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 العرب لسان لباب ولب خزانة األدب

 عبد القادر البغدادي

  م 1682م والمتوفي فيها سنة  1620لود في بغداد سنة عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي المو

 الجزء األول
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 مقدمة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

لم  صل  لسان  بكل  متلوة توحيده ودالئل والبيان، الشرح عن غنية آياته شواهد من يا نحمدك ى  وس د  رسولك  عل  محم
ه  نصر  في  مهجهم الباذلين وصحبه آله وعلى والرهان، الحجج بقواطع المؤيد ى  دين ائر  عل ان  س  وسالماً  صالة  األدي
 األزمان ممر على دائمين

 ،"  األئمة لنجم الكافية"  شواهد شرح هذا البغدادي عمر بن القادر عبد الهادي، ربه معونة إلى المفتقر فيقول بعد أما
تراباذي،  بالرضي الشهير الحسن، بن محمد المحقق األمة، هذه وفاضل ا  األس ه  اهللا عف ه  عن اب  ووه  ورحم  عكف  آت
 فيه لما والسعد؛ السيد به اعترف ما والمجد، الشرف من وآفاه الفضالء؛ أماثل فيه النظر ودقق العلماء، نحارير عليه
ن اث م ة، أبح ار أنيق ة؛ وأنظ رات دقيق ة، وتقري ات رائق ة؛ وتوجيه ى فائق ارت حت ده ص ب بع و آت ريعة النح  آالش

ة  آانت - بيت ألف زهاء وهي - بها استشهد التي هأبيات أن إال الممسوخة؛ آاألمة أو المنسوخة، ال  محلول  ظاهرة  العق
م  في  مرن  ممن وآنت التصحيف أثر عليها وبان التحريف، إليها انضم وقد فظرها وخفاء معناه لفحوص اإلشكال  عل
ه،  وجمع  وآده؛ وآده فيه وبذل جهده، تحصيله في وأفرغ آثب؛ من يلبيه صار حتى األدب، ه، قوا وعرف  دواوين  نين
د  يجتمع لم ما األسفار، من اهللا بفضل عنده واجتمع ذه  في  أحد  عن اد،  الجد  ساعد  عن  فشمرت  األعصار؛  ه  واالجته

ي وشرعت رحها ف ى ش ق عل ى وف راد المن اء والم د فج ائز اهللا بحم اخر ح د، المف ًا والمحام ى فائق ع عل روح جمي  ش
و الشواهد؛ أن جدير فه ة"  يسمى ب اب ولب األدب، خزان ا لب د"  العرب نلس ه عرضت وق ان، بضاعتي في  لالمتح
 يهان أو المرء يكرم وعنده

لـيا وأخلص منه ال علـي وال على أنني راض بأن أحمل الهوى

د  وواسطة  آدم، بني ملوك سيد حضرة واإلقبال المجد سرادق ومخيم األقيال، شفاه مقبل هي لسدة هدية جعلته وقد  عق
بس  ملك العالم، سالطين دنيا  أل ع  ال ال  خل ال،  الجم ا  والكم ر  وأحي اني  داث ال  األم  بالصارم  اإلسالم  بيضة  حامي  واآلم

ة  والملة الفراء الشريعة أعالم وناشر الصمصام راعين،  أنوف  ومرغم  البيضاء،  الحنيفي ر  الف  الخواقين،  تيجان  ومعف
ة  وقطب العالمين، على اهللا ظل واألرضين، السموات رب خليفة دنيا  في  الخالف دين،  ال ادم  وال  الشريفين،  الحرمين  خ

لطان رقين، وس ازي المش ي الغ بيل ف د اهللا، س الء والمجاه ة إلع و أال اهللا، آلم لطان وه ن الس لطان، اب لطان الس  الس
ازي د"  الغ ان محم ن"  خ لطان اب راهيم"  الس ان إب ة ،"  خ ان آل نخب د عثم ه ظالل اهللا خل ابغة خالفت ة، الس  الوارف
ه  سجال العالمين على وأفاض ة  رأفت ه  ويسر  المترادف ين،  النصر  ل ه  وسهل  المت تح  ل ين،  الف اه  المب ه  بج  ورسوله  حبيب
 آمين األمين محمد

 المعبود اهللا بعون فنقول المقصود، في الشروع أمام ذآرها ينبغي ثالثة أمور على تشتمل مقدمة وهاهنا

 شواهد اللغة والنحو والصرف: األمر األول

  " والصرف والنحو اللغة في به االستشهاد يصح الذي الكالم في "

اني  والنحو، والصرف اللغة ستة األدب علوم"  جابر ابن رفيقه بديعية شرح في األندلسي قال ان  والمع ديع؛  والبي  والب
ا  يستشهد فإنه األخيرة الثالثة دون العرب، بكالم إال عليها يستشهد ال األول والثالثة رهم  بكالم  فيه دين،  من  غي  المول
 هذا أهل من قبل ولذلك العقل، إلى راجع أمر هو إذ وغيرهم، العرب بين ذلك في فرق وال المعاني، لىإ راجعة ألنها
  " جرًا وهلم الطيب وأبي تمام، وأبي البحتري، بكالم االستشهاد الفن

ى  العلماء قسمه قد األول فقائل وغيره شهر نوعان به يستشهد الذي الكالم وأقول ات  عل ع  طبق ة "  أرب ى األ الطبق "   ول
 واألعشى القيس آامرئ اإلسالم، قبل وهم الجاهليون، الشعراء
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 وحسان آلبيد واإلسالم، الجاهلية أدرآوا الذين وهم المخضرمون،"   الثانية "

 والفرزدق آجرير اإلسالم، صدر في آانوا الذين وهم اإلسالميون، لهم ويقال المتقدمون،"   الثالثة "

 نواس وأبي برد ابن آبشار زماننا، إلى بعدهم من وهم المحدثون، لهم ويقال المولدون،"   الرابعة "

 بكالمها االستشهاد صحة فالصحيح"  الثالثة"  وأما إجماعًا بشعرهما يستشهد"  األوليان"  فالطبقتان

د  البصري،  والحسن  إسحاق، أبي بن اهللا وعبد العالء، بن عمرو أبو آان وقد ن  اهللا وعب ون  شبرمة،  ب رز  يلحن  دقالف
ت ة وذا والكمي ا وأضرابهم، الرم يأتي آم ل س نهم النق ي ع ذا ف اء إن الشرح ه ي اهللا، ش دة ف ات ع يهم أخذت أبي  عل
 حجاب والمعاصرة عصرهم، في آانوا ألنهم المولدين من يعدونهم وآانوا ظاهرًا؛

و  وآان قبله آان من ىإل باإلضافة زمانه في محدث"  فهو"  الشعراء من قديم آل"  "  العمدة"  في رشيق ابن قال  أب
رزدق  جرير شعر بذلك يعني - شعره برواية صبياننا آمر أن هممت لقد حتى المولد هذا أحسن لقد يقول عمرو  - والف
ى  باإلضافة  مولدًا فجعله ة  شعر  إل ان  والمخضرمين  الجاهلي د  ال وآ ا  إال الشعر  يع ان  م دمين،  آ ال  للمتق  األصمعي  ق
  " إسالمي ببيت يحتج سمعته فما حجج، عشر إليه جلست

ا ة"  وأم حيح"  الرابع ه فالص هد ال أن ا يستش ًا؛ بكالمه ل مطلق هد وقي الم يستش ن بك ق م ه يوث نهم، ب اره م  واخت
 الشرح هذا من مواضع عدة في تمام أبي بشعر استشهد فإنه المحقق؛ الشارح وتبعه الزمخشري،

ا "  من  البقرة أوائل تفسير في أيضًا الزمخشري واستشهد ال  شعره،  من  ببيت "  فالكش ان  إن وهو "  وق دثاً  آ  ال مح
ة،  علماء من فهو اللغة في بشعره يستشهد ا  فأجعل  العربي ه  م زل  يقول ا  بمن ه  م رى  أال يروي ى  ت ول  إل اء  ق دليل  العلم  ال
  " وإتقانه بروايته لوثوقهم بذلك فيقنعون الحماسة، بيت عليه

ة  أوضاع معرفة على مبني القول واعتبار وثوق،وال الضبط على مبني الرواية قبول بأن عليه واعترض ة  اللغ  العربي
ين  ومن بقوانينها، واإلحاطة ان  أن الب ة  إتق تلزم "  ال"  الرواي ان  يس ة  إتق ول  أن الكشف  وفي  الدراي ة  الق  خاصة،  رواي

 بالمعنى الحديث آنقل فهي

راوي  بعمل  هو بل ديد،بس ليس"  بالمعنى الحديث نقل بمنزلة بأنه القول في التفتازاني المحقق وقال به،  ال  ال وهو  أش
إن  مقتضاها،  يخالف  ال أنه فالظاهر بهم، الموثوق العربية علماء من آان ممن إال السماع، يوجب ه  استؤنس  ف م  ب  ول
و  أنه من قيل، ما وال ذآر ما عليه يرد لم دليًال، يجعل تح  ل ذا  ف اب  ه زم  الب ا  بكل  االستدالل  ل ع  م اء  آالم  في  وق  علم

ا  والحجة  وأضرابه، الحريريآ المحدثين ا  ال رووه فيم د  رأوه فيم ي  خطأوا  وق ا  المتنب ام  وأب ري  تم ياء  في  والبحت  أش
 الدواوين تلك شروح في مسطور هو آما آثيرة

دين  بكالم يحتج ال أنه على أجمعوا"  السيوطي للجالل"  االقتراح"  وفي ة  في  والمحدثين  المول ة  اللغ "  وفي  والعربي
ى  استشهد فإنه ورواتها، اللغة أئمة بغير ذلك تخصيص يقتضي ما"  الكشاف ألة  عل ول  مس ي  بق ام  أب  وأول الطائي  تم
ان  ألنه إليه، تقربًا شعره ببعض سيبويه احتج وقد برد، بن بشار المحدثين الشعراء اه  آ ه  هج  بشعره،  االحتجاج  لترآ
  " الحجج آخر وهو هرمة بن مبإبراهي الشعر ختم قال أنه األصمعي عن ثعلب ونقل وغيره المرزباني ذآره

م  قال ومحدث وإسالمي، ومخضرم، قديم، جاهلي هم قال أربعًا، الشعراء طبقات"  العمدة"  في رشيق ابن عد وآذا  ث
 هذا وقتنا إلى الهبوط في هكذا التدرج على وثانية أولى طبقات المحدثون صار

 من وهم المحدثون، والخامسة ذآر، آمن المتقدمين عدب من وهم المولدون، الرابعة وقال ستًا، بعضهم الطبقات وجعل
 المتنبي الطيب آأبي بعدهم من وهم المتأخرون، والسادسة والبحتري، تمام آأبي بعدهم
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 تقسيمهم في فائدة وال واحدة، طبقة فهم بكالمهم، االستدالل يجوز ال المتقدمين بعد ما إذ األول، هو والجيد

ه،  آالم  أفصح  - اسمه  عز  - فكالمه وتعالى، تبارك ربنا إما فهو الثاني قائل وأما واتره  االستشهاد  ويجوز  وأبلغ  بمت
ات  إحدى بعض وإما فيه؛ القول وأجاد"  المحتسب"  آتابه أول في جني ابن بينه آما وشاذه، ثالث  الطبق  من  األول ال
 قدمناها التي الشعراء طبقات

ه  اهللا صلى  النبي بحديث االستدالل وأما لم  علي ن  جوزه  دفق  وس ك  اب ه  مال ك،  في  المحقق  الشارح  وتبع ه  وزاد ذل  علي
ان،  وأبو الضائع ابن منعه وقد عنهم اهللا رضي البيت أهل بكالم باالحتجاج ران  وسندهما  حي  األحاديث  أن أحدهما  أم

 بالمعنى رويت وإنما وسلم، عليه اهللا صلى النبي من سمعت آما تنقل لم

 منه بشيء يحتجوا لم المصرين من المتقدمين النحو أئمة أن وثانيهما

أن  - تسليمه تقدير على - األول ورد ل  ب المعنى  النق ا  ب ان  إنم ل  األول الصدر  في  آ ه  قب ب،  في  تدوين ل  الكت اد  وقب  فس
 آاف الظن بل شرط، غير اليقين أن على فرق فال به، االحتجاج يصح بلفظ لفظ تبديل وغايته اللغة،

ه،  االستدالل  صحة  عدم  بالحديث  تداللهماس  عدم من يلزم ال بأنه الثاني ورد  بالحديث  االحتجاج  جواز  والصواب  ب
 المحقق الشارح صنع آما البيت، وأهل الصحابة عن روي ما به ويلحق ألفاظه ضبط في للنحوي

اب  ألقيه لما فاستمع والجواز، المنع في قيل ما تفصيل شئت وإن ال  إيجاز  دون بإطن و  ق ن  الحسن  أب "  في  الضائع  اب
ى  االستشهاد - وغيره آسيبويه - األئمة ترك في عندي السبب هو بالمعنى الرواية تجويز"  "  الجمل شرح ات  عل  إثب
ل  بجواز العلماء تصريح ولوال العرب، عن النقل وصريح القرآن على ذلك في واعتمدوا بالحديث، اللغة المعنى  النق  ب
ن  قال العرب أفصح ألنه وسلم، عليه اهللا صلى النبي آالم اللغة فصيح إثبات في األولى لكان الحديث في  خروف  واب

رك  االستظهار  وجه  على آان فإن آثيرًا، بالحديث يستشهد المروي  والتب ان  وإن فحسن،  ب رى  آ ه  من  أن ي ل  قبل  أغف
  " رأى آما فليس استدراآه عليه وجب شيئًا

ا  تداللاالس  من  المصنف"  هذا"  أآثر قد"  "  التسهيل"  شرح في حيان أبو وقال ع  بم ى  األحاديث  في  وق ات  عل  إثب
ره  الطريقة هذه سلك والمتأخرين المتقدمين من أحدًا رأيت وما العرب لسان في الكلية القواعد ى  غي  الواضعين  أن عل
ل  عمر  بن وعيسى العالء بن عمرو آأبي - العرب لسان من لألحكام المستقرئين النحو، لعلم األولين يبويه  والخلي  وس

ة  من الضرير وهشام األحمر المبارك بن وعلي والفراء والكسائي صريين،الب أئمة من وفين  أئم م  - الك وا  ل ك،  يفعل  ذل
رهم  الفريقين، من المتأخرون المسلك ذلك على وتبعهم اة  من  وغي اليم  نح اة  األق داد  آنح دلس  وأهل  بغ د  األن  جرى  وق
ك  العلماء ترك إنما فقال األذآياء المتأخرين بعض مع ذلك في الكالم دم  ذل وقهم  لع ك  أن وث  اهللا صلى  الرسول  لفظ  ذل
ان  وإنما الكلية القواعد إثبات في الكريم القرآن مجرى لجرى بذلك وثقوا لو إذ وسلم، عليه ك  آ رين  ذل  أن أحدهما  ألم
لم  عليه اهللا صلى زمانه في جرت قد واحدة قصة فتجد بالمعنى، النقل جوزوا الرواة م  وس ل  ل ك  تق اظ  بتل ا  األلف  جميعه
ا  زوجتكها"  قوله من روي ما نحو رآن  من  معك  بم ا " "  الق ا  ملكتكه رآن  من  معك  بم ا  خذها "  ،"  الق  من  معك  بم

 نجزم  ال بل األلفاظ، هذه بجميع يلفظ لم وسلم عليه اهللا صلى أنه يقينًا فنعلم الواردة، األلفاظ من ذلك وغير ،"  القرآن
ذه  ًامرادف  لفظًا قال أنه يحتمل إذ بعضها قال بأنه اظ  له ا "  األلف رواة  فأتت  ،"  غيره المرادف  ال م  ب أت  ول  إذ بلفظه،  ت

 من منهم والضابط الحفظ على واالتكال بالكتابة، ضبطها وعدم السماع، تقادم"  مع"  سيما وال المطلوب، هو المعنى
ي  لكم قلت إن"  ثوريال سفيان قال وقد الطوال األحاديث في سيما ال جدًا فبعيد اللفظ ضبط من وأما المعنى، ضبط  إن
م  نظر أدنى الحديث في نظر ومن"   المعنى هو إنما تصدقوني، فال سمعت آما أحدثكم م  عل ين  العل م  اليق ا "  أنه "  إنم
اني  األمر  بالمعنى يروون ه  الث ع  أن راً  اللحن  وق ا  آثي راً  ألن الحديث،  من  روي فيم رواة  من  آثي انوا  ال ر  آ  عرب  غي
ع  ،"  النحو  بصناعة  العرب لسان يعلمون وال"  بالطبع، م  في  اللحن  فوق م  آالمه ون،  ال وه م  في  ودخل  يعلم  آالمه
م  العرب  لسان  من الفصيح غير وروايتهم اً  ونعل ر  من  قطع ه  اهللا صلى  اهللا رسول  أن شك  غي لم  علي ان  وس  أفصح  آ
 بذلك يتكلم فإنما لغته يرغ بلغة تكلم وإذا وأجزلها، وأشهرها التراآيب وأحسن اللغات بأفصح إال يتكلم يكن فلم العرب
ر  من  له ذلك"  اهللا"  وتعليم اإلعجاز، طريق على اللغة تلك أهل مع م  غي د  والمصنف  معل ر  ق ا  االستدالل  من  أآث  بم
 قاضي "  لنا قال وقد التمييز له من صحب وال ذلك، في النظر أمعن وما النحويين؛ على بزعمه متعقبًا األثر في ورد

ة  الحديث هذا سيدي، يا له قلت - مالك ابن عن أخذ ممن وآان - ماعةج بن الدين بدر"  القضاة ع  األعاجم،  رواي  ووق
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ان  أبو قال بشيء يجب فلم الرسول لفظ من ليس أنه نعلم ما روايتهم من فيه ا  حي ذه  في  الكالم  أمعنت  وإنم ألة  ه  المس
ول  يستدلون النحويين بال ما مبتدئ يقول لئال يهم  العرب،  بق لم  وف ا  المس ا  يستدلون  وال فر،والك  الحديث  في  روي بم
  "بالحديث النحاة يستدل لم ألجله الذي السبب أدرك ذآرناه ما طالع فمن وأضرابهما؟ ومسلم آالبخاري العدول، بنقل

  " األلفية شرح"  في قال ألفاظها بنقل اعتني التي باألحاديث االحتجاج فجوز الشاطبي وتوسط

ه  اهللا صلى  اهللا رسول بحديث شهداست النحويين من أحدًا نجد لم " لم،  علي م  وس  العرب  أجالف  بكالم  يستشهدون  وه
 تنقل ألنها الصحيحة، األحاديث ويترآون والخنى، الفحش فيها التي وأشعارهم أعقابهم، على يبولون الذين وسفهائهم،
ه  فإن وشعرهم، العرب آالم بخالف وألفاظها، رواياتها وتختلف بالمعنى، وا  روات ا، بأ اعتن ا  لفاظه ي  لم ه  ينبن  من  علي
 القراءات ووجوه القرآن وآذا العجب، منه قضيت اجتهادهم على وقفت ولو النحو،

اء  عرف  وقسم  اللسان  أهل  استشهاد به يقع لم فهذا لفظه، دون بمعناه ناقله يعتني قسم قسمين فعلى الحديث وأما  اعتن
ي  آاألحاديث  خاص؛ لمقصود بلفظه ناقله ا  قصد  الت ان  به ه  اهللا صلى  فصاحته  بي لم،  علي ه  وس دان،  آكتاب ه  لهم  وآتاب
م  مالك وابن العربية في به االستشهاد يصح فهذا النبوية؛ واألمثال حجر، بن لوائل ذا  يفصل  ل  الضروري  التفصيل  ه
ى  الكالم وبنى منه، البد الذي ًا؛  الحديث  عل ه  أعرف  وال مطلق لفاً  ل ن  إال س ه  خروف؛  اب ى  فإن  بعض  في  بأحاديث  أت
ا  يأتي هل أعرف ال الضائع ابن قال حتى مسائلال ا،  مستدالً  به ل؟  لمجرد  هي  أم به ن  أن والحق  التمثي ك  اب ر  مال  غي

  " ضعيف قول وهو بالمعنى، الحديث نقل امتناع على بناه فكأنه هذا، في مصيب

ه  اهللا صلى آالمه وأما"  فيه قال"   االقتراح"  في السيوطي تبعه وقد لم  علي ه  فيستدل  وس ا  من ه  أثبت  بم ه  أن ى  قال  عل
المعنى،  مروي األحاديث غالب فإن أيضًا، قلة على القصار األحاديث في يوجد إنما جدًا، نادر وذلك المروي، اللفظ  ب
د داولتها وق اجم ت دون األع ل والمول دوينها، قب ا ت ا فرووه ه أدت بم اراتهم، إلي زادوا عب دموا ونقصوا، ف  وأخروا، وق

 ومن  مختلفة، بعبارات شتى أوجه على مرويًا"  الواحدة القصة في"  الواحد الحديث ترى ولهذا بألفاظ؛ ألفاظًا وأبدلوا
  " الحديث في الواردة باأللفاظ النحوية القواعد إثباته مالك ابن على أنكر ثم

ى  استشهد مالك ابن أن إليه، ذهبا ما صحة على يدل ومما"  وقال حيان وأبي الضائع ابن آالم نقل ثم وني  ةلغ  عل  أآل
ة  يسميها  صار حتى ذلك من وأآثر"   بالنهار ومالئكة بالليل مالئكة فيكم يتعاقبون"  الصحيحين بحديث البراغيث  لغ
م  السهيلي،  به استشهد وقد يتعاقبون ال  ث ي  ق ا  لكن ول  أن واو  إن"  أق ه  ال ة  في ه  إضمار،  عالم  رواه مختصر  حديث  ألن
اري  ابن وقال"   بالنهار ومالئكة بالليل مالئكة فيكم يتعاقبون ئكةمال تعالى هللا إن"  فيه فقال مطوًال البزار  في  - األنب

اد "  خبر في"  أن"  منع في - اإلنصاف ا "   آ اد "  حديث  وأم ر  آ راً  يكون  أن الفق ه "  آف ر  من  فإن رواة،  تغيي ه  ال  ألن
  " بالضاد نطق من أفصح وسلم عليه اهللا صلى

ه  دره وهللا ،"  التسهيل  شرح "  في  الدماميني لبدرا إليه ذهبوا الذي المذهب هذا رد وقد د  فإن اد  ق رد،  في  أج ال  ال "  ق
ال  عليه حيان أبو وشنع النبوية، باألحاديث االستدالل من المصنف أآثر وقد ا  إن وق تند  م ه  اس ك  من  إلي تم  ال ذل ه،  ي  ل

ه  المحتج ذلك بأن يوثق فال بالمعنى، الرواية احتمال لتطرق ه  لفظه  ب ى  لسالم وا الصالة  علي وم  حت ه  تق د  الحجة  ب  وق
اب،  هذا في بمطلوب ليس اليقين أن على بناء فعله، فيما مالك ابن رأي فصوب مشايخنا لبعض ذلك أجريت ا  الب  وإنم

وب ة المطل ن غلب ذي الظ و ال اط ه ام من رعية، األحك ذا الش ا وآ ف م ه يتوق ن علي ل م ردات نق اظ مف وانين األلف  وق
ى  يغلب أنه يخفى وال آاف آله ذلك في فالظن اإلعراب، ك  أن الظن  عل ول  ذل ه  المحتج  المنق م  ب دل،  ل  األصل  ألن يب

ل  في  والتحري الضبط، في والتشديد السيما التبديل، عدم ث،  نق ائع  األحادي ين  ش ة  ب ول  ومن  والمحدثين  النقل نهم  يق  م
ده  هو  فإنما بالمعنى النقل بجواز ى  عن ي  التجويز  بمعن ذي  العقل افي  ال ال وع  ين ذلك  نقيضه،  وق راهم  فل  في  يتحرون  ت
 التبديل احتمال ويكون تبدل، لم أنها آله هذا من الظن على فيغلب بالمعنى؛ النقل بجواز قولهم مع ويتشددون، الضبط
المعنى  النقل جواز في الخالف إن ثم بها االستدالل صحة في يقدح وال فيلغى مرجوحًا، فيها ا  ب ا  هو  إنم م  فيم دون  ل  ي
ر  من ألفاظه تبديل يجوز فال الكتب بطون في وحصل دون ما وأما آتب، وال نهم  خالف  غي ال  بي ن  ق د  الصالح  اب  بع
 تضمنته فيما - نعلم فيما - الناس أجراه وال جاريًا نراه ال الخالف هذا إن"  بالمعنى الحديث نقل في اختالفهم ذآر أن

  " آخر لفظًا فيه ويثبت مصنف آتاب من شيء لفظ يغير أن ألحد فليس الكتب، بطون
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ل  األول الصدر  في وقع المرويات، من وآثير بل واألخبار األحاديث وتدوين اد  قب ة  فس ة،  اللغ ان  حين  العربي  آالم  آ
ين  فرق فال به، االحتجاج يصح بلفظ لفظ تبديل يومئذ وغايته به، االحتجاج يسوغ تبديلهم تقدير على المبدلين أولئك  ب
ره  من ومنع - التبديل تقدير على - لمبدلا ذلك دون ثم االستدالل؛ صحة في الجميع ه  تغي المعنى،  ونقل ا  ب ال  آم ن  ق  اب

 آالم "  بالصواب أعلم واهللا المتأخر، استداللهم من شيء في السابق ذلك توهم يضر وال بابه في حجة فبقي الصالح،
 الدماميني

ا  االحتجاج  يصح التي الطبقات تبيين من - ذآرنا مما وعلم ه  - بكالمه ر  أو بشعر  االحتجاج  يجوز  ال أن  يعرف  ال نث
ة  ؛"  الخالف مسائل في اإلنصاف"  آتاب في األنباري ابن بذلك صرح قائله، ك  وعل ة  ذل ك  يكون  أن مخاف  الكالم  ذل

 بكالمه يوثق ال لمن أو لمولد، أو مصنوعًا،

ذا دنا وله ي اجته ات تخريج ف ا، عن وفحصنا الشرح، أبي ى قائليه ا حت ى بيت آل عزون ه إل ا إن - قائل ك أمكنن  - ذل
 البيت إلى وضممنا جرًا، وهلم التابعي، عن والصحابي الجاهلي، عن اإلسالمي وميزنا فصيلته، أو قبيلته إلى ونسبناه

ا ه يتوقف م اه؛ علي ان وإن معن ن آ ة م ادرة قطع زة، قصيدة أو ن ا عزي ة، أوردناه رحنا آامل ا وش كلها، غريبه  ومش
ة  بالشاهد  وليوثق  والتصحيف، التحريف ويؤمن النفع، ليعم والتقييد، طبالضب ذلك آل ومنشأها؛ سببها وأوردنا  لمعرف
 ضعفه احتمال ويدفع قائله،

 الشاعر بقول واستشهدوا"  آي"  بعد"  أن"  إظهار الكوفيون أجاز"  التعليقة في النحاس ابن قال

 بلقع ببيداء شنا فتترآها      بقربتي تطير أن لكيما أردت

  " الشعر"  ضرورة"  من"  يكون أن لجاز عرف ولو قائله، يعرف ال البيت هذا أن والجواب قال

 بقوله واحتجوا ،"  لكن"  خبر في"  الالم"  دخول جواز إلى الكوفيون ذهب أيضًا وقال

 لعميد حبها من ولكنني

ق  ممن أحد ينشده ولم هذا، إال منه يذآر ولم أوله، وال قائله يعرف ال البيت هذا أن والجواب ة،  يف  وث  عزي  وال اللغ
  " واإلتقان بالضبط مشهور إلى

يبويه  أبيات آانت ولهذا فال وإال قبل، عليه يعتمد ثقة من صدر إن وتتمته، قائله المجهول الشاهد أن هذا من ويؤخذ  س
ا،  جهل  عديدة أبياتًا فيها أن مع سلف، بعد خلف عليها اعتمد الشواهد، أصح ا  قائلوه ا  عيب  وم ا  به د  ناقلوه  جخر  وق
 وال عليه المتقدمين من أحد طعن فما وفتش، فيه ونظر وآيده، وتهذيبه بالعلم والعناية آثير، والعلماء الناس إلى آتابه
ة  من قطعة آتابه في روى وقد منكر بشعر أتى أنه ادعى ة  اللغ م  غريب درك  ل ة  أهل  ي ة  اللغ ع  معرف ا  جمي ا،  م  وال فيه
 منها حرفًا ردوا

ا،  قائليها أسماء عرفت فقد األلف فأما بيتًا، وخمسون ألف فيه فإذا سيبويه آتاب في نظرت"  الجرمي قال ا  فأثبته  وأم
  " قائليها أسماء أعرف فلم الخمسون

 بشيء عليه يطعن ولم     بعجزه فاعترف

 أيضًا المازني عثمان ألبي الكالم هذا روي وقد

ى  ننص أن الشرح هذا في التزمنا الشواهد، أصح أبياته ولكون ا  عل ه  وجد  م ا  في اً  منه ًا،  بيت ا  بيت ا،  عن  ونميزه  غيره
ع أنها ليرتف ر ش ا ويظه ا رجحانه ت روي وربم د البي ن الواح ه م ا أو أبيات ى غيره ه عل ة، أوج ا مختلف ون ال ربم  يك
ك،  في ضير وال جميعها، أو بعضها في الشاهد موضع ان  العرب  ألن ذل ه  لآلخر  شعره  ينشد  بعضهم  آ ى  فيروي  عل
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ه  قدحًا ذلك يوجب فال األبيات، بعض في الروايات تكثر وبسببه عليها، اهللا رهفط التي لغته مقتضى ه  غضاً  وال في  من
 عليه نبهنا شيء ذلك من الشرح هذا في وقع فإذا

 متعاطيه عن التعب ويزول فيه، الحوالة موضع ليسهل واحد، بعد واحدًا عدها الشواهد هذه شرح في والتزمنا

 التي اعتمدنا عليها وانتقينا منها ضروب وأجناس في ذآر المواد: األمر الثاني

اني "  و السراج البن"  األصول"  و س آتاب وهو"  النحو علم"  إلى يرجع ما فمنها رآن  مع راء "  الق اني "  و للف  مع
رآن  اج"  الق آليف للزج ي  وت ي أب ي عل ذآرة"  ك الفارس رية  الت ائل"  و ،"  القص ة المس ائل"  و ،"  البغدادي  المس
ى  الهاذور نقض"  و ،"  المنثورة المسائل"  و ،"  البصرية المسائل"  و ،"  ريةالعسك ن  عل ه  اب اب "  و ،"  خالوي  آت
ازني  تصريف  وشرح "  و ،"  المحتسب "  و ،"  الخصائص "  ك جني ابن تلميذه وتآليف"   الشعر  سر "  و ،"  الم

ناعة راب"  و ،"  الص ة إع بهج" و ،"  الحماس ي الم رح  ف ماء ش رح"  و"  عرائهاش أس وان ش ي  دي "  و"   المتنب
 الضرائر "  و أيضًا له"  الضرب ارتشاف"  و حيان، أبي"  تذآرة"  و األنباري البن"  الخالف مسائل في اإلنصاف
ة  شروح "  و الشجري البن"  األمالي"  و الحاجب البن"  األمالي"  و عصفور البن"  الشعرية  شروح "  و"   الكافي
 .المتداول من ذلك وغير وشروحه ،"  اللبيب مغني"  و"   التسهيل

ى  يرجع ما ومنها ات  شرح  وهو "  الشواهد  شروح "  إل اب  أبي ي  الكت ر  ألب م  النحاس،  جعف نتمري،  ولألعل ن  الش  والب
ي  محمد وألبي خلف، ات  شرح "  و"   األديب  فرحة "  المسمى  األعراب ن "  الجمل  أبي ن  البطليوسي،  السيد  الب  والب
التخمير  المسمى  العجم  علماء ولبعض اإلربلي، المستوفي البن"  المفصل أبيات شرح"  و ولغيرهما ،اللخمي هشام  ب
م  األنصاري،  هشام البن"  الناظم ابن أبيات شرح"  و للعيني،"  مالك ابن ألفية شروح أبيات شرح"  و "  و يكمل  ول

 في والمفتاح اإليضاح أبيات شرح"  و صليالمو لخضر"  التفسيرين أبيات شرح"  و للحموي"  الكشاف أبيات شرح
ات  شرح"  و"   المعاني علم ات  شرح "  و للعباسي "  التخليص  أبي ن  ليوسف "  المنطق  إصالح  أبي "  و السيرافي  ب
ن  للجواليقي، "  الكاتب  أدب أبيات شرح"  و أيضًا له المصنف"  الغريب أبيات شرح ي  البطليوسي،  السيد  والب  وللبل
 .ذلك وغير"  العباب"  ب المسمى اآلداب أبيات وشرح

ا ا ومنه ع م ى يرج ير"  إل ات تفس اني أبي كلة المع و ،"  المش ات"  وه اني أبي عي؛ لألخفش"  المع ات"  و المجاش  أبي
ات "  و السكيت البن"  المعاني أبيات"  و له علي أبي أجازة وعليها جني ابن بخط لألشنانداني"  المعاني اني  أبي  المع

 ذلك وغير البطليوسي السيد البن"  المعاني أبيات"  و ضخمين مجلدين في قتيبة البن" 

اميع  دواوين قسمان وهو"  العرب أشعار دفاتر"  إلى يرجع ما ومنها األول "  ومج وان "   ف يس  امرئ  دي دي،  الق  الكن
 العبد، ابن رفةط وديوان اإليادي، دواد أبي وديوان حلزة، ابن وديوان الفحل، علقمة وديوان ميمون، األعشى وديوان
ن  بشر  وديوان الطفيل، بن عامر وديوان الغنوي، طفيل وديوان قميئة، بن عمرو وديوان ي  ب وان  خازم،  أب  أوس ودي

وان  حجر، بن ه،  أعشى  ودي وان  باهل ن  عوف  ودي ة  ب ن  عطي وان  الخرع،  ب ر  ودي ن  مطي يم،  ب وان  األش ادرة،  ودي  الح
وان  ادي،اإلي  يعمر  بن لقيط وديوان العبدي، المثقب وديوان ة  ودي ي  نابغ يبان،  بن وان  ش ة  ودي ذبياني،  النابغ وان  ال  ودي
ي  عم  طالب  أبي وديوان سلمى، أبي بن زهير ه  اهللا صلى  النب لم  علي وان "   الصحابة  شعر  ومن "  وس ن  حسان  دي  ب
ر،  بن آعب وديوان العامري، ربيعة بن لبيد وديوان ثابت، وان  زهي د  ودي ن  حمي ور،  ب وان  ث ي  ودي  ،الثقفي  محجن  أب
ن  خفاف وديوان آرب، معد بن عمرو وديوان تولب، بن النمر وديوان ة،  ب وان  ندب ر  صخر،  أخت  الخنساء  ودي  وغي
وان "   اإلسالميين  شعر  ومن"  ذلك ع  دي ن  راف ريم  ب وعي،  ه وان  اليرب وان  القطامي،  ودي ود،  جران  ودي وان  الع  ودي
وان  السلولي، همام ابن وديوان الخارجي، بشير بن محمد وان  خ،الشما  ودي ن  عدي  ودي اع،  ب وان  الرق ن  عروة  ودي  ب
ذري، حزام وان الع د ودي ذلي، اهللا عبي وان اله ي ودي ل أب وان الجمحي، دهب ة، ودي وان الحطيئ رو ودي ن عم تم ب  األه

ري، وان المنق ن ودي يس اب ات، ق وان الرقي رزدق، ودي وان الف ر، ودي وان جري وان النصراني، األخطل ودي  ذي ودي
وان  الرمة، ل  ودي ذري، ا جمي وان  لع رة  ودي ن  المغي اء،  ب وان  حبن ة  رجز  ودي ن  رؤب وان  العجاج،  ب ان  رجز  ودي  الزفي

وان "  والمحدثين المولدين دواوين ومن"  ذلك وغير الحماني األخزر أبي رجز وديوان السعدي، لم  دي ن  مس د،  ب  الولي
ن  العباس وديوان الوآيع، ابن وديوان ف،  ب وان  األحن ي  ودي ن  عل ة  ب و  الطوسي،  جبل ي  انودي واس،  أب وان  ن ن  ودي  اب
ز، وان المعت ن ودي ي، اب وان الروم ي ودي ام أب ائي، تم وان الط ري، ودي وان البحت ريف ودي وان المرتضى، الش  ودي
يباني  محارب بني أشعار منها"  والمجاميع"  ذلك وغير الحمداني، فراس أبي وديوان المتنبي، "  المفضليات "  و للش
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ل بي للمفض عار"  و الض ذليين أش كري"  اله رحها للس ه، وش ام ل ي ولإلم عار"  و المرزوق رب لصوص أش "  الع
ار "  و حبيب البن"  النقائض"  و أيضًا للسكري يس  امرئ "   الستة  الشعراء  شعر  مخت ة  الق ة  والنابغ ر  وعلقم  وزهي
 ألبي"  ئلالقبا شعراء مختار"  و الشيباني عمرو ألبي"  تغلب أشعار"  و الشنتمري لألعلم وشرحها وعنترة، وطرفة
ي  للنمري وشرحها أيضًا"  الحماسة"  و تمام، د  وأب ي  محم ام  األعراب ي،  ولإلم زي،  وللخطيب  المرزوق ي  التبري  وألب
م  حماسة "  و ،"  الحسني  الشريف  حماسة "  و ،"  البصرية الحماسة"  و الطبرسي الفضل نتمري  األعل "  و ،"  الش
عار اء أش اني"  النس روح للمرزب ات وش ن المعلق اس، الب ي، النح ب وللزوزن زي وللخطي رة"  و التبري عار جمه  أش
ربين  آتاب"  و للثعالبي"  اليتيمة"  و قصيدة ألف من أآثر فيه"   العرب أشعار من الطلب منتهى"  و"   العرب  المغ

اب"  و ،"  اء آت وارك النس اب"  و ،"  الف اء آت ز النس ة ؛"  النواش دائني والثالث ى"  و للم ن"  المجتن ددر الب "  و ي
ا  وللزمخشري، التبريزي، للخطيب"   العرب المية شروح ن "  سعاد  بانت  شرح "  و ولغيرهم اري،  الب ي  األنب  وألب
 وغير مرزوق البن"  البردة شرح"  و البغدادي آتيلة والبن األنصاري، هشام والبن خالويه، والبن األحول، العباس
 واألمالي النوادر"   المجاميع ومن"  ذلك

ي  وشرحها  األنصاري "  زيد أبي نوادر"  فهي ادرالنو أما ره  األخفش  الحسن  ألب وادر "  و ولغي ن  ن ي  اب  ،"  األعراب
ا  البكري عبيد ألبي وشرحها ،"  القالي علي أبي نوادر"  و األعرابي محمد ألبي وشرحها الي  وأم الي "  فهي  األم  أم
د  ألبي وشرحها ،"  القالي علي أبي أمالي"  و والكبرى، الصغرى"  الزجاجي أمالي"  و ،"  ثعلب "  و البكري،  عبي
ل  وصلة أيضًا، للقالي"  القالي أمالي ذيل الي  ذي ه  األم الي "  و أيضًا؛  ل الي "  و ،"  الصولي  أم "  المرتضى  السيد  أم

  " الخفاجي الشهاب شيخنا أمالي"  و ضخمين مجلين في والدرر، بالغرر المسماة

ي     ن األدب وه ى ف ع إل ا يرج ا م ان "  ومنه احظ، و " البي داد  " للج ن واألض اب   " المحاس ًا، وآت ه أيض عر " ل الش
ا و  " الكامل " له أيضًا و " والشعراء  د  " للمبرد، وشرحه البن السيد البطليوسي، وألبي الوليد الوقشي، ولغيرهم العق

ه أيضًا   " جواهر النكت الملح " للحصري، و " زهر اآلداب " البن عبد ربه و  " الفريد اني   " و ل وان المع ي  " دي ألب
 المثل السائر" البن رشيق، في مجلدين و " العمدة " لألصفهاني في عشرين مجلدًا و " األغاني " هالل العسكري و 

اب السعدي و     " مساوي الخمر" البن أبي اإلصبع و " تحرير التحبير " البن األثير و  " ن الحب ل  " الب ن  " األوائ الب
د الشعر   " البن فضالة المجاشعي و   " مدرج البالغة  " جلدين وهبة اهللا الموصلي في م ب، وشرحه    " نق ة الكات لقدام

  .للسخاوي" سفر السعادة " لعبد اللطيف البغدادي و 

" الروض اآلنف   " وشرحه" سيرة ابن هشام " ومنها ما يرجع إلى آتب السير وآتب الصحابة وأنساب العرب وهو 
ر و    " االستيعاب " و "  سيرة الشامي " و   " سيرة ابن سيد الناس" و "  سيرة الكالعي " للسهيلي و  د الب ن عب " الب

ريش  " البن الكلبي، ومختصرها لياقوت الحموي و " جمهرة األنساب " البن حجر و " اإلصابة  ر  " أنساب ق ، للزبي
 البن الكلبي" تنكيس األصنام " بن البكار و 

لآلدمي و  " المؤتلف والمختلف    " البن قتيبة و" آتاب الشعراء " يرهم وهو ومنها ما يرجع إلى طبقات الشعراء وغ
تاني و  " آتاب المعمرين  " ألبي عبيد اهللا المرزباني و" الموشح "  ة    " ألبي حاتم السجس ولين غيل اب المقت ن  " آت الب

ات    " له أيضًا و " آتاب من نسب إلى أمه من الشعراء " حبيب، و  ى أمه اب المنسوبين إل واني بخطه و   " هم آت " للحل
ويين  ات النح ي و  " طبق د اهللا اليمن ي عب ًا ألب اتهم أيض اريخي وطبق اء " للت م األدب دة " معج ي ع وي، ف اقوت الحم لي

 مجلدات

رة  " ومنها ما يرجع إلى آتب اللغة وهو  د و  " الجمه ن دري اب  " للجوهري و  " الصحاح   " الب " للصاغاني و  " العب
البن األثير و  " النهاية" البن خالويه و " آتاب ليس " ألبي عمر المطرزي و " اليواقيت  " لمجد الدين و" القاموس 

ن  " إصالح المنطق " في مجلدات آبار ستة ألبي حنيفة الدينوري و " آتاب النبات " البن األنباري و " الزاهر "  الب
زي و  ي، ومختصره للخطيب التبري كيت، وشرحه للبل اظ " الس اب األلف ن السكيت و " آت ن " أدب الكاتب " الب الب

ري و   ب، وشروحه   " الفصيح  " قتيبة، وشرحه للجواليقي، والبن السيد البطليوسي، وللزجاجي، وللبلي، والبن ب لثعل
رهم و      ي، ولغي ام اللخم ي،والبن هش ي، وللبل روي، وللمرزوق تويه، ولله ن درس يح  " الب ل الفص ف  " ذي د اللطي لعب

ألبي هالل العسكري   " آتاب الفروق " البن السكيت، ولعبد الواحد اللغوي، ولغيره و " اد آتاب األضد" البغدادي و 
ات  " للزجاج و  " خلق اإلنسان " ألبي عبيدة و  " آتاب البيضة والدرع" و  ات   " للجواليقي و " المعرب ن  " المثلث الب

للجالل  " المزهر  " البن األثير و " رصع الم" في اللغة ألبي الحسين النحوي و " التفسح " السيد البطليوسي وآتاب 
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دال  " السيوطي و  ن السكيت و   " آتاب القلب واإلب ذآر والمؤنث    " الب اب الم ره   " آت ه أيضًا ولغي ام   " و  ل اب األي آت
ألبي عمر المطرزي آتاب األنواء وأسماء الشهور  " آتاب اليوم والليلة والشهر والسنة والدهر " للفراء و " والليالي 
اج ره و      للزج ري وغي الء المع ي الع واء ألب دود  " واألن ور والمم ن والد،    " المقص الي، والب اري، وللق ن األنب الب

 ولغيرهم، وغير ذلك

وادر  " لعلي ابن حمزة البصري وفيه " التنبيهات على أغاليط الرواة " ومنها ما يتعلق بأغالط اللغويين وهو  أغالط ن
ي  اد الكالب ي زي وادر " ، و " أب يباني أغالط ن رو الش ي عم ات " ، و " أب دينوري، و " أغالط النب ة ال ي حنيف " ألب

د،  " أغالط الجمهرة " البن السكيت، و " أغالط إصالح المنطق " ألبي عبيد، و " أغالط الغريب المصنف  البن دري
دة، و  " أغالط المجاز " و  ب، و   " أغالط الفصيح  " ألبي عبي ر  " أغالط الكامل   " لثعل رد، وغي ك و   للمب اب  " ذل آت

ى حدوث التصحيف      " ، و " التصحيف للحسن العسكري     ه عل اب التنبي زة األصفهاني و  " آت ة    " لحم " لحن العام
و "  أغالط الجوهري للصالح الصفدي   " للجواليقي وألبي بكر الزبيدي وحاشية ابن بري على صحاح الجوهري و 

 ، والبن الحنبلي، ولشيخنا الشهاب الخفاجي" لظفر والبن ا" للحريري، وشرحها البن بري، " درة الغواص " 

 السدوسي مؤرخ"   فيد أبي أمثال"  و لتلميذه وشرحها ، " سالم بن القاسم عبد أبي أمثال"  وهي األمثال آتب ومنها
ال  سلمة بن للمفضل"  الفاخر"  و ي  واألمث ى  الت زة "  أفعل "  عل ال  مجمع "  و األصفهاني  لحم داني  " األمث "  و للمي

 ذلك وغير للزمخشري"  األمثال مستقصى

معجم البلدان " ألبي عبيد البكري في ثالث مجلدات آبار و " المعجم فيما استعجم  " ومنها آتب األماآن والبالد وهي
 لياقوت الحموي في عشر مجلدات آبار، وغير ذلك مما لو سردته لطال، وأورث السأم والملل" 
 
  حققترجمة الشارح الم: ألمر الثالثا

  
ة  نسخة  آخر  في  رأيت  وقد بالمراد، وافية له ترجمة على أطلع ولم عنه وتجاوز اهللا رحمه المدقق، والحبر  من  قديم
ه  الطوائف، مفتي الفضالة، صدر العلماء، ملك العالمة، العالم اإلمام، المولى هو"  نصه ما الشرح هذا  المعظم،  الفقي
ع  في  الغروية الشريفة بالحضرة الشرح هذا أملى وقد اذياألستراب الحسن بن محمد والدين، الملة نجم  من  اآلخر  ربي
   " وستمائة وثمانين ثمان سنة

  
ذا "  فيه قال السكت هاء أحكام قيل شرحه آخر في هو أرخه لما موافق غير التاريخ وهذا رأيته ما صورة هذا  آخر  ه

ق  وإفضاله، إنامه على هللا والحمد المقدمة، شرح ه،  بتوفي ى  لواتهوص  إآمال د  عل رام  محم ه  وآ د  آل م  وق ه  ت تم  تمام  وخ
ى  الغروية المقدسة الحضرة في اختتامه، ة  أفضل  مشرفها  عل زة  رب تحي انين  ست  سنة  شوال  في  وسالمه،  الع  وثم
   " وستمائة

  
م "  النحويين  معجم"  في السيوطي الجالل أورده وقد ال  اسمه،  يعرف  ول ام  الرضي "  ق  " صاحب  المشهور،  اإلم
اً  مثله النحو آتب غالب في وال بل عليها يؤلف لم الذي الحاجب البن"  يةالكاف شرح اً  جمع ل  وحسن  وتحقيق د  تعلي  وق
 جمة واختيارات أبحاث فيه وله ودروسهم مصنفاتهم في قبلهم فمن العصر شيوخ واعتمده وتداولوه، عليه الناس أآب

 الشرح هذا تأليفه من فرغ أنه إال ترجمته من شيء ىعل وال اسمه على أقف ولم األئمة، نجم ولقبه بها ينفرد ومذاهب
نة الث س انين ث تمائة، وثم ي وس دين شمس صاحبنا وأخبرن ن ال وم ب ة ع ه أن بمك نة وفات ع س انين أرب  ست أو وثم

   " الشافية على شرح وله مني الشك وستمائة،
  
ر  والتاريخان السيوطي، ذآره ما هذا وافقين  غي ا  م اه  لم د  ذآرن اعي  ذآر  وق رآن  مناسبات  في "  البق اريخ  " الق ذا  ت  ه

ن  محمد هو"  قال نقلنا، آما الشرح ة  األستراباذي  الحسن  ب دين،  نجم  العالم م  ال ة  شرح "  وتم  ست  سنة  في "  الكافي
   " هشام وابن حيان أبي بعد إال المصرية الديار إلى العجم من الشرح ينقل ولم وستمائة وثمانين

 
اً  نسخه تختلف ولهذا شرحه، يحرر مدة عاش فإنه السيوطي؛ ذآر ما وفاته تاريخ يكون أن يمكن ال هذا وعلى  اختالف
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افية  وشرحه اآلتية إجازته في الجرجاني السيد نقله آما آثيرًا، أخر  للش ة  شرحه  عن  مت ك  يصح  فال  للكافي اريخ  ذل  الت
  ةوستمائ وأربعين ست سنة في آانت الحاجب ابن وفاة فإن الحاجب، ابن عصر من قريب وعصره

  
ه  الشرح،  هذا عليه قرأ لمن الجرجاني الشريف إجازة صورة هنا أآتب أن رأيت وقد الغ  فإن  وأطرى،  تقريضه  في  ب

ل  على أحمده"  هذه وهي واألحرى الالئق هو بما الشارح ومدح ه،  جزي ى  وأصلي  نوال ه  عل د  نبي ه  وصحبه  محم  وآل
ة  في شأنها، يخفى ال اإلعراب صناعة فإن وبعد ا،  رفع وم  من  يتجر  مكانه زل  األساس،  مجرى  األدب عل ا  وتن  منه
 البيان، علم إلى منصوبة مرقاة هي بل العرب آالم تراآيب من الضرب، ارتشاف يتم وبها القياس من البرهان منزلة
د  األمة، وفاضل األئمة، نجم الكامل للعالم - الكافية شرح وإن القرآن نظم نكت على المطلع ن  محم  الرضي  الحسن  ب

وي  األثير، محمود الخطر، جليل آتاب - جنانه بحبوحة وأسكنه بغفرانه، اهللا تغمده ي،األستراباذ ذا  أصول  من  يحت  ه
دالئل  بين جمع قد نكاتها، على فروعه ومن أمهاتها، على الفن اني  ال ا،  والمب ين  وتقريره ر  وب اني  المسائل  تكثي  والمع

د  هذا آتابه وجاء أقرانه، على بيانه، فاق ىحت المباحثات، وتوجيه المناسبات، توضيح في وبالغ وتحريرها،  نظم  آعق
رات،  فيه وقع لكن الكلم بزواهر الحكم، جواهر في ر  وشيء  تغيي ات،  المحو  من  آثي دل  واإلثب ذلك  وب  نسخه  صور  ب

ى  نجد  ال بحيث تبديًال، ي  سبيالً  سيرتها  إل ا  - وإن ه  منيت  م  الفضل  سوق  وانتكاس  الحال،  واختالل  األشغال،  من  ب
ال راض ،والكم ال، عصر وانق ذين الرج انوا ال ال، محط آ ع الرح دن األفضال، ومنب ال، ومع ع اإلقب ال؛ ومجم  اآلم
ر  في  الفساد وظهور الشوآة أفواج غلبة من الوسواس، أمواج وتالطم ا  والبحر  الب دي  آسبت  بم اس  أي د  - الن ذلت  ق  ب
ا  إال فتصحح العوائق، موانع مع مقدرتي ووسعه العوائق، تلك مع حسي به وفى ما بقدر تصحيحه في وسعي در،  م  ن

ولى  آخره،  إلى أوله من علي قرأه وقد البصر زاغ أو القلم به طغى أو ام،  الم ام،  والفاضل  اإلم دة  الهم ه  زب  في  أقران
 طابت آما فضائله زيدت - محمد بن عمر السعيد المرحوم الشيخ ابن حاجي محمد أوانه، في األفاضل وأسوة زمانه،
ه  وقد هذا، مخدراته وجوه عن وآشف معضالته، عن فيها نقر وقد وإيقان وآشف وإتقان، بحث قراءة - شمائله  أجزت

ه،  في  ينساني  ال أن منه راجيًا واألصولين، األدب وفنون األحاديث من علي سمعه ما سائر مع عني يرويه أن  خلوات
ا  على إنه بمرضاته، ويتغمدنا جناته، في يجمعنا اهللا لعل صلواته، عقيب دعواته وفي دير،  يشاء  م ة  ق  جدير  وباإلجاب

ولى  نعم الوآيل، ونعم اهللا وحسبنا م  الم ه  النصير  ونع ر  آتب ر  الفقي اني،  الحقي ي  الج ن  عل د  ب  الجرجاني  الحسيني  محم
   " وثمانمائة اثنتين سنة سمرقند بمحروسة وذلك

 والعصمة  العمل، وإخالص اهللا من اجينر انتحينا، ما إلى ونتوجه انتوينا، فيما نشرع أن حان وقد اإلجازة آخر وهذا
 القبول اهللا وعلى نقول، هنا ومن والخطل الزيغ عن

  الشاهد األول: خواص االسم

 اليجدع الحمار صوت ربنا إلى    ناطقًا العجم وأبغض الخنى يقول

ى  ،"  اللبيب مغني"  في هشام وابن الشارح، أورده  صريح  ىعل  دخل  موصول،  اسم "  اليجدع "  في "  أل"  أن عل
ال  ضرورة  في إلى يجيء ال قبيح شاذ ذلك مع وهو المفعول، السم لمشابهته الفعل ذي  أراد األخفش  وق ا  يجدع  ال  آم
ا "   األصول  آتاب"  في السراج ابن وقال يضربك الذي تريد ، " يضربك"  ال هو تقول اج  لم ى  احت ع  إل ة  رف  القافي
ًال،  االسم قلب بح  من  وهو  فع ل  الشعر  ضرورات  أق ه  ضرورة  ال قي ه  في ول  أن بمكن  فإن دون "  يجدع "  يق "  أل"  ب

   "المتقصع " يقول وأن الوزن، الستقامة

ي  هذا أقول ى  مبن ى  أن عل د  الضرورة  معن ذا  عن ل  ه ا  القائ يس  م ه  للشاعر  ل ا  فاسد  وهو  مندوحة،  عن أتي  آم ه  ي  بيان
  ال أو مندوحة عنده آان سواء النثر دون الشعر في وقع بما تفسيرها والصحيح

   " عيب وهو اإلقواء يلزمه فإنه"  المتقصع"  دون"  يجدع"  في مسلم ذاك"  "  األلفية شواهد"  شارح قال

ه  يأتي آما وصفه والمتقصع مرفوع، اليربوع فإن اإلقواء؛ يلزمه ال أقول ل  بيان ه "  أل " وقي دة  في ة  زائ  صفة  والجمل
  أخواته في يتمشى ال وهذا جنسية، الحمار في"  أل"  ألن منه، حال أو الحمار
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ى  دخلت  إذا أنها يريد"  المفعول السم لمشابهته"  المحقق الشارح وقول ي  مضارع  عل ا  للمفعول  مبن دخل  إنم ه  ت  علي
  " واليتقصع اليجدع"  نحو المفعول، السم لمشابهته

  البسيط"  الفرزدق وقول

 والجدل الرأي ذي وال األصيل وال    حكومته الترضى بالحكم أنت ما

 آقوله الفاعل السم لمشابهته عليه تدخل إنما للفاعل مبني مضارع على دخلت وإذا

  خليال يعده أن أهًال الخل له  يرى   الذي مثل للخل اليرى وليس 

  البسيط"  وقوله

  رشد ذو الحزم يستديم مشمر    فرحًا الهيًا ويغدو آاليروح ما

  السريع"  وقوله

  فاتق رانهاني من ينذر    ال لك إني الحرب تبعثن ال

  وقوله

  اليتعمل والطارق نابه لما    عرضه دون ماله يؤتي المال فذو

  اليتتبع دخلي عن شغل لفي    وأنني سكت أن اصطباني أحين: وقوله

 اليجدع "  في  إال يوجد  لم المضارع الفعل على"  أل"  دخول إن"   العسكرية المسائل"  في الفارسي علي أبي وقول
 "الرجز "  نحو الظرف على دخولها عن وسكت ذآرنا؛ آما آذلك ليس آخرين، حرفين أو ًاحرف وأظن ،"  واليتقصع

  سعه ذات بعيشه حر فهو  ألمعه على شاآرًا يزال ال من

  وقوله

  المعا وبالمشقر وحجرًا وعمرًا    ومالكًا قيسًا غال ما وغيرني

  " الوافر"  نحو االسمية الجملة على هادخول وعن - زائدة"  أل"  و معا أراد الكسائي وقال - معا الذين يريد

  قصي من الحكومة أهل هم      فيهم اهللا الرسول القوم بل

 بالشعر خاص والكل الفعل مع آشذوذها شاذة اسمية موصولة آانت وإن بها النقض يرد ال ألنه

ك  ابن ألفية شرح"  في الشاطبي قال ا "   مال ى  باألسماء  فمختصة "  أل"  وأم ع  عل ا  جمي ا  من  وجوهه  لتعريف  آونه
 أقسامها من ذلك غير أو موصولة أو زائدة، أو الجنس، أو العهد،

ا  وهو الثاني المذهب هو " الضرورة"  في المحقق الشارح مذهب صريح أن واعلم ع  م  مذهب  وهو  الشعر،  في  وق
ور ن وذهب الجمه ك اب ى مال ا إل ا أنه يس م اعر ل ه للش ة، عن ره بالمضارع"  أل"  فوصل مندوح ده وغي ائز عن  ج
ان  بالضرورة مخصوص غير هذا مثل أن وعندي فقال"  التسهيل شرح"  في به صرح وقد قليل، لكنه اختيارًا،  إلمك
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م  وإذا والمتقصع،  للخل،  يرى من وما يجدع، الحمار صوت الشاعر يقول أن وا  ل ك  يفعل ي  االستطاعة  مع  ذل ك  فف  ذل
ار  إشعار ا  االضطرار  وعدم  باالختي ه  ذهب  وم اع "  أحدها "  جوه و من  باطل  إلي اة  إجم ى  النح ار  عدم  عل ذا  اعتب  ه
 عليه لنبهوا معتبرًا آان ولو جملة القياسي النظر في إهماله وعلى المنزع

 ويمكن  إال ضرورة  من  ما إذ ذآر، ما غير الموضع في يمكن ال أنه معناها ليس النحاة عند الضرورة أن"  الثاني "
ل  لضرورة  جاحد  إال هذا ينكر وال غيره، لفظها من يعوض أن ذه  العق راء "  ه  في  الشياع  من  العرب  آالم  في "  ال

ين  تنطق تكاد وال يجهل، ال بمكان االستعمال ان  بجملت ا،  تعري د  عنه ا  وق ن  واصل  هجره ان  عطاء  ب ه  لمك ا،  لثغت  فيه
ه  في يسمع فال المنبر على ويخطب الخصوم يناظر آان حتى ان  راء، نطق ى  األعاجيب  إحدى  فك ثالً  صار  حت  الو م
ى  األمر  مصل  وإذا بكثير هذا من أسهل الشعرية الضرورة اجتناب أن في مرية ذا  إل  في  ضرورة  ال أن أدى الحد  ه
ا  لفظه إال بباله يخطر ال قد الشاعر أن الضرورة معنى وإنما اإلجماع، خالف وذلك عربي شعر  ضرورة  تضمنته  م
ه  قد ثبحي ذلك، غير أو نقص أو زيادة إلى الموضع ذلك في به النطق ره  ينتب ى  غي ال  أن إل ل  شيء  في  يحت ك  يزي  تل

 الضرورة

ة  أنها إال ضرورة فيها يلزم واحدة أآثر، أو عبارتان للمعنى يكون قد أنه"  الثالث "  شك  وال الحال،  لمقتضى  مطابق
 موضع في لنا ظهر وإذا باأللفاظ اعتنائهم من أشد بالمعاني اعتناءهم ألن الضرورة، إلى يرجعون الحال هذه في أنهم
 الحال لمقتضى مطابق أنه يعلم أين فمن هنالك يصلح فيه ضرورة ال ما أن

ره  دون المزاحف  فتستطيب  زحاف،  لعارض  القياسي  الكالم  تأبى قد العرب أن"  الرابع " العكس،  أو غي  فترآب  ب
 لذلك الضرورة

ا  المسألة هذه بنيت قدو قال ثم منه أنموذج وهذا ،"  األلفية شرح"  في الشاطبي عليه الرد بسط وقد  من  أوسع  هو  بم
 العربية أصول من الضرائر باب في هذا

 وهي الطهوي الخرق لذي نوادره في زيد أبو أوردها سبعة أبيات ثاني البيت وهذا

  يتترع ويله هذا أي ففي    ديسق ابن الثعلبي آالم أتاني

  اليجدع الحمار صوت ربنا إلى    ناطقًا العجم وأبغض الخنى يقول

  يتصدع قبره النبوان وذو     القح الحرب إذ تمناها الفه

  أقرع طهية من ألف ويأتك      معًا وهما دارم حيا يأتك

  اليتقصع بالشيحة جحره ومن    نافقائه من اليربوع فيستخرج

 يكرع الفقار ذو وأعيا مفظل  منك الخير الفارس أخذنا ونحن

  نقعفنحذي من يسار ون  نحن أخذنا قد علمتم أسيرآميسارًا 
 

ه   اني آالم الثعلبي     "قول ا في        " أت ة آم ين المهمل ة وسكون الع تح المثلث د     " هو بف ي زي وادر أب ة    " ن في نسخة قديم
ا             ة آم ي قبيل ل أب ن وائ ى تغلب ب ة نسبة إل ين معجم ة فغ صحيحة، نسبة إلى ثعلبة بن يربوع أبي قبيلة، ال بمثناة فوقي

وع    هو أبو مذعور طا" ابن ديسق " ضبطه بعضهم فإن  ن يرب ة اب رق بن ديسق بن عوف بن عاصم بن عبيد بن ثعلب
دًا و          ه شعرًا جي ي، وأورد ل ن األعراب وادر اب " ديسق  " آذا سرد األسود أبو محمد األعرابي الغندجاني في شرحه ن

ال الليث   "  العباب " علم منقول، قال الصاغاني في  خوان من فضة، والطريق المستعمل، والحوض       " الديسق  " ق
ين وهو             ال أخوذ من الدسق بفتحت تهم؛ م مآلن، والشيخ، والنور، وآل حلي من فضة بيضاء صافية، وعاء من أوعي

ه         ه وقول ل هو بياض الحوض وبريق اؤه وقي رع " امتالء الحوض، يقال مألت الحوض حتى دسق، أي ساح م  " يتت
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راء، في    اب  " التترع بفتحتي التاء المثناة فوق وال رح   "  العب رع الرجل آف ل      ت اطًا وقي ًا ونش تحم األمور مرح ، إذا اق
ك   ول   ترع سارع إلى الشر والغضب، وتترع إليه بالشر أي تسرع وآأنه توعده بالقتل والسبي والنهب وما أشبه ذل يق

ات  " البيت، قال الجوهري وتبعه الصاغاني " يقول الخنى " إلى أي هذه األمور يسابق شره وبالئه وقوله  هذا من أبي
ذا البيت        وه" الكتاب  م أجد ه ال الصاغاني ل ا ق ذا ال أصل له وقد تصفحت شواهد سيبويه في عدة نسخ ولم أجده فيه

ًا   في شعر ذي الخرق، وقد قرأت شعره في أشعار بني طهية وساق له أبياتًا سبعة لم يكن هذا البيت فيها، وذآر له بيت
  بدل ما قبل البيت األخير، وهو

 
  فلم تقربوها والرماح تزعزع   ونحن حسبنا الدهم وسط بيوتكم 

 
ة    " الخنى  "و  بالخاء المعجمة والنون الفحش من الكالم، وألفه منقلبة عن ياء، ولهذا آتبت بالياء يقال آالم خن وآلم

ة آقلت             ى الجمل القول لتضمنه معن ه، إذا أفحش وهو منصوب ب ه في منطق خنية، وقد خني عليه بالكسر وأخني علي
اسم  " أبغض  " تفسير لقوله أتاني آالم الثعلبي و  " يقول الخنى " ل يقول بيفوه ويتكلم وجملة قصيدة، فال حاجة لتأوي

ر    تفضيل على غير قياس، ألنه بمعنى اسم المفعول من أبغضته إبغاضًا فهو مبغض، أي مقته وآرهته، وألنه من غي
ا  "  شرح المفصل   " ل السخاوي في   الثالثي، أو هو من بغض الشيء بالضم بغاضة بمعنى صار بغيضًا، فال شذوذ ق

ت،   قالوا هو أبغض لي من زيد وأمقت لي منه، أي يبغضني أآثر مما يبغضني زيد، وقالوا إنه مردود إلى بغض ومق
يقال بغض بغاضة، إذ صار بغيضًا قال ابن بري إنما جعل شاذًا ألنه جعل من أبغض، والتعجب ال يكون من أفعل       

ه   " وحكى اللغويين والنحويين "  من بغض فالن إلي " ، بل هو إال بأشد وليس آما ظن الجوهري إذا " ما أبغضني ل
ا ذآر في     " إلى" إذا آان هو المبغض لك انتهى و " ما أبغضني إليه " آنت أنت المبغض له، و  في التفضيل غير م

د  " هنا بمعنى " إلى " التعجب فإن  ى و    " عن ا فاعل معن وان    جمع أعجم وع  "  العجم  " ومجروره اء، وهو الحي جم
الحيوان و     الذي ال ينطق دويًا، لشبهه ب ًا  " واألعجم أيضًا اإلنسان الذي في لسانه عجمة، وإن آان ب فاعل من   " ناطق

ات         النطق، قال الراغب النطق في التعارف ال للحيوان ا اآلذان وال يق ا اللسان وتعيه ي يظهره ة الت األصوات المتقطع
  التشبيه، آقول الشاعر ناطق إال مقيدًا أو على طريق

 
  فصيحًا ولم تفغر بمنطقها فما      عجبت لها أنى يكون غناؤها

 
بة، وأصله                 ز للنس ى التميي ام، وهو منصوب عل ا مجاز عن الصوت، من إطالق الخاص وإرادة الع انتهى وهو هن

ذا  وأبغض نطق العجم، أي تصويتها، فلما حذف صارت نسبة البغض إلى العجم مبهمة ففسرت بالتمي يز، والبد من ه
بيه صوته إذ    ول الخنى    "المحذوف ليصح اإلخبار أراد الشاعر تش اه       " يق ار إذ تقطع أذن ، في بشاعته بصوت الحم

ا؟؟؟ وزعم جماعة أن      ه فيه ًا  " وصوت الحمار شنيع في غير تلك الحال، فما الظن ب د    " ناطق ى ذات النطق، فق بمعن
ل أن يكون       تكلف وقال بعضهم هو حال من أبغض، ويرد ع ذا القائ د بالحال وجوز ه ليه أن األصح أن المبتدأ ال يتقي

ه حال من               ى أن األجنبي وذهب بعضهم إل ر ب دأ والخب ين المبت زم الفصل ب ه يل حاًال من ضمير يقول، مع اعترافه بأن
ا   " وقوله  ، وهذا سهو، إذ ليس فيه ضمير، ولو آان خبرًا لتحمله" أبغض " ضمير  ى ربن أ  " إل ق ب بغض وروى متعل

الجدع " قال الصاغاني " اليجدع " فالضمير يرجع إلى ابن ديسق وقوله " إلى ربه "  " سر الصناعة " ابن جني في 
ه أي سجنته وحبسته          د، وقطع الشفة وجدعت ال   "  بالدال المهملة قطع األنف، وقطع األذن، وقطع الي م ق ار  " ث وحم

ه   -وهو الحق    -" مغني اللبيب  " وزعم شارح "  نوادر أبي زيد " وأنشد هذا البيت عن "  مجدع مقطوع األذنين  أن
من جدعت الحمار سجنته، قال ألن الحمار إذا حبس آثر تصويته، وإذا جعل من الجدع الذي هو قطع األذن لم يظهر 

را " له معنى قال السيوطي  د صوته  وليس آما قال، ألن صوت الحمار حالة تقطيع أذنه أآثر وأقبح وآأنه ظن أن الم
ه أصًال،   "  بعد التجديع؛ وليس آذلك، بل المراد وقت التجديع  هذا آالمه، وفيه نظر فإنه قيل ال يصوت عند قطع أذن

ر وآخره       ه زفي ار مستكرهًا ألن أول وقيل إن الحمار إذا آان مقطوع األذن يكون صوته أرفع، وإنما آان صوت الحم
د ورد      اع وق ا الطب ر منه ة تنف الى في            شهيق؛ وهذه الحال ال تع رآن، ق ار في الق ع بصوت الحم ل الصوت المرتف تمثي

ال    " واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمير " وصية لقمان البنه  ا ق ، أي أوحش األصوات وأقبحه
ة شديدة     " القاضي  تعارة مبالغ دين الصفي     "  وفي تمثيل الصوت المرتفع به ثم إخراجه مخرج االس ين ال ال مع " وق
ف، وأصوات             شبه ا اد يختل ان صوته ال يك ا آ ر ولم ة في التنفي بيه، مبالغ ر أداة التش لرافعين صوتهم بالحمير من غي

والظاهر أن أنكر األصوات    سائر الحيوانات مختلفة جدًا، أفرد وجمعت والحمير بمنزلة أسماء األجناس على األصح
ذا من آالم اهللا     ول    انتهى " إلخ آالم لقمان، وقيل ه ذا الق ول الشاعر     وه ر يناسبه ق ا   " األخي ى ربن إن  " إل ى  " ف " إل

ع األصوات    "  عند  " بمعنى وقال النسفي ولو آان في ارتفاع الصوت فضيلة لم يستشنع صوت الحمار الذي هو أرف
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ا الرجال،         " فهال تمناها " وقوله  ى بمناي ى الحرب حين آانت حبل الضمير راجع إلى معهود في الذهن، أي فهال تمن
ا؛    " القح " عة األبطال و ومقار ًا أحبله ة إلقاح من لقحت الناقة لقحًا، من باب تعب، فهي القح مطاوع ألقح الفحل الناق

د    " " نوادر أبي زيد " في شرح  "وذو النبوان " آذا في المصباح وقوله  و زي ه أب وان   " و"  وذو النبوان لم يعرف النب
دان   " د لبني أسد، وقيل لبني السيد من ضبة آذا في  اسم ماء بنج -بفتح النون والباء الموحدة  -"  اقوت  " معجم البل لي

  " الكامل" الحموي ويقال له نبوان أيضًا بال الم، قال أبو صخر الهذلي 
 

  سوى األرواح والرهم     ولها بذي نبوان منزلة  قفر
 

ا الماء أو ألنه دفن في أرضها هنا رجل، وهو إما صاحب هذ" ذي النبوان " والمراد ب  ي لها بأراضي نبوان منزلة
ققته   "  التصدع " و  ع ش اب نف وا        التشقق، يقال صدعته صدعًا، من ب رقتهم فتفرق وم صدعًا فتصدعوا ف وصدعت الق

ه، وأنت            ه في رًا وواريت ه قب وان فحفرت ل نكم ذا النب ا م والمراد بها هنا الحفر والنبش، أي هال تمنيت الحرب إذا قتلن
ه شديد الحزن عليه ولم ت ا دارم    " قدر على األخذ بثأره؟ وقول ى الخطاب، جزم        " يأتك حي ة إل ات من الغيب ه التف " في

ة  " في جواب شرط مقدر، أي إن تمنيت حربنا يأتك الحيان من دارم دفعة ودارم أبو قبيلتين من تميم و " يأت  "  طهي
ي سود وعوف     حي من تميم، سموا باسم أمهم، وهي طهية بنت عبد شمس ابن سعد بن زيد منا ة بن تميم، وهي أم أب

بالقاف تام، يقال ألف " أقرع  " بن مالك بن حنظلة، والنسبة إليها طهوي بسكون الهاء وبعضهم يفتحها على القياس و
ه       ة قرعاء وقول رع، ومائ م أق رع، ودره خ     " أق وع ال ببية، و   " فيستخرج اليرب اء للس أن   " يستخرج  " الف منصوب ب

ى األلف و      مضمرة وجوبًا، وهو مبن اء للفاعل نسبة إل وع   " ي للمفعول، ويجوز بالبن ر األرض   "  اليرب ة تحف  -دويب
ذي     -والياء زائدة، ألنه ليس في آالم العرب فعلول سوى صعفوق على ما فيه  وله جحران أحدهما القاصعاء وهو ال

  " الكامل" يدخل فيه وأما قول الفرزدق يهجو جريرًا 
 

  أحدًا يعينك غير من يتقصع   د وإذا أخذت بقاصعائك لم تج
 

اء  " واآلخر  فمعناه إنما أنت في ضعفك إذا قصدت لك آأوالد اليرابيع ال يعينك إال ضعيف مثلك وهو الجحر   " النافق
انتفق، أي خرج             اء برأسه ف ل القاصعاء ضرب النافق ي من قب إذا أت ه، ف الذي يكتمه ويظهر غيره، وهو موضع يرقق

ر   وجمعها قواصع ونوافق ونا فق اليربوع أخذ في نافقائه، ومنه المنافق، شبه باليربوع ألنه يخرج من اإليمان من غي
دخل النفق             ذي ي ره، فشبه بال ه يستر آف ل ألن ه، وقي ذي دخل في ه والجحر يكون      -وهو السرب    -الوجه ال يستتر في

ى جحره   ه   للضب واليربوع والحية، والجمع جحره، آعنبة وانجحر الضب على انفعل أوى إل رواه " بالشيحة  " وقول
ي   ن األعراب د         " ذي الشيحة   " أبو عمر الزاهد وغيره تبعًا الب د جحره ورد األسود محم وع شيحة عن ال لكل يرب وق

وهم أن ذا الشيحة        ه ت ك أن دمين، وذل ات المتق األعرابي الغندجاني على ابن األعرابي وقال ما أآثر ما يصحف في أبي
بالخاء المعجمة، وقال هي رملة بيضاء في بالد بني أسد " ومن جحره بالشيخة " ح موضع ينبت الشيح، وإنما الصحي

رواه أبو محمد الخوارزمي  " اليتقصع  " في الروايتين مكسورة وقوله" الشين " وآذا رواه الجرمي أيضًا و  وحنظلة
وع دخل في قاصعائه، فتكون صفة للجحر و        عن الرياشي بالبناء للمفعول يقال ة، أي من    تقصع اليرب صلته محذوف

  "  سر الصناعة " جحره الذي يتقصع فيه، آما قدره ابن جني في 
  

د    و زي وع وال حذف ورواه أب ون صفة اليرب ل، فيك اء للفاع ال  " المتقصع " وروي بالبن ول وق م المفع " بصيغة اس
الحسن األخفش في شرح  ، فيكون صفة اليربوع أيضًا لكن فيه حذف الصلة قال أبو" والمتقصع متفعل من القاصعاء 

ال " اليتقصع واليجدع " نوادر أبي زيد رواه لنا أبو العباس ثعلب  ده     ، قال هكذا رواه أبو زيد ق دة عن ة الجي " والرواي
ان     " الذي " على األفعال؛ فإن أريد بها  " أل" ، وقال ال يجوز إدخال " المتقصع والمجدع  ة وآ آان أفسد في العربي

ى البيت      ال يلتفت إلى شيء من اييس ومعن اع والمق ى اإلجم م      هذه الروايات التي تشذ عل ا لك ا، جئن م إن حاربتمون إنك
ة       اء حيل ذي يجعل النافق اليربوع ال بجيش لهام، يحيطون بكم فيوسعونكم قتًال وأسرًا، وال نجاة لكم احتلتم بكل حيلة، آ

  وقاصعائه، فال يبقى له مهرب البتةلخالصه من الحارش، فإذا آثر عليه الحارش؛ أخذوا عليه من نافقائه 
 

 اليربوع"  يستخرج"  قوله أن وظن الثالثة، على يزد ولم األولين، البيتين بعد البيت هذا الشواهد شراح بعض وروى
 والمكر بالخديعة أخيرًا ووصفه فقال"  الخنى يقول"  قوله على معطوف - للمعلوم بالبناء

ل  من  فيهم قومه فعل بما عليه الفخر في الشاعر أخذ ثم ابقة  الحروب  في  واألسر  القت ال  الس ذناالخ  ونحن "  فق  " أخ
 متعلق التقديرين على"  ومنكم"  الفاضل الجيد أي بالتشديد، خير مخفف وإما أفضلكم، أي تفضيل أفعل إما هنا الخير
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ه  أسرنا في استمر أي"  فظل"  وقوله بأخذنا ا "  قول ار  ذو وأعي تح  هو "  الفق اء،  بف ال  الف ن  معشر  هو  الصاغاني  ق  ب
ى  يقدر لم بمعنى آل، أي مشيه في أعيا من ،"  أعيا"  فاعل وهو الهمداني عمرو ة  شيء  عل اء "  يكرع "  وجمل  بالبن
ا  - وهو بالضم آراع جمع أآارعه تقطع ومعناه الفاعل، من حال للمفعول ال  آم ن  ق ارس  اب ا  اإلنسان  من  - ف  دون م
 أضحى خبر إما"  يكرع"  فجملة"  يكرع الفقار ذو وأضحى"  الصاغاني روىو الكعب دون ما الدواب ومن الرآبة،

 من  - أسرتموه الذي - يسارًا فككنا قد نحن يقول الخ"  علمتم قد أخذنا ونحن"  وقوله تامة آانت إن أيضًا حال أو ،" 
ك  من  شيء على تقدرون ال صعاليك وأنتم ثروة، من ونضيف نعطي فنحن بأموالنا أسرآم  اسم  األول"  يسار "  و ذل
ى  والثاني رجل، ى  بمعن روة  الغن ون  بضم "  نحذي "  و والث ة  وسكون  الن ذال  المهمل ة  وال ى  المعجم  من  نعطي،  بمعن
ذاء و اإلح اء وه ع"  و اإلعط النون"  ننق اف، ب ال والق ع يق ع الجزور نق ين ينق ًا، بفتحت ا إذا نقوع ال للضيافة نحره  ق

م،  يجزر  أي لكم، ينقع ميلوا يقول قومًا منهم لرجلا لقى إذا العرب آالم وفي الصاغاني ه  لك دعوهم  آأن ى  ي ه  إل  دعوت
ى  آتب  من  بعض  وفسر  للضيافة  تجزر التي الجزور والنقيعة وادر  عل ي  ن د  أب ع "  زي ه "  ننق روى  بقول ذا  ن ر  وه  غي
 فالن يقال لنصرةوا الحياطة بمعنى وإما اإلعطاء، مقابل إما المنع ومصدره"  ونمنع " حفظي الرياشي وقال مناسب

ة  عز "  في"  ك،  ومنع د  بالتحري ون،  تسكن  وق ا  الن ال  لنحذي  مناسب  وآالهم انع  الصاغاني  ق  اهللا صفات  من  - والم
  وينصرهم يحوطهم أي دينه، أهل يمنع أنه والثاني اإلعطاء، مقابل أحدهما معنيان له - تعالى

  " تتمة "

ي  من  الشعراء  من  لقب  ومن   " جاهلي وهو"  قال طهويال الخرق لذي الشعر هذا"  نوادره"  في زيد أبو نسب  بن
ن  خليفة"  أحدهم"  ثالثة الخرق ذا طهية ن  حمل  اب ن  عامر  ب ري  ب ن  حمي دان  ب ن  وق بيع  ب ن  س ن  عوف  ب ك  ب ن  مال  ب
  " البسيط"  بقوله الخرق ذا ولقب طهية، بن حنظلة

  فننتفق نثري وقد افتقرنا لما      تكلمنا ال حبيش أم بال ما

  الحنق الثائر فيك تشاوس آما    عابسة وهي دوني رفالط تقطع

  والخرق الريش عليها عجافًا غرثى    حمولتها جاءت إبلي رأت لما

  الرمق العيشة وشر تالقي عما   به تعيش ماًال تبتغي أال قالت

  ملق وال فينا خفة ال الجدب في      صبر معشر فإنا إليك فيئي

  الورق ينبت حتى لعيشا نمارس      ورقًا لنا حتت حطمة إذا إنا

ك  ابن عوف بن سعيدة بني أخو قرط بن الخرق ذو له ويقال قرط،"  الثاني " ن  مال ة  ب ن  حنظل ة،  ب ارس  وهو  طهي  ف
 أيضًا

ن  اهللا عبد بن شمير"  الثالث " ن  هالل  ب رط  ب ن  ق ذا  سعيدة،  ب م  لآلمدي "  والمختلف  المؤتلف "  في  آ ذآر  ول ذا  ي  ه
د  من أر ولم"  العباب"  صاحب ذه  حد أ قي ة  ه ه  من  الثالث ًا،  آون ذا  أن يظهر  فال  جاهلي  هؤالء  من  هو  لمن  الشعر  ه
ار  اسمه  الشعر  صاحب الطهوي الخرق ذا إن العيني وقال الثالثة ن  دين ن  من  أدري وال هالل  ب ه  أي ال  نقل  شارح  وق
  لقوله بذلك سمي جاهلي، شاعر قرط، اسمه أن لآلمدي"  والمختلف المؤتلف"  وفي المغني شواهد

  والخرق الريش   عليها عجافًا اءتج

ذا  يذآر لم اآلمدي أن األول أمور ثالثة وفيه ى  ينسبه  فكيف  الشعر  ه رط  إل اني  ق ه  الث م  أن د  ل اً  يقي ه  قرط اً  بكون  جاهلي
ة  أن أيضاً  وفيه آنفًا تقدم آما حمل بن لخليفة هو وإنما لقرط، ليس الشعر هذا أن الثالث ى "  الرواي اً  غرث "  ال"  عجاف
   " جافًاع جاءت
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ر  من  الشعراء من الخرق بذي يلقب من بقي ة  غي م  طهي ان  وه وعي  الخرق  ذو أحدهما  اثن ي  أحد  اليرب ن  صبير  بن  ب
ن  سيف  بن شريح بن الخرق ذو والثاني تميم بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن يربوع ان  ب ن  أب ذا  دارم ب ذي  وه  وال
  الجاهلية شعراء من قبله

ان "  الخرق  ذو"  الشعراء  غير ومن ن  النعم ن  راشد  ب ة  ب ن  معاوي ن  عمرو  ب ن  وهب  ب رة،  اب ان  م م  آ  في  نفسه  يعل
  وصفر حمر بخرق الحرب

وم  عليه يقاتل آان األسود، بن عدي بن الحارث بن عباد فرس أيضًا"  الخرق ذو"  و ة  ي ة  جمع  والخرق  اليمام  خرق
  الثوب من القطعة وهي

ال   " معجم األدباء "  ترجمة ياقوت الحموي في" األسود الغندجاني " و  ب، ق المسمى إرشاد األريب إلى معرفة األدي
اء ال               ل الم د قلي دجان بل ابة، وغن دجاني اللغوي النس ي المعروف باألسود الغن د األعراب و محم د أب ن أحم هوالحسن ب

ا  يخرج منه إال أديب أو حامل سالح في القاموس غندجان بالفتح بلد بفارس بمفازة معطشة وآان األسود صاح  ب دني
ي          د أب ن أحم د ب ه عن محم ا يوري تنده فيم وثروة، وآان عارفًا بأيام العرب وأشعارها، قيمًا بمعرفة أحوالها وآان مس
ر               ه، وزي ن مافن رام ب ي منصور به ادل أب وزير الع ان في آنف ال ه آ الندى وآان قد رزق في أيامه سعادة، وذاك أن

ه  الملك أبي آالنجار ابن بهاء الدولة ابن بويه صا حب شيراز، وقد خطب له ببغداد بالسلطنة وآان األسود إذا صنف ل
ين       وزير في سنة ثالث وثالث آتابًا جعله باسمه وآان يفضل عليه إفضاًال جمًا، فأثرى من جهته ومات أبو منصور ال

ه           رئ علي ة وق ي عشرة وأربعمائ في  وأربعمائة قال ياقوت وقرأت في بعض تصانيفه أنه صنفه في شهور سنة اثنت
، في الرد على يوسف بن أبي سعيد السيرافي في " فرحة األديب " سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وله من التصانيف 

" في الرد على ابن السيرافي أيضًا في شرح أبيات إصالح المنطق وآتاب " قيد األوابد " شرح أبيات سيبويه وآتاب 
ي في       " ضالة األديب   ن األعراب ى اب رد عل و " في ال اب      " ادر الن ه وآت ا ثعلب عن ي رواه ي     " الت ي عل ى أب رد عل ال

اب السل     " نزهة األديب " وآتاب "  النمري في شرح مشكل أبيات الحماسة  ذآرة وآت في الرد على أبي علي في الت
ة    "  في أسماء األماآن " وآتاب  والسرقة وآتاب الخيل مرتب على حروف المعجم د والمن دي، وهللا الحم ا عن  وأآثره

  د بعده، وهووأنش
 

  من شواهد سيبويه: الشاهد الثاني
  
  إبقالها أبقل أرض وال
 
 أوله

 
  " فال مزنة ودقت ودقها "
 

ان وأورده أيضًا          ا المك راد به د، وهو أن ي ل بعي ذآير إال بتأوي أورده نظيرًا لعرفات في آونها مؤنثة ال يجوز فيها الت
ة التأن       ه ال يحذف عالم ى أن ذآر والمؤنث عل ى ضمير المؤنث المجازي إال لضرورة         في باب الم ند إل يث في المس

ه ذآر       "  مغني اللبيب " الشعر وهو من شواهد الكتاب و  ه أن ن خلف الشاهد في ال اب ل   " ق وهو صفة لألرض    " أبق
ة التأنيث                 ه عالم رك في ه ت يح والصحيح أن ى وهو قب ى المعن اد الضمير عل ان، فأع ى المك ى معن ضرورة، حمًال عل

غنى عنه مما علم من تأنيث األرض وإلى هذا الوجه أشار أبو علي وقال غيره وإنما قبح ذلك التصال للضرورة واست
ه          ا في ة التأنيث وال يخفى م ا يسد مسد عالم الفاعل المضمر بفعله، فكأنه آالجزء منه حتى ال يمكن الفصل بينهما بم

  المجازي ال يجب إلحاق عالمة التأنيثوعند ابن آيسان والجوهري أن الفعل إذا آان مسندًا لضمير المؤنث 
 

ول     ه أن يق ان يمكن ه آ ا    " وقول بعضهم وهذا ليس بضرورة ألن ا      " وال أرض أبقلت إبقاله ى م زة إل ة الهم ل حرآ بنق
قاطها  ا وإس حة أم ال    -قبله ه فس اعر عن ان للش واء آ عر، س ي الش ع ف ا وق د، ألن الصحيح أن الضرورة م يس بجي ل

ه يجو    ن              وأجاب السيرافي بأن ره وذآر اب ا ذآ ه م ذ ال يمكن زة، وحينئ ه تخفيف الهم يس من لغت ز أن يكون الشاعر ل
ال       ذي ق ك هو ال ل ذل يسعون أن بعضهم رواه بالتاء بالنقل المذآور وقال ابن هشام فإن صحت الرواية وصح أن القائ
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د آانت العرب ينشد بعضهم      " ال أرض أبقل " و  دعاة، وإال فق ى      بالتذآير صح البن آيسان م تكلم عل بعضًا، وآل ي
  مقتضى لغته التي فطر عليها، ومن هنا آثرت الروايات في بعض األبيات

 
نداً  بالرفع،"  إبقاها"  روى أنه"  معطي ابن ألفية شرح"  في القواس أبو فقال فيه، شاهد ال أنه جماعة وزعم ى  مس  إل

ى  منصوب  إبقالها أن ويرده المصدر بيهي،  المصدر  عل ال  أبقلت  أرض وال أي التش ذه  آإبق و  األرض ه ان  ول ا  آ  آم
ل  ضمير  أن بعضهم وزعم الشاعر مراد نقيض وهو اإلبقال، نفي معناه آان زعم د  أبق ى  عائ ذآر  عل  أي محذوف،  م
 ليس إبقالها ضمير ألن أيضًا، فاسد وهذا المذآور باعتبار إبقالها وقال المحذوف، باعتبار أبقل فقال أرض، مكان وال
ار "  أبقل " فتذآير هنا، المذآورة األرض على عائدًا ل  ال المحذوف  باعتب ه،  دلي و  علي ال  ول ا  األرض إن ق ذآر  مم  ي
دما "  النبات آتاب"  في الدينوري حنيفة أبو قال آما - ويؤنث ذا  أنشد  عن ذآر  األرض إن البيت  ه ث،  ت ذلك  وتؤن  وآ
 وجهًا لكان - إبقالها أبقل قال ولهذا السماء،

ا  " الضمير في  هقال ابن الحاجب في أمالي ا  " و " ودقه ذآورتين، وال      " إبقاله ة واألرض الم ر المزن ى غي ، راجع إل
ان               در محذوفًا آ م تق ل مدق نفسها، وهو فاسد وإن ل دق مث ة ت يس مزن ه ل يستقيم أن يعود إليهما لئال يصير مخبرًا أن

ها فوجب أن   أفسد، إذ يصير المعنى أنه ليس مزنة تدق ودق نفسها، واألمر على خالفه، إذ ال  تدق مزنة إال ودق نفس
ة وزعم الصاغاني في          ة، المحذوف ذه المزن ل ه ًا مث اب  " يكون التقدير، فال مزنة ودقت ودق ة  "  العب وال " أن الرواي

  ، وهذا ال يصادم نقل سيبويه ألنه ثقة، واالعتماد عليه أآثر" روض أبقل إباقلها 
 

ة         األولى " ال " " فال مزنة إلى الخ  " فقوله ة نافي اة، والثاني يس أو ملغ ة عمل ل نافية للجنس على سبيل الظهور عامل
ى سبيل التنصيص، و      ة  " للجنس عل ة،         " ال  "اسم  " مزن ر عامل دأ إن آانت غي يس، أو مبت ة عمل ل إن آانت عامل

تدأ، أو نعت  محلها نصب خبر ال، أو رفع خبر المب" ودقت " وصح االبتداء بالنكرة إما للمعلوم وإما للوصف وجملة 
ا صفة السم ال،       " أبقل " وجملة  والخبر محذوف، أي موجودة أو معهودة" مزنة " ل  ط، وال يجوز آونه ر ال فق خب

السحابة   -واحدة المزن  - آما جوزه شراح الشواهد؛ ألنه يجب حينئذ تنوين اسم ال لكونه مضارعًا للمضاف والمزنة
ى األ     ا عل ا األول فألن السحابة البيضاء ال          ولالبيضاء، ويقال المطرة والمعنى هن ر صحيح، أم ا غي انتهى وآالهم

ال  "  الكامل  " المطر، قال المبرد في  والودق"  أأنتم أنزلتموه من المزن " ودق لها، وأما الثاني فيرده قوله تعالى  يق
الى         ال تع ًا، ق دق ودق ى ت ا فت ه      " ودقت السماء ي ودق يخرج من خالل رى ال ذا ا  " فت ل " لبيت و  ، وأنشد ه ال   " أبق ق

ي   دينوري ف ات  " ال اب النب ين        "  آت ر اللغت ذا أآث اًال وه ل إبق ق يبق ه، وأب ت بقل وًال إذا نب ل بق ان يبق ل المك ال بق يق
ل وجه الغالم إذا خرج              ا اهللا وبق رواة أبقلت األرض وأبقله ال بعض ال ان وق ل المك رد بق وأعرفهما، وأآثر العلماء ي

ولهم         وجهه وقال بعض علماء العرب ه ق ان ومثل ل المك ون بق م يقول ال وال نعلمه ل، ق ية أبق المكان ثم يقولون مكان باق
دة                 و عبي ال أب ذا ق د عاشب، وآ ال بل م ق د ث ال أيضًا أعشب البل ا، وق ولن غيره أدرست األرض ونبت دارس، وال يق

 -وهو نبت   -، وباق الرمث  "أعشب " واألصمعي، وتبعهما ابن السكيت وغيره، قالوا يقال بلد عاشب، وال يقال إال 
وقد أبقل، ودارس الرمث وقد أدرس، فيقولون في النعت على فاعل، وفي الفعل على أفعل، آذا تكلمت به العرب قال 

رد     -" آتاب التنبيهات على أغالط الرواة " وتبعه علي بن حمزة البصري في  -الدينوري  ا ي وقد جاء عن العرب م
  " الرجز" عليهم، قال رؤبة 

 
  يملحن من آل غميس مبقل

 
  وقال ابن هرمة

  
  لها مرتع بين النبيطين مبقل      لرعت بصفراء السحالة حرة

 
  وقال آخر

  وال أرض أبق إبقالها
  

  " المتقارب" مبقل وقال النابغة الجعدي   فجاء به على أبقل يبقل فهو 
  

  ببرث تبوأنه معشب   على جانبي حائر مفرط 
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د              "  وقال الدينوري في موضع آخر  تاء أصله وفرعه وشيء آخر يبي ى الش اق عل ة أصناف شيء ب ه ثالث ات آل النب

ه من              تاء أصله وفرعه، فيكون نبات د الش ة وشيء ثالث يبي ه الباقي الشتاء فرعه ويبقى أصله، فيكون نباته في أرومت
ره            تغنيًا بنفسه عن غي اقه مس ى س وصنف يسمو    بزره وآل ذلك يتفرق ثالثة أصناف أخر فصنف يسمو صعدًا عل

أيضًا صعدًا ال يستغني بنفسه، ويحتاج إلى ما يتعلق به ويرتقي فيه وصنف ثالث ال يسمو ولكن يتسطح على األرض 
ا          ه شجر فسما، فكل م ه شجر أن ل ل فينبت مفترشًا فيقال لكل ما سما بنفسه شجر، دق أو جل، قاوم أو عجز عنه وقي

ا       سمكته ورفعته فقد شجرته وما آان منه ينبت في  ة في أول م ة بقل ل وآل نابت بزره وال ينبت في أرومته فاسمه البق
ارق      ه ف ة، ألن تنبت، ولذلك قيل لوجه الغالم أول ما يخرج بقل وما نبت في أرومة وآان مما يهلك فرعه فاسمه الجنب

ه وعصب   الذي يبقى فرعه وأصله، وفارق البقل الذي يبيد أصله وفرعه فكان جنبة بينهما وما تعلق بالشجر فرق ى في
ا       ى أن آل م نجم عل ه ال به فهو في طريقة العصبة وما افترش ولم يسم فهو في طرقة السطاح، وقد زعم أبو عبيدة أن

   " طلع من األرض فقد نجم، فهو نجم إلى أن تتبين وجوهه
 

ائم    "لحن العامة " وقال الجواليقي في  اجم    يذهب العامة إلى أن البقل ما يأآله الناس خاصة دون البه ات الن ، من النب
  الذي ال يحتاج في أآله إلى طبخ وليس آذلك، إنما البقل العشب، وما ينبت الربيع مما تأآله البهائم، قال الشاعر

 
  وال أرض أبقل إبقالها

  " الكامل" وقال آخر 
  نبتت عداتهم مع البقل   قوم إذا نبت الربيع لهم 

 
  وقال زهير

  نًا لهم حتى إذا أنبت البقلقطي  رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم  
  

  " الرجز" يقال منه بقلت األرض وأبقلت، لغتان فصيحتان، إذا أنبتت البقل قال أبو النجم يصف اإلبل 
  

  تبقلت في أول التبقل
  

 والفرق بين البقل ودق الشجر أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق، والشجر يبقى له
 
  " تتمة "
 

ه      قال شراح شواهد الكتاب هذا ال ره ول ه من جرائ رأ قوم بيت لعامر بن جوين الطائي، وهو أحد الخلعاء الفتاك، قد تب
م         ا من الغيث ول زل به ا ن رة م حكاية مع امرئ القيس، وستأتي في ترجمته إن شاء اهللا وصف به أرضًا مخصبة بكث

  " تقاربالم" يذآروا مما قبله وال ما بعده شيئًا وقال شارح شواهد المغني قال الزمخشري أوله 
  

  ك قعقعت بالرمح خلخالها   وجارية من بنات الملو 
 

  ر ترمي السحاب ويرمي لها  آكرفئة الغيث ذات الصبي
 

  م آلفاء تكثر تهطالها  تواعدتها بعد مر النجو  
 

  فال مزنة ودقت ودقها
 

  " لمتقاربا" انتهى وقد رأيت البيتين األولين في شعر الخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخرًا أولها 
 

  أال ما لعيني أال مالها  لقد أخضل الدمع سربالها
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  ثم وصفت جيشًا فقالت

 
  عليها المضاعف زفنًا لها   ورجراجة فوقها بيضها 

 
  آكرفئة الغيث ذات الصبير

 
من الدروع " المضاعف " الكتيبة، آأنها تتحرك وتتمخض من آثرتها و "  الرجراجة " وقال شارح ديوانها األخفش 

ًا    "وزفنا لها " ي تنسج حلقتين حلقتين و الت مشينا لها باختيال، وهي بالزاي المعجمة والفاء، زاف يزيف زيفًا وزيفان
تبختر في مشيته وشبه الرجراجة في آثرتها وحرآتها وتمخضها بالكرفئة، وهي السحابة العظيمة التي يرآب بعضها 

ان ف     -بالفتح  -والحمل  على بعض حمًال للماء ا آ تكنًا والحمل    م ى       -بالكسر   -ي الجوف مس وقر عل ل ال ظاهر مث
ئ من اللحم والشحم و  ا لكراف ال إن عليه ا وشحمها، يق ر لحمه ة يكث ة بالناق به الكرفئ سحاب "  الصبير " الظهر ش

ه، و     ه وتتصل ب ا   " أبيض ترمي السحاب هذه الكرفئة أي تنضم إلي ى      " يرمى له ا حت ول، أي يضم إليه اء للمفع بالبن
  يستوي ويخلولق

 
قال ابن األعرابي هذا البيت لعامر بن جوين الطائي وقال األصمعي الكرفئة وجمعه آرافئ قطع من السحاب بعضها  

  والصبير السحاب األبيض ثم قالت تخاطب أخاها فوق بعض
 

  وقد آفت الروع أذيالها   وبيض منعت غداة الصباح 
 

  رداءك أظاللها  وهاجرة حرها واقد  جعلت 
 
  وأعلمت بالرمح أغفالها   معة الجمع قد سقتها وجا
 

  ك قعقعت بالرمح خلخالها   ورعبوبة من بنات الملو 
 
ا  " الفزع وروى ابن األعرابي "  الروع " آشفت و "  آفت " ، تعني جواري سبين " بيض  " "  تكشف للروع أذياله
ا       شديد الحر جعلت رداءك أظاللها، أي استظللت فيها بالرداء"  واقد "  قتها إم د س رة ق ًال آثي وتعني بجامعة الجمع إب

ي    ن األعراب دًا    " لتزويج وإما لسباء تفكه وروى اب قتها قاع ة س ى فرسك و       "  ومعلم دًا أي قاعد عل ل قاع ة إب " معلم
نة الناعمة الرخصة اللي  "الرعبوبة " التي ال سمات عليها وال عالمات تقول أعلمت منها ما آان أغفاًال و "  األغفال 

  قعقعت خلخالها، أي تزوجت بها أو سبيتها، فهو سلبها
 

  وال يخفى أن هذه األبيات غير مرتبطة ببيت الشاهد، وال مناسبة لها به واهللا أعلم
 
د ب وق و نس د أب ي محم ي األعراب ة"  ف ب فرح ات"  ألدي ي األبي ت الت ن نقل ري ع ى الزمخش امر إل ذآور ع  الم
 أن البيت  هذا قصة قوله وهو المحمومين، وهذيان المبرسمين آالم يشبه مًاآال"  المفصل شرح"  في المظهري وقال
ول  خلخال،  رجلها وفي غارة من هربت جارية ذه  إن الشاعر  يق ة  ه دو  الجاري ا  ويصوت  تع  الرعد،  آصوت  خلخاله
ذي  السحاب  مثل مطرًا تمطر مزنة فليس ذه  يشبه  ال ة،  ه يس  الجاري ات  تخرج  أرض ول ل  النب ك  أصابها  أرض مث  ذل

  آالمه هذا السحاب
 
ة         -هو  صاحب الشاهد" عامر بن جوين " و  الين من األشراف في الجاهلي آما قال محمد بن حبيب في أسماء المغت

ان       -واإلسالم  ئ، آ ن طي ن الغوث ب هو عامر بن جوين بن عبد رضاء بن قمران الطائي، أحد بني جرم بن عمرو ب
ي جرم، فأسر        سيدًا شاعرًا فارسًا شريفًا؛ وهو الذي نزل  ًا غزت بن ه أن آلب به امرئ القيس بن حجر وآان سبب قتل

ن جوين    -وهو شيخ  -بشر بن حارثة وهبير بن صخر الكلبي، عامر بن جوين  فجعلوا يتدافعونه لكبره، فقال عامر ب
ن عامر فل          ل األسود ب ذبحوه ومضوا، فأقب م ف ال نع و؟ ق اه   ال يكن لعامر بن جوين الهوان فقالوا له وإنك له ا رأى أب م
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اء،       - وآانوا قتلوا عامرًا وقد هبت الصبا -قتيًال تتبعهم فأخذ منهم ثمانية نفر  ا م ان فيه ديهم في جف فكعمهم ووضع أي
  وجعل آلما هبت الصبا ذبح واحدًا حتى أتى عليهم

 
  عاش عامر بن جوين مائتي سنة"  آتاب المعمرين " قال أبو حاتم السجستاني في 

 
دونها ال أدري     "  األصنام " والمد؛ قال ابن الكلبي في آتاب  ورضاء بضم الراء وقد آانت العرب تسمى بأسماء يعب

ه                يم، وهدم ن تم اة ب ن من د ي ن زي ن سعد ب ن آعب ب ة ب ي ربيع ًا ألب أعبدوها لألصنام أم ال منها عبد رضاء، آان بيت
  " الكامل" المستوغر في اإلسالم وقال 

 
  آتها تال تنازع أسحمافتر     ولقد شددت على رضاء شدة 

 
وجرم اسم ثعلبة حضنته أمة يقال لها جرم فسمي بها، وابنه   -بفتح القاف وسكون الميم وبعدها راء مهملة  -وقمران 

  األسود آان شريفًا شاعرًا وقبيصة بن األسود وفد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم
 

ن جوين   "  الجمهرة " وهذه نسبة عامر بن جوين من  ان          عامر ب ن جي ة ب ن ثعلب ران ب ن قم د رضاء ب ن عب وهو  " ب
  بن عمرو بن الغوث بن طيء" جرم 

 
ن السكيت،             " وأبو حنيفة الدينوري  " ر أخذه عن اب وفيين، وأآث د أخذ عن البصريين والك ن ونن ن داود ب هو أحمد ب

ا      ه مات في جم ه ويحكي انين     وآان نحويًا لغويًا مهندسًا منجمًا حاسبًا، راوية ثقة فيما يروي ين وثم ى سنة اثنت دى األول
ه        ان العرب، ل ة الفالسفة وبي ين حكم ومائتين؛ قال أبو حيان التوحيدي أبو حنيفة الدينوري من نوادر الرجال، جمع ب
ات    في آل فن ساق وقدم وهذا آالمه في األنواء يدل على حظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك، وأما آتابه في النب

ة          فكالمه فيه في عرو غ ثالث ًا يبل رآن آتاب ه في الق ي إن ل ل ل د قي ض آالم أبدى بدوي، وعلى طباع أفصح عربي ولق
اءة   " وإنه ما سبق إلى ذلك النمط مع ورعه وزهده وجاللة قدره وله من الكتب  -وما رأيته  -عشر مجلدًا  اب الب "  آت

آتاب في حساب  "  " آتاب األنواء "  " احة آتاب الفص "  " آتاب الشعر والشعراء"  " آتاب ما تلحن فيه العامة " 
م  " آتاب النبات " ، آبير  " آتاب البلدان"  " آتاب الجبر والمقابلة "  " آتاب البحث في حساب الهند "  " الدور  ، ل

 آتاب نوادر الجبر"  " آتاب الوصايا "  " آتاب األخيار الطوال  "  " آتاب الجمع والتفريق" يصنف مثله في معناه 
  وله غير ذلك"  آتاب الكسوف "  آتاب القبلة والزوال "  " آتاب إصالح المنطق  "  "

 
ا   روي أن أبا العباس المبرد ورد الدينور زائرًا لعيسى بن ماهان، فأول ما دخل عليه وقضى سالمه قال له عيسى أيه

ة،   الشيخ ما الشاة المجثمة التي نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن أآل لحمها؟ ف ل اللجب قال هي الشاة القليلة اللبن، مث
  " الرجز" فقال هل من شاهد؟ قال نعم، قول الراجز 

 
  إال عنيز لجبة مجثمة    لم يبقى من آل الحميد نسمه

 
ا عن أآل                  ي نهين ة الت اة المجثم ا الش ا الشيخ، م ال أيه ه ق ا دخل علي دينوري، فلم ة ال ي حنيف فإذا الحاجب يستأذن ألب

ول هي            لحمها؟ فقال هي ذا شيخ أهل العراق يق ول وه ال آيف تق ا فق التي جثمت على رآبها وذبحت من خلف قفاه
رأه،      ذا الشيخ أو ق مثل اللجبة؟ وأنشده الشعر فقال أبو حنيفة أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة، إن آان هذا التفسير سمعه ه

إنني   وإن آان الشعر إال لساعته هذه د        فقال أبو العباس صدق الشيخ، ف ا ق راق، وذآري م أنفت أن أرد عليك من الع
  شاع، فأول ما تسألني عنه ال أعرفه فاستحسن منه هذا اإلقرار

 
  وأنشد بعد المرئ القيس، وهو
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  الشاهد الثالث

 
  غال نظر دارها أدنى بيثرب      وأهلها أذرعات من تنورتها

 
وين،  حذف  مع  مثله في التاء يفتح وبعضهم تنوين، بال التاء بكسر يروى الشارح وقال روى  التن "  أذرعات  من "  وي
 العلمية مع مثله في التنوين بقاء واألشهر خالف بال للصرف التنوين الوجهين هذين فعلى ينصرف ماال آسائر
ول ا أراد أق الم به ر الك ا تقري ه ذهب م ًا إلي ا وإن - والزمخشري للربعي تبع ي خالفه دليل ف وين أن من - ال ع تن  جم

ى  دليل الجمع، بهذا سمي مما اللغات بعض في التنوين حذف فإن مقابلة، تنوين ال صرف تنوين المالس المؤنث  أن عل
رد  تجويز  إلى أوًال فاستند صرف تنوين التسمية قبل تنوينه وين  حذف  والزجاج  المب ه  التن ة،  مع  من اً  العلمي ى  وثاني  إل
ي  ابن نقله ولفاأل وقياسي، سماعي بوجهين العلمية مع فيه الصرف منع رواية  بعض  عن "  الصناعة  سر "  في  جن
زة،  طلحة في التأنيث بتاء - معرفة - مسلمات في التاء يشبه من العرب من أن واعلم فقال العرب  األلف  ويشبه  وحم
 القيس امرئ بيت هذا وعلى مقبلة مسلمات هذه فيقول الصرف حينئذ فيمنعها التأنيث، هاء قيل التي بالفتحة قبلها التي

  " الوافر"  األعشى وقال بالتنوين أذرعات من أنشدوه وقد ،"  أذرعات من ورتهاتن" 

  فعاما عامًا خيرها ورجى  شهرًا عانات أخو تخيرها

اء  يفتح - النحاة بعض أي - بعضهم أن والثاني انتهى منصرفة غير قرشيات هذه قولهم من س حكاه ما هذا وعلى  الت
 منه، التنوين ويحذف التاء يفتح أي التنوين، حذف مع سالم، مؤنث بجمع سمي مما"  أذرعات"  مثل في أي مثله، في

وين  حذف أي الوجهين هذين فعلى ينصرف ماال سائر على قياسًا التاء بفتح"  أذرعات"  من البعض ذلك ويروي  التن
ل  آان الذي التنوين أي للصرف التنوين التاء فتح مع التنوين وحذف التاء آسر مع اة  إنف  التسمية  قب وا  النح ى  اتفق  عل
  الصرف تنوين هو إنما ينصرف ال فيما يحذف الذي التنوين أن

ال  " أذرعات"  و اقوت  ق دان  معجم "  في  ي د  وهي "   البل ام  أطراف  في  بل اء  يجاور  الش ان،  البلق ه  وينسب  وعم  إلي
د  الخمر  ا  وق ا  أشعارها  في  العرب  ذآرته م  ألنه زل  ل ا  من  ت ه  والنسبة  بالده  الصاغاني  زاد"  ثرب ي"  و أذرعي  إلي
ة  سميت "   - الزجاجي  عن  نقالً  - ياقوت قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مدينة اسم وأثرب  صلى  الرسول  مدين

ن  إرم بن عوص بن يثرب التفرق عند سكنها من أول ألن بذلك وسلم عليه اهللا ام  ب ن  س وح  ب ه  اهللا صلى  ن لم،  علي  وس
ة  وسميت  للتثريب  آراهية طابة، طيبة سماها سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول نزلها فلم ه  اهللا صلى  الرسول  مدين  علي

 بل آخرون وقال وسلم، عليه اهللا صلى الرسول مدينة منها التي للناحية اسم يثرب إن فقيل اختلفوا ثم بها لنزوله وسلم
 من عباس ابن قال وسلم ليهع اهللا صلى الرسول مدينة هي وقيل وسلم، عليه اهللا صلى الرسول مدينة من ناحية يثرب
رب  للمدينة قال اً  اهللا فليستغفر  يث ا  ثالث ة  هي  إنم ال "   طيب ه  ثرب  المصباح  في  وق اب  من  علي  والم، عتب  ضرب  ب

ال  باسمه،  سميت  المدينة بنى الذي وهو العمالقة، من رجل سمي الغائب بياء وبالمضارع ا  السهيلي  ق رب "  وأم "  يت
ة  قرية قيل الراء بفتح هي ياقوت فقال المثلثة، بدل الفوقية بالمثناة د  باليمام ل  عن ل  وشم  جب الد  في  موضع  اسم  وقي  ب
  بقوله األعشى عنى وإياها آندة نزلها بحضرموت مدينة هي اليمني الهمداني أحمد بن الحسن وقال سعد بني

  الوادي سهام أو يترب بسهام

اً  إن ويقال د  صاحب  عرقوب ان  المواعي ا  آ م  به ال  ث ه  والصحيح  ق دماء  من  أن رب  ق ا  يث ول  وأم ن  ق د  اب  األشجعي  عبي
  بيترب أخاه عرقوب مواعيد  سجية منك الخلف وآان وعدت

ذا وا فهك ى أجمع ه عل اء روايت اة؛ بالت ال المثن ن ق ي اب ان"  الكلب ن وآ ه م ه حديث ان أن ًال آ ن رج اليق م ال العم ه يق  ل
ا  فلك لةالنخ أطلعت إذا عرقوب له فقال شيئًا، يسأله له أخ فأتاه عرقوب، ا  طلعه اه  فلم دة  أت ال  للع ا  ق اً  تصير  دعه  بلح

 عرقوب إليها عمد أتمرت فلما تمرًا ثم رطبًا؛ تصير حتى ثم بسرًا؛ تصير حتى ثم زهوًا؛ تصير دعها قال أبلحت فلما
يئًا،  يعطه ولم فجدها الليل من ثالً  فصار  ش ور "  و"   الخلف  في  م ال "  التن رد  ق ور   " الكامل "  في  المب ذي  المتن  ال
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 من  النار إلى الناظر هو إنما المتنور بأن - عليه شرحه في - الوقشي الوليد أبو عليه ورد النار من له يلوح ما يلتمس
  القائل يرد لم آما يأتيها، أن يرد ولم ،"  أذرعات من تنورتها"  القيس امرؤ قال آما يرد، لم أم قصدها أراد بعد،

  بصيرها يراني أو ليلى ارن أرى      لعلني اليفاع بالقور وأشرف

 أن ليس منه، وتظنن تحزن هذا المعاني أبيات في قتيبة ابن قال آما إليها تشوقًا قلبه، بنظر هو إنما نارها إلى والنظر
  اآلخر قول ومثله القلب رؤية أراد إنما شيئًا بعينه رأى

  أليس بصيرًا من رأى وهو قاعد  بمكة أهل الشام يختبزونا
 

  " الوافر" وقال األعشى 
 

  بواقصة ومشربنا زرود     أريت القوم نارك لم أغمض 
 

  ألية نظرة زهر الوقود    فلم أر موقدًا منها ولكن  
 

الوا   ة ق رى من أذرعات       وجوز أرباب البديع في اإلغراق من المبالغة أن يكون نظرًا بالعين حقيق ًال أن ي ع عق ال يمتن
ي ة النب رب مدين ه، وآانت بيث ار أحبت ام ن تواء   من الش دير اس ى تق افة، عل ذه المس د ه ى بع لم عل ه وس صلى اهللا علي

ة    ادة وجمل ا  " األرض وأن ال يكون ثم حائل من جبل أو غيره، مع عظم جرم النار، وإن آان ذلك ممتنعًا ع " تنورته
وال "  ري اإليضاح الشع " خبره بتقدير مضاف قال أبو علي في " نظر عالي  " مبتدأ و" أدنى دارها " استئنافية، و 

ه،                   ا هو بعض ل ى م ى أفعل تفضيل، وأفعل ال يضاف إال إل ه، ألن أدن يس ب ه ل ى ألن ر أدن يجوز أن يكون نظر خب
ا ذو            ى داره ا أن يحذف المضاف من النظر، أي أدن دار ال يكون النظر فإم فوجب أن يكون بعض الدار، وبعض ال

اني األول، في المصباح    نظر، وإما أن يحذف من األول، أي نظر أدنى دارها نظر عالي وًا، من     ، ليكون الث عال عل
ان االسميتان حال       باب قعد ارتفع، فهو عال يريد أن أقرب مكان من دارها بعيد فكيف بها ودونها نظر عال والجملت

  " السريع" من ضمير المؤنث في تنورتها، وجاءت الثانية بال واو آقوله 
 

  جيلواهللا يبقيك لنا سالمًا  برداك تعظيم وتب
 

وهذا البيت من قصيدة طويلة المرئ القيس عدتها ستة وخمسون بيتًا، وهي من عيون شعره، وأآثرها وقعت شواهد   
وإن شرحت هنا  -تتميمًا للفائدة  -في آتب المؤلفين هنا، وفي مغني اللبيب، وفي آتب النحو والمعاني فينبغي شرحها 

آرت منها هذا الكتاب متفرقة، فنذآر هنا من أول القصيدة إلى البيت  بأجمعها طال الكالم فلنوزعها مع األبيات التي ذ
  الذي شرحناه

 
  أال عم صباحًا أيها الطلل البالي  وهل يعمن من آان في العصر الخالي

 
  قليل الهموم ما يبيت بأوجال    وهل يعمن إال سعيد مخلد

 
ل      هذه الكلمة تحية عند العرب، يقال عم صباحًا " عم صباحًا  "قوله  ًا والصباح من نصف اللي وعم مساء وعم ظالم

 يقال"  " شرح شواهد أدب الكاتب " الثاني إلى الزوال، والمساء من الزوال إلى نصف الليل األول قال ابن السيد في 
ين وآسرها،    وعم يعم، آوعد يعد، وومق يمق وذهب قوم إلى أن يعم محذوف من ينعم، وأجازوا عم صباحًا بفتح الع

  أنعم صباحًا وأنعم زعموا أن بعض العرب أنشد آما يقال
 

  أال عم صباحًا أيها الطلل البالي
 

  " الكامل" بفتح العين وحكى يونس أن أبا عمرو بن العالء سئل عن قول عنترة 
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  وعمي صباحًا دار عبلة واسلمي

 
ال  م  من  هو  فق ر،  إذا المطر  نع م  آث ر  إذا البحر  ونع ده،  آث ه  زب دعو  آأن ا  ي قيا  له رة و بالس ر  آث ال  الخي  األصمعي  وق

ادر  يونس حكاه وما المعروف، وهو واألهل بالنعيم دعاء هو إنما والفراء م  غريب  ن ذآر  ول ادة  الصحاح  صاحب  ي  م
نعم  نعم من محذوف آأنه صباحًا عم وقولهم " قال وعم ن  وزعم "   بالكسر  ي ك  اب  فعل  عم  أن"  التسهيل  " في  مال
دار  وعمت يونس حكى وقد متصرف، فعل هو بل زعم، آما مراأل ليس حيان أبو قال متصرف غير أمر  أي أعم،  ال
ر  العرب  آالم  في  عم األصمعي قال انعمي لها قلت م  من  أآث د  انع م  أال"  روى وق خ  صباحاً  انع م   " ال  الشيء  ونع

ز  أو ظرف  وصباحاً  النعومة من أيضًا، صباحك انعم ويقال وحسب وحذر آرم باب من لينًا، ناعمًا صار نعومة  تميي
ر  مطلق والرسم الدار آثار من شخص ما والطلل الفاعل عن محول الي  األث ي  من  والب وب  بل اب  من  الث ى  تعب،  ب  بل
ه  األرض أفنته الميت بلي من أو خلق والمد بالفتح وبالء والقصر بالكسر تفهام  هو "  يعمن  وهل "  وقول اري،  اس  إنك
هد ه استش ن ب ام اب ي هش ة شرح " ف ى"  األلفي ن أن عل تعملي م ي س ر ف الء غي ال العق ي العسكري وق اب"  ف  آت

ال  لفظه،  في ال معناه في اختلفوا"  التصحيف ى  اللفظ  األصمعي  فق ا  أنت  مذهب  عل ل  ي د  طل رق  ق ك  تف وا،  أهل  وذهب
ة   - بضمتين -"  العصر"  و الطلل أهل يعني فكأنه أنا؟ أنعم آيف المعنى أو بعدهم؟ تنعم فكيف  وهو  العصر  في  لغ
دهر  ال  الماضي،  اليوالخ  ال الى  ق ة  من  وإن"  تع ا  خال  إال أم ذير  فيه ه "   ن خ  سعيد  إال يعمن  وهل  " وقول ال "  ال  ق

 بعضهم ورواه الخلدة والقرط المقرط، المخلد وقيل يشب لم إذا ومخلد البال، الرخي العمر الطويل المخلد العسكري
  مخلد خلي إال ينعمن وهل 

  تعب باب من وفعله الخوف، وهو وجل، جمع واألوجال قالعش من خليًا حدثًا غالمًا يعني وقال

  أحوال ثالثة في شهرًا ثالثين  عهده   أحدث آان من يعمن وهل

ده  أقرب  آان من ينعم آيف يقول - السكيت وابن األصمعي عن نقًال - العسكري قال ة  عه ين  بالرفاهي  من  شهراً  ثالث
ن  قال ،"  مع"  بمعنى تكون قدو قاال ثم  " من"  بمعنى"  في"  أن على أحوال، ثالثة ا "  السيد  اب ى  وآونه  مع  بمعن
 جمع السنون هنا األحوال أن إلى ذهب فسره من وآل"   أحوال ثالثة أو"  الطوسي ورواه من بمعنى آونها من أشبه
ا  حول،  جمع  ال حال جمع هنا األحوال أن عندي فيه والقول حول نعم  آيف  أراد وإنم ان  من  ي ده  أقرب  آ النعيم  عه  ب
ر  والقدم له، األمطار ومالزمة عليه، الرياح اختالف وهي أحوال، ثالثة عليه تعاقبت وقد شهرًا ثالثين  لرسومه  المغي
   " حاله وهذه أي نعيم في أشهر ثالثة عليه مرت قولك نحو في الحال واو بمعنى تقع التي هي هنا"  في"  فتكون

  هطال أسحم آل عليها ألح    الخال بذي عافيات لسلمى ديار

ات  " ا  من "   عافي زل  عف و  المن واً  يعف واً  عف اء  وعف الفتح  وعف د  ب ال "  الخال  ذو " و درس والم ن  ق "  األثيرفي  اب
دان  معجم"  في ياقوت يذآره ولم البيت هذا وأنشد موضع، وقيل نجدًا، يلي مما جبل"   المرصع  األسحم "  و"   البل

ذا  مائه آثرة السحاب به أراد األسود،  " ار "  و مصرع  تالبي  وه دأ، "  دي ات "  و وصفه، "  لسلمى  " و مبت "  عافي
  خبر بعد خبر"  ألح"  وجملة عافيات، ضمير من حال"  الخال بذي"  و خبره،

  أوعال رأس على أو الخزامى بوادي    آعهدنا تزال ال سلمى وتحسب

د  " م،  الحال "   العه ال  والعل د  قريب  هو  يق ذا،  العه م  قريب  أي بك  - والقصر  بالضم  -"  الخزامى "  و والحال  العل
ال "  أوعال  ذات"  ويروى موضعان أوعال ورأس الخزامى ووادي البر خيري ن  ق ر  اب  هي "   المرصع "  في  األثي
  البيت هذا وأنشد وعل جمع"   األوعال"  و نجد، في علمين بين جبل هي وقيل بئر، فيها هضبة

  المكانين ذينك في يهاعل آنا التي الحالة على تبقى أنها تظن سلمى إن أي



 24

  محالل بميثاء بيضًا أو الوحش من    طًال ترى تزال ال سلمى وتحسب

رى "  من  األول والمفعول  تحسب،  فاعل "  سملى  " ة  نفسها،  أي محذوف "  ت رى "  جمل ر  " ت زال  ال خب ذا  - ت  وه
اني،  مفعولها"  طال"  و علمية والرؤية - الترتيب هذا على السابق في جار اإلعراب الفتح  -"  الطال "  و الث د   - ب  ول
"  و والنعومة والمالسة البياض في النعام بيض أراد طال، على معطوف"  بيضا"  و طال، صفة الوحش ومن الظبية
"  التصحيف "  في  العسكري وقال البيت، هذا وأنشد"   السهلة األرض بالفتح هو"   -"  العباب"  في قال -"  الميثاء
وادي  ثلث  من  نحو  وهو  شعبة، فهي صغيرًا آان فإذ الوادي، من مرتفع عظيم اءللم طريق الميم بفتح هو ل،  أو ال  أق
و  ذلك من أآثر آان فإذا ة،  فه إذا  تلع ان  ف ل  آ وادي  نصف  مث ه  أو ال و  ثلثي اء  فه ا "   الميث "  و ميث  من  وسهل  الن م

اء " وروي األرض، ر،"  الميث ة، األرض وهي بالكس اء"  وروي اللين اء بالكسر"  الميت اة وبالت وق، المثن و ف  وه
ر  إذا محالل  وأرض الصاغاني  قال به، نزلت إذا حللت من بالكسر،"  المحالل"  و المسلوك أي المأتي، الطريق  أآث
بها  أي العيني وقال البيت هذا وأنشد محالل، روضة وآذلك فيها، النزول القوم ة  تحس زال  ال ظبي ى  تنظر  ت دها،  إل  ول

ا  يخفى  ال وهذا الوحش ولد أو النعام بيض يكون حيث بالبادية أي القصيدة شراح ضبع وقال نعام، بيض وتحسبها  م
  فيه

  بمعطال ليس الريم آجيد وجيدًا   منصبا تريك إذ سلمى ليالي

دل "  إذ"  و ونحوه،  اذآره بتقدير منصوب"  ليالي " الي  من  ب ال  ، " منصباً "  و لي النون  رواه من "  العسكري  ق  ب
ا، أراد توي بوالمنص ثغره ن المس ن المتسق األرض م بًا"  روى وم اف،"  مقص عرها، أراد بالق ه قصبته ش  جعلت

 وفي  انتهى  وقصائب  قصيبة  غيره وقال قصبة قصبة األصمعي وقال"   قصابة"  قصابة أي مقصب وشعر ذوائب،
 المعطال "  و ديدوالتش  بالضم  وقصابة  قصيبة واحدتها تضفر، وال تترجل، حتى ليًا تلوى المقصية الذوائب الصحاح

  بالضم وعطوًال بالتحريك وعطًال قتل، باب من والفعل القالئد، من جيدها خال التي المرأة"  

 أمثالي اللهو يشهد ال وأن آبرت    أنني اليوم بسباسة زعمت أال

ر  " و  امرأة من بني أسد"  بسباسة  " را آمسجد، وآب           "  آب اب تعب، مكب ره، من ب ر الصبي وغي ال آب رًا شاخ، يق
الفتح شهودًا حضره و    " شهده " آعنب و  ال في        "  اللهو  " بالكسر يشهده ب ه ق " مصدر لهوت بالشيء، إذا لعبت ب
   " ولدًا " ، قالوا امرأة، ويقال" لو أردنا أن نتخذ لهوًا " وقد يكنى باللهو عن الجماع وقوله تعالى "  الصحاح 

 
  ثالوليلة  بآنسة آأنها خط تم   بلى رب يوم قد لهوت

 
ام في     "بلى  " حرف إيجاب يختص بالنفي ويفيد إثباته، وأثبت به هنا الشهود المنفي في البيت السابق ورواه ابن هش
خ  "  " مغني اللبيب "  وم إل ى ورود     " فيا رب ي اهدًا عل ة   " رب " وأورده ش ر وجمل د لهوت   " للتكثي وم،   " ق صفة ي

اآلنسة  " حذوف، أي لهوت فيها، وال يجوز أن يكون الوصف لهما و والعائد محذوف أي فيه، وصفة ليلة مع العائد م
وأنشد هذا البيت   يقال خطه فالن آما يقال آتبه"  العباب " الكتابة، قال في "  الخط  " المرأة التي تأنس بحديثك و"  

ال الصورة   " وقال في مادة مثل و  الى     " التمث ه تع ل وقول ل    " ، والجمع التماثي ذه التماثي ا ه ه   " م ، أي األصنام وقول
ك     " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل  " تعالى ًا في ذل وهي صور األنبياء عليهم السالم، وآان التصوير مباح
  الوقت

  
 آمصباح زيت في قناديل ذبال   يضيء الفراش وجهها لضجيعها 

 
ذال وتشديد الموحدة     - "الذبال " السراج و "  المصباح " مفعول مقدم وجهها الفاعل و "  الفراش  " جمع    -بضم ال

روى           اء وي ذبال بتخفيف الب ة في ال ة، لغ ة وهي الفتيل ال    " ذبال ل آب ل، آشريف وأشراف، وهو     "  في قنادي جمع آبي
  " الرمل" الراهب، قال عدي بن زيد العبادي 

 
  بأبيل آلما صلى جأر  إنني واهللا فاقبل حلفتي 
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   " مع" ، بمعنى " في " و 
  

  أصاب غضى جزًال وآف بأجذال  لباتها جمر مصطل آأن على 
 

  صبا وشماًال في منازل قفال  وهبت له ريح بمختلف الصوى  
 
ار    " المصطلى  " المنحر، وموضع القالدة من الصدر، والمراد هنا هو الثاني و"  اللبة  " اسم فاعل من اصطلى بالن

شجر خشبة   "  الغضى  " صفة لمصطل و   " أصاب غضى  " وصلى بها وصليها من باب تعب وجد حرها، وجملة 
الغليظ، وجزل الحطب بالضم إذا   " الجزل" وجد و "  أصاب " من أصلب الخشب، ولهذا يكون في فحمه صالبة و 

ة أراد         " آف " عظم وغلظ، فهو جزل و  يته، وهي الخياطة الثاني وب، أي خطت حاش بالبناء للمفعول، من آففت الث
" المختلف " أصول الحطب العظام، جمع جذل بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة و جعل حول الجمر أجزال، وهي 

ح و           -بفتح الالم  - ح وتجيء ري ذهب ري ردد، وهو أن ت وى    "  الصوى  " موضع االختالف أي الت جمع صوة، آق
ة   أيضًا حجر ي " الصوة " هي مختلف الريح؛ وأنشد هذا البيت و "  الصحاح " جمع قوة، والصوة قال في  كون عالم

ه    "  القفال " في الطريق، وليس بمراد هنا، خالفًا لبعضهم و  جمع قافل آعباد وعابد، والقافل الراجع من سفره، وفعل
تاء حيث وصف           رأة في الش ذه الم الغ في سخونة ه من باب قعد، ويكون القفول في المبتدئ للسفر تفاؤًال بالرجوع ب

ي البيت    ر ف ا ذآ ا بم ى لباته ذي عل ي ال ى     الحل ال األعش ي الصيف ق ردت ف ا إذا ب اء، آم ي النس دح ف ذا م " ين، وه
  "المتقارب

 
  نباحًا بها الكلب إال هريرا    وتسخن ليلة ال يستطيع  

 
  س بالصيف رقرقت فيه العبيرا    وتبرد برد رداء العرو  

 
  وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي   آذبت لقد أصبي على المرء عرسه 

 
ن، وال أدع            صرح بتكذيب بسباسة، حي ي مع وجود أزواجه ي أشوق النساء إل ال إن ه ال يلهو بالنساء فق ث زعمت أن

اء و   د النس ي محبب عن ع وجودي، ألن د م ى أح ل إل ا ال تمي امرأتي، ألنه تهم ب دًا ي مضارع أصبيت "  أصبي " أح
زن   " الزوجة و   -بالكسر  -" العرس " المرأة، بمعنى شوقتها وجعلتها ذات صبوة وهي الشوق و  اء   "  ي تهم، بالبن ي

ال في   " الخالي  " للمفعول؛ يقال أزننته بشيء اتهمته به، وهو يزن بكذا، وأزنه باألمر إذا اتهمه به و  "  الصحاح  " ق
  وأنشد هذا البيت"  قال األصمعي هو من الرجال الذي ال زوجة له " 
 

 سربالي قمت إذا تنسيني لعوب    طفلة العوارض بيضاء ومثلك
واو  " ق،  وصفحتا  الخد،  صفحة  والعارضة  العارض  القوموس  في  لبسباسة  خطاب  وهو  رب واو"  ال ا  العن  وجانب

ا  الوجه  ومن  الشيء، من يستقبلك ما أيضًا"  العارضة"  و الوجه دو  م د  يب ة "  و الضحك  عن تح  -"  الطفل   - الطاء  بف
دل  الحسنة "   اللعوب  " و الناعم والطفل البدن، الناعمة ذآر  خالف "   النسيان "  و ال انيه  ال انيه  اهللا وأنس  تنسية  ونس
ى وهري ورواه بمعن ن الج ي ع دة أب وب"  عبي اني لع ت إذ تناس ربالي قم ال"   س اه ق يني ومعن ربال"  و تنس "   الس
  القميص

  متفال غير مرتجة انفتلت إذا    مفاضة غير الكشح طي لطيفة

ا "  الكشح"  و لطيف وهو ودق، صغر آكرم ولطافة لطفًا لطف ا  لفتحب ين  م ى  الخاصرة  ب  طي "  و الخلف  الضلع  إل
ًا،  جدالً  الكشح مجدولة أنها يريد وفتلها، جدلها هنا"  الكشح إن  لطيف دوح  والخصر  الكشح  هيف  ف "  المفاضة "  و مم
 ومرتجة  انصرفت "   انفتلت "  و الفيض من وهما الواسعة، الدروع ومن فيهن، ذم وهذا البطن، الضخمة النساء من
ال "  و محذوفة تكون خبر وهي آفلها، عظم أراد واالضطراب، التحرك وهو اج،االرتج من ل  من  بالكسر "  المتف  تف

ل "   العباب"  في قال والفاء، الفوقية بالمثناة ك  مصدر  بالتحريك  التف ل  قول رك  إذا بالكسر،  الرجل  تف ب،  ت و  للطي  فه
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 للطيب  تارآات  أي ،"  تفالت  خرجن  إذا وليخرجن  ،اهللا مساجد اهللا إماء تمنعوا ال"  الحديث وفي تفلة وامرأة تفل،
اً  رآه لرجل  عنه اهللا رضي علي حديث ومنه غيره، وأتفله آذلك، آانت إذا متفال، وامرأة م "  الشمس  في  نائم ا  ق  عنه
  والطيب الكفل، وضخامة الخصر، بهضم أمور بثالثة وصفها"   الدفين الداء وتظهر الثوب، وتبلي الريح، تتفل فإنها

  معطال غير هونة عليه تميل    ثيابها من ابتزها الضجيع ما إذ

ا  " زع "   ابتزه ا  ن ا،  أي بزه ق  وأراد ثيابه زع  مطل ة "  و والسلب  الن الفتح  " الهون دة  والضم  ب "   الهون "  و المتئ
  الغليظة هي معناه األصمعي قال"  مجبال"  ويروى تفسيره تقدم " المعطال"  و والوقار السكينة

  وتسهال مس لين من احتسبا بما    فوقه الوليدان مشيي النقا آدعص

ا "  و مستديرة الرمل من قطعة بالكسر"  الدعص " بيه  أراد الرمل  من  الكثيب "   النق ا  تش دعص  عجزه ه،  بال  لعظم
دان "  و وسهولته للينه عليهما، ضرر غير من فوقه يلعبا أن يمكنهما ولدين أن حتى   " احتسب "  الصبيانو "   الولي
  السهولة"   التسهال"  و اآتفى

  الحال لدى آالجمان متنتيها على    حميمها فيض آان استحمت ما إذا

ا  الظهر ومتنتا الحار الماء وهو بالحميم، اغتسلت"   استحمت " ين  عن  الصلب  مكتنف  ولحم،  عصب  من  وشمال  يم
ؤ  بالضم"  الجمان"  و ومتنة متن والمفرد ر،  وسط "   الحال "  و اللؤل د  موضع  فرس ال ومن  الظه اء  أن أراد اللب  الم
  المتناثر اللؤلؤ يشبه االغتسال عند ظهرها من ينفصل الذي

  البيت شرح وقد بسباسة إلى راجع الضمير"  البيت"  أذرعات من تنورتها "

  لقفال تشب رهبان مصابيح    آأنها والنجوم إليها نظرت

ة  الفاعل،  من حال " إلخ والنجوم"  جملةو ،"  تنورتها"  من المفهوم النار إلى راجع"  إليها " ضمير  تشب "  وجمل
يس  امرئ قول المبالغة أبيات ومن " العمدة في رشيق ابن قال النار ضمير من حال"  ارًا،  يصف  الق ان  وإن ن ه  آ  في

ان  مصابيح  آأنها والنجوم لقفال، تشب المرأة هذه نار إلى نظرت يقول البيت؛ والنجوم، إليها نظرت إغراق د  رهب  وق
ا  أيام، بعد المكانين وبين البيت،"  أذرعات من تنورتها"  لقا ال  يرجع  وإنم ارات  الغزو  من  القف  الصباح،  وجه  والغ
 بمصابيح  النجوم وشبه الليل؟ أول آانت فكيف موقدها، وآل سناها خمد وقد الصباح، وجه أيام، مسيرة من رآها فإذا

دة  مصابيح نورال يضعف  آما نورها يضعف السحر في ألنها الرهبان؛ ا  الموق ع،  ليله يما  ال أجم ان،  مصابيح  س  الرهب
    الوقت ذلك في نعسوا فربما الليل، سهر من يكلون ألنهم

ال ن بعضهم وق بيه وم ذا الصادق التش ت، ه ه البي به فإن وم ش ان بمصابيح النج رط رهب د ضيائها، لف ان وتعه  الرهب
امهم لمصابيحهم ا وقي ر عليه ى لتزه ذلك الصبح، إل وم فك رة النج ل طول زاه ى وتتضاءل اللي  آتضاؤل الصبح إل
  له المصابيح

ى             " تشب لقفال " وقال  ى مشتى إل ا من مصيف إل أوي إليه ي ت ى مواضعها الت ة إذ قفلت إل ألن أحياء العرب بالبادي
رق تل                ا من السماء بتف ا فشبه النجوم ومواقعه دوا به ا، ليهت ا وقلته رة منازله در آث ى ق ران عل ك مربع، أوقدت لها ني

  النيران واجتماعها من مكان بعد مكان، على حسب منازل القفال بالنيران الموقدة لهم
  

  وقد طال الكالم هنا ولم يمكننا أن نترجم امرأ القيس ونترجمه إن شاء اهللا في الشاهد الثاني من شواهد شعره
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  أقسام التنوين 

 
  وهو التنوين، في الشرح، آخر وفي بعده وأنشد

 
  الشاهد الرابع

 
  أصابن لقد أصبت إن وقولي    والعتابن عاذل اللوم أقلي
 

ا ذآر أو    -وقد اجتمعا في هذا البيت  -على أن تنوين الترنم يلحق الفعل والمعرف بالالم  والفعل سواء آان ماضيًا آم
  مضارعًا، آقوله

 
  داينت أروى والديون تقضين

 
  وقد لحقت المضمر أيضًا آقوله

  يا أبتا علك أو عساآن
 
  ل الشارح ولم يسمع دخولها على الحرف، وال يمتنع ذلك في القياسقا
  

  أقول قد سمع في الحرف أيضًا آما مثل له شراح األلفية بقول النابغة
 

  أفد الترحل غير أن رآابنا  لما تزل برحالنا وآأن قدن
 

يس أيضاً      د ق ال الشارح، وعن ي في       ولحاق هذا التنوين لما ذآر إنما هو عند بني تميم، آما ق ن جن ه اب ا قال سر  " آم
   " الصناعة

 
بالهمزة والتضعيف " قل " فعل أمر مسند إلى ضمير العاذلة، يقال أقللته وقللته بمعنى جعلته قليًال، بتعدية " أقلي  "و 

 مفعول" اللوم  " وهذا المعنى ليس بمراد، بل المقصود اترآي اللوم؛ فإن القلة يعبر بها عن العدم آما هو مستفيض و
ة،         "عاذل  " أقلي، وهو مصدر الم يلوم، ومعناه العذل، والتوبيخ و  داء، ومرخم عاذل ه حرف الن ادى محذوف من من

ال     " العتاب " من عذل يعذل من بابي ضرب وقتل، بمعنى الم و  ًا ق ة وعتاب معطوف على اللوم، مصدر عاتب معاتب
ين      وه الخليل العتاب مخاطبة اإلدالل ومذاآرة الموجدة أي الغضب ى ال يكون إال ب ذا المعن ذا ليس بمقصود إذ هو به

  متحابين، وإنما المراد مصدر عتب عليه عتبًا من بابي ضرب وقتل، بمعنى المه في تسخط
 

ى     " قولي  " وقوله ي  " فعل أمر أيضًا معطوف عل ه  "  أقل د أصابن   " وقول ة    " لق ول، وجمل ول الق " إن أصبت  " مق
  ذوف وجوبًا يفسره جملة القولمعترضة بينهما، وجواب الشرط مح

 
وهذا البيت مطلع قصيدة طويلة عدد أبياتها مائة وتسعة، لجرير يهجو عبيد الراعي النميري، والفرزدق وسبب هجوه 
دم عرادة       دم الراعي البصرة فق إياهما على ما حكى في شرح المناقضات، أن عرادة النميري آان نديمًا للفرزدق، فق

الراعي، فلما أخذت الكأس منهما قال عرادة للراعي يا أبا جندل، قل شعرًا تفضل الفرزدق على طعامًا وشرابًا، فدعا 
  " الكامل" جرير فلم يزل يزين له ذلك حتى قال 

 
  غلب الفرزدق في الهجاء جريرا   يا صاحبي دنا األصيل فسيرا 

 
رزدق  فغدا به عرادة على الفرزدق فأنشده إياه، وآان عبيد الرعي شاعر مضر وذا  سنها، فحسب جرير أنه مغلب الف

رزدق    -إني أتيتك بخبر أتاني، إني وابن عمي هذا  عليه، فلقيه يوم الجمعة فقال يا أبا جندل ي الف نستب صباحًا    -يعن
ه، النقطاعي       ي علي ا أن تغلبن ومساء، وما عليك غلبة المغلوب وال عليك غلبة الغالب، فإما أن تدعني وصاحبي، وإم
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ا             إلى قيس وحطي ا هم ر، فبينم د فصحبه جري ادك المرب ر، ميع في حبلهم فقال له الراعي صدقت، ال أبعدك من خي
ال        ه الراعي، وق ة أبي ه فضرب بغل يستخرج آل منهما مقالة صاحبه رآهما جندل بن عبيد فأقبل يرآض على فرس ل

ا واهللا ألث      مالك يراك الناس واقفًا على آلب بني آليب؟ ر أم ال جري ه فق ه،       فصرفه عن ى منزل ل إل م أقب ك ث ن رواحل قل
ى     ي حت زل يمل فقال للحسين روايته زد في دهن سراجك الليلة، وأعدد لوحًا ودواة ثم أقبل على هجاء بني نمير، فلم ي

  الوافر" ورد عليه قوله 
 

  فال آعبًا بلغت وال آالبا    فغض الطرف إنك من نمير
 
أتم هذه بعد، وآان يسميها الدامغة أو الدماغة، وآان يسمي  حسبك، أطفئ سراجك ونم، فرغت منه ثم إن جريرًا فقال

ال    هذه القافية المنصورة، ألنه قال قصائد فيها، آلهن أجاد فيها وبعد أن أتمها أدخل طرف ثوبه بين رجليه ثم هدر فق
  قولهأخزيت ابن يربوع حتى إذا أصبح غدا ورأى الراعي في سوق اإلبل، فأتاه وأنشده إياها، حتى وصل إلى 

 
  غابا أبيك إست في األير ما إذا    نمير بنو تقول ما أجندل

 
  فقال الراعي شرًا واهللا تقول

 
  ترى من دونها رتبًا صعابا  علوت عليك ذروة خندفي  

 
  ومن روث النبوة والكتابا  لنا حوض النبي وساقياه  

 
  إذا غضبت عليك بنو تميم  حسبت الناس آلهم غضابا

 
  " البيت" ر         فغض الطرف إنك من نمي

 
  فقال الراعي وهو يريد نقضها

 
  تعرض حول دجلة ثم هابا   أتاني أن جحش بني آليب 

 
  بحيث ينازع الماء السحابا    فأولى أن يظل البحر يطفو

 
  أغر ترى لجريته حبابا   أتاك البحر يضرب جانبيه 

 
  " رالواف" ثم آف ورأى أن ال يجيبه فأجاب عنه الفرزدق على روي قوله 

 
  أنا ابن العاصمين بني تميم  إذا ما أعظم الحدثان نابا

 
ام،         ا مق م هاهن يس لك ابكم فل ال ألصحابه رآ ثم إن الراعي قال البنه يا غالم بئس ما آسبنا قومنا ثم قام من ساعته وق

د   د الق يهم سمع عن ا وصل إل ه، فلم ى أهل ار إل ك وس ؤم ابن ك بشؤمك وش وم ذل ه بعض الق ال ل ر فق  ومفضحكم جري
  البيت" فغض الطرف إنك من نمير    

  
ه      م يتشاءمون ب ه وه وأقسم باهللا ما بلغها إنسي، وإن لجرير ألشياعًا من الجن فتشاءمت به بنو نمير وسبوه وسبوا ابن

  إلى اآلن
 

دة  " قال ابن رشيق في   ه، وعيب               "  " العم ى أنكر نسبه وسقط عن رتبت ه من الشعر، حت ل في ا قي وممن وضعه م
ي   بفضيلت ه، بنو نمير آانوا جمرة من جمرات العرب، إذا سئل أحدهم ممن الرجل؟ فخم لفظه ومد صوته وقال من بن

ال فغض                ى أن ق ه إل ا طالت ليلت ن حصين الراعي فسهر له د ب ا عبي ا به ي هج نمير إلى أن صنع جرير قصيدته الت
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خزيتهم آخر الدهر فلم يرفعوا رأسًا بعدها، إال أ" قد  "فأطفأ سراجه ونام، وقال واهللا "  البيت " الطرف إنك من نمير 
ه، فقص             ا جوذاب باهل ر ي و نمي ه بن ارًا فيصيح ب نكس بهذا البيت، حتى أن مولى لباهلة آان يرد سوق البصرة ممت

ر                -وقد ضجر من ذلك  -الخبر على مواليه  م فغض الطرف إنك من نمي ل له زوك فق ه إذا نب " البيت  " فقالوا ل
دها                ومر بهم بع ه بع م يعرضوا ل ه، ول وا عن ره فكف ا تك ال غمض وإال جاءك م زوه، وأراد البيت فنسيه فق ك فنب د ذل

" ومرت امرأة ببعض مجالس بني نمير، فأداموا النظر إليها فقالت قبحكم اهللا يا بني نمير، ما قبلتم قول اهللا عز وجل  
  ، وال قول الشاعر" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

  
  " البيت" ف إنك من نمير      فغض الطر

 
ن    وهذه القصيدة تسميها العرب الفاضحة، وقيل سماها جرير الدماغة، ترآت بني نمير بالبصرة ينتسبون إلى عامر ب

   " صعصعة ويتجاوزون أباهم نميرًا إلى أبيه، هربًا من ذآر نمير، وفرارًا مما وسم به من الفضيحة والوصمة
 

ن أد               واعلم أن جمرات العرب ثال   و ضبة ب ن آعب، وبن و الحارث ب ن صعصعة، وبن ن عامر ب ر ب و نمي م بن ث وه
م                ر ل ذحجًا، وبقيت نمي ا حالفت م ن آعب ألنه اب،وبنو الحارث ب ا حالفت الرب و ضبة ألنه فطفئت جمرتان وهما بن

وافتخارًا بمنصبه،  تحالف فهي على آثرتها ومنعتها وآان الرجل منهم إذا قيل له من أنت؟ قال نميري، إدالًال بنسبه، 
  حتى قال جرير

 
  " البيت" فغض الطرف إنك من نمير      

 
م          ذلك ألنه موا ب ا س ع، وإنم رب التجمي الم الع ي آ ر ف عة والتجمي ن صعص امر ب ن ع ة ب ا ربيع الب ابن ب وآ وآع

ة   ارس، والقبيل ى    متوافرون في أنفسهم لم يدخلوا معهم غيرهم وفي القاموس الجمرة النار المتقدة، وألف ف ال تنضم إل
امر؛ أو       ن ع ر ب و نمي أحد، أو التي فيها ثالثمائة فارس وجمرات العرب بنو ضبة بن أد، وبنو الحارث بن آعب، وبن

ن           ا آعب ب رات، فتزوجه ا ثالث جم ه خرج من فرجه د  " عبس، والحارث، وضبة ألن أمهم رأت في المنام أن " عب
م            المدان فولدت له الحارث، وهم أشراف اليمن ثم تزوج م فرسان العرب ث ًا، وه ه عبس دت ل ن ريث فول ا بغيض ب ه

يمن    رة في ال ر "  و  تزوجها أد فولدت له ضبة فجمرتان في مضر، وجم ن "  جري ة  اب ن  عطي ن  الخطفى  ب در  ب ن  ب  ب
ن  عوف  بن سلمة ن  آليب  ب وع  ب ن  يرب ة  ب ن  حنظل ك  ب ن  مال د  ب اة  زي ن  من يم  ب ر  تم ة،  األسماء  من  وجري  ألن المنقول

ا  في  رأت آانت  أمه ألن جريرًا وسمي الكاتب أدب في آذا أدم، من الناقة أو الدابة عنق في نيكو حبل الجرير  نومه
اد  حتى آخر، عنق في ثم آخر، عنق في ثم فيخنقه، رجل عنق على يلتوي فكان جريرًا، تلد أنها - به حاملة وهي -  آ
الء  يكون  ولدًا ولدت رؤياك صدقت إن لها فقال معبر، على وقصتها رؤياها من ففزعت الناس، من عدة يقتل ى  ب  عل
 ترقصه  أمه وآانت الفرزدق إال آلهم فغلبهم شاعرًا ثمانين هجا أنه رؤياها تأويل وآان جريرًا سمته ولدته فلما الناس
  " الرجز"  وتقول صغير وهو

  يقل لم وليت قوًال لي فقال  الرجل ذاك على رؤياي قصصت

  فصل قال إذا جزل منطق ذا    العضل من عضلة لتلدن

  يعتدل ولما الميل ذا يعدل  فصل مس ما العضب الحسام مثل

  ويعل يعادي من سمًا ينهل

  " الرجز"  لقوله بالخطفى ولقب بالعصا، الرمية وهي حذفة، مصغر حذيفة، واسمه جده، لقب"  الخطفى"  و

  رجفا وهامًا جنان أعناق    أسدفا ما إذا بالليل يرفعن

  فاخط الرسيم باقي وعنقًا
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ا  جريرًا ويكنى السريع وهو ،"  خطيفًا " ويروى تح  حزرة،  أب ة  بف ة،  وسكون  المهمل ابن  المعجم ان  ب ه  آ  والحزرة  ل
  اللبن وحموضة المال، خيار أيضًا والحزرة وخمنته؛ خرصته إذا الشيء، حزرت من فعله

ال ن ق ة اب ي قتيب اب"  ف ان"   والشعراء الشعر آت ه وآ د من عشرة ل يهم"  الول ةثم"  ف ور، اني نهم ذآ الل م ان ب  وآ
ن  عمارة منهم عقب وله  وأشعرهم أفضلهم ل  اب ن  عقي الل  ب د  ومن  ب ر  ول وح  جري ة،  ن ا  وعكرم  أيضاً  شاعرين  وآان
ون،  باألعشى  يشبه  وآان اإلسالم، شعراء فحول من جرير وآان ان  ميم اس  أحسن  من  وآ بيباً  الن ال  تش  األصمعي  ق
ه  تحن تشبيبًا لشببت الكالب هذه من شغلني ما لوال قال أنه جرير عن يتحدثون الحي سمعت ى  العجوز  من بابها،  إل  ش
   " هجاء الناس أشد من وآان سقبها إلى الناقة حنين

ى  الشعر علماء أجمع وقد راً  أن عل رزدق  جري دمون  واألخطل  والف ى  مق ائر  عل وا  شعراءاإلسالم،  س م  في  واختلف  أيه
  " الكامل"  بقوله الثالثة بين حفصة أبي بن مروان حكم وقد أفضل،

  لجرير ومره الكالم حلو    وإنما بالفخار الفرزدق ذهب

  المشهور بمديحه اللهى وحوى    تغلب أخطل فأمض هجا ولقد

  الشعر فنون بجميع ولجرير والهجو، بالمدح ولألخطل بالفخار، للفرزدق فحكم

ه  الناس أعق بالل ابنه وآان ألبيه، الناس أعق جرير آان المدائني قال راً  فراجع  ب الالً  جري ال  الكالم،  في  ب الل  فق  ب
ول  اهللا عدو  يا له وقالت عليه فأقبلت أمه ناك من الكاذب ذا  أتق ك؟  ه ال  ألبي ر  ق واهللا  جري أني  ف ا  أسمعها  لك ا  وأن  أقوله
  الكامل"  قال جريرًا الفرزدق موت بلغ ولما ألبي

  قليال عاش آان الفرزدق ليت    جدعته بعدما الفرزدق هلك

ان  فلقد الحقه، قليل عن أني ألعلم إني واهللا نفسي، على بكيت قال أبكاك؟ ما له فقيل وبكى، طويًال أطرق ثم ا  آ  نجمن
  يرثيه أنشأ ثم اآلخر تبعه إال صديق أو ضد مات وقلما بصاحبه، مشغول منا واحد وآل واحدًا،

  والبراجم عرضها تميم وحامي    غالب ابن الديات بحمال فجعنا

  العظائم أمور نابت إذا بكيناك      وإنما فراقال حدثان بكيناك

  الرواسم المطي أنساع شد وال    مهيرة ليلى ابن بعد حملت فال

  باليمامة قليل بعد مات أن يلبث لم ثم

ذا  أحدهم  سبعة الشعراء من جرير اسمه من"  والمختلف المؤتلف"  في اآلدمي وذآر وفي  ه ل  عشر  سنة  في  وت  وقي
اني  التسعين  قارب قد وعمره ومائة، عشرة إحدى ر  والث ي،  جري د  األول، عصري  وهو  العجل ى  رد وق رزدق  عل  الف
ر الثالث  ن  جري د ب ي أحد  اهللا، عب ن عامر  بن ل، ب ارس  عقي ع  شاعر ف ر والراب ن  جري د ب  وهو الضبعي، المسيح  عب
ن  آليب بن جرير والخامس العبد بن طرفة صاحب المتلمس ل،  ب ر  السادس  إسالمي  وهو  نوف ن  جري  أخو  ،الغوث  ب

 المدلجي مالك أبو وهو مصغر، وهذا جرير السابع القين بن آنانة بني

  وهو بعده، وأنشد
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 الشاهد الخامس

افيتين،       ا ق اء إذا آانت واو والي ات ال وهو من شواهد سيبويه، أنشده في باب وجوه القوافي، واستشهد به لما يلزم من إثب
  يآما يلزم إثبات القاف في المخترق ألنها حرف الرو

  
 وقاتم األعماق خاوي المخترقن

 
قد يلحق الروي المقيد فيختص باسم الغالي، تبع الشارح المحقق في جعل تنوين الغالي نوعًا " تنوين الترنم " على أن 

وافي         "  سر الصناعة    "من تنوين الترنم البن جني، فإنه قال في  وين وهو أن يلحق أواخر الق ع من وجوه التن الراب
د          معاقبًا لما ف ادة بع اء، واآلخر أن يلحق زي ًا للبن يه من الغنة لحرف الميم، وهو على ضربين أحدهما أن يلحق متمم

وين في         ذا التن ا زادوا ه ال وإنم م ق ه ث استيفاء البيت جميع أجزائه، نيفًا من آخره بمنزلة الزيادة المسماة خزمًا في أول
 لحقوه فيما يحتاج إليه الوزن نحوهذا الموضع ونحوه بعد تمام الوزن، ألن من عادتهم أن ي

 
  قفا نبك من ذآرى حبيب ومنزلن

  
  وقوله

  
 الحمد هللا الوهوب المجزلن

 
د     " فلما اعتادوا فيما يكمل وزنه ألحقوه أيضًا بما هو مستغنى عنه وهذا معنى قول الشارح   الروي المقي ا ألحق ب وإنم

رنم، وزعم     وزعم ابن يعيش أن فائدة هذا التنو"  تشبيهًا له بالمطلق  وين الت ين التطريب والتغني وجعله ضربًا من تن
ف،           تكلم واق أن الم ذان ب ه اإلي اهر فائدت د الق ال عب أن تنوين الترنم يراد به ذلك وهو غلط آما بينه الشارح المحقق وق

وين الزجاج وال             ذا التن م أواصل هو أم واقف؟ وأنكر ه م يعل اآنة صحيحة ل وافي س سيرفي،  ألنه إذا أنشد عجًال والق
ون،   " إن " وزعما أن رؤبة آان يزيد في أواخر األبيات  ه ن فلما ضعف صوته بالهمزة لسرعة اإليراد ظن السامع أن
 وفي هذا توهيم الرواة الثقات بمجرد االحتمال

 
ذ    " وقول الشارح  ا في حينئ ام في     " فيفتح ما قبل النون تشبيهًا لها بالخفيفة، أو يكسر للساآنين آم ن هش ال اب شرح  ق

اء           الشواهد ا األصل في التق وًا، وهي الكسرة، ألنه وين غل ل التن واألخفش يسمي هذا التنوين غاليًا، والحرآة التي قب
ا في نحو اضربن، وأن           ل فتحة، آم ة قب ى أن تكون الحرآ الساآنين، آقولهم يومئذ ومه وزعم ابن الحاجب أن األول

وين    هذا أولى من أن يقاس على يومئذ ألن ذاك له أصل  اس التن ا أن قي في المعنى، وهو عوض من المضاف إليه ولن
 " اضربن " على التنوين أولى، التحاد جنسهما، وألنهما يكونان في االسم، والنون ال تكون إال في الفعل ثم إن فتحة 

 ، للترآيب آما في خمسة عشر، ال اللتقاء الساآنين
 

أخوذ     ه القصيدة، م ذي          والروي هو الحرف الذي تنسب إلي د الساآن ال ل والمقي د، وهو الحب رواء، بالكسر والم من ال
 ليس حرف علة

 
وهذا البيت مطلع قصيدة مرجزة مشهورة لرؤبة بن العجاج وقال ابن قتيبة في أول آتاب الشعر والشعراء حدثني أبو 

م ن                  ال له أتوا األمصار، ذهب رجزهم، يق م ي ي سعد ل ة إخوة من بن ان ثالث ال آ ذر  حاتم عن األصمعي ق ذير، ومني
 لنذير" وقاتم األعماق " ومنذر، يقال إن قصيدة رؤبة التي أولها 

 
ا بيت من      ي اللبيب   " و " شواهد التفسير   " وهذه القصيدة طويلة ال فائدة في إيراد جميعها، لكن فيه ال يتضح  " مغن

 معناه إال بشرح األبيات التي قبله، فلهذا شرحت
 

  مجرور برب ال بالواو على الصحيح" قاتم " هي عاطفة ال جارة، و الواو واو رب، و" وقاتم " فقوله 
 

ى أن            ذا البيت في رب من حروف الجر أيضًا عل د   " رب " وقد أنشد الشارح ه ة بع واو   "محذوف ه   " ال ، وذآر أن
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ذا هو مذهب البصريين؛               ره وه د حذفها في الشعر وغي م أر من قي ل ول اء وب واو والف  يجوز حذفها في الشعر بعد ال
ذا البيت وأجيب      " رب " ال ب " الواو " وزعم الكوفيون والمبرد أن الجر ب  ا، آه ، واستدلوا في افتتاح القصائد به

ذهبهم     -منويًا في النفس  -بجواز العطف على آالم تقدم ملفوظ به لم ينقل، أو مقدم حكم له  ه ورد م بحكم المنطوق ب
ا    ة ب  -مع ذآر رب    -بوجوه أيضًا أحدها أنه دليل، واألصل          عاطف ك إال ب ل عن ذل ذلك مع حذفها، وال تنق اق، فك اتف

فقط وال تكون " رب " فإنها تدل على " وقاتم األعماق " عدمه قال ابن خالويه الواو إذا آانت في أوائل القصائد نحو 
اذور        ي الفارسي في نقض اله و عل ال أب م     للعطف، ألنه لم يتقدم ما يعطف عليه بالواو ق م نعل ذا شيء ل دًا ممن    ه أح

ك أن              ا بشيء، وذل ل وغيره ين األوائ اه من الفصل ب ذي تظن ذا ال يس ه ه، ول حكينا قوله في ذلك ذهب إليه وال قال ب
  الرجز" أوائل القصائد يدخل عليها حروف العطف على جهة الخزم، نحو ما رووا من قوله 

 
 بل ما هاج أحزانًا وشجوًا قد شجا

 
افيتين،      وهو من شواهد سيبويه، أنشده في  ا ق اء إذا آانت واو والي ات ال باب وجوه القوافي، واستشهد به لما يلزم من إثب

  آما يلزم إثبات القاف في المخترق ألنها حرف الروي
 

 وقاتم األعماق خاوي المخترقن
 

أبو وهذا البيت مطلع قصيدة مرجزة مشهورة لرؤبة بن العجاج وقال ابن قتيبة في أول آتاب الشعر والشعراء حدثني 
ذر                    ذير، ومني م ن ال له أتوا األمصار، ذهب رجزهم، يق م ي ي سعد ل ة إخوة من بن ان ثالث ال آ حاتم عن األصمعي ق

 لنذير" وقاتم األعماق " ومنذر، يقال إن قصيدة رؤبة التي أولها 
 

ا بيت من      ي اللبي  " و " شواهد التفسير   " وهذه القصيدة طويلة ال فائدة في إيراد جميعها، لكن فيه ال يتضح  " ب مغن
 معناه إال بشرح األبيات التي قبله، فلهذا شرحت

ه   اتم " فقول ارة، و " وق ة ال ج ي عاطف واو واو رب، وه اتم  " ال حيح" ق ى الص الواو عل رب ال ب رور ب  مج
ى أن            ذا البيت في رب من حروف الجر أيضًا عل د   " رب " وقد أنشد الشارح ه ة بع واو   "محذوف ه   " ال ، وذآر أن

ذا هو مذهب البصريين؛               يجوز حذفها  ره وه د حذفها في الشعر وغي م أر من قي ل ول اء وب واو والف في الشعر بعد ال
ذا البيت وأجيب      " رب " ال ب " الواو " وزعم الكوفيون والمبرد أن الجر ب  ا، آه ، واستدلوا في افتتاح القصائد به

ذهبهم     -ويًا في النفس من -بجواز العطف على آالم تقدم ملفوظ به لم ينقل، أو مقدم حكم له  ه ورد م بحكم المنطوق ب
ا    دليل، واألصل            -مع ذآر رب    -بوجوه أيضًا أحدها أنه ك إال ب ل عن ذل ذلك مع حذفها، وال تنق اق، فك ة باتف عاطف

فقط وال تكون " رب " فإنها تدل على " وقاتم األعماق " عدمه قال ابن خالويه الواو إذا آانت في أوائل القصائد نحو 
اذور       للعط ي الفارسي في نقض اله و عل ال أب دًا ممن        ف، ألنه لم يتقدم ما يعطف عليه بالواو ق م أح م نعل ذا شيء ل ه

ك أن              ا بشيء، وذل ل وغيره ين األوائ اه من الفصل ب ذي تظن ذا ال يس ه ه، ول حكينا قوله في ذلك ذهب إليه وال قال ب
 "الرجز" رووا من قوله  أوائل القصائد يدخل عليها حروف العطف على جهة الخزم، نحو ما

 
 بل ما هاج أحزانًا وشجوًا قد شجا

 
ة في   "  قطع اآلل  " متعلق بالغرق قبله قال األصمعي أدب الكاتب  " غدران من اآلل، جمع قطعة واآلل قال ابن قتيب

ع   "  "  ا رف الشخص   الفرق بين اآلل والسراب أن اآلل يكون أول النهار وآخره؛ وسمي آًال ألن الشخص هو اآلل فلم
اء       قيل هذا آل قد بدا وتبين ه م ار آأن راه نصف النه ال       "  أما السراب فهو الذي ت ن السيد في شرحه فق ه اب ورد علي

، وذآر أبياتًا تدل على أن اآلل هو السراب والهبوة الغبرة " إنكار أن يكون اآلل هو السراب من أعجب شيء يسمعه 
  جمع دقة، وهو التراب الذي آسحته الريح من األرض بضم الدال وفتح القاف األولى"  الدقق " و 
 

 خارجة أعناقها من معتنق
 
ببه من األعالم و    "  خارجة  " ا  " حال س ق  " فاعل خارجة، والضمير لألعالم و     "  أعناقه اق   "  المعتن مخرج أعن

 الجبال من السراب
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  تنشطته آل مغالة الوهق
 

ذا جواب    ه      "  رب " ه ي مع أن ه العين ل عن د غف اق محذوف،       وق اتم األعم ال وجواب وق ا، فق شرح القصيدة جميعه
اتم  "  تنشطته " والتقدير ورب قاتم األعماق إلخ قد قطعته أو جبته أو نحو ذلك انتهى و  " تجاوزته بنشاط، قال أبو ح

غلو فيه، أي التي تبعد الخطو وت فاعل والمغالة من النوق" آل " والضمير للقاتم و "  هو أن تمد يدها ثم تسرع ردها 
 المباراة في السير"  الوهق " تفرط و 

 
 وقال الليث المواهقة المواظبة في السير ومد األعناق، وتواهقت الرآاب تسايرت

 
 مضبورة قرواء هرجاب فنق

 
الصحاح  " الطويلة القرا، بالفتح والقصر، وهو الظهر وفي "  القرواء " المجموعة الخلق المكتنزة و "  المضبورة  "
را  " "   ة الضخمة     " الهرجاب  " و "  وناقة قرواء طويلة السنام، ويقال الشديدة الظهر بينة الق يم الطويل بالكسر والج

ة في عيشها      ل المنعم من النوق الفنق بضم الفاء والنون الناقة الفتية الناقة الفتية، وال يقال لشيء من الذآور فنق، وقي
 لمات األربع صفات للمغالةوقال األصمعي وهي الفتية الضخمة وهذه الك

 
 مائرة العضدين مصالت العنق

 
ا سريع و                زة فرجعهم ا وليست بكن اء، وذهب أي يمور ضباعها لسعة الطيه ورًا تحرك، وج " مار الشيء يمور م

بفتح المعجمة وسكون الموحدة، وهو آالعضدين   " الضبعين  " بسكون الضاد مخفف من ضمها، ويروي"  العضدان 
ة تكون             " المصالت   " وزنًا ومعنى و ا، والهجين ي انحسر الشعر عن عنقه الفتح، وهي الت ه الصلته ب بالكسر، ومثل

 شعراء العنق، وقيل هي التي تنصلت في السير أي تتقدم
  

 مسودة األعطاف من وسم العرق
 
واسود   مجرور آالمائرة والمصالت، صفات للمغالة يقول قد جهدت حتى عرقت، وتراآب عليها العرق "  مسودة  "

ده     " من وشم   " وسما وسمة، إذا أثر فيه بسمة وآي وروى   " وسمه " حتى صار وسمًا يقال  ال وشم ي ة، يق بالمعجم
  وشمًا، إذا غرزها بإبرة ثم ذر عليها النئور وهو النيل، واالسم الوشم أيضًا

 
 إذا الدليل استاف أخالق الطرق

 
ال ساف يسوف    "  استاف  " ي آأن من معنى التشبيه وهنا ظرف، وليست شرطية، والعامل فيها ما ف" إذا  " شم، يق

راب و   دليل الت م ال ل، يش ك باللي م، وذل وفًا إذا ش ق  "  أخالق الطرق " س دها خل ت، واح د أخلق ي ق ا الت دارس منه ال
ا، ف        ر المشي فيه ي آث ة الت يوجد  بفتحتين شبهها بالثوب الخلق ألن االستدالل بشم التراب إنما يكون في الطرق القديم

  رائحة األرواث واألبوال
 

 آأنها حقباء بلقاء الزلق
 

ة   "  الحقباء " ضمير آأنها للناقة المغالة و  مؤنث األحقب، وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حقويه شبه الناق
ق و  "  البلقاء " باألتان الوحشية، وهي في الجالدة والسرعة مثلها و  ق  " مؤنث األبل ة،   "  الزل ان   أيعجز الداب المك

 الذي تزلق اليد عن آفلها أبيض وأسود
 

 أو جادر الليتين مطوي الحنق
 

الليت  " بمعنى ذو جدر و " جادر " و  وجدر ليته، إذا بقي فيها جدر بالتحريك، أي أثر الكدم والعض"  العباب  "في 
، قال األصمعي في " لحنق مطوي ا" يقول عضته الفحول فصار في عنقه أثر و  بالكسر صفحة العنق، وهما ليتان" 
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انيق أي        ل مح ق إذا ضمر، وإب ال أحن الحنق أي بالضمر، يق ار  "  الصحاح  " ضوامر وفي    شرحه يقول طوي ب حم
دليل في           - محنق ضمر من آثرة الضراب شبه الناقة ذي يحار ال ره، في الوقت ال ل مم د الهائ التي سلكت به هذا البل
باألتان الوحشية أو الحمار الوحشي، الموصوفين بهذه األوصاف،   -ية الهالك الطرق القديمة التي ال علم بها، وذلك آ

 وإنما خصهما بالتشبيه لكونهما أجلد الوحوش وأسرع وجادر معطوف على حقباء
 

 محملج أدرج إدراج الطلق
 

ة   اسم مفعول من حملج الحبل فتله فتًال شديدًا، وأوله مهملة "  المحملج  " هذا وصف للحمار الوحشي و وآخره معجم
ق و   "إدراج " بالبناء للمفعول أيضًا بمعنى فتل وطوي و " أدرج " و  بكسر الهمزة مصدر تشبيهي، أي آإدراج الطل
  قيد من جلود وصف هذا الحمار بالضمر واآتناز الخلق، وذلك أشد لعدوه بفتحتين"  الطلق " 
 

 لوح منه بعد بدن وسنق
 
د  " قود ثمان  " لجادر الليتين وفاعل لوح" منه " ضمير الحه السفر ولوحه غيره وأضمره و يقال في البيت الثالث بع

ا   "  بدن " هذا ومن للتبعيض و  دنًا فيهم بضم فسكون وبضمتين السمن واالآتناز؛ تقول منه بدت الرجل بالفتح يبدن ب
 إذا ضخم، وآذلك بدن بدانة فهو بادن، وامرأة بادن أيضًا

 
ة      -بالكسر  -تحتين البشم، يقال شرب الفصيل حتى سنق والسنق، بف "  " الصحاح" في  الفتح، وهو آالتخم "  يسنق ب

دًا ال يشتهي                رين أح ة أت ل ألعرابي تهيه قي ى ال يش ى اإلنسان حت ه عل ام من آثرت ة الطع قال األصمعي والسنق آراه
 ومن ال يشتهيه إال من سنق منه؟ الخبيص؟ قالت

 
 من طول تعداء الربيع في األنق

 
ال               " األنق " لة للسنق و هذا ع ق أي معجب وق ه أن ا ب رح، فأن اب ف ه من ب ول أنقب ب ين اإلعجاب بالشيء، تق بفتحت

  يعني أنه سنق من طول ما عدا في الربيع في مكان أنيق األصمعي األنق المنظر المعجب ومنه أنيق
 تلويحك الضامر يطوى للسبق

 
ول    " الضامر   " وهو مضاف إلى الفاعل و  مصدر تشبيهي منصوب بلوح المذآور قبل،"  تلويحك  " ه ويق مفعول ب

ه   ابق علي د أن تس رس الضامر تري ت الف وح أن ا تل ول و  "  يطوى " و  آم اء للمفع وع ويضمر بالبن بق " يج "  الس
 بفتحتين والسبقة بالضم مثله الخطر والرهن الذي يوضع بين أهل السباق، والجمع أسباق

 
 قود ثمان مثل أمراس األبق

 
جمع مرس، وهو جمع     "  األمراس   " فاعل لوح المتقدم، وهو جمع قوداء بمعنى الطويلة العنق والظهر و "  د قو "

ول   بفتح الهمزة والموحدة القنب وقيل قشر القنب، وقال األصمعي هو الكتان يفتل"  األبق " مرسة بمعنى الحبل و  يق
ة تشبهه فال         هذه األتن آأنها حبال من شدة طيها وهذه األوصاف مما تزيد إذا آانت الناق ه، ف ار وجري في نشاط الحم

  شيء أسرع منها
 

  فيها خطوط من سواد وبلق
 

 آأنه في الجلد توليع البهق
 
ه، وهو سواد وبياض و      " البلق  " ع " بفتحتين والبلقة بالضم مثل ان في         " التولي ال األصمعي إذا آ ق ق استطالة البل

ع تخالف            الدابة ضروب من األلوان من غير بلق ف ذي يكون في جسده بق ع والملمع ال رذون مول ال ب ع، يق ذلك التولي
ع و       و مول ه استطالة فه ان في ا في   " البهق  " سائر لونه، فإذا آ يس        " المصباح " آم ون الجسد ول بياض مخالف لل

اء     ة  ببرص وقال ابن فارس سواد يعتري الجلد أو لون يخالف لونه وفعله من باب تعب، وهو أبهق وهي بهق " وجمل



 35

ه شارح شواهد التفسيرين       "فيها خطوط  ا نقل إما صفة ثالثة لقود، وإما حال منها، والرابط الضمير وبه علم سقوط م
خضر الموصلي، من أن الضمير راجع إما إلى بقرة يصفها آما في بعض الحواشي، أو إلى أفراس آما قال جماعة،  

ا        أو إلى أتان آما قاله ابن دريد، مع أنه لم يتقدم ه سطر األرجوزة برمته ه أن ذآر شيء من بقر وأفراس والعجب من
ولم يتأمل مرجع الضمير وقوله من ساد وبلق، بيان للخطوط، يريد أن بعض الخطوط من سواد بحت وبعضها من       

ة    خ     " سواد يخالطه بياض، فالتقابل بين سوادين وجمل د إل ه في الجل رابط      " آأن ق، وال صفة للخطوط أو للسواد والبل
د         ل ق داء ألن التأوي ذآور ابت ؤول بالم م ي ا ل الضمير بتأويله باسم اإلشارة، واسم اإلشارة مؤول بالمذآور ونحوه، وإنم
ا، وإن أردت السواد          ل آأنه ة إن آنت أردت الخطوط فق ال لرؤب ه ق آثر في اسم اإلشارة آما نقلوا عن أبي عبيدة، أن

اء     كوالبلق فقل آأنهما فقال رؤبة أردت آأن ذلك، ويل ه علم ه جعل وتأويل اسم اإلشارة بالمذآور إذا خالف المشار إلي
بإفراد اسم " ذلك بما عصوا " التفسير والعربية قانونًا يرجع إليه عند االحتياج، وخرجوا عليه آيات، منها قوله تعالى 

 وأورد هذا البيت نظيرًا له اإلشارة مع أن المشار إليه شيئان الكفر والقتل
 

في آأنه عائدة على البلق وحده لكان مصيبًا، ألن في   " الهاء " أنه لو قال قائل إن   " المحتسب" ي في وزعم ابن جن
البلق ما يحتاج إليه من تشبيهه بالبهق، فال ضرورة إلى إدخال السواد معه انتهى وفيه أن المحدث عنه هو الخطوط،   

ذي   ا إرجاعه         وهي المشبهة بالبهق فإما أن يرجع الضمير إلى المبين ال ه، وأم ان بتمام ى البي ه، أو إل هو المحدث عن
إلى بعض البيان فيلزم تشبيه بعضه دون بعض، وهذا ليس بمقصود، بل المراد تشبيه الخطوط التي بعضها من سواد 

  أيضًا بضمير المؤنث؛ وعليها فال إشكال" آأنها " بحت وبعضها من سواد فيه بياض أيضًا، فتأمل وروى األصمعي 
 

 ذه األرجوزة بيت وهووفي ه
 

 لواحق األقراب فيها آالمقق
 

 أورده الشارح في حرف الكاف من حروف الجر على أن الكاف فيه زائدة ونشرحه هناك إن شاء اهللا تعالى
 
ن        " رؤبة  "و  اة ب د من ن زي ن سعد ب ك ب هو أبو الجحاف بن العجاج عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر، من بني مال

ر             تميم، هو وأبو ا وهو أآث يها وغريبه ة وحش ان باللغ ه عارف دان في ا مجي وان رجز، وهم ه دي ه شاعران، آل منهما ل
ونس      ل لي شعرًا من أبيه وأفصح منه روي أنه قال ألبيه أنا أشعر منك ألني شاعر وابن شاعر، وأنت شاعر فقط وقي

ا   النحوي من أشعر الناس؟ قال العجاج ورؤبة ال هم ا الشعر آالم        فقيل له لم نعن الرجاز ق أشعر أهل القصيد، وإنم
  فأجوده أشعره قال ابن عون ما شبهت لهجة الحسن البصري إال بلهجة رؤبة

 
ه      ام إلي وحكي عن يونس بن حبيب النحوي أنه قال آنت عند أبي عمرو بن العالء فجاءه شبيل من عزرة الضبعي فق

تقاق          أبو عمرو وألقى إليه لبدة بغلته فجلس إليها، ثم أقبل عليه تكم عن اش رو، سألت رؤب ا عم ا أب يحدثه فقال شبيل ي
ه،            ه ومن أبي ن عدنان أفصح من د ب ك تظن أن مع اسمه فما عرفه قال يونس فلم أملك نفسي عند ذآر رؤبة فقلت لعل
زور                ذا رجل شريف ي و عمرو ه ي أب ال ل ام مغضبًا؛ فق ًا وق م يحر جواب ًا فل أفتعرف أنت ما الرؤبة؟ وآررها خمس

ى           مجلسنا  ال سلطت عل ة، فق د ذآر رؤب ك نفسي عن م أمل ويقضي حقوقنا وقد أسأت بما فعلت مما واجهته به فقلت ل
ا    ول أن تقويم الناس؟ وحكى المدائني قال قدم البصرة راجز من رجاز العرب فجلس إلى حلقة فيها الشعراء، وجعل يق

 " الرجز" أرجز العرب، أنا الذي أقول 
 

 وان نبع وسعيد خروعمروان يعطي وسعيد يمنع  مر
 

د    -ورؤبة والعجاج حاضرا المجلس  -واهللا أن أرجز من العجاج، فليت البصرة جمعت بيني وبينه  ه ق فقال رؤبة ألبي
هأنا العجاج وزحف إليه قال أي العجاجين أنت قال ما خلتك تعني غيري، أنا  أنصفك الرجل فقم إليه فأقبل عليه وقال

ال      عبد اهللا الطويل، وآان يعرف  اني؟ ق بذلك فقال ما عنيتك وما قصدتك، قال آيف وقد هتفت باسمي وتمنيت أن تلق
 أو ما في الدنيا عجاج سواك؟ قال فهذا ابني رؤبة قال اللهم غفرًا، إنما مرادي غيرآما فضحك الناس وآفا عنه

 
ل جرذا   ا؟      قال ابن قتيبة في آتابه الشعر والشعراء قال أبو عبيدة دخلت على رؤبة وهو يجي ار، فقلت أتأآله ًا في الن ن

 قال نعم إنها خير من دجاجكم التي تأآل العذرة، أنها تأآل البر والتمر
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ن الحسن      راهيم ب ا إب وآان رؤبة مقيمًا بالبصرة ولحق الدولة العباسية آبيرًا، ومدح المنصور وأبا مسلم ولما ظهر به

ى        ى نفسه عل ى المنصور خاف عل ا في سنة          بن علي رضي اهللا عنه وخرج عل ة فمات به ى البادي ة، فخرج إل الفتن
ا      ي ي ال ل خمس وأربعين ومائة آذا قيل، وهذا يخالف ما روي عن يعقوب قال لقيت الخليل بن أحمد يومًا بالبصرة فق
ن العجاج      ة ب ن رؤب أبا عبد اهللا دفنا الشعر واللغة والفصاحة اليوم فقلت له وآيف ذاك؟ فقال هذا حين انصرفنا من دف

 " الخفيف" أر له في ديوانه من غير الرجز إال هذين البيتين ولم 
 

  أيها الشامت المعبر بالشي  ب أقلن بالشباب افتخارا
 

  فوجدت الشباب ثوبًا معارا     قد لبست الشباب غضًا طريًا 
 

  " الوافر" وبيتين آخرين وهما 
 

  أآب الحظ وانتقص العديد     إذا ما الموت أقبل قبل قوم 
 

  آأن الموت إيانا يكيد     فيق الموت عنا أرانا ال ي
 

ن شدقم             " المؤتلف والمختلف   " وذآر اآلدمي، في  ن العجاج ب ة ب اني رؤب ذا، والث ة أحدهم ه ة ثالث ، من اسمه رؤب
 " الرجز" الباهلي، وهو وأبوه شاعران، وآنية هذا أبو بيهس ومن شعره 

 
  ذروة والقول له بيان  قالت لنا وقولها أحزان  

 
  فالنوم ال تطعمه العينان   ا أرقني القذان يا أبت

 
  وللبعوض فوقه دندان    من وخز برغوث له أسنان

 
   جمع قذذ وهو البرغوث"  القذان " الكالم الذي ال يفهم؛ و "  الدندنة  "
 

 والثالث رؤبة بن عمرو بن ظهير الثعلبي، أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض
 
  " تتمة "
 
ا،  تشده أي الشيء، بها ترأب قطعة وهي بالهمز، رؤبة إما منقول اسم"   رؤبة " ال  به " "  الكاتب  أدب"  صاحب  ق
الهمز  العجاج  بن رؤبة إن"   الناس أسماء من يغير ما باب في ر  ال ب ذا  غي ه  في  المهموز  ألن باطل  الحصر  وه  مثل

ل  في  ذآره بما هذا قوله نقض وقد خالف بال همزه تخفيف يجوز اب  أوائ اب  في  الكت ا،  بالصفات  المسمين  ب  وغيره
 ساعة الليل وروبة ليروب، الحامض من فيه تلقى خميرة اللبن روبة قال فإنه مهموز، وغير مهموزًا يكون أن فيجوز
ر  حوائجهم،  من إليه أسندوا بما أي أهله بروبة يقوم ال فالن ويقال منه، ة  مهموز  غي الهمز،  ورؤب ة  ب رأب  قطع ا  ت  به

ر  فذر هذه من بواحدة ؤبةر سمي وإنما الشيء، ة  المهموز  لغي ان،  ثالث ه  وبقي  مع ان  ل ا  أخر  مع ة  رابعه  الفرس  روب
ه  الرجل روبة سابعها الزعرور شجر سادسها آريمة أي روبة أرض يقال خامسها جمامه في طرقه وهي ا  عقل  ثامنه
 أخر معان وله األضداد من هوف زبده؛ نزع والذي زبدة، فيه الذي اللبن تاسعها اللبن شرب آثرة من والكسل الفترة

 
 قال ابن خلف في شرح شواهد سيبويه قيل سمي روبة ألنه ولد نصف الليل واهللا أعلم

 
 ، وهو" مغني اللبيب " وأنشد بعده، وهو من شواهد 
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 الشاهد السادس

 
 ياما أميلح غزالنًا شدن لنا  من هؤليائكن الضال والسمر

 
راجع إلى المفعول المتعجب منه، أي هن مليحات، والتصغير للشفقة وأنشده  أورده على أن التصغير في فعل التعجب

ذا     في باب التعجب أيضًا، على أن الكوفيين غير الكسائي زعموا اسميته، واستدلوا عليها بتصغيره في نحو البيت وه
ي         أنهم أرادوا تصغير الموصوف بالمالحة، آأنك قلت مل يبويه ب نهم عدلوا   جواب س قال الشاطبي وعلل ذلك س ح لك

 عن ذلك وهم يعنون األول، ومن عادتهم أن يلفظوا بالشيء وهم يريدون شيئًا آخر
 

ال   " اإلنصاف في مسائل الخالف  "وقد ذآر ابن األنباري في آتابه  ا فق جميع أدلة الكوفيين مع أجوبة البصريين عنه
ثة أوجه أحدهما أن التصغير في هذا الفعل ليس ومن جملة أدلتهم أنهم استدلوا على اسميته بالتصغير وأجاب عنه بثال

ب، والتحزن، والتعطف       -على اختالف ضروبه  -على حد التصغير في األسماء فإنه  ل، والتقري ر، والتقلي من التحقي
  ، والتعظيم آقوله " أصيحابي، أصيحابي" آقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 
 دويهية تصفر منها األنامل

 
فإنه يتناول االسم لفظًا ومعنى والتصغير الالحق فعل التعجب إنما يتناوله لفضًا " يلها المحكك أنا جذ" والتمدح آقوله 

ل عن التصرف ال      ال معنى، من حيث آان متوجهًا إلى المصدر، وإنما رفظوا ذآر المصدر هاهنا، ألن الفعل إذ أزي
ا رفضوا المصدر وآث   ال؛ فلم ذهب األفع ه خرج عن م ذآر المصدر، ألن د ب ًا يؤآ ل لفظ روا تصغيره صغروا الفع

ووجهوا التصغير إلى المصدر، وجاز تصغير المصدر بتصغير فعله ألن الفعل يقوم في الذآر مقام مصدره ألنه يدل 
ى المصدر      عليه بلفظه؛ ولهذا يعود الضمير إلى المصدر بذآر فعله وإن لم يجر له ذآر، فكما يجوز عود الضمير إل

م يجر   وإن لم يجر له ذآر، استغن اء بذآر فعله، فكذلك يجوز أن يتوجه التصغير الالحق لفظ الفعل إلى مصدره وإن ل
ع الصادقين صدقهم      " له ذآر ونظيره إضافة أسماء الزمان إلى الفعل نحو    وم ينف ذا ي ا جاز ألن المقصود    "  ه وإنم

داد   باإلضافة إلى الفعل مصدره، من حيث آان ذآر الفعل يقوم مقام ذآر مصدره، فكما أ ة ال اعت ن هذه اإلضافة لفظي
 بها فكذلك التصغير لفظي ال اعتداد به

 
ة، أال            "  الثاني " الوجه  اب أفعل التفضيل، الشتراك اللفظين في التفضيل والمبالغ ى ب ًال عل إنما دخله التصغير حم

نهم في أصل      آما تقول زيد أحسن القوم، فتج -لمن بلغ الغاية في الحسن  -ما أحسن زيدًا  ترى أنك تقول ه وبي مع بين
 الحسن وتفضله عليهم

 
ا    "  الثالث " و  ه بعض أحكامه وحمل الشيء    إنما دخله التصغير ألنه ألزم طريقة واحدة، فأشبه بذلك األسماء، فدخل

م يخرج    على الشيء في بعض أحكامه ال يخرجه عن أصله، أال ترى أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل ول
 اسمًا؟ وآذلك المضارع محمول على االسم في اإلعراب ولم يخرج بذلك آونه فعًال بذلك عن آونه

 
ا صاحبي ونحوه و      "يا " و  ح      "  المالحة  " حرف نداء، والمنادى محذوف، أي ي ه مل البهجة، وحسن المنظر وفعل

ى           ذي يضرب إل ه، وهو ال اب تعب اشتدت زرقت و   الشيء بالضم مالحة وملح الرجل وغيره ملحًا من ب اض، فه البي
اتم       "  الغزالن " أملح وهي ملحاء، واالسم الملحة آغرفة و  و ح ال أب ة؛ ق د الظبي ا    جمع غزال، وهو ول الظبي أول م

ة        ة ومهمل و شصر بمعجم غ شهرًا فه يولد هو طال، ثم هو غزال واألنثى غزالة، فإذا قوي وتحرك فهو شادن، فإذا بل
 للذآر واألنثى وهو خشف أيضًا -بفتح الجيم  -جداية  فإذا بلغ ستة أشهر أو سبعة فهو -مفتوحتين 

 
ذي يلقى     "  الرشأ  " و ة والثني ال الفتي من الظباء، فإذا أثنى فهو ظبي، وال يزال ثنيًا حتى يموت، واألنثى ثنية وظبي

ى فاعل و            -من ذوات الظلف والحافر     -ثنيته أي سنه  ل بمعن ي، فعي و ثن ي فه ال أثن ة؛ يق  "شدن   "في السنة الثالث
الوا شدن المهر وأشدنت         ا ق ه وربم ماضي شدن الغزال بالفتح يشدن بالضم شدونًا قوي وطلع قرناه واستغنى عن أم

ة   ا  " صفة غزالن و   " شدن  " الظبية فهي مشدن، إذا شدن ولدها، النون الثانية ضمير الغزالن وجمل  " من " و " لن
د والقصر و    هو مصغر هؤال" من هؤليائكن " متعلقان بشدن وقوله  ا  " ء، شذوذًا، وأصله أوًال بالم ه، وهو   " ه للتنبي
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ون حرف             ل والكاف حرف خطاب والن ر عاق اقًال أم غي ًا، ع ذآرًا أو مؤنث ان م اسم إشارة يشار به إلى جمع سواء آ
  أيضًا لجمع اإلناث

 
 ريالتنبيه، وعلى تصغيره شذوذًا، وقد رواه الجوه" ها " وقد استشهد به النحاة على دخول 

 
 من هؤلياء بين الضال والسمر

 
صفة اسم اإلشارة أو عطف بيان والضال " الضال " ولم يصغروا من الفعل غير هذا وغير قولهم ما أحيسنه و  وقال

ق،             اء والسدر شجر النب ة من الي ه منقلب ع، وألف ى الجم السدر البري، جمع ضالة، ولهذا صح إتباعه السم اإلشارة إل
ه                الواحدة سدرة وما نبت  ر بالضم، وهو شط النهر وجانب ى العب ري، نسبة إل و العب ار فه ى شطوط األنه ا عل " منه

بفتح السين وضم الميم جمع سمرة، وهو شجر الطلح والطلح نوع من العضاه، وهو شجر عظام والعضاه    " والسمر 
م في شرح شواهده جمع عضاهة، وهو آل شجر عظيم وله شوك وهذا البيت من جملة أبيات ذآرها هشا بكسر العين

 " البسيط" وهي 
 

  ألثرت سقمًا في ذلك الحجر   حوراء لو نظرت يومًا إلى حجر 
 

  آما يزيد نبات األرض بالمطر  يزداد توريد خديها إذا لحظت  
 

  وضوء بهجتها أضوا من القمر   فالورد وجنتها والخمر ريقتها 
 

  سوى الشجر ومن  هذا رأى نبت ورد في   يا من رأى الخمر في غير الكروم
 

  لما تغنت بتغريد على وتر   آادت ترف عليها الطير من طرب 
 

  ليالي منكن أم ليلى من البشر   باهللا، يا ظبيات القاع، قلن لنا 
 

  " البيت" ياما أميلح غزالنًا شدن لنا            
 

اخرزي   "  عن بعضهم أنه من أبيات لبعض األعراب وذآرها في " معاهد التنصيص " وروى العباسي في  ة للب الدمي
 أنه أول أبيات ثالثة لبدوي اسمه آامل الثقفي، ثانيهما باهللا يا ظبيات القاع قلن لنا  البيت وثالثها" 
 

  بالنهي رقصها لحن من الوتر     إنسانة الحي أم أدمانة السمر 
 

  وقال العيني إنه من قصيدة للعرجي، ومنها باهللا يا ظبيات القاع البيت
 

 روي للمجنون، ولذي الرمة، وللحسين بن عبد اهللا واهللا أعلم وهذا البيت قد
 

ا أحيسنه        "  العباب " ثم رأيت الصاغاني قال في  واهم م ر ق ره وغي يقولون ما أميلح زيدًا ولم يصغروا من الفعل غي
 قال الحسين بن عبد الرحمن العريني

 
  " البيت" باهللا يا ظبيات القاع قلن لنا          

 
  مملوءة مقل الغزالن والبقر     يون من براقعها بانت لنا بع

 
 ياما أميلح غزالن شدن لنا
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د       قال الجوهري" األدمانة " و  اء وق ة أدم ال ظبي ال، يق واألدم من الظباء بيض تعلوهن جدد، فيهن غبرة، تسكن الجب
  " البسيط" جاء في شعر ذي الرمة أدمانة، قال 

 
 م تربيها األجاليدأدمانة ل   أقول للرآب لما عارضت أصًال 

 
 بكسر النون وسكون الهاء الغدير في لغة نجد، وغيرهم يقول بالفتح، آذا في الصحاح  " النهي " وأنكره األصمعي و 
ا هو        "  شرح المفصل " وقال السخاوي في  ديم، وإنم ه شعر ق نهم أن ًا م والنحاة ينشدون ياما أميلح غزالنا البيت، ظن

ن عيسى            لعلي بن محمد العريني، وهو متأ ي ب ه مدح في عل ة العرب في الشعر، ول بيه بطريق خر، وآان يروم التش
ه    دا مع وزير المقتدر وقتل المقتدر في شوال سنة عشرين وثالثمائة ونسبه قوم من النحاة إلى مجنون بني عامر وأنش

 باهللا يا ظبيات القاع، البيت، والصحيح ما قدمته
 
والعرج  "  " الصحاح  " وإنما لقب العرجي ألنه آان يسكن العرج قال في  اسمه عبد اهللا، وهو أموي، " والعرجي  "

ن            "  منزل بطريق مكة، وإليه ينسب العرجي الشاعر  ام ب ن هش د ب ه، مات في حبس محم ة في أهل ه نباه ولم يكن ل
ر وتشهير في األسواق،          د ضرب آثي ة بع ًا بمك ه  إسماعيل المخزومي، وهو خال هشام بن عبد الملك، وآان والي ألن

 شبب بأمه ليفضحه، ال لمحبة آانت بينه وبينها
 

  " الوافر" وقال في حبسه قصيدته التي منها 
 

  ولم تك نسبتي من آل عمرو    آأني لم أآن فيهم وسيطًا  
 

 ليوم آريهة وسداد ثغر   أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
 

ه    روم وترجمت أرض ال ك ب د المل ن عب لمة ب ع مس دودين م ان المع ن الفرس ان م اني   وآ ي األغ ه مفصلة ف ع أحوال م
 والمعاهد

 
  المعرب والمبني

 
 وهو سيبويه، شواهد من وهو المعرب، باب في وأنشد

 
  السابع الشاهد

 
 ألف الم الطريق في تكتبان

 
زة  " على أن مقصود الشاعر  تخط رجاله         " ال " ، ال صورة  " الالم والهم تقيمًا ف ارة يمشي مس ه ت اه أن ، فيكون معن

بيهًا ب  " األلف " ب  خطًا شبيهًا الم  " ، وتارة يمشي معوجًا فتخط رجاله خطًا ش ًا     "  ال ول الم ه فالظاهر أن يق وعلي
ة            ى لغ اني عل ى الث ف، وحذف العاطف ووقف عل ة الوق وألفًا وجهه أنه حذف التنوين من األول من باب الوصل بني

 ربيعة، وليس في واحد من هذه الثالثة ضرورة
 

ال   " سر الصناعة " جني في ووجه هذا البيت ابن  ا تخطان حروف المعجم، ال      " بوجهين آخرين فق ا أراد آأنهم إنم
، فإنه تلقاه من أفواه العامة، ألن الخط ليس له " ال " يريد بعضها دون بعض، وقد يمكن أنه أراد بقوله الم ألف شكل 

ه ال،     تعلق بالعرب وال عنهم يؤخذ وقول من ال خبرة له بحروف المعجم آالمعلمي ن الم ألف خطأ، وصواب النطق ب
دماميني  "  فإنه اسم األلف اللينة التي تكون قبل الياء في آخر حروف المعجم  وفيما قاله نظر من وجهين األول قال ال

ه ألن           "  شرح المغني " في  ه وقول د ال يلتفت لي ة أمر بعي ى العام د في النطق عل نسبة العربي الفصيح إلى أنه اعتم
 لق له بالفصاحة ساقط، ألن ما صدر عنه لفظ ال خطالخط ال تع
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ل               ديًا، وقي وادره لراجز يصف جن د في ن و زي د ورد في الشعر، أنشد أب ه ق الثاني أن قوله الم ألف خطأ ممنوع، فإن

 " الرجز" غرابًا 
 

  تهليل أيما والرا والزاي    موصول ألف الم يخط
 

 هذا بعد الثاني الشاهد في شرحه وسيأتي

ال     وأما ما ه ق ه أن " أورده أبو بكر الشنواني في جواب أسئلة السيوطي بقوله قال روى أبو ذر الغفاري رضي اهللا عن
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا آل نبي يرسل بم يرسل؟ قال بكتاب منزل قلت يا رسول اهللا 

ا   ا ت ف ب م أل اب المعج ال آت ى آدم؟ ق ه اهللا عل اب أنزل ع    أي آت ال تس ًا؟ ق م حرف ول اهللا آ ا رس ت ي ا قل ى آخره ا إل ث
م       اه ث ى احمرت عين لم حت وعشرون قلت يا رسول اهللا عددت ثمانية وعشرين؟ فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ا   ل قال يا أبا ذر، والذي بعثني بالحق نبيًا، ما أنزل اهللا على آدم إال تسعة وعشرين حرفًا قلت أليس فيها ألف والم؟ فق
ك،        ه سبعون ألف مل صلى اهللا عليه وسلم الم ألف حرف واحد، قال أنزله اهللا تعالى على آدم في صحيفة واحدة ومع
ؤمن  م ي ه، ومن ل ريء من ا ب ي وأن ريء من و ب د الم ألف فه م يع ي، من ل زل عل ا أن ر بم د آف من خالف الم ألف فق

ال ال        فهو موض"  بالحروف وهي تسعة وعشرون ال يخرج من النار أبدًا  ة فق ن تيمي ه اب ن عراق سئل عن وع قال اب
ين           الفرق ب ذا ف ى ه ًا وعل و آذب قطع ين الم  " ال " أصل له، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، وال سيما في آخره، فه وب

دم      " ال " اسم األلف اللينة، والم ألف اسم " ال " ألف أن  ا تق م مم ًا وعل ا مع ، ألنها على صورة الالم والهمزة إذا آتبت
ى          أ أعرب بإضافة أحد الجزءين إل ًا، ف ًا مزجي ن بيت الشاهد إنما هو بإضافة الم إلى ألف بكون أصل الم ألف مرآب

 اآلخر على أحد الوجوه ال آما زعمه الشارح وتبعه الدماميني في شرح المغني

ها    " ثم قال ابن جني  ام بنفس الم وتق يم س    -وإنما لم يجز أن تفرد األلف اللينة من ال ا أق ائر حروف المعجم سواها    آم
ا                 -بأنفسها  داء به ع االبت الالم ليق دعمت ب داؤه، ف ة للفتحة، والساآن ال يمكن ابت اآنة تابع ا ال تكون إال س ل أنه من قب

ان غرضه في           و آ ة، فل ر منظوم ورة غي ا رسمها منث ة   " ال " ويؤيد هذا أن واضع حروف المعجم إنم ا آيفي أن يرين
ا يطول              ترآب الالم مع األلف للزمه  ك مم ر ذل اء، وغي اف مع الت يم مع الطاء، والق ا آيف ترآب الج أيضًا أن يرين

الالم دون         وه ب الهم دعم ا ب ل م إن قي ه ف تعداده؛ وإنما غرضه التوصل إلى النطق باأللف، فدعم بالالم ليمكن االبتداء ب
اجوا لسكون الم التع      ا احت م لم ل إنه ه       سائر الحروف؟ أجيب بأنهم خصوا الالم من قب داء ب ع االبت ى حرف يق ريف إل

ك ضربًا من                  ل األلف ليكون ذل الم قب وا ال ذلك أدخل الم آ ل ال وا األلف قب ا أدخل الوا الغالم، فكم قبلها أتوا بالهمزة فق
  "التقارض 

ى   واعترض عليه الدماميني بأن الذي توصل به إلى النطق بالم التعريف هو الهمزة ال األلف، والذي توصل بالالم إل
 ق به هو األلف الهوائي ال الهمزة فال تقارضالنط

أبة      ة وش وفيه أنهما أخوان يبدل آل منهما إلى اآلخر فتبدل الهمزة ألفًا في نحو راس، وتبدل األلف همزة في نحو دأب
 وحبأل في الوقف، وفي هذا القدر من االشتراك يتحقق التقارض

افية   " وآذلك أورده الشارح في  " الم "  على ميم" ألف " واستشهد به سيبويه على أنه ألقى حرآة  أيضًا  " شرح الش
ك      اء في قول ى اله في باب التقاء الساآنين على أنه نقل حرآة همزة ألف إلى ميم الم، آما نقلت حرآة همزة أربعة إل

 ثالثة أربعة، إذا وصلت ثالثة بما بعدها

  " الرجز" وهذا البيت ثالث أبيات ثالثة ألبي النجم العجلي، وهي 

  تخط رجالي بخط مختلف   خرجت من عند زياد آالخرف 

 تكتبان في الطريق الم ألف
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ن         -" الموشح " قال المرزباني في  دثنا القاسم ب ال ح ي الصولي ق وهو طبقات الشعراء في الجاهلية واإلسالم أخبرن
 رف من عنده ثمًالإسماعيل قال أنشدنا محمد بن سالم ألبي النجم العجلي، وآان له صديق يسقيه الشراب فينص

 " األبيات" أخرج من عند زياد آالخرف 

ا          " بهذا " قال الصولي وقد عيب أبو النجم  ا عرف صورة الم ألف وعناقه ان يكتب م ه آ وال أن ا  " فقيل ل د  "  له وق
 عرفت ما فيه وروي أيضًا

 أقبلت من عند زياد إلخ

اب تعب فس     "  الخرف  "و  ًا، من ب ره  صفة مشبهة من خرف الرجل خرف ه لكب م      د عقل ًا أعل ى األرض خط وخط عل
 عالمة وخط بيده خطًا آتب وآتب، يقال بالتخفيف والتثقيل، والتثقيل هنا لتكثير الفعل

ن  " وأبو النجم  " هو الفضل بن قدامة بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن الحارث ابن عبدة بن الحارث بن الياس بن العوف ب
ة         ربيعة بن مالك بن عجل بن لجيم بن دمين في الطبق صعب بن علي بن بكر بن وائل وهو أحد رجاز اإلسالم المتق

زل     نجم ين و ال األولى قال أبو عمرو بن العالء هو أبلغ من العجاج في النعت قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء آان أب
ى جمل      سوق الكوفة وراجز العجاج فخرج إليه العجاج على ناقة له آوماء، وعليه ثياب حسان، وخرج نجم عل و ال أب

 " الرجز " مهنوء، وعليه عباءة، فأنشد العجاج
 

 قد جبر الدين اإلله فجبر
 

 وأنشد أبو النجم
 

 تذآر القلب وجهًال ما ذآر
 

  حتى بلغ قوله
  إني وآل شاعر من البشر  شيطانه أنثى وشيطاني ذآر

 
 فعل نجوم الليل عاين القمر   فما رآني شاعر إال استتر 

 
 شد، إذ وثب جمله على ناقة العجاج، فضحك الناس وانصرفوا يقولونفبينا هو ين

 
  شيطانه أنثى وشيطاني ذآر

 
  وقال هشام بن عبد الملك يومًا يا أبا النجم، حدثني قال عني أو عن غيري؟ قال

ي        ول فخرج من ل أب ه، فقمت من اللي  بل عنك قال إني لما آبرت عرض لي البول، فوضعت عند رجلي شيئًا أبول في
يئًا؟ قالت ال،      صوت، فتشددت ثم عدت فخرج مني صوت آخر، فأويت إلى فراشي فقلت يا أم الخيار، هل سمعت ش

ا وسنورد      وال واحدة منهما فضحك هشام وأحسن إليه بصلة وله معه نوادر ومضحكات مذآورة في األغاني وغيره
 له إن شاء اهللا منها إذا ورد شاهد من شعره

 
  وهو بعده وأنشده
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  الشاهد الثامن

 
 متثلم في الشيب باسم تداعين

 
د أن أسماء األصوات إذا رآبت جاز             اؤه أصليًا يري ان بن ب، وإن آ ذا للترآي على أن اسم الصوت إنما أعرب في ه
ا     راب الحروف إذا قصد ألفاظه وز إع ا يج ى، آم ظ ال المعن ارض بشرط إرادة اللف ب الع ارًا بالترآي ا، اعتب إعرابه

دليل       واإلعراب مع ال ه ب ا ال توجب " و " اآلن " الم أآثر من البناء لكونه عالمة االسم الذي أصله في اإلعراب، لكنه
 آذا فصله الشارح في باب الصوت"  الخمسة عشر " و " الذي 

 
  وعجز هذا المصراع

 
 جوانبه من بصرة وسالم

 
بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم وقبل بيت  وهو من قصيدة لذي الرمة يمدح بها إبراهيم بن هشام بن الوليد بن المغيرة

  الشاهد
 

 وآم عسفت من منهل متخطأ  أفل وأقوى، فالجمام طوامي
 

  سوى واردات من قطا وحمام  إذا ما وردنا لم نصادف بجوفه  
 

  على قلص بالمقرفات حيام    إذا ساقيانا أفرغا في إزائه  
 

 " البيت" تداعين باسم الشيب             
 

ل العيس و         "  العسف  " لقفار على إبله ويصف قطعة ا ى اإلب ر هدى، والضمير المستتر راجع إل ى غي  " األخذ عل
ل  " الذي تخطأه الناس فلم ينزلوه و "  المنهل المتخطأ " المورد، وهو عين ماء ترده اإلبل و "  المنهل  اء،  " أف ، بالف

ل    فعل ماض بمعنى لم يصبه مطر، وهو مع ضميره صفة المنهل، وهذا  ال أرض ف ه يق سبب آون الناس لم ينزلوا في
بكسر "  الجمام " بمعنى خال، يقال أقوت الدار وقويت أيضًا أي خلت و " أقوى " بالكسر ال نبات فيها لعدم المطر و 

مملوءة، جمع طام اسم فاعل من طما الماء "  طوامي " الجيم جمع جمة بضمها، وهو المكان الذي اجتمع فيه ماؤه و 
ر واإلزاء، بكسر          "  ساقيانا " موًا آسمو، إذا ارتفع ومأل النهر و يطمو ط اء من البئ ة ساق، وهو من يستقي الم تثني

اء حين         الهمزة والزاي معجمة ى مصب الم ة عل ا جعلت وقاي مصب الماء في الحوض، قال أبو زيد هو صخرة، وم
ا والقلص، بضمتين جمع       "قلص  على " يفرغ الماء، ويقال أزيت الحوض تأزية، وآزيته بالمد إزاء و  ق بأفرغ متعل

ابة و    ة الش ام  " قلوص، وهي الناق ل وب           "الحي ع الضخم من اإلب الفتح القطي ة جمع حوم، والحوم ب  " بكسر المهمل
دار إذا خلت و   " المقفرات  داعين  " صفة لقلص، من أقفرت ال ا بعض القلص بعضًا، وروى     "  ت ادين  " دع من  " تن

بالكسر حكاية أصوات مشافر اإلبل عند الشرب، والصوت شيب شيب، جعل      " الشيب" إذا و النداء والجملة جواب 
ى الشيب و   " اسم " هذا الصوت مما يدعوهن إلى الشرب، ويأتي إن شاء اهللا تعالى في باب اإلضافة الكالم إضافة  إل

ة مصب ا  "  المتثلم "  ه من      المتكسر المتهدم، أراد في حوض متثلم، فحذف الموصوف لدالل ال ثلمت ه، يق لحوض علي
ه سميت         " البصرة " باب ضرب آسرته فانثلم وتثلم و  اض، وب ا بي اء حجارة رخوة فيه تح الب " و "  البصرة   "، بف

 بكسر المهملة جمع سلمة بفتحها وآسر الالم، وهي الحجارة" السالم 
 
ن عدي      " ذو الرمة " و  ك ب ن مال ي صعب ب ا الحارث        هو غيالن بالمعجمة ابن عقبة، من بن ى أب اة ويكن د من ن عب ب

 وسمي ذا الرمة بقوله
 

  غير ثالث ماثالت سود  لم يبق فيها أبد األبيد  
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 أشعث باقي رمة التقليد   وغير مرضوخ القفا موتود 

 
  بضم الراء وتشديد الميم قطعة من الحبل الخلق، ويجوز آسرها"  الرمة  "و 
 

ا، فخرق            وقال ثعلب إن مية لقبته بذلك، وذلك أنه مر ه، فأحب الكالم معه ا فأعجبت ا، فرآه ل أن يشبب به ا قب بخبائه
ًال    "  الخرقاء " و  -دلوه وأقبل إليها وقال يا فتاة اخرزي لي هذا الدلو فقالت إنني خرقاء  ي ال تحسن عم فخجل   -الت

ا أراد،   ة م ة     غيالن، ووضع دلوه على عنقه، وهي مشدودة بقطعة حبل بال، وولى راجعًا فعلمت مي ا ذا الرم فقالت ي
ا فقالت              انصرف فانصرف، فقالت له م دعت أمته وك ث ى تخرز دل اجلس حت ي صناع، ف إن أمت اء ف إن آنت أنا خرق

 اخرزي له هذا الدلو وآان ذو الرمة يسمي مية خرقاء لقولها إنني خرقاء وغلب عليه ذو الرمة لقولها يا ذا الرمة،
 

لشعراء أن مية بنت فالن ابن طلبة ابن قيس وهي غير الخرقاء، فإن الخرقاء وهذا خالف ما نقله ابن قتيبة في آتاب ا
من بني البكاء بن عامر وآان سبب تشبيبه بها أنه مر في بعض أسفاره ببعض البوادي، وإذا خرقاء خارجة من خباء 

د تخ   فر، وق ر س ى ظه ي رجل عل ال إن ا وق ا منه ه ودن ه، فخرق إدوات ي قلب ا فوقعت ف ا، فنظر إليه ي له ت إدوات رق
يئًا     -يستطعم بذلك آالمها  -فأصلحيها  دها ش فقالت واهللا إني ما أحسن العمل، وإني لخرقاء والخرقاء التي ال تعمل بي

 لكرامتها على أهلها فشبب بها وسماها خرقاء
 

ى شيخ من الحي، وصنع               ه إل أتي ب ين وهو غالم ف ه الع ه خشي علي ة ألن ه   وقال أبو العباس األحول سمي ذا الرم ل
  معاذة، وشدت في عضده بحبل

 
 والمشهور القول األول

 
ره إال                وم ذآ ا أخر الق بيهًا، وم ة أحسن اإلسالم تش بيهًا، وذو الرم ة تش يس أحسن الجاهلي ة امرؤ الق قال حماد الراوي

ال   ال لحداثة سنه وأنهم حسدوه؛ وآان الفرزدق وجرير يحسدانه على شعره ولقيه جرير فقال هل لك في المهاجاة؟ ق
م يكن           و المطرف ل ال أب ًا ق ا أرى في نسوتك مترقع قال آأنك هبتني قال ال واهللا، ولكن حرمك قد هتكهن السفل، وم
ا                ال ي ه، فق زأ ب ل في البصرة يه د عارضه رجل بسوق اإلب ًا، ولق ه وال أحسن جواب أحد من القوم في زمانه أبلغ من

 ناك أمكأعرابي، أتشهد بما ال ترى؟ قال نعم؛ أشهد بأن أباك 
 

ال أخرى        وقال أبو عمرو بن العالء مرة ة وق ة والرجز برؤب ذي الرم اني     -ختم الشعر ب ا في الموشح للمرزب  - آم
ا          ى أرواح البعر وإنم ود إل م تع شعر ذي الرمة نقد عروس تضمحل عن قليل، وأبعار ظباء لها مشم في أول شمها ث

ذهب؛ وبعر         وضع منه ألنه آان ال يحسن الهجاء والمدح قال المبرد م ت وم ث ا تبقى أول ي معنى قوله نقط عروس أنه
ى            ه إل ر في حق ذا التعبي ند ه د أس ه وق ك من الظباء إذا شممته من ساعته وجدت فيه آرائحة المسك، فإذا غب ذهب ذل
م يكن    جماعة منهم الفرزدق وجرير قال األصمعي إن شعر ذي الرمة حلو أول ما تسمعه، فإذا آثر إنشاده ضعف ول

ا أآلت من الشيح والقيصوم والجثجاث والنبت الطيب                 له ح ا رائحة م ا تشم توجد له اء أول م ار الظب سن، ألن أبع
 الريح، فإذا أدمت شمه ذهبت تلك الرائحة، ونقط العروس إذا غسلتها ذهبت

 
ال آيف    وقال ابن قتيبة وقف ذو الرمة في سوق اإلبل ينشد شعره الذي يذآر فيه ناقته صيدح فوقف عليه الفرزدق فق

اؤك في    ترى ما تسمع يا أبا فراس؟ قال ما أحسن ما تقول قال فمالي ال أذآر مع الفحول قال قصر بك عن غايتهم بك
 الدمن، ونعتك األبعار والعطن ومات بالبادية ولما حضرته الوفاة قال أنا ابن نصف الهرم أي ابن األربعين

 
ة؟        وقال المفضل الضبي آنت أنزل على بعض األعراب إ اء صاحبة الرم ك في خرق ًا هل ل ذا حججت، فقال لي يوم

وة     ا ق انة به قلت بلى فتوجهنا نريدها فعدل بي عن الريق بقدر ميل، فإذا أبيات فقرع بابًا منها فخرجت إلينا امرأة حس
 فتحدثا طويًال 

 
ي منسك من مناسك      الحج؟ قلت وآيف     فقالت أحججت قبل هذه؟ قلت بلى قالت فما منعك من زيارتي؟ أما علمت أن

  " الوافر " ذلك؟ قالت أما سمعت قول ذي الرمة
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 على خرقاء واضعة اللثام  تمام الحج ال تقف المطايا  

 
راه   " األغاني  "وفي  وم ت ه ي ًا أسود، وآانت        عن ابن قتيبة أن مية جعلت هللا عليها أن تنحر بدن ه رجًال دميم ا رأت فلم

 بدنتاه فقال ذو الرمة من أجمل النساء فقالت واسوءتاه، واضيعة
 

 وتحت الثياب الشين لو آان باديا  على وجه مي مسحة من مالحة  
 

 وقالت أشينًا ترى ال أم لك؟ فقال  قال فكشفت ثوبها عن بدنها 
 

 وإن آان لون الماء أبيض صافيا     ألم تر أن الماء يخبث طعمه 
 

ه، و     ه وعلمت أن ال شين في ا وراءه واهللا ال        فقالت أما ما تحت الثياب فقد رأيت ذوق م ى ت م حت ول هل ق إال أن أق م يب ل
 ذقت ذلك أبدًا فقال

 
 بمي ولم أملك ضالل فؤاديا   فيا ضيعة الشعر الذي لج وانقضى 

 
  قال ثم صلح األمر بينهما بعد ذلك، فعاد إلى ما آان عليه من حبها

 
 لرمةقالت على لسان ذي ا" عم " ثم قال صاحب األغاني أن مية آانت لها بنت 

 
 على وجه مي مسحة من مالحة

 
 األبيات فكان ذو الرمة إذا ذآر ذلك له يتمعض منه ويحلف أنه ماقاله قط

 
  وهو بعده وأنشد

 
  لشاهد التاسعا

 
 جدال بينهم هاج وياء  وواو ألف على اجتمعوا إذا
 

ة ألجل الترآيب علم أنها على أن أسماء حروف المعجم تعرب إذا رآبت وإن آان بناؤها أصليًا قيل حيث آانت معرب
ا            رق بينه ا الف ة، فم ة أم مبني ل الترآيب موقوف ا قب ا أنه قبل الترآيب غير معربة، وهذا حكم جميع األسماء، سواء قلن
ة          يم، ال ألن تكون مرآب ردة للتعل ا وضعت لسردها مف وبين سائر األسماء؟ أقول الفرق أن أسماء حروف الهجاء إنم

م  مع عامل، فالترآيب فيها عا رض بخالف سائر األسماء فإنها إنما وضعت للترآيب، وسردها منثورة أمر عارض ث
م توضع إال   م ل ماء حروف المعج ال إن أس ي مواضع أخر من شرحه فق ه ف ا قلت ر م د ذآ ق ق رأيت الشارح المحق

ة مع عامليه     د خرجت   لتستعمل مفردات، لتعليم الصبيان ومن يجري مجراهم، موقوفًا عليهم فإذا استعملت مرآب ا فق
 عن حالها الموضوعة لها

 
ال  حيث "  الصناعة  سر "  في جني ابن مذهب وهذا م  ق ذه  أن اعل ا  الحروف  ه ا  هجاء  حروف  دامت  م  سواآن  فإنه

   " أعربت األسماء موقع وقعت فإن ومه، صه بمنزلة أصوات ألنها والوقف، الدرج في األواخر
 

ال  آخر  موضع في عليه نص آما اإعرابه وجوب الترآيب عند بإعرابها الشارح وأراد  أسماء  إعراب  أردت إذا"  فق
ى  الكائنة المعجم حروف ا  األلف  ضعفت  حرفين  عل زة  وقلبته ة  تجوز  وال هم  مع  المعجم  حروف  أسماء  في  الحكاي
  " عاملها مع الترآيب
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ف، إال         " وأغرب السيوطي في جمع الجوامع وشرحه فقال  ا وق ى آخره ا إل ا ث ا ت  مع عامل   وأسماء الحروف ألف ب
فاألجود حينئذ فيها اإلعراب ومد المقصور منها، ويجوز فيها الحكاية آهيئتها بال عامل، ويجوز ترك المد بأن يعرب 

 انتهى"  مقصورًا منونًا آما إذا تعاطفت فإن األجواد فيها اإلعراب والمد وإن لم يكن عامل 
 

ا مع القصر، وجوز في التعاطف        فجوز مع العامل الحكاية والقصر، آما إذا لم تكن مع عامل ؛ وجوز أيضًا إعرابه
 مع عدم العامل اإلعراب والمد

 
 وأما األول فصرح بمنعه ابن جني والشارح

 
ى               ه عل ك أن ده؛ وذل ه لزمك أن تم ى أعربت ا فإنك مت ا ت ان من نحو ب وأما الثاني فمنعه ابن جني أيضًا فقال فأما ما آ

ا       حرفين، الثاني منهما حرف لين، والتنوي ن ي ن وت ول ب اآنين، فيلزمك أن تق ن يدرك الكلمة فتحذف األلف اللتقاء الس
فتى، فيبقى االسم على حرف واحد، فإن ابتدأته وجب أن يكون متحرآًا، وإن وقفت عليه وجب أن يكون ساآنًا، وهذا 

ا، وإذا  يريد ماء، فحكاية شاذة ال نظير لها، وال يسوغ  " شربت مًا" طاهر االستحالة فأما ما روى  قياس غيرها عليه
 " الخفيف" آان األمر آذلك زدت على ألف با تا ألفًا أخرى، آما رأيت العرب فعلت حين أعربت لوا فقالوا 

 
 إن لوًا وإن ليتًا عناء

 
  وأما قول الشاعر

 
 بخط الم ألف موصول  والزاي والرا أيما تهليل

 
ي          ممدودة، فلم يمكنه ذلك لئال يكس" الراء " إنما أراد  راءة أب ى ق ذلك عل راء، وجاء ب زة من ال ر الوزن، فحذف الهم

و  "فقد جاء أشراطها " عمرو وتحقيقه األولى من الهمزتين إذا التقتا من آلمتين وآانتا جميعًا متفقتي الحرآتين، نحو 
ذا     " شاء أنشره   "  ان اصل ه ذلك آ ل    " ؛ وآ ا تهلي راء أيم زاي وال ان حذف األ     " وال ا اتفقت الحرآت ى من   ، فلم ول

 الهمزتين
 

 وأما الثالث فال وجه لإلعراب والمد جميعًا مع عدم العامل
 

و   وأظن أن السيوطي لخص آالمه من االرتشاف ألبي حيان، وأصله من المقصور والممدود البن األنباري، وتبعه أب
الي    ي الق ه أيضاً      -عل دود ل ًا يحرف    - في المقصور والمم ان من حروف اله      -حرف ا آ اال وم ى حرفين    فق جاء عل

ن          د ب ال يزي ًا ق ًا وت ول ب ون فيق فالعرب تمده وتقصره فيقولون باء وتاء، ومنهم من يقصر فيقول با وتا، ومنهم من ين
  الحكم يذآر النحويين

 
 " البيت" إذا اجتمعوا على ألف وواو  وياء     

 
و          نهم من يق اعلم، وم ول زاء ف دها فيق ذه زا،     والزاي فيها خمسة أوجه من العرب من يم ول ه نهم من يق ل زاي، وم

 فيقصرها، ومنهم من بنون فيقول زًا، ومنهم من يقول زي فيشدد وأنشد الفراء
 

 بخط الم ألف موصول  والزاي والرا أيما تهليل
 

 انتهى فأنت تراهما آيف أطلقا ولم يفصال؛ وهو مخالف لكالم الناس
ذلك العطف     ومراد الشارح بالترآيب أن تقع مع عامل، نحو أول الجيم جيم، وأوسط السين ياء، وآتبت ياء حسنة وآ

اف، راء، بإسكان   اء، آ ول ب بن، فتق م تعطف ت إن ل اهد ف اء وآاف وراء، وآبيت الش ول ب ر؟ فنق اء بك ا هج ال م فيق
 األواخر

 
الي وروى         ي الق و عل اري، وأب ن األنب يره واب ي أول تفس اج ف ه الزج به إلي ا نس م، آم ن الحك د ب اهد ليزي ت الش وبي
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م إذا    ي أنه ويين، يعن ه النح ا ب ًا هج ر بيت ن عم دني عيسى ب ال أنش ه ق ي درة الغواص عن األصمعي أن ري ف الحري
اجتمعوا للبحث عن إعالل حروف العلة ثار بينهم جدال والجدال مصدر جادل إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق   

ود       ووضوح الصواب، وهذا أصله، ثم استعمل في لسان حملة الشرع في مقاب ا وهو محم ة في ظهور أرجحه لة األدل
  " قتال "إن آان الوقوف على الحق، وإال فمذموم، يقال إن أول من دون الجدل أبو علي الطبري ويروى بدله 

 
م   " يزيد بن الحكم " أما  ن الحك فهو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري، الشاعر المشهور ومن قال يزيد ب

ان   لعاص فقد وهم، فإن عثمان جده أو عم أبيه أحد أسلم من ثقيف يوم الطائفبن عثمان بن أبي ا حدث عن عمه عثم
 المذآور، وروى عنه معاوية بن قرة وعبد الرحمن بن إسحاق

 
ن    د ب حكى أن الفرزدق مر على يزيد هذا وهو ينشد في المسجد، فقال من هذا الذي ينشد شعرًا آأنه شعرنا؟ قالوا يزي

 هد باهللا أن عمتي ولدتهالحكم فقال أش
 
 البحر رآبت عربية أول بكرة وآانت ناجية بن صعصعة بنت هنيدة وأمها بدر من الزبرقان من بكرة يزيد وأم
 

العراق،           ن يوسف ب ى الحجاج ب م الثقفي من الطائف عل وروى الزجاجي في أماليه الصغرى قال ورد يزيد بن الحك
دنا من شعرك            وآان شريفًا شاعرًا، فواله الحجاج فارس، د أنش ا يزي ه ي ال ل ده ق د أن ينشده    -فلما جاء ألخذ عه يري

 "الوافر" فأنشده  -مديحًا له 
 

  أنا ابن الصيد من سلف ثقيف     من يك سائًال عني فإني 
 

  محل الليث من وسط الغريف      وفي وسط البطاح محل بيتي
 

  حللت ذؤابة الجبل المنيف   وفي آعب ومن آالحي آعب 
 

  وذلك منتهى شرف الشريف     خارها غورًا ومجدًا حويت ف
 

 بحمل المعضالت وال عنيف     نماني آل أصيد ال ضعيف 
 

ا أشعر                  ان إال وفين ا زم أت علين م ي ده وأشكره إذ ل د هللا، أحم ال الحم ع رأسه فق م رف فوجم الحجاج وأطرق ساعة، ث
 " الكامل " العرب ثم قال أنشدنا يا يزيد فأنشأ يقول

 
  فأذلها لبني الزمان الغابر      فتح البالد بسيفهوأبي الذي 

 
  في الملك تخفق آالعقاب الكاسر     وأبي سلب ابن آسرى راية 

 
  فخرًا أدق به فخار الفاخر   وإذا فخرت فخرت غير مكذب 

 
ه أردد علي     -والعهد في يده  -فقام الحجاج مغضبًا، ودخل القصر وانصرف يزيد  ل ل ه وق ه اتبع ا  فقال الحجاج لخادم ن

عهدنا، فإذا أخذته فقل له هل ورثك أبوك مثل هذا العهد؟ ففعل الخادم وأبلغه الرسالة فرد عليه العهد فقال قل للحجاج 
د؛                د الولي ي عه ليمان وهو ول ل، فلحق بس م سار تحت اللي ا ث زًا ترعاه وك أعن أورثني أبي مجده وفعاله، وأورثك أب

ا    ال عشرين            فضمه إليه وجعله في خاصته ومدحه بقصائد، فق ارس؟ ق ة ف ك في عمال ان أجري ل م آ ليمان آ ه س ل ل
 " البسيط " ألفًاقال هي لك علي ما دمت حيًا ومما مدحه به هذه القصيدة، ومطلعها

  إذا أقول صحا يعتاده عيدا   أمسى بأسماء هذا القلب معمودا 
 

  أهدى لنا شبه العينين والجيدا   آأن أحور من غزالن ذي بقر 
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  فال أمل وال توفي المواعيدا  منها فتخلفني  أجري على موعد 

 
 ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا    آأنني يوم أمسي ال تكلمني  

 
  ومنها

 
  فصًال وعدًال سليمان بن داودا   سميت باسم امرئ أشبهت شيمته 

 
  وأنت أصبحت في الباقين محمودا   أحمد به في الورى الماضين من ملك 

 
  أوالهم في األمور الحلم والجودا  ملكًا   ال يبرأ الناس من أن يحمدوا

 
 ومن الناس من ينسب هذه األبيات لعمر بن أبي ربيعة، وذلك خطأ

 
وهو يعذب  -بسنده إلى ابن عائشة قال دخل يزيد بن الحكم على يزيد ابن المهلب في سجن الحجاج " األغاني  "وفي 

 " المنسرح" أسبوع ستة عشر ألف درهم، فقال له وقد حل عليه نجم آان قد نجم عليه، وآانت نجومه في آل  -
 

  د وفضل الصالح والحسب    أصبح في قيدك السماحة والجو
 

  وصابر في البالء محتسب    ال بطر إن تتابعت نعم  
 

 وقصرت دون سعيك العرب     برزت سبق الجياد في مهل 
 

  العذاب إلى السبت اآلخر قال فالتفت يزيد إلى مولى له، وقال أعطه نجم هذا األسبوع، ونصير على
 

ي العاص         ن أب ان ب ن عثم رحمن ب د ال وليزيد بن الحكم عدة قصائد يعاتب فيها أخاه عبد ربه بن الحكم، وابن عمه عب
 ومما قاله في ابن عمه

 
  أصاب دمي يومًا بغير قتيل   ومولى آذئب السوء لو يستطيعني 

 
  يقاد إلى ما ساءني بدليل      وأعرض عما ساءه، وآأنما

 
  بال حسن منه وال بجميل     مجاملة مني وإآرام غيره 

 
  بإيعاب جدع بادئ وعليل  ولو شئت لوال الحلم جدعت أنفه

 
 رزان يزينون الندي آهول   حفاظًا على أحالم قوم رزئتهم 

 
 " البسيط" وقال في أخيه عبد ربه 

 
  حتى ورى جوفه من غمره الداء  أخي يسر لي الشحناء يضمرها  

 
  وقد تعرض دون الغصة الماء    ، جرعت غصتهحران ذو غصة

 
  منه آما ينزل األعداء أعداء  حتى إذا ما أساغ الريق أنزلني  
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  إني آذاك من اإلخوان لقاء   أسعى فيكفر سعي ما سعيت له 

 
 يعدهن ترات وهي آالء     وآم يد ويد لي عنده ويد 

 
 بفتح الغين المعجمة هو األجمة والغابة" الغريف " و 
 

د اهللا        " عيسى بن عمر  "وأما  ن العالء، وعب ي عمرو ب فهو عيسى بن عمر الثقفي، مولى خالد بن الوليد أخذ عن أب
ره    -بن إسحاق وروى عن الحسن البصري والعجاج، ورؤبة، وجماعة  ان يتقعر في     -وعنه أخذ األصمعي وغي وآ

 آالمه، حكى عنه 
 

ه       اجتمع علي ار، ف ى ذي         الجوهري في الصحاح، أنه سقط عن جم أآؤآم عل ي تك أتم عل م تكأآ الي أراآ ال م اس فق الن
ًا في         ول واهللا إن آانت إال أثياب جنة؟ افرنقعوا عني واتهمه عمر ابن هبيرة بوديعة، فضربه نحو ألف سوط فجعل يق

 أسيفاط قبضها عشاروك مات سنة تسع وأربعين، وقيل سنة خمسين ومائة، آذا في معجم النحويين للسيوطي
 

ا              والبيت الذ ا لراجز يصف به ال إنه وادره ق د في ن و زي ا أب ات رواه ي مثل به ابن جني ووعدنا بشرحه هو من أبي
 جنديًا، وهي

 
  بغيًا على شقيه آالمشكول   يحجل فيها مقلز الحجول 

 
  والزاي والرا أيما تهليل  يخط الم ألف موصول  

 
 خط يد المستطرق المسؤول

 
اس  بفتح الدال وضمها ضرب من ا" الجندب  " لجراد؛ وقال أبو الحسن األخفش في شرح نوادر أبي زيد قال أبو العب

الحجالن مشية المقيد، يقال حجل الطائر يحجل بضم الجيم وآسرها،   "العباب " ثعلب إنه عنى غرابًا يحجل قال في 
أل    بفتح المهملة وضم الجيم صفة الجندب أو الغراب" الحجول " إذا نزا في مشيه؛ و  ا ل ز  " رض و وضمير فيه المقل

يهما، وآل   "  بكسر الميم وفتح الالم، أراد به رجل الجندب أو الغراب ألنه اسم آلة من قلز الغراب والعصفور في مش
الم، فيكون               يم وآسر ال تح الم اتم بف و ح الم ورواه أب زًا بسكون ال الم وآسرها قل من ال يمشي مشيًا فهو يقلز بضم ال

 مصدرًا ميميًا
 

زل،         وزعم األخفش في ش و أق زل بالكسر فه د ق رح النوادر أنه مقلوب مقزل من القزل بفتحتين وهو أسوأ العرج وق
ثابتة " قلز " والقزالن العرجان، وقد قزل بالفتح قزالنًا إذا مشى مشية العرجان وال حاجة إلى ادعاء القلب، ألن مادة 

ز الحجول     " ثم قال األخفش ، ولم يقل أحد أنها مقلوبة من قزل" العباب والقاموس  " مذآورة في روى لي ثعلب مقل
بكسر الميم، وال وجه له عند أهل العربية، ألن المقلز هو الحجول، وال يضاف الشيء إلى نفسه والرافع في الحجول   
ز لسكونها             وين من مقل ه حذف التن ب، وهو أن ذا عي ه مع ه أجود وإن آان الشعر يصير مقوى وقد روي بالرفع وفي

 ذف التنوين هو الذي شجع من رواه مخفوضًا ولم يتأمل المعنى، واإلقواء أصلح من اإلحالة انتهىوسكون الالم وح
 

ى الحجول و              ه بمعن ل أحد إن م يق ز ل ى أن المقل دمناه عل ا ق اده مم م فس ا  " البغي  " أقول هذا تطويل بال طائل، يعل هن
ال شكلته       "  المشكول  " االختيال والمرح و   ه شكال، يق ذي في رجلي ه بالشكال، وشكلت        ال ل قيدت اب قت شكًال من ب

 الكتاب شكًال أعلمته بعالمات اإلعراب
 

ز و      " بخط " وقوله  " الباء متعلقة بيحجل، ويجوز أن يكون بمثناة تحتية مضارع خط، فيكون ضميره المستتر للمقل
ه و  " الم األلف  األلف        " موصول  " مفعول ا أي ب ة أي موصول به الم، والصلة محذوف را   " و وصف ال زاي وال " ال

 منصوبان بالعطف على محل الم ألف
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ى نكص     " أيما تهليل  " وقوله ل، بمعن منصوب بفعل محذوف، وما زائدة، أي هلل تهليًال، أي تهليل، وهو مصدر هل
تكهن و      " خط " وجبن وفر و  ه ال اهن المسؤول من د الك " منصوب على المصدر التشبيهي، أي بخط الم ألف آخط ي
ا؛ روي     " المستطرق الكاهن الذي يطرق الحصى بعضه ببعض، والطرق ضرب الكاهن الحصى، وقد استطرقته أن

  بكسر الراء وفتحها
 

ا     ا فصار فيه وقد أورد هذه األبيات ابن األعرابي أيضاص في نوادره قال أنشدنيها المفضل وذآر دارًا خلت من أهله
تكهن   ذي ي راب ونظر وحكى عن           الغربان والظباء والوحوش ثم قال المستطرق ال إذا سئل عن شيء خط في الت ، ف

ه                 ذي ال يعمل في ز النحاس ال زة الشديدة، والقل ال القل ان وحش ق ا أت زة آأنه إذا قل ابة ف ة ش أعرابي قال عالجت جاري
ه مصدر وروي    " الحجول" الحديد وقال أبو المنهال هو القلز ولم يعرف القلز وروي  ا  " بضمتين على أن دل  " نعب ب

  " تهليل" بدل " تفصيل " بفتح النون وسكون العين المهملة بعدها موحدة، وهو صوت الغراب وروي بغيا، 
 

  وهو بعده وأنشد
 

  الشاهد العاشر
 
  سيبويه شواهد من وهو
 

  أحضر الوغى
 
 وهو بيت من قطعة وهو
 

 أال أيهذا الالئمي أحضر الوغى  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
 

ون             الم" أن " على أن نصب  اذ، والكوفي ه ش اب نواصب الفعل نصبها في مثل ال في ب ذا ضعيف وق قدرة في مثل ه
 يجوزون النصبل في مثله قياسًا

 
ى صحة     أقول دليل عل ذهب الكوفيون إلى أنها تعمل محذوفة في غير المواضع المعدودة واستدلوا بهذا البيت فقالوا ال

أن عوامل           فدل " وأن أشهد " هذا التقدير أنه عطف عليه قوله  ك ب ع البصريون ذل ا تنصب مع الحذف ومن ى أنه عل
الى     ه تع يبويه قول أمروني    " األفعال ضعيفة ال تعمل مع الحذف، وإذا حذفت ارتفع الفعل؛ ومنه عند س ر اهللا ت ل أفغي ق

يبويه أصله    "  أعبد  ال س ا حذفت   " أن أحضر  " وقالوا رواية البيت عندنا إنما هي بالرفع، فق " ع؛ و ارتف " أن " فلم
ا          " أن أشهد " مجرور بفي مقدرة و " أن أحضر  ى الحضور آم ال أحضر دل عل ا ق ه لم ى، ألن ى المعن معطوف عل

ه   تقول من آذب آان شرًا له، أي آان الكذب آذا نقلوا عنه؛ ولئن صحت رواية النصب فهو محمول على أنه توهم أن
 أتى بأن، فنصب، آقوله

 
 ال سابق شيئًا إذا آان جائياو    بدا لي أني لست مدرآًا ما مضى

 
  على توهم أنه قال لست بمدرك ما مضى وهذا ال يجوز القياس عليه" سابق " بجر 

 
الحرب، وأصله األصوات    "  الوغى " بتشديد الياء و" أال أيها الالحي " ، وروي أيضًا " أال أيهذا الزاجي  "وروي 

 الحضور، يقال"  الشهود " لصوت، وبالمعجمة الحرب نفسها و بالمهملة ا " الوغى" التي تكون فيها، وقال ابن جني 
 أبقاه"  أخلده " شهدت المجلس بمعنى حضرته و 

 
دي إن قبلت               ا أنت مخل ر، م ئال أفتق الي ل ل، وفي أن أنفق م ئال أقت ومعنى البيت يا من يلومني في حضور الحرب ل

  منك، فدعني أنفق مالي في الفتوة وال أخلفه لغيري
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اره في موضع آخر إن شاء         وهذ البيت ه وأخب ذآر ترجمت من قصيدة طرفة بن العبد، وهي إحدى المعلقات السبع ون

  اهللا تعالى وبعد هذا البيت
 

 فذرني أبادرها بما ملكت يدي  فإن آنت ال تستطيع دفع منيتي  
 

ت البد منه فال معنى للبخل يقول إن آنت ال تقدر أن تدفع موتي فذرني أسبق الموت بالتمتع بإنفاق مالي يريد أن المو
 وترك اللذات

 
  وهو بعده، وأنشد

 
  الشاهد الحادي عشر

 
  أدنو فأنظور

 
 وهما الفراء، أنشدهما ثان بيت من قطعة وهو
 

  يوم الفراق إلى أحبابنا صور    اهللا يعلم أن في تلفتنا  
 

 من حوثما سلكوا أدنو فأنظور  وأنني حوثما يثني الهوى بصري
 

ا  " حاصلة من إشباع الضمة، وأصله أنظر ويروى "  الواو" على أن  ى إخوانن ا و    " إل دل أحبابن بصاد  " الصور  " ب
ال                 ه فم ال وأصاره فانصار أمال ل من الشوق من صور يصور صورًا بالتحريك م مهملة جمع أصور، وهو المائ

ا أرواح و   ، أي إذا تلفتنا إلى األحباب عند رحيلهم فكأننا أشكا" صورة " ويجوز أن يكون جمع  يس فيه " ل وأشباح ل
ر أن و       " وحوث " بفتح الهمزة و " أنني  ا؛ وهو خب اء فيهم ث، بتثليث الث ا  " ظرف مكان، لغة في حي دة و  " م " زائ
ا   " بصري " العشق، وهو فاعل، و "  الهوى " أماله و   " ثناه مفعوله أي أنا في الجهة التي يميل الهوى بصري إليه

لكوا  " حيثما  " ى في الموضعينرو" من حوثما " وقوله  متعلق بأدنو وبأنظر، أي أدنو فأنظر إليهم من الجهة التي س
  فيها
 

بهج   " ، وفي " الخصائص  " ، وفي  " سر الصناعة  " وروى ابن جني في  ي، وزاد في    " يسري  "  " الم دل يثن " ب
ي        " المحتسب  ن األعراب ي يسري من سريت، ورواه اب و عل ق    " ي يشر " فقال هكذا روى أب ة أي يعل بالشين معجم

 ويحرك الهوى بصري؛ وما أحسن هذه الرواية وأظرفها انتهى
 

و مضارع         اني فه ا الث ه وأم ى ألقيت أما األول فهو مضارع سريت الثوب عني سريًا، لغة في سروته عني سروًا بمعن
ة إذا            ام الناق ه، وشري زم ر لمعان رح، إذا آث اب ف رق شرى من ب ر اضطرابه، وشرى    أشريته، متعدي شري الب آث

ي عنقي    ، أي" أثني فأنظور " روى ابن جني موضعه " أدنو فأنظور " الرجل واستشرى إذا لج في األمر وقوله  أثن
ي     ن جن ه اب ي، وتبع ه الصرف للتعريف         فأنظر نحوهم، من ثناه بمعنى لواه قال أبو عل أنظر لمنعت و سميت رجًال ب ل

واو    " أدنو فأنظور " لشاعر ووزن الفعل، ولو سميته بأنظور من قول ا م أن ال ا نعل لصرفته لزوال لفظ الفعل، وإن آن
 إنما تولدت من إشباع ضمة الظاء وأن المراد عند الجميع أنظر

 
  وهو بعده، وأنشد
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 الشاهد الثاني عشر

 
 زيافة مثل الفنيق المكدم    ينباع من ذفرى غضوب جسره

 
ينفعل، من  " ينباع " واألصل ينبع، آذا قال جماعة؛ وقال ابن األعرابي  تولدت من إشباع الفتحة،" األلف " على أن 

ال    ع، ق ع  " باع يبيع إذا مر مرًا لينًا فيه تلو، وأنكر أن يكون األصل فيه ينب اء من األرض،      " ينب ع الم ا ينب يخرج آم
 ولم يرد هذا، إنما أراد السيالن وتلويه على رقبتها

دت األلف من إشباع      " ينبع " ل؛ وأنشد هذا البيت؛ وقال ويروى وانباع العرق سا"  العباب " وفي  ع فتول ، وقيل ينب
ة   " ينهم " الفتحة، ويروى  ي رواي أي يذوب، يقال همه المرض إذا أذابه، وانهم الشحم والبرد ذابا وإنكار ابن األعراب

 ينبع مردود 
ذفرى  ا" برواية الثقات؛ وقوله ليس المراد ينبع إلخ، مردود أيضًا، فإن  ل خلف        " ل ذي يعرق من اإلب هو الموضع ال

 " الكامل" خبر آأن، وهو " ينباع " األذن وفاعل ينباع ضمير عائد على الرب أو الكحيل في البيت السابق، وجملة 
 

 حش الوقود به جوانب قمقم   وآأن ربًا أو آحيًال معقدًا 
 
دبس و       " الرب  " بيه ال ة معروف، وهو ش ل  " بضم المهمل ة القطران؛ شبه        " الكحي تح الحاء المهمل بضم الكاف وف

ل       زي وقي ال الخطيب التبري ا وق ل   "عرق الناقة بهم ه           " الكحي ال ل النفط، يق بيه ب ل من الجرب، ش ه اإلب أ ب اء تهن هن
 وقال أبو جعفر النحوي هو رديء القطران، يضرب إلى الحمرة ثم يسود إذا عقد الخضخاض

 
ى  مصغر " الكحيل "  " العباب  "وفي  الذي يطلى به اإلبل للجرب وهو النفط، قاله األصمعي قال والقطران إنما يطل

ذا البيت و      ك؛ وأنشد ه د  " به للدبر والقراد وشبه ذل د           "  معق ى انعق ار حت ه الن د تحت د، وهو أوق اسم مفعول من أعق
ال في    ال ا         "  " الصحاح  " وغلظ ق دًا ق ه تعقي د، أعقدت و عقي ظ، فه ره أي غل رب وغي د ال ال للقطران    وعق لكسائي يق

دًا و     " والرب ونحوه أعقدته حتى تعقد  رب يكون معق إن ال ة،   " حش  " ، وهو وصف الثاني ال األول ف بالحاء المهمل
ود  " يقال حششت النار إذا أوقدتها  واو الحطب، و    " والوق تح ال ود  " بف " بالصم المصدر؛ وهو فاعل حش و       "الوق

ه؛            مفعوله؛ ويجوز أن يكون حش " جوانب  ى ال يختلط ب ذا ال يخلطه شيء بمعن ال ه ا يق د، آم ى احتش أي اتق بمعن
ذا في      " جوانب   " فيكون ى الظرف، آ ر النحوي     " منصوبًا عل ي جعف م  " و "  شرح أب ة     "القمق د الجرة وآني آهده
 معروفة

 
ا برب أو قطران     " قال القاضي أبو الحسين الزوزني في شرحه م     شبه العرق السائل من رأسها وعنقه جعل في قمق

أوقدت عليه النار، فهو يترشح به عند الغليان، وعرق اإلبل شبهه بهما وشبه رأسها بالقمقم في الصالبة وتقدير البيت 
ا  ذي يترشح منه ا ال م، عرقه ي جوانب قمق ه ف ود بإغالئ يًال حش الوق ًا أو آح أن رب ذفرى " و " وآ ذال " ال بكسر ال

ا   المعجمة وسكون الفاء، من القفا المو ون ألن ألفه ضع الذي يعرق من اإلبل خلف اإلذن، يقال هذه ذفرى أسيلة، ال تن
ذفريان،       ل ال ا يعرق من اإلب للتأنيث، وبعضهم ينون ويجعل ألفها لإللحاق، وهي مأخوذة من ذفر العرق؛ ألنها أول م

الغين  " والغضوب  " فاقه وأول ما يبدو فيه السمن لسانه وآرشه، وآخر ما يبقى فيه السمن عينه وسالماه وعظام أخ ب
ًا               ال الخطيب في شرحه تبع ة الصعبة الشديدة المراس، ق راد الناق وس، والم ة العب والضاد المجمعتين قالوا هي الناق

ر   ي جعف وم         " ألب وم وغش ال ظل ا يق ر آم وب للتكثي د، وغض بى واح وب والغض واهد  " الغض ارح ش ؛ وروى ش
ر صحيحة،         من آل شيء  ، قال واألسيل " من ذفرى أسيل " التفسيرين  ة غي ذه الرواي ل السهل وه المسترسل الطوي

ان األسيل وصفًا     ألنه إن آان بإضافة ذفرى إليه فكان يجب أن يقول أسيلة ألن آالمه في الناقة بدليل ما بعده، وإن آ
ا لإللحاق    -للذفرى  دة و       -وإن صح بتقدير ألفه ر مقي ذفرى غي يم وسك   " الجسرى  " لكن تبقى ال تح الج ون السين  بف

 الجسر العظيم من اإلبل، واألنثى جسرة  " الصحاح" المهملة قال في 
 
 بدله وروى القوية الضخمة هي وقيل آذا، على فالن جسر ومنه سيرها، في الماضية " الجسرة"  "  الشروح"  وفي

  شيء آل من والخالص األصل، الجيد والحر"  حرة" 
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اً  يزيف  زاف من وهو زائف، مبالغة والفاء، التحتية المثناة يدوتشد المعجمة الزاي بفتح"  الزيافة"  و اً  زيف  إذا وزيفان
يته،  في  تبختر ذا  مش اب "  في  آ ال "   العب ق "  و المسرعة  هي  الخطيب  وق تح "  الفني اء  بف ون  وآسر  الف "  الفحل  الن
ذي "   المكدم ؤذى  ال ال ه  يرآب  وال ي ى  لكرامت ه،  عل دم  أهل يم  بضم  والمك ول،  اسم  الكاف  وسكون  الم  أن قياسه  مفع
ه،  من  يكون نهم  أآدم م  لك وا  ل ه  إال ينقل اً  آدم اب  من  ثالثي اني،  األول الب الوا  والث دم  ق أدنى  العض  الك م  ب ا  الف دم  آم  يك
ذلل،  وال عليه يحمل ال الذي البعير وهو وزنه، على"  المقرم"  موضعه وروى المعضض بالتشديد والمكدم الحمار  ي
ول  الزوزني  قال المهملة الحاء وسكون ءالفا بكسر للفحلى هو وإنما ع  يق ذا  ينب ة  أذن خلف  من  العرق  ه  غضوب  ناق
ل  سيرها،  في التبختر شديدة الخلق، موثقة ل  من  فحل  مث د  اإلب ه  ق بهها  الفحول،  آدمت ا  في  بالفحل  ش ة  تبختره  ووثاق
 وضخمها خلقها

ذان ان وه ن البيت ة م رة، معلق ي عنت ن وه ود م عره أج ت ش رب وآان ميها الع ة تس م بصيغة المذهب ول اس ن المفع  م
  بالذهب والتطلية التمويه بمعنى وهما التذهيب، أو اإلذهاب

أ  فال  األرض أقصى في الشعر منهم الرجل يقول الجاهلية في آانت العرب أن المعلقة ومعنى ه  يعب  أحد،  ينشده  وال ب
ا  روي استحسنوه  فإن قريش، أندية على فيعرضه الحج موسم في مكة يأتي حتى ه  فخراً  نوآ ق  لقائل ى  وعل  رآن  عل
 به يعبأ ولم طرح يستحسنوه لم وإن إليه، ينظر حتى الكعبة أرآان من

ة  في شعره علق من وأول يس،  امرؤ  الكعب ده  الق ق  من  وعدد  الشعراء  علقت  وبع بعة،  شعره  عل انيهم  س ة  ث ن  طرف  ب
ن  الحارث ادسهمس عنترة، خامسهم ربيعة، بن لبيد رابعهم سلمى، أبي بن زهير ثالثهم العبد، زة،  ب ابعهم  حل  عمرو  س
 المشهور هو هذا التغلبي، آلثوم بن

دة  أبا إن العرب أشعار بجمهرة الموسوم آتابه في الخطاب أبي بن محمد وقال"  رشيق البن"  العمدة"  وفي ال  عبي  ق
ة،  وعمرو  ولبيد واألعشى والنابغة وزهير القيس امرؤ السموط تسمى التي السبع أصحاب ال  وطرف ال  ق  المفضل  وق

ات  أصحاب من فاسقطا أبطل فقد هؤالء غير ألحد السموط تسمى التي السبع في أن زعم من رة  المعلق  والحارث  عنت
 والنابغة األعشى وأثبتا حلزة، بن

ى  وعلقت  الذهب، بماء القباطي في فكتبت الشعر، سائر من اختيرت أنها وذلك المذهبات، تسمى المعلقات وآانت  عل
ة، ذ الكعب ال لكفل ة يق الن مذهب ت إذا ف ود آان عره، أج ر ش ك ذآ ر ذل د غي ن واح اء م ل العلم ل وقي ان ب ك آ  إذا المل
  " خزانته في لتكون هذه، لنا علقوا يقول قصيدة استجيدت

ى  دعاهم الذي والسبب وأنسابهم القصائد، أصحاب من واحد آل خبر اهللا شاء إن ونذآر ول  إل ك  ق دما  القصائد،  تل  عن
 منهم آل شعر يأتي

 أربعة مكانهم وأثبت منهم أربعة شعر مروان بن الملك عبد طرح وقد

  المعلقات فسماها أشعار سبعة له اختار من أمر أمية بني أمراء بعض أن وروي

 من  رجل  سابه حتى والثالثة، البيتين إال الشعر من يقول ال آان أنه القصيدة هذه نظم على عنترة حمل الذي والسبب
ات  في قتيبة ابن نقله - جواب أبلغ عنترة فأجابه الشعر، يقول ال وأنه أمه، وسواد دهبسوا فعابه قومه  - الشعراء  طبق
 القصيدة هذه فقال فستعلم الشعر أما وقال

 " الكامل"  روضة وصف في قوله منها ويستحسن

  المترنم الشارب آفعل غردًا    ببارح فليس بها الذباب وخال

 األجذم الزناد على المكب لفع      بذراعه ذراعه يحك هزجًا
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ول  تغنى إذا فرح، باب من غرد، من وصف"  الغرد"  و الزوال"   البراح " ذباب  خال  يق ذه  ال  زال فال  الروضة  به
ى  الصوت  تراآب   " الهزج "  و الخمر  آشارب  بالغناء صوته يرجع  إحداهما  يمر "  بذراعه  ذراعه  يحك "  ومعن
 باألخرى ذراعيه إحدى سن إذا الذباب شبه اليد؛ المقطوع وهو المكب، فةص بالمعجمتين"  األجذم " و األخرى على
ل  لم إنه يقال التشبيه، عجيب من وهذا بذراعيه، نارًا يقدح بأجذم اه  في  أحد  يق ه؛  معن د  مثل اب  عده  وق  من  األدب أرب

ي  يوه  العقيم، الريح من مشتق عليها، أحد يقدر وال إليها يسبق لم التي وهي العقم؛ التشبيهات ح  ال الت  وال شجرة  تلق
 " الكامل"  فقال اللطم الذباب،وزاده بفعل ندامة يديه يفرك من بعضهم شبه وقد ثمرة، تنتج

  فراغه عند يرن الذباب فعل    بهمومه خال إذا األديب فعل

 دماغه بلطم ويتبعها منه    ندامة راحتيه يفرك فتراه

ن    " عنترة " و  ن عمرو ب ا هو             هو عنترة العبسي بن شداد ب ه، وإنم ى اسم أبي ال الكلبي شداد جده غلب عل راد؛ ق ق
ك       ر وذل د الكب اه بع اه ادع عنترة بن عمرو بن شداد وقال غيره شداد عمه، تكفله بعد موت أبيه فنسب إليه ويقال إن أب

ا            تعبده وآ ة اس د من أم ان ألحدهم ول ة إذا آ رة  أنه آان ألمة سوداء يقال لها زبيبة، وآانت العرب في الجاهلي ن لعنت
ي عبس                  -من أمه  -إخوة  وم من بن ى ق اء العرب أغاروا عل اه أن بعض أحي رة إي ي عنت ان سبب ادعاء أب د وآ عبي

د ال يحسن الكر       ال العب رة فق فأصابوا منهم، فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم، وفيهم عنترة، فقال له أبوه آر يا عنت
 تلهم واستنقذ ما في أيدي القوم من الغنيمة؛ فادعاه أبوه بعد ذلكإنما يحسن الحالب والصر قال آر وأنت حر فقا

 
ه       وهو أحد أغربة العرب وهم ثالثة والثاني خفاف آغراب واسم أمه ندبة آتمرة، والثالث السليك بالتصغير واسم أم

 السلكة بضم ففتح، وأمهات الثالثة سود
 

ان       ده، وآ ا ملكت ي ا،        وآان عنترة أشجع أهل زمانه وأجودهم بم راء، وحمدت مشاهده فيه شهد حرب داحس والغب
 وقتل فيها ضمضما المري أبا الحصين بن ضمضم، وأبا أخيه هرم؛ ولذلك قال في هذه القصيدة

 
  للحرب دائرة على ابني ضمضم   ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر 

 
  والناذرين إذا لم القهما دمي   الشاتمي عرضي ولم أشتمهما 

 
  جزر السباع وآل نسر قشعم     أباهما إن يفعال فلقد ترآت 

 
 وهذا آخر المعلقة

 
ان صاحب غارات،           اج؛ وآ دماء احت ة وحمل ال وم جلب د ي قال أبو عبيدة إن عنترة، بعد ما أوت عبس إلى غطفان بع

 فكبر وعجز عنها، وآان له يد على رجل من غطفان، فخرج يتجازاه فمات في الطريق
 

 " الوافر" تدعي قتل عنترة، ويزعمون أن الذي قتله األسد الرهيص وهو القائل  ونقل عن أبي عبيدة أيضًا أن طيئًا
 

  وعنترة الفوارس قد قتلت   أنا األسد الرهيص قتلت عمرا 
 

 واهللا أعلم والعنتر في اللغة الذباب األزرق، الواحد عنترة؛ قال سيبويه نونه ليست بزائدة
 

  وهو بعد، وأنشد
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  الشاهد الثالث عشر

 
 بواحده قرنت قد آلتاهما    زائده سالمى رجليها تآل في
 

ذا البيت     " آلت " على أن  أصلها آلتا، حذفت ألفها ضرورة، وفتحة التاء دليل عنها، رأيت في حاشية الصحاح أن ه
ارى عظم في فرسن      " السالمى  " عائد على النعامة و " رجليها " من رجز يصف به نعامة، فضمير  ى وزن حب عل

ر    البعير، وعظا ه، هو للبعي م صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل، والجمع سالميات والفرسن بكسر أوله وثالث
ى األلف       " في آلت  " وقوله  للرجلين" آلتاهما " بمنزلة الحافر للفرس والضمير في  درة عل دم، والكسرة مق ر مق خب

 مبتدأ، وما بعده الخبر" آلتاهما " وصفه و " زائدة " مبتدأ مؤخر و  "سالمى " المحذوفة، و 
 

اني، أي قرنت     وهذا المصراع تأآيد لألول، وفيه قلب يجعل المجرور والمرفوع في األول مرفوعًا ومجرورًا في الث
 بواحدة من السالميات

 
م يستعمل ويجوز            -مرة ثانية هنا  -وأورده الشارح  رد ل ذا المف ا، لكن ه رد آلت وا أن آلت مف على أن الكوفيين زعم

تعمال  ول      اس ت؛ أق ذا البي ا في ه ون   " ه للضرورة، آم ة،         " الكوفي ة ومعنوي ة لفظي ا تثني ا فيهم ى أن آال وآلت وا إل ذهب
تدلوا   " آل  " وأصلهما ذهبهم؛ واس فكسرت الكاف وخففت الالم وزيدت األلف للتثنية والتاء للتأنيث وقد بين الشارح م

أفرد   على أنهما مثنيان لفظًا ومعنى وأن ألفهما للتثنية، بالس ت، ف وهي  " آلت  " ماع والقياس أما السماع فنحو هذا البي
اء في              " آلتا " بمعنى إحدى، فدل على أن  ى الي ا تنقلب إل ة، أنه ا للتثني ى أن ألفهم دليل عل الوا ال اس فق ا القي ة وأم تثني

 النصب والجر إذا أضيفا إلى المضمر، ولو آانت ألف قصر لم تنقلب
 

ا" البصريون " وذهب  ى أنهم د  إل يس أح ى مخصوص، ل ا لمعن ل، ألن آال لإلحاطة، وهم أخوذتين من آ تا بم ليس
ى، واأللف في              ان معن ًا مثني ردان لفظ ا مف واو وهم الم وال ا الكاف وال ل مادتهم " آال  " القبيلين مأخوذًا من اآلخر، ب

ًال    للتأنيث، ويدل لما قالوا عود الضمير إليهما تارة مفردًا حمًال " آلتا " آألف عصا وفي  ى حم ارة مثن على اللفظ، وت
 " البسيط" على المعنى، وقد اجتمعا في قوله 

 
  قد أقلعا وآال أنفيهما رابي  آالهما حين جد الجري بينهما  

 
 ولو آانا مثنيين حقيقة للزمهم أمران

 
ى؛        ى المعن ر من الحمل عل ا أآث ا  األول آان يجب عود الضمير إليهما مثنى، مع أن الحمل على اللفظ فيهم ونظيرهم

ا      ى معناه ًا بالنسبة إل آل، فإنه يجوز عود الضمير إليها مفردًا بالنسبة إلى لفظها، نحو آل القوم ضربته، وعوده جمع
 نحو آل القوم ضربتهم، لكن الحمل على المعنى فيه أآثر من الحمل على اللفظ، عكس آال وآلتا

 
ا         آان يمتنع نحو آال أخويك، ألنه يلزم إضافة الشيء الثاني ا آم ا ألف مقصورة إمالته ى أن ألفهم دل عل إلى نفسه وي

الى      ه تع ة قول ف، بإمال ا       " قرأ حمزة والكسائي وخل ر أحدهما أو آالهم دك الكب بلغن عن ا ي الى   " إم ه تع ا  " ، وقول آلت
 ، فلو آانت للتثنية لما جاز إمالتها" الجنتين آتت أآلها 

 
ا    وأجابوا عن الدليل األول بأنه ال حجة في البي اء، آم ت فإن أصله آلتا، حذفت األلف ضرورة واآتفى عنها بفتحة الت

 " الرجز" قال الشاعر 
 

  وصاني العجاج فيما وصني
 

 أراد وصاني 
 

  " الوافر" وقال اآلخر 
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 بلهف وال بليت وال لو اني   فلست بمدرك ما فات مني 

 
 أراد بلهفى، فحذفت األلف منهما ضرورة، ومثله آثير

 
اني، فتأمل          أقول استدالل ده بالمصراع الث دليل تأآي ة، ب ى التثني ى عل إن المعن اه، ف  هم بهذا البيت على اإلفراد يرده معن

راد   "  أحدهما  " وأجابوا عن الدليل الثاني بأنها إنما قلبت في حال اإلضافة إلى المضمر لوجهين ا إف أنه لما آان فيهم
ًا من    لفظي وتثنية معنوية، وآانا تارة يضافان إلى المظهر وتارة إلى المضمر، جعلوا لها حظًا من حالة اإلفراد وحظ

ا مع اإلضافة           رد هو األصل؛ وجعلوهم رد ألن المف ة المف حالة التثنية وإنما جعلوهما مع اإلضافة إلى المظهر بمنزل
 إلى المضمر بمنزلة التثنية ألن المضمر فرع والتثنية فرع، فكان الفرع أولى بالفرع

 
ى  "  الثاني  " و أنه إنما لم تقلب ألفهما مع المظهر ألنهما لزمتا اإلضافة وجر االسم بعدهما، فأشبهتا لدى، وإلى، وعل

ا  " و " آال  " وآما أن هذه الثالثة ال تقلب ألفها مع المظهر وتقلب مع المضمر، وآان  ى صحة     " آلت دل عل ذلك وي آ
 ذا المعنى آان القلب مختصًا بهما دون حالة الرفعذلك أن القلب فيهما يختص بحالة النصب والجر دون الرفع، فله

اري في    اب اإلنصاف   " قال األنب ى أن              "آت دليل عل ال وال دمين ق ر المتق ل أآث ه عل وجهين، وب ذا الوجه أوجه ال وه
ر، ألن األصل          ى المظه ة النصب والجر إذا أضيفتا إل األلف فيهما ليست للتثنية أنها لو آانت للتثنية النقلبت في حال

 و المظهر والمضمر فرعه، فلما لم تنقلب دل على أنها ألف مقصورة ال أنها للتثنية واهللا أعلمه
 

ى           " هذا وقد قال أبو حيان في تذآرته  ل هو جاء بمعن ا، ب هذا البيت من اضطرار الشعراء، وآلت ليست بواحد آلت
ا من   آال، غير أنه أسقط األلف اعتمادًا على الفتحة التي قبلها، وعمًال على أ نها تكفي من األلف الممالة إلى الياء، وم

ه مدع         اه علي إن ادع تعمًال ف الكوفيين أحد يقول آلت واحدة آلتا، وال يدعي أن لكال وآلتا واحدًا منفردًا في النطق مس
 انتهى"  فهو تشنيع وتفحيش من الخصوم على قول خصومهم 

 
ا   " له تعالى ويؤيده ما رأيته في معاني القرآن للفراء عند تفسير قو رد     " آلتا الجنتين آتت أآله د تف ه وق ذه عبارت ؛ وه

 العرب إحدى آلتي باإلمالة، وهم يذهبون بإفرادها إلى تثنيتها وأنشدني بعضهم
 

 في آلت رجليها سالمى واحده  آلتاهما قد قرنت بزائده
 

 يعني الظليم، يريد بكلت آلتي
 
  وهو بعده، وأنشد 

 
  الشاهد الرابع عشر

 
 ونعم عقاب من بجيوش  دائمًا توالي هآفي آلت

 
مفرد آلتا عند الكوفيين والكالم عليه آالكالم على البيت الذي قبله ووالى بين األمرين مواالة ووالء " آلت " على أن 
ل  "  الجيش " تابع و  د وقي ا و      الجن ائر لحرب أو غيره د الس اب  " الجن ال و  "  العق نعم  " النك ة، وهو    "  ال جمع نعم
ال آخر     المال  ا ق ه، آم " هنا والظاهر أن المراد الشاعر أن إحدى يديه تفيد النعم ألوليائه، واألخرى توقع النقم بأعدائ

  " المتارب
  وأخرى ألعدائها غائظة   يداك يد خيرها يرتجى 

 
ا، حذفت األلف ضرورة         " آلت " وحينئذ فال يتأتى قول الكوفيين إن  ى إحدى؛ فوجب أن يكون أصله آلت ، هنا بمعن

 آما تقدم بيانه في البيت السابق وفيه أيضًا ما نقلناه
 

  وهو بعده، وأنشد
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  الشاهد الخامس عشر

 
  يهزل وحرثك حرثي يحترث ومن    أفاته شيئًا نال ما إذا آالنا

 
"  لو آانتا مثنيين حقيقة لو يجز عود ضمير المفرد إليهما، آما عاد ضمير نال المفرد إلى" آلتا " و " آال " على أن 

ظ، وهو             " آال  ار اللف ا باعتب اد إليه ى، فع اة معن ًا مثن ردة لفظ ا مف م أنه رد عل في هذا البيت، فلما عاد إليها ضمير المف
 الكثير ويجوز أن يثنى الضمير العائد إليها باعتبار المعنى

 
دينوري ف    ة ال ن    وهذا البيت من أبيات أربعة رواها الرواة لتأبط شرًا، منهم األصمعي، وأبو حنيف ات، واب اب النب ي آت

 قتيبة في أبيات المعاني وخالفهم أبو سعيد السكري، وزعم أنها المرئ القيس، ورواها في معلقته المشهورة بعد قوله
 

 بأمراس آتان إلى صم جندل   آأن الثريا علقت في مصامها 
  واألبيات هذه

 
  على آاهل مني ذلول مرحل     وقربة أقوام جعلت عصامها 

 
  به الذئب يعوي آالخليع المعيل   عير قفر قطعته وواد آجوف ال

 
  قليل الغنى إن آنت لما تمول      فقلت له لما عوى أن شأننا

 
 ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل     آالنا إذا ما نال شيئًا أفاته 

 
 وهذا الكالم أشبه بكالم اللص والصعلوك، ال بكالم الملوك

 
"  الكاهل  " ي تحمل به القربة ويضعه الرجل على عاتقه وعلى صدره و  الحبل الذ"  العصام " واو رب و " الواو  "

اسم    " المرحل" فعول من ذلت الدابة ذًال بالكسر سهلت وانقادت، فهي ذلول و   " الذلول" موصل العنق والظهر و 
 مفعول من رحلته ترحيًال، إذا أظعنته من مكانه وأرسلته يصف نفسه بأنه يخدم أصحابه

 
والن أحدهما   " د آجوف العير إلخ ووا" قوله  الواو حرف عطف، عطفت على مجرور واو رب، وجوف العير فيه ق

ار       يس في جوف الحم ه ل أنه مثل ما ال ينتفع منه بشيء قال أبو نصر والعير عند األصمعي الحمار، يذهب به إلى أن
ترآه " للتميمي في المثل " العشرات  آتاب" وفي  شيء يؤآل وينتفع به إذا صيد، فجوف الحمار عندهم بمنزلة القفر

 ، أي ليس فيه ما ينتفع به" جوف حمار 
 

وه   ة، فخرج بن ان حسن الطريق ون وواد خصيب وآ ه بن ان ل اد، آ ن ع ل م ة، وقي ر رجل من العمالق اني أن العي الث
ادة األص        ي وأخذ في عب ًا أحرق بن ه   يتصيدون فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم فكفر باهللا وقال ال أعبد رب ا قوم نام، ودع

 إليها فمن أبى قتله، فسلط اهللا على واديه نارًا، فأهلكه وأخرب واديه والوادي، بلغة اليمن الجوف
 

 قال حمزة األصبهاني في أمثاله قال أبو نصر قال األصمعي حدثني ابن الكلبي عن فروة بن سعيد عن عفيف الكندي
يقال له حمار بن مويلع، فعدلت العرب عن ذآر الحمار إلى ذآر  أن هذا الذي ذآرته العرب آان رجًال من بقايا عاد،

 العير ألنه في الشعر أخف وأسهل مخرجًا
 

الوا   ار     " وقد ضربت العرب المثل به في الخراب والخالء فق ار     " و "  أخرب من جوف حم ى من جوف حم "  أخل
 " الرمل" قال الشاعر 

 
 يبقى حمار ما خال جوف ولم    وبشؤم البغي والغشم قديمًا  
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 وقال بعضهم أراد بجوف العبر وسط السيف والعير وسط السيف"  أآفر من حمار " وقالوا أيضًا 

 
ع   "و  ه و             " الخلي ه لجنايات ه أهل د خلع ذي ق اني هو ال ات المع ة في أبي ن قتيب ال اب ل  " ، ق ذهب    "  المعي رك ي ذي ت ال

ل   الخليع المقامر، و" ويجيء حيث شاء وقال الخطيب التبريزي  يقال هو الذي خلع عذاره فال يبالي ما ارتكب والمعي
ع        ل عواء الخلي ال؛ وأراد يعوي عواء مث ر العي ه    " الكثي ا تمول    " وقول ة، وتمول مضارع     " إن آنت لم ا نافي لم

وًال ومؤوالً            ال م ال الرجل يمول ويم ه م ال ومثل م     محذوف منه التاء، الماضي تمول إذا صار ذا م ول إن آنت ل يق
ا أطلب وأنت           تصب من  يئًا، أي أن ي ش ي عن ي عنك وأنت ال تغن ا ال أغن الغنى ما يكفيك فإن شأننا قليل الغنى أي أن

 أراد همتي تطول في طلب الغنى" طويل الغنى " تطلب فكالنا ال غنى له ومن رواه 
 

  وروى ابن قتيبة
 

  وقلت له لما عوى إن ثابتًا قليل الخ
 

 ل ينال نيًال أصابه وأفاته فوته ولم يدخره ورواه ابن قتيبةإلخ، نا" آالنا إذا مانال " وقوله 
 

 آالنا مضيع ال خزانة عنده
 

 والمضيع، من أضاع المال بمعنى أهلكه
 

  وروى الدينوري
 

 آالنا مقل ال خزانة عنده
 

 حرث،  شيء  آل  في للعمل قيل ثم واإلآارة، والفالحة الحراثة - لغرس أو آان لزرع - الحرث في للعمل يقال وقال
 يقتني وال الخلس من يعيش ألنه يستغني، ال وآسبك آسبي يكسب من يقول آلخرته يحرث فالن فقيل

 
ه          " وقال الخطيب التبريزي  اه من آانت صناعته وطلبت وم معن ال ق راده وق درك م أي من طلب مني ومنك شيئًا لم ي

  " وال صيدمثل طلبتي في هذا الموضع مات هزاًال، ألنهما آانا بواد ال نبات فيه 
 
ن      " تأبط شرًا " و  يم ب ن ت ن حرب ب اسمه ثابت، وآنيته أبو زهير بن جابر بن سفيان بن عميثل ابن عدي بن آعب ب

  سعد بن فهم بن عمرو بن قيس عيالن وأمه أميمة من قين بطن من فهم
 

ن هو؟ فقالت ال أدري،    " ه وفي تلقيبه بتأبط شرًا أربعة أقوال أحدها وهو المشهور، أنه تأبط سيفًا وخرج فقيل ألم  أي
 تأبط شرًا وخرج

 
ي              الثاني ا أعطين ال له ا فق أة فيروحون به م الكم ون ألهله ان الحي يجتن رى غلم أة أال ت أن أمه قالت له في زمن الكم

ته جرابك حتى أجتني لك فيه فأعطته فمأله لها أفاعي من أآبر ما قدر عليه، وأتى به متأبطًا له، فألقاه بين يديها، ففتح
 فسعين بين يديها في بيتها، فوثبت وخرجت منه؛ فقال لها نساء الحي ماذا آان الذي تأبط ثابت اليوم؟ قالت تأبط شرًا

 
الثالث أنه رأى آبشًا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه، فجعل يبول طول الطريق عليه، فلما قرب من الحي ثقل عليه 

 ه قومه بم تأبط يا ثابت؟ فأخبرهم، فقالوا لقد تأبط شرًاحتى لم يقله، فرمى به فإذا هو الغول فقال ل
 

  الرابع أنه أتى بالغول فألقاه بين يديها، فسئلت أمه عما آان متأبطًا، فقالت ذلك؛ فلزمه
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م              ى نظره أسمنها، ث اء فيتنقى عل ى الظب ان إذا جاع نظر إل ه وحده، وآ وآان أحد لصوص العرب يغزو على رجلي

 حتى يأخذهيجري خلفه فال يفوته 
 

 وترجمته مذآورة في األغاني بحكايات آثيرة يتعجب منها العقل لغرابتها
 
ره      " قيس عيالن  "و  اموس وغي ذا في الق اس، آ ترآيب إضافي ألن عيالن اسم فرس قيس ال أبيه آما ظنه بعض الن

ة و            ا عداه غيالن بالمعجم ره وم ة العرب غي يس عيالن في لغ يس   "وهو بفتح العين المهملة، ول ة من    "  ق و قبيل أب
ا بحلف      نهم بسبب، إم مضر، واسمه الناس ابن مضر بن نزار، وقيس لقبه يقال تقيس فالن، إذا تشبه بهم أو تمسك م

  أو جوار أو والء
 

 " الرجز" قال رؤبة 
 

 وقيس عيالن ومن تقيسا
 

ن عيالن،    للجواليقي قال، عند بيت رؤبة هذا قيس عيالن بن " أدب الكاتب " ثم رأيت في شرح  يس ب مضر، ويقال ق
اس     اه إلي ى أخ ده أت ا عن ذ م ان إذا نف ًا، وآ اس متالف ان الن دد وآ ه الع اء وفي اس بالي وه إلي النون، وأخ اس ب مه الن واس
ة فأنت             اس غلبت عليك العيل ه إلي ال ل ه ق ان يأتي ا آ اه آم فيناصفه ماله أحيانًا ويواسيه أحيانًا، فلما طال ذلك عليه وأت

ه          "الناس " وجهل " عيالن " لك عيالن، فسمي لذ دًا لمضر حضن ابن ان عب إن عيالن آ ومن قال قيس بن عيالن ف
  الناس فغلب على نسبه

 
 للكلبي، قال آان عيالن عبدًا لمضر فحضن ابنه الناس" األنساب " ومثله في 

 
  وهو بعده، وأنشد

 
  الشاهد السادس عشر

 
 الذوينا به أريد ولكني  أسفليكم بذلك أعني فال
 

  داخل في حد الجمع المذآور على أي وجه آان، ألن واحده ذو" الذوين " على أن 
 

ى أن قطع        اب اإلضافة عل ه مجرى صاحب        " ذو " وأنشده أيضًا في آخر ب ك إلجرائ اذ، وذل ه ش الم علي  وإدخال ال
وح   وأنشده أيضًا في باب الجمع المذآر السالم على أنه لو اعتبر الالم أي الم الفعل لقال الذو إن ذو مفت ين آاألعلين، ف

  العين عند س
 

آسر العين من الذوين وآان حقها أن تفتح، ألن ذوين جمع ذوى،  "  " اإليضاح الشعري " قال أبو علي الفارسي في 
  " أن العين مفتوحة" ذواتا أفنان " وقد ثبت ب 

 
ا ذ         "  " الصحاح  " قال في   رد م ل، فت د أقب ذا ذوى ق و سميت رجًال ذو لقت ه ى       ول ه ال يكون اسم عل ه، ألن هب من

  " حرفين أحدهما حرف لين، ألن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد
 

رده من  المًا وأف ًا س ع ذو جمع ه جم ًا خاصة فإن ة إذا صارت أعالم ماء المبهم ر األس اب تغيي ي ب ده س أيضًا ف وأنش
 اإلضافة وأدخل عليه الالم وجعله اسمًا على حياله

 
ال أراد     "  "  الصحاح" قال في  ولو جمعت ذو مال لقلت هؤالء ذوون، ألن اإلضافة قد زالت وأنشد بيت الكميت وق

 أذواء اليمن
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للفارسي إنما جاز هذا ألنه أراد ملوك اليمن فقد أخرجه إلى باب " شرح اإليضاح النحوي " وآذلك قال أبو البقاء في 

 المفرد، ولذلك قالوا األذواء في هؤالء
 

في حال   " ذات" وال على " ذو " اليجوز أن تدخل الالم على "  " آتاب لحن العامة  " بكر الزبيدي فيلكن قال أبو 
ك أهل الكالم            ط في ذل د غل ى الظاهر وق ع مضافة إل إفراد وال تثنية وال جمع، وال تضاف إلى المضمرات، وإنما تق

  ين وذي أصبح، وذي آالع األذواء، وقولهوأآثر النحويين من الشعراء والكتاب والفقهاء فأما قولهم في ذي رع
 

 ولكني أريد به الذوينا
 

ك بعض      ا أحث ذل فليس من آالمهم المعروف، أال ترى أنك ال تقول هؤالء أذواء الدار وال مررت بأذواء المال وإنم
ى األصل، ألن أصل ذو        ه عل ى جمع اء وآ      " ذوى " أهل النظر، آأنه ذهب إل ا وأقف ل قف ى أذواء، مث ه عل ذلك فجمع

ا     الذوون، آأنه جمعه مفردًا وأخرجه مخرج األذواء في االنفراد، وذلك غير مقول، ألن ذو ال تكون إال مضافة، وآم
ذوون، ألن ذو ال تكون إال مضافة       " الذوان " و " الذو " ال يجوز أن تقول هذا  ول األذواء وال ال ذلك ال تق رد؛ فك فتف

  "وآذلك جمعها 
 

ا في       " ذو " واز جمع والصحيح عند س ومن تبعه ج ذوين آم ى األذواء وال م عل في نحو ذي رعين مما هو جزء عل
ه   الم علي دخلون ال ه، في ذات وذات ون ال م يقول يط من ذآر أنه دي بتغل راد الزبي ي فصيح وم ت، وهو عرب شعر الكمي

د           ذات ق إن ال اس، ف ر الن ه أآث ائز أيضًا وإن توقف في ذا ج أجري مجرى    ويضيفونه إلى الضمير وهو مؤنث ذو، وه
 األسماء الجامدة، فإن المراد به حقيقة الشيء ونفسه، من غير مالحظة موصوف يجري عليه

 
ه  ى              " قال الزرآشي في تذآرت ا تأنيث ذو بمعن ى اهللا عز وجل، فأجاب بأنه ذات عل سئل الزمخشري عن إطالق ال

ا      ه من األجن ا اإلضافة إلي ال      صاحب، وهي موضوعة ليوصف بها ما تلبس بما يلزمه ولهم رجل ذو م س في نحو ق
ى          زم اإلضافة وال اإلجراء عل د، فال تل وامرأة ذات جمال، ثم قطعت عن مقتضاها وأجريت مجرى األسماء الجوام
موصوف، وعني به نفس الباري وحقيقته، وأصلها في التقدير نفس ذات علم وغيره من الصفات، ثم استغنى بالصفة  

 عن الموصوف، ومثله آثير
 

ث،          وحذف المض ه من التأني ا في ى اهللا مع م ه عل اف إليه إلرادة التعيم آما تحذف المفاعيل فإن قلت آيف جاز إطالق
ون إطالق  م يمنع ة " وه نفس    " العالم اغ ال ث س ن حي اغ م ت س ام؟ قل ن اإليه ه م ا في ة لم اءه للمبالغ ع أن ت ه م علي

لتفصلة بين المذآر والمؤنث، بخالف األسماء  والحقيقة، ووجهه أن امتناع عالمة ألنه صفة حذي بها حذو الفعل في ا
 التي ال تجري على مجرى األفعال في الفرق، فلما انسلكت الذات في مسلك األسماء جرت مجرى النفس والحقيقة

 
  فإن صح ما حكي عن العرب من قولهم جعل اهللا ما بيننا في ذاته وعليه بنى حبيب قوله

 
 ويضرب في ذات اإلله فيوجع

 
  " عربية، وعلى ذلك استعمال المتكلمين فالكلمة إذن

 
ذه اللفظة،    " ثالث آذبات في ذات ليلة " واعلم أن استشهادهم بشعر حبيب وبما وقع في الحديث من قوله  لتصحيح ه

ى    " ذات " فيه أن بعض المحققين قال ليس معناه ما ذآرو، وإنما معنى  ه عل ا أراده وأوجب فيه أمور تستند إلى اهللا مم
 ن طاعته وعبادته واإليمان به، ونحو ذلك، وهو المتبادر منه بشهادة السياق والتأمل الصادقعباده، م

 
ع والعشرين سبب      وهذا البيت من قصيدة الكميت بن زيد، هجا بها أهل اليمن تعصبًا لمضر وسيأتي في الشاهد الراب

  عصبيته لمضر ونظمه لهذه القصيدة
 

 نما عليتكم وملوآكميقول ال أعني بهجوي إياآم أراذلكم، وإ
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 " الوافر" وروى  
 

 ولكني عنيت به الذوينا  لم أقصد بذلك أسفليكم  
 
الم " أسفليكم " عنيته عنيا من باب رمى قصدته فمفعوله  يقال أمري اهتممت واحتفلت      وهو جمع مذآر س واعتنيت ب

ى   وعنيت به أعني، من باب رمى أيضًا عناية آذلك وأما المبني للمفعول نحو عنيت ب و بمعن أمر فالن عناية وعنيا فه
ذا في     "  المصباح  " شغلت به ولتعن بحاجتي، أي لتكن حاجتي شاغلة لسرك وربما قيل عنيت بأمره بالبناء للفاعل آ

ة صار أسفل    "  األسفلون " و  جمع أسفل، وهو خالف األعلى يقال سفل سفوًال من باب قعد، وسفل من باب قرب لغ
تح السين      من غيره وسفل في خلقه وع فلة بف ألراذل س ل ل مله سفًال من باب قتل وسفاًال، واالسم السفل بالضم ومنه قي

زن،      ذي ي يمن المسمون ب وآسر الفاء، ويجوز التخفيف بنقل الكسرة إلى ما قبلها وأراد بالذوين األذواء، وهم ملوك ال
 وذي جدن، وذي نواس، وهم التبابعة

 
ليمن منهم ملوك ومنهم أقيال، والقيل دون الملك ثو سرد من سمي بذي آذا من وقال ابن الشجري في أماليه، وأذواء ا

 ملوك اليمن، وبالغ في جمعها وشرحها، فمن أرادها فلينظر ثمة
 

 لآلدمي ثالثة من بني أسد بن خزيمة" المؤتلف والمختلف " ومن يقال له الكميت من الشعراء آما في 
 

 ابن فقعس -بتقديم المعجمة  -بن نضلة بن األشتر بن جحوان  أولهم الكميت األآبر بن ثعلبة بن نوفل
 

 والثاني الكميت بن معروف بن الكميت األآبر
 

ن        والثالث ن عامر ب ن الحارث ب يس ب هو صاحب الشاهد، وهو الكميت بن زيد بن األخنس بن مجالد بن ربيعة بن ق
 دويبة بن

 عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة ابن دودان بن أسد 
ة            وهو ى القحطاني نتها المتعصبين عل ا، ومن شعراء مضر وألس ر بأيامه آوفي شاعر مقدم عالم بلغات العرب، خبي

ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكميت، فمن صحح   المقارعين العالمين بالمثالب، يقال
 الكميت، نسبه صح، ومن طعن فيه وهن

 
رص، ومن اإلسالميين            وسئل معاذ الهراء عن أش ن األب د اب ر وعبي يس وزهي اهليين امرؤ الق ال من الج عر الناس فق

 قال ذاك أشعر األولين واألخرين الفرزدق وجرير واألخطل فقيل له يا أبا محمد، ما رأيناك ذآرت الكميت
 

 ذآرًاوقال أبو عكرمة الضبي لوال شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان، حببهم إلى الناس وأبقى لهم 
 

ان ثبت           رآن، وآ ه الشيعة، وحافظ الق ي أسد، وفقي وقال بعضهم في الكميت خصال لم تكن في شاعر آان خطيب بن
 الجنان، وآان آاتبًا حسن الخط، وآان نسابة، وآان جدليًا

 
 وهو أول من ناظر في التشيع مجاهرًا بذلك، وله في أهل البيت القصائد المشهورة، وهي أجود شعره

 
ا          وآان في  ال ي رغ ق ا ف ه سماعه، فلم رزدق وهو ينشد، فأعجب صغره ذآيًا لوذعيًا يقال أنه وقف وهو صبي على الف

دًال، ولكن يسرني أنك            غالم آيف ترى ما تسمع؟ قال حسن يا عم ه ب ا أب فال أبغي ب ال أم وك؟ ق قال أيسرك أني أب
 فحصر الفرزدق وقال ما مر بنا مثلها أمي
 

ا           قالوحكى صاعد، مولى الكميت،  دحتك بم د م ي ق ال إن ه فق ن الحسين رضي اهللا عن دخلت مع الكميت على علي ب
  أرجو أن يكون لي وسيلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 
 " الخفيف" ثم أنشده قصيدته التي أولها 
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 غير ما صبوة وال أحالم  من لقلب متيم مستهام  

 
ت،  فلما أتى على آخرها قال له ثوابك نعجز عنه، ول كن ما عجزنا عنه فإن اهللا ال يعجز عن مكافأتك اللهم اغفر للكمي

ه                   ال ل ا المستهل فق ا أب ه خذ ي ال ل م وق ة ألف دره ه أربعمائ ى أهل ى نفسه وعل ه عل م سقط ل و   اللهم اغفر للكميت ث ل
ر     ي جسدك أتب ي تل ام   وصلتني بدانق لكان شرفًا لي ولكن إن أحببت أن تحسن إلي فادفع إلي بعض ثيابك الت ا فق ك به

اس، وأظهر     فنزع ثيابه ودفعها إليه آلها، ثم قال اللهم إن الكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين ضن الن
د                ا ق ة آجًال؛ فإن ل المثوب ه جزي ه شهيدًا، وأره الجزاء عاجًال، وأجزل ل ه سعيدًا، وأمت ما آتمه غيره من الحق؛ فأحي

  ت أعرف برآة دعائهعجزنا عن مكافأته قال الكميت ما زل
 

داؤك، أال أنشدك؟           ال جعلت ف ام التشريق فق ر الصادق في أي وحدث محمد بن سهل قال دخلت مع الكميت على جعف
 قال إنها أيام عظام قال إنها فيكم قال هات فأنشده قصيدته التي أولها

 
  وهل مدبر بعد اإلساءة مقبل     أال هل عم في رأيه متأمل 

 
  فيكشف عنه النعسة المتزمل      نهموهل أمة مستيقظون لدي

 
  فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى  مساويهم لو أن ذا الميل يعدل

 
  وعطلت األحكام حتى آأننا  على ملة غير التي نتنحل

 
  آالم النبيين الهداة آالمنا  وأفعال أهل الجاهلية نفعل

 
  رضينا بدنيا ال نريد فراقها  على أننا فيها نموت ونقتل

 لنا جنة مما نخاف ومعقل    بها مستمسكون آأنهاونحن 
 

 فكثر البكاء، وارتفعت األصوات؛ فلما مر على قوله في الحسين رضي اهللا عنه
 

  ألسيافهم ما يختلي المتبقل   آأن حسينًا والبهاليل حوله 
 

  على الناس رزء ما هناك مجلل   وغاب نبي اهللا عنهم، وفقده 
 

 وجب منه نصرة حين يخذلوأ   فلم أر مخذوًال أجل مصيبة 
 

ى        ن، وأعطه حت ا أعل ا أسر وم فرفع جعفر الصادق رضي اهللا عنه يديه وقال اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر وم
يرضى ثم أعطاه ألف دينار وآسوة فقال له الكميت واهللا ما أحببتكم للدنيا، ولو أردتها ألتيت من هي في يديه، ولكنني 

 ياب التي أصابت أجسادآم فإني أقبلها لبرآتها، وأما المال فال أقبلهأحببتكم لآلخرة فأما الث
 

ة في      وآانت والدة الكميت سنة ستين، وهي أيام مقتل الحسين رضي اهللا عنه، وآانت وفاته سنة ست وعشرين ومائ
 خالفة مروان بن محمد

 
راق،       د القسري عن الع د عزل خال ه أنشده مديحه       وآان السبب في موته أنه مدح يوسف بن عمر، بع ا دخل علي فلم

م            ر ول الوا أتنشد األمي ه وق يوفهم في بطن د، فوضعوا س معرضًا بخالد، وآان الجند على رأس يوسف متعصبين لخال
 تستأمره؟ فلم يزل ينزف الدم منه حتى مات رحمه اهللا تعالى

 
اس؛ واالسم   والكميت مشتق من الكمتة يقال للذآر واألنثى، وال يستعمل إال مصغرًا، وهو تصغي ر أآمت على غير قي
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ان               إن آ ذنب؛ ف العرف وال ين الكميت واألشقر ب رق ب د ويف و عبي ال أب الكمتة، وهو من الخيل بين األسود واألحمر ق
 أحمرين فهو أشقر، وإن آانا أسودين فهو الكميت

 
 مووجه تصغيره س بما يستحسن فقال ألنه لم يخلص له لون بعينه فينفرد به مكبرًا واهللا أعل

 
  وهو بعده، وأنشد

 
  الشاهد السابع عشر

 
 مجمع في مرداس يفوقان    حابس وال حصن آان وما
 

ة      رك صرف المنصرف بشرط العلمي ا في      على أن الكوفيين وبعض البصريين جوزوا للضرورة ت وأنشده أيضًا هن
ا        ة وحدها، ألنه وفيين يمنعون الصرف بالعلمي ع      آخر الكالم على منتهى الجموع على أن الك اب من وي في ب سبب ق

 الصرف أراد ببعض البصريين أبا الحسن األخفش وأبا علي الفارسي وابن برهان
 

رك الصرف للضرورة     واشتراط العلمية لمنع الصرف إنما هو مذهب السهيلي ال غير، وأما الكوفيون فهم يجيزون ت
 مطلقًا، في األعالم وغيرها، ومن جملة شواهدهم قول الشاعر

 
 بذي نفسها والسيف عريان أحمر  وهي ترغوا حشاشة  فأوفض منها 

 
ول    اب وق ذا الب ي ه ارح ف ه للش يأتي مثل ا، وس ة ال عري ه عريان و منصرف ألن مؤنث ان وه رك صرف عري الوا ت ق

  - وقيل هو البن أحمر -الفرزدق 
 

 إذا قال عاو من تنوخ قصيدة  بها جرب عدت علي بزبورا
ه       وهو منصرف، " زوبر " ترك صرف  قالوا ره، إذا أخذه آل ولهم أخذ الشيء بزوب ومعناه نسبت إلي بكمالها، من ق

 ، أي آذوبًا وزورًا، وإن آان زوبر عند البصريين معرفة" بزوبرا " وقيل 
 

ا  " المبهج " قال ابن جني في  ، وهو تفسير أسامي شعراء الحماسة سألت أبا علي عن ترك صرف زوبر، فقال جعله
 ة من المعنىعلمًا لما تضمنته القصيد

 
 هو علم للكلية آسبحان علم للتسبيح"  المفضل " وقال الزمخشري في 

 
ة         "  باب العلم " وآذا ذآره الشارح في  أنهم راعوا بحسب األغلب العلمي نعم أآثر شواهدهم جاءت في األعالم، وآ

 في منع الصرف وحدها للضرورة آما أهملوها أيضًا للضرورة
 

ة وهو      فالمسألة ثالثية الجواز م طلقًا، وهو مذهب الكوفيين، والمنع مطلقًا وهو مذهب البصريين، والجواز مع العلمي
   " شرح األلفية" مذهب السهيلي وقد حكى هذا المذهب الثالثة الشاطبي في 

  
  وقال المبرد الرواية

 
 يفوقان شيخي في مجمع

 
دل عن    وللمبرد إقبال في رد مالم يرو، "  شرح التسهيل " قال ابن مالك في  ل الع مع ا، البيت يذآر مرداس ثابت بنق

ال يعرف له سند صحيح وال سبب يدنيه من التسوية، فكيف من     "شيخي " العدل في صحيح البخاري ومسلم؛ وذآر 
رد     " سر الصناعة " الترجيح وقال ابن جني في  ة المب ة المشهورة برواي د     ، بعد أن عارض الرواي رد ق ى أن المب عل
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م         " عليكم سالم " حكى عنهم  الوا ل ا ق ًا، آم ا تخفيف م فحذف تنوينه غير منون، والقول فيه أن اللفظة آثرت في آالمه
 انتهى يك وال تبل وال أدر

 
ذا ظاهر في المنصوب وليت        يريد إن سلمنا رواية الكوفيين فهو من باب حذف التنوين ال من باب منع الصرف وه

 " الكامل" ل الشاعر شعري ما يقول في المجرور إذا جر بالفتحة، آقو
 

 عاري األشاجع ناحرًا بالمفصل  قالت أميمة ما لثابت شاخصًا  
 

ت " ف  يبان، و    " ثاب ن ش ل ب ت ذه اس بن ة، وأم أن ر بالفتح م ج رو " عل ه  " عم دي وقول ر الكن ن حج رو ب و عم  ه
 وقائلة ما بال دوسر بعدنا  صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند

 
 أخر أبيات من هذا ونحو

ى           واستدل  د عل رة الشواهد وهي تزي ا السماع، فكث اس أم الكوفيون على جواز ترك الصرف ضرورة بالسماع والقي
رك الصرف،      "البصريون " ، وأثبتها " اإلنصاف " عشرين بيتًا ذآرها ابن األنباري في آتاب  ا ت يس فيه بروايات ل

  فقالوا في قوله
 

  وقائلة ما بال دوسر بعدنا
 

 الرواية
 

  يعي بعدناوقائلة ما للقر
 

 " مجزوء الوافر" وقالوا في قوله 
 

 ومصعب حين جد األم  ر أآثرها وأطيبها
 

  وهكذا رووا في سائر األبيات"  وأنتم حين جد األمر " الرواية 
اه مع صحته         ا روين ا جوابكم عم تكم فم فقال الكوفيون الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه، ولو سلمنا صحة رواي

رق                وشهرته وأما ال اس جاز العكس أيضًا، إذ ال ف ًا وهو خالف القي اال ينصرف اتفاق ا جاز صرف م ه لم اس فإن قي
 بينهما، وأيضًا فإنه إذا جاز حذف الواو المتحرآة ضرورة من قوله

 
  لمن جمل رخوا المالط نجيب     فبيناه يشري رحله قال قائل 

 
متحرآة والتنوين ساآن، وال  " هو" ، ألن الواو من ، فجواز حذف التنوين ضررة من باب أولى" فبينا هو  "وأصله 

 خالف أن حذف الحرف الساآن أسهل من حذف المتحرك
 

وأما البصريون فقالوا ال يجوز ترك الصرف، ألن األصل في األسماء الصرف، فلو أنا جوزنا ذلك أدى إلى رده عن 
ذا يخرج          ى ه ا ال ينصرف وعل ا ينصرف بم بس م ه       األصل إلى الفرع، واللت واو من هو نحو قول اه  " حذف ال فبين

ه  إذا                  " يشري رحل ه من أصل االسم، ف اال ينصرف ألن ا جاز في الضرورة صرف م بس وإنم ى ل ؤدي إل ه ال ي فإن
ع الصرف        اضطروا ردوه إلى أصله وإن لم ينطقوا إليه في السعة، آما لم ينطقوا بنحو ضننوا في السعة بخالف من

  نصرفألنه ليس من أصل المنصرف أال ي
 

ال    " اإلنصاف " وقد ذهب ابن األنباري، في آتاب  ة فق مذهب الكوفيين؛ لكثرة النقل الذي خرج عن هذا الشذوذ والقل
ولما صحت الرواية عند األخفش والفارسي وابن برهان، من البصريين، صاروا إلى جواز ترك الصرف ضرورة " 

   " إليهم من المحققينتبعًا للكوفيين؛ وهم من أآابر أئمة البصريين والمشار 
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هذا يبطل بحذف الواو من هو في  أما قولهم يؤدي ترك الصرف إلى الفرع؛ قلنا" وأجاب عن آلمات البصريين فقال 
لم،     " فبيناه يشري " قوله  ر مس اس بحذفها غي خصوصًا على أصل البصريين فإن الواو عندهم أصلية؛ وقولهم ال التب

د الض  و، بتأآي بس  فإنك إذا قلت غزا ه ذلك يحصل الل بس، وآ واو حصل الل إذا حذفت ال مير المتصل بالمنفصل، ف
بصرف ما ال ينصرف فإنه يوقع لبسًا بين المنصرف وغيره، ومع هذا وقع اإلجماع على جوازه فإن قالوا الكالم هو  

ه   الذي يتحصل القانون به دون الشعر، وصرف ما ال ينصرف ال يوقع لبسًا بين ما ينصرف وبين ما ال ي نصرف ألن
انون        ه الق ذي يتحصل ب ال يلتبس ذلك في اختيار الكالم، قلنا وهذا هو جوابنا عما ذآرتموه، فإنه إذا آان الكالم هو ال
ار   فترك صرف ما ال ينصرف في الضرورة ال يوجب لبسًا بينهما، إذ ال يلتبس ما ينصرف وما ال ينصرف في اختي

   " الكالم
 

 صريينوأطال الكالم في الرد على الب
 
 الفعل يعرب ال أن الضرورة في أفيجوز فقال عنه يجب لم سؤاًال البصريين أصل على تذآرته في الفارسي أورد وقد

ان األصل ألن المضارع، ه آ ا يعرب ال أن في ان آم ي األصل آ م ف إذا ينصرف ال أن االس م ف ه ل ه تعرب ى رددت  إل
ه  ذلك على واستشهد رةالضرو في الصرف إلى االسم رددت آما الضرورة في األصل اليوم "  بقول  ونحو "  أشرب  ف
ف،  مجرى  الوصل في أجريت يكون أن يجوز ألنه قاطع، بدليل فليست األبيات أما قيل"   ذلك  في  النظر  وبقي  الوق
  يعرب ال أن يجوز هل
 
ه  يجب ولم قاله ما هذا ال  عن ه  الشاطبي  ق ى  إشكال  وآأن ه  يظهر  الجواب  لكن  البصريين،  مذهب  عل أد  عن  نظر  نىب

  انتهى
 

ن  عامر أبي ابن عنه اهللا رضي الصحابي مرداس بن للعباس سبعة أبيات من البيت وهذا ة  ب ن  حارث د  ب ن  عب  عبس  ب
 في  بيانه يأتي آما الشاعرة الصحابية الخنساء وأمه بيسير، مكة فتح قبل أسمل سليم بن بهثة بن الحرث بن رفاعة بن

  ترجمتها
 

ا أعطى           وآان عباس هذا من المؤلفة قلوب ى أهله ين إل بايا حن لم من رد س ه وس هم ولما فرغ رسول اهللا صلى اهللا علي
زام،          ن ح يم ب ة، وحك ه معاوي فيان وابن ا س أعطى أب ومهم، ف م ق ألف به ألفهم ويت راف يت انوا أش وبهم، وآ ة قل المؤلف

 - وان بن أميةوالحارث بن الحارث بن آلدة، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وصف
ن              -وآل هؤالء من أشراف قريش  ة ب فيان المجاشعي التميمي، وعيين ن س د ب ن محم ال ب ن عق ن حابس ب واألقرع ب

اًال من           ة رج ر، وأعطى دون المائ ة بعي حصن الفزاري، ومالك بن عوف النصري؛ أعطى آل واحد من هؤالء مائ
  " المتقارب" نبي صلى اهللا عليه وسلم قريش، وأعطى عباس بن مرداس أباعر، فسخطها وقال يعاتب ال

 
  د بين عيينة واألقرع      أتجعل نهبي ونهب العبي

 
  يفوقان مرداس في مجمع    وما آان حصن وال حابس  

 
  ومن تضع اليوم ال يرفع     وما آنت دون امرئ منهما 

  فلم أعط شيئًا ولم أمنع     وقد آنت في الحرب ذا تدرإ 
 

  وائمه األربععديد ق    إال أفائل من حربة  
 

  على المهر في األجرع    وآانت نهابًا تالفيتها  بكري 
 

 إذا هجع الناس لم أهجع     وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
 
درأ  " و  -وآان يدعى فارس العبيد  -، بالتصغير اسم فرس العباس " العبيد " الغنيمة و "  النهب  " ، تفعل بضم   " ت

ال في    التاء وفتح العين مهموز، من الدرء وه دفع؛ ق وة      "  " الصحاح  " و ال درإ أي ذو عدة وق ولهم السلطان ذو ت وق
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دفع   ه  "  على دفع أعدائه عن نفسه وهذا اسم موضوع لل يئًا    " وقول م أعط ش م       " فل ائًال، أو ل يئًا ط م أعط ش خ، أي ل إل
اة    سينأعط شيئًا أستحقه وهو المائة، ولم أمنع من اإلعطاء ألني أعطيت بعضًا، قيل آان أعطي خم ه النح واستشهد ب

ن   "  األفائل " على حذف الصفة لئال يلزم التناقض و  جمع أفيل بالفاء، آالفصيل وزنًا ومعنى، وقال األصمعي هو اب
 سبعة أشهر أو ثمانية ويجمع على إفال أيضًا بكسر الهمزة

 
ن إسحاق    ا   " وهذه رواية سفيان بن عيينة، وروى ابن عقبة واب ل أعطيته تيعاب " ذا في  آ " إال أفائ د    " االس ن عب الب

ال              ى رضي وق أعطي حت انه، ف ي لس وا عن ال اقطع لم ق ه وس ي صلى اهللا علي البر فلما أنشد هذه األبيات بين يدي النب
 سفيان بن عيينة أتمها له مائة

 
ي      " وقال ابن أبي اإلصبع، في تحرير التحبير قال لعلي  انه عن ي اقطع لس ا عل ه ف     "  ي ده وخرج ب ى ي ال  فقبض عل ق

ا أحببت   ال   أقاطع أنت لساني يا أبا الحسن؟ فقال إني لممض فيك ما أمرت؟ ثم مضى به إلى إبل الصدقة فقال خذ م ق
شرح " وفيه روايات أخر حكاها السيوطي في "  وقول علي رضي اهللا عنه أحسن مواربة سمعتها في آالم العرب " 
  شواهد المغني" 
  
ًا       الحصاة التي يرمى به  " المرداس" و  ال إن مرداس أ شارح اللب حيث ق ا في البئر لينظر هل فيها ماء أم ال وأخط

 هذا هو رأس الخوارج وآنيته أبو بالل، وحكى رواية األبيات للصحابي بقيل
 

  وهو بعده، وأنشد
 

  الشاهد الثامن عشر
 

 يلم ال يشقه ال برقًا لك يا  بالتهم برق الليلة أرقني
 

ة " التهم " ح التاء في المنسوب إلى بفت" تهام " قال الشارح وآذا  د أن   بمعنى تهام ام   " األلف  " يري الفتح   -في ته  -ب
اء ألنك إذا آسرتها قلت              تح الت د بف ا قي ن، وإنم ى يم ان إذ هو منسوب إل  عوض من إحدى ياءي النسب؛ آما في يم

 دًال، فاأللف من لفظها وليست ب -بالكسر  -تهامي بتشديد الياء ألنه منسوب إلى تهامة 
 

د وضع موضع        "  شرح فصيح ثعلب " قال المرزوقي في  ًا ق ة، واألصل تهمي ألن تهم رجل تهام أي من أهل تهام
 تهامة، لكنهم حذفوا إحدى ياءي النسبة وأبدلوا منها ألفًا؟ وأنشد هذا البيت عن أبي علي الفارسي

 
ام عوض من         فإن قلت فإن في تهامة ألفًا، فلم "  " الخصائص " وقال ابن جني في  ذه األلف في ته ى أن ه ذهبت إل

ة وأصاروها        إحدى الياءين لإلضافة، قيل قال الخليل في هذا وا صيغة تهام أنهم آف ل، وآ آأنهم نسبوه إلى فعل أو فع
د جاء       " تهم " أو  " تهم" إلى  ه ق م يقطع بأحدهما ألن ، ثم أضافوا إليه فقالوا تهام وإنما مثل الخليل بين فعل وفعل ول
العمل في هذين المثالين جميعًا، وهو الشام واليمن، وهذا الترخيم الذي أشرف عليه الخليل ظنًا قد جاء به السماع  هذا 

   " نصًا، أنشدنا أبو علي قال أنشد أحمد بن يحيى
 

 أرقني الليلة برق بالتهم البيت
 

ي    ري، ف د البك و عبي ال أب تعجم  " وق ا اس م م تهم "  " معج ه، " ال ه وثاني تح أول د  بف ي وأنش ن األعراب ه اب  قال
 أرقني الليلة برق بالتهم  البيت

 
دارج ذات عرق؛       -بكسر أوله  -تهامة " ثم قال  ل نجد م أرض طرفها من قبل الحجاز مدارج العرج، وأولها من قب

   " تهم الدهن وتمه، إذا تغيرت رائحته  وسميت تهامة لتغير هوائها، من قولهم
 

اة   "  " اريشرح البخ" وقال ابن حجر في  وتهامة اسم لكل ما نزل من بالد الحجاز، سميت بذلك من التهم بفتح المثن
تهم مصدر من      "  والهاء، وهو شدة الحر ورآود الريح وقيل تغير الهواء  اال إن ال اموس ق لكن صاحب الصحاح والق



 66

ال       مكة شرفها اهللا تعالى أرض ال -بالكسر  -وتهامة  " تهامة وبينه صاحب القاموس فقال م ق م الجوهري ث د، ووه بل
الفتح   -والتهمة  ا مصدران من               -ب التهم، آأنهم ى البحر آ ة، وبالتحريك األرض المتصوبة إل ة في تهام دة، ولغ البل

 تهامة ألن التهائم متصوبة إلى البحر،
 
ه بالتضعي    "  أرقني " و  رح، ونعديت اب ف ك   " ف و أسهرني، من األرق بالتحريك وهو السهر بالليل، وفعله من ب ا ل ي

ه            " برقًا  ز، وفي ًا تميي ب؛ وبرق ذا الترآي تغاثة نحو ه اب االس تعجب من البرق واستعظام له؛ وقد شرح الشارح في ب
ا               تاق، وإنم ي مش اقني الشيء أي جعلن ال ش ه، يق نفس إلي زاع ال ى الشيء ن التفات من الغيبة إلى الخطاب والشوق إل

  "الرجز" رض تذآر بالبرق وميض ثناياها فلم تأخذه سنة، آما قال الشاعر جعله البرق مشتاقًا ألن حبيبته في تلك األ
 

 تقطع الحديث باإليماض     جارية في رمضان الماضي 
 

  وقال المتنبي
 

 وذيا الذي قبلته البرق أم ثغر     أذا الغصن أم ذا الدعص أم أنت فتنة 
 

  وأستحسن قول ابن نباتة المصري
 

 الدجى، والشيء بالشيء يذآر تذآرت لما أن رأيت جبينها  هالل
 

رق، و   " يشقه  "وفاعل  اء  " ضمير الب م " مفعول وهو ضمير من الشرطية      " اله اللوم     " وال يل ول، من اء للمفع بالبن
ن، ووجود     ه            " ال " وهو العذل جواب م ع جزاء يجوز جزم إن المضارع المنفي بال إذا وق ع الجزم ف ة ال يمن النافي

الى    "  يسمعوا دعاءآم  إن تدعوهم ال " آقوله تعالى ه تع فمن  " ويجوز رفعه، لكن يجب اقترانه حينئذ بالفاء نحو قول
  " يؤمن بربه فال يخاف بخسًا

 
  " الرجز" وأورد ابن األعرابي في نوادره بعد هذين البيتين ثالثة أبيات أخر ولم يعز الشعر ألحد، وهي 

 
  عتم  آأن في ريقه إذا ابتسم    ما زال يسري منجدًا حتى 

 
 بلقاء تنفي الخيل عن طفل متم

 
تم  " من أنجد إذا ذهب إلى النجد، والنجد آل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد و "  منجد  "و دخل  "  ع

بالتشديد،   " الريق " في العتمة، والمشهور أعتم باأللف، والعتمة بالتحريك الثلث األول من الليل بعد غيبوبة الشفق و 
يء  ل ش ق آ ه و  وري اء " أول واد و   "  البلق اض وس و بي ق، وه ا البل ي فيه رس الت ي " الف رد و "  تنف ل " تط "  الخي

 مفعوله وعن متعلق بتنفي
  الولد الذي يولد لتمام مدته  -بفتح التاء  -" المتم " و  

 
  " البسيط" وهذا البيت مثل بيت أوس بن حجر في وصف البرق وهو 

 
  ب أبلق ينفي الخيل رماحأقرا  آأن ريقه لما عال شطبا  

 
ول ينكشف      " األقراب" مسترقه ليس بمعظمه و "  ريقه "  " ابن السكيت " قال شارحه  جمع القرب وهو الكشح يق

 البرق آما يرمح األبلق فيبدو بياضه
 

  وأنشد بعده، وهو
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  الشاهد التاسع عشر

 
 بلقاحها مولعًا ثماني يحدو

 
ان     لم يصرف في الشعر" ثماني " على أن  ع، وآ شذوذًا، لما توهم الشاعر أن فيه معنى الجمع ولفظه يشبه لفظ الجم

 القياس أن يقول ثمانيًا
 

ه   " ثماني " قال ابن السيد في  اه، ألن لغتان الصرف ألنه اسم عدد وليس بجمع، ومنع الصرف ألنه جمع من جهة معن
ى    عدد يقع للجمع، بخالف يمان وشآم، ألنه غير جمع وفيه جمع، فإن س ه معن وغيره قالوا إنه شاذ، توهم الشاعر في

  الجمع فلم يصرفه ولم يقل أحد إنه لغة
 

ي  اب " وف واهد الكت يبويه " شرح ش ال س و  " للنحاس ق دثني أب ذاري ح ة ح اني بمنزل عراء ثم ل بعض الش د جع وق
ذا األعرا       ول إن ه ا الحسن يق ون وسمعت أب وهم أن    الخطاب، أنه سمع العرب ينشدون هذا البيت غير من ط وت ي غل ب

 توهم أن الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها  أي"  ثماني جمع على الواحد وتوهم أنه من الثمن 
 

ة،                  ال حذاري في جمع حذري ا يق اني آم ال ثم م جمع فق ة ث ة آحذري وهم أن واحد ثمني ه ت نتمري آأن وقال األعلم الش
ذال    -وب، نحو يمان والحذرية، والمعروف صرفها على أنها اسم واحد أي بلفظ المنس بكسر الحاء المهملة وسكون ال

  المعجمة وتخفيف المثناة التحتية قطعة غليظة من األرض
 

  وهذا المصراع صدر، وعجزه
 

  حتى هممنا بزيغة اإلرتاج
 

 وقبل هذا البيت
 

 علقن فوق قويرح شحاج   آأن أصل رحالها وحبالها 
 

ن أي     وهذان البيتان من قصيدة البن ميادة، آ اني أت ارح، يحدو ثم ما قال السيرافي شبه ناقته بسرعتها بحمار وحش ق
ر اإلنسان، ال تمكن الفحل        وان غي يسوقها مولعًا بلقاحها حتى تحمل، وهي ال تمكنه فتهرب منه؛ ألن األنثى من الحي

ر،       "  الرحال " إذا حملت و  اع، ومرآب للبعي ل من وعاء للمت د للرحي وحلس ورسن    جمع رحل، وهو آل شيء يع
ة      " النون " بالبناء للمفعول، و " علقن " وضمير رحالها للنافة و  ال، واآتسب المضاف الجمعي ضمير الرحال والحب

ويرح  " من المضاف إليه ألنه يصح سقوطه و  ا          "  الق نانه، وإنم ذي انتهت أس افر ال ارح، وهو من ذي الح مصغر ق
ة   -" الشحاج  " ينتهي أسنانه في خمس سنين، والتصغير للتعظيم و ال   -بفتح الشين المعجمة وتشديد الحاء المهمل ، ق

بمعنى يسوق، وفاعله ضمير   " يحدو" هو الحمار الوحشي؛ وهو بدل من قويرح أو عطف بيان و "  الصحاح  " في
دود محذوف و    ع  " الشحاج، والجملة صفة له وأراد بالثماني أتنه ولهذا حذف التاء منه، أو ألن المع ع    "المول من أول

 آسحاب ماء الفحل في رحم الناقة "اللقاح " بالشيء بالبناء للمفعول، فهو ملع به بفتح الالم، أي أغرى به وعلق به و 
 

ول يحدو            -بفتح الالم وبكسرها  -اللقاح "  المصباح " وفي  ة لق ى غاي ا وحت ى، أي أحبله ذآر واألنث ح ال اسم من ألق
الغين   -بفتح الزاي المعجمة  -، " الزيغة " ولم يفعله و  وهم بالشيء من باب قتل، إذا أراده وسكون المثناة التحتية وب

أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على ماء الفحل يريد   -بالكسر  -" اإلرتاج " المعجمة، مصدر زاغ يزيغ، أي مال و 
ا   أن هذا الحمار عدا خلف أتنه ليلقحها ويرآبها حتى تحبل، فهربت منه، فكأنه سا قها سوقًا عنيفًا حتى همت بإسقاط م

اح                ى اللق ار الشديد الحرص عل ذا الحم رتبط به ة م ذه الناق ام ه ان زم ه، وآ ة وإزالق أرتجت عليه أرحامها من األجن
  بأتنه، فهي تعدو بعدوه، وهذا غاية في سرعة الناقة
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م  وسكون الموحدة وبا -بكسر الراء المهملة  -والربقة " بربقة اإلرتاج  " وروى لقاف أراد به العقد، ألنها إذا أغلقت ف
أي عقد اإلسالم وأصل الربقة " فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه " الرحم على ماء الفحل فكأنها ، عقدته ومنه الحديث 

دير مضاف            -بالكسر  -واحد الربق  د من تق ة والب بهم، الواحدة من العرى ربق ه ال ، وهو حبل فيه عدة عرى تشد ب
در        على هذه ال م تق ى ل رواية، أي حتى هممن بحل ربقه اإلنتاج، يعني أرتجت هذه األتن وانحلت من شدة الجري حت

  أن تضبط ما في أرحامها
 

ى            ا حت ا بلقاحه ع راعيه ًال أول ال وصف إب ه في وصف راع فق ولم يقف األعالم الشنتمري على البيت األول فظن أن
 في بطونها من األجنةلقحت، ثم حداها أشد الحداء حتى همت بإسقاط ما 

 
ن         " ابن مبادة " و  ن عوف ب رة ب ي م د وهو من بن هو أبو شراحيل وقيل أبو شرحبيل واسمه الرماح، آشداد بن يزي

ل     " آتاب الشعراء " سعد بن ذبيان، رهط الحارث بن ظالم، آذا في  ة، وقي د بربري البن قتيبة وميادة أمه، وهي أم ول
 ة وفي ذلك يقولصقلبية، وآان هو يزعم أنها فارسي

 
  أنا ابن أبي سلمى وجدي ظالم  وأمي حصان حصنتها األعاجم

 
  أليس غالم بين آسرى وظالم  بأآرم من نيطت عليه التمائم

 
ادة، فسميت       ا لمي ال إنه ا فق وسبب تسميتها أنه لما أقبلوا بها من الشام نظر إليها رجل وهي ناعسة تتمايل على بعيره

 به وغلب عليها
 

ادة ن مي م     واب ن الحك ه م عراء، ول ابة الش اس، ومس اة الن ًا لمهاج ر طالب ًا للش ان متعرض ه آ دم فصيح، لكن اعر مق ش
 الخضري مهاجاة ومناقضات آثيرة وأراجيز طويلة، وقد أدرك الدولتين

 
ن                  د الواحد ب د وعب ن يزي د ب ة الولي ي أمي ى زمن المنصور، ومدح من بن ك، وبقي إل د المل آان في أيام هشام بن عب

 مان، ومن بني هاشم أبا جعفر المنصور وجعفر بن سليمان ولما قال من قصيدةسلي
 

 فضلنا قريشًا غير رهط محمد  وغير بني مروان أهل القبائل
 

دمت آل   قال له إبراهيم بن هشام أأنت فضلت قريشًا؟ وجرده وضربه أسواطًا ولما سمع البيت الوليد بن يزيد قال له ق
ا       ا آنت ي ال م ا؟ ق د علين ك       محم ر ذل ه يكون غي ؤمنين أظن ر الم ى          أمي دم عل اس ق ي العب ى بن ة إل ا أفضت الخالف فلم

ا    دها لم المنصور فمدحه، فقال له لما دخل عليه آيف قال لك الوليد؟ فأخبره، فجعل يتعجب، ولم يعد إلى المنصور بع
 الست والثالثين بعد المائةرأى قلة رغبته في مدائح الشعراء، ونزارة ثوابه لهم وتوفي في صدر خالفته في حدود 

 
  وبنو ذبيان تزعم أن ابن ميادة آخر الشعراء الذين يستشهد بأشعارهم

 
 روى أبو داوود الفزاري أن ابن ميادة وقف يومًا في الموسم ينشد

 
  لو أن جميع الناس آانوا بتلعة  وجئت بجدي ظالم وابن ظالم

 
 جماجملظت رقاب الناس خاضعة لنا  سجودًا على أقدامنا بال

 
م           ك منك فل ذبت واهللا، وآذب سامع ذل ذه الصفة؟ آ والفرزدق واقف عليه متلثم، فقال له يا ابن يزيد، أنت صاحب ه

 يكذبك قال فمن يا أبا فراس؟ قال أنا أةلى به منك قال
 

  لو أن جميع الناس آانوا بتلعة  وجئت بجدي دارم وابن دارم
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 دامنا بالجماجملظلت رقاب الناس خاضعة لنا  سجودًا على أق

 
 فأطرق ابن ميادة ولم يجبه، ومضى الفرزدق وانتحلها

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  الشاهد العشرون

 
  أشدي واجتمعت بلغتها

 
 له الفعل تأنيث بدليل وله واحد ال جمع أو قياس، غير على شدة جمع"  شد"  أن على

 
ه    آان س يقول واحده شدة، وهو حسن في المعنى أل"  " الصحاح  "وفي  نه يقال بلغ الكالم أشده، ولكن ال يجمع فعل

 - على أفعل، وأما أنعم فإنما هو جمع نعم بالضم ضد البؤس وقيل هو جمع شد بالفتح نحو آلب وأآلب وقيل جمع شد
ل               -بالكسر  ه من لفظه مث ل هو جمع ال واحد ل ا بمسموعين، وقي اس وليس ولين قي ذين الق مثل ذئب وألذؤب وآال ه

   " وقيل هو ليس بجمع وإنما هو مفرد جاء على صيغة الجمع مثل آنك، وهو األسرب وال نظير لهما محاسن ومشابه،
 

وهذا قول أبي زيد وحكى في همزته الضمة لغة في فتحها، ومعنى األشد القوة وهو ما بين ثماني عشرة سنة وثالثين 
  " الوافر" وقيل إلى أربعين، أو إلى خمسين قال سحيم بن وثيل 

 
 مسين مجتمع أشدي  ونجذني مداورة الشؤونأخو خ

 
ًا،        " عمدة الحفاظ  "وفي  ان قوي د شد يشد شدة إذا آ ل، وق للسمين هو جمع شدة بمعنى القوة والجالدة في البدن والعق

 وأصل الشدة العقد القوي، وشددت الشيء قويت عقده، وأشد يستعمل في العقل وفي البدن وفي قوى النفس
 

بتأنيث الفعل لكون أشد جمعًا محل بحث؛   -" شرح المفصل " تبعًا البن الحاجب في  -ح المحقق هذا واستدالل الشار
ًا،          ه جمع اه ال لكون ار معن ه باعتب فإن أهل التفسير واللغة أجمعوا على تفسيره بالقوة، فيحتمل أن يكون تأنيث الفعل ل

أليف     اه ت ع معن إن الجم يغته، ف ل وص ادة الفع تدل بم ي أن يس ان ينبغ ألف    وآ و ت ه وه اع مطاوع رق، واالجتم المتف
 المتفرق، فال يتصور معناه إال بين متعدد، وال يكون االجتماع من شيء واحد على أن الرواية

 
  بلغتها مجتمع األشد

 
  بالخطاب ال يتكلم

 
  " الرجز" وهو من أرجوزة ألبي نخيلة مدح بها هشام بن عبد الملك، منها 

 
  خدى أحسن التخديوقلت للعيس اعتلي وجدي  فهي ت

 
  قد أدرعن في مسير سمد  ليًال آلون الطيلسان الجرد

 
  إلى أمير المؤمنين المجدي  رب معد وسوى وعد

 
  ممن دعا من أصيد وعبد  ذي المجد والتشريف بعد المجد

 
  في وجهه بدر بدا بالسعد  أنت الهمام القرم عند الجد
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  بلغتها مجتمع األشد  فانهل لما قمت صوب الرعد

 

 الجد " و ارتفعي"   اعتلي"  و عيساء والمؤنث أعيس المذآر مفردة شقرة، بياضها يخالط البيض اإلبل"  العيس"  و
اد  - بالكسر -"  ي االجته ور، ف ول األم د تق ي ج ر ف د األم اء ،"  تخدى " و بالضم يج ة بالخ تح المعجم دال وف  ال

 - ، " السمد"  و بقوائمه وزج أسرع خديًا يخدي لبعيرا خدى من التاء منه حذفت تسرع، أي تتخدى، أصله المهملة،
اموس  وفي  جدت  سيرها  في اإلبل وسمدت"   الصحاح"  في ، - الميم سكون المهملة السين بفتح  أي السرمد  هو  الق

ال "   االدراع"  و سرمداً  أي سمدًا لك هو يقال الدائم، الطويل بس  افتع درع  ل رأة  قميص  وهو  ال "   الطيلسان  " و الم
ق، "  الجرد"  و للمهابة أسود لونه العجم، لباس نم ال  الخل وب  يق ه  أجدى  من  فاعل  اسم "   المجدي "  و جرد  ث  علي

تح  - والجدوى  الجداء  من  آثيرًا، عطاءًا أعطاه بمعنى يم  بف ا  الج ذي  المطر  وهو  ، - فيهم ل  أقصاه،  يعرف  ال ال  وقي
 عدنان بن معد وهو لعربا أبو"   معد"  و ومستحقه مالكه شيء آل ورب العام المطر

 
 من لنفسه دعا من سيد هو أي دعا، لمن بيان"  إلخ أصيد من"  وقوله  " معد سوى"  لقوله بيان"  دعا ممن"  وقوله
  الملك"   األصيد"  و وسوقة ملك

رم "  و الشجاع والسيد الهمة العظيم الملك"   الهمام"  و الخطاب إلى الغيبة من التفات"  الهمام أنت"  وقوله  - " الق
الفتح  يد،   - ب رم  الفحل  وأصله  الس ول  الهزل،  ضد  - بالكسر  - " الجد "  و يرحل  وال يرآب  ال المك  - يجد  جد  تق
   – بالكسر

ا "  وروى للفاعل، بالبناء"  بلغتها"  وقوله اء "  بلغته ا  " أيضاً  وروى أيضًا،  والتشديد  للمفعول  بالبن اء "  طوقته  بالبن
ول ديد للمفع ًا، والتش وق أيض ي والط ق حل ل العن ا وآ تدار م يء؛ اس ه بش ه وتطوق ا"  وضمير لبس ة"  بلغته  للخالف
ا  باإلضافة  تضر  وال المخاطب،  ضمير  من  حال فاعل اسم"  مجتمع " و ذهنًا المعهودة ة  ألنه ذا  وظهر  لفظي  أن به
اهد البيت ى الش ر عل ه، غي م واهللا أخرى، أرجوزة من يكون أن ويحتمل وجه ىبم"  انهل"  و أعل ان إن سال عن  آ

تح  الخالفة بأمر قمت لما إنك يريد  الفوقية بالمثناة الصوت آان أن ارتفع، وبمعنى الموحدة، بالباء الصوب واب  انف  أب
 الخير

 نصحوني الناس أن تذآرت ثم فيها، أسأله أن وهممت آخرها إلى أتيت حتى قرأتها قال نخيلة أبا أن"  األغاني"  وفي
ائه  على أقبل فرغت فلما يسأله، من يحرم فإنه شيئًا أسأله ال أن على ال  جلس ي  الشيخ  من  أشعر  السعدي  الغالم  فق  أب
 إليه، الدالية األرجوزة هذه نقل السفاح إلى الخالفة أفضت ولما جائزته أتتني أيام بعد آان فلما وخرجت العجلي النجم
 السفاح إلى منسوبة ديوانه في اآلن إلى فهي

ال  األغاني  في  آذا آنيته ال الشاعر اسم المعجمة، الحاء وفتح لنونا بضم"  نخيلة أبو"  و ن  وق ة  اب ر،  اسمه  قتيب  يعم
 سعهد،  بن آعب بن حمان بني من وهو العرماس، وأبا الجنيد أبا ويكنى نخلة جنب إلى ولدته أمه ألن نخيلة أبا وآنى

اك  فأقام الشأم إلى فخرج ه،نفس عن أبيه فنفاه ألبيه عاقًا وآان  - الميم وتشديد المهملة بكسر - ى  هن أبوه،  أن إل م  مات  ث
 شعره ومن بالكثير ليس قصيد وله الرجز، شعره على األغلب وآان عليه مطعونًا نسبه، في مشكوآًا وبقي عاد

 بسيد يظفرون لو سيد إلى  لحاجة سودوك بقوم وإن

أم  إلى خرج ولما لمة  اتصل  الش ن  بمس د  ب ك  عب ه،  وأحسن  فاصطنعه  المل ى  وصله وأ إلي اء  إل داً  الخلف د  واح  واحد،  بع
ي  بشاعر نفسه ولقب العباس، بني إلى انقطع الوفاء قليل ذلك بعد وآان فأغنوه له واستماحهم اء  فمدح  هاشم،  بن  الخلف

 عيسى بخلع فيها يغريه أرجوزة المنصور في قال أن على طمعه فحمله طامعًا، وآان أمية بني وهجا العباس بني من
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ر  أبو فوصله المهدي، محمد البنه العهد وبعقد موسى بن ألفي  جعف م،  ب ره  دره  ففعل  عيسى،  بحضرة  ينشدها  أن وأم
 وجهه وسلخ فذبحه خراسان، طريق في فأدرآه له مولى طلبه في وبعث منه، فهرب عيسى فطلبه

 وهو بعده، وأنشد

  الشاهد الحادي والعشرون

 بالكرور الصواريين جذب

فينة والصاري       " صراء" جمع " الصراري " على أن  ذي يجري الس وهو جمع صار بمعنى المالح، وهو السفان ال
ه جمع فاعل،              اس مطرد ألن ى صوار قي ه عل اء، وجمع الم بالي ل ال بالصاد والراء المهملتين على وزن القاضي معت

ى صراء؛ إذ جمع     ى     "فاعل  " اسمًا ال وصفًا، بخالف جمعه عل الم عل ل ال ال  " المعت ادر، نحو جان   " فع اء،   ن وجن
وغاز وغزاء، وقار وقراء، ولما شابه صراء وزن المفرد نحو زنار وآالب جاز جمعه على فعاعيل نحو صراري،   

 آما تقول زنابير وآالليب، ثم جمع الصراري جمع تصحيح فقيل الصراريون هذا تقرير آالم الشارح
 

ء مفردًا جمعه صراري، أال ترى أن فعاًال األشبه أن يكون صرا"  " اإليضاح الشعري " وقال أبو علي الفارسي في 
ذا يكون الصراء آالصارى      جمعًا آشهاد ولم نعلمه جاء مكسرًا آما جاء تكسير فعال نحو جمال وجمائل ى ه   " وعل

 وآال هذين القولين خالف المنقول والمسموع
 

شرح  " واليقي، وابن السيد في   ، والج " شرح شواهد إصالح المنطق" آابن السيرفي في  -أما األول فقد نقل الثقات 
اب   "و " الصحاح  " ، وصاحب  " شواهد أدب الكاتب    اموس  " و " العب ل الصاري،      -" الق رد مث أن الصراري مف

 وأن جمعه الصراريون، وأنشدوا له هذا البيت، وأن جمع الصاري الصراء آقوله
 

 إشراف مردي على صرائه
 

ي المضعف   " الصراري  "فيكون  ادة الثالث اموس       " الصاري  " ، و من م ل إال أن صاحب الق ي المعت ادة الثالث من م
ذي يجمع            ا ال ل، وإنم ى فعالي اعًال ال يجمع عل ًا للصاري، مع أن ف أساء حيث أورد الصراري في المعتل أيضًا جمع

 نحو جبار وجبابير -بالفتح والتشديد  -" فعال " بالضم والتشديد آما مر، أو  " فعال" عليه 
 

ى       وزنة فعال  ا، فيكون في األصل منسوبًا إل " صرارة  " غير موجودة في أوزان المفردات من أبنية سيبويه وغيره
اب اسم واد بالحجاز   " صرار " وهو اسم نهر، والذي لم يحج، والذي لم يتزوج؛ أو إلى   بدون هاء وهو آسحاب وآت

 " البسبيط" وأما الثاني فقد قال الفرزدق 
 

 ه  لو يستطيع إلى برية عبراترى الصراري واألمواج تضرب
 

 " البسيط" وقال خليفة بن حمل الطهوي أيضًا 
 

 ترى الصراري في غبراء مظلمة  تعلوه طورًا ويعلو فوقها تيرا
 

رتين             ردًا م ه مف ع إلي اني رج ت الث ي البي رات، وف الث م ردًا ث ت األول مف ي البي ه ف مير إلي ع الض د رج  فق
 " البسيط" بيبته بها، من قصيدة وقال القطامي، في وصف غواص درة شبه ح

 
  حتى إذا السفن آانت فوق معتلج  ألقى المعاوز عنه ثمت انكمتا

 
 في ذي جلول يقضي الموت صاحبه  إذا الصراري من أهواله ارتسما
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كري       عيد الس و س ه أب ارح ديوان ال ش موا ق ال ارتس ا لق ا زعم ًا آم ان جمع ول آ الح، والصراء  " ف والصراري الم

  " الواحد صارالمالحون، و
 

 وأورد الحريري في درة الغواص البيت الثاني وزعم أنه يصف فلكًا
 
 -بالكسر  -جمع معوز   -بالفتح  - " المعاوز" اسم فاعل من اعتلجت األمواج التطمت واضطربت و "  المعتلج  "و 

، وفاعله ضمير الغواص في " ى ألق" مفعول " المعاوز " ، وهو الثوب الخلق الذي ال يتبدل، ألنه لباس المعوزين و 
  معطوف على ألقى، وضميره آضميره" انكتم " بيت قبله و 

 
جمع جل، وهو معظم الشيء،      "  الجلول " متعلق بانكتم، أي توارى في ماء آثير عظيم و  "في ذي جلول " وقوله 

بالسين المهملة  -" االرتسام " ، بمعنى الشراع، يعني ماء فيه سفن لها شرع و  -بفتح الجيم  -وقيل الجلول جمع جل 
واج           تالطم األم وال ب م األه اهد عظ ين ش وذ ح ا وع الح دع ول إن الم دعاء يق وذ وال ر والتع  التكبي

 " الرجز" وبيت الشاهد من أرجوزة للعجاج يصف فيها سفينة وقبله 
 

  أليا ينائيها من الجئور  جذب الصرارين بالكرور
 

 من حيال الطور إذ نفحت في جلها المسجور  حدواء جاءت
 
زة     -" الألي  " الم وسكون الهم زع الخافض أي بألي و           -بفتح ال ى ن بطء والشدة، وهو منصوب عل ا  " ال "  ينائيه

أي، وروى     ا " يباعدها من الن ه و       " يثانيه اه إذا عطف ون من ثن ة والن ور  " بالمثلث مصر جار، إذا عدل عن     "  الجئ
 لضم، لكن همز عينه على مقتضى القاعدةالقصد، وهو مصدر سماعي جاء على فعول با

 
 "وابن السيد البطليوسي في " شرح شواهد إصالح المنطق " ولم أر من نبه على هذا المصدر غير ابن السيرافي في 

ذلك الجواليقي في     " شرح شواهد أدب الكاتب  ت، وآ " شرح أدب الكاتب أيضًا و    " ، وآالهم نبها عليه في هذا البي
ال    "  آتاب النبات " ، قال أبو حنيفة في  -بالفتح  -ل، واحدها آر الحبا"  الكرور  يظ من الحب قال أبو خيرة الكر الغل

ا  " فاعل  " جذب  " وقال الطوسي هو حبل يكون من جلود وغيرها وأنشد هذا البيت و  ذه    "  ينائيه ول إذا عدلت ه يق
ة هبت و    " نفحت  " ومشقة و  السفينة وجارت عن القصد لم يصرفها المالحون عن ذلك إال بعد بطء " بالحاء المهمل

يم   -" الجل  دم و      -بفتح الج ا تق يم     - "المسجور  " الشراع، آم ة والج ال في        -بالسين المهمل ال ق ذي شد بالحب " ال
  " الكامل " اللؤلؤ المسجور المنظوم المسترسل، قاله أبو عبيد وأنشد للمخبل السعدي  " العباب

 
  عيني فماء شؤونها سجم  وإذا ألم خيالها طرفت

 
 آاللؤلؤ المسجور أغفل في  سلك النظام فخانه النظم

 
ح            " نفحت  " فاعل  " الحدواء  "و  ي تحدو السحاب، أي تسوقها، وهي ري ريح الت ين، وهي ال دال المهملت بالحاء وال

بكسر  -ه وإزاؤه، وهي ناحيت"  حيال الطور " جبل، والريح التي تجيء من قبله هي الشمال و "  الطور " الشمال و 
  " من بالد الطور " ، يقال قعد حياله وبحياله أي بإزائه وروى -الحاء المهملة، وبالمثناة التحتية 

 
ه      " العجاج " و  ال ل ان يق اسمه عبد اهللا وآنيته أبو الشعثاء، وتقدم نسبه في ترجمة ولد رؤبة في الشاهد الخامس، وآ

 " الرجز" له عبد اهللا الطويل، ولقب بالعجاج لقو
 

  حتى يعج عندها من عجعجا
 

 وهو أول من رفع الرجز وجعل له أوائل وشبهه بالقصيد
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 وأنشد بعد الكميت، وهو

 
  الشاهد الثاني والعشرون

 
 عشارا خصاًال الرجال فوق ت  رمي حتى يستريثوك ولم
 

  المعدول عن عشرة قد جاء في قول الكميت" عشار " على أن 
 

 الشرحوالمسألة مفصلة في 
 

ا         "  " درة الغواص " قال الحريري في  ه م ى عشار، وأنشد علي قًا إل اء متس ذا البن روى خلف األحمر أنهم صاغوا ه
 مجزوء الرمل" عزي إلى أنه مصنوع ومنه 

 " 
  قل لعمرك يا ابن هند  لو رأيت اليوم شنا

 
  لرأت عيناك منهم  آل ما آنت تمنى

 
  إذ أتتنا فيلق شه  باء من هنا وهنا

 
  وأتت دوسر والمل  حاء سيرًا مطمئنًا

 
  ومشى القوم إلى القو  م أحاد وأثنى

 
  وثالثًا ورباعًا  وخماسًا فاطعنا

 
  وسداسًا وسباعًا  وثمانًا فاجتلدنا

 
  وتساعًا وعشارًا  فأصبنا وأصبنا

 
 ال ترى إال آميًا  قاتًال منهم ومنا

 
ان خلف األحمر      ات ظاهرة وآ ًا بالوضع و    ودالئل الوضع في هذه األبي ة و    " شن " متهم ق  " قبيل الجيش،  "  الفيل

الفتح اسم إشارة للقريب و      -وأنثه باعتبار الكتيبة وهنا  ذر و     "  دوسر  " ب ن المن ان ب ة للنعم ة    " الملحاء " آتيب آتيب
  أيضًا آلل المنذر

 
 وترجمة الكميت قد مضت في الشاهد السادس عشر

 
بطء   "  " الكاتب شرح شواهد أدب " قال ابن السيد في  ومعنى يستريثوك يجدونك رائثًا، أي بطيئًا، من الريث وهو ال

ي      ة الت وغ الغاي ورميت زدت، يقال رمى على الخمسين وأرمى، أي زاد يقول لما نشأت نشء الرجال أسرعت في بل
وا   يطلبها طالب المعالي، ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال، فقت السابقين وأيأست الذين ر وا أن يكون ام

 انتهى"  لك الحقين 
 

ي       ي ف ن جن ة اب ي رواي ع ف ائص " ووق وت " " الخص اس    " عل ر النح و جعف ت وروى أب ع رمي  موض
 حتى أتيت خلف الرجال خالًال عشارا
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  نصاًال، واألول هو الصحيح" وروى الحريري في الدرة 

 
د   ن عب د ب ن الولي ان اب ا أب دح به ت، يم يدة للكمي ن قص ت م ذا البي ه وه روان وقبل ن م ك ب ارب" المل  " المتق

  رجوك ولم يبلغ العمر من  ك عشرًا وال نبت فيك اتغارا
 

 ألدنى خسًا أو زآًا من سنيك  إلى أربع فبقوك انتظارا
 

ذآر     ع ال ًا رفي وبعده بيت الشاهد يقول تبينوا فيك السؤدد لسنة أو سنتين من مولدك فرجوا أن تكون سعيدًا أميرًا مطاع
 أي أثغرت ولم تنبت أسنانك بعد" وال نبت فيك اتغارا " عشرين سنة وقوله ولم تبلغ 

 
اء     "  " الصحاح " في  وإذا سقطت رواضع الصبي قيل ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اتغر، وأصله اثتغر فقلبت الث

   " تاء ثم أدغمت، وإن شئت قلت اثغر يجعل الحرف األصلي هو الظاهر
  

ة     -الخسا " زآًا ألدنى خسًا أو  "وقوله  تح الخاء المعجم رد، و    -بف ا  " الف ة     - "الزآ زاي المعجم تح ال زوج،    -بف ال
نتان،    وخسا وزآا ينون وال ينون، والمعنى أنهم رجوك أن تكون آذلك ألقل ما يعبر عنه بخسا وزآا، وهو سنة أو س

ا رجوه منك وتفرسوك             ى م م عل ا دله اس م نين، فظهر للن ع س ك أرب وك أي       إلى أن سار ل ه فبق ال سنك وقل د آم عن
ات الصالة و     رون أوق م ينتظ اة ألنه ؤذنين بق ال للم ه يق ه، ومن يء إذا انتظرت وت الش ال بق ارًا " انتظروك يق " انتظ

 منصوب بقوله بقوك ألنه في معنى انتظروك انتظارًا
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد الثالث والعشرون
 
  سيبويه أبيات من وهو
 
 الجزاره نهد سابح هة  ابد أو غاللة إال
 

اب اإلضافة         ه ذآر الشارح المحقق في ب على أن المضاف يحذف مع داللة ما أضيف إليه من تابع ذلك المضاف إلي
مضاف إليه المجرور الظاهر، و  " عاللة " أن هذا مذهب المبرد، وأيده بما ذآره هناك على مذهب سيبويه، وهو أن 

م حذف الضمير وجعل         في األصل مضاف إلى ضمير  " بداهة"  ه، ث ة سابح أو بداهت دير إال عالل " بداهة  " ه، والتق
 بين المتضايقين، إلى آخر ما ذآره وسيأتي الكالم عليه هناك إن شاء اهللا تعالى

 
 وهذا البيت من قصيدة لألعشى يخاطب شيبان بن شهاب، منها

 
  وهناك يكذب ظنكم  أن ال اجتماع وال زيارة

 
  وال عطاء وال خفارةوال براءة للبري  ء 

 
  إال عاللة أو بدا  هة سابح نهد الجزارة

 
  إلى أن قال

 
 وال نقاتل بالعصي  وال نرامي بالحجارة

 
ول ل والسالح   يق زورآم بالخي ع وال ن ا ال نجتم م أنن و زعمك ذب، وه زوآم آ ا ال نغ نكم بأنن تم أنظ اآم علم إذا غزون
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ه   ه براءت ا يلحق المسيء،         غازين لكم، ومن آان بريئًا منكم لم تنفع ريء آم ، ألن الحرب إذا عظمت لحق شرها الب
 يريد أننا ننال منكم من المسيء والبريء بما تكرهون، وال نقبل منكم عطاء وال نعطيكم خفارة تفتدون بهما منا

 
ل،  خفر بالعهد من باب ضرب وفي لغة من باب ق"  " المصباح " الذمة، قال في   -بالضم والكسر  -" الخفارة " و  ت

ه  "   -بضم الخاء وآسرها     -إذا وفى به وخفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه، والسم الخفارة  ة  " وقول " إال إعال
ه      تثناء منقطع من قول اع " اس ل و     " ال اجتم زورآم بالخي ة  " أي لكن ن ة     -" العالل ين المهمل ة جري     -بضم الع بقي

رس، وأو     -بضم الموحدة   - " البداهة" التلهي و  الفرس وبقية آل شيء أيضًا، وهو من التعلل بمعنى أول جري الف
ي في       ن جن ة اب ع في رواي ديم  " الخصائص  " و " سر الصناعة    " لإلضراب ووق ذا ألحد     " بداهة  " تق ى ه و عل فه

ارح  " الفرس الذي يدحو األرض بيديه في العدو، ويروى بدله "  السابح  "الشيئين و  غ      "الق ذي بل ل ال  وهو من الخي
د  " أقصى أسنانه، يقال قروح ذو الحافر يقرح بفتحهما قروحًا انتهت أسنانه، وذلك عند إآمال خمس سنين و    -" النه

ذبح، وسميت     -بضم الجيم  -" الجزارة " المرتفع و   -بفتح النون  الرأس واليدان والرجالن، وهذا في األصل فيما ي
ه    بذلك ألن الجزار يأخذها في مقابلة ذبحها، آما  د أن       -بالضم   -يقال أخذ العامل عمالت ا يري ذا االسم عليه ، فبقي ه

  عنقه وقوائمه طوًال وارتفاعًا، فإنه يستحب في عنق الخيل الطول واللين
 

ل           دمت الخي م ق األرض، ث اء فوضعت ب دعا بطست من م وقد فرق سليمان بن ربيعة بين العتاق والهجن باألعناق، ف
ى سنبكه وهو مقدم الحافر ثم شرب وهو هجنه، وما شرب ولم يثن سنبكه جعله عتيقًا، وذلك إليها واحدًا واحدًا، فما ثن

ويستحب أيضًا أن يكون ما فوق  - ألن في أعناق الهجن قصرًا، فهي ال تنال الماء على تلك الحالة حتى تثني سنابكها
 الساقين من الفخذين طويًال فيوصف حينئذ بطول القوائم

 
  " يفالخف" قال الشاعر 

 
 شرحب سلهب آأن رماحًا  حملته وفي السراة دموج

 
ل و     " السلهب  " " و " السرحب   "و  ى الطوي ر، بمعن ى وزن جعف ا عل ة    -" السراة   " ، آالهم تح المهمل ى    -بف أعل

ر و  دموج " الظه ال   "  ال تحب قصرهما وق اقان فيس ا الس ازه، وأم دته واآتن ن ش ي بعضه م دخول بعض الشيء ف
  " تقاربالم " الشاعر

 
 له متن عير وساقا ظليم

 
ر   " ار الوحشي و  "  العي يم   " الحم ذا في     "  الظل ام، آ ول       " أدب الكاتب  " ذآر النع م سقوط ق ه يعل ة، وب ن قتيب الب

ا   " الشنتمري  ة لحمهم ول الجوهري     "  النهد الغليظ، والجزارة الرأس والقوائم ويستحب غلظهما مع قل ه ق وأوهى من
رة     " ونقله العيني "  العباب" وتبعه صاحب  رجلين وآث دين وال ظ الي إذا قالوا فرس نهد أو عبل الجزارة فإنما يراد غل

خبط  " شرح المفصل " وخبط المطرزي في "  عصبهما، وال يدخل الرأس في هذا ألن عظم الرأس هجنة في الخيل 
راس عن السير، ول          " عشواء فقال  ع األف ا جمي ة أو     يعني آنا في سفر أو حرب انقطع فيه ا جري إال عالل ق له م يب

 هذا آالمه، وآأنه لم يقف على ما قبله من األبيات"  بداهة فرس سابح 
 

ا         " وال نقاتل بالعصي إلخ  "وقوله  ل يرعونه ل، ال أصحاب إب ى الخي اتلون عل يصف قومه بأنهم أصحاب حروب يق
 فيقاتل بعضهم بعضًا بالعصي والحجارة

 
يس   آنيته أبو بصير، و "األعشى " و  ن ق اسمه ميمون ابن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة ب

ل              ان في جب ه آ ك أن ل الجوع وذل دعى قتي يس ي وه ق ان أب ل وآ بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائ
 فدخل غارًا فوقعت صخرة من جبل فسدت فم الغار فمات فيه جوعًا

 
ر              من فحول شعراء الج " األعشى " وآان  ال في أآث ائرهم، سلك في شعره آل مسلك، وق ى س دم عل ة وممن ق اهلي

ل          ي حفصة من أشعر العرب؟ شيخا وائ ن أب أعاريض العرب، وليس ممن تقدم من الفحول أآثر شعرًا منه وسئل اب
 األعشى في الجاهلية واألخطل في اإلسالم
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ة إذا     كني أقولوسئل يونس النحوي من أشعر الناس؟ قال ال أومئ إلى رجل بعينه، ول أمرؤ القيس إذا رآب، والنابغ
 رهب، وزهير إذا رغب، واألعشى إذا طرب

 
ه ويعظم         ن العالء بفخم من و عمرو اب وهو أول من سأله بشعره وآانوا يسمونه صناجة العرب لجودة شعره وآان أب

د      ال لبي د ق رجل صالح واألعشى رجل     محله ويقول شاعر مجيد، آثير األعاريض واالفتنان وإذا سئل عنه وعن لبي
  شاعر

 
ه       ة شعر األعشى، فإن م برواي ه   -وروى المفضل بسنده عن الشعبي قال عبد الملك بن مروان لمؤدب أوالده أدبه قاتل

 ما آان أعذب بحره وأصلب صخره -اهللا 
 

 قال المفضل من زعم أن أحدًا أشعر من األعشى فليس يعرف الشعر
 

ة في            وآان األعشى يفد على الملوك السيم ن قتيب ال اب اظ الفارسية في شعره، ق رت األلف ذلك آث ارس، ول " ا ملوك ف
ه             "  " طبقات الشعراء  ي صلى اهللا علي ى النب ره، ورحل إل ديمًا وأدرك اإلسالم في آخر عم ًا ق وآان األعشى جاهلي

داً           ال أردت محم د، فق ذي يري ه ال ن حرب عن وجه فيان ب و س ال إ  وسلم في صلح الحديبة، فسأله أب ه يحرم عليك    ق ن
ي            ار فلعل ا القم ا وطرًا، وأم د قضيت منه ا الخمر فق ه، وأم الخمر والزنى والقمار قال أما الزنى فقد ترآني ولم أترآ

ه       ا وبين ال بينن ا هو؟ ق ه  " أصيب منه عوضًا قال فهل لك إلى خير من هذا؟ قال وم ذا، وتأخذ      "هدن فترجع عامك ه
ك أتي   د ذل و             مائة ناقة حمراء، فإن ظفر بع الي فأخذه أب ال ال أب د أصبت من رحلتك عوضًا فق ا آنت ق ه، وإن ظفرن ت

يكم     د ليضربن عل سفيان إلى منزله وجمع عليه أصحابه وقال يا معشر قريش، هذا أعشى قيس، ولئن وصل إلى محم
 األرض قاطبة فجمعوا له مائة ناقة حمراء، فانصرف فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتله انتهى

 
ى          ى أت لم حت ه وس ي صلى اهللا علي د ظهور النب وقال شارح ديوانه محمد بن حبيب وآان األعشى فيما روي رحل عن
ه           ريش، وأهدى ل ة من ق اه في فتي ه أو جهل فأت مكة، وآان قد سمع قراءة الكتب، فنزل عند عتبة بن ربيعة، فسمع ب

ه،   هدية ثم سأله ما جاء بك؟ قال جئت إلى محمد، إني آنت سمعت مب دعو إلي عثه في الكتب ألنظر ماذا يقول، وماذا ي
فإنه يحرم عليك الخمر قال فما أحل فجعلوا  فقال أبو جهل إنه يحرم الزنى فقال لقد آبرت ومالي في الزنى حاجة قال

 يحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه فقالوا أنشدنا ما قلت فيه فأنشد
 

 لسليم المسهداألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا  وعادك ما عاد ا
 

دًا إال     ه، وال يهجو أح وهي قصيدة جيدة عدتها أربعة وعشرون بيتًا، فلما أنشدهم قالوا هذا رجل ال يمدح أحد إال رفع
ه،                      وا ب م يزال ا فل م يقبله ذه ل و أنشدته ه ا أنت فل و جهل لألعشى أم ال أب ذا الوجه؟ فق ا يصرفه عن ه وضعه فمن لن

 حتى وصل اليمامة فمكث بها قليًال ثم ماتلشقاوته، حتى صدوه وخرج من فورته 
 

وروى ابن دأب وغيره أن األعشى خرج يريد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقال شعرًا، حتى إذا آانت ببعض الطريق 
 نفرت به راحلته فقتلته، فلما أنشد شعره الذي يقول فيه

 
  وآليت ال أرثي لها من آاللة  وال من حفى حتى تالقي محمدا

 
 تناخي عند باب ابن هاشم  تراحي وتلقي من فواضله ندى متى ما

 
  " آاد ينجو ولما" فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 
ا شيء    " شواهد مغني اللبيب " وترد هذه القصيدة إن شاء اهللا مشروحة في  ع منه ، فإنه استشهد بغالب أبياتها، ولم يق

 في هذه الشواهد
 

 ي شرح شواهد من شعرهولألعشى أخبار أخر تأتي متفرقة ف
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واء، وعشي الرجل " لألعشى  "و  رأة عش ار، والم ل ويبصر بالنه ذي ال يبصر باللي ة ال ي اللغ ًا  -بالكسر  -ف عش

ره وعدة من هو أعشى من الشعراء سبعة عشر           بالقصر إذا ضعف بصره، وآان هذا األعشى عمي في أواخر عم
 في  " المؤتلف والمختلف "شاعرًا، ذآرهم اآلمدي 

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  الشاهد الرابع والعشرون

 
 وأحمرينا أسودين حالئل  نزار بني بنات وجدت فما
 

ل            ا من قبي اء فكأنه ا الت اب الجمع فكل صفة ال تلحقه على أن جمع أسود وأحمر جمع تصحيح شاذ، آما يجيء في ب
ذا   وأجاز اب"  أفعل فعالء وفعالن فعلى " األسماء، فلذا لم يجمع هذا الجمع  ن آيسان أحمرون وسكرانون، واستدل به

 البيت، وهو عند غيره شاذ
 
هو والد مضر بن نزار بن معد بن عدنان   -بكسر النون  -" مفعوله، نزار " ، وحالئل " وجدت " فاعل " بنات " و 
ا       "  الحالئل  " و ذلك ألن آال منهم ة الزوجة؛ سميا ب يحل لآلخر وال   جمع حليل بالحاء المهملة، وهو الزوج والحليل

   " حالئل" صفة " أسودين " يحرم، أو ألن آال منهما يحل من صاحبه محًال ال يحله غيره و 
 

رأة الكميت         ا ام ا مضر ورمى فيه ا به وهذا البيت من قصيدة لحكيم األعور بن عياش الكلبي، من شعراء الشام، هج
ان    بن زيد بأهل الحبس، لما فر منه بثياب امرأته وسبب حبس الكميت ذا آ على وجه االختصار، أن حكيمًا األعور ه

نكم     ول هو واهللا أشعر م الوا فأجب الرجل     ولعًا بهجاء مضر، فكانت شعراء مضر تهجوه وتجيبه، وآان الكميت يق ق
ات         ات عمك وبن ول في بن ا يق قال إن خالد بن عبد اهللا القسري محسن إلي فال أقدر أن أرد عليه قالوا فاسمع بإذنك م

 فأنشدوه ذلك، فحمي الكميت لعشيرته فقال المذهبة التي أولها الهجاء خالك من
 

 أال حييت عنا يا مدينا
 

 الوافر" وأحسن فيها، وهي زهاء ثالثمائة بيت لم يترك فيها حيًا من أحياء اليمن إال هجاهم ومنها 
 " 

 وال أعني بذلك أسفليكم  ولكني أريد به الذوينا
 

 ادس عشر؛ وعرض الكميت فيها بأخذ الفرس والحبشة وغيرهما نساء اليمن بقولهوتقدم شرحه، وهو الشاهد الس
 

  لنا قمر السماء وآل نجم  تشير إليه أيدي المهتدينا
 

  وما ضربت بنات بني نزار  هوائج من فحول األعجمينا
 

 وما حملوا الحمير على عتاق  مطهمة فيلفوا منغلينا
 
ه     جمع هائج، وهو الفحل ال"  الهوائج  "و  ال واهللا ألقتلن ذه القصيدة فق ذي يشتهي الضراب وبلغ خالدًا القسري خبر ه

د        ن عب ام ب ى هش ثم اشترى ثالثين جارية في نهاية الحسن فرواهن القصائد الهاشميات للكميت، ودسهن مع نخاس إل
العراق         ه ب ذ عامل ان يومئ د، وآ ى خال ذآورة فكتب إل رأس     الملك فاشتراهن، فأنشدنه يومًا القصائد الم ي ب أن ابعث إل

م     ا عل الكميت فأخذه خالد وحبسه، فوجه الكميت إلى امرأته، ولبس ثيابها وترآها في موضعه وهرب من الحبس، فلم
م إن      بيلها، ث افهم وخال س خالد أراد أن ينكل بالمرأة، فاجتمعت بنو أسد إليه وقالوا ما سبيلك على امرأة لنا خدعت فخ

 فشفع فيه عند والده فشفعهالكميت اتصل بمسلمة بن هشام، 
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ي      ه، وبن ب، رضي اهللا عن وقيل إن سبب هجاء الكميت أهل اليمن أن حكيمًا األعور هذا، آان يهجو علي بن أبي طال
هاشم جميعًا، وآان منقطعًاإلى بني أمية، فانتدب له الكميت رحمه اهللا تعالى، فهجاه وسبه وأجابه، ولج الهجاء بينهما، 

اه    وآان الكميت يخاف أ اءه إي ن يفصح بشعره عن علي رضي اهللا عنه؛ لما وقع بينه وبين هشام، وآان يظهر أن هج
 للعصبية التي بين عدنان جد مضر وبي قحطان أبي اليمن

 
ي   وقال المستهل بن الكميت يومًا لوالده، لما افتخر في قصيدة بائية موحدة ببني أية هاجيًا بها قحطان آيف فخرت ببن

ى   أمية وأنت تشهد  ي إل عليها بالكفر، فهال فخرت بعلي وبني هاشم الذين تتوالهم؟ فقال يا بني، أنت تعلم انقطاع الكلب
ًا        د عرضت علي أآون ق ه، ف ى هجائ بني أمية، وهم أعداء علي رضي اهللا عنه، فلو ذآرت عليًا لترك ذآري وأقبل عل

ه     إن له وال أجد له ناصرًا من بني أمية، ففخرت عليه ببني أمية وقلت رهم ثنيت نقضها علي قتلوه، وإن أمسك عن ذآ
ي                م الكلب ه، وأفح ب علي ه فغل ن جواب ي ع ور الكلب ك األع ال، أمس ا ق ان آم ه فك و علي ذي ه ن ال  ع

 البسيط" وقال األعور الكلبي يومًا 
 " 

  ما سرني أن أمي من بني أسد  وأن ربي نجاني من النار
 

 ناروأنهم زوجوني من بناتهم  وأن لي آل يوم ألف دي
 

  " البسيط" فأجابه الكميت 
 

  يا آلب مالك أم من بني أسد  معروفة فاحترق يا آلب بالنار
 

  فأجابه الكلبي
 

 لن يبرح اللؤم هذا الحي من أسد  حتى يفرق بين السبت واألحد
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد الخامس والعشرون
 
 أجمعا يومًا البكرة صرت قد
 

اك إن     على أن الكوفيين جوزوا تأآيد  ه هن أتي الكالم علي النكرة المحدودة وقد أورد الشارح في باب التوآيد أيضًا، وي
  شاء اهللا

 
 وهذا البيت مجهول ال يعرف قائله، حتى قال جماعة من البصريين إنه مصنوع

 
ر ف   -" البكرة  "و  ى   "صرت  " بفتح الموحدة وسكون الكاف، إن آانت البكرة التي يستقي عليها الماء من البئ بمعن

امًال؛ وإن           ًا آ ر يوم اء من البئ تقاء الم ا انقطع اس ى م صوتت، من صر الباب يصر صريرًا أي صوت، فيكون المعن
ا       ي منه ى من اإلنسان و            -آانت الفتية من اإلبل مؤنث البكر وهو الفت ة الفت ل بمنزل دة البكر من اإلب و عبي ال أب " ق

رة  ة الجار" البك اة، والقلوص بمنزل ة الفت ة  بمنزل ة بمنزل ة الرجل، والناق ل بمنزل ان، والجم ة اإلنس ر بمنزل ة والبعي ي
رأة  ف   " صرت " ف  -الم وق الخل د ف يط يش و خ ا الصرار، وه ة شددت عليه ال صررت الناق ول، يق اء للمفع بالبن

اء        -والتودية لئال يرضعها ولدها والفتي  اة وتشديد الي اء وآسر المثن تح الف دواب خالف المسن،      -بف وهو   هو من ال
ة وسكون االم     - آالشاب من الناس؛ واألنثى فتية؛ والفتى بالقصر الشاب، واألنثى فتاة والخلف   -بكسر الخاء المعجم

، -بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وآسر الدال وتخفيف المثناة التحتية  -والتودية،  هو لذوات الخف آالثدي لإلنسان
 ت، وجمعها تواد آمساجدهي خشبة تشد على خلف الناقة إذا صر
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 قال العيني،بعد أن شرحه على الوجه األول صدره

 
 إنا إذا خطافنا تقعقعا

 
ره صدره             ا ذآ ى يكون م يس مصراعًا من بيت حت  وفيه نظر من وجهين األول أن بيت الشاهد بيت من الرجز، ول

ًا ل  " أنا  " ولهأنه غير مرتبط ببيت لشاهد فإن بيت الشاهد ال يصح أن يكون خبرًا لق والثاني م  " إذا " وال جواب ، الله
افهم و   ا ف رًا إلن ة شرطية خب ذ الجمل ون حينئ ه، وتك رة في رابط، أي صرت البك در ال بالضم  -" الخطاف " إال إن ق

ة خطاف و           دة معطفوف ا المحور، وآل حدي رة فيه انبي البك ة  " والتشديد حديدة معوجة تكون في ج تحريك  "  القعقع
 صلب مع صوت، والتقعقع مطاوعهالشيء اليابس ال

 
 وأنشد بعده، وهو

  
  الشاهد السادس والعشرون

 
  المفصل شواهد من وهو
 

  األحاوصا نهيت لو عمرو عبد فيا  جعفر آل من الحوص وعيد أتاني
 
ة  االسمية إلى نقله إلى وبالنظر ،"  الحوص"  على جمع الوصفية إلى بالنظر"  األحوص"  أن على ى  جمع  بالغلب  عل
  حاوصاأل
 

ين  هذين على يجمع"  األحوص"  أن على المفصل في الزمخشري أورده البيت وهذا ل،  أحدهما  الجمع  يجمع  وال فع
ه  يكون أن وشرطه صفة، أفعل إال هذا على ى  مؤنث ا  فعالء  عل ين  هو  آم اني  التكسير،  جمع  في  مب ل،  والث  وال أفاعي
 بالتفضيل أفعل أو اسمًا أفعل إال هذا على يجمع

 
من قصيدة ألعشى قيس، نفر فيها عامر بن الطفيل، قاتله اهللا تعالى، ابن مالك بن جعفر، على ابن عمه علقمة والبيت 

ن صعصعة         ن عامر ب ة ب ن ربيع الصحابي، رضي اهللا عنه، ابن عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر بن آالب ب
 اقًال، ولم يكن فيه ذاك الكرموآان سيدًا في قومه حليمًا ع"  االستيعاب " الكالبي العامري قال في 

 
ن       "  األحاوص " و " الحوص " التهديد والتخويف وأراد ب "  الوعيد " و  م عوف ب ر، وه ن جعف أوالد األحوص ب

ه     ان في عين  األحوص، وعمرو بن األحوص، وشريح ابن األحوص واألحوص اسمه ربيعة، سمي أحوص لضيق آ
ل هو الضيق في إحدى          قال في الصحاح والحوص أي بمهملتين ضيق في م ال ب ين، والرجل أحوص، ويق ؤخر الع

ن            ن عمرو ب د ب العينين، والمرأة حوصاء وعبد عمرو قال ابن السيرافي في شرحه لشواهد إصالح المنطق هو عب
ن األحوص وجواب       "  الصحاح " األحوص؛ وقال في  ن شريح ب و  " عبد عمرو وهو اب تهم    " ل و نهي محذوف أي ل
ال    جوز أن تكون للتمني على سبيل التهكم، وإنما وجه الخطاب إليه ألنه آان رئيسهم حينئذلكان خيرًا لهم، وي ا ق وإنم

 األعشى هذا الكالم ألن علقمة بن عالثة آان أوعده بالقتل، ويدل عليه قوله بعد هذه األبيات
 

 فإن تتعدني أتعدك بمثلها  وسوف أزيد الباقيات القوارصا
 
ا     الكلمات ال"  القوارص " و  ا في صحابي ألوردت منه مؤذية، يريد أني أزيدك على اإليعاد بقصائد الهجو ولوال أنه

  أبياتًا
 

ل        ن الطفي ه عامر ب ن عم افرًا اب ة    -وآان سبب تهديد علقمة بالقتل لألعشى هو أن علقمة بن عالثة آان ن ان علقم وآ
ا        وساقا إبًال جمة لينحر  - آريمًا رئيسًا، وآان عامرًا عاهرًا سفيهًا وا بينهم ام العرب أن يحكم ر، فهاب حك ا المنف لهم
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بشيء؛ وأتوا هرم بن قطبة بن سنان فقال أنتما آرآبتي البعير تقعان معا وتنهضان معا؛ قاال فأينا اليمنى؟ قال آالآما 
ال              ه، فق ة مستجيرًا ب ى أن جاء األعشى علقم ا بشيء، إل م بينهم رك من    يمين وأقاما سنة ال يجسر أحد أن يحك أجي

ال        ف؟ ق ال وآي م ق ال نع األسود واألحمر قال ومن الموت؟ قال ال فأتى عامرًا فقال له مثل ذلك، فقال ومن الموت؟ ق
ادي      ه ووقف في ن إن مت في جواري وديتك فقال علقمة لو علمت أن ذلك مراده لهان علي ثم إن األعشى رآب ناقت

 القوم وأنشدهم قصيدة نفر فيها عامرًا على علقمة، منها
  " السريع " 
 

  أقول لما جاءني فخره  سبحان من علقمة الفاخر
 

  ومنها
 

 ولست باألآثر منهم حصى  وإنما العزة للكاثر
 

ا        الى في محلهم يأتي شرحهما إن شاء اهللا تع اب، وس ادى      وهما شاهدان من شواهد هذا الكت د أن أنشد القصيدة ن وبع
ال األعشى         الناس نفر عامر على علقمة؛ ورووا الشعر وأمضوا حكم ا ل، فق دده بالقت ذا ه ة به ا سمع علقم ألعشى فلم

 هذه القصيدة الصادية
 

ي   ا ف افرة، آم ى المن ه     "  الصحاح " ومعن ر، أي غلب م ال غي ره بالض ره ينف افره فنف ال ن ب، يق ي الحس ة ف المحاآم
ره و     والمنفور المغلوب والنافر ذلك أنف ة، وآ ه بالغلب الحسب هو من الحسبان     الغالب ونفره عليه تنفيرًا أي قضى علي

ان في               رم يكون ن السكيت الحسب والك ال اب ه وق ال مال ه ويق ال حسبه دين ه، ويق وهو ما يعده اإلنسان من مفاخر آبائ
 الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف، والمجد ال يكون إال باآلباء

 
 وترجمة األعشى مرت في الشاهد الثالث والعشرين

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  نوابع والعشرالشاهد الس

 
 الزفر النوفل منه الظالمة يأبى  ويسألها يعطيها رغائب أخو
 

ل،      " الزفر " على أن  ال الشارح المحقق في فع اء    -بمعنى السيد؛ ق ًا    -بضم الف ان علم ع صرفه    " إذا آ يشترط لمن
ه لم       ان الواجب صرفهما، ألن ين فك ا فاعل    شرطين ثبوت فاعل وعدم فعل قبل العلمية أما عمر وزفر علم ا جاء لهم

ر  " وأنشد الشعر، ثم قال "  قبل العلمية جاء فعل أيضًا نحو جمع عمرة والزفر السيد قال األعشى  لكنهما لم سمعا غي
دوالن عن فاعل      ا مع م      " منصرفين حكمنا بأنهما علمان غير منقولين عن فعل الجنسي، بل هم ه ل ه أن م من انتهى يفه

اقًال عن      يسمع صرف زفر في العلمية لكن يجوز ي، ن ن جن صرفه باعتبار آونه معدوًال من الزافر، آما صرح به اب
ه      ي، في آتاب ي عل بهج  " أب ه       " الم م       " وهو شرح أسماء شعراء الحماسة، وعبارت ذلك ل ر، ول دول عن زاف ر مع زف

ر؛         ا تجد صرد ونغ اس آم ا   يصرف الجتماع التعريف والعدل فيه، ويدل على أنه معدول أنك ال تجده في األجن وأم
 قوله
 

 يأبى الظالمة منه النوفل الزفر
 

  " فقال أبو علي إنك لو سميت بهذا صرفته آما تصرفه إذا سميته صردًا وجرذًا وحطمًا ولبدًا
 

و             " وقال في موضع آخر من هذا الكتاب ذا الوصف، ول وًال من ه ذا االسم منق ر ه يس زف ه، ول اهض بحمل الزفر الن
د        آان آذلك لوجب صرفه، أال تعلم ثم وق ك نحو زحل وق ه، وذل أن فعًال المعدول عن فاعل ال يجوز دخول الالم علي

 قال
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 يأبى الظالمة منه النوفل الزفر

 
د           " زفر " فدخول الالم عليه يعرفك أن  ذا بع ر ه و سميت رجًال بزف الم، ول ة ال ذا لداخلي يس به الذي ليس مصروفًا ل

 انتهى"  غر وهذا واضح، وهو رأي أبي علي وتفسيره خلعك الالم عنه لوجب صرفه، ألنه حينئذ آصرد ون
 
ولهم أخو     هنا بمعنى المالبس والمالزم للشيء، فإن العرب استعملت األخ على أربعة أوجه" األخ " و  ذا آق أحدها ه

ع أخو النسب وهو قسمان           ذا، والثالث الصديق، والراب الحرب، والثاني المجالس والمشابه آقولهم هذا الثوب أخو ه
ذا في    "  الرغائب " و "  يا أخت هرون " ن هو منهم، وبه فسر قوله تعالى لم رة، آ " جمع رغيبة وهي العطايا الكثي

ن السيرافي و    "شرح شواهد الغريب المصنف " ، وفي " الصحاح  د      " الرغائب  " الب ا يري ي ترغب فيه ياء الت األش
خبر مبتدأ محذوف، أي هو أخو    " أخو " استه و يعطي ما يرغب الرجال في ادخاره ويحرصون على التسمك به لنف

ه أخز رغائب و      " يعطيها ويسألها " رغائب، وجملة  ألها  " مفسرة لوجه المالبسة في قول اء للمجهول من    " يس بالبن
ة    -بالضم  -" الظالمة " يسلبها بالبناء للمعلوم من السلب و " السؤال، ويروي موضعه و  ة والمظلم  -، ومثله الظليم

ال     "  النوفل " ، وهو ما تطلبه عند الظالم، وهو اسم ما أخذ منك و  -الالم وضمها بكسر  ر العطاء؛ وق البحر، والكثي
 الكثير الناصر واألهل والعدة"  الزفر " ثعلب النوفل العزيز الذي ينفل عنه الضيم أي يدفعه و 

 
ذا       يتحمل باألموال في ال هو السيد، ألنه يزدفر أي"  الصحاح " وقال في  ا؛ وأنشد ه ًا له ة مطيق ن ودي حماالت من دي

 البيت ثم قال وإنما يريده بعينه، آقولك لئن لقيت فالنًا ليقينك منه األسد
 

ه   -آما في الكشف  -تجريدية، والتجريد " من " ومحصل آالمهم أن  هو تجريد المعنى المراد عما قام به، تصويرًا ل
 القائم به بأداة أو سياق بصورة المستقل مع إثبات مالبسة بينه وبين

 
ال اآلمدي     اهلي، ق وهذا البيت من قصيدة عدة أبياتها أربعة وثالثون بيتًا ألعشى باهله، رثى بها المنتشر بن وهب الب

ن              "  " المؤتلف والمختلف " في  ي عامر ب ن الحارث، أحد بن ا قحطان، جاهلي واسمه عامر ب ة أب ه يكن أعشى باهل
ة        عوف بن وائل ابن معن؛ ومع دان وهو الشاعر المشهور صاحب القصيدة المرثي ن أبو باهله، وباهله امرأة من هم

 انتهى" المنتشر  في أخيه ألمه
 
ل        " المنتشر " و  ن وائ ة ب ن ثعلب ن سالمة ب هو آما قال أبو عبيدة ابن وهب بن سلمة بن آراثة بن هالل ابن عمرو ب

ام، وهو   بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن وآان  المنتشر رئيسًا فارسًا وآان رئيس األبناء يوم أرم
 أحد يومي مضر في اليمن، آان يومًا عظيمًا قتل فيه مرة بن عاهان، وصالءة بن العنبر، والجموح، ومعارك

 
 وقال األصمعي المنتشر هو ابن هبيرة بن وهب بن عوف بن حارث بن ورقة ابن مالك

 
ه ال    ي أمالي ى ف يد المرتض ال الس ماة ق د   " مس د ودرر القالئ رر الفوائ لة    "  " غ ي المفض ن المراث يدة م ذه القص وه

تبه   " قال " وقد رويت أنها للدعجاء أخت المنتشر، وقيل لليلى أخته " قال " المشهورة بالبراعة والبالغة  ا اش ومن هن
   " األمر على عبد الملك بن مروان فظن أنها لليلى األخيليلة

 
ر        وينبغي أن نورد هذه ا ا أن آثي ا، ومنه دة في بابه ا جي ا أنه لقصيدة مشروحة ألمور منها أنها نادرة قلما توجد، ومنه

 من أبياتها شواهد في آتب العلماء
 

ى            ن يحي د ب اس أحم و العب ا رواه أب ى م ه عل ان من حديث ونورد أوًال خبر المنتشر، حتى يظهر بناء القصيدة عليه وآ
ه،   " ثعلب في روايته ديوان األعشى قال  خرج المنتشر ابن وهب الباهلي يريد حج ذي الخلصة، ومعه غلمه من قوم
ا     -وآان بنو نفيل بن عمرو بن آالب أعداء له  - واألقبصر بن جابر أخو بني فراص ه وم فلما رأوا مخرجه وعورت

ه ممن         -يطلبه به بنو الحارث بن آعب، وطريقه عليهم  ديًا يتحرم ب ه ه ه   وآان من حج ذا الخلصة أهدى ل م   -لقي فل
ه فصعدوا في شعب        انوا مع ذين آ يكن مع المنتشر هدي، فسار حتى إذا آان بهضب النباع انكسر له بعض غلمته ال
ال األقيصر     من النباع، فقالوا في غار فيه؛ وآان األقيصر يتكهن، وأنذر بنو نفيل بالمنتشر بني الحارث بن آعب، فق
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الهم        النجاء با منتشر فقد أتيت فقال ال أبرح حت ه بسالحه، وأراد قت اه غلمت ام المنتشر وأت ى أبرد فمضى األقيصر وأق
أ           دي نفسه فأبط أله أن يف اع، فس ن زنب ن أسماء ب د ب فأمنوه؛ وآان قد أسر رجًال من بني الحارث بن آعب يقال له هن

اً   ون مقطع م    عليه فقطع أنملة، ثم أبطأ فقطع منه أخرى، وقد أمنه القوم ووضع سالحه، فقال أتؤمن ه ث ؟ وإلهي ال أؤمن
 قتله، وقتل غلمته انتهى

 
ا رسول   " ذو الخلصة " و  ، بفتحات الخاء المعجمة والالم والصاد المهملة الكعبة اليمانية التي آانت باليمن، أنفذ إليه

ذا ف    ا آ ي اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرير بن عبد اهللا فخربها وقيل هو بيت آان في صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيره
 البن األثير" النهاية " 
 

دم وفي               "  الصحاح   "وفي   دعى الخلصة فه ه صنم ي ان في ة، وآ ة اليماني دعى الكعب ان ي ثعم آ شرح  " هو بيت لخ
ه وإسكان      "  بفتح الخاء المعجمة والالم بعدها مهملة  -ذو الخلصة " البن حجر " البخاري  تح أول د ف ن دري وحكى اب

ه  ام ضمهما، وقي      ثاني ن هش ه، واألول أشهر والخلصة      وحكى اب ه وضم ثاني تح أول ه حب أحمر آخرز       ل بف ات ل نب
رد    العقيق، وذو الخلصة اسم البيت الذي آان فيه الصنم، وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنمذو الخلصة وحكى المب

ه آ       ال أن م من ق ثعم، ووه الد   أن موضع ذي الخلصة صار مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها العبالت من أرض خ ان في ب
 انتهى"  فارس 

 
آان مروة بيضاء منقوشة عليها آهيئة التاج، وآانت بتبالة " أن ذا الخلصة  البن الكلبي" األصنام " ورأيت في آتاب 

ا         ا وتهدي له ن أعصر، وآانت تعظمه ة ب بين مكة واليمن مسيرة سبع ليال من مكة، وآان سدنتها بنو أمامة من باهل
ة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن، وفيها يقول خداش بن زهير العامري لعثعث بن خثعم وبجيلة وأزد السرا

 وحشي في عهد آان بينهم فغدر بهم
 

  وذآرته باهللا بيني وبينه  وما بيننا من هذه لو تذآرا
 

 وبالمروة البيضاء يوم تبالة  ومحبسة النعمان حيث تنصرا
 

لم مك    ه وس د اهللا           فلما فتح رسول اهللا صلى اهللا علي ن عب ر ب ه جري دم علي ا، ق ه وفوده دت علي ة وأسلمت العرب، ووف
ه      م إلي ة فسار به مسلمًا فقال له يا جرير أال تكفيني ذا الخلصة؟ فقال بلى فوجهه إليه، فخرج حتى أتى أحمس بن بجيل

مائتين من بني قحافة  فقاتله خثعم وباهلة دونه، فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل، وأآثر القتل في خثعم وقتل
ة      وم عتب احترق وذو الخلصة الي بن عامر بن خثعم، فظفر بهم وهزمهم، وهدم بنيان ذي الخلصة، وأضرم فيه النار ف

  باب مسجد التبالة
 

ال    لم ق ه وس ى ذي الخلصة،          " وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا علي ات نساء دوس عل ى تصطك ألي دنيا حت ذهب ال ال ت
 انتهى"  يعبدونه  يعبدونه آما آانوا

 
  والقصيدة هذه

 
 إني أتتني لسان ال أسر بها  من علو ال عجب منها وال سخر

 
 بضم الواو وآسرها وفتحها -روي " علو " هذا البيت أورده الشارح المحقق، في الظروف، على أن 

 
أطلق على ما يوجد  " ًا وجعلنا لهم لسان صدق علي" في قوله تعالى " اللسان " واستشهد به صاحب الكشاف على أن 

ة    " اللسان " بها من العطية و  ه الكلم د ب هنا بمعنى الرسالة؛ وأراد بها نعي المنتشر، ولهذا أنث له الفعل، فإنه إذا أري
 أو الرسالة يؤنث ويجمع على ألسن، وإذا آان بمعنى جارحة الكالم فهو مذآر ويجمع على ألسنة روى ثعلب

 
  ن علو ال عجب فيه وال سخرإني أتيت بشيء ال أسر به  م
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  وروى أبو زيد في نوادره

 
 إني أتاني شيء ال أسر به  من عل ال عجب فيه وال سخر

 
و  " قال ويروى  ال في     -بضمتين   - " سخر " و " من عل ر من       "  " الصحاح  " ق اني خب واو، أي أت و مثلث ال وعل

واو ومن عل بكسر     وقال أبو عبيدة أراد العالية وقال ثعلب أي من أع"  أعلى نجد  الي البالد ويقال من علو بتثليث ال
إلخ، أي ال أعجب منها، وإن آانت عظيمة، ألن " ال عجب " الالم وضمها، ومن عال، ومن أعلى، ومن معال وقوله 

ين وضمتين مصدر سخر     "  وال سخر " مصائب الدنيا آثيرة؛  بالموت، وقيل معناه ال أقول ذلك سخرية، وهو بفتحت
 وسخرا بضمتين ومسخرا منه آفرح

  استهزأ به 
 

  فظلت مكتئبًا حران أندبه  وآنت أحذره لو ينفع الحذر
 

  وروى وآنت ذا حذر
 

 فجاشت النفس لما جاء جمعهم  وراآب جاء من تثليث معتمر
 

جاشت نفسه أي غثت، ويقال دارت للغثيان فإن أردت أنها ارتفعت من حزن أو فزع قلت جشأت "  " الصحاح  "في 
ه    " جمعهم " وروى بدل "  همز بال ذين شهدوا مقتل م  " أي ال وم أي        " فله ل الق ال جاء ف الم؛ يق اء وتشديد ال تح الف  بف

م موضع و   ة اس الل وتثليث بالمثلث ول وف الوا فل ا ق ع، وربم د والجم ه الواح وهم، يستوي في ر " منهزم صفة " معتم
 راآب بمعنى زائر، ويقال من عمرة الحج

 
 يلوي على أحد  حتى التقينا وآانت دوننا مضريأتي على الناس ال 

 
م     "  يلوي " ضمير الراآب و " يأتي  "فاعل  اس ول ى الن مضارع لوى بمعنى توقف وعرج، أي يمر هذا الراآب عل

 يعرج على أحد حتى أتاني؛ ألني آنت صديقه و
 بمعنى قدام" دون  " 
 

 يرإن الذي جئت من تثليث تندبه  منه السماح ومنه النهي والغ
 
ة                 أي ه وعدد محاسنه وجمل اب نصر بكى علي دب الميت من ب ال ن خ، يق ذي جئت إل ه  " فقلت لهذا الراآب إن ال من

ر إن و   " السماح  خ خب ر  " و  خالف األمر  "  النهي  " إل ر         " الغي ة اسم من غي اة التحتي تح المثن ة وف ، بكسر المعجم
  الشيء فتغير، أقامه مقام األمر

 
 جفنته  إذا الكواآب أخطا نوءها المطرينعى امرأ ال تغب الحي 

 
ًا وجعل        "  النعي  " در رآب راآب فرس ه ق خبر الموت، يقال نعاه ينعاه قال األصمعي آانت العرب إذا مات ميت ل

ى الكسر و      يسير في الناس ويقول نعاء فالنًا أي ة عل ولهم    "  ال يغب  " انعه وأظهر خبر وفاته؛ وهي مبني هو من ق
ا عط    وم و       فالن ال يغبن ا آل ي ل يأتين وم، ب ًا دون ي ا يوم ة   " اؤه، أي ال يأتين آتخطاه  " أخطاه  " القصعة و  "  الجفن

ه من ساعته في        "  النوء " تجاوزه و  ه من المشرق يقابل سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيب
 آل ليلة إلى ثالثة عشر يومًا، وهكذا آل نجم إلى انقضاء السنة

 
 العرب تضيف األمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها يريد أن جفانه ال تنقطع في القحط والشدةوآانت 

 
 وراحت الشول مغبرًا مناآبها  شعثًا تغير منها الني والوبر
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ا أو وضعها سبعة أشهر       "  " القاموس " في "  إذا " معطوف على مدخول  ا من حمله الشائلة من اإلبل ما أتى عليه

ة     " الشول " وفي النهاية "  ف لبنها، والجمع شول على غير قياس فج ع، وتسمى الناق ة أي ارتف مصدر شال لبن الناق
ا                د سبعة أشهر من حمله ك بع ة، ويكون ذل بن أي بقي ق في ضرعها إال شول من ل الشول أي ذات شول، ألنه لم يب

الشحم،   -بفتح النون  -" الني " الرياح والعجاج و يعني من " مغبرا  " أي مراحلها، بدل مناآبها و" وروى مباءتها 
 ومصدر نوت الناقة تنوي نواية ونيًا إذا سمنت، يريد أن الجدب وقلة المرعى خشن لحمها وغيره

 
 وألجأ الكلب مبيض الصقيع به  وألجأ الحي من تناحه الحجر

 
ألجأته إلى أن دخل جحره و  جحرته أييقال أ" أجحر " اضطر، ويروى "  ألجأ " معطوف أيضًا على مدخول إذا و 

اء في    "  تنفاحه " الجليد و "  الصقيع "  " ضربه، وهو مصدر نفحت الريح، إذا هبت باردة، والضمير للصقيع، والب
ه  ب و " ب ى، والضمير للكل ى عل يم  -" الحجر " بمعن تح الج اء وف ره  -بضم الح ع حج ة،   -بالضم  - جم الغرف

 ل هو في مثل هذه األيام الشديدة يطعم الناس الطعاموحظيرة اإلبل من شجر يقو
 

 عليه أول زاد القوم قد علموا  ثم المطي إذا ما أرملوا جزر
 

ذ زاده و            م وأرمل الرجل نف زاد نحر له ي ال ى نفسه زاد أصحابه أوًال، وإذا فن جمع  "  المطي  " يعني أنه يرتب عل
ي تنحر، وروي      بضمتين جمع جزور،   - " الجزر" مطية، وهي الناقة و  ة الت ين   -وهي الناق جمع جزرة،     -بفتحت

 وهي الناقة والشاة تذبح
 

  قد تكظم البزل منه حين تبصره  حتى تقطع في أعناقها الجرر
 

  ويروى
 

 وتفزع الشول منه حين يفجؤها
 
ل   يقال ر لش    "الكظم  " آظم البعير بالفتح يكظم بالكسر آظومًا، إذا أمسك عن الجرة وقي زع إذا رأت  أن ال تجت دة الف

ا، وهي    -بكسر الجيم  -جمع جرة "  الجرر " جمع بازل، وهو الداخل في السنة التاسعة و "  البزل " السيف و  فيهم
ه و           ًا من ا فزع ى جرته ه آظمت عل إذا رأت ا، ف ر منه " تقطع  " ما يخرجه البعير لالجترار يقول تعودت اإلبل أنه يعق

 فعل مضارع منصوب بأن
 

  عطيها ويسألها  يأبى الظالمة منه النوفل الزفرأخو رغائب ي
 

 لم تر أرضًا ولم تسمع بساآنها  إال بها من نوادي وقعه أثر
 
در إليك          " نوادي  " دًا، أي ال ين ي سوء أب داك من ولهم ال ين ه ق ة، ومن آل شيء بالنون أوائله وما ندر منه، واحده نادي
 النزول"  الوقع "و

 
  وليس فيه ياسرته عسر وليس فيك إذا استنظرته عجل 

 
 وإن يصبك عدو في مناوأة  يومًا فقد آنت تستعلي وتنتصر

 
المعاداة، يقال ناوأت الرجل مناوأة وقيل هي المحاربة، ناوأته أي "  المناوأة "  " فقد آان يستعلي وينتصر  " ويروى

 حاربته قال الشاعر
 

  املإذا أنت ناوأت القرون فلم تنؤ  بقرنين عزتك القرون الكو
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  من ليس في خيره من يكدره  على الصديق وال صفوة آدر

 
 أخو شروب ومكاسب إذا عدموا  وفي المخافة منه الجد والحذر

 
مبالغة "  المكاسب  "و "  أخو حروب " جمع شرب وهو جمع شارب، آصحب جمع صاحب ويروى "  الشروب  "

 الفقر، وفعله من باب فرح"  العدم " آاسب و 
 

 ور يستضاء به  آما أضاء سواد الظلمة القمرمردى حروب ون
 
ه لمردى حروب           "  " الصحاح " ، قال في  -بكسر الميم  -" المردى  " ل للشجاع إن ه قي ه، ومن "  هو حجر يرمى ب

 ومعناه أنه يقذف في الحروب ويرجم فيها
  وروى 

 
 آما أضاء سواد الطخية القمر

 
ة   -" الطخية  " ة و  ا  -بضم المهملة وسكون المعجم اء  " لظلم ه آامل شجاعته        " الطخي د أن ة يري ة المظلم د الليل بالم

 وعقًال، فشجاعته آونه يرمى في الحروب، وعقله آون رأيه نورًا يستضاء به، وهما وصفان متضادان غالبًا
 

 مهفهف أهضم الكشحين منخرق  عنه القميص لسير الليل محتقر
 
  "المنضم الجنبين و "  األهضم " الخميص البطن الدقيق الخصر و "  المهفهف  "

ذم السمن "  الكشح  زال والضمر وت دح اله ا تم رب، فإنه د الع دح عن ذا م ف؛ وه ى الضلع الخل ين الخاصرة إل ا ب  م
ى         "  العباب " وفي  دل عل ذا ي ده، وه ا بع ق بم ل متعل ورجل منخرق السربال، إذا طال سفره فشققت ثيابه ولسير اللي

 الجالدة وتحمل الشدائد
 

 المصير على العزاء منجرد  بالقوم ليلة ال ماء وال شجر طاوي
 
المصير  " طيًا إذا تعمد الجوع و  - بالكسر -يطوي  -بالفتح  -" طوى " الجوع، وفعله من باب فرح؛ و "  الطوى  "
بطن و    "   زاء  " المعى الرقيق، وجمعه مصران، آرغيف ورغفان، وجمع هذا مصارين، أراد طاوي ال تح   -" الع بف
المتشمر "  المنجرد " هي السنة الجديدة و "  الصحاح " لعين المهملة وتشديد الزاي المعجمة الشدة والجهد وقال في ا

  أي يرعى " ليلة ال ماء وال شجر" وقوله 
 

 ال يصعب األمر إال ريث يرآبه  وآل أمر سوى الفحشاء يأتمر
 

ر  " عب األم عبًا و "  أص ده ص ل " وج أتمر"  آ دم لي ول مق ة مفع ن الفاحش دنو م ر وال ي ل خي ل آ  ، أي يفع
  ال يهتك الستر عن أنثى يطالعها  وال يشد إلى جاراته النظر

 
 ال يتأرى لما في القدر يرقبه  وال بعض على شرسوفه الصفر

 
ة       "  ال يترأى  " در وجمل ام الق ه، أي ال يلبث إلدراك طع ام في ان، إذا أق ه   " ال يتحبس ويتلبث، يقال تأرى المك  "يرقب

يس يرقب     الي، فل حال من المستتر في يتأرى، يمدحه بأن همته ليس في المطعم والمشرب، وإنما همته في طلب المع
ا ويمضي و    ة  "  الصفر  " طرف الضلع و   "  الشرسوف  " نضج ما في القدر إذا هم بأمر له شرف، بل يترآه دويب

ال عدوى وال هامة وال صفر " ، في حديث " هاية الن" مثل الحية تكون في البطن تعتري من به شدة الجوع، قال في 
ه،  "   اع وتؤذي ا الصفر تصيب اإلنسان إذا ج ال له ة يق بطن حي ي ال زعم أن ف دي " إن العرب آانت ت ا تع ، " وأنه
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أخير                  ة وهو ت ه في الجاهلي انوا يفعلون ذي آ لم النسيء ال ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ل أراد ب ك وقي فأبطل اإلسالم ذل
 ى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام؛ فأبطله انتهىالمحرم إل

 
يعض يصفه بشدة            ه ف ه ال صفر في جوف ا أراد أن يفه، وإنم ى شراس ولم يرد الشاعر أن في جوفه صفرًا ال يعض عل

 الخلق وصحة البنية
 

 ال يغمز الساق من أين وال صب  وال يزال أمام القوم يقتفر
 
ه للمشاق و   ال يجسها يصف جل   "  ال يغمز الساق    " ن " ده وتحمل اء و    " األي ار   "  الوصب  " اإلعي الوجع واالقتف

ه وأنشد     -بالضم  -وقفرت أثره أقفره "  الصحاح " بتقديم القاف على الفاء اتباع اآلثار في  ، أي قفوته، واقتفرت مثل
  هذا البيت

 
ر  " " شرح نوادر أبي زيد " ورواه أبو العباس في  ول،   " يقتف اء للمجه ع وال يلحق      بالبن اس فيتب وت الن ه يف اه أن  ومعن

 ال يأمن الناس ممساه ومصبحه  في آل فج وإن لم يغز ينتظر
 
ًا          أي م يكن غازي يهم، وإن ل ر عل افون أن يغي ًا يخ ان غازي ال يأمنه الناس على آل حال سواء آان غازيًا أم ال، فإن آ

 فإنهم في قلق أيضًا، ألنهم يترقبون غزوه وينتظرونه
 

 زة فلذان ألم بها  من الشواء ويروي شربه الغمرتكفيه ح
 
جمع فلذ بكسر  "  الفلذان " قطعة من اللحم قطعت طوًال و   -بضم الحاء المهملة وتشديد الزاي المعجمة  -" الحزة  "

ة وف    -" الغمر " أصابها، يعني أآلها و "  ألم بها " الفاء فيهما القطعة من الكبد واللحم و  ين المعجم يم  بضم الغ تح الم
 قدح صغير ال يروي  -

 
 ال تأمن البازل الكوماء عدوته  وال األمون إذا ما اخروط السفر

 
ى و         "  البازل  " ذآر واألنث ه ال ازل أيضًا يستوي في ة ب ال للناق " البعير الذي فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة، ويق

نام و    -بالفتح  -" الكوماء  دوة  " الناقة العظيمة الس ة مسنة          "  الع ه سواء آانت المطي ا لمن مع ه ينحره دي، فإن التع
 امتد وطال"  اخروط " آالبازل، أو شابة آاألمون، وهي الناقة الموثقة الخلق يؤمن عثارها وضعفها و 

 
 آأنه بعد صدق القوم أنفسهم  باليأس تلمع من قدامه البشر

 
ول إ   -بضمتين  -" البشر " أضاء و "  لمع  " د الحروب أو الشدائد        جمع بشير، يق الهالك عن وا ب وم وأيقن زع الق ذا ف

 فكأنه من ثقته بنفسه قدامه بشير يبشره بالظفر والنجاح، فهو منطلق الوجه نشيط غير آسالن
 

   " قال المبرد ال نعلم بيتًا في يمن النقيبة وبرآة الطلعة أبرع من هذا البيت" قال السيد المرتضى في أماليه 
 

 ن تغلي مراجلهم  ويدلج الليل حتى يفسح البصرال يعجل القوم أ
 

اخ    ى يفسح البصر، أي يجد       يريد أنه رابط الجأش عند الفزع، ال يستخفه الفزع فيعجل أصحابه عن األطب ه حت وقول
 القدور، جمع مرجل"  المراجل " متسعًا من الصبح، وقيل معناه ليس هو شرعًا يتعجل بما يؤآل و 

 
  قنا  آذلك الرمح ذو النصلين ينكسرعشنا به حقبة حيًا، ففار

  
 وروى
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 عشنا بذلك دهرًا ثم ودعنا

 
ا الزجان أيضًا           " النصالن  "و  ال لهم فلى، ويق دة الس زج، وهي الحدي رمح، وال هما السنان وهي الحديدة العليا من ال

 وهذا مثل، أي آل شيء يهلك ويذهب
 

 فإن جزعنا فقد هدت مصابتنا  وإن صبرنا فإنا معشر صبر
 
يم    -" المصابة   " ا و            -بضم الم ر اهللا مصابته، وهو فاعل والمفعول محذوف أي قوان ال جب ى المصيبة، يق " بمعن

 بضمتين جمع صبور، مبالغة صابر -" الصبر 
 

 أصبت في حرم منا أخا ثقة  هند بن أسماء ال يهني لك الظفر
 

 خالف التعزية"  التهنئة " ا عليه و خاطب قاتل المنتشر هند بن أسماء، وأراد بالحرم ذا الخلصة، ثم دع
 
ه       "  صبحه  "صدر له ما وردًا القوم لصبح  خائنة وهي نفيل تخنه لم لو داة، أراد أن قاه الصبوح، وهو الشرب بالغ س

  آان يقتلهم
 

 وأقبل الخيل من تثليث مصغية  وضم أعينها رغوان أو حضر
 
موضعان أي آانت تأتي خيله عليكم   " رغوان وحضر" م و مائلة نحوآ"  مصغية " جعلها مقبلة و "  أقبل الخيل  "

 في هذين الموضعين وما آانت تنام في منزل إال فيهما
 

 إذا سلكت سبيًال أنت سالكه  فاذهب فال يبعدنك اهللا منتشر
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد الثامن والعشرون
 

  مالك بن شمس
 
  وهو بيت من قطعة وهو
 
 مالك بن شمس الصدق عم البن به  وقاصد ثنائي من لمهد إني
 

وإنما صرف لكونه لم يلزم الضم   بالفتح وعليه اقتصر في باب العلم" شمس " على أنه مصروف مع أنه معدول عن 
وًال من    فإنه سمع فيه الفتح أيضًا، فلما لم يزل الضم لم يعتبر عدله، ولو لزم الضم لصرف أيضًا ألنه يكون حينئذ منق

 وًال من شمس بالفتحجمع شموس، ال معد
 

ال     ه ق ا فإن ا من روى   " وقد تبع الشارح المحقق في رواية الضم والفتح شراح الحماسة، منهم ابن جني في إعرابه أم
در ونحوه، ومن رواه شمس            ا يسمى بب أمره واضح آم تح الشين ف فيحتمل أن يكون جمع     - بضم الشين   -شمس ف

  " البسيط" شموس، سمي به، من قول األخطل 
 
 مس العداوة حتى يستقاد لهم  وأعظم الناس أحالمًا إذا قدرواش
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ر            وزة، وغي ل وموهب، وموظب، ومك د يكرب وثهل ر األعالم، نحو مع ويجوز أن يكون ضم الشين على وجه تغيي

 ذلك مما غير في حال نظائره ألجل العلمية الحادثة فيه؛ وليس في آالم العرب شمس إال هذا الوضع
 

إن     ه نظر؛ ف ًا " وفي ا فصله الحسن         " شمس وح، آم ر المفت ر، وإن المضموم غي ذا البيت مضموم الشين ال غي في ه
ك       " فإنه قال بعدما أورد هذا البيت "  آتاب التصحيف " العسكري في  شمس مضموم الشين بطن من األزد من مال

 انتهى" لفتح بن فهم وآل ما جاء في أنساب اليمن فهو شمس بالضم، وآل ما جاء في قريش فهو شمس با
 

ى    " وهذا البيت أول أبيات عشرة لتأبط شرًا، أثبتها أبو تمام في أول الحماسة، قال ابن جني ضمير به عندي راجع إل
موصوف محذوف، أي ثناه من ثنائي وراجع عند األخفش إلى نفس ثنائي، ومن عنده زائدة، وسيبويه ال يرى زيادتها 

ه     انتهى فعلى األول يكون م " في الواجب الم في قول ذآورًا، وال ن عم   " ا أهدى محذوفًا، وعلى الثاني م ة  " الب متعلق
آل ما نسب إلى الصالح والخير أضيف "  العباب " بقاصد عند البصريين، يقال قصدته بكذا وقصدت له به، قال في 

 إلى الصدق فقيل رجل صادق، وصديق صدق
 
 رتقدمت ترجمته في الشاهد الخامس عش" تأبط شرًا " و 
 

د الحسن    " فهو " مصنف آتاب التصحيف  "وأما  و أحم وم          " أب د ي ن إسماعيل العسكري، ول ن سعيد ب د اهللا ب ن عب ب
ون من ذي الحجة       ة لسبع خل الخميس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثالث وتسعين ومائتين، ومات يوم الجمع

 من سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة
 

ا    ون               قال أبو طاهر السفلي إن أب وم، والتبحر في فن واع العل ذآروين بالتصرف في أن ة الم ان من األئم ذا آ د ه أحم
اب            ه آت أليف وحسن التصنيف، ومن جملت وم، ومن المشهورين بجودة الت اب    " صناعة الشعر  " الفه م  " آت الحك

واعظ   " آتاب   " راحة األرواح" آتاب "  التصحيف " آتاب "  واألمثال  اب  "  الزواجر والم تصحيح الوجوه    "آت
   " والنظائر

 
تاني،               ي داود السجس ن أب و القاسم البغوي، واب نهم أب ا من شيوخ م داد والبصرة وأصبهان وغيره وآان قد سمع ببغ
ه رياسة              ان؛ وانتهت إلي ة واإلتق اق بالرواي ه السن واشتهر في اآلف ى عال ب وأآثر عنهم، وبالغ في الكتابة، وبقي حت

ه مختصرًا من معجم       التحديث واإلمالء والتدريس ه نقلت بقطر خوزستان ورحل األجالء إليه لألخذ عنه والقراءة علي
 األدباء

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  الشاهد التاسع والعشرون

 
 وعروقا العال في فروعًا طابوا  انتموا إذا األآرمون قريش وهم
 

ريش ال  " األب " على أن  ع ق ة و    ربما جعل مؤوًال بالقبيلة فمنع الصرف، آما من ه بالقبيل " األآرمون  " صرف لتأويل
 صفة قريش

 
  " الكامل" ومثله لعدي بن زيد بن الرقاع العاملي يمدح الوليد بن عبد الملك 

 
 غلب المساميح الوليد سماحة  وآفى قريش المعضالت وسادها

 
 نميًا أبيه إلى ونميته نتسب،ا أبيه إلى انتمى يقال"   انتموا إذا"  وقوله القياس خالف على سمح جمع"   المساميح"  و

 نسبته
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ان    "  العباب " في  ن فهر وآ قال ابن دريد آثر الكالم في قريش، فقال قوم سميت قريش بقريش بن مخلد بن غالب ب
ًا ألن قصيًا قرشها أي      صاحب عيرهم فكانوا يقولون قدمت عير قريش وخرجت عير قريش، وقال قوم سميت قريش

 قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب جمعها، فلذلك سمي قصي مجمعًا

 أبونا قصي آان يدعى مجمعا  به جمع اهللا القبائل من فهر

د                ان من ول ن مضر، فكل من آ اس اب ن الي ة ب ن مدرآ ة ب ن خزيم ة ب وقال الليث قريش قبيلة، أبوهم النضر بن آنان
اب         ال صاحب العب ه وق ة ومن فوق د آنان نقض  " النضر فهو قريشي دون ول ه       وي ي، ألن ن الكلب ول اب ولين ق ذين الق ه

وال أحدها              ًا سبعة أق ن النضر وفي تسميته قريش ك ب ن مال المرجوع إليه في هذا الشأن، وهو أن قريشًا اسمه فهر ب
ة في         ن آنان ه جاء النضر ب ا أن سموا قريشًا لتجمعهم إلى الحرم ثانيهما أنهم آانوا يتقرشون البياعات فيشترونها ثالثه

ريش أي شديد       ثوب له، يعن ه جمل ق الوا آأن ه فق ي اجتمع في ثوبه فقالوا قد تقرش في ثوبه رابعها قالوا جاء إلى قوم
ة إال   خامسها قول ابن عباس لما سأله عمرو بن العاص بم سميت قريش؟ قال بدابة في البحر تسمى قريشًا ال تدع داب

  " الخفيف" ري أآلتها، فدواب البحر آلها تخافها، قال المشمرج بن عمرو الحمي

 وقريش هي التي تسكن البح  ر بها سميت قريش قريشًا

قال عبد الملك بن مروان سمعت أن قصيًا آان يقال له القرشي، لم يسم قرشي قبله سابعها أنهم آانوا يفتشون  سادسها
  " الحاج عن خلتهم فيسدونها

  ث والرابع والسادسويعلم من هذه األقوال أن آون قريش أبًا إنما هو على القول الثال

إن        ه جمع سالمة، ف ع جمع جمع  " الصراري  " وأنشد بعده جذب الصراريين بالكرور على أن جمع التكسير ال يمتن
صراء وهو جمع تكسير، وقد جمع على الصراريين جمع سالمة وتقدم ما فيه مشروحًا في الشاهد الحادي والعشرين  

 فراجعه

 وأنشد بعده، وهو

  الشاهد الثالثون

 ا الرجال رأوا يزيد رأيتهم  خضع الرقاب نواآسي األبصاروإذ

واآس  " على أن جمع التكسير نحو  ي في           " ن و عل ره أب ا ذآ ه جمع سالمة آنواآسين، آم ع جمع   " الحجة " ال يمتن
ة وجوه         " إعراب الشعر " ذآره أبو علي في  أقول ة من ثالث ذه الكلم ى ه م أن الكالم عل " أن "  أحدها  " أيضًا واعل
ل نحو   " واآس ن جمع ناآس وهو المطأطأ رأسه؛ وفاعل إذا آان اسمًا نحو آاهل، أو صفة مؤنث سواء آان ممن يعق

ى فواعل،     - حائض أو ممن ال يعقل نحو ناقة حاسر إذا أعيت، أو صفة مذآر غير عاقل نحو صاهل ًا عل يجمع قياس
ل         ذآر عاق ان صفة الم ا إذا آ اظ        تقول آواهل وحوائض وحواسر وصواهل أم د شذت ألف ى فواعل، وق ال يجمع عل

  " البسيط" خمسة وهي ناآس ونواآس، وفارس وفوارس نحو 

  لوال فوارس من نعم وأسرتهم

ن سعد     " هالك في الهوالك " وهالك وهوالك قالوا  ، وغائب وغوائب، وشاهد وشواهد، قال عتبة بن الحارث لجزء ب
  " الوافر" 

 وائبكم قليلأحامي عن ديار بني أبيكم  ومثلي في غ
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د وجهت       " جزء " غائبًا على غوائب، وجمع " عتبة " فقال له جزء نعم، وفي شواهدنا فجمع  ى شواهد وق اهدًا عل ش
ول هي               ا تق ول هي الرجال آم ال ألنك تق ار التأنيث في الرجال، ق ى اعتب بتوجيهات أما األول فقد حمله سيبويه عل

 فشبهه بالجمال الجمال

هذا مخرج على غير الضرورة، وهو أن تريد بالرجال جماعات "  شرح آامل المبرد " ال في ومنه أخذ أبو الوليد فق
 الرجال، فكأنه جماعات نواآس وواحده جماعة ناآسة، فيكون مقيسًا جاريًا على بابه آقائله وقوائل

واآس أبصارهم،        ل ن ل النق ى، ألن األصل قب ة المعن والجمع في    ووجهه ابن الصائغ على أنه صفة لإلبصار من جه
 هذا قبل النقل سائغ ألنه غير عاقل، فلما نقلوا ترآوا األمر على ما آان عليه ألن المعنى لم ينتقل

ا ذآر                  ه، لم بس في ه ال ل ا، وألن ذلك منه ي استعملت استعمال األسماء فقرب ب ه من الصفات الت الوا إن وأما الثاني فق
 سيبويه من أن الفارس في آالمهم ال يقع إال للرجال

 وأما الثالث فوجهه أنه جرى عندهم مجرى المثل، ومن شأن األمثال أن ال تغير عن أصلها

ذا؛           ا جاء من ه ع م ه يجري في جمي واآس، فإن وأما الرابع والخامس فوجههما يعلم مما وجه به الشلوبيين هوالك ون
ه  " هالك " وهو قوله قد عرف بقولهم أوًال  د   و" أنه إنما يريد المذآر، وآذلك بقول ال فصار   "  إذا الرجال رأوا يزي ق

ذي يتضمنه    ى ال واآس   " ذلك مما تقدم ذآره من قولهم فارس في الفوارس وإن لم يكن مثله في الجملة، ألن المعن " ن
رين،    " الفوارس " يصلح للمذآر والمؤنث، والمعنى الذي يتضمنه  ال يصلح إال للمذآر هذا قوله، وهو جار في األخي

قليل، فعين أنه يريد المذآر من جهة قصد  " نسائهم " ، ولم يرد أن مثله في " آم رجالكم " من غاب ألنه إنما يريد في
 فصار آالفوارس

 
وع أن فواعل هو األصل في      "  " شرح األلفية " قال الشاطبي في  وطريقة المبرد في جميع ما جاء شاذًا من هذا الن

ذلك حيث   الجميع، وإنما منع منه خوف اللبس، فإذا اضطروا را جعوا األصل آما يراجعونه في سائر الضرورات وآ
   " أمنوا اإللباس

  
ا   " قال المبرد في الكامل، بعد ما أورد بيت الشاهد  وفي هذا البيت شاهد يستطرفه النحويون، وهو أنهم ال يجمعون م

م  آان من فاعل نعتًا على فواعل لئال يلتبس بالمؤنث، ال يقولون ضارب وضوارب، ألنهم قالو ا ضاربة وضوارب ول
هو  " ألن هذا مما ال يستعمل في النساء فأمنوا االلتباس ويقولون في المثل " فارس  "يأت هذا إال في حرفين أحدهما 

ى      " هالك في الهوالك  رزدق لضرورة الشعر أجراه عل فأجروه على أصله آثرة االستعمال، ألنه مثل، فلما احتاج الف
   " وال يكون مثل هذا أبدًا إال ضرورة " نواآسي األبصار" أصله فقال 

  
دم         ا تق ة آم ه أيضًا أن المسموع خمسة ال ثالث  وفيه أنه آان ينبغي أن يقيد النعت بمن يعقل ولكنه أطلق لشهرته، وفي

ذه الخمسة، وهي حارس وحوارس، وحاجب وحواجب          " شرح أدب الكاتب " ثم رأيت في  ى ه ادة عل للجواليقي زي
ولهم  "  مع الخاطئ سهم صائب " ن ابن األعرابي، ثم قال ومن ذلك ما جاء في المثل من الحجابة، نقلهما ع ا  " وق أم

 جمع حاج وداج، والداج األعوان والمكارون وحكى المفضل رافد وروافد، وأنشد" وحواج بيت اهللا ودواجه 
 

 إذا قل في الحي الجميع الروافد
 

 فالجميع إحدى عشرة آلمة
 
ه استشهد س وصاحب      " نواآس " مشهور في رواية هذه الكلمة أن ال" الوجه الثاني  " بدون جمعها جمع سالمة، وب

ا جماعة                 د رواه ى تأنيث الجمع وق ه عل ه حمل ى أنكاس أو نكس، وآأن اآس عل اس أن يجمع ن ان القي الجمل وقاال آ
واآس   وهذا أطرف وأغرب من جمع ن     "  شرح آامل المبرد " جمعها بجمع السالمة؛ قال ابن السيد في  ى ن اآس عل

ات الجمل   " فإنه غريب جدًا، ألن الخليل يرى أن هذا البناء نهاية الجمع وقال في  ذي     "  شرح أبي ان الجمع ال ا آ ولم
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أن يجمع جمع                  ك إال ب م يكن ذل ه ل د جمع ة التكسير وأري ه نهاي أ تكسيره ألن ة ال يتهي ان أو ثالث ده حرف ثالثه ألف وبع
  ظهسالمة، ألنه ال يغير االسم عن لف

 
أي جمع تكسير وجمع تصحيح    " وقد بجمع الجمع" ، بعد ما قال ابن الحاجب " شرح الشافية " قال الجاربردي في 

 باأللف والتاء وأفاد بقد أنه ال يطرد قياسًا لكنه آثير في جمع القلة، قليل في جمع الكثرة إال باأللف والتاء
 
إن األول  أنه يتراءى في ظاهر األمر تداف" الوجه الثالث  " ع بين هذا الوزن من جمع التكسير وبين جمع التصحيح، ف

ال           ذا فق ن ه ة ع راب الحماس ي إع ي ف ن جن أل اب د س ة وق اني للقل رة والث وع للكث الوا  " موض د ق ت فق إن قل  " ف
  فهن يعلكن حدائداتها

 
  وقالوا

 
  قد جرت الطير أيامنينا

 
  وقالوا صواحبات يوسف، ومواليات العرب، وقال الفرزدق

 
 خضع الرقاب نواآسي األبصار

ى  المثال داللة وهو الضدين اجتماع قولك على هذا ففي بالياء رواه فيمن رة  عل ه  مع  الكث الواو  جمع ون  ب  واأللف  والن
ة  موضوع قدمت ما على منهما واحد وآل والتاء، ه  وأجاب  للقل ه  عن ل "  بقول د  يكون  ال قي ة  مفي ة  في  القل أن  القل  ال آ
واآس  نفس  نأ ترى أال البتة، يوجد د  وصواحب  ن رد  بنفسه  يفي رة  مف راه  الكث ة  جمع  جمع  إذا أفت ك  يصيره  القل  أن ذل
ة،  جمع  عن فضًال تثنية إلى احتياجه من للكثرة موضوعه آفاه قد أصًال؟ يجمع ال أن من أقل يكون ه  تجاوز  أو القل  ب
ر  عليه المظهر عطف عن ضعف وإن المجرور المضمر أن آما آثرة؛ مثال إلى ه،  جر  حرف  ادةإع  بغي ه  مع  ال فإن

ل  يكون  أن الضعف به يبلغ ال أنه وذلك نفسه، به آمررت توآيده عن يضعف و  وأنت  شيء  ال من  أق  مررت  قلت  ل
 آالمه انتهى"   النحو هذا فاعرف جائزًا قوًال لكان بنفسه

 وهذه عبارة قلقة يتعسر فهم المراد منها فينبغي شرحها
 

ا  " فقوله خ   ففي هذا على قولك اجتم ا هو في            " ع الضدين إل ل إنم ى ظاهره، ب يس عل ذا ل ول ال يخفى عليك أن ه أق
الحقيقة اعتراض بالترديد بين المحذورين، ذآر أحدهما لظهوره، وترك اآلخر اعتمادًا على فهم من له حظ من قانون 

ا  المناظرة؛ وإال فال يتم التقريب أصًال آما ال يخفى وتقريره أن هذا الجمع لو جمع جمع ال قلة يلزم أحد المحذورين إم
دير إعدام       ى تق ان ال يوجد عل اجتماع الضدين على تقدير أن يكون القلة والكثرة موجودتين معًا، أو آون مفيد القلة آ
د أن        ا بع ى حاله رة عل اء الكث القلة، ولم يتعرض لكون مفيد الكثرة آان ال يوجد ألنه ال خفاء في امتناعه، ضرورة بق

 جمع جمع القلة
 
ه   " قيل ال يكون مفيد القلة في القلة آأن ال يوجد البتة إلخ " قوله و ظاهره جواب باختيار الشق الثاني، لكن يحصل من

ل        ة، ب دير إعدام القل ى تق الجواب باختيار الشق األول أيضًا وتقريره إنا ال نسلم لزوم آون مفيد القلة آان ال يوجد عل
ة  إنما يلزم ذلك أن لو آانت القلة منتفية  بجميع أنواعها وذلك ممنوع، ألن وضع لفظ التكسير للكثرة يقتضي انتفاء القل

وال نسلم  المباينة لها ال القلة المجامعة معها، وال يلزم من انتفاء األول انتفاء الثاني حتى يكون مفيد القلة آأن ال يوجد
ك أ   زم ذل د أن جمع جمع        أيضًا لزوم اجتماع الضدين على تقدير وجودهما معًا، بل إنما يل ة بع ة الباقي و آانت القل ن ل

ا،                 ة معه ة المجامع رة مع القل اع الكث ل مقتضاه اجتم وع، ب ك أيضًا ممن ذآورة؛ وذل رة الم ة للكث ة المباين القلة هي القل
اع  ًا اجتم ا مع زم من وجودهم ى يل ا بضدين حت ا ليس ر، وهم دخولها ال غي راد م ل أف د تقلي ة يفي ظ القل ضرورة أن لف

 الضدين
 
ًا أن      تنوير لعدم آون مفيد القلة آان ال يوجد " أفتراه إلخ " مع قوله " أال ترى إلخ " وله وق ره أنك تعرف قطع وتقري

نفس صواحب وأمثالها يفيد الكثرة بنفسه مفردًا، وتعرف أيضًا أن جمعه جمع القلة ال يصيره إلى أقل من أن ال يجمع 
رة آيف ال         ذلك الجمع أي ال يغيره إلى حكم المفرد حتى يك ك الكث ة لتل ردات المباين ة في المف دًا للقل ون جمع القلة مفي

رة           ة أو جمع آث ة أو جمع قل ى تثني اج إل ر احتي ولو آان آذلك يلزم انتفاء الكثرة، مع أن وضعه آاف في ذلك من غي



 92

ة            ا آنت القل ط؛ فلم رة فق ك الكث ل تل ه، وهو تعلي د علي ك    فظهر لك أن ذلك الجمع إلفادة أمر آخر زائ ة مع تل المجامع
 الكثرة باقية على حالها لم يكن مفيد القلة آأن ال يوجد البتة

 
اع الضدين    " آما أن المضمر المجرور إلخ " وقوله  اع اجتم تنظير لعدم تغيير جمع القلة مع الكثرة، وتقريره أن امتن

ه ن        ا نحن في ة فيم ادة الجار، وجمع القل ر     نظير ضعف عطف المظهر على المضمر بغير إع د المضمر بغي ر تأآي ظي
ر       د بغي افي جواز التأآي ة ال ين إعادة الجار، فكما أن ضعف العطف المذآور لكونه آالعطف على بعض حروف الكلم

افي جواز جمع التكسير جمع         -إعادة الجار، ألنه آنفسه بناء على تغاير المادتين  اع الضدين ال ين آذلك امتناع اجتم
ذلك    قلة لتغاير المادتين؛ وآما أن  د، آ التأآيد ال يجعل المضمر أقل من أن ال يؤآد بل يفيد أمرًا زائدًا عليه وهو التأآي

رة الحاصلة        ل الكث ه، وهو تقلي دًا علي الجمع فيما نحن فيه ال يجعل لفظ التكسير أقل من أن ال يجمع، بل يفيد أمرًا زائ
 من المجامعة معه

 
 ذور ليس بالزم؛ هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقاموالحاصل أن ما هو الزم ليس بمحذور، وما هو بمح

 
ة،         " خضع الرقاب  "وقوله  ا لفظي ة بصرية في الموضعين، وال تضر اإلضافة فإنه حال من مفعول رأيتهم، والرؤي

ذلك  واآس أبصارهم و  " نواآسي األبصار " وآ ابهم ن ى خضعًا رق ع خضوع " خضع " ، ألن المعن بضمتين جم
وهو التطامن والتواضع، يقال خضع لغريمه يخضع بفتحهما خضوعًا ذل واستكان، وهو  مبالغة خاضع من الخضوع

اب       ى الرق ذا أضافه إل اق، وله قريب من الخشوع، إال أن الخشوع أآثر ما يستعمل في الصوت، والخضوع في األعن
غ     ذا أبل ه؛ وه من األول أي  ويحتمل أن يكون خضعة بضمة فسكون جمع أخضع، وهو الذي في عنقه تطامن من خلق

ذللهم؛ و    دة ت ن ش ة م ت متطامن ا خلق اقهم إذا رأوه آأنه رى أعن ل " ت ر  " فع الء صفة غي ل وفع ع أفع ي جم اس ف قي
  تفضيل، نحو أحمر وحمراء وجمعهما حمر

 
  " الكامل" وهذا البيت من قصيدة للفرزدق يمدح بها آل المهلب، وخص من بينهم ابنه يزيد، أولها 

 
  األشعار على ظاهره غراء  حهمد المهلب بني فألمدحن

 
  مثل النجوم أمامها قمر لها  يجلو الدجى ويضيء ليل الساري

 
  ورثوا الطعان عن المهلب والقرى  وخالئقًا آتدفق األنهار

 
  أما البنون فإنهم لم يورثوا  آتراثه لبنيه يوم فخار

 
  إلى أن قال

 
  أما يزيد فإنه تأبى له  نفس موطنة على المقدار

 
  ب المنية بالقنا  فتدر آل معاند نعارورادة شع

 
  وإذا النفوس جشأن طامن جأشها  ثقة به لحماية األدبار

 
  ملك عليه مهابة الملك التقى  قمر التمام به وشمس نهار

 
  " البيت" وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم           

 
  إلى أن قال

 
  مازال مذ عقدت يداه أزراره  وسما فأدرك خمسة األشبار
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 يدني خوافق من خوافق للتقى  في آل معتبط الغبار مثار

 
دار    " مفعول تأبى محذوف أي القعود عن الحروب ونحوه، وقوله" تأبى له نفس  " قوله ى المق ول  " موطنة عل أي تق

در اهللا؛ و     ا ق ك ال يصيبني إال م ام المهال د اقتح دار  " نفسه عن در و  " المق ى الق ة واردة،"  ورادة " بمعن صفة  مبالغ
مفعول وارده، بمعنى فروع المنية وأنواعها، مستعار من الشعب التي هي أغصان الشجرة، جمع    "  شعب " نفس و 

ا  " شعبة و   رمح    "  القن اة وهي ال در  " و  جمع قن ريح السحاب واستدرته أي       "  ت ا، من أدرت ال ه ضمير القن  فاعل
" يل وال يرقأ، ويقال له عاند أيضًا، وفعله من باب نصر و العرق الذي يس"  المعاند " مفعوله و "  آل " استحلبته و 

ار ونعور و           "  النعار  و عرق نع دم، فه ه ال ار من ا، أي ف الفتح فيهم "  جشأن   " بالعين المهملة من نعر العرق ينعر ب
زع و    الهمز " الجأش  " يقال جشأت نفسه، إذا ارتفعت من حزن أو ف د        ب ب، وهو رواعة إذا اضطرب عن جأش القل

ى      "  طأمن  " لفزع، يقال فالن رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته و ا ا بمعن الهمز فيهم أن ب وب طم مقل
ال   " قمر التمام " فعل ماض و "  التقى " وثقة فاعله و  سكن ه، يق ام   " فاعل ة      " قمر تم م ليل اء وآسرها إذا ت تح الت بف

  يلة في السنةالبدر، وأما ليل التمام فمكسور ال غير، وهو أطول ل
 

ام أورده في           "ما زال مذ عقدت يداه إلى آخره " وقوله  ن هش نهم اب اة في عدة مواضع، م ه النح هذا البيت استشهد ب
ه  " مذ " المغني شاهدًا إليالء الجملة الفعلية ل  خمسة  " ، آما يليها الجملة االسمية وأورده أيضًا في شرح األلفية لقول

ن أداة التعريف، وهو حجة على الكوفيين في جوازههم الجمع بين تعريف المضاف   حيث جرد المضاف م" األشبار 
ر فصحاء    واب    " بالالم واإلضافة إلى المعرفة، مستدلين بقول عرب غي ة األب د األول من    " الثالث ، والمسموع تجري

 أداة التعريف، آما قال ذو الرمة أيضًا
 

 والديار البالقعوهل يرجع التسليم أو يكشف العمى  ثالث األثافي 
 
ع "   سما  " و و؛  وهو  السمو  من  وشب،  ارتف ى "  أدرك"  و العل غ  بمعن ا  ووصل،  بل د  ضمير  وفاعلهم ه  يزي "  وقول

ا  وينسب  الرجل، قامة ثلثا وهي بشبرالرجال أشبار خمسة طول أراد ،"  االشبار خمسة ال  إليه ال  خماسي  غالم  فق  ق
اب وا الصحاح "  في  أيفع قد خماسي غالم درير ابن اعي  وغالم "   لعب ه  أي وخماسي  رب ة  طول بار  أربع  وخمسة  أش

غ  إذا والغالم رجًال صار أشبار سبعة أو أشبار ستة بلغ إذا ألنه سباعي، وال سداسي يقال وال أشبار، بار  خمسة  بل  أش
ا  هذا قتلته فاتهمته أشبار خمسة بلغ غالم أيما العرب بعض قال ولهذا والشر، الخير فيه تخيلوا عندهم دي،  م ا  عن  وأم
  أقوال على تفسيره في اختلفوا فقد الناس

 
ن السيد في شرح شواهد الجمل        " أحدها   " ال اب ع وتجاوز حد الصبا، ألن         " ق بار ارتف أدرك خمسة االش ى ف ومعن

ب     بار من ش ة أش ر الفالسفة زعموا أن المولود إذا ولد لتمام مدة الحمل ولم تغيره آفة في الرحم فإنه يكون في قده ثماني
ة شقه        ى نهاي ا إل بار بشبره، ومنه نفسه، وتكون سرته بمنزلة المرآز له، فيكون منها إلى نهاية شقه األعلى أربعة أش
ه      تح ذراعي ى صلبه وف األسفل أربعة أشبار، ومنها إلى أطراف أصابعه من يده معًا أربعة أشبار، حتى أنه لو رقد عل

رحم، فإنك        ووضع ضابط في سرته وأدير لكان شبه الدائرة قال ه في ال ة عرضت ل وا فما زاد على هذا أو نقص فآلف
داه قصيرتان،              ى، ومن ي تجد من نصفه األعلى أطول من نصفه األسفل ومن نصفه األسفل أطول من نصفه األعل

   " ومن يده الواحدة أقصر من الثانية فإذا تجاوز الصبي أربعة أشبار فقد أخذ في الترقي إلى غاية الكمال
 

ه خارج          " ارتفع وتجاوز حد الصبا  "ًال وقوله أو فة، ألن ل آالم الفالس ى نق ده إل راد وال حاجة بع شرح به المعنى الم
ال            " عن المقام، بل مفسد ألنه رتب بعده قوله  ة الكم ى غاي د أخذ في الترقي إل بار فق ة أش " فإذا تجاوز الصبي أربع

نفسه ال يحسن عقد إزاره فضًال عن األخذ في الترقي     وهذا غير متصور، ألن الطفل الذي تجاوز أربعة أشبار بشبر
 إلى غاية الكمال، وإنما المعنى تجاوز خمسة أشبار بشبر الرجال، وهي ثلثا قامة الرجل آما ذآرنا

 
ا   " ه أراد ب " ثانيهم بار    " أن ام اللخمي في       " خمسة األش ن هش ال اب ذا هو   "  شرح شواهد الجمل    " السيف، ق ه

ى   ه منته حيح ألن بع    الص الث أذرع وإص وس ث ول الق ى ط ا أن منته ر، آم ي األآث يف، ف ول الس  ط
  " الرجز" قال الراجز 
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 أرمى عليها وهي فرع أجمع  وهي ثالث أذرع وإصبع

 
  وإنما زاد إصبعًا الختالف أذرع الناس في الطول والقصر وربما زادوا شبرًا آما قال آخر

 
 وهي ثالث أذرع وشبر

 
  أحد عشر ذراعًا وآما أم منتهى طول القناة

 
 قال عتبة بن مرداس

 
  وأسمر خطيًا آأن آعوبه  نوى القسب قد أرمى ذراعًا على العشر

 
  " البسيط" وقال البحتري أيضًا 

 
 آالرمح أذرعه عشر وواحدة  فليس يزري به طول وال قصر

 
   "أنه أراد عصا الخطبة وهذا غير مناسب لما قبله ولما بعده" ثالثهما  
 

" يزيد " نه أراد الخيزرانة التي آان الخلفاء يحبسونها بأيديهم وهذا أيضًا غير مناسب آالذي قبله على أن أ" ورابعها 
   "ليس خليفة وال من نسل الخلفاء وأراد هذا القائل الخلفاء األمويين

 
ها  دهم م  " خامس ت عن اء وآان دل، والشجاعة، والوف ة، والع ل، والعف ة العق د الخمس ه أراد خالل المج ذا أن ة به عروف

   "العدد؛ آذا نقلوه وال يخفى أنه لو آان المراد هذا لبقي ذآر األشبار لغوًا
  

ن      " سادسها  د ب أنه أراد بخمسة األشبار القبر ألن البيت مرثية، وهذا باطل ال أصل له، فإنه من قصيدة في مدح يزي
 المهلب، وآان حيًا

 
خ  " وهو  ضمير يزيد، وخبرها البيت الذي بعده،" زال  "واسم  ات وهو جمع     " يدني خوافق إل الخوافق الراي وأراد ب

ًا، إذا تحرآت واضطربت و  ًا وخفقان ق بالكسر والضم خفق الفتح تخف ة ب ال خفقت الراي ه، يق ار " خافق بط الغب " معت
دوح، يق     ذا المم اره ه ال أعبطت  بالعين والطاء المهملتين، هو الموضع الذي لم يقاتل عليه ولم يثر فيه غبار قبل ما أث

 المهيج المحرك وروى بدله"  المثار " األرض، إذا حفرت منها موضعًا لم يحفر فيها قبل ذلك و 
 

 يدني آتائب من آتائب تلتقي  في ظل معترك العجاج مثار
 
رك  " جمع آتيبة وهو الجيش و  "  الكتائب  "و  ة، وأراد ب     "  المعت راك وهو المحارب ه  " موضع االعت ار  " ظل الغب

ذ  " في المعرآة، فإنه إذا اشتد ال يرى معه ضوء فيصير آالظل الكثيف و  الثائر ا ظرف مضاف      "  م ل إنه اسم، فقي
ر و        ة يكون هو الخب ان للجمل دير زم "  اإلزار " إلى الجملة، وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة، وقيل مبتدأ فيجب تق

ه من آساء         وي علي ا يحت د اإلزار عن شدة لم بار       معروف، وقيل آنى بعق ذا يناسب تفسيره خمسة األش ي المجد وه
 مفعول أدرك بتقدير مضاف آما تقدم" خمسة األشبار " بخالل المجد الخمسة و 

 
ه اللخمي      ا نفل ة م ه وفاعل            " وقال األعلم، عل دير وسما جسمه أو طول ه، والتق ى علي ة المعن فاعل سما مضمر لدالل

معنى ومعنى أدرك انتهى واألفعال يحمل بعضها على بعض إذا أدرك مضمر أيضًا عائد على الجسم الذي دل على ال
ى    اشترآت في المعنى والتقدير انتهى طوله أو جسمه خمسة أشبار، ويكون انتصاب خمسة أشبار على أنه مفعول عل

   " إسقاط حرف الجر، أي انتهى إلى خمسة أشبار
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ن يسعو         ول اب ذا ق ل ه ه، ومث دعو إلي ويجوز  "  " شرح شواهد اإليضاح    " ن في  أقول هذا آله تعسف ال ضرورة ت

ا        وم م ر معل ه يكون المدرك غي نصبه نصب الظروف بقوله سما، أي فعال مقدار خمسة أشبار فإنه تعسف أيضًا؛ ألن
ى حذف مضاف،         " أدرك  " هو، وبقي قوله و عل ة، فه غير مفيد شيئًا ومن فسر الخمسة بالسيف والعصا والخيزران

د جعل         أي فأدرك أخذ خمسة األشبا ن يسعون، بع ال اب ة وق د أو للخطب وًال  " الخمسة  " ر للقتال به أو للحبس بالي مفع
ه،      " ألدرك على تقدير معناها السيف أو خالل المجد الخمسة، ما نصه  دًال من ًا إلزاره، أو ب ويجوز نصب خمسة نعت

 فتأمل"  أو عطف بيان 
 

ي صفرة، أحد شجعان الع        ن أب ة عن        وأما يزيد فهو ابن المهلب ب رم غني ائهم وشهرته في الشجاعة والك رب وآرم
ر          د الحجاج صار أمي تح جرجان ودهستان وطبرستان وبع الوصف آان في دولة األمويين واليًا على خراسان، وافت
ي               ة بن م يكن في دول ا ل ي المهلب آم رم من بن ة أآ ي أمي ة بن العراقين وأجمع علماء التاريخ على أنه لم يكن في دول

ة           العباس أآرم ي عشرة ليل ة الثنت وم الجمع وًال ي وفي مقت من البرامكة وولد يزيد سنة ثالث وخمسين من الهجرة، وت
ده في        ة وال تأتي ترجم ه وس د علي ا ال مزي  " خلت من صفر سنة اثنتين ومائة وقد ترجمه ابن خلكان وترجم والده بم

  " الكامل" من حروف الجر في شرح قوله " رب 
 

 ئحفلقد يكون أخا دم وذبا
 
ن مجاشع   " الفرزدق  "و  هو أبو فراس، واسمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان ب

ة      ن قتيب ال اب ة وق بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تميم البصري وهمام بصيغة المبالغة من الهم
ام   مه هم ال اس د أن ق عراء، بع ات الش ي طبق ان للف" ف رزدق،   وآ مي الف ه س ب وب ن غال يم ب نهم هم وة، م رزدق إخ

رأة صدق       ثن آانت ام ا جع ذآرها       " واألخطل وآان أسن منه، وأخت يقال له رزدق ي ه للف ر في مهاجات ان جري ، وآ
 بسوء قال اليربوعي وآذب عليها جرير وآان يقول أستغفر اهللا فيما قلت لجعثن قال وآانت إحدى الصالحات

 
ة    قال الليث الفرزدق"  العباب " صاحب قال " الفرزدق " و  الرغيف الذي يسقط في التنور؛ ويقولون أيضًا الفرزدق

ارس       ن ف ال اب راذدة وق قال وقال بعضهم هو فتات الخبز وقال غيره الفرزدق القطعة من العجين وأصلها بالفارسية ب
قطعة، فهي من اإلفراز والدقيق فلقب هذه آلمة منحوتة من آلمتين، من فرز ومن دق ألنه دقيق عجن ثم أفرزت منه 

  بأحد هذه المعاني
 

أن وجهك      ويشهد لألول ما روي أنه آان أصابه جدري وبقي أثره في وجهه راس، آ ا ف ويروى أن رجًال قال له يا أب
رأة       رج الم ل، هو ف  -أحراج مجموعة فقال تأمل هل ترى فيها حر أمك؟ واألحراج جمع حر بالكسر وحذف الم الفع

ال  " األغاني  "لفرزدق هذا الجواب من آالم أبي األسود الديلي، فإنه آما في وأخذ ا ى      " ق ي األسود إل ق أب ان طري آ
و األسود       ه أب ه، فمر ب المسجد والسوق في بني تيم اهللا بن ثعلبة، وآان فيهم رجل متفحش يكثر االستهزاء بمن يمر ب

و        يومًا فلما رآه قال لقومه آأن وجه أبي األسود وجه عجوز ه أب وم وأعرض عن راحت إلى أهلها بطالق فضحك الق
ال هل تعرف فقحة      األسود ثم مر بهم، فقال لهم آأن غضون قفا أبي األسود غضون الفقاح فأقبل عليه أبو األسود فق

   " أبيك فيهن؟ فأفحمه وضحك القوم منه، وقاموا إلى أبي األسود فاعتذروا إليه، ولم يعاودوه الرجل بعد ذلك
 

ة في    ويحتم ن قتيب ال  " أدب الكاتب  " ل أنه لقب بالمعنى الثالث، وبه صرح اب رزدق قطع العجين، واحدها     " فق والف
أن شبه غضون           " فرزدقة، ومنه سمي الرجل، وهو لقب له ألنه آان جهم الوجه اني ب المعنى الث ه لقب ب ويحتمل أن

ا        ، وت" شرح شواهد الجمل " وجهه بفتات الخبز وقال ابن السيد في  ن خلف وغيرهم ام اللخمي واب ن هش ا اب بعه فيه
عراء  ات الش ي طبق ة ف ن قتيب ال اب و  " ق اء وه ربها النس ي تش ة الت به بالفتيت ه وقصره، ش رزدق لغلظ ا سمي الف وإنم

   " الفرزدقة
 

ات شيئًا في  أقول لم أر الفرزدقة بهذا المعنى في اللغة، وال الفتيتة بمعنى ما ذآره على أن ابن قتيبة لم يذآر في الطبق
وت وروى أن       ه النساء للفت ذي يجفف تلقيبه بالفرزدق ثم رأيت في األغاني في ترجمته أن الفرزدق الرغيف الضخم ال

ال   -الجهم ابن سويد بن المنذر الجرمي قال له ما وجدت أمك اسمًا لك إال الفرزدق الذي تكسره النساء في سويقها     ق



 96

اع          فقا -والعرب تسمي خبز الفتوت الفرزدق  ت، ألن اسمك اسم مت ذا أن تكلم في ه اس أن ال ي ل له الفرزدق أحق الن
 المرأة؛ واسم أبيك اسم الحمار، واسم جدك اسم الكلب

 
س، فتجاهلت    " وروى بسنده عن أبي عمرو بن العالء قال أخبرت عت هشام العنزي أنه قال  رزدق مجل جمعني والف

ال   رزدق قلت ومن             عليه فقلت من أنت؟ قال أما تعرفني قلت ال ق ا الف ال أن راس؟ ق و ف راس؟ قلت ومن أب و ف ا أب فأن
ه، وهو              ة تتسمن ب دنا بالمدين ه شيء تتخذه النساء عن رزدق أن الفرزدق؟ قال أو ما تعرف الفرزدق؟ قلت أعرف الف

   " الفتوت فضحك وقال الحمد هللا الذي جعلني في بطون نسائكم
 

ة        والفرزدق لق" وقال السيد المرتضى في أماليه  ة هي الفرزدق ه وغلظه، ألن الفرزدق ة وجه ه لجهام ب، وإنما لقب ب
   "هي القطعة الضخمة من العجين، وقيل أنها الخبزة الغليظة التي يتخذ منها النساء الفتوت

 
د          " بسنده إلى محمد بن وهيب الشاعر قال  " األغاني" وفي  ة سوداء ق إذا أعرابي ى جنب عطار ف جلست بالصرة إل

من العطار خلوقًا، فقلت له تجدها اشترته البنتها، وما ابنتها إال خنفساء فالتفتت إلي متضاحكة وقالت جاءت فاشترت 
ا قضيب؛ ال             ال واهللا ب، وأعاله فلها آثي اة، وإن قعدت فحصاة، وإن مشت فقطاة؛ أس داء، وإن قامت فقن إال مهاة جي

  " جزالر" آفتياتكم اللواتي تسمنونهن بالفتوت ثم انصرفت وهي تقول 
 

 إن الفتوت للفتاة مضرطه  يكربها في البطن حتى تثلطه
 

ى من الشعراء      "  فال أعلمني ذآرتها إال أضحكني ذآرها  ة األول وبالجملة هو وجرير واألخطل النصراني في الطبق
رز       وال الف ول ل رزدق ويق ونس يفضل الف دق اإلسالميين واختلفت العلماء بالشعر فيه وفي جرير في المفاضلة وآان ي

ام في الحضر إال      دويًا أق لذهب شعر العرب وقال ابن شبرمة الفرزدق أشعر الناس وقال أبو عمرو بن العالء لم أر ب
 فسد لسانه، غير رؤبة والفرزدق

 
أله عن أشعر الشعراء     " البن رشيق " العمدة  " وفي ة  " في  " آتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يس الجاهلي

الفرزدق أفخرهم،        وأشعر شعراء وقته  ا شعراء الوقت ف ة وأم ثًال طرف فقال أشعر الجاهلية امرؤ القيس، وأضربهم م
   " وجرير أهجاهم، واألخطل أوصفهم

 
دم           ه وشدة أسره فليق ى جودة الشعر وفخامت ل إل ان يمي وقد طبق المفصل األصبهاني في قوله حين سئل عنهما من آ

  ن والكالم السمح الجزل فليقدم جريرًاالفرزدق، ومن آان يميل إلى أشعار المطبوعي
  

 قال أبو عبيدة وآان الفرزدق يشبه من شعراء الجاهلية بزهير
 

م    وؤدة ث وآان صعصعة جد الفرزدق، آما قال ابن قتيبة في الطبقات عظيم القدر في الجاهلية؛ وآان اشترى ثالثين م
اء   -أسلم وصار صحابيًا وأم صعصعة قفيرة  ا       -وبالتصغير  بتقديم القاف على الف دارمي، وآانت أمه بنت مسكين ال

ن            د ب ن زي ة ب ن حارث ا، وهو مسكين ب أمة وهبها آسرى لزرارة، فوهبها زرارة لهند بنت يثربي، فوثب أخو زوجه
ون      ان لصعصعة قي ا وآ ين   -عبد اهللا بن دارم، على األمة فأحبلها فولدت له قفيرة، فكان جرير يعير الفرزدق به والق

  ك جبير، ووقبان، وديسم، فلذلك جعل جريرًا مجاشعًا قيونًامنه -الحداد 
 

  " المتقارب" بن صعصعة إلى جبير فقال   وآان جرير ينسب غالب
 

 وجدنا جبير أبا غالب  بعيد القرابة من معبد
 

وا         ألهم أن ينزل ي فس روا بشهاب التغلب ًا من مجاشع م ك أن رآب الخزيرة، وذل بهم ب ان يعي ن زرارة وآ د ب ي معب ، يعن
 فحمل إليهم خزيرة، فجعلوا يأآلون وهي تسيل على لحاهم وهم على رواحلهم
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ر،    -بفتح الخاء وآسر الزاي المعجمتين وبالراء المهملة  -" الخزيرة " و  قطع لحم صغار توضع في القدر بماء آثي

 لتأنيثفإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ويقال خزير أيضًا بدون تاء ا
 

 وأما غالب أبو الفرزدق فإنه آان يكنى أبا األخطل واستجير بقبره بكاظمة، فاحتملها عنه الفرزدق
 
 إبلك فعلت ما بينهما دار آالم في الفرزدق، أبي صعصعة بن لغالب عنه اهللا رضي علي وقال"   البالغة نهج"  وفي

ه  سبيلها أحمد ذاك عنه اهللا رضي فقال المؤمنين أمير يا الحقوق ذعذعتها قال الكثيرة؟ ذالين  ذعذعتها  قول ين  ب  معجمت
 إذاعته السر وذعذعة فتذعذع؛ ذعذعته يقال فرقتها بمعنى مهملتين وعينين

ن "  البالغة  نهج "  شارح  قال ي  اب د  أب ن  غالب  دخل "  الحدي ن  صعصعة  ب ة  ب ن  ناجي ال  ب ى  المجاشعي  عق ر  عل  أمي
ي  له فقال - يومئذ غالم وهو الفرزدق همام ابنه ومعه آبير، شيخ لبوغا - خالفته أيام عنه، اهللا رضي المؤمنين،  عل
ك؟  فعلت ما قال نعم الكثيرة؟قال اإلبل ذو قال صعصعة بن غالب أنا قال الشيخ؟ من عنه اهللا رضي ال  إبل  ذعذعتها  ق
ذا  من  سبيلها، أحمد ذاك قال والنوائب، الحماالت وأذهبتها الحقوق ال  معك؟  الغالم  ه ذا  ق ي  ه ال  ابن ا  ق ال  اسمه؟  م  ق
ه  فقال مجيدًا شاعرًا يكون أن ويوشك العرب، وآالم المؤمنين أمير يا الشعر رويته وقد همام، رآن  أقرئ و  الق ر  فه  خي
 يحفظ حتى يفكه أال وآلى بقيد نفسه قيد حتى نفسي في آلمته زالت ما ويقول الحديث هذا يروي بعد الفرزدق فكان له

   " حفظه حتى فكه فما القرآن

ارب  حتى وعاش الصحابة من غيره وعن أحاديث السالم، عليه عنه، روى وقد ة،  ق ة  ومات  المائ ة،  بعل ه  الدبيل  رحم
  تعالى اهللا

ويري  قال رزدق  مات  تاريخه  في  الن ة،  عشر  سنة  في  الف ه  ومائ نة،  وتسعون  إحدى  ول ا  ومات  س راً  فيه  أيضاً  جري
 السيد وقال

 القصوى، والغاية العليا، الذروة إلى فيه وبلوغه الشعر في تقدمه مع رزدقالف"  أماليه في سره، اهللا قدس المرتضى، 
ره  آخر  في  ونزع هاشم، بني إلى مائًال وآان تجحد ال ومفاخر تدفع، ال مآثر وآلبائه له البيت آريم اآلباء شريف  عم
دين  من  منسلخاً  فسقه  خالل  في  يكن لم أنه على الدين طرقة وراجع والفسق، القذف من عليه آان عما ة،  ال  وال جمل

 وقال والقذف، الهجاء ترك على اهللا وعاهد الكعبة، بأستار تعلق أنه روي أصًال ألمره مهمًال

  ومقام قائم رتاج لبين  وإنني ربي عاهدت ترني ألم

  آالم زور في من خارجًا وال  مسلمًا الدهر أشتم ال حلفة على

  تمامي وتم عمري انقضى فلما  حجة تسعين إبليس يا أطعتك

 حمامي الحتوف أليام مالق  أنني وأيقنت ربي إلى فزعت

  وهو بعده، وأنشد
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  الشاهد الحادي والثالثون

 محمد وهذا محمود العرش فذو  ليجله اسمه من له وشق

ذي  الوصف العلمية بعد يالحظ أن يمكن أي العلمية، مع الوصف لمح يمكن أنه على ان  ال ا  آ ه  قبله  يوضع  وبمالحظت
ذي  وغيره"  العباب"  صاحب قال آما اللغة، في معناه فإن معناه، بمالحظة وسلم عليه اهللا صلى بينالن علمًا رت  ال  آث

 منذر ابن النعمان مدح في األعشى قال آما المحمودة؛ خصاله

 المحمد الجواد الفرع الماجد إلى  آاللها آان اللعن أبيت إليك

 البيت هذا في حسان لحظه آما اللغوي معناه يلحظ أن يجوز علمًا صار أن وبعد

ه  اهللا صلى  محمدًا نبينا بها مدح ثمانية أبيات أول وهو لم  علي ه  في  والصواب  وس ه  شق "  روايت دون "  اسمه  من  ل  ب
ا واو، م للعطف فإنه دم ول يء يتق ه؛ يعطف ش ن علي ى لك عر يبق ًا الش رم - مخروم ائر والخ دهم، ج و عن اء وه  بالخ

 - ومفاعلتن ومفاعيلن فعولن نحو وذلك البيت، أول في المجموع الوتد أول حذف عن عبارة المهملة، والراء المعجمة
ه  وسلم، عليه اهللا صلى النبي إلى راجع"  له"  ضمير أن آما ه  شق  أي محذوف  ومفعول  اهللا واسم  اسمه،  من  اسماً  ل

ع  وال له، إال يكون ال الحمد بمعنى محمود، منه المشقوق تعالى ه،  إال يق أراد  علي الى  اركتب  ف ه  يشرك  أن وتع  في  نبي
ه،  تعظيم  الوصف هذا من اسم ه  اهللا صلى  ل لم،  علي دًا،  فسماه  وس ا  محم يأتي  آم ه  س ه  بيان زة "  اسمه  من "  وقول  بهم

  هذه األبيات وبقية "  يجله آي"  بدله روى ليجله وقوله لحن وهو القطع، بهمزة يقرؤه بعضهم وسمعت الوصل،

  تعبد األرض في واألوثان رسلال من  وفترة يأس بعد أتانا نبي

  المهند الصقيل الح آما يلوح  وهاديًا مستنيرًا سراجًا فأمسى

  نحمد فاهللا اإلسالم وعلمنا  جنة وبشر نارًا وأنذرنا

 أشهد الناس في عمرت ما بذلك  وخالقي ربي العرش إله وأنت

  تعاليت رب الناس عن قول من دعا  سواك إلهًا، أنت أعلى وأمجد
  

  والنعماء واألمر آله  فإياك نستهدي وإياك نعبد لك الخلق
 

 ألن ثواب اهللا آل موحد  جنان من الفردوس فيها يخلد
 

ي سعيد السكري ورأيت      ة    " آذا في ديوانه من رواية أب م إن في اسمه      " في المواهب اللدني ه ث ال مؤلف د  " ق " محم
 ثابتخصائص، منها أنه تعالى شقه من اسمه المحمود آما قال حسان بن 

 
  أغر عليه للنبوة خاتم  من اهللا من نور يلوح ويشهد

 
  وضم اإلله اسم النبي إلى اسمه  إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

 
 وشق له من اسمه ليجله  فذو العرش محمود وهذا محمد

 
ه، والضمير في     " شق  " وعلى هذه الرواية فالواو للعطف، وفاعل    ه " ضمير اإلل ال      " ل م ق ي ث صاحب  راجع للنب

 المواهب وأخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد قال آان أبو طالب يقول
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 وشق له من اسمه ليجله البيت

 
اة      يم في مناج ي نع وقد سماه اهللا تعالى بهذا االسم قبل الخلق بألفي عام، آما ورد من حديث أنس بن مالكمن طريق أب

ى         الموسى وروى ابن عساآر عن آعب األحبار ق ل عل م أقب اء والمرسلين ث دد األنبي إن اهللا أنزل على آدم عصيًا بع
ى          اذآر إل ا ذآرت اهللا ف وثقى، وآلم روة ال وى والع ارة التق ابنه شيث فقال أي بني، أنت خليفتي من بعدي، فخذها بعم

السموات فلم أر في  جنبه اسم محمد، فإني رأيت اسمًا مكتوبًا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين، ثم إني طفت
ة إال اسم            ة قصرًا وال غرف م أر في الجن ة فل ي أسكنني الجن ه؛ وإن رب الجنة موضعًا إال رأيت اسم محمد مكتوبًا علي
ى            ة، وعل ام الجن ى ورق قصب آج ين، وعل ى نحور الحور الع ًا عل محمد مكتوبًا عليها؛ وبقد رأيت اسم محمد مكتوب

درة المن  ى ورق س وبى، وعل جرة ط إن     ورق ش ره ف اآثر ذآ ة، ف ين المالئك ين أع ب، وب راف الحج ى أط ى، وعل ته
 المالئكة تذآره في آل ساعاتها

 
ده       ي أرجو أن يحم ال ألن ولما سماه جده عبد المطلب بمحمد قيل له آيف سميته باسم ليس ألحد من آبائك وقومك؟ فق

ي    ديثها عل ابر   أهل األرض آلهم؛ وذلك لرؤيا آان رآها عبد المطلب آما ذآر ح اب البستان    " القيرواني الع " في آت
ا طرف في السماء وطرف في          ره، له قال آان عبد المطلب قد رأى في المنام آأن سلسلة من فضة خرجت من ظه
أنهم              ور، وإذا أهل المشرق والمغرب آ ا ن ة منه ى آل ورق ا شجرة عل المشرق وطرف في المغرب، ثم عادت آأنه

ه بمول      رت ل ا؛ فقصها فعب ده أهل السماء            يتعلقون به ه أهل المشرق وأهل المغرب، ويحم ود يكون من صلبه، يتبع
إذا وضعته                ة، ف ذه األم يد ه د حملت بس ا إنك ق ل له ة حين قي ه آمن ه أم واألرض، فلذلك سماه محمدًا، مع ما حدثته ب

 فسميه محمدًا
 

رة     قال السهيلي محمد منقول من صفة في معنى محمود، ولكن فيه معنى المبالغة والتكرا د م ذي حم د ال ر، ألن المحم
اه، واهللا سبحانه       بعد مرة، آما أن المكرم من أآرم مرة بعد مرة، وآذلك الممدوح ونحو ذلك د مطابق لمعن فاسم محم

لم                 ه وس و صلى اهللا علي ه، فه ان اسمه صادقًا علي ه السالم، إذ آ ه علي م من أعالم نبوت ه عل سماه به قبل أن يسمى ب
 ى إليه ونفع به من العلم والحكمة، وهو محمود في اآلخرة بالشفاعة فقد تكرر معنى الحمدمحمود في الدنيا بما هد

 
اه             د ومعن الى الحمي م أن من أسماء اهللا تع ال صاحب المواهب اعل لم، ق ه وس ومحمود أيضًا من أسمائه صلى اهللا علي

ه      ع اسمه في       المحمود، ألنه تعالى حمد نفسه وحمده عباده؛ وقد سمي الرسول صلى اهللا علي ذا وق ود وآ لم بمحم وس
  زبور داود

 
دة  " وقال الشامي في سيرته  ومن أسمائه صلى اهللا عليه وسلم المحمود، وهو المستحق ألن يحمد لكثرة خصاله الحمي

 قال حسان بن ثابت رضي اهللا عنه
 

  فأصبح محمودًا إلى اهللا راجعًا  يبكيه حق المرسالت ويحمد
 

  ان أيضًاوهو من أسمائه تعالى قال حس
 

  وشق له من اسمه ليجله          البيت
 

 وعليه فهو اسم مشترك بين اهللا وبين نبيه، ولم أر من صرح به غير الشامي
 

 وأما أحمد فهو اسمه عليه الصالة والسالم الذي سمي به على لسان عيسى وموسى
 

لحامدين لربه، وآذلك هو في المعنى ألنه قال السهيلي هو منقول من الصفة التي معناها التفضيل، فمعنى أحمد أحمد ا
 يفتح عليه في المقام المحمود محامد لم تفتح على أحد قبله فيحمد بها ربه، ولذلك يعقد له لواء الحمد

 
رة أحمر ومن الصفرة أصفر،                " سفر السعادة " وقال السخاوي في  ا أخذ من الحم د آم أخوذ من الحم د هو م أحم
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ا أن     د، آم غ من محم د أبل د           وأحم يس أحم زم، ول ه في أحمر وأصفر أل غ من محمر ومصفر، ألن أحمر وأصفر أبل
   " اهللا أآبر" بمنقول من الفعل المضارع، وال هو أفعل فتقول آأآرم، ومن هذا 

 
ي الخزرج        " حسان " و  ة بنت خنس من بن ه الفريع هو أبو الوليد بن ثابت بن المنذر األتصاري من بني النجار وأم

 ء والعين المهملة مصغر قرعة بالتحريك وهي القملة الكبيرةوالفريعة بالفا
 

ه   " قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء  وهو جاهلي إسالمي متقدم اإلسالم، إال أنه لم يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا علي
ان     ان يضرب بلس ه وآ ه   وسلم مشهدًا ألنه آان يرمى بالجبن لعلة أصابته وآانت له ناصية يسدلها بين عيني ة أنف ه روث

 من طوله، ويقول واهللا لو وضعته على شعر لحلقه، أو على صخر لفلقه
 

  " وعاش في الجاهلية ستين سنة، فهو من المخضرمين، ومات في زمن معاوية وآف بصره في آخر عمره
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد الثاني والثالثون
 
 رامح سراويل في فارسي فتى  آأنه الرياد ذب دونها أتى
 

ور    " سراويل " على أن  ل يصف الث غير منصرف عند األآثرين آما هنا وهذا البيت من قصيدة لتميم بن أبي بن مقب
ا   " وروى أيضًا " يمشي بها ذب الرياد " بمعنى قدام وروى " دون " الوحشي وضمير دونها ألنثاه، و  رود به و "  ي

ا  -بفتح الذال المعجمة وتشديد الموحدة  - " الذب"  اد       "  الصحاح  " ل في  ، ق ه ذب الري ال ل ور الوحشي، ويق هو الث
 ألنه يرود أي يذهب ويجيء وال يثبت في موضع

 
  " البسيط" قال النابغة الذبياني يصف ناقته  

 
 آأنما الرحل منها فوق ذي جدد  ذب الرياد إلى األشباح نظار

 البسيط" قال عبد من عبيد بجيلة فقال ورجل ذب الرياد إذا آان زوارًا للنساء " العباب " وزاد في 
 " 

 قد آنت فتاح أبواب مغلقة  ذب الرياد إذا ما خولس النظر
 

اد          " وقال القالي في أماليه  ور الوحشي ذي الري ل للث ه قي ان ال يستقر في موضع، ومن وأنشد  "  يقال فالن ذب إذا آ
 بيت الشاهد

 
ال       اسم للوعل" ذي الرياد  "وقد خالف أبو هالل العسكري في ديوان المعاني فزعم أن  ى الراعي فق ونسب البيت إل

 علم على الوعل والصواب ما قدمناه فيهما" وذب الرياد " وقد أحسن الراعي في وصف الوعل؛ ثم قال 
 

ى فارسي،            ذا شبهه بفت رس، وله اس الف شبه الشاعر ما على قوائم الثور الوحشي من الشعر بالسراويل، وهو من لب
الرمح   ه ب ال    وشبه قرن ذا ق ه  " رامح  " وله ح؛ فقول ى   " أي ذو رم أن، و   " فت ر آ ى؛ و   " فارسي  " خب في  " صفة فت

 صفة ثانية لفتى" رامح " حال من ضمير فارسي، إذ هو بمعنى منسوب إلى الفرس، أو صفة لفارسي، و " سراويل 
ا " العباب " يذآر ويؤنث آما في " السراويل " و  واختلف  " ل الشارح المحقق   ، وجر بالفتحة ألنه غير منصرف، ق

ا ال                  م م ه أشبه من آالمه ا أعرب اآلجر، ولكن رد أعرب آم ه اسم أعجمي مف ي أن و عل ه أب في تعليله فعند س وتبع
   " ينصرف قطعًا نحو قناديل، فحمل على ما شابهه فمنع الصرف

 
ال         ل آالم س ق د أن نق ه بع ة س فإن ي مخالف ى     سراوي " أقول الذي رأيته في تذآرة أبي عل و عل دًا فه ان واح ل وإن آ

ره       يس في الواحد وال غي ذي ل مثال الجمع الذي ال يكون واحد على مثاله، فأنت ما لم تسم به فهو منصرف آآجر، ال
 على مثاله، فإذا سميت به صار مثل شراحيل
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ذ   يس آ ل  وآأن أبا علي فهم من قول س أنه أعجمي آما أعرب اآلجر، أنه يريد يصرف آما يصرف اآلجر؛ ول لك، ب

ا ال ينصرف        م م مراده أنه معرب ال مبني آما أن اآلجر معرب، بدليل قول س بعده إال أن سراويل أشبه من آالمه
  في نكرة وال معرفة

 
هو الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى ابن مهران اللغوي العسكري وآان تلميذ " أبو هالل العسكري " و 

العسكري، وافق اسمه اسم شيخه واسم أبيه واسم أبيه، وهو عسكري أيضًا، فربما اشتبه أبي أحمد الحسن بن عبد اهللا 
 ذآره بذآره إذا قيل الحسن بن عبد اهللا العسكري

 
 في الشاهد الثامن والعشرين" أبا أحمد العسكري " وقد ترجمنا 

 
ال       سألت الرئيس أبا المظفر األبيوردي بهمذان عنه فأثنى ع" قال أبو طاهر السلفي  ًا، ق ة مع العلم والعف ه ووصفه ب لي

آان يبزز احتزازًا من الطمع والدناءة والتبذل، وآان الغالب عليه األدب والشعر؛ وله آتاب في اللغة سماه التلخيص، 
  " وهو آتاب مفيد؛ وآتاب صناعتي النظم والنثر، وهو أيضًا آتاب مفيد جدًا

 
ره  "  " معجم األدباء  " قال ياقوت في ره              وذآر غي ا ذآ د م ه من الكتب بع د ول ي أحم ن أخت أب ان اب ا هالل آ أن أب

آتاب شرح  " ، في معاني الشعر " آتاب أعالم المعاني  "  " آتاب معاني األدب"  " آتاب جمهرة األمثال " السفلي 
اب  "  " آتاب نوادر الواحد والجمع "  " آتاب الفرق بين المعاني "  " آتاب األوائل  "  " الحماسة تكم من    آت من اح

اب التبصرة  "  " الخلفاء إلى القضاة   د     " آت اب مفي دينار    " ، وهو آت درهم وال اب ال دة   "  " آت اب العم اب  "  " آت آت
" ، خمس مجلدات و " آتاب المحاسن في تفسير القرآن "  " آتاب ما تلحن به الخاصة "  " فضل الغنى على العسر 

   " آتاب ديوان شعره
 

ا من إمالء     وأما و " قال ياقوت فاته فلم يبلغني فيها شيء، غير أني وجدت في آخر آتاب األوائل من تصنيفه وفرغن
   " هذا الكتاب يوم األربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس وتسعين وثالثمائة

 
دي    ه عن ة     " هذا ما ذآره ياقوت ول روق في اللغ اب الف اني    " و "  آت وان المع اب دي ى غزارة   " آت ا داالن عل  ؛ وهم

  علمه ومن شعره
 

  إذا آان مالي مال من يلقط العجم  وحالي فيكم حال من حاك أو حجم
 

  فأين انتفاعي باألصالة والحجا  وما ربحت آفي على العلم والحكم
 

 ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي  وال يلعن القرطاس والحبر والقلم
 

  وله أيضًا
 

  قرود جلوسي في سوق أبيع واشتري  دليل على األنام
 

  وال خير في قوم يذل آرامهم  ويعظم فيهم نذلهم ويسود
 

 ويهجوهم عني رثاثة آسوتي  هجاء قبيحًا ما عليه مزود
 

ن      " تميم  "وأما  ة ب ن قتيب ن حنيف ب صاحب الشاهد فهو ابن أبي بن مقبل، وأبي بالتصغير وتشديد الياء، ابن عوف ب
ة  شاع العجالن بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ر مخضرم أدرك الجاهلية واإلسالم وآان يبكي أهل الجاهلي

ا           ال ي ه، فق ه عمر رضي اهللا عن اه النجاشي فاستعدى علي وبلغ مائة وعشرين سنة وآان يهاجي النجاشي أيضًا؛ فهج
 دهأمير المؤمنين، هجاني فقال عمر يا نجاشي ما قلت؟ قال يا أمير المؤمنين، قلت ما ال أرى فيه عليه بأسًا وأنش
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 إذا اهللا جازى أهل لؤم بذلة  فجازى بني العجالن رهط ابن مقبل

 
  فقال عمر إن آان مظلومًا استجيب له، وإن لم يكن مظلومًا لم يستجب له

 
 قالوا وقد قال أيضًا

 
 قبيلته ال يغدرون بذمة  وال يظلمون الناس حبة خردل

 
 فقال عمر ليت آل الخطاب آذلك قالوا فإنه قال

 
 الماء إال عشية  إذا صدر الوراد عن آل منهلوال يردون 

 
 فقال عمر ذلك أقل للزحامقالوا فإنه قال

 
 تعاف الكالب الضاريات لحومهم  وتأآل من آعب بن عوفل ونهشل

 
 فقال عمر يكفي ضياعًا من تأآل الكالب لحمه قالوا فإنه قال

 
 وما سمي العجالن إال لقولهم  خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل

 
  فقال عمر آلنا عبد، وخير القوم خادمهم قال تميم فسله يا أمير المؤمنين عن قوله

 
  أولئك إخوان اللعين وأسرة ال  هجين ورهط الواهن المتذلل

 
 فقال عمر أما هذا فال أعذرك عليه فحبسه، وقيل جلده

 
ا سمي العجالن     آان بنو العجالن يفخرون بهذا االسم، إذ آان عبد اهللا " قال صاحب زهر اآلداب  بن آعب جدهم إنم

د      يهم ففعل العب لتعجيله القرى للضيفان وذلك أن حيًا من طيئ نزلوا به فبعث إليهم بقراهم عبدًا له، وقال له اعجل عل
ذا الشعر       ال النجاشي ه ى ق فأعتقه لعجلته؛ فقال القوم ما ينبغي أن يسمى إال العجالن فسمي بذلك فكان شرفًا لهم؛ حت

  " آعبي ويرغب عن العجالن إذا سئل عن نسبه قالفصار الرجل 
 

 قال وزعمت الرواة أن بني العجالن استعدوا على النجاشي وذآر هذه الحكاية
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد الثالث والثالثون
 

 لمستعطف يرق فليس  سراولة اللؤم من عليه
 

 قطعة خرقة"  لسروالة ا" عند المبرد عربي، وهو جمع سروالة، و " السراويل " على أن 
 

قول هذا البيت قيل مصنوع، وقيل قائله مجهول، والذي أثبته قال إن سروالة واحدة السراويل، وآيف تكون سروالة     
يس     بمعنى قطعة خرقة، مع الحكم بأنها واحدة السراويل، هذا ال يكون وقال السيرافي سروالة لغة في السراويل، إذ ل

 طعة من جزء السراويلمراد الشاعر عليه من اللؤم ق
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، آان في األصل صفة لسروالة، فلما قدم " من اللؤم " ، في البيت مبتدأ مؤخر وعليه خبر مقدم وقوله " سروالة " و 

أ و        " من اللؤم " عليه صار حاًال منه، هذا هو المقرر وقال العيني و  ذا خط ع وه ا الرف " صفة لسروالة فيكون محله
  دناءة اآلباءبالهمز شح النفس و" اللؤم 

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  الشاهد الرابع والثالثون

 
 التواق منه يعجب شراذم  أخالق وقميصي الشتاء جاء
 

 لفظة جمع باالتفاق" شراذم " على أن 
 

ول ي   أق دينوري ف ة ال و حنيف ات " نسب أب اب النب ام    " آت الق واألرم ال األخ راب، وق ى بعض األع ت إل ذا البي ه
في الخلقان، وقال إنما نعت الواحد بالجمع لكثرته فيه آما قالوا برمة أعشار إذا انكسرت، أريد  واألرماث ال تكون إال
وب    "  العباب " أن آسرها آثير وفي  ق الث د خل ه         -بالضم   -وق ة في وب أخالق إذا آانت الخلوق ي؛ وث ة، أي بل خلوق

 آلها، آما قالوا برمة أعشار وأرض سباسب
 

الجمع،   البن األنبا" الزاهر  "وفي  ري وقال الفراء من العرب من يقول قميص أخالق وجبة أخالق، فيصف الواحد ب
الوا في              ق ق ة خل ال جب ى، ومن ق ذا المعن ى ه م يجمع عل ا ث ألن الخلوقة في الثوب تتسع فيسمى آل موضع منها خلق

 التثنية جبتان خلقان، وفي الجمع جباب أخالق
 
الشرذمة الطائفة من " الصحاح " مع شرذمة بكسر األول والثالث، قال في ج بالشين والذال المعجمتين" الشراذم " و 

ى الشيء     " التواق " و "  الناس والقطعة من الشيء، وثوب شراذم أي قطع  واو إل بفتح التاء المثناة الفوقية وتشديد ال
 بمعنى اشتاقت، قال الشاعر

  " الرجز " 
 

 المرء تواق إلى ما لم ينل
 

والنواق من الرجال الذي يرود األمور ويصلحها "  نوق " وروى النواق بالنون؛ وقال في "  العباب " وقال صاحب 
 وعلى هذا فيجوز أن يراد به أيضًا الرفاء ونحوه

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  الشاهد الخامس والثالثون

 
 مواليا مولى اهللا عبد ولكن  هجوته مولى اهللا عبد آان ولو
 

ا   " بالفتحة فيقول مررت بجواري آما قال الفرزدق " ار جو" على أن بعض العرب يجر نحو  ولى موالي بإضافة  " م
وين، في            اء والتن وال، بحذف الي ولى م ول مررت بجوار، وم موالي إلى مولى واأللف لإلطالق،وجمهور العرب يق

ا   الجر والرفع، وأما في النصب عندهما فال تحذف الياء بل تظهر الفتحة عليها، نحو رأيت جواري والم  راد بجوار م
 آان جمعًا على هذا الوزن معتل الالم

 
ان الوجه         " وهذا خالف ما قاله س، قال األعلم في شرح أبياته  ى األصل ضرورة، وآ والي عل ه م الشاهد في إجرائ

   " موال آجوار ونحوه من الجمع المنقوص، فاضطر إلى اإلتمام واإلجراء على األصل آراهة للزحاف
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ة         " حاحالص" وآذا قال صاحب  ه بمنزل ه جعل ون ألن م ين ا ل قال وإنما قال مواليا ألنه رده إلى أصله للضرورة، وإنم

   " غير المعتل الذي ال ينصرف
 

اب  " وصاحب  ًا               " اللب م قاض رفع ه حك ال ونحو جوار حكم بعض العرب، وق ة ل وًال للنحويين ال لغ ه ق ره جعل وغي
رزدق         وجرًا على األعرف، وحكم ضوارب نصبًا، وقيل نصبًا ى الف ي إسحاق عل ن أب راض اب وجرًا وبهذا سقط اعت

  في قوله
 

  ولو آان عبد اهللا مولى هجوته            البيت
 
ى        "  المولى  "و  دا عل دا وتعاق ًا، إذا تعاه ه تحالف ال من د، يق الحليف، هو الذي يقال له مولى المواالة، والحليف المعاه

والي  أن يكون أمرهما واحدًا في النصرة والحماية ، وبينهما حلف وحلفة بالكسر فيهما أي عهد والرجل إذا آان ذليًال ي
قبيلة وينضم إليها ليعتز بهم، وإذا والى مولى آان أذل ذليل، وآذلك القبيلة توالي وأراد بالموالي الحضرميين، وآانوا 

ه أذل          ه، ولكن يًال لهجوت د اهللا ذل ان عب و آ ول ل اف، يق د من ن عب مي اب د ش ي عب والي بن ف    م ه حلي ذليل ألن ن ال م
 الحضرميين، وهم حلفاء بني عبد شمس وهذا مبالغة في الهجو

 
 والحضرمي منسوب إلى حضرموت، وحضرموت بلد وقبيلة والصواب في رواية البيت

 
 لو آان عبد اهللا مولى هجوته

 
 بحذف الواو وجعل البيت مخرومًا؛ فإنه بيت واحد ولم يتقدمه شيء حتى تكون الواو عاطفة

 
م اإلعراب   " وعبد اهللا هو عبد اهللا بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي قال الواحدي في   "  " آتاب األغراب، في عل

آان عبد اهللا من تالمذة عنبسة بن معدان، وهو من تالمذة أبي األسود الدؤلي واضح النحو وليس في أصحاب عنبسة  
 لى الفرزدق قولهمثل عبد اهللا، واسمه ميمون األقرن، وهو الذي آان يرد ع

 
 وعض زمان يا ابن مروان لم يدع  من المال إال مسحتًا أو جلف

 
 فهجاه الفرزدق بقوله

 
 فلو آان عبد اهللا مولى هجوته     البيت

 
ه النحو ومن       د أخذ عن وآان يقال عبد اهللا أعلم أهل البصرة وأعقلهم وفرغ النحو وقاسه وآان أبو عمرو بن العالء ق

   " لذين أخذوا عنه النحو عيسى بن عمر الثقفي، ويونس بن حبيب، وأبو الخطاب األخفشأصحاب عبد اهللا ا
 

اة      اريخ النح اريخي، في ت ذا سنة سبع       وقال أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج المعروف بالت د اهللا ه وفي عب وت
 عشرة ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وصلى عليه بالل بن أبي بردة

 
ه    واعلم أنه ه في قول ه عطف   " إال مسحتا أو جلف   " م قد ذآروا في سبب هجوه الفرزدق لعبد اهللا أن عبد اهللا لحن فإن

ا         اب العطف، فلم ذا البيتمستوفي في ب المرفوع على المنصوب آما نقله الواحدي وغيره وسيأتي إن شاء اهللا شرح ه
ذا         بلغ الفرزدق تلحين عبد اهللا إياه هجاه بهذا البيت، فلما بلغ ه رزدق لحنت في ه وا للف ال قول د اهللا ق رزدق لعب جو الف

 البيت أيضًا، حيث حرآت موالي في الخفض
 

ن           د ب م عن محم ن الفه ال حدثني اب ًا، ق ذآور آنف هكذا رووا هذه الحكاية؛ والذي رأيته في تاريخ النحاة للتاريخي، الم
 يزيد بن عبد الملك بن مروانسالم قال أخبرنا يونس أن ابن أبي إسحاق قال للفرزدق، في مديحه 
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 مستقبلين شمال الشام تضربنا  على زواحف تزجى مخها رير

 
 فقال له ابن أبي إسحاق أسأت موضعها رفع، وإن رفعت أقويت وألح الناس على الفرزدق في ذلك فقلبها فقال

 
 على زواحف نزجيها محاسير

 
ال     ثم ترك الرواة هذا ورجعوا إلى القول األول قال يونس وهذ اه فق رزدق هج ى الف  ا جيد فلما أآثر بن أبي إسحاق عل

 لو آان عبد اهللا مولى هجوته    البيت
 

، "آتاب التنبيهات على أغالط الرواة " وقد حكى مثل حكاية التاريخي أبو القاسم علي بن حمزة البصري اللغوي في 
ره،         " قال  ناد ذآ ودي في إس ى الجل ن يحي ز ب د العزي د عب ي        وقد حكى أبو أحم ن أب د اهللا ب رزدق أن عب ار الف في أخب

 إسحاق النحوي قال إن الفرزدق لحن في قوله
 

 على زواحف تزجى مخها رير
 

 وأن ذلك بلغ الفرزدق فقال أما وجد هذا المنتفخ الخصيين لبيتي مخرجًا في العربية؟ أما إني لو أشاء لقلت
 

 على زواحف نزجيها محاسير
 

 ولكنني واهللا ال أقوله ثم قال
 

 فلو آان عبد اهللا مولى هجوته    البيت
 

زج           ا ت ر مخه ى زواحف ري ديره عل د وتق ر جي ه "  فبلغ ذلك عبد اهللا فقال عذره شر من ذنبه، والخفض في ري  آالم
  " البسيط" وهذا البيت مرآب من بيتين وهما 

 
  مستقبلين شمال الشام تضربنا  بحاصب آنديف القطن منثور

 
 ا  على زواحف نزجيها محاسيرعلى عمائمنا يلقى وأرحلن

 
ا و  "  تضربنا " هي الريح المعروفة وهي مفعولة وجملة " الشمال  "و  ي    " الحاصب   "حال منه ريح الت ين ال بمهملت

نها،  "  الزواحف " تثير الحصباء و  جمع زاحفة بالزاي المعجمة والحاء المهملة، وهي اإلبل التي أعيت فجرت فراس
ر إذا أعي  ال زحف البعي ه و يق نه أي خف ر فرس ا " ا فج اء"  نزجيه وقها، واإلزج ير " السوق و  نس ع "  محاس جم

ر  " محسور، من حسرت البعير حسرًا إذا أتعبته فهو حسير أيضًا، إذا أعيا و  ة األخرى،      " الري ا في الرواي ى م ، عل
 ب من الهزالهو بإهمال الراءين؛ قال الفراء مخ رير بفتح الراء وآسرها، ورار أيضًا أي فاسد ذائ

 
قال الزمخشري في أمثاله الرير والرار المخ الذي قد ذاب في العظم حتى آأنه " أسمح من مخه الرير " ومن األمثال 
  ذوبه وجريانه  ماء؛ وسماحه

 
 ذآرت في الشاهد الثالثين" الفرزدق " وترجمة 

 
 " تتمة "
 

ى      قد تكلم ابن جني، في شرح تصريف أبي عثمان المازني المسمى با د في الكالم عل لتصريف الملوآي، بتفصيل جي
 أحببت أن أذآره هنا قال" جوار " تنوين 
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و إسحاق                   " ال أب د ق ان؟ وق ه حرف د ألف وزن، وبع ذا ال م صرف ه ول ل ا، فللسائل أن يق ا جوار وغواش ونحوهم فأم

ه           وزن ألن ذا ال ا دخل في ه وين إنم ى أن التن ة     الزجاج في هذا ما أذآره لك وهو أنه ذهب إل عوض من ذهاب حرآ
ذا قاض              ل ه ل هؤالء جوار قي اء فقي اآنان فحذفت الي اآنة، التقى س ه س الياء، فلما جاء التنوين وهو ساآن والياء قبل
م عوض من       ومررت بقاض؛ يريد أن أصله هؤالء جواري، ثم أسكنت الياء استثقاًال للضمة عليها فبقيت جواري، ث

ك رأيت        الحرآة التنوين فالتقى ساآنان فوجب حذ ف الياء، أال ترى أن الحرآة لما ثبتت في موضع النصب في قول
ا         زم أن يعوض منه م يل ة ل ة ثابت جواري بم يؤت بالتنوين؟ ألنه إنما آان يجيء عوضًا من الحرآة، فإذا آانت الحرآ

  شيء
 

ه   وأنكر أبو علي هذا القول على أبي إسحاق وقال ال ألن ذلك لوجب     ليس التنوين عوضًا من حرآة الياء، وق ان آ لوآ
رهم عوضوا من              م ن ا ل وزن يضرب؟ فكم رى أن أصله يرمي ب أن يعوض التنوين من حرآة الياء في يرمي، أال ت
ي             إن انتصر منتصر ألب اء ف ة الي حرآة هذه الياء آذلك ال يجوز أن يكون التنوين في جوار عوضًا من ذهاب حرآ

يرمى  " ونحوه اسم والتنوين بابه األسماء، و " جوار " ن يقول إن إسحاق فقال إلزام أبي علي إياه ال يلزمه، ألن له أ
وين  " مفاعل " فعل والتنوين ال مدخل له فيه، فلذلك لم يلزم أن يعوض من حرآته قيل له ومثال "  أيضًا ال يدخله التن

" رآة األلف في  مفاعل اسم واالسم مما يصح فيه التنوين قيل له لو آان األمر آذلك لوجب أن يعوض من ح فإن قال
ال مفاعل    " حبلى  ذلك مث ونحوها تنوينًا فإن قال لو عوض لدخل التنوين ما ال ينصرف على وجه من الوجوه قيل وآ

م          ا ل ى وبابه ال ينصرف معرفة وال نكرة فإن قال مفاعل قد ينصرف في بعض المواضع في ضرورة الشعر، وحبل
 يصرف قط لضرورة

 
د      قيل إنما لم يصرفوا حبلى للضرور وين، وق ى ساآن وهو التن ة، ألن التنوين آان يذهب األلف من اللفظ فيحصل عل

م        رى أنه ذلك أال ت ى ل آانت األلف قبله ساآنة فال يزدادون أآثر مما آان قبل الصرف، فترآوا الصرف في نحو حبل
ه وزن        " حمراء " يصرفون نحو  وم ب ًا يق د ازدادوا حرف م ق راء للضرورة؟ ألنه زة    فيقولون مررت بحم ت، وهم البي

  حمراء آألف سكرى وحبلى
اء صار في        ا حذفت الي اآنين، فلم والقول في هذا ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من أن الياء حذفت حذفًا ال اللتقاء الس
ه    ا دخل التقدير جوار بوزن جناح، فلما نقض عن وزن فواعل دخله التنوين آما يدخل جناحًا؛ فدل على أن التنوين إنم

م في              لما نقض د ت ه ق دخل، ألن وين أن ي ع التن اء امتن وزن في النصب وظهرت الي عن وزن ضوارب، ولذا إذا تم ال
دخل في         ة لوجب أن ي ًا للحرآ ان معاقب و آ " يرمي   "وزن ضوارب، فالتنوين على هذا معاقب للياء ال للحرآة، إذ ل

 ألن الحرآة قد حذفت من الياء في موضع الرفع
 

ع          وشيء آخر يدل عندي على ة في الرف د عاقبت الحرآ اء في جوار ق أن التنوين ليس بدًال من الحرآة، وذلك أن الي
ا ال يجوز أن يعوض من      والجر، وفي الغالب، وإذا آان آذلك فقد صارت الياء لمعاقبتها الحرآة تجري مجراها فكم

 مجراها الحرآة وهي ثابتة، آذلك ال يجوز أن يعوض منها وفي الكلمة ما هو معاقب لها وجار
 

 وقد دللت في هذا الكتاب على أن الحرآة قد تعاقب الحرف وتقوم مقامه في آثير من آالم العرب
 

اء فواعل            ة عن بن ا نقص وزن الكلم ه لم ى أن ذفًا حت فإن قال قائل فلم ذهب الخليل وسيبويه إلى أن الياء قد حذفت ح
ال " تكون في الثقل، مثل هذا آقوله تعالى  دخلها التنوين؟ قيل ألن الياء قد حذفت في مواضع ال تبلغ أن  الكبير المتع

   " يوم التناد" ، و " يوم يدع الداع " ، و  "
 

  " الكامل" وقال الشاعر 
 

 وأخو الغوان متى يشب يصرمنه
 

  " الوافر" وقال آخر 
 

 دوامي األيد يخبطن السريح
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ذه األسماء        فاآتفى في جميع هذا بالكسرة من الياء، وهو آثير جدًا، فلما آا نًا في ه ائزًا مستحس اء بالكسرة ج ن االآتف

ك         " جوار  " اآلحاد، واآلحاد أخف من الجموع، آان باب ه جمع وهو مع ذل رى أن ه أال ت جديرًا أن يلزم الحذف لثقل
وه الحذف            ه ألزم ا هو أخف من اء مم د حذفوا الي انوا ق ك وآ  الجمع األآبر الذي تنتهي إليه الجموع فلما اجتمع فيه ذل

،  " ما آنا نبع" البتة حتى لم يجز غيره وقد حذفت الياء من الفعل أيضًا في موضع الرفع حذفًا آالمطرد آقوله تعالى 
 وهو آثير فهذا يدلك على اطراد حذف الياء" والليل إذا يسر  "
 

م        ه ل ل ل ل؟ قي وه الفع م يلزم ل، ألن    فإن قال قائل الفعل أثقل من االسم، فكيف ألزم باب جوار الحذف ول زم في الفع يل
ازوا     الجزم؛ وأج ع ب بس الرف ع أيضًا اللت ي موضع الرف ا الحذف ف و ألزموه ذفًا مطردًا، فل د تحذف للجزم ح اء ق الي

 الحذف في بعض المواقع استخفافًا
 

ع والجزم           ين الرف ا فصلت ب ع والجر أيضًا في جوار آم ه الضمة والكسرة وإن      فإن قيل هال فصلت بين الرف ل ل قي
م يفصلوا            اختلفت ذلك ل اء، فك تثقلتان في الي ا مس ا آلتيهم ة، وأنهم ا حرآ ا في الصورة فقد اتفقتا في أن آل واحدة منهم

م      ا ل ع والجزم، ألنهم بينهما في باب جوار، واعتمدوا على ما يصحب الكالم من أوله إلى آخره، وليس آذلك في الرف
   " يتفقا في حال آما اتفقت الضمة والكسرة فافهم

 
 بعده، وهو وأنشد

 
  الشاهد السادس والثالثين

 
 سمائيا سبع فوق اإلله سماء  وفوقه البصير عين رأت ما له
 

  أنشده لما تقدم في البيت قبله
ي في    " شرح شواهد س " قال أبو جعفر النحاس في  ن جن ازني     "، نقًال عن األخفش، ومثله اب " شرح تصريف الم

ال    ه ق ا      " واللفظ ل ذا الشاعر عم د خرج ه ه جمع         ق ة أوجه أحدها أن ه االستعمال من ثالث ل   " سماء  " علي ى فعائ عل
ا هو        ا إنم رى أن       " سمي  " فشبهها بشمال وشمائل، والجمع المعروف فيه وق أال ت اق وعن ره عن ول، ونظي ى فع عل

ر    ذا غي ة، وه معروف،   سماء مؤنثة آما أن عناقًا آذلك؟ والثاني أنه أقر الهمزة العارضة في الجمع مع أن الالم معتل
ة           ة نحو خطيئ رة مبدل ه مغي الهمزة العارضة في زة ف اء أو هم أال ترى أن ما تعرض الهمزة في جمعه والمه واو أو ي

 وخطايا، ومطية ومطايا، ولم يقولوا خطائي وال مطائي
 

دهم أن           " سمائي " والثالث أنه أجري الياء في  ا في موضع الجر، والمعروف عن اء في ضوارب، ففتحه مجرى الب
ه من أن       ت ذهبون إلي ا ي ك احتجاج لم قول هؤالء جوار ومررت بجوار، فتحذف الياء وتدخل التنوين وللنحويين في ذل

ال            ى أصله فق ه عل ا اضطر جاء ب رى أن الشاعر لم ا مطائي، أال ت ى      " سمائيا   " أصل مطاي ا اضطر إل ه لم ا أن آم
   " ضن" إظهار أصل 

 
  " البسيط" قال 
 

 اأني أجود ألقوام وإن ضننو
 

 وآما قال اآلخر
 

 صددت فأطولت الصدود
 

 فهذه األشياء الشاذة فيها حجج في أن يقولوا إن أصل هذا آذا"  أطلت " يريد 
 

ي        -بوزن خطاعهه  -وآذلك ما حكى عنهم من أنهم يقولون غفر اهللا له خطائئه  ا رزائ ى أن أصل رزاي ة عل ه دالل في
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ون    بوزن رزاعع أال ترى أن رزيئة آخطيئة فالبد له ه، أو مسموع يحمل م في جميع ما يدعونه من قياس يرجعون إلي
  "ما غير عليه 

 انتهى 
 

  وهذا آله من األصول البن السيرافي، إال أن ابن جني بسط ما أجمله البن السراج
 

 وهذا البيت من قصيدة طويلة ألمية بن أبي الصلت، مطلعها
 

  فانياأال آل شيء هالك غير ربنا  واهللا ميراث الذي آان 
 

  ولي له من دون آل والية  إذا شاء لم يمسوا جميعًا مواليا
 

  وإن يك شيء خالدًا ومعمرا  تأمل تجد من فوقه اهللا باقيا
 

 له ما رأت عين البصير وفوقه  سماء اإلله فوق سبع سمائيا
 

ى، وداود،     وح، ويوسف، وموس اء آن د اهللا وقصص بعض األنبي ى توحي تمل عل ة تش ذه قصيدة عظيم ليمان وه وس
   " عليهم السالم"
  

  ويعجبني منها قوله
 

  أال لن يفوت المرء رحمة ربه  ولو آان تحت األرض سبعين واديا
 

  يعالى وتدرآه من اهللا رحمة  ويضحي ثناه في البرية زاآيا
 

  وقوله في آخرها
 

  وأنت الذي من فضل سيب ونعمة  بعثت إلى موسى رسوًال مناديا
 

  ني  آثير به يا رب صل لي جناحيافقال أعني يا ابن أمي فإن
 

  وقلت لهارون اذهبا فتظاهرا  على المرء فرعون الذي آان طاغيا
 

  وقوال له أأنت سويت هذه  بال وتد حتى اطمأنت آما هيا
 

  وقوال له أأنت رفعت هذه  بال عمد أرفق إذًا بك بانيا
 

  وقوال له أأنت سويت وسطها  منيرًا إذا ما جنه الليل ساريا
 

   له من أخرج الشمس بكرة  فأصبح ما مست من األرض ضاحياوقوال
 

  وقوال له من أنبت الحب في الثرى  فأصبح منه البقل يهتز رابيا
 

 فأصبح منه حبة في رؤوسه  ففي ذاك آيات لمن آان واعيا
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ه إذا    هو خبر مبتدأ محذوف، أي ربنا ولي؛ وهو فعيل بمعنى فاعل،" ولي له من دون آل والية إلخ " وقوله  من ولي
ه؛ والضمير في        و ولي ه  " قام به، وآل من ولي أمر أحد فه ه  " ل ا     " راجع لقول ان فاني ذي آ و    "  ال ال أب ة، ق والوالي
ه      دين وقول الفتح في ال خ   " عمرو هي بالكسر في العمل، وب رقهم و    " إذا شاء إل اتهم وف ول إذا شاء أم والي   " يق "  الم

خ  " ورثة وقوله  ، أي" ل جعلنا موالي ولك" الورثة، جمع مولى، قال تعالى  دم    " لما رأت عين البصير إل ر مق ه خب ل
يس ألحد          " ما  " وضميره لربنا، و ا ل ك لربن ه األعين مل ذي رأت ر للحصر، أي ال موصولة مبتدأ مؤخر؛ وتقديم الخب

ان   الموصولة وسماء اإلله أراد به العرش، مبتدأ وخبر" ما " عائد ل " فوقه " شيء منه؛ وضمير  ه آ " ه الظرف قبل
  حاًال من سماء اإلله آذا في إيضاح الشعر ألبي علي " فوق سبع سمائيا

 
   " وآان أبو علي ينشدنا فوق ست سمائيا"  الخصائص " قال ابن جني في 

 
ه في       د أثبت ا ق ه أن وان       " الصحاح  " وآذا رأيت ا أيضًا في دي ه أن ذلك رأيت ة  " ، وآ راد بسماء اإلل    " أمي ه ، فيكون الم

  السماء السابعة
 
 هو أمية بن أبي الصلت، واسمه عبد اهللا بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي" أمية " و 
 

ه          ي صلى اهللا علي د صدقه النب ة ذآر الحرب وق قال األصمعي ذهب أمية في شعره بعامة ذآر اآلخرة، وعنترة بعام
 وسلم في بعض شعره

 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هل معك من شعر أمية بن ردفت رس" وفي صحيح مسلم عن الرشيد بن سويد قال 

ال    ة بيت فق  " أبي الصلت شيء؟ قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتًا، فقال هيه، ثم أنشدته بيتًا، فقال هيه، حتى أنشدته مائ
 ؟" آمن شعره وآفر قلبه " وفي رواية "  ليسلم في شعره " ، وفي رواية " آاد ليسلم 

 
  " الكامل" أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنشد قول أمية " عن ابن عباس وفي اإلصابة 

 رجل وثور تحت رجل يمينه  والنسر لألخرى وليث مرصد
 

 فقال صدق، وهذه صفة حملة العرش
 

ة   ة وأربع ذه أربع د، ه ور، ونسر، وأس ة رجل، وث ة العرش ثماني ال إن حمل ن حبيب يق د ب ه لمحم ي شرح ديوان وف
الى   أخرى؛ فأما الي ه تع وقهم     " وم فهم أربعة، فإذا آان يوم القيامة أيدوا بأربعة أخرى فذلك قول ويحمل عرش ربك ف
ا             " يومئذ ثمانية م، وأم ي آدم في أرزاقه ذي يشفع لبن آذلك بلغني، واهللا أعلم ويقال إن الذي في صورة رجل هو ال

م    ر في أرزاقه ي أيضًا    الذي في صورة نسر فهو الذي يشفع للطي ة وجوه وجه رجل،        وبلغن نهم أربع ك م أن لكل مل
  ووجه ثور، ووجه أسد، ووجه نسر

 
  " البسيط" بسنده لما أنشد النبي صلى اهللا عليه وسلم قول أمية " األغاني " وفي 

 
  الحمد هللا ممسانا ومصبحنا  بالخير صبحنا ربي ومسانا

 
  رب الحنيفة لم تنفذ خزائنها  مملوءة طبق اآلفاق أشطانا

 
  لنا منا فيخبرنا  ما بعد غايتنا من رأس مجراناأال نبي 

 
  بينا يرببنا آباؤنا هلكوا  وبينما نقتني األوالد أبالنا

 
  وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا  أن سوف تلحق أخرانا بأوالنا

 
  وقد عجبت وما بالموت من عجب  ما بال أحيائنا يبكون موتانا
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  إلى أن قال

 
  واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا  يا رب ال تجعلني آافرًا أبدًا

 
  واخلط به بنيتي واخلط به بشري  واللحم والدم ما عمرت إنسانا

 
  إني أعوذ بمن حج الحجيج له  والرافعون لدين اهللا أرآانا

 
 مسلمين إليه عند حجهم  لم يبتغوا بثواب اهللا أثمانا

 
  " آمن شعره وآفر قلبه" فقال صلى اهللا عليه وسلم 

 
ك      "  " طبقات الشعراء " قتيبة في وقال ابن  ان يؤمل أن يكون ذل ه، وآ وآان أمية يخبر أن نبيًا يخرج، قد أظل زمان

ال "  النبي؛ فلما بلغه خروج النبي صلى اهللا عليه وسلم آفر به حسدًا   " ولما أنشد النبي صلى اهللا عليه وسلم شعره ق
  العرب، وآان يأخذها من الكتبوأتى بألفاظ آثيرة ال تعرفها "  آمن لسانه وآفر قلبه 

 
 " الوافر" منها قوله 

 
 بآية قام ينطق آل شيء  وخان أمانة الديك الغراب

 
اً              ار حارس ه الخم ار، فجعل د الخم ه عن ه وترآ در ب ر وغ ى الخم ه عل راب، فرهن ديمًا للغ ان ن ديك آ م أن ال  وزع

 ومنها قوله
 قمر وساهور يسل ويغمد

 
 انكسف إذا فيه يدخل القمر غالف " الساهور"  أن الكتاب أهل وزعم

  " الكامل" وقوله في الشمس 
 

 ليست بطالعة لهم في رسلها  إال معذبة وإال تجلد
 

  وعلماؤنا ال يرون شعره حجة على الكتاب"  وبرقع " وآان يسمي السماوات صاقورة وحاقورة 
 

  " الخفيف" ولما حضرته الوفاة قال 
 

  لى أن يزوالآل عيش وإن تطاول يومًا  صائر مرة إ
 

 ليتنب آنت قبل ما قد بدا لي  في رؤوس الجبال أرعى الوعوال
 

اس رضي اهللا     ن العب قال شارح ديوانه في شرح بيت الشمس قال أبو عمرو قال أبو بكر الهذلي قلت لعكرمة مولى اب
ي الصلت    ه   آمن شعر  " عنهما أرأيت ما بلغنا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ألمية بن أب ر قلب ال  " ه وآف ؟ فق

 هو حق، وما أنكرتم من ذلك؟ قال قلنا أنكرنا قوله
 

  والشمس تصبح آل آخر ليلة  حمراء يصبح لونها يتورد
 

 " البيت" ليست بطالعة لهم في رسلها       
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ا اطلعي            ال له ك يق ى ينخسها سبعون ألف مل  فما شأن الشمس تجلد؟ قال والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حت

د أن يصدها    فتقول ال أطلع على قوم يعبدوني من دون اهللا فيأتيها ملكان حتى تستقل لضياء العباد، فيأتيها شيطان يري
د أن يصدها     عن الطلوع، فتطلع على قرنيه فيحرقه اهللا تحتها وما رغبت قط إال خرت هللا ساجدة، فيأتيها شيطان يري

 عن سجودها فتغرب على قرنيه فيحرقه اهللا تحتها
 

   " وتغرب بين قرني شيطان" تطلع بين قرني شيطان " فذلك قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 
 

بس المسوح   " األغاني  "وفي  عن الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال آان أمية في الجاهلية نظر الكتب وقرأها، ول
ًا    ذآر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم الخمر، وتج" ممن " تعبدًا، وآان  دين طمع تمس ال نب األوثان، وصام، وال

ي       ا بعث النب و، فم في النبوة؛ ألنه آان قد قرأ في الكتب أن نبيًا يبعث في الحجاز من العرب وآان يرجو أن يكون ه
ي           ة الت ك قصيدته الحائي ا، فمن ذل ل فيه ي من قت صلى اهللا عليه وسلم حسده وآان يحرض قريشًا بعد وقعة بدر ويرث

  " مجزوء الكامل" اهللا عليه وسلم عن روايتها التي يقول فيها  نهى النبي صلى
 

 ماذا ببدر والعقن  قل من مرازبة جحاجح
 

مس         د ش ت عب ة بن ه رقي ه ألن أم ا خال ا ابن مس، وهم د ش ن عب ة ب ا ربيع يبة ابن ة وش ا عتب ل به ن قت  ألن رؤوس م
د     ذآر صاحب المرآة في ترجمته عن ابن هشام قال آان أ"  اإلصابة  "وفي  لم، فق ه وس مية آمن بالنبي صلى اهللا علي

ه      ل ل دُا فقي ع محم الحجاز ليأخذ ماله من الطائف ويغادر، فلما نزل بدرًا قيل له إلى أين يا أبا عثمان؟ فقال أريد أن أتب
هل تدري ما في هذا القليب؟ قال ال قال فيه شيبة وربيعة وفالن وفالن فجدع أنف ناقته وشق ثوبه وبكى، وذهب إلى 
ه   الطائف فمات بها ذآر ذلك في حوادث السنة الثامنة والمعروف أنه مات في التاسعة ولم يختلف أصحاب األخبار أن

ا   " مات آافرًا، وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدر، وقيل إن الذي نزل فيه قوله تعالى  "  الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه
 رًا قبل أن يسلم الثقفيونوقيل إنه مات سنة تسع من الهجرة في الطائف آاف

 
  " المتقارب" ورأيت في ديوانه قصيدة مدح بها النبي صلى اهللا عليه وسلم أولها 

  الحكم وأنت المليك أنت د  العبا رب والمن الحمد لك
 
  قال أن إلى
 
  والضجم الهوى واجتنبن  التقى حتى ربك دين ودن
 

  يهتضم ولم غنيًا فعاش  بالهدى أرسله محمد
 

  الحرم أهل اهللا به وخص  أعطيته اهللا من عطاء
 
  والكرم الندى ذي بيتهم وفي  خيرهم أنه علموا وقد
 

  البهم إحدى اهللا فرج وقد  دعا لما قال ما يعيبون
 
  القدم زيغ قبل من اهللا إلى ث  الحدي بصدق يدعو وهو به
 

  ألم يوم شر من تنجون  اإلله عباد الرسول أطيعوا
 

  ظلم من على نار حر منو  العذاب ظلمات من تنجون
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  الندم أسر يجبه لم فمن  خاتم به النبي دعانا

 
  الرحم يوصل رؤوف رحيم  طيب صادق هدى نبي
 
  ختم نبي من بعده ومن  قبله من اهللا ختم به
 

  النسم باري اهللا إلى يرد  مضى قد من مات آما يموت
 

  مع األنبيا في جنان الخلود  هم أهلها غير حل القسم
 

  بحب الصالة  جميعًا وعلم خط القلم وقدس فينا
 

 آتابًا من اهللا نقرا به  فمن يعتديه فقد ما أثم
 
 فعل ماض" أثم " زائدة، و " ما  "
 
 " تتمة "
 

ن خلف الخزاعي        ة ب تتبعت من اسمه أمية فوجدتهم خمسة أحدهم هذا، والثاني أمية بن آعب المحاربي، والثالث أمي
  والخامس أمية بن األسكر الكناني يوالرابع أمية بن أبي عائذ الهذل

 
 مع أن هذا من شرط آتابه" المؤتلف والمختلف " ولم يذآر واحدًا منهم اآلدمي في آتابه 

 
ه         ن توفيق الى وحس ون اهللا تع واهد، بع ذه الش ي ه عر ف ه ش أتي ل ن ي ؤالء م ن ه اء اهللا م رجم إن ش  ونت

 مستوفى في الشاهد السابع عشرتقدم الكالم عليه " يفوقان مرداس في مجمع " وأنشد بعده 
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد السابع والثالثون
 
 مسلوب عريان المع آأنه  علم ومن خرق من مية دون آم
 

  جاء في ضرورة الشعر ممنوع الصرف، تشبيهًا بباب سكران" عريان " على أن 
 

رك الصرف للضرورة   زون ت وفيين يجي ابع عشر أن الك اهد الس ي الش دم ف د تق ة ق ن جمل ا، وم ي األعالم وغيره ف
  شواهدهم

 
 والسيف عريان أحمر

 
اسم محبوبة ذي الرمة ولقبها الخرقاء آما تقدم بيانه في  " مية " بمعنى قدام و " دون " هنا للتكثير و " آم " و  وتقدم

اليمن وهو مأسدة وفي     " بيشة " الشاهد الثامن وفي أآثر نسخ هذا الشرح  ات آت " بدل مية، وهو موضع ب  " اب النب
اب و   "  بيشة " للدينوري  راء      -" الخرق   " واد عظيم من أودية نجد وهو تحريف من الكت ة وسكون ال تح المعجم بف

اح و      -المهملة وبالقاف  ا الري ي تتخرق فيه م  " ، هو األرض الواسعة الت ه في       "  العل دى ب ذي يهت ار ال ل، والمن الجب
ه  " الطريق وجملة  رابط   " آأن م وال وم و             صفة للعل ى الق و يشير إل ه فه ان سلب ثوب ه شبهه برجل عري " ضمير آأن
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ة     " الالمع  ذي الرم ات عشرة ل  من لمع الرجل بيده إذا أشار، والموصوف محذوف أي رجل المع وهذا البيت من أبي
  " البسيط" وقبل هذا البيت 

 
 هيهات خرقاء إال أن يقربها  ذو العرش والشعشعانات الهراجيب

 
تبعد الوصول ال و يس ه والجم ا اهللا إلي ا، إال أن يقربه ا بينهم د م ا لبع عانة  " إليه ة و "  الشعش ة الطويل ة الخفيف الناق

  جمع هرجاب، وهي الناقة الطويلة الضخمة"  الهراجيب "
 

 ثم بعد أن وصف الناقة في أبيات ثالثة قال
 

 " البيت" آم دون مية من خرق ومن علم        
 

  وبعده
 

 مظلمة  ترابها بالشعاف الغبر معصوبومن ملمعة غبراء 
 

ال         " و "  من خرق ومن علم " هذا معطوف على قوله  ا السراب؛ ويق ي يلمع فيه الة الت الملمعة اسم فاعل، وهي الف
  لها اللماعة أيضًا

 
 " السريع" قال ابن أحمر 

 
 آم دون ليلة من تنوفية  لماعة ينذر فيها النذر

 
 الملفوف عليه آالعصابة"  المعصوب " رؤوس الجبال و "  الشعاف " الكذوب و  والسراب يقال له يلمع، ويشبه به

 
  وبعده هو آخر األبيات

 
   "آأن حرباءها في آل هاجرة  ذو شيبة من رجال الهند مصلوب

 
تداد الحر و   "  الهاجرة  اء  " نصف النهار عند اش ا         "  الحرب دور معه ى أغصان الشجر وت تقبل الشمس عل ة تس دويب
 ت، ويتلون ألوانًا بحر الشمس يخضر آأنه شيخ هندي مصلوب على عودآيف دار

 
 تقدمت في الشاهد الثامن" ذي الرمة " وترجمة 

 
 وأنشد بعده، وهو

 
  الشاهد الثامن والثالثون

 
 تعرفوني العمامة أضع متى  الثنايا وطالع جال ابن أنا
 

وزن بالفعل وأجاب        غير منصرف عند عيسى بن عمر، ألنه منقول من " جال " على أن  ة ال م يشترط غلب ل، ول الفع
ة     و جمل تتر، فه عنه الشارح المحقق تبعًا لغيره بوجهين األول وهو جواب س أن العلم إنما هو الفعل مع ضميره المس

م من          " جال  " محكية وليس العلم هو الفعل بدون ضميره ويرد عليه أن  ا يعل ه آم ًا ل ي الشاعر وال لقب مًا ألب يس اس ل
 في اللغة المنكشف األمر، آما قال المبرد في الكامل" ابن جال " اآلتية، وإنما  ترجمته

 
  وقال القالي في أماليه يقال هو ابن جال، أي المنكشف المشهور األمر، وأنشد األصمعي



 114

 
 أنا ابن جال وطالع الثنايا إلخ

 
 قال وابن جال مثله وأنشد العجاج

 
 لى وافق اإلسفاراالقوا به الحجاج واإلصحارا  به ابن أج

 
ه           ابن أجال إال في بيت العجاج وقول م أسمع ب ال ول ه   " ق وا ب ه و    " الق ان وقول ذلك المك ، أي  " اإلصحارا " ، أي ب

ائي             أني لقيت بلق ه األسد أي آ ول لقيت ب ا تق ى، آم ن أجل ه اب ه   وجدوا ب فارا   " وقول ل   " وافق اإلس ، أي واضحًا مث
ر في      ن األثي ال اب ى، هو الرجل المعروف المشهور واألمر الواضح           "   المرصع  " الصبح وق ن أجل ن جال، واب اب

 المكشوف وزعم بعضهم أن ابن جال اسم رجل آان فاتكًا صاحب غارات مشهور بذلك وأنشد هذا البيت
 

ة   " وقوله بعد هذا  ه الحكاي ه رآب من     " وهو في األصل فعل ماض سمي به، وإنما لم يصرف ألنه أراد ب فاسد؛ ألن
 ين قوًالالقول
 

" ابن جال وابن أجلى هما بمعنى التجلي واألمر المنكشف، وهو أول النهار وقال "  ألف باء " وقال البلوي في آتاب 
ا " المقصور والممدود " وابن جال الواضح األمر آابن أجلى وقال ابن األنباري والقالي في "  صاحب القاموس   لهم

  مر، أنا ابن من ال ينكروقولهم أنا ابن جال أنا ابن البارز األ
 

ري              ين المنق ال اللع ا ق ن جال، آم ا اب ول للتمدح أن فهذا آله يدل على عدم اختصاصه بأحد، بل يجوز لكل أحد أن يق
  " البسيط" يهجو رؤبة بن العجاج 

 
  إني أنا ابن جال إن آنت تعرفني  يا رؤب والحية الصماء والجبل

 راجيز خلت اللؤم والفشلأباألراجيز يا ابن اللؤم توعدني  وفي األ
 

  وهذا البيت ينشده النحويون
 

 وفي األراجيز خلت اللؤم والخور
 

 والصواب ما ذآرناه فإن القصيدة المية، إال أن يكون من قصيدة أخرى رائية وقال اآلخر
 

 أنا القالخ بن جناب بن جال
 

بجد، إنما أراد أنا ابن األمر المكشوف،  جناب جد القالح انتسب إليه وابن جال ليس"  التصحيف " قال العسكري في 
 مثل قول سحيم

 
 أنا ابن جال وطالع الثنايا انتهى

 
ي   واب الزمخشري ف و ج اني وه ع ضميره صفة   " جال " أن "  المفصل " الث اض م ل م و فع ا ه م، وإنم يس بعل ل

ذم أي    دح وال ال الم اب أفع ي ب اب النعت وف ي ب ارح ف ه أورده الش ذا الوج ذوف وبه ي لموصوف مح ضًا، وضعفه ف
دم مجرور بمن أو في         األبواب الثالثة بأن الجملة إذا آانت صفة لمحذوف فشرط موصوفها أن يكون بعضًا من متق

 آما بين
 

ن ذي    ا اب ويبقى وجه ثالث ذآره ابن الحاجب في أماليه وهو أن يكون جال اسمًا ال فعًال، وأن يكون بتقدير ذي، أي أن
 عن مقدم الرأس جال، والجال هو انحسار الشعر
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رأس، أو هو دون الصلع،           بالقصر " الجال " أقول في القاموس وغيره  رأس من الشعر أو نصف ال دم ال انحسار مق

البن األنباري والقالي الجال انحسار الشعر من مقدم الرأس من  " المقصور والممدود " انتهى وفي  جلي آرضي جال
دير ذي،        جانبي الجبهة، مقصور يكتب باأللف ألنه يقال ى تق اج إل ذا الوجه ال يحت ى ه رجل أجلى وامرأة جلواء وعل

ا،              ل الشجاعة وأماراته ال أخو حروب والصلع ونحوه أحد محاي ا يق ه آم فإنه يقال فالن ابن آذا بمعنى أنه مالزم ل
امة إزالتها وقيل من دالئل الكرم، ألن العرب تقول الذي ولد أصلع يكون آريمًا بحسب الغالب والمراد من وضع العم

ه،        ة جهل إذا رأى العمام ا ف رة مباشرته إياه عن الرأس، إما ألن الذي يعرفه إنما رآه مكشوف الرأس في الحروب لكث
 وإما ألن الذي يعرفه إنما رآه البسًا آالت الحرب وعلى رأسه البيضة لكثرة حروبه فينحي عمامته ويلبس البيضة

 
ه، و       ن الحاجب في أمالي ه   وهذا محصل آالم اب ه قول خ     " عبارت وني إل ة تعرف ى أضع العمام رة     " مت د آث ا أن يري إم

تعمم، أو        مباشرته الحروب فال يراه األآثر إال بغير عمامة فقال ر م ي إال غي ا رآن ذي م ي ال متى أضع العمامة يعرفن
وني      ة الحرب يعرف بس آل ي إذا   يريد أنني بكثرة مباشرتي الحروب ولباسي بيضة الحرب فمتى أضع العمامة وأل يعن

 حاربت عرفت بإقدامي وشجاعتي انتهى
 

يد عمر                  ر في الرش بعض تغيي ب، فأخذه وضمنه ب م الكات ن مله دين موسى ب د لحظه ضياء ال والوجه هو األول، وق
  " الوافر" الغوي وآان به داء الثعلب، وهو من نوادر ما قيل في أقرع، وقال 

 
  وهعجبت لمعشر غلطوا وغضوا  من الشيخ الرشيد وأنكر

 
 هو ابن جال وطالع الثنايا  متى يضع العمامة يعرفوه

 
  ثالث وستمائة 63وقال أبو العباس أحمد اللخمي المالكي وتوفي في سنة 

 
  يسر بالعيد أقوام لهم سعة  من الثراء وأما المقترون فال

 
 هل سرني وثيابي فيه قوم سبا  أو راقني وعلى رأسي به ابن جال

 
 ، وابن جال ما له عمامة" مزقناهم آل ممزق " لى يعني بقوم سبا قوله تعا

 
ذا البيت و        ى ه ه في الكالم عل ة  " وقال ثعلب في أمالي ذا خالف         " العمام لم وه بس في الحروب وتوضع في الس تل

 الواقع وضد معنى البيت
 

اني شارح شواهد الموشح       ال الكرم ة للخصيبي     " وق ة الحاجبي ه "  شرح الكافي ة    " قول ى أضع العمام يحتمل  "  مت
ونني       " على  " معنيين بحسب اختالف التقديرين األول أن يقدر ى رأسي تعرف ة عل ى أضع العمام ، فيكون التقدير مت

  أني أهل للسيادة واإلمارة
 

ل   " عن " والثاني أن يقدر  ، أي متى أضع العمامة على رأسي تعرفوا شجاعتي بواسطة صلع رأسي، ألنه أحد مخاي
 الشجاعة

 
ه ول   د في شروح شواهدهم و            هذا آالم ي وال السيوطي وال صاحب المعاه ة العين ى وضع العمام " م يتعرض لمعن

 مبالغة طالع يقال طلعت الجبل طلوعًا أي علوته، يتعدى بنفسه وطلعت فيه رقي" طالع 
  

ا      ع طالع الثناي ه من رف ال ثعلب في أمالي ه رو    " ق ي أن دحًا لجال يعن ه م ن، ومن خفضه جعل دحًا الب ه م ه جعل ي في
  جمع ثنية"  الخفض والرفع، والجيد عندي الرفع والثنايا 
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د  " به " ، وإنما أراد " الخل  يقال له" هي الطريق في الجبل والطريق في الرمل "  " الكامل " قال المبرد في  أنه جل

   " بطلع الثنايا في ارتفاعها وصعوبتها
 

  " الطول" قال دريد بن الصمة يعني عبد اهللا أخاه 
 
  ميش اإلزار خارج نصف ساقه  بعيد من السوءات طالع أنجدآ

 
 ما ارتفع من األرض"  النجد " و 
 

اني   " وقال ابن قتيبة في   ات المع ظ            "  " أبي ا عال من األرض وغل ا، وهي م ى الثناي ع عل ا أي يطل ه طالع الثناي قول
   " ومثله قولهم طالع أنجد

 
 لسن المشهورة وهذا غير الئق بهجمع ثنية، وهي ا"  الثنايا " وقال العيني و 

 
 وهذا البيت مطلع قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي، وليس هو للعرجي آما توهمه التفتازاني في المطول وبعده

 
  وإن مكاننا من حميري  مكان الليث من وسط العرين

 
  وإني لن يعود إلي قرني  غداة الغب إال في قرين

 
  ينته لحينبذي لبد يصد الرآب عنه  وال تؤتى قر

 
  عذرت البزل إذ هي خاطرتني  فما بالي وبال ابني لبون

 
  وماذا يبتغي الشعراء مني  وقد جاوزت حد األربعين

 
  أخو خمسين مجتمع أشدي  ونجدني مداورة الشؤون

 
  فإن عاللتي وجراء حولي  لذو شق على الضرع الظنون

 
  آريم الخال من سلفي رياح  آنصل السيف وضاح الجبين

 
  حلل إلى قطن وزيد  وسلمى تكثر األصوات دونيمتى أ

 
  وهمام متى أحلل إليه  محل الليث في عيص أمين

 
  ألف الجانبين به أسود  منطقة بأصالب الجفون

 
 وإن قناتنا مشظ شظاها  شديد مدها عنق القرين

 
ن     احي واب رد الري ا    روى صاحب المعاهد وغيره، أن السبب في هذه األبيات أن رجًال أتى األبي ه األحوص، وهم عم

احي        ل الري ن وثي من ردف الملوك من بني رياح، يطلب منهما هناء إلبله، أي قطرانا فقاال له إذا أنت أبلغت سحيم ب
 هذا الشعر أعطيناك فقال قوال فقاال اذهب وقل له

 
 فإن بداهتي وجراء حولي  لذو شق على الحطم الحرون
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ا وأنشد      قلما أتاه وأنشده الشعر أخذ عصاه وانحدر ف ل لهم ال اذهب وق ي الوادي يقبل فيه ويدبر ويهمهم بالشعر، ثم ق

بنا               يس شعره بشعرنا، وحسبه بحس ى يق يئًا حت ه صنع ش رى أن ال إن أحدآما لي ه، فق هذه األبيات قال فأتيا واعتذرا ل
 ويستطيف بنا استطافة البعير األرب؟ انتهى

 
ن        البن رشيق أن األحوص واألبيرد اب" العمدة " وفي  رد اب ريم األبي د الك ال عب ان وق ني المعذر، وهما شاعران مفلق

 أخي األحوص انتهى
 
ك             -بكسر فسكون   -بضمتين جمع ردف " الردف  "و  إذا شرب المل ك، ف ين المل ى يم ذي يجلس عل ردف هو ال وال

، وإذا عادت شرب الردف قبل الناس، وإذا غزا الملك قعد الردف في موضعه وآان خليفته على الناس حتى ينصرف
 آتيبة الملك أخذ الردف ربع الغنيمة

 
اراة وجراء، أي جرى        " الجراء  " بضم الموحدة أول جري الفرس، و " البداهة " و  اراه مج يم مصدر ج بكسر الج

بفتح الحاء وآسر الطاء المهملتين القرس الهرم قال " الحطم " بالكسر المشقة و " الشق " العام و "  الحلول " معه و 
ة بالكسر إذا    "  الصحاح "  في الحطم المتكسر في نفسه، ويقال للفرس إذا تهدم لطول عمره حطم ويقال حطمت الداب

 الفرس الذي ال يقاد، وإذا اشتد به الجري وقف"  الحرون " أسنت، وحطمته السن بالفتح حطمًا و 
 

الز     ره وعجزه واألزب ب ا لكب ة، والزبب هو طول الشعر،      وهذا البيت تعريض لسحيم بأنه ال يبلغ غايتهم اي المعجم
 ويقال بعير أزب؛ وال يكاد يكون األزب إال نفورًا ألنه ينبت على حاجبيه شعرات، فإذا ضربته الريح نفر

 
رين  " األسد و  "  الليث  " يأتي في نسبه أن حميريًا أحد أجداده و  " وإن مكاننا من حميري " وقول سحيم  تح  " الع بف

ه و   المهملة األجمة، والغ رن  " ابة وفيها يكون مأوى األسد يريد أنه في بحبوحة النسب إلى حميري ال في أطراف " الق
وم   " الغب " بكسر القاف الكفء في الشجاعة، وقيل عام و  بالكسر ورود اإلبل الماء في اليوم الثاني، وغداة الغب الي

ى     "  القرين " الذي يسوقون إبلهم فيه و  ارن والمصاحب وفي بمعن ه   المق د   " مع وقول ذي لب ه في     " ب دل من قول ، ب
رن و   " يصد " قرين وفاعل  ه للق د  " ضمير ذي لبد وضمير عنه وقرينت اء       " ذو اللب تح الب الم وف هو األسد، بكسر ال

ة  " جمع لبدة آقرب جمع قربة، واللبدة هي الشعر المتلبد بين آتفي األسد و   در     "  القرين ي ال يق ول إن قرن نفس، يق ال
 ي من خوفه إال مع رفيق، آاألسد يقدر أن يدفع رآبًا عنه، حتى تسلم نفسه مني لحين من األحيانأن يقابلن

 
ر المسن و     " عذرت البزل " وقوله  ازل، وهو البعي ي، من الخطر بالتحريك وهو      "  خاطرتني   " هو جمع ب راهنتن

راهنين وخاطر    ين المت ه و    الشيء الذي يتراهن عليه، وقد أخطر المال جعله خطرًا ب ذا راهن ى آ ون   " ه عل ن اللب "  اب
ا        ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة يقول ي، وأم م أقران ى شيء عذرتهم ألنه إذا راهنني الشيوخ عل

 الشبان فال مناسبة بيني وبينهم وأراد بابني لبون األبيرد وابن عمه، فإنهما طلبا مجاراته في الشعر
 

دري الشعراء   " ، رواه الجوهري " ي الشعراء مني إلخ وماذا يبتغ" وقوله  ه،     "  وماذا ي ى ختل ه، بمعن ال ادره افتعل ق
 من درى الصيد إذا ختله

 
 واستشهد النحاة بهذا البيت على آسر نون الجمع 

 
ب وقال صاح أنا أخو خمسين سنة واجتماع األشد عبارة عن آمال القوى في البدن والعقل أي" أخو خمسين " وقوله 

ه نظر    "  العباب "  والرجل المجتمع الذي بلغ أشده واستوت لحيته، وال يقال ذلك للنساء، وأنشد هذا البيت لسحيم وفي
ال في      " نجذني" وقوله و  ذبني ق ة، أي ه ه األمور      "  " الصحاح  " بالذال المعجم "  ورجل منجذ أي مجرب أحكمت

م ب        ل و         وهو من الناجذ وهو آخر األضراس، ويسمى ضرس الحل ال العق وغ وآم د البل ه ينبت بع اء، ألن " كسر الح
 مفاعلة من دار يدور، بمعنى المعالجة والمزاولة والشؤون األمور، واألحوال، جمع شأن"  المداورة 

 
ة     -، " الضرع  " بقية جري الفرس و  -بضم العين المهملة  -العاللة " فإن عاللتي إلخ  " وقوله تح الضاد المعجم بف

القاموس وضرع آكرم ضعف، فهو ضرع محرآة، من قوم ضرع محرآة أيضًا، " الضعيف وفي   -هملة والراء الم
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ة ر ضرع محرآ دو و   ومه ى الع و عل م يق ون " ل ذا  " الظن ة وه ل الحيل ة آصبور الرجل الضعيف والقلي بالمعجم
 تعريض بأن فيهما ضعفًا ال يقدران على مجاراته وإن آان شيخًا

 
 قبيلة وأبو يربوع ابن هو التحتية، وبالمثناة المهملة الراء بكسر"  رياح"  و الخال آريم أنا أي"  الخال آريم " وقوله
ام  والتهنئة للترحيب أصواتهم وآثرة خالته وسلمى خااله هما وزيد وقطن أنزل"   أحلل"  و سحيم ه  هو  وهم "  و عم
"   األلف "  و رياح من سلفيه البيتين بهذين بينو الملتف الكثيف الشجر  - المهملتين وبالصاد العين بكسر -"  العيص
 وسطه  شد  وتنطق  الرجل  انتطق  يقال الحزام وهي بالمنطقة، المحزمة"   المنطقة"  و األهل الكثير الملتف الموضع
راب  وهو  بالفتح، جفن جمع  " الجفون"  و به ينتطق ما وهي آمكنسة، بالمنطقة الجفون  وأراد السيف  ق  السيوف،  ب

  سيورها وباألصالب
 

د من        -بفتح الميم وآسر الشين المعجمة وإعجام الظاء  -مشظ  " وإن قناتنا مشظ إلخ" وقوله  دخل في الي ذي ي هو ال
ه شيء، و      ده من تح الشين    -" الشظى  " الشوك إذا مس يقال مشظ من باب فرح مس الشوك أو الجذع فدخل في ي بف

دها فاعل شديد و      ، بمعنى الشظية وهي الفلقة  -والظاء المعجمتين  ق  " والقطعة من الشيء والشديد من الشدة وم عن
 القرن المقاوم"  القرين " منصوب بمدها و " القرين 

 
دخل في      اة مشظة في والبيت على طريق التشبيه يقول من تعرض لنا بسوء ناله مكروه يتأذى به، آالذي يمس جلده قن

ذا في       جلده من شظاها وهي مع ذلك صلبة، من قرن بها مدت ع ه آ ثن إلي م تن ا ول ات اإلصالح    " نقه إليه " شرح أبي
  البن السيرافي

 
ن  "  سحيم  " و ل  " مصغر أسحم، تصغير ترخيم من السحمة بالضم، وهي السواد اب اء      - "وثي واو وآسر الث تح ال بف

اإلصابة  " وفي  السيف، والرشاء الضعيف، والحبل من القنب، والضعيف   ، وهو في اللغة آما في القاموس -المثلثة 
ر  "  ابن أعيفر  " أنه بالتصغير، وهو غير منقول -" شواهد المغني " وتبعه السيوطي في  -البن حجر "  مصغر أعف

ن إهاب بكسر      " بالعين المهملة والفاء، وهو الرمل األحمر واألبيض وليس بالشديد البياض وأعيفر  ي عمرو ب ابن أب
ن          بلفظ النسبة إلى حم" الهمزة ابن حميري  ن يعرب ب ن يشجب ب بأ ب ن س ر ب ير، وهو أبو قبيلة من اليمن، وهو حمي

 قحطان
 

 قال ابن الكلبي في جمهرة األنساب حميري بن رياح يقال فيه حمري أيضًا أي بفتح الحاء وتشديد الميم
 

ذ           ري وه دير من نسب حمي دة، أو للنسبة بتق ري زائ اء في حمي ا من عدم   وزعم الدماميني في الحاشية الهندية أن الي
 اطالعه على نسب الشاعر

 
 وتقدم في شرح أول بيت من الشواهد أن حميريًا أحد آباء ذي الخرق الطهوي أيضًا وحميري بن رياح، وتقدم ضبطه

يم      ن تم ن عمرو ب ورياح بن يربوع ويربوع اثنان أحدهما يربوع أبو حي من تميم، وهو يربوع بن حنظلة بن مالك ب
ن           بن مر بن أد بن طابخة بن وع ب رة، وهو يرب و بطن من م اني أب الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان والث

ن          ن مضر ب ن عيالن اب يس ب ن ق غيظ بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد ب
 نزار

 
ي حم             رة فمن بن ي في الجمه ن الكلب ال اب ا ق ة، آم ن حنظل وع ب ن     وسحيم بن وثيل يتصل نسبه بيرب اح ب ن ري ري ب ي

  يربوع بن حنظلة سحيم بن وثيل بن عمرو بن جوين بن أهيب بن حميري الشاعر، القائل
 

 " البيت" أنا ابن جال وطالع الثنايا 
 

اء سحيم من اسمه جال وسحيم شاعر معروف في           وهو الذي نافر غالبًا أبا الفرزدق في اإلسالم انتهى وليس في آب
ذ شريف،              الجاهلية واإلسالم، عده الجم ل شاعر خنذي ن وثي ال سحيم ب ة من شعراء اإلسالم وق ة الثاني حي في الطبق

  مشهور الذآر في الجاهلية واإلسالم، جيد الموضع في قومه
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ه             و من الشعراء المخضرمين، ول نة، فه ين سنة وفي اإلسالم ستين س وقال ابن دريد عاش سحيم في الجاهلية أربع

ًا رضي اهللا       أخبار مع زياد ابن أبيه، وهو الذ غ علي ل، فبل ي افتخر مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق في نحر اإلب
 فأفتى بحرمة ما نحره سحيم

 
 وستأتي إن شاء اهللا تعالى هذه القصة مشروحة في باب االشتغال في قول جرير

 
 تعدون عقر النيب أفضل مجدآم  بني ضوطرى لوال الكمي المقنعا

 
ن             وله سميان من الشعراء أحدهما س ذآر اب م ي ة، ول ة األموي ان في الدول يم، وآ ي الهج حيم بن األعرف، وهو من بن

يًا، وهو    قتيبة في طبقات الشعراء غير هذا وأورد طرفًا من شعره والثاني سحيم عبد بني الحسحاس، وآان عبدًا حبش
 صاحب القصيدة التي أولها

 
 عميرة ودع إن تجهزت غاديا  آفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا

 
 وهو من شواهد مغني اللبيب، وسنذآر إن شاء اهللا ترجمته بتوفيق اهللا تعالى في الشاهد الرابع والتسعين

 
 واحدًا من هؤالء الثالثة، مع أنه من شرط آتابه" المؤتلف والمختلف " ولم يذآر اآلمدي في آتابه 

 
ن      وقد حصل اللبس للعيني في باب المعرب والمبني من اتفاق أسماء هؤالء،  ال سحيم ب فزعم أن األول هو الثالث فق

 وثيل الرياحي آان عبدًا حبشيًا، وآان عبد بني الحسحاس هذا فيما قاله الجوهري انتهى
 

 مع أن الجوهري لم يذآر لفظ سحيم في صحاحه
 

ل بيت  ًا قب ه أورد أبيات ه أن ذا آل ن جال " وأغرب من ه ا اب ي أ" أن دي الت ا من قصيدة المثقب العب ا ، وأآثره " وله
  "الوافر

 
 أفاطم قبل بينك متعيني  ومنعك ما سألت آأن تبيني

 
 " الوافر" وفيها بيت لعلي بن بدال، من بني سليم وهو 

 
 فلو أنا على حجر ذبحنا  جرى الدميان بالخبر اليقين

 
ن وثي     ات لسحيم ب ي    وهذا ثالث أبيات ثالثة يأتي شرحها إن شاء اهللا في باب المثنى، وفيها ثالثة أبي ات الت ل من األبي

ت، والثالث أخو خمسين مجتمع أشدي         ي البي شرحناها، وهي قوله أنا ابن جالالبيت والثاني وماذا يبتغي الشعراء من
د شرح بيت       ا ال ينصرف عن ن جال    " البيت فما أورده مجموع من شعر شعراء ثالثة وقال في باب م ا اب ه  "  أن قائل

ب ا    ل المثق احي، وقي ل الري ن وثي حيم ب ا      س ي أوله حيم الت يدة س ن قص ه م ل إن د، وقي و زبي ل أب دي، وقي  لعب
 أفاطم قبل بينك متعيني

 
 " تتمة "
 

ل السيوطي في           ول، ونق ى صيغة اسم المفع ين عل ووي    " المخضرم بالخاء والضاد المعجمت عن  " شرح تقريب الن
ره في الجا   ة ونصفه في اإلسالم،     بعض أهل اللغة آسر الراء أيضًا قال صاحب القاموس هو الماضي نصف عم هلي

ل الشاعر    " وقيل من أدرآهما وهذان القوالن يعمان الشاعر  ره وقي ه       " وغي ذا هو المشهور وعلي ا، وه ذي أدرآهم ال
ا      ا أدرآ اد عجرد، فإنهم اقتصر صاحب الصحاح ثم توسع حتى أطلق على من أدرك دولتين، آرؤبة بن العجاج وحم

  دولة بني أمية ودولة بني العباس
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ي           "  شرح التقريب  " السيوطي في  وقال ة وزمن النب ذي أدرك الجاهلي المخضرم في اصطالح أهل الحديث هو ال

صلى اهللا عليه وسلم ولم يره، وفي اصطالح أهل اللغة هو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في اإلسالم،  
ة   سواء أدرك الصحبة أم ال، فبين اإلصطالحين عموم وخصوص من وجه، فحكيم  بن حزام مخضرم باصطالح اللغ

 ال الحديث، وبشر بن عمرو مخضرم باصطالح الحديث ال اللغة انتهى
 

 وفي تعريفه اصطالح اللغة نظر وتأمل
 

لم           ووي في شرح مس ال الن ا ق ة، آم ل البعث ا قب ة م ه نظر، والظاهر       ثم قال والمراد بإدراك الجاهلي ال العراقي وفي ق
ة، وخطب            إدراك قومه أو غيرهم على الكفر ى اإلسالم وزال أمر الجاهلي ادروا إل ده ب إن العرب بع ة، ف قبل فتح مك

 صلى اهللا عليه وسلم في الفتح بإبطال أمرها
 

 وقد ذآر مسلم في المخضرمين بشير بن عمرو، وإنما ولد بعد الهجرة
 

ه سمي    قال أبو الحسن األخفش ماء خضرم آزبرج، إذا تناهى في ال"  العمدة " قال ابن رشيق في  كثرة والسعة، فمن
ال أذن مخضرمة، إذا آانت مقطوعة،       الرجل الذي شهد الجاهلية واإلسالم ال ويق مخضرمًا، آأنه استوفى األمرين ق
 فكأنه انقطع عن الجاهلية واإلسالم

 
ا فسمي آل من أدرك              وا آذانه ل قطع ى إب ة عل وم في الجاهلي لم ق ال أس وحكى ابن قتيبة عن عبد الرحمن عن عمه ق

لم             ا ه وس ي صلى اهللا علي اة النب د وف ى يكون إسالمه بع ه ال يكون مخضرمًا حت لجاهلية واإلسالم مخضرمًا وزعم أن
 وهذا عندي خطأ، ألن النابغة الجعدي ولبيدًا قد وقع عليهما هذا االسم

 
ه خ       ط، ألن أخوذ من الحضرمة، وهي الخل ط  وحكى علي بن الحسن آراع يقال شاعر محضرم بحاء غير معجمة م ل

 الجاهلية واإلسالم
 

 وحكى ابن خلكان مع الحاء المهملة آسر الراء أيضًا
ة              م أربع ة محدث وه ة إسالمي، الرابع ة المخضرم، الثالث ديم، الثاني ى جاهلي ق ات األول واعلم أن الشعراء أربع طبق

ى ج  د     أقسام شاعر خنذيذ بالخاء والنون والذالين المعجمات على وزن إبريق، وهو الذي يجمع إل ة الجي د شعره رواي ي
أتي في            ذي ي اه ال ق معن ذ في شعره، والمفل ه مجود آالخنذي من شعر غيره وشاعر مفلق وهو الذي ال رواية له إال أن

رديء بدرجة وشعرور            -بالكسر  -شعره بالفلق  وق ال ذي ف ة وشاعر فقط وهو ال وهو العجب، وقيل هو اسم الداهي
 ر مطلق، وشويعر، وشعروروقيل بل هم شاعر مفلق، وشاع وهو ال شيء

 
ى واختراعه، واستطراف      د معن وسمي الشاعر شاعرًا ألنه يشعر لما ال يشعر له غيره، فإذا لم يكن عند الشاعر تولي
ى         ى إل اظ، وصرف معن ه سواه من األلف لفظ وابتداعه، أو زيادة فيما أجحف به غيره من المعاني، أو نقص مما أطال

 عر عليه مجازُا ال حقيقةوجه من وجه آخر، آان اسم الشا
 

 وأنشد بعده، وهو
 

  الشاهد التاسع والثالثون
 

 فديد لهم علينا ظلمًا  يزيد بني أخوالي نبئت
 
د،  المال قولك من المستتر، ضميره مع بالفعل سمي لكونه محكي علم"  يزيد"  أن على و  يزي ان  ول ك  من  آ د  قول  يزي
  آذا علمته آقولك بالتشديد، نبأ مجهول"   نبئت"  و الفتحةب مجرورًا هنا وآان الصرف، من منعه لوجب المال
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قال السمين أنبأ ونبأ، وأخبر وخبر، متى تضمنت معنى أعلم تعدت لثالثة مفاعيل، وهو نهاية التعدي وأما علمته بكذا 
أني العل    " فلتضمنه معنى اإلحاطة قيل ونبأته أبلغ من أنبأته، ولذلك قال تعالى  ال نب ذا ق ر  من أنبأك ه م  " يم الخبي ، ول

  يقل أنبأني ألنه من قبل اهللا تعالى
 

رين              ولين األخي د وأصل المفع م فدي ة له اني أخوالي، والثالث جمل ت، والث تكلم في نبئ والمفعول األول هنا ضمير الم
ر   دأ والخب د " و  المبت ا ف      "  الفدي ا وال يوقرونن و علين د بالكسر، أي أن أصواتهم تعل د يف ي الصوت، وهو مصدر، ف

ديث    ي الح ديد الصوت وف ديد ش داد بالتش ل ف اب ورج دادين  " الخط ي الف وة ف اء والقس و  " إن الجف ذين تعل م ال ، وه
د   " أصواتهم في حروثهم ومواشيهم و      ي يزي الى      " بن ة حرسها اهللا تع انوا بمك م تجار آ يهم تنسب    - ه رود  " وإل الب

 و بدل منهنعت ألخوالي، أو بيان له، أ -آما يأتي آنفًا " اليزيدية 
 

اج     "  اإليضاح " وقال ابن الحاجب في  دًال الحت ه ب و جعلت ال يحسن أن يكون بدًال، ألن البدل هو المقصود بالذآر، ول
ين أن يكون        ه، فيتع تغناء عن دير مع االس إلى موصوف مقدر، وهم األخوال أو ما يقوم مقامهم وال حاجة إلى هذا التق

 صفة وقد يجوز البدل على قبحه انتهى
 

وفيه نظر، فإنه على تقدير آونه بدًال ال يحتاج إلى موصوف مقدر، فإنه مذآور، وهو أخوالي وليس معنى اإلبدال أن 
م    يكون المبدل منه لغوًا ساقطًا عن االعتبار، آيف وقد يعود الضمير عليه في نحو قطع زيد إصبعه، فلو آان في حك

دل  الساقط بالكلية لجهل مرجع الضمير، ولم يقل أحد إ نه راجع إلى زيد مقدر مع وجوده، وإنما المقصود بالذآر في ب
الى      ه تع  " الكل المبدل منه والبدل جميعًا، آما حققه الشارح المحقق ويؤيده أنهم جعلوا الجن بدًال من شرآاء في قول

 فلوال اعتبارهما ما آان معنى لقولنا وجعلوا هللا الجن"  وجعلوا هللا شرآاء الجن 
 

ه في     " أن اعبدوا اهللا  "الحاجب الزمخشري في هذا، فإنه منع في آشافه أن يكون وقد تبع ابن  دل من ه أن المب ظنًا من
 قوة الساقط، فتبقى الصلة بال عائد ووهمه صاحب المغني بأن العائد موجود حسًا فال مانع

 
دل   " د بني يزي" وقد نقض ابن الحاجب ما عده قبيحًا هنا بقوله في أماليه واألحسن أن يكون  بدًال من أخوالي، ألن الب

وة          ى هو المقصود وهو البن ار معن ذات باعتب ه موضوع ل ن فإن ذوات، بخالف اب ا يكون باألسماء الموضوعة لل  إنم
ه     وع قبل ى متب قال الشارح المحقق األغلب في البدل أن يكون جامدًا، بحيث لو حذف األول الستقل الثاني ولم يحتج إل

 في المعنى انتهى
 

ه        " بني يزيد " جوز أن يكون وال ي د، وألن قول و يزي أنهم بن ه ب ار عن أخوال م  " المفعول الثالث، ألنه لم يرد اإلخب له
  يبقى غير مرتبط بما قبله وقوله" فديد 

 
 عندي أنه تمييز محول عن المفعول، أي نبئت ظلم أخوالي" ظلمًا  " 
 

ام في    " اإليضاح  " وقال ابن الحاجب في   ن هش اره اب ي          ، واخت ًا، يعن وًال ثالث ًا مفع ز أن يكون ظلم د أجي شواهده وق
اًال، أي       ه ال يجوز أن يكون ح ظالمين، أو ذوي ظلم، ويكون ما بعده آالتفسير له وال يخفى ما في هذا وقال في أمالي

ا ا   " لهم  " بالتأويل المذآور، من أخوالي، ألن المبتدأ ال يتقيد، وال من ضمير ى عامله دم عل ه   ألنها ال تتق وي وفي لمعن
ا هي    " ألن المبتدأ ال يتقيد " أنه حال من المفعول ال من المبتدأ، ألنه انفسخ حكمه وقوله  فيه مسامحة، ألن الحال إنم

ع مجيء     ده، امتن قيد في عاملها ال في صاحبها، ولما آان العامل في المبتدأ االبتداء، وهو ليس معنى فعليًا ليصح تقيي
 الحال منه لذلك

 
ه االنتساب     ومن جوزه آسيبويه لم يلتزم اتحاد العامل فيهما، فجوز أن يكون العامل في المبتدأ االبتداء وفي الحال من

واعترض بأن االنتساب عامل ضعيف ال يتحقق إال بتقدم الطرفين عليه وأجيب بأن قوة طلب المبتدأ لخبره جعلته في 
ا        ه آم وًال ألجل دم وال يجوز أيضًا أن يكون مفع م المتق أ ألجل         حك م ينب ه ل ة لنبئت ألن ان عل ي، سواء آ اره العين اخت

ز من     ل تميي " ظلمهم، أو لالستقرار ألنه تقدم على عامله المعنوي، أو للفديد ألنه يلزم تقدم معمول المصدر عليه وقي
ه        " لهم فديد  ق عامل ل هو مفعول مطل ه وقي ى عامل دم عل من لفظه    أي يصيحون ظلمًا ال عدًال وفيه أن التمييز ال يتق
 محذوفًا
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ي وقعت        ة الت ًا، فحذفت الجمل ا ظلم وقال العيني ويجوز أن يكون حاًال بتقدير جملة، أي في حال آونهم يظلمون علين

ه         ا التعسف وقول ا ظاهر فيه ذه الوجوه آله ا  " حاًال وأقيم المصدر مقامها وال يخفى أن ه ًا أو    " علين ق بظلم ا متعل إم
دم      نئذ إلى تضمين الفديد معنى الجور، خالفًا للعيني ألنه يتعدى بعلى، وال حاجة حي" لهم " بقوله  ر مق م خب ه له وقول

ا        ك ال يجوز آم لقوله فديد، وهو بإشباع ضمة الميم، وإسكانها خطأ، ألنه يؤدي إلى جعل آل مصراع من بحر؛ وذل
  بينه الدماميني في الحاشية الهندية

 
ن الحاجب في        يزيد بالمثناة التحتي" واعلم أن الرواية  ال اب ة ق اة الفوقي ومن  "  اإليضاح  " ة، ورواه ابن يعيش بالمثن

د  " رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجح بأنه قد علم أن في العرب    ة وهو        " تزي رود التزيدي ه تنسب الب ة، وإلي اء الفوقي بالت
 مهم مفرد ال جملةمردود من وجهين أحدهما أن الرواية هنا بالتحتية والثاني أن تزيد بالفوقية في آال

 " الكامل" قال  
 

 يعثرن في حد الظبات آأنما  آسيت برود بني تزيد األذرع
 

 فاستعماله آالجملة خطأ انتهى
 

ي           ت، أعن راده البي ة وإي رود التزيدي ه تنسب الب ه وإلي ران األول قول ه أم د األذرع      " وفيما قال ي تزي رود بن " آسيت ب
ن  أخوذ م ه " الصحاح " م ال في ه ق ن   ، فإن ن الحاف ب ران ب ن عم وان ب ن حل د ب و تي ة وه اة الفوقي د أي بالمثن وتزي

  " البسيط" قضاعة، وإليه تنسب البرود التزيدية قال علقمة 
 

 رد القيان جمال الحي فاحتملوا  فكلها بالتزيديات معكوم
 

 وهي برود فيها خطوط حمر يشبه بها طرائق الدم، قال أبو ذؤيب
 

 آسيت برود بني تزيد األذرع  يعثرن في حد الظبات آأنما
 

ره العسكري في             انتهى ا ذآ ى م م عل د، وه د من اسمه تزي ة  " التصحيف  " وفيه أمور األول أنه قصر في تعدي ثالث
نهم صاحب رسول اهللا      أحدهم تزيد القضاعة، وهو ما ذآره والثاني تزيد األنصار وهو تزيد بن جشم بن الخزرج، م

ل رضي اهللا عنه والثالث تزيد تنوخ، آانت الترك أغارت عليهم فأفنتهم، فقال عمرو صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن جب
  " الوافر" بن مالك التزيدي 

 
 وليلتنا بآمد لم ننمها  آليلتنا بميا فارقينا

 
ه     " القاموس " و " العباب " الثاني قوله تزيد بن حلوان بالضم، وتبعه صاحب  دان، نب ن حي د ب وغيرهما، صوابه تزي

 فيما تلحن فيه الخاصة" التصحيف " العسكري في  عليه
 

د       ي يزي ى بن ة منسوبة إل اة التحتي ا هو بالمثن ة إنم وادج التزيدي ة، صوابه اله رود التزيدي ه تنسب الب ه وإلي الثالث قول
 بالتحتية، وبنو يزيد تجار آانوا بمكة حرسها اهللا وهي برود حمر

 
ي  " ذرع آسيت برود بني يزيد األ " وأما قول أبي ذؤيب فليس إال يزيد بالياء تحتها نقطتان ومن قال في هذا البيت بن

ا، وال أدري                اء منقوطة فوقه د بالت ه صحف تزي ى األصمعي أن ابة عل د ادعى الجهمي النس أ وق د أخط تزيد بالتاء فق
  أصدق الجهمي أم آذب، ألن االصمعي ينكر في تفسير أشعار الهذيل من يقول تزيد بتاء منقوطة فوقها

 
  انتهى آالم العسكري 

 
ا                د وعليه ن العمي ى اب ارس عل ن ف ا اب د قرأه اوي، وق ي بكر القن ورأيت في شرح أشعار هذيل للسكري في نسخة أب
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ذا ورأيت في                  م أسمعها هك وق، ول ين من ف د، أي بنقطت ي تزي ول بن ة تق ذ البيت العام ذا ه خطهما، قال في تفسير ه
ة وروى  شرحها أيضًا لإلمام المرزوقي في هذا الب يت روى األصمعي بني يزيد أي بالتحتية وقال هم تجار آانوا بمك

 أبو عمر بني تزيد أي بالفوقية، وقال هو تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة واحتج ببيت علقمة
 

 فكلها بالتزيديات معكوم
 
ا، و       حد السهم والسيف "  الظبة " و  ر والسهام فيه ى البيت أن الحمر تعث ا       ومعن دماء عليه ا سالت من ال ا مم أذرعه

 آأنها آسيت برودًا حمرًا، شبه طرائق الدم بطرائق البرود انتهى
 

ره صاحب   " العباب  "وفي  الصحاح  " للصاغاني قال ابن حبيب تزيد بن المثناة فهو تزيد بن حلوان، إلى آخر ما ذآ
اموس  " ة، وهو ضروب من البرود وصاحب  وقال غير ابن حبيب يزيد بالمثناة من تحت، وهم تجار آانوا بمك"   الق
ا    "  ة، وبه رود التزيدي قد أخل باختصاره، حيث لم يقيد بالفوقية أو بالتحتية فإنه قال تزيد بن حلوان أبو قبيلة، ومنه الب

 خطوط حمر فال يعلم هو بالتاء أم بالياء
 

رة ال       " معجم ما استعجم  " رأيت في  ى جزي د البكري في الكالم عل ي عبي ة العرب       ألب رق آلم دما ذآر تف عرب، عن
ن           ران ب ن عم وان ب ي حل ة من بن ال وخرجت فرق ووقوع الحروب بينهم وتشتتهم، أن تزيد تنوخ هي تزيد قضاعة ق
اؤهم الصوف     رة، فنسج نس ن أرض الجزي ر م وا عبق دي، فنزل ك التزي ن مال رو ب هم عم ن قضاعة ورئيس الحاف ب

ا   ة   "وعملوا منه الزرابي، فهي التي يقال له ا       " العبقري ال له ي يق رود وهي الت وا الب ة  " ، وعمل ، وأغارت   "التزيدي
  " الوافر" عليهم الترك فأصابتهم وسبت منهم فلذلك قول عمرو بن مالك بن زهير 

 
  أال اهللا ليل لم ننمه  على ذات الحصاب مجنبينا

 
 وليلتنا بآمد لم ننمها  آليلتنا بميا فارقينا

 
 بهراني ومضت بهراء حتى لحقت بالترك فهزموهم واستنقذوا ما بأيديهم من بني تزيد انتهىوأقبل الحارث بن قراد ال

تعماله               انع من اس ول ال م خ أق ة إل رد ال جمل م مف ة في آالمه د بالفوقي ه تزي األمر الثاني في آالم ابن الحاجب أن قول
 مع االعتبارين في قوله مفردًا وجملة، باعتبار نقله مع الضمير وبدونه، آما استعمل يزيد بالوجهين

 
 ليبك يزيد ضارع لخصومه

 
اء  " ضارع  "مفعوله وهو منصوب بالفتحة و " يزيد " بالبناء للفاعل و " ليبك " فإنهم قالوا روي  فاعله، وروي بالبن

 نائب فاعل، وأي فرق بينهما؟ تأمل" يزيد " للمفعول و 
 
 " تتمة "
 

ائله، ولم يعزه أحد لقائله غير العيني، فإنه قال هو لرؤبة بن العجاج وقد هذا البيت في غالب آتب النحو، ولم يظفر بق
 تصفحت ديوانه فلم أجده فيه واهللا أعلم
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 باب الفاعل

 
 أنشد فيه، وهو

 
  الشاهد األربعون

 
 فعل وقد العاويات الكالب جزاء  حاتم بن عدي عني ربه جزى

 
دم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول       على أن األخفش وابن جني قد أجازا اتصال ضمي ر المفعول به بالفاعل مع تق

 به آاقتضائه للفاعل
 

ه          أقول رد علي ك في التسهيل وشرحه، وأطال في ال وممن ذهب مذهبهما أبو عبد اهللا الطوال من الكوفيين، وابن مال
 لمسائل المشكلةالشاطبي في شرح األلفية، ونصر اإلمام عبد القاهر الجرجاني مذهب األخفش في ا

 
د      "  حاشية المطول  " قال الفناري في أن عب تندًا ب ذآر بالفصاحة، مس وذهب بعضهم إلى عدم إخالل اإلضمار قبل ال

ال  " الخصائص  " القاهر قدوة في فن البالغة، وهو المرجع فيها، وآالمه حجة مطلقًا وقد بين ابن جني مذهبه في  فق
 لتقدم المضمر على مظهره لفظًا ومعنى، وقالوا في قول النابغة" مه زيدًا ضرب غال" وأجمعوا على أن ليس بجائز 

 
 جزى ربه عني عدي بن حاتم

 
ع آل        " الهاء " إن  د وق أخر فق ه الت دم، والمفعول رتبت عائدة على عدي خالفًا على الجماعة فإن قيل الفاعل رتبته التق

د        منهما الموقع الذي هو أولى به، فليس لك أن تعتقد في الف دمًا فق ع مق إذا وق ديم ف ؤخرًا أن موضعه التق اعل إذا وقع م
اس  ان     أخذ مأخذه، وإذا آان آذلك فقد وقع المضمر قبل مظهره لفظًا ومعنى، وهذا ما ال يجوزه القي ل األمر وإن آ قي

ى الفاع     ه عل رة تقدم ى  ظاهره ما تقوله فإن هنا طريقًا آخر يسوغك غيره، وذلك أن المفعول قد شاع واطرد آث ل، حت
ه      د جاء ب ر، وق دعا ذلك أبا علي إلى أن قال إن تقديم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، وإن آان تقديم الفاعل أآث
ديم،             ه إذا أخر فموضعه التق ى أن ه، حت أن الموضع ل ديم المفعول صار آ االستعمال مجيئًا واسعًا، فلما آثر وشاع تق

ذلك وال  " ربه جزى عدي بن حاتم " فعلى ذلك آأنه قال  ، ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدمًا عليه مفعوله، فجاز ل
ذا الحسن     ك ه تستنكر هذا الذي صورته لك، فإنه مما تقبله هذه اللغة، أال ترى أن سيبويه أجاز في جر الوجه من قول

 الوجه أن يكون من موضعين
 

ه،  الحسن  بإضافة  أحدهما بيهه  واآلخر  إلي ه  تش ا  مع  جل، الر بالضارب  ل م  أن ا  الرجل  في  الجر  أن نعل اءه  إنم  من  ج
يبويه  ذلك دعا حتى بابه، في أصل آأنه صار الرجل الضارب في الجر اطرد لما لكن الوجه، بالحسن إياه تشبيههم  س

ه،  الوجه  الحسن  فشبه عاد أن إلى ذا  ب دلك  وه ى  ي روع  تمكن  عل دهم،  الف ى  عن ي  األصول  أن حت ا  أعطت  الت  فروعه
ديم  تصيير فكذلك الحكم، ذلك فروعها من فاستعارت ت،حار قد حكمًا ا  المفعول  تق ر  استمر  لم ه  وآث  األصل  هو  آأن

ه  الفاعل  وتأخير د  األصل  هو  أيضاً  آأن اء  أن ويؤآ ه  في  اله ن  لعدي  رب اتم  ب ة  من  ح ى،  جه ادة  المعن  في  العرب  ع
ه  أفق وذلك ،شرًا أو خيرًا ربك جزاك يقال وإنما عمرًا زيد رب جزى تقول تكاد ال الدعاء، ان  إذا ألن ه  آ ه  مجازي  رب
 انتهى فاعرفه بذلك؛ العرف جرى ولذلك وإيالمه، جزائه على أقدر آان

 بالفاعل  المتصل  فالضمير الشعر، لضرورة تأخر لكن الرتبة، في متقدم الصورة هذه في المفعول أن آالمه وملخص
  " به للمفعول الفعل تضاءاق لشدة"  المحقق الشارح قول غير وهذا حكمًا متقدم على عائد

 المفعول  اقتضاء  آان لو نعم الذآر قبل اإلضمار يدفع ال ذلك أن فيه"   المطول حاشية"  في قال السعد حفيد أن على
 انتهى الكالم تم أشد،
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 وقوله الشاهد بيت وأورد ذآرناه فيما الشارح المطول في التفتازاني وتبع

 بصاع صاعًا لالكي إليه أدى  مصعبًا أصحابه عصى لما

 هو  اعدلوا "  تعالى آقوله العصيان، وأصحاب الجزاء رب أي بالفعل عليه المدلول للمصدر الضمير بأن ورد قال ثم
 " البسيط " قوله وأما العدل أي"  للتقوى أقرب

 سنمار يجزى آما فعل وحسن  آبر عن العيالن أبا بنوه جزى

  وقوله

 جانب آل من جر ما على زهيرًا  قومه يلومن هل شعري ليت أال

  انتهى به يقاس ال فشاذ

ى  المتكلم إلى راجع ربه في الضمير يقال أن ويمكن الفناري قال ة  عل ات  طرق د  االلتف ى  السكاآي،  عن ول  عل  امرئ  ق
  القيس

 باإلثمد ليلك تطاول

ى ى وال انته ه يخف ماجته، بطالن إن لس ات ف ا االلتف ع إنم ن وق تكلم م ى الم اب إل نفس خط ى ال ال ةالغي إل ل ب  فتأم
 جزاء"  وقوله"   شيئًا نفس عن نفس تجزى ال يومًا واتقوا"  تعالى آقوله للبدل هنا"  عن"  و المكافأة"   الجزاء " و

ات،  الكالب  آجزاء  جزاء  أي تشبيهي، مصدر"  الكالب ة  الضرب  وهو  العاوي ل  واإلهان ذا  قي يس  ه ا  بشيء،  ل  وإنم
ة،  فهي الكالب الكلبة تعاو يقال للسفاد تتداعى التي الكالب المراد تهم  أي معاوي فاد  دع اد  وال للس واء  يستعمل  يك  الع
 ومن المسعورة، بالعاويات يعني أنه وقيل للسباع العواء وإنما النباح، ذلك غير في والمستعمل السفاد، عند إال للكالب
ه أ بضم والسعار بضمتين، والسعر أدبارها في فيدخل سفود يؤخذ أن برؤها أريد إذا شأنها ون  ول  آكتف  والسعر  الجن

ا  ثم المعاني هذه بأحد عليه دعا العدو من العادي جمع ،"  العاديات الكالب"  وروي المجنون ه  حققه ال  علي د "  فق  وق
 للمتنبي ومثله وحققه عليه دعوت ما اهللا استجاب أي"  فعل

 فعل وقد فيك اهللا سألت ألني  آفيته سكت لو دعاء وهذا

 ربه من حال"  فعل وقد"  وجملة

 الطائي حاتم بن عدي به يهجو الديلي األسود ألبي البيت وهذا

 هو إنما له روي الذي لكن عديًا عاصر وإن وهو الذبياني للنابغة أنه وغيره جني ابن وزعم

 فعل وقد العاويات الكالب جزاء  بغيض آل عبس عبسًا اهللا جزى

ه،  نحن  ما فيه وليس يأتي  في ه  الكالم  وس ال  علي ي  وق ل  العين ه  إن قي م  قائل م،  ل ى  يعل ال  حت ن  ق داً  أحسبه  آيسان  اب  مول
ي  وجزى  خيرًا ربه جاه قال ثم إليه أحسن رجًال وصف فكأنه عدي، لغير والضمير قال مصنوعًا ن  عدي  عن اتم  ب  ح
 رآاآته يخفى وال البيت في شذوذ ال فحينئذ شرًا،

ن  نفاثة بن حليس ابن يعمر بن دلجن بن سفيان بن عمرو بن ظالم فاسمه " الديلي األسود أبو"  أما ن  عدي  ب ديل  ب  ال
اً  ألن قريش، إخوة وهم نزار بن مضر بن الياس بن مدرآة بن خزيمة بن آنانة بن مناة عبد بن بكر بن  تختلف  قريش
 قرشيًا فليس النضر بن مالك بن فهر يلده من إن يقولون والنسابون أبيها بني مع فيه افترقت الذي الموضع في
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علم النحو بتعليم علي رضي اهللا عنه، وآان من وجوه شيعته واستعمله على البصرة بعد ابن عباس وقبل وهو واضع 
ي الطاعون   دائني ف ره الم ا ذآ وفي فيم ا وت ان رضي اهللا عنهم ن عف ان ب ن الخطاب وعثم ر ب تعمله عم ان اس ذا آ ه

 الجارف في سنة تسع وستين وله خمس وثمانون سنة، وقيل مات قبل ذلك
 

لجاحظ أبو األسود الديلي معدود في طبقات من الناس، وهو فيها آلها مقدم ومأثور عنه الفضل في جميعها، آان قال ا
ويين،         دهاة، والنح راء، وال ان واألم راف، والفرس عراء، واألش دثين، والش اء والمح ابعين والفقه ي الت دودًا ف مع

ب    ى        والحاضرين الجواب، والشيعة، والبخالء، والصلع األشراف، وال ن المثن دة معمر ب و عبي ال أب خالء األشراف وق
  " الكامل" آان أبو األسود آاتبًا البن عباس على البصرة، وهو الذي يقول 

 
  وإذا طلبت من الخالئق حاجة  فادع اإلله وأحسن األعمال

 
  فليعطينك ما أراد بقدرة  وهو اللطيف إذا أراد فعاال

 
  ب األحوالإن العباد وشأنهم وأمورهم  بيد اإلله يقل

 
  فدع العباد وال تكن بطالبهم  لهجًا تضعضع للعباد سؤاال

 
ا    وفي األغاني بسنده إلى ابن عياش قال خطب أبو األسود امرأة من عبد القيس يقال لها أسماء بنت زياد، فأسر أمره

ا      ا م ان له ا، وآ ان يخطبه ا، فمشى    إلى صديق له من األزد يقال له الهيثم بن زياد، فحدث به ابن عم له آ د أهله ل عن
ا من نكاحه ومن      ابن عمها الخاطب لها إلى أهلها الذين مالها في أيديهم فأخبرهم خبر أبي األسود وسألهم أن يمنعوه

 مالها الذي في أيديهم، ففعلوا ذلك وضاروها حتى تزوجت ابن عمها، فقال أبو األسود في ذلك
 

  سرًا ممنعا لعمري لقد أفشيت يومًا فخانني  إلى بعض من لم يخش
 

  فمزقه مزق العمى وهو غافل  ونادى بما أخفيت منه فأسمعا
 

  فقلت ولم أفحش لعًا لك عاثرًا  وقد يعثر الساعي إذا آان مسرعا
 

  ولست بجازيك المالمة إنني  أرى العفو أدنى للرشاد وأوسعا
 

  ولكن تعلم أنه عهد بيننا  فبن غير مذموم ولكن مودعا
 

  ن أرى  وأنت نجيا آخر الدهر أجمعاحديث أضعناه آالنا، فل
 

 وآنت إذا ضيعت سرك لم تجد  سواك له إال أشت وأضيعا
 

  وقال فيه أيضًا
 

  أمنت أمرًا في السر لم يك حازمًا  ولكنه في النصح غير مريب
 

  أذاع به في الناس حتى آأنه  بعلياء نار أوقدت بثقوب
 

  وآنت متى لم ترع سرك تنتشر  قوارعه من مخطئ ومصيب
 

  فما آل ذي لب بمؤتيك نصحه  وما آل مؤت نصحه بلبيب
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 ولكن إذا ما استجمعا عند واحد  فحق له من طاعة بنصيب

 
ا، وآانت        " األغاني  "وفي  رأة بالبصرة فيتحدث إليه اء ام ى فن أيضًا بسنده عن عوانة، قال آان أبو األسود يجلس إل

تزوجك، فإني صناع الكف حسنة التدبير، قانعة بالميسور، قال نعم جميلة، فقالت له يا أبا األسود هل لك أن أ" برزة "
دا   فجمعت أهلها وتزوجته، فوجد عندها خالف ما قدره، وأسرعت في ماله، ومدت يدها إلى خيانته، وأفشت سره؛ فغ

  " المتقارب" على من آان حضر تزويجه إياها فسألهم أن يجتمعوا عنده، ففعلوا، فقال لهم 
 

  لم أبله  فقال اتخذني صديقًا خليال أريت امرأ آنت
 

  فخاللته ثم أآرمته  فلم أستفد من لدنه فتيال
 

  وألفيته حين جربته  آذوب الحديث سروقًا بخيال
 

  فذآرته ثم عاتبته  عتابًا رفيقًا وقوًال جميال
 

  فألفيته غير مستعتب  وال ذاآر اهللا إال قليال
 

 يالألست حقيقًا بتوديعه  وإتباع ذلك صرمًا طو
 

د  صاحبتكم،  تلك فقال األسود أبا يا واهللا بلى له فقالوا ا  وق م "  طلقته ا  ،"  لك ا  أستر  أن أحب  وأن ه  م ا  من  أنكرت  أمره
 معهم فانصرفت

ه؛            ه مجالسته وحديث ي األسود، يعجب دي صديقًا ألب ن الجارود العب ذر ب وفيه أيضًا بسنده إلى ابن عياش قال آان المن
ذه     وآان آل منهما يغشى صاحبه بس ه د أدمنت ل ؛ وآانت ألبي األسود مقطعة من برود يكثر لبسها فقال له المنذر لق

و          ال أب ًا، فق ه ثياب ى آسوة، فأهدى ل اج إل المقطعة فقال أبو األسود رب ملول ال يستطاع فراقه فعلم المنذر أنه قد احت
  األسود يمدحه

 آساك ولم تستكسه فحمدته  أخ لك يعطيك الجزيل وياصر

 الناس، إن آنت حامدًا  بحمدك من أعطاك والعرض وافر وإن أحق

، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا لن طاهر قال اجتمع عندنا أبو نصر أحمد بن حاتم، " درة الغواص " وروى الحريري في 
ة        اب رث ه ثي اد وعلي ن زي د اهللا ب ى عبي ، وابن األعرابي؛ فتجارياالحديث إلى أن حكى أبو نصر أن أبا األسود دخل عل

و نصر        ال وأنشد أب م ق ين ث " وياصر  " فكساه ثيابًا جددًا من غير أن عرض له بسؤال، فخرج وهو يقول وأنشد البيت
بالنون؛ فقال له أبو نصر دعني يا هذا وياصري، وعليك   " وناصر " يريد به ويعطف؛ فقال له ابن األعرابي بل هو 

   " بناصرك

ال  أيضًا بسنده إلى أبي عبيد" األغاني " وفي  ه بالبصرة، وال            " ة ق زل أبي زم من د ل ي األسود ق ن أب و حرب ب ان أب آ
ي رزق        ان ل رب إن آ و ح ال أب ك، فق ى ذل وه عل ه أب ا؛ فعاتب ارة وال غيره ي تج رزق ف ب ال ًا وال يطل ع أرض ينتج

  " الوافر" فسيأتيني فقال له أبوه 

  وما طلب المعيشة بالتمني  ولكن ألق دلوك في الدالء

 ًا، ويومًا  تجيء بحمأة وقليل ماءتجيء بملئها يوم
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امًال                    ان ع ا آ ا األسود لم رم أب ه، يك اس، رضي اهللا عن ن عب ان اب ال آ ر ق ن عمي ك ب د المل ى عب نده إل وفيه أيضًا بس
ه من    بالبصرة لعلي، رضي اهللا عنه، ويقضي حوائجه، فلما ولي ابن عامر جفاه وأبعده ومنعه حوائجه، لما آان يعلم

 هللا عنه، فقال فيه أبو األسودهواه في علي، رضي ا

  ذآرت ابن عباس بباب ابن عامر  وما مر من عيشي ذآرت وما فضل

  أميرين آانا صاحبي آالهما  فكال جزاه اهللا عني بما فعل

 فإن آان شرًا آان شرًا جزاؤه  وإن آان خيرًا آان خيرًا إذا عدل

ين داره ودار   وفيه أيضًا بسنده إلى العتبي قال آان ألبي األسود جار في ظ ان ب هر داره، له باب إلى قبيلة أخرى، وآ
أبي األسود باب مفتوح يخرج منه آل واحد إلى قبيلة صاحبه إذا أرادها، وآان الرجل ابن عم أبي األسود دنيًا، وآان 

يس عليك في ه         أبي األسود وهو شيخ، ول ذا شرسًا سيء الخلق، فأراد سد ذلك الباب، فقال له قومه ال تفعل فتضر ب
د   الباب ضرر وال مؤنة فأبى إال سده، ثم ندم على ذلك ألنه أضر به، فكان إذا أراد سلوك الطريق التي يسلكها منه بع

  " الوافر" عليه، فعزم على فتحه، وبلغ ذلك أبا األسود فمنعه منه وقال فيه 

  بليت بصاحب إن أدن شبرًا  يزدني في مباعدة ذراعا

  زدني فوق قيس الذرع باعاوإن أمدد له في الوصل ذرعي  ي

  أبت نفسي له إال اتباعا  وتأبى نفسه إال امتناعا

 آالنا جاهد أدنو وينأى  فلذلك ما استطعت وما استطاعا

  " مجزوء الكامل" وقال فيه أيضًا 

  أعصيت أمر ذوي النهى  وأطعت أمر ذوي الجهاله

  أخطأت حين صرمتني  والمرء يعجز ال محاله

 والحر تكفيه المقالهوالعبد يقرع بالعصا  

 وقد أطلتا في إيراد شعره، لكنا أطبنا فإن حكمه شفاء الصدور، ودرر قالئد النحور

ن  اهللا عبد بن الطائي حاتم بن عدي فنسبته"  حاتم بن عدي"  وأما ن  سعد  ب ن  حشرج  اب يس  امرئ  ب ن  الق ن  عدي  ب  ب
ن  وعمر  بن ثعل بن جرول ابن ربيعة بن هزومة واسمه أخزم، أبي بن أخرم ن  الغوث  ب ن  طيء  ب ن  أدد ب د  ب ن  زي  ب

و  عدي وآنية طيء إلى األسماء بعض في يختلفون أنهم إال آهالن؛ ال  طريف  أب و  ق اتم  أب تاني  ح اب "  في  السجس  آت
  " سنة وثمانين مائة عدي عاش"  "  المعمرين

ه  اهللا صلى النبي على قدم لم  علي ال  سبع  سنة  من  شعبان  في  وس دي  وق ه  في  رهوخب  عشر  سنة  من  الواق ر  قدوم  خب
ه  ومنع الردة، حين قومه بصدقات عنه اهللا رضي بكر أبي على قدم ثم صحيح وحديث عجيب ة  قوم م  وطائف  من  معه
اً  فاضًال الجواب، حاضر خطيبًا قومه، في شريفًا سريًا وآان رأيه؛ وحسن اإلسالم على بثبوته الردة ه  روي آريم  عن
ه  اهللا صلى النبي على دخلت ما قال أنه عنه وروي إليها اقأشت وأنا إال قط صالة وقت دخل ما قال أنه لم  علي  قط  وس
 جنبه إلى جلست حتى لي فوسع أصحابه، من امتأل وقد بيته في يومًا عليه ودخلت تحرك؛ أو لي وسع إال



 129

ه  اهللا رضي  الخطاب  بن لعمر قال حاتم بن عدي أن الشعبي، حديث وفي دم  إذ عن ه  ق ا "  علي ي؟  أظنك  م ال  تعرفن  فق
ه  اهللا صلى  اهللا رسول  وجه  بيضت صدقة وأول أعرفك، ال وآيف لم  علي روا،  إذا آمنت  أعرفك  طيء  صدقة  وس  آف
  " غدروا إذا ووفيت أدبروا إذا وأقبلت

م  يومئذ، عينه وفقئت الجمل، عنه اهللا رضي علي مع وشهد وسكنها؛ الكوفة عدي نزل ثم ي  مع  شهد  ث  اهللا رضي  عل
ذا  وستين  سبع سنة في وعشرين مائة ابن وهو بالكوفة ومات والنهروان، صفين عنه تيعاب "  في  آ ن "  االس د  الب  عب
 البر

 فهو الذبياني النابغة شعر وأما

 فعل وقد العاويات الكالب جزاء  بغيض آل عبس عبسًا اهللا جزى

 جلل وذلكم يناجيهم وعوف  جهرة عدنان رب من انتهكوا بما

 شكل مواليكم مولى يعزآم  ذاآم يفعل واهللا فأصبحتم

 شكل بنو المرضعات النساء يبوك  وروى

 الكفل رابية الكشح طي لطيفة  له دربخت ناشئ منهم شاء إذا

ن  المفضل قال لمة  ب اخر "  في  س ذا  روى"   الف ة  الشعر  ه ذبياني،  للنابغ ل  ال ه  وقي د  إن ن  اهللا لعب ارق  ب اء  بضم  هم  اله
ا  شاهد  الشعر  ذاه في وليس غطفان بن اهللا عبد بني أحد وهو قاف، وآخره ه  نحن  لم ه  والسبب  في ي  أن في اس  بن  العب
د  ضبة ببني لحقت وم  بع روق،  ي م  الف ع  ث ا  وق ارقتهم  دم بينهم د  فمرت  عبس  فف ام،  تري غ  الش ي  وبل اعهم  عامر  بن  ارتف
افوا اعهم فخ ن انقط يس م ن ق ر ب يس زهي ي رئ بس، بن ود فخرجت ع ي وف امر بن يهم ع دعتهم إل ى ف وا أن إل  يرجع

تم  وإن بعددهم، عليكم فيبغوا عدد لهم ليس عامر بني صيابة في قومًا حالفوا زهير بن قيس الفق ويحالفوهم،  أن احتج
ن  عامر  بن آعب بن شكل بن معاوية فحالفوا عامر بنو قامت بنصرتكم يقوموا وا  صعصعة،  ب ا  فمكث ى  فيه ال  أن إل  ق
 عنهم فخرجوا حلفنا علينا أفسد اهللا قاتله ماله قال قيسًا بلغت فلما عبس، بني يعير األبيات هذه الشاعر

دال "  دربخت "  و آاف  وآخره  الموحدة بالباء جامعها، بمعنى المرأة باك مضارع"   يبوك"  و راء  بال ين  وال  المهملت
اء دة وبالب اء الموح ة، والخ ال المعجم ة دربخت يق ذآرها الحمام ه ل فاد طاوعت ة الصاد بضم - والصيابة للس  المهمل
 لبابهم القوم وصيابة والسيد شيء آل من والخيار واألصل، والصميم، الخالص،  - تحتيةال المثناة وتشديد

  وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الحادي واألربعون

 بصاع صاعًا الكيل إليه أدى  مصعبًا أصحابه عصى لما

 قبله الذي البيت في تقدم لما

 منهم واحد آل إلى قصدًا األصحاب، إلى راجع هأن مع"  إليه"  ضمير أفرد"   المطول حاشية"  في السعد حفيد قال

ا  مذآور شخص إلى راجع"  أدى"  في الضمير قيل الفناري وقال ه "  وفي  سبق،  فيم ى  راجع "  إلي ل  مصعب  إل  وقي
نهم،  واحد آل إلى قصدًا أصحابه، إلى راجع إليه وفي مصعب إلى راجع أدى في الضمير ول  أو م ابهة  نق "  لفظ  لمش
ره  أمشاج،  ونطفة أسمال ثوب نحو به، المفرد وصف المواضع من آثير في يجيء لهذاو للمفرد،"  أفعال ه  ونظي  قول
 لألنعام راجع بطونه في الضمير فإن ؛"  بطونه في مما نسقيكم لعبرة األنعام في لكم وإن"  تعالى
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 المطلق المفعول باب في"  اللب شرح"  من برمته الكالم وهذا

ال  خ،إل"  الكيل إليه أدى"  وقوله داني  ق ال  مجمع "  في  المي ل  جزاه "  "  األمث أ  أي"  بالصاع  الصاع  آي انه  آاف  إحس
 بمثلها وإساءته بمثله

ة،  األصل  في  وهو  بيد، يدًا بايعته مثل الحال موضع في هو الحفيد قال"  صاعًا"  وقوله ه  صاع  أي جمل  بصاع،  من
 الحاشية في بخطه سره قدس آتب آذا

ابالً  واألصل  أدى، ضمير  من  حال "  بصاع  ًاصاع "  وقوله الفناري وقال م  بصاع،  صاعاً  مق ابالً  طرح  ث يم  مق  وأق
ه  مع  هو بل وحده، صاعًا هي ليست الحال ثم مقامه، صاعًا ى  ألن بصاع،  قول وب  معن ه  المن المجموع،  يحصل  عن  ب
  " في إلى فاه آلمته"  في"  اإلقليد"  صاحب ذآره آذا

 عليه االطالع عدم نع ناشئ تقدم ما على الضميرين ومرجع

 بن ثعلبة بني أحد بشر، بن ثعلبة ابن شداد بن يحيى بها رثى اليربوعي، معدان بن بكير بن للسفاح قصيدة من والبيت
ه  وفي  وآان الزبير، بن مصعب صاحب ميسرة بن يحيى بها رثى قريع، بني من لرجل هي عبيدة أبو وقال يربوع  ل
 معه قتل حتى

 " السريع"  مطلعها من أبيات وهذه

 مطاع وشفيع رحيم رب  وأشياعه يحيى على صلى

 بصاع صاعًا الكيل إليه أدى  مصعبًا أصحابه عصى لما

 الذراع رحيب البيت موطأ  سيد من أنت ما سيدًا يا

ه "  وضمير يحيى، إلى راجع"  أدى"  في فالضمير األنباري البن وشرحها"  المفضليات"  من نقلته ى  راجع "  إلي  إل
 مصعب

 آذا أيضًا البيت وروي

 بصاع صاعًا القرض إليه أدى  مصعب عن الخالن جال لما

  " المفضليات"  في الضبي المفضل رواية وهي الرواية، هذه على البيت في شاهد فال

الجيم"  جال"  و ى ب رق، بمعن ن تف الء م الفتح الج د، ب و والم روج وه ن الخ وطن؛ م ال ال د يق وا ق ن جل انهم ع  أوط
ل  جمع "   الخالن"  و باأللف آالهما أنا، وأجليتهم البلد عن أجلو أيضًا ويقال - ومتعد الزم - أنا وجلوتهم ه  خلي  وقول

 األربعمائة بعد والثالثين الخامس الشاهد في تعالى اهللا شاء إن يأتي إلخ،"  سيد من أنت ما سيدًا يا" 

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثاني واألربعون

 جانب آل من جر ما على زهيرًا  قومه نيلوم هل شعري ليت أال

 قبله الذي البيت في تقدم لما
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م  إنما الفناري قال ا  يجز  ل ى  الضمير  رجوع  هاهن دلول  المصدر  إل ه  الم وم،  وهو  علي ى  أو الل ى  الشاعر  عل  سنن  عل
ذا  من  يفهم السليم الذوق فإن زهير، قوم الشاعر مقصود ألن االلتفات، ه  تحريض  البيت  ه ى  أقربائ ومهم  هلوم  عل  ول

 أعلم واهللا الشاعر قوم غير زهير قوم ولعل لومه، ترك على

ة،  الذنب"   الجريرة"  "  القاموس"  في"  جر ما على"  وقوله ى  جر  والجناي ره  نفسه  عل رة  وغي  بالضم  يجر  وجري
ار  على أي جر، ما على قوله السعد حفيد وقال جرًا والفتح ذي  الع ده  جره  ال ة،  جانب  آل  من  وم ب  وناحي م  ببس  الظل

اري  وقال جناية جنى أي جريرة، عليهم جر يقال الحاشية في آتب قد سره قدس لكنه والعداوة د  الفن روى  وق  بالحاء  ي
 وبعده يأتي، آما األولى هي إنما والرواية هنا، له وجه ال وهذا القطع وهو الحز من المعجمة، والزاي المهملة

 وغالب لخم ينالرآب في بيع ومن  منهم العرج عصبة زهير بكفي

رة  بن جندب أبي شعر من والبيتان ردي  م ال  الق ذيل  أشعار  شرح  في  السكري  ق ر  ه ي  من  زهي ان  بن "   جر "  و لحي
 شاهد ال وعليه زهير، ورفع قومه بنصب يعني"  زهير قومه"  وروى جانب آل من جرائر نفسه على جر أي جنى،
ره  قبله والظرف مبتدأ عصبة"  إلخ زهير بكفي"  وقوله فيه ع  من "  و خب ى  معطوف "  يبي دأ  عل "   العصبة "  و المبت

وم  قتل بها المدينة، مكة بين جامعة قرية جيم بعدها الراء وسكون المهملة العين بفتح ،"  العرج"  و الجماعة ر  ق  زهي
ه  مضاف  بتقدير عصبة من حال والظرف زهير، لقوم"  منهم"  وضمير وذراريهم نساؤهم وسبي  أي وللمعطوف،  ل
وم  من آونهم حال الرآبين، في بيع من وسبي العرج في العصبة قتل ر،  ق ةآفي  بسبب  زهي ر  جناي  وغالب  ولخم  زهي
 بيع ومن قوله بعد أيضًا"  منهم"  ويقدر قريش من قبيلة"   غالب"  و اليمن من حي"   لخم"  و الرآبين من بدل

 اللحياني زهير فقتله خاطم، اسمه خزاعة من جار له وآان جندب، أبو مرض قال السكري رواه ما الشعر هذا وسبب
 وطاف،  استه  عن  وآشف  الرآن فاستلم مكة، قدك حتى أهله من خرج مرضه من جندب أبو برأ فلما امرأته، وقتلوا
 " الرجز"  فقال شرًا، يريد أنه الناس فعرف

 والكعبيه الكعب على أبكي  جارية على أبكي امرؤ إني

 حقويه من الثوب نمكا آانا  عليه بكيا هلكت ولو

ه  من فرغ فلما أجرت من بمكان مني آانا أي المعاذ، موضع في آانا يريد"   بحقويك عذت"  يقال  من  وقضى  طواف
ان  بني بهم صبح حتى معه فخرجوا لحيان، بني على فاستجاشهم وخزاعة بكر من الخلعاء في خرج حاجته، مكة  لحي
 ذلك في جندب أبو فقال القبيلتان، هاتان فاشترتهم وباعهم ،وذراريهم نسائهم من سبى فيهم فقتل العرج، في

 البيتين    قومه يلومن هل شعري ليت أال

ة  بن هذيل من بطن وهو المعروف، الحيوان لفظ على القاف، بكسر قرد إلى نسبة"  القردي"  و ن  مدرآ اس  ب ن  الي  ب
 جاهلي شاعر جندب وأبو أيضًا يلهذ من بطن تحتية مثناة بعدها المهملة وسكون الالم بكس ولحيان مضر

 " تتمة "

 إلخ بنوه جزى قوله وهو المطول في الذي البيت

 " البسيط"  آذا زيد بن عدي ترجمة في"  األغاني"  في األصبهاني رواه

 سنمار يجزى آما فعل وحسن  آبر من الغيالن أبو بنوه جزى

ه  على ساح الذي وهو الشقيقة، بن النعمان فهو الخورنق صاحب وأما"  قال سنمار؛ جزاء فيه وذآر م  وجه  يعرف  فل
ن  ذهل بن ربيعة أبي بنت - أمه - والشقيقة خبر؛ له بيان  ب ان  وهو  ش ن  النعم يس  امرئ  ب ن  الق ن  عمرو  ب ن  عدي  ب  ب
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 فسأل  ولد، له يبقى ال آان سابور بن يزجرد أن الخورنق بنائه سبب آان أنه الكلبي بن فذآر اللخمي ربيعة ابن نصر
زل عن ريء من قام، األدواء من صحيح م دل واألس ى ف ر عل رة؛ ظه دفع الحي ه ف رام ابن ن جور به ى يزدجرد، ب  إل

ه  وآان الشقيقة، بن النعمان ى  عامل ره  العرب،  أرض عل أن  وأم ي  ب ه  مسكناً  الخورنق  يبن ه،  ل ه  والبن اه  وينزل ه  إي  مع
ال  رجالً  الخورنق  بنى الذي وآان العرب؛ بوادي إلى بإخراجه ه  يق نمار،  ل ا  س رغ  فلم ه  من  ف وا  بنائ  حسنه  من  عجب
ه  أستحقه ما بن وتصنعون أجرتي توفوني أنكم علمت لو فقال عمله، وإتقان اء  لبنيت دور  بن ا  الشمس  مع  ي  دارت حيثم
 الجوسق رأس من فطرح به أمر ثم تبنه؟ ولم منه أفضل هو ما لتبني وإنك فقالوا

 القصر تداعى هدم إذا عيب وضعم القصر هذا في ألعرف إني قال أنه الروايات بعض وفي

ا  آثيرة، أشعارًا ذلك في الشعراء فقالت القصر أعلى من به رمى ثم أبدًا أحدًا عليه تدل ال واهللا أما فقال ول  منه ي  ق  أب
 القيني الطمحان

 المكفر جزاء والعزى، وبالالت  وربها جزوها، سنمار جاء

 " البسيط"  سعد بن سليط قول ومنها

 سنمار يجزى آما فعل وحسن  آبر من يالنالغ أبا بنوه جزى

ي،  القيس امرئ بن العزى عبد قال ان  الكلب ى  أهدى  وآ ن  الحارث  إل ة  ب اً  الغساني  ماري د  أفراس ه  ووف ه  فأعجب  إلي  ب
ة  فنهشته  - آلب  من  - ود عبد بني في مسترضع ابن للملك وآان واختصه، ك  فظن  حي م  المل الوه؛  أنه ال  اغت د  فق  لعب
ي  ليس أحرار قوم هم فقال القوم بهؤالء جئني العزى يهم  ل ل؟  وال نسب  في  فضل  عل ال  فع أتيني  فق م  لت ن  أو به  ألفعل
 قومه إلى معهما فكتب الحارث وعبد شراحيل ابنيه ودعا عقابك، دونه حال أمرًا جنابك من رجونا له فقال وأفعلن

 ذنب ذا آان وما سنمار جزاء  جزائه شر اهللا جزاه جزاني

 والسكب بالقراميد عليه يعل  حجة رينعش البنيان رصه سوى

  " النعمان فقتله قال أبيات وهي

  وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثالث واألربعون

 النوائح عليك إال أحد على  تقم ولم سواك حي يمت لم آأن

ه  على ع  إذا أن وع  وق د  مرف تثنى  بع ه  أضمروا  الشعر  في  المس وائح  قامت  أي األول، جنس  من  عامالً  ل أ  الن  لةوالمس
 الشرح في مفصلة

 وهي السلمي ألشجع الحماسة في مذآورة أبيات من البيت وهذا

 مادح فيه له إال مغرب وال  مشرق يبق لم حين سعيد ابن مضى

 الصفائح غيبته حتى الناس على  آفه فواضل ما أدري آنت وما

 الصحاصح تضيق حيًا به وآانت  ميتًا األرض من لحد في فأصبح
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 الجوانح تجن ما مني فحسبك  تغض فإن وعيدم فاضت ما سأبكيك

 فارح موتك بعد لسرور وال  جازع جل وإن رزء من أنا وما

 المدائح فيك قبل من حسنت لقد  وذآرها المراثي فيك حسنت لئن

 البيت سواك حي يمت لم آأن

 و الواسعة  المستوية األرض وهي صحصح جمع"   الصحاصح"  و القبر بها يسقف عراض أحجار"   الصفائح"  و
 وغضته الماء غاض يقال تنقض،"   تغيض" 

ل  يعهد لم الموت آأن حتى عليك الحزن أفرط يقول شأن ضمير واسمها مخففه آأن"  يمت لم آأن"  وقوله ك،  قب  موت
 سواك على تقم لم النياحة وآأن

زوج و السلمي،  مطرود بن الشريد ولد م الوليد، أبا ويكنى السلمي، عمرو ابن هو"  أشجع"  و وه  ت رأة  أب  أهل  من  ام
دت  بلدها إلى معها فشخص اليمامة ه  فول اك  ل أ  أشجع  هن ة،  ونش م  باليمام وه  مات  ث دمت  أب ه  فق ه  ب  فطلبت  البصرة  أم
بته،  يدفع يعرفه ال من فكان بالبصرة ونشأ أشجع وربي بها فماتت مال، هناك له وآان أبيه، ميراث م  نس ر  ث ال  آب  وق
ة  في يومئذ الشعر انوآ الفحول، في وعد فأجاد الشعر يمن،  ربيع م  وال يس  يكن  ول ا  شاعر،  عيالن  لق  أشجع  نجم  فلم

ي  على فنزل بها، والرشيد الرقة إلى أشجع خرج ثم نسبه، وأثبتت قيس به افتخرت ليم،  بن ة  ومدح  س  وانقطع  البرامك
ر  إلى يد  فوصله  خاصة،  جعف أثرى  الرش ه  وحسنت  ف ا  حال ى  ولم يد  ول ر  الرش ن  جعف ى  ب ة  لس ج خراسان،  يحي  لتهنئ

ك،  سؤددك  حق  به قضيت شعر إنشاد في لتأذن فقال أشجع، آخرهم في ودخل الشعراء، وأنشد الناس،  وخففت  وآمال
 " المتقارب"  فأنشده الوليد، أبا يا هات فقال عندي أياديك ثقل به

 بلقع غدًا الديار فإن  تجزع أم قلب يا أتصبر

 ومسترجع باك ويكثر  الهوى أهل يتفرق غدًا

 قوله بلغ أن إلى

 تقطع ال أرضين مقاطع  أقطارها بين ودوية

 أسرع سيرها في الريح من  عيرانة فوق تجاوزتها

 تنزع نحوه فتى وأي  رغبة نزعت جعفر إلى

 مقنع غيره المرئ وال  مطمع المرئ دونه فما

 يرفع الذي يضعون وال  حطه ما الناس يرفع وال

 صنعي آما يصنعون وال  جعفر مدى الملوك يريد

 أوسع معروفه ولكن  الغنى في بأوسعهم وليس

 األفظع الحدث نالها إذا  بآرائه الملوك يلوذ

 مستجمع فهو رمته متى  تدبيره مثل بديهته
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 أصنع الغنى فضول في وما  ثروتي رأى إذ قائل، وآم

 أشجع الغنى ثياب يجر  جعفر ندى ظالل في غدًا

 األروع تىالف يحيى ابن أتاها  فقد تحيا لخراسان فقل

 دينار بألف له أمر ثم أخاه، األخ مخاطبة يخاطبه جعفر عليه فأقبل

 قوله أشجع أخذ أين من المعتز بن اهللا عبد يومًا لي قال الورقات في الصولي قال

 " البيت"            الغنى في بأوسعهم وليس

 عنه اهللا رضي طالب أبي بن جعفر بن اهللا لعبد شهوات موسى قول من فقلت

 ذراعا أرحبهم آان ولكن  ماًال الفتيان أوسع يك لمو

 هو هكذا أصبت، فقال

 " الوافر"  الكالبي األعرابي زياد أبو وقال األضياف باب في الحماسة في ورأيت

 القناعا ألبست النيران إذا  يفاع على تشب نار له

 " البيت"          ماًال الفتيان أآثر يك ولم

ان  جعفر بن اهللا عبد ألن ت،بشهوا"  موسى"  لقب وإنما ه  يشتهي  آ ه  فيشتريها  الشهوات  علي ربح  موسى  ل ه  ويت  علي
 قتيبة البن الشعراء آتاب في آذا أذربيجان من وأصله سهم؛ لبني مولى وهو

ي  مولى ويقال قريش، مولى يسار ابن موسى هو شهوات موسى"   القالي أمالي شرح"  في البكري عبيد أبو وقال  بن
 إلينا يجلب موسى يزال ما امرأة فقالت أذربيجان، من والسكر القند المدينة إلى يجلب آان تيم؛ بني ولىم ويقال سهم،

 عليه فغلب الشهوات،

اع  أو ثوب من يعجبه شيئًا أحد مع رأى فإذا ملحفًا، سؤوًال موسى آان شبة ابن وقال ة،  أو مت اآى،  داب إذا  تب ل  ف ه  قي  ل
 " الخفيف"  معاوية بن يزيد في لقوله بذلك سمي الكلبي ابن وقال اتشهو موسى فسمي هذا، أشتهي قال مالك

 بالشهوات الصالة مضيع يا  منا خالك وليس منا لست

 يسار بن إسماعيل أخو وهو محمد، أبا ويكنى أصح وهو اإلضافة وعلى الصفة، على"  شهوات موسى"  يقال

ى  ،"  التلخيص  شواهد "  في المعاهد وصاحب المطول، في السعد نسبه شهوات موسى وبيت ي  إل اد  أب ي  زي  األعراب
 الحماسة في آما الكالبي

األمر  جعفر تصرف أن بعد الصولي قال ة  والنهي  ب دا  والعزل،  والتولي يد  ب ه،  للرش ه  عزل اغتم  خراسان،  عن  فعزل  ف
 " السريع"  فقال أشجع عليه فدخل جعفر لذلك

 المرتجى جعفر من أخطأها  بما تعزى خراسان أمست
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 األبلجا مشرقها على ولى  أمره المعتلى لرشيدا آان

 أحوجا منهم إليهم أمسى  أنه رأيه أراه ثم

 زوجا وآم أهًال محصن من  بأسبابه الدهر فرق آم

 فرجا قد تقصر مده في  آربة من الرحمن به وآم

 أخرى دينار لفبأ له فأمر العزل علي وخففت الحق، وأصبحت المؤمنين، ألمير بالعذر واهللا قمت جعفر له فقال

 " الكامل"  فأنشده األبيض، قصره من فرغ قد آان بالرقة الرشيد على أشجع دخل ولما

 أعالم الهدى ألعالم فيه  وسالم تحية عليه قصر

 األوهام وزخرف الربيع نسج  التي آسوتها األرض عليه نشرت

 قال أن إلى

 واإلظالم الصبح ضوء رصدان  محمد عم ابن يا عدوك وعلى

 األحالم سيوفك عليه سلت  غفا وإذا رعته، تنبه فإذا

ك  أخذت  أين من لي قال الرشيد إن أشجع إلى بسنده الورقات، في الصولي قال ى "  قول ين  عدوك  وعل  فقلت  ؟"  البيت
 النابغة قول من واهللا أآذب ال

 واسع عنك المنتأى أن خلت وإن  مدرآي هو الذي آالليل فإنك

ي  من  فقال - الجحاف من مجيرك أنا له قال وقد - مروان بن الملك لعبد خطلاأل آالم من عندي هو صه فقال  يجيرن
 لألصبهاني األغاني وفي للصولي، الورقات في مطولة أشجع وترجمة نمت؟ إذا منه

 بعده الذي البيت عن تأخيره ينبغي فكان بكالمه، يستشهد من ليس وأشجع

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الرابع واألربعون

 الحاجب دفاع وال األمير باب  آارهًا إال قوم يا تهيأش ال

 أيضًا الشرح في مفصلة والمسألة مقدرًا"  أشتهي ال"  ب منصوب"  األمير باب"  أن على

ورود  شهوتي أعلق ال يقول حال،"  آارها"  هنا الحماسة شرح في الطبرسي، الدين أمين قال اب  ب ر  ب ة  األمي  ومدافع
 إياهم وإلفه أهله البدو إلى ميله يصف آره؛ على إال الحاجب

 فهو له؛ الكراهة صفة على األمير باب اشتهائه زمان في نفسه الشاعر فيه قصر المطول على حاشيته في السيد وقال
ة  موصوفًا عليه األمير باب اشتهاءه فيه قصر يقال أن ويمكن الصفة على الموصوف قصر من ه  بالكراهي داه  ال ل  يتع
ى  الصفة  قصر  من فهو له، إلرادةا بصفة موصوفًا إليه ك  الموصوف  عل ول  أن ول تهاءه  قصر  تق اب  اش ى  الب ه  عل  أن



 136

ى  الموصوف قصر من أيضًا فيكون إياه؛ إرادته دون له آراهيته مع مجتمع م  الصفة  عل تهاء  ث م  إن الشيء  اش  يكن  ل
د  المرة ألدويةا آشرب عنه، منفورًا مرادًا الشيء يكون أن فجاز آراهته، يناف لم إلرادته مستلزمًا إن  المرضى  عن  ف

ة  وبين بينه فالجمع اإلرادة، يستلزم االشتهاء قيل اختالف  الكراهي ة،  ب دخول  فيشتهي  الجه ى  ال ر  عل ا  األمي ه  لم  من  في
 المذلة تلك والمكروه التقرب، هو المشتهى فبالحقيقة الحاجب، ودفاع المذلة من فيه لما ويكرهه التقرب،

ا،  الحماسة  احشر بعض قول سقوط يعرف وبهذا ه  هن ال  فإن يس  ق ه  ل اً "  قول ه  أشتهي،  من  حاالً "  آاره  يكون  ال ألن
در،  فعل  من حال ولكنه للكراهية، منافية الشهوة أن أجل من حال، في له مشتهيًا للشيء آارهًا  أشتهي  ال والمعنى  مق
 آارهًا آتيه ولكن أو آارهًا، إال آتيه وال األمير باب

 بعده والبيتان الحنفي، جابر بن لموسى الحماسة، في مذآورة ثةثال أبيات أول البيت وهذا

 آالغائب شهودهم ومزندون  مذروبة أسنة الرجال ومن

 الحاطب حبل وضم قمشت مما  بعضهم ترام ال أسود منهم

 وآل مذربة، وآذلك محددة،"   مذروبة"  و والسنان بالسيف هزل، إذا دقته وفي وصرامته، مضائه في الرجل، يشبه
ول  ذربته فقد حددته يءش اذاً  مضاء  المطرورة  آاألسنة  رجال  الرجال  من  يق د  األمور  في  ونف ذلك  والمزن د  وآ  الزن

 فيه يتجهوا ولم عنه ضاقوا خطب نالهم إن أي بخيل شديد متين الضيق شديد زند أي متين، زند فالن وقولهم الضيق؛
د ان لرش ن وآ ه م ول أن حق نهم"  يق دون وم ه ،"  زن ى لكن األول اآتف ه ب الى آقول ا"  تع ائم منه يد ق ال"   وحص  ق

 إضمار من فالبد واحد، لموصوف اجتماعهما يصح فال تتنافيان صفتين آل يقول الفارسي علي أبا سمعت المرزوقي
إن  ظاهرًا؛  يجيء  لم متى بهما، جملة فصل إذا معهما"  من"  اع  أمكن  ف  عن  استغنى  واحد  لموصوف  صفتين  اجتم

د  ،"  حضورهم "  بدله يروى آخره إلى"  شهودهم"  وقوله وآريم ظريف منهما صاحباك كآقول"  من"  إضمار  يري
 الشاعر آقول آغيبتهم، فحضورهم عندهم غناء ال أنه

 غائبًا آان شاهدًا أيضًا آان ولو  غائب وهو العلى جسيمات شهدت

ان  وإن جنسًا، فتكون لكثرةا بالغائب وأراد الحاضر، وهو شاهد جمع بالشهود يريد أن يجوز الطبرسي قال  الشهود  آ
 مصدراً  يكون  أن ويجوز  المضاف؛ بحذف الغائب آغيبة شهودهم أي آاألول، جنسًا يكون أن يجوز فالغائب مصدرًا
 يطمع  وال اهتضامهم يطلب ال والمنعة، العزة في آاألسود رجال الرجال من يقول إلخ"  ليوث منهم"  وقوله آالباطل
ا  من  جمع متاعه رديء وهو - البيت آقماش نمتفاوتو ومنهم فيهم، ا  ههن ه  وههن ل  وضم "  وقول  وهو "  الحاطب  حب
 اآلخر آقول

 األدم بيت يجمعهم وآلهم

د  يجمع  األدم بيت  األصمعي  قال رديء،  الجي ه  وال د  آل  من  ففي ة؛  جل ذلك  رقع ه  في  يجمع  الحاطب  وآ  الرطب  حبل
 يدري ال وهو أفعى حبله في فضم ليًال احتطب وربما والشخت، والجزل واليابس،

ك  البيت  بهذا استأنف"   البرنس خرق هم"  المختلطين والقوم المتفاوت الشيء في العامة قول ونحوه ى  القسمة  تل  عل
 يليه بما ويفسره معنى الشاعر يحمل أن وهو البيان باب من فهو آخر، وجه

ه  يقال ثرين،المك حنيفة بني شعراء أحد الحنفي، جابر بن موسى األبيات هذه وصاحب ن  ل ة  اب ه،  وهي  الفريع ا  أم  آم
 القائل وهو نصرانيًا، آان ويقال ترجمته في وتقدم الفريعة، ابن له يقال عنه اهللا رضي ثابت بن حسان أن

 والفزر عيالن قيس قيس بين سمى  ببلدة حل آان أبانا وجدنا

 المهر دائرة مثل في بنا مطيف  فحولنا العدو أما برابية
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 الدهر على السيوف وحالفنا أقمنا  آلها العشيرة عنا نأت فلما

 لآلمدي"  والمختلف المؤتلف"  في آذا

دنا  والمعنى  مناة زيد بن لسعد لقب"   الفزر"  و متوسطة بمعنى بلدة صفة"   سوى"  و ا  وج دة  حل  أبان  متوسطة  ببل
 مضر من والفزر يسًاق ألن ربيعة، عن ونأى مضر بين حل يريد مناة زيد بن وسعد عيالن بن قيس لديار

ذلتنا  لما يقول إلخ،"  نأت فلما"  وقوله يرتنا  خ م  عش ة،  وه ا  ربيع نا  اآتفين ا  بأنفس دار  فأقمن اظ  ب ذنا  والصبر،  الحف  واتخ
يوفنا اء س ى حلف دهر، عل ذا ال ل وه ربه مث تقاللهم ض ا الس وا فيم ه نهض ددهم في دتهم، بع م وع برهم، وبالئه  وص

 القاعدين عن واستغنائهم

 وهو ه،بعد وأنشد

 الشاهد الخامس واألربعون

 سيبويه شواهد من وهو

 الطوائح تطيح مما ومختبط  لخصومه ضارع يزيد ليبك

ة  على وهذا ضارع؛"  بيكه"  أي جوازًا، حذف"  ضارع"  إلى المسند الفعل أن على اء  ليبك  رواي "  و للمفعول  بالبن
د  ا فاعل نائب"  يزي ى وأم ه عل اء روايت ه للفاعل  بالبن د"  ضارع"  ففاعل ه، ويزي اهد وال حذف، وال مفعول ذه ش  وه

ة ي الرواي ة ه د الثابت كري، عن د العس ة وع ى الرواي ًا، األول ه غلط ال فإن ي ق اب"  ف ا"  التصحيف آت ط فيم ه غل  في
د  رواه وقد البيت"   ضارع يزيد ليبك"  الشاعر قول الرواة، وخالفهم قلبوه ومما النحويون ا  واألصمعي  خال  وغيرهم

 يزيد ونصب البكاء من للفاعل اءبالبن

ال  السجستاني، حاتم ألبي وأفعلت فعلت آتاب في ومثله د  ليبك "  األصمعي  أنشد  ق اء  أي"  ضارع  يزي  للفاعل،  بالبن
 النحويين عمل من هذا وقال للمفعول، بالبناء أي يزيد ليبك يعرف ولم

د  يكون  أن ازلجو  أيضًا، األولى الرواية على البيت في حذف ال أنه بعضهم وزعم ادى  يزي  فاعل،  نائب  وضارع  من
ه  وآسر  يبك ياء بفتح يزيد ليبك روى قد ألنه أولى األول والتوجيه"   الشواهد شرح"  في هشام ابن قال  ونصب  آاف

د، ا يزي ر فلم اعًال ضارع ظه ي ف ذه ف ة ه تحق الرواي در أن اس اعًال يق ي ف تويا األخرى ف وهم ليس دماميني وت ي ال  ف
داء  القائل وأن المطول، حاشية في الفناري وتبع ة،الهندي الحاشية د  بن زعم  يزي ه  ي ادى  أن روايتين،  في  من  واستشكله  ال

ة  على هو إنما النداء على خرجه الذي فإن توهم، آما وليس للفاعل البناء رواية في يزيد رفع يثبت لم بأنه  ليبك  رواي
 المطول في السعد بينه آما تفصيًال، ثم إجماًال اإلسناد بتكرار أبلغ األولى والرواية هشام، ابن نقل آما للمفعول بالبناء

ذين  خص ثم الغناء، آثرة من عليه والبكاء الميت هذا على بالتفجع المأمورين عم يزيد ليبك قال لما خلف ابن وقال  ه
ام  إن بعضهم عن نقًال قال ثم إليه، احتياجهما لشدة عليه الباآين جملة من الصنفين ى  اإلبه ل  في  خاطب الم عل ذا  مث  ه
 عميم ومدح للمقصود تعظيم العموم، به يقصد الذي النحو

ول  ألنه الفعل ووزن للعلمية منصرف غير لفاعل البناء رواية على"  يزيد"  و تتر،  ضميره  دون الفعل  من  منق  المس
والً  يكون  أن ويحتمل الظاهر، وهو آاألول يكون أن يحتمل األخرى الرواية وعلى ه  مع  الفعل  من  منق  المستتر  فاعل
 محكية جملة حينئذ ويكون

ق،  الشارح  شرحه المتن في لوقوعه البيت هذا أن واعلم ذآر  ونحن  المحق ا  ن ق  م ه  يتعل ه  ب ذليل،  الضارع  فقول  من  ال
 آشرف  ضرعاً  ضرع  أيضاً  ويقال تعب، باب من أيضًا لغة في وورد الثالث، الباب من فعله ضراعة، ضرع قولهم
ذا  بالمصدر،  تسمية أيضًا ضرع فهو ضعف، بمعنى شرفًا ه "   المصباح "  في  آ ق "  لخصومه "  وقول  بضارع  متعل
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ه  النصب، الفاعل اسم عمل شروط من ذآر مما شيء على يعتمد لم أنه ظاهره أقول إلخ شيء على يعتمد لم وإن  وفي
 " الرجز"  الخالصة في مالك ابن قال مقدر موصوف على معتمد أنه

 وصف الذي العمل فيستحق  عرف محذوف نعت يكون وقد

ه  فرض  وإن بضارع متعلق أنه معناه يكون أن ويحتمل م  أن د  ل ى  يعتم ه  شيء،  عل ه  ألن ل،  رائحة  يكفي  ال وآيف  الفع
 السياق عن بعيد لكنه مقدر، موصوف على اعتماده مع به يتعلق

 تقدير فعلى ضارع، شخص أي المقدر، الموصوف على اعتمد قد بل قلت فإن"  "  المطول حاشية"  في الفناري قال
ى  االعتماد عمله في آفى إن قلت أيضًا محذور ال به الجار تعلق في االعتماد اشتراط در  موصوف  عل  يتصور  ال مق
 اسم  مع  الموصوف  ذآر  بأن ،"  الكشاف شرح"  في - السعد يعني - الشارح لتصريح حينئذ، االعتماد لعدم اإللغاء،
ى  االعتماد يقال أن إال اللهم لتصريحهم، مخالف وهو المعنى بها قام التي للذات يينًاتع تقديرًا أو لفظًا ملتزم الفاعل  عل

ًا،  راآبًا ويا جبًال، طالعًا يا في آما لتقديره، المقتضي قوي إذا لعمله يكفي إنما مقدر موصوف  اقتضاء  النضمام  فرس
 آالم وهذا"  نظر محل موضع آل في مقتضىال هذا مثل اعتبار تأتي لكن الفاعل؛ اسم نفس اقتضاء إلى النداء حرف
 جيد

ى  يكون  أن ويحتمل  التعليل؛ الم الخصومة في الالم أن أشار"  الخصوم ألجل"  وقوله د  بمعن ه  أيضاً  عن إن "  وقول  ف
إن  والفقراء، لألذالء ملجأ األولى"  والضعفاء لألذالء ملجأ آان يزيد بط  ف ى  المخت ا  السائل  بمعن ه  الشارح  فسره  آم  ب
ال "  المعنى في بقوي ليس بيبك وتعليقه"  وقوله اري  ق ق  ألن الفن يس  الخصومة  مطل بباً  ل اء،  س ل  للبك  بوصف  هي  ب

 المغلوبية

ه بط"  وقول ذي والمخت ك ال ن للمعروف يأتي ر م يلة غي ع"  وس ي وق ذي"  النسخ بعض ف أتي ال ل ي "   للمعروف باللي
ي  قول هو وسيلة غير من للمعروف اإلتيان االختباط وآون النساخ، من تحريف الليل قيد أنه والظاهر دة،  أب ه  عبي  فإن

ال بط ق ألك الرجل المخت ن يس ر م ة غي ا، آانت معرف د وال بينكم لفت ي ه س ك، من ه إلي ون وعلي اط فيك ديًا االختب  متع
  " فالن اختبطني يقال"  بقوله المحقق الشارح مثل آما واحد لمفعول

ي  تقول االقتضاء، بمنزلة فهو ب،والطل السؤال بمعنى االختباط خلف ابن وقال ه،  معروفي  اختبطن  أنعمت  أي فخبطت
ي  تفسير  فعلى خيرًا منه أصاب إذا ورقًا، فالنًا فالن اختبط بعضهم وحكى إياه سألته أي ماًال اقتضيت ومثله عليه،  أب
بط  أي واحد،  مفعول  حذف البيت في عبيدة اً  ومخت اً  أو ورق ك  نحو  أو رزق ذا  يكون  أن ويجوز  ذل  ضمير  لمفعول ا ه
والهم  الناس ومختبط أي مفعولين حذف فيه الثاني التفسير وعلى إياه ومختبط أي يزيد ه  أم  اهللا، فاسأل  سألت  إذا ومثل
 معروفه اهللا فاسأل معروفه أحدًا سألت إذا أي

ه  طلب أي استمنحه من أي ومختبط، بدل"  ومستنمح"  وروى ة  وهي  منحت د،  العطي  هي  المنحة  في  واألصل  والرف
ا  يشرب رجًال صاحبها يعطيها الناقة أو الشاة م  لبنه ا  ث بن؛  انقطع  إذا يرده م  الل ر  ث تعماله  آث ى  اس ق  حت ى  أطل  آل  عل
 أعطيته إذا وضرب، نفع باب من ومنحته عطاء

ه  ويلتجئ  للخصومة،  الضارع فيقصده المعروف، وطالب للذليل والكرم بالنصر يزيد الشاعر وصف بط  إلي  إذا المخت
خ  الشجرة خبطت من وأصله"  وقوله السنين شدة أصابته اء  بسكون  الخبط "  إل ورق  إسقاط  الب  بالعصا  الشجر  من  ال
ل  لعلف ين  والخبط  اإلب ورق  هو  بفتحت يم  بكسر  والمخبط  الساقط  ال ي  العصا  هي  الم ا،  يخبط  الت اب  من  والفعل  به  ب
 طالبًا لآلتي فقيل الكالم اختصر ثم األرض، يختبط أن من البد والسائر الساري أن فيه األصل مالك ابن وقال ضرب
 ضد فهو أيضًا؛ سألته إذا وخبطته معرفة، غير من عليه أنعمت إذا الرجل وخبطت مختبط للجدوى

 أطاحته يقال رباعي، فعله ألن قياس، غير على جمع الطوائح أن إلى أشار"  إلخ الزوائد حذف على إما وهو"  وقوله
 وإبقاء العينين إحدى بحذف مفاعل مفعل تكسير فإن والمطاوح، المطوحات كوني أن الجمع فقياس وطوحته، الطوائح
ى  وتخريجه  الفارسي،  علي ألبي هو الزوائد حذف على الجمع وتخريج الميم، ي  هو  النسب  عل يباني،  عمرو  ألب  الش
 الطوائح ذوات الحادثات تطيحه مما عنده تقديره فإن
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ول  العرب  أن األصمعي  عن خلف ابن ونقل ره،  وطاحه  بنفسه  الشيء  طاح  تق ى  غي ده،  طوحه  بمعن ى  وأبع ذا  فعل  ه
 شذوذ وال قياسًا، المتعدي من طائحة جمع الطوائح تكون

 غيرها وال اللغة في المدونة الكتب في النقل هذا أر ولم

ي  ذهب شيء وآل هلك، بمعنى طاح"  إلخ يطوح طاح يقال"  وقوله د  وفن ه  طاح  فق  واوي وهو  يطيح  وطاح "  وقول
 فأعال فيهما الواو بكسر يطوح طوح أصلهما فيكون"  إلخ

ه اب"  صاحب وجعل ا"  العب ه مم اء عين تًال ج الواو مع ارة ب اء ت ارة وبالي م أخرى ت ر ول واو أن يعتب اء صارت ال  ي
ان  يطيح  طاح  قال ومن قال فإنه الحماسة إعراب في جني ابن وسبقه باإلعالل ده  فك اع  عن ع،  آب ول  أن فقياسه  يبي  يق
 المفعل عين ألنها الياء فيصحح ح،المطاي

ع  موضعه  تطيح،  مما وقوله خلف ابن وقال إليه، المتبادر الظاهر هو هذا"  إلخ بمختبط متعلق تطيح مما"  وقوله  رف
ا "  فتكون آائنان، أو آائن أي وجميعًا، ولضارع أوله لمختبط، النعت على د  للجنس "  م ذا  ويؤي ل  ه ة  التأوي  من  رواي
ي  أبو وروى العائد؛ فحذف الطوائح تطيحه الذي من أي"  تطيح ممن"  روى د "  عل ه  ق ذا "  الطوائح  طوحت د  وه  يؤي
ه  الضمير لرجمع لمختبط نعتًا الجملة هذه آون رداً  إلي ه  مف ى  أشار "  أجل  من  يسأل  أي"  وقول ة "  من "  أن إل  تعليلي
 أو اإلطاحة  من  االختباط ابتداء أن على ألولفا السببية بمعنى أو لإلبتداء ومن وأماليه إيضاحه في الحاجب ابن وقال
ال  خالف، فيه قلت بينهما؟ الفرق ما قلت فإن اإلطاحة االختباط سبب و  ق ان  أب أن  حي ل  آ دهم  والسبب  التعلي  شيء  عن
 الحق هو هذا السيوطي قال واحد،

 بالعلة القياس في عنه رالمعب هو بالسبب هنا عنه المعبر قال ألنه به، يصرح ما للمحلي"  الجوامع جمع شرح"  وفي
ال  وشرعاً  ونحوًا لغة ثابت بينهما الفرق إن فقال"  والنظائر األشباه"  في السبكي ابن وخالفهم ويين  ق  آل  السبب  اللغ
دور  وآلمات  المرض العلة أن وذآروا سببًا، الحبل سموا ثم ومن غيره به يتوصل شيء ا  ي ى  معناه ة  أن عل  أمر  العل
 آخر أمر عنه يكون

ل،  يقولوا ولم للسببية الباء أآثرهم وقال للسببية يقولوا ولم للتعليل الالم أن لنحاةا وذآر ن  وذآر  للتعلي ك  اب ببية  مال  الس
ران  بأنهما تصريح وهذا والتعليل ال  غي ا  السبب  الشرع  أهل  وق ده  الشيء  يحصل  م ه،  ال عن ة  ب ا  والعل ه  يحصل  م  ب
 ذلك على السمعاني ابن وأنشد

 بالزند تقدح آالنار به، تكون  علة للشيء الشيء أن تر ألم

ى  يفضي  إنما والسبب وجوده، على الحكم يتوقف شرط وال بينهما واسطة بال علته عن يتأثر"  المعلول"  و م  إل  الحك
م  يتراخى  فال  العلة وأما الموانع وتنتفي الشرائط توجد حتى عنه الحكم يتراخى ولذلك وسائط أو بواسطة ا،  الحك  عنه

 فصله ما آخر إلى باالتفاق معلولها أوجبت وجدت متى بل لها، شرط ال إذ

ا  إهالك  ألجل  يبك أي"  وقوله ماله وهو محذوف تطيح مفعول أن إلى أشار ماله، الوقائع إذهاب"  وقوله د  المناي  يزي
ى  تطيح مفعول أن إلى أشار ،"  ذا  عل دير  ه د،  هو  التق ا  وأراد يزي اً  الموت،  أسباب  بالمناي ى  المسبب  السم  إطالق  عل

بب، د فالشخص وإال الس ه ال الواح ة إال تهلك دة مني ه واح وز"  وقول ون أن ويج ا تك ى بم ي معن  بعضهم زاد ،"  الت
 موصوفة نكرة تكون أن ويجوز

 وهي يزيد، مرثية في - خلف البن الكتاب أبيات شرح في ما على - حري بن لنهشل أبيات من البيت وهذا

 الروائح عليه تسفي حدث حشا  نهشل بن يزيد أمسى لئن لعمري

 الشحائح األآف بالخير ضن إذا  بالندى الكف يبسط ممن آان لقد
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 الكواشح العيون الطرف لي وسد  ضغنه الضغينة ذو أبدى فبعدك

 طالح العيش صالح إذا بعاقبه  موته عند الندى مات الذي ذآرت

 راجح الليل من ثني به تمطى  مضى ما الليل من أفنى أرق إذا

 البيت         ضارع يديز ليبك

 ورائح غاد والجوزاء الدلو من  ثاويا بدومة أمسى جدثًا سقى

اء  بالجيم"  الجدث"  و البطن في ما"   الحشا " ة  والث ر  المثلث ريح  سفت  مضارع "   تسفي "  و القب راب  ال ه،  الت  ذرت
روائح "  و محذوف  فالمفعول أيضًا أسفته ويقال ام  أي"   ال روائح،  األي وم  راح من  ال روح  الي اً  ي اب  من  روح ال،  ب  ق
م  ريحًا أن مع عليه، نبه من على أقف"  لم ريح جمع آونه وأما رائح فهو ريحه اشتدت إذا خاف، باب من لغة وفي  ل
 بخل بالفتح وضنانة بالكسر وضنة ضنًا تعب، باب من يضن بالشيء ضن"  يقال ،"  ضن"  و الوزن هذا على تجمع
ه  البخل، وهو الشح من شحيح، جمع"   الشحائح"  و لغة ضرب باب ومن ضنين، فهو اب  من  وفعل ل،  ب ة  وفي  قت  لغ
 " الكامل"  الميكالي نصر أبي قول أحسن وما بالكرم بذآره حي فهو بالعدم فقد إن أنه أراد وتعب ضرب بابي من

 باني أآرم والمعروف والفضل  واإلحسان والمجد العلى باني

 ومعان مؤيد لفع والبذل  وموفق مسدد رأي الجود

 يدان حوته ما أفضل والشكر  حقيبة وعته ما أآرم والبر

 ثان بعمر له الثناء آفل  عمره وولى مضى الكريم وإذا

 األبيات هذه أنشدت األخير البيت هذا وألجل

ا  سمي ثم العجز، أصله"   الحقيبة"  و وجمعه حفظه يعيه"  عاه"  و ى  القماش  من  يحمل  م ه  خلف  الفرس  عل  حقيبت
 العجز على محمول ألنه ازًا،مج

 صدره  ضغن  من  اسم  بالكسر والضغن"  الضغينة"  و الخطاب إلى الغيبة من التفات فيه"  إلخ أبدى فبعدك"  وقوله
اً  البصر طرف مصدر"   الطرف"  و أغلق"   سد"  و حقد بمعنى تعب باب من ضغنًا اب  من  طرف  تحرك  ضرب  ب
ر، و ونظ ول وه دم مفع ون"  و مق لف"   العي ؤخر اع ع"   الكواشح"  و م حة جم ث آاش ح، مؤن و الكاش  مضمر وه
ين،  من تظزهر ما أول العداوة ألن العيون، إلى نسبه وإنما آكاشحه، عاداه بالعداوة له وآشح العداوة،  صرت  أي الع
ي  وسدد "  نسخة  وفي  أحد إلى بصري أرفع أن أقدر ال ذليًال بعدك ويم،  وهو  التسديد  من "  ل  حوي ن صوبت  أي التق
 أحسن وهذه نظرها، األعداء عيون

 من  يخلف  الذي"   العاقب"  و بمات متعلقة والباء العائد، وهو للذي، راجع موته ضمير إلخ،"  الذي ذآرت"  وقوله
د  يخلفه من مع الندى مات يقول للندى، راجع"  عاقبه"  وضمير الخير، في قبله آان د  موت  عن ود  أن ويصح  يزي  يع

"   األرق"  و الصالح  ضد  وهو  الطالح  من  والطالح  الصالح، من والصالح بذآرت متعلقة"   ذإ"  و ليزيد الضمير
 من ثني يقال النون، وسكون المثلثة بكسر والثني مضى ما إلى راجع"  به"  وضمير وطال امتد"   تمطى"  و السهر
 يشكو  تمطى عاملها"  إذا"  و مال رجوحًا الميزان رجح من ثقيل، زائد أي"  راجح"  و وقت وقيل ساعة، أي الليل،
 من وهو والموصل، الشام بين موضع اسم والميم الدال بفتح دومة"  ثاويا بدومة أمسى"  وقوله الليل طول البيت بهذا

"   غاد"  و البكري عبيد ألبي المعجم في آذا شعره، في األخطل ذآره الطاعون، فيه وقع آان األبرش، جذيمة منازل
ان "  الدلو من"  وقوله النهار آخر وهو العشي مطر والرائح غدوة تنشأ السحابة وهي غادية واحده سقى، فاعل  في  آ



 141

إن  الشتاء، فصل وسط الدلو فإن بعده، لما صفة األصل ه  تحل  الشمس  ف دلو  بالجدي  في  آخر  والجوزاء  والحوت،  وال
 والجوزاء والثور بالحمل فيه تحل والشمس الربيع، فصل

راء  وتشديد  الحاء  فتحب"  حري بن نهشل"  و ين  ال ى  المنسوب  بلفظ  المهملت ن  وهو  الحرة،  أو الحر  إل ن  ضمرة  اب  ب
 تميم بن مناة زيد بن"  مالك ابن"  حنظلة بن مالك بن دارم بن نهشل بن قطن بن جابر

ى  ودخل القاف وتشديد المعجمة الشين بكسر شقة نهشل جد ضمرة اسم وآان ان  عل ال  النعم ه  فق ت؟  من  ل ال  أن ا أ فق  ن
راه  أن ال بالمعيدي تسمع"  النعمان قال ضمرة بن شقة ال "  ت ن،  أبيت  فق ا  اللع ه  بأصغريه  المرء  إنم انه،  بقلب  إن ولس
ذا  آأبيك  أنك يريد ضمرة؛ بن ضمرة أنت قال بجنان قاتل قاتل وإن ببيان، نطق نطق اب "  في  آ ن "  الشعراء  آت  الب
 القائل وهو الشعر، حسن شاعرًا نهشل وآان قتيبة

 جمر على وقوف نار تكن لم وإن  بحره المصطلين آأن يومو

 بالصبر الكريهة أيام تفرج  وإنما يبوخ حتى له صبرنا

 الفرزدق يقول وله أيضًا، شاعر حري بن نهشل بن حري وابنه"   التصحيف"  في العسكري قال

 تأيم أو بعدها فانكح فصيلة  مجاشع أخت فاتتك قد أحري

ي  مخضرم،  مشهور  شريف  أنه المرزباني عن"  اإلصابة"  في حجر ابن نقل مين،المخضر من حري بن ونهشل  بق
ل  حروبه، في علي مع وآان معاوية، أيام إلى ك  أخوه  وقت ذ  وهو  بصفين  مال يس  يومئ ن  رئ ة،  ب تهم  وآانت  حنظل  راي
 من  آانو الشرف، ضخم سيد ضمرة وجده مذآور، مشهور شريف شاعر وأبوه قال آثيرة بمراث نهشل ورثاه معه؛
  دارم بني بيوت خير

 " تتمة "

د  هشام، ابن وتبعه الكتاب، أبيات شرح في األبيات هذه النحاس نسب ا  الزمخشري  وحكى  الصحابي؛  للبي  لمزرد  أنه
ن  وقال الشماخ، أخي ن  للحارث  هي  السيرافي  اب ي  النهشلي  ضرار  ب د  يرث ن  يزي ال  نهشل؛  ب ا  اللبي  وق  لضرار  إنه

 للمهلهل هي وقيل النهشلي، نهيك بن للحارث أنها البعلي وذآر النهشلي،

 أعلم واهللا"   اإليضاح أبيات شرح"  في وآذا خلف؛ البن الكتاب أبيات شرح في آما حري بن لنهشل أنها والصواب

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السادس واألربعون

 سيبويه شواهد من وهو

 فاجزعي ذلك فعند هلكت وإذا  أهلكته منفس إن تجزعي ال

اب  في وأورده منفس أهلك أو منفس هلك إن أي ،"  لمنفس"  رافعًا فعُال أضمروا الكوفيين أن ىعل  أيضاً  االشتغال  ب
 رووه فقد البصريون وأما آذا

 أهلكته منفسًا إن تجزعي ال
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ديره  مضمر  بفعل منصوب أنه على منفس بنصب سيبويه أورده وآذا اً  أهلكت  إن تق ه،  منفس ه  أهلكت ذآورة  فأهلكت  الم
 للمحذوف مفسر

 تفسير بها حصل وإن اإلعراب من لها محل ال التي التفسيرية الجملة في تدخل ال االشتغال باب من الجملة وهذه

داديات "  في علي أبو قال ذآور  والفعل  المحذوف  الفعل "   البغ ه  نحو  في  الم اً  أن تجزعي  ال"  قول ه  منفس  ،"  أهلكت
ل  منه، المبدل حذف يثبت لم إذا البدلية، على ليس الثاني انجزام وإن التقدير، في مجزومان ى  ب ر  عل  أي"  إن"  تكري

ا،  التساعهم  ضرورة،  إال األمر  الم إضمار يجز لم وإن"  إن"  إضمار وساغ أهلكته؛ إن منفسًا أهلكت إن دليل  فيه  ب
 عليها للداللة مقو تقدمها وألن االسم، إياها إيالئهم

ع  في  أر ولم قبلها، التي الشرطية على الشرطية الجملة هذه عطف الواو"  هلكت وإذا"  وقوله  روى من  الطرق  جمي
ببية،  والتعقيب  الترتيب على تدل فإنها الفاء يقتضي ال والمعنى عاطفة الفاء قال فإنه العيني، إال الواو بدل بالفاء  والس

رو؛  زيد قام في آما معنويًا الترتيب آان سواء منتفية والثالثة ا  أو فعم ى  مفصل  عطف  ووه  زآري "  نحو  مجمل  عل
  " رب فقال ربه نوح ونادى

 زائدة أيتهما يعين ولم زائدة، الفاءين إحدى أن على العاطفة، الفاء في الشارح أورده"  فاجزعي ذلك فعند"  وقوله

 وعين  شئت ماأيه الزائدة اجعل قال ثم الجزاء؛ فاء والثانية زائدة األولى الفاء"   القصرية المسائل"  في علي أبو قال
اء  تفسيره  في  القاضي ى،  الف ه  األول راً  البيت  أورد فإن ه  نظي الى  لقول ذلك  تع ال  ،"  فليفرحوا  فب اء  فق ذلك "  في  الف "  ب
  " ذلك"  آتقديم للتخفيف"  عند"  وتقديم البيت، في"  عند"  على الداخلة الفاء مثلها زائدة،

اب "  صاحب فوجهها الزيادة، أوهم ما وجه تبعه ومن لضرورةل هنا بزيادتها وحكم الفاء، زيادة يثبت ال وسيبويه  اللب
 قوله في العامل آرر آما األولى بالفاء العهد لبعد هنا آررت إنما بأنها" 

 خطيبها أني بعد أما قلت إذا  أنني اليمانون الحي علم لقد

ر  في  زيادتها األخفش وأجاز بأنني، الهد لبعد"  أني"  أعيد ًا،  الخي د "  وحكى  مطلق ده "   فوجد  زي  بكون  بعضهم  وقي
 نحو نهيًا أو أمرًا الخير

 فتاتهم فانكح خوالن وقائلة

 " الخفيف"  وقوله

 تصير ذاك ألي فانظر أنت

"  و ضميره  فبرز انظر حذف ثم فانظر، انظر األصل وبأن خوالن، وهذه فوجد، زيد هذا التقدير بأن المانعون وأوله
ع  حزن  فإنه منه صأخ وقيل الحزن، هو قيل"   الجزع ا  ويصرفه  اإلنسان  يمن ه  بصدده  هو  عم ه  ويقطع  وأصله  عن
ال القطع،  ل جزعت يق ه  الحب ال لنصفه قطعت ا  أيضًا ويق وادي، جزعن اه أي ال ل  عرضًا؛ قطعن ة هو وقي ًا قطع  مطلق
الجزع الفتح ف ل منقطع بالكسر والجزع المصدر، ب و الوادي،وقي زع ه ه الف ه ومن الى قول ا"  تع "   رناصب أم أجزعن
ري  انقباض  وهو  الخوف،  من أخص والفزع ار  اإلنسان  يعت ف؛  شيء  آل  من  ونف "  و الجزع  جنس  من  وهو  مخي
اً  نفاسة  آكرم ونفس ويرغب، فيه يتنافس بالضم ومنفس ومنفوس نفيس وشيء"   القاموس"  في قال"  المنفس  ونفاس
 لم نفاسة الشيء وعليه حسد، بخير وعليه ضن، آفرح به ونفس الكثير، المال"   النفيس"  و بالتحريك، ونفسًا بالكسر
 انتهى أهًال له يره

بيه  النفس مجاهدة المنافسة وأصل"   الحفاظ عمدة"  وفي ر  في  باألفاضل  للتش ى  ضرر  إدخال  غي ره،  عل  وشيء  غي
ا  رادالم  وهو  أحدها  أوجه أربعة على والهالك به الهالك إيقاع لشيء"  اإلهالك"  و مضنون أي به منفوس نفيس  هن
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د  موجود  وهو  عنك الشيء افتقاد رك،  عن ه  غي ك "  ومن ي  هل اني "   سلطانيه  عن اد،  باستحالة  الشيء  هالك  والث  وفس
ك  امرؤ  إن"  نحو  الموت  والثالث "   والنسل  الحرث  ويهلك"  تعالى آقوله ع "   هل الم  من  الشيء  والراب ه  الع  وعدم
اء  المسمى هو وذلك رأسًا، ه  فن الى  آقول ك ه شيء  آل "  تع ه  إال ال د "   وجه ق  وق ى  الهالك  يطل ذاب  عل  والخوف  الع
اقي  من تجزعي ال يقول أسبابه ألنها ونحوها، والفقر ائس  إنف ا  النف ًا؛  دمت  م إني  حي ا  أحصل  ف ا  أمثاله ك،  وأخلفه  علي
 مني خلفًا تجدين ال فإنك مت إذا اجزعي ولكن

 في قوم أضافه وآان فيه، لومها على زوجته عاتبوي بالكرم فيها نفسه يصف تولب، بن للنمر قصيدة آخر البيت وهذا
 " الكامل"  وهي القصيدة هذه فقال ذلك، على فالمته خمر، زق لهم واشترى قالئص أربعة لهم فعقر الجاهلية

 فاهجعي المالمة تبيتك سفه  اسمع الليل من لتعذلني قالت

ر  هو"  إلخ سفه"  وقوله قولها، مقول"  اسمع"  قوله دم  خب دأ "  يتك تب"  و مق ة "  و مؤخر  مبت  تبيتك  مفعول "  المالم
ه  مضاف وهو فهاً "  وروى لفاعل ان  فتكون  بالنصب "  س درة  آ ى  مق وجهين  وعل ة  ال ة  الجمل ول  مقول  أي محذوف،  لق
 " البسيط"  الشاعر قول مثله سفهًا، منها ذلك وآان الصبح، عن عجلة الليل من المت يقول لها فقلت

 إصباحي اللوم بهذا انتظرت هال  الالحي ساعة وبئست تلوم هبت

 البدن، خفة أيضًا والسفه النسج خفيف أي سفيه ثوب يقال الثوب في النسج خفة فيه واألصل العقل؛ خفة"   السفه"  و
ة  في  واستعمل  االضطراب آثير أي سفيه زمام ومنه نفس  خف ل  آنقصان  ال ة  األمور  في  العق ة  الدنيوي ال  واألخروي  ق
 و العقل رزين فقيل برزانة، قوبل ولذلك خفته، باعتبار العقل ضعيف أي ،"  سفيهًا الحق عليه الذي آان فإن"  تعالى

 بالليل النوم"   الهجوع"  و ليًال دبره أي األمر، بيت مصدر ألنه التبييت به أراد"   التبيت" 

 تمنعي مالم الشر أتعجلين  له غد وأمر لغد تجزعي ال

ر  من  تمنعي  لم ما الشر نتعجلي فلما بخير اآلن إننا يقول ه  الخي ه  غد  وأمر "  وقول  غد  رزق أو غد  أمر  أن أي ،"  ل
ه  ينبغي  فال  غد، إلى موآول وم  من  التحزن  ل ه  الي ين "  وقول تفهام "  أتعجل وبيخي،  اس ين  ت تح  وتعجل اء،  بف  وأصله  الت
 ظرفية مصدرية"  ما"  و الجزع، أو الفقر"  الشر"  ب وأراد بتاءين

 مقطع بعود وخابية زقًا  لفتية سبأت أن تبكي قامت

اء  هيجه أي تبكية عليه بكاه يقال المشددة، الكاف وآسر التاء بضم"  تبكي " ه  للبك اآى  وروى محذوف  فمفعول  أي تب
زق "  و للتجارة ال للشرب اشتراها بمعنى أيضًا، واستبأها وسباء سبأ آجعل اآلخر مهموز الخمر"  سبأ"  و تتباآى  ال

ها  الخمر  بالضم "  الزق"  و وغيره، للشراب يكون صوفه، ينتف وال يخرز جلد بالكسر"  ة "  و نفس  الجرة "   الخابي
 بزنة"  المقطع"  و اإلبل من المسن المهملة بفتح"  العود"  و ترآوه لكن الهمز وأصلها والزير الحب ويقال العظيمة،

 له خطر ال فيما المته أنها خبري الهزال من قام والبعير الضراب، عن أقطع الذي البعير المفعول اسم

 أربع قالئص قرى بعد وقريت  أربعًا قالئص مقرى في وقريت

ت " رى الضيف"  قري راء والقصر، بالكسر ق الفتح وق د، ب رى"  و أضفته أي والم الفتح"  المق رى، موضع ب  الق
ة  وهي  وصقل  جمع  وهي  قريت، مفعول"  قالئص"  و فيها يقرى التي القصعة المقراة وآذلك وبالكسر ابة،  الناق  الش
ا  مضاف  لفظ آل ،"  أربع قالئص قرى بعد"  وقوله العدد من التاء حذف ولهذا ده  لم ى  بع ول  اآلخر  إل  في  قريت  يق
 بعدهن قريت أن ذلك يمنعني ولم أربعًا قالئص موضع

 تدمع لم ما العين بكاء سفه  هين شيء آل من أتبكيًا
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 عندي لك أعذر آان حزينة آنت فلو منه، عينك تدمع وال يحزنك ال شيء آل من بكاؤك سفه يقول

 معي يلهوا أو العيش في يتعللوا  فدعيهم إخوتي أتاني فإذا

ل  " األمر "  تعل ه  تشاغل  ب اة "   العيش "  و ب الحيوان،  المختصة  الحي اة،  من  أخص  وهو  ب اة  ألن الحي ال  الحي  في  تق
ا  األمور مهمات عن الشغل"   اللهو"  و تعالى الباري وفي الملك وفي الحيوان ل  بم ه  تمي نفس،  إلي واو "  و ال  في "  ال
 يعفون الرجال مثل محذوفة الفعل والم الجماعة، ضمير يلهوا

 مضجعي سيخلو أن يومًا البد  إنه فراشي عن تطرديهم ال

 الثقيلة من مخففة"  أن"  و قبيحة لفظة هنا وهي شرحه في حبيب بن محمد قال آذا البيت،"   الفراش "

 تمنع لم التي والخمر والخل  وبيته بعادياء ألتس هال

اء  أقل أنا وآذلك عادياء، يبق لم يقول عادياء عن يريد"  بعادياء"  حبيب بن محمد الديوان شارح قال اء  وهو  بق  عادي
ي  والخمر والخل"  وقوله عادي العرب عند قديم شيء وآل عادًا يريد آخرون وقال الغساني األزدي السموءل أبو  الت
 وال بخل  أنت  فما واذهب شر وال خير عنده ليس أي بخمر، وال بخل فالن ما يقال آما والشر، الخير يعني"  تمنع مل

 عنده آان مما بشيء يبخل ال آان أنه أراد"   األمثال"  في عبيد أبو قال بخمر

 ومسمع الفضاء في مرأى بعد من  أبصرت عشية عنز وفتاتهم

 يفزع لم آمن وجو ًالأص  نعله يقلب رجًال أرى قالت

ين  بفتح وهو عليه، بيان عطف"  عنز"  و مجرور،"  وفتاتهم"  قوله ة  الع ون  وسكون  المهمل ة  زاي وآخره  الن  معجم
 بالمخ تغذى وآانت ملكهم، بنت جديس من وآانت اليمامة، زرقاء اسم

ومي  شر  هذا"  فقالت لفعل،وا بالقول وألطفوها هودج، في فحملوها سبيت طسم من امرأة وعنز"   القاموس"  وفي  ي
ا  شر  في  رآبت  معنى على شر ونصب للسباء أآرم صرت حين"  م  يوميه ال  ث اء  ق ة  وزرق رأة  اليمام  جديس  من  ام

 " الرمل"  الشاعر قال فتأمل انتهى أيام ثالثة مسيرة من تبصر آانت

 جمًال بحدج عنز رآبت  لها وأغواه يوميها شر

ة  مسيرة من نعُال يقلب الجيش قدام تبع"  جمع"  طالئع من رجًال رأت وآانت ام  ثالث م  أي زع  ول م  يف م  أحد  له م  ول  يعل
 اسم  وجو جو، أهل يريد"  وجو"  وقوله الغروب إلى العصر صالة بعد ما وهو أصيل، جمع"   األصل"  و بمجيئهم

ة  وهي بلد، ي  اليمام ا  تضاف  الت اء  إليه ة  زرق ه  اليمام اتهم "  وقول ال "  وفت ن  ق زاً  نسب  حبيب  اب ى  عن اء  بيت  إل  عادي
اد  آأحمر"  زهير قال آما بعضهم، إلى فنسبه الدهر أول في شيئًا آان وإنما منهم، وليست ا "  ع ان  وإنم ود،  في  آ  ثم
 آخر قال وآما

 المسيحا قتلوا النصارى مثل

 المنقع السمام بذيفان صبحوا  غدوة جو أهل صالح فكأن

وا  أن أحرى  دونهم فالذين منهم والصالحون الوجوه هلك إذا ألنه الجميع، يريد د  يهلك اء  صبحوا  وق  من  للمفعول  بالبن
اة  وآسرها الذال بفتح"  الذيفان"  و ضربته باب من صبحًا صبحته تقول الغداة، شرب وهو الصبوح، ة  وبالمثن  التحتي
 ونحوه بالماء ينقع ما آل"   المنقع"  و سم جمع بالكسر"  السمام"  و القاتل، السم فيهما وتهمز
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 المتمتع الراآب زاد يلوون  فأصبحوا رأيت من آأنعم آانوا

يهم  يعسر أصبحوا ثم وخصب بنعمة آانوا أي زودوا  أن عل ًا،  ي م  راآب درون  ال ألنه ى  يق ك  عل ة "  و ذل زاد "   المتع  ال
 واحد بمعنى ذلك آل وزودني، وبتتني متعني المسافر يقول بتات وال متعة له ما يقول

 بتبع الصباح إلى الرآاب رقص  فهاوخل الخميس مقدمة آانت

وع  وهو  الخبب، بفتحتين"  الرقص " ره  الرجل  وأرقص  السير،  من  ن ه  أي بعي ى  حمل روى  الخبب  عل  رآض "  وي
 من  المفهومة المذآورة المرأة عنز نظرة إلى راجع"  آانت"  وضمير راحلة واحده اإلبل،"   الرآاب"  و"   الرآاب
ى  تسير  عتب إبل النظرة تلك وخلف السياق ى  الصباح  إل م  حت ع "  و لحقه و "   تب ن  حسان  أب ع،  ب ذي  تب  جديس  غزا  ال
 اليمامة واستباح فقتلهم

 البيت   أهلكته منفس إن تجزعي ال

 القصيدة آخر وهذا

تيعاب "  في  المذآور ونسبه المخضرمين، من يعد صحابي"  تولب بن النمر"  و ره "  االس ي  وهو  وغي  منسوب  عكل
ن  مناة عبد بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف آانتزوجها أمة وهي الكاف، وسكون ةالمهمل بضم عكل إلى ن  أد ب  ب

 إليها فنسبوا عكل فحضنتهم مات ثم ثالثبنين، له فولدت طابخة،

 شعره  لجودة  الكيس  يسميه  العالء  ابن عمرو أبو وآان لماله، وهاب القرى، آثير العطاء واسع جواد، شاعر والنمر
اب  شاعر  النمر آان عبيدة أبو وقال الطائي حاتم بشعر شعره بهويش أمثاله وآثرة ة،  في  الرب م  الجاهلي داً  يمدح  ول  أح
 آبير وهو مسلمًا وسلم عليه اهللا صلى النبي على ووفد هجا وال

 انحروا  لسانه على وألقي وخرف سنة، مائتي تولب بن النمر عاش"   المعمرين آتاب"  في السجستاني حاتم أبو قال
 الصبوح اسقوه أي الراآب اصبحوا السائل، أعطوا للضيف،

انه  على الباطلين بعض وألقى"   الشعراء آتاب"  من ترجمته في قتيبة ابن قال وا  لس ان  الراآب،  نيك ا  فك  ومن  يقوله
 " الكامل"  شعره

 فاغضب مالك صلب آرائم وعلى  ماله في امرئ على تغضبن ال

 فارغب الرغائب يعطي الذي وإلى  الغنى فارج خصاصة تصبك وإذا

 باب التنازع

 وهو فيه، أنشد

 الشاهد السابع واألربعون

 الراعد سبل من موائًال  مثعب إلى آالساعي فكنت

 ضرباني  نحو في الذآر قبل اإلضمار يلزم لئال مضمرًا، الفاعل حذف من منه فر مما أشنع في وقع الكسائي أن على
 يرد لم المحصورة المسائل غير في الفاعل وحذف ورد، دق الذآر قبل اإلضمار أن مع الزيدين، وضربت
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ا  ذهب الصالة إلى وسعى مشيه في الرجل سعى من"  الساعي"  و ى  إليه ان  وجه  أي عل  التصرف  السعي  وأصل  آ
ه  عمل، آل في ه  ومن الى  قول يس  وأن"  تع ا  إال لإلنسان  ل تح "  المثعب "  و"   سعى  م يم  بف ة  وسكون  الم تح  المثلث  وف

اء  وثعبت  المثعب؛ في جرى الماء وانثعب الحياض مثاعب واحد هو الصحاح في قال لةالمهم العين  الحوض  في  الم
ه  واءل من فاعل اسم"  الموئل"  و الوادي في الماء مسيل بالتحريك والثعب فجرته بالتخفيف ى  من  أي فاعل  وزن عل

ل  وأل وقد الملجأ، والموئل وهرب النجاة طلب ى  وؤال وأال يئ ول،  عل أ  أي فع ة  بالسين "  السبل "  و لج اء  المهمل  والب
ال  رعد،  ذو سحاب"   الراعد"  و المطر هو المفتوحتين، الموحدة داً  السماء  رعدت  ويق اب  من  رع ل،  ب  ورعوداً  قت

 قول ومثله الميزاب إلى ملتجئًا السحاب، من آالهارب إليه التجائي في أنا يقول"   المصباح"  في آذا الرعد منها الح
 " البسيط"  الشاعر

 بالنار الرمضاء من آالمستجير  آربته عند بعمرو المستجير

 وقبله حسان بن لسعيد والبيت

 واقد أبي اليزيدي إلى  وإفالسه معن من فررت

ال  وإنما والكرم الجود في مثًال المضروب الجواد، األمير زائدة، بن معن هو"  معن"  و  اإلفالس  ألن"  وإفالسه "  ق
 الملك عبد بن يزيد أوالد أحد هو"  اليزيدي"  و األيام؛ رأآث في للكرام الزم

د ي أورد وق ذين العتب ين ه ي البيت اريخ ف ين ت ة يم ود الدول ن محم بكتكين ب يًال، س بهما تمث ى ونس ن سعيد إل ان، ب  حس
 عمر بن دمحمو اهللا عبد ألبي المذآور التاريخ شرح من األول بيته شرح ونقلت فيه، إال أرهما لم ألني منه، ونقلتهما

 بالنجاتي الشهير النيسابوري

  وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثامن واألربعون

 األعداء بنا وشى قد طالما  إنا غراتك على تخلنا ال

ى  أذالء، تخلنا ال أي البيت، بهذا مستدًال للقرينة، علمت باب مفعولي أحد حذف السعة في جوز بعضهم أن على  األول
 وهو بعده، الذي البيت والقرينة جازعين أو هالكين

 قعساء وعزة جدود ينا  تنم الشناءة على فبقينا

ناءة "  و بغضهم  يضرنا ولم لنا، األعداء بغض على فبقينا أي الفتح "  الش د  ب بغض  والم ا "  و ال ا، "   تنمين ال  ترفعن  يق
ى  يخال  وخال  توالبخ الحظ وهو بالفتحة، جد جمع"   الجدود"  و الثابتة"   القعساء"  و رفعه أي آذا نماه  ظن  بمعن

ى  اسم  والقصر  بالفتح"  الغراة"  و مع بمعنى"  على"  و وحسب ال  اإلغراء  بمعن ه  ويق ه  أغريت أغري  إغراء  ب ه  ف  ب
 الملك أي محذوف والمفعول لفاعله، مضاف وهو بالمد، أيضًا"  غرائك على"  روي وقد للمفعول بالبناء

ا  واحد  آل  حملت  إذا إيسادًا، بينهما وآسدت إغراء، بصاحبه فالنًا أغريت يقال"  نوادره في زيد أبو وقال ى  منهم  عل
ا  وغريت  مقصور شديدًا، غرى به لزق أي به غري حتى صاحبه الن  أن ا  بف ه  أغرى  فأن ه  أولعت  إذا غرى،  ب  من  ب
ا  بياني استئناف ألنه بالكسر،"  أنا"  و البيت، هذا وأنشد"   تحميل غير راً  أي وطالم ا،  آثي  عن  فوف مك فعل  وهو  م

ا  قبلك، أي الالم بضم"  وشى قد ما قبل"  أيضًا وروى الكافة، بما التصاله الفاعل دة  وم ه  ووشى  زائ د  ب  السلطان  عن
 البيت هذا وقبل به سعى وشيًا

 بقاء لذاك وهل عمرو عند  عنا المرقش الناطق أيها
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ا  يا يقول بالباطل القول يزين الذي أراد المزين،"   المرقش"  و اط  أيه د  قالن ك  عن ذي  المل ه  ال ا  يبلغ ا  عن ه  م  في  يريب
ه  يبحث  الملك ألن إنكاري؛ استفهام وهو بقاء؟؟ التبليغ لهذا هل طاعته، تحت ودخولنا إياه، محبتنا يعلم  عن ك  ف  من  ذل

 األآاذيب

د،  بن عمرو أيضًا له ويقال السماء، ماء بن األآبر المنذر بن عمرو هو"  عمرو"  و المحرق  ويلقب  هن ه  ب  حرق  ألن
 الحيرة ملوك من وهو اليمامة نخل حرق بل وقيل النار، في تيم بني

ن  المشهورة  المعلقة من األبيات وهذه زة،  الب ن  الحرث "  وهو  حل زة  ب ي  من "  حل ن  يشكر  بن ن  بكر  ب ل،  ب  وهو  وائ
 هاء بدون آروالذ البومة، واسم دويبة، اسم الصاغاني قال آما اللغة في وهو المشددة الالم وآسر المهملة الحاء بكسر
ال  انتهى الخلق، السيء"   الحلز"  و والبخيلة للقصيرة حلزة امرأة ويقال ا  حكي  قطرب  وق زة  أن لن  من  ضرب  الحل
دة  واحدة  قصيدة  الشعراء أجود عبيدة أبو قال ذلك غير فيه نسمع ولم النبات، ة  جي ة  طويل ر  ثالث ن  عمرو  نف وم،  ب  آلث

 العبد بن وطرفة حلزة، بن والحارث

ه  من  وآان سنة وثالثين وخمس مائة ابن وهو هذه قصيدته قال الحارث أن صمعياأل وزعم ن  عمرو  أن حديث د  ب  هن
ين  من  وأخذ بينهم، فأصلح وتغلب بكرًا جمع جبارًا، وآان الحيرة ملك لما اً  الحي ة  حي  آل  من  رهن  ليكف  غالم،  مائ

ك  مسيرهم  بعض  في  سموم  فأصابتهم الملك، مع ويغزون يسيرون الرهن أولئك وآان بعض، عن بعضهم ة  فهل  عام
 تغلب فاجتمعت بكر، فأبت لكم الزم ذلك فإن أبنائنا ديات أعطونا وائل بن لبكر تغلب فقالت البكريون، وسلم التغلبيين

ا  تعصب  بكرًا ترون بمن لتغلب آلثوم بن عمرو فقال آلثوم، بن عمرو إلى وم؟  أمره الوا  الي  برجل  إال عسى،  بمن  ق
ي  من  أصم  أصلع  أحمر  عن  سينجلي واهللا األمر أرى عمرو لقا ثعلبة؟ بني من ان  بكر  فجاءت  يشكر  بن ن  بالنعم  ب

ال  الملك عند اجتمعوا فلما آلثوم، بن بعمرو تغلب وجاءت يشكر، بن غنم بن ثعلبة بني أحد هرم، ن  عمرو  ق وم  ب  آلث
 السماء  أظلت  من وعلى النعمان لفقا عليك يفخرون وقد عنهم تناضل ثعلبة أوالد بك جاءت أصم يا هرم بن للنعمان
 يفخرون

ا  أفلت ما فعلت لو أن واهللا قال بها أخذوا ما لطمة لطمتك لو إني واهللا آلثوم بن عمرو قال يس  به ر  ق  فغضب  أبيك  أي
ا  وجرى بكر، على تغلب بني يؤثر وآان هند، بن عمرو ن  عمرو  فغضب  آالم،  بينهم د  ب ى  شديداً  غضباً  هن م  حت  ه

 يشعر  ال وهو آفه"  بها"  انتظم أنه فزعموا قوسه على وتوآأ القصيدة، هذه وارتجل حلزة بن حارثال فقام بالنعمان،
 بالغضب

زة "  و يشعر  ال وهو  جسده  في فارتزت عنزة على متكئًا آان"   الكاتب أدب شرح"  في السيد ابن وقال تح "  العن  بف
ن  عمرو وآان حديدة أي زج، فيه صغير رمح والنون المهملة العين د  ب ى  ينظر  ال شريراً  هن ه  أحد  إل ان  سوء،  ب  وآ
 إليه جلس حتى أدناه القصيدة هذه أنشد فلما به، آان لبرص حجاب وراء من ينشده إنما حلزة ابن

 لها استحسانًا عنه الستور برفع فأمر ستور سبعة وراء من ينشده وآان"  الشعراء آتاب"  في قتيبة ابن وقال

 وهو بعده، وأنشد

 سع واألربعونالشاهد التا

 سيبويه شواهد من وهو

 المال من قليل أطلب ولم آفاني  معيشة ألدنى أسعى ما أن ولو

 أمثالي الموثل المجد يدرك وقد  مؤثل لمجد أسعى ولكنما

 الحاجب ابن إيضاح من وأصله المحقق، الشارح بينه وقد التنازع من ليس أنه على
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اب  من  رابط إلى تحتاج التي األشياء وفي"  لو"  في ،"  لبيبال مغني"  في أيضًا هشام ابن عليه تكلم وقد ع،  الب  الراب
 عليه مزيد ال بتحقيق

 في يقوى والذي قال أنه الدينوري موسى بن الحسن اهللا عبد أبي عن"  الكتاب أبيات شرح"  في قل خلف ابن أن بقي
م  فلذلك متعد غير وهو أسع، ولم معناه أطلب، ولم قوله أن أحد إليه سبقني وما نفسي ل  ل ه  يحف  وال األول أعمل  وال ب
 انتهى األول إعمال لجواز شاهدًا البيت جعلوا حتى ذلك أصحابنا من األفاضل على خفي آيف أدري

اً  الشيء،  وجود عن الفحص معناه الطلب فإن بشيء؛ ليس وهذا ان  عين ك  آ ى  أو الشيء  ذل  السير "   السعي "  و معن
ى  غير وهذا األمر، في دللج ويستعمل العدو، دون السريع د  الطلب  معن اً  يكون  وق ه،  الزم الزم  في  واستعماله  ل  ال ال
ة ه، قرين ع ل د األول أن م اني متع م الزم، والث ب ول ند أطل ى مس تكلم ضمير إل ف الم ع فكي ا"  و يرف ي"  م ا أن ف  م

 له أسعى أي المقدر، العائد إلى الحتياجها موصولة، ال مصدرية

 وهو الشرف، لصاحبها توجب التي الجميلة األفعال آثرة معناه فكأن الكثرة وأصله الشرف،"   المجد"  خلف ابن قال
 انتهى االرتفاع

ر  مرعى  في  حصلت اإلبل مجدت من المجد وأصل قال"  الحفاظ عمدة"  في ومثله د  واسع،  آثي  الراعي  أمجدها  وق
ار،  شجر  آل  في "  العرب  وتقول ذلك في جعلها ار  المرخ  واستمجد  ن روى  ،"  والعف  والمرخ  الماضي،  بصيغة  وي
ه، ى فاعل تكثر بمعن ار، اس ي الن اموس"  وف د" "  الق ل المج رم، الشرف ني ون ال أو والك اء إال يك رم باآلب اء وآ  اآلب
 القيس امرئ قول ومنه المجموع، هو"   المفضليات شرح"  في األنباري ابن قال والموثل،"   خاصة

دة  أبو"  قال"  وقال فيها ثبت وآذا، آذا بأرض فالن تأثل قد يقال المثبت؛ تمرالمس"   الموثل"  السكيت ابن وقال  عبي
 األعشى قال األصل المثلثة بسكون واألثلة مال أصل اتخاذ والتأثل أصل، له قديم موثل مجد"  يقال" 

 أثلتنا نحت عن منتهيًا ألست

 مطلعها القيس المرئ قصيدة من البيتان وهذان

 البالي الطلل أيها صباحًا عم أال

 قوله إلى أولها من الثالث الشاهد في شرحنا وقد

 لقفال تشب رهبان مصابيح  آأنها والنجوم إليها نظرت

ل  أشعار مختار"  في رأيته آما البرجمي، غضين بن خفاف معناهما وبسط البيتين هذين أخذ وقد بيتًا عشرين "  القبائ
 لآلمدي"  والمختلف المؤتلف"  وفي تمام، ألبي

 جلد على ثياب أو يسير لزاد  وحدها لنفسي أسعى ما أن ولو

 عندي الذي بعض دون مال المال من  حاجتي وبلغت نفسي على ألنت

 جدي عن المكارم نال أبي وآان  مؤثل لمجد أسعى ولكنما

تح  الغين بضم"  غضين"  و األولى الفاء وتخفيف المعجمة الخاء بضم"  خفاف"  و ين  الضاد  وف "  أنت "  و المعجمت
 القصيدة آخر وهو البيتين هذين وبعد الهين والمشي والرفق الدعة وهو األون من ماض، فهي الهمزة بضم

 آلي وال الخطوب أطراف بمدرك  نفسه حشاشة دامت ما المرء وما



 149

 وهما مشهورة، والمتنبي الدولة سيف بين وحكايتهما بيتان، وقبلهما قصر بمعنى يألو أال من بمقصر، وال أي

 خلخال ذات آاعبًا أتبطن ولم  للذة جوادًا أرآب لم آأني

 إجفال بعد آرة آري لخيلي  أقل ولم الروي الزق أسبأ ولم

ا  عليه يرد ولم الثاني، الكالب يوم في أسر أن بعد قالها قصيدة في وأودعهما الجاهلي يغوث عبد أخذهما ى  ورد م  عل
 وهما القيس، امرئ

 رجاليا عن نفسي آري لخيلي  أقل ولم جوادًا أرآب لم آأني

 ناريا ضوء عظموا صدق أليسار  أقل ولم الروي الزق أسبأ ولم

 الميسر جزور قسمة يلي والذي الجازر، وهو ياسر، جمع"   األيسار"  و

ن  القيس امرؤ"   والمختلف المؤتلف"  في ما على"  القيس امرئ"  ونسب ن  حجر  ب ن  الحارث  ب ن  عمرو  ب  حجر  ب
ن  معاوية ابن مرتع بن ثور بن معاوية بن عمرو بن المرار آآل ور  ب ر  ث دة  وهو  - األآب ن  - آن ر  ب ن  عفي ن  عدي  ب  ب

 المقدم الشاعر أدد، ابن مرة بن الحارث

ن  حجر  بن القيس امرؤ"   المعلقات شرح"  في األنباري البن ونسبه ن  الحارث  ب ن  عمرو  اب ن  حجر  ب ن  عمرو  ب  ب
ن  عدي بن مرة بن الحارث بن عفير بن مرتع بن ثور بن آندة بن معاوية بن الحارث بن معاوية ن  أدد ب ن  عمرو  ب  ب
 أرفخشد ابن شالخ بن عابر بن قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن آهالن بن زيد بن عمرو بن عريب بن هميسع

 السالم عليه نوح بن سام بن

ال  آان ألنه بذلك يسم وقال الكلبي وابن ماآوال ابن ذآره التاء، وآسر الراء بسكون"  مرتع"  و ه  يق ا  ل ول  أرتعن  فيق
ة "  في الصاغاني وقال انتهى لغة، أيضًا ذآره والتشديد آذا األرض أرتعتكم اً  إن"   التكمل رو،  اسمه  مرتع  وذآر  عم

 قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن آهالن بن زيد بن عريب بن يشجب أددبن وهو نسبه، بقية

يس  امرؤ  ويكنى خلف ابن قال ا  الق د،  أب ا  زي ا  مهب،  وأب ويين  بعض  وذآر  الحارث  وأب دج؛  اسمه  أن اللغ  وامرؤ  حن
اس  أن وذلك لجماله، به لقب له لقب القيس ه "  قيسوا "  الن ه  في  إلي ان  زمان دج  أفضلهم  فك ة  الحاء  بضم  والحن  المهمل
ا ا من  أصغر  الرمل  من  آثيب وقيل الطيبة، الرملة اللغة في وهو جيم، وآخره النون وسكون والدال ال  لنق  لمرئ  ويق
 لقوله أيضًا"  القروح ذو"  القيس

 صحة بعد داميًا قرحًا وبدلت

ة  الحاء  بضم  الموضعين في"  حجر"  و"   الضليل الملك"  له ويقال يم،  سكون  المهمل رار "  و الج يم  بضم "  الم  الم
افرها  قلصت  اإلبل أآلته إذا وأضخمه، العشب أفضل من شجر المهملتين الراءين وتخفيف دت  مش نانها،  فب ذلك  أس  ول

 به آان لكشر المرار، آآل القيس امرئ لجد قيل

ًا؛  شيئًا نهم يأخذ آان أسد بني على حجر ملك ولما"  ترجمته في قتيبة ابن قال اإلجمال وجه على أحواله وهذه  معلوم
امتنعوا ه، ف ار من يهم فس ذ إل تلهم سراوتهم فأخ د فسموا - بالعصي فق نهم وأسر - العصا عبي ةطا م يهم ئف د ف ن عبي  ب
 " الكامل مجزوء"  منها بها، يرققه أبياتًا وأنشده الملك يدي بين فقام األبرص،

 القيامه إلى العبيد وهم  عليهم المليك أنت
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 ربيعة بن عوف آاهنهم تكهن تهامة من يوم مسيرة على آانوا إذا حتى بالدهم؛ إلى وردهم عنهم وعفا الملك فرحمهم
ا  فقال األسدي ادي  ي الوا  ؛عب ا؛  لبيك  ق م  فسجع  ربن ى  له ل  عل ه؛  وحرضهم  حجر  قت و  فرآبت  علي  صعب  آل  أسد  بن
 امرؤ وآان فاستاقوها هجائنه على وشدوا فذبحوه، نائمًا فوجدوه حجر إلى انتهوا حتى الضحى لهم أشرق فما وذلول،
قًا،  لها وآان صنع، ما بفاطمة الشعر في صنع لما أبوه طرده القيس ا  عاش اً  فطلبه م  زمان ا،  يصل  فل ان  إليه  يطلب  وآ
 فقال ،"  آان ما جلجل بداره الغدير يوم منها آان حتى موعدًا؛ منها

 ومنزل حبيب ذآرى من نبك قفا

ه؛  فأتاه جؤذرًا فذبح بعينيه، وائتني القيس امرأ اقتل له فقال ربيعة له يقال له مولى دعا حجرًا ذلك بلغ فلما دم  بعيني  فن
 قوله وهو جبل، رأس في شعرًا قال قد هو فإذا فانطلق، به فائتني قال أقتله لم إني للعن،ا أبيت فقال ذلك؛ على حجر

 واثق بك قبلها أراني وآنت  لهذه ربيع يا تسلميني فال

 الطويل"  قال إنه ثم الشعر؛ قول عن فنهاه أبيه إلى فرده

 البالي الطلل أيها صباحًا عم أال

 ةقتيب ابن قال آذا فطرده أباه ذلك فبلغ

 آخر شعر ولعله أبيه؛ قتل بعد قيصر إلى مسيره عند الشام طريق في القصيدة هذه قال القيس امرأ أن وفيه

 " الرجز"  فقال بدمون، وهو أبيه مقتل فبلغه قتيبة ابن قال ثم

 يمانون معشر إنا دمون  دمون علينا الليل تطاول

 محبون ألهلنا وإننا

م "   أمر  وغدًا خمر اليوم غدًا، سكر وال اليوم صحو ال بيرًا؛آ دمه وحملني صغيرًا، ضيعني"  قال ثم ى  ث  يأآل  ال آل
 " المتقارب"  فقال برق، له الح الليل آان فلما بأبيه يثأر حتى خمرًا يشرب وال لحمًا

 جبل بأعلى سناه يضيء  أهل بليل لبرق أرقت

 جلل سواه شيء آل أال  ربهم أسد بني بقتل

 " الرجز"  فقال أسد، بني من آاهل بنو ونجت بهم، فأوقع آنانة إلى لجئوا وقد إليهم ارفس وائل بن بكر استجاش ثم

 الحالحال الملك القاتلين  آاهال خطئن إذا نفسي لهف يا

 باطال شيخي يذهب ال تاهللا

 " الكامل مجزوء"  عبيد قال الشعراء ذلك عليه فيأبى بهم ظفر أنه شعره في القيس امرؤ ذآر وقد

 وحينا إذالًال أبيه ل  بقت وفناالمخ ذا يا

 ومينا آذبًا سراتنا ت  قتل قد أزعمتأنك



 151

ى  النصر  يطلب العرب في يسير يزل ولم ى  خرج  حت ه  ونظرت "   يستمده "  قيصر  إل ة  إلي قته  قيصر  ابن ان  فعش  فك
ل  حجر وآان - لهما األسدي قيس بن الطماح وفطن وتأتيه؛ يأتيها اه  قت ه  فوشى  - أب ى  ب ك  إل يس  مرؤ ا فخرج  المل  الق

وم  في  فلبسها  مسمومة،  حلة ومعه بيوم، أنقرة دون فأدرآه رسوًال، طلبه في قيصر فبعث متسرعًا، اثر  صائف  ي  فتن
 قوله فلذلك التغلبي، حني بن جابر يحمله وآان"   هناك ومات"  جسده وتفطر لحمه،

 أآفاني تخفق آالقر حرج على  جابر رحالة في تريني فإما

 فقداني منه الغل فككت وعان  وراءه آررت مكروب رب فيا

 بخزان سواه شيء على فليس  لسانه عليه يحزن لم المرء إذا

 " الكامل منهوك"  الوفاة حضرته حين وقال

 مثعنجره وجفنة  مسحنفره وطعنة

 بأنقره غدًا تبقى

اء  النون وفتح المهملة بضم حني بن وجابر مات ثم به تكلم شيء آخر هذا الكلبي ابن قال ة "  و المشددة  والي "  الرحال
رآض  يتخذ  فيه خشب ال جلود من السرج وقيل السرج، قيل بالكسر ر "  و الضيق "  الحرج "  و الشديد  لل تح "  الق  بف
 المنسكب السائل"   المثعنجر"  و الواسع"   المسحنفر"  و آالهودج للرجال مرآب القاف

 قوله وذلك شعره، في يتعهر ممن يسالق امرؤ آان الجمحي اهللا عبد أبو قال قتيبة ابن قال ثم

 ومرضع طرقت قد حبلى ومثلك

يس  امرؤ سبق وقد أهلها نام ما بعد إليها سموت وقال ى "  العرب "  الق ياء  إل دعها،  أش نها  ابت ه  العرب  واستحس  واتبعت
 المأخذ وقرب التشبيه، ودقة ،"  الديار في والتبكاء صحبه، استيقاف من"  الشعراء فيها

 قوله بيههتش من ويستجاد

 يثقب لم الذي الجزع وأرحلنا  خبائنا حول الوحش عيون آأن

 قوله عليه عيب ومما

 المفصل الوشاح أثناء تعرض  تعرضت السماء في الثريا ما إذا

اد  آأحمر"  اآلخر قال آما الغلط، على الثريا فذآر الجوزاء أراد أراه وإنما لها؛ تعرض ال الثريا قالوا ا "  ع  هو  وإنم
 النافة عاقر وهو"  ثمود آأحمر" 

ق  فضلوا  وسلم عليه اهللا صلى النبي يريدون اليمن من قوم وأقبل وا  الطري اً  ومكث درون  ال ثالث ى  يق اء،  عل ل  إذ الم  أقب
 القوم بعض وأنشد بعير، على راآب

 دامي فرائصها من البياض وأن  همها الشريعة أن رأت ولما

 طامي عرمضها لالظ عليها يفيء  ضارج عند التي العين تيممت
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ول  من  الراآب فقال ذا؟  يق الوا  ه يس؛  امرؤ  ق ال  الق ا  واهللا فق ذب،  م ذا  آ نكم  ضارج  ه ه  وأشار  - ع ى  فمشوا  - إلي  عل
وال  وحملوا، فشربوا عليه، يفيء والظل العرمض عليه وإذا غدق، ماء فإذا الرآب ك  ول وا  ذل ن  آالم  انتهى "   لهلك  اب
 قتيبة

 "تتمة

 امرؤ  وهو  صحابي،  منهم واحد القيس امرؤ اسمهم ممن الشعراء من عشرة"  المختلفو المؤتلف"  في اآلمدي ذآر
ى  القاموس صاحب وزاد الكندي عابس بن القيس ا  عل ال  م ين  اآلمدي  ق ا  اثن يس  امرؤ  أحدهما  صحابيان  وهم ن  الق  ب
 الطماح بن الفاخر بن القيس وامرؤ الكلبي، األصبغ

 فاعله يسم لم ما مفعول

 وهو فيه، أنشد

 اهد الخمسونالش

 نعمتي شاآر غير عمرًا نبئت

ل،  ثالثة إلى يتعدى مما وأخواتها،"  أعلم"  أن على وب  ال للمفعول  بنيت  إذا مفاعي  األول المفعول  إال الفاعل  عن  ين
ي  فلما فالن، نبأني والتقدير أوًال، مفعوًال األصل في آان المتكلم ضمير فإن البيت، هذا في آما ه  بن اب  للمفعول  فعل  ن
راً "  و المحقق  الشارح بينه وقد الفاعل نع اني،  المفعول  هو "  عم ر "  و الث ث،  المفعول "  غي دأ  وأصلهما  الثال  المبت

 والخبر

 وعجزه صدر، المصراع وهذا

 المنعم لنفس مخبثة والكفر

ة "  و دهاجح  إذا بالنعمة، النعمة آفر يقال الجحد، هنا"  الكفر"  و العبسي شداد بن عنترة معلقة من البيت وهذا  مخبث
اب  من  خبثًا الشيء خبث يقال الخبث، من الميم، بفتح"  ة؛  واالسم  طاب،  خالف  قرب  ب ه  الخباث  سبب  صيغة  ومفعل

د "  وسلم عليه اهللا صلى آقوله إليه، والداعي عليه والحامل الفعل ة  الول ة  مجبن ده  يجعل  سبب  أي"  مبخل اً  وال م  جبان  ل
 العربية في آثير ومثله بعده من لولده ويترآه المال معيج بخيًال ويجعله ليربيه، الحروب يشهد

ذه  على التصريف علماء يتكلم ولم ال  الصيغة،  ه زي  الخطيب  ق ة  شرح  في  التبري ال "  المعلق ام  يق ة  طع نفس  مطيب  لل
ة  عليه أنعمت من يقول انتهى"  مبولة وشراب لها، ومخبثة م  نعم م  ينشرها  فل إن  يشكرها  ول ك  ف ر  سبب  ذل  نفس  لتغي
 تقصير فإنه المعلقة، شراح قال آما الجاحد، ذلك على المنعم نفس يتغير المعنى وليس أحد آل على اإلنعام من مالمنع

 القصيدة هذه من شيئًا إليه نضف لم نفسه في تاما البيت هذا آان ولما المثل إرسال باب من المصراع وهذا

 عشر لثانيا الشاهد في المعلقة هذه من أبيات مع تقدمت قد عنترة وترجمة

  وهو بعده، وأنشد
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 الشاهد الحادي والخمسون

 الكالب الجرو بذلك لسب  آلب جرو قفيرة ولدت ولو

 الصريح المفعول وجود مع الفاعل عن والمجرور الجار نيابة أجازوا المتأخرين وبعض الكوفيين أن على

  " شاذًا محتقرًا إال يثبت ال بل أصًال، به يعتد ال ومثله الضرورة، أقبح من هذا"  "  الخصائص"  في جني ابن قال

 المبرد تلميذ األخفش سليمان بن علي هو"  المتأخرين بعض"  و

 وهو وزنه، على أيضًا"  فكيهة"  وروي الفرزدق أم اسم مصغرًا المهملة وبالراء الفاء على القاف بتقديم"  قفيرة"  و
 بالكل ومنها السباع، ولد الجيم مثلث"  الجرو"  و تحريف

ك  بسبب  الكالب  جميع لسبت جروًا ولدت لو بأنها قفيرة الشاعر ذم ه  لسوء  الجرو،  ذل ه  خلق ال  وخلق الي  وق "  في  الق
داء،  على نصب وجرو ولدت مفعول بل مفعوله، ليست الكالب وقيل"  "  اللباب شرح ى  أو الن ذم  عل ل  ال  الكالب  وقي
 تهىان"   ثالثة وآلبا وجروا قفيرة ألن وجمع الذم، على نصب

ي  عن  النحو  في الكافي آتابه في النحاس جعفر أبي عن أماليه في الحاجب ابن نقله التخريج وهذا  الزجاج  إسحاق  أب
 مستقيم وهذا"   الجرو ذلك بسبب السب لحصل لسب قوله معنى"  وقال

 " الوافر"  مطلعها الفرزدق، بها يهجو لجرير قصيدة من البيت وهذا

 أصابا لقد أصبت إن وقولي  والعتابا عاذل اللوم أقلي

 الرابع الشاهد في جرير ترجمة مع شرحه وتقدم

 الشاهد البيت وقبل

 واحتالبا قفيرة من وصرًا  رعيًا أشد تكون أم وهل

  " النقائض"  في مسطورة وآلتاهما بقصيدة، الفرزدق عليه القصيدة هذه نقض وقد

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثاني والخمسون

 الخير أمرتك

 " البسيط"  وهو بيت من قطعة هوو

 نشب وذا مال ذا ترآتك فقد  به أمرت ما فافعل الخير أمرتك

ر  من المنصوب به المفعول وجود مع الجار، بسقوط المنصوب نيابة منع الجزولي أن على  وأصله  الجار،  حذف  غي
ى  الجر فوبحر هنا، الكاف وهو واحد، مفعول إلى بنفسه يتعدى أمر ألن ؛"  بالخير أمرتك"  ر "  ف آخر،  إل "  الخي

  " به أمرت ما"  بدليل الباء بنزع منصوب
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ا  أن يحسن  فعل  اسم"  الخير"  أن والنصب الحذف سوغ"  األعلم قال ه  عملت  وم  يحذف "  أن"  و موضعه،  في  في
إن  الحذف  فحسن به شبه فعل اسم أن موقع وقع فإذا تفعل، بأن تريد تفعل، أن أمرتك تقول آثيرًا، الجر حرف معها  ف
 انتهى"   زيدا أمرتك تقول أن يجز لم"  بزيد أمرتك"  قلت

ات  شرح "  في الكالم هذا اللخمي هشام ابن ونقل ه  إال ،"  الجمل  أبي ال  أن ر "  ق ذا "   مصدر  الخي يس  وه د  ل ال  بجي  ق
 الشاعر قول عند ،"  الفصيح شرح"  في المرزوقي

 الئما الغي على دميع ال يغو ومن  أمره الناس يحمد خيرًا يلق ومن

ا  آل عن آناية"  الخير"  جعل يكون أن يجوز " د  م اطي  الحق  إصابة  من  يحم دل  وتع اع  الع "  ويكون  الرشد،  واتب
ى  أن علم وقد الفقر عن آناية والغي خاصة، الغنى عن آناية الخير يكون أن ويجوز منه، الضد على"  يغو ومن  الغن

ذموم،  والفقر محمود دهم  تضى مر آل  تسمي  والعرب  م راً  عن ًا،  خي نًا،  وصواباً  وحق ذموم  وآل  وحس دهم  م  شراً  عن
 انتهى"   وغيًا وجهًال وسيئة وخطأ،

ؤمرون  ما فافعلوا"  تعالى قوله عند البيت هذا القاضي أورد وقد ى "  ت ه  عل دير  أن ؤمرون  بتق ه  ت ا  ب  وال البيت  في  آم
اء،  الإ يستعمل  ال األمر  إن"  الموصلي  شواهده  شارح  قول رآاآة يخفى د  بالب ه  شاع  وق ذا  في  حذف ل،  ه ر  الفع  وآث

 آالمه هذا"   مفعولين إلى المتعدية باألفعال لحقت حتى آذا، أمرته استعمال

وادره  في الهجري علي أبو روى دل "  الرشد  أمرتك "  ن ر،  ب ه  الصواب،  وإصابة  الصالح  وهو  الخي ابي  من  وفعل  ب
ل  تعب اء "  أمرت "  و وقت ول،  بالبن ا "  هب "  وضمير  للمفع اء  الموصوفة  أو الموصولة  لم ى  والف  شرط  جواب  األول
ال  األمر  جواب الثانية والفاء األمر، معنى من الجملة في لما جواب اللخمي وقال فافعل تمتثل إن أي مقدر،  أيضاً  وق

د  وهو صاحب، بمعنى وهو ترك، فيه والعامل ترآتك، في الكاف من حال ذا"  ن  عن ان  مفعول  درستويه  اب  لترآت  ث
 إال معها يجيء ال وخليت ،"  خليت"  معنى في"  ترآت"  ألن وهم وهذا األول هو والثاني مفعولين إلى تتعدى ألنها
 انتهى"   الحال إال ترآت مع يجيء ال فكذلك الحال،

 مثله على يخفى ال مستفيض وهذا تعديته، فيتعدى جعل معنى بتضمن"  ترك"  أن والصواب

ول  آما ثانيًا، مفعوًال مال ذا آان صيرتك بمعنى آان إن وترآتك"  خلف ابن وقال داً  ترآت  تق ه  زي د  فقي  آنت  إذا البل
 مال ذا آان خلفتك بمعنى آان وإن وصيرناها جعلناها أي"  آية ترآناها"  سبحانه قوله ومنه وعلمته، فقهته الذي أنت
 انتهى"   البلد فقيه وهو زيدًا ترآت تقول آما حاال،

 هو "   ثعلب  فصيح  شرح"  في اللخمي قال"  المال"  و أيضًا للتوقع تكون أن يجوز اللخمي وقال للتحقيق،"  قد"  و
ا  وأقله ناض، لهما يقال وإنما مال، والفضة للذهب يقال وال والغنم، والبقر اإلبل العرب عند ه  تجب  م اة،  في ا  الزآ  وم
يس  ذلك عن نقص ال  فل و  وحكى  بم ة  صاحب  عمر  أب ال  الياقوت اطق،  الصامت  الم دنانير  فالصامت  والن دراهم  ال  وال

ع  من  ومنهم ناطق وال صامت ماله قولهم ومنه قال والشاة، والبقرة البعير والناطق والجواهر، ال  أوق ى  الم ع  عل  جمي
 انتهى الصحيح وهو اإلنسان يملكه ما

 بالشين"  النشب"  و شيء وند شيئًا يخص ال وهذا"  أموالكم السفهاء تؤتوا وال"  تعالى اهللا قول األخير للقول ويشهد
ار  بمعنى الثابت األصيل المال وقيل المال، بمعنى يملك ما جميع بمعنى قيل المعجمة، دور  العق أخوذ  والضياع،  آال  م

د،  المترادفين عطف من يكون األول فعلى لزومه موضع في ثبت إذا الشيء نشب من ى  للتوآي اني  وعل  من  يكون  الث
ى  الخاص  عطف  ام  عل ال  فسر  وإن الع ر  الم ول  بغي ر الق ان  األخي ابلين  عطف  من  آ ال  المتق م  وق د "  األعل ل ق  إن قي
ذا "   اللفظين  اختالف  ذلك وسوغ وتوآيدًا، مبالغة األول على عطفه فيكون المال، جميع هنا النشب ه  وه ه  آالم  فتأمل
  " فيه يختلفوا ولم آتابه في"  سيبويه رواية وهذه

و  اللخمي  قال المهملة بالسين"  نسب ذا"  نوادره في الهجري ورواه د  وأب ا  الوقشي  الولي ه  فيم ى  آتب رد  آامل  عل  المب
 في السيوطي نسب وقد ابنه يخاطب حسيبًا غنيًا ترآتك يقول وإنما المال، ذآر إلعادة معنى ال ألنه الصحيح، هو هذا
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ه،  أصل ال ذاوه الكامل على آتبه فيما البطليوسي السيد البن الكالم هذا"  المغني أبيات شرح"  ه  ل م  فإن ه  يكتب  ل  علي
 الجمل أبيات في هذا يقارب ما آتب وإنما شيئًا، هنا

ه  في  اختلف  شعر  في والثاني طرود، أعشى شعر في أحدهما شعرين في البيت هذا ورد وقد ا  قائل د  األول أم ه  فق  نقل
 " البسيط وهو ،"  األديب فرحة"  في األعرابي محمد وأبو"  والمختلف المؤتلف"  في اآلمدي

 العقب ذاهب عليها وعفا أقوت  فالرحب السفح بين أسماء دار يا

 منتصب حول ثالث وراسيات  منتضد غير منها تبين فما

 السلب الوله حنين فيها تحن  بها الرياح تستن الدار وعرصة

 مقترب غير منها أقرب وإذ  آلف بها قلبي إذ ألسماء، دار

 غضب وال مني مقلية يرغ من  أهجره أمسيت الذي الحبيب إن

 يرتقب الواشين قالة يخف ومن  به ألم أن ارتقابًا عنه أصد

 أبي يتقون ما وحذروني قدمًا،  مكرمة األقوام على حويت إني

 والحقب الدهر أمور بسالفات  وتجربة علم ذي قول لي، وقال

 انتهى"  البيت"    به أمرت ما فافعل الرشد أمرتك

 بعده قال طرود ألعشى لبيتا إن قال من اللخمي وقال

 تغب وال إسراف زلة غير في  مذاهبه عن بمال تبخلن ال

 والخشب اللبن بين أجنوك إذا  به يحمدوك لن وراثه فإن

 " البسيط"  هذا فهو الثاني وأما الشاهد، البيت بعد البيتين هذين نوادره في أيضًا الهجري ألورد وقد

 الريب عن نزه قلعا مجرب  ومقدرة رأي ذي قول لي، فقال

 مؤتشب غير وجد آريم أب  تدنسه أن فحاذر مجدًا، نلت قد

 نشب وذا مال ذا ترآتك فقد  به أمرت ما فافعل الخير أمرتك

 واألدب الفضل أهل ألخالق واعمد  لهم خالق ال قوم خالئق واترك

 الهرب آبد عند بنفسك فاهرب  به أمرت أو لغدر دعيت وإن

 ندبة بن ولخفاف السائب، ابن ولزرعة مرداس، بن وللعباس يكرب، معد بن عمرو إلى نسب قد الشعر وهذا

 قبله قال األول الثالثة ألحد البيت نسب من اللخمي قال
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 " البيت"  ومقدرة رأي قول لي فقال

 قوله ونسب

 لهم خالق ال قوم خالئق فاترك

 وقوله

 تدنسه أن فحاذر مجدًا نلت قد

ذا  بعد وقال ،غير ال طرود أعشى إلى البيتين، د  الشاهد  البيت  ه ت،  نسب  وق اب  في  البي يبويه،  آت ن  لعمرو  س د  ب  مع
 أعلم واهللا يكرب

و  القبيل إلى نسبه عرف وال اسمه يذآر لم"  "  والمختلف المؤتلف"  في اآلمدي قال"  طرود أعشى"  و  طرود،  وبن
 انتهى"   خفاف بني في ثم سليم بن حلفاء وهم عيالن، بن قيس بن عمرو بن فهم من

 عليه يزد ولم الكالم هذا"  العباب"  في الصاغاني ونقل

 طرود  أعشى  إن سراج بن الملك عبد مروان أبي عن نقًال واللخمي الهجري، نوادر عن نقًال الوقشي الوليد أبو وقال
 هذا على يزيدا ولم تحتية؛ مثناة بعدها الهمزة بكسر موسى، بن إياس اسمه

ن  إياس قبله فدعا العطاء عمر، أيام في حملة، بابن المعروف الحارث، بن هوذة حضر المرزباني قال ذا،  موسى  ب  ه
 هوذة فقال

 تذود آيف اهللا، أمين فأبصر،  أهله غير في األمر هذا دار لقد

 وطرود قبلنا إياس ويدعى  أمامنا والسويد جشيم أيدعى

 عبيد ونحن حرب سوى ملوك  إذًا فهم آتاب في هذا آان فإن

 أعلم واهللا تابعي؟ أم صحابي هو ما يعلم لو لكن إسالمي، طرود أعشى أن هذا من وفهم انتهى

ل،  سفح  لفظ السفح" "  البلدان معجم"  في ياقوت قال ،"  إلخ السفح بين أسماء دار يا"  وقوله فله  وهو  الجب  حيث  أس
د  بوأ يذآر ولم"   وتميم وائل بن بكر بين وقعة به آانت موضع وهو الماء فيه يسفح ذه  عبي ة  ه "  و المعجم  في  الكلم
اقوت  وال عبيد أبو يذآرها ولم موضع، المهملتين الحاء وفتح الراء بضم"  الرحب يس،  من  خلت "   أقوت "  و ي  األن
دهر،  بضمتين"  الحقب"  و عالماتها ومحا طمسها أي آعفاها بالتشديد عليها، وعفى قوتها ذهب آأنه تح  وبكسر  ال  فف
ع ة، جم ي حقب ن وه ها أي ة؛الس دهر طمس ذاهب، ال نون ال ية والس ين"  و الماض ر"   تب د"  و ظه ارة المنتض  الحج

در  حجارة  ثالث  راسيات بقوله وأراد بعض فوق بعضها المصفوفة ة؛  الق ى  معطوف  وهو  الثالث ذلك  منتضد،  عل  وآ
 بضمتين"  السلب"  و هاولد فقدت التي المرأة"   الوله"  و هنا ومن هنا من عليها هبت"   الرياح استنت"  و عرصة
 األنين بمعنى الحنين من"   تحن"  و السود الثياب الالبسة

ا  أقرب  وإذ"  وقوله خ  منه ي  أي"   إل ا  نفسي  أمن ا  منه ة  يكون  ال م اء  بتخفيف  والمقلي ى  مصدر  الي ى،  بمعن  وهو  القل
اب "  و والكراهية البغض م  أن"  و االنتظار "   االرتق زل  ألن أي"   أل ه  وأحل  أن اة "   التغب "  و ب ة  بمثن ين  فوقي  فغ
ال  الهالك؛  أيضاً  والتغب  ابنه به يعاب وما السقطة، وهي تغبة جمع هو اللخمي قال معجمة، "  "  الصحاح "  في  وق
 المؤتشب "  و للضرورة  مكسورة  وهي  الزاي، سكن البعيد؛ الزاي وسكون بفتح"  نزه"  و"   هلك تغبًا بالكسر تغب
 ببعض بعضهم خلطت إذا قوم،ال أشبت يقال المختلط"  
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 المبتدأ والخبر

 وهو فيه، أنشد

 الشاهد الثالث والخمسون

 والحزن بالهم ينقضي  زمن على مأسوف غير

 بمعناه لكونه الزيدان، قائم"  ما"  مجرى الزيدان، قائم"  غير"  إلجراء مثاُال أورده

ة  أقوال أحد هذا على البيت وتخريج نها؛  هو  ثالث ه  أحس اة  كمل  ذهب  وإلي ن  الحسن  النح ي  ب زار،  أب ن  ن  الشجري  واب
 أماليه في أيضًا

اب  الحزن، أشد وهو األسف من مفعول اسم"  مأسوف"  و ه  وب رح  فعل ى "  و ف ق "  زمن  عل ه  متعل ى  ب ه  عل  نائب  أن
 بالهم مشوبًا أي ضميره، من حال"  بالهم"  و لزمن صفة"  ينقضي"  وجملة الفاعل

ذلك  وجرت الوصف في للمخالفة"  غير"  آانت فلما ي،  حرف  مجرى  ل ى  وأضيفت  النف ند  المفعول  اسم  إل ى  المس  إل
ة  والمتضايفان  - والمجرور الجار ك  سد  - الواحد  االسم  بمنزل ة؛  مسد  ذل ه  الجمل ل  آأن ا  قي ى  يؤسف  م ذه  زمن  عل  ه
 صفته

اً  إال اإلعراب  في  نظيرًا البيت لهذا أر ولم تذآرته في حيان أبو قال ي  قصيدة  في  بيت ا  يمدح  المتنب در  به ن  ب ار  ب  عم
 " الرمل"  فيها يقول الطبرستاني

 العراب السبق عن مدفوع غير  سبقا برزت أن بالمنكر ليس

راب"  ف وع"  الع دفوع، مرف ن بم ه وم دأ جعل د مبت أ فق ه أخط دير يصير ألن راب التق ر الع دفوع غي بق؛ عن م  الس
 وتأخيره بتقديمه وتأنيثه تذآيره يتغير ال أالمبتد خبر ألن مدفوعة، غير يقول أن من أقل فال جم والعراب

الهم  ينقضي  زمن  واألصل  مقدم، خبر"  غير"  أن وهو الحاجب، ابن وتبعه جني، البن"  الثاني"  والقول  والحزن  ب
م  عليه، مأسوف غير دمت  ث ه  ق ا  علي دها،  وم م  بع اد  صفته  دون زمن  حذف  ث ى  المجرور  الضمير  فع ى  بعل ر  عل  غي

 ضرورة المعروف، شرطه بدون الموصوف، وحذف مكانه لظاهرا باالسم فأتى مذآور،

د  والميسور  آالمعسور مصدر"   مأسوف"  و محذوفًا، ألنا خبر غير أن الخشاب البن وهو"  الثالث"  و ه  أري  اسم  ب
 صفته هذه زمن على آسف غير أنا والتقدير الفاعل؛

ده  آقوله يقل لم ولهذا للمسألة، مثاًال الشارح ردهأو وإنما بكالمه، يستشهد ممن ليس وهو نواس، ألبي البيت وهذا  وبع
 وهو ثان بيت

 المحن من أمن في عاش  فتى الحياة يرجو إنما

 الحكم إلى نسبة والكاف، الحاء بفتح الحكمي، الصباح بن األول عبد بن هانئ بن الحسن علي أبو هو"  نواس أبو"  و
ي  جد  وآان خراسان، أمير الحكمي اهللا عبد بنا الجراح منها آبيرة قبيلة وهي العشيرة، سعد بن واس  أب ه  من  ن  موالي

 عاتقه على تنوسان له آانتا لذؤابتين نواس، أبو له قيل وإنما
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ر  آانت  إذا الشعر  من الضفيرة المضمومة الذال بعد بهمزة"  الذؤابة"  و ة،  غي إن  ملوي ة  آانت  ف  عقيصة؛  فهي  ملوي
ة  طرف  أيضاً  والذؤابة اس  العمام وس،  ون دلى  إذا ين اتق "  و وتحرك  ت ا "   الع ين  م ق،  المنكب  ب  موضع  وهو  والعن
 الرداء

يمن  من أنت يومًا له فقال نواس أبي إلى الناس أميل وآان اليمن، في والء له آان األحمر خلفا إن وقيل تكن  ال  باسم  ف
 عليه وغلبت صدره، بحذف نواس، أبا فكناه نواس ذا فاختار األذواء ملوآهم من ملك

ة،  وتسعين  خمس  سنة ببغداد ومات ومائة وثالثين ست وقيل ومائة، وأربعين خمس سنة بالبصرة هومولد ل  ومائ  وقي
 ثمان سنة وقيل ست سنة

ين  إحدى  سنة  خوزستان آور من بكورة وقيل باألهواز ولد بل وقيل الكوفة إلى خرج ثم بالبصرة ونشأ ة  وأربع  ومائ
 البصرة إلى سنتان وعمره منها ونقل

 فتزوجها للرباط األهواز إلى انتقل الحمار، مروان جند من دمشق أله من"  أبوه"  وآان جلبان اسمها وازيةأه وأمه

رآن  وعرض تخرج وبه الشاعر، الحباب بن والبة مع بغداد النواس أبو وقدم ى  الق وب  عل ة  وأخذ  الحضرمي  يعق  اللغ
 المولدين من األولى الطبقة من الشعر في وآان والوزراء الخلفاء ومدح عبيدة، وأبي األنصاري زيد أبي عن

واع،  عشرة  وشعره للمتقدمين، القيس امرئ مثل للمحدثين نواس أبو عبيدة أبو قال د  وهو  أن ل؛  في  مجي ا  الك  زال وم
 القدماء أشعار على ويفضلونه به، ويتفكهون شعره يروون واألشراف العلماء

ه؛  الحتججنا - الخمور يعني - األقذار بهذه أفسد نواس أبا أن لوال الشيباني عمر أبو وقال ه  ب ان  ألن م  آ ول  محك  ال الق
 يخطئ

نهم  صغير  وهو  الصولي،  بكر  أبو منهم جماعة بجمعه اعتنى فإنه جامعيه، الختالف مختلف شعره وديوان ي  وم  عل
ن زة ب بهاني، حم و األص ر وه دًا آبي ا ج دي، وآالهم د وهللا عن ى الحم ه عل نهم نعم راهيم وم ن إب د ب  ريالطب أحم

 اآلن إلى أره ولم بتوزون المعروف

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الرابع والخمسون

 السواآب الدموع مصونات تذال  ومالعب أربع من مثلها على

ى ه عل ا أن د لم ال شخص عارضه األول المصراع أنش ة فق ة اهللا لعن اس والمالئك ون والن انخزل أجمع ه ف رك من  وت
 التوليد"  التحبير تحرير"  في النوع هذا اإلصبع أبي ابن وسمى باللعنة الدعاء يوهم مثله في الخبر تقديم ألن اإلنشاد،
تكلم  يزوج أن هو األلفاظ من فالذي المعاني ومن األلفاظ، من ضربين على التوليد وقال ة  الم ى  لفظه  من  آلم ة  إل  آلم
ك  األجنبية، الكلمة صاحب غرض يناقض آالم بينهما فيتولد غيره من ردة  اظاأللف  في  وذل ة،  الجمل  دون المف  المؤتلف

 بعد فوسم الحجاج رآها العراق إلى وصارت قتل فلما"  عدة"  بلفظة خيله وسم الزبير بن مصعب أن حكي ما ومثاله
 الجمل تزويج من المعنى توليد األلفاظ توليد ومن مصعب أراده ما غير اللفظتين بين فتولد"  الفرار"  لفظة عدة لفظة

 " الوافر"  العجم بعض قول التوليد يفلط ومن المفيدة،

 صاد الطعم الشهي ومبسمه  الم الخد في عذاره آأن

 الرقاد سرق إذا عجب فال  بهيم ليل شعره وطرة
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د  الشاعر هذا فإن بيهه  من  ول ذار  تش الالم  الع بيه  ب م  وتش د  ،"  لص "  لفظة  بالصاد  الف ا  من  وول ى  معناه بيه  ومعن  تش
 سمعت ما أغرب من وهذا وإدماجًا توليدًا البيت هذا في فجعل ،"  مالنو سرقة"  ذآر بالليل الطرة

 دلف أبا أنشد تمام أبا أن حكي ما ومثاله

 ومالعب أربع من مثلها على

د  ،"  أجمعون  والناس والمالئكة اهللا لعنة"  نكتة أراد من بعض فقال ين  من  فول اً  الكالم افي  آالم ي  غرض  ين ام  أب  تم
 الدعاء من إليه انضم ما بسبب الهجاء إلى التشبيب عن المالك خروج أحدهما وجهين ممن

 الشاعر قول الضرب هذا ومن نثر من قطعة صار أن إلى شعر من بيتًا يكون أن عن الكالم خروج والثاني

 المهذب الرجال أي قوله وفي  عقله رآاآة في زيادًا ألوم

 وأطيب الزالل الماء من أرق  خالئقًا منك التهذيب يحسن وهل

 آوآب نعمان عند مليك وآل  سمائه شمس والنعمان كلمت

 غيهب وهي شمسه منه ألبصر  مرة شخصك عيناه أبصرت ولو

ا  الكالمين بين فتولد ،"  المهذب الرجال أي"  النايغة قول إلى األخالق بتهذيب ممدوحه مدح زوج الشاعر هذا فإن  م
ة  مناقضته  وأوضح االستفهام؛ ذلك النابغة على المنكر مخرج آالمه الشاعر أخرج حيث النابغة، غرض ينافي  للنابغ
ذيب  يحسن  وهل"  قوله وهو الثاني ببيته ه  وزوج"   البيت  الته د  مليك  وآل "  الثالث  البيت  عجز  في  قول ان  عن  نعم
وك  شمس بأنك"  النابغة قول إلى"  آوآب دليل "  آواآب  والمل ول  ب ي  الشاعر،  ق ة  يعن م "  النابغ ان  تكل  شمس  والنعم
 قوله الكالمين بين فتولد"  البيت هسمائ

 غيهب وهي شمسه منه ألبصر  مرة شخصك عيناه أبصرت ولو

 " البسيط"  القطامي آقول المعاني، من تولد ما وهو"  الثاني"  الضرب وأما

 الزلل المستعجل مع يكون وقد  حاجته بعض المتأني يدرك قد

 " البسيط"  بعده من فقال

 الخلق دونه يأتي التخلق إن  لهفاع أنت فيما بالقصد عليك

 قوله وهو بينهما، مولد البيت عجز ومعنى بكماله؛ القطامي بيت معنى البيت هذا صدر فمعنى

 الخلق دونه يأتي التخلق إن

 " السريع"  قال حيث العبادي زيد بن عدي من معناه أخذ والقطامي

 الحريص جهد يسبق قد والخير  حظه من المبطئ يدرك قد

 الجعفي جمانة قول إلى نظر وعدي
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 يبادر ما استعجاله في يدر ولم  لرشده أدنى والمكث ومستعجل

 تمام أبي آقول بديع، من بديع توليد التوليد ومن

 الحب خفارته في ويغدو يروح  يزل لم النواظر، قيد منظر لها

د "  هي التي ظةاللف هذه ألن"  األوابد قيد"  القيس امرئ قول من"  النواظر قيد"  قوله ولد فإنه  بإضافتها  انتقلت "  قي
 سرقة يعد ال المفرد اللفظ وتناول الطرد من تولد النسيب فكأن النسيب، إلى الطرد من

 آخر موضع في يوجد وقلما لغرابته، برمته الفصل هذا سقنا وإنما

ن؛  المجرور  بالتمييز مفسر مثلها ضمير"  أربع من مثلها على"  تمام أبي وقول ر  بم ز  يكون  نأ واألآث  مفسراً  التميي
ئس  نعم لضمير ال  ورب وب ن  ق ام  اب ي  في  هش التمييز  الضمير  يفسر  والزمخشري  المغن ر  في  ب ابي  غي م  ب  ورب، نع
بهم،  ضمير  فسواهن  في الضمير"   سموات سبع فسواهن"  في قال أنه وذلك ولهم  تفسيره،  سموات  وسبع  م ه  آق  رب
ًال؛ وال رج بيهه ول ه تش ًال برب ل رج ى لحم د عل ع"  و لالب ع"  األرب ع جم الفتح، رب و ب ة وه وم محل زلهم الق "  و ومن
 ذال متعدي  وهو  أهانه، بمعنى أذله مضارع للمجهول، مبني"   تذال"  و اللعب موضع وهو ملعب جمع"   المالعب
ذال  خالف  وهو  الصون  من"   المصونات"  و"   أذيلت"  وشروحه ديوانه نسخ في والثابت هان ذيًال الشيء  و االبت

ديًا،  ويأتي انصب؛ وسكوبًا سكبًا الماء سكب يقال الزمًا، يأتي سكبًا فإن المنصبة،"   السواآب"  ال  متع د  سكب  يق  زي
 الماء

 من يكون آيف وقال"  السواآب الدموع مصونات"  بعضهم أنكر قد شرحه في الصولي يحيى بن بكر أبو اإلمام قال
 سواآب اآلن هي التي الدموع مصونات يلتأذ تمام أبو أراد وإنما مصون هو ما السواآب

ه  ثم ى  أذيلت  قول ائًالحتى  صباً  صبت  بمعن ا  يصير  س ل،  له يس  ذي د،  ل إن  بجي ى  ف دموع  أهينت  البيت  معن رة  ال  الغزي
 الحبائب من لخلوها المنازل؛ هذه مثل على يسكبها

 وبعده العجلي، عيسى بن القاسم دلف أبا بها مدح قصيدة مطلع البيت وهذا

 والترائب الحشا بين الهوى رسيس  يجد لم البين من رحانلق أقول

 بالمتقارب ليس منهم الشمل أرى  فإنني دمعي شمل أفرق أعني

 قال أن إلى

 النوائب وبين بيني ما تقطع  فقد دلف أبا بي القت العيس إذا

 الذوائب مرخى والمجد تمائمه  تقطعت حيث الجود تلقى هنالك

 طالب بنغمة يعوذها لم اإذ  جنونها يجن عطاياه تكاد

ال ام ق ي اإلم ي المرزوق ه شرح ف ان"  ديوان ذي أصله"  القرح م ال تعاره الجدري، يصبه ل ا واس ن هن م لم تحن ل  يم
ه "   مسها  أول ورسيسها  الحمى رس"  "  الصحاح"  في قال الهوى إسار في يدخل ولم بالنوى، ي "  وقول رق  أعن  أف
ا،  بالرجوع مجتمعًا شملهم أرى ال أي الصولي قال ،"  البيت ول  إليه د  يق ي  دمعي؛  أجتمع  ق م  ألن ى  أبكي  ل  رأيت  حت

 إليه اإلبل أقدمتني إذا يقول البيت، بي القت العيس إذا وقوله فأستريح أبكيهم حتى معي،"  ثم"  بوقفة فأعني منازلهم،
ا  يبق لم أي النوائب، وبين بيني األسباب انقطعت ي  سبيل  له ه  عل ك  وقول ت،  الجود  تلقى  هنال ال  البي ال  الصولي  ق  يق
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يهم  آاآلمن المجد أن وأراد فيهم؛ ونشأ تربى إذا فالن بني في فالن تمائم تقطعت ى  يتحول  أن ف رهم،  إل د  فيكون  غي  ق
  " الذوائب وافي"  ويروى جانب آل من الشرف به أحاط

ه اد"  وقول اه تك ت،"   عطاي ال البي ام ق ي اإلم ول المرزوق د يق ود ق ذا تع ل ه ق الرج ه تفري ده بالصالت، مال  وتبدي
اه  تقرب حتى بالعطيات، و  - عطاي اً  أمسك  ل م  إن تجن  أن من  - يوم ق  ل ا  يعل ا  عليه م  من  عوذه زوار  الطالب  نغ  وال

ا،  يجن وقوله ا  جنونه د  إنم دل  يصير  أي صحتها،  يجن  يري ون؛  صحتها  ب ه  جن ا  سماها  لكن ؤول  بم ه،  ي ا  إلي ال  آم  يق
 إليه يؤول بما فسماه عطاياه، تصير التي أمواله أي عطاياه وآذلك خوارجه؛ خرجت

م  فقال استعارة وفيه البيت؛ عطاياه تكاد قوله طباقه رديء من المعتز ابن العباس أبو أنكر مما الصولي وقال  يجن  ول
إن  نظر،  االعتراض هذا وفي للطلب، انتظارًا عطاياه جنون راده  ف ه  م ى  أن اس  أغن م  الن ق  فل ادرًا،  إال طالب  يب إذا  ن  ف
 فتأمل إليه شوقًا عطاياه جنت المعروف البط أبطأ

 يستجاد مما وهو ومنها،

 خائب حلة المأمول يد آسته  آمل أوبة األشياء أقبح يرى

 المطالب سواد في العطايا بياض  الندى يفتحه نور من وأحسن

 النجائب المحصنات نجل الحصن بنو  وحولها لجيم يومًا ألجمت إذا

 األقارب دون الروع في أقاربهم  والقنا والصوارم المنايا فإن

 يحارب لم من يحربن وال سليمًا  جبرية ذا يترآن ال جحافل

 قواضب قواض بأسياف تصول  عواصم عواص أيد من يمدون

 أعمامه الحصن وبنو عكابة؛ بن ثعلبة هو"  الحصن"  و دلف أبي جد عجل أبو بالتصغير"  لجيم"  و

 مناقب من وطدت ما على فخارًا  بقوسها تميم يوم افتخرت إذا

 حاجب قوس استرهنوا الذين عروش  سيوفكم أمالت قار بذي فأنتم

ك  في  السبب وآان آسرى عند رهنها زرارة، بن حاجب قوس بالقوس يعني المرزوقي اإلمام قال ي  أن ذل  صلى  النب
ه اهللا لم علي ان وس ا آ ى دع ال مضر عل م"  وق دد الله ك اش ى وطأت يهم وابعث مضر، عل نين عل "   يوسف آسني س

 سنين سبع عليهم الجدوبة فتوالت

 أن فأطلب  - آسرى يعني - الملك آتي أني على أزمعت إني وقال زرارة بني جمع قومه على الجهد حاجب رأى فلما
ن  بكر عليك نخاف أنا غير فافعل رشدت فقالوا يحيوا حتى البحر هذا تحت فيكونوا لقومنا يأذن ل  ب ال  وائ ا  فق نهم  م  م
اس  من  والبر اإلتحاف في ينتقل يزل فلم ارتحل، ثم وسأداويه التيمي، الطويلة ابن إال يد، عنده ليو إال وجه ى  الن  حت
ه  فصب  أمر  ثم بنطع، دعا الفجر أضاء فلما ليًال، فنزله الطويلة، ابن عليه الذي الماء إلى انتهوا ر،  علي م  التم ادى  ث  ن
 بلغ فلما ارتحل، ثم جزرًا، إليه وأهدى أجيبوه المجلس ألهل قالف بحاجب؛ هو فإذا الطويلة ابن فنظر الغداء على حي

تم  فقال بالده حد في فيكونوا لهم يؤذن أن وطلب وأنفسهم، أموالهم في الجهد إليه شكا آسرى  أهل "  العرب  معشر  أن
 وأغاروا الرعية في عاثوا لهم أذنت فإذا غدر،" 

وا  ال أن للملك ضامن إني حاجب قال ال  يفعل ي  فمن  ق أن  ل ي  ب ت؟  تف ال  أن ا  قوسي  أرهنك  ق ا  جاء  فلم  من  ضحك  به
م  منه اقبضوها ليلمسها، آان ما الملك فقال حوله، ى  مضر  جاءت  ث ي  إل ه  اهللا صلى  النب لم  علي د  وس  حاجب  موت  بع
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ى  حاجب  بن عطارد وارتحل بالدهم، إلى أصحابه فخرج لهم، فدعا ه  قوس  يطلب  آسرى  إل ال  أبي ا  فق ذي  أنت  م  بال
ال  للملك وفي ابنه وأنا هلك إنه جلأ قال وضعتها ه  ردوا ق اه  علي ة  وآس ا  حل د  فلم ى  وف ي  إل ه  اهللا صلى  النب لم  علي  وس
 تمام أبو فيقول وعشيرته لحاجب ومنقبة فخرًا ذلك فصار درهم آالف بأربعة يهودي من فباعها يقبلها؛ فلم إليه أهداها
ار  ذي وقعة يعني وإنما عزهم وهدمتم ارتهنوه مما دالمج هذا آسبوهم الذين قتلتم فأنتم بذلك، تميم افتخرت إذا  حين  ق

  " بهذا خاطبه فلذلك عجلي، دلف وأبو العجلي حنظلة بن سيار رئيسهم وآان فيهم ونكلوا العجم شيبان بنو قتلت

 فقال حاجبه، حلق قد قلندري مليح في بقوله"  حاجب"  قوس إلى بعضهم لمح وقد

 مجاوبي فقال هذا؟ إلى دعاك  الذي ما لي قل اهللا بحق حبيبي،

 حاجبي قوس واسترهنوا يثقوا فلم  تعطفًا العاشقين بوصل وعدت

ال  ثم شعرك لدون إنها واهللا، وقال درهم ألف خمسين وأعطاه استحسنها القصيدة هذه دلف أبا تمام أبو أنشد ولما ه  ق  ل
ن  محمد به رثيت ما إال الحسن في القوس هذا مثل ما واهللا د  ب ال  الطوسي  حمي ك  وأي فق ر؟  أراد ذل ال  األمي ة  ق  الرائي
 أولها التي

 عذر ماؤها يفض لم لعين وليس  األمر ليفدح الخطب فليجل آذا

 الشعر بهذا رثي من يمت لم إنه فقال قبله المقدم وأآون بنفسي األمير أفدي بل قال في لك أنها واهللا وددت

ن  يسق بن الحارث بن أوس بن حبيب هو الطائي"  تمام أبو"  و ن  األشج  ب ى  ب ن  يحي ن  مروان  اب ن  مر  ب ن  سعد  ب  ب
 طيء بن الغوث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن آاهل

اة  وسكون الجيم بفتح الجيدور قرى من قرية وهي المهملة، والسين بالجيم"  جاسم"  في ولد ة،  المثن يم  وهو  التحتي  إقل
ة  آخر  وفي  دمشق،  من يد  خالف ة،  تسعين  سنة  الرش ل  ومائ ر  وقي ك  غي أ  ذل ى  واشتغل  بمصر  ونش  أوحد  صار  أن إل

ر  للعرب  أرجوزة ألف عشر أربعة يحفظ آان عصره اطيع  غي ه  والقصائد  المق اب "  ول ذي "  الحماسة  آت ى  دل ال  عل
ه  أشعر  للحماسة  جمعه في وهو اختياره بحسن معرفته، وإتقان فضله وآمال علمه غزارة ه  شعره  في  من اب  ول "  آت
 عندي وآالهما الحماسة؛ دون وهو ،"  القبائل أشعار مختار

 هذا غير وقيل المائتين؛ بعد وثالثين اثنين سنة ومات

ان عره وآ ر ش ب؛ غي ه مرت ى الصولي فرتب روف، عل م الح ه ث ي رتب ن عل زة ب ى األصفهاني حم واع عل عر أن  الش
 لشهرتها ترآناها طويلة وترجمتها

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الخامس والخمسون

 يعنيني ال قلت ثمت فمضيت  يسبني اللئيم على أمر ولقد

 معرفة اللفظ في آان وإن التعيين يفيد ال لفظي الجنسية"  أل"  تعريف فإن قصده؛ مقصود غير التعريف أن على

ذا  الشارح  أورد وقد أل  والمعرف  والموصوف،  والنعت،  واإلضافة،  الحال،  في  البيت  ه ة  أيضاً  ب "  يسبني "  وجمل
 المعنى ألن والتحمل، بالوقار التمدح وهو للمقصود، أظهر واألول اللفظ؛ باعتبار منه وحال المعنى، في اللئيم وصف
ه  شك  وال سبي عادته الذي اللئيم على أمر م  أن رد  ل يم،  آل  ي اً  وال لئ اً  لئيم واو  معين د "  و للقسم،  وال ه، "  أمر  لق  جواب

م ه والمقس ذوف، ب ر مح ة بالمضارع وعب ال حكاي ية للح ا - الماض ي آم ا ف ن ئصالخص ي الب تمرار أو - جن  لالس
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ه  عنه إعراضه تحقق على للداللة به وعبر أمضي؛ بمعنى أمر، على معطوف"  مضيت"  و التجددي "  ثمت "  وقول
ي  ال"  وقوله الجمل بعطف اختصت التاء مع آانت وإذا العاطفة؛ ثم هي ي،  ال أي"  يعنين ى  أو يهمن  يقصدني  ال بمعن

 امتنع وعفافًا عفة ضرب، باب من الشيء عن عف يقال"  يعنيني ما أقول ثم وأعف"  المصراع هذا بدل وروى

 ثانيهما سلول بني من لرجل بيتين أول البيت وهذا

 يرضيني سخطه وحقك إني  إهابة علي ممتلئًا غضبان

 و غضبان  ضمير  من  سببية حال"   ممتلئًا"  و محذوف مبتدأ خبر بالرفع أو اللئيم، من حال بالنصب"  غضبان"  و
د  هنا استعير وقد يدبغ، لم الذي الجلد األصل في وهو ممتلئًا؛ فاعل"   إهابة"   اسم  بالضم "  السخط "  و اإلنسان  لجل

 تعب باب من والفعل الغضب؛ بمعنى بفتحتين والمصدر مصدر،

 " السريع"  وهما المعنى، هذا في بيتين األصمعي وروى

 النذل يغضبه ال والحر  سفلة على الحر يغضب ال

 الفضل فلي زدني أقول  جهده سبني لئيم إذا

د "  أمر"  أن على الشاهد، البيت سيبويه وأنشد ى  في  أمر  وجاز  مررت؛  موضع  وضع  ق ه  مررت،  معن م  ألن رد  ل  ي
ا "   أمر  ولقد"  معنى قيل الدائم آالفعل فجعله ودأبه، أمره هذا أراد وإنما منقطعًا، ماضيًا ر،  ربم ى  فالفعل  أم ذا  عل  ه
 موضعه في

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السادس والخمسون

 أصنع لم آله ذنبًا علي  تدعي الخيار أم أصبحت قد

ه،  مفعوًال منصوبًا آان إذا الفراء عند قياسًا حذفه يجوز الخبر جملة من المبتدأ على العائد الضمير أن على دأ  ب  والمبت
ك؛  جواز  على اإلجماع"  التسهيل"  في مالك ابن نقل وقد أيضًا الكسائي مذهب أنه الصفار نقل"   آل"  لفظ  وزاد ذل
بهها  ما"  آل"  على وم  في  أش ار  العم ره،  موصول  من  واالفتق م  نحو  غي ألني  أيه دعو  رجل  ونحو  أعطي،  يس ى  ي  إل
"  آل "  شبه في نقله وأما البصريون منعه بل االجماع، هذا نر لم آالمه شارح وقال وأجيبه أعطيه أي أجيب، الخير
 ذلك في سلفًا له أعلم ال حيان بوأ قال فقد

واتر،  في لوروده بقلة، جوازه الصحيح أقول رأ  المت ن  ق د  سورة  في  عامر  اب  ،"  الحسنى  اهللا وعد  وآل "  فقط  الحدي
 بالنصب الجماعة مثل قرأ فقد النساء سورة في وأما

ن  وقال ي  اب ذا  لحذف "  "  المحتسب "  في  جن اس،  من  وجه  الضمير  ه بيه  وهو  القي ر  دعائ  تش د  الخب  أو الحال  بعائ
ل  الصفة في وهو الخبر؛ من ضرب ألنها أقرب؛ الحال إلى وهو الصفة؛ ه  وفي  بالصلة  الصفة  بشبه  أمث م  من  حذف  ل
ا  حضر فلما أصنعي؛ في الياء أعني اإلطالق حرف وهو معه، يجتمع وال يعاقبه ألنه ويخلفه، مقامه يقوم ما أصنع  م
  " ةحاضر آأنها لذلك صارت الهاء يعاقب

 والشعر، الكالم في بقلة الجواز أيضًا فيه والصحيح العائد حذف يمتنع آال يكون لم إذا المبتدأ، أن الفراء قول ومفهوم
م "  الشواذ  في  والسلمي وإبراهيم يحيى قرأ فقد األول أما ة  أفحك اة "  يبغون  الجاهلي ة  بالمثن ا  التحتي اني  وأم ر،  الث  فكثي
 الشاعر قول منه
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 اتناساد يحمد فخالد

 ساداتنا يحمده أي

ذلك "   ونصبه آل برفع يروى"  وقال أيضًا االشتغال باب في الشاهد هذا أورد المحقق الشارح أن واعلم ا  وآ  رواهم
ألة  هذه ومنع فقط، النصب الرواة من وغيره الجرمي رواه الذي وقال الرفع رواية المبرد عليه أنكر وقد سيبويه  المس
 ونثرًا نظمًا

ذا  فأغنى وأعرف، أآثر النصب إن وقال بالنصب، رواه أيضًا س والد ابن قال ه  االحتجاج  ه ول  علي  أال الجرمي،  بق
ه  يخل وال يكسر، ال النصب ألن الشعر غير في بمنزلة وهو ضعيف الرفع إن قوله ترى رك  ب اء،  إضمار  ت ه  اله  آأن
 س واهار آما رفعًا الشواهد هذه والبصرة الكوفة أهل روى وقد مصنوع غير آله قال

 الشواهد هذه من شاهد أول في عليها الكالم وتقدم فسحة عنه للشاعر ليس ما الضرورة أن س آالم وظاهر

ة  تساوي  النصب رواية أن تفسيره وفي"  آل"  رسالة في السبكي الدين تقي وزعم ع  رواي ى  في  الرف ه  المعن ر  آل  غي
وم  داللة من تقرر لما منه، شيئًا عيصن لم وأنه العموم، يفيد أيضًا النصب أن يقتضي وهذا مصنوع دت  العم  تأملت  وق

ا  بكل  اللفظ  في ابتدأ ألنه عنهم؛ وغاب حضره المعنى وأن البيانيين، قول من أصح س قول فوجدت ذلك  آل  ومعناه
اً  أصنع  لم آله فكان الكالم؛ يتم وبه الخبر، معنى في المتأخر عاملها فكان فرد، ى،  في  سواء  ومنصوباً  مرفوع  المعن
 صنع  عدم معناه والنصب بالرفع أصنع لم آله أن على سيبويه آالم يحمل أن البعد آل ويبعد اإلعراب في اختلفا إنو

 ذآره ما آخر إلى"   يكن لم ذلك آل قوله في خالفه على الحديث معنى ألن بعضه؛ صنع قد فيكون المجموع

ل  س آالم على يقف لم هشام ابن وآأن وقال الهندية الحاشية في الكالم هذا بعض الدماميني ونقل ى  تساوي  فنق  المعن
 عنهما ينقل لم سيبويه آالم على وقف ولو مالك؛ وابن الشلوبين عن والنصب الرفع في

 السبكي لوالده تابعًا وبينه، األفراح عروس في سيبويه آالم الدين بهاء الشيخ نقل وقد

 تصح، ال بل االعتبار عن ساقطة النصب ورواية السلب، مومع تفيد فإنها الجيدة، هي البيان علماء عند الرفع ورواية
 وشروحه التلخيص في مفصل وهو عليه؛ يعرجوا لم السبكي ذآره وما المقصود خالف وهو العموم، سلب تفيد فإنها

ي  للفاضل ورأيت ى  اليمن ذا  عل اً  البيت  ه راده،  أحببت  آالم ه  وهو  إي ى "  قول ذا  معن ذه  أن البيت  ه رأة  ه  أصبحت  الم
ر  والعجز  والصلع  الشيب وهو ذنبًا، علي يتدع ك  وغي ات  من  ذل م  الشيخوخة  موجب ل  ول اً  يق ل  ذنوب ال  ب ًا،  ق  ألن ذنب

ك  من  شيئًا أصنع ولم عيب، آل على المشتمل السن آبر المراد ذنب  ذل م  ال ه،  ينصب  ول ه  آل و  ألن ه  مع  نصبه  ل  تقدم
 جزء آل عن نفسه تنزيه ومراده الذنب؛ ذلك بعض فعل أنه على دليًال ويعود بالكل النفي تخصيص ألفاد ناصبه على
  " مصنوع غير أجزائه بجميع آله بل قط، منه شيئًا يصنع لم بأنه منه إيذانًا رفعه فلذلك منه،

اً "  إلى عائدًا آله في الضمير آان لما يقول أن ولقائل"  قال ثم رة،  وهو "  ذنب رة  نك ر  لواحد  والنك ين،  غي د  مع  أن الب
ه  من  ذآره ما يلزم فال الذنوب، لجميع نفيًا نفيه يكون فال به، المضمر يكون ة  من  نفسه  تنزي ذنوب  جمل ال  ال ال  إن يق

وم،  يقتضي  عليها النفي ودخول المذآورة، النكرة عن عبارة آان لما الضمير دخول  العم ه  النفي  ف  يقتضي  أيضاً  علي
ك  أصنع  لم ناقول وبين ذنبًا، أصنع لم قولنا بين ظاهر الفرق إن نقول ألنا ذلك؛ ذنب  ذل ذآور  ال ذي  الم يس  ال ين،  ل  بمع
  " الثاني دون العموم األول اقتضاء في

 نفي يستلزم نفيه وحينئذ الذنوب جميع ثبوته يستلزم الشيخوخة ذنب إن أوًال قال أنه فيه"  إلخ يقول أن ولقائل"  وقوله
ى  سابقًا الذنب حمل أنه فيه"  معين غير لواحد والنكرة"  وقوله الذنوب جميع ر  عل ى  المشتمل  السن  آب  عيب  آل  عل
اد  آل  نصب  وإن الذنب، ذلك أجزاء الستغراق حينئذ آال أن وأفاد معين، به فالمراد وم  سلب  أف ع  العم  األجزاء  لجمي
 فتأمل وارد غير البحث فهذا األجزاء بعض ثبوت واقتضى
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دير والت شخصية؛  حينئذ القضية فتكون نقول ثم"  هذا بعد قوله يسقط وبهذا ك  آل  ق ذنب  ذل ر  ال ي  مصنوع  غي ا  ل  وإنم
ى  بعض  دون ببعضه  االتصاف  يمكن  أجزاء  ذو ذنب  هنالك آان إذا ذلك يكون ذا  وعل ا  ه راد  يكون  أن إم  بالكل  الم
ى  وتقديمه عليه السلب تقدم في تفاوت فال الشخصيات، في دخوله من الظاهر الغالب وهو المجموعي الكل  السلب  عل
ا  األجزاء  من  واحد  آل  المراد يكون أو األجزاء؛ جميع نفيال شمول اقتضاء عدم في ي  في  يستعمل  آم ار  الكل  باعتب

وم  لزم آًال رفعت إن فإنك بينهما؛ الفرق يظهر فقد الجزئيات ع  النفي  عم زم،  ال نصبتها  وإن األجزاء  لجمي  أن مع  يل
 الذنب ذلك أجزاء جملة من نفسه ئةتبر من ذآره ما صدق يلزم ال فإنه قليل، الشخصي في الوجه هذا على االستعمال
  " الواحد

ه  أحدهما  أمرين يحتمل"  أصنع لم آله"  وقوله خلف ابن وقال ه  أراد أن م  أن ا  يصنع  ل يئاً  وال جميعه ا،  ش  والوجه  منه
ا  جميعها، يصنع ولم بعضها صنع أنه اآلخر ول  آم دعي  لمن  تق ياء  عليك  ي م  أش ا  تفعل  ول ا  جميعه ع  فعلت  م ا  جمي  م
 بعضها لتفع بل ذآرت،

ول  ه أق وجهين  احتمال ر ل إن صحيح؛  غي ا آال  ف دلول منه ة  م م رواي ا  يعل ا وجهه دم  مم ه تق ه  أراد وقول ًا بقول ه ذنب  لكن
 اليمني الفاضل آالم من علم آما آذلك، ليس الجمع؛ موضع في الواحد استعمل

 العجلي النجم ألبي أرجوزة مطلع البيت وهذا

 " الرجز"  وبعده

 قنزع عن قنزعًا عنه ميز  األصلع سآرأ رأسي رأت أن من

 فانزعي وقرنًا أشيبيه قرنًا  أسرعي أو أبطئي الليالي جذب

 فارجعي أفق وارك إذا حتى  اطلعي للشمس اهللا قيل أفناه

 المكنع األهدأ آمشي يمشي  األفرع السخام بعد بدا حتى

 مسمعي حجاب اللوم يخرق ال  واهجعي تلومي ال عما، ابنة يا

 مصرعي ذاك قبل يصبني لم إن  يصلع لم إن يضيب يكن ألم

 وتبع قبلهم عاد وقوم  فاربعي إيادًا أفنى ما أفناه

 تطلعي فال أيهات أيهات  واسمعي لومًا منك تسمعيني ال

 تطمعي ال فرقتي في تطمعي ال  دعي أو فلومي المقادير، هي

 تفجعي وال اليأس واستشعري  تروعي ال تروعيني وال

 وتوجعي وتشتمي فتحبسي  تجزعي أن من لك خير فذاك

ي  زوجة  هي"  الخيار أم"  و نجم  أب ه  ال خ  رأت أن من "  وقول ة؛  من  ،"  إل وي  وزعم  تعليلي  تلخيص  شرح  في  القون
ار،  أم برؤية الذنب يبين آيف قلت فإن"  قال ثم بيانية، أنها المفتاح إن  الخي ة  ف ة  الرؤي ا  قائم ذنب  به ائم  وال ه؟  ق  قلت  ب
 انتهى"   للمالبسة الرؤية عليه لقوأط المرئي أراد
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ى  شعر  يكن لم الذي هو"   األصلع"  و رأس  وصلع  رأسه؛  عل اب  من  صلعاً  ال  إذا للمشايخ  يحدث  والصلع  تعب؛  ب
 أمزجة  من  أمزجتهم  لقرب  للخصيان وال رطوبتهن، لكثرة للنساء الصلع يحدث وال"  سينا ابن قال السن، في طعنوا
تبهات  في ويكون ميزًا؛ مازه يقال فإنه للكثرة، والتشديد شيء، من شيء وفصل لعزل،ا"   التمييز"  و"   النساء  المش
زاي  بضم والقنزعة آقنفذ،"   القنزع"  و للرأس عنه وضمير ا؛  ال رأس،  حوالي  الشعر  وهي  وفتحه  من  والخصلة  ال
 وطال الشعر من ارتفع ما هي أو الصبي، رأس على تترك الشعر

ه  اهللا صلى  النبي نهي وأما لم  علي ازع  عن  وس رك  الشعر  يؤخذ  أن فهي  القن ه  ويت ذا  مواضع،  من اموس "  في  آ "  الق
 وقوله عامته مضى الشهر جذب"   الصحاح"  في قال ميز، فاعل الليالي وجذب بعد بمعنى وعن أصلية النون وجعل

ه  المضاف  من توصح الخبر، بمعنى األمر آون أو القول تقدير على الليالي من حال"   أسرعي أو أبطئي"   ألن إلي
 هذا بعد أبالي فال الليالي أيتها اصنعي أي منقطعًا، يكون أن ويجوز الليالي صفة وقيل فيهما، عامل المضاف

د  لك قررت ما حالي أن معنى على الخيار، ألم أمرًا استئنافًا، يكون أن يجوز وقد"  القونوي وقال ك  فعن ي  ذل  أو أبطئ
 انتهى"   بديع وهذا ذلك عن لي محيص فال فيه، العذر قبول في أسرعي

 من ونصبه الشعر، من الخصلة القاف بفتح"  القرن"  و لليالي خطاب فإنه إلخ، أشيبيه قرنًا وهو بعده عما غفلة وهذه
اء  أمر فعل"  أشيبيه"  و بعده لما مفعول الثاني والقرن االشتغال، باب الي،  ضمير  والي ال  اللي  رأسه  الحزن  أشاب  يق

رأس،  من الجبهة جانبي عن الشعر انحسار وهو بفتحتين النزع من"   انزعي"  و وقوله شيبه معنىب وبرأسه  وهو  ال
ة  النزعة الموضع وذلك أنزع، ه  محرآ اه،  وقول ل  أفن ل  لجذب،  الضمير  قي ل  رأسه،  لشعر  وقي ي  وقي نجم،  ألب  وهو  ال

ذي  الليالي جذب هو المميز أن يريد ال الشاعر أن على يدل وهذا أفناه، فاعل وهو أمره، اهللا وقيل بعده لما المناسب  ال
ى  وقوله وأمره اهللا قول المميز أن يريد بل آالمه، ظاهر هو دا،  حت ه  ب ي  ضمير  المستتر  فاعل نجم  أب "  السخام "  و ال
ة  والخاء  السين بضم ين،  المعجم ال  الل وب  يق ان  إذا سخام  ث ين  آ ل  المس  ل ين  أي سخام  وريش  الخز  مث ق  ل "  و رقي

ال  وال"   الصحاح "  في قال الشعر، التام هو بالفاء،"  األفرع ان  إذا للرجل  يق ة  عظيم  آ ة  أو اللحي رع  الجم ا  أف  وإنم
 آنع وشيخ وتشنج، يبس آفرح آنع التقبض،"   التكنع"  و األحدب آجعفر مهموز واألهدأ"   األصلع بضد أفرع يقال
 من  الكز المتقبض األحدب يمشي آما الشباب بعد لنجما أبو يمشي يقول وانضم انقبض آنوعًا آمنع وآنع شنج آكتف
 الكبر

ا  أصله أن على األلفية شراح به استشهد إلخ، عما ابنة يا وقوله ة  ي دلت  عمي،  ابن اء  فأب اً  الي  ضمير  يبيض  وفاعل  ألف
د  من  حي بالكسر وإياد الرأس ه  مع اربعي،  وقول ع " "  الصحاح "  في  ف ع  الرجل  رب ا  يرب  وتحبس،  وقف  إذا بفتحهم
اءين "  تطلعي "  و هيهات في لغة"   أيهات أيهات"  و"   وآف بنفسك ارفق أي نفسك، على اربع قولهم ومنه  من  بت
 الرجاء ضد"   اليأس"  و أضمره أي خوفًا، استشعر يقال ،"  واستشعري"  وقوله للشيء التطلع

 السابع الشاهد في تقدمت النجم أبي وترجمة

 وهو بعده، وأنشد

 والخمسون الشاهد السابع

 تعود رابعة اهللا فأخزى  عمدًا قتلت آلهن ثالث

د  حذف أنه وهو قبله البيت في تقدم لما دأ  عائ ذي  المبت ة  من "  آلهن "  هو  ال ر  جمل ياً  حذفاً  الخب د  قياس راء  عن ال  الف  ق
ال  نصب  ولو ضربت؛ زيد مثل وجعله الفعل، من الضمير حذف مع آل رفع على س به استشهد"  األعلم ه  وق  مل  آل
دي  والقول الضمير حذف مع الرفع إلى يحتج ولم ينبغي ما على ألجراه قتلت، وآلهن أصنع، ع  أن عن ا  الرف وى  هن  أق
ا  يحسن ال"  آال"  ألن ضربت، زيد من ى  حمله ل؛  عل أتي  أن أصلها  ألن الفع ة  ت دة،  للفعل  تابع ك  مؤآ  ضربت  آقول
م  القوم نحو آالم بعد مبتدأة أو آلهم، القوم إن  ذاهب  آله وم،  آل  ضربت  قلت  ف ا  الق ى  وبنيته  عن  لخرجت  الفعل  عل

 انتهى"  آل رفع ال الهاء حذف الضرورة وتكون النصب من أقوى الرفع يكون أن فينبغي األصل
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ل  المطول في السعد عنه ونقله"  المفصل شرح"  في الحاجب ابن هذا في وتبعه ن  ونق اري  اب "  اإلنصاف "  في  األنب
ه  فيه، لهم حجة وال"  قال النكرة، تأآيد جواز على الكوفيون به استدل مما البيت هذا أن ى  محمول  ألن ه  عل دل  أن  ال ب

 انتهى"  ثالث خبر جميعًا وهما آلهن، خبر وقتلت ثان، مبتدأ وآلهن مبتدأ، ثالث أيضًا يكون أن ويجوز تأآيد

ثالث  نعت موضع في ةجمل قتلت، آلهن قوله ألن بقتلت؛ بنصبه ثالثًا ينشد وال"  النحاس جعفر أبو وقال ع  ومن  ل  رف
 انتهى"  المنعوت على النعت يتقدم لئال ثالثًا يروى أن يجز لم وإنما نعتًا قتلت آلهن ويكون ثالث، لي قدره

 أنه مراده"  ثالثًاإلخ يروى أن يجز لم وإنما"  وقوله للمبتدأ خبرًا ونحوه لي قدر نعتًا بعده الجملة وجعل رفع من أقول
ان  قتلت ب ثالث نصب إذا اً  آ اً  ثالث ة  منعوت ًا،  النعت  أجزاء  من  قتلت  فيكون  ،"  قتلت  آلهن "  بجمل ه  لثالث  بعض  ألن

أخراً  المنعوت  فيكون المتقدم؛ المنعوت في عامل هو النعت أجزاء من آونه ومع بها، المنعوت الجملة ة،  في  مت  الرتب
 مثله من تسيطره ينبغي ال لقواعدل مخالف آالم وهذا الرتبة حيث من المنعوت على النعت تقديم فيلزم

دأ،  ثالث  أن علي أبي عن خلف ابن ونقل ر،  قتلت  وآلهن  مبت ه  خب دير  في  آأن د  تق اه  زي ه  ضربته  أخ إن  نظر؛  وفي  ف
 فتأمل الضمير لعدم االشتغال باب من ليس الشاهد

ديره  الشاهد  من  المحذوف  الضمير أن واعلم ا "  تق ى  المضافة  آالً  ألن"  قتلته ة  إل دها  كون ي المعرف ردًا،  عائ ال  مف  ق
 الشاعر وقال ،"  أطعمته من إال جائع آلكم"  الحديث وفي ،"  آتية وآلهم"  تعالى

 صاحبه جاع إذا لؤم الفتى وشبع  لبطنه شبعًا نال قد وآلهم

 آخر وقال

 دينا للحبشان علي آأن  نفيل عن يسأل القوم وآل

ان  وإن قائمات؛ آلهم وال ومون،يق آلهم العرب لسان في يوجد يكاد وال حيان أبو قال ل  في  موجوداً  آ ر  تمثي  من  آثي
 وجعلوا فيجمع، المعنى على يحمل أن وغيره مالك ابن وجوز أجده فلم طلبته وقد"  آل رسالة في السبكي، قال النحاة
نكم  اللفظ، على درهم بينه آلكم يجوز قالوا درهم، بينكم آلكم أنتم منه ى  وبي ى،  عل م  جعل  وإن المعن داً  آلك  جوز  توآي

 انتهى"  بينكم والمشهور بينه، يقول أن"  أيضًا"  بعضهم

ن  وقدره مالك ابن مذهب على بناه وآأنه ،"  قتلتهن"  بعضهم هنا الضمير وقدر ه "  بعضهم  عن  نقالً  خلف  اب "  قتلت
 وجهه أعرف وال"   قتلتهم"  أو

ه  أذله اهللا وأخزاه وهان؛ ذل علم باب من خزيًا، الرجل خزي يقال دعائية، جملة هذه"  اهللا فأخزى"  وقوله "  و وأهان
ه  صار  وعودة  عودا أيضًا له وعاد آذا إلى عاد"  "  المصباح"  صاحب قال الرجوع، وهو العود من"  تعود  ،"  إلي

 ثالث  يريد أن ويجوز تزوجهن، نسوة ثالث بالثالث يريد أن يجوز"  خلف ابن قال إلي تعود أي محذوفة هنا فالصلة
ل  جاءت تكن لم وإن - عودا الرابعة مجيء وجعل المعنى؛ يحتمله مما ذلك غير يعني أو هواه؛ فقتلهن هوينه ةنسو  قب

 انتهى"   فعلها آأنه الماضيات صواحبها فعل جعل ألنه -

 القصاص وهو القود، من"  تقود"  ويروى الموشح أبيات شارح وقال

م  ببيت استشهد إذا سيبويه فإن قائله، وال بعده ما وال قبله ما يعرف ال - س شواهد من آان وإن - البيت وهذا ذآر  ل  ي
"  الجرمي  قال الجرمي علي أبو بنسبتها اعتنى بعده، حادثة فالنسبة قائليها إلى آتابه في المنسوبة األبيات وأما ناظمه
م  خمسون  وأما ها؛فأثبت قائليها أسماء فعرفت ألف فأما بيتًا، وخمسون ألف فيه فإذا سيبويه آتاب في نظرت  أعرف  فل
  " قائليها أسماء
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 ال منحول  وبعضه لشاعرين يروى الشعراء وبعض الشاعر يذآر أن آره ألنه الشعراء تسمية من سيبويه امتنع وإنما
ه؛  العهد قدم ألنه قائله، يعرف ه  وفي  ب ا  شيء  آتاب روى  مم د  لشاعرين؛  ي ى  فاعتم اد  ونسب  شيوخه  عل يهم،  اإلنش  إل
دنا  ويقول الخليل، يعني أنشدنا، فيقول ونس؛  أنش ذلك  ي ا  يفعل  وآ ه  فيم ي  عن  يحكي ره  الخطاب  أب ه  أخذ  ممن  وغي  عن
ه  في أن الشعر في ينظرون الذين بعض وزعم"   فصيح أعرابي أنشدني"  قال وربما اً  آتاب ال  تعرف،  ال أبيات ه  فيق  ل
ى إ سيبويه آتاب خرج وقد زمانك أهل وال تعرفها ال أنت تكون أن ننكر لسنا اس  ل اء  الن ر،  والعلم ة  آثي العلم  والعناي  ب

ه  ادعى  وال"  عليه"  المتقدمين من أحد طعن فما وفتش؛ فيه ونظر أآيدة، وتهذيبه ى  أن د  منكر  بشعر  أت  في  روى وق
 منها حرفًا ردوا وال فيها ما جميع معرفة اللغة أهل يدرك لم غريبة اللغة من قطعة آتابه

 بن علين وحدثنا النحاس جعفر أبو قال باللغة الناس أعلم أنه تبينت سيبويه آناب من األمثلة تأملت إذا إسحاق أبو قال
يبويه  على تتبعوا باللغة المعرفة له ومن العربية أهل من المفتشين أن يزيد بن محمد حدثنا قال سليمان ة،  س م  األمثل  فل
ا،  في  عظم وهو رداقسوالد بقلة، وهي الهندلع منها أمثلة ثالثة إلى العرب آالم من ترك يجدوه  وهو  وشنمصير  القف
 أرض اسم

ة،  الجرمي  وفسر  آتابه، في التي اللغة من حروفًا األصمعي فسر وقد و  وفسرها  األبني اتم  أب د  ح ن  أحم ى  ب  وآل  يحي
 اللغة في لسيبويه ويعترف يعرفه، ال ما على يطعن وال به، له علم ال عما ويقف يعلمه، فيما عنده ما يقول منهم واحد
 يرووا لم ما وروى يعلموا، لم ما علم وأنه ثقةبال

ى  سيبويه، آتاب يفضلون العربية أهل يزل لم جعفر أبو قال د  حت ال  لق د  ق ن  محم د  ب م  يزي اب  يعمل  ل م  في  آت  من  عل
ه  من يحتاج ال سيبويه وآتاب غيرها، إلى مضطرة العلوم في المصنفة الكتب أن وذلك سيبويه، آتاب مثل العلوم  فهم
ا  سمعت جعفر أبو وقال غيره إلى ن  بكر  أب قير  ب ول  ش و  حدثني  يق ر  أب ري  جعف ال  الطب ول  الجرمي  سمعت  ق ذا  يق  ه

ان  إذ الحديث  في تفقه سيبويه آتاب علم فلما حديث، صاحب آان الجرمي عمر أبا أن وذلك أذنيه؛ إلى بيديه وأومأ  آ
رأ  الكسائي أن حويينالن بعض حكى وقد جعفر أبو قال والتفتيش النظر منه يتعلم سيبويه آتاب ى  ق اب  األخفش  عل  آت
 يجلس  آان التي الفراء وسادة تحت بعضه وجد سيبويه آتاب أن جعفر بن أحمد وحكى دينار مائتي إليه ودفع سيبويه
 واستصعاباً  فيه، لما تعظيمًا البحر؟ رآبت هل  - سيبويه آتاب عليه يقرأ أن مريد أراد إذا - يقول المبرد وآان عليها

 ومعانيه أللفاظه

و  ما أيضًا وقال عليه أقدم مما فليستحي سيبويه آتاب بعد النحو في آبيرًا آتابًا يعمل أن أراد من المازني قال  في  أخل
ة  من  زمن آل اب  في  أعجوب يبويه،  آت ذا  س اس  سماه  وله رآن  الن ال  النحو  ق ن  وق ا  آيسان  اب اب  في  نظرن يبويه  آت  س

ى  تحتاج لفاظهأ ووجدنا يستحقه، الذي الموضع في فوجدناه ارة  إل ه  وإيضاح،  عب اب  ألن ان  في  ألف  آت ان  زم ه  آ  أهل
ر  أبو قال مذاهبهم على فاختصر األلفاظ، هذه مثل يألفون ي  ورأيت  جعف ن  عل ليمان  ب ذهب  س ى  ي ر  إل ا  غي ال  م ن  ق  اب
يبويه  عمل  قال آيسان، ه  س ى  آتاب ة  عل ا  العرب  لغ ا؛  وخطبه ه  فجعل  وبالغته اً  في ه  وجعل  مشروحًا،  بين ت  في  بهًا،مش
 بالقرآن وجل عز اهللا خاطبهم هذا وعلى فضل ونظر استنبط لمن ليكون

در  يشرف  بهذا ألن حسن، سليمان بن علي قاله الذي وهذا جعفر أبو قال الم  ق ه،  وتفضل  الع ان  إذ منزلت ال  آ م  ين  العل
ه  يستخرج  ولكن  ضل؛التفا فيبطل سمعه، من جميع علمه في الستوى بينًا آله آان ولو المعرفة؛ واستنباط بالفكرة  من
 وفهمًا علمًا تدبره في يزداد ألنه يمل، ال ولذلك بالتدبر، الشيء

ل  الخليل على يكذب الغالم هذا أظن  - سيبويه عنده ذآر وقد - يونس قال المبرد يزيد بن محمد وقال ه  فقي د  ل  روى ق
 قولي هو قال ما جميع في صدق وقال فنظر فيها فانظر أشياء عنك

ونس  آان وقد وغيره آيونس عنهم أخذ آان قد جماعة قبل سيبويه ومات انين  ثالث  في  مات  ي ة  وثم و  وذآر  ومائ  أب
 به أخبرته فأنا"  الثقة وأخبرني"  سيبويه قال ما آل قال سيبويه موت بعد بذلك آالمفتخر اللغوي النحوي زيد

 سنة وثالثين بنيف سيبويه موت بعد زيد أبو ومات

 وهو بعده، وأنشد
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 الثامن والخمسونالشاهد 

 سيبويه شواهد من وهو

 أجر وثوب نسيت فثوب  الرآبتين على زحفًا فأقبلت

 أجره وثوب نسيته فثوب أي سماعي، الخبر من بالفعل المنصوب الضمير حذف أن على

 التنويع به قصد ألنه نكرة وهو بثوب االبتداء وجاز"   األلفية شرح"  في عقيل ابن قال

ال م ق وز األعل د ويج ون أن يعن ر نسيت يك ن وأج وبين، نعت م ع الث ل أن فيمتن ه، يعم ل ال النعت ألن في ي يعم  ف
 مجرور ثوب منسي ثوب فثوباي التقدير فيكون المنعوت؛

ال  ن  وق ام اب ي "  في  هش ا "  "  اللبيب مغن روا ومم رة  تكون أن المسوغات  من  ذآ وب  نحو للتفصيل،  النك  نسيت فث
 أجره ثوب ومنها نسيته، ثوب أثوابي فمن أي محذوف؛ والخبر للوصفية أجرو نسيت الحتمال نظر، وفيه أجر وثوب
 قال آما قلبه، لشغل ثوبه نسي وإنما أجره لي وثوب نسيته لي فثوب أي مقدرتان، صفتان وثم خبران أنهما ويحتمل

 سربالي قمت إذا تنسيني لعوب

 انتهى"  الرآبتين على زحف ولهذا القافة؛ على األثر ليعفي اآلخر جر وإنما

 تبعه أي أثره، قفا يقال اآلثار؛ يعرف من وهو قائف، جمع"   القافة"  و

 وروى

 نسيتإلخ فثوب  تسديتها دنوت فلما

 وروى البيت هذا وأنشد علوته وقيل إليه، تخطيت إذا تسديته يقال"   المفضليات شرح"  في األنباري ابن قال

 أجر وثوبًا نسيت فثوبًا

 عدهب لما مفعول فهو وعليه

 " المتقارب"  ومطلعها بيتًا وأربعون اثنان عدتها القيس، المرئ قصيدة من وهو

 أفر إني القوم يدعي ال ي  العامر ابنة وأبيك ال

 الكتاب آخر في الزيادة حروف في تعالى اهللا شاء إن شرحه وسيأتي

ن  عمرو  أبي عن ايتهرو في األصمعي وزعم وغيرهما والمفضل الشيباني عمرو أبو له القصيدة هذه وأثبت  العالء  ب
 عنده وأولها جشعم، ابن ربيعة له يقال قاسط، بن النمر أوالد من لرجل أنها

 يأتمر ما المرء على ويعدو  خمر آأني عمرو بن أحار

ة  شرح "  في  قاسم  أم ابن استشهد وبه وين "  األلفي الي  لتن روي  لحق  حيث  الغ د،  ال ا "  رواه المقي أتمرون  م  بضم "  ي
تح  خمر  رجل منه تقول السكر، بقية والخمار"   الصحاح"  في قال حارث مرخم"  حار"  و للنداء، همزةوال الراء  بف
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دا  خالطه  أي الداء، خامره الذي هو ويقال خمار عقب في أي فكسر، ه  وع ار "  و جار  علي ال، "   االئتم ا  أي االمتث  م
ة جم عطفت والوا فيه هالآه آان فربما رشد أنه فيرى نفسه به تأمر ة  ل ى  فعلي ة  عل ى  اسمية  جمل ولين  عل ة  من  ق  ثالث
واو  مع  والجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، الجواز أقوال تئناف،  وليست  فقط  ال ل،  وال لالس دة،  وال للتعلي ا  زائ ا  آم  زعمه
 العيني

 " المتقارب"  الشاهد بيت وبعد

 سر البيت لدى منا يفش ولم  آاشح آالئ يرنا ولم

 بشر شرًا ألحقت ويحك ه،  هنا يا قولها رابني وقد

الئ"  و الهمز"  الك ي"  و المبغض"   الكاشح"  و والرقيب الحارس ب ي"   رابن ي أوقعن ة ف اه"  و الريب ة"   هن  آلم
ا  فمعنى األعالم، عن بفالن يكنى آما النكرات، عن بها يكنى اه  ي ا  هن داء  في  إال يستعمل  وال رجل؛  ي اء  عن  الن  الجف

ة  ألحقت إلينا صرت فلما متهمًا آنت أي ،"  بشر شرًا ألحقت"  وقوله والغلظة د  تهم ة  بع ذه  تهم ة  الضمائر  وه  المؤنث
ا  الراء؛ وتشديد الهاء بكسر"  هر"  إلى راجعة ي  وهي  الحويرث،  أم وآنيته ان  الت ا  يشبب  آ  وآانت  أشعاره،  في  به
أتي  سه،فر وصف في بيت القصيدة هذه وفي أجلها من بقتله وهم طرده آان فلذلك والده، زوجة  اهللا شاء  إن شرحه  ي
 القلوب أفعال في

 األربعين"  و التاسع"  الشاهد في تقدمت"  القيس امرئ"  وترجمة

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد التاسع والخمسون

 متيسر وال معن منسئ وال  حقه بتارك معن ما لعمرك

يم  معرض  في يكن لم إن الضمير مقام الظاهر وضع أن على د  التفخ  بلفظ  يكون  أن بشرط  الشعر  في  يجوز  س فعن
 البيت آهذا األول

 ثانيهما بيتين أول للفرزدق وهو

 موآر زق عوران يا وعندك  نبيذهم فضل عوران يا أتطلب

الم"  و داءو الم"  ال ر"  االبت اة"   العم ى الحي ه والمعن م أن اة أقس ه بحي ه مخاطب ه لعزت ر"  و علي ًا"  العم  وضمًا فتح
 تقديره محذوف خبره مبتدأ وهو األمران جاز وإال عينه، فتح وجب به مقسمًا االبتداء بالم اتصل متى أنه غير واحد،
ن،  ما"  وجملة المطلق المفعول في اهللا، شاء إن عليه، الكالم وسيأتي قسمي، خ  مع ا "  و القسم،  جواب "  إل ة "  م  نافي
ل  في  القالي علي بكر أبو قال"  معن"  و خبرها في الباء زيدت تميمية ه  ذي ال  أمالي و  ق م  أب ان  رجل  هو  محل  آالء  آ
يار  قال التقاضي شدة في المثل به يضرب وآان بالنسيئة، أي بالكالئ، يبيع بالبادية ن  س رة  ب داً  يعاتب  هبي اداً  خال  وزي
 أخويه

 تقاضيا أشد أو آمعن وهذا  فضله ويمنع هذا يؤذنني

دين  وآأل"  "  المصباح"  في قال المعجمة الذال بتشديد أذنه مضارع يحرمني،"   يؤذنني " ين  مهموز  يكأل  ال  بفتحت
ه  ويجوز بالهمز؛ آالئ فهو تأخر، آلوءًا ال  آالقاضي  فيصير  تخفيف ل  هو  األصمعي  وق زه  يجوز  وال القاضي  مث  هم
 بالنسيئة النسيئة بيع أي بالكالئ، الكلئ بيع عن ونهي
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ول  األجل  حل فإذا أجل إلى طعام في الدراهم الرجل يسلم أن صورته عبيد أبو قال ذي  يق ه  ال ام  علي يس  الطع دي  ل  عن
م  غيره من أو منه باعه ثم الطعام قبض فلو نسيئة، إلى انقلبت نسيئة فهذه أجل؛ إلى إياه بعني ولكن طعام اً  يكن  ل  آالئ
 انتهى"  والتضعيف بالهمزة ويعدى بكالئ

اً  فوصفه وسمائحهم العرب ادأجو أحد وهو الشيباني، زائدة بن معن بالبيت عنى الكتاب أبيات شراح وقال  بسوء  ظلم
 انتهى بدينه ينسئه ال وأنه عسره على الغريم وأخذ االقتضاء

ة،  عشر سنة في الفرزدق توفي قد فإنه الفرزدق، عن متأخر زائدة بن معن فإن صحيح، غير وهذا وفي  ومائ  معن  وت
 ومائة وخمسين ثمان سنة في زائدة بن

ه،  الشيء  أنسأت  نم  فاعل  اسم هو"  منسئ وال"  وقوله ال  أخرت أته،  أيضاً  ويق ى،  وأفعلت  فعلت  نس المفعول  بمعن  ف
ه  أي محذوف، ال  حق ة "  الشارح  ق ه  وإذا منسئ،  بجر  الرواي و  رفعت ر  فه دم  خب ى  مق دأ  عل ول "   المبت  يكون  الجر  أق
ة  من  فيكون  الضمير، مقام أقيم فاعله ومعن الزائدة، الباء مدخول على بالعطف ة  تتم ى  الجمل ع  إذا األول ان  رف  من  آ
 سيبويه أنشده وبالرفع أخرى جملة

ة  في تكريره من أحسن جملتين من مظهرًا االسم تكرير أن على سيبويه به استشهد األعلم قال و  واحدة،  جمل  حمل  فل
ه  حقه؛ بتارك قوله على عطف معن منسئ وال لقال واحدة جملة من التكرير أن على البيت رره  ولكن رًا،  آ ا  مظه  ولم
  " الخبر فرفع الكالم استأنف جملتين الكالم يجعل نأ أمكنه

ان  واحدة  جملة في ذآره تكرير إلى احتيج متى الظاهر االسم أن اعلم وقال ار  آ ذآر  أن االختي ك  ألهن  ضميره،  ي  ذل
م  لجاز  آنايته موضع في بعينه لفظه أعدت ولو ضربته، زيد آقولك واللبس، للشبهة وأنفى أخف  الكالم  وجه  يكن  ول
ادة  جاز  الجملة تلك غير في ذآره أعدت وإذا - ضربته زيد معنى على - زيدًا ضربت زيد كآقول  وحسن  ظاهره  إع

ي  ما مثل نؤتى حتى نؤمن لن قالوا آية جاءتهم وإذا"  تعالى قال صالح؛ رجل وزيد بزيد مررت آقولك  اهللا رسل  أوت
ا  قلت فإذا األولى الجملة مرت وقد وخبر، ابتداء"  لمأع اهللا"  قوله ألن الظاهر فأعاد"  رسالته يجعل حيث أعلم اهللا  م
د،  محسن وال ذاهبًا زيد ع  جاز  زي إذا  والنصب؛  الرف ناً  وال فقلت  نصبت  ف د  محس داً  جعلت  زي ذا  زي ة  الظهر  ه  بمنزل

ناً  وال تقول آما محسنًا، وال ذاهبًا زيد ما قلت فأنك آنايته، وه،  محس ناً  فتعطف  أب ى  محس اً  عل ع  ذاهب داً  وترف ه  زي  بفعل
 مقدمًا خبرًا محسنًا وجعلت باالبتداء ورفعته آاألجنبي زيدًا جعلت رفعت فإذا محسن، وهو

ة  وتكون الثانية الجملة غير"  األولى"  الجملة تكون أن إال الظاهر لفظ تعيد ال العرب ألن الرفع سيبويه واختار  الثاني
و  هرفعت فإذا"   أعلم اهللا اهللا رسل"  في قلنا آما مستأنفة ا  مطابق  فه اه  لم اب  عن  وخرج  ذآرن ب،  ب ه  ألنك  العي  جعلت
 بقوله المضمر بمنزلة الظاهر وجعل النصب لجواز سيبويه واستشهد مستأنفة جملة

 شيء الموت يسبق الموت أرى ال

 ويسبق  ألرى، األول المفعول  هو  األول الموت  شيء، الموت يسبق الموت أرى ال قوله أن وذلك اإلظهار، فأعاد "
 فيضمره شيء بسبقه يقول أن ينبغي وآان واحدة؛ جملة في وهما الثاني المفعول موضع في"  شيء وتالم

 الفرزدق بقول فيه اختاره فيما الرفع الختيار واستشهد

 " البيت"  حقه بتارك معن ما لعمرك

 يرفع وهو تميمي فرزدقال يقول أن وللمعترض زيد محسن وال ذاهبًا زيد ما قوله بمنزلة فهو األول، هو الثاني ومعن
ارك  معن ما يقول أن لغته من الفرزدق أن ترى أال ظاهرًا، أو آان مكنيًا حال آل على ما خبر ه  ت  هو  منسئ  وال حق

 انتهى"  سواء لغته على والمكنى فالظاهر

 وهو بعده، وأنشد



 172

 الشاهد الستون

 والفقيرا الغنى ذا الموت نغص  شيء الموت يسبق الموت أرى ال

ل  من  وجعله بالذي األخبار في ثانيًا وأنشده يفوته ال أي شيء، يسبقه الموت أرى ال أي قبله، البيت في متقد لما "  قبي
 س هنا الشارح وتبع هنا آالمه فخالف التفخيم، يفيد إظهاره مما"  الحاقة ما الحاقة

 خالف  الثاني أن يتوهم لئال زيد، قام زيد آره وإنما جنس الموت ألن ذآر، ما وبين بينه وفرق هذا في المبرد وخالفه
وهم  ال وهذا األول، اس،  في  يت ال  األجن الى  ق ا  األرض زلزلت  إذا"  تع ا  األرض وأخرجت  زلزاله ذا "   أثقاله  إذا وآ
ا  القارعة "  تعالى آقوله اإلظهار، الباب آان والتعجب التعظيم بمعنى االستفهام حرف الثاني باالسم اقترن  القارعة  م

  " هيه ما أدراك وما هاوية فأمه"  تعالى قال آما جائز واإلضمار"   الحاقة ام الحاقة"  و" 

يبويه  البيت  بهذا استشهد  - النحاس جعفر ألبي ومثله خلف، ابن وتبعه - األعلم قال أبياته شراح يرتضه لم وآذلك  س
 فال  بعض،  عن  بعضها  غنييست ألنه واحدة، جملة في تكريره آان إذا قبح وفيه المضمر، موضع الظاهر إعادة على
دًا،  ضربت زيد آقولك ضرورة، في إال يجوز يكاد إن  زي ان  ف ه  آ ين  في  إعادت ك  حسن،  جملت د  آقول تمته  زي د  ش  وزي

د  األخرى تستأنف ثم األولى الجملة عن تسكت أن يمكن قد ألنه أهنته، ر  رجل  ذآر  بع د  غي و  زي ل  فل د  قي  ضربته  زي
 الواحدة، الجملة في مضمرًا إعادته ومع التوهم وزال مظهرًا أعيد فإذا زيد، لغير الضمير يتوهم أن لجاز أهنته، وهو

 عمرًا ضربت زيد تقول ال ألنك لغيره؛ الضمير يتوهم ال ضربته، زيد آقولك

إذا  جنس،  اسم  الموت ألن ونحوه، هذا في منه أحسن هذا مثل في واإلظهار د  ف راً  أعي م  وظه وهم  ل ه  يت  لشيء  اسم  أن
 أشكل ألنه أمثل، هذا في ظهاراإل آان فلذلك آخر

نغص  الموت  من  الغني  خوف أن يعني والفقير الغنى ذي عيش نغض يريد"  الموتإلخ نغض"  وقوله ه  ي ذاذ  علي  االلت
م  ال ألنه الغنى التماس في السعي عليه ينغص الموت من الفقير وخوف به، والسرور بالغنى ه  يعل ه  وصل  إذا - أن  إلي
ه  أو به، عينتف حتى يبقى هل - الغنى اع؟  عن  الموت  يقطع ذا  االنتف ن  لعدي  قصيدة  من  البيت  وه د،  ب ل  زي ه  وقي  البن
 وأولها األول والصحيح عدي بن سوادة

 بصيرا بالصباح الليل أرقب  التنويرا أراقب ليلي طال

 الكبيرا يجني األمور وصغير  مني تريدين الذي وصل شط

 دهوراال أمنت قد تبيتن ال  فاحذرنها صولة، للدهر إن

 مسرورا آمنًا بات ولقد  فيردى صحيحًا الفتى يبات قد

 والفقيرا الغنى ذا الموت نغص  شيء الموت يسبق الموت أرى ال

 عقيرا لهن ترى يوم آل  راح الغدو مع للمنايا

 مقبورا ريطة حشو وغدا  تمنى صحيح من اليوم ترى آم

 يطيرا أن نجا طائرًا أرى ال  سيأتي مما الفرار أين أين

 وجسورا منهجًا للقصد إن  وأبصر مشيت إذا قصدًا فامش

 يسيرا الضعيف على وسبيًال  خيرًا آدم البن القصد في إن
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 تميم بن مناة بن زيد بن القيس امرئ بني من أيوب، بن زيد بن حماد بن"  زيد بن عدي"  و

ال اني صاحب ق ان"  األغ وب وآ ذا أي ن أول ه ن سمي م رب م وب الع ان أي اع عدي وآ ن فصيحًا رًاش عراء م  ش
روي  هو "  و"  الفحول من يعد ممن وليس وأهله وأمه أبوه وآذلك نصرانيًا، وآان الجاهلية، د  ق ه  أخذوا  ق ياء  علي  أش

 يجري وال يعارضها النجوم في سهيل بمنزلة الشعراء في زيد بن عدي يقوالن عبيدة وأبو األصمعي وآان فيها عيب
 والطرماح الكميت، اإلسالميين من ومثلهما الصلت أبي بن أمية عندهم وآذلك مجراها معها

د  بن"  عدي آل نزول سبب وآان رة "  زي وب  جده  أن الحي ن "  أي ان "  محروف  ب ه  آ ة  منزل ي  في "  اليمام  امرئ  بن
ن  الحارث  بني أحد قالم بن أوس إلى فهرب قومه؛ في دمًا فأصاب ،"  تميم بن مناة، زيد بن القيس الحيرة،  آعب  ب  ب
ة  بثالثمائة"  ه"  دار موضع له وابتاع فأآرمه النساء، قبل من نسب نهمابي وآان ا  وأنفق  ذهب،  من  أوقي ائتي  عليه  م
رة  بملوك واتصل وقينة، وفرسًا، برعاتها، اإلبل من مائتين وأعطاه ذهبًا، أوقية وا  الحي ه  فعرف ه  وحق  حق د "  ابن "  زي
رأة  نكح"  أيوب بن"  زيدًا إن ثم ائزجو منه أيوب ولود إال يملك ملك منهم يكن فلم أيوب، من الم  آل من  ام دت  ق  فول
ي  من  رجل  فلقيه للصيد، يومًا أيوب بن زيد فخرج"   حمادًا"  له يس  امرئ  بن ذين  الق ان  ال م  آ أر  له ال  الث داً  فاغت  زي

ي  من  آتب  من  أول فكان الكتابة؛ أمه وعلمته أيفع حتى أخواله في حماد ومكث وهرب، وب،  بن  بأآت  من  فخرج  أي
 أبيه باسم"  زيدًا"  فسماه ولد له ولد حتى له آاتبًا فلبث األآبر؛ النعمان"  الملك"  آاتب صار حتى"  طلب"  الناس

اة  حضرت  فلما ماهان فرخ اسمه الفرس دهاقين من صديق لحماد وآان اداً  الوف ه  أوصى  حم د  بابن ى  زي دهقان  إل  - ال
ان ن وآ ة م ذه - المرازب ه فأخ ان إلي د وآ د زي ة حذق ق ة"  الكتاب ل والعربي ذه أن قب دهقان يأخ ه ،"  ال دهقان وعلم  ال

اً  وبقي  فواله حوائجه، في البريد على يجعله أن آسرى إلى الدهقان فأشار لبيبًا، وآان الفارسية م  زمان ان  إن ث "  النعم
ى  يملكونه فيمن الحيرة أهل فاختلف هلك،"  النصري د  أن إل نهم؛  لرجل  األمر  آسرى  يعق ان ال فأشار  م يهم  مرزب  عل

 السماء ماء بن المنذر آسرى ملك أن إلى الحيرة على فكان حماد، بن بزيد

ا "   مرد شاهان"  وسماه للمرزبان وولد"   عديًا"  له فولدت العدوية ثعلبة بنت نعمة زيد ونكح ع  فلم له  عدي  أيف  أرس
م  من خرج حتى بالفارسية، والكالم الكتابة وتعلم الفارسية، آتاب إلى ابنه مع المرزبان اس  أفه ا "  الن  وأفصحهم "  به
ة، ال بالعربي عر وق م الش ي وتعل اب الرم رج"  بالنش ن فخ اورة م اة األس م ،"  الرم ب ونعل م لع ى العج ل عل  الخي
 وغيرها بالصوالجة

اس  أفصح  هو  العرب  من غالمًا عدي إن له قال بكسرى اجتمع لما المرزبان إن ثم بهم  الن ة  وأآت ية،  بالعربي  والفارس
ه  إلى يحتاج الملكو ان  فأحضر  مثل ن  عدي  المرزب د،  ب ان  زي ل  وآ ائق  الوجه  جمي رك  الفرس  وآانت  - الحسن  ف  تتب

ل ه؛ فرغب - الوجه بالجمي ان في ة آتب من أول عدي فك ي بالعربي وان ف رة أهل فرغب آسرى دي ى الحي  عدي إل
ذآر  حمل قد صيته أن إال حيًا، آان زيد وأبوه معظمًا آسرى ديوان في بالمدائن يزل ولم ورهبوه ه  ب م  عدي  ابن ا  ث  لم
 الحيرة منذر بن النعمان ملك حتى آسرى عند عدي اجتهد المنذر هلك

زعم  عديًا إن للنعمان وقالوا عدي على افتروا مدة بعد ثم ه  أنك  ي ى  عامل رة  عل اظ  الحي ه  فاغت ان  من ى  وأرسل  النعم  إل
ا  يستزيره  إليه مشتاق بأنه عدي ى  فلم ه  أت ى  الحبس  في  وبقي  حبسه،  إلي  فخاف  ليخرجه؛  آسرى  رسول  جاء  أن إل

 رأيه على غلب أنه وعرف قتله، على النعمان وندم مات؛ حتى فغمه خالصه من النعمان

ن  زيد أنا قال أنت؟ من له فقال شبهه عرف رآه فلما زيد؛ له يقال لعدي ابنًا فلقي الصيد إلى يومًا خرج إنه ثم  عدي  ب
ه  آسرى  إلى آتب ثم أبيه، أمر من إليه واعتذر فقربه شديدًا، فرحًا به حففر ظريف؛ غالم هو فإذا فكلمه  ويشفع  يربي
ده  الكتابة يلي وآان آسرى فواله أبيه مكان له ى  عن وك  إل ك  أمور  خواص  وفي  العرب  مل وك  وآانت  المل  العجم  لمل

ر  الملك؛ إلى حملت وجدت فإذا الصفة؛ تلك األرضين تلك في يبعثون وآانوا عندهم، مكتوبة النساء صفة م  غي م  أنه  ل
 العرب أرض في يطلبونها يكونوا

ال  الصفة  تلك طلب في آسرى آتب فما ه  ق د  ل ن  زي ا  عدي  ب آل  عارف  أن ذر  ب د  المن دك  وعن ان  عب ين  - النعم ه  ب  بنات
غ  حتى العربية يفهم رجالك من ثقة مع فابعثني الصفة، هذه على امرأة عشرين من أآثر - عمه وبنات وأخواته ا  أبل  م
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رة؛  بلغ حتى ويلطفه الرجل يكرم فجعل زيد، به وخرج فطنًا رجًال معه فبعث حبهت ا  الحي ى  دخل  فلم ان  عل ال  النعم  ق
 إليك فبعث بصهره آرامتك وأراد ولولده، لنفسه نساء إلى احتاج قد آسرى إن له

د،  الرسول فقال جته؟حا آسرى به يبلغ ما فارس وعين السواد مها في أما  - يسمع والرسول - لزيد النعمان فقال  لزي
ية ا بالفارس ا؟ م ال المه ه، فق ية ل اوان، بالفارس ر أي آ ك البق ول، فأمس ال الرس د وق ان زي ا للنعم ك أراد إنم  أن المل
ى  آتب ثم يومين، عنده فأنزلهما به إليك يكتب لم عليك يشق هذا أن علم ولو يكرمك، ذي  إن آسرى  إل ك  طلب  ال  المل

ك  اصدق للرسول زيد قال آسرى إلى رجع فلما عنده اعذرني لزيد وقال عندي ليس ا  المل إني  سمعت،  عم  سأحدثه  ف
 فيه أخالفك وال حديثك بمثل

 خبرتك  آنت  قد قال به؟ خبرتني آنت الذي وأين آسرى له فقال عليه، فقرأ آتابه هذا زيد قال آسرى على دخال فلما
اش،  الشبع  على والعري جوعال واختيارهم شقائهم من ذلك وأن غيرهم، على بنسائهم ببخلهم ارهم  والري  السموم  وإيث
ذا  فسل  السجن، ليسمونها أنهم حتى أرضك، طيب على ذي  الرسول  ه ان  ال ا  معي  آ ال،  عم إني  ق رم  ف ك  أآ  عن  المل

ه  الرسول له فقال التعمان؟ قال وما للرسول فقال قال بما مشافهته ال  إن ا  ق ان  أم ر  في  آ ارس  السواد  بق ا  وف ه،  م  يكفي
 آسرى إليه آتب ثم - غضبه النعمان وسمع - أشهرًا آسرى وسكت وجهه؟ في الغضب فعرف عندنا؟ ما يطلب حتى
الوا  أحد،  يجره فلم العرب قبائل إلى ولجأ عليه قدر وما سالحه وحمل النعمان فخافه بك حاجة لي فإن أقبل، أن  ال وق

انئ  فلقي سرًا، شيبان بني في قار بذي نزل حتى بكسرى لنا طاقة ن  ه ال  فأجاره  قبيصة،  ب ي  وق ي  ذمامك،  لزمن  وإن
ا مانعك ع مم ه أمن ي، نفسي من ك وإن وأهل دي ومهلكك مهلكي ذل ير لست رأي وعن ه أش ا ألدفعك ب ده عم ن تري  م

ال  هاته فقال الصواب ولكنه مجاورتي؛ ه،  يكون  أن بالرجل  يجمل  أمر  آل  إن ق د  يكون  أن إال علي ك  بع  سوقة؛  المل
اً  تموت  وألن أحد؛ بكل نازل والموت ر  آريم ذل  تتجرع  أن من  خي د  سوقة  تبقى  أو ال ك  بع ى  امض  المل  صاحبك  إل
ا  عزيزًا، ملكًا فعدت عنك يصفح أن فإما يديه، بين نفسك والق وماًال، هدايا إليه واحمل الموت  يصيبك  أن وإم ر  ف  خي
ي؟  بحرمي  فكيف  قال ذئابها ويتخطفك العرب صعاليك بك تتلعب أن من ال  وأهل ي  في  هن  ق يهن  يخلصن  ال ،ذمت  إل
ال  بناتي إلى يخلص حتى ذا  فق رأي  - وأبيك  - ه م  ال ار  ث الً  خيالً  اخت يمن،  عصب  من  وحل ا  وجواهر  ال  آانت  وطرف
ره  آسرى  فقبلها إليه صائر أنه ويعلمه يعتذر إليه وآتب آسرى، إلى بها ووجه عنده، دوم  وأم اد  بالق ه  فع  الرسول  إلي
ى  وصل  إذا حتى إليه فمضى وءًاس آسرى عند له ير لم وأنه بذلك وأخبره اباط  إل ه  س د  لقي ن  زي ال  عدي  ب ه  فق ج  ل  ان
ة  ألقتلنك  عشت  لئن واهللا أما زيد يا أفعلتها النعمان له فقال النجاة استطعت إن نعيم، م  قتل ا  ل ي  يقتله ال  قط  عرب ه  فق  ل
اب  أنه آسرى بلغ فلما األرن المهر يقطعها ال آخية لك أخيت - واهللا - قد زيد ه،  بعث  بالب ده  إلي م  وسجنه،  فقي زل  فل  ي
ه  الفيلة أرجل تحت ألقاه وقيل هلك حتى السجن في ى  فوطئت ك  مات  حت ل  وذل دة،  اإلسالم  قبي ه  وغضبت  بم  العرب  ل

  " قار ذي وقعة سبب قتله فكان حينئذ،

  وهو بعده وأنشد

 الشاهد الحادي والستون

 طعاتق أن بالفتى الهوينى حبال  أوشكت الكريهة يغش لم المرء إذا

ان  سواء األخفش عند ويجوز سيبويه، عند يجز لم األول بلفظ يكن ولم ثانيًا أعيد إن االسم أن على  في  أم شعر  في  آ
 البيت آهذا غيره،

 النشناش أبي قول عند الحماسة، إعراب في جني ابن قال

 أقاربه عليه تعطف ولم سوامًا  يرح ولم سوامًا يسرح لم المرء إذا

 عقاربه تدب مولى ومن فقيرًا  حياته نم للفتى خير فللموت

 آقوله آخر، لفظ إلى جميعًا والمضمر المظهر عن فعدل له؛ خير فللموت يقول أن يجب آان
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 " البيت"  الكريهة يغش لم المرء إذا

ان  حيث  من  المضمر، عندهم أشبه قد قبله، المظهر للفظ المخالف المظهر هذا أن ذلك وسبب اً  آ  المظهر  للفظ  مخالف
 له المضمر خالف هقبل

د  المرء ذآره ألن"  به"  يقول أن الواجب وآان حشو؛"  بالفتى"  قوله"   العمدة"  في رشيق ابن وقال دم؛  ق  أن إال تق
 دقيق تخيل وهذا"   محتمل فإنه واألطنوزة، الزراية معنى بالفتى يريد

ه  تعب باب من غشية يقال اإلتيان،"   الغشيان"  و ة "  و أتيت ل  لحرب؛ ا"  الكريه ل  شدتها،  وقي ة  وقي ذا  النازل  هو  وه
ل  جمع "   الحبال"  و ودنت قاربت"   أوشكت"  و هنا المراد ى  حب ه  يتوصل  شيء  لكل  استعير  السبب،  بمعن ى  ب  إل
ي  الكلمات  في"  الجمهرة"  في دريد ابن وعدة والراحة؛ الرفق"   الهوينى"  و األمور من أمر  ال مصغرة  وردت الت
ال  والخفض  والسكون  قال غير، دة "  في  السمين،  ق اظ  عم ال "   الحف وينى  يمشي  فالن  يق ونى،  مصغر  وهو  اله  اله

اًال،  فيكون للمصاحبة الباء"  بالفتى"  و األفضل تأنيث آالفضلى األهون تأنيث والهونى ى  أو ح ق  عن  بمعن ا  فيتعل  بم
  " األسباب بهم وتقطعت"  تعالى قوله ومثله ظرف، ألنه وجاز بعدها،

اني  األسباب  بهم موصولة تقطعت أي للحال أحدها أوجه أربعة الباء في مينالس قال ة،  الث تهم  أي للتعدي  ألسباب  قطع
ا  يرجون  آانوا التي األسباب آفرهم بسبب تقطعت أي للسببية، الثالث فرقتهم أي الطرق، بهم تفرقت قولهم اة  به  النج

ل،  األصل  في  والسبب مجاز؛ وهي"  بينهم الموصالت األسباب عنهم تقطعت أي عن، بمعنى والرابع م  الحب ق  ث  أطل
 حبال ضمير وفاعله بتاءين، تتقطع أصله"  تقطعا"  و معنى أو آان عينًا شيء، إلى به يتوصل ما آل على

 وهي العريني، للكلحبة أبيات آخر البيت وهذا

 بلقعا ظهرك خلف ما ترآت فقد  طارق بن حزيم يا منها تنج فإن

 أجمعا المزادة ماء شربت وقد  أتيتم قد أن الحي منادي ونادى

 لنفزعا زرود من الكثيب نزلنا  فإنما ألجميها لكأس وقلت

 إصبعا حزيمة من جعلتني وقد  ظلعها العرادة إبقاء فأدرك

 مضيعا إال للمعصي أمر وال  اللوى بمنعرج أمري أمرتكم

 " البيت"    الكريهة يغش لم المر إذا

ات  هذه وسبب ة الك"  أن األبي ان "  لحب ازالً  آ زرود  ن ي  أرض وهي  - ب ك  بن ن  مال ة،  اب ي  من  وهو  حنظل وع  بن  - يرب
ك،  بني على تغلب بنو فأغارت ان  مال ة  رئيسهم  وآ ن  حزيم م،  فاستاق  طارق،  ب أتي  إبله ى  الصريخ  ف ي  إل وع  بن  يرب
 أخذه آان ما واسنتقذوا فهزموه أثره في فرآبوا

نج  إن"  فقوله ا  ت ى  راجع  الضمير  ،"  منه ر  إل ة  سف تح "  حزيم "  و الكلحب ة  الحاء  بف زاي  وآسر  المهمل ة  ال  المعجم
 حزيمة مرخم

 " الكامل"  وهو بأسره، يشهد جرير وشعر بانفالته، يشهد البيت وهذا

 عنوة علمتم قد حزيمة قدنا
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 فرسه ظلعت لما وأسره الكلحبة غير أدرآه بأن منه؛ مانع وال

ن  سعد بن مناة عبد بني أحد وهو الضبي، جبلة نب أنيف أحدهما اثنان فيه اختصم أسر ولما قيل ان  ضبة،  ب  أنيف  وآ
ن  الحارث إلى فاختصما السليطي حناءة بن أسيد وثانيهما أحد قومه من معه وليس يربوع بني في نازًال يومئذ راد  ب  ق
 بذلك فرضيا اإلبل من مائة عنده ألسيد وأن ألنيف، ناصيته جز أن فحكم

 ضبة بن سعد بن بكر بن مناة عيد بني من وأمه يربوع بن رياح بن ريحمي بني من قراد بن والحارث

 فعلوا عليها ألنهم أصحابها، به يراد وإنما وآذا، آذا فعلت الخيل أن تذآر ما آثيرًا العرب ،"  إلخ ترآت فقد"  وقوله
ك  تدع فلم وغنمته، تهحوي آنت وما مالك استبيح وقد بنفسك؛ إال تفلت لم فرسي من حزيمة يا تنج إن يقول وأدرآوا  ل

 شيئًا الفرس هذه

د  الصريخ أتى يقول حزيمة، انفالت من يعتذر الكلحبة آأن"  إلخ الحي منادي ونادي"  وقوله  ملء  فرسي  شربت  وق
 ماء الحوض

ار  أنه علمت إذا العرب وخيل ا  يغ اً  وآانت  - عليه ا  - عطاش ا  فمنه روى،  وال الشراب  بعض  يشرب  م  ال وبعضها  ي
ة  الفرس  ضمير  شربت وفاعل عليها وحورب الماء شربت إذا تلقى التي الشدة من جربت قد لما البتة يشرب "  وجمل

 الحال هذه في أتيتم أي حال،"  شربت قد

ة،  بنت  آأس "  البيت  لكأس وقلت"  وقوله ل  الكلحب ه؛  وقي ق  ال والعرب  جاريت ا  تث ا  إال بخيله ائها  بأوالده ه  ونس  وقول
ذا  في زلنان ما يقول لنغيث؛ أي لنفزعا، ا  استغاث  من  لنغيث  إال الموضع  ه زع  بن ى  األضداد،  من  والف ة  بمعن  اإلغاث

 واالستغاثة

ة،  فرس  اسم المهمالت والدال والراء العين بفتح"  العرادة"  و"   إلخ العرادة إبقاء فأدرك"  وقوله ى  آانت  الكلحب  أنث
ا  تعطي ال ما الخيل عتاق من إذ العدو، من الفرس تبقيه ما"   اإلبقاء"  و دها  م دو  من  عن ل  الع ه  تبقي  ب يئاً  من ى  ش  إل

اء  شربت  أنها يريد الحاجة وقت جريها، انقطاع عند بجري تأتي آانت إذا مبقية فرس يقال الحاجة؛ وقت ا  الم  فقطعه
 حزيمة ففاته إبقائها عن

اء"  وروى رادة أنق تح"  الع زة بف النون الهم ع وب و جم ر، نق و بالكس ل وه م آ خ، ذي عظ ي م ا يعن ى وصل ظلعه  إل
 فاعل"  الظلع"  و مفعول، وهو السريع، السير وهو وبالقاف، الهمزة بكسر"  العرادة إرقال"  أيضًا وروى عظامها

ا  يظلع ظلع يقال اليسير، العرج أي الغمز بمنزلة اإلبل في الظلوع األنباري ابن قال اً  بفتحهم ًا؛  ظلع  واليكون  وظلوع
 إصبع قدر إال وبينه بيني وما حزيمة فاتني قولي استعارة إال الحافر في الظلوع

ذا  الشارح وأورد اب  في  البيت  ه ى  اإلضافة  ب ه  أن عل ة  حذف  في ي  أي مضافات،  ثالث دار  ذا جعلتن افة  مق  إصبع  مس
ا  إصبع، مسافة ذا أي مضافين، تقدير واألولى در  آم ن  ق ام  اب ي "  في  هش إن  ؛"  اللبيب  مغن افة  ف ا  المس د،  معناه  البع
دار ة ال والمق ه حاج افة إلي ا والمس ة، وزنه ل أي مفعل و السوف مح م وه ان الش دليل وآ لك إذا ال رق س ة الط  القديم
 فيعلم واألبعار، األبوال رائحة التراب بشم يقصد وإنما جور؟ على أم هو قصد أعلى ليعلم فشمه ترابها أخذ المهجورة

 مسلوك أنه بذلك

ا  مضافين،  حذف  فيه قال"  قوسين قاب فكان"  تعالى قوله عند"  الكشاف"  صاحب أورده وآذلك ذا  في  آم  البيت  ه
 الحمل لصحة تأويل إلى يحتاج إصبع مسافة مقدار تقديره لكن

ى  ويفضي ينقطع حيث منقطعه أي الرمل، لوى هو بالقصر اللوى"  إلخ أمري أمرتكم" "  وقوله  ومنعرجه  الجدد؛  إل
 " الكامل"  اآلخر قال آما إياهم، أمره آان أين لمليع اللوى بمنعرج قال وإنما وانعطف منه انثنى حيث
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 العجرم بذات وضيعه فأبى  أمره عمرًا أخاك أمرت ولقد

اب  في أيضًا الشارح أورده سيبويه شواهد من البيت وهذا تثناء،  ب ى  االس تثنى  نصب  أن عل ه  في  المس ل  مثل ال  قلي  وق
م  قول يسقط وبهذا مضيعًا أمره للمعصي قال آأنه عامًا لكونه الحال ذي تنكير وجاز حال، مضيعًا الخليل  حيث  األعل
ى  مضيع نصب فيه الشاهد"  قال ر؛  من  الحال  عل رة  من  حال  وهو  األم ه  نك  تكون  أن الحال  أصل  ألن ضعف  وفي

  " للمعرفة

 ذآر ما عليه يرد فال النافية، ال خبر فإنه"  للمعصي"  قوله في المستقر الضمير من حاًال جعل إن أقول

  " نكرة من حال فهو تضييعه، حال في أمرًا إال التقدير للمضمر، حاًال يكون أن ويجوز"  نحاسال وقال

 منه حال ال للمضمر وصف ومضيعًا االستثناء، باب من التقدير هذا أقول

  " الموصوف موضع الصفة لوضع قبح وفيه مضيعًا أمرًا إال والتقدير االستثناء، على نصبه ويجوز"  األعلم وقال

 لقرينة يحذف ما آثيرًا الموصوف فإن قبح، ال ولأق

ر  في رفع ولو"  قال ثم المنقطع؟ في يكون ال التفريغ أقول"   منقطع االستثناء"  األنباري ابن وقال ذا  غي  الموضع  ه
  " ال ل خبرًا بجعله لجاز

 البغداديين مذهب على إال بالتنوين، للمعصي أمرًا وال يقال أن حينئذ يجب أقول

 أولها وروى الترتيب، هذا غير على األبيات هذه نوادره في زيد أبو وردأ وقد

 " البيت"  اللوى بمنعرج أمري أمرتهم

دها  الالم وسكون الكاف بفتح وهو الشاعر، لقب"  الكلحبة"  و ة  حاء  وبع اء  مهمل اه  موحدة  فب ة  في  ومعن  صوت  اللغ
ى  نسبه"  العريني"  و"   ضربه بالسيف وآلحبه"  "  القاموس"  في وزاد"   العباب"  في آذا ولهبها، النار  عرين  إل
ال  القريب  جده  وهو النسب؛ في تثبت فعيل في والياء المهملتين؛ الراء وآسر العين بفتح ه  ويق وعي "  ل  أيضاً "  اليرب
ة،  إلى نسبه آجهني عرينه إلى نسبه عرني الكلحبة وقولهم البعيد جده إلى نسبة ف؛  جهين إن  تحري ة  ف  بالتصغير  عربن
 نسبه من وليس بجيلة، من بطن

وع  بن ثعلبة بن عرين بن مناف عبد بن هبيرة اسمه اليربوعي الكلحبة"  "  والمختلف المؤتلف"  في اآلمدي قال  يرب
 القائل وهو وشاعر؛ وساداتها، تميم بني فرسان أحد تميم، بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن

 " البيت"  ألجميها لكأس فقلت

و  قال اوآذ د  أب وادره  في  زي رة  اسمه  ن ن  هبي د  ب اف،  عب د  عم  من ن  واق د "  ب ن  اهللا عب د "  اب اف  عب ه  من ال  ومثل ن  ق  اب
 مناف عبد بن هبيرة اسمه الكلحبة األنباري

ارس  آلحبة، بن هبيرة ويقال آلحبة، بن اهللا عبد اسمه آلحبة عبيد أبو قال"   العباب"  في الصاغاني وقال رادة،  ف  الع
ن  هبيرة اسمه أن ذلك من وأثبت حرير هاسم ويقال د  ب ن  اهللا عب د  ب اف  عب ى  من ال  نسبه  آخر  إل اموس  صاحب  وق  الق
رادة  فارس العرني عرين بن مناف عبد بن اهللا عبد بن هبيرة ولقب عرني، شاعر الكلحبة ا  فتأمل  الع ه  م  والظاهر  في

 قوله من ميفه آما األولى، الراء وفتح المهملة الحاء بضم وهو ابنه، حريرًا أن
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 غد أو العشية بالعلم ستأتيك  منية أخطأته حريرًا لعل

 المتفقد الفارس الحنظلي من  شماته بلي إحدى له تقول

 " الوافر"  وقال رجع، ظبي قرن له يقال موضع في صار"  إذا"  حتى فسار الشام، ملوك بعض أراد آان فإنه

 زور شمائلهن على وهن  ظبي قرن من ظعائني رددت

يهم  فأغار  قضاعة،  بن الحاف بن عمرو بن بلي في فجاور و  عل ن  جشم  بن ي  من  بكر  ب ب؛  بن ل  تغل ي  مع  فقات  هو  بل
 جراحته من فمات ابنه وجرح ردها؛ حتى أموالهم، جشم بنو أخذ وقد وابنه،

 " البسيط"  نوادره في زيد أبو رواه آأسًا؛ جاريته يخاطب الكلحبة شعر ومن

 مال وذا صعلوآًا السماحة على  خلقي غالني إني ويلك آأس يا

 عمال الدهر عليك الرشاء عبد  برم حافظ راع بين تخيرني

 مكسال للذات المال مستغرق  خالئقه مشمول أروع وبين

 بأمثال سووا وإن ليسوا والقوم  نائبة نابتك إن ذينك فأي

 منصوب فهو جرى، قد ذآره ألن"  اختاري"  أضمر علي أبو قال بالرفع فأي حاتم أبو قال

 عليه يرد أخوه وقال

 أاللكا إال الظليل يعظ وما  والغنى الفقر ما جربت قد تك ألم

 مالكا إضاعة أمست ترى فكيف  معيشة لكل وإفسادًا عقوقًا

 ألغاها لمفعولين، المتعدية ترى علي أبو وقال بالنصب"  إضاعة"  حاتم أبو قال

 " تتمة "

 وقال قافيته يروغ الرصاء، بن شبيب الشاهد البيت أخذ قد

 فأشتما علي يثنى أن مواطن  فساءني للفرار حصين دعاني

 يهدما أن حوضه عن الفتى يذود  وإنما نفسك، نج لحصن فقلت

 أتقدما أن مثل حياة لنفسي  أجد فلم الحياة أستبقي تأخرت

 وألجما بالجواد نادى ريع إذا  فارس األسنة أطراف سيكفيك

 تجذما أن بالفتى الهوينى حبال  كتأوش الكريهة يغش لم المرء إذا
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ه  وتجذم  فانجذم المعجمة والذال بالجيم"  جذمه"  و"   القاموس"  في ه  قطع ر  ومثل يأتي  الشعراء  من  آثي  شاء  إن وس
 آثيرة نظائر له تعالى اهللا

ن  وهو  عيالن بن قيس إلى نسبته وتنتهي يزيد اسمه وأبوه شبيب أم هي"  البرصاء"  و ة  اب ل  خال ن  عقي ة عل ب  وآل  ف
ة  الدولة شعراء من وآانا قومه في سيدًا شريفًا آان منهما ا  األموي ة  وترجمته ال  ،"  األغاني "  في  طويل "  صاحبها  ق
  " منه ويعجب اللقاء، عند النفس بذل في البرصاء، بن لشبيب األبيات بهذه يتمثل مروان بن الملك عبد آان

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثاني والستون

 أجمع الدهر عندك فؤادي فإن  سواآم بأرض جثماني يك فإن

ا "  أجمع"  قبل ليس أنه الداللة ووجه"   عندك"  وهو الظرف إلى الظرف متعلق من انتقل الضمير أن على  يصح  م
ل أن ه، يحم م أن إال علي ذي والضمير إن اس ي ال دهر؛ الظرف ف م وال دهر إن فاس ي منصوبان، وال ه فبق ى حمل  عل

دار  في زيد نحو في الحال تقديم امتناع أحدهما بدليلين المختار، هو هذا"  هشام ابن قال عندك في المضمر ًا،  ال  جالس
 ولقوله يمتنع لم الفعل العامل آان ولو

 أجمع الدهر عندك فؤادي فإن

داً  يكون أن يصح وال عامله؛ في إال يستتر ال والضمير الظرف، في المستتر الضمير فأآد  مع  محذوف  لضمير  توآي
  " زال قد للمحل الطالب ألن باالبتداء، الرفع من محله على إن السم وال متنافيان؛ والحذف التوآيد ألن االستقرار،

 اإلضافة،  على سواآم بأرض يروى"  القالي علي أبي نوادر شرح في البكري عبيد أبو قال"  سواآم بأرض"  وقوله
ام  المضاف  حذف ف أرضكم  سوى  بأرض يريد سواآم بأرض ويروى بين؛ وهذا ه  المضاف  وأق ه  إلي ه "  مقام "  وقول
ال  فكيف  قلت  فإن المرأة خطاب فإنه الكاف، بكسر"  عندك د  قلت  ؟"  سواآم "  ق رأة  تخاطب  ق  جماعة  بخطاب  الم
  " امكثوا ألهله فقال"  تعالى قوله ومنه سترها، في مبالغة الذآور

 قبله وما بثينة تهبمحبوب فيها يتغزل معمر بن لجميل قصيدة من البيت وهذا

 يتضرع خاشعًا إليكم فأمسى  قتلته فيمن اهللا تتقين أال

 وبعده

 تشفع النفس لها ظلت هجرها على  وأجتري أسلو حين هذا قلت إذا

 تقطع عليك حرى آبد له  عاشق قتل في اهللا تتقين أال

 مولع بالشوق الدار غريب وآل  بأدآارآم مولع مشوق غريب

 أتخشع ال الدهر لريب وآنت  موجعًا الدهر أحدث مما فأصبحت

 وتمنع تعطي أنت منها، مودة  ال وأعطني إليها حببني رب، فيا

 بعده وقال عزة، لكثير البيت أن حيان أبي تذآرة في ورأيت
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 وتنزع تتوق نفسي لها فظلت  ذآرتها أسلو حين هذا قلت إذا

 قدمناه ما والصواب

ه  اسم وفي الكلبي ابن قال آذا معمر، بن اهللا عبد بن جميل هو"  جميل"  و ه  فمن  أبي ره  خالف  فوق "  في  اآلمدي  ذآ
 وآانت  المشهورين  العرب  عشاق  أحد  وهو  عمرو  أبا ويكنى عذرة من وهما بثينة وصاحبته"   والمختلف المؤتلف
 جميل يقول ولها الملك؛ عبد أم تكنى بثينة

 صليني أو صرمك وبيني  اصرميني الملك عبد أم يا

ر  عذرة في والعشق والجمال اهللا عبد بن معمر بن جميل إنه أيضًا ويقال ل  وعشق  آثي ة  جمي  صغير،  غالم  وهو  بثين
رد  خطبها آبر فلما ا،  ف ال  عنه ا  فق ان  الشعر؛  فيه ا  وآ ه  يأتيه ا  - وتأتي رى  وادي ومنزلهم ه  فجمع  - الق ا  ل اً  قومه  جمع

 وقال فاستخفى بثينة، فحذرته ليأخذوه،

 قتلي على مزمعون وآل غيارى  مآله بثنة دون ألفًا أن ولو

 رجلي قطعوا ولو ليل، سرى وإما  مجاهرًا نهارًا إما لحاولتها،

ة  على وهو - الحكم بن مروان عليه فاستعدوا قومها وهجا ل  من  المدين ة  قب ذر  - معاوي يقطعن  فن انه  ل  بجذام  فلحق  لس
 فقال

 لسانيا قاطع أو دمي من مقيد  أنه بالغيب مروان عن أتاني

 المثانيا لهن رفعنا نحن إذا  مذهب األرض وفي منجاة عيشال ففي

 بلده إلى انصرف ثم مروان، عزل أن إلى هناك فأقام

 فيها شعره ومن

 ويزيد حبها ينمي اليوم إلى  يزل فلم وليدًا منها الهوى علقت

 جديد وهو الدهر بذاك فباد  نوالها بانتظار عمري وأفنيت

 يبيد يبيد فيما حبها الو  طالبًا جئت بما مردود أنا فال

 قوله له ويستجاد

 قبلي قاتله حب من بكى قتيًال  رأيتما هل عشتما فيما خليلي

 غيره شعر لها يعرف وال بثينة، وقالت

 حينها حان وال حانت ما الدهر من  لساعة جميل عن سلوي وإن

 ولينها الحياة بأساء مت إذا  معمر بن جميل يا علينا سواء

 قتيبة البن الشعراء طبقات من ملخص ذآرناه وما جدًا، طويلة"  األغاني"  في جميل وترجمة
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ذا  أحدهم جميل اسمه ممن ثالثة"  والمختلف المؤتلف"  في اآلمدي وذآر اني  ه ل  والث ن  جمي ى  ب زاري  المعل  وهو  الف
 " الوافر"  شعره ومن فارس، شاعر

 الحياء ذهب إذا الدنيا وال  خير العيش في ما وأبيك فال

  األسدي سيدان بن جميل لثالثوا

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثالث والستون

 السالم اهللا ورحمة عليك  عرق ذات من نخلة يا أال

ه،  البيت  في تقدم لما دليل  قبل ه  العطف  ب إن  علي ه  ف ة "  قول ى  عطف "  اهللا ورحم "  عليك "  في  المستكن  الضمير  عل
ه  واستتر  عليك  إلى ضميره ونقل حصل فحذف عليك، حصل مالسال التقدير في ألنه ،"  السالم"  إلى الراجع و  في  ول
 عليه المعطوف بدون العطف لزم الضمير مع محذوفًا الفعل آان

دأ  عن تأخر إذا الضمير يتحمل إنما الظرف بأن خروف ابن قول سقط البيت وبهذا ال  المبت ن  ق ام  اب ي  في  هش "  المغن
ى  حمله األولى إن البيت هذا في جني ابن ولقول إلطالقهم مخالف خروف ابن قول ى  العطف  عل  الظرف  ضمير  عل
د  عليه المعطوف على المعطوف تقديم على ال ه  اعترض  ق أخرى،  ضرورة  من  تخلص  بأن  عدم  مع  العطف  وهو  ب

ه  الضمير بعدم يعترض ولم الفصل، وروده  أسهل  الفصل  عدم  أن وجواب ر،  في  ل دم،  سواء  برجل  آمررت  النث  والع
  " قياس إنه قيل حتى

ا ة نسب وإنم ى األولوي ن إل ي اب ه جن ًا - ذهب ألن ره تبع ي - لغي واو حرف ف ن ال ي م ى المغن ه إل ن أن اب م دم ب  تق
 الواو خصائص من وأنه عليه، المعطوف على المعطوف

ا ه وم دماميني زعم ي ال أن"   االختصاص"  ف ال السعد ب ي ق اح شرح"  ف ديم إن"  المفت ائز المعطوف تق  بشرط ج
واو،  خمسة  حروف  أحد  العاطف وآون العامل، على التقديم دموع الضرورة، اء،  ال م،  والف ه  وصرح  وال، وأو، وث  ب
 المعطوف فقدم اهللا، ورحمة السالم عليك أراد أنه األخفش مذهب"   الجمل أبيات شرح"  في السيد ابن قال المحققون
الم ألن ضرورة؛ ده الس ل عن ك فاع زم وال علي ذا يل يبويه ه الم ألن س ده الس دأ، عن ك مبت ره، وعلي ة خب  اهللا ورحم
 المستر الضمير على معطوف

 " الوافر"  هكذا البيت هذا أماليه في ثعلب وأنشد

 السالم شاعكم الظل برود  عرق ذات من نخلة يا أال

اب  في  الجمل صاحب وأنشده فيه شاهد ال وعليه تبعكم،"   شاعكم " داء  ب ال  الن ة "  و اللخمي  ق ادى "   نخل  منكر  من
 منادى عنده"  نخلة"  و معينة مقصودة آانت وإن منصوبة إال تكون فال تؤنث نكرة آل أن األعلم وحكى الشاهد هوو

ه  معهد ألنه النخلة على وسلم بالحجاز موضع"   عرق ذات"  و قال نصبها نونها لما ولكن مقصود ه  أحباب  مع  وملعب
 إليها الحنين من وتكثر هاعلي فتسلم سكانها مقام المنازل تقيم العرب ألن أترابه؛

 " الخفيف"  الشاعر قال

 األحباب منازل عندي ذل،  العا يعلم لو األحباب، وآمثل
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ي  ابن اقتصر األخير هذا وعلى وأقاربها أهلها من وخوفًا يشهرها، لئال بالنخلة محبوبته عن آنى يكون أن ويحتمل  أب
ر  عن  آنايتهم وغيرتهم العرب نخوة ومن قال الكناية، باب في"  التحبير تحرير"  في اإلصبع البيض؛  النساء  حرائ  ب

 القيس امرؤ وقال ،"  مكنون بيض آأنهن"  سبحانه فقال بذلك العزيز القرآن جاء وقد

 معجل غير بها لهو من تمتعت  خباؤها يرام ال خدر وبيضة

 " الوافر"  العرب بعض قول الكناية مليح ومن

 السالم اهللا ةورحم عليك  عرق ذات من نخلة يا أال

 الكرام تكرهه ذاك من هنًا  فخبروني عنك الناس سألت

 الحرام يخالطه لم هو إذا  بأس اهللا أحل بما وليس

ا  الرفث  عن وبالهناة بالنخلة، امرأة عن آنى الشاعر هذا فإن اة  فأم ادة  فمن  الهن ة  العرب  ع ا  الكناي ل  عن  به ك،  مث  ذل
  " وغريبها الكناية ظريف فمن المرأة عن بالنخلة الكناية وأما

 أعلم واهللا لألحوص هو وقيل قائله، يعرف ال الشاهد بيت وغيرهم الجمل أبيات شراح وقال

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الرابع والستون

 المجالس وسط إياي تهددآم  جندل بن سلمى أبناء بني أحقًا

تفهام؛ اال على العتماده"  حقًا"  قوله أعني الظرف فاعل"  تهددآم"  أن على دير  س ددآم  حق  أفي  والتق اي؟  ته ا  إي  آم
 اآلخر قال

 هائم بك مغرم أني الحق أفي

ه  المضارعة،  من والزمان الفعل بين لما األصل في مصدر وهو ظرفًا وقوعه وجاز ى  وآأن ة  الوقت  حذف  عل  وإقام
 قح وقت أفي تقديره فكأن النجم، خفوق وقت أي النجم، خفوق أتيتك قالوا آما مقامه، المصدر

 ظني أآبر وفي حق، في يريدون مقيم؛ إنك ظني وأآبر ذاهب، إنك حقًا قالوا أماليه في الشجري ابن وقال

ه  حدث  اسم  وآل  بالظرف؛ أن رفع والكوفيين واألخفش سيبويه فمذهب مذهبان أن في ولك ع  ظرف  يتقدم د  يرتف  عن
ه  ذلك مثل وقد الفاعل، ارتفاع بالظرف سيبويه داً  بقول ل،  غ ال  ذاهب،  أنك  ًاوأحق  الرحي وه  ق ى  حمل  أنك  حق  أفي  عل
ق"  ذاهب ك والح ب أن ذهب"   ذاه ر والم ذهب اآلخ ل، م ك الخلي ه وذل ع أن م يرف دث اس داء الح ر باالبت ه ويخب  عن

د  ذلك حكى المتقدم بالظرف يبويه  عن ه  في  س ل  وزعم  قول دد  أن الخلي ا  الته ة  هاهن ل  بمنزل د  الرحي "  أن"  وأن غد  بع
 بمنزلته

ال ن وق ا اب ي مهش ي ف ب مغن دأ وصلتها أن اللبي ره؛ والظرف مبت ال خب رد وق ًا المب ذوفًا، لحق مصدر حق  وأن مح
 فاعل وصلتها
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ه  وسألت  مشكل، وهذا فقال إلخ، غد بعد الرحيل بمنزلة هنا التهدد أن الخليل قول النحاس استشكل وقد ا  عن  الحسن  أب
ول  ألنك  فقال اً  تق ددوا،  أن أحق ذا  تته اً  وآ ق،  أنك  أحق ال  منطل اً  ق ده  فحق ه  ظرف  عن ال  آأن ك؛  حق  أفي  ق ال  انطالق  ق

  " القرية واسأل"  مثل منطلق؟ أنك حق أزمن وحقيقته

 إن بعد ما يعمل أن ومحال تقدم؛ ثم حقًا، ذاهب إنك التقدير يكون ألنه هنا، إن آسر الخليل يجز لم يزيد بن محمد قال
دًا؛  ضربت حقًا نحو لتأخيروا التقديم فيه جاز فيها العامل آان ولو قبلها فيما اً  يجوز  وال زي د  حق دار،  في  زي ذلك  ال  فل

ى  العامل  ألن جاز  ذاهب،  أنك  أحقًا قلت وإن"   في"  تقدير إلى اضطر ال  معن ا  وسمعت  النحاس  ق ول  الحسن  أب  يق
ذا  أراد في حذف على سيبويه قول إال فيه يصح أجد فلم"  أحقًا"  في نظرت رد  به ى  ال ه  الجرمي  عل ال  فإن ذا  في  ق  ه
م  الظرف  ألن ظرف؛  أنه من سيبويه قاله ما على يكون وال والتأخير، التقديم على هو ونحوه البيت  مصدراً  يجيء  ل
ي  أبو قال متقدم عليه الجملة لداللة ينتصب ما أن جهة من قبيح قاله الذي وهذا هذا غير في ذآرة  في  عل ذا  الت يس  ه  ل

ولهم  ارجخ  أنه شك ذي غير قال سيبويه أن على بالحسن، ر  وق ه  شك،  ذي غي ة  في ى  دالل اً  نصب  جواز  عل ى  حق  عل
 الظرف معنى في حقًا أن فلوال معناه؛ وفي حقًا بمنزلة شك ذي غير آان حيث تقديمه أجاز إنما أنه ترى أال الظرف؛
دهم م عن تعملوا ل ديم يس ا تق ان م ي آ اه، ف ان إذا العامل إذ معن ى آ م معن دم ل ه يتق ه؛ علي وال معمول ة ًاحق أن فل  بمنزل
ك  ويؤآد معنى وهو فيه العامل على تقدم لما الظرف ولهم  أيضاً  ذل ر  ق ي  أآب ق،  أنك  ظن إجراؤهم  منطل اه  ف  مجرى  إي
ا  إذ الظرف،  مجرى أجري قد أيضًا حقًا أن على يدل الظرف اربي  آان ى  متق د  المعن ذه  الجرمي  أجري  وق ات  ه  األبي
ى  أو الفعل  على محمول المصدر بعد ما وأن المصدر، على محمولة أنها على سيبويه أنشدها التي ا  المصدر،  عل  فإم
د  ظاهر  وهو  ممتنع غير جائز أجازه الذي وهذا المصدر في العامل الفعل فيه يعمل أن وإما المصدر فيه يعمل أن  وق

  " منه يمتنع ولم ذلك فأجاز الفعل؟ على محموًال يكون أن تنكر ما فقلت عنه بكر أبا سألت آنت

دآم "  وروي السين بفتح"  سلمى"  و بعده لما مضاف نادىم"  بني"  و دل "  وعي ددآم  ب  السين  بسكون "  وسط "  ته
 بين بمعنى ظرف

 بعده ما وهذا أربعة أبيات أول يعفر، بن لألسود البيت وهذا

 حابس ابن ورهط قعقاع رهط على  وعيدآم من نحوه جعلتم فهال

 األآايس مللكرا التراث فصار  أبيكم تراث منكم منعوا هم

 وناآس خاز بين ترآوآم وهم  طاميًا البحر ضفة أوردوآم وهم

ا  مثله أي"   نحوه " ددتموني  م ه  ه ايس "  و ب يس،  جمع "   األآ ة  وهي  الكياسة  ومن  أآ الفتح "  الضفة "  و الظراف  ب
ا  من"   طاميًا"  و والبئر والنهر البحر جانب والكسر اء  طم واً  يطمو  الم اً  ويطمي  طم و  طمي ع  إذا طام  فه  ومأل  ارتف
 رأسه المطأطئ"   الناآس"  و وهان ذل إذا خزيًا؛ يخزى بالكسر خزي من"   خاز"  و المهملة بالطاء وهو النهر،

 أسد  شذاذ  من جمع البراجم، من حنظلة ابن عمرو بني أخا جعل أبا أن"   األغاني"  في آما األبيات هذه في والسبب
ى  شديداً  قتاًال وقاتلوهم بهم فنذروا ثعلبة، بن اهللا يمت بن الحارث بني فغزوا وغيرهم؛ وتميم م؛  فضوا  حت  فلحق  جمعه
 بن شمر بن وحرير يعفر، بن األسود بن جراح فيهم نهشل بني من جماعة ثعلبة بن اهللا تيم بن الحارث بني من رجل
ن  سلمى بن حرير ابنا والحارث وعمرو جندل، ابن حارثة بن صهيب بن ورافع جندل، بن زهير بن هزان دل؛  اب  جن
 فنظر نواصيهم، ليجز فنزل نعم قالوا العطش من لكم خير وأنا قتالكم، أعجبني فقد طلقاء يا إلي هلم الحارثي لهم فقال
ه  يقال - األرض في فرس أجود هو فإذا فرسه إلى األسود بن جراح ا  فوثب  - العصماء  ل ا "  ورآضها "  فرآبه  ونج
ا  فهرب  أمره أباه جراح أتى فلما خفراء عليه لك نحن نعم، قالوا هذا؟ أتعرفون معه بقوا للذين الحارثي فقال عليها  به
ر  رجع  فلما - العصماء لها يقال وآان - أبطن ثالثة فابتطنها سعد بني في ليون  النف ى  النهش ومهم  إل الوا  ق ا  ق راء  إن  خف

اء  جرول  بنو وآان - لها الخفيران نحن ورافع حرير وقال فأوعدوه، لنأخذنها فواهللا العصماء، فارس ي  حلف  سلمى  بن
ة  بني على جندل ابن ن  حارث دل  ب ه  - جن ى  فأعان ك  عل ن  التيجان  ذل ج  ب ن  بل ن  جرول  ب لفقال  اب ن  األسود  نهش ر  ب  يعف

 يهجوه
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 ورافع حرير سلمى بني خفيرا  به ابتعثا الذي أخشى ولم أتاني

 نافع ذلك أن لو وأهلكتهم  غنيمة يوم آل خيبوني هم

 الشرط حروف في الكتاب آخر في األبيات بقية مع هذا شرح تعالى اهللا شاء إن وسيأتي

م  يردها أو الفرس عن يقلعون ال أنهم األسود رأى فلما قال ا،  أحلفه وا  عليه م  فحلف راء  أنه ا،  خف رد  له يهم  الفرس  ف  عل
 األسود فقال يأخذوها أن فيها فأوعدوه ذلك بعد األمهار أظهر ثم صاحبها؛ إلى الفرس فردوا أمهارها، وأمسك

 األربعة األبيات جندل بن سلمى أبناء بني أحقًا

ن  حنظلة بن مالك بن دارم بن نهشل بن جندل بن األسود عبد بن يعفر ابن هو"  األسود"  و ك  ب ن  مال د  ب اة  زي ن  من  ب
 تميم

ن  والنمر  السعدي والمخبل زهير بن خداش مع الثانية الطبقة في سالم بن محمد وجعله السيوطي قال ه  ولب ت ب  وآنيت
ان  الجراح  أبو ه  يهجو  ممن  وآ ه  قوم يمن "  والمختلف  المؤتلف "  في  اآلمدي  وترجم ال  باألعشى،  لقب  ف نهم  فق  وم

 المشهور الشاعر دارم، بن نهشل بن جندل بن حارثة بن األسود بن يعفر بن األسود وهو نهشل بن أعشى

و  ءاليا بفتح قلته إذا الشاعر يعفر بن األسود" "  الصحاح"  وفي ه  تصرفه  ل ل  ألن ل  مث ال  يقت ونس  وق ة  سمعت  ي  رؤب
  " الفعل شبه عنه زال قد ألنه ينصرف وهذا - أيضًا الفاء وبضم أي - الياء بضم يعفر بن أسود يقول

 " الكامل"  أولها التي المشهورة القصيدة وله بمكثر ليس الجاهلية شعراء من فصيح مقدم شاعر وهو

 وسادي لدي محتضر مواله  رقادي أحس وما الخلي نام

اك  تشرح هشام البن المغني في شواهد أبيات وفيها الى،  اهللا شاء  إن هن ار  من  وهي  تع ا  العرب،  أشعار  مخت  وحكمه
 مأثورة

 موضع إلى ذهب إن يقاد فكان بصره، آف أسن ولما المنذر بن النعمان ينادم وآان

 جوده على عاتبته وقد مهأل يقول حطائط، شعر ومن شاعران حطائط وأخوه"  الجراح"  وابنه

 مخلدا بخيًال أو ترين ما أرى  لعلني هزًال مات جوادًا أريني

 عدا غبه تحمدي ربًا المال لي  يكن وال ربًا للمال أآن ذريني

  يتبددا أن قبل عرضي المال يقي  وقاية لعرضي مالي يكن ذريني

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الخامس والستون

 تحوونه نعم عام أآل

دير  أنه على ة "  بتق م  حواي ار  ليصح "  نع ين  اسم  عن  اإلخب ان،  باسم  الع إن  الزم ه  ف ام  أآل "  قول ى  منصوب "  ع  عل
دره  مضاف  تقدير فوجب"  نعم"  لقوله خبر موضع في الظرف ة "  المحقق  الشارح  وق دليل "  حواي ه؛  ب  وهو  تحوون
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م  إحراز "  الخالصة  شرح في لناظما ابن وقدره وملكته عليه واستوليت ضممته إذا أحويه الشيء حويت مصدر "   نع
ان  النحاس  وقال نعم تحصيل أو"  نعم أخذ"  خلف ابن وقدره"   نعم نهب"  هشام ابن وقدره رد  آ ذهب  المب ى  ي  أن إل
ال  الهالل الليلة تقول آما بالحدوث منصوبًا آل فيكون نعم حدوث عام أآل المعنى و  ق ه  ردًا الحسن  أب يس  علي نعم  ل  ال
 لكم تحوونه نعم قال آأنه محذوف والخبر االستقرار آل في العامل ولكن أشبه، وما الجمعة آيوم يكن، مل يحدث شيئًا

تقرار  آل  في  العامل  يكون  وآيف  الظرف في عامل ألنه ال اإلخبار، لصحة المضاف هذا قدر المبرد أقول  مع  االس
 فتأمل بلكم مقدرًا محذوفًا الخبر آون

در ب صاحب وق ذوف الل ل المح رد، مث ال المب ارحه ق ل"  ش ون أن يحتم راده يك ا المضاف أن م ذوف، هن  أي مح
ام،  آل  في  حصل  نعم أحدوث ام  آل  في  أحصل  أو ع م؛  حدوث  ع يم  المضاف  فحذف  نع ه  المضاف  وأق ه،  إلي  مقام
نعم  أن مراده يكون وأن مستمر غير حدثًا التقدير في العامل أو المبتدأ فيكون ام  لآ  في  وحدوثاً  تجدداً  نفسه  في  لل  ع
  " شهر آل في وحدوثًا تجددًا الهالل نفس في أن آما

يئاً  النعم ليس"  قوله في الحسن أبي على الرد األول شيئان آالمه من وفهم اني "   يحدث  ش اً  أن والث ين  ال نعم  أن يتع
 يكون  أن األحسن "  "  الشواهد  شرح "  في  هشام ابن قال ومثله الظرف فاعل يكون أن أيضًا يجوز بل مبتدأ، يكون
ى  ألجل  ألنه أيضًا، التقدير من فالبد هذا ومع خبر، وال مبتدأ فال العتماده بالظرف فاعًال نعم دأ؛  ألجل  ال المعن  المبت
  " الذوات ال األفعال هو باالستقرار له يحكم الذي إذ

ى  الكشاف صاحب أيضًا به واستشهد لنعم صفة"  تحوونه"  جملة أن على البيت هذا س وأورد ذ  عل ام  آيرت  في  األنع
 في المنصوب الضمير الشاعر ذآر آما مذآر، ألنه ،"  بطونه في مما نسقيكم لعبرة األنعام في لكم وإن"  تعالى قوله

ى  مفرد اسم"  النعم"  ألنه النعم إلى الراجع تحوونه ع،  بمعن ال  الجم راء  ق رد  هو  الف ث،  ال مف ال  يؤن ذا  يق م  ه  وارد نع
ه،  في مما قال ولهذا وتؤنث؛ تذآر األنعام وآذلك ثويؤن يذآر والنعم الهروي وقال ا  آخر  موضع  وفي  بطون  في  مم

ال  باإلبل مختص النعم موضع في الراغب قال بطونها ذلك  وتسميته  ق ل  لكون  ب دهم  اإلب ة  أعظم  عن م  نعم ال  ث  لكن  ق
ام  ال األنع ل يق ر  لإلب نم، والبق ال وال والغ ا يق ام  له ى أنع ا يكون حت ل  فيه ال إب ي وق ه ف الى ت قول ا"  ع اس يأآل مم  الن
 وغيرها اإلبل في عام هاهنا األنعام إن"   واألنعام

 " الرجز"  وبعده اإلنكاري لالستفهام والهمزة الهمزة، يدل بالجار"  عام آل في"  أيضًا وروي

 يحمونه فال نوآى أربابه  وتنتجونه قوم يلقحه

 تحسبونه األبناء أنعم  دونه طعانًا يالقون وال

 ترجونه لما تأيها أيهات

د  حوامل  وهي  فأخذتموها عليها أنتم أغرتم حملت فإذا النوق، على الفحولة يحملون يقول دآم  فتل ال  عن ح  يق  الفحل  ألق
ة ا إذا الناق اح"  و أحبله حاب"  اللق اء آس ل م ه، الفح اء وتنتجون اب، بت ال الخط تج يق ة ن ا الناق تولدوها، أي أهله  اس

 نتاجها حان بالهمزة الفرس وأنتجت

ي  وإذا وغيرها الغنم من البهائم وضع يشتمل اسم بالكسر النتاج"  "  المصباح"  صاحب قال ة  اإلنسان  ول اة  أو ناق  ش
ه  آالقابلة فاإلنسان ضرب، باب من نتجًا نتجها قيل تضع حتى ماخضًا د  يتلقى  ألن أنه؛  من  ويصلح  الول و  ش اتج،  فه  ن
ى  يتعدى أن الفعل في واألصل نتيجة والولد منتوجة، والبهيمة ولين  إل ال  مفع ا  فيق دًا،  نتجه ه  ول ى  ألن دها  بمعن داً  ول  ول
ام  الفاعل  فيحذف للمفعول الفعل ويبنى ه  األول المفعول  ويق ال  مقام ة  نتجت  ويق داً  الناق  حذف  ويجوز  وضعته  إذا ول

اني  المفعول م  اقتصاراً  الث ى  لفه ال  المعن اة  نتجت  فيق ة  ويجوز  الش اني  المفعول  إقام ام  الث  المفعول  وحذف  الفاعل  مق
د  نتج فيقال المعنى لفهم األول دت  أي السخلة  ونتجت  الول د  ول ال  وق ة  نتجت  يق دًا،  الناق اء  ول ى  للفاعل  بالبن ى  عل  معن
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 الفرس  وأنتجت قليلة لغة حمت، أيضًا هي ونتجت عنده، وضعت الحامل الرجل نتج السرقسطي قال حملت أو ولدت
  " نتوج فهي حملها استبان باأللف الحافر وذو

 برمته نقل ولهذا الكتاب، هذا غير في يوجد ال التفصيل وهذا

دبير؛  الضعيف األحمق وهو أنوك، جمع النون بفتح"  نوآى"  و وك  واالسم  الت تح،  بالضم  الن وك  والف رح  ن ة  آف  نواآ
وآى  والجمع  ومستنوك، أنوك وهو واستنوك، محرآة ونوآا وك  آسكرى  ن وج،  ون رأة  آه اء  وام وك  من  نوآ  أيضاً  ن

ي  آل"   األبناء"  و عليه اإلغارة أراد من يمنعون ال أي يحمونه، فال وقوله أنوك صادفه أنوآهو ن  سعد  بن د  ب  إال زي
ة "   أيهات"  و أيضًا بالخطاب وتحسبونه سعد بن آعب بني ه  هيهات  في  لغ ا  وقول ه،  لم  أي أيضًا،  بالخطاب  ترجون
 نحميه أن ينبغي ما حميناو منه فمنعناهم الناس في الفعل هذا لهم يدوم أن رجوا

اء  وهو  الالم، وتخفيف الكاف بضم وهو عظيمين يومين فيه للعرب فإن الثاني، الكالبي يوم في قيلت األبيات وهذه  م
 والبصرة الكوفة بين تميم لبني

ه  األغاني  وفي  المناقضات  شرح  في ما على اليوم هذا حديث من وآان ا  أن ع  لم ي  آسرى  أوق يم  ببن ك  - تم م  وذل  أنه
ك  عليهم تقطع أن أمنوا وقد القيظ، في وذلك الكالب، إلى فلجئوا لطيمته على أغاروا آانوا دل  الصحارى،  تل يهم  ف  عل
الوا  بعض إلى بعضهم فمشى مذحجًا ذلك بلغ - واألموال الذراري وبقي المقاتلة فقتلت المدان عبد ابن الحارث بنو  وق

ي  قبائل في الرسل بعثوا ثم تميم، بني اغتنموا ا  منال أمور  مذحج  فقالت  قضاعة،  من  وأحالفه اهن  الحارثي  للم ا  الك  م
 غزوهم عن بالكف فأشار ترى؟

د  مذحج رئيس فكان - ألفًا عشر اثنا ولفها مذحج من اجتمع أنه وزعموا ن  يغوث  عب اص،  ب يس  وق دان  ورئ  رجل  هم
يس  مشرح،  له يقال دة  ورئ راء  آن ن  الب يس  اب ن  ق ك  الحارث  ب أقبلوا  - المل ى  ف ي  إل يم  بن غ  تم ك  فبل اب،  سعداً  ذل  والرب

 فاستشاره صيفي بن أآثم إلى أشرافهم من ناس فانطلق

وا  أمرائكم، على الخالف أقلوا"  فقال رة  أن واعلم وا  الفشل،  من  الصياح  آث إن  تثبت ريقين  أحزم  ف رآين،  الف ا  ال  وربم
  " للويل أخفى فإنه الليل وادرعوا للحرب، وابرزوا ريثًا؛ تهب عجلة

يمن  أهل  وأقبل للحرب واستعدوا للغزو تهيؤوا أآثم عند من واانصرف فلما ي  في  ال د  أشرافهم  من  الحارث  بن ن  يزي  ب
ى  هوبر، بن ويزيد المأمور، ابن اليكسم بن ويزيد المخرم، بن ويزيد المدان، عبد انوا  إذا حت يمن  آ ا  وهي  - بت ين  م  ب

اع  بن مشمت له يقال يربوع بن رياح بن زيد بني من ورجل الكالب، من قريبًا نزلوا - تميم بني بالد إلى نجران  زنب
ا  بو، بن زهير له يقال سعد بني من رجل ومعه سعد، بني من له خال عند وهو له إبل في ال  المشمت  أبصرهم  فلم  ق

ر ك لزهي ل دون ن وتنحى اإلب ريقهم ع ى ط ى حت ذرهم، الحي أت دوا فأن وم فأع اروا وصبحوهم، للق ى فأغ نعم عل  ال
 " الرجز"  يقول اليمن أهل من رجل وجعل فأطردوه،

 أربابه غيبًا الكالب على  تنتابه نعم عام آل في

 فقال له، فرس على النعم في آان سعد بني من غالم فأجابه

 أربابه يلحقن قليل عما

 وروى

 أربابه سترى قليل عما

 غيابه ضمر جياد على  شبابه حازمًا القناة صلب
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ن  قيس سعد بني ورئيس السين، وتخفيف الجيم بكسر جساس، بن النعمان بابالر ورئيس - والرباب سعد بنو وأقبل  ب
 عاصم

 شراح وقال - القوم من دنا حين ضبة بني من رجل فقال - يومئذ الرئيس آان عاصم بن قيس أن على العلماء وأجمع
  - الحارثي يزيد بن حصين بن قيس هو سيبويه أبيات

 األبيات تحوونه نعم عام آل في

ل  في  فالتقوا والرباب سعد وتقدمت اس  أوائ م  الن وا  فل يهم،  يلتفت تقبلوا  إل نعم  واس ل  من  ال ه  قب وا  وجوه  يصرفونه  فجعل
 اليمن أهل وظن جساس، بن النعمان قتل النهار آخر آان إذا حتى يومهم، شديدًا قتاًال فاقتتلوا القوم واختلط بأرماحهم،

م  النعمان قتل حتى بكثير، ليسوا تميم بني أن ز  فل ك  دهمي اقتتلوا  جراءة؛  إال ذل ى  ف نهم  حجز  حت ل  بي ا  اللي  صبحوا  فلم
 تميم بن مناة زيد بن سعد بن آعب بن عمرو بن الحارث وهو - مقاعس آل يا عاصم بن قيس فنادى القتال على غدوا

 لت وحم منهم، انهزم من أول وآان فطرحه، يوئذ اللواء صاحب وآان الجرمي بن اهللا عبد بن وعلة الصوت فسمع -
 " الرجز"  يقول منهم رجل وجعل فهزموهم والرباب سعد عليهم

 الريان ويزيد حزن يزيد  اليزيدان يفلتكم ال قوم يا

 والديان به أعني مخرم

اد  بن حزن بن المخرم بن شريخ ابن هو"  مخرم " ن  زي ن  الحارث  ب ك  ب ن  مال ة  ب ن  ربيع ن  آعب  ب  وهو  الحارث  ب
 ببغداد المخرم صاحب

وا  فما األسرى يأخذ وجعل لكم الرجالة فإن فارسًا إال تقتلوا ال تميم، يال ينادي قيس وجعل ار  في  زال وم  آث ون  الق  يقتل
 قوله شرح عند المنادى باب في تعالى اهللا شاء إن عليه الكالم وسيأتي وقاص بن يغوث عبد أسروا حتى ويأسرون

 تالقيا ال أن نجران من نداماي  فبلغن عرضت إما راآبًا فيا

ه  يقال نهد بني من رجًال لحق فإنه وعلة وأما ن  سليط  ل ال  قتب  ب ه  فق ة  ل ي "  وعل إنني  خلفك  أردفن ل  أتخوف  ف "   القت
 أهله أتى لما وعلة فقال فقتلوه، النهدي سعد بنو وأدرآت عليها ورآب قربوسه عن فطرحه يردفه، أن فأبى

 جائر النحر ثغرة مني تطلع  مقاعسًا تدعوا الخيل سمعت لما

 قلبال يعني

 آاسر تيمن دون عقاب آأني  وتيرة فيه ليس نجاء نجوت

 عابر أمك الفل رداف وآيف  مردفي أنت هل للنهدي قلت وقد

 منهزم؟ فل وإنك تردفني آيف أمك، عبرت يقول العبرة من

 تدابر وجرم نهد في آان وقد  وبينه بيني والرحم أناشده

 وتباغض تقاطع أي

 أواصر تميم في لجرم سفلي  هوادة تميم في يرجوا يك فمن
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 قرابات أي

 الدوابر تجز إذ الكالب غداة  وخالتي أمي رجلي لكما فدى

  عراقيبهم يجزوا وأن القتل عن بالكف أمرهم اليمن في القتل قومه أآثر لما عاصم بن قيس أن وذلك

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السادس والستون

 أمامها جبرئيل إال

 وهو بيت من قطعة وهو

 أمامها جبرئيل إال الدهر يد  آتيبة من نلقى ماف شهدنا

ذا  نصبه؛  والراجح بمرجوحية، رفعه يجوز معرفة آان إذا خبرًا الواقع الظرف أن على اً  بالشعر  يختص  ال وه  خالف
 والكوفيين للجرمي

د  للكتيبة صفة والجملة خبره، بالرفع"  أمامها"  و مبتدأ"  جبرئيل"  و ذا  أورد وق ن  البيت  ه ام  اب  بانت  شرح  في  هش
 " البسيط"  قوله عند سعاد

 مذآرة علكوم وجناء غلباء

 بعض ألن اإلمام، رفع جواز على استشهدت وإنما مرفوعة، الشعر هذا قوافي"  قال ثم شهدنا بدل"  نصرنا"  وروى
  " يتصرف ال أنه فزعم فيه وهم العصريين

دة "  من"  و نلقى بقوله متعلق ظرف الدهر، مدى بمعنى"  الدهر يد"  وقوله ة "  و زائ ا "  و لنلقى  مفعول "  آتيب "  لن
 الجمع  وهو  الكتب  من مجتمعة، الجيش من طائفة"   الكتيبة"  و منه حاًال صار قدم فلما لكتيبة صفة األصل في آان
ى،  من  الفوقية وبالقاف بالنون"  نلقى"  و ال  اللق ه  يق اه  لقيت اب  من  ألق ًا،  تعب  ب ى  واألصل  لقي ول،  عل  ءشي  وآل  فع

تقبل  يئًا اس د صادفه  أو ش ه  فق ثالً  المجلس شهدت  من"  شهدنا"  و لقي المفعول  حضرته، إذا م  شهدنا أي محذوف، ف
 الماضية الحال لحكاية بالمستقبل وعبر آتيبة لقينا فما وسلم عليه اهللا صلى النبي عزوات

ن  إبراهيم إسحاق أبا إال ابتداء ذآره أرمن لم البيت وهذا د  أورده تفسيره،  في  الزجاج  السري  ب ه  عن الى  قول ل "  تع  ق
 بفتح جبرئيل اللغات فأجود به؛ يقرأ لم ما ومنها ببعضها، قرئ قد لغات اسمه في جبريل قال"  لجبريل عدوًا آان من

ل  يمينه عن جبرئيل"  الصور صاحب في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يروى الذي ألن والهمز، الجيم  عن  وميكائي
  " يساره

 ويقال الهمزة؛ وإثبات الياء بحذف جبرئل ويقال وآسرها؛ الجيم بفتح جبريل ويقال الحديث أصحاب ضبطه ذيال هذا
 الشاعر قال المصحف خالف ألنه القرآن في يجوز ال وهذا بالنون، جبرين

 " البيت"  آتيبة من لنا نلقى فما شهدنا

 " الوافر"  الشاعر قال جبريل، شعر في ءجا وقد القراء، من آثير عليه وما الحديث في ما لفظ على وهذا
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 آفاء له ليس القدس وروح  فينا اهللا رسول وجبريل

 هو  وجبر إيل، إلى أضيف جبر هو يقال اسم وجبرئيل قال"  العباب"  في الصاغاني بينهما وقد البيتين قائل يبين ولم
 األنصاري مالك بن لكعب األخفش وأنشد زهم بغير وجبرييل آجبرعيل، جبرئيل لغات وفيه تعالى اهللا هو وإيل العبد

 " البيت"  آتيبة من لنا نلقى فما شهدنا

 ثابت بن لحسان وأنشد آحزقيل جبريل ويقال

 " البيت"  فينا اهللا رسول وجبريل

 اللغات بقية ذآر ثم

ن  ،"  سعاد بانت شرح"  في هشام ابن ونسبة ذا  تفسيره  في  عادل  واب ى  البيت  ه ر  حسان  إل ر  هألن  صحيحة،  غي  غي
 ديوانه في موجود

ك  بن آعب"  و ه  اهللا صلى  اهللا رسول  شعراء  أحد  هو "  مال لم  علي ذين  وس انوا  ال ردون  آ ه  األذى ي ان  عن  مجوداً  وآ
ه،  وعرف  الشعر،  أمر  الجاهلية في عليه غلب قد مطبوعًا م  ب لم  ث ة  وشهد  أس م  - العقب دراً  يشهد  ل ا  والمشاهد  - ب  آله
ى "  فيهم اهللا قال الذين األنصار الثالثة أحد وهو بدرًا شهد إنه يلق وقد عنها تخلف فإنه تبوك حاشا ة  وعل ذين  الثالث  ال
وا  ى  خلف يهم  ضاقت  حت ة "   األرض عل اني  اآلي ن  هالل  والثالث  والث ة،  ب رارة  أمي ن  وم ع،  ب وا  الربي  غزوة  عن  تخلف
 شأنهم في المتلو القرآن ونزل لهم، وغفر وعذرهم عليهم اهللا فتاب تبوك،

 سنة وسبعين سبع ابن وهو وخمسين ثالث سنة وقيل خمسين، سنة معاوية مدة في مالك بن بآع وتوفي

 فجرح  ألمته؛ وسلم عليه اهللا صلى النبي ولبس صفراء، وآانت وسلم، عليه اهللا صلى النبي ألمة أحد يوم آعب ولبس
 " الكامل"  آعب قال ولما جرحًا عشر أحد آعب

 الغالب مغالب نفليغلب  ربها تغالب آي سخينة جاءت

ا  اهللا شكرك لقد"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ى  آعب  ي ك  عل ذا  قول ه "  ه داً  حسان  أشعار  ول ازي  في  ج  المغ
 االستيعاب في آذا وغيرها؛

 بدر يوم قاله مما سيرته في هشام ابن له وأورد

 عليمها باألمور شيء وأخبر  دارها نأي في غسان أتى هل أال

 وحليمها جهالها معًا معد  عداوة قسي عن رمتنا قد بأن

 زعيمها أتانا إذا الجنان رجاء  غيره نرج لم اهللا عبدنا ألنا

 أرومها هذبتها صدق وأعراق  عزة إرث قومه في له نبي

 آليمها يرجى ال لقاء أسود  آأننا فالتقينا وسرنا فساروا

 عظيمها لؤي من سوء لمنخر  مكرنا في هوى حتى ضربناهم
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 وصميمها حلفها علينا سواء  صوارم ببيض ناهمودس فولوا

ام  والسخينة"   الصحاح"  في قال قريش، لقب وسخينة"   نفيته"  نسخة وفي دقيق  من  يتخذ  طع  في  العصيدة  دون ال
   " بها تعير قريش وآانت المال، وعجف السعر وغالء الدهر شدة في السخينة يأآلون وإنما الحساء وفوق الرقة

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السابع والستون

 يتتلع ال النجم خلف ضرباء  ال رابئ مقعد والعيوق فوردن

 العيوق وهو عين، اسم عن خبرًا وقع منصوب ظرف"  مقعد"  أن على

ه،  اختصاصه  مع  الظرفية على المقعد نصب على س به واستشهد بيهاً  ب ه  تش ان؛  ل د  ألن بالمك ان  الرابئ  مقع  من  مك
بيه  به أرادوا ألنهم ونحوه،"  الدار"  في يجز لم مثله في الفعل عمل المخصوصة؛وجاز األماآن ل،  التش أنهم  والمث  فك
د  وجعلوا اختصارًا فحذفوا الضرباء، من الرابئ قعود مكان الثريا من والعيوق قالوا اً  المقع ذلك؛  ظرف ع  وال ل دار  تق  ال

 األعلم قال آذا حكمهما اختلف فلذلك الموقع، هذا ونحوها

ة  في مختصًا آان وإن - ومقعد"  المرزوقي ماإلما وقال ائز  - األمكن ًا؛  يكون  أن ج ه  طرف ه  عن  النتقال ى  باب ى  إل  معن
ا  ظرفين، وجعال إليه منقوالن القابلة ومقعد اإلزار مقعد أن آما القرب، اط  أن وآم ا  من ى  نقال  الكلب  ومزجر  الثري  إل
  " ظرفين وجعال واإلهانة العبد معنى

ه  يراد واآلخر قرب، أو بعد من المنزلة تعيين به يراد أحدهما قسمين إلى ينقسم الباب هذا أن ماعل"  السيرافي وقال  ب
ه  يجوز  فإنه بعد أو قرب من المحل وذآر الموضع تعيين به يراد ذلك من آان ما فأما والقرب والبعد القرب تقدير  في

ول  عليه الباء تدخل أنه ذلك على ويدلك صبالن فيه واألآثر تشبيهًا؛ األول خبر على والرفع الظرف على النصب  فتق
ي  هو و - واحد بمعنى وفي والباء - بمنزلة استقر مني هو قال آأنه بمنزلة، مني هو  هو  أردت إذا الكلب  بمزجر  من

د  قريب  هو  قولك بمنزلة جعلته القابلة مقعد مني هو فقلت رفعت وإذا استقر، فالناصب نصبت فإذا مباعد مهان  آمقع
ذه  تكون  أن وجاز بعيد هو قلت فكأنك الثريا مناط مني هو قلت فإن ،القابلة ياء  ه ًا،  األش م  ظروف د  ألنه ا  اتسعوا  ق  فيم
و ن ه اآن م ن أخص األم ذه م وه ه ًا فجعل ولهم - ونصبوه ظرف ت آق ام، ذهب ت الش ت ودخل بيهًا - البي اآن تش  باألم

دام  آخلف  المحيطة ال  وق يبويه  ق ا  س ذا  يجوز  إنم ا  ه اً  لعرب ا تستعمله  فيم ذه  من  ظرف اآن،  ه اس  يجوز  وال األم  القي
  "عليها

 " الكامل"  مطلعها بيتًا، وستون اثنان عدتها أوالده، بها يرثي الهذلي ذؤيب ألبي مشهورة قصيدة من البيت وهذا

 يجزع من بمعتب ليس والدهر  تتوجع وريبها المنون أمن

 ومنها

 لعتق ال وعبرة الرقاد بعد  غصة وأعقبوني بني أودى

 مستتبع الحق أني وإخال  ناصب بعيش بعدهم فغبرت

 تدفع ال أقبلت المنية فإذا  عنهم أدافع بأن حرصت ولقد

 تنفع ال تميمة آل ألفيت  أظفارها أنشبت المنية وإذا
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 أتضعضع ال الدهر لريب أني  أريهم للشامتين وتجلدي

 تقنع قليل إلى ترد وإذا  رغبتها إذا راغبة والنفس

 أربع جدائد له السارة جون  حدثانه على يبقى ال والدهر

ى  على ى "  الحدثان "  و مع  بمعن ة  بمعن تح "  السراة "  و الحادث ى  السين  بف ر،  أعل "  و أعاله  شيء  آل  وسراة  الظه
 ألبان ال التي األتن"   الجدائد"  و الوحشي الحمار السراة بجون وأراد الحمرة؛ إلى المائل األسود الجيم بفتح"  الجون

 الجيم بفتح جدود واحدها اله

ى  يسلم ال الدهر فإن عيشي بموتهم فتكدر ببني أصبت إن ويقول نفسه يسلي أخذ ه  عل ر  نوائب ه  الظهر  أسود  عي ن  ل  أت
ا  انصرافها وفي اإلنس، يقاربها التي اآلفات من آثير عن تباعدها في الوحش أن والمعنى ألبانها خفت قد أربع  بطبعه

ده  مراصد  جل عن وحدسها ى  ر،ال ا  وعل ر  وحذارها  الشديد  نفاره د  الكثي ا  وبع تخلص  ليست  - الصياد  من  مراتعه  ت
 هالآها من البد بل الدهر، حوادث من بجهدها

 قال أن إلى بيتًا، عشرين في العيش بطيب وصفها البيت هذا وبعد

 " البيت"             مقعد والعيوق فوردن

د "  و الجوزاء  وقوف  الثريا حيال يطلع أحمر آوآب"   العيوق"  و تح "  المقع يم  بف ان  الم ود،  مك أتي  القع  مصدراً  وي
ع  وارتفع عال بمعنى منع، باب من ربأهم، من فاعل اسم اآلخر مهموز"  الرابئ"  و أيضًا أ  وأشرف،  ورف "  و آارتب
رهم  القداح من يخرج فيما لهم يرتبئ الميسر، قداح ضارب خلف يقعد الذي هو"  الضرباء رابئ ه،  فيخب دون و ب  يعتم
ريم  ضريب،  جمع"   الضرباء"  و طليعتهم وهو القوم ربيئة من مأخوذ وهو فيه؛ قوله على اء،  آك ذي  وهو  وآرم  ال

داح  يضرب ا،  الموآل  وهو  بالق ال  به ه  ويق نجم "  و أيضاً  الضارب  ل ا "   ال روى  الثري وق "  وي نظم  ف ي "  ال  نظم  يعن
ع،  يتقدم"  يتتلع"  و الجوزاء أخوذ  ويرتف ة  من  م ه  التلع ون "  فقول د  والعي ة  ،"  مقع ون  من  حال  اسمية  جمل  وردن، ن
ه  أي الضرباء، من الضرباء رابئ مقعد النجم من والعيوق الماء األتن وردت يقول دم  ال خلف ذا  يتق ا  وه  في  يكون  إنم
 عيوقال فترى ملوية آأنها اإلسحار عند المجرة ترى الصيف في ألنك النجم خلف قال وإنما اإلسحار عند الحر صميم
ه  الصيادون يكمن ولذلك الماء، الوحش ورود وقت هو إليه أشار الذي الوقت وهذا الثريا عن متخلفًا د  في  المشارع  عن

 ونواحيها

 خلف من والعيوق أراد آأنه منه؛ بدًال والثاني والعيوق، لقوله خبرًا األول وقع الظرف، على منصوبان وخلف ومقعد
ا  عليه يدل النجم، خلف قوله وهو البدل ألن خلف، من فحذف اء؛الضرب من الضرباء رابئ مقعد النجم  من  حذف  آم

 عليه يدل الكالم جملة ألن الضرباء

 فيكون  العكس  ويجوز عنه متخلف قريب النجم من والعيوق قال آأنه الحال، موضع في النجم خلف يكون أن ويجوز
نجم  خلف مستقر والعيوق قال آأنه ،الظرف فيه والعامل حاًال،"  مقعد"  و المبتدأ، خبر النجم خلف اً  ال ة  قريب "  وجمل
 حال بعد حال وإما خبر بعد خبر إما ،"  يتتلع ال

ة  الزمان ففي الثريا على متقدمًا مادام العيوق ألن التتلع اشترط إنما الضرير سعيد أبو قال ارد  من  بقي ارد  - األب  واألب
 الحر استحكم عنها استأخر فإذا قليل، شيء األبارد من يبق فقد معها العيوق استوى فإذا - النهار أطراف برد

 جميعًا لهنفأهلكها آمن الصياد أن أبيات، من هذا بعد فيما ذؤيب، أبو ذآر ثم

 معاوية بن مازن بني أخو آاهل، ابن صاهلة بن مخزوم بن زبيد بن محرث بن خالد بن خويلد اسمه"  ذؤيب أبو"  و
د  المكسورة  الراء بتشديد ومحرث مضر ابن إلياس بن مدرآة بن هذيل بن سعد بن تميم بن د  تصغير  وزبي  وهو  الزب

 مهملة براء وقيل العطية،



 192

انوا  الطاعون  أصابهم واحد، عام في خمسة بنون ذؤيب ألبي هلك وآان اجروا  وآ ى  ه ك  مصر  إل  زمن  في  هو  وهل
 إفريقية طريق في مات يالشيبان عمرو أبو وقال الزبير ابن ودفنه مصر، طريق في عنه اهللا رضي عثمان

ذيل  أشعر واإلسالموهو الجاهلية أدرك مخضرم فحل شاعر وهو ر  من  ه ة  غي د  مدافع ى  وف ي  عل ه  اهللا صلى  النب  علي
ه  وشهد عليه وصلى مسجى، وهو أدرآه بليلة، قدومه قبل وسلم عليه اهللا صلى النبي فمات موته مرض في وسلم  دفن
 وسلم عليه اهللا صلى

 فبت  حربًا، واستشعرت خيفة الحي أهل وأوجس عليل، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن لغناب قال نفسه عن وحكى
 " الكامل"  يقول الهاتف هتف السحر وقت آان إذا حتى طويلة بليلة

 اآلطام ومقعد النخيل بين  باإلسالم أناخ أجل خطب

 بالتسجام عليه الدموع تذري  فعيوننا محمد النبي قبض

ي  أن وعلمت  اإلسالم،  في يقع ذبحا به فتفاءلت الذابح، سعد إال أر فلم السماء إلى فنظرت زعًاف نومي من فوثبت  النب
 قبض قد وسلم عليه اهللا صلى

  تعالى اهللا شاء إن الكتاب هذا في أخبار له وسيأتي

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثامن والستون

 السيول درج هم

 وهو بيت من قطعة هو

 السيول درج هم أم رجالي  يعتريهم للمنية أنصب

 هم لقوله خبرًا وقع منصوب ظرف"  درجًا"  أن على

 قبله نظيره على الكالم وتقدم

 منهم فقد من لكثرة قومه به يبكي هرمة بن إلبراهيم البيت وهذا

  " وعذاب بنصب الشيطان مسني"  تعالى قوله ومنه أيضًا؛ والبالء والشر المنصوب، الشيء بالضم"  النصب"  و

ق،  بفتحتين والدرج يستقر حتى موضع إلى موضع من فينزل السيل به يمر الذي الموضع"   السيول درج"  و  الطري
 منه جاء الذي الطريق في أي يكسر،"  و"  أدراجه ورجع

ره؛ "  نصب"  و مبتدأ"  رجالي"  ف فاجترفتهم؟ السيل ممر في آانوا أم فأهلكتهم للمنية غرضًا آانوا قومي يقول  خب
 بهم تنزل أي المنية، من حال الفوقية وبالتاء لنصب، صفة التحتية بالياء"  يعتريهم جملةو

 بن عامر بن سلمة بن علي ابن - المهملة الراء وسكون الهاء بفتح - هرمة بن إبراهيم إسحاق أبو هو ،"  إبراهيم"  و
 هرمة
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  " قريش من نهمإ ويقال عيالن؛ قيس من الخلج، من هو"  الطبقات في قتيبة ابن قال

 بن نصر بني إلى انتقلوا ثم عدوان في وآانوا الخلج هم وقيس الحارث بن قيس إلى ينتهي نسبه أن"   األغاني"  وفي
تهم  عثمان تولى فلما نسبهم، فأنكر لهم ليفرض أتوه عمر استخلف فلما بكر؛ بن معاوية ي  في  أثب ن  الحارث  بن  فهر  ب
ل  عدوان؛  من عليه آانوا عما اختلجوا همألن الخلج؟ فسموا ديوانًا لهم وجعل م  وقي وا  ألنه ة  نزل  بطحان،  خلف  بالمدين
 خليج جمع خلج ثالثة السيل جاء إذا عليهم يدفع

ه  األصمعي عمه عن الرحمن عبد حدثني"  قتيبة ابن قال بشعرهم، يحتج الذين الشعراء آخر هرمة وابن ال  أن اقة  ق  س
  " أجمعين رأيتهم وقد مأرب، من حي الخضري، وحكم ورؤبة، هرمة، وابن ميادة، ابن الشعراء

ر  أبا ثم يزيد، بن الوليد مدح الدولتين، مخضرمي من وآان ان  المنصور  جعف اً  وآ ى  منقطع البيين  إل ان  الط ده  وآ  مول
 تقريبًا ومائة الخمسين بعد الرشيد خالفة في ووفاته سبعين، سنة

 " بالمتقار"  قوله منها لطيفة أشعار البيت آل في وله

 فاطمه بني أحب فإني  حبهم على أالم ومهما

 القائمة والسنة والدين ت  بالمحكما جاء من بنت بني

اد  وهو الخمر، في فجلده المدينة على زياد شرطة صاحب وأخذه بالشراب، مولعًا هرمة ابن وآان"  قتيبة ابن قال  زي
 العباس أبي والية في عليها واليًا وآان الحارثي، اهللا عبيد بن

ة  عامل إلى تكتب قال حاجتك سل وقال شعره فاستحسن فامتدحه إليه شخص المنصور ولي فلما  في  يحدني  ال المدين
 بابن أتاك من عامله إلى فكتب المؤمنين أمير يا فيه لي فاحتل قال ألعطله آنت وما اهللا، حدود من حد هذا قال الخمر
 نثماني هرمة ابن واجلد جلدة مائة فاجلده سكران هرمة

 طويلة"  األغاني"  في وترجمته بمائة ثمانين يشتري من فيقولون سكران، وهو به ون يمر الناس فكان

  وهو بعده، وأنشد

 الشاهد التاسع والستون

 قبًال وآنت الشراب لي فساغ

 وتتمته فنون نكر ولهذا معناه وال لفظه ينو ولم إليه المضاف فحذف ،"  هذا قبل"  أصله أن على

 الحميم لماءا بنقطة أغص

 وهي الصعق بن ليزيد خمسة أبيات آخر وهذا

 للمليم المالمة وعاقبة  حريث أبا لديك أبلغ أال

 والقصيم القصيبة بأذواد  وسعيي معاقبتي ترى فكيف

 والمقيم المخالف على تكر  يوم آل قلوصي برحت وما



 194

 تميم وبني عامر قبائل  فيكم أوقعت إذ الليل فنمت

 الحميم الماء بنقطة أغص  قبًال توآن الشراب لي وساغ

و  " ة"   حريث أب ع آني ن الربي اد  ب يم"  و العبسي زي ى  إذا الرجل أالم من"   المل ا أت الم بم ه ي ة"  و علي "   المعاقب
ا  اإلبل من والذود النوبة وهي بالضم العقبة من المناوبة، ين  م ثالث  ب ى  ال ا  واحد  ال العشر،  إل ا،  من  له ر  لفظه  والكثي

 من "   المخالف "  و موضعان  الصاد وآسر القاف بفتح"  القصيم"  و القصبة مصغر لفظ على"   القصيبة"  و أذود
ى  وساغ"  وقوله للغزو الرجال تذهب حيت الحي في المقيمون وهم الخلوف، ى  معطوف  ،"  آخره  إل ه  عل  فنمت  قول
اء،"  فساغ "  وروي أ وهو  بالف يم"  و خط اء "   الحم ار، الم يس الح راد  ول ا بم ة؛ أورده وإنم  األضداد من هو  للقافي
ارد  الماء على يطلق اب  من  وساغ  أيضاً  الب ال  ب ه  سهل  إذا ق ق؛  في  مدخل ه "   أسغته "  و الحل ائغًا،  جعلت  ويتعدى  س
"   أغص "  و المائعات  من يشرب ما"   الشراب"  و أبحته إذا وسوغته الشيء فعل ساغ قيل هنا ومن لغة، في بنفسه

اب  ومن  تعب،  باب من غصصًا مبالطعا غصصت مضارع ل  ب ة؛  قت ا  والغصة  لغ ه  غص  م ام  من  اإلنسان  ب  أو طع
اء  شرق يقال بالماء، مخصوص ألنه الشرق، مكان مستعمل هنا وهو بالهمزة، ويتعدى التشبيه على غيظ ه  بالم  وبريق
 بإعجام والجرض لقهح في وقف إذا فرح، باب من العظم شجي يقال العظم، في يكون بالقصر والشجى يبلعهما لم إذا

 فرح، باب من وهو بالجهد، وحزن هم على ريقه يبتلع أن وهو بريقه، جرض يقال والحزن؛ الهم من يكون الطرفين،
 بفتحتين الجرض واالسم

 " البسيط"  بعضهم قول أحسن وما

 جرض بعد من شرق دونه من  معترض الحلق في شجى السؤال ذل

ان  بني بالد آانت قال عبيدة بوأ حكاه ما هو األبيات هذه في والسبب و  فرعت  مخصبة،  غطف ن  عامر  بن  صعصعة  ب
ع  فأغار  منها، ناحية ن  الربي اد  ب ى  العبسي  زي د  عل ن  يزي ان  الصعق  ب اس  آرش  في  وآ اعتهم  في  أي - الن م  - جم  فل

ر  بني سروح فاستفاء الربيع، يستطعه د  جعف ي  والوحي تفاء "  آالب  ابن يء  من  واس ة،  وهي  الف ا  أي الغنيم ه،  رده  مع
 " الوافر"  الربيع ذلك في فقال ،"  ترعى التي اإلبل والسرح سروحهم، فاستاق والمعنى

 والوحيدا لك جعفرًا فأنعى  يزيدا يا قومك أخطأت فإذ

ى فحرم ه عل د نفس ن يزي اء الطيب الصعق ب ى والنس ر حت ه؛ يغي ع علي ل فجم م شتى قبائ تاق أغار ث ًا فاس م، نعم  له
 األبيات هذه ذلك في يزيد فقال - العصافير لها يقال معروفة إبل وهي - المنذر بن النعمان عصافير وأصاب

 " الوافر"  والوحيد جعفرًا ذآر حين زياد بن الربيع على يرد أيضًا ريعة بن لبيد وقال

 اللسان خطل وال سفاهتهم  بغيض لبني بغافر لست

 المداني وال بالوفاء وليسوا  بعرضي سراتهم من سآخذ

 والطعان الحمالة وأصحاب  منا األحساب بقية فإن

 الدواني الزمع في تعد وأنت  نجد بياض منعن جراثيم

 " الوافر"  وقال الذبياني النابغة وأجابه

 األتان جحفلة الدرداء أبا  لبيدًا عني مبلغ من أال
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 اللسان خطل جاهل بمنطق  إلينا مطيته أزجى فقد

د  ،"  اللسان  خطل "  لبيد وقول انه  لطول  األخطل  وسمي  لسان ال طول  يري ال  لس اة  ويق ة  آانت  إذا خطالء،  ش  طويل
م  وإن عرضي  بسبب  أشرافهم  من سأنتقم أي ،"  إلخ بالوفاء وليسوا"  وقوله األشراف"   السراة"  و األذنين وا  ل  يوف
دانوه  وال بعرضي ة "  و ي الفتح "  الحمال ة  تحمل  ب ة  الدي راب  والجرثوم ه  المجتمع  الت ريح  تجمع  الشجر  ولأص  في  ال
 الشاة قوائم في زائدة هنة وهي بالتحريك، زمعة جمع"   الزمع"  و خلقة آأنه يصير حتى فيتلبد

 آلمة وهي الحمارة،"   األتان"  و المهملة على الجيم بتقديم وهو لبيدًا، قوله من بدل ،"  األتان جحفلة"  النابغة وقول
 ساق"   أزجى"  و ذم

 " تتمة "

 البيت اهذ رواية في المشهور

 الحميم بالماء أغص أآاد  قبًال وآنت الشراب لي فساغ

امر،  بن البكاء بن عبادة بن معاوية بن يعرب بن اهللا عبد قائله"  العيني قال ان  ع ه  وآ أر  ل ه  ث  انتهى "   فأنشده  فأدرآ
 والزمخشري الثعالبي ورواه

 الفرات بالماء أغص أآاد

 الكسائي عن تذآرته في حيان أبو رواه ما وآذلك آخر، شعر من ولعله

 المعين بالماء أغص أآاد

الرفع "  قبل وآنت"  عنه رواه لكنه وين  ب م  والتن ال  ث ال  ق راء  ق ذا  الف وين  ه ر  التن وين  نظي ادى  تن رد  المن ه  إذا المف  لحق
 " الرمل"  قال آما الشعر، ضرورة في التنوين

 األسل بأطراف المجد وارفعوا  قدموا قيس قيل إذ قدموا؛

 اآلخر قال آما النصب واألجود ضرورة؛ فنونه س،قي يا أراد

 طائر وقلبك إال تقعن وال  طيرة تستطيع آنت إن خالدًا فطر

رد  المنادى نصب من الفراء اختاره الذي وهذا"  حيان أبو قال ي  مذهب  هو  الضرورة  في  المف  وأصحابه؛  عمرو  أب
  " أقيس عمرو أبي ومذهب بهماوأصحا وسيبويه الخليل مذهب - منونًا رفعه وهو - األول والمذهب

 الضرائر  فإن النصب، وهو أصله إلى يرجع أن الضرورة في نون إذا والقياس مفعول، المنادى أن أقيس آونه ووجه
ا  أصولها  إلى األشياء ترجع ع  وأم ل  رف وين  مع  قب ه  التن ان  أصله  أن فوجه اً  آ ى  مبني ه  المضاف  لحذف  ضمة  عل  إلي
 المنادى العلم نآتنوي ضرورة فنون معناه، وإرادة

ن  عمرو  بن نفيل بن خويلد بن عمرو بن يزيد هو"  يزيد"  و ي  آالب  ب د  الكالب ال  وخويل ه  يق ال "  الصعق "  ل و  ق  أب
ه  الصعق  سمي إنما الصعق ابن الكلبي وابن عمرو اً  عمل  ألن وم  طعام اظ،  لق ح  فجاءت  بعك ار  ري بها  بغب ا،  فس  ولعنه
 فأحرقته صاعقة عليه اهللا فأرسل
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دة  اإلنسان يسمع أن الصعق دريد ابن وقال ذلك  فيصعق  الشديدة  اله ذهب  ل ه  وي ي  والصعق  عقل انهم،  أحد  الكالب  فرس
ه  رأسه  على ضربة ضربوه تميم بني ألن الصعق سمي ان  فأمت ذهب  صعق  الشديد  الصوت  سمع  إذا فك ه  ف  واهللا عقل
  أعلم

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السبعون

 وإدبار إقبال هي فإنما  ادآرت إذا حتى رتعت ما ترتع

ى  ذلك لزم إذا العين اسم عن خبرًا وقوعه يصح المعنى اسم أن على ك  المعن ين  لتل ى  الع ه  صار  حت ذا  هي  آأن  من  ه
 عدل زيد قبيل

 مبالغة العين نفس المعنى جعل وهو الظاهر، على بحمله عقليًا مجازًا آونه أحدها توجيهات ثالث وفيه

 مخلوق أي خلق زيد نحو في المفعول اسم وتأويل نحوه في اعلالف اسم تأويل في المصدر أن والثاني

 إقبال ذات أي محذوف مضاف تقدير على أنه والثالث

  " قائم وليلك صائم نهارك آقولك الكالم، سعة على مجازًا واإلدبار اإلقبال جعلتها"  سيبويه قال للخنساء البيت وهذا

 هو  المتقى  أن بدعوى مجازي، اإلسناد أن على"  اتقى من البر ولكن"  تعالى قوله عند الكشاف صاحب به واستشهد
 هذا غير يأبى الزجاج وآان البر من تجسد آأنه المؤمن بجعل البر، عين

ة،  في  المجاز  يكون  حتى معناها غير واإلدبار باإلقبال ترد"  لم"  القاهر عبد قال ا  الكلم ا  أن في  المجاز  وإنم  جعلته
 - مقامه إليه المضاف وإقامة مضاف حذف على أيضًا وليس واإلدبار اإلقبال من تجسمت آأنها وتدبر، تقبل ما لكثرة
ا  لو إذ - منه يذآرونه آانوا وإن د  قلن ا  أري ال  ذات هي  إنم ار  إقب دنا  وإدب ى  الشعر  أفس نا،  عل ا  أنفس ى  وخرجن  شيء  إل

ول، الم مغس امي وآ رذول، ع اغ ال م ه مس د ل ن عن و م ذوق صحيح ه ة، ال ابة والمعرف انيل نس ى لمع دير ومعن  تق
   "مراد أنه ال الذات، بلفظ يجاء أن حقه لكل لمبالغة تقصد ولم ظاهره على به جيء قد الكالم آان لو أنه فيه المضاف

 فعلها فإنما أراد"  هو فإنما"  روى أنه األعرابي ابن عن"  الخنساء ديوان شرح"  في األخفش وروى

 وقبله األخفش؛ رواية في بيتًا ثالثين على تنيف صخرًا أخاها بها ترثي لها قصيد من البيت وهذا

 أظآر التحنان على ساعدتها قد  به تطيف بو على عجول فما

 وبعده

 وتسجار تحنان هي وإنما  رتعت وإن أرض الدهر تسمن ال

 وإمرار إحالء وللدهر صخر،  فارقني يوم مني بأوجد يومًا

 حائل ولكن سقبة لألنثى يقال وال الناقة ولد من الذآر وهو"  سقب أم ام"  وروى الناقة به أراد الثكول،"   العجول "
راه،  ال وهي  تبنًا يخشى أمه، تلد حين مات إذا الناقة ولد والبوجلد دنى  ت ا  وي ه  فتشمه  منه در  وترأم ه  فت بن  علي "  و الل
 غيرها ولد على تعطف التي وهي ظئر، جمع"   األظآر"  و الحنين"   التحنان"  و وافقتها"   ساعتها
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دها،  تذآرت أي"  اذآرت"  و"   غفلت ما ترتع"  وروى ترعى ترآتها وأرتعتها رعت، إذا اإلبل"  رتعت"  يقال  ول
 ولدها أخذ بقرة وصف في أنه بعضهم عن خلف ابن وزعم اذتكرت وأصله

ل  ربتوط الحنين مدت فإذا ولدها، إثر في طربت إذا الناقة، حنت يقال إلخ، الدهر تسمن ال وقولها الجيم  سجرت  قي  ب
ا  أي أمر، وال أحلى ما يقال وحزن، سرور أي وإمرار، إحالل وللدهر وجدًا مني بأشد أي مني، بأوجد وقولها ى  م  أت
 مرة وال بحلوة

 القصيدة هذه ومن

 لنحار نشتوا إذا صخرًا وإن  وسيدنا لموالنا صخرًا وإن

 نار رأسه في علم آأنه  به الهداة لتأتم صخرًا وإن

 وروى هنا آما المولى قدم والسيد المولى اجتمع إذا قيل

 وسيدنا لحامينا صخرًا وإن

تاء،  في  النحر  ألن ،"  لنحار  نشتو إذا"  قالت وإنما ام  ألن الش ه  اإلطع ة  أشد  في ا  مؤن أتم "  وقوله داة  لت ه  اله  أي ،"  ب
ار  رأسه  وفي بالجبل، شبه مشرف، وآل الجبل،"   العلم"  و إمامًا األدالء تجعله ة  أشد  ن ة،  للدالل  في  وأشهر  والهداي
ه،  المعنى يتم ،"  علم آأنه"  قولها فإن بدونها المعنى يتم نكتة يفيد بما البيت ختم وهو"  إيغال"  وهذا الشرف  وهو  ب
ا  ثم ودان، قاص على أمره يخفى وال إليه يتوجه مشهورًا جبًال أخاها جعلت فإنها بالهداية، معروف هو بما للتشبيه  لم

ان  أن بعد فجعلته نار، رأسه في بقولها وأردفته بذلك تقنع لم المبالغة ادتأر اً  آ ه،  يشار  علم اً  إلي ة  معلم ه  بعالم  يعرف
 يراه من آل

 سليم بن بهثة بن القيس امرئ ابن خفاف بن عصية بن يقظة بن رياح بن الشريد بن عمرو بنت هي"  الخنساء"  و

 يكون ما وأآثر تماضر، للبياض قالوا قد خلف ابن قال المعجمة الضاد آسرو فوق المثناة التاء بضم تماضر، واسمها
 قليل ارتفاع مع الوجه عن األنف تأخر والخنس األخنس، مؤنث والخنساء لبياضها المضيرة اشتقت قيل ومنه للنساء،

 والتأنيث للعدل منصرف غير الخاء بضم أيضًا، خناس لها ويقال األرنبة في

دمت  عنها، اهللا رضي صحابية، وهي ى  ق ه  اهللا صلى  الرسول  عل لم  علي ا  مع  وس ي  من  قومه ليم  بن م  وأسلمت  س  معه
دها  ومن  شاعرًا، إلى الخنساء تلد ولم شاعر وآلهم الثالثة، إخوته أم وهي مرداس، بن العباس أم وهي و  ول  شجرة  أب

ا  العباس، إال الخنساء، جميعًا مرداس ولد أم الكلبي وقال السلمي ه  ليست  فإنه م  أم ذآر  ول ه  من  ي "  صاحب  وذآر  أم
 أمه الخنساء أن"  األغاني

 وسلم عليه اهللا صلى بيده ويومئ خناس، يا هيه ويقول ويستنشدها شعرها يعجبه وسلم عليه اهللا صلى النبي وآان

ا  إن اهللا، رسول يا فقال وحادثه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على حاتم بن عدي قدم ولما اس  أشعر  فين  خىوأس  الن
اس  أشعر  أما قال سمهم قال الناس، وأفرس الناس امرؤ  الن ن  القيسي  ف ا  حجر،  ب اس  أسخى  وأم اتم  الن ن  فح  - سعد  ب
 أما عدي، يا قلت آما ليس"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال يكرب معد بن فعمرو الناس أفرس وأما - أباه يعني
ه  اهللا صلى  نفسه  يعني - حمدفم الناس أسخى وأما عمرو، بنت فالخنساء الناس أشعر لم  علي ا  - وس اس  أفرس  وأم  الن
  " طالب أبي بن فعلي

 منها أشعر بعدها وال قبلها امرأة تكن لم أنه بالشعر العلم أهل واتفق

 " البسيط"  بقولها قال فضلتك؟ بم قيل الخنساء لوال أنا قال الناس؟ أشعر من لجرير وقيل
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 الراس واستؤصل ذنبًا الن أبقى  عجب به يفنى وما الزمان إن

 الناس يفسد ولكن يفسدان ال  اختالفهما طول في الجديدين إن

 وأجادت،  الشعر من فأآثرت صخر، أخوها ثم معاوية، أخوها قتل حتى والثالثة البيتين تقول أمرها أوائل في وآانت
اً  جواداً  حليمًا آان ألنه إليها أحبهما وآان ه  في  شريفاً  العشيرة،  في  محبوب ان  قوم ا  وآ دي  يأخذ  أبوه ه  بي  صخر  ابني

 بذلك العرب له فتعترف مضر خيري أبو أنا ويقول ومعاوية

ه  أبكي اليوم فأنا القتل، من لصخر أبكي آنت إسالمها بعد تقول وآانت عميت، حتى وتبكيه صخرًا ترثي زالت وما  ل
 النار من

ذا؟  ما لها فقالت شعر من صدار وعليها عنهما اهللا رضي عائشة على ودخلت واهللا  ه د  ف  اهللا صلى  اهللا رسول  مات  لق
ال  عليه صدارًا ألبس فلم وسلم عليه ه  إن ق ديثاً  ل ا  قالت  ح ي  زوجني  قالت  هو؟  وم يداً  أب ومي  سادات  من  س اً  ق  متالف

ر  وأعطانا ماله فقاسمناه فأتيناه صخر أخي إلى قلت خنساء؟ يا أين إلى لي وقال ماله فأنفذ معطاء، ى  النصفين،  خي  إل
 " الرجز"  فقال النصفين؟ خير تعطيهم حتى مالك تقاسمهم أن ترضى أما امرأته له فقالت الثة،الث

 خمارها قددت هلكت ولو  شرارها أمنحها ال واهللا

 صدارها شعر من واتخذت

 الصدار لبس إلى دعاني الذي فذاك
ة؛  بن أسد بني على وأغار جمعًا جمع أنه قتله حديث من وآان ه  خزيم ن  فطعن ة ربي اب ن  ع ور  ب  في  فأدخل  األسدي  ث
انوا  أهله، ومله مرضه وطال فأضناه عليه فاندمل الدرع من حلقًا جوفه ألوا  إذا فك ه  س ليمى  امرأت ه  س  هو  ال قالت  عن
ألوا  وإذا - عليه ذلك فيشق آالمها يسمع وصخر - فينعى ميت هو وال فيرجى حي ه  س ة  صالحاً  أصبح  قالت  أم  بنعم
 اهللا

ا  امرأته إلى عمد اإلفاقة بعض أفاق فلما ود  فعلقه ى  الفسطاط  بعم ل  ماتت  حت ل  وقي ال  ب اولني  ق  آيف  ألنظر  سيفي  ن
 يقول ذلك ففي السيف، يطق فلم وناولوه - قتلها وأراد - قوتي

 ومكاني مضجعي سليمى وملت  عيادتي تمل ما صخر أم أرى

 بالحدثان يغتر ومن عليك  جنازة أآون أن أخشى آنت وما

 والنزوان العير بين حيل وقد  أستطيعه لو الحزم بأمر أهم

 أذنان له آان من وأسمعت  نائمًا آان من نبهت لقد لعمري،

 سنان برأس يعسوب معرس  آأنها حياة من خير وللموت

 وهوان شقًا في إال عاش فال  حليلة بأم ساوى امرئ وأي

 سهلنف واتخذها أسد من سباها قد آان األسدية، بديلة ذلك قالت التي أن وقيل

 األول البيت مكان وأنشدوا
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 ومكاني مضجعي وملت فراقي  أوجست بديلة عرسي تلكم أال

 لرجونا قطعتها لو له قالوا واسترخت؛ الطعنة موضع في اللبد من قطعة نتأت وقد البالء عليه طال فلما عبيدة أبو قال
 ماتو نفسه من فيئس فقطعها، فيه أنا مما علي أهون الموت شأنكم، قال تبرأ، أن

 وهي  رجل بها فمر أهله؛ على ويقدمها يكرمها وآان ملته، قد وآانت وأوراك، آفل ذات آانت هذه امرأته أن وروي
ا  فقال قائمة اع  له ذا  أيب ل؟  ه ا  فقالت  الكف ل  عم ال  - يسمع  وصخر  - قلي ئن  فق دمنك  استطعت  ل امي  ألق م  أم ال  ث ا  ق  له

 المذآورة األبيات أنشد فعندها يقله ال وه فإذا إليه فدفعته يدي تقله هل أنظر السيف ناوليني

اء  معجم "  في ياقوت ذآر ة  في "  األدب ي  ترجم د  أب ن  الحسن  أحم د  ب د  العسكري  اهللا عب اه  وق  في  أيضاً  نحن  ترجمن
ه،  ويستميل ويكاتبه به االجتماع يود آان عباد بن الصاحب أن - والعشرين الثامن الشاهد ل  قلب ه  فيعت  بالشيخوخة  علي
 يتضمن آتابًا مكرم عسكر من قرب حين إليه وآتب الصوب ذلك إلى السلطان جذب في احتال منه يئس فلما والكبر،
 قوله ومنه ونثرًا، نظمًا علومًا

 الوخدان على نقوى فما ضعفنا  وقلتم تزوروا أن أبيتم ولما

 وعوان لنا بكر منزل على  نزورآم أرض بعد من أتيناآم

 جفان؟ بملء ال جفون بملء  لنزيلكم قوى من هل نسائلكم

 وهو نظمًا، النظم وعن نثرًا، النثر عن الجواب عليه فأملى تلميذًا أقعد الكتاب أحمد أبو قرأ فلما

 الرجفان من أعضائي تعوص  عزيمتي يثني ثم نهوضًا أروم

 وعناني به تشبيهي تعمد  آأنما الشريد ابن بيت فضمنت

 والنزوان رالعي بين حيل وقد  أستطيعه لو الحزم بأمر أهم

ًا،  موقعًا منه ووقعت استحسنها الصاحب بلغت فلما ال  عظيم و  وق ذا  أن عرفت  ل ع  المصراع  ه ذه  في  يق ة  ه م  القافي  ل
 لها أتعرض

 مسطورة هناك الحكاية وبقية

ا  القادسية  حرب  حضرت  الخنساء أن"   االستيعاب"  وفي ا  ومعه ة  بنوه م  فقالت  رجال  أربع ا  له ي  ي تم  بن لمتم  أن  أس
ا  واحد،  رجل  لبنو إنكم غيره إال إله ال الذي وواهللا مختارين؛ وهاجرتم طائعين، م  آم و  أنك رأة  بن ا  واحدة،  ام  خنت  م
واب  من  للمسلمين  اهللا أعد ما تعلمون وقد نسبكم غيرت وال حسبكم، هجنت وال خالكم، فضحت وال أباآم،  العظيم  الث
ول  لفانية؛ا الدار من خير الباقية الدار أن واعلموا الكافرين حرب في ا "  وجل  عز  اهللا يق ا  ي ذين  أيه وا  ال  اصبروا  آمن

  " تفلحون لعلكم اهللا واتقوا ورابطوا وصابروا

ه  على وباهللا مستبصرين، عدوآم قتال إلى فاغدوا غدًا أصبحتم فإذا ا  مستنصرين  أعدائ م  أضاء  فلم اآروا  الصبح  له  ب
اً  استشهدوا  حتى وافقاتل األراجيز؛ ينشدون واحد، بعد واحدًا فتقدموا مراآزهم ا  جميع ا  فلم ر  بلغه د  قالت  الخب  هللا الحم

ي  من وأرجو بقتلهم، شرفني الذي ي  أن رب م  يجمعن ه  مستقر  في  به ان  رحمت ه  اهللا رضي  عمر  فك ا  عن  أرزاق يعطيه
 الخنساء وماتت قبض حتى درهم، مائة منهم واحد لكل األربعة، أوالدها

 وهو بعده، وأنشد
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 الشاهد الحادي والسبعون

 شعري وشعري النجم ابن اأن

 بنفسه  المعروف  المشهور شعري هو اآلن شعري أي الشهرة، على الداللة هو إنما للمبتدأ الخبر مغايرة عدم أن على
 آخر شيء ال

ه  استشهد د  الكشاف  صاحب  ب ه  عن الى  قول ابقون "  تع ابقون  والس ى "   الس راد  أن عل ابقون  الم الهم  عرفت  من  الس  ح
 النجم أبي إيقاع وصح وفصاحته ببراعته وسمعت وصفه بلغك ما شعري أي شعري، عريش في آما وصفهم، وبلغك
رًا منه خب وع لتض فية، ن تهاره وص ال، واش ى بالكم ا والمعن ك أن روف ذل وف المع ال، الموص عري بالكم و وش  ه

 بالفصاحة الموصوف

 " الرجز"  وبعده العجلي، النجم ألبي أرجوزة من البيت وهذا

 الحر باقية آلمات من  يصدر أجن ما دري هللا

 قفر بأرض العفاريت مع  يسري وفؤادي عيني تنام

ال  اللبن، األصل في"  الدر " ه  أي دره هللا المدح  في  يق د  عمل اب  في  الشارح  شرحه  وق ز  ب ا  التميي د  ال بم ه  مزي  علي
 شاذ - المجنون في - أجنه ما وقوله"   الصحاح"  في قال الجنون، من تعجب صيغة هو ،"  صدري أجن ما"  وقوله
 تعليلية أو ابتدائية"  من"  و به، متعلق"  آلمات من"  و عليه يقاس ال

 السابع الشاهد في ترجمته تقدمت النجم وأبو

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثاني والسبعون

 هم هم الوجوه وأنكرت ترعفقلت ال خويلد يا وقالوا رفوني

 دمي ويطلبون نييطردون الذين هم أي قبله، البيت في تقدم لما

ع  الهذلي، خراش ألبي البيت وهذا ًا،  عشر  ستة  وهي  قصيدة،  مطل ا  ذآر  بيت ه  فيه ه  من  تفلت  في  صادفهم  حين  أعدائ
 منهم نجا حتى عدوه وسرعة له، آامنين الطريق

و  خرج "  قال األخفش عن"  الهذليين أشعار شرح"  في السكري روى دان  خراش  وأم خراش  أب ا،  بعض  يري  أهلهم
ذا  قالوا خزاعة رأتهما فلما خزاعة،ب فمرا و  ه ه  خراش  أب ا  فال  وامرأت ى  تهيجوهم دنوا  حت ا  ي ال  من و  فق  ألم خراش  أب

ى  فمضت  بكم مار وهو حاجة، يقضي آأنه تخلف فقولي سألوك فإن خراش م  إذا حت و  عل ا  خراش  أب د  أنه  جاوزت  ق
 عمك وبنو إخوتك قالوا أنتم؟ ممن فقال سالم،ال عليه فردوا فسلم وسطهم، في مر حتى رويدًا يمشي جاء وأمنهم الثنية
 بسنده"  األغاني"  وفي"  منهم ونجا ويرمونه، إليه ينظرون وجعلوا فأعجزهم إثره، على وعدوا فعدا به فهموا منهم،

ة  أريد إني ويحك خراش أم لزوجته فقال مكة، يريد هذيل، أهله من خرج الهذلي خراش أبا أن"  بعض  مك  الحاجة،  ل
ه،  وآمن بها فخرج تذآريني؟ أن فإياك بترات، يطلبونني الديل بني وإن ى  وخرجت  لحاجت  عطراً  لتشتري  السوق  إل
أبي  فقالت عليها فسلما الكعبة؟ ورب خراش أم لصاحبه أحدهما فقال الديل بني من فتيان بها فمر النساء تحتاجه وما  ب
 فجمع  العشية  رائحون  ونحن  ألحد، تذآراه فال معي خراش أبا فإن قالت هذيل أهلك من رجالن فقاال أنتما؟ من أنتما

ا  قالت  قتلتني لها قال إليهم نظر فلما طريقه، في وآمنوا جماعة الرجالن ة  ورب ذآرتك  م ين  إال الكعب ذيل  من  لفتي  ه
ا،  من  جماعة  وجمعا لي جلسا وقد الديل، بني من ولكنهما هذيل من هما ما واهللا فقال إذا  قومهم يهم  جزت  ف إنهم  عل  ف
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ريح  يسابق قعود على فكانت العصا عليه وضعي بعيرك فارآضي فأفوتهم، أستوحش لئال لك يعرضوا نل ا  ال ا  فلم  دن
ه  قليًال فوقف آساء على طريقه على تمرًا ووضعوا تلثموا وقد منهم يئاً  يصلح  آأن ازتهم  - ش  ووضعت  خراش  أم وج
  " القصيدة هذه ذلك في خراش أبو وقال حقوهيل ولم وسبقهم العدو، فوثب إليه، وتوثبوا - قعودها على العصا

 - سكنته  إذا الرجل  رفوت "   الفصيح  شرح "  في  والمرزوقي  ،"  الفاخر"  في سلمة بن المفضل قال"  رفوني"  و
 " الوافر"  الشاعر قال وافقته أي فالنًا رافيت ويقال قاال ثم - البيت هذا وأنشد

 يالما أن ويكره يرافيني  رويم أبا رأيت أن ولما

 للمتزوج دعى إذا والبنين، بالرفاء ومنه فبالهمز، رفئًا أرفؤه خرقه أصلحت إذا الثوب رفأت وأما

 صلى اهللا رسول ونهى - والبنين بالرفاء قولهم ومنه وااللتئام، االتفاق بالمد الرفاء للقالي"  والممدود المقصود"  وفي
 والبنين بالرفاء يقال أن وسلم عليه اهللا

اء  األصمعي  قال عبيدة أبو وقال ى  يكون  الرف ين  عل اق  من  يكون  معني اع،  وحسن  االتف ال  االجتم ه  ق  رفء أخذ  ومن
 قال والسكون، الهدو من الرفاء ويكون ويألم، بعض إلى بعضه فيضم يرفأ ألنه الثوب،

 " البيت"  خويلد يا وقالوا رفوني

ي  بيت  في األصمعي قال قال دريد بن بكر أبو وحدثني وني  ادأر خراش  أب الهمز  رفئ دليل  ب ى  وال ا  صحة  عل  روى م
ى  سكنته  إذا الرجل، رفأت ويقال الهمز آتاب في األصمعي قول بكر أبو ذلك  يسكن  حت أة  وآ وز،  المراف دليل  مهم  وال
 الرجل  ورافأني له، دعوت إذا ترفئة المملك ورفأت رفئًا، أرفؤه الثوب رفأت الهمز آتاب في زيد أبي قول ذلك على
 غير ال مهموزًا فجعله افأةمر البيع في

ن  قعنب  سمعت  طابع  أخبرني سعيد أبي ابن أخبرنا"  "  التصحيف آتاب"  في العسكري قال وآذلك  يسأل  محرز  ب
وني  قعنب  فقال ،"  البيت"  خويلد يا وقالوا رفوني الشاعر قول عن األصمعي اف،  رق ال  بالق ا  األصمعي  فق ى  م  معن
ا  التصحيف  ويفسر يصحف قال بالكالم رقوه قال رقوني؟ وني  هو  إنم اء،  رف وني  وأصله  بالف أت،  من  رفئ أزال  رف  ف
  " الشاعر الهمزة

ة  وخوف  روع يحصللك  ال أي للمفعول، بالبناء نهي"  ترع ال"  و الشاعر اسم"   خويلد"  و  من  حال  أنكرت  وجمل
 القول مقول"  هم وهم"  وجملة قد بتقدير قلت، ضمير

ن  قرد بني أحد مرة، بن خويلد هو"   الطبقات"  في قتيبة ابن قال"  خراش أبو"  و ن  عمرو  ب ة  ب ن  معاوي يم  ب ن  تم  ب
  " إسالمه وحسن آبير شيخ وهو أسلم وفتاآهم العرب فرسان أحد هذيل بن سعد

 حنين يوم آان إسالمه أن على يدل ما الذهبي تاريخ وفي

وا  أنهم قط خبر في يرد لم الذين المخضرمون وهم اإلصابة، من الثالث القسم في حجر ابن ذآره النبي  اجتمع  صلى  ب
 وسلم عليه اهللا

ل  فيسبق  رجليه على يعدو ممن وآان - الجاهلية في مكة خراش أبو دخل"  قال األصمعي عن"  األغاني"  وفي  الخي
رة  بن الوليد فرأى - ه  المغي د  فرسان  ل لهما  أن يري ة  في "  يرس ال "  الحلب ا  فق ي  تجعل  م بقتهما  إن ل ا  عدوًا؟  س  إن لق

  " فسبقهما لك فهما فعلت
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 هذه ولكن ماء، عندي أمسى ما فقال عليه فنزلوا حجاجًا اليمن من نفر خراش أبي على مر"  واألصمعي الكلبي وقال
ر  فإنه الماء فردوا وقربة، وشاة برمة د،  غي م  بعي اة  اطبخوا  ث ة  وذروا الش ة  البرم د  والقرب اء  عن امتنعوا  نأخذهما  الم  ف
ل  ثم فاستقى، الليل تحت الماء نحو وسعى القربة خراش أبو أخذف نبرح ال وقالوا ة  فنهشته  أقب ل  حي ى  مسرعاً  فأقب  حت
غ  دفنوه حتى فأقاموا الموت؛ في وجدوه أصبحوا فلما يأآلون؛ فباتوا أصابه بما يعلمهم ولم الماء أعطاهم ن  عمر  فبل  ب
اني  يضاف ال نأ ألمرت سنة تكون أن لوال واهللا فقال خبره عنه اهللا رضي الخطاب دها  يم م  بع ى  آتب  ث ه  إل  أن عامل
  " ديته فيغرمهم به نزلوا الذين النفر يأخذ

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثالث والسبعون

 األباعد الرجال أبناء بنوهن  وبناتنا أبنائنا، بنو بنونا

ى دأ أن عل ر المبت اويا إذا والخب ًا تس أخير يجوز وتخصيصًا تعريف دأ ت ان إذا المبت اكه آ ة ن ة قرين ى معنوي ين عل  تعي
ر  أن عرفت  فإنك المعنى، حيث من القرينة لوجود المبتدأ على هنا الخبر قدم فإنه المبتدأ، دة،  محط  هو  الخب ا  الفائ  فم
ا  بني أن المعنى إذ بنونا، قوله وهو الخبر، فهو ألجله الجملة تذآر الذي التشبيه فيه يكون ل  أبنائن ا،  مث ا  أن ال بنين  بنين
 أبنائنا يبن مثل

 عكس  على جاء وإنه تأخير، وال فيه تقديم ال البيت هذا إن يقال وقد"  "  الناظم ابن شواهد شرح"  في هشام ابن قال
 الرمة ذي آقول التشبيه

 قطعته العذارى آأوراك ورمل

ا  يستدل أن - الناظم ابن يعني - للشارح ينبغي فكان ده  أنشده  بم ول  من "  التسهيل  شرح "  في  وال ن  انحس  ق  ثابت  ب
 " البسيط"  عنه اهللا رضي

 وافيها بالجيران الناس وأغدر  أآرمها األحياء أألم قبيلة

 منه المراد انتهى"   العكس ال الناس، أغدر بأنه وافيها وعن األحياء، أألم بأنه أآرمها عن األخبار المراد إذ

دأ،  تأخير الكوفيون منع وقد ال  المبت ن  ق اري  اب ون  ذهب "   اإلنصاف "  في  األنب ى  الكوفي ه  إل ديم  يجوز  ال أن ر  تق  خب
د،  قائم نحو، فاألول جملة؛ أو آان مفردًا عليه، المبتدأ اني  زي وه  نحو  والث ائم  أب د  ق ه  البصريون  وأجازه  زي  في  لمجيئ
 فيه الكالم وأطال"   البيت أبنائنا بنو بنونا"  قوله النظم ومن ونثرًا، نظمًا العرب آالم

ى  النحاة به استشهد البيت وهذا"  العيني قال وغيرهم؛ النحاة آتب في شهرته مع قائله يعرفه ال البيت وهذا  جواز  عل
 الوصية،  في آذلك والفقهاء اآلباء، إلى االنتساب وأن الميراث، في األبناء أبناء دخول على والفرضيون الخبر، تقديم
  " ائلهق إلى عزاه منهم أحدًا أر ولم التشبيه في والبيان المعاني وأهل

 بن الفرزدق همام فراس أبو قائله البيت هذا قال أنه للخبيصي"  الكافية شواهد شرح"  في الكرماني شرح في ورأيت
 الحال بحقيقة أعلم واهللا ترجمه ثم غالب،

  وهو بعده، وأنشد
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 الشاهد الرابع والسبعون

 تمام أبي قول

 عواسل أيد اشتارته الجنى وأري  لعابه القاتالت األفاعي لعاب

 األفاعي لعاب مثل لعابه أي قبله البيت في تقدم لما

 الزيات الملك عبد بن محمد بها مدح تمام، ألبي قصيدة من القلم، وصف في عشرة أبيات أحد البيت وهذا

 القلم في قيل ما جميع من وأفخم أحسن وهي هذه، هي القلم وأبيات

 والمفاصل الكلى األمر من ينال  بشباته الذي األعلى القلم لك

 المحافل تلك للملك احتفلت لما  نجيها لوال الالء الخلوات له

 عواسل أيد اشتارته الجنى وأري  لعابه القاتالت األفاعي لعاب

 وابل والغرب الشرق في بآثاره  وقعها ولكن طل، ريقة له

 راجل وهو ناطقته إن وأعجم،  راآب وهو استنطقته إذا فصيح،

 حوافل وهي الفكر شعاب عليه  وأفرغت افاللط الخمس امتطى ما إذا

 الجحافل الخيام تقويض لنجواه  وقوضت الرماح أطراف أطاعته

 أسافل وهي القرطاس في أعاليه  وأقبلت الخلي الذهن استغزر إذا

 األنامل الثالث نواحيه ثالث  وسددت الخنصران رفدته وقد

 لناح وهو خطبه وسمينًا ضنى،  مرهف وهو شأنه جليًال رأيت

"   الكلى"  و"  األمر من يصاب"  أيضًا روى ،"  األمر من ينال"  وقوله شيء آل حد والقصر الشين بفتح"  الشبا "
ع ة جم وة، آلي اء وآل اء ج واو بالي ع"   المفاصل"  و وال و مفصل، جم ى وه ل ملتق ين، آ م أن أراد عظم ق القل  يطب

 الحسام مجالدة عنه يعجز ما بأقالم، الين فإنه األمور، مقاصد ينال وبه المحز، ويصادف المفصل

ه ه"  وقول وات ل خ الخل ي ،"  إل م أصحاب أن يعن م القل ل ه ورة أه ي السر وموضع المش م يخل وك له الس المل  المج
م للمشورة، ام يحصل وبه ك نظ ار"   النجي"  و المل اجي"  و المس ارة؛"  التن ه وأراد المس ير، ب إن المش  المشورة ف

 المجتمع وهو ومقعد، آمجلس محفل جمع والمحافل باألمور القيام حسن"  االحتفال"  و غالبًا سرًا تكون

اب"  و ا"   اللع ن يسيل م م م اتالت"  و الف فة صفة"   الق اعي، آاش ا لألف ويًال ذآره تح ،"  األري"  و ته زة بف  الهم
ة  جوف  في العسل من لزق ما الراء وسكون تح "  الجنى "  و الخلي يم  بف  للتخصيص؛  واإلضافة  سل، الع والقصر  الج

ى  والجنى العسل بمعنى األري جعلت وإن الطبيخ، من القدر بأسفل لزق ما بمعنى أيضًا يأتي األري فإن ا  آل  بمعن  م
 شوراً  العسل  فالن  شار يقال استخرجته،"   اشتارته"  و الصفة إلى الموصوف إضافة يلزم ونحوها، ثمرة من يجنى
د  جمع وأيد واستشاره أشاره لكوآذ استخرجه، إذا وشيارة وشيارا لة  جمع "   العواسل "  و ي  من  مستخرجة  أي عاس
ى  بالنسبة والثاني األعداء إلى بالنسبة األول والمصراع موضعه من العسل مشتار والعاسل العسل، اء،  إل ي  األولي  يعن
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ى  بالنسبة  قلمه لعاب أن ل،  سم  األعداء  إل ى  وبالنسبة  قات اء  إل فاء  األولي ه  عاجل  ش ه "  فقول دأ  ،"  لعاب "  و مؤخر  مبت
 فإن عليه، دل المعنى ألن الطرفين تعرف مع هذا وجاز الخبر، على معطوف"  أري"  و مقدم، خبر"  األفاعي لعاب
ه  هذا من وعلم التأثير في به مشبه القلم فلعاب األفاعي، لعاب هو إنما القاتل اللعاب يس  أن بيه  من  ل وب  التش إن  المقل  ف
اب م لع د القل به ق يئين ش ا بش ارين والعسل السم وهم ه وإن باعتب بيه من جعلت وب التش ان المقل ل، عطف من آ  الجم
 تكلف وفيه محذوف المعطوف في والخبر

ة "  طل ريقة له"  وقوله دأ،  ريق ه  والظرف  وصفه،  وطل  مبت ره  قبل ل "  و الضعيف،  المطر "   الطل "  و خب "  الواب
ا  إن القطر  الضخم  الشديد المطر الوبل وآذا م  من  يجري  م ر  القل ه  حقي ر،  ظاهر  في  تاف ه  ولكن  األم ر  ل ر  أث  عم  خي

 والمغرب المشارق

ل "  و الجبل في الطريق بكسرهما شعب جمع"   الشعاب"  و الخمس األصابع"  اللطاف الخمس"  ب وأراد "   الحواف
 وسال امتأل الوادي واحتفل اجتمع، وحفوًال حفًال وغيره اللبن حفل يقال حافلة؛ جمع

هوقو ه"  ل راف أطاعت خ أط و ،"  إل واب ه ه"  وروى"   إذا"  ج راف أطاعت ا أط ال ،"  وتقوضت القن  تقوضت يق
ويض  من  وأصله  انتقضت، إذا الصفوف اء  تق ر  من  نقضه  وهو  البن دم  غي ويض  السر  والنجوى  ه ويض  أي وتق  آتق
 الجيش فرآجع المهملة على الجيم بتقديم جحفل جمع وهو قوضت، فاعل"   الجحافل"  و الخيام

ذآي "  بدله وروى الخالي"   الخلي"  و القلم ضمير وفاعله غزيرًا وجده"   الذهن استغزر"  و د  أي"  ال ا  المتوق  وإنم
 الكتابة حين أسافل القلم أعالي تكون

 مفعول  اسم  وهو  حال،"  مرهف وهو"  وجملة جليًال فاعل"   شأنه"  و إذا جواب"   رأيت"  و أعانته"   رفدته"  و
ال  شفرتيه،  رققت إذا ونحوه السيف أرهفت من ه  أيضاً  ويق ًا،  رهفت و  رهف ز،  وضنى  ومرهوف  رهيف  فه  وهو  تميي

 ينحل الجسم نحل من"   ناحل"  و جليًال على معطوف وسمينًا مالزمًا مرضًا مرض إذا تعب، باب من ضني مصدر
 لغة تعب باب ومن سقم، نحوًال بفتحهما

ه  المحقق الشارح يورد ولم والخمسين الرابع الشاهد يف ترجمته مضت الطائي تمام وأبو ا  بيت اهدًا،  هن ا  ش  أورده وإنم
 قبله لما نظيرًا

د  جعفر أبو فهو القصيدة بهذه تمام أبو مدحه الذي"  الزيات ابن"  وأما ن  محم د  ب ك  عب ن  المل ان،  ب ابن  المعروف  أب  ب
 واللغة بالنحو عالمًا فاضًال األدب أهل من محمد آانو الزيت يجلب الدسكرة لها يقال قرية من أبان جده آان الزيات،

م  في يديه بين يحضرون وجلساؤه أصحابه آان المعتصم أيام في بغداد المازني قدم ولما إذا  النحو،  عل وا  ف ا  اختلف  فيم
ي  - الكاتب  الفتى هذا إلى ابعثوا المازني لهم يقول الشك فيه يقع د  يعن ن  محم د  ب ك  عب ألوه  - المل وا  فاس ه  واعرف  جواب

 بذلك شأنه فعال جوابه، يصوب وآان

ى  فورد المعتصم، وزير البصري عمار بن أحمد وآان الكتاب، جملة من أمره أول في وآان اب  المعتصم  عل  من  آت
ال  بعض  رأه  األعم وزير فق ه  ال إذا  علي اب في  ف ال ،"  الكأل "  ذآر  الكت ه  فق ا  المعتصم  ل ال  الكأل؟ م م  ال فق ال أعل  فق

اب  من بالباب من أبصروا قال ثم عامي؟ ووزير ميأ خليفة المعتصم د  فوجدوا  الكت ن  محم د  ب ك،  عب ال  المل ه  فق ا  ل  م
اً  آان فإن اإلطالق، على العشب هو فقال الكأل؟ و  رطب بس  وإذا الخال،  فه و  ي يم  في  وشرع  - الحشيش  فه واع  تقس  أن
 يده وبسط وحكمه فاستوزره فضله، المعتصم فعلم - النبات

 وبالغته خطه وصف في وأحسن الدالية بقصيدته البحتري ومدحه صائدبق تمام أبو ومدحه

 " السريع"  وقال بيتين فيه القاضي فعمل بيتًا، بتسعين اإليادي دؤاد أبي ابن القاضي هجا الزيات ابن وآان

 بيت في معناهن جمعك  سدى بيتًا تسعين من أحسن
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 الزيت وضر عنه تغسل  مطرة إلى الملك أحوج ما

 الجهم بن لعلي هما وقيل

 " المنسرح"  الزيات ابن فقال هارون، الواثق البنه وزر المعتصم وبعد

 مدفون لخير قبر خير من  وانصرفوا غيبوه إذا قلت قد

 " هارون"  بمثل إال مثلك  فقدت أمة اهللا يجبر لن

د ق وبع ل وزر الواث ان للمتوآ ن وآ ات اب دخل الزي ه ي ل علي ام المتوآ ق، المعتصم أي انف والواث ه ك ره يتجهم  ويحتق
 أمواله واستصفى عليه قبض واليته من يومًا أربعين وبعد المتوآل، عليه فحقد به، ويستهزئ

ه،  إلى المحدودة مساميره وأطراف حديد، من تنورًا اتخذ قد الزيات ابن وآان ة  وهي  داخل ل  قائم  المسال،  رؤوس مث
 له قال وإذا جسمه، في المسامير تدخل العقوبة حرارة من كتحر أو المعذب انقلب فكيفما وزارته أيام فيه يعذب وآان
ا  ارحمني أحد وزير،  أيه ول  ال ه  فيق ة  ل ة  في  خور  الرحم ا  الطبيع ه  فلم ه  أمر  المتوآل  اعتقل ور،  في  بإدخال ده  التن  وقي

 للناس يقول آان آما الطبيعة في خور الرحمة له فقال ارحمني المؤمنين أمير يا له فقال حديد من رطًال عشر بخمسة
ور  في  تعذيبه مدة وآانت ومائتين وثالثين ثالث سنة في ذلك وآان ين  التن اً  أربع ى  يوم ه  مات  أن إل اً  ووجد  في  مكتوب
 الكامل مجزوء"  التنور جانب في بالفحم

 إليه الصب يرشد  بنوم عهد له من

 عليه عيني دل  رحيمًا اهللا رحم

 عليه هنت من عين  ونامت عيني سهرت

 هوو بعده، وأنشد

 الشاهد الخامس والسبعون

 المزدحم في الكتيبة وليث  الهمام وابن القرم الملك إلى

رين  أحد  عطف يجوز أن على ى  الخب ا  اآلخر  عل ى  األوصاف  بعض  عطف  يجوز  آم ا  بعضها  عل ا  آم ال  هن ن  ق  اب
 القرم وهي األولى، الصفة على عطفا وقد للملك، وصفان الكتيبة وليث الهمام

هد ه واستش راء ب ي الف اني ف رآن مع اف وصاحب الق ًا الكش ذا أيض ر له ده األم ت وبع ن أورده بي اري اب ي األنب "  ف
 وهو"  اإلنصاف

 اللجم وذات الصليل بذات  األمور تغم حين الرأي وذا

 الشجاع والسيد الهمة، العظيم الملك"   الهمام"  و السيد القاف بفتح"  القرم"  و"   المدح على الرأي ذا نصب"  وقال
ة"  و خيالس يش،"   الكتيب ل الج ة وقي ل جماع ارت،"  أ"  إذا الخي ن غ ة م ى المائ ف إل زدحم"  و األل ل"   الم  مح

ة  به وأراد تضايقوا؛ أي وتزاحموا القوم ازدحم يقال االزدحام، م "  و المعرآ ه  شيء،  آل  ستر  األصل  في "  الغ  ومن
ه  والشمس،  الضوء  يستر  ألنه الغمام م  أيضاً  ومن ذي  الغ م  ال ه  ويغشيه  يستره  أي لقلب ا يغ ذات "  وقول  ،"  الصليل  ب
د  طنين له سمع صليًال يصل البيض صل يقال البيضة وهو بالرأي، متعلق راع  عن ل، "   اللجم  ذات"  و الق  وهو  الخي
 والرجال بالسالح يمدهم أنه أراد لجام جمع
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 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السادس والسبعون

 لديكم قتال ال القتال فأما

ديكم  قتال ال وجملة مبتدأ القتال فإن ضرورة،"  أما"  بعد الواقع المبتدأ خبر على الداخلة الفاء حذف نأ على ره،  ل  خب
 ميادة البن الكتاب بيت ومثله"   الفصول شرح"  في إياز ابن قاله ال اسم في الذي العموم والرابط

 صبرا فال عنها الصبر فأما سبيل  معمر أم إلى هل شعري ليت أال

ا  الصبر  أن وذلك زيد، الرجل نعم قولهم بمنزلة هو"   الحماسة إعراب"  في جني ابن الق  ال الصبر  بعض  في  عنه
داً  أن آما الجنس، من نفي ما جملة في البعض، وهو عنها الصبر فدخل أجمع للجنس نفي صبر فال وقوله جميعه؛  زي
 اآلخر البيت فأما الرجال بعض

 ضريرها شديدًا أعجازًا لكنو  لجعفر صدور ال الصدور فأما

 اآلخر قول وآذلك سواء، األول هو فالثاني

 " البيت"  لديكم قتال ال القتال فأما

 انتهى جنس وآالهما األول، هو فالثاني

 وعجزه صدر، المصراع وهذا

 المواآب عراض في سيرًا ولكن

يراً  تسيرون ولكنكم أي لكن، خبر وهو محذوف عامله مطلق مفعول"  سيرًا"  و محذوف، اسمها"  لكن "  ويجوز  س
 جمع  وهو  المحذوف،  بتسيرون  متعلق"  عراض في"  و سيرًا لكم ولكن أي محذوفًا والخبر لكن اسم سيرًا يكون أن

ل  مشاة، أو رآبانًا الجماعة"   المواآب"  و الناحية بمعنى معجمة، ضاد وآخره الراء وسكون العين بضم عرض  وقي
 وهو بيت، البيت هذا وقبل درجان في مشى وآوبًا يكب بوآ من للزينة، اإلبل رآاب

 المناآب عظام سوداء قمدون  وأنتم بالفرار قريشًا فضحتم

ل،  الدال وتشديد القاف بضم"  القمد"  و ل  الطوي ل  وقي د  من  الضخمه،  العنق  الطوي ين  القم ل  الطول،  وهو  بفتحت  وقي
ة  وقمدة قمداء واألنثى وقمد، أقمد والوصف طول في العنق ضخامة ه  أراد"  السودان "  و وقمداني  جمع  األشراف،  ب
 السيادة من تفضيل أفعل أسود، جمع وهو سود

ي  قديمًا بهما هجا مما هما"   األغاني"  صاحب وقال خلف ابن قال آذا المخزومي، خالد بن للحارث والبيتان  أسد  بن
 شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن

 مخزوم بن عمرو بن اهللا عبد بن المغيرة بن هشام بن لعاصا بن خالد ابن هو"  الحارث"  و

 " البسيط"  يقول الذي وهو الشعر، آثير شاعرًا الحارث آان قريش أنساب في بكار بن الزبير قال

 قمن منزل منا فاألقحوانة  منزلنا أين عنا يسأل آان من
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 الزمن بنا ينبو وال الوشاة خوف  يكدره ال غضًا العيش نلبس إذ

ة  على استعمله يزيد وآان هشام ابن بئر إلى ميمون بئر بين ماء"   األقحوانة"  و ن  مك ر  واب ذ  الزبي ا،  يومئ ه  به  فمنع
ن  معتزًال داره في يزل فلم الزبير، ابن ر  الب ى  الزبي ي  حت د  ول ك  عب ن  المل واله  مروان  ب ة  ف م  مك ه،  ث دم  عزل ه  فق  علي

 وقال عنه فانصرف يحب، ما عنده له ير فلم دمشق

 نعيمها لديك أو بؤسي بكفيك  آأنما حتى النفس عليك عطفت

 يضيمها من إلى نفسي افترقت وال  ضراعة من أقصيتني إن بي فما

 " الكامل"  شعره ومن انتهى

 ظلم تحية السالم أهدى  رجًال مصابكم إن أظلوم

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد السابع والسبعون

 هيا آما خلو الحيين وأآرومة  فتاتهم فانكح خوالن وقائلة

ى اء أن عل ي الف انكح"  ف دة"  ف د زائ دأ،"  خوالن"  و األخفش عن ح"  و مبت ره"  انك د خب يبويه وعن ر س دة، غي  زائ
 فتاتهم فانكح خوالن هذه واألصل

ع "  خوالن "  في أجاز زائدة الفاء جعل من علي أبو قال خلف ابن قال ك  والنصب  الرف داً  آقول إن  فاضربه  زي  قلت  ف
  " فطهر وثيابك"  تعالى قال الجميع عند جاز فاضرب زيدًا

داً  هذا قلت لو قال أنه المبرد عن النحاس جعفر أبو ونقل داً  تجعل  أن جاز  فاضربه،  زي ان  عطف  زي دًال،  أو بي و  ب  فل
ا  الفاء، أجل من يجز لم باالبتداء خوالن رفعت ذا  مع  جاز  وإنم ا  ألن ه ى  فيه ه  معن ال  واإلشارة  التنبي و  وق  الحسن  أب
 انتهى الذم على النصب وزويج

 يذم ال المرغب فإن غيره قال آما المدح على النصب ويجوز يقول أن والظاهر

ا  جائز وهو الخبر على اإلنشاء لعطف إما فالفاء س قول وعلى ه  فيم ا  اإلعراب،  من  محل  ل ربط  وإم  شرط  جواب  ل
ان  إذا فاضربه،  اهللا دعب تقول أن ويستقيم يحسن قد سيبويه قال فانكح آذلك آان إذا أي محذوف، ر  آ اً  الخب ى  مبني  عل

ال  إليه، فانظر واهللا والهالل فاضربه زيد هذا نحو مضمر، أو مظهر مبتدأ ا  الجمل  السيرافي  وق  تكون  أن يجوز  آله
ى  يدل فانكح في الفاء وآذلك إليه، للقيام وعلة سبب أباه آونه فإن إليه، فقم أبوك زيد نحو بالفاء أجوبتها  وجود  أن عل

 الوصف على الحكم ترتب إلى إشارة وفيه وشرفها نسائها لحسن إليهم، ويتقرب منهم يتزوج ألن علة القبيلة ههذ

ر  رب إن قال ،"  فاعبده بينهما وما واألرض السموات رب"  تعالى قوله عند الكشاف صاحب وأورده دأ،  خب  أي مبت
اليمن  حي  وخوالن  خوالن  هؤالء أي بالرفع، خوالن في آما السماوات رب هو انكح "  وروى ب اتهم  ف ه "  فت  أراد ألن

ى  نصب  محل  في ،"  فتاتهم فانكح خوالن هذه"  وجملتا القبيلة ا  عل ول  أنه ول،  مق ا  الق ا  عمل  وإنم  وهو  النصب  فيه
ر  رب مجرور أن من عليه يرد ما يدفع وبه قائلة امرأة رب أي المقدر، الموصوف على العتماده قائله  موصوف  غي
 قائلة رب أي محذوفة، الصفة تقول أو محذوف والموصوف الوصف، هو المجرور فإن واجب، هوصف أن مع بشيء
 حكاية أراد بأنه أيضًا ويدفع إعماله بدليل مستقبل هنا والوصف المضي، يلزمه رب بعد ما أن عليه يرد لكن لي قالت
ذا  لي يقال أنه المراد وليس مضى، فيما ذلك لي قيل قد المعنى أن بدليل الماضية، الحال ا  ه تقبل  فيم ه  أو يس  ماض  أن
 الكسائي مذهب على وعمل
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ي  في هشام ابن قال ي  وسمع  المغن ول  أعراب د  يق ن  صائمه  رب"  رمضان  انقضاء  بع ا  يصومه،  ل ه  رب وي ن  قائم  ل
ا  ورب الماضي بمعنى المجرد الفاعل اسم إعمال على الكسائي به تمسك مما وهو"   يقومه ر،  هن  حرف  وهي  للتكثي
 محل  في  جاء  رب فمجرور  ورأيتها، أدرآتها القول هذا قائلة رب أي محذوف، المعدى والفعل بشيء، يتعلق ال جر
درت  وإن التفسير  شريطة  على المفعولية على نصب محل في أو االبتداء، على رفع ه  أدرآت  ق ر  ال نصب  فحمل  غي
ة  أي فعولالم اسم بمعنى مصدر الكرم، فعل األآرومة"  خلو الحيين وأآرومة"  وقوله ين  ومكرم الحيين  وأراد الحي  ب
ة  الخاء  بكسر والخلو أمها وحي أبيها حي ي  المعجم ا  زوج ال الت ذه  له ة  وه ا  الظاهر  الجمل ى  نصب  محل  في  أنه  عل

ة  الحيين وأآرومة أنكحها آيف فقلت فتاتها فانكح خوالن هؤالء لي قالت قائلة رب والمعنى الحال، زوج؟  عن  خالي  ال
ه  يخفى وال القائلة قول تمام من لةالجم أن ويجوز قيل و  أن ان  ل ذلك  آ ان  آ ال  أن الوجه  لك ة  يق ين،  فأآروم اء  الحي  بالف

ا "  وقوله فتأمل ا  آم و،  صفة "  هي ه  لخل ا  أي محذوف  فعل  وفي وًا،  آانت  آم ا  خل ان  حذفت  فلم رز  آ ا  الضمير،  ب  وم
 فيما عليها هي التي آالحالة أي ة،موصول وما محذوف وخبره مبتدأ هي يكون أن أيضًا ويجوز الجميع، في مصدرية
ه اف عهدت ى والك ى، بمعن ل عل ا أن ويحتم دة م ون زائ ع ضمير فيك د الرف تعير ق ي اس  المجرور الضمير موضع ف
دأ  وهي  آافة أنها أيضًا ويحتمل للتشبيه والكاف مضى، فيما آهي اآلن خلو أنها والمعنى ره  مبت  هي  أي محذوف،  خب
 عليها وزاد الكاف في المغني في هشام ابن نقلها أنت، آما آن قولهم في المصدرية إال الوجوه هذه جوزوا وقد عليه

 أعلم واهللا ناظم لها يعرف لم التي الخمسين سيبويه أبيات من البيت وهذا

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثامن والسبعون

 الزجاجي جمل شواهد من وهو

 وظباء جآذرًا فيها يلق  يومًا الكنيسة يدخل من إن

ا  اسمها"  من"  يجعل لم وإنما خبرها؛ بعدها الشرطية والجملة شأن، ضمير"  إن"  اسم أن على دليل  شرطية،  ألنه  ب
 قبله ما فيه يعمل فال جملته في الصدر له والشرط الفعلين، جزمها

  " الكنيسة ذآر فلذلك نصرانيًا، وآان لألخطل البيت هذا"  لألخطل البيت هذا"  الجمل أبيات شرح في السيد ابن قال

  " األخطل ديوان في أجده لم"  شرحها في اللخمي هشام ابن وقال

ول " د"   أق وان فتشت ق ن األخطل دي ة م م السكري رواي ر فل ه أظف ه؛ ب ه في ي ثابت ولعل ة ف به أخرى رواي  ونس
 وبعده وقال األخطل المغنيإلى شواهد في السيوطي

 هباء سميج وصار ريح فهي  رأتها إذ بعدها النفس مالت

 وخباء قطيفة علينا ك  ذا إذ الروم آنيسة آانت ليت

د  وهو جؤذر، جمع"   الجآذر"  و بالفارسية آنشت معرب اليهود، متعبد وأصله النصارى، متعبد هنا"  الكنيسة "  ول
رة  ألفاظًا وسردوا أيضًا، فتحها الكوفيون وحكى المعجمة؛ الذال بضم البقرة ى  آثي ل  عل ت  األول بضم  فعل ث،  حوف  الثال
ون  ال والبصريون  وضفدع،  وجخدب  وطحلب وبرقع جؤذر منها ا  يعرف اء "  و الثالث  ضم  إال فيه  الغزالن، "   الظب

باه  النصارى،  أوالد من الجآذر أشباه فيها يلق الكنيسة يدخل من يقول ظبية الواحد اء  وأش ائهم  من  الظب ى  نس  عن  فكن
 بالظباء النساء وعن بالجآذر، الصبيان
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 بالجآذر شبيهة الصور من تخلو أن قل الروم آنائس ألن فيها، يصورونها التي الصور يريد أن ويحتمل خميالل وقال
 " الخفيف"  ربيعة أبي بن عمر قال والغزالن

 المحراب بجانب صوروها  اجتهاد ذي راهب عند دمية

 حمل ذو آساء"   القطيفة"  و الرقيق الغبار"   الهباء"  و الصورة"   الدمية"  ب ويعني

 طارقة بن الصلت بن غوث بن غياث واسمه األراقم، من المشهور، الشاعر التغلبي هو هذا"  األخطل"  و

 تغلب إلى"  والمختلف المؤتلف"  في اآلمدي نسبته وأنهى

ين  استرخاء  وهو  الخطل، من األخطل وسمي"  الكاتب أدب في قتيبة ابن قال ه  األذن ل  ومن "   خطل  الصيد  لكالب  قي
ان  األخطل  أن ذآر  أحدًا أعلم ال"  السيد ابن شارحه قال ل  آ ين  طوي  األخطل  لقب  أن والمعروف  مسترخيهما؛  األذن

 " الوافر"  فقال أمهما مع إليه احتكما جعيل ابني أن وذلك لسانه، وسالطة لبذاءته

 لئيم إلستار وأمهما  جعيل وابني إنني لعمرك

 بالفارسية العدد من أربعة وهو جهار، معرب رواإلسنا - اللقب هذا فلزمه ألخطل إنه فقيل

 بن آعب أن باألخطل تلقيبه في السبب إن"   األغاني"  في األصبهاني الفرج أبو ذلك نحو وحكى الرواة، بعض وقال
نهم  برهط يلم ال وآان وقته، في تغلب شاعر آان جعيل وه  إال م زل  وأعطوه،  أآرم ى  فن أآرموه،  األخطل  رهط  عل  ف

 واستعان  وشتمه، آعب فخرج وفرقها، الحظيرة من فأخرجها األخطل فجاء حظيرة؛ عليها وحظروا ًاغنم له وجمعوا
ال  آعب فغضب ثانية، ففرقها غفلته األخطل فارتقب الحظيرة، إلى وردوها له فجمعوها تغلب من بقوم وا  وق ي  آف  عن
ة  يقرزم يومئذ األخطل وآان - هجوناك هجوتنا إن األخطل له فقال هجوتكم وإال الغالم هذا ول  أن والقرزم  الشعر  يق
 آعب فقال أنا فقال يهجوني؟ ومن آعب فقال - قريحته وتقوى طبعه يستحكم أن قبل أمره أول في

 الحمه غب الوجه لهذا ويل

 األخطل فقال

 أمه جعيل بن آعب فناك

 " المتقارب"  األخطل فقال بينهما الهجاء ولج ألخطل هذا غالمكم إن آعب فقال

 الجعل يسمى أبوك وآان  العظام بشر بًاآع سميت

 الجمل است من القراد مكان  وائل من مكانك وأنت

ذين  نفسي هجوت لقد واهللا وقال آعب ففزع ين،  به ا  سأهجى  أن وعلمت  البيت ل  بهم ل  وقي ال  ب ال  ق  نفسي  هجوت  ويق
ذين  من  األول بالبيت ين  ه ل  البيت ى  غويث  اسمه  األخطل  إن وقي ا  ويكن ك  أب دوبل  إيضاً  بالً دو ويلقب  مال ار  وال  الحم
 بقوله بذلك لقبه الذي هو جريرًا إن الذنب القصير

 دوبل الذل من يبكي إنما أال  دمعه اهللا يرقى وال دوبل بكى

يهم  وانقطاعه لهم لمدحه أمية، بني خلفاء عند مقدمًا وآان نصرانيته، على ومات ة  ومدح  إل ه  معاوي د؛  وابن ا  يزي  وهج
 وخذله وأخزاه اهللا فلعنه بسببه، عنهم اهللا رضي األنصار
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 القرار وبئس النار إلى ذهب أن إلى طويًال عمرًا وعمر

ى  الشعر في الحال به وبلغت  األخطل المتأخرين الفحول ومن"  "  العمدة"  في رشيق ابن قال ادم  أن إل د  ن ك  عب  المل
اخره "  شعر بسبب الملك عبد ذلكب أمره"  وقيل"  تقي، مسلم وهو الشاعر عطية بن جرير ظهر وأرآبه مروان بن  ف
لمين  واالستخفاف  الدين على الطعن في يستتر ال - عليه اهللا لعنة مجاهرًا قال حتى لسانه وطول يديه بين فيه"   بالمس
 " الوافر"   -

 األضاحي لحم بآآل ولست  طوعًا رمضان بصائم ولست

 للنجاح مكة بطحاء إلى  بكورًا عنسًا بزاجر ولست

 الفالح على حي العير آمثل  بليل أبدًا مناديًا ولست

 الصباح منبلج عند وأسجد  شموًال سأشربها ولكني

 فضًال علوي مثله من ينجو ال ما وأشرافهم العرب وقبائل المسلمين أعراض من وتناول رد، أقبح جرير على رد وقد
 نصراني عن

ة  األخطل لقب من"   والمختلف المؤتلف"  في اآلمدي وعد ذا  مأحده  أربع اني  ه ان  الضبعي،  األخطل  والث  شاعراً  آ
 القائل ألست فقال األمويين دولة في هبيرة ابن فأخذه عجزها ولنا النبوة صدر لمضر يقول وآان النبوة، وادعى

 ترتبا الرسالة اهللا جعل متى  عادل قسمة األمر هذا شطر لنا

 القائل وأنا قال واحد في دائمة راتبة أي

 أسير يديك في وأني علي  اآمح أنك األيام عجب ومن

ال دني ق عرك أنش ي"  ش دجال ف ال ،"  ال ك اغرب ق أمر ويل ه ف ه فضربت ب ث عنق عي األخطل والثال و المجاش  وه
ن  األخطل رزدق،  أخو  غالب  ب ان  الف ا  شاعرًا،  وآ رزدق  آسفه  وإنم ذهب  الف ع  شعره  ف ن  األخطل  والراب اد  ب ن  حم  ب
 تولب بن النمر بن ربيعة بن األخطل

 عدهب وأنشد

 " معيشة ألدنى أسعى ما أن ولو "

 واألربعين التاسع الشاهد في شرحه تقدم

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد التاسع والسبعون

 السود األسهم ببعض رميت هال  زائرها جئت لما أمامة قالت

 لمحدود عذرى وال حددت لوال  رميتهم قد إني درك در ال
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ذا  الحرمان وهو الحد لوال أي هنا، ماآ الفعلية على"  لوال"  دخلت ربما أنه على رد  البيت  وه راء  مذهب  ي ل  الف  القائ
 مرفوع لعدم عاملة غير آونها فوجب مرفوع، هنا بعدها لذآر للرفع عاملة آانت فلو بها؛ مرفوع لوال بعد ما بأن

ذا ذي وه به ال ارح نس ق الش ى المحق راء إل به الف ن نس اري اب ي األنب ن"  اإلنصاف"  ف ي الشجري واب ه ف ى أمالي  إل
 الفعل  عن  نائبة"  لوال"  أن من الكوفيين إليه ذهب ما الصحيح وقال مذهبهم صحة إلى األنباري ابن وذهب الكوفيين
ك،  إآرامك من زيد يمنعني لم لو ألآرمتك زيد لوال في التقدير فإن االسم، لرفع ظهر لو الذي م  إال ألآرمت  حذفوا  أنه
ل ًا الفع ى"  ال"  وزادوا تخفيف و"  عل ة فصار"  ل رف بمنزل د ح اب واح ن وأج ت ع أن البي وال ب ا ل ي هن و"  ه "  ل

و  رميتهم قد قال فكأنه المستقبل، مع لم بمنزلة الماضي مع ال ألن ،"  لم"  بمعنى معها"  ال"  و االمتناعية م  ل  أحد،  ل
 يقتحمها لم أي ،"  العقبة اقتحم فال"  تعالى آقوله وهذا

ي "  المصنف  الغريب  شواهد شرح"  يف السيرافي ابن يوسف وقال د  ألب ن  القاسم  عبي وال  سالم  ب ع  ال ل دها  يق  إال بع
دها  وتقع وجوبًا، أخبارها وتحذف مبتدأة وتكون األسماء، ا  واسمها  وهي  المشددة،  المفتوحة  أن بع دير  في  وخبره  تق

ول  حددت،  أني لوال أي واسمها، أن حذف الشاعر اضطر فلما واحد اسم وال  يق ي  ل وم  لقتلت  تحدد  أن ذا  الق يح  وه  قب
وال  شبه  يكون  أن ويجوز  الصلة وإبقاء الموصول حذف مجرى يجري ألنه و  ل ا  بل ل،  فأواله  الشديدة  أن شبه  أو الفع
 آقوله تحذف قد الخفيفة فأن الخفيفة، بأن

 الوغى أحضر الزاجر أيهذا أال

 مصدر حرفا ألنهما الثقيلة، حذفوا حذفها، استجازوا فلما

 " البسيط"  وهما آخران بيتان وبعدهما منصور بن سليم بن ظفر بني أحد لجموح،ل الشعر وهذا

 ممدود المشي طوال آل يغزون  درهم در ال الدبى آرجل هم إذ

 بالجيد الموت صريح أحاط حتى  وصاحبه بشر أبا ترآت فما

د  بن لراشد القبائل أشعار مختار آتابه في تمام أبو األربعة األبيات هذه وروى بها  السلمي،  هللا عب ن  ونس  السيرافي  اب
 ذآرنا آما للجموح الشجري وابن

ال  بواد هذيل، ابن سهم وبني لحيان بني بيت أنه الظفري الجموح خبر من آان السيرافي ابن وقال ه  يق ام،  ذات ل  البش
ى  بشر  ووأب  الجموح  فتحالف بشر، بأبي يكنى معه يقودهم رجل وفيهم سليم بني من جمعًا جمع قد الجموح وآان  عل

ل  عدوه  في  رجعته قبل جمع بها ليرمين حلف بسواد، معلمة نبل الجموح آنانة في وآان الموت، و  فقت  وهزم  بشر  أب
 الجموح وأعجز الليلة، تلك لحيان بنو وأصابتهم أصحابه

ه فقالت  ه ل ه  وهي امرأت ك رميت هال تلوم ل تل ي  النب رمين آليت آنت الت ا  لت ة به ه وأمام ا"  وروى زوجت تج لم  ئ
  " األسود األسهم بباقي رميت هال"  وروى"   طارقها

ا،  من  السهام  وتتخذ"   النبات آتاب"  في الدينوري حنيفة أبو قال ا  القن ا  يرغب  وقلم وادي،  أهل  فيه ا  الب اف  ألنه  خف
 تنكسر لم فعضها الصيد في نشبت إذا قوية، فهي الحدائد عراض ثقال غالظ البوادي أهل وقداح أبعد؛ مداها آان وإن

 بقوله الشاعر عنى وإياها األلوان، سود القنا وسهام وحروب صيد أصحاب ألنهم واسعة، جراحاتها وآانت

 السود األسهم ببعض رميت هال

ر  فيك  آان ال لها فقلت أي"  درك در ال"  وقوله ر،  أتيت  وال خي دعو  بخي ا؛  ي "  حددت "  و المكسورة  والكاف  عليه
 ومنعت حرمت للمفعول بالبناء
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رزق  عن  الرجل  حد  وقد منعته إذا حدًا حددته يقال"   المفضليات شرح"  في األنباري ابن لقا ع  إذا ال ه،  من  وهو  من
الهم  في  واجتهدت  رميت قد يقول البيت هذا وأنشد محدود ي  قت يهم،  النصر  حرمت  ولكن ل  وال عل  المحروم  عذر  يقب
  " آسبك در ال"  وروى

و وروى ام أب ون"  درك هللا"  تم ا فيك ا ءدع ذرى"  و له ين بضم"  الع م والقصر الع ى اس ذرة، بمعن ال المع ي ق "  ف
 البيت هذا وأنشد"   والعذرة المعذرة وعذرًا،واالسم عذرًا أعذره صنع فيما عذرته"  "  الصحاح

دال  بفتح والدبى الجراد من العظيمة القطعة الجيم وسكون الراء بكسر والرجل  الجراد  أصغر  وبالقصر  وبالموحدة  ال
 الطويل آغراب الطوالو

 وهو بعده، وأنشد

 الشاهد الثمانون

 سيبويه شواهد من وهو

 بنائم المطي ليل وما

 أصله

 بنائم المطي ليل وما ونمت،  بالسرى غيالن أم يا لمتنا لقد

  "الرجز"  بةرو آقول عقليًا، مجازًا إليه أسند وقد الليل، في يقع النوم فإن فيه، يقع ما آثيرًا إليه يسند الزمان أن على

 همي وتجلى ليلي فنام

ى  أسند قد النوم بأن الشارح قول مع ذلك فكيف الليل، عن النوم نفى قد الشاعر إن قلت فإن ل؟  إل رع  النفي  قلت  اللي  ف
 اإلثبات

ه  يوصف وال ينام ال والليل االتساع، طريق على نائم غير بأنه الليل وصف أن على سيبويه أورده وقد ر  بأن ائم؛  غي  ن
 يرآب من المطي بأصحاب وأراد فحذف المطي، أصحاب ليل وما وأراد فيه بمنوم حقه وآان الحيوان، من ليس ألنه

 آخره إلى الليل أول من ينام أن ينبغي فال ويسافر،

 مطية، جمع"   المطي"  و بالسرى واشتغالنا النوم ترآنا في لمتنا يقول جرير بنت هي خلف ابن قال"  غيالن أم"  و
 الليل سير"   السرى"  و يرآب أي ظهرها يمتطى التي حلةالرا وهي

 مطلعها الفرزدق على بها يرد لجرير قصيدة من البيت وهذا

 دائم غير وصله حبيب في وال  المالوم مستعجالت في خير ال

 المتقادم المنزل رسم بتوضح  يهيجني أن رهبة من الصبا ترآت

 الحيازم بين بالقل صدوع تهيج  حاجة قلت ماله؟ صحابي وقال

 بالسمائم لوحت عتاقًا وجوهًا  رأت أن القوم من سلمى لنا تقول
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 " البيت"     بالسرى غيالن أم يا لمتنا لقد

ازم "  و الجيم بكسر"  المستعجالت"  و مالمة جمع"   المالوم"  و زوم  جمع "   الحي ه  الصدر  وسط  وهو  حي "  وقول
 و غيره أي السفر الحه مبالغة للمفعول بالبناء ،"  لوحت"  و أن همزة تحبف ،"  رأت أن"  و باالستفهام ،"  القوم من
 لنا قلت أي"  إلخ لمتنا لقد"  وقوله مؤنثة الحارة، الريح وهي سموم، جمع"   السمائم" 

 الرابع الشاهد في تقدمت قد جرير وترجمة

 اسم ما وال المشبهين بليس

 وهو فيه، أنشد

 الشاهد الحادي والثمانون

 سيبويه شواهد نم وهو

 براح ال قيس ابن فأنا  نيرانها عن صد من

 شذوذًا ليس عمل تعمل"  ال"  أن على

راح  اللغات  بعض  في ليس مجرى"  ال"  إجراء على أيضًا سيبويه أنشده ر  اسمها  فب ي  أي محذوف  والخب ال  ل ن  ق  اب
راح "  رفع ويجوز خلف داء، "  ب ى  باالبت ذ  األحسن  أن عل ر  حينئ ه آقو"  ال"  تكري الى  ل يهم  خوف  ال"  تع م  وال عل  ه

  " يحزنون

دار  في  زيد ال"  وآذا ضرورة، غير في"  الدار في رجل ال"  تقول أن بأسًا أرى ال النحاس نقله آما المبرد، وقال  ال
 نفسه وأضاف سمعت آما النجدة في المشهور أنا أي ،"  قيس ابن فأنا"  وقوله ؟"  الدار في زيد هل"  جواب في ،" 
ي  براح ال"  وجملة به لشهرته األعلى جده إلى دة  حال "  ل ه  مؤآ ا  لقول ن  أن يس،  اب ه  ق ال  آأن ا  ق ن  أن يس  اب اً  ق  في  ثابت

 " البسيط"  آقوله آثير، فالن ابن أنا بعد الحال وإتيان الحرب

 نسبي بها مشهورًا دارة ابن أنا

ى "  قيس ابن"  نصب يجوزو قبلها التي للجملة تقرير وقيل خبر بعد خبر رفع محل في الجملة وقيل  االختصاص  عل
 " البسيط"  قوله في المرزوقي اإلمام قال وأمدح أفخر وهو ألنا خبرًا آونها لي براح ال جملة فيتعين

 ألب ندعي ال نهشل بني إنا

ين  االختصاص على"  نهشل بني"  تنصب أن بين الفرق " ع  أن وب ى  ترف ة،  عل ه  هو  الخبري و  أن ه  ل راً  جعل ان  خب  لك
د  نفسه  تعريف  قصده ان  المخاطب،  عن ه  وآ ذلك  فعل و  ال ل يهم،  خمول  عن  يخل أنهم؛  المخاطب  من  وجهل  ف  وإذا بش
  " وآذا آذا يفعل ألنه شأنه، يخفى ال من أذآره أنا مفتخرًا فقال ذلك من أمن نصب

 مكانه من زال إذا تعب باب من براحًا الشيء برح مصدر الموحدة بفتح"  البراح"  و

 " الكامل مجزوء"  وأولها مالك، بن لسعد بيتًا عشر خمسة هي الحماسة في مذآورة قصيدة من البيت وهذا

 فاستراحوا أراهط وضعت  التي للحرب بؤس يا
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و  ن وه ات م ي أبي ب، مغن ى أورده اللبي ل أن عل ا األص ؤس ي رب، ب ت الح الم فأقحم ين ال ايفين ب ة المتض  تقوي
ا  انجرار وهل"  قال ثم لالختصاص؛ دها  م ا  بع والن  بالمضاف؟  أو به ا  ق ه  أقرب  الجار  ألن األول، أرجحهم  ال وألن

  " يعلق

داء  جعل لزيد بؤسًا يا قال من المبرد قال الشجري ابن أمالي وفي ى  الن دعاء  بمعن ى  ال ذآور؛  عل ه  الم ا "  ومثل  بؤس  ي
 الالم فزاد الحرب بؤس يا وأراد الحرب، على دعاء آأنه ،"  البيت للحرب

ا  مانع ال نحو بالمضاف الشبيه قبيل من يكون أن عندي ويجوز ت؛  لم م  أعطي ه  جوزه  من  أر ول  يكون  أن ويجوز  في
 الحرب شدة أذم قوم يا أي للضرورة، التنوين حذف أو مقحمة، والالم الذم على منصوبًا"  بؤس"  و محذوفًا المنادى

م  وأسقطتهم،  حطتهم"   أراهط وضعت"  ومعنى م  يكن  فل ذه  في  شرف  ذآر  له دتها  من  فاستراحوا  الحرب،  ه  مكاب
ر  وهو  رهط  جمع أرهط جمع وهو أراهط، ذآر وضعت أي مضاف حذف وفيه آالنساء؛ ة  من  النف ى  ثالث  عشرة،  إل

 " الرجز"  رؤبة قال مستعمًال، أرهط جاء وقد

 أرهطه في نفرًا الذليل وهو

ع  وروى القياس خالف على رهط جمع أراهط أن النحويين أآثر وزعم المف  أراهط  برف  وضعتها  أي محذوف،  عولف
ه  الشعر  هذا فإن أنسب، واألول أراهط؛ ين  الحرب  هاجت  حين  البسوس  حرب  في "  سعد "  قال ل  وتغلب  بكر  ب  لقت
 بن الحارث بقعود الشعر هذا في سعد فعرض جمل وال فيه لي ناقة ال أمر هذا وقال عباد بن الحارث واعتزل آليب،
ا  الحرب،  عن  عباد أتي  آم ه  ي د  وزعم  بيان ة  الحاشية  في  مامينيال ا  الوضع  أن الهندي اه  هن ك  اإلهالك؛  معن دم  وذل  لع
 الشعر هذا منشأ على وقوفه

 البيت هذا وبعد

 والمراح التخيل حمها  لجا يبقى ال والحرب

 الوقاح والفرس النجدات في الصبار الفتى إال

ات  من  وهما يبويه،  أبي ا  س ى  أوردهم ى  أن عل ا  الفت ده  وم دل  بع ل  من  ب ى  راحوالم  التخي ذلك  والمجاز  االتساع  عل  ول
ع  حمار، إال أحد فيها ما آقولك منقطع استثناء أنه وذلك المستثنى، باب في أيضًا الشارح أوردهما ى  فرف ة  عل ي  لغ  بن

 والمجاز االتساع على سيبويه قال ولهذا شأنه، هو آما بعض بدل ليس البدل هذا أن يخفى وال تميم

 اإلبدال فيه ويختار متصل، فاالستثناء التخيل ذو أي مضاف حذف اعتبر نوإ الظاهر، على بناء هذا أقول ثم

ه  اضطرمت، إذا جاحمة فهي النار جحمت من الحر، الشديد المكان المهملة الحاء على الجيم بتقديم"  الجاحم"  و  ومن
 الخيالء،  عن  يتكرمون  اءالغن  أولي أن وذلك المنخو، نخوة تزيل إنها يقول الخيالء من التكبر،"   التخيل"  و الجحيم
 النشيط  البطر حدة تكف إنها أي النشاط، الميم بكسر"  المراح"  و وسقط افتضح يحمد فلم جرب فإذا المتشبع ويختال
أس  الشدة "   النجدة"  و صابر مبالغة"   الصبار"  و ومراح خيالء صاحب بأنه عباد بن بالحارث تعريض وهذا  والب
 الوقاحة ومنه شديد؛ صلب حافره الذي الفرس الواو بفتح"  الوقاح"  و الحرب في

 بأبيات بعدهما وقال

 واللقاح يشكر أوالد  بعدنا الخالئف بئس

 البيت        نيرانها عن صد من
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 جماح عنه وال قصر  فال غايتنا الموت

 وراح ماء عندنا ة  المني ورد وآأنما

ذا ا إذا أي القصيدة آخر وه ت ذهبن ة يشكر وبقي ئس وحنيف م الخالئف فب ا ه ون ال من ًا، يحم أبون وال حريم  ضيمًا ي
ال  الملك، يدينوا لم ألنهم اللقاح، تلقب حنيفة وآانت اح  حي  يق تح  لق الم،  بف م  إذا ال ك  طاعة  في  يكن  ل ال  مل  بعض  وق
وال  الرجال  من به دفاع ال من خلفنا إذا أي لقحه، جمع الالم، بكسر إنه الحماسة شراح ئس  واألم دن  الخالئف  فب  - ابع
راده  وإنما بالوجه، ليس وهذا - عنها يذب من إلى احتياجها في لبن، بها التي اإلبل وهب آاللقاح، يشكر أوالد جعل  م
اح "  و الحبس الصاد بسكون"  القصر"  و حربهم في بكر عن لقعودهما الحيين ذم يم  بكسر "  الجم  جمح  مصدر  الج
 وقيل الماء، دخول وهو الورود،"   الورد"  و عنه مهرب الو الموت، عن نفس حبس يمكن ال يريد وهرب انفلت إذا

 تدخله لم وإن حضوره

ن  بالحارث يعرض"  سعد"  قالها القصيدة وهذه اد  ب وده  عب ك  الحرب،  عن  لقع اً  أن وذل ا  البكري  جساس ل  لم اً  قت  آليب
ن  الحارث  واعتزلهما البسوس حرب وهي وائل ابني وتغلب بكر بين الحرب هاجت التغلبي ا  ب ذه  عن  دعب  الحرب  ه
 قلنا آما سعد به فعرض

ام  من  ثعلبة ابن قيس بن ضبيعة بن عباد بن الحارث آان"   الحماسة شرح"  في رياش أبو قال ة  حك انها  ربيع  وفرس
دودين ان المع زل وآ ي حرب اعت ل بن ه وتنحى وائ ده بأهل د وول ه وول ه؛ إخوت ر وحل وأقارب زع قوسه وت نان ون  س
ن  عمرو  بن بجير أخيه ابن خرج وقائعهم آخر في آان إذا ىحت معتزًال يزل ولم رمحه، اد  ب ر  في  عب ل  أث ه  إب دت  ل  ن
 زهير بن آعب بن أبان بن القيس امرؤ لمهلهل فقال وائل؛ بن بكر غرة يطلبون جماعة في مهلهل له فعرض يطلبها،

 ال آبش منكم به ليقتلن قتلته ئنل فواهللا تفعل ال طويًال زمانًا مقدمتهم على وآان تغلب بني أشراف من وآان جشم، بن
 وقومه بيته وأهل وأبوه عمه اعتزلنا وقد وخيمة؛ عاقبته فإن البغي تحقر أن وإياك هو؟ من خاله عن يسأل

ه  إذا به فباء بفالن فالنًا أبأت يقال -"   آليب نعل بشسع بؤ"  وقال وقتله بالرمح فطعنه قتله، إال مهلهل فأبى ه،  قتلت  ب
ر  عم  مهلهل فعل فبلغ - لألول آفء والثاني إال هذا يستعمل يكاد وال ان  بجي م  من  وآ ه  أهل  أحل ًا،  وأشدهم  زمان  بأس
م  آليب  نعل  بشسع قتل إنما له فقيل وائل ابني بين أصلح قتيل القتيل نعم الحارث فقال ل  فل ك،  يقب  الحارث  وأرسل  ذل
 مهلهل  إليه فأرسل بذلك نفسي طابت فقد وانكمإخ وبين بينكم الحرب وانقطعت بكليب بجيرًا قتلت آنت إن مهلهل إلى
ة  تسمى  وآانت - بفرسه ودعا الحارث فغضب آليب نعل بشسع قتلته إنما ا،  وهلب  ناصيتها  فجز  - النعام  وهو  ذنبه
 وقال بالخيل، ذلك فعل من أول

 حيال عن وائل حرب لقحت  مني النعامة مربط قربا

 ضالل عن تزاجروا آليب ط  ره وال قتيًال أغنى بجير ال

 صالي اليوم لجمرها وإني اهللا  علم جناتها، من أآن لم

 غالي بالشسع الغالم قتل إن  مني النعامة مربط قربا

 وضربها  حالت إذا الناقة ألن ضربه؛ مثل وهذا تحمل فال الناقة الفحل يضرب أن"   الحيال"  و حملت"   لقحت"  و
 تحتسب تكن لم التي األمور من منها تولد لما الحرب أمر يعظم وإنما للقاحها، أسرع آان الفحل

ن  همام بن الحارث يومئذ وعليهم وائل، بن بكر جماعة مع نزل حتى قومه مع الحارث ارتحل ثم رة  ب ن  م ن  ذهل  ب  ب
ال  بالنساء فقاتلهم عليكم، جراءة زادهم وذلك قومك، مستقلون القوم إن له عباد بن الحارث فقال ثعلبة، بن شيبان ه  ق  ل
رأة  آل قلد قال النساء؟ قتال وآيف همام بن ثالحار اء،  من  إدواة ام ا  م م  من  جمعهن  واجعل  هراوة؛  وأعطه  ورائك
اء  من  فسقته بعالمته عرفته منكم صريع على امرأة مرت فإذا يعرفنها بعالمات وعلموا اجتهادًا؛ يزيدآم ذلك فإن  الم

ته، رت وإذا ونعش ى م ل عل ن رج رآم م الهراوة ضربته غي ه ب ت فقتلت ه وأت اعوه؛ علي ت فأط و وحلق ر بن ذ بك  يومئ
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ائهم؛  وبين بينهم عالمة ذلك وجعلوا للموت، استبساًال رؤوسها ل  نس االً  الفرسان  واقتت و  وانهزمت  شديدًا،  قت  تغلب  بن
بعهم  وليلتها، يومها بقية بالظعن ولحقت ن  بكر  سرعان  وات ل،  ب ن  الحارث  وتخلف  وائ اد،  ب ال  عب ن  لسعد  فق ك  ب  مال
 القائل

 فاستراحوا أراهط وضعت  التي للحرب بؤس يا

ن  اآلن قومك  تنصر لم إن ومعناه عروس بعد لعطر مخبأ ال ولكن ال، قال وضعته؟ ممن أتراني دخر  فل  و نصرك؟  ت
 في اآلمدي قال وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعد هو"  سعد" 
ه  شاعراً  وآان الجاهلية في وفرسانها وائل بن بكر سادات أحد هذا سعد آان"   والمختلف المؤتلف"  اد  أشعار  ول  جي
 ثعلبة بن قيس بني آتاب في

 شاعرًا فارسًا وآان مفرج بن سالمان بن قريع بني أحد القريعي األقيصر بن مالك بن سعد اسمه آخر وشاعر قال
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