحاح
  

ا ول بزي واً وال ينبغي الق ون لغ م ال يك م، واالس ا اس ا . دة إذا ألنه ا قلن ًا آم اًال أيض ون شال ح ول يك دير الق ى تق   .وعل
ذا أنشد         : أسلكوهم أسلك لغة في سلك، يقال: وقوله ه، وله ه في ى أدخلت ه، بمعن لكته في ل س أسلكت الشيء في الشيء مث

  ".ينفاسلك فيها من آل زوجين اثن: "صاحب الكشاف هذا البيت عند قوله تعالى
  

زة       ف هم د األل ة وبع اة فوقي دها مثن اف بع م الق دة بض ة : وقتائ دها دال مهمل يد  . بع ن الس ال اب يقة  : ق ة ض ي ثني   .ه
ة  : قتائدة: وقال في الصحاح. آل ثنية قتائدة: وقال األصمعي ال   . اسم عقب ت، وق ق    : أي: وأنشد البي أسلكوهم في طري

  .قتائدة
  

ا استعجم   ال اليز : وقال البكري في معجم م ن حبيب    ق دي عن اب ين المنصرف والروحاء     : ي ٌل ب ول   . هي جب ى ق وعل
  .األصمعي ال يكون صرفها للضرورة

  
  .همزة قتائدة أصٌل ألنها حشو ولم يدل على زيادتها دليل: قال أبو الفتح

  
  .انتهى. وال تحملها على حطائط وجرائض لقلتهما: قال
  

  .أنشد البيتو. ونقل ياقوت في معجم البلدان عن األزهري أنها جبل
  

ل ة: والش رد، والجمال رد: الط ل تط يد. فاع ن الس ال اب ة: ق ارة ألصحاب  : والجمال ال الحم ا يق ال، آم أصحاب الجم
  .انتهى. ولم يقولوا فراسة وال خيالة. الحمير، والبغالة ألصحاب البغال

  
اء     اني الت و        : وقال ابن الشجري في مع ع، آق ى الجم اء عل دل لحاق الت ع أن ي اٌل    : لهمالضرب الراب ال ورج ٌل جم رج

  .وأنشد البيت. جمالٌة، وبغال وبغالة، وحمار وحمارة، وسيار وسيارة
  

د  . والشرد بضمتين آما تقدم، قال في الصحاح، ويروى البيت بفتحتين أيضًا على أنه جمع شارد، آخدم جمع خادم وق
  .وصف في هذا البيت قوٌم هزموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة

  
رة وتمر       وقد اس اب تم ا في ب ى عكس داللته ال أحد شراح    . تشهد أبو علي به على أن تاء التأنيث قد تجيء دالة عل ق

  .تمر: أال ترى أن جمالة واقٌع على الجمع، فإن أردت الجمع أسقطت التاء، فقلت: أبيات اإليضاح
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الجمع والمفرد، ولحقته من حيث آان صفة  لعل التاء لم تلحق جمالًة وأمثاله، لما ذآرتم من التفرقة بين: فإن قال قائل

  .الجمع
  

ة الواحدة من         . أال ترى أن األصل آما تطرد الرجال الجمالة الشرد ه العرب معامل د تعامل ذآر ق ان لم والجمع وإن آ
  ".الرجال وأعضادها، والنساء وأعجازها: "المؤنث، ومن ذلك قولهم

  
ذآر من الفرق، أنها من الصفات التي أتت على معنى النسب آدارع الدليل على أن التاء في جمالة دخلت لما : قيل له
  .والبٍن

  
ي ال      . أال ترى أنها غير مأخوذٍة من فعل، آما أن دارعًا والبنًا آذلك ى النسب الت ى معن أتي عل وقياس الصفات التي ت

ا    : تلحقها التاء وإن جرت على مؤنث نحو ذا أن ال تلحق الت ى ه د من     حائض وطامث، فكان ينبغي عل ا أري وال م ء، ل
  .التفرقة بين المفرد والجمع

  
ان لمن         رد، ألن جمع التكسير وإن آ وإنما أدخلوها حين أرادوا التفرقة في صفة الجماعة ولم يدخلوها في صفة المف

  .إلى هنا آالمه. يعقل قد يعامل معاملة الواحدة من المؤنث آما تقدم، فكانت بذلك أحق بالتاء
  

 البسيط : وهي. عدتها اثنا عشر بيتًا لعبد مناف بن ربع الجربيوالبيت آخر قصيدٍة 
 ال ترقدان وال بؤسى لمـن رقـدا  ماذا يغير ابنتي ربٍع عويلـهـمـا
 من بطن حلية ال رطبًا وال نـقـدا  آلتاهما أبطنت أحشاؤها قـصـبـًا

 ضربًا أليمًا بسبٍت يلعج الـجـلـدا  إذا تجرد نـوٌح قـامـتـا مـعـه
 جيش الحمار فجاؤوا عارضًا بردا  األسى أهل أنف يوم جـاءهـم من

 أولى العدي وبعد أحسنوا الطـردا  لنعم ما أحسن األبـيات نـهـنـهًة
 وفيًا وزادوا على آلتيهمـا عـددا  إذ قدموا مائًة واستـأخـرت مـائٌة
 حتى آأن عليهـم جـابـئًا لـبـدا  صابـوا بـسـتة أبـياٍت وأربـعة

 جيش الحمار والقوا عارضًا بـردا  وا على القوم فاعتطوا أوائلـهـمشد
  ضرب المعول تحت الديمة العضدا  فالطعن شغشغٌة والضرب هيقـعٌة

  حس الجنوب تسوق الماء والبردا  وللقسي أزامـيٌل وغـمـغـمٌة
 مصرٍح طحرت أسناؤه القـردا  آأنهم تحت صيفـي لـه نـحـٌم

 البـيت . . . . . . . . . . . .  ـي قـتـائدٍةحتى إذا أسلكوهم ف
  

ل . وابنتا ربع هما أختا الشاعر. مارهم: غار أهله: إلخ، قال شارح القصيدة" ماذا يغير ابنتي ربع: "قوله ع  : والعوي رف
ر        : ال ترقدان. الصوت بالبكاء ٍر في راحة، قري ام مستريٌح بخي ذي ين ين،  ال تنامان، ومن نام فال بؤسى له، فإن ال الع

  .الضيق والشدة: والبؤس. وإنما البؤس على من حزن لسهٍر أو مرض
  

ل، أي  : وقوله ذا مث ين       : آلتاهما إلى آخره، ه اء والحن ر من البك أن في صدورها مزامي ة، أي   . آ ذا  : ومن بطن حلي ه
تٍح فكسر   . اسم واد: القصب الذي يزمر به أخذ من بطن حلية، بفتح المهملة وسكون الالم بعدها مثناة تحيتة د بف : والنق

  .المتأآل
  

بسبت بالكسر، وهو . وضربنا ضربًا: وضربًا، أي. إذا تهيأ نساٌء للنوح: إلخ، جمع نائحة، أي" إذا تجرد نوٌح: "وقوله
دبوغ  دة     . الجلد الم ان النساء يلطمن خدودهن بجل ال  : ويلعج . آ د   : وجد ال عج الحزن، أي   : يحرق، يق ه، والجل حرقت

  .كونها، أراد جلد وجههابكسر الالم لغة في س
  

  .بلٌد به قتلوا يومئذ: وأنف. الحزن: إلخ، األسى" من األسى: "وقوله
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م    " جيش الحمار: "وقوله ه زاده ون علي اٌر يحمل ه بالعارض     : والعارض . آانوا غزوا ومعهم حم الجيش، شبهه لكثرت

  .الذي فيه البرد بفتحتين: والبرد، بكسر الراء. من السحاب الممتلئ ماًء
  

  .إلخ" لنعم ما أحسن: "وقوله
  

 : وروي
 . . . . . . . أولى الخمـيس  عمري لقد أحسن األبيات نهنهًة

  
ة رد: والنهنه دي. ال ى الع ة: وأول ة، وهي الحامل ات. العادي يهم: و األبي ر عل وم أغي نوا الطرد، أي. ق نوا : وأحس أحس
  .طرادهم

  
  .دي، وأحسنوا مطاردتهم بعدنعم ما أحسنوا رد الع: والمعنى. وأولى مفعول لنهنهة

  
  البسيط : إلخ، وروى أبو عبد اهللا" إذ قدموا مائة: "وقوله

  آلتاهما قد وفت وازدادتا عددا  فقدموا مـائًة وأخـروا مـائًة

: واللبد، بفتح فكسر . الجراد: والجابئ بموحدة فهمزة. وقع: وصاب المطر. وقعوا: إلخ، صابوا" صابوا بستة: "وقوله
  .من آثرة ما وقع عليهم الناس آأن عليهم جرادًا منقضًا: يقول. الكثير: واللبد بضم ففتح. بعضه على بعٍض المتراآب
ه اعتطوا : "وقول وم ف ى الق دوا عل وم ": ش ل الق قوا أوائ ع المضاف،    . ش ن ضمير الجم دل م الجر ب ار ب يش الحم وج

اٌر   : ويقال. اٌر جاؤوا عليهجيش الحمار ألنه آان في الجيش حم: وقيل له. وبالنصب بدل من أوائل م حم إنما آان معه
  .القوا جيشًا مثل العارض الذي فيه برٌد: يقول. يحمل بعض متاعهم

ين   : فالطعن شغشغة: "وقوله خ، الشغشغة بمعجمت ال      : إل ة صوت الطعن في األجواف واألآف ة . حكاي ة  : والهيقع حكاي
ة الذي يب: والمعول بكسر الواو المشددة. صوت الضرب بالسيوف ة . ني عال ه      : والعال ه الرامي فيستظل ب شجر يقطع

ال        : والعضد بفتحتين. من المطر ا قطع من الشجر، والمضارع بكسر الضاد، يق . عضد يعضد عضدًا، إذا قطع    : م
  .وجعله تحت الديمة ألنه أسمع لصوته إذا ابتل

يريد أن لها أصواتًا تختلط  . صوته: وأزمل آل شيء. جمع أزمٍل، والياء من إشباع الكسرة": وللقسي أزاميل: "وقوله
  .لها صوٌت آدوي الريح الجنوب: أي. الريح: والجنوب. الصوت: والحس. صوٌت ال يفهم: والغمغمة. فتصير واحدًا

ة   : له نحم بفتح النون والحاء المهملة، أي. سحاب: إلخ، أي" آأنهم تحت صيفي: "وقوله يم الداب ل نح . صوت ينتحم مث
ة، وهو من             صب: صرح بالماء: مصرح راء المهمل اف وال تح الق رد بف ه الق ًا خالصًا، ونفى عن ه وانكشف فصار غيم
  .الصغار المتلبد المتراآب بعضه على بعض: السحاب

صوت  : آأنهم تحت مطٍر صيفي مما يقع بهم، له نحم، أي : يقول. جمع سنًا وهو الضوء: واألسناء. دفعت: وطحرت
  .لهم نحم: ويروى. رعد

راء وسكون الموحدة    شاع: وعبد مناف ي، بضم   . ٌر جاهلي من شعراء هذيل، وهو ابن ربع الجربي، بكسر ال والجرب
ة   راء المهمل ذيل              : الجيم وفتح ال ن ه ن سعد ب ذيل، وهو جريب ب ريش، وهو بطٌن من ه ى جريب آق ذه  . نسبة إل وه

ليم م        : الوقعة، يقال لها ي س ار بن ي دي ٌد يل ون، وهو بل ذيل  يوم أنف بفتح األلف وسكون الن ار ه ال السكري  . ن دي : وق
ة،   : ويقال. داران، إحداهما فوق األخرى بينهما قريٌب من ميل: أنٌف ذال المعجم أنف عاذ فيضاف، بالعين المهملة وال

  .وبداٍل مهملة رواها أبو عمرو. آذا قال السكري
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ر   ي ق ي     وآانت بنو ظفر من بني سليم حربًا لهذيل، فخرج المعترض بن حنواء الظفري يغزو بن ذيل، وفي بن د من ه
دلهم     ة، ف سليم رجٌل من أنفسهم آان دليل القوم على أخواله من هذيل، وأمه امرأٌة من بني جريب بن سعد، واسمه دبي

  .فوجد بني قرد بأنف، وبنو سليم يومئذ مائتا رجل، وزاملتهم حمار

ا من قومك مخشى     : فلما جاء دبية بنى قرد، قالوا له ال  ؟أي ابن أختنا، أتخشى علين اذ اهللا : ق وه،   . مع فصدقوه وأطعم
  .وتحدثوا معه ساعًة من الليل

ٍد    ثم قام آل واحد منهم إلى بيته، ورمقه رجٌل من القوم، وأوجس منه خيفة، حتى إذا هدأ أهل الدار فلم يسمع رآز أح
نهم    . وال حسه، لم ير إال إياه قد انسل من تحت لحاف أصحابه د آل رجل م ه     فحذر بني قرد لذلك، فقع في جوف بيت

  .آخذًا بقائم سيفه، أو عجس قوسه ومعه نبله

ٍة وعشرين     ة خمس وحدث دبية أصحابه بمكان الدارين، فقدموا مائًة نحو الدار العليا، وتواعدوا طلوع القمر، وهي ليل
وا     م القمر فقتل دا له ي     من الشهر، والدار في سفح الجبل، فبدا القمر لألسفلين قبل األعلين، فأغار الذين ب رجًال من بن

وا     قرد، فخرجوا من بيوتهم فشدوا عليهم فهزموهم، فلم يرع األعلين إال بنو قرد يطردون أصحابهم بالسيوف، فزعم
  .أنهم لم ينج منهم ليلتئٍذ إال ستون رجًال من المائتين، وقتل دبية، وأدرك المعترض فقتل أيضًا

  .يوموقال عبد مناف بن ربع هذه القصيدة، وذآر فيها هذا ال

ا          ببًا له ان س وم آ ٌد القصيدة وال الي ذآر أح م ي   .وقد أطلت الكالم هنا ألني لم أر من شرح البيت الشاهد آما ينبغي، ول
 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع بعد الخمسمائة

  الطويل 
 أقربا رآها مكان السوق أو هي  فأضحى ولو آانت خراسان دونه

  
هي ال تدخل فصًال في قول أصحابنا قبل نكرة، فإذا آانت أقرب بمنزلة : قصريةلما ذآره، قال أبو علي في التذآرة ال

  .انتهى. قريب لم تكن هي فصًال، وإذا لم تكن فصًال، آان أو عطفًا على عاملين
  

  .وفيه مسامحة، إذ مراده على معمولي عاملين، فهي معطوف على مفعول ترى، وأقرب معطوف على مكان
  

فال تكون مبتدأ النتصاب ما بعده، فبقي .  تخلو هي من أن تكون مبتدأ، أو وصفًا، أو فصًالال: وقال في إيضاح الشعر
ان السوق  : "وذلك أن قوله. أن تكون وصفًا أو فصًال ى " رآها مك دم        : دال عل ا تق ة م ا، فحذفها من اللفظ لدالل أو رآه

دير  ار التق ا، فص رب، أي : عليه ا أق ار   : أو رآه وق، فص ن الس رب م ا أق ر    أو رآه اء، والخب ين اله ًال ب ي فص ت ه
  .المنتصب

  
راً    : "وقد يجوز أن تجعل هي وصفًا للهاء التي هي المفعول األول، آما جاز ذلك في د اهللا هو خي واألول ". تجدوه عن

  .أوجه، ألن المحذوف لحذفه يستغني عن وصفه
  

دير   فإذا جعلته ظرفًا، ولم تجعله وصفًا آان مبتدأ، . ويجوز أن يكون أقرب ظرفًا ر، والتق أو هي أقرب   : وأقرب الخب
  .انتهى". والرآب أسفل منكم: "ومثله. من السوق

  
  .وأراد بالوصف التوآيد، وهو تعبير سيبويه. وهذا األخير هو مراد الشارح المحقق

  
ع والنصب، أي         : قال الفراء: وقال أبو حيان في تذآرته ي أقرب الرف ا، فف الحيرة، أو أقرب منه ك ب ل منزل أو : إذا قي
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أقرب          اه، أو ب رة، معن ى الحي منزلك أقرب من الحيرة أو مكانًا أقرب منها، أو يكون موضع أقرب خفضًا بالنسق عل
  : وأنشد الفراء. منها

 أقربا رآها مكان السوق أو هي  فأضحى ولو آانت خراسان دونه

مجوٌز نصب أقرب في البيت  على أن قد جوز. أو هي مكانًا أقرب من خراسان: فنصب األقرب على المحل، وتأويله
  .انتهى. أو رآها هي أقرب: على خبر رأى المضمرة، وقدره

  .أقرب من خراسان سهٌو، وصوابه أقرب من السوق: وقوله

الى . العرب تؤثر الرفع مع أو: وقد قال الفراء: ثم قال أبو حبان ". فهي آالحجارة أو أشد قسوة    : "واحتج بقول اهللا تع
  .أو هي أشد قسوة: حمله على العطف، وبنته علىرفعت القراء أشد ولم ت

ى الحجارة، أي      آالحجارة أو آأشد   : على أنه يجوز في النحو أو أشد قسوة بنصب أشد، وموضعه خفض بالنسق عل
  .قسوة

ا هو أشد قسوة من       : فإنما أوثر الرفع مع أو ألنها تأتي بمعنى اإلباحة إن شبهتم قلوب هؤالء بالحجارة أصبتم، أو بم
ال            الحج ا يق وا، آم م تخطئ ا ل ا هو أشد قسوة منه وبهم بالحجارة وم بهتم قل ن    : ارة أصبتم، وإن ش جالس الحسن أو اب
ك          . سيرين ا في ذل راد أحدهما بالمجالسة، والجمع بينهم د أبحت إف ي ق اروا أن ال      . يعن ى اخت ذا المعن ا أتت أو به فلم

تئناف، ل ن االس ا إذا أمك ذي قبله إعراب ال دها ب ا بع وا م ا،  يعرب داهما قبله ين إح ين اللت تواء الجملت ى اس ذلك عل دل ب ي
  .انتهى. ولو لم يكن استئناٌف اختلط الذي بعدها بالذي قبلها، وسقط معنى االختصاص باإلباحة. واألخرى بعدها

  .وهذا يؤيد آون أقرب ظرفًا خبرًا لهي

 الطويل : كامل وغيره، وهيوالبيت آخر أبيات خمسة لعبد اهللا بن الزبير األسدي، رواها المبرد في ال

 أرى األمر أمسى منصبًا متشعبا  أقول لعبد الـلـه يوم لـقـيتـه
 عميرًا وإما أن تزور المهلـبـا  تجهز فإما أن تزور ابن ضابـئ
 رآوبك حوليًا من الثلج أشهبـا  هما خطتا خسٍف نجاؤك منهمـا
  ل أشيبايد الدهر حتى يترك الطف  فما إن أرى الحجاج يغمد سيفـه
 أقربا رآها مكان السوق أوهي  فأضحى ولو آانت خراسان دونه

  
لما قدم الحجاج : وأورد منشأ هذه األبيات مختصرًا، فقال. روى صاحب األغاني أقول إلبراهيم" أقول لعبد اهللا: "قوله

ي   نهم     الكوفة واليًا صعد المنبر، وأوعد أهلها، وهددهم، ثم حثهم على اللحاق بالمهلب بن أب صفرة، وأقسم إن وجد م
  .أحدًا اسمه في جريدة المهلب بعد ثالثة بالكوفة قتله

  
ي : أيها األمير: فجاءه عمير بن ضابئ البرجمي، فقال ال  . إني شيٌخ ال فضل في، ولي ابٌن شاب جلد، فاقبله بدًال من فق

ال      أيها األمير، هذا جاء إلى عثمان، وهو مقتوٌل، فرفس: عنبسة بن سعيد بن العاص ه وآسر ضلعين من أضالعه فق
ذا  : فهال يومئذ بعثت بدًال يا حرسي اضرب عنقه فسمع الحجاج ضوضاًة، فقال: له الحجاج ا ه ل  ؟م راجم   : فقي ذه الب ه

ى غرق             : فقال. جاءت لتنصر عميرًا ور للمهلب حت ى الجسر للعب اس عل ازدحم الن اربين، ف وا ه وهم برأسه فول أتحف
  : بير األسديبعضهم، فقال عبد اهللا بن الز

  األبيات المذآورة . . . . . . .  أقول إلبراهيم لمـا لـقـيتـه
  

ب به، أي    : والمنص ن أنص ل م م فاع ه : اس اً . أتعب عب أيض عب، أي    : والمتش ن تش ل م م فاع رق : اس   .تف
ه ا: "وقول ز فإم خ، أي" تجه رين : إل ذين األم د ه أ ألح ا تلحق الم  : تهي رًا وإم ل عمي ا قت اج آم ك الحج ا يقتل بإم   .هل
ه ا خسفٍ : "وقول ا خطت م " هم ة بالض خ، الخط ة: إل ة . الحال تح المعجم ذل: والخسف بف اؤك، أي. ال . خالصك: ونج
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واألشهب من  . واألنثى حولية، وأراد به هنا المهر. والحولي، هو من آل ذي حافر ما استكمل سنًة، ودخل في الثانية
  .ما غلب بياضه على سواده: الخيل وغيره

  
ن        . أولى لحولي، وهو بالضم جمع أثلج، وهو الفرحان النشيط   ومن الثلج صفة ر سوار ب ا ف رار، آم ذا الف راده به وم

  الطويل : المضرب السعدي من الحجاج يومئذ، وقال
 دراب وأترك عند هنـٍد فـؤاديا  أقاتلي الحجـاج إن لـم أزر لـه

 إلى قطري ما إخالـك راضـيا  فإن آان ال يرضيك حتى تردنـي
 فباست أبي الحجاج لما ثنـانـيا  وزت درب المجيرين ناقتيإذا جا

 ورائيا وقومي تمـيٌم والـفـالة  أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي
  

  الطويل : مالك بن الريب المازني، وقال: وممن هرب منه
 إليكـم وإال فـأدنـوا بـبـعـاد  فإن تنصفونا يال مروان نقـتـرب
 وآل بـالٍد أوطـنـت آـبـالد  ٌبففي األرض عن دار المذلة مذه
 إذا نحن جـاوزنـا خـفـير زياد  فماذا ترى الحجاج يبلـغ جـهـده

 إياد آما آان عبـدًا مـن عـبـيد  فلوال بنو مروان آان ابن يوسـٍف
  

ا إن أرى : "وقوله ة     " فم دة، والحجاج مفعول أول ألرى، وجمل خ، إن زائ اني      : إل يفه في موضع المفعول الث د س . يغم
ه : أدخله في غمده بالكسر، أي: وأغمد سيفه دلها          . قراب الميم ب دهر، ب ى مدى ال ة بمعن اة التحتي تح المثن دهر، بف د ال . وي

  .بمعنى إال: حتى" حتى يترك: "وقوله
  

زور   : الفاء سببية تسبب ما بعدها عن قوله" فأضحى ولو آانت خراسان: "وقوله ا أن ت وأضحى  . البيت ... تجهز فإم
ه . الناقصة واسمها ضمير عبد اهللا وإبراهيم، وجملة رآها خبرها من األفعال : وقد مر أن الشارح المحقق استشهد بقول

  الطويل 
  وآان طوى آشحًا على مستكنة

  
د أن           ه يري ى، فإن ه المعن ا، وعلي و وصليًة ال جواب له على وقوع الماضي خبرًا لألفعال الناقصة، وعلى هذا تكون ل

ه رأ د اهللا صار آأن ر تأهب عب ا من غي ذهب إليه رب من السوق، ف ه، أو هي أق ة من ان السوق قريب ى خراسان مك
  .واستعداد، لشدة خوفه من الحجاج، وإن آانت خراسان في نفس األمر دونه بمراحل

  
ا           ا جوابه و شرطية، و رآه ر أضحى محذوف، فتكون ل ة   . وزعم أبو علي في إيضاح الشعر أن خب وال يخفى رآاآ

ا    : فأما خبر أضحى فمحذوف تقديره: "عبارتهوهذه . الشرطية ه م دل علي فأضحى مشمرًا أو مجدًا أو نحو ذلك، مما ي
  .انتهى". تقدم
  

خ، واختلف في تسميتها             : وخراسان رو، وبل راة، وم ابور، وه ا نيس بالد، منه اٍت من ال ى أمه واليٌة واسعة تشتمل عل
ابر  : بذلك، فقال دغفل النسابة ل،           خرج خراسان وهيطل ابنا ع ا تبلبلت األلسن بباب ه السالم، لم وح علي ن ن ام ب ن س ب

  .فنزل آل واحد منهم في البلد المنسوب إليه
  

ذآورة،            بالد الم زل خراسان في ال ا وراء نهر جيحون، ون ة، وهو م يريد أن هيطل نزل في البلد المعروف بالهياطل
  .فسمي آل بقعة بالذي نزل بها

  
ى خر  : الجرجاني، أنه قال ونقل أبو عبيد البكري في المعجم عن اه   : معن ل، وآسان معن . آل بال تعب   : سهل، أي : آ

  .انتهى. معنى خراسان بالفارسية مطلع الشمس: وقال غيره
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ام    . ودون بمعنى أمام. دون عبد اهللا: ، أي"دونه: "وقوله وم من المق . وزعم المبرد في الكامل أن الضمير للسفر المفه
  .وهذا آالمه ولم يفسر من هذا الشعر غير هذا. ان السوق للخوف والطاعةرآها مك. يعني دون السفر: وقال

  
ان ل  : ومك رب أفع ان، وأق ع والشراء، وهي ضمير خراس و محل البي ذآر، وه ماعي، وت ظرف، والسوق مؤنث س

  .تفضيل منصوٌب على الظرفية، وهو وعامله خبر هي، واأللف لإلطالق
  

ة           روى صاحب األغاني أن ناظم هذه األبيات ل ى الحجاج، هو بقنطرة الكوف ًا إل ة جاء يوم ما قفل من حرب األزارق
 : أأنت الذي تقول: يعرض عليه الجيش، وجعل يسأل عن رجٍل رجل، فمر به ابن الزبير فسأله من هو، فأخبره، فقال

  عميرًا وإما أن تزور المهلبا  تخير فإما تزور ابن ضابـئ
  
  .فمضى فمات بالري. كفامض إلى بعث: فقال الحجاج. بلى: قال
  

  .وتقدمت ترجمته في الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة
  

وهذه الوقعة وقعة الخوارج، وآان أميرهم قطري بن الفجاءة، وآان تغلب على شيراز وآازرون وما يليها، في زمن  
ول  ي صفرة     عبد الملك بن مروان، وآان عبد الملك أمر أمير الكوفة أخاه، وهو بشر بن مروان، أن ي ن أب ي المهلب ب

وا                ة آالف رجل ولحق انوا ثماني ف، وآ ن مخن رحمن ب د ال رهم عب ة آبي ده بجيٍش من الكوف واله وأم لقتال الخوارج، ف
  .وبعد شهر مات بشر، فلما تسامعوا بموته تسللوا من عند المهلب وجاؤوا إلى الكوفة. بالمهلب

  
ه، و    ة صعد          ثم إن عبد الملك بن مروان ولى الحجاج موضع أخي ى الكوف ا جاء الحجاج إل ب، فلم د المهل ره أن يم أم

ام           ة أي د ثالث نهم بع دًا م م، وحلف إن وجد أح المنبر وحث أهل الكوفة باللحاق إلى المهلب، وهددهم وأعطاهم أرزاقه
  .فهابه الناس وتسارعوا في السفر. ليضربن عنقه

  
  .ا من األشعار، وشرحهاوقد فصل المبرد في الكامل هذه األخبار والحروب وما قيل فيه

  
ال      ي أفع روحة ف اء اهللا مش تأتي إن ش ا، س رًا عليه ة أمي ه الكوف ين دخول ر ح ى المنب ا عل ة قاله ٌة بليغ اج خطب وللحج

  .المقاربة عند شعر عمير بن ضابئ
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن بعد الخمسمائة

ة في جواب    إذا نحن فيهم سوقٌة ن=فبينا نسوس الناس واألمر أمرنا: الطويل تنصف على أن األغلب مجيء إذا الفجائي
  .بينا، آما في البيت

  
  الكامل : وقد تقترن الفاء الزائدة بإذا، آما قال ابن عبدل، وهو من شعراء الحماسة

 يومًا بحيث تنزع الذبح  بيناهم بالظهر قد جلسوا
  تهدي به خطارٌة سرح  فإذا ابن هنٍد في مواآبه

ك  : ب الحماسةقال ابن جني في إعرا يومًا منصوب ألنه بدل من بينا، أال ترى أن معناه بين أوقات هم قد جلسوا، وذل
وليس يعني باليوم المقدار المعروف من طلوع الشمس إلى غروبها، وإنما يريد الوقت  . البين هو اليوم الذي أبدله منه

ت     . مبهمًا ال يخص به مقدارًا من الزمان دهر تش ًة من ال الي   وقد يكون بره ام واللي ى األي ه   . مل عل اء في قول : وزاد الف
  .انتهى. بيناهم آذلك إذا ابن هند قد فعل آذا: فإذا، وإنما أراد

اٍن آخر     ا ظرف زم ول الشارح المحقق   . ويؤخذ منه أن بينا يجوز اقتران جوابها بإذا، وإن أبدل منه وال يجيء  : "وق
 البسيط : وبينما، وهو الظاهر آقوله مع بينا: ، أراد"بعد إذا المفاجأة إال الفعل الماضي
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  فبينما العسر إذ دارت مياسير
  

يبويه . قال أبو حيان في االرتشاف وتأتي إذ للمفاجأة. وأما مع غيرهما فال تأتي المفاجأة د    : قال س ذا إذ جاء زي ا آ . بين
  .انتهى. فهذا لما يوافقه ويهجم عليه

  
  .ىانته. وال تكون للمفاجأة إال بعد بينا وبينما

  
  .تكون إذ للمفاجأة، نص عليه سيبويه، وهي الواقعة بعد بينا وبينما: وآذلك قال ابن هشام في المغني

  
ال ..." بينا تعنقه الكماة : "وأجاز الرضي مجيئها لها في غير جوابهما، فيما يأتي قبل إيراد قوله د  : البيت اآلتي، فق وق

  .آنت واثقًا إذ جاءني عمرو: في قولكتجيء إذ للمفاجأة في غير جواب بينا وبينما، آما 
  

  .هذا آالمه
  

ه : قال ابن جني في إعراب الحماسة. وهذا يحتاج إلى إثباته بكالم من يوثق به ين      : قول خ، أراد ب اس إل ا نسوس الن بين
  : هأصله بين أوقاٍت نسوس الناس، والعامل في بينا ما دل عليه قول: قال أبو علي. فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفًا

  إذا نحن فيهم سوقة نتنصف
  

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم : "أال ترى أن معناه بين هذه األوقات خدمنا الناس وذللنا، آما أن قوله تعالى
ون ه" يقنط وا: تأويل ل   . قنط بهها بالفع وة ش ى ق ل عل وى دلي ن أق رط م ًا للش ة جواب ذه المكاني وع إذا ه ذه . فوق وإذا ه

  الرمل : وآذلك إذ التي للمفاجأة في نحو قوله. عل بعدها، وليست مضافة إليهمنصوبة بالف
  إذ هووا في هوة منها فغاروا  بينما الناس على عـلـيائهـا

  
  .إذ منصوبة الموضع بهووا

  
دها ألف   : وقال أيضًا في سر الصناعة ل  . أشبع الفتحة في بينا فحدث بع إن قي ذا      : ف ا أن ه د علمن ين وق إالم أضاف ب  ف

ين           ال ب الواو، نحو الم ره ب ه غي ا عكف علي الظرف، ال يضاف من األسماء إال إلى ما يدل على أآثر من الواحد، وم
ه رو، وقول د وعم ذا الظرف  : زي د ه ا بع ذهب له ة ال م ة، والجمل اس جمل الجواب ؟نسوس الن طًة : ف ا واس ا هن أن ه
ا       خدمنا بي: بين أوقات نسوس الناس خدمنا، أي: محذوفة، والتقدير ا يضاف إليه اس، والجمل مم تنا الن ن أوقات سياس

  .أسماء الزمان، نحو أتيتك زمن الحجاج أمير
  

ام     ي أقيمت مق ة الت ى المحذوف الجمل ان مضافًا إل ذي آ ى الظرف ال ات، وأول ذي هو أوق ه حذف المضاف ال م إن ث
ي ع   . أهلها: ، أي"واسئل القرية: "المضاف إليها، آقوله عز وجل ذه اللفظة وقت       هكذا علقت عن أب ي في تفسير ه ل

  .انتهى. القراءة عليه، وقل من يضبط ذلك، إال من آان متقنًا أصيًال في هذه الصناعة
  

  .وزعم الفراء أن أصل بينا بينما فحذفت الميم. األلف نشأت عن إشباع الفتحة: وهكذا آل من شرح بينا، قال
  

  .نقل ابن جني في شرح هذا البيت آذا. هذا ال يعرف إال بوحي، أو خبر نبي: قال أبو علي
  

وقول الجوهري نشأت األلف من إشباع الفتحة ففيه نظر، وهو أن األلف   : وقال زين العرب في أول شرح المصابيح
. والحق أن بينا أصله بينًا بالتنوين، والتنوين فيه للعوض عن المضاف إليه المحذوف . إنما تتولد من الفتحة في القافية

ا في الوقف          وهو األوقات، ث ف، فثبتت األلف ثبوته م أبدل األلف من التنوين في الوصل إجراًء للوصل مجرى الوق
  .انتهى. وأما بينما فما فيه بمعنى الزمان فال حذف فيه، أو ما فيه زائدة بين المضاف والمضاف إليه. بدل التنوين

  
  .يكون بينا غير مضاف إلى الجملةويقتضي أيضًا أن . ومثله غير معروف. وعلى هذا فألف بينا عوض العوض
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ة، أو أشبعوا الفتحة            : "وقول الشارح المحقق ا الكاف ه م ة زادوا علي ى جمل ين إل ى إضافة ب ا قصد إل ا   ". لم د أن م يري

ة   ى جمل ب، والمشهور أن األلف من       . واأللف آفتا بين عن اإلضافة إلى المفرد، وهيآها لإلضافة إل ذا شيٌء غري وه
  .مضافة إلى الجملة من غير تعرض لكف وتهيئةإشباع الفتحة، وبين 

  
ة      . وذهب بعضهم إلى أن األلف زائدة من غير إشباع، وهي آافة لبين عن اإلضافة ام في األلف اللين ن هش آذا نفل اب

  .من المغني
  

  الخفيف : إن ما تكون آافة لبيت عن اإلضافة، آقوله: وقال أيضًا في بحث ما الكافة للظروف عن اإلضافة
  إذ أتى راآٌب على جمله  ا نحن باألراك معـًابينم

ة، أي   : ما زائدة، وبين مضافٌة إلى الجملة، وقيل: وقيل ى الجمل ين  : زائدة وبين مضافة إلى زمن محذوٍف مضاٍف إل ب
ه           ين مع األلف في نحو قول ة في ب وال الثالث األراك، واألق اس، البيت    : أوقات نحن ب ا نسوس الن ول . انتهى . فبين : أق

  .ولم يتنبه شراحه. القول الثاني ال بد له من تقدير األوقات، فال يباين القول الثالث صاحب

أنها زائدة وبين مضافة : والثاني. تكون األلف آافة عن اإلضافة: فاألول". واألقوال الثالثة في بين مع األلف: "وقوله
  .أنها زائدة وبين مضافة إلى الزمن المذآور: والثالث. إلى الجملة

  .رد على هذا أيضًا ما ذآرنا، والصواب أن القولين األخيرين فيهما قوٌل واحدوي

  .هذه األلف عوض عن األوقات المحذوفة، وآذلك ما عوٌض عنها: وقال زين العرب

  .وهذا غير قوله األول الذي جعله الحق عنده

  .إشباٌع لتهيئة بين لإلضافة: أحدها: والحاصل أن في ألف بينا خمسة أقوال

  .أنها مجتلبة للكف عن اإلضافة: نيهاوثا

  .أنها للعوض عن األوقات المحذوفة: وثالثها

  .أنها بدٌل من تنوين العوض: ورابعها

  .وهو أبعد األقوال. وخامسها أنها بقية ما

  .والجيد ما ذهب إليه الشارح المحقق

اء    : سة، والروايةوالبيت أول بيتين لحرقة بنت النعمان بن المنذر، أوردهما أبو تمام في الحما بينما نسوس بإسقاط الف
 : والثاني. على الحزم

  تقلب تاراٍت بنا وتصرف  فأف لدنيا ال يدوم نعيمهـا
  

ور، واتضعت األحوال،       : تقول ذة، تقلبت األم ا ناف بينا نستخدم الناس وندبر أمورهم، وطاعتنا واجبٌة عليهم، وأحكامن
  .وصرنا سوقة تخدم الناس
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أمره   : ٌد األمر يسوسه سياسةً   ونسوس من ساس زي  ام ب ره وق ا        . دب ة خالصة، زعم بعضهم أنه والسياسة لفظة عربي
فسه بالفارسية ثالثة، ويسا بالمغلية . معرب سه يسا، وهي لفظة مرآبة من آلمتين، أوالهما أعجمية، واألخرى ترآية

  .التراتيب الثالثة: الترتيب، فكأنه قال
  
زاهرة أن جنكزخان الملعون، ملك المغل، قسم ممالكه بين أوالده وأوصاهم بوصايا   وسببه على ما في النجوم ال: قال

  .سياسة: ثم غيروها فقالوا. أن ال يخرجوا عنها، فجعلوها قانونًا فسموها بذلك
  

اريخ           ان في ت ه آ ق جنكزخان، فإن ل أن يخل ا العرب قب وهذا شيء ال أصل له؛ فإنها لفظة عربية متصرفة تكلمت به
ه     . وصاحبة هذا البيت قبله بأربعمائة سنة الستمائة، ه قسم مملكت نعم لو قيل أفريدون بدل جنكزخان لكان له وجه، فإن

  .سلم، وتور، وإيرج، ورتب لهم قوانين ثالثة: بين أوالده الثالث
  

  .ال أحد يشارآنا في السلطنة وال يد فوق أيدينا: فيه قصر إفراد، تريد" واألمر أمرنا: "وقولها
  

ٌم ألهل السوق    : بالضم، قال الحريري في درة الغواص والسوقة ل    . ومنه أيضًا توهمهم أن السوقة اس ذلك، ب يس آ ول
  .سموا بذلك ألن الملك يسوقهم إلى إرادته. السوقة الرعية

  
اس    : رجل سوقٌة وقوٌم سوقة، آما قالت الحرقة بنت النعمان: ويستوي لفظ الواحد والجماعة فيه، فيقال ا نسوق الن فبين

  .البيت.... 
  

  .انتهى. فأما أهل السوق فهم السوقيون، واحدهم سوقي، والسوق في آالم العرب تذآر وتؤنث
  

  .بينا نسوس بدل نسوق: والمشهور في رواية البيت
  

يس   : ومثله في لحن العامة للجواليقي قال يذهب عوام الناس إلى أن السوقة أهل السوق، وذلك خطأ، إنما السوقة من ل
راده . رًا آان أو غير تاجر، بمنزلة الرعيةيملك، تاج . وسموا سوقة ألن الملك يسوقهم فينساقون له، ويصرفهم على م
  .وربما جمع سوقا. سوقة: سوقة ولالثنين: يقال للواحد

  
  البسيط : قال زهير

 السوقا ناال الملوك وبذا هذه  يطلب شأو امرأين قدما حسنًا

  .انتهى. اعة سوقيونوأما أهل السوق فالواحد سوقي، والجم

  ".ويستوي فيه المذآر والمؤنث: "ونقل الصاغاني في العباب هذه العبارة، وزاد

نصفهم ينصفهم وينصفهم بضم الصاد وآسرها نصافًا ونصافة   : قال ابن السكيت. نخدم: ونتنصف بالبناء للفاعل، أي
رهما، أي دمهم: بكس ذلك تنصف. خ ع نصف بفتح: والناصف. وآ ادم، والجم يم  الخ تح الم ذلك المنصف بف ين، وآ ت

  .الخادم، والجمع مناصف: وآسرها

  .، أنه بالبناء للمفعول"أي نستخدم: "وظاهر تفسير ابن الشجري إياه، بقوله

  .ولم أر من روى آذا. نعامل باإلنصاف: ووقع في بعض نسخ مغني اللبيب ليس ننصف بدل نتنصف، أي

وتقلب وتصرف . يا نعيمها يزول، وجمالها ال يدوم، بل تتحول وتتقلب بأهلهاتحقيرًا لدن: إلخ، أي" فأف لدنيا: "وقولها
ن     . و أف بكسر الفاء وفتحها وضمها . تتغير: تتقلب وتتصرف، أي: آالهما مضارع واألصل ا لغات شرحها اب وفيه

ي إعراب الحماسة   ي ف ن    . جن ان اب اف، وهي بنت النعم دها ق ين بع راء المهملت تح ال اء وف ة، بضم الح ذر  وحرق المن
ا   . آذا ذآرها اآلمدي في المؤتلف والمختلف  . وهي امرأة شريفة شاعرة. اللخمي، ملك الحيرة بظهر الكوفة وأنشد له

  .هذين البيتين



 29

 المنسرح : قال هانئ بن قبيصة يوم ذي قار. ولحرقة هذه أٌخ اسمه حريق مصغر اسمها

 وال حريقًا وأخته حرقـه  أقسم باهللا نسلم الحـلـقـه
  ويقرع السهم طرة الدرقه  يظل الرئيس منجدًالحتى 

  
  .ولها خبر مع سعد بن أبي وقاص: آذا ذآرها العسكري في آتاب التصحيف وأنشد لها البيتين وقال

  
ال          : وذآرها الجاحظ في آتاب المحاسن والمساوي قال اك، فق ر هن ى دي الحيرة فنظر إل ه مر ب ن أبي زعموا أن زياد ب

ذر   : قال ؟لمن هذا: لخادمه ن المن ان اب ال . دير حرقة بنت النعم ا    : فق ا لنسمع آالمه وا بن اب    . ميل ى وراء الب فجاءت إل
ال  ؟أوجز، أم أطيل: قالت. آلمي األمير: فكلمها الخادم، فقال ها ل أوجزي  : ق ٍت طلعت الشمس      : قالت . ب ا أهل بي آن

ال . ناعلينا، وما على األرض أحٌد أعز منا، فما غابت تلك الشمس حتى رحمنا عدو  ا بأوساق من شعير،      : ق أمر له ف
  .أطعمتك يٌد شبعي جاعت، وال أطعمتك يٌد جوعى شبعت: فقالت

  
  الطويل : فقال. قيد هذا الكالم ال يدرس: فسر زياٌد فقال لشاعٍر معه

 قـريب فًتى ذاق طعم الخير منذ  سل الخير أهل الخير قدمًا وال تسل
  

: قالت  ؟ما يبكيك: ى إلى دير حرقة بنت النعمان، فألفاها وهي تبكي، فقال لهاإن فروة بن إياس بن قبيصة انته: ويقال
  : ما من داٍر امتألت سرورًا، إال امتألت بعد ذلك ثبورًا ثم قالت

  البيتين . . . . . . . . . . . . . .  فبينا نسوس الناس واألمر أمرنـا
  
د      ال جع: وقالت حرقة بنت النعمان لسعد بن أبي وقاص: قال ريٍم إليك حاجة، وعق ل اهللا إلى لئيم حاجة، وال زالت لك

ه       ا علي ببًا لرده ك س رك إال جعل ه بغي   .انتهى . لك المنن في أعناق الكرام، وال أزال بك عن آريٍم نعمة، وال أزالها عن
ن أ           ى حسان ب نده إل يس بس اب الجل ا في آت ن زآري افى ب ان،  وأورد خبر سعد بن أبي وقاص معها بأتم من هذا المع ب

بن     : قال ا، يطل ل زيه لما قدم سعد بن أبي وقاص القادسية أميرًا أتته حرقة بنت النعمان بن المنذر، في جواٍر آلهن مث
تفهامي   : قالت ؟أنت حرقة: قال لها. هذه: قلن ؟أيتكن حرقة: فلما وقفن بين يديه، قال. صلته رارك اس ا تك إن  ؟نعم، فم

ان             الدنيا دار زوال، وإنها ال تدوم على ح ه زم ا أهل ا خراجه، ويطيعن ى إلين ك، يجب ذا المصر قبل وك ه ا مل ا آن ال، إن
يس  . الدولة، فلما أدبر األمر وانقضى، صاح بنا صائح الدهر فصدع عصانا، وشتت مألنا وآذلك الدهر يا سعد، إنه ل

  : من قوٍم بسرور وحبرة إال والدهر معقبهم حسرة ثم أنشأت تقول
  البيتين . . . . . . . . . . . . . .  مرنـافبينا نسوس الناس واألمر أ

  
  : قاتل اهللا عدي بن زيد، آأنه ينظر إليها حيث يقول: فقال سعد

 ال تبيتن قد أمنت السرورا  إن للدهر صولًة فأحذرنها
 مـسـرورا ولقد آان آمنًا  قد يبيت الفتى معاًفى فيرزا

  
ك   : حتى أحييك بتحية أمالآنا بعضهم بعضًا: قالت لهوأآرمها سعٌد وأحسن جائزتها، فلما أرادت فراقه،  ال جعل اهللا ل

ا خرجت         ه فلم ا علي ببًا لرده ك س ًة إال جعل إلى لئيم حاجة، وال زال الكريم عندك حاجة، وال نزع من عبٍد صالح نعم
  الخفيف : قالت ؟ما صنع بك األآير: من عنده تلقاها نساء المصر، فقلن لها

 الـكـريم إنما يكرم الكريم  حاط لي ذمتي وأآرم وجهي
  

  .انتهى نقله من شرح أبيات المغني للسيوطي
  .ونسب ابن الشجري في أماليه هذين البيتين إلى هند بنت النعمان بن المنذر

  
ة ولما آان المغير. هند بنت النعمان، لها ديٌر بظاهر الكوفة باٍق إلى اليوم: قال. ولعل حرقة يكون لقبًا لهند أو أختًا لها

ا، وآانت     -وآان أحد دهاة العرب  -بن شعبة الثقفي واليًا بالكوفة من قبل معاوية  ان يخطبه أرسل إلى هند بنت النعم



 30

اء              : قد عميت، فأبت وقالت ٍة لشيخ أعور في عجوز عمي ال، وأي رغب رة م ال، وال لكث ة لجم ا في رغب والصليب م
  الكامل : وأنشأ يقول. صدقت واهللا: بن المنذر فقالتزوجت بنت النعمان : ولكن أردت أن تفخر بنكاحي، فتقول

 هللا درك يا ابنة النـعـمـان  أدرآت ما منيت نفسي خالـيًا
 إن الملوك ذآـية األذهـان  فلقد رددت على المغيرة ذهنه
  والصلب أصدق حلفة الرهبان  إني لحلفك بالصليب مصـدٌق

  
 : ها يومًا عن حالها فأنشدتوسأل. وآانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويبرها
  البيتين . . . . . . . . . . . . . .  بينا نسوس الناس واألمر أمـرنـا

  
  .انتهى. وروي أن المغيرة هذا أدمى ثمانين بكرًا، ومات بالكوفة وهو أميرها، بالطاعون سنة خمسين

  
ال  رأة أحب  : وأورد هندًا هذه إسماعيل الموصلي في آتاب األوائل ق ن        أول ام ان ب د بنت النعم رأًة في العرب هن ت ام

د       دير هن رًا يعرف ب ا دي المنذر، آانت تهوى زرقاء اليمامة، فلما قتلت الزرقاء ترهبت هند ولبست المسوح، وبنت له
  .إلى اآلن، وأقامت به حتى ماتت

  
ن   وفيه نظر، فإن هند بنت النعمان ما. آذا ذآر أبو الفرج األصبهاني في آتاب األغاني الكبير رة ب تت في والية المغي

ان       ا زم ف، وبينهم وك الطوائ شعبة على الكوفة، وزرقاء اليمامة من جديس، ولهم خبر مع طسم، وآانوا في زمن مل
  .انتهى. فما أعلم من أين وقع ألبي الفرج هذا. طويل

  
  : وأنشد بعده

  حتى إذا أسلكوهم في قتائدة
  : تمامه

  شال آما يطرد الجمالة الشردا
  

  .وقد تقدم الكالم عليه مفصًال قريبًا. أن إذا فيه زائدةعلى 
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع بعد الخمسمائة

ا         =بينا تعنقه الكماة وروغه: الكامل  ى المصدر، آم ا إل ا دون بينم ه يجوز إضافة بين يومًا أتيح له جري سلفع على أن
  .تعنقه حاصٌل :واألعرف الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي. في البيت

  
  .وروغه معطوف على تعنقه: حاصالن، ألن قوله: األولى أن يقول: أقول

  
ى حين،        : وقوله ى معن ًال عل ل، حم ى الفع ا معن يجوز إضافة بينا إلى المصدر، يعني إلى األسماء المفردة إذا آان فيه
ًا، نحو   فإن وقع بعده. حين قيام هذا أقبل ذاك: بينا قيام زيٍد أقبل عمرو، أي: آقولك ا  : ا اسم جوهٍر لم يكن إال رفع بين

  .زيٌد في الدار أقبل عمرو، ألنها تضاف إلى جثة، آما ال تكون خبرًا عنها
  

د،     ام واح ي ع وا ف ًة، وهلك انوا خمس ا أوالده، وآ ى به ي رث هورة الت ن قصيدته المش ذلي، م ب اله ي ذؤي ت ألب والبي
  .أصابهم الطاعون، وآانوا فيمن هاجر إلى مصر

  .قدم شرح بعض منها في الشاهد السابع والستينوقد ت
  

بينا يضاف : وآان يقول. مجرورًا" بينا تعنقه وروغه: "روى األصمعي: قال اإلمام المرزوقي في شرح هذه القصيدة
ون   . إلى المصادر خاصة ه ويقول ون يخالفون ى         : والنحوي ان ال تضافان إال إل ا مبهمت ان للحين، وهم ا عبارت ا وبينم بين
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المعنى  : فإذا قلت. التي تبينهاالجمل  د، ف د        : بينا أنا جالس طلع زي ع زي ا جالس طل ا جالس، أو وقت أن وذآر  . حين أن
  .بينما نحن نسير إذ أقبل زيد: سيبويه خاصة أن إذ تقع بعدهما للمفاجأة تقول

  
ون ذا ويقول ر من النحويين واألصمعي ينكرون ه ول: وآثي ك تق رى أن ى إذ، أال ت ام  حين: ال حاجة إل ٌد جالس ق زي

الوا . و بينما بمنزلة حين. عمرو ره        . وأشعارهم وردت بال إذ  : ق ذا وغي ي ذؤيب ه ه بيت أب ا استشهدوا ب ا  . ومم ومم
  الخفيف : يستشهد به لسيبويه قوله

  إذ أتى راآٌب على جمله  بينما نحن بالكثيب ضًحى
  

ل وتشرح ب  ى الجم ة أن تضاف إل ن شرط األزمن ا الخالف األول فم افأم اس. ه ويين والن ة النح ه : "ورواي ا تعنق بين
ألوف،        : فيرتفع تعنقه باالبتداء، ويكون خبره مضمرًا، آأنه قال" الكماة د م ود، ومعتم ه األبطال حاصٌل معه ا تعنق بين

  .انتهى. أتيح له يومًا رجل جريء
  

  الكامل : أنشد ثعلٌب أحمد بن يحيى قول الشاعر: وقال أبو علي في إيضاح الشعر
  بالبرد فوق جاللة سرداح  آذاك رأيتني متلفعـًا بينا

  
ه  اة وروغه    : أضاف بينا إلى الكاف آما يضاف إلى المصدر في قول ه الكم ا تعنق ا       =بين لفع وآم ه جري س يح ل ًا أت يوم

  الرجز : أضيفت مثٌل إليها في قوله
  فصيروا مثل آعصٍف مأآول

ر    وال يكون الكاف حرفًا ألن االسم ال يضاف إلى الحرف ى أآث دل عل ، وينبغي أن يجعل الكاف بمنزلة مثل في أنها ت
ألن بين تضاف إلى أآثر من واحد، ويجوز أن " إنكم إذًا مثلهم: "من واحٍد، آما أن مثًال آذلك في نحو قوله عز وجل

ه عز وجل    ه شيء   : "تكون الكاف زائدة آزيادتها في قول يس آمثل ى ذاك    " ل د   .وذاك منجرٌة، والمعنى اإلضافة إل وق
  ".عواٌن بين ذلك: "أضيفت بين إلى المبهم المفرد في نحو قوله سبحانه

 البسيط: فإن قدرت اإلضافة إلى الفعل الذي هو رأيتني آما أضافه اآلخر إليه في قوله

  إذا بنو صحٍف بالحق قد وردوا  بينا أنازعهم ثوبي وأجـذبـهـم
  

 الوافر : وآما أضيف إلى الجملة االسمية في قوله
  البيت . . . . . . . . . . . .  بينا نحن نطـلـبـه أتـانـا

  
  .انتهى. وفصلت بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، فهو وجه

  
  : وروى أبو عبيدة: قال ابن األنباري في شرحها. وهذه القصيدة أوردها المفضل في آخر المفضليات

  فيما تعنقه الكماة وروغه
  

ل : م، أيجعل ما زائدة صلًة في الكال ه مجرورًا         . بينا يقتل ويراوغ إذ قت ت، ويكون تعنق ذا ال شاهد في البي ى ه وعل
  : وضمير تعنقه راجع للمستشعر في بيٍت قبل هذا بستة أبيات، وهو. بفي

 مقنع مستشعٌر حلق الحديد  والدهر ال يبقى على حدثانه
  

دأ  ر المبت خ، خب ى إل ة ال يبق دأ، وجمل دهر مبت ى م. وال ى بمعن كوعل دثان، بالتحري دث : ع، و الح ى الح مصدٌر بمعن
درع، إذا لبسه شعاراً      : والحادثة، ومستشعر فاعل يبقى، أي وب وال . فارٌس مستشعر، وهو اسم فاعل من استشعر الث

  .الملبوس الذي يلي شعر الجسد: والشعار، بالكسر
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درع مفعول مستشعر، وأراد ب: وحلق الحديد. يتخذه سرباًال: متسربل، أي: وروى ون المشددة    . ه ال تح الن ع، بف : والمقن
  .الذي على رأسه المغفر أو بيضة الحديد، قاله المرزوقي

  
ع . ثوٌب تغطى به البيضة: و المغفر. الالبس المغفر: المقنع: وقال ابن األنباري ه   : و المقن ق  . الشاك السالح التام وحل

  .انتهى. وهو السيد: سميدع: ويروى. حلق الدرع: الحديد
  
  .تعانقه باأللف: بينا تعنقه آذا في جميع الروايات، ووقع في الشرح وفي جمل الزجاجي وغيرهما: هوقول

  
يد واللخمي ن الس ال اب رجالن، : ق انق ال ال تع ا يق ول، إنم ى مفع انق ال يتعدى إل ه، ألن تع أ، والصواب تعنق هو خط

ال  . والمعانقة واالعتناق اق . عنقوالتعنق هي المتعدية، ومعنى الجميع األخذ ب آخر مراتب الحرب؛ ألن أول    : واالعتن
ان        اطف الفارس و أن يتخ اق وه م االعتن يوف، ث دة بالس م المجال اح، ث ة بالرم م المطاعن هام، ث ي بالس رب الترام الح

  البسيط : وقد ذآر زهير بن أبي سلمى في قوله. فيتساقطا إلى األرض معًا
  ضاربوا اعتنقا ضارب حتى إذا ما  يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا

  
  .أنه يزيد على ما يفعلون: أراد
  

ه         ذي ستر درعه بثوب وادره     . والكماة بالنصب مفعول تعنقه، جمع آمي، وهو الشجاع ال د في ن و زي ال أب : الكمي : ق
  .الشديد الشجاع من آل دابة

  
ه عن  : وروغه: وقوله ًا وشماًال     معطوف على تعنقه إن جرًا وإن رفعًا، وهو بالغين المعجمة، وهو حيدت ران يمين األق
  .للتحفظ

  
  .ومن روى بالعين المهملة فمعناه الفزع: قال اللخمي

  
  : يومًا هو بدل من بينا، آما قاله ابن جني في قوله: وقوله

 يومًا بحيث تنزع الذبح  بينا هم بالظهر قد جلسوا
  

ذا    ل ه ذي قب ال اللخمي  . وقد تقدم بيانه قريبًا في شرح البيت ال روغ،        العامل : وق ه، ويحتمل أن يكون ال وٍم تعنق في ي
  .هذا آالمه. ويحتمل أن يكون أتيح، واألول أقوى لترك تكلف التقديم

  
ه الشيء، أي         : أتيح: وقوله اح اهللا ل در، مجهول أت ى ق ه، بمعن ه، وهو بالحاء     : هو جواب بينا، وهو العامل في دره ل ق

ة الهمز. المهمل راءة: وجريء، ب ن الج ل م لفع آ. فعي روالس ال. الجريء الواسع الصدر: جعف ت : ويق رأة إذا آان للم
  .جريئًة سلفع

  
اء، والمعنى  : وقال المرزوقي ًا،     : وأآثر من يوصف به النساء، ويستعمل فيهن بغير ه درع حزم ذا المستشعر ال أن ه

اقتتال حت          ه، ف ارٌس شجاع مثل ه ف ذا، وقيض ل ٌل هك ل آل   وقت معانقته لألبطال ومراوغته للشجعان، قدر له رج ى قت
  .ومراده أن الشجاع ال تعصمه جراءته من الهالك، وأن آل مخلوق فالفناء غايته. واحد منهما صاحبه

  
  .وأبو ذؤيب، شاعٌر إسالمي مخضرم، تقدمت ترجمته في الشاهد السابع والستين

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد العاشر بعد الخمسمائة

  الطويل 
  وآان إذ ما يسلل السيف يضرب

  
اآنين، وجزم       : أن بعضهم قال لى اء الس الم التق يجازي ب إذا ما، فيجزم الشرط والجزاء، آما جزم يسلل، وآسرة ال

  .متى ما: والرواية. يضرب، وآسرة الباء للروي
  

  : قد نقل عن بعضهم أنه جوز الجزم بإذا مكفوفة بما، وأنشد للفرزدق: قال شارح اللباب
  وآان إذا ما يسلل السيف يضرب

  .انتهى. متى ما يسلل: الرواية: ن منعه، قالوم

  .ورواية متى ما، هي رواية حمزة األصبهاني في أمثاله

ي . وأنشد هذا الشعر. وذهب ابن يعيش في شرح المفصل إلى أن الجزم بها في الشعر قليل اس   : وقال أبو عل ان القي آ
رًا    أن تكف ما إذا عن اإلضافة، آما آفت حيث وإذ لما جوزي بهما، إال أ ن الشاعر إذا ارتكب الضرورة استجاز آثي

  .مما ال يجوز في الكالم

ة           وم، فأشبهت بجهال ر معل ا غي ان وقته تفهام، إذ آ وإنما جاز المجازاة بإذا ما في الشعر ألنها قد ساوقت إن في االس
  .انتهى. فاعرفه. وقتها ما ال يدرى أن يكون، أم ال يكون

دها    : قال. ي ذهب إلى أنها تكف بما مثل إذ فتجزم، آبيت الفرزدقونقل أبو حيان في تذآرته أن الصيمر د جاء بع وق
 الخفيف : ولم تجزم، قال

  وإذا ما تشاء تبعث منها
  

  الوافر : ويجوز دخول الفاء على جوابها، قال الفرزدق
  فنحن بدعوة الداعي دعينا  إذا ما قيل يا لحماة قـوٍم

  
ك ال           وذهب أبو علي في مثل هذا إلى أن إذ ة إن، وتل ا صارت بمنزل اء في جوابه ا جاءت الف ه لم ة، ألن ا غير معمول

  .انتهى. يعمل فيها الفعل
  

  : وهذه أبيات منها. وهذا المصراع من قصيدٍة للفرزدق
 على آل جاٍر جار آل المهلـب  لعمري لقد أوفـى وزاد وفـاؤه

 ـبوصرمته آالمغنم المنـتـه  آما آان أوفى إذ ينادي ابن ديهٍث
  وآان إذا ما يسلل السيف يضرب  فقام أبو ليلى إليه ابـن ظـالـٍم

 مكرب بحبلين في مستحصد القد  وما آان جاٌر غير دلٍو تعلـقـت
  

ذر أخذ مصدٌق            ن المن ان ب د النعم زيًال عن ان ن ا آ روى األصبهاني بسنده في األغاني أن الحارث بن ظالم المري لم
ا، فقالت        : مرة، يقال لها للنعمان إبًال المرأة من بني ي له ا بن دلوه، ومعه ا ب ا   : ديهث، فأتت الحارث فعلقت دلوه ا أب ي
  الرجز : إذا أورد القوم النعم فنادي بأعلى صوتك: ليلى، إني أتيتك مضافة فقال

 ذلك راعيك فنعم الراعي  دعوت باهللا ولم تـراعـي
 يمشي لها بصارٍم قطـاع  وتلك ذود الحارث الكساع
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    ه مجامع الصداعيشفي ب
  

  الرجز : وخرج الحارث بن ظالم في إثرها، وهو يقول
 آم قد أجرنا من حريٍب محروب  أنا أبو ليلى وسيفي المـعـلـوب
 وطعنٍة طعنتها بالمـضـبـوب  وآم رددنا من سليٍب مسـلـوب

    ذاك جهيز الموت عند المكروب

يا أبا ليلى، هذه : إال أخذته ففعلت، ورأت لقوحًا لها يحلبها حبشي، فقالت ال يردن عليك ناقٌة وال بعيٌر تعرفينه: ثم قال
ال الحارث     : فقال الحارث بن ظالم. آذبت: قال الحبشي. لي ك فضرط الحبشي، فق م   : :أرسلها ويل " است الحالب أعل

  .فصارت مثًال

  .انتهى. وأنشد األبيات. ففي ذلك يقول الفرزدق: قال أبو عبيدة

المجير، والمستجير، والمجاور : والجار. ضد غدر: وفى بالعهد، آوعى، وفاًء: هو لغة في" لقد أوفىلعمري : "وقوله
  .والمراد هنا األول. الذي أجرته من أن يظلم؛ فهو ضد

ا هرب من حبسه، وجاء       وفاعل أوفى األول ضمير سليمان بن عبد الملك، فإنه أجار يزيد بن المهلب من الحجاج لم
  .ابنه أيوب إلى أخيه الوليد بن عبد الملك، وآتب إليه يشفع فيه، فقبل شفاعتهإليه، فأرسله مع 

المغنم  : وصرمته. فاعل ينادي: وابن ديهث. ضمير أبي ليلى، تنازعه هو وقام: وفاعل أوفى الثاني دأ، وآ ره،  : مبت خب
  .صفته، حال من ابن: والمتنهب

. الغنيمة: والمغنم. الثالثين أو إلى الخمسين، وقيل غير ذلك القطعة من اإلبل ما بين العشرين إلى: والصرمة، بالكسر
  .اسم مفعول: والمتنهب

  .والقيام هنا هو العزم على الشيء واإلتيان به على أآمل هيئاته. آنية الحارث بن ظالم، وهو جاهلي: وأبو ليلى

ا أن   وآان إذا ما يسلل إلخ، معطوفة على : وجملة. قام لينصره ويأخذ بساعده: والمعنى اد به قام، أو إنها اعتراضية أف
  .واسم آان ضمير أبو ليلى، والجملة الشرطية خبر آان. شأنه آان آذا

ة  ان جار   : "وجمل ا آ ى     " وم و ليل خ، حال من أب ا         . إل ٍو خبره ر دل ان، وغي ا المستجير، وهو اسم آ د  . والجار هن والق
دبوغ: بالكسر ر م د غي د من جل ول من . السير يق م مفع ه أو ربطهوالمستحصد اس ل إذا استحكم فتل . استحصد الحب

اء   : والمكرب ي الم اسم مفعول، من أآرب الدلو، إذا شدها بالكرب، بفتحتين، وهو حبل يشد في وسط عرقوة الدلو ليل
  .أآربها: آربها وآربها، آما يقال: ويقال أيضًا. فال يعفن الحبل الكبير

ه      . ن الضيم وهو الجوراسم مفعول م: ومضامة. آخذ الصدقات: والمصدق آمحدث رأس، ألن ومجامع الصداع هو ال
يفه  : والمعلوب بالعين المهملة. محل الصداع ل         . اسم س ه، فقي ل بفتك الم المري جاهلي، ضرب المث ن ظ : والحارث ب

  ".أفتك من الحارث بن ظالم"

ل خا             الم قت ن ظ ا، أن الحارث ب زة األصبهاني والزمخشري في أمثالهم ا رواه حم ه م ر فتك ن     فمن خي ر ب ن جعف د ب ل
ه    ل ل ه       : آالب، وآان جارًا لألسود بن المنذر، أخي النعمان بن المنذر وهرب، فقي ن تصيبه بشيٍء آسبي جاراٍت ل ل

دعى   من بلي، وهو حي من قضاعة ففعل فسمع ذلك الحارث فكر راجعًا من مهربه، وأتى مرعى إبلهم إذا ناقٌة لهن ت
 الرجز : اللفاع تحلب، فقال يخاطب اإلبل

  فادعي أبا ليلى وال ترتاعي  ذا سمعت حنة الـلـفـاعإ
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   ذلك راعيك فنعم الراعي
  

ال الحارث    م   : "فعرفه البائن فحبق خوفًا، وأنكره المستعلي، فق ائن أعل ه      " است الب ى أخت والهن، وأت تنقذهن وأم م اس ث
ه        رب ب ه، فض ا وقتل ذه منه ا وأخ ر به ك، فمك ود المل ن األس رحبيل ب ت ش د تبن لمى، وق ك س ي الفت ل ف   .المث

ى يسارها  . الذي يكون عند يمين الحلوبة: والبائن ال الزمخشري  . والمستعلي عل ولهم : ق م   : "ق ائن أعل ٌل  "است الب ، مث
  .وقيل يضرب لكل ما ينكر، وشاهده حاضر. يضرب لمن ولي أمرًا، وصلي به، فهو أعلم به من غيره

  
  .وترجمة الفرزدق قد تقدمت في الشاهد الثالثين

  
  د بعده، وأنش

  الشاهد الحادي عشر بعد الخمسمائة

  من أين عشرون لها من أنى
  

  .على أن أنى تجر بمن ظاهرة، آما في البيت، ومقدرة آما قدره الشارح المحقق
  

  الرجز : وهذا البيت من أرجوزة رواها أبو الحسن األخفش في شرح نوادر أبي زيد عن ثعلب، وهي
  أين عشرون لها من أنىمن   ألجعلن البنة عـثـٍم فـنـا

 يا آروانًا صك فاآـبـأنـا  حتى يصير مهرها دهـدنـا
 بل الذنابى عبسـًا مـبـنـا  فشن بالسلح فلـمـا شـنـا
 خافض سن ومشيًال سـنـا  أإبلي تأخـذهـا مـصـنـا

  
ط، وروى      وادره البيت األول والثالث فق ثم، الدهدن    : وروى أبو زيد في ن دل ع د ب ن . الباطل : زي اء : والف ال . العن : يق

  .انتهى. فننت الرجل، إذا عنيته، أفنه فنًا
  

  : روى المبرد وثعلب: قال األخفش. والفن فعله من باب نصر. فالدهدن بضم الدالين
  ألجعلن البنة عثٍم فنا

ا  أراد عثمان، وهذا يدلك على أن األلف والنون في عثمان زائدتان، فحذفهما لما اضطر، وفتح أوله : قاال ليدل على م
  .فنًا، ضربًا من الخصومة: يريد بقوله: وقال ثعلب. حذف

ًا، أي : ترك مخاطبتها ثم أقبل على وليها، آأنه قال: قال األخفش" يا آروانًا: "وقوله ل الكروان    : يا رجًال آروان ا مث ي
ه،  : بسصب، والع: وشن. التقبض: واالآبئنان. ضرب: بضعفه، إنما يدفع عن نفسه بسلحه إذا صك، أي ما تعلق بذنب

  .المتكبر: والمصن. أبن بالمكان، إذا أقام به: المقيم، يقال: والمبن. وما يليه من سلحه

ًا  : ، أخبرني أبو العباس ثعلب عن الباهلي عن األصمعي أنه قال"خافض سن ومشيًال: "وقوله تأويله أنه إذا أعطاه حق
  .طلب منه جذعًا، وإذا أعطاه سديسًا طلب منه بازًال

نهٍم وشره،          : وحكي لي من ناحية أخرى عن األصمعي، أنه قال ه، واستغنى، فأآل ب ر مال دعي آث ا ي ا م إذا أخذ وليه
  .خافض سن ومشيًال سنًا: فذلك قوله

  .شال الشيء، إذا ارتفع، وأشلته وشلت به، إذا رفعته: ويقال
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ا  حدثني ابن األعرابي أنه شاهد أبا عبيدة: وحدثنا أبو العباس ثعلب قال . مرة واحدة، فأخطأ في ثالثة أحرف، هذا منه
ول إال : وذلك أنه قال ه   : شلت الحجر، والعرب ال تق لته وشلت ب ال األخفش  . أش ه    : ق د يكون شلت ب ه  : وق . ارتفعت ب

  .انتهى

ه   ًا صك   : "وقد أورد ابن السكيت في إصالح المنطق األبيات الخمسة األخيرة من قول ا آروان ال  " ي خ، وق هي في   : إل
نا   : "قوله: في عامل الزآاة، ثم قال: هجي بها، أيمصدق  يًال س ول    : ، أي"خافض سن ومش ون فتق ذه  : تأخذ بنت لب ه

  .بنت مخاض، فقد خفضها عن سنها التي هي فيها

ى سن أخرى         : لي بنت لبون: تكون له بنت مخاض فيقول: يقول" ومشيًال سنا: "وقوله ه إل ي هي ل ع السن الت فقد رف
  .انتهى. نة لبوٍن فأخذ حقًةوتكون اب. أعلى منها

ال : وأورد ابن السيرافي في شرح أبياته األبيات الثالثة المتقدمة أيضًا وقال ه : الرجز لمدرك بن حصين، وق ا،  : قول فن
ه . الباطل، وآذلك الدهدر: والدهدن. من اإلبل: ، أي"من أين عشرون لها: "وقوله. أمرًا عجبًا: أي اً  : "وقول ا آروان " ي

ه   : و اآبأن. نشبهه بالكروا رق سلحه  : و شن . تقبض واجتمع وسلح من خوف بن . ف بس     : والم ذنابى وي ذي لصق بال ال
ال : والمشيل. المتكبر والمنتن أيضًا، والالزم للشيء ال يفارقه أيضًا: والمصن. عليها الًة،    : الرافع، ويق أشال يشيل إش

  .انتهى. إذا رفع

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني عشر بعد الخمسمائة

  الطويل 
  لدن شب حتى شاب سود الذوائب  صريع غواٍن راقهـن ورقـنـه

  
ن مضمرة، أي  رورة بم دن مج ى أن ل دن شب: عل ن ل ة  . م ى الجمل ا إن أضيفت إل ى أنه ًا عل دن أيض ي ل وأورده ف

  .تمحضت للزمان
  

  .أبيات من أولها وهذه. والبيت من قصيدة للقطامي، وتقدمت ترجمته في الشاهد الثالث واألربعين بعد المائة
 وما حب ليلى من فؤادي بذاهـب  نأتك بليلـى نـيٌة لـم تـقـارب
 ذرى برٍد عذٍب شتيت المناصـب  منعمًة تـجـلـو بـعـود أراآة

 على ظمٍأ جادت به أم غـالـب  آأن فضيضًا من غريض غمـامٍة
  يموت ومن طول العدات الكواذب  لمستهلٍك قد آاد من شدة الهـوى

 لدن شب حتى شاب سود الذوائب  غواٍن راقهـن ورقـنـه صريع
 التجارب أرى غفالت العيش قبل  قديديمة التجريب والحلـم إنـنـي

  
اً  . أي بعدت عنك: إلخ، قال شارح ديوانه" نأتك بليلى نية: "قوله ذاًء ناعم و، أراد تستاك  . غ ذرى . وتجل . األعالي : وال

  .بفتحتين حب الغمام: والبرد
  

رق : وشتيت . وإنما خص الذرى ألنها صحاح لم تتكسر. انها في شدة بياضها بالبردشبه أسن نانها   . متف أراد أن في أس
  .حيث رآبت األسنان: والمناصب. فلجًا
  

أن فضيضاً  : "وقوله خ، فضيض السحابة   " آ ا   : إل ا إذا انفض منه اء سحابة     . ماؤه ا بم ة ريقه : والغريض . شبه عذوب
ا ومعرضها للهالك        لمستهلك إلخ، : وقوله. الطري ٌك من حبه ه هال   .الالم متعلقة بجادت، وأراد بالمستهلك نفسه؛ ألن
ه الجر" صريع غوان: "وقول تهلك: ب دأ ضمير المس ى إضمار مبت ه عل تهلك، ويجوز رفع دٌل من مس : و الصريع. ب

ه     : المصروع، وهو المطروح على األرض ى ال حراك ب واني . يريد أنه قد أصيب من حبهن حت ة،   ج: و الغ مع غاني
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ل   ة، وقي ل       : وهي التي استغنت بجمالها عن الزين ره، وقي ا عن غي ي غنيت بزوجه ي غنيت في بيت      : هي الت هي الت
  البسيط : وأنشد أبو عبيدة للقول الثاني. أقامت: أبويها ولم تتزوج، أي

  وأنت أمرد معروٌف لك الغزل  أزمان ليلى آعاٌب غير غانـيٍة
  

  .بهن لجماله وشبابه، وأعجبنه لحسنهنأعج: وراق بمعنى أعجب، أي
  

ى    : إلخ، أي" لدن شب: "وقوله ى إل ا بمعن ى، ألنه . من عند وقت شبابه إلى وقت شيبه، فدل على إضمار من بدليل حت
  .الضفائر من الشعر، جمع ذؤابة: و الذوائب

  
. ت، ثم لقب به مسلم بن الوليدوقد لقب القطامي صريع الغواني بهذا البيت، وهو أول من لقب به، وقد ذآر في األوليا

  الطويل : لقب مسلم صريع الغواني بقوله: قال صاحب زهر اآلداب
  صريع حميا الكأس واألعين النجل  هل العيش إال أن تروح مع الصبا

  .انتهى

  .الذي لقب مسلمًا بهذا اللقب هارون الرشيد، لهذا البيت: قال صاحب األغاني

ه  ة التجريب : "وقول خ" قديديم ة       إل دام قديديم ى تصغير ق ه عل يبويه، وجمل الزجاجي، استشهد ب ات س ، وهو من أبي
اء ة. باله ا وريئ اب   . ومثله ة أحرف، ألن ب ا ثالث د جاوزت ت ق دام، وإن آان ي تصغير وراء وق اء ف وا اله ا أدخل وإنم

  .قاله اللخمي. أنيثالظروف التذآير، فلما شذتا في بابهما فرقوا بينهما وبين غيرهما، فأدخلوا فيهما عالمة الت

م، أي  . أعجبهن وأعجبنه: راقهن ورقنه، أي: منصوبٌة على الظرف، والعامل فيها: وقديديمة : قديديمة التجريب والحل
  .أمام التجريب والحلم

ال م ق ال : ث ارب، يق ل التج يش قب الت الع ارب،   : أرى غف ل التج باب قب ام الش ي أي ة وف ام الغفل العيش أي تلذ ب ا يس إنم
  .نما هي في الكبر، وهو وقت أن يزهد فيهن لسنه وتجريبه، وأن يزهدن فيه لشيبهوالتجارب إ

ه أراد   الم، آأن ياق الك ه س ذوفًا دل علي ة مح ي قديديم ل ف ون العام ل أن يك د يحتم دام  : وق ه ق يش ولذت ب الع تظن طي
ل التجارب، و         : التجربة والحلم، أي ا يطيب العيش ويحسن قب ذلك، إنم يس األمر آ وان الشباب،    أمام ذلك، ل في عنف

يروى : إنني قال ابن السيد: وقوله .قاله اللخمي أيضًا. فيكون العامل فيها تظن المقدر. وحين الغفلة، وأما بعد ذلك فال
ه،    . بكسر الهمزة على االستئناف، وبفتحها، وهو مفعول من أجله وقد تكون إن مكسورة وفيها معنى المفعول من أجل

  ".رًا إنه آان في أهله مسرورًاويصلى سعي: "آقوله عز وجل

الى   . وجاز ذلك ألن إن داخلة على الجمل، والجملة قد يكون فيها معنى العلة والسبب موجوداً  ال تع ا ق ذه  : "آم وإن ه
اتقون     م ف ا ربك دًة وأن ًة واح تكم أم ى ". أم رى أن المعن اتقون   : أال ت م ف وني ربك تكم ولك ذه أم ى. وألن ه   .انته

امرأة من        . من بني محارب وهذه القصيدة هجو امرأٍة فاره ب زل في بعض أس حكى أبو عمرو الشيباني أن القطامي ن
م  . محارب: قالت ؟ومن هؤالء ويحك: قال. أنا من قوٍم يشتوون القد من الجوع: محارب بن قيس فاستقراها، فقالت ول

 الطويل : تقره، فبات عندها بأشر ليلًة، فقال هذه القصيدة، ومنها

 وإن آان ذا حق على الناس واجب  مـسـافـر نـازًالوإني وإن آان ال
 مخبر أهٍل أو مخبـر صـاحـب  فال بد أن الضيف مخبـر مـا رأى
 تضيفتها بين العـذيب فـراسـب  لمخبرك األنبـاء عـن أم مـنـزٍل
 وفي طرمساء غير ذات آواآـب  تلفعت في طل وريٍح تـلـفـنـي

 تلفعت الظلماء من آـل جـانـب  إلى حيزبوٍن توقد النـار بـعـدمـا
 تريح بمحسوٍر من الصوت الغـب  فما راعها إال بـغـام مـطـيتـي
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 إليك فال تذعر عـلـي رآـائبـي  :تقول وقد قربت آوري وناقـتـي
 ومن رجٍل عاري األشاجع شاحب  وجنت جنونًا مـن دالٍث مـنـاخٍة
 ـل جـانـبولكنه حقـعـلـى آ  فسلمت والتسلـيم لـيس يسـرهـا

 آما انحازت األفعى مخافة ضارب  فردت سالمًا آارهًا ثم أعـرضـت
 أتاك مصيٍب ما أصاب فـذاهـب  ال تفعلـي ذا بـراآـٍب: فقلت لها

  معشٌر من محارب: من الحي قالت  فلما تنازعنا الحـديث سـألـتـهـا
 بجياعًا وريف الناس ليس بناضـ  من المشتوين القد مـمـا تـراهـم

 علي مناخ السـوء ضـربة الزب  فلما بدا حرمانها الضيف لـم يكـن
 المـواآـب يداها ورجالها خبيب  وقمت إلى مهـريٍة قـد تـعـودت

  
  : ثم وصف ناقته بأبيات، وقال

  لطارق ليٍل مثل نار الحباحب  أال إنما نيران قيٍس إذا شتـوا
  

  .نهقريٌب م: و راسب. ماء أسفل الرحبة: و العذيب
  

  .الظلمة: والطرمساء، بالكسر. الندى: و الطل
  

  .صوٌت ضعيف: والمحسور. صوت تختلسه الناقة وال تتمه: والبغام، بالضم. العجوز: والحيزبون
  

  .الرحل بأداته: والكور، بالضم. تستريح: وتريح، بالضم
  

  .الغريب: والجانب. عروق ظاهر الكف: واألشاجع. الناقة: بالكسر: و الدالث
  
  .آثيرًا مما تراهم: ومما تراهم، أي. البعيد: الناضب، بالضاد المعجمة و

  
  .أراد أنها ضعيفة ال يشعلونها خوفًا من الضيف. النار التي تظهر من قرع الحوافر: ونار الحباحب، بالضم

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث عشر بعد الخمسمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
  آال مرآبيها تحت رجليك شاجر  تبتئس بـهـا فأصبحت أنى تأتها

  
  .من أنى تأتها: على أن أنى فيه شرطية مجرورة بمن مضمرة، أي

  
  : ومما جاء بأنى من الجزاء قول لبيد: قال سيبويه

  البيت . . . . . . . . . . . . .  فأصبـحـت أنـى تـأتـهـا

ا    . ا معنى أين ومتى، وآالهما للجزاءالشاهد فيه جزم تأتها ب أنى؛ ألن معناه: قال األعلم ى جوابه ئس جزٌم عل   .وتبت
د        : قال أبو الحسن الطوسي في شرح ديوان لبيد قال األصمعي ا، يري ًا تأته ه أراد أي أنى، وأظن دًا يجازى ب لم أسمع أح

اجرًا، أي ك ش ت رجل ه تح دت مرآب ه وج ة أتيت ذه الناق انبي ه ك: أي ج ت رجل ئن تح دفعك، ال يطم ك وي   .ينحي
: وتبتئس. من أي جانٍب أتيت هذه الناقة وجدت آال مرآبيها شاجرًا دافعًا لك: أنى تأتها مجازاة، يقول: ال أبو عبيدةوق

  .آيفما رآبت منها التبس عليك األمر: يقول. يصبك منها بؤٌس
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  .شجره بالرمح، إذا دفعه به وطعنه: ويقال. إذا اختلفوا: شاجر ما بين القوم: يقال. ملتبس: وشاجٌر

وهذا مبني على . انتهى. المفرق بين رجليه، وقد شجر بين رجليه، إذا فرق بينهما إذا رآب: الشاجر: وقال أبو عمرو
  .إرجاع الضمائر المؤنثة إلى الناقة المفهومة من المقام

ال . ولم يرتضه اللخمي في شرحها. وآذلك قال ابن سيده في شرح أبيات الجمل يده شارح األبي      : ق ن س ط اب د غل ات ق
قال لبيد يصف حاله مع . ولو علم ما قبله علم الموصوف ما هو. في البيت، وزعم أنه يصف ناقة، وإنما يصف داهيًة

 : عمه، ويعتب عليه، ويذآر قبيح ما أسداه إليه

 وما آنت فقعًا أنبتته القـراقـر  لي النصر منكم والوالء علـيكـم
 حق بنوك أصاغـرسواي ولم يل  وأنت فقيٌر لـم تـبـدل خـلـيفًة

 بأنك إن قدمت رجلـك عـاثـر  فقلت ازدجر أحناء طيرك واعلمن
 وفاقرٌةتأوي إليهـا الـفـواقـر  وإن هوان الجار للجـار مـؤلـٌم

 البيت . . . . . . . . . . . . . .  فأصـبـحـت أنـى تـأتـهــا
 فاجـر غليظًا وإن أخرت فالكفل  فإن تتقدم تغش منهـا مـقـدمـًا

  
شبهها بالدابة الشموس التي إذا رآبها رمته عن . الداهية التي تكسر فقار الظهر، وهي التي يصف في البيت: والفاقرة
  .انتهى. ظهرها

  
ه      : أقول يده تبع ن س ذا ال يسمى    . البيت الذي فيه الفاقرة غير ثابٍت في رواية الطوسي، فيجوز أن يكون اب ى أن ه عل

  .اهية أو ناقة أو مرآبغلطًا فإنه تمثيل، سواء قيل د
  

ون         : قال ابن السيد في شرحه ى المراآب الصعبة، فيقول الرآوب عل ي   : العرب تشبه التنشب في العظائم ب رآبت من
  .أمرًا عظيمًا، ولقد رآبت مرآبًا صعبًا، وفالٌن رآاب العظائم

  
  الطويل : ونحوه قول الشاعر

  شيهم لترتحلن مني على ظهر  لئن جد أسباب التقاط بـينـنـا
  

  .انتهى
  

ى تشتجر    : معناه تشتبك، ويروى: تشتجر بدل تبتئس، قال ابن السيد: وروى اه آمعن بس، ومعن . مشتبك : و شاجر . تلت
ة    : وقال اللخمي ٌة متهيئ تشتجر مأخوذ من شجر الراآب، إذا خالف بين رجليه، فرفع رجًال ووضع أخرى، وهي رآب

  .تبتئس من بؤس الحال: ويروى. للسقوط
  

  .مضطرب: و شاجر. ناحيتيها اللتين ترام منهما: ومرآبيها. تلتبس: ى أيضًاويرو
  

  .شاغر، والمعنى واحد: ويروى. من رآبها فرقت بين رجليه فهوت به: يقول
  

ذي         ال الشعر ال ذلك، فق د ل يعتب عمه عامر بن مالك مالعب األسنة، وآان قد ضرب جارًا للبيٍد بالسيف، فغضب لبي
  : وفي الشعر ما يدل على ذلك، وهو. ندهتقدم، يعدد بالءه ع

  فما آان بدعًا من بالئي عامر  من يك عني جاهًال أو مغمرًا
 فقمت مقامًا لم يقمه العواور  وفي آل يوٍم ذي حفاٍظ بلوتني

  .انتهى. و آال عند سيبويه اسٌم مفرٌد. و تحت رجليك متعلق بشاجر. و آال مبتدأ، والخبر شاجر
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ه ك بال: وقول اإلفراد رجلي ة، وروي ب يد  . تثني ن الس ال اب روى: ق رس     : وي رج للف ل الس ة مث ل للناق ك، والرح   .رحل
جعلت عليه رحًال : رحلت البعير واآتفلته، أي: يقال. آساٌء يكون وراء الرحل، فيرآب عليه الرديف: و الكفل بالكسر

  .وآفًال، وهما المرآبان اللذان ذآرهما

ى            إنك ر: ومعنى الشعر أنه يقول لعمه در عل ًة صعبة ال يق ة من رآب ناق ه، فأنت بمنزل ك من آبت أمرًا ال خالص ل
النزول عنها سالمًا، ألن رجليه قد اشتبكتا برآابيها، وآال مرآبيها ال يستقر عليه، إن رآب على مرآبها المقدم، وهو  

رعه             ه وص ال ب ل، م و الكف ؤخر، وه ا الم ى مرآبه ب عل عبًا، وإن رآ ًا ص ده مرآب ل، وج   .الرح
  .المائل غير المستقيم: الفاجرو

ه     ى عم دد عل وآان للبيٍد جاٌر من بني القين قد لجأ إليه واعتصم به، فضربه عمه بالسيف، فغضب لذلك لبيد، وقال يع
  .وأنشد األبيات السابقة. بالءه عنده وينكر فعله بجاره

ا، أي   : وقال ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل ى تأته ى  : قوله فأصبحت أن بس       مت ا تلت ي وقعت فيه ذه الت أتيت ه
  .تلتبس بمكروهها شرها: بها، أي

روى ئس، أي: وي ا: تبت ن أجله اس م ك الن اجر، أي . ال يقرب أخرت ش دمت، أو ت ة إن تق ي الخط ال مرآب ف : وآ مختل
ه   : والشاجر. متفرق ر نظام ه    . الذي قد دخل بعضه في بعض وتغي ة الرحل وآخرت المرآبين قادم ذا   . وأراد ب ى ه وعل
  .ق المثلطري

موضعك إن رآبت منه آذاك، وفرق : ال تجد في األمر الذي تريد أن تعمله مرآبًا وطيئًا، وال رأيًا صحيحًا، أي: يقول
ات المفصل  . هذا آالمه. بين رجليك ولم تثبت عليه، ولم تطمئن . وهذا بحروفه هو آالم بعض فضالء العجم على أبي

  .دة، وعدتها عنده ثالثة وعشرون بيتًاولم يورد أبو الحسن الطوسي سبب هذه القصي

ي جاهالً  : "قوله: ولنذآر ما شرح به األبيات السابقة ي جاهالً    : "، رواه الطوسي "من يك عن ان من ذا أول  ". من آ وه
ه : وبالؤه. من آان يجهلني فإن عمي عامرًا يعرف بالئي: يقول. القصيدة   .وعامر هو مالعب األسنة    . صنيعه وعمل
ر، بالضم وهو الجهل     المنسوب  : والمغمر ى الغم دع، بالكسر  . إل دٍع من     : آل حديث أحدث، أي   : والب امٌر بب يس ع ل

  .بأول ما عرف ذلك: بالئي، أي

ع عشر من القصيدة      " وفي آل يوم: "وقوله واور . إلخ، هو البيت الراب اء والضعفاء، جمع عوار بالضم      : والع الجبن
  .والتشديد

ه   ده قول نكم  : "وبع ي النصر م خ، والر " ل د الطوسي  إل ة عن يكم   : "واي والء عل نهم وال ي النصر م ي األول،  " ل ة ف بالغيب
ال اني، وق ي الث نهم، أي: والخطاب ف روا: م ذين ذآ م ال وك وأردافه ول. من هؤالء المل يكم، يق والء عل وني : وال يوال

". من فقع بقرقٍرأذل : "وفي المثل. األرض المستوية: و القرقر آجعفر. ضرٌب من الكمأة، وهو شرها: والفقع. عليكم
  .لم أآن ذليًال: يقول

ه : ولم يلحق بنوك، أي. أنا خلفك: يقول. خلٌف يخلفه: والخليفة هنا. محتاج إلي: ، أي"وأنت فقير: "وقوله   .لم يكبروا ل
رك  : "وقولهم. جمع حنو بالكسر، وهي الجوانب: إلخ، األحناء" فقلت ازدجر: "وقوله اء طي ه  : ، أي"ازدجر أحن نواحي
الوا . قاله الجوهري، وأنشد البيت   . ويريد بالطير الخفة. وشماًال، وأمامًا وخلفًايمينًا  ه،     : وق ا تعمل ذلك انظر فيم أراد ب

اء   : ازدجر: ازجر، أحناء قولك، إنما هذا مثل، يقول: ازدجر: وقال الطوسي ؟أمخطىٌء أنت فيه أم مصيب ازجر أحن
رت، أو       : يقول. عن يمين وشمال، وعلى أي حال شئت: قولك، أي ه ازدجر عث ك في ذي قلت ل إن رآبت هذا األمر ال

  .معناه انظر ما عاقبته

ٍظ وأمر صعب    : من هذه التي ذآر، يقول: منها، أي: إلخ، قال الطوسي" فإن تتقدم: "وقوله إن تقدمت تقدمت على غل
ل بالكسر  . إن رجعت : ليس يسهل عليك، وإن أخرت، يقول ى ظهر الب     : والكف اٌء يضعه الرجل عل ه    آس م يرآب ر ث عي

  .يتوقى العرق
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ه الرجل فيمسكه،                : وقال ابن األعرابي ل ب ه يكتف دًا من خلف د عق م يعق ر ث نام البعي دار حول س ه، ي هو آساء يرآب ب
  .فاتٌح لرجليك يفرج ما بينهما: مائل، وقيل: ويجعل العقد من خلف السنام، وفاجر

  .انتهى. وهذا مثٌل. إنك إن فقدتني، لم تجد مثلي: يوإنما يريد نفسه، أ. فكيف رآبت لم تجدها آما تريد: يقول

  .وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع عشر بعد الخمسمائة

  الطويل 
 متى لجج خضٍر لهن نئيج  شربن بماء البحر ثم ترفعت

  
  .ٌم بمعنى وسطعلى أن متى عند هذيل حرف جر بمعنى من أو في، أو اس

  
ى لججٍ  "في قوله : قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب والن " مت ل : ق ال صخر الغي      : قي ا ق : أراد من لجج، آم

  الوافر 
  متى أقطارها علٌق نفيث

  
ى آمي   : وحكى أبو معاٍذ الهراء، وهو من شيوخ الكوفيين. متى بمعنى وسط: وقيل. من أقطارها: أراد . جعلته في مت
  .انتهى

  
ه،       ه يحتمل د، فإن ي زي و متى هنا فيما نقله أبو معاٍذ ال تحتمل غير معنى وسط، بخالف ما نقله الشارح المحقق عن أب

  .ويحتمل معنى في، آما قال الشارح
  

  .إن متى عند هذيل اسٌم مرادف للوسط، وحرٌف بمعنى من أو في: وقال ابن هشام في المغني
  

ال    : وضعته متى آمي، فقال ابن سيده: واختلف في قول بعضهم .منه: أخرجها متى آمه، أي: يقولون ي، وق ى ف بمعن
  : وآذلك اختلفوا في قول أبي ذؤيب الهذلي، يصف السحاب. بمعنى وسط: غيره

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  شربن بماء البحر ثم تـرفـعـت

  .انتهى. بمعنى وسط: فقيل بمعنى من، وقال ابن سيده

اء ف  هوالب ن    : ي قول ى روي ربن مضمن معن ا، وش ى بابه ل عل ر قي اء البح ة . بم ال جماع نهم  : وق يض، م ي للتبع ه
  .األصمعي، وابن قتيبة في أدب الكاتب وأبو علي وغيره

ي، والمفعول         : الباء زائدة، أي: وقال ابن جني في المحتسب ى ف ا بمعن اء هن ل إن الب د قي ان ق شربن ماء البحر وإن آ
  .وفي هذا التأويل ضرٌب من اإلطالة والبعد. الماء في جملة البحر محذوف، معناه شربن

ه       . الباء فيه زائدة، إنما معناه شربن ماء البحر: وقال في سر الصناعة أيضًا دول عن هذا هو الظاهر من الحال، والع
راء في ت   . انتهى . معناه شربن من ماء البحر، فأوقع الباء موقع من: وقال بعضهم. تعسف بقه الف ه    وس د قول فسيره عن
. يشرب بها ويشربها سواٌء في المعنى، وآأن يشرب بها يروى بها وينقع: ، من سورة الدهر، قال"يشرب بها: "تعالى

  .وأما يشربونها فبين

 : وقد أنشدني بعضهم
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  البيت . . . . . . . . . . . . . .  شربن بماء البحر ثم تـرفـعـت
  

  .انتهى. كلم آالمًا حسنًاإنه ليتكلم بكالم حسٍن، ويت: ومثله
  

ى في   : ثالثها. أنها للتبعيض بمعنى من: ثانيها. أنها للتعدية: أحدها: والحاصل أن في هذه الباء أربعة أقوال ا بمعن . أنه
  .أنها زائدة: رابعها

  
  : وأما الثابت في شعر أبي ذؤيب من رواية أبي بكر القارئ وغيره فهو. وهذا على ما في آتب المؤلفين

 على حبشياٍت لهـن نـئيج  بماء البحر ثم تنصبت تروت
  

  .مر سريع: ونئيج. على سحائب سود: وعلي حبشيات. ارتفعت: وتنصيت. يعني الحناتم: تروت: قال القارئ
  

  .وعلى هذه الرواية ال شاهد في الموضعين
  

ذا مطلعه      ًا، وه عٌة وعشرون بيت ي      والبيت بعد مطلع قصيدٍة ألبي ذؤيب الهذلي، عدتها تس ارئ وأب ي بكر الق د أب ا عن
  : حنيفة الدينوري في آتاب النبات

 حناتم سوٌد ماؤهن ثجـيج  سقى أم عمٍرو آل آخر ليلٍة
  

ة . السحاب في سواده: الحناتم: قال القارئ ا   . الجرة الخضراء  : والحنتم اتم . شبه السحاب به . الجرار الخضر  : والحن
  .انتهى. سائل: وثجيج

  
  .متدفق: وثجيج. األخضر، وهو األسود: من السحابالحنتم : وقال الدينوري

  
اتم : وقال ابن السيد اتم جرار خضر ولكن العرب تجعل آل أخضر              : الحن تم، وأصل الحن سحاٌب سود، واحدها حن

  .أخضر: أسود، وإنما يفعلون ذلك ألن الخضرة إذا اشتدت صارت سوادًا، ولذلك قالوا لليل
  

  البسيط : قال ذو الرمة
  يدعو هامه البومفي ظل أخضر 

  
داً  : قال األصمعي. وأم عمٍرو مفعول مقدم، وحناتم فاعل مؤخر، وآل آخر ليلة ظرف د أب ه . يري ال أآلمك آخر   : ومثل

  .ال أآلمك ما بقي علي من الزمن ليلة: الليالي، أي
  

يج ثج والثج ون أراد ذو  : وال وز أن يك اج، ويج ى ث يج بمعن ى ثج ون معن وز أن يك ديد، فيج يل الش يج، فحذف  الس ثج
  .قاله ابن السيد. المضاف، ويجوز أن يكون أوقع المصدر موقع اسم فاعل مبالغًة في المعنى

  
  : أول القصيدة: وجعل العيني وتبعه السيوطي في شرح أبيات المغني هذا البيت بعد البيت الشاهد، وقال

 وزالت به باألنعمين حدوج  صحا قلبه بل لج وهو لجوج
  

  : ورواه العيني. موجوٍد في القصيدةوهذا البيت غير 
  صبا صبوًة بل لج وهو لجوج

  
ه  ى قول اٍت أخر إل ة أبي د أربع اً : وأورد بع اه مطلع ذي ذآرن ت ال رو، البي قى أم عم ك . س ي تل ات ف ذه األبي وليست ه

  .واهللا أعلم. القصيدة، وال هي من نسجها، وما أدري من أين أتى بها
  

  .ضمير الحناتم شربن بماء البحر، النون: وقوله
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  .مع أنه لم يتقدم للسحب ذآر، وال في األبيات التي جعلها أول القصيدة. ضمير السحب: وقال العيني

  
م تصعد في الجو           : قال ابن السيد ا تصف أن السحاب تستقي من البحر ث ذيٌل آله اء من أن      . ه ه الحكم ا علي ذا م وه

ة الم       ي األجزاء الهوائي د من البخار، أعن ك أن البخار         السحاب ينعق ة؛ وذل ياء الرطب الحرارة من األش ة ب ة المتحلل ائي
ة              ة الزمهريري غ الطبق ه إذا بل واء، فإن ى يصير ه ة حت ل الحرارة أجزاءه المائي المذآور إذا تصاعد ولم يتلطف بتحلي

  .تكاثف فاجتمع سحابًا، وتقاطر مطرًا، إن لم يكن البرد شديدًا
  

ال   وو. جمع لجة، وهو معظم الماء: واللجج اء أخضر، أي  : صفها بخضر لصفائها؛ يق يج . صافٍ : م ل   : ونئ ى فعي عل
. مر سريع  : وللريح نئيج، أي. تحرآت، فهي نؤوج: المر السريع بصوٍت، من نأجت الريح تنأج نئيجًا: مهموز العين

  .في موضع الحال من فاعل ترفعت العائد على حناتم بمعنى سحائب" لهن نئيج: "وجملة
  

  .الهذلي تقدمت في الشاهد السابع والستين من أوائل الكتابوترجمة أبي ذؤيب 
  

  وأنشده بعده، 

  الشاهد الخامس عشر بعد الخمسمائة

  البسيط 
  آي ال يحسان من بعراننا أثرا  أو راعيان لبعراٍن شردن لنـا

  
  .على أن آي فيه بمعنى آيف، أو أن أصلها آيف، فحذفت الفاء لضرورة الشعر

  
  : آذا" ولسوف يعطيك ربك فترضى: "الفراء في تفسيره عند قوله تعالىوهذا البيت أنشده 

  آي ال يحسون من بعراننا أثرا  من طالبين لبعراٍن لنا رفضت
  

ال د اهللا: ق راءة عب ي ق ك فترضى: "هي ف الم وعرف "ولسيعطيك رب ي الك رت ف د، إال أن سوف آث ى واح ، والمعن
ول : ذا آثر فربما فعل به ذلك، آما قيلموضعها، فترك منها الفاء والواو، والحرف إ ل   ؟أيٍش تق ا قي اك،   : وآم م ال أب ق

 : وقد سمعت بيتًا حذفت الفاء فيه من آيف، قال الشاعر. ال أبا لك، وال أبا لشانئك: وقم ال بشانيك، يريدون
  البيت . . . . . . . . . . . . .  من طالبين لبعراٍن لنا رفضـت

  
  .انتهى. آذلك وهذا. آيف ال يحسون: أراد
  

  .ونقلته من نسخٍة صحيحة بخط الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد
  

ه  م       : وأنكر أبو علي في البغداديات هذا، وحتم أن تكون آي فيه بمعنى الالم، وهذه عبارت ن الجه و بكر عن اب أنشد أب
  : عن الفراء

  آيما يحسون من بعرانهم خبرا  من طالبين لبعراٍن لهم شردت
  

ر        : قال أبو بكر. أراد آيف فرخم: لفراءقال ا ه، من غي ع ترخيم وهذا خطأ، وهو آما قال وبسطه، أن آيف اسم يمتن
  .أنه اسم ثالثي، والثالثي لم يجئ مرخمًا إال ما آان ثالثه تاء التأنيث: أحدها: وجه

  
إن ا         : واآلخر اء، ف د من البن رخيم أبع ى، والت ا ال يبن رخم آم ه أشد      أنه منكور، والمنكور ال ي ان ترخيم اؤه، آ ع بن متن

ا        أخوذ منه ال الم ة واألفع امتناعًا أيضًا، فإن آيف اسٌم مبني مشابه للحروف، والحذف إنما يكون في األسماء المتمكن
  .وال يكون في الحروف
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ون    . آذلك ينبغي أن ال يكون فيما غلب عليه شبهها، وصار بذلك في حيزها ا يستعمله النحوي في  فإن أراد بالترخيم م

  .هذا النوع من المنادى، فهو غير مناًدى، وإن أراد به الحذف فهو غير سائغ
  

  .لد، ولدن، فحذفوا منه، وهو غير متمكن، فكذلك يسوغ الحذف من آيف: فقد قالوا: فإن قلت
  

فالجواب أنه ال يسوغ الحذف من حيث حذف من لدن، وذلك أن لدن لما فتح ما قبل النون منها وضم، ونصب االسم    
ضارع التنوين الزائد في االسم، الختالف الحرآة قبلها، وانتصاب االسم بعدها، فحسن " لدن غدوًة: "بعدها في قولهم

  .لذلك حذفها آما يحذف الزائد
  

ى المضمر والمظهر    : وأيضًا فإن هذا االسم يضاف في نحو قولهم . لد الصالة، ويدخل عليه حرف الجر، ويضاف إل
  .في آيف مثله، فيسوغ فيه في دخول ذلك ما ال يسوغ في آيفوآل ذلك توسع فيها، ليس 

  
ا          . وأيضًا فإن النون شديدة المشابهة بحروف اللين ة اإلعراب، آم ا، وتلحق عالم زاد في مواضع زيادته ا ت أال تراه

  الطويل : وحذفوها فاًء في قوله. يزاد ما هو منها
  وهل يعمن من آان في العصر الخالي

  
ان     . فحذفه أسهل لذلك من حذف غيره". الماعموا ظ: "وفي نحو ا آ ا لم ا ذآرن ولو لم يكن في النون من هذه الكلمة م

  .لحمل آيف عليه مساٌغ ما وجد لغيره مجاز
  

دك  : فإن قلت ى ضربين     ؟فكيف وجه البيت عن القول أن آي عل ولهم       : ف ك في ق الم، وذل ى ال رة بمعن ه : تكون م . آيم
ال  : فنقول" تأسوالكيال : "وتكون في معنى أن في نحو يمن ق ا   : إن آي في البيت هي التي بمعنى الالم، ف ه، دخلته آيم

ا آفت رب ومن في       ل، آم ما آافة فمنعتها العمل الذي تعمله، فارتفع الفعل بعدها، لكف ما لها عن الدخول على الفع
  .مما أفعل، وربما يقوم: قولهم

  
   الطويل: ونظير هذا ما أنشدناه عن أبي الحسن من قوله

  يرجى الفتى آيما يضر وينفع  إذا أنت لم تنفع فضر فإنـمـا
  

  .انتهى. فعلى هذا يحمل هذا البيت
  

ا، والتصرف في الحرف بالحذف        : وهذا آله تطويٌل بال طائل، فإن رواية الفراء الثابتة عنه ة ال بم آي ال، بال النافي
  .وغيره ثابٌت، مع أنه خالف األصل، فكونه في االسم أولى وأحق

  
  .سوف أفعل: سو أفعل، واألصل: ونظير حذف الفاء من آيف حذفها من سوف، فإنهم يقولون

  
  .من الرجل: م الرجل، واألصل: وقد حذفت النون من من حرف الجر، فقالوا

  
  الطويل : وقد حذفت من على الحرفية الالم واأللف آما قال الشاعر، وأنشده سيبويه في آخر آتابه

  دطفت علماء غزلة خال
  

  .على الماء: واألصل
  

ره     ادى وغي رخيم المن ين ت   .والمراد بالترخيم في نحو هذا التخفيف بالحذف، وهو شائٌع في آالمهم، فال وجه للترديد ب
وجمل آي في البيت  . على أن الفراء إنما عبر بالحذف ال بالترخيم، ومحصل آالمه إنكار مجيء آي مخففًا من آيف
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ن  على أنها بمعنى الالم بمع رفة ما الكافة لها عن النصب، على تقدير صحة نقله، فيما يصنع بقول اآلخر، قد أنشده اب
  البسيط : هشام في المغني في آي وفي آيف

 قتالآم ولظى الهيجاء تضطرم  آي تجنحون إلى سلٍم وما ثئرت
  

ا  : ولعله يقول. وليس بعدها ما، والمعنى على االستفهام ف، إال    إن آي موضوعة لالستفهام عن ح ى آي ل الشيء بمعن
  .أنها مخففة من آيف، آما هو مذهب جماعة، وحكاه الشارح المحقق عن األندلسي

  
 : آيف، وآي، قال الشاعر: وفي آيف لغتان، قالوا: وقال ابن يعيش في شرح المفصل

  آي ال يحسان من بعراننا أثرا  أو راعيان لبعراٍن لنا شـردت
  

: سو أفعل، والمراد: آيف، وإنما حذف الفاء تخفيفًا آما قالوا: أراد: وقال قوم. ، استفهاٌمها هنا بمعنى آيف. آي: قالوا
  .انتهى. سوف أفعل

  
ي     ر اقتصر صاحب المغن و آانت آي موضوعة           . وعلى هذا األخي ل ضرورة الشعر، إذ ل ذا من قبي والظاهر أن ه

  .الموضوعةلالستفهام لوردت في النثر، ولدونت في آتب اللغة آسائر األلفاظ 
  

  .والبيت األول غير واضح المعنى، وقائله غير معروف، وما قبله مجهول
  

ة الرجل في اإلنسان         : و البعران بالضم ل بمنزل ر، وهو في اإلب ا جماعة      . جمع بعي ل، ألنه ون في شردن لإلب . والن
  .شردت بالتاء مع تقديم لنا عليه: ورواه ابن يعيش

  
ٌة من      . مفعول به: و أثرًا. علم به: رجل الشيء إحساسًاأحس ال: مضارع: و يحسان بضم الياء ي قريب ي عل ة أب ورواي

  .رواية الفراء
  

رفضت اإلبل من باب : ورفضت بالفاء والضاد المعجمة، قال في المصباح. من طالبين هو جمع مجرور بمن: وقوله
  .نفسهأرفضتها، وفي لغة ب: ويتعدى باأللف في األآثر، فيقال. تفرقت في المرعى: ضرب

  
د    . وقائل البيت الثاني مجهوٌل أيضًا إني ق ه؛ ف وزعم العيني وتبعه خدمة المغني أنه من أبيات سيبويه، وهذا ال أصل ل

  .الصلح: والسلم، بكسر السين وفتحها. تميلون: وتجنحون. تصفحت أبياته مرارًا فلم أجده فيها
  

ه  : لقتيلنائب الفاعل، من ثأرت ا: وقتالآم. وثئرت بالبناء للمفعول أر مهموز  . طلبت دمه وقتلت قاتل : و الهيجاء . والث
  .والجملتان حاالن من الواو في تجنحون. تلتهب: وتضطرم. الحرب

  
دخول حرف الجار            : "وأتعجب من العيني في قوله ف، ل ه آكي ٌم ال شك في ى آيف وهو اس ه بمعن الشاهد في آي، فإن

  .انتهى". عليه
  

  وأنشد بعده، 

  بعد الخمسمائةالشاهد السادس عشر 

الالم  =الرمل يا أبا األسود لم أسلمتني لهموم طارقات وذآر على أن لم مرآبة من الالم و ما االستفهامية، فلما جرت ب
  .حذفت األلف وسكنت الميم، آما أن آم مرآبة من الكاف و ما االستفهامية

  
اس أنفسهم يظلمون   ولكن ا: "وهذا قول الفراء في تفسيره، أورده في شرح لكن من قوله تعالى ونس،    " لن من سورة ي

ى حذفت األلف من     : ونرى أن قول العرب: قال آم مالك، أنها ما وصلت من أولها بالكاف، ثم إن الكالم آثر بكم حت
  : آما قال الشاعر ؟ولما قلت ذاك ؟لم قلت ذاك: ومعناه ؟لم قلت ذاك: آخرها وسكنت ميمها، آما قالوا
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  البيت . . . . . . . . . . . . . .  ـييا أبا األسود لم أسـلـمـتـن
  

ى      . آمذ أخذت في حديثك: فقال - ؟مذ آم قعد فالن: وقيل -وقال بعض العرب في آالمه  دل عل ذ ي فرده الكاف في م
 ؟آيف تصنعون األقط: وقيل لبعضهم. آالخير، وآخير: فيقول ؟آيف أصبحت: وإنهم ليقولون. أن الكاف في آم زائدة

  .نتهىا. آهيٍن: فقال
  

ه : وقوله : لم قلت، بسكون الميم، ظاهره أنه جائز في الكالم ير مخصوص بالشعر، ويؤيده قول ابن الشجري في أمالي
  .بإسكان الميم ؟لم فعلت: ومن العرب من يقول

  
  الوافر : قال ابن مقبل

 فما روعن عنك وال سبينا  أأخطل لم ذآرت نساء قيٍس
  : وقال آخر

  لهموٍم طارقاٍت وذآر  نييا أبا األسود لم خليت
  

  .انتهى
  

وأما على مه وإلى مه وحتى مه، فما فيها جزء مما قبلها، لكون ما قبلها : وآذا في شرح الشافية للشارح المحقق، قال
  : قال. حروفًا، فال تستقل، فيجوز لك الوقف بالهاء، آما ذآر، وبسكون الميم أيضًا لكون عالم مثًال آغالم

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  لـم خـلـيتـنـييا أبا األسـود 

  .انتهى

  .فقول ابن هشام في المغني إن تسكين الميم بعد حذف األلف مخصوص بالشعر، غير صحيح

  .وقد تقدم في الشاهد السادس والثالثين بعد األربعمائة، ما يتعلق بحذف ألف ما االستفهامية

مكنه من نفسه، وآذلك : وسلم، بمعنى فوض، أو من أسلم األجير نفسه للمستأجر أسلمتني هو من أسلم أمره هللا: وقوله
ه  . سلم بالتشديد ى خذل ه . ويجوز أن يكون من أسلمه بمعن ي   : وروى بدل ى ترآتن ي بمعن ي،  : وروى أيضاً . خليتن خلفتن
  .المجيء ليًال: و الطروق. األحزان: و الهموم. معناه أخرتني: قال الدماميني

هموم طارقاٍت ألن أآثر ما يعترى اإلنسان في الليل، حيث يجمع فكره ويخلو باله، فيتذآر ما هو فيه من وإنما جعل ال
  .األحوال الموجعة والمصائب المؤلمة

هو جمع ذآرى على خالف القياس، ألن شرط الجمع على فعل أن : و ذآر بكسر ففتح، قال الشاطبي في شرح األلفية
  .مؤنثًا بالتاءيكون مفرده فعلة مكسور الفاء 

ى ذآرى  . هو جمع ذآرى وهو نقيض النسيان: وقال الدماميني ى     . أو جمع ذآرة بمعن وظ، وعل ى األول محف وهو عل
  .انتهى. الثاني مقيس

ه            : قال صاحب المصباح ذال، واالسم ذآر بالضم والكسر، نص علي ي ذآرى بالتأنيث وآسر ال ذآرته بلساني وبقلب
ر   : وأنكر الفراء الكسر في القلب، وقال. يبةجماعٌة منهم أبو عبيدةوابن قت ذا  . اجعلني على ذآٍر منك بالضم ال غي وله

  .انتهى. أذآرته وذآرته ما آان، فتذآر: ويتعدى باأللف والتضعيف، فيقال. اقتصر جماعًة عليه

  .واهللا أعلم. والبيت مع آثرة تداوله في آتب النحو ال يعرف قائله

 الطويل : وأنشده بعده
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  لدن شب حتى شاب سود الذوائب  اٍن راقهـن ورقـنـهصريع غو
  

  .على أن لدن إذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان
  

  .هذا هو التحقيق، لبقاء حكم المضاف إلى الجمل على وتيرة واحدة
  

داء   : وقال أبو حيان في االرتشاف ة االبت ى جمل ، وال يضاف إلى الجمل من ظروف المكان إال لدن وحيث، فتضاف إل
  الطويل : نحو

  وتذآر نعماه لدن أنت يافٌع
  

  الطويل : وإلى الفعلية، نحو
  لزمنا لدن ساءلتمونا وفاقكم

  
  الطويل : وجاءت أن زائدة بعدها في قوله

  وليت فلم تقطع لدن أن وليتنا
  

ا صرح   ولدن شب، على إضمار أن. وال يضاف إلى الجمل من ظروف المكان إال حيث وحدها: قال ابن الدهان ، آم
  الطويل : بأن في قوله

  أراني لدن أن غاب رهطي
  

  .انتهى
  

  .وتقدم الكالم على البيت قريبًا
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع عشر بعد الخمسمائة

ديماً   اني ق ر أعي إن الكث وافر ف رف      =ال وز تصديرها بح دن يج د ل ي بع ة الت ى أن الجمل الم عل ي غ دن أن ر ل م أقت ول
  .مصدري

  
ام     وهذا البي ن هم ي الحارث ب   .ت أنشده ابن السكيت في إصالح المنطق، ونسبه آالشارح إلى عمرو بن حسان من بن

م      : إلخ، أي" فإن الكثر أعياني: "وقال شارح أبياته ابن اليرافي في قوله بابي، فل طلب الغني في أول أمري، وحين ش
راً     م أآن فقي ك فل أمرني بطلب    . أبلغ ما في نفسي منه، ومع ذل ة        فال ت غ نهاي إني ال أبل ه، ف رك تفريق ه وت ال وجمع الم

  .انتهى. الغنى بالمنع، وال أفتقر بالبذل
  

  .وأنشد البيت. ما له قل وال آثر: يقال. للكثير: الكثر بالضم من المال: قال صاحب الصحاح
  

  .وأنشده أيضًا. افتقر: وأقتر الرجل: وقال في قتر
  

اني هو  . وجههوعييت بأمري، إذا لم تهتد ل: وقال في عيي ال   . وأعي ر      : وأنشده أيضًا، وق م أفتق ول آنت متوسطًا ل يق
  .فقرًا شديدًا، وال أمكنني جمع المال الكثير

  
  .انتهى. أذلني وأخضعني: أعناني، أي: ويروى
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ان            رف زم ون ظ ة تك ى الجمل يفت إل دن إذا أض ى أن ل ق عل ارح المحق دل للش ت ي ذا البي ه  . وه اهر من ذا ظ   .وه

  .شاعٌر صحابي، ذآره ابن حجر في اإلصابة: وعمرو بن حسان
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن عشر بعد الخمسمائة

  واشدد بمثنى حقٍب حقواها  طاروا عالهن فطر عالها
  

ا،        : على أنه قد حكي عن قوم من العرب اًء مع المضمر في عالهن وعاله لداك، وإالك، وعالك، فلم يقبلوا األلف ي
  .عليهن، وعليها، وحقويها: وآان القياس. هاوفي المثنى، أعني حقوا

  
ًا،        : قال أبو حاتم فيما آتبه على نوادر أبي زيد ا ألف ا قبله تح م اآنة إذا انف اء الس هذه لغة بني بن آعب، ولغتهم قلب الي

  .انتهى. أخذت الدرهمان، والسالم عالآم: يقولون
  

  .وسيأتي بقية الكالم عليه إن شاء اهللا في المثنى
  

  : أنشدني أبو الغول لبعض أهل اليمن: قال المفضل: زيد في نوادره قال أبو
  طاروا عليهن فشل عالها  أي قلوٍص راآٍب تراهـا

 أبـاهـا ناجيٍة ونـاجـيًا  واشدد بمثنى حقٍب حقواها

ا،  . عالها، يريد عليها، وهي لغة بني الحارث بن آعب. القلوص مؤنثة ه    وأما أباها فيمكن أن يكون أراد أبوه فجاء ب
  .وآذا آان القياس. على لغة من قال هذا أباك، في وزن هذا قفاك

ين      . انتهى. الماضي: والناجي. يقال أب وأبان، مثل يد ويدان، أراد االثنين: وقال بعضهم ين األول د البيت و زي وأنشد أب
يمكن أن   : من األربعة في أوائل النوادر، ثم قال ع، ف ى       وأما أباها، يعني في البيت الراب ه عل ا فجاء ب يكون أراد أبوه

  .وآذا آان القياس. هذا أباك، في وزن هذه عصاك: لغة من قال

  .انتهى. يٌد ويدان، فأراد االثنين: ولكن يقال أٌب وأبان، آقولك: وقال بعضهم

ا  : سألت أبا عبيدة عن هذه األبيات، فقال: قال أبو حاتم: قال أبو الحسن األخفش في شرح النوادر ذا من   انقط عليه ، ه
  .انتهى. صنعة المفضل

، بإضافة قلوص إلى راآب، و أي استفهامية قصد باالستفهام المدح والتعظيم، وقد اآتسب "أي قلوص راآٍب: "وقوله
. وهذا هو الظاهر. أو فيه قلٌب، واألصل قلوص أي راآب تراها. التأنيث من قلوص، ولهذا أعاد الضمير عليها مؤنثًا

  .الناقة الشابة: والقلوص بالفتح. الشتغال، ويجوز الرفع على االبتداءمنصوب من باب ا: و أي

وادر، ورواه الجوهري   " طاروا عليهن: "وقوله اني " طاروا عالهن  : "آذا في موضعين من الن ال  . آالث : وطاروا، يق
  .آذا في المصباح. نفروا مسرعين: طار القوم، أي

ويتعدى  . واألمر شل بالضم  . شال الشيء شوًال، إذا ارتفع: قالو" شالوا عالهن: "ورواه ابن هشام في شرح الشواهد
الهم  : وقول العامة شلته بالكسر لحٌن من وجهين، والمفعول محذوف، أي  . بالهمزة وبالباء، فيقال أشلته وشلت به برح

  .انتهى. وبرحلك
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ويؤيده رواية طاروا، . دى بالباءوال حاجة إلى ذآر المفعول المع. والظاهر أن المراد ارتفعوا على إبلهم فارتفع عليها
  .ورواية الشارح فطر عالها هي صاحب الصحاح. فإن المعنى أسرعوا مخفين

ه، أي          : و الحقب بفتح الحاء المهملة والقاف، قال في الصحاح ي ثيل ا يل ر مم ى بطن البعي ه الرحل إل ل يشد ب : هو حب
  .انتهى. أحقبت البعير: تقول منه. ذآره، آي ال يجتذبه التصدير

  .المعطوف ثانيًا: مصدر ميمي من ثنيت الشيء ثنيًا ومثًنى، إذا عطفته، أريد به اسم المفعول، أي: و المثنى

ثالً     : و حقواها اف، وهو الخصر ومشد اإلزار م د   . مثنى حقو بفتح الحاء المهملة وسكون الق ي زي ول أب ا  : وق إن أباه
  .لى التغليبمثنى أب حذفت النون لإلضافة، أراد أباها وأمها فثني ع

 : وأنشد الجوهري األبيات في عال بهذا الترتيب

 فاشدد بمثنى حقب حقواها  أي قلوٍص راآٍب تـراهـا
  طاروا عالهن فطر عالها  ناجـيًة ونـاجـيًا أبـاهـا

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع عشر بعد الخمسمائة

  الهزج 
 حظباي وأوصالـي  فلوال نبل عوٍض في

  .د يستعمل لمجرد الزمان فيعربعلى أن عوضًا ق

أن يكون     : جعل الشارح المحقق استعماله لمجرد الزمان سببًا إلعرابه، أي وم واالستغراق، ب الزمان المجرد عن العم
فيكون  . وإن أضيف لفظًا أعرب . فإن ضمنها بني على الضم آما سيأتي في آالمه. نكرة غير مضمن معنى اإلضافة

ولهم  : األول: له ثالثة استعماالت من ذي عوٍض،   : ما نكر بأن قطع عن اإلضافة لفظًا ومعًنى، آما في البيت، وفي ق
  .ولم يسمع نصبه منونًا على الظرفية. فيعرب جرًا بإضافة شيٍء إليه

ه نحو    : الثاني ه عوض، واألصل   : ما حذف منه المضاف إليه، وضمن معناه، فيبني على الضم أو أحد أخوي : ال أفعل
  .عوض العائضين

  .ما أضيف لفظًا آعوض العائضين: الثالثو

ا في      هذا مقتضى آالمه، وهو الحق الذي ال ينبغي أن يحاد عنه، فإنه جمع شملها المتفرق في آتب النحويين بإدخاله
  .حكم ظروف الجهات

ال   . وقد يضاف إلى العائضين، أو يضاف إليه فيعرب : وقال أبو حيان في االرتشاف ت، وق ذا البي وعوض  : وأورد ه
  .الظرف يبنى على الضم والفتح والكسر

ال أفعله عوض العائضين، مبني على أحد الحرآات إن لم : هو معرب إن أضيف، آقولهم: وقال ابن هشام في المغني
  .يضف

  .يقتضي بناء نحو البيت على حرآة، وال قائل به: والثاني. يشمل ما قاله الشارح المحقق، لكن ال بذلك الحكم: فاألول

  .ن ابن المال فإنه شرح آالم المغني بكالم الشارح المحققوالعجب م
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ا يضطر الشاعر         : وقال ابن جني في الكالم على هذا البيت من إعراب الحماسة  ه، آم ه اضطر إلي ه فألن ا إعراب وأم
  .هذا آالمه. وهو مبني على الضم والفتح. إلى صرف ما ال ينصرف

  .عوض افعل ذاك من ذي: ضرورة في قولهم: أي: فيقال له

ه بوجهٍ    . وأما شراح الحماسة فالمفهوم من آالمهم أنه مبني في البيت م يتعرضوا إلعراب ال المرزوقي   .ول عوض  : ق
ال أفعله عوض  : ويقال. اسم الدهر معرفة مبني، وآما يبنى على الفتح قد يبنى على الضم، والضم فيه حكاه الكوفيون

  .انتهى. موإنما يبنى لتضمنه معنى األلف والال. العائضين

  .وقد سطرها الخطيب التبريزي في شرحه من غير زيادة

  .وهذا آله مما يستغرب منه. عوض من أسماء الدهر: وأما األمين الطبرسي فلم يزد على قوله

تح        "وعوض في األصل اسم للزمان والدهر: "وقول الشارح المحقق ه عوضًا بف ل األصل مصدر عاضني اهللا من ، ب
  .آل إعطاٍء يكون خلفًا من شيٍء: فالعوض. آذا في العباب. فتح، وعياضًا بالكسرفسكون، وعوضًا بكسر ف

إنما سموا الدهر عوضًا ألنه من التعويض، وذلك أنه آلما مضى جزٌء من الدهر خلف : قال ابن جني في شرح البيت
  .كتاب التعاقبوقد ذآرت هذا الموضع في آتابي الموسوم ب. آخر من بعيده، فكان الثاني آالعوض من األول

  .بل ألن الدهر في زعمهم يستلب ويعوض: وقيل: وقال ابن هشام في المغني

اٍن ذي تعويض،         " ويقال افعل ذلك من ذي عوض: "وقوله أيضًا ه في زم رًا، والمعنى افعل رًا وخب رأ أم إلخ، افعل يق
  .في زمان يكون عوضًا من هذا الزمان، وهو المستقبل: أي

ه     : ، معناه االبتداء الجديد، أيوأنف، بضم األلف والنون ا قبل ى م ان ذي    : والمعنى . اإلضافي بالنسبة إل ه في زم افعل
نة بوع، والشهر، والس ة، واألس اليوم والليل ه، آ ا قبل ذي يتجدد بانقضاء م و الوقت ال داٍء متجدد، وه ه . ابت والفعل من

  .استأنف استئنافًا

ر ن عم ه حديث اب ٌف: "ومن ر أن ا األم تأنف: ، أي"إنم دير يس ابق قضاء وتق ه س ون سبق ب ر أن يك تئنافًا من غي . اس
لم الخوالني     . مستجدة لم تطأها الماشية ولم ترعها: وروضة أنٌف، أي ي مس ه حديث أب ٍف من     : "ومن ووضعها في أن

  ".الكأل وصفٍو من الماء

ل ه    : وآأس أنف. ترعى ماشيته أنف الكأل: ورجٌل مئناف، أي م تستعمل قب ولهم . ذا الوقت مستجدة للشرب فيها ل : وق
  .فعله آنفًا، بالمد وآسر النون، من هذا أيضًا، وهو أول الزمان الذي أنت فيه

  .في زمان ذي إقبال: أي. افعل ذاك من ذي قبل، بفتح القاف والموحدة، وهو اسم مصدر ألقبل إقباًال: ويقال أيضًا

  .من مستقبل الشهر: زمان ذي استقبال، أي إلى عشر ليال من: ال أآلمك إلى عشرين ذي قبل، أي: وفي فصيح ثعلب

 : والبيت من أبيات ثمانية للفند الزماني، أوردها أبو تمام في مختار أشعار القبائل وفي الحماسة، وأولها

 آبيٍر يفـٍن بـالـي  أيا طعنة مـا شـيٍخ
 على جهٍد وإعـوال  تقيم المأتم األعـلـى

 حظباي وأوصالـي  ولوال نبل عوٍض في
 ل طعنًا ليس باآللي  عنت صدور الخيلطا
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ى   : أراد: إلخ، قال اإلمام المرزوقي" أيا طعنة: "وقوله يا طعنة شيخ، و ما زائدة، وهذا اللفظ لفظ النداء، والمعنى معن
الي الجسم      : التعجب والتفخيم، أراد وى ب اني الق ر السن، ف   .ما أهولها من طعنة، ويا لها من طعنة بدرت من شيٍخ آبي

رم : فنو الي ه أراد         . الشيخ اله ة منصوب بفعل مضمر، آأن ادى محذوفًا وطعن روا    : ويجوز أن يكون المن وم اذآ ا ق ي
  .انتهى. طعنة شيخ

أن يعجب من فظاعتها، فكأنه : أحدهما: في ندائه وجهان: وقد بين الوجهين أبو هالل العسكري في شرح الحماسة قال
  .تك وهولكهلمي يا طعنة فاعجبي أنت أيضًا من سع: يقول

ا شيخٌ   : أن المنادى غير الطعنة، آأنه قال: واآلخر ة شيخ، ألن     . يا هؤالء اشهدوا طعنًة ال يطعن مثله ال طعن ا ق وإنم
ى       : قبيلة بكر، قالت وا حرب بكر وتغلب حت انوا اعتزل وما يغني هذا العشمة وذلك أن عداد زماٍن في بني حنيفة، وآ

يهم  آتب إليهم الحارث بن عباد يعنفهم، فسر وا إل ارس    : "حوا إليهم فندًا، في سبعين راآبًا، وآتب ة ف ددناآم بمائ ا أم   ".إن
ة وعشرون سنة       ؟وما يغني هذا العشمة: فقالت بكر". أمددناآم بألف رجل: "قال مؤرخ ه مائ يخًا، ول ان ش ال . وآ : فق

ي     ودون ب اد حضن، تل ع ورجع ول      ؟أما ترضون أن أآون لكم فندًا من أفن لوه في الطالئ ه رمحه، فسئل    فأرس يس مع
آان : وقال مؤرج. تقدمون فتنظرون: ما نراك إال سلبته فقال: قالوا. طعنت به رجًال فأنفذته وأجررته إياه: عنه، فقال

رمح،                  ى رأس ال ه عل ه برمحه، وحمل ه، فانتظم د أم ى صبي عن ر، فمر عل ى بك ان التغلبي حمل عل ن الرقب عمرو ب
ال   ه، فق ع: "وصرخت أم ي أم الرب ذه  ". تحنن ه فأنف د فطعن ه الفن ه،   . فحمل علي ٌف ل ه ردي ه وخلف ه طعن زعم بكر أن وت

ذه          . فانتظمها ي ه ديم، يعن ه شعر مصنوع ق ل في د، وقي ة الفن وهذا مشهور في بكر وتغلب، أعني طعنة عمرو، وطعن
  .انتهى. األبيات

ه به        : إلخ، قال المرزوقي" تقيم المأتم: "وقوله ان تناول ه آ ة، آأن ذا من وصف الطعن أتم     ه ذلك وصف الم ًا، فل ا رئيس
ه         . باألعلى ع، ومن م، وهو الضم والجم تقاقه من األت والمأتم أصله أن يقع على النساء يجتمعن في الخير والشر، واش

  .وأراد بالمأتم هنا االجتماع للرزية، وهو مصدٌر وصف به. األتوم وهي المرأة التي صار مسلكاها مسلكًا واحدًا

ى     . واألعلى يراد به األفظع شأنًا. لمأتم فحذف المضافويجوز أن يراد به أهل ا يم الجمع عل ا تق ووصف الطعنة بأنه
  .انتهى. صوت الصدر: والعويل والعولة. تديم ذلك له: مجاهدة بالء، وإسراف في الصياح والعواء، أي

  .رفع الصوت بالبكاء: اإلعوال: وقال التبريزي

ال إلخ، أجمعوا في هذ" ولوال نبل عوض: "وقوله : عوضٌ : ا الموضع على أن عوضًا اسم الدهر، وقد شذ بعضهم، فق
  .هذا آالمه. رجٌل آان يعمل النبال جيدة، فشبه ما ناله من نوائب الزمان بإصابة تلك النبال

تكلم اء الم ى ي اي باإلضافة إل دة . و حظب دها موح ة بع الة والمعجم ة، وضم الظاء المش اء المهمل ى بضم الح والحظب
وزن        : قال. هو الظهر: مقصورة، قال القالي في المقصور والممدودمشددة وألف  ذا ال ى ه أت عل م ي ى، ول ه فعل ووزن

  .إال االسم دون الصفة

  .هو الصلب، يعني ظهر الرجل: وقال ابن والد في المقصور والممدود

عرق يبتدئ من : الحظبى: وقال غيره. عرق في الظهر: الحظبى: قال أبو الندى: وقال أبو هالل العسكري في شرحه
اء      ر، يسميه األطب ال الصاغاني في      : القلب ويبدو عند السرة، ثم يتشعب فتتفرق شعبه في الظه الشريان العظيم، وق

ذا       : إنه عرق في الظهر، ويقال: صلب الرجل، ويقال: الحظبى: العباب ة ه اني الثالث إن الحظبى الجسم، وفسر بالمع
  .البيت

" في حضماتي وأوصالي   : "ورواه المرزوقي. بل الموحدة، وأنشد البيت في حظنبايالحظنبى بالنون ق: وقال أبو زيد
ال . بضمتي الخاء والضاد المعجمتين وتشديد الميم، وقبل ياء المتكلم مثناة فوقية، على أنه جمع خضمة : والخضمة : ق

  .خضبة: ما غلظ من الساق والذراع، ويبدل من ميمه الباء، فيقال
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ي في       لوال رميات ا: والمعنى أثيري، وبالئ ان ت لدهر في مفاصلي ومجامع أعضائي، ومستغلظ عضدي وذراعي، لك
  .انتهى. الحرب أآثر مما آان، ولشفعت تلك الظعنة ولم أدعها وترًا

واه          : ويروى: وقال أبو هالل العسكري ه، وانحالل ق ده، واضطراب خلق ره، وتشنج جل اء ظه د انحن الي، يري   .في أع
  .سر الواو وسكون الصاد، وهو المفصلجمع وصل، بك: و األوصال

ى الحدة      : وقال ابن جني في إعراب الحماسة ا من معن ا فيه الظرف الذي هو قوله في حظباي، متعلق بنفس النبل، لم
 الطويل : والنفوذ، آقول جرير

  بعيد الكرى ثلٌج بكرمان ناضج  ترآت بنا لوحًا ولو شئت جادنا
  

ع اشتغال   . معنى البردعلق بعيد الكرى بثلج، لما فيه من  وال يجوز أن يكون الظرف حاًال من نيل، ألن أبا الحسن من
  .الحال مع لوال، ألنها ضرٌب من الخبر، والخبر هنا محذوف البتة

  
  .هي في حظباي، فيكون حظباي متعلقًا بمحذوف: ويجوز أن يكون خبر لمبتدٍأ محذوف، أي

  
ولهم  وأما حظباي فإنه معظم بدنه، وهو قول أحمد بن يظ    : يحيى، وهو من ق ى   . رجل حظٌب للجافي الغل ى فعل وحظب

  .انتهى. وحظباتي بالتاء خطأ. آالحذرى والنذرى
  

دافعت       : أراد بالخيل الفرسان، أي. : إلخ، هذا جواب لوال" لطاعنت صدور الخيل: "وقوله ذر ل دمت من الع ا ق وال م ل
ويجوز أب يريد بالصدور الرؤساء  . األوائل منهم لتقدمهوخص . بالطعن أوائل الخيل طعنًا ال تقصير فيه وال قصور

  الكامل : أال ترى قول اآلخر. وهم يتبجحون بمجاذبة األشراف. واألآابر
 وقتالها أسر الملوك وقتلها  من عهد عاٍد آان معروفًا لنا

  
ذ آ        فلة، وه ي األراذل والس از ف تعملوا األعج ة، اس ل والجل ي األماث دور ف تعملوا الص ا اس الوا وآم ا ق رؤوس : م ال

  البسيط : واألذناب، وآما قال
  ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا

ى المجاز    . قصرت: ألوت في األمر آلو، أي: ويقال ي   . انتهى . وجعل التقصير للطعن عل ن جن ال اب ًا    : ق ك في طعن ل
اً  : إن شئت حملته على فعٍل آخر دل عليه طاعنت، آأنه قال: وجهان ه مصدر    وإن شئت حملت  . طعنت طعن ى أن ه عل

  .طاعنت طعنًا أو مطاعنًا أو طيعانًا على ما جاء في مصادر مثله: محذوف الزيادة، أي

ال . فترت وقصرت: فاعل من ألوت، أي: واآللي ا أولت   : وهذا من األفعال التي ال تستعمل إال في غير الواجب، يق م
ك  وهو في الف. قد ألوت في حاجتك وال نحو ذلك: أفعل آذا، وال يقال ه . عل بمنزلة أحٍد وآريٍب وآتيٍع، ونحو ذل : ومثل

  .انتهى باختصار. ما برحت: ما رمت من موضعي، أي: ما زلت ولن أزال، ومثله في أآثر األقوال

ه      . و زمان بكسر الزاي المعجمة وتشديد الميم. و الفند، بكسر الفاء وسكون النون دمت ترجمت وهو شاعٌر جاهلي، تق
  .ربعين بعد المائتينفي الشاهد الحادي واأل

 الرجز : وأنشد بعده

  هل رأيت الذئب قط

  .وقد تقدم شرحه في الشاهد السادس والتسعين على أن قط قد استعملت بدون النفي لفظًا ال معنى

  .أما األول فألنها وقعت بعد هل االستفهامية، والفعل مع االستفهام غير منفي
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  .ما رأيت الذئب قط: نفي، أيوأما الثاني فألن المراد من االستفهام ال

ى  : وقال ابن مالك: قال أبو حيان في االرتشاف ًا ال معن ى   . وربما استعملت دون نفي لفظًا ومعنى، أو لفظ واستدل عل
  .انتهى. ذلك بما ورد في الحديث على عادته

  ".قصرنا الصالة في السفر مع النبي صلى اهللا عليه وسلم أآثر ما آنا قط: "أراد حديث البخاري

الكي  : قلت. شرط قط أن تستعمل بعد النفي: فإن قلت: قال الكرماني في شرح البخاري ال الم : أوًال ال نسلم ذلك، فقد ق
  .استعمال قط غير مسبوق بالنفي مما خفي على النحاة، وقد جاء في الحديث بدونه، وله نظائر

اً    : وثانيًا ى سبيل المجاز، وثالث ه مت  : أنه بمعنى أبدًا عل ال إن ي، أي   يق ق بمحذوف منف ك قط      : عل ر من ذل ا أآث ا آن . وم
ر      : خبر المبتدأ، وأآثر منصوبًا على أنه خبر آان، والتقدير: ويجوز أن تكون ما نافية، والجملة ا قط أآث ا آن ونحن م

  .انتهى. وجاز إعمال ما بعدها فيما قبلها إذا آانت بمعنى ليس. منا في ذلك الوقت

ه   الذي جوزه مرا: وقال الغرناطي ا، في قول ة      : عاة لفظة م ر نافي ا قط وإن آانت غي ا آن اظ دون    . م د تراعى األلف وق
  .انتهى. المعاني

ول بعض الصحابة          : وإليه جنح ابن هشام في المغني قال اه، ق ه في لفظه دون معن م المشبه ب : من إعطاء الشيء حك
ا قط       ا آن ر م لم أآث ه وس أوقع  . قصرنا الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا علي ا         ف د م ع بع ا تق ا المصدرية، آم د م قط بع

  .انتهى. النافية

اني أيضًا في حديث البخاري      ه        : "وقال الكرم ه قط يفعل اٍم ورآوع وسجود رأيت أطول قي ي    "فصلى ب ، من حديث أب
إما أن أطول فيه : قلت ؟رأيته بدون آلمة ما فما وجهه: في بعض النسخ: فإن قلت: موسى في باب الذآر في الكسوف

. صلى في ذلك اليوم فحسب بأطول قياٍم رأيته يفعل، أو أنه بمعنى أبدًا: م المساواة، أو قط بمعنى حسب، أيمعنى عد
  .انتهى

نهم مقتصد  : "وقد استعملها الزمخشري في المستقبل، قال في تفسير قوله تعالى د     ": فم ك اإلخالص الحادث عن إن ذل
  .رعالخوف ال يبقى ألحد قط، فأعمل فيه ال يبقى، وهو مضا

ر ماض    ه غي الٌف لكالم    : "قال أبو حيان في تفسيره بعد نقله آثرة استعمال الزمخشري قط ظرفًا والعامل في وهو مخ
  .انتهى". العرب

ه        : قولهم: وقال الحريري في درة الغواص اقض الكالم في ه، وتن . ال أآلمه قط، هو من أفحش الخطأ، لتعارض معاني
ط،  : ضى من الزمان، آما تستعمل لفظة أبدًا فيما يستقبل، فيقولونوذلك أن العرب تستعمل لفظة قط فيما م ما آلمته ق

  .وال أآلمه أبدًا

م، أي   . فيما انقطع من عمري، ألنه من قططت الشيء، إذا قطعته: والمعنى في قولهم ما آلمته قط، أي ه قط القل : ومن
قطع الشيء   : فالقد. ى قد، وإذا اعترض قطوفيما يؤثر من شجاعة علي رضي اهللا عنه، أنه آان إذا اعتل. قطع طرفه
  .انتهى. قطعه عرضًا: طوًال، والقط

  .وهو لحن. ال أفعله قط: والعامة تقول: وتبعه ابن هشام في المغني، والقواعد، قال

ه، فيكون         ا وضع ل ر م واعترض عليه ابن جماعة في شرح القواعد بأنه غير صحيح، وغايته استعمال اللفظ في غي
ه . حنًامجازًا ال ل أ      . وجعله من اللحن عجيب، إذ ال خلل في إعراب ق الخط ى مطل يس بشيٍء، ألن اللحن بمعن م  . ول وه

ى  إن قلت   .آثيرًا ما يستعملونه بهذا المعن ي الماضي،           : ف د نف ًا في محل مخصوص، آقط بع إذا استعمل العرب لفظ
ا      ة للشمس في أول النه ائزة أم ال     وآافة حاًال منكرة؛ أو في معًنى مخصوص، آالغزال ك ج الفتهم في ذل  ؟ر، فهل مخ
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الفهم      ؟وعلى تقدير الجواز هل يكون حقيقًة أو مجازًا ة من خ م، وتخطئ وعلى الثاني أجيب بأن الذي يظهر من آالمه
ة       . أنه غير جائز ه ال يظهر في آاف ق، إال أن فإن قيل بجوازه فالظاهر أنه مجاز مرسل، من استعمال المقيد في المطل
آذا . وف التي ال تتصرف، فإن معناها لم يتغير، وإنما يتغير إعرابها، وإن وقع مثله في مكان التقصيرونحوها آالظر

  .في شرح الدرة لشيخنا الخفاجي

ق  ارح المحق ول الش داً : "وق ى أب تعمل إال بمعن ط ال يس ى   " وق ذا المعن م أره به رف للماضي، ول دًا ظ اهره أن أب . ظ
دهر  : األبد: بل قال الرماني آما في المصباح. الدائم: الدهر، واألبد: األبد: سالموجود في الصحاح والعباب والقامو ال

  .ال أآلمه أبدًا، فاألبد من لدن تكلمت إلى آخر عمرك: فإذا قلت. الطويل الذي ليس بمحدود

داً   : وقال أبو حيان في االرتشاف تقبل أب ول . ومما يستعمل ظرفًا في المس ول     : تق دًا، وال تق ا أصحبك أب ا صحبتك   م م
  .أبدًا

تقبالً    : وجعله السمين ظرفًا مطلقًا، قال ان أو مس ر، ماضيًا آ ول . أبدًا ظرف زمان يقع للقليل والكثي داً   : تق ه أب ا فعلت   .م
ال   . هو عبارٌة عن مدة الزمان الممتد الذي ال يتجزأ آما يتجزأ الزمان: وقال الراغب ذا، وال يق وذلك أنه يقال زمان آ

  .انتهى. أبد آذا

 نشد بعده، وأ

  الشاهد الموفي العشرين بعد الخمسمائة

  الطويل 
  هوت بعفاق عوض عنقاء مغرب  ولوال دفاعي عن عفاٍق ومشهـدي

  
ه          . على أن عوضًا المبني قد يستعمل للمضي ومع اإلثبات لفظًا ت، وهو عامل في عوض، لكن إن هوت ماض مثب ف

وال  وم أن جواب  . منفي معًنى، لكونه جواب ل وت شرطها، نحو     ومن المعل ا ينتفي لثب اإلآرام     : ه ك، ف د ألآرمت وال زي ل
  .منتٍف لوجود زيد

  
ة    "ولوال نبل عوٍض: "وأما عوض في البيت المتقدم في قوله ا عن الظرفي ات لخروجه ذا  . ، فقد استعملت في اإلثب وله

  .جرت، وآان عاملها اسمًا
  

  الطويل : ى قط، قالوربما جاءت عوض للمضي بمعن: وآذلك قال أبو حيان في االرتشاف
  فلم أر عامًا عوض أآثر هالكًا

  
  .ما رأيت مثله عوض: تقول: وقال أبو زيد أيضًا في نوادره

  
  .ال يجوز أن تقول عوض ما فارقتك: ومنه تعلم سقوط قول الجوهري في الصحاح

  
ل         ي المفص ال ف ري، ق نهم الزمخش ٌة م حاح جماع احب الص ع ص د تب اني ا   : وق ا لزم وض، وهم ط وع ي وق لمض

  .واالستقبال على سبيل االستغراق، وال يستعمالن إال في موضع النفي
  

  .ومنهم صاحب اللباب، وعبارته عبارة المفصل بعينها
  

  .وهذا البيت لم أره إال في هذا الشرح، ولم أقف على قائله وال على شعره
  

ة وسكون      اسم جماعٍة، منهم عفاق بن المسيح،: و عفاق بكسر العين المهملة بعدها فاء تح السين المهمل بضم الميم وف
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زاري      زارة الف ن ف ن شمخ ب اق   . المثناة التحتية، ابن بشر بن أسماء بن عوف بن رياح بن ربيعة بن غوث ب ان عف وآ
  .وآانوا يعرضون يوم الخميس، أو يجمعون يوم الخميس. على شرطة الخميس مع علي بن أبي طالب

  
ن قشير القشيري     -بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء  -ري والمشهور ممن اسمه عفاق هو عفاق بن م لمة ب . ابن س

  .آان جاور باهلة في سنة قحط، فأخذه األحدب بن عمرو بن جابر بن عمار بن عبد العزى الباهلي، فشواه وأآله
  

  الرجز : وله يقول الشاعر
  تمششوا عظامه وآاهله  إن عفاقًا أآلته باهـلـه
   لهوترآوا أم عفاق ثاآ

  
  الطويل : وعير الفرزدق آفهم عن باهلة حين لم يثأروا به، فقال

 العمائم بأعناقها واللؤم تحت  إذا عامٌر خصيي عفاٍق تقلدت
  

  الوافر : وقال غيره
 بكيت على بجيٍر أو عفاق  فلو آان البكـاء يرد شـيئًا

 لشأنهما بشجٍو واشـتـياق  على المرأين إذ هلكا جميعًا
  

  ".على بجير: "على المرأين بدل من قوله: شواهد النحويين، أورده أبو علي في المسائل المنثورة وقال وهذا من
  

ه   ي قول واو، ف ى ال ى أن أو بمعن اب عل اق: "أورده صاحب اللب رء  " أو عف ى الم ل عل واو، لقي ى ال ا بمعن وال أنه . ول
ال صاحب المصباح   . حضرته: مصدر شهدت المجلس، أي: والمشهد اب ضرب أيضًا       : وهوت ق هوى يهوي من ب

  .هويًا بضم الهاء ال غير، إذا ارتفع
  

  الكامل : قال الشاعر
  يهوي مخارمها هوي األجدل

  
ه   : انقضت على صيد، أو غيره ما لم ترغه، فإذا أراغته، قيل: و هوت العقاب تهوي هويًا بفتح الهاء وضمها أهوت ل

األلف ذا وهي : واإلراغة. ب ذا وهك هذهاب الصيد هك اء . تتبع ًا بضم اله اب ضرب أيضًا هوي وي، من ب وهوى يه
  .قاله أبو زيد وغيره. سقط من أعلى إلى أسفل: وفتحها، وزاد ابن القوطية هواًء بالمد

  
 الوافر : قال الشاعر

  هوي الدلو أسلمها الرشاء
  

ل  : بالفتح والمهواة. مات، أو سقط في مهواٍة من شرف، هويًا وهويًا، وهواًء بالمد: وهوى يهوي ين، وقي : ما بين الجبل
  .انتهى. الوهدة العميقة: الحفرة، وقيل: والهوة بالضم. الحفرة

  
  .مؤنث أعنق، وهو الطويلة العنق: و عنقاء

  
اء     : الداهية، يقال: العنقاء: قال الصاغاني في العباب ه العنق اء مغرب، وطارت ب ائٌر    . حلقت به عنق اء ط وأصل العنق
  .هول الجسمعظيم معروف االسم، مج

  
ا      : وقال أبو حاتم في آتاب الطير ي علمناه ر الت ة، وليست من الطي ال . وأما العنقاء المغربة فالداهي ه   : يق ضربت علي
  .العنقاء المغربة، إذا أصابه بالء
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ى سموا        : عنقاء مغرٌب آلمٌة ال أصل لها، يقال: وقال ابن دريد ر، حت م آث دهور، ث رى إال في ال إنها طائر عظيم ال ي

  الطويل : قال. الداهية عنقاء مغرب
  به من يد الحجاج عنقاء مغرب  ولوال سليمان الخليفة حلـقـت

  
اء            : و مغرب ان، وهو وصف عنق ا بإمع د فيه بالد، إذا بع ى     . اسم فاعل من أغرب الرجل في ال ه عل ا جاز ألن وإنم
  .ذات إغراب: النسبة، أي

  
ادة   ذه الم اء مغرب بال   : وقال الصاغاني في ه اء وعنق اء المغرب  .  ه ة، وأصلها طائر معروف االسم      : والعنق الداهي

سي مرغ مفصوًال،   : مجهول الجسم، ويقال لهذا الطائر بالفارسية سيمرغ، هكذا يكتبونه موصوًال، واألصل أن يكتب
  .حلقت به عنقاء مغرب، وطارت به العنقاء المغرب: يقال. ومعناه ثالثون طائرًا

  
  الطويل : أنشد أبو مالك

 يسـدد به المغرب العنقاء إن لم  الفتى ابن األشعرية حلقت: وقالوا

ال . وأنكر أن يكون طائرًا. العنقاء المغرب في هذا البيت هي رأس األآمة: وقال : والذي قال العنقاء المغرب طائر، ق
ر       م ت م تحس، ول أت، ول بالد فن الوا     . هي التي أغربت في ال ا ق اء التأنيث آم ٌة ناص  : وحذفت ه ة ضامر،   لحي ل، وناق

بالد   . ذات نصول، وذات ضمر، وذات عشق   : وامرأة عاشق، ذهبوا بها إلى النسب، أي  ا  : وأغرب في ال . أمعن فيه
ه      . وأغرب الرجل في منطقه، إذا لم يبق شيئًا، إال تكلم به ار من ة اإلآث ه، وهو غاي وأغرب  . وأغرب الفرس في جري
  .انتهى. نهالرجل، إذا بالغ في الضحك حتى تبدو غروب أسنا

ال         ذآير الوصف، ق ه عن ت ولهم  : وآذلك أجاب الزمخشري في أمثال ى      : ومغرب آق ة ضامر، عل ة ناصل، وناق لحي
  .مذهبي الخليل وسيبويه

م   : وبهذا يجاب ابن هشام في سؤاله عن صحة الوصف بمغرب فإنه قال في بعض تعليقاته لينظر في عنقاء مغرب، ل
  .نث دائمًاذآر الوصف وعنقاء فعالء، وفعالء مؤ

ى            المعنى، إذ هي بمعن ارًا ب م تطابق الصفة الموصوف في التأنيث اعتب ويسقط جواب عبد اهللا الدنوشري بأنه إنما ل
  .ووجه السقوط أن العنقاء أآثر استعمالها بمعنى الداهية، وهي مؤنثة لفظًا ومعنى. الطائر

اه      ذآر الفارسي أنه : وقال ابن السيد فيما آتبه على آامل المبرد ى اإلضافة، حك ى الصفة وعل يقال عنقاء مغرب، عل
  .في التذآرة

اتم وصاحب   : ويقال. من جعل مغربًا صفة لعنقاء، فهي التي لها إغراٌب في الطيران: وقال غيره مغربة، ذآره أبو ح
. الغرائب أغرب الرجل، إذ أتى ب: ومن أضاف العنقاء إلى المغرب فالمغرب الرجل الذي يأتي بالغرائب، يقال. العين
  .انتهى

  .فتأمل معنى اإلضافة

والعنقاء المغرب بالضم، وعنقاء مغرٌب، ومغربٌة، ومغرٍب مضافة، طائر معروف االسم ال الجسم،      : وفي القاموس
ة         ة، ورأس األآم ى، والداهي ر معن ى غي ة عل اظ الدال ن األلف ه، أو م ي طيران د ف يم يبع ائر عظ ى. أو ط   .انته

اء    ٌف للعنق رب وص المغرب ومغ ذآور    ف ل الم رًا، بالتأوي ًا وتنكي اء، تعريف رًا،    . ، وعنق اء منك ة وصف لعنق ومغرب
ى الصفة              . والوصف مطابق ه من إضافة الموصوف إل ى مغرب، فالظاهر أن اء إل اء مغرب بإضافة عنق ا عنق . وأم

د مغرب             اء طائر عن وان عن بعضهم أن العنق اة الحي ل صاحب حي ه نق يم، فإن الشمس   وينبغي أن يكون هذا بفتح الم
ة   : "وأما قوله. وعلى هذا ال إشكال، وتكون اإلضافة من قبيل شهيد آربالء. أبيض، له بيٌض آالجبال اظ الدال من األلف



 57

ه   "على غير معنى ة وقول ، وهي عبارة الدميري أيضًا، فقد عسر فهمه على بعض الفضالء، ألن الجمع بين قوله الدال
  .فلو قال من األلفاظ التي ال معنى لها آان واضحًا. ، آالجمع بين الضب والنون"على غير معًنى

طارت  : "وقال الزمخشري في أمثاله عند قولهم. على غير معنى خارجي: وأجيب بأن في عبارته صفة محذوفة، أي
  .زعموا أنها طائر آان على عهد حنظلة بن صفوان الجميري، نبي أهل الرس، عظيم العنق": به عنقاء مغرب

وآان أحسن طائر خلقه اهللا، فاختطف غالمًا فأغرب به، ولذلك سمي  . بياض، ولذلك سمي عنقاء آان في عنقه: وقيل
  .انتهى. المغرب، فدعا عليه حنظلة فرمي بصاعقة

هو طائر غريٌب تبيض بيضًا آالجبال، وتبعد في طيرانها، سميت بذلك ألنه آان في : وقال الدميري في حياة الحيوان
  .عنقها بياض آالطوق

اس     : القزوينيوقال  ين الن ديمًا ب إنه أعظم الطير جثة، وأآبرها خلقة، تخطف الفيل آما تخطف الحدأة الفأر، وآانت ق
ر البحر   ى بعض جزائ ا إل ذهب اهللا به ي، ف ة النب ا حنظل دعا عليه ا، ف ًا بحليه ًا عروس لبت يوم ى أن س ا إل أذوا منه فت

ناس، وفيها حيوان آثير آالفيل والكرآند والجاموس والببر المحيط، وراء خط االستواء، وهي جزيرٌة ال يصل إليها ال
  .والسباع، وجوارح الطير

وعند طيرانها يسمع أجنحتها دوي، آدوي الرعد القاصف والسيل، وتعيش ألفي سنة، وتزاوج إذا مضى لها خمسمائة 
  .عام

ا ا         : وقال العكبري في شرح المقامات   ور شتى منه ه طي ٌل شامخ، في ان ألهل الرس جب اء، وهي طائر عظيم     آ لعنق
م      . الخلق، طويل العنق، ووجهه وجه إنسان، من أحسن الطير شكًال رة فأخذت صبيًا ث وآانت تأآل الطير، فجاءت م

لها        ع نس ذهبت وانقط ة ف ا حنظل دعا عليه فوان، ف ن ص ة ب يهم حنظل تكوها لنب ة، فاش اعقة  . جاري ابتها ص ل أص وقي
  .فاحترقت

ين ع  رة ب ن الفت ي زم ة ف ان حنظل ا  وآ ول عنقه اء لط ميت العنق لم وس ه وس لى اهللا علي د ص ى ومحم   .يس
ا وال   : "وفي المثل. إن النبي الذي دعا عليها خالد بن سنان: وقيل. إنها آانت في زمن موسى: وقيل آالعنقاء تسمع به
  .والمراد عدم رؤيتها بعد االنقراض المذآور. ، آالغول"ترى

ا آانت تجيء بالغرائب    وسميت مغربًا بزنة اسم الفاعل من أغرب، أل     دون        . نه ل ب ذا المث تعمالها في ه ع اس د وق وق
 الكامل : آقول الشاعر. الوصف، ومنه يعلم جواز استعمالها بدون الوصف

 خل وفي للشدائد أصطفـي  لما رأيت بني الزمان وما بهم
 الوفي الغول والعنقاء والخل  :فعلمت أن المستحيل ثـالثٌة

  
  الكامل : شد آثيرًاوآان القاضي الفاضل ين

 نم فالمخاوف آلهـن أمـان  وإذا السعادة أحرستك عيونها
 عنان واقتد بها الجوزاء فهي  واصطد بها العنقاء فهي حبالٌة

  
  البسيط : وقال غيره

  أسماء أشياء لم توجد ولم تكن  الخل والغول والعنقاء ثالـثٌة
  

  .صحيح، لعدم وصف العنقاءإن هذا الشعر ليس بترآيب : وبه يضمحل قول بعضهم
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ال      : وقال ر، وال يق ا ذآ ر م ظاهر آالمهم انحصار االستعمال فيما ذآر، فال يقال العنقاء بال وصف، وال يوصف بغي
  .هذا آالمه. أيضًا عنقاء منكرًا بال وصف

  
من حالها غير وأما عدم الوصف بغير اإلغراب، فألنها ال يعلم . وال يخفى أن الوصف ليس بالزٍم، عرفت، أو نكرت

  .واهللا أعلم. ولو عرف شيٌء من أحوالها غير اإلغراب، لوصفت به. هذا، لكونها مجهولة عند الناس
  

  الوافر : وبهذا فسر قول أبي العالء المعري. وذآر الدميري أن العقاب تسمى عنقاء مغرب، ألنها تأتي من مكاٍن بعيد
 ـادافعاند من تطيق له عن  أرى العنقاء تكبر أن تصادا

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والعشرون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  بأسحم داٍج عوض ال نتفرق  رضيعي لباٍن ثدي أم تقاسما

م، أي ع القس تعمل عوض م ا تس ر م ى أن أآث رق، أي: عل ق بنتف م، فعوض متعل ات جواب القس ون من متعلق ال : تك
  .نتفرق أبدًا

د ال            ال النافية مع جواب القس: فإن قلت ا بع ق عوض بم ا، فكيف تعل ا قبله دها فيم ا بع م لها الصدر، تمنع من عمل م
اب الخامس من             : قلت ؟الواقع جوابًا لتقاسما ة السادسة من الب اني عشر من الجه وع الث أجازه ابن هشام في آخر الن

ف ألخرج، وإنما جاز تقديم فإن إذا ظر" ويقول اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا: "وأما قوله تعالى: قال: المغني
ى الم القسم لتوسعهم في الظروف       ه  . الظرف عل ه قول رق  : "ومن داً  : ، أي"عوض ال نتف رق أب ا  . ال نتف ة له وال النافي

  .انتهى. الصدر في جواب القسم

ى حروف القسم من حروف الجر         -وظاهر آالم الشارح هنا جوازه، لكنه شرط  ه، أن    -عند الكالم عل لجواز تقدم
ه       تكون ان عامل ة القسمية، وإن آ ام الجمل الجملة القسمية، وألجل إفادة عوٍض فائدة القسم قد يقدم على عامله قائمًا مق

ال . مقترنًا بحرف يمنع عمله فيما تقدمه، آنون التوآيد، وما ه  . عوض آلتينك لغرض سده مسد القسم      : يق ذا آالم   .ه
 الرجز : ا، على أن التوسع في الظرف بالتقديم في مثل قولهواعترض الدماميني آالم ابن هشام بأنه نص في فصل إذ

  ونحن عن فضلك ما استغنينا
  

. قيل إنها ظرف لنتفرق: وقال ابن هشام في الكالم على عوض ؟خاص بالشعر، فكيف ساغ له تخريج اآلية على ذلك
ال    ثم نقل آالم الشارح المحقق    . واستشكله الدماميني هناك بأن ال مانعٌة من العمل يمكن أن  : في حروف القسم، وق ف

ده د مس م محذوف، و عوض س رق جواب قس ون ال نتف ذآورة. يك م م ة القس ه خالف الظاهر، ألن جمل از . لكن وأج
ول  : التعليق ابن يعيش في شرح المفصل من غير شرط، قال ك،   : أآثر استعمال عوض في القسم، تق عوض ال أفارق

  .انتهى. رق أبدًاعوض ال نتف: ال أفارقك أبدًا، وقوله: أي
  

اعلم أنه : وهو الصحيح، ويؤيده قول الكرماني في شرح أبيات الموشح. وآذلك أجازه ابن جني وشارح اللباب وغيره
ه     ه، آقول ه علي رق  : إذا آان معمول جواب القسم ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا، جاز تقديم وإال فال يجوز   . عوض ال نتف

  .واهللا زيدًا ألضربن: واهللا ألضربن زيدًا، أن يقال: في
  

ًا في نحو    ٌم،        . البيت هو الصحيح   : وجعل الشارح المحقق عوض ظرف ه اسم صنٍم، قس وزعم بعضهم أن عوض في
  .وجملة ال نتفرق جوابه

  
  : واختلف في قول األعشى: قال ابن هشام في المغني

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  رضـيعـي لـبـاٍن ثــدي أم
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  الوافر : قسم، وهو اسم صنم آان لبكر بن وائل، بدليل قوله: وقال ابن الكلبي. تفرقفقيل ظرف لن
  وأنصاٍب ترآن لدى السعير  حلفت بمائراٍت حول عوٍض

  
  .انتهى. اسم صنٍم آان لعنزة: و السعير

  
  .انتهى آالم ابن هشام. ولو آان آما زعم لم يتجه بناؤه في البيت

  
دماء    ه أن الشاعر حلف بال ائرات، أي ووجه ى وجه األرض حول عوض   : الم ات عل ادة المشرآين  . الجاري ومن ع

ه              ًا ل ه تعظيم ي حول دماء الت ا حلف بال ه شيٌء، ولم ح ل ا ذب . آانوا يذبحون ذبائح ألصنامهم، فلوال أن عوضًا صنٌم لم
ًا لم ره، خالف اموس وغي ي الق ا ف عير، وهو بالتصغير آم ع الس ره م ه صنمًا ذآ ى آون دل أيضًا عل الم وي ه آ ا يوهم

  .الصحاح
  

  : وزاد بعده. آذا في العباب للصاغاني. والبيت قاله رشيد بن رميض، بالتصغير فيهما، العنزي
 بـعـيري وال يلقى بساحتـه  أجوب األرض دهرًا إثر عمٍرو

  
  .البيت مساند: وقال

  
د راجعت آ  . وما نقله ابن هشام عن ابن الكلبي مسطوٌر آذلك في الصحاح في عوض  ي،     وق ن الكلب اب األصنام الب ت

وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي، فلم أر فيه ذآر عوض، وال ذآر صنمًا لبكر بن وائل، مع أنه ذآر  
أوعى            ه ف ه، جمع في د في باب اب جي لم وهو آت ه وس   .أصنام القبائل وسبب عبادتها، وآيف أزالها النبي صلى اهللا علي

انهم        وآذا لم أر له ذآرًا في آ اظ أيم ه ألف د اهللا النجيرمي، جمع في ن عب تاب أيمان العرب تأليف أبي إسحاق إبراهيم ب
  .وهو أيضًا آتاٌب لعباداتهم جيد في بابه. بأصنامهم وغيرها

  
ه      ال ل زة صنم يق ان لعن ن    : والمذآور في آتاب األصنام إنما هو السعير وحده ال مع عوض، قال وآ سعير، فخرج اب

  الكامل : على ناقته، فمرت به، وقد عترت عنده عنزة فنفرت ناقته منه فأنشد يقول أبي حالٍس الكلبي
 حول السعير تزوره ابنـا يقـدم  نفرت قلوصي من عتائر صرعت

 بـتـكـلـم ما إن يحير إليهـم  وجموع يذآر مهطعين جنـابـه

  .انتهى. سعيرفرأى بني هؤالء يطوفون حول ال. ابنا عنزة" يقدم ويذآر: "قال أبو المنذر

ان           ره آالصاغاني، أن عوضًا آ ه اللخمي وغي ات الجمل وتبع وذآر ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب، وفي أبي
وه   : ولم يسنده إلى أحد، وقال. صنمًا لبكر بن وائل ه وأحل أصله أن يكون ظرفًا، ثم آثر حتى أجروه مجرى ما يقسم ب

  .محله

ول الرجل    .هو الدهر والزمان: ة تجري مجرى القسم، وبعض الناس يقولعوض آلم: قال الليث: وقال الصاغاني يق
ا أن   . عوض ال يكون ذاك أبدًا: لصاحبه فلو آان عوض اسمًا للزمان لجرى بالتنوين، ولكنه حرف يراد به القسم، آم

  .انتهى. أجل ونعم ونحوهما مما لم يتمكن في التصريف حمل على غير اإلعراب

ه حرٌف ال   داً   والقول بأن ٌم واٍه ج اء                . اس ى الضم بن ي عل ه مبن ه في د أن ت، يري اؤه في البي م يتجه بن ام ل ن هش ول اب وق
 : ولو آان اسمًا للصنم آما زعم ألعرب آما أعرب في قوله. الظروف المقطوعة عن اإلضافة

  حلفت بمائراٍت حول عوٍض
ه   وآان الواجب حينئذ إما جره بواو القسم، أو نصبه بحذفها، بالتنوين  ل مقسم ب ة . فيهما، ألنه عند هذا القائ ال : "وجمل

رق ما     " نتف و لتقاس ا ه واب إنم واب، والج ه للج ت ظرفيت مًا، ويثب ه اس ي آون ٍف، فينتف راب منت ه، واإلع   .جواب
الفتح والضم، أي      : قال ابن جني في إعراب الحماسة    رق ب ول األعشى عوض ال نتف داً  : روي ق رق أب وذهب  . ال نتف
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ه   الكوفيون إلى أن ع ا هو جواب رق        . وض ها هنا قسم، وأن ال نتفرق إنم ه ال نتف ا قول ذلك، وإنم دنا آ يس األمر عن ول
  .انتهى. تحالفا على ذلك: أي". تقاسموا باهللا لنبيتنه: "جواب تقاسما، آقول تعالى

  
  الطويل : إنه ظرف، قال قرأت على أبي بكر بن دريد: وآذلك قال العسكري في آتاب التصحيف

 ووجه غالٍم يسترى وغالمه  ًا عوض أآثر هالكًافلم أر عام
  

تح      : عوض  دهر، يضم ويف ٌم لل ة، وهو اس ه بالضم  . اسم معرف ول األعشى   . والبصريون يقولون ه ق عوض ال : "ومثل
  .ال نتفرق الدهر: البيت، أي" ... نتفرق

  
ات   وبما ذآرنا من وجوب إعرابه يعرف ضعف الوجوه الثالثة التي قالها ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب، وأبي

ة أوجه  : وتبعه اللخمي، قال. الجمل دأ محذوف    : أحدها : من جعل عوض اسم صنم جاز في إعرابه ثالث أن يكون مبت
  .عوض قسمنا الذي نقسم به: الخبر، آأنه قال

  
  .يمين اهللا ألفعلن: وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تقدر فيه حرف الجر وتحذفه، آقولك

  
ه أن يجعل      . وهو أضعف الوجوه . أن يكون في موضع خفٍض على إضمار حرف القسمويجوز  ذا لزم د ه ومن اعتق

  .انتهى. الباء في قوله بأسحم بمعنى في
  

دم                اب الحال، وتق ائتين من ب د الم ع بع ا في الشاهد الراب اٌت من أوله دم أبي وهذا البيت من قصيدة لألعشى ميمون تق
  .هد السابع والثمانين بعد الثلثمائة من باب الضميرأيضًا بغضها من أولها في الشا

  
  : وهذه أبياٌت مما يليها، وهو أول المديح

 إلى ضوء ناٍر في يفـاٍع تـحـرق  لعمري لقد الحت عـيوٌن آـثـيرٌة
 وبات على النار الندى والمحـلـق  تشب لمقرورين يصـطـلـيانـهـا
 عـوض ال نـتـفـرق بأسحم داٍج  رضيعي لباٍن ثـدي أم تـقـاسـمـا

 آما زان متن الهنـدوانـي رونـق  ترى الجود يجري ظاهرًا فوق وجهه
 وآف إذا ما ضن بالمال تـنـفـق  يداه يدا صـدٍق فـكـف مـبــيدٌة

 والح لهم وجه العشيات سـمـلـق  وأما إذا ما المحل سرح مـالـهـم
 اقـي تـفـهـقآجابية الشيخ العر  نفى الذم عن آل المحـلـق جـفـنٌة

 من القوم ولداٌن من النـسـل دردق  ترى القوم فيها شارعـين ودونـهـم
 تـدفـق بملء جفاٍن مـن سـديٍف  يروح فتى صدٍق ويغدو عـلـيهـم

  .وبقي بعد هذا أآثر من ثالثين بيتًا

وافي : روى شارح ديوانه محمد بن حبيب، وصاحب األغاني، والرياشي وغيرهم اظ في     أن األعشى آان ي سوق عك
ًا،                ًا مملق ن صعصعة، مئناث ي عامر ب ن شداد، من بن تم ب ن حن د العزى ب آل سنة، وآان المحلق الممدوح واسمه عب

دًا إال       : فقالت له امرأته ا أح ه، وال هج دًا مدحه إال رفع يا أبا آالٍب، ما يمنعك من التعرض لهذا الشاعر فما رأيت أح
ه    وضعه، وهو رجل مفوه مجدود الشعر، وأ ه فدعوت اس إلي نت رجٌل آما علمت خامل الذآر، ذو بنات، فإن سبقت الن

  .إلى الضيافة رجوت لك حسن العاقبة

رًة   : قالت . ال بد له من شراب  : قال. إن اهللا يخلفها عليك: قالت. ويحك ما عندنا إال ناقٌة نعيش بها: قال دي ذخي إن عن
  .لي، ولعلي أجمعها، فتلقه قبل أن تسبق إليه

ال األعشى       . خرج إلى األعشىففعل و ه، فق ا من ه، فأخذ زمامه ود ناقت ى خطام       : فوجد ابنه يق ا عل ذي غلبن ذا ال من ه
ه عن        . خله يقتادها: وقال البنه. شريٌف آريم: قال. المحلق: قيل ؟ناقتنا ه، وآشف ل ه ناقت ه، فنحر ل فاقتادها إلى منزل
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ي      ت نح زًا، وأخرج زت خب د خب ه ق د امرأت دها، ووج نامها وآب ى      س ل األعش ا أآ بن، فلم اءت بوطب ل من، وج س
ا أخذه                ا، فلم ه من أطايبه ة، وأطعم د الناق ه من آب ه الشراب، واشتوى ل دم إلي ية، ق وأصحابه، وآان في عصابٍة قيس

ما هذه الجواري  : الشراب سأله عن حاله وعياله، فعرف البؤس في آالمه، وأحاطت به بناته يغمزنه ويمسحنه، فقال
  .ت أخيك، وهن ثمانبنا: قال ؟حولي

ووافى المحلق عكاظ، فإذا هو بسرحٍة،  . وخرج، ولم يقل فيه شيئًا. أما واهللا لئن بقيت لهن ال أدع شريدتهن قليلة: قال
 : قد اجتمع الناس عليها، وإذا األعشى يقول

  لعمري لقد الحت عيوٌن آثيرة
  

ه     : ونادى: مرحبًا بسيد قومه: فسلم عليه المحلق، فقال. إلى آخر القصيدة زوج ابن ذآار ي يكم م يا معاشر العرب، هل ف
  .فما قام من مقعدة حتى خطبت بناته جميعًا ؟ببنات هذا الشريف الكريم

  
ه د الحت: "وقول ري لق ري " لعم د، وعم د التأآي داء تفي الم الم ابت خ، ال ًا، أي: إل ره وجوب دأ، وحذف خب ري : مبت عم
  .لنارنظرت، وتشوفت إلى هذه ا: ومعنى الحت. قسمي

  
  المتقارب : وأنشد. حكى الفراء لحت الشيء، إذا أبصرته

 تلوح على وجهه جـعـفـر  وأحمر من ضرب دار الملوك
  

ا        . الموضع العالي: و اليفاع، بالفتح. آذا في شرح أبيات الجمل البن السيد ا، ألنه ه أشهر له اع ألن ار في يف وجعل الن
ة لتكون       . إذا آانت في اليفاع أصابتها الرياح فاشتعلت اآن المرتفع ى األم دونها عل انوا يوق وهذه النار نار الضيافة، آ

ه     -وهو عطر ينسب إلى مندل، وهو بلد من بالد الهند  -أشهر، وربما يوقدونها بالمندلي الرطب  ا يتبخر ب ونحوه مم
  .وأشعارهم ناطقة بذلك. ليهتدي إليها العميان

  
رى، وهي     : إحداها: اعيل الموصلي اثنتا عشرة نارًاونيران العرب على ما في آتاب األوائل إلسم ار الق هذه، وهي ن
ن    . نار توقد الستدالل األضياف بها على المنزل ة قصي ب وأول من أوقد النار بالمزدلفة حتى يراها من دفع من عرف

  .آالب
  

ا   نار االستمطار، آانت العرب في الجاهلية األولى إذا احتبس عنهم المطر يجمعون ا: الثانية لبقر، ويعقدون في أذنابه
  .ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر. وعراقيبها السلع والعشر، ويصعدون بها في الجبل الوعر، ويشعلون فيها النار

  
ا          : الثالثة ع من خيره ان والمن دها، ودعوا بالحرم م عن دوا حلفه ارًا وعق نار التحالف، آانوا إذا أرادوا الحلف أوقدوا ن

  .ويحل العقد على من ينقض العهد،
  

  .نار الطرد، آانوا يوقدونها خلف من يمضي، وال يشتهون رجوعه: الرابعة
  

  .نار األهبة للحرب، آانوا إذا أرادوا حربًا، وتوقعوا جيشًا، أوقدوا نارًا على جبلهم ليبلغ الخبر فيأتونهم: الخامسة
  

  .يطلب بها أيضًا بيض النعامو. نار الصيد، وهي نار توقد للظباء لتعشى إذا نظرت إليها: السادسة
  

ال بعضهم  . وهو إذا رأى النار استهالها، فشغلته عن السابلة. نار األسد، وهي ناٌر يوقدونها إذا خافوه: السابعة إذا : وق
  .والضفدع إذا رأى النار، تحير وترك النقيق. رأى األسد النار حدث له فكٌر يصده عن إرادته

  
ئال    نار السليم، توقد للمل: الثامنة ب، ل دوغ إذا سهر، وللمجروح إذا نزف، وللمضرب بالسياط، ولمن عضه الكلب الكل

  .يناموا فيشتد بهم األمر، ويؤدي إلى الهالك
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داء      : التاسعة ادة للف يهم الس ة خرجت إل بوا القبيل ارًا     . نار الفداء، وذلك أن الملوك إذا س وا أن يعرضوا النساء نه فكره

در    ى ق ة يخف ي الظلم حن، وف ن       فيفتض ار ليعرض دون الن في، فيوق ن الص هم م ون ألنفس ا يحبس   .م
ا سئل   . وآان أغار عليها من آل وجه    ؟ما نارك: قرب بعض اللصوص إبًال للبيع، فقيل له. نار الوسم: العاشرة وإنم

  .عن ذلك ألنهم يعرفون ميسم آل قوم، وآرم إبلهم من لؤمها
  
  الرجز : فقال

  عزعتها فسمعت أبصارهاإذا ز  تسألني الـبـاعة أين نـارهـا
 نـارهـا وآل نار العالمـين  آل نجـار إبـٍل نـجـارهـا

  
ع        . نار الحرتين، آانت في بالد عبس: الحادية عشرة اٌن يرتف ار دخ اٌر تسطع، وفي النه ل فهي ن ا  . فإذا آان اللي وربم

  .هفحفر لها خالد بن سنان فدفنها، فكانت معجزًة ل. ندر منها عنق فأحرق من مر بها
  

  الطويل : قال أبو المضراب عبيد بن أيوب. نار السعالي، وهو شيء يقع للمتغرب والمتقفر: الثانية عشرة
  لصاحب دو خائٍف متقفر  وهللا در الغول أي رفيقٍة

 حوالي نيرانًا تبوح وتزهر  أرنت بلحٍن بعد لحٍن وأوقدت
  

  .نعال الدواب وغيرهاوأما نار الحباحب فكل ناٍر ال أصل لها، مثل ما ينقدح من 
  

بته    ل حس ار باللي راش، إذا ط ن الف هابًا، وضرٌب م بته ش ل حس ائٌر صغير، إذا طار باللي ة، فهي ط ار اليراع ا ن وأم
  .شرارًا

  
نار : أبو حباحب بن آلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، فقالوا: وأول من أورى نارها

  .أبي حباحب
  

اٌر           : ذآر عن ابن الكلبي، قال ومن حديثه ما ه ن د ل يًال ال توق دهر، بخ آان أبو حباحب رجًال من العرب في سالف ال
ف،  . بليٍل، مخافة أن يقتبس منها، فإن أوقدها، ثم أبصرها مستضيٌء أطفأها فضربت العرب به المثل في البخل والخل

  ".أخلف من نار أبي حباحب: "فقالوا
  

ا              : حباحب :وقال ابن الشجري في أماليه ل لم ا، فقي ع به ار ال ينتف ه آل ن ه، فنسب إلي اره، لبخل ع بن ان ال ينتف رجل آ
  .نار الحباحب: تقدحه حوافر الخيل على الصفا

  
 الطويل : قال النابغة في وصف السيوف

  ويوقدون بالصفاح نار الحباحب
  

  الوافر : وجعل الكميت اسمه آنية للضرورة في قوله
 والظبينا آنار أبي الحباحب  منهايرى الراؤون بالشفرات 

  
  : وقال القطامي

  لطارق ليٍل مثل نار الحباحب  أال إنما نيران قيٍس إذا اشتووا
  

  .انتهى
  

  .وهذا هو التحقيق، ال ما ذآره الموصلي تبعًا للعسكري في أوائله
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م    آانوا إذا غدر الرجل بجاره أ: نار الغدر، قال: وزاد الصفدي في شرح المية العجم ام الحج، ث وقدوا له نارًا بمًنى أي

مًا مستقالً            : صاحوا دها قصي، قس ي أول من أوق ة، الت ار المزدلف ذه غدرة فالن وعد ن ع     . ه ران أرب وجعل عدة الني
  .عشرة نارًا

  
ال       : وقال ابن قتيبة في أبيات المعاني في نار التحالف اٌر، يق م ن ار، وآانت له ون بالن انوا يحلف ا آانت بأشراف    : آ إنه

  .هولة والمهولة: وآان اسمها. اليمن لها سدنة، فإذا تفاقم األمر بين القوم فحلف بها انقطع بينهم
  

ا استشاطت                   ع فيه إذا وق ت، ف ح والكبري ا المل يم يطرح فيه ا ق ا، وله ه من الحلف به ٍل هيب ي برج ادنها إذا أت وآان س
  .ن بريئًا حلففإن آان مريبًا نكل، وإن آا. هذه النار قد تهددتك: وتنقضت فيقول

  
  الطويل : قال الكميت

  آما شب نار الحالفين المهول  هم خوفونا بالعمى هوة الردى
  

  المتقارب : وقال الكميت، وذآر امرأة
 ب زوًال لديها هو األزول  فقد صرت عما لها بالمشي
 لدى الحالفين وما زولـوا  آهولة ما أوقد المحلفـون

  
  الطويل : وقال أوس

  آما صد عن نار المهول حالف  ته الشمس صد بوجههإذا استقبل
  

ل، لتجتمع       : وقال أيضًا في نار األهبة ى جب يًال عل دوا ل اع، أوق آانوا إذا أرادوا حربًا، أو توقعوا جيشًا وأرادوا االجتم
  .إليهم عشائرهم، فإذا جدوا وأعجلوا أوقدوا نارين

  
  الكامل : وقال الفرزدق

 الـنـيران نارين أشرفتا علـى  قدواضربوا الصنائع والملوك وأو
  

  .انتهى
  

  .الحطب: روي بالبناء للمفعول، وروي بالبناء للمعلوم والمفعول محذوف، أي" تحرق: "وقوله
  

  .الذي أصابه القر، وهو البرد: و المقرور. توقد: إلخ، أي" تشب لمقرورين: "وقوله
  

  .حر النار: والصالء آكتاب. إذا وجد حرها: بافتعال من صلي النار وصلي بها، من باب تع: و االصطالء
  

إذا سهر الليل آله في طاعة أو  : بات الرجل: له معنيان، أشهرهما ما قاله الفراء: إلخ، بات" وبات على النار: "وقوله
  .وهو المراد هنا. معصية

  
ال    ى صار، يق اني بمعن ذا، أي  : والث ات بموضع آ ار    : ب ل أو نه ان في لي واٌء آ ه، س دىوا. صار ب رم  : لن الجود والك

اقوت  . وهو جاهلي. هو الممدوح، واسمه عبد العزى، من بني عامر بن صعصعة آما تقدم: والمحلق آذا في أنساب ي
  .وغيره

  
ي        : وقال العسكري في التصحيف ن جزء، من بن ق ب المحلق الذي مدحه األعشى مفتوح الالم، هو اسمه، وهو المحل

ه بعض الشعراء          والمحلق الضبي واله. عامر بن صعصعة ال في الم أيضًا، ق تح ال : الحكم بن أيوب الثقفي سفوان بف
  الطويل 
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  ونصحي إذًا ما بعتني بالمحلق  أبا يوسف لو آنت تعلم طاعتي

  .انتهى. وذآر أحمد بن حباب الحميري، أن في جعفي في مران منهم المخلق بخاء معجمة والم مكسورة

د اهللا         : اسمه، وقالوا وقد خالف الجمهور في قوله إن المحلق ن عب ة ب ن ربيع ن شداد ب تم ب ن حن أن اسمه عبد العزى ب
ًا ألن فرسه عضه، فصار موضع        .بن عبيد، وهو أبو بكر، بن آالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة  وسمي محلق

  .عضه آالحلقة، فقيل له المحلق

بل آوى : وقيل. وجهه، فصار فيه آالحلقة وسمي المحلق ألن بعيرًا عضه في: وقال ابن السيد في شرح أبيات الجمل
  .نفسه بكيٍة شبه الحلقة

  .ألنه آان يأتي موضع الحالق بمًنى: وزاد اللخمي

  .وحكى الموصلي أنه أصابه داء فاآتوى على حلقه فسمي المحلق

  .وروى األصبهاني بفتحها. المحلق، بكسر الالم: وروى أبو عبيدة

  .وقال بعض فضالء العجم في شرح

  .انتهى. اسم رجل من بني أبي بكر بن آالب، من بني عامر: المحلق بكسر الالم: الجوهريوقال 

تم  : قال األمير. وهذا قول األمير ابن ماآوال، نقله عن النسابة حسن، ابن أخي اللبن. وآسر الالم خالف الصحيح وحن
ة     اة فوقي م مثن اآنة ث يدًا في    . بحاء مهملة مفتوحة بعدها نون س ان س ق آ ذي مدحه األعشى      والمحل ة، وهو ال   .الجاهلي

ي           : وقال الكلبي في جمهرة األنساب ن أب د اهللا ب ن عب ون ب ة المجن ن ربيع ن شداد اب تم ب المحلق هو عبد العزى بن حن
 : آان سيدًا وذا بأس في الجاهلية، وله يقول األعشى. بكر بن آالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  وبات على النار الندى والمحلق
  

  .انتهى. وآان األعشى نزل به فأمرته أمه، فنحر لألعشى ناقة ولم يكن له غيرها. وله حديث
  

ار     : قال ابن السيد ى ن ا عل الفين اجتمع ق آمتح . لما آان من شأن المتحالفين أن يتحالفوا على النار، جعل الندى والمحل
  .وذآر المقرورين ألن المقرور يعظم النار، ويشعلها لشدة حاجته

  
  الكامل : أخذ أبو تمام الطائي هذا المعنى وأوضحه، فقال في مدحه الحسن بن وهبوقد 

 نارًا جلت إنسان عين المجتـلـي  قد أثقب الحسن بن وهٍب في الندى
 للمجتدي مظلومًة للمصطـلـي  موسومًة للمـهـتـدي مـأدومًة
 تـنـزل إال آتالـي سـورٍة لـم  ما أنت حين تعد نارًا مـثـلـهـا

  
  الطويل : آان الناس يستحسنون هذا البيت لألعشى، حتى قال الحطيئة: وقال اللخمي

  تجد خير ناٍر عندها خير موقد  متى تأته تعشو إلى ضوء ناره
  

  .انتهى. فسقط بيت األعشى
  

  .وهذا مأخوٌذ من األوائل للعسكري والموصلي
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ى االستعالء      "النار هًدى أو أجد على: "وأورد صاحب الكشاف هذا البيت عند قوله تعالى ى أن معن ه عل ، واستشهد ب

د    ان يقرب من       : فيها، أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها، آما قال سيبويه في مررت بزي ه لصوٌق في مك إن
  .أو ألن المصطلين بها، إذا تكنفوها قيامًا وقعودًا آانوا مشرفين عليها. زيد
  

ى : لوآذلك أورده ابن هشام في المغني قا ب، نحو       : أحد معاني عل ى المجرور وهو الغال ا عل ا  : "االستعالء، إم عليه
  : هاديًا، وقوله: ، أي"أو أجد على النار هًدى: "أو على ما يقرب منه نحو" وعلى الفلك تحملون

  وبات على النار الندي والمحلق
  

ت  : أقول: وأورده في الباء الموحدة أيضًا، وقال ى       إن آال من اإللصاق واالس ان مفضيًا إل ًا إذا آ ا يكون حقيقي عالء إنم
  .نفس المجرور، آأمسكت بزيد، وصعدت على السطح

  
  : فإن أفضى إلى ما يقرب منه فمجازي، آمررت بزيد، في تأويل الجمهور، وآقوله

  وبات على النار الندى والمحلق

  .مراضعه: رضيع اإلنسان: إلخ، هو مثنى رضيع، قالوا" رضيعي لبان: "وقوله

ى          : قال التبريزي في شرح ديوان أبي تمام ا جاء عل ل آم ى فعي ا عل ٍد منهم إذا آانت المفاعلة بين اثنين جاء آل واح
الس        ع ومج ى مراض يس، بمعن يع وجل ادم، ورض ى من ديم بمعن ده، ون دك وتقاع ذي يقاع د لل ل، آقعي ى. مفاع   .انته

ي     : "وإليه أشار الجوهري بقوله ول أآيل ا تق ذا رضيعي آم ذ ". وه ال صاحب المصباح   وآ راضعته مراضعة،   : لك ق
  .وهو رضيعي

مين  اظ للس دة الحف ي عم الن، أي : وف الن رضيع ف ه: وف يٌع مع ة  . رض به للنابغ ت ونس ذا البي د ه هو. وأنش و س   .وه
ذا ال يعمل النصب    ة      . وفعيل ه ة المبالغ ال الشارح المحقق في أبني يس       : "ق الجليس، فل ى الفاعل، آ ل بمعن ا الفعي وأم

  ".فال يعمل اتفاقًاللمبالغة، 

ى التوسع بحذف حرف                وٌل عل ل هو مفع ه المصرح، ب ى المفعول ب يس من اإلضافة إل فإضافة رضيعي إلى لبان ل
  .رضيعه بلبان أمه، فحذف الباء، فانتصب لبان، وأضيف إليه الوصف: الجر، ألنه يقال

ا حذف     : رور فيهما، أيو ثدي بالجر بدل من لبان، وعلى رواية النصب بدل أيضًا بتقدير مضاٍف مج دي، فلم ان ث لب
وال يجوز اإلبدال على محل لبان ألن شرطه . من ثدي أم: أو هو منصوب على نزع الخافض، أي. المضاف انتصب

ثالً  . آالعطف على المحل إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح   ي،       : ال يجوز م ن جن ًا الب رًا، خالف د وعم مررت بزي
  .مررت زيدًا: ألنه ال يجوز

 الوافر : أما قولهف

  تمرون الديار ولم تعوجوا
  

  .فضرورة
  

ال في شرحه         ذآور؛ فق ل الم وذي منصوب برضيعي، وال   : وغفل بعض من شرح درة الغواص عن عدم عمل فعي
د بنفسه        ل، ألن رضيع متع ا قي ن، آم دير م ى مراضع         . حاجة لتق ال رضيع ال يكون إال بمعن ه ق ه، مع أن ذا آالم   .ه

ا            وال مانع عندي أن ان رضيع هن و آ د، إذ ل ذا هو الجي ل ه ة، ب يكون هنا بمعنى راضع، وتكون المشارآة من التثني
  : بمعنى مراضع لما ثنى، ولكان المناسب أن يقول

  رضيع الندي من ثدي أم تقاسما
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ا   وعليه يسهل إعراب البيت، فيكون رضيعي مضافًا إلى مفعوله ألنه ماض، واسم الفعل الماضي تجب إضافته إلى م
دير مضاف مجرور، واألصل رضيعي            ان بتق دًال من لب دي أم، ب يجيء بعده مما يكون في المعنى مفعوًال، فيكون ث

د  . لبان لبان ثدي أم، أو يكون بدًال من لباٍن على المحل، على قول من ال يشترط المحرز الطالب لذلك المحل وفعيل ق
  .ة تعين، وهي هنا التثنيةوضع باالشتراك تارًة لفاعل وتارة لمفاعل، والقرين

  .وعليه فيكون عامًال عمل فعله. رضيع فعيل للمبالغة: وقال األندلسي في شرح المفصل

ال          ا، ق ا ذآرن ى م ات الجمل إل ب، وأبي ات أدب الكات ى     : وقد ذهب ابن السيد في شرح أبي ك أن تجعل الرضيع بمعن ل
  .ول واحدقدير بمعنى قادر، فيكون متعديًا إلى مفع: الراضع، آقولهم

ولين      : وإن شئت جعلته بمعنى مرضع، آقولهم ى مفع د، فيتعدى إل ى معق ٌد، بمعن ه     . رب عقي دي أم جعل ومن خفض ث
ه  . بدًال من لبان، ومن نصبه أبدله من موضعه، ألنه في موضع نصب وال بد من تقدير مضاف في آال الوجهين، آأن

من أن يكون بدل آل أو بدل بعض أو بدل اشتمال، فال يجوز  وإنما لزم تقدير مضاف ألنه ال يخلو. لبان ثدي أم: قال
  .الثاني، ألن الثدي ليس بعض اللبان؛ وال الثالث، ألن األول يشتمل على الثاني، وذلك ال يصح ها هنا

ان،    . وقد ذهب قوم إلى أن الثاني، هو المشتمل على األول، وذلك غلط، فلم يبق إال أن يكون بدل آل يس اللب دي ل والث
دي   فو ان ث در لب ك         . جب أن يق ه حرف الجر، آقول وًال سقط من دي أم مفع دًا الرجال   : ويجوز أن يكون ث . اخترت زي

  .انتهى

إن اسم الفاعل هنا بمعنى المضي، فال يعمل عند البصريين، وإن انتصاب ثدي إنما هو على : وتعقبه اللخمي بأنه قيل
  .زالتمييز، ألنه يحسن فيه إدخال من المقدرة في التميي

كنًا   : "رضعا ثدي أم، آقوله تعالى: ويحتمل أن يكون منصوبًا بإضمار فعل دل عليه رضيع، والتقدير ل س وجاعل اللي
  .انتهى آالمه. وهذا إنما يكون على أن تجعل رضيعي خبرًا لبات، ال حاًال". والشمس والقمر حسبانا

ان،   : وقال بعض فضالء العجم في أبيات المفصل دير  ثدي بدل من محل لب دل      : في تق دي أم، وهو ب ًا ث رضيعين لبان
  .اشتمال

  .ثدي أم منصوب على إضمار رضعا، بداللة رضيعي: وقيل

  .وفيه أن الوصف ماٍض، وأن بدل االشتمال ال بد له من ضمير. وتبعه الكرماني في شرح أبيات الموشح

  .والجيد في نصب رضيعي، أن يكون على المدح

ه       : ذاوجوز ابن السيد واللخمي غير ه  ق، ويكون قول دى والمحل اًال من الن ار  : "أن يكون ح ى الن ات  " عل ر ب وأن . خب
  .وأن يكونا خبرين. يكون خبر بات، وعلى النار حاًال

ر رضيعين    : أقول ا غي أما األول ففيه مع ضعف مجيء الحال من المبتدأ المنسوخ فساد المعنى، ألنه يقتضي أن يكون
  .المعنى تقتضي أنهما رضيعان مذ ولدافي غير بياتهما على النار، وجودة 

  .وأما األخيران ففيهما قبح التضمين الذي هو من عيوب الشعر، وهو توقف البيت على اآلخر

  .ويرد هذا أيضًا على جعله حاًال من الندى والمحلق، وعلى جعله بدًال من مقرورين، وعلى جعله صفة له

وجوز هذه الثالثة شارح أبيات الموضح، مع تجويز    . المفصلحكى هذه الثالثة بعض فضالء العجم في شرح أبيات 
  .تقاسما: وعلى هذه األوجه خبر بات، قوله: قال. آونه خبرًا لبات
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  .وبات على النار الندى والمحلق، والخبر هو على النار: وهذا تعسف؛ فإن تقاسما جواب مقدر نشأ من قوله

وليس بصحيح،  . وال يقال له لبن إنما اللبن لسائر الحيوانات: قيل. ميهو لبن اآلد: و اللبان بكسر الالم، قال األندلسي
ر  : ، أي"اللبن للفحل: "ألنه قد جاء في الخبر ي آدم أآث ن السيد    . انتهى . للزوج، نعم اللبان في بن ال اب ذلك ق روي : وآ

رأة   وفسروه ب. آما اتفق عليه الفقهاء" أن لبن الفحل محرم"عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ه ام أن الرجل تكون ل
ده         ى ول ه، وعل ه علي ه، فكل من أرضعته حرمت ال   . ترضع بلبن ه يق ام     : والصحيح أن بن ع رأة خاصة، والل ان للم   .اللب

ه، وصوابه   : يقولون لرضيع اإلنسان: وقال الحريري في درة الخواص تبعًا البن قتيبة في أدب الكاتب قد ارتضع بلبن
ذي    . شارآه في شرب اللبن: ب، واللبان مصدر، البنه، أيارتضع بلبانه، ألن اللبن المشرو م ال ى آالمه وهذا هو معن

  .نحوا إليه

 : وإليه أشار األعشى في قوله

  رضيعي لباٍن ثدي أم تقاسما
  

  .انتهى. البيت
  

  .وقد تقدم الكالم على اللبان في الشاهد الثالث والتسعين بعد الثلثمائة
  

  الرجز : الكميت، في مدح مخلد بن يزيد، وقال وقد أخذ معنى هذا المصراع، وبسطه
  آانا معًا في مهده رضيعين  ترى الندى ومخلدًا حليفـين
   تنازعا فيه لبان الـثـديين

  
  .وفيه لطف بالغٍة، لجعلهما أخوين من جنٍس واحد

  
ين   تحال: وروى بدله. أقسم آل منهما ال يفارق أحدهما اآلخر: تفاعال من القسم، أي: و تقاسما . فا من الحلف وهو اليم

ن السيد   : ، داخلٌة على المقسم به، وقد اختلف في معناه"بأسحم: "والباء في قوله ال اب وال   : ق ه سبعة أق هو  : أحدها : في
  المنسرح : قال الشاعر. الرماد، وآانوا يحلفون

 اس وباهللا نسلم الحلـقـه  حلفت بالملح والرماد وبالن
  ضب النبل غرة الدرقهوتخ  حتى يظل الجواد منعفـرًا

  
  .هو الليل: ثانيها

  
  .هو الرحم: ثالثها

  
  .هو الدم، ألنهم آانوا يغمسون أيديهم فيه إذا تحالفوا: رابعها

  
دي         ة الث ه حلم ره، وهو الخامس أن وب، وحكى غي ل، وهو السادس   . حكى هذه األقوال األربعة يعق . زق الخمر : وقي

ابع   و الس ل، وه ي آ  : وقي ذبائح الت اء ال نام  دم ذبح لألص ت ت ود    . ان بس اس دم إذا ي حم ألن ال ه أس   .وجعل
ال     ول من ق وال ق ه أورق         : وأبعد هذه األق ا يوصف بأن ه أسحم وال داٍج، وإنم اد ال يوصف بأن اد، ألن الرم ه الرم . إن

  .انتهى
  

  : واألسحم في قول األعشى. األسود: األسحم: وقال أحمد بن فارس
  بأسحم داج

  
  الطويل : ابغةهو الليل، وفي قول الن
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  بأسحم داٍن
  

  الطويل : هو السحاب، وقول زهير
  بأسحم مذود

  .انتهى. في الرحم: بأسحم داٍج، أي: ويقال. هو القرن

اتكم   : "ظلمة الرحم المشار إليها في قوله تعالى: عنى باألسحم الداجي: وقال الحريري في الدرة يخلقكم في بطون أمه
ا، أي       . بل عنى به الليل: وقيل". الثخلقًا من بعد خلٍق في ظلماٍت ث ى تقاسما فيهم ذين التفسيرين فمعن ى آال ه : وعل

  .تحالفا

ل           دم، وقي داجي ال راد باألسحم ال راد بلفظة تقاسما اقتسما، وإن الم ل إن الم راض     : وقد قي بن العت راد باألسحم الل الم
  .انتهى. السمرة فيه، وبالداجي الدائم

وآيف يصح تفسير الداجي بالدائم، مع  . ا، على تفسير األسحم بأحد المعنيين األخيرينوال وجه لتفسير تقاسما، باقتسم
  .أنه من الدجية، وهو الظالم

  .زق الخمر: سواد حلمة الثدي، وقيل: الرحم، وقيل: هو الدم، وقيل: قيل: وقال الجوهري

ده        : وقوله ا بع ق بم ة . عوض هو ظرٌف مقطوع عن اإلضافة متعل رق : "وجمل ى     ج " ال نتف ه عل واب القسم، وجاء ب
  .ال يفترقان: حكاية لفظ المتحالفين الذي نطقا به عند التحالف، ولو جاء به على لفظ اإلخبار عنهما، لقال

وزعم ابن السيد، وتبعه اللخمي، أنه يجوز مع آون عوض ظرفًا، أن يكون عوض مقسمًا به، والباء في أسحم بمعنى 
  .إعرابه، وجره بحرف القسم وهذا فاسد، ألنه آان يجب حينئذ. في

ال يجوز أن يكون عوض اسم صنم، لتقدم المقسم به قبله، ولبنائه، وأيضًا ال يجوز حذف حرف القسم    : قال األندلسي
  .عند ذآر الفعل

ال      ن المستوفي، ق ه اب ه عن ى بأسحم داج  : وعليه اقتصر الخوارزمي، نقل ا هو        : عن ه، إنم يس بالمقسم ب ل، وهو ل اللي
  .تقاسما في ليٍل داج يكون تآلفهما فيه، واستئناس آل منهما بصاحبه أآثر: أن تقولظرف بمنزلة 

رق، فحذف        : وقال صاحب العين دهر ال نتف ا بال اه حلف ول معن ذا الق عوض آلمة تجري مجرى القسم، فعوض على ه
  .هذا آالمه. اهللا ألفعلن: حرف القسم ونصب المقسم به، آما في قولك

ومن اعتقد أن عوض اسم صنم، لزمه أن يجعل الباء : وقال ابن السيد. يحذف مع ذآر الفعل وفيه أن حرف القسم، ال
رحم    . بأسحم، بمعنى في : في قوله ل، أو ال ي باألسحم اللي ذا الوجه للقسم، ألن        . ويعن اء في ه وال يجوز أن تكون الب

  .انتهى. القسم لم يقع باألسحم، إنما وقع بعوض، الذي هو الصنم

  .ه مما ذآرناويعرف وجه رد

الهم، أي  . انقطاع المطر ويبس األرض من الكأل  : إلخ، المحل" وأما إذا ما المحل: "وقوله ا  : وسرح م ا وفرقه . أطلقه
  .القاع الصفصف: و السملق، آجعفر. اإلبل والبقر والغنم: والمال عند العرب

هي  : والجابية بالجيم، قال الجوهري. نفى قصعة الطعام فاعل: والجفنة، بالفتح. إلخ، هو جواب إذا" نفى الذم: "وقوله
  .وأنشد البيت. الحوض الذي يجبى فيه الماء لإلبل
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ل   ي أول الكام رد ف ال المب ق، ق ولهم : و تفه ن ق د     : م ه موضع مزي ن في م يك اء، فل تأل م ق، إذا ام دير يفه ق الغ   .فه
 : قال األعشى

  لبيتا . . . . . . . . . . . . . .  نفى الذم عن رهط المحلق جفنٌة
  

هكذا ينشده أهل البصرة، وتأويله عندهم أن العراقي إذا تمكن من الماء مأل جابيته، ألنه حضري، فال يعرف مواضع 
ه اء وال محال د. الم ة تنش ة السيح: "وسمعت أعرابي ه، " آجابي ى جابيت ذي يجري عل د النهر ال ال الطرفين، تري بإهم

  .انتهى. فماؤها ال ينقطع، ألن النهر يمده
  
ول  : ال ابن السيد في حاشيته على الكاملوق ر، يق ر         : آان األحم ا هو السيح بالسين والحاء غي الشيخ تصحيف، وإنم

وآل ما يحبس . الحوض، وجمعه الجوابي: و الجابية. معجمتين، وهو الماء الجاري على وجه األرض يذهب ويجيء
  .أراد بالشيخ العراقي آسرى: وقيل. فيه الماء فهو جابية

  
اه  ي شرح الحديثوحك ره عن األصمعي ف الٍم ذآ ي آ د ف و عبي ه جرب . أب رد، ألن ل المب ى تأوي وحض بالشيخ عل

  .انتهى. األمور، وقاسى الخير والشر، وهو يأخذ بالحزم في أحواله
  

  .آذا في العباب. ولداٌن دردق، ودرادق: األطفال، يقال: و دردق بدالين بينهما راء
  

  .له تتدفق بتاءينوتدفق أص. شحم السنام: والسديف
  

  .واألعشى شاعر جاهلي قد تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب
  

  .وقد روى صاحب األغاني سبب هذه القصيدة على غير ما ذآرناه أيضًا
  

ه        رهن وخمول يهن لفق ٌد ف م يرغب أح الث، ل ا  . وقد روى عن النوفلي أن المحلق آانت له أخواٌت ث زويج إنم ان   والت آ
  .واهللا أعلم. لهن ال لبناته

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والعشرون بعد الخمسمائة

  الرجز : وهو من شواهد س
  لقد رأيت عجبًا مذ أمسا

  .على أن أمس غير منصرف، مجرور بالفتحة، واأللف لإلطالق

ًا خاصة، أوردت         ة إذا صارت أعالم ر األسماء المبهم اب تغيي ده   وهذا نص سيبويه في ب رة فوائ ه لكث ألته  : ه بطول وس
ر في        : رحمه اهللا، يعني الخليل، عن أمس اسم رجل، فقال ا آث ه لم ى الجر ولكن يس عل مصروف، ألن أمس ها هنا ل

ك         وا ذل ا فعل اٍل واحدة، آم ى ح وه عل ا آسروا غاق، إذ آانت       : آالمهم، وآان من الظروف، ترآ أين وآسروه، آم ب
  .حرآة غاق لغير إعرابالحرآة تدخله لغير إعراب، آما أن 

اق صرفته      ا أنك إذا سميت بغ ذا يجري   . فإذا صار اسمًا لرجل انصرف، ألنه قد نقلته إلى غير ذلك الموضع، آم فه
  .مجرى هذا، آما جرى ذا مجرى ال

م     : واعلم أن بني تميم يقولون في موضع الرفع ع، ألنه ذهب أمس بما فيه، وما رأيته مذ أمس، فال يصرفون في الرف
  .وه عن األصل الذي هو عليه في الكالم، ال عما ينبغي له أن يكون عليه في القياسعدل
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ر المواضع في الجر والنصب          يم يكسرونه في أآث و تم ا  . أال ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في آل موضع، وبن فلم
ا في            وا صرف أخر حين فارقت أخواته ا ترآ وا صرفه، آم حذف األلف   عدلوه عن أصله في الكالم ومجراه، ترآ

  .والالم منها، وآما ترآوا صرف سحر ظرفًا

رًة إذا             الم؛ أو يكون نك ه األلف وال ه إال وفي م يكن بمنزلت ر ظرف ل ألنه إذا آان مجرورًا أو مرفوعًا أو منصوبًا غي
فلما صار معرفة في الظروف بغير ألف والم، خالف التعريف في هذه المواضع، وصار معدوًال عندهم . أخرجتا منه

ع     ذا       .آما عدلت أخر، فترك صرفه في هذا الموضع، آما ترك صرف أمس في الرف أمس في ه وإن سميت رجًال ب
إذا                   تهم، ف ه في الجر والنصب مكسوٌر في لغ ك من أن تصرفه في الجر والنصب، ألن د ل ه ال ب القول صرفته، ألن

اس في الجر       انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرفع، ألنك تدخله في الرفع وقد جرى  ه الصرف في القي ل
اس   ًا للقي الم مخالف ي الك ه عن أصله ف م تعدل ك ل ر   . والنصب، ألن ي الج ٌم منصرٌف ف الم اس ي الك دًا ف ون أب وال يك

  .والنصب وال ينصرف في الرفع

ان     ًا، صرفته، وآ وآذلك سحر اسم رجل تصرفه، وهو في الرجل أقوى ال يقع ظرفًا، ولو وقع اسم شيٍء، فكان ظرف
وا وآانت في الجر هي       . مس لو آان أمس منصوبًا غير ظرف مكسور آما آانآأ ا رفع وقد فتح قوٌم أمس في مذ لم

  .التي ترفع، شبهوها بها

 الرجز : قال

  عجائزًا مثل األفاعي خمسا  لقد رأيت عجبًا مذ أمـسـا

  .وهذا قليل

ن الحسن      انتهى آالم سيبويه، ونقلته من نسخة معتمدة مقروءة على مشايخ جلة، د ب نهم زي عليها خطوط إجازاتهم، م
ذ   بن زيد الكندي إمام عصره عربيًة وحديثًا، وتاريخ إجازته سنة ثالث وتسعين وخمسمائة، وهي نسخة ابن والد تلمي

  .ثعلب والمبرد، وتوفي بمصر في سنة ثمان وتسعين ومائتين

  .لبيت مبنية على الفتح، حق ال شبهة فيهفما اعترض به الشارح المحقق على الزجاجي، في زعمه أن أمس في ا

ال   ل، ق ا  : "وقد غلطه شراحه، منهم ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجم ذ أمس ا حرف      " م ذ هن جار ومجرور، وم
ة        : جر، وهي بمنزلة في، آأنه قال ت، والفتحة فتحة إعراب، وهي عالم ا رأي لقد رأيت عجبًا في أمس، والعامل فيه

  . ينصرفالخفض آما تكون فيما ال

يم     ي تم ة بعض بن يس  . وقد غلط أبو القاسم فيها وزعم أنها في البيت مبنية على الفتح، وإنما هي في البيت على لغ ول
  .في العرب من يبنيها على الفتح، وهي مخفوضة بمذ، ولكنها ال تنصرف عندهم للتعريف والعدل

ع، شبهوها     وقد فتح قوٌم أمس مع مذ: وإنما دخل عليه الوهم من قول سيبويه ي ترف لما رفعوا وآانت في الجر هي الت
  .فتوهم أنه لما ذآر الفتح الذي هو لقب البناء أنه أراد أن أمس مبني. وأنشد البيت على ذلك. بها

ا ليست        ولو تأمل لبان له العذر في ذآر الفتح هنا، إذ ال يمكن أن تسمى الحرآة التي يحدثها عامل الجر نصبًا، ألنه
رًا     . هي للجرللنصب، إنما  م يسمها ج وسوى بين عمٍل الجار والناصب داللة على ضعف الجار فيما ال ينصرف، ول

  .استقالًال لها، ألنها لما ضمت إلى النصب صارت آأنها غير جر البتة

ه جعل الجر             : أال تراه قال زل مجرورًا، إال أن م ي الم انجر، وهو ل ه األلف وال وجميع ما ال ينصرف إذا أدخلت علي
ر جر ال ى النصب غي ول عل دة . محم ر المنصرف واح ي المنصرف وغي ل ف ك. وإال فالعوام اعلم ذل الم . ف ى آ انته

  .اللخمي
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ي   . هذا من آالم سيبويه مشكٌل يحتاج إلى الشرح. قد فتح قوم أمس في مذ إلخ: قال سيبويه: وقال النحاس وشرحه عل
ال ليمان، ق ن س ون، يكسرو: ب اه النحوي ا حك ى م از عل يم أهل الحج و تم ع والنصب والخفض، وبن ي الرف ن أمس ف

  .يرفعونه في موضع الرفع بال تنوين، يجعلونه بمنزلة ما ال ينصرف

ى      اء إل أخرجوه من البن وذلك أنه ليس سبيل الظرف أن يرفع ألن األخبار ليست عنه، فلما أخبروا عنه زادوه فضلًة ف
ا اضطر الشاعر أجراه في الخفض مجراه          ه ال         ما ال ينصرف، فلم ذه الخافضة، وفتحه ألن ذ ه در م ع، وق في الرف

  .انتهى. ينصرف

دول عن األلف      : وقال األعلم ل يومك مع الشاهد فيه إعراب أمس ومنعها من االنصراف، ألنها اسٌم لليوم الماضي قي
ذ  : ونظير جرها بعد مذ ها هنا رفعها في موضع الرفع، إذا قالوا. والالم أمس، وهي   ذهب أمس بما فيه، وما رأيته م

  .لغٌة لبعض بني تميم

ة من جر          ى لغ دها عل فلما رفعت بعد مذ ألن مذ يرتفع ما بعدها إذا آان منقطعًا ماضيًا، جاز للشاعر أن يخفضه بع
ه  . بها في ما مضى وانقطع، ألن مذ هذه الخافضة ألمس هي الرافعة له في لغة من يرفع وقد بينت هذا وآشفت حقيقت

  .انتهى. في آتاب النكت

  .فتأمل. وليس في آالم سيبويه ما يدل على أنه ضرورة

اه الكسائي عن بعض         ا حك ى م وأما ما وهم به الشارح المحقق الزمخشري، فقد يمنع بأن يكون الزمخشري ذهب إل
  .بني تميم، بأنهم يمنعون صرف أمس رفعًا ونصبًا وجرًا

ون        : ويؤيده قول أبي زيد في النوادر. ونقله أبو حيان في االرتشاف يم، يقول ي تم ة بن ى لغ ا إل ا ذهب به : قوله مذ أمس
  .ذهب أمس بما فيه فلم يصرفه

جعل مذ من حروف الجر ولم يصرف أمس، فتح آخره في موضع الجر، وهو   : وقال الجرمي فيما آتبه على النوادر
  ".حدثني الثقة: "وأبو زيد من مشايخ سيبويه، وإذا نقل عنه في آتابه، قال. الوجه في أمس

ان . شارح مسبوق بالتوهيموال د بعض            : قال أبو حي ا ال ينصرف عن ًا إعراب م اة في إعراب أمس مطلق اختلف النح
  .تميم، فذهب إلى إثبات ذلك ابن الباذش، وهو قول ابن عصفور وابن مالك

  .انتهى. هذا غلط، وإنما بنو تميم يعربونه في الرفع، ويبنون في النصب والجر: وقال األستاذ أبو علي

 الرجز : لبيتان من رجز في نوادر أبي زيد سمعه من العرب، وأنشد بعدهماوا

 ال ترك اهللا لهن ضرسـا  يأآلن ما في رحلهن همسا
  

  .أن تأآل الشيء وأنت تخفيه: الهمس: وقال
  

  .وهو جمع عجوز. عجبًا، وقيل بدٌل منه: نونه لضرورة الشعر، قيل بيان بقوله" عجائزًا: "وقوله
  

ه    : العجوز: يتقال ابن السك ة تقول ل عجوزة، والعام ه     . المرأة الكبيرة، وال تق ذا قول ائز، وآ ل صفٌة لعج اً : ومث . خمس
عالي اً    : والس ال أيض ر، ويق عالة بالكس ع س ل     : جم ول، وقي ى الغ ي أنث ر، وه د والقص عالء بالم ن : س احرة الج   .س

اعي  : "وروى أبو زيد وسيبويه ل األف ال     " مث ة يق ى، وهي حي ا  : جمع أفع رأس، ال     هي رقش ة العنق عريضة ال ء دقيق
ة     اق وال رقي ا تري ع منه ال . تزال مستديرًة على نفسها، ال ينف يس بصفة       : يق ٌم ول ه اس التنوين ألن ذه أفعى ب ذا في   . ه آ

  .المصباح
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  .العدل بكسر أولهما: والعكم" يأآلن ما في عكمهن: "المأوى والمنزل، وروى أيضًا: والرحل
  

  : وزاد ابن السيد في أبيات الجمل بعد هذا. دعائيةإلخ، " ال ترك اهللا: "وجملة
  وال لقين الدهر إال تعسا

  
  .السقوط على القفا: التعس: وقال

  
  الرجز : وزاد ابن هشام اللخمي

 نهسـا ال تأآل الزبدة إال  فيها عجوٌز ال تساوي فلسا
  

ة في     : المستوفيوقال ابن . والبيت الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها ات الثماني ذه األبي وجدت ه
  .واراه بعيدًا من نمطه. آتاب نحٍو قديم، للعجاج أبي رؤبة

  
راط   . ال أسنان لها، فهي تنهسها  : ، أي"ال تأآل الزبدة إال نهسا: "وقوله نهس . وهو إغراٌق وإف دم    : و ال أخذ اللحم بمق
  .انتهى. األسنان

  
  وأنشد بعده، 

  بعد الخمسمائةالشاهد الثالث والعشرون 

  البسيط 
 فتخـونـي عني وال أنت دياني  اله ابن عمك ال أفضلك في حسٍب

  
ك ن عم ى أن أصل اله اب ي : عل ف، فبق در الم التعري تعمال، وق رة االس ك، فحذف الم الجر لكث ن عم ن : هللا اب اله اب
  .عمك، فبني لتضمن الحرف

  
ال    وصريحه أن آسرة الهاء آسرة بناء، وظاهر آالم المفصل أ  ا آسرة إعراب، ق ا    : وتضمر، أي : نه اء القسم، آم ب

ره         : تضمر الالم في اه وال يبقى أث ه يبقى معن ره، بخالف المحذوف فإن اه، وأث ذا  . اله أبوك؛ فإن المضمر يبقى معن آ
  .يجعلون أصابعهم؛ ألن المحذوف باٍق معناه وإن سقط لفظه: "حققه السيد عند قول الكشاف في تفسير

  
  .هللا أبوك، وهللا ابن عمك: اله أبوك، واله ابن عمك، يريدون: اعلم أنهم يقولون: ي شرحهقال ابن يعيش ف

  
  : قال الشاعر

 البيت . . . . . . . . . . . . . .  اله ابن عمك ال أفضلت في حسٍب

ك ال . هذا رأي سيبويه. هللا ابن عمك، فحذفت الم الجر والم التعريف، وبقيت الالم األصلية: أي ان   وأنكر ذل رد، وآ مب
اء، مع       ى الي يزعم أن المحذوف الم التعريف والالم األصلية، والباقية هي الم الجر، وإنما فتحت لئال ترجع األلف إل

  .أن أصل الم الجر، الفتح

ى                وه عل ف، وبن اآنة، وهي األل ين آانت س ين وسكنوا؛ ألن الع ى موضع الع الم إل وا ال وك، فقلب وربما قالوا، لهي أب
ه           الفتح، ألنهم ا دخل ًا، لم تح آخره تخفيف ي أمس واآلن، وف ا بن ذلك آم حذفوا منه الم التعريف وتضمن معناها، فبني ل

  .انتهى. من الحذف والتغيير

ه     د قول الم    "وقال األندلسي في شرحه أيضًا عن ا تضمر ال خ " وتضمر آم ث، وهو أن تحذف       : إل ذا هو الوجه الثال ه
  .آما تضمر رب الحرف لفظًا، وتقدره معًنى، فيبقى عمله،
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  .هللا، حذف الم الجر، والالم األولى من اهللا: قوله اله أراد: وقال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب

ا          ين من اهللا وأبقى الم الجر وفتحه ه حذف الالم رى أن رد ي ه أن حرف الجر ال يجوز أن يحذف     . وآان المب . وحجت
  .انتهى

ه، اهللا       "ن عمكاله اب: "قوله: وقال ابن الشجري في أماليه ا في قول ة، آم ا محذوف ، أصله هللا، فحذف الم الجر وأعمله
وزن عال       ف، فبقي اله ب الم في اله الم الجر وفتحت        .ألفعلن، وأتبعها في الحذف الم التعري وال يجوز أن تكون ال

ال   : لمجاورتها لأللف، آما زعم بعض النحويين، ألنهم قالوا وك، ففتحوا ال ا من    لهي أبوك، بمعنى هللا أب انع له م وال م
تغاثة إذا      : الكسر في لهي، لو آانت الجارة، وإنما يفتحون الم الجر مع المضمر في نحو    ا في االس ا، وفتحوه ك ولن ل

ادى يحل محل الكاف من نحو  اًدى، والمن ان من به الضمير من حيث آ ه أش ه، ألن م المستغاث ب ى االس : دخلت عل
  .أدعوك

د  : بغير واسطة، وإنما يتصل االسم باالسم في نحو" اله ابن عمك"في قوله  فكيف يتصل االسم باالسم: فإن قيل هللا زي
درة  : فالجواب ؟وألخيك ثوب، بواسطة الالم . أن الالم أوصلت االسم باالسم، وهي مقدرة، آما تجملت الجر، وهي مق

  .انتهى

  .فهؤالء آلهم صرحوا بأن الكسرة إعراب، وأن اله مجرورة بالالم المضمرة

ن الشجري    . ، واهللا أعلم، اختصر آالمه من أمالي ابن الشجري فوقع فيما وقعوآأنه ارة اب ذه عب ول : وه إن االسم  : أق
ا          : الذي هو اله على هذا القول تام، وهو أن يكون أصله    اح م ا وانفت ًا لتحرآه اؤه ألف ل، فصارت ي ى وزن جب ه عل لي

  .قبلها

ال ن ق ه ا   : وم دمت الم ن اله، فق وب م و مقل وك فه ي أب ع    له ه فل اء، فوزن ي الي ي ه ه الت ى عين اء عل ي اله ي ه   .لت
وه،       : وآان أصله بعد تقديم المه على عينه ى الم التعريف فبن ف، وضمنوه معن م الم التعري للهي، فحذفوا الم الجر، ث

  .انتهى. آما ضمنوا معناها أمس، فوجب بناؤه، وحرآوا الياء لسكون الهاء قبلها، واختاروا لها الفتحة لخفتها

ن الشجري  وق ذا االسم    : ول الشارح المحقق، آما هو أحد مذهبي سيبويه في اهللا، وهو أنه من اله يليه، قال اب أصل ه
  .الذي هو اهللا تعالى مسماه إاله في أحد قولي سيبويه بوزن فعال، ثم اله بوزن عال

  . وهي متحرآة، فأدغمت فيهاولما حذفوا فاءه عوضوا منها الم التعريف، فصادفت وهي ساآنة الالم التي هي عيٌن، 

راء،            : إلى أن قال اد الف ن زي ى ب ائي، ويحي زة الكس ن حم ي ب ش، وعل ي الحسن األخف وهذا قول يونس بن حبيب، وأب
  .وقطرب بن المستنير

الم    : وقال بعد وفاقه لهذه الجماعة ه األلف وال وجائز أن يكون أصله اله، وأصل اله ليه على وزن جبل، ثم أدخل علي
وزن وزن    : قال. لهي أبوك، يريد اله أبوك: واستدل على ذلك بقول العرب. فقيل اهللا ل، وال ول فع فتقديره على هذا الق
  .باب ودار

 مخلع البسيط : وأنشد لألعشى

  يسمعها الهه الكبار  آحلفٍة من أبي رياٍح
  

  : ولذي اإلصبع العدواني
 البيت . . . . . . . . . . . . . .  اله ابن عمك ال أفضلت في حسٍب

  
  .هذا آالمه. انتهى آالم سيبويه
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  .هذان البيتان ليسا بموجودين في آتاب سيبويه آما نبهنا سابقًا في الشاهد الخامس والعشرين بعد المائة: وأقول

  
ذآرة القصرية، وفي إيضاح الشعر فال         : وقد تكلم أبو علي الفارسي على قولهم وك في الت ه     لهي أب ل آالمي أس بنق ب

ل، أي       : قال في التذآرة: لمزيد الفائدة واإليضاح ه فع ذي اله في ول ال ى الق وب من اله، عل ين، ال  : لهي أبوك مقل بفتحت
  .على القول الذي اله فيه عال محذوفة الفاء، وهي همزة إاله

  
ل، أي      ه، ألن األصل فع ا قلبت من ع، أي   بفت: ومن إشكال هذه المسألة مخالفة وزنها لوزن م ين، ولهي فل بسكون  : حت

  .الالم
  

تح، وهي لهي          ى الف ي عل وب مبن ه معرب وهو اله، والمقل ا لهي هو     . ومن إشكالها أيضًا أن المقلوب من ا جعلن وإنم
داء، أي           ر والن الى معرب متصرف في الخب دليل أن اسم اهللا تع رًا، ب ر تغيي يس هو   : المقلوب، ألنه أقل تمكنًا، وأآث ل

  .ع العوامل عليه، ولهي أبوك مبني ال يزول عن هذا الموضع، فهو بهذا أآثر تغييرًا وأقل تمكنًامبنيًا؛ ودخول جمي
  

ا          م م ان في آالمه ه، إذ آ يس أصل اشتق من وال يخرج اله في آالمهم مع ما ذآرنا من الدليل على أنه األصل، أنه ل
اآنة،          فأما مخالفة وزن لهي األصل الذي قلبت منه فقد. العين فيه ياء آثيٌر ه س ين الفعل من وٌق، فع الوا ف ه، ق جاء مثل
  الهزج : وقال امرؤ القيس

  ونبلي وفقاها آعراقيب

أتي        ائز أن ي تأنف، فج اء مس وب بن ك ألن المقل فقلب العين إلى موضع الالم وحرك الالم آما سكن الالم في لهي، وذل
  .مخالفًا لما قلب منه

ولهم تأنف، ق اء مس ه بن ى أن دلك عل الم  قسي، هو: ي رآهم الك ة، فت ووس البت م ال يتكلمون بق ووس، وه وب من ق مقل
ه،     وب من ان المقل باألصل يدلك على أن المقلوب مبني بناء مستأنفًا، ألنه لو لم يكن مستأنفًا، وآان هو المقلوب منه لك

ه   ًا ب ه لم       . متكلم ا أن ه، آم وب من ر وزن المقل ى غي أتي عل م ينكر أن ي تأنف ل اء مس ه بن ه  وإذا ثبت أن ا أن آانت أبنيت
  .مستأنفة، لم ينكر أن تجيء على وزن الواحد

  .وأما وجه بنائه، فهو أنه تضمن معنى حرف التعريف آما تضمن أمس ذلك

اء    . هللا أبوك، وليس فيه حرف التعريف: أال ترى أنه في معنى ًة للكسر مع الي أن اله   . وحرك بالفتح آراه م ب وال يحك
  .كم له باإلعرابمبني، وأنت تجد سبيًال إلى الح

  .انتهى. أال ترى أنه اسم متمكن منصرف، فال يحكم له بالبناء إال بدليل، آما لم يحكم للهي إال بدليل، وهو الفتح

  .وصريح آالمه أخيرًا يرد ما زعمه الشارح من بناء اله

ضمن االسم   أن يحذف الحرف وي : أحدها: تحذف حروف المعاني مع األسماء على ضروب: وقال في إيضاح الشعر
  .معناه، وهذا يوجب بناء االسم، نحو أين، وخمسة عشر، وأمس في قول الحجازيين ومن بناه، ولهي أبوك

ا          : واآلخر اء، آم زم البن م يتضمن الحرف فيل ه ل اؤه، ألن أن يعدل االسم عن اسٍم فيه حرف، فهذا المعدول ال يجب بن
ه   تضمنه األول، ألن الحرف يراد في ذلك البناء الذي وقع دل عن اك االسم       . الع م يتضمن هن رادًا ل اك م ان هن   .وإذا آ

ذ        أال ترى أنه محال أن يراد ثم، فيعدل هذا عنه ويتضمن معناه، ألنك إذا ثبت الحرف في موضعين، فال يكون حينئ
  .عدًال

ر الم    دول غي اء المع ه   أال ترى أن العدل إنما هو أن تلفظ ببناٍء وتريد اآلخر، فال بد من أن يكون البن ًا ل دول ومخالف . ع
وال شيء يقع فيه الخالف بين سحر المعدول والمعدول عنه إال إرادة الم التعريف في المعدول عنه، وتعري المعدول 
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م يتضمنه،   . منه فلو ضمنته معناه لكان بمنزلة إثباته، ولو أثبته لم يكن عدًال فإذا آان آذلك لم يجز أن يتضمنه، وإذا ل
  .أمس لم يجز أن يبنى آما بنى

ه  : والضرب الثالث رادًا في ه من اللفظ اختصارًا و استخفافاً      . أن تحذف الحرف في اللفظ، ويكون م ا تحذف ذا  . وإنم فه
ي هي     . يجري مجرى الثبات فمن هذا القسم الحذف في جميع الظروف، حذفت اختصارًا، ألن في ذآرك األسماء الت

  .ظروٌف داللًة على إرادتها

  .لست خلفك وقدمت اليوم، علم أن هذا ال يكون شيئًا من أقسام المفعوالت إال الظرفج: أال ترى أنك إذا قلت

ا     ة عليه ام الدالل ا، لقي ة لالختصار،        . فلما آان آذلك آان حذفها بمنزلة إثباته ي آانت محذوف إذا آنيت رددت في الت ف
  .هروللداللة القائمة عليها، ألن الضمير ال يتميز وال ينفصل آما آان ذلك في المظ

ه دل    . أال ترى أن الهاء في آناية الظرف آالهاء في آناية المفعول به ه فوصلته ب فإذا رددت الحرف الذي آنت حذفت
ه     . على أنه من بين المفعوالت ظرف ه، وأن ى الحرف فتبني فقد علمت بردك له في اإلضمار أنك لم تضمن االسم معن

  .، فحذفته لذلكمراد في حال الحذف، ألن في ظهور االسم داللًة عليه

ا حذف في                : فهذا يشبه قولهم ه لم ر المحذوف، إال أن دهم مجرى غي ك يجري عن م مع حذفهم ذل ن، في أنه اهللا ألفعل
والجار إذا حذفوه على هذا الحد الذي ذآرته لك من أن الداللة قائمة . الظرف واستغني عنه وصل الفعل إليه فانتصب

  .يوصل الفعل آباب الظروف، واخترت الرجال زيدًاأن : أحدهما: على حذفه، يجري على ضربين

ك                : واآلخر ت، وذل ه وهو مثب ا يجرون ب ه آم ظ، فيجرون ب ل، ولكن يكون الحرف آالمثبت في اللف أن يوصل الفع
 المتقارب : اهللا، وآما قام لنا من الداللة على حذفهم له في وبلٍد، وآما ذهب إليه سيبويه في: قولهم

  اوناٍر توقد بالليل نار
  

  .إلى أنه على ذلك" واختالف الليل: "وآما ذهب بعض المتقدمين من البصريين في قوله
  

  الطويل : ولو قال قائل في إنشاد من أنشد
  وال مستنكٍر أن تعقرا

  
  الطويل : فأما ترآهم الرد في حال اإلضمار في نحو. إلى هذا الوجه لكان قياس هذا القول

  قليٍل سوى الطعن النهال نوافله  ويوٍم شهدناه سليمًا وعـامـرًا

ك           : فمنهم من يقول ه إضمار ذل يعلم أن ذآور، ف د م ك ألن اإلضمار ال يكون إال بع ا فعل ذل ه    . إنم ذا إذا اتسعوا في وه
  .فجعلوا نصبه نصب المفعول به لم يلزم أن يكون عليه داللة، آما آان في حال آونه ظرفًا

  .الالم الثانية في االسم، إال التي هي فاء الفعللهي أبوك، فال تكون هذه : فأما قولهم

اء       ي هي ف ة، أو الت ة ألن     . والدليل على ذلك أنها ال تخلو من أن تكون الجارة، أو المعرف فال يجوز أن تكون المعرف
الم في أمس في           . تلك يتضمنها االسم، وإذا تضمنها االسم لم تظهر ت، وال واو في خمسة عشر ال تثب رى أن ال أال ت

ى   . من بنى ال تظهر قول فلما آان االسم هنا مبنيًا أيضًا على الفتح، ولم يكن فيه معًنى يوجب بناءه على تضمنه لمعن
ف،      . حرف التعريف، وجب أيضًا أن ال يظهر، آما لم يظهر أيضًا، فيما ذآرت لك م يجز ظهور حرف التعري فإذا ل

رين ة من أحد أم م تخل المحذوف ارة، أو : ل ا أن تكون الج لإم اء الفع ي هي ف ا . الت ارة ألنه فال يجوز أن تكون الج
ا    : فإن قال قائل. مفتوحة وتلك مكسورة مع المظهرة، فال يجوز إذًا أن تكون إياها للفتح ما تنكر أن تكون الجارة وإنم

ولهم     : قيل له ؟فتحت ألنها جاورت األلف، واأللف يفتح ما قبلها ا في ق ى أنه ة عل ا   : الدالل وك، هي الف ء وليست  اله أب
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ذي        ى ال زوال المعن تح، ل الجارة، أنها لو آانت الجارة في اله وفتحت لمجاورة األلف لوجب أن تكسر في لهي وال تف
  .فعلمت أن الفتح لم يكن لمجاورة األلف. أوجب فتحه، وهو مجاورةاأللف

  .في القلب ذلك ترك في القلب آما آان في غير القلب، فذلك دعوى ال داللة عليها، وال يستقيم: فإن قال

ه      . جاٌه في قلب وجه، وفقًا في فوق: أال تراهم قالوا ى أن ه، دل عل وب عن فإذا آانوا قد خصوه بأبنيٍة ال تكون في المقل
ي هي أشيع           . ليس يجب أن يكون آالمقلوب عنه ة الت ا الجارة، ال سوغ في اللغ الم مع أنه على أن ادعاء فتح هذه ال

  .الشائعة إال مع المنادى، وذلك لمضارعته المضمرولم تفتح في هذه اللغة . وأفشى

أال ترى أنك إن لم تضمر  . فإذا لم يجز ذلك ثبت أنها فاء الفعل، وإذا ثبت ذلك ثبت أن الجارة مضمرة، ال بد من ذلك
  .هللا أبوك: فالمعنى إذًا. يتصل االسم الثاني باألول، ألنه ليس إياه

دير االنفصال من االسم،       ومما يدل على فساد قول من قال إن هذه ال الم هي الجارة، أنها إذا آانت إياها آانت في تق
ه ساآن      دأ االسم أول د ابت د    . من حيث آان العامل في تقدير االنفصال عن المعمول فيه، فإذا آان آذلك فق ا ق ك مم وذل

  .رفضوه ولم يستعملوه

فإذا رفضوا التقريب من    . فها تقريبًا من الساآنأال ترى أنهم لم يخففوا الهمزة إذا آانت أول آلمة من حيث آان تخفي
  .الساآن في االبتداء، فأن يرفضوا فيه االبتداء بالساآن نفسه أولى

ه       والى في أول ا يت ك، مم ويدل على فساد ذلك أنهم لم يخرموا أول متفاعلن، آما خرموا أول فعولن ومفاعلن ونحو ذل
  .لو خرموه، آما خرم فعولن االبتداء بالساآنمتحرآات ألن متفاعلن يسكن ثانيه للزحاف، فيلزم 

ل    ال الخلي ذا ق ى ه ت       : وعل رب لقل ن اض اء م د، والب ن ق دال م ت بال و لفظ ل  : ل زة الوص ت هم   .أد، وإب، فاجتلب
ول         : وقال أبو عثمان ا، فتق زة الوصل فيه م تحذفها للزمك أن تجتلب هم ا، ول : لو أعللت الفاء من عدة وزنة ونحوهم

  .إعدة

اييس     ومن زعم أن ال ذاهب العرب ومق همزة في أنا آان األصل فيها ألفًا ثم أبدل منها همزة فقد جهل ما ذآرناه من م
  .النحويين

ه ضربين  رب في د جوزت الع ا أمس فق م   : فأم رون فل دلها آخ ال، وع ل ح ي آ ا ف ى الحرف فبنوه وم معن ضمنها ق
فأما أخر والعدل فيه فله موضٌع آخر . لحرفيصرفوه، فهؤالء جعلوه بمنزلة سحر في باب العدل، وأنهم لم يضمنوه ا

  .يذآر فيه إن شاء اهللا تعالى

  .انتهى آالم أبي علي، ولتعلق جميعه بهذا الباب سقناه برمته، ليكون آالتتمة له، وباهللا التوفيق

د            انين بع ه في الشاهد الخامس والثم دمت ترجمت دواني، وهو شاعر جاهلي، وتق  والبيت من قصيدة لذي اإلصبع الع
  .الثلثمائة

ة،          ي عكرم اري في شرحها عن أب ن األنب ة اب وعدتها في رواية المفضل في المفضليات ثمانية عشر بيتًا، وفي رواي
  .ورواية أبي علي القالي في أماليه، ستة وثالثون بيتًا

 البسيط : قالها في ابن عم له آان ينافسه ويعاديه، وهي. واقتصرنا على رواية المفضل

 مختلفان فـأقـلـيه ويقـلـينـي  ما آان من خلـٍق لي ابن عم على
 فخالني دونه وخـلـتـه دونـي  أزرى بنا أننا شالت نعـامـتـنـا

  أضربك حتى تقول الهامة اسقوني  يا عمرو إال تدع شتمي ومنقصتي
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 عني وال أنت دياني فتخـزونـي  اله ابن عمك ال أفضلت في حسٍب
 وال بنفسك في العزاء تكفـينـي  وال تقوت عيالي يوم مـسـغـبٍة
 عن الصديق وال خيري بممنـون  إني لعمرك ما بابي بذي غـلـٍق
 بالفاحشات وال فتكي بـمـأمـون  وال لساني على األدنى بمنطـلـٍق
 هونًا فلست بوقاٍف على الـهـون  عف يؤوٌس إذا ما خفت من بـلـٍد

 وما رأيي بمغبونترعى المخاض   عني إليك فمـا أمـي بـراعـيٍة
 وإن تخالق أخـالقـًا إلـى حـين  آل امرئ راجٌع يمًا لـشـيمـتـه
 وابـن أبـي أبـي مـن أبــيين  إني أبـي أبـي ذو مـحـافـظٍة
 فاجمعوا أمرآم آال فـكـيدونـي  وأنتم معشـٌر زيٌد عـلـى مـائٍة

 ـونـيوإن جهلتم سبيل الرشد فأت  فإن عرفتم سبيل الرشد فانطلـقـوا
 أن ال أحبكم إن لم تـحـبـونـي  ماذا علي وإن آنـتـم ذوي آـرٍم

 وال دماءآم جـمـعـًا تـروينـي  لو تشربون دمي لم يرو شاربـكـم
 واهللا يجزيكم عنـي ويجـزينـي  اهللا يعلمني والـلـه يعـلـمـكـم

  ودي على مثبٍت في الصدر مكنون  قد آنت أوتيكم نصحي وأمنحـكـم
 لـينـي وال ألين لمن ال يبتـغـي  رج الكره مني غير مـأبـيٍةال يخ

 : ومن رواية أبي عكرمة
 فإن ذلك مما ليس يشـجـينـي  فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتـي
 وما سواه فإن اللـه يكـفـينـي  وال يرى في غير الصبر منقصٌة
 ورهبة اهللا فيمـن ال يعـادينـي  لوال أياصر قربى لست تحفظهـا
 إني رأيتك ال تنفك تـبـرينـي  إذن بريتك بريًا ال انجـبـار لـه
  إن آان أغناك عني سوف يغنيني  إن الذي يقبض الدنيا ويبسطـهـا
  سمحًا آريمًا أجازي من يجازيني  يا عمرو لو لنت لي ألفيتني بشرًا
 بينـي لقلت إذ آرهت قربي لها  واهللا لو آرهت آفي مصاحبتـي

  
  .نحن: فقوله مختلفان خبر مبتدأ مضمر، أي. ، علم من هذا، أنهما اثنان"ابن عم لي: "وقوله

  
  .ثبت، و من بياٌن لما: وآان تامة، أي. من تخالق: ، أي"من خلق: "وقوله

  
  : ومطلع القصيدة على رواية أبي عكرمة والقالي

 أمسى تـذآـر ريا أم هـارون  يا من لقلٍب شديد الهم مـحـزون
 والدهر ذو غلظٍة حينًا وذو لـين  من بعدما شحطـت أمسى تذآرها

 فأصبح الوأي منها ال يواتـينـي  فإن يكن حبها أمسى لنا شجـنـًا
 أطيع ريا وريا ال تعـاصـينـي  فقد غنينا وشمل الدهر يجمعـنـا
 بصادٍق من صفاء الود مكنـون  ترمي الوشاة فال تخطي مقاتلهـم
  إلى آخره . . . . . . . . . . . .  لٍقولي ابن عم على ما آان من خ

  
  .أقمنا: و غنينا. الوعد: و الوأي. الحزن: و الشجن

  
  .إذا عابه: يقال أزرى به، إذا قصر، وزرى عليه: إلخ، قال ابن األنباري" أزرى بنا: "وقوله
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وم    . تفرق أمرنا واختلف : ، أي"شالت نعامتنا: "وقوله د اختالف الق ال عن امتهم  : يق م شالت نع رأل . ، وزف رأله : و ال
  .وقيل يقال شالت نعامتهم، إذا جلوا عن الموضع. فرخ النعام

  
ى أنوا: والمعن كنوا واطم اهم، إذا س وا عص ال ألق ي، ويق ئن إل ه، وال يطم ئن إلي الت ال أطم ا فص ى. تنافرن   .انته

وا  : شالت نعامتهم، أي: وقال الزمخشري في المستقصى وا وذهب ة موصوفةٌ  . تفرق ذهاب     ألن النعام ة وسرعة ال بالخف
رب ًا. واله ال أيض م : ويق امتهم، وزف رأله ت نع ل. خف ة: وقي وم: النعام ة الق ر  . جماع ات أخ ع أبي ت م د البي   .وأنش
ه تمي   : "وقول دع ش رو إال ت ا عم اري  " ي ن األنب ال اب خ، ق معي : إل ال األص ول : ق رب تق رأس  : الع ي ال ش ف   .العط

  الرجز : وأنشد قول الراجز
 ومذهب الغليل من أوامهـا  هامهـا قد علمت أني مروي

    إذا جعلت الدلو في خطامها
  

  الطويل : وأنشد أيضًا. حر تجده في أجوافها: و األوام. شدة العطش: الغليل
  ستعلم إن متنا صًدى أينا الصدي

  
ل فلم يدرك إن الرجل إذا قت: ويقال. إن ال تدع شتمي اضربك على هامتك حيث تعطش: والمعنى. عطشًا: صًدى، أي

  .اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله: بثأره، خرجت هامٌة من قبره، فال تزال تصيح
  

  الوافر : وأنشد في ذلك
  فقد أزقيت بالمروين هاما  فإن تك هامٌة بهراة تزقو

ذاهب ويجوز أن يعنيه ذو اإلصبع على م. وهذا باطٌل ال أصل له: قال الشريف الرضي في أماليه بعد نقل هذا .انتهى
  .العرب

دم،  : إلخ أصله" اله ابن عمك: "وقوله هللا ابن عمك، فحذف الم الجر مع الم التعريف وبقي عمله شذوذًا، وهو خبر مق
  .مبتدأ مؤخر، والالم المحذوفة للتعجب: وابن عمك

ال    ه ق د، أن ة      : أقسم وأراد : ونقل الشريف المرتضى عن ابن دري الم للقسم، وجمل ن عمك، فتكون ال ال أفضلت  : هللا اب
  .جوابه

  .وهذا غير صحيح، ألنه يبقى قوله ابن عمك ضائعًا

وهذا تكلف ألنه إجحاف مستغًنى عنه يجعل الالم للتعجب، ويكون   . وقال ابن هشام في المغني أصله هللا در ابن عمك
  .ال أفضلت إلخ، بيانًا وتفسيرًا لجهة التعجب من آمال صفاته، المقتضى للتعجب منها: جملة

ى   " اله ابن عمك: "وروى: ن األنباريوقال اب ٌم، المعن ى      : بالخفض، وهو قس ن عمك بخفض رب، فيكون عل رب اب
ال أفضلت إلخ، جواب القسم، والالم المضمرة للقسم، واله مقسم   : هذا رب تابعًا للفظ الجاللة بالوصفية، ويكون جملة

  .به

أنها هنا في بابها من المجاوزة، وأفضلت مضمن وقد أورد الشارح المحقق هذا البيت في عن من حروف الجر، على 
  .لمعنى تجاوزت في الفضل

  .أفضلت عليه: ألن المعنى المعروف: وأورده ابن هشام في المغني على أن عن فيه بمعنى على، قال

  .وهذا قول ابن السكيت في إصالح المنطق، وتبعه ابن قتيبة وغيره
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ى أن       ذهب: قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب واب، إل ذه األب ة ه ن قتيب يعقوب بن السكيت، ومن آتابه نقل اب
وأفضلت  . أفضلت على الرجل، إذا أوليته فضالً : وإنما قال ذلك ألنه جعل أفضلت من قولهم. عن ها هنا بمعنى علي

ام     ى اإلنع ا بمعن ى، ألنه دى بعل ذه تتع اه. ه ي      : ومعن ذلك عل د ب رفتني فتعت أن ش ي ب نعم عل م ت ك ل   .إن
ى   : وأفل هذه أيضًا تتعدى بعلى، يقال. أعطى وأفضل، إذا زاد على الواجب: يجوز أن يكون من قولهموقد  أفضل عل

  .زاد عليه فضلًة: آذا، أي

ولهم  اه        : وقد يجوز أن يكون من ق ه      : أفضل الرجل؛ إذا صار ذا فضٍل في نفسه، فيكون معن رد ب ك فضٌل تنف يس ل ل
  .انتهى. موقعها غير مبدلة من على فتكون عن هنا واقعًة. عني، وتحوزه دوني

ه في الحسب، أي    : قيل: ومنه أخذ ما نقله ابن المال، بقوله : ضمن أفضل معنى انفرد، فعدى بعن، ألنه إذا أفضل علي
ادة   ك الزي ل . زاد فقد انفرد عنه بتل ه،             : وقي د زاد عن ه في الحسب فق ان فوق ان أفضل، وآ ه إذا آ ا، ألن ى بابه هي عل

  .انتهى. ما زاد قدرك عن قدري، وال ارتفع شأنك عن شأني: أنه يقولوصار في حيز، فك

 : هذا وقد روى صاحب األغاني

 . . . . . . . . . . . . . شيئًا  اله ابن عمك ال أفضلت في حسٍب
  

  .وعليها ال يكون في البيت عن، فال يأتي هذا البحث
  

  .تفت من الغيبة إلى التكلمعنه بضمير الغائب، لكنه ال: وعلى تلك آان الظاهر أن يقول
  

ه    : قال ابن السيد وهم أن ئال يت ويعني بابن العم المذآور نفسه، فلذلك رد اإلخبار بلفظ المتكلم ولم يخرجه بلفظ الغيبة، ل
  .ولو جاء بالكالم على لفظ الغيبة لكان أحسن، ولكنه أراد تأآيد البيان، ورفع اإلشكال. يعني نفسه

  
  .ن من مآثر نفسهما يعده اإلنسا: و الحسب

  
  .القيم باألمر المجازي به، وهو فعال من الدين، وهو الجزاء: و الديان

  
  .القهار، والقاضي، والحاآم، والمجازي الذي ال يضيع عمًال، بل يجزي بالخير والشر: الديان: وفي القاموس

  
الفتح    : و تخزوني بالخاء والزاي المعجمتين ره ومل  : مضارع خزاه خزوًا ب ه ساسه وقه ا الخزي بالكسر وهو     . ك وأم

  .فضحه: وأخزاه اهللا. الهوان والذل فالفعل منه آرضي
  

ا نحو     : قال الدماميني ا يحتمله ي آم دثنا، أي   : يحتمل الرفع والنصب في فتخزون ا فتح ا تأتين الكي فأنت    : م وال أنت م
  طويل ال: وعلى تقدير النصب فالفتحة مقدرة آما في قوله. تسوسني، أو ليس لك ملك فسياسة

  أبى اهللا أن أسمو بأم وال أب
  

اح : "وقد قرئ في الشواذ. وليس بضرورة ذي     "إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النك و ال واو من يعف . ، بإسكان ال
  .انتهى

  
م إذا قرنت   . لم تفضل: وقوله ال أفضلت، معناه: وقال ابن السيد والعرب تقرن ال بالفعل الماضي، فينوب ذلك مناب ل

  .الفعل المستقبلب
  

  الرجز : ومنه قول أبي خراش. لم يصدق ولم يصل: معناه". فال صدق وال صلى: "فمن ذلك قوله تعالى
 وأي عبٍد لك ال ألمـا  إن تغفر اللهم تغفر جمًا
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ه، وال أنت     : ومعنى البيت ه، فتفتخر ب هللا ابن عمك الذي ساواك في الحسب، وماثلك في الشرف، فليس لك فضل علي
  .ك أمره، فتسوسه، وتصرفه على حكمكمال

زاي . المجاعة: و المسغبة. تعطي القوت: إلخ، تقوت" وال تقوت علي: "وقوله : و العزاء بفتح العين المهملة وتشديد ال
  .الضيق والشدة

  .المقطوع، أو من المنة: إلخ، الممنون" إني لعمرك: "وقوله

ي، لست ب     : إلخ، أي" عف يؤوس: "وقوله يس ل ا ل ه نفسي         أعف عم ري، فال تتبع دي غي ا في أي ع، آيس مم . ذي طم
  .الذل: والهون، بالضم

ا أشد من    . عرض به، وآان ابن أمة. لست بابن أمة: ، أي"فما أمي براعية: "وقوله وإنما خص رعية المخاض، ألنه
  .رعية غيرها، وال يمتهن فيها إال من لم يبال به

ي في سر الص       " إني أبي: "وقوله ن جن ال اب خ، ق اء          : ناعةإل ا الي اآنين، وهم اء الس ة التق ين حرآ ون من أبي آسرة الن
ى    . والنون، وآسرت النون على أصل التقاء الساآنين إذا التقيا ولم تفتح، آما تفتح نون الجمع، ألن الشاعر اضطر إل

  .ذلك لئال يختلف حرآة حرف الروي في سائر األبيات

  ".فأجمعوا أمرآم وشرآاءآم: "أمره، بألٍف، قال تعالىوأجمع . زيادة: إلخ، زيٌد" وأنتم معشر: "وقوله

ى      : ال يخرج الكره هو فاعل يخرج، يقول: "وقوله ه، ال أعطي عل اء ل دي إال اإلب إذا أآرهت على الشيء، لم يكن عن
 .مصدر، آاإلباء: و المأبية. القسر شيئًا

  النكرة والمعرفة

  أنشد فيه، 

  الشاهد الرابع والعشرون بعد الخمسمائة

  الوافر : هو من شواهد سو

  أظبٌي آان أمك أم حمار

  .على أن الضمير المستتر في آان نكرة، ألنه عاد على نكرة غير مختصة بشيٍء، وهو ظبي

  .وقد تكلم الشارح المحقق عليه في باب األفعال الناقصة، وسيأتي إن شاء اهللا الكالم عليه هناك

ن أبيات أوردها أبو تمام في آتاب مختار أشعار القبائل، ونسبها لثروان هو م: ولنشرح هنا الشعر ونعين قائله، فنقول
  : ابن فزارة بن عبد يغوث العامري، وهي

 دعاهم رائٌد لهم فـسـاروا  وآائن قد رأيت من اهل داٍر

 فال عيٌن تحـس وال أثـار  فأصبح عهدهم آمقص قرٍن

 فال عجٌب بذاك وال سخار  لقد بدلت أهًال بعـد أهـٍل
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 أظبٌي آان أمك أم حمـار  فإنك ال يضرك بعـد عـاٍم

 وماج اللؤم واختلط النجار  فقد لحق األسافل باألعالـي

  وسيق مع المعلهجة العشار  وعاد العبد مثل أبي قبـيٍس

  .الذي يرسل في طلب الكأل: و الرائد. هي خبرية بمعنى آم الخبرية" وآائن: "وقوله

  .المنزل الذي ال يزال القوم إذا بعدوا عنه، رجعوا إليه؛ وآذلك المهد: العهد، بالفتح إلخ،" فأصبح عهدهم: "وقوله

رن : ، قال أبو تمام، أي"آمقص قرن: "وقوله د . آمقطع ق ارهم  : يري ل . خلت دي رن  : وقي ى    : مقص ق ٌل مشرف عل جب
  .انتهى. وليس يريده. عرفات أيضًا

ه األر   : مقص : قال أبو محمد األعرابي ر من         : ض، أيموضٌع تقتص في ا ال يوجد أث ر، آم دهم أث م ولعه ال يوجد له
  .انتهى. جبل: و قرن. يمشي على صخرة

أثارٌة أيضًا : ويقال. و األثار بالفتح، هو األثر. علم به: بالبناء للمفعول، من أحس الرجل الشيء إحساسًا، أي: و تحس
  .بالهاء

  .اسم للسخرية واالستهزاء: ار، بضم السين وآسرهاو السخ. إلخ، بالبناء للمفعول" لقد بدلت أهًال: "وقوله

  .هذه رواية أبي عبيدة" فإنك ال يضرك: "وقوله

ا . ضاره يضوره ويضيره بمعنى: ، يقال"فإنك ال يضورك: "ورواه مؤرٍج السدوسي في أمثاله ام   :وروي دل ع . حوٍل ب
  .ولم أر رواية فإنك ال تبالي ألحد إال للنحويين

د األسود    . هذه هي الرواية المشهورة التي رواها سيبويه فمن دونه من النحاة إلخ،" أظبي آان: "وقوله و محم وقال أب
وان     : األعرابي في رده على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه را الحي ا ذآ ين وهم ار أم  ؟آيف يكون الظبي والحم

  : حتى إن المثل يضرب بالحمار، فيقال

  من ينك العير ينك نياآا

  : أنشدناه أبو الندىوالصواب ما 

  أظبي ناك أمك أم حمار

ى ظاهره          ون عل ه النحوي م استشهد ب ا أرى، ث ًا فيم و       . وإنما قلبت اللفظة تحرج ا أب ًة أآتبه ة طريف ات قطع ذه األبي وه
أن  : أقول. انتهى. الندى، وذآر أنها لثروان بن فزارة بن عبد يغوث بن ربيعة بن عمرو بن عامر يدفع ما توقف فيه ب

وهذا معنى شائع ال ينبغي العدول عنه، فإن األم في اللغة تطلق على أصل آل شيء، سواٌء آان . نا معناه األصلأم ه
  .في الحيوان، أو في غيره

ه،    . في شرح شواهد سيبويه وصف في البيت تغير الزمان، واطراح مراعاة األنساب: وقال األعلم ا يبين ه م ويتصل ب
 : وهو قوله

  عاليفقد لحق األسافل باأل
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ه من شريف، أو وضيع           : فيقول ك، من انتسبت إلي تغنائك عن أبوي ل   . ال تبالي بعد قيامك بنفسك، واس وضرب المث
وة               م يحقق أب ة، وقصد قصد الجنسين، ول ٌل ال حقيق ه مث ران، ألن ا ذآ ين، وهم ا أم ار، وجعلهم وذآر  . بالظبي والحم

تغنائه   الحول لذآر الظبي والحمار ألنهما يستغنيان بأنفسهما ب عد الحول، فضرب المثل بذآره لإلنسان لما أراد من اس
  .انتهى. بنفسه

  
  .دناءة النفس واآلباء: و اللؤم. إلخ، ماج يموج" وماج اللؤم: "وقوله

  
يم دها ج ون وضمها بع ار بكسر الن تبه  : األصل، أي: و النج دناءة، واش ؤم وال اس الل ى الن ب عل ودد، وغل ذهب الس

  .بقوا على هذه الحالة سنة ال يبالي إنساٌن أهجينًا آان، أو غير هجيناألصل والنسب، حتى لو 
  

معرب آاووس، : و قابوس. هو مصغر أبو قابوس، وهو آنية النعمان بن المنذر ملك الحيرة" مثل أبي قبيس: "وقوله
  .اسم ملٍك من ملوك الفرس القديمة

  
  : الذي أنشدناه أبو الندى: وقال أبو محمد األعرابي

  لفند مثل أبي قبيسوعاد ا
  

  .وذآر أبو الندى أنه تصحيف. العبد: ورواية الناس
  

جبٌل بمكة، سمي برجل   : و أبو قبيس. الجبل العظيم: قطعة من الجبل طوًال، وقيل: و الفند، بكسر الفاء وسكون النون
  .من مذحج حداد، ألنه أول من بنى فيه

  
يم،  : المعلهج، آمزعفر: "وفي القاموس ط     . والهجين  األحمق اللئ ه غل ادة هائ م الجوهري بزي يم،  : والهجين ". وحك اللئ

جمع عشير،   : والعشار، بالكسر . غير آريم، آالبرذون: وفرٌس هجين. وعربي ولد من أمة، أو من أبوه خيٌر من أمه
وق      ة، أو هي        : وهو القريب والصديق، أو جمع عشراء، والعشراء من الن ا عشرة أشهر أو ثماني ي مضى لحمله الت

  .النفساء من النساءآ
  

الفاسدة النسب،   : و المعلهجة . الرجل الشريف : وأبو قبيس. الفند آناية عن الرجل الوضيع: وقال أبو محمد األعرابي
  .تزوجت هذه المعلهجة ومهرت مهر الشريفة: أي
  

  الطويل : وهو القائل. صحابي وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: و ثروان بن فزارة
 وتغتدي مسافة أرباٍع تروح  سول اهللا خبت مطيتيإليك ر

  
ة   : ونسبه صاحب الجمهرة وابن حجر في اإلصابة عنه آذا ن ربيع ثروان بن فزارة ابن عبد يغوث بن زهير الصتم ب

  .بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
  

  .زهيٌر األآبر: لقب زهير، ويقال له: والصتم، بفتح الصاد وسكون التاء المثناة الفوقية
  

روان          . ونسب سيبويه هذا البيت لخداش بن زهير د يغوث جد ث ذآور، وهو أخو عب ر الصتم الم وزهير هذا هو زهي
ي     . هو جاهلي: قال المرزباني. الصحابي وا زمن النب ذين أدرآ وأورده ابن حجر في اإلصابة في قسم المخضرمين ال

  .صلى اهللا عليه وسلم ولم يجتمعوا به
  
  البسيط : اش بن زهير العامري، شهد حنينًا مع المشرآين، وله في ذلك شعر، يقول فيهخد: قال

  على سخينة لوال الليل والحرم  يا شدًة ما شددنا غـير آـاذبٍة
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ال  : ثم أسلم خداٌش بعد ذلك بزمان، ووفد ولده سعساع على عبد الملك يتنازعون في العرافة، فنظر إليه عبد الملك، فق
ال       : فقام قومه، وهم يقولون. العرافةقد وليتك  ك، فق د المل ن خداش فسمعهم عب ج اب وك في     : فل ا أب آال واهللا ال يهجون

  .وذآر البيت المتقدم. الجاهلية ونسودك في اإلسالم
  

ان في حرب الفجار     . قريش" سخينة: "والمراد بقوله ريش آ . وذآر المرزباني أنه جاهلي، وأن البيت الذي قاله في ق
  .انتهى. بوهذا أصو

  
ال       ن صعصعة، وق ي عامر ب اء في   : ونسب العسكري في آتاب التصحيف البيت الشاهد لزرارة بن فروان من بن الف

  .فروان مفتوحة
  

  .واهللا أعلم. ولم أر زرارة هذا في األقسام األربعة من اإلصابة، وال في جمهرة األنساب البن الكلبي
  

  الكامل : مس والخمسينوأنشد بعده، وقد تقدم شرحه في الشاهد الخا
  ولقد أمر على اللئيم يسبني

يم     رة وقعت وصفًا للئ م    .على أنه يجوز وصف المعرف بالالم الجنسية بالنكرة آما هنا، فإن جملة يسبني نك ه أنه وفي
اًال  إن الجملة بعد المعرف بالالم الجنسية يحتمل أن تكون  : وقالوا أيضًا. الجمل ال تتصف بتعريف وال تنكير: قالوا ح

  .منهم ابن هشام في المغني وغيره. ومثلوا بهذا البيت. منه، وأن تكون وصفًا له

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والعشرون بعد الخمسمائة

  الكامل 
 لما تزل برحالنا وآأن قـد  أزف الترحل غير أن رآابنا

  
  .على أن قد آلمة مستقلة يصلح الوقف عليها

  
ال          وهذا الفصل قد أخذه الشار   ه، ق ه في ذه عبارت ي، وه ن جن ى أن    : ح المحقق من سر الصناعة الب ل إل وذهب الخلي

قد، : وحكي عنه أنه آان يسميها أل، آقولنا. حرف التعريف بمنزلة قد في األفعال، وأن الهمزة والالم جميعًا للتعريف
ذا ا . وأنه لم يكن يقول األلف والالم، آما ال تقول في قد القاف والدال ات،      ويقوي ه لمذهب قطع أل في أنصاف األبي

  الرمل المرفل : نحو قول عبيد
  منزل الدارس من أهل الحالل  يا خليلي اربعا واستخـبـرا ال
 الشـمـال قطر مغناه وتأويب  مثل سحق البرد عفى بعدك ال

  
راه،              ذي ت ذا القطع ال ى ه ا عل ًا، يطرد جميعه دًا من    وهذه قطعٌة لعبيد مشهورة، عددها بضعة عشر بيت ًا واح إال بيت

ولو آانت الالم وحدها حرفًا للتعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها، السيما والالم ساآنة، والساآن . جملتها
  .ال ينوى به االنفصال

  
  الرجز : ويقوي ذلك أيضًا قول اآلخر

  الشحم إن قد أجمناه بجل  عجل لنا هذا وألحقنا بذال
  

دون     فإفراده أل، وإعادته م يري م أل وه إياها في البيت الثاني يدل من مذهبهم على قوة اعتقادهم لقطعها، فصار قطعه
  .االسم بعدها، آقطع النابغة قد وهو يريد الفعل بعدها
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  : وذلك قوله

 لما تزل برحالنا وآأن قد  أفد الترحل غير أن رآابنا

ذآر . آقطع أل من االسم وآأن قد زالت، فقطع قد من الفعل: أال ترى أن التقدير فيه ام  : وعلى هذا أيضًا قالوا في الت ق
ام،  : قدي، أي: الحارث والعباس، فجرى هذا مجرى قولك في التذآر: ال، إذا نويت بعده آالمًا، أي قد انقطع، أو قد ق
  .أو قد استخرج، ونحو ذلك

ه مقطوعة    ا        وإذا آان أل عند الخليل حرفًا واحدًا فقد آان ينبغي أن تكون همزت ه لم ل، إال أن اء ب د، وب اف ق ة، آق ثابت
  .لم يك ولم أدر ولم أبل: آثر استعمالهم لهذا الحرف عرف موضعه، فحذفت همزته آما حذفوا

ول اهللا عز          ك نحو ق ة، وذل ويؤآد هذا القول عندك أيضًا أنهم قد أثبتوا هذه الهمزة بحيث تحذف همزات الوصل البت
زة الوصل    . أفأ هللا، والها اهللا ذا: ونحو قولهم في القسم" م أم األنثيينآلذآرين حر: "و" اهللا أذن لكم: "وجل ر هم ولم ن

ا   ه  . ثبتت في نحو هذا، فهذا آله يؤآد أن همزة أل ليست بهمزة وصل، وأنها مع الالم آقد وهل ونحوهم   .انتهى آالم
الم وحدها هي     وأما : ثم أخذ في تأييد المذهب بكون الالم هي المعرفة، ونفض مذهب الخليل، فقال ى أن ال ما يدل عل

ولهم    ك نحو ق : حرف التعريف، وأن الهمزة إنما دخلت عليها لسكونها فهو جر الجار إلى ما بعد حرف التعريف، وذل
عجبت من الرجل، ومررت بالغالم، فنفوذ الجر بحرفه إلى ما بعد التعريف يدل على أن حرف التعريف غير فاصٍل  

  .عندهم بين الجار والمجرور

ه  و ا عرف يما وهو          . إنما آان آذلك ألنه في نهاية اللطافة واالتصال بم ى حرف واحد وال س ه عل ذلك ألن ان آ ا آ وإنم
  .ساآن

ان                د و هل آلمت ين الجار والمجرور، ألن ق ه ب ا جاز الفصل ب د وهل لم دهم حرفين آق ولو آان حرف التعريف عن
روا ع   . بائنتان قائمتان بأنفسهما رى أن أصحابنا أنك ه     أال ت ره في قراءت ى الكسائي وغي م ليقطع  : "ل الم  " ث   .بسكون ال

ه، ألن      "ثم ليقضوا تفثهم: "وآذلك واو العطف وفائ ؛ ألن ثم قائمة بنفسها، ألنها على أآثر من حرف واحد، وليست آ
ا بأنفسهما   ان حرف التعريف في       . تينك ضعيفتان متصلتان بما بعدهما، فلطفتا عن نية فصلهما وقيامهم و آ ذلك ل وآ

  .نية االنفصال لما جاز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف

ه        ا عرف زاج حرف التعريف بم ى شدة امت ان           . وهذا يدل عل و آ ه بنفسه، ول ه وضعفه عن قيام ذلك لقلت ان آ ا آ وإنم
  .حرفين لما لحقته هذه القلة، وال تجاوز حرف الجر إلى ما بعده

م يكن      ودليٌل آخر يدل على شدة اتصال حرف التعريف بما  ه، ل ا عرف ى فيم دخل عليه، وهو أنه قد حدث بدخوله معًن
ازتهم الجمع     . قبل دخوله، وهو معنى التعريف، فصار المعرف آأنه غير ذلك المنكور وشيٌء سواه   ى إج رى إل أال ت

نه فهذا يدلك على أن حرف التعريف آأ. بين رجل والرجل، قافيتين في شعر واحد من غير استكراه وال اعتقاد إبطاء
  .مبني مع ما عرفه، آما أن ياء التحقير مبنية مع ما حقرته، وآما أن ألف التكسير مبنية مع ما آسرته

ين رجل                 ذلك جاز أيضًا أن يجمع ب م، آ م ودراهمك ين درهمك افيتين، وب يلكم ق م ورج ين رجلك فكما جاز أن يجمع ب
  .وآما أن الواحد غير الجميعوالرجل، ألن للنكرة شيء سوى المعرفة، آما أن المكبر غير المصغر، 

ذا أن حرف    . فهذا أيضًا دليٌل قوي يدل على أن حرف التعريف مبني مع ما عرفه، أو آالمبني معه ًا به ويزيدك تأنيس
  .التعريف نقيض التنوين، ألن التنوين دليل التنكير، آما أن هذا الحرف دليل التعريف

  .لتعريف من أوله ينبغي أن يكون حرفًا واحدًافكما أن التنوين في آخر االسم واحد، فكذلك حرف ا

ه،        ة االنفصال من ه في ني ى أن فأما ما يحتج به الخليل من انفصاله عنه بالوقوف عليه عند التذآر، فإن ذلك ال يدل عل
زة        : ألن لقائل أن يقول دخول الهم الم ب ا، أشبهت ال ر اللفظ به إنه حرف واحد، ولكن الهمزة لما دخلت على الالم فكث
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ى حرفين، نحو        ع ان من الحروف عل ا آ ى، م د، فجاز فصلها في        : ليها من جهة اللفظ ال المعن ن، وق و، وم هل، ول
  .وهذا الشبه اللفظي موجوٌد في آثير من آالمهم. بعض المواضع

  .نأال ترى أن أحمد وبابه مما ضارع الفعل لفظًا، إنما روعيت به مشابهة اللفظ، فمنع ما يختص باألسماء وهو التنوي

ادل وذالذل من            ي في جن د األلف الت ا فق ه لم ك أن ذًال، وذل ومن الشبه الفظي ما حكى سيبويه من صرفههم جندًال وذل
راد       : اللفظ، أشبها اآلحاد، نحو ه ال ي العلم أن ع من وراء اإلحاطة ب علبط وخزخز، فصرفا آما صرفا، وإن آان الجمي

د، وإن آان  ظ بالواح به اللف ب ش ع، فغل ا إال الجم ع هن ى إدارة الجم ى عل ق المعن ن طري ت م د قام ة ق   .ت الدالل
ا     . وهذا الشبه اللفظي أآثر من أن أضبطه لك ظ، بم ا في اللف فكذلك جاز أن تشبه الالم لما دخلت الهمزة عليها فكثرته

  .نحو بل، وقد، ولن: جاء من الحروف على حرفين

ابهتها   ا في المصراع األول         وآما جاز الوقوف عليها مع التذآر، لما ذآرناه من مش ذلك جاز أيضًا قطعه ل، آ د وب ق
  .ومجيء ما تعرف به في المصراع الثاني، نحو ما أنشدناه لعبيد

ذآرين حرم  : "وأما قوله سبحانه  ه " آل م : "وقول اس         "آهللا أذن له ة التب زة الوصل، مخاف الهم لقطع هم ا جاز احتم ، فإنم
ة في أول         وأيضًا فقد يقطعون في المصراع ا. االستفهام بالخبر أتون بالبقي ا أصل، وي ا هو منه ة وم ألول بعض الكلم
  .المصراع الثاني

ة        ر منكر أيضًا أن يفصل الم المعرف فإذا جاز ذلك في أنفس الكلم ولم يدل على انفصال بعض الكلمة من بعض، فغي
ا هو            ك فيم م يكن ذل ا ل ة االنفصال، آم دهم في ني ا عن ة    في المصراع األول، وال يدل ذلك على أنه   .من أصل الكلم

 مجزوء الكامل : قال

 عًا نفس لست بخالدة  يا نفس أآًال واضطجا
  

  الخفيف : ومنه قول األعشى. وهو آثير
 لي وحلت علويًة بالسخال  حل أهلي ما بين درنا فبادو

  
  الطويل : وإذا جاز قطع همزة الوصل التي ال اختالف بينهم فيها، نحو ما أنشده أبو الحسن

  على حدثان الدهر مني ومن جمل  ى اثنين أحـسـن شـيمًةأال ال أر

ًا، نحو    فأن يجوز قطع الهمزة التي هي مختلف في أمرها، وهي مفتوحة أيضًا مشابهٌة لما ال يكون من الهمز إال قطع
  .إلى آخر ما ذآر، فإنه أطال، وأطاب بضعفي ما نقلنا. همزة أحمر، أولى وأجدر

الجوازم، وفي آأن من الحروف المشبهة بالفعل أيضًا، على أن الفعل بعد قد محذوف،   وقد أورده الشارح المحقق في
  .آأن قد زالت: أي

رنم،     وين الت ا تن وقد أورده ابن هشام على أن الفعل يجوز حذفه بعدها لقرينة، وفي التنوين أيضًا على أن دال قد لحقه
اد       تنوين الترنم، وهو الالحق للقوافي المطلقة بدًال من: قال ك في إنش اء، وذل واو والي حرف اإلطالق، وهو األلف وال

  .بني تميم

  .وقد صرح بذلك ابن يعيش. وظاهر قولهم أنه تنوين محصل للترنم

أحرف               ي، يحصل ب رنم، وهو التغن رنم، وأن الت ه لقطع الت ه جيء ب ين أن ره من المحقق والذي صرح به سيبويه وغي
  .أنشدوا، ولم يترنموا، جاؤوا بالنون في مكانهااإلطالق، لقبولها لمد الصوت فيها، فإذا 

  .انتهى. وآأن قدن البيت: وال يختص هذا التنوين باالسم، بدليل قوله
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 :والبيت من قصيدة للنابغة الذبياني، وهو من أوائل القصيدة، وهي

 عجـالن ذا زاٍد وغـير مـزود  أمن ال مية رائٌح أو مـغـتـدي
 وبذاك تنعاب الغـراب األسـود  زعم البوارح أن رحلتـنـا غـدًا
 إن آان تفريق األحبة فـي غـد  ال مرحبًا بـغـٍد وال أهـًال بـه

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . أزف التـرحـل
  

لقاة عليها يخاطب نفسه آالمستثب، والنون من أمن متحرآة بفتحة همزة أل الم" أمن ال مية: "قوله: قال شارح ديوانه
  .لتحذف تخفيفًا

  
  .من راح يروح رواحًا: و رائح. تقديره أم آل مية أنت رائح أو مغتد: قال األصمعي

  
  .ذهب وقت الغداة، وهو ضد الرواح: من اغتدى، أي: و مغتد

  
  .بدل منه: حاٌل من ضمير عجالن، وقيل: و ذا. من العجلة، نصبه على الحال: و عجالن

  
ة   : والزاد في هذا الموضع ليم ورد تحي وارح . صياحه : و تنعاب الغراب  . ما آان من تس ا     : و الب ارح، وهو م جمع ب

  .والعرب تتطير بالبارح وتتفاءل بالسانح. والك مياسره، يمر من ميامنك إلى مياسرك
  

ل : و الترحل . أفد وهو مثله وزنًا ومعًنى: وروى بدله. دنا: من باب فرح، أي: و أزف ى   . الرحي ر منصوب عل  و غي
  .اإلبل، واحدها راحلة من غير لفظها: و الرآاب. االستثناء المنقطع

  
  .والباء للمعية. فارق: و تزل بضم الزاي، من زال يزول زواًال، أي. جازمٌة بمعنى لم: و لما

  
  .و آأن مخففة من الثقيلة. جمع رحل، وهو ما يستصحبه اإلنسان من األثاث: و الرحال

  
ا   در، فاسمها             : قال الشارح المحقق في بابه ا ضمير شأن مق ًا ففيه ا لفظ م تعمله ا، وإذا ل ا إلغاؤه د تخفيفه األفصح عن

  .وسيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا في آأن. ضمير الشأن، والجملة المحذوفة بعد قد خبرها
  

ى حسبي، أي    ا بمعن أن وآ : ونقل ابن المال في شرح المغني عن ابن جني في الخصائص، أنه جوز أن يكون قدي هن
  .هذا آالمه. ذلك حسبي، فقدي وحده هو الخبر

  
 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والعشرون بعد الخمسمائة

  الرمل المرفل 
  منزل الدارس من أهل الحالل  يا خليلي اربعا واستخـبـرا ال

  
ا على أن الخليل استدل على أن حرف التعريف أل الم الالم وحدها، بفصل الشاعر إياها من المعرف ب   و آانت   . ه ول

  .الالم وحدها حرف تعريف لما جاز فصلها من المعرف، ال سيما والالم ساآنة
  

  .وقد تقدم بيانه ونقضه في البيت قبله
  

الملوآي     ازني المسمى ب الم       : قال ابن جني في المنصف، وهو شرح تصريف الم ى أن األلف وال د ذهب بعضهم إل ق
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تثقلة            جميعًا للتعريف بمنزلة قد في األفعال، ولكن  زة مس رت في الكالم وعرف موضعها، والهم ا آث زة لم ذه الهم ه
  .حذفت في الوصل لضرٍب من التخفيف

  
  الرجز : من ذلك قوله. والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر فصلها من الكلمة آما تفصل قد: قالوا

 بـجـل شحم إنا قد مللناه  عجل لنا هذا وألحقنا بذا ال
  

د  . ول، ثم ردها في أول الكلمة بعدفقطعها في البيت األ ألنها مرت في البيت األول، فكأنها لما تباعدت أنسيها ولم يعت
ا   . بها ى م وهذا أحد ما يدل عندي على أن ما آان من الرجز على ثالثة أجزاء، فهو بيٌت آامل وليس بنصف بيت عل

  .يذهب إليه أبو الحسن األخفش
  

داء البيت      . انيأال ترى أنه رد أل في أول البيت الث اج في ابت ألن األول بيٌت آامل قد قام بنفسه، وتمت أجزاؤه، فاحت
  .الثاني أن يعرف الكلمة التي في أوله، فلم يعتد بالحرف الذي آان فصله، ألنهما ليسا في بيٍت واحد

  
  .ولو آان هذان البيتان بيتًا واحدًا، آما يقول من يخالف لما احتاج إلى رد حرف التعريف

  
د الحرف في أول المصراع       أال م يع ترى أن عبيدًا لما جاء بقصيدة طويلة األبيات، وجعل آخر المصراع األول أل ل

  : وذلك قوله. الثاني، لما آانا مصراعين، ولم يكن آل واحد منهما بيتًا قائمًا برأسه
  منزل الدارس من أهل الحالل  يا خليلي اربعا واستخـبـرا ال

  
  : هي بضعة عشر بيتًا على هذا الطرز إال بيتًا واحدًا، وهوفطرد هذه القصيدة و

  جحفٍل آالليل خطار العوالي  فانتحينا الحارث األعرج في

  .انتهى. وقد آان أبو علي يحتج أيضًا على أبي الحسن بشيٍء غير هذا. فهذا ما عندي في هذا

ًا،         وهو أ: وقال ابن جني في باب التطوع بما ال يلزم، من الخصائص قال د جميع ديم والمول د جاء في الشعر الق ٌر ق م
ده      . مجيئًا واسعًا ا عن ى غزارة وسعة م ذلك عل ى أن   . وهو أن يلتزم الشاعر ما ال يجب عليه، ليدل ب وأورد قصائد إل

 الرمل المرفل : وعلى ذلك ما أنشدنا أبو بكر محمد بن علي عن أبي إسحاق لعبيٍد، من قوله: قال

 منزل الدارس من أهل الحـالل  ـبـرا اليا خليلي اربعا واستـخ
 قطر مغناه وتأويب الـشـمـال  مثل سحق البرد عفى بعـدك ال

 ممسكو منك بأسباب الـوصـال  ولقد يغنـى بـه جـيرانـك ال
 بين واأليام حـاٌل بـعـد حـال  ثم أودى ودهم إذا أزمـعـوا ال

 ة الرمـالجأب ذي العانة أو شا  فانصرف عنهم بعنس آالوأى ال
 خيل في األرسان أمثال السعالي  نحن قدنا من أهاضيب المـال ال
 أرض وعثًا من سهوٍل أو رمال  شزبًا يعسفن من مجـهـولة ال
 جحفٍل آالليل خطار العـوالـي  فانتجعنا الحارث األعـرج فـي
 قاربات الماء من أين الـكـالل  ثم عجناهن خوصًا آالقـطـا ال

 خيل قبًا عن يمـيٍن أو شـمـال  جالت جـولة ال نحو قرٍص يوم
 سابح األجرد ذي العقب الطوال  آم رئيٍس يقدم األلف عـلـى ال
  بيض في الروعة من حي حالل  قد أباحت جمعه أسـيافـنـا ال
 اقدم القدموس من عـم وخـال  ولنا داٌر ورثـنـاهـا عـن ال
 جد في أولى اللياليمورثونا الم  منـزٌل دمـنـه آبـاؤنــا ال

 مفردات الخيل تعدو بالـرجـال  ما لنا فيها حصوٌن غـير مـا ال
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 أنف فيه إرث مجـٍد وجـمـال  في روابي عدملي شـامـخ ال
 بالحبال موقدي الحرب ومروي  فاتبعنـا دأب أوالنـا األولـى ال

  
ه   وقال القصيدة آلها على أن آخر مصراع آل بيت منها منتٍه إلى الم ا ا  : "لتعريف، غير بيت واحد، وهو قول فانتجعن

  .إلى آخره، فسار هذا البيت الذي نقض القصيدة أن تمضي على ترتيب واحد هو الجزء" الحارث
  

ر            ي نهضته ووضعه، من غي ا ف م إال م م يتجش ه، ول ا في طبع ى م اند إل ا تس ذا الشاعر إنم ى أن ه ه دل عل ك أن وذل
ا أن   اغتصاب له وال استكراه ألجأ إليه،  ان قمن إذ لو آان ذلك على خالف ما حددناه، وأنه إنما صنع الشعر صنعًا، لك

  .انتهى. وهذا واضح. ال ينقض ذلك ببيت واحد يوهيه، ويقدح فيه
  

و . و اربعا بألف التثنية من ربع زيٌد بالمكان يربع بفتح الباء فيهما، إذا اطمأن وأقام به. مثنى خليل" يا خليلي: "وقوله
  .جمع حال بمعنى نازل: و الحالل. أمٌر مسند إلى ألف التثنيةاستخبرا 

  
اموس ي الق ت،  : الحالل: وف ة بي اس، أو مائ وت الن ة بي زول، وجماع وم الن م الق ا، وه ة فيهم ة بكسر المهمل ع حل جم

  .والمجلس، والمجتمع
  

رد : "وقوله الفتح   " مثل سحق الب خ، السحق، ب رم سحوقة بال      : إل د سحق آك الي، وق وب الب رد،  . ضم، آأسحق  الث و الب
  .غطاه تغطية ومحاه: وعفى تعفية. فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف: ثوٌب مخطط: بالضم

  
ر، أي ه: والقط ر، فاعل اه. المط ه: و مغن ى. مفعول ي   : والمغن ن غن ام م وا، أو ع م ظعن ه ث ه أهل ي ب ذي غن زل ال المن

  .الريح المعروفة: و الشمال. لمراد تردد هبوبهاالرجوع؛ وا: و التأويب. بالمكان، آرضي، إذا أقام فيه
  

  .والممسكو أصله الممسكون، حذفت نونه تخفيفًا. ، هو من غني المذآور"ولقد يغنى: "وقوله
  

ه   . الممسكو أراد الممسكون، ولكنه حذف النون لطول االسم ال لإلضافة   : قوله: قال ابن جني في المصنف دي في وعن
ة في            الحافظو  : شيٌء ليس في قوله ة الكلم ه في المصراع األول، وبقي ك أن حرف التعريف من عورة العشيرة، وذل

زة الوصل في أول      المصراع الثاني، والمصراع آثيرًا ما يقوم بنفسه حتى يكاد يكون بيتًا آامًال، وآثيرًا ما تقطع هم
  البسيط : المصراع الثاني نحو قوله

 ت عثمانااهللا أآبر يا ثارا  :لتسمعن وشيكًا في ديارآم
  

يس                 ول امرئ الق ك في الشعر آق ل، وجاء ذل اني، بخالف الخلي و الحسن الخرم في أول المصراع الث : وقد أجاز أب
  المتقارب 

  شقت مآقيهما من دبر  وعيٌن لها حدرٌة بدرة

ة طو    البيتين، ازدادت الكلم ًال، وازداد فلما آان أول الممسكو في المصراع األول وباقيه في المصراع الثاني، وهما آ
ه   . وليس الحافظو آذلك. حذف النون جوازًا ه الحذف لطول ه . فهذا فصٌل فيه لطف، وآال االسمين إنما وجب في : وقول

  .أجمعت أو ثبت عليه: من أزمعت األمر وعليه: و أزمعوا. هلك: ، أي"ثم أودى"

  .ذات حاٍل وتغير: ، أي"واأليام حاٌل: "وقوله

دها ألف مقصورة       . الناقة الصلبة: ، بالفتح"العنس" "بعنٍس آالوأى: "وقوله زة بع واو والهم تح ال وأى، بف ار  : و ال الحم
  .الحمار الغليظ: والجأب، بفتح الجيم وسكون الهمزة. الوحشي

ى، أو               : و العانة، بالنون ذآر واألنث نم لل اة الواحدة من الغ وحش، والش ع من حمر ال ا، والقطي راد هن ان، وهو الم األت
  .آذا في القاموس. المعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، والمرأة، الجمع شاءتكون من الضأن و
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جمع هضاب جمع هضبة، وهي الجبل المنبسط على وجه األرض، أو جبٌل : و أهاضيب. اسم مكان: وأهاضيب المال
  .خلق من صخرة واحدة، أو الجبل

يم والقصر   : المال : قال أبو عبيد البكري في المعجم  تح الم ىء       : بف ار طي ب، وموضع في دي و . موضٌع من أرض آل
  .جمع سعالة، وهي أنثى الغول: السعالي

مفعول يعسفن،  : و وعثًا. األخذ على غير الطريق: و العسف. الضامر اليابس: إلخ، وهو جمع شازب" شزبًا: "وقوله
من سهول، أو رمال، بيان  :وقوله. الطريق العسرة آالوعث بكسر العين: و الوعث، بالفتح. جمع أوعث بمعنى وعث

  .لقوله رعثا

م وسخرية  . أتاه طالبًا معروفه: إلخ، من انتجع فالنًا، أي" فانتجعنا الحارث: "وقوله والحارث األعرج هو    . وهنا تهك
  .وأمه مارية ذات القرطين. من ملوك لشام

اة،  : مع عالية، والعاليةالرماح، ج: و العوالي. المضطرب: و الخطار. الجيش الكثير: و الجحفل، بفتح الجيم أعلى القن
  .أو النصف الذي يلي السنان

جمع أخوص، وخوصاء، وهي : و الخوص، بالضم. عطفه بالزمام: عاج رأس البعير، أي: يقال" ثم عجناهن: "وقوله
  .معناه أيضًاو الكالل ب. اإلعياء: و األين. و القاربات، من القرب بفتحتين، وهو سير الليل لورد الغد. الغائرة العينين

ه ًا. موضع: ، بالضم"نحو قرص: "وقول ة الخصر وضمور : و قب و دق ين، وه ب، وصٌف من القبب بفتحت ع أق جم
  .البطن

رهم  : ، الرئيس"آم رئيس يقدم األلف: "وقوله وم وآبي القصير  : و األجرد . الفرس الحسن الجري   : و السابح . سيد الق
ه : و الطوال. لجري بعد الجريا: و العقب، بفتح المهملة وسكون القاف. الشعر مفعول  : بالضم بمعنى الطويل، وجمع

  .فاعله: أباحت، وأسيافنا

  .القديم، والسين زائدة: و القدموس، بالضم

  .جمع مورث، و نا ضمير المتكلم مع الغير، و المجد بالنصب مفعول: و المورثونا المجد

دل       : تح الراءو المفردات، بف. في تلك الدار: ، أي"ما لنا فيها: "وقوله ل ب دة، والخي ا زائ ا، و م التي أفردت عن غيره
  .من المفردات

ا عال من األرض       " في روابي : "وقوله ة، وهي م خ، جمع رابي ين،       . إل دال المهملت ين وسكون ال دملي بضم الع و الع
اموس    ال صاحب الق داملي مضمومات     : وضم الميم وآسر الالم، ق دامل والع دملي والع دمل والع ديم،  آل مسن   : الع ق

  .األصل: و اإلرث، بالكسر. والضخم القديم من الشجر ومن الضباب

واألولى الثانية بدل من األولى، وهي . آبائنا األقدمين: دأب عشيرتنا األولى، أي: إلخ، أي" فاتبعنا دأب أوالنا: "وقوله
  .والموقدين صفة له، أو بدل وحذفت نونه لإلضافة. اسم إشارة بمعنى أولئك

ه في الشاهد              وعبيد هو ع دمت ترجمت ين وآسر الموحدة، وهو شاعٌر جاهلي، تق تح الع بيد بن األبرص األسدي، بف
  .السادس عشر بعد المائة

وزعم الخليل أن : وهذا نصه في المسألة. البيت، هو من أبيات سيبويه" عجل لنا هذا وألحقنا: "وقوله في البيت اآلخر
ا حرٌف وا      ون بهم ين يعرف الم اللت ا منفصلة من األخرى آانفصال ألف           األلف وال د وأن، ليست واحدة منهم حد، آق

م موصولة     : االستفهام في قوله ا أن ألف اي ال  . أزيد، ولكن األلف آألف ايم، في ايم اهللا، وهي موصولة آم ى أن ق : إل
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ل   ال الخلي ة            : وق ا بمنزل الم فيه ا وأن األلف وال بن عليه م ي ك مفصولة من الرجل ول ى أن تل دلك عل ا ي ول   ومم د، ق ق
 الرجز : الشاعر

 بجـل بالشحم إنا قد مللناه  دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذال

د فعل           : قال ول ق م يق دي، ث ذآر ق ول الرجل، وهو يت ا آق ا هن ان من         . هي ه ا آ اه بشيٍء مم ذا علمن ل ه وال يفعل مث
ذآر. الحروف الموصولة م يت ي، ث ول الرجل أل وال أن ا. ويق ك، ول ون ذل معناهم يقول د س د فق ة ق الم بمنزل أللف وال

دخالن للتعريف            د، وسوف، ي ة هل، وق ًا بمنزل ا جميع ه، ولكنهم ه االسم ال يفارق انتهى  . وسوف، لكانتا بناًء بني علي
ة      : الشاهد في قوله بذال، وأراد: وقال األعلم. نصه ه من إقام اج إلي ا احت بذا الشحم، ففصل الم التعريف من الشحم لم

  .شحم لما استأنف ذآره بإعادة حرف الجرالقافية ثم أعادها في ال

  .انتهى. حسبي: بجلي آذا، أي: ومعنى بجل حسب، يقال

  .قائله غيالن بن حريث الربعي الراجز: وقال العيني. والبيت غفل لم يحل قائله

ه ا: "وقول يبويه " وألحقن ة س ي رواي ا: "ف ل   "وألزقن ه الخ ة، أراد ب اء المعجم ل بالخ ه بخ راح أبيات  ، وضبط بعض ش
  .واهللا أعلم. ولم أر ما ذآره. انتهى. وهذا أقرب إلى المعنى. والباء فيه حرف جر. المعهود

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والعشرون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  وبالنسر عندما

  
  : هو قطعة من بيت، وهو

  على قنة العزى وبالنسر عندما  أما والدماء المائرات تخالـهـا
  

  .التعريف قد تزاد في العلمعلى أن الم 
  

ه      : نسٌر: قال ابن الشجري في أماليه الى في قول ره اهللا تع د ذآ ه، وق ذرن ودًا  : "الصنم الذي آان قوم نوح يعبدون وال ت
  ".وال سواعًا وال يغوث ويعوق ونسرًا

  
  .انتهى. البيت" بالنسر عندما"و : وأدخل فيه الشاعر األلف والالم زيادة للضرورة في قوله

  
ال    : وقال ابن جني في سر الصناعة ذا البيت وق ي ه دة    : أنشدنا أبو عل الم في النسر زائ رًا     . ال ال، ألن نس ا ق وهو آم

  .بمنزلة عمرو
  

والذي يدل على صحة مذهبه . وأما الالت والعزى فذهب أبو الحسن إلى أن الالم فيهما زائدة: وقال ابن جني قبل هذا
  .ث ويعوق ونسر ومناة، وغير ذلك من أسماء األصنامأن الالت والعزى علمان، بمنزلة يغو

  
ًا        ي نقلت فصارت أعالم اس، الت فهذه آلها أعالم وغير محتاجٍة في تعرفها إلى الالم، وليست من باب الحارث والعب

ك    ى ذل دة،     . وأقرت فيها الم التعريف، على ضرٍب من توهم روائح الصفة فيها، فتحمل عل ا زائ فوجب أن تكون فيه
  .زيادتها فيها أيضًا لزومها إياها آلزوم الم اآلن والذي وبابهويؤآد 
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د    : فإن قلت و زي د حكى أب الوا للشمس     : فق ة، وق ة والفين ه فين ة  : لقيت ة واإلاله ة، بصفتين     . إاله ة، وال إاله وليست فين

  .فيجوز تعريفهما وفيهما الالم آالحارثوالعباس
  

الجواب ة، مم: ف ة واإلاله ة وإاله ة والفين انأن فين ه تعريف ب علي دهما: ا اعتق الم، واآلخر: أح األلف وال بالوضع : ب
ا اعتقب   : والعلمية، ولم نسمعهم يقولون الت وعزى بغير الم، فدل لزوم الالم على زيادتها، وأن ما هي فيه، ليس مم

  .انتهى. فيه تعريفان
  

الم في الالت وال    ة،       ومحصلة أن الالم في النسر زائدة بعد وضع العلمية، وأن ال د وضع العلمي ا عن دة فيهم عزى زائ
  .وأن الالم في الفينة واإلالهة للتعريف، وليست زائدة

  
ر المنفك إال في ضرورة،          د غي ولهذا لم ينشد الشارح المحقق البيت بتمامه لتعين الزائد الطارئ للضرورة من الزائ

  الطويل : آقوله
  شمريعلى خالٍد والقي الخمار و  عزاي شدي شدًة ال تكـذبـنـي

  
  الطويل : وبيت الشاهد أول أبيات ثالثة لعمرو بن عبد الجن، وبعده

 أبيل األبيلين المسيح بن مريما  وما سبح الرهبان في آل لـيلٍة
  حسامًا إذا ما هز بالكف صمما  لقد هز مني عامٌر يوم لعـلـٍع

  
ي،          ن األعراب ذآرة القصرية عن اب ي في الت و عل ات أب ن        آذا أنشد هذه األبي اري في مسائل الخالف، واب ن األنب واب

  .الشجري في أماليه
  

ه، والبيت الثالث جواب      : إلخ، أال" أال والدماء: "وقوله آلمة يستفتح بها الكالم، التنبيه، والواو للقسم، والدماء مقسم ب
  .المترددات، من مار الدم على وجه األرض يمور، إذا تردد: و المائرات. القسم

  
ا : و قنة العزى . و عندما المفعول الثاني. تظنها: و تخالها. ماء مائرات بدون المأما ود: ويروى ل،   . أعاله ة الجب وقن
  .دم األخوين: والعندم. البقم: و العندم. أعاله: بالضم

  
  : رواه أبو علي في الحجة

  أما ودماٍء ال تزال آأنها

ى ال     : أحدهما: وقال انتصاب عندم بأحد شيئين ان من معن ا في آ ل، واآلخر  م تقرًا      : فع ة العزى مس ى قن أن يجعل عل
ذآر        . فيكون الحال عنه ذو الحال ال ا، وإن نصبته عن المستقر ف فإن نصبت باألول فذو الحال الضمير الذي في آأنه

  .انتهى. الذي في المستقر، والمعنى على حذف المضاف، آأنه مثل عندم

ا سبح  : "وقوله دماء، و      " وم ى ال ة عل واو عاطف خ، ال ا إل ان     : م زه، والرهب ى ن ل   : مصدرية، و سبح بمعن ه، و أبي فاعل
ة، أي  : وروى. مفعوله، وفي آل ليلة متعلق بسبح ين    : في آل بيع ي األبيل ان أب اء   . وتسبيح الرهب ة، بكسر الب : و البيع

  .راهب الرهبان: و أبيل األبيلين. متعبد النصارى

ين،        راهب النص  : األبيل: قال ابن فارس، والصاغاني في العباب ي األبيل ه السالم أب انوا يسمون عيسى علي ارى، وآ
  .بدٌل أو عطف بيان له: وعيسى. ومعناه راهب الراهبين

يانهن     : و األبيل، بفتح الهمزة وآسر الموحدة، آأمير رك غش ه عن النساء وت ل    . الراهب، سمي به لتأبل ه أب والفعل من
  .يأبل إبالة، آكتب آتابة، إذا تنسك وترهب

 : الراهب، فارسي معرب، قال الشاعر وهو جاهلي: األبيل: يقي في المعربات قالوأورده الجوال
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  البيت . . . . . . . . . . . . . .  وما سبح الرهبان في آـل بـيعة
  

  الطويل : وقال اآلخر
  وما صك ناقوس النصارى أبيلها

  
  المتقارب : قال. أيبلي: وقالوا

  وصارابناه وصلب فيه   وما أيبلي على هيكـٍل
  

  .انتهى. صاحب أبيل، وهي عصا الناقوس: أيبلي: قال أبو عبيدة
  

ال   اء فيق : و األيبلي هو بتقديم المثناة التحتية الساآنة وتأخير الموحدة المفتوحة، ويجوز ضمها، ويجوز إبدال األلف ه
  .هيبلي، ويجوز إبدال الياء التحتية ألفًا فيقال آبلي

  
ذه ال اموس ه ع صاحب الق د جم الوق ات، فق أمير: لغ ل آ يس النصارى، أو : األبي ريانية، ورئ العصا، والحزين بالس

ا       اء وفتحه ل بضم الب اء، واألبي . الراهب، أو صاحب الناقوس، آاأليبلي بضم الباء وفتحها، والهيبلي واآلبلي بضم الب
  .انتهى

  
أميري،   : في العبابقال الصاغاني . ، هو من قصيدٍة لألعشى ميمون"وما أيبليٌّ على هيكل: "وقوله ي، آ قيل أراد أبيل

  .فلما اضطر قدم الياء آما قالوا أينق، واألصل أنوق
  

  الرمل : قال عدي بن زيد العبادي
 بأبيٍل آلما صلى جأر  إنني واهللا فاقبل حلفتي

  
  .ضارب الناقوس: األبيل: وقال ابن دريد

  
  : وأنشد

  وما صك ناقوس النصارى أبيلها
  

  .انتهى
  

  : ني عن ابن األثير أنه روي أيضًاونقل العي
  أبيل األبيليين عيسى بن مريما

  
  .على النسب

  
  .إلخ، هذا من قبيل التجريد، يريد أن عامرًا وجدني حسامًا في ذلك اليوم" هز مني عامر: "وقوله

  
ن والد   : آجعفر: و لعلع. لقد ذاق مني: وروى الصاغاني في العباب ال اب ٌع آخر السواد   : موضع، ق ا     لعل ر، م ى الب إل

  .بين البصرة والكوفة
  

ا استعجم للبكري      . هي من الجزيرة: ببطن فلج، وهي لبكر وائل، وقيل: لعلٌع: وقال غيره ذا في معجم م : و صمم . آ
  .صمم الرجل في األمر، إذا جد فيه: مضى، يقال

  
رة األن . آذا قال الصاغاني في العباب وغيره. واألبيات لعمرو بن عبد الجن وخي     وفي جمه ه تن ن الكلبي أن . ساب الب
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ن جرم   ن       . وهو عمرو بن عبد الجن بن عائذ اهللا بن أسعد بن سعد بن آثير بن غالب ب ن عمرو ب ن ناعصة ب وأسد ب
  .عبد الجن، آان فارسًا في الجاهلية

  
ه من فضة         : قال ه فجعلت ل ة شجاعًا، قطعت رجل وخ . ورأيت رجًال من بني عبد الجن بالكوف ٌة من قب  : و تن ل  قبيل ائ
  .اليمن

  
  .تأنيث األعز، وقد يكون األعز بمعنى العزيز، والعزى بمعنى العزيزة: تتمة العزى في األصل

  
سمرة آانت لغطفان يعبدونها، وآانوا بنوا : اسم صنم آان لقريش وبني آنانة، ويقال العزى: العزى: قال في الصحاح

دم البيت وأحرق السمرة، وهو        عليها بيتًا وأقاموا لها سدنة، فبعث رسول اهللا صلى اهللا  د فه ن الولي عليه وسلم خالد ب
  الرجز : يقول

 إني رأيت اهللا قد أهانك  يا عز آفرانك ال سبحانك

لم         ه وس لى اهللا علي ي ص ا النب ف أزاله ا، وآي رب له اذ الع بب اتخ نام، وس ار األص ن أخب يٍء م إيراد ش أس ب   .وال ب
حدثني أبي وغيره أن إسماعيل بن إبراهيم صلى  : ي في آتاب األصنامقال أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلب

اليق، ضاقت           ا من العم ان فيه وا من آ ة، ونف ؤوا مك اهللا عليهما وسلم لما سكن مكة، وولد له بها أوالٌد آثيرة حتى مل
اس الم          بالد والتم ي ال حوا ف ًا، فتفس هم بعض رج بعض داوات، وأخ روب والع نهم الح ت بي ة، ووقع يهم مك اشعل   .ع

وآان الذي سلخ بهم إلى عبادة األوثان والحجارة، أنه آان ال يظعن من مكة ظاعٌن، إال احتمل معه حجرًا من حجارة 
ا      ا وصبابًة به نهم به الحرم، تعظيمًا للحرم، وصبابة بمكة فحيثما حلوا، وضعوه، وطافوا به آطوافهم بالكعبة، تيمنًا م

ماعيل يهم إس ى إرث أب م عل ًا، وه ن : وحب ارم ة، والحج، واالعتم يم الكعب ا   .تعظ دوا م ى أن عب م إل ك به لخ ذل م س ث
ه          ان علي ا آ ى م ان، وصاروا إل دوا األوث ره، فعب استحبوا ونسوا ما آانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غي

  .األمم من قبلهم، آقوم نوح، وفيهم بقايا على دين أبيهم إسماعيل، مع إدخالهم فيه ما ليس منه

رة،               ائبة، ووصل الوصيلة، وبحر البحي ان، وسيب الس ه السالم، فنصب األوث ن إسماعيل علي ر دي فكان أول من غي
ة ى الحامي ة     : وحم و خزاع و أب امر األزدي، وه ن ع رو ب ن عم ة ب ن حارث ي اب و لح ة، وه ن ربيع رو ب   .عم

ن لحي نازعه في الوالي       . وآان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة غ عمرو ب ي إسماعيل،     فلما بل ًا ببن ل جرهم ة، وقات
  .فظفر بهم، وأجالهم عن الكعبة، ونفاهم من بالد مكة، وتولى حجابة البيت

  .إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت: ثم إنه مرض مرضًا شديدًا، فقيل له

ى    نستسقي به: فقالوا ؟ما هذه: فأتاها فاستحم بها، فبرأ، ووجد أهلها يعبدون األصنام، فقال ا عل ا المطر، ونستنصر به
  .فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة، ونصبها حول الكعبة. العدو

إساف بن يعلى، ونائلة بنت : رجٌل من جرهم، يقال له -وحدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، أن إسافًا ونائلة 
د        -زيد من جرهم    ًا ف أقبلوا حجاج يمن، ف قها في أرض ال ان يتعش وة من        وآ اس وخل ة من الن دا غفل ة، فوج خال الكعب

البيت، ففجر بها في البيت، فمسخا فوجدوهما مسخين، فأخرجوهما فوضعوهما موضعهما، فعبدتهما خزاعة وقريش، 
  .ومن حج البيت بعد من العرب

يهم من ذآ           ي ف ا بق ى م رهم، و سموها بأسمائها عل د إسماعيل وغي ا حين   وآان أول من اتخذ تلك األصنام من ول ره
  .هذيل بن مدرآة -فارقوا دين إسماعيل 

  .وينبع عرٌض من أعراض المدينة وآانت سدنته بني لحيان. اتخذوا سواعًا فكان لهم برهاٍط من أرض ينبع

  .ودا بدومة الجندل: واتخذت آلٌب

ين  خيوان من صنعا: يعوق، فكان بقريٍة لهم يقال لها: يغوث، واتخذت خيوان: واتخذت مذحج وأهل جرش ء على ليلت
  .مما يلي مكة
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بلخع، ولم أسمع حمير سمت به أحدًا، ولم أسمع له ذآرًا في أشعارها،   : نسرًا فعبدوه بأرٍض يقال لها: واتخذت حمير
  .وأظن ذلك آان النتقال حمير أيام تبع عن عبادة األصنام إلى اليهودية. وال أشعار أحد من العرب

انوا    : لهوآان لحمير أيضًا بيت بصنعاء، يقال  ذبائح، وآ ده بال رئام، بهمزة بعد الراء المكسورة،يعظمونه ويتقربوه عن
ى              . فيما يذآرون يكلمون منه ه إل ذي سار في ع من مسيره ال ه انصرف تب ذي سار في فلما انصرف تبع من مسيره ال

ام         دم رئ أمراه به ة، ف ن المدين حباه م ذان ص ران الل ه الحب دم مع راق ق ي   . الع ل ال ع، وأه ود تب   .منوته
ان        . فمن ثم لم أسمع بذآر رئام وال نسٍر في شيٍء من األشعار وال األسماء    ا آ م تحفظ العرب من أشعارها إال م ول

  .قبيل اإلسالم

  .ولم أسمع في رئام وحده شعرًا، وقد سمعت في البقية: قال هشام أبو المنذر

ه  ذرن ودًا وال سواعًا وال يغوث ويعوق     : "هذه الخمسة األصنام التي آان يعبدها قوم نوح، وذآرها اهللا في آتاب وال ت
  ".ونسرًا

  .فلما صنع هذا عمرو بن لحيٍّ دانت العرب لألصنام وعبدوها واتخذوها

ين      . وسميت العرب عبد مناة وزيد مناة. فكان أقدمها مناة د، ب ة المشلل بقدي وآان منصوبًا على ساحل البحر من ناحي
  .المدينة ومكة

  .ظمه وتذبح حوله، وآان أشد إعظامًا له األوس والخزرجوآانت العرب جميعًا تع

  .وآان أوالد معدٍّ على بقية من دين إسماعيل، وآانت ربيعة ومضر على بقية من دينه

ى أن      . وآانت لهذيٍل وخزاعة ". ومناة الثالثة األخرى: "ومناة هي التي ذآرها اهللا ا، إل ع العرب تعظمه ريش وجمي وق
  .ليه وسلم من المدينة سنة ثمان من الهجرة، وهو عام الفتحخرج رسول اهللا صلى اهللا ع

ي صلى اهللا     ى النب فلما سار من المدينة أربع ليال، أو خمس ليال، بعث عليًا إليها فهدمها وأخذ ما آان لها، فأقبل به إل
ا، أحدهما اسمه مخ            داهما له ك غسان أه ي شمٍر مل ن أب ذم، واآلخر  عليه وسلم وآان فيما أخذ سفيان آان الحارث ب

يء حين    : إن عليًا وجدهما في الفلس: إن ذا الفقار سيف عليٍّ أحدهما، ويقال: رسوب، فوهبهما لعلي، فيقال صنم لطي
  .بعثه النبي صلى اهللا عليه وسلم فهدمه

و              دنتها من ثقيف بن دها السويق، وآانت س وديٌّ يلت عن ان يه ة، وآ ثم اتخذوا الالت بالطائف، وآانت صخرًة مربع
  .ب بن مالك، وآانوا بنوا عليها بناء، وآانت قريٌش وسائر العرب تعظمهاعتا

وم    ى أسلمت      . وسمت زيد الالت، وتيم الالت، وآانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى الي ذلك حت زل آ م ت فل
  .ثقيف، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار

آمية          ثم اتخذوا العز ة الش واٍد من نخل ن أسعد، وآانت ب الم ب ى وسمي بها عبد العزى بن آعب، وآان الذي اتخذها ظ
ًا،         : يقال له ا بيت ى عليه ال، فبن ى البستان بتسعة أمي حراٌض عن يمين المصعد إلى العراق من مكة فوق ذات عرق إل

  .وآانوا يسمعون فيه الصوت

ول  وآانت أعظم األصنام عند قريش، وآانت تطوف   ة، وتق إنهن       : "بالكعب ة األخرى، ف اة الثالث والالت والعزى، ومن
  ".الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى

  .بنات اهللا، تعالى اهللا عن ذلك علوًا آبيرًا، وهن يشفعن إليه: وآانوا يقولون
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ه    زل علي وله أن ث اهللا رس ا بع ذآر و     : "فلم م ال رى ألك ة األخ اة الثالث زى ومن الت والع رأيتم ال ى أف ه األنث ة" ل   .اآلي
ه    ال ل ة     : وحمت لها قريٌش شعبًا من وادي حراض، يق ه حرم الكعب قام، يضاهون ب ه      . س ٌر ينحرون في ا منح ان له وآ

ه في                 : هداياها، يقال له د تأل ان ق ل، وآ ن نفي ن عمرو ب د ب ال زي ذلك ق ريش تخصها باإلعظام، فل الغبغب، وآانت ق
 الوافر : الجاهلية، وترك عبادة األصنام

 آذلك يفعل الجلد الصـبـور  آت الالت والعزى جميعـًاتر
 وال صنمي بني غنـٍم أزور  فال العزى أدين وال ابنتـيهـا
  لنا في الدهر إذ حلمي صغير  وال هبًال أزور و آـان ربـًا

  
 نبينا صلى وآان سدنة العزى بني شيبان، من بني سليم، وآان آخر من سدنها منهم دبية، فلم تزل آذلك حتى بعث اهللا

ا    تح دع اهللا عليه وسلم فعاب األصنام ونهاهم عن عبادتها، ونزل القرآن فيها، فاشتد ذلك على قريش، فلما آان يوم الف
ال  د، فق ن الولي د ب لم خال ه وس ي صلى اهللا علي ة فاعضدها : "النب بطن نخل جرٍة ب ى ش ق إل ة". انطل ل دبي انطلق فقت   .ف

ا  ال وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عب ا بعث           : س، ق ة، فلم بطن نخل أتي ثالث سمرات ب آانت العزى شيطانًة ت
ى    : "النبي خالد بن الوليد، قال له ا جاء     ". ائت بطن نخلة فإنك تجد ثالث سمرات، فاعضد األول ا فعضدها، فلم فأتاه

تى النبي صلى اهللا عليه فعضدها ثم أ". فاعضد الثانية: "قال. ال: قال ؟هل رأيت شيئًا: إليه عليه الصالة والسالم، فقال
  ".فاعضد الثالثة: "قال. ال: قال ؟هل رأيت شيئًا: وسلم، فقال

  
ادنها،    ان س فأتاها فإذا هي بحبشيٍة نافشة شعرها، واضعٍة ثديها على عاتقها، تصرف بأنيابها، وخلفها دبية السلمي وآ

  الطويل : فلما نظر إلى خالد، قال
  ٍد ألقي الخمار وشمريعلى خال  عزاي شدي شدًة ال تـكـذبـي
 وتنـصـري تبوئي بذلٍّ عاجًال  فإنك إن ال تقتلي اليوم خـالـدًا

  
  : فقال خالٌد رضي اهللا عنه

 إني رأيت اهللا قد أهانك  يا عز آفرانك ال سبحانك

لم ف           ه وس ي صلى اهللا علي ى النب م أت ة السادن، ث ل دبي أخبره، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا حممة، ثم عضد الشجرة وقت
  ".تلك العزى، وال عزى بعدها للعرب: "فقال

  .ولم تكن قريش ومن بمكة، يعظمون شيئًا من األصنام إعظامهم العزى، ثم الالت، ثم مناة: قال أبو المنذر

  .فأما العزى فكانت تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية

ان   م آ رون في        وآانت ثقيف تخص الالت، وآانت األوس والخزرج تخص مناة، وآله وا ي م يكون ًا للعزى، ول معظم
  .الخمسة األصنام التي رفعها عمرو بن لحي آرأيهم في هذه

ى           ٍق أحمر عل ا بلغني من عقي ان فيم ل، وآ دهم هب وآانت لقريش أصناٌم في جوف الكعبة وحولها، وآان أعظمها عن
  .هبصورة إنسان، مكسور اليد اليمنى، أدرآته قريٌش آذلك، فجعلوا له يدًا من الذ

ه ال ل ان يق ة، وآ ن مدرآ ة ب ان أول من نصبه خزيم ا: وآ ي أوله وٍب ف دح مكت بعة أق ه س ان قدام ة، وآ ل خزيم : هب
إن خرج        . ملصٌق: صريٌح، واآلخر داح، ف م ضربوا بالق ًة، ث ه هدي دوا ل وه، وإن   : فإذا شكوا في مولوٍد أه صريح ألحق
اح،     . آان ملصقًا دفعوه ى النك دحًا عل ت، وق ى المي ي     وقدحًا عل م تفسر ل ًة ل ٍر، أو أرادوا     . وثالث إذا اختصموا في أم ف

  .سفرًا، أو عمًال، أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، فما خرج، عملوا به وانتهوا إليه

دت األصنام،      ا وعب وآان لهم إساٌف ونائلة، لما مسخا حجرين، وضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهما، فلما طال مكثهم
ى اآلخر   عبدا معها، وآان أحدهم ة إل . ا بلصق الكعبة، واآلخر في موضع زمزم، فنقلت قريٌش الذي آان بلصق الكعب
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فلما ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، ودخل المسجد، واألصنام   . وآانوا ينحرون ويذبحون عندهما
ول   ا، ويق ق وزهق الباطل إن الباطل    جاء الح  : "منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهه

د اهللا السلمي    "آان زهوقا ن عب : ، ثم أمر فكفئت على وجوهها، ثم أخرجت من المسجد فحرقت، فقال في ذلك راشد ب
 الكامل 

 يأبى اإلله علـيك واإلسـالم  قالت هلم إلى الحديث فقلت ال
 بالفتح حين تكسر األصـنـام  أو ما رأيت محمدًا وقبـيلـه

  والشرك يغشى وجهه اإلظالم   أضحى ساطعًالرأيت نور اهللا
  

ولم تكن الحيض من النساء تدنو من   ؟وآان لهم أيضًا مناف، وسمت به عبد مناف، وال أدري أين آان وال من نصبه
  .أصنامهم، وال تمسح بها، إنما آانت تقف ناحيًة منها

  
هم السفر، آان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح  وآان ألهل آل داٍر من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحد

  .به، وإذا قدم من سفره آان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به
  

ون األصنام  "أجعل اآللهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيُء عجاب : "فلما بعث اهللا نبيه وأتاهم بتوحيد اهللا وعبادته، قالوا   .، يعن
ت،            واستهترت العرب في عبادتها، فمنهم اء بي ى بن ه وال عل در علي م يق من اتخذ بيتًا، ومنهم من اتخذ صنمًا، ومن ل

  .نصب حجرًا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن، ثم طاف به آطوافه بالبيت، وسموها األنصاب
  

ان     ا األصنام واألوث ل دعوه دوار   . فإذا آانت تماثي زًال أخذ       . وسموا طوافهم ال زل من افر فن ان الرجل إذا س ة  فك أربع
ل               زًال آخر فعل مث زل من إذا ن ره، ف دره، وإذا ارتحل غي افي لق ًا، وجعل ثالث أث أحجار، فنظر إلى أحسنها فاتخذ رب

  .ذلك، فكانوا ينحرون ويذبحون عند آلها ويتقربون إليها، وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها
  

إن الذين تدعون من دون اهللا : "الجن، وفيهم نزلتيعبدون  -وهم رهط طلحة الطلحات  -وآانت بنو مليح من خزاعة 
  ".عباٌد أمثالكم

  
  .وآانت من تلك األصنام ذو الخلصة، وتقدم شرحه في أوائل الكتاب في الشاهد السابع والعشرين

  
ه     ال ل ه          : وآان لمالك وملكان ابني آنانة بساحل جدة صنم، يق ٍل ل نهم بإب ل رجل م ًة، فأقب سعد، وآانت صخرًة طويل

رًا          ليقف اول حج ذهبت في آل وجه، فتن دماء، ف ه بال ها عليه، يتبرك بذلك فيها، فلما أدناها منه نفرت وآان يهراق علي
  الطويل : ال بارك اهللا فيك، إلهًا، أنفرت علي إبلي ثم انصرف، وهو يقول: فرماه به، وقال

 فشتتنا سعٌد فال نحن مـن سـعـد  أتينا إلى سعٍد ليجمع شـمـلـنـا
  من األرض ال يدعو لغيٍّ وال رشد  إال صخرًة بـتـنـوفٍة وهل سعد

  
ل      : وآان لدوس، ثم لبني منهب بن دوس، صنم يقال له لم الطفي ه وس ي صلى اهللا علي ذو الكفين، فلما أسلموا بعث النب

  الرجز : بن عمرٍو الدوسي فحرقه، وهو يقول
 ميالدنا أآبر من مـيالدآـا  يا ذا الكفين لست من عبادآـا
    إني حشوت النار في فؤادآا

  
  .ذو الشرى: وآان لبني الحارث بن يشكر من األزد صنم، يقال له

  
  .األقيصر: وآان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان، صنٌم في مشارف الشام يقال له

  
ة، فل        : وآان لمزينة صنم، يقال ٍم، من مزين د نه ن عب ادنه خزاعي ب ان س ي    نهٌم، وبه سميت عبد نهم، وآ ا سمع النب م

  الطويل : صلى اهللا عليه وسلم ثار إلى الصنم فكسره وأنشأ يقول
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 عتيرة نسٍك آالذي آنت أفعـل  ذهبت إلى نهٍم ألذبـح عـنـده
 أهذا إلٌه أبكـٌم لـيس يعـقـل  فقلت لنفسي حين راجعت عقلها
 المتفـضـل إله السماء الماجد  أبيت فديني اليوم دين محـمـٍد

  .نبي صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم وضمن إسالم قومه مزينةثم لحق بال

  .عائم بالهمزة: وآان ألزد السراة صنم، يقال له

  .سعير، وتقدم شرحه قريبًا: وآان لعنزة صنٌم، يقال له

ا            : "وآان لخوالن صنٌم، يقال له زعمهم، فم الى ب ين اهللا تع ه وب مًا بين امهم وحروثهم قس ه من أنع عميانس، يقسمون ل
  .في حق اهللا من حق عميانس ردوه عليه، وما دخل في حق الصنم من حق اهللا الذي سموه له ترآوه له دخل

  .اآلية". وجعلوا هللا مما ذرأ من الحرث واألنعام نصيبًا: "وفيهم نزل فيما بلغنا

يس ب  . وآان لبني الحارث آعبٌة بنجران يعظمونها اف وآسر    وآان أبرهة األشرم بنى بيتًا بصنعاء، سماها القل تح الق ف
ى             ذهب، وآتب إل د الخشب الم ام وجي ا بالرخ الم المشددة، بناه تح ال اف وف الالم، وضبطه صاحب القاموس بضم الق

  .إني قد بنيت لك آنيسًة لم يبن مثلها أحد، ولست تارآًا العرب حتى أصرف حجهم عن الكعبة: ملك الحبشة

ه وأم   ا     فبلغ ذلك بعض نسأة الشهور، فبعث رجلين من قوم ا فيه ى يتغوط ا حت ا أن يخرج ك     . رهم ه ذل ا بلغ ففعال، فلم
  .غضب وخرج بالفيل والحبشة، فكان من أمره ما آان

  .وإذا آان من حجارة فهو وثن. المعمول من خشٍب أو ذهٍب أو فضة صورة إنساٍن فهو صنم: قال أبو المنذر

  .ستة شواهدهذا ملخص ما ذآره من األصنام، وبقي عليه عوض وتقدم شرحه قبل هذا ب

 الكامل : و اليعبوب، وهو صنٌم لجديلة طيئ، وآان لهم صنم أخذته منهم بنو أسد، فتبدلوا اليعبوب بعده، قال عبيد

  صنمًا فقروا يا جديل وأعذبوا  فتبدلوا اليعبوب بعد إلهـهـم

  .ال تأآلوا على ذلك وال تشربوا: أي

انوا        هو صنٌم: و باجر، بالموحدة وبالجيم، قال ابن دريد ئ وقضاعة، آ آان لألزد في الجاهلية ومن جاورهم من طي
  .وهو بفتح الجيم، وربما قالوا بكسرها. يعبدونه

  الطويل : وأنشد بعده

  لحافي لحاف الضيف والبرد برده

  .وبردي برده: على أن أل في البرد عوٌض عن الضمير المضاف إليه، والتقدير

  : وتمامه

  ولم يلهني عنه غزاٌل مقنع
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  .وهو من شعٍر في الحماسة، وتقدم شرحه في الشاهد الثالث والتسعين بعد المائتين

  باب العلم

  البسيط : أنشد فيه

  وقبلنا سبح الجودي والجمد  سبحانه ثم سبحانًا نعوذ بـه

ت، فال يكون سبحان       ا في البي ًا   على أن سبحان أآثر ما يستعمل مضافًا، وإذا قطع فقد جاء منونًا في الشعر، آم علم
  السريع : معرفًا بالعلمية بل تعريفه إما باإلضافة لفظًا آسبحان اهللا، أو تقديرًا آما في قوله

  سبحان من علقمة الفاخر

  .سبحان اهللا: أي

  الرجز : وإما بالالم، وهو قليل آقوله

  سبحانك اللهم ذا السبحان

ة المطل       ى المفعولي ون ونصب عل ائر المصادر   وإذا قطع عن اإلضافة في الشعر ن ة آس ا معرف     . ق ده إم فسبحان عن
  .باإلضافة أو بالالم، وإما منكر في الشعر، وال علمية

ٍم؛         : وقريٌب منه قول الطيبي في حاشية الكشاف يس بعل تعماله مضافًا، فل ر اس اذًا، وأآث ًا إال ش ال يستعمل سبحان علم
  .ألن األعالم ال تضاف

  .لمالزمته لإلضافة: ما رد به الشارح المحقق، إال أنه قال وقد رد ابن هشام في الجامع الصغير، بعين

قال س في باب ما ينتصب من . والباعث له على المخالفة ما ذآره. هذا محصله، وهو مخالٌف لكالم سيبويه فمن بعده
ك     : المصادر على إضمار الفعل المتروك إظهاره و الخطاب أن سبحان اهللا آقول راءة اهللا من السوء،    : زعم أب ه  ب آأن

  .أبرأ براءة اهللا من السوء: يقول

  : وزعم أن مثله قول األعشى

  سبحان من علقمة الفاخر  أقول لما جاءني فخـره

د هللا   . براءًة منه: أي   .وأما التنوين في سبحان، فإنما ترك صرفه، ألنه صار عندهم معرفة، وانتصابه آانتصاب الحم
  الوافر : وزعم أن قول الشاعر

 بريئًا ما تغنثك الذمـوم  آل فجٍرسالمك ربنا في 

ك ال ينصرف   . على قوله برأتك ربنا من آل سوء . فكل هذا ينتصب انتصاب حمدًا وشكرًا، إال أن هذا ينصرف، وذل
ى      ول    : ونظير سبحان اهللا في البناء من المصادر والمجرى، ال في المعن ران، ألن بعض العرب، يق غفرانك ال  : غف

  .ال آفرًااستغفارًا : آفرانك، يريد

  : وقد جاء سبحان منونًا مفردًا في الشعر، قال الشاعر



 99

  سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به

  .انتهى آالم سيبويه. حجرًا، وسالمًا: شبهوه بقولهم

  : وقوله

  سبحان من علقمة الفاخر

نوين منها، ألنها وحذف الت. الشاهد فيه نصب سبحان على المصدر، ولزومها النصب من أجل قلة التمكن: قال األعلم
  .وضعت علمًا للكلمة، فجرت في المنع من الصرف، مجرى عثمان ونحوه، ومعناها البراءة والتنزيه

م   " سالمك ربنا: "وقوله ال األعل خ، ق ل،            : إل دًال من اللفظ بالفع ى المصدر الموضوع ب الشاهد في نصب سالمك عل
  .وقلة التمكنومعناه البراءة والتنزيه، وهو بمنزلة سبحانك في المعنى 

ى تغنثك   : ونصب بريئًا على الحال المؤآدة، والتقدير ك، ومعن ك،   : أبرئك بريئًا ألن معنى سالمك آمعنى أبرئ ق ب تعل
  .ال تلحقك صفة ذم: أي. جمع ذم: و الذموم. وهي بالثاء المثلثة

ه . والبيت ألمية بن أبي الصلت  م سبحانا   : "وقول م   " سبحانه ث ال األعل خ، ق ه    الشاهد قول  : إل ره وتنوين ه سبحانًا، وتنكي
دم في بيت األعشى        ا تق ة آم ردًا معرف ره   . ضرورة، والمعروف فيه أنه يضاف إلى ما بعده، أو يجعل مف ووجه تنكي

  .انتهى. جبالن: والجودي والجمد، بضمتين. وتنوينه أن يشبه ببراءًة ألنه في معناها

  .انتهى. نكرة فصرفه، ويجوز أن يكون صرفه للضرورةيجوز أن يكون : سبحانًا فيه وجهان: قوله: وقال ابن خلف

أن يكون هو الذي آان يضيفه في : أحدهما: سبحانًا يحتمل وجهين: وهذا من آالم أبي علي في التذآرة القصرية، قال
ك في   . ويجوز أن يكون معرفًة في األصل ثم نكر، آزيد من الزيدين. سبحانه وجاز إفراد سبحان، وإن لم يستعمل ذل

 : الم، فجاء في الشعر، آما استعمل العلم، في قولهالك

  سبحان من علقمة الفاخر
  

  .انتهى
  

  : سبحان في قول األعشى: وإلى الثاني ذهب ابن الشجري في أماليه، قال. ويكون تنوينه على األول ضرورة
  سبحان من علقمة الفاخر

  
  .فإن نكرته صرفته، آما قال أمية. لم يصرفه ألن فيه األلف والنون زائدين، وأنه علٌم للتسبيح

  
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  سبحانه ثم سبحانـًا نـعـوذ بـه

  
ذا،     وقد تقدم في الشاهد الرابع والستين بعد األربعمائة النقل عن تذآرة أبي علي ما يتعلق بتنوين سبحان بأبسط من ه

  .فارجع إليه
  

يس      سبحا: وقال ابن يعيش في شرح المفصل ه، ول راءة والتنزي اه الب ن علٌم عندنا واقع على التسبيح، وهو مصدر معن
ذلك       ة ل و معرف ذا الموضع، فه منه فعل وإنما هو واقٌع موقع التسبيح الذي هو المصدر في الحقيقة، جعل علمًا على ه

  .وال ينصرف، للتعريف وزيادة األلف والنون
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  : قال األعشى

  سبحان من علقمة الفاخر
  

إن أضفته قلت   . ينونه لما ذآرنا من أنه ال ينصرف فلم  ه تعريف        : ف ز من ة باإلضافة، وابت سبحان اهللا، فيصير معرف
  .زيدآم وعمرآم، يكون بعد يلب العلمية: العلمية، آما قلنا في اإلضافة، نحو

  
  : فأما قوله

  سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به

ان   ا وجه د          أن يكون ض  : أحدهما : ففي تنوين سبحانًا هن ا ال ينصرف في الشعر، من نحو أحم ا يصرف م رورًة آم
  .وعمر

  .انتهى. أن يكون أراد النكرة: والوجه الثاني

م ينضف       " سبحان على للتسبيح: "وقد حمل صاحب الكشف قول الزمخشري ًا سواء أضيف أو ل م مطلق ه عل . على أن
ون مع        إنه علٌم، أضيف، أو لم ي: وآذا قال الفناري في حاشية ديباجة المطول ر منصرف لأللف والن ضف، وهو غي

  .العلمية

ر قصد        ه من غي ى علميت ه عل وهذه طريقة ابن مالك، وتبعه الشارح المحقق، وهي أن العلم يجوز أن يضاف مع بقائ
ارة، وينكر       . تنكير الالم ت ه يعرف ب ل أن وال يرد بهذا على الشارح المحقق هنا، آما زعمه بعض مشايخنا، ألنه قد نق
  .تارة

إنه ممنوٌع من الصرف مع اإلضافة أيضًا، فلعله مفرع على القول بأنه، إذا لم تزل إحدى العلتين فهو غير : ا قولهوأم
  .منصرف وإن آان مضافًا

بيح،  "سبحان علم للتسبيح: "قوله: وهذه عبارة صاحب الكشف ، الظاهر من إطالقه ها هنا، وفي المفصل أنه علم للتس
بيح بمعنى قول سبحان اهللا مطلقًا، مضافًا آان أم ال، خالف ما نص عليه الشيخ ابن الحاجب  التنزيه البليغ ال التس: أي

  .أن ذلك في غير حال اإلضافة

ارك لتكون             د المع اب زي ا، وليست من ب دليلها فاإلضافة ال تنافيه ة ب والوجه ما ذهب إليه العالمة، ألنه إذا ثبتت العل
  .ولهذا لم يضف إال إلى اسم من أسمائه تعالىشاذة، بل من باب حاتم طيئ وعنترة عبس، 

  .ولو لم يحمل على ما ذآرت لم يكن لقوله سبحان علم للتسبيح في هذا الموضع معًنى

اد في األرض            بيح، وهو اإلبع ي من التس تقاق، أعن غ فمن االش ه البلي ى التنزي ى      . وأما داللته عل ه إل ه نقل ا يعطي م م ث
االسم الموضوع له خاصة، ال سيما وهو علم، يشار به إلى الحقيقة الحاضرة في  التفعيل، ثم العدول من المصدر إلى 

  .الذهن، وما فيه من قيامه مقام المصدر مع الفعل

اؤه        ه تعالت أسماؤه وعظم آبري ه في تعماله إلي ل  . ولهذا لم يجز اس ه قي ع         : وآأن درة عن جمي ذه الق ه ه ذي ل د ال ا أبع م
وهم واعترض       . صيص به إال حكمًة وصواباً النقائض، فال يكون اصطفاؤه لعبده الخ ا ت افي التعجب آم ه ال ين فالتنزي

  .انتهى. فافهم". سبحانك هذا بهتاٌن عظيم: "والتعجب ها هنا هو الوجه، بخالفه في قوله. وجعله مدارًا

أمرين        ة ب ه جواب من استشكل العلمي ه مصدر سبح إذا       : أحدهما : وقد تضمن آالم ظ، ألن دلول التسبيح لف ال  أن م ق
ظ   ه لف ا مدلول ى م ى، عل ه معًن ذي مدلول بحان ال ل س ال يصلح جع ظ، ف ه، ال اللف بحانه التنزي دلول س بحان اهللا، وم   .س
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ق              : وثانيهما ره، وطري د تنكي م ال تجوز إضافته إال بع رر أن العل د تق ه ق ما ذآره البهلوان في حاشية الكشاف من أن
  .تنكير العلم، أن يؤول بواحد من األمة المسماة به

  .وعلم الجنس مسماه شيٌء واحد ال متعدد، فال يصلح تنكيره

ه رد   : وليست من باب زيد المعارك، أي: وقول صاحب الكشف من إضافة العلم إلى ما هو متصف به معًنى، قصد ب
  .آالم الطيبي

لم تكن إضافته من وحيث آان المسمى معًنى ال عينًا، وجنسًا ال شخصًا، : وأشار أبو السعود في تفسيره لردهما بقوله
م الشخص دون       : وإنما فعل هذا، ألن نحو . قبيل ما في زيد المعارك أو حاتم طيئ ارك، ال يكون إال في عل د المع زي

  .علم الجنس

  .هذا زيد، ورأيت زيدًا آخر: طريق تنكير العلم، أن يتأول بواحٍد من األمة المسماة به، نحو: قال صاحب اللباب

لكل فرعوٍن : بمعًنى من المعاني، فيجعل بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى، نحو قولهمأو يكون صاحبه قد اشتهر 
  .موسى

ارحه ال ش م، أي: ق ر العل ق تنكي ه وطري الطريق  : قول ر ب ه ال ينك اس، فإن ن أعالم األجن ن أعالم األشخاص، ال م م
حٌد ال تعدد فيه، اللهم إال أن يوجد اسٌم األول، ألن من شرطه أن يوجد االشتراك في التسمية، والمسمى بعلم الجنس وا

  .مشترك أطلق بحسب االشتراك على نوعين مختلفين، ثم ورد االستعمال فيه مرادًا به واحٌد من المسمى به

  .بالغ في الشجاعة: فرست آل أسامٍة، أي: وأما بالطريق الثاني فال شبهة في إمكان تنكيرها، مثل أن يقال

  .له المسمى بزيد، وحينئذ يصير اسم جنس متواطئًا يدخل فيه آل من سمي بهتأوي" وزيدًا آخر: "وقوله

الم مبطٍل عادل محقٌّ    : ، أي"لكل فرعوٍن موسى: "وقوله ه، ويكون         . لكل ظ ى حال ذا عل م في ه ويجوز أن يبقى العل
ا مسمًّى بموسى، وال مسمًّى بف    . لمثل آل فرعوٍن مثل موسى: المضاف محذوفًا، أي   .انتهى . رعون وليس المراد هن

ة في             ق الماهي ه مطل راد ب ين، وي ويمكن تصوير تنكير العلم الجنسي بطريٍق آخر، وهو أن يجرد عن مالحظة التعي
  .ضمن أي فرٍد من أفراده

  .والحاصل أن القول بالعلمية مطلقًا أضيف، أو لم يضف صعب

رد عل      طى، ال ي ًة وس لوآه طريق ور بس ن األم ق، تفصى ع ارح المحق ًة    وهللا در الش ت مخالف ر، وإن آان ا ذآ ا م يه
  .للجمهور

  .فيه نزاٌع ؟بقي بحٌث في عامل سبحان، هل يجوز أن يقدر فعل أمر

ا وسبحان اهللا رب     : "ذآر السيد في شرح المفتاح في قوله تعالى ار ومن حوله فلما جاءها نوجي أن بورك من في الن
د، أي   أن قوله وسبحان بتقدير األمر، تنزيهًا له تعالى " العالمين ان والجه بيحاً  : في مقام المكالمة عن المك . وسبحه تس
  .انتهى

  .إخباٌر في معنى األمر بتنزيه اهللا تعالى، والثناء عليه في هذه األوقات": فسبحان اهللا حين تمسون"وقال القاضي، في 

زم  : وقال بعض من آتب عليه ًة واحدة، ال ينصبه    لم يجعله أمرًا ابتداًء، ألن سبحان اهللا على ما بين في النحو ل طريق
  .فعل أمر
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ر، أي    : ، قال"سبحان الذي أسرى: "وجوز األمرين أبو شامة في ر، أو خب ا فعل أم سبحوا، أو  : إن فعله المحذوف إم
  ".الحمد هللا رب العالمين: "سبح الذي أسرى بعبده، على أن يكون ابتداًء ثناًء من اهللا على نفسه، آقوله

دم شرحها مع       والبيت من أبيات لورقة بن ن ى إسالمه، تق الًال عل وفل الصحابي، قالها لكفار مكة حين رآهم يعذبون ب
  .ترجمته في الشاهد الرابع والثالثين بعد المائتين

 : وقبله

 صـمـد رب البرية فرٌد واحٌد  سبحان ذي العرش ال شيٌء يعادله
  

  .مته، وسبحنا حتى يعصمنا من الضالليريد آلما رأينا أحدًا يعبد غير اهللا، عدنا بعظ" نعوذ به: "وقوله
  

  .نعاوده مرة بعد مرة: بالدال المهملة والالم، أي" نعوذ له: "وروى الرياشي
  

الجزيرة : جبل بالموصل، وقيل: و الجودي يم    . ب يم والم د، بضم الج ة والبصرة     : و الجم ين مك ٌل أيضًا ب ومفعول  . جب
  .سبحه الجودي: سبح محذوف، أي

  
  وأنشد بعده، 

  الثامن والعشرون بعد الخمسمائة الشاهد

سبحانك اللهم ذا السبحان على أن سبحان جاء معرفًا بالالم فال يكون علمًا، فال يأتي فيه ما زعمه بعضهم من أنه علٌم 
  .و ذا بمعنى صاحب منصوب ألنه تابع للهم على المحل. ولو أضيف

 :وهذا الرجز أنشده ابن مالك في شرح الكافية، قال في نظمها

 مالبس التنوين أو مجـردا  بحان في غير اختيار أفرداس
 سبحانك اللهم ذا السبحـان  وشذ قول راجـٍز ربـانـي

  
ى  : وقال في الشرح من الملتزم اإلضافة سبحان، وهو اسٌم بمعنى التسبيح، وليس بعلم، ألنه لو آان علمًا، لم يضف إل

  .للضرورة، منونًا وغير منونوأخلي من اإلضافة لفظًا . اسم واحٍد آسائر األعالم
  

 : فالتنوين آقول الشاعر
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  سبحانه ثم سبحانـًا نـعـوذ بـه

  
  : وغير المنون، آقول اآلخر

  سبحان من علقمة الفاخر
  

بيح، فال ينصرف للع            ى التس ٌم عل ه عل وين سبحان، ألن رك تن ي أن الشاعر ت ادة   وزعم الزمخشري وأبو عل ة وزي لمي
  .األلف والنون

  
  الرجز : وليس األمر آما زعما، بل ترك التنوين ألنه مضاف إلى محذوف مقدر الثبوت، آما قال الراجز

  خالط من سلمى خياشيم وفا
  

  : وشذ دخول األلف والالم على سبحان واإلضافة إليه، فيما أنشده ابن الشجري، من قول الراجز. وفاها: أراد
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  م ذا السبحانسبحانك الله
  .انتهى

  
  .وأورده أبو حيان أيضًا في االرتشاف آما يأتي بعد هذا

  
  : وأنشد بعده

  سبحان من علقمة الفاخر
  

ان             ون آعثم ادة األلف والن ة، وزي ه من الصرف للعلمي ة سبحان بمنع ى علمي ه عل ورده الشارح  . على أنهم استدلوا ب
ل المضاف، أي   ه من التجرد عن           سبحان اهللا : المحقق بأنه من قبي ى حال ه، وأبقى المضاف عل ، حذف المضاف إلي

  .التنوين
  

ه    ال في اف ق ي االرتش ان ف و حي ه أب رد، نقل ذا ال بوق به ق مس ارح المحق وء : والش ن الس راءًة م بحان اهللا ب ى س . معن
  .ويستعمل مفردًا منونًا، وغير منون

  
  .ادة األلف والنونسبحان فهو ممنوع من الصرف عند سيبويه للعلمية وزي: فإذا قلت

  
ل  ي اللفظ    : وقي ان مضافًا ف ه حين آ ى هيئت رك عل دير، ت ذي هو  . هو مضاف في التق ٌم موضع المصدر ال وهو اس

ًة مجرى     : وقيل. التسبيح، وأصله اإلضافة، ثم استعمل مقطوعًا عنها منونًا في الشعر، وغير منون رًة جاري وضع نك
  : قال. المصادر، فعرف باإلضافة وبأل

  ك اللهم ذا السبحانسبحان
  

  .انتهى
  

  : والذي يدل عليه أنه علٌم قول الشاعر: وممن حكى ما رده الشارح، ابن الحاجب في شرح المفصل قال
  سبحان من علقمة الفاخر  قد قلت لما جاءني فخره

  
ًا إال  ولوال أنه علم لوجب صرفه، ألن األلف والنون في غير الصفات، إنما تمنع مع العلمية، وال يستع مل سبحان علم

  .وأآثر استعماله مضافًا. شاذًا
  

إن سبحان : وقيل. وإذا آان مضافًا فليس بعلم، ألن األعالم ال تضاف، وهي أعالم، ألنها معرفة، والمعرفة ال تضاف
  .انتهى. في البيت حذف المضاف إليه، وهو مراٌد للعلم به

  
  .ة و من زائدةوزعم الراغب أن سبحان في هذا البيت مضاف إلى علقم

  
  .وهو ضعيف لغًة وصناعة

  
  .أما األول فألن العرب ال تستعمله مضافًا إال إلى اهللا، أو إلى ضميره، أو إلى الرب، ولم يسمع إضافته إلى غيره

  
  .وأما صناعة فألن من ال تزاد في الواجب عند البصريين

  
م    واألصل فيه . و سبحان هنا للتعجب، ومن داخلٌة على المتعجب منه أن يسبح اهللا، عند رؤية العجيب من صنائعه، ث

  .آثر حتى استعمل في آل متعجٍب منه
  

  .سبحان من آذا، إذا تعجبت منه: العرب تقول: فقال -وتبعه صاحب العباب، نظرا إلى ظاهره  -وصاحب الصحاح 
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  : قال األعشى يذآر علقمة بن عالثة
  سبحان من علقمة الفاخر  أقول لما جاءني فخـره

  
  .انتهى. وإنما لم ينون، ألنه معرفٌة عندهم، وفيه شبه التأنيث. العجب منه إذ يفخر: يقول

  
  .ووجود الزيادة تغنى عن شبه التأنيث. وال يخفى ضعفه

  
  .والبيت من قصيدٍة لألعشى ميمون، هجا بها علقمة بن عالثة الصحابي، وفضل عدو اهللا عامر بن الطفيل عليه

  
  .ا في الشاهد الخامس والثالثين بعد المائتينوقد تقدم شرحها وسببه

  
  : وأنشد بعده

  خالط من سلمى خياشيم وفا
  

  .على أن أصله وفاها، حذف المضاف إليه، وبقي المضاف على حاله
  

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثالث واألربعين بعد المائتين
  

  الكامل : وأنشد بعده
  ي الذعردعيت نزال ولج ف  وألنت أجرأ من أسـامة إذ

  
  .تقدم شرحه في الشاهد السابع والستين بعد األربعمائة

  
  البسيط : وأنشد بعده

  ديار بكٍر ولم تخلع ولم تهب  آأن فعلة لم تمأل مواآبهـا

  .وقد تقدم شرح هذا أيضًا في الشاهد السادس والثمانين بعد األربعمائة

 الطويل: وأنشد بعده

 آاهله ديدًا بأحناء الخالفةش  رأيت الوليد بن اليزيد مبارآًا
  

  .وتقدم شرحه أيضًا في الشاهد التاسع عشر بعد المائة
  

 الطويل : وأنشد بعده
  بأبيض ماضي الشفرتين يماني  عال زيدنا يوم النقا رأس زيدآم

  
  .وهذا أيضًا تقدم شرحه في الشاهد الثامن عشر بعد المائة

  
  وأنشد بعده، 
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  د الخمسمائةالشاهد التاسع والعشرون بع

  الكامل 
 نزلت منازلهم بـنـو ذبـيان  سكنوا شبيثًا واألحص وأصبحت

 رقعوا معاوز فقده بـفـالن  وإذا فالٌن مات عن أآـرومٍة
  

ًا األول          إن فالن اني؛ ف ا في البيت الث ن السراج، آم على أن فالنًا يجوز أن يأتي في غير الحكاية، خالفًا للمصنف واب
  .سره ما بعده، و فالنًا الثاني جر بالياء، وهما وقعا في غير حكايةوقع فاعًال لفعل يف

  
م     ه اسم        : والمصنف ذهب إلى هذا في شرح المفصل قال في آخر شرح العل ة، ألن م يثبت استعمال فالن إال حكاي ول

  .النجاءني ف: قال زيد: جاءني فالن، ولكن يقال: اللفظ الذي هو علم، ال اسم مدلول العلم، فلذلك ال يقال
  

يالً          : "قال اهللا تعالى ًا خل م أتخذ فالن ي ل ى ليتن ا ويلت بيًال ي و إذن اسم االسم   "يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول س . ، فه
  .انتهى

  
  .والبيتان للمرار الفقعسي، قد سقط من بينهما بيت

  
ي    بينا أنا بحمى: وروى القالي في أماليه عن ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه األصمعي، قال ضرية، إذ وقف عل

ك أن   : فقلت. حريقيص: فقال ؟ما اسمك: غالٌم من بني أسد في أطماٍر، ما ظننته يجمع بين آلمتين، فقلت ى أهل أما آف
ا، فقلت     : فقال ؟سموك حرقوصًا حتى حقروا اسمك ه، واتصل الكالم بينن : إن السقط يحرق الحرجة فعجبت من جواب

  : فقال. افعل: قلت ؟م، أنشدنك لمرارنانع: قال. أنشدنا شيئًا من أشعار قومك
 نزلت منازلهم بـنـو ذبـيان  سكنوا شبيثًا واألحص وأصبحت

 حتى تقيم الحرب سوق طعان  وإذا يقال أتيتم لـم يبـرحـوا
 رقعوا معاوز فقده بـفـالن  وإذا فالٌن مات عن أآـرومٍة

  
ال ف. فكادت األرض أن تسوخ بي لحسن إنشاده وجودة الشعر: قال ا أصمعي   : أنشدت الرشيد هذه األبيات، فق وددت ي

  .انتهى. أن لو رأيت هذا الغالم فكنت أبلغه أعلى المراتب
  

ة   اة التحتي ى ضرية بنت       : و حمى ضرية، بفتح الضاد المعجمة وآسر الراء المهملة وتشديد المثن ذا الحمى إل نسب ه
  .ة إلى المدينة، وهي أرض آثيرة العشبربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وهو أآبر األحماء من ضري

  
ة من             اٍل من آل ناحي اه ستة أمي ان حم زاة، وآ وأول من حماه في اإلسالم عمر بن الخطاب إلبل الصدقة وظهر الغ

  .نواحي ضرية، وضرية في أوسط الحمى
  

  .دويبٌة آالبرغوث، ربما نبت له جناحان فطار: و الحرقوص، بالقاف وبالمهمالت، آعصفور
  

  .هو ما يسقط من الزند إذا قدح: قط، قال القاليو الس
  

وزناد العرب من خشب،  . الضم والفتح والكسر: في سقط النار وسقط الولد وسقط الرمل ثالث لغات: وقال أبو عبيدة
  المتقارب : وأآثر ما يكون من المرخ والعفار، ولذلك قال األعشى

  ك صادف منهن مرٌخ عفارا  زنادك خير زنـاد الـمـلـو
  

وإنما يؤخذ عود قدر شبر فيثقب في وسطه ثقب ال ينفذ، ويؤخذ عود آخر قدر ذراع فيحدد طرفه، فيجعل ذلك المحدد 
  .فاألعلى زند، واألسفل زندة. في ذلك الثقب، وقد وضعه بين رجليه، فيديره ويفتله فيوري نارًا
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ه حراج وأحراج     : و الحرجة، بفتح الحاء والراء المهملتين بعدهما جيم، قال القالي ف، وجمع ر الملت   .هو الشجر الكثي
  الرجز : قال العجاج

  يكون أقصى شله محرنجمه  عاين حيًا آالحراج نعـمـه
  

و . طرده: و شله. أبعد: و أقصى. اإلبل: و النعم. ويعني بالحي قومه بني سعد. عاين هذا الجيش الذي أتانا حيًا: يقول
  .بعضمبرآه حيث يجتمع بعضه إلى : محرنجمه

  
ول . والمعنى أن الناس إذا فوجئوا بالغارة طردوا إبلهم، وقاموا هم يقاتلون، فإن انهزموا آانوا قد نجوا بها فهؤالء  : يق
  .انتهى. من عزهم ومنعتهم ال يطردونها، ولكن يكون أقصى طردهم أن ينيخوها في مبرآها ثم يقاتلوا عنها

  
  .اسم ماٍء لبني تغلب: مة وفتح الموحدة وآخره ثاء مثلثة، وهو بضم الشين المعج"سكنوا شبيثًا: "وقوله

  
  الطويل : قال الجعدي وذآر آليبًا لما طعنه جساس
  من الماء وامننها علي وأنعم  فقال لجساس أغثني بشـربٍة

 مترسم وبطن شبيٍث وهو ذو  تجاوزت األحص وماءه: فقال
  

 الطويل : تموقال عمرو بن األه. موضع الماء لمن طلبه: مترسم، أي
 وإال فنبئ من لقيت مكانـي  فقال لجساس أغثني بشـربٍة

 وبطن شبيٍث وهو غير دفان  تجاوزت األحص وماءه: فقال
  

ين،  . مندفة، قد درس مواضعها: يقال ماء دفن ومياٌه دفان، أي: قال السكري. آذا في المعجم للبكري واألحص بمهملت
ه  ي معجم ري ف ال البك ل : ق ى وزن أفع و عل ر   ه وتهم بك ع إخ ائعهم م ه وق ت في ب، آان ي تغل   .، واٍد لبن

  الكامل : قال مهلهل
 فيض الدموع بأهلـه الـدعـس  وادي األحص لقد سقاك من العدى

  
  .من منازل بكر: و الدعس

  
  الكامل : وقال جرير

 بالدي هيهات من بلد األحص  سادت همومي باألحص وسادي
  

  .انتهى. بيعةوباألحص قتل جساس بن مرة، آليب بن ر
  

ال       "تجاوزت األحص وشبيثًا: "وقوله ه، ق ه، أورده الزمخشري في أمثال د فوت : ، صار مثًال يضرب لطالب الشيء بع
  .هما ماءان

  
ه         ه وب ا طعن يبان، فلم ن ش ن ذهل ب وأصله أن جساس بن مرة لما رآب ليلحق آليبًا أردف خلفه عمرو بن الحارث اب

  الطويل : رمٌق، قال له
 تعودها فضًال علي وأنعـم  ساس منك بشربٍةأغثني يا ج

  
إنك تباعدت عن موضع سقياك ثم نزل عمٌرو فحسب أنه يسقيه، فلما : أراد. تجاوزت األحص وشبيثًا: فقال له جساس

  البسيط : علم أن نزوله لإلجهاز عليه قال
  آالمستجير من الرمضاء بالنار  المستجير بعمٍرو عند آربـتـه
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وع الماضي      : إلخ، بنو ذبيان اسم أصبحت، وجملة نزلت" و أصبحت، نزلت ه يجوز وق خبرها، وتقدم من الشارح أن
  .خبرًا لألفعال الناقصة

  
ال الشجاعة          " وإذا يقال أتيتم: "وقوله ى آم ه عل يد، لداللت ذي أعجب األصمعي والرش تم . إلخ، هذا البيت هو ال : و أتي

  .زال من مكانه: وبرح الشيء، من باب تعب، براحًا. م بمجيء العدودهيت: بالبناء للمفعول يستعمل في المكروه، أي
  

  .المطاعنة بالرمح: و الطعان. الخيل بدل الحرب: وروى
  

ه ة: "وقول ة، أي"عن أآروم ال محذوف ة بح زة، أي: ، عن متعلق ة بضم الهم ل، : منصرفًا عن أآروم ٍر جمي عن ذآ
  .العجبواألآرومة من الكرم، آاألعجوبة من . ومنقبٍة آريمة

  
ه اوز: "وقول وا مع ًة،  " رقع ان القطع خرق ع، إذا جعلت مك اب نف ًا من ب وب رقع اف، من رقعت الث وا بالق خ، رقع إل

  .هي الثياب الخلقان: واسمها رقعة، و المعاوز، قال القالي
  

اوز  : المعوزة والمعوز بكسر أولهما: وفي الصحاح د . الثوب الخلق الذي يبتذل، والجمع مع دًا   مصدر  : و الفق ه فق فقدت
  .إذا مات منهم سيد، أقاموا موضعه سيدًا آخر: يقول. من باب ضرب، إذا عدمته

  
ى           راء األول يم وتشديد ال تح الم ة، بف ة األموي وينسب  . و المرار الفقعسي األسدي هو شاعر إسالمي من شعراء الدول

وتقدمت ترجمته في  . وهو جده األعلى تارة إلى فقعس وهو أحد آبائه األقربين، وتارة إلى أسد بن خزيمة بن مدرآة،
  .الشاهد التاسع والتسعين بعد المائتين

  
رح  ي نسخ الش ود ف رار   : والموج عراء الم ن الش يس م ي، إذ ل ن الفقعس ف وتصحيٌف م و تحري ي، وه رار العبس الم

وا قبيلت              ان أخوان أب ًا وذبي إن عبس ان، ف و ذبي ازلهم بن ه نزلت من ى قول النظر إل ا   العبسي، وآأنه حرف ب ا ابن ين، وهم
  .بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر

  
  .واهللا أعلم. ويدل أيضًا لما قلنا حكاية األصمعي، إذ وقف على غالٍم من بني أسد، وفيها أنشدك لمرارنا

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالثون بعد الخمسمائة

  البسيط 
 حـتـى مـا أآـاد أدانوبالـدين   أخذت بعين المال حتى نـهـكـتـه

 وفـالن ورد فـالٌن حـاجـتـي  وحتى سألت القرض عند ذوي الغنى
  

  .لما تقدم قبله، فإن فالنًا فاعل رد، وهو في غير حكاية
  

ي،    : روى أبو الفرج األصبهاني في األغاني بسنده، قال ن أوٍس المزن مر عبيد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بمعن ب
م دينك  : قال. ضعف بصري، وآثر عيالي، وغلبني الدين: فقال له ؟يا معن آيف حالك: ال لهوقد آف بصره، فق  ؟وآ

  : قال ؟آيف أصبحت يا معن: فبعث بها إليه، ثم مر من الغد، فقال له. عشرة آالف درهم: قال
  البيتين . . . . . . . . . . . . .  أخذت بعين المال حتى نهكـتـه

  
د اهللا ه عبي ال ل أي شيٍء لألهل   اهللا: ق ديك، ف ى انتزعت من ي ا حت ا لكته ًة، فم األمس لقم ك ب ا إلي ا بعثن تعان، إن المس

 الطويل : والقرابة والجيران، وبعث إليه بعشرة آالف درهٍم أخرى، فقال معٌن يمدحه
 يمج الندى منها البحور الفـوارع  إنك فـرٌع مـن قـريٍش وإنـمـا
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 لهم وسقايات الحجـيج الـدوافـع  ثووا قادًة للناس بـطـحـاء مـكة
  على حادثات الدهر العيون الدوامع  فلما دعوا للموت لم تبك مـنـهـم

وعين  . أخذ الخطام، وأخذ به، على زيادة الباء، أو أخذت مضمن معنى تصرفت : أخذت بعين المال إلخ، يقال: "قوله
  .بمعنى الغاية و حتى هنا. نقده، فإن العين له معاٍن منها النقد: المال هنا

رح،    : و نهكته اب ف أتلفته ومزقته، وهو من نهكته الحمى، إذا جهدته وأضنته ونقصت لحمه، جاء من باب نفع ومن ب
  .تصرفت بالمال النقد، وأسرفت فيه إلى أن فني: يقول. لبسته حتى خلق: أو من باب نهكت الثوب من باب نفع

ي من يقرضني          : أيمعطوف على قوله بعين المال، " وبالدين: "قوله ا بق ى م ا حت ا ومن هن دين من هن و . وأخذت ال
  .أآاد بفتح الهمزة بمعنى أقرب

  .قارب الفعل: آاد يفعل آذا يكاد، من باب تعب: قال في المصباح

اه، فعلت       : قال اللغويون: قال ابن األنباري ا آدت أفعل معن ل، وم آدت أفعل، معناه عند العرب قاربت الفعل ولم أفع
ون   : "وهو آذلك، وشاهد قوله تعالى: قال األزهري. ءبعد إبطا ادوا يفعل ا آ ا        ". وم ى م ا آدت أفعل بمعن د يكون م وق
  .انتهى. قاربت

  .وهذا األخير هو المراد هنا

ال جماعة  : مجهول دنته بمعنى أقرضته، قال صاحب المصباح: و أدان ال    : ق ديًا، فيق ًا ومتع ه،  : يستعمل دان الزم دنت
ى       إذا أقرضته، فهو مد ه عل ًا، ومن يعطي ه الزم ى آون ين ومديون، واسم الفاعل دائن فيكون الدائن من يأخذ الدين عل

  .دنته أقرضته، ودنته استقرضت منه: وقال ابن القطاع. آونه متعديًا

دين  : وقال ابن قتيبة ن السكيت أيضاً    . ال يستعمل دان إال الزمًا فيمن يأخذ ال ال اب و    : وق دان الرجل إذا استقرض، فه
  .وآذلك قال ثعلب، ونقله األزهري أيضًا. دائن

إذا أردت            ذا الفعل الزم، ف دٍّ، وه ا يكون من فعل متع وعلى هذا فال يقال منه مدين وال مديون، ألن اسم المفعول إنم
  .انتهى. قاله أبو زيد، وابن السكيت، وابن قتيبة، وثعلب. أدنته وداينته: التعدي قلت

رك     إل" وحتى سألت القرض: "وقوله ه غي ا تعطي خ، سألت هنا بمعنى طلبت، و القرض، بفتح القاف وآسرها، وهو م
ر   . من المال لتقضاه والفرق بينه وبين الدين أن الدين أعم منه، يكون ثمن مبيع وغيره، والقرض خاصٌّ بالنقد من غي

  .ربح

روق  " ورد فالن: "وقوله ة  إلخ، معطوف على سألت، قال أبو هالل العسكري في آتاب الف ر    : في اللغ ين الفق رق ب الف
ل،      : والحاجة أن الحاجة هي القصور عن المبلغ المطلوب، ولهذا يقال ى عق اج إل الن يحت ة، وف الثوب يحتاج إلى خرق

  .والفقر خالف الغنى. وذلك إذا آان قاصرًا غير تام

ة      : فأما قولهم ل حقيق ى عق اج إل تعارة، ومحت و اس نقص وا   . مفتقر إلى عقل فه ين ال رق ب نقص سبب   : لحاجة والف أن ال
  .الحاجة، والمحتاج يحتاج لنقصه، والنقص أعم من الحاجة، ألنه يستعمل فيما يحتاج وفيما ال يحتاج

  .من الك اللقمة يلوآها لوآًا، إذا مضغها" فما لكتها: "وقوله

  .إلخ، هو مخروم" إنك فرع من قريش: "وقوله

  .وع الشجرة، وهي أغصانهاوالفرع مستعار من فر. وإنك بالواو فال خرم: ويروى
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نهم : وفي الصحاح ه    . هو فرع قومه للشريف م اء من في ه  : ومج الم دى . رمى ب اٍن،     : و الن ق لمع أصل المطر، ويطل
  .ما أصاب من بلل: والندى. أصابه نًدى من طلٍّ ومن عرق، وندى الخير وندى الشر، وندى الصوت: يقال

وشبه . وضمير منها لقريش. ذي يسقط أوله، فهو السدى بالقصر أيضًاما سقط آخر الليل نًدى، وأما ال: وبعضهم يقول
  .جمع فارع، وهو العالي: و الفوارع. أجوادهم وآرماءهم بالبحور

وا " ثووا قادة الناس: "وقوله ال صاحب المصباح   . إلخ، ثوى هنا متعدٍّ بمعنى سكنوا ونزل ه، أي   : ق ان وفي وى بالمك : ث
ادةً    :و قادة. أقام، وربما تعدى بنفسه اس قي م      . جمع قائد، من قاد األمير الجيش والن ووا، و له ة مفعول ث و بطحاء مك

  .جمع دافع: خبر مقدم، و الدوافع مبتدأ مؤخر

اج          : يقال ل النت أ في ضرعها قبي دفع اللب ي ت دفاع، وهي الت ة وم ى مع   . شاٌة أو ناقة دافٌع ودافع قاية،  . وفي بمعن و الس
اس: بالكسر قي الن ذ لس يج .الموضع يتخ اٌج: و الحج ع ح ه. جم وا للموت: "وقول ا دع ول" فلم اء للمفع يصفهم . بالبن

  .إن طلبوا للحرب لم تدمع لهم عيٌن خوفًا من القتل: بالشجاعة، يقول

ة      ذه األم ر ه اس حب ن العب ال  . و عبيد اهللا بن العباس هو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أخو عبد اهللا ب ق
ر، وسعيد      : أجواد الحجاز ثالثة في عصر واحد: لعقد الفريدابن عبد ربه في ا ن جعف د اهللا ب اس، وعب عبيد اهللا بن العب

  .بن العاص

ى             ا عل ى الطرق، وأول من حي د عل ه، وأول من وضع الموائ فمن جود عبيد اهللا بن العباس أنه أول من فطر جيران
 الطويل : وفيه يقول شاعر المدينة. طعامه، وأول من أنهبه

 وحلوًا ولحمًا تامكًا ومـمـزعـا  السنة الشهباء أطعمت حامضًا وفي
 إذا المحل من جو السماء تطلعـا  وأنت ربيٌع لليتامـى وعـصـمٌة

 أجـمـعـا وغيثًا ونورًا للخالئق  أبوك أبو الفضل الذي آان رحـمًة

ه بصره   . يدًا، وقد احتجت إليهايا ابن عباس، إن لي عندك : أنه أتاه رجٌل وهو بفناء داره، فقال: ومن جوده فصعد في
ال  م ق ه، ث م يعرف دنا: وصوبه فل دك عن ا ي ال ؟م د   : ق ا، والشمس ق ن مائه ك م تح ل ك يم زم وغالم ًا بزم ك واقف رأيت

  .صهرتك، فظللتك بطرف آسائي حتى شربت

م  مائتا دينا: قال ؟ما عندك: ثم قال لقيمه. إني ألذآر ذلك، وإنه يتردد بين خاطري وفكري: قال . ر وعشرة آالف دره
  .ادفعها إليه، وما أراها تفي بحق يده عندنا: قال

دًا      : قال له الرجل ين واآلخرين، محم يد األول د س واهللا لو لم يكن إلسماعيل ولٌد غيرك لكان فيه ما آفاه، فكيف وقد ول
م شفع بك وبأبيك ومن جوده أيضاً        ن ع     : صلى اهللا عليه وسلم، ث ة حبس عن الحسين ب ا السالم    أن معاوي ي عليهم ل

  .لو وجهت إلى ابن عمك عبيد اهللا، فإنه قدم بنحٍو من ألف ألف درهم: صالته حتى ضاقت عليه حاله، فقيل

وأين تقع ألف ألٍف من عبيد اهللا، فواهللا لهو أجود من الريح، إذا عصفت، وأسخى من البحر، إذا زخر     : فقال الحسين
ا   ثم وجه إليه مع رسوله بكتاٍب ذآر فيه حبس معاوية عنه صالته، وضيق حاله، وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم، فلم

ال    -وآان من أرق الناس قلبًا وألينهم عطفًا  -قرأ عبيد اهللا آتابه  م ق اه، ث ا اجترحت      : انهملت عين ة مم ا معاوي ك ي ويل
ال يداك من اإلثم، حين أصبحت لين المهاد، رفيع العماد، والحسين يشكو ضيق الحال، وآثرة ا ه   : لعي ال لقهرمان م ق : ث

ك وإال            ه ذل إن أقنع الي، ف ي شاطرته م ره أن ة، وأخب وب وداب احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب، وث
  .فارجع واحمل إليه الشطر اآلخر

ا       : قال له القيم وم به ن تق ي عليك من أي ال  ؟فهذه المؤن الت ك        : ق ه حال يم ب ى أمر تق ك دللتك عل ا ذل ا أ . إذا بلغن ى  فلم ت
  .إنا هللا، حملت واهللا على ابن عمي، وما حسبته يتسع لنا بهذا آله: الرسول برسالته إلى الحسين، قال



 110

  .وهو أول من فعل ذلك في اإلسالم. فأخذ الشطر من ماله

ًة من ذهب وفضة،           : ومن جوده كًا، وآني رة، ومس ًال آثي روز حل دايا الني أن معاوية أهدى إليه وهو عنده بالشام من ه
ال  ؟هل في نفسك منها شيءٌ : ها مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب، وهو ينظر إليها، فقالووجه : فق

ال         د اهللا، وق ا السالم فضحك عبي وب من يوسف عليهم ا   : نعم، واهللا إن في نفسي منها ما آان في نفس يعق فشأنك به
  .فهي لك

ال د عل : ق ة فيج ك معاوي غ ذل داك، أخاف أن يبل ك ف ال. يجعلت ان  : ق إذا ح ازن، ف ى الخ ا إل ك وادفعه ا بخاتم فاختمه
ى أراك   : فقال الحاجب. خروجنا حملها إليك ليًال واهللا لهذه الحيلة في الكرم أآثر من الكرم، ولوددت أني ال أموت حت

  .مكانه يعني معاوية

  .وال ننقض ما أآدنا دع عنك هذا الكالم فإنا قوٌم نفي بما وعدنا،: فظن عبيد اهللا أنها مكيدة منه، قال

ائًال ألف    : أنه أتاه سائل، وهو ال يعرفه، فقال له: ومن جوده أيضًا تصدق، فإني نبئت أن عبيد اهللا بن عباس أعطى س
  .فيهما: قال ؟أين أنت منه في الحسب أم آثرة المال: قال ؟وأين أنا من عبيد اهللا: فقال له. درهم، واعتذر إليه

يباً     أما الحسب في الرجل ف: قال ت، وإذا فعلت آنت حس ذر     . مروءته وفعله، وإذا شئت فعل م، واعت فأعطاه ألفي دره
ٌر           : إليه من ضيق الحال، فقال له السائل وم خي ه، وإن آنت هو فأنت الي ر من اس فأنت خي ن عب إن لم تكن عبيد اهللا ب

ا      هذه هزة آريٍم حسيب، واهللا لقد نقرت : فأعطاه ألفًا أخرى، فقال السائل. منك أمس ا في قلبك فم ي، فأفرغته حبة قلب
يا ابن عم رسول اهللا، : أنه جاءه رجٌل من األنصار، فقال: ومن جوده أيضًا. أخطأت إال باعتراض الشك من جوانحي

  .إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سميته باسمك تبرآًا مني به، وإن أمه ماتت

ال    . لك األجر على المصيبة  بارك اهللا لك في الهبة، وأجزل: فقال عبيد اهللا ه، وق ا بوآيل م دع ق الساعة فاشتر    : ث انطل
  .للمولود جاريًة تحضنه، وادفع إليه مائتي دينار للنفقة على تربيته

  .عد إلينا بعد أيام فإنك جئتنا، وفي العيش يبس، وفي المال قلة: ثم قال لألنصاري

وك     لو سبقت حاتمًا بيوٍم واحد ما ذآرته الع: قال األنصاري ا أشهد أن عف ًا، وأن رب أبدًا، ولكنه سبقك، فصرت له تالي
  .أآثر من مجهوده، وطل آرمك أآثر من وابله

ن ذؤيب      ة ب ن ثعلب وأما معن بن أوس المزني فهو ابن أوس بن نصر بن زياد بن اسعد بن أسحم بن ربيعة بن عداء ب
  .ضربن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن م

  .آذا في جمهرة األنساب للكلبي. ومزينة بالتصغير، هي أم عمرو بن أد بن طابخة

  .وروى في األول عدي بتشديد الياء. وعداٌء في الموضعين بالكسر والمد والتخفيف. وأسحم بالمهملتين

ة، ولد مدائح و معٌن شاعر مجيٌد فحل من مخضرمي الجاهلية واإلسالم، أورده ابن حجر في المخضرمين من اإلصاب
  .في أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم وعمر إلى أيام الفتنة بين عبد اهللا بن الزبير ومروان بن الحكم

آان اشعر الجاهلية منهم، وهو زهير، وآان اشعر اإلسالم منهم، وهو  : وآان معاوية يفضل مزينة في الشعر، ويقول
  .آعب بن زهير

ٌت         روى صاحب األغاني أن معن بن أوس آا بعض عشيرته بن د ل ربيتهن، فول ه وت ن مئناثًا، وآان يحسن صحبة بنات
 الطويل : فكرهها، وأظهر جزعًا من ذلك، فقال معن
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  وفيهن ال تكذب نساٌء صوالح  رأيت رجاًال يكرهون بناتهـم
 ونـوائح نوادب ال يمللـنـه  وفيهن واأليام يعثرن بالفتـى

  
  .ب على أن فيه االعتراض بين المبتدأ والخبروالبيت الثاني من أبيات مغني اللبي

  
دير، أحد     : قال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي بعد إيراد هذين البيتين و ن الغ أنشد صاعد بن الحسن لحسان ب
  : بني عامر شعرًا، فيه البيت األول من هذين البيتين، وهي أبيات منها

 للمـوت غـاٍد ورائح غدًا بل غٌد  ألي زماٍن يخبأ المرء نـفـعـه
 أقل إذا رصت عليه الصـفـائح  إذا المرء لم ينفعك حيًا فنفـعـه
 وهن البواآي والجيوب النواضج  رأيت رجاًال يكرهون بنـاتـهـم

 وتسلو عن المال النفوس الشحائح  وللموت سوراٌت بها تنقض القوى
  الضرائح بل النأي ما ضمت عليه  وما النأي بالبعد المفرق بـينـنـا

  
ده       ه وول ده عدة من آل بيت ًا وعن نكم أحسن شعٍر سمعه       : وروى أن عبد الملك بن مروان، قال يوم ٍد م ل آل واح . ليق

ك    د المل ال عب أشعرهم، واهللا،  : فذآروا المرئ القيس، واألعشى، وطرفة، فأآثروا حتى أتوا على محاسن ما قالوا، فق
  الطويل : الذي يقول

 بحلمي عنه وهو ليس له حـلـم  ضغـنـهوذي رحٍم قلمت أظفار 
 قطيعتها تلك السفاهة والظـلـم  إذا سمته وصل القرابة سامـنـي
 وليس الذي بيني آمن شأنه الهدم  فأسعى لكي أبني ويهدم صالحـي
 وآالموت عندي أن يحل به رغم  يحاول رغمي ال يحـاول غـيره
 لى الـولـد األمعليه آما تحنو ع  فما زلت في ليٍن له وتعـطـٍف
  وإن آان ذا ضغٍن يضيق به الحلم  ألستل منه الضغن حتى سللـتـه

  
  .معن بن أوس المزني: قال ؟ومن قائلها يا أمير المؤمنين: قالوا

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والثالثون بعد الخمسمائة

  البسيط 
  على هٍن وهٍن فيما مضى وهن  اهللا أعطاك فضًال من عطـيتـه

  
  .على أنه قد يكنى ب هن عن العلم آما هنا

  
ة        : وهذا من شرح المفصل البن الحاجب، وعبارته ن هرم ول اب ه لغرٍض، آق راد التصريح ب وقد يكنى بهن عما ال ي

  : يخاطب حسن بن زيد
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  الـلـه أعـطـاك فـضـــًال

  .سن بن حسن، آأنهم آانوا وعدوه شيئًا فوفى به حسنيعني عبد اهللا وحسنًا وإبراهيم، بني ح

ال الهروي  : وقال أحد شراح أبيات اإليضاح للفارسي. انتهى. يكنى به عن األعالم أيضًا: ومن ثم قال بعضهم هن  : ق
  .ولم يخص جنسًا من غيره. وهنة آناية عن الشيء ال تذآره باسمه
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ل     هذا : تقول: وقال أبو الحسن األخفش في األوسط له ه قي ة، آأن ة بنت هن : فالن بن فالن، وهذا هن بن هن، وهذه هن
ة يمدح    . هذا زيد بن عمرو فلم يذآره، فوضع بأنها يكنى بها عن األعالم ن هرم وهو صحيح، ويدل على ذلك قول اب

 : حسن بن زيد

  البيت . . . . . . . . . . . . .  اهللا أعطاك فضًال من عطيتـه
  

ي راهيم وع: يعن نًا وإب ن   حس ه حس وفى ب يئًا ف دوه ش انوا وع أنهم آ ن، وآ ن حس ن ب ي حس د اهللا، بن ه. ب ى آالم   .انته
  : الهن يطلق، ويراد به الحقير، قال الشاعر: وقال الشنواتي في حاشية األوضح
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  الـلـه أعـطـاك فـضـــًال

  
  .انتهى .يعني على أقوام هم بالنسبة إليك صغاٌر محتقرون

  
و   : والبيت من أبيات ثالثة رواها أبو العباس أحمد بن يحيى، الشهير بثعلب في أماليه، قال دثنا أب أخبرنا محمد، قال ح

ال : أخبرني أبو سلمة، قال: قال حدثني عمر بن شبة قال: العباس ن   : أخبرني ابن زبنج راوية ابن هرمة، ق أصابت اب
دًا ورآبت    . ذهب فتكار لي حمارين إلى ستة أميال، ولم يسم موضعاً ا: هرمة أزمٌة؛ فقال لي في يوم حارٍّ فرآب واح

  .واحدًا، ثم سرنا حتى انتهينا إلى قصور حسن بن زيد ببطحاء ابن أزهر، فدخلنا مسجده
  

ه   ولى ل ه        . أذن: فلما زالت الشمس، خرج علينا مشتمًال على قميصه، فقال لم ال ل م ق ة، ث ا آلم م يكلمن م ل أذن ث م : ف . أق
ا  : قال ؟مرحبًا بك أبا إسحاق، حاجتك: أقام فصلى بنا، ثم أقبل على ابن هرمة، فقالف نعم، بأبي أنت وأمي، أبياٌت قلته
أخلفوه   - يئًا ف دوه ش ن، وع ن حس ن ب و حس راهيم، بن ن، وإب ن، وحس ن حس د اهللا ب ان عب د آ ال -وق ا: فق   .هاته

  : فأنشد
  التي جمعت في قرنينبلي الصياب   أما بنو هاشٍم حولي فقـد قـرعـوا
 إال عوائد أرجوهن مـن حـسـن  فما بيثرب منهـم مـن أعـاتـبـه
 وهـن على هٍن وهٍن فيما مضـى  اهللا أعطاك فضًال مـن عـطـيتـه

  
ار  : قال ؟حاجتك: قال ة دين ال . البن أبي مضرس علي خمسون ومائ ه   : ق ولى ل ال لم ة،      : فق ذه البغل ثم، ارآب ه ا هي أب

  .مضرس، وذآر حقهفأتني بابن أبي 
  
ة  : فما صلينا العصر حتى جاء به، فقال له: قال ن هرم ال  ؟مرحبًا بك يا ابن أبي مضرس، أمعك ذآر حقٍّ على اب : فق
  .فمحاه: قال. فامحه: قال. نعم
  

 يا هيثم بع ابن أبي مضرس من تمر الخانقين بمائة وخمسين دينارًا، وزده في آل دينار ربع دينار، وآل البن: ثم قال
  .هرمة بخمسين ومائة دينار تمرًا، وآل البن زبنج بثالثين دينارًا تمرًا

  
ال      : قال ه، فق ه وعمومت ه الشعر، فغضب ألبي : فانصرفنا من عنده؛ فلقيه محمد بن عبد اهللا بن حسن بالسيالة، وقد بلغ

  : أيا ماص بظر أمه أأنت القائل
  على هن وهن فيما مضى وهن

  
  البسيط : ولكني الذي أقول لك ال، واهللا بأبي أنت،: قال

  نرجو عواقبها في آخر الزمن  ال والذي منه نعمٌة سلـفـت
 وال تعمده قولي وال سنـنـي  لقد أبنت بأمٍر ما عمـدت لـه

 وقد رميت بريء العود باألبن  فكيف أمشي مع األقوام معتدًال
 الهجـن إذا القتام تغشى أوجه  ما غيرت وجهه أمٌّ مهـجـنٌة
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  .انتهى ما رواه ثعلب. وأم الحسن أم ولد: الق

ن حسن  : قال أصحاب األغاني ا أراد  : ويروى أن ابن هرمة لما قال هذا الشعر في حسن بن زيد قال عبد اهللا ب واهللا م
  .الفاسق غيري، وغير أخوي حسن وإبراهيم

ذر، فنحي وط     اه يعت ه، فأت ه، وغضب علي ه عن ًا، فقطع ه رزق د اهللا يجري علي ان عب وه وآ اًال أن يكلم رد، فسأل رج
د اهللا                 ا رآه عب ه فلم ى زربيت د اهللا عل يًة وعب م مر عش ا شاء اهللا، ث ه، فمكث م ه وخاف فردهم، فيئس من رضاه فاجتنب

ه            ال ل ردوه، وق ه ف د اهللا وأمر ب ه عب رق ل ول   : تضاءل وتصاغر وأسرع في المشي، ف ا فاسق، تق ى هن وهن    : ي عل
ى أخوي   ال  ؟أتفضل الحسن علي وعل ارون،           : فق ان وق ا عنيت إال فرعون وهام ر م ذا القب أبي أنت وأمي، ورب ه ب

  .انتهى. فضحك، ورد عليه جرايته ؟أفتغضب لهم

  .الشدة والضائقة: و األزمة. و زبنج، بفتح الزاي المعجمة وفتح الموحدة وتشديد النون المفتوحة بعدها جيم

الكراء واألجرة   : ، أيفتكار أمٌر من تكاري يتكارى بمعنى اآترى يكتري: وقوله ة ب د، هو     . أخذ الداب ن يزي و حسن ب
فزيد بن حسن هو . حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم، ولي المدينة، وآان شريفًا فاضًال

  .فحسن بن زيد يكون ابن عمٍّ لهؤالء اإلخوة الثالثة. أخو حسن بن حسن

  .سهامي: ونبلي، بالفتح. أصابت :إلخ، قرعت" أما بنو هاشم حولي: "وقوله

م يجز وصاب السهم القرطاس       : جمع صائب، من صاب السهم يصوب صيبوبة، أي       : والصياب، بالكسر قصد ول
  .الجعبة: و القرن، بالتحريك. لغة في أصابه: يصيبه صيبًا

معي ال األص رن: ق ال يف  : الق ريش ف ى ال ريح إل ل ال ى تص زر حت م تخ قوقة، ث ون مش ود تك ن جل ة م دجعب   .س
ره، وحسن   : مبتدٌأ، ز أرجوهن : و عوائد. لكن: إال عوائد استثناٌء منقطع، أي: وقوله. و يثرب هي المدينة المنورة خب

د : يقول. هو حسن بن زيد و . ليس في المدينة من أعاتبه على ترك إحسانه إلي، لكنني أرجو العوائد من حسن ابن زي
  .جمع عائدة، وهي الصلة واإلحسان: العوائد

  .فضلك عليهم: إن اهللا أعطاك فضًال على أبناء عمك، أي: يقول. الزيادة: الفضل هنا" اهللا أعطاك فضًال: "ولهوق

  .وعبر عن آل واحٍد منهم بهٍن الموضوع لما يستقبح ذآره من أسماء الجنس. في األزل: ، أي"فيما مضى: "وقوله

ا   وليس هن آناية عن علم آلٍّ منهم، ولو آان آناية عنهم لما  ه، ولم غضب على الشاعر محمد بن عبد اهللا ألبيه وعمي
ة،     . اشتد غضب عبد اهللا لنفسه وألخويه روع اإلمام م ف نهم، وه ولو آان الغضب لمجرد التفضيل لما بلغ هذا المبلغ م

  .وهضاب الحلم واإلغضاء

دير اذآر      "حاجتك : "وقوله ه . ، هو منصوب في الموضعين بتق انقين   : "وقول ون   ، بالخ "من تمر الخ ة والن اء المعجم
ة تسعة وعشرون         : آذا في المعجم. والقاف، هو موضع، ويعرب إعراب المثنى ين المدين ا وب ة، بينه ة جامع هي قري

  .ميًال، وهي لولد حسن ابن علي بن أبي طالب، وهي في الطريق منها إلى مكة

  .والواو للقسمنفٌي لما اتهم به الشاعر، : إلخ، ال" ال والذي أنت منه نعمٌة سلفت: "وقوله

ا       : يعني أن يميتن د انقضاء األجل ب ة عن ليس األمر آما توهم، واهللا الذي أنعم بك علينا، ونرجو حسن عاقبة هذه النعم
  .على حبكم
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ه د أبنت: "وقول م، و أبنت" لق ذا جواب القس خ، ه ول، أي: إل اء للمفع و : بالبن األلف بسوٍء، وه و ب ذآرت بسوٍء، وه
يح  : فالٌن يؤبن بكذا، أي: قالي. باأللف والباء والنون ذآر بقب ه        . ي ه ب اب نصر وضرب، إذا اتهم ه من ب ه يأبن و . وأبن

  .الطريقة: و السنن، بفتحتين. قصدت: عمدت

. وجملة قد رميت من الفعل والفاعل، حال من فاعل أمشي   . المستقيم: إلخ، المعتدل" فكيف أمشي مع األقوام: "وقوله
  .مفعوله، وباألبن متعلق برميتبريء العود . و رميت بمعنى قذفت

ريء         : و األبن، بضم األلف وفتح الموحدة ق ب ود، ومتعل دة في الع جمع أبنة بضم األلف وسكون الموحدة، وهي العق
  .بريء العود من األبن: محذوف، أي

  .فكيف أآون بين الناس مستقيمًا إذا قذفت المستقيم بالعيوب: يقول

دت    . جعله غيرًا: غييرًاإلخ، غيره ت" ما غيرت وجهه: "وقوله ا ول د، م يريد أن أم الحسن ابن الحسن، وإن آانت أم ول
  .سيدًا جليًال شهمًا: ، بل ولدته على صورة آبائه"الولد للخال: "ابنها الحسن مغايرًا لشكل آبائه، آما يقال

  .بعربيةالذي تلده أمٌّ ليست : و الهجين. وهي المرأة التي تلد هجينًا: و المهجنة، بكسر الجيم

ة : وغشى تغشية، أي. الغبار: و القتام، بفتح القاف ه جمع وجه    . غطى تغطي جمع  : والهجن، بضمتين  . وأوجه مفعول
  .و الزربية، بكسر الزاء المعجمة وسكون الراء المهملة، هي الطنفسة وجمعها زرابي. هجين

  . لتين، ومات في مدة هارون الرشيدشاعٌر مطبوع أدرك الدو: و ابن هرمة، بفتح الهاء وسكون الراء بعدها ميم

  .واسمه إبراهيم، وتقدمت ترجمته في الشاهد الثامن والستين

 الرجز : وأنشد بعده

  يا مرحباه بحمار ناجيه
  

  .على أن هاء السكت في الوصل قد تحرك بالضم وبالكسر
  

ًا مصدر    حرف نداء، وال: و يا. وتقدم في باب المندوب أن بعضهم يحرآها بالفتح بعد األلف منادى محذوف، و مرحب
ه : منصوب بعامل محذوف، أي م عن ل اء السكت، ث ه ه ة الوقف ووصل ب ه لني ًا وسعة، حذف تنوين صادف رحب

  .و حمار مضاف إلى ناجية. والباء متعلق به. الوصل فوصل
  

  .ناهيه بدل ناجيه، وهو اسم شخص: وروى الفراء في تفسيره
  

  .لسابع واألربعين بعد المائةوقد تقدم الكالم عليه في الشاهد ا
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والثالثون بعد الخمسمائة

د        .يا رب يا رباه إياك أسل على أن الهاء في رباه للسكت، وتضم وتكسر تح أيضًا عن ا تف دوب أنه اب المن وتقدم في ب
  .ففيها بعد األلف ثالث حرآات. بعضهم، إذا آانت بعد ألف آما هنا
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وهي في نحو هذين البيتين في حال الضرورة، وهذا . ها تزاد في السعة وصًال ووقفًا في آخر هٍن وإخوتهوذآر هنا أن
ره         . قول الكوفيين وبعض البصريين ًا ووصًال في الشعر وغي ا وقف وفيين يثبتونه دوب أن الك اب المن ي  . وقدم في ب فف

  .آالميه تدافع

تحول العرب الياء . يا ويلتا مضاٌف إلى المتكلم": يا حسرتا: "عالىقال الفراء في تفسيره من سورة الزمر، عند قوله ت
  .يخرج على لفظ الدعاء: إلى األلف في آل آالم آان معناه االستغاثة

ا  ي      . وربما أدخلت العرب الهاء بعد األلف التي في حسرتا، فيخفضونها مرة، ويرفعونه و فقعس، بعض بن أنشدني أب
 الرجز : أسد

  عفراء يا رباه من قبل األجل  ك أســليا رب يا ربـاه إيا
  

  .فخفض
  

  الرجز : وأنشدني أيضًا
 إذا أتى قربته للسانيه  يا مرحباه بحماٍر ناهيه

  
ولهم    ر في              : والخفض أآثر في آالم العرب، إال في ق ه آث ر من الخفض، ألن ذا أآث الرفع في ه اه، ف ا هنت اه وي ا هن ي

  .انتهى. الكالم، فكأنه حرٌف واحٌد مدعو
  

ر  : وظاهره على إطالقه ال يختص بضرورٍة عندهم، وأما عند البصريين فال يجوز تحريكها، وال تلحق وصًال في غي
  .يا هناه

  
ن          ه يوسف ب ال شارح أبيات ن السكيت، ق وب ب ل إصالح المنطق ليعق ي أوائ بٍة ف ال مناس ا ب ذآوران وقع ان الم والبيت

اء تضم     لم ينشد يعقوب هذين البيتين، وال األب: السيرافي ك، ألن اله يات التي بعدهما شاهدًا لشيٍء تقدم، وإنما أنشد ذل
  .وتكسر، وهذا ال يتعلق بالباب

  
  .وهذه الهاء ليست من الكلمة، وإنما دخلت للوقف، ثم احتاج إلى وصلها الشاعر فحرآها بالكسر

  
داً      ذا رديٌء ج اء الضمير، وه بهها به راء . ومن ضم ش ه أن ي    : و عف رأة سأل رب ه، ويجمع      اسم ام ل أجل ا قب ه إياه ري

  .انتهى. بينهما
  

ن      : وقال الزمخشري في المفصل ا في إصالح المنطق الب وحق هاء السكت أن تكون ساآنة، وتحريكها لحٌن، نحو م
  : السكيت، من قوله

  يا مرحباه بحمار عفراء
  : و

  يا مرحباه بحمار ناجيه
  

اء  ومعذ. مما ال معرج عليه للقياس واستعمال الفصحاء رة من قال ذلك أنه أجرى الوصل مجرى الوقف، مع تشبيه ه
  .الوقف بهاء الضمير

  
اعلم أنه قد يؤتى بهذه الهاء لبيان حروف المد واللين، آما يؤتى بها لبيان حروف المد واللين، : قال شارحه ابن يعيش

  .آما يؤتى بها لبيان الحرآات
  

  .قف إنما يكون على الساآنوال تكون إال ساآنة ألنها موضوعٌة للوقف، والو
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ل إذا وصلت استغنت        وتحريكها لحٌن وخروٌج عن آرم العرب، ألنه ال يجوز ثبات هذه الهاء في الوصل فتحرك، ب
  .عنها بما بعدها من الكالم

  
  : فأما قوله

  يا مرحباه بحمار عفراء
  

  : وقول اآلخر. فإن الشعر لعروة بن حزام العذري
  يا مرحباه بحمار ناجيه

  
اآنان في الوصل     . فضرورة، وهو رديء في الكالم وإنما اضطر الشاعر حين وصل إلى التحريك، ألنه ال يجتمع س

رك ر شرط إال ح ى غي رها . عل اء وآس ت بضم اله د روي اء  . وق بيه به ى التش اآنين، والضم عل اء الس ر اللتق فالكس
  الرجز : وبعد هذا البيت. الضمير

  شعير والحشيش والماءمن ال  إذا أتى قربته لـمـا شـاء
  

  : ومعناه أن عروة آان يحب عفراء، وفيها يقول
  عفراء يا رباه من قبل األجل  يا رب يا ربـاه إياك أســل
   فإن عفراء من الدنيا األمل

  
  : هذا حمار عفراء فقال: ثم خرج، فلقي حمارًا عليه امرأٌة، فقيل له

  يا مرحباه بحمار عفراء
  

  .حبته لها، وأعد له الشعير والحشيش والماءفرحب بحمارها لم
  

  الوافر : ونظير معناه قول اآلخر
  أحب لحبها سود الكالب  أحب لحبها السودان حتى

  
  .انتهى

  
  الرجز : وهذا من رجز أورده أبو محمد األسود األعرابي في ضالة األديب ولم ينسبه إلى أحد، وهو

 صغارًا آالحجـل وعيًال شعثًا  إليك أشكو عرق دهٍر ذي خبل
  قد طار عنها درعها ما لم يخل  وأمهم تهتف تستكسي الحـلـل
 عفراء يا رباه من قبل األجـل  يا رب يا ربـاه إياك أســـل
 لو آلمت رهبان ديٍر في قلـل  فإن عفراء من الـدنـيا أمـل

   لزحف الرهبان يمشي وزحل

  .وقد راجعت ديوان عروة فلم أجد هذا الرجز

ة وعر ه . وة تقدمت ترجمته في الشاهد السادس والتسعين بعد المائ ل   : "وقول ٍر ذي خب ين    "عرق ده تح الع ، العرق، بف
ين راء المهملت م: وسكون ال ه من اللح ا علي اب نصر، إذا أآلت م ل. مصدر عرقت العظم، من ب اد: و الخب و . الفس

  .لغة في العيال: العيل، بفتحيتين

يمن   : فتح، قال الصاغانيو الحلل، بضم ف. تصوت: و تهتف رود ال ة . هي ب ى    : و الحل ة حت إزاٌر ورداٌء، ال تسمى حل
  .ثوب المرأة خاصة: و الدرع، بالكسر. تكون ثوبين
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ة، أي   اء المعجم ل بالخ د: و يخ ل. يتفق ال  : و الخائ يء، يق افظ للش ه، أي  : الح ى أهل ول عل الن يخ يهم  : ف ى عل يرع
  .ويتفقدهم

  .فارق مكانه، وجاء إليها: و زحل بالزاء المعجمة والحاء المهملة. الهمزةأصله أسأل، مخفٌف بحذف : و أسل

ة والجمع      تتمة قد حقق الشارح المحقق هنا أن األلف والهاء في يا هناه زائدتان، بدليل أنهما تلحقان فروعه من التثني
  .والتأنيث، آما نقله عن األخفش، فيكون من المحذوف الالم، ووزنه فعاه

بيان الوافي الرد على ابن جني في زعمه أن الهاء الم الكلمة، وأن وزنها فعال، وشدد في زعمه، وخطأ وقصد بهذا ال
  .من عدها للسكت

ا جاز      . فرد عليه الشارح بأنها قد لحقت مع األلف آخر المثنى والمجموع على حده، وآخر المؤنث ًا لم و آانت الم ول
  .وأجاب على تحريك الهاء. تأخيرها

ال       وهذه عبارة ا واو، ق اء من ال دال اله ول امرئ        : بن جني في سر الصناعة في إب دلوها من حرف واحد، وهو ق أب
 المتقارب : القيس

  ه ويحك ألحقت شرًا بشر  وقد رابني قولها يا هنـا
  

ال   هكذا. هناه: هنوك وهنوات، وآان أصله هناو، فأبدلت الواو هاء، قالوا: فالهاء األخيرة في هناه بدل من الواو في ق
  .أصحابنا

  
إن الهاء إنما هي بدل من األلف المنقلبة عن الواو الواقعة بعد ألف هناه، إذ أصله هناو، ثم صارت هنا : ولو قال قائل

بألفين، آما أن أصل عطاء عطاو، ثم صار بعد القلب عطاا، فلما صار هناا التقت ألفان، آره اجتماع الساآنين فقلبت  
ًا،             :األلف األخيرة هاء فقالوا وًال قوي ان ق ان، لك ئال يجتمع همزت زة ل ة هم اا الثاني هناه، آما أبدل الجميع من ألف عط

ًا      : أحدهما : ولكان أيضًا أشبه من أن يكون قلبت الواو في أول أحوالها هاء، من وجهين واو ألف أن من شريطة قلب ال
  .أن تقع طرفًا بعد ألف زائدة، وقد وقعت هنا آذلك

  
أال ترى أن أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء مع  . لى األلف أقرب منها إلى الواو، بل هما في الطرفينأن الهاء إ: واآلخر

  .فقلب األلف إذًا هاًء أقرب من قلب الواو هاء. األلف من موضع واحد لقرب مكانيهما
  

ال    ه، فق ألته عن اء      : وآتب إلي أبو علي من حلب، في جواب شيٍء س ى أن اله ا إل د ذهب أحد علمائن ا     وق اه إنم من هن
  .لحقت في الوقف لخفاء األلف، آما تلحق بعد ألف الندبة، ثم إنها شبهت بالهاء األصلية فحرآت

  
و    ؟ولم يسم أبو عليٍّ هذا العالم من هو فلما انحدرت إليه إلى مدينة السالم وقرأت عليه نوادر أبي زيد، نظرت وإذا أب

  .زيد هو صاحب هذا القول
  

ا تلحق في    وهذا من أبي زيد غير  مرضيٍّ عند الجماعة، وذلك أن الهاء التي تلحق لبيان الحرآات وحروف اللين إنم
  .الوقف، فإذا صرت إلى الوصل حذفتها البتة، فلم توجد فيه ساآنة متحرآة

  
  البسيط : وقد استقصيت هذا الفصل في آتابي في شعر المتنبي عند قوله

  واحر قلباه ممن قلبه شبم

  .انتهى. ضعف قول أبي زيد، وبيت المتنبي جميعًاودللت هناك على 
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ا  : وقال ابن جهور في إعراب أبيات الجمل واختلف في أصلها فذهب قوٌم إلى أن هذه الهاء أصل وليست بمبدلة، وأنه
  .مثل سنة وعضة، التي المها تارًة هاء، وتارًة حرف علة

  .وهذا القول ضعيٌف من جهة أن باب قلق وسلس قليل

ولهم  وذهب آخرون ة، وأن   : إلى أن األلف والهاء زائدتان، وعلى هذا آثيٌر من البصريين والكوفيين، بدليل ق هن وهن
ة ة محذوف ذآر والمؤنث. الم الكلم ع والم ة والجم ائل التثني أتي مس ذا ت ى ه دتين . وعل ا زائ ي آونهم اء ف األلف واله ف

اء ليست للسكت،       ذه اله ة، إال أن ه اء السكت ال         نظيرتا األلف والهاء في الندب ا، وه ه بعضهم لتحرآه ا ذهب إلي آم
  .تتحرك

اء    : ومن جعلها هاء سكت، قال ى صارت اله زيدت األلف لبعد الصوت، وزيدت الهاء للوقف، ثم آثر في آالمهم حت
األلف فاأللف والنون للتثنية، والياء التي بعد النون هي . يا هنانيه أقبال: فإذا ثنيته على هذا قلت. آأنها أصلية تحرآت

ت مضمومة         د أن آان اء بع رت اله ة، وانكس ون التثني و ن ا، وه ا قبله ار م اًء النكس ت ي اه، فانقلب ي هن ت ف ي آان الت
اح     : وتقول في الجمع. لمجاورتها الياء ا النفت ى حاله يا هنوناه أقبلوا، الواو والنون للجمع، واأللف بعد النون بقيت عل

  .نون الجمع قبلها، وبقيت على حالها مضمومة

واو            ا، فصارت ال ر بحذف المه ا التغيي د تطرق عليه ة ق ذه الكلم وإنما جاز أن يجمع هذا بالواو والنون من قبل أن ه
  .سنون: والنون آالعوض من الم الكلمة على حد قولهم

ة  : وتقول في المؤنث بال، وفي الجمع     : يا هنتاه أقبلي، وفي التثني ه أق ا هنتاني بلن، قلبت ألف هن      : ي اتوه أق ا هن اه واوًا ي
  .النضمام ما قبلها، آما قلبتها ياًء النكسار ما قبلها في التثنية

اه  . وهناه آلمة يكنى بها عن النكرات، آما يكنى بفالٍن عن األعالم ا هن ا رجل  : فمعنى ي داء    . ي وال تستعمل إال في الن
  .عند الجفاء والغلظة

  .انتهى. ح ذآرهإنها آناية عن الفواحش والعورات، يكنى بها عما يستقب: وقيل

  .للمنادى غير المصرح باسمه: يا رجل، مساٍو لقول الشارح المحقق: فمعنى هناه: وقوله

  .وإنما أورده في باب العلم استطرادًا بمناسبة هن الذي قد يكنى به عن العلم

  .واهللا أعلم. ومن هٍن المذآور: ومنه، أي: ولهذا قال

 وأنشد بعده، 

  الخمسمائة الشاهد الثالث والثالثون بعد

  المنسرح 
  ما أحسن العرف في المصيبات  قل البن قيٍس أخي الـرقـيات

  
قيس الرقيات باإلضافة، ليس من باب إضافة االسم إلى اللقب، بل : على أن هذا البيت يدل على أن الرقيات في قولهم

ة   ا رقي ل . هو من باب اإلضافة ألدنى مالبسة، لنكاحه لنسوٍة اسم آل منه ه هن ج : وقي ل . دات ذلك   : وقي ثالٍث آ   .شبب ب
قل البن قيس الرقيات، فلما أضاف أخًا إليه، وأتبعه لقيس في إعرابه، علم : ولو آان الرقيات لقبًا لقيس لقيل في البيت

أنه غير لقب لقيس، ولو آان لقبًا له لقيل قيس الرقيات، إما بتنوين قيس وإتباع الرقيات له بجعله عطف بيان له، وإما 
  .ه إلى الرقياتبإضافت
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ات للمالبسة          يس الرقي ولهم ق ا في ق فلما أتبعه بإضافة أخ إلى الرقيات، علم أنه غير لقب له، فعرف أن اإلضافة إليه

  .المذآورة
  

  .وأما على ما سيأتي، فأخي الرقيات تابع البن ال لقيس. هذا على تقرير الشارح
  

ال صا   اب و العرف، بكسر العين وسكون الراء المهملتين، ق ي     . هو الصبر  : حب العب ن األعراب . وأنشد البيت عن اب
  .يتعجب من الصبر في المصائب

  
  .أخو النسب من األبوين، أو من أحدهما: األول: و األخ يستعمل في اللغة على خمسة معان

  
  ."يا أخت هارون: "وبه فسر قوله تعالى. يا أخا تميم، لمن هو منهم: أخو النسبة إلى القوم، يقال: الثاني

  
  .أخو الصداقة: الثالث

  
  .هذا الثوب أخو هذا: أخو المجانسة والمشابهة، آقولهم: الرابع

  
  .أخو الحرب، وأخو الليل: أخو المالزمة والمالبسة، آقولهم: الخامس

  
ر     المعنى األخي األخ ب ارًة عن الزوجات، أو المعشوقات، ف ات عب ان الرقي إن آ األخ   . ف ا الجدات، ف د به ان أري وإن آ

  .نى الثانيبالمع
  

يكون وجهه ما نقله آراع من أنه : فأقول. ولم يذآر الشارح المحقق وجه تلقيبه بالرقيات على تقدير آون الرقيات لقبًا
  مجزوء الوافر : إنما لقب بهذا لقوله

  رقية أيها الرجل  رقية ال رقية ال
  

منبه : فمنهم. حتى صاروا ال يعرفون إال بها من الشعراء من غلبت عليهم ألقابهم بشعرهم،: قال ابن دريد في الوشاح
  الكامل : بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر، وهو أعصر، وإنما سمي أعصر، بقوله

 نفـد الـشـبـاب أتـى بـلــوٍن مـــنـــكـــر قالـت عـمـيرة مـا لـرأســك بـــعـــدمـــا
ي واخـــتـــالف األعـــصـــرمر الـلـيالــ أعـــمـــير إن أبـــاك غـــير رأســــــه

  الطويل: شأس بن نهار العبدي، سمي الممزق، بقوله: ومنهم
 أمـــزق وإال فـــأدرآـــنـــي ولـــمـــا فإن آنت مأآوًال فكن خير آآل

  .ثم ذآر أآثر من خمسين شاعرًا لقب بشعر قاله

ن ا   ه،        وتفصيل الشارح المحقق في قيس الرقيات أجود من تفصيل اب أخوذًا من ان م لحاجب في شرح المفصل وإن آ
آانت له جداٌت  : وقيل. نكح قيٌس نساًء اسم آل واحدٍة رقية: وابن قيس الرقيات عبد اهللا، قال األصمعي: وهذه عبارته

  .آذلك

ك       . آان يشبب بثالٍث آذلك: وقيل ى ذل ى الوجه الضعيف في إضافته عل اً    . واالستشهاد عل ات لقب ا إذا جعل الرقي  فأم
  .لقيس، آانت اإلضافة من باب قيس قفة، وإما على الوجوب، أو على األفصح آما تقدم

  .ورواية تنوين قيٍس تقوي الوجه الثاني

 : وقوله
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  ما أحسن العرف في المصيبات  قل البن قيٍس أخي الـرقـيات
  

  .انتهى. يقوي الوجه األول
  

  .آون الرقيات لقبًا: ، أي"تقوي الوجه الثاني: "وقوله. سةأراد باالستشهاد على الوجه الضعيف اإلضافة ألدنى مالب
  

  .آون الرقيات غير لقب: ، أي"يقوي الوجه األول: "وقوله
  

  .والقول األول، وهو أن الرقيات أسماء زوجاته قول األصمعي، نقله عنه صاحب الصحاح
  

  .توالين آلٌّ منها تسمى رقيةلقب بالرقيات، ألن جداٍت له : والقول الثاني، قاله ابن سالم الجمحي، قال
  

سمي بذلك، ألنه آان يشبب بامرأتين : وقال أبو عبيد في آتاب النسب. والقول الثالث قاله ابن قتيبة في آتاب الشعراء
  .وعلى هذا يكون الجمع عبارة عن اثنتين. آلٌّ منهما تسمى رقية

  
ابٌع لق      ات ت ره، إن الرقي ًا لغي ال       واعلم أن قول الشارح المحقق تبع ه ق ي، فإن ي عل ول أب ه، هو ق يس هو   : يس ال البن ق

ات          مين الرقي والين يس دات ت ه ج ه ألن ل ب ب ك، لق ي ذل تالف ف ات، ال اخ ب بالرقي الم  . الملق ن س ه اب ى. قال   .انته
ه          : وقوله ه لقب البن ى أن وا إل رين ذهب إن األآث ع، ف د اهللا    : ال اختالف في ذلك، هو خالف الواق ا عبي د اهللا وإم ا عب   .إم
ثالث   : ابن قتيبة في آتاب الشعراءقال  إنما سمي عبد اهللا بن قيس أحد بني عامر بن لؤي، الرقيات، ألنه آان يشبب ب

  .نسوة، يقال لهن آلهن رقية
  

ا نصه     . وآذا في األغاني رد م وافق  : ونقلت من خط الشاطبي    : ورأيت بخط الحافظ مغلطاي على هامش آامل المب
  .األصمعي ابن قتيبة على قوله

  
  .انتهى. لى هذا يقال عبد اهللا بن قيس الرقيات بالرفع على الصفة لعبد اهللافع
  

ة      نهن تسمى رقي رأة م ال   . وذآر النحاس عن البرقي أن في أجداده ثالث نسوة آل ام ذا يق ى ه يس    : فعل ن ق د اهللا ب عب
  .قال ابن بري. الرقيات على اإلضافة

  
  .انتهى ما أورده الحافظ مغلطاي. إن ابن قيس: نسب يقولرأيت بعض من ألف في ال: ونقلت من خط الشاطبي أيضًا

  
ة           : وآذلك قال أبو عبيد في النسب ا تسمى رقي لٌّ منهم امرأتين آ ان يشبب ب ه آ ات ألن يس سمي بالرقي . عبيد اهللا بن ق

  .انتهى
  

ين      يس ابن إن لق ه الشاعر، ف و   : وإذا قيل ابن قيس الرقيات، فالمراد ابن د اهللا، واختلف د اهللا وعبي ا،    عب ا في الشاعر منهم
  .هو عبد اهللا المكبر: فقال ابن قتيبة والمبرد في الكامل

  
  .انتهى. ومن الرواة من يقول الشاعر عبد اهللا، وهو خطأ: قال. هو عبيد اهللا بالتصغير: وقال المرزباني في معجمه

  
يس   : وقال ابن السيد فيما آتبه على الكامل ن ق د اهللا ب ذ . ذآر المبرد أن اسمه عب ن سالم، والجاحظ،      وآ ه اب ال في لك ق

  .هو عبيد اهللا، حكاه أبو عبيد عن األصمعي وغيره، ومنهم الكلبي: وقال غيرهم. وابن قتيبة
  

ه       ال ل قيقًا، يق ًا ش ه أخ ين أن ل ه نفسه       : وآذلك قال المصعب الزبيري في أنساب قريش وب ال في يس، ويق ن ق د اهللا ب عب
ة   و. الرقيات لقٌب له، ويقال ابن الرقيات ن قتيب ال اب ات     : اختلف في معنى تلقيبه بذلك، فق ثالث رقي ان يشبب ب ه آ   .ألن

  : سمي ابن قيس الرقيات لقوله: وقال آراع. إنما نسب إلى الرقيات ألن له جداٍت اسمهن رقيات: وقال ابن سالم
  رقية أيها الرجل  رقية ال رقية ال
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  .انتهى

وال جائز أن يقال إنه من . لملقب بالرقيات، إنما هو ابن قيس، ال قيسفأنت ترى أن مبنى آالم هؤالء األئمة على أن ا
  .قبيل تعدي اللقب من األب إلى االبن، لما نقلنا عن هؤالء األئمة

اٍت،    : "وعلى ما ذآرنا جرى صاحب القاموس، وخطأ صاحب الصحاح، فقال دة زوج ات، لع وعبيد اهللا بن قيس الرقي
  .انتهى". ووهم الجوهري. آسمية أو جداٍت أو حيات له أسماؤهن رقية

زوج عدة نسوة           : وهذه عبارة الصحاح ه ت يهن ألن يس إل ا أضيف ق ات إنم يس الرقي ن ق وال    . وعبد اهللا ب ى آخر األق إل
  .الثالثة

إنه لقٌب : ونقل السيوطي عن ابن األنباري في فصل معرفة األلقاب وأسبابها أنه آان يختار الرفع في الرقيات، ويقول
  .انتهى. الرقيات جداته، فهو مضاف: وقال غيره. لتشبيبه بثالث نسوة أسماؤهن رقية لعبد اهللا،

ى إضافة              إن القصد إل د، ف ان زي ل حب رم ى تفسيرها بالجدات، فيكون مث يعني أن عبد اهللا مضاٌف إلى الرقيات عل
ات   وبهذا يوجه ر . والمتلبس بالرقيات ابن قيس ال قيس. الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد ة جر الرقي ن  . واي و اب

ن     : عبيد اهللا الذي يقال له: وهذه نسبته من الجمهرة البن الكلبي. قيس الرقيات شاعر قريش ات، هو اب يس الرقي ابن ق
ن      ن غالب ب ؤي ب قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة بن وهيب بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن ل

  .فهر بن النضر

  .ووهيب، وحجير بتقديم المهملة، ولؤي، هذه الخمسة بالتصغيروعبيد اهللا، وشريح، 

  .و معيص، بفتح الميم وآسر العين المهملة. و عبد باإلفراد. و ضباب، بالفتح

د اهللا  وم الحرة،         . وعبد اهللا بن قيس أخو عبيد اهللا الرقيات له عقب، وال عقب لعبي ل ي يس قت ن ق د اهللا ب ن عب وأسامة ب
 الكامل : ياتوله يقول ابن قيس الرق

  فظللت مستكًا مسامعيه  فنعى أسامة لي وإخوته
  

ن ضباب   . ورقية، التي آان يشبب بها ابن قيس الرقيات، بنت عبد الواحد بن أبي سعد ابن قيس بن وهب بن وهبان ب
  .آذا في الجمهرة ومختصرها لياقوت الحموي

  
ن الضحاك، وم     : قال الزبير بن بكار د ب ريش في اإلسالم،         سألت عمي مصعبًا، ومحم ن حسن، عن شاعر ق د ب حم

  .ابن قيس الرقيات: فكلهم قالوا
  

ل    روان، فقات وفي األغاني أن ابن قيس الرقيان آان زبيري الهوى، خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن م
فت أنه خائف، معه إلى أن قتل مصعب، فخرج هاربًا حتى دخل الكوفة، فوقف على باب داٍر فرأته صاحبة الدار فعر

ألها من هي،         أله من هو وال يس فأدخلته عليًة وجاءت إليه بجميع ما يحتاجه، فأقام عندها أآثر من حوٍل، وهي ال تس
  .وهي تسمع الجعل صباحًا ومساًء

  
ده              ة ممن أصيب عن راءة الذم ادي بب ك ين د المل ادي عب ك الحال، وإذا بمن ى تل ه راحل،     : فبينا هو عل رأة أن أعلم الم ف

عة وإن أردت         : تفقال ب والس ام فالرح إن أردت المق ا؛ ف ت بن ذ نزل ائع من داٌء ش ذا ن إن ه معت، ف ا س ك م ال يروع
  .ال بد من الرحيل: فقال لها. االنصراف فأعلمني

  
زل إن شئت  : فلكا آان الليل رقت إليه، وقالت ا         . ان ة، ومعهم ٌل واألخرى زامل ى إحداهما رح ان عل زل وإذا راحلت فن

  .العبدان لك مع الراحلتين: ريق، فقالتعبدان ونفقة الط
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  المنسرح : أنا التي تقول فيها: قالت ؟فواهللا ما رأيت أآرم منك ؟من أنت: فقال لها

 فعينه بالدموع تنسكـب  عاد له من آثيرة الطرب
  

  .شعرهفذآرها في . آثيرة: ما فعلت بك ما فعلت لتكافئني فسأل عنها، فقيل: وفي رواية األصمعي أنها قالت له
  

الوا  انج         : ثم مضى حتى دخل مكة فأتى أهله ليًال، فلما دخل عليهم بكوا، وق ذه الساعة ف ا طلبك إال في ه ا خرج عن م
  .فأقام عندهم حتى أسحر، ثم نهض ومعه العبدان حتى أتى المدينة. بنفسك

  
م و    ا خرج     فجاء إلى عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب عند المساء، وهو يعشي أصحابه، فجلس معه اجم، فلم جعل يتع

  .جئت عائذًا بك: أصحابه آشف عن وجهه، وقال
  

ا         ال له ه، وق فعها في ه، فش ك، لتشفع ل د المل : فكتب ابن جعفر إلى أم البنين بنت عبد العزيز، وهي زوجة الوليد بن عب
  .مريه أن يحضر مجلس العشية

  
ك     فحضر مع الناس، فأذن لهم وأخر اإلذن له حتى اخذوا مجالسهم ثم أ د المل ال عب ه، ق ا أهل   : ذن له، فلما دخل علي ي

  الخفيف : هذا عبيد اهللا بن قيس الرقيات، الذي يقول: قال. ال: قالوا ؟الشام، أتعرفون هذا
 تشمل الشام غارٌة شـعـواء  آيف نومي على الفراش ولما
 الـعـذراء عن خدام العقيلة  تذهل الشيخ عن بنيه وتبـدي

  
ا أخرت اإلذن    ؟اآلن وقد أمنته وصار على بساطي وفي منزلي: قال. نين اسقنا دم هذا المنافقيا أمير المؤم: قالوا إنم

  .له، لتقتلوه، فلم تفعلوا فاستأذنه في اإلنشاد فأذن له
  

  : فأنشده
  عاد له من آثيرة الطرب

  
  المنسرح : حتى وصل فيها إلى قوله

  حجبعاصي عليه الوقار وال  إن األغر الذي أبوه أبـو ال
 جفت بذاك األقالم والكتـب  خليفة اللـه فـي رعـيتـه

 على جبيٍن آأنـه الـذهـب  يعتدل التاج فوق مـفـرقـه
  

  الخفيف : يا ابن قيس تمدحني بما يمدح به األعاجم، وتقول في مصعب بن الزبير: فقال له عبد الملك
  له تجلت عن وجهه الظلماء  إنما مصعٌب شهاٌب مـن ال

 جبروٌت وال به آـبـرياء  ملك رحمٍة ليس فـيهملكه 
 لح من آان همه االتـقـاء  يتقي اهللا في األمور وقد أف

  
اني : ال تأخذ مع المسلمين عطاًء أبدًا فقال ابن قيس البن جعفر -واهللا  -أما األمان فقد سبق لك، ولكن   ؟وما ينفعني أم

داً        اء أب اس عط ع الن ذ م ٍت ال آخ ًا آمي ت حي ر  فق  ؟ترآ ن جعف ه اب ن    : ال ل ن الس ت م م بلغ ال  ؟آ نة  : ق تين س   .س
م   . ألفا درهم: قال ؟آم عطاؤك: قال. عشرين سنة: قال. فعمر نفسك: قال أربعين ألف دره ة     ؟فأمر له ب ن قتيب ال اب وق

ر      : في آتاب الشعراء ن جعف د اهللا اب يس عب ن ق لما قتل مصعب وصار األمر إلى عبد الملك بن مروان أتى عبيد اهللا ب
إذا دخلت معي على عبد الملك فكل أآًال يستشنعه عبد الملك بن : ستشفع به إلى عبد الملك، فقال له عبد اهللا بن جعفري

  .مروان
  

 المنسرح : الذي يقول: قال ؟ومن هو: قال. هذا أآذب الناس إن قتل: قال ؟من هذا يا ابن جعفر: ففعل فقال
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  غضبوا ال أنهم يحملون إن  ما نقموا من بنـي أمـية إ
 تصلح إال عليهم العـرب  وأنهم معدن الملـوك فـال

  
ال اء    : ق لمين عط ع المس ذ م ن ال يأخ ه، ولك ا عن د عفون ه    . ق ه من اؤه يعطي رج عط ر إذا خ ن جعف ان اب ى. فك   .انته

ل نعم، فإذا دخلت إليه فادخ : قال. تسأل أمير المؤمنين عن أمري: قال ابن قيس الرقيات: وفي رواية صاحب األغاني
  .معي، وإذا دعي بالطعام فكل أآًال فاحشًا

  
 ؟من هذا يا بن جعفر: فرآب ابن جعفر، فدخل معه إلى عبد الملك، فلما قدم الطعام جعل يسيئ األآل، فقال عبد الملك

ذي  : قال ؟وآيف ذلك: قال. هذا إنساٌن ال يجوز إال أن يكون صادقًا إن استبقي، وإن قتل آان أآذب الناس: قال ه ال  ألن
  : يقول

  ال أنهم يحملون إن غضبوا  ما نقموا من بنـي أمـية إ
  

  .األبيات
  

ه   دحكم ب ال . فإن قتلته لغضبك عليه، آذبته فيما م ال        : ق اًء من بيت الم ه عط ن، ولكن ال أعطي ال . هو آم د   : ق م وق ول
ال      ؟وهبته لي ه ق ي عن ذنب د فعلت  : فأحب أن تهب لي عطاءه أيضًا آما وهبت لي دمه وعفوت ل ال . ق د فعلت  : ق . ق

  .انتهى. وأمر له بذلك. قد فعلت: وتعطيه ما فاته من العطاء؛ قال: قال
  

ال    " آيف نومي على الفراش: "وقوله ه، وق ات معاني ارة االسم، واإلغارة    : البيتين، أوردهما ابن السيد في أول أبي الغ
  .الواسعة: و الشعواء. المصدر

  
رأة         :الخلخال: جمع خدمٍة بالتحريك: و الخدام ا الم دي، ومعناه ة فاعل تب وحذف التنوين من خدام للضرورة، والعقيل

  .البكر: والعذراء. حصنت من أن ترى، وهي الكريمة: التي عقلت، أي
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والثالثون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  قصيٌر ورام الموت بالسيف بيهس  ومن طلب األوتار ما حز أنـفـه

 يلـبـس تبين في أثوابـه آـيف  ا صرع القوم رهـطـهنعامة لم
  

  .على أن الشاعر قد أتبع اللقب االسم، فإن بيهسًا اسم رجل، و نعامة لقبه، وهو عطف بيان لبيهس
  

يهس    : قال شارح اللباب ة وب إن نعام رد؛ ف اس        : هذا من األجراء في المف ان القي ب، فك اني لق ذاٍت واحدة، والث اسمان ل
  .إلى اللقب، وقد أجري عليهإضافة العلم 

  
  .إذا آان االسم واللقب مفردين بال أل أضيف االسم إلى اللقب: وآذا قال أبو حيان في تذآرته قال

  
  .وأنشد البيتين. وقد يجمع بينهما، ويفصل أحدهما عن اآلخر، وجاء ذلك في الشعر

  
دة، أي  ه قصير، وهو إ       : وما في ما حز إما زائ ار حز أنف اء، وهي        ومن طلب األوت ى قصة قصير مع الزب شارة إل

ه، أي         . مشهورة دمًا علي ره مق ره، والجار والمجرور وهو من طلب خب ه   : أو مصدرية على أنه مبتدٌأ مع خب حز أنف
  .حاصٌل من جهة طلب األوتار
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ة وهي          . و نعامة عطف بيان لبيهس، وهو محل االستشهاد    بس، والجمل ى الحال، والعامل يل ومحل آيف نصٌب عل

ف ين   آي ولين لتب د المفع ادٌّ مس ه س ل في ا عم ع م ل صدريته  . م ئال يبط ين ل وًال لتب ون مفع وز أن يك ى. وال يج   .انته
  الطويل : وهذا أول ما أورده. والبيتان من قصيدة للمتلمس أورد منها أبو تمام في الحماسة بعضها

  صريٌع لعافي الطير أو سوف يرمس  ألم تر أن الـمـرء رهـن مـنـيٍة
 وموتن بها حرًا وجـلـدك أمـلـس  تقبلن ضـيمـًا مـخـافة مـيتٍةفال 

 البـيتـين . . . . . . . . . . . . .  فمن طلب األوتار مـا حـز أنـفـه
 وما العجز إال أن يضاموا فيجلسـوا  وما الناس إال مـا رأوا وتـحـثـوا
 ـأيسيتــ تطـيف بـه األيام مـا  ألم تر أن الجـون أصـبـح راسـيًا
 يطان عليه بالصفيح ويكـلـس  عصى تبعًا أزمان أهلكت القرى
 وعادت عليها المنجنون تكـدس  هلم إليها قد أثيرت زروعـهـا
 زنابيره واألزرق المتلـمـس  وذاك أوان العرض حي ذبابـه
 وينصرني منهم جليٌّ وأحمـس  يكون نـذيٌر مـن ورائي جـنًة

 فإن تقبلوا هاتا التي نحن نوبس  وجمع بني قران فاعرض عليهم
 وإال فإنا نحن آبى وأشـمـس  فإن يقبلوا بالود نقبل بمـثـلـه
 يعـرس فقد آان منا مقنٌب ما  وإن يك عنا في حبيٍب تثـاقـٌل

  .هذا ما أورده أبو تمام

و         : قال ابن األعرابي أراد بن ة، ف ين ضبيعة باليمام ة وب ي حنيف ين بن وا    إنما قال هذا فيما آان ب اهم أن يقيم ة، فنه حنيف
  .على الذل، وأن يقبلوا الضيم من قومهم، وأمرهم بقتالهم حتى يعطوهم حقهم

رك  : يقول. ألم تعلم: ومعنى ألم تر اإلنسان مرتهٌن بأجل، فإما أن يموت حتف أنفه فيدفن، وإما أن يقتل في معرآة فيت
باع ر والس وافي الطي ب رزٍق م . لع ل طال و آ ة، وه ع عافي و جم ائروه ة أو ط ان أو بهيم رمس. ن إنس دفن: و ال   .ال

ة . الظلم، والهضم : إلخ، الضيم" فال تقبلن ضيمًا: "وقوله ة، أي      : و ميت ة من الموت، تكون للحال والهيئ ل  : فعل ال تقب
  .الضيم مخافة حالٍة من حاالت الموت ونوع من أنواعه

تعب  : وميتة مرجع الضمير في بها، أي م يس دك أملس  . دك الحر مت بتلك الميتة حرًا ل ليٌم من      : وجل ار، س يٌّ من الع نق
  .العيب

  .يريد أن الموت نازل بك على آل حال، فال تتحمل العار خوفًا منه

  .من للتعليل، و ما إما زائدة وإما مصدرية" فمن طلب األوتار: "وقوله

ذحل  : جمع وتر بفتح الواو وآسرها: و األوتار أر وال زا    . الث ة وال ة و حز بالحاء المهمل اٍض من حززت    : ء المعجم م
  .وأنفه مفعوله، وقصير فاعله. الفرض: والحز. فرضتها: الخشبة حزًا، من باب قتل

ما دون عشرة من : و الرهط. والقوم فاعله، ورهطه مفعوله. و صرع مبالغة صرعته صرعًا، من باب نفع، إذا قتلته
  .سبعة إال ثالثٍة نفٌروما دون ال. من سبعة إلى عشرة: الرجال ليس فيهم امرأة، وقيل

ر  : وقال أبو زيد رهط والنف ا دون العشرة من الرجال    : ال ال ثعلب  . م وم والمعشر والعشيرة،      : وق ر والق رهط والنف ال
  .معناهم الجمع، ال واحد لهم من لفظهم؛ وهو للرجال دون النساء
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ون   : ورهط الرجل . الرهط والعترة بمعًنى: وقال ابن السكيت ه األقرب ه وقبيلت ذا في المصباح   . قوم ى   . آ ين بمعن و تب
ذآر بحال من      . علم ذلك أخذ ي وهذا الكالم من المتلمس تحضيٌض على دفع الضيم ورآوب اإلباء من التزام العار، فل

  .لم يزل يحتال حتى أدرك مباغيه من أعدائه

ى قصتين ارٌة إل ت إش ي البي داهما: وف ة : إح اء، والثاني ع الزب رش م ة األب يهس: قصة قصير صاحب جذيم   .قصة ب
ال      ب، ق ن حبي دهم         : أما األولى فقد رواها صاحب األغاني عن اب ًا، وأبع وك رأي ة األبرش من أفضل المل ان جذيم آ

  .وهو أول من استجمع له الملك بأرض العراق. مغارًا، وأشدهم نكاية

  .رةوآانت منازله ما بين األنبار، ورقة، وهيت، وعين التمر، وأطراف البر، والقطقطانة، والحب

اليق، فجمع            ة العم املي، من عامل ن هوبر الع ن السميدع ب ة ب فقصد في جموعه عمرو بن الظرب بن حسان بن أذين
اء،          اء، وآانت من أحزم النس ه الزب يهم ابنت ده عل عمٌرو جموعه ولقيه، فقتله جذيمة، وفض جموعه فانفلوا وملكوا بع

رات في          فخافت أن يغزوها ملوك العرب، فاتخذت لنفسها نفقًا في  رات، وسكرت الف ى شاطئ الف ا عل ان له حصٍن آ
ة متصًال                 ًا آخر في البري ق، وجعلت نفق ذلك النف س، متصًال ب ًا من اآلجر والكل ه أزج وقت قلة الماء، وبني في بطن

  .بمدينة أختها، ثم أجرت الماء عليه، فكانت إذا خافت عدوًا دخلت النفق

: ت أن تغزو جذيمة ثائرًة بأبيها، فقالت لها أختها، وآانت ذات رأي وحزمفلما استجمع لها أمرها واستحكم ملكها أراد
ه بال    الرأي ابعثي إليه فأعلميه، أنك قد رغبت في أن تتزوجيه، وتجمعي ملكك، وسليه أن يجيبك، فإن اغتر ظفرت ب

  .مخاطرة

ا            ه في قصدها وإجابته لٌّ صوب رأي ع، وشاور أصحابه فك ذلك، فاستخفه الطم ن     فكتبن إليه ب ن سعد ب ، إال قصير ب
ل      : عمرو بن جذيمة بن قيس بن هالل بن نمارة ابن لخم، فقال إن آانت صادقة فلتقب هذا رأي فاتر، وغدٌر حاضر، ف

ا أمرت بقطع رواهشه، ونزف           .إليك، وإال فال تملكها من نفسك ا دخل عليه ا، فلم فلم يوافق جذيمة قوله ورحل إليه
  .دمه إلى أن مات

ال  فخرج قصيٌر إلى ع ة، فق دم          : مرو بن عدي، ابن أخت جذيم ى أن تطلب ب ود إليك عل ك في أن أصرف الجن هل ل
  .أنتم القادة والرؤساء، وعندنا األموال والكنوز: فجعل ذلك له، فأتى القادة واألعالم، فقال ؟خالك

  .ءانظر ما وعدتني به في الزبا: فانصرف إليه منهم بشٌر آثير، وملكوا عمرو بن عدي، فقال قصير

أعني وخالك ذم        : فقال ؟وآيف، وهي أمنع من عقاب الجو: قال ا، ف اٌل لقتله ي، ومحت ادٌع أنفي وأذن إني ج . إذا أبيت ف
ا    : فجدع قصيٌر أنفه، ثم انطلق، حتى دخل على الزباء، فقال. أنت أبصر: فقال له عمرو أنا قصير، ال ورب البشر م

أغش لك، حتى جدع عمرو ابن عدي أنفي وأذني، فعرفت أني آان عليظهر األرض أحٌد آان أنصح لجذيمة مني وال 
  .لم أآن مع أحد أثقل عليه منك

ه      . أي قصير، نقبل ذلك منك ونصرفك في بضاعتنا: فقالت ا في رة، فأخذ مم ال الحي فأعطته ماًال للتجارة، فأتى بيت م
  .بأمر عمرو بن عدي ما ظن أنه يرضيها، وانصرف إليها به

ك، إال     : فرحت به، وزادته، ولم يزل بها حتى أنست به، فقال لها يومًافلما رأت ما جاء به،  ٍة وال مل يس من ملك إنه ل
  .وينبغي لها أن تتخذ نفقًا تهرب إليه عند حدوث حادثة

ي     : فقالت ٍق تحت سرير أخت ى نف اه  . إني قد فعلت ذلك، تحت سريري هذا، يخرج إل ه إي ذلك،    . وأرت أظهر سرورًا ب ف
ر في        وخرج في تجارته آما ى ألف بعي آان يفعل، وعرف عمرو بن عدي ما فعله، فرآب عمرو في ألفي دارٍع عل

إني      : جوالق، حتى إذا صاروا إليها تقدم قصيٌر ودخل على الزباء، فقال ك، ف ى مال انظري إل دينتك، ف اصعدي حائط م
  .قد جئت بماٍل صامت
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 الرجز :  -وقيل إنه مصنوٌع منسوب إليها  -قالت  وقد آانت أمنته فلم تكن تتهمه، فلما نظرت إلى ثقل مشي الجمال

  أجندًال يحملن أم حديدا  ما للجمال مشيها وئيدا
  

  .األبيات المشهورة
  

د      ت تري ا قصرها فهرب وا عليه يف، ودخل ة ضربًا بالس ل المدين اروا بأه ق، فث ن الجوال وا م ل خرج ت اإلب ا دخل فلم
بل مصت  : وقيل. صرفت راجعة، واستقبلها عمرو بن عدي فضربهاالسرب، فوجدت قصيرًا قائمًا عنده بالسيف، فان

ت ا، وقال رو: "خاتمه د عم دي ال بي ا  " بي ا وألبيه ان له يٍء آ ل ش ٌرو آ نم عم ذراري، وغ بيت ال ة وس وخربت المدين
  .انتهى. وأختها

  
ب   ان   وأما بيهس الذي يلقب نعامة فهو رجٌل من بني فزارة، وآان يحمق، فقتل له سبعة إخوة، فجعل يل س القميص مك

  الرجز : السراويل، والسراويل مكان القميص، فإذا سئل عن ذلك قال
  إما نعيمها وإما بوسها  البس لكل حالٍة لبوسها

  .فتوصل بما صوره من حاله عند الناس، إلى أن طلب بدماء إخوته

فغطى به رأسه، وآشف استه   قاله بيهس حين شق قميصه، : إلخ، قال الزمخشري في أمثاله" البس لكل حالة: "وقوله
المقنع رأسه واسته مكشوفةٌ         . بعد قتل إخوته و آ م، فه أر به م يث ه إن ل يضرب في   . وإنما أراد أنه افتضح بقتلهم، وإن

  .انتهى. تلقي آل حال بما يليق بها

  .على أن أصل لبوس اللباس، بمعنى ما يلبس" وعلمناه صنعة لبوس: "وقد أورده في الكشاف عند قوله تعالى

ن صهيب القضاعي، وهو شاعر    يهس اب ى ب بته إل ي شرح شواهد التفسيرين في نس أ خضٌر الموصلي ف د أخط وق
ل         ى قائ بها إل ا، ونس ا خضر منه اٍت ونقله اني بحكاي ي األغ ه األصبهاني ف د ترجم ة، وق ة المرواني ي الدول إسالمي ف

  .وقد حصل له اشتباٌه من اتفاق االسمين. البيت

  .وقد ضرب به المثل في الجاهلية وقائل البيت جاهليٌّ،

  .بيهس، وقصير، وسيف ابن ذي يزن: المدرآون الثأر في الجاهلية ثالثة: وقال أبو عبيد

ان             ن ذبي زارة ب ن ف الم ب ن ظ ن غراب ب ن هالل ب ن خلف ب و  . وبيهس صاحب البيت آما في الجمهرة هو بيهس ب فه
  .عدنانيٌّ، وذاك قحطاني

ان         : هس وإخوته التسعة، منهمبي: قال ابن الكلبي في الجمهرة انوا من أشطر فتي ف، آ و خل ع، وحصين، بن نفر، وربي
  .انتهى. العرب

  .والمشهور أنهم سبعة

اٌس    : وهذه قصته من مجمع األمثال للميداني، قال يهم ن بيهس الفزاري الملقب بنعامة آان سابع سبعة إخوٍة، فأغار عل
أرادوا        من أشجع، بينهم وبينهم حرب، وهم في إبلهم، فقت ان أصغرهم، ف ان يحمق، وآ يهس، وآ لوا منهم ستة وبقي ب

فلما . دعوني أتوصل معكم: فترآوه، فقال. وما تريدون من قتل هذا، يحسب عليكم برجٍل، وال خير فيه: قتله، ثم قالوا
الوا      وم شديد الحر، فق م ال يفسد   : آان من الغد نزلوا، فنحروا جزورًا في ي وا لحمك يهس  . ظلل ال ب األثالت   ل: "فق كن ب

  .يريد إخوته، فذهبت مثًال" لحمًا ال يظلل
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ال أحدهم  : فلما قال ذلك، قالوا ا  : إنه لمنكٌر، وهموا أن يقتلوه، ثم ترآوه وظلوا يشوون من لحم الجزور ويأآلون، فق م
  .فأرسلها مثًال". لكن على بلدح قوٌم عجفى: "أطيب يومنا وأخصبه فقال بيهس

ه،   أتى أم ريقهم ف عب ط م انش ت  ث ر، قال ا الخب ك  : فأخبره ين إخوت ن ب ك م اءني ب ا ج يهس ؟فم ال ب رت : "فق و خي ل
  .فذهبت مثًال". الخترت

اً    : ثم إن أمه عطفت عليه ورقت، فقال الناس يهس بيهس د أحبت أم ب ال . لق داً   : "فق ا ول ٌل أرأمه ى   : ، أي"ثك ا عل أعطفه
  .فأرسلها مثًال. ولد

  .فأرسلها مثًال". يا حبذا التراث لوال الذلة: "فيقول ثم إن أمه جعلت تعطيه ثياب إخوته فيلبسها،

ثم إنه أتى على ذلك ما شاء اهللا فمر بنسوة من قومه يصلحن امرأة منهن، يردن أن يهدينها لبعض قتلة إخوته، فكشف 
 : فقال ؟ويلك ما تصنع يا بيهس: ثوبه عن استه وغطى رأسه، فقلن

  .البيت.. البس لكل حالة 
  

  .فأرسلها مثًال
  

ول           ل، ويق ًا، فجعل يأآ ه طعام ا فصنعن ل ة وغيره ي آنان ام      : "ثم أمر نساًء من بن ر طع دي في غي رة األي ذا آث ". حب
  .فأرسلها مثًال". ال تأمن األحمق وفي يده سكين: "ال يطلب هذا بثأر فقال: فأرسلها مثًال، فقالت أمه

  
هل لك في غاٍر فيه : بخاٍل له يقال له أبو حنش، فقال لهثم إنه أخبر أن أناسًا من أشجع في غاٍر يشربون فيه، فانطلق 

  .فأرسلها مثًال". ؟هل لك في غنيمة باردة: "ويروى ؟ظباٌء لعلنا نصيٌب منها
  

ال بعضهم    : فانطلق بيهس بخاله حتى أقامه على فم الغار، ثم دفع أبا حنش في الغار، فقال ا حنش فق ا  : ضربًا أب إن أب
  .فأرسلها مثًال". كرٌه أخاك ال بطلم: "حنش لبطل فقال أبو حنش

  
  .فقتلهم جميعًا، وجعل يتتبع قتله إخوته ويتقصاهم حتى قتل منهم أناسًا آثيرًا

  
ة  : و بلدح، آجعفر. يضرب في التحزن باألقارب" لكن على بلدح قوٌم عجفى: "وقوله جبٌل في طريق جدة، على أربع

  .أميال من مكة
  

  الطويل : إلخ، رواه أبو عمرو" وما الناس إال ما رأوا: "وقوله
 وتـشـمـس وما العجز إال نـومٌة  وما البأس إال حمل نفٍس على السرى

  .اعتبار بالمشاهدة أو بما يروى من أخبار األمم: ما الناس إال رؤية وتحدث، أي: ومعنى األول

ه، وال    ال توعدونا فإن : يقول. حصن اليمامة: إلخ، بفتح الجيم" ألم تر أن الجون: "وقوله حصننا حصين ال يوصل إلي
اه  تباح حم ة . يس ياً    : وجمل ا صفة لراس ان ألصبح، وإم ر ث ي موضع خب ا ف خ، إم أيس . تطيف إل ا يت ي : وم ين، ف ال يل
  .موضع الحال

ه بالصفيح،   . إن تبعًا لما غزا القرى والمدن، لم يصل إلى اليمامة: إلخ، يقول" عصى تبعًا أزمان: "وقوله و يطان علي
  .بدل طينه في اإلصالح والعمارة يجعله: أي

يٌّ بالحجارة   : يطان ويكلس بصفاحه، أي  : ويجوز أن يكون بالصفيح حاًال، أي : والكلس . يصهرج : و يكلس . هو مبن
  .الحجارة العراض: و الصفيح. الصاروج
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ي هي آالصفيح       اه الت ى المي ى عل اء إذا   . السيوف، واحدها صفيحة   : والصفيح . ومعناه أنه يبن ان صافيًا   ويشبه الم آ
  .وذآر الماء وأراد العمارة، ألنها به تكون. بالسيف

ان " هلم إليها: "وقوله ٌم وسخرية   . إلخ، يخاطب النعم ذا تهك ول . وه ا       : يق ا أخصب م ا، فاقصدها، فإنه درت عليه إن ق
  .وضمير إليها لليمامة. يكون، مزدرعها مثار، ودواليبها تدور

  .ويستعمل في سير الدواب وغيرها. بعضها بعضًا في الدوران يرآب: ومعنى تكدس. الدوالب: و المنجنون

جن،  : وروى. عاش بالخصب  : وحي، أي. واد من أودية اليمامة: ، بكسر العين المهملة"وذاك أوان العرض: "وقوله
  .وذباب الروض قد يسمى الزنابير. وزنابيره بدل من ذبابه. آثر ونشط: أي

  .الطالب: و المتلمس. كون أخضر ضخمًاجنٌس آخر ي": األزرق المتلمس: "وقوله

ان      . وقد سمي الشاعر المتلمس بهذا البيت، واسمه جرير داء، واسم الزم ع العرض باالبت ولك أن تنصب األوان وترف
  .وهذا الذي ذآرت هو في ذاك األوان: يضاف إلى الجمل، آأنه قال

ذير : وقيل. إلخ، هو نذير من بهثة بن وهب" يكون نذير من ورائي: "وقوله ذر : أراد بالن ي لمرصٌد   : والمعنى . المن إن
اء؛ و أحمس   . لهم، من ينذرني بهم، فأتقي وأتحرز ن     : و جليٌّ، بضم الجيم وفتح الالم وتشديد الي ان من ضبيعة ب بطن

ان   : يقول. ربيعة ذان البطن ل . فإذا جاء وقت التحارب، قام بنصري ه يٌّ  : وقي ذيٌر وجل ن ضبيعة     : ن أخوان، وأحمس ب
  .هم ينصرونني، ويكونون لي وقايًة من العدو: يقول .أبوهما

  .سم جمع بني قران: إلخ، جمع منصوب بفعل مضمر، آأنه قال" وجمع بني قران: "وقوله

وه         : ومعنى البيت إن التزم ران، ف ي ق ى بن ا تسوموننا عل أجرونا مجرى نظائرنا، فإنا نرضى بهم قدوة، واعرضوا م
  .تناع واجبوقبلوه فلنا بهم أسوة، وإال فاالم

ا  : وقال ابن األعرابي. القهر: و األبس. هذه الخطة التي نكره عليها: إلخ، أي" هاتا: "وقوله أبست الرجل، إذا لقيته بم
  .يكره، وأبسته إذا وضعت منه باستخفاٍف وإهانة

ا،  : إلخ، أعاد الشرط وذلك أنه قال قبل هذا" فإن يقبلوا بالود نقبل بمثله: "قوله وا هات م       فإن يقبل ه بجواب، ث أت ل م ي ول
ال             : قال ه ق ا، فكأن ًا لهم ا يكون جواب ى م تماله عل اآتفى بجواٍب واحد الش ه، ف ل بمثل ا   : فإن يقبلوا بالود نقب وا م إن قبل

  .امتناعا: نوبس به نقبل مثله، وأن أقبلوا بعد ذلك وادين أقبلنا، وإال فنحن أشد أو أبلغ شماسًا، أي

  .هل بن ثعلبة بن عكابة، فوقع بينهم نزاع، فعاتبهم المتلمسوآانوا بنو ضبيعة حلفاء لبني ذ

و   : يقول. حبيب فخفف، وهو حبيب بن آعب بن يشكر بن بكر بن وائل: إلخ، أراد" وإن يك عنا: "وقوله إن تكاسل بن
النزول  :و التعريس. زهاء ثلثمائٍة من الخيل: و المقنب، بالكسر. حبيب عن إدراك ثأرنا فقد آان منا من يدأب ويسهر

  .في آخر الليل

ه رس: "وقول ا يع أرهم    : ، أي"م درآوا بث ى ي دًا حت رون أب زون ويغي نهم يغ روا، ولك تقرون إذا وت ا يس   .م
  .و المتلمس شاعٌر جاهلي، واسمه جرير بن عبد المسيح، وسمي المتلمس بالبيت المذآور

  .وقد تقدمت ترجمته مفصلة في الشاهد التاسع والستين بعد األربعمائة

 نشد بعده، وأ
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  الشاهد الخامس والثالثون بعد الخمسمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
  أال يا ديار الحي بالسبعان

  
  .السبعاني: وإذا نسب إليه قيل. على أن السبعان أعرب بالحرآة على النون مع لزوم األلف

  
ه  . من جعل اإلعراب قبل النونومنذ لك قنسريٌّ ونصيبيٌّ، في: وقال الزمخشري في باب النسب في المفصل ومن جعل

وعلى هذا . خليالنيٌّ، وجاءني خليالن اسم رجل: وقد جاء مثل ذلك في التثنية، قالوا. قنسريني: معتقب اإلعراب، قال
  : قوله

  أال يا ديار الحي بالسبعان
  

اف      : وجدت بخط الزمخشري  : قال ابن المستوفي ه معتقب اإلعراب، بكسر الق د ص  . ومن جعل رتين  وق ه م . حح علي
  .انتهى. فالمفتوح القاف مصدر، والمكسورها اسم فاعل

  
الوا      : وقد أورد سيبويه هذا المصراع في أوزان األسماء، قال ل، ق الٍن وهو قلي ى فع بعان، وهو اسمٌ   : ويكون عل   .الس

  : قال ابن مقبل
  أال يا ديار الحي بالسبعان

  
  .انتهى

  
  .نه لم يأت اسٌم على فعالن إال حرف واحدوأورده ابن قتيبة في أدبالكاتب على أ

  
الي   الي الق ا استعجم     . وآذلك قال أبو عبيٍد عبد اهللا البكري في شرح أم ال في معجم م ه وضم     : وق تح أول بعان، بف الس
  .وأنشد هذا البيت. ثانيه على بناء فعالن، هكذا ذآره سيبويه، وه جبٌل قبل الفلج

  
  .موضٌع في بالد بني مازن، وهو في طريق البصرة إلى مكة: ها جيمو الفلج، بفتح الفاء وسكون الالم بعد

  
و منصور  : وقال ياقوت في معجم البلدان هو موضٌع معروف في     : السبعان منقول من تثنية السبع بفتح فضم، قال أب

  .ديار قيس
  

وال يعرف . ليس له أرآان العبد، أسود: واد شمالي سلم عنده جبٌل، يقال له: جبٌل قبل فلج، وقيل: السبعان: وقال نصر
  .انتهى. في آالمهم اسٌم على فعالن غيره

  
وهذا المصراع وقع صدر بيٍت هو مطلع قصيدتين لشاعرين إحداهما لتميم بن مقبل، وهو شاعٌر إسالميٌّ مخضرم،     

  .وتقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والثالثين من أوائل الكتاب
  

  .والثانية لشاعر جاهليٍّ من بني عقيل
  

  : أما األولى وهي المشهورة التي ذآرها شراح الشواهد، فهذه أبيات من أولها
 أمل عليها بالبلى المـلـوان  أال يا ديار الحي بالسبـعـان
 على آل حال الناس يختلفان  نهاٌر وليٌل دائٌب ملواهـمـا

 ولكن روعاٍت من الحدثـان  أال يا ديار الحي ال هجر بيننا
 وإ خلقانا بالصبا عـسـران  والعيش غرٌة لدهماء إذ للناس
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ل     . حرف تنبيه: إلخ، أال" أال يا ديار الحي: "وقوله ا اللي وين، وهم ر أن المل يتأسف على ديار قومه بهذا المكان، ويخب
  .القبيلة: و الحي. والنهار، أبلياها ودرساها

  
  .متعلق بمحذوف على أنه حال من ديار" بالسبعان: "وقوله

  
ه     : قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب . فيه التفاٌت؛ ألنه لم يقل عليك" ل عليهاأم: "وقوله اب أمل . هو من أمللت الكت

  .خاطبها، ثم خرج عن خطابها إلى اإلخبار عن الغائب
  

ا  : وقيل ويجوز أن يكون من أمللت الرجل، إذا أضجرته وأآثرت عليه ما يؤذيه، آأن الليل والنهار أمالها من آثرة م
ا   : و الملوان. بها من البلى فعال ٌد منهم رد واح ى،        . الليل والنهار وال يف ا أسباب البل ار، أمال عليه ل والنه د أن اللي يري

 البسيط : فزاد الباء آما قال
  ال يقرأن بالسور

  
  .انتهى

  
الزم  ملة، ألنه: أمل بمعنى دأب وال زم، ومن هذا قيل للدين: وقال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي ة ت . ا طريق

  .انتهى. طال: أمل في معنى أملى، أي: وقال األصمعي
  

ه، أي   : وقال الجوهري  ه وأمل علي ا          : أمل ا عليه رة اختالفهم البلى لكث وان ب امها المل ا، أس أراد بأمل عليه أمه، ف و . أس
د، أي     الفتح والم الًء ب ى وب الٍ   خ: البلى، بالكسر والقصر، مصدر بلي الثوب يبلي، من باب تعب، بًل و ب ق، فه ي  . ل وبل

  .أفنته األرض: الميت
  

  .وأنشد ابن السكيت هذا البيت في إصالح المنطق على أن الملوين فيه بمعنى الليل والنهار
  

ات أدب الكاتب      داة والعشي،        : وقال أبو عبيد البكري، وابن السيد في شرح أبي ى الغ ا بمعن وين هن جعل الشاعر المل
  : ويدل عليه قوله بعده
  يٌل دائٌب ملواهمانهاٌر ول

  
  .اجتهد وبالغ في العمل: و دأب

  
اب    . المرة من الروع، وهو الفزع: و الروعة. ، متعلق بدائب"على آل: "وقوله والحدثان مصدر حدث الشيء، من ب

  .أراد حوادث الدهر. قعد، إذا تجدد
  

  .مثنى خلق بضمتين، مضاف إلى نا: و خلقانا. الغفلة: و الغرة، بالكسر
  

ال  وأما ا ا لشاعٍر جاهلي من     : لثانية فقد أورد خمسة أبيات من أولها إبراهيم الحصري في آتابه زهر اآلداب، وق إنه
  : وتابعه ياقوت في معجم البلدان، وهي. بني عقيل

 عفت حججًا بعدي وهن ثماني  أال يا ديار الحي بالسـبـعـان
 وغير أثاٍف آالرآـي دفـان  فلم يبق منها غير نؤٍي مـهـدٍم

 به الريح واألمطار آل مكـان  وآثار هاٍب أورق اللون سافرت
 ويضحي بها الجأبان يفترقـان  قفاٌر مروراٍة يحار بها القطـا
 ويرتـديان قميصين أسـمـاًال  ينيران من نسج الغبار مـالءًة

  
  .السنة : جة بكسر أولهماجمع ح: و الحجج. اندرست وذهب أثرها: عفت الدار تعفو، أي: ، يقال"عفت حججًا: "وقوله

  : وروى ياقوت
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  خلت حجٌج بعدي لهن ثمان
  

  .حفيرٌة حول الخباء لئال يدخله ماء المطر: إلخ، النؤي" فلم يبق منها: "وقوله
  

  .جمع رآية، وهي البئر: و الرآي. جمع أثفية، وهي ثالثة أحجار تكون عليها القدر: و األثافي
  

  .والجمع دفن بضمتين. رآية دفين ودفان، إذا اندفن بعضها: الو دفان، بكسر الدال بعدها فاء، يق
  

ابي " وآثار هاٍب: "وقوله وًا، أي          : اله و هب ا يهب دقيق، وهو اسم فاعل من هب اعم ال راب الن ع : الت اء . ارتف اق  : والهب دق
  .تراب القبر: والهابي أيضًا. التراب

  
  الطويل : وأنشد له األصمعي

  ه ريح ترٍج والصبا آل مجفلب  وهاٍب آجثمان الحمامة أجفلت

  .والمراد به هنا الرماد، ألن الورقة هي لون الرماد

ه روراة: "وقول ار م ار" قف خ، القف ه : إل اٍن قبل و صفة لمك ات، وه ه وال نب اء في ذي ال م ان ال و المك ر، وه ع قف و . جم
ي الصحاح  ال ف راء، ق يم وال تح الم روراة بف ي  : الم ا، وه يء فيه ي ال ش ازة الت ي المف رورى ه ع الم ة والجم فعوعل

  .والمروريات والمراوي

وحش    : و الجأب، بفتح الجيم وسكون الهمزة يظ من حمر ال رق      . الحمار الغل ا يفت ى، وإنم ذآر واألنث أبين ال وأراد بالج
  .آل منهما عن اآلخر لعدم القوت

ال : إلخ، أي" ينيران من نسج: "وقوله ه، أي   : يحوآان، يق وب وهنرت رت الث ه : أن ا . حكت رًا    : ل أيضاً ويق ره ني ه أني نرت
وب  : وفي القاموس. علم الثوب ولحمته: و النير. بالكسر م للث ه     . النير عل ه وأنرت رًا ونيرت وب ني رت الث ه   : ون جعلت ل
ه  . لحمته: وهدب الثوب. نيرًا اًال من د   . ومن نسج، آان صفًة لقميصين، فلما قدم عليه صار ح : و المالءة، بالضم والم

  .حال من الغبار: مفعول ينيران، و عليهما: دل من مالءة، و مالءةب: و قميصين. الريطة

اه يلبسان  : و يرتديان. خلق: ثوب أسماٌل، أي: خلقًا، يقال: و أسماًال ارين،   . معطوف على ينيران، ومعن د أن الحم يري
  .المفازةوإنما اشتد عدوهما للنجاة من هذه . لشدة عدوهما، يثور التراب ويعلوهما، فيصير آالثوب عليهما

اقوت ال ي اعر : ق ذا الش ًا ه ار ثوب ل الغب ن جع وا أن أول م ال الحصري. زعم ذلك ق ذا : وآ ى ه ن نظر إل و أول م ه
 الكامل : لقد مدحت أخاك، حتى هجوت أباك، فقالت: المعنى، وتبعته الخنساء في قولها من أبيات، وقد قيل لها

  يتعاوران مالءة الحضر  جارى أباه فأقبال وهمـا
  

  .ه أبرع عبارة، وأنصع استعارةوهذ
  

  الكامل : وتبعها عدي بن الرقاع في وصف حمار وأتانه
 بيضاء محدثًة هما نسجاها  يتعاوران من الغبار مـالءًة
  وإذا السنابك أسهلت نشراها  تطوى إذا وردا مكانًا جاسيًا

  
ه  ه : قال شارح ديوان خ، أي  : قول اوران إل رة ولأل    : يتع ر م رة للعي رة  تصير الغب ان م ة   . ت ال من العاري ا   : ويق د تعورن ق

صارا إلى سهولة األرض، ثار : الغليظ، فإذا جريا فيه لم يكن لهما غبرٌة، وإذا أسهال، أي: والمكان الجاسي. العواري
  .لهما غبار
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ة طي المالءة        ار بمنزل ا، وزوال الغب ل في وصف      . فجعل إثارة الغبار بمنزلة مالءة تنشر عليهم ا قي ذا أحسن م  وه
  .الغبار والعجاج

  
  الوافر : وإلى هذا المعنى أشار أبو تمام الطائي في وصف آثرة ظعنه وقصده الملوك

  يهيم بها عدي بن الرقاع  يثير عجاجًة في آل يوٍم
  الكامل : وقد سلك البحتري طريقة الخنساء، وأحسن فيه، إذ يقول في يوسف بن أبي سعيد

 السماك آأنـه لـم يشـرف ترك  جدٌّ آـجـد أبـي سـعـيٍد إنــه
 للمعتدي وهي الندى للمعـتـفـي  قاسمته أخـالقـه وهـي الـردى

  أخرى التقى شأواآما في المنصف  فإذا جرى في غايٍة وجريت فـي
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثالثون بعد الخمسمائة

  المديد 
  أآل النمل الذي جمعا  ولها بالماطـرون إذا

  
  .الماطرون مجرور بكسرٍة على النون: با علي، قالعلى أن أ

  
اب إيضاح      : أقول قاله في باب ما جعلت فيه النون المفتوحة الالحقة بعد الواو والياء في الجمع حرف إعراب من آت

م تحذف في اإلضافة        : الشعر، وهذا نصه ة، فل ة في الكلم اعلم أن هذه النون إذا جعلت حرف اإلعراب، صارت ثابت
ي تكون حرف إعراب،      آما آان ات الت ت تحذف قبل، آما ال تحذف نون فرسن وضيفن ورعشن ونحو ذلك من النون

  .وإن آانت زائدة
  

م يجز       ا، من حيث ل ويكون حرف اللين قبلها الياء، وال يكون الواو، ألن الواو تدل على إعراٍب بعينه، فلم يجز ثباته
  .ثبات إعرابين في الكلمة

  
الوا       أال ترى أنهم إذا نسبو ة حذفوا، فق ى رجالن ونحوه من التثني ى إعراب        : ا إل دل عل د ال ت يٌّ، مع أن األلف ق رجل

  .بعينه؛ ألن قومًا يجعلون حرف اإلعراب في األحوال الثالث ألفًا
  

ى               ة عل واو الدال أن ال تثبت ال ه، ال يكون إلعراٍب مخصوص، ف دال في ة ال ا بمنزل د جعلوه فإذا حذفوا ذلك مع أنهم ق
  .ختصٍّ أولىإعراب م

  
ولهم   ى ق ه في    : فأما من أجاز ثبات الواو في هذا الضرب من الجمع، وزعم أن ذلك يجوز فيه، قياسًا عل ون، فقول زيت

ه،     . ذلك يبعد من جهة القياس، مع أنا لم نعلمه جاء في شيء عنهم ًا وال داالًّ علي وذلك أن هذه الواو لم تكن قط إعراب
  .آما آانت التي في مسلمون

  
ذلك   فالو ون آ ه     . او في زيتون آالتي في منجنون، في أنه لم يكن قط إعرابًا، آما أن التي في منجن ا ذهب إلي ى م وعل

، لما صارت النون حرف إعراب، صار حرف اللين "وال طعاٌم إال من غسلين: "الناس جاء التنزيل، وهو قوله تعالى
  ".لفي عليين وا أدراك ما عليون: "وقال تعالى. قبله الياء

  
  : فأما قول الشاعر

  أآل النمل الذي جمعا  ولها بالماطـرون إذا
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ى  . فأعجميٌّ، وليست الواو فيه إعرابًا آالتي في سنين فأما ثبات الياء في سنين وفلسطين وقنسرين فإنها لما لم تدل عل
ه      إعراب، بعينه، أشبهت الياء التي في شمليل وقنديل، ولذلك ثبتت في النسب ولم تحذف آما حذف  ا يكون في ثبات م

  . وقد آثر هذا الضرب من الجمع، حتى لو جعل قياسًا مستمرًا، آان مذهبًا. في االسم اجتماع عالمتين لإلعراب

  .انتهى

  .فأما الماطرون فليست النون فيه بزائدة، ألنها تعرب: ومثله قول ابن جني في سر الصناعة

 : قال

  ولها بالماطرون إذا
  

  .انتهى. إذًا رباعية بكسر النون، فالكلمة
  

  .قرية بالشام: وماطرون: وفيه ردٌّ لمن جعل الكلمة ثالثية، آصاحب القاموس، فإنه قال في مادة مطر
  

  .الماطرون: وفيه أنه آان يجب أن يقول
  

القول في    : الناطرون: وقد خالف الجوهري فرواه الناطرون بالنون، وقال ه، آ موضٌع بناحية الشام، والقول في إعراب
  : نصيبين، وينشد هذا البيت بكسر النون
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  ولـهـا بـالـنـاطــرون إذا

  
ة . موضع قرب دمشق: الماطرون: ورد عليه الصاغاني في العباب، فقال اطرون : وقال بعض من صنف في اللغ : الن

  .موضع بناحية الشام
  

  .عبيد البكري في معجم ما استعجمولم يذآره أبو . وآذلك غلطه صاحب القاموس
  

الميم     : في شرح آتاب سيبويه: وقال العيني آالشارح المحقق اطرون ب الماطرون بالميم وطاء مفتوحة، والمشهور الم
  .بستاٌن بظاهر دمشق: الماطرون: وقال أبو الحسن القفطي. وآسر الطاء

  
فيان تغز        : ثم قال ي س ن أب ة ب ن معاوي د ب اٍت ليزي د          والبيت من أبي ٍر خراب عن د ترهبت في دي ا في نصرانية ق ل به

  .الماطرون، وهو بستان بظاهر دمشق يسمى اليوم الميطور
  

  المديد : وأولها
 وأمر النوم فامتنـعـا  آب هذا الليل فاآتنعـا
 فإذا ما آوآٌب طلعـا  راعيًا للنجم أرقـبـه

 أنه بالفور قد رجعـا  حال حتى إننـي ألرى
 أآل النمل الذي جمعا  إذاولها بالماطـرون 

 سكنت من جلٍق بيعـا  خرفٌة حتى إذا ارتبعت
 حولها الزيتون قد ينعا  في قباٍب حول دسكرٍة

ذا البيت  . حضر، ودنا: اآتنع الليل: افتعل من الكنع، بالكاف والنون، قال صاحب العباب: واآتع. رجع: آب . وأنشد ه
  .و أمر بالبناء للمفعول بمعنى، جعل مرًا
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ه اطرون : "وقول ا بالم ة     " وله دم، وخرف ر مق ه خب ى أن ذوف عل ة بمح الم متعلق ث   : ال مير المؤن ؤخر، وض دأ م مبت
  .للنصرانية التي تغزل بها، وبالماطرون فاعل لها، و إذا ظرف عامله متعلق بالالم

رد في الكامل   وهذه الرواية رواي . المخترف والمجتنى، وقيل ما يجتنى: و الخرفة بضم الخاء المعجمة وبالفاء   .ة المب
  .شجٌر يخرج بعد الثمر الكثير: خلفة الشجر: وقال. خلقة بالكسر بدل خرفة: وروى صاحب العباب في البيت

د الثمر الطيب            : وآذا روى العيني عن ابن القوطية، أنه قال ع من الثمر بع ا يطل الالم، وهو م ة ب ة هي الخلف . الرواي
  .التردد: ٌم من االختالف، أيوالجيد عندي رواية الخلفة على أنها اس

ذي : و النمل د محذوف، أي   : فاعل أآل، و ال ه، والعائ ه : مفعول ع   : و ارتبعت . جمع روى . دخلت في الربي ربعت  : وي
  .بمعناه

ه     . مدينة بالشام: و جلق، بكسر الجيم والالم المشددة المكسورة. ذآرت بدل سكنت: ويروى ان صفة لقول ق آ ومن جل
  .مفعول سكنت أو ذآرت، وهو جمع بيعة بالكسر: و بيعا. ار حاًال منهبيعا، فلما قدم عليه ص

ي  . هي للنصارى: قال الجوهري وصاحبا العباب والمصباح ال العين ود، والكنيسة للنصارى    : وق ة لليه ذا ال  . البيع وه
  .يناسب قوله إن الشعر في نصرانية

تاء،     ومعنى البيتين أن لهذه المرأة ترددًا إلى الماطرون في الشتاء، ه في الش فإن النمل يخزن الحب في الصيف، ليأآل
  .وإذا دخلت في أيام الربيع، ارتحلت إلى البيع التي بجلق. وال يخرج إلى وجه األرض من قريته

ي  ال العين ة: "وق اطرون صفٌة لخرف ه بالم ه ". قول اًال من دمت صارت ح رة إذا تق ولهم إن صفة النك الٌف لق ذا مخ . وه
  .لها خرفة وقت أآل النمل ما جمعه: لتقديرإذا للوقت، وا: وقال

اب،     . صفة لقوله بيعا، وهو جمع قبة: إلخ، الظرف" في قباب حول: "وقوله ل صاحب العب دال، نق و الدسكرة، بفتح ال
  .نضج واستوى: لغٌة في أينع، أي: و ينع. عن الليث أنها بناٌء يشبه قصرًا حوله بيوٌت، وجمعها دساآر، تكون للملوك

ال الم لق ي الكام رد ف ًا، أي: ب رة إيناع ت الثم ت: أينع م . أدرآ الفتح والض ًا ب ًا وينع ت ينع   .وينع
  .وينعه آالهما جائز" انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه: "ويقرأ

ال رة، وق ة األخي ات الثالث ذه األبي دة: وأنشد ه و عبي ال أب ى األحوص، : ق به إل ه، فبعضهم ينس ذا الشعر يختلف في ه
ه  . انتهى. لى يزيد بن معاويةوبعضهم ينسبه إ ة      : "وقد سها العيني هنا في قول زل منزل اطرون حيث ن االستشهاد بالم

  .، وصوابه وإعرابه بالحرآات"الزيتون في إلزامه الواو وإعرابه بالحروف

 الخفيف : ولو استشهد الشارح المحقق، بقوله

  واعترتني الهموم بالماطرون  طال ليلي وبت آالمجـنـون
  

ا ا ة      آم ي القافي ا ف ريحة، لوقوعه ون ص رة الن إن آس ى، ف ان أول ة لك رح األلفي ي ش ام ف ن هش ه اب هد ب   .ستش
  الخفيف : وهو مطلع قصيدة، وبعده

 عند أصل القناة مـن جـيرون  صاح حـيا اإللـه حــيًا ودورًا
 ر وإن آنت خارجًا فـيمـينـي  عن يساري إذا دخلت إلـى الـدا

 ظن أهلي مرجمات الظـنـون  ـتـىفلتلك اغتربت بالـشـام ح
 واص ميزت من جوهٍر مكنون  هي زهراء مثل لـؤلـؤة الـغ
 في سناٍء من الـمـكـارم دون  وإذا ما نسبتهـا لـم تـجـدهـا
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 د صالًء لها على الـكـانـون  تجعل المسك واليلنجـوج والـن
 راء تمشي في مرمٍر مسنـون  ثم خاصرتها إلى القبة الـخـض

 عند حد الشتاء فـي قـيطـون  من مراجـٍل ضـربـتـهـا قبٌة
 ن قريٌن مـقـارنـًا لـقـرين  ثم فارقتها على خـير مـا آـا
 ن بكاء الحزين إثـر الـحـزين  فبكت خشية التفـرق لـلـبـي

 أم براني ربي قصير الجـفـون  ليت شعري أمن هًوى طار نومي
  

  .عود البخور: و اليلنجوج، بجيمن. الكالم بالظن: جمو الر. باٌب من أبواب دمشق: و جيرون
  

ار : و الصالء، بالكسر والمد. األلوة بفتح الهمزة وضم الالم، وهو العود أيضًا: وروى بدله : و المخاصرة . التدفي بالن
  .جمع مرجل بالكسر: و المراجل. األملس المجلو: و المسنون. أن يضع آل واحد من اثنين يده على خصر اآلخر

  
  .آذا في العباب. بفتح الميم، هو ضرٌب من برود اليمن: وقال ابن األعرابي وحده

  
  .المخدع: و القيطون. هو القدر من النحاس، إذ ال مناسبة له هنا: وأخطأ العيني في قوله

  
ورجع   هذه القصيدة ألبي دهبٍل الجمحي، وهو شاعٌر إسالميٌّ شبب فيها بعاتكة بنت معاوية، حين حجت  : قال العيني

ه       : ويقال. معها إلى الشام، فمرض بها ك، فاقتل ة ابنت ل ذآر رمل ا دهب ه، إن أب ال . إن يزيد قال ألبي ال  : فق  ؟أي شيٍء ق
  : قال

  البيت. . . . . . . . . . واص   هي زهراء مثل لـؤلـؤة الـغ
  

  : فقد قال: لقد أحسن قال: قال معاوية
  البيت . . . . . . . . . . . . .  وإذا مـا نـسـبـتــهـــا

  
  : فقد قال: صدق قال: قال

  البيت . . . . . . . . . . . . .  ثم خاصرتـهـا إلـى الـقـبة

ال   : حدثني مصعب، قال: حدثنا الزبير، قال: آذب وقال ثعلب: فقال معاوية د اهللا، ق ي عب خرج  : حدثني إبراهيم بن أب
ال  أبو دهبل يريد الغزو، وآان رجًال  ًا، فق ذا    : صالحًا جميًال، فلما آان بجيرون، جاءته امرأة، فأعطته آتاب ي ه رأ ل اق

رأٍة        : فقرأه لها، ثم ذهبت فدخلت قصرًا، وخرجت إليه، فقالت. الكتاب ى ام ه عل ذا القصر فقرأت ى ه لو تبلغت معي إل
  .فيه، آان لك فيه أجر

أبى،        فبلغ معها القصر، فلما دخله فإذا فيه جواٍر آثيرة، فأغل ى نفسها، ف دعوه إل رأٌة وضيئٌة ت قن عليه القصر، وإذا ام
  .فحبس، وضيق عليه، حتى آاد يموت

فتزوجته، وأقام معها زمانًا طويًال ال يخرج من  . أما الحرام فو اهللا ال يكون، ولكن أتزوجك: ثم دعته إلى نفسها، فقال
  .امت زوجته تبكي عليه حتى عميتالقصر، حتى يئس منه، وتزوج بنوه وبناته، واقتسموا ماله، وأق

يهم، وأعود إليك   : ثم إن أبا دهبل، قال المرأته فأخذت  . إنك قد أثمت في، وفي أهلي وولدي، فأذني لي في المصير إل
ه،          . عليه العهود أن ال يقيم إال سنة رأى حال زوجت ه، ف ى أهل دم عل ى ق رًا، حت اًال آثي فخرج من عندها، وقد أعطته م

ا    . تم قد ورثتموني، وأنا حيٌّ، وهو حظكم، واهللا ال يشرك زوجتي فيما قدمت به أحد أن. فقال ألوالده ع م فتسلمت جمي
  .أتى به

  .ثم إنه اشتاق إلى زوجته الشامية، وأراد الخروج إليها، فبلغه موتها، فأقام، وقال هذه القصيدة
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  .وذهب إليه الجوهري وغيره. إنها لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ويقال

د        . انتهى آالم العيني. الصحيح أنها ألبي دهبل: ال ابن بريوق رج األصبهاني في األغاني إال لعب و الف بها أب ولم ينس
دائني،   : حدثنا أحمد بن الحارث الخراز، قال: حدثنا محمد بن العباس اليزيدي، قال: الرحمن بن حسان، قال دثنا الم ح

ة،       شبب عبد الرحم: عن أبي عبد الرحمن المبارك، قال ى معاوي دخل عل د، ف ة، فغضب يزي ن بن حسان بأخت معاوي
 : قال: قال ؟وما قال: قال. شبب بعمتي: قال ؟ولم: قال. يا أمير المؤمنين، اقتل عبد الرحمن بن حسان: فقال لمعاوية

 ومللت الثواء في جيرون  طال ليلي وبت آالمحزون
  

  . ؟عده اهللايا بني، وما علينا من طول ليله وحزنه أب: قال معاوية
  
  : إنه يقول: قال يزيد -وهذا هو مطلع القصيدة عند صاحب األغاني، وليس فيه ذآر الماطرون  -

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  فلذاك اغـتـربـت بـالـشـام
  
  : إنه يقول: قال ؟يا بني وما علينا من ظن أهله: قال

  البيت. . . . . . . . . .  واص  هي زهراء مثل لـؤلـؤة الـغ
  
  : وإنه يقول: قال. صدق يا بني: قال

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  وإذا ما نسبتهـا لـم تـجـدهـا
  
  .صدق يا بني، هي هكذا: قال
  
  : إنه يقول: قال

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  ثم خاصـرتـهـا إلـى الـقـبة
  
  .أنشدني ما قال أيضًا: ت بخصرها وأخذت بخصري وال آل هذا بابني ثم ضحك، وقالأخذ: خاصرتها: قال
  

  : فأنشده قوله
 عند حد الشتاء فـي قـيطـون  قبة من مراجـٍل نـصـبـوهـا
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  عن يسـاري إذا دخــلـــت
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  تجـعـل الـنــد واأللـــوة

 والـزرجـون نطقت بالريحـان  وقباب قـد أشـرجـت وبـيوٌت
  
  .يا بني، ليس يجب القتل في هذا، والعقوبة دون القتل، ولكنا نكفه بالصلة له والتجاوز عنه: قال
  

ال : ونسخت من آتاب ابن النطاح دثنا شعيب ب   : وذآر الهيثم بن عدي عن ابن دأب، ق رحمن    ح د ال ن صفوان، أن عب
ال، ولكن  : فقال ؟لو جعلته نكاًال: بن حسان بن ثابت آان يشبب بابنة معاوية، ويذآرها في شعره، فقال الناس لمعاوية

  .أداويه بغير ذلك
  

ال             م ق ه، ث ه وحديث ه بوجه ل علي ه، وأقب ى سريره مع م أجلسه عل اس، ث إن : فأذن له وآان يدخل عليه في أخريات الن
  .ألخرى عاتبٌة عليكابنتي ا

  
  .فلها العتبى وآرامٌة، أنا ذاآرها وممتدحها: قال. في مدحتك أختها وترآك إياها: قال ؟في أي شيٍء: قال
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قد آنا نرى أن نسيب عبد الرحمن بن حسان بابنة معاوية لشيٍء، فإذا هو على رأي : فلما فعل، وبلغ ذلك الناس، قالوا
نه ليس له بنت أخرى، أنه إنما خدعه ليشبب بها، وال أصل لها، ليعلم الناس أنه وعلم من آان يعرف أ. معاوية وأمره

  .آذب على األولى، لما ذآر الثانية
  

  .واهللا أعلم. هذا ما أورده صاحب األغاني
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والثالثون بعد الخمسمائة

  الخفيف : وهو من شواهد س
 إن ليتًا عـنـاءإن لوًا و  ليت شعري وأين مني ليٌت

  
ا         ت، آم ا في البي ًة آم د تجيء معرب على أن الكلمة المبنية إذا أريد بها لفظها فاألآثر حكايتها على ما آانت عليه، وق

  .أعرب ليٌت األولى بالرفع على االبتداء، ونصب الثانية مع لو بإن
  

  .ها بعض، ويذآرها بعضوالعرب تختلف فيها، يؤنث: وأورده سيبويه في تسمية الحروف والكلم، قال
  

وأما ليت و إن فحرآت أواخرها بالفتح، ألنها بمنزلة األفعال، فإذا صيرت واحدًا منهما اسمًا، فهو ينصرف على آل  
  .وإن جعلته اسمًا للكلمة، وأنت تريد لغة من ذآر لم تصرفها، وإن سميتها بلغة من أنث آنت بالخيار. حال
  

ا س  : إلى أن قال ذآير،            وأما أو و لو فهم مًا، فقصتها في التأنيث والت ا اس إذا صارت آل واحدة منهم اآنا األواخر، ف
  .واالنصراف وترك االنصراف، آقصة ليت وإن، إال أنك تلحق واوًا آخر فتثقل

  
  .وذلك ألنه ليس في آالم العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح

  
  : قال أبو زبيد

 وًا عـنـاءإن ليتًا وإن ل  ليت شعري وأين مني ليٌت
  

  الطويل : وقال آخر
 أوائلـه بأذناب لوٍّ لم تفتني  أالم على لوٍّ ولو آنت عالمًا

تمكن ال       : قال األعلم .انتهى آالم سيبويه رد الم ا، ألن االسم المف ر عنه مًا، وأخب الشاهد في تضعيف لو، لما جعلها اس
  .عفت لتكون آاألسماء المتمكنةيكون على أقل من حرفين متحرآين، والواو في لو ال تتحرك، فضو

ك      . ويحتمل الواو بالتضعيف الحرآة ي، في نحو قول ي للتمن و الت دنا، أي     : وأراد بلو ها هنا ل و أقمت عن ا، ل و أتيتن : ل
  .انتهى. أآثر التمني يكذب صاحبه ويعنيه، وال يبلغ فيه مراده: أي. ليتك أتيت

 الخفيف : علم في باب النسيب من حماسته ستة أبيات، وهيوالبيت من قصيدة ألبي زبيٍد الطائي، أورد منها األ

 يوم بانت بودها خـنـسـاء  ولقد مت غـير أنـي حـيٌّ
 قسمًة مثل ما يشق الـرداء  من بني عامٍر لها شق قلبـي
 وهي في ذاك لـدنٌة غـيداء  أشربت لون صفرٍة في بياٍض
 ءس إليهـا مـديمٌة حـوال  آل عيٍن متى تراها من النـا
 إن ليتـًا وإن لـوًا عـنـاء  ليت شعري وأين مني لـيٌت
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 حين الحت للصابح الجوزاء  أي ساٍع سعى ليقطع شربـي
  

ه د مت: "قول اء  " ولق داد األحي ي ع ي ف ت، إال أن دة الحزن مي ا لش ي أن خ، يعن ت. إل د: و بان ت، يري ي: فارق   .هجرتن
  .ا، فاستولت عليهشقت قلبي بحبه: بالكسر، يريد" لها شق قلبي: "وقوله

  
  .وهذا أحمد العنق. صيغت بهذين اللونين: إلخ، أي" أشربت لون صفرة: "وقوله

  
خبر المبتدأ، : تراها صفة لعين، و مديمة: إلخ، آل مبتدأ، و متى اسم استفهام طرف لتراها، وجملة" آل عين: "وقوله
جعلها حوالء لميلها إليها بالنظر، فكأن . بر ثانو حوالء خ. واظبت: متعلق به، وهو اسم فاعل من أدمت، أي: و إليها

  .بها حوًال
  

تفهام، نحو   : إلخ، قد شرحه الشارح في ليت وقال" ليت شعري: "وقوله ًا باس : التزم حذف الخبر في ليت شعري مردف
أتيني أم ال عري أت ت ش عري ؟لي ول ش تفهام مفع ذا االس ة. وه عري : فجمل ول ش ده مفع ت بع ي البي عى ف اع س   .أي س

ل مصبوحة،         : و الصابح. النصيب من الماء: الشرب، بالكسرو  ار؛ واإلب قيتها في أول النه ل، إذا س من صبحت اإلب
  .آذا في الجمهرة البن دريد، وأنشد هذا البيت. والقوم صابحون

  
ول  . برٌج من بروج السماء: و الجوزاء: وقال القالي في المقصور والممدود دت إذا طلعت الجوزاء توق   : "والعرب تق

  .وأنشد هذا البيت". المعزاء، وآنست الظباء، وعرقت العلباء، وطاب الخباء
  

  الخفيف : وزاد صاحب األغاني بعد هذا
 ب وأوفى في عوده الحـربـاء  فاستظل العصفور آرهًا مع الض
 ه وأذآت نيرانهـا الـمـعـزاء  ونفى الجندب الحصى بكراعـي

 ـا ظـهـيرٌة غـراءشفعـتـه  من سموٍم آـأنـهـا حـر نـاٍر
 عرفتني الـدوية الـمـلـسـاء  وإذا أهـل بـلـدٍة أنـكـرونـي
 فهي إال بغـامـهـا خـرسـاء  عرفت ناقتي شـمـائل مـنـي
 غـطـاء إن ذا النوم للـعـيون  عرفت ليلها الـطـويل ولـيلـي

  
ن     آان الوليد بن عقب: وأورد سبب هذه القصيدة بسنده عن ابن األعرابي، قال ن أوس ب ن مري ب ة قد استعمل الربيع ب

  .حارثة بن ألم الطائي على الحمى، فيما بين الجزيرة وظهر الحيرة، فأجدبت الجزيرة
  

  .إن شئت أرعيك وحدك فعلت: فخرج لهم ليرعيهم فأبى عليه األوسي، وقال. وآان أبو زبيٍد في تغلب
  

ه           فأتى أبو زبيد الوليد بن عقبة، فأعطاه ما بين القصور ا ا ل رة، وجعله ى القصور الحمر من الحي ام إل لحمر من الش
  .حًمى، وأخذها من اآلخر

  
ره خاصة   ه              : قال عمر بن شبة في خب ا من ه، انتزعه ي وقاص مكان ن أب ي سعد اب ة، وول د عن الكوف ا عزل الولي فلم
  : وأخرجها من يده، فقال أبو زبيد

  يوم بانت بودها خنساء  ولقد مت غير أني حيٌّ
  

  .خر القصيدةإلى آ
  

ائتين   : وأبو زبيٍد الطائي د الم انين بع   .شاعر نصرانيٌّ آان في صدر اإلسالم، وتقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والثم
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثامن والثالثون بعد الخمسمائة

  : وهو من شواهد المفصل
  بوحٍش إصمت

  
  البسيط : هو قطعة من بيٍت للراعي، وهو

  بوحٍش إصمت في أصالبها أود  باتت وبات بـهـا أشلى سلوقيًة

  .على أنه إذا سمي بفعل فيه همزة وصل قطعت، آإصمت بكسر الهمزة والميم

ل . وتقدم عن الشارح المحقق أنه منقول من فعل أمر، لبرية معينة ول       : وقي ر؛ تق اٍن قف م الجنس لكل مك ه  : هو عل لقيت
د إصمت  وحش إصمت، وببل وحش. ب ان : و ال اليالمك ر الضم، ألن   . الخ ي األم موع ف يم إصمت، والمس ر م وآس

ين         م الش ك، بض ن مال مس ب ي ش ل ف ا قي ا، آم ل معانيه ًا لنق ل تبع د النق ر عن ا تغي رًا م الم آثي ى. األع   .انته
يم   " وآسر ميم إصمت: :وقوله زة والم إلخ، جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه لو آان منقوًال من فعل األمر لكانت الهم

ه،      : ، ألنه يقالمضموتين ى سكت، واصمت مثل صمت يصمت صمتًا من باب نصر، وصموتًا وصمتًا بضمهما بمعن
  .فأجاب بما ذآره

ه،   : المشهور في مضارع صمت: ومثله لألندلسي في شرح المفصل، قال ة في يصمت بالضم، فإما أن يكون الكسر لغ
  .ن مالك، بالضم فغيروا لفظ الشمسشمس ب: لم ينقل، وإما أن يكون مما غير في التسمية، آما قالوا

  .انتهى. وإما أن يكون مرتجًال وافق لفظ األمر الذي بمعنى اسكت فال يكون من هذا الفصل

  .وآذا قال ابن يعيش في شرح المفصل

إن العرب        : وأجاب ابن الحاجب في أماليه على المفصل بغير هذا، قال ى صاحب المفصل باستشهاده، ف وقد أخذ عل
  .إن فعل يأتي على يفعل ويفعل: وجوابه أن يقال ؟صمت، فاألمر فيه بالضم، فكيف جاء إصمتصمت ي: تقول

  .يفعل أو يفعل: إن سمع للفعل مضارع اتبع، وإال فأنت فيه مخير، إن شئت قلت: ومنهم من يقول

  .انتهى. إن آثر استعمال المضارع اتبع، وإال آنت فيه بالخيار: ومنهم من يقول

ين  : فصلوقال في شرح الم ى وجه ى يفعل ويفعل      : واستشهاده بالبيت مستقيم عل والوجه  .أن يثبت أن فعل يجيء عل
اني ك: الث ر ذل ى غي تقيم عل و بعضهم.أن يثبت صمت يصمت، وال يس ر : "وق م غي ون أصله اصمت ث يجوز أن يك

إن وحش إصمت علٌم : لوقد قي. اصمت، تخويفًا، فسميت به: وأصله أن رجًال، قال لصاحبه فيها.فغير ثبت" بالتسمية
وًال   على آل مكان قفر آأسامة، وإن آان وحٌش في أصله بمعنى خاٍل، وال يخرج بذلك عن أن يكون إصمت علمًا منق

ه  .وهذا آله مبنيٌّ على أنه لم يسمع يصمت بالكسر.انتهى. قدر، أو مرتجًال، آحمار قبان ونحوه من المضافات وقد نقل
ات الم  رح أبي ي ش توفي ف ن المس ال اب د، ق ن دري رة الب ن الجمه ن : فصل ع ن الحس د ب ر محم و بك ال أب الصمت : ق

ي الحرم مكي        . معروف، صمت يصمت صمتًا، إذا سكت، وأصمته أنا إصماتًا، إذا أسكته ى شيخنا أب ذا سمعته عل آ
تقبل    : وقال ابن جني في الخصائص  .فسقط ما تمحلوه هنا. بن زبان بكسر الميم في الجمهرة ا الفعل المس ول  وأم المنق
ال    . إصمت، وإنما هو في األصل أمر من صمت يصمت إذا سكت  : إلى العلم فنحو قولهم في اسم الفالة انًا ق أن إنس آ

ن      .إصمت يسكته تسمعًا لنبأة أوجسها، فسمي المكان بذلك: لصاحبه في مفازٍة و عمرو ب ه أب وهذا ونحوه مما ذهب إلي
 : العالء في قول الهذلي

  م إال الثمام وإال العصي  اعلى أطرقا باليات الخي
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اك  : أال تراه، قال ا صار إصمت           : إن أصله أن رجًال قال لصاحبه هن ه، آم ًا ل ه، فصار علم ان ب ا، فسمي المك أطرق
ذه الهمزات إذا   . علمًا له وقطع الهمزة من إصمت مع التسمية به خاليًا من ضميره، هو الذي شجع النحاة على قطع ه

اء التأنيث      : فقد قالوا: فإن قيل.سمي بما هي فيه ه ت ا لحقت ًال، لم  ؟لقيته بوحش إصمتة، ولو آان إصمت في األصل فع
د      : قيل ه ق ذلك أن وا ب ل، ويعلم إنما لحقت هذه التاء في هذا المثال على هذا الحد، ليزيدوا في إيضاح ما انتحوه من النق

ذا المث      اء ال تلحق ه ذه الت إجردة       فارقوا موضعه من الفعلية، من حيث آانت ه ًال، فصارت إصمتة في اللفظ آ ال فع
الة   . وإبردة ه، وهو الف ه    .انتهى . نعم وآنسهم بذلك تأنيث المسمى ب ال الزمخشري في أمثال وحش إصمت   : وق ه ب : لقيت

وا،      . الموحش، وهو الخالي من اإلنس: المكان الوحش ا فينطق يس به ه ال أن ذلك ألن وإصمت علم للفالة القفر، سميت ب
دته ا لش الكهاأو ألنه ا .ا تصمت س دى فيه ه اله ه ال يتضح ل تكلم، ألن ال ي ا ف ه طرقه تبه علي دليل تش ن . وال ا م ومانعه

ا            ة اضرب، وهي مجرورة الموضع بإضافة وحش إليه ه بزن ل، ألن ل . الصرف التعريف ووزن الفع دة   : وقي اسم بل
انع    يضرب للرجل   . ترآتني ببلدة إصمتة وبلد إصمت : ويقال. ببلدة إصمت: ويروى.بعينها ه وال م ذي ال ناصر ل . ال
ال       .انتهى دان، وق اقوت في معجم البل ا ي إصمت  : ولم يورد أبو عبيد البكري هذه الكلمة في معجم ما استعجم وأورده

  : قال الراعي.اسم علم لبرية بعينها: بالكسر وآسر الميم وتاء مثناة
  أشلى سلوقيًة باتت وبات بها

  
د  .لمتان معًاالعلم هو وحش إصمت، الك: وقال بعضهم و زي ال : وقال أب دة إصمت، أي     : يق وحش إصمت، وببل ه ب : لقيت
ى غالب األسماء        . بمكان قفر ه ليجري عل ذا  .وإصمت منقول من فعل األمر مجرد عن الضمير، وقطعت همزت وهك

به عن  وآسر الهمزة في إصمت، إما لغة لم تبلغنا، وإما أن يكون غير في التسمية . جميع ما يسمى به من فعل األمر
ى            ذي بمعن رتجًال وافق لفظ األمر ال ا أن يكون مجردًا م ل، وإم أصمت بالضم الذي هو منقول في مضارع هذا الفع

لكها        .اسكت ول الرجل لصاحبه، إذا س ا يق رة م ة، لكث ئال   : وربما آان تسمية هذه الصحراء، بهذا الفعل للغلب اصمت ل
ا دة الخوف به ك، لش ا.انتهى. تسمع فتهل دة توجيه ذه ع هفه الة ب مية الف يم، ولتس زة والم ر .ت لكسر الهم وإصمته غي

والقول بأن إصمت مرتجل ال منقول أسلم، وأسهل، وحينئذ ال يحتاج إلى توجيه .منصرف أيضًا، لكن للعلمية والتأنيث
ة واحدة    ى طريق والعجب  .آسر الميم، ويكون منع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، وفي إصمتة التأنيث اللفظي عل

ل  م        . من ابن يعيش فإنه وجه منع الصرف في إصمت بما ذآرنا مع القول بالنق ه عل م جنس أظهر من آون ه عل وآون
تعمالهم  ا هو إصمت وإصمتة، ال مجموع وحش         : شخص لبقعٍة معينة، آما هو ظاهٌر من اس م إنم والصحيح أن العل

ه،   بلد إصمت، وصحراء إصمت وغير ذلك: إصمت ووحش إصمتة، بدليل أنه يقال ، ولم يقل أحد بعملية المجموع في
يص  افته للتخص اموس، إض احب الق ه ص ا نقل ًا، آم حراء أيض دة وص د وبل ش وبل ن وح ا م اف إليهم ا يض   .وم

وإن آان . وقد يجمع إصمت على إصمتين شذوذًا، آأنهم سموا آل قطعٍة منها بإصمت، إن آان إصمت علم قفٍر بعينه
 الوافر : ية ابن أبي الصلت، قال من قصيدةوقد رأيته في شعر أم. علم جنس فواضح

 بوحش اإلصمتين له ذباب  وترذى الناب والجمعاء فيه

  .تترك، وقد أرذيت فهي مراذة: ترذى من الرذية، أي: قال شارح ديوانه

  .مكاٌن ليس فيه أحد: و اإلصمتين. الذاهبة األسنان: و الجمعاء. الناقة المسنة: و الناب

  .انتهى. وله ذباٌب ذباب الحمار. ترآت فالنًا بوحش اإلصمتين: وهو مثٌل للعرب، يقال

ول من   : واعلم أن ابن المستوفي استشكل آون إصمت منقوًال من الفعل دون ضميره، وقال قول النحاة إن إصمت منق
جهة، فال بد فعل األمر مجردًا من الضمير، فيه نظر، ألنه جمٌع بين نقيضين، وذلك أنهم إنما سموا به بعد األمر للموا

  .من الضمير فيه

ة من الفعل والفاعل          ة المرآب اب المسمى بالجمل و من ب ذلك فه ان آ د التسمية     . وإذا آ وا نزعوه بع م إال أن يكون الله
  .انتهى. تحكمًا منهم

ر          : ال يرد ما ذآره، فإنهم قالوا: أقول رد ال ينصرف، وإن اعتب و مف ر ضميره الفاعل فه م يعتب إن ل إذا سمي بفعل، ف
تكلم،            ض ول من المضارع الم د المنق دليل أحم تتاره أم ال، ب ا يجب اس ان الضمير مم ميره فهو جملة محكية، سواء آ
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ه، وال ينظر        ر، ويجوز عدم وتغلب المنقول من المضارع للمخاطب، فالضمير أمر اعتباري يجوز أن يالحظ ويعتب
  .إلى مكان تجريده من الفعل حين التسمية

  .زة بعد التسمية بأنه من باب تحصيل الحاصل، ألنها مقطوعة قبل التسمية، إذ لم تقع حشواً واستشكل أيضًا قطع الهم
ا    : قال دهم إنم ان عن وقولهم إنهم قطعوا الهمزة من إصمت مع التسمية به خاليًا من الضمير، فيه أيضًا نظر، ألن المك

زة     اصمت، يسكته بذلك من غير أن يكون تقدمه آالم: سمي بقول الرجل لصاحبه ه فوصل الهم ذا  . قبله، وصله ب وآ
  .انتهى. آل فعل أمر من يفعل قطعت همزته

درج،      : أقول زة ال تقطع في ال إن الهم مرادهم التزام قطعها بعد التسمية درجًا وابتداء، بخالف إصمت قبل التسمية، ف
  .وهذا ظاهر

ولم أره لغيره، وآأنه مأخوذ من   وأما ما قاله صاحب القاموس من أن إصمت وإصمتة بقطع الهمزة ووصله فمشكل،
رم في لسان العرب، وهو أن بعض العرب قطع األلف من إصمت ونصب               ن مك مفهوم قول أبي زيد، آما نقله اب

  .التاء

ة     ة المحكي اب التسمية بالجمل م أر من   . ومفهومه أن أآثر العرب يصل األلف ويسكن التاء، ويكون حينئذ هذا من ب ول
  .قاله

م إال أن     وأما وصلها في إصم ا، الله ذا منه يس ه تة فلم أعرف وجهه، وقد ذآروا همزة الوصل في أسماٍء معدودة، ول
  .واهللا أعلم. من إصمتة: يقال توصل بنقل حرآتها إلى ساآن قبلها، آقولك

ر منصرف،   . وأما أطرقا فقد أدرجه صاحب المفصل في المنقول من فعل األمر مع إصمت وظاهره أنه آإصمت غي
ن ال ه م لوأن ارز الفاع ة الضمير الب ل دون مالحظ مية بالفع ة أو  . تس ن جمل م المرآب م ي العل ذآره ف ه ل و الحظ ول

  .غيرها، والصواب ذآره في قسم المرآب، ألنه جملة مرآبة من فعل وفاعل قطعًا

تقيم      : تمثيله بقوله: ولهذا قال ابن الحاجب في شرحه يس بمس ٍم المرآب ل ر قس ن يعيش   . أطرقا في غي أن   وأجاب اب ب
ة : أطرقا لها جهتان ه أمر      . جهة آونه أمرًا، وجهة آونه جمل ا من حيث أن إيراده هن ات من     . ف و أورده في المرآب ول

  .انتهى. حيث هو جملة لجاز

يم       ار صفاٍت مصححٍة للتقس واٌع باعتب وفيه نظر؛ فإن التقسيم يصير حينئذ فاسدًا، ألن آل تقسيم صحيح ذآرت فيه أن
ه           يجب أن يكون صفة آل ق د ذآر في يم ق ا التقس ا هن ا، وه يم باعتباره م يصح التقس سم منتفية عن بقية األقسام، وإال ل

  .المرآب فيجب أن يكون الترآيب منتفيًا عن بقية األقسام

ال        ه ق ة الفعل ال الفاعل، آأن ه تثني ا   : وأجاب بعضهم بأنه يصح أن يكون أطرقا أمرًا للواحد، وتثنيت أطرق أطرق،آم
  .، تأآيدًا ومبالغة"قفا نبك: "، وفي"في جهنم ألقيا: "قيل في

  .وأجاب بعٌض آخر بأن األلف يجوز أن تكون بدًال من نون التوآيد الخفيفة، واألصل أطرقن، فأبدلت للوقف ألفًا

  .أطرقا، تخويفًا لهما، فسمي به: ويرده ما حكوا في وجه التسمية من أن رجًال قال لصاحبيه في موضع

ا : ي في معجم ما استعجمقال أبو عبيد البكر ن العالء     . موضٌع بالحجاز  : أطرق و عمرو ب ال أب ٍر في     : ق ة نف غزا ثالث
  .اسكتا: أطرقا، أي: الدهر األول، فلما صاروا إلى هذا الموضع سمعوا نبأة، فقال أحدهم لصاحبيه

ك الموضع   : أي: وقال في موضع آخر ه ذل ي     . الزما األرض، فسمي ب ن جن تح ب و الف ال أب و : ق ٍرو أن   دل ق ي عم ل أب
ال ا يق ه، آم م يجرد عن ه ضميره ل ل، وفي وحش إصمت، أي: الموضع سمي بالفع ه ب رء : لقيت ا الم الة يسكت فيه بف
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. اصمت، إال أنه جرد إصمت من الضمير، فأعربه ولم يصرفه، للتعريف والتأنيث أو وزن الفعل : صاحبه، فيقول له
  .انتهى آالم أبي عبيد

ه ضمير وهي األلف      : أطرقا: قال أبو عمرو: انوقال ياقوت في معجم البلد ر، وفي ه  . اسٌم لبلد بعينه من فعل األم آأن
  .أطرقا: سالكه سمع نبأة، فقال لصاحبيه

  .انتهى. أطرقا، فسمي بذلك: آان ثالثة نفر بهذا المكان، فسمعوا صوتًا، فقال أحدهم لصاحبيه: وقال األصمعي

ق، آصديق وأصدقاء، وقصر       : ثم اختلفوا، فقال قوم. فيهإن أطرقا غير علم ألرض، فال شاهد : وقيل هو جمع طري
  .حكاه ياقوت. للضرورة

ال بعضهم  : وقال أبو عبيد في المعجم دود،            : ق ذيل، ويجوز أن يكون مقصورًا من المم ة ه ى لغ ق عل هو جمع طري
  .انتهى. وعلى هذا استشهد به الحربي. نصيب وأنصباء: نحو

ى أصلها، وهو القصر      يكون على هذا: قال ابن يعيش وينبغي  . حذف األلف األولى التي للمد، فعادت ألف التأنيث إل
  .انتهى. أن تكتب األلف بالياء

ال في              : وقال ثعلب، آما نقله أبو عبيد أيضًا ا يق اًء، آم اء التأنيث ي دل من ت ة، فأب ى أطرق ا، أراد عل ى أطرق ه عل قول
  .شكاعي شكاعة آما يبدل أيضًا من األلف تاء

 الرجز : الراجز قال

  صارت نفوس القوم عند الغلصمت  من بعدما وبعـدمـا وبـعـدمـت
  

  .انتهى
  

ق، ويجعل عال     : رواه بعضهم: عال أطرقا، وقال ابن يعيش: الرواية: وقال بعضهم بضم الراء، آأنه جعله جمع طري
ال       ه ق ه ضمير، آأن و، وفي اً   : فعًال ناصبًا له من العل ذ  . السيل عال أطرق ى ه يًال      وعل ق؛ ألن فع د أنث الطري ا يكون ق

اً  ن صفة أطرق ام م ات الخي ون بالي ق، ويك اق وأعن ًا، نحو عن ان مؤنث ل إذا آ ى أفع ان عل ا يجمع اًال إنم   .انتهى. وفع
و    : ويروى: وحكاه أبو عبيد أيضًا، قال ًا من العل ه، ألن تكسير         . عال أطرق ى تأنيث دل عل ى أطرق ي ق عل وجمع طري
  .عقاب وأعقبالمؤنث آعناق وأعنق و

  
ٌل ماض  : ويروى: قال أبو الفتح: وقال ياقوت ا . عال أطرقًا، فعال فع ق  : و أطرق ه     . جمع طري ق جمع فمن أنث الطري

د قصره ضرورة      ون ق ًا، آصديق وأصدقاء، فيك ى أطرق ه عل ره جمع ن ذآ ق، وم اق وأعن ل عن رق، مث ى أط   .عل
ن       هذا، والصحيح أن أطرقًا علم أرض، بدليل قول عبد اهللا بن أ ي آعب ب رة المخزومي، يخاطب بن بي أمية بن المغي

نهم يصلح سهامًا،              ه مر برجل م د، ألن ن الولي د ب ي خال رة، أب ن المغي عمرو، من خزاعة، وآان يطالبهم بدم الوليد ب
  الطويل : فعثر بسهم منها فجرحه، فانتقض عليه، فمات
  لبهوأن تترآوا الظهران تعوي ثعا  إني زعيٌم أن تسيروا وتهـربـوا
 أطـايبـه وأن تسلكوا أي األراك  وأن تترآوا ماًء بجزعة أطـرقـا

  وال يتعالى صاعدًا من نحاربه  وإنا أناٌس ال تطـل دمـاؤنـا
  

وادي   : وقالوا في تفسير هذا م معظم ال ي   . الجزعة والجزع بمعًنى واحد، وه ن األعراب ال اب ه    : وق ى من ا انثن و . هو م
ك البيت     . ه، وهو علم موضع، سمي بفعل األمر آما تقدمأطرقا هنا، وقع مضافًا إلي وه في ذل ا تمحل   .وال يتأتى هنا، م

اقوت ال ي ن : ق ازل آعب ب اك، وهي من ران هن ة، ألن الظه ا موضع من ضواحي مك أن أطرق ؤذن ب ذا الشعر ي وه
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روه في  . خزاعة م . شعرهم  فيكون أطرقا من منازلها بتلك النواحي، وهي من منازل هذيٍل أيضًا، ولذلك ذآ . واهللا أعل
  .انتهى

  
البيت الشاهد من قصيدٍة للراعي واسمه عبيد بن حصين النميري، وتقدمت : وقد آن لنا أن نرجع إلى المقصود، فنقول

  .ترجمته في الشاهد الثالث والثمانين بعد المائة
  

 البسيط : وهي من قصيدة مدح بها عبد اهللا بن معاوية بن أبي سفيان، أولها
 من أم علوان ال نحٌو وال صـدد  ال بأصحابي وقد هجدواطاف الخي

 وأعينًا مسها اإلدالج والسـهـد  فأرقت فتيًة باتوا علـى عـجـٍل
 وجناء فيها عتيق الني ملـتـبـد  هل تبلغني عبـد الـلـه دوسـرٌة

 ونحن واآلل بالمومـاة نـطـرد  آأنها يوم خمس القوم عن جلـٍب
 من الهجان على خرطومه الزبد  روقـتـهقرٌم تعداه عاٍد عن طـ

 العقـد نفح الشمال فأمسى دونه  أو ناشٌط أسفع الخـدين ألـجـأه
  

  : ثم وصف الثور واألطالل، فقال
 عنها سالسل رمٍل بينها وهـد  حتى إذا هبط األحدان وانقطعت
 إثر األوابد ما ينمي له سـبـد  صادف أطلس مشاًء بأآـلـبـه

  بوحش إصمت في أصالبها أود  اتت وبات بـهـاأشلى سلوقًة ب
 حتى استقامت وأعراه لها جدد  يدب مستخفيًا يغشي الضراء بها

 قـدد وفي سوالفها من مثلـه  فجال إذ رعنه ينأى بجـانـبـه

  .منها: وخبر نحو محذوف، أي. القرب: و الصدد. التوجه: و النحو. رقدوا: هجدوا

  .األرق والسهر: و السهد، بفتحتين. ليلالسير من أول ال: و اإلدالج

ن       : في الجمهرة. و عبد اهللا هو أخو يزيد بن معاوية ة بنت قرظة ب ه فاخت اس، وأم وعبد اهللا بن معاوية آان أحمق الن
  .وأم يزيد ميسون بنت بحدل الكلبية. عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف

  .السمن والشحم: و الني، بفتح النون. ةالشديد: و الوجناء. الناقة الضخمة: و الدوسرة، بالفتح

  .أن ترعى ثالثة أيام، وترد اليوم الرابع: و الخمس، بالكسر من أظماء اإلبل

الم  ة، وهي الشدة    : والجلب، بضم الجيم وفتح ال ال . جمع جلب ه    : يق ان وآلبت ة الزم د   : و اآلل. أصابتنا جلب السراب بع
  .الفالة: و الموماة، بالفتح. الزوال

و تعداه، . البعير المكرم ال يجمل عليه وال يذلل، ولكن يكون للفحلة: آأنها، وهو بفتح القاف وسكون الراء خبر: وقرم
  .أنثى الفحل: و الطروقة. تجاوز عليه الحد: من عدا عليه، أي: و عاٍد. تعدى عليه: أي

ه المؤنث     والهجان من اإلب  . طرق الفحل الناقة طرقًا، فهي طروقة، فعولة بمعنى مفعولة: يقال يض، يستوي في ل، الب
  .والمذآر والواحد والجمع

  .الرغوة التي تظهر على فم البعير عند هيجانه: و الزبد. األنف: و الخرطوم
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ل        اه حائ ائج، حال دون أنث ر، بفحل ه اٌت ال   . شبه ناقته في حالة جهدها وشدتها، وهو سائر في شدة الهجي ه مبالغ وفي
  .تخفى

ى           إلخ، يعن" أو ناشط: "وقوله ور الوحشي يخرج من أرٍض إل ك الفحل، أو تشبه الناشط، وهو الث ي أنها إما تشبه ذل
  .أرض

رد       : و األسفع األسود، من السفعة بالضم، وهو سواٌد مشرٌب حمرة، يعني اسود وجهه من شدة الحر، أو من شدة الب
  .الريح المعروفة: و الشمال. الهبوب: والنفح. اضطره: و ألجأه. والريح

ا   : صمعيقال األ اف وفتحه ا  : ما آان من الرياح نفح فهو برد، وما آان لفح فهو حر، و العقد، بفتح العين وآسر الق م
  .تراآم، الواحدة عقدة آذلك: تعقد من الرمل، أي

داٌن جمع أوحد      : و األحدان، بالضم  . يعني فهو مسرٌع ليصل آناسه ومأواه د،  . قطع رمل متفرقة،واألصل وح و وه
  .د، وهو جمع وهدة، وهو المكان المطمئنجمع وها: بضمتين

هو الرجل يرمى  : واألطلس، قال في القاموس. و أطلس مفعوله، يريد به صيادًا وقانصًا. ذلك الناشط: و صادف، أي
ذلك الطلس بالكسر، والجمع أطالس      : األطلس : وفي الصحاح . والسارق، والذئب األمعط. بقبيح ق، وآ ورجل  . الخل

  .أطلس الثوب

 البسيط : لرمة يصف قانصًاقال ذو ا

  إال الضراء وإال صيدها نشب  مفزٌع أطلس األطمار ليس له
  

  .جمع آبدة، وهي الوحوش: و األوابد. جمع آلب: و أآلب. آاسب: مبالغة ماٍش، أي: ومشاًء
  

  .الصوف، آنى به عن المال والماشية: و السبد. زاد: و ينمي، من نمى المال وغيره ينمي نماًء
  

  .، فاعل أشلى ضمير أطلس، المراد به القانص"أشلى سلوقية: "وقوله
  

  .دعوته: أشليت الكلب: قال أبو زيد
  

ال . أوسدت الكلب بالصيد وآسدته، إذا أغريته به: يقال: وقال ابن السكيت دعاء    : وال يق ا اإلشالء ال ليته، إنم ال . أش : يق
  .أشليت الشاة والناقة، إذا دعوتما بأسمائهما لتحلبهما

  
  الطويل : ول زياد األعجموق

 نؤآل علينا فكدنا بين بيتيه  أتينا أبا عمٍرو فأشلى آالبه
  

  .آالبًا سلوقية: وسلوقية، أي. آذا في الصحاح. فأغرى آالبه: يروى
  

تعجم   ا اس م م ي معج ري ف د البك و عبي ال أب الم : ق ه وضم ال تح أول لوق، بف لوقية  : س الب الس ه الك موضع تنسب إلي
  .أجودها: السلوقي من الدروع والكالب: وقال أيضًا. موضٌع باليمن تنسب إليه الكالب: تاب العينوفي آ. والدروع

  
الروم            : وقال األصمعي اء، وهو موضٌع ب اف وتخفيف الي ه وإسكان الق ه وثاني تح أول لقية، بف ى س . إنما هي منسوبة إل
  .هكذا حكى أبو بكر. فغيره النسب
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اتم  ي ح ارع عن أب لوقية: وفي الب ا  الس ال له روم، يق دائن ال ة من م ى مدين لقية، فأعربت: من الكالب منسوبٌة إل   .س

  .انتهى. إنما يقال لها سلوقية، وقد دخلتها، وهي عظيمة، ولها شأن: وقال أبو العالية: قال أبو حاتم
  

ختص الفعل بات، له معنيان أشهرهما اختصاص الفعل بالليل، آما ا: ، قال صاحب المصباح"باتت وبات بها: "وقوله
  .بات يفعل آذا فمعناه فعله بالليل: فإذا قلت. في ظل بالنهار

  
ام من              : وقال الليث ا، وآيف ين اه ينظر إليه ات يرعى النجوم، ومعن ول ب د أخطأ، ألنك تق من قال بات بمعنى نام فق

  .يراقب النجوم
  

ذا، أي : والمعنى الثاني تكون بمعنى صار، يقال ه، سواٌء    : بات بموضع آ ار    صار ب ل أو نه ان في لي ه   . آ ه قول وعلي
  .انتهى. والمعنى صارت ووصلت". فإنه ال يدري أين باتت يده: "عليه الصالة والسالم

  
  .انتهى. سر وبت: وفي آالمهم. أقام ليًال ونزل، سواء نام أو لم ينم: وتجيء بات تامة بمعنى: وقال الشارح المحقق

  
لوقية  في أصالب ال  : ، أي"في أصالبها أود: "وقوله ٍب صلبٌ   . كالب الس لوقية     . إذ لكل آل درنا موصوف الس ذا ق وله

  .بأآلبه: جمعًا، ولقوله
  

ه   . ووجه جمع األصالب بجعل آل طائفة من الفقر صلبًا. آلبًة سلوقيًة: وقدر بعضهم تبعًا البن الحاجب ذر ألن وله الع
  .لم يقف على ما قبله

  
ة  : رات، أيوسط الظهر من العنق إلى العجز، وهي فق : والصلب ًا وشماالً    . خرزات منتظم ان يمين ان يكتنف و . والمتن

لوقية يكون أوساطها    . االعوجاج: األود، بفتحتين والجملة حاٌل من ضمير الكالب، وهي حاٌل الزمة، ألن الكالب الس
  .مخروطة الشكل خلقة

  
ان  : قال األصمعي ذلك إذا آ ه،       إذا آان في ظهر الكلب احديداٌب قليل آان أفره له، وآ ان أسرع لجري واسع الفقحة آ

  .وآذا إذا اتسع منخراه وشدقاه. وآذلك من الدواب
  

ه لوقية: "فقول لى س ره  " أش ا ذآ ن الناشط بم ار ع د اإلخب تئناف بع ه، أي: وأراد. اس لى علي ى : أش الب عل أغرى الك
  .الناشط

  
لوقية وقيل ال. باتت: قال ؟فما صنعت: باتت إلخ، استئناف بيانيٌّ، آأنه قيل: وجملة ا     . جملة صفة س ة آم ا تام ات هن وب

  .نقلنا عن الشارح المحقق
  

  .وبات الصياد مع السلوقية، فالباء بمعنى مع، والضمير للسلوقية: ، أي"وبات بها: "وقوله
  

  .الباء بمعنى في، متعلق بأحد الفعلين" بوحش إصمت: "وقوله
  

ه : وقال ابن الحاجب في أماليه ق   : المجرور في قول وحش، يتعل ديره  ب ة،      : بأشلى، وتق ذه البري وحش ه لوقية ب أشلى س
  .انتهى. عندها، والضمير للسلوقية: وبات بها، أي. باتت السلوقية في هذه البرية

  
  .عندها للسلوقية، وأما ضمير بها فهو لوحش إصمت: يريد أن الضمير في قوله

  
دم  . بوحش إصمت: بها، أي: وصرح به في شرح المفصل، قال ى ألشلى أو لباتت األول    وأضمر ألنه متق . في المعن

  .انتهى
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  : وروى أبو الحسن علي بن عبد اهللا الطوسي. أعمل الفعل األول، وأضمر الثاني: وآذا صنع األندلسي، قال

  إلخ. . . . . . . بوحش إصمت   أشلى سلوقيًة زالًّ جـواعـرهـا
  

جمع جاعرة، وهو موضع  : و الجواعر. وح العجزجمع أزل، وهو الممس: و الزل، بضم الزاي المعجمة وتشديد الالم
  .رقمة است الحمار

  
ذلك ضمير   . وفاعله ضمير الصياد . مشى مشيًا رويدًا: إلخ، دب يدب من باب ضرب، أي" يدب مستخفيًا: "وقوله وآ

د الكلب        . يغشي مضارع أغشى، بمعنى أحاط ه، وهي جمع ضروٍة بالكسر، وهو ول ا   . و الضراء مفعول وضمير به
  .قيةللسلو

  
ة دب: وجمل ن ضمير ي اٌل م ى. يغشى ح ى إل ى بمعن راه. و حت فه: و أع و . والضمير للناشط. آش ه، وه دد فاعل وج
  .األرض الصلبة: بفتحتين

  
ه ه ضمير الناشط، و إذ: وقول ن الجوالن، وفاعل ال، م ون  : فج ذعر، والن و ال روع، وه ن ال ه م ال، ورعن ظرٌف لج

  .يبعد: ضمير الكالب السلوقية، و ينأى
  

دداً          ذا الناشط ق ل ه د مث الفة . يريد أن الناشط نجا من يد الكالب والحال أن في سوالف الكالب من جل صفحة  : و الس
  .جمع قدة، وهو سير غير مدبوغ: و القدد. العنق

  
ة              ابع والستين من قصيدة عدتها أربع ه في الشاهد الس دمت ترجمت د تق ذلي، وق وأما البيت الثاني فهو ألبي ذؤيٍب اله

  .بيتًا ذآر من أولها دروس الديار وطموسها، إلى أن رثى ابن عمه نشيبة بخمسة أبيات من آخرها عشر
  

 المتقارب : وأولها
  ة يزبرها الكاتب الحميري  عرفت الديار آرقم الـدوا

  
  : إلى أن قال بعد أبيات ثالثة

  على أطرقا باليات الخيام

  .يكتبها: يزبرها. إلى آخره

  .عرفت رسوم الديار، وآثارها خفية آآثار الخط القديم: يريد. الكتابة أصلها من اليمن وذآر الحميري ألن

ام . عرفت الديار على أطرقا: أراد: ، قال السكري في شرحه"على أطرقا: "وقوله ام    : و الثم ى الخي و . شجر يلقى عل
  .انتهى. وقوافي هذه القصيدة إن شددتها وصلتها، وإال خفضتها. خشب بيوت األعراب: العصي

  . نبٌت ضعيف يحشى به خصاص البيوت ويستر به جوانب الخيمة: و الثمام. بيٌت من عيدان: والخيمة عند العرب

  .الثمام والعصي استثناء من الخيام، ويكون االستثناء متصًال

ارب   ا   . قال ابن يعيش هذه القصيدة تروى مطلقًة مرفوعة، وتروى مقيدة ساآنة، وهي من المتق آانت من   فمن أطلقه
  .فعل عصي. ومن قيدها آانت من الضرب الثالث، وهو المحذوف. الضرب األول ووزنه فعولن عصي يو

  .نصٌب على الحال من الديار، وآذلك باليات الخيام حال" على أطرقا: "وقوله
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ام وإال العصي  : "وقوله. عرفت الديار على أطرقا في هذه الحال: والمراد ام   " إال الثم ع الثم روى برف ونصبه، فمن    ي
دير  . نصب فال إشكال فيه ألنه استثناء من موجب ام وإال العصي   : ومن رفع فباالبتداء والخبر محذوف، والتق إال الثم

  .لم تبل

ام،          ي الثم اه بق ان معن ام، آ ت، إال الثم ال بلي ا ق ومن نصب الثمام ورفع العصي فإنه يحمله على المعنى، وذلك أنه لم
ا، وجاز   . اللفظ فعطف على هذا المعنى وتوهم ومن قيد القافية جاز أن تكون العصي مرفوعة آالمطلقة على ما ذآرن

ه أسكن للوقف    المرفوع والمجرور       . أن تكون منصوبًة بالعطف على الثمام، إال إن ه آ ه أل يكون الوقف علي ا في . وم
  .انتهى

بس  روى : وقال صاحب المقت دأ مح        : وي ر مبت ه خب ى أن ًا ومنصوبًا عل ات، مرفوع ى الحال   : ذوف، أيبالي . هي، وعل
  .متعلق بعرفت" على أطرقا: "وقوله

ا، واإلضافة آسحق             : قال بعض فضالء العجم    ى أطرق ره عل دأ وخب ع مبت ة الرف ى رواي ات عل ويجوز أن يكون بالي
  .وعلى هذا آان آالمًا منقطعًا عن األول وإخبارًا ثانيًا عن اندراس المنازل. عمامة

ات     . وإال الثمام استثناٌء منقطع. باليات الخيام حاٌل من الديار: حوقال ابن الحاجب في اإليضا اس ينشد بالي وبعض الن
دأ   ه مبت ى             . بالرفع، يجعل ع عل اء الرف ا يجوز بن يس بصواب، وإنم الرفع، ول ام وإال العصي ب وبعضهم ينشده إال الثم

ين دهما: وجه ل     : أح ون مث ظ، فيك ى دون اللف ى المعن اع عل ى اإلتب رب : عل ي ض الرفع   أعجبن ل ب ٍد العاق   .زي
ام مرفوعة من حيث      : فقوله. ما جاءني أحٌد إال حماٌر على اللغة التميمية: إما على قولهم: والثاني ام، الخي باليات الخي

ر       " إال الثمام: "باليات خيامها، فيكون قوله: المعنى، فكأنه قال ة غي ى أن إال بمثاب ا عل ة، وإم ة التميمي ى اللغ لٌّ  . عل وآ
  .منهما ضعيف

  .أما أعجبني ضرب زيٍد العاقل فألن زيدًا معرب، والتوابع إنما تجري على متبوعاتها على حسب إعرابها

يس من جنس األحد،       ار ل وأما ما جاءني أحٌد إال حمار، فألن ذلك إنما يثبت في النفي، مع أنه فيه ضعيف، ألن الحم
ود   فال يكون بدًال، وأما آون إال بمثابة غير فشرطه في الفصيح أ ك مفق . ن تكون تابعًة لجمع منكر غير منحصر، وذل

  .فال يرد عليه ما ذآره. فتأمل. وتوجيه ابن يعيش لرواية الرفع، أسلم من هذا. انتهى

 وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والثالثون بعد الخمسمائة

  الرجز : وهو من شواهد س

  بنات ألببي

  .هو بفتح الهمزة وسكون الالم وضم الموحدة األولىعلى أنه إذا سمي بألبب يبقى الفك وال يدغم، و

  الرجز : وهذا قطعٌة من بيت، وهو

  تأبى له ذاك بنات ألببي

دعين  : وقيل ألعرابية تعاتب ابنًا لها. عروٌق في القلب تكون فيها الرقة: وبنات ألبب: قال صاحب الصحاح ما لك ال ت
  : قالت ؟عليه
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  تأبى له ذاك بنات ألببي

  الرجز : رده سيبويهوالذي أو

  قد علمت ذاك بنات ألببه

  : وإذا سميت رجًال بألبب، من قولك: قال

  قد علمت ذاك بنات ألببه

الوا    ا ق الوا     : ترآته على حاله، ألن هذا اسم جاء على األصل، آم ا ق وة، وآم ن حي ى    . ضيون : رجاء ب ه عل فجاؤوا ب
  .األصل

  .انتهى آالم سيبويه. ابه في الكالم على غير ذلكومجرى ب. وربما جاءت العرب بالشيء على األصل

  : قال المبرد في قول الشاعر: قال صاحب الصحاح

  قد علمت ذاك بنات ألببه

ذا الحي    : يريد ل ه ات أعق ًا، قلت    . بن إن جمعت ألبب ب، والتصغير  : ف ا      : أالب ول أعله ى من ق ب، وهو أول   .انتهى . ألي
  .واهللا أعلم. ألببه، بفتح الباء األولىبنات : ويروى: وقال ياقوت في حاشية الصحاح

ه شعراً       ا لكون م يتنبه ا ل يبويه، وآأنهم واهللا . ولم يورد أبو جعفر النحاس وال األعلم الشنتمري هذا البيت في شواهد س
  .أعلم

  الطويل : وأنشد بعده

  يعصرن السليط أقاربه

اً       ون حرف ث، بجعل الن وني البراغي ة أآل ا في يعصرن        على أنه لو سمي بضربن على لغ ى الجمع المؤنث آم داًالعل
  .السليط أقاربه، فإن النون فيه على قوٍل حرٌف عالمٌة لجمع المؤنث

   .و أقاربه هو الفاعل، و السليط مفعوله، وهو الزيت

  .وهذا المقدار قطعٌة من بيت للفرزدق، تقدم شرحه في الشاهد السادس والسبعين بعد الثلثمائة

  

  

  

  



 149

  أسماء العدد

  فيه، أنشد 

  الشاهد األربعون بعد الخمسمائة

  حتى استشاروا بي إحدى اإلحد

  .داهيٌة هي إحدى اإلحد: فمعنى هو إحدى اإلحد. على أن إحدى يستعمل في المدح، ونفي المثل

ذآر   : إن قلت: قال الدماميني في شرح التسهيل ى الم ه   : قلت  ؟آيف حمل إحدى اإلحد مع أنه للمؤنث عل راد ب ألن الم
  .هو داهيٌة من الدواهي: واحدة من الدواهي؛ ومثله يحمل على المذآر، فتقول داهيٌة

ال . وأحد األحدين المراد به إحدى الدواهي، ولكنهم يجمعون ما يستعظمونه جمع العاقل وإن لم يكن عاقًال هو  : فمن ق
  .أحد األحدين، فقد راعى مطابقة لفظ هو فلذلك ذآر اللفظين جميعًا

حد راعى المعنى، فلذلك أتى بإحدى، ألن ألفها إما للتأنيث، أو لإللحاق، ولكنها تشبه في اللفظ ألف  ومن قال إحدى اإل
  .وفيه لغة أخرى وهو ضم األلف وفتح الحاء. التأنيث، فأضافها إلى جمع المؤنث وهو اإلحد بكسر األلف وفتح الحاء
ه      والمشهور في هذا الجمع أعني فعل بضم الفاء، أن يكون مفردة فعل ه جمع ب ة، لكن ًة مؤنثًا بالتاء، آغرف جمع غرف

المؤنث باأللف آأحدى، حمًال لها على أختها، أو يقدر له مفرد مؤنث بها، آما حققه السهيلي في الروض األنف في      
  .جمع ذآرى وذآر

هم يجمعون ما إحدى الدواهي، آذلك معنى أحد األحدين ال يختص استعماله بالعقالء، لكن: وآما ا، إحدى األحد، معناه
  .يستعظمونه جمع العقالء

  .ما ال يعقل يجمع جمع المذآر في أسماء الدواهي، تنزيًال له منزلة العقالء في شدة النكاية: قال صاحب اللباب

  .ما يصيب الناس من عظيم نوبه: ودواهي الدهر. األمر العظيم: و الداهية

وقد يضاف إحدى إلى ضمير . داهية بين الدهي والدهاء بالمد رجٌل: يقال. النكر وجودة الرأي: والدهي، بسكون الهاء
  .اإلحد

  .وهذا تفسير بالمعنى. الكريم من الرجال: ال يقوم لهذا األمر إال ابن إحداها، أي: يقال: قال أبو زيد

ث د خاصٌّ بالمؤن ان أن إحدى اإلح و حي م أب ال. وزع الوا: ق ا ق دون  : آم د، يري دين، وهي إحدى اإلح د األح و أح ه
  : قال. التفضيل في الدهاء والعقل، بحيث ال نظير له

  استثاروا بي إحدى اإلحد

  .انتهى

  .وهذا البيت الذي أورده يرد عليه

اموس      : ويقال أيضًا ه صاحب الق ال أيضاً  . هو واحد الواحدين، نقل ا       : ويق اد، حكاهم هو واحد األحدين، وواحد اآلح
اب   ى الجمع من لفظه    وال تختص إضافة إحدى، وواحد، و     .صاحب العب ٍد، إل ه     . أح د قول ال صاحب الكشاف، عن ق
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دٌة في العظم      . الكبر: إلحدى الباليا، والدواهي: ، أي"إنها إلحدى الكبر: "تعالى نهن واح ا م ومعنى آونها إحداهن أنه
  .هي إحدى النساء: ال نظير لها، آما تقول

ا    : من األمة التي يقال لها": ليكونن أهدى من إحدى األمم: "وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى م، تفضيًال له إحدى األم
  .على غيرها في الهدى واالستقامة

ول : قال صاحب الكشف  م              : أق وم ونحوه، ث يس بالواضح، بخالف واحد الق م ل ائر األم ى س ى تفضيلها عل ا عل داللته
 الكامل : وجهها بأنه على أسلوب

  أو يرتبط بعض النفوس حمامها
  .انتهى

  
ٌم لجزء     : الخفاجيقال شيخنا  ه اس يريد أن واحدًا بمعنى منفرد، ويلزم من انفراده امتيازه وعظمته، بخالف إحدى فإن

ام يستعمل        ًا، واإلبه ه إبهام ت، ألن في الشيء، فال داللة له على التعظيم، إال أن يقال إن البعض يدل عليه آما في البي
يم ول. للتعظ ك أن تق ر : ول ذا، ألن الزمخش ى ه ة إل دة  ال حاج ى واح ا بمعن دى هن ى أن إح ار إل ى. ي أش   .انته

ا،              ى جمع من لفظهم تعماله للمدح أحد، وإحدى مضافين إل ذي ثبت اس أن ال ورد الدماميني على صاحب الكشاف، ب
ه نظر     . هو أحد العلماء: واستعملوا ذلك أيضًا في المضاف إلى الوصف، نحو م ففي ل األم اس مث . أما في أسماء األجن

  .انتهى
  

ي ال ش ى      : خناق يٌّ ال معن ى حقيق و معن رد فه د ومنف ى واح د بمعن ن أح تفادته م ان اس ه إن آ ل، ألن ى النق ة إل ال حاج
  .وإن آان ألن إبهام البعض يفيده فهو مجازيٌّ، فهو ال يقتصر فيه على السماع. لنخصصه

  
  الكامل : وفي الحماسة

  من مذهٍب عنه وال من مقصر  يا واحد العرب الذي ما إن لهم
  
  الطويل : قال زهيرو

  إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم
  .انتهى

  
م    وقد سمع في إحدى قطعها عن اإلضافة، سئل ابن عباس رضي اهللا عنه، عن رجل تتابع عليه رمضانان، فسكت، ث

  ".إحدى من سبع، يصوم شهرين ويطعم: "سأله آخر، فقال
  

ة  يريد به إحدى سني يوسف عليه: قال ابن األثير في النهاية ا في الشدة     . السالم المجدب ه به الي   . فشبه حال أو من اللي
  .انتهى. السبع التي أرسل اهللا فيها العذاب على عاد

  
هيل  ي التس ه ف ي قول ك ف ن مال ى اب رد عل ذا ي ر تنييف دون إضافة : "وه ي غي تعمل إحدى ف د " وال يس إن إحدى ق ف

  .من سبع، فحذف المضاف إليهاستعملت بال إضافة، إال أن يزعم أن األصل أنها إحدى اإلحد 
  

ال       اني، ق رط     : والبيتان من رجز للمرار بن سعيد الفقعسي، أورد بعضه األصبهاني في األغ رار قصيرًا مف ان الم آ
  : وفي ذلك يقول. القصر، ضئيل الجسم

 حتى استثاروا بي إحدى اإلحد  عدوني الثعلب عنـد الـعـدد
  آالحريق الموقد يرمي بطرٍف  ليثًا هزبرًا ذا سالٍح مـعـتـد

  
  .حسبوني من عداد الثعالب عند لقاء األبطال، أروغ عنهم وال أآافحهم: يقول
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ى ى إل ى بمعن تثاروا. وحت تثاره : و اس ر، إذا نهض، واس ى الش ار إل ن ث وا، م ة. أنهضه: هيج ارت الفتن . هاجت: وث

  .والباء من بي تجريدية. هيجها: واستثارها
  

ه      والتجريد آما في الكشف هو ت ات مالبسة بين تقل، مع إثب جريد المعنى المراد عمن قام به، تصويرًا له بصورة المس
  ".اسأل به خبيرًا"لقيت بك أسدًا، و : واألداة هنا الباء، آما يقال. وبين القائم به بأداة أو سياق

  
ذ . آائنًا ملصقًا بك: ولعل جعلها إلصاقية أوجه، أي: قال صاحب الكشف آور، ألن اإللصاق هو   والمراد التصوير الم

  .انتهى. األصل، فقد سلم عن اإلضمار وأفاد المبالغة الزائدة
  

ى            : قال شيخنا الخفاجي و أقرب إل ذلك، فه ه آ زع من زع مع المنت ا أن المنت ٌأ للمسبب، آم وفيه أن السبب مبدٌأ أو منش
  .انتهى. التجريد، ومجرد اإللصاق ال يفيده

  
  .إحدى الدواهي: للفعل قبله، أي منصوب بفتحة مقدرة، مفعول: و إحدى

  
  .إحدى اإلحد ونحوه أبلغ المدح: قال أبو الهيثم

  
األمر المشتد، الصعب؛ من  : إحدى اإلحد، أي: يقال في األمر المتفاقم: وقال صاحب العباب، وتبعه صاحب القاموس

  .تفاقم األمر، إذا عظم
  

ه : آما يقال هذا أبلغ المدح،: وفي أمثال الميداني، قال ابن األعرابي ة    . واحٌد ال نظير ل ى الداهي ة بمعن . التأنيث للمبالغ
  .يضرب لمن ال نهاية لدهائه، وال مثل له في نكرائه: وأنشد هذا البيت، وقال

  
  الرجز : ومثله لرجل من غطفان

  حتى يدليكم إلى إحدى اإلحد  إنكم ال تنتهوا عن الحـسـد
  

ر   : و الليث . عطف بيان إلحدى اإلحد إلخ، هذا تفسيٌر و" ليثًا هزبرًا: "وقوله ذلك الهزب صفة  : و ذا سالح . األسد، وآ
  .لقوله ليثًا

  
  .وهو من االعتداء. معتدي، إال أنه وقف على لغة ربيعة في تسكين المنصوب: وآذلك قوله

  
  .الظلم الصراح؛ وقد عدا عليه، وتعدى عليه واعتدى، آله بمعًنى: والعدوان: قال في الصحاح

  
اف   . المحرق: و الحريق. نظر العين: و الطرف. ليثًا: إلخ، هو صفة أخرى لقوله" رميي: "وقوله تح الق د، بف . و الموق

  .أراد أن عينه في غضبه حمراء آالنار الموقدة الملتهبة
  

  .شاعٌر إسالمي في الدولة المروانية، وآان لصًا من لصوص العرب: و المرار بن سعيد
  

اهد التاس     ي الش ه ف دمت ترجمت ائتين  وتق د الم عين بع ى     . ع والتس راء األول ديد ال يم وتش تح الم و بف   .وه
ر               النفي، وهي في أآث ي تختص ب ة من الكلمات الت ذا البيت إحدى وعشرين آلم تتمة قد ذآر الشارح المحقق بعد ه

ل، وهي    ه اهللا عز وج اًء لوج رحها، ابتغ ان ضبطها وش ن اإلحس ا م ا، فرأين ع به ر منتف ة غي ى: النسخ محرف  :األول
ن السيد    ال اب ه      : أي: عريب، بفتح العين المهملة وآسر الراء، ق ه ويعرب ين آالم ا معرب يب ا به الوا  . م د ق ا   : وق ا به م

  .وآذا قال صاحب القاموس. معرٌب، في هذا المعنى
  

دار، إم    : قال ابن السيد في شرح إصالح المنطق  . ديار، أصله ديوار، فيعال من دار يدور فأدغم: الثانية ار من ال ا دي



 152

ا    ي تحقيره ه ف دليل قول واو، ب ن ال ه دوار، ألن دارًا م ان حكم ك، وآ ن ذل ًال م ون فع رٌة: أن يك   .دوي
  .وفي جمعها أدؤر قلبت واوه همزًة النضمامها آأجوٍه في وجوه: قال يعقوب في إصالح المنطق

  
 الطويل : مله في الواجب، فقالوقد غلط يعقوب في ديار ألن ذا الرمة استع. وإما أن يكون فيعاًال أصلها ديوار، فأدغم
  من القفر حتى تقشعر ذوائبه  إلى آل دياٍر تعرفن شخصه

  
ا      : والداري أيضًا. داري منسوب إلى الدار: الثالثة يٌم في داره فنسب إليه ه مق ذلك، ألن وإذا أرادوا . رب النعم، سمي ب

  .دارية، والهاء للمبالغة: المبالغة في لزوم الرجل الدار، قالوا
  
ا    : العطار أيضًا، وهو منسوٌب إلى دارين: لداريوا د إليه . فرضة بالبحرين، وفيها سوٌق، وآان يحمل المسك من الهن

  .نوتي السفينة ومالحها، منسوب إلى دارين أيضًا: والداري أيضًا
  

  .وأما تميم الداري الصحابي فمنسوب إلى الدار، أحد آبائه. وهذه الثالثة ال تلتزم النفي
  

  .ما بها دوريٌّ غير مهموز: دوري، قال يعقوب في إصالح المنطق: الرابعة
  

ك الجمع      : قال ابن السيد رد ذل الحكم أن ي هو منسوٌب، فكان قياسه داريٌّ، ألن دورًا جمع دار، وإذا نسب إلى الجمع ف
  .إلى الواحد

  
ا هو منسوٌب إل       ه    وأما أبو عمر الدوري فليس منسوبًا إلى الدور التي هي جمع دار، إنم ال ل العراق، يق : ى موضٍع ب

  .انتهى. دور
  

ه  : وزاد بعضهم ي أمالي الي ف ال الق واو، ق ز ال اني: دؤريٌّ بهم ال اللحي دنا : ق ط عن الهمز غل وزاد صاحب . دؤري ب
  .وهذه الخمسة من مادة واحدة. القاموس ما بها ديور، وهو فيعول

  
هو  : وقال القالي. ما بها إنسيٌّ وال وحشيٌّ: الجبل، أيهو منسوٌب إلى الطور، وهو : قال ابن السيد. طوريٌّ: الخامسة

  .انتهى. الطيرة: منسوب إلى الطورة، وهي في بعض اللغات
  

اء، أي       تح الي رة، بكسرها وف ل الطي : نقل صاحب العباب عن ابن دريد أن الطورة، بكسر الطاء، في بعض اللغات مث
ون      .والصواب األول. وآونه منسوبًا إلى هذا بعيد. التطير ادة األلف والن ه طورانيٌّ، بزي اب   . ومثل ال صاحب العب : ق
  .الوحشي والغريب: الطوري

  
  الطويل : قال ذو الرمة

  يحيدون عنها من حذار المقادر  أعاريب طوريون من آل قريٍة
  

ر      : وقوله: وقال أبو عمرو اس والطي ا الوحشي من الن ذلك، وهم ال . طوريون، واحدهم طوري وطوراني آ ام  : يق حم
  .أحد: ما بها طوريٌّ وطورانيٌّ، أي: ويقال. طوريٌّ وطوراني

  
  الرجز : قااللعجاج

  وبلدٍة ليس بها طوري

  .انتهى

  .وعلى هذا ال يلزم طوريٌّ النفي

  .ما بها طاويٌّ غير مهموز: وقال. طاويٌّ بألف وواو، نقله القالي عن اللحياني: السادسة
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تح ال    اء مشددة          وضبطها صاحب القاموس بضم الطاء وف ل، وي واو وهي الم الفع ل، وآسر ال زة وهي عين الفع   .هم
ا فصًال في أواخر إصالح المنطق               د له ه عق ابن السكيت، فإن ذا آ ا، آ . ولم أر من ذآر هذه الكلمة في عداد نظائره

الي     . وآالقالي في أماليه فإنه ذآر جملًة آثيرة منها ا الق ين أخريين، ذآرهم ذآر   وذآر صاحب القاموس فيها لغت م ي ول
  .وعلى هذه اقتصر صاحب الصحاح. طوئيٌّ بتأخير الهمزة عن الواو مع ضم الطاء وسكون الواو: إحداهما: األولى

  .ولم يذآر ابن السكيت غير هذه. طؤويٌّ، بضم الطاء وسكون الهمزة وآسر الواو: والثانية

ل طاع يطوع، إذا ذهب    : قال ابن السيد في شرحه ان     . في األرض  وطؤويٌّ من طاء يطوء، مث وب، وآ ه مقل ر أن غي
  .انتهى. طوئي: قياسه طوئيٌّ على مثل طوعي، وعليه قولهم

ة من     فظهر بهذا التحقيق أن طاويًا المذآور أوًال في آالم صاحب القاموس مقلوب أيضًا وأصله طوئي، فتكون الثالث
لقاموس تبعًا لصاحب الصحاح آيف    ولو آانت الكلمة معتلة آما زعم صاحب ا. مادة واحدة، وهي طاء وواو وهمزة
  .يصح إيراد طوئي بتأخير الهمزة فيها

اآنة    : وقد ذآرت هذه الكلمة في التسهيل آما في الشرح، فقال الدماميني في شرحه زة س هي بطاء مهملة مفتوحة فهم
  .ما بها أحد يطوي: إنه من الطي، أي: وقد قيل. آذا هو مضبوٌط في بعض النسخ. فواو فياء نسب

ألم : هذا ال يصح الختالف المادة، إال إن قيل: ابن هشام قال ه    : قلت . إن الهمزة مثلها في الع ال يصح؛ ألن الطي مادت
  .طاء فواو فياء، بدليل طويت

ال  . وال يتأتى أن يكون من الطي أصالً  . ووقعت في بعض النسخ لفظة طأويٌّ مضبوطة بفتح الهمزة د يق ه من   : وق إن
  .انتهى آالم الدماميني. لى موضع الالموطئ، فقلبت فاء الكلمة إ

الراء  : هذا وفي غالب نسخ الشرح . والتحقيق ما نقلناه عن ابن السيد، وبه تلتئم لغاتها، ويزول اإلشكال د  . طاري ب وق
بالد  : أثبته ابن الصائغ على هامش التسهيل، وقال ى ال الم،      . هو الغريب الذي طرأ عل وزة ال ة مهم ه تكون الكلم وعلي

  .لكن يرد أن هذه الكلمة غير الزمة للنفي. ًء النكسار ما قبلها وتطرفهاأبدلت يا

راء    . بفتح الهمزة وآسر الراء: أرم، أوردها ثعلب في الفصيح، قال شراحه: السابعة تح ال زة وف وأما اإلرم بكسر الهم
  .حه الهرويآذا قال شار. فهو العلم، وهو حجارٌة يجعل بعضها على بعض في المفازة والطريق يهتدى بها

  .آرم على فاعل: وآالهما وصٌف، ويقال أيضًا. أريم، بزيادة الياء على ما قبلها: الثامنة

ن السيد   ا آآل     : قال اب ى فعل وفاعل، معناهم ال . أرم وآرم عل اب ضرب، إذا أآل      : يق ًا من ب أرم أرم : واألرم. أرم ي
ل . تأآل: األضراس، جمع آرم، ألنها تأرٍم، أي الٌن يحر  : ومنه قي ًا،     : ق عليك األرم، أي ف ه عليك غيظ يصرف بأنياب

  .يعني يصوت

 الرجز : قال الشاعر

  ظلوا غضابًا يحرقون األرما  نبئت أحماء سليمـى أنـمـا
  

  .أرميٌّ، نقله القالي عن ابن األعرابي، وصاحب العباب: ويزاد في آخر األول ياء النسبة فيقال
  

ال : قال. منهما ألحد وضبطه صاحب القاموس بضبطين لم أجد واحدًا ه    : إرميٌّ آعنبي ويحرك، ويق يٌّ أيضًا، نقل أيرم
رة  ي خي اب عن أب ي أيضًا، وصاحب العب ن األعراب الي عن اب وب أريمي. الق ة مقل ي الحقيق و ف وزاد صاحب . وه

  .آسر أوله: القاموس
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عة ة   : التاس اة الفوقي ر المثن اف وآس تح الك ع بف يد  . آتي ن الس ال اب ك : ق ن قول و م عأجم: ه   .ع أآت

  الوافر : وأنشد القالي عن ابن األنباري
 فما بالدار إذ ظعنوا آتيع  أجد الحي فاحتملوا سراعًا

  
  .وقد جاء الكتيع بمعنى المفرد من الناس، فاألولى أن يكون منه. وزاد صاحب العباب عن ابن عباد آتاع آغراب

  
ال من الكر    : العاشرة ال آراب، بفتح الكاف وتشديد الراء، وهو فع ا للحرث    : اب، يق ًا، إذا قلبته . آربت األرض آراب

  .ولم يذآر هذه الكلمة ابن السكيت
  

  .دعويٌّ، بضم الدال وسكون العين وآسر الواو وياء النسبة: الحادية عشرة
  

ال  . هو من دعوت: قال ابن السكيت ان قياسه          : ووقع شارحه دوعيٌّ، وق اس، وآ ر قي ى غي دعاء، نسب عل هو من ال
  .انتهى، ولم أره لغيره. ئيدعوي أو دعا

  
  .شفر، بفتح الشين وضمها مع سكون الفاء فيهما، حكاهما القالي عن اللحياني: الثانية عشرة

  
ك     : ما بها شفر، أي: قال ابن السيد ر، من قول ل وال آثي ا قلي ل   : ما به اب عن    . شفر بالتشديد، إذا ق وزاد صاحب العب

  الطويل : شفرة بالفتح والهاء، وأنشد عن شمر: الفراء
 شفـر فلم يبق إال واحدًا منهم  رأت إخوتي بعد الجميع تفرقوا

  
ق  ارح المحق ول الش اً : "وق د ال يصحب نفي اب : ، أي"وق ي اإليج ع ف ة . يق ول ذي الرم اب ق ه صاحب العب : وأورد ل

  الطويل 
  بصيرة عيٍن من سوانا إلى شفر  تمر لنا األيام ما لمحـت لـنـا

  .تمر بنا: أي: وقال

افرين : إلى سفر، يريد: روىوي ة عشرة  . المس اء نسبة         : الثالث دها ي دال وآسر الموحدة المشددة بع يٌّ، بضم ال في  . دب
  .ليس فيها من يدب: هو من دببت، أي: قال الكسائي: العباب

  .هذا على غير القياس، والقياس دبيبيٌّ، ألنه منسوب إلى الدبيب: وقال ابن السيد

  .هو من الدبج، وهو النقش والتزيين: قال ابن السيد. الدال وآسر الموحدة المشددة دبيج، بكسر: الرابعة عشرة

أ رأسه  : دبيح بالحاء المهملة، وال وجه له إال أن يكون فعيًال من قولهم: ورواه بعضهم . دبح الرجل بالتشديد، إذا طأط
  .انتهى

يٌّ،  : ية جماعًة من األعراب، فقالواشك أبو عبيٍد في الجيم والحاء، وسأل عنه بالباد: وقال صاحب العباب ما بالدار دب
  .ما بالدار دبيٌح، آوقع بالجيم، عن ثعلب: ووجد بخط أبي موسى الحامض. وما زادوا على ذلك

ه يكون من    : وإن آان بالجيم آما قيل: قال. الحاء في هذه الكلمة أقيس من الجيم: وقال ابن فارس فليس من هذا، ولعل
  .انتهى. ولت ياء النسبة جيمًا على لغة من يفعل ذلكدبي من الدبيب، ثم ح

 الرجز : أنشد ابن األعرابي: وقال القالي

 دبـيج ليس بهـا مـن األنـيس  هل تعرف المنزل من ذات الهوج
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ويجوز أن  . مالك إبل: يجوز أن يكون معناه ذا وبرٍِ، أي: قال ابن السيد. وابٌر، بالواو وآسر الموحدة: الخامسة عشرة
  الطويل : وأنشد القالي عن ابن األعرابي. ون معناه مخيم بخباء من وبريك

  فيفلت مني دون منقطع الحبل  يمينًا أرى من آل زبان وابـرًا
  

  الطويل : وأنشد صاحب العباب أيضًا. ال أرى: والفعل منفيٌّ في جواب القسم، أي
  ابرجريضًا ولم يفلت من الجيش و  فأبت إلى الحي الـذين وراءهـم

  
اللقح  : وفي غالب نسخ الشرح ا في     . آبر بدل وابر، وهو اسم فاعل من أبرت النخلة، إذا أصلحتها ب م أر من ذآره ول

دماميني   . هذه الكلمات، مع أنها ال تلزم النفي ال ال ر، ق رًا       : ووقع في التسهيل أيضًا آب إن آب هو تحريف من النساح، ف
  .ووابر، بالوا: يستعمل في اإليجاب، والصواب

  
وزاً        : آبز، قال الشارح: السادسة عشرة زًا وأب أبز أب ز الظبي ي ق في    : هو بالزاي، وهو اسم فاعل من أب وثب أو تطل

  .ولم أرها أيضًا في هذه األلفاظ مع أنها ال تلزم النفي . اإلنسان الذي يستريح في عدوه ثم يمضي: واآلبز أيضًا. عدوه
ا ا واو، فليست م ز، أوله ا واب ا إنه ودةوإن قلن زاي موج اء وال واو والب ى . دة ال ة تصحفت عل ذه الكلم وال أشك أن ه

  .الشارح، إما من آبن بالنون ومد الهمزة، وهي في التسهيل، ونقلها القالي عن ابن األعرابي
  

ه، أي  : قال الدماميني ه، إذا عاب ا من          : آبن على زنة اسم الفاعل من أبن ك جنس اإلنسان، وإم ب، وذل ا من يعي ا فيه م
  .ما بها وابٌن بالواو والموحدة: ن، نقل القالي عن اللحيانيواب
  

اموس  احب الق ال ص احب، أي  : ق دة آص ٌن بالموح دار واب ي ال ا ف ة  : وم ي الجوع ة، وه ن الوبن أخوذ م د، م   .أح
د  : قال ابن السيد. تأمور: السابعة عشرة و زي أمور، أي   : حكى أب ا ت ا به الهمز  : م ال أيضاً  . أحد، ب ة    : ويق ا في الرآي م

  .دم النفس: ويقال. الدم: والتامور، بال همز. وآذا نقل القالي عن أبي زيد. امور، يعني الماءت
  

  الكامل : قال أوس بن حجر يحضض عمرو بن هند على بني حنيفة في قتل المنذر بن ماء السماء
  أبياتهم تامور نفس المنذر  أنبئت أن بني سحيٍم أدخلوا

  .الخمر، والزعفران أيضًا: التامورو. يعني مهجة نفسه: قال األصمعي

  .أحد: ما بها تامور وال تؤمور بالهمز، أي: تؤمور، بضم التاء والهمز، نقل القالي عن اللحياني: الثامنة عشرة

  .تومور، بضم التاء بال همز: التاسعة عشرة

امو     : قال ابن السكيت. تومريٌّ، بضم التاء والميم: العشرون ى ت ومري منسوب إل ا ت الٌد خالءٌ  . روما به ا   : وب يس به ل
ة، أي : ويقال للمرأة. تومري اً  : ما رأيت تومريًا أحسن منها، للمرأة الجميل م أر خلق ه     . ل ًا أحسن من ا رأيت تومري . وم
  .انتهى

  .تومري منسوب إلى التامور، وهو دم القلب، نسبة على غير قياس: قال شارحه ابن السيد

  .وهذه الكلمات األربعة من مادة التمر

اء    : لحادية والعشرونا يم وتشديد الي اموس   . نميٌّ، بضم النون وتشديد الم ال صاحب الق يٍّ    : ق يٌّ آقم ا نم ا به . أحد : وم
الي . الخيلنة، والعيب، والطبيعة، وجوهر اإلنسان وأصله: والنمي أيضًا ى       : وقال الق هو من نممت، وهو منسوٌب عل

وهذه الكلمة ليست موجودة في اإلصالح، وهي     . ذو قمل: معناه فالنمي. خالف القياس إلى النمة بالكسر، وهو القملة
  .وهو في هذا تابٌع البن مالك. هذا ما ذآره الشارح المحقق. مذآورة في التسهيل
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هو اسم فاعل من صفر الرجل يصفر صفيرًا، إذا    : قال شارحه. صافر: وبقيت آلماٌت أخر أوردها ابن السكيت، هي
  .صوت بنفسه

  .نافخ حطبة فيها نار: أي: الضاد والراء، قال شارحه ونافخ ضرمة، بفتح

  .وصوات، وهو فعال من الصوت

رجٌل : أما العي فالعٌق حريص، يقال: قال شارحه. والعي قرٍو، بالعين المهملة وفتح القاف وسكون الراء بعدها واو
  .ال ذئبميلغة الكلب، فكأن معناه، ما بها آلٌب و: والقرو. لعٌو ولعًا، وآلبة لعوة آذلك

رٍو، أي : ما بها العي قرٍو، أي: يقال: "وقال صاحب الصحاح ا         : ما بها العي ق ا به اه م ًا، معن ا من يلحس عس ا به م
  ".أحد

  .اسم فاعل من نخر ينخر، إذا ردد نفسه في خيشومه: ناخر: ، قال شارحه"ما بها ناخر: "ومنها

  .لكلب ينبح، بكسر الباء وفتحها، فهو نابح ونباحنبح ا: يقال. يعني آلبًا: ما بها نابح، قال شارحه: ومنها

 الرجز : قال. غير أنه ال يستعمل إال في الجحد. هو فعيل من أنس بالشيء: قال شارحه. أنيٌس: ومنها

  وبلدٍة ليس بها أنيس
  

  الوافر : ويرد عليه قوله، آما يأتي قريبًا
  أصاب البكر أم حدث الليالي  أذئب القفـر أم ذئٌب أنـيٌس

  
  .فهذه ستة أخرى

  
  .ما بها داٍع وال مجيب: وأورد أيضًا

  
  .وال يخفى أن هذا ال يختص بالنفي

  
  .داٍع من الدعاء، ومجيب من اإلجابة: ولم يزد شارحه على قوله

  
ال شارحه  . ما بها راٍغ وال ثاٍغ: وأورد ز، والرغاء صوت           : ق اء صوت المع ي؛ ألن الثغ ر النف د تستعمالن في غي ق
  .علوم أنهما قد يستعمالن في اإليجاب والنفيوم. اإلبل

  
  .ما بها دويٌّ منسوب إلى الدوية: وهذه آلمات أخر من أمالي القالي

  
دو، وهو أرض من أرض العرب    : ما بها دويٌّ، أي: وقال صاحب الصحاح الوا  . أحد ممن يسكن ال ا ق ة،  : وربم داوي

  .ال يقاس عليهو. قلبوا الواو األولى الساآنة ألفًا النفتاح ما قبلها
  

راء    . ما بها عيٌن: ومنها د عن الف و عبي ائن   : وزاد أب ا ع ا به اني . م ة   : وزاد اللحي ا عائن ا به ال صاحب الصحاح   . م : ق
يٌن، أي . أموالهم ورعيانهم: عائنة بني فالن ين، أي   . أحد : وما بها عائن، وآذلك ما بها ع ل الع ٌد قلي اس  : وبل ل الن . قلي

  .انتهى
  

راء   : وآذلك قال ابن السيد في شرح اإلصالح . ة ال يلزمان النفيفعلم أن عينًا وعائن ا     : حكى عن الف ائن وم ا ع ا به م
  .فأما عائن فال يستعمل في اإليجاب، وأما العين فهم أهل الدار، فقد يستعمل في اإليجاب. بها عين
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  الرجز : قال الراجز

  تشرب ما في وطبها قبل العين
  

ا ارف، أي: ومنه ا ط ا به ن يط: م ه، أيم ا: رف بعين ر به المجموع. ينظ ات، ف الث آلم ذه ث ات: فه ع آلم   .تس
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي واألربعون بعد الخمسمائة

  وأربٌع فثغرها ثمان  لها ثنايا أربٌع حسان
  

  .على أنه قد تحذف الياء من ثماني، ويجعل اإلعراب على النون
  

ا في         "ه الجوار المنشآت  ول : "واستشهد به صاحب الكشاف لقراءة من قرأ راء آم ع ال اء من الجوار ورف ، بحذف الي
  .ثمان

  
  .وأنكر الحريري في درة الغواص حذف هذه الياء

  
  : وأنشد عليه ثعلٌب، قوله. وقال ابن بري فيما آتب عليه، الكوفيون يجيزون حذف هذه الياء في الشعر

  وأربٌع فثغرها ثمان  لها ثنايا أربٌع حسان
  

اب               والصحيح أن  لم، في ب ق، وهو في صحيح مس ذي أورده الشارح المحق دليل الحديث ال ر مختص بالشعر، ب ه غي
ع     : "الكسوف، عن ابن عباس أنه قال اٍت في أرب ان رآع صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين آسفت الشمس ثم

ووي "سجدات ع سجدات، أي      : ، قال شارحه الن اٍت في أرب ان رآع ه ثم ان مرات   : قول ة،     رآع ثم ع في رآع ، آل أرب
  .وقد صرح بهذا في الكتاب في الرواية الثانية. وسجد سجدتين في آل رآعة

  
  .وال أعرف صاحب هذا الرجز

  
  : وأنشد المعري في شرح ديوان البحتري قبل هذين البيتين

  إن آريا أمٌة ميسان

ة       اة التحتي راء وتشديد المثن تح ال ة  : و آريًا، بضم الكاف وف يم   . خالف الحرة  : ةو األم . اسم أم : و ميسان، بكسر الم
ر       انًا أيضًا، وهو التبخت ًا وميس يها    . فيعال من الميس، وهو مصدر ماس يميس ميس ر في مش ا تتبخت ه  .أراد أنه : وقول

ان من تحت     " لها ثنايا" وق وثنت ع     . إلخ، هي جمع ثنية، وهي أربٌع من مقدم األسنان ثنتان من ف اء من أرب وحذف الت
ى وزن     . ي الثنية مؤنثألن المعدود وه ة عل اء، جمع رباعي وأراد باألربع الثاني الرباعيات، بفتح الراء، وتخفيف الي

  .أربع أسنان، ثنتان من يمين الثنية، واحدة من فوق وواحدة من تحت وثنتان من شمالها، آذلك: والرباعيات. ثمانية

ال . المبسم، على وزن مجلس، وهو موضع البسم : و الثغر يالً     بسم بس  : يق اب ضرب، إذا ضحك قل وابتسم  . مًا من ب
  .واإلنسان إذا تبسم فإنما يرى من أسنانه الثنايا والرباعيات، وهي ثمانية. وتبسم آذلك

وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وأربعة نواجذ، وستة عشر    . أربع ثنايا: واعلم أن أسنان اإلنسان اثنتان وثالثون سنًا
  .ضرسًا

ا عشرة رًحى            أربع ثن: وبعضهم يقول ع ضواحك، واثنت ة نواجذ، وأرب اب، وأربع ة أني ات، وأربع ع رباعي ا، وأرب   .اي
 وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني واألربعون بعد الخمسمائة

  الوافر 
  لقد جار الزمان على عيالي  ثالثة أنـفـٍس وثـالث ذوٍد

  
  .على أنه يجوز إضافة العدد إلى اسم الجمع، وهو هنا الذود

  
رة إطالق            وأنشده  ة؛ لكن أنث لكث نفس مؤنث س، ألن ال اس ثالث أنف ان القي س، وآ سيبويه شاهدًا على تأنيث ثالثة أنف

  .النفس على الشخص
  

  .ويأتي نصه بعد أربعة شواهد
  

ة،       ه مليك ة، وبنت ه أمام ه امرأت ذآر األصبهاني في األغاني بسنده، أن الحطيئة خرج في سفر له حين عم الغالء، ومع
  : وسرح ذودًا له ثالثًا، فلما قام للرواح فقد أحدها، فقال فنزل منزًال

  أصاب البكر أم حدث الليالي  أذئب القفـر أم ذئٌب أنـيٌس
 لقد جار الزمان على عيالي  ونحـن ثـالثٌة وثـالث ذوٍد

  
  .أطلقها لترعى: سرح الدابة

  
  .بين الثالث إلى العشر ذود ما: سمعت أبا العباس، يقول: و الذود من اإلبل، قال ابن األنباري

  
  .وهي هنا ثالثة، وهي مؤنثة: وقال الفارابي

  
  .الذود ال تكون إال إناثًا: وقال في البارع

  
  .أصاب البكر، بفتح الباء، وهو الفتي من اإلبل: ويرد عليه قوله

  
  .وأراد بالذئب األنيس السارق. الخالء والمفازة: و القفر. المسير: و الرواح

  
ل     : يالي، بفتحتينو حدث الل ه باللي د آون ق الحدث ال بقي أردك، : و أصاب . ما يحدث فيها من المصائب، والمراد مطل

  .وفاعله ضمير الذئب، والبكر مفعوله
  
  .ما أدري آيف تلف البكر، أصابه أحد الذئبين، أم حدث الليالي: أراد
  

دأ محذوف، أي   : وقوله ر مبت ة  : ثالث أنفس خب ال، بكس  . نحن ثالث ين و العي ه اإلنسان،      : ر الع ت، ومن يمون أهل البي
  .الواحد عيل آجياد جمع جيد

  
  .وترجمة الحطيئة تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين بعد المائة

  
حضرت مجلس   : أخبرنا األشنانداني عن العتبي عن رجٍل من قريش، قال: ورأيت في أمالي الزجاجي الوسطى، قال

ام    ي ع راح ذوده           عبد الملك، وعنده بطٌن من بن الٌث، ف اه وذوده، وهن ث ه ابنت نهم مع ٌل بي ان رج ن صعصعة، وآ ر ب
  الوافر : فلم ينشد، فأوفى على صخرة، وأنشأ يقول -سأل عنه وطلبه : أي -يومًا، ففقد منها واحدًا، فنشده 

  سطا بالبكر أم صرف الليالي  أذئب القفـر أم ذئٌب أنـيٌس
 الترب من أهٍل ومـالعديد   وأنتم لو أراد الدهـر عـدوًا
 لقد جار الزمان على عيالي  ونحـن ثـالثٌة وثـالث ذوٍد
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 لجر الدهر عن حاٍل لحـال  ولو مولى ضباٍب عال فيهـم
 وفي موالآم بعض المقـال  وموالهم أبي ال عـيب فـيه
 وإال فالوقوف عـلـى إالل  هلم براءًة والـحـي ضـاح

 قـتـال أين القلوص بنيأال   دعا داعي القلوص على ثبيٍر

  .انتهى. اخرج عنا: فطلبوا له ذوده، فردوها عليه، وغرموا له، وقالوا

خبره، والجملة دليٌل لجواب : مبتدأ، و عديد: و أنتم. حادث الدهر: و الصرف، بالفتح. بطش بشدة: و سطا بكذا وعليه
  .جار، مصدره العول: ن، بالعين المهملة، أيو عال الزما. ظلمه، وتجاوز الحد: مصدر عدا عليه، أي: و العدو. لو

ا ولى هن وم: و الم ف الق ر. حلي باب، بالكس ة: و ض ة  . قبيل ر، وصار ذا عيل ى افتق ا بمعن ال هن اء . و ع ر، بالبن و ج
  .يوبخهم بأنه موًلى لهم، ولم يأخذوا بيده. للمفعول، و الدهر، نائب الفاعل

ين . بارز: احوض. مفعول له: وبراءًة. وهلم هنا بمعنى احضروا ات  : وإالل، بكسر الهمزة والم ل بعرف ي . جب إن : يعن
  .لم يحضروا للبراءة في حال آون الحي ضاحيًا فنحن نقف معكم على إالل

  .اسم رجل: وقتال، بالكسر. جبل بين مكة ومنى: وثبير. الناقة الشابة: والقلوص. فاعل دعا: وداعي

 وأنشد بعده، 

  خمسمائةالشاهد الثالث واألربعون بعد ال

  الطويل : وهو من أبيات المفصل
  ردائي وجلت عن وجوه األهاتم  ثالث مئين للملوك وفى بـهـا

  
  .على أنه جاء ثالث مئين في ضرورة الشعر

  
  : وقد رجع إلى القياس من قال: وقال صاحب المفصل

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ثالث مــئين
  

ة األصول المرفوضة       : يعيشقال ابن  م في مراجع ان   . هذا في الشعر على القياس، ألن الشعر يفسح له ذا، وإن آ فه
  .القياس، إال أنه شاذٌّ في االستعمال

  
رد، نحو    : وآذا قال ابن مالك ة فيف ا مائ ة : إذا آان مفسر الثالثة وأخواته ال    . ثلثمائ ع، فيق اس أن يجم ان القي ثالث  : وآ

  : العرب ال تجمع المائة إذا أضيف إليها عدٌد إال قليًال، آقوله إال أن. مئات أو مئين
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  ثالث مـئين لـلـمــلـــوك

  
ول : يقال ثلثمائة، وآان حقه أن يقولوا: وآلهم من سيبويه قال ة     : مئين أو مئات، آما تق ين الثالث ا ب ة آالف، ألن م ثالث

  .انتهى. ثالثة رجال، وعشرة رجال، ولكنهم شبهوه بأحد عشر وثالثة عشر: نحو إلى العشرة يكون جماعة
  

ر،   : قال شارح اللباب، قالوا. والنون من مئين منونة ة بعي قتل في معرآة ثالثٌة من ملوك العرب، وآانت دياتهم ثلثمائ
  .فرهن رداءه بالديات الثالث، وهو دليل شرفه

  
وم الكالب        . هتم بن سنان بن سمي بنو األ: و األهاتم بنقطتين من فوق ه ي ه آسرت ثنيت ذلك ألن ا سمي ب تم . وإنم : واله

  .انتهى. آسر الثنايا من أصلها
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ا رداءه : قول ثالث مئين، قيل: وقال بعض فضالء العجم في شرح أبيات المفصل وآانت  . غرم ثالث ديات فرهن به

ا ردائي حين          وفي بها ردائي حين ر. ثلثمائة إبل: الدية مائة إبل، والمعنى ون المرهون به ك المئ ا، وجلت تل ه به هنت
وم           ه ي ه هتمت ثنيت ن سمي، ألن أديتها، وجلت فعلتي هذه العار عن وجوه األهاتم، وهم قوم األهتم، وهو لقب سنان ب

  .الكالب
  

  .وفي البيت وصٌف لعظم شأنه، ألنه ال يقدم على تحمل الديات والغرامات إال السيد العظيم الشأن
  

  .انتهى. وفيه تأآيٌد لعظم شأنه. لنفاسة برده وغالء ثمنه، حيث رهنه بثلثمائة من اإلبلووصٌف 
  

يئًا    " ووصٌف لنفاسة برده: "وقوله إلخ، ليس رهن البردة ألنها تقاوم ثمن اإلبل المذآورة، بل ألن الشريف إذا رهن ش
  .أو أقاربهولو آان حقيرًا فال بد من فكاآه لئال يلزمه العار، ولو مات فكه بنوه 

  
  .ومصداق ذلك ما قدمناه في ترجمة أبي تمام من حكاية آسرى مع حاجب بن زرارة، في الشاهد الرابع والخمسين

  
  : والبيت من قصيدة طويلة للفرزدق مذآورٍة في المناقضات وليست رواية البيت آذا، وإنما هي

  ردائي وجلت عن وجوه األهاتم  فًدى لسيوٍف من تميٍم وفي بهـا
  

ن        : قال شارح المناقضات ن آعب ب ن عمرو ب ن الحارث ب يعني باألهاتم األهتم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد ب
  .سعد بن زيد مناة بن تميم

  
  .ومشى عليه العيني. فعرف أن األهتم ليس لقبًا لسنان بن خالد، وال سنان هو ابن سمي آما تقدم

  
  : وناقضه جرير بقصيدة مثلها منها

  وغيرك جلى عن وجوه األهاتم  دنى للخلـيفة عـهـدهفغيرك أ
  

ًا، وبعث       " فغيرك أدنى: "قوله: قال شارحها لم فتك ن مس ة ب ل قتيب إلخ، يعني وآيع بن حسان بن قيس بن أبي سود، قت
  .برأسه إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان وطاعته، ألن قتيبة آان خلع سليمان

  
د         : عبيدة، قالوقصة رداء الفرزدق، رواها أبو  ن عب ليمان ب ع، وحج س ة وآي آان الفرزدق بالمدبنة حين جاءت وقع

ات         اس بمسجد عرف ة، فخطب الن ع بقتيب ة وآي ة وقع ى سلطانهم،        : الملك فبلغه بمك وبهم عل يم ووث ي تم ذآر غدر بن ف
  .وإسراعهم إلى الفتن، وأنهم أصحابفتن وأهل غدر وقلة شكر

  
ال    : اءهفقام إليه الفرزدق، فقال، وفتح رد يا أمير المؤمنين، هذا ردائي رهٌن لك بوفاء بني تميم، والذي بلغك آذب فق

  الطويل : الفرزدق في ذلك حيث جاءت بيعة وآيع لسليمان
  ردائي وجلت عن وجوه األهاتم  فًدى لسيوٍف من تميٍم وفى بهـا
 علينا مقاًال فـي وفـاٍء لـالئم  شفين حزازات الصدور ولم تدع

 وفاٌء وهن الشافيات الـحـوائم  م قتلى وما في دمـائهـمأبأنا به
 قتيبة سعي األفضلـين األآـارم  جزى اهللا قومي إذ أراد خفارتي
 المواسـم ندائي إذا التفت رفاق  هم سمعوا يوم المحصب من مًنى

  
  .انتهى. وخفض الحوائم على معنى الحسن الوجه. العطاش التي تحوم حول الماء: و الحوائم

  
  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتاب
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ى السيف    : وقال العيني ال     . الرداء في البيت الشاهد بمعن م ق ًا ث ه بيت ا      : وأنشد علي ة وفى به دأ، وجمل ين مبت : ثالث مئ
  .خبره

  
  .و جلت بالتشديد، بمعنى جلت بالتخفيف، من جل القوم عن البلد يجلون بالضم، إذا جلوا وخرجوا

  
رائهم             : والمعنى اتم وآب ان األه ادي الحروب عن أعي ك، وتم م ذل ة، ه وك الثالث ديات المل . آشفت ردائي حين وفت ب
  .فافهم

  
  .هذا آالمه، وهو آالم من لم يصل إلى العنقود

  
 الطويل : ورأيت مثل البيت الشاهد في شعر قراد بن حنش الصاردي، وهو

  ظهر الفزاري أقرعابألٍف على   ونحن رهنا القوس ثمت فـوديت
 فأسرعاد ليوفي سيار بن عمٍرو  بعشر مئيٍن للملوك سعى بـهـا

  
ه        : قال ابن عبد ربه في العقد الفريد ذي قتل ه ال ة ابن ذر دي ن المن إن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري احتمل لألسود ب

  .ذا قبل قوس حاجب بن زرارةوآان ه. الحارث بن ظالم، ألف بعير، وهي دية الملوك، ورهنه بها قوسه، فوفى
  

ة   : وقال أبو عبيدة في مقاتل الفرسان ا بثمانمائ إن أخا سيار ألمه الحارث بن سفيان الصاردي تكفلها لألسود، فقام منه
ا                ة آله زارة جعل الحمال ي ف ن حنش بن راد ب ا مدح ق ر، فلم اقيتين ال غي ائتين الب ى الم ثم مات، فرهن سيار قوسه عل

  .انتهى. لسيار
  
  .تام: ف أقرع، بالقاف، أيوأل
  

  .شاعٌر جاهلي من بني صاردة، بتقديم الراء على الدال، وهم فخذ من فزارة: و قراد بن حنش
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع واألربعون بعد الخمسمائة

  وحاتم الطائي وهاب المئي
  

  .المئين، فحذفت النون لضرورة الشعر: على أن أصله عند األخفش
  

  .هو المرأة من بني عامر: الموضع األول قال فيه: ت من رجز أورده أبو زيد في نوادره في موضعينوهذا البي
  

  الرجز : هو المرأة من بني عقيل، تفخر بأخوالها من اليمن، وهو: والموضع الثاني قال فيه
 وحاتم الطائي وهاب المئي  حيدة خالي ولقيٌط وعـلـي

  زمان الهزال والسنييأآل أ  ولم يكن آخالك العبد الدعي
    هنات عيٍر ميت غير ذآي

  
  .انتهى. ميت، تعني ذآر العير، فكنت عنه ألنها امرأة" هنات عيٍر: "قولها

  
خففت ياءات : وقال أبو علي فيما آتبه عليه. حذف التنوين من حاتم الطائي اللتقاء الساآنين: وقال في الموضع األول

  .النسب آلها للقافية
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أن حذف إحدى                  فأما المئي م خفف ب ي وسنيٌّ، ث اءات فصار مئ واوات ي م قلبت ال ول، ث ى فع ٌع عل ا جم والسني فإنه

  .انتهى. الياءين، آما فعل في علي والدعي، فبقي المئي والسني
  

ي األصول  راج ف ن الس ر ب و بك ال أب ال: وق ين، فق نين ومئ ر األخفش س والن: ذآ ا ق و . فيهم دهما، وه ار أح م اخت ث
دنا الالصحيح عن دها،   : ، فق ا بع رة م اء آكس ن آسر الف ل، ولك و فعي ون فه ع الن ن رف ول م ي ق ين ف نين ومئ ا س وأم

  .وأجمعوا آلهم على آسرها، فصارت النون في آخر سنين بدًال من الواو، ألن أصلها من الواو
  

م   وفي مئين النون بدل من الياء، ألن أصلها من الياء، آأنها آانت مئي؛ وقد قالوها في بعض الش اآنًة، وال أراه عر س
ل         اٌء قلي ذا بن ل، وه ى فع م عل ار االس ف لص و أرادوا التخفي م ل وا، ألنه طروا فخفف م اض ل ث   .أرادوا إال التثقي

  : قال الشاعر
  وحاتم الطائي وهاب المئي  حيدة خالي ولقيٌط وعلـي

  .رأيت مئيًا مثل معيًا: ثالث مئي، فإنهم أرادوا بمئي جماعة المائة، آتمرة وتمر، تقول فيه: وأما قولهم

  .رأيت مئًا مثل معًا خطٌأ، ألن المئي إنما جاءت في الشعر: وقولهم

ول دة  : فنق ون واح ًة، ويك ون جماع ى حرفين يك و عل ا ه د م اء لإلطالق، وأنت ال تج ذه الي دعي أن ه ك أن ت يس ل ل
  .بالياء: وهو مذهب يونس، يعني: قال أبو الحسن. بالهاء، نحو تمرة وتمر

اً   : والقياس الجيد عندنا أن يكون سنين فعلينا مثل غسلين محذوفة، ويكون قول الشاعر : قال إن  . سني والمئي مرخم ف
اء، نحو     : إن فعلينا لم يجئ في الجمع، وقد جاء فعيل نحو: قلت ل مكسور الف ه فعي : آليب وعبيد، وقد جاء فيه ما لزم

ر اطرد،   ر، نحو         : نحو  مئين، فإن من الجمع أشياء لم يجئ مثلها إال بغي ه نظي يس ل ا ل ه م د جاء من   .عًدى : سفر، وق
أن          ر، ف د آث ة الجمع للواحد ق ه وال يطرد، ومخالف وأنت إذا جعلت سنينًا فعيًال جعلت النون بدًال، والبدل ال يقاس علي

  .تحمله على ما ال بدل فيه أولى

: فعلين وفعلون، يعني: البناء بعينه لما قلتإن الياء في سنين أصلية، وقد وجدتها زائدة في هذا : وليس يجوز أن تقول
  .سنين يا هذا، أو سنون: أنك تقول

 : قوله: ثم قال

  يأآل أزمان الهزال والسني  وحاتم الطائي وهاب المئي
  

ا        و، فلم ان أصلهما سنو ومئ ي، وآ فهذا إما أن يكون رخم سنين ومئين، وإما أن يكون بنى سنة ومائة على سني ومئ
م بقي االسم آخره واٌو قبلها ضمة، فلما أراد أن يجعله اسمًا آاألسماء التي لم يحذف منها شيء قلب  حذف النون ورخ

ا ضمة    اء        . الواو ياًء وآسر ما قبلها، ألنه ليس في األسماء ما آخره واٌو قبله واو ي ذا شيٌء قلبت ال ع من ه ى وق   .فمت
ة وس   . مبتدٌأ وخبر" حيدة خالي: "وقولها تح المهمل ة  و حيدة، بف اة التحتي ى      . كون المثن الم معطوف عل تح ال يط، بف و لق
  .وآذا عليٌّ وحاتم، فيكون أخوالها أربعة. حيدة

  
  .وروى هذين البيتين فقط األخفش سعيد بن مسعدة في آتاب المعاياة لرجل من طيئ، وذآر خالدًا بدل حاتم

  
  .غير خالص النسب: لديو ا. إلخ، الكاف مفتوحة ألنها خاطبت رجًال" ولم يكن آخالك: "وقولها

  
  .ظرٌف ليأآل، وهو جمع زمان: و أزمان. إلخ، هذا بياٌن لعدم المشابهة بين خالها وبينه" يأآل أزمان: "وقولها

  
  .مرخم سنين جمع سنة، بمعنى الجدب والقحط: و السني. الضعف من الجوع: و الهزال، بالضم
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ر   و هنات مفعول يأآل، منصوب بالكسرة، جمع هنة مؤنث هٍن ا أي ، وهو آناية عما يستقبح التصريح باسمه، وهو هن

  .الحمار
  

. وصف عير، وآذلك غير ذآي : و ميت. الحمار الوحشي واألهلي أيضًا، واألنثى عيرة: و العير، بفتح العين المهملة
  .المذبوح، خففت الياء الضرورة: و الذآي

  
و سعيد  : دوقال أبو الحسن عليٌّ األخفش فيما آتبه على نوادر أبي زي دل البيت      : قال أب رًة أخرى ب وروى الرياشي م

  : األخير
  هنات عير ميتٍة غير ذآي

  
و الحسن ال أب ي، وهو أجود: ق رأة. األول أحب إل ا ام ه ألنه ر فكنت عن ي ذآر العي ٍت تعن ر مي ات عي د هن و زي . أب

  .والميتة، بفتح الميم يكون نعتًا للشيء، فإذا آسرت آانت الشيء بعينه
  

ك       : الميتة تكون مصدرًا آقولك: بو الحسنقال أ ًا آقول ا أشبههما، وتكون نعت ة وم دة والرآب ة    : القع مررت بفرس ميت
ول : مررت برجل عدل، ثم يصير اسمًا غالبًا آأجدل وما أشبهه، فتقول: فتنعته بالمصدر، آما تقول : هذا ميتة، آما تق

  .هذا أجدٌل
  

  .آريم الميتة، وحسن الصرعة: ها الشيء، آقولكالحال التي يكون علي: والميتة، بكسر الميم
  

رة   ي الم رد ف تح مط ا أن الف ا، آم االت آله ي الح رد ف ر مط ره . والكس وز غي ذي ال يج دي ال ذا الحق عن ى. ه   .انته
  الرجز : تتمة زعم العيني أن البيت الشاهد من هذا الرجز، وهو

 عند تناديهم بهـال وهـب  إني لدى الحرب رخي اللبب
 وحاتم الطائي وهاب المئي  دف والياس أبـيأمهتي خن

  
  .وهذا ال أصل له، فإن الرجز عنده لقصي بن آالب، أحد أجداد النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
  .وقافية الرجز أيضًا تأباه، وليس في هذا اشتباه. وآيف يكون حاتم الطائي أبًا لقصيٍّ مع أنه بعده بمدة طويلة

  
  وأنشد بعده، 

  واألربعون بعد الخمسمائةالشاهد الخامس 

  الوافر : وهو من شواهد س
 فقد ذهب اللذاذة والفتـاء  إذا عاش الفتى مائتين عامًا

  .على أنه قد يفرد مميز المائة وينصب، آما في البيت

ي           : األول: وأورده سيبويه في موضعين ا في األسماء الت دد وعمله في باب الصفة المشبهة بالفاعل وذآر أسماء الع
ذي يعمل           : "حتى انتهى إلى قوله. ها بالجر والنصبتبين ون وأضفت، وجعلت ال وين والن د ترآت التن إذا بلغت العق ف

الم، ألن األول     . فيه، وتبين به العدد من أي صنف هو، واحدًا، آما فعلت ذلك فيما نونت ه األلف وال دخل في إال أنك ت
ا  : وآذلك إن ضاعفته، فقلت . ائة درهم، ومائة الدرهمم: وذلك قولك. يكون به معرفة وال يكون المنون به معرفة مائت

وقد جاء في الشعر  . ألف درهم وألفا درهم: وذلك قولك. الدرهم ومائتا الدينار، وآذلك الذي بعده، واحدًا آان أو مثنى
  .بعض هذا منونًا

 : قال الربيع بن ضبع الفزاري
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  إذا عاش الفتى مائتين عامًا
  

  .انتهى
  

واب،      : ألنه لو جاز إذا اضطر شاعر فقال: "ني باب آم، قال فيهوالموضع الثا ة أث ى ثالث اه معن ان معن ثالثة أثوابًا، آ
  : قال الشاعر

  إذا عاش الفتى مائتين عامًا
  

  .انتهى
  

دها،  : قال األعلم الشاهد فيه إثبات النون في مائتين في ضرورة، ونصب ما بعدها، وآان الوجه حذفها، وخفض ما بع
  .ونحوها مما يثبت نونه وينصب ما بعده. ها شبهت للضرورة بالعشرينإال أن

  
  .وصف في البيت هرمه، وذهاب مروءته ولذته، وآان قد عمر نيفًا على المائتين فيما يروى

  
  .مصدر لفتى: و الفتاء. أودى بدل ذهب، بمعنى انقطع وهلك: وروى

  
  .انتهى. تسعين عامًا، وال ضرورة فيه على هذا: وروى

  
  .تسعين ال أصل لها آما يعلم مما يأتي: روايةو

  
  .التكبر وعجب المرء بنفسه: و التخيل. التخيل بدل اللذاذة: وروي

  
اء      : و الفتى. المسرة و المروءة أيضًا: وروى بدله ين الفت ي السن ب و فت ى، فه . الشاب، وقد فتي بالكسر يفتى بالفتح فًت

  .والفتاء مصدٌر لفتي: قال الجواليقي
  
  الوافر : ت آخر أبيات ستة للربيع بن ضبع الفزاري، وهيوالبي

 فأنذال الـبـنـين لـكـم فـداء  أال أبلـغ بـنـي بـنـي ربـيٍع
 فال تشغلكم عـنـي الـنـسـاء  بأني قد آبرت ودق عـظـمـي
 وما ألى بـنـي ومـا أسـاؤوا  فإن آنائنـي لـنـسـاء صـدٍق
 الشيخ يهـدمـه الـشـتـاءفإن   إذا آان الشـتـاء فـأدفـئونـي
 فسـربـاٌل خـفــيٌف أو رداء  فأمـا حـين يذهـب آـل قـرٍّ

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  إذا عاش الفتى مائتـين عـامـًا
  

  .جملة دعائية معترضة" فأنذال البنين لكم فداء: "قوله
  

  .صفهم بالبرو: فأشرار البنين، قال: وروى الجواليقي في شرح أدب الكاتب
  

صار دقيقًا يدق من : ودق، أي. وآبر من باب تعب. أبلغ في البيت المتقدم: الباء متعلقة بقوله" بأني قد آبرت: "وقوله
  .خالف غلظ، فهو دقيق: باب ضرب دقة

  
  .وشغل من باب نفع. وال ناهية. صار رقيقًا بالراء، من الرقة: ورق جلدي، أي: وروى
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د     : و الكنائن. ي وإصالحهاعن تفقد أمور: وعني، أي ن واألخ، يري رأة االب أنهن  : جمع آنة بالفتح والتشديد، وهي ام
  .وهو من ألوت. ما أبطؤوا وما قصروا: و ألى بتشديد الالم، أي. نعم النساء

  
  .ما أبطأ بني عن فعل المكارم وما يجب عليهم من القيام بأمري: يقول

  
ري   معنى: قال ابن السيد في شرح أبيات الجمل ال . ألى قصر في ب ل، قلت     : يق رت الفع إذا أآث ألو، ف ؤلي   : أال ي ى ي أل

  .انتهى. تألية
  

يباني،         : وقال أبو حاتم السجستاني في آتاب المعمرين ي عمرو الش حدثنا أبو األسود النوشجاني عن العمري عن أب
  : سألني القاسم بن معن عن قوله: قال

  وما ألى بني وما أساؤوا
  

  .أبطؤوا: قلت
  
  .ما ترآت في المسألة شيئًا: فقال
  

ال  : ونقل صاحب الصحاح هذه الحكاية مجملة، ثم قال أبو حاتم ا      : و التألية التقصير، ومن ق اه م د، فمعن ى بالم ا آل وم
  .انتهى. ال يبروني: أقسموا، أي

  
األخرى أال مخففًا،  واللغة. قصر في قول بعضهم: ألى بالتشديد هو الصحيح، ومعناه: وقال السيد المرتضى في أماليه

ا        . أال الرجل يألو، إذا قصر وفتر: يقال ا هن ه ه ى ل ف، وال معن ى حل ه بمعن ه، ألن . فأما آلى بالمد في البيت فال وجه ل
  .انتهى

  
  .إلخ، هذا البيت من أبيات الجمل وغيره" إذا آان الشتاء: "وقوله

  
اب     إذا : يقول. سخنوني ألدفأ: و أدفئوني. إذا جاء الشتاء: ويروى دثروني بالثي تاء ف ذا الفصل    . دخل فصل الش إن ه ف

د البيت     . يضعف قوة الشيخ ويهدم عمره، ويخاف عليه فيه ه بع ك، قول ر ذل : ودل على أنه يريد أن يدفأ بالثياب ال بغي
  ".فأما حين يذهب آل قرٌّ"

  
  الوافر : والشتاء في غير هذا الموضع، يراد به الضيق، وشظف العيش، آما قال الحطيئة

  تجنب جار بيتهم الشتاء  إذا نزل الشتاء بدار قوٍم
  

ال         وء الح يق وس ه الض اورهم، فيتجنب ن ج ون م م يواس ا أراد أنه ه، وإنم ع من ٌد أن يمتن در أح ه ال يق تاء نفس إذ الش
  .و يهدمه، من هدمت البناء، من باب ضرب، إذا أسقطته فانهدم. والمعيشة

  
  .هرم الرجل من باب تعب، إذا آبر وضعف: يضعفه، يقال: يهرمه بالراء، أي: وروى

  
  .بمعنى الواو: و أو: قال الجواليقي. القميص: و السربال، بالكسر. البرد: و القر، بضم القاف

  
  .إلخ، نصب عامًا على التمييز، آما ينصب المفرد بعد العشرين وما فوقها" إذا عاش الفتى: "وقوله

  
  .عمل فيه مائتين، ونصب مائتين على الظرفولما صرفه عن اإلضافة نصبه على التمييز وأ

  
ًا فال ضرورة وال شاهد       : والرواية. نسبت هذه األبيات ليزيد بن ضبة: قال ابن المستوفي ى ستين عام . إذا عاش الفت

  .انتهى
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ذه  "إذا عاش الفتى خمسين عامًا: "وروي: وقول شارح اللباب ، رواية واهية، فإن ابن الخمسين ال يبلغ من الضعف ه
  .رتبةال

  
اتم         و ح رين، أورده أب ن المعم و م ر، وه مٌّ غفي ه ج ا ل ا رواه زاري، آم بع الف ن ض ع ب ات للربي والصحيح أن األبي

ربيع بن ضبع بن وهب بن : وآان من أطول من آان قبل اإلسالم عمرًا: قالوا: السجستاني في آتاب المعمرين، وقال
ين     . وثلثمائة سنة ولم يسلمبغيض ابن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة، عاش أربعين  ائتي سنة وأربع غ م وقال لما بل

 المنسرح : سنة
 إن ينأ عني فقد ثوى عصـرا  أصبح مني الشباب قد حـسـرا

 لما قضى من جماعنا وطـرا  ودعـنـا قـبـل أن نـودعـه
 أدرك عقلي ومولدي حـجـرا  ها أنا ذا آمل الـخـلـود وقـد

 هات هيهات طال ذا عمـراهي  أبا امرئ القيس هل سمعت به
 أملك رأس البعـير إذا نـفـر  أصبحت ال أحمل السـالح وال
  وحدي وأخشى الرياح والمطرا  والذئب أخشاه إن مـررت بـه
 الكـبـرا أصبحت شيخًا أعالج  من بعد ما قـوٍة أسـر بـهـا

  
  : وقال لما بلغ مائتي سنة

  كم فداءفأشرار البنين ل  أال أبلغ بني بني ربـيٍع
  

  .هذا ما أورده أبو حاتم. األبيات المتقدمة
  

وأورده ابن حجر في قسم المخضرمين من اإلصابة فيمن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم وآان يمكنه أن يسمع منه، 
ه عاش ثلثم  : ويقال. هو جاهلي، ذآر ابن هشام في التيجان أنه آبر وخرف وأدرك اإلسالم: وقال. فلم ينقل ذلك ة  إن ائ

  .انتهى. لم يسلم: سنة، منها ستون في اإلسالم، ويقال
  

ال : ومن المعمرين: وذآره السيد المرتضى في فصل المعمرين من أماليه، قال ي   : الربيع بن ضبع الفزاري، يق ه بق إن
ه           ال ل روان، فق ن م ك ب د المل ى عب ه دخل عل ة وروي أن ا أدرآت من العمر       : إلى أيام بني أمي ي عم ع، أخبرن ا ربي  ي

  : أنا الذي أقول: فقال. والمدى، ورأيت من الخطوب الماضية
  أدرك عقلي ومولدي حجرا  ها أنا ذا آمل الخلـود وقـد

  
  : وأنا القائل: قال. قد رويت هذا من شعرك، وأنا صبيٌّ: فقال عبد الملك

 فقد ذهب اللذاذة والفتـاء  إذا عاش الفتى مائتين عامًا
  
  .ك، وأنا غالم، وأبيك يا ربيع لقد طار بك جدٌّ غير عاثر، ففصل لي عمركوقد رويت هذا من شعر: قال
  
ال الم  : ق ي اإلس نًة ف تين س ة، وس ي الجاهلي نة ف ة س رًا ومائ الم، وعش ه الس رة عيسى علي ي فت نة ف ائتي س   .عشت م
د ا  : قال. سل عن أيهم شئت: قال. عن فتيٍة من قريش متواطئي األسماء: فأخبرني: قال اس  أخبرني عن عب ن عب . هللا ب
ٌد  : قال. فأخبرني عن عبد اهللا بن عمر: قال. فهٌم وعلم، وعطاٌء جذم، ومقًرى ضخم: قال حلم وعلم، وطول آظم، وبع

  .من الظلم
  
فأخبرني : قال. ريحانة طيٌب ريحها، ليٌن مسها، قليل على المسلمين ضرها: قال. فأخبرني عن عبد اهللا بن جعفر: قال

  .جبٌل وعر، ينحدر منه الصخر: قال .عن عبد اهللا بن الزبير
  
  .قرب جواري، وآثرة استخباري: قال ؟هللا درك يا ربيع، ما أعرفك بهم: قال
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ة، ال         : قال السيد رضي اهللا عنه ام معاوي ان في أي ا آ ك إنم د المل إن آان هذا الخبر صحيحًا فيشبه أن يكون سؤال عب

ي في سنة خمس وستين من           عشت في اإلس  : في واليته، ألن الربيع يقول في الخبر ك ول د المل نة، وعب الم ستين س
  .فقد روي أن الربيع أدرك أيام معاوية. فإن آان صحيحًا فال بد مما ذآرناه. الهجرة

  
  : إن الربيع لما بلغ مائتي سنة، قال: ويقال

  األبيات المتقدمة . . . . . . . .  أال أبلغ بـنـي بـنـي ربـيٍع
  

ه ذم: "وقول اٌء ج ه. سريع: ي، أ"عط د جذمت ه فق ل شيء تسرعت ب ي الحديث. وآ ل، وإذا أقمت : "وف ت فرت إذا أذن
  .انتهى ما ذآره السيد المرتضى. اإلناء الذي يقرى فيه الضيف: والمقرى. أسرع: ، أي"فاجذم

  
دم ال         : وقال ابن السيد في شرح أبيات الجمل  ه ق ى أدرك اإلسالم، وأن ن ضبع عاش حت ع ب رواة أن الربي ام  روى ال ش

ه . اقعد با شيخ: ودخل حفيده على معاوية، فقال له. على معاوية بن أبي سفيان، ومعه حفداته د من    : فقال ل وآيف يقع
ة عن       . أجل: فقال ؟لعلك من ولد الربيع بن ضبع: فقال له معاوية ؟جده بالباب أله معاوي ا دخل س دخول، فلم فأمره بال
 : سنه، فقال

 ن إال الظباء والـبـقـراجي  أقفر من مية الجريب إلى الز
 من نسوٍة آن قبلـهـا دررا  آأنـهـا درٌة مـنـعــمٌة

 إن ينأ عني فقد ثوى عصرا  أصبح مني الشباب مبتـكـرا
  

  .انتهى". ومن نعمره ننكسه في الخلق: "فقرأ معاوية. إلى آخر األبيات المتقدمة
  

و   . وقد أورد أبو زيد في نوادره هذه األبيات آذا ال أب اتم وق ة   : ح زخين، بالخاء المعجم ال األخفش  . ال ذي صح   : وق ال
  .عندنا بالجيم

  
  .مبتكرًا اسم فاعل من االبتكار: وروى. أعيا: إلخ، حسر البعير" أصبح مني الشباب: "وقوله

  
  .دهرًا: و عسرا، بضمتين، أي. أقام: و ثوى. يبعد: و إن ينأ، أي

  
  .أراد فراقنا: ه ابن هشام في المغني على أن المرادوهذا البيت أورد. الشباب: ، أي"فارقنا: "وقوله

  
ه من          : قال ابن جني في المحتسب ى قول ا معن ة، فم اه ال محال د فارقن ا فق ا إذا فارقن ظاهر هذا البيت إلى التناقض، ألن

دهما وهو عندنا على إقامة المسبب مقام السبب، وهو وضع المفارقة موضع اإلرادة؛ لقرب أح ". قبل أن نفارقه: "بعد
  .من اآلخر

  
  : وروى بدله

  ودعنا قبل أن نودعه
  

  .وهاتان الكلمتان هنا قبيحتان. الحاجة: و الوطر. االجتماع: و الجماع
  

ر             : قال الدماميني في الحاشية الهندية على المغني ن زهي ك ب ي مال اد يرث ن زي ع ب ول ربي ام ق ي تم وقع في حماسة أب
  الكامل : العبسي

 فليأت نسوتنا بوجه نـهـار  مالٍكمن آان مسرورًا بمقتل 
 بالصبح قبل تبلج األسحـار  يجد النساء حواسرًا ينـدبـه
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" فليأت نسوتنا: "إني ألتعجب من أبي تمام مع تكلفة رم جوانب ما اختاره من األبيات آيف ترك قوله: قال المرزوقي
  ".فليأت ساحتنا: "وأصلحه المرزوقي، بقوله. وهي لفظٌة شنيعة جدًا

  
ه        : قال التفتازاني ة، مع زعم ى لفظ الشاعر دراي وأنا أتعجب من جار اهللا آيف لم يورده على هذا الوجه، وحافظ عل

ه أشنع من      . أن القراء يقرؤون القرآن برأيهم ا مع أن وأنا أتعجب من إنشاد صاحب المغني لمثل هذا البيت، أورده هن
  .الكتاب والسنة ولقد آان في غنية بما أورده من. بيت الحماسة وأفحش

  
بلج األسحار  : "في قوله: قال ابن نباتة في مطلع الفوائد ومجمع الفرائد ف، وهو أن الصبح     " بالصبح قبل ت سؤاٌل لطي

ه ول قبل بلج األسحار، فكيف يق د ت ون إال بع ه: والجواب ؟ال يك ه أراد بقول الخالل : أن ن يصفنه ب ه بالصبح، أنه يندب
  .انتهى. ي هي آالصبحالمضيئة، والمناقب الواضحة، الت

  
على أن الملك الضبط " فهم لها مالكون: "إلخ، أورد في التفسيرين عند قوله تعالى" أصبحت ال أحمل السالح: "وقوله

  .ال أضبطه: ال أملك رأس البعير، أي: والتسخير، آما في قوله
  

شام في شرح األلفية، باب االشتغال  إلخ أورده سيبويه في آتابه والزجاجي في جمله، وابن ه" والذئب أخشاه: "وقوله
  .على أن الذئب منصوب بفعٍل يفسره أخشاه

  
ه، ويخاف       : يقول ر إذا رآب ى تصريف البعي در عل قد ضعفت قواه عن حمل سالح الحرب، وصار في حال من ال يق

  .الذئب أن يعدو عليه، ويتأذى بالريح إذا هبت، واألمطار إذا نزلت
  

يس الشاعر  وحجر، بضم الحاء المهملة وال ه . جيم هو أبو امرئ الق را  : "وقول ا أطول   : أي. هو تعجب  " طال ذا عم م
  .هذا العمر

  
  .أقاسي أمراض الكبر: و أعالج، أي. إلخ، ما زائدة" من بعد ما قوة: "وقوله

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس واألربعون بعد الخمسمائة

  الكامل : وهو من أبيات األصول
  سودًا آخافية الغراب األسحم  لـوبًةفيها اثنتان وأربعون ح

د وصف     دد وق على أنه يجوز وصف المميز المفرد بالجمع باعتبار المعنى، آما في البيت، فإن حلوبة مميز مفرد للع
  .جمع سوداء: بالجمع، وهو سود

الحين عندي عشرون رجًال صالحًا، وعشرون رجًال صالحون، وال يجوز ص     : وتقول :قال ابن السراج في األصول
  .على أن تجعله صفة رجل

ول  ادٌ     : فإن آان جمعًا على لفظ الواحد جاز فيه وجهان، تق ادًا وجي ًا جي دي عشرون درهم ه صفة     . عن ع جعل ومن رف
 : وهذا البيت ينشد على وجهين. للعشرين ومن نصب أتبعه التفسير

  سودًا آخافية الغراب األسحم  فيها اثنتان وأربعون حلـوبًة
  

  .بالرفع سوٌد: ويروى
  

  .انتهى. عندي ثالث نسوة عجوزان وشابٌة، وعجوزين وشابٌة، ترد مرًة على ثالث، ومرة على نسوة: وتقول
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  .فعرف أن آالم الشارح ليس على إطالقه، وينبغي تقييده بأن تكون الصفة على زنة المفرد، بأن ال تكون جمعًا

  
  .وبالنصب والرفع رواه شراح معلقة عنترة

  
  .سودًا نعت لحلوبة، ألنها في معنى الجماعة، والمعنى من الحالئب: قوله: فر والخطيب والتبريزيقال أبو جع

  
  ".اثنتان وأربعون: "سوٌد على أن يكون نعتًا لقوله: ويروى

  
ك  : قيل ؟آيف جاز أن ينعتهما وأحدهما معطوف على صاحبه: فإن قيل ة قول جاءني  : ألنهما قد اجتمعا، فصارا بمنزل

  .انتهى. و الظريفانزيد وعمٌر
  

  .انتهى. سودًا، فإنها نعٌت لقوله حلوبة، وروعي فيها اللفظ: الشاهد في قوله: قال العيني
  

رة  ة تستعمل في الواحد والجمع           : ووجه ما قاله شراح معلقة عنت ب، أن الحلوب م، والخطي ر النحوي، واألعل و جعف أب
  .ناقٌة حلوبة، وإبٌل حلوبة: على لفٍظ واحد، يقال

  
ة  وق ة : ال الزوزني في شرح المعلق ة ورآوب         : الحلوب وب، ورآوب ة وقت ذلك قتوب د البصريين، وآ وب عن . جمع الحل

  .انتهى. هي بمعنى محلوب، وفعوٌل إذا آان بمعنى المفعول جاز أن تلحقه التاء: وقال غيرهم
  

  .وعلى هذا ال شاهد فيه، ويكون من وصف الجمع بالجمع
  

اء،        : شرح الفصيح غير هذا األخير، قالولم يذآر اإلمام المزوقي في  ه اله د تلحق ى مفعول ق ان في معن وفعول إذا آ
  .وأنشد هذا البيت. رآوبة وحلوبة وقتوبة: نحو
  

اثنتان وأربعون، : سودًا حال من قوله: قوله: قال. وبما تقدم يرد قول األعلم، في زعمه أن سودًا ليس بوصف الحلوبة
رة   ه ع  . وهو حال من نك ى النعت  ويجوز رفع دد، وسودًا          . ل زًا للع ردة، إذ آانت تميي ا مف ة ألنه ًا لحلوب وال يكون نعت

  .انتهى. جمع، وال ينعت الواحد بالجمع
  

  .ويعرف جوابه مما سقناه
  

  الكامل : والبيت من معلقة عنترة بن شداد العبسي، وقبله
  وسط الديار تسف حب الخمخم  ما راعني إال حمولة أهلـهـا

سففت الدواء : تأآل، يقال: و تسف. ظرف: و وسط. اإلبل التي يحمل عليها: و الحمولة، بفتح الحاء. يأفزعن: راعني
  .وغيره بالكسر، أسفه بالفتح

يباني  رو الش و عم ال أب ين : ق ائين المعجمت ر الخ م، بكس ا   : و الخمخ ت ألبانه نم، قل ه الغ ود، إذا أآلت بٌّ أس ا ح ه له بقل
  .ألنها لم تجد غيره وإنما وصف أنها تأآل هذا. وتغيرت

ًا، أي  : وقال. الحمحم، بكسر الحائين المهملتين، يروى بضمهما: وروى ابن األعرابي ًا، من   : الحمحم أسرع هيج يبس
  .الخمخم

وا     ديار ليتحمل ى ال وإنما راعه آون الحمولة وسط الدار، ألنها آانت عازبًة في المرعى، فلما أرادوا الرحيل ردوها إل
  .عليها، فأفزعه ذلك
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ل، فصارت تأآل حب        : وقال الخطيب ق شيء إال الرحي م يب معنى البيت أنه راعه سف الحمولة حب الخمخم، ألنه ل
  .الخمخم، وذلك أنهم آانوا مجتمعين في الربيع، فلما يبس البقل ارتحلوا، وتفرقوا

  .لما جئت فنظرت إلى أهلها قد تحملوا أفزعني ذلك، لفراقي إياها: يقول

ه ا اث: "وقول ة فيه ون حلوب ان وأربع خ، أي" نت ة    : إل ون حلوب ان وأربع ب اثنت ي تحل وق الت ن الن ة م ذه الحمول ي ه   .ف
  .الضمير راجٌع للرآاب في بيت قبله: وقال العيني

  .مبتدأ مؤخر، والجملة حال من الحمولة: وفيها خبر مقدم، واثنتان. وهذا خالف الظاهر مع القرب

ر، والخطيب   وع ب  : قال أبو جعف ان مرف تقرار   اثنت داء، وإن شئت باالس د . االبت ان      : يري ة، واثنت اٌل من حمول ا ح أن فيه
  .فاعل فيها

ى         : و الخلية. خلية، بفتح الخاء المعجمة بدل حلوبة: ويروى: وقاال م يتخل وق، ث الٌث من الن ى الحوار ث أن يعطف عل
نهن دٍة م ة. الراعي بواح ك الخلي ع أخرى ع . فتل ٌة تعطف م ة ناق ه أن الخلي ه، وأوضح من دران علي د فت ٍد واح ى ول ل

  .ويتخلى أهل البيت بواحدٍة يحلبونها

وشبه سواد تلك النوق الحالئب بسواد خوافي الغراب، وهي أواخر الريش من الجناح مما . آخافية صفة سودًا: وقوله
ين . األسود: واألسحم. يلي الظهر، سمين بذلك لخفائها ا ذآر أن    .وإنما خص الخوافي ألنها أبسط وأشد بريقًا وأل وإنم

ذا الصنف         دد من ه ذا الع م ه في إبلهم هذا العدد من الحلوبة السود ليخبر بكثرتهم، وآثرة إبلهم، ألنه إذا آان في إبله
دهم   . على غرابته وقلته، فغيره من أصناف اإلبل أآثر من أن يحصى عدده ل عن وإنما وصفها بالسود ألنها أنفس اإلب

  .وأعزها

  .علقة، تقدمت في الشاهد الثاني عشر، من أوائل الكتابوترجمة عنترة صاحب الم

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع واألربعون بعد الخمسمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
  آاعبان ومعصر: ثالث شخوٍص  وآان مجني دون من آنت أتقـي

  
ا       وي، آم اء        على أنه يجوز اعتبار المعنى، فتجرد عالمة التأنيث من عدد المؤنث المعن ًا من الت ه جرد ثالث ا، فإن هن

  .لكون شخوص بمعنى نساء، بدليل اإلبدال عنه بما بعده
  

اس  : ثالث أنفس على تأنيث النفس، آما تقول: وزعم يونس عن رؤبة، أنه قال: قال سيبويه   .ثالث أعين للعين من الن
  الوافر : قال الحطيئة

  يلقد جار الزمان على عيال  ثالثة أنـفـٍس وثـالث ذوٍد
  

  : وقال عمر بن أبي ربيعة
  آاعبان ومعصر: ثالث شخوٍص  فكان مجني دون من آنت أتقـي

  
  .انتهى. فأنث الشخص إذ آان في المعنى أنثى

  
  .قرأت على أبي الحسن علي بن سليمان، عن أبي العباس المبرد هذا البيت: قال أبو جعفر النحاس
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ال      لما اضطر جعل الشخص بدًال م : قال أبو العباس ذلك ق ه، ول ان يقصدها ب رأة إذ آ ان   : ن ام ان ومعصر، فأب . آاعب
ا    : "ومن ذلك قول اهللا عز وجل ه عشر أمثاله ا        " من جاء بالحسنة فل ٌت لم ال نع نات، وأمث ى حس ٌع عل ى واق ألن المعن

  .وقع عليه العدد
  

  .ألن المعنى واقٌع على جماعات" وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطًا: "وآذلك
  

عندي ثالثة : إذا عنيت المذآر: وتقول. عندي عشرة نسابات، ألنك تريد الرجال، وإنما نسابات نعت: لوعلى هذا تقو
  .عندي ثالثة براذين دواب: دواٌب يا فتى، ألن الدواب نعت، فكأنك قلت

  
  .انتهى. عندي خمٌس من الشاء، ألن الواحدة شاٌة لذآر آان أو أنثى: وتقول

  
ى         : قوله: في الكامل، قال فيهوما نقله عن المبرد هو مسطور  ه قصد إل ة شخوص، ولكن ثالث شخوص، الوجه ثالث

  .آاعبان ومعصر: وأبان ما أراد بقوله. نساٍء أنث على المعنى
  

  الطويل : ومثله قول الشاعر
  وأنت برٌئ من قبائلها العشر  فإن آالبًا هذه عشر أبطـٍن

ه  : "وقال اهللا عز وجل. من قبائلها العشر: ولهعشر أبطن، ألن البطن قبيلة، وأبان ذلك في ق: فقال من جاء بالحسنة فل
  .انتهى. ؛ ألن المعنى حسنات"عشر أمثالها

ال  ول   : وآذا قال السكري في شرح أشعار اللصوص، ق ان يجب أن يق ه ذهب      : آ ذآرة، ولكن ة، ألن الشخوص م ثالث
  .إلى أعيان النساء، ألنهن مؤنثات، وإن آان سبب اللفظ مذآرًا

اعلم أن هذا الشرج غوٌر من العربية : أدرج ابن جني في الخصائص هذا في فصل سماه الحمل على المعنى، قالوقد 
ث،               ذآير المؤن ذآر وت ًا، آتأنيث الم ورًا ومنظوم رآن وفصيح الكالم، منث ه الق د ورد ب ازح فصيح، ق بعيد، ومذهب ن

  .وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد

ذآر   : من تذآير المؤنث قول الحطيئةف: ثم قال ى اإلنسان ف ال عمر  . ثالثة أنفس، ذهب بالنفس إل ثالث شخوص،   : وق
  .انتهى. أنت الشخص ألنه أراد به المرأة

ذآر والمؤنث       اب الم ن السكيت في آت اث     : وقال اب ا شخوص إن و قلت  . أنت الشخوص ألنه ان    : فل ة شخوص آ ثالث
  .أجود، ألن الشخص ذآر وإن آان ألنثى

ولهم    ى الظاهر، ق ان    : ومما اجتمعت عليه العرب إليثار المضمر عل ة أعي س، وثالث ة أنف ار  . ثالث ل يخت ثالث  : والخلي
  .والعين والنفس أنثيان، فذهبوا إلى أعيان الرجال وأنفس الرجال. أعين

ث، فتصير ا         ر مؤن ه غي ذآير، ألن ى الت ًا إل ا جميع ؤدي عن    فإذا وجهت النفس إلى الرجل أو المرأة ذهبت بهم نفس ت ل
  .ثالثة من الناس وإن عنيت نساء: ثالثة أنفس، آما تقول: اإلنسان، ويؤدي اإلنسان عن الذآر واألنثى، فتقول

الى             ال اهللا تع ا ق ث، آم ة التأني ا معامل ه عاملته ا بفعل أو وصفتها ب ى، وإذا أفردته نفس أنث : فإن أردت الزوج آانت ال
  .و آدمولم يقل واحد وه" خلقكم من نفس واحدة"

  .انتهى. وليس بالوجه. وقد يجوز لك أن تذهب إلى المعنى، فإن آانت أنثى أنثت، وإن آان ذآرًا ذآرت

اه     : ويروى: قال العيني. الترس: و المجن، بكسر الميم ي، ومعن دل مجن ان نصيري، ب انعي وساتري  : فك روى . م : وي
دة  . بصيري بالباء الموحدة، جمع بصيرة، وهي الترس و عبي يده   . حكاه أب ن س ال اب ة من روى   : وق ده رواي ان  : يؤي فك

  .وهو تصحيف. نصيري، بالنون: وأآثر الناس يرونه: قال. مجني
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ه          : وقال أبو الحجاج اء أظهر لقول ة الب ان رواي دة من الصواب، وإن آ ر بعي ون غي : هذا القول فيه إفراط، ورواية الن
  .انتهى .على المستعملة مع النصر في مثل هذا النحو: دون، ولم يقل

ال الجوهري   ود      : و الكاعب، ق ديها للنه دو ث ي يب ة الت ًا؛ وآعبت بالتشديد        . هي الجاري د آعبت تكعب بالضم آعوب وق
ا أدرآت وحاضت      . تكعيبًا مثله ة أول م ال . و معصر، بضم الميم وآسر الصاد، هي الجاري ا    : يق د أعصرت، آأنه ق

  .دخلت عصر شبابها أو بلغته

 الرجز : قال الراجز

 يرتج عن مثل النـقـا إزارهـا  بـسـفـوان دارهـــا جارية
    قد أعصرت أو قد دنا إعصارها

  
  .والبيت من قصيدة طويلة لعمر بن أبي ربيعة تقدم نقلها في الشاهد التسعين بعد الثلثمائة

  
  : وهذه أبيات قبله

 وآادت توالي نجمه تـتـغـور  فلما تقضى الـلـيل إال أقـلـه
 هبوٌب ولكن موعٌد لك عـزور  قد حان منهـم أشارت بأن الحي

 أشر آيف تأمر: وأيقاظهم قالت  فلما رأت من قد تنور مـنـهـم
 وإما ينال السيف ثـأرًا فـيثـأر  أباديهم فإمـا أفـوتـهـم: فقلت
 علينا وتصديقًا لما آـان يؤثـر  أتحقيقًا لما قال اآـشـٌح: فقالت

 من األمر أدنى للخفاء وأستـر  فإن آان ما ال بد منـه فـغـيره
 ومالي من أن تعلما مـتـأخـر  أقص على أختي بدء حـديثـنـا
  وأن ترحبا سربًا بما آنت أحصر  لعلهما أن تبغيا لك مـخـرجـًا

 أتى زائرًا واألمر لألمر يقـدر  أعينا على فًتـى: فقالت ألختيها
 لوم فالخطب أيسرأقلي عليك ال  :فأقبلتا فارتاعتـا ثـم قـالـتـا
 فال سرنا يفشو وال هو يبصـر  يقوم فيمشي بيننـا مـتـنـكـرًا

 ومعصر ثالث شخوٍص آاعبان  فكان مجني دون من آنت أتقـي
  

  .هب من نومه، إذا استيقظ: االنتباه، يقال: و الهبوب. تغور فتذهب، وهو مأخوذ من الغور: وتتغور. التتابع: التوالي
  

  .هي ثنية الجحفة: ن المهملة وسكون الزاي المعجمة، بعدها واو مفتوحة، قال أبو عليو عزور، بفتح العي
  

  .وهما جبالن شاهقان منيعان ال يرومهما أحد. جبٌل بينه وبين جبل رضوى قدر شوط الفرس: عزور: وقال السكوني
  

ة، وميا      ق المدين ًة طري ان      ورضوى من ينبع على يوم، ومن المدينة على سبع مراحل، ميامن ر لمن آ ق الب سرة طري
  .آذا في معجم ما استعجم للبكري. مصعدًا إلى مكة، وعلى ليلتين من البحر

  
  .جمع يقظ، بفتح الياء وضم القاف، بمعنى يقظان: و أيقاظ

  
  .أآل هذا تفعل بخًال: وذلك أنه رآه يفعل شيئًا يكره فقال. أآل هذا بخًال: من آالم العرب" فقالت أتحقيقًا: "وقوله

  
  .يقال بدا يبدو غير مهموز، إذا ظهر. أباديهم يريد أظهر لهم، غير مهموز: قولهو
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  .يريد أول حديثنا: بدء حديثنا: "وقوله

  
  .فالن رحيب الصدر: تتسع صدورهما، من قولك: ، يريد أن تتسعا، أي"وأن ترحبا: "وقوله

  
اب ف          : أحصر، أي : وقوله ال حصر صدره، بمهمالت، من ب ا، يق ه ذرع الفتح  . رح، إذا ضاق أضيق ب : والسرب، ب

  .الطريق
  

  .ودون بمعنى قدام. وقايتي: إلخ، أي" فكان مجني: "وقوله
  

  .أتقيه: و مجنى اسم آان، وثالث بالنصب خبرها، ومن موصوله والعائد محذوف، أي
  

ٌل م         ه رج اس، فمر ب ة اعترض الن ى المدين ام   ويروى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إل ن أهل الش
  .يشير إلى هذا البيت. يا أخا أهل الشام، مجن ابن أبي ربيعة أحسن من مجنك: ومعه ترٌس قبيح، فقال

  
  .وترجمة عمر بن أبي ربيعة تقدمت في الشاهد السابع والثمانين

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن واألربعون بعد الخمسمائة

  الرجز : وهو من شواهد س
  ظرف عجوٍز فيه ثنتا حنظل  دلـدلآأن خصييه من الـتـ

  .على أنه ضرورة، والقياس حنظلتان بدون العدد، لما بينه الشارح المحقق

م  . وأورده سيبويه في باب تكسير الواحد للجميع بعد باب العدد ال األعل ى الحنظل، وهو        : ق ا إل ه إضافة ثنت الشاهد في
  .لى الجمع القليلوحق العدد القليل أن يضاف إ. اسم يقع على جميع الجنس

ال   . ثنتان من الحنظل  : وإنما جاز على تقدير ا ق ذا آم وس، أي  : ه ة فل ه في         : ثالث ا بين ى م ذا الجنس، عل ة من ه ثالث
اب دل. الب ق واالضطراب: و التدل ول. التعل ه أن يق ان الوج ى   : وآ دها إل ا بع ة وم اس الثالث ى قي اه عل ان، فبن حنظلت
 تستعمل طيبًا، وال غيره مما يتصنع به النساء للرجال، يأسًا منهم، ولكنها وإنما خص ظرف العجوز ألنها ال. العشرة

  .انتهى. وظرف العجوز هو مزدوها الذي تخزن فيه متاعها. تدخر الحنظل ونحوه من األدوية

  .سحق جراب بدل ظرف عجوز: وروى. وهذان البيتان أوردهما أبو تمام في باب الملح من الحماسة

ولهم         : ابهاقال ابن جني في إعر ا رجال، آق دي اثن ى الجمع عن ك أن قياسها عل دي  : أخرج التثنية عن أصلها، وذل عن
ره، أي   ظ عن آثي ل اللف ت بقلي وع، غني ان الن دة وبي ام الع ا انتظ ك فيه ا أمكن ة لم ر أن التثني ال، غي ة رج ت : ثالث غني

ا رجال   اس           . برجالن عن اثن ى قي ه أخرجه عل ذلك أن ا حنظل علمت ب ال ثنت ا ق د . الجمع فلم ا    : ويري أن خصييه بم آ
ه          ا يعني ًا بم ا حنظل، فحذف اختصارًا، أو علم ه ثنت . عليهما من الصفن، أو آأن ما عليهما منه بهما، سحق جراب في

  .انتهى

  .وسيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا هناك في وجه تثنية خصي. وأورده الشارح المحقق في باب التثنية

  .حنظل واحدها حنظلةو ال. الخلق: و السحق بالفتح

  .الحنظل ها هنا الثوم: وروي عن أبي حاتم أنه قال
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شبه خصيتيه في استرخاء صنفهما وتجلجل   : وآتب في الهامش. ظرف عجوز: وأوردهما األعلم في حماسته برواية
  .بيضتهما، حين شاخ واسترخت جلدة استه، بظرف عجوز فيه حنظلتان

دخر الحنظل     وخص العجوز ألنها ال تستعمل الطيب، و ا ت ه، ولكنه ال تتزين للرجال، فيكون في ظرفها ما ال تتزين ب
  .ونحوه من األدوية

  .ويحتمل أن يكون هجوًا. ويحتمل أن يكون هذا في وصف شجاع ال يجبن في الحرب فتتقلص خصيتاه

ن   : ووجهه أن يصف شيخًا قد آبر وأسن؛ ولذلك قال ه تش ه،  ظرف عجوز، ألن ظرف العجوز خلٌق متقبض في ج لقدم
  .فلذلك شبه جلد الخصية به للغصون التي فيه

  .انتهى. ومثل هذا ال يصلح للمدح. واألولى أن يكون هجوًا لذآره العجوز، مع تصريحه بذآر الخصيتين

ود            هير باألس ي، الش د األعراب و محم ه أب ة، وزيف رح الحماس ي ش ري ف د اهللا النم و عب ه أب ا قال و م الم ه ذا الك وه
ام فيحمل         : قال أبو عبد اهللا: فيما آتبه على شرح النمريقال . الغندجاني ه تم دح، إال أن يكون ل ذم والم ذا يحتمل ال ه

  .عليه

و أن األبطال يوصفون، إذا شهدوا      . فأما الذم فهو أن يصف شيخًا قد اضطرب جلده لكبر سنه وهرمه وأما المدح فه
 : ا موضع المثلهذ: قال أبو محمد األعرابي. الحرب، بطول الخصى وقلة تقلصها

  ال تقعن البحر إال سابحًا
  

ذا البيت ال    . يدل على أنه لم يمارس األشعار واألراجيز، ولم يستقر الدواوين" هذا يحتمل الذم والمدح: "قوله ل ه ومث
ا     . يعرف معناه قياسًا إال بمعرفة ما يتقدمه من األبيات ى البيت م تبه  وقد أثبتها لك ها هنا لئال يشتبه عليك من معن اش

  .على أبي عبد اهللا، فتكونا زندين في مرقعة
  

  : واألبيات لخطاٍم المجاشعي، وهي من نوادر الرجز
 شبيهة العين بعينـي مـغـزل  يا رب بيضاء بوعـس األرمـل
 وهي تداري ذاك بالتـجـمـل  فيها طماٌح عن حليٍل حـنـكـل
 ينفض عطفي خضل مـرجـل  قد شفعت بناشـٍئ هـبـرآـل

 دس إليها برسـوٍل مـجـمـل  مختاًال وإن لـم يخـتـل يحسب
 فلم تزل عن زوجها المختشـل  عن آيف بالوصل لكم أم آيف لي
 وآل ما أآلت فـي مـحـلـل  ابعث وآن في الرائحين أو آـل

 حتى إذا دب الرضا في المفصل  وأوقـرن يا هـديت جـمـلـي
 لـهـا بـأزفـل ثم غدا الشـيخ  وآان في القلب تحيت المسعـل
 آأن خصييه مـن الـتـدلـدل  من الرضا جنعدل الـتـكـتـل

 ال تـأتـلـي: لما غدا تبهلـت  ظرف عجوٍز فيه ثنتا حنـظـل
 برهصٍة تـقـتـلـه أو دمـل  رب يا رب عليه عـجـل: عن

   أو حيٍة تعض فوق المفـصـل
  

ا      . أذم ذمٍّ يكون في الشيخ آأن خصييه من التدلدل: "فقوله: قال أبو محمد األعرابي ر، آم دليان من الكب ا يت وذلك أنهم
  الرجز : قال اآلخر

  أن طال خصياه وقصر زبه  قد حلفت باللـه ال أحـبـه
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وعس . امرأة حسناء: و بيضاء. انتهى ما أورده. الدودري: يقال لمن هذه صفته ة     : و ال اء، وهي أرٌض لين جمع وعس
  .شبه عينها بعين الظبية. ظبية ذات غزال: مغزلو . جمع رمل: و األرمل. ذات رمل

تح الحاء وسكون     . خليل بالمعجمة، وهو الصديق  : وروى. الزوج: و الحليل. الجماح: و الطماح بالكسر و الحنكل بف
اف تح الك ون وف يظ: الن افي الغل يم، والج اموس. القصير، واللئ ي الق ذا ف داراة. آ ن الم داري م ل. و ت تكلف : و التجم

  .الجميل

الفتح، أي         . قد شفعت هو جواب رب: وقوله غ شغافه ب ع، إذا بل اب نف ه، من ب اءه : وشغف الهوى قلب و الناشئ،  . غش
ذي جاوز حد الصغر        تح الكاف        . مهموز اآلخر، وهو الحدث ال راء وف اء الموحدة وسكون ال تح اله ل، بف : و الهبرآ

  .الشاب الحسن الجسم

  .فض العطف آنايٌة عن العجب والغرورون. الجانب: و العطف، بالكسر. يحرك: و ينفض

  .الموشى والمزين: و المرجل. قواٌم خضل: أي. الرطب، والناعم: و الخضب، بفتح الخاء وآسر الضاد المعجمتين

اء للمفعول   ال . والضمير للناشئ  . و يحسب بالبن ل، أي  . المعجب بنفسه  : و المخت م يخت م يعجب بنفسه،    : وإن ل وإن ل
ة : و دس. ف اللتقاء الساآنين بالجزمحذفت األل: وأصله يختال دة    . أرسل بخفي اء في برسول زائ اسم  : و مجمل . والب

  .فاعل من أجمل في الطلب، إذا رفق

ين،       : و المختشل. عن آيف إلخ عن لغة في أن، وهي تفسيرية: وقوله اسم فاعل من اختشل، بالخاء والشين المعجمت
  .إذا ذل وضعف

تح الصاد  يم وف ر الم ان: و المفصل، بكس ت. اللس عل. مصغر تحت: و تحي عال: و المس تح . محل الس ل، بف و األزف
  .الغضب والحدة: الهمزة وسكون الزاي وفتح الفاء

دال   . ابتدائية: إلخ، من" من الرضا: "وقوله تح ال ين وف الصلب  : و جنعدل، بفتح الجيم وضمها وفتح النون وسكون الع
  .ال تقصر: و ال تأتلي. ، ودعتتضرعت: و تبهلت. االآتناز: و التكتل. الشديد

  .أن يتلف باطن حافر الدابة من حجٍر يطؤه: و الرهصة، بفتح الراء. منادى: و رب. و عن لغة في أن

  .والدودري، بفتح الدال وسكون الواو وفتح الدال الثانية وآسر الراء وتشديد الياء

ذهب       :وقال صاحب القاموس. دردريٌّ بالراء موضع الواو: وفيه لغة أخرى ذي ي ل الخصيتين، وال وهو اآلدر، الطوي
  .ويجيء في غير حاجة

 الرجز : ويروى قبل الرجز الشاهد قوله: وقال ابن المستوفي

  إن آنت من هذا منجي أحبلي  يا ربـاه، يا رب هـل: تقول
 أو ارم في وجعائه بـدمـل  إما بتطليٍق وإما بـأرحـلـي

  
  .انتهى. قالته سلمى الهذلية: وفي شرح الفصيح قال ابن السرافي. المثنى الرجز لجندل بن: وقال العيني في هذا

  
ول  ة     : أق ة المتقدم ات األربع ذه األبي ذآر ه م ي ات إصالح المنطق ول ين في شرح أبي ذين البيت ن السيرافي ه شرح اب

ق واضطرابه   : التدلدل: وهذه عبارته. عليهما، وال نسب الرجز ألحد الجراب  : وزوظرف العج  . تحرك الشيء المعل
  .وظرف العجوز خلٌق متقبض، فيه تشنج لقدمه. الذي تجعل فيه خبزها وما تحتاج إليه
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  .انتهى. وشبه األنثيين في الصفن بحنظلتين في جراب. شبه جلد الخصية به، للغضون التي فيه
  

ن السيرافي  : وقال ابن المستوفي ا وط         : قال اب ى زوجه ا دعت عل رأٍة أنه ذا الشاعر عن ام ه   حكى ه   .لبت الراحة من
زويج    : وقولها د الت ل . هل أرادت هل تحسن إلي بتفريق ما بيني وبينه من الوصلة وعق ا     : و األحب ل، وهو م جمع حب

  .خبر آنت، وأسكن الياء من أجل القافية: و منجي. بينهما من العقد
  

ه ال . إما أن يطلق طالقًا بينًا": إما بتطليق: "وقوله ادًا     . طالق وإما أن يقول ارحلي، يريد ب ه اعتم تفهم عن وحذف المس
  .وحذف جواب ال شرط، وهو إن آنت منجيًا لي من هذا الرجل فافعل. على فهم السامع

  
د    : إلخ هذا البيت أورده العيني بعد الثالثة وقال" أو ارم في وجعائه: "وقوله يم والم واو وسكون الج : الوجعاء، بفتح ال
  .االست

  
  .الشاهد الخامس والثالثين بعد المائة وتقدمت ترجمة خطام المجاشعي في

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع واألربعون بعد الخمسمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
  وآان النكير أن تضيف و تجأرا  فطافت ثالثًا بـين يوم و لـيلٍة

ال         ن، أو ب ين أوم ا بلفظ ب ه و بينهم ًا المفصول بين زان   على أن العدد المميز بمذآر و مؤنث مع ان الممي مجموع، إن آ
  .يومًا و ليلة، فالغلبة للتأنيث، فإنه اعتبر جانب المؤنث فذآر عدده

  .وإن آان المميزان غير يوم وليلة فالغلبة للتذآير

ة، ألنك ألقيت االسم           : وتقول: وهذا نصه. وهاتان المسألتان صرح بهما سيبويه وٍم وليل ين ي سار خمس عشرة من ب
  .من بين يوم وليلة: فقلتعلى الليالي ثم بينت 

الي         : أال ترى أنك تقول ى اللي إذا ألقي االسم عل ل ف لخمٍس بقين أو خلون، ويعلم المخاطب أن األيام قد دخلت في اللي
رة يومك       : اآتفي بذلك عن األيام، آما أنك تقول ا ضحوة يومك وبك يعلم المخاطب أنه باه  . أتيته ضحوة وبكرة، ف وأش

  .هذا في الكالم آثير

هفإن ا قول ة: "م وم وليل ين ي ن ب الي" م ع اللي ٌة م ام داخل م أن األي د عل ه ق الي، ألن ى اللي ع عل ا وق د م ٌد بع   .توآي
 : قال النابغة الجعدي

  يكون النكير أن تضيف وتجأرا  فطافت ثالثًا بـين يوٍم ولـيلٍة

ت   : وتقول ذا، ألن الم ذا إال ه ول   أعطاه خمسة عشر من بين عبٍد وجارية، ال يكون في ه ه أن يق خمسة  : كلم ال يجوز ل
ذا         دتهن، فال يكون ه د بع م من العبي عشر عبدًا، فيعلم أن ثم من الجواري بعدتهم، وال خمس عشرة جارية فيعلم أن ث

  .إال مختلطًا، ويقع عليه اإلثم الذي بين به العدد

  .انتهى. وقد يجوز في القياس خمسة عشر من بين يوم وليلة، وليس بحد آالم العرب

الغلبة للتذآير، نحو اشتريت عشرًة بين عبد وأمة، ورأيت خمسة عشر من النوق : "قد عمم الشارح المحقق في قولهو
  ".و الجمال
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و . و األول ممن يعقل، والثاني ممن ال يعقل، وفي آلٍّ منهما إما تقديم المذآر و إما تأخيره. وفي المثالين أربع صور
  .أنيث العددالحكم في الصور األربع واحد، وهو ت

ره، لشرفه يغلب       . ال يكون في هذا إال هذا: وهذا صريح قول سيبويه ان أو غي اقًال آ ذآر ع وهذا هو الظاهر، فإن الم
ين      : وهذا يشمل ما لو آان مع غير عاقل، نحو. على المؤنث، قدم أو أخر ة، أو ب د و ناق ين عب اشتريت أربعة عشر ب

  .ناقة و عبد

ان . اشتريت أربع عشرة بين جمل و أمة، أو بين أمة و جمل: غيره، فتقولوآذا يغلب مؤنث العاقل على  : قال أبو حي
  .و هذا هو القياس

ا لتغليب                دد فيه ذآير الع ق، فأوجب ت ول الشارح المحق وم ق ع في عم رة من األرب ة األخي وقد خالف الفراء في الثالث
الى   ه تع ير قول د تفس ال عن ث، ق هرٍ : "المؤن ة أش هن أربع را يتربصن بأنفس ول": وعش الم  : وتق ين غ ة ب دي ثالث عن

  .وجارية، وال يجوز هنا ثالث

ة  : بين ناقة وجمل غلبت التأنيث ولم تبال أبدأت بالجمل أو بالناقة، فقلت: فإن قلت . عندي خمس عشرة بين جمل وناق
ذآران   : وال يجوز أن تقول ذآير، ألن ال ا ذآرت     عندي خمس عشرة أمة وعبدًا، وال بين أمة وعبد إال بالت ر م من غي

  .انتهى. لك ال يجتزأ منها باإلناث، وألن الذآر موسوم بغير سمة األنثى

  .ونقل ابن السكيت آالمه هذا بحروفه في آتاب المؤنث والمذآر وفي آتاب إصالح المنطق

ًا بم  : قال في االرتشاف. ووافق أبو حيان الشارح فيمن يعقل وخالفه فيمن ال يعقل ذآر ومؤنث  وإذا ميزت عددًا مرآب
ان         ين، أو آ ذآر أم أخر، أو اتصل بالمرآب أو انفصل يب ذوي عقل، فالحكم في العدد للمذآر، سواء أقدم التمييز الم

  .المذآر نصفًا أو أقل

ان         : تقول و آ ذآر، ول د، تغلب الم ة وعب ين أم ة، أو ب اشتريت خمسة عشر عبدًا وأمة، أو أمة وعبدًا، أو بين عبد وأم
  .واحدًا

ين      فإن عدم ا زان بالمرآب أو يفصل بب ا أن يتصل التميي ول      . لعقل منهما، فإم ا، فتق الحكم للسابق منهم إن اتصل ف : ف
  .اشتريت ستة عشر جمًال وناقة، وست عشرة ناقة وجمًال

  .انتهى. اشتريت ست عشرة بين جمل وناقة، وست عشرة بين ناقة وجمل: تقول. وإن فصلت بين فالحكم للمؤنث

ول الشارح المحق اب : قوق ام من ب د اإلبه ه عن م يجعل خ، ل ى التأنيث إل ظ عل ذآر جرى اللف م ت الي ول إذا أبهمت اللي
د        ذآر عن م ي التغليب موافقًة لسيبويه، إذ ال يصدق عليه تعريف التغليب، وهو أن تعم آال الصنفين بلفظ أحدهما، إذ ل

  .اإلبهام شيٌء من الليالي واأليام حتى يغلب أحدهما على اآلخر

ا ي    وإنم يبويه ف ال س ا ق ا، آم ة فيه ا وداخل ٌة له ام تابع ام، واألي تلزمة األي الي مس ارح أن اللي ين: أراد الش ٍس بق   .لخم
ام  " وعشرًا: "معنى قوله عز وجل: قال الزجاج في تفسير اآلية المذآورة ا األي يبويه أنك إذا قلت    . يدخل فيه : زعم س

  .انتهى. وزعم غيره أن لفظ التأنيث مغلب في هذا الباب. ياليلخمٍس بقين قد علم المخاطب أن األيام داخلة مع الل

لم يقل وعشرة؛ ألن العرب إذا أبهمت  : قال. وأراد بغير سيبويه الفراء، فإنه زعم في تفسيره عند هذه اآلية أنه تغليب
الي    صمنا خمسًا من شهر رمضان، لك : العدد من الليالي واأليام غلبوا عليه الليالي، حتى إنهم ليقولون بهم اللي رة تغلي ث

اٍل  : "فإذا أظهروا مع العدد تفسيره آانت اإلناث بطرح الهاء، والذآران بالهاء، آما قال اهللا تعالى . على األيام سبع لي
ام    ". وثمانية أيام ى األي الي أيضًا عل إذا  . وإن جعلت العدد غير متصل باأليام آما يتصل الخافض بما بعده غلبت اللي ف

ت لي ا فكان تاختلط ث فقل ت التأني ًا غلب ام : الي وأيام د أي ول بع م تق بٌع، ث ه س ى ل ديد: مض رد ش ا ب   .فيه
 : وأما المختلط فقول الشاعر
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  أقامت ثالثًا بين يوٍم وليلة
  

  .انتهى. ثالثًا وفيها أيام: فقال
  

ه    ه حاكٍ   . ويرد عليه ما ذآر من أنه ليس من التغليب قي شيء، وهو أول من ذهب إلي ذهبين  ال الزجاج، فإن وال . للم
  .الزجاجي، فإنه تلميذه

  
اريخ قصد      . قال ابن مالك في فصل التاريخ من شرح الكافية الشافية ر في الت ذلك أوث أول الشهر ليلة طلوع هالله، فل

  .الليالي واستغني عن قصد األيام، ألن آل ليلة من أيام الشهر يتبعها يوٌم، فأغناهم قد المتبوع عن التابع
  

ن  ذا م يس ه ك  ول دهما، آقول ظ أح ال الصنفين بلف م آ و أن تع ب ه ب، ألن التغلي وا: التغلي دات خرج دون والهن   .الزي
ام مستغنى عن     : وقولك. فالواو قد عمت الزيدين والهندات تغيبًا للمذآر الي، واألي آتب لخمس خلون ال يتناول إال اللي

  .انتهى. ذآرها، لكون المراد مفهومًا
  

ي               : وقال أبو حيان في االرتشاف ا بق ى م ا مضى من الشهر أو السنة وإل ى م ام بالنسبة إل الي واألي أريخ عدد اللي الت
  .وفعله أرخ وورخ، تأريخًا وتوريخًا، لغتان. منهما

  
ذآير وتأنيث               ى جنسه من ت ان عل دد، آ ى السنة أو الشهر وذآرت الع ام بالنسبة إل الي واألي ول . فإن ذآرت اللي : فتق

ال، أ  ام  سرت من شهر آذا خمس لي ول         . و خمسة أي ام، فتق الي عن األي العرب تستغني باللي دود، ف ذآر المع م ت : وإن ل
اجي           نهم الزج وم م ًا لق ذآر، خالف ى الم ث عل ب المؤن ن تغلي يس م ذا، ول هر آ ن ش ون م ثالث خل ب ل ى. آت   .انته

ألتين  : قالوا: وقال ابن هشام في المغني ة ضبع للمؤنث    ضبعان في تثن  : إحداهما : يغلب المؤنث على المذآر في مس ي
  .ضبعانان: وضبعان للمذآر، إذ لم يقولوا

  
  .ذآر ذلك الزجاجي وجماعة. التأريخ، فإنهم أرخوا بالليالي دون األيام: والثانية

  
ار        ل والنه ى اآلخر، وال يجتمع اللي م أحدهما عل ا  . وهو سهٌو، فإن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان فيجري حك وال هن

يالً     تعبيٌر عن شيئين بلفظ أ ع ل ا يطل ة، والقمر إنم . حدهما، وإنما أرخت العرب بالليالي لسبقها، إذ آانت أشهرهم قمري
  .آتبته لثالٍث بين يوم وليلة: وإنما المسألة الصحيحة، قولك

  
  .وضابطه أن يكون معنا عدٌد مميز بمذآر آالهما مما ال يعقل، وفصال من العدد بكلمة بين

  
  : قال

  وليلةفطافت ثالثًا بين يوٍم 

  .انتهى

ار     : قال الشهاب ابن قاسم العبادي فيما آتبه على هامش المغني رين في االعتب قد يكون الزجاجي عد اعتبار أحد األم
  .انتهى. فليتأمل. على اآلخر، فال يحكم بالسهو عليه

ا يغلب المؤنث على المذآر في مسألتين إلخ، مأخوذ من درة الغواص للحرير: قالوا: وقول ابن هشام من  : ي، قال فيه
ى   : أحدهما : أصول العربية أنه متى اجتمع المذآر والمؤنث غلب حكم المذآر على المؤنث، إال في موضعين  أنك مت

ضبعان، فأجريت التثنية على لفظ المؤنث الذي هو ضبع، ال على لفظ  : أردت تثنية المذآر واألنثى من الضباع، قلت
  .رارًا مما آان يجتمع من الزوائد لو ثني على لفظ المذآروإنما فعل ذلك ف. المذآر الذي هو ضبعان

ام    : والموضع الثاني الي دون األي اريخ، أرخوا باللي اًة لألسبق، واألسبق من        . أنهم في باب الت ك مراع وا ذل ا فعل وإنم
  .انتهى. سرنا عشرًا من بين يوم وليلة: ومن آالمهم. الشهر ليلته
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  .وفي آل من المسألتين نظر

ال          أما الثان درة، وق ى ال ه عل ا آتب ريٍّ فيم ن ب ه ب ا، ورد علي ه       : ية فقد تقدم الكالم عليه ا غلب في اريخ مم اب الت يس ب ل
ين     : فإن قلت. آتبت لخمس خلون: المؤنث آالضبع، بل هو محمول على الليالي فقط، آقولك ا ب سرت خمسة عشر م

  .انتهى. يوٍم وليلة فقد غلبت المؤنث على المذآر

اري أن        . حكى الضبع في المذآر قال تغليب في تثنيته وأما األولى فقد ن األنب وان عن اب اة الحي دميري في حي حكى ال
  .الضبع يطلق على الذآر واألنثى

ره     اس وغي ي العب . انتهى . وآذلك حكاه ابن هشام الخضراوي في آتاب اإلفصاح، في فوائد اإليضاح للفارسي عن أب
وزير     . على المغني عن ابن األنباري وآذلك حكى الدماميني في الحاشية المصرية اب عن ال ونقل الصاغاني في العب

اء             : الصاحب بن عباد، أنه يقال ين واحده بالت ه وب رق بين ه ضبع، فيكون اسم جنس جمعي يف اء، وجمع . ضبعة باله
  .ضبعانٌة مؤنث ضبعان: ويقال أيضًا

يس، وبسكونها       : وقال الفيومي في المصباح ة ق اء في لغ ل      الضبع بضم الب ى، وقي يم، وهي أنث ة تم ى   : في لغ ع عل يق
  .الذآر واألنثى

اء، للتخفيف  ع اله بعة بالسكون م بع وس ل س ا قي اء، آم ى ضبعة باله ي األنث ل ف ا قي ع . وربم ذآر ضبعاٌن والجم وال
  .انتهى. ويجمع الضبع بضم الباء على ضباع، وبسكونها على أضبع. ضباعين، مثل سرحان وسراحين

آتب لخمٍس خلون، : لفظهما، عند قصد اإلبهام في التاريخ، نحو: ال يجتمع الليل والنهار، أيو: وقوله صاحب المغني
ا   ا بين يئين     . وسرنا خمسًا، وأربعة أشهر وعشرًا، فإنه لم يذآر واحدًا منهما فضًال عن اجتماعهما آم ر عن ش فال تعبي

  .بلفظ أحدهما

ار،   : وفيه نظٌر ال يخفى، فإن قوله: لهونقل بعضهم آالم المغني في شرحه على الدرة وتعقبه بقو ل والنه ال يجتمع اللي
ة       تكلم لدالل م، وإرادة الم اع في الحك إن أراد في الوجود فمسلم، لكنه ال يفيد، ألن المراد باالجتماع في التغليب االجتم

  .انتهى. اللفظ الواقع فيه التغليب عليهما

ه فال     . ي الوجود، وإنما المراد اجتماعهما في اللفظوهذه اإلرادة واهية، إذ ال يتوهم أحد اجتماعهما ف دا في م يوج فإذا ل
  .وهذا ظاهر. تغليب

اريخ : وإنما المسألة الصحيحة، أي: وقول ابن هشام ى     . لتغليب المؤنث على المذآر في الت يس المعن ه، ول إذ الكالم في
ى مطل      يس الكالم عل اريخ، إذ ل ه       أنه ال يغلب المؤنث على المذآر إال في الت ا فهم ذآر، آم ى الم ق تغليب المؤنث عل

  .الدماميني في الحاشية الهندية

ره : وقال معترضًا عليه ة     : أقول ال اختصاص لهذه المسألة بالتاريخ، فإنه يقال في غي ٍل وناق ين جم رًا ب   .اشتريت عش
ه      دلول سياق آالم ا هو م ى مذهب     ومثا. ويريد بالمثال أنه يغلب المؤنث على المذآر في غير التاريخ آم اٍر عل ه ج ل

  .اشتريت عشرًة بالتأنيث، لتغليب المذآر: وأما على ما ذآره الشارح المحقق فيجب أن يقول. الفراء وأبي حيان

  .ضابط تغليب المؤنث على المذآر في التاريخ: وضابطه أن يكون معنا إلخ، أي: وقول ابن هشام

الى   يقع التغليب، بدون هذ: وال يريد اعتراض الدماميني بقوله ه تع ة أشهٍر وعشراً   : "ا الضابط، آقول ن   "أربع إن اب ، ف
  .هشام قد غلط من قال بالتغليب في نحوها، فإن اآلية ليست من التغليب في شيء آما تقدم بيانه

ان داخًال في الضابطة         ة، ويكون بتغليب إذا آ وحاصل آالم ابن هشام أن التاريخ يكون بال تغليب، آما في نحو اآلي
  .لتغليب يكون فيه، وفي غيره آما ذآره الشارح المحقق وغيره في تلك األمثلةوا. المذآورة
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  .وهللا الحمد على ذلك. وهذا مما أنعم اهللا به علي من فهم آالم المغني؛ فإن شراحه لم يهتدوا لمراده

  .توصف النابغة الجعدي به بقرًة وحشية أآل السبع ولدها، فطاف: ولنرجع من هنا إلى شرح البيت، فنقول

فاق، والجؤار    : وروي أقمت ثالثة أيام وثالث ليال تطلبه، وال إنكار عندها وال غناء إال اإلضافة، وهي الجزع واإلش
  .وهي الصياح

وأآثر ما يأتي هذا النوع من المصادر في . اإلنكار، وهو من المصادر التي أتت على فعيل، آالنذير والعذير: والنكير
فقة والصياح، وتضيف مضارع أضاف إضافة         : أي. األصوات، آالهدير والهديل ه إال الش دها حين فقدت   .ما آان عن

ي الموضع األول  ال ف اب التصحيف، ق ن آت ي موضعين م ت العسكري ف ال: وأورد البي ى، ق ن يحي د ب دثنا أحم : ح
ال      : سمعت سلمة بن عاصم، يقول دي، فق ة الجع ة،      : صحف الكسائي في بيت النابغ ر معجم هو تصيف، بالصاد غي

رة   : أن تضيف، بفتح التاء، أي: ويروى. الشفقة: واإلضافة. تشفق: تضيف، أيو ا م ا هن ول . تعدل ها هنا مرة وه : يق
  .آان نكيرها لما رأت الشلو، أن تشفق وتجأر، ال شيء عندها غير ذلك

اني ي الموضع الث ال ف روى: وق ة: ي اء والضاد معجم روى. تضيف مضموم الت اء فمن رواه: وي وح الت  تضيف مفت
 الطويل : ومنه قوله. بفتحها وهو الجيد، أراد تشفق

  أشمر حتى ينصف الساق مئزري  وآنت إذا جاري دعا لمـضـوفٍة

. إذا مالت : ضافت تضيف ضيفاً  : ويقال. مالت: بضاد معجمة، أي" حتى إذا تضيفت الشمس للغروب: "وفي الحديث
ي ع    : وأخبرني ابن األنباري عن ثعلب، قال ن األعراب ال    سئل اب ه حين تضيفت، فق ان    : ن قول ه، ولكن إن آ ال أعرف

 الخفيف : تصيفت بصاد غير معجمة فهو حين تميل، آما قال أبو زبيد

  فمصيٌب أو صاف غير بعيد  آل يوٍم ترميه منا بـرشـٍق

ي      . مال: صاف السهم وضاف، حكيمًا جميعًا، أي: يقال ن األعراب از عن ثعلب عن اب ا : وحكى أبو بكر بن الخب : ليق
  .إذا أخطأ، لم يقل عربيٌّ قط ضاف منقوطة: صاف السهم بصاد غير معجمة

  : وأنشد غيره

  فلما دخلناه أضفنا ظهورنا

ه     ًا، إذا ملت علي ه إليك  . وضفت فالن ل  . وأضفته، إذا أملت ه قي نهم      : ومن يس م وٍم ل ى ق نٌد إل ه مس دعي مضاف، ألن . لل
  .انتهى

  : وبعده

  إهابًا ومعبوطًا من الجوف أحمرا  وألفت بيانًا عند آخـر مـعـهـٍد

 تقـشـرا وروقين لما يعدوا أن  وخدًا آبرقوع الفتاة مـلـمـعـا

د      . أراد أنها وجدت عند آخر معهٍد عهدته فيه، ما بين لها وحقق عندها أن السبع أآله ره بع ا ذآ ان بم ك البي ثم فسر ذل
  .الدم الطري: و المعبوط. الجلد: و اإلهاب. ذلك

راقعهن،            . القرنان: نو الروقا زين ب ات ي اٍة ألن الفتي وع فت اض، ببرق دم والبي ه من السواد، وردع ال ا في وشبه خده لم
  .وبقر الوحش بيض األلوان ال سواد فيها إال في قواثمها وخدودها وأآفالها
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. ى اهللا عليه وسلموهذه األبيات من قصيدٍة طويلة، نحو مائتي بيت، للنابغة الجعدي الصحابي، أنشد جميعها للنبي صل
  : ومنها

 نـيرا ويتلو آتابًا آالمجـرة  أتيت رسول اهللا إذ جاء بالهدى

انين          ه في الشاهد السادس والثم رة في ترجمت ًا آثي وهي من أحسن ما قيل في الفخر بالشجاعة، وقد أوردنا منها أبيات
  .بعد المائة

  : ومن أواخرها

 بعد ذلك مظهـرا وإنا لنرجو  بلغنا السماء مجدنا وسنـاؤنـا

 بوادر تحمي صفوة أن يكدرا  وال خير في حلٍم إذا لم تكن له

 أصدرا حليٌم إذا ما أورد األمر  وال خير في جهٍل إذا لم يكن له

ه     وع في قول ا : والبيت األول أورده شراح األلفية إلبدال مجدنا بدل اشتمال من الضمير المرف ر   . بلغن ى غي وروي عل
  .ويروى بنصب مجدنا على أنه مفعول ألجله. م هناكهذه الرواية، وتقد

ة،       "ورفعناه مكانًا عليًا: "وأنشده صاحب الكشاف أيضًا عند قوله تعالى ان بالجن ى أن الحسن البصري فسر المك ، عل
ه       ال ل ت، وق ذا البي لم ه ه وس ا أب     : آما أن النابغة فسر المظهر بالجنة لما سمع النبي صلى اهللا علي ن المظهر ي ى أي ا إل

  ".أجل إن شاء اهللا: "فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم ؟ليلى

  ".ال يفضض اهللا فاك: "ولما أنشده البيتين بعده، قال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .فكان من أحسن الناس ثغرًا، وآان إذا سقطت له ثنية نبتت، وآان فوه آالبرد المتهلل، يتألأل ويبرق

  المذآر والمؤنث

   أنشد فيه،

  الشاهد الخمسون بعد الخمسمائة

  الوافر 

 وربت رميٍة من غير رامي  أصبت حصاة قلبي: فقلت لها

ث       رور مؤن ر أن المج ن أول األم دل م ًا، لي ا مؤنث ان مجروره رب إذا آ ق الحرف آ د تلح ث ق اء التأني ى أن ت . عل
  .والمشهور أنها تزاد في بعض الحروف للتأنيث اللفظي

  : والبيت قبله

 بسهٍم مطعٍم لـلـصـيد الم  م ذات الغمر سلمىرمتني يو

  .موضٌع، آذا ذآره ابن األثير في المرصع: و ذات الغمر
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  الطويل : وأنشد قول قيس الهذلي

 اللوامع وجادت عليها البارقات  سقى اهللا ذات الغمر وبًال وديمًة

  .ولم أره في معجم البلدان، وال في معجم ما استعجم

ي،   : و سلمى ي      فاعل رمتن ة برمتن اء متعلق رأة، والب ٌش   : صفته، أي : و ألم. النشاب : و السهم . وهي اسم ام ه ري علي
  .لؤام، بضم الالم مهموز العين على وزن فعال

ا يكون             : واللؤام: قال صاحب الصحاح ا ظهر األخرى، وهو أجود م ذة منه ي بطن الق ي تل ة، وهي الت   .القذذ الملتئم
  .حبته: و حصاة القلب. اسم فاعل من أطعم: مو مطع. ألمت السهم ألمًا: تقول منه

ال   ر رامٍ   : "والبيتان أنشدهما الزمخشري في المستقصى ولم يعزهما ألحد، وق ٍة من غي ه    ": رب رمي ٌل أول من قال مث
  .الحكم بن عبد يغوث المنقري، وآان من أرمى الناس

ا،       وذلك أنه نذر ليذبحن مهاًة على الغبغب، فرام صيدها أيامًا فلم يمكنه، ل نفسه مكانه م بقت ى ه فكان يرجع مخفقًا حت
م       ما أحمل من رعٍش رهٍل جبان فشل : فقال. احملني أرفدك: فقال له ابنه مطعم ه، فرمى الحك ى حمل ه حت فما زال ب

ك       م ذل ال الحك دها ق ٌم فأصابها، فعن اٍن من      . مهاتين فأخطأهما، فلما عرضت الثالثة رماها مطع ة إحس يضرب في فتل
  .تهىان. المسيء

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والخمسون بعد الخمسمائة

  يا صاحبا ربت إنساٍن حسن
  

ه   . على أنه قد جاء مجرور ربت مذآرًا على خالف األول ا قبل واإلنسان  . ويجوز أن يريد باإلنسان المؤنث فيوافق م
  .آذا في المصباح. من الناس اسم جنٍس يقع على الذآر واألنثى، والواحد والجمع

  
  .على أن بقية الرجز يمنع ما أوله، آما سيأتي. وهذا االلتزام ليس بالزم

  
  .ولحقت بعض الحروف تاء التأنيث، وذلك رب وربت، وثم وثمت، وال، والت: قال أبو علي في آتاب الشعر

  
  الطويل : قال

  ولكن سيجزيني اإلله فيعقبا  ثمت ال تجزونني عند ذاآم
  

  : وأنشد أبو زيد
  يسأل عنك اليوم أو يسأل عن  ربت إنساٍن حسـن يا صاحبا

  
ى ضربت             ا يقف عل اء، آم ا بالت اء في ثمت و ربت أن يقف عليه اس من حرك أن يقف     . وقياس من يسكن الت وقي

  .انتهى. بالهاء، آما يقف على آيت وذيت
  

  : والبيت من رجٍز أورده أبو زيد في نوادره
 يوم أو يسأل عـنيسأل عنك ال  يا صاحبا ربت إنساٍن حـسـن
  مما نقيم الميل من ذات الضغن  إنا على طول الكالل والتـون
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 حتى تـراهـا وآـأن وآـأن  نسوقها سنًا وبعض السوق سن
   أعناقها مشرباٌت فـي قـرن

  
  .انتهى. ليست التاء في ربت للتأنيث، فلهذا جاز أن تقول ربت إنسان: قال أبو زيد

  
  .جواب رب، وهو العامل في محل مجرورها: و يسأل. يا صاحبي، فاأللف أصلها ياءأصله " يا صاحبا: "وقوله

  
  .يسأل عني بياء المتكلم: أراد. معطوف على يسأل عنك، وآالهما بياء الغيبة" أو يسأل عن: "وقوله

  
اب   : و الكالل. و على بمعنى مع. إلخ، بكسر الهمزة ابتداء آالم" إنا على: "وقوله ل، من ب ضرب، إذا   مصدر آل يك

  .قصر: وتوانى في حاجته، أي: قال صاحب الصحاح. و التون، بفتح التاء، والواو، وهو التواني. تعب وأعيا
  

  المتقارب : وقول األعشى
  بوشك الظنون وال بالتون  وال يدع الحمد بل يشتري

  
  .بالتوان، فحذف األلف الجتماع الساآنين، ألن القافية موقوفة: أراد
  

ة  : قال صاحب الصحاح. جمع ضغن بسكون الوسط: سر الضاد وفتح الغين المعجمتينو الضغن، بك : إذا قيل في الناق
  .هي ذات ضغن، فإنما يراد نزاعها إلى وطنها

  
ران  : و القرن، بفتح القاف والراء. هو أسرع السير: و السن، بفتح السين المهملة، قال الرياشي ه البعي و . حبٌل يقرن ب

ازني   المشربات، بفتح ال اتم والرياشي والم ه    : راء المشددة، قال أبو ح وبهم    : "هي المدخالت، من قول وأشربوا في قل
  ".العجل

  
ه  : مسربات، بالسين المهملة فإنه يذهب إلى أنها تسرب في القرن، أي: ومن روى: وقال أبو الحسن األخفش تذهب في

  ".وسارٌب بالنهار: "من قوله تعالى. وتجيء
  

رد           : وتلحق، أي: وقول الشارح المحقق ى مف ردًا عل ى قصة، ال مف ا قصًة عل م أيضًا إذا عطفت به اء، ث ذا هو   . الت ه
  .المشهور

  
  الرجز : قال. وقد رأيت في شعر رؤبة بن العجاج عطف المفرد بها

 ساقتهم للبلد الـشـآم  فإن تكن سوائق الحمام
   فبالسالم ثمت السالم

  
  الرجز : كسير من األلفية، قالوآذلك استعملها ابن مالك، في جموع الت

  ثمت أفعاٌل جموع قله  أفعلٌة أفعل ثم فعـلـه
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والخمسون بعد الخمسمائة

ر يغتال الصحاريا على أنه جمع صحراء، فلما قلبت األلف بعد الراء في الجمع ياًء قلبت  _الهزج لقد أغدو على أشق
  .يث أيضًاالهمزة التي أصلها ألف التأن
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والقول في ذلك أن الهمزة في صحراء وبابها، . قد اطرد عنهم قلب ألف التأنيث همزة: قال ابن جني في سر الصناعة
  .حبلى وسكرى: إنما هي بدٌل من ألف التأنيث، آالتي في نحو

  .منهما الحذف إال أنها في صفراء وقعت األلف بعد ألف قبلها زائدة، فالتقى ألفان زائدتان، ولم يجز في واحدٍة

  .فلو حذفتها النفردت اآلخرة، وهم قد بنوا الكلمة على اجتماع ألفين فيها: أما األولى

ة،       : وأما الحرآة، فقال سيبويه. فلو حذفتها، لزالت سالمة التأنيث: وأما اآلخرة ان، حرآت الثاني ا انجزم الحرف ه لم إن
دت للتأنيث      ولم زعم: فإن قيل .صفراء وصحراء: فانقلبت همزة، فصارت ا زي ت أن الثانية منقلبة، وهال زعمت أنه
ون        : أحدهما: فالجواب من وجهين ؟همزة في أول أحوالها ا يؤنث الهمزة، إنم وا ب ذا الموضع أنث ر ه أنا لم نرهم في غي

زة التأنيث في نحو       ان حمل هم ا أحرى          : بالتاء أو باأللف، فك ا ذآرن ث، لم دٌل من ألف التأني ا ب ى أنه   .صحراء، عل
ك                : لوجه اآلخروا ة، وذل ا البت م يحققوه ع، ول دلوها في الجم زة التأنيث أب ه هم ا في وا بعض م ا جمع اهم لم أنا قد رأين

لفاء  ع صحراء وص ي جم ولهم ف الوا    : ق ك، فق ن ذل يٍء م ي ش زة ف روا الهم معهم أظه م نس : صحارى وصالفى، ول
  .ولو آانت الهمزة فيهن غير منقلبة، لجاءت في الجمع. صحاريء وصالفيء

الهمزة في الجمع    : أال تراهم، قالوا آوآب دريٌء وآواآب دراريء، وقراء وقراريء، ووضاء ووضائيء، فجاؤوا ب
  .فهذه داللة قاطعة. لما آانت غير منقلبة، بل موجودة في قرأت ودرأت ووضؤت

صحاريء : الواحدة، فقالوافما الذي دعاهم إلى قلبها في الجمع ياًء، وهال ترآوها ملفوظًا بها، آما آانت في : فإن قيل
ا           ؟وصالفيء ذه صورتها صحراا وصلفاا، فلم ين، وه اع األلف ف، الجتم فالجواب أنها إنما آانت انقلبت وأصلها األل

لفاء    راب، فصارت صحراء وص ا حرف اإلع ة، ألنه ا الثاني داهما، فجعلوه ك إح ى تحري ان اضطروا إل ت ألف   .التق
إلى الجمع، لزمك أن تقلب األولى ياء النكسار الراء في صحاري قبلها،  وحال الجمع ما أذآره، وذلك أنك إذا صرت

دير           اء، فتصير في التق ى ي ذلك تنقلب ألف صحراء األول راطيس، فك صحاري ا،  : آما تنقلب ألف قرطاس ياء في ق
ا، فتنقلب                زوال األلف من قبله زة ل ة عن الهم رة الراجع ل األلف األخي اآنة قب اء الس ع الي اًء   وصالفي ا، فتق األلف ي

لوقوع الياء الساآنة قبلها، وتدغم األولى المنقلبة عن األلف الزائدة في الياء األخيرة المنقلبة عن ألف التأنيث، فيصير 
 : أنشد أبو العباس للوليد بن يزيد. صحاري

  ر يغتال الصحاريا  لقد أغدو على أشق
  

  الوافر : وقال آخر
  ي الرغابومدته البطاح  إذا جاشت حواليه ترامت

  
ولهم . جمع بطحاء راء     : وآذلك ما حكاه األصمعي من ق اري، جمع صلفاء وخب ى أن    . صالفي وخب تدللنا عل ذا اس فبه

  .انتهى. الهمزة في صحراء وبابها بدٌل من ألف التأنيث
  

اء، مث     راء وتخفيف الي ل وهذا أصل آل جمٍع لنحو صحراء، ثم يخفف بحذف الياء األولى فيصير صحاري، بكسر ال
دارى      وا في م ا فعل ا، آم ان   . مداري، ثم يبدل من الكسرة فتحة فتنقلب الياء ألفًا لتحرآها وانفتاح ما قبله ذان الوجه وه

  .هما المستعمالن، واألول أصٌل متروك يوجد في الشعر
  

وع الشمس         " لقد أغدو: "وقوله ين صالة الصبح وطل ا ب و . مضارع غدا غدوًا من باب قعد، إذا ذهب غدوة، وهي م
ه، أي : يهلك، يقال: و يغتال. حمرة يعلوها بياض: والشقرة في اإلنسان. الذي حمرته صافية: األشقر من الخيل : اغتال

  .وعين الفعل واٌو. أهلكه
  

ال  . البرية: و الصحراء. استعار يغتال لقطع المسافة بسرعة شديدة، فإن أصل اغتاله، بمعنى قتله على غرة وغفلة وق
ا        : الصحراء من األرض: وقال النضر. فضاء الواسعال: الصحراء: الليث يس به ة األجرد، ل ل ظهر الداب اء، مث الملس

  .شجرة وال آآام وال جبال
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وتقدمت ترجمته في الشاهد التاسع عشر . وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. ولم أقف على تتمة هذا الشعر

  .بعد المائة
  وأنشد بعده، 

  مسون بعد الخمسمائةالشاهد الثالث والخ

  الوافر 
  متى آنا ألمك مقتوينا

  
اء النسبة    يم   . على أن مقتوينا جمع مقتوي بياء النسبة المشددة، فلما جمع جمع تصحيٍح حذفت ي تح الم وي، بف : و المقت

ول         ا تق بة، آم ا، فقلبت األلف واوًا في النس ى بفتحه ى     : نسبة إلى المقت ى معًل ويٌّ في النسبة إل ى . معل مصدٌر  : والمقت
  .ميمي

  
  .خدمت، مثل غزوت أغزو غزوًا ومغًزى: الخدمة، وقد قتوت أقتو قتوًا ومقًتى، أي: القتو: قال صاحب الصحاح

  
  المنسرح : قال

 أحسن قتو الملوك والخببا  إني امرٌؤ من بني فزارة ال
  

ال عمرو       ويجو . مقتويٌّ، بفتح الميم وتشديد الياء، آأنه منسوب إلى المقتى: ويقال للخادم ا ق بة، آم اء النس ز تخفيف ي
  : بن آلثوم

  متى آنا ألمك مقتوينا

وفي،     : آان قياسه إذا جمع أن يقال: قال ابن جني في الخصائص. انتهى ا إذا جمع بصريٌّ وآ مقتويون ومقتويين، آم
ة اإلضاف    : قيل الم لني وال    آوفيون، وبصريون، إال أنه جعل علم الجمع معاقبًا لياء النسبة، فصحت ال بة، ول ى النس ة إل

ال    اآنين، وأن يق اء الس ذفها، اللتق ب ح ك لوج ال  : ذل ا يق ين، آم ون ومقت طفون  : مقت م المص ون وه م األعل   .ه
  .انتهى. الجمع زائٌد. فقد ترى إلى تعويض علم الجمع من ياء النسبة

دة   : ثم قال صاحب الصحاح و عبي ال أب از     : ق ي الحرم ٌل من بن ال رج ذ    : ق ويٌن، وه ذا رجل مقت ويٌن،   ه ان رجالن مقت
  .وهم الذين يعملون للناس بطعام بطونهم. وآذلك المؤنث. ورجال مقتويٌن، آله سواء

  .انتهى. هذا بمنزلة األشعري واألشعرين: سألت الخليل عن مقتويٍّ ومقتوين، فقال: قال سيبويه

  .والواو من مقتوين في رواية أبي عبيد مكسورة، والنون منونة بالرفع

ذي يخدم     : بو زيد في نوادره فتح الواو، قالوزاد عليه أ اء، وهو ال رجل مقتويٌن ورجاٌل مقتويٌن، وآذلك المرأة والنس
  .القوم بطعام بطنه

 : وقال عمرو بن آلثوم

  متى آنا ألمك مقتوينا  تهددنا وأوعدنـا رويدًا
  

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

أس        وقد تكلم أب ره، فال ب د وغي ي زي و علي في آتاب الشعر على هذه اللفظة وبين وجوه استعمالها، مع شرح آالم أب
  : أنشد أبو زيد: قال. بإيراد الآمه، وإن آان فيه طول
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  متى آنا ألمك مقتوينا
الجمع بالواو في  رجل مقتويٌّ، وقالوا في الجمع مقتوون، آما قالوا أشعريٌّ وأشعرون، فحذفوا ياءي النسب مع: قالوا

  .هذين الموضعين ونحوهما
  

فأما تصحيحهم الواو فإن شئت قلت صححوها في الجمع الذي على حد التثنية، آما صححوها في جمع التكسير حيث  
  .المهالبة: قالوا مقاتوة، آما أنهم لما حذفوا ياءي النسب في الجمع على حد التثنية حذفوهما في التكسير، فقالوا

  
  .بنوا مقتوون على الجمع، آما بنوا مذروان على حد التثنية: توإن شئت قل

  
ا استعمل واحد بحرف                ذروان، وإنم ردوا واحد م م يف ا ل ة، آم ر حرف التثني ه بغي أال ترى أنهم لم يفردوا الواحد من

  .النسب مقتوي
  

ا صحت مع    وفيه قول آخر، وهو أو الواو صحت لما آانت النسبة مرادًة في الكلمة، فصححت بالواو مع  الحذف، آم
ا   اإلثبات، ليكون تصحيحها داللة على إرادة النسب، آما صحت الواو والياء في عور وصيد، ليعلم أن الفعل لمعنى م

  .وآذلك ازدوجوا واعتوروا. يلزم تصحيح الواو فيه
  

د فتحت   . أال ترى أنك لو بنيت منه افتعلوا، ال تريد فيه معنى تفاعلوا، ألعللت ا فتحت في مسلمون،     فأما النون فق آم
  .وقد جعلت حرف اإلعراب، آما جعلت في سنين ونحوه حرف اإلعراب

  
ون حرف          يمن جعل الن اء ف ل الي ا قب حكي ذلك عن أبي عبيدة، وحكاه أبو زيد، إال أن أبا زيد حكى الفتح والكسر فيم

  .وآذلك المرأة والنساء: قال أبو زيد. رجٌل مقتوين ورجالن مقتوين ورجال مقتوين: إعراب، وحكيا جميعًا
  

اء            و أثبت ي رى أنك ل ه الكسر، أال ت ا، فاألصل في اء وفتحه فأما ما انفرد أبو زيد بحكايته من آسر الواو التي قبل الي
  .النسب لقلت مقتويون، فإذا حذفتها وأنت تريدها، وجب تقدير الكسرة، آما آانت تقدر مع الياءين لو أثبتهما

  
  الوافر : سرة الواو فتحة، آما أبدل الكسرة من الفتحة في قولهفالذي فتح إنما أبدل من آ

  ولكني أريد به الذوينا

الى      . فأبدل من الفتحة في الواو الكسرة ه تع تح قول ا الف ى أن األصل فيه ان  : "يدلك عل ا أفن ك في     ". ذوات ا جاز ذل وإنم
  .الفتحة والكسرة ألنهما آالمثلين

لكسر في جميع ما ال ينصرف، وجعلوا النصب والجر على لفظ واحد في التثنية أال ترى أنهم قد حرآوا بالفتح مكان ا
ذآير      لم في التأنيث والت ة            . وضربي الجمع المس ذه المواضع بمنزل ا آانت آل واحدة من الكسرة والفتحة في ه فكم

  .األخرى، آذلك جاز أن تفتح الواو وتكسر من مقتوين فيما رواه أبو زيد

د جاء           فأما إجراؤه الكلمة وهي ه ق ه أن ه، فوجه دة في حكايت و عبي د وأب و زي هن أم  : "جمٌع على الواحد فيما اجتمع أب
  .ولم يكن أمهات" الكتاب

الجميع         وين وصف الواحد ب ذلك في مقت ع، آ ى الجمي ه في األصل        . فكما أجرى الواحد عل ك أن ذي حسن ذل أن ال وآ
ا     أال ترى أنه مفعل من القتو، والمصدر يكون للواحد وا. مصدر ون، وآان واو والن ه ال لجميع على لفظ واحد، فلما دخل

م          ة ل الم المحذوف ا عوضًا من ال ا آانت رة لم معاقبين لياء النسب صارتا آأنهما لغير معنى الجمع، آما آانتا في ثبة وب
  .يكونا على حالهما في غير ما هما فيه عوض

ون     الواو والن ى   . أال ترى أن نحو طلحة ال يجمع ب وون عل ا       فجرى مقت ا يجري المصدر عليهم ع آم . الواحد والجمي
  .وهذا االعتالل يستمر في قول من لم يجعل النون حرف إعراب وفي قول من جعلها حرف إعراب
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  .أال ترى أن من قال سنين فجعل النون حرف إعراب فهو في إرادته الجمع، آالذي لم يجعلها حرف إعراب

 الرجز : ومن هذا الباب إنشاد من أنشد

  ن نصر الخبيبين قديقدني م
  

يعته       د ش ده ويري ب، يري ي خبي ى أب رأ     . من أنشده على الجمع أراد الخبيبين، ونسب إل راءة من ق ذا ق ى ه سالٌم  : "وعل
اس   " على إل ياسين ى الي ى التكسير في نحو              . أراد النسب إل ذلك جمع عل ة، آ ى حد التثني ذا النحو عل ا جمع ه وآم

  .المهالبة والمناذرة
  

ين  : "األعجمون في قوله تعالى: بومن هذا البا د       ". ولو نزلناه على بعض األعجم ين جمع أعجم فق ومن زعم أعجم
اء إذا آانت صفة       األلف والت اء ال تجمع ب ا أعجمون   . غلط، ألن نحو أعجم ال يجمع بالواو والنون، آما أن عجم فإنم

اآلخر      وإنما أعجم وأعجمي مثل أحمر وأحمري، يراد . جمع أعجمي، وحذف ياء النسب راد ب ا ي ا م . بكل واحد منهم
  .إال أن حكم اللفظ مختلف

  
  .من قال مقتويٌن فاأللف بدٌل من التنوين آالتي في رأيت رجًال: مقتوينا، فتحتمل ضربين: فأما األلف في قوله

  
  الوافر : ومن قال هؤالء مقتوون ومقتوين فاأللف لإلطالق، آقوله

  أقلي اللوم عاذل والعتابا
  

  .انتهى
  
ي    و وادر أب ى ن فيه لغة أخرى، وهي ضم الميم، ولم أر من ذآرها ومن شرحها غير أبي الحسن األخفش فيما آتبه عل

  : قد آتبنا في هذه األجزاء، وفي غيرها شرح قوله: قال في أواخر البغداديات. زيد وغير أبي علي
  متى آنا ألمك مقتوينا

  
ل،       ودللنا على صحة قول الخليل فيه، من أنه جمٌع ي ين واألشعرين، بتصحيح الم الفع ى حد األعجم راد به النسب عل
  .وأن ذلك إنما صح، آما صح عوروا واجتوروا

  
  الطويل : فأما ما أنشدناه أبو الحسن األخفش ليزيد بن الحكم، قوله. وهذا دليل بين على صحة قول الخليل

  فإني خليًال صالحًا بك مقتوي  تبدل خليًال بي آشكلك شكلـه
  
  .إنه أنشدناه عن أحمد بن يحيى مقتوي بضم الميم، وهكذا صحتهف

  
وشرحه أنه مفعلٌل، فالواو الصحيح في . وهو عندنا آما قال. المقتوي من الخدمة: وحدثنا عن أحمد بن يحيى، أنه قال

  .الكلمة الم الفعل، والياء منقلبة عن الالم الزائدة وأصله واو
  

والى في   والدليل على ذلك، أنه مثل احمررت ، فأما الواو فصحت، آما صحت في ارعويت ونحوه، إذ ال يجوز أن يت
  .الكلمة إعالل المين، وال إعالل عين والم، لم يوجد ذلك في شيء إال فيما حكم له بالقلة

  
  .محجوي، ومدحوي، وهو من حجا ودحا: وفي هذه القصيدة حروف أخر مثلها، وهو قوله

  
ى           ويدلك أيضًا على ما ذآرنا من أ ه إل ل، تعدي يم مفعل ا هو م وح، إنم يس بمفت يم ل ٌل، وأن الم ن مقتوي في البيت مفعل

  .والمفتوحة الميم ال تتعدى إلى شيء، ألنه ليس باسم فاعل. قوله خليًال
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أو ليس هذا الباب يجيء آله  ؟أرأيت مفعلٌل نحو مرعٍو متعديًا في موضع، فيجوز تعدي هذا الذي في البيت: فإن قلت
ذلك، إال أن الشاعر للضرورة     ؟دغير متع فالقول فيه أن هذا الباب من اسم الفاعل آما قلت غير متعدٍّ، آما أن فعله آ

داه    ى فع ى المعن ادمٌ    : والمعنى . يجوز أن يكون حمل ذلك عل يًال بك خ إني خل ى وعداه     . ف ذا المعن ى ه ه عل وإن . فحمل
  .انتهى. شئت أضمرت شيئًا دل عليه مقتوي فتنصبه به

  
الوا  وتبع ال ق وى، أي   : ه ابن جني في المحتسب، ق ل، واقت د مفعل من         : ارعوى افع ٍو في بيت يزي خدم وساس، فمقت

ه،         . القتو، وهو الخدمة ى المفعول ب ك أن افعل ال يتعدى إل و، وذل ه مقت وخليًال عندنا منصوب بفعل مضمر، يدل علي
  .انتهى. ودل مقتو على ذلك الفعل. فإني أخدم وأسوس، أو أتعهد، أو أستبدل بك خليًال: فكأنه قال

  
  .وقد شرحنا قصيدة يزيد بن الحكم في أول باب المفعول معه، في الشاهد الثمانين بعد المائة

  
د      انين بع امن والثم والبيت من معلقة عمرو بن آلثوم التغلبي، تقدم سببها وشرح أبياٍت منها مع ترجمته في الشاهد الث

  .المائة
  

  : وهذه أبياٌت منها
  تطيع بنا الوشاة وتزدرينا  ي مشيئٍة عمرو بن هنٍدبأ

 نكون لقيلكم فيها قطينـا  بأي مشيئٍة عمرو بن هنٍد
 متى آنا ألمك مقتـوينـا  تهددنـا وأوعـدنـا رويدًا

  على األعداء قبلك أن تلينا  فإن قناتنا يا عمرو أعـيت
  

ة  . على الضمو عمرو منادى مبنيٌّ . متعلق بتطيع" بأي مشيئة: "قوله اع      : قال شراح المعلق ه إتب ى أن هو منصوب عل
  .منتن، فأتبعوا الميم التاء، والقياس الضم: ابن هند، آما قيل: لقوله

  
  .وعمرو بن هنٍد هو ملك الحيرة في الجاهلية، قتله صاحب هذه المعلقة، وتقدم سبب قتله هناك

  
ى يصغي      أي شيٍء دعاك إلى هذه ال: والمعنى. تحتقرنا: و تزدرينا ا حت ك فين مشيئة، ولم يظهر منا ضعف يطمع المل

  .في أمرنا: وتقدير تطيع بنا، أي ؟إلى من يشي بنا عنده، ويغريه بنا فيحقرنا
  

ا، أي . من هو دون الملك: و القيل، بفتح القاف يئة  : وفيه ام       : و القطين . في المش ان إذا أق اطن، من قطن بالمك جمع ق
  .فيه
  

ا      : ن نكون خدمًا ورعايا لمن وليتموه أمرنا، أيآيف شئت يا عمرو أ: يقول م يظهر من يئة، ول ذه المش ما دعاك إلى ه
  .ضعٌف يطمع الملك فينا

  
الغ      : وهو بالجزم على أنه أمر، أي. هذا استهزاٌء به" تهددنا وأوعدنا رويدًا: "وقوله ا، وال تب ددنا وإيعادن ترفق في ته

د   تم بتهدي ا  فيهما، متى آنا خدمًا ألمك حتى نه دك إيان ار     : وروى ؟ك ووعي ى اإلخب دنا بالمضارع عل ددنا وتوع م  . ته ث
  .دع الوعيد والتهديد وأهمله: رويدًا، أي: قال
  

الوا ة، ق ال شراح المعلق ر، قلت: ق ذآر الخي م ت إذا ل ر والشر، ف ي الخي ه ف ذآر الشر، قلت: وعدت م ت ه، وإذا ل : وعدت
  .أوعدته

  
ه : فإذا لم تذآر الخير، قلت. ل خيرًا وشرًا، وأوعدته خيرًا وشرًاوعدت الرج: وذآر ابن األنباري أنه يقال وإذا . وعدت

  .أوعدته: لم تذآر الشر، قلت
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اة    : إلخ، قال الزوزني" فإن قناتنا: "وقوله ول . العرب تستعير للعز اسم القن ك      : يق دائنا قبل ين ألع ا أبت أن تل ا قناتن . إن
  .ألن عزهم منيٌع ال يرامأن عزهم أبى أن يزول بمحاربة أعدائهم، : يريد

  
 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والخمسون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  آسامعتي شاٍة بحومل مفرد

  
  .على أنه إذا آانت المؤنث اللفظي حقيقي التذآير، جاز في ضميره التذآير والتأنيث

  
ه ضميره في و       د رجع إلي ة       و شاة هنا مؤنثة لفظًا، ومعناها الثور الوحشي، وق ًة لجه ذآر، رعاي رد م صفه، وهو مف

  .المعنى
  

إذا     : قال ابن السكيت في آتاب المؤنث والمذآر ٌم موضوع، ف ذا اس ما جاءك من الجمع مثل الشاء والبقر والحصى فه
  .شاة، للذآر واألنثى: أرادت العرب إفراد واحده، قالوا

  
عندي جراد، وهم يريدون الواحد من الجراد،  : يقولواولم يرد بالهاء التأنيث المحض، إنما أرادوا الواحد، فكرهوا أن 

  .فهذا قياس مطرد. فال يعرف جمٌع من واحد، فجعلت الهاء دليًال على الواحد
  

  : وهذا عجٌز، وصدره
  مؤللتان تعرف العتق فيهما

  
  : وقبله

 مندد لجرٍس خفيٍّ أو لصوٍت  وصادقتا سمع التوجس للسرى
  

  .المشهورةوهما من معلقة طرفة بن العبد 
  

ال    ا، فق ي  " وصادقتا سمع  : "وصف ناقته بعدة أبيات إلى أن وصف أذنيه خ، يعن ا، أي : إل ذبها إذا سمعت   : أذنيه ال تك
  .شيئًا
  

  .الخوف والحذر من شيٍء يسمع: و التوجس
  

ه ي السرى: للسرى، أي: وقول يم. ف تح الج ي: و الجرس، بف ددة. الصوت الخف دال المش تح ال دد، بف  الصوت: و المن
  .المرفوع المبين

  
ة     : مؤللتان صفة صادقتا، أي: وقوله الم، وهي الحرب زة وتشديد ال ا   . محددتان آتحديد األلة، بفتح الهم د أن أذنيه ويري

  .آالحربة في االنتصاب
  

  .أنت تتبين الكرم فيهما إذا نظرت إليهما، لتحديدهما، وقلة وبرهما: أي. الكرم والنجابة: و العتق
  

ب التبر ال الخطي زيق ين : ي ي األذن ا ف ق هن معهما  : العت ود لس و أج ر، فه ا وب ي داخلهم ون ف امعتان. أن ال يك : والس
  .األذنان
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ة   راح المعلق ال ش ا : ق اة هن ال   : الش ذا ق ي، وله ور الوحش اءٍ  : الث ال ه رد ب ل. مف رف  : و حوم ة، ال ينص م رمل   .اس

ه   وأذن الوحش . وشبه أذني ناقته بأذني ثور وحشي، لتحديدهما وصدق سمعهما ه    . ي أصدق من عين ردًا ألن ه مف وجعل
  .أشد توجسًا وحذرًا، إذ ليس معه وحٌش يلهيه ويشغله، فانفراده أشد لسمعه وارتياعه

  
  .وترجمة طرفة بن العبد تقدمت في الشاهد الثاني والخمسين بعد المائة

  
  المتقارب : وأنشد بعده

  وال أرض أبقل إبقالها  فال مزنٌة ودقت ودقها

  .مفصًال في الشاهد الثاني أول الكتابتقدم شرحه 

  وأنشد بعده، 

 الشاهد الخامس والخمسون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  يخب بصحراء الغبيط درادقه  حلفت بهدٍي مشعٍر بكـراتـه

  
ه        م يؤنث ل ات، ول إن البكرات آالزينب على أن تأنيث نحو الزينبات مجازي، ال يجب له تأنيث المسند، بدليل البيت، ف

  .مسند، وهو مشعرال
  

  .وهذا ظاهر
  

  المديد : وقد خطأ المبرد في آتاب الروضة قول أبي نواس
  آكمون النار في حجره  آمن الشنآن منه لـنـا

  
ة       : وقال ار مؤنث ا، ألن الن ول في حجره ان يجب أن يق واس أراد     . آ ا ن أن أب ه ب ابوا عن ار في حجر     : وأج آكمون الن

  .الكمون
  

م              والبيت من قصيدة لعارق  ة األعل ًا، وفي رواي ام في الحماسة أحد عشر بيت ي تم ة أب في  : الطائي، عدتها في رواي
  .حماسته أربعة عشر بيتًا

  
  : وهو آخر القصيدة. وبعده

 عارقـه ألنتحين للعظم ذو أنا  لئن لم تغير بعض ما قد صنعتم

  .وبهذا البيت سمي عارقًا، واسمه قيس آما يأتي

زو،      . أخاه المنذر بن المنذر بن ماء السماء : الحيرة، وقيلخاطب بها عمرو بن هند ملك  ًا للغ ان أحدهما بعث جيش آ
ذلك      م ب فلم يصيبوا أحدًا وأخفقوا، فمروا بحيٍّ من طيىٍء في حمى الملك فاستاقهم، وآان قد أرعاهم الحمى، وآتب له

ار ع دارمي، فأش ن عدس ال يهم زرارة ب اور ف ك ش ى المل م إل دموا به ا ق دًا، فلم تعباد عه نهم، واس ة م ل المقاتل ه بقت لي
ا : ذراريهم، فقام رجٌل منهم، وقال ا سمعه           . هذا آتابك لن ذا الشعر، فلم ًا، فارتجل عارق ه ك رزق يهم المل أجرى عل ف
  .الملك أحسن إليهم وخلى سبيلهم

نعم      : إلخ، الهدي " حلفت بهدٍي: "وقوله ى الحرم من ال ا يهدى إل ال . م ى الحرم،     : يق ه  : أيأهديت الهدي إل قته إلي   .س
دياً   : و مشعر ه ه ى آون وجعل  . اسم مفعول من اإلشعار، وهو أن يطعن في السنام، فيسيل الدم عليه، فيستدل بذلك عل
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ابة من            . الهدي داًال على الجنس رة، وهي الش وع بمشعر، وهو جمع بك ه مرف وما بعده صفته، وهو مشعٍر، وبكرات
  .اإلبل

  .والباء بمعنى في. ضرٌب من العدو، وهو خطو فسيح: الخببو. وخب يخب خببًا، آطلب يطلب طلبًا

  .موضٌع قريب من فلج في طريق البصرة إلى مكة: و الغبيط، بفتح الغين المعجمة وآسر الموحدة

  .والضمير في بكراته ودرادقه للهدي. جمع دردق آجعفر، وهو صغار اإلبل: و الدرادق

ال   " لئن لم تغير: "وقوله الم هي ال ان           إلخ، هذه ال ل الشرط، سواء آ ذي قب ي للقسم ال ة، وطأت الجواب اآلت م الموطئ
الم     ". لئن أخرجوا ال يخرجون: "القسم قبلها موجودًا آما هنا أو غير موجود، آقوله تعالى ذه ال وال يجوز أن تكون ه

ز جزم الفعل الم جواب القسم بأن يكون الجواب للشرط، ومجموع الشرط وجوابه جواب القسم، إذ لو آانت آذلك لجا
  .لئن أآرمتني أآرمك، بالجزم، والتالي باطل والمقدم مثله: في قولك

ع      اني واجب الرف ى أن الفعل الث إن قلت  . وقد أجمع النحاة عل ا جواب الشرط   : ف ه جواب    : قلت  ؟فم محذوف دل علي
  .و تغير بالخطاب. القسم

  .بالغيبة على البناء للمفعول ورفع بعض: وروي

ه ال: وقول ين ال ت  ألنتح و حلف ه وه ت قبل ي البي م ف ة، جواب للقس النون الخفيف د ب ين مؤآ م، و أنتح واب القس . م الم ج
  .التعرض له، واالعتماد والميل: واالنتحاء للشيء

ذي  . ألنتحين العظم بنون التوآيد الثقيلة وبالم التعريف بعدها: وروى ى ال . وذو صفة للعظم، وهو في لغة طيىء بمعن
  .أنا عارقه صلته: وجملة

  .وأنشد البيت. ومن الموصالت ذو الطائية: وبه أورده الزمخشري في المفصل، قال

ا      . أآلت ما عليه من اللحم : اسم فاعل من عرقت العظم عرقًا، من باب قتل: و عارق العرق، وجعل م جعل شكواه آ
  .بعده إن لم يغير ما صنعه تأثيرًا في العظم

أعلمت بكراتها بعالمة اإلهداء، يخب بصحراء ذلك الموضع صغارها، إن حلفت أيها الملك بقرابين الحرم وقد : يقول
  .لم تعير بعض ما صنعته، ولم تتدارك ما فاتنا من عدلك، ألميلن على آسر العظم الذي أخذت ما عليه من اللحم

د أحسن في   . جعل شكواه وتقبيحه لما أتاه آالعرق، وجعل ما بعده إن لم يغير تأثيرًا في العظم نفسه  التوعد، وفي    وق
م          : ومعناه. الكناية عن فعله وعما يهم به بعده ذا الظل وا عن ه م ترجع د، إن ل ذا التهدي د ه م بع ارٌق  . أآسر عظمك و ع

ال ألوالده     ان، ويق ن أم ك ب أ، وهو     : اسمه قيس بن جروة بن سيف بن وائلة بن عمرو بن مال امتهم بأج ون، إلق األجئي
ن ثعل الطائي    وأمان هو ابن ربيعة بن. أحد جبلي طيىء رة األنساب    . جرول ب ذا في جمه ه  . آ ال ل ا   : ويق ي لم األجئ

 وأنشد بعده،  .وهو شاعٌر جاهلي أورد أبو تمام من شعره في عدة مواضع من الحماسة. ذآرنا

  الشاهد السادس والخمسون بعد الخمسمائة

  البسيط 
 شيبانا بنو اللقيطة من ذهل بن  لو آنت من مازٍن لم تستبح إبلي

  
ذي         عل اء ال ا يجوز في األبن ه، آم ند إلي ى أن بنون لتغير مفرده في الجمع أشبه جمع المسكر، فجاز تأنيث الفعل المس

  .هو جمع مكسر، آما أسند في البيت لم تستبح بتاء التأنيث في أوله إلى بنو
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  .وهذا ظاهر

  
  : والبيت أول أبياٍت ثمانية، هي أول الحماسة، لقريط بن أنيف العنبري، وبعده

 عند الحفـيظة إن ذو لـوثٍة النـا  إذن لقام بنصري معشٌر خـشـٌن
 طاروا إليه زرافـاٍت ووحـدانـا  قوٌم إذا الشر أبدى ناجـذيه لـهـم
 في النائبات على ما قال برهانـا  ال يسألون أخاهم حين ينـدبـهـم
  ليسوا من الشر في شيٍء وإن هانا  لكن قومي وإن آانـوا ذوي عـدٍد
 ومن إساءة أهل السوء إحسـانـا  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرًة

 سواهم من جميع الناس إنسـانـا  آأن ربك لم يخلق لـخـشـيتـه
 ورآـبـانـا شنوا اإلغارة فرسانًا  فليت لي بهم قومـًا إذا رآـبـوا

  
رًا،  : أغار ناٌس من بني شيبان على رجل من بني العنبر، يقال له: قال أبو عبيدة قريط بن أنيف، فأخذوا له ثالثين بعي

ذه       ال ه ه، فق دفعوها إلي ر، ف فاستنجد قومه فلم ينجدوه، فأتى مازن تميم، فرآب معه نفٌر فأطردوا لبني شيبان مائة بعي
  .انتهى. األبيات

  
ذا . هنا هو ابن مالك بن عمرو بن تميم، أخي العنبر بن عمرو بن تميم: و مازن م    وإذا آان آذلك، فمدح ه الشاعر له

  .يجري مجرى االفتخار بهم
  

م : قال المرزوقي ذمهم،   . قصد الشاعر في هذه األبيات إلى بعث قومه على االنتقام له من أعدائه، ال إلى ذمه وآيف ي
  الطويل : لكنه سلك طريقة آبشة أخت عمرو بن معديكرب في قولها ؟ووبال الذم راجٌع إليه

  هل بطن عمٍرو غير شبٍر لمطعمو  ودع عنك عمرًا إن عمرًا مسالـٌم
  

  .فإنها ال تهجو أخاها، وعمٌرو هو الذي آان يعد بألف فارس، ولكن مرادها تهييجه
  

تباحة    : وقيل اإلباحة. اإلباحة: و االستباحة ه، واالس ين طالب اً   : التخلية بين الشيء وب اذ الشيء مباح واألصل في   . اتخ
  .باح بسره: ء، ومنهاإلباحة إظهار الشيء للناظر ليتناوله من شا

  
  .و اللقيطة إنما ألحق بها الهاء، وإن آانت فعيًال بمعنى مفعول، ألنها جعلت اسمًا ولم تتبع موصوفًا آالذبيحة

  
يبان  . آذا في شروح الحماسة ن ش قيفة   : والصواب . وال مناسبة للقيطة هنا ألنها فزارية، ال اتصال لها بذهل ب و الش بن

  .آما يأتي
  

ال . أبو عبد اهللا النمري، أول من شرح الحماسة  : ى اللقيطة واتبعوهوأول من شرح عل زهم الشاعر     : ق ٌز نب اللقيطة نب
  .هذا آالمه. به، وليس بنسٍب لهم، جعل أمهم ملقوطة، وأخرجها مخرج النطيحة والرمية

  
  .الدن درديٌّأول : "هذا موضع المثل: ورد عليه األسود أبو محمد األعرابي، فيما آتبه على ذلك الشرح، قال

  
. هذا أول بيت من الحماسة جهل جهة الصواب في صحة متنه، واستواء نظامه، فاشتغل بوزن اللقيطة وذآر النطيحة

  : والصواب إن شاء اهللا ما أنشدناه أبو الندى، وذآر أنه لقريط بن أنيف العنبري
 شيبانا بنو الشقيفة من ذهل بن  لو آنت من مازٍن لم تستبح إبلي

يبان    ا: قال ن ش ن ذهل ب رو، أوالد      . لشقيفة هي بنت عباد بن زيد بن عوف ب د اهللا، وعم يار، وسمير، وعب وهي أم س
  .وهم سيارٌة مردة، ليس يأتون على شيٍء إال أفسدوه. سعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان
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ها نضيرة بنت عصيم بن وأما اللقيطة، وليس هذا موضعها، فهي أم حصن بن حذيفة وإخوته، وهم خمسة، واسم: قال
  .مروان بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة

ا انتشرت نفسه      ا رآه وإنما ألحق بها هذا االسم ألن أباها لم يكن له ولد غيرها، والعرب ذاك الدهر تئد الجواري، فلم
ة    فكان أول من فطن لها .استرضعيها وأخفيها من الناس: عليها ورق لها، وقال ألمها ه حذيف حمل بن بدر، فقال ألخي

ى         - ان يكتن ه آ ا، وهو مسهر، وب ٌد إال منه رزق منك       :  -وتحته العذرية ليس له ول زوج وتجمع النساء ن ك ال تت مال
قد التقطت لك امرأة : قد علمت ما لقيت من العذرية وطلبها قال ؟ومن لي بالنساء التي تشبهني وتالئمني: قال ؟عضدًا

ال . بنتٌ  لعصيم بن مروان بن وهب: قال ؟من هي: لقا. ترضاها وتشبهك اً  : ق ه لبنت ال  ؟وإن ل م : ق ال . نع م   : ق إني ل ف
  .فأتاه فزوجه إياها: قال. فأنت رسولي إلى عصيم فيها: قال. آانت مخفاة وقد خبرت خبرها: قال. أسمع بها

  .وهي أم حصن، ومالك، ومعاوية، وورد، وشريك، بني حذيفة. وبهذا سميت اللقيطة

 الكامل : وإياهم عنى زبان بن سياٍر، بقوله

  رمٌح وسيٌف صارم وشليل  أعددتها لبني اللقيطة فوقها
  

  .انتهى آالم األسود
  

ال           ت، ق ن ثاب وان حسان ب ه السكري في شرح دي ا قال ن   : اللقيطة : وما أورده في تسمية اللقيطة خالف م أم حصن ب
  .ذت فسميت اللقيطةحذيفة، آانت سقطت منهم في نجعة وهي صغيرة، فأخ

  
وحصن بن حذيفة، هو ابن اللقيطة، ألن قومها انتجعوا فسقطت، وهي طفل، : وآذا قال ياقوت في أنساب العرب، قال

  .واهللا أعلم. انتهى. فالتقطها قوٌم فردوها عليهم
  

ام بنصري  : "وقوله ذا البيت في إذن من نواصب           " إذن لق ى إعراب ه أتي إن شاء اهللا الكالم عل خ، ي ام  . الفعل  إل وق
  .تكفل به: باألمر

  
  .جمع أخشن، وضمة الشين لإلتباع: جمع خشن، وقيل: و خشن، بضمتين

  
ذي يجب عليك حفظه      : و الحفيظة الم   . الغضب في الشيء ال ة، بضم ال ة الصحيحة،     : و اللوث الضعف، وهي الرواي
  .يهتاجوا لنصرته واألول أسد؛ ألن مراده التعريض بقومه ليغضبوا أو. القوة والشدة: وبالفتح

  
ة     " قوم إذا الشر: "وقوله ذال المعجم الجيم وال خ، الناجذ، ب د   : إل م، زائ ا     : والناجذ . ضرس الحل تداد الشر، آم ل الش مث
  .آشر الحرب عن نابه آذا في شرح الطبرسي: يقال
  

ة : الناجذ: وقال غيره تعارة   واستعمال الناج  . أقصى األضراس، آنى بإبدائه عن آشف الحال ورفع المجامل ذ للشر اس
  .الشتداد أمره

  
معناها الجماعة، : أسرعوا إلى دفعه ولم يتثاقلوا، و الزرافة، بفتح الزاي، قال ابن جني في إعراب الحماسة: و طاروا

ه، أي : ومنه التزريف، للزيادة في الحديث، يقال. سميت بذلك للزيادة التي في االجتماع والتضام زاد : زرف في آالم
ه ه الز. في دها    ومن ده ق ا ق ألوف فيم اد الم ى المعت ه عل ا وزيادت ول عنقه ة لط دان. راف د، آصاحب  : و وح ع واح جم

  .وصحبان، بمعنى منفردين
  

تغاثة : إلخ، قال ابن جني" ال يسألون أخاهم: "وقوله . ليس يندبهم هنا من الندبة التي هي التفجع، وإنما هي بمعنى االش
  .من معنى الخصوص والعنايةغير أن أصلهما واحد، وهو ما اجتمعا فيه 
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دليل : برهنت عليه، أي: الدليل، فعالٌل ال فعالن، لقولهم: و البرهان وم  . أقمت ال نهم  : وأخو الق ه   . الواحد م واستشهد ب

وم        " إذ قال لهم أخوهم نوٌح أال تتقون: "صاحب الكشاف عند قوله تعالى ه الواحد من الق راد ب ق وي ى أن األخ يطل عل
  .البيت تعريٌض بقومه وفي. آما في البيت

  
ه       " لكن قومي: "وقوله ان في ع الشر في شيء، وإن آ إلخ، يعني إن قومي، وإن آان فيهم آثرة عدد وعدٍة ليسوا من ف

ة      . خفة وقلة الهون والخف رة ب دد والكث م   . وفيه مطابقٌة، حيث قابل الشرط بالشرط في الصدر والعجز، والع د أنه ويري
  .أرادوا االنتقام لقدروا بعددهميؤثرون السالمة ما أمكن، ولو 

  
. إخراج الذم مخرج المدح : هذا البيت وما بعده استشهد بهما أهل البديع على النوع المسمى" يجزون من ظلم: "وقوله

سواهم  : وقوله. ونبه بالبيتين على أن احتمالهم إنما هو الحتساب األجر على زعمهم، فكأن اهللا لم يخلق لخوفه غيرهم
  .من إنسان استثناء مقدم

  
ليست : وقال ابن جني. أورده ابن هشام في حرف الباء من المغني على أن الباء في بهم للبدلية" فليت لي بهم: "وقوله

  .في هذه الحال: شدوا لإلغارة فرسانًا ورآبانًا، أي: اإلغارة هنا مفعوًال به، بل هي منتصبة على المفعول ألجله، أي
  

اف و     ف، بضم الق ن أني راء  و قريط ب تح ال ون     . ف تح الن زة وف ف، بضم الهم ه الخطيب   . وهو شاعر إسالمي   . وأني قال
  .التبريزي في الحماسة

  
  .وقد تتبعت آتب الشعراء وتراجمهم فلم أظفر له بترجمة

  
  الطويل : وأنشد بعده

  بحوران يعصرن السليط أقاربه
  

  .وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد السادس والسبعين بعد الثلثمائة
  
  نشد بعده، وأ

  الشاهد السابع والخمسون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  مع الصبح رآٌب من أحاظة مجفل

  
ل       ه من مجف اد الضمير علي على أن اسم الجمع بعضه آالرآب يجوز تذآيره وتأنيثه، وفي الشعر جاء مذآرًا، فإنه ع

  .و مجفل صفة ثانية لرآب. مجفلة: بالتذآير، ولو أنث لقيل
  

 : ، وصدرهوهذا عجز بيٍت
  فعبت غشاشًا ثم مرت آأنها

  
  : وهذه أبياٌت منها متصلة به. والبيت من القصيدة المشهورة بالمية العرب، للشنفرى

 سرت قربًا أحناؤها تتصلـصـل  وتشرب أسآري القطا الكدر بعدما
 وشمر مني فارٌط مـتـمـهـل  هممت وهمت وابتدرنا وأسدلـت
 يباشره منها ذقـوٌن وحـوصـل  فوليت عنها وهي تكبو لعـقـره
 أضاميم من سفر القبـائل نـزل  آأن وغاها حجرتـيه وحـولـه
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 آما ضم أذواد األصاريم منهـل  توافين من شتى إليه فضـمـهـا
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . فعبـت غـشـاشـًا

  .جمع سؤر، وهو بقية الماء: إلخ، األسآر، بفتح الهمزة" وتشرب أسآري: "وقوله

  .يريد أنه يسبق القطا إذا سايرها في طلب الماء لسرعته، فترد بعده وتشرب سؤره، مع أن القطا أسرع الطير ورودًا

  .صفته: فاعله، والكدر: مفعول تشرب، و القطا: و أسآري

  .والصفر الحلوقأحدها آدريٌّ، وهي الغبر األلوان، الرقش الظهور، والبطون، : والقطا ثالثة أضرب

جونيٌّ بضم الجيم، وهي سود األجنحة والبطون، وهي أآبر من الكدر، وتعدل جونية بكدريتين، وهي منسوبة   : ثانيها
  .والكدري منسوٌب إلى الكدرة، وهي الغبرة. إلى الجونة، وهي الدهمة

ا وال األرجل واألعن  : ثالثه ة، ط ود بطون األجنح ور، س ر البطون والظه اٌط، وهي غب ام، ال غط اق، لطاف األجس
  .آذا في شرح أدب الكاتب البن بري، واللبلي. تجتمع أسرابًا، أآثر ما تكون ثالثًا أو اثنين

  .بل هما لغتان: وقيل. وسريت، إذا سرت في أول الليل؛ وأرسيت، إذا سرت في آخره

قربت الماء أقربه، إذا : يقال. اءهو ورود الم: و القرب، بفتح القاف والراء، قال الخطيب التبريزي في شرح القصيدة
  .ليلة ورود الماء: وليلة القرب. وردته

: قال األصمعي . السير إلى الماء بينك وبينه ليلة: والقرب. حال من ضمير سرت: قربًا: وقال الزمخشري في شرحها
اء    طالب الماء لي: القارب: وقال الخليل. سير الليل لورود الغد: فقال ؟ما القرب: قلت ألعرابي ال لطالب الم ًال، وال يق

  .انتهى. نهارًا

  .يصوت: ويتصلصل. جمع حنو، بكسر المهملة وسكون النون، هو الجانب: و األحناء

  .صوتًا من يبسه: سمعت صلصلة، أي: ويقال لليابس. أحشاؤها وهو أجود عندي: وروايتي: قال الخطيب

  .تتصلصل أجوافها من العطش ليبسها: يقول. الفخار: والصلصال

ه ت: "وقول ت وهم ا  " همم ت القط ا وهم ت أن خ، همم درنا. إل تبقنا: و ابت دلت. اس ن  : و أس ت ع ا وآف أرخت جناحه
  .الطيران لتعبها

م يكل      : قال الخطيب دو وهو ل ارط،  . خف : و شمر . وحفظي وابتدرنا وقصرت، يريد أن القطا عجزت عن الع و الف
  .وتجريد وفيه مبالغٌة. المتأني: و المتمهل. المتقدم: بالفاء

  .تقرب منه: تتساقط القطا إلى عقر الحوض، أي: إلخ، تكبو" فوليت عنها: "وقوله

د أخذه         اء عن ا يتساقط من الم ه م و العقر، بضم العين المهملة وسكون القاف، هو مقام الساقي من الحوض، يكون في
  .من الحوض

ول . لةجمع حوص: و حوصل. جمع ذقن في الكثرة، وأذقاٌن في القلة: و الذقون م     : يق ا تكرع ث وردت وصدرت والقط
  .تصدر، وآنت أسرع منها
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ه ه : "وقول ا حجرتي أن وغاه ا" آ خ، وغاه ة . أصواتها: إل ة والمهمل الغين المعجم وغى، ب ه، . الصوت: وال و حجرتي
ر، أي   ام الساقي  : منصوب على الظرف، والضمير للعق اه . مق ة وسكون       : وحجرت تح المهمل ى حجرة، بف اه، مثن ناحيت

  .الناحية: مالجي

آأن وغاها وغى : خبر آأن على حذف مضاف، أي: وأضاميم. ظرف معطوف عليه، والضمير للعقر أيضًا: و حوله
جمع إضمامة بالكسر، وهو القوم ينضم بعضهم إلى بعض في  : وأضاميم. أضاميم، ألن التشبيه إنما هو بين الصوتين

  .السفر

زل اميم : و ن فة أض ازل ص ع ن ذه : أي. جم مع له زولهم   يس د ن ؤالء عن وات ه مع أص ا يس واٌت آم ا أص   .القط
وافين  " توافين من شتى: "وقوله خ، ت ا   : إل ة، جمع شتيت      : و من شتى، أي  . اجتمعن، والضمير للقط من طرق مختلف

ر   . بمعنى مختلف ى       : و أذواد. وضمير إليه للعقر، وآذلك فاعل ضمها ضمير العق ثالث إل ين ال ا ب جمع ذود، وهو م
  .آذا قال الخطيب. جمع أصرام بالفتح، وهو جمع صرم بالكسر، وهو القطعة من اإلبل: واألصاريم. العشر من اإلبل

  .مفعوله: مورد الماء، وهو فاعل ضم، وأذواد: و المنهل. هو أبياٌت مجتمعة من األعراب: وقال غيره

ال ثعلب  . شربت بال مصٍّ: إلخ، عبت" فعبت غشاشًا: "وقوله اء    : ق ق صباً     عب يعب، إذا شرب الم . فصبه في الحل
ة      : عبت: وقال الخطيب ا، فيكون من التعبي ه في أجوافه ة     . تابعت الشرب، آأنها تعبي ين المعجم ًا، بكسر الغ و غشاش

  .بعدها شينان معجمتان

ة    : قال الخطيب  ال بعض أهل اللغ ة   : ق ى عجل اه عل ره  . معن ال غي ر مريء   : وق يًال أو غي ل   : و الرآب . قل ان اإلب رآب
  .وهذا يدل على قوة سرعتها. ردت القطا على عجل ثم صدرت في بقايا من الظلمة في الفجرو: يقول. خاصة

الة  . مسرع، صفة ثانية لرآب، ومن أحاظة صفة أولى: ومجفل، بالجيم و أحاظة، بضم الهمزة بعدها مهملة وظاء مش
  .قبيلة من األزد: أحاظة فيما ذآر ثعلب: معجمة، قال الخطيب

  .انتهى. ولم يعرفها المبرد، ولم أسمع باسمها إال في هذا الشعر. من اليمنهي قبيلة : وقال غيره

  .إلخ، غير جيد، فإن األزد من اليمن" وقال غيره: "وقوله

ال   . بلد: أحاظة: قال البكري في معجم ما استعجم. أحاظة موضع ال قبيلة: وقيل م ق ت، ث ل  : وأنشد هذا البي د قي إن : وق
  .انتهى. حمير، وهو الصحيح أحاظة قبيلة من ذي الكالع من

وأحاظة أخو ميتم بن سعد ابن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهيل : وقد ذآره ابن الكلبي في جمهرة حمير، قال
ن         ن أيمن ب ر ب ن زهي ن عريب ب بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن ب

  .الهميسع بن حمير بن سبأ

تم وأخوه أحاظة   ثم ذآر أن  ال  . قبائل ذي الكالع ثالٌث وعشرون قبيلة، منهم مي م ق ى      : ث ة عل ع هؤالء في الجاهلي تكل
  .سميفع

  .وميتم، بفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح المثناة الفوقية. التجمع: والتكلع في لغتهم

  .المائتينشاعٌر جاهليٌّ تقدمت ترجمته في الشاهد السادس والعشرين بعد : والشنفرى
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  باب المثنى

  أنشد فيه، 

  الشاهد الثامن والخمسون بعد الخمسمائة

  أحب منها األنف والعينانا

على أن لزوم األلف المثنى في األحوال الثالثة لغة بني الحارث بن آعب، فإنهم يقلبون الياء الساآنة إذا انفتح ما قبلها 
د        . والسالم عالآمأخذت الدرهمان، واشتريت ثوبان، : ألفًا، يقولون ي زي وادر أب اتم واألخفش في شرح ن و ح   .قال أب

  : وأنشدني المفضل لرجل من بني ضبة، هلك مذ أآثر من مائة سنة: والبيت من رجز مسطوٍر في هذه النوادر، قال

 يخزي فالنًا وابنه فالنـا  إن لسعدى عندنـا ديوانـا

 وهي ترى سيئها إحسانـا  آانت عجوزًا عمرت زمانا

 ومنخرين أشبها ظبـيانـا  أعرف منها األنف والعينانا

  .اسم رجل: ظبيان

  .انتهى. أهل القرية: ، يريد"واسأل القرية: "منخري ظبيان، فحذف، آما قال عز وجل: أراد

ًة في   : قال ابن جني في سر الصناعة من العرب من ال يخاف اللبس ويجري الباب على أصل قياسه، فيدع األلف ثابت
  .قام الزيدان، وضربت الزيدان، ومررت بالزيدان، وهم بنو الحارث وبطٌن من ربيعة: ل، فيقولاألحوا

  الطويل : وأنشدوا في ذلك

  تزود منا بين أذناه ضربًة

  الطويل : وقال آخر

 لصمـمـا مساغًا لناباه الشجاع  فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى

  : وقال آخر

 ن أشبها ظبيانـاومنخري  أعرف منها الجيد والعينانا

  : وروينا عن قطرب. ثم إنه جاء بمنخرين على اللغة الفاشية. العينين: يريد

  خب الفؤاد مائل اليدان

  الرجز : وقال آخر

  قد بلغا في المجد غايتاها  إن أباهـا وأبـا أبـاهـا

  .انتهى". إن هذان لساحران: "وعلى هذا يتوجه عندنا قراءة من قرأ: وفيها
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  : وقوله

  إن لسعدى عندنا ديوانا

  .اسم امرأة: سعدى، بضم السين

ال السكري الوا: ق ذلك ق ديوان مكسور، ول ار: ال راط ودين ل قي ن، مث الوا. دواوي الفتح، لق وان ب ان دي و آ اوين، : ول دي
  .انتهى. ديار: ديان، آما قالوا: وألدغموا الواحد، فقالوا

اً الديوان اصله فارسي معرب، واستع: قال ابن السيد وفاعل  . ملته العرب، وجعلوا آل محصل من آالٍم أو شعر ديوان
  .يخزي ضمير الديوان

يم     . صارت عجوزاً : ، أي"آانت عجوزًا: "وقوله ين وآسر الم تح الع ه . و عمرت، بف ا    : "وقول بها ظبيان ومنخرين أش
  .منخري ظبيان: تقدم عن أبي زيد أن ظبيان اسم رجل، وأنه على تقدير مضاف، أي

  .أشبها منخري ظبيين: هم آما نقله العيني أنه مثنى ظبي، على حذف مضاف، والتقديروزعم بعض

  .وهذا وإن آان في نفسه صحيحًا إال أن نقل أبي زيد يدفعه

اب   : خرق األنف، وأصله موضع النخير، وهو الصوت من األنف، يقال: والمنخر، على وزن مسجد نخر ينخر من ب
  .قتل، إذا مد النفس في الخياشم

  .لغة طيئ: والمنخور آعصفور. المنخر، بكسر الميم لإلتباع لغةو

  .أحب منها آما هو في الشرح: أعرف منها األنف ال: وعرف من نقل أبي زيد أن الرواية

  .قبيلٌة عظيمة من قبائل العرب من قحطان: وبنو الحارث بن آعب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والخمسون بعد الخمسمائة

  قد بلغا في المجد غايتاها  أبـا أبـاهـاإنا أباهـا و
  

  .لما تقدم قبله
  

ة  : فيجوز أن يكون جاء على لغة القصر، يقال. والشاهد في غايتاها، وأبا أباها هذا أباك ومررت بأباك، فتكون الحرآ
  .مقدرة على األلف

  
  .والبيتان نسبهما ابن السيد في أبيات المعاني لرجل من بني الحارث

  
  : نسبهما الجوهري إلى أبي النجم، وأنشد قبلهما: ي، وتبعه السيوطي في شرح أبيات المغنيوقال العين

 هي المنى لو أننـا نـلـنـاهـا  واهـًا لـريا ثـم واهـًا واهـا
 بثمـٍن نـرضـي بـه أبـاهـا  يا ليت عينـيهـا لـنـا وفـاهـا

  إلخ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . إن أبـاهــا
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  .وقد رجعت إلى الصحاح فلم أر إال البيتين األولين، ولم أر فيه ما أنشده الشارح هنا
  

  : أنشدني أبو الغول، لبعض أهل اليمن: أنشد أبو زيد في نوادره عن المفضل، قال: وقال العيني أيضًا وتبعه السيوطي
 ل عـالهـاشالوا عالهن فشـ  أي قـلـوص راآـٍب تـراهـا

 ناجـيًة ونـاجـيًا أبــاهـــا  واشدد بمثنى حقـٍب حـقـواهـا
  إلخ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . إن أبـاهــا

  
أي قلوص  : وقد رجعت إلى النوادر أيضًا فلم أر فيها هذين البيتين، وإنما أورد عن المفضل األبيات األربعة من قوله

امن   . أوردها في موضعين من النوادر، ولم يزد على تلك األربعة. وناجيًا أباها: إلى قوله وقد شرحناها في الشاهد الث
  .عشر بعد الخمسمائة من باب الظروف

  
ول  . الشرف: و المجد ه أنث             : وآان الظاهر أن يق ى المجد، لكن ذآر الراجع إل ه، بضمير الم ا في المجد غايتي د بلغ ق

د  ل المج مير لتأوي الةالض ال . باألص ا يق وين، آم رف األب ن ش ان م ايتين الطرف راد بالغ رفين: والم يل الط   .أص
  .الكرم، والضمير لريا: المجد: وقال العيني

  
ا للقلوص         . واهًا لريا: وهذا على ما ذآره الجوهري من أن قبل البيت ٍد فيكون ضمير أباه ي زي ة أب ى رواي ا عل . وأم

  .هذا آالمه
  

  وأنشد بعده، 

  تون بعد الخمسمائةالشاهد الس

  فسوته ال تنقضي شهرينه  يا رب خاٍل لك في عرينه
   شهري ربيٍع وجماديينه

  
  .على أن نون التثنية قد تفتح آما في شهرينه و جماديينه، وآما في البيت السابق

  أعرف منها األنف والعينانا
  

  : قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد: قال ابن جني في سر الصناعة
  أعرف منها األنف والعينانا

  
  وروينا عن قطرب المرأٍة من فقعس 
 حج على قليٍص جوينـه  يا رب خاٍل لك من عرينه
 شهري ربيٍع وجماديينـه  فسوته ال تنقضي شهرينه

  
ون في نحو    ران  : وقد حكي أن منهم من ضم الن دان والعم ا       . الزي ا عليهم اس غيرهم ذان من الشذوذ بحيث ال يق . وه

  .تهىان
  

زم        ة من أل وقيد ابن عصفور في آتاب ضرائر الشعر فتح النون بحالة النصب والخفض، وبحالة النصب فقط في لغ
  .المثنى األلف في جميع األحوال

  
  : أنشد أبو زيد: قال. وقد وجه أبو علي في آتاب الشعر فتح النون على وجوه

  أعرف منها األنف والعينانا
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ا في       : منها. غير وجه تحريك النون بالفتح يحتمل اآنين، ورأى التحريك في التقائهم اء الس أن حرآتها لما آانت اللتق
  .المنفصل والمتصل ال يحرك بضرٍب واحد من الحرآة، جعل التثنية مثل ذلك

دًا من        : رد، ورد، ورد، وقالوا: أال ترى أنهم قالوا وا في المتصل ضربًا واح م يلزم عوض، وعوض، ونحو ذلك، فل
ون       . ، فكذلك جعل نون التثنية بمنزلتهالتحريك م، يقول ا رآه الجمع، لم ة ب مضت سنون،   : ويجوز أن يكون شبه التثني
  .مضت سنين، فيجعلون النون في الجمع حرف اإلعراب، جعلها في التثنية آذلك: ويقولون

ٍة أن يجعلوا النون حرف  أال ترى أن النحويين قد أجازوا في رجل يسمى بتثني. ويجوز أن يكون شبه غير العلم بالعلم
هذا زيدان وعمران، وآان القياس أن ال يعرى من شيٍء يدل على التثنية، آما أنه إذا سمي بجمٍع : اإلعراب، فيقولون

  .باأللف والتاء لم يعروه مما يدل على حكاية ذلك

ة  ا سمي        إال أنهم لما قالوا السبعان في االسم المخصوص فلم يبقوا شيئًا يدل على حكاية التثني ر م ك تغيي ى ذل جاز عل
  .بتثنية

 الطويل : وأنشدوا. وقد حكى البغداديون تحريك نون التثنية بالفتح إذا وقعت بعد ياء

  على أحوذيين
  

  .ويشبه أن يكونوا شبهوا التثنية بالجمع
  

وي، ف              ا يق ذا مم ة، وه اء في التثني د الي ا بع ذلك فتحوا م ع، آ ه   فكما فتحوا النون بعد الياء في الجم ون في قول : تح الن
  .العينانا

  
اس أيضًا،      . أال ترى أنه ليس يلزمها على رأيهم وعلى ما أنشدوه حرآٌة واحدة ة القي ى من جه وما عليه الجمهور أول

  .وذلك أن هذه الياء ال تلزم الكلمة. وهو األآثر في االستعمال
  

  .هذا الموضع ليست بالزمة فالياء في. وقد وجدت من الحروف ما ال يقع به االعتداد لما لم يلزم
  

ا يحكى عن الكسائي     . أال ترى أن منهم من يجعلها في جميع األحوال ألفًا وقد حذفوا هذه النون في غير اإلضافة، آم
  مجزوء الرجز : أنه أنشد

 ولم تنام العينـا  يا حب قد أمسينا
  

  .العينان، فحذف النون: أراد
  

  .انتهى. االسم قد طال بالصلةأشبه شيئًا، ألن " إن عمي اللذا: "وقوله
  

ا حج       : إلخ، يا" يا رب خاٍل: "وقوله ه، و رب، والعامل في محل مجروره تح     . حرف تنبي ين وف ة، بضم الع و عرين
  .قبيلة باليمن: الراء المهملتين

  
ه     " حج على قليص: "وقوله ق غرضه ب دم تعل ق، لع ل     . إلخ، حذفه الشارح المحق ان مث ا ذآر البيت األول وإن آ  وإنم

ول الراجز           ا مكسورة، آق ون فيهم ا ظن أن الن ره، لربم وال ذآ : الثاني، ليعلم منه فتح النون في البيتين اآلخرين، إذ ل
  الرجز 

 هل أنتما العيش ملبثانـه  قل لخليليك وتحسنـانـه
 إن ال تقولون فتحسنانـه  في دار حيٍّ حيث تعلمانه
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ابة     : و قليص ة الش وص، وهي الناق يم    : ةو جوين . مصغر قل تح الج ل     . مصغر جون بف ل ومن اإلب : والجون من الخي
  .األدهم الشديد السواد

  
الفتح  " فسوته ال تنقضي: "قوله ر صوت يسمع     : إلخ، الفسوة، ب ح يخرج بغي ى حذف مضاف، أي    . ري تن  : وهو عل ن

  .فسوته ال ينقضي في هذه المدة، ففسوته تشبه فسوة الظربان
  

ا  والظربان، بفتح الظاء المعجمة الم شالة وآسر الراء بعدها موحدة، وهي دويبة آالهرة منتنة الريح، تزعم العرب أنه
  .تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها، فال تذهب رائحته حتى يبلى الثوب

  
ان  : "وقد ضرب بها األمثال، يقال ان   "، و "أنتن من ظرب ان   "، و "أفسى من ظرب نهم الظرب ا بي وم   "فس اطع الق ، إذا تق

  .وتهاجروا
  

ون شذوذًا،        . تذهب شيئًا فشيئًا: يو تنقض تح الن ى شهر، وف شهرين منصوب على الظرف وعامله تنقضي، وهو مثن
ة         ا حرآ ين به ين مكسورة ومفتوحة، ويب ون االثن والهاء بعدها للسكت أتي بها لبيان الفتحة، فإنها قد يبين بها حرآة ن

  الرجز : نون الجمع أيضًا، آقوله
 فها م القوم أربعـونـهيح  قد صبحت باألمس ماء لينه

   حاليًة آاسـيًة دهـينـه
  

وجهين  : و جماديينه. إلخ، بدل من شهرينه" شهري ربيع: "قوله ع، ل ه  : أحدهما : معطوف على شهري، ال على ربي أن
ا هو      ال يقال شهر جمادى فإن لفظ شهر ال يضاف إال لما في أوله راء آشهر ربيع وشهر رجب وشهر رمضان، آم

  .المشهور
  
ذا خلف    : انيهماث لئال يفسد المعنى، فإنه لو عطف على ربيع القتضى أن البدل أربعة أشهر، والمبدل منه شهران، وه

ة أشهر      ادى،       : من القول، فعطفه على البدل يفيد أن عدم االنقضاء في أربع ى جم اديين، وهو مثن ع وجم شهري ربي
  .يان في تثنية الفتىفت: بضم الجيم وقصر آخره، فلما ثني قلبت األلف ياء، آقولك

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والستون بعد الخمسمائة

 آالهما ذو أشٍر ومحـك  ليٌث وليٌث في محلٍّ ضنك

ول           اس أن يق إن القي ا، ف ا هن ه الشاعر في الضرورة آم ان،  : على أن أصل المثنى العطف بالواو، فلذلك يرجع إلي ليث
ة    : قال ابن الشجري في أماليه .لكنه أفردهما وعطف بالواو لضرورة الشعر التثنية والجمع المستعمالن أصلهما التثني

د، فحذفوا          : والجمع بالعطف، فقولك د وزي دين أصله جاء الرجل والرجل، ومررت بزي جاء الرجالن ومررت بالزي
  .العاطف والمعطوف وأقاموا حرف التثنية مقامهما اختصارًا

جاء  : فإن اختلف لفظ االسمين رجعوا إلى التكرير بالعاطف، آقولك. ظ واحدوصح ذلك التفاق الذاتين في التسمية بلف
  .الرجل والفرس، غذ آان ما فعلوه من الحذف في المتفقين يستحيل في المختلفين

ه، ألن                ه وال مندوحة عن د من ا ال ب ه في الجمع مم ان التزام ا من الحذف، آ ا ذآرن ين م ولما التزموه في تثنية المتفق
  .نوب عن ثالثة فصاعدًا إلى ما ال يدرآه الحصرحرف الجمع ي

دد، فاستعملوا                  ك من الع ا فويق ذل ين وم ة المتفق ى األصل في تثني وا إل ا رجع م ربم ه أنه ا ذآرت ويدلك على صحة م
 الرجز : فالضرورة، آقول القائل. التكرير بالعاطف إما للضرورة، وإما للتفخيم
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  آأن بين فكها والفك
  

  .فكيها، فقاده تصحيح الوزن والقافية إلى استعمال العطف بين: أراد أن يقول
  

  : ومثله فيما جاوز االثنين قول أبي نواس
  ويومًا له يوم الترحل خامس  أقمنا بها يومًا ويومًا وثالثـًا

  
ك       ه، آقول ذي تقصد تعظيم يم الشيء ال يٍح تكرر م    : فإن استعملت هذا في السعة فإنما تستعمله لتفخ ه بقب ه،  لمن تعنف ن

ه، أو ينكر      : قد صفحت عن جرٍم وجرٍم وجرم وجرم، آقولك: وتنبهه على تكرير عفوك ديتها إلي ادي أس ر أي لمن يحق
ك    . قد أعطيتك ألفًا وألفًا وألفًا: ما أنعمت به عليه نفس، من قول ك عن     : فهذا أفخم في اللفظ، وأوقع في ال د صفحت ل ق

  .انتهى. أربعة أجرام، وقد أعطيتك ثالثة آالف
  

ال  ن األسقع     : وهذا الشعر لواثلة بن األسقع، أورده له الكالعي في السيرة النبوية في وقعة مرج الروم، ق ة ب ان واثل آ
  : في خيل قيس بن هبيرة، في جيش خالد بن الوليد، فخرج بطريق من آبارهم فبرز له واثلة، وهو يقول في حملته

 آالهما ذو أنٍف ومـحـك  ليٌث وليٌث في مجاٍل ضنـك
 أو يكشف اهللا قناع الـشـك  أجول جول حازٍم في العرك
    مع ظفري بحاجتي ودرآي

  
  .ثم حمل على البطريق فقتله

  
ال      ذا الوجه، ق ر ه ى غي ان  : وأورد الجاحظ تتمته وقصته في آتاب المحاسن والمساوي لجحدر بن مالك الحنفي عل آ

ه     ال ل ة يق ي حنيف ك، وآ    : باليمامة رجٌل من بن ن مال ى أهل هجر          جحدر ب د أفحش عل ان ق ًا شاعرًا، وآ نًا فاتك ان لس
التجرد في           أمره ب م ي ه، ث وناحيتها، فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف، فكتب إلى عامل اليمامة يوبخه في تالعب جحدٍر ب

  .طلبه حتى يظفر به
  

أو أتوا به، ووعدهم أن  فبعث العامل إلى فتيٍة من بني يربوع بن حنظلة، فجعل لهم جعًال عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا،
م    ه أنه يوفدهم إلى الحجاج ويسني فرائضهم، فخرج الفتية في طلبه حتى إذا آانوا قريبًا منه بعثوا إليه رجًال منهم يري

  .فوثق بهم، واطمأن إليهم. يريدون االنقطاع إليه
  

ال       فبيناهم على ذلك إذ شدوه وثاقًا، وقدموا به إلى العامل فبعث به معهم إلى الحجاج ى الحجاج، ق ه عل دموا ب ا ق ، فلم
: جرأة الجنان، وجفوة السلطان، وآلب الزمان قال: قال ؟ما حملك على ما بلغني عنك: قال. نعم: قال ؟أنت جحدر: له

لو بالني األمير لوجدني من  : قال ؟وما الذي بلغ من أمرك فيجترئ جنانك، ويصلك سلطانك، وال يكلب عليك زمانك
  .م الفرسان ومن أوفى على أهل الزمانصالحي األعوان، وبه

  
اك ووصلناك             : قال الحجاج  ه خلين ك، وإن قتلت ا مؤنت ك آفان إن قتل ا أسد، ف ة فيه ا قاذفك في قب ال . أن د أعطيت   : ق  -ق
ى           . المنية، وعظمت المنة، وقربت المحنة -أصلحك اهللا  د، وألقي في السجن، وآتب إل ه بالحدي ه فاستوثق من أمر ب ف

  .ره أن يصيد له أسدًا ضاريًاعامله بكسكر يأم
  

م،       راعيهم ومسارح دوابه ة م فلم يلبث العامل أن بعث له بأسد ضاريات، قد أبزت على أهل تلك الناحية ومنعت عام
ى جحدر               م بعث إل ًا، ث ع ثالث ٍز، وأجي ألقي في حي ه أمر ف دموا ب ا ق فجعل منها واحدًا في تابوت يجر على عجلة، فلم

  : عليه، فمشى إلى األسد، وأنشأ يقولفأخرج وأعطي سيفًا ودلي 
 آالهما ذو أنٍف ومـحـك  ليٌث وليٌث في مجال ضنـك
 إن يكشف اهللا قناع الشـك  وصولٍة في بطشه وفـتـك
 فهو أحق منـزٍل بـتـرك  وظفرًا بـجـؤجـٍؤ وبـرك
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    الذئب يعوي والغراب يبكي
  

ا، وسقط   حتى إذا آان منه على قدر رمح، تمطى األسد وزأر، وحم ل عليه، فتلقاه جحدٌر بالسيف فضرب هامته ففلقه
  .األسد آأنه خيمٌة قوضتها الريح

  
دم    ًا بال ره متلطخ وعلت أصوات الجماعة    . ولم يلبث جحدٌر لشدة حملة األسد عليه، مع آونه مكبًال، أن وقع على ظه

ا جحدر، إن أحببت أن أل   : بالتكبير، وقال له الحجاج لما رأى منه ما هاله ك       ي بالدك وأحسن جائزتك فعلت ذل حقك ب
  .بك، وإن أحببت أن تقيم عندنا أقمت فأسنينا فريضتك

  
 الكامل : ففرض له ولجماعة أهل بيته، وأنشأ جحدٌر، يقول. أختار صحبة األمير: فقال

 في يوم هيٍج مردٍف وعجـاج  يا جمل إنك لو رأيت بسالتـي
 ألحـراجحتى أآابره عـن ا  وتقدمي لليث أرسف نـحـوه
 طبق الرحا متفجر األثـبـاج  جهٌم آأن جبـينـه لـمـا بـدا

 من ظن خالهما شعاع سـراج  يرنو بناظرتين يحسب فيهـمـا
 زرق المعابل أو شذاة زجـاج  شثٍن براثـنـه آـأن نـيوبـه

 برقاء أو خلٌق من الـديبـاج  وآأنما خيطت علـيه عـبـاءٌة
 أم المنية غـير ذات نـتـاج  قرنان محتضران قد ربتهـمـا
 أني من الحجاج لست بـنـاج  وعلمت أني إن أبيت نـزالـه

 بالموت نفسي عند ذاك أناجي  فمشيت أرسف في الحديد مكبًال

  .هذا ما أورده الجاحظ

ذ        ذآر ه م ي ات من الرجز ول ة أبي ه وقد أورد ابن الشجري في أماليه هذه الحكاية مختصرة لجحدر المذآور، مع أربع
  .األبيات

ن             افي ب ن الشجري عن المع ره اب ا ذآ ة بنحو م ذه الحكاي ي ه وأخرج السيوطي في بحث رب من شرح شواهد المغن
ات        ي الموفقي ار ف ن بك ر ب ن الزبي ي، وع ن األعراب ن اب ل ع ند متص ه بس ي تاريخ اآر ف ن عس ا، واب   .زآري

ه ا       ا أورده الجاحظ، مع أن يئًا مم ستوعب أحوال اللصوص وأشعارهم في      ولم يورد السكري في آتاب اللصوص ش
  .آتابه، وأورد له أشعارًا آثيرة جيدة

  .و األشر، بفتحتين، البطر. الضيق: و الضنك. األسد: إلخ، الليث" ليٌث وليٌث: "وقوله

  .اللجاج: و المحك، بفتح الميم وسكون الحاء المهملة. ، بفتح الهمزة والنون، بمعنى االستنكاف"ذو أنف: "وروى بدله

يقظ    و  ت والت و التثب زم، وه ن الح ازم م ين    . الح راء المهملت كون ال ين وس تح الع رك، بف ة  : و الع رب، والمعرآ الح
  .موضعه

  .الوصول: والدرك. الغلبة: و الظفر. إلخ، أو هنا بمعنى إلى" أو يكشف اهللا: "وقوله

ذٍ    ى وزن قنف زتين، عل تح ا  . الصدر : و الجؤجؤ في شعر جحدر، بجيمين وهم رك، بف راء   و الب ا  : لموحدة وسكون ال م
  .حول الصدر
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ه ريح : "وقول ة قوضتها ال ه خيم جري"آأن ن الش ال : ، رواه اب وض، وق ٌم مق ه أط م، بضمتين: آأن و . الحصن: األط
دم       : المقوض  ر ه اء، إذا نقضته من غي ل . من قوضت البن تح الكاف وآسرها مع سكون        : والمكب ل، بف د، والكب المقي
  .القيد الثقيل: الموحدة

التي      " :وقوله و رأيت بس ا جمل إنك ل يم      " ي يم وسكون الم ل، بضم الج خ، جم رأة  : إل الة . اسم ام و . الشجاعة : و البس
  .رسف في قيده، من باب ضرب وقتل: أمشي بالقيد، يقال: أرسف

ى الظهر         : و األثباج. العبوس: و الجهم ين الكاهل إل ا ب ة والموحدة، وهو م تح المثلث و . جمع ثبج، بف و . ينظر : و يرن
نش ى خش راثن. ثن بمعن بع: والب ر الس و ظف ذ، وه رثن آقنف ع ب وب. جم ن: و الني ي الس اٍب، وه ع ن   .جم

ل عريض      : و المعابل. جمع أزرق: و زرق يم، وهو نصل طوي ذال     . جمع معبلة بكسر الم تح الشين وال و الشذاة، بف
  .الطرف: المعجمتين

رمح  جمع زجٍّ بضم الزاي، وهي الحديدة التي ف : و الزجاج، بالكسر ان . ي أسفل ال رن بالكسر، وهو     : و القرن ى ق مثن
  .المساوي لصاحبه في الشجاعة وغيرها

ة في أسماء الصحابة         ر في أسد الغاب ن األثي ن   : و واثلة بن األسقع، بالمثلثة والقاف، هو من الصحابة، قال اب ة ب واثل
ل  ن األسقع     : األسقع بن عبد العزى الكناني الليثي، وقي د اهللا ب ن عب ة ب ل   . واثل و شداد، وقي ل   : أب و األسقع، وقي و  : أب أب

مات سنة ثالث وثمانين . وله رواية. من أصحاب الصفة. أسلم وخدم النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنين. قرصانة
ل . مات سنة خمس وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة: وهو ابن مائة، وقيل د   . بدمشق : وتوفي بالمقدس وقي ان ق وآ

  .انتهى. عمي

ن الخطاب     وو ة عمر ب فال شك أن   . قعة مرج الروم آانت بعد سنة خمس عشرة من الهجرة بعد فتح الشام، في خالف
  .واهللا أعلم. واثلة أقدم من جحدر، ويكون جحدر قد أخذ الشعر من واثلة وزاده

  وأنشد بعده، 

 الشاهد الثاني والستون بعد الخمسمائة

اطفين  : وآان القياس أن يقول. لما تقدم قبلهفارة مسٍك ذبحت في سك =آأن بين فكها والفك بين فكيها، لكنه أتى بالمتع
  .للضرورة

  
والذي يدل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر عاود األصل، نحو     . زيد وزيد: األصل في قولك الزيدان: قال ابن يعيش

  : قوله
  آأن بين فكها والفك

  
  .انتهى. هو آثيٌر في الشعربين فكيها، فلما لم يتزن له رجع إلى العطف، و: أراد
  

ه األسنان           : و الفك، بالفتح ذي علي ك، وهو ال ة، وهو عظم الحن الم وسكون المهمل تح ال وهو من اإلنسان    . اللحي، بف
  .ملتقى الشدقين من الجانبين: الفكان: حيث ينبت الشعر، وقال في البارع

  
  .خرج من فيهايريد أن ريح المسك ي. وصف امرأًة بطيب الفم: قال ابن السيرافي

  
  .انتهى. ضرب من الطيب: و السك. منصوب اسم آأن، و بين خبرها: و فأرة

  
وب في إصالح المنطق     . بالبناء للمفعول : و ذبحت ال يعق ال األصمعي  : ق ذبح : ق شقت  : أي. وأنشد البيت  . الشق : ال
  .وفتقت
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  .سك، واألناب، واللطيمةهو الم: ومن الطيب المسك، يقال: وقال المفضل بن سلمة الضبي في آتاب الطيب
  

  .فارة ونافجة: ويقال للتي فيها المسك. للعير التي تحمل المسك أيضًا لطيمة: المسك، يقال: اللطيمة: وقال أبو زيد
  

  البسيط : قال األحوص
  صهباء ذاآيًة من مسك دارينا  آأن فارة مسٍك فض خاتمهـا

  
  الرجز : وقال آخر

 من أطيب النوافجنافجٌة   آأن حشو المسك والدمالج
  

  .فتقت الفارة، وذبحت، وفضت، وشقت: ويقال
  

  : قال الراجز
  فارة مسٍك ذبحت في سك  آأن بين فكهـا والـفـك

  
وٌع من الطيب: و السك، بضم السين ات. ن اب النب ي آت دينوري ف ة ال و حنيف ال أب ار: وق ار : الف ارة، وهي ف ع ف جم

اء المسك        المسك، وهي نوافجه التي يكون المسك فيها، ا هي سرر ظب ار، إنم ال الشاعر  . شبهت بالفار وليست بف : ق
  الطويل 

  من المسك أضحت في مفارقهم تجري  إذا التاجر الهـنـدي وافـى بـفـارٍة
  

  البسيط : وقال آخر في وصف امرأة
  آأن فارة مسٍك في مقبلها

  
ه مهموز   . وهي مهموزة فأرة وفأر أر آل د ف   . وآذلك الف واحي الهن د تأنست       وبن ًا، ق ى أرض العرب أحيان أر يجلب إل

ه، إال     ول علي وألفت، تدور في البيوت، تدخل بين الثياب، فال تالبس شيئًا، وال تدخل بيتًا وال تخرأ على شيء، وال تب
اب فتطيب   . فاح طيبًا ين الثي ي من   . ويجلب التجار خرءها فيشتريه الناس، ويجعلونه في صرٍر، ويضعونها ب وأخبرن
ذوات          . نها نحو بنات مقرضرآها أ ة في الع ول الطيب واه البق ي ترعى أف ل الت وفارة اإلبل مأخوذة من هذا، وهي اإلب

  .العازبة ثم ترد الماء فتشرب، فإذا رويت ثم صدرت فالتف بعضها ببعض، فاحت برائحة طيبة
  

ه  وهو يريد أن يعلم. ليس الطيب إال المسك: آيف تقول: قلت ألبي مهدية: قال األصمعي ة    . آيف يعرب و مهدي ال أب فق
يس الطيب    : فقال ؟أين أدهان حجر: فقال. ليس الطيب إال المسك والعنبر: فقل: فقال األصمعي ؟فأين العنبر: له ل ل فق

ي          ؟فأين فارة إبل صادرةٍ : فقال. إال المسك والعنبر وأدهان حجر ة الت ا الدويب ذي ذآرن ذا الجنس والضرب ال ومن ه
يئًا                تسمى الزباد، وهي مثل ى وتحتلب ش أنس فتقتن د ت واحي، وق ك الن ي، تجلب من تل ا ذآر ل السنورة الصغيرة فيم

ة    ة البن د  . شبيهًا بالزبد يظهر على حلمتها بالعصر، آما يظهر على آنف الغلمان المراهقين، فيجمع وله رائحة طيب وق
  .وقد بلغني أن شحمه آذلك أيضًا. رأيته يقع في الطيب

  
ال                وقد ذآر بعض الشعراء  ب، فق ه يأآل الطي ه ألن ا طاب جوف ه إنم ة، وظن أن اء الداب ه أمع ذا وجعل دم بعض ه : الق

  البسيط 
  من قصب معتلف الكافور دراج  تكسو المفارق واللبـات ذا أرٍج

  
  الطويل : وفي فارة اإلبل، يقول الراعي. واألعراب ال يميزون هذا

  لمسك فاتقهآما فتق الكافور با  لها فأرٌة ذفراء آـل عـشـيٍة
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  .انتهى آالم الدينوري. وآان الراعي أعرابيًا قحًا، والمسك ال يفتق بالكافور. ظن أنه يفتق به

  .الرائحة الطيبة، وربما قيلت في غير الطيبة: و البنة، بالفتح للموحدة وتشديد النون

دينوري   وقال أبو القاسم علي بن حمزة البصري اللغوي فيما آتبه على آتاب النبات من تب ين أغالط ال ط في    : ي د غل ق
ل  ارة اإلب وز إال ف ه مهم أر آل ارة، ألن الف ذه الف ز ه ان وهي عضله . هم أرة اإلنس ارة المسك وف ي ف د اختلف ف . وق

رك الهمز   م  . واألعلى في فار المسك الهمز، وفي فار اإلنسان ت ارك    : "ومن آالمه ارك، وإن أهزلت ف رز ن : ، أي"أب
  .كأطعم الطعام وإن أضررت ببدن

ه     : "ولم يقل لراعي. ، فصحيح"والمسك ال يفتق بالكافور: "فأما قوله افور فاتق ق المسك بالك ا فت ال  "آم ا ق ا  : "، إنم آم
  .، وإن آان المسك ال يفتق بالكافور فإن الكافور يفتق بالمسك"فتق الكافور بالمسك

ة     وجعل الراعي أعرابيًا قحًا ونسبه إلى الجفاء، وأوهم أنه غلط، وخطأه في ش ي حنيف د أب يء لم يقله، إال أن يكون عن
ى،   أن الكافور ال يفتق بالمسك، ويكون هو قد غلط في العبارة وعكسها، فيكون في هذه الحال أسوأ حاًال منه في األول

ه واستعماله   ة           . ويكون قليل الخبرة بالطيب وعمل و النعم ذلك بن ق بالمسك، يشهد ب افور إذا فت وال رائحة أخم من الك
  .انتهى. ون قاطبةوالعطار

 الرجز : وقبله: قال ابن بري في حاشيته على صحاح الجوهري. والرجز الشاهد لمنظور بن مرثٍد األسدي

 تعقد المرط علـى مـدك  يا حبذا جـاريٌة مـنـعـك
    مثل آثيب الرمل غير رك

  
ه       : و المرط، بالكسر  . أبو قبيلة من األزد في قحطان   : و عكٌّ، بفتح العين المهملة ؤتزر ب آساء من صوٍف أو خز ي

  .العجز: وأراد بالمدك، بكسر الميم. وتتفلع به المرأة
  

  .المهزول، والمكان المضعوف الذي لم يمطر إال قليًال: و الرك، بكسر الراء المهملة
  

ة وفي ال        : وقال. قاله الصغاني، وأنشد البيت للمعنى األول الزاي، في اللغ ة ب رجز،  وذآره بعض من صنف في اللغ
  .انتهى. وهو تصحيف

  
  .وقد خطأه آذلك ابن بري في حاشيته على الصحاح، وتبعه الصفدي أيضًا. وأراد به الجوهري

  
  .ومنظور بن مرثد تقدم في الشاهد الثاني واألربعين بعد األربعمائة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والستون بعد الخمسمائة

  البسيط 
 الذام ميتًا وأبعدهم عن منزل  لو عد قبٌر وقبٌر آنت أآرمهم

  
ور  : على أن تعاطف المفردين فيه ليس من قبيل ما تقدم من آونه للضرورة، بل لقصد التكثير، إذ المراد لو عدت القب

ي . ولم يرد قبرين فقط، وإنما أراد الجنس متتابعًا واحدًا بعد واحد. قبرًا قبرًا وتى وجدتني     : يعن إذا حصلت أنساب الم
  .ًا، وأبعدهم من الذمأآرمهم نسب
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ن            اتهم، لعصام ب نتمري وصاحب الحماسة البصرية في حماس م الش ام واألعل والبيت من أبيات أربعة أوردها أبو تم

  : ونسبها الجاحظ في آتاب البيان لهماٍم الرقاشي، وهي. عبيد الزماني
 وفي العتاب حـياٌة بـين أقـوام  أبلغ أبا مسمٍع عني مـغـلـغـلًة

  في الحق أن يلجوا األبواب قدامي  بلي قومًا لم يكـن لـهـمأدخلت ق
 ميتًا وأبعدهم عن مـنـزل الـذام  لو عد قبٌر وقبٌر آنت أآرمـهـم
 بـأقـوام بباب دارك أدلـوهـا  فقد جعلت إذا ما حاجتي نـزلـت

  .إلخ، هو بكسر الميم األولى وفتح الثانية" أبلغ أبا مسمع: "قوله

  . تغلغل الماء، إذا دخل بين األشجار: سالة، ألنها تغلغل إلى اإلنسان حتى تصل إليه من بعد، من قولهمالر: والمغلغلة

  .وأصل الغلغلة دخول الشيء في الشيء

  .اللوم والتوقيف على الذنب: و العتاب. وفي العتاب حياة إلخ، معترضة بين أبلغ وبين أدخلت: وجملة

. احبه على ما صدر منهم من التقصير لصاحبه، يرجى صالحهم وارتباط موداتهميعني ما دام القوم يلوم آلٌّ منهم ص
  .وإن لم يتعاتبوا انطوت ضمائرهم على األحقاد

  .قدمتهم علي في اإلذن وإن لم يكن من حقهم أن يتقدموا علي إذا وردنا األبواب: إلخ، أي" أدخلت قبلي قومًا: "وقوله

ال           ود. أن يدخلوا: وروي. يدخلوا: و يلجوا ًا، فيق م يحذف الجار تخفيف دخلت  : خل يتعدى في األصل بحرف جر، ث
  .البيت

و عدت          : إلخ، قال ابن جني في إعراب الحماسة   " لو عد قبر وقبٌر: "وقوله ا أراد ل ان، وإنم ران اثن و عد قب رد ل م ي ل
راً            : ولو قال. القبور قبرًا قبرًا ور قب و عدت القب ا جاز ل ك، آم م يجز ذل ع ل ر فرف ر قب راً  عد قب ذا من    . قب ك أن ه وذل

  .مواضع العطف، فحذف حرفه لضرٍب من االتساع

ا جاء في الحال، نحو        وا رجًال رجًال، أي       : وهذا االتساع خاصًة إنم ًا، ودخل ًا باب ابه باب ابعين : فصلت حس و  . متت ول
ت،   ه: وعلى هذا قالوا. فصل حسابه باٌب باٌب، وأدخلوا رجٌل رجٌل على البدل لم يجز: رفعت، فقلت و جاري بيت بي

ى الحال   ك      . ولقيته آفة آفة، فاتسعوا بالبناء عل ك الظرف، نحو قول ا في ذل ة،       : ونحوه ة ليل وم، وليل وم ي ا ي ان يأتين آ
  .وأزمان أزمان، وصباح مساء

ٍة، فتعرب         : أال تراك تقول. فلو خرجت به عن الظرفية لم يجز فيه هذا البناء ٍة ليل اٍء، في ليل ا آل صباح مس هو يأتين
  .انتهى. البتة

ه عن سنن     : وقال الطبرسي اعًال، وأزال يريد لو عدت القبور قبرًا قبرًا، إال أنه اقتصر، وحذف القبور، وجعل القبر ف
  .انتهى. لو عد قبري، وقبر الداخل قبلي لكنت أآرم منه ميتًا: معناه: وقيل. الحال

  .لغة في الذم بتشديد الميم: والذام

ال الطبرسي  . خ، هو بالتكلمإل" فقد جعلت إذا: "وقوله د إذا       : أي: ق اب دارك، يري ت، إذا نزلت حاجتي بب طفقت وأقبل
ا، أي   ة أدلوه ك حاج أتني إلي ي     : ألج ك بنفس م أقرب ائها، ول ي قض ًا ف فعت أقوام ري، واستش ا بغي ى. أتنجره   .انته

دلو     ات؛ ال اب النب دلو من العمق    : قال أبو حنيفة الدينوري في آت تقاء بال ال أد . االس دلو  يق ى ال تقاء،   : ل إذا حدرها لالس
  .ودالها، إذا اجتذبها إليه يدلوها دلوًا. يدليها إدالء
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  .، فهذا من اإلدالء، وهو إلقاؤها في البئر"فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه: "قال تعالى

 : وقال الشاعر في دلوت

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  فقد جعلت إذا ما حاجٌة عرضـت
  
  .انتهى. تغي شفعاء يستخرجون لي حاجتيأب: أي
  

د ن عبي اهلي: و عصام ب اعر ج د. ش ذآير: وعبي د بالت يم . مصغر عب ديد الم زاي وتش ان، بكسر ال داد : وزم د أج أح
  .الشاعر، وهو من بني حنيفة

  
  الطويل : وأنشد بعده

  على النابح العاوي أشد رجام  هما نفثا في في من فمويهما
  

  .ي الشاهد السادس والعشرين بعد الثلثمائةوتقدم شرحه مفصًال ف
  

ابح . و نفثا، ألقيا على لساني . وضمير التثنية إلبليس وابن إبليس ه من يتعرض للهجو، والسب من        : و الن ا أراد ب هن
  .ومثله العاوي. الشعراء، وأصله في الكلب

  
ة الهجاء    . عنهم وراجم فالٌن عن قومه، إذا دافع. راماه: مصدر راجمه بالحجارة، أي: والرجام جعل الهجاء في مقابل

  .آالمراجمة، لجعله الهاجي آالكلب النابح
  

والبيت آخر قصيدة للفرزدق قالها في آخر عمره تائبًا إلى اهللا تعالى مما فرط منه من مهاجاته الناس، وذم فيها إبليس 
  .إلغوائه إياه في شبابه

  
  وأنشد بعده، 

  ةالشاهد الرابع والستون بعد الخمسمائ

  الكامل 
  يديان بيضاوان عند محلٍم

  
  : هذا صدٌر، وعجزه

  قد يمنعانك أن تضام وتضهدا
  

ا           ة م ة من جمل إن التثني اء، ف ى، ألن أصلها الي ى فت على أنه مثنى يدًا بالقصر، فلما ثني قلبت ألفه ياء، آفتيان في مثن
  .يرد الشيء إلى أصله

  
  .يدويٌّ: وتقلب واوًا في النسبة إليها عند الخليل وسيبويه، فيقال. هاوإنما قلبت في المفرد ألفًا النفتاح ما قبل

  
  .يدًا، مثل رحًا: وبعض العرب يقول لليد: قال صاحب الصحاح

  
  الرجز : قال الشاعر

 إال ذراع العنس أو آـف الـيدا  يا رب ساٍر بـات مـا تـوسـدا
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . يديان بـيضـــاوان
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  .وفيه ردٌّ على من زعم أن يديان مثنى يد ردت المه شذوذًا، آالزمخشري في المفصل. وآذا قال ابن يعيش
  

  .متى آانت الالم الساقطة ترجع في اإلضافة فإنها ترد إليه في التثنية، ال يكون إال آذلك: قال ابن يعيش
  

ي اإلضافة ل ع ف م ترج ول وإذا ل أب وأخ، تق ة آ ي التثني ع ف ي اإلضافة : م ترج ول ف ك تق وان، ألن وان وأب وك : أخ أب
  .وأخوك، فترى الالم رجعت في اإلضافة، فلذلك رددتها في التثنية

  
د   ديان، وفي دم  : وذلك ألنا رأينا التثنية قد ترد الذاهب الذي ال يعود في اإلضافة، آقولك في ي وان : ي ول   . دم وأنت تق

  .ك ودمك، فال ترد الذاهبفي اإلضافة يد
  

ة والشذوذ،    . فلما قويت التثنية على رد ما لم ترده اإلضافة صارت أقوى من اإلضافة ى القل وحمل أصحابنا يديان عل
  .وجعلوه من قبيل الضرورة

  
  .ريإلى آخر ما ذآره الجوه . يدًا في األحوال آلها، يجعله مقصورًا آرحًا: والذي أراه أن بعض العرب يقول في اليد
أسديت  : يديت إليه يدًا، أي: ويٌد أصلها يدٌي لظهور الياء في تثنيتها، ولقولهم: وآذا صنع ابن الشجري في أماليه، قال

  .إليه نعمة
  
  الوافر : قال

 بأسفل ذي الجذاة يد الـكـريم  يديت على ابن حسحاس بن بدٍر
  

  .رحة، ألن النعمة تسدى باليدفيجوز أن تكون اليد، التي هي النعمة مأخوذًة من التي هي الجا
  

ا         ا جمعه ى سكون عينه دل عل د، وي ى العب ويجوز أن تكون الجارحة مأخوذًة من النعمة، ألن اليد نعمٌة من نعم اهللا عل
  .على أيٍد، ألن قياس فعٍل في جمع القلة أفعل، آأآلٍب وأآعب وأبحر، وأنسر في جمع نسر

  
 : وفتح الدال في التثنية، آقوله

  البيت. . . اوان يديان بيض
  

ال يدل على فتحها في الواحد، لما ذآرته من إجراء هذه المنقوصات على الحرآة إذا أعيدت الماتها، وذلك الستمرار 
اء               دلت من الي دال، وأب ا أعدت المحذوف وفتحت ال ذلك إذا نسبت إليه حرآات اإلعراب عليها في حال نقصها، وآ

  .هذا قول الخليل وسيبويه في النسب إلى هذا الضرب. يدويٌّ: فقلت. واوًا، آما أبدلت من ياء قاض
  

ول     لية، فيق ه األص ى زنت ه عل ب إلي ش ينس ن األخف و الحس دٍ : وأب ي غ دييٌّ، وف رٍ : ي دوي، وح ي: غ ل . حرح والخلي
: وجمع اليد التي هي الجارحة في األآثر على أيٍد، وقد جمعها على أياد، في قوله. غدوي وحرحي: وسيبويه، يقولون

  الرجز 
  قطٌن سخاٌم بأيادي غزل

  
ادي جمع   . واليد التي هي النعمة جمعها في األآثر األشهر على أياٍد. ناعم: سخاٌم وقد جمعوها على األيدي، وإنما األي

ولهم    : وقولهم في تثنيتها. أآالب: الجمع، آقولهم في جمع أآلب ر من ق دان، أآث ديان : ي ولهم   . ي ان  : فهذت مضادٌّ لق دم
  .انتهى .ودميان

  
د       : وآذا قال ابن جني في شرح تصريف المازني، قال ة بع وا عين الفعل محرآ دوي ترآ إذا قالوا في النسب إلى يٍد ي

  .الرد، ألنهم لو حذفوا الحرآة عند رد الالم لكانت الالم آأنها لم ترد، ألنها قد عاقبت الحرآة
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د        وهذا قول أبي علي فيما أخذته عنه، وهو يشهد لصحة قول سيب ي حدثت بع ة الت ة الحرآ ه في تبقي ويه فيما ذهب إلي

  .الحذف، إذا رد إلى الكلمة ما حذف منها
  

  .وأبو الحسن يذهب إلى ما وجب بالحذف عند رد المحذوف، والقول قول سيبويه
  

  : أال ترى أن الشاعر لما رد الحرف المحذوف بقى الحرآة في قوله
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . يديان بيضـاوان

  
  الرجز : فما تصنع بقوله: فإن قيل: قال أبو علي

  إن مع اليوم أخاه غدوا
  

  الطويل : وقول اآلخر
  بها يوم حلوها وغدوًا بالقع  وما الناس إال آالديار وأهلها

  
الجواب . فهذا يشهد لصحة قول أبي الحسن األخفش  . أال ترى أنه رد الالم وحذف حرآة العين ال غدوًا    : ف ذي ق أن ال

  .انتهى. غد غير الذي قال غدوًا: غد فيحذف، بل الذي يقول: ليس من لغته أن يقول
  

ى     : قال ابن المستوفي ي صناعية، وعل ن جن الذي قاله ابن جني غير ما ذآره الجوهري، فتثنيته يدين على ما ذآره اب
  .ما ذآره الجوهري لغوية

  
دة    وقد تكلم ابن السكيت على  ًا للفائ راده تتميم ا إي ال . يد زيادة على ما ذآرنا في آتاب المؤنث والمذآر، فأحببن د  : ق الي

اء   ا ي ال     . مؤنثة تصغيرها يدية، يرد إليها في التصغير ما نقص منها، والناقص منه ك أن الشاعر، ق ى ذل دليل عل : وال
  الكامل 

  قد تمنعانك منهما أن تهضما  يديان بيضاوان عند محـلـم
  
واو م يقول ادي، ول ا األي م جمعوه د، ث الث أي ع ث اس: تجم داء، وهو قي دي بالضم، وال أي ه. ي اٍد عن د وأي تغني بأي   .فاس

  الطويل : قال الشاعر
 فإن له عندي يديًا وأنعمـا  فلن أذآر النعمان إال بصالٍح

  
ل الضم       ا أو آسره لثق اء    فإن شئت جعلت اليدي بالفتح على جهة عصي وعصي، وترآت ضم أوله . والكسر في الي

ز   ال . وإن شئت جعلته جمعًا مفتعًال مثل عبد وعبيد، وآلب وآليب، ومعز ومعي ه، أي  : ويق د يديت د    : ق ده، وق أصبت ي
  .يدي من يده إذا شل منها

  
و عمرو      : وحدثني األثرم عن أبي عبيدة، قال ال أب ي عدي، فق ال : آنت مع أبي الخطاب عند أبي عمٍرو في مسجد بن

م تحضره، وهو    : فلما قمنا، قال لي أبو الخطاب: قال. األيادي، إنما األيادي للمعروفتجمع أيٍد ب أما إنها في علمه ول
  الخفيف : أروى لهذا البيت مني

 األعناق نا وإشناقها إلى  ساءها ما تأملت في أيادي

  .انتهى

يمن  إنه م : المحلم، بكسر الالم، يقال: قال بعض فضالء العجم في شرح أبيات المفصل وك ال د وهي    . ن مل وصف الي
  .النعمة بالبياض، عبارٌة عن آرم صاحبها
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ى  : قلت. آذا في المقتبس. له ذلك: عند فالٍن عطيٌة أو مال، أي: يقال. لمحلم: ، أي"عند محلم: "وقوله وجه التشبيه عل
ا        ا عن تن ا وطهارتهم راد ببياضهما نقاؤهم ا ال يحسن في    ما ذآره غير ظاهر، واألظهر أن يراد العضوان، وي ول م

  .قهره: و ضهده. ظلمه، وآذا هضمه: و ضامه. الدين والمروءة

  .منعه آذا ومنعه من آذا: تمنعانك، يقال: مفعول ثان لقوله": أن تضام وتضهدا: "وقوله

وقت آونك مظلومًا بالنصرة على من  : أن تضام في محل النصب على الظرف، أي: قد تنفعانك وعليه فقوله: وروى
  .انتهى. واإلعانة عليهيظلمك 

 : ورواه الجوهري

  قد تمنعانك منهما أن تهضما  يديان بيضاوان عند محـرق
  

ة    : و محرق، بكسر الراء المشددة، قال صاحب العباب ه حرق مائ آان عمرو بن هند ملك الحيرة يلقب بالمحرق، ألن
ه أول من حرق     . فنةلقب الحارث ابن عمرو ملك الشام، من آل ج: ومحرق أيضًا. من بني تميم ك ألن وإنما قيل له ذل

  .آل محرق: وهم يدعون. العرب في ديارهم
  

  : وروى ابن الشجري
  قد تمنعانك أن تذل وتقهرا  عند مـحـلـم . . . . .

  
  : وأنشده ابن األعرابي وأبو عمر الزاهد

  قد تمنعانك بينهم أن تهضما  عند مـحـلـم . . . . . .
  

  .ما ذآروروي أيضًا على غير 
  

ه    ة ل ر تتم ه وال ذآ ى قائل ٌد إل به أح م ينس و ل ة والنح ب اللغ ي آت ه ف رة تداول ع آث م. وم   .واهللا أعل
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والستون بعد الخمسمائة

  الوافر 
  جرى الدميان بالخبر اليقين  فلو أنا على جحٍر ذبحـنـا

  
  .على أنه جاء دميان في تثنية دم

  
خ " فإن قيل: "وما أورده الشارح المحقق هو آالم صاحب الصحاح إلى قوله. الجوهري، ألنه واويوهو شاذٌّ عند    .إل
الوا    : وصدر آالمه ا ق ك، وإنم ٌو بالتحري الوا         : الدم أصله دم ا ق اء، آم ل الي ي قب دمى، لحال الكسرة الت رضي  : دمي ي

  .وأنشد البيت. يرضى، وهو من الرضوان
  

و دم  : ما دٌم فهو فعل بالتحريك ألنك تقولوأ: وقال ابن السراج في الصول ًا، فه رق     . دمي يدمى دم رق يف ل ف ذا مث فه
  .وهذا قول أبي العباس المبرد. فدٌم مصدر مثل بطر وحذر. فرقًا، فهو فرق

  
ولهم : وليس عندي في قولهم ٌل ومصدٌر        : دمي يدمى حجة لمن ادعى أن دمًا فعل؛ ألن ق ا هو فع ًا، إنم دمى دم دمي ي

  .لدم، آما اشتق ترب يترب تربًا من التراباشتقا من ا
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  .دميان دل على أنه فعل: ولكن قولهم. الشيء الذي هو جسم: دمًا اسٌم للحدث، والدم: فقولهم

  
  : قال الشاعر لما اضطر

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  فلو أنا على جـحـٍر ذبـحـنـا
  

واو  . دموان: وقال بعضهم. لقول بعض العرب دميانوأما دم فقد استبان أنه من الياء، : ثم قال فمما دل على أنه من ال
  .وهذا مأخذ آالم الصحاح. انتهى آالمه. أآثر، ألنهم قد قالوا هنوان وأخوان وأبوان

  
هذا هو . وزن شاة فعلة ساآنة العين: وقد رد ابن جني بعض هذا في شرح تصريف المازني وأيد مذهب سيبويه، قال

  .الصواب
  
ة     وآ اآنة أم متحرآ ا هل هي س ة،     ؟لمت بعض الشيوخ من أصحابنا بمدينة السالم، في العين منه ا متحرآ ادعى أنه ف

ا ثبتت      : فسألته عن الداللة على ذلك، فقال ا آم اآنة لوجب إثباته انقالبها ألفًا يدل على أنها متحرآة، ألنها لو آانت س
ادة أن  أنا وأنت مجمعان على أن سكو: فقلت له. في حوض وثوب ن العين هو األصل، وأن الحرآة زائدة، وحكم الزي
  .ال تثبت إال بدليل

  
فأما قولك انقالبها دليٌل على الحرآة فغير الزم، ألن الحرآة التي فيها إنما دخلتها لمجاورتها تاء التأنيث، وقد أجمعنا 

  .لٌة على الحرآةعلى أن تاء التأنيث يفتح ما قبلها، وإن سكون العين هو األصل حتى تقوم دال
  

اك             ث، فوقف الكالم هن اء التأني ا ت د مجاورته تح عن ا من الف ا حدث فيه ا آانت   . وأما انقالب العين فإنما هو لم وآأنه
ا                اح م ا وانفت ًا لتحرآه واو ألف ث، فصار شوة، فانقلبت ال اء التأني واو لت وٌة ففتحوا ال شوهة، فلما حذفت الهاء بقيت ش

  .قبلها
  

  .ن تكون فعلة، ألن الالم لما ردت وأبدلت في شاء همزة بقيت األلف بحالهاما تنكر أ: فإن قيل
  

ال      ى سكونها، فيق ود إل اء أن تع وٌة  : ولو آانت إنما انفتحت العين لمجاورتها التاء لوجب إذا رجعت الالم وزالت الت ش
اء   : قيل ؟أو شوٌء إذا أبدلت الهمزة ا الت ك، ترآت       هذا ال يلزم، ألن العين لما تحرآت لمجاورته د ذل الم بع م ردت ال ث

  .وهذا مذهب سيبويه. الفتحة في العين بحالها قبل الرد
  

  : أال ترى أنه لم يكن عنده في قول الشاعر
  جرى الدميان بالخبر اليقين

  
ة      : داللٌة على تحرك العين من دم، ألنها لما أجري عليها اإلعراب في قولهم الم في التثني م رد ال ًا ودٍم، ث ى  دٌم ودم بق

 : الحرآة في العين على ما آانت عليه قبل الرد، آما قال اآلخر
  يديان بيضاوان عند محلم

  
  .يديان، فحرآها عند الرد، ألنها قد جرت محرآة قبل الرد: وقد تراه، قال. وقد أجمعوا على سكون العين من يد

  
ه مصدر دميت    وغيره من أصحابنا، وهو أبو العباس، يذه. والقول فيه مثله في الدميان ب إلى ترك العين من دم، ألن

  ".وليس ذلك بشيء: "قال أبو بكر بن السراج. هويت هوى: دمًا، مثل
  

اء ال واو       . ثم أورد ما نقلناه من آالم ابن السراج ه ي ين، وأن الم ًا أصله سكون الع ه أن دم ه جزم   . وحاصل آالم وب
  .اآلية" يسومونكم سوء العذاب: "الزجاج في تفسيره
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ا        :قال اء تحذف أيضًا ألنه ا، والي واو لثقله إن األخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن الواو، ألن أآثر ما يحذف ال
اع   . تثقل اطع من اإلجم ال . والدليل على هذا أن يدًا قد أجمعوا أن المحذوف منه الياء، ولهم دليل ق داً   : يق ه ي ديت إلي . ي

  .دٌم ودميان: ودم محذوف منه الياء، يقال
  
  : الشاعر قال

  جرى الدميان بالخبر اليقين
  

ون   م يقول واو          : والبنوة ليس بشاهٍد قاطٍع في الواو، ألنه ه ال ابٌن يجوز أن يكون المحذوف من ان، ف ة فتي وة، والتثني الفت
  .والياء، وهما عندي متساويان

  
الم              اآنة، وفي آون ال ة أو س ين محرآ ه في آون الع ن الشجري في أمالي اًء أو واوًا، ورجح    وقد حكى الخالف اب ي

ألن األصل في هذه المنقوصات أن تكون أعينها : ودم عند بعض التصريفيين دمٌي ساآن العين، قالوا: آونها ياء، قال
  .سواآن، حتى يقوم دليٌل على الحرآة، من حيث آان السكون هو األصل، والحرآة طارئة

  
ه واستمرت      وليس ظهور الحرآة في دميان دليًال على أن العين: قالوا متحرآة في األصل، ألن االسم إذا حذفت الم

  .حرآات اإلعراب على عينه، ثم أعيدت الالم في بعض تصاريف الكلمة، ألزموا العين الحرآة
  

ًا،       : وقال من خالف أصحاب هذا القول اب رح ألحقوه بب ًا ف ه ألف وا الم أصل دٍم دمٌي بفتح العين، ألن بعض العرب قلب
  .مًا آرحًاهذا دٌم ود: فقالوا

  
ر     . وقال بعض العرب في تثنيته دمان فلم يردوا الالم، آما قالوا في تثنية يٍد يدان ى األآث . والوجه أن يكون العمل عل

  .واألعرف فيه الياء. وآذلك حكى قوٌم دموان
  

  : وعليه أنشدوا
  جرى الدميان بالخبر اليقين

  
  .د، آما تلفظ العامة، وهي لغة رديةالدم بالتشدي: من العرب من يقول: قال بعض أهل اللغة

  
  الرجز : وأنشدوا لتأبط شرًا

  والدم يجري بينهم آالجدول  حيث التقت بكٌر وفهٌم آلها
  

  : وإنما يكون ذلك في الشعر، قال. ومن العرب من يشدد الفم أيضًا. والعامة تفعل مثل هذا في الفم
  يا ليتها قد خرجت من فمه

  
  .انتهى

  
  .الشق في األرض: لجيم وسكون الحاء المهملةوالجحر، بضم ا

  
زج دم المتباغضين  " جرى الدميان: "وقوله يٌح   . إلخ، أراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب، من أنه ال يمت ذا تلم وه

  .لما امتزجا وعرف ما بيننا من العداوة: في غاية الحسن، أي
  

ويوضحه . ي له وبغضه لي، بل يجري دمي يمنًة ودمه يسرةمعناه لم يختلط دمي ودمه، من بغض: قال ابن األعرابي
  الطويل : قول المتلمس من قصيدة

  تزايلن حتى ال يمس دٌم دما  أحارث إنا لو تساط دماؤنـا
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اب الشعراء        تلمس من آت ة الم ة في ترجم ذا البيت من إفراطه    : وقال ابن قتيب ول . ه اء     : يق از من دم اءهم تنم إن دم
  .يكون أبدًا وهذا محاٌل ال. غيرهم

  
  .وآذا قال ابن عبد ربه في العقد الفريد

  
داوة،     : ، أي"لو خلط دمي بدمه لما اختلط: "ومنه قول العامة. تخلط: و تساط بالسين المهملة، يعني ه من شدة الع لباين

  .ولم يمازجه
  

ذا خالف   . من العداوة يصف ما بينهما. معناه لو ذبحنا على جحٍر واحد، المتزجت دماؤنا بدمائكم: وقال األندلسي وه
  .لما امتزجت دماؤنا: المعنى، والصواب

  
ى البيت     ات المفصل أن معن ا من          : ونقل بعض فضالء العجم في شرح أبي م من الشجاع من ٍر لعل ى جح ا عل و ذبحن ل

د     ان يجم ه . الجبان، بجري دمه وجموده؛ ألن من زعمهم أن دم الشجاع يجري، ودم الجب جرى دمي ودمك    : وتحقيق
  .سين بالخبر اليقينملتب
  

  الوافر : وال يخفى أن هذا المعنى غير صحيح هنا، بدليل ما قبله، وهو
  على حال التكاشر منذ حين  لعمرك إننـي وأبـا رياٍح

 يرانـي دونـه واراه دونـي  ليبغضني وأبغـضـه وأيضـًا
  البيت . . . . . . . . . . . . .  فلو أنا على جحـٍر ذبـحـنـا

  
روى األبيات الثالثة ابن دريد في آتابه المجتبى عن عبد الرحمن عن عمه األصمعي، ونسبها لعلي بن بدال بن هكذا 
  .سليم

  
ى   . على طول التجاور : وروى ابن دريد بدله في الجمهرة. المباسطة، من الكشر، وهو التبسم: و التكاشر ى بمعن وعل

  .مع
  

  .لبصرية في قصيدة المثقب العبديوقد أدخل هذه األبيات الثالثة صاحب الحماسة ا
  

 الوافر : وأنشد بعدها
  فأعرف منك غثي من سميني  فإما أن تكون أخي بـصـدٍق
 وتـتـقـينـي عدوًا أتقـيك  وإال فاطر حني واتـخـذنـي

  
ذه القصيد       .ةوتبعه ابن هشام في شرح شواهده، والعيني أيضًا في شرح شواهد شروح األلفية، ولم يوردها أحد في ه

ا أحد      . وقد رجعت إلى ديوانه فلم أجدها في هذه القصيدة ه عليه م ينب ا، ول ورواها المفضل في المفضليات عارية عنه
  .من شراحهم آابن األنباري وغيره

  
رزدق    : وقال ابن المستوفي ديم منسوبًة للف ٍو ق ة ذآر       . رأيت هذه األبيات في آتاب نح ووجدتها أيضًا في نسخة قديم

بها          آاتبها أنها زي ة، ونس ان وتسعين وثلثمائ ع اآلخر، سنة ثم ادات الحماسة، آتبها محمد بن أحمد بن الحسن في ربي
  .وتروى لألخطل: وقال. لمرداس بن عمٍرو

  
دها ألوس        د أنش ازم ق ن ح ي ب ن عل ي الحس اني أب وادر اللحي ي ن دتها ف توفي  . ووج ن المس الم اب ى آ   .انته

  .واهللا أعلم. ي أن يؤخذ بقولهوابن دريد هو المرجع في هذا األمر، فينبغ
  

  .و علي بن بدال، بفتح الموحدة وتشديد الدال، وآخره الم
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والستون بعد الخمسمائة

  الطويل 
 الدمـا ولكن على أقدامنا يقطر  فلسنا على األعقاب تدمى آلومنا

  
، والمه ياء محذوفة، بدليل أن الشاعر لما اضطر أخرجه   على أن المبرد استدل به بأن الدم أصله فعل بتحريك العين

ٌم            . على أصله وجاء به على الوضع األول ه اس ف، ألن ى األل درة عل دال فاعل يقطر، والضمة مق تح ال دما بف فقوله ال
  .مقصور، وأصله دمٌي، تحرآت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا

  
ى أن       . دميت يده: دميان، وفي الفعل: والدليل على أن الالم ياٌء قولهم في التثنية تم عل ا ي دعاه، وهو إنم هذا محصل م

  .وفي آل واحد بحث. فتح الميم قبل حذف الالم، وعلى أن الدما بمعنى الدم، وعلى أن يقطر بالياء التحتية
  

د           ة عن ك أن الحرآ يبويه، وذل الم، وهو مذهب س د حذف ال ٌة بع ه إذا حدثت  أما األول فممنوع، وإنما فتحة الميم حادث
  .لحذف حرف ثم رد المحذوف ثبتت الحرآة التي آانت قد جرت على الساآن قبل دخولها عليه بحالها

  
يديان، فحرآوا عند : وقد نراهم، قالوا. يديان؛ فإنهم أجمعوا على سكون العين من يد من غير خالف: ويشهد له قولهم

  .الرد، ألنها قد جرت محرآة قبل رد الالم
  

اني ا الث اً   وأم رح فرح رح يف ًا، آف ي دم ه مصدر دم ال أن وٌع أيضًا، الحتم ي شرح تصريف  . فممن ي ف ن جن ال اب ق
  .مصدر دميت يده، ال بمعنى الدم: دمًا: المازني

  
  : وأما قوله، وأنشدنيه أبو علي

  ولكن على أقدامنا يقطر الدما
  

  .فالدما في موضع رفع، وهو مصدر مقصور على فعل، وتقديره على حذف مضاف
  

  الرمل : وآذا قول الشاعر
  أعقبتها الغبس منه عدما  آأطوٍم فقدت برغزهـا
 فإذا هي بعظاٍم ودمـا  غفلت ثم أتت ترقـبـه

  
ال          ه ق ى حذف المضاف، آأن دي عل ه عن ع الجوهر، وتأويل دمى، وإذا هي    : فإنه أوقع المصدر فيهما موق يقطر ذو ال

  .انتهى. بعظام وذي دًمى
  

ة  . البقرة الوحشية: لف وضم الطاءو األطوم، بفتح األ و البرغز، بضم الموحدة فالغين المعجمة، وسكون الراء المهمل
ل     : و الغبس. بينهما، وآخره زاي، هو ولدها ذئاب، وقي دما في الموضعين ال    . هي الكالب  : جمع أغبس، وهي ال وال

  .خفاء في آونه بمعنى الدم، والتأويل خالف الظاهر
  

  .أيضًا بالنون وبالتاء الفوقيةوأما الثالث فقد روي 
  

  : اختلفوا في نصب الدم، ورواه أبو عبيدة: أما األول فقد قال العسكري في آتاب التصحيف
  على أقدامنا تقطر الدما
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  .انتهى. نقطر دمًا من جراحنا: بالنون، أي

ال  دٍّ، يق ذا متع ى ه ر عل ه، أي : فقط دم وقطرت ر ال لته: قط ال وأس ا . س ة بالت ا الرواي راح  وأم ا ش د رواه ة فق ء الفوقي
ه مقصور    . قطر فعٌل متعدٍّ مسنٌد إلى ضمير الكلوم: الحماسة، وقالوا فالدما على هاتين الروايتين مفعول به، يحتمل أن

الق         ه لإلط وص وألف دم منق ه ال ل أن رد، ويحتم ال المب ا ق ور     . آم ه مقص ى أن تدالل عل قط االس ذ يس   .وحينئ
ال    : بعه التبريزي، وغيرهوقال المرزوقي في شرح الحماسة، وت ه ق ز، آأن ى التميي : وإن شئت جعلت الدم منصوبًا عل

  .تقطر دمًا، وأدخل األلف والالم ولم يعتد بهما

ًا، أي     : وقال في شرح الفصيح ا دم الم، أراد تقطر آلومن األلف وال دم،   : وبعضهم يجعل الدما تمييزًا، وال يعتد ب من ال
 الوافر : آما في قوله

  شعر الرقاباوال بفزارة ال
  

  .انتهى. هو الحسن وجهًا: ويجوز في هذا الوجه أن تنصبه على التشبيه بالمفعول به، آما يفعل بقوله. وما أشبهه
  

  .انتهى. وحمل الدما على التمييز خطأ: قد أخطأ أبو عليٍّ الوجه األول في المسائل البصرية، قال: أقول
  

ال   . به فليس على منوال ما مثل: وأما الوجه الثاني تح    : روي: وزاد ابن جني في إعراب الحماسة، فق دما، بف تقطر ال
  .أما األول فألن قطر متعدٍّ. المثناة الفوقية وضمها

  
  .انتهى. سال وأسلته: وأما الثاني فعلى أنه منقول من قطر الدم بالرفع، وأقطرته، آقولك

  
ن        وقد جاء تقطر الدما متعديًا ناصبًا للدم، في قول العباس بن ع ة ب ن علقم ل خداش ب ب، حين قت بد المطلب ألبي طال

  الطويل : عامر، من أبيات عدتها ثالثة عشر بيتًا، أوردها أبو تمام في آخر آتاب مختار أشعار القبائل، وهو
 الدما قواطع في أيماننا تقطر  أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت

  
ة من النحويين، نقله من آتاب غرائب مجالس النحويين    وأورد السيوطي في األشباه والنظائر مجلس ثعلب مع جماع

  : آنا عند أبي العباس ثعلب فأنشدنا: حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان، قال: للزجاجي، قال
 الدمـا ولكن على أقدامنا يقطر  فلسنا على األعقاب تدمى آلومنا

  
  .هكذا رواية أبي عبيد: فقال. الدم فاعٌل جاء على األصل: فقلنا ؟ما تقولون فيه: فسألنا

  
ا، والمعنى     : هذا غلط، وإنما الرواية: وآان األصمعي، يقول دما منقوطة من فوقه دامنا تقطر     : تقطر ال ى أق ولكن عل

  .قطر الماء وقطرته أنا: ويقال. الكلوم الدما، فيصير مفعوًال به
  

  : وأنشدنا
  فإذا هي بعظام ودما البيتين

  
  .انتهى. ا الرواية بكسر الدال، ثم قصر الممدودإنم: آان األصمعي يقول: وقال

  
  .وأما ما ادعى المبرد أن الم الدم ياء ال واو، فقد تقدم الكالم عليه في البيت قبل هذا

  
وهو من أبيات ثالثة أوردها أبو تمام في الحماسة للحصين بن الحمام المري، وأوردها األعلم الشنتمري في حماسته   

  الطويل : أيضًا، وهي
 لنفسي حياة مثل أن أتقـدمـا  خرت أستبقي الحياة فلم أجـدتأ



 217

 ولكن على أقدامنا تقطر الدمـا  فلسنا على األعقاب تدمى آلومنا
 وأظلمـا علينا وهم آانوا أعق  نفلق هامًا من رجـاٍل أعـزٍة

  
ول : إلخ، قال الطبرسي في شرحه" تأخرت أستبقي الحياة: "وقوله ة    : يق ي رغب ى عقب اة، فرأيت     ؟نكصت عل في الحي

ولهم : وقال المرزوقي. الحياة في التقدم وقى  : "يجوز أن يكون هذا مثل ق ه،    : ، أي"الشجاع م ران فيتحامون ه األق تتهيب
  .فيكون ذلك وقايًة له

  
  المتقارب : وفي طريقته قول اآلخر

 سيقتل قبل انقضاء األجل  يخاف الجبـان يرى أنـه
  منها الشجاع البطل ويسلم  وقد تدرك الحادثان الجبان

  
  المتقارب : ومثله قول اآلخر

  س يوم الكريهة أوقى لها  نهين النفوس وهون النفو

أحجمت مستبقيًا لعيشي، فلم أجد لنفسي عيشًا آما يكون في اإلقدام، وذلك ألن األحدوثة الجميلة عند : ويجوز أن يقول
  .باالنحرافالناس إنما تكون بالتقدم ال بالتأخر، وباالقتحام ال 

، معناه "حياًة مثل أن أتقدما: "وقوله. ومن ذآر بالجميل وتحدث عنه بالبالء حي ذآره واسمه، وإن ذهب أثره وجسمه
  .حياة تشبه الحياة المكتسبة في التقدم وبالتقدم

  .جمع عقب، بفتح فكسر، هو مؤخر القدم: إلخ، األعقاب" فلسنا على األعقاب: "وقوله

اب   : أراد: قال المرزوقي. بفتح فسكون، وهو الجرحجمع آلم : و الكلوم ى األعق وم عل م يجعل    . لسنا بدامية الكل و ل ول
ان الكالم     ى أنفسهم لك اب     : اإلخبار عل ى األعق ٍة عل ا بدامي ول . ليست آلومن نتوجه نحو األعداء في الحرب وال      : فيق

ا      نعرض عنهم، فإذا جرحنا آانت الجراحات في مقدمنا، ال في مؤخرنا، وسالت  ى أعقابن دامنا، ال عل ى أق دماء عل   .ال
 البسيط : ومثله قول القطامي

 أبالد وفي النحور آلوٌم ذات  ليست تجرح فرارًا ظهورهم
  

  .انتهى
  

اال     ة   : وقد أورد ابن هشام صاحب السيرة هذا البيت في سيرته، وتبعه الشامي فأورده في سيرته أيضًا، ق إن من جمل
  : لم، وهو القائلمن فر يوم بدٍر خالد بن األع

 الدمـا ولكن على أقدامنا تقطر  ولسنا على األعقاب تدمى آلومنا
  

  .انتهى. فما صدق في ذلك، بل هو أول من فر يوم بدر، فأدرك وأسر
  

  .وليس آذلك، وإنما قاله متمثًال به. فظاهره أنه قائل هذا البيت
  

انوا أسبق         نشقق هاما: يقول: إلخ، قال المرزوقي" نفلق هامًا: "وقوله م آ ا؛ وه م من ا، ألنه اٍل يكرمون علين ت من رج
  .انتهى. إلى العقوق، وأوفر ظلمًا، ألنهم بدؤونا بالشر وألجؤونا إلى القتال، فنحن منتقمون ومجازون

  
ادر . قطعها: عق الرحم آما يقال: أصل العقوق القطع، يقال: وقال الخطيب التبريزي . وجمع العاق أعقٌة؛ وهو جمع ن

  .انتهى
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ا المفضل       وهذه األبيات الثالثة من قصيدة عدتها واحٌد وأربعون بيتًا للحصين بن الحمام، وهو شاعر جاهلي، أورده

  .في المفضليات وليس البيتان األوالن من الثالثة موجودين في رواية المفضل
  

  : هويفلقن بالنون، ألنه ضمير السيوف في بيٍت قبله، و: والبيت الثالث في روايته إنما هو
 ومعصما بأسيافنا يقطعن آفًا  صبرنا وآان الصبر منا سجيًة

  
  .وقد تقدم أبياٌت آثيرة منها مشروحٌة مع ترجمته في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائتين، من باب االستثناء

  
ي   آانت بنو سعد بن ذبيان قد أحلبت على ب: وقد أورد ابن األنباري في شرحه منشأ هذه القصيدة، فقال ني سهم مع بن

صرمة، وأحلبت معهم محارب بن خصفة، فساروا إليهم ورئيسهم حميضة بن حرملة الصرمي ونكصت عن حصين 
يهم            يهم فلق ة، فسار إل ن سهم والحرق ة ب و وائل ه إال بن ابن الحمام قبيلتان، وهما عدوان بن وائلة بن سهم، فلم يكن مع

  .وقتل منهم فأآثر الحصين ومن معه بدارة موضوع، فظفر بهم وهزمهم،
  

  الطويل : فلذلك يقول الحصين بن الحمام
 يقودون ألفًا آلهم قد تكـتـبـا  وال غرو إال يوم جاءت محارٌب
 ثعلـبـا أثعلب قد جئتم بنكراء  موالي موالينا ليسبوا نسـاءنـا

  
  الطويل : فقال الحصين. وإنما سارت إليهم محارٌب للحلف الذي آان بينهم

  إليكم وعند اهللا والرحم العذر  من أبينـا وأمـنـاأيا أخوينا 
  

  .انتهى
  

. الناصر : والمحلب . قد أحلبوا: يقال للقوم إذا جاؤوا من آل أوب للنصرة: و أحلب، بالحاء المهملة، قال في الصحاح
  : ويعجبني من آخر هذه القصيدة قوله

  اوال مبتٍغ من رهبة الموت سلم  فلست بمبتاع الـحـياة بـسـبٍة
  

ه  : يقول د من ي . ال أشتري الحياة بما أسب عليه وأعير به، وال أطلب النجاة من الموت، ألني أعلم أن الموت ال ب : يعن
  .من طلب النجاة من الموت احتمل الذل، ومن علم أنه ميت ال محالة لم يحتمل المذلة

  
يم والحمام، بضم المهملة وتخ. و الحصين، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين رة، وهو      . فيف الم ى م والمري نسبة إل
  .ووائلة هو ابن سهم. وسهم وصرمة أخوان، وهما ابنا مرة. أبو قبيلة، وهو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان

  
ة  وحميضة، بالتصغير هو    . والحصين من بني وائلة، وهو الحصين بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حران بن وائل

  .س بن مريطة بن ضرمة بن صرمة بن مرةابن حرملة بن األشعر بن إيا
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والستون بعد الخمسمائة

  إال ذراع العنس أو آف اليدا  يا رب ساٍر بات ما توسـدا
  

  .على أن السيرافي استدل به على أن يدا أصله فعل بتحريك العين
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ول  : قال صاحب الصحاح ل رًحى    : بعض العرب يق دًا، مث د ي ل       . أنشد الشعر  و. للي ديان مث ة ي ذه اللغ ى ه ا عل وتثنيته

  .رحيان
  

  : قال الشاعر
  قد تمنعانك منهما أن تهضما  يديان بيضاوان عند محـرق

  .انتهى

ه  يش بقول ن يع ه اب دا : "وتبع د ي ي الي ول ف رب يق ذي أراه أن بعض الع ره صاحب الصحاح ". وال ا ذآ ر م ى آخ   .إل
 :أنشد الفراء: وقال ابن األنباري في آتاب األضداد

  يا رب ساٍر بات ما توسدا إلخ
  
ا، وهي مخفوضة     . آان ذراع الناقة له بمنزلة الوسادة: أي وموضع اليد خفٌض بإضافة الكف إليها، وثبتت األلف فيه

  .ألنها شبهت بالرحى والفتى والعصا
  

رب  ن الع ٌة م ت جماع ذا قال ى ه اك : وعل بهوهما بعصاك ورح اك، فش اك، وجلس أخ ام أب ذهب أصحابناه. ق   .ذا م
ك       : وقال غيرهم ٌل ماض من قول ا    : موضع اليد نصٌب بكف، وآف فع د آف فالن األذى عن ه  . ق فتأمل  . انتهى آالم

  .آالمه
  
ل      : و سار . حرف جر: و رب. حرف تنبيه: و يا ة     . اسم فاعل من سرى في اللي ات ضمير سار، وجمل ا  : واسم ب م

  .توسدا خبرها، والجملة الكبرى صفٌة لساٍر
  
ا   : جوز أن تكون بات تامة، وجملةوي ادة   : و توسد . ما توسدا حاٌل من ضمير فاعله ى اتخذ وس تح   . بمعن نس، بف و الع

  .الناقة الشديدة: العين وسكون النون
  

ي يخالط بياضها شيٌء من الشقرة، واحدها أعيس             : ويروى ل البيض الت ة، وهي اإلب العيس بالكسر وبالمثناة التحتي
  .واألنثى عيساء

  
ده  : يقول ديره   . أآثر من يسير الليل لم يتوسد لالستراحة إال ذراع ناقته المعقولة، أو آف ي : وجواب رب محذوف، تق

  .لقيته، أو مذآوٌر في بيت بعده
  

  .فتأمل. وال يصح أن يكون جوابها ما توسد
  

  .واهللا أعلم. وهذا الرجز لم أقف على قائله وال تتمته
  

 وأنشد بعده، 

  ن بعد الخمسمائةالشاهد الثامن والستو

  الطويل 
  وإما دٌم والقتل بالحر أجدر  هما خطتا إما إساٌر ومـنٌة

  .هما خطتان: على أن نون التثنية قد تحذف للضرورة آما هنا، فإن األصل
  

  .وأما على جره فخطتا مضاف إليه، وحذفت النون لإلضافة. وهذا على رفع إسار
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ان   في رفع إسار حذف: قال ابن هشام في المغني ا      . نون المثنى من خطت ين المتضايفين بإم م  . وفي جره الفصل ب فل
  .انتهى. ينفك البيت عن ضرورة

  
أما الرفع فظريف المذهب، : قال. وقد تكلم على الوجهين ابن جني في إعراب الحماسة بكالٍم ال مزيد عليه في الحسن

  .ذلك وظاهر أمره أنه على لغة من حذف نون التثنية لغير إضافة، فقد حكي
  

ة للقطاة      ول الحجل ائم ق ا    : "ومما يعزى إلى آالم البه ا، وبيضي مائت ان  : ، أي"بيضك ثنت ان، ومائت ول اآلخر  . ثنت : وق
  الطويل 

  ألوالدها ثنتا وما بيننا عنز  لنا أعنٌز لبٌن ثالٌث فبعضها
  

  المتقارب : وذهب الفراء في قوله
  أآب على ساعديه النمر  لها متنتان خظاتا آـمـا

  
  الهزج : واستدل على ذلك بقول اآلخر. إلى أنه أراد خظاتان، فحذف النون استخفافًا

  آزحلوٍف من الهضب  ومتنـان خـظـاتـان
  

  : فعلى هذا يجيء قوله. وقد تقصيت القول على هذا الموضع في آتابي سر الصناعة
  . . . . . . . . . . . وإما دٌم  هما خطتا إما إسـاٌر ومـنٌة

  .خطتان، ثم حذف النون على ما تقدم: أنه أرادعلى 

  .إما وإما، وهما يثبتان الواحد آما تثبته أو: فإذا آان بالتثنية قد أثبت شيئين، فكيف فسر بالواحد، فقال: فإن قلت

ا               : فالجواب ا، ففسر م ه أحدهما ال آالهم م أن المحصول علي د من أحدهما، وعل ه ال ب د أن رين، واعتق أنه تصور أم
ك            تصور وم في نحو قول د العم ا يخص بع ه وهو الواحد، آم ا يحصل علي دًا رأسه،    : ه، وهما شيئان، بم ضربت زي

  .ولقيت بني فالن ناسًا منهم

ل  ؟هما إحدى خطتين: فهال حملته على حذف المضاف فكان أقرب مذهبًا وأيسر متوهمًا، حتى آأنه قال: فإن قلت : قي
ول . بره مفردًاهما، وهما ال يكون خ: يمنع من ذلك قوله ك    : أال ترى ال تق ذلك انصرفنا   . أخواك جالس وال نحو ذل فل

  .عن هذا الوجه، إلى الذي قبله

ه        ى آأن ة، حت ى وجه الحكاي ويجوز عندي فيه وجٌه أعلى من هذا الضعف حذف نون التثنية عندنا، وهو أن يكون عل
  .ذا لإلضافة البتةإما إسار ومنة، وإما دم، فتحذف النون على ه: هما خطتا قولك: قال

ا فاصًال       . وأما من جر إما إسار ومنة، وإما دم فأمره واضح د إم م يعت ان لإلضافة، ول وذلك أنه حذف النون من خطت
  .هما غالما إما زيد، وإما عمرو، وهذان ضاربا إما زيد، وإما جعفر: وعلى هذا تقول. بين المضاف والمضاف إليه

  .وإما خطتا دم: وإن شئت. ا إساٍر ومنة وإما دٌمهما إما خطت: وأجود من هذا أن تقول

ى أنك آأنك قلت      : فإن قلت ا  : إن إما مثل أو في أن آل واحدة منهما توجب أحد الشيئين، فترجع بك الحال إذن إل هم
ذا  . خطتا أحد هذين األمرين وليست أيضًا آل    . وليس األمر آذلك، إنما المعنى هما خطتان إحداهما آذا، واألخرى آ

  .ة من الخطتين لإلسار والدم جميعًا، إنما أحدهما ألحدهما على ما تقدمواحد

ين، يصلح أن     : فالجواب دٍة من الخطت أن سبب جواز ذلك هو أن آل واحد من اإلسار والدم لما آان معرضًا لكل واح
ه ومظ   ل مفًضى ل ه، وجع أن أضيفا إلي ا ب دة منهم ل واح ى آ ًا عل ا جميع ه، أطلق ة إلي هيصير بصاحب الخط ة من   .ن

ولم يجعل آل " ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله: "ونحو منه قول اهللا تبارك وتعالى
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ط الكالم              اء، فخل ار لالبتغ ل للسكون، والنه ا جعل اللي اء، وإنم ٍد من السكون واالبتغ واحد من الليل والنهار لكل واح
  .انتهى. ون من وقت االبتغاءاآتفاًء بمعرفة المخاطبين بوقت السك

 الطويل : والبيت من أحد عشر بيتًا لتأبط شرًا، أوردها أبو تمام في الحماسة هكذا

 أضاع وقاسى أمره وهو مـدبـر  إذا المرء لم يحتل وقد جـد جـده
 به الخطب إال وهو للقصد مبصر  ولكن أخو الحزم الذي ليس نـازًال
 إذا سد منه منخٌر جاش منـخـر  فذاك قريع الدهر ما عاش حـوٌل
  وطابي ويومي ضيق الحجر معور  أقول للحيان وقد صفـرت لـهـم
 وإما دٍم والقتل بـالـحـر أجـدر  هما خطـتـا إمـا إسـاٍر ومـنٍة

 لمورد حزٍم إن فعلت ومـصـدر  وأخرى أصادي النفس عنها وإنهـا
 مـخـصـر به جؤجٌؤ عبٌل ومتٌن  فرشت لها صدري فزل عن الصفا
 به آدحًة والموت خزيان ينـظـر  فخالط سهل األرض لم يكدح الصفا

 تصـفـر وآم مثلها فارقتها وهي  فأبت إلى فهـٍم ومـا آـدت آيبـًا

  .البيت. . . . . فأبت إلى فهم : وأورد صاحب األغاني أول األبيات أقول للحيان واألبيات الثالثة قبله، بعد قوله

ا           وخبر هذه األبيات ذيًال ذآر له ام، وأن ه ه آل ع ان يأتي ذيل، وآ الد ه أن تأبط شرًا آان يشتار عسًال في غاٍر من ب
وا    . ذلك، فرصدته لوقت، حتى إذا هو جاء وأصحابه تدلى، فدخل الغار روهم، ووقف فأغارت هذيٌل على أصحابه وأنف

ك  : قالوا ؟على الطالقة والفداء ؟فعالم أصعد: قال. اصعد: على الغار، فحرآوا الحبل، فأطلع رأسه، فقالوا . ال شرط ل
ى زقٍّ فشده       . أفتراآم آخذي وقاتلي وآآلي جنائي: قال د إل م عم ار، ث م الغ ال واهللا ال أفعل ثم جعل يسيل العسل على ف

ين موضعه         اتهم، وب نهض وف ل، ف ى أسفل الجب على صدره ثم لصق بالعسل، ولم يزل يتزلق عليه حتى جاء سليمًا إل
  .فيه وبينهم مسيرة ثالثة أيامالذي وقع 

ا تحول   " إذا المرء لم يحتل: "وقوله إلخ، الحيلة من حال الشيء، إذا انقلب عن جهته، آأن صاحبها يريد أن يستنبط م
  .االجتهاد: والجد، بالكسر. ازداد جده جدًا: و جد جده. فالٌن حوٌل قلب: عند غيره، ولذلك يقال

  .ضيع وجد أمره ضائعًا، أو بمعنى: وأضاع

ذي يجب أن           : أي. والمعنى عالج أمره مدبرًا فيه غير مقبل ره في الوقت ال م يطلب رشده في إصالح أم إذا المرء ل
  .يفعله، آل به أمره إلى الضياع

  .صاحب الحزم هو الذي يستعد لألمر قبل نزوله: ، يقول"ولكن أخو الحزم: "وقوله

دهر، ويكون من قرعت، أي      إلخ، يجوز أن يكون في  " فذاك قريع الدهر: "وقوله ار ال ى مخت ي  : معن ه بقرعت . اخترت
  .مدة عيشه: ما عاش، أي: وقوله. ويجوز أن يكون من قرعه الدهر بنوائبه حتى جرب وتبصر

ه  " إذا سد منه منخر: "وقوله ه   : والمعنى . تحرك واضطرب  : و جاش . إلخ، مثٌل للمكروب المضيق علي ال يؤخذ علي
  .، الفتنانه في الحيلطريٌق إال نفد في طريٍق آخر

  .بطٌن من هذيل، خاطبهم لما آانوا على رأس الغار الذي اشتار منه العسل: إلخ، لحيان" أقول للحيان: "وقوله

  .ظروف العسل، وهي في األصل جمع وطب، وهو سقاء اللبن: و الوطاب هنا. الواو للحال" صفرت وطابي: "وقوله
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ي      . خلت : و صفرت ى ظروف العسل الت ى لحق           أشار إل ًا حت ه متزلق ى الجانب اآلخر، ورآب ا عل صب العسل منه
  .معناه خال قلبي من ودهم، يريد وطاب ودي: وقيل. بالسهل

ى الهالك   : وقيل أراد بالوطاب جسمه   . أشرفت نفسي عل ك          . ف دت ل ك الشيء، إذا ب ور، اسم فاعل من أعور ل و مع
  .ك وأعور لكوآل ما طلبته فأمكنك، فقد أعور. عورته، وهي موضع المخافة

ول   " هما خطتا: "وقوله ول الق ذا مق ة والشأن  : و الخطة، بالضم  . إلخ، ه التين،      . الحال ى الح ه عل انوا يريدون أنهم آ وآ
إما استئساٌر والتزام منتكم إن : ليس إال واحدٌة من خصلتين على زعمكم: والمعنى. فأخذ يتهكم عليهم، ويحكي مقالتهم

ه   . ر أجدر مما يكسبه الذلوإما قتٌل وهو بالح. رأيتم العفو ا، بقول ا  : فهاتان الخصلتان هما اللتان أشار إليهم ا خطت . هم
  .وآله تهكم وهزٌء. وقد ثلثهما بخطٍة أخرى ذآرها فيما بعد

ا عده من الخصال     " والقتل بالحر أجدر: "وقوله ين م ه . اعتراٌض ب نفس   : "وقول خ، المصاداة  " وأخرى أصادي ال : إل
ذي        : يقول. لشيء أو اإلتيان بهإدارة الرأي في تدبير ا ا هي الموضع ال ا، وإنه وها هنا خطة أخرى أداري نفسي فيه

  .يرده الحزم ويصدر عنه إن فعلت

ا أراده       ه إن رضي م م أن ل، فعل وإنما قسم الكالم هذه األقسام ألنه رآهم يبتون أمره عليها، وألنه نظر إلى جهتي الجب
ا،       . سر والقتل بزعمهمبنو لحيان آان فيه إحدى الحالتين من األ ا وخالصه فيه الحزم فيه ة األخرى ف وإن احتال للجه

  .وآان أمرًا ثالثًا

  .اعتراض أيضًا" وإنها لمورد حزم: "وقوله

ه، فيقسم      وهذه األبيات الثالثة من باب التقسيم الذي هو من محاسن الكالم، وهو أن يقصد وصف شيء تختلف أحوال
ا أقسامًا محورة ال يمكن الزيادة  . عليها وال النقصان، آما قسم تأبط شرًا أحواله مع بني لحيان أقسامًا ثالثة ال رابع له
 الوافر : ومنه قول بشر بن أبي خازم

 براآاء القتال أو الفـرار  وال ينجي من الغمرات إال
  

  .وليس في أقسام النجاة للمحارب قسٌم ثالث
  

  الطويل : ونحوه قول زهير
  ولكنني عن علم ما في غٍد عمي  مس قبلـهوأعلم ما في اليوم واأل

  
  .فقسم األيام ثالثة، وال رابع لها

  
ه لنفسه     " فرشت لها صدري: "وقوله ة مزاولت ذا آيفي ين به ا  . البسط : و الفرش . إلخ، ب ر    : وضمير له ي عب للخطة الت

ى الصفا      : وأخرى، أي: عنها بقوله ذه الخطة صدري عل ذا حين صب العسل ف    . فرشت من أجل ه ه عن    وه ق ب تزل
ل، أي. بصدره: الصفا، أي ؤ عب تن مخصر، أي. ضخم: جؤج ق: وم تن. دقي ه : والصدر والم ه، ولكن صدره ومتن

ولهم   دهم، ووضع فرشت موضع ألقيت ووضعت            : أخرجه مخرج ق ٌد هو األسد عن ٍد األسد، وزي ال . لقيت بزي : ويق
  .لتبريزيآذا قال ا. وأفرشت الشاة للذبح، إذا أضجعتها. فرشت ساحتي باألجر

  
داخل أجزاء الشيء في الشيء        " فخالط سهل األرض : "وقوله ط، أصله ت خ، الخل والكدح باألسنان والحجر دون    . إل
  .الكدم

  
ا  : يقول وصلت إلى السهل، ولم يؤثر الصفا، وهو الصخر، في صدري أثرًا وال خدشًا، والموت آان قد طمع في، فلم

لخزاية وهي االستحياء، ويجوز أن يكون من الخزي، وهو الفضيحة    وخزيان، من ا. رآني وقد تخلصت بقي مستحيًا
  .والهوان
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الى . يتحير: وينظر. خبر ثان أو حال من ضمير خزيان: و ينظر ٍذ تنظرون   : "وقد حمل قوله تع تم حينئ ى أن  " وأن عل
  .معنى تتحيرون

  
  .قبيلة تأبط شرًا: و فهم. رجعت: إلى آخره، أبت". فأبت إلى فهم: "وقوله

  
اه . مثل هذه الخطة فارقتها بالخروج منها وهي مغلوبة تصفر وأنا الغالب: إلخ، أي" وآم مثلها: "هوقول م  : وقيل معن آ

  .مثل لحيان فارقتها وهي تتلهف آيف أفلت
  

  .وسيأتي إن شاء اهللا تعالى الكالم على هذا البيت في باب الفعل، وفي أفعال المقاربة
  

  .هد الخامس عشر من أوائل الكتابوقد تقدمت ترجمة تأبط شرًا في الشا
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والستون بعد الخمسمائة

  الوافر 
 روانف أليتيك وتستطـارا  متى ما تلقني فردين ترجف

  
  .أليتان بتاء التأنيث، إلى آخر ما نقله عن أبي علي: على أن يجوز اتفاقًا أن يقال

  
د الفارسي    : ث من أماليه خالف هذا، قالوقد نقل عنه ابن الشجري في المجلس الثال ن أحم د  : قال أبو علي الحسن ب ق

ولهم       ك ق اء، وذل ا الت الوا     : جاء من المؤنث بالتاء حرفان لم يلحق في تثنيتهم ردوا، ق إذا أف ان، ف خصية  : خصيان وألي
  .وألية

  
  الرجز : وأنشد أبو زيد

  يرتج ألياه ارتجاج الوطب
  

  الرجز : وأنشد سيبويه
  ظرف عجوٍز فيه ثنتا حنظل  ه من الـتـدلـدلآأن خصيي

  .انتهى

  .انتهى آالم ابن الشجري. تاء التأنيث آما ترى، فالعرب إذن مختلفٌة في ذلك" روانف أليتيك: "وقد جاءت في قوله

  .أليان، فال تلحقه التاء: فإذا ثنيت، قلت. ألية الشاة: األلية، بالفتح: وهذا آالم الصحاح، قال

. خشري في المفصل على أن الحال قد تجيء من الفاعل والمفعول معًا، آفردين فإنه حاٌل منهما في تلقنيوأنشده الزم
زاً  : "وآذا أنشده في الكشاف عند قوله تعالى اٍم إال رم رأ    " أن ال تكلم الناس ثالثة أي راءة من ق زًا بضمتين،   : في ق رم
  .وهو جمع رموز آرسل جمع رسول

ادم و رمزًا بفتحتين، وهو جمع  ال . رامز آخدم جمع خ ى إال           : ق ت، بمعن ا في البي ة آم اس دفع ه ومن الن اٌل من هو ح
  .مترامزين، آما يكلم الناس األخرس باإلشارة ويكلمهم

ى ي: و مت ة، و تلقن ا: شرطها، و ترجف: جازم د: وروي. جزاؤه ول: ترع اء للمفع   .فاعل ترجف: و روانف. بالبن
ف،  وتس: قال أبو علي في المسائل البصرية تطارا جزٌم عطف على ترعد، فحملته على األليتين، أو على معنى الروان
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دًال من    . ألنهما اثنان في الحقيقة وهذا أحسن من أن تحمله على أن في، وتستطاروا ضمير الروانف، وتجعل األلف ب
  .النون الخفيفة، ألن الجزاء واجب

 : وقد جاء

  ومهما تشأ منه فزارة تمنعا
  

  .انتهى. م يضطر إليه وزن آان بمنزلته في الكالمإال أن هذا إن ل
  

ال  اني ق ات المع ي أبي يد ف ن الس ه اب ى   : وتبع ى معن ين، أو عل ى األليت ه عل د بحمل ى ترع العطف عل زٌم ب تطارا ج تس
  .الروانف، ألنهما اثنتان في الحقيقة، وإنما جمعهما اتساعًا

  
ة      : ان الوجه أن يقولتستطار محموٌل على الروانف، وفيه ضميرها، وآ: وقال قوم النون الخفيف ى ب ه أت تستطر، إال أن

  .فانفتحت الراء، فلم تسقط األلف التي هي عين الفعل، وأبدل من النون ألفًا
  

  الطويل : ومثله قول اآلخر
  ومهما تشأ منه فزارة تمنعا

  
م يضطر     . تمنعن: يريد اني، ول ه      والقول األول اختيار أبي علي، ألنه اضطر في البيت الث ه حمل ه ل في تستطار، ألن

  .انتهى. على معنى التثنية، فهو بمنزلته في الكالم
  

ال   ه، وق ي أمالي جري ف ن الش تخف : وزاد اب تطار تس ى تس دهما  . معن راب، أح ن اإلع ين م ل وجه ون : ويحتم أن يك
  .مجزومًا معطوفًا على جواب الشرط، وأصله تستطاران، فسقطت نونه للجزم

  
ع    فاأللف على هذا ضميٌر عا ة في مواق ئد على الروانف، وعاد إليها وهي جمٌع ضمير تثنية، ألنها من الجموع الواقع

  .وجوه الرجلين، فعاد الضمير على معناها دون لفظها، إذ المعنى رانفتا أليتيك: التثنية، نحو قولك
  

يس      حيا اهللا وجوهكما، معنى الوجهين؛ ألنه ال يكون لواحٍد أآ: آما أن معنى الوجوه من قولك ه ل ا أن ثر من وجه، آم
  .لأللية إالرانفة واحدة

  
اء       : أن يكون نصبًا على الجواب بالواو، بتقدير: والجواب الثاني ة، والت ذا إلطالق القافي ى ه األلف عل وأن تستطار، ف

ف، وجاء الجواب     . للخطاب، وهي في الوجه األول للتأنيث  ويجوز أن تجعل التاء في هذا الوجه أيضًا لتأنيث الروان
  .بعد الشرط والجزاء آما يجيء بعد الكالم الذي ليس بواجب، آالنهي والنفي

  
ه عز وجل           د الشرط والجزاء قول الواو بع ى       : "ومثله في انتصاب الجواب ب د عل يظللن رواآ ريح ف أ يسكن ال إن يش

ادلون  : "ثم قال" ظهره ذين يج رأ  ". أو يوبقهن بما آسبوا ويعف عن آثير ويعلم ال م رفع  : ومن ق تأنفه ويعل ه  . ًا اس ومقل
  الوافر : قول النابغة

  ربيع الناس والشهر الحرام  فإن يهلك أبو قابوس يهلـك
 أجب الظهر ليس له سنام  ونأخذ بعده بذنـاب عـيٍش

  
تئناف     : قد روي ى االس ًا أيضًا عل . ونأخذ جزمًا بالعطف على جواب الشرط، وروي نصبًا على الجواب، وروي رفع
  .انتهى

  
ًا في             : الحاجب في أماليهوقال ابن  ة فقلبت ألف د الخفيف ون التوآي ه ن ى ترجف، وألحقت ب ًا عل يجوز أن يكون معطوف

  .الوقف، إال أن إلحاق نون التوآيد في جواب الشرط ضعيف
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وجهين  د ال ى أح ون منصوبًا عل دهما: ويجوز أن يك ا  : أح مونها واو الصرف، مثله ي يس الواو الت وفيين ب ذهب الك م
  .في قراءة األآثرين" ويعف عن آثيٍر ويعلم: "ه تعالىعندهم في قول

  
ه ال  . لينتقم ويعلم: مذهب البصريين، وهو أن يكون معطوفًا على مقدر مثلها عندهم في قوله ويعلم، أي: والثاني إال أن

ٍم  يمكن التقدير لفعل منصوب، ألنه في المعنى سبب، ولو قدر فعل منصوب لكان مسببًا، فينبغي أن يكون التقد ير الس
  .ترجف روانف أليتيك خوفًا واستطارة: منصوب مفعول من أجله، آأنه قيل

  
ك  د إتيانك وتحدثني   : فلما أتى بالفعل موضع استطارًة وعطف على المقدر، وجب أن يكون منصوبًا مثله في قول   .أري

ًا و     . أطراف األليتين، واحدته رانفة: و الروانف ر خوف ى يطلب منك أن تطي اً وتستطار بمعن ول لمن    . جبن والعرب تق
  .طارت نفسه خوفًا: اشتد به الخوف

  
  الوافر : ومنه قوله

  أقول لها وقد طارت شعاعًا
  

ف، إذ ال      . وتستطارا، آأنه طلب منه أن يطير من الخوف  : وقال ها هنا والضمير في وتستطارا للمخاطب ال للروان
  .انتهى. بتطلب من الروانف استطارة، وإنما المقصود طلبه من المخاط

  
دير مصدر   "آأنه قيل ترجف روانف أليتيك خوفًا واستطارة: "وقوله ، هو أجود مما نقله العيني، بأن نصبه بأن في تق

  .ليكن منك رجف الروانف واالستطارة: مرفوع بالعطف على مصدر ترجف، تقديره
  

ًا بحذف  : أحدها: وتستطارا يحتمل وجوهًا: قوله: وقال ابن يعيش اد      أن يكون مجزوم ف، وع ون، فالضمير للروان الن
  .إليها الضمير بلفظ التثنية ألنها تثنية في المعنى

  
  .أن يكون عائدًا إلى األليتين: والثاني

  
  .انتهى مختصرًا. أن يكون الضمير مفردًا عائدًا إلى المخاطب، واأللف بدٌل من نون التوآيد: واآلخر

  
ه       . فيه وجوه: له، فإنه قالوال يخفى اختال. ونقله العيني بحروفه ولم يعزه ان يجب أن يقابل ر الجزم، وآ ذآر غي ولم ي

ين في          : بالنصب آما فعله غيره، ويقول بعده ى األليت درج عود الضمير إل والضمير للمخاطب واأللف لإلطالق، وي
  .صورة الجزم

  
ول  ة     : أو يق ي مرجع ضميره أوجه ثالث ال مرجع الضمي    . وتستطاروا مجزوم، ف دد احتم ه تع ة  وجعل ًا مقابل ر وجوه

  .فتأمل. للجزم فاسد، فإن الثالثة محتملة في صورة الجزم
  

  .انتهى. تستطاران هي: ويقال الضمير المفرد عائد إلى الروانف، تقديره: وزاد العيني بعد هذا
  

  .وهذا هو األول مما ذآره ابن يعيش بعينه، فذآره تكراٌر له
  

ًا لع  اٍد العبسي        والبيت من أبياٍت عدتها ثالثة عشر بيت ن زي ارة ب ا عم رة العبسي، خاطب به م في شرح     . نت ال األعل ق
ه  ي أمالي ن الشجري ف تة، واب عار الس ي األش عره ف ر   : ش ان يظه ه آ جاعته، إال أن ى ش رة عل د عنت ارة يحس ان عم آ

م       : تحقيره، ويقول لقومه ى أعلمك ه، وحت م من ى أريحك ًا حت د  إنكم قد أآثرتم من ذآره، ولوددت أني لقيته خالي ه عب   .أن
ا    ه م وآان عمارة مع آثرة جوده آثير المال، وآان عنترة ال يكاد يمسك إبًال، ولكن يعطيها إخوته ويقسمها فيهم، فبلغ

  .يقول عمارة فقال األبيات
  

 الوافر : وهذه أبياٌت ستة منها ويأتي إن شاء اهللا تعالى بقيتها في أفعل التفضيل
 ا أنـا ذا عـمـارالتقتلني فه  أحولي تنفض استك مذرويهـا
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 روانف أليتيك وتسـتـطـارا  متى ما تلقني فردين ترجـف
 أشاجع ال ترى فيها انتشـارا  وسيفي صارٌم قبضت عـلـيه
 سالحي ال أفل وال فـطـارا  حساٌم آالعقيقة فهو آمـعـي

  ترى فيها عن الشرع ازورارا  وآالورق الخفاف وذات غرٍب
 نـارا ال سنانه بـالـلـيلتخ  ومطرد الكعوب أحص صدٌق

  
فاعل تنفض، و : ظرف لتنفض، و استك: و حولي. إلخ، الهمزة لالستفهام اإلنكاري التوبيخي" أحولي تنفض: "وقوله

  .مفعوله: مذرويها
  

د وطيشه    . أتتوعدني وتهددني واستك تضيق عن ذلك: والمعنى ه بالوعي ٌل لخفت ال . وتنفض مذرويها مث الٌن   : يق جاء ف
  .يه، إذا جاء يتهددينفض مذرو

  
ع       ه للحسن البصري، وق الٍم نقل وقد شرح السيد المرتضى، قدس اهللا روحه، هذه الكلمة في أماليه أحسن شرح، في آ

  ".ها أنا ذا فاعرفوني: ترى أحدهم يملخ في الباطل ملخًا، ينفض مذرويه، ويقول: "فيه
  
ذروان . ملخ الفرس، إذا لعب : الملخ هو التثني والتكسر، يقال: قال ين  : والم ا األليت دة، وأنشد      . فرع ي عبي ول أب ذا ق ه

  .بيت عنترة
  

ه  ول العرب            : وقال ابن قتيبة رادًا علي ان من آل شيء، تق ا الجانب ل هم ين ب ذروان فرعي األليت يس الم الٌن   : ل جاء ف
ول وذآر أنه سمع رجًال من نصحاء العرب،   . يضرب أصدريه، ويضرب عطفيه، وينفض مذرويه، وهما منكباه : يق

  .يشيبان: وإنما سميا بذلك ألنهما يذريان، أي. قنع مذرويه، يريد جانبي رأسه، وهما فوداه
  

  .وهذا أصل الحرف، ثم استعير للمنكبين واألليتين والطرفين من آل شيء: قال. الشيب: والذرى
  

  المتقارب : وقال أمية بن أبي عائٍذ الهذلي يذآر قوسًا
  زوراء مضجعٍة في الشمالن   على عجس هتافة الـمـذروي

ذخ   : قال. قوسًا ينبض طرفاها: أراد فال معنى لوصف الرجل الذي آره الحسن، بأن يحرك أليتيه، وال من شأن من يب
  .ها أنا ذا فاعرفوني، أن يحرك أليتيه: وينبه على نفسه، يقول

  .وإنما أراد أنه يضرب عطفيه، وهذا مما يوصف به المرح المختال

ال  . جاءنا ينفض مذرويه، إذا تهدد وتوعد، ألنه إذا تكلم وحرك رأسه نفض قرون فوديه، وهما مذرواه :وربما قالوا ق
ه دس اهللا روح ز  : المرتضى ق ه أن يهت ذي يزهى بنفس ال ال أن المخت ن ش د، ألن م دة ببعي و عبي ره أب ذي ذآ يس ال ول

ز ويتحرك، أل    . ويتثنى، فتتحرك أعطافه وأعضاؤه ا يهت ة م ا       ومذرواه من جمل ارزان من جسمه، فيظهر فيهم ا ب نهم
ال، والتهجين   . االهتزاز وإنما خص المذروان بالذآر مع أن غيرهما يتحرك أيضًا على طريق التقبيح على هذا المخت

  .لفعله

زاز      : وقول ابن قتيبة ال االهت ذاخ المخت ليس من شأن من يبذخ أن يحرك أليتيه، ليس بشيء، ألن األغلب من شأن الب
ه      . عطافوتحريك األ نفض مذروي . على أن هذا يلزمه فيما قاله، ألنه ليس من شأن آل متوعد، أن يحرك رأسه، وي

  .فإذا قال إن ذلك في األآثر قيل له مثله

  .هذا ما أورده السيد المرتضى رحمه اهللا
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ه، إذا جاء    : جاء فالٌن يضرب أصدريه، قال ابن السكيت في إصالح المنطق بدله: وقوله اً  جاء يضرب أزدري   .فارغ
دال في الجهر      : قوله: قال شارحه ابن السيد ًا يطابق ال يضرب أزدريه، إنما أصله أصدريه، فأبدلوا مكان الصاد حرف

  .وعدم اإلطباق، وهي الزاي

ًا، يلطم صدغيه،         . عرقان يضربان تحت الصدغين، ال يفرد له واحد : واألصدران ًا خائب ًا نادم ه جاء فارغ اه أن ومعن
  .انتهى. لى أسفلهما، ندمًا وتحسرًا، خديهويضرب أعالهما إ

ى                     ه عل ا آتب زة البصري فيم ن حم ي اب و القاسم عل ه أب ه عن ك نقل ي مال أخوٌذ من آالم أب ة م ن قتيب م اب واعلم أن الآ
  .الغريب المصنف ألبي عبيد القاسم بن سالم من تبيين غلطاته فيه

و القاسم   ال أب دة : ق ي عبي ذرى: وروي عن أب ة : الم ة .طرف األلي ا: والرانف ارًا عن نفسه  . ناحيته ال إخب م ق ال: ث : يق
ل             ٌد، فقي ا واح ان لهم و آ ه ل ولين، ألن ذا أجود الق ا واحد، وه يس لهم ان في    : المذروان أطراف األليتين، ول ذًرى لك م

  .وما آانت في التثنية بالواو. التثنية مذريان بالياء

د على أبي عبيدة معمٍر ابن المثنى، أن يضبط ما يروي أوًال، آان يجب عليه إذ سمت به نفسه إلى الر: قال أبو القاسم
  .وإال فهو آالذي لم يتم

ة   والمذروان والرانفان بمعًنى واحد، وقد فرق بينهما فجعل المذروين الطرفين، وعبر عنهما باألطراف، وجعل الرانف
رنين   : المذروان. وآالم أبي مالك أحكا، ألنه أتم. الناحية، وليس آذلك قال أبو عبيدة وغيره أعالي األليتين وأعالي الق

ين الي المنكب ذلك أع ة. أيضًا، وآ دة رانف ف، الواح ذلك الروان رة. وآ د بيت عنت ى أن . وأنش ٌل عل ول دلي ذا الق ي ه فف
  .المذروين ليس باسٍم لشيٍء واحد

ه،    . جاء ينفض مذرويه، إذا جاء يتوعد: ومع هذا فقد قال أبو يوسف بن السكيت في باب المثنى وجاء يضرب أزدري
  .إذا جاء فارغًا، ويقال بالصاد أيضًا

ه،    ذا فعال وهذا وإن آان غير ما قال أبو مالك فإليه يرجع، ألن تحريك المنكبين من فعال المتوعد، فيريد أنه متوعٌد ه
الم أبي عمٍرو وما حكاه في واحد المذروين آ. ومحرٌك منكبيه، إنما تتحرك له فروعهما وأعاليهما، آما قال أبو مالك

  .انتهى آالمه. الشيباني، فلم ينسبه إليه

اء  : قال ابن الشجري وهذا الحرف مما شذ عن قياس نظائره، وآان حقه أن تصير واوه إلى الياء، آما صارت إلى الي
ا  : في قولهم ى الي ًال  ملهيان ومغزيان، ألن الواو متى وقع في هذا النحو طرفًا رابعًا فصاعدًا استحق االنقالب إل ء، حم

  .يلهي ويغزي: على انقالبه في الفعل، نحو

ان حرف         : وإنما انقلبت الواو ياء في قولك دير الطرف، من حيث آ ا في تق ملهيان ومغزيان، وإن لم تكن طرفًا ألنه
  .التثنية ال يحصن ما اتصل به، ألن دخوله آخروجه

ا     : مذًرى آما قالوا: يقولواوصحت الواو في المذروين ألنهم بنوه على التثنية، فلم يفردوا، ف ذلك، آم ى، فصحت ل ملًه
  .صحت الواو والياء في العالوة والنهاية، فلم يقلبا إلى الهمزة ألنهم بنوا االسمين على التأنيث

ى  : وآما صحت الياء في الثنايين من قولهم و  . عقلته بثنايين، إذا عقلت يديه جميعًا بطرفي حبل، ألنهم صاغوه مثن ول
  .انتهى. ثناءين، آردائين: ثناء مهموز، آرداء، ولقالوا في تثنيته: لقالوا. بواحدهأنهم تكلموا 

  .يا عمارة، فرخم وألحق ألف اإلطالق: أراد" فها أنا ذا عمارا: "وقوله
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اد        : وعمارة هو أحد بني زياد العبسي، وهم ة وق د رأس في الجاهلي نهم ق الربيع، وعمارة، وقيٌس، وأنس، آل واحد م
ات       وأم. جيشًا ة، وآانت إحدى المنجب ة بنت الخرشب األنماري ي سئلت   . هم فاطم : فقالت  ؟أي بنيك أفضل  : وهي الت

  .الربيع، بل عمارة، بل قيس، بل أنس

ٌب،  ". ثكلتهم إن آنت أدري أيهم أفضل، هم آالحلقة المفرغة، ال يدرى أين طرفاها: "ثم قالت وآان لكل واحد منهم لق
ه : الكامل، وقيٌس، يقال له: وآان الربيع، يقال له الوهاب،: فكان عمارة، يقال له اظ  : الجواد، وأنس، يقال ل . أنس الحف

  .وآان عمارة آلى على نفسه أن ال يسمع صوت أسيٍر ينادي في الليل إال افتكه

  .زائدة: و ما. منفردين أنا وأنت خاصة، ليس معي معين، وليس معك معين: ، أي"متى ما تلقني فردين: "وقوله

  .طرف األلية الذي يلي األرض، إذا آان اإلنسان قائمًا: والرانفة: بن الشجريقال ا

  .بارزين: برزين بالكسر، أي: وروى أيضًا. خاليين: خلوين بالكسر، أي: وروى بدل فردين

  .عصب ظاهر الكف، واحدها أشجع: و األشاجع. القاطع: و سيفي صارم إلخ، الصارم

ن الشجري   ه سمي الرجل     هي عروق ظاهر الك    : قال اب ا      . ف، واحدها أشجع، وب ل التسمية مصروٌف، آم وهو قب
 .انتهى. رجل عاري األشاجع، إذا آان قليل لحم الكف: ويقال. ينصرف أفكٌل

ليم  : ، قال األعلم"ال ترى فيها انتشارا: "وقوله ه س ق    يصف أن انتشار العصب، وهو    : واالنتشار . العصب شديد الخل
  .يديهانتفاخها، آانتشار الفرس في 

 
  .هو صاٍف براق آالقطعة من البرق، وهي العقيقة: إلخ، يقول" حسٌم آالعقيقة: "وقوله

  
يم، الضجيج     . السحابة تنشق عن البرق: ويقال العقيقة ول . والكمع، بكسر الكاف وسكون الم ي، وإن    : يق هو مالزٌم ل

  .آنت مضطجعًا
  

ول : واألفل. ال أفل أراد سالحي ال فل فيه، وال فطارا: وقوله اء   . الذي فيه فل ول . المشقق : والفطارا، بضم الف هو  : يق
  .حديد السالح تامها

  
ه  : وقال ابن الشجري ه . العقيقة الشقة من البرق، وهي ما تنعق من ققه : وانعقاق ع  . تش الضجيج، وجاء   : والكمع والكمي

ة    ة، والمكاعم ة . في الحديث النهي عن المكامع وب وا    : والمكامع رجالن في ث ا حاجز    أن يضطجع ال يس بينهم . حد ل
  .أن يقبل الرجل الرجل على فيه: والمكاعمة

  
ل . ال فل فيه وال فطر : ، أي"ال أفل وال فطارا: "وقوله ثلم : والف ه  . الشق : والفطر . ال ة، وصٌف   : وموضع قول آالعقيق

ى الموصوف    د عل اف، والعامل          . لحسام، ففي الكاف ضمير عائ ى الحال من المضمر في الك ل عل في  وانتصاب أف
  .انتهى. حساٌم يشبه العقيقة غير منفل وال منفطر: الحال ما في الكاف من معنى التشبيه، والتقدير

  
ل    : وأراد. إلخ، يعني سهامًا جعل نصالها بمنزلة الورق في خفتها" وآالورق الخفاف: "وقوله هاٌم مث بعض سالحي س

  .الورق الخفاف بكسر الخاء، جمع خفيف ضد الثقيل
  

  .حدها، بفتح الغين المعجمة وسكون المهملة: وغربها. يعني قوسًا" غربوذات : "وقوله
  

  .الميالن: و االزورار. جمع شرعة بكسر فسكون، وهي األوتار: و الشرع، بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المهملة
  

  .وآلما مالت عنه وبعدت آان أمضى لسهمها وأنفذ. هي محنية ففيها ميٌل عن وترها: يقول
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ه . يعني رمحًا طويالً " ومطرد الكعوب: "وقوله ه : وآعوب ا . رؤوس أنابيب تقامتها  : و اطراده ا واس و األحص،  . تتابعه

  .األملس الذي ال لحاء عليه وال عقدة: بمهملتين
  

ك  : يقول. وشبه سنانه بالنار لصفائه وحدته. و الصدق، بفتح الصاد، وهو الصلب المستقيم إذا نظرت إليه ليًال أضاء ل
  .م، فكأنه نارالظال

  
  .وقد تقدمت ترجمة عنترة في الشاهد الثاني عشر من أوائل الكتاب

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السبعون بعد الخمسمائة

  الوافر 
  أحب إلى فزارة من فزار  بلى أير الحمار وخصيتـاه

  
  .لما تقدم قبله، وسيأتي ما يتعلق به قريبًا

  
  : ة، وهيوالبيت من أبياٍت ثالثة للكميت بن ثعلب
  إذا خيرت تخطئ في الخيار  نشدتك يا فزار وأنت شـيٌخ
 أحب إليك أم أدير الحمـار  أصيحانيٌة أدمت بـسـمـٍن

 أحب إلى فزارة من فـزار  بلى أير الحمار وخصـيتـاه

ا أسألك   : نشدتك باهللا، أي: نشدتك، أراد: وقوله ي عم ال أيضاً  . ذآرتك به واستعطفتك به، لتخبرن دتك اهللا من  نش : ويق
اب نصر ة. ب أ ضد الصواب : وجمل ن الخط يخ، م ٍع صفة لش ي محل رف ه: و إذا. تخطئ ف ار. ظرف ل و : والخي ه
  .االختيار

ه ت: "وقول يحانية أدم يحانية " أص تفهام، و ص زة لالس خ، الهم ذوف، أي : إل فة لموصوف مح يحانية: ص رة ص . أتم
يحاني ة : والص روف بالمدين ٌر مع ال. تم بٌش، ا: ويق ان آ ل    آ ه، وقي بت إلي ٍة فنس د بنخل ين، ش يحان بمهملت مه ص : س
  .صيحانية

ان أو      : بالبناء للمفعول من اإلدام، يقال: و أدمت ًا آ ه، مائع دم ب ا يؤت أدمت الخبز، إذا أصلحت إساغته باإلدام، وهو م
  .جامدًا

هذا يشكل على اتفاقهم بأنها ال و .قد وقعت بلى هنا جوابًا لالستفهام المجرد من النفي وشبهه" بلى أير الحمار: "وقوله
ي  . يجاب بها اإليجاب زارة   . وقد وقع مثله في أحاديث من صحيحي البخاري ومسلم، نقلها ابن هشام في المغن و ف وبن

  .يرمون بأآل أير الحمار

ادرٍ : "المثل السائر: وقد بين مثله الجاحظ في مساوي البخل من آتاب المحاسن والمساوي قال و ، وه "هو أبخل من م
ه،  . رجٌل من بني هالل وبلغ من بخله أنه آان يسقي أبله فبقي في أسفل الحوض ماٌء قليل، فسلح فيه ومدر الحوض ب

  .فسمي مادرًا

ر   : وذآروا أن بني فزارة وبني هالل تنافروا إلى أنس بن مدرك، وتراضوا به، فقالت بنو هالل تم أي يا بني فزارة أآل
  .لم نعرفه: فقال بنو فزارة. الحمار
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زاري في بعض        : وآان سبب ذلك أن ثالثة اصطحبوا ار وحش، ومضى الف فزاريٌّ، وتغلبيٌّ، وآالبيٌّ، فصادفوا حم
  .قد خبأنا لك حصتك فكل: حوائجه، فطبخا وأآال وخبئا للفزاري أير الحمار، فلما رجع قاال له

ال ا، وق ام إليهم ذ السيف وق يغه، فجعال يضحكان، ففطن وأخ ل يأآل وال يس ا  :وأقب ا فامتنع ه وإال قتلتكم أآالن من لت
منكم يا بني هالل من سقى إبله فلما رويت سلح في   : فضرب أحدهما فقتله، وتناوله اآلخر فأآل منه فقالت بنو فزارة

  .الحوض ومدره بخًال

  .فنفرهم أنس بن مدرك على الهالليين، فأخذ الفزاريون منهم مائة بعير، وآانوا تراهنوا عليها

 الطويل : ل، يقول الشاعروفي بني هال

 بني عامٍر طرًا لسلحة مـادر  لقد جللت خزيًا هالل بن عامر
 العشـائر بني عامر أنتم شرار  فأفٍّ لكم ال تذآروا الفخر بعدها

  
  .هذا ما أورده الجاحظ، ونقله حمزة األصفهاني، والميداني، والزمخشري في أمثالهم

  
ه . عسي أسديشاعر إسالميٌّ فق: و الكميت بن ثعلبة ر  : ويقال ل ن         . الكميت األآب ن نضلة ب ل ب ن نوف ة ب ن ثعلب وهو اب

  .وه جد الكميت بن معروف بن الكميت األآبر. األشتر بن حجوان بن فقعس األسدي
  

  الطويل : وهو القائل في قصة ابن دارة، وقتله
  محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا  فال تكثروا فيها الضجـاج فـإنـه

  
ره ممن اسمه آميت              -عر الكميت ابن ابنه ومن ش ات الشعراء غي ذآر الجمحي في طبق م ي رد، ول وان مف :  -وله دي

  الطويل 
  إذا أضمرته األرض ما اهللا صانع  فقلت له تاللـه يدري مـسـافـٌر

  
ن حجر في قسم المخضرمين من          د أورده اب ه، وق اإلصابة  أسلم في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يجتمع مع

  .عن أبي عبيدة والمرزباني
  

  .وهو أسديٌّ أيضاً . وأما الكميت بن زيد مادح آل البيت فقد تقدمت ترجمته في الشاهد السادس عشر من أوائل الكتاب
  .وأما أنس بن مدرآة الخثعمي فهو من الصحابة رضي اهللا عنهم

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والسبعون بعد الخمسمائة

  ه ارتجاج الوطبيرتج أليا
  

  .أليان في تثنية ألية، من ضرورة الشعر، والقياس أليتان: على أنه قيل
  

الوا      : قال أبو حاتم: قال القالي في المقصور والممدود ين، فق ة في االثن ان  : ربما حذفت العرب هاء التأنيث من ألي أليت
  .وأليان

  
  الرجز : وأنشدونا

 فـي رآـبظعينٌة واقفٌة   آأنما عطية بـن آـعـب
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    يرتج ألياه ارتجاج الوطب
  

يئاً       ا ش زد عليه م ي ة ول ات الثالث ال الجواليقي في شرح أدب الكاتب     . وأورد أبو زيد في نوادره هذه األبي ة : ق : الظعين
  .سقاء اللبن: والوطب. االضطراب: و االرتجاج. أصحاب اإلبل: والرآب. المرأة

  
. آفله عظيم رخٌو يرتج، لعظمه ورخاوته، ارتجاج الوطب، وهو زق اللبنوصفه بأن : قال ابن السيد في شرحه أيضًا

  الطويل : وهذا آقول اآلخر. اضطرابه: وارتجاجه
 ضريرها ولكن أعجازًا شديدًا  فأما الصدور ال صدور لجعفٍر

  
  .ضررًا ومشقة: قوتهم ليست في صدورهم، إنما هي في أآفالهم، فهم يلقون منها ضريرًا، أي: يقول

  
ا        : وآان يجب أن يقال. المرأة، سميت بذلك ألنه يظعن بها: الظعينةو  ل مظعون به ا في تأوي اء، ألنه ر ه ين بغي . ظع

امرأة قتيل وجريح، ولكنها جرت مجرى األسماء  : وفعيل إذا آان صفة للمؤنث في تأويل مفعول آان بغير هاء، نحو
  .حتى صارت غير جاريٍة على موصوف، آالذبيحة والنطيحة

  
  .فها بأنها واقفٌة في رآب ألنها تتبختر إذا آانت آذلك وتعظم عجيزتها لتري حسنهاووص

  
  المتقارب : أال ترى إلى قول اآلخر

  وتربط في عجزها مرفقه  تخطط حاجبها بـالـمـداد

ل هذا إذا آان جاريًا على موصوفه آم: وفعيل إذا آان صفة للمؤنث في تأويل مفعول آان بغير هاء، أقول: قوله  .ا مث
ذآر        بس بالم ئال يلت ث ل ب التأني ذآور فيج ر م وف غي ان لموص ا إذا آ اس   . فأم ى القي ا واردٌة عل ة هن   .فظعين

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

 الرجز : وأنشد بعده

  ظرف عجوٍز فيه ثنتا حنظل  آأن خصييه من الـتـدلـدل
  

  .لما تقدم قبله
  

ال  ه، ق يبويه ومثل ة خصي ال    : س ي أن خصيين تثني ي الكالم، يعن تعمل ف ى الواحد المس ه عل م يثن ال خصيان ل من ق
  .يستعمل في الكالم

  
  .خصية: هما الخصيان، فإذا أفردت أدخلت الهاء، فقلت: وتقول: ومثله قول ثعلب، قال في فصيحه

  
  الرجز : ومن أبيات أدب الكاتب. وهو في نوادر أبي زيد
  أن طال خصياه وقصر زبه  لـه ال أحـبـهقد حلفت بال

  
  .قصر، بضم الصاد، فسكنه: أراد
  

ال  ه ق ل، أن ي شرح الفصيح عن الخلي ي ف ام المرزوق ل اإلم وا  : ونق ا أنث إذا ثنوه ردة، ف ا دامت مف الخصية تؤنث م
  .وذآروا

  
الوا  أجمعت العرب على إثبات الهاء في و : ونقل اللبلي في شرحه أيضًا عن ابن خالويه، قال إذا   : احدها، فق خصية، ف

  .خصيتان: ومنهم من يقول. الخصيان بغير هاء، وهي المختارة: ثنوا، فمنهم من يقول
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ال  . فمن أثبت الهاء في االثنين فال سؤال معه في الفرع على األصل: قال ى لفظ من       : ومن ق اه عل ا الخصيان، بن هم
ذه    هما األنثيان، ألن األنثيين ال واحد لهما من لفظه: قال ك أسقطها من ه   .ما، فلما لم تلحق العالمة في األنثيين في ذل

الوا     : قال أبو حاتم: وقال القالي في المقصور والممدود ين من الخصية، فق : وربما حذفت العرب هاء التأنيث في االثن
  .هاءال يقال للواحد خصي بغير : قال أبو زيد: ثم قال. وأنشد هذين البيتين عن أبي زيد. خصيتان وخصيان

  
ال  وآي، ق ي تصريف المل ازني ف ان الم و عثم ال أب ذا ق ى الصالء  : وآ ا عل وا بهم م يجيئ ة، فل ا الصالبة والعباي وأم

  .خصيتان: خصيان لم يجئ على الواحد، ولو جاء على الواحد ، لقالوا: والعباء، آما أنهم حين قالوا
  

ا  : وقال ابن جني في شرحه و جاءت          العباية والصالية بنيت في أول أحواله ذآر، ول ى الم م تجئ عل ى التأنيث ول عل
ة، في أول      : عباءة وصالءة، آما أن خصيان لو جاء على خصية، لقيل: عليه، لقالوا ى التثني ي عل ه بن خصيتان، ولكن

  .أحواله، وإن آانت فرعًا، آما بنيت العباية على التأنيث في أول أحوالها، وإن آانت فرعًا
  

ة   . خصيان: خصٌي، قال: ومن قال. خصيتان: خصية، قال: فمن قال. وخصٌي خصية: يقال: قال أبو العباس ه ألي ومثل
  .أليان: ألي، قال: ومن قال. أليتان: ألية، قال: فمن قال. وألي

  
  : قال الراجز

  يرتج ألياه ارتجاج الوطب
  

  الطويل : وقال آخر
 أتؤخذ جاراتي وجارك سالم  أخصيي حماٍر بات يكدم نجمًة

  
  الرجز : وقال آخر

  يا بأبي خصياك من خًصى وزب
  

  : وقال آخر
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  آأن خصـييه مـن الـتـدلـدل

  
  .فتثنى الخصي على خصيين

  
  .وإلى هذا ذهب أبو القاسم علي بن حمزة البصري فيما آتبه على إصالح المنطق

  
  .صيتيه، وال تكسر الخاءما أعظم خصيته خ: تقول: قال ابن السكيت في إصالحه

  
  : قال الراجز

  آأن خصييه من التدلدل
  

  .الواحدة خصية
  

  الرجز : وقالت امرأة من العرب
 إذا رأيت خصيًة معلقـه  لست أبالي أن أآون محمقه

  
الواحدة من الخصيتين خصية، ومن الخصيين   . هذا قوٌل أصاب في بعضه وسها في بعضه: وقال أبو القاسم المذآور

  .خصي
  

  : قال الراجز
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  يا بأبي خصياك من خًصى وزب  يا بأبي أنت ويا فـوق الـبـيب
  

  الطويل : وقال الفرزدق
  بخصيي لئيٍم واست عبٍد تعادله  أتاني على القعساء عادل وطبه

ال               ي في شرح الفصيح، ق ه اللبل ه عن ا نقل وادره آم اني في ن ي اللحي و الحسن عل  حكى : والسابق إلى هذا المذهب أب
رب     الم الع ن آ ى م اء مثن ا ج اني فيم يان       : اللحي ان، وخص ان وأليت ة ألي ي التثني ية، وف ة وخص ي، وألي ي وخص أل

  .هما لغتان: وخصيتان، قال

ال    ه ق يباني أن دتان  : والخصيان . البيضتان : الخصيتان : ونقل ابن السكيت في إصالح المنطق عن أبي عمٍرو الش الجل
  .ت الشاهدوأنشد البي. اللتان فيهما البيضتان

ه   : و ظرف العجوز. تحرك الشيء المعلق واضطرابه: التدلدل: قال شارح أبياته ابن السيرافي الجراب الذي تجعل في
  .وظرف العجوز خلٌق فيه تشنج لقدمه. خبزها وما تحتاج إليه

ين في جراب         ين في الصفن بحنظلت ه، وشبه األنثي ال المر  . شبه جلد الخصية به للغضون التي في ذا ق ذا  : زوقي وآ ه
  .البيت أن يكون شاهدًا للصفن أولى، ألنه شبه موضع البيضتين بظرف جراب، والبيضتين بالحنظلتين

  .وهذا التأويل وإن أمكن حمله في البيت هنا، فال يمكن حمله في األبيات السابقة

ونسبهما أبو سهل  . المجاشعي وقد تقدم في الشاهد الثامن واألربعين بعد الخمسمائة من با العدد أنهما من رجٍز لخطاٍم
  .وقيل قائلهما دآين. الهروي في شرح الفصيح إلى جندل

 : وأنشد قبلهما

 من الرضا جنعدل التكتل  رخو يد اليمنى من الترسل
  

  .مر فالن يتكتل، إذا مر وهو يقارب الخطو ويحرك منكبيه: ويقال
  

  : وأنشد الشعر هكذا. الهذليةهذان البيتان لشماء : قال السيرافي: وقال اللبلبي في شرحه
  هل أنت من هذا مخلٍّ أحبلي  تقـول يا رب ويا رب هـل
 أو ارم في وجعائه بـدمـل  إما بتطلـيٍق وإال فـاقـتـل
 ظرف عجوٍز فيه ثنتا حنظل  آأن خصييه من الـتـدلـدل

  
ه حن          دة استه بظرف عجوٍز في ان شبه خصييه في استرخاء صفنهما، حين شاخ واسترخت جل وخص العجوز   . ظلت

  .ألنها ال تستعمل الطيب وال تتزين للرجال فيكون في ظرفها ما تتزين به، ولكنها تدخر الحنظل ونحوه من األدوية
  

  .ويحتمل الشعر أن يكون مدحًا في وصف شجاع، ال يجبن في الحرب فتتقلص خصيتاه
  
ر وأسن، و     . ويحتمل أن يكون هجوًا: قال د آب يخًا ق ال  ووجهه أن يصف ش ذلك ق ٌق     : ل ا خل ظرف عجوز، ألن ظرفه

ه        ي في ه، للغضون الت د الخصية ب ذآره العجوز      . منقبض، فيه تشنج لقدمه، فلذلك شبه جل ى أن يكون هجوًا، ل واألول
  .والحنظلتين، مع تصريحه بذآر الخصيتين

  
ا    مزودها : وظرف العجوز: قال. من التهدل، وهو استرخاء جلدة الخصية: ويروى: قال التدميري ذي تخزن متاعه ال

  .العلقم: نباٌت معروف، ويقال: والحنظل. فيه
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  .الثوم: الحنظل ها هنا: وروي عن أبي حاتم أنه قال

  
  : وقوله إن الشعر لشماء الهذلية ينافيه أوله. وتقدم ما فيه

  تقول يا رب ويا رب هل
  

  : وقوله
  لست أبالي أن أآون محمقه

  
  .دًا أحمقأحمقت المرأة، إذا ولدت ول: يقال
  

معنى الشعر أن هذه المرأة، آانت تالعب ابنًا لها صغيرًا وترقصه، وتنظر في أثناء ذلك إلى خصيتيه  : قال التدميري
ت رًا، فقال ه ذآ رح بكون ة، أي: فتف ا محمق ون أن ى، وأن أآ ذآور، أن يكون أوالدي حمق دت ال الي إذا ول د : لست أب أل

  .راهيًة لهنوذلك آله فرارًا من البنات، وآ. الحمقى
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والسبعون بعد الخمسمائة

  البسيط 
  آأنه وجه ترآيين إذ غضبا

ى من         راد في المضاف أول على أنه إذا أضيف الجزءان لفظًا ومعًنى إلى متضمنيهما المتحدين بلفظ واحد، فلفظ اإلف
ٍد جزء       لفظ التثنية، آما في البيت، فإن ترآيين متضمنان ولفظهما مت إن وجه آل أح ان، ف حد، لجزأيهما، وهما الوجه

ه     و الوج رد، وه ظ المف يف بلف ا أض يف إليهم ا أض ه، فلم ول . من ن أن يق ى م ذا أول رآيين : وه ا ت ه وجه   .آأن
راد ن اإلف ى م ه أول ال. وجمع و ق رآيين : فل ه ت ن وج ى م رآيين أول وه ت ه وج ه. آأن ل آالم ذا محص   .ه

ٌء واحد، ال ينفصل آالرأس، واألنف واللسان، والظهر، والبطن، والقلب، فإنك وإيضاحه أن آل ما في الجسد منه شي
ا  ". فقد صغت قلوبكما: "الجمع، وهو األآثر نحو قوله تعالى: أحدهما: إذا ضممت إليه مثله، جاز فيه ثالثة أوجه وإنم

ع       ا جم ة ألنه راد التثني الجمع، والم روا ب بس . عب ذا ال يل ولهم    . وه وع بق ذا الن بهوا ه ا : وش ن فعلن   .نح
ين    : ما أحسن وجوههما، فقال: وسألت الخليل عن: قال سيبويه ول االثن ة ق ذا بمنزل ا   : ألن االثنين جميع، وه نحن فعلن

  .ذاك، ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردًا، وبين ما يكون شيئًا من شيء

ا، ونحن   : ضع االثنين، آما يقول االثنانما أحسن وجوه الرجلين الجمع مو: يريد أنهم قد استعملوا في قولهم نحن فعلن
  .إنما هو ضميٌر موضوٌع للجماعة

ى واحد   . وإنما استحسنوا ذلك لما بين التثنية والجمع من التقارب، من حيث آانت التثنية عددًا ترآب من ضم واحٍد إل
  .ن جميعألن االثني: وأول الجمع وهو الثالثة، ترآب من ضم واحٍد إلى اثنين، فلذلك قال

الوا في رجل رجالن، وفي        " ولكنهم أرادوا أن يفرقوا: "وقوله ة، فق إلخ، معناه أنهم أعطوا المفرد حقه من لفظ التثني
ولهم  ي ق ا ف ة العلي ك أهل اللغ م يفعل ذل ان، ول ٍه وجه ى : وج ك أن الوجه المضاف إل رجلين، وذل ا أحسن وجوه ال م

دة      فإذا ثنيت الثان. صاحبه إنما هو شيٌء من شيء ه في الع د أن يكون وفق ي منهما علم السامع ضرورًة أن األول ال ب
ه  ي مضاف ومضاف إلي ين متالصقتين ف أتوا بتثنيت ة أن ي وا األول آراه م . فجمع ان مجرى االس والمتضايفان يجري

ين تثنيت    : الواحد، فلما آرهوا أن يقولوا روا  ما أحسن وجهي الرجلين، فيكونوا آأنهم قد جمعوا في اسم واحد ب ين، غي
بس في وضع                  وا الل ا أمن ين، فلم ر من وجه ين أآث ه ال يكون لالثن م محيط بأن ع، إذ العل ى بلفظ الجم لفظ التثنية األول

  .آذا في أمالي ابن الشجري. الوجوه موضع الوجهين، استعملوا أسهل اللفظين
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  .وهذا علة البصريين

ى  إنما خص هذا النوع بالجمع، ألن الشيء الوا: وقال الفراء حد منه يقوم مقام الشيئين، حمًال على األآثر، فإذا ضم إل
  .ذلك شيٌء مثله، آان آأنه أربعة، فأتى بلفظ الجمع

  .وهذا معًنى حسٌن من معاني الفراء

رأس . وهذا من أصول الكوفيين: قال ابن يعيش . ويؤيده أن ما في الجسد منه شيء واحد، ففيه الدية آاملًة آاللسان وال
  .شيئان آالعين فإن فيه نصف الديةوأما ما فيه 

وفي قراءة ": والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: "قال في تفسيره، عند قوله تعالى. وهذه عبارة الفراء، نقلناها تبرآًا
ق اإلنسان إذا ذآر      " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما: "عبد اهللا وإنما قال أيديهما ألن آل شيٍء موحد من خل
ه . قد هشمت رؤوسهما، ومألت ظهورهما وبطونهما ضرباً : إلى اثنين فصاعدًا جمع، فقيل مضافًا د صغت   : "ومثل فق
  ".قلوبكما

ا     : وإنما اختير الجمع على التثنية ألن أآثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في اإلنسان   ين فلم رجلين، والعين دين، وال الي
  .ثنيةجرى أآثره على هذا ذهب بالواحد منه مذهب الت

رجلين   ول لل ا       : وقد يجوز هذا فيما ليس من خلق اإلنسان، وذلك أن تق رأتين، وخرقتم د ام اءآما، وأنت تري ا نس خليتم
  .وآلٌّ سواء. وإنما ذآرت ذلك ألن من النحويين من آان ال يجيزه إال في خلق اإلنسان. قمصكما

الوا    وجروا على هذا السنن في المن: وآذا قال ابن الشجري في هذا، قال ا،    : فصل عن الجسد، فق د اهللا في أعمارآم م
  .ضع رحالهما: ومثله في المنفصل فيما حكاه سيبويه. ونسأ اهللا في آجالكما

  .آذا في الشرح أيضًا: أقول

ه   ل آتاب ي أوائ يبويه ف اه س األمر : وحك ا بالماضي ال ب عا رحالهم ال. وض الوا: ق ي  : وق د رحل ا، يري عا رحالهم وض
  .وضعت رحلي الراحلتين: أن يقولوحد الكالم . راحلتين

  .ضع رحالهما وغلمانهما، وإنما هما اثنان: زعم يونس أنهم يقولون: وقال في أواخر آتابه

ة، ال              ه واجب ه إذا ثنيت المضاف إلي د والرجل فتثنيت ين آالي ان اثن إن آ هذا حكم ما آان منه في الجسد شيٌء واحد، ف
ول . يجوز غيرها ا، وقطعت أ   : تق أت عينيهم و قلت    فق ا، ألنك ل بس بأنك أوقعت الفعل       : ذنيهم ا اللت ا، وآذانهم أعينهم

  .باألربع

اع القطع        " فاقطعوا أيديهما: "فقد جاء في القرآن: فإن قيل ذا يوجب بظاهر اللفظ إيق دان، فه فجمع اليد، وفي الجسد ي
  .ود رضي اهللا عنهوآذلك هي في مصحف عبد اهللا بن مسع. فالجواب أن المراد فاقطعوا أيمانهما. باألربع

فلما علم بالدليل الشرعي أن القطع محله اليمين وليس في الجسد إال يميٌن واحدة، جرت مجرى آحاد الجسد، فجمعت   
  .آما جمع الوجه، والظهر، والبطن

ما أحسن رأسهما، وضربت ظهر   : ولم يذآر سيبويه هذه المسألة، وذلك نحو قولك. اإلفراد: الثاني من الوجوه الثالثة
ان أخف      راد إذ آ أتي بلفظ اإلف   .الزيدين، وذلك لوضوح المعنى، إذ لكل واحد شيٌء واحد من هذا النوع، فال يشكل، ف

ين   : وقد يجوز أن تقول في الكالم: قال الفراء في تفسير تلك اآلية ى اليم السارق والسارقة فاقطعوا يمينهما، ألن المعن
 الوافر : من آل واحٍد منهما، آما قال الشاعر
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 فإن زمانكم زمٌن خمـيص  آلوا في نصف بطنكم تعيشوا
  

  البسيط : وقال اآلخر
  قد عض أعناقهم جلد الجواميس  الواردون وتيٌم فـي ذرا سـبـٍأ

  
  .ذرا بالفتح أراد موضعًا: ذرا بالضم جعل سبأ جبًال، ومنقال: من قال

  
  .ائتني برأس شاتين، ورأسي شاة: ويجوز في الكالم أن تقول

  
  .برأس شاتين فإنك تريد به الرأس من آل شاة: وإذا قلت. رأسي شاة فإنما أردت رأس هذا الجنس: ا قلتفإذ
  

  : قال الشاعر في ذلك
  مستهدٌف لطعاٍن غير تذبيب  آأنه وجه ترآيين قد غضبا

ه " رأسي شاة: "وقوله ن خل   . هذه مسألة زائدة على ما ذآروا في هذا الباب، استفيد جوازها من ال اب رأ بعض   : فق وق
ل   . باإلفراد" فبدت لهما سوءتهما: "القراء م يق والعجب من ابن الشجري في حمله اإلفراد على ضرورة الشعر، فإنه ل

 : وأنشدوا شاهدًا عليه. وال يكادون يستعملون هذا إال في الشعر: قال. أحٌد إنه من قبيل الضرورة

  البيت . . . . . . . . . . . . .  آأنه وجه ترآيين قد غضـبـا
  

  .وذبب في الطعن والدفع، إذا لم يبالغ فيهما. دفع عنه: ذب فالٌن عن فالن: وقال في آخره
  

  .وتبعه ابن عصفور في آتاب ضرائر الشعر، والصحيح أنه غير مختص بالشعر
  

  .وقد يثنون ما يكون بعضًا لشيء: قال سيبويه. وهذا على األصل وظاهر اللفظ. التثنية: الثالث
  

  .ما أحسن رأسيهما: يونس أن رؤبة آان يقولزعم 
  

ة      3الرجز : وقال الراجز ك اآلي راء في تفسير تل ال الف ا   : ظهراهما مثل ظهور الترسين ق د يجوز تثنيتهم و   . وق ال أب ق
  الكامل : ذوئب الشاعر

  آنوافذ العبط التي ال ترقع  فتخالسا نفسيهما بنـوافـٍذ
  

ون      ومن العرب من يعطي  : وقال ابن الشجري ة، فيقول ه من التثني ه آل ذا حق ا،     : ه ضربت رأسيهما، وشققت بطنيهم
  .وعرفت ظهريكما، وحيا اهللا وجهيكما

  
  الطويل : فمما ورد بهذه اللغة قول الفرزدق

  بما في فؤادينا من الشوق والهوى
  

  : وقول أبي ذؤيب
  البيت . . . . . . . . . . . . . .  فتخالسا نفسـيهـمـا بـنـوافـٍذ

  
  .جمع العبيط، وهو البعير الذي ينحر لغير داء: بطعناٍت نوافذ آنوافذ العبط: اراد
  

  .والجمع في هذا الباب هو الجيد المختار، وبه نزل القرآن العظيم
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  .والبيت الشاهد قافيته رائية ال بائية

  
وهذه عشرة أبيات بعد ستٍة من . وهو من قصيدة عدتها ستة عشر بيتًا للفرزدق، هجا بها جريرًا تهكم به وجعله امرأة

  : أولها
 بشاعٍر حوله درجـان مـخـتـمـر  مما تأمرون عبـاد الـلـه أسـألـكـم
 أني على العقب خراٌج من الـقـتـر  لئن طلبتم به شأوي لـقـد عـلـمـت
 مقنٌع حين يلقى فـاتـر الـنـظـر  وال يحامي على األنساب مـنـفـلـٌق

  وخشخشت أي حفيف الريح في العشر  نـتـهـاهدرت لما تلقتـنـي بـجـو
 آمنخر الثور معكوسًا من الـبـقـر  ثم اتقتنـي بـجـهـٍم ال سـالح لـه

 ذي ساعدين يسمـى دارة الـقـمـر  معلنكس الكين مجـلـوٍم مـشـافـره
 مستهدٌف لطعاٍن غير مـنـجـحـر  آأنه وجه تـرآـيين قـد غـضـبـا

 يكـاد يوقـد نـارًا لـيلة الـقــرر  فـلـقـتآأن رمانًة في جوفـه انـ
 والطاعن األول الماضي من الظفـر  هل يغلبن بظرها أيري إذا اطـعـنـا
 الـكـمـر وأنت أخت آليٍب عـيبة  إني لقومي سنـاٌن يطـعـنـون بـه

ه : استفهامية، و عباد اهللا: إلخ، ما" ما تأمرون عباد اهللا: "قوله ه   : مناًدى، والباء من قول ق بقول أمرون،  : بشاعر متعل ت
  .وأراد بالشاعر جريرًا. أو هو بمعنى عن متعلق بأسألكم

رأة، أي        : و مختمر ه، اسم فاعل من اختمرت الم ة ل رأة         : صفة ثاني ه الم وٌب تغطي ب ار بالكسر، وهو ث لبست الخم
ى لشاعر   : وجملة. رأسها رأة    . حوله درجان صفٌة أول ه ام ى أن درج بالضم، و  : نسبه إل ة     وال ب، آالحق هو وعاء الطي
  .والعلبة

إن : يقول. الغاية والسبق: و الشأو، بفتح الشين وسكون الهمزة. إلخ، به أي بهذا الشاعر" لئن طلبتم به شأوي: "وقوله
  .أردتم منه أن يبلغ غايتي، أو يسبقني

ة   ة للقسم، وجمل ئن موطئ ي ل الم ف د علمت: وال دل عل  : لق م، وجواب الشرط محذوف ي ه جواب القسمجواب القس . ي
  .وعلى بمعنى مع. وفاعل علمت ضمير شاعر، والمراد به امرأة

ه األول  : و العقب، بفتح العين وسكون القاف د جري ة خارج  : و الخراج . جري الفرس بع اف    . مبالغ تح الق ر، بف و القت
ار،      ال يمكن أن تبلغ شأوي فضًال عن السبق، فإنها تعلم أني : يقول. الغبار: والمثناة الفوقية ا خرجت من الغب رًا م آثي

ر، فكيف أآون في      . إذا آان أحٌد سابقًا، شققت غباره، فسبقته وخرجت من غباره: أي وهذا بعد التعب والجري الكثي
  .أول جرٍي

. االنشقاق : واالنفالق. ذاٌت لها انفالق، وهو آناية عن ذات الفرج: ، أراد بالمنفلق"وال يحامي على األحساب: "وقوله
ول، من اللقي   : و يلقى. وحين متعلق بمقنع. ات قناعذ: ومقنع اتر النظر، أي  . بالبناء للمفع ذه  . ضعيف النظر  : وف وه

ي   : "وقوله. األوصاف الثالثة من أوصاف النساء ا تلقتن يم    " هدرت لم ة، بضم الج خ، الجون ة، ودرج الطيب  : إل . العلب
ق، أي  . صوت السالح ونحوه: والخشخشة ريح  خشخشته آ : وحفيف مفعول مطل ة    . حفيف ال ف، بالحاء المهمل والحفي

  .وفاءين، وهو صوت الريح إذا مرت على األشجار

  .صوت شقشقة الجمل: و الهدير. شجر عظيٌم له شوك: و العشر، بضم ففتح

ول جار،   : يق ارة باألش ريح الم ًا ضعيفًا آصوت ال ان صوتها مؤنث ا، وآ ان سالحها جونته اربتي وآ رزت لمح ا ب لم
  .ل الهائج فأدهشتهاهدرت عليها آالفح
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م  " ثم اتقتني بجهٍم ال سالح له: "وقوله خ، الجه ا       : إل ة عن فرجه ا آناي يظ الثخين، وهو هن وأراد بالسالح الشعر   . الغل
ذ    : والعكس. النابت حوله، وشبهه بمنخر الثور حالة آونه معكوسًا ذل، وحينئ ه لي أن يشد حبٌل في منخره إلى رسغ يدي

  .بعيروأصله في ال. يرى شقه أوسع

  .هو الكثير اللحم: وقال شارح ديوانه. الكثيف المجتمع: ، المعلنكس"معلنكس الكين: "وقوله

  .حرفه: جمع شفر بالضم على خالف القياس، وشفر آل شيء: و المشافر. لحم الفرج من داخل: و الكين، بالفتح

علنكس ومجلوم آالهما بالجر صفتان  وم. المقصوص شعره بالجلم بفتح الجيم والالم، وهو المقص ونحوه: و المجلوم
ه  ذا قول م، وآ ة : لجه اعدين، وجمل خ : ذي س مى إل كتين، أي . يس اعدين األس اعدين  : وأراد بالس ماهما س ه، وس حرفي
  .لغلظهما وطولهما

رآيين : "وقوله خ، أي " آأنه وجه ت رج      : إل ه الف راد ب م، الم ك الجه أن ذل ه بوجه ترآي      . آ ه من راك  . شبه آل فلق واألت
ا غالظ الو بيه        : وإذا. جوه، عراضها، حمره ى التش أن من معن ا في آ ه م تد وجوههم     . ظرٌف عامل د غضبهم تش وعن
  .حمرًة

الى  : وروى الفراء وغيره ه تع أيحب أحدآم أن يأآل لحم     : "قد غضبا فتكون الجملة حاًال من ترآيين، على طرز قول
  ".أخيه ميتًا

  .انتصب: واستهدف، أي: حب العبابقال صا. ومستهدف صفة لوجه، وهو اسم فاعل من استهدف

 الكامل : قال النابغة في صفة فرج

 مقرمـد رابي المجسة بالعبير  وإذا طعنت طعنت في مستهدٍف
  

  .عريض: وشيء مستهدٍف، أي
  

ان، بالكسر ًا: و الطع ًا وطعان الرمح طعن ه ب تهدف. مصدر طعن الرفع صفة لمس ر ب م فاعل من : و النجحر. وغي اس
الدخل : انجحر، أي ة، يق يم وسكون المهمل ه، أي: حجره، بضم الج انجحر: أجحرت ى أن دخل جحره، ف ه إل   .ألجأت

رر . يشعل: و يوقد. إلخ، يريد أن داخل ذلك الفرج محمرٌّ شديد الحرارة" آأن رمانة: "وقوله رة بالضم   : و الق : جمع ق
  .البرد، آغرفة وغرف

  
والمرأة . لحمة بين شفري الفرج تقطعها الخاتنة: و البظر. خفيفةإلخ، يغلبن مؤآد بالنون ال" هل يغلبن بظرها: "وقوله

ا، واأللف ضمير      : ومنه قولهم في الشتم. بظراء: التي لم يختن بظرها، يقال لها ا أصله، تطاعن يا ابن البظراء واطعن
  .البظر واألير

  
الظفر ويغلب       : إلخ، أي" والطاعن األول: "وقوله ذهب ب ذي ي دأ      وم. من يطعن أوًال هو ال ذي يب ذآر هو ال وم أن ال عل

  .بالطعن لألنثى
  

  .ويطعنون بضم العين. إني لقومي آالسنان يطعنون بي نحور األعداء: إلخ، يقول" إني لقومي سناٌن: "وقوله
  

ة  : وأنت. إلخ، هذا التفاٌت من الغيبة إلى الخطاب" وأنت أخت: "وقوله دأ، وعيب ره، وأخت  : مبت اًدى : خب ا جعل   . من لم
  .يا امرأًة من قبيلة آليب: يا أخت آليب، أي: أة، قال لهجريرًا امر

  
الفتح ة، ب اب: والعيب ه الثي رٌج صغير توضع في ر. خ ذآر  : والكم و ال ع قصبة، وه ين، آقصب جم رٍة بفتحت ع آم جم

  .واألير، وأصله الحشفة، ويطلق عليه مجازًا، تسمية للكل باسم الجزء
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  .ن من أوائل الكتابوترجمة الفرزدق قد تقدمت في الشاهد الثالثي
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والسبعون بعد الخمسمائة

ة المضاف في    : وهو من شواهد س الرجز ظهراهما مثل ظهور الترسين على أنه قد جمع بين اللغتين، فإنه أتى بتثني
  .ظهراهما، وبجمعه في ظهور الترسين

  .ين من آتابهواستشهد به سيبويه على تثنية المضاف على األصل، في موضع

في الربع األول، في باب ما جرى من األسماء التي من األفعال وما أشبهها، من الصفات التي ليست  : الموضع األول
  .وتقدم نقل آالمه في البيت الذي قبل هذا. بفعٍل

هو مثنى آما هذا باب ما لفظ به مما : أول الربع الرابع بين أبواب جموع التكسير، في باب ترجمته: والموضع الثاني
ك          : قال. لفظ بالجمع ك قول رد من صاحبه، وذل ا بعض شيٍء مف ٍد منهم ا أحسن رؤوسهما    : وهو أن يكون آل واح م

ا  ن عواليهم الى . وأحس ارك وتع ال اهللا تب ا  : "ق د صغت قلوبكم ى اهللا فق ا إل اقطعوا  "، "إن تتوب ارقة ف ارق والس والس
  .وبين ذا فرقوا بين المثنى الذي هو شيٌء على حدة". أيديهما

ة : نظيره قولك: وقال الخليل ذين       . فعلنا، وأنتما اثنان، فتكلم به آما تكلم به وأنتم ثالث يئين الل د قالت العرب في الش وق
الوا        ا ق الوه آم ٌع، فق ة جم اولوا في ذا، ألن التثني : آل واحٍد منهما اسٌم على حدة وليس واحٌد منهما بعض شيء، آما ق

  .فعلنا

ون    : إلى أن قال. ضع رحالهما وغلمانهما، وإنما هما اثنان: ونزعم يونس أنهم يقول م يقول ونس أنه ضربت  : وزعم ي
  .وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة أيضًا، أجروه على القياس. رأسيهما

 الرجز : قال هميان بن قحافة

  ظهراهما مثل ظهور الترسين
  

  الطويل : وقال الفرزدق
  هما نفثا في في من فمويهما

  
  الطويل : ًاوقال أيض

 المعـذب فيجبر منهاض الفؤاد  بما في فؤادينا من الشوق والهوى
  

  .انتهى آالمه
  

اع     : قال األعلم ًة الجتم ع، آراه ى الجم الشاهد فيه تثنية الظهرين على األصل، واألآثر في آالمهم إخراج مثل هذا إل
ى ال يشكل،   تثنيتين في اسٍم واحد، ألن المضاف إليه من تمام المضاف، مع ما في  التثنية من معنى الجمع، وأن المعن

  .مثل ظهور الترسين، فجمع الظهر: ولذلك قال
  

ًا ألن           : قال بعض النحويين : قال الزجاج في تفسير آية السارق ٌد جمع ه واح ان في اإلنسان من ا آ ة م ا جعلت تثني إنم
  .أآثر أعضائه فيه منه اثنان، فحمل ما آان فيه الواحد على مثل ذلك
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ذلك    : عيونهما، فجعلت: ألن لإلنسان عينين، فإذا تثنيت العينين، قلت: قال ذلك، وآ رآن آ : قلوبكما و ظهورآما في الق

  .وهذا خطأ، إنما ينبغي أن يفصل بين ما في الشيء منه واحد، وبينما في الشيء منه اثنان. أيديهما
  

ه       إنما فعلنا ذلك للفصل بين ما في الشيء منه واحٌد وبين: وقال قوم ا في الشيء من ما في الشيء منه اثنان، فجعل م
  ".فقد صغت قلوبكما: "واحٌد تثنيته جمعًا، آقول اهللا

  
ه : قال أبو إسحاق   .حقيقة هذا الباب أن ما آان في الشيء منه واحٌد، لم يثن ولفظ به على لفظ الجمع ألن اإلضافة تبين

دًا       و. أشبعت بطونهما علم أن لالثنين بطنين فقط: فإذا قلت د جمعت واح أصل التثنية الجمع، ألنك إذا ثنيت الواحد فق
  .إلى واحد

  
إذا   : وآان األصل أن يقال اثنا رجال، ولكن رجالن ال يدل على جنس الشيء وعدده، فالتثنية يحتاج إليها لالختصار ف

إذا قلت    ع، ف د      : لم يكن اختصاٌر رد الشيء إلى أصله، وأصله الجم ا ق ة في هم ا فالتثني ٍب،     قلوبهم ة قل أغنتك عن تثني
ب       ة قل رك تثني ا ت ا هن ار ه ار االختص ويين          . فص د النح ائز عن ك ج ٌد فل ه واح يء من ي الش ان ف ا آ ي م   .وإن ثن

  : قال الشاعر
  ظهراهما مثل ظهور الترسين

  
  .فجاء بالتثنية والجمع في بيٍت واحد

  
ه التثن         يس من شيٍء إذا أردت ب ذي ل رد ال د يجمع المف ة وحكى سيبويه أنه ق ا،   : وحكي عن العرب   . ي وضعا رحالهم

  .انتهى. رحلي راحلتيهما: يريد
  

ذآر المفسرون أنهما بستانان من بساتين : قال" ولمن خاف مقام ربه جنتان: "وأنشد الفراء في تفسيره عند قوله تعالى
  الرجز : أنشدني بعضهم. وقد يكون في العربية جنة تثنيتها العرب في أشعارها. الجنة

  قطعته بالسمت ال بالسمتين  قذفين مـرتـينومهمهين 
  

  الرجز : وأنشدني آخر
  قد جعل األرطاة جنتين  يسعى بكبداء ولهذمـين

  
  .وذلك أن الشعر له قواٍف تقيمها الزيادة والنقصان، فيحتمل ما ال يحتمله الكالم

  
  .انتهى. لهذم ولهذم، لغتان، وهو السهم: ويقال. القوس: الكبداء: قال الفراء

  
اٍت  . والصحيح أن هذين البيتين من رجٍز لخطاٍم المجاشعي، وهو شاعٌر إسالميٌّ، ال لهميان بن قحافة آما تقدم نقل أبي

  : والرواية الصحيحة آذا. آثيرة من هذا الرجز في الشاهد الخامس والثالثين بعد المائة
 ظهراهما مثل ظهور الترسين  ومهمهـين قـذفـين مـرتـين

  على مطار القلب سامي العينين  عت ال بالـنـعـتـينجبتهما بالن

اء      . القفر المخوف: و المهمه. والواو في مهمهين واو رب دها ف ة بع ذال المعجم اف وال تح الق د من   : و القذف، بف البعي
  .األرض

ي  ال العين لب  : وق ع الص ان المرتف و المك ال. ه روى: ق دين: وي د. فدف توية: والفدف وهر . األرض المس ه الج و . يقال
ات    : المرت، بفتح الميم وسكون الراء المهملة بعدها مثناة فوقية ا وال نب اء فيه ي ال م ع   : و الظهر . األرض الت ا ارتف م

  .شبهه بظهر ترٍس في ارتفاعه وتعريه من النبت. من األرض
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 الخفيف : آما قال األعشى

  ليس إال الرجيع فيها عالق  وفالٍة آأنها ظهـر تـرٍس
  

  .وصف فالتين ال نبت فيهما وال شخص يستدل به، فشبههما بالترسين: وقال األعلم
  

ي ال العين اٍد  : وق م ه ة، أو عل ٍت للراعي ن نب ا، م ق فيهم دم المراف تواء واالمالس، وع ي االس ين ف ل ظهري الترس مث
  .للناس

  
ه بالسير   : يقال. قطعتهما، وهو جواب رب المقدرة: و جبتهما ه جاب الوادي يجوبه جوبًا، إذا قطع ه  : وروى. في قطعت

  .بإفراد الضمير
  

ال  ". نسقيكم مما في بطونه: "أفرد الضمير وهو يريد المهمهين، آما قال تعالى: نقل العيني عن أبي علي، أنه قال ويق
ه     : ويقال. قطعت ذلك: التقدير ه واتصال المشي لراآب إنما أفرد الضمير، ألنه أراد المهمة، وإنما ثناه تنبيهًا على طول
  الرجز : ما قال رؤبةفيه، آ

  ومهمٍه أطرافه في مهمه
  

  .انتهى
  

ة   : ، أي"بالنعت ال بالنعتين: "وقوله. وهذا يؤيد ما قاله الفراء رة ثاني ي م . نعتا لي مرًة واحدة، فلم أحتج إلى أن ينعتا ل
  .والعرب تفتخر بمعرفة الطرق، وتعير الجاهل بها. وصف نفسه بالحذق والمهارة

  
  الرجز : فهو من رجٍز لشاعر آخر، أنشده الفارسي في تذآرته، وذآر قبله" ته بالسمت ال بالسمتينقطع: "وأما رواية

  بصير األخرى وأصم األذنين  ومهمٍه أعور إحدى العينـين
   قطعته بالسمت ال بالسمتين

  
  .نينأعور إحدى العي: آانت في هذا الموضع بئران، فعورت إحداها، وبقيت األخرى، فلذلك قال: قال
  

  .أنه ليس به جبل فيسمع صوت الصدى: يعني" وأصم األذنين: "وقوله
  

  .انتهى. قيل لي مرًة واحدة فاآتفيت: إلخ، أي" بالسمت: "وقوله
  

يريد بالسمت إلخ بإشارٍة واحدٍة، ولم أحتج إلى تكرير النظر، لحذقي : وقال ابن يسعون. السير بالحدس: السمت: وقال
  .ومعرفتي بالطريق

  
  .على فرٍس جيٍد هذه صفته: أراد. متعلق بجبتهما" على مطار القلب: "هوقول

  
  .وترجمة خطام المجاشعي تقدمت في الشاهد الخامس والثالثين بعد المائة

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الرابع والسبعون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  وعيناي في روٍض من الحسن ترتع

  
ام، أي : وقع المثنى، فيما يصطحبان وال يفترقان، آقولكعلى أنه قريب من وقوع المفرد م ا   : عيني ال تن اي، وإنم عين

رد،     : قال اي في موضع المف قريب منه ألن المثال وقع فيه المفرد في موقع المثنى، والبيت وقع فيه المثنى، وهو عين
  .ألن خبره ترتع، وليس فيه ضمير اثنين

  
رجلين،          : قال أبو عمرو: قال أبو حيان في تذآرته دين، وال ل الي رد من اآلخر مث اد أحدهما ينف ان ال يك وإذا آان االثن

ول    ان ضخمٌة      : والخفين، فإن تقدم مثناه جاز لك في الشعر والكالم، أن توحد صفته، فتق دان، وعين ٌد وجدي ان جدي خف
  .وضخمتان، ألن الواحد يدل على صاحبه إذا آان ال يفارقه

  
  الطويل : وأنشد الفراء

 الدمـا إليك وخفا واحٍد يقطر  ذالنًا بتقطيعي الصفاسأجزيك خ
  

  .انتهى. يقطران: يقطر، ولم يقل: فقال
  

  : والمصراع عجٌز، وصدره
  حشاي على جمٍر ذآيٍّ من الغضا

  
  : والبيت من قصيدٍة ألبي الطيب المتنبي، مطلعها

 فلم أدر أي الظاعنين أشـيع  حشاشة نفٍس ودعت يوم ودعوا
  

ا : في شرحه  قال الواحدي ا         : الحش ا هن ه القلب ه د ب ا في داخل الجوف، ويري ول . م د من      : يق ٍر شديد التوق ي جم قلب
  .وعيني ترتع في وجه الحبيب في روٍض من الحسن. ألجل توديعهم وفراقهم: الهوى، أي

  
  الطويل : والبيت من قول أبي تمام

  ي عرسمن الشوق والبلوى وعيناي ف  أفي الحق أن يضحى بقلبـي مـأتـٌم
  

وإنما لم يقل ترتعان ألن حكم العينين حكم حاسٍة واحدة، وال تكاد تنفرد إحداهما برؤيٍة دون األخرى، فاآتفى بضمير  
  مجزوء الوافر : الواحدة، آما قال اآلخر

  بها العينان تنهل
  

  .انتهى
  

  البسيط : قال صدر األفاضل، عند قول المعري
  لسماء بما يلقى من الغيرعن ا  آأن أذنيه أعطت قلبه خبـرًا

  
ين     : فإن قلت ى ضمير االثن ناده إل ة       : قلت  ؟آيف لم يبرز الضمير في أعطت مع إس زل العضوين منزل د ن ه ق ا ألن إم

  المتقارب : وعليه قول امرئ القيس. عضٍو واحد، ألن المقصود بهما منفعٌة واحدة
  شقت مآقيهما من أخر  وعيٌن لها حدرٌة بـدرٌة

  
 الكامل : وقول أبي الطيب. ه عنى بالعين العينين، حتى صرف إلى ضمير االثنينأال ترى أن
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  تقعان فيه وليس مسكًا أذفرا  وتكرمت رآباتها عن مبرٍك
  

  .وإما ألنه قد عامل المثنى معاملة الجمع. تقعان: ألنه جعل آل رآبتين آرآبٍة واحدة حتى قال
  

  الوافر : ومنه قول عنترة
 روانف أليتيك وتستطـارا  ن ترجفمتى ما تلقني فردي

  
  البسيط : وقال آخر

  أقراب أبلق ينفي الخيل رماح
  

  .أال ترى أنه قد سمى الرانفتين والقربين روانف وأقرابًا
  

  الكامل : ومثله في احتمال الوجهين قوله
 أو سنبًال آحلت به فانهلت  آأن في العينين حب قرنفٍل

  
  الوافر : وقول الفرزدق

  ت يداي بها وضنتولو بخل
  

  : هذا وقول أبي الطيب
  وعيناي في روٍض من الحسن ترتع

  
  .انتهى. وعيني دليٌل على أنه ال في مقام الضرورة: مع تمكنه من أن يقول

  
  .وقد تلكم ابن الشجري في أماليه على البيت، وجعل المسألة رباعية، فال بأس بنقل آالمه تتميمًا للفائدة

  
  .ما بين الضلع التي في آخر الجنب إلى الورك، والجمع أحشاء: الحشا: لبيتوقال بعد إنشاد ا

  
ا  : وذآت النار تذآو ع لهبه ه       : والروضة . اتقدت وارتف ر نبت اء، فيكث ه الم ال لموضع   . موضع يتسع ويجتمع في وال يق
ا في الرعي      . الشجر روضة ا ومجيئه ية، وهو ذهابه ى استعم    . والرتوع في األصل للماش ك حت ر ذل ين وآث . ل لآلدمي
  ".نرتع ونلعب: "وفي التنزيل

  
  .أآل ما شاء: وأصل رتع. بكسر العين فهو نفعل من الرعي" نرتع: "ومن قرأ

  
  الرمل : ومنه قول سويد بن أبي آاهل

  وإذا يخلو له لحمي رتع  ويحيينـي إذا القـيتـه
  

ين بفعل واحدة،    : عيناي، فثنى، ثم قال: وإنما قال ٍل واحد مع        ترتع فأخبر عن االثن ألن العضوين لمشترآين في فع
  .اتفاقهما في التسمية يجري عليهما ما يجري على أحدهما

  
ة دون األخرى     رد بالرؤي اد تنف ين في       . أال ترى أن آل واحدٍة من العينين ال تك فاشتراآهما في النظر آاشتراك األذن

ا سعت في ذاك       :ويجوز أن يعبر عنهما بواحدٍة، تقول. السمع، والقدمين في السعي أذني، وم رأيته بعيني، وسمعته ب
  .بعيني وأذني وقدمي فثنيت، فهو حق الكالم، واألول أخف، وأآثر استعماًال: فإن قلت. قدمي
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ٍه من االستعمال     ة أوج ك        : أحدها : ولك في هذا الباب أربع ك قول ه، وذل ر عن ر، والمخب ة في الخب : أن تستعمل الحقيق

  .، وقدماي سعتا فيهعيناي رأتاه، وأذناي سمعتاه
  

عيني رأته، وأذني سمعته، وقدمي سعت : أن تعبر عن العضوين بواحٍد وتفرد الخبر، حمًال على اللفظ، تقول: والثاني
  .فيه
  

  .فاللفظ على اإلفراد والمعنى على التثنية. وإنما استعملوا اإلفراد في هذا تخفيفًا، وللعلم بما يريدون
  

  : فلو قيل على هذا
  روٍض من الحسن ترتع وعيني في

  
  .آان جيدًا

  
ل،         : والثالث م واحدة، الشتراآهما في الفع دمين حك ين أو الق ين أو األذن أن تثني العضو، وتفرد الخبر، ألن حكم العين
  : أذناي سمعته، وعيناي رأته، وقدماي سعت فيه، آما قال: فتقول

  وعيناي في روٍض من الحسن ترتع
  

  الكامل : السيدي ومنه قوله سلمي بن ربيعة
 فانهلت أو سنبًال آحلت بها  فكأن في العينين حب قرنفٍل

  
  مجزوء الوافر : ومنه قول امرئ القيس

 بها العينان تنهل  لمن زحلوقٌة زل
  

  : وللفرزدق
 الخـيار لكان علي للقدر  ولو بخلت يداي بها وضنت

  
ع ًال ع   : والراب ر حم ي الخب د، وتثن وين بواح ن العض ر ع ك أن تعب ى، آقول ى المعن اه  : ل ي رأت معتاه، وعين ي س   .أذن

  : ومنه قول امرئ القيس، وهذا قليل
  شقت مآقيهما من أخر  وعيٌن لها حدرٌة بـدرٌة

  
  الطويل : وقول اآلخر

 تـكـفـان بصحراء فلٍج ظلـتـا  إذا ذآرت عيني الزمان الذي مضى
  

  الرجز : فأما ما أنشده ابن السكيت من قول الراجز
  ق مني باديات الريروالسا

  
ه جمع في موضٍع            : فكان الوجه أن يقول اقان، ولكن راد بالساق الس ان؛ ألن الم ى لفظ الساق، أو باديت باديٌة جمًال عل

  .ضربت رؤوسهما: ويشبه ذلك قولك. التثنية
  

  الوافر : ويمكن أن تكون األلف في باديات إشباعًا، آقول القائل
 ن ذم الرجال بمنتـزاحوم  وأنت من الغوائل حين ترمى

  .مخٌّ راٌر وريٌر، للرقيق منه: بمنتزح، فأشبع الفتحة فنشأت عنها األلف، ويقال: أراد
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  .مفسر للروض، فمن متعلقة بمحذوف وصٌف للمفسر" من الحسن: "وآذلك قوله. مفسر للجمر" من الغضى: "وقوله

ٍر من     : عن الشيء بمجاوره، فالمعنىوالعرب تعبر . حشاي والمراد ما جاور الحشا، وهو القلب: وقال ى جم ي عل قلب
  .الغضى، شديد التوقد، لفراقهم، وعيني ترتع من وجه الحبيب في روٍض من الحسن

ه         ين لتصويب النظر وتصعيده في محاسن المنظور إلي ه      . واستعار الرتوع للع بيهًا لعيني واستعار لحسنه روضًا تش
  .نبالنرجس، ولخديه بالشقيق، ولثغره باألقحوا

 : ومعنى البيت ناظٌر إلى قول أبي تمام

  من الشوق والبلوى وعيناي في عرس  أفي الحق أن يمسي بقلـبـي مـأتـٌم
  

  البسيط : وأنشدت للرضي
  فالقلب في مأتٍم والعين في عرس

  
ٍة في المن     دهم لجماع ه عن ا  واستعمال المأتم لجماعة النساء في المناحة خاصة، مما لم ترده العرب، ولكن   .احة وغيره

  الطويل : قال أبو حية
  نؤوم الضحى في مأتٍم أي مأتم  رمته أناٌة من ربيعة عـامـٍر

  
  .مكتنزة ضخمة: ومعنى حدرة. وقول امرئ القيس فيما ذآرته شاهدًا، وصف به عين فرس

  
  .اتسعت من آخرهما: و شقت مآقيهما من أخر، أي. تبدر النظر: و بدرة

  
ه الخرم         والبيت من ثالث البحر ا د استعمل في ل، وق ه فع لمسمى بالمتقارب، عروضه سالمة وضربه محذوف، ووزن

  .الذي يسمى الثلم في أول النصف الثاني، وقلما يوجد الخرم إال في أول البيت
  

  .الزالقة التي يتزلج فيها الصبيان فيزلقون: ، الزحلوفة"لمن زحلوفة: "وقوله
  

  .الشجري انتهى آالم ابن. زحلوقة بالقاف: ويروى
  

  .وترجمة المتنبي قد تقدمت في الشاهد الحادي واألربعين بعد المائة
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والسبعون بعد الخمسمائة

  الوافر : وهو من شواهد س
 فإن زمانكم زمٌن خميص  آلوا في بعض بطنكم تعفوا

  
  .ن آل واحد منهمبط: على أن فيه قيام المفرد مقام الجمع، وهو بطونكم، ألنه يريد

  
  .ونص سيبويه على أنه ضرورة. وظاهره أنه غير ضرورة

  
اب  ا ال يستعمل في        : قال سيبويه في مسائل التمييز من باب الصفة المشبهة من أوائل الكت ال بعضهم في الشعر، م ق

  الطويل : قال علقمة بن عبدة. الكالم
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 فبيٌض وأما جلدها فصلـيب  به جيف الحسرى فأما عظامها
  

  الرجز : وقال
  في حلقكم عظٌم وقد شجينا  ال تنكروا القتل وقد سبينـا

  
  : ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع: إلى أن قال

  البيت . . . . . . . . . . . . .  آلوا في بعض بطنكم تعـفـوا
  

  .اإلعياء والكالل إلخ، هو جمع حسير، وهي الناقة التي أعيت، من: به جيف الحسرى: "وقوله
  

ل  : و الصليب. وصف طريقًا بعيدًا شاقًا على من سلكه: قال األعلم ابس، وقي ودك  : الي ه من      : أي. هو ال ا في د سال م ق
  .رطوبٍة إلحماء الشمس عليه

  
  .أآلت السباع ما عليها من اللحم فتعرت، وبدا وضح العظام: يقول

  
ول     وصف: إلخ، قال األعلم" ال تنكروا القتل: "وقوله ه، فيق بوا من قوم ا   : أنهم قتلوا من قوٍم آانوا قد س روا قتلن ال تنك

د شجينا نحن، أي         اآم، وق ا إي ٌم بقتلن وقكم عظ ي حل ا     : لكم، وقد سبيتم منا، فف بيتم من بيكم لمن س والبيت  . غصصنا بس
  .للمسيب بن زيد مناة الغنوي

  
آلوا في بعض بطونكم وال : ة الزمان وآلبه، فيقولوصف أنهم قتلوا من شد: إلخ، قال األعلم" آلوا في بعض: "وقوله

  .تملؤوها حتى تعتادوا ذلك تعفوا عن آثرة األآل وتقنعوا باليسير، فإن الزمان ذو مخمصة وجدب
  

  .والشاهد أنه وضع الجلد موضع الجلود، والحلق موضع الحلوق، والبطن موضع البطون؛ لضرورة الشعر
  

  .اب التمييز، وتبعهما ابن عصفور في آتاب ضرائر الشعرونقل ابن السراج آالم سيبويه في ب
  

  .وقد تقدم النقل عنه قبل هذا ببيتين. وذهب الفراء في تفسيره إلى أنه جائٌز في الكالم غير مختصٍّ بالشعر
  

الى      ه تع د قول ين والشمائل     : "وقال أيضًا في تفسير سورة النحل عن ه عن اليم ؤ ظالل ال "يتفي ين وجمع    : ، ق وحد اليم
  .لشمائل، وآل ذلك جائٌز في العربيةا

  
  الطويل : قال الشاعر

 الضراغـم رزية شبلي مخدٍر في  بفي الشامتين الصخر إن آان هدني
  

  .ولم يقل بأفواه الشامتين
  

  البسيط : وقال اآلخر
  قد عض أعناقهم جلد الجواميس

  
  .ولم يقل جلود

  
  الطويل : وقال آخر

  وباست بني دودان حاشا بني نصر  فباست بني عبٍس وأستـاه طـيٍئ

  .فجمع ووحد
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  : وقال آخر

 فإن زمانكم زمٌن خمـيص  آلوا في نصف بطنكم تعيشوا
  

ذلك،     : وجاز التوحيد ألن أآثر الكالم يواجه به الواحد، فيقال تكلم آ م واحد والم خذ عن يمينك وعن شمالك؛ ألن المكل
  .انتهى. فهو الذي ال مسألة فيه وإن جمع. فكأنه إذا وحد ذهب إلى واحٍد من القوم

  
ؤمنين     ال في سورة الم رأ : وتبعه جماعة منهم ابن جني في المحتسب ق اً : "ق دًا  " عظم : جماعةً " فكسونا العظام  "واح

  .السلمي، وقتادة، واألعرج، واألعمش، واختلف عنهم
  

  .مجاهٌد: واحدًا" فكسونا العظم"جماعًة " عظامًا: "وقرأ
  

ومن جمع فإنه أراد أن هذا أمٌر عامٌّ في  . ن وحد فإنه ذهب إلى لفظ إفراد اإلنسان والنطفة والعلقةأما م: قال أبو الفتح
  .جميع الناس

  
 : وقد شاع عنهم وقوع المفرد في موضع الجماعة، نحو قول الشاعر

  آلوا في نصف بطنكم تعفوا
  

  : وقال آخر
  في حلقكم عظٌم وقد شجينا

  
ذي هو           إال . وهو آثير، وقد ذآرناه ه جاور بالواحد لفظ الواحد ال ًا، ألن الجمع أشبه لفظ أن من قدم اإلفراد ثم عقب ب

ا هي الغرض       م عقب بالجماعة، ألنه ا، إذ      . إنسان، وساللة، ونطفة، وعلقة، ومضغة، ث ادر إليه دم الجماعة ب ومن ق
  .آانت هي المقصود، ثم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثله

  
وانينهم ى ق ول. واألول أجرى عل راك، تق ى : أال ت ى المعن ظ إل ك، فيحسن النصرافه عن اللف دوا إخوت ام وقع ن ق   .م

اودة اللفظ   . من قاموا وقعد إخوتك، ضعف، ألنك قد انتحيت بالجمع على المعنى، وانصرفت عن اللفظ: وإذا قلت فمع
  .انتهى. فاعرفه وابن عليه، فإنه آثيٌر جدًا. بعد االنصراف عنه تراجٌع، وانتكاث

  
ى سمعهم     : "نهم الزمخشري في آشافه قال عند قوله تعالىوم وبهم وعل ى قل تم اهللا عل ه وحد السمع مع جمع      ": خ فإن

  .القلوب، آما وح الشاعر البطن مع جمع آلوا
  

بس جاز،         ٍد مع أمن الل ومقتضى الظاهر أسماعهم وبطونكم، لكن لما آان المراد سمع آل واحد منهم وبطٍن آل واح
  .أن لكل واحٍد منهم سمعًا واحدًا وبطنًافإنه من المعلوم 

  
ابن                  ل شراحه آ م يق ز، ول اب التميي وقد أورد البيت في عدة مواضع من الكشاف، وأورده أيضًا في المفصل في ب

  .إنه ضرورة: يعيش
  

  ".فإن طبن لكم عن شيٍء منه نفسًا: "وقد يقع الواحد موقع الجمع نحو قوله تعالى: ومنهم صاحب اللباب، قال
  
  : نظيرهو

  آلوا في بعض بطنكم تعفوا
  

ه، إذا     : ، قال صاحب الكشاف"آلوا في بعض بطنكم: "وقوله أآل في بعض بطنه، إذا آان دون الشبع، وأآل في بطن
  .مجزوم بحذف النون في جواب األمر" تعفوا: "وقوله. وأراد بعض بطونكم. امتأل وشبع
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يرافي ن الس ال اب ائع: الخميص: ق ه، فالصفة . وعالج: والخمص. الج ائٌع من في ه ج زمن بخميص أن أراد بوصفه ال
  .للزمن والمعنى ألهله

  
م  ى أن                : يقول له تم إل د احتج إذا نف امكم، ف د طع ام فينف ؤوا بطونكم من الطع ا يشبعكم وال تمل ى بعض م اقتصروا عل

  .انتهى. الناسوإن قدرتم ألنفسكم جزءًا من الطعام عففتم عن مسألة . تسألوا الناس، أن يطعموآم شيئًا
  

  .من العفة: قال شارح اللباب، وبعض فضالء العجم في شرح أبيات المفصل تعفوا
  

  .آانوا يتلصصون ويتغاورون، ألنهم في زمن قحط، فقال لهم ذلك. تعيشوا: ويروى
  

وا، . آلوا قليًال تكونوا أعفاء ال يصدر منكم فعل قبيح آاإلغارة والتلصص: والمعنى انكم    أو تعيشوا، وال تموت إن زم ف
  .انتهى. زمن قحط أهله جائعون

  
  .واهللا أعلم. والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعلم قائلها

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والسبعون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  لنا إبالن فيهما ما علمتم

  .فرقتين، وجماعتين: على أنه يجوز تثنية اسم الجمع على تأويل

ة     . القياس يأبى تثنية الجمع: يعيش في شرح المفصل قال ابن رة، والتثني ى الكث ة عل وذلك أن الغرض من الجمع الدالل
  .تدل على القلة، فهما معنيان متدافعان، وال يجوز اجتماعها في آلمٍة واحدة

يبويه . إبالن، وغنمان، وجماالن: وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل اإلفراد، قالوا لقاحان سوداوان،   : وحكى س
  .هذا آالمه. وإنما لقاح جمع لقحة

رد  : أقول ى مف   .المراد من تثنية الجمع تضعيفه بجعله مثلين من نوعين، فال تدافع بين التثنية والجمع، إال إذا توجها إل
  .وقد تقدم ما يتعلق به في الشاهد الثالثين

راد نوعان    من س" فالتقى الماءان: "وأنشده صاحب الكشاف عند قوله تعالى ى أن الم ة، عل : ورة القمر في قراءة التثني
ع في شعرين   . تمران وإبالن: ماء السماء وماء األرض، آما يقال د في       : وهذا المصراع وق و زي ا أنشده أب أحدهما م

 : نوادره، وهو المشهور في آتب النحو والتفسير، وتمامه

  فعن أيٍة ما شئتم فتنكبوا
  

  .وال قائلهوهو بيت مفرد لم يذآر غيره 
  

م            لم ول ه وس ي صلى اهللا علي لم في زمن النب ونسبه الصاغاني في العباب، لشعبة بن قمير، وهو شاعر مخضرم، أس
  .يره
  

ال       ة، ألن أسماء         : ذآره ابن حجر في اإلصابة، في قسم المخضرمين، وق ا، وهي مؤنث ا من لفظه ل ال واحد له اإلب
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ا إذا آانت    ال      الجموع التي ال واحد لها من لفظه ا الزم، والجمع آب ين فالتأنيث له ر اآلدمي ا   . لغي وإذا صغرتها أدخلته
  .انتهى. إبالن فإنما يريدون قطعتين من اإلبل: وإذا قالوا. غنيمة: أبيلة، آما تقول: الهاء، فقلت

  
  الطويل : ومثله، ما أنشده أبو تمام في الحماسة من شعٍر للمساور بن هند، وهو

 إبـالن لها إبٌل شلت لهـا  لٍكإذا جارٌة شلت لسعد بن ما
  

  .الطرد: والشل. إذا جارٌة لسعد بن مالك شلت إبٌل لها شل من أجلها قطيعان من اإلبل: أراد
  

قطعة في جهة، وقطعة في : ونحوه أنهم أرادوا به قطعتين. إبالن وغنمان ولقاحان: قالوا في نحوه: قال ابن المستوفي
  .أو إبًال موصوفة بصفة غير اإلبل األخرى لتفيد التثنية معًنى ما أخرى، أو قطعتين من اإلبل والغنم،

  
وين    " عن أيٍة: "وقوله ه التن ه عوض عن والمشهور في الكتب    . بالتنوين، واألصل عن أيتهما، فلما حذف المضاف إلي

  .فعن أيها بتأنيث الضمير، على أنه راجع إلى فرقة وقطعة
  

ه    : قال صاحب العباب. وهذه الرواية واضحة. ف أيوعن أيهما بضمير التثنية مع تخفي: وروى وانتكب الرجل آنانت
  .انتهى. تجنبه: وتنكبه. أو قوسه، إذا ألقاها على منكبيه؛ وآذلك تنكبها

  
ل  : اإلبالن: قال بعض فضالء العجم في شرح أبيات المفصل ارٌة عن       . جماعتان من اإلب ل في عرفهم، عب ولفظ اإلب

  .له في أآثر منهمائة بعير، وإن جاز استعما
  

رى األضياف وتحمل الغرامات       : قال صاحب الكتاب، يعني الزمخشري" فيهما ما علمتم: "وقوله تم من ق أي ما علم
ديات ب. وال ب: و التنك وس. التجن ب الق ه: وتنك ى منكب ا عل ت  . ألقاه ي البي ا ف ذ م ا أخ دري مم ن  . وال ي ه ع ه آل نقل
  .المقتبس

  
لنا قطيعان من اإلبل فيهما ما علمتم من قرى األضياف وتحمل : والمعنى. األخذ أخذه من الثاني، وضمنه معنى: قلت

ر ممنوعة   د  . الغرامات، فخذوا عن أيهما ما شئتم وأردتم، فإنها مباحٌة غي د أن يري ا دام     : وال يبع ا م وا عن أيهم فتجنب
تمًال على السماحة والحماسة والقصد   وفي هذا الوجه يكون البيت مش. فتجنبوا فإنها محفوظة بنا. أبدًا: لكم مشيئة، أي

  .هذا آالمه. إلى وصف أربابها بالعزة والقوة، وأن أحدًا ال يقدر على التعرض إلبلهم
  

ة    . اجعلوه في منكبكم: تنكبوا: وقال خضر الموصلي في شرح شواهد التفسيرين ة المتنكب و عن للمجاوزة، ألن القطع
اعدلوا عن أيها : عدل عنه، أي: ها على منكبه، أو من نكب عن الطريقألقا: قد انفصلت عن الباقي، من تنكب القوس

  .شئتم
  

ائبين عاجزين         ئتم، خ ا ش و ما زائدة، على معنى أن في آل طائفة منها ما يدل على أنها لألجواد، فانصرفوا عن أيه
  .انتهى. عن مجاراتنا

  
ى        : هماأحد : ويمنع المعنى األول شيئان. والظاهر أن المعنى هو هذا األخير إن المعن ن، ف ة تنكب بع لفظيٌّ وهو تعدي
  .على االنصراف والمجاوزة عنهما

  
  .واهللا أعلم. معنوي وهو أن اإلبل، ال يمكن حملها على المنكب عادًة: و الثاني

  
  : قبله: وقال. فعن أيها، بإفراد الضمير وتأنيثه: ثم رأيت في شرح أبيات إيضاح الفارسي، البن بري المصراع الثاني

 نجيحًا إذا آر الدعاء المثـوب  غداة دعا الداعي فكان صريخه
 وطرٍف عليه فارٌس متلبـب  بكل وآٍة ذات جـدٍّ وبـاطـٍل

 متأشب حسى الذل ال درٌد وال  وجمٍع آراٍم لم تمزر سراتهـم
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. منجحًا: جيحًاو ن. أصرخته، إذا أغثته: يقال. اإلجابة، وهو في معنى مصرٍخ الذي هو مصدر، آاإلصراخ: الصريخ
  .المنادي: و المثوب

اءٍ  دودة فه زة مم واو وهم تح ال وآة، بف ه   : و ال وب وتعدي اق المطل ا تضمن لح ق، آأنه درة الخل ريعة المقت رس الس الف
ريم  : و الطرف. لسرعتها وقوتها ه . المتحزم المشمر  : و المتلبب . الحصان الك ا  : "وقول ى    " فعن أيه اد الضمير عل أع

دير " ما علمتم: "وأراد بقوله. جماعةمجموع اإلبلين ألنها  ئتم    : المنية، ويجوز أن تكون الهاء تنبيهًا، والتق ا ش فعن أيه
م     : وعدى تنكبوا بعن، ألنه بمعنى اعدلوا، ومعناه التحذير واإلرشاد، أي. فتنكبوا ٌر لك و خي ك فه ذ ل . تنكبوا ما شئتم من

  .انتهى آالمه

ل، وهي راآب آل وآة،     الهاء من أ: وقال شارٌح آخر ألبيات اإليضاح يها راجعة إلى األصناف الثالثة التي ذآرها قب
وا  : ومراده اإليعاد والتهديد، ال صريح االستفهام، آأنه قال. وراآب آل طرف، والجمع الكرام فعن أيها ما شئتم فتنكب

  .هذا آالمه. إنكم ال تقدرون على ذلك: هذه اإلبل إن استطعتم، أي

  .بن عطية بن الخرع التيمي والشعر الثاني هو شعر عوف

 الطويل : وهذه أربعة أبياٍت من أولها. والمصراع أول قصيدٍة عدتها سبعة عشر بيتًا

 فأدوهما إن شئتم أن نسالـمـا  هما إبالن فيهما ما علـمـتـم
 وإن شئتم عينًا بعيٍن آما همـا  وإن شئتم ألقحتم ونـتـجـتـم

  المخاض والبكار المقاحما بنات  وإن آان عقًال فاعقلوا ألخيكما
  آرام المخاض واللقاح الروائما  جزيت بني األعشى مكان لبونهم

و       : قال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري في شرح ديوانه م بن اة، وه د من ن زي ك ب أقبل أهل بيٍت من ربيعة ب مال
د سع            ن بكر ب اة ب د من و عب يهم بن اب، فأغار عل و       األعشى، حتى نزلوا وسط الرب ال بن م، فق ن ضبة، فأخذوا إبله د ب

أتوا              : األعشى رًا ف وم ش ين الق نعكم، وتلبسوا ب ه يم ه جوارآم لعل ادعوا علي ٌة وعزٌّ ف ه منع انظروا رجًال من الرباب ل
دك    : عوف بن عطية بن الخرع، فقالوا ا نري ا أن ا قومن د     . يا عوف، أنت واهللا جارنا، وقد أخبرن ى عب انطلق عوٌف إل ف

ا  : قال. إن شئت جمعنا لك إبًال، وإن شئت عقلنا لك: دوا إلى هؤالء إبلهم، فأخذوا يضحكون به، وقالواأ: مناة، فقال أم
  .ال: قالوا ؟عندآم غير هذا

نعم : فانصرف عنهم، فقال لبني األعشى ال  . اتبعوا مصادر ال ى إذا أوردوا، ق ي األعشى ال تقصروا، خذوا      : حت ا بن ي
الوا         فأخذوا ثم انطلقوا حت. مثل إبلكم اة، فق د من و عب اءه بن ه، فج ى أهل ه عل وا مع ا       : ى نزل ى م ك عل ا حمل ا عوف، م ي
  .الذي صنعتم حملني: قال ؟صنعت

  .فقال عوف في ذلك هذه القصيدة. إن شئتم جمعنا لكم، وإن شئتم عقلنا لكم: فأخذ يلعب بهم، وقال

م : إلخ، أي" هما إبالن: "وقوله ة إ . إبل بني األعشى وإبلك ا، إذا أوصلها   وأدى األمان ى أهله ة  . ل   .واالسم األداء والتأدي
ول : إلخ، قال السكري " وإن شئتم ألقحتم: "وقوله ا      : يق ا بأوالده ا، وتردونه ا، وتنتجونه ا، أو تلقحونه ئتم فردوه   .إن ش

ة فهي منتوجة    : ويقال. ردوها بأعيانها حتى نردها بأعيانها: و عين بعين، أي وجٌ  . قد نتجت الفرس والناق  :وفرس نت
  .انتهى. في بطنها ولد

ًة أو    . اسٌم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها: والنتاج. أحبلها: ألقح الفحل الناقة إلقاحًا: ويقال ي اإلنسان ناق وإذا ول
و    . نتجها نتجًا، من باب ضرب: شاة ماخضًا حتى تضع، قيل أنه، فه فاإلنسان آالقابلة، ألن يتلقى الولد ويصلح من ش

  .منتوجة، والولد نتيجة ناتج، والبهيمة

  .غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية: عقلت عنه: إلخ، يقال" وإن آان عقًال فاعقلوا: "وقوله
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  .ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية، واألنثى بنت مخاض، والجمع فيهما بنات مخاض: و ابن مخاض

  .ن النوق، والذآر بكرالصغيرة الشابة م: والبكرة. جمع بكرة، آكالب جمع آلبة: و البكار

تح الحاء   : و المقاحم يم وف ى سن           : جمع مقحم بضم الم نًا عل يقحم س ى في سنة واحدة، ف ع ويثن ذي يرب ر ال ال  . البعي ق
  .وذلك ال يكون إال البن الهرمين: األصمعي

ا            : يقول: قال السكري ار المق ات المخاض والبك اعقلوا بن ه ف ذي أخذت إبل يكم ال ل أخ ى عق : حم، أيإن صار األمر إل
  .وهذا هزٌء بهم. اجمعوا له الرذالة فأدوها إليه

ه ي األعشى: "وقول ت بن د" جزي خ، يري م : إل ن إبله رًا م ًال خي ه عوضهم إب كري. أن ال اس ل، : والمخاض: ق الحوام
  .واحدتها خلفة

  .لقوح، والجمع لقح بضمتين: ويقال أيضًا. ذوات األلبان، واحدتها لقحة بكسر فسكون: و اللقاح

ه من   : ورأمها. قد رئمته أمه رئمانًا: يقال. جمع رائم، وهي التي أحبت ولدها وعطفت عليه: روائمو ال ما عطفت علي
  .انتهى. ولد غيرها أو بوٍّ

  .وعوف بن عطية بن الخرع تقدمت ترجمته في الشاهد الحادي والسبعين بعد األربعمائة

 لطويل ا: قال الفرزدق. قومان: تتمة من أمثلة تثنية اسم الجمع

 أخـوان تعاطى القنا قوماهما  وآل رفيقي آل رحٍل وإن هما
  

ك في شرح التسهيل    . واستشهد به ابن عصفور في شرح الجمل الكبير على تثنية قوم ا . وآذا ابن مال فاعل  : فقوماهم
  .تعاطى، وحذف نون التثنية لإلضافة إلى هما

  
  الرجز : حة، فيكون من قبيلوفيه شاهٌد أيضًا على تثنية المضاف إلى اثنين المرجو

  ظهراهما مثل ظهور الترسين
  

ا      ة بالقن اطوا المطاعن ا وتع ادى قوماهم أواه  : ورحل الشخص  . ومعنى البيت أن آل رفيقين في السفر أخوان وإن تع م
  .في الحضر، ثم أطلق على أمتعة المسافر، ألنها هناك مأواه

  
ي الفا   و عل ه أب د حرف اه ق ع وضوح معن ت م ذا البي رد   وه ه مف م أن وم، وزع وين ق داديات بتن ائل البغ ي المس رسي ف

ه                ا، ومقام ًا عنه ان غني ى أن صححه بتعسفات وتمحالت آ اج إل ه، فاحت ى البيت وإعراب ه معن ل علي منصوب، فاخت
  الطويل : أعلى، وأجل من أن ينسب إليه مثل هذا التحريف، ولكن هو آما قيل

  آفى المرء نبًال أن تعد معايبه
  

ه      وقد تب زوه إلي ر أن يع ه من غي ك   . عه على هذا التحريف والتخريج ابن هشام في مغني اللبيب ولخص آالم ل ل وأنق
  .آالمهما حتى ال تقضي العجب منهما

  
  : ينشد بيت الفرزدق، وهو: قال أبو علي في البغداديات

  البيت . . . . . . . . . . . . . .  وآـل رفـيقـي آـل رحــل
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إنه حذف الم الفعل من    : فإن قلت. تعاطيا: تعاطى، وقد تقدمه اثنان، ولم يقل: قال: فمنه. العربيةوفيه غير شيء من 
  .تعاطيا، فهو قوٌل: تعاطى اللتقاء الساآنين ولم يرده إلى أصله للضرورة، فيقول

  
  المتقارب : وهذه الضرورة عكس ما في قول امرئ القيس

  لها متنتان خظاتا
  

ه في     ألن هذا البيت الالم  رزدق حذف ة، والف في موضٍع وجب حذفها، مثل رمتا، ألن الحرآة للتاء في رمتا غير الزم
  .تعاطيا وتراميا: موضع وجب إثباته، ألنك تقول

  
ظ   : وإن قلت  ي اللف ان ف ا وإن آ ٍد ألن هم ي الفعل ضمير واح اطى تفاعل، واأللف الم الفعل ليست بضميره، وف تع

ى يرجع         مثنى، فهو في المعنى آناية عن آ ه في المعن ا، ولكن ين فيحمل الكالم عليه ثرة، وليس المراد بالتثنية هنا اثن
  ".وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا: "ويقوي هذا. إلى آل، فحملت الضمير على آل، فهو قول

  
  .ىأال ترى أن الطائفتين لما آانتا في المعنى جمعًا، لم يرجع الضمير إليهما مثنى، لكنه جمع على المعن

  
ه    . هما أخوان: وآذلك تعاطى، أفرد على المعنى إذ آان لكل، ثم حمل بعد الكالم على المعنى، فقال ا أن فالقول في هم

ذه                 راد به ة أن الم ة المتقدم ًا، للدالل ى جمع ان في المعن اه وإن آ ل، وثن داء األول، وهو آ ر االبت مبتدأ في موضع خب
  .التثنية الجمع

  
  ".وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا: "بعد" بينهما: "ونظيره قوله ؟آل رحل، جمع آل رفيقي: أال ترى أن قوله

  
الى         : فإن قال قائل ه تع ولهم في قول اس ق ى قي ين عل ى رفيق ًا      : "إن هما يرجع إل ذرون أزواج نكم وي ون م ذين يتوف وال

  .فهو عندنا مخطٌئ، ألن االسم األول يبقى متعلقًا بغير شيء" يتربصن
  

اه في   وهذا القول ي نتقض في قول من يقول به، ألنه عندهم يرتفع بالثاني، أو بالراجع إليه، فإذا لم يكن له ثاٍن، آان إي
  .المعنى ولم يعد ل إليه شيء، وجب أن ال يجوز ارتفاعه به عندهم

  
رف   . والجملة التي هي هما أخوان رفٌع خبر لكل ر مع دأ والخب ي  وال أستحسن أن يكون هما فصًال لو آان المبت تين، ألن

  الكامل : وجدت عالمة ضمير االثنين يعنى به الجمع في البيت واآلية، وفي قول اآلخر
  يوفي المخارم يرقبان سوادي  إن المنية والحتوف آالهمـا

ع،      . ، ونحو هذا"أن السموات واألرض آانتا رتقًا ففتقناهما: "وقوله تعالى ا الجم ى بهم رين يعن ين المظه ولم أجد االثن
ا دون             . رة مكثرة عالمة الضميروالكث ى لفظ هم ه عل ره، وحملت دأ وجعلت أخوان خب ا مبت ذلك جعلت هم ان آ فإن آ
  .معناه

ين     ع، ألن االثن م يمتن ل ل ر آ وان خب ت أخ ا، وجعل رب منهم ا ق رفتين وم مان مع ان االس ا فصًال وآ ت هم و جعل ول
  .المظهرين قد عني بهما الكثرة أيضًا

فكذلك يراد . وآل رفيقي آل رحل، وليس الرفيقان باثنين فقط، وإنما يراد بهما الكثرة: تأال ترى أن في نفس هذا البي
في الحمل على الجمع أحسن من حمل أخوان على الجمع، ألن المعنى في  " وآل رفيقي: "إال أن قوله. بأخوان الكثرة

ا أخوان و   : قوله ين فهم ة اآلخر،      وآل رفيقي آل رحل، آل الرفقاء، إذا آانوا رفيقين رفيق اطى آل واحد مغالب إن تع
  .الجتماعهما في السفرة والصحبة

ولهم  ذا ق ل ه ه، ومث و الوج ذا ه ي ه القول األول ف اء : ف ي العلم ين ف ذان أفضل اثن اس، وه ي الن ين ف ر اثن ذان خي   .ه
ي      : فيدلك على أن االثنين في قولنا ه س ذهب إلي ا ي ت، م ذا البي بويه، من أن  هذان خير اثنين في الناس، والرفيقين في ه

ا             : المعنى راد بهم ان الم و آ ى آل رحل، ل ذا البيت إل ين في ه إذا آان الناس اثنين اثنين فهذا أفضلهم، وإضافة رفيق
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ين      . اثنين فقط لكانت هذه اإلضافة مستحيلة، ألن رفيقين اثنين ال يكونان لكل رحل ى أن رفيق ٌل عل ذا البيت دلي ففي ه
  .ا على معنى آل، وفيه الوجهان اللذان حملناهما في تعاطىوفيه أنه حملهم. يراد بهما الكثرة

ا   : أحدها: قومًا فيحتمل ثالثة أوجه: فأما قوله ق بهم ا يتعل ويحتمل  . أن يكون بدًال من القنا، ألن قومهما من سببهما وم
  . به ومغالبتهلمقاومة آل واحد منهما صاح: وإن هما تعاطيا القنا للمقاومة، أي: أن يكون مفعوًال له، وآأنه قال

ا     . ويحتمل أن يكون مصدرًا من باب صنع اهللا و وعد اهللا ألن تعاطى القنا يدل على مقاومة ذا آم ى ه ًا عل فتحمل قوم
  .هذا آخر آالمه. حملت وعد اهللا على ما تقدم في الكالم، مما فيه وعٌد

  .فلنشرحه .هذا البيت من المشكالت لفظًا، وإعرابًا، ومعًنى: وقال ابن هشام في المغني

  .فيمن أضاف" على آل قلب متكبر: "، آل هذه زائدة، وعكسه حذفها في"آل رحل: "قوله

 : وعكسه إثبات الالم للضرورة فيمن قال. وتعاطى أصله تعاطيا، فحذفت المه للضرورة

  لها متنتان خظاتا
  

رف  : إذا قيل ا      إن خظاتا فعل وفاعل، أو ألف تعاطى الم الفعل، ووحد الضمير ألن ال ل هم ين، ب اثنين معين ا ب يقين، ليس
ل  : ، ثم حمل على اللفظ إذ قال"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا: "آثير، آقوله تعالى ا قي فأصلحوا  : "هما أخوان، آم

  .هما أخوان خبر آل: وجملة". بينهما
  

ا، فحذفت ال        " قومًا: "وقوله اه تقاومهم ببهما إذ معن ا من س ا ألن قومهم دل اشتمال    إما بدل من القن و ب د فه ا  . زوائ وإم
دل           : مفعول ألجله، أي ا ي اطي القن اب صنع اهللا ألن تع ق من ب ا لآلخر، أو مفعول مطل تعاطيا القنا لمقاومة آل منهم

  .على تقاومهما
  

أن آل الرفقاء في السفر، إذا استقروا رفيقين رفيقين فهما آاألخوين، الجتماعهما في السفر والصحبة، : ومعنى البيت
  .انتهى آالمه. تعاطى آلٌّ منهما مغالبة اآلخر وإن
  

ي،      . وهذا آله آما ترى فاسٌد لفساد أساسه ي عل ى آالم أب وقد تنبه له الدماميني في الحاشية الهندية إال أنه لم يقف عل
ى حرف واحد،            -يعني ابن هشام  -أطال المصنف : وقال يٌّ عل ه مبن اه، وآل ذي ادع ل اإلشكال ال ا يزي ٍر م  وفي تقري

ذلك        ا ليست آ ة، ولعله ة الرواي ًا من جه ى         . وهو ثبوت تنوين قوم وم، والمثنى مضاٌف إل ة ق ا تثني ا هي قوماهم وإنم
  .وال إشكال حينئٍذ ال لفظًا، وال إعرابًا، وال معنى. ضمير الرفيقين

  
ذ     ه النسخة في   وقد رأيت في نسخة من ديوان الفرزدق هذا البيت مضبوط الميم من قوماهما بفتحة واحدة، وملكت ه

  .انتهى. وهللا الحمد والمنة. وضبط هذا البيت هو الذي آان باعثًا على شرائها. جلدين
  

  .وقد نقل العيني آالم ابن هشام بعينه في شرح شواهد األلفية من غير عزٍو إليه
  

رًا، ثم رمى إليه من والبيت من قصيدٍة للفرزدق، خاطب فيها ذئبًا، أتاه، وهو نازٌل في بعض أسفاره، وآان قد أوقد نا
  .زاده
  

  .تعش، وينبغي أن ال يخون أحٌد منا صاحبه، حتى نكون مثل الصاحبين: وقال له
  

اة، وأراد أصحابه طرده      : وقال أبو عبيدة في آتاب الضيفان ع الش ه رب ضاف الفرزدق ذئٌب، ومعه مسلوخ، فألقى إلي
  الطويل : وهذه أبياٌت منها. القصيدة فنهاهم، ثم ألقى إليه الربع اآلخر فشبع، فقال الفرزدق هذه

 دعوت لناري موهنًا فأتـانـي  وأطلس عساٍل وما آان صاحبًا
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 وإياك في زادي لمشتـرآـان  فلما أتاني قلت دونـك إنـنـي
 على ضوء ناٍر مرًة ودخـان  فبت أقد الزاد بينـي وبـينـه
 وقائم سيفي في دي بمـكـان  فقلت له لما تكشر ضاحـكـًا

  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان  عش فإن عاهدتني ال تخوننـيت
 أخيين آانا أرضعا بـلـبـان  وأنت امرٌؤ يا ذئب والغدر آنتما
 رماك بسهٍم أو شباة سـنـان  ولو غيرنا نبهت تلتمس القـرى
 تعاطى القنا قوماهما أخـوان  وآل رفيقي آل رحٍل وإن هما

  
ذئاب : و األطلس واو واو رب وا. األغبر من ال ذئب باضطراٍب          . ل ة من العسالن، وهو مشي ال و عسال صفة مبالغ
  .ساعة تمضي من الليل: و الموهن، بفتح الميم وآسر الهاء. وسرعة

  
  .أمر من تعشى: و تعش. ظهور األسنان عند الضحك: و التكشر. أقطع طوًال: و أقد

  
  . لبن اآلدمي: و اللبان، بالكسر. مصغر أخوين: نو أخيي. يصطحبان: والبيت شاهد إلطالق من على اثنين، لقوله

  
  .حده، وهو بفتح الشين المعجمة والموحدة: وشباة آل شيء

  
 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والسبعون بعد الخمسمائة

  البسيط 
  عند التفرق في الهيجا جمالين  ألصبح الحي أوبادًا ولم يجدوا

  
  .قطيعين من الجمال: جمالين مثنى جمال، أيعلى أنه يجوز تثنية الجمع المكسر، فإن 

  
ا  : "وأورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى ا بينهم ة الضمير، مع أن المرجع      " رب السموات واألرض وم ى تثني عل

  .السموات واألرض، بإرادة ما بين الجنسين
  

  : أنشد أبو زيد. وقد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين والفريقين: وقال في المفصل
  نا إبالن فيهما ما علمتمل

  
  ".مثل المنافق آالشاة العائرة بين الغنمين: "وفي الحديث

  
  : وأنشد أبو عبيٍد

  البيت . . . . . . . . . . . . .  ألصبح الحي أوبادًا ولم يجـدوا
  

  .لقاحان سوداوان: وقالوا
  

  الرجز : وقال أبو النجم
  بين رماحي مالٍك ونهشل

  
  .انتهى
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ه والحديث ر رًة،            : "واه نافٌع عن ابن عمر، والمروي في ذه م ى ه ر إل ين، تعي ين غنم ائرة ب اة الع ل الش افق مث ل المن مث

  ".وإلى هذه مرة، ال يدرى أيهما تتبع
  

ٍب   . المترددة، من عار الفرس، إذا ذهب هنا وهنا: والعائرة بالعين المهملة ى جان شبه المنافق في تردده وعدم ثباته عل
سهم عائر وحجر عائر، إذا لم يعلم من أين هو، وال : ويقال. بين قطيعين من الغنم، ال تستقر في قطيع بالشاة المترددة

  .من رماه
  

ان           ه إعراب ع في ئال يجتم حح، ل ع المص ن الجم رازًا م ه، احت ق ب ارح المحق ده الش ا قي ر آم ع بالمكس د الجم م يقي ول
  .بالحروف، وهو ممتنٌع لوضوحه

  
اح جمع لقحة بالكسر، وإن شئت      : وقال ثعلب . الناقة ذات اللبن، مثل قالص وقلوصجمع لقوح، وهي : و اللقاح اللق

  .لقوح، وهي التي نتجت، فهي لقوٌح شهرين أو ثالثة، ثم هي لبوٌن بعدذ لك
  

  : وتقدم شرح قوله
  بين رماحي مالٍك ونهشل

  
  .في باب الندبة

  
  : البيت، قبله" ألصبح الحي أوبادًا: "وقوله

  فكيف لو قد سعى عمرو عقالين  فلم يترك لنا سـبـدًا سعى عقاًال

ة    : أنشدهما أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي في أمثاله، وقال ن عتب استعمل معاوية ابن أبي سفيان ابن أخيه عمرو ب
  .بن أبي سفيان، على صدقات آلب، فاعتدى عليهم، فقال عمرو بن العداء الكلبي هذا الشعر

ا    : الزآاة يسعى سعيًا: ين، من سعى الرجل على الصدقة، أيو سعى في الموضع اًال  . عمل في أخذها من أربابه وعق
  .صدقة عام: والعقال. مدة عقال، ومدة عقالين: وعقالين منصوبان على الظرف، أراد

ى صدقاتهم  : قال األصمعي د   . بعث فالٌن على عقال بني فالن، إذا بعث عل و عبي ال أب ذا آالم العرب المع    : ق روف ه
  .عندهم

ل             ك العق م تصدق بتل ا، ث ة باعه ى المدين إذا دخلت إل اًال ورواًء، ف فأما ما روي أن عمر آان يأخذ مع آل فريضة عق
  .الحبل الذي يقرن به البعيران: الحبل الذي يعقل به البعير، والرواء: واألروية؛ فالعقال

بالعقال : يعني": اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه لو منعوني عقاًال مما أدوا إلى رسول: "وقالوا في قول أبي بكر
وهو بالحبل أولى في هذا الموضع، . أراد الحبل الذي آانت تعقل به الفريضة المأخوذة في الصدقة: صدقة عام، وقيل

ى، فكيف في ا           ة في األدن وة العزم ى ق اء عل ر، بن ل ال األآث ى ألن اإلنسان إنما يذآر في مثل هذا الموضع األق . ألعل
  .انتهى

على خالف  " لو منعوني عقاًال لجاهدتهم عليه: "قوله: وقال المبرد في الكامل، بعد نقل آالم أبي بكر، رضي اهللا عنه
  .ما تتأوله العامة

االً : ولقول العامة وجٌه قد يجوز، فأما الصحيح، فأن المصدق إذا أخذ من الصدقة ما فيها، ولم يأخذ ثمنًا، قيل . أخذ عق
  .أخذ نقدًا: خذ الثمن، قيلوإذا أ

  الطويل : وقال الشاعر
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 نقـدا فرد ولم يأخذ عقاًال وال  أتانا أبو الخطاب يضرب طبله
  

  .وهو وجه. و منعوني ما يساوي عقاًال فضًال عن غيره: والذي تقوله العامة، تأويله
  

ا     واألول هو الصحيح، ألن ليس له عليهم عقال يعقل به البعير فيطلبه فبمنعه،  ا ذآرن ة م ول العام . ولكن مجازه في ق
  .انتهى. لو قعد عليها ثالثة لصلح: أتانا بجفنة يقعد عليها ثالثة، أي: وهو من آالم العرب

  
  .وأنشد البيتين". لو منعوني عقاًال: "صدقة سنٍة في خير أبي بكر: العقال: وقال ثعلب في أماليه

  
  .والسبد، بفتحتين، الشعر والوبر

  
ز، وال ذو     : ما له سبد وال لبد، فمعناه: إذا قيل: يد في شرح أدب الكاتبوقال ابن الس ل والمع بد، وهي اإلب ما له ذو س

ان     . لبد، وهي الغنم ه أي شيء آ ال ل اٌز من    . ثم آثر ذلك حتى صار مثًال مضروبًا للفقر، فقيل لكل من ال م ه مج ففي
  .ون نفي ما له السبد واللبدإيقاعهم النفي على السبد واللبد، وهم يريد: أحدهما: وجهين

  
اني ة   : والث نم خاص ز والغ ل والمع ي اإلب ون ف له أن يك ه، وأص ال ل ن ال م ل م ي آ ك ف تعمالهم ذل ى. اس   .انته
دأ محذوف، أي   " فكيف: "وقوله ر لمبت ا  : هو ظرف مع عامله المحذوف في محل الرفع على أنه خب ذه  . آيف حالن وه

  .الجملة دليل جواب لو
  

ى أي          تولى هذا ا: يقول ا، عل نتين علين ولى س و ت ا، فل ه إيان يئًا لظلم ا ش لرجل علينا سنًة في أخذ الزآاة منا فلم يترك لن
در      " ألصبح الحي: "وقوله ؟حال آنا نكون ٍم مق الم في جواب قس خ، ال وزعم خضٌر الموصلي في شرح شواهد       . إل

  .القبيلة :و الحي. وهو ذهوٌل عما قبله. التفسرين أن الالم في جواب لو المتقدمة
  

ه فيستوي     : الوبد، بالتحريك: جمع وبد بفتحتين، قال الجوهري: و األوباد شدة العيش وسوء الحال، مصدٌر يوصف ب
ال  ع، فيق م يجم ع، ث د والجم ه الواح ال: في ا يق اد، آم وهم النعت الصحيح : أوب ى ت دول، عل دٌل وع ت. ع د البي   .وأنش

  .انتهى. الوجه أن يكون جمع وبد، وهو السيئ الحال، آفخذ وأفخاذ :وقال ابن بريٍّ في شرح أبيات اإليضاح للفارسي
  .تمد وتقصر: الهيجاء: الحرب، قال ابن والد في المقصور والممدود: و الهيجاء

  
 : قال الشاعر

  يا رب هيجا هي خيٌر من دعه
  : وقال آخر

  إذا آانت الهيجاء وانشقت العصا

  .انتهى

ين ي البيت ا ف ة آم ذه  .وهي مؤنث ه استقصى وه ع أن دود م ي المقصور والمم الي ف ا الق م يورده ع شهرتها ل ة م الكلم
  .النوعين في آتابه

ا صنفين    ه جعله يلهم          : وثنى الجمال ألن وا خ ه إذا جنب الهم، وصنفًا لحربهم يرآبون ا أثق ون عليه رحلهم يحمل . صنفًا لت
ا : "ويؤيده رواية أبي الفرج اداً ". يوم الترحل والهيج ر أصبح  : و أوب وم إن آانت        خب اٌل من الق إن آانت ناقصة، وح

  .تامة

ما بين الفريضتين من نصب : ، وهو جمع وقص بفتحتين، وقد تسكن القاف"ألصبح الحي أوقاصًا: "وروى أبو الفرج
ال الحي أوقاصًا، أي    : فعلى هذه الرواية حذف مضاف، أي  . الزآاة مما ال شيء فيه دهم في    : ألصبح م ال يوجد عن

 .شاعٌر إسالمي: و عمرو بن عداء الكلبي .ما يجب فيه الصدقةالعام الثاني 
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