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 ولب لباب لسان العرب 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 الحادي عشر
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  الحروف العاطفة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثمانون بعد الثمانمائة

  أو جونٍة قدحت وفض ختامها
  

ا،           ا هن ه آم ا قبل ى م دم عل ى متق دخل عل ل ت ب، ب ى ترتي دل عل واو ال ت ى أن ال دح   عل ل الق ام قب ض الخت إن ف   .ف
  : وهذا المصراع عجز، وصدره

  أغلي السباء بكل أدآن عاتٍق
  

ا  : والسباء، بكسر السين المهملة بعدها موحدة. اشتريته غاليًا: أغليت الشيء: يقال . اشتراء الخمر، وال يقال في غيره
و         : يقال تح عين الماضي والمضارع، فيك باء بف الهمز أسبؤها س د، أي  سبأت الخمر ب ثمن   : ن في األول تجري ع ال أدف

ن،   : ظرفية متعلقة بحال محذوفة، إذا المراد: والباء في بكل. الغالي في اشتراء الخمر أغلي سباء الخمر آائنه في أدآ
  .بالدال المهملة، وهو الزق

  
رح، والشيء أدآن    . لون يضرب إلى السواد: الدآنة: قال الجوهري اب ف ال  وأنشد ا . وقد دآن الثوب من ب ت، وق : لبي

  .يعني زقًا قد صلح، وجاد في لونه ورائحته لعتقه
  

ول  : هو بالكسر: والزق آما قال صاحب المصباح ر   : الظرف، وبعضهم يق ق،    . ظرف زفت أو قي ى عتي وعاتق بمعن
  .صفة أدآن

  
ذهب . في بعدذهب بعضهم إلى أن العاتق الخمر التي لم تفض : في آتاب النبات عند إنشاده هذا البيت: قال الدينوري

ادم  ق،    : إلى معنى الجارية العاتق، وهي البكر، وليس آذلك، بل هو من عتق القدم، يقال في آل ما تق ق ويعت ق يعت عت
  .أي من باب ضرب ونصر، فهو عاتق

  
ه  . الزق: واألدآن ة ووزن الفعل         : وقد أخطأ العيني هنا في قول ع أدآن الجر المتناعه من الصرف، للعلمي ا من   .وإنم
ه  يموقول تح الج ي بف ن، وه ى أدآ ف عل الجر عط ة ب ة. أو جون و حنيف ال أب رة: ق ة المقي ة، والباطي ي الخابي   .ه

ة     . الخابية مطلية بالقار: الجونة: وآذا قال الجوهري ة صفة لجون ول، الجمل اء للمفع دحت . وقدحت، بالبن . غرفت : وق
  .المغرفة: والمقدحة

  
د     إذا استخمرت الخمر، فضوا عنها : قال أبو حنيفة دح، وق ًا، وهو الق ختامها، ثم استخرجوها من أعلى الوعاء اغتراف

  .انتهى . قدحت فهي مقدوحة
  

ال   : وقيل ت، يق اه بزل زل        : معنى قدحت مزجت، وقيل معن ه، والمب ا في ه، واستخرجت م زًال، إذا ثقبت : بزلت الشيء ب
  .والضمير للجونة. طينها: وختامها. آسر: وفض بضم الفاء، أي. المثقب

  
ه      . الفتق والفك والفض شيء واحد: أبو حنيفةقال  ا في دح م ه وفضه، فاقت ق دن تم   : في المصباح  . وقد فت فضضت الخ

  .أزلتها، على التشبيه بالختم: وفضضت البكارة. آسرته: فضًا، من باب قتل
  

  الوافر : قال الفرزدق
  وبت أفض أغالق الختام  فبتن بجانبي مصرعـاٍت
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ه مسٌك   : " الطين الذي يختم به، وقوله تعالى: الختام: خرقتها، وفي الصحاح مأخوذ من فضضت اللؤلؤة، إذا ، "ختام
  .آخره، ألن آخر ما يجدونه رائحة المسك: أي
  

ة السعر باشتراء آل        : والبيت من معلقة لبيد الصحابي، قال شارحها أبو الحسين الزوزني   ول أشتري الخمر غالي يق
اشتراء الخمر للندماء عند غالء السعر،  : وتحرير المعنى. ها، وأغترف منهازًق أدآن، أو خابية سوداء قد فض ختام
ه         . واشتراء آل زًق مقير أو خابية مقيرة اؤه، وهو إدراآ ا، وليسرع صالحه، وانته ا فيهم ئال يرشحا بم   .وإنما قيرا ل

م ي      : فيه تقديم وتأخير، تقديره" قدحت وفض ختامها : " وقوله ا ل ه م دحت، ألن ا وق ا ال يمكن    فض ختامه كسر ختامه
  .اغتراف ما فيها من الخمر، انتهى

  
  .وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة

  
  : وأنشد بعده

 بح فالـغـانـم فـاآليب  يا لهف زيابة للحارث الصا

  .وتقدم شرحه في الشاهد الحادي والخمسين بعد الثلثمائة في أول باب العطف

   وأنشده بعده 

 شاهد السابع والثمانون بعد الثمانمائةال

  الطويل : وهو من شواهد س
  بسقط اللوى بين الدخول فحومل  قفا نبك من ذآرى حبيٍب ومنزل
 وشمـأل لما نسجتها من جنوٍب  فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

  
ى، أي      ى إل اآن بمعن ى األم ة عل اء الداخل ى أن الف ى     : عل ل إل ى حوم دخول إل ين ال ازل ب راة  من ى المق ح إل   .توض

ين من           ه ب ا تفهم اٍف لم ق، وهو من اء تقتضي التفري كاله، وهو أن الف ا الشارح عن إش ذا أحد جوابين أجاب بهم وه
ا،     : وأنت إذا قلت. االجتماع، ألن البينية نسبة، وأقل ما تستدعيه منتسبان دت احتواءهم د أف رو، فق المال بين زيد وعم

  .واجتماعهما على ملكه
  

  .وحومل وتوضح والمقراة: إنما الرواية: شكال أنكر األصمعي ومن تبعه رواية الفاء، وقالولهذا اإل
  

ة : بين الدخول فحومل، قال أبو إسحاق الزيادي: تكلم الناس في قوله: قال العسكري في آتالب التصحيف ين  : الرواي ب
  .رأيتك بين زيد فعمرو: ألنك ال تقول. الدخول فحومل، وال يكون فحومل

  
ا      وهذ ه، فسألت أب زد علي م ي ا سمعه الزيادي من األصمعي، فسألت ابن دريد عن الرواية، فحكى ما قال األصمعي ول

  .رأيته بين زيد فعمرو : ال يجوز أن تقول: قال األصمعي: بكر محمد بن علي بن إسماعيل، فقلت
  

ال . وآان ينكر بين الدخول فحومل الواو تجمع     إن لكل حرف من حروف     : فأملي علي الجواب، فق ى، ف العطف معن
اني،           : بين الشيئين، نحو د الث ام األول بع ة واحدة، وأن يكون ق ا في حال ا قام ا آالهم قام زبد وعمرو، فجائز أن يكون

  .والفاء إنما هي دالة على أن الثاني بعد األول، وال مهلة بينهما. وبالعكس
  

ل، وال يجوز   : طنةغير أنه آان ذا ف -وآان ضعيفًا في النحو  -فقال األصمعي  أطبقت الرواة على بين الدخول وحوم
ا ال         د أنهم ا يري ا، إنم يء بينهم ون الش م يك ر، ث د اآلخ دهما بع يئين أح ًا لش ون بيان د أن يك يس يقص ه ل ل، ألن فحوم

ول  ا تق ا، آم و بينهم ان، وه ول : يجتمع رة، وال تق ة والبص ين الكوف د ب ة : زي اد فطن د أج رة، فق ى. فالبص   .انته
اء بجوابين  وقد أجاب  دل         : أحدهما : الشارح على تقدير صحة رواية الف اآن، فال ت دخولها في األم ى، ل ى إل ا بمعن أنه

ول . على الترتيب المقتضي للتفريق ى ال يشترط في      : وهذا الجواب مرآب من قولين، ألن الذي يق ى إل اء بمعن إن الف
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ق     ومن ذآر دخولها على المكان ال يقول إن. مدخولها أن يكون مكانًا واو لمطل ى ال ده بمعن ها بمعنى إلى، وإنما هي عن
  .الجمع، وال تفيد ترتيبًا، واألول قول بعض البغداديين

  
داديين   : قال العسكري  ال بعض البغ راة           : ق ى المق ى توضح إل ى حومل إل دخول إل ين ال ا ب ا نبك م اء في   . أراد قف فالف

  .انتهى . فأراد فابكيا هذا إلى ذا. دمًا، ولم يضمر بينهو أحسن الناس قرنًا فق: موضع إلى، فأضمر ما مع بين، آقولك
األصل ما بين الدخول، فحذف ما دون بين آما عكس : وقال بعض البغداديين: ونقله ابن هشام أيضًا في المغني، فقال

  البسيط : من قال
  يا أحسن الناس ما قرنًا إلى قدٍم

، "إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثًال ما بعوضًة فما فوقها : " مثلهأصله ما بين قرن، فحذف بينًا، وأقام قرنًا مقامها، و
ال        : قال ى أن يق ول إل ذا الق ى ه اج عل ى، ويحت ى        : والفاء نائبة عن إل تماله عل دخول ال ش ى ال ين إل وصحت إضافة ب

  .مواضع، أو ألن التقدير بين مواضع الدخول، انتهى

ي هو قول الجرمي، قال أبو حيان في االرتشا: والثاني ال الجرمي  : ف وابن هاشم في المغن اء الترتيب    : وق د الف ال تفي
وع     : بين الدخول فحومل، وقولهم: في البقاع، وال في األمطار ، بدليل قوله ان وق ذا، وإن آ ان آ مطرنا مكان آذا فمك

  .انتهى. المطر فيهما في وقت واحد

ى م . وهذا أقرب من القولين اآلخرين وأسهل ه      والقول الثاني يحتاج إل ام بقول ن هش ا اب د بينه ة، وق ى   : عون اج عل ويحت
  .إلخ....وصحت إضافة بين إلى الدخول الشتماله على المواضع : هذا القول إلى أن يقال

ين منفصلين، نحو     ين اثن رو،     : وذلك ألن الدخول مفرد، والفاء غاية، وبين موضع للتوسط إنما ب د وعم ين زي ال ب الم
ة، نحو      : نحووإما بين اثنين مجتمعين في لفظة،  ين جماعة مفرق ا ب رجلين، وإم د وعمرو     : المال بين ال ين زي ال ب الم

المال بين الرجال، أو بين القوم، فال تضاف إلى مفرد لفظًا ومعنًى إال : وبكر، وإما بين جماعة مجتمعة في لفظه نحو
ذا ال يجوز عن   . وفيه أيضًا تكلف، وهو ادعاء حذف ما. أن أول بما يدل على التعدد ا     وه د البصريين، سواء آانت م

الظرف أن يكون     ة أو ب موصولة إذ ال يحذف الموصول، وتبقى صلته، أم موصوفة إذ شرط حذف الموصوف بالجمل
بكيته، ويتعدى  : وإنما احتاج إلى تقديرها ألن نبك فعل متعد بنفسه يطلب مفعوًال، يقال. بعضًا من مجرور بمن أو في

  .جعلته باآيًا، آأبكيته بالهمزة: وأما بكيته بالتشديد فمعناه. ولهبكيت عليه : بالحرف أيضًا، يقال

قفا نبك منازل : أي منازل بين الدخول خير منه، أشار به إلى أن بين مفعول لنبك بتقدير مضاف، أي: وتقدير الشارح
  .بين الدخول

  .وفي القولين إشارة إلى أن بين ليس حاًال من سقط اللوى، وال صفة له

من منزل آائن بسقط اللوى : صفة منزل، وبين الدخول صفة سقط اللوى، أي: بسقط اللوى: مال تبعًا للعينيقال ابن ال
  .الكائن بين الدخول

ى    ة لجانب المعن وال . وإنما قدرنا متعلق الصفة الثانية اسمًا معرفًا وإن آان المشهور تقديره فعًال أو اسمًا منكرًا رعاي
  .القصد إال التقييد يحسن جعل الظرف حاًال، إذ ليس

  .هذا آالمه

ولهم     ة لق ه مخالف الجمل والظروف   : ولنا عنهما غنية بجعله صفة ثانية لمنزل، أو بدًال من سقط اللوى، مع أن في قول
  .بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات

ذآور، وه       ه م ّي من أجل ه وال يخفي أنه ال حاجة إلى اّدعاء حذف ما، أو حذف مضاف، ألن المبك من ذآرى   : و قول
  .حبيب ومنزل، ومن فيه بمعنى الالم تعليلية، والمبكّي من أجله، والمبكّي عليه مآلهما واحد
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واألولى حمل تقدير الشارح هذا المضاف عليه، بجعله ظرفًا لنبك أو بدًال من منزل، فيقرأ بالجر، فيكون أشار به إلى 
  .مواضع أربعة وأقّل منازلها مثلهاأن المبكّي من أجله منازل، ال منزل واحد، ألن ال

اآن     ين أم دير ب والقول الثالث، وهو قول الشارح المرّآب منهما، محتاج إلى المعونة التي ذآرناها، إذ ال يصّح إّال بتق
  .الدخول إلى حومل

ة، أردت أن المطر ان    : إذا قلت: وقد أشار إليها ابن جني في سر الصناعة، قال ة فالّثعلبي اآن  مطرنا بين زبال تظم األم
إذا قلت        يئًا بال فرجة، ف يئًا فش ا ش ع        : التي ما بين القريتين، يقروه ة أردت أن المطر وق ة فالّثعلبي ين زبال ا ب ا م مطرن

  .بينهما، ولم ترد أنه اتصل في هذه األماآن من أولها إلى آخرها، انتهى

  .ل الفاء بمعنى إلىوإذ آل الجواب إليه رجع إلى الجواب الثاني اآلتي، وحينئذ ال فائدة لجع

ا  : قوله: أحدها: وفي صنيع الشارح أمور وقد تجيء الفاء العاطفة للمفرد بمعنى إلى أراد أنها آانت عاطفة قبل مجيئه
ى البيت    ه عل ه  . بمعنى إلى وأما بعده فهي متمّحضة للغاية، آما هو ظاهر من آالم ه قول ه، أي : وال ينافي حذف  : حذف

دير واو العطف            إلخ،... الواو مع فاء العطف  ى تق ه ال ضرورة إل ه أن ة، وفي اء العطف صورة ال حقيق ألن المراد ف
  .معها فإنها عاطفة

ا مجردة من             ل أحد إنه م يق ى إال، ول ى، وبمعن ى إل أتي بمعن ة ت وال يمنع من عطفها آونها بمعنى إلى، فإن أو العاطف
  .ي نائبة عن إلى، ال أنها بمعناهاالعطف فيهما، والعطف بها واقع قطعًا آما في المثال والشعر، وه

راء،    : على ما حكى الزجاجي: قوله: ثانيها ا للكسائي والف مطرنا ما بين زبالة فالثعلبّية، هذه الحكاية والتوجيه إنما هم
ثًال   : " وأما الوجه الثالث وهو أحّبها إلّي، فأن تجعل المعنى على: قال في تفسير اآلية إن اهللا ال يستحيي أن يضرب م

  ".ا بين بعوضة إلى ما فوقها م

ين واآلخر      والعرب إذا ألقت بين من آالم تصلح إلى في آخره، نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما بب
ا         : بإلى، فيقولون ه م راد ب دمًا، ي ًا فق ا قرن اس م مطرنا ما زبالة فالّثعلبية، وله عشرون ما ناقة فجمًال، وهي أحسن الن

  .هابين قرنها إلى قدم

م يجز      . هي حسنة ما قرنها فقدمها: ويجوز أن تجعل القرن والقدم معرفة، فتقول فإذا لم تصلح إلى في آخر الكالم، ل
ول   : سقوط بين، من ذلك أن تقول ة، ألن     : داري ما بين الكوفة فالمدينة، فال يجوز أن تق ة والمدين ين الكوف ا ب داري م

  .وفة آله من دارك، آما آان المطر آخذًا ما بين زبالة إلى الثعلبية إلى إنما تصلح إذا آان ما بين المدينة والك

. ما بين إهاللك إلى سرارك : الحمد هللا ما إهاللك إلى سرارك، يريد: سمعت أعرابيًا يقول ورأى الهالل: قال الكسائي
  .فجعلوا النصب الذي في بين فيما بعدها إذا سقطت، ليعلم أن معنى بين يراد

ل    . الّشنق ما خمسًا إلى خمس وعشرين: ن بعض العربوحكى الكسائي ع ه الفريضة من اإلب  .والّشنق ما لم تجب في
د       : وال تصلح الفاء مكان الواو فيما لم تصلح فيه إلى، آقولك ين عب ة ؛ محال، وجلست ب رة والكوف دار فالن بين الحي

ى، ألن        اهللا فزيد، محال، إّال أن يكون مقعدك آخذًا للفضاء الذي بينهما، وإنم ه إل ذي ال تصلح في اء من ال ا امتنعت الف
  .الفعل فيه ال يأتي فيّتصل، وإلى يحتاج إلى اسمين يكون الفعل بينهما آطرفة عين

ى آخره      : وصلحت الفاء في إلى ألنك تقول ذا إل ذا وآ ه فك د شيء في         . أخذ المطر أول يئًا بع رًا ش ان الفعل آثي ا آ فلم
  .انتهى آالم الفراء المعنى، آان فيه تأويل من الجزاء،

دمها   : منها قوله: وفيه فوائد ا فق ا قرنه ه      . هي حسنة م دماميني في قول ى ال رّد عل ه ي دم     : وب ى ق ًا إل ا قرن ى م آون  : عل
زع الخافض       . ما بين قرٍن، دعوى ال دليل عليها: أصله ى ن ز أو منصوب عل ًا تميي دة، وقرن . ويجوز أن تكون ما زائ

  .انتهى 
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  .الخصلة من الشعر، بضم الخاء المعجمة: والقرن بفتح القاف وسكون الراء. ن حقيقة ماويأتي في آالم أبي حيا

  .ومنها ضابط سقوط بين، وهو غير موجود في الشرح

ه يجوز حذفها في        : قوله: ثالثها ين، فإن ة مع ب وال يجوز حذف ما لكونه موصوًال، فإنه لم يشبع الكالم على ما الواقع
  .رح وجه موصوليتها فيهماغير هذين المثالين، ولم يش

ال  ا           : وقد تكّفل ببيان ذلك جميعه أبو حيان في تذآرته، ق ا، فسقوط م ا بينكم ي م ل أعجبن ا، فقي ين صلة لم إذا أتيت بب
ا، وال          . جائز، وتقضي على بين بالرفع، ولفظها منصوب  ّق األسماء، فتضمر م ين الفعل وتعطي ح ع ب ك أن ترف ول

دًا،   : محًال، فاألول آقولهمتضمر الذي، فإنها تكون وقتًا و ال أآّلمك ما دام للّزيت عاصر، فما موضوعة في موضع أب
  .وانتصابها فيه آانتصاب ال أآّلمك القارظ العنزّي

ا محالًّ، أي          : والثاني آقولهم ا أتت م ين المسجدين، فلم ا ب ام م زلتين، وأق ين المن : جلس ما بين الدارين، واستوى ما ب
ا     ظرفًا ووقتًا، ضارعت ال دها، فكفى منه ذي بع ّل ال ين          . مح ا تكون شرطًا، وب ا، ألّن م ة عن م ين بالنياب واختصت ب

  .بينما أنصفني ظلمني، وبينما اتصل بي قطعني: يشرط بها في قولهم

ذي،     . وأما الذي فال يعرف له ذلك، وال يستعمل فيه ى لفظ ال ا عل ولما معنًى ثاٍن هو الجزاء في أصل البنية، وإقراره
  .مطرًنا ما زبالة، فالّثعلبية، فزرود: العرب وذلك قول

ا،          : حكاه الكسائي عن العرب، ومعناه ين فيه ين، وجعل نصب ب ة عن ب ة، فنابت زبال مطرنا ما بين زبالة إلى الثعلبي
ا           م يصلح مكانه ى، ول ان إل اء مك ذي، ولزمت الف ا ال ونسقت الثعلبية فزرود عليها، ونصبت ما بمطرنا على أن لفظه

ي فأنت محسن،    : ثم، وال أو، وال ال، ألنها تحفظ تأويل الجزاء، وتجري في هذا الكالم مجراها في واو، وال إن زرتن
  .و أنت، ألنه ال يوصل الشرط إال بالفاء إذ آانت تفعل ذلك في ضربته فبكي: وال يجوز

ذي، وأصلها   فتحّو. إن اّتصل المطر إلى زبالة فالثعلبية فهو مطرنا، فذلك الذي ينبغي: وأصل الكالم لت ما إلى لفظ ال
م يعطف واحد          ه، ل ألة علي ذي بنيت المس الشرط، ولزمت الفاء مراقبة لذلك األصل، ونابت عن إلى، ولوال الشرط ال

  .المال بين أبيك فأخيك: بالفاء على مخفوض بين، إذ ال يقال فيما تعّرى من معنى الشرط

ا    : ا قرنًا فقدمًا، معناههي أحسن الناس م: وحكى الكسائي والفراء بن العرب اء ألّن م ما بين قرن إلى قدم، فلزمت الف
ى التفسير، وانتصب            ألة عل ذه المس ا في ه اء، وانتصب م شرط في األصل، ومحّسنة ذلك، حسن إلى في موضع الف

  .القرن بنصب بين المسقط، وعطفت القدم على القرن

ين اسم واحد     : فخطأ أن يقالوما في ذا المعنى ال تسقط، : ثم نقل آالم الفراء، وقال ا وب مطرنا زبالة فالّثعلبية، ألن م
له علّي ما بين األلف إلى األلفين، يدل بما على : أن الذي يقول: يدخل طرفاه فيه، وما هي الحّد بين الشيئين، دليل هذا

  .استيفاء ما بين األلف واأللفين

هما، فأتت الفاء لمذهب الشرط، وإن لم يذآر حرف الشرط، جلست ما بين الدارين، لم يكن جامعًا لكل ما بين: ولو قال
  .مهما يكن من شيء فعبد اهللا قائم : أّما عبد اهللا فقائم، ألن المعنى: آما لزمت الفاء مع أما فقيل

د          د اهللا فزي ين عب د، وجلست ب د اهللا فزي ين عب ا ب ين الطرفين       : والفرق بين جلست م ذي ب ان ال ا إذا حضرت، آ أن م
  .جميعه، وإذا لم تكن ما احتمل الكالم جلوسًا في بعض الذي بين المكانين مجلوسًا في

ه         : فإذا قيل ين األخ واألب آّل ا ب ّل، وأصلها الشرط، وم ى انتصاب المح عبد اهللا ما بين أخيك وأبيك، فما منتصبة عل
ل   .لعبد اهللا موضع إن قي ين الموض          : ف ا ب د اهللا بعض م ك، فموضع عب ين أخيك فأبي د اهللا ب عين، ويجوز استغراق   عب

  .المكان آّله
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و بكر   . زيد ما أخاك وأباك: ولم يذآر الفراء ال أب ين ال تحذف إّال         : ق وم، وب ا موضوعة للعم دي خطأ، ألن م هو عن
  .بعدها اعتمادًا عليها مع خالفة الذي يليها لها

دم،   وبين من أسماء المواضع التي ليست ناسًا، فال يخلف بين بعدها إّال ما ال يكون من أسماء األناسّي مثل القرن والق
  .واإلهالل والّسرار، والناقة والجمل وما يجري مجرى ذلك

تقيم إّال   : ومن قال داري ما الكوفة فالحيرة، وهو يذهب إلى ما بين الكوفة إلى الحيرة لم يصب ؛ ألّن هذا الكالم ال يس
  .ما شوهدت دار آذابأن تكون الدار مالئة آّل الموضع الذي بين الكوفة والحيرة، و

و         : فإن لم تذآر ما لم يبطل أن يقال رة، ول ة والحي ين الكوف ا ب دار آخذة بعض م داري بين الكوفة فالحيرة، على أن ال
له علّي ما األلف واأللفين، يريد ما بين األلف إلى األلفين آان الكالم مستقيمًا، لوقوع ما وبين على جميع ما بين : قال

  .فين فيهما، أعني في ما وبينالطرفين، ودخول الطر

ا       نا به ق غرض دم تعّل ا لع ا، ترآناه ين دون م ق بب د تتعل ا فوائ ان، وفيه ي حي ذآرة أب ن ت ناه م ا لّخص ذا م   .ه
دأ،       : مبتدأ مضاف، وقوله: إلخ، مثل... ومثل قوله قفا نبك : وقول الشارح ر المبت ة خب ذه الجمل ى ه ى إل الفاء فيه بمعن

  .قوله، بالضمير على أنه مبتدأ وخبر، وهذه رواية فاسدة ومثله: ويروى في بعض النسخ

دير     : وقوله ين بالنصب، بتق ه البيت ا    : البيتان مبتدأ محذوف الخبر، أي مقروءان، والمعهود في مثل ة فيهم را، والجمل اق
  .وإنما لم يكتبهما لشهرتهما. اعتراض

  .وهذا هو الجواب األول

قفا نبك بين منازل الدخول، يريد أّن المتعدد الذي تضاف إليه : كون المعنىويجوز أن ي: وأما الجواب الثاني فهو قوله
ّل موضع المعطوف              ًا أن يح ع، ألن المعطوف شرطه غالب ّدر في المواضع األرب ه، وق ا قبل بين محذوف دّل عليه م

  .عليه

دد محذوف      ى متع ين مضافة إل أّن آ    . وقّدره بعضهم بين مواضع الدخول، فتكون ب دخول،   وأجاب بعضهم ب ًال من ال
دد   ى متع تماله عل ا الش ين إليه ازل ومواضع، فأضيف ب ى من تمل عل يع يش راة موضع وس ل، وتوضح، والمق وحوم

  .تقديرًا، فال حذف، وعليهما تكون الفاء عاطفة، وتفيد ترتيب البكاء بين منازل هذه المواضع

ازل   : يحتمل أّن نبك الزم، أيولم يقّدر الشارح هنا مفعوًال لنبك فيحتمل أنه جعل المفعول بين، و ين من نحدث البكاء ب
  .وهذا أولى، ألّن المبكّي من أجله تقّدم. هذه المواضع، فتكون بين ظرفًا للبكاء

  .وهذا الجواب هو الجّيد، والجواب األول غير جيد آما بّيّناه

إن    مطر: وآذا في غير هذا الموضع أشار به إلى ما تقدم من قولهم: وقول الشارح المحقق ة، ف ة فالثعلبي نا ما بين زبال
  .التقدير ما بين أماآن زبالة فأماآن الثعلبية

دم، أي         : ومن قولهم رن فق ين ق ا ب رن، وم ين أجزاء ق ا ب ّدر م ين   : هي أحسن الناس ما بين قرن إلى قدم، فإّنك تق ا ب م
  .ما بين أجزاء قرن فأجزاء قدم: أجزاء قرن فأجزاء قدم، وما قرنًا فقدمًا

ا     : على قول الفراء" مثًال ما بعوضة فما فوقها : " ر في قوله تعالىوآذا تقّد ال فوقه ال بعوضة فأمث ين أمث ذا  . ما ب وآ
  .ما بين أوقات إهاللك: الحمد هللا ما إهاللك إلى سرارك: يقّدر في قولهم

  .ما قرنًا إلى قدم، لوضوح التقدير: وسكت ابن هشام عن اآلية وعن قولهم
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  .تعرض إلى االعتذار عن بعوضة، وقرن على هذا القول فتأّملهلم ي: وقال الدماميني

ى    : وقد تأّمله بعضهم، فقال ون، ومعن ول الكوفي ا يق ا  : وغاية ما يظهر أن تكون إلى التي الفاء بمعناها للمعّية على م م
  .ما بينهما: بين قرن مع قدم، وما بين بعوضة مع ما فوقها

ر   ال يظه ا ف ى معناه ى عل ت إل ا إن بقي ّدد   وأم ار تع ن اعتب ه، إذ اليمك رن، وبعوضة، وج ى ق ين إل لصحة إضافة ب
  .المضاف إليه، وال أن يقّدر معه متعدد

  .هذا آالمه، وهو غنّي عن الرّد لظهور خلله

ال    ه، ق إنهم    : هذا وقد أورد سيبويه المصراع األول في باب وجوه القوافي في اإلنشاد من أواخر آتاب وا ف ا إذا ترّنم أم
 : لف والياء والواو، ما ينّون، وما ال ينّون، ألنهم أرادوا مّد الصوت، وذلك آقول امرىء القيسيلحقون األ

  قفا نبك من ذآرى حبيب ومنزلي البيت

  .إلى آخر ما ذآره

  .الشاهد فيه وصل الالم في حال الكسر بالياء للترّنم، وهو مد الصوت: قال األعلم

الوا  : اأحده : قفا نبك فيه أربعة أقوال: وقوله ألن العرب تخاطب الواحد    : ألآثر أهل اللغة أنه خطاب لرفيق واحد، ق
 الطريل : ، وقال الشاعر"ألقيا في جهّنم : " بخطاب االثنين، قال اهللا تعالى مخاطبًا لمالك

 ممّنعـا وإن تدعاني أحم عرضًا  فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر
  

  الوافر : وقال آخر
  بنزع أصوله واجدّز شيحا  ـاوقلت لصاحبي التحبسان

  
ة  . يا حرسي اضربا عنقه: وحكي عن الحجاج أنه قال ولعلة فيه أن أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنان، وأقل الرفق

ه لصاحبيه     الوا . ثالثة، فجرى آالم الرجل على ما قد ألف من خطاب دًا،       : ق يس خاطب واح رأ الق ى أن ام دليل عل وال
  الطويل : قوله في هذه القصيدة

  أصاح ترى برقًا أريك وميضه البيت
  

ع اإلشكال            : وقال ابن النحاس  ين وق ة االثن ه إذا خوطب الواحد مخاطب ره حذاق البصريين، ألن ذا شيء ينك ه  . ه وفي
  .نظر، فإن القرينة تدفع اللبس

  
ا      : التثنية لتأآيد الفعل، واألصل: للمبرد، قال: ثانيها د، فلم التكرير للتأآي ف، ب ي ضميره     قف ق ي ثن ان الفعل ال يثن . آ

  .وآذا ألقيا، واضربا، وتزجراني، وتدعاني، وتحبسانا 
  

ه    . وآذا ألقيا خطاب للملكين. للزجاج أنه مثنى حقيقة خطابًا لصاحبيه: ثالثها ه ال يتصور في ويرد عليه ما عداهما، فإن
  .ما زعمه

  
ونبك مجزوم في جواب     . فًا إجراء للوصل مجرى الوقف  أن أصله قفن بنون التوآيد الخفيفة، فأبدل النون أل: رابعها
  .وبه استشهد المرادي في شرح األلفية. الشرط

  
إلى  . ما تساقط من الرمل  : والسقط مثلث األول وى آ وى من الرمل    : والل ا الن وى  . م حيث يسترق الرمل    : وسقط الل
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اد  وإنما وصف المنزل به، ألنهم آانوا ال ينزلون إال . فيخرج منه إلى الجدد في صالبة من األرض، لتكون أثبت ألوت
  .األبنية والخيام، وأمكن لحفر النؤي، وإنما يكون ذلك حيث ينقطع الرمل ويرق

  
زل      : قال التبريزي في شرح المعلقات ك، وبمن ا، وبنب ق بقف ال الزوزني  . الباء من بسقط يجوز أن تتعل هي صفة   : وق
  .بقفتأملها مع ما س. لمنزل أو لحبيب، أو متعلق بنبك

  
هو موضع اختلف في تحديده، : والدخول، بفتح الدال وضم الخاء المعجمة، قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم

  الكامل : الدخول وحومل في بالد أبي بكر بن آالب وأنشد لكثير: فقال محمد بن حبيب
 وبحومٍل طلٌل يلوح قـديم  أمن ال قتلة بالدخول رسوم

  
ين  : وأنشد. بلدان بالشام: خول وحوملالد: وقال أبو الحسن رج   . قفا نبك البيت و الف ال أب ين      : وق ا ب ا مواضع م ذه آله ه

  .إن المقراة ليس موضعًا، وإنما يريد الحوض الذي يجتمع فيه الماء: أمرة إلى أسود العين، إال أن أبا عبيدة، يقول
  

سهل في حمى ضرية من ناحية البصرة، وبينه وبين هي بلد آريم : بفتح الهمزة والميم والراء المهملة: وقال في أمرة
ال  ين  . الستار الذي هو جبل من حمى ضرية خمسة أمي ه        : وأسود الع ق الحاج البصري للمصعد، بين ى طري ل عل جب

  .وبين حمى ضرية سبعة وعشرون ميًال، فيكون ما بين أمرة وأسود اثنين وعشرين ميًال
  

  .هي بأطراف الشقيق وناحية الحزن، لبني يربوع وبني أسدهو اسم رملٍة ترآب القف، و: وقال في حومل
  

ي توضح ال ف ة : وق اء مهمل دها ح ة بع ر الضاد المعجم ه وآس بخة وأود : بضم أول ل الس ين رم ا ب ال . موضع م وق
  .توضح من حمى ضرية : الحربي

  
ل . ني يربوع بالحزنأود لب: وقال ابن حبيب. موضع ببالد مازن: هو بضم الهمزة وبالدال المهملة: وقال في أود : وقي
  .وفي شعر جرير أود لبني يربوع. حدا اليمامة: أود والمقراة

  
  .وضبط المقراة، هي بكسر الميم وإسكان القاف 

  
راة  . هذه المواضع التي ذآرها ما بين أمرة إلى أسود العين، وهو جبل، وهي منازل بني آالب : وقال التبريزي والمق

  .قريت الماء في الحوض، إذا جمعته : ذي يجتمع فيه الماء، من قولهمالغدير ال: في غير هذا الموضع
  

ال البكري      اء موحدة، ق دها ب ول الشماخ يصف         : وزبالة بضم الزاي المجمعة بع ا قريب من زرود ق دلك أنه د، وي بل
  الطويل : ناقته

 أخـضـرا زبالة جلبابًا من الليل  وراحت رواحًا من زرود فنازعت

ولهم           ز: قال محمد بن سهل رًا، من ق ه آثي اء وأخذها من ه، سميت بضبطها الم ال المدين ًا لشديد   : بالة من أعم إن فالن
  .الزبل للقرب

ه     ي عن أبي ن الكلب ا           : وقال اب اليق، نزلت موضعها فسّميت به ة بنت مسعود من العم ال أيضًا في     .سّميت بزبال وق
ن أسد، هو أول من     بفتح الثاء المثلثة وسكون العين المهملة، هي بئر : الثعلبية منسوبة إلى ثعلبة بن مالك بن دودان ب

  .حبل رمل : وزرود. احتفرها، وهي من أعمال المدينة، وهي ماء لبني أسد

لم يعف رسمها هو موضع التعليل للبكاء، ألنه لو عفت هذه المواضع، أو عفا رسمها الستراح العاشق، وفي    : وقوله
 وافر ال: بقائها أشد حزن له، آقول ابن أحمر

  فال يرمين عن شزٍن حزينا  أالليت المنازل قد بـلـينـا
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  .فال يرمين عن تحّرف: أي
  

ليتها بليت حتى الترمي قلوبنا باألحزان : تحّرف في أحد شّقيه، وذلك أشّد لرميه، أي: شزن فالن، ثم رمى، أي: يقال
  .واألوجاع 

  
اء       ّوًا وعف وًا وعف و عف ا الشيء يعف ره درس وانمحى، وع : وعف اه غي ار     : والرسم . درسه : ف األرض من آث ا لصق ب م

  .الديار، مثل البعر والّرماد
  

إن الّريحين إذا اختلفتا على الرسم لم يعفواه، فلو دامت  : قال األصمعي. لم نسجتها تعليل لعدم العفاء واالّمحاء: وقوله
ه،       عليه واحدة لعفته، ألن الريح الواحدة تسفي على الرسم فيدرس، وإذا اعتور ه إحداهما فغّطت ه ريحان، فسفت علي ت

ي،   دة تغّط الّتراب، فواح ا ب ّريحين اختالفهم ون نسج ال ا سفت األخرى، فيك م م ت األخرى، آشفت عن الرس م هّب ث
  .واألخرى تكشف

  
  .لم يعف رسمها، للريح وحدها، إنما عفا للريح والمطر، وترادف السنين: معناه: وقيل

  
. والمعنى الجيد هو األول. من قلبي، وإن نسجتها الّريحان فعفتها مع األمطار والسنين معناه لم يعف رسم حّبها: وقيل

ومن بيان لما، فتكون ما عبارة عن ريح الجنوب والشمال،  . وفاعل نسجت ضمير ما، و ها ضمير المواضع األربعة
  .وهما ريحان متقابالن

  
دم أيضًا   . الشاهد التاسع واألربعين من أوائل الكتابوهذان البيتان أول معلقة امرىء القيس، وتقدمت ترجمته في  وتق

  .شرح غالب هذه القصيدة في مواضع متعددة مع بيان سبب نظمها 
  

  الطويل : والممدوح مطلع قصيدة للنابغة الذبياني. ومصراع البيت األول مدح بحسن االبتداء، وعجزه غير مالئم له
  يء الكواآبوليٍل أقاسيه بط  آليني لهم يا أميمة ناصـب

  .وتقدم بيان حسنه في الشاهد السابع والثالثين بعد المائة

إني        : قال ابن أبي اإلصبع في تحرير التحبير داء، ف ة لحسن االبت اره بيت النابغ لعمري لقد أحسن ابن المعتز في اختي
ه،    أظّنه نّظر بين هذا االبتداء، وبين ابتداء امرىء القيس، فرأى ابتداء امرىء القيس على  اني ابتدائ رة مع تقّدمه، وآث

ى العجز،           اني بالنسبة إل رة المع بك، وآث ظ، وسهولة الّس ة اللف متفاوت القسمين جدًا، ألن صدر البيت جمع بين عذوب
  .وألفاظ العجز غريبة بالنسبة إلى ألفاظ الصدر، بخالف بيت النابغة، فإنه ال تفاوت بين قسميه

ان أ يس، وإن آ رىء الق ت ام ت أّن بي ه،   فثب ة ألفاظ ة ماليم ن جه ة أفضل م ت النابغ ة فبي ت النابغ ن بي ان م ر مع آث
  .ومساواة قسميه

ه يشغل الفكر بحسنه عن            ت، فإن ى سماع صدر البي وإنما عّظم ابتداء معلقة امرىء القيس في النفوس االقتصار عل
د سماعه للمنشد            ل عن ذي قي ه، وهو ال ة عجزه، أو عدم ماليمت إن  : النظر في ماليم ذا الكالم أشعر      حسبك ف ل ه قائ

الناس، ألنه وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذآر الحبيب والمنزل في شطر بيت، ولم يستنشد العجز شغًال بحسن    
  .الصدر عنه

  .انتهى. وإذا تأمل الناظر في النقد البيت بكماله، ظهر له تفاوت القسمين

رآن     از الق اب إعج ي آت اقّالني ف ام الب ن اإلم د أحس ري لق ال  ولعم ث ق ع حي ذا المطل ف ه انه بتزي ة لس ذين : بإطال ال
ون   تبكى،         : يتعصبون المرىء القيس، ويّدعون محاسن الشعر يقول ه وقف واستوقف، وبكى واس ديع، ألن ذا من الب ه

  .وذآر العهد والمنزل والحبيب، وتوّجع واستوجع، آّله في بيت، ونحو ذلك

  .لمحاسن إن آانت، والغفلتنا عن مواضع الصناعة إن وجدت وإنما بّيّنا هذا لئّال يقع لك ذهابنا عن مواضع ا
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ه صانعاً         ّدم ب ه شاعرًا، والتق د سبق في ميدان اه    . تأّمل، أرشدك اهللا، تعلم أنه ليس في البيتين شيء ق وفي لفظه ومعن
ل  خلل، فأّول ذلك أنه استوقف من يبكي لذآر الحبيب، وذآراه اليقتضي بكاء الخلّي، وإنما يصّح طلب اإلسع اد في مث

  .هذا على أن يبكي لبكائه، ويرّق لصديقه في شّدة برحائه

قًا، صّح         . فأما أن يبكي على حبيب صديقه، وعشيق رفيقه، فأمر محال  اءه أيضًا عاش ه وبك وب وقوف ان المطل إن آ ف
ه، والت  ه   الكالم، وفسد المعنى، ألنه من الّسخف أن اليغار على حبيبه، وأن يدعو غيره إلى التغازل علي ه في  .واجد مع

راة، وسقط    ثم في البيتين ما ال يفيد، من ذآر هذه المواضع، وتسمية هذه األماآن من الّدخول وحومل، وتوضح والمق
  .الّلوى، وقد آان يكفيه أن يذآر في التعريف بعض هذا، وهذا التطويل إذا لم يفد آان ضربًا من العّي 

  .سنه أنه باق فنحن نحزن على مشاهدته، فلو عفا السترحنا لم يعف رسمها ذآر األصمعي من محا: ثم إن قوله

ّدة وجد        د، وش ّدة عه اء الرسوم إّال ج ده عف ا  . وهذا بأن يكون من مساويه أولى، ألنه إن آان صادق الوّد فال يزي وإنم
م يعف رسم   : فزع األصمعي إلى إفادة هذه الفائدة خشية أن يعاب عليه، فيقال ه    أي فائدة ألن يعّرفنا أنه ل ازل حبيب من

  .فذآر ما يمكن أن يذآر، ولكن لم يخّلصه بانتصاره، من الخلل ؟وأّي معًنى لهذا الحشو 

 الطويل : ثم في هذه الكلمة خلل آخر، ألنه عّقب البيت بأن قال

  فهل عند رسٍم دارٍس من معّول
  

  البسيط : فذآر أبو عبيدة أنه رجع فأآذب نفسه، آما قال زهير
 والّديم نعم وغّيرها األرواح  لم يعفها القدم قف بالديار التي

  
ره ال غي ان     : وق اقض الكالم ى ال يتن ه، حت ب بعض ه ذه اني أن ه، وبالث ره آّل نطمس أث م ي ه ل ت األول، أن   .أراد بالبي

  .درس : وليس في هذا انتصارا، ألن معنى عفا
  

  .ك على ما قاله زهير، فهو إلى الخلل أقربواعتذار أبي عبيدة أقرب لو صّح، ولكن لم يرد هذا القول مورد االستدرا
  

ريح،        : لما نسجتها آان ينبغي أن يقول: وقوله ى ال ا في معن ث، ألنه ل تأني لما نسجها، ولكنه تعّسف فجعل ما في تأوي
  .واألولى التذآير دون التأنيث، وضرورة الشعر قد دّلته على هذا التعّسف

  
ول    : وقوله ى أن يق ان األول زل     ل : لم يعف رسمها آ ه ذآر المن اع       . م يعف رسمه، ألن ذه البق ى ه ك إل ان رّد ذل إن آ ف

م يعف             ه ل ه، أو بأن ه بعفائ ه حبيب ذي نزل زل ال د صفة المن ا يري واألماآن التي المنزل واقع بينها، فذلك خلل، ألنه إنم
  .دون ما جاوره

  
م نشّك      ولو سلم من هذا آله، ومما . وإن أراد بالمنزل الدار حتى أّنث فذلك أيضًا خلل ل، ل ة التطوي ره آراهي نكره ذآ

  .في أّن شعر أهل زماننا ال يقصر عن البيتين، بل يزيد عليهما ويفضلهما
  

  .انتهى ما أورده الباقّالني، وال يخفى ما في بعضه من التعّسف 
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثامن والثمانون بعد الثمانمائة

  الطويل 
 إلى جانب الّصّمان فالمتثـّلـم  يأيا دار سلمى بالحرورّية اسلم
 منازلها بين الّدخول فجـرثـم  أقامت بين البردين ثّم تذّآـرت
 إلى شعٍب ترعى بهّن فعيهـم  ومسكنها بين الفرات إلى الّلوى

  
ة من       إّن واو العطف محذوف ر ؛ ف  على أنه يستعمل في تحديد األماآن إلى محذوفًا منها العاطف، آما في البيت األخي

  .إلى الثانية على خالف القياس
  

وظاهر آالمه أن الواو ال تستعمل مع إلى في التحديد المذآور، ولم يقل به أحد، وإن لم يكن هذا الظاهر مراده، فكان 
ول ه أن يق واو : ينبغي ل ل حذف ال ه من قبي ه، ألن مثل دة في اآن ال فائ د األم ر تحدي ى أّن ذآ تعمل، عل دل يس يجوز ب
ن من العرب    : والنالعاطفة، وفيه ق د ب رًا، وهو مذهب الفارسّي، ومن         : الجواز، سمع أبو زي ًا، تم زًا، لحم أآلت خب

  .تبعه
  

  .والمنع، وهو قول ابن جني في سر الصناعة ومن تبعه، وتأول ما ذآر على أنه من بدل البداء
  

  .وآان ينبغي االآتفاء بالبيت الثالث، ألنه موضع الشاهد، وحذف ما قبله
  

  : بيات مطلع قصيدة للنابغة الجعدي الصحابي، آذا أوردها األصبهاني في األغاني، وزاد بعدها بيتًا، وهو وهذه األ
  وأبيض آاإلغريض لم يتثّلم  ليالي تصطاد الّرجال بفاحٍم

  
  : ورواها ابن الشجري في أماليه آذا

 نحّييك عن شحٍط وإن لم تكّلمي  أيا دار سلمى بالحزون أال اسلمي
 تفانوا ودّقوا بينهم عطر منشـم  د حيٍّ من سليٍم وعامـٍرعفت بع

 إلى شعٍب ترعى بهّن فعـيهـم  ومسكنها بين الفرات إلى الّلـوى
 منازلها بين الجواء فـجـرثـم  أقامت به البردين ثّم تـذّآـرت
 وأبيض آاإلغريض لم يتثـّلـم  ليالي تصطاد الّرجال بـفـاحـٍم

  
اسم امرأة، والباء من قوله : وسلمى. المنزل، مؤنث سماعي: حرف نداء، والدار: أيا: ألولى أوًالولنتكلم عن الرواية ا

ة   : بالّرملة الحرورية، فإن حروراء بالمّد ويقصر بالمهمالت: وأراد. بالحروّية متعلقة بمحذوف حال من دار اسم رمل
  .ويقصروعثة بناحية الّدهناء، بفتح الدال وسكون الهاء بعدها نون، يمّد 

  
ا عرضها              : الدهناء: قال ابن حبيب ا، وأم يم ال يعرف طوله ي تم ازل بن ة، وهي من ى مّك ة إل ق اليمام رمال في طري

  .آذا في معجم البكري". أوسع من الدهناء : " فثالث ليال، وهي على أربعة ليال من هجر، ويقال في المثل
  

ا الحرور: والحروراء أيضًا ة ينسب إليه ة بظاهر الكوف ا، قري اعهم به ان أّول اجتم ة من الخوارج آ ة، وهي طائف ي
وهذه الكلمة لم يوردها . آذا في العباب للصاغاني. وتحكيمهم، حين خالفوا علّيًا رضي اهللا عنه، والنسبة إليه حروريٌّ

  .بحروراء: وليس المراد قرية الكوفة، وإّال لقال. البكري في معجمه
  

  .مة لهااسلمي دعاء لدار سلمى بالسال: وقوله
  

  .أي ممتّدة إلى جانب الّصّمان بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم: إلى جانب حال من دار أيضًا: وقوله
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ى  : قال البكري في معجمه هو جبل ينقاد ثالث ليال، وليس له ارتفاع سوى الّصمان لصالبته، وتخرج من البصرة عل

  .ثم إلى الّدّو ثالثًا، ثم إلى الّصّمان ثالثًا، ثم إلى الدهناء ثالثًا طريق المنكدر لمن أراد مكة، فتسير إلى آاظمة ثالثًا،
  

الم المشددة          : فالمتثلم معطوف على جانب، قال البكري: وقوله تح ال ة وف اء المثلث تح الث ه وف تح ثاني ه وف : هو بضم أول
  .انهتى. موضع بالعالية

  
  .مهولم يذآرها البكرّي في معج. مافوق نجد إلى تهامة: والعالية

  
دة     تح الموح ردين، بف ه الب ت ب ه أقام تاء   : وقول ي الش ه طرف رد، وأراد ب ى ب اً . مثّن ردان أيض يّ : والب داة والعش   .الغ

ن الشجري، وإّال   : ويجب أن يكون هذا البيت بعد قوله ومسكنها البيت، ليعود ضمير به إلى المسكن، آما في رواية اب
ا       أقامت بها البردين ليعود : آان ينبغي أن يقول ا ذآرن ة آم ا مؤنث دار، فإنه ى ال ا إل ه    . ضمير به ا ضمير ب وإن أرجعن

  .إليها باعتبار المنزل فهو تعّسف
  

ه رثم، أي: وقول ّدخول فج ين ال رثم : وب دخول فمواضع ج ين مواضع ال ّدم  . ب اهد المتق ي الش رحه ف ّدم ش ّدخول تق وال
  .بين الجواء فجرثم: والرواية الصحيحة

  
م       : م بضم الجيم وسكون الراء وضم المثلثة، قال أبو سعيدجرث: قال البكري في معجمه يد، ث ي أس اه بن اء من مي هو م

 .من بني فقعس، وجرثم تجاه الجواء، يدّل على ذلك قول الجعدي
 فجرثـم منازلها بين الجواء  أقامت بين البردين ثّم تذّآرت

ة فراسخ  جبل يلي رحرحا: هو بكسر الجيم بعدها واو، وبالمّد: وقال في الجواء ه   . ن، بينه وبين الّربذة ثماني د ذآرت وق
ى         : في رسم الربذة، وذآر فيها ه حًم ا عمر رضي اهللا عن ي جعله ة، هي الت هي بفتح الراء و الموحدة والذال المعجم

  .إلبل الّصدقة

ه : وأول أجبل حمى الّربذة في غربّيها م  الج : رحرحان، بينهما بريدان، ويلي رحرحان من غربّيه جبل يقال ل واء، وه
  .على طريق الّربذة إلى المدينة المنّورة، بينه وبين الّربذة أحد وعشرون ميًال

ه  ال،         : وليس بالجواء ماء، وأقرب المياه إليه ماء للسلطان يقال ل ة أمي ين الجواء ثالث ه وب ّزاف بين أبرق الع ة، ب العّزاف
  .انتهى

  .آلتيووجه العطف بالفاء في البيتين قد شرحه الشارح في البيت ا

ه،            ...ومسكنها بين الفرات : وقوله ار عن مسكن حبيبت ى اإلخب ا، التفت إل ا له داء، ودع دار بالن إلخ، بعد أن خاطب ال
  .نهر الكوفة، وأراد بين مواضع الفرات: ومسكنها بين الفرات، هو مبتدأ وخبر، والفرات: فقال

  .ف منهالعروب بدل الفرات، وهو تحري: وفي األغاني وبعض نسخ هذا الشرح

الم       : وقوله وى، بكسر ال ى الل ّدًا إل ين، أي ممت إلى الّلوى متعلق بحال محذوفة، وصاحب الحال الضمير المستقّر في ب
  .موضع معروف من أرض بني تميم: والقصر، وهو آما قال الّتّوزّي

ى بطن   : إلى شعب معطوف بواو محذوفة، والّشعب: وقوله وادي، أصغر   جمع شعبة، وهو مسيل ماء من ارتفاع إل ال
  .من الّتلعة، قاله ابن الشجري

ى المرعى،   : وترعى فعل مضارع، وفاعله مستتر ضمير سلمى، وهو من رعيت الماشية أرعاها رعيًا، إذا أخذتها إل
ذا في المصباح   : ويقال أيضًا  .رعت الماشية ترعى رعيًا، فهي راعية، إذا سرحت بنفسها، يستعمل متعديًا والزمًا، آ
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ترعى ماشيتها في الّشعب لكون نبته أوفر، فالباء في بهّن ظرفية : للّشعب، ومفعول ترعى محذوف، أي وضمير بهّن
  .صفة لشعب: متعلقة بترعى، وجملة ترعى

ذا الشرح امش بعض نسخ ه ي ه ين: ورأيت ف تح الع ه وف ه : ترعى بضم أول ل، ومثل ول من الفع م موضع، منق اس
  .توضح، انتهى

  .ر موجود هذا المكان في معجم البكري وغيرهوهو خطأ واضح، على أنه غي

ال البكري    : فعيهم، أي: وقوله اء، ق تح اله الغور    : فإلى عيهم، بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية وف ل ب هو جب
ة    : وقال فيها. بين مّكة والعراق، وقد ذآرته في رسم بيشة ة   : هي بكسر الموحدة والشين المعجم ة تهام   .واد من أودي

 : قوله: يجر لعيهم فيها ذآرًا البّتة، وأما رواية ابن الشجري فنتقول ولم

  أيا دار سلمى بالحزون أال اسلمي
  

هل،              : الحزون ظ من األرض ، وهوخالف الّس ا غل ة، وهو م زاء المعجم ة وسكون ال تح الحاء المهمل جمع حزن، بف
  .ضع بعينهوآأنه أراد حزن بني يربوع، فجمعه بما حوله، وليس الحزون اسم مو

  
ال السكري في أشعار اللصوص      : حزن بني يربوع: قال البكري ال، وق ي    : قفٌّ غليظ مسيرة ثالث لي الد بن الحزن ب

  .يربوع، وهي أطيب البادية مرًعى، ثم الّصّمان
  

ي    : من قاظ الّشرف، وترّبع الحزن، وتشّتى الّصّمان، فقد أصاب المرعى، والشرف   : وقال حنيف الحناتم الد بن من ب
  .نمير

  
  .فعل أمر مسند إلى ضمير الدار، دعا لها بالسالمة: حرف تنبيه، واسلمي: وأال
  

  : وقوله
  نحّييك عن شحٍط وإن لم تكّلمي

  
م  : من التحية، قال صاحب المصباح: نحّييك حّياه تحّية أصله الدعاء بالحياة، ثم آثر حتى استعمل في مطلق الدعاء، ث

  .سالم عليك، انتهى: وهواستعمله الشرع في دعاء مخصوص، 
  

  .وإن لم تكّلمي أصله تتكلمي بتاءين: وقوله. البعد، وفعله من باب منع: والّشحط
  

اسلمي، وبما بعده، ثم انصرف عن خطابها إلى إضمار : أيا دار سلمى، وبقوله: خاطب الدار بقوله: قال ابن الشجري
  .ولم يزد على هذا شيئًا. انتهى. عفت: الغيبة في قوله

  
ا    : بمعنى درست وذهب آثارها، وقال ابن الشجري: عفت: قولهو ذان ذآرهم ليم وعامر الل ن     : وس ن منصور ب ليم ب س

ة           ن عكرم ن منصور ب ن هوازن ب ن بكر ب ة ب عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، وعامر بن صعصعة بن معاوي
  .المذآور

  
ين         منشم بنت الوجيه، آانت ت : وأراد بمنشم امرأة من خزاعة يقال لها ا وقعت الحرب ب ة، فلم ع العطر في الجاهلي بي

ك                  ّس من ذل ان من م ان خزاعة، وآ ه فتي دقوقًا، فتطّيب ب ال تجيء بالّطيب م جرهم وخزاعة، آانت إذا حضر القت
  .انتهى. الّطيب شيئًا لم يرجع من يومه إّال جريحًا أو قتيًال، فضربت العرب المثل بعطرها في الشؤم

  
  .ي منشم في شرح أبيات من معلقة زهير من باب االشتغالوقد استقصينا الكالم ف
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  .أضمر المسكن بعد إضمار الّشعب: قال ابن الشجري. أفاءت به قد تقّدم شرحة مع ما قبله: وقوله
  

ه الي تصطاد : وقول احم ... لي ت، والف ق بأقام خ، ظرف متعل ه : إل الفحم، وقول ود آ عر األس يض، أي: الش ر : وأب بثغ
  .ريض، وهو طلع النخل، شّبه أسنانها بهواضح بّراق آاإلغ

  
  .وتقّدمت ترجمة النابغة الجعدي في الشاهد السادس والثمانين بعد المائة

  
  الطويل : وفي قصيدة لجابر بن حّني الّتغلبّي بيتان على نمط شعر الجعدي، في خطاب الدار، وهما

 مإلى مدفع القيقاء فالمتـثـّلـ  فيا دار سلمى بالّصريمة فالّلوى
 مصايرها بين الجواء فعيهـم  أقامت بها بالصيف ثّم تذّآـرت

  
  .وهي مذآورة في المفضليات

  
اع، ومصايرها        : القيقاء: قال شارحها ابن األنباري ظ من األرض في ارتف ا غل اءة، وهو م ي   : جمع قيق مواضعها الت

  .موضعان: تصير إليها في الشتاء، والجواء وعيهم
  

  وأنشد بعده، 

  اسع والثمانون بعد الثمانمائةالشاهد الت

  : البسيط يا دار مّية بالعلياء فالّسند هذا صدر، وعجزه: وهو من شواهد سيبويه
  أقوت وطال عليها سالف األمد

دم في أول      ا تق ى آم على أن الفاء فيه إلفادة الترتيب في الذآر، فتكون عاطفة على معناها، ولم يمكن جعلها بمعنى إل
  .امرئ القيس، لعدم ظهور الغاية التخريجين فبي بيت

وقصد بهذا الّرّد على الجرمّي في زعمه أّن الفاء في األماآن لمطلق الجمع آالواو، فال تدّل على ترتيب، ألّن الحرف 
  .وغيره، إذا أمكن بقاؤه على ما وضع له فال يعدل إلى خالفه

ين       : العلياء: حاحوالعلياء، والّسند آّل منهما ليس اسم مكان بعينه، قال صاحب الص تح الع ان مشرف، وهو بف ّل مك آ
  .ما قابلك من الجبل، وعال عن السفح، وأنشد هذا البيت: الّسند، بالتحريك: وقال صاحب العباب .والمّد

ال     ند، فق ه، لكن أورد الس ه    : ولهذا لم يذآر البكري العلياء في معجم ه وثاني تح أول ة معروف، وهو     : هو بف اء بتهام م
 .بغة بقولهالذي عنى النا

  يا دار مّية بالعلياء فالّسند
  

  مجزوء الوافر : وقد حّدده األحوص في قوله
  دوين الّشعب من أحد  غشيت الّدار بالّسنـد

  
  .ماء معروف لبني سعد، انتهى، وهذا غير ذاك: سند: وقال أبو بكر

  
  : مسألة: قال أبو علي في المسائل البصرية

  يا دار مّية بالعلياء فالّسند
  : و
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  يا دار مّية بالعلياء غّيرها
  

  الطويل : فأما قوله. الجاّر متعلق بأقوت وبغّيرها، ألن دار مّية معرفة فال يكون الفعل صفة
  أدارًا بحزوى هجت للعين عبرًة

  
ًا          ين أن يكون الجار متعلق رة، ويجوز في األول رى أّن دارًا نك بمحذوف  فال يكون بحزوى إّال متعلقًا بمحذوف، أال ت

  البسيط : فيكون في موضع حال، آقوله
  يا بؤس للجهل ضّرارًا ألقوام

  
  الوافر : وال يجوز عندي في قوله

  أال يا بيت بالعلياء بيت
  

ى نحو          ق بمحذوف، عل اًال، ولكن متعل ى أن يكون ح ر بيت       : أن يكون متعلقًا بمحذوف عل ه خب دار رجل، ألن في ال
  .قطعين مما قبلهما، آأنه لما نادى أقبل على غيرها فخاطبهالثاني، ويكون أقوت وغّيرها من

  
ه في           ا قول ذي هو غّيره ًا بالفعل ال والدليل على آون الظرف حاًال في بيت ذي الرمة، وأنه يجوز أن ال يكون متعلق

  البسيط : أخرى
  سقيًا وإن هجت أدنى الّشوق والكمد  يا دار مّية بالخلصـاء فـالـجـرد

  
  .بالعلياء غّيرها يجوز أن يكون حاًال: ال يكون إّال حاًال آذلك قولهفكما أّن هذا 

  
  : لم ال تجعل بالعلياء في قولك: فإن قلت

  أال يا بيت بالعلياء بيت
  

ول     . ذلك ال يجوز: قلت ؟حاًال، وتجعل بيت الثاني بدًال من األول، ليخلص الظرف حاًال  تقيم أن تق ه ال يس رى أن أال ت
  : ولوال عمرًا أآرمت، آما قال يا زيد: مبتدئًا

  ولوال حّب أهلك ما أتيت
  

  الخفيف : وإن شئت أجزته آما قال
  عو تميمًا وأنت غير مجاب  يا ابن أّمي ولو شهدتك إذ تد

  
ال    : ومنعه ابن جني في المحتسب، فقال ي، فق ان يأخذ عن رًا      : وسألني قديمًا بعض من آ اني تكري م ال يكون بيت الث ل

  : يا زيد زيد، ويكون بالعلياء في موضع الحال من البيت، آما آان قول النابغة: آقولك على األول،
  يا دار مّية بالعلياء فالّسند

  
  : يا جار مّية عالية مرتفعة، فيكون آقوله: بالعلياء، في موضع الحال، أي: قوله

  يا بؤس للجهل ضّرارًا ألقوام
  

اليجوز ذلك هنا، وذلك أنه لو آان البيت الثاني تكريرًا على : ومّكنته، فقلت هذا معنى ما أورده بعد أن سّددت السؤال
  : األول لقال

  لوال حّب أهلك ما أتيت
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ذا، ثبت    : يا زيد لوال مكانك، ما فعلت آذا، وأنت ال تقول: فيكون آقولك يا زيد ولوال مكانك لم أفعل آذا، فإذا بطل ه
  .عد آالم، وجملة تتلو جملة، وهذا واضحما قاله صاحب الكتاب من آونه آالمًا ب

  
  .انتهى آالمه، وآأنه لم يستحضر آخر آالم أبي علي

  
ال  ا صفة       : وقد غفل العيني عن حكم وقوع الظرف بعد المعرفة بجعله حاًال منها، فق ى أنه ا النصب عل اء محّله بالعلي

  .ى البعيرلدار مّية، والتقدير الكائنة بالعلياء، وهذا تحريره، والبعرة تدّل عل
  

ة  وت : ومّي راة، وأق م ام ل     : اس م يق ة حيث ل ى الغيب ات من الخطاب إل ه التف رت، وفي ّكان وأقف ت، : خلت من الّس أقوي
  .الدهر: واألبد. الماضي: والسالف

  
د      ين بع ابع واألربع وهذا البيت مطلع قصيدة للنابغة الذبياني تقدم ذآر سببها مع شرح أبيات من أولها، في الشاهد الس

  .ائتينالم
  

  البسيط : وبعده
 أعيت جوابًا وما بالّدار من أحـد  وقفت فيها أصـيالًال أسـائلـهـا
  والّنؤى آالحوض بالمظلومة الجلد  إّال األوارّي أليًا مـا أبـّينـهــا

ع األوارّي في         ث، وهو رف يم،   وهذه األبيات الثالثة أنشدها سيبويه في باب االستثناء، والشاهد في البيت الثال ة تم لغ
  .ونصبه في لغة الحجاز

ائز   : الشاهد في قوله: قال األعلم ع ج إّال األوارّي، بالنصب على االستثناء المنقطع، ألنها من غير جنس األحد، والرف
دير    ازًا،           : على البدل من الموضع، والتق اعًا ومج ى أن تجعل من جنس األحد اّتس الربع أحد إّال األوارّي، عل ا ب و م

  .انتهى

 الكامل : وأنشده بعده .تقّدم شرح البيت مفّصًال في الشاهد الثاني والسبعين بعد المائتينوقد 

  وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
  

  .ولم يعّين الزائد . على أّن إحدى الفاءين زائدة
  

  .ّيهما شئتاجعل الزائد أ: ثم قال. الفاء األولى زائدة، والثانية فاء الجزاء: قال أبو علي في التذآرة القصرية
  

الى         ه تع رًا لقول ه أورد البيت نظي ى، فإن ذلك فليفرحوا   : " وعّين القاضي في تفسيره األول ال "فب ذلك    : ، ق اء في فب الف
  .وتقديم عند للتخفيف آتقديم ذلك. زائدة، مثلها الفاء الداخلة على عند في البيت

  
اب     ومن . وسيبويه ال يثبت زيادة الفاء، وحكم بزيادتها هنا للضرورة ا صاحب اللب ادة، فوّجهه تبعه وّجه ما أوهم الزي

  الطويل : بأنها إنما آّررت هنا لبعد العهد بالفاء األولى، آما آّرر العامل في قوله
  إذا قلت أّما بعد أّني خطيبها  لقد علم الحّي اليمانون أّنني

  
  .أعيد أّني لبعد العهد بأنني، انتهى

  
  .وهذا ال يّطرد له في اآلية

  
  : ا المصراع عجز، وصدره وهذ
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  ال تجزعي إن منفٌس أهلكته
  

ه، في الشاهد السادس              ه مع شرح القصيدة وترجمت دم الكالم علي والبيت آخر قصيدة للنمر بن تولب الصحابي، وتق
  .واألربعين من أوائل الكتاب

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد التسعون بعد الثمانمائة

  الخفيف 
  ّم قد ساد قبل ذلك جّدهث  إّن من ساد ثّم ساد أبوه

  
  .على أّن ثّم فيه لمجرد الترتيب في الذآر، إلى آخره

  
راء     وهذا أحد أجوبة ثالثة عن إشكال، وهو أّن ثّم هنا قد عطفت المتقّدم على المتأّخر وهو عكس وضعها، فأجاب الف

  .ري، وترتيب اللفظ أيضًاالترتيب اإلخبا: وهو ما ذآره الشارح، بأّن ثّم فيه للترتيب الذآرّي، ويقال له
  

ال                تلّفظ، ق ار وال ذآر واإلخب ول بحسب ال ا لترتيب الق ّم هن وال، و ث ال واألق ان لترتيب األفع ّم يكون وذلك أّن الفاء وث
  .بلغني ما صنعت اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب: الفراء، ومنه

  
ال   هيل، فق ي التس ك ف ن مال ب اب ه ذه ّدم ب  : وإلي ي عطف المتق م ف ع ث د تق ظ وق ب اللف اء بترتي ان، اآتف ى. الزم   .انته

  .وفي هذا الجواب اعتراف بأّن ثّم هنا للترتيب بدون تراٍخ ومهلة، آما صرح به الشارح، وهو خالف وضعها
  

م       يادته ث وه بس اد أب م س وأجاب ابن عصفور وهو الجواب الثاني بأّن ثّم هنا على بابها، بتقدير أّن الممدوح ساد أّوًال، ث
  .جّده
  

ال          : في شرح الجملقال  ه ق ار، ال ترتيب الشيء في نفسه، فكأن ثّم ترتيب األخب : وما ذآره الفراء من أّن المقصود ب
ذي هو     : اسمع مّني هذا الذي هو ر اآلخر ال ذا الخب ا صنعت أمس أعجب     : بلغني ما صنعت اليوم، ثم اسمع مّني ه م

  .مهلة بين اإلخبارينليس بشيء، ألن ثّم تقتضي تأخير الثاني عن األول بمهلة، وال 
  

ى     : وأما قول الشاعر ل األب، وأت ودد من قب إّن من ساد البيت، فينبغي أن يحمل على ظاهره، ويكون الجّد قد أتاه الّس
  .األب من قبل االبن

  
  البسيط : وذلك مما يمدح به، وإن آان األآثر في آالمهم توارث الّسودد، ويكون البيت إذ ذاك، مثل قول ابن الرومي

 آّال لعمري ولكن منـه شـيبـان  أبو الّصقر من شيبان قلت لهم: لواقا
 عـدنـان آما علت برسول اللـه  فكم أبٍٍ قد عال بابٍن ذرا حـسـٍب

  .انتهى

  .انتهى. قبل ذلك: ما ذآره ابن عصفور في تأويل البيت ال يساعد عليه قوله: قال المرادي في الجنى الداني

ن سابق            : الهندية قال الدماميني في الحاشية ن عصفور أّن سودد االب ه اب ا أجاب ب ى م وذلك ألّن مضمون الكالم عل
ابقة            ن س يادة االب ذلك الشيء، فتكون س لسودد األب، وسدود األب سابق لسودد الجّد، والسابق للسابق لشيء سابق ل

ا بال شك، انتهى     :لكل من سيادة أبيه، وسيادة جّده، وسيادة األب سابقة لسيادة الجّد، وقول الشاعر   .قبل ذلك مناٍف له
ى التراخي                  ا معن ى التراخي، فم ّم عل أّن ث ه أيضًا ب رّد علي ه، وي ل، ورّد علي ن عصفور بتحّم وأجاب بعضهم عن اب

و  . وأجاب األخفش وهو الجواب الثالث بأّن ثّم هنا بمعنى الواو، لمطلق الجمع ؟والمهملة هنا  ورّد عليه بعضهم بأنه ل



 19

ال  : جرى الواو لجاز وقوعها حيث ما يصلح إّال معنى الواو، فكان يقالصّح جريانها م ا يق : اختصم زيد ثم عمرو، آن
الدليل على أن ثم ال : قال الماوردي: قال الشاطبي في شرح األلفية .اختصم زيد وعمرو، ولكّن ذلك غير مقول باتفاق

ال    هذا: تكون بمعنى الواو إجماع الفقهاء على أنه ال يجوز أن يقال ذا  : بيمن اهللا ويمنك، بالواو، ولكن أجازوا أن يق ه
  .ولو آانت بمعنى الواو ما فّروا إليها: قال. بيمن اهللا ثم يمنك

لم    : قال ه وس تم      : وفي الحديث أّن بعض اليهود قال ألصحاب النبي صّلى اهللا علي اهللا وأن م ال تشرآون ب تزعمون أنك
م شئت   : ال تقولوها وقولوا: " ي صلى اهللا عليه وسلم، فقالفذآر ذلك للنب! ما شاء اهللا وشئت : تقولون ". ما شاء اهللا ث

  .انتهى. حّدث به قاسم بن أصبغ

واد،   : وأقول هذا ال يرد على األخفش، فإنه لم يّدع أّن ثم بمعنى الواو دائمًا، وإنما يريد قد تكون بمعناها في بعض الم
  .حمل على قوله لم يرد عليه شيءوذلك على سبيل المجاز، وال يخفى أن البيت إذا 

ول       : قال الدماميني الواو، يق دون ترتيب آ م تستعمل ب أن ث ك استعمال مجازّي، وال     : ال خفاء في آون القائل ب أن ذل ب
  .يشترط في آحاد المجاز أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة، بل يكتفى بالعالقة على المذهب المختار

ق  والعالقة المصححة هنا االتصال الذ ي بين هذين الحرفين، من جهة أن الواو لمطلق الجمع، وثم لجمع مقّيد، والمطل
  .داخل في المقّيد، فثبت أّن بينهما اتصاًال معنويًا، فجاز استعمال ثم بمعنى الواو مجازًا لذلك

ّي ال يقتضي بطالن ال        ا، نظر في أمر جزئ ّدعى من   وحينئذ فالسعي في تأويل تلك األمثلة مما يصحح الترتيب فيه م
  .أصله، انتهى

انيء،         ن ه واس الحسن ب ي ن ات سبعة ألب وهذا البيت من شعٍر موّلد ال يوثق به، وأوله مغّير اشتهر به، وهو أول أبي
 الخفيف : مدح بها العباس بن عبيد اهللا بن أبي جعفر، وهي

 قبله ثم قـبـل ذلـك جـّده  قل لمن ساد ثـم سـاد أبـوه
 يتالقـى نـزاره ومـعـّده  أنوأبو جـّده فـسـاد إلـى 

 ه أٌب ال أٌب وأمٌّ تـعـــّده  ثم آباؤه إلى المـبـتـدأ مـن
 ه غوثًا من مستغـيٍث تـوّده  يا ابن بحبوحة البطاح عبيد الل
 ني لـقـوٍل أجـيده وأجـّده  فاهتبل عندي الّصنيعة واذخر
 ّر وفضٍل إليك خّيم مـجـده  واستزدني إلى مكارمك الـغ

 فـرنـده تالٍد نسجه عتـيٍق  بدريًّ إذا انتمى أبطـحـيًّع

  .عّم هارون الرشيد: والعباس هذا

ن    : ولم يعرفه ابن المال في شرح المغني، فقال ل أن يصير اب لعله العباس بن المأمون بن الرشيد، وأبو نواس مات قب
  .المأمون في عداد من يمدح

  .ه عبيد اهللا بالتصغير، آما في الشعروالمأمون اسمه عبد اهللا، وأبو الممدوح اسم

ه جده   : وأبو جده معطوف على جده، وقوله: وقوله فساد، يريد فساد من بقي من جدوده واحدًا بعد واحد، إلى أن يالقي
  .نزار بن معد بن عدنان، وهو عمود النسب المحمدي صلى اهللا عليه وسلم

  .والفاء زائدةوأبو جده فساد مبتدأ وخبر، : وزعم ابن المال أن قوله
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راٍب ال من أٍب         : بعد معد، وقوله: ثم آباؤه، أي: وقوله الى من ت ه اهللا تع ه السالم، خلق إلى المبتدأ منه أب هو آدم علي
  .وأم

  .ال له أب تعده، وال له أٌم تعّدها: وال أب وأم تعده، أي: وقوله

ب، : بدل من بحبوحة، وقوله: وعبيد اهللا بالجر ة بالنصر،        غوثًا منصوب بتقدير أطل ى اإلغاث ة، بمعن وهو اسم اإلغاث
  .تحّبه: من أجل مستغيث، وتوّده: من مستغيث، أي: وقوله

ه ال: وقول ل االهتب ام، والصنيعة: فاهتب ل: االغتن ل الجمي ي. الفع ع، إذا  : واذخرن اب نف ن ب رًا، م ه ذخ ن ذخرت ر م أم
  .أحّسنه، وأجده، أي أحدثه جديدًا : أي: دةالذخر بالضم، وأجيده من اإلجا: أعددته لوقت الحاجة إليه، واالسم

ه ك، أي  : وقول ى مكارم تزدني إل ك، أي :" واس ى مكارم ادًة مضمومة إل ي زي ك، أي : اجعلن ي بعض مكارم : اجعلن
  .الواضح، المشهور: جمع أغر وغّراء، واألغر: أفعالك التي تمدح بها، والغر

  .الشرف والعز: المجدو. أقام: وفضل، بالجر معطوف على مكارمك، وخّيم: وقوله

ه الجر: وقول دري ب الب  : عب ن آ د أوالد قصي ب و أح دار، وه د ال ى عب ى. صفة لفضل، منسوب إل . انتسب: وانتم
  .وأبطحي، بالجر أيضًا، يردي أنه من قريش البطاح، وهم أشرف من قريش الظواهر

د   : ونسجه. صفة سببية لفضل: تالٍد نسجه، بالجر: وقوله د، والتال اء في نسجه ضمير       ال: فاعل تال ديم األصلي، واله ق
ًا. فضل الجر أيض ق ب رتين. وعتي د، بكس وهر والحسن: والفرن ث    .الج اهد الثال ي الش دمت ف واس تق ي ن ة أب وترجم

  .والخمسين من أوائل الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والتسعون بعد الثمانمائة

  الطويل 
  فلم أجزنا ساحة الحي

  
  : علقة امرىء القيس، وهوهو قطعة من بيت من م

  بنا بطن خبٍت ذي قفاف عقنقل  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى
  

  .جواب لما، وأوله البصريون: زائدة، وانتحى: وانتحى قيل: على أن الواو في قوله
  

  : وهذا الخالف في البيت مبني على أن ما بعده هذا
  لمخلخلعلي هضيم الكشح ريا ا  إذا قلت هاتي نوليني تمـايلـت

  
ون             ال الكوفي ًا، فق ين صالح ألن يكون جواب ًا، وال شيء في البيت انتحى هو   : فإن لما في البيت السابق تقتضي جواب

  .الجواب، والواو زائدة
  

أمولي،          : الواو عاطفة، والجواب محذوف تقديره: وقال البصريون ا، أو نلت م ٍت أمن ا بطن خب ا وانتحى بن ا أجزن فلم
  : البيت، هو هذا... في الرواية أن ما بعد فلما أجزنا  ونحو ذلك، والمشهور

  علي هضيم الكشح ريا المخلخل  هصرت بفودي رأسها فتمايلـت
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  .وعليها يكون هصرت جواب لما عند الفريقين، فال زيادة وال نقص 
  

فلما : " قوله تعالى: فواعلم أن الكوفيين وجماعة من البصريين أجازوا زيادة الواو، قال الفراء في تفسير سورة يوس
ه في أول        " جعل السقاية " ، "جهزهم بجهازهم  ا، آقول ى حاله واو وهي جواب عل جواب، وربما أدخلت في مثلها ال

ورة ه         : " الس ا إلي ب وأوحين ة الج ي غياب وه ف وا أن يجعل ه وأجمع وا ب ا ذهب ه   " فلم ا إلي م أوحين ى واهللا أعل   .والمعن
ال     : ومثله في الكالم". زهم بجهازهم وجعل السقاية فلما جه: " وهي في قراءة عبد اهللا ه ق ه، آأن لما أتاني، وأثب علي

  : وقد جاء الشعر في ذلك، قال امرؤ القيس. وثبت عليه
  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى البيت

  
  الكامل : وقال آخر

 ورأيتم أبناءآم شبـوا  حتى إذا قملت بطونكم
  العاجز الخبإن اللئيم   وقلبتم ظهر المجن لنا

  
  .قلبتم: أراد
  

اء    الى  : وقال أيضًا في آخر تفسير سورة األنبي ه تع م  " واقترب الوعد الحق    : " وقول اه واهللا أعل ى إذا فتحت   : معن حت
د اهللا   ". حتى إذا جاؤوها وفتحت : " اقترب، ودخول الواو في الجواب في حتى إذا بمنزلة قوله تعالى راءة عب : وفي ق

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه : " ومثله في الصافات. وفي قراءتنا بغير واو" زهم وجعل السقاية فلما جهزهم بجها" 
  .معناه ناديناه" 
  

  : وقال امرؤ القيس
  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى البيت

  
  .انتهى آالمه. انتحى: يريد

  
أس    ريقين، فال ب ال    وقد أورد أن ابن األنباري في مسائل الخالف آالم الف ه مختصرًا، ق ى أن    : بنقل ون إل ذهب الكوفي

ان من           ن بره و القاسم ب رد، وأب اس المب و العب ش، وأب الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة، وإليه ذهب أبو الحسن األخف
  .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز. البصريين

  
ا   : " واحتج الكوفيون بقوله تعالى الوا "حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابه ال        :، ق ا ق دة، آم واو زائ فتحت جواب إذا، وال

ا      ار إليه ا     : " تعالى في صفة سوق أهل الن ا فتحت أبوابه ى إذا جاؤوه الى  " حت ه تع أجوج    : " وبقول ى إذا فتحت ي حت
رب الوعد الحق  لون واقت دٍب ينس م من آل ح أجوج وه الى" وم ه تع دة، وبقول واو زائ رب جواب إذا، وال إذا : " اقت

  .، التقدير أذنت"لربها وحقت  السماء انشقت وأذنت
  

  : وبقول الشاعر
  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى البيت

  
  : وبقول آخر

  حتى إذا قملت بطونكم البيتين

  .حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا: وأجاب البصريون عن اآلية األولى بأن التقدير

  .فإذا هي شاخصة: وقيل الجواب. ينسلون قالوا يا ويلنا وهم من آل حدٍب: وعن اآلية الثانية بأن التقدير
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ول الشاعر  . وأذنت لربها وحقت يرى اإلنسان الثواب والعقاب: وعن الثالثة بأن التقدير ا،   : وآذا يقدر في ق ا أجزن فلم
  .وقلبتم ظهر المجن لنا بان غدرآم ولؤمكم. وانتحى بنا بطن خبٍت خلونا، ونعمنا

  .المواضع للعلم به، توخيًا لإليجاز وقد جاء حذف الجواب وإنما حذف الجواب في هذه

  .لكان هذا القرآن: ، التقدير"ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو آلم به الموتى : " قال تعالى

الجواب   لفضحكم بما ترتكبون، ولعاجلكم بالعقوبة، وحذف: وتقديره". ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته : " وقال تعالى
ان بعض النحويين    : قال ابن السيد في شرح أدب الكاتب     .انتهى آالمه. أبلغ، لتذهب النفس إلى آل مذهب ممكن وآ

ول في          ان يق وفيين، فك ه البصريين والك ذهبًا يخالف في فيما حكى أبو إسحاق الزجاج يذهب فيما آان من هذا النوع م
  .حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها: اآلية

واو واو الحال،   : آذلك بيت امرىء القيسو فلما أجزنا ساحة الحي أجزناها وانتحى، فالجواب على رأيه محذوف، وال
  .وفي الكالم قد مضمرة، انتهى

ه من       م من ذا تحك وذهب ابن عصفور في آتاب الضرائر إلى مذهب الكوفيين، إال أنه خص الزيادة الواو بالشعر، وه
 الطويل : وقول أبي خراش غير فارق، وأنشد تلك األبيات

 على خالٍد لقد وقعت على لحـم  لعمر أبي الطير المربة بالضحى
 البكـم عشية أمسى ال يبين من  ولحم امرىٍء لم تطعم الطير مثله

  
  .وهو بدل من لحم المتقدم، إال أنه اضطر فزاد الواو بين البدل والمبدل منه. يريد لحم امرىء: قال
  

  ل الطوي: وأنشد أيضًا
  ليفعل حتى يصدر األمر مصدرا  فإن رشيدًا وابن مرروان لم يكن

  
  الكامل : يريد رشيد بن مروان، فزاد الواو بين الصفة والموصوف، وأنشد أيضًا قول اآلخر: قال

  فاليوم تضربه إذا ما هو عصى  آنا وال تعصي الحليلة بعلـهـا
  
  .زاد الواو في خبر آان: قال
  
  : د قبلهوالبيت الشاه. هذا

 تمتعت من لهٍو بها غير معجل  وبيضة خدٍر ال يرام خبـاؤهـا
 علي حراسًا لو يسرون مقتلـي  تجاوزت أحراسًا إليها ومعشـرًا
 تعرض أثناء الوشاح المفصـل  إذا ما الثريا في السماء تعرضت
 لدى الستر إال لبسه المتفضـل  فجئت وقد نضت لنوٍم ثيابـهـا

  وما إن أرى عنك الغواية تنجلي   ما لـك حـيلٌةيمين اهللا: فقالت
 على إثرنا أذيال مرٍط مرحـل  فقمت بها أمشي تجـر وراءنـا

 إلى آخر البـيتـين ...........  فلما أجـزنـا سـاحة الـحـي
 آالسجنـجـل ترائبها مصقولٌة  مهفهفٌة بيضاٌء غير مـفـاضٍة

  
خ، أي ... وبيضة خدر   : وقوله ر           رب امر : إل ا غي أة لزمت خدرها تشبه البيضة، في البياض والمالسة، تمتعت به

  .خائف من أحد
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ًا   : وقوله ة   ... تجاوزت أحراس خ، يسرون بالمهمل ة  : إل ون، وبالمعجم ذين      : يخف أتي إن شاء اهللا شرح ه يظهرون، وي
  .البيتين في حروف المصدر

  
ا في    : اوزت، أيظرف لقوله تج: إلخ، إذا... إذا ما الثريا في السماء : وقوله تخطيت أحراسًا إليها وقت تعرض الثري

  .السماء، وهو آخر الليل، وذلك وقت غفلة رقبائها وحرسها
  

شيء ينسج من أديم ويرصع، شبه قالدة، تلبسه النساء، وجمعه وشح مثل آتاب وآتب، وتوشح بثوبة، وهو : والوشاح
ذا في    . يفعل المحرم، قاله األزهري أن يدخلة تحت إبطه األيمن، ويلقيه على منكبه األيسر آما ذلك، آ واتشح بثوبه آ

  .المصباح
  

  .الوشاح ينسج عريضًا من أديم ويرصع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقيها وآشحيها: وقال صاحب الصحاح
  

  .أوساطه، جمع ثنى آعصا، وثنى مثل إلى، وثني بكسر أوله وسكون ثانية: وأثناء الوشاح. االستقبال: والتعرض
  

  .الذي قد فصل باألحجار، آالزبرجد والشذر: والمفصل. وآذلك مفرد اآلالء بمعنى النعم، ذآرهما ابن األنباري
  

ين جواهره، وخرزه                : يقول ذي فصل ب داء الوشاح ال ا عرضها في السماء، آإب داء الثري ا في وقت إب تجاوزت إليه
  .الثريا ال تعرض لها: عرضه، وأنكر قوم هذا، وقالوا

  
  الطويل : يريد بالثريا الجوزاء، وأن هذا مثل قول زهير: وقيل

  آأحمر عاٍد ثم ترضع فتفطم  فتنتج لكم غلمان أشأم آلهـم

  .يريد آأحمر ثمود، فغلط: قالوا

تقلت تعرضت      : وقيل تقامة، وإذا اس ى اس و        . إنها إذا طلعت طلعت عل ال أب ى الكشح، وق ذا الوشاح يعترض عل وهك
  .السماء آما يأخذ الوشاح وسط المرأة تأخذ الثريا وسط: عمرو

  .شبه اجتماع آواآب الثريا، ودنو بعضها من بعض، بالوشاح المنتظم بالودع المفصل بينه

زي  ب التبري ال الخطي اه: وق ا أن    : معن قط تعرضت، آم إذا أرادت أن تس ع، ف ا تطل ا، أول م تقبلك بأنفه ا تس أن الثري
  .الوشاح إذا طرح تلقاك بناحيتيه

ابوه،    :ام الباقالني في آتاب إعجاز القرآن بعد نقل هذه الوجوهقال اإلم األشبه عندنا أن البيت غير معيب من حيث ع
دمين، وال      يس للمتق ه ل م أن وأنه من محاسن القصيدة، ولكن لم يأت فيه بما يفوت الشأو، ويستولي على األمد، أنت تعل

، وآل قد أبدع فيه وأحسن، فإما أن يكون قد عارضه  للمتأخرين في وصف شيء من النجوم مثل ما في وصف الثريا
 الطويل : أو زاد عليه، فمن ذلك قول ذي الرمة

  على قمة الرأس ابن ماٍء محلق  وردت اعتسافًا والثريا آـأنـه
  

  الكامل : ومن ذلك قول ابن المعتز
 بفدفـد بيضاٌت أدحي يلحن  وترى الثريا في السماء آأنها

  
  الطويل : وآقوله

  تفتح نوٍر أو لجاٌم مفضض  ن الثريا في أواخر ليلهاآأ
  

  الطويل : وقوله
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  جنى نرجٍس حيا الندامى به الساقي  فناولنـيهـا والـثـريا آـأنـهـا
  

  الطويل : وقول األشهب بن رميلة
  لدى األفق الغربي قرٌط مسلسل  والحت لساريها الثريا آأنـهـا

  
  البسيط : والبن المعتز

 سقطا آذات قرٍط أرادته وقد  لنجم والجوزاء تتبعهوقد هوى ا
  

  الخفيف : أخذه من ابن الرومي
  والثريا بجانب الغرب قرط  طيٌب ريقه إذا ذقـت فـاه

  
  مجزوء الخفيف : والبن المعتز

 صبح بالليل مـؤتـزر  قد سقاني المـدام وال
  ٍن على األرض قد نثر  والثريا آنـور غـص

  
  الطويل : والبن الطثرية

  جماٌن وهي من سلكه فتبددا  إذا ما الثريا في السماء آأنه
  

ذا أمر              داع في نحو ه ك أن اإلب ين ل د أن نب ا نري ا لطال، وإنم ولو نسجت لك آل ما قالوا من البديع في وصف الثري
  .قريب، وليس فيه شيء غريب

  
ه،   وإذا. وفي جملة ما نقلناه ما يزيد على تشبيهه في الحسن أو يساويه آان هذا بيت القصيدة، ودرة القالدة، وهذا محل

اء الوشاح   : فكيف بما تعداه، ثم فيه ضرب من التكلف، ألن قوله تعرضت من الكالم الذي يستغنى عنه، ألنه يشبه أثن
ى       اظ، ال معن ذه األلف ل به التعرض، والتطوي بالثريا، سواء آان في وسط السماء، أو عند الطلوع والمغيب، فالتهويل ب

  .له
  

ول  ة   : وفيه أن الثريا آقطعة من الوشاح المفصل، فال معنى لقوله تعرض أثناء الوشاح، وإنما أراد أن يق تعرض قطع
  .من أثناء الوشاح، فلم يستقم له اللفظ حتى شبه ما هو آالشيء الواحد بالجمع، انتهى آالمه

  
  .ه ينضوه نضوًا، إذا خلعهنضا ثوب: إلخ، نضت بالضاد المعجمة، يقال... أتيت وقد نضت : وقوله

  
وب، والمتفضل   : واللبسة، بالكسر بس الث وب            : هيئة ل ه، واسم الث ام، أو ليخف في عمل وٍب واحد لين ذي يبقى في ث ال

  .المفضل بكسر الميم، وفضل أيضًا بضمتين، ويقال للرجل والمرأة فضل أيضًا
  

ا      أتيتها، وقد خلعت ثيابها للنوم غير الثوب الذي تنام فيه: يقول ا خلعت ثيابه ، وقد وقفت لي عند الستر منتظرًة، وإنم
  .لترى أهلها أنها تريد النوم، آذا قال الزوزني 

  
  .إّن لدى الستر حشو ال فائدة له : وبه يرد على الباقالني في قوله

  
ره محذوف، أي قسمي     ... فقالت يمين اهللا : وقوله دأ خب ه مبت روى بالنصب، و  . إلخ، يروى بالرفع على أن ديره،  وي تق

ه     : ما لك حيلة جواب القسم، أي: وجملة. أحلف بيمين اهللا ا قصدت ل تخلص أو فيم ة . ما لك حيلة في ال الحجة  : فالحيل
  .والعذر

  
  .تنكشف: وتنجلي. الضاللة: والغواية، بالفتح. وإن بعد ما زائدة. ال أقدر أن أحتال في دفعك عني: وقيل
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ة تجر    : أخرجتها، وجملة أمشي: خرجت بها، أي: وروي. معها: إلخ، أي... فقمت بها : وقوله اء، وجمل : حال من الت
  .واإلثر، بالكسر، هو األثر بفتحتين . حال من ضميرها

  
  .آساء من خز أو مرعزي، أو صوف، وقد تسمى المالءة مرطًا: على أثرينا ذيل مرٍط والمرط بالكسر: ويروى

  
  .وروي بالجيم. وش تشبه الرحالوالمرحل، بفتح الحاء المهملة المشددة، المنقش بنق

  
روى : وقال. معمل، وأنشد البيت: وثوب مرجل، أي: قال الصاغاني اء، أي  : وي بيهًا بالرحال   : مرحل بالح . موشى ش

  .انتهى
  

اقالني   ال الب ى     : وإنما جرت ذيلها على اإلثر ليعفى، لئال يقتفي أثرهما، فيعرف موضعهما، ق اه، حت ذآر مساعدتها إي
  .وراءنا ال فائدة فيه، ألن الذيل إنما يجر وراء الماشي: وقوله. اقامت معه ليخلو

  
  البسيط : وقول ابن المعتز أحسن منه

 األثر ذًال واسحب أآمامي على  فبت أفرش خدي في الطريق له

  .أجزنا وجزنا: إلخ، يقال... فلما أجزنا ساحة الحي : وقوله

دار،  : والساحة والباحة والفجوة والعروة والنالة آلها .ا فيهسرن: قطعنا وخلفناه، وجزنا: أجزنا: وقال األصمعي فناء ال
  .هي الرحبة آالعرصة: ويقال

  .المكان المنخفض، وحوله أماآن مرتفعة: والبطن. اعترض: وانتحى. القبيلة، ويقال للقوم النزول أيضًا: والحي

  .ما انخفض من األرض: والخبت، بفتح المعجمة وسكون الموحدة

اف، وهو      : والقفاف. حقف بكسر المهملة، وهو رمل مشرف معوج، والجمع أحقاف بطن: وروي ف، ضم الق جمع ق
  .ما غلظ من األرض، وارتفع، ولم يبلغ أن يكون جبًال

ل، وهو      : والعقنقل. ذي رآام بالضم، وهو المتراآم بعضه على بعض: وروي د، وأصله من العق الرمل المتعقد المتلب
  .الشد

ع الحاجة     قد: قال الباقالني ع موق أغرب بهذه اللفظة الوحشية، وليس في ذآرها فائدة، واللفظ الغريب قد يحمد، إذا وق
ة  وم القيام ي وصف ي ه عز وجل ف ه، آقول ا يالئم ي وصف م رًا : " ف ًا قمطري ذا ". عبوس ر ه ي غي ع ف ا إذا وق وأم

  .الموضع، فهو مذموم

ل،  : العطية، قال الخطيب: والنوال. اإلعطاء: ةإذا قلت هاتي نوليني تمايلت، التنويل واإلنال: وقوله معنى التنويل التقبي
  .العطية: وهو من النوال

ره     : هصرت بفودي رأسها فتمايلت، الهصر: وقوله في الرواية الثانية ودان . جذب الغصن ليؤخذ من ثم ا  : و الف جانب
  .الرأس شبهها بشجرة، وجعل ما يناله منها آالثمر

  .وعند سيبويه على النسب. وهو عند الكوفيين بمعنى مهضومة فلذلك آان بال هاء منصوب على المدح،: وهضيم

ك الموضع من        : الضامر، وأصل الهضم الكسر، وإنما قيل للضامر من البطن: والهضيم دق ذل ه ي هضيم الكشح، ألن
  .جسده، فكأنه هضم عن قرار الردف والورآين والجنبين

  .آحلت عيني تريد عيني: وأراد هضيم الكشحين، آما تقول. كما بين منقطع األضالع إلى الور: والكشح
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ئ من شحم و         ل، لكل ممتل ه، فقي ئ جوف وريا فعلى من الري بالكسر، وهو إنتهاء شرب العطشان، فهو عند ذلك يمتل
  .وصف دقة خصرها، وعبالة ساقها. موضع الخلخال: والمخلخل، بضم الميم. ريان: لحم

  .الحسنة الخلق، وال تكون آذلك حتى تكون ضامرة الخاصرة: المهفهفةإلخ، ...مهفهفة بيضاء : وقوله

ل بطن   : وقي امرة ال ر، الض ة الخص ي اللطيف يم . ه م الم ة، بض ل : والمفاض بطن، وقي ترخية ال ول : المس ة الط   .البائن
رآة،  ال: والسجنجل . إزالة الصدأ والدنس وغيرهما: والصقل. جمع تريبة، وهو موضع القالدة من الصدر: والترائب م

  .وصفها بحداثة السن. آلمة رومية عربتها العرب

  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين من أوائل الكتاب 

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني و التسعون بعد الثمانمائة

  الطويل 
 رشيٌد وال ناٍه أخاه عن الغـدر  ولما رأى الرحمن أن ليس فيهم

 البكر فكانوا عليهم مثل راغية  نة وائٍلوصب عليهم تغلب بـ
  

دره          ا ق ى الجواب المحذوف، آم ة عل ل هي عاطف على أن صب ليس جواب لما والواو زائدة، آما يقول الكوفيون، ب
  .الشارح المحقق

  
  .صب هو الجواب، والواو زائدة لضرورة الشعر: وقال ابن عصفور

  
  : ني، والراوية من ديوانهوالبيتان من قصيدة لألخطل التغلبي النصرا. هذا

  أمال عليهم تغلب بنة وائٍل
  

  : وآذا رواهما الزمخشري في مستقصى األمثال وعلى هذا ال يكون مما نحن فيه، وقبلهما 
 ولكن رضيتم باللقاح و بالجزر  بني عمر لم تثأروا بـأخـيكـم

 لها لبنًا محضًا أمر من الصبر  إذا عطفت وسط البيوت احتلبتم
 إلـى آخـر الـبـيتـين.....  رأى الرحمن أن ليس فيهمولما 

  نفيناآم عن منبت القمح و التمر  فسيروا إلى أهل الحجاز فأننـا

ائم    : يقول. لم تأخذوا بثأره: لم تثأروا بأخيكم، أي: وقوله ال إذ أصبتم الغن دعو القت . رضيتم بأن تغيروا على المال، وت
  .هذا قول ثعلب. ما، وهي الناقة ذات لبنجمع لقحة بكسر الالم فيه: واللقاح

  .جمع لقوح، مثل قلوص و قالص، وهي الناقة نتجت إلى ثالثة أشهر، وتسمى بعدها لبونًا : وقال غيره

ل        : والجزر، بضم فسكون، واألصل بضمتين ى، وقي ذآر و األنث ى ال ع عل ل خاصة تق جمع جزور، والجزور من اإلب
  .الناقة التي تنحر 

اء للتخفيف    : والصبر. أميلت: فت بالبناء للمفعول، أيإذا عط: وقوله الدواء المر، بكسر الباء في األشهر، وسكون الب
وحكى ابن السيد في مثلث اللغة جواز التخفيف آما في نظائره،   .لم يسمع تخفيفه في السعة: ومنهم من قال. لغة قليلة

يهم، وال         وإنما جعل اللبن أمر من  . بسكون الباء مع فتح الصاد وآسرها ى أخ م يشربونه مع الحزن عل الصبر، ألنه
  .قدرة لهم بأخذ ثأره
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ى ذات واجب الوجود، آلفظة اهللا       : وقوله م عل رحمن هو عل ة     . ولما رأى ال ولين، وأن مخفف ة تطلب مفع ورأى علمي
  .خبرها : و جملة ليس فيهم رشيد. اسمها ضمير شأن

م    ...وجملة أنا ليس  ولي عل ادة مسد مفع يد وال. إلخ، س ه رشد، وهو خالف الغي و الضالل، وهو إصابة          : رش من ل
  .نقض العهد: والغدر. الصواب

يهم : وصب عليهم، أي: وقوله ة وسكون       : وتغلب . سلط عليهم، وآذا معنى أمال عل اة الفوقي تح المثن ة األخطل، بف قبيل
  .الغين المعجمة وآسر الالم، والنسبة إليها تغلبي بفتح الالم

ل    وتغل: قال الجوهري ن وائ ولهم . ب أبو القبيلة، وهو تغلب ب ى         : وق ى معن ذهبون بالتأنيث إل ا ي ل، إنم تغلب بنت وائ
  .انتهى . القبيلة، آما قالوا تميم بنت مر

  .وضمير عليهم لبني عامر . فكانوا: ابنة وائل، وتارة اعتبره حيًا، فقال: فتارة اعتبر تغلب قبيلة، فقال

دة . اإلبلالصغير من : والبكر، بفتح الموحدة ة          : قال أبو عبي رة بمنزل اس، و البك ى من الن ة الفت ل بمنزل البكر من اإلب
  .الفتاة 

ر : والراغية الغين المعجمة ة، أي  . مصدر بمعنى الرغاء، وهو صوت البعي د    . صوتت : ورغت الناق البكر ول د ب ويري
ك،  ولما قدار ثمود الناقة رغا ولدها، فصاح برغائه آل ش. ناقة صالح عليه السالم يء له صوت، فهلكت ثمود عند ذل

  .فضربته العرب مثًال في آل هلكة عامة 

ة، والفاضلة           : قال الزمخشري في أمثاله ة، والبالي اء، آالعافي ى الرغ ة مصدر بمعن ر، الراغي ة البك ه آراغي ان علي . آ
اهم ا              : والبكر ا، فأت بًال فرغ ة صعد ج ا عقرت الناق ه لم ك أن ه السالم، وذل ة صالح علي ذاب سقب ناق يضرب في   . لع
  .الشؤم

 الطويل : قال األخطل

  عى جانب الثرثار راغية البكر  لعمري لقد القت سليٌم وعامـٌر
  
  الطويل : ال أيضًاقو

  أصابك بالثرثار راغية البكر  وإن تذآروها في معد فإنمـا
  

  .الضمير في تذآروها للواقعة
  

  : وقال أيضًا
  ولما رأى الرحمن أن ليس فيهم البيتين

  
  .انتهى

  
  الطويل : وقدار، بضم القاف، هو أشقى ثمود، وسماه زهير في معلقته أحمر عاد، فقال

  آأحمر عاٍد ثم ترضع فتفطم  فتنتج لك غلمان أشأم آلهـم
  

  .اسم نهر سمي به لكثرة مائة: والثرثار بمثلثتين
  

  .وترجمة األخطل تقدمت في الشاهد الثامن والسبعين من أوائل الكتاب
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  أنشد بعده، و

  الشاهد الثالث والتسعون بعد الثمانمائة

  الكامل 
 إال آلمة حالٍم بـخـيال  فإذا وذلك يا آبيشة لم يكن

  
دير  دأ محذوف، والتق ى مبت ة عل ل هي عاطف ون، ب ول الكوفي ا يق دة آم واو ليست زائ ى أن ال ك : عل إذا إلمامك وذل ف

  .لم يكن: ف عليه شيئًا واحدًا ألجل قولهآذا قدره الشارح، فجعل المعطوف، والمعطو. اإللمام
  

ل، وأراد   : قال صاحب آتاب تفسيح اللغة ن مقب ي ب دًا ألن آل        : هذا البيت لتميم بن أب م يخص واح ك، ول ذا وذل إذا ه ف
  .شيء زائٍل، فهو آاألحالم

  
  الكامل : وآذا قول أبي آبير الهذلي

  وإذا مضى شيٌء آأن لم يفعل  فإذا وذلـك لـيس إال ذآـره
  

  .انتهى آالمه. ليس إال ذآره أي ذآر الحاضر، فأما الماضي فمعدوم باإلياس منه: فإذا هذا وذلك، وقال: إنما أراد
  

  .ليسا إال ذآرهما، مع أن المشار إليه شيء واحد: لم يكونا، وفي الثاني: ولو آان التقدير، آما زعم لقيل في األول
  

  : قال أبو آبير قبل ذلك البيت
 ممن يمنع قد أتتهـا أرسـلـي  نساب ليس آمثلـهـاوجليلة األ

  حتى التفت إلى السماك األعزل  ساهرت عنها الكالئين فلـم أنـم
 وازدرت مزدار الكريم المعول  فأتيت بيتًا غير بـيت سـنـاخٍة
 أفعل وإذا مضى شيٌء آأن لم  وإذا وذلـك لـيس إال حـينـه

الئين، أي رب امرأة شريفة األنساب ممنعة: يقول اموا    : ، بعثت إليها رسلي، وساهرت عنها الك تهم، فن افظين، فغلب الح
  .ولم وأنم، فأتيت بيتها فزرتها، وهو بيت طيب ال مطعن فيه

ة  : افتعلت من الزيارة، والمعول: وازدرت. الرائحة الكريهة: والسناخة دالٍل ومنزل فاسم اإلشارة راجع    . الذي يعول ب
  .ليلةإلى زيارة تلك المرأة الج

إذا مضى مضت    روم الضبي من         .ويريد أن لذة تلك الزيارة، لم تكن إال في وقت الزيارة، ف ة في مق ول ربيع ا ق وأم
 الكامل : قصيدة

 وأصابني منه الزمان بكلكل  ولقد أصبت من المعيشة لينها
 يجـهـل إال تذآرة لمن لم  فإذا وذاك آأنه ما لـم يكـن

  
د   . بين البكر والفارض: ، أي"عواٌن بين ذلك : " واحدة، آما في وقوله تعالى فالمشار إليه اثنان واإلشارة ديره عن وتق

  .فإذا المذآور: الشارح
  

ه    : قال السكري في شرحه يس إال حين ك ل دة، أراد وإذا ذل ول . الواو زائ إذا       : يق ك، ف در آينونت يس إال ق ه فل إذا آنت في
  .أدبر ذهب
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اب الضرائر ي آت ن عصفور ف ه ذهب اب ال وإلي ت، وق واو لضرورة الشعر: وأورد البي دت ال در . زي وينبغي أن يق
  .فإذا المذآور وذلك المذآور، لم يكن آإلمام خيال بالحالم، لئال يتحد المشبه والمشبه به: الشارح في ذلك البيت

  
  .ولم يحضرني أالن ما قبل البيت، ولهذا لم أعرف مرجع اإلشارة

  
  : قال. أصابت فالنًا من الجنة لمة، وهو المس والشيء القليل: يقال: صحاحواللمة، بفتح الالم، قال صاحب ال

 إال آلمة حالٍم بـخـيال  فإذا وذلك يا آبيشة لم يكن
  

ره األخفش  : قال ابن بري في أماليه على الصحاح البيت البن مقبل، وقوله م  . فإذا وذلك مبتدأ والواو زائدة، آذا ذآ ول
  .خبره، انتهى: يكن
  

ة  : وآبيشة  اء، مصغر آبشة بالشين المعجم الم. من أسماء النس ًا    : والح ل، حلم اب قت م من ب م يحل اسم فاعل من حل
  .رأى في منامه رؤيا، وآذا احتلم: بضمتين وإسكان الثاني تخفيفًا، أي

  
ه  : آل شيء تراه آالظل، وخيال اإلنسان في الماء والمرآة: والخيال ا مر بك الشيء يشبه الظ      . صورة تمثال ل، وربم
  .فهو خيال

  
  .وتقدمت ترجمة تميم بن أبي بن مقبل في الشاهد الثاني والثالثين من أوائل الكتاب

  
  : وأنشد بعده

 فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا  أراني إذا ما بت بت على هوًى
  

  .الفاء زائدة:" على أنه قيل 
  

  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الخامس والخمسين بعد الستمائة
  

  الطويل : بعدهوأنشد 
  وأآرومة الحيين خلٌو آما هيا  وقائلٍة خوالن فانكح فتاتـهـم

  
  .على أن الفاء زائدة

  
  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد السابع والسبعين من أوائل الكتاب

  
  الطويل : من زيادة الفاء قوله: وخص ابن عصفور زيادة الفاء بالشعر، قال في آتاب الضرائر

  ويحدث ناٌس والصغير فيكبر  يشيب فتاهـميموت أناٌس أو 
  

  .الصغير يكبر: يريد
  

  الكامل : وقول أبي آبير
  فلبثت بعدك غير راٍض معمري  فرأيت ما فـيه فـثـم رزئتـه

  
  .ثم رزئته : يريد

  
  الكامل : وقول األسود بن يعفر

 نسٌب لعمر أبيك غير غالب  فلنهشٌل قومي ولي في نهشٍل
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  .الكالم، ألن البيت أول القصيدة زاد الفاء في أول
  

  البسيط : وأنشد بعده
  فإن قومي لم تأآلهم الضبع  أبا خراشة أما أنت ذا نفـٍر

  
  .على أن الفاء فيه زائدة عند البصريين، غير زائدة عند الكوفيين

  
  .وتقدم آالم الشارح المحقق عليه في الشاهد التاسع واألربعين بعد المائتين في باب خبر آان

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والتسعون بعد الثمانمائة

  الرجز 
 بل قد تكون مشيتي توقصـا  يا دهر أم ما آان مشيي رقصا

  
ه موجودًا في       : على أن أبا زيد أنشده، وقال ل عن ا نق يس م أم فيه زائدة، آذا نقل عنه أبو علي في التذآرة وغيره، ول

  .نوادره، وإنما ذآره في غيرها
  

  البسيط : استشهدوا على زيادة أم بقول ساعدة بن جؤية: بن الشجري في أماليهقال ا
  أم هل على العيش بعد الشيب من ندم  يا ليت شعري وال منجي من الهـرم

  
ين      : " وقال أبو زيد في وقوله تعالى. ليت شعري هل على العيش من ندم: التقدير ذي هو مه ذا ال ": أم أنا خيٌر من ه
  .أفال تبصرون أنا خير من هذا الذي هو مهين: والتقدير: لقا. أم زائدة

  
  : وأنشد قول الراجز 

 بل قد تكون مشيتي توقصـا  يا دهر أم ما آان مشيي رقصا

ال    ة، ق ة أن أم منقطع ال   : وقول سيبويه في اآلي أن فرعون، ق تم بصراء    : آ ه . أفال تبصرون، أم أن ر،   : فقول ا خي أم أن
ة     . نحن بصراء: أنت خير منه آان بمنزلة قولهم: ألنهم لو قالوا. ءأم أنتم بصرا: بمنزلة قوله ر بمنزل ا خي ذلك أم أن فك
ال   و ق تم بصراء  : قوله ل ا       . أم أن م بزيادته ل في أم أحسن من الحك ذا التأوي ا      .انتهى . وه ن عصفور زيادته وخص اب

 الكامل : وأجاز الفارسي في قول أبي ذؤيب: بالشعر، وقال بعد إنشاد البيتين

  أودي بني من البالد فودعوا  أجبتها أما لجسـمـي أنـهف
  

الذي لجسمي أنه أودى، وعلى زيادة أم : فأجبتها: أم ما، وتكون أم زائدة، وما بمعنى الذي، والتقدير: أن يكون األصل
ٌر   : " حمل أبو زيد قوله تعالى ا خي ن طاهر من الم         " أفال تبصرون أم أن و بكر ب ك أب ى جواز ذل ه عل أخرين ووافق   .ت

ا هو أحسن         ى م ا عل د يمكن حمله والصحيح أنها غير زائدة، ألن زيادتها قليلة، فال ينبغي أن تحمل اآلية عليها، إذ ق
  .من ذلك

  
ش      ه األخف ا ذهب إلي ى م يبويه، ومتصلة عل ه س ا ذهب إلي ى م ة عل ون منقطع ن أن تك ه يمك رى أن ين . أال ت د ب وق

  .انتهى. االنحويون الوجهين، فأغنى ذلك عن ذآره هن
  

  : وقد ذآر الجوهري زيادتها في الصحاح، وأنشد البيت األول من الرجز آذا
  يا هند أم ما آان مشيي رقصا
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د   : وقال ابن بري في أماليه عليه ي زي دم،          . هذا مذهب أب ى محذوف تق ان معطوف عل ا آ ى أن أم م ذهب إل ره ي وغي
  .انتهى ؟آذلك يا هند أآان مشيي رقصًا، أم ما آان : المعنى آأنه قال

  
  .وفيه نظر، تأمل

  
ال   . وأم قد تكون زائدة: وقال الصاغاني في العباب م ق ال الليث  : وأنشد الرجز ث تفهام،     : وق ى ألف االس أم تكون بمعن

  .وهي لغة حسنة من لغات العرب ؟وأنت تريد أعندك  ؟أم عندك غداء حاضر : آقولك
  

د     : قال األزهري بقه آالم، وتكون أم مبت ذا إذا س ائلهم        ه ول ق ة، بق ة يماني ر، وهي لغ ار   : أ للكالم في الخب أم نحن خي
  .انتهى. وهومخبر. الناس، أم نطعم الطعام، أم نضرب الهام

  
  الطويل : وعلى هذا تكون غير زائدة، آأنها حرف افتتاح للتنبيه بمنزلة أال وأما، آقوله

  أما والذي ال يعلم السر غيره
  

  .واهللا أعلم. أما وسكنت وال يبعد أن تكون أم مخففة من
  

  .هو شبيه بالنقزان من النشاط: والرقص بفتحتي الراء والقاف، قال ابن دريد. نافية: ما آان مشيي رقصا، ما: وقوله
  

  .والقوالن متقاربان. هو الخبب: قال ابن فارس
  

هما من فعل الهرم، وهذا شدة الوطء، وآال: هو تقارب الخطو، وقيل: توقصا بالواو والقاف، قال ابن الشجري: وقوله
  .شكاية من دهره

  
  .أنا في حداثتي وشبابي لم أمش بعافية، بل تكون مشيتي مستمرة آمشي الشيوخ العاجزين: يقول

  
ى        : أراد ما آان مشيي رقصًا، أي: وقال ابن مكرم في لسان العرب د أسننت، حت وم ق بيبتي، والي وقص في ش آنت أت
  .انتهى. ربة الخطومقا: صارت مشيتي ترقصًا، والتوقص

  
دهن ترخيم دهناء، : يا دهن أم ما آان، وقال: وروى ابن الشجري، وصاحب العباب، وصاحب لسان العرب أوله آذا

  .ولم يفسراه، وآأن دهناء من أسماء النساء، آما أن هندًا في رواية الجوهري من أسمائهن
  

ال      د، وق ي زي رخم   : وآذا رواه األزهري عن أب اء، ف ا دهن دة . أراد ي ان مشيي رقصًا، أي    : أراد. وأم زائ ا آ آنت  : م
  .أتوقص وأثب في مشيتي، واليوم قد أسننت حتى صارت مشيتي رقصًا، انتهى

  
  .ولم أقف على قائل هذا الرجز واهللا أعلم به

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والتسعون بعد الثمانمائة

  الطويل 
 أمـلـح أو أنت في العـينوصورتها   بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى

  
ه  ل  : على أن أو فيه حرف استئناف لإلضراب، وال يحتمل أن تكون عاطفة، إذ ال يصح قيام الجملة بعدها مقام قول مث

  .قرن الشمس، آما هو حق المعطوف
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ك  : قال الفراء في تفسير سورة البقرة حدهما  اضرب أ : العرب تجعل أو نسقًا، مفرقة لمعنى ما صلحت فيه أحد، آقول

  .زيدًا أو عمرًا
  

ك في الكالم    الن، أو دع    : فإذا وقعت في آالم ال يراد به احد، وإن صلحت، جعلوها على جهة بل، آقول ى ف اذهب إل
وم  ول اهللا               . فال تبرح الي ه ق ل، ومن ى ب ره األول، وجعل أو في معن د رجع عن أم ى أن الرجل ق ذا عل ك ه د دل : " فق

  ". وأرسلناه إلى مائة ألٍف أو يزيدون
  

  : وأنشدني بعض العرب
  البيت ...............  بدت مثل قرن الشمس

  
  .انتهى

  
  .أو هذه التي بمعنى أم المنقطعة، وآلتاهما بمعنى بل، موجودة في الكالم آثيرًا: وقال ابن جني في المحتسب

  
  : وإلى نحو هذا ذهب الفراء في قول ذي الرمة

  لبيتا ...............  بدت مثل قرن الشمس

دون      : " وآذلك قال في قول اهللا. بل أنت العين في أملح: معناه: قال ٍف أو يزي ة أل ى مائ لناه إل ال "وأرس ل   : ، ق اه ب معن
  .يزيدون

ذا الوجه      ى ه ه عل ذهوب في ه   .انتهى . وإن آان مذهبنا نحن في هذا، غيرهذا، فإن هذا طريق م ذا   : وأشار بقول إن ه ف
ه  ذهوب في ق م ى " .... طري خ، إل ة متمحضة لإلضراب، ال  إل ت، واآلي ي البي ن أن أو ف ق م ارح المحق ه الش ا قال م

ا للشك،             . يتصور معنى العطف فيها لما ذآره زعم أنه ه عن صحة العطف، ف ن عصفور، في غفلت ى اب ه رد عل وفي
 : وزاد الكوفيون في معاني أو أن تكون بمعنى بل، واستدلوا عليه بقوله: فقال

  بدت مثل قرن الشمس إلخ
  

ال      . وال مدخل للشك هنا. المعنى بل أنت: قالوا ه ق دع، آأن ى أب بهها   : والصحيح أنها فيه للشك، ويكن المعن راط ش إلف
  .بقرن الشمس ال أدري، هل هي مثلها، أو أملح

  
  الطويل : وإذا خرج التشبيه مخرج الشك آان فيه الداللة على إفراط الشبه، فيكون آقول ذي الرمة

 سالـم وبين النقا أأنت أم أم  بين جالجٍلأبا ظبية الوعساء 
  

بس أحد        : أأنت أم أم سالم أبلغ من أن يقول: أال ترى أن قوله ى يلت به، حت راط الش هي آأم سالم، ألن الشك يقتضي إف
  .معناه بل يزيدون: ، قالوا"إلى مائة ألٍف أو يزيدون : " وآذلك أيضًا استدلوا بقوله تعالى. الشيئين باآلخر

  
النظر للمخاطبين، ال   : والجواب. صور أن تكون هنا للشك، ألن الشك من اهللا مستحيلوال يت أن الشك قد يرد من اهللا ب

ال  وا           : أنه يشك، فكأنه ق الكم أن تقول ه، فيكون من مقتضى ح ى جمع تشكون في مبلغ لناه إل ة ألف أو    : وأرس م مائ ه
  .مههذا آال. ويحتمل أيضًا أن تكون أو في اآلية لإلبهام. يزيدون

  
ل      : وقول الشاعر ة، ومث ه ضمير الحبيب ى ظهرت، وفاعل ى        : بدت بمعن تفيد من إضافته إل حال من الضمير، وال يس

ال الجوهري  . المعرفة تعريفًا، لتوغله في اإلبهام ا في       : وقرن الشمس، بفتح القاف، ق دو منه ا يب ا، وأول م هو أعاله
  .الضحىوال يصح هنا المعنى الثاني، لقوله في رونق . الطلوع

  
  .وصورتها بالجر عطف على قرن: وقوله



 33

  
  .بهج وحسن منظره، فهو مليح، واألنثى مليحة: وأملح من ملح الشيء بالضم مالحًة، أي

  
  .واهللا أعلم. ولم أجده في ديوانه. والبيت نسبه ابن جني إلى ذي الرمة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد والتسعون بعد الثمانمائة

  الطويل 
  ربيعة أو مضروهل أنا إال من 

  
  .وقصد به الرد على الكوفيين في زعمهم أن أو فيه بمعنى الواو. على أن أو فيه لإلبهام على السامع

  
رآن، ومن الشعر         : قال ابن الشجري في أماليه ه احتجاجات من الق م في وفيين، وله آون أو بمعنى الواو من أقوال الك

، ومن الشعر  "لعلهم يتقون أو يحدث لهم " ، و"لعله يتذآر أو يخشى : " فمما احتجوا به من القرآن قوله تعالى. القديم
  الطويل : قول توبة بن الحمير

  لنفسي تقاها أو عليها فجورها  وقد زعمت ليلى بأني فاجـٌر
  

  الوافر : وقول جرير
  عدلت بهم طهية والخشابا  أثعلبة الفوارس أو رياحًا

  
  .لقبيلتينعدلت هاتين القبيلتين بهاتين ا: أي
  

  البسيط : وقول جرير
  آما أتى ربه موسى على قدر  نال الخالفة أو آانت له قـدرًا

  
  : وقول لبيد

  وهل أنا إال من ربيعة أو مضر  تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهـمـا

ه أراد   ؟أو هنا بمعنى الواو، ألنه ال يشك في نسبه حتى ال يدري أمن ربيعة هو أم من مضر  : قالوا اه   ولكن ة أب بربيع
  .ومضر، يعني مضر ين نزار بن معد بن عدنان: أو مضر، يريد: ثم قال. الذي ولده، ألنه لبيد بن ربيعة

دون    : " واختلفوا في قوله تعالى ٍف أو يزي ة أل وفيين   "وأرسلناه إلى مائ ال بعض الك ال آخرون     : ، فق واو، وق ى ال بمعن
  .د البصريينوهذا القول ليس بشيء عن. المعنى بل يزيدون: منهم

ر : أحدهما: وللبصريين في أو هذه ثالثة أقوال ول      . قول سيبويه أنها للتخيي ر في أن يق م الرائي يخي : والمعنى إذا رآه
  .أو يزيدون: هم مائة ألف، وأن يقول

  .أنها ألحد األمرين على اإلبهام: والقول الثاني عن البصريين

  .لرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهمأن ا: والثالث لبن جني، وهو أنها للشك، والمعنى

الى  ه  ". فهي آالحجارة أو أشد قسوة     : " ومن زعم أن العمنى بل يزيدون، قال مثل ذلك في قوله تع ا  : " وفي قول وم
  ".فكان قاب قوسين أو أدنى : " ، وقوله"أمر الساعة إال آلمح البصر أو هو أقرب 
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ر . ي هذه اآليمثل ذلك ف: ويزيدون، قال: إن المعنى: ومن قال ويجوز أن تكون أو   . والوجه أن تكون أو فيهن للتخيي
  .فيهن لإلبهام، انتهى آالمه باختصار

ة        د الثلثمائ امس بع اهد الخ ي الش رحها ف دم ش حابي، تق ة الص ن ربيع د ب ات للبي اهد أول أبي ت الش   .والبي
  البسيط : وأنشد بعده

  برت السوحأو يسرحوه بها واغ  وآان سيان أن ال يسرحوا نعمـًا
  

  .على أن أو فيه بمعنى الواو
  

  .وقد تقدم شرحه في الشاهد الخامس والخمسين بعد الثلثمائة من باب العطف
  

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والتسعون بعد الثمانمائة

  مجزوء الكامل 
  أو آسر عظٍم من عظامه  سيان آـسـر رغـيفـه

  
  .على أن أو فيه بمعنى الواو

  
ذا الموضع في    : لي في آتاب الشعرقال أبو ع آان القياس أن يكون العطف فيه بالواو دون أو، ألن العطف بأو في ه
ى،            : المعنى ذلك، ألن سواء وسيان واحد في المعن د أو عمرو آ ا أن سواء زي سيان أحدهم، وهو آالم مستحيل، آم

  .وإنما سٌي من سواء آقي من قواء
  

ذلك ينبغي أن   فكما ال يستقيم سواء زيد أو عمرو أل ن المعنى سواء أحدهما، والتسوية إنما تكن بين شيئين فصاعدًا، آ
رى . ال يستقيم ًا، وآل          : والذي حسن ذلك للشاعر أنه ي ه أن يجالسهما جميع تقيم ل ن سيرين، فيس جالس الحسن، أو اب

  .الخبز أو التمر، فيجوز له أن يجمعهما في األآل
  

ك في سواء،       . المواضع، استجاز أن يستعملها بعد سيفلما صارت تجري مجرى الواو في هذه  ه جاء ذل م أن ولم نعل
  .وقياسه قياس سيان

  
  : وقد قال بعض المحدثين

  أو آسر عظٍم من عظامه  سيان آـسـر رغـيفـه
  

  .فهذا في القياس آما جاء في الشعر القديم
  

  الطويل : فأما قوله
 غـيابـيا غيبتنيإلى ذاآما ما   أال فالبثا شهرين أو نصف ثالٍث

  
ن سيرين      اب جالس الحسن أو اب د ائتمر          : فهو من ب ث، فق ه إن لبث شهرين فقط أو شهرين وبعض ثال رى أن . أال ت

  .انتهى آالمه. وليس الموضع مقتضيًا لوقوع الواو آما يقتضي الواو بعد سي وسواء
  

  .وبعض المحدثين الذي ذآره أبو علي، هو أبو محمد يحيى اليزيدي
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  : من جملة أبيات هجا بها أبا المقاتل، وهي والبيت

 تل حين تدنو من طعامه  استبق ود أبي الـمـقـا
  أو آسر عظٍم من عظامه  سيان آـسـر رغـيفـه
 لم ينو أجرًا من صيامـه  ويصوم آرهـًا ضـيفـه

  
  .آذا نسبها إليه صاحب األغاني، وابن خلكان في ترجمته

  
  : الفريد آذاورواها ابن عبد ربه في العقد 

 إن آنت ترغب في آـالمـه  اآفف يمينك عن طـعـامـه
  البيت ......... ..............  سيان آـسـر رغـيفـــه

  
وأورد الوطواط إبراهيم الكتبي في آتابه غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائص الفاضحة بعدهما بيتين آخرين،  

  : وهما
 والتقامه من مضغ ضيٍف  فالموت أهـون عـنـده
  فاحفظ رغيفك من غالمه  وإذا مـررت بـبـابــه

يم  و   . وأبو محمد هذا هو يحيى بن المبارك بن المغيرة، أحد بني عدي بن عبد شمس بن زيد بن مناة بن تم ويعرف أب
ه          ب إلي ؤدب أوالده فنس ان ي ه آ دي، ألن ال المه ري خ ور الحمي ن منص د ب ى يزي بة إل دي، نس د باليزي   .محم

وارى            : األغاني قال صاحب م ت ن الحسن بالبصرة، ث د اهللا ب ن عب راهيم ب يمن خرج مع إب قيل له اليزيدي ألنه آان ف
ه                 زل مع م ي يد فل دي، فوصلة بالرش ن منصور خال المه د ب ك بيزي د ذل م اتصل بع ره، ث وأدب . زمانًا حتى استتر أم

  .المأمون خاصة من ولده

داد، وحدث   وهو مقرٌئ نحوي لغوي، صاحب أبي عمرو بن العال ء، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بعده، سكن بغ
  .بها عن أبي عمرو بن العالء، وابن جريج وغيرهما

و   وروى عنه ابنه محمد، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وجماعة من أوالده وحفداته، وأب
ا لنفسه  وخالف أبا . عمرو الدوري، وأبو شعيب السوسي وغيرهم وأخذ  . عمرو في حروف آثيرة من القراءة اختاره
  .علم العربية عن أبي عمرو، والخليل بن أحمد

الوا        : قال ابن المبارك ة، فق ه من الثق ه من الصدق، ومنزلت د ومحل ة صدوق، ال    : أآثرت السؤال عن أبي محم هو ثق
  .ى المعتزلةيدفع عن سماع، وال يرغب عنه في شيء، غير ما يتوهم عليه من الميل إل

ه     ه ب ة من أمون    . وقد روى عنه الغرائب أبو عبيد القاسم بن سالم، وآفى به، وما ذاك إال عن معروف ان مؤدب الم وآ
  .هارون الرشيد

ه                 : قال األثرم ال ل ه، فق ه، وأجلسه مع ادة، فأوسع ل ى وس د، وهو جالس عل ن أحم ل ب ى الخلي ًا عل دي يوم دخل اليزي
دي ك، ف: اليزي بني ضيقت علي لأحس ال الخلي ع متباغضين : ق دنيا ال تس ابين، وال ين متح ى اثن ا ضاق موضع عل   .م

 البسيط: ومن هنا أخذ ابن عبد ربه قوله

 فأطيب العيش وصل بين اثنين  صل من هويت وأن أبدى معاتبًة
 بـغـضـين فقلما تسع الدنـيا  واقطع حبائل خدٍن ال تـالئمـه

  
 البسيط : وقال أبو محمد غانم بن الوليد المالقي
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 سم الخياط مجاٌل للمحـبـين  صير فؤادك للمحبوب منـزلًة
 بـغـيضـين فقلما تسع الدنيا  وال تسامح بغيضًا في مخاصمٍة

  
  الطويل : قال ابن الزقاق

 واسـع وسم الخياط بالحبـيبـين  يضيق الفضا عن صاحبين تباغضا
  

  المنسرح : وقال التهامي
 لود حاٌل يقرب الشاسعوا  بين المحبين منجلٌس واسع
 متسٌع بالود لـلـتـاسـع  والبيت إن ضاق عن ثمانيٍة

  
أله عن مسائل          دي، فيس أتي اليزي ان ي ر، آ ن عم وروى األصبهاني في األغاني أن قتيبة الخراساني صاحب عيسى ب

  الوافر : آالمتعنت، فإذا أجابه عنها انصرف منكسرًا، فقال فيه
 فال عافاك ربك يا قتـيبـه  إذا عافى مليك الناس عـبـدًا

 إلى أن جللتك قبحت شيبـه  طلبت النحو مذ أن آنت طفًال
 فأبت لدى اإلياب بشر أوبـه  فما تزاد إال النـقـص فـيه

 فطال مقامه وأتى بخـيبـه  وآنت آغائٍب قد غاب حينـًا
  

أفدني شيئًا من الغريب   : لخراساني، فقالآان عيسى بن عمر أعلم الناس بالغريب، فأتاني قتيبة ا: وروي عنه أنه قال
ه   رًا،          : أعايي به عيسى بن عمر، فقلت ل ا آانت متمئ دهم م د العرب األراك، وأجود واألراك عن أجود المساويك عن

  .عجارمًا جيدًا
  

  الطويل : وقد قال الشاعر
 العجارمـا سواآك إال المتمئر  إذا استكت يومًا باألراك فال يكن

  
  .األير الغليظ: والعجارم. اتمأر الشيء، إذا اشتد: ليعني األير، يقا

  
ال  : قال ا أجود المساويك       : فكتب قتيبة ما قلت له، وآتب البيت، ثم أتى عيسى بن عمر في مجلسه، فق ر، م ا عم ا أب ي

ك، وغضب، أهده إلى نفس: فقال ؟أفال أهدي إليك منه شيئًا متمئرًا عجارمًا : فقال له قتيبة. األراك: فقال ؟عند العرب 
ه    ال ل الء، فق ك من فضحك،    : وضحك آل من آان في مجلسه، وبقي قتيبة متحيرًا، فعلم عيسى أنه قد وقع عليه ب ويل

ال    : قال أبو محمد اليزيدي! وسخر منك بهذه المسألة  ه، قف ى فحص برجل ه،    : فضحك عيسى حت ذه واهللا من مزحات ه
  .مسألته عن شيء ال أعاود: فقال قتيبة! أراه عنك منحرفًا، فقد فضحك 

  
  .وقد أطنب األصفهاني في أخباره، ونوادر، وأشعاره، وأخبار أوالده وحفدته

  
  وأنشد بعده،  .ومات اليزيدي في سنة اثنتين ومائتين

  الشاهد الثامن والتسعون بعد الثمانمائة

  الطويل 
  وإما بأموات ألم خيالها  تلم بداٍر قد تقادم عهدها

دار،    : عر غير مسبوقة بمثلها، فتقدر آما في هذا البيت الذي أنشده الفراء، والتقديرعلى أن إما قد تجيء بالش ا ب م إم تل
  .وإما بأموات
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  .آذا قال أبو علي في آتاب الشعر

ده،          رة فوائ ه لكث اه برمت ذا نصه نقلن ولم ينشده الفراء لهذا، بل جعل إما الثانية نائبة عن أو، وال حذف في الكالم، وه
ير  د تفس ال عن الىق ه تع ين : " قول ون نحن الملق ا أن نك ي وإم ا أن تلق ر ": إم ي موضع أم ا ف ا ألنه ي إم أدخل أن ف

  .اختر ذا أو ذا: باالختيار، فهي في موضع نصب، آقول القائل

ول     : فإن قلت ا فهل يجوز أن تق ا، وإم وم أو        : إن أو في المعنى بمنزلة إم ر أن تق د اخت د، تري وم، أو تقع د أن تق ا زي ي
م تستدرك الشك في االسم               : لتق ؟تقعد ه، ث رًا يجوز السكوت علي ك، ألن أول االسمين في أو يكون خب ال يجوز ذل

فأدخلت الشك،   . أو أبوك: وإن بدا لك قلت. قام أخوك، وتسكت: اآلخر، فتمضي الكالم على الخبر أال ترى أنك تقول
  .إما عبد اهللا، وتسكت ضربت : وليس يجوز أن تقول. واالسم األول مكتٍف يصلح السكوت عليه

رة،      . فلما آذنت إما بالتخيير من أول الكالم، أحدثت لها أن ة أو نك د وصال باسم معرف ولو وقعت إما وإما مع فعلين ق
الى     ه تع ا أن، آقول ذبهم      : " ولم يصلح األمر بالتخيير في موضع إما، لم يحدث فيه ا يع وآخرون مرجون ألمر اهللا إم

  " .وإما يتوب عليهم 

ك في آل فعل       : جعلت أن في مذهب آي، وصيرتها لمرجون، تريدولو  يهم، صلح ذل أرجئوا ألن يعذبوا أو يتاب عل
ا   ول    .تام، وال يصلح في آان وأخواتها، وال في ظننت وأخواته ك أن تق ع     : من ذل ا أن تمن ا أن تعطي، وإم ك، إم . آتي

  .تعطي، وإما أن تمنعأظنك إما أن تعطي، وإما تمنع، وال أصبحت إما أن : وخطأ أن تقول

ون     . وال تدخل أو على إما وال إنا على أو وهم، فيقول ى الت ى، عل د اهللا  : وربما فعلت العرب ذلك لتآخيهما في المعن عب
  .إما جالس أو ناهض

ون د : ويقول ا يقع وم، وإم د اهللا يق ي. عب راءة أب ي ق ي   : وف ي ضالٍل، فوضع أو ف دى أو ف ى ه ا عل اآم إلم ا أو إي وإن
  .موضوع إما

 الطويل : وقال الشاعر

  آما قال أو نشف النفوس فنعذرا  فقلت لهن امشين إمـا نـالقـه
  

  الطويل : وقال آخر
  على البرء من دهماء هيض اندمالها  فكيف بنفس آلما قلـت أشـرفـت
 خـيالـهـا وإمـا بـأمـواٍت ألـم  تهاض بداٍر قد تـقـادم عـهـدهـا

  
ك يجوز           وهو عل  . فوضع إما في موضع أو ا بشيء، هنال ة بعض الطول، أو فرقت بينهم وهم، إذا طالت الكلم ى الت

انتهى . أنت ضارب زيد ظالمًا وأخاه، حين فرقت بينهما بظالم جاز نصب األخ، وما قبله مخفوض: التوهم، آما تقول
  .آالم الفراء

  
  .فجعل إما نائبة عن أو، ال أن مثلها محذوف من أول الكالم 

  
  .أجود، ألنه حمل على الكثير الشائع  وما قاله غيره

  
  .ونسبهما أبو علي إلى الفرزدق، وهو الصحيح. وخص ابن عصفور حذفها بالشعر آأبي علي والشارح المحقق

  
  .ولم أرهما في ديوانه. هما لذي الرمة: وقال المرادي في شرح التسهيل، والعيني
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نفٍس، أي  : وقوله ذه صفتها      : فكيف ب ل . آيف نأمل بصحة نفس ه دة، ونفس   : وقي اء زائ دأ، وآيف  : الب ره : مبت و . خب
  .الخالص من المرض: و، البرء، بالضم. أقبلت: أشرفت

  
  .اسم امرأة : و دهماء. من مرض حبها، ففيه حذف مضافين، أو من تعليلية فال حذف: أي: من دهماء: وقوله

  
ك، وهو ضيق في مؤخر       وفعالء م: حوصاء بالحاء والصاد المهملتين، وقال: وروى العيني بدله ن الحوص بالتحري

  .مجهول هاض العظم يهيضه هيضًا ؛ إذا آسره بعد الجبر: وهيض. العين
  

  .واالندمال تراجع الجرح إلى البرء . اندمال جرحها، والضمير للنفس: اندمالها، أي: وقوله
  
  .أشد آلما قارب الجرح إلى االلتحام أصيب بشيٍء فدمي، فصار جرحًا آاألول أو : يريد

  
ا  . والباء في قوله بدار وأموات سببية. يتجدد جرحها: تهاض بالمثناة الفوقية، والضمير لتلك النفس، أي: وقوله وجعله

  .صفة دار: وهذا ال حاجة إليه، وجملة قد تقادم. في داٍر تخرب: أي: العيني ظرفية، وقدر لمجرورها صفة، وقال
  

  .انتهى. وتقادم مثله. ففتح، فهو قديم بكسر: وقدم الشيء قدمًا، أي: قال الجوهري
  

ديم    : قدم الشيء قدمًا آعنب : وفي المصباح و ق ديم، أي  . خالف حدث، فه ٌب ق ى      : وعي وع عل دم الوق ه متق سابق زمان
واألمر آما عهدت، أي آما . قريب العلم والحال: هو قريب العهد بكذا، أي: والعهد قال صاحب المصباح، يقال. وقته

  .عرفت
  

ألم : وألم قال صاحب المصباح. وليس المعنى عليه آما ال يخفى. بموت أموات: أي: إما بأموات، قال العينيو: وقوله
  .قرب: الشيء إلمامًا، أي

  
  .قارب البلوغ: نزل به، وغالم ملم: النزول، وقد ألم به، أي: اإللمام: وفي الصحاح

  
  .انتهى. يقرب من ذلك: ، أي"وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم : " وفي الحديث

  
تلم بدار : وروى أيضًا. صورة الشيء في الذهن: والجملة صفة أموات، والخيال، بالفتح. ألم خيالها بنا: فيكون التقدير

  .آما في الشرح وغيره، وهو من اإللمام، وقد ذآرناه، وفاعله ضمير النفس
  

  .وهذا البيت بيان لسبب عدم برء النفس
  

  .تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتابوترجمة الفرزدق 
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والتسعون بعد الثمانمائة

  الوافر 
  فأعرف منك غثي أو سميني  فإما أن تكون أخي بـحـًق
 عدوًا أتقيك وتـتـقـينـي  وإال فاطرحني واتـخـذنـي

  
ة إال، وهي إن الشرطية المدغ       ا الثاني د تخلف إم ة، أي   على أنه ق ة بال النافي د      : م اطرحني، وق وإال تكن أخي بحق ف

  الطويل : تخلفها أو أيضًا، آما قال الشارح وغيره، آقوله
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  آما قال أو نشف النفوس فنعذرا  فقلت لهن امشين إمـا نـالقـه
  

  : وبعدهما: والبيتان من قصيدة طويلة للمثقب العبدي، أوردها المفضل في المفضليات
 أريد الخير أيهما يلينـي  ممت أمرًاوما أدري إذا ي

  أم الشر الذي هو يبتغيني  أألخير الذي أنا أبتـغـيه
  

  .وهذه آخر القصيدة، ولم يذآر فيها المخاطب بهما من هو، وآأنه محذوف منها
  

دير         : وقوله ه مفعول لفعل محذوف، والتق ى أن ل مصدر منصوب عل ا، وإم     : فإما أن تكون، بتأوي ا آونك أخ ين إم ا ب
يئين   . آونك عدوًا ا ألحد الش ديره        . وإم ر، تق دأ محذوف الخب ك المصدر مبت ا أخوتك الصادقة    : وجعل بعضهم ذل فإم

  .هذا آالمه. حاصلة
  

 : إما شأنك آونك أخًا صادقًا، آما قال سيبويه في قوله: والتقدير. والجيد أن يكون خبر مبتدأ محذوف
  فإن جزٌع وإن إجمال صبر

  .آما يأتي

ينبغي أن  " يا ذا القرنين إما أن تعذب  : " له أبو علي في البغداديات مبتدأ محذوف الخبر، قال في قوله تعالوجعل مث
  .انتهى. إما العذاب شأنك، أو أمرك، أو اتخاذ الحسن: يكون رفعًا، وارتفاعه على االبتداء، أي

  .بحًق في محل نصب صفة ألخي: قوله: قال العيني

لمعرفة حال، وبعد النكرة صفة بحسب االقتضاء، وهنا وقع بعد معرفة، فكيف يكون صفة  وال يخفى أن الظرف بعد ا
دير           ؟ ق، والتق ا هو نائب عن المفعول المطل ى، وإنم ا بحسب المعن ًا     : على أنه ال اقتضاء هن ًا ملتبس تكون أخي آون

  .بحق

  .المفضليات وغيرها في. غثي أو سميني آذا هو بأو: وقوله. معطوف على تكون: فأعرف بالنصب: وقوله

  .وهي نسخة قديمة مضبوطة صحيحة جدًا. فأعرف نصحك من غشك: أي: قال ابن األنباري

ة          : وروي في الشرح، ومغني اللبيب، وشروح األلفية روايتين، ومن الثاني ة في ال ى ابتدائي غثي من سمني فمن األول
  ".أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة : " للبدل، آقوله تعالى

الواوأن وم، فق ره ق دير: ك ذوف   : التق ا المح ة متعلقه د للبدلي رة، فالمفي ن اآلخ دًال م دنيا ب اة ال ي . أرضيتم بالحي ا ه وأم
  .فلالبتداء

  ".واهللا يعلم المفسد من المصلح : " من الداخلة على ثاني المتضادين معناها الفصل، نحو: وقال ابن مالك

ام ن هش ال اب تفاد م: ق ل مس ر ؛ ألن الفص ه نظ ن في ى ع داء أو بمعن ن لالبت اهر أن م ل، والظ ى. ن العام   .انته
ا،              : قوله: قال العيني ين وفتحه ة، من غث اللحم يغث ويغث بكسر الغ اء المثلث ة وتشديد الث ين المعجم غثي بفتح الغ

ا  . ردؤ وفسد: وآذلك غث حديث القوم وأغث، أي. غثاثة وغثوثة، فهو غث وغثيث، إذا آان مهزوًال ا هن  :والمعنى ه
  .انتهى. أعرف منك ما يفسد مما يصلح

ه   : أي. الجيد: والسمين. الرديء: الغث: وقال الدماميني رآة أخي أو . فأعرف منك مساوي من محاسني، فإن المؤمن م
  .انتهى. فأعرف ما يضرني منك مما ينفعني، وأميز بينهما
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  .وهو بتشديد الطاء افتعال من الطرح. اترآني: وإال فاطرحني ، أي: وقوله

ا ... وما أدري ما يممت : وقوله ة، وأدري : إلخ، م ي    : نافي ا يلين ة أيهم م، وجمل ه     : أعل ولين ألدري، ألن في محل المفع
  .ظرف ألدري: وإذا. معلق عن العمل باسم االستفهام

اً : وأمرًا آذا في المفضليات، وفي غيرها. قصدت: ويممت د  . أرضاً : وروي أيضاً . وجه ة أري حال من فاعل    : وجمل
  .يممت

ٌة        : " وأورده الفراء عند تفسير قوله تعالى ٌة قائم اب أم ال "ليسوا سواًء من أهل الكت دها      : ، ق ذآر بع م ي ًة، ول ذآر أم
ة صالحة، وأخرى     : أخرى، والكالم مبني على أخرى، ألن سواء البد لها من اثنين فما زاد، آأنك قلت   ال تستوي أم

  .ا آان في الكالم دليل عليهآافرة، وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذ

  .ثم أنشد هذين البيتين وغيرهما

ان   : " وآذا أنشدهما عند قوله تعالى ى األذق ال "إنا جعلنا في أعناقهم أغالًال فهي إل ان      : ، ق ي عن هي، وهي لأليم آن
ق، فيكفي ذآر أحدهما        . ولم تذآر ين والعن ًا لليم ق، جامع م  . من صاحبه  وذلك أن الغل ال يكون إال في اليمين والعن ث

  .انتهى. وذلك أن الشر يذآر مع الخير. آنى عن الشر، وإنما ذآر الخير وحده: أنشدهما، فقال

دليل     : وال يجوز أن يكون التقدير. أريد الخير ال الشر: وآأنه يريد أن التقدير ه، ب راٍد ل ر م أريد الخير والشر، ألنه غي
  .غريب ما بعده، فيكون من حذف المعطوف بال النافية، وهو

تفهام     ...أألخير الذي : وقوله رن بحرف االس ذا ق زة وصل       . إلخ، هذا بدل من أي، وله ر هم ة من أألخي زة الثاني والهم
ك      و ال ذل ين، إذ ل ين ب دخلت عليها همزة االستفهام، وآان القياس أن يستغني عنها، لكنها لم تحذف وخففت بتسهيلها ب

  .، ألنه ال قائل بهوال سبيل إلى دعوى تحقيقها. لم يتزن البيت

ع الساآن            ع إال حيث يق ذلك ال تق ا نحو السكون، ول وهمزة بين بين عند البصريين متحرآة بحرآة ضعيفة ينحى به
ٍد              .غالبًا وال تقع في أول الكالم بحال    اني حروف وت ة ث ا في مقابل وفيين في دعوى سكونها، ألنه ى الك ه رٌد عل وفي

  .لو آانت ساآنة لزم التقاء الساآنين على غير حدهمجموع، وهو ال يكون ساآنًا، وألنها 

 : وروي

  أم الشر الذي ال يأتليني
  

  .ال يقصر في طلبي: أي ال يألو في طلبي، أي: قال ابن األنباري
  

د       : والمثقب العبدي ن هن ان في زمن عمرو ب ديم، آ ال اسمه         . شاعر جاهلي ق اب الشعراء، وق ة في آت ن قتيب ه اب قال
  : سمي المثقب لقوله في هذه القصيدة -بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الصاد المهملة  -محصن بن ثعلبة 

  وثقبن الوصاوص للعيون  رددن تحيًة وآنن أخـرى
  

ول   الء يق ن الع رو ب ان أو عم وه     : وآ اس أن يتعلم ى الن يدة لوجب عل ذه القص ى ه ه عل عر آل ان الش و آ ى. ل   .انته
رة    عائذ بن : اسمه: وقال ابن األنباري ن نك ه ب محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن عوف بن دهن بن عذرة بن منب

ن عدنان                 د ب ن مع زار ب ن ن ة ب ن ربيع ن أسد ب ة ب ن جديل ن دعمي ب ن أفصى اب . بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس ب
  .انتهى

  
  .لقب له، لقوله ذاك البيت  وهو. وصحفه الدماميني بالنون. اسم فاعل من ثقٌب بالثاء المثلثة وتشديد القاف:" والمثقب 
  .نسبة إلى عبد القيس، ويقال في النسبة إليه، عبقسٌي أيضًا: والعبدي
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ه ة : وقول اري...رددن تحي ن األنب ال اب خ، ق ه: أي: إل تمن، أي. أظهرن السالم ورددن ن : وآ رد م ا ي و م ترن، وه س

  .السالم بعيٍن أو بيد
  

  : وروي
  ظهرن بكلٍة وسدلن أخرى

  
ة ا : والكل تور  م بيه بالس و ش ودج، وه ى اله رى عل ع الصغار: والوصاوص. ي نان،  . البراق ديثات األس ن ح أراد أنه

  .فبراقعهن صغار
  

  الرمل : ومن شعر المثقب من أول قصيدة أخرى
 أن تتم الوعد في شيٍء نـعـم  ال تقـولـن إذا مـا لـم تـرد

 وقبيٌح قـول ال بـعـد نـعـم  حسٌن قول نعم مـن بـعـد ال
 فبال فابدأ إذا حـفـت الـنـدم  ن ال بعـد نـعـم فـاحـشٌةإ

 بنجاح القول إن الخـلـف ذم  فإذا قلت نعم فاصـبـر لـهـا
 ومـتـى ال يتـق الــذم يذم  واعلم أن الذم نقٌص للـفـتـى
 إن عرفان الفتى الحـق آـرم  أآرم الجار وأرعـى حـقـه
 الناس آالسبع الضرمفي لحوم   ال تراني راتعًا في مـجـلـٍس
 حين يلقاني وإن غبت شـتـم  إن شر الناس من يكشـر لـي
 أذني عنه وما بي من صـمـم  وآـالٍم سـيٍئ قـد وقــرت

 جاهٌل إني آمـا آـان زعـم  فتصبرت امتعـاضـًا أن يرى
 ظلـم ذي الخنا أبقى وإن آان  ولبعض الصفح واإلعراض عن

  
  .والسبع، بضم الموحدة، لكنه سكنه للضرورة. من ضرم النار، وهو التهابها الشديد النهم، أخذًا: والضرم

  
  .و وقرت أذنه بالبناء للمفعول توقر وقرًا، فهي موقرة من الصمم. يضحك: ويكشر

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الموفي للتسعمائة

  البسيط 
  أما إلى جنٍة أما إلى النار  يا ليتما أمنا شالت نعامتها

  
  .ما الثانية تلزم الواو، وربما ترد بال واو، آهذا البيت، وهو غير الغالبعلى أن أ

  
  الرجز : ال أحفظ حذف الواو إال مع تخفيف إما بالبدل، آقوله: قال ابن هشام في حواشي التسهيل

  إيما لنا إيما لكم  ال تفسدوا آبالكم
  

  .هور في رواية البيتهذا هو المش. ويروى أيما إلى جنة وهي لغة في إما: قال الشارح
  

  .وآذا أنشده أبو تمام في الحماسة وهو بفتح الهمزة وسكون الياء
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يس  : قوله: قال ابن جني في إعراب الحماسة أيما إلى جنة، يدل على أن إبدال الراء والنون ياءين في قيراط ودينار، ل

  .انتهى. ال آسرة قبلهاأال ترى أن أيما قد أبدل فيها من ميم أما، و. للكسرة، إنما هو لإلدغام
  

ال   ي، ق دال          : وآذا ذآره ابن هشام في المغن زة، وثالث هو اإلب تح الهم ان، وهو ف فيكون  . انتهى . وفي البيت شاهد ث
  .اإلبدال من أما بفتح الهمزة

  
ه  مع فتح الهمزة وآسرها آما نص عل : وقد تبدل ميمها األولى ياء، أي: قال الدماميني في المزج عند قول ابن هشام ي

  .انتهى. غير واحد، لكنهم فيما رأيت لم يستشهدوا على اإلبدال إال مع فتح الهمزة
  

  : فمثاله مع الكسر قوله. حكي اإلبدال مع آسر الهمزة وفتحها: وقال المرادي في شرح التسهيل
  يا ليتما أمنا شالت نعامتها البيت

 الطويل: ومع الفتح قول أبي القمقام

  وأيما صبًا جنح الظالم هبوب  ـريٌةتنفخها أيما شـمـاٌل ع
  

  .رواه الفراء بالياء وفتح الهمزة
  

  .هذا آالمه
  

ان الالئق عزوه        ة أيضًا لك ه رواي وفيه نظر، فإن البيت الشاهد نصوا على فتح همزته مع اإلبدال، ولو آان الكسر في
  .إلى ناقله

  
ال والبيت أول أبيات أربعة أوردها أبو تمام في أواخر الحماسة،   ي         : ق رط، أحد بن ن ق وقالت أم النحيف وهو سعد ب

 .جذيمة، وآان تزوج امرأًة نهته أمه عنها
 فحزت بعصياني الندامة فاصبـر  لعمري لقد أخلفت ظني وسؤتنـي
 قرينة وافعل فعل حًر مـشـهـر  وال تك مطالقًا ملوال وسـامـح ال
  سعد واحذرفدع عنك ما قد قلت يا   فقد حزت بالورهاء أخبث خـبـثٍة
 سترمي بها في في جاحٍم متسعـر  تربص بها األيام على صروفـهـا

 بمذمومة األخالق واسعة الـحـر  فكم من آريٍم قـد مـنـاه إلـهـه
 فصارت سفاٌة جثوًة بـين أقـبـر  فطاولها حتـى أتـتـهـا مـنـيٌة

 فتاًة تمشـي بـين إتـٍب ومـئزر  فأعقب لما آان بالصبر معصـمـًا
 آهم الفتى في آل مبدًى ومحضر  مهفهفة الكشحين محطوطة المطـا
 الـمـنـور وثغٌر نقٌي آاألقـاح  لها آفٌل آالدعص لبـده الـنـدى

  
  : فأجابها ابنها

 أيما إلـى جـنٍة ايمـا إلـى نـار  يا ليتما أمنا شالـت نـعـامـتـهـا
 ـع بـالـقـارآأنما وجهها قد سف  تلتهم الوسق مـشـدودًا أشـظـتـه

 وال بريا ولو صافـت بـذي قـار  ليست بشبعي ولو أوردتها هـجـرًا
  وهي صناع األذى في األهل والجار  خرقاء بالخير ال تهدي لوجـهـتـه
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ا،  . نعت آل فاسد: وأخبث خبثة. الحمقاء: والورهاء: قال الخطيب التبريزي فدع عنك ما قد قلت آأنه آان هم بمباينته
  .تربص بها: لك، وقالتفأنكرت ذ

  
  .الكبة من التراب: والسفاة، بفتح المهملة. النار الشديدة التأجج: والجاحم، بتقديم الجيم على المهملة

  
المحط بالكسر، وهو       : ومحطوطة المطا، أي. التجأ وامتنع: وأعصم من الشر، واعتصم واستعصم د صقلت ب ا ق آأنه

د     ه السيف والجل ة . ما يصقل ب بطن  الخ: والمهفهف ى  . ميصة ال م الفت ا تصرف     : وآه ه حيثم واه ويهم ا يه : والنحيف . م
  .انتهى آالمه. تصغير مرخم نحيف

  
اه . زوجة الرجل : القرينة: وبقي فيه آلمات تحتاج إلى الشرح، فنقول ه    : ومن وه ويمين تاله، ومضارعه يمن والحر،  . اب

جمع : وأقبر. الحجارة المجموعة: ثوة، مثلثة الجيموالج. التراب، والسفاة أخص منه: وفي السفا. الفرج: بكسر المهملة
  .وأعقب بالبناء للمفعول. قبر
  

ة      . مفعول ثان ألعقب: ملتجئ، وفتاة: اسم فاعل: ومعصم اة الفوقي زة وسكون المثن ب، بكسر الهم رد   : واإلت وب أو ب ث
دع . الخاصرة : والكشح . يشق في وسطه، فتلقيه المرأة في عنقها من غير آم، وال جيب الكثيب من   : ص، بالكسر وال

  .الرمل
  

ا   : وقول سعد ت، ي ا البي ا         : يا ليتما أمن ة شالت نعامته ت، وجمل ا بالنصب اسم لي ه، وأمن ا : حرف تنبي : وشالت . خبره
  .عظم الساق: باطن القدم، وقيل: والنعامة قيل. ارتفعت

  
ه   آناية عن الموت والهالك، فإن من مات ارتفعت رجاله، وان: شالت نعامته: وقولهم ة قدم تكس رأسه، وظهرت نعام
  .معناه ارتفعت جنازته: وقيل. شائلة

  
ة : وفي الصحاح  وا          : النعام نهلهم أو تفرق وا عن م وم إذا ارتحل ال للق وقين، ويق ى الزرن شالت  : الخشبة المعترضة عل

  .نعامتهم
  

  البسيط : وشاهده قول أمية بن أبي الصلت: وقال ابن بري في أماليه عليه
 إسباال وأسبل اليوم في برديك  شالت نعامتهم اشرب هنيئًا فقد

  
  البسيط : وقال آخر

 لما سمعت ولما جاءني الخبـر  إني قضيت قضاًء غير ذي جنٍف
 ذآـر وعضه حيٌة من قومـه  أن الفرزدق قد شالت نعامـتـه

  .انتهى

ه  : لعرب تريد بقولهاا: وقال بعضهم. منارتان تبنيان على رأس البئر فتوضع عليهما النعامة: والزرنوقان شالت نعامت
ه     . الدعاء عليه، تعني هزمه اهللا، وراعه حتى يذهب على وجهه، آما نفر النعام ام وذعره، ضرب ب ولشدة هرب النع

  .المثل للمهزوم

ة  : وإما بالكسر والتشديد: إلخ، أورده صاحب الصحاح في مادة أمو، فقال... أيما إلى جنة : وقوله حرف عطف بمنزل
  .إما وإما فيبدلون من إحدى الميمين ياء: أيما وأيما، يريدون: وقولهم: أن قال إلى .أو

 : قال األحوص

  أيما إلى جنٍة أيما إلى نار
  .انتهى. وقد يكسر
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  .أنها ليست من هذه المادة: األول: وفيه نظر من وجوه
  

  .ليست حرف عطف: الثاني
  

  .مذآورفي نسبة الشعر لألحوص، وإنما هو للنحيف ال: الثالث
  

  .ولم ينتبه لهذا ابن برٍي، وال الصفدي
  

  .لم يستشهدوا على اإلبدال إال مع فتح الهمزة: وقد يكسر رد على الدماميني في قوله: وفي قوله
  

ا           ا بالكسر أصلها أم ة في المكسورة، وأن أيم فتخلص لنا في هذه الكلمة أن أيما بالفتح أصلها أما المفتوحة، وهي لغ
  .استعمال أيما بالفتح بالكسر، لكن آثر

  
وجهين في            ى صاحب الصحاح في تجويزه ال اعترض عل ا المكسورة، ف وقد خفي على ابن بري مجيء الفتح في إم

  .صوابه إيما بالكسر، ألن األصل إما: أيما في هذا الشعر وغيره، فقال
  

. في العطف، فإنها مكسورة ال غير أما زيد فمنطلق، بخالف إما التي: فأما أيما فاألصل فيها أما، وذلك في مثل قولك
  .انتهى

  
  .حمل البعير: والوسق. االبتالع: إلخ، االلتهام...تلتهم الوسق : وقوله

  
  .جمع شظاظ بالمعجمات وآسر أوله، وهو العود الذي يدخل في عروة الجوالق: واألشظة

  
ول، من ال    : وقوله الفتح، واالسم السفعة     قد سفع، بضم السين وسكون الفاء مخفف مكسورها، وهو ماض مجه سفع ب

  .الزفت: والقار. بالضم، وهو سواد مشر حمرة
  

رة التمر     : وهجر، بفتحتين، قال السيوطي . ليست بشبعي هو مؤنث شبعان: وقوله ة بكث ة بالحجاز معروف ا . قري : وري
  .مؤنث ريان

  
  .عموض: وذو قار. قاظت من القيظ، وهو مدة شدة الحر: وروي. فعل ماض من الصيف: وصافت

  
يئاً  : وقوله الفتح  . خرقاء بالخير هو مؤنث أخرق، وهو الذي ال يحسن أن يصنع ش ة بعمل    : والصناع، ب رأة الحاذق الم

  .اليدين، وتحسن آل شيء
  

اء     دها ف اء بع ل نحيف       : والنحيف، بضم النون وفتح الحاء المهملة وسكون الي رخيم، وإال لقي مصغر نحيف تصغير ت
ة    وهو . بتشديد الياء المكسورة دها طاء مهمل راء بع يس،     . لقب سعد بن قرط، بضم القاف وسكون ال د الق وهو من عب

  .والنسبة إليه عبدٌي، وعبقسٌي آما تقدم
  

ا     : قال أبو رزمة الفزاري: قال ثعلب في أماليه: وقال السيوطي في شرح أبيات المغني يس له د الق آانت امرأة من عب
  : يهجوها: لنحيف، يعقها، وآان شريرًا، فقالسعد بن قرط بن سيار، يلقب ا: ابٌن يقال له

  يا ليتما أمنا شالت نعامتها
  

  .األبيات األربعة
  

  .ولم ار شيئًا مما نقله في أمالي ثعلب مع أن نسختي منها آانت سخته، وعليها خطه. وساق حكاية مع أبيات
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ين        رظ بفتحت ن ق ال سعد ب يار       واستمد ابن المال مما نقله، فصحف نسبة الشاعر، فق ن س ة، اب ا مهمل ين بينهم ومعجمت
  .الملقب بالتحيت، هكذا بخطه ونقلته منه، وهو تصحيف في االسمين ال شك فيه

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي بعهد التسعمائة

  المتقارب : وهو من شواهد س
  وإن من ربيٍع فلن يعدما  سقته الرواعد من صيٍف

  
ا      . ن صيف، وإما من خريفسقته الرواعد إما م: على أن األصل فيه ا من إم ى، وم ا األول فحذف لضرورة الشعر إم

  .إن ما، فلما حذفت ما رجعت النون المنقلبة ميمًا لإلدغام إلى أصلها: الثانية، وآان أصل إما
  

  الوافر : وأما قول الشاعر: قال سيبويه في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف
  فإن جزعًا وإن إجمال صبر  بنـهـالقد آذبتك نفسك فاآذ

  
اء  . فهذا على إما محمول. إن حقًا، وإن آذبًا: فهذا على إما، وليس على إن الجزاء آقولك دخل الف و  . أال ترى أنك ت ول

ه   يس قول ه   : آانت على إن الجزاء، وقد استقبلت الكالم الحتجت إلى الجواب، فل ًا آقول إن جزع ذبًا،   : ف ًا، وإن آ إن حق
  .فإما منًا بعد وإما فداًء: ى قولهولكن عل

  
ت ت  : وإن قل ك قل ائزًا، آأن ان ج ال صبٍر، آ وع، وإن إجم إن ج و   : ف ك ل ال صبر، ألن ا إجم زع، وإم ري ج ا أم فإم

  .وال يجوز طرح ما من إما إال في الشعر. إما، جاز ذلك فيها: صححتها، فقلت
  

  : قال النمر بن تولب
  فلن يعدماوإن من خريف   سقته الرواعد من صـيٍف

ول        . وإما من خريف: وإنما يريد ه أن يق ك في الكالم دخل علي مررت برجل إن صالح، وإن طالح،     : ومن أجاز ذل
  .انتهى آالمه. وإن أراد إن الجزاء، فهو جائز ألنه يضمر فيها الفعل. إما: يريد

ده            : قال ابن خلف ا عن ا، وأصل إم ا م ذا البيت محذوف منه يبويه أن إن في ه ي س ًا     يعن ان حرف ا، فجعل الحرف إن م
ى إن في       .وإذا اضطر شاعر حذف ما من إما. واحدًا اء دخلت عل أن الف : واستدل على انها ليست بإن التي للشرط، ب

ى جواب   . فإن جزعًا ًا عن           . فلو آانت للشرط ال حتاجت إل ا مغني ا قبله د يكون م دها، وق ا بع ك أن جواب إن فيم وذل
  .أآرمك إن جئتني: من حروف العطف، آقولك الجواب، إذا لم يدخل عليه شيء

ًا عن الجواب         ا مغني ا قبله م بطل أن يكون م ول  . إن أدخلت عليها فاء أو ث ي   : اليجوز أن تق إن جئتن : وال. أآرمك، ف
  .أآرمك، فإن جئتني زدت في اإلآرام : أآرمك، ثم إن جئتني، حتى تأتي بالجواب، فتقول

ا  فإن جزعًا على مع: فلذلك بطل أن يكون نى المجازاة وصارت بمعنى إما، ألنها تحسن في هذا الموضوع، وحذف م
  .للضرورة 

اني  ت الث ي البي ال ف د: وق ال : يري ه ق ف، آأن ن خري ا م قي    : وإم دم الس ن يع ف، فل ن خري ا م ن صيف، وإم ا م   .إم
ا أن تكون   ما اليجوز إلقاؤها من إن إال في غاية الضرورة، وإم  : واعترض عليه محمد بن يزيد المبرد، فقال ا يلزمه

  .مكررة، وإنما جاءت هنا مرة واحدة
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ال    ال األصمعي، ق : والينبغي أن تحمل الكالم على الضرورة، وأنت تجد إلى غيرها سبيًال، ولكن الوجه في ذلك ما ف
ا أراد  ري      : هي إن الجزاء، وإنم دم ال ن يع ف، فل قته من خري ه      . وإن س قته، لقول ى ذآر س م يحتج إل الرواعد من   : ول

  .صيف

د أجازه            : قال أحمد بن محمد بن والد رد عن األصمعي من جعل إن في البيت للجزاء، ق اه المب هذا الوجه الذي حك
ا الفعل    : سيبويه بعقب البيت، وذلك في قوله في إثره ه يضمر فيه ه أخره،   . وإن أراد إن الجزاء، فهو جائز، ألن إال أن

  .ألنه لم يكن الوجه عنده، والمراد الشاعر عليه 

ك أن الشاعر       . وإما من خريف: وإنما يريد: ال تراه قال في تفسير البيتأ ى إرادة الشاعر، وذل ى البيت عل فحمل معن
 المتقارب : ذآر وعًال يريد هذا الماء متى شاء، فقال

 يرى حولها النبع والساسـمـا  إذا شاء طالـع مـسـجـورًة
  البيت .........................  سقته الرواعـد مـن صـيف

  
ه    . مملوءة، من صيف، أو من خريف، فلن يعدم الوعل ريًا على آل حال: مسجورة، أي: فقال ك ثابت ل أعلم أن ذل . ف

إن : وليس للجزاء في هذا البيت معنى يحسن في الشعر، ويليق بمراد الشاعر، ألنه إذا حملها على الجزاء، فإنما يريد
  .سقته لم يعدم الري، وإن لم تسقه عدم

  
ا        . إذا شاء طالع مسجورة   :  فائدة في هذا يحسن معهما الشعر، وال يشبه قولهفال اء، وجعله ى ش ه مت ك ل د جعل ذل فق

  .مملوءة
  

ذا     ر ه فلهذا أخر سيبلويه معنى الجزاء، ولم يرد أن الجزاء مراد الشاعر، وإنما أراد أن مثال هذا لو وقع في آالم غي
  .الشاعر البيت ؛ لجاز فيه هذا التأويل، ألنه مراد

  
ه ال يجوز إال في الشعر للضرورة      : وأما قوله يبويه، أن د  . ال يجوز إلقاء ما من إال في غاية الضرورة فكذا قال س وق

  .غاية: وافقه على ذلك، وليس بين القولين فرق غير زيادته
  

. ضرورة مع زورالهومع هذا فالعرب تحذف من نفس الكلمة للضرورة مع زوال اللبس، فما بالها ال تحذف الزوائد لل
  : وما هنا زائدة في إما، وقد دل على صحة ذلك، وجوازه في الشعر بالبيت الذي قبله، وهو

  فإن جزعًا وإن إجمال صبر

إن التكرير يلزمها ؛ فليس األمر على ذلك، ألن األولى إنما هي زائدة ليبادر المخطاب إلى أن الكالم مبني : وأما قوله
ر،  ى الشك أو التخيي ة،    عل ى الثاني ر معن ًى غي الم معن ي الك دة، وليست توجب ف ى زائ ة، واألول ى الثاني ل عل والعم

  .ما قام ال زيد وال عمرو: وسبيلها في ذلك سبيل ال إذا قلت

  .فإن شئت أآدت النفي، وزدت ال، وإن شئت حذفتها، إال أن الحذف في ال األولى أآثر في آالمهم منه في إما

ا   : ويين المتقدمين يمنع من إجازة حذفها في قولكوال اعلم أحدًا من النح دًا، وإم خذ الدراهم، وإما الدينار ؛ وجالس زي
ع مع         ذي من ا ال ا، فم اه بزيادته عمرًا، فقياسها ما ذآرت لك في ال، والكالم ال يلتبس بطرحها، ومعناه بنقصانها آمعن

  .انتهى. بات منهاوقد يطرح من الكالم ما هو أولى باإلث ؟هذا آله من تجويز طرحها 

  .وال يخفى أن حذفها خاص بالشعر، وجواز حذفها في الكالم ال قائل به

دمين     ويين المتق ن النح دًا م م أح ه وال أعل ا قول ذفها     ....وأم ل ح األولى تعلي ه، ف ا نقل الف م نهم خ المنقول ع خ، ف إل
  .بالضرورة أيضًا
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ال األصمعي،    ولم يحتج أبو الحسن لسي: وقال النحاس بعد نقل آالم المبرد ا ق بويه في هذا بشيء، وآان القول عنده م
ال  .وآان شديد الميل إلى ما قاله األصمعي في اللغة : أال ترى أن أبا زيد قد حكم لألصمعي على سيبويه في اللغة، وق
  .هذا أعلم باللغة، وهذا أعلم بالنحو يعني سيبويه

ذا،      وأن أستاذ سيبويه الخليل قد أخذ عن األصمعي شيئًا من ا ى شيٍء من ه ل إل للغة، ولم يكن أبو إسحاق الزجاج يمي
  .من نظر إلى آتاب سيبويه، وما ذآر فيه من األبنية، وقف على تقدمه على الجماعة في اللغة : وقال

ا من       : قال ا من صيف، وإم والقول ما قاله سيبويه، ألنه وصفها بالخصب، وأنها ال تعدم الري ما سقتها الرواعد، إم
  .ن تعدم الريخريف، فل

ال  ري    : وعلى مذهب األصمعي والمبرد إن لم يسقها الخريف عدمته، ألنه ق دم ال ن تع قتها ل دم  . وإن س وإن أراد ال تع
 : أال ترى أن قبله. الري البتة ؛ فهذا قول سيبويه

  إذا شاء طالع مسجورة البيت
  .انتهى

  
ا الغرض    ال نسلم أن المقصو: وأما قول الدماميني في الحاشية الهندية د وصف هذا الوعل بالري على آل حال، وإنم

ا   ه منه ه    . وصف حاله بحسب الواقع، فأخبر أوًال بما وقع من سقي سحائب الصبيف له، وذلك مقتٍض لري ر بأن م اخب ث
  .سحائب الخريف، إن سقته بعد ذلك حصل له الري المستمر

  
  .انتهى. ان بإما التي هي ألحد الشيئين ؛ ال يلزم ذلكولو سلم أن المقصود ما ذآر من وصفه بالري دائمًا، فمع اإلتي

  
آيف ال يكون الغرض ذلك، وهو بصدد بيان نجاته من الحتف، إذ المراد أنه لو : أحدها: فقد رد عليه ابن المال بوجوه

و في رٍي ال ينقكطع،        ه، وأسكنه أخصب أرضه، فه  نجا حيوان من الموت، لنجا هذا الوعل الذي تكفل له ربه برزق
  .وطيب عيٍش مستمر، من غير حيلٍة منه

  
ولو آان المراد وصف حاله بحسب الواقع لم يكن في تخصيصه بالذآر فائدة، إذ آل مخلوق شأنه من اللطف اإللهي    

  .مثل ذلك
  

أنه ال يلزم من إخباره بأن سحائب الخريف وإن سقته بعد ذلك، حصول الري المستمر له، وإنما يلزم حصول  : ثانيها
  .لمستمر أن لو أخبره أن سحائب الخريف إذا سقته بعد ذلك يروىالري ا

  
اة   : ثالثها أن دعواه أن أإلتيان بإما التي ألحد الشيئين، ال يأتى معه الوصف بالري على الدوام، محصلها دعوى المناف

اً           ا دائم يئين، وهي ممنوعة، لصحة قولن ري والسقي من احد الش ق     : بين دوام ال ا من س ري حاصل، إم ي سحائب  ال
  .الصيف، وإما من سقي سحائب الخريف

  
ي   . فالقضية وإن آان حمليه، لكنها شبيهة بمنفصله مانعة الخلو، فهي في حكمها وقيد الدوام عندهم سور اإليجاب الكل

  .في باب المنفصالت
  

ا ي        ان به ذ مع اإلتي ه، وحينئ ا ؛    وأما الجواب بمنع أنها لمجرد أحد الشيئين، بل هي لتفصيل المسقي من ري دائم زم ال ل
  .ففيه أن المختار فيها، وفي أو أنهما ألحد الشيئين أو األشياء

  
  .ومن خطه نقلت. هذا آالمه

  
ا          : وآأن الدماميني فهم من قولهم. والوجه الثاني ال معنى له ه إنم ى آل حال، أن ري الري عل راد وصف الوعل ب الم
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ا   ولو سلم أن : يكون بمجموع المطرين، ال بأحدهما، فقال ان بإم رادهم    ... المقصود ريه دائمًا، فمع أفتي يس م خ، ول إل
  .ما فهموا

  
ى آل          و عل ط، فه ط، أو مطر الخريف فق وإنما أرادوا أن الري يحصل بكل واحد منهما، سواء آان مطر الصيف فق

  .حال منهما مرتو
  

م يحصل    فلو آان المعنى على الشرط، فال يتحقق الري له على آل حال، بل إن حصل مطر الخري  وى، وإن ل ف ارت
  .فلم يرتو، فإن الشرط قد يتخلف آما هو ظاهر

  
ديره . وبقي احتمال آخر في البيت على مذهب سيبويه ف، فحذفت إن      : وهو ان يكون تق إن من صيٍف، وأن من خري

  : األولى لداللة الثانيه عليها، وأصلهما إما، فحذفت منهما ما، آما في قوله
  فإن جزعًا وإن إجمال صبر

  
دة،   دة أن إن زائ و عبي م أب ال وزع ي، ق ي المغن ام ف ن هش ه اب اب الشعر، ونقل ي آت ي ف و عل ول آخر أورده أب ي ق بق

ك  . ما إن فعلت: وجاءت زيادتها هنا، آما جاءت زيادتها نحو ذا آقول دًا من داخل ومن خارج       : وه وم زي . ضرب الق
  .انتهى

  
  .وال يخفى أن زيادتها بعد العاطف غير موجود

  
  : أقول إن الشعر قال هذا البيت في أبيات يصف فيها وعًال، وقبله: وقد قال أبو علي في البغدادياتهذا 

  يرى حولها النبع والساسما  إذا شاء طالع مسـجـورًة
 مضًال وآانت له معلمـا  تكون ألعدائه مـحـهـًال

 الـبــيت ..............  سقـتـهـا الـرواعــد

ه     : مسجورة، يريد: قوله ذا الوعل طالع مسجورة، فقول ذلك    : تكون : عينًا آثيرة الماء، إذا شاء ه صفة لمسجورة، وآ
يبويه   . وآذلك رواه ثعلب عن سعدان عن األصمعي   .سقتها يكون صفة لمسجورة اب س ا آت قته، فيجوز أن   : وآتابن س

ى . يكون رجع إلى الوعل، أو حمله على المعنى ذه      سقت : والوجه أن يكن للعين فيكون المعن الرواعد من السحاب ه
فهي على آل حال، ال تعدم السقي إما صيفًا، وإما خريفًا، وذلك في  : المسجورة، إما من صيف، وإما من خريف، أي

  .انتهى. وفاعل يعدم على هذا العين. صفة هذه العين أرخى لبال هذا الوعل

  .ة الفوقية، والمشهور إنما هو بالمثناة التحتيةإذ آان فاعل يعدم العين المسجورة، يجب أن يكون تعدم بالمثنا: أقول

ال          ى، فق دما ضمير مثن ى   : ثم جوز أن تكون إن شرطية واأللف في يع سقت الرواعد من    : ويحتمل أن يكون المعن
ري          ين السقي، والوعل ال دم الع ن تع ف، فل . السحاب هذه العين، أو هذا الوعل، وإن سقت العين أو الوعل من الخري

  .ال معنى له: ، وقالودفع بعضهم هذا

وليس آذلك ألنه غير ممتنع، إال أن التأويل األول أسهل في المعنى، وأدخل فيما يعترضه الشاعر، وإن اعترض في   
ا    دل عليه ة ت ل األول           . لفظه حذف إما األولى، ألن الثاني ل جواب الجزاء، وفي التأوي ذا التأوي ى ه ن عل اء في فل والف

  .انتهى. عاطفة جملة على جملة

  .البيت من قصيدة للنمر بن تولب الصحابي، فيها عدة أبيات شواهد، فال بأس بإيرادها وشرحهاو

 المتقارب : وهي هذه

 وآان رهينُا بها مغـرمـا  سال عن تذآره تـكـتـمـا
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 يذآـرنـه داءه األقـدمـا  وأقصر عنـهـا وآياتـهـا
 وأن ال يخـون وال يأثـمـا  فأوصي الفتى بابتناء العالء

 فلن يبيني الناس ما هدمـا  ويلبس للـدهـر أجـاللـه
 فال تتهيبـك أن تـقـدمـا  وإن أنت القيت في نـجـدٍة
 فسوف تصادفـه أينـمـا  فإن المنية مـن يخـشـهـا
 فإن قصارك أن تهـرمـا  وإن تتخطاك أسـبـابـهـا

 فليس يعولك أن تصـرمـا  فأحبب حبيبك حـبـًا رويدًا
 رقيٌق فتسفه أو تـنـدمـا  من وصـلـهفتصرم بالود 

 إذا أنت حاولت أن تحكمـا  وأبغض بغيضك بغضًا رويدًا
 أللفيته الصدع األعصـمـا  ولو أن من حتفـه نـاجـيًا
 على رأس ذي حبٍك أيهمـا  بإسبيل ألـقـت بـه أمـه

 ترى حولها النبع والساسما  إذا شاء طالع مـسـجـورًة
 مضًال وآانت له معلـمـا  ـالتكون ألعـدائه مـجـه

 وإن من خريٍف فلن يعدمـا  سقتها رواعد مـن صـيٍف
 يقلب في آفه أسـهـمـا  أتاح له الدهـر ذا وفـضٍة
 وما آان يرهب أن يكلمـا  فأرسل سهمًا علـى غـرٍة
 فشك نواهقـه والـفـمـا  فأخرج سهمًا له أهـزعـًا
 مغـرمـا ع آان بصحبته  فظل يشـب آـأن الـولـو
 وأبرهة الملك األعظـمـا  فأدرآه مـا أتـى تـبـعـًا

 فكان ابن أخٍت له وابنـمـا  لقيم بن لقمان مـن أخـتـه
 إليه فغر بها مـظـلـمـا  ليالي حمٍق فاستحصـنـت

 فجاءت به رجًال محكـمـا  فأحبلـهـا رجـٌل نـابـٌه

م  ب، ول ن حبي د ب ة محم ا من رواي ذه القصيدة بتمامه هه يئًا سوى قول ين ش ين األول ى البت ات: يكتب عل ار : اآلي اآلث
  .والعالمات

  .وشرحه شارح ديوانه على أنه ماٍض من السلو. أمر من السؤال لالثنين: سال: وقال السيوطي

ا  : وما عليه هذا الشارح هو الظاهر لماليمته لقوله في البيت الثاني: قال ابن المال د   . وأقصر عنه ذآيره بال اء وأيضًا ت
ا     : على أنه لو آان من السؤال لكان حق العبارة. األقدم إنما يناسب أن يكون خاليًا عنه اآلن اء، آم ًا بالف ان رهيف فقد آ

  .انتهى. ال يخفى

ى             ذآر مصدر مضاف إل ة بسال، والت ذآره، وعن متعلق اء في ت ود اله وفاعل سال على هذا ضمير العاشق، وإليه تع
ات  تم بمثن ول تك ل، والمفع ا مضمومةالفاع وقيتين، أوالهم ه،   : ين ف ى فاعل رأة، ونصبه بالمصدر المضاف إل م ام عل

آف  : وأقصر عن الشيء   .آذا في الصحاح. أولع به: اسم مفعول من أغرم الشيء، أي: والمغرم. المرتهن: والرهين
ه أيضاً  . قصر عنه: فإن عجز عنه قيل. عنه، ونزع مع القدرة عليه دم، أي  . آذا في داء األق ديم، هو الحب، أو    : وال الق

  .هو أقدم من آل داء

د   . فعل مضارع من الوصية    : إلخ، أوصي ... فأوصي الفتى : وقوله الفتح والم ة  : والعالء، ب وأن ال . الشرف والرفع
  .يخون، معطوف على ابتناء

 الرجز : جمع جل بالضم، هو آقول بيهٍس الفزاري: ثيابه: ويلبس للدهر أجالله أي: وقوله
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  إما نعيمها وإما بوسها  ٍة لبوسهاالبس لكل حال
  

  .إذا ضيع الفتى مجده لم يبنه له الناس: فلن يبتني الناس ما هدما، يقول: وقوله
  

  .القتال: النجدة: إلخ، قال محمد بن حبيب... إن أنت القيت في نجدة : : وقوله
  

  .آخر المغنيال تتهيبها، يريد أن فيه قلبًا، وبه استشهد في : ال تتهيبك، معناه: وقوله
  

  .إلخ، هو من أبيات الجمل الزجاجية... فإن المنية من يخشها : وقوله
  

: ظرف مضمن لمعنى الشرط، وحذف شرطه، وجوابه: وأورده ابن جرير في تفسيره على أن في أينما اآتفاء، وأينما
  .للتأآيد: وسوف. أينما توحه تصادفه: أي
  

  .ى طبع النفس في إذعانها للموت مع أمل طول الحياةإنما أتي به إلخراج الكالم على مقتض: وقيل
  

أي      : إن قيل: قال اللخمي في شرح أبيات الجمل م يخشها، ف يها، ومن ل آيف قال من يخشها، والمنية تصادف من خش
ده        : قلت ؟معنى للشرط  ه ومعتق ه، وإبطال ظن رد علي ة ال ى جه . هو خطاب لمن ظن أن خشيته تنجيه من الموت، عل

  .انتهى
  
د   : النجدة: ل الجواليقي في شرح أدب الكاتبوقا ت، يري ًا   : الشجاعة والبأس والقوة، وحذف مفعول القي إذا القيت قوم

و من          ن ذهب من األرض، فه اه أي ة تلق ذوي نجدٍة في حرب ونحوها فال تتهيب اإلقدام عليهم، فإن الذي يخشى المني
  .المقلوب

  
وقصاراك، . ما يؤدي إليها من مرض وغيره: وأسباب المنية. التجاوز: إلخ، التخطي... وإن تتخطاك أسبابها : وقوله

  .غايتك: بضم القاف
  

دم  : يقول. انحطاط القوى من طول العمر: والهرم   .إن تتجاوزك أسباب المنية، فإن غايتك الهرم، وتبديل وجودك بالع
  .والعول المصدر. شق علي: مروعالني األ. يشق عليك: يعولك: فليس يعولك أن تصرما، قال محمد بن حبيب: وقوله

  
  المتقارب : قال الخنساء

  يحمله القوم ما عالهم
  

لم   : قال السيوطي في شرح أبيات المغني ه وس ا عسى أن      : " هذا مأخوذ من قوله صلى اهللا علي ًا م أحبب حبيبك هون
ي     ، أخرجه  "يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هونًا ما، عسى أن يكون حبيبك يومًا ما  الترمذي من حديث أب

ي طالب        ن أب ي ب ي      . هريرة، والطبراني من حديث ابن عمرو، وابن عدي من حديث عل أن النمر سمعه من النب وآ
  .صلى اهللا عليه وسلم، فعقده في نظمه

  
  .انتهى. تكون حكيمًا: وتحكم، أي. وتظلم تضع ودك في غير موضعه. تجهل: وتسفه

  
ه ًا : وقول ه ناجي و أن من حتف ا محذوف، أي... ول ه، وخبره ق ب ه متعل م أن، والمجرور قبل ًا اس خ ؛ ناجي و أن : إل ول

  .الهالك: الحتف. ضمير فصل: و هو. شخصًا ناجيًا من موته موجودًا لكان ذلك الناجي هو الصدع
  

ه  ه: وألفيت ن حبيب    . وجدت ال اب ة، ق دها عين مهمل دال بع ة وال تح الصاد المهمل ي : والصدع، بف ين الجس م هو الوعل ب
ال    ده   : والعصمة، بالضم  . رجل صدع، وفرس صدع    : والضئيل، وهو الوسط من آل شيء يق   .انتهى . بياض في ي

  .تيس الجبل: والوعل
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  .هو بلد: إلخ، إسبيل، آقنديل، قال ابن حبيب... بإسبيل ألقت به أمه : وقوله

  
  الرجز : وأنشد لبعض اليمانين

  وآل أرٍض تضليل  ال أرض إال إسبيل

  .انتهى. أعمى الطريق، ال يهتدي طريقه، وال يعرفه أحد :واأليهم

ا من أرض إسبيل        : الطرائق، يريد: والحبك، بضمتين دي إليه ق ال يهت ل ذي طرائ ه في جب : وذي حبك . أن أمه ولدت
  .وأيهم آذلك. صفة لموصوف محذوف، وهو جبل

ه الع مسجورًة : وقول اء ط ي الصحاح... إذا ش خ، ف هاط: طالعت الشيء، أي: إل ى الشيء. لعت علي : واالطالع عل
  .يأتيه: فالن طالع قرينه، أي" أتى، يقال : طالع: وقال السيوطي. اإلشراف عليه

اب         : ومسجورة، بالسين المهملة والجيم، قال ابن حبيب دينوري في آت ال ال ا ق ين، آم ا صفة الع أي مملوءة، يريد أنه
  .ءةالعين المملو: المسجورة: النبات، وأنشدها هذا البيت

ون وسكون الموحدة    . أنت: بالتحتية فاعله ضمير الصدع، ويروى بالمثناة الفوقية، أي: ويرى تح الن شجر  : والنبع، بف
زعموا أن القوس يتخذ  : قال الدينوري. يقال إنه اآلبنوس: بسينين مهملتين، قال ابن حبيب: والساسم. يتخذ منه القوس

  .وقد وصفه حميد في شعره باللين. عمن الساسم، ومنابته الشواهق حيث منابت النب

ه       ي من اذ القس ى اتخ دعو إل ا ي يز م ي الش ا ف م م يز، وال أعل م الش وم أن الساس م ق ى. وزع يز. انته وس: والش   .اآلبن
اس : تكون ألعدائه، أي: وقوله اء    . تكون تلك العين المسجورة ألعداء الصدع ؛ وأعداؤه الن يم واله تح الم ل، بف : ومجه

  .طريق، ويضيع فيهاأرض يجهل سالكها ال

الم   : ومضل، بفتح الميم وآسر الصاد يم وال تح الم أرض : أرض يضلب فيها سالكها، لعدم معرفته طرقها، ومعمل، بف
  .يهتدي فيها سالكها بعالماتها

ي           . وقوله سقته الرواعد الهاء ضمير مسجورة ي عل ا مر عن أب ره، آم ن حبيب وغي د ب ة محم ذا رواي : والرواعد . آ
  .هي السحابة الماطرة، وفيها صوت الرعد غالبًاجمع راعدة، و

د     : والخريف. المطر الذي يجيء فيه الصيف: والصيف بتشديد الياء المكسورة ق ، وأري ه أطل الفصل المشهور، إال أن
 الطويل : به مطره، آما أطلق الربيع، وأريد به مطره مع الصيف أيضًا في قوله

  سقى اهللا نجدًا من ربيع وصيٍف

  .انتهى. و الوفضة الكنانة التي تكون فيها السهام. قدر: أتاح: إلخ، قال ابن حبيب... أتاح له الدهر : وقوله

  .ذا وفضة، وأراد به الصياد: فاعل أتاح، ومفعوله: والدهر

ه همًا : وقول خ، أي... فأرسل س ة : إل ة، وهي الغفل ين المعجم رة بكسر الغ ى غ هم، عل اه ذو الوفضة بس وفاعل . رم
  .يجرح: ويكلم بالبناء للمفعول، أي. ر الصدعيرهب ضمي

ة     : األهزع : وأخرج سهمًا له أهزعًا، قال ابن حبيب:" وقوله  ال . آخر سهم يبقى في الكنان ه أهزع، أي   : يق ا آنانت : م
  .سهم واحد

  .انتهى. وقد أتى النمر به من غير جحد. هذا مما ال يتكلم به إال مع الجحد: قال ابن السكيت
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  .العظمان في الوجه في مجرى الدمع: السيوطي والنواهق، قال

ه حين أصابه السهم     : يشب " فظل يشب بكسر الشين، قال ابن حبيب  : وقوله ع يدي واو   . يرف تح ال وع، بف در  : والول الق
  .انتهى. والحين

ًا، وهو الموت     : فأدرآه ما أتى تبعًا ، أي: وقوله ى تبع ا أت ع . أدرك الصدع م يمن  : وتب ك ال ة األشر  . مل ك  : موأبره مل
  .الحبشة

ديع               .. لقيم بن لقمان من أخته : وقوله بة، وهو المسمى في الب ًا أخرى بال مناس ه، وسلك طريق ان في ا آ رك م خ، ت إل
ه أوالدًا          : وهو من أبيات ابن الناظم قال ابن حبيب . باالقتضاب د ل د رجل، فكانت تل ان آانت عن روا أن أخت لقم ذآ

ه،   ؟ن أجعل لك جعًال، وتأذني لي أن آتي لقمان الليلة هل لك أ: ضعافًا، فقالت المراة لقمان فأسكرته، واندست له أخت
ال    ا، فق ع عليه ٌر معروف   : فوقع عليها لقمان، فلما آانت الليلة القابلة، أتته امرأته فوق ذا ح تنكره  . ه ه اس   .انتهى . وآأن

ان، في       آانت العرب تعظم شأن لقمان ابن عاد: ومثله للجاحظ في البيان والتبيين، قال ن لقم يم ب األآبر، واألصغر لق
ول     . النباهة والقدر، وفي العلم، وفي الحكم، وفي اللسان، وفي الحلم ا يق ى م رآن عل وهذان غير لقمان المذآور في الق

  .المفسرون

ن تولب      ال النمر ب أنه، ق ال     . واالرتفاع قدره، وعظم ش ة، وق ات الثالث ذه األبي ان، قالت     : وأنشد ه ك أن أخت لقم وذل
  .إني امرأة محمقة، ولقمان رجل محكم منجب، وأنا في ليلة طهري فهبي لي ليلتك: مرأة لقمانال

  .ففعلت فباتت في بيت امرأة لقمان، فوقع عليها، فأحبلها بلقيم، فلذلك قال النمر بن تولب ما قال 

  .انتهى. ًاوالمرأة إذا ولدت الحمقى، فهي محمقة، وال يعلم ذلك حتى يرى ولد زوجها من غير أآياس

ه      : ويروى أن لقمان آان ال يولد له، فقال امرأته ألخته: قال العيني د ل ه ال يول ه، وعظم خلق  ؟أما ترين لقمان في قوت
ه وسمي       : قالت امرأته ألخته ؟فما الحيلة : : قالت دت من ا فول ة، ففعلت فواقعه تلبسين ثيابي حتى يقع عليك في الظلم

  .وآان من أحزم الناس. لقيمًا، بضم الالم وفتح القاف

رين المستقل        : خبره، وفي قوله: مبتدأ، وقوله من أخته: ولقيم ى جواز تعاطف الخب ل عل ا دلي فكان ابن أخٍت له وابنم
  .وابنم هو ابن زيدت عليه الميم. آٌل منهما بنفسه

  .انتهى. هأسكر حتى ذهب عقل: أي: إلخ، بضم الحاء وتشديد الميم، قال ابن حبيب... ليالي حمق : وقوله

  .حمق بفتحتين، وزعم أنه يقال حمق، إذا شرب الخمر، والخمر يقال لها الحمق: ويرويه المفضل

  .أتته وآأنها حصان، آما تأتي المرأة زوجها: أي: استحصنت بالبناء للفاعل، قال ابن حبيب: وقوله

ة     : وقوله رة، وهي الغفل ين، من الغ ه . فغر بها غر بضم الغ ًا بكسر ا  : وقول ة   مظلم الم، أي في ظلم ه  .ل ا  : وقول فأحبله
  .رجل نابه من النباهة، وهو ارتفاع الذآر، وهو لقمان

  .حكيمًا: محكما بفتح الكاف، أي. بلقيم: أخته به، أي: فجاءت، أي

  .وترجمة النمر بن تولب تقدمت في الشاهد السادس واألربعين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني بعد التسعمائة

  الوافر : وهو من شواهد سيبويه
  فإن جزعًا وإن إجمال صبر  لقد آذبتك نفسك فاآذبنـهـا

  
  .األصل فإما جزعًا، وأما إجمال صبر، فحذف ما منهما، وبقي إن: على أن سيبويه، قال

  
ل          : األول: قال سيبويه في موضعين من آتابه ا قب ه فيم دم نقل ه الفعل المستعمل، وتق ا يضمر في ذا، وهو   في باب م ه

  .فهذا على إما محمول. إن حقًا، وإن آذبًا: هذا على إما وليس على إن الجزاء، آقولك: قوله بعد إنشاد البيت
  

ى الجواب     إن قلت  . أال ترى أنك تدخل الفاء ولو آانت على أن الجزاء وقد استقبلت الكالم الحتجت إل إن جزع،   : ف ف
  .إلى آخر ما نقلناه هناك. ري جزع، وإما إجمال صبرفإما أم: وأن إجمال صبر آان جائزًا، آأنه قلت

  
ى إن،    : باب الحكاية ال يغير فيها األسماء عن حالها في الكالم، وقال فيه: والثاني في ا مضمومة إل والدليل على أن م
  : قول الشاعر

  البيت ....................  .... لقد آذبتك نـفـسـك
  

  .انتهى. أما أنت منطلقًا انطلقت: أن في قولك فإنما يريد إما، وهي بمنزلة ما مع
  

و من أن             : قال أبو علي في آتاب الشعر، تقديره ه ال يخل ك أن ى ذل دل عل ا أجملت صبرًا، ي ًا، وأم ا جزعت جزع فإم
  .فإما جزعت جزعًا، للزمك أن تذآر الجواب: تكون إن الجزاء أو غيرها، فلو آانت للجزاء وألحقت الفاء في قولك

  
اء، فقلت   : أنك لو قلتأال ترى  ت،     " أنت ظالم إن فعلت، لسد ما تقدم مسد الجواب، ولو ألحقت الف إن فعل الم ف أنت ظ

  .لزمك أن تذآر للشرط جوابًا، وال يجزىء ما تقدم عما يقتضيه الشرط من الجزاء
  

  المتقارب : فإن جزعًا، في معنى إما، آذلك في: فكما أن إن في قوله
  وإن من خريٍف فلن يعدما

  .انتهى

دايات    ه    : وقال أيضًا في البغ و آات          : ال يصلح أن تكون إن في قول ا ل ا، وأنه اء عليه دخول الف ًا للجزاء، ل إن جزع ف
  .للجزاء للزمها الجواب، فلما لم تصلح أن تكون للجزاء حملت على أنها المحذوفة من إما

ي للجزاء ضمت     وذهب بعضهم إلى أن مذهب سي. فهذا وجه استدالل سيبويه بدخول الفاء ا إن الت بويه في إما هو أنه
  .وهذا عندي غلط عليه، وقد قال ما ال يجوز معه ظن هذا به. إليها ما

ألنك . فإما أمري جزع، وإما إجمال صبر: ولو قلت إن جزع، وإن إجمال صبر آان جائزًا، آأنك قلت: أال تراه، قال
  .لو صححتها فقلت إما، جاز ذلك فيها

ه  . يجري ما بعدها على االبتداء، ففيما قاله في هذين الموضعن إجازة وقوع المبتدأ بعد إماإما : وقال أيضًا ومن مذهب
  .وذلك ال يسوغ ؟الذي ال يدفهع أن ال يقع االبتداء بعدها، فكيف يكون عنده أن إما إنما هي إن الجزاء 

ا عمل    ذهب إما زيد، و: ضربت إما زيدًا، وإما عمرًا، وتقول: أال ترى أنك تقول إما عمرو، فول آانت إن الجزاء لم
  .ما قبلها فيما بعدها، ولكان ذهب فعًال فارغًا ال فاعل له
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داً : يكون انتصاب االسم بعده بفعل مضمر، آأنه قيل: فإن قال ذا الغرض الموضوع     . ضربت إن ضربت زي يس ه فل
  .لهذا المعنى، وال المفهوم من هذا اللفظ

ويدل . على أن ذلك فاسد، ألن ذهب يبقى بال فاعل، وال يجوز أن يضمر. بت أحدهماأال ترى أن المراد إنما هو ضر
  " .يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنًا : " إما أن تقوم وإما أن ال تقوم، وقوله: أيضًا على فساده قولك

ا        أال ترى أن هذا لو آان إن فيه للجزاء، لم يجز وقوع المبتدأ بعده، وللزم دم م م يتق ه إن، ول ا يجازى ب أن يجازى بم
  .فهذا التوهم على سيبويه فاسد. يغني عن الجواب

ى               : : فإن قال د ذآر أن إن عل ه ق يبويه، ألن ا للشرط، مذهب س ه، من أن إن في إم ا ذهبت إلي ما أنكرت أن يكون م
دة    : أربعة أوجه ا، وزائ ي هن م يجز أن تكون        المخففة وليس هذا من مواضعها، والنافية، وال نف ا ل ة، فلم ا النافي د م بع

واحدًة من الثالث وجب أن تكون الشرطية، ألنك في إما ال تبت على الشيء آما ال تبت في الجزاء، فلما شابهتها في  
ا   : فالجواب .هذا الموضع ولم تكن واحدة من الثالث لزم أن تكون إياها ليس في قوله إن أن تكون على أربعة أوجه م

ه   يوجب أن تكو ذه فيجعل ن إن هذه إن الجزاء، لما قدمنا من الدليل في امتناع ذلك أن تكون إياها ؛ وإنما لم يذآر إن ه
  .قسمًا خامسًا، ألنه ال يستعمل في الكالم إال في الشعر

يم، ألن الشاعر    : قلت ؟فما جهة الفائدة في إعالمه أن إن من إما : فإن قلت يس بم ون ول  يعلم منه أن الحرف المدغم ن
ا،      ا م م ضم إليه لما اضطر فحذف ما وأظهر النون، علم به أن ذلك أصله، وأنها مرآبة، وإن أراد أن إما أصلها إن ث

  .انتهى. فذلك ال يمتنع، وال داللة على أنها الجزاء. آما ضمت إلى لو في لوما

ا رآبت                م لم ا في األصل للشرط، ث انع من آونه ا الم ا، وم ين نوعه ر أن يع ا انسلخت عن      وقد أطال من غي مع م
  .الشرط، وصارت مع ما لمعنى آخر

  .وال منع من تغير آعنى الكلمة وحالها بالترآيب إلخ: وإليه أشار الشارح المحقق بقوله

ره   : وقول الشارح  ال غي يبويه    -وق ر س ان          : -أي غي إن الشرطية، وشرطها آ ين ب ر مرآب وأول البيت رد غي هو مف
 : البيت األول: لفإن آان جزعًا، أقو: المحذوفة، أي

  وإن من خريٍف فلن يعدما
  

ه      : إن إن فيه شرطية، والشرط محذوف، أي: قال األصمعي وتبعه المبرد ا قبل ة م ف، فحذف لدالل وإن سقته من خري
  .فالمحذوف فعل مدلول عليه، ال آان. آما تقدم. هو الجزاء: عليه، وجملة فلن يعدما

  
دير يح: وأما البيت الثاني، فقد قال بعضهم إن آنت ذا   : تمل أن تكون إن في شرطية حذف جوابها لفهم المعنى، والتق ف

ال تجزع، وإن آنت مجمل صبٍر فأجمل الصبر داني، وشرح التسهيل. جزع ف ى ال ي الجن رادي ف اه الم ان . حك فك
  .آما حكاه المرادي. إما تجزع جزعًا، أن يقدره هنا بالخطاب: المناسب لتقدير الشارح أوًال

  
ه في الموضعين        : ن سيبويه أن التقدير عندهونقله ع ا آالم م من نقلن ا يعل ع، آم ا  . إما تجزع جزعًا، خالف الواق وإنم

اء       در تجزع بالخطاب، بن در، فق قدر سيبويه إن بإما، فأراد الشارح أن يدرج في نقل هذا أن جزعًا منصوب بفعل مق
  .ن التوآيد الخفيفةفاآذبنها بنو: منه على أن المصراع األول خطاب لمذآر، بدليل

  
ه            ه خطاب مع امرأت ان مكسورتان، ألن اء، والكاف ذبيها بالي ة فاآ ا الرواي والمصراع  . وهذا تحريف من النساخ، وإنم

  .الثاني فيه التفات من خطابها إلى التكلم، ولهذا قدره سيبويه في وجه الرفع بالتكلم
  
  .فإما أمري جزع، وإما إجمال صبر، آما تقدم: قلتفإن جزع، وإن إجمال صبر آان جائزًا آأنك : وإن قلت: قال
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: وأن يقدر على مذهب غيره. فإما أجزع جزعًا، وأما أجمل الصبر إجماًال: فكان الواجب ان يقدر على مذهب سيبويه

  .فإن أجزع جزعًا فأنا معذور، وإن أجمل الصبر إجماًال فأنا ممدوح
  

  .سود بن محمد األعرابيوالرفع في هذا رواية رواها صاحب األغاني، واأل
  

ا الخنساء    : وينبغي أن نورد اآلبيات التي روياها ليتضح ما ذآرناه، قاال ة أخ ه  .قال دريد بن الصمة يرثي معاوي وقتلت
  الوافر : بنو مرة

 فقد أحفيتني ودخلت سـتـري  أال بكرت تلوم بـغـير قـدٍر
 تلمك علي نفسك أي أعصـر  فإن لم تترآي عذلي سفـاهـًا

 علي بشـره يغـدو ويسـري  سرك أن يكون الدهـر سـدىأ
  يضرك هلكه في طول عمري  وإال ترزئي نـفـسـًا ومـاًال
 فإن جزٌع وإن إجمال صبـر  فقد آذبتك نفسك فاآـذبـيهـا
 فلم يسمع معاوية بن عمـرو  فإن الرزء يوم وقفـت أدعـو
 ـكـروأي مكان زوٍر يا ابن ب  رأيت مكانه فعطـفـت زورًا
 وأغصاٍن من السلمات سمـر  على إرٍم وأحـجـاٍر وصـيٍر
 طوال الدهر من سنٍة وشهـر  وبنيان القبور أتـى عـلـيهـا
 سريع السعي أو ألتاك يجري  ولو أسمعته ألتـاك رآـضـًا
 إذا لبس الكماة جلـود نـمـر  بشـكة حـازٍم ال عـيب فـيه
 من األرواح قـفـر بمسهكٍة  فإما تمس في جدٍث مـقـيمـًا

 ومالي عنك من عزٍم وصبـر  فعز علي هلكك يا ابن عمـرٍو

  .المبلغ والمقدار: والقدر، بسكون الدال. أسرع أي وقت آان: وبكر. إلخ، فاعله ضمير امرأته... أال بكرت : قوله

ه ي  : وقول د أحفيتن ا     ... فق ى خطابه ة إل ن الغيب ات م خ، التف اء المهمل  . إل اء، بالح الم   : ةواإلحف ي الك اء ف االستقص
ه  .والمنازعة  ال  : وروي بدل ي، يق د أحفظتن ى أغضبه  : فق ه . أحفظه بمعن ي    : وقول ي ف ودخلت ستري، أي هجمت عل

  .خلوتي، وبالغت في اللوم

ي جواب إن   : وقوله. مصدر سافهه، والمراد سفهًا، وهو نقص في العقل: وسفاهًا ه، أي تلمك   : ونفسك . تلمك عل فاعل
  .طويًال أي عصٍر، وهو الدهر نفسك بسبي عصرًا

ه، فتلمك نفسك،         : يعني. غير عصر: وروي بدله دًا علي ي أمت وج ي الوجد، وإن تمنعين دعيني أبك عليه ليخف ما ب
  .بسبب ما حل بي

  .أسرك، استفهام إنكاري، وسدى بمعنى أسدي، من السدى بالفتح، وهو ما يمد في النسج: وقوله

المصيبة والنقص، وفعله من باب منع، يتعدى : والرزء. وإن لم تترآي عذلي ترزئي: إلخ، أي... وإال ترزئي : وقوله
  .صفة لمال: وجملة يضرك هلكه. ما نقصته: ما رزأته ماله، أي: هنا نائب الفاعل، يقال: أحدهما: إلى مفعلوين

ه ك  : وقول ذبتك نفس د آ ري  .. وق ن الزمخش ر ع ن األثي ة الب ي النهاي خ، ف رب: إل ول الع ه، أيآذب: وق ه نفس ه : ت منت
  .األماني، وخيلت إليه من اآلمال ما ال يكاد يكون، وذلك مما يرغب الرجل في األمور، ويبعثه على التعرض لها

د في الطلب         : ويقولون في عكسه ه العجز والنك ه وخيلت إلي نفس    . صدقته نفسه، إذا ثبطت الوا لل م ق . الكذوب : ومن ث
  .انتهى
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  .ا بكسرهاوآذب، بفتح الذال، وفي فاآذبيه

ه        . فظهر بهذه األبيات أن الخطاب لمؤنث ين قبل ن السيرافي، وأنشد البيت ر اب يبويه غي ولم ينتبه له من شراح أبيات س
 : آذا

 عليك بسيبه يغـدو ويسـري  أسرك أن يكون الدهر وجهًا
  يضرك هلكه ويطول عمري  وإال تـزرئي أهـًال ومـاًال
 البـيت ...................  فقد آذبتك نفسك فاآذبـيهـا

  .يخاطب امرأته: وقال

ال    ذآر، فق ن خلف     -ولما لم يقف األعلم على األبيات، وسببها، ظن أنه خطاب لم ه اب ًا لنفسه      -وتبع د معزي ه دري قال
ي آل  لقد آذبتك نفسك، فيما منتك به من االستمتاع بحياة أخيك فاآذبنها ف : عن أخيه عبد اهللا بن الصمة، وآان قد قتل

ذا  . ما تمنيك به بعد، فإما أن تجزع لفقد أخيك، وذلك ال يجدي عليك شيئًا، وإما أن تجمل الصبر فلذلك أجدى عليك   ه
  .والرواية إنما هي فقد إلى آخر ما ذآرنا. آالمه

نمط ش        : وقد آذبتك، وقال: وأنشد العيني البيت بالتذآير، وروى أوله ذا ال ى ه ه شيء، وعل واو للعطف إن تقدم رح ال
  .البيت

ه   ي رفع يبويه ف ول س تكلم، لق ات إل ال اني التف ا إن المصارع الث ا قلن ري جزع: وإنم ة . أم ن بقي ه م اهر أن وإال فالظ
  .الخطاب، وأن تقديره فإما تجزعين جوزعًا وذلك ال فائدة فيه، وإما تجملين الصبر إجماًال، وهو أجدى

  .من اإلسماع، ومعاوية مفعولهفلم أسمع : فلم يسمع معاوية فعل وفاعل، وروي: وقوله

ه   : رأيت مكانه فعطفت زورًا، أي: وقوله ارة، وقول ه النفي    : ألجل الزي تفهام أراد ب ان زور اس ن بكر    . وأي مك ا اب وي
  .وبكر جده آما يأتي . خطاب لنفسه

ًا في الم     . على إرم متعلق بزور الثاني:" وقوله  اوز وإرم بكسر الهمزة وفتح الراء، وهي حجارة تنصب علم شبه  . ف
  .أحجار قبره بها

  .جمع صيرة بكسر الصاد المهملة، وهي حظيرة الغنم، شبه ما حول قبره بها: وصير

ال : وروي بدله ى            : والسلمات . وأحجار ثق ة، تقطع أغصانها، وتوضع عل لمة، وهي شجر من أشجار البادي جمع س
  .القبر، ووصفها بالسمر ليبسها

  .وطوال بالفتح بمعنى طول فاعل أتى. إلخ، خبره... أتى وبنيان القبور مبتدأ، وجملة : وقوله

  .المتيقظ: والحازم. السالح: والشكة، بالكسر. بشكة حازم متعلق بأتاك: وقوله

ه ه: وقول ه روي بدل ب في ه، أي: ال عي ز في ه: ال غم ن في أة. ال مطع ل : والكم وزن فعي ي ب ع آم جعان، جم ال . الش ق
  .سواد وبياض، من السالح: ن النمرآأن ألوانهم ألوا: أي: صاحب األغاني

  .ممر الريح: والمسهكة، بفتح الميم والهاء وسكون السين المهملة بينهما. القبر: بفتح الجيم والدال: والجدث
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ال    اني، ق ة      : وإنما رثاه بهذه القصيدة مع أنه لم يكن من قومه، لما رواه صاحب األغ ن الصمة ومعاوي د ب تحالف دري
ه               إن: بن عمرو وتواثقًا رٍو، وقتل ن عم ة ب ل معاوي أره، فقت ل أن يطلب بث ده، وإن قت اقي بع ه الب ك أحدهما أن يرثي هل

  .هاشم بن حرملة المري، فرثاه دريد بهذه القصيدة

ى دردره  : مصغر أدرد، يقال: ودريد . رجل أدرد، وامرأة درداء، وهو الذي آبر حتى سقطت أسنانه فصار يعض عل
رين    .سر الصاد وتشديد الميم، معناه الشجاعوالصمة، بك. ومنه أبو الدرداء اب المعم : قال أبو حاتم السجستاني في آت

ل        لم، وقت م يس ه، وأدرك اإلسالم ول ى عيني عاش دريد بن الصمة الجشمي نحوًا من مائتي سنة، حتى سقط حاجباه عل
  .يوم حنين آافرًا

ن جشم      دريد بن الصمة، اسمه معاوية بن الحارث بن بك: وقال صاحب األغاني ة ب ن غزي ر ابن علقمة ابن خزاعة ب
  .بن معاوية بن بكر بن هوزان، ودريد بن الصمة فارس شجاع شاعر فحل

رًا،          رهم ظف رًا وأآث دهم أث وجعله محمد بن سالم أول شعراء الفرسان، وقد آان أطول الفرسان الشعراء غزوًا، وأبع
  .وأيمنهم نقيبة عند العرب، وأشعرهم

ا  آان : وقال أبو عبيدة دريد سيد بني جشم، وفارسهم، وقائدهم، وآان مضفرًا ميمون النقيبة، غزا نحو مائة غزاة، وم
ه            ين مظاهرًا للمشرآين، وال فضل في وم حن ه في ي أخفق في واحدة منها، وأدرك اإلسالم ولم يسلم، وخرج مع قوم

  .للحرب، وإنما أخرجوه تيمنًا به، وليقتبسوا من رأيه، فقتل على شرآه

ن آالب،      : دريد إخوة وهموآان ل ي بكر ب و أب عبد اهللا الذي قتلته غطفان، وعبد يغوث وقتله بنو مرة، وقيس وقتله بن
  .وخالد وقتله بنو الحارث بن آعب

دها       : وأمهم جميعًا ا، فأول م تزوجه باها ث ان الصمة س ريحانة بنت معد يكرب الزبيدي، أخت عمرو بن معد يكرب، آ
 الوافر : ا لقوله في شعرهبنيه، وإياها عنى عمرو أخوه

 يؤرقني وأصحابي هجوع  أمن ريحانة الداعي السميع
 وجاوزه إلى ما تستطـيع  إذا لم تستطع شيئًا فدعـه

  
ن            ك ب ا مال ه هوزان، فجمعه ين من رمضان، سمعت ب اٍل بق ولما افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة لعشر لي

ي هالل،            عمرو النصري، فاجتمعت إليه ثقيف مع  ل من بن اس قلي يس إال هوزان، ون ه من ق م يجتمع إلي هوزان، ول
ن            د ب ي جشم دري ف، واحتشدت، وفي بن ر، وثقي و بك وغابت عنها آعب وآالب، فجمعت نصر، وجشم، وسعد، وبن

  .الصمة شيٌخ آبير فاٍن، ليس فيخ شيء إال التيمن برأيه، ومعرفته بالحرب
  

ر الن  اع أم ًا، وجم جاعًا مجرب ان ش والهم،    وآ اس أم ع الن ير حط م ك المس ع مال ا أجم وف، فلم ن ع ك ب ى مال اس إل
م               ال له ه، فق اد ب ه يق ن الصمة، في شجاٍر ل د ب يهم دري اس وف ه الن وأبناءهم، ونساءهم، فلما نزلوا بأوطاس اجتمع إلي

د       : قال. بأوطاس: قالوا ؟بأي واٍد أنتم : دريد الحزن الضرس وال السهل ال يس ب ل، ل ي أسمع    نعم مجال الخي ا ل هس م
اءهم ونساءهم        : قالوا ؟رغاء البعير، ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، وثغاء الشاء  اس أبن ن عوف مع الن ك ب ساق مال

  .وأموالهم
  
ده من              : فدعى له به، فقال له ؟أين مالك : فقال ا بع ه م ائن، ل وم آ ذا ي يس قومك، وإن ه د أصبحت رئ ك إنك ق يا مال

اء ال  مع رغ ي أس ا ل ام، م اء  األي اء الش اء الصبيان، وثغ ر، وبك ق الحمي ر، ونهي ال ؟بعي اءهم : ق اس نس ع الن سقت م
  .أردت أن أجعل خلف آل رجل أهله وماله، ليقاتل عنهم: قال ؟ولم : قال: وأبناءهم وأموالهم

  
ال رجل  إنها إن آانت لك لم ينفعك إ ؟وهل يرد المنهزم شيء  -أحمق : أي -راعي ضأن واهللا : فوبخه والمه، ثم قال

ال  ؟ما فعلت آعب وآالب   : ثم قال. بسيفه ورمحه، وإن آانت عليك فضحت في أهلك ومالك نهم أحد    : ق م يشهد م . ل
نهم     : قال وا ، فمن شهد م  ؟غاب الجد والحد، لو آان يوم عالء ورفعة لم يغيبوا عنك، ولوددت أنكم فعلتم مثل ما فعل
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ال . بنو عمرو بن عامر، وبنو عوف بن عامر: قال ان       :ق امر، ال يضران وال ينفع ال  . ذانك الجذعان من ع م ق ا  : ث ي
ا،   مالك إنك لم تصنع شيئًا بتقديم البيضة بيضة هوزان إلى نحور الخيل شيئًا، ارفعها إلى أعلى بالدها، وعلياء، قومه

ك، وأ     ك،  ثم الق بالرجال على متون الخيل، فإن آانت لك لحق بك من وراءك، وإن آانت عليك آنت أحرزت مال هل
  .ولم تفضح في حريمك

  
ئن        ! ال واهللا ما أفعل ذلك أبدًا : فقال ا معاشر هوازن، أو ألتك ي ي ك، وعلمك واهللا لتطيعنن إنك قد خرفت، وخرف رأي

وم ذآر ورأي   . على السيف حتى يخرج من ظهري ك الي ه  . وحسد دريدًا أن يكون له في ذل الو ل ا   : فق اك، وخالفن أطعن
  .دريدًا

  
  .منهوك الرجز : وم لم أشهده، ولم أغب عنه ثم قالهذا ي: فقال دريد

 أخب فيها وأضع  يا ليتني فيها جذع
 آأنها شاٌة صـدع  أقود وطفاء الزمع

فلما لقيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انهزم المشرآون، فأتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف النصري، وعسكر    
ة، وت     أدرك           بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخل ة، ف لم من سلك نخل ه وس ل رسول اهللا صلى اهللا علي بعت خي

اخ     ه، فأن ربيعة ابن رفيع السلمي دريد بن الصمة، فأخذ بخطام جمله، وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه آان في شجاٍر ل
ربيعة بن : قال ؟ومن أنت : قال. أقتلك: قال ؟ماذا تريد : به فإذا هو برجل شيخ آبير، ولم يعرفه الغالم، فقال له دريد

 : فأنشًا دريد يقول. رفيع السلمي

  من المرعش الذاهب األدرد  ويح ابن شكـمة مـاذا يريد
 لظلت فرائصـه تـرعـد  فأقسـم لـو أن بـي قـوة

 ن معي قوة الشامخ األمرد  ويا لهف نفسي أن ال تكـو
  

ال  يئًا، فق ن ش م يغ يفه فل لمي بس م ضربه الس لحتك أمك : ث ما س راب  ! بئس ي الق ي ف ؤخرة رحل ن م ذا م يفي ه ذ س خ
فاضرب به، وارفع عن العظام، واخفض عن الدماغ، فإني آذلك آنت أضرب الرجال، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك 

ه نساءك       د منعت في وم ق ل          ! قتلت دريد بن الصمة، فرب ب ه مث ه وبطن فخذي إذا عجان ا ضربه سقط، فانكشف ف فلم
ًا من أمهاتك       : فلما رجع ربيعة أخبر أمه بقتله إباه، فقالت . عراءالفراطيس، من رآوب الخيل أ ك ثالث ق قتيل د أعت ! ق

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث بعد التسعمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
 بثـمـان بسبع رمين الجمر أم  لعمري ما أدري وإن آنت داريًا

  
دير  على أن الهمزة قد تحذف في الشعر قبل أم المتصلة إن التق ان    : ، ف ين الجمر أم بثم ة،    . أبسبع رم رد المنقطع م ي ول

  .ما أدري أيهما آان: ألن المعنى على
  

  الكامل : زعم الخليل أن قول األخطل: قال سيبويه في باب المنقطعة
  آذبتك عينك أم رأيت بواسٍط البيت

  
  .م، وتحذف األلفويجوز في الشعر أن تريد بكذبتك االستفها. إنها إلبل أم شاء: آقولك

  
  الطويل : قال األسود بن يعفر

  شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر  لعمرك ما أدري وإن آنـت داريًا
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  : وقال أبو الحسن، لعمر بن أبي ربيعة
 بثـمـان بسبع رمين الجمر أم  لعمرك ما أدري وإن آنت داريًا

  
  .انتهى 

  
ف،      . فهام ضرورة، لداللة أم عليهاالشاهد في األخرين حذف ألف االست: قال األعلم دير األل ى تق ذا إال عل وال يكون ه
  .انتهى. ما أدري يقتضي وقوع األلف، و أم مساوية لها: ألن قوله

  
ال . وآذا جعله ابن عصفور ضرورة، وعمم سواء آانت مع أم، أم ال   بس       : ق تفهام إذا أمن الل زة االس ه حذف هم ومن

  الطويل : للضرورة، آقول الكميت
 يلـعـب وال لعبًا مني وذو الشيب  ت وما شوقًا إلى البيض أطربطرب

  .أو ذو الشيب يلعب: يريد

بهمزة " سواٌء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم : "وقد حذفت مع أم في الشاذ في قراءة ابن محيصن: ثم أنشد البيتين، وقال
  .ة الداللة عليهاواحدة من غير مد، وآأن الذي سهل حذفها آراهية اجتماع همزتين مع قو

د        ا مجيء أم بع دل عليه ين، وي ين اثن أال ترى أن سواء تدل عليها بما فيها من معنى التسوية، إذ التسوية التكون إال ب
  .انتهى. ذلك

  .وذهب جماعة إلى أن الهمزة يجوز حذفها إن آانت مع أم، وإال فال

اً  ال     وهو ظاهر آال   . وذهب األخفش وتبعه طائفة إلى جواز حذفها مطلق ك في التوضيح، ق ن مال ر حذف    : م اب د آث ق
  ".وتلك نعمة : " الهمزة إذا آان معنى ما حذفت منه ال يستقيم إال بتقديرها، آقوله تعالى

ذرتهم  : " ذلك قراءة ابن محيصن. أو تلك نعمة: أراد: قال أبو الفتح وغيره زة واحدة  " سواء عليهم أن ك   . بهم ومن ذل
  .بهمزة وصل" هم استغفرت لهم سواٌء علي: " قراءة أبي جعفر

ومنه قوله صلى اهللا  ؟أعيرته : أراد" يا أبا ذر عيرته بأمه: " ومن حذفها في الكالم الفصيح قوله صلى اهللا عليه وسلم
ة         : " عليه وسلم يئًا دخل الجن اهللا ش ل فبشرني من مات ال يشرك ب ى   : قلت . أتاني جبري ال  ؟وإن سرق، وزن وإن : ق

  .سرق، وزنى

ى  : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأراد رس ال      . أو إن سرق، وزن اس أن رجًال، ق ن عب ه حديث اب إن أمي ماتت   : " ومن
  . ؟فأقضيه : وفي بعض النسخ" وعليها صوم شهر أفأقضيه 

لم                ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي ه فنظر إلي ا في في رة من تمر الصدقة، فجعله ومنه أن الحسن أو الحسين أخذ تم
ة     . انتهى . ؟ما علمت : وفي بعض النسخ ؟أما علمت : فيه، وقالفأخرجها من  ي ربيع ن أب والبيت من قصيدة لعمر ب

  .المخزومي قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي الصحابي

 : وقبله

 مع الحج شمٌس سـيرت بـيمـان  لقد عرضت لي بالمحصب من منى
 البغل اللعين عـنـانـي ونازعني  فلما التقينا بالـثـنـية سـلـمـت

 وآٌف خضيٌب زينـت بـبـنـان  بدا لي منها معصٌم حيث جمـرت
 الــبـــيت...................  فواهللا ما أدري وإن آـنـت داريًا
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 خصيٌب لكم ناء عن الـحـدثـان  فقلت لها عوجي فقد آان منزلـي
 درانتـبـتـ فظلت لها العينـان  فعجنا فعاجت ساعًة فتكـلـمـت

  
ىً  : و المحصب، بالحاء وتشديد الصاد المفتوحة المهملتين. ظهرت: عرضت ار بمن قصد  : والحج . موضع رمي الجم

  .ذووه : مكة للنسك، على حذف مضاف، أي
  

  .امرأة آالشمس سيرت في طرف يمان، بخالف الشمس الحقيقية فإنها تسير نحو المغرب : أي: وشمس
  

ان : هو صفة محذوف، أي: ، وقال"بيمان  شبهت: " وحرفه ابن المال فكتبه . بسيٍف يمان، شبهها به في البريق واللمع
  .هذا آالمه 

  
ه     : وال يبعد أن يكون سيرت بثمان، أي. والثنية عند جمرة العقبة ه يظهر وجه قول ان، وب ين   : " مع نسوة ثم بسبع رم

  .بالنون، إال أنه يكون في ثمان اآلتي إيطاء " الجمر 
  

دا . الجذب : والنزع. جاذبني: ي، أيونازعن: وقوله يم   . ظهر : وب   .موضع السوار من الساعد     : والمعصم، بكسر الم
  .الجمرة األولى، والوسطى، وجمرة العقبة: رمت جمتار المنسك، وهي ثالث جمرات: وجمرت، بالجيم وتشديد الميم

  
  .ع األصاب: أطراف األصابع، وقيل: والبنان. مخضوبة بالحناء أو بغيرها: وخضيب

  
ا          : فإن قيل ا زاد عليه ا تكون بم ة إنم ة، والزين ام الخلق الجواب  ؟ما معنى تزين الكف بالبنان، وهي من تم ك  : ف أن تل

  .الكف زينت بلطافة البنان وحسنها، أو بمغايرة خضابها في اللون خضاب الكف 
  

وع اإلنساني من       لو أريد أن الزينة حصلت بذات البنان الستقام، ويكون إشارة إلى: على أنا نقول ه الن ما خص اهللا ب
  .آذا في شرح المغني البن المال . األعضاء المتناسبة، بالنسبة إلى سائر الحيوان

  
  : وروى ابن المستوفي المصراع هكذا 
  وآف لها مخضوبة ببنان

  
  .فال يرد السؤال والجواب 

  
ه اء والكاف: وقول ذا بالي ا أدري روي آ واهللا: وروي أيضًا. لعمري م ا أدري ف ة. م ل: والدراي م يتخي ا . عل ة م وجمل
  .جواب القسم : أدري

  
اً     : وأدري ة وإن آنت داري ين أدري،   : يتعدى لمفعولين، وهو هنا معلق باالستفهام المقدر في بسبع، وجمل راض ب اعت

  .وبين معموله، وإن وصلية 
  

  .التناقض  اختالف زمانهما نفى: قلت ؟آيف ينفي الدراية عنه ثم يثبتها له : فإن قلت
  

دًا    : وإن آنت يحتمل أن تكون إن نافية، أي: قوله: وقال السيوطي في شرح أبيات المغني ًا، فيكون تأآي وما آنت داري
ا  : ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة، أي. للجملة قبلها وإني آنت قبل ذلك من أهل الدراية، والمعرفة، حتى بدا لي م

  .انتهى . مال عندي أظهروهذا االحت. ذآر، فسلبت الدراية
  
داريًا،   : وأما الثاني فكان يلزمه أن يقول. أما األول فبعيد مع أن الحمل على التأسيس خير من التأآيد: قلت وإن آنت ل

  .بالالم الفارقة 
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ى بضمير       : فإن قلت : وقال ابن المال. رمين بنون النسوة، وهو واضح مع ما قدمنا: وقوله م أت ان الظاهر رمت، فل آ

  .انتهى . للتعظيم الذي يليق بأهل الود السليم: قلت ؟جمع ال
  

  .تعظيم الغائب الواحد بضمير الجمع غير موجود في لغة العرب : أقول
  

  .الضمير عائد إلى البنان، أو إلى المرأة وصواحبها : وقال الدماميني
  

  : هذا البيت أنشده الزبير بن بكار بلفظ : قال السيوطي
  بسبٍع رميت الجمر أو بثمان  ي لحاسٌبفواهللا ما أدري وإن

ار  . بتاء المتكلم في رميت وهذا الوجه أوجه بال شك، فإن اإلخبار بذهوله عن فعله لشغل قلبه بما رأى، أبلغ من اإلخب
  .وفيه سالمة من التأويل المذآور . بذهوله عن فعل الغير

ذ ليس في ذهول اإلنسان عن فعل نفسه، وإن آان ذا خطر هذا الكالم في حيز المنع، إ: ولقائل أن يقول: قال ابن المال
ر          آبير أمر، ال سيما والشاغل ما ذآر، آيف وإن وقوعه أآثر من أن يحصى، بخالف ذهول اإلنسان عن فعل الغي
ل            ة فع دى لمراقب ن تص ب، أن م ي يوج ذهب الغرام ي، والم ادة تقتض إن الع ة، ف هودًا وغيب ه ش دي لمراقبت المتص

ل فظاهر        .عد من أن يذهل عنه، فإذا ذهل عنه آان في حيز التعجب  األحباب، آان أب ا دعواه السالمة من التأوي وأم
ين أم          : المنع، ألن معنى البيت على روايته بٍع رم ة جواب أبس ه لدراي ي لحساب، ألن نفي ا أدري الحساب وإن فواهللا م

ه   هد ب ا يش اب، آم ًا إذا ذاك بالحس ه داري اء آون و النتف ا ه ان، إنم ل الصحيحبثم ى . التخي اج إل كال فيحت ود اإلش ويع
  .انتهى آالمه . التأويل، اللهم إال أن يكون أراد التأويل في رمين

وهذا معنًى مبتذل، إال أنه عكس ما ذآره . أراد أنه شغل بهن فلم يدر عدد ما رمينه من الجمرات: وقال ابن المستوفي
ود  وذلك أن الشعراء ذآروا أنهم شغلوا، وبهتوا. غيره : بما جرى عليهم، فلم يعلموا ما فعلوا بأنفسهم، آقول جران الع

 البسيط 

 مشغـول والعقل متلٌه والقلب  ثم ارتحلت برحلي قبل برذعتي
  

  .انتهى . إنه شغل بهن عن نفسه، فلم ينظر إال إليهن ال إلى ما يفعلن: ويمكن أن يعتذر لعمر فيقال
  

وعجت غيري بالمكان أعوجه، يتعدى   . أقام به: وج عوجًا من باب قال، أيفقلت لها عوجي، عاج بالمكان يع: وقوله
  .آذا في الصحاح . وعجت البعير، إذا عطفت رأسه بالزمام. وال يتعدى

  
  .وتقدمت ترجمة عمر بن أبي ربيعة في الشاهد السابع والثمانين من أوائل الكتاب 

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع بعد التسعمائة

  الطويل : هد سيبويهوهو من شوا
  شعيث ابن سهٍم أم شعيث ابن منقر  لعمرك ما أدري وإن آنـت داريًا

  
  .لما تقدم قبله، وتقدم فيه نص سيبويه وإعرابه 

  
ال      ي، وق وين في آخره، فحذفهما          : وأورده ابن هشام في بحث أم من المغن ه، والتن الهمزة في أول األصل أشعيث، ب

  .ي النسبين هو الصحيح ما أدري أ: والمعنى. للضرورة
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حكمه هنا بأن حذف الهمزة ضرورة ينافيه ما تقدم منه في بحث األلف من إطالق جواز حذفها، تقدمت على أم : أقول

دم  ه إذا                . أم لم تتق ا يحذف تنوين ون إنم م المن ابن، والعل ه ب ر عن ه أخب ه للضرورة ألن ًا حذف تنوين ره منون ا اعتب وإنم
  .، ومن ثم يكتب ألف ابن أيضًا، وإن آان واقعًا بين علمين وصف بابن ال إذا أخبر عنه

  
ك،      : قال ابن المال ع ذل ابن ال يمن ه ب ار عن ويجوز أن يكون ممنوعًا من الصرف وال ضرورة، باعتبار القبيلة، واإلخب

  .لجواز رعاية التذآير والتأنيث باعتبارين 
  

يرافي ال الس ول: ق ة، يق ذه القبيل و ه تقر : يهج م تس ا ل هم إنه ى س ًا إل ر، وبعض ى منق ا إل ى أب ألن بعضًا يعزوه . عل
  .وسيأتي أنه اسم رجل ال قبيلة 

  
ر        : المعنى ما أدري: وقال األعلم ي منق م من بن ي سهم أم ه ر،       : وشعيث . أشعيث من بن ي منق يم، من بن حي من تم

  .انتهى. حي من قيس: وسهم هنا. فجعلهم أدعياء، وشك في آونهم منهم أو من بني سهم
  
  .انتهى . حٌي من غنم: شعيث: قال األعلم: صحف ابن المال سهمًا بغنم، فقالو

  
اب              ي آت كري ف ال العس ة، ق اء مثلث ره ث ة وآخ ين المهمل تح الع ة وف ين المعجم م الش عين بض ي الموض عيث ف وش

  .وروايته بالباء الموحدة تصحيف : التصحيف، واألعلم
  

ن عمرو    ومنقر، بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف، ب اعس ب طن من تميم وهو منقر ابن عبيد، بالتصغير، ابن مق
رة  . بن آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ه . آذا في الجمه يس، أي   : وسهم : وقول ٌي من ق يس عيالن   : ح وهو  . من ق

ن مضر       . سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن باهلة ن عيالن ب يس ب ن ق . وينتهي نسبه إلى غطفان بن سعد ب
ن جمح      -بالتصغير   -سهم أبو حي، وهو سهم بن عمرو بن هصيص  : وفي قريش أيضًا ن عمرو ب يم    -اب بضم الج

  .ومنهم قيس بن عدي بن سعد بن سهم. ابن آعب بن لؤي -ففتح الميم 
  

يس السهمي           يس هو ق ٌي من ق م ح ول األعل ي أن ق ه ال يصح    . وزعم ابن الحنبلي فيما آتبه عن المغن ط من ذا غل   .وه
وذآره صاحب القاموس، وقال . يث المذآور لم أر له ذآرًا في جمهرة األنساب، وال في الصحاح وال في العبابوشع

  .ابن محرز: شعيث آزبير
  

  .وتقدمت ترجمته في الشاهد الرابع والستين من أول الكتاب. والبيت أنشده سيبويه لألسود بن يعفر
  

  .واهللا أعلم. نقريوأنشده المبرد في موضعين من الكامل لّلعين الم
  

ن محرز     : ونقل أبو الوليد الوقشي عن البيان للجاحظ فيما آتبه على آامل المبرد، أنه قال ن سهم ب ذآروا أن شعيث ب
 ؟أحّضض لك قيس بن عاصم  ! أو خيٌر من ذلك : بن حزن أغير على إبله، فأتى أوس ابن حجر يستنجده، فقال أوس

  الطويل : بن منقر، فقال أوس إن حزن بن الحارث هو حزن: وآان يقال
  فموالك مولى السوء إن لم يعير  سائل بها موالك قيس بن عاصم
 منقر شعيث بن سهٍم أم لحزن بن  لعمرك ما أدري أمن حزن محرٍز

  
ال  : قال الجاحظ: وآتب الوقشي على الموضع الثاني من الكامل بعد إنشاد البيت الثاني ان يق ن الحارث    : آ إن حزن ب

ر          يكون أ ن منق يم، وهو حزن ب ن تم ن عمرو ب ر ب . با جد شعيث بن سهم بن محرز ابن حزن بن الحارث، أحد بلعنب
  .انتهى. ولشعيث ابن سهم وقول أوس هذا فيه خبر أثبته الجاحظ في البيان

  
ه حذف للضرورة        ام إن تنوي ن هش ول اب أتى دعوى من   . فظهر مما ذآرنا أن شعيثًا ليس بأبي قبيلة، وظهر ق ع وال يت

  .صرف للعملية، والتأنيث باعتبار القبيلة، واهللا أعلم
 وأنشد بعده، 
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  الشاهد الخامس بعد التسعمائة

  الكامل : وهو من شواهد س
  غلس الظالم من الرباب خياال  آذبتك عينك أم رأيت بواسـٍط

  
  .رأيتأآذبتك عينك أم : لما تقدم من أن الهمزة المعادلة ألم محذوفة منه للضرورة، والتقدير

  
  .ونقل سيبويه عن الخليل أن أم فيه منقطعة، وجوز أن تكون متصلة بتقدير الهمزة آما تقدم

  
ولهم          : قال األعلم ى ق ًال عل ر، حم د الخب ة بع أم منقطع ه ب ه إتيان ل أم شاء   : الشاهد في ا إلب ويجوز أن تحذف ألف    . إنه

دير     ا، والتق ة أم عليه ذبتك عينك أم رأ  : اآلستفهام ضرورة لدالل ه       ؟يت  أآ ر األول، وتكذيب ى الخب ر إضرابه عل ونظي
  البسيط : أم رأيت بواسط قول زهير: لنفسه، بقوله

 والديم بلى وغيرها األرواح  قف بالديار التي لم يعفها القدم
  

م رجع عن      : فكذلك قال. بلى وغيرها األرواح: لم يعفها القدم ثم أآذب نفسه فقال: فقال ك، ث ل ل آذبتك عينك فيما تخي
  .انتهى. بل هل رأيته ولم تشك فيه: والمعنى. أم رأيت بواسط خياًال: لك فقالذ

  
  : أ آذبتك عينك، آما قيل في: أحدهما: فيه قوالن: وذآر الوجهين المبرد في الكامل، قال
  بسبٍع رمين الجمر أم بثمان

  
  .انتهى. أم شاء يا قوم: ثم تشك، فتقولإنها إلبل، : وليس هذا باألجود، ولكنه ابتدأ متيقنًا، ثم شك فأدخل أم آقولك

  
راد األخطل     : إن جعل الخليل التقدير في المثال: قال ابن الحنبلي ان م اء، آ ا      : بل أهي ش ة الرب ذبتك عينك في رؤي آ

بل هي شاء، : وإن جعله. نفسها، بل لم تر خياًال منها فضًال عن أن تراها نفسها، على أن أم بمعنى بل وهمزة اإلنكار
  .انتهى. آذبتك عينك فلم تكن رأيتها، بل رأيتها خياًال منها: ادهآان مر

  
ول    ونقل ابن هشام في المغني عن أبي عبيدة، أنه زعم أن أم تأتي بمعنى االستفهام المجرد من اإلضارب، فقال في ق

  : األخطل
  آذبتك عنك أم رأيت بواسٍط

  
  .هل رأيت: إن المعنى

  
  .ني، هجا بها جريرًاوالبيت مطلع قصيدة لألخطل النصرا

  
  : وبعده

 والغانـيات يرينـك األهـواال  وتغولت لتـروعـنـا جـنـيٌة
 سببًا يصدن به الغواة طـواال  يمددن من هفواتها إلى الصبـا
 فينا وال آحبالـهـن حـبـاال  ما إن رأيت آمكرهن إذا جرى

 والمحسنات لمن قلين مـقـاال  المهديات لمن هوين مـسـبًة
 وإذا مذلت يصرن عنك مذاال  ين عهدك ما رأينك شاهدًايرع

 ووجدت عند عداتهن مطـاال  وإذا وعدنك نائًال أخـلـفـنـه
 نسٌب يزيدك عندهن خـبـاال  فإن دعونك عمـهـن فـإنـه

 فمـاال رجح الصبا بحلومهن  وإذا وزنت حلومهن إلى الصبا
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  : ومنها 
  ك في الخالء ضالالمنتك نفس  فانعق بضأنك يا جرير فإنمـا
 وعقـاال أو أن توازن حاجبًا  منتك نفسك أن تسامي دارمـًا

  
  .من أشراف قومه: وحاجب وعقال. قبيلة الفرزدق: دارم

  
ي عارضت قصيدته     : وروي عن جرير أنه قال ما غلبني األخطل إال في هذه القصيدة، ولقد قلت بيتًا في القصيدة الت

  الكامل : في استه ما حكها، وهو بها، لو أن أحدهم نهشته أفعى
 حك استه وتمثل األمثاال  والتغلبي إذا تنحنح للقرى

  .آذا في نوادر ابن األعرابي

ذي ينعق    : " فانعق بضأنك، استشهد به صاحب الكشاف عند قوله تعالى: وقوله ل ال ى أن  " ومثل الذين آفروا آمث عل
  .صاح بها وزجرها: ينعق بالكسر نعيقًا ونعاقًا نعق المؤذن والراعي بغنمه: التصويت، يقال: النعيق

اء، فضالل باطل، ألنك      : والمعنى إنك من رعاة الغنم ال من األشراف، وما منتك نفسك به في الخالء أنك من العظم
ق          : وقوله .ال تقدر على إظهاره في المأل، وهم األشراف ى طري ذا خطاب لنفسه عل ذبتك نفسك أم رأيت بواسط ه آ

  .قد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ: ل ابن األثير في النهايةقا. التجريد

ة      : إن ابن عباس يقول: آذبتك نفسك ومنه حديث عروة، قيل له: قال األخطل لم لبث بمك ه وس إن النبي صلى اهللا علي
صالًة   المغمى عليه يصلي مع آل صالةٍ  : ومنه قول عمر لسمرة حين قال. أخطأ: آذب، أي: بضع عشرة سنة، فقال

  .انتهى. وقد تكرر في الحديث. أخطأت: أي. آذبت، ولكنه يصليهن معًا: حتى يقضيها، فقال

  .الطيف: والخيال. ظلمة آخر الليل، والرباب، بفتح الراء من أسماء النساء:"والغلس، بفتحتين 

  .موضع بجزيرة ابن عمر في الموصل، وهو من مواضع بني تغلب التي ينزلون بها: و واسط هنا

ال        . موضع بنواحي الشام: واسط هنا: وقال ابن السيرافي ب، فق ي في فرحة األدي د األعراب و محم : وغلطه األسود أب
ال    . واسط، والذي في البيت واسط الجزيرة: ليس بنواحي الشام موضع يقال له دى، ق و الن ي أب للعرب سبعة   : وأخبرن

 الطويل : واسط نجد، وهو الذي ذآره خداش بن زهير: أواسط

  إلى حيث نهيا سيله فصدائره  عفا واسٌط أآالؤه فمحاضره
  

  الطويل : وواسط الحجاز، وهو الذي ذآره آثير
 فبانوا وأما واسٌط فمقيم  أجدوا فأما آل عزة غدوًة

  
  الطويل : وواسط الجزيرة، وهو الذي ذآره األخطل في ذاك البيت، وفي بيته اآلخر

 أجمل ع الحرين فالصبرفمجتم  عفا واسٌط من آل رضوى فنبتٌل
  

  .انتهى آالمه. وقد أنسيت اثنين. وواسط اليمامة وهو الذي ذآره األعشى في شعر، وواسط العراق
  

  .بلد بالعراق اختطها الحجاج، وتبعه ابن المال: واسط: وقد أبعد السيوطي في قوله
  

د    .زيرة يصرف وال يصرف واسط التي ينجٍد والتي بالج: وقال ياقوت في معجم البلدان، قال أبو حاتم ا واسط البل وأم
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ى آل حال    ولهم    . المعروف فمذآر، ألنهم أرادوا بلدًا واسطًا، أو مكانًا واسطًا، فهو منصرف عل ك ق ى ذل دليل عل : وال
  .واسطة: واسط بالتذآير، ولو ذهب به إلى التأنيث لقالوا

  
  البسيط : بويه في ترك الصرفوأنشد سي. وقد يذهب به مذهب البقعة، والمدينة فيترك صرفه: قالوا

 هجرا أيام واسط واأليام من  منهن أيام صدٍق قد عرفت بها
  

ين  : فيرجع إلى ما قاله أبو حاتم. إنه لم يرد واسط هذه: ولقائل أن يقول وسميت مدينة الحجاج واسطًا ألنها متوسطة ب
يه غير ذلك إال ما ذهب إليه بعض أهل اللغة البصرة والكوفة، ألن منها إلى آل واحدة منها خمسين فرسخًا، ال قول ف

ه سماها        : حكاية عن ابن الكلبي، أنه آان قبل عمارة واسط هنا موضع يسمى ا عمر الحجاج مدينت واسط قصب، فلم
  .واهللا أعلم. باسمها

  
في  وشرع الحجاج في عمارة واسط سنة أربع وثمانين، وفرغ منها في سنة ست وثمانين، فكان عمارتها في عامين، 

ك            د المل ى عب ا آتب إل رغ منه ا ف روان، ولم ن م ك ب د المل ة في آرش من       : العام الذي مات فيه عب ي اتخذت مدين إن
  .فلذلك سمي أهل واسط الكرشيين. األرض، بين الجبل والمصرين، وسميتها واسطًا

  
بنيت المدينة في آرٍش : قالإن الحجاج لما بناها، : سألت عنه التوزي، فقال: تغافل واسطي، قال المبرد: وفي األمثال
  .من األرض

  
ه يسمع، وأن الخطاب     : فسمي أهلها الكرشيين، فكان إذا مر أحدهم بالبصرة نادوا ري أن يا آرشي فتغافل عن ذلك وي

قد أطلت السؤال عنه، فلم أظفر : ليس معه، ولقد جاءني بخوارزم أحد أعيان أدبائها، وسألني عن هذا المثل، وقال لي
  .لي في ذلك الوقت علم به، حتى وجدته بعد ذلك فأثبته به، ولم يكن

  
  الوافر : وأنشد التنوخي لفضل الرقاشي

 وقدمًا آنب بي برًا حـفـيًا  ترآت عيادتي ونسيت بري
 واسطيًا أظنك صرت بعدي  فما هذا التغافل يا ابن عيسى

  .انتهى
  

في البناء فيهربون، وينامون بين الغرباء في المسجد،  تغافل آأنك واسطي، ألنه آان يتسخرهم: المثل: وقال ابن المال
  .وهو بعيد. هذا آالمه. فمن رفع رأسه أخذه، فلذلك آانوا بتغافلون. يا واسطي: فيجيء الشرطي، يقول

  
  .واسط أيضًا قرية متوسطة بين بطن مر، ووادي نخلة: ثم قال ياقوت

  
  .قرية مشهورة ببلخ: وواسط أيضًا

  
  .الكوفة: بحلب قرب بزاعة مشهورة عندهم، وبالقرب منها قرية يقال لهاقرية : وواسط أيضًا

  
  : قرية بالخابور قرب قرقيساء، وإياها عني األخطل فيما أحسب، ألن الجزيرة منازل تغلب: وواسط أيضًا

  عفا واسٌط من ارض رضوى فنتبل
  

  .قرية بدجيل، على ثالثة فراسخ من بغداد: وواسط أيضًا
  

  .موضع بين العذيب والصفراء: وواسط أيضًا
  

  .من منازل بني قشير لبني أسيدة: وواسط أيضًا
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ال      : واسط: بمكة، قال الفاآهي: وواسط أيضًا ى ذهب، ق أزمين، فضرب حت ين الم : قرن آان أسفل من جمرة العقبة ب

  .واسط ألنه بين الجبلين اللذين دون العقبة: ويقال له
  

  .ال قبرةبليدة باألندلس من أعم: وواسط أيضًا
  

  .قرية آانت قبل واسط في موضعها، آانت تسمى واسط القصب، أخربها الحجاج وبني مدينته واسطًا: وواسط أيضًا
  

  .واسط مرزاباد: قرية قرب مطيراباذ قرب حلة بني مزيد، يقال لها: وواسط أيضًا
  

  .قرية باليمن بسواحل زبيد، قرب العنبرة: وواسط أيضًا
  

  .ي بالد بني تميممواضع ف: وواسط أيضًا
  

ة   : والغانية. تهولت: وتغولت، أي: وقوله نها عن الزين وة . الحسناء التي استغنت بحس ل : والسبب . الجهل : والهف . الحب
  .الطويل: والطوال، بالضم

  
ذل بسره، أي  . المريض الذي ال يتقار وهو ضعيف: والمذيل. قلقت وضجرت: ومذلت من آالمه اه : وم ذال . أفش : وم

  .عطاش جمع عطشيجمع مذلي، آ
  

  .وترجمة األخطل تقدمت في الشاهد الثامن والسبعين من أوائل الكتاب
  

 الكامل : ومن هذه القصيدة قوله
  قتال الملوك وفككا األغالال  أبني آليٍب إن عمي اللـذا

  
  .وتقدم شرحه في الشاهد الثالث والعشرين بعد األربعمائة من باب اسم الفاعل

  
  وأنشد بعده، 

  د السادس بعد التسعمائةالشاه

  البسيط 
 باللبـن رئمان أنٍف إذا ما ضن  أم آيف ينفع ما تعطي العلوق به

  
على أن أم فيه بمعنى بل وحدها، بدون همزة االستفهام، إذ االستفهام موجود، فال وجه لجمع استفهامين إال على وجه 

  .التأآيد، وال يضطر إليه مع إمكان التأسيس
  

  .مخالفة للبصريين، وميل لقول الكوفيين لقوتهوفيما ذهب إليه 
  

ال    ي، ق زة            : وإليه ذهب ابن هاشم أيضًا في المغن ل، والهم ى ب دًا بمعن ا أب ع البصريين أنه ن الشجري عن جمي ل اب نق
ك   ي ذل الفوهم ف وفيين خ ا، وأن الك ي  . جميع ى ف ولهم، إذ المعن ر ق ذي يظه رآاء  : " وال وا هللا ش ى  " أم جعل يس عل ل

ون  : " ، ونحو"أم هل تستوي الظلمات :" وألنه يلزم البصريين دعوى التأآيد في نحو االستفهام،  تم تعمل ، "أم ماذا آن
  .انتهى". أم من هذا الذي هو جنٌد لكم " 
  

ذا البيت  اد ه د إنش ورة بع ائل المنث ي المس ال ف ي، ق و عل ذا أب ى ه بقهما إل و أن أم : وس كال، وه ا إش ألة فيه ذه المس ه
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د ولكن     : آما أنك إذا قلت . فوجه ذلك أن أم هنا عاطفة، و آيف لالستفهام. على آيفلالستفهام، دخلت  ا جاءني زي م
  .عمرو، فالواو فيه عاطفة، وخرجت لكن من معنى العطف لدخول الواو

  
ى العطف        : فكذلك إذا قيل تفهام إل ى االس ذلك تخرج أم من معن دخول أم، فك . أم هل، تخرج هل من معنى االستفهام ل

  .انتهى 
  

ال     ي في الخصائص، فق إن قلت  : وتبعه ابن جن ه    : ف ول في قول ا تق ين أم وآيف       : فم ه ب ت، وجمع ع البي  ؟أم آيف ينف
د       . إنهما ليسا لمعنى واحد: فالقول تفهام، وأفي ى االس وذلك أن أم هنا جردت لمعنى الترك والتحول، وجردت من معن

  .ذلك من آيف، ال منها 
  

يمنع : قيل ؟ألخرى توآيدًا، آتوآيد الالم لمعنى اإلضافة، وياءي النسب لمعنى الصفة فهال وآدت إحداهما با: فإن قيل
  .من ذلك أن آيف لما بنيت، واقتصر بها على االستفهام البتة، جرت مجرى الحرف البتة

  
تعمال         ي اس ن االختصار ف ه م زم علي ا اعت ًا لم ك نقض ي ذل د، ألن ف ى واح رفين لمعن اع ح الم اجتم ي الك يس ف ول

ان ،فجاز أن   . يا بؤس للحرب، وأحمري: وليس آذلك. روفالح وذلك أن هنا إنما انضم الحرف إلى اسم، فهما مختلف
  .يترادفا في موضعهما الختالف جنسيهما

  
  الوافر : فقد قال: فإن قلت

  وما إن طبنا جبٌن
  

د      قيل ليست إن حرف ن . فجمع بين ما وإن، و آالهما بمعنى النفي، وهما آما ترى حرفان ا هي حرف يؤآ ي، وإنم ف
  .به، بمنزلة ما، وال، والباء، ومن، وغير ذلك

  
  الوافر : وأما قوله

  وما إن ال تحاك لهم ثياب  طعامهم لئن أآلوا معـٌد
  

د ًا للتوآي ي، و إن و ال جميع دها للنف ا وح إن م الم. ف ة الك د لجمل رفين للتوآي اع ح ر اجتم ه باختصار. وال ينك   .آالم
اع حرفين       . إن ما ادعاه ابن الشجري من إجماع البصريين ليس بصحيح فعلم مما نقلناه ي عدم اجتم ن جن ودعوى اب

  الوافر : لمعنى واحد يبطلها قول الشاعر
  وال للما بهم أبدًا دواء

  
  الطويل : وقوله

  فأصبحن اليسألنه عن بما به

ا    .وقد تقدم شرحهما في الشاهد الرابع والثالثين بعد المائة وفي غيره ي، أورده والبيت آخر أبيات تسعة ألفنون التغلب
 : له أبو عمرو الشيباني في أشعار تغلب، والمفضل في المفضليات، وهي

 أن الفؤاد انطوى منهم علـى حـزن  أبلغ حبيبًا وخلـل فـي سـراتـهـم
 من ولد آدم ما لم يخلعـوا رسـنـي  قد آنت أسبق من جاروا على مهـٍل

 حتى انتحيت على األرساغ والثـنـن  ـك فـيالـتـهـمفالوا علي ولم أمل
 ربيت فيهم ولقـمـان ومـن جـدن  لو أنني آنت مـن عـاٍد ومـن إرم
 أخا السكون وال جازوا على السنـن  لما فدوا بـأخـيهـم مـن مـهـولٍة

 ما بين رحبة ذات العيص والـعـدن  سألت قومي وقد سدت أبـاعـرهـم
 للـه در عـطـاء آـان ذا غـبـن  اٍر أبـاعـرهـمإذ قربوا البن سـو
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  أم آيف يجزونني السوءى من الحسن  أني جزوا عامرًا سوءى بفعـلـهـم
 البـيت..............................  أم آـيف ينـفـع مـا تـعـطـي

  
  .أبلغ حبيبًا، بضم المهملة وفتح الموحدة األولى، وهو قبيلة أفنون: قوله
  

  .خيارهم، جمع سري: سراتهم: إلخ، قال ابن األنباري في شرحه... خلل و: وقوله
  

  .إلخ، هذا هو المبلغ... أن الفؤاد : وقوله.اجعل بالغك يتخللهم : خصهم بالبالغ، أي: وخلل، أي
  
  .أنه قد تألم منهم لما طلب منهم أباعر فخيبوا أمله منهم، ولم يتحملوا عنه ديات من قتلهم: يريد

  
ا      : إلخ، على... آنت أسبق  قد: وقوله ان لمن ، وم ة بأسبق، ومن بي ة  : متعلق اري   . مصدرية ظرفي ن األنب ال اب أي : ق

  .آنت أناضل عنهم، وأدفع، وأسبق من جارهم
  

البتهم      : إلخ، أي... ما لم يخلعوا : وقوله. من الناس آلهم: من ولد آدم، أي: وقوله اخرهم، وطلب مغ آنت أسبق من ف
  .وجعل خلع الرسن مثًال، آأنهم تبرؤوا منه لكثرة جزائره. خلوا عنيما لم يهملوني، ويت

  
ي   : وقوله الوا عل رأي       ... ف ة، وهي ضعف ال اء، من الفيلول خ، بالف الفتح االسم   . إل ة ب اري   . والفيال ن األنب ال اب : أي: ق

  .فال الرجل في رأيه، وهو فيل الرأي بالكسر: اخطؤوا على رأيهم، يقال
  

افر، وموصل الوظيف       : واألرساغ. دتاعتم: انتحيت: وقوله ين الح جمع رسغ، وهو من الدواب الموضع المستدق ب
ون، وهو الشعر في مؤخر الرسغ        : والثنن. من اليد أو الرجل ة وتشديد الن ى    . جمع ثنة، بضم المثلث ى إل ى بمعن وحت

  .ا قصدت أرذال الناسأما لما أخطؤوا في أمري، وأصرو: يريد. وضربهما مثًال ألسافل الناس. متعلقه بفالوا
  

ه ت : وقول ي آن و أنن اد... ل ن ع خ، م ت: إل ت، وريب ر آن ال صاحب   : خب ر، ق ي الخب تقر ف ن الضمير المس ال م ح
  .نشأت فيهم: وربوت في بني فالن، وربيت، أي: الصحاح

  
دان . قبيلة مشهورة بالقوة: -بكسر ففتح  -وإرم  اد . وعظم األب ان، أي   : وع يهم ولقم ان صاحب   ومن نسل ل  : اسم أب قم

  الوافر : النسور، وهو منسوب إلى عاد، آما قال الشاعر
  ليأآمل رأس لقمان بن عاد  تراه يطوف اآلفاق حرصًا

  .انتهى. قبيلة باليمن: وجدن، بفتح الجيم، قال ابن األنباري

  .ومن نسل ذي جدن: هو قيل من أقيال اليمن، والمشهور فيه ذو جدن، فيكون التقدير أيضًا: وقيل

يمن  : والسكون، بفتح السين. لما فدوا الالم في جواب لو، ودخولها على حرف النفي نادر: قولهو . قبيلة من آندة في ال
  .مفعول فدوا، هو رجل من السكون، آان أسيرًا عند قوم أفنون: وأخا السكون

ة    : ومن مهولة. وأراد بأخيهم نفسه والباء للبدل ا   . من أجل مصيبة هائل نة،   : والسنن . زاةوال جازوا من المج جمع س
  .بالغ في ذآر تبرئهم منه، وجفائهم له. وهي السيرة

  .الفضاء: والرحبة. إلخ، حالية... قد سدت : وجملة. سألت قومي السؤال هنا االستعصاء: وقوله

ين  . إلخ، تهكم في صورة المدح   ... هللا در : وقوله.. متعلق بسألت : إذا قربوا: وقوله بن، بفتحت رأي، ضعيف ال  : والغ
ألهم     م يس ي ول وا األجنب نهم، وأعط و م ؤال، وه ع الس اء م وه اإلعط ث منع عيف حي م الض ي رأيه م ف تهكم به   .ي

بمعنى آيف، والواو في جزوا ضمير عشيرته، وعامر هو      : إلخ، استفهام تعجبي، وأنى... أنى جزوا عامرًا : وقوله
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ا       راد هن ة، والم و قبيل ة، وصرفه ب  : عامر بن صعصعة، هو أب ار        القبيل ان باعتب ه الصرف لك و منع ار الحي، ول اعتب
ا مؤنث األسوأ واألحسن     : والسوءى .والباء للمقابلة، والهاء والميم ضمير عامر. القبيلة . فعلى، نقيض الحسنى، وهم

  .وألجل القافية قابل السوءى بالحسن، ولوالها لكان يقول الحسنى

ي       . ساءة نقيض سرهوروي في األول السوء وهو اسم من ساءه يسوءه سوءًا وم املوا بن ومي آيف ع ول أتعجب لق يق
ي، أم  : وقوله! عامر بالسوء في مقابلة فعلهم الجميل  ن     . لإلضارب عن األول  : أم آيف يجزونن ال اب ومن الحسن، ق

دير: الشجري ة، والتق ال محذوف ق بح دًال من الحسن: متعل ي السوءى ب ل. آيف يجزونن ي التنزي ه ف أرضيتم : " مثل
  .بدًال من اآلخرة: دنيا من اآلخرة، أيبالحياة ال

ل : يقول وأضرب عن   . بل أتعجب من قومي آيف يعاملونني بالسوء حال آونه بدًال من الفعل الحسن، والصنع الجمي
اءة           م عذر في اإلس ان له ا آ ه ربم ه، بادعاء أن األول لإلشارة إلى أن إساءتهم لبني عامر سهل بالنسبة إلى إساءتهم ب

  .ي اإلساءة إليه فال عذر لهم أصًالألولئك، وأما ف

ول  .. أم آيف ينفع : ولما تخيل أنهم ربما غالطوا فاعتذروا، ترقى بقوله ه يق اطن،     : البيت، آأن هو ظاهر ال يساعده ب
  .وقاٌل ال يصدقه حال

وق  : رحهوالعلوق، بفتح العين المهملة، قال ابن األنباري في ش . أم آيف ينفع إلخ، أم هذه أيضًا لإلضراب: وقوله العل
  .عطفها ومحبتها: و رئمانها هنا. جعله ها هنا مثًال ؟التي ال ترأم ولدها، وال تدر عليه : من اإلبل

يئًا، فكيف     : يقول. هي الناقة التي ترأم بأنفها، وتمنع درها: وقال القالي في أماليه ول، وال تعطون ش فأنتم تحسنون الق
  .انتهى. ينفعني ذلك

ه        : يه الصغرىوقال الزجاجي في أمال ه ؛ ألن قلب ل، وال يفعل من انه آل جمي د بلس هذا البيت مثل يضرب لكل من يع
  .منطٍو على ضده

ل  ه       : " آأنه قي ي ب ل إذا آنت ال تف ك الجمي ي قول دها بنحر أو         . آيف ينفعن د ول ي تفق ة الت وق هي الناق وأصله أن العل
  .تعطف عليه، ويدر لبنها فينتفع به: مه، أيموت، فيسلخ جلده، ويحشى تبنًا أو حشيشًا، ويقدم إليها لترأ

  .انتهى. فشبه ذاك بهذا. فهي تشمه بأنفها، وينكره قلبها فتعطف عليه وال ترسل اللبن

ًا، ولطخوه           : وقال المبرد في الكامل د حواٍر فحشوه تبن ا، أخذوا جل الناقة إذا ألقت سقبها أو نحر، فخيف انقطاع لبنه
  .بخرقة فتجد لذلك آربًا بشيء من سالها، ثم حشوا أنفها

د    ويقال للخرقة التي تجعل في أنفها غمامة، ثم تسل تلك الخرقة من أنفها فتجد روحًا، وترى ذلك البو تحتها، وهو جل
  .تشمه: وترأمه. ناقة درور: الحوار المحشو فترأمه، فإن درت عليه قيل

ا    ناقة ر: ويقال. ناقة ظؤور، فينتفع بلبنها: ويقال في هذا المعنى دها أو بوه رأم ول ه   . ائم ورؤوم، إذا آانت ت إن رئمت ف
  .انتهى. ولم تدر عليه، فتلك العلوق، وال خير عندها

م،       : يقال للناقة إذا مات ولدها أو ذبح: وقال أبو الحسن األخفش ه فهي رائ دها فرئمت ر ول ى غي سلوب، فإن عطفت عل
  .تي قد علقت فذهب لبنها، وعلقت بمعنى حبلتال: ويقال العلوق. وإن لم ترأمه، ولم تدر عليه، فهي علوق

ًا أو   : والبو. التي تأبى أن ترأم ولدها أو بوها: العلوق من النوق: وقال ابن الشجري في أماليه جلد الحوار يحشى ثمام
ا أن تشمه فقط وال ترسل : فهي ترأمه بأنفها، وينكره قلبها، فرأمها. حشيشًا، ويقدم إليها لترأمه فتدر عليه فتحلب   .لبنه

  .وهذا يضرب مثًال لمن يعد بكل جميل، وال يفعل منه شيئًا
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ال    : والرئمان، بكسر الراء والهمزة ه، وفي األمث : " مصدر رئمت الناقة ولدها، من باب فرح، إذا أحبته وعطفت علي
  .، يضرب لمن يظهر الشفقة ويمنع خيره، آذا في أمثال الزمخشري"ال أحب رئمان أنف وأمنع الضرع 

  .حصل الضن، وهو الشح والبخل: إذا ما ضن بضم الضاد المعجمة، أي: هوقول

ال في آخر البيت     . ألحق الباء في به لما آان تعطي في معنى تسمح به: قال ابن جني في المحتسب راه ق ا  : أال ت إذا م
  .انتهى.نقيض السماحة والبذل : ضن باللبن، فالضن

وال التضمين ل    ا، ول ل والهاء في به راجعة إلى م ى           : قي ع ؛ فهي في المعن ا وإن آانت في اللفظ فاعل ينف ة، وم تعطي
ن      م اب ه، وزع أتي بيان ا ي ان آم ى الرئم ع عل ذي، واق ى ال م موصول بمعن ي اس ى، وه يء المعط ي الش ول، وه مفع

  .الشجري أنه واقع على البو، وهو غير جيد آما سيتضح

أخبرنا أحمد بن الحسين المعروف : الزجاجي في أماليهوقد أجاز الكسائي في رئمان أنف الرفع والنصب والجر، قال 
اال  ليمان، ق ن س ي ب قير النحوي، وعل ابن ش ال : ب ب، ق ن ثعل ى ب ن يحي د ب ا أحم ائي واألصمعي : أخبرن ع الكس اجتم

 : فأنشد الكسائي .بحضرة الرشيد، آانا مالزمين له، يقيمان بإقامته ويظعنان بظعنه

  يتينأني جزوًا عامرًا سوءًا بفعلهم الب

ال األصمعي ان أنف بالنصب: فق و رئم ا ه ائي. إنم ه الكس ال ل الرفع، والنصب، : فق ذا، يجوز ب ا أنت وه اسكت م
دير             . والخفض ع، فيصير التق ع بينف ا في موضع رف ا، ألنه ى م رد عل ى ال ع فعل ا الرف ان أنف    : أم ع رئم . أم آيف ينف

  .والنصب بتعطي، والخفض على الرد على الهاء التي في به

ا ا أورده        : لق ى م راب، انته ن صاحب إع م يك ة ول ان صاحب لغ ة، آ م بالعربي ه عل ن ل م يك كت األصمعي ول فس
  .الزجاجي

أما الرفع فعلى الرد على ما، يريد به اإلبدال، وهي عبارة الكوفيين، وهو بدل آل من آل، ويجوز رفعه أيضًا : وقوله
  .هو رئمان: على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي

ا       وقد جوز هذي ال فيه داديات، ق ي الفارسي في البغ و عل اس        : ن الوجهين أب ا العب دًا، وأب اس محم ا العب ا أن أب حكي لن
  .ورئمان بالرفع والنصب والجر. أحمد، آانا يلقيان هذا البيت، ويسأالن عن وجه اإلعراب فيه

ين  إن الرفع في رئمان يجوز في: وأقول. ما ينفع عطفها عليه إذا لم يدر لبنها: والمعنى دل  : فأحدهما : ه من وجه أن تب
  .أال ترى أن رئمان أنف هو ما تعطيه العلوق. رئمان من الموصول فتجعله إياه في المعنى

وق     : أن تجعله خبر مبتدأ محذوف، آأنه لما قال: واآلخر ا تعطي العل ع م ه   ؟أم آيف ينف ل ل وق    : قي ا تعطي العل  ؟وم
  .انتهى. هي: ، أي"من ذلكم النار  بشٍر: " آقوله تعالى. هو: رئمان أنف، أي: فقال

ى            : وقال ابن الشجري في أماليه ه المعن ذي يصح ب ان هو الوجه ال و، وانتصاب الرئم ى الب ة عل ما بمعنى الذي واقع
ة         ا عطي يس له ا، ل ا، هو عطيته و بأنفه واإلعراب، وإنكار األصمعي لرفعه إنكار في موضعه، ألن رئمان العلوق للب

  .غيره

دل        . لم يبق عليها عطية في البيت لفظًا وال تقديرًا فإذا أنت رفعته ع، وهو ب ا فاعل ينف ا، ألنه ورفعه على البدل من م
  .رئمان أنفها إياه: االشتمال، ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدل منه، آأنك قلت

تعطي من مفعول في اللفظ   وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد في آالم العرب، ولكن في رفعه ما ذآرت لك من إخالء
  .وجر رئمان على البدل أقرب إلى الصحيح قليًال. والتقدير
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ل فارغة       . وإعطاء الكالم حقه من المعنى واإلعراب إنما هو بنصب الرئمان م تهاوي ر آالمه وفيين في أآث ولنحاة الك
  .هذا آالمه. من حقيقة

  .لبو، ولو حمله على الرئمان لم يرد شيء من هذاوقد نقله ابن هشام في المغني وأقره، ومنشؤه حمل ما على ا

ول  : ولقد أجاد الدماميني في االعتراض على ابن الشجري بقوله ل أن يق ه       : ولقائ م ال يجوز أن يكون الضمير من ب ل
ع              ى من مفعول مع رف ى تجود، فال يكون مخل ه مضمن معن ى أن عائدًا على ما، ال على البو، وبه يتعلق بتعطي عل

  .ىانته. رئمان

  .ويكون نصب رئمان على أحد ثالثة أوجه غير ما ذآره

ان،        : أحدها: وأما نصب رئمان فعلى ثالث جهات. قال أبو علي بعد ذاك ه من رئم ا تعطي ع م ى أم آيف ينف على معن
  .فحذف الحرف، وأوصل الفعل

ا رأم: ثانيه ى ت وق دل عل ل تعطي العل ا قي ه لم اب صنع اهللا، ووعد اهللا ؛ آأن ان، أن يكون من ب ا رئم ، ألن إعطاءه
  .فنصبه على هذا الحد، لما دل عليه تعطي

ة       : ثالثها اب، ويجعل تعطي بمنزل ذا الب أن ينتصب على الحال، مثل جاء رآضًا، على قياس إجازة أبي العباس في ه
ا : أم آيف ينفع ما تعطف به العلوق رئمانًا، أي: تعطف، آأنه قيل ة    .آيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنه ذه ثالث فه
  .انتهى. أجوبة في النصب

  .وأشار في الوجه الثالث إلى أن ما مصدرية، وعليه يكون ضمير به عائدًا إلى البو المفهوم من المقام

وقد اعترض الدماميني على مستند ابن الشجري في إنكار الرفع بأنه قد يلتزم، وال محذور فيه، ألّن الفعل المتعدي قد 
ول   يكون الغرض من ذآره  ول، تق ه مفع فالن يعطي،   : إثباته لفاعله، أو نفيه عنه فقط، فينّزل منزلة الالم، وال يقّدر ل

 .واعتبار هذا المعنى في البيت ممكن   . يفعل اإلعطاء، فال تذآر للفعل مفعوًال وال تقّدره، ألّن ذلك يخّل بالغرض: أي
ى ممكن في نفس          ذا المعن ار ه أّن اعتب ي ب ن الحنبل الغرض، إذ        واعترض عليه اب ه مخلٌّ ب ال، ألن ا في البيت ف ه، وأّم

المتعّدي وإن نّزل منزلة الالزم ال يتحقق مضمونه : على أّنا نقول. الغرض إثبات عطّية لها، ال وصفها باإلعطاء فقط
ا أو ضميرها          ه من م ه إلبدال د صار معًطى ب م  إّال بمفعول في نفس األمر، فإذا لم يكن لها عطّية إّال الرئمان، وق ؛ ل

ق      : إّال أن يقال. يتحقق اإلعطاء فضًال عن أن ينّزل فعله منزلة الالزم بن، لتحّق هو ممكن إذا فرض مفعول تعطي الل
  .سبب إعطائها إّياه

ه      ى بخل ا، وبقي عل ا  . وإن لم تعتبر هي ذلك السبب حتى ضّنت به، آمن توّفرت لديه دواعي الكرم فلم يلتفت إليه فلم
  .انتهى. ا لم تكن في الحقيقة إّال الرئمانضّنت به ظهر أّن عطّيته

ببه   : والتقدير. وقد منع هو اإلخالء المذآور بتقدير مفعول لتعطي، وهو رئمان آخر وق بس أم آيف ينفع بوٌّ تعطي العل
  .الرئمان رئمانه

ف   ذا تكّل ى أّن ه ة         . وال يخف ل المؤون ل قلي حيح المحم ي، ص ن جن نع اب ا ص ود، آم ي بتج مين تعط وى تض   .ودع
اء، يكون أيضًا     : أقول. وهو بدل االشتمال، ويحتاج إلى تقدير ضمير: قول ابن الشجريو إذا جّر على البدلية من اله

  .محتاجًا إلى الضمير

ن الشجري   : وقول الدماميني ال يتعّين بدل االشتمال، بل هو بدل آّل، فال يحتاج إلى ضمير، ال يصّح ؛ ألّن ما عند اب
  .على جعل ما واقعة على الرئمان عبارة عن البو، وإنما يصح
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ل  : ووجه آون الجر أقرب إلى الصواب عن ابن الشجري ة، وقي اج    : أنه يصير معموًال لتعطي بالبدلي ر محت ه غي لكون
  .وفيه أنه ال بّد منه آما ذآرنا، فال يصّح هذا التوجيه. إلى الضمير الرابط

  .اء ونونينشاعر جاهلي، يروى بضم الهمزة وفتحها وسكون الف: و أفنون

 البسيط : لقب له، لقوله من قطعة: أفنون: قال أبو عمرو الشيباني

 أفـنـونـا أّيامنا إّن للّشّبان  مّنيتنا الوّد يا مضنون مضنونا
  

اب الشعراء                ة في آت ن قتيب اري في شرح المفضليات، واب ن األنب ب، واب و عمرو في أشعار تغل : واسمه آما قال أب
ًا    : تيم بن مالك بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، وقالوا صريم بن معشر بن ذهل بن ي آاهن ه لق آان من خبره أن

م        . إاله بكسر الهمزة: تموت بمكان يقال له: فسأله عن موته ؛ فقال ام في تجارة، ث ى الش م سار إل فمكث ما شاء اهللا ث
ّي  : لهم، فقال في نعتهرجع في رآب من بني تغلب، فضّلوا الطريق، فلقوا إنسانًا فاستخبروه، فنعت  إذا رأيتم إالهة ح

فجعلت ! žواهللا ال أنزل : فقال أفنون. انزل: فلما أتوها نزل أصحابه، وقالوا له -قارة بالّسماوة : وإالهة -لكم الطريق 
ال أل       اقه، فق ه في س ة بمشفرها، فلدغت خ ناقته ترتعي عرفجًا، فلدغتها أفعى في مشفرها، فاحتّكت بساقه والحّية متعلق

  الطويل : ثم رفع صوته بأبيات منها! احفر لي قبرًا فإّني مّيت : معه
 إذا هو لم يجعل له اللـه واقـيا  لعمرك ما يدري امرؤ آيف يّتقي
 ثـاويا وأصبح في أعلى اإللهة  آفى حزنًا أن يرحل الحّي غدوًة

  
  الرمل : وأنشد بعده

  ء اعتصاريآنت آالغّصان بالما  لو بغير الماء حلـقـي شـرٌق
  

ي  مية وه ة االس ى أّن الجمل و    : عل ي، ألن ل ي شرق حلق ة، وه ة الفعلي ة موضع الجمل اء واقع ر الم رق بغي ي ش حلق
  .مختصة بالفعل

  
  .وقد تقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد التاسع والخمسين بعد الستمائة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع بعد التسعمائة

  الطويل 
  بخرقاء أم أنحى لك الّسيف ذابح  وم أنصاعت الّنوىسواٌء عليك الي

  
ا في البيت         زة التسوية و أم، يستهجن أن ال يكون ماضيًا، آم ة     . على أّن الفعل بعد هم وع الجمل ومن المستهجن وق

  .االسمية آقول الشاعر
  

  ".سواٌء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون : " وقد أنشده الفراء عند تفسير قوله تعالى
  

  الطويل 
 أصـارم علينا أدثٌر مالهم أم  سواٌء إذا ما أصلح اهللا أمرهم

  
  : والبيت من قصيدة لذي الرّمة، مطلعها

 سافح لصيداء مهًال ماء عينيك  أمن دمنٍة جّرت بها ذيلها الّصبا
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: وذيل الّريح. ال تبك: مهًال، أي: ثم قال. سائل من أجل دمنة لصيداء: أماء عينيك سافح، أي: قال شارح ديوانه، يريد
  .أواخرها

  
  : إلى أن قال

 الّصـوالـح لياليه أو أّيامهّن  أصيداء هل قيظ الّرمادة راجٌع

 .هل ذاك القيظ الذي قظناه بالّرمادة راجع، ألنه رأى فيه ما يسّره: يقول

 رابـح لدينا ولكن ال إلـى ذاك  عدا النأي عن صيداء حينًا وقربها
  

ال  . صرفني : عداني عنه آذا وآذا، أي: ومنه. صرف وجوهنا عن صيداء: أيعدا النأي، : وقوله م ق دينا   : ث ا ل وقربه
 .ذو ربح، ولكن ال إلى ذلك سبيل: رابح، أي

  بصيداء أم أنحى لك الّسيف ذابح  سواٌء عليك اليوم أنصاعت الّنوى
  

د      انشقت وذهبت بها الّنّية إلى مكان بعيد،: أنصاعت الّنوى، أي: قال شارحه ح، يري ك السيف ذاب أم قصد  : أم أنحى ل
  .انتهى. فهو سواء عليك. لك بالسيف ذابح

  
  .انفتل راجعًا، ومّر مسرعًا: وانصاع، أي: وفي الصحاح. متعلق بسواء: وعليك

  
  .أنصاعت بفتح الهمزة، وهي همزة االستفهام، وأصله أانصاعت، فحذفت الثانية لكونها همزة وصل: وقوله

  
  .بصيداء متعلق بانصاعت: وقوله. وهي مؤنثة ال غير. الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد: ةوالّنوى والّنّي

  
ه في نسختين من     . اسم امرأة شّبب بها ذو الرمة في هذه القصيدة، وصّرح باسمها في عدة أبيات: وصيداء وآذا رأيت
ي    : وخرقاء. بخرقاء بدلها: الشرح وقد وقع في نسخ. وذآرها الصاغاني في العباب وأورد البيت. ديوانه ة الت لقب مّي

  .وآأن الشارح نقله من آتاب الشعر ألبي علي فإنه أنشده فيه آما هنا. غالب شعره فيها
  

  .اسم فاعل من الّذبح، وهو قطع الحلقوم: وذابح. قصد نحوك وجانبك: وأنحى لك، أي
  

  .وترجمة ذي الرمة تقّدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن بعد التسعمائة

  الخفيف : وهو من شواهد س
  أم لحاني بظهر غيٍب لئيم  ما أبالي أنّب بالحزن تيٌس

  
  .لما تقّدم قبله

  
  .وأنشده في باب أو، على أن أم في البيت واقعة في موقعها، وال يجوز أو

  
ال   : إذا أردت ؟أتضرب زيدًا، أو تشتم عمرًا : وتقول: وقال ذه األفع أتضرب  : وإن شئت قلت  . هل يكون شيء من ه

  .على معنى أّيهما ؟عمرًا، أم تشتم زيدًا 
  

  : قال حسان
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  ما أبالي أنّب بالحزن تيٌس البيت
  

  .انتهى. أي الفعلين آان: آأنه قال
  

ه    . الشاهد في دخول أم عديلًة لأللف : قال األعلم ا، ألن قول دخل أو هن ال  : وال يجوز أن ت ا أب ين    م ي يقتضي التسوية ب
  .شيئين

  
يم من عرضي بظهر الغيب          : والمعنى ل اللئ الحزن، وني يس ب دي نبيب الّت يس  . قد استوى عن د   : ونبيب الت صوته عن
  .هياجه

  
  .انتهى. وخّصه ألن الجبال أخصب للمعز من الّسهول. ما غلظ من األرض: والحزن

  
ال السهيلي في الروض األنف     . وة أحد والبيت من قصيدة لحسان بن ثابت الصحابي، قالها في غز ذه القصيدة   : ق وه

ا   ! أنا أبو الحسام، أنا أبو الوليد : من أجود شعره، وقالها حسان ليًال ونادى قومه رهم أن يرووه وهما آنيتان له، ثّم أم
  .عنه قبل النهار مخافة أن يعوقه عائق

  
ه         فخر فيها على ابن الّزبعرى بمقامات له عند ملوك الشام من أب ام خال ه، وذآر مق اًة من قوم ا عن ّك فيه ناء جفنة، افت

رأة      ه ام ى أخذت ه حت عند الّنعمان الغّسانّي من آل جفنة، وذآر فيها حماة الّلواء من بني عبد الدار، وأّنهم صّرعوا حول
  : منهم، وهي عمرة بنت علقمة، فلذلك قال
 الّنجـوم إّنما يحمل الّلواء  لم تطق حمله العواتق منهم

  
  .انتهى

  
  : وهذا أول القصيدة

 وخياٌل إذا تغور الـّنـجـوم  منع الّنوم بالعشاء الـهـمـوم
 سقٌم فهو داخـٌل مـكـتـوم  من حبيٍب أصاب قلبك مـنـه

 واهن البطش والعظام سؤوم  يا لقومي هل يقتل المرء مثلي
 ها لجيٌن ولؤلـٌؤ مـنـظـوم  هّمها العطر والفراش ويعلـو

 ّر عليها ألندبتها الـكـلـوم  ّدبيب من ولـد الـّذلو يدّب ال
 غير أّن الّشبـاب لـيس يدوم  لم تفقها شمس الّنهار بشـيٍء
 الن عند الّنعمان حـين يقـوم  إّن خالي خطيب جابية الجـو
 صل يوم التّفت عليه الخصوم  وأبي في سميجة القائل الـفـا

 ان في الكبول مقـيميوم نعم  وأنا الّصقر عند باب ابن سلمى
 ثّم رحنا وقفلهم مـحـطـوم  وأبيٌّ ووافـٌد أطـلـقـا لـي

 آّل داٍر فيها أٌب لي عظـيم  وسطت نسبتي الّذوائب منهـم
 ل وجهٍل غطى عليه الّنعـيم  رّب حلٍم أضاعه عدم الـمـا

 أم لحاني بظهٍر غيٍب لئيم  ما أبالي أنّب بالحزن تيٌس

 خامٌل في صديقه مذموم  ّزبعرىتلك أفعالنا وفعل ال

  .من عمل دمشق على طريق مصر: الجوالن، بالجيم: قال جامع ديوانه محمد بن حبيب برواية السكري عنه
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ن          : وسميجة، بضم السين وفتح الميم والجيم ذر ب ّده المن ى ج دها إل بئر بالمدينة آانت لألوس والخزرج، تحاآمت عن
  .المنذر اللخمّي وأراد بابن سلمى الّنعمان بن. حرام

  .ونعمان هذا الذي ذآره نعمان بن مالك، آان حبسه النعمان بن المنذر، فوفد فيه وفي غيره حسان فأطلقوا له

  .هو ابن عمرو بن اإلطنابة، من بني الخزرج: و وافد: هو ابن آعب، من بني النّجار: وأبيٌّ

ه اً    : وقول ي غطي ى يغط يم، غط ه الّنع ى علي ٍل غط ال . وجه ه يق اطٍ    : ومن و غ يء فه ّل ش تر آ ل، إذا س ى اللي . غط
  .انتهى. وآان ابن الّزبعرى يهاجي حسان. هو الّسهمي: والّزبعرى

  .عال وارتفع: غطى بتخفيف، أنشده يونس بن حبيب، ومعناه: قال الّسهيلي

ه     ين قول ًا ب م  : وآذا أنشد هذه القصيدة عبد الملك بن هشام في غزوة أحد من سيرته وزاد بيت ين   . ..رب حل ت، وب البي
 الخفيف : البيت، وهو... ما أبالي أنب : قوله

  إن سبي من الرجال الكريم  ال تسبني فلست بـسـبـي

  .الذي يسابك، وهو نظيرك في المنزلة: والسب، بالكسر

ا      ن حس رحمن ب د ال ه عب ن، وزعم األسود أبو محمد األعرابي أن هذا البيت مع ما بعده ليسا من شعره، وإنما هما البن
  الخفيف : هجا عبد الرحمن بن حسان، مسكين بن عامر الدارمي، بثالثة أبيات، وهي: وقال

  إنما أنت في الضالل تهيم  أيها الشاتمي ليحسب مثلي

 البيت ...................  ال تسبني فلست بسـبـي

 البـيت ................  ما أبالي أنب بالحزن تيٌس

ال  وأورد ابن الحاجب في أم : اليه على أبيات المفصل هذه األبيات الثالثة آذا ابن األعرابي، غير معزوة إلى أحد، وق
  .هجا الشاعر بهذا الشعر مسكين بن عامر الدارمي

ة،    : ومعناه اك مماثل اتمة أن هن إنك عالم بأن قدرك دون قدري، وأنك لست ممن يسابني، وإنما تفعل ذلك لتظهر بالمش
  .مع علملك بخالفه

يم : في عجز البيت هذا الغرض الذي قصده، فقال ثم رد ي . إنما أنت في الضالل ته ا     : يعن ا يستدل به اتمة إنم أن المش
ال  د ف د التباع ا عن ارب الشخصين، فأم د تق ة عن ى المماثل د  . عل ه الغرض القصود عن تم ب ذي ال ي ه ال ي فعل ه ف فجعل
  .هام على وجهه، إذا سلك غير الطريق: تهيم، يقال : العقالء، آرآوبه التعاسيف التي تضر، وال تنفهع، ولذلك قال

ومفعول . الشاتمي في صحة إضافة ما فيه األلف والالم إلى المضمر المتصل: وموضع استشهاد الزمخشري في قوله
  .ما لم يسم فاعله مضمر مستتر يعةد على الشاتمي ألنه بمعنى الذي يشتمني

ذي ضرب   : صول أجرى الضمير على لفظ الغيبة، آقولكوهو وإن آان مخاطبًا إال أنه لما وصفه بالمو وهو  . أنت ال
  .انتهى. أنت الذي ضربت: أحسن من

  .وتقدمت ترجمة حسان في الشاهد الحادي والثالثين من أوائل الكتاب
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  تتمة 

  الطويل : اشتبه علي اشتقاق أبالي، حتى قرأت في سعر ليلى األخيلية: ال أبالي، قال صاحب المجمل: في قولهم

  وردن وجول الماء بالجم يرتمي  تبالي رواياهم هبالة بـعـدمـا

  .ال أبادر إلى اقتنائه، وال أعتد به: فلعله منه، أي. فسروا التبالي بالتبادر إلى االستقاء من قلة الماء

  .ال أحتفل به حتى أعاده بالئي وبالءه وأفخره: هو مفاعلة من البالء، أي: وقال المرزوقي

ة عن واو              : وحكى سيبويه ه منقلب وب، وألف ه مقل ى أن ره إل اؤه، وذهب غي ذفت ي ة، ف ة، وأصله بالي ما أباليه بالًة آحال
  .الولد: فالن آثير البول، أي: أآاثر، من قولهم: وأصله أباول، أي

  .وال أباليهؤالء في الجنة : ومنه الحديث. لم أآترث به: ما باليته، وما باليت به، أي: ويقال: وفي النهاية البن األثير

اس  . حكى األزهري عن جماعة من العلماء أن معناه ال أآره ن عب ل       : ومنه حديث اب ة، مث ة، وأصله بالي ه بال ا أبالي م
  .عافاه اهللا عافية، فحذفوا الياء منها تخفيفًا، آما حذفوا من لم أبل انتهى

  .عول المسرح، أو المفيد حرف الجر  وهي إما في موضع المف. فجملة أنب يالحزن تيس معلق عنها العامل باالستفهام
  الوافر : وأنشده بعده

  أظبٌي آان أمك أم حمار  فإنك ال تبالي بعد حـوٍل
  

  .وتقدم شرحه في الشاهد الرابع والعشرين بعد الخمسمائة وفي الشاهد الثاني واألربعين بعد السبعمائة
  

 البسيط : وأنشد بعده قول ابن سيناء، وهو الشهد التاسع بعد التسعمائة
 قلـم فليس يجري على أمثالهم  سيان عندي إن يروا وإن فجروا

  
  .إن بروا، وإن فجروا فهما سيان": سيان عندي دليل جواب الشرط الذي بعده، أي : على أن قوله

  
ولهم   ة لق ولهم    : وفي هذا الترآيب تقوي دت، وق ل        : سواء أقمت، أم قع دير الشرط ودلي دت، في تق الي أقمت أم قع ال أب

  .إن قمت أو قعدت فاألمران سواء، وإن قمت أو قعدت فال أبالي بهما: والمعنى. لجوابا
  

ين   . وال يخفي أنم آالم ابن سيناء آما ال يصح االستشهاد به، ال يصح التقوية به ييئن متفق على أنه ال يلزم من آون ش
  .معنى اتفاقهما إعرابًا

  
  سيط الب: وآأن الشارح المحقق لم يستحضر قول الفرزدق

 عدموا سيان ذلك إن أثروا وإن  ال ينقص السعر بسطًا من أآفهم
  

  .ولو استحضره ما عدل عنه
  

ي طالب رضي اهللا                 ن أب ي ب ن عل ام الحسين ب ن اإلم دين اب ن العاب ام زي ا اإلم وهو بيت من قصيدة مشهورة مدح به
  .عنهم
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د، فطاف   أن هشام بن عبد ا: روى السيد األجل علم الهدى المرتضى في أماليه لملك حج في خالفة عبد الملك أو الولي
ام      ل الش ه أه اف ب ه، وأط س علي ر فجل ه منب ام، فنصب ل ن الزح ه م در علي م يق ر، فل تلم الحج ت وأراد أن يس   .بالبي

بهم رائحة، فجعل           ًا، وأطي اس وجه ه إزار ورداء، أحسن الن ن الحسين، وعلي فبينا آذلك إذا أقبل زين العابدين علي ب
ك       يطوف بالبيت اظ ذل ه، فغ ه، وإجالًال ل ة من ، ولما بلغ إلى موضع الحجر األسود تنحى الناس عنه حتى يستلمه، هيب

ام      ال رجل من أهل الش اس     : هشامًا، فق ه الن ذي هاب ذا ال ام   ؟من ه ال هش ه  : فق ام     ! ال أعرف ه أهل الش ئال يرغب في   .ل
  .البسيط: فقال مرتجًال ؟فراس من هو يا أبا : قال الشامي. أنا أعرفه: فقال الفرزدق وآان حاضرًا

 هذا التقى النقي الطاهـر الـعـلـم  هذا ابن خير عباد الـلـه آـلـهـم
 والبيت يعرفه والـحـل والـحـرم  هذا الذي تعرف البطحـاء وطـأتـه

 إلى مكارم هذا ينتـهـي الـكـرم  إذا رأتـه قـريش قـال قـائلـهـا
 الحطيم إذا ما جـاء يسـتـلـمرآن   يكاد يمسـكـه عـرفـان راحـتـه

 فمـا يكـلـم إال حـين يبـتـسـم  يغضي حياًء ويغضي من مهـابـتـه
 طابت عناصره والـخـيم والـشـيم  مشتقٌة من رسول اللـه نـبـعـتـه

 جرى بذاك له في لـوحة الـقـلـم  اهللا شـرفـه قـدمـًا وفـضـلـه
 ب عن إشارقها القتـمآالشمس ينجا  ينشق ثوب الدجى عن نور غـرتـه
 حسن الخلق والـكـرم: يزينه اثنان  سهل الخليقة ال تـخـشـى بـوادره
 لوال التشهد لم ينـطـق بـذاك فـم  ما قال ال قـط إال فـي تـشـهـده

 آفٌر وقربهم منجى ومـعـتـصـم  من معشٍر حبهـم ديٌن ويغـضـهـم
 توٍم بـه الـكـلـمفي آل بدء ومخ  مقدٌم بعـد ذآـر الـلـه ذآـرهـم

  أو قيل خير من أهل األرض قيل هم  إن عد أهل التقى آانـوا أئمـتـهـم
 وال يدانـيهـم قـوٌم وإن آـرمـوا  ال يستطيع جدواٌد بـعـد غـايتـهـم
 سيان ذلك إن اثـروا وإن عـدمـوا  ال ينقص العسر بسطًا من أآـفـهـم
 نبياء الـلـه قـد خـتـمـوابجده أ  هذا ابن فاطمٍة إن آنت جـاهـلـه
 العرب تعرف من أنكرت والعجـم  فليس قولك مـن الـلـه بـضـائره
 األمـم فالدين من بيت هذا ما نالـه  من يشكر الـلـه يشـكـر أولـية ذا

دين،      : قال. وهي أآثر مما آتبته ن العاب ك زي غ ذل ة، بل ة والمدين  فغضب هشام، وأمر بحبس الفرزدق بعسفان، بين مك
ال       م، وق ف دره ر أل اثني عش ه ب ث إلي ا           : فبع لناك به ا لوص ر منه ا أآث دنا هن ان عن و آ راس، ل ا ف ا أب ذر ي   .أع

ال  رزدق، وق ا الق يء         : فرده ي ش ًا ف وله، ال طمع ي اهللا ورس ة ف ه إال محب ذي قلت ت ال ا قل ه، آم ول ال ن رس ا اب   .ي
ٍت        قد رأى اهللا: فردها إليه زين العابدين، وأقسم عليه بقبولها، وقال له ك، ونحن أهل بي ك، وشكر ل م نيت  مكانك، وعل

 الطويل: إذا أنفذنا شيئًا لم نرجع فيه، فقبلها وهجا هشامًا، وهو في الحبس، فمما هجاه به قوله

  إليها رقاب القوم يهوي منيبها  ويحسبني بين المدينة والتـي
 عيوبهـا وعينًا له حوالء باٍد  يقلب رأسًا لم يكن رأس سـيٍد

  
  .بت هذه األبيات رغبة في الثواب، وإنما األعمال بالنياتوآت
  

 : وأما بيت ابن سيناء فهو من قصيدة طويلة، مطلعها
 فصار عينك آـاآلثـار تـتـهـم  يا ربع نكرك األحـداث والـقـدم
  عندي ونؤيك صبري الدارس الهرم  آأنما رسمك السـر الـذي لـهـم
 بين الرايض قطًا جونـيٌة جـثـم  آأنما سـفـعة األثـفـي بـاقـيٌة
 بالرعد مزدفر بالبرق مبـتـسـم  أال بكاه سحـاٌب دمـعـه هـمـٌع
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 من الدموع والهوامي آلـهـن دم  لم ال يجـود سـحـاٌب جـوده ديٌم
 في حبهم صحٌة في حبهم سـقـم  ليت الطول أجابت مـن بـه أبـدًا
 حال ما ال يفهم الكـلـمقد يفهم ال  أو علها بلسان الـحـال نـاطـقٌة

 وأسمع الدهر قوًال آلـه حـكـم  مالي أرى حكم األفعال سـاقـطًة
 قد أآرم النقص لما استنقص الكرم  مالي أرى فضًال يسـتـهـان بـه
 عيني فما لقـيت دارًا بـهـا أرم  جولت في هذه الدنيا وزخرفـهـا
 ثل الذي عدمواليس الذي وجدوا م  الواجدون غنًى العادمـون نـهـى

 وربما نعمت في عيشها الـنـعـم  ليسوا وإن نعموا عيشًا سوى نـعـٍم
 فيها ومنها له األذراء والـطـعـم  آجيفٍة دودت فالـدود مـنـشـؤه

 فليس يجري على أمثالهـم قـلـم  سيان عندي إن بروا وإن فـجـروا
 صـمفالجد يجدي ولكن ما له عـ  ال تحسـدنـهـم إن جـد جـدهـم

 رأيت ليثًا له من جـنـسـه أجـم  أسكنت بينهم آالـلـيث فـي أجـٍم
 بأي مكرمٍة تـحـكـينـي األمـم  بأي مأثـرٍة ينـقـاس بـي أحـٌد

 آذاك يخدم آفي الصارم الـخـذم  إني وإن آانت األقالم تخـدمـنـي
 إذا تـنـاآـر تـياره الـبـهـم  قد أشهد الروع مرتاعًا فأآشـفـه

 والدم مرتكٌم والبأس مـغـتـلـم  رب متحتدٌم والطعن منتـظـٌمالض
 واألفق فسطاطة من سفكهم قتـم  والجو يافوخة من نقـعـه قـتـٌر

 والموت يحكم واألبطال تختـصـم  والبيض والسمر حمٌر تخت عثـيره
 منهم لنا غنٌم مـنـا لـهـم غـرم  وأعدل القسم في حربي وحربـهـم

 أنا اللسان قويمًا، والـزمـان فـم  سألني الخبـير بـهـاأما البالغة فا
 ألهله أنا ذاك العـالـم الـعـلـم  ال يعلم العلم غيري معلمًا علـمـًا
 والقلـم حتى جالها بشرحي الفهم  آانت فتاة علوم الحـًق عـاطـلًة

  .وهي طويلة، ولكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق

ل    . و علي، واسمه الحسين بن عبد اهللا بن سينا الحكيم المشهوروابن سينا هو الرئيس أب خ، وانتق وآان أبوه من أهل بل
ا       ال له ٍة من ضياع بخارى، يق خرميثن من أمهات    : منها إلى بخارى، وآان من العمال والكفاءة، وتولى العمل بقري

ة من شهر رمضان،      وتوفي بهمذان. قراها، وبها ولد الرئيس في سنة سبعين وثلثمائة، في شهر صفر في يوم الجمع
  .ومن سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، ودفن بها

ر  ى بخارى     . بأصبهان، واألول أشهر  : وقال ابن األثير في تاريخه الكبي وه إل ل أب م انتق بالد    . ث رئيس في ال ل ال . وانتق
  .واشتغل بالعلوم، وحصل الفنون

ز واأل رآن العزي م الق ن عل د أتق ان ق نين آ غ عشر س ا بل ة، ولم دين، وحساب الهندس ياء من أصول ال ظ أش دب، وحف
  .والجبر والمقابلة

م             م عل ه عل م علي رئيس إيساغوجي، وأحك ه ال رأ علي ده، فق رئيس عن و ال ثم توجه الحكيم أبو عبد اله الناتلي، فأنزله أب
دريه     اتلي ي م يكن الن ك    المنطق، وأقليدس والمجسطي، وفاقه حتى أوضح له رموزًا، وفهمه إشكاالت ل ان مع ذل ا، وآ

وعلي بتحصيل        .يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد، ويبحث ويناظر اه اشتغل أب اتلي نحو خوارزمش ولما توجه الن
ًا ال         الج تأدب م الطب، وع ك في عل د ذل العلوم، الطبيعي واإللهي وغير ذلك، وفتح اهللا عليه أبواب العلوم، ثم رغب بع

  .في أقل مدةتكسبًا، حتى فاق األوائل واألواخر 
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واختلف إليه فضالء هذا الفن يقرؤون عليه أنواعه، وسنه إذ ذاك ست عشرة سنة، وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلٌة واحدة  
ألة توضا، وقصد المسجد الجامع وصلى،        بكمالها، وال اشتغل في النهار بسوى المطالعة، وآان إذا أشكلت عليه مس

  .ودعا اهللا أن يسهلها، ويفتح له مغلقها

ه،             ه، وقرب من رأ واتصل ب ى ب وذآر عند األمير نوح بن نصر الساماني في مرض مرضه، فأحضره وعالجه حت
  .ودخل إلى دار آتبه، وآان فيها من آل فن مما ال يوجد في سواها، وال سمع باسمه، فظفر أبو علي بعلوم األوائل

ا حصله   د        ول . واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة، فتفرد أبو علي بم ره، إال وق اني عشرة سنة من عم م يستكمل ثم
وه في        . فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناها ان هو وأب نة، وآ ان وعشرون س وتوفي أبوه وسن أبي علي اثنت

  .األعمال السلطانية

ان         اه، وآ ى خوارزمش ولما اضطربت أحوال السامانية خرج أبو علي إلى آرآانج وهي قصبة خوارزم، واختلف إل
  .و علي على زي الفقهاء، ويلبس الطيلسان، فقرر له في آل شهر ما يقوم بهأب

ة  ه،     . ثم انتقل إلى نسا، وأبيورد، وطوس وغيرها، ثم إلى قزوين، وتولى الوزارة لشمس الدول م تشوش العسكر علي ث
  .فأغاروا على داره فنبهوها، وقبضوا عليه، وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع، ثم أطلق، فتوارى

راً     اده وزي ه، وأع ذر إلي اج       . ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته، واعت ولى ت ة، وت م مات شمس الدول ث
  .الدولة فلم يستوزره، فتوجه إلى أصبهان وبها عالء الدين أبو جعفر بن آاآويه، فأحسن إليه

اني     وآان أبو علي قوي المزاج، وتغلب عليه قوة النكاح حتى أنهكته، وعرض له قو وٍم واحد ثم لنج فحقن نفسه في ي
  .مرات فقرح بعض أمعائه، وظهر له سحج

ه            ن ب ا يحق ة م ين من آرفس في جمل أمر بأخذ دانق واتفق سفره مع عالء الدولة فعرض له الصرع عقيب القولنج، ف
ه في أ           ه من حدة الكرفس، وطرح بعض غلمان ازداد السحج ب ه  فجعل الطبيب الذي يعالجه فيه خمس دراهم، ف دويت

  .شيئًا آثيرًا من األفيون، وآان سببه أن غلمانه خانوه في شيء من ماله فخافوا عاقبة أمره عند برئه

ذان         ى هم ا وصل إل ذان فلم ة بهم وآان يصلح أسبوعًا، ويمرض أسبوعًا، وال يحتمي ويجامع، حتى قصد عالء الدول
  .دبر الذي في بدني قد عجز فال تنفعني المعالجةالم: ضعف جدًا، وأشرفت قوته على السقوط، فأهمل المداوة، وقال

تم في آل          ه، وجعل يخ ه، وأعتق مماليك ثم اغتسل وتاب، وتصدق بما معه على الفقراء، ورد المظالم على من عرف
  .ثالثة أياٍم ختمًة، إلى أن مات في ذلك التاريخ

ون شتى      وصنف آتاب الشفاء في الحكمة، والنجاة واإلشارات، والقانون، وغير ذلك م  ة مصنف في فن ارب مائ . ا يق
 الكامل : وله رسائل بديعة، وهو أحد فالسفة اإلسالم، وله شعر جيد باللسانين، ومنه قصيدته في النفس، ومطلعها

  هبطت إليك من المحل األرفع
  

   .داود الضرير األنطاآي: ولها شروح، أحسنها الحكيم أفضل الحكماء
  

  وأنشد يعده 
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  بعد التسعمائةالشاهد العاشر 

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
 أقلت حتوف المنايا أآثرت أو  ولست أبالي بعد موت مطرٍف

م            إن أو ل ت، ف ا في البي دير حرف الشرط آم الي، بتق على أنه يجوز اإلتيان بأو مجردًا عن الهمزة يعد سواء، وال أب
  .إن أآثرت، أو أقلت، فلست أبالي: تسبق بهمزة، والتقدير

سواء علي : وسواء، إذا أدخلت بعدها ألف استفهام لزمت أم بعدها، آقولك: ذا قول السيرافي، قال في شرح الكتابوه
ك        أو، آقول ى اآلخر ب ي   : أقمت أم قعدت، وإذا آان بعد سواء فعالن بغير استفهام، جاز عطف أحدعمل عل سواء عل

  .قمت أو قعدت ؛ فإن الكالم محمول على معنى المجازاة

  .انتهى. إن قمت، أو قعدت فهما علي سواء: سواء علي قمت، أو قعدت، فتقديره: لتفإذا ق

ي   زة        : وفيه رد على أبي علي في منعه، وعلى ابن هشام في قوله في المغن إن آانت هم أو ف زة ب د الهم إذا عطفت بع
يجب أقل األمرين من  : قولهموهو نظير . سواء آان آذا أو آذا: وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا. التسوية لم يجز

  .آذا أو آذا

ر    . انتهى . سواء علي قمت أوقعدت: والصواب العطف في األول بأم، وفي الثاني بالواو، وفي الصحاح ذآر غي م ي ول
ذرهم     : " وفي آامل الهذلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني .وهو سهو. ذلك م تن ذرتهم أم ل يهم أن " سواٌء عل

  .انتهى آالمه. مكانوهذا من الشذوذ ب

  .وهو في هذا تابع ألبي علي

ة      . وآالم السيرافي والشارح المحقق صريح في جوازه وصحته   دماميني في الحاشية الهندي ال ال م العجب من    ": ق ث
وهم أن          ه ت ك، وآأن زة في شيء من ذل ه ال هم إيراد المصنف ما ذآره في المعطوف بعد همزة التسوية، والفرض أن

اء                الهمزة الزمة ب ة الفقه ى تخطئ ذلك إل ذآورة، وتوصل ب م تكن م زة إذ ل در الهم ا فق ة سواء في أول جملتيه د آلم ع
  .وغيرهم

ردة،          " أنذرتهم أو لم تنذرهم : " وقراءة ابن محيص ه في األلف المف ه مجموع آالم ا دل علي أو، آم بهمزة واحدة وب
اه المصنف في         وال يتأتى اإلستشهاد بقر. ووجهها صحيح آما قال السيرافي. وهنا ا ادع زة، آم ى حذف الهم ه عل اءت

  .اول الكتاب

ل هو أحدهما، فجاز          ا، واألق ين أقلهم ل المب ًا، ب وأما تخطئة الفقهاء في الثاني فمبني على أن المبين هواألمران جميع
  .انتهى. العطف بأو، بل تعين والحالة هذه

تفهام  ول : هذا، وقد قال سيبويه في باب أو في غير االس ال     أل: وتق ه ق ًا أو   : ضربنه ذهب أو مكث، آان ألضربنه ذاهب
  .ماآثًا، وألضربنه إن ذهب، أو مكث

 الطويل : وقال زيادة بن زيد العذري

 فأقصرا أطال فأملي أو تناهى  إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده
  

  الطويل : وقال
  حتوف المنايا أآثرت أو أقلت  فلست أبالي بعد موت مطرٍف
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ول   : وقال. ألضربنه أذهب أو مكث: أنه يجوزوزعم الخليل  ك أنك تق ان،   : الدليل على ذل ك آ ا  . ألضربنه أي ذل وإنم
  .سواء علّي هذان: سواء علي أذهبت، أم مكثت فهذا الكالم في موضع: فارق هذا سواًء، وما أبالي ألنك إذا قلت

  
و في موضع    : وإذا قلت ت، فه دًا من     : ماأبالي أذهبت أم مكث الي واح ا أب ذين م ول في األول    . ه د أن تق : وأنت ال تري

  .تناهيت هذين، ولكنك إنما تريد أن األمر يقع على إحدى الحالتين: ألضربن هذين، وال تريد أن تقول
  

ا قلت    : وإن قلت ى أيهم و أردت معن . أم مكث، وال يجوز ألضربنه مكث    : ألضربنه أذهب أو مكث، لم يجز، ألنك ل
  .ما أدري أقام زيد أو قعد : مكث، آما يجوزفلهذا اليجوز ألضربنه أذهب أو 

  
ول  : أذهب، وآما تقول: ما أدري أقام، آما تقول: أال ترى أنك تقول . ألضربه أذهب  : أعلم أقام زيد، وال يجوز أن تق

ا أو خارج           : وآل حق له سميناه أو نسّمه، آأنه قال ا داخل فيه ذلك آل حقٍّ هو له اه، وآ اه أو جهلن وآل حق له علمن
  .وإن شاء أدخل الواو. آأنه قال إن آان داخًال أو خارجًا منها،

  
ى  . أذهب أم مكث: علمناه أم جهلناه آما دخلت في: وقد تدخل أم في وتدخله أم علي وجهين على أنه صفة للحّق، وعل

ان خب    . ألضربنه آائنًا ما آان: ألضربنه ذهب أو مكث، أي: أن يكون حاًال، آما قال ا حيث آ ع  فبعدت أم ها هن رًا يق
  .أنتهى آالم سيبويه. في موضع ما ينتصب حاًال و في موضع الصفة

  
ه في البيت الشاهد      ا            : وقال ابن الحاجب في أمالي ه لم يبويه، ألن ال س ا ق ى م زة، عل ر هم ه إال أو من غي ال يجوز في

ى   : أعطى ا  : أبالي مفعولها، وجب أن يكون ما بعدها المذآور في موضع الحال، فيصير المعن ا أب ا   م لي حتوف المناي
رًة     : أن المعنى يكون: أحدهما: ولو قلته بأم لفسد من وجهين. وهذا معنى أو. مكثرة أو مقلة ا آث الي حتوف المناي ما أب

ؤدي         : أن يكون: واآلخر. وذلك غير مستقيم في قصده. وقلة ه ي ك فاسد ألن ة، وذل رة وقليل ا آثي ما أبا لي حتوف المناي
  : ال، فوجب استعمال أو، بخالف قولهإلى اجتمعا الحالين، وهو مح

 البيت ..................  ما أبالي أنب بالحزن تيٌس

وهذا ال يستقيم إال . ألن المعنى ما أبالي بنبيب التيس، وجفاء اللئيم: فإن أم فيه واجب مع همزة االستفهام، قال سيبويه
  .يبًا أو جفاءما أبالي ن: بأم، ولو آان بأو لفسد بوجهين، ألن المعنى يكون

أن : واآلخر . ولم يقصد المتكلم إلى معنى مباالة أحد األمرين، وإنما أراد نفي المباالة عنهما جميعًا، فيفسد لمجيء أو  
ا        : المعنى يكون ك إنم ة، وتل ا الحالّي ا هن راد ه ما أبالي نابًا أو جافيًا، ويكون استعماًال للفظ في غير موضوعه ألن الم

  .انتهى. م الفاعلتكون بالمصدر ال باس

راء المشددة    . يوم مطرف، والمعنى واحد  : بعد موت مطرف في رواية سيبويه: وقوله ول  .ومطرف، بكسر ال ال : يق
ده      ّل مصيبة عن ه، وصغر آ دًا،      . أبالي بعد فقده آثرة من أفقده أو قّلته، لعظم رزّيت ا توآي ى المناي وأضاف الحتوف إل

  .لمقاله األع. وسّوغ ذلك اختالف اللفظين

  .واهللا أعلم. وهذا البيت من األبيات الخمسين التي ال يعرف أصحابها

 وأنشد بعده، 

  الشاهد لحادي عشر بعد التسعمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
  أطال فأملي أو تناهى فأقصرا  إذا ماانتهى علمي تناهيت بعده

  
زة لل  : فعلى األولى قوله. على أنه روي بأو و بأم ة   أطال الهم زة    . صيرورة، ومصدره اإلطال وال يجوز أن تكون هم

  .وال تجيء بالهمزة قبل أو: االستفهام، لقول الشارح المحقق
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يبويه ة س ذه رواي م. وه ال األعل ك : ق د قول ى ح رين عل د األم اهد دخول أو ألح ث، أي: الش ب، أو مك : ألضربنه ذه
  : وآذلك معنى. ألضربنه على إحدى الحالتين ذاهبًا أو ماآثًا
  أطال فأملى أو تناهى فأقصرا

  
  .انتهى حيث انتهى بي العلم، وال أتخطاه، مطيًال آان أو مقصرًا: أي
  

دة    : ومعنى أطال ى طول الم ل         : وأقصر . صار إل زمن الطوي ّي، وهو ال ى من المل ى قصرها، وأمل   .انتهى . صار إل
  : مذآورين في قولهأو هنا واجبة، ألنه لو قال بأم لفسد على الوجهين ال: وقال ابن الحاجب

 الـبـــيت ..............  ولست أبالي بعد موت مطرٍف
  

  .انتهى
  

إذا بلغ علمي إلى موضٍع بلغت  : إلخ، أي... إذا ما انتهى علمي : قوله: وآذا رواه صاحب الباب، وقال شارحه الفالي
  .تناهيًا، فيكون أطال بوزن أفعلال أتكلم بما ال أعلمه، سواء آان علمي مطيًال أو م: إليه، ولم أتجاوزه، أي

  
ل زة وأم        : وقي ن أن الهم ا م ا ذآرن اًال، لم ة ح ون الجمل تفهام آ افي االس ال، وال ين و ط ل ه تفهام والفع زة لالس الهم

  .سواٌء علّي أقمت أم قعدت: مجردتان لمعنى االستواء، من غير اعتبار االستفهام فيه، آما قلنا في
  

  .امتد في الزمان، من المالوة: وأملى، أي. وله فإمالئه، وفي حال تناهيه فقصرهتناهيت عنده في حال ط: والمعنى
  .إذا أمتد علمه حينًا طويًال تبعه، وإن تناهى، وانقطع أقصر، ولم يتكلم: أي 

  
  .هذا آالمه

  
ال  . وهو ناشئ عن غفلٍة، فإنه ال يجوز أن تكون فيه الهمزة لالستفهام مع أو آما تقدم ت  : ومن ق ا لالس فهام روى أم إنه

  .فتأمل. بدل أو
  

ر سواء وال       وعلى الرواية الثانية تكون الهمزة لالستفهام، والفعل طال، ويكن البيت شاهدًا للخليل في تجويزه في غي
  .أم والهمزة: أبالي، أن يجري مجراهما، فيذآر بعده

  
  .وهذه الرواية هي رواية ابن األعرابي في نوادره، ورواية المرزباني في الموشح

  
  الطويل : وأنشده ابن األعرابي لزيادة صاحب هدبة، أول أبيات أربعة، وهي

 أطال فأملى أم تناهى فأقـصـرا  إذا ما انتهى علمي تناهيت عـنـده
  آفى الهدي عما غيب المرء مخبرا  ويخبرني عن غائب المـرء هـديه
 بعمياء حتى استـبـين وأبـصـرا  وال أرآب األمر المـدوي سـادرًا
 مـعـورا وتبرز جنبًا للمـعـادين  آما تفعل العشواء ترآب رأسـهـا

  
  : وقد نظمه بعضهم، فقال. زائدة بعد إذا: إلخ، ما... إذا ما انتهى : وقوله

 ما بعد إذا زائده  خذ لك ذي الفائده
  

ه  : من أنتهى أألمر، أي: وانتهى ّي، بتشد  . بلغ النهاية، وهي أقصى مال يمكن أن يبلغ ا فسره     والمل يٍّ، آم اء آغن يد الي
  .الحين والبرهة: والمالوة بتثليث الميم. األعلم

  
: قال أبو جعفر محمد بن موسى المنجم: حدثني يحيى بن علي قال: اخبرني الصولي، قال: قال المرزباني في الموشح

  الكامل : آنت أحب أن أرى شاعرين فأؤدب أحدهما، وهوعدي بن الرقاع، لقوله
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  عن علم واحدٍة لكي أزدادها  أسائل عالمًا وعلمت حتى ما
  

  : وأقبل رأس أآلخر، وهو زيادة بن زيد، لقوله. ثم أسائله عن جميع العلوم، فإذا لم يجب أدبته على قوله
 فأقصرا أطال فأملى أم تناهى  إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده

  
  .انتهى

  
وما أحسن . سيرته: ما أحسن هدي فالن، أي: السيرة، يقال: لسإلخ، الهدي، آف... ويخبرني عن غائب المرء : وقوله

  الطويل : قول الصفي الحّلي رحمه اهللا
 فإن دليل الفرع ينبي عن األصـل  إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله
  آذاك مضاء الحد من شاهد النصل  فقد يشهد الفعل الجمـيل لـربـه

  
المبهم، والمستتر، مأخوذ من : والمدّوي، بكسر الواو المشددة. ال أالبسه: أيإلخ، ... وال أرآب األمر المدّوي : وقوله

  .دّوى اللبن تدوية، إذا رآبته الّدواية بضم الدال، وهي القشرة الرقيقة تعلوه فيستتر ما تحتها
  

در . والسادر آما في الصحاح هو المتحّير، والذي ال يهتّم، وال يبالي ما صنع ر البصر  : والّس ر   : اليق . تحّي سدر البعي
  .يسدر سدرًا، من باب فرح، إذا تحّير من شّدة الحر

  
  .وحتى بمعنى إلى. بحالة عمياء، من عمي عليه األمر، إذا التبس: بعمياء، أي: وقوله

  
  .آما تفعل العشواء، وهي الناقة التي ال تبصر أمامها فهي تخبط بيدها آّل شيء: وقوله

  
ه راآب الّتعاسيف    . رآب الشخص رأسه، إذا مضى على وجهه لغير قصدو: ترآب رأسها، في المصباح: وقوله ومن

  .وهو الذي ليس له مقصدٌُ معلوم
  

العين       . اسم فاعل من أعور لك الصيد، إذا أمكنك: والمعور ل للضرب، وهو ب ه موضع خل وأعور الفارس، إذا بدا في
  .المهملة

  
  .انتهى. عدائها فيرمونهاهي عشواء تبرز جنبًا مكشوفًا أل: أي: قال ابن األعرابي

  
ن      : وزيادة بن زيد ة ب ه هدب فيان، وقتل ي س شاعر إسالمي من بادية الحجاز، من بني عذرة، آان في أيام معاوية بن أب

  .خشرم العذرّي، وقتل به هدبة بسبب ذآرناه في ترجمة هدبة، وفي الشاهد الخمسين بعد السبعمائة
  

 وأنشد بعده، 

  سعمائةالشاهد الثاني عشر بعد الت

  الطويل 
  عقاب تنوفي ال عقاب القواعل  آأّن دثارًا حّلقت بـلـبـونـه

  
  .على أن فيه رّدًا على الزجاجي في منعه مجيء ال العاطفة بعد الفعل الماضي

  
نهم من    : اختلفوا في العطف بال بعد الماضي نحو قولك: قال الخفاف في شرح الجمل الزجاجية رو، فم قام زيد ال عم

  .ك، وهم جل النحويينأجاز ذل
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أن ال ال ينفي الماضي       ك ب ى ذل ومنهم من منع ذلك، وإليه ذهب أبو القاسم الزجاجي في معاني الحروف، واستدل عل

د ال   : بها، وإذا عطف بها بعده آانت نافية له في المعنى، فلذلك لم يجز العطف بها بعد الماضي، ألنك إذا قلت  ام زي ق
  .، وال عمرو، وهذا ال يجوز، فكذلك ما في معناهال قام زيد: عمرو، آأنك قلت

  
م  : ، يريد"فال صدق وال صلى : " والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه قد ينفي بها الماضي قليًال، نحو قوله تعالى ل

  .يصدق، ولم يصل
  

ى   ي المعن ه ف ة ل ن نافي األحرى أن تك ظ، ف ي اللف ا الماضي ف ي به از أن ينف إذا ج ن ا. ف ا ورد م د ومم ا بع لعطف به
  : الماضي قوله

  آأن دثارًا حلقت بلبونه البيت
  

  .انتهى. فعطف بها بعد حلقت، وهو ماض
  

  : والبيت من أبيات المريء القيس الكندي، وهي
 ولكن حديثًا ما حديث الرواحـل  دع عنك نهبًا صيح في حجراتـه

 عقاب تنوفي ال عقاب القواعـل  آأن دثارًا حلقـت بـلـبـونـه
  وأودى دثاٌر في الخطوب األوائل  لعـب بـاعـٌث بـذمة خـالـٍدت

 آمشي األتان حلئت بالمنـاهـل  وأعجبني مشي الحـزقة خـالـٍد
 فمن شاء فلينهض لها من مقاتل  أبت أجأ أن تسلم العام جـارهـا
 وأسرحها غبًا بأآـنـاف حـائل  تيبيت لبوني بـالـقـرية أمـنـًا

 وتمنع من رجال سعـٍد ونـائل  وحـمـاتـهـابنو ثعٍل جيرانها 
  دوين السماء في رؤوس المجادل  تالعب أوالد الوعول رباعـهـا

 وصـائل لها حبٌك آأنهـا مـن  مكلـلًة حـمـراء ذات أسـرٍة
  

  .وسببها أن امرأ القيس بعدان قتل أبوه، ذهب يستجير بالعرب، فبعض يقبله، وبعض يرده، فطمعت فيه العرب
  
ن حويص الطائي، وذهب       وف ه باعث ب ي أثناء ذلك نزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبهاني الطائي، فأغار علي

  .بإبله
  

ل  . أعطني صنائعك، ورواحلك حتى أطلب عليها مالك: فقال له جاره خالد ففعل امرؤ القيس، فانطوى عليها، ويقال ب
  .أغرتم على جاري يا بني جديلة: لحق بالقوم، فقال لهم

  
الوا ال: ق ار، ق ك بج و ل ا ه ي: واهللا م ي تحت م إال آالرواحل الت ي معك ل الت ذه اإلب ا ه ى واهللا م الوا. بل ذلك: فق و آ . ه

  : فأنزلوه، وذهبوا بها، فقال امرؤ القيس فيما هجاه به
  دع عنك نهبًا البيت

د  ا أن            : يقول لخال ي ذهبت به ه باعث، ولكن حدثني عن الرواحل الت ذي نهب ثًال     . تدع النهب ال ذا البيت صار م وه
  .يضرب لمن ذهب من ماله شيء، ثم ذهب بعده ما هو أجل منه

ة       : في عن، قال: أحدهما :وهذا البيت أورده ابن هشام في موضعين من المغني ى جانب في ثالث مًا بمعن أتي اس إنها ت
 : ، وذلك آقول امرئ القيسقاله األخفش. أن يكون مجرورها، وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد: مواضع، ثالثها

  دع عنك نهبًا البيت
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  .وذلك لئال يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل
  

  .انتهى. ومما يدل على أنها ليست هنا اسمًا أنها ال يصح حلول الجانب محلها. وقد تقدم الجواب عن هذا
  
  .عن نفسك: اف محذوف، أيتقدم الجواب في على بأنه متعلق بمحذوف، أو فيه مض: يريد

  
  .والموضع الثاني في أول الباب الخامس، أورده آاألول

  
ى حذف مضاف، أي    . الغنيمة وآل ما انتهب : والنهب ه    : وصيح . ذآر نهب  : وهو عل : مجهول صاح، وفي حجرات

  .نائب الفاعل
  

رة   : والحجرات، بفتح الحاء المهملة والجيم ة   : الحجرة و. جمع حجرة بسكون الجيم، آتمرات جمع تم ة، والجمل الناحي
  .صيح عليه في حجراته: صفة نهب، أي

  
  .خبره: وما استفهامية مبتدأ، وحديث. ولكن حدثني حديثًا: عامله محذوف، أي: وحديثًا

  
  .اترك ذآر الذي انتهبه باعث، وحدثني عن الرواحل التي أنت ذهبت بها: يقول

  
. اترك نهب المال، واشتغل بأمر النساء ذوات الرواحل  : أي: ولهوقد أخطأ ابن المال من جهة المعنى واإلعراب في ق

  .انتهى. زائدة، وحديث الرواحل بدل من حديثًا بدل معرفة من نكرة: وما
  

ي أسد            : إلخ، دثار... آأن دثارًا رحلقت : وقوله ف، من بن ن طري ن فقعس ب ار ب يس، وهو دث . هو راعي امرىء الق
  .ير في الجومن التحليق، وهو ارتفاع الط: وحلقت

  
اة   ل والش بن : واللبون بفتح الالم وضم الموحدة من اإلب ان، وهو اسم جنس مضاف         . ذات الل ا ألب ي له ل الت وأراد اإلب

  .فيعم فيكمون المراد األفراد
  

راد الشاعر، إذ يحتمل     : قلت: قال الدماميني ذا م وبتقدير أن يكون إضافة اسم الجنس تفيد العموم لم يتعين أن يكون ه
  .انتهى ؟يكون المراد بلبونة واحدة ال غير، وليس في اللفظ ما يدفعه، فأين الجزم بالعموم أن 
  

ى البيت   ون : وهذا إيراد منه على قول ابن هشام في المغني عل بن  : واللب وق ذات ل ذا ناشيء من عدم االطالع      . ن وه
  .طائر معروف: والعقاب بالضم. على منشأ الشعر

  
  .قية وضم النون وبعد الواو فاء فألف مقصورةوتنوفي بفتح المثناة والفو

  
  .تنوف بالوجهين من أوله وبال ألف في آخره: وروي أيضًا. ؟ينوفى بالمثناة التحتية من أوله : وروي أيضًا

  
ال   ل، وق ره القواع د ذآ تعجم عن ا اس م م ي معج ري ف د البك و عبي ذا ضبطه أب وفي، أي: هك ال : تن ل مشرف، وق جب

  .د طيئهو موضع ببال: األصمعي
  

اء   : عقبة مشهورة، سميت بالنوف، وهو ما عال من األرض، وامرأة نياف، أي: وقال ابن جني واو ي . طويلة، قلبت ال
  .انتهى. أجبل من سلمى في بالد طيئ: والقواعل بفتح القاف وآسر العين المهملة على لفظ الجمع

  
ي      . جبلموضع في : القواعل: وفي معجم البلدان لياقوت، قال ابن الكلبي ا يل يس مم ل امرئ الق وآان قد أغير على إب

  .هو موضع، وهو جبل عال: وقالوا. تنوفًا: وروى أبو عبيد. تنوف
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  .انتهى. القواعل جبل دون تنوفي: القواعل واحدتها قاعلة، وهي جبال صغار وقيل: وقال األصمعي

  
  .جبال صغار: والقواعل. الجبل ع: تنوفي بفتح المثناة الفوقية: وفي شرح أبيات المغني للسيوطي

  
  .وأنشد البيت. وفي أمالي ثعلب القوعلة والقيعلة، والجمع قواعل

  
ل . أخبث العقبان ما أوى في الجبال المشرفة: قال ابن الكلبي ة، أي     : أراد. وهذا مث ه ذاهب ارًا ذهبت بلون أن دث ة : آ . آف

  .انتهى. أنه أغير عليه من قبل تنوفى: وأراد
  

  .وآذا قال العيني
  

ة مشرفة قرب القواعل    : وتنوفاء آجلوالء: وقضية صاحب القاموس أنه بالمد، ألنه قال ال . ثني ة،   : ويق اء بالتحتي ينوف
  .انتهى. موضع بجبلي طيئ: وينوفى أو تنوفى أو تنوف: وقال فيها. فيكون محله ن و ف

  
  .ولم يضبطه أحد بالمد، وإنما هو شيئ قاله ابن جني بحثًا آما يأتي

  
ذآرها       وتنوفي م  م ي ه ل يبويه بأن ى س ي استدرآت عل ة وخمسون      . ن األوزان الت ه ثماني ي استدرآت علي واألوزان الت

  .وزنًا، على ما ذآرها ابن جني في الخصائص، وأجاب عنها واحدًا بعد واحد
  
ال ا روا : ق ا، وإنم ي لفظه ع ف ا، واالختالف الواق ا ضعف روايته ر أحواله ا، وأآث ي أمره وفى فمختلف ف ا تن ا وأم ه

  : السكري، وأسندها إلى امرئ القيس في قوله
  عقاب تنوفى ال عقاب القواعل

  
  : والذي رويته عن أحمد بن يحيى

  عقاب تنوٍف ال عقاب القواعل
  

يباني       . هي ثنية طي : وقال أبو حاتم. آآام حولها: القواعل: وقال و عمرو الش ي، وأب ن األعراب ا اب ذا رواه ة  . آ ورواي
  .تنوفي: أبي عبيدة

  
ه             ا، ومن ذلك لعلوه اع، وسميت ب وف، وهو االرتف ل هي تفعل من الن وًال ب ى   : وأنا أرى أن تنوف ليست فع اف عل أن

  .وتنوف في أنه علم على تفعل بمنزلة يشكر ويعصر. الشيء، إذا ارتفع عليه، والنيف في العدد من هذا
  

ي بكر         اب أصول أب ه من آت رأ علي ذا الموضع يق ي، وه ي عل رة ألب وفى مقصورة من    : وقلت م يجوز أن يكون تن
  .تنوفاء، بمنزلة بروآاء، فسمع ذلك وعرف صحته

  
 الطويل : وآذلك القول عندي في مسولي في بيت المرار

  بحيث مسولى أو بوجرة ظالع  فأصبحت مهمومًا آأن مطيتي
  

وفى، وال بم  : ينبغي، تكون مقصورة من مسوالء بمنزلة جلوالء، فإن قلت ا     فإنا لم نسمع بتن و آان دودين، ول سولى مم
  .أو أحدهما ممدودًا لخرج ذلك إلى االستعمال

  
ذين الموضعين         : قيل اءا في ه ا ج ذين االسمين، وأنم تعمالهما مقصورين      . ولم يكثر أيضًا استعمال ه ر اس و آث ل ل ب

اً    اه تنوف مفتوح رى، وتكون     لصح ما أوردته، فإنه يجوز أن يكون ألف تنوفى إشباعًا للفتحة، ال سيما وقد روين ا ت م
  .هذه األلف ملحقة مع اإلشباع إلقامة الوزن
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  الكامل : أال تراها معادلة لياء مفاعيلن، آما أن األلف في قوله

  ينباع من ذفرى غضوب جسرٍة
  

  .إنما هو إشباع للفتحة طلبًا إلقامة الوزن
  

  .زلينبع من ذفرى لصح الوزن، إال أن فيه زحافًا هو الخ: أال ترى أنه لو قال
  

ائز         : آما أنه لو قال ه ج ذي مثل ة الزحاف ال ا هو مخاف . تنوف لكان الجزء مقبوضًا، فاإلشباع في الموضعين إذن إنم
  .انتهى آالمه

  
  : هذا وقد روي أيضًا

  عقاب مالٍع ال عقاب القواعل
  

  .هي المفازة التي ال نبات بها: والمالع، بفتح الميم وبالعين المهملة، قال صاحب الصحاح
  

الهم دة: ومن أمث و عبي ال أب اب مالع، ق ه عق ولهم: أودت ب بيه بق و ش ع، وه د والجم ي الواح ك ف ال ذل ه : يق طارت ب
  .العنقاء، وحلقت به عنقاء مغرب

  
ع       : المالع آسحاب : وفي القاموس د يمن ا، وآقطام وسحاب، وق ات به ازة ال نب اب في     . المف ا عق وأرض أضيفت إليه

يته       أودت به عقاب مالع، أو : قولهم ي تصيد الجرذان، فارس : مالٌع من نعت العقاب، أو عقاب مالع هي العقيب الت
  .انتهى. موش خوار

  
  : سريع، وأنشد: وعقاب مالع. السرعة: الملع: وقال ابن دريد

  عقاب مالٍع ال عقاب القواعل
  
ان أسرع النقضاضها      : قل ل آ ول . وتفسير هذا البيت أن العقاب آلما علت في الجب ذا ع : يق الي    ه اب مالع، إذا الع ق

  .انتهى. يهوي من علوه، وليست بعقاب القواعل، وهي الجبال الصغار
  

ره  . اسم هضبة : مالع: أبصر من عقاب مالع، قال محمد بن حبيب: وقال حمزة األصفهاني في أمثاله ال غي اسم  : وق
  .مالع: الصحراء، ويقال لألرض المستوية الواسعة

  
  : قال الشاعر

  بلبونه البيت آأن دثارًا حلقت
  

من عقاب مالع باإلضافة ومالع : أبصر من عقاب مالع، بالوصف، ويروى: وقال الزمخشري في مستقصى األمثال
  .الصحراء، وعقابها أبصر من عقاب الجبل: آقطام

  
  : قال امرؤ القيس

  آأن دثارًا حلقت البيت

ل: والقواعل ال، وقي و السر: رؤوس الجب ع ه ن المل ا م ه. عةمالع صفة له ت، لقول ي البي ه ف يس بوج اب : ول ال عق
  .القواعل
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عر، وال        ي الش ائغ صرفه ف ر المنصرف س ت، ألن غي ي البي ون ف ذا تن ى ه ر منصرفة، وعل ون غي وز أن تك ويج
ى               ا تعرف من الجو أنث اب أنه ى سالمة الجزء مع الصرف وبصر العق يستحسن إيثار منع الصرف مع القبض عل

  .ألن الذآر يلتوي على عنقها فيقتلهااألرانب من ذآرها فتخطفها، 

  .انتهى . هو أصح بصرًا من العقاب، وأيقظ عينًا من الغراب، وأصدق حسًا من األعراب : ومدح أعرابي رجًال، فقال
ه د  : وقول ة خال ي الحذق ي مش و    ... وأعجبن اف، وه ديد الق ة وتش زاي المعجم ة وال اء المهمل ة، بضم الح خ، الحزق إل

  .عطف بيان له: وخالٍد بالجر القصير العظيم البطن،

ال  : وقال العيني ٍب، ويق ه          . ضرب من المشي   : الحزقة لق ًا رفع ه لقب ه ضربًا من المشي نصبه، ومن جعل . فمن جعل
  .انتهى

  .ولم أفهم معناه، على أن الحزقة لم أره بمعنى المشي

الهمزٍ    ة ب اء تحلئ ا ع . وحلئت بالبناء للمفعول، من حلئت اإلبل عن الم ه إذا طردته رده  . ن ا أن ت ان . ومنعته ى  : واألت أنث
  .الحمار شبهه بها تحقيرًا له

  .آذا في المصابح. المورد، وهو عين ماء ترده اإلبل: جمع منهل آجعفر: والمناهل

  .وجاء في الشعر غير مهموز. جبل: إلخ، أجأ بالهمز... أبت أجأ : وقوله

 الرجز: قال العجاج

  لوى أو ذي حسًا أو يأججاأو بال  فإن تصير ليلى بسلمى أو أجـا
  

 الطويل : وقال آخر
  هضاب أجًا أرآانه لم تقصف  إلى نضٍد من عبد شمٍس آأنهم

  
  .انتهى. وآذا هنا للضرورة. أجأ أحد جبلي طيئ، وهو مؤنث، ومن العرب من ال يهمزه: ومن العجائب قول العيني

  
  .وال يخفى أنه ال يتزن البيت إال بالهمز

  
وزن أجعي       : عجم البلدانقال ياقوت في م ٌي ب ه أجئ م   . أجأ بوزن فعأل بالتحريك مهموز مقصور، والنسبة إلي وهو عل

  .مرتجل السم رجل سمي به الجبل
  

  .أجأ الرجل، إذا فر: ويجوز أن يكون منقوًال، ومعناه الفرار، آما حكى بن األعرابي
  

ة،       جبالن عن يسار سميراء، وقد رأيتهما، : أجأ وسلمى: قال الزمخشري ى مك ل عن يسار القاصد إل شاهقان، ولم يق
  .أو المنصرف عنها

  
د السكوني و عبي ال أب أ: وق ام : أج ة الش ات من ناحي ى القري أ وإل ى أقصى أج ٍد إل ي في و غرب ي طيء، وه د جبل   .أح

وبني وبين المدينة والجبلين على غير الجادة ثالث مراحل، وبين الجبلين وتيماء جبال، ومنها دبر، وعرنان، وغسل، 
  .آل جبلين يوم، وبين الجبلين وفدك ليلة، وبينهما وبين خيبر خمس ليال

  
  .ذآر العلماء بأخبار العرب أن أجأ سمي باسم رجل، وسلمى سمي باسم امرأة

  
ا    : وآان من خبرهما أن رجًال من العماليق، يقال له ال له ه، يق ان   : أجأ بن عبد الحي، عشق امرأة من قوم سلمى، وآ
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م  : ال لهالها حاضنة يق دك،    : العوجاء، فكانا يجتمعان في منزلها حتى نذر بهما إخوة سلمى، وه يم، والمضل، وف الغم
  .وفائد، والحدثان، وزوجها

  
لمى،    ل المسمى س ى الجب لمى عل وا س ا، فلحق ا وأخوته بعهم زوجه اء، وت أ والعوج ت هي أوج لمى، وهرب ت س فخاف

  .فقتلوها هناك، فسمي الجبل باسمها
  

وه       ولحقوا العو أ، فقتل ل المسمى بأج أ في الجب جاء على هضبة بين الجبلين فقتلوها هناك، فسمي المكان بها، لحقوا أج
  .فيه، فسمي به، وأنفوا ان يرجع إلى قومهم، فصار آل واحد إلى مكان، فأقام به، فسمي ذلك المكان باسمه

  
ره ا  : قال عبيد اهللا ياقوت ذ ذآ ه        وهذا أحد ما استدللنا به على بطالن م ر منصرفة، ألن ة غي أ مؤنث ون من أن أج لنحوي

  : وآان غاية ما التزموا به قول امرئ القيس. جبل مذآر، سمي باسم رجل، وهو مذآر
  البيت ..................  أبت أجأ أن تسلم العـام

  
  .وهذا ال حجة لهم فيه، ألن الحبل نفسه ال يسلم أحدًا وال يسلم، إنما يمنع من فيه من الرجال

  
  .أبت قبائل أجأ، أو سكان أجأ، وما أشبهه، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه: فالمراد

  
  : يدل على ذلك عجز البيت، وهو قوله

  فمن شاء فلينهض لها من مقاتل
  

ا نحوٌي من أصدقائنا، وأر    . والجبل نفسه ال يقاتل، والمقاتلة مفاعلة، وال تكون من واحد اد ووقف على هذا من آالمن
ال    : االحتجاج واالنتصار لقولهم، فكان غاية ما قاله راه، ق أبت  : أن المعاملة في التذآير والتأنيث مع الظاهر، وأنت ت

ول     : فقلت له. أجأ فالتأنيث لهذا الظاهر، وال يجوز أن يكون للقبائل المحذوفة ى ق رى إل هذا خالف آالم العرب، أال ت
  الكامل : حسان

  بردى يصفق بالرحيق السلسل  هميسقون من ورد البريص علي

د    ه يري م          : لم يرو أحد قط يصفق إال بالياء آخر الحروف، ألن اء، ول ى المحذوف وهو الم رده إل ردى، ف اء ب يصفق م
  .يرده إلى الظاهر وهو بردى 

ال  ه مؤنث قط         : ولو آان األمر على ما ذآرت لق ى زنت م يجئ عل ث، ل ردى مؤن ى     . تصفق، ألن ب رد عل د جاء ال وق
  " .وآم من قريٍة أهلكناها فجاءها بأسنا بياتًا أو هم قائلون: " حذوف تارة، وعلى الظاهر أخرى، في قوله عز وجلالم

ال      : أال تراه قال م ق ة، ث ى الظاهر، وهو القري ا وهو محذوف       : فجاءها، فرد عل ى أهله رد عل ائلون، ف م ق د  . أو ه وبع
أراد البقعة، فيصير من باب التحكم، ألنه تأويله بالمذآر ضروري،  إنه: فليس ها هنا ما يتأول به التأنيث، إال أن يقال

  .ألنه جبل، والجبل مذآر، وإنما سمي باسم رجل بإجماع 

ة . إنه جبل، ولم يقل بقعة: ولو سألت آل أعرابي عن أجأ لم يقل إال ى     . وال مستند للقائل بتأنيثه البت إنني إل ذا ف ومع ه
ا ينصرف في         هذه الغاية لم أقف للعرب على شعر  رك صرف م تعمالهم لت رة اس جاء فيه أجأ غير منصرف، مع آث

  .الشعر

أجأ موضع، وهو أجد : ثم إني وقفت بعد ما سطرته على جامع شعر امرئ القيس وقد نص على ما قلته، وهو أنه قال
ى نسخة   . أهل القرية: ، يريد"واسئل القرية : " وإنما أراد أهل أجأ آقول اهللا. جبلي طيء، واآلخر سلمى ثم وقفت عل

 :أخرى فيها 

  أرى أجأ لم يسلم العام جاره
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  .انتهى آالم ياقوت . المعنى أصحاب الجبل لن يسلموا جارهم: قال
  

ه لمه، أي: وقول ن أس لم م ه: أن تس ا. خذل ار هن ل: والج تجير والنزي ام بنصرته،  . المس راء للقي ه، وإغ ذا حث من وه
  .بيان لمن شاء : ومن مقاتل. وتخليص ما ذهب من إبله

  
  .إلخ، هذا تصوير لما إليه تؤول حال إبله بعد إعانتهم له ... تبيت لبوني : وقوله

  
ة  : وأمن . والُقرّية على لفظ مصغر القرية، وهو موضع ان        . جمع آمن يم، وإن آ زة وتشديد الم ان بضم الهم ذا إن آ ه

  .إنا أمنا عليها : بوزن اسم الفاعل فالمعنى
  

ه سرحتها تسريحاً   . جعلتها ترعى: بل، من باب نفع، أيوأسرحها من سرحت اإل ال . ومثل ل سرحًا    : ويق سرحت اإلب
  .وسروحًا، إذا رعت بنفسها، يتعدى وال يتعدى 

  
  .اسم جبل: وحائل، بالحاء المهملة والهمزة. الّنواحي: واألآناف. يومًا بعد يوم: وغبًا

  
ه تح الع  : وقول ة وف ل، بضم المثلث ا، ثع ل جيرانه و ثع ةبن ئ: ين المهمل ن طي ّي م دة. ح النون الموح ل ب وروي . وناب
  .حيان من طيئ: ونابل وسعد. بالهمزة

  
ع : تالعب أوالد الوعول: وقوله : و الوعل . مفعول، و رباعها فاعل، وهو جمع ربع بضم ففتح، وهو ما نتج في الربي

  .تيس الجبل
  

ن  ا لألم ول، وترعى معه ه تالعب أوالد الوع د أن أوالد إبل ل .يري ه: و المعاق ال، وروي بدل الجيم، : الجب ادل ب المج
  .قاله العيني. الواحد مجدل، وهو القصر، و أراد بها الجبال

  
: الّطرق، جمع سرار بالكسر، و الحبك، بضمتين: و األسّرة. هذه المعاقل والجبال مكّللة بالصخور: مكّللة، أي: وقوله

  .الغزل فيه خطوطجمع وصيلة، وهو ثوب أمعر : و الوصائل. الطرائق
  

اب حمر   : و الوسائل. الطرائق، وآذلك الحبك: و األسّرة. مغطاة: و مكّللة. الجبال العالية: المجادل: وقال السيوطي ثي
  .مخّططة

  
  .وترجمة امرئ القيس تقّدمت في الشاهد التاسع واألربعين من أوائل الكتاب

  
 الرمل : وأنشد بعده

  إّنما يجزي الفتى ليس الجمل
  
  : عجز، وصدره هو

  فإذا أقرضت قرضًا فاجزه
  

اً  : والظاهر أنها على أصلها، أي. ليس فيه عاطفة: على أن بعضهم قال داديين،   . ليس الجمل جازي واألول مذهب البغ
ا     : آما تقول: احتّجوا بهذا البيت على أّن ليس عاطفة، قالوا يس، آم د بل ى زي قام زيد ليس عمرو، فعمرو معطوف عل

  .فليس محمولة على ال في العطف. زيد ال عمروقام : تقول
  

  .وحكاه ابن عصفور عن البغداديين. وحكى الّنحاس وابن بابشاذ هذا المذهب عن الكوفيين: قال أبو حيان
  

  .ال نجيزه إّال مع الباء: مررت بزيد ليس عمرو، قال الكسائي: قال أبو العباس ثعلب في أماليه
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ه، أل  ه أن يقول راء ال يلزم ول والف ائي، يق افض     : ّن الكس ذف الخ م يح اء الخفض ل وب، وإذا ج ذوف مطل اني مح الث

  .إذا حسنت ليس موضع ال جاز: والفراء، يقول. والفعل
  

  : وأنشد
  إنما يجزي الفتى ليس الجمل

  
يبويه ال س ول: ق ل يجزي: يق يس الجم تراح. ل ذوفًا واس ًال مح ه فع اس. فجعل و العب ال أب ول : ق ا ينبغي أن نق وأول م

  .انتهى آالمه. لم حذفت الثاني، وطلبته: للكسائي
  

ألول، وتختّص باإلسم     : قال صاحب اللباب. وال عندهم مخصوصة بعطف االسم آما مّثل ا وجب ل د  . وال لتنفي م وق
  : جعل ليس مرادفًا لها في قوله

  إنما يجزي الفتى ليس الجمل
  

  .انتهى. والصحيح أنه على أصله
  

ر محذوف،      : األول: بأحد شيئين وبقاؤها على أصلها يكون ما أجاب به الشارح المحقق، من أّن الجمل اسمها، والخب
  الكامل : والعرب قد تحذف خبر ليس في الشعر، آقوله. ليس الجمل جازيًا، أو ليس الجمل يجزي: أي

  يبغي جوارك حين ليس مجير  لهفى عليك للهفٍة من خـائٍف
  

  .ليس مجير في الدنيا: فاق، وال يتصّور العطف فيها، وخبرها محذوف، أيفليس في هذا البيت ليست عاطفة بات
  

يس الجازي   : أن يكون الجمل خبر ليس، وسكن للقافية، واسمها ضمير اسم الفاعل المفهوم من يجزي، أي  : والثاني ل
  .آذا في شرح اللباب للفالي. الجمل

  
  .اهد الرابع واألربعين بعد السبعمائةوهذا البيت من قصيدة للبيد، وقد شرحنا منها جملًة في الش

  حروف التنبيه

  الوافر : أنشد فيها
  أال رجًال جزاه اهللا خيرًا

  
  .على أّن أال قد تجيء عند الخليل حرف تحضيض

  
  : وسألت الخليل رحمه اهللا عن قوله: قال سيبويه

 يدّل على محّصلٍة تبيت  أال رجًال جزاه اهللا خيرًا
  

ول الرجل     فزعم أنه ليس على الت ة ق ه بمنزل ي، ولكن ال      : مّن ه ق ك، آأن رًا من ذل ّال خي ي رجًال جزاه اهللا    : فه أال ترونن
  .وأما يونس فزعم أنه نّون مضطّرًا. خيرًا

  
  .انتهى

  
دير     : قال األعلم ل، وجعل أال حرف تحضيض، والتق أال : الشاهد فيه نصب رجل وتنوينه، ألنه حمل على إضمار فع

  .ترونني رجًال
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و جعل وين  ول ر تن دها بغي ا بع ي لنصب م ي للتمّن ا أال الت يبويه . ه ل وس دير الخلي ذا تق ه منصوب  . ه رى أن ونس ي وي
  .ونّون ضرورة. بالتمني

  
ه  دها       . واألول أولى ألنه ال ضرورة في ا يحسن إضمار الفعل بع لة . وحروف التحضيض مم ي   : والمحّص رأة الت االم

  .ا للمبيتتحّصل الذهب من تراب المعدن، وتخّلصه منه طلبه
  

 : وفي البيت تضمين، ألّن خبر تبيت في بيت بعده، وهو
  وأعطيها اإلتاوة إن رضيت  ترّجل لّمتي وتقـّم بـيتـي

  
  .وتقدم شرحه في الشاهد الثالث والستين بعد المائة

  
  البسيط : وأنشد بعده

  فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك  تعّلمن ها لعمر اهللا ذا قسـمـًا
  

  .فصل آثيرًا بين ها التنبيه، وبين اسم اإلشارة بجملة القسمعلى أنه ي
  

اك    ال هن رًا،          : وهذا خالف ما تقّدم منه في باب اسم اإلشارة، ق ه آثي ا وأخوات ه عن اسم اإلشارة بأن ا التنبي ويفصل ه
  : هأنذا، وبغيرها قليل، وذلك إّما قسم، آقوله: نحو

  تعّلمن ها لعمر اهللا ذا قسمًا
  

  البسيط : آقوله أو غير قسم،
  ها إّن تا عذرٌة

  
  الطويل : ونحو

  هذا لها ها و ذا ليا: فقلت لهم
  

  .انتهى
  

  .وتقّدم هناك في الشاهد الثاني عشر بعد األربعمائة نقل آالم سيبويه عند هذا البيت، وليس فيه ما يدل على آثرة وقلة
ا أقسم    : لعمر اهللا، والمعنى: حال بينهما بقوله الشاهد فيه تقديم ها التي للتنبيه على ذا، وقد: قال األعلم ذا م لعمر اهللا ه

  .به
  

ال        ه ق اه أقسم، فكأن ه معن ه، ألن ا قبل ل هو     . أقسم لعمر اهللا قسماُ   : ونصب قسمًا على المصدر المؤّآد لم د الخلي ذا عن ف
  .ذا ما أقسم بهه: وعند غيره المعنى. واهللا األمر هذا، فحذف األمر وقّدم ها: المحلوف عليه، فكأنه قال

  
  .وتعّلم بمعنى اعلم، ال يستعمل إّال في األمر

  
ه ذرعك، أي: وقول در ب ّدر لخطوك: فاق ّذرع. ق در الخطو: و ال ى. ق ل، والمعن ذا مث ي: وه ق مّن ا ال تطي ف م . ال تكّل

ك،   ال تدخل نفسك: والمعنى. الّدخول في األمر: واالنسالك. وانظر أين تنسلك: يتوّعده بذلك، وآذلك قوله فيما ال يعني
  .وال يجدي عليك

  
  : وأنشد بعده

  ها إّن تا عذرٌة
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  .على أّن الفصل بين ها وبين تا بإّن، وهي غير قسم، وغير ضمير مرفوع منفصل، قليل
  

  : وهو قطعة من بيت، وهو
 البلـد فإّن صاحبها قد تاه في  ها إّن تا عذرٌة إن لم تكن نفعت

  
  .ا ذآره قبله في القصيدة، من يمينه على أنه لم يأت بشيء يكرههاسم إشارة بمعنى هذه، لم: وتا
  
خ، صاحبها، أي  ... إن لم تكن  : وقوله. وهي بكسر العين اسم للعذر بضمها. خبرها: مبتدأ، و عذرة: وتا صاحب  : إل

دة ا       : يريد. العذرة، ويعني به نفسه ي أضّل في البل ى إّن ّل حت إّن أخت ا،    إن لم تقبل عذري، وترض عّني، ف ا فيه ي أن لت
  .لعظم الخوف الذي حصل من وعيدك

  
  .وتقّدم الكالم عليه في الشاهد الثالث عشر بعد األربعمائة

  
  : وأنشد بعده

  فقلت لهم هذا لها ها وذا ليا
  

  .لما تقّدم قبله
  

  : وهذا عجز، وصدره
  ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا

  
  .عمائةوتقدم شرحه في الشاهد الرابع عشر بعد األرب

  
  : وأنشد بعده

  يا رّبتما غارٍة
  

  السريع : هو قطعة من بيت، وهو
  شعواء آالّلذعة بالميسم  ماوّي يا رّبتما غـارٍة

  
  .على أن يا فيه عند ابن مالك للتنبيه، لدخولها على ما يفيد التقليل، وهو رب

  
  .تخار والتمدح، آما يأتي بيانهوفيه نظر، ألن رب في البيت للتكثير ال للتقليل، ألنه في مقام االف

  
ا     : وما نقل عن ابن مالك هنا قاله في باب تميم الكالم على آلمات مفتقرٍة إلى ذلك، من التنسهيل، قال ي ي ا يل ر م وأآث

  .نداء، أو أمر، أو تمن، أو تقليل
  

ه : قال شارحه المردي ٌه للمخاطب   يعني بالنداء المنادي، وأطلق المصنف على التي للنداء أنها حرف تنبي ا تنبي . ، ألنه
ه   ا    . وقد أشار إليه سيبويه، وآالمه هنا يدل على أنها ذا وليها فعل أمر ال تكون للنداء، بل لمجرد التنبي وهو خالف م

  البسيط : وقد تدخل على الدعاء، آقوله. قدمه في باب النداء
  والصالحين على سمعنا من جار  يا لعنة اهللا واألقـوام آـلـهـم

  
 البسيط : حبذا، آقولهوعلى 

  يا حبذا جبل الراين من جبٍل
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  .انتهى
  

ذا  . وقد يحذف المنادى قبل األمر والدعاء فتلزم يا: وآالمه في باب النداء أجود، قال فيه وإن وليها ليت أو رب أو حب
  .انتهى. فهي للتنبيه ال للنداء

  
  .رةفيا إنما تكون عنده حرف تنبيه، إذا وليها أحد الثالثة األخي

  
ًا إذ يخرجك قومك      : " وقد شرح آالمه هذا في التوضيح شرحًا شافيًا، قال عند قول ورقة بن نوفل ي أآون حي يا ليتن

ًا،    : يظن أآثر الناس أن يا التي تليها ليت حرف نداء، والمنادى محذوف، فتقدير قول ورقة":  ي آنت حي يا محمد ليتن
  .قوم ليتنييا : يا ليتني آنت معهم: وتقدير قوله تعالى

  
ريم    ول م وهذا الرأي عندي ضعيف، ألن قائل ياليتني د يكون وحده، فال يكون معهة منادى ال ثابت وال محذوف، آق

  ".يا ليتني مت قبل هذا : " عليها السالم
  

ه،                ه ثبوت تعمًال في ه مس ه حذف ذي ادعي في ان الموضع ال ه إذا آ ى بدون ه مع صحة المعن وألن الشيء إنما يجوز حذف
أمور     آحذ د اسم الم ى توآي ف المنادى قبل أمر أو دعاء، فإنه يجوز حذفه لكثرة ثبوته، فإن اآلمر والداعي يحتاجان إل

  .والمدعو، بتقديمه على األمر والدعاء
  

  .فحسن حذفه لذلك. واستعمل ذلك آثيرًا حتى صار موضعه منبهًا عليه إذا حذف
  

ي   " و " الجنة يا آدم اسكن أنت وزوجك : " فمن ثبوته قبل األمر روا نعمت ي آدم خذوا    " و " يا بني إسرائيل اذآ ا بن ي
م الصالة    " ، و "يا يحيى خذ الكتاب " ، و "يا إبراهيم أعرض عن هذا " ، و "زينتكم  ي أق ي    " ، و "يا بن ا النب ا أيه ي
  ".اتق اهللا 

  
  ".يا مالك ليقض علينا ربك" و  ،"يا أبانا استغفر لنا " ، و "يا موسى ادع لنا ربك :" ومن ثبوته قبل الدعاء 

  
ادى    . أال يا هؤالء اسجدوا : ، أراد"أال يا اسجدوا : " ومن حذف المنادى المأمور في قراءة الكسائي فحسن حذف المن

ه في محل ادعاء الحذف         اد ثبوت دعاء اعتي اً         . قبل األمر وال ا ثابت م تستعمله العرب قبله ادى ل إن المن . بخالف ليت ف
ل        فادعاء حذفه باطل ة قب ا الواقع ل ي ا، ومث ل أال وه ه، مث ، لخلوه من دليل، فيتعين آون ال التي تقع قبلها لمجرد التنبي

  : ليت في تجردها للتنبيه الواقعة قبل حبذا، في قول الشاعر
  وحبذا ساآن الريان من آانا  يا حبذا جبل الريان من جبٍل

  
  الرجز : وقبل رب في قول الراجز

  إال ذارع العيس أو آف اليدا  وسـدايا رب ساٍر بات ما ت
  

  .انتهى آالمه باختصار
  

دة، وغارة   . ماوي يا ربتما غارة منادى مرخم ماوية، اسم امرأة: وقوله ا زائ والشعراء  . مجروة بربت  : وما في ربتم
  .الغارة المنتشرة: بالعين المهملة

  
وجواب  . ما يوسم به البعير بالنار: والميسم. أحرقته: مصدر لذعته النار، أي: واللذعة بالذال المعجمة والعين المهملة

  السريع : رب في البيت الذي بعده، وهو
  أجرد آالقدح من الساسم  ناهبتها الغنم على طـيٍع

ه  : أي اد لراآب ع منق رس طي ى ف ة عل ارة الغنيم ت بالغ ر. نهب دح، بالكس راش: والق ل أن ي هم ب م. الس خشب : والساس
  .افتخار ال يليق به القلةوهذا آما ترى . اآلبنوس
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  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الستين بعد السبعمائة

  حروف اإليجاب

  أنشد فيها، 

  الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة

  الوافر 
 وإيانا فذاك بنـا تـدانـي  أليس الليل يجمع أم عمرٍو
  ويعلوها النهار آما عالني  نعم وترى الهالل آما أراه

م،      : نا لتصديق الخبر المثبت المؤول به االستفهام مع النفي، فكأنه قيل على أن نعم ا نع ل يجمع أم عمرو وإيان إن اللي
دير، أي        افي تكون لمحض التق ى الن زة إذا دخلت عل ه، وهي في         : فإن الهم أمٍر يعرف ر ب ى أن يق حمل المخاطب عل

  .وإنكار النفي إثبات. الحقيقة لإلنكار

داخل     ومراد الشارح المحقق بهذ تفهام ال د االس م بع ا التوجيه والشاهد، الرد على ابن الطرواة، في زعمه أن مجيء نع
على النافي لحن، والواجب مجيء بلى، فإنه قد لحن سيبويه بمثله في باب ما يجري عليه صفة ما آان من سببه، قال 

  .لمنونمررت برجل مخالط بدنه داء، ففرق بينه، وبين ا: وإن زعم زاعم أنه يقول: فيه

ه   ل ل ى        : قي وين معن قاط التن وين سواء، إذا أردت بإس ر التن التنوين وغي ألول ف د علمت أن الصفة إذا آانت ل ألست ق
ول : التنوين، نحو قولك : مررت برجل مالزم أباك، ومررت برجل مالزم أبيك أو مالزمك، فإنه ال يجد بّدًا من أن يق

ان لشيء من     : قال ذلك قلتفإذا  .نعم، وإّال خالف جميع العرب والنحويين ًا، وآ أفلست تجعل هذا العمل إذا آان منون
  .انتهى آالمه. نعم: سبب األول، أو التبس به بمنزلته إذا آان لألول، فإنه قائل

يبويه      الم س ل آ د أن نق ه بع ي تذآرت ان ف و حي ال أب ذين      : ق ي ه م ف تعماله نع ي اس يبويه ف راوة س ن الّط ن اب د لّح ق
  .ما هو موضع بلى ال موضع نعمإّن: الموضعين، وقال

ن     روون عن اب وهو آما قال في أآثر ما يوجد من آالم النحاة، وهو ال شّك أآثر في االستعمال، وعلى ذلك جاء ما ي
  .ولكن قد يوجد مع ذلك خالفه. نعم، لكفروا: إنهم لو قالوا" ألست برّبكم : " عّباس، من قوله في قول اهللا تعالى

 : قال الشاعر

  ّليل يجمع أّم عمٍرو البيتينأليس ال

ول  يس بجواب،       : ويفتقر آالم ابن عباس مع وجود قول هذا القائل إلى فضل نظر، وهو أن يق ول الشاعر ل م في ق نع
  .ألن الجواب بنعم إذا جاء بعد االستفهام إنما يكون تصديقًا لما بعد ألف االستفهام

الوا في جواب        ولم يرد الشاعر أن يصّدق أنه ال يجمعه الليل مع أّم و آدٍم إذا ق ذلك يكون بن رو، فل رّبكم  : عم : ألست ب
ه ال            ر في االستعمال، ولكن ي، وهو األآث تفهام من النف د ألف االس نعم، آّفارًا، ألن الجواب بنعم يكون تصديقًا لما بع

ر   نعم، ال على الجواب، ولكن على التصديق، ألن االستفهام في ألست برّب: يمتنع مع ذلك أن يقولوا ر، والتقري كم تقري
  .خبر موجب

وإذا آان األمر آذلك . فإذا آان التقرير خبرًا معناه اإليجاب، جاز أن يأتي نعم، آما يأتي بعد الخبر الموجب للتصديق
إن             ى واحد، ف ى معًن واردا عل م يت ا ل ه، ألنهم ا قال اس فيم ن عب لم يكن في إجازة نعم في اآلية، وفي الشعر مخالفة الب
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إنما منعه على أّن نعم جواب، وإذا آان جوابًا إنما يكون تصديقًا لما بعد ألف االستفهام، والذي أجازه إنما  الذي منعه،
  .أجازه على أن تكون نعم غير جواب

ك      ا في قول ال   : وإتمام نعم فيه على وجه التصديق، آم م، لمن ق د  : نع ام زي ه  . ق رادي في    . انتهى آالم واختصره الم
  .الجنى الداني

  .ق الشارح المحقق وأبو حيان في هذا التوجيهفقد اتف

م        ال له د ق ّلم وق ه وس ي صّلى اهللا علي م    : وقد جاء في الحديث مثل ذلك الشعر، وهو قول األنصار للنب رون له تم ت ألس
  .نعم: قالوا ؟ذلك 

ل  ان  : وبينوهذا التوجيه نسبه ابن هشام في بحث نعم من المغني إلى جماعة من المتقدمين والمتأخرين، منهم الش إذا آ
األآثر أن يجاب      ر، ف ه التقري قبل النفي استفهام، فإن آان على حقيقته فجوابه آجواب النفي المجرد، وإن آان مرادًا ب

  .بما يجاب به النفي، رعيًا للفظه

ٍد، وال              ده دخول أح ه ال يجوز بع رى أن اه، أال ت ًا لمعن ه اإليجاب، رعي ا يجاب ب  ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بم
  .أليس أحد في الدار، وال أليس في الدار إال زيد: االستثناء المفرغ ؛ ال يقال

تفهام     : وعلى ذلك جاء قول األنصار، وقول الشاعر زة االس رون بهم د النفي المق ام   . نعم، بع ن هش ال اب ذا   : ق ى ه وعل
  .جرى آالم سيبويه، والمخطئ مخطئ

ره         أجروا النفي مع التقرير مجرى الن : وقال في بحث بلي اس وغي ن عب ال اب ذلك ق ى، ول و  : في المجرد في رده ببل ل
  .ووجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب. قالوا نعم لكفروا

: وقال آخرون. لم تلزمه. نعم: ولو قال. بلى، لزمته: فقال. أليس لي عندك ألف: لو قال: ولذلك قال جماعة من الفقهاء
  .لعرف ال اللغةوجروا في ذلك على مقتضى ا. تلزمه فيهما

  .ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في اآلية، مستمسكين بأن االستفهام التقريري خبر موجب

وأذا . ، ألنها ال تقع بعد اإليجاب "أفال تبصرون أم أنا خير : " ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى
  .انتهى. صديق لهثبت أنه إيجاب فنعم بعد اإليجاب ت

  .ويشكل عليهم أن بلى ال يجاب بها اإليجاب، وذلك متفق عليه

د  : قال الدماديني ال إشكال، فإن هؤالء راعوا صورة النفي المنطوق به، فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بع
ه         ه تصديق لمضمون الكالم جميع ى أن نعم عل دخولها  : الهمزة، وجوزوا الجواب ب زة وم ودعواه  . ، وهو إيجاب  الهم

  .االتفاق منازع فيها

  .أما إن أراد اإليجاب المجرد من النفي أصًال ورأسًا، فقد حكى فيه الرضي الخالف

ن       ره المصنف ع هور، وذآ ود مش الخالف موج ي، ف ر المصاحب للنف مل التقري ى يش م حت و أع ا ه ا إن أراد م وأم
  .انتهى. روا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلىإنهم أج: الشلوبين وغيره في نعم وهنا أيضًا، بقوله

ر    : وأما قول جحدر :هذا، وقد قال أبو حيان في االرتشاف أليس الليل يجمع أم عمرو البيتين فليس نصًا في أن التقري
  .انتهى. يجاب بنعم
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  . بد من دليل سمعي يبين جواز ذلكفال يدفع التناقض بين آالم ابن عباس، وآالم غيره بما ذآره الشارح المحقق، فال

ا ثبت في            : قال أبو حيان ات م ى إثب ه حجة عل وم بمثل أويالت، فال يق ولم يذآر سوى بيتي جحدر، وقد ذآر له عدة ت
  .انتهى. اللسان العربي خالفه

ر  البن عصفور، وهو أن تكون نعم فيه جوابًا لغير مذآور، قال أجرت لعر : أحدها: وقد أول بثالثة تأويالت ب التقري
ل    إذا قي ى، ف ل في تصديقه      : في الجواب مجرى النفي المحض، وإن آان إيجابًا في المعن ًا، قي م أعطك درهم م،  : أل نع

ي     : بلى، وذلك ألن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه، وقد يخالفك، فإذا قال: وفي تكذيبه م تعطن م ل نعم لم تعلم هل أراد نع
  .نى، فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنىعلى اللفظ، أو نعم أعطيتني على المع

ه وأم عمرو   ك ألمن    . وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذآور، وهو ما قدره في اعتقاده أن الليل يجمع وجاز ذل
  .اللبس، لعلمه أن آل أحٍد يعلم أن الليل يجمعه وأم عمرو

م أنه        د عل ه ق بس، ألن زوال الل ك     وأما قول األنصار فجاز ل م ذل م نعرف له دون نع ذا يحمل استعمال     . م يري ى ه وعل
  .انتهى. سيبويه لها بعد التقرير

رى      : قال. نعم هذه أطاللهم: أنه جواب لما بعده، آقولهم: البن عصفور أيضًا: ثانيها ه وت ًا لقول ويجوز أن تكون جواب
  .خل تحت التقريروترى الهالل عطف على ما قبله، فهو دا: وفيه نظر، ألن قوله. الهالل البيت

فذاك بنا تداني، فتكون الجملة معترضة بين : األحسن أن تكون جوابُا لقوله: ألبي حيان، وتبعه ابن هشام، قال: ثالثهما
  .المتعاطفين، وليست داخلة تحت التقرير، وتقدمت على نعم لفظًا ومعنى

 : ية البيت الثاني آذاورأيت في ترجمة جميل بن معمر العذري من آتاب الشعراء البن قتيبة روا

  أرى وضح الهالل آما تراه
  

  : وقد رواه السكري في آتاب اللصوص، في نسخة قديمة صحيحة
  بلى وترى الهالل آما أراه

  
  .وعليهما ال شاهد فيه

  
الى أوج   : قال ابن هشام ب ويتحرر على هذا أنه لو أجيب ألست بربكم بنعم، لم يكف في اإلقرار، ألن اهللا سبحانه وتع

: في اإلقرار بما يتعلق بالربوبية العبارة التي ال تحتمل غير المعنى المراد من المقر، ولهذا ال يدخل في اإلسالم بقوله
  .ال إله إال اهللا برفع إله، الحتماله لنفي الوحدة فقط

  
  .إنهم لو قالوا نعم لم يكن إقرارًا آافيًا: ولعل ابن عباس رضي اهللا عنهما إنما قال

  
رًا، إذا األصل                 وجوز ال ان آف ا هو األفصح لك ى م ه عل وظ ب ًا للملف م، جواب الوا نع و ق م ل راده أنه شلوبين أن يكون م

  .وفيه نظر، ألن التفكير ال يكون باالحتمال. تطابق الجواب والسؤال لفظًا
  

دماميني  : وقوله ال ال ذا ال وجه ل   : ولعل ابن عباس، يريد أن النقل المشهور عنه نقل بالمعنى، ق ه معارضة   وه ه ؛ فإن
  .انتهى. للنقل الثابت المشهور بمجرد احتمال عدمه من غير ثبت

  
ال         ا، ق أس بإيراده أويالت ال ب ة عن الوجه األول من الت اني عشرة      : وقد أورد الدماميني حكاي ة سنة ثم أخبرت بمك

يز بمكة المشرفة، سأل الشيخ   وثمانمائة، أن موالنا قاضي القضاة أبا الفضل النويري الشافعي، الناظر في الحكم للعز
اب                ة، من أن اإلنسان إذا طرق ب ذه األزمن ه العرف في ه ا جرى ب اب، عم ذا الكت جمال الدين ابن هشام مصنف ه
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ال  ؟نعم نعم، يريد اإلعالم بحضوره، وهل لهذا أصل في لسان العرب : صاحبه، يقول ك في      : فق د ذآرت ذل م، وق نع
  .لم أظفر بذلك في المغني، وسألت عنه جماعة فلم يحصل جواب: خبرفقال لي ذلك الم. آتابي مغني اللبيب

  
  .إن نعم تقع جوابًا لسؤال مقدر: قوله قبل هذا: أحدهما: هو في موضعين: قلت له

  
  .قول ابن عصفور إن نعم في بيت جحدر جواب لغير مذآور: والثاني

  
: ن صاحب المنزل لشدة احتفاله والتفاته إليه يسأل نعم نعم، جواب لما قدره في اعتقاده من أ: وآذلك قول هذا الطارق

وقاضي مكة المشار إليه هذا هو أحد مشايخي، أخبرني بمغني اللبيب عن مصنفه، وأجازني إجازة  ؟هل حضر فالن 
  .انتهى. عامة، وآتب لي خطة بذلك

  
  .التقارب: والتداني. وذاك بنا تداني ذاك إشارة إلى جمع الليل إياهما: وقول الشاعر

  
  الطويل : وجميل ممن رضي بالقليل، فقال: وقال ابن قتيبة. والبيتان أبرد ما قيل في باب القناعة من لقاء األحباب

  يوافق طرفي طرفها حين تنظر  أقلب طرفي في السماء لعـلـه
  

 الطويل : ومنهما أخذت قولها عليه بنت المهدي العباسي، أورده الصولي في ترجمتها من آتاب األوراق
 وإياي هذا في الهوى لـي نـافـع  أليست سليمى تحت سقٍف يكنـهـا
  وتبصر ضوء الصبح والفجر ساطع  ويلبسها اللـيل الـبـهـيم إذا دجـا
 شـافـع أطاه برجلي آل ذا لـي  تدوس بساطًا قـد أراه وأنـثـنـي

  
  .سلها إلى اليمامةوالبيتان من قصيدة لجحدر بن مالك الحنفي، قالها وهو في سجن الحجاج وأر

  
اب      ة السكري في آت وقد تقدم سبب حبسه مع ترجمته في الشاهد الحادي والستين بعد الخمسمائة، وهي هذه من رواي

  : اللصوص
 هموٌم ال تفارقنـي حـوانـي  تأوبني فبت لـهـا آـبـيعـًا

 أطلن عيادتي في ذا المـكـان  هي العواد ال عـواد قـومـي
 ثني ريعانهن عـلـي ثـانـي  ين عـنـيإذا ما قلت قد أجلـ

 فقد أنفهنه فالـقـلـب آنـي  وآان مقر منزلهـن قـلـبـي
 يحبك أيها البرق الـيمـانـي  أليس اهللا يعـلـم أن قـلـبـي

 على عدواء من شغٍل وشـان  وأهوى أن أعيد إليك طـرفـي
 مطاوعتـا األزمة تـرحـالن  نظرت وناقتاي علـى تـعـاٍد

 تشوقان المحـب وتـوقـدان  اريهمـا وهـمـا قـريٌبإلى ن
 على غصنين من غرٍب وبـان  وهيجني بلـحـٍن أعـجـمـًي

  وفي الغرب اغتراٌب غير داني  فكان البان أن بانت سـلـيمـى
 وإيانا فـذاك بـنـا تـدانـي  أليس الليل يجمـع أم عـمـرو
 آما عـالنـيويعلوها النهار   بلى وترى الهالل آـمـا أراه
 بقين من المحـرم أو ثـمـان  فما بين التفرق غـير سـبـٍع

 أقال اللوم إن لم تنـفـعـانـي  فيا أخوي من جشم بن سـعـٍد
 وأودية اليمامة فـانـعـيانـي  إذا جاوزتما سعفـات حـجـٍر
 بكى شبانهم وبكى الغـوانـي  إلى قوٍم إذا سمعـوا بـنـعـٍي

 يحاذر وقع مصقوٍل يمـانـي  رهـينـًاوقوال جحدٌر أمسـى 
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 وما الحجاج ظالمًا لجـانـي  يحاذر صولة الحجاج ظلـمـًا
 إذا لم أجن آنت مجن جـانـي  ألم ترني غذيت أخـا حـروٍب
 علي مخضٍب رخص البنـان  فإن أهلك فرب فتى سيبـكـي

 والـسـنـان وال حق المهنـد  ولم أك قد قضيت ديون نفسـي
  

  .أتاني ليًال هموم، من األوب، وهو الرجوع: وبني فبت لها آبيعا، أيتأ: قوله
  

  .مشدود: آبيع وآابع بمعنى، أي: والكبيع، بفتح الكاف وآسر الموحدة، قال السكري
  

  .انتهى. وآنيعًا من آنع الرجل، إذا خضع والن: وقال السيوطي في شرح أبيات المغني
  

تعطف، بدليل ما بعده، وهو : جمع حانية، من حنى عليه حنوًا، أي: وحواني .وآأن نسخته التي نقل منها آانت بالنون
  .وزعم السيوطي أنه آمن الحين بالفتح، وهو الهالك. هي العواد: قوله
  

ه فالن      : نفهت نفسه بالكسر  : وأنفهنه، قال صاحب الصحاح. أوائلهن: وريعانهن: قال السكري د أنف ت، وق أعيت وآل
  .وهو بالنون والفاء والهاء. انتهى. وأعياهاإبله ونفهها، إذا أآلها 

  
د، أي  . المنتهي في الغليان: اآلني: قال السكري واو والم ه : وعدوا الشغل، بضم العين وفتح الدال المهملتين وال   .موانع

ه  يبكي    : وقول ى س ك فرب فت إن أهل د رٌب      ... ف ه يجوز أن يكون الفعل بع ى أن ي عل ام في المغن ن هش خ، أورده اب إل
دل . ًال آما في البيت  مستقب ذب، وهو المطهر األخالق    : مخضب : وروى ب اعم : والرخص . مه ان . الن أطراف  : والبن

  .األصابع
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع عشر بعد التسعمائة

  الطويل 
  بلى إن من زار القبور ليبعدا  وقد بعدت بالوصل بيني وبينها

م    . آما في البيتعلى أن بعضهم زعم أن بلى تستعمل بعد اإليجاب  اس نع ان القي اذ، وآ م      .وهو ش اذ، ول ال ش ا ق وإنم
د         : يقل ضرورة، ألنه جاء مثله في الحديث الصحيح ذور من صحيحه عن عب ان والن اب األيم أخرج البخاري في آت

ال  ه، ق عود رضي اهللا عن ن مس ال    : اهللا ب ان إذ ق ن أدم يم ة م ى قب لم مضيف إل ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ا رس بينم
الوا  ؟أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة : قال. بلى: قالوا ؟أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة : صحابهأل ى : ق . بل
  ".فوالذي نفس محمد بيده إني ألرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة : قال

موضع نعم، آما  وبلى األولى أجيب بها االستفهام المجرد عن النفي، وهو. مسند ظهره الشريف: مضيف، أي: وقوله
  .ورد فيه عنه

ال       : فإن البخاري قد أخرجه عنه في الرقاق أيضًا، قال ة، فق لم في قب ه وس ي صلى اهللا علي أترضون أن  : "آنا مع النب
ال . نعم: قلنا ؟تكونوا ربع أهل الجنة  ة          : ق وا نصف أهل الجن ي ألرجو أن تكون ده إن د بي ذي نفس محم ك أن  . وال وذل
ور األسود، أو آالشعر              الجنة ال يدخلها إال نف  د الث تم في أهل الشرك إال آالشعرة البيضاء في جل ا أن لمة، وم س مس

  ".السوداء في جلد الثور األبيض 

ال      ن بشير، ق ان اب ى      : " وآذا جاء في صحيح مسلم أخرج مسلم في آتاب الهبة، عن النعم ي إل ي يحملن ي أب ق ب انطل
الي   يا رسول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال ال . اهللا اشهد أني قد نحلت النعمان آذا وآذا من م أآل بنيك   : فق
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ر سواء    : ثم قال. فأشهد على هذا غيري: قال. ال: قال ؟قد نحلت مثل ما نحلت النعمان  أيسرك أن يكونوا إليك في الب
  ".فال إذن: قال. بلى: قال ؟

  .بلى: فقال له المجيب ؟أأنت الذي لقيتني بمكة : وفي صحيح مسلم أيضًا

  .ففي الموضعين أيضًا وقعت بلى في جواب االستفهام المجرد، وهو موضع نعم

 الوافر : ومثله في الشعر قول الكميت بن ثعلبة

  إذا خيرت تخطئ في الخيار  نشدتك يا فزار وأنت شـيٌخ
 أحب إليك أم أير الحـمـار  أصيحانيٌة أدمت بـسـمـٍن

 فزارة من فـزارأحب إلي   بلى أير الحمار وخصـيتـاه
  

  .تمر معروف بالمدينة المنورة: والتمر الصيحاني
  

ذه             م في ه ى استعملت استعمال نع ي جحدر ونحوه، وبل ى في بيت وهذا من التقارض ؛ فإن نعم استعملت استعمال بل
  .األحاديث وهذين الشعرين

  
ه     وفا. إلخ، بعد الشيء بضم العين، ويعدى بالباء... وقد بعدت بالوصل : وقوله دها عن ة، وبع عل بعدت ضمير الحبيب

خ ... بلى إن من زار القبور : ولهذا قال. هنا إنما هو موتها، وزيارتها القبر ق بمحذوف      . إل ا ظرف متعل ي وبينه وبين
  .حال من الوصل

  
د الخفي          : وقوله ون التوآي ة من ن ة، واألف مبدل ر إن، وتسمى المزحلق ي تجيء في خب ة  ليبعدا الالم للتأآيد، وهي الت ف

  .وفاعل يبعد ضمير من. فإنها تبدل ألفًا في الوقف
  

  .واهللا أعلم. وهذا البيت لم أعرفه، ولم أنظره إال في هذا الشرح
  

  الطويل : وجاء في شعر الطهوي
 ليبـعـدا بلى إن من زار القبور  فال تبعدن يا خير عمرو بن جندٍب

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس عشر بعد التسعمائة

  مجزوء الكامل : شواهد سيبويه وهو من
  إنه: ك وقد آبرت فقلت  ويقلن شـيٌب قـد عـال

  
اء      . إن فيه حرف تصديق للخبر، بمنزلة أجل: على أن سيبويه، قال ه اله ا تلحق اب م والهاء للسكت، قال سيبويه في ب

  .هذا البيتوأنشد . ومثل ما ذآرت قول العرب إنه، وهم يريدون إنه، ومعناها أجل: لتتبين الحرآة
  

ا            : قال األعلم وا تسكينها ألنه ر إلعراب، فكره اء ال تتغي ة بن ا حرآ اء السكت، ألنه ون به الشاهد فيه تبيين حرآة الن
  .انتهى. ومعنى إن ها هنا نعم. حرآة مبني الزمة

  
. ت أجل أي فقل : وفي النسخة. وفي نسخة أبي الحسن األخفش هذا البيت، وليس عندي عن أبي إسحاق: وقال النحاس

نعم    : وسألت عنه أبا الحسن، فقال ا ب تح خطبته ريش تفت   .انتهى . إن بمعنى نعم، والهاء لبيان الحرآة، وآانت خطباء ق
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يبويه في البيت       ول س ل ق د نق ة         : وقال أبو علي في البغداديات بع رًة أن تكون إن المحذوف ه م ٍر أجاز في و بك ان أب وآ
  .ره فجرى بذلك ذآره، وحذف خبره للداللة عليهإن الشيب قد عالني، فأضم: الخبر، آأنه قال

  
ال ان غرضه  : ق ا آ ر لم ا الخب ه يحذف معه ا أن ه، آم ات الشيب نفس ه بإثب ذا أحسن، ألن عنايت ي ه ر ف وحذف الخب

  المنسرح : ووآده، آإثبات المحل في قوله
  إن محال وإن مرتحال

  

ة النصب   : قال ة العامل ر موجودة،         .نتهى ا. وهذا أحد ما تشبه فيه إن ال النافي م غي د أن إن بمعنمى نع و عبي وزعم أب
  .إنه قد آان آما يقلن: وهي في البيت مؤآدة، الهاء اسمها، وخبرها محذوف، أي

  .وهذا اختصار من آالم العرب يكتفي منه بالضمير، ألنه قد علم معناه: قال أبو عبيد: قال الجوهري

  .انتهى. أويله، ليس أنه موضوع في أصل اللغة لذلكإنه بمعنى نعم، فإنما يريد ت: وأما قول األخفش

ٍد للشأن      : قال ابن الشجري في أماليه بعد نقل هذا الكالم عن أبي عبيد ي عبي اء في تفسير أب ه بشيء   . واله م يتعقب . ول
  .وال يخفي أن ضمير الشأن ال يجوز حذف خبره، بل يجب التصريح بجزأي الجملة من خبره

ره أن يكون       : الخبر محذوف، أي: لغيره وقول الشارح المحقق تبعًا ه للشأن ألن شرط خب إنه آذلك، ليس الضمير في
: وآذلك ليس جملة، إنما هو شبه جملة، بل الضمير فيه راجع إلى القول المفهوم من يقلن، أي. في أصل جملة مستقلة

  .إن قولهن آذلك

  .إنه آذلك: وآالشارح المحقق نقل ابن هشام في المغني أن التقدير

ى            ه عل ام، ولقالقت دم جدواه في المق ه لع ل النظام، أعرضنا عن ولفق له شارحه ابن المال من هنا ومن هنا آالمًا مخت
  .األفهام

ول     : وقول الشارح المحقق في إن وراآبها ر، أق إن   : إنه لتقدير مضمون الدعاء وهو خالف تصديق الخب ه، ف ال يخالف
ا      جملة لعن اهللا ناقة حملتني إليك، هي خبرية دعاء فيه لفظًا، فالتصديق راجع إليها باعتبار لفظها ووضعها، وقصد ال

 البسيط : وقد جاءت في هذا البيت لتصديق الخبر المنفي، قال ساعدة الهذلي. أمر معنوي طاٍر عليها

  آتي إلى الغدر أخشى دونه الخمجا  وال أقـيم بـدار الـــذل إن وال
  

  .سوء الذآر: والخمج، بفتح الخاء المعجمة والميم والجيم. نعم إن هنا بمعنى: قال السكري في شرحه
  

  وجاءت لتصديق الخبر المثبت أيضًا فيما أنشده ابن الشجري، وهو الكامل 
  نال المنى وشفا الغليل الغادر  قالوا غدرت فقلت إن وربما

  
ي، وهو      ومنه خبر ابن الزبير وجاءت بعد االستفهام أيضًا فيما أنشده ابن هشام في أو  اب الخامس من المغن : اخر الب

  الكامل 
 ما إن تزال منوطًة برجائي  قالوا أخفت فقلت إن وخيفتي

  
ال    ه ق ا، فإن ر،    : ونقل ابن المال عن أبي حيان أن إن في هذه المواضع هي المؤآدة، حذف معمواله ن الزبي إن آالم اب

ًا إال         ال ينتهض دليًال البن مالك على أن إن فيه بمعنى نعم، ألنه م ر، وال يجوز حذفهما مع ه االسم والخب ا حذف في م
  الرجز : قاربت المدينة ولما، وقوله: مع إن، وقد حذفت العرب الجملة إال حرفًا منها آما في قولهم
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  آان فقيرًا معدمًا قالت وإن  وإن .................
  

  .ولما أدخلها، وإن آان فقيرًا معدمًا قبلته: فإن التقدير
  

  .المههذا آ
  

م    اء إن، نع وال يخفى أن المنصوص في إن وأخواتها جواز حذف أحد معموليها فقط، ولم يجز أحد حذفهما معُا مع بق
ا ا معه وز أن يحذف معمواله د   . يج الم، فجيء لمزي بة الك د نس إن وإن لتأآي اهر ؛ ف ا وإن ظ ين لم ا وب رق بينه والف

  .االعتناء به، فال يجوز حذفه، لئال يبطل الغرض
  
: أجاب ابن المال بأنه حذف فيهما لسبق القرينة، وما نحن فيه ليس من ذلك إال أن يدعى أن وقوع إن في جواب قولهو

دير   ة  : قرينة، ويكون التق ا ملعون ر وإن صححه          . وهو تكلف  . إنه ة الخب ى جمل دعاء عل ة ال ه عطف جمل ويشكل علي
  .هذا آالمه. بعضهم

  
  : األغاني، لعبيد اهللا بن قيس الرقيات، وهي  والبيت شاهد من جملة أبيات أوردها صاحب

 ح يلمنني وألومهـنـه  بكر العواذل في الصبـا
 ك وقد آبرت فقلت إنه  ويقلن شيٌب قـد عـال
 ن وال تطلن مالمكنـه  البد مـن شـيٍب فـدع
 ت النازات جيوبهـنـه  ولقد عصيت النـاهـيا

 د وما ارعويت لنهيهنه  حتى ارعويت إلى الرشا
  

  .وروي الصبوح بدل الصباح، وهو ما يشرب في وقت الصباح
  

  .جمع عاذلة: والعواذل. جاء بكرة ،هذا أصله، ثم استعمل في آل وقت: وبكر
  

  : ورواه صاحب الصحاح
 يلحينني وألومهنـه  بكرت علي عواذلي

ي، وي    . يلمنني على اللهو والغزل  : يلحينني: قال ابن السيرافي ومهن ل ى ل ومهن عل ن وأل رت، فقلت    : قل د شبت وآب : ق
  .نعم

  .انتهى. والمعنى واضح. يريد أنه يأتي ما يأتي على علٍم منه بأمر نفسه

رجع  : وقد ارعوى .النزوع عن الجهل، وحسن الرجوع عنه: واالرعواء. جمع جيب، وهو طوق القميص: والجيوب
  .كتوالهاء في القوافي للس. وآبرت، بكسر الياء بمعنى صرت آبيرًا. عن غيه

  .وابن قيس الرقيات اسمه عبيد اهللا بالتصغير، وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والثالثين بعد الخمسمائة

  .إذا أردت أن تقول الشعر فارو شعر ابن قيس الرقيات، فإنه أرق الناس حواشي شعر: قال حماد الرواية

أن     ة فأجاب ب ي ربيع ر          وسئل بعضهم في التمييز بينه وبين عمر بن أب يس أآث ن ق الغزل، واب ة أشهر ب ي ربيع ن أب اب
  .أفانين شعر
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  حروف الزيادة

  : أنشد فيها
  وما إن طبنا جبٌن

  
  الوافر : هو قطعة من بيت، وهو

 منايانا ودولة آخرينـا  وما إن طبنا جبٌن ولكن
  

  .على أن إن تزاد ما النافية، وتقدم شرحه في الشاهد السبعين بعد المائتين
  

  ه، وأنشد بعد

  الشاهد السادس عشر بعد التسعمائة

  مجزوء الكامل 
 ت وال يرد بكاي زندًا  ما إن جزعت وال هلع

  
  .لما تقدم قبله

  
ا       ا عن عمله ة األسمية، وتكفه ومثل بمثالين، إشارة إلى أنها تزاد بعد ما النافية مطلقًا، سواء آانت الداخلة على الجمل

  .آنت الداخلة على الجملة الفعلية آما في هذا البيت، وتسمى إن الزائدة فقط عمل ليس، وتسمى إن الزائدة الكافة، أم
  

  .والبيت من قصيدة لعمرو بن معد يكرب، أوردها أبو تمام في أوائل الحماسة
  

  : وقبله
 بوأتـه بـيدي لـحـدا  آم من أٍخ لي صـالـٍح
 ت وال يرد بكاي زنـدا  ما إن جزعت وال هلع

 وخلقت يوم خلقت جلدا  ألـبـسـتـه أثـوابـه
 ن أعد لألعـداء عـدا  أغني غناء الذاهـبـي
  وبقيت مثل السيف فردا  ذهب الذين أحـبـهـم

  
بالء، أي ... آم من أخ : قوله وٍق    : إلخ، ذآر قبل تبجحه بالشجاعة، وذآر بهذا إلى آخره صبره على ال م من أٍخ موث آ

  .لالمنز: والمباءة. أنزلته: وبوأته. به فجعت به
  

ه    : إلخ، الهلع.. ما إن جزعت وال هلعت : وقوله رح، فكأن اب ف أفحش الجزع، ألنه جزع مع قلة صبر، وفعلهما من ب
اً    : قال ديدًا وال هين ًا ش ه حزن اً    . ما حزنت علي ي الحزن رأس ذا نف ه من         . وه ه ارتقى في ه، ألن د أعطى الترتيب حق وق

  .األدون إلى األعلى
  

  .مردودًا: ويروى بدله ردًا، أي. النون، يستعمل في معنى القلةوالزند، بفتح المعجمة وسكون 
  

ى ة      : والمعن أدب، وتبصر، ومعرف ن ت بره ع ى أن ص ًا عل ذا تنبيه زع به ي الج ب نف ا عق يئًا، وإنم اي ش ي بك ال يغن
  .بالعواقب، في حسن التأمل
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اء   : وقوله ي غن زي   ... أغن ال التبري خ، ق ذاهبين من انقرض م      : إل د بال ه     يجوز أن يري ى أن ن عشريته، ويكون المعن

  .المعتمد عليه بعدهم، ويجوز أن يريد المتغيبين عن المشاهد والمعارك
  

ذا من الفرسان       : يقول في األعداء  : وأعد بالبناء للمفعول، يجوز أن يكون المعنى د بك ه يع ًا فإن ال . خذوا فالن إن : ويق
  .عمرًا آان يعد بألف فارس

  
اء للفاعل، أي  : وروي. فعدًا حال وضع موضع المعدود. عداء معدودًاويجوز أن يكون المعنى أهيأ لأل أعد  : أعد بالبن

  .أعد لهم وقعاتي وأيامي عند المفاخرة: أحدهما أن يقول: أعد بفتح الهزة، ويحتمل معنيين: وروي. لهم السالح
  

  .أعد لهم معدوداتها: أعد لهم آل ما يحتاج إليه من عدد وعدة، فعدًا مفعول به، والمعنى: والثاني أن يقول
  

ال الطبرسي     : وقوله ردا، ق ل السيف ف د،          : أي: وبقيت مث ه في غم ان من يادة آالسيف، ال يجمع اثن ردًا بالس بقيت منف
  .بقيت آالسيف لنفاذي، ومضائي في األمور: ويجوز أن يريد

  
  .وعمرو بن معد يكرب صحابٌي تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع والخمسين بعد المائة

  
  : أنشد بعدهو

  آأن ظبيٍة تعطو
  

  الطويل : هو قطعة من بيت، وهو
  آأن ظبيٍة تعطو إلى وارق السلم  ويومًا توافينا بوجـٍه مـقـسـٍم

  
  .على أن أن زائدة بين الكاف ومجرورها، وهو ظبية

  
  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الرابع والسبعين بعد الثمانمائة

  
  الطويل : وأنشد بعده

  عضٍة ما ينبتن شكيرهاومن 
  

  .وتقدم شرحه في الشاهد الحادي والخمسين بعد المائتين
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع عشر بعد التسعمائة

  المتقارب 
  ي ال يدعي القوم أني أفر  ال وأبيك ابنة الـعـامـر

ة  .ن الواو حرف قسمعلى أن ال تجيء آثيرًا زائدة قبل المقسم به، لإلعالم بأن جواب القسم منفي، فإ دعي  : وجمل ال ي
فال وربك ال : " القوم، جواب القسم، وهي منفية، فأتى بالنافي قبل القسم لإلشعار ابتداء بأن جوابه منفي، آقوله تعالى

  ".يؤمنون حتى يحكموك 

ي ي المغن ام ف ن هش ال اب الى: ق ه تع د : " ورد بقول ذا البل م به و" ال أقس ت، وه ه مثب إن جواب ات ،ف ا : " اآلي د خلقن لق
  .اآلية" فال أقسم بمواقع النجوم : " ومثله". اإلنسان في آبد 
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ا في     : وقيل ة الكالم، آم د، وتقوي اب     : " زيدت لمجرد التوآي م أهل الكت ئال يعل ل      " ل ذلك صدرًا ب زاد ل ا ال ت ورد بأنه
  .انتهى. حشوًا

ي     ٌي ال آل ه أغلب ث،        وال. ويجاب بأن زيادتها، في صدر القسم المنفي جواب ه خطاب مؤن كاف من أبيك مكسورة، ألن
  .أقسم بأبيها تعظيمًا لها

  .يا، ابنة العامري اسمها هٌر، بكسر الهاء وتشديد الراء: منادى، وحرف النداء محذوف، وهو: وابنة العامري

 : وقد أوردها امرؤ القيس في هذه القصيدة، بقوله

  وأفلت منها ابن عمرو حجر  وهٌر تصيد قلوب الـرجـال
  

د اهللا            ن عب ن عامر من األزد، واسمه سالمة ب ي عمرو ب زي في شرح      . والعامري هو من بن ال الخطيب التبري وق
  الطويل : معلقته، عند قوله

  وإن آنت قد أزمعت صرمي فأجملي  أفاطم مهًال بعـض هـذا الـتـدلـل
  

  : جدر بن عوف بن عذرة، ولها يقولوعامر هو األ: قال. فاطمة هي بنت عبيد بن ثعلبة بن عامر: قال ابن الكلبي
  البيت.............. ي   ال وأبيك ابنة العـامـر

  
  .وأني بفتح الهمزة، وأفر من الفرار، وهو الهروب، وخفف راءه للشعر

  
  : ومنه تخفيف المشدد في القوافي، نحو قول امرئ القيس: قال ابن عصفور في آتاب الضرائر
  ال يدعي القوم أني أفر

  
يدة             وق ات القص ابق أبي وزن، وتط ذلك ال ه ب توي ل ف ليس ا خف يدة، وإنم ذ القص ن ه واٍف م دة ق ف ع   .د خف

  : أال ترى أنه لو شدد أفر لكان آخر أجزائه على فعولن من الضرب الثاني من المتقارب، وهو يقول بعد هذا
  وآندة حولي جميعًا صبر  تميم بن مر وأشباعـهـا

  
أتي في قصيدة واحدة           وآخر جزء من هذا البيت فعل  ه أن ي ائز ل يس بالج ارب، ول وهو من الضرب الثالث من المتق

ا من ضرب واحد     ل     . بأبيات من ضربين، فخفف لتكون األبيات آله ك الصحح والمعت ه  . وسواء في ذل   .انتهى آالم
ائ    : وبهذا تعلم أنه لم يصب من قال ة ج ا في القافي رج    إن أفر فيه مشدد اجتمع فيه ساآنان، واجتماعهم و الف ز، وهو أب

آتب األخفش إلى صديق له يستعير منه دابة، ودابة : بن المعافى، قال في أماليه حدثنا صديقنا الحسن بن خالويه، قال
  المتقارب : ال يقع في الشعر، ألنه ال يجمع فيه بين ساآنين، فقال

  فمر لي بفاعلٍة من دببت  أردت الرآوب إلى حاجٍة
  

  : ونحوها في الشعر، لئال يلتقي فيه ساآنان في غير القافية، آقوله وإنما امتنع دخول دابة
  ال يدعي القوم أني أفر

  
  : وقد جاء في الشعر في مزاحف للمتقارب، وذلك قوله

  ص حقًا وعدًال على المسلمينا  القصاص وآان التقـا: فقالوا
  

  .هذا آالمه. وآان القصاص: ورواه بعضهم
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ن،     واعلم أن هذه القصيدة م ه ل و، وحذف من ن بحر المتقارب، هو فعولن ثمان مرات، وفيه الحذف، فإن أفر وزنه فع

  .فأتى بدله فعل
  

  .ال و فعل، وأصله فعولن فلحقه الثرم فصار وزنه ما ذآر: وفي أول هذا البيت ثرم، فإن وزن قوله
  

شيباني، آما تقدم التنبيه عليه في وهذا البيت مطلع قصيدة المريء القيس على الصحيح، عند المفضل، وأبي عمرو ال
د     شرح بيت منها في الشاهد الثامن والخمسين من أوائل الكتاب، وتقدم أيضًا شرح أبياٍت منها في الشاهد العشرين بع

  .السبعمائة
  

  الرجز : وأنشد بعده
  في بئر ال حوٍر سرى وما شعر

  
فزيدت ال بينهما لفظًا ومعنى، آما نص عليه الشارح  في بئر حور،: على أن زيادة ال بين المتضايفين شاذة، واألصل

  .سرى في بئر هالٍك، وما شعر بسقوطه فيها: أي. المحقق في باب ال النافية للجنس
  

  .وهذا قول جماعة
  

ال      دة، ق ة، وليست بزائ ا نافي يئًا،        : وذهب الفراء وتبعه جماعة إلى أن ال هن ه ش ر علي اء ال يحي ر م ى في بئ ألن المعن
  .إلى غير رشٍد توجه وما درى، ووقع على ما ال يتبين فيه عمله، فهو جحد محض: آأنك قلت

  
  .وتقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد الستين بعد المائتين

  حرفا التفسير

  أنشد فيهما، 

  الشاهد الثامن عشر بعد التسعمائة

  الطويل 
 وتقلينني لكـن إياك ال أقـلـي  وترمينني بالطرف أي أنت مذنٌب

  
  .على أن أي فيه حرف تفسير للجملة قبله

  
الطرف   : أنت مذنب ؛ تفسير لقوله: أي: قوله: قال ابن يعيش ي ب ى ترمين ي   : وترمينني بالطرف، إذا آان معن تنظر إل

  .انتهى. نظر مغضب، وال يكون ذلك إال عن ذنب
  

تفسير رميها : نظر إليه، آأنه قال رماه بطرفه، إذا:" عبارة عن النظر، يقال : الرمي بالطرف: وقال صاحب التخمير
  .أشارت إلي بطرفها إشارٌة دلت على أني مذنب في حقها: أنت مذنب، أي: بالطرف إياي، أي

  
  .هذا آالمه، والمعنى هو األول

  
  .ترمينني بتشيرين إلي: وفسر الدماميني والسيوطي

  
ا يستعار السهم لطرف       وترمينني الطرف، : نظر العين، أي: الطرف: وتعقبه ابن الحنبلي، وقال رًا م آأنه سهم، فكثي

 الطويل : آما قال الشافعي. العين



 107

  رماني بسهمي مقلتيه على عمد  خذوا بدمي هذا الغزال فـإنـه
  

راد األول، لكون               : أي: وقال ون، والم د ال يك ٍد وق ى عم د يكون عل ى التفسير، ألن الرمي بالشيء ق ذنب، عل أنت م
  الطويل : واإلشارة وإن آانت، قد تكون بالطرف، آما قال. لراميالمرمي ذا ذنب، ولو في ظن ا

  أشارت بطرف العين خيفة أهلها
  

ه، وأن ليست          : وقلنا ه مقصودة للشاعر من األولى أال تكون اإلشارة ب ه، ف إن الرمي به بهذا المعنى يستلزم اإلشارة ب
  .هذا ما قرره. معنى ترمينني وحده، وال الزمة، بل الزم مجموع ترمينني بالطرف

  
ره      : والحاصل ول الصريح وغي ة، والق رد والجمل ا المف . أن أي تفسر الجملة وغيرها، وهي أعم من أن، ألنه يفسر به

وًال، أي   : أسدًا، وأمرت زيدًا، أي: رأيت غضنفرًا، أي: تقول يفه،      : اضرب، وقلت ق د بس ق، وخرج زي د اهللا منطل عب
  .خرج وسيفه معه: أي
  

ا أو   . فسير إذا آان في الكالم غرابة، أو إبهام، أو حذف شيءوإنما يحتاج إلى الت ا قبله وما بعد أي عطف بيان على م
  .آذا قال ابن هشام وغيره. بدل منه

  
  .وهذا ظاهر فيما إذا فسرت مفردًا، وأما إذا فسرت جملة آما في البيت فال

  
ردًا، ور         ا حرف عطف إذا فسرت مف ى أنه رد إل بعهم المب وع      وذهب الكوفيون وت ا تفسر الضمير المرف يهم بأنه د عل

المتصل بال تأآيد وال فصل وتفسر الضمير المجرور بال إعادة الجار، ولو آان ما بعدها معطوفًا بها، لم يستقم األول 
  .بدون تأآيد أو فاصل، وال الثاني بدون إعادة الجار

  
مفتاح، ورده بأنا لم نر عاطفًا يصلح للسقوط ونسب ابن هشام في المغني هذا القول إليهم وإلى صحابي المستوفي، وال

  .دائمًا وال عطفًا مالزمًا لعطف الشيء على مرادفه
  

و            : وقال أبو حيان في االرتشاف   ن السكاآي الخوارزمي من أهل المشرق، وأب بعهم اب ون وت ذهب الكوفي ا أي ف وأم
ول    األسد، وضربت بالعضب،    : أيرأيت الغضنفر،   : جعفر بن صابر من أهل المغرب، إلى أنها حرف عطف، تق

ا           : أي ر م ان يوافق في التعريف والتنكي ى، عطف بي ي لألخف دها األجل بالسيف، والصحيح أنها حرف تفسير يتبع بع
  .انتهى.قبله
  

  .واستفيد منهما أن ابن السكاآي هو السكاآي صاحب المفتاح
  

تكتمت      دها، نحو اس ك الضمير بع اء من      وإذا فسر بأي فعل أسند إلى ضمير حكي ذل ه، فالت ألته آتمان ه الحديث، أي س
د الحديث، أي تكتمه زي ألته مضمومة، واس د الحديث، أي: س ا زي تكتمه ي ه، واس أله آتمان ه: س له آتمان فيجب أن . س

  .يطابق الضمير بعدها لما قبلها في التكلم والغيبة والخطاب
  

اهد        ا، آالبيت الش م يحك فاعله ا ل المراد منه ة ب تكلم،       وإذ. وإن فسرت الجمل اء الم ى ت ند إل ى فعل مس ول عل دم تق ا تق
  البسيط : ونظم بعضهم هذا، فقال. وجئت بإذا مكان أي وجب فتح التاء، ألنه ظرف لتقول

 فضم تاءك فيه ضم معترف  إذا آنيت بأي فعًال تفـسـره
  ففتحك التاء أمٌر غير مختلف  وإن تكن بإذا يومًا تفـسـره

ه    : إذا آنت بأي، معناه: وقوله ال ل إن الضمير يق ت،   : إذا جئت بضمير مع أي حال آونك تفسره فعًال، ف ة، وآني الكناي
  .أتيت بكناية: أي
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د        : آنى عن األمر، أي: وقال ابن المال في شرح المغني اد، تري ر الرم ه، نحو فالن آثي ه علي تكلم بغيره مما يستدل ب
ى التوسع بحذف الجار       . ناسترته، وهذا المعنى هو المراد ه: أنه آريم، وآنيت عن الشيء ت، عل ًال مفعول آني   .وفع

  .هذا آالمه. إذا آنيت عن فعل، تريد تفسيره حال آونك مصاحبًا ألي: نعت له أي: وتفسره

ال  ند     : وأجاز التفتازاني في حاشية الكشاف أن يتقدم يقال أيضًا على ذلك الفعل، مع قبح، ق د تفسير الفعل المس إذا أري
ول     .ن أتي بكلمة أي آان ما بعدها تفسيرًا لما قبلها، فيجب تطابقهماإلى ضمير المتكلم، فإ ويجوز في صدر الكالم تق

ا  . على الخطاب، ويقال على البناء للمفعول وإن أتى بكلمة إذا آان صدر الكالم في موضع الجزاء، فيجب أن يكون م
  .بعد إذا لفظ الخطاب

  .انتهى. لقائل هو المخاطب، لكنها عبارة قلقةوال يستقيم في صدر الكالم يقال إال إذا قدر أن ا

  .وفيه مخالفة لغيره في جعل إذا شرطية ال ظرفية

ه،        : وقوله تكلم مفعول ة ضمير الم اء الثاني ل، والي ترمينني خطاب المرأة، والياء األولى ضمير خطاب لها، فاعل الفع
ون ا    زم والنصب، والن ي الج ذف إال ف ع ال تح ة الرف ى عالم ون األول ة والن ون الوقاي ة ن ي  . لثاني ري ف ال الزمخش ق

هو اسم جامع للبصر، : وقيل: وال يجمع، ألنه في األصل مصدر. العين: والطرف. رماه بالطرف والفاحشة: األساس
  .هو نظر العين: ال يثنى، وال يجمع، وقيل

  .وتقلينني هو من القلي: وقوله

الين  . البغض، مكسور مصور: القلى: قال ابن الشجري في أماليه ه مث ل   : وقد صرفت العرب من ه، مث اله يقلي اه  : ق رم
  .وهو من الياء، بداللة يقلى، ولو آان من الواو آان يقلو. رضيه يرضاه: يرميه، وقليه يقاله، مثل

 : وأنشد في يقلي

  وترمينني بالطرف البيت
  

ل  ي التنزي ى  : " وف ا قل ك وم ك رب ا ودع الء   . م وه ق اله يقل ة ق ة ثالث تح لغ و الف اء  روى أب وه رج اه يرج ل رج   .، مث
  الطويل : وأنشد

  فسيان عندي ودها وقالؤها  إن تقل بعد الود أم ملـحـٍم
  

  .انتهى
  

ه  : قاله، آمرماه ورضيه، قلى وقالء ومقلية: وفي القاموس ة، فترآ اله في الهجر،    . أبغضه وآرهه غاية الكراهي أو ق
  .وقليه في البغض

  
ه    : فراءأحدها لل: لكن إياك فيه أقوال: وقوله أصلها عنده لكن الخفيفة النون، والنون الثانية بقية أنا، قال في تفسير قول
لكن أنا هو اهللا ربي، ترك همزة األلف من أنا، وآثر بها الكالم فأدغمت النون من : معناه" لكنا هو اهللا ربي : " تعالى

  .أنا مع النون من لكن
  

ين في المصحف          أنا قلت، بتمام األلف، فقر: ومن العرب من يقول وا األلف في اللغت ة، وأثبت ك اللغ ى تل ا عل . ئت لكن
ول إذا وقف     . ويجوز الوقوف بغير ألف في غير القرآن في أنا دة، وهي في       : و من العرب من يق ة جي ه، وهي لغ أن

  .عليا تميم، وسفلى قيس
  

  : أنشدني أبو ثروان
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  وترمينني بالطرف البيت
  

ول       . الهمزة فصار آالحرف الواحد لكن أنا إياك ال أقلي، فترك: يريد ه سمع بعض العرب، يق إن : وزعم الكسائي أن
  .آالمه. انتهى. إن أنا قائم فترك الهمز وأدغم، وهي نظيره للكن: قائم، يريد

  
  .وقد تبعه صاحب الكشاف في تفسير هذه اآلية، وأبو حيان في تذآرته وغيرهما

  
ا  أ  : ثانيه يش،   أن تكون من أخوات إن، واسمها ضمير ش ن يع ه اقتصر اب ا، وعلي دها خبره ة بع ن محذوف، والجمل

  .وصاحب اللباب وشراحه
  

ال        ه ق ى المفصل أن ه عل ي،       : ونقل ابن المستوفي عن الزمخشري في مناهي اك ال أقل ه إي ه أن يكون األصل لكن وجه
  الخفيف : الضمير ضمير الشأن، ثم حذفه آما حذفه من قال

  ه وأعصه في الخطوبن ألم  إن من الم في بني بنت حسـا
  

  .ولو روي لكن بكسر النون اجتزاًء من الياء بالكسر ؛ لكان وجهًا سديدًا
  

  : ولكني، آما حذف اسمها في قول اآلخر: أن اسمها ضمير متكلم محذوف لضرورة الشعر، أي: ثالثها
  ولكن زنجٌي عظيم المشافر

  
  .مستوفيوهو قول الخوارزمي، نقله عنه ابن ال. ولكنك زنجٌي: أي
  

ال       : قلت  ؟إياك ضمير نصب، فهل يجوز أن يكون اسم لكن      : فإن قلت ان اسمها لوجب أن يق و آ ه ل : ال يجوز، ألن
  .ولكنك، فإنه متى أمكن اتصال الضمير ال يعدل إلى انفصاله، اللهم إال أن يدعى فصله لضرورة الشعر

  
رًا، وأرتكب إجراء المنفصل       أجعل الضمير المنفصل : ولو قلت: قال األندلسي في شرح المفصل ي خب مًا، وال أقل اس

  .انتهى. لكنك ال أقليك، لكنت لعمري متعسفًا: مجرى المتصل، وأحذف الراجع إلى اسم لكن واألصل
  

  .وجهه الحصر: قلت ؟حيث امتنع في الفصيح جعل إياك اسم لكن، ما وجه فصله عن عامله وتقديمه عليه : فإن قلت
  

  .ير يفيد ذلك، فأفاد أنها هي التي ال تقلى، بخالف غيرها فإنه يقلىفإن تقديم ما حقه التأخ
  

  .واهللا أعلم. وهذا البيت لم أقف علة تتمته وقائله، مع أنه مشهور، قلما خال منه آتاب نحوي

  حروف المصدر

  أنشد فيها، 

  الشاهد التاسع عشر بعد التسعمائة

  الكامل : وهو من شواهد سيبويه
  أفنان رأسك آالثغام المخلس  ـدمـاأعالقه أم الوليد بـع

  
  .على أن ما فيه مصدرية على قول بعضهم، خالفًا لسيبويه فإنه جعل ما آافة لبعد عن اإلضافة
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م  : قال ابن هشام في المغني وآونها فيه المصدرية هو الظاهر، ألن فيه بقاء بعد على أصلها من اإلضافة، وألنها لو ل

  .انتهى. تكن مضافة لنونت
  
ونظير إنما قول المرار : يبويه أورده في باب الحروف المشبهة للفعل فإنه بعد أن ذآر أن ما تكفها عن العمل، قالوس

 : الفقعسي
  أعالقة أم الوليد البيت

  
  .جعل بعد مع ما بمنزلة حرف واحد، وابتدأه ما بعده

  
ا        بعد ال يليها الجمل، وجاز ذلك، ألن ما وص: قال األعلم، وتبعه ابن خلف ا فعل بقلم دها، آم ة بع أ للجمل ا لتتهي لت به

ا، والمعنى   ام المخلس     : وربما، وما مع الجملة في موضع جر بإضافتها إليه د شبه رأسك بالثغ دها     . بع ا بع ا مع م فم
  .بمنزلة المصدر

  
  .هذا آالمهما، وهو خالف آالم سيبويه، فتأمل، فإنه جعل ما آافة وهما جعالها مصدرية

  
  .وليست ما في البيت بكافة لبعد عن اإلضافة، بل مهيئة لإلضافة إلى الجملة: للباب، قالوإليه ذهب صاحب ا

  
اه األصلي،      : وقال في التعليقة ى معن وما في البيت وإن حكم بأنها آافة، إال أن ذلك ال يعجبني، فإن بعد في البيت عل

ل  ه قي ده، آأن ا بع ى مضاف لم ي المعن و ف ى شيء، وه ام  :من اقتضاء اإلضافة إل د حصول رأسك أشمط آالثغ بع
  .انتهى. فما ذآرت أقرب إلى الصواب إن شاء اهللا تعالى. المخلس

  
  .وأورده سيبويه في باب ما جرى في االستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل من أوائل آتابه أيضًا

  
د ب   : قال ابن خلف ل، ونصب أم الولي ل، فعملت        الشاهد فيه إعمال المصدر عمل الفع دل من اللفظ بالفع ا ب ة ألنه عالق
ا،        : يقال! أتعلق أم الوليد بعد الكبر : عمله، آأنه قال ة، إذا أحبه رح، وعالق اب ف ًا من ب ا علق علق الرجل المرأة يعلقه
ًا ا تعلق ة. وتعلقه ومة: والعالق ة الخص ة، آعالق ور المعنوي ي األم اط ف ًا االرتب ة أيض ون العالق ب، وتك   .الح

ة وتكسر  : وفي القاموس. بالكسر هي عالقة السوط ونحوه من األمور الحسية :والعالقة الزم للقلب ؛    : العالق الحب ال
  .أو بالفتح في المحبة ونحوها، وبالكسر في السوط ونحوه

  
دها ال         : مصغر ولد بفتح الواو، قال األعلم وابن خلف : والوليد رأة، ألن صغر ول ى شباب الم دل عل د لي وصغر الولي
  .انتهى. ال في عصر شبابها، وما يتصل به من زمان والدتهايكون إ

  
واألولى أن يكون التصغير للتحبيب، ونكتة إضافتها . وهذا الحصر غير صحيح، فإنها قد تكون مسنة ولها ولد صغير

  .أم الوليد، وأم الصبيين صفة مادحة للمرأة: إليه دون البنت للمدح، فإن قولهم
  

ًا، أي  الرواية ا: وقال السيرافي اني من       : لصحيحة أم الوليد بالتكبير، ويكون مزاحف الوقص، وهو إسقاط الحرف الث ب
  .انتهى. الصبي: والوليد. وإنما جعلت الرواية بالتصغير ألنه أحسن في الوزن: متفاعلن بعد إسكانه، قال

  
ين    .وأراد بها ذوائب شعره، على سبيل االستعارة: جمع فنن بفتحتين، وهو الغصن: واألفنان ة والغ والثغام بفتح المثلث

ال : المعجمة، قال أبو حنيفة الدينوري في آتاب النبات ًا      : أخبرني بعض األعراب، ق ًا طواًال دقاق ة خيوط تنبت الثغام
وإذا أمحل الثغام آان أشد ما يكون بياضًا، ويشبه   . وهو مرعى تعلفه الخيل. من أصل واحد، وإذا جفت ابيضت آلها

  .به الشيب
  

  الكامل : انقال حس
  شمطًا فأصبح آالثغام الممحل  إما ترى رأسي تغير لـونـه



 111

ات              يس من النب ذي اختلط بياضه بالسواد، والخل ه الشعر الشميط، وهو ال ًا شبه ب ذي ينبت   : وإذا آان الثغام مخلس ال
  .األخضر منه في خالل يبيسه

  
  : قال المرار الفقعسي

  أعالقًة أم الوليد البيت

  .الذي نصفه أبيض، ونصفه أسود: والرأس الشميط. مطتبعد ما ش: أي

  .إن رأسه لثاغم، إذا ابيض آله: وقال بعض الرواة

ه       دينوري في موضع آخر من آتاب اً    : وقال ال ا جميع يس، وهم ابس ينبت في أصله الرطب،       : الخلس والخل الكأل الي
  .فيختلط به

  .أخلس رأسه، إذا شاب فاختلط بالسواد: ومنه قيل. يقال أخلست األرض، وهو الخليس: قال أبو زياد

اً  : وإذا آان العشب منه الرطب األخضر ومنه األصفر الهائج، قيل: وقال في موضع آخر . أخلس النبت يخلس إخالس
  .انتهى. خليس: ومنه قيل للشعر إذا شمط واختلط بياضه بسواده . والنبت خيس ومخلس

  .أتعلق أم الوليد، وتحبها وقد آبرت وشبت: سه، ويقوليخاطب الشاعر نف. واالستفهام في البيت، للتوبيخ

ائتين          : والمرار ين سعيد الفقعسي  د الم ه في الشاهد التاسع والتسعين بع دمت ترجمت ده   .شاعر إسالمي تق : وأنشد بع
 البسيط 

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم  أعن ترسمت من خرقاء منزلًة
  

  .سد همزتها عينًاعلى أن عن أصلها أن، قلب بنو تميم وبنو أ
  

الوا : قال ابن يعيش في شرح المفصل : وذلك في أن وأن خاصة، إيثارًا للتخفيف، لكثرة استعمالها وطولهما بالصلة، ق
  .انتهى. وال يجوز مثل ذلك في المكسورة. أشهد عن محمد رسول اهللا

  
  .انتهى. ى الهاء أآثر من قلبها إلى العينإنما قلبوها إلى العين آراهية اجتماع مثلين، وقلبها إل: وقال ابن المستوفي

  
  .وفيه نظر، فإن أن و إن غير الزم استعمالهما مع ألف االستفهام

  
ة، وآسكسة          : وهي لغة مرجوحة، قال ثعلب في أماليه يم، وآشكشه ربيع ة تم ريش في الفصاحة عن عنعن ارتفعت ق

  .هوزان، وتضجع قيس، وعجرفية ضبة، وتلتلة بهراء
  

  : وسمعت ذا الرمة ينشد عبد الملك: قال. عن عبد اهللا قائم: عن، تقول: يم، فإن تميمًا تقول في موضع أنفأما عنعنة تم
  أعن ترسمت من خرقاء منزلًة

  
  البسيط : وسمعت ابن هرمة ينشد هارون، وآان ابن هرمة ربي في ديار تميم: قال

  ورقاء تدعو هديًال فوق أعواد  أعن تغنت على ساٍق مطـوقٌة
  

  .انتهى . تعلمون وتفعلون وتصنعون، بكسر أوائل الحروف: وأما تلتلة بهراء، فإنهم يقولون
  

ا مع آاف ضمير المؤنث         : وأما ابن جني في سر الصناعة بعد نقله ما تقدم ا قوله د به ا يري ة فإنم : فأما آشكشة ربيع
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ولهم أيضاً     إنكش، ورأيتكش، وأعطيتكش، تفعل هذا في الوقت، فإذا وصلت أسقطت الشين، وأ ا آسكسة هوازن فق : م
  .انتهى . وهذا أيضًا في الوقف دون الوصل. أعطيتكس، ومنكس، وعنكس

  
الم مضمرة   . والهمزة لالستفهام التقريري خاطب نفسه على طريق التجريد و أن ترسمت في تأويل مصدر مجرور ب

  .متعلقة بمسجوم 
  

دير ا، أ  : والتق ت به ي نزل ا الت رك داره مك ونظ ل ترس ا  األج ك دموعه الت عين توفي  ؟س ن المس ال اب ب : وق ي آت ف
ي   ي الحواش ري ف مت، أي  : الزمخش ن أن ترس ى أم مت، أي: المعن ه،     : أألن ترس ول ب ه مفع وب ألن ت، منص تخلي

  .انتهى". أن تحبط أعمالكم : " ألترسمك، من خرقاء منزلًة مسجم ماء عينيك، آقوله تعالى: والتقدير
  

  .انتهى. مفعول لهوهذا غلط من الكاتب، والصواب 
  

  .وهو معروف شائع. وليس بغلط آما زعم، فإن حرف الجر إذا حذف انتصب ما بعده على المفعول به
  
ال دار: ق مت ال ى  : وترس ر أو تبن ن تحف رت، وتفرست أي ذلك إذا نظ مها، وآ ت رس وهري. تأمل ه الج اء. قال : وخرق

  .انتهى. غير الصناع: قاءوالخر. صاحبته، وهي من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
  

اب     : أقول امن من أول الكت ل        . قد تقدم في ترجمة ذي الرمة في الشاهد الث ب، وقي ول ثعل ة، وهو ق اء هي مي أن خرق
  .غيرها، وهو قول ابن قتيبة:

  
  .والبيت مطلع قصيدة طويلة لذي الرمة

  
ه     دثنا بعض أصحابنا عن النسير ا     : وقال أبو العباس األحول في شرح ديوان ال      ح دوي، ق ة الع ي جهم يم، أب ن قس : ب

ا  : سمعت ذا الرمة، يقو ل من شعري ما ساعدني فيه القول، ومنه ما أجهدت نفسي فيه، وفيه ما جننت فيه جنونًا، فأم
  : الذي جننت فيه جنوناًَ فقولي

  ما بال عينك منها الماء ينسكب
  

  : وأما ماطاوعني فيه القول فقولي
  حلخاليلي ععوجا من صدور الروا

  
  : وأما ما أجهدت نفسي فيه فقولي

  أأن ترسمت من خرقاء منزلًة
  

  .وتقدم شرحه مجمًال في الشاهد الحادي والخمسين بعد الثمانمائة
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد العشرون بعد التسعمائة

  الطويل 
  علي حراصًا لو يسرون مقتلي

  
  : هو عجز من بيت المرئ القيس، وهو

  علي حراصًا لو يسرون مقتلي  يها ومعشرًاتجاوزت أحراسًا إل
  



 113

  .على أن لو فيه مصدرية
  

الى : قال المرادي في الجنى الداني و يعمر     : " عالمتها أن يصلح في موضعها أن آقوله تع ود أحدهم ل ذآر   ". ي م ي ول
ن  بعهم اب اء، وت و البق زي، وأب ي، والتبري و عل راء، وأب ك الف ر ذل درية، وذآ ون مص و تك ور أن ل ك الجمه   .مال

ذلك ألف      : ومن أنكرها تأول اآلية ونحوها على حذف مفعول يود وجواب لو، أي و يعمر ب ر، ل يود أحدهم طول العم
  .سنة لسر بذلك

  
  الكامل : وال تقع لو المصدرية غالبًا إال بعد مفهم تمن، وقل وقوعها بعد غير ذلك، آقول قتيلة بنت النضر

  و المغيظ المحنقما آان ضرك لو مننت وربما من الفتى وه

ك في الجواب من التكلف        : قال ابن هشام في المغني .انتهى ا في ذل اء بم راءة بعضهم    . وال خف ين ق : " ويشهد للمثبت
  .بحذف النون، فعطف يدهنوا بالنصب على تدهن، لما آان معناه أن تدهن" ودوا لو تدهن فيدهنوا 

دًا       وما علمت من س : " ويشكل عليهم دخولها على أن في نحو دًا بعي ه أم ا وبين و بينه ود ل ه ". وٍء ت ا   : وجواب و إنم أن ل
  .تود لو ثبت أن بينها وبينه: دخلت على فعل مقدر، تقديره

ه نحو  "لو أن لنا آرة : " وأورد ابن مالك السؤال في ًا  : " ، وأجاب بما ذآرناه، وبأن هذا من توآيد اللفظ بمرداف فجاج
  .أصله، ألن لو فيها ليست مصدريةوالسؤال في اآلية مدفوع من ". سبًال 

ي         ن عل د اب راءة زي اذ، آق ل مجيء صلته ش بلكم    : " وفي الجواب الثاني نظر، ألن تأآيد الموصول قب ذين من ق " وال
  .انتهى. بفتح الميم

  .وقد أورد الشارح هذه اآلية هنا تبعًا البن مالك، فيرد عليه أنها لو التي للتمني، ال مصدرية

ي في توجيه دليل المثبتين بأّن، يدهنوا منصوب بأن مضمرة جوازًا، والمجموع منها ومن صلتها،   وقد ناقش الدمامين
ى آخر        اب عطف مصدر عل و من ب ى القواعد، بخالف      . معطوف على المجموع من لو وصلتها، فه اٍش عل ذا م وه

  .انتهى. تخريج ابن هشام

 : والبيت من معّلقة امرئ القيس المشهورة، وقبله

  تمّتعت من لهٍو بها غير معجل  ال يرام خبـاؤهـا وبيضة خدٍر
  

البيض من   : إلخ، الواو واو رّب، والبيضة استعارة للمراة الحسناء، قال الزوزنّي... وبيضة خدر : قوله تشّبه النساء ب
  الوافر : بالصحة والسالمة عن الّطمث، ومنه قول الفرزدق: أحدها: ثالثة أوجه

  وهّن أصّح من بيض الّنعام  خرجن إلّي لم يطمثن قلبي
  

  .الّصيانة والّستر، ألّن الطائر يصون بيضه ويحضنه: الثاني
  

وانهّن صفرة   . في صفاء اللون ونقائه: الثالث ذلك  . وربما شّبهت النساء ببيض الّنعامة، وأريد أنهّن بيٌض يشوب أل وآ
  .بيض النعامة

  
  البسيط : ومنه قول ذي الرمة

  آأنها فضة قد مّسها ذهب
  

  .انتهى
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رأة        : والخدر، بالكسر  ه ام ان في ى البيت إن آ ق الخدر عل تر، ويطل ة  . الّس وأخدرها  . لزمت الخدر  : وأخدرت الجاري

ان والخروج لقضاء    : والمعنى. أهلها، يتعّدى وال يتعّدى، آخّدروها، بالتشديد والتخفيف ستروها وصانوها عن االمته
  .الحوائج

  
ر أو صوف    : والخباء، بكسر المعجمة بعدها موحدة. الّطلب: الرومو. ال يطلب: ال يرام، أي: وقوله بيت يعمل من وب

  .والبيت أآبر منه، على ستة أعمدة إلى تسعة. أو شعر، ويكون على عمودين أو ثالثة
  

ح النفس تروي: والّلهو. التلّذذ بالمتاع، وهو آل ما ينتفع به آالطعام، والبّز وأثاث البيت: والتمّتع. جواب رب: وتمّتعت
  .وغير روي بالجر على أنه صفة للهو، وبالنصب على أنه حال من التاء في تمّتعت. بما ال تقتضيه الحكمة

  
ر خائف، أي  : غير معجل، أي: قال التبريزي. حمله على أن يعجل: اسم مفعول من أعجله، أي: ومعجل م يكن   : غي ل

  .أي غير خائف: وقال أبو جعفر. ذلك مما آنت أفعله مّرة
  
رآن ،  و الوا : قال اإلمام الباقالني في إعجاز الق ا آبيضة خدر في صفائها     : ق م يسبق       . إنه نة، ولكن ل ة حس ذه آلم وه

  .إليها، بل هي دائرة في أفواه العرب، وتشبيه سائر
  

  .غير معجل، أنه ليس ذلك مما يّتفق قليًال وأحيانًا، بل يتكّرر له بها: وعني بقوله
  

ا   وقد يحمل على أنه رابط الج دة،       . أش، فال يستعجله إذا دخلها خوف حصانتها ومنعته ر فائ ذا البيت آبي يس في ه ول
ى،    ل المعن ألّن الذي في سائر أبياته قد تضّمن مطاولته في المغازلة واشتغاله بها، فتكريره في هذا البيت مثل ذلك قلي

  .انتهى. ل دون الثانيوهو مع ذلك سليم اللفظ في المصراع األو. إال الزيادة التي ذآر من منعهتا
  

  .انتهى. هو جمع حرس: إلخ، قال التبريزي... تجاوزت أحراسًا :" وقوله 
  

  .جمع حارس، آخدم جمع خادم، آذا قال الزوزني: وحرس. وهو آحجر وأحجار
  

ه بعضهم،   . وأجاز أيضًا أن يكون األحراس جمع حارس آصاحب وأصحاب، وناصر وأنصار، وشاهد وأشهاد ومنع
  .فاعل على أفعال لم يثبتألّن جمع 

  
  .اسم جمع، آنهٍر وأنهار: وأصحاب إّنما هو جمع صحب بكسر الحاء، آنمر وأنمار وصحب بسكون الحاء: قال
  

ق بتجاوزت   . فأّما األشهاد واألصحاب فهو جمع شهيد وصحب   : قال الجوهري ا متعل ا،    . وإليه ى بالمعشر قومه وعن
  .وهو صفة معشر وعلى متعلق بحراص،. وهو الجماعة من الناس

  
  : وروي أيضًا

 .............. علّي حـراٍص  تجاوزت أحراسًا وأهوال معشٍر
  

ريم  ال    . فحراص وصف معشر في النصب والجر، وهو جمع حريص آكرام جمع آ ى، يق ّدى بعل ه يتع حرص  : وفعل
  .عليه حرصًا من باب ضرب، إذا اجتهد، واالسم الحرص

  
و ذهب    . ر المؤّول من لو وما بعدها بدل اشتمال من الياء في علّيإلخ، المصد... لو يشّرون : وقوله وإلى مصدرية ل

ام، إال   : وأن تضارع لو في مثل هذا الموضع، يقال. يريد أن يشّروا: التبريزي، قال و ق وددت أن يقوم زيد، ووددت ل
  .وأن تنصبه. أن لو يرتفع المستقبل بعدها
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اب    أيوّد أحدآم أن تكون له ج: " قال تعالى ٍل وأعن ال في موضع آخر    " ّنٌة من نخي دهنون    : " وق دهن في و ت ". وّدوا ل

  .انتهى
  

ذا      : وقوله يشّرون، قال العسكري في آتاب التصحيف. اسم مصدر بمعنى القتل: والمقتل ين ه ى وجه روى عل ا ي ومم
  .البيت

  
  .سطتهأشررت الشيء، إذا ب: يشّرون بالشين المعجمة ومعناه يظهرون، يقال: روى األصمعي

  
 الطويل : وقال الشاعر

  وحتى أشّرت باألآّف المصاحف
  
ار    . ليس يقتل مثلي خفاء: ومعناه. أظهرت: أي اه هو اإلظه تلهم إّي ره . فيكون ق ي    : " ورواه غي و يسّرون مقتل من  " ل

ّي يظهم عل ل . غ ول القائ ل ق ذا مث ي : وه و يقتلن ّي ل و حريص عل ال. ه ن : يق و م ه، وه يء، إذا أظهرت ررت الش  أس
  .انتهى. هم حراص على إسرار قتلي، وذلك غير آائن، لنباهتي وذآري: ومعنى يسّرون، أي. األضداد

  
ي  : قال أبو عبيدة في قوله: وقال في موضع آخر ه : لو يسّرون مقتل ة األصمعي  . أي يظهرون و يشّرون، أي   : ورواي ل

  .انتهى. أشررت الثوب، إذا نشرته، وشررته أيضًا: يظهرون، يقال
  

اه    : وهذا أحسن من قول التبريزي تبعًا لغيره. الروايتين مّتفقفمعنى  من رواه بسين غير معجمة احتمل أن يكون معن
  .انتهى. يكتمون، ويحتمل أن يكون معناه يظهرون، وهو من األضداد

  
  .ًايقول لك تجاوزت في زيارتي إليها أهواًال آثيرة، وقومًا يحرسونها، حراصًا على قتلي جهار: قال الزوزني

  
  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين من أوائل الكتاب

  حروف التحضيض

  الطويل : أنشد فيها
  بني ضوطري لوال الكمي المقنعا  تعدون عقر النيب أفضل مجدآـم

  
  .لوال تعدون: على أن الفعل مقدر بعد لوال التحضيضية، أي

  
ذا المق    : والكمي دير مضاف  الشجاع، مفعول أول له دير    . در، بتق اني محذوف، والتق ر    : والمفعول الث دون عق وال تع ل

  .الكمي أفضل مجدآم
  

دم شرح البيت        : الذي وضع على رأسه البيضة والمغفر، وبني ضوطرى: والمقنع ة سب وذم، وتق ادى، وهي آلم من
  .فالشاهد الرابع والستين بعد المائة

  
  الطويل : وأنشد بعده

  إلي فهال نفس ليلى شفيعها  اعٍةليلى أرسلت بشف: يقولن
  

  .على أن مجيء الجملة االسمية بعد هال ضرورة
  

  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الخامس والستين بعد المائة
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والعشرون بعد التسعمائة

  الطويل 
  بلى لوال ينازعني شغلي: فقلت  أال زعمت أسماء أن ال أحبهـا

  
  .نه قد تجيء الجملة الفعلية بعد لوال غير التحضيضيةعلى أ

  
ى منازعة                 رد أن يحث نفسه عل م ي ر تحضيضية، ألن الحض طلب بحث وإزعاج، والشاعر ل ا غي ا آانت هن وإنم

  .الشغل، وإنما يريد االعتذار عن القيام بمحبتها بهذا المانع، وهو مجاذبته الشغل
  

ى الفعل    وغير اال: وإنما لم يقل الشارح المحقق دخل عل ا ال ت ا بجوابين    . متناعية ألنه وال  : أحدهما : وأجاب عنه أن ل
  .ليست آلمة واحد رآبت من آلمتين، وإنما هي آلمتان

  
تقلة        : قال ابن األنباري ا مس ين أنه م ليب ا أول ال بل ا، وإنم ى حاله لوال هنا غير مرآبة، بل ال نافية على حالها، ولو عل

  .لملو : في إفادة النفي آلم في
  

ا       : أن لوال هي االمتناعية، لكن آان األصل: والجواب الثاني ع الفعل آم ا حذفت أن ارتف لوال أن ينازعني شغلي، فلم
دأ، أي     " تسمع بالمعيدي ال أن تراه : " في قولهم ل مبت ازعتي شغلي   : فيكون أن المحذوفة مع الفعل في تأوي وال من . ل

  .وال يخفى أن هذا ليس من مواضع حذف أن
  
  .جواب الجيد هو األول، ولذا قدمه الشارحوال
  

م، أو تجعل           : " وقد أشار إليهما ابن مالك في التسهيل، فقال و ل ؤول بل ة تحضيضًا، في ر مفهم وال غي ي الفعل ل وقد يل
  .المختصة باألسماء والفعل صلة أن

  
ة     يشير بهذا تأويل ما استشهد به الكسائي على ما ذهب إليه من أن: قال شارحه ابن عقيل وال االمتناعي د ل المرفوع بع

  : مرفوع بفعل مضمر، لظهوره في قوله
  أال زعمت أسماء أن ال أحبها البيت

  البسيط : وقوله

  لوال حددت وال عذري لمحدود  ال در درك إني قد رميتـهـم
  

م، أي ى ل ة بمعن اع، وال نافي اع المتن و حرف امتن و أن ل ل ه م أح: والتأوي و ل ازعني، ول م ين و ل ا . دل ي به د نف وال ق
م يصل  : ، أي"فال صدق وال صلى : " الماضي، نحو دأ        . لم يصدق، ول دها مبت ا بع اع لوجود، وم وال حرف امتن أو ل

  .انتهى. ولما حذفت بطل عملها في تنازعني فارتفع. لوال أن ينازعني، ولوال أن حددت: بإضمار أن، أي
  

ى        إ... وال قد نفي بها الماضي : وال حاجة إلى قوله م إذا دخلت عل ؤول بل ا ت ى البيت األول، ألن ال إنم لخ، بالنسبة إل
ه . الماضي آالبيت الثاني راده وحده     . وأما إذا دخلت على المضارع آالبيت الشاهد فال تؤول ب د إي الوا عن ا ق إن : وإنم

  .لوال بمعنى لو لم، لما ذآرنا
  

ا الف  د يليه ة ق وال االمتناعي ى أن ل ي إل ام المرزوق ب اإلم البيتين وذه ل، آ ى التأوي ة إل ة، وال حاج ل بقل   .ع
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ى         ه بل ا أوجب ا في م ا إم وأعلم أن لوال فيهما سواء آانت لو الشرطية مع ال، أو امتناعية ال بد لها من جواب، فجوابه
 : قبلها، أو البيت الذي يليها، وهو

  وما إن جزاك الضعف من أحٍد قبلي  جزيتك ضعف الود لما اشتـكـيتـه
  

ام المرزوقي في شرحها     . أو ال قصيدٍة ألبي ذؤيب الهذليوالبيتان  ال اإلم ه : ق زعم   ... أال زعمت أسماء  : قول خ، ال إل
ة           ة من الثقيل ذه مخفف د سد مسدهما، وأن ه ا ق ولين، وأن ال أحبه ى مفع . يستعمل فيما يرتاب به وال يحقق، ويتعدى إل

  .أراد أني ال أحبها
  

ا     ا، آأنه ا   أو أن األمر والحديث ال أحبه ه له ا،        . استزادت زيارت ا، وشغفه به ه فيه ا، واستقصرت تهالك وفره عليه وت
دعواها   بطًال ل ك،   : وادعت عليه أنه قد حال عن العهد، وتحول متراجعًا في درجات الود، فقال مجيبًا لها، وم ى أحب بل

ى، ل   ازع،   وأرى من المثابرة عليك، والسعي في تحصيل بعض المراد بالنيل منك، ما هو الهوى والمن وال الشغل المن
  .والعائق المانع

  
دأ        ر المبت ة من فعل وفاعل، إال أن خب ولال يدخل المتناع الشيء لوجود غيره، وهو يربط جملة من مبتدأ وخبر بجمل

  .يحذف تخفيفًا ويكتفى بجواب لوال عنه
  

  .لوال ينازعني شغلي: الوقد يؤتى بالفعل والفاعل بدًال من المبتدأ والخبر، وهذا آما نحن فيه، أال ترى أنه ق
  

إني        : بلى، وقد تقدم، والتقدير: وجواب لوال، في قوله ام المحب ،ف ا بصدده، لقمت فيك مق لوال مجاذبة الشغل الذي أن
  البسيط : ومثل هذا في تقدم الجواب، وآون الفعل والفاعل مكان المبتدأ والخبر، قول اآلخر. أحبك

  وال عذرى لمحدود لوال حددت  ال در درك إني قد رميتـهـم
  

ه     . البيت" جزيتك ضعف الود : "وذآر بعضهم أن جواب لوال فيما بعده، وهو ى المضاعف، آقول ا بمعن والضعف هن
  .مضاعفًا: ، أي"فآتهم عذابًا ضعفًا من النار : " تعالى

  
  : وبعده

  علينا فقد أعطيت نافلة الفضل  فإن تك إنثى في معدٍّ آـريمًة
  

ل الغنيم: والنافلة ه     . ة، وبه سمي ما ال يجب من الطاعات نواف انًا ال يلزم ل لمن فعل إحس ه  : وقي ل ب إن : والمعنى . تنف
ا                   ا، وإنم ادة تفضلين به ارك، وتكرمتك زي د الواجب في إيث ا بع ك عليه د جعل ل ٍد، فق رأة في نساء مع تكرم علينا ام

  .أضاف النافلة إلى الفضل لما آانت تفضل على من وساها بتلك النافلة
  

  الطويل : ثم قال بعد أربعة أبيات
  فإني شريت الحلم بعدك بالجهل  فإن تزعميني آنت أجهل فيكـم

 غبنت فما أدري أشكلهم شكلي  قد غبنت وخلتني: وقال صحابي
  تنكر حتى عاد أسود آالجذل  رأيت خويلـدًا: على أنها قالت

 ما نبلـيزمانًا فتبلينا المنون و  فتلك خطوٌب قد تملت شبابـنـا
 القبل تراهن يوم الورع آالحدإ  وتبلي األلى يسلئمون على األلى

زعمته آان يفعل، فلهذا قال : وقد جاء. األآثر زعمت أنه آان يفعل آذا: إلخ، قال المرزوقي... فإن تزعميني : وقوله
ي الى. تزعمين ال اهللا تع وا  : " وق ن يبعث روا أن ل ذين آف م ال ره"زع ز ذآ ال ع ل: " ، وق م   ب ل لك ن نجع تم أن ل زعم
  ".موعدًا

ولين   . ويستشهد أصحابنا بدخوله على أن المخففة والمثقلة، على حد ما يدخل حسبت، وظننت عليهما، أنه بتعدي لمفع
ا قالت        .وقد استشهد سيبويه بهذا البيت أيضاً  رأة لم ى الم ذار إل و ذؤيب االعت ال متنصًال     : وأراد أب ي، فق إنك ال تحبن
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ي     : الوجه الذي تداخلها منه، ما أشكلها، وأخرجها إلى عتبه وسوء الظن به إليها، وذاآرًا إن احتججت في دعواك عل
د آففت وآنت   ة، واآلن ق وال المردي رة، وأرآب األه ور المنك ى أألم دم عل بكم فأق ي ح تعمل الجهل ف أني آنت اس ب

  .أتعاطى من اللهو والصبا ما قد اطرحته الساعة، فذلك ذلك على زوال الحب

ه،               ا ترين ع م ت، فجمي الك، ولكني تحمل تبدلت بحبك ق ك، وال اس تغناء عن ي اس ا حدث ل فليس استداللك بصحيح، وم
وتنكرينه من العادات المستجدة نتائج الحلم والعقل، فأما الحب فكما آان، واأليام تزيده استحكامًا، وشريت واشتريت    

  .انتهى آالمه. بمعنى، وهو هنا مثل

ال         وأورده سيبوي: أقول ا، ق د أن ذآر عمله ه بع ه فإن ل آتاب ا من أوائ ا جاء في الشعر     : ه في باب ظننت وأخوته ومم
  .وأنشد البيت. معمًال قول أبي ذؤيب

والياء المفعول  . ولم يرد أن عملها إنما يكون في الشعر، وأنما أرا ومما جاء في الشعر شاهدًا على إعمالها هذا البيت
  .موضع المفعول الثاني األول، وجملة آنت أجهل فيكم في

اني    اب الث ال . وأورده ابن هشام في المغني، في الجملة التي تقع مفعوًال ثانيًا من الب ان      : ق ري آ وع خب د أجتمع وق وق
  .وأنشد البيت. وإن، والثاني من مفعولي باب ظن، جملة في قول أبي ذؤيب

تبدال،      " قليًال وال تشتروا بآياتي ثمنًا : " وأورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى ه مستعار لالس ى أن االشتراء في عل
  .آما في البيت

ال       رواه بالنصب، وق ه أفعل تفضيل، ف اس     : أي: وزعم بعض من آتب عليه أن أجهل، في ي أجهل الن ي أن إن تزعمين
حًا وهذا وإن آان معناه صحي . فيكم الرتكاب بطاالت الهوى، فتحولي عن هذا الزعم، فإني أخذت الحلم بعدك بالجهل

  .إال أنه ليس برواية

م،       : يقول: إلخ، قال المرزوقي... وقال صحابي قد غبنت : وقوله ه من ارعواء وحل ا تمسكت ب أنكر أصحابي مني م
ه من صبًا وجهل        : حتى قالوا ا قايضت علي ون فيم رابح، ال المخدوع الخاسر     . إنك مغب ابن ال م   . وأظنني الغ فال أعل

غلط أحدنا حتى افترقنا، أم اختلفنا في أصل ما نظرنا فيه، وأخذنا به، فلذلك  أمقصدهم مقصدي، وطريقهم طريقي، ثم
  .لم يتفق معتبرنا

ا  : " ومن هذا الباب قول اهللا تعالى. وقال هذا وهو يعلم اختالف أحوالهم، وتباين طرقهم، زاريًا عليهم وموبخًا لهم وإن
  ".أو غياآم لعلي هدًى أو في ضالٍل مبين 

ه، وتكون        : يكون أم ال مضمرًا بعد قوله وعلى هذا التفسير ة علي ا في الكالم من الدالل أشكلهم شكلي، وساغ حذفه لم
  .األلف للتسوية

د يجوز   . أشكلهم شكلي، فال يقصد إلى معادلة وال تسوية: ويجوز أن يكتفي بقوله وذلك أن أدري من أخوات أعلم، وق
  .قد علمت أزيد في الدار: أن تقول

: ومثل األول قول أبي ذؤيب في أخرى   . سواء علي أو ما أبالي، لم يكن بد من ذآر أم: ولو قلت. وحكى ذلك سيبويه
 الطويل 

  فما أدري رشٌد طالبها
  

: إن أألمر في الكل سواء، وإن أم حيث لم ينطق به مقدر، وإن أبا الحسن حكى أن بعضهم، قال: وقد سمعت من يقول
د   ه إال بع ي ب دك، ال يكتف ٌد عن ذا موضع بسطه . إضمار علمت أزي يس ه ذا آالم ل ي ه وي، وف ول ق   .انتهى. وهو ق

ب، وهو   :" إلخ، يريد أن هذه المرأة آما أنكرت عادتي، أنكرت حالتي، فقلت ... على أنها قالت : وقوله رأيت أبا ذؤي
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ي تنصب   خويلد، تغير عن المعهود، واسود حتى صار آالجذل، بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو الخشبة ال   ت
  .لإلبل الجربي فتحتكط بها، وتسود بما يعلقها من طالئها

  
  : ثم أخذ يعتذر من تغير هيئته ولونه، وتأثير الزمان فيه، آما اعتذر من تغير شيمته، فقال

  فتلك خطوب البيت
  

دهر يبل  . إن الذي غيرنا خطوب تناولت من قوانا، واستمتعت بنا من لدن شبابنا إلى يومنا: يقول م    وال ه وه ي جدة أهل
  .المنون: ال يبلونه، ويأآلهم، ويشرب عليهم، وال ينتقمون منه، وأشار إلى أنواع المنايا، وأجناس الحوادث بقوله

  
  : وقوله

  وتبلى األلى البيت

وتبلي حوادث الدهر الرجال الذين يستلئمونه الألمات، وهي الدروع، راآبين الخيل، التي تراهن في يوم الفزع : يقول
  .طموح أبصارهن، وتقليب أعينهن ذآاًء وشهامة، آأنهن الحدأ القبلل

رس،     : في موضع الحال، ألنك إذا قلت : ويستلئمون صلة األلى، ألنه في معنى الذين، وعلى األلى ى ف دًا عل رأيت زي
ة، و  : والحدأ. فالمعنى راآبًا فرسًا، وتراهّن مع ما بعده صلة األلى الثانية هي طائر تصيد    جمع حدأة آعنب جمع عنب

دٍة من    : والقبل. جمع أقبل وقبالء، وهو من صفة الحدأ: والقبل. وقد تفتح حاؤه: قال الخليل .الجرذان ّل واح أن تقبل آ
ل بالّشوس والخوص،               م يصفون الخي ذمومًا، وه ان م ة آ ان خلق ّد من الحول، وإذا آ العينين على األخرى، وهو أش

  .نفسهاوالقبل، يريدون أنها تفعل ذلك لعّزة أ

ذآر والمؤنث            ع الم ى لجمي ى استعمال األل ت، عل ذا البي رهم به ة وغي ي،    . وقد استشهد شّراح األلفّي ذين والالت وهو ال
  .بدليل ما عاد على آّل منهما من ضميره

 .وترجمة أبي ذؤيب تقّدمت في الشاهد السابع والستين من أوائل الكتاب

  حرف التوقع

  أنشد فيه، 

  ن بعد التسعمائةالشاهد الثاني والعشرو

  البسيط : وهو من شواهد س
  قد أترك القرن مصفّرًا أنامله

  
  : هو صدر، وعجزه

  آأن أثوابه مّجت بفرصاد
  

  .على أّن قد مع المضارع تكون للتكثير في مقام التمّدح واالفتخار
  

  .ّبما التكثيروأراد بر. رّبما: آأنه قال: وأنشد البيت، وقال. وتكون قد بمنزلة رّبما: قال سيبويه
  

  : الرابع من معاني قد التكثير، قاله سيبويه في قول الهذلي: ونقله عنه ابن هشام في المغني، وقال
  قد أترك القرن مصفّرًا أنامله
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ال         ب وجهك في السماء، ق رى تقّل د ن ة    : أي: وقاله الزمخشري في ق ر الرؤي اه تكثي ا، ومعن ت،    . رّبم م استشهد بالبي ث
  البسيط : ى ذلك ببيت العروضواستشهد جماعة عل

  جرداء معروقة الّلحيين سرحوب  قد أشهد الغارة الّشعواء تحملنـي
  

  .انتهى
  

ال  . أصل مفاد قد ورّبما التقليل والتكثير، إنما جاء من عكس الكالم  : وقد جعل الزمخشري في تفسير سورة التكوير ق
يوم تجد آّل : " آّل نفس تعلم ما أحضرت، آقوله تعالى: فإن قلت: ، قال"علمت نفٌس ما أحضرت : " عند قوله تعالى

ه   " نفٍس ما عملت من خيٍر محضرًا  ى قول ا معن م     : قلت  ؟" علمت نفس   : " واألنفس واحدة، فم هو من عكس آالمه
ه    ا يعكس عن الى   . الذي يقصدون به اإلفراط فيم ه تع ه قول لمين        : " ومن انوا مس و آ روا ل ذين آف وّد ال ا ي اه  " ربم ومعن

  .ى آم وأبلغمعن
  

  : ومنه قول القائل
  قد أترك القرن مصفّرًا أنامله

ّواد العسكر    بعض ق دك من الفرسان     : وتقول ل م عن ول  ؟آ دي، أو  : فيق ارٍس عن دي   : رّب ف ًا عن دم فارس ده  . ال تع وعن
ن يقلّ     ه مّم د، وأن ده    المقانب، وقصده بذلك الّتمادي في آثرة فرسانه، ولكنه أراد إظهار براءته من التزّي ا عن ر م ل آثي

  .انتهى آالمه. فضًال أن يتزّيد، فجاء بلفظ التقليل، ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين

ان، وانتصر بعضهم ال     . وزعم ابن مالك أن مراد سيبويه أن قد مثل ربما في التقليل، ال في التكثير و حي ورد عليه أب
ول       وقد نقل الجميع الدماميني في الحاشية . بن مالك إيراده، فنق أس ب ان، والب ي حي ن   : الهندية، وصحح آالم أب ال اب ق
ى المضيّ       : مالك ل والصرف إل ا في التقلي واعترضه  . إطالق سيبويه القول بأنها بمنزلة ربما، موجب للتسوية بينهم

ك التسوية في آل ا              : أبو حيان، فقال ى ذل دل عل ا، وال ي ة ربم د بمنزل ا ق ي فيه ة الت يبويه الجه ين س ل   لم يب ام، ب ألحك
  .يستدل بكالم سيبويه على نقيض ما فهمه ابن مالك، وهو أن قد بمنزلة ربما في التكثير فقط 

ى               ه عل ع من ا يق ا يفتخر بم ة، وإنم درة والقل ى سبيل الن ه عل ع من ا يق ويدل عليه إنشاد البيت، ألن اإلنسان ال يفخر بم
  .انتهى . سبيل الكثرة، فيكون قد بمنزلة ربما في التكثير

ال         ان، فق ي حي الم أب ك راّدًا آ ن مال ه  : وانتصر بعض الفضالء الب ا قول ة   : أم يبويه الجه ين س م يب إطالق  . .. ل خ، ف إل
  .التسوية آاٍف في األحكام آلها، إال ما تعين خروجه 

يًال وآ       . .. ألن اإلنسان: وأما قوله ع قل ا يق ا يكون فيم رًا إنم ه آثي رًا، فيفخر   إلخ، فجوابه أن فخر اإلنسان بما يقع من ثي
  .بالكثير منه، أما ما ال يقع إال نادرًا فقط، فإنه يفخر بالقليل منه الستحالة الكثرة فيه 

اوم          رن هو المق ه ؛ ألن الق ذلك يفتخر ب ادرًا، فل وترك المرء قرنه مصفّر األنامل يستحيل وقوعه آثيرًا، وإنما يتفق ن
ًا إال      للشخص، الكفء له في شجاعته، فلو فرض مغلوبًا معه ف ه، إذ ال يكون قرن ًا ل ي الكثير من األوقات لم يكن قرن

  .عند المكافأة غالبًا 

م قضى         : إذ تقرر هذا، فنقول ارض، ث ا التع رنين غالب أمرهم ه، ألن الق لما آان قوله القرن يقتضي أنه ال يغلب قرن
ه       المراد: بأنه قد يغلبه، حملنا ذلك على القلة صونًا للكالم عن التدافع، وقلنا ًا ال يخرجه عن آون ذلك ترآ أنه بترآه آ

ه  .قرنًا  د في البيت            .وذلك هو الترك النادر، لئال يدفع آخر الكالم أول ان من أن ق و حي ه أب ا فهم م م والزمخشري فه
ه         ا فهم ه نصًا، وإنم م يقل يبويه ل إن س للتكثير، فقد اتجهت المؤاخذة على ابن هشام في نقله هذا المعنى عن سيبويه ؛ ف

  .حيان عنه أبو
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ه           يبويه أن ل عن س ذا ال يكفي في تسويغ النق ل ه ثم أبو حيان ليس جازمًا به، وإنما قاله معارضًا لفهم ابن مالك، ومث
ك      : قال ن مال م اب إن قد في البيت للتكثير، وغايته فهٌم في جّوزه أبو حيان، وسبقه الزمخشري إليه، وهو معارض لفه

  .أحد المجتهدين في النحو

  .لك الفاضلآذا قال ذ

ع           : قلت ه تمن رة مغلوبّيت رن هو الكفء، وآث ى أن الق اء عل اقض بن زم للتن حاصل آالمه على البيت أن التكثير فيه مل
  .هذا خلف. آونه قرنًا، وقد فرض أنه قرن

ه الجنس   ه غ   . وإنما يتم ذلك، أن لو آان المراد بالقرن واحدًا، وهو ممنوع، بل الظاهر أن المراد ب إذا فرضنا أن لب  ف
ذا هو الالئق       دد المحال، وه جميع أقرانه، وهم مائة مثًال، آّل واحٍد مرة، حصلت آثرة الغلبة مع انتفاء التناقض، لتع

  .بمقام االفتخار

ه    : الستحالة الكثرة فيه مستدرك، وأن قوله: قوله: وظهر بهذا أن إن ذلك فيما يمكن وقوعه قليالًَ وآثيرًا فال يفتخر من
الكثير ال يج ه       إال ب ا عرفت ه آم و علي ل ه ه، ب ي مرام ًا ف ه نفع دماميني   . دي ا أورده ال ر م ذا آخ   .ه

ة   . وقد أجاد في رّده، على هذا الفاضل ام غاي وقد أورد آالم هذا الفاضل في شرح التسهيل مسّلمًا، وشّنع علىابن هش
  .التشنيع

  .والبيت من قصيدة لعبيد بن األبرص األسدي، أوردها األصمعي في األصمعيات

 البسيط : ذا مطلعهاوه

 من آل أسماء لم يلمم بميعـاد  طاف الخيال علينا ليلة الوادي
 في سبسٍب بين دآداك وأعقاد  أّنى اهتديت لرآٍب طال ليلهم
  مثل الفنيق إذا ما حثه الحادي  يطوفون الفال في آل هاجرٍة

  
  : إلى أن قال

 د والناديأهل القباب وأهل المج  اذهب إليك فإني من بنـي أسـٍد
 آأن أثوابه مّجت بـفـرصـاد  قد أترك القرن مصفّرًا أناملـه
 قوًال سيذهب غورًا بعد إنجـاد  أبلغ أبا آرٍب عنـي وإخـوتـه
 وفي حياتي ما زّودتنـي زادي  ال أعرفّنك بعد اليوم تنـدبـنـي

  وإن مرضت فال أحسبك عّوادي  فإن حييت فال أحسبك في بلـدي
 هل ترسـيّن أواخـيه بـأوتـاد  ّل ملٍك أنت تارآهفانظر إلى ظ

 زاد والّشّر أخبث ما أوعيت من  الخير يبقى وإن طال الّزمان به
  

دال، هو من الرمل      . المفازة والقفر: والّسبسب. أّنى اهتديت، التفات من الغيبة إلى الخطاب: وقوله تح ال داك بف : والّدآ
  .ما التبد ولم يرتفع

  
ل، أي  جمع عقد: وأعقاد راآم وطّوف  : بفتح فكسر، هو ما تعّقد من الرم ة طاف  : ت اء وآسر     . مبالغ تح الف ق، بف والفني
  .الفحل المكرم من اإلبل: النون

  
ى،   : اذهب إلى قومك، بدليل قوله: اذهب إليك فيه حذف مضاف، أي: وقوله فإني من بني اسد، فال يرد أن مجرور إل

  .وفاعل متعّلقها ضميران لشيء واحد
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  .رؤوس األصابع: واألنامل. المثل في الشجاعة: قد أترك القرن هو بكسسر القاف: ولهوق
  

  .حال من قرن: يحتمل أن يكون من الترك بمعنى التخلية، ويتعدى إلى مفعول واحد فمصفّرًا: وأترك
  

ه، : والمعنى. ويحتمل أن يكون من الترك بمعنى التصيير، فيتعّدى لمفعولين ثانيهما مصفّرًا ه، فتصفّر     اقتل فينزف دم
  .أنامله

  
م ال األعل ر : وق ا أظه رع، وفيه ا أس ل ألن الصفرة إليه ب  . خّص األنام ات الغري ي شرح أبي يرافي ف ن الس ال اب وق
  .إنه إذا مات المّيت اصفّرت أنامله: ويقال. يريد أن يقتل القرن فتصفّر أنامله: المصّنف

  
واب وب: وأث ع ث راد صبغت: ومّجت. جم ت، والم مو. دمي ال األعل اء، ق دم : الفرصاد، بكسر الف ّبه ال وت، ش و الّت ه

  .بحمرة عصارته
  

اة  . التوث أو أحمره، أو صبغ أحمر: الفرصاد: وفي القاموس والتوث فيه لغتان، يجوز في آخره بالثاء المثلثة، وبالمثن
لم يسمع في : بالمثلثة، وقال حكى أبو حنيفة الّدينورّي في آتاب النبات أنه. وأنكر صاحب الصحاح األول، ورد عليه.

  .الشعر إال به 
  

  البسيط : وأنشد لمحبوب الّنشهلّي
 من القرية حزٌن غير مـحـروث  لروضٌة من رياض الحزن أو طرٌف
 والتوث من آرخ بغداد ذي الّرّمان  أشهى وأحلى لعيني إن مررت بـه

  
اه       : واخيواأل. ونهي المتكلم نفسه قليل. ناهية: ال أعرفّنك، ال: وقوله دفن طرف ل ي د والتشديد، وهو حب جمع آخية بالم

  .في األرض، وفيه عصّية أو حجير، فتظهر منه مثل عروة تشد إليه الدابة
  

  .والبيت الشاهد قد تداوله الشعراء، فبعضهم أخذ المصراع، وبعضهم أخذه تمامًا بلفظه، وبعضهم أخذ معناه
  

 البسيط : لهذليقال أبو المثّلم الهذلّي، يرثي صخر الغّي ا
  آأّن في ربطتيه نضح إرقان  ويترك القرن مصفّرًا أنامله

  
  .الّزعفران: واإلرقان بكسر الهمزة، وبالقاف

  
  البسيط : وقال المتنّخل الهذلي، يرثي ابنه أثيلة

 ثمـل آأّنه من عقاٍر قهوٍة  والّتارك القرن مصفّرًا أنامله
  

  البسيط : وقال زهير بن مسعود الّضّبي
  عند الّطعان إذا ما احمّرت الحدق  هّال سألت هداك اهللا ما حسـبـي
 الـعـلـق قد بّل من جـوفـه  هل أترك القرن مصفّرًا أناملـه

  
  البسيط : وقالت ريطة الهذلية ترثي أخاها عمرًا ذا الكلب

  مثعنجٌر من نجيع الجوف أسكوب  الطاعن الطعنة النجالء يتبعـهـا
 آأنه من نجيع الجوف مخضوب  فّرًا أنامـلـهوالتارك القرن مص

  
  البسيط : وقال زهير بن أبي سلمى
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  يميد في الّرمح ميد المائح األسن  قد أترك القرن مصفّرًا أناملـه
  

الذي أصابته ريح منتنة من  : واألسن، بفتح الهمزة وآسر السين. الذي يمأل الدلو في أسفل البئر عند قلة مائها: المائح
  .بئر أو غير ذلك، فغشي عليه أو دار رأسهريح ال

  
  البسيط : وقال أحد بني جرم

  دامي المرادع منكّبًا على العفر  وأترك القرن مصفّرًا أنامـلـه
  

  البسيط : وقالت عمرة بنت شداد الكلبية، ترثي أخاها مسعود بن شداد
 مضّرج بعدها تغلي بإزبـاد  قد يطعن الطعنة النجالء يتبعها

 بفـرصـاد آأن أثوابه مّجت  القرن مصفّرًا أناملـهويترك 
  

ى   وتقدمت ترجمة عبيد بن األبرص في الشاهد السادس عشر بعد المائة، ووقع نسبة البيت الشاهد في آتاب سيبويه إل
  .واهللا أعلم. بعض الهذليين، ولم أره في أشعارهم من رواية السكري

  
  الكامل : وأنشد بعده

  قد لما تزل برحالنا وآأن
  

دال من    : على أنه قد يحذف الفعل بعد قد لدليٍل، والتقدير وآأن قد زالت، فحذف زالت لداللة ما قبله عليه، وآسرت ال
  .قد للقافية

  
  .وأراد الشارح الفعل الماضي آما مثل، فإن حذف المضارع بعدها غير مسموع

  
  : وهذا عجز، وصدره

  أفد الترحل غير أن رآابنا
  

  .الشاهد الخامس والعشرين بعد الخمسمائةوتقدم شرحه في 

  حرفا االستفهام

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والعشرون بعد التسعمائة

  الرجز 
  أهل عرفت الدار بالغريين

  
على أن هل في األصل بمعنى قد آما في البيت، فكون قد حرف استفهام إنما تكون بهمزة االستفهام، ثم حذفت الهمزة 

الى      . إقامًة لها مقامها لكثرة االستعمال ه تع ى الألصل في قول ى اإلنسان، أي    : " وقد جاءت عل ى عل ى  : هل أت د أت   .ق
زة          تفاد من هم ا هو مس تفهام إنم د، وأن االس ى ق هذا أحد مذاهب أربعة، وهو مذهب الزمخشري، فهل عنده أبدًا بمعن

وا   : قال في المفصل. مقدرة م ترآ تفهام      وعند سيبويه أن هل بمعنى قد، إال أنه ع إال في اإلس ا ال تق ا، ألنه . األلف قبله
  البسيط : وقد جاء دخولها عليها في قوله

  أهل رأونا بسفح القاع ذي األآم  سائل فوارس يربوع بشـدتـنـا
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  .انتهى

ا   : هذا هو الظاهر من آالم سيبويه، وذلك أنه قال عند الكالم على من ومتى: قال ابن يعيش في شرحه وآذلك هل إنم
منزلة قد، ولكنهم ترآوا األلف إذ آانت هل إنما تقع في االستفهام، آأنه يريد أن هل تكون بمعنى قد، واالستفهام هي ب

فيها بتقدير ألف االستفهام، آما آان ذلك في من ومتى، واألصل أمن، أمتى، ولما آثر استعمالها في االستفهام حذفت  
  .أللف وتضمنت معناها

  .انتهى. ، وآثر استعمالها في االستفهام، فحذفت األلف للعلم بمكانهاأ هل: وآذلك هل األصل فيها

ى ألف   ذا     . وما نقله عن سيبويه مذآور في باب بيان أم لم تدخل على حروف االستفهام ولم تدخل عل ل ه ع مث د وق وق
بمنزلة قد، ولكنهم وتقول أم هل فإنها : في أوائل آتاب سيبويه في باب ما يختار فيه النصب من ابواب االشتغال أيضًا

ولم يقف ابن هشام على هذين النصين من آالم    .انتهى. ترآوا األلف استغناء، إذآان هذا الكالم ال يقع ال في استفهام
ه    : سيبويه، فاعترض على الزمخشري بقوله ا يكون علي ولم أر في آتاب سيبويه ما نقله عنه، وإنما قالفي باب عدة م

  .انتهى. هام لم يزد على ذلكوهل هي لالستف: الكلم ما نصه

وقد رد عليه الدماميني بأنه ال لزوم من عدم رؤيته هو لذلك عدم وقوعه، وآان األولى به تحسين الظن بالزمخشري، 
  .فإنه أمام في هذا الفن، ثبت في النقل، وما نقله عن سيبويه مسطور في موضعين من آتابه

يبويه في    فإن قلت فما ت: ثم نقل آالميه من آتابه، وقال ول س صنع في دفع المعارضة التي أشار إليها، وهي مخالفة ق
د     : باب عدة ما يكون عليه الكالم، لقوله في غيره ة ق ا تكون بمنزل تفهام      : قلت  ؟إن هل إنم ا لالس ى أنه ك عل أحمل ذل

ه باعتبار قيامها مقام الهمزة المحذوفة المفيدة لالستفهام، ال أنها موضوعة لالستفهام بنفسها، ج   .انتهى . معًا بين آالمي
 : هل بمعنى قد في االستفهام خاصة، واألصل أهل، بدليل قوله: وآالم الزمخشري في آشافه، آالمفصل، قال

  أهل رأونا بسفح القاع ذي األآم
  

ه  أتى على أإلنسان قبل زمان قريب حيٌن من الدهر، لم يكن : أ قد أتى، على التقرير والتقريب جميعًا، أي: والمعنى في
  .انتهى. آان شيئًا منسيًا غير مذآور: شيئًا مذآورًا، أي

  
  : هو استفهام تقرير وتقري، ولذلك فسر بقد، وأصل أهل، آقوله: وتبعه البيضاوي، فقال

  أهل رأونا البيت

  .انتهى

ول الزمخشري    ى ق ًا آالبيت ا         : ومعن تفهام لفظ ا اس د إال ومعه ى ق تفهام خاصة أن هل ال تكون بمعن دم، في االس لمتق
  .هل جاء زيد بمعنى قد جاء، من غير استفهام لم يجز: فلو قلت. أوتقديرًا آاآلية الكريمة

  .المفهوم من هل بمعنى قد: والتقريب، أي: وقوله. المفهوم من االستفهام المقدر: على التقرير، أي: وقوله

ي ثب ه طعن ف ذي أورده دون بيت المفضل فإن ا استشهد الشارح بالبيت ال هوإنم ام. وت ن هش ال اب د رايت عن : ق وق
ه      : السيرافي أن الرواية الصحيحة ل في ل، فال دلي ى ب ة بمعن ذا عدل الشارح    . انتهى . أم هل رأونا وأم هذه منقطع وله
  .عنه، فلله دره ما أدق نظره

راء      در، وهو مذهب الف تفهام مق ة    . المذهب الثاني أن هل بمعنى قد دون اس ال في تفسير اآلي د   : ق ى ق ى   المعن ى عل أت
  .اإلنسان حيٌن من الدهر، وهل قد تكون جحدًا وتكون خبرًا، فهذا من الخبر
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روح            : لم يكن شيئًا مذآورًا، يريد: وقوله ه ال خ في ى أن نف يٍن إل ه من ط ك حين خلق ذآورًا، ذول م يكن م . آان شيئًا، ول
  .انتهى

يط   ي الوس دي ف ام الواح ه اإلم اني  : وتبع ل المع رون وأه ال المفس ى : ق د أت تفهام   ق يس باس ر، ول ا خب ا هن ل ه   .، فه
ذآورًا     " قدر أربعين سنة، ": حيٌن من الدهر " على أإلنسان يعني آدم : وقوله يئًا م م يكن ش ال في السماء وال في    " ل

  .أألرض، يعني أنه جسدًا ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح

  .تهىان. إنما تم خلقه بعد عشرين ومائة سنة: قال عطاء عن ابن عباس

الى         : وقال ابن هشام ه تع ذلك فسر قول ل، وب ك مع الفع د، وذل ى ق يٌن      : " إن هل تأتي بمعن ى اإلنسان ح ى عل " هل أت
تفهام، نحو   : جماعة منهم ابن عباس رضي اهللا عنهما، والكسائي، والفراء، والمبرد، قال في مقتضبه   ل لالس هل  : هب

  .انتهى". ى على اإلنسان هل أت: " جاء زيد، وتكون بمنزلة قد نحو قوله تعالى

د    . أنها ابدًا بمعنى قد، وأن االستفهام إنما هو مستفاد من همزٍة مقدرة معها: وبالغ الزمخشري فزعم ره بق وفسرها غي
  .خاصة، ولم يحملوا قد على معنى التقريب، بل على معنى التحقيق

ال بعضهم   ع، و  : وق ا التوق ى        :معناه ا أت ر عم وٍم يتوقعون الخب ل لق ه قي ه السالم     أن ى اإلنسان، وهو آدم علي ال. عل : ق
  .انتهى. والحين هو زمن آونه طينًا

د              ى ق د تكون بمعن دخل فق م ت تفهام، وأن ل زة االس ا هم د إن دخلت عليه ى ق المذهب الثالث البن مالك أنها تتعين لمعن
  .انتهى. رادفة قدوقد تدخل عليها الهمزة فيتعين م: قال في التسهيل: تكون بعنى قد، وقد تكون لالستفهام

  .ومفهومه أنها ال تتعين لذلك إذا لم تدخل عليها الهمزة، بل قد تأتي لذلك ما في اآلية، وقد ال تأتي له

ان     . وذهب إليه جماعة. المذهب الرابع أنها ال تأتي بمعنى قد، وإنما هي لالستفهام و حي ال أب ة، فق : ثم اختلفوا في اآلي
تفهام، أي   ه يكون                : هي على بابها من االس ذا، إلن م يكن آ دهر ل ه حين من ال ى علي ه، أت ه لغرابت هو ممن يسأل عن

تفهام          .أتى عليه ذلك، وهو بالحال المذآورة: الجواب ا من االس ى بابه ا عل ر آونه ال مكي في تقري واألحسن أن  : وق
رًا    : يقول تكون على بابها لالستفهام الذي معناه التقرير، وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث، فال بد أن د مضى ده نعم ق

ه       : طويل ال إنسان فيه، فيقال له د موت اؤه بع ه، وإحي ه بعث ع علي  ؟من أحدثه بعد أن يكن، وآونه بعد عدمه، آيف يمتن
م     : ، أي"ولقد علمتم النشأة األولى فلو ال تذآرون : " هو معنى قوله د أن ل يئًا بع أ ش فهال تذآرون فتعلمون أن من أنش

  .انتهى. دته بعد موته وعدمهيكن، قادر على أعا

ر       : قال السمين في الدر المصون تفهامًا محضًا، ألن التقري ه اس ان، في جعل قد جعلها الستفهام التقرير خالفًا ألبي حي
  .الذي يجب أن يكون، ألن االستفهام ال يرد من الباري تعالى إال على هذا النحو

م   : ، أي"ى على اإلنسان هل أت" معنى : قال. وإلى القرير ذهب الزجاح أيضًا دهر، ل ألم يأت على اإلنسان حيٌن من ال
ه    : واللمعنى. يكن شيئًا مذآورًا روح في خ ال قد آان شيئًا إال أنه آان ترابًا وطينًا إلى أن نفخ فيه الروح، فلم يكن قبل نف

  .شيئًا مذآورًا

اً       م علق ًا، ث انوا نطف م آ ذآوراً      ويجوز أن يكون يعنى به جميع الناس، ويكون أنه يئًا م ى أن صاروا ش م مضغًا، إل . ، ث
  .انتهى

د   : وقد اختار هذا المذهب ابن جني، فقال في باب إقار األلفاظ على أوضاعها األول من آتاب الخصائص وأما هل فق
ول اهللا و ق د، نح ى ق ى معن ا إل ن بابه ت ع ان : " أخرج ى اإلنس ى عل ل أت الوا" ه ك: ق ه ذل ى علي د أت اه ق   .معن

ى اإلنسان    : واهللا أعلم: أن تكون مبقاًة في هذا الموضع على بابها من االستفهام، فكأنه قال وقد يكن عندي ى عل هل أت
  .هذا
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  .فكما أن ذلك آذلك، فينبغي لإلنسان أن يحتقر نفسه: فالبد في جوابه من نعم ملفوظًا بها أو مقدرة، أي

ي فأآرمتك    باهللا هل سألتني فأعطيتك،: وهذا آقولك لمن تريد االحتجاج عليه ذلك،    : أي ؟أم هل زرتن ك آ ا أن ذل فكم
  .فيجب أن تعرف حقي عليك

الى ه تع ذا قول د ه ان : " ويوؤآ ا اإلنس ا خلقن ى " إن بيل " إل ديناه الس ه  " ه ه أيادي دد علي مه آيف ع راه عز اس ال ت أف
  .وألطافه له

 : فما تصنع بقول الشاعر: فإن قلت

  أهل رأونا بسفح القف ذي األآم
  

ى          أال ترى اع حرفين لمعن ه، الستحالة اجتم م تالق همزت تفهام ل إلى دخول همزة االستفهام على هل، ول آانت لالس
  .وهذا يدل على خروجها عن االستفهام إلى الخبر. واحد

  
  .ومثله خروج همزة اإلستفهام إلى التقرير . فالجواب أن هذا يمكن أن يقوله صاحب هذا المذهب

  
ويدل على أنه قد فارق االستفهام امتناع النصب بالفاء في  . ن الخبر وذلك ضد اإلستفهامأال ترى أن التقرير ضرب م

  .جوابه والجزم بغير الفاء 
  

ر : ألست صاحبنا فنكرمك، آما تقول: أال تراك ال تقول أأنت في الجيش    : لست صاحبنا فنكرمك، وال تقول في التقري
ول       أأنت : أثبت اسمك، آما تقول في اال ستفهام الصريح ا تق ا اسمك أذآرك، أي   : في الجيش ُأثبت اسمك، آم إن : م

  .وألجل ما ذآرنا من حديث همزة التقرير ما صارت تنقل النفي إلى اإلثبات، واإلثبات إلى النفي . أعرفه أذآرك
  

  الوافر : وذلك آقوله
 وأندى العالمين بطون راح  ألستم خير من رآب المطايا

  .انتهى آالمه. أي أنتم آذلك

  .الستحالة اجتماع حرفين لمعنى واحد على نمط ما تقدم عنه في الشاهد السادس بعد التسعمائة، وتقدم رده: قولهو

ل واضح،         : وصوب أبو حيان هذا المذهب، ورد ما عداه، قال في شرح التسهيل  ا دلي م عليه م يق د ل ه هل لق إن مرادف
  .إن معناه قد أتى": اإلنسان حين هل أتى على : " إنما هو شيء قاله المفسرون في قوله تعالى

ى     ة، ال إل وهذا تفسير معنًى ال تفسير إعراب، وال يرجع إليهم في مثل هذا، وإنما يرجع في ذلك إلى أئمة النحو واللغ
ه   . المفسرين د، آقول ا   : وإما البيت فيحتمل أن يكون من الجمع بين أداتين لمعنًى واحد على سبيل التوآي وافر وال للم ال
  .ًا دواء بل الجمع بين الهمزة وهل أسهل، الختالف لفظهمابهم أبد

د أصالً  : وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري فزعموا: وتبعه ابن هشام في المغني، فقال ذا  . أن هل ال تأتي بمعنى ق وه
ة أمور        ك إّال أحد ثالث اس رضي اهللا عنهم     : أحدها : هو الصواب عندي، إذ ال متمّسك لمن أثبت ذل ن عب ا، تفسير اب
ي         تفهام حقيق يس باس ر ول ة للتقري تفهام في اآلي ا أراد أن االس ال        . ولعّله إنم ه جماعة من المفسرين، وق د صرح ب وق

ال  . التكون هل لإلستفهام التقريري، وإنما ذلك من خواص الهمزة: بعضهم ا ق اني  .وليس آم ذي    : والث يبويه ال ول س ق
  .قل ذلكوقد مضى أن سيبويه لم ي. شافه العرب، وفهم مقاصدهم

ه       : والثالث ى أن اذ ويمكن تخريجه عل دخول الهمزة عليها في البيت، والحرف ال يدخل على مثله في المعنى، وهو ش
  .انتهى باختصار . من الجمع بين حرفين بمعنى واحد على سبيل التوآيد
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م    ويرد عليهما أن ما رّداه هو قول سيبويه إمام البصيرين والمبرد، وقول إمام الكوفيين الك راء، وآله ذه الف سائي وتلمي
نهم،           ل ع وا مقاصدهم، وثبت النق م، وفهم أئمة النحو والتفسير واللغة، وقد خالطوا العرب الفصحاء، وسمعوا آالمه

  .واهللا أعلم بالصواب. فيتعين األخذ به ورّد من خالفهم في هذا الباب

ه  ام المجاشعي، تق        : وقول الغريين هو من قصيدة لخط ديار ب ا في الشاهد الخامس     أهل عرفت ال ات منه دم شرح أبي
  .والثالثين بعد المائة، مع ترجمته

ات الجمل      ا من             : قال اللخمي في شرح ابي ا حسب من ال يحسن العروض أنه ذه القصيدة من بحر السريع وربم ه
 السريع : ومثله. وليس آذلك، ألن الرجز اليكون فيه معوالن فيرد إلى فعوالن. الرجز

  إفناد قد عرضت أروى بقول
  

  .انتهى. وهو مستفعلن مستفعلن فعوالن
  

ة وتشديد        : والغريان راء المهمل ة، وآسر ال ين المعجم تح الغ موضع بالكوفة نحو فرسخين عنها وهو مثنى الغري، بف
  .الياء
  

ي طالب رضي اهللا   : موضع بالكوفة، ويقال: الغري: قال المفجع: قال البكري في معجم ما استعجم  إن قبر علي بن أب
  .الغريان: ويقال. عنه بالغري

  
ا    .ويقال أن النعمان بناهما على قبري عمرو بن مسعود  ا قتلهم ن نضلة لم ن نضلة       . ، وخالد ب د ب د بنت معب قالت هن

  الطويل : ترثيهما
  بعمرو بن مسعوٍد وبالسيد الصمد  أال بكر الناعي بخيري بني أسـد

  .انتهى 

ن          : الغريان في األصل  و. النعمان خطأ، وصوابه المنذر: وقوله د ب ن مسعود، وخال ن عمرو ب ري ب ى قب ان عل منارت
دماء، أي       ا بال ر اللخمي يغريهم ذر األآب ان المن ا  : نضلة األسديين، آ ا به الين من       . يطليهم اب أسماء المغت ذا في آت آ

ل أل       ي األوائ اني وف ي األغ الي، وف الي للق ل األم ي ذي ب، وف ن حبي الم الب ة واإلس ي الجاهلي راف ف ياء  األش ي ض ب
  .الموصلي

ل          ك وعقي را مال ا قب دون أنهم ن زي الة اب ة   : وزعم الجوهري، وتبعه جماعة منهم ابن نباتة في شرح رس ديمي جذيم ن
  .األبرش، وسميا غريين ألن النعمان آان يغريهما بدم من يقتله في يوم بؤسه

ان ب     : وهذا غلط واشتباه من وجهين ين النعم رش، وب ة األب وك، أحدهم    أحدهما أن بين جذيم ذر ستة مل عمرو  : ن المن
  .اللخمي، وهو ابن أخت جذيمة األبرش

  .امرؤ القيس بن عمرو المذآور: ثانيهم

  .النعمان بن امرئ القيس المذآور، وهو النعمان األآبر الذي بنى الخورنق: ثالثهم

  .و النعمان األآبرالمنذر بن امرئ القيس صاحب الغريين، وهو المنذر األآبر ابن ماء السماء، أخ: رابعهم

  .المنذر بن المنذر وهو األصغر: خامسهم
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د        : سادسهم ن هن ذر، وهو عمرو ب ن المن ره الجوهري       . أخوه عمرو ب ذي ذآ ذر ال ن المن ان ب م النعم وك   . ث م مل وآله
ا          . الحيرة، وهي أرض بالكوفة دم، مع آونهم ذر بال ن المن ان ب ا النعم ى تغريتهم ا معن وإذا آان األمر على ما ذآر فم

  .نديمي جذيمة األبرش

ر       : الثاني ذر األآب ا هو المن ؤس، إنم وم ب ه ي ى الصحاح وال          . أن الذي آان ل يته عل ّري في حاش ن ب ذا اب ه له م يتنب ول
  .الصفدي فيما آتب عليه

الين  : وهذه قصة الغريين من عدة طرق أحدها اب المغت ن       : البن حبيب، قال في آت د ب ن مسعود، وخال م عمرو ب ومه
دينون      نضلة األسديا ان الي ه، وآانت أسد وغطف ن، وآانا يفدان على المنذر األآبر في آل سنة، فيقيمان عنده وينادمان

  .للملوك، ويغيرون عليهم

ى الشراب    م عل د، من ربك     : فوفدا سنة م السنين فقال النمنذر لخالد يومًا، وه ا خال د   ؟ي ال خال ن مسعود    : فق عمرو ب
 ؟ما يمنعكما من الدخول في طاعتي، وأن تدنوا مني، آما دنت تميم وربيعة : فأمسك عليهما ثم قال لهما! ربي وربك 

  .أبيت اللعن، هذه البالد ال تالئم مواشينا، ونحن مع هذا قريب منك بهذا الرم، فإذا شئت أجبناك: فقاال

ده بالسكر    فعلم أنه ال يدينون له، وقد سمع من خالد الكلمة األولى، فأوحى إلى الساقي فسقاهما سمًا، فانص  رفا من عن
ا رأى من شدة سكرهما،             األمر، لم د ب ن خال ل أحس حبيب ب على خالف، ما آانا ينصرفان، فلما آان في بعض اللي
د، وأصبح             ه آحال خال ان حال ك فك ل ذل رٍو مث فنادى خالدًا فلم يجبه، فقام إليه فحرآه فسقط بعض جسده، وفعل بعم

ا  ه حبي    .المنذر نادمًا على قتلهم ذا علي ال   فغ د، فق ن خال ًا في         : ب ب يالك تتابع ديماك وخل ن، أسعدك األهل، ن أبيت اللع
ا ميت       : ساعة واحدة، فقال له ت، وأخ ن مي رى إال اب ى ت ا      ؟يا حبيب، أعلى الموت تستعديني، وهل ر لهم م امر فحف ث

ر خمس   ًا، وخمسين   قبران بظاهر الكوفة، فدفنا فيهما، وبنى عليهما منارتين، فهما الغريان، وعقر على آل قب ين فرس
  .هذا ما أورده ابن حبيب. بعيرًا، وغراهكما بدمائهما، وجعل يوم نادمهما يوم نعيم، ويم دفنهما يوم يؤس

ي عمي  : أخبرنا عبد الرحمن بن عمه، قال: حدثنا أبو بكر بن ديري: وقال القالي في ذيل أماليه ونس   : قال ل سمعت ي
اء السماء  : بن حبيب، يقول ه رجالن من العرب         آان المنذر بن م ذر، ينادم ن المن ان ب ن المضلل،    : جد النعم د ب خال

  .وعمرو بن مسعود األسديان

ا أصبح سأل                ة ؛ فلم ا بظاهر الكوف ابوتين ودفن اوفجعال في ت أمر بهم اه الكالم فأغضباه، ف ا فراجع فشرب ليلة معهم
ومين   عنهما فأخبر بذلك، فندم ورآب حتى وقف عليهما، وأمر ببناء الغريين وجعل  يم،     : لنفسه ي وم نع ؤس، وي وم ب ي

ة من          ه مائ ى سريره يعطي ه وهو عل ع علي في آل عام، فكان يضع سريره بينهما، فإذا آان يوم نعيمه، فأول من يطل
  .انتهى. إبل الملوك، وأول من يطلع عليه في بؤسه يعطيه رأس ظريان، ويأمر بدمه فيذبح، ويغرى بدمه الغريان

  .سماعيل بن هبة اهللا الموصلي في آتاب األوائل عن الشرقي بن القطاميوآذا روى هذه الحكاية إ

ه رجل    . وقد رجع المنذر عن هذه السنة السيئة روى الموصلي في أوائله أن المنذر استمر على ذلك زمانًا حتى مر ب
ائراً        : حنظلة بن عفراء، فقال له: من طيئ، يقال له رك م ي من خي رًا، وألهل ن، أتيتك زائ رتهم   أبيت اللع ، فالتكن مي

  .قتلي

م أرجع        : قال. ال بد من ذلك، وسلني حاجة قبله أقضها لك: فقال رهم، ث م أم ى، وأحك ى أهل ا إل تؤجلني سنة أرجع فيه
ك ي حكم ك ف ال. إلي ود : ق ى تع ك حت ل ب ن يتكف ا   ؟وم رٍو، أب ن عم نهم شريك ب ائه، فعرف م وه جلس ي وج فنظر ف

 لرمل مجزوء ا: الحوفزان بن شريك، فأنشأ يقول

  هل من الموت محاله  يا شريكًا يا ابن عمرو
 يا اخا من ال أخا لـه  يا أخا آل مـصـاٍب
 يوم رهنًا قد أنى لـه  يا أخا شيبان فـك ال
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 أآرم اللـه رجـالـه  إن شـيبـان قـبـيٌل
 وشراحيل الحمـالـه  وأبيوك الخير عمـرٌو
 د وفي حسن المقاله  وفتاك اليوم في المـج

  
ه   : وثب شريك، وقالف ى أجل د إل ل جلس في        . ابيت اللعن، يده يدي، ودمه دمي إن لم يع ان القب ا آ ذر، فلم ه المن فأطلق

ة شريك     دمت نادب مجلسه، وإذا رآب قد طلع عليهم، فتأملوه فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفنًا متحنطًا، معه نادبته، وقد ق
  .ا، فأطلقهما وأبطل تلك السنةتندبه، فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وآرمهم

  
  : وأورده الموصلي والميداني في مثٍل، وهو ؟وقد ذآر في إبطال المنذر هذه السنة غير هذا 

  إن غدًا لناظره قريب
  

  الوافر : وهو قطعة من بيت
 فإن غذًا لناظـره قـريب  وإن يك صدر هذا اليوم ولى

  وأنشد بعده، 

  عمائةالشاهد الرابع والعشرون بعد التس

  الرجز : وهو من شواهد س
  أطربًا وأنت قنسرٌي

  
  .على أن همزة االستفهام فيه لإلنكار

  
وم، نحو  : قال ابن هشام في المغني ا   : " هي فيه لإلنكار التوبيخي، فيقتضي أن ما بعده واقع، وأن فاعله مل دون م أتعب

  .انتهى". تنحتون 
  

ًا  : وأما ما ينتصب في االستفهام من هذا الباب فقولك: ، قالواورده سيبويه في باب ما ينتصب فيه على المصدر أقيام
ه   . يا فالن والناس قعود، وأجلوسًا والناس يفرون ال يريد أنه يخبر أنه يجلس، وال أنه قد جلس وانقضى جلوسه، ولكن
  .مخبر أنه في تلك الحال في جلوس، وفي قيام

  
  : وقال العجاج

  أطربًا وأنت قنسرٌي
  

  .انتهى. ولم يرد أن يخبر عما مضى وال عما يستقبل ؟أنت في حال تطرب : أي ؟أتطرب : وإنما أراد
  

م ال األعل دير : ق ل، والتق ى المصدر الموضوع موضع الفع ه نصب طرب عل اهد في ًا: الش ى. أتطرب طرب : والمعن
  .أتطرب وأنت شيخ

  
م يسمع إال        الشيخ، : والقنسري . خفة السرور: والطرب أيضًا. خفة الشوق هنا: والطرب ة، ول وهو معروف في اللغ

  .انتهى. في هذا البيت
  

  : وهو من قصيدة للعجاج أولها
  وإنما يأتي الصبا الصبي  بكيت والمحتزن البكـي
 والدهر باإلنسان دواري  أطربًا وأنت قنـسـرٌي

  قدمًا يرى من بعده الكرسي  من أن شجاك منزٌل عامـٌي
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   محر نجم الجامل والنـؤي
  
  .هذه القصيدة من مشطور السريع، وضربها آعروضها مشطور مكشوف وهو الضرب السادس منهو

  
ى أن يكون    . زعم السيوطي في شرح األبيات أنها أرجوزة: قال ابن المال ؤدي إل وفيه نظر ؛ ألنه جعلها من الرجز ي

ا  . عهما اسم القطعحذف نون مستفعلن وتسكين المه، وإن أطلق على مجمو: في ضربها سوى الشطر تغييران وجعله
ى       ر واحد أول من السريع، إنما يؤدي إلى أن يكون فيها تغيير واحد، وهو حذف تاء مفعوالت المسمى بالكشف وتغيي

  .من تغييرين
  

القطع          : اللهم إال أن يقال ان مشطور الرجز، وزوحف ب ا آ بهها بم   .أطلق عليها األرجوزة وإن آانت من السريع لش
  .احف بالخبن، الذي هو حذف الثاني الساآن، فوزن فعولنوأما ضرب مطلعها فمز

  
  .انتهى. وإن جعل من الرجز، وجب أن يكون فيه ثالث تغييرات

  
ىً   : قال الجوهري . مفتعل من الحزن: والمحتزن. بكيت هو خطاب لنفسه: وقوله زن وتحزن بمعن . وأنشد البيت  . احت
  .الكثيرؤ البكاء، فعيل من بكى يبكي: والبكي

  
ال صاحب    : والصبي . التصابي والميل إلى الجهل، وحقيقته أن يفعل آالصبيان  : بكسر أوله والقصر والصبا ل، ق فعي
ال: الصحاح ددت، وإذا آسرت قصرت: يق ين الصبا والصباء، إذا فتحت الصاد م وصبي صباًء، آسمع . صبٌي ب
  .لعب مع الصبيان: سماعًا

  
ن   . أطربًا تقدم إعرابه عن سيبويه: وقوله ال اب ه بالفعل         : خلف ق تفهام، ألن ه االس ًا بفعل مضمر دل علي انتصب طرب
  .أولى

  
راد      ؟أتطرب طربًا : والتقدير غ في الم ه أعم وأبل ى       . وإنما ذآر المصدر دون الفعل ألن ك عل ن مال ه اب د استشهد ب وق

  .وجوب حجذف عامل المصدر الواقع في توبيخ
  

دة، أي   : طلق، وقيلوالمشهور أنه منصوب على أنه مفعول م: قال السيوطي ى الحال المؤآ أتطرب في حال    : إنه عل
  .انتهى. حكى ذلك أبو حيان. طرب

  
ه ى رآاآت ل. وال يخف در : وقي ل مق ب بفع ال : نص ا يق ًا، آم أتي طرب ه  : أت ول ب ه مفع ى أن ية، عل أتي معص   .أت

  .خفة من حزن، آما يدل عليه السياق، خالفًا لألعلم: والطرب هنا
  

تفزه الحزن، وأن            وبخ نفسه على وقوع الح  ه أن ال يس ة، وحق ه الخالي ار أحبت ى دي ة الشيخوخة، عل ه، مع حال زن من
  .يكون متثبتًا لكونه ممن حنكته التجارب

  
دواري ي أحمري: وال اء ف ة، آالي د المبالغ اء لتأآي ة دار، والي ي الصحاح. مبالغ دواري: وف ان : ال دور باإلنس دهر ي ال
  .وأنشد البيت. أحواًال

  
  .وشجاه بالجيم، يشجوه شجوًا، إذا حزنه. تعليلية متعلقة بطربًا، أو ببكيت: ن شجاك، منمن أ: وقوله

  
  .الذي أتى عليه حول: منسوب إلى العام، وهو الحول والسنة، والمنزل العامي: والعامي

  
  .منسوب إلى الكرس بكسر الكاف، وهي األبوال واألبعار، يتلبد بعضها إلى بعض: والكرسي

  
  .حال منه: ظرف ليرى بالبناء للمفعول، ونائبة ضمير طلل أو منزل، وجملة من عهده الكرسي: روقدمًا بالكس
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والجامل . مكان االحرنجام، وهو االزدحام، وهو معطوف على الكرسي، وواو العطف محذوفة: ومحرنجم بفتح الجيم

  .الجمال واإلبل، وهو اسم جمع: بالجيم
  

ع من         جمع نؤى بضم النون وسكون ال: والنؤي اء تمن ر حول الخب رة تحف ول، وهو حف همزة بعدها ياء، جمع على فع
  .دخول المطر

  
اعي  : قال: وهذا المصراع أورده الزمخشري في المفصل أسماء المكان والزمان ما بني من الثالثي المزيد فيهه والرب

  .وأنشده. فعلى لفظ اسم المفعول
  

ر   : والمعنى ول   أن العجاج ينكر على نفسه الطرب في آب نه، فيق ة، والحال أنت مسن        : س ًا، وتخف خف أتطرب طرب
  .آبير ال يليق بك الطرب، والدهر دوار باإلنسان يديره من حال إلى حال، ويقلبه من الشباب إلى الشيب، وفيه تسلية

  
اس وذلك الطرب من أجل أن حزنك منزل مضى عليه عام، وقد خال أهله منه فاندرس، وآنت قديمًا تعهده، فيه األآر

رى  : قوله: وقال بعض فضالء العجم. ومكان ازدحام اإلبل والنؤي، واآلن اندرس، ولم يبق منه شيء خ،  ... قدمًا ي إل
زل   : بدل من الكرسي بدل االشتمال، والنؤي: ومحرنجم الجامل. صفة منزل . عطف عليه، ويجوز أن يكون صفة من
  .هذا آالمه

  
  .شرين من أوائل الكتابوترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والع

  
 الطويل : وأنشد بعده، هو الشاهد الخامس والعشرون بعد التسعمائة

 غويت وإن ترشد غزية أرشد  وهل أنا إال من غزية إن غوت

  .على أن هل هنا استفهام صوري بمعنى النفي

ا      وتنفرد هل دون اله: قال أبو حيان في االرتشاف .وما أنا إال من غزية: وقد روي أيضًا تفهام به راد باالس أن ي زة ب م
  .ما يقدر: هل يقدر على هذا غيري، أي: الجحد، نحو

ا إال من   : ، وهل أنا إال من غزية، أي"وهل يجازى إال الكفور : " ويعنيه دخول إال نحو ما يجازى إال الكفور، وما أن
  .غزية

ول    د، وتق ام إال زي د إال عال   : وال يجوز أزيد ال قائم، وال أق ًا، وال يجوز  هل يكون زي ًا، وال     : م دًا إال عالم م يكن زي أل
  .انتهى. أليس زيد إال عالمًا

ًا     ا أبيات والبيت من قصيدة لدريد بن الصمة، رثى بها أخاه عبد اهللا بن الصمة، أوردها أبو تمام في الحماسة وانتقى من
  .في مختار أشعار القبائل

  .ربه أوردها في العقد الفريد وأوردها األصبهاني أيضًا في األغاني، وآذلك ابن عبد

 : وهذه أبيات منها، وهو أول ما أورده أبو تمام

 ورهط بني السوداء والقوم شهدي  نصحت لعارٍض وأصحاب عارض
 سراتهم في الفارسي الـمـسـرد  فقلت لهم ظوا بألـفـي مـدجـٍج

 غوايتهم وأننـي غـير مـهـتـد  فلما عصوني آنت منهم وقـد أرى
 فلم يستبينوا الرشد إال ضحى الغد  ري بمنعـرج الـلـوىأمرتهم أم
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 غويت وإن ترشد غـزية ارؤشـد  وهل أنا إال من غـزية إن غـوت
 فلما دعاني لم يجدنـي بـقـعـدد  دعاني أخي والخيل بيني وبـينـه

 أعبد اهللا ذلـكـم الـردي: فقلت  أردت الخيل فارسـًا: تنادوا فقالوا
  آوقع الصياصي في النسيج الممدد  ح تـنـوشـهفجئت إليه والرمـا

 إلى قطٍع في مسٍك سقٍب مـقـدد  فكنت آذات البو ريعت فأقبـلـت
 وحتى عالني حالك اللون أسـود  فطاعنت عنه الخيل حتى تـبـددت
 مـخـلـد ويعلم أن المرء غـير  قتال أمري آسى أخاه بـنـفـسـه

  
  : إلى أن قال بعد أبيات آثيرة

  آذبت ولم أبخل بما ملكت يدي  نفسي أنني لم أقل لـه وطيب
 غد أمامي وأني هامة اليوم أو  وهو وجدي أن ما هو فـارٌط

اء   : قال صاحب األغاني آان السبب في مقتل عبد اهللا بن الصمة أنه آان غزا غطفان، ومعه بنو جشم، وبنو نصر أبن
  .يوم اللوى، ومضى بها: معاوية، فظفر بهم، وساق أموالهم في يوم يقال له

ٍة عن       : فقال له أخوه دريد. انزلوا بنا: فلما آان منهم غير بعيد، قالوا ان ليست بغافل إن غطف زل، ف نشدتك اهللا أن ال تن
  .فأقسم ال يذهب حتى يأخذ مرباعه، وينتقع نقيعًة فيأآل ويطعم. أموالها

  .اب على أصحابهناقة ينجرها من وسط اإلبل، ثم يقسم بعد ذلك ما أص: والنقيعة

انهم، وإذا عبس    ن دخ د م ع أش د ارتف ار فق دواخن، إذا بغب ذلك إذا سطعت ال م آ ا ه دًا، فبينم اه دري ام وعصى أخ فأق
بٍس،    ي ع وفزارة وأشجع قد أقبلت، فتالحقوا بالمنعرج من رملة اللوى، فاقتتلوا فقتل رجٌل من بني قارب، وهم من بن

م       : اهللا قتل عبد: عبد اهللا بن الصمة، فتنادوا ه وه وا عن د فسقط، فكف فعطف دريد فذب عنه، فلم يغن شيئًا، وجرح دري
  .يرون أنه قد قتل

ا من عبس      دمان، وهم ا من هرب، فمر الزه ال ونج تنقذوا الم يس : واس دم وق ن رواحة  : زه ن وهب ب ا حزن ب   .ابن
  .قد مات: قال. زل فأجهز عليهإنني أحسب دريدًا حيًا فان: فسمعت زهدمًا العبسي يقول لكردم الفزاري: قال دريد

د مات  : فنظر، فقال: قال. فشددت من حتارها ؟انظر إلى سبتة هل ترمز : قال بتة       . ق ى س الزج إل ال ب ه، وم ولى عن ف
  .فطعنه فيها، فسال دم آان قد احتقن في جوفه

ا أآ  : قال دريد ي    فعرفت الخفة حينئذ، حتى إذا آان الليل مشيت وأنا ضعيف قد نزفني الدم حتى م اد أبصر، فمرت ب
ادت     ر، فن ر البعي ة، فنف اهللا منك    : جماعة تسير، فدخلت فيهم، فوقعت بين عرقوبي بعيٍر ظعين ا،   ! أعوذ ب فأنتسب إليه

  .فأعلمت الحي بمكاني، فغسل عني الدم، وزودت زادًا وسقاًء فنجوت

د  ورثاه بهذه القصيدة، ثم حج آردم بعد ذلك في نفٍر من بني عبٍس، فلما قاربوا د يار دريد تنكروا خوفًا، ومر بهم دري
ه          ال ل الحًا، وق ًا وس ه فرس دى ل ه، وأه ًا فعانق رف آردم م ع أنكرهم، ث وى    : ف وم الل ي ي ت ب ا فعل ذا م ى. ه   .انته

خ، عارض  ... نصحت لعارض   : وقوله وا فعصوه،             : إل زول حيث نزل اهم عن الن د نه ان دري ي جشم، آ وم من بن ق
وا   : وقوله .حاضرين مقامي، أو شهودي أني قد نهيتهم: دي، أيوالقوم شه. ورهط بني السوداء فيهم م ظن ... فقلت له

  .على أن الظن بمعنى اليقين" وإني ألظنه آاذبًا : " إلخ، استشهد به صاحب الكشاف عند قوله تعالى

ل  ن الجم ة م ائل إن الخفيف ن مس اب م ي ب ًا ف اجي أيض د الزج ي. وأنش ال اللخم وا، وه: ق اه أيقن ا معن وا هن ن ظن و م
  .األضداد، يكون شكًا ويكون يقينًا
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د        : وقال الطبرسي في شرح الحماسة ين في الحدي ارس مقنع ا ف يأتيكم ألف وا أن س ى أيقن اه    . المعن ويجوز أن يكون معن
  .ظنوا آل ظًن قبيح بهم

د  ظننت بهم خيرًا، وما ظن به أنه يفع: يشبه أن تكون الباء هنا مثلها في قوله: قال اإلمام عبد القاهر ل آذا، ثم يكون ق
وآم           : حذف من الكالم شيء، آأنه قال م أت م إذا ه رآم معه رهم، وأم ا يكون من أم ذه صفتهم م . ظنوا بألفي مدجج ه
  .انتهى ؟ظن بزيد أي شيء يصنع، إذا قلت له آذا وآذا : ويكون من باب التعليق آقولك

م يكمل   البس السالح،  : الكامل السالح، وقيل: والمدجج، بفتح الجيم وآسرها الفتح    . وإن ل ارس، وب ل بالكسر للف : وقي
  .الفرس، وإنهم آانوا يدرعون الخيل

ى في      : وسراتهم، بالفتح اء بمعن ره، والب دأ، وبالفارسي خب ارس    . أشرافهم، مبت درع الفارسي يصنع بف : والمسرد . وال
  .هو الدقيق الثقب: المحكم النسج، وقيل

ا أرى عدولهم          : ، يقولإلخ، الغواية بالفتح... فلما عصوني : وقوله م، وأن ه تبعت رأيه انوا علي ا آ ى م لما أصروا عل
  .عن الصواب، وأنني غير مصيٍب مثلهم

  .أمرتهم بأمري، فحذف الباء: أمرتهم أمري يجوز أن يريد به المأمور به، واألصل: وقوله

ة  : واللوى. ةمنعطف: ويجوز أن يكون مصدر أمرت، وجاء به لتوآيد لفعل، ومنعرج اللوى، بفتح الراء   .موضع الوقع
  .لم يتبينوا الرشد في الحال، حتى جاء الوقت المقدر له: ولم يستبينوا، أي

ه من      . وذآر الغد يكثر فيما يتراخى من عواقب األمور، والمعنى في المستأنف من الوقت  ه ضحى ألن ذا زاد علي وه
  .لوقت الذي ال لبس فيهلم يتبين لهم ما دعوتهم إليه إال في ا: النهار أضوأ، فكأن المعنى

: وقد تمثل بهذا البيت أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه، بعد ما ظهر من أمر الخوارج ما ظهر من التحكيم في قوله
اء          "  ى إب أبيتم عل ر، ف ان يطاع لقصيٍر أم و آ ي، ل وقد آنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، ونخلت لكم مخزون رأي

ال أخو           المخالفين الجفاة، والمنابذين  ا ق اآم آم د بقدحه، فكنت وإي العصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه، وضن الزن
  .البيت....... أمرتهم أمري : هوزان

م،   : وهل أنا إال من غزية، أي: وقوله ما أنا إال من غزية في حالة الغي والرشاد، فإن عدلوا عن الصواب عدلت معه
  .رهط دريد: ر الزاي المعجمتينوغزية بفتح الغين وآس. وإن اقتحموا اقتحمت معهم

  .أنا تابع لقومي، على رشٍد آانوا أم غي: يقول. جد دريد: غزية: وقال أبو تمام في مختار أشعار القبائل

ة أيضاً  . الضالل : الغي : قال صاحب الصحاح   ة       . والخيب ًا وغواي الفتح يغوي بالكسر غي د غوى ب . وأنشد البيت  . وق
  .باب نصر والرشد جاء فعله من باب فرح، ومن

ام   ... دعاني أخي : وقوله و تم روه أب دة في المفعول            . إلخ، لم ي اء الزائ ره في دخول الب اظم وغي ن الن ه اب واستشهد ب
  .والقعدد بضم القاف والدال، ويجوز فتح الدال أيضًا. الثاني لوجد

ارم : قال ابن سيده في المحكم ال صاحب الص   . هو الجبان اللئيم القاعد عن الحرب والمك دد،    : حاحق دد وقع ورجل قع
ه من أوالد الهرمي،      . إذا آان قريب اآلباء إلى الجد األآبر ٍه، ألن ويمدح به من وجه، ألن الوالء للكبر، ويذم من وج

  .وأنشد البيت. وينسب إلى الضعف
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أعبد اهللا : فقلت! اهلك الفرسان فارسًا : نادى بعضهم بعضًا: يقول. بالخيل الفرسان: إلخ، يريد... تنادوا فقالوا : وقوله
ك   ران       ؟ذلكم الهال ول أم ذا الق ى ه اه إل ا دع ه في الحرب     : سوء ظن الشقيق، واآلخر    : أحدهما : وإنم م إقدام ه عل   .أن

  .تناوله: ألقيه بنفسي، فلحقته والرماح تنوشه، أي: فجئت إليه، أي: وقوله

ز طاقات السدي بعضها من بعض،    جمع صيصية، وهي شوآة الحائك في نسجه الممدود، إذا أراد تميي: والصياصي
  .وسميت بذلك تشبيهًا بصيصية الديك، وهي دابرته في ساقه، وبصيصية الثور، وهو قرنه

ام في    ... فكنت آذات البو : من حصونهم وقالعهم وقوله: فمعناه" من صياصيهم : " وأما قوله تعالى و تم إلخ، قال أب
  .ناقة: ذات البو: مختار أشعار القبائل

درت : والبو. الجلد: فزعت، والمسك، بالفتحأ: وريعت انتهى  . جلد الحوار يحشى بالتبن، فإذا لم تدر الناقة ألقوه إليها ف
ه انتهى        : يقول . د مقطع آأن إذا هو جل فكنت آناقة لها ولد، فأفزعت فيه لما تباعدت عنه في مرعاها، فأقبلت نحوه ف

  .الذآر من أوالد اإلبل: الفتحوالسقب ب. قطع: إلى أخيه وقد فرغ من قلته وقدد، أي

: " وقوله. دفعت الفرسان عنه حتى تكشفوا، وإلى أن جرحت فسال الدم علي: إلخ، أي... فطاعنت عنه الخيل : وقوله
  .حالك اللون أسود فيه إقواء، وهو من عيوب القوافي

ه، أي  : إلخ، يقول... قتال امرئ : وقوله ٍر أو شر،       م: قاتلت عنه قتال رجل جعل نفسه أسوة أخي ه من خي ا ناب ه فيم ثل
  .وعلم أنه سيموت، فاختار مواساة أخيه ليسلما معًا، أو يموتا معًا

ه      : إلخ، أي... وطيب نفسي : وقوله م أبخل علي اه، ول ا أت طيب نفسي آوني لك أخالفه في شيء رآه وال قبحت عليه م
د  : بشيء من مالي، أي ه     أعظمته في القول، عند مخاطبته، وفي الفعل عن ول بقول ى الق ه، فأشار إل ه    : معاملت ل ل م أق ل

  .إلخ... ولم أبخل : آذبت، وإلى الفعل بقوله

اء    : والفارط. الحزن: إلخ، الوجد... وهون وجدي : وقوله دالء والحوض، ويستقي بالم . الذي يتقدم الواردين فيهيئ ال
ارط  : أي واردين بالف ا   .هون وجدي علي بأن لحاقي به قريب، آما يقرب لحاق ال ة هن ى     : والهام ام عل ذاهب، من ه ال

  .وجهه يهيم هيمًا، إذا ذهب من العشق أو غيره

  .وترجمة دريد بن الصمة تقدمت في الشاهد الثاني بعد التسعمائة 

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والعشرون بعد التسعمائة

  البسيط : وهو من شواهد س
 مشـكـوم لبينإثر األحبة يوم ا  أم هل آبيٌر بكى لم يقض عبرته

  
  .على أنه يجوز أن تأتي هل بعد أم

  
دها أداة   وليس فيه جمع استفهامين، فإن أم عند الشارح، آما تقدم في حروف العطف مجردة عن اإلستفهام إذا وقع بع

  .استفهام، حرفًا آانت أم اسمًا
  

دها    وأم المنقطعة عن الشارح حرف استئناف بمعنى بل فقط، أو مع الهمزة بحسب المعنى م يوجد بع ، وذلك فيما إذا ل
  .وليست عاطفة عنده، وفاقًا للمغاربة. أداة استئناف
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ة    : إن قلت: قال المرادي في الجنى الداني ة أو ليست بعاطف ون  : قلت  ؟أم المنقطعة هل هي عاطف ة يقول ا  : المغارب إنه

  .ليست بعاطفة، ال في مفرٍد، وال في جملة
  

ول العرب  وذآر ابن مالك أنها قد تعطف المف   ل أم شاء   : رد، آق ا إلب ال . إنه ا       : ق ة م ا لمجرد اإلضراب عاطف أم هن ف
  .انتهى. بعدها على ما قبلها، آما يكون ما بعد بل فإنها بمعناها

  
دأ في       : قال ابن هشام في المغني دروا المبت ذا ق رد، وله ى مف ة عل ل أم شاء   : ال تدخل أم المنقطع ا إلب ن   . إنه وخرق اب
  .ال حاجة لتقدير مبتدأ : ماع النحويين، فقالمالك في بعض آتبه إج

  
فإن . إن هناك إلبًال أم شاًء بالنصب: واستدل بقول بعضهم. وزعم أنها تعطف المفردات آبل، وقدرها ببل دون همزة

  .انتهى. أم أرى شاء: صحت روايته فاألولى أن يقدر لشاء ناصب، أي
  

د أم    . أم آيف : أم هل، وفي  : مه في نحو وممن ذهب إلى أن أم عاطفة ابن يعيش، ثم اضطرب آال ارة ادعى تجري فت
  .عن اإلستفهام، وتارة ادعى التجريد عن هل

  
تفهام    ال في فصل حرفي اإلس ى واحد    : ق اع حرفين بمعن ل . من المحال اجتم إن قي ى هل أم، وهي   : ف دخل عل د ت فق

  .االستفهام: أحدهما: فالجواب أن أم فيها معنيان ؟البيت ... أم هل آبير بكى : استفهام، نحو
  

العطف، فلما احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل خلع منها داللة االستفهام، وبقي العطف بمعنى بل للترك، : واآلخر
ا إال       . إن أم تجيء بمعنى ال بل، للتحويل من شيء إلى شيء : ولذلك قال سيبويه يس فيه ا ل زة، ألنه ذلك الهم يس آ ول

  .انتهى آالمه. داللة واحدة
  
هو د   : قول اهد السادس بع ي الش ا ف د ذآرن ي، وق ن جن ابع الب ذا ت ي ه و ف د ه ى واح رفين بمعن اع ح ال اجتم ن المح م

  : أنه ال مانع من اجتماعهما للتأآيد، آقوله: التسعمائة
  وال للما بهم أبدًا دواء

  
  .والعطف هنا على قوله من عطف الجمل، وليس لها تشريك في غير الوجود 

  
  .ضرب مٌن منًا، فهي حكاية نادرة: وأما ما حكاه أبو علي من قولهم: أيضًا في فصل الحكايةوقال ابن يعيش 

  
ا،           ا و جمعه ا وتثنيته ائر األسماء، يجوز إعرابه مًا آس ى صارت اس ووجهها أنها جردت من الداللة على استفهام حت

الوا      ا، فق فوا به ث وص تفهام حي ن االس ًا م ردوا أي ا ج ل : آم ل أي رج ررت برج ع   و. م ي مواض ك ف وا ذل د فعل   .ق
  : فمن ذلك قول اآلخر

 الـبـيت.....  أم هل آبيٌر بكى
  

يٌن      : " فقد خلع االستفهام من هل دون أم، ألن هل قد استعمل في غير االستفهام نحو ى اإلنسان ح ى عل : ، أي"هل أت
د نزع االستفهام منها أسهل من ، أي ما جزاء اإلحسان، فكان اعتقا"هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان : " ونحو. قد أتى

  .اعتقاد نزعه من أم
  

 : فأما قول الشاعر
  أم آيف ينفع ما تعطي العلوق به البيت

  
  .فإنه ينبغي أن يعتقد نزع دليل االستفهام من أم، وقصرها على العطف ال غير
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  .أنت ترى اضطرابه هذا آالمه، و. أال ترى أنا لو نزعنا االستفهام من آيف، للزم إعرابها آما أعربت من

  
  .فلله در الشارح المحقق ما أبعد مرامه، وأدق آالمه

  
  .والبيت من قصيدة طويلة عدتها سبعة وخمسون بيتًا، لعلقمة الفحل

  
  : وقبله

 مـصـروم أم حبلها إذ نأتك اليوم  هل ما علمت وما استودعت مكتوم
  

ا المفضل في المفضليات، وشرح        د أورده ة       وهو مطلع القصيدة، وق ه قصيدة أخرى طويل اري وأورد ل ن األنب ها اب
  الطويل : مطلعها

 بعيد الشباب عصر حان مشـيب  طحا بك قلٌب في الحسان طروب
 وخـطـوب وعادت عواٍد بيننا  يكلفني ليلى وقد شـط ولـيهـا

  
  .والقصيدتان جيدتان. وهما من أبيات تلخيص المفتاح

  
ان  : ية، قالروى صاحب األغاني بسنده إلى حماد الراو آانت العرب تعرض أشعارها على قريش، فما قبلوه منهما آ

  : مقبوًال، وما ردوه منها آان مردودًا، فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها
  هل ما علمت وما استودعت مكتوم

  :فأنشدهم ثم عاد إليهم في العام المقبل. هذه سمط الدر: فقالوا
  قلٌب في الحسان طروبطحا بك 

  
  .فقالوا هاتان سمطا الدر 

  
ا         ... هل ما علمت  : وقوله إن م ة اإلسمية، ف ى الجمل ا دخلت عل خ، هل هن ا   : إل دأ، وم ة معطوف   : موصولة مبت الثاني

  .خبر المبتدأ، والفعالن في الخطاب، األول بالبناء للمعلوم، والثاني بالبناء للمجهول: عليها، ومكتوم
  

ة       . المستور: والمكتوم أتي، وجمل ا ي زة آم ى الهم ا معن وأم عند الشارح حرف استئناف بمعنى بل، ألنها منقطعة وفيه
  .تعليلية متعلقة بمصروم بمعنى مقطوع : من المبتدأ والخبر استئنافية، وإذ: حبلها مصروم

  
  .ونأت بمعنى بعدت  ونأتك أصله نأت عنك، فحذف عن، ووصل الضمير بالفعل،. والحبل استعارة للوصل و المحبة

  
ك،   : هل تكتم الحبيبة وتحفظ ما علمت من ودها لك وما استودعته منها من قولها: والمعنى أنا على العهد ال أحول عن

  .وشيمتي الوفاء لك
  

: وهذه شيمة الغواني، آما قال الشاعر . بل انصرم حبلها منك لبعدها عنك ؛ فإن من غاب عن العين، غاب عن القلب
  الطويل 

 يمـين فليس لمخضوب البنـان  ن حلفت ال ينقض النأي عهدهاوإ
  

ا هي      ة، وإنم وقدرنا الهمزة مع أم ألن المعنى يقتضيها، آما تقدم من الشارح من أنها ال يجب تقديرها مع أم المنقطع
  .بحسب المعنى، فإنت اقتضاها قدرت وإال فال

  
وٌم   : " ومن ذلك قراءة الناس: ل في سورة الطوروقد قدرها ابن جني في المحتسب على طريقة البصريين، قا م ق أم ه

م  : " ، وقرأ مجاهد"طاغون  ه       " بل ه ول أصحابنا في ذي يق ذا هو الموضع ال رك     : وه ل، للت ى ب ة بمعن إن أم المنقطع
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دة     . والتحول، إال أن ما بعد بل متيقن، وما بعد أم مشكوك فيه مسؤول عنه ن عب ة ب ول علقم ك آق ا علمت    : وذل هل م
  .بل أحبلها إذ نأتك مصروم: ت، آأنه قالالبي
  

  : ويؤآده قوله بعده
  أم هل آبير بكى البيت

ترك الكالم . بل هو آبير: أم هل آبير بكى، حتى آأنه قال: أال ترى إلى ظهور حرف االستفهام، وهو هل، وفي قوله
  .انتهى. األول وأخذ في استفهام مستأنف

ال ولم يذآر ابن األنباري في شرحه من هذ ال الضبي  : ا شيئًا، وإنما نقل ما يتعلق بمعناه، ق ا     : ق ا علمت وم أي هل م
ا استودعت          : وغيره قال. استودعت من حبها مكتوم عندها، أم منتشر ا، وم ان بينك وبينه ا آ ا علمت مم معناه هل م

  .من حبها مكتوم عندها، فهي على الوفاء، أم قد صرمتك

اء       المعنى هل تكتم السر ال: وقال الرستمي ا إرادة الوف ا استودعتك من حبه تم م ذي علمت، وما آان بينها وبينك، وتك
  .لها، أم تصرمها إذ نأت عنك

ا أورده  ذا م ال      . ه م، فق ه األعل د تبع ي، وق ذهب الغرام يب والم ب للنس ر مناس تمي غي ول الرس ا  : وق وح بم ل تب ه
خ، أم .... أم هل آبير بكى : وقوله .تهىان. استودعتك من سرها يأسًا منها، أم تصرم حبلها لنأيها عنك وبعدها ا  : إل هن

ن عصفور في                   ال اب دم عن الشارح، ق ا تق ى هل، آم دخولها عل تفهام ل ل، ومجردة عن االس ى ب منقطعة أيضًا بمعن
  .تقدم آبير على بكى ضرورة: الضرائر

ديم     وإذا وقع بعد أدوات االستفهام ما عدا الهمزة اسم وفعل، فإنك تقدم الفعل على االسم في سعة الكالم، وال يجوز تق
  .أم هل بكى آبير: االسم على الفعل إال في ضرورة شعر آالبيت، ولوال الضرورة لقال

  .هذا آالمه، وتبعه ابن عقيل والمرادي في شرح التسهيل

ة اسميه، نحو        : وأقول ى جمل ة عل إن هل داخل ه، ف ائم، أي   : هذا ليس من د ق ذه الصفة      : هل زي ر موصوف به هل آبي
  .ممشكو

ولو آان بكى هو   . خبره، فإن المحدث به مشكوم ال بكى، آما يشهد به المعنى: صفته، ومشكوم: مبتدأ، وبكى: فكبير
  .هل زيد قام، لكان آما قال، ضرورة في الشعر قبيحًا في الكالم: المحدث به، نحو

م ال األعل ه، أي: وق الكبير نفس ا، وأنت شيخ: أراد ب ى إثره ك عل ك ببكائ : والشكم. المجازي: المشكومو. هل تجازي
  .انتهى. العطية جزاًء، فإن آانت ابتدائية فهي الشكد

  .وال أعلم له وجهًا ومناسبة هنا. أراد بالكبير قيس بن الخطيم: وقال العيني

المجزي، وقد شكمته أشكمه شكمًا من باب نصرته نصرًا، واالسم الشكم بالضم، وهو     : المشكوم: وقال ابن األنباري
  .أة بحسن الصنيعالمكاف

  .وإثر ويوم متعلقان ببكي. الفراق: والبين. وإثر األحبة، بكسر الهمزة وسكون المثلثة، وفتحهما لغة

  .الدمعة: والعبرة بالفتح. لم يقض عبرته هو صفة ثانية لكبير: وقوله

 الطويل : سلم يشتف من البكاء، ألن في ذلك راحًة، آما قال امرؤ القي: لم يقض عبرته، أي: قال الضبي
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  وإن شفائي عبرٌة لو صببتها
  

ره ال غي ه       : وق راق قلب فه واحت د ألس ان أش ه آ م يخرج ه إذا ل ه، ألن ه آل رج دمع م يخ ؤونه، ول اء ش ذ م م ينف   .أي ل
اره قطرٍة من دموعه،      وحكي عن أبي بكر بن عياش، أنه آان يشتد حزنه حتى يكاد يحترق قلبه، وال يقدر على إظه

  الطويل : سة الكوفة، ينشد وحضره أبو بكر، وهو ينشدفوقف ذو الرمة بكنا
  من الوجد أو يشفي نجي البالبل  لعل انحدار الدمع يعقـب راحًة

  
  .فتعاطى البكاء بعد ذلك، فكان إذا حزن واشتد حزنه يتعاطى البكاء فيبكي ويسيل دمعه، فيستريح لذلك

  
ٍل من األنصار       : قال روى صاحب األغاني بسنده إلى العباس بن هشام عن أبيه،  اب رج ى ب ة عل مر رجٌل من مزين

  : وآان يتهم بامرأته، فلما حاذى بابه تنفس ثم تمثل
 مـصـروم أم حبلها إذ نأتك اليوم  هل ما علمت وما استودعت مكتوم

  
 ؟يت شعروما علي أن أنشدت ب: فعلق به الرجل، فرفعه إلى عمر رضي اهللا عنه فاستعداه عليه، فقال له المتمثل: قال

ه         : فقال له عمر ى باب غ إل ل أن تبل م تنشده قب ك ل ا ل ة فيك          ؟م ه من القال ا تعلم ه مع م ه    . ولكنك عرضت ب م أمر ب ث
  .انتهى. فضرب عشرين سوطًا

  
  .وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي تقدمت ترجمته في الشاهد الثاني عشر بعد المائتين

  
  : وأنشده بعده

 باللبـن رئمان أنٍف إذا ما ضن  أم آيف ينفع ما تعطي العلوق به
  

  .على أن االستفهام يجوز أن يقع بعد أم المجردة من االستفهام آما ذآرنا
  

  .وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد السادس بعد التسعمائة 
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والعشرون بعد التسعمائة

  البسيط : وهو من شواهد س
 أم حبلها إذ نأتك اليوم مـصـروم  هل ما علمت وما استودعت مكتوم

 مـشـكـوم إثر األحبة يوم البين  أم هل آبيٌر لم يقض عـبـرتـه
  

على أن أم إذا جاءت بعد هل يجوز أن يعاد معها هل، ويجوز أن ال يعاد، بخالف أم إذا جاءت بعد اسم استفهام، فإنه 
  .يجب أن يعاد معها ذلك االسم، آما بينه الشارح

  
ي البيتين إعادة هل وترآها، فإن أم األولى جاءت بعد هل ولم تعد هل معها، وقد أعادها مع أم الثانية في  وقد اجتمع ف
  .البيت الثاني

  
  الطويل : وقد أوردهما سيبويه في باب أو بعد باب أم المنقطعة، وأنشد فيه قول مالك بن الريب. وقد مضى شرحهما

  أوأضحت بفلٍج آما هيارحا الحزن   أال ليت شعري هل تغيرت الرحـا
  

  : قال أناس أم أضحت، على آالمين، آما قال علقمة: وقال. وآذلك سمعناه ممن ينشده من بني عمه: وقال
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  هل ما علمت وما استودعت البيتين

ين    : قال األعلم ة في البيت ره،          .انتهى . الشاهد فيه دخول أم المنقطع ذه القصيدة بيت من شواهد المفصل وغي وفي ه
 : غي أن نشرحه هنا مسبوقًا بأبيات ثالثة، وهيفينب

 أجنى له باللوى شرٌي وتـنـوم  آأنها خاضٌب زعـٌر قـوادمـه
 وما استطف من التنوم مخـذوم  يظل في الحنضل الخطبان ينفقه

  أسك ما يسمع األصوات مصلوم  فوٌه آشق العصا أليًا تـبـينـه
 مـغـيوم ه الدحنيوم رذاٍذ علي  حتى تذآر بيضـاٍت وهـيجـه

  
ام    : أي: إلخ، قال ابن األنباري... آأنها خاضب : وقوله يم وهو ذآر النع : والزعر بالضم  . آأن الناقة في سرعتها ظل

  .ريشات في مقدم الجناح: والقوادم العشر. القليلة الريش، واالسم الزعر بفتحتين
  

ي  تاء، وهو أن يحمر ج      : الخاضب : قال الكالب يم يخضب في الش ز        الظل ر، ويكن ه قشر أحم اقاه، ويظهر علي ده وس ل
  .يكثر: لحمه، ويشتد عصبه، يعفو ريشه، أي

  
ل         : قال ه الخي اظ استرخى فانتشر ريشه، وسمن وبطن، فطلبت إذا ق   .وال تطلب الخليل الظليم إذا خصب في الشتاء، ف

ال : أجنى له، أي: وقوله د أجنت الشجرة، أي   : أدرك أن يجتني، يق ا وآن  : ق ى  أدرك ثمره ه أن يجتن تح   . ل والشري بف
  .شجر الحنظل، واحدته شرية، والظليم يأآل حب الحنظل: فسكون

  
وم هدانج  : والتن ل الش ر مث ه ثم به ورق اآلس، ول ر يش ه أغييب ًا، ورق ول ذارع ة، يط الٍد دمث ي ب ت ف جر ينب   .ش
ه بي         ... يظل في الحنظل : وقوله م يدخل ى السواد، ول و   إلخ، إذا صار للحنظل خطوط تضرب إل اض، وال صفرة فه

  .قد أخطب الحنظل: الخطبان، الواحدة خطبانة بضم الخاء المعجمة، يقال
  

رارةٌ : وقال الرستمي ه . الخطبان من الحنظل إذا صار فيه خطوط خضر وصفر، فهو أشد ما يكون م يستخرج  : وينقف
  .حبه
  
  .آسرته واستخرجت حبه نقفت الحنظل أنقفه نقفًا بتقديم القاف على الفاء، من باب نصر، إذا: يقال
  

ين  . وما ارتفع وأمكن: وما استطف، أي: وقوله ال   : ومخذوم بمعجمت أآول، يق دلو، إذا انقطعت    : مقطوع وم خذمت ال
  .عراها

  
اد      : والضمير للخاضب، أي  . فمه آشق العصا  : إلخ، أي... فوه آشق العصا : وقوله ًا، ال تك يس مفتوح ه الصق ل فم

  .بألٍي: زة، وهو البطء منصوب بنزع الخافض، أيوأليًا، بسكون الهم. ترى شدقه
  

  .وتبينه، مضارع أصله بتاءين، ويجوز أن يكون مصدرًا وذلك إذا قرأته بضم ما قبل النون
  

ٌق    : آشق العصا، أي: قوله: قال الرستمي ه ش ال يستبين ما بين منقاريه، وال يرى خرقهما إذا ضمهما، فكأنه من خفائ
  .الصغير األذن: واألسك. العصا والشيء شقًا مصدر شققت: والشق. في عصا

  
الذي يسمع به الصوت مصلوم، وهو األذن  : أسك ما يسمع موضع ما خفض، وإن شئت ابتدأت ما فكأنك قلت: وقوله
  .وإن شئت آانت ما نافية. بعينها

  
لو م ال : والمص ين، يق وع األذن ا  : المقط ه واصطلمها، إذا استأصل قطعه لم أذن ا . ص ام آله لٌخوالنع لخ: ص : واألص

  .األصكم الذي ال يسمع
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ذآر بيضه      : يقول. بمعنى إلى متعلقه بيظل: إلخ، حتى... حتى تذآر : وقوله م ت وم، ث ان والتن هذا الظليم يرعى الخطب

  .في أدحيه فراح إلى بيضه قبل أوان الرواح
  

  .وظلمتهإلباس الغيم : والدجن بسكون الجيم. على اليوم: وعليه. المطر الخفيف: والرذاذ
  

علت الريح ذلك الظليم بشدتها، فزاد ذلك الظليم سرعًة في  : علته الريح، أي: عليه الريح، وروي أيضًا: وروي أيضًا
  .عدوه

  
تمي ال الرس دوه   : ق د لع و أش ه، فه ادر إلي ر بيضه فب يم ذآ ي أن الظل وم. يعن يم: ومغي ه غ ال. في ماء، : يق ت الس غام

اس، وهو محل      وأغامت، وغيمت، وأآثر ما يجيء هذا م ى خالف القي عًال، وآان القياس مغيم آمبيع فجاء مغيوم عل
  .الشاهد

  
  .واستشهد به ابن الناظم والمرادي في شرح األلفية

  
  : ومن أبيات هذه القصيدة

 مـرجـوم عريفهم بأثافي الشر  بل آل قوٍم وإن عزوا وإن آثروا
  

  .هي آأمثال الجبال: ما أرد الدواهي، أيإن. عظائمه: وأثافي الشر هنا. سيدهم وعظيمهم: عريفهم
  

  الوافر : قال الشاعر
 األثافـي رميناهم بثالثة  فلما أن طغوا وبغوا علينا

  
  .وثالثة األثافي هي الجبل

 مما يضن به األقوام معلوم  والحمد ال يشترى إال له ثمٌن
  

ال الضبي تريه: ق ى مش ن يشق عل ه ثم تمي. إال ل ال الرس ول: وق هال يحم: يق ن مال ذل المضنون م رء، إال بب   .د الم
  .يغالي به، فيبذل فيه المضنون به: ال يشتري الحمد إال بأثماٍن تضن بها النفوس، أي: معناه: وقال أحمد

  والبخل باٍق ألهليه ومذموم  والجود نافيٌة للمال مهلـكٌة
 معدوم والحلم آوانًة في الناس  والجهل ذو عرٍض ال يستراد له

  
تر ب، أي: ادال يس راد وال يطل ول  : ال ي ده، يق ت ال تري ك، وأن ى أرادوه   : يعرض ل ر، فمت ى الش رعون إل اس يس الن
 .وجدوه

 على سالمته ال بد مشـؤوم  ومن تعرض للغربان يزجرها
  

ا : يقول ا      . من يزجر الطير، وإن سلم، فالبد أن يصيبه شؤم، والغربان يتشاءم به ا، ويطرده ا يزجره فمن تعرض له
  .ن يصيبه الشؤم، فالبد أن يقع بما يخاف ويحذرخوفًا أ

 على دعائمه ال بد مـهـدوم  وآل حصٍن وإن طالت سالمته
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  حروف الشرط

  .أنشد فيها

  الشاهد الثامن والعشرون بعد التسعمائة

  الرمل 
  الحق اآلطال نهٌد ذو خصل  لو يشأ طار بـه ذو مـيعٍة

  
  .للشرط في الماضيعلى أن الجزم بلو ضرورة، ألن لو موضوعة 

  
ه     . أآثر المحققين أنها ال تستعمل في غير المضي: قال ابن الناظم ى إن، آقول تقبل بمعن أتي للمس وذهب قوم إلى أنها ت

  ".وليخش الذين لو ترآوا من خلفهم ذريًة ضعفافًا : " تعالى
  

افي  وليس ما استدل به بحجة، ألن غايته ما فيه أم ما جعل شرطًا للو، مستقبل في نفس ه، أو مقيد بمستقبل، وذلك ال ين
  .امتناعه فيما مضى ال متناع غيره، انتهى

  
ي التسهيل   ال ف ة والتسهيل، ق ي األلفي ده ف ول وال ه رد لق ا إال : وفي م يجزم به ذلك ل ًا، فل ي المضي غالب تعمالها ف واس

  .انتهى. اضطرارًا، وزعم اطراد ذلك على لغة
  

  : الجزوم بلها في الشعر جماعة منهم ابن الشجري، واحتج بقولهأجاز : وقال في شرح الكافية الشافية
  لو يشأ طار به البيت

  
ذا البيت أن يكون من         : وهذا ال حجة فيه، ألن من العرب من يقول ل ه يمكن قائ زة، ف رك الهم جا يجي، وشا يشا، بت

  .عأ لم وخأتم: لغته ترك همزة يشاء، ثم أبدل األلف همزة آما قيل في عالم وخاتم
  
أته، أي             : قال ة من نس أة مفعل اآنة، واألصل منس زة س رأ بهم أته حين ق وان في تأآل منس ه  : وآما فعل ابن ذآ زجرت

  .بالعصا، فأبدلت الهمزة ألفًا، ثم أبدلت ألف همزًة ساآنة
  

ه في آخر   : قال المرادّي اب   فظاهر هذا الكالم أنه ال يجيز ذلك في السعة وال في الضرورة أيضًا، وهو ظاهر آالم ب
ل . عوامل الجزم ذا يكون    : وقد أجازه هنا في الضرورة، وحكى هنا أن منهم من زعم اّطراد ذلك على لغٍة، قي فعل ه
  .انتهى. ثالثة مذاهب

  
  البسيط : وقد أجاب ابن هشام في المغني عن البيت بكالم ابن مالك في شرح الكافية، وأجاب عن قوله

 شيبانـا ء بني ذهل بنإحدى نسا  تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت
  

  .انتهى. وينصرآم عليهم و يشعرآم و يأمرآم: بأنه قد خّرج على أن ضمة اإلعراب سّكنت تخفيفًا آقراءة أبي عمرو
  

ا جزمت في        ا بأنه ا أخبرن ه، وإنم وما نقلوه عن ابن الشجري من أنه جّوز الجزم بلو في الشعر غير موجود في أمالي
ال     : ين من أماليه بيت، وقد تكلم عليه في مجلس امن والعشرون، ق بيت للشريف الرضي من     : األول هو المجلس الث

  الكامل : قصيدة رثى بها أبا إسحاق إبراهيم بن هالل الكاتب الصابئ
 بالـمـزداد حّيًا إذن ما آنت  إن الوفاء آما اقترحت فلو تكن
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ة لحروف الشرط، وإ  ا مفارق ا، ألنه زم به ا إن يج يس حقه ٍو ول زم بل ا تقتضيه إن الشرطيةج ًا آم   .ن اقتضت جواب
و  : إن خرجت غدًأ خرجنا، وال تفعل ذلك لو وإنما تقول: وذلك أن حرف الشرط ينقل الماضي إلى االستقبال، آقولك ل

  : خرجت أمس خرجنا، وقد جاء الجزم بلو في مقطوعة ال مرأٍة من بني الحارث بن آعب
 وال نكـس وآـل غير زّميٍل  فارسًا ما غادروه مـلـحـمـًا
 الحق اآلطال نهٌد ذو خصـل  لو يشأ طار بـهـا ذو مـيعٍة
  وصروف الدهر تجري باألجل  غير أن البأس مـنـه شـيمٌة

ا يخالف األصول،       : وآتب على هامش النسخة تلميذه أبو اليمن الكندي بخّطه ه، أن يرتكب م ليس للرضّي وال ألمثال
ا            ولكن لو جاء مثل هذا عن العرب في   ًا، آم و وإن آانت تطلب جواب ك أن ل نهم، وذل ضرورات شعرهم الحتمل م

تقبل فال             تقبل للمس ع المس ا يق دها الماضي للماضي، آم ع بع ل يق إذا ب يطلبه حرف الشرط، ليست آوجبًة لالستقبال آ
  .يجزم بها البّتة

  .انتهى. مدود في الشعريشا شاهد على الجزم بلو، ولكنه مقصور غير مهموز، آما يقصر الم: وليس في قوله

ه        .وفيه نظر، فإنه مصادمة للمنقول ال في اني هو المجلس األربعون ق ي تقتضي      : والمجلس الث و من الحروف الت ول
ك حروف الشرط       ا يفعل ذل تقبال آم . األجوبة، وتختّص بالفعل، ولكّنهم لم يجزموا به، ألنه ال ينقل الماضي إلى االس

  .أنشد هذه المقطوعة وبيت الشريف الرضّيوربما جزموا به في الضرورة، ثم 

ا      : وآتب تلميذه أبو اليمن الكندي هنا على هامشه أيضًا ه إّياه ا الجزم، وحعل و يش قد تقّدمت هذه األبيات، وذآره في ل
  .انتهى. يما يغني عن اإلعادة. حّجة للرضي في الجزم بلو، وقد رددت ذلك هناك

اب      ام في ب و تم م في حماسته أيضاً        وهذه المقطوعة أوردها أب ا األعل ا   . المراثي من الحماسة، وأورده ذا أورده وآ
  .إنها المرأٍة من بني الحارث: صاحب الحماسة البصرية وآّلهم قالوا

ر           : قال ابن الشجري ر، ألن المفّس ر من لفظ المفّس ا صلة، والمفّس ره الظاهر، وم الرواية نصب فارس بمضمر يفّس
  .متعّد بنفسه إلى ضمير المنصوب

أجزت زيدًا، ألنك إن : أزيدًا مررت به، والتقدير: ولكن لو تعّدى بحرف جر أضمرت له من معناه دون لفظه، آقولك
  .غادروا فارسًا: أضمرت مررت أضمرت الجاّر، وذلك مما ال يجوز، فالتقدير إذن

ره، وال مو  ضع من اإلعراب في     ويجوز رفع فارس باالبتداء، والجملة التي هي عادروه وصف له، وغير زّميل خب
ان          داء، وإن آ ه باالبت رة، وحسن رفع ة المفّس م الجمل ا حك وجه النصب للجملة التي هي غادروه، ألنها مفّسرة فحكمه
  .نكرة ألنه تخّصص بالصفة، وإذا نصبته نصبت غير زّميل وصفًا له، ويجوز أن يكون وصفًا للحال التي هي ملحمًا

  .الملحمة: ويقال للحرب. ن ينشب في المعرآة فال يّتجه له منها مخرجالذي ألحمته الحرب، وذلك أ: والملحم

ه      : والّنكس من الرجال. الجبان الضعيف: والّزّميل ذي ينكسر فوق الذي ال خير فيه، مشّبه بالّنكس من السهام، وهو ال
  .فيجعل أعاله أسفله

الخواصر، واحدها : واآلطال. أول الشبابالنشاط، وأول جري الفرس، و: والميعة. الذي يكل أمره إلى غيره: والوآل
  .وهو أحد ما جاء من األسماء على فعل، ومنه إبل. إطٌل، وقد يخّفف

وجمعت اإلطل في موضع التثنية، وذلك أسهل من الجمع في . قد لصقت إطله بأختها من الّضمر: والحق اآلطال، أي
  .شابت مفارقة: موضع الوحدة، آقولهم
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ا الحق اإلطلين : ولو قالت ل   . بسكون الطاء أعطت الوزن والمعنى حّقهم د من الخي يم المشرف  : والّنه ا . الجس : وقوله
  .غير أن البأس نصب غير على االستثناء المنقطع

  .انتهى آالم ابن الشجري. أحداثه: وصروف الدهر. الطبيعة: والّشيمة. الّشّدة في الحرب: والبأس

  .ي باب االشتغال من شرح األلفيةوقد أرود ابن الناظم وابن عقيل البيت األول ف

ه  : وقال الكندي فيما آتبه . الرواية برفع فارس، آذا رواه أبو زآريا عن المعّرّي وغيره، وآذا قرأناه على الشيوخ عن
  .انتهى

  .وال مانع من آون نصب فارس رواية غير المعّرّي، فقد رواه بالنصب شّراح الحماسة

  .ترآوه: وغادروه. رآه طعمًة لعوافي السباعاسم مفعول من ألحمه، إذا ت: والملحم

يم المفتوحة     زاي، وتشديد الم ون وسكون الكاف     . والّزّميل بضم ال ّنكس بكسر الن ين، وهومجرور    . وال والوآل بفتحت
  .سّكن آخره للقافية

راد   : وقولها ه ذو نشاط، أي      : لو يشأ حكت الحال، والم اه فرس ل و يشاء ألنج ه، ل    : ل رار ألمكن ار الف و اخت ان   ل ه آ كّن
  .والميعة بفتح الميم. سجّيته البأس واألنفة من العار بالفرار

اء كون اله ون وس تح الن د بف ودةً : والّنه رس بالضم نه د الف ن نه عر  : وخصل. وصف م ن الش ع خصلة، وهي م جم
  .معروفة، والمراد ذيله الكثير الشعر

 الرمل : وأنشد بعده

  الماء اعتصاريآنت آالغّصان ب  لو بغير الماء حلـقـي شـرٌق
  

  .وتقدم شرحه في الشاهد التاسع والخمسين بعد الستمائة
  

  : وأنشده بعده
  فهّال نفس ليلى شفيعها

  
  .وتقّدم شرحه أيضًا في الشاهد الخامس والستين بعد المائة

  
  الطويل : وأصله

  إلّي فهّال نفس ليلى شفيعها  يقولون ليلى أرسلت بشفاعٍة
  وأنشد بعده، 

  لتاسع والعشرون بعد التسعمائةالشاهد ا

  الطويل 
  وأهلكتهم لو أّن ذلك نافع  هما خّيباني آّل يوم غنيمٍة

ريّ           ل أآث ا الفع ًال، وإنم ون فع ترط أن يك م يش تقًا، ول فًا مش ة وص يء بقّل د يج و ق د ل ة بع ر أن الواقع ى أن خب   .عل
ًال لي : قال الزمخشري: وقال ابن هشام في المغني ن   .كون عوضًا من الفعل المحذوف     يجب آون خبر أن فع ورّده اب
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الوا " لو أّن ما في األرض من شجرٍة أقالم : " الحاجب وغيره بقوله تعالى د       : ق تّق، ال الجام ر المش ك في الخب ا ذل إنم
 البسيط : آالذي في اآلية، وفي قوله

 ملمـوم تنبو الحوادث عنه وهو  ما أطيب العيش لو أن الفتى حجٌر
  

  الرجز : قول هؤالء بأنه قد جاء اسمًا مشتقًا، آقولهورّد ابن مالك 
 أدرآه مالعب الّرماح  لو أن حّيًا مدرك الفالح

  
ان             ة لقم ه آلي م يتنّب ا ل ا الزمخشري آم ه له م يتنّب تقًا، ول مًا مش ر اس ن  . وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخب وال اب

الى  . لما استدّل بالشعر وال ابن مالك، وإّال. الحاجب، وإّال لما منع من ذلك ه تع ادون في      : " وهي قول م ب و أّنه وّدوا ل ي
  ".لو أن عندنا ذآرًا من األّولين لكّنا : " وقد وجدت آيًة الخبر فيها ظرف، وهي". األعراب 

  
  .انتهى

  
ه،   هّول المصنف بقصور نظر هؤالء األئمة، وتبّجج باالهتداء إلى ما لم: وقد خّطأه الدماميني في هذا، فقال يهتدوا إلي

ي،            ا مصدرية أو للتمّن ه، ألنه ا الكالم في ة ليست مم ذه اآلي ثم إن ما اهتدى إليه دونهم ليس بشيء، وذلك أن لو في ه
  .والكالم إنما هو في لو الشرطية

  
ى حاشية                ه عل ك لشيخنا، وآتب اب ذآرت ذل ذا الكت داء مطالعتي له ين سنة في ابت ى ثالث وقد آنت قديمًا مّما يزيد عل

  .سخته، ثم رأيت في شرح الحاجبّية للرضي أن لو فيها المصدريةن
  

  : وقد وجدت المسألة أيضًا في آالم ابن الحاجب نفسه، وذلك أنه قال في منظومته
  لو للتمّني ليس من ذا الباب  لو أّنهم بادون في األعراب

  .انتهى
  

ي عن بعضهم،       قد يّدعى أّن لو التي للتمني شرطية أشربت : وأجاب بعض مشايخنا ه في المغن ا نقل معنى التمّني، آم
ين جوابين         ا ب وا له م جمع ك ألنه الالم       : وصّححه أبو حيان في االرتشاف، وذل اء، وجواب ب د الف جواب منصوب بع

  الوافر : آقوله
 فيخبر بالـّذنـائب أّي زير  فلو نبش المقابر عن آلـيٍب
  القبوروآيف لقاء من تحت   بيوم الّشعثمين لقـّر عـينـًا

  
من باب لو الشرطية، ممنوع : ليس من ذا الباب، أي: فقول ابن الحاجب. فلعله يختار هذا القول، فتبّجحه على مختاره

  .انتهى. عنده
  

  .ال يصح تبّجحه بشيء ال يعترفون به، ولو في الشاهد أيضًا ليست شرطية آما يأتي: أقول
  

اب     والبيت من قصيدة لألسود بن يعفر، أوردها أبو م رج األصبهاني في آت حمد األعرابي في فرحة األديب، وأبو الف
  : األغاني، وهذا مطلعها

 حريٌر ورافـع: خفيرًا بني سلمى  أتاني ولم أخش الذي ابتعـثـا بـه
 وأهلكتهم لـو أن ذلـك نـافـع  هما خّيبانـي آـل يوم غـنـيمٍة
 تـتـائعآما قيل نجٌم قد خوى مـ  وأتبعت أخراهـم طـريق أالهـم
 مهّولٌة فيهـا سـيوف لـوامـع  وخير الذي أعطيكم هـي شـّرٌة
 وال الحق معروفًا لكم أنا مـانـع  فال أنا معطيكم عـلـّي ظـالمًة

 وجار أبي التيحان ظمـآن جـائع  وإني ألقري الضيف وصى به أبي
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 أمجٍر فالقي الغي أم أنت نـازع  فقوال لتيحان ابن عاقرة استـهـا
 ألرشدته إن األمور مـطـالـع  أن تيحان بن بلٍج أطاعـنـي ولو

 متجـازع أخو الحرب ال قحٌم وال  وإن يك مدلوًال علـي فـإنـنـي

ن  . وبقي أبيات منها والسبب فيها أن أبا جعل البرجمي جمع جمعًا من شذاذ أسٍد وتميم وغيرهم، فغزوا بني الحارث ب
ن             تيم اهللا بن ثعلبة، فنذروا بهم وقات يم اهللا ب ن ت ي الحارث ب م، فلحق رجل من بن وا جمعه ى فّض ديدًا حت لوهم قتاًال ش

ثعلبة جماعًة من بني نهشل، منهم الجراح بن األسود بن يعفر، وحرير بن شمر ابن هزان بن زهير بن جندل، ورافع 
ار         دل وهو ف ن جن ن سلمى ب ر ب ن حري   .س العصماء بن صهيب بن حارثة بن جندل، وعمرو بن حرير، والحارث ب

وثقهم، وتفرس الجراح في       . هلم إلي أنتم طلقاء فقد أعجبني قتالكم، وأنا خيٌر لكم من العطش: فقال لهم يهم لي زل إل فن
  .فرسه الجودة، فوثب عليها ونجا

ذا  : فقال التيمي لرافع وحرير وأصحابهما الوا  ؟أتعرفون ه اه          : ق ى الجراح أب ا أت راء بفرسك، فلم ك خف م، ونحن ل نع
الوا    أمره ي نهشل، ق ا  : أن ينطلق بها في بني سعد، فابتطنها ثالثة أبطن، فلما رجع رافع وحرير وأصحابهما إلى بن إن

دل     .وأوعدوا الجراح. خفراء فارس العصماء ن جن ة ب ي حارث . وآانوا بنو جرول حلفاء بني سلمى بن جندل، على بن
ى ردوا إ   ذه           وأعان تيحان بن بلج رافعًا وحريرًا على الجراح حت ك ه ر في ذل ن يعف ال األسود ب ى التيمي فرسه، فق ل

  .القصيدة يهجوهم

ه  : أتاني فاعله خفيرا بني سلمى، وجملة: وقوله ا ب اء للمفعول   . معترضة : ولم أخش الذي ابتعث ا بالبن را . وابتعث : وخفي
  .مثنى خفير، حذفت نونه لإلضافة

ارة، بضم الخاء وآسرها، وهي         والخفير، بالخاء المعجمة والفاء، هو الذي يأخذ الشيء في ذم  ده، من الخف ه ويتعه ت
  .الذمة، ومنه الخفير بمعنى المجير

ه : يقال ع      . خفرت بالرجل، من باب ضرب، إذا أجرته، وآنت له خفيرًا تمنع ه، وراف ال أول ر بالتصغير، وبإهم وحري
  .تقدم نسبهما

اً خاب الرجل خيبًة: هما خيباني من الخيبة بالخاء المعجمة، يقال: وقوله : وآل . ، إذا لم ينل ما طلب، وخيبته أنا تخييب
  .معطوفة على جملة أتاني: وجملة أهلكتهم. اآتسب الظرفية من إضافته إلى الظرف

ي : يريد ي،          . أهلكتهم بالهجو لو أن ذلك اإلهالك نافع ل ا للتمن ا للشرط، والمعنى يقتضي آونه ا ال يظهر آونه و هن فل
  .وحينئذ تكون مما ليس الكالم فيه

ألحقت  : يريد هجوت آخرهم، آما هجوت أولهم، أي: إلخ، قال أبو علي في آتاب الشعر... وأتبعت أخراهم : : وقوله
ذه الحروف وإن آانت         : فأراد بقوله. آخرهم بأولهم في الهجاء لهم ي هي عين، ألن ه واو الت أالهم أوالهم، فحذف ال

  .قالب والحذفمن أنفس الكلم فهي تشبه الزيادة، لما يلحقها من االن

ا       : خوت النجم تخوي خّيًا: آما قيل نجم في الصحاح: وقوله م تمطر في نوئه ك إذا سقطت، ول ت، وذل ائع  . أمحل ومتت
ة   اة التحتي ال في الصحاح   . بالهمز، ألنه اسم فاعل من التتايع بالمثن ايع : ق التهافت في الشر واللجاج، وال يكون      : التت

  .التتايع إال في الشر

ا  هي شر: وقوله ة، بالضم  . ة بكسر الشين، وهو الشر بفتحه ك،          : والظالم ا أخذ من د الظالم، وهو اسم م ه عن ا تطلب م
زع عن الشيء   : آلمة سب وشتم، ومجر: وعاقرة استها آف  : اسم فاعل من أجرى إجراء، بمعنى جارى مجاراة، ون

  .و انتهى. عنه

  .الشيخ المسن العاجز: والقحم بفتح القاف وسكون المهملة
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  .جاهلي تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع والستين من أوائل الكتاب: ود بن يعفرواألس

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالثون بعد التسعمائة

  البسيط 
  موعودها أو لو أن النصح مقبول  أآرم بها خلًة لو أنها صـدقـت

  .لما تقدم قبله

بخالف أن األولى بعد لو، فإن خبرها فعل ماض مع    والشاهد في لو الثانية فإن خبر أن بعدها وصف مشتق ال فعل، 
ا، فال          . فاعله ي، فال جواب له و في الموضعين للتمّن وفي هذا أيضًا ال يتعين أن تكون شرطية، بل يجوز أن تكون ل

  .تكون مما الكالم فيه

ديره   و صدقت أو قبلت ال   : ويجوز أن تكون فيهما شرطية والجواب محذوف يدل عليه أول الكالم، تق ّنصح لكرمت   ل
  .وما أشبهه

التمني مثلها في : أحدهما: لو محتملة لوجهين: وآذا جّوز الوجهين ابن هشام في شرح بانت سعاد قال في شرح البيت
  ".فلو أن لنا آّرًة " 

  .الشرط، ويرّجح األول سالمته من دعوى حذف، إذ ال يحتاج حينئذ لتقدير جواب: والثاني

المعنى، أي      ويرجح الثاني أن الغالب على ل ه ب دلوًال علي در محتمل ألن يكون م و  : و آونها شرطية، ثم الجواب المق ل
الى  ه تع ي قول ا ف ا، فتكون مثله رى إذ المجرمون ناآسو رؤوسهم : " صدقت لتّمت خالله و ت رًا : أي" ول لرأيت أم

  .عظيمًا

الى  : وألن يكون مدلوًال عليه باللفظ، أي ه تع ال      : " لكانت آريمة، فتكون مثلها في قول ه الجب ًا سّيرت ب و أن قرآن " ول
  ".وهم يكفرون بالرحمن : " لكفروا به، بدليل: اآلية، أي

ا  رجح        . والنحويون يقّدرون لكان هذا القرآن، فيكون آاآلية قبله ر، وي اللفظ أظه ى، ألن االستدالل ب ه أول ذي ذآرت وال
ى      التقدير الثاني في البيت بأنه استدالل باللفظ، وبأن فيه ربطًا ل ى، حت لو بما قبلها، ألن دليل الجواب جواب في المعن

ران           ده أم ه يبع ال إن د يق دير، وق ه ال تق ه استدالًال   : أحدهما : اّدعى الكوفيون أنه جواب في الصناعة أيضًا، وأن أن في
  .باإلنشاء على الخبر

ق     "إني ألقي إلّي آتاٌب آريم " أن الكرم وإن آان المراد به الشرف، مثله في : والثاني ، فال يحسن بحال المحّب تعلي
  .آرم محبوبه على شرط، وال سيما شرٌط معلوم االنتفاء، وهو شرط لو

  .وإن آان المراد به مقابل البخل، لم يكن أآرم بها مناسبًا لمقام النسيب، بل لمقام االستعطاء

ر، وإن     : أحدهما : وقد يجاب عن األول بأمرين ا هو خب اًء، وإنم ا      منع آون التعجب إنش ع وصل الموصول بم ا امتن م
  .أفعله إلبهامه، وبأفعل به آذلك مع أنه على صيغة اإلنشاء، ال ألنهما إنشاء

  .أن المراد من الدليل آونه ملوحًا بالمعنى المراد، وإن لم يصلح ألن يسد مسد المحذوف: الثاني

  .تهىان. أن المراد به ضد البخل، وهو أعم من الكرم بالمال والوصال: وعن الثاني
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لم     ه وس ي صلى اهللا علي ه من أول   . وهذا البيت من قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير بن أبي سلمى في مدح النب وقبل
 : القصيدة إليه أبيات خمسة، وبعده

 فجٌع وولٌع وإخالٌف وتبـديل  لكنها خلٌة قد سيط من دمهـا
 آما تلون في أثوابها الغـول  فما تدوم على حاٍل تكون بهـا

 إال آما يمسك الماء الغرابيل  تمسك بالعهد الذي زعمتوال 
 إن األماني واألحالم تضلـيل  فال يغرنك ما منوا وما وعدوا
 وما مواعيدها إال األباطـيل  آانت مواعيد عرقوٍب لها مثًال
 تـنـويل وما إخال لدينا منك  أرجو وآمل أن تدنوا مودتهـا

  
ات بالصد، وإخالف    إلخ، ضمي... أآرم بها خلة : وقوله ر بها راجع إلى سعاد في أول القصيدة، وصفها في هذه األبي

  .الوعد، والتلون في الود، وضرب لها عرقوبًا مثًال، ثم الم نفسه على التعلق بمواعيدها
  

ى   : صيغة تعجب، بمعنى أمرها، وخلة تمييز، والخلة بالضم في األصل: وأآرم بها ق عل مصدر بمعنى الصداقة، يطل
  المتقارب : ومن إطالقه على المذآر قول الشاعر. صف، وهو الخليل والخليلة، يستوي فيه المذآر والمؤنثالو

 بأن خليلك لم يقتل  أال أبلغا خلتي جابرًا
  

ال : وصدق ة أوجه           : يكون الزمًا ومتعديًا، يق ه ثالث ا في ذب، وموعوده م يك ه، وصدق الحديث، إذا ل : صدق في حديث
  .مفعول على ظاهره، ويكن المراد به الشخص الموعود، وأراد به نفسهاأن يكون اسم : أحدها

  
  .أن يكون آذلك، ويكون المراد به الشيء الموعود به، وأراد به وصالها: والثاني

  
ى  . الوعد والعسر واليسر: أن يكون مصدرًا آالمعسور والميسور، أي: والثالث فإن قدرته اسمًا للشخص فانتصابه عل

ة، وإن ي،         المفعولي قاط ف ى إس ون عل از، وأن يك ى المج ه عل وًال ب ون مفع ل أن يك ه، احتم ود ب مًا للموع ه اس قدرت
  .صدقتني في موعودها: والمفعول محذوف، أي

  
حاول إحدى هاتين الصفتين منها، أو بمعنى الواو فيكون قد . و أو ألحد الشيئين. وإن قدرته مصدرًا آان على التوسع

  .مصدر نصح ونصح له، واالسم النصيحة: حاول حصولهما معًا، والنصح
  

ام    : والمراد ن هش ال اب دها، وق و أن نصحيها، من         : لو أن النصح مقبول عن ه، واألصل ل أل عوض من المضاف إلي
  .إضافة المصدر إلى المفعول

  
يس ب      : إلخ، لكن هنا لتأآيد مفهوم ما قبلها، آقولك... لكنها خلة : وقوله ه ل ه لكن ًا ألآرمت ان عالم و آ د    ل ة ق الم، وجمل ع
ا         : وسيط. صفة خلة: سيط ا، ألنه ي يضرب به ة الت ه السوط لآلل ره، ومن مجهول ساطه يسوطه سوطًا، إذا خلطه بغي

  .تسوط اللحم بالدم
  

الكذب، مصدر  : والولع. مصدر فجعه، إذا فاجأه بما يكره: والفجع. نائب الفاعل، ومن بمعنى في متعلق بسيط: وفجع
  .ولع من باب ضرب

  
مصدر أخلف يخلف فهو مخلف، وهو أن يقول شيئًا وال يفعله في المستقبل، فالكذب يكون في الماضي،     : خالفواإل

  .واالسم منه الخلف بالضم. واإلخالف في المستقبل
  

  .وأبدله بغيره واستبدل به، إذا أخذه مكانه. غيره وإن لم يأت له ببدل: بدل الشيء تبديًال، أي: الغيير، يقال: والتبديل
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تبدل               : والمعنى ا، وأخلفت وعدها، تس ذبت في قوله و وعدت بالوصل آ ه بصدها، ول ا صاحب فجعت ان له أنها لو آ

  .باألخالء، وال تراعي حق الوفاء
  

راب، ومر       دنو واالقت د ال دهم بع وهذا الكالم ومن أمثاله من أقاويل العشاق على سبيل الشكوى من صد األحباب، وبع
و الوصال، وب رانهم عقب حل د  هج ه ألح ا يوردون ذم صرف، إنم يس ب ال، ل اآين العشق بطيف الخي ى مس م عل خله

  الكامل : إما إلظهار التلذذ بالصبر على ما يفعله المعشوق والرضا بأفعاله، آما قال ابن أبي الحديد: غرضين
  متعتٌب متمنٌع متدلل  متغيٌر متلوٌن متعنٌت

  
  .تأبيهذآر عدة خصال من جناية الحبيب وتجنيه، تلونه و

  
  : ثم قال بعد ذلك

  جرع الحميم هي البرود السلسل  أستعذب التعذيب فيه آـأنـمـا
  

در          ورد العشق من آ ه فيصفو م ه ودالل وإما لتنفير من يسمع بحسن معشوقهم عن عشقه، بذآر بخله بوصاله، وتعنت
  .الغيرة والمزاحم، ويخلو العاشق بما يجلو بصره من المشاهدة

  
 الكامل : غرض ابن سناء الملك في قولهوقد عرض بهذا ال

 فتقول تطمع بي وأنت آما ترى  أشكو إليها رقتي لـتـرق لـي
  يوم النوى فصبغت دمعك أحمرا  وإذا بكيت دمًا تقول شمت بـي
 الـشـرا هذي خالئقها بتخيير  من شاء يمنحها الغرام فـدونـه

  
  الطويل : وقد صرح به ابن أبي الحديد في قوله

 سواي وقبحها إلى آل ناظر  رب بغضها إلى آل عاشٍقفيا 
  

  الطويل : وقد بالغ ابن الخياط في تصريحه بغيره العشاق، فأحسن، حيث قال
  حذارًا وخوفًا أن يكون لحبه  أغار إذا آنست في الحي أنًة

  
أن م    رط    وربما عيب على آعٍب هذا الكالم، ألنه يشعر بأن معشوقته تعد وتخلف وتبدل، ويجاب ب ة في ف راده المبالغ

ذبت في وعدها                ه، ول وعدت بالوصل لك ه وفجعت تبدلت ب انًا، الس و صاحبت إنس ا بوصالها، بحيث ل داللها، وبخله
  السريع : ومطلته على أنها ال تصاحب مصادقًا، وال تعد بوصالها عاشقًا، وهو قريب من قول اآلخر

  وال ترى الضب بها ينجحر
  
  .ال ضب ببها فينجحر: أي
  

م        . وآالم آعب هذا مناسب لما تسميه علماء البديع تأآيد المدح بما يشبه الذم ام ل ن هش ه ألن اب ا أطنبت الكالم في وإنم
  .يزد على حل ألفاظه

  
ى حال   : إلخ، الفاء سببية، أي... فما تدوم على حال : وقوله دوم عل ا . بسبب ما جبلت عليه من تلك األخالق، ال ت : وم

  .م ال ناقصفعل تا: نافية، وتدوم
  

دوم    : آما تلون الكاف نعت لمصدر محذوف، وما مصدرية، أي: وقوله ذي ال ي ول، ألن ال تتلون سعاد تلونًا آتلون الغ
  .على حالة متلون، وتلون أصله تتلون بتاءين



 149

  
وًال، أي  : والغول و : جنٍس من الجن والشياطين آانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس في الفالة، فتتغول تغ ًا  تتل ن تلون

ه : في صوٍر شتى، وتغولهم أي : ال غول، أي : تضلهم عن الطريق، وقد أبطل النبي صلى اهللا عليه وسلم زعمهم بقول
  .ال تستطيع أن تضل أحدًا

  
اءين   . إلخ، معطوف على فما تدوم... وال تمسك بالعهد : وقوله اء،    : ويجوز . وتمسك أصله تتمسك بت تمسك بضم الت

  .القول عل غير صحة، ويحتمل أن يكون زعمت هنا بمعنى آفلت: اليمين أو الذمة، والزعم الموثق أو: والعهد هنا
  

ه        : والمعنى ا أن المشبه ب اء، فكم ل للم د آإمساك الغرابي أنها ال يوثق بودها، وال يرآن إلى عهدها، ألن إمساآها للعه
  .محال آذلك المشبه، وهذا تشبيه معقول بمحسوس

  
  البسيط : المصريوما أحسن قول ابن نباتة 

 الـغـرابـيل إال آما يمسك الماء  لم تمسك الهدب دمعي حين أذآرآم

ك         ... فال يغرنك ما منت : وقوله ة في جواب الشرط، آقول ببية آالواقع اء لمحض الس خ، الف ر     : إل اذب فال تغت د آ زي
  .وما موصوله أو موصوفة أو مصدرية. بقوله

ال        ومنت أصله منيت على فعلت، فقلبت الياء  اآنين، يق ا، وحذفت للس ا قبله اح م ًا ال نفت ة ألف تمنيت الشيء   : المتحرآ
  .ومنيت غيري تمنية، إذا أطمعته بشيء. اشتيته وطلبته: تمنيًا، أي

اً  . منتكه، أو منتك إياه: وهو متعد لمفعولين محذوفين، والتقدير إذا جعلت ما إسمًا: قال ابن هشام ا  : وإذا جعلت حرف م
  .فال يغرنك تمنيتها إياك الوصل: منتك الوصل، أي

ا وعدتك     : ، والتقدير"وعدآم اهللا مغانم : " وآذا وعدت يتعدى الثنين آقوله تعالى اه، أو م ما وعدتكه أو ما وعدتك إي
  .الوصل، والوعد هنا للخير، ألن الموضع ال يحتمل غيره

  .يطلبه ويشتهيه: ا يتمناه اإلنسان، أيجمع أمنية، وهي م: إن األماني واألحالم تضليل مستأنف، واألماني: وقوله

  .مصدر ضلل يضلل، إذا أوقع غيره في الضالل: جمع حلم بضمتين، وهو ما يراه النائم، وتضليل: واألحالم

ه وب : وقول د عرق ت مواعي ى  ... آان ون بمعن ا، وأن تك ى بابه ون عل ت يجوز أن تك تأنفة، وآان ة مس ذه جمل خ، ه إل
  .وازين جميع ميزانجمع ميعاد، آم: ومواعيد. صارت

ل           : وعرقوب هو ابن معبد، ويقال ة، وقي ان من العمالق ة، آ ن ثعلب د شمس ب ي عب د، أحد بن ان من األوس   : ابن معي آ
ه     ال ل اءه        : والخزرج، وعد رجًال ثمرة نخلٍة له فجاءه الرجل حين أطلعت، فق ا أبلحت ج ًا، فلم ا حت تصير بلح دعه

م يعطه      : أرطبت، قال فلما. دعها حتى تصير رطبًا: الرجل، فقال يًال ول ا ل دعها حتى تصير تمرًا، فلما أتمرت قطعه
  .األآاذيب، جمع أبطولة آأحاديث جمع أحدوثة: واألباطيل. فصار مثًال في خلف الوعد .منها شيئًا

  .ضد الحق، وجمعه أباطيل على غير قياس: الباطل: وقال الصاغاني، تبعًا للجوهري

  .قبله وهذا البيت تأآيد للبيت الذي

  .أرجو وآمل البيت، تقدم شرحه مفصًال من ترجمة آعب في الشاهد الرابع عشر بعد السبعمائة: وقوله

  .ولم يقع في الشرح من هذه القصيدة غير هذين البيتين

 وأنشد بعده، 
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  الشاهد الحادي والثالثون بعد التسعمائة

  الرجز 
  وتشتكي لو أننا نشكيها  تمد باألعناق أو تلويها

  
  .ى أن مجيء المضارع خبر أن الواقعة بعد لو قليل، والكثير الماضيعل
  

  .وجواب لو محذوف دل عليه تشتكي
  

  : وبعده
  مس حوايا قلما نجيفها

  
ا     : تقول: وهذا الرجز أورده أبو زيد في نوادره، واألصمعي في آتاب األضداد، وقال ه م أشكيت الرجل، إذا أتيت إلي

  .ه شكايتهنزعت عن: وأشكيته. يشكو منه
  

  .وآذا قال ابن السكيت في أضداده، وأنشد هذا الرجز
  

أشكيت زيدًا، إذا : قد تأتي أفعلت للسلب والنفي، نحو: وأورده ابن جني أيضًا في سر الصناعة، وفي الخصائص، قال
  .أي لو أننا نزول لها عما تشكوه: زلت له عما يشكوه، وأنشد هذا الرجز، وقال

  
ن السكيت ف يرافيوأورده اب ن الس ه اب ارح أبيات ال ش د : ي إصالح المنطق أيضًا، ق ا، فهي تم د أتعبه ًال ق وصف إب

  .واإلبل إذا أعيت ذلت، ومدت أعناقها أو لوتها. أعناقها
  

ه، فظهور       : تشتكي، يقول: وقوله ة، لشكته وذآرت و آانت ناطق قد ظهر بهذه اإلبل من الجهد والكالل والضمور، ما ل
  .انتهى. ام شكوى اللسانمثل ذلك بها يقوم مق

  
ر، وهو السوية   : والحوايا د      . جمع حوية، وهي آساء محشو حول سنام البعي ال، والسوية ق ة ال تكون إال للجم والحوي

  .تكون لغيرها
  

ه    : وأنشده صاحب الصحاح أيضًا في مادة جفا، قال ه عن ا، إذا رفعت ه أن وأنشده،  . جفا السرج عن ظهر الفرس وأجفيت
ال ا : وق ي أي قلم ى الصحاح، وال الصفدي ف يته عل ي حاش ري ف ن ب تكلم بشيء اب م ي ا، ول ة عن ظهره ع الحوي نرف

  .واهللا أعلم به. ولم أقف على اسم الراجز. حاشيته عليه
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد والثاني والثالثون بعد التسعمائة

  الرجز 
  لكمرونا اليوم أو لكادوا  واهللا لوال شيخنا عبـاد

  
ه إذا اجتمع شرط، وقسم،                على أن الالم ًال بالقاعدة، وهي أن وال، عم ا في جواب القسم، ال في جواب ل في لكمرون

ال . فالجواب بعدهما للسابق منهما، سواء آان أداة الشرط إن، أم لو، أم لوال، وفاقًا البن جني، وابن عصفور زم  : ق ول
  .ًاآونه ماضيًا ألنه مغن عن جواب لوال، وجوابها ال يكون إال ماضي
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ا،           ين أن يكون لهم الجواب يتع وال، ف و، أو ل وفيه رد على ابن مالك في زعمه في التسهيل أن أداة الشرط إن آانت ل

  الطويل : سواء تقدم القسم عليهما، أو تأخر عنهما، آقوله
  لما مسحت تلك المساالت عامر  فأقسم لو أبدى الـنـدي سـواده

  
  الرجز : وقول اآلخر

  ما اهتدينا واهللا لوال اهللا
  

ولو آان الجواب  . لما جئتك: واهللا لو جئتني ما جئتكم، وال تقول: وآذا تقول: ويرد البيت األول على الشارح في قوله
  .ويجاب عنه بأن دخول الالم على ما النافية". للو لجاز ذلك 

  
ال           ن عصفور في شرح اإليضاح، ق ول اب دخلون أ  : وما اختاره الشارح المحقق هو ق د ي و لجعل الفعل     وق ى ل ن عل

  .أقسم أن لو قام زيد قام عمرو: فيقال: الواقع بعدها جوابًا للقسم، آما يدخلون الالم على إن الشرطية
  

  الطويل : ومنه قوله
  لكان لكم يوٌم من الشر مظلم  فأقسم أن لو التقينـا وأنـتـم

  .انتهى آالمه

ة  وذهب في شرح الجمل إلى خالف هذا، فجعل الشرط وجواب ه جواب القسم ؛ فإنه لما أنهى الكالم على روابط الجمل
إال أن يكون جواب القسم لو وجوابها، فإن الحرف الذي يربط المقسم به المقسم عليه إذ ذاك : الواقعة جواب قسم، قال

و أن نحو ا ه رو: إنم ام عم د لق ام زي و ق م . واهللا أن ل ين الم القس ع ب ة الجم الالم آراه ان ب ووال يجوز اإلتي   .، والم ل
ام  : وقول ابن مالك بعيد، ألنه يبعد أن يكون للقسم جواب مقدر في نحو: قال ناظر الجيش في شرح التسهيل واهللا لو ق

زيد لقام عمرو، واهللا لوال زيد لقام عمرو، بل ربما يستحيل ذلك، أن المقسم عليه إنما هو قيام عمرٍو المعلق على قيام 
در جواب     وإذا آان  .زيد، أو على وجوده و ق ذآور ؛ إذ ل المقسم عليه آذلك، فكيف يتجه تقدير جواب غير الشرط الم

ى شيء، ال أمر مستقل            ق عل ا هو أمر معل ه إنم غير ذلك لكان شيئًا غير معلق على غيره، والفرض أن المقسم علي
  .بنفسه

  .يضاحوإذا آان األمر آذلك اتجه آالم ابن عصفور في شرح الجمل، واضمحل آالمه في شرح اإل

ل   إن قي ه أيضًا في نحو            : ف اعي، ألن المقسم علي ر االمتن ه موجود في الشرط غي ذا بعين ومن    : ه د ليق ام زي واهللا إن ق
ال إن الشرط               م ال يق ى المقسم بجواٍب يخصه، فل د أت ذا فق د، ومع ه ام زي ى قي عمرو، إنما هو قيام عمرو المعلق عل

ق          فالجواب أن جواب الشرط اال ؟يكون جوابًا للقسم  ه عل و، فألن ان حرف الشرط ل ا إذا آ وع، إم ع الوق متناعي ممتن
  .على حصول أمر فقد ثبت أن وجوده ممتنع

ع     . وأما إذا آان لوال، فألن االمتناع معها علق على وجود شيء مقطوع بأنه موجود اعي ممتن ان جواب االمتن وإذا آ
وع، ليتطابق جواب الشرط والقسم،       الوقوع امتنع تقدير جواب القسم، إذ يلزم من تقديره أن يكون ا ع الوق لمقدر ممتن

  .ألن جملة القسم إنما هي مؤآدة لجملة الشرط، فيتعين اتفاق المدلولين

ذ تخالف الجوابين، من               ديره حينئ زم من تق ع، فيل ه ممتن ى أن دل عل ا ي م م وال شك أن جدواب القسم إذا قدرناه ليس ث
  .آذلك حيث إن أحدهما مقطوع بامتناعه، واآلخر ليس

ال        ه في احتم اٍو ل وأما جواب الشرط غير االمتناعي فليس ممتنع الوقوع، إذا لم يكن ممتنع الوقوع فجواب القسم مس
ى اآلخر      ا عل ة آل منهم . الوقوع وعدمه، فلذلك جاز أن يقدر مدلوًال عليه بجواب الشرط، ألن المتساويين يجوز دالل

  .انتهى آالمه
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ذي أصاب    : جمع آمرة، والمكمور : الكمر: ب الصحاح في مادة آمر، قالوالبيتان من رجٍز أوردهما صاح الرجل ال
ه   رف آمرت اتن ط ري. الخ رة : والكم يم الكم رة     . العظ م الكم ه بعظ ره، إذا غلبت ه أآم ه فكمرت دهما. وآامرت   .وأنش

دل    . ولم يتكلم ابن بري وال الصفدي في حاشيتهما عليه هنا بشيء ا أب اب م وافي من     وأوردهما ابن قتيبة في ب من الق
 : أدب الكاتب آذا

  لكمرونا عندها أو آادوا  واهللا لوال شيخنا عـبـاد
 بفيشٍة آأنها ملـطـاط  فرشط لما آره الفرشاط

  
والفرشطة  . جمع آمرة، وهي رأس الذآر: والكمر. معنى آمرونا غلبونا بعظم آمرهم: قال ابن السيد في شرح أبياته

  .شفير الوادي والنهر: لطاطوالم. فتح الفخذين: والفرشاط
  

د  ه        : وقال ابن دري وادي وأوسع من ره  .الملطاط أشد انخفاضًا من ال ال غي ر     : وق اتئ من رأس البعي . الملطاط عظم ن
بهم            ه فغل اد آمرت ى أخرج شيخهم عب ونهم، حت م يغلب اخرون له اد المف رهم، فك انتهى  . وصف قومًا تفاخروا بعظم آم

  .آالمه
  

  الرجز : بيتين بعد البيتين األولين، وهما وزاد الجواليقي في شرحه
 لها رئاٌت ولها أآباد  يحمل حوقاء لها أحياد

رأس الذآر من اإلنسان خاصة، وزعم قوم أنه لكل ذآر من : غلبونا بعظم الكمرة، والكمرة: آمرونا: وقال في شرحه
  .هاوالحوق بضم المهملة حرف الكمرة، وهو إطار. عظيمة الحوق: وحوقاء. الحيوان

د          : واألحياد رن، وحي ود الق اتئ من الشيء، نحو حي جمع حيد، بفتح المهملة وسكون المثناة التحتية، وهو الحرف الن
  .وليس ثم رئة وال آبد، وأنما أراد عظمها. جمع آبد: وأآباد. جمع رئة: ولها رئات. نادر يندر منه: الجبل

د  . يتوسط ساقيهأن يلصق الرجل أليته باألرض، و: فرشط، الفرشطة: وقوله ن دري رأس  : والملطاط، قال اب : ملطاط ال
  .الذآر: والفيشة بفتح الفاء. جملته

ه              . وعباد هذا رجل من إياٍد له حديث ذي في امرة، فغلب الحي ال ا خطرًا في المك د جعال بينهم ا ق ين آان ك أن حي وذل
  .انتهى. عباد

ة   وآابن قتيبة أورده عبد اللطيف البغدادي في شرح نقد الشعر ل ال قدام ة، ق اء، وهو اختالف      : قدام ه اإلآف ومن عيوب
  .حروف الروي، فيكون داًال وذاًال وسينًا وشينًا، ونحو ذلك من الحروف المتقاربة

ك    : قال عبد اللطيف البغدادي اء، من قول ه   : اختالف حروف الروي في قصيدة هو اإلآف اء، إذا قلبت أت اإلن ال  . آف ويق
ذلك     .أيضًا أآفأت الشيء، إذا أملته ل ل ه قي اء : فلما اختلف حرف الروي عن وجهه الذي يجب ل ا يكون    . إآف ر م وأآث
ة ي الحروف المتقارب ذا ف يس بعيب. ه ر المسجوع ل ي النث ذا ف ه األعراب دون . وه ا يرتكب أآثر م نظم ف ي ال ا ف وأم

م إال    ة، الله وب الباقي ي     الفحول والمشاهير، ولهذا ال أجيزه لشعراء زماننا آما أجيز لهم العي ة الت  في األرجاز الحربي
  .تقال بديهًا، فإنها تحتمل ما ال يحتمل الشعر الكائن عن روية وتمهل

ل  إن قي ا     : ف زم به ى تل م حت روف المعج رف ح رب تع ل الع ل ؟فه ا    : قي ا تعرفه مائها فإنه ا بأس م تعرفه ا وإن ل إنه
ا يقرب       ولهذا يلتزم الشاعر منهم حروف الروي، . بأجراسها، وتميز بينها بأصدائها ى م ل، وإل ه إال في األق فال يخالف

 : ولهذا قال قائلهم. منه

 برجز مسحنفر الروي  لو قد حداهن أبو الجودي
   مستويات آنوى البرني
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زه          ون تميي الهم، لكن ال يتقن ل هو الغالب من ح دارجها، ب د  . وال يبعد أن يشعر الواحد منهم بمخارج الحروف وم وق
نهم،    . والضرس زعم المفسرون أنه أراد الشين أخت الضادوقافية بين الثنية : أنشدوا ٍل م والحكاية المشهورة عن رج

ذا   : قيل له: آبش أملح: أنه قامر على أن يشرب علبة لبن وال يتنحنح، فلما آده األمر قال ا ه ال ! تنحنحت   ؟م من  : ق
  الطويل : مع أنه قد ورد عن بعضهم تسمية بعض الحروف، قال. تنحنح فال أفلح
  ا آتبت آاٌف تلوح وميمهاآم

  
  الرجز : وقال اآلخر

  قلت لها قفي فقالت قاف
  

ل إن قي ا : ف ى أهل زمانن ه عل اء للعرب وحظرت م أجزت اإلآف ول ؟فل اة : فنق ين، وجف ر متعلم العرب مطبوعون غي
  .اليعرفون الكتاب، بل يقولون بالسليقة

  
ة وأما المحدثون فأهل آتابة، وتعلم، وتعمل، وإن آان الع ع    . رب أيضًا غير خالين من تعلم وتعمل وآتاب ا يق ذا قلم وله

  .اإلآفاء وغيره من العيوب إال من األعراب األقحاح، البعداء عن التعليم والتخريج
  

ط ال     : ولهذا قال بعض العلماء رهم، ألن الغل اختالف حروف الروي هو اإلآفاء، وهو غلط من العرب وال يجوز لغي
  .يقاس عليه، وإنما يغلطون فيه إذا تقاربت الحروفيجعل أصًال في العربية 

  
  الرجز : وأنشد

 أطلس مثل الـذئب إذ يعـس  إن يأتني لٌص فـإنـي لـص
    سوقي حداي وصفيري النس

  
  الرجز : وأنشد األخفش

  إني آبيٌر ال أطيق العندا  إذانزلت فاجعالني وسطًا
  

  الرجز : وأنشد غيره
  الليل أصوات الحصا المنقزب  آأن أصوات القطا المنقض

  
  الرجز : وقال

  لكمرونا عندها أو آادوا  واهللا لوال شيخنا عـبـاد
 ملـطـاط بفيشٍة آأنها  فرشط لما آره الفرشاط

  
  .رحى البزر: والملطاط

  
  الرجز : وأنشد ابن األعرابي

 ميمم البيت آريم السنخ  أزهر لم يولد بنجم الشح
  

في موضع التصريع، فقد يمكن أن ال يكون عيبًا، وأن يكون الشاعر لم يقصد التصريع، لكن وما آان من هذا التغيير 
  الرجز : فأما ما أنشده ابن قتيبة من قول الشاعر. أتى بما يشبه التصريع، فتوهم عليه العيب
  ال تدع الدمن إذا الدمن طفا  حشورة الجنبين معطاء القفا
   إال بجرٍع مثل أثباج القطا

  
  .ه ليس إآفاء آما زعم، ألن الروي األلف ال الفاءفإن



 154

  الرجز : ومن اإلآفاء ما أنشدنا بعضهم
  المنطق اللين والطعيم  بنّي إن البّر شيٌء هين

  
  الرجز : وأنشدنا أيضًا

  آأنها آشية ضبٍّ في صقع  قبحت من سالفٍة ومن صدغ
  

  .شبه مخالة: الصقع
  

  الرجز : ًا آرم اهللا وجهه يوم بدر، وهو يقولرأيت علي: وفي الحديث أن سعدًا، قال
  سنحنح الليل آأني جني  بازل عامين حديٌث سني
   لمثل هذا ولدتني أمي

  
  الرجز : فأما قول أبي جهل

 بازل عامين حديٌث سنـي  ما تنقم الحرب العوان مني
   لمثل هذا ولدتني أمـي

  .أن يكون إآفاًء وما قبل الياء هو الروي: أحدها: ة أقوال وقد روينا نحوه عن علي آرم اهللا وجهه، ففيه ثالث

  .منيًا وسنيًا فحذف: أن يكون أراد أن يطلق باأللف فيقول: والثاني

  .وهذا هو األفصح. أن تكون الياء حرف الروي، ويكون مقيدًا: والثالث

  .انتهى

  .وهذه جملة منقحة آافية في اإلآفاء

  .تبواألبيات التي أوردها من أدب الكا

ل    : الجانب، ورواه ابن دريد: الخ، فقد قال ابن السيد، العند بفتحتين... إذا نزلت : أما قوله د، وهو المائ العند جمع عان
  .المنحرف

 :وزاد بعده

  وال أطيق البكرات الشردا
  

ال أيضاً   ...آأن أصوات القطا : وأما قوله د ق دادي    : الخ، فق ي البغ و عل ال أب ة ا    : ق ن قتيب ه عن اب الغين   رويت لمنغص ب
  .المعجمة والصاد المهملة، وهو من الغصص، ومعناه المختنق

  
شبه صوت انقضاض القطاة إذا انقضت  . ورويته عن غير ابن قتيبة المنقّض بالضاد المعجمة والقاف، وهو الصواب

  .يقال قّز، وانقّز، إذا وثب: المتواثب: والمنقّز. بأصوات الحصا إذا قرع بعضها بعضًا
  

ا قو هوأم نجم : ل د ب م يول ر ل يمم ...أزه ًا الم ال أيض د ق خ، فق ه: إل يم. المقصود لكرم ة والج اء المعجم نخ بالخ : و الس
  .وقد روى السنح بالحاء المهملة. األصل

  
  .التي تساقط شعرها: والمعطاء. العظيمة: الحشورة: إلخ، فقد قال أيضًا...وأما قوله حشورة الجنبين 
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ل       . ثباج، األوساطواأل. الزبل: والدمن بالكسر ه من الزب و علي ا يطف اء بم يصف ناقة قد اشتد عطشها، فهي تشرب الم

  .وال تعافه، وشبه جرعاتها في عظمها بأثباج القطا
  

  .هذا الرجز لجّواس ابن هريم: إلخ، فقد قال أيضًا...قّبحت من سالفٍة : وأما قوله
  

روى   : و الصقعشحمة يطن الضب : و الكشية بالضم. صفحة العنق: و السالفة ة من األرض، وي الغين   : الناحي صقغ ب
  .معجمة

  
ول . هجا امرأة وشبه سالفتها وصدغها في اصفرارهما بكشية ضب في صقع من األرض     الفتين   : وأراد أن يق من س

  .وصدغين، فلم تمكنه التثنية، فوضع الواحد موضوع االثنين اآتفاًء بفهم السامع
  

ى       آأنها آشية إنما أفرد الضمي: وقوله ى المعن ه عل ع، فحمل الفتيها وصدغيها، وهي أرب . ر ولم يقل آأنهما ألنه أراد س
  .انتهى 

  
  .ونقلنا شرح هذه األبيات تكميًال للفائدة

  
  .والبيت الشاهد لم أقف على قائله، واهللا أعلم به

  
 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والثالثون بعد التسعمائة

  البسيط 
 ننتفل ال تلفنا عن دماء القوم  لئن منيت بنا عن غب معرآٍة

  
ه        ة للقسم، وقول ئن موطئ إن الم ل ال : على أنه يجوز بقلة في الشعر، أن يكون الجواب للشرط مع تأخره عن القسم، ف

  .تلفنا جواب الشرط دون القسم، بدليل الجزم
  

  .وقد خال عن ذآر هذه الضرورة آتاب الضرائر البن عصفور
  

  الطويل : وليست الالم موطئة في قوله: ن الالم زائدة، ولم يخصه بالضرورة، قالوأجاب ابن هشام في المغني أ
  تباريح من ليلى فللموت أروح  لئن آانت الدنيا علي آما أرى

  
  الطويل : وقوله

  أصم في نهار القيظ للشمس باديا  لئن آان ما حدثته اليوم صـادقـًا
  

  البسيط : وقوله
  قل الثواء لئن آان الرحيل غدا  داألمم بزينب إن البين قـد أفـ

  
  .بل هي في ذلك آله زائدة

  
و            اني، فل اء في البيت األول، وبالفعل المجزوم في البيت الث ة بالف أما األوالن فألن الشرط قد أجيب بالجملة المقرون

زعم أن الشرط ق      . هذا هو الصحيح. آانت الالم للتوطئة لم يجب إال القسم راء ف ك الف دم    وخالف في ذل د يجاب مع تق
  .القسم عليه
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زم اإلجحاف بحذف جوابين              در، ل م قسم مق ان ث و آ ل إن، فل ا قب ه بم دلوال علي . وأما الثالث فألن الجواب قد حذف م

  .انتهى
  

  : والجواب الجيد ما قاله الشارح من أن هذا ضرورة، فإن جوابه ال يتأتى في قوله
  البيت اآلتي .......................  حلفت له إن تدلـج الـلـيل ال يزل

  
ا           . وقد نقلوا عن الفراء جوازه في الكالم أيضاً  ة آم ارة أجاز بمرجوحي ألة، فت ذه المس ه مضطربًا في ه ورأيت آالم

  .نقلوا، وتارة جزم بأن ما ورد منه في الشعر ضرورة
  

الى   ه تع وا لمن اشتراه     : "أما األول فقد قاله في تفسير قول د علم ذا نصه     " ولق رة، وه صيروا جواب   : من سورة البق
ك بضائع    : الجزاء بما يلقى به اليمين، إما بالم، وإما بال، وإما بإن، وإما بما، فتقول في ما ك ل ا ذل وفي  . لئن أتيتني م

  .لئن أتيتني إن ذلك لمشكور: إن
  

وإنما صيروا جواب الجزاء  ". ولئن نصروهم ليولن األدبار : "وفي الالم". لئن أخرجوا اليخرجون معهم : " وفي ال
وا لمن اشتراه    : "آجواب اليمين، األن الالم التي دخلت في اب     : " ، وفي "ولقد علم تكم من آت ا آتي ئن  : " ، وفي "لم ل

ا يلقى      " أخرجوا  اليمين، فلقيت بم إنما هي الم اليمين، آان موضعها في آخر الكالم، فلما صارت في أوله صارت آ
  .به اليمين

  
  .لئن تقم ال يقم إليك: الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك، وجزمته، فقلتوإن أظهرت 

  
  الطويل : وقال الشاعر

 واسـع ليعلم ربي أن بيتـي  لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم

 الطويل: وأنشدني بعض بني عقيل

  أصم في نهار القيظ للشمس باديا  لئن آان ما حدثته اليوم صـادقـًا
 شماليا وأعر من الخاتام صغرى  وفروٍة وأرآب حمارًا بين سرٍج

  
ول      ان الوجه في الكالم أن يق ال          : فألغى جواب اليمين من الفعل، وآ ا ق الم، آم اء ال وهم إلغ ك، وت ذا آلتين ان آ ئن آ ل

 الطويل : اآلخر
 عامـر لئن آنت مقتوًال وتسلم  فال يدعني قومي صريحًا لحرٍة

  
  .لكالم، حتى صارت آأنها إن فالالم في لئن ملغاة، ولكنها آثرت في ا

  
  الرمل : أال ترى أن الشاعر قد قال

  وأصبنا من زماٍن رققا  فلئن قوٌم أصابوا غـرًة
 لبأٍس وتقى: لصنيعين  للقد آانوا لدى أزماننـا

  
ا           ا منه ى صارت آأنه د، حت الم في لق زم العرب ال ا تل ي أسد    . فأدخل على لقد المًا أخرى، لكثرة م : وأنشد بعض بن

  لوافر ا
 وال للما بهم أبدًا دواء  فال واهللا ال يلفى لما بي

  
  الطويل : ومثله قول الشاعر



 157

 متـضـائل ضعيف الكالم شخصه  آما ما امرٌؤ في معشٍر غير رهطه
  
  .آما ثم زاد معها ما أخرى، لكثرة آما في الكالم، فصارت آأنها منها: قال
  

  البسيط : وقال األعشى
  عرآٍة البيتلئن منيت بنا عن غب م

  
ه       "لئن أخرجوا ال يخرجون معهم : " فجزم ال تلفنا والوجه الرفع، آما قال تعالى وى ب د حرف ين ا جاء بع ، ولكنه لم

  .الجزم، صير مجزومًا جوابًا للمجزوم، وهو في معنى رفع
  

  الطويل : وأنشدني القاسم بن معن عن العرب
 سـائر بيوتيأمامك بيٌت من   حلفت له إن تدلج الليل ال يزل

  
  .حلفت له ال يزال بيت، فلما جاء بعد المجزوم، صير جوابًا للجزم: والمعنى

  
  .انتهى نصه بحروفه . آتيتك آي إن تحدث بحديث أسمعه منك، فلما جاء بعد الجزم جزم: ومثله في العربية

  
أتون  لئن اجتمعت اإلنس والجن ع: " وأما آالمه الثاني فقد قاله عند تفسير قوله تعالى لى أن يأتوا بمثل هذا القرآن الي

ًا، ألن   : لئن، والعرب إذا أجابت: ال يأتون جواب لقوله: من سورة اإلسراء، قال" بمثله  د ال رفع لئن بال، جعلوا ما بع
  .لئن آاليمين، وجواب اليمين بال مرفوع 

  
ى بيفعل لجاز        وربما جزم الشاعر، ألن لئن إن التي يجازى بها زيدت عليها الم، فوجه الفعل   و أت ل، ول ى فع ا إل فيه

  .وقد جزم بعض الشعراء بلئن، وبعضهم بال التي هي جوابها . جزمه
  

  : قال األعشى
  التلفنا عن دماء القوم ننتقل  لئن منيت عن غب معرآٍة

  
  : وأنشدتني عقيلية فصيحة. وتلقنا بالقاف أيضًا

  للشمس باديا أصم في نهار القيظ  لئن آان ما حدثته اليوم صـادقـًا
 شماليا وأعر من الخاتام صغرى  وأرآب حمارًا بين سرٍج وفروٍة

  
  : وأنشدني الكسائي للكميت بن معروف

 واسـع ليعلم ربي أن بيتـي  لئن تك قد ضاقت عليكم بالدآم
  

ي جواب األداة مسبوقة بالقسم     : انتهى آالمه ووافقه ابن مالك في التسهيل د يغن د   . وق م يتق ي إن ل دأ، أو أخر   يعن م مبت
ه           ر الكالم عن جواب القسم عن الشرط، وجب االستغناء عن جوابه بجواب الشرط، وإن أخر الشرط استغني في أآث

  .بجواب القسم، وال يمتنع االستغناء بجواب الشرط مع تأخره
  

  الطويل : ومن شواهد ذلك عنده قول الفرزدق
 يديه انسكابها من الغيث في يمنى  لئن بل لي أرضي بالٌل بـدفـعٍة

 جنابـهـا سقاها وقد آانت جديبًا  أآن آالذي صاب الحيا أرضه التي
  

  .مع أبيات أخر
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ذا المذهب لبصري، وال              : قال ناظر الجيش م ينسب ه ر أن المصنف ل دعى، غي ى الم ة ظاهرة عل ات أدل ذه األبي وه
ى خالف في     آوفي، جريًا منه على طريقتة المألوفة، وهي أنه إذا قام الدليل عنده ع ه عل لى شيء اتبعه، ثم إنه قد ينب

  .ذلك إن آان، وقد ال يتعرض إلى ذلك
  

راء        ول الف ا هو ق ول، إنم ذا الق ذآرون أن ه ن عصفور   . والجماعة ي ال اب ًا للشرط إذا      : ف وال يجوز جعل الفعل جواب
  .توسط بينه وبين القسم

  
  : فأما قول األعشى

  لئن منيت بنا البيت
  

  : وقوله
  أصم في نهار القيظ للشمس باديا  ما حدثته اليوم صـادقـًالئن آان 

  
  : فالالم في لئن ينبغي أن تكون زائدة، آالتي في قوله

  أمسى لمجهودا

ه أصحابنا والجمهور    : ومن ثم قال أبو حيان د منع ن     . وهذا الذي أجازه ابن مالك هو مذهب الفراء وق ل آالم اب م نق ث
م         إن ابن عصفور ل: وأقول .عصفور ذا الحك ى ه ة عل ى األدل د إل ل عم م يذآر دليًال على امتناع ما ذآره المصنف، ب

  .فأخرجها عن ظاهرها بغير موجب، وحكم بزيادة الالم مع إمكان القول بعدم الزيادة 

فالوقوف مع ما ورد عن العرب حيث ال مانع يمنع من الحمل على ظاهر . وبعد فال يخفى على الناظر وجه الصواب
  .انتهى آالم ناظر الجيش.عنهم ما ورد 

  .والبيت من قصيدة مشهورة لألعشى، تقدم شرح أبيات منها قي الشاهد التاسع والثالثين بعد الستمائة

 .وقبله 

 تخذي وسيق إليه الباقر الغيل  إني لعمر الذي حطت مناسمها
 لنقتلن مثله منكم فنمـتـثـل  لئن قتلتم عميدًا لم يكن صـددًا

 البيت.......................  ا عن غب معرآٍةوإن منيت بن
  

ببه           دم س ا تق ى م يدًا من رهط األعشى عل وا س يخاطب بها يزيد بن مسهر الشيباني، وآان حرض بني سيار، أن يقتل
  .هناك

  
ر، والضمير المؤنث ضمير      : و المنسم، آمجلس. االعتماد: حطت مناسمها، الحط بمهملتين: وقوله طرف خف البعي
  .إلى بيته: والعائد إلى الذي محذوف، تقديره إليه، أي. وإن لم يجر لها ذآر، ألن المناسم خاصة بها تدل عليها اإلبل،

  
ة  دال المهمل ة وال اء المعجم دي بالخ دتة : وتخ ه اضطراب لش ديدًا في يرًا ش ير س د  : وروي. تس دي، فالعائ دل تخ ه ب ل

  .اسم جمع للبقر: و الباقر. مذآور
  

ر      : المعجمة والمثناة التحتيةو الغيل بضم الغين  ى الكثي تح فسكون، بمعن ل بف ول . جمع غي ذي تسرع     : يق اهللا ال أقسم ب
  .اإلبل إلى بيته، ويساق إليه الهدي

  
. إلخ، الالم موطئة آذنت أن الجواب اآلتي، وهو قوله لنقتلن، جواب القسم ال جواب الشرط  ..........لئن قتلتم : وقوله

  .المقارب: والصدد، بفتحتين. د في األمور الشديدة ويقصدالكبير الذي يعم: و العميد
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  .واهللا لئن قتلتم منا دون السيد لنقتل أعظمكم: يعني. نقتل األمثل، وهو األفضل: فنمتثل، أي: وقوله

  
  .وتقدم شرحهما بأآثر من هذا مع أبيات أخر في الشاهد السادس والسبعين بعد السبعمائة

  
ذا جاءت    : وقوله ه    وإن منيت هك ى قول العطف عل ة ب تم، والمشهور في آتب النحويين     : الراوي الالم    : قتل ئن منيت ب ل

  .واألمر سهل. الموطئة
  

ه، أي     ي ل ول، من من در : ومنيت بالخطاب والبناء للمفع الفتح و         . ق در، واالسم ب ى ق ي، آرمي يرمي بمعن ي يمن ومن
  .القصر

  
  البسيط : قال سويد المصطلقي

 إن المنايا توافي آـل إنـسـان  حرٍمال تأمن الموت في حلٍّ وال 
 حتى تبين ما يمني لك المـانـي  واسلك طريقك تمشي غير محتشٍم

 وآل زاٍد وإن أبقـيتـه فـانـي  فكل ذي صاحٍب يومـًايفـارقـه
 الـجـديدان بكل ذلـك يأتـيك  والخير والشر مقرونان في قرٍن

  
د     : عي ثم المصطلقي، قالروى السيد المرتضي في أماليه أن مسلمًا الخزا لم وق ه وس شهدت رسول اهللا صلى اهللا علي

  .لو أدرآته ألسلم: أنشده منشد هذه األبيات لسويد، فقال صلى اهللا عليه وسلم
  

والتاء نائب الفاعل بتقدير المضاف، واألصل مني اجتماعك بنا، فالباء من بنا متعلقة بهذا المضاف، فلما حذف صار  
  .رفع الضمير المجرور ضمير

  
  .هنا بمعنى بعد، متعلقة بقوله منيت: عن غب معرآٍة، عن: وقوله

  
ة بكسر   : العاقبة، وروى أيضًا: والغب، بالكسر والمغبة بالفتح. وبه استشهد ابن الناظم في شرح األلفية عن جد معرآ

  .الجيم بمعنى الشدة و المجاهدة فيها
  

اً . أوقعتهم في الشدة: ب عرآًا، أيعرآت القوم في الحر: موضع الحرب، يقال: و المعرآة : وعراك معارآًة و عراآ
  .وأصل العرك الدلك والفرك، ومن الزمه التليين و التذليل. أي قاتل

  
وألفى آوجد معنًى وعمًال فتتعدى إلى . مجزوم بإن بحذف الياء على أنه جزاء الشرط: نافية، وتلفنا: التلفنا، ال: وقوله

  البسيط : خبر، آقولهمفعولين أصلهما المبتدأ وال
  ما الروع عم فال يلوي على أحد  قد جربوه فألقوه المـغـيث إذا

  .هي المفعول الثاني: فالمفعول األول أللفى في البيت ضمير المتكلم مع الغير، وجملة ننتفل. آذا قال ابن مالك

ال، وا  اني ح د، وأن المنصوب الث ول واح ى مفع دى إل ا تتع ى أنه ن عصفور إل رهوذهب اب التزام تنكي تدل ب ورد . س
  .وعن دماء متعلقة بقوله ننتفل بالفاء. بوروده معرفًة آما في البيت، ودعوى زيادة الالم ضعيفة

ه   : وانتفل من الشيء، أي: قال صاحب الصحاح دال من ه إب رة    . وأنشد البيت  . انتفى منه وتنصل، آأن ال شارح جمه ق
 الطويل : ا قالانتفل وانتفى بمعنًى واحد، آم: يقال: األشعار

  إال إنني منهم وإن آنت أينما  أمنتفًال عن نصر بهثة خلتني
  .انتهى. إن قدر أن تلقانا بعد المعرآة لم ننتف من قتلنا قومك، ولم نجحد: نجحد، والمعنى: ننتفل: وقيل
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ت     : قوله: وقال العيني اب ف ى من ب ي يمن و من     لئن منيت بنا، من مني بأمر آذا، إذا ابتلي به، من من ا يمن تح، ومن ح يف

  .باب نصر ينصر
  

اب ضرب                  ه من ب ين، وباب اء وسكون الع تح الف ل، بف ى وزن فع ًا عل ي، فمصدره مني زل المن ي، إذا أن ي يمن وأما من
م     . يضرب ق آله ى الخل در عل ه مق وت، ألن و الم ة، وه ه المني در، ومن ى ق ًا بمعن ى أيض يغة  . ومن ى ص ت عل ومني

  .ل ناب عن الفاعلالمجهول، وبنا جار ومجرور مفعو
  

ا    : التلفنا جملة مجزومة ألنها جواب الشرط، وننتفل: وقوله ذا  . جملة وفعت حاًال من الضمير المنصوب في ال تلفن ه
  .خالصة آالمه فيهذا الباب، فتأمله ترى العجب العجاب

  
  .وترجمة األعشى تقدمت في الشاهد الثالث و العشرين من أوائل الكتاب

  أصم في نهار القيظ للشمس باديا  يرم صادقـًالئن آان ما حدثته ال
  

ل في الشعر                    ة، وهو قلي الم الموطئ ه ال دم القسم المشعر ب د تق ًا إلن الشرطية، بع ًا مجزوم ه جاء أصم جواب ى أن عل
  .آالبيت الذي قبله

  
أن الجواب      ؤذن ب ق، ت ى    وهذه الالم تدخل على أداة شرط حرفًا آانت، أم اسمًا آما قال الشارح المحق ي عل دها مبن بع

ا وطأت الجواب للقسم، أي                ة أيضًا، ألنه ة، وتسمى الموطئ الم المؤذن م تسمى ال ى شرط، ومن ث ا، ال عل : قسم قبله
ر   : مهدته له، سواء آان القسم قبلها مذآورًا، آقوله تعالى ا، أم غي وأقسموا باهللا جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن به

  .ا ال يخرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصرونهم ولءن نصروهم ليولن األدبار لئن أخرجو: مذآور آقوله تعالى
  

ونن من الخاسرين، واألصل      : وقد يكتفى بنيتها عن لفظها، آقوله تعالى ا لنك ا وترحمن ر    : وإن لم تغفر لن م تغف ئن ل ول
  .لنا
  

ل  ا لقي وال نيته ل    : ول ا قي رين، آم ن الخاس ون م ا لنك ا، وترحمن ر لن م تغف ن    وإال: وإن ل ن م ي أآ ي وترحمن ر ل تغف
  .وإن أطعمتموهم إنكم لمشرآون: الخاسرين وآذا قوله تعالى

  
ره       : وقول بعضهم ال الشارح وغي د ق اء، فق ى أضمار الف : ليس هنا قسم مقدر، وإنما الجملة االسمية جواب الشرط عل

رًة أو مضمرة  : قال سيبويه. مردود، ألن حذفها خاص بالشعر ارن أداة     . وال بد من هذه الالم مظه ي تق الم الت ي ال يعن
  .الشرط 

  
الى       . وأآثر ما تكون الالم مع إن : وقال ابن مالك في شرح التسهيل ه تع ا قول ر إن من أخواته ا غي وإذ : ومن مقارنته

  .أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من آتاٍب وحكمٍة ثم جاء رسوٌل مصدٌق لما معكم اتؤمنن به ولتنصرنه
  

  الكامل : ميومثله قال القطا
  جلبًا وليس إليك ما لم ترزق  ولما رزقت ليأتينك سـيبـه

  
  الكامل : ومثله قول اآلخر

 جـمـيًال ولتجرين إذا جزيت  لمتى صلحت ليقضين لك صالٌح
  

ٍة إن ال تكون      : وعلى هذا فاألحسن في قوله تعالى: وآذا في المغني البن هشام، لكنه قال اٍب و حكم تكم من آت لما آتي
  .وطئة وما شرطية، بل لالبتداء وما موصلة، ألنه حمل على األآثرم

  
  .وقد شبه بعضهم إذ ترد للتعليل، وإن شرط، وهما متقاربان: قال ابن جني في سر الصناعة
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م      : وأغرب ما دخلت عليه الالم إذ، وهو نظير دخول الفاء في: قال ابن هشام د اهللا ه أتوا بالشهداء فأولئك عن فإن لم ي

  .انتهى. شبهت إذ بأن فدخلت الفاء بعدها، آما تدخل في جواب الشرط. بونالكاذ
  

يحكم         . وال بد من هذه الالم مظهرًة أو مضمرة: قال ابن مالك ه، ف دل علي ا ي دم م ئن عن جواب، لتق وقد يستغني بعد ل
  البسيط : فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة. بأن الالم زائدة

  قل الثواء لئن آان الرحيل غدا  ألمم بزينب إن البين قـد أفـدا
  

  الطويل : ومثله
  لئن قلت مقتوًال ويسلم عامر  فال يدعني قوٌم صريحًا لحرٍة

  .انتهى 

  .ال قسم في مثل هذه الصورة، فال يكون إال شرط : وقال في شرح الكافية

ن عصفور   ال اب دة للتأآي    : وق د البصريين زائ ى أداة الشرط عن ة عل الم الداخل ذه ال ى   وه الم عل دخول ال ة ل د، وموطئ
  .انتهى. الجواب، ودالة على القسم إذا حذف

ة        : ومثله البن جني في سر الصناعة، قال الم الثاني دة، وأن ال ا زائ ى أنه دلك عل دة ي والالم في لئن إنما هي زائدة مؤآ
 الطويل: هي التي تلقت القسم، جواز سقوطها في نحو قول الشاعر

 حراٌم على رمله وشقـائقـه  فأقسمت أني ال أحل بصهـوٍة
 عارقـه ألنتحين للعظم ذو أنا  فإن لم تغير بعض ما قد صنعتم

  
ومن، وأن          : ويدلك أيضًا على أنك إذا قلت. فلئن: ولم يقل الم في ألق ى ال اد القسم عل ومن، أن اعتم ئن قمت ألق واهللا ل

 الطويل : الالم في لئن زائدة منها بٌد، قول آثير
 أقيلهـا وأمكنني منها إذن ال  العزيز بمثلها لئن عاد لي عبد

  
ا            ا، آم ي هي جواب القسم ال نجزم ال أقيله اد ل ئن ع فرفعه أقيلها يدل على أن اعتماد القسم عليه، ولو أن الالم في ل

  .انتهى آالمه . إن تقم إذن ال أقم: تقول
  

  الطويل : وهذا البيت ما بعده
  من الخاتام صغرى شمالياوأعر   وأرآب حمارًا بين سرٍج وفروٍة

  
  .أنشدنيهما بعض عقيل فصيحة، ولم يصرح بقائلهما : آذا أنشدهما الفراء، وقال

  
ا   . .. لئن آان ما: وقوله دة، و م الم زائ ه    : إلخ، ال ارة عن الكالم، و حدثت اء للخطاب    : عب ول، والت اء للمفع نائب  : بالبن

ه نائب       : فقالوقد طغى قلم العيني هنا، . الفاعل، والهاء ضمير ما ول، والضمير المستتر في حدثته على صيغة المجه
  .انتهى . عن الفاعل

  
اء  : ظرف عامله حدثته، وصادقًا: و اليوم ل        . خبر آان من اله ة قائ ناد مجازي، ألن المتصف بالصدق حقيق ه إس وفي

  .جواب الشرط، وفي متعلقة به: و أصم. الكالم، ال الكالم
  

اً  . لذي يقول له الناس الصيفشدة الحر، والفصل ا: و القيظ ق ببادي ادي  . و للشمس متعل ارز ": و الب ه . الب : وروي بدل
  .حال من فاعل أصم: وباديًا. بمعناه. ضاحيًا
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دد        . والفروة معروفة. بالجزم معطوف على أصم" أرآب : " وقوله ة من ين روة هيئ ين السرج والف ار ب ورآوب الحم

راء،     مج: وأعر: وقوله. به، ويفضح بين الناس زة وآسر ال زوم بحذف الياء للعطف على أصم أيضًا، وهو بضم الهم
  .جعله عاريًا: مضارع أعراه إعراء، أي

  
ام رها  : و الخات اء وآس تح الت اتم بف ي الخ ة ف ام لغ ة   . آالخيت ون زين اتم يك إن الخ ماله خنصرها، ف وأراد بصغرى ش

  .ل للتعادلللشمال، فإن اليمين لها فضيلة اليمن، فجعل الخاتم في الشما
  

ارًا للخزي                : يقول ي حم ك الصفة، وأرآبن ي اهللا صائمًا في تل ك، من الحديث صحيحًا، جعلن ي ل ٍل يعن ا نق إن آان م
  .والفضيحة والنكال، وجعل حنصر شمالي عارية من حسنها وزينتها بقطعها 

  
  .واهللا أعلم . هذا ما ظهر لي فيه

  
  .بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو قبيلة، وهو عقيل بن آعب : وعقيل بالتصغير

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثالثون بعد التسعمائة

 أمامك بيٌت من بيوتي سـائر  حلفت له إن تدلج الليل ال يزل
  

على أنه جزم ال يزل في ضرورة الشعر بجعله جواب الشرط، وآان القياس أن يرفع، ويجعل جوابًا للقسم، لكنه جزم 
  .واب القسم محذوفًا مدلوًال عليه بجواب الشرط للضرورة، فيكون ج

  
ى القسم، ألن      : وقال ابن عصفور ه معن راد ب ر م وليس حلفت فيه قسمًا، آما ذهب إليه الفراء، بل هو خبر محض غي

  .انتهى . القسم إذا تقدم على الشرط بني الجواب عليه، ولم يبن على الشرط
  

  .رح المحقق وال يخفى تعسفه، والصواب ما ذهب إليه الشا
  

ن معن عن العرب، والمعنى        : قال الفراء ذا البيت القاسم ب زال أمامك بيت     : أنشدني ه ه ال ي د    . حلفت ل ا جاء بع فلم
  .المجزوم صير جوابًا للجزم 

  
دال   : و تدلج ج بتشديد ال ل . مضارع أدلج إدالجًا، ومعناه سار الليل آله، فإن سار من آخر الليل، فقد أدل ظرف  : و اللي

  .و أمامك بالفتح بمعنى قدامك، خبرها مقدم. مضارع زال يزال من أخوات آان: يزل و. له
  

ائر  . صفة له: ومن بيوتي. اسمها مؤخر: و بيت ذا س ذا مشهور      . وآ ه، وه ًة من أقارب ول . وأراد بالبيت جماع إن : يق
  .إلى مأمنكسافرت في الليل أرسلت جماعًة من أهلي، يسيرون أمامك، يخفرونك ويحرسونك إلى أن تصل 

  
  .واهللا أعلم به. وهذا البيت لم أقف على قائله وال تتمته

  
  الرجز : وأنشد بعده

  إنك إن يصرع أخوك تصرع
  

  .فراجعه . وتقدم شرحه في الشاهد الثاني والتسعين بعد الستمائة، وفي الشاهد الحادي والثمانين بعد الخمسمائة
  

  : وأنشد بعده 
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  لئن منيت بنا عن غب معرآٍة
  

  .وتقدم شرحه قريبًا 
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثالثون بعد التسعمائة

  الطويل 
  وإن يك إنسًا ما آها اإلنس تفعل  فإن يك من جٍن ألبرح طارقـًا

  
ًى، نحو    ًا ومعن أآرمك إن  : على أن أداة الشرط، إذا لم يكن لها جواب في الظاهر، يجب أن يكون شرطها ماضيًا لفظ

  .أآرمك إن لم تقطعني: ومعنًى فقط، نحوأتيتني، 
  

وتقدم نقله في الشاهد الرابع والتسعين . وقد يجوز في الشعر آتي من يأتني: قال سيبويه. وقد يجيء في الشعر مستقبًال
  .بعد الستمائة 

  
  .وهو خاص بالشعر. وآذا شرط إن في هذا البيت جاء مستقبًال، مع أنه ال جزاء لها في الظاهر

  
  .آتاب الضرائر البن عصفور من ذآر هذه الضرورة وقد خال

  
ٍن   : ألبرح جواب قسم مقدر، والالم الموطئة محذوفة، أي: أن قوله: وبيان أن إن ال جواب لها هنا واهللا فلئن يك من ج

  .فإن يك من جٍن فقد أبرح: وهذا دليل جواب الشرط المحذوف، والتقدير. ألبرح
  

رح جواب الش    الم،            وال يجوز أن يكون ألب ا ال أتي في جوابه إن إن ال ت ا القسم، ف ي يجاب به الالم الت ه ب رط، القتران
ذه     د ه ق بع ارح المحق ه الش ا قال واب الشرط، آم ل ج ه دلي تقبل، ألن ى المس ي معن ه ف يًا إال أن ان ماض رح وإن آ وأب

  .األبيات
  

ا، أو   : تعالىوالماضي المتصرف إذا وقع جواب قسم فاألآثر أن يقترن بالالم مع قد، نحو قوله  رك اهللا علين تاهللا لقد آث
 الطويل : ربما، آقول الشاعر

 غنينا بخيٍر والديار جمـيع  لئن نزحت داٌر لسلمى لربما
  

  الخفيف : أو بما مرادفة ربما، آقول آخر
  لبما آان يؤهل  فلئن بان أهلـه

  
ده      ولئن : وقد يستغني بالالم الماضي المتصرف في النظم والنثر، قال تعالى وا من بع رأوه مصفرًا لظل أرسلنا ريحًا ف

  .يكفرون
  

ت      ا قال ار أنه ن غف رأٍة م ن ام ديث ع ي الح اخ     : " وف بح فأن ى الص لم إل ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص زل رس   .واهللا لن
ول   : وفي حديث سعيد بن زيد لم يق ه وس ًا      : " أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا علي برًا من األرض ظلم " من أخذ ش

  .الحديث 
  

ل  : " وإن وجدت استطالة قسم جاز إفراد الفعل، آقوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهٍد ومشهوٍد قت
لم     "أصحاب األخدود   ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ل        : " ، وآق ل في سبيل اهللا فأقت ده وددت أن اقات ذي نفسي بي " وال

  المتقارب : االقتران بالالم مفردة آقولهوإن توجد استطالة والفعل غير متصرف وجب . الحديث
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  لعمري لنعم الفتى مالٌك
  

  .آذا في شرح التسهيل البن مالك 
  

  : وقبله. وهذا البيت من المية العرب للشنفرى
 وأقطعه الالتي بـهـا يتـنـبـل  وليلة نحٍس يصطلي القوس ربـهـا

 لسعاٌر وإرزيٌز ووجـٌر وأفـكـ  دعست على غطٍش وبغٍش وصحبتي
 وعدت آما أبدأت والـلـيل ألـيل  فأيمت نسـوانـًا وأيتـمـت إلـدًة

 مسـؤوٌل وآخـر يسـأل: فريقان  وأصبح عني بالغميصاء جـالـسـًا
 أذئٌب عس أم عس فـرعـل: فقلنا  لقد هرت بلـيٍل آـالبـنـا: فقالوا

 قـطـاٌة ريع أم ريع أجـدل: فقلنا  فلـم يك إال نـبـأٌة ثـم هـومـت
 الـــبـــيت.................  فإن يك من جٍن ألبـرح طـارقـًا

  .وليلة نحس الواو واو رب، وأراد بالنحس البرد، ولهذا يصطلي بالقوس والسهام صاحبها لشدة البرد : قوله

ة، وهو جواب رب      : إلخ، دعست... دعست : وقوله ًا بإسراع وعجل ة : والغطش . دفعت دفع بغش . الظلم المطر  : وال
  .إلخ، حال من التاء ... وجملة وصحبتي . فيفالخ

رد         : والسعار بالضم ه من شدة الجوع والب ٌر يجده اإلنسان في جوف ز بالكسر  . ح ائه من الشدة    : وإرزي . صوت أحش
  .الرعدة : واألفكل. الخوف: والوجر، بالجيم والراء المهملة

  .جعلت األوالد أيتامًا بقتل أبائهم : يوأيتمت إلدًة، أ. جعلتهن أيامى بقتل أزواجهن: وأيمت نسوانًا، أي

  .وشرح هذه األبيات الثالثة تقدم باالستيفاء في الشاهد الثامن بعد الثمانمائة 

و             ... وأصبح عني : وقوله ال أب ة، ق ة صاد مهمل اة التحتي د المثن يم وبع تح الم ة وف ين المعجم إلخ، الغميصاء بضم الغ
  .موضع بنجد : وقال الشراح. ديار بني جذيمة من بني آنانةموضع في : عبيد البكري في معجم ما استعجم

ين، وهو اسم نجد،       : والجالس. معطوفة على عدت: وجملة أصبح س، بفتحت ى الجل اسم فاعل من جلس الرجل، إذا أت
. أصبح تستعمل ناقصة وتامة، والوجهان محتمالن: قال الزمخشري في شرحه. أتهم الرجل، إذا أتى تهامة : آما يقال

ان           أم ذه الحال، وفريق ا دخال في الصباح في ه ريقين، بأنهم ر عن الف ًا   : ا آونها تامة فيحتمل أنه أخب الفاعل، وجالس
  .أصبح جالسًا وهو في الغميصاء : حال من الضمير في جالس، أي: حال، وبالغميصاء

ع،   أن تكون ناقصة وفريقان اسمها، وجالسًا خبرها، والواجب أن يطابق الخب: والوجه اآلخر ة والجم ر االسم في التثني
 الكامل : ولكن اآتفى بالواحد عن االثنين، وقد جاء ذلك، فمنه قوله

 فانهلت أو سنبًال آحلت به  وآأن في العينين حب قرنفٍل
  

ديره  . فانهلتا: فانهلت، أي: وآذلك. فأفرد آحلت وهو يريد آحلتا : وأما عني فالعامل فيه فعل محذوف يفسره يسأل، تق
  .سأل فريقان عني أصبح ي

  
ا،       ا قبله ي ألعملت الصفة فيم والداعي إلى هذا التقدير أن يسأل ومسؤول صفة لفريقان، فلو عمل واحد منهما في عن
ه،          ا قبل ا أن الصلة ال تعمل في الموصول، وال فيم وال تعمل فيما قبلها، ألنها نازلة منزلة الصلة مع الموصول، فكم

  .فكذلك الصفة 



 165

  
ون  وز أن يك االً   ويج ار ح دم ص ا ق الس، فلم فة لج ي ص الس، أي  . عن ه ج ل في رف، والعام اء ظ ًا : وبالغميص جالس

  .بالغميصاء، وال يعمل فيه ما هو صفة لفريقان لما ذآرنا قبل 
  

ر أصبح، أي ون خب تقرين بالغميصاء: ويجوز ان يك ان مس ن الضمير  . أصبح فريق اًال م ًا ح ون جالس ذا يك ى ه فعل
  .ل لما ذآرنا قبل من االآتفاء بالواحد ولم تثن الحا. المستقر

  
رد     . ويجوز أن يكون حاًال من فريقان، ألنه وإن آان نكرًة فقد وصف ا أف ريقين، وإنم ويجوز أن يكون جالسًا صفة لف

  .أحدهما مسؤول، واآلخر يسأل : خبر مبتدأ محذوف، أي: ومسؤول. لما تقدم، فلما قدم جالسًا نصب على الحال
  

  .انتهى آالمه. الجيد أن تقدر المبتدأ، هما فريق مسؤول، وآخر يسأل: الدين وقال شيخنا محب
  

رد   : إلخ، قال الزمخشري هرير الكلب... وقالوا لقد هرت : وقوله ى الب وهر الكلب   . صوته ونباحه من قلة صبره عل
  .وعس الكلب، إذا طاف وطلب، ومنه سمي العسس . الطوف بالليل: والعس. يهر هريرًا

  
ة     والفرعل ين المهمل اء والع د الضبع  : بضمتي الف د جواب قسم            . ول الم في لق ا، وال ا قبله دها بم ا بع اء رابطة لم والف

  .وبليٍل ظرف لهرت، ويجوز جعله حاًال من آالبنا، وموضع هذه الجملة نصب بقالوا. واهللا لقد: محذوف، أي
  

  .عاٌس : على هذا صفة ذئب، أي أهو ذئب عٌس، فعس: أذئب يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: وقوله
  

ه مفسر     تفهام    . ويجوز أن يكون مرفوعًا بفعل يفسره عس، وعلى هذا ال يكون لعس محل ألن زة االس ة لهم وأم معادل
ا ذئب وفرعل     . أيهما عٌس: متصلة، ألنه يصح أن يقدر بأيهما، فيقال وقيل منقطعة، ألن آل واحٍد من االسمين، وهم

  .انتهى  .قد اختص بخبر أسند إليه
  

ه أة : وقول ك إال نب م ي ال الزمخشري... فل خ، ق اء  : إل واو اللتق ذفت ال ازم فح ون بالج ة الن ذفت حرآ ون، ح أصله يك
  .وال يقاس عليها. الساآنين، ثم حذفت النون لكثرة استعمال هذه الكلمة

  
  .نوم، وفاعل هومت ضمير الكالب   ال: والتهويم. الصوت: والنبأة. وآان هنا تامة، ألنها بمعنى الوجدان، ونبأة فاعلها

  .الصقر: واألجدل. اإلفزاع: والروع. أفزع: وريع. وثم عطفت جملة هومت على جملة لم يك
  

ة أو                 : والمعنى أدنى حرآ وم القطاة، واألجدل ب زول ن ا ي وم الكالب، آم زال ن اة، ف م يوجد من األصوات إال نب ه ل أن
  المتقارب : التأنيث في ريعت شاذ آقوله وترك. والكالم في رفع قطاة، وأم آما تقدم. صوت

  وال أرض أبقل إبقالها

  .انتهى. أطائر ريع: إن القطاة طائر، والطائر اسم جنس فلم تلحق التاء حمًال على الجنس، فكأنه قال: وقيل

  .يًالالذي يأتي ل: والطارق. إلخ، اسم يك ضمير يعود على الطارق المفهوم من المقام... فإن يك من جن : وقوله

  .ومن جن خيره، أي جنيًا. إن آان المرء: اسم يك مضمر فيها، أي: وقال الزمخشري. خيره: ومن جن

ي عن جواب الشرط      : والالم في ألبرح جواب قسم محذوف، أي ه أغن رح، وجواب رح . واهللا ألب ًا  . الشدة : والب وطارق
ا     رح، وهو الطارق، والك مًا فموضعها نصب      تمييز، ويجوز أن يكون حاًال من الضمير في أب ف يجوز أن تكون اس

  .انتهى. خبره: مبتدأ، وتفعل: واإلنس. والضمير عائد إلى الفعلة التي وجدت. ما تفعل اإلنس مثلها: بتفعل، أي

ة      : ودخول الكاف على الضمير ضرورة، والضمير ال عائد إلى المفهوم من المقام، أي ذه الفعل ل ه ما تفعل اإلنس مث
د  : وقال التبريزي في شرحه .رقالتي فعلها هذا الطا أبرح بمعنى آرم وعظم، ويجوز أن يكون حكى عن القوم، فيري

  .انتهى. أتى بالبرح، وهي الشدة: أبرح: وقال فيه بعض اللغيون. أنه آان يأتي بالبرحاء وهي الداهية



 166

ذه ا         ن ه ات م رح أبي ع ش ائتين م د الم رين بع ادس والعش اهد الس ي الش دمت ف نفري تق ة الش يدةوترجم   .لقص
 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والثالثون بعد التسعمائة

  الطويل 
  لما اغتبطت بالشنفري قبل أطول  فإن تبتئس بالشنفري أم قسـطـٍل

  
  .لما تقدم قبله

  
ة               إن جمل إن ابتأست، ف اس ف ا في الظاهر ضرورة، والقي ي ال جواب له وع المضارع شرطًا إلن الت ا  : من أن وق لم

ديرإل... اغتبطت  درة، والتق ل إن مق ة قب در، والم التوطئ م مق ئس: خ، جواب قس م تبت نن ل واهللا لئ وجواب الشرط . ف
  .محذوف وجوبًا مدلول عليه بجواب القسم

  
ائس،   : يقال. تفتعل من البؤس بالضم وسكون الهمزة، ويجوز تخفيفها: وتبتئس و ب بئس بالكسر، إذا نزل به الضر، فه
أس ًا،  : وابت ًا وحزن ي يؤس ببية، أيلق اء س ة    : والب هيرة بالمي يدة الش ذه القص و صاحب ه نفري، وه رق الش بب ف بس
  .وهذا البيت منها، والذي قبله أيضًا. العرب

  
زعم     : والشنفري بالقصر، قال التبريزي في شرح الحماسة، قال أبو العالء ذا االسم، ف تقاق ه تكلم بعض الناس في اش

ل    د، وقي ه األس راد ب ه ي وم أن ل الك: ق ولهم   الجم ن ق ون م ب أن يك عر، ويج ر الش اداً : ثي ان ح نفارة، إذا آ   .ش
ضٌب شفاري، إذا : وقالوا. أذن شفارية إذا آانت آثيرة الشعر والوبر: وإن آان النون زائدًا فيجوز أن يكون من قولهم

  .انتهى. وشفر المال، إذا قل. شفر الرجل، إذا أقل العطية: وقالوا. آان طويًال ضخمًا
  

اس ثعلب  : ح القصيدةوقال في شر ال   : الشنفري : قال أبو العب ر الضخم، وق فتين  : الشنفري : البعي   .انتهى . العظيم الش
  .وتقدمت ترجمته مع شرح أبيات من أولها في الشاهد السادس والعشرين بعد المائتين

  
  .آنية الحرب، سميت به ألنها تثير الغبار وتولده: وأم قسطل. الغبار: والقسطل

  
ال   : واغتبط. ه ضمير أم قسطلواغتبطت فاعل اب       : مطاوع غبطته من الغبطة، يق ًا من ب غبطت الرجل أغبطه غبط

  .ضرب، واالسم الغبطة بالكسر، إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له، وأن يدوم عليه ما هو فيه
  

ه          ا هو في ه م زول عن ه، وأن ي ا ل ك م ه . وحسدته أحسده حسدًا، إذا اشتهيت أن يكون ل ه  تمنيت  : فغبطت . أن أآون مثل
ًا بط صار مغبوط ى الضم، أي  . واغت اء عل ل بالبن ببية، وقب اء للس ل   : والب ع الفع ة م ا مصدرية مؤول ه، وم ل موت قب
  .بالمبتدأ، بتقدير مضاف

  
  .لزمن اغتباطها بالشنفري قبل موته أطول من زمن بؤسها بموته: خبره، والتقدير: وأطول

  
ذي، وهو   : وقال شراح القصيدة ى           ما بمعنى ال إذا آانت بمعن ا مصدرية، ف ره، ويجوز أن تكون م دأ، وأطول خب مبت

  .للذي اغتبطت به من الشنفري وبسببه، هذا آالمهم، وال يخفي تكلفه: الذي آان العائد محذوفًا تقديره
  

ا موطئ للقسم،    : وقال المعرب لما اغتبطت جواب قسم محذوف، وهذا الجواب أغنى عن جواب الشرط، والشرط هن
ر الم    وأآثر  د جاء بغي الالم، وق الى  . ما يأتي ب ال تع روا        : " ق ذين آف ون ليمسن ال ا يقول وا عم م ينته   .انمتهى ". وإن ل

  .ولم يتعرض أحد منهم لما تعرض له الشارح المحقق
  

  الطويل : وأنشد بعده
 ليعلم ربي أن بيتـي واسـع  لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم
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  .لئن آانت: د جاء مضارعًا في ضرورة الشعر، والقياسعلى أن فعل الشرط المحذوفة جوابه ق
  

  .وتقدم شرحه في الشاهد الرابع عشر بعد الثمانمائة
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والثالثون بعد التسعمائة

  البسيط 
  إنا آذلك ما نحفى وننتعل  إما ترينا حفاًة ال نعال لنا

  
  .ي قبله ضرورة، والقياس إما رأيتناعلى أن مجيء الشرط فيه مضارعًا آاألبيات الت

  
ة      ل إن، وجمل درة قب ة مق دة، والم التوطئ ذلك   : وإما أصله إن الشرطية، وما الزائ ا آ در،     ... إن خ، جواب القسم المق إل

  .وهو دليل جواب الشرط
  

ا جواب الشرط بادعاء     حذفها، ألن   والذي دلنا على أن هذه الجملة جواب القسم عدم اقترانها بالفاء، وال يحسن جعله
  .حذفها خاص بالشعر آما يأتي في الشرح قريبًا

  
. فإنا آذلك نحفى وننتعل : حذف الفاء لعلم السامع، والتقدير: ولم يصب التبريزي، وشارح جمهرة األشعار في قولهما

  .انتهى
  

  .وأشار إلى أن ما الثانية زائدة أيضًا
  

  : وروي بدلها
  قد نحفى وننتعل

  
ذي يمشي بال نعل      : وحفاة. ةخطاب المرأ: وترينا اٍف، وهو ال ا   . جمع ح ال لن ة ال نع ال     : وجمل اة، ق صفة آاشفة لحف

  .المعنى إن ترينا نتبذل مرًة، وننتعم أخرى، فكذلك سبيلنا: الشارحان
  

ل    : وقيل رة، وقي ر م رة، ونفتق رآهن أخرى        : المعنى إن ترينا نستغني م رة، ونت ى النساء م ل إل ا نمي ى إن ترين . المعن
  .ىانته
  

 : وقبله. والبيت من قصيدة لألعشى مشهورة، قد الحقت بالمعلقات، وتقدم شرح أبيات منها
  ويلي عليك وويلي منك يا رجل  قالت هريرًة لما جئت زائرهـا

  
  .وإنما قالت له آذا لسوء حاله. حال من التاء بتقدير زائرًا لها: وزائرها. هذا البيت أخنث بيت قالته العرب: قالوا

  
  .ويلي عليك لفقرك، وويلي منك لعدم استفادتي شيئًا منك: ولهاوق
  

ه        ا بقول ًا له ال مجيب اًة،    : ثم اخذ في تبيين سبب سوء حاله بأنه قد أفنى ماله في مالذ نفسه وشهواتها، فق ا حف ا ترين إم
  .إلخ... إما ترينا : فقلت لها: إلخ، وهو بتقدير القول، أي

  
  : وبعده

 وقد يحاذر مـنـي ثـم مـا يئل  ـلـتـهوقد أخالس رب البيت غف
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 وقد يصاحبني ذو الشرة الغـزل  وقد أقود الصبا يومًا فيتبـعـنـي
 شاٍو مشٌل شلوٌل شلشـٌل شـول  وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنـي
 أن هالٌك آل من يحفى وينتعـل  في فتيٍة آسيوف الهند قد علمـوا
 مزًة راووقهـا خـضـلوقهوًة   نازعتهم قضب الريحان متـكـئًأ
 إال بهات وإن علوا وإن نهـلـوا  ال يستفيقون منها وهـي راهـنٌة

 مقلٌص أسفل السربال معتـمـل  يسعى بها ذو زجاجاٍت له نطـٌف
 إذا ترجع فيه القينة الـفـضـل  ومستجيٌب تخال الصنج يسمـعـه
 جلوالرافالت على أعجازها الع  والساحـبـات ذيول الـخـز آونًة
  وفي التجارب طول اللهو والغزل  من آل ذلك يوٌم قد لـهـوت بـه

  
ذا البيت    : قوله روى   ... وقد أخالس رب ه خ، أسارق، وي ه  : إل ب، وغفلت دل اشتمال من رب البيت     : أراق . بالنصب ب

  .وهذا مما يقتضي بذل المال لها حتى توافقه. وإنما يراقب غفلته ليلهو بامرأته
  

  .ما ينجو مني وال يخلص، ووأل يئل بمعنى نجا ينجو، والموئل موضع النجاة: ما يئل، أي: وقوله
  
يقودني الصبا : وفيه قلب، أي. مال إلى الجهل والفتوة: اسم من صبا يصبو صبوة، أي: إلخ، الصبا... وقد أقود : وقله
  .والشرة بالكسر هي شرة الشباب، وهو حرصه ونشاطه. فأتبعه

  
ة الحسنة   ذو الشارة و: ويروى بدله ة           . هي الهيئ ين، وهو محادث ذي يحب الغزل بفتحت زاي، وهو ال والغزل بكسر ال

  .النساء، وهذا أيضًا مما يوجب بذل األموال
  

ار : والحانوت. ذهبت غدوة: إلخ، أي... وقد غدوت : وقوله ذي يشوي اللحم   : والشاوي . بيت الخم والمشل بكسر   . ال
  .المتحرك: لشلشل، بضم الشينينوا. الخفيف في الحاجة: الميم وفتح الشين

  
ه   ال    : والشول، بفتح أوله وآسر ثاني ذي يحمل الشيء، يق لته   : ال ه وأش ولهم    . شلت ب ل هو من ق فالن يشول في    : وقي

ر   : ومن رواه. حاجته، أي يعنى بها، ويتحرك فيها ه للتكثي اه، إال أن ى     . شول بضم ففتح فهو معن ذا أيضًا يحمل عل وه
  .اإلسراف في المال

  
إلخ، هذا عذرهم ... قد علموا : وقوله. مع فتية، وشبههم بالسيوف في الصرامة والمضاء: إلخ، أي... في فتية : هوقول

  .في إتالف المال في اللذات
  

ٌي وال              ه ال ينجو شريف، وال وضيع من الموت، وال غن م أن ه ال وجه الدخارهم، مع علمه وعدم ادخارهم شيئًا ألن
  : فقير، وروى بدله

  أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل  قـد عـلـمــوا ...............
  
ادرون       . قد علموا أن ما قدر عليهم فال بد أن يكون: أي م يب ًا، فه اس جميع م الن يريد أن الفتيان قد علموا أن الموت يع

  .إلى اللذات، قبل حلول الموت فيهم
  

  .أن المفتوحة، واسمها ضمير الشأن المحذوفوهذا البيت من شواهد آتاب سيبويه والمفصل وغيره، هو تخفيف 
  

ره      راءة األعرج وغي د ق ة اهللا  : " قال ابن جني في المحتسب عن أن     ": أن غضب اهللا  " و " أن لعن ع ف من خفف ورف
داء،      م تصر حرف ابت عنده مخففة، واسمها ضمير الشأن محذوف، ولم يكن من إضماره بٌد ألن المفتوحة إذا خففت ل

  : سورة، وعليه قول الشاعرإنما تلك إن المك
  قد علموا أن هالٌك البيت
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ه،     . بأنه هالك آل من يخفى وينتعل: أي المعمول في وسبب ذلك أن اتصال المكسورة باسمها وخبرها اتصال العامل ب
االن ا اتص مها وخبره ة باس ال المفتوح دهما: واتص ر: أح ه، وأالخ المعمول في ل ب ال العام لة : اتص ال الص اتص

  .بالموصول
  

در محذوف              ٌد من اسم مق ا ب م يكن له دها، ل ا بع تح اتصال أن بم أال ترى أن ما بعد المفتوحة صلة، فلما قوي مع الف
  .تعمل فيه، ولما ضعف اتصال المكسورة بما بعدها جاز إذا خففت أن تفارق العمل، وتخلص حرف ابتداء، انتهى

  
 : يتوالب. هذا البيت معمول: وفي آتاب مبرمان: وقال السيرافي

  أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل
  
  .والشاهد في آلتا الروايتين واحد، ألنه في إضمار الهاء، وتقديره أنه هالك، وأنه ليس: قال
  

ًا،       : قال ابن المستوفي ة مرفوع د أن المخفف ع االسم بع روه ليق والذي ذآره السيرافي صحيح، وال شك أن النحويين غي
م   وحكمه أن يقع بعد أن المثقل ر الحك يبويه  . ة منصوبًا، فلما تغير اللفظ تغي ال س ى إضمار      : وق ه عل ع في ك الرف أن هال

  .انتهى. الهاء
  

تناولت منهم قضب الريحان   : جمع قضيب، يريد: وقضب. جاذبتهم: إلخ، نازعتهم.. نازعتهم قضب الريحان : وقوله
  .عند التحية، فإنهم يناولون الريحان عند ما يحيي بعضهم بعضًا

  
ا : هذا تمثيل، يريد: ال األصمعيوق وة . نازعتهم حسن األحاديث وطرائفه زة بالضم  . الخمر : والقه ي   : والم زاء الت الم

  .إناء الخمر، قاله ابن حبيب: فيها مزازة، والراووق
  

ه الخمر        : الراووق والناجود: وقال أبو عبيدة روق في رابيس ي دن والمعروف من الك والخضل،  . ما يخرج من ثقب ال
  .الدائم الندي: فكسربفتح 

  
تفيقون  : وقوله خ، أي ... ال يس ه        : إل وم يشربون في م وقت معل يس له م ل النون  . شربهم دائ ة، ب ل   : والراهن ة، وقي الدائم
  .الساآنة: والراهية بالمثناة التحتية. المعدة

  
الوا   : هات، أي: إال بهات، أي بقولهم: وقوله نهم ق أ ع ه . هات : إذا ابط وا، أي : وقول رة     إن: إن عل د م رة بع . شربوا م
  .شربوا مرة واحدة: نهلوا، أي: وقوله. الشرب الثاني: والعلل

  
ا، أي  : وقوله ين   : يسعى به القهوة، والنطف، بفتحت ل    : ب ة، وقي ؤ العظام  : القرطة، والواحدة نطف ومقلص بكسر   . اللؤل
  .مشمر، وهو صفة ذو زجاجات: الالم

  
  .التبان بلغة أهل اليمن، من جلد أحمر: وقيل النطف. النشيطالذي يعمل، وهو : والمعتمل. القميص: والسربال

  
  .إنه يجيب الصنج، فكأن الصنج دعاه فأجابه: وعندنا مستجيب، وأراد به العود، أي: إلخ، أي... ومستجيب : وقوله

  
  .يعني بالمستجيب العود شبه صوته بصوت الصنج، فكأن الصنج دعاه فأجابه: قال أبو عمرو

  
ات وروي بالجر فيك ة     : ويسمعه . ون معطوفًا على فتيٍة قبله بأربعة أبي ول، والقين اء للمفع اء للفاعل، وبالبن : روي بالبن

  .فاعل ترجع، وهي عند العرب األمة مغنيًة، آانت أم غير مغنية
  

وب بال درع   : والفضل، بضمتين، قال أبو عبيدة ا ث و عمرو   . هي التي عليه ال أب ا،      : وق ي لبست فضول ثيابه هي الت
  .ثياب الخدمة وهي
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ا : النساء اللواتي يرفلن بثيابهن، أي: والرافالت. والساحبات بالرفع والجر آالذي قبله: وقوله والعجل بكسر   . يجررنه
  .هو جمع عجلة، وهي مزادة آاإلداوة: ففتح
  

  .رأراد أنهن يخدمنه معهن العجل فيهن الخم: وقال األصمعي. شبه أعجازهن لضخمها بالعجل: قال أبو عبيدة
  

وم ... من آل ذلك : وقوله دم          : إلخ، خبره مقدم، وي ر مق ه صفته، وفي التجارب خب د لهوت ب دأ مؤخر، وق جمع  : مبت
  .لهوت في تجاربي، وغازلت النساء: معطوف عليه، بقول: مبتدأ، والغزل: تجربة، وطول

  
  .وترجمة األعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب

  
  : وأنشده بعده

  لئن منيت بنا
  

  : تمامه
  ال تلفنا عن دماء القوم ننتفل  عن غب معـرآٍة .........

  
  .وتقدم شرحه قريبًا

  
  البسيط : وأنشد بعده

  من يفعل الحسنات اهللا يشكرها
  

  : تمامه
  والشر بالشر عند اهللا مثالن

  
  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الحادي والتسعين بعد الستمائة 

  
  شد بعده، وأن

  الشاهد التاسع والثالثون بعد التسعمائة

  الرجز 
  ال لعا: نفسي من هاتا فقوال  فإن عثرت بعدها إن وألـت

ه جواب  ع جواب ان الشرط األول م ان الجواب للشرط األول، وآ اء آ دون ف ى شرط ب ه إن دخل الشرط عل ى أن عل
  .ال لعا: فقوالإن وألت نفسي، فإن عثرت بعدها، : والتقدير. الشرط الثاني

ه     ه، آقول : وهذا البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة، وهو من المولدين، فكان األولى االستشهاد بكالم من يوثق ب
  البسيط 

 منا معاقل عٍز زانهـا آـرم  إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا
  

ه مضارعًا،      إلخ، وفيه ضرورة، وهو وقوع ا... أي إن تذعروا فإن تستغيثوا بنا تجدوا  اني المحذوف جواب لشرط الث
  .والقياس مضيه آما تقدم
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ل في البيت      ه قيب ا   : ونقل شراح التسهيل عن ابن مالك أن الشرط الثاني مقيد لألول بمثابة الحال، فكأن تغيثوا بن إن تس

  .مذعورين
  

ٍز إن ت  : وجعله بعضهم مؤخرًا في التقدير، فكأنه قال و     إن تستغيثوا بنا، تجدوا معاقل ع ه الجواب، فه ا قبل ذعروا، وم
  .على هذا مقدم في المعنى

  
ة الشرط األول         : قال ابن عقيل اني محذوف لدالل ألول، وجواب الث والصحيح في مسألة توالي الشروط أن الجواب ل

  .وجوابه عليه، وجواب الثالث محذوف لداللة الشرط الثاني وجوابه عليه
  

دًا    : فإذا قلت دار إن آلمت زي ك     إن دخلت ال ك، فأنت حر، فقول ت، وإن دخلت      : إن جاء إلي فأنت حر جواب إن دخل
  .وجوابه دليل جواب إن آلمت، وجوابه دليل جواب إن جاء

  
إن   : والدليل على الجواب جواب في المعنى، والجواب متأخر، فالشرط الثالث مقدم، وآذا الباقي، وآأنه قيل إن جاء ف

  .مجيٌئ، ثم آالم، ثم دخول: ا وقعت هكذافال يعتق إال إذ. آلمت فإن، دخلت فأنت حر
  

 : وعليه عمل فصحاء المولدين، وقال ابن دريد. إن تستغيثوا بنا البيت: والسماع يشهد لهذا القول، قال
  فإن عثرت بعدها إن وألت البيت

  
ه ج      : وقال بعض الفقهاء اني، وجواب اني، والشرط الث واب األول، الجواب لألخير، والشرط األخير وجوابه جواب الث

  .وعلى هذا ال يعتق حتى يوجد آذلك دخوٌل، ثم آالم، ثم مجيء
  

وما ذآر محمول على ما إذا آان التوالي بال عاطف، فإن . إذا اجتمعت حصل العتق تقدم المتأخر أو ال: وقال بعضهم
اني دون تع           الجواب ألحدهما من األول والث أو ف ان العطف ب إن آ ى اآلخر، ف ين، نحو  عطف أحد الشرطين عل إن : ي

  .جئتني أو إن أآرمت زيدًا أحسن إليك
  

د أخرى، نحو   : وقالوا ي جئتك     : فيما إذا دخلت الفاء على أداة شرط بع إن أحسنت إل ي ف اني،   : إن جئتن إن الجواب للث
وهذا فيه إخراج الفاء عن العطف، وجعلها لربط جملة الجزاء . وما دخلت عليه الفاء من الشرط وجوابه جواب األول

  .الشرطب
  

الى     : وقال ابم مالك في شرح الكافية ه تع ا، آقول الجواب لهم ؤتكم    : " إذا اجتمع شرطان بعطٍف ف وا ي وا وتتق وإن تؤمن
  ".أجورآم وال يسئلكم أموالكم إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 

  
ا      وهذا على مقتضى ما سبق فيما إذا آان العطف بالواو وإن تكررت أداة الشرط، وف  اء، وإنم ان العطف بالف ا إذا آ يم

  .تكرر الشرط بال أداة في المكرر
  

وأما المعطوف بأو فال يدخل في هذا، لماعلم أن ان أو ألحد الشيئين أو األشياء، فليس المقصود مجموع الشرطين بل 
م يتحقق في ا           ى الجواب، ل التوالي عل وع، ف إن المقصود المجم ه ؛ ف الواو،   أحدهما، وهذا بخالف ما نحن في لعطف ب

  .والفاء
  

وإن توالى شرطان، أو قسم وشرط استغني بجواب  : وثبت في نسخة من التسهيل عليها خطه بعد قوله: قال ابن عقيل
  .إن تتب إن تذنب ترحم: وثاني الشرطين لفظًا أو لهما معنى في نحو: سابقهما ما نصه

  
اني     وظاهر هذا الكالم يقتضي أنه إنما يرى تقديم المؤخر فيما آ ى الث ًا عل ه األول مترتب ان نحو هذا، وهو ما يكون في

  .وقوعًا عادة، فهو موافق للقول األول الصحيح من وجٍه ومخالفه من وجه
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ذلك فكل                 ا آ م يكون ا إذا ل ة في اإلشعار باالتفصيل، إذ قضيته أنهم أخيره، والمخالف ديم من ت اد التق فالموافقة في اعتق

ا،     . تني أن أحسنت إلي أآرمتكإن جئ: منهما واقع موقعه، نحو ة وغيره ين المرتب ون ب وأصحاب القول األول ال يفرق
  .انتهى. فالمتأخر عندهم متقدم مطلقًا

  
  : وبيت أبن دريد قبله

 بشت ملوٍم وتنـكـيت قـوى  ما آنت أدري ما الزمان مولٌع
 هوى ال تستبل نفس من فيها  أن القضاء قاذفي فـي هـوٍة

  : وبعده
  بالحتف سلطت األسى على األسى  ـدتـهـا مـوصـولًةوإن تكن م

الم، أي      : إلخ، المولع... ما آنت أدري : وقوله تح ال ع بف و مول ه، فه ه،   : من أولع بالشيء على ما لم يسم فاعل رم ب مغ
  .تفرق: مصدر شت األمر يشت بالكسر شتًا وشتاتًا، أي: والشت. والباء متعلقة به

ي     وجملة والزمان مولع إلى آخر  ا، وهو أن القضاء البيت اآلت   .البيت اعتراض بين أدري، وبين ما سد مسد مفعوليه
م استعير       : والقوى. النقض: والتنكيث. المجتمع: والملوم ل، ث ات الحب ويكتب   .جمع قوة، وهي في األصل إحدى طاق

ة عن واو ه منقلب د البصريين ألن ألف األلف عن ه. ب وفيين النضمام أول د الك اء عن و وه. وبالي أخوذ من ق ى م ذا المعن
 البسيط : جرير

  إني أرى الدهر ذا نقٍض وإمرار  ال يأمنن قوٌي نـقـض مـرتـه
  

  .إلخ، أن بفتح الهمزة مع معمولها سدت مسد المفعولين ألدري في البيت السابق... أن القضاء : وقوله
  

  .يضيق أعالها، ويتسع أسفلهاحفرة : والهوة بضم الهاء. الرامي، وهو مضاف إلى ياء المتكلم: والقاذف
  

تبل ه: وال تس رأ من ل، وإذا ب ل من مرضه، وأب رأ، من ب ول. ال تب ه أن يق ان حق ا: وآ . ال تنجو وال تخلص ونحوهم
  .سقط، يكتب بالياء: وهوى. إلخ، صفة هوة... ال تستبل : وجملة

  
  الرمل : وهذا المعنى مأخوذ من قول األفوه األودي
 خلفٌة فيها ارتفاع وانـحـدار  فصروف الدهر في أطباقـه
  إذ هووا في هوٍة منها فغاروا  بينما الناس على عـلـيائهـا

  
ار  : إلخ، عثرت... فإن عثرت : وقوله ى اطلعت         . سقطت، ومصدره العث ه بمعن رت علي و مصدر عث ور فه ا العث وأم
والضمير في بعدها راجع . جاةموضع الن: والموئل. نجت وخلصت، وفعله وأل يئل وأًال من باب ضرب: وألت. عليه

  .راجع إلى العثرة المفهومة من عثرت: إلى الهوة، وقيل
  

ث، وهي تستعمل      : وتا. حرف تنبيه: وها. هاتا بمعنى هذه، والمشار إليه الهوة. فاعل وألت: ونفسي اسم إشارة للمؤن
  .تا، وهذا أخصر ما يكون: كإما أن تستعمل مفردة وليس معها ها تنبيه وال حرف خطاب، آقول: على أربعة أضرب

  
  .تاك: ها تاك، أو خطاب بال تنبيه مثل: وإما أن يكون خطاب، وتنبيه مثل. وإما أن يكون معها حرف التنبيه مثل هاتا

  
  .لعًا آلمة يدعى بها للعاثر، معناها االرتفاع: وقال ابن سيده. لعًا آلمة تقال عند العثرة: ال لعا، قال الخليل: وقوله

  
هٍ : و محمد بن السيدوقال أب . لعًا من أسماء الفعل مبني على السكون، والتنوين فيه عالمة التكير آالتنوين في صٍه، وم

  .وهي آلمة يراد بها االنجبار واالرتفاع



 173

  
ال   ك اهللا، أي   : وقد بين أبو عثمان سعيد بن عثمان القزاز الفعل الذي لعًا اسمه فق ا ل ال لع ا  . نعشك اهللا ورفعك  : يق فلع

  .لنعش، آما أن هيهات اسم لبعد، وصه اسم السكتاسم 
  

ين    . نفي للدعاء: وال في قوله ال لعا اب الع ولعا تكتب باأللف، ألنها منقلبة عن واو، ولذلك أدخلها الخليل وغيره في ب
  .والالم والواو

  
ة اهللا  فجعل لعا اسمًا ؟ال أقامه اهللا : ومن دعائهم ال لعًا لفالن، أي: وحكى أبو عبيد في األمثال وهو قريب من    . ألقام

  .القول األول، ألنه إذا اقامه فقد رفعه، وإذا رفعه فقد نعشه
  

لم،  : لعًا: هذا ما قاله أحد، وإنما قال اللغويون: وقد رد عليه ذلك أبو عبيد البكري، وقال آلمة تقال للعاثر في معنى اس
  .وآذلك دعدع

  
  ".اللهم ارفع وانفع : ثر دعدع، وليقل لهأن آره أن يقال للعا: " وقد روي في حديث مرفوع

  
  البسيط :" وقال ألعشى ميمون 

  فالتعس أدنى لها من أن يقال لعا  بذات لوٍث عفراناٍة إذا عـثـرت
  

رتين     : " ومعنى البيت ينظر إلى قوله عليه الصالة والسالم ٍر م ه "ال يلدغ المؤمن من جح ه إذا    : ، وتأويل ه ينبغي ل أن
ي  :  يعود لمثله، فابن دريد، يقولنكب من وجٍه أن ال ال ل ًا،  : إن عثرت بعد أن نجت نفسي من هذه فحقي أن يق ال لعه

  .ألني خالفت قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

  : مدة النكبة، المفهومة من قوله: إلخ، أي... وإن تكن مدتها : وقوله
  أن القضاء قاذفي في هوة

  
  .مات فالن حتف أنفه، وحتف أنفيه، إذا مات على فارشه من غير قتل : لالموت، يقا: والحتف. متصلة: وموصولة

  
ن الحزين،      ا يتأسي ب واألسى األول بكسر الهمزة وضمها والقصر، جمع إسوة بكسر الهمزة وضمها، وهو القدوة وم

  .اويتعزى ويتسلى، يكتب بالياء على مذهب الكوفيين وباألف عند البصريين، ألن ألفه منقلبة عن الو: أي
  

  .واألسى الثاني بفتح الهمزة والقصر، هو الحزن ويكتب بهما، ألن التثنية أسيان وأسوان
  

اء،        ه اإلس ب، وجمع داوي والطبي وأما اإلساء بكسر الهمزة والمد فهو الدواء، واسم الفاعل اآلسي آالقاضي، وهو الم
  .آراع ورعاء، ويجمع على أساة أيضًا، آرام ورماة

  
  الوافر : من قول الخنساءومعنى البيت مأخوذ 

  أعزي النفس عنه بالتآسي  وما يبكون مثل أخي ولكن
  

  الطويل : وقال الشمردل بن شريك، وقيل غيره
 مـثـلـي ولكن إذا ماشئت جاوبني  ولوال األسى ما عشت في الناس ساعًة

  
  .ين بعد المائةوترجمة ابن دريد تقدمت مع شرح أبايت من هذه المقصورة في الشاهد الثامن والسبع

  
 وأنشد بعده، 
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  الشاهد األربعون بعد التسعمائة

  الطويل 
  فأما الصدور ال صدور لجعفٍر

  
  .فال صدور لجعفر: على أنه ال تحذف الفاء من جواب أما إال في الضرروة آما هنا، فإن التقدير

  
ة  : والصدور دأ، وجمل ا ف        : " مبت ة للجنس وخبره ر من اسم ال النافي دأ    ال صدرو لجعف ر المبت ع خب ذا  . ي محل رف وه

  الطويل : آقوله
  فأما القتال ال قتال لديكم

  
  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد السادس والسسبعين من أوائل الكتاب

  
ه          إن قول ي، ف تفاد من النف وم المس دأ هو العم ة بالمبت ا،       : ورابط الجمل ة وغيره ام يشمل الصدور المتقدم ال صدور ع

  .لعائد، وقد بين هناكفصار بمنزلة الذآر ا
  

  : وهذا المصارع صدر، وعجزه
  ولكن أعجازًا شديدًا ضريرها

  
ن يعيش    هكذا أنشده جماعة من النحويين، منهم أبو علي في التذآرة وغيرها، وابن جني في سرالصناعة وغيره، واب

  .وهو تخليط من النساخ. لديكم بدل لجعفر: ووقع في نسخ الشرح. وابن خلف وغيرهم 
  
  : قبلهو

  بأعجازها إذا أسلمتها صدورها  تزاحمنا عند المكارم جعـفـٌر
  

ال       اني، وق ات المع اب أبي ول : آذا أنشدهما يعقوب بن السكيت عن المفضل، لرجٍل من الضباب في آت ر   : يق و جعف بن
د المل     . ضعفاء عن حربنا، استعانوا بالنساء ن عب د ب ن الولي روان،   وذلك أن قطية بنت الحارث تزوجها بشر ب ن م ك ب

  .انتهى آالمه. فكان بين الضباب وجعفر حرب، فأعانت بنو أمية بني جعفر على الضباب
  

  .بأعجازها متعلق بتزاحمنا: وقوله. أبو قبيلة، وهو جعفر بن آالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: وجعفر
  

  .بين الورآين ما: والعجز من الرجل والمرأة. مؤخره: والعجز من آل شيء. جمع عجز: واألعجاز
  

  .خذلتها وما اعانتها: وأسلمتها. وأراد باألعجاز هنا النساء، ألنهن متأخرات عن الرجال
  

  .وأراد بالصدور هنا أآابرهم وأشارفهم. جمع صدر، وهو من اإلنسان وغيره فوق البطن: والصدور
  

ال    : والضرير، بالضاد المعجم رة، يق ا أش  : المضارة، وأآثر ما يستعمل في الغي ا  م : والضرير أيضاً  . د ضريره عليه
  .إنه لذو ضرير على الشيء، إذا آان ذا صبٍر عليه ومقاساٍة له: التحمل والصبر، يقال

  
ة التعب  ت بطيئ ة ذات ضرير، إذا آان ال . وناق وادي، يق ًا حرف ال د ضريري  : والضرير أيض ى أح الن عل زل ف ن

  .على أحد جانبيه: الوادي، أي
  

ة،             إن بني جعفر ال رجا: يقول ا نساؤهم فهن شديدات الضرر، فهن آالرجال في المقاوم اء، وأم م آالنس يهم، فه ل ف
  .والمادفعة، وإيصال الضرر
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ذآور،         . وقطية بنت الحارث على لفظ مصغر القطاة ن آالب الم ر ب ة، هو أخو جعف والضباب، بكسر الضاد المعجم

بو قبيلة أيضًا، سمي الضباب بأسماء أوالد ابنه وهو أ. واسمه معاوية، وأمهما ذؤيبة بنت عمرو بن مرة بن صعصعة
  .وبهذه األسماء سمو الضباب. عمرو، فإن ابنه عمرًا ولد له ضٌب، ومضب، وضباب، وحسٌل، وحسيل

  
  .واهللا أعلم. وقائل البيتين شاعر إسالمي

  
  الخفيف : وأنشد بعده

  ال أرى الموت يسبق الموت شيٌء
  

  : وتمامه
  قيرانغص الموت ذا الغنى والف

  
  .وتقدم شرحه في الشاهد الستين من أوائل الكتناب في باب المبتدأ والخبر

  
  الطويل : وأنشد بعده

  وقائلٍة خوالن فانكح فتاتهم
  

  : وتمامه
  وأآرومة الحيين خلٌو آما هيا

  
  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد السابع والسبعين من أوائل الكتاب

  
  وأنشد بعده، 

  واألربعون بعد التسعمائةالشاهد الحادي 

  الطويل 
 فيخـصـر فيضحى وأيما بالعشي  رأت رجًال أيما ذا الشمس عارضت

  
  .قد يبدل الميم األول من أما ياء آما في البيت: على أن ابن خروف، قال

  
دال في ال  : أقول موضع األول  أورده أبو العباس المبرد في الكامل في ثالثة مواضع، فرواه في أول الثلث الثالث باإلب

ه   : فقط، ورواه في آخر الثلث األول دال، ورواه في أوائل دال   : أما بالتشديد على األصل في الموضعين بال إب ا باإلب أيم
  الطويل : في الموضعين، فإنه أورد بعض أبيات لجميل بن معمر، منها في وصف قوس

 فعـتـيق فمتٌن وأيما عودها  على نبعٍة زوراء أيما خطامها
  

  .وينشد بيت ابن أبي ربيعة. أما، واستثقل التضعيف، فأبدل الياء من أحد الميمين: أيما، يريد: ولهق: وقال
 فيضحى وأيما بالعشي فيخـصـر  رأت رجًال أيما إذا الشمس عارضت

  
وهذا يقع، وإنما بابه أن يكون قبل المضاعف آسرة فيما يكون على فعال، فيكرهون التضعيف والكسرة، فيبدولن من  

  .دينار وقيراط وديوان، وما أشبه ذلك: لمضعف األول ياء للكسرة، وذلك قولهما
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ذلك إن     : فإن زالت الكسرة، وانفصل أحد الحرفين من اآلخر رجع التضعيف، فقلت   ن، وآ راريط، ودواوي انير، وق دن

  .قريريط، ودنينير، انتهى آالمه: صغرت، فقلت
  

  .وهذا يقع، يريد أنه نادر: وقوله
  

ة،   وهذا البي ع الثلثمائ ت من قصيدة لعمر بن أبي بربيعة، وقد سقناها برمتها مع شرح أبياٍت منها في الشاهد التسعين ب
  .شرح أبيات أخر منها في باب العدد

  
 : ومما يستظرف في النحافة قول ابن أبي ربيعة: قال المبرد في الموضع الثاني

 يخـصـرفيضحى وأما بالعشي ف  رأت رجًال أما إذا الشمس عارضت
 به فلواٌت فهو أشـعـث أغـبـر  أخا سفٍر جواب أرٍض تـقـاذفـت
 المحبـر سوى ما نفى عند الرداء  قليًال على ظهر المطـية ظـلـه

  
  الطويل : ومن أعجب ما قيل في النحافة قول مجنون بني عامر

  صدى أيمنا تذهب به الريح يذهب  أال إنمـا غـادرت يا أم مـالـٍك
  

  الطويل : راط فيه قول آخرومن اإلف
 عودها بعود ثماٍم ما تأود  فلو أن ما بقيت مني معلٌق

  
  .انتهى

  
  : إلخ، فاعل رأت ضمير تنعم أو أسماء، في بيت قبله... رأت رجًال : قوله

 أهذا المغيري الذي آان يذآـر  قفي فانظري يا أسم عل تعرفينه
  نصه والتهجر سرى الليل يحيى  نعم ال شك غير لـونـه: فقالت

  
وجملة أيما إذا الشمس . نسبة إلى جده المغيرة بن عبد اهللا، وتقدم شرحهما هناك: والمغيري. والقائلة قفي محبوبته نعم

فٍر يصلى           ...  و أخو س اه، ويخصر بالعشي، فه إلخ، صفة لرجًال، واألصل رجًال يضحى وقت معارضة الشمس إي
  .فصيل الحر والبرد بال ساتر، فجيء بأيما للت

  
اء   : وإذا ا والف ين أم وب الفصل ب ه لوج دم علي دها،   . ظرف ليضحى، ق ا بع ره م ذوف يفس ٍل مح ل فع مس فاع والش

  .ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس: ومعارضة الشمس. عارضته: قابلت، والمفعول محذوف، أي: وعارضت
  

ى الكامل     ه عل ا آتب ون في    : عارضت : قال ابن السيد فيم ة العي ة  صارت قبال ال صاحب الصحاح   . القبل وضحيت  : ق
والمستقبل أضحى في . وضحيت بالفتح مثله. وضحيت أيضًا للشمس ضحاء بالمد، إذا برزت. عرقت: بالكسر ضحى
  .انتهى. اللغتين جميعًا

  
  .وحاصله أنه جاء من باب فرح ومنع

  
ول في  : وقوله. يظهر للشمس: قوله يضحى: وقال المبرد في الثلث الثالث ردين  فيخصر يق د    . الب وإذا ذآر العشي، فق

  .انتهى". وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى : " اهللا تبارك وتعالى: قال. دل على عقيب العشي
  

. ال تعرق : وال تضحى : وفي بعض التفسير . ال تصيبك شمس مؤذية: وال تضحى: وقال الفراء في تفسير قوله تعالى
  .واألول أشبه بالصواب
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  : قال الشاعر

  أما إذا الشمس البيت رأت رجًال

  .انتهى. فقد بين

والعشي والعشية من    . وأيما بالعشي فيخصر الظرف متعلق بما بعده، وقدم عليه وجوبًا للفصل بين أما والفاء: وقوله
  .البردان واألبردان: ويقال لهما. ويقابله الغداة. آذا في الصحاح. صالة المغرب إلى العتمة

ه            وإذا برد الرجل في العشي ؛  ا أشار إلي تلزام أحدهما لآلخر، آم دهما الس و يري داة، فه رد بالغ فمن الضرورة أن يب
  .المبرد

ال : الخصر بالتحريك: ويخصر، بالخاء المعجمة والصاد المهملة، قال صاحب الصحاح د خصر الرجل،    : البرد، يق ق
  .انتهى. بارد: راشتد برده، وماء خص: وخصر يومنا. خصرت يدي: يقال. إذا آلمه البرد في أطرافه

ه رجالًَ: وقول فر صفة أخرى ل ا س ير: والجواب. أخ ا بالس ًا، إذا قطعه ا جوب ن جاب األرض يجوبه ة م . صفة مبالغ
  .األرض التي ال ماء فيها: والفالة. الترامي: والتقاذف

ٍب، أي: واألشعث اب تع و شعث، من ب عثًا، فه دهن: وصف من شعث الشعر ش ده بال ة تعه د لقل ر وتلب رجل و. تغي
ر،       . وسخ الجسد: الوسخ، ورجل شعث: والشعث أيضًا. وامرأة شعثاء. أشعث رأس أيضًا، وهو أشعث أغب وشعث ال
  .من غير استحداد وال تنظف: أي

دعاء  : والشعث أيضًا م اهللا شعثكم، أي  : االنتشار والتفرق آما يتشعث رأس المسواك، وفي ال رآم  : ل ذا في   . جمع أم آ
ذا    ... ى ظهر المطية قليًال عل: وقوله .المصباح رد في ه إلخ، هذا وصف آخر لرجًال، ومعنى النحافة التي ذآرها المب

ر    ى      : البيت، وبيانها أن العرب تستعمل القلة بمعنى الحقارة، فيقولون لكل شيء حقي ة أيضًا بمعن ون القل ل، ويجعل قلي
  .ظل ؟ويقال لشخص آل شيء . قل رجل يقول ذلك إال زيد: النفي، فيقولون

ة        فالم ه بعض النحاف ر يعظم جسمه، فينفي عن ة، إال أن رداءه المحب ول    . عنى أنه ال شخص له من النحاف ل ق وهو مث
 الكامل : اآلخر

 األثـواب للناظرين بكـثـرة  فانظر إلى جسمي الذي موهته
  

  البسيط : وهذا نحو قول المتنبي
  أطارت الريح عنه الثوب لم يبن  روٌح تررد في مثل الخـالل إذا

  
ه  : وقيل. لوال ظل ثوبه لم يكن لظل جسمه ظٌل يرى: وقد يجوز أيضًا أن يريد الظل بعينه، أي ى ظل استضالله،  : معن

  .ال يأوي إلى ظل، فال ينفي عنه حر الشمس إال ما آان من ردائه: أي
  

  .نس واحد حلةوهما إذا آانا من ج. ما يلبس في النصف األسفل: وإإلزار. ما يلبس على النصف األعلى: والرداء
  

ة اء المهمل ر، بالح ال: والمحب نقش، يق زين والم ل: الم اب قت ن ب رًا م رت الشيء حب ديد . حب ه بالتش ه، وحبرت إذا زينت
  .مبالغة

  
  .وترجمة عمر بن أبي ربيعة تقدمت في الشاهد السابع والثمانين من أوائل الكتاب
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  تاء التأنيث الساآنة 

  الطويل : أنشد فيها
  سليط أقاربهبحوران يعصرن ال

  
  .ومر في باب التأنيث أيضًا. وتقدم شرحه والكالم عليه في الشاهد السادس والسبعين بعد الثلثمائة من باب العلم

  التنوين

  الوافر : أنشد فيه
  وقولي إن أصبت لقد أصابن

  
  .وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد الرابع من باب اإلعراب من أول الكتاب

  
  الرجز : وأنشد بعده

  وحاتم الطائي وهاب المئي
  

  .وفي باب الجمع أيضًا. وتقدم شرحه في الشاهد الرابع واألربعين بعد الخمسمائة في باب العدد
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني واألربعون بعد التسعمائة

  المتقارب : وهو من شواهد س
  وال ذاآر اهللا إال قليال  فألفيته غير مستعتـٍب

  
ة     على أن حذف الت ر، ولفظ الجالل ى غي نوين من ذاآر اهللا لضرورة الشعر، فإن ذاآرًا بالنصب والتنوين معطوف عل

  .منصوب بذاآرًا، ولو آان مضافًا إلى الجاللة، لكان حذف التنوين واجبًا ال ضرورة
  

وين          ر، والتن اطفين في التنكي ل المتع ه لإلضافة إلرادة تمث ى حذف ًا   وإنما آثر حذف التنوين للضرورة عل يحذف وجوب
دخول أل        : غالمك ؛ ولشببها، نحو: لإلضافة، نحو و مضاف ول درت فه إن ق ة، ف الم مقحم ال مال لزيد، إذا لم تقدر ال

ه     : فاطمة، وللوقف في غير النصب، ولالتصال بالضمير، نحو  : آالرجل، ولمانع الصرف نحو ال إن يمن ق ضاربك ف
ا في الشرح         يا رجل،: غير مضاف، وللبناء في النداء وغيره نحو ابن آم ًا موصوفًا ب . وال رجل، ولكون االسم علم

  .وحذفه في غير ذلك، فإنما سببه مجرد التقاء الساآنين، وهو غير جائز إال في الشعر
  

اب من اسم الفاعل جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في                 ه ب ذي ترجمت اب ال وقد نص سيبويه عليه في ب
  : العرب ينشد هذا البيت وزعم عيسى أن بعض: المعنى، قال

  فألفيته غير مستعتٍب البيت

  .انتهى. وذا اضطرار. لم يحذف التونين استخفافًا ليعاقب المجرور، ولكنه حذفه اللقتاء الساآنين

الشاهد فيه حذف التنوين من ذاآرًا اللتقاء الساآنين، ونصب ما بعده وإن آان الوجه إضافته، وفي حذف   : قال األعلم
د  : أن يشبه بحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساآن، آقولك: أحدهما: لتقاء الساآنين وجهانتنوينه ال : اضرب الرجل، يري

  .اضربن الرجل
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  .أن يشبه بما حذف تنوينه من األسماء األعالم إذا وصف بابن مضاف إلى علم: والوجه الثاني

ك      ل قول وين للضرورة في مث د الطوي   : وأحسن ما يكون حذف التن ذا زي ل، ألن النعت والمنعوت آالشيء الواحد،     ه
  .يشبه المضاف والمضاف إليه، انتهى

ه يشبهه      : وقال ابن خلف ذي يحذف ك، وال تحريك التنوين اللتقاء الساآنين أجود من حذفه، إذ هو حرف يحتمل التحري
  .بحروف المد واللين

ا يحذف   وليس " قل هو اهللا أحد اهللا الصمد : : " قد قرأت القراء: قال المبرد الوجه حذف التنوين اللتقاء الساآنين، إنم
بيهًا بهن            وين تش ذا في التن ين، ويجوز ه د والل اآنين حروف الم اء الس و الحسن   . من الحروف اللتق ال أب سمعت  : وق

رأ   ارة يق ار    : " محمد بن يزيد بن المبرد، يقول سمعت عم ل سابق النه و الحسن   ". وال اللي ال أب ى : ق سابق  : " واألول
 الكامل : وإنما الضرروة قوله. وال ذاآر اهللا"  النهار

  عمرو الذي هشم الثريد لقومه
  

  .انتهى. وهو في النعت أسهل منه في الخبر آزيد الظريف قائم
  

ال الشارح المحقق     ا ق وين        . وحذف التنوين في االثنين ال شك في شذوذه، آم ي حذف التن ام في المغن ن هش وجعل اب
  .وهو في هذا مخالف لسيبويه والجمهور. ة، وأورد البيت واآليتيناللتقاء الساآنين من القل

  
ه      ال في أمالي ن الشجري، ق ي عمرو في           : وممن تبع سيبويه اب ا روي عن أب اآنين م اء الس وين اللتق ومن حذف التن

  المتقارب : وحذفه على هذا الوجه متسع في الشعر، وآقوله" قل هو اهللا أحد اهللا الصمد : " بعض طرقه
  أخو الخمر ذو الشيبة األصلع  د الـذي أمـــٌج دارهحمـي

  
  الرجز : وآقول اآلخر

  وحاتم الطائي وهاب المئي  حيدة خالي ولقيٌط وعلـي
  

  الخفيف : وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات
 تشمل الشام غارٌة شـعـواء  آيف نومي على الفارش ولما
 الـعـذارء عن خدام العقيلة  تذهل الشيخ عن بنيه وتبـدي

  
ا   : أي. الخلخال: والخدام. وتبدي العقيلة العذارء لها عن خدام: أراد دو خلخاله . ترفع المرأة الكريمة ثوبها للهرب، فيب

والجملة التي هي تبدي العقيلة موضعها رفع بالعطف على جملة تذهل الواقعة نعتًا لغارة، والعائد إلى الموصوف من  
  .ألجلها: وتبدي العقيلة العذارء لها عن خدام، أي: هالجملة المعطوفة محذوف، تقدير

  
حضرت في مجلس أبي بكر بن دريد، ولم أآن  : وحكي عن القاضي أبي سعيد السيرافي أنه قال. المتفرقة: والشعواء

ه قا       ل ابن ا قت ا لم ه السالم، قالهم ل  قبل ذلك رأيته، فجلست في ذيله، فأنشد أحد الحاضرين بيتين يعزيان إلى آدم علي بي
  الوافر : هابيل، وهما

  فوجه االرض مغبٌر قبيح  تغيرت البالد ومن عليهـا
 وقل بشاشة الوجه المليح  تغير آل ذي حسٍن وطيٍب

  
واء   : فقال أبو بكر ه اإلق ال      : فقلت . هذا شعر قد قيل في صدر الدنيا وجاء في واء، فق ًا يخرجه من اإلق ه وجه ا  : إن ل م

ى        نصب بشاشة وحذف ال: : قلت ؟هو رًة منتصبة عل ر نك ذا التقري تنوين منها اللتقاء الساآنين ال لإلضافة، فتكون به
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ال     : التمييز، ثم رفع الوجه وصفته بإسناد قل إليه، فيصير اللفظ   يح، فق ل بشاشة الوجه المل ى    : وق ي حت ع، فرفعن ارتف
  .انتهى آالم ابن الشجري. أقعدني إلى جنبه

  
  .ضرورة إلى ضرورةوتوجيه السيرافي فيه تخلص من : أقول

  
راءة األعمش     د ق ة الموت     : " وقد استشهد بالبيت الشاهد الزمخشري والبيضاوي ،عن ٍس ذائق وين   "آل نف رك التن ، بت

  .ونصب الموت
  

لو نونت ذائقة، ونصبت الموت آان صوابًا، وأآثر ما يختار العرب التنوين : قال. وأورده الفراء قبلهما عند هذا اآلية
ان مع         والنصب في المست وين إذا آ ارون أيضًا التن ون إال باإلضافة، ويخت ادوا يقول قبل، فإذا آان معناه ماضيًا، لم يك

  : ما هو بتارٍك حقه، ال يكادون يترآون التنوين، وترآه آثير جائز، وينشدون قول أبي األسود: من ذلك قولهم. الجحد
  وال ذاآر اهللا إال قليال  فألفيته غير مستعتـٍب

  
ا    : النون ونصب، قال فمن حذف ون للساآن، وأعلمت معناه ومن خفض   . النية التنوين مع الجحد، ولكني أسقطت الن
  .أضاف

  
  .هذا آالمه، وهو صريح في جوازه في الكالم، والصحيح مذهب سيبويه

  
  .والبيت من أبيات ألبي األسود الدئلي

  
ال        ة، ق ي عوان نده عن أب اب األغاني بس ان : وروى األصبهاني في آت رأٍة بالبصرة         آ اء ام ى فن و األسود يجلس إل أب

ة        : فيتحدث إليها، وآانت جميلة، فقالت له دبير، قانع إني صناع الكف، حسنة الت يا أبا األسود، هل لك أن أتزوجك، ف
  .نعم: قال ؟بالميسور 

  
ه، وأفشت س          ى جبايت دها إل ه، ومدت ي دا  فجمعت أهلها وتزوجته، فوجدها بخالف ما قالت، وأسرعت في مال ره، فغ

  المتقارب : على من آان حضر تزويجه إياها فسألهم أن يجتمعوا عنده، ففعلوا فقال لهم
 أتاني فقال اتخذني خـلـيال  أريت أمرًأ آنت لـم أبـلـه

 فلم أستفد من لديه فـتـيال  فخاللتـه ثـم أآـرمـتـه
  آذوب الحديث سروقًا جميًال  وألفيتـه حـين جـربـتـه

 عتابًا رفيقًا وقوًال جـمـيًال  عـاتـبـتـه فذآرتـه ثـم
 وال ذاآر اهللا إال قلـيال  فألفيته غير مستعـتـٍب
  وإتباع ذلك صرمًا طويال  ألست حقيقًا بـتـوديعـه

  
فانصرفت . تلك صاحبتكم، وقد طلقتها، وأنا أحب أن أتسر ما أنكرته من أمرها: بلى واهللا يا أبا األسود، فقال: فقال له
  .انتهى. ممعه
  

توفي،   ن المس ف، واب ن خل ه اب ا، وتبع ات ال يالئمه ذه األبي ببًا له اب س ات الكت ي شرح أبي يرافي ف ن الس د أورد اب وق
نسيب بن حميد، : سبب هذا الشعر أن رجًال من بني سليم، يقال له: وغيرهما، وهو ما ال يكاد يقضي منه العجب، قال

ة      : دة، ثم إن نسيبًا قال ألبي األسودآان يغشي أبا األسود، ويظهر له محبة شدي تقة أصبهانية، وهي جب قد أصبت مس
  .أرسل بها إلي حتى أنظر إليها: فراء طويلة الكمين، فقال له أبو األسود

  
ل أآسوآها  : فقال. بعنيها بقيمتها: فأرسل بها فأعجبته، فقال لنسيب ه       . ال ب ال ل ا إال بشراء، فق و األسود يقبله أبى أب : ف

  .هي ثمن مائتي درهم: فأراها أبو األسود فقيل له. بصرها، ثم هات قيمتهاأرها لمن ي
  

أبى نسيب أن  ًا، ف م وخمسين درهم ائتي دره الثمن م غ ب ى بل و األسود حت زاده أب ه ف أبى أن يبيع ك لنسيب ف ذآر ذل ف
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ه، أي   : خذها إذن هبًة، فيقول: يبيعها، وقال ودة فألفيت ر مس   : ذآرته ما بيننا من الم ه، غي ر راجع   : تعتب، أيوجدت غي
  .هذا آالمه. بالعتاب عن قبيح ما يفعل

  
ذه                ... أريت امرًأ : وقوله و نسب ه د، ول ا يري تم م ة لي ى مخاطب ة عل ق التعمي ذا الكالم طري و األسود به إلخ، سلك أب

ا   وا عنه تفهام، وريت        . العيوب إليها مصرحًا بها، لربما دافع ه لالس زة في ي، وأصله الهم ى أخبرن أصله   وأريت بمعن
  .رأيت، حذف الهمزة وهي عين الفعل تخفيفًا

  
 الخفيف : وربما جاء ماضيه بال همزة، قال الشاعر: قال صاحب الصحاح

  رد في الضرع ما قوى في الحالب  صاح هل ريت أو سمعـت بـراٍع
  

  .أرأيت، وأرأيتك، وأريتك بال همزة: وآذلك قالوا في
  

  : قال أبو األسود
  بله البيتأريت امرًأ آنت لم أ

  
ة          : وقال الكرماني في شرح البخاري ار، ألن الرؤي ة، وإرداة اإلخب ه تجوز إطالق الرؤي ي، وفي ى أخبرن أرأيت بمعن

  .انتهى. وجعل االستفهام بمعنى األمر، بجامع الطلب. سبب اإلخبار
  

ام في ال       ن هش ول    والرؤية هنا منقولة من رؤية البصر، ولهذا تعدت إلى مفعول واحد، وزعم اب ي أن أرأيتك منق مغن
  .عن الرؤية العلمية، تقضي مفعولين، فيقدر الثاني إذا لم يوجد، وهو تكلف

  
الشيء الحقير، وأصله ما يوجد في بطن    : تخذته خليًال، والفتيل: إذا جربه واختبره، وخاللته: وأبله من باله يبلوه بلوًا

  .ضد العنف: والرفيق من الرفق. النواة
  

ه ه غ: وقول يفألفيت تعتب، ألف ر مس ال  : ي اني ح ول الث د بعضهم المفع دم، وعن ا تق ولين آم دى لمفع د، يتع ى وج . بمعن
  .اسم فاعل الراجع باإلعتاب: ومستعتب

  
ب    خط، وأعت ي تس ه ف ل، إذا الم اب ضرب وقت ن ب ًا م ه عتب ب علي ى، وعت ب بمعن تعتب وأعت كوى، : واس أزال الش

  .اسم لإلعتاب والعتبي. طلب اإلعتاب: واستعتب. فالهمزة للسلب
  

ه . والمعنى ذآرته ما آان بيننا من العهود، وعاتبته على ترآها، فوجدته غير طالب رضائي   ال ذاآر اهللا روى  : وقول
  .بنصب ذاآر وجره، فالنصب للعطف على غير

  
ات المفصل   ا اإلعراب          : وقال بعض فضالء العجم في شرح أبي ذر فيه د تع ر، وق ى غي ى أن ال بمعن رًا عل نصب ذاآ

  .انتهى. جاءني رجل ال عالم وال عاقل: عرب ما بعدها، آما في نحوفأ
  

ال               ن الشجري، فق ة اقتصر اب ذه الرواي ى ه ر، وعل تفاد من غي د النفي المس ى مستعتب، وال لتأآي : والجر للعطف عل
  .انتهى. عطف نكرة على نكرة مجرورة بإضافة غير إليها، وانتصاب غير على الحال

  
  .الهجر: والصرم، بالضم .والتوديع، هنا الفراق

  
  .وترجدمة أبي األسود تقدمت في الشاهد األربعين من أوائل الكتاب
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  نون التوآيد

  .أنشد فيه

  الشاهد الثالث واألربعون بعد التسعمائة

  الكامل : وهو من شواهد س
  أفبعد آندة تمدحت قبيال

  .هو الهمزةعلى أنه أآد الفعل، وهو تمدح بالنون، لوقوعه بعد االستفهام، و

د            : قال سيبويه ك ألنك تري تفهام، وذل د حروف االس ي تكون بع ة الت ر الواجب ال غي ي إذا  : ومن مواضعها األفع أعلمن
ون، وإن شئت ترآت،     . استفهمت وهي أفعال غير واجبة، فصارت بمنزلة أفعال األمر والنهي، فإن شئت أقحمت الن

ك      ك قول ولن ذاك  هل تق  : آما فعلت ذلك في األمر والنهي، وذل ثن   ؟ولن، وأتق م تمك ن    ؟وآ ى تفعل ذلك  . وانظر مت وآ
  .جميع حروف االستفهام

  المتقارب : وقال األعشى

  د من حذر الموت أن يأتين  فهل يمنعني ارتيادي البـال
  

 الطويل : وقال
 نفـعـال مساعينا حتى ترى آيف  فأقبل على رهطي ورهطك نبتحث

  
  : وقال. فهذه الخفيفة

  تمدحن قبيال أفبعد آندًة
  

  الرجز : وقال
  هل تحلفن يا نعم ال تدينها

  
  .انتهى. هذه الخفيفة

  
ا    : قال األعلم في البيت األول د آم األمر، فيؤآ الشاهد فيه توآيد يمنعني بالنون الثقيلة، ألنه مستفهم عنه غير واجب آ

  .يؤآد األمر
  

ه   ال يمنع من الموت التحول: المجيء والذهاب، أي: واالرتياد في آفاق األرض حذرًا منه، وال اإلقامة في الديار تقرب
  .قبل وقته، فاستعمال السفر أجمل، ألن الموت بأجل

  
  .قبيلة من اليمن من آهالن بن سبأ: وآندة. تمدحن بالنون الثقيلة: الشاهد في قوله: وقال في الثالث

  
  .انتهى. اد بالقبيل هنا القبيلة لتقارب المعنى فيهماوأر. بنو أٍب واحد: والقبيلة. الجماعة من قوم مختلفين: والقبيل

  
  .انتهى. نعم ترخيم نعمان: قال أبو الحسن: والبيت الرابع ساقط من روايته، ورواه النحاس، قال

  
د    : وقيل. ظرف يتعلق بتمدح محذوفًا، بتمدح، ألن المؤآد بالنون ال يتقدم معموله عليه: وبعد ًا يجوز، وق إذا آان ظرف

  .العيني علقه به
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  .وهذا الشعر من أبيات سيبويه الخمسين التي ال يعرف لها قائل، واهللا أعلم
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع واألربعون بعد التسعمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
 نفـعـال مساعينا حتى ترى آيف  وأقبل على رهطي ورهطك نبتحث

  
تفهام، وهو آيف        على أنه أآد الفعل، وهو يفعل بالنون الخفيف ا د اسم اس ف، لوقوعه بع ًا للوق ه   . لمنقلبة ألف دم قبل وتق

  .نص سيبويه
  

قومه وقبيلته األقربون، والرهط باإلضافة في : ورهط الرجل. فعل أمر من اإلقبال: وأقبل بفتح الهمزة وآسر الموحدة
ى    من سبعة : هو ما دون عشرة من الرجال ليس فيها امرأة، وقيل: تعيينه خالف، قيل ا دون السبعة إل إلى عشرة، وم

  .الثالثة نفر
  

وم، والمعشر، والعشيرة      : وقال ثعلب . ما دون العشرة من الرجال: الرهط والنفر: وقال أبو زيد ر، والق رهط، والنف ال
ال األصمعي      اء، وق ال دون النس و للرج ه، وه ن لفظ ه م د ل ع، ال واح اهم الجم رهط: معن ى  : ال رة إل وق العش ا ف م

  .ا في المصباحآذ. األربعين
  

ال الجوهري         : وقوله ى نفتعل من البحث، ق ر، وهو عل بحثت عن الشيء وابتحثت     : نبتحت مجزوم في جواب األم
  .فتشت عنه واستقصيت، فيكون مساعينا منصوبًا بنزع الخافض: عنه، أي

  
رف في آل   أصل السعي التص   : جمع مسعاٍة، واألصل مسعية، مفعلى من السعي، قال صاحب المصباح : والمساعي

  .عمل
  

المشي السريع دون العدو، ويستعمل  : السعي: وفي المفردات. اإلسراع في األمر حسًا أو معنى: السعي: قال الحراني
رم والجود     : المسعاة : وقل صاحب الصحاح  . للجد في األمر خيرًا آان أو شرًا ا   . واحدة المساعي في الك راد به والم

  .المناقب والمآثر التي حصلت بسعيهم
  

  الطويل : قال الشاعر
  على قاب شبٍر قصرت عن مدى الشبر  ولو قدرت مسعاتكم يا بنـي الـخـنـا

  
وترى من الرأي، وهو . حتى بمعنى إلى: وقال العيني. بمعنى تنظر بالخطاب: وترى. بمعنى آي التعليلية: وحتى هنا
  .انتهى. االجتهاد

  
أقبل على ذآر مفاخر قومك، وأقبل على : يقول لمن فاخره: م فإنه قالويفعلن بالمثناة التحتية آما يظهر من آالم األعل

ك،   مثال ذلك من مفاخر قومي، ونبحث عن مساعيهما حتي يتبين فضل بعضهما على بعض، وترى فعلي في مفاخرت
  .انتهى. وفعلك في مفاخرتي

  
  .وزعم ابن الطرواة أن النون في يفعال هي نون الترنم، أبدلت ألفًا في الوقف

  
  .ورد عليه أن نون الترنم ال تغير حرآة ما قبلها، وقد غيرت آخره هنا بالفتح، وهذا ال يكون إال لنون التوآيد

  
  .واهللا أعلم. وهذا البيت أيضًا من األبيات الخمسين التي ما عرف أصحابها
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس واألربعون بعد التسعمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
 ومهما تشأ منه فزارة تمنعا  شأ منه فزارة تعطكمفمهما ت

ه     ا في ا يجوز دخوله ل من    . على أنه يجوز أن تدخل نون التوآيد اختيارًا في جواب الشرط إذا آان الشرط مم وهو أق
  .دخولها في الشرط

  .تمنعا جواب الشرط، وقد أآد دون الشرط بالنون الخفيفة المنقلبة ألفًا للوقف: وقوله

ذ ال   ... آان الشرط مما يجوز  إذا: وقوله إلخ، احترز به عما إذا آان الشرط ماضيًا أو مضارعًا بمعنى الحال، وحينئ
يبويه  : " اختيارًا مع قوله: وقوله. يؤآد جوابه ول س : وهو أقل من دخولها في الشرط مذهب ابن مالك، وهو مخالف لق
  .إنه ضرورة

ا في الجزاء      : قال سيبويه ر م ون بغي دخل الن ر           وقد ت ًا غي ان مجزوم النهي حين آ ل في الشعر، فشبهوه ب ك قلي ، وذل
  .واجب

 : وقال الشاعر

  نبتم نبات الخيزراني البيت
  

  : وقال ابن الخرع
  فمهما تشا منه فزارة البيت

  
  : وقال

  من يثقفن منهم فليس بآيٍب البيت
  

اً    : وقال ان مجزوم الجزاء حيث آ ذا ال يجوز إال في        يحسبه الجاهل ما لم يعلما البيت شبهه ب ر واجب، وه ان غي وآ
  .انتهى. اضطرار، وهي في الجزاء أقوى

  
فمن ذلك قوله : ما نصه" ابعث لنا ملكًا نقاتل في سبيل اهللا : " وآذا قل الفراء إنه ضرورة، قال عند تفسير قوله تعالى

  ".يا أيها النمل ادخلوا مساآنكم ال يحطمنكم : " تعالى
  

  .وهو نهي محض، ألنه لو آان جزاء لم تدخله النون الشديدة وال الخفيفة. إن لم تدخل حطمتن :والمعنى واهللا أعلم
  

  : إن تضربني أضربنك، إال في ضرورة شعر، آقوله: أال ترى أنك ال تقول
  فمهما تشأ منه فزارة البيت

  .انتهى
  

  .لجزاء بالنهيفإن دخلت في الجزاء بغير ما، ففي الشعر، تشبيهًا ل: وآذا في المفصل، قال
  

  .وآذا في آتاب الضرائر البن عصفور
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ه       : وخالف ابن مالك فأجازه في الكالم، قال في التسهيل   ال قبل ارًا، وق ق جواب الشرط اختي د تحل وتلحق الشرط   : وق

  .وآذا قال في األلفية. مجردًا من ما
  

أتيني   : قال الشاطبي ا ت ك،       فإذا قلت إن تقومن أآرمتك، ومهما تطلبن أعطك، ومهم ونن أذهب إلي ا تك أآرمك، وحيثم
  .وآذلك سائر أدوات الشرط، فهو جائز، ولكنه قليل

  
ة الشرط، أو         ا في جمل ان الفعل معه ويحتمل أن آالم الناظم أن أدوات الشرط مسوغة لدخول النون مطلقًا، سواء أآ

  .انتهى. ي أآرمنكإن تكرمنن: فيجوز على هذا أن تقول. إذ لم يقيد ذلك بفعل الشرط. في جملة الجزاء
  

أراد مهما تشأ فزارة إعطاءه تعطكم، ومهما تشأ منعه تمنعكم، فحذف الفعل لعلم : إلخ قال األعلم... فمهما تشأ : وقوله
ر يجوز          ه خب ون، ألن يس من مواضع الن السامع، وإدخال النون الخفيفة على تمنعا، وهو جواب الشرط ضرروة، ول

  .فيه الصدق والكذب
  

  .انتهى. ر إذا اضطر أآده بالنون تشبيهًا بالفعل في االستفهام، ألنه مستقبل مثلهإال أن الشاع
  

ي في            د األعراب و محم ا أب ة، أورده ن ثعلب والبيت غير موجود في ديوان ابن الخرع، وإنما هو من قصيدة للكميت ب
  الطويل : ضالة األديب، وهي

 تسـمـعـاوآندة من أصغى لها و  من مبلـٌغ عـلـيا مـعـٍد وطـيئًا
 ومن حل أطراف الغطاط فلعلعـا  يمانيهم من حل نجـران مـنـهـم
 وإن ظلموه أن يتل فـيصـرعـا  ألم يأتهم أن الـفـزاري قـد أبـى
 وأن حكي الموت أدرك تـبـعـا  ولـمـا رأى أن الـحـياة ذمـيمٌة

 ليرحض خزيًا أو ليطلع مطلـعـا  شرى نفسه مجد الحياة بـضـربٍة
 حصانًا وقلدتـم قـالئد بـوزعـا  ديناٍر فأصبـح فـرجـهـا أبت أم

 سحيمًا وأبلغ باعثًا والـمـرقـعـا  فيا راآبًا إما عرضت فـبـلـغـن
 وآونوا آمن سيم الهوان فأرتـعـا  خذوا العقل إن أعطاآم العقل قومكم

  محا السيف متا قال ابن دارة أجمعا  وال تكثروا فيها الضجـاج فـإنـه
 وأدبر أقواٌم بلـطـمٍة أسـفـعـا  قبل أقواٌم بـحـر وجـوهـهـموأ

 ومهما تشأ منه فزارة تـمـنـعـا  فمهما تشأ منه فزارة تعـطـكـم
 ويمنع عوٌف ما أراد لـيمـنـعـا  فزارة عوٌف ال عـزيز بـأرضـه
 المشعشعا وإن عاش زمٌل فاسقياه  فإن مات زمٌل فاإللـه حـسـيبـه

  
  .إلخ، أراد بالفزاري هنا زميل بن أبير، أحد بني عبد اهللا بن عبد مناف... تهم أن الفزاري ألم يأ: قوله
  

  البسيط : أم دينار، آان سالم بن دارة الغطفاني هجاه، بقصيدة منها: ويقال ألم زميل
 حتي ينيك زميٌل أم دينار  بلغ فزارة أني لن أسالمها

دم بعضها في الش     ائتين          وهجا بني فزارة بقصائد تق د الم ابع بع ة، وبعض آخر في الشاهد الس د المائ . هد الخامس بع
ه   ى يقتل ل، فضربه بالسيف        . فحلف زميل أن ال ياآل لحمًا، وال يغسل رأسه، وال يأتي امرأة حت ه زمي دة لقي د م م بع ث

 الرجز : ضربة آانت سبب موته، وافتخر بتخلصه من العار بقتله، وقال

  وغاسل المخزاة عن فزاره  أنا زميٌل قاتـل ابـن داره
  .وتقدم شرحه في الشاهد الخامس بعد المائة
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  .فحكى الكميت هذا الحكاية، وتهكم بغطفان

  
  .القتل: والصرع. اإللقاء على الوجه: والتل. أن يتل فيصرعا آالهما بالبناء للمفعول: وقوله

  
  .العقدة، إذا قويتها وشددتها وإن حكى الموت بالحاء المهملة، فعيل بمعنى مفعول، من أحكيت: وقوله

  
ًا، أي : وقوله. شرفها: اشترى لنفسه مجد الحياة، أي: شرى نفسه، أي: ووقله اراً  : ليرحض خزي والرحض  . ليغسل ع

  .المذلة والعار: والخزي بالكسر. بالراء والحاء المهملتين والضاد المعجمة، هو الغسل
  

  .بالبناء للمفعول، والخطاب لبني غطفانوقلدتم : وقوله. العفيف: والحصان، بفتح المهملة
  

ن الحارث، وهي     : وبوزع، بفتح الموحدة والزاي، فاألسود أبو محمد األعرابي في ضالة األديب اد ب بوزع هي أم زي
ولهم    ي ق ال ف رب األمث ا تضرب الع لية، وفيه ي مس ي بن ًة ف ن نصبت راي ت أول م د وآان وزع: ذات القالئ د ب   .قالئ

  : جد المحجل بن حزن بن موءلة وقال موءلة بن الحارث
 فقد شانتـك أمـك يا زياد  من تك أمه زانتـه يومـًا

 فليس برائٍم حتى التنـادي  عجوزك بوزٌع آسبتك عارًا
 وال سعٍد وال حيي مـراد  فلست إلى بني علة بن جلٍد

  
  الوافر : وقال آخر

  مواسم مثل أطواق الحمام  قالئد بوزٍع جرت عليكـم
  

أنه نسب هذا الشعر إلى الكميت بن معروف،  : أوالهما: أ أبو عبد اهللا بن األعرابي في هذا الشعر من جهتينوقد أخط
  .والكميت بن ثعلبة مخضرم، وجد آميت بن معروف. وهو للكميت بن ثعلبة

  
  .قوزع بالقاف وفسره على التخمين بالخزي والعر: أنه صحف في قوله بوزع بالباء، فقال: وأخراهما

  
  .هى آالم أبي محمد، وما ادعاه من التحريف حق ال شبهة فيهانت
  

وقد . واألبيات التي أنشدها تشهد لما قاله من أن بوزع امرأة، لكنه لم يشرح قالئدها، ولم يبين وجه آسبها للعار البنها
  .راجعت آتب األمثال فلم أظفر فيها بشيء، ولعل اهللا يطلعني على شرحها فألحقه هنا

  
و   وما نقله ع ه أب ن ابن األعرابي موجود في نوادره، وقد نقله عنه أرباب اللغة خلف بعد سلف ولم يطلعوا على ما قال

  .محمد األعرابي، ولو اطلعوا عليه لحكوه
  

قلدتم قالئد قوزٍع يا هذا، وألقلدنك : يقال: قال ابن األعرابي: قال الصاغاني في العباب في فصل القاف من باب العين
  : وأنشد. طوقتم أطواقًا ال تفارقكم أبدًا: معناهقالئد قوزع و

  مواسم مثل أطواق الحمام  قالئد قوزٍع جرت عليكـم
  

  .انتهى. قالئد بوزع ثم رجع إلى القاف: وقال مرة
  

  .طوقتم أطواقًا ال تفارقكم أبدًا: وقلدتم قالئد قوزع: ولخص من هنا صاحب القاموس، فقال
  

  .ونقله العيني أيضًا
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رم في لسان العرب     وقال مح ن المك وزع : مد ب ار، عن ثعلب     : ق ي   . اسم الخزي والع ن األعراب ال اب د   : وق ه قالئ قلدت

  .قوزع، يعني الفضائح
  

  : وأنشد للكميت بن معروف
  حصانًا وقلدتم قالئد قوزعا  أبت أم ديناٍر فأصبح فرجها

  .انتهى . قالئد بوزع، ثم رجع إلى القاف: وقال مرة

مًا لل   ان اس و آ ة        ول م للكلب ر عل نس آزوب م ج ه عل دعى أن ه إال أن ي ه لمنع روفًا، وال وج ان مص زي لك ى. خ   .انته
اسم الخزي، عن : قوزع: وأوردها ابن بري في أماليه على صحاحه، فقال. ولم يتعرض الجوهري لهذه الكلمة بشيء

  .وأنشد بيت الكميت. ابن أألعرابي

ع  : قال أبو محمد. وهي مكة زادها اهللا شرفًا أتيت العروض،: فيا راآبًا إما عرضت، أي: وقوله سحيم وباعث والمرق
  .آلهم من بني عبد اهللا بن غطفان

وإنما قال قومكم ألن فزارة هو ابن ذبيان بن . الدية: والعقل. خذوا العقل إن أعطاآم العقل قومكم هذا تهكم بهم: وقوله
  .ن غطفانبغيض بن ريث بن غطفان، وبنو عبد اهللا هم بنو عبد العزى ب

ال    لم ، فق ه وس تم   : ولما وفد عبد اهللا على النبي صلى اهللا علي الوا  ؟من أن ال    : ق د العزى، ق و عب د اهللا   : بن و عب تم بن . أن
  .فلزمهم هذا االسم

ه  يم      : وقول ا، س وان فأرتع يم اله وا آمن س امه الشيء يسومه سومًا، أي     : وآون اه  : مجهول س ه إي وان . آلف ذل: واله . ال
: وقوله. أآلت ما شاءت: رتعت الماشية ترتع رتوعًا، أي: ترتع إبلهم، يقال: بله، وقوم مرتعون، أيوأرتعا من أرتع إ

ال الجوهري   : وال تكثروا فيها الضجاج، أي ن دارة، ق وضاجه مضاجة   : ال تكثروا في هذه القضية، وهي قتل سالم ب
  .شاغبه وشاره، واالسم الضجاج بالفتح: وضجاجًا

ا بعض   : ال ابن دارة أجمعا أورده الزمخشري في أمثاله، قالمحا السيف ما ق: وقوله هو سالم بن دارة الغطفاني، هج
 : بني فزارة، بقوله

 دينـار حتى ينيك زميٌل أم  أبلغ فزارة أني ال أصالحها
  

ان  فقتله زميل الفزاري، فقال الكميت ذلك، يريد أن الفعل أفضل من القول، وإنما قلت أنت، وفعلنا نحن، يضرب لل جب
  .انتهى. يتوعد وال يفعل

  
  .وأقبل أقوام بحر وجوهم هم قوم زميل الفزاري، وما بعده قوم ابن دارة: وقوله

  
ى اسودت     : بلطمة خد أسفع، أي  : بلطمة أسفعا، أي: وقوله ى خدودهم حت وا عل سواد يخالطه   : والسفعة بالضم  . لطم
  .واألسفع هوم المتصف بالسفعة. حمرة

  
زارة أعطت، وآل شيء شاءت منعت، مغفعول        : إلخ، معناه... فزارة  فمهما تشأ منه: وقوله آل شيٍء شاءت منه ف

النون ال               د ب ذآور، ألن المؤآ ع محذوفًا ال بالم ق بتمن اني متعل ه الث تعطكم، ومن ق ب ه متعل دم، ومن ا تق تشأ محذوف آم
  .يتقدم معموله عليه

  
ا ال    ا    ويجوز أن يتعلق به بناًء على أنه يتوسع في الظروف م ى     . يتوسع في غيره والضميرفي الموضعين راجع إل

  .تمنعكم: راجع إلى ابن دارة، ومفعول تمنعا محذوف، أي: مهما، وقال العيني
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ي م، ال     : يعن م أذالء معه ت، ألنك ة فعل ن الدي نعكم م ت، وأن أرادت م ة أعط ن الدي يء م اء ش زارة إعط إن أرادت ف

  .تقدرون على أخذ قوم، وال طلب دية
  

ن        . األسد، واسم الذئب أيضًا: زارة عوف مبتدأ وخبر، والعوف، بالفتحف: وقوله ن هالل ب اني هو عوف ب وعوف الث
  .شمخ، بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها خاء معجمة، ابن فزارة

  
  .الشراب الممزوج بالماء: والمشعشع. فإن مات زمل، بكسر الزاي، هو زميل قاتل ابن دارة، بالتصغير: ووقله

  
ك         : و محمد األعرابيقال أب د المل م حدث في زمن عب ه، ث آانت هذه القضية في زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عن

دان،                   ا المي ن صخر، أخ د اهللا ب ابي عبي اعس الري ن مق ال ب ل ذي ة، فقت ن ثعلب ي الكميت ب ين بن اب، وب ي ري شر بين ب
  الطويل : عيرآل الكميتفعرض ذيال الدية على بني الكميت فقبلوا، فقال عبد الرحمن بن دارة ي

 شفاني من آل الكميت فأسرعا  ألم تر أن اهللا ال شيء بـعـده
 بكفيه صدر الرمح حتى تضلعا  وأصبح ذياٌل يذيل وقد سـقـى

 أجدعا بأنٍف وإن وافى المواسم  خذوا القعل با آل الكميت وأقبلوا
  

  .ئةوترجمة الكميت بن ثعلبة تقدمت في الشاهد السبعين بعد الخمسما
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس واألربعون بعد التسعمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
  حديثًا متى ما يأتك الخير ينفعا  نبتم نبات الخيزراني في الثرى

لما تقدم قبله من جواز دخول نون التوآيد اختيارًا في جواب الشرط، فإن ينفعا جواب الشرط، وقد أآد بالنون المنقلبة 
  .ألفًا

  .وتقدم فيما قبله نقل آالم سيبويه، وأنه مخالف له

ا   وهذا البيت آذا رواه سيبويه، وتبعه من جاء بعده، ولم يذآر خدمة آتابه تتمته، وال شرحوه شرحًا وافيًا بمعناه، وإنم
  .آل نبت ناعم، وأراد بالخير المال: والخيزراني. هجا قومًا فوصفهم بحدثان النعمة: قال األعلم

  .المه بحروفههذا آ

ر   : وآذا رواه األصمعي بلفظ. على أنه جواب مجزوم. وقد رواه غير سيبويه بكسر العين من ينفع درك الخي متى ما ي
ه، أي      : يقول: ينفع، وقال ه ولين زران في نعمت ا ينبت الخي زران      : نميتم نماًء حسنًا آم إن الخي أخرة، ف تم ب تم نب وإن آن

  .انتهى. متى يدرك ينفع

الى      . أن الخير بمعنى الخيزرانوهذا يقتضي  ال تع ر، ق ال فكثي تعماله في الم : وهذا غير معهود بهذا المعنى، وأما اس
رًا، أي رك خي اًال: إن ت الى. م ال تع ر، أي: وق اء الخي ن دع ان م أم اإلنس ال: ال يس ب الم ن طل ر م وإن آانت . ال يفت

ة       متى يدرك الخيز بالزاي المعجمة لغة في الخيزران، فما: الرواية ا في آتب اللغ م أره ي ل وممن   .قاله صحيح، لكن
ى الشعراء   ر  : رواه آاألصمعي الجاحظ نقله عنه ابن عبد ربه، قال في آتابه العقد الفريد في باب ما غلط فيه عل وأآث

ر    أولوا غي ما أدرك على الشعراء له مجاز وتوجيه حسن، ولكن أصحاب اللغة ال ينصفونهم، وربما غلطوا عليهم، وت
ى              . هم التي ذهبوا إليهامعاني ى ال عل ى المعن ه في إعراب الشيء عل يبويه، واستشهد ببيت في آتاب ول س ك ق فمن ذل

 الوافر : اللفظ، وهو
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  فلسنا بالجبال وال الحديدا  معاوّي إننا بشر فأسجح
  

ه          الخفض، والشعر آل ه الشاعر ب ا قال يس، وإنم ر ل ى خب   .مخفوض  آذا رواه بالنصب، وزعم أن إعرابه بالعطف عل
  : ونظير هذا البيت ماذآره أيضًا في آتابه، واحتج به في باب النون الخفيفة

  حديثًا متى ما يأتك الخير ينفعا  نبتم نبات الخيزراني في الثرى
  

وض، وهو            ه مخف ى عدنان في شعر آل وهذا البيت للنجاشي، وقد ذآره عمرو بن بحر الجاحظ في فخر قحطان عل
  : قوله

  بني عامٍر عني وأبناء صعصع  عرضت فبلـغـنيا راآبا إما 
 ينفع حديثًا متى ما يأتك الخير  نبتم بنات الخيزرانة في الثـرى

  
  .انتهى آالم ابن عبد ربه

  
ذا   . وقد تقدم في الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة أن البيت األول من أبيات منصوبة القوافي وآذا يمكن أن يكون ه

  .وبة القوافي، وإن جاء من أبياٍت مجرورة القوافي، آما جاء في ذلك البيت آذلكالبيت من أبيات منص
  

د يجيء في شعرين لشاعرين في أحدهما                  إن البيت الواحد ق اب، ف ذا الكت ا في مواضع من ه ولهما نظائر أوردناه
  .وفمجرور، وفي اآلخر مرفوع أو منصوب، آما تقدم في الشاهد الخامس بعد الخمسمائة من باب الظر

  
د ال          دم المساعدة، ق ا لقصورنا، ولع ة، ولكن ه حق المعرف وسيبويه إمام ثقة راوية، لم يورد في آتابه شيئًا إال ما يعرف

  .واهللا أعلم بحقائق األمور. نطلع على بعض ذلك
  

ا اهللا شرفاً      : إما عرضت، أي: وقوله ة زاده مرخم صعصعة للضرورة ،    : وصعصع . إن أتيت العروض، وهي مك
  .هو ابنه، وإنما فصله عن ابنائه لشهرة من سواه من أوالده باألبناءوعامر 

  
  .األبناء ولد صعصعة ما خال عامرًا، وله ستة عشر ولدًا ذآرًا: قال ابن األعرابي

  
ي   : والمعنى. الخ، نبت نبتًا من باب قتل، واإلسم النبات...وقوله نبتم نبات  ا ينبت الخيزران تح   . نبتم آم زران بف والخي

وهو  . هو شجرة وليس من نبات أرض العرب، وإنما ينبت ببالد الهند: ء وضم الزاي، قال الصاغاني في العبابالخا
  .انتهى . وقد يقال لكل طرٍي من النبت ناعم خيزران. عروق ممتدة في األرض

  
ي  : وحديثًا. ولكونه عروقًا قال في الثرى اه . حال من الخيزران ال  : ومعن ب، يق دٍ   : القري ذا  هو حديث عه والحديث  . بك

ن، أي    : الحادث، يقال: والحديث أيضًا. ضد القديم: أيضًا م يك د أن ل . الطري : والحديث أيضاً  . وجد : حدث الشيء بع
  .وهذه المعاني آلها مناسبة

  
إن              : يقول ة وطراوة، ف زران بنعوم ا ينمي الخي تم آم د نمي رب، فق يكم عن ق ا حدثت ف لستم بأرباب نعمٍة قديمة، وإنم

  .وعلى هذه طريقة إرسال المثل. ما جاء نفع المال متى
  

  .هذا آالمه. حدث حديثًا: حديثًا منصوب بفعل محذوف، تقديره: وقال العيني
  

  .وتقدمت ترجمة النجاشي في الشاهد الخامس والسبعين بعد الثمانمائة 
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السابع واألربعون بعد التسعمائة

  الكامل : وهو من شواهد س
  أبدًا وقتل بني قتيبة شافي  نثقفن منهم فليس بآيٍبمن 

  
  .على أنه ربما دخلت النون في الشرط بال تقدم ما الزائدة

  
  .إنه ضرورة: وآذا قال ابن عصفور في آتاب الضرائر. وتقدم قبله أن هذا التوآيد عند سيبويه ضرورة

  
دة الشاهد في إدخال النون على فعل الشرط، وليس من : قال األعلم . مواضعها، إال أن يوصل حرف الشرط بما المؤآ

فاء النفوس    : يقول تلهم من ش ال    . من ظفرنا به من آل قتيبة بن مسلم، فليس بآيب إلى أهله، لما في ق ه وانتق يصف قتل
  .انتهى. دولته، وإظهار الشماتة به

  
  .وليس قتيبة ما ذآره، ولو اطلع على الشعر ما قاله

  
اب           والبيت أحد أبياٍت ثالثة  اني في آت ران المرزب ن عم د اب د اهللا محم و عب ا أب لبنت مرة بن عاهان الحارثي، ورواه

ال  : أشعار النساء قال ز، ق ال     : آتب إلي أحمد بن عبد العزي بة، ق ن ش ا عمر ب ي       : أخبرن ان أب ن عاه رة ب قالت بنت م
  الكامل : الحصين، لما قتلته باهلة

  غضٌة وتقافيب: داء الضرائر  إنا وباهلة بن أعصر بينـنـا
 أبدًا وقتل بني قتيبة شافـي  من نثقفن منهم فليس بـآيب
 الطائٍش رعٍش وال وقـاف  ذهبت قتيبة في اللقاء بفارٍس

  
ال : حدثنا التوزي، قال: حدثنا العنزي، قال: وحدثني أحمد بن محمد الجوهري، قال ان المنتشر   : حدثنا أبو عبيدة، ق آ

 البسيط : من، فقتل مرة بن عاهان الحارثي، فقالت نائحتهبن وهب الباهلي يغاور أهل الي
  لو آان قاتله من غير من آانا  يا عين بكي لمرة بن عاهانـا
 بـهـالنـا لكن قاتله بهل بن  لو آان قاتله قومًا ذوي حسٍب

  .انتهى. ماهجوا بمثله، ألنها صغرت بهم، وإنما أرادت باهلة: قال أبو عبيدة

  .أبو محمد األعرابي في فرحة األديب وآذا رواها األسود

ن سعد                : قوله ة هي بنت صعب ب ى أعصر، ألن باهل م إل ا، ث ة المنسوبة إليه ة القبيل د بباهل إنا وباهلة بن أعصر أري
  .العشيرة من مذحج، تزوجها مالك بن اعصر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر، فولدت باهلة من مالك سعد مناة

  .عن بن مالك بن أعصر، فولدت باهلة من معن أودًا، وجئاوةثم تزوجها ابن زوجها م

شيبان، وزيد، ووائل، والحارث، وحرب، ووهيبة وعمرو، وأمهم أرنب  : وآان لمعن بن مالك أوالد من غيرها، وهم
يهم    . وقتيبة، وقعنب، وأمهما سودة بنت عمرو بن تميم. بنت شمخ بن فزارة . فحضنت باهلة هؤالء التسعة فغلبت عل

  .نتسبوا إليهافا

وما ذآره األعلم باهلي أيضًا، وهو   . فقتيبة في هذا الشعر هو ابن زوج باهلة، وهو قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر
ن            ن قضاعي ب ن آعب ب ر ب يد الخب ن أس د ب ن خال من ولد وائل، فإنه قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة ب

  .هالل بن سالمة بن ثعلبة بن وائل

  .ولكن حصل لألعلم اشتباه من تشارك االسمين. ا بينهمافانظر م
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ن وهب    وآان قتيبة بن مسلم أمير خراسان لعبد الملك بن مروان، والمنتشر بن وهب آان من ولد وائل أيضًا، فإنه اب
  .بن عجالن بن سيلمة بن آراثة بن هالل المذآور

ن م        ي، هو وأوفى ب أبط شراً       وآان المنتشر ممن آان يعدو أشد من عدو الظب لكة، وت ن الس ازني، وسليك ب . طر الم
  .والشنفري

وباآلخرة قتله بنو الحارث بن آعب، آما تقدم في ترجمته في الشاهد   . يغير عليهم: آان يغاور أهل اليمن، أي: وقوله
  .السابع والعشرين من أول الكتاب

عبد الملك بن قريب، بالتصغير، : ، واسمهوهو من ولد قتيبة بن معن. واألصمعي العالم الراوية المشهور باهلي أيضًا
  .ابن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة

ا ألن   : وآان األصمعي، يقول رأ منه لست من باهلة، ألن أم قتيبة بن معن تميمية، ولكن حضنته فغلبت عليه، وإنما تب
  .باهلة قبيلة مذمومة في العرب

ا : وضرة المرأة. بيننا داء الضرير جمع ضرة بالفتح: ولهوق ر،        . امرأة زوجه ه نظي اد يوجد ل ادر ال يك ذا الجمع ن وه
ة   ة ال فعل ا        . فإن فعائل يكون جمع فعلي اغض والتضارب، وهو معروف، فيكون قوله بغضه  : وداء الضرير هو التب

  .محذوفوبغضه إما بدل من داء، أو خبر لمبتدأ . وتقافي تفسيرًا للداء

د    اء بالم ر، والبغض ة بالكس بغض : والبغض دة ال افي. ش اه     : والتق ربت قف ًا، إذا ض ه قفي ه أقفي ن قفيت ل م   .تفاع
ذا  . هي المضاربة بالسيوف على الرؤوس: المناقفة: قال الليث. نقاف بكسر النون، وهو مصدر ناقفه: وروي وعلى ه

  .يكون بغضة بالجر بدًال من الضرائر 

ه : ثقفت الرجل في الحرب : إلخ، بنون المتكلم مع الغير، يقال.... منهم من نثقفن : وقولها ه . أدرآت ه  : وثفقت . ظفرت ب
  .والكل من باب تعب. فهمته بسرعة: وثقفت الحديث. أخذته: وثقفته

ه، وال ندعه       : اسم منه، أي: واإلياب. رجع: راجع، من آب من سفره، يؤوب أوبًا: وآئب ة، نقتل ه من باهل ر ب من نظف
يس بآئب  : فمن مبتدأ، وجملة الشرط والجزاء. ع إلى أهله سالمًايرج يس ضمير      : خبره، وجملة ل هو الجزاء، واسم ل

  .من، والباء زائدة في خبرها

  .من تثقفن منا بالمثناة الفوقية للتأنيث، فيكون فاعله ضمير باهلة: وروي

يس بوائ   : وروى أبو محمد األعرابي في فرحة األديب ا فل ل . لمن يثقفوا من ل وأًال، إذا    : والوائ الملتجىء، من وأل يئ
  .وال تناسب هاتين الروايتان ما بعدهما وال المقام. الملجأ: والمؤل. لجأ

ر : والطائش. ذهبت قتيبة في اللقاء، هو الحرب: وقولها رعش . المتحي اف . المرتعش من الخوف   : وال ذي ال  : والوق ال
أحد : ن بن أبي ربيعة بن خيثمة بن ربيعة بن آعب بن الحارث بن آعبومرة بن عاهان بن الشيطا .يبارز العدو جبنًا

  .وهو جاهلي قديم. وآان عاهان شريفًا عظيمًا بينهم، ويقال له هاعان أيضًا. قبائل اليمن

  .واهللا أعلم. والعيني لم يأت في شرح هذا البيت بشيء

 الطويل : وأنشد بعده

  ومن عضٍة ما ينبتن شكيرها
  .ي االختيار بقلة تأآيد الفعل المستقبل في غير الشرط، إذا آان في أوله ما الزائدةعلى أنه يجوز ف
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  .وإنما آان ذلك لمكان ما. بجهٍد ما تبلغن، وأشباهه: ومن مواضعها أفعال غير الواجب، التي في قولك: قال سيبويه

  
  : وتصديق ذلك قولهم في مثل

  ومن عضٍة ما ينبتن شكيرها
  

  .انتهى. فما ها هنا بمنزلتها في الجزاء. ؟بعين ماأرينك : لٍم ما تختننه، وقالوابأ: وغفي مثل آخر
  

  .وقد تقدم الكالم عليه في الشاهد الحادي والخمسين بعد المائتين
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن واألربعون بعد التسعمائة

  المديد : وهو من شواهد س
  ترفعن ثوبي شماالت  ربما أوفيت في علـٍم

  
  .على أن توآيد ترفع بالنون الخفيفة ضرورة، وإنما حسن التوآيد زيادة ما في رب، ووقوع ترفع في حيز ربما

  
  .انتهى. ربما تقولن ذاك، وأآثر ما تقولن ذاك: وزعم يونس أنهم يقولون: قال سيبويه بعد إنشاد البيت للضرورة

  
جذيمة األبرش الملك آان شاعرًا، : في المؤتلف والمختلفوالبيت من ابيات لملك الحيرة جذيمة األبرش، قال اآلمدي 

ة األبرش      ال لجذيم ان يق نة، وآ ان    : وآان أبوه مالك بن فهم ملكًا على العرب بالعراق عشرين س رٍص آ الوضاح، لب
  المديد : وآان ينزل األنبار، وهو القائل. وملك بعد أبيه ستين سنة. به

  ترفعن ثوبي شماالت  ربما أوفيت في علـم
  

ال              ا ق ز ربم ع في حي وع ترف ا في رب ووق ادة م د زي ا حسن التوآي على أن توآيد ترفع بالنون الخفيفة ضرورة وإنم
  .بعد إنشاء البيت للضرورة وزعم يونس أنهم يقولون ربما تقولن ذاك وأآثر ما تقولن ذاك انتهى: سيبويه

  
ان شاعرًا        والبيت من أبيات الملك الحيرة جذيمة األبرش قال اآلحدي في ا ك آ ة األبرش المل لمؤلف والمختلف جذيم

ه           ان ب ة األبرش الوضاح لبرص آ ال لجذيم ان يق وآان أبوه مالك بن فهم ملكًا على العرب بالعراق عشرين سنة وآ
  .وملل بعد أبيه ستين سنة وآان ينزل األبغار وهو القائل المديد

  ترفعن ثوبي شماالت  ربما أوفيت في علـٍم
 في باليا عورٍة باتوا  آالـئهـم في فتٍو أنا

 وأناٌس بعدنا ماتـوا  ثم أبنا غانمين مـعـًا
 نحن أدلجنا وهم باتوا  ليت شعري ما أماتهم

  .انتهى. ولجذيمة في آتاب األزد أشعار. في أبياٍت

ك إ    م يكل ذل ٍد،   يصف سرية أسرى بها، أو انقطاعًا عرض له من جيشه في بعض مغازيه، فكان ربيئة لهم، ول ى أح ل
  .أخذًا بالحزم والثقة

ه     . وصف أنه يحفظ أصحابه في رأس جبل إذا خافوا من عدو، فيكون طليعًة لهم: قال األعلم ذا، ألن والعرب تفخر به
  .الجبل: والعلم. دال على شهامة النفس، وحدة النظر
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ة    وجعل. جمع الشمال من الرياح، وخصها ألنها تهب بشدٍة في أآثر أحوالها: والشماالت ه إلشراف المرقب ها ترفع ثوب
  .التي يربأ فيها ألصحابه، انتهى آالمه

م، وأصعد     : وإنما المعنى. وليس في أبياته ما يدل على أن أصحابه في رأس جبل يخافون عدوًا، وهذا ذم ا أنظر له أن
  .وأنظر من يأتيهم. على موضٍع عال أرقبهم

وب        ترفع ثوبه، : ألنها تهب بشدة يكفي عنه قوله: وقوله ى ث ا الصبا، إذا هبت عل و أنه ريح ول إلشراف المرقبة، إذ ال
  .وفي األول نظر. آذا قال ابن المستوفي. من مكان عال رفعته

أشرفت عليه، ففي بمعنى على، ويجوز أن تكون بمعناها على تقدير أوفيت على مكان عال في  : وأوفيت على الشيء
  .جبل

ا أوفيت     : قال ابن يسعون. لأوفيت رأس الجب: يقال: وقال ابن األعرابي ديره ربم فعلى هذا في البيت حذف مفعول تق
  .مرقبة أو شرفًا في رأس علم

ة القطب        . الجبل: والعلم بفتحتين ي تهب من ناحي ريح الت ة، وهي ال ا لغات  . والشمال، بالفتح ويجوز الكسر بقل : وفيه
ه، وش       د يشدد الم ر، وق الهمز آجعف ه، وشيمل آصيقل، وشومل      شمل بسكون الميم وفتحها، وشمأل ب وب من أمل مقل

أمير     ى شمائل أيضًا          . آجوهر، وشمول آصبور، وشميل آ ه أنشده الجوهري، ويجمع عل وجمع األول شماالت وب
يما   . إلخ، إشارة إلى أن قميصه ال يلصق بجلده لخصمه... ترفعن : وفي قوله. بخالف القياس دهم، ال س وهذا مدح عن

  .من آان مثله من أهل النعمة

ذ محذوف، أي  ... وجملة ترفعن : قال ابن المال ه : إلخ، حال من تاء أوفيت، أو صفة لعلم، والعائ ي   . في واقتصر العين
  .على األخير

ة     : وفي األول نظر، فإنهم قالوا ط من أعرب جمل " سيهدين  " يجب تجرد الجملة الحالية من علم االستقبال، ولهذا غل
  ".ى ربي سيهدين إني ذاهٌب إل: " حاًال من قوله تعالى

وليس في موضع حال، ألن    . ترفعن آالم منقطع مما قبله، آأنه استأنف الحديث: قال شارح أبيات اإليضاح للفارسي
  .انتهى. هذه النون ال تدخل على الحال

ال    ا ق د رب إذا آفت بم وع الماضي بع ى وق ي اإليضاح عل ه الفارسي ف ا : واستشهد ب ار عم ورٌب موضوعة لإلخب
  .موضع التكثير به أولى من التقليل، ألنه المناسب للمدح مضى، وهذا

  .إنه مسوق لالفتخار، وال يناسبه التقليل: وآذا قال ابن هشام في المغني

ى أن    : قال شارح أبيات اإليضاح ه إل اج مثل يحتمل بقاء هنا رب على معناها من التقليل، ألن جذيمة ملك جليل ال يحت
  .أ على الملوك خالف العادة، فيفخرون بما ظهر منهم عند ذلك من الصبر والجالدةيبتذل في الطالئع، لكنه قد يطر

ه إال بشق       ال ال يوصل إلي ز المن وأورد على ابن هشام بأن االفتخاربالقليل قد يقع ال من حيث قلته، بل من آونه عزي
  .األنفس، فالظفر به مع هذه الحالة يناسب االفتخار

ة          وأجيب بأنه لم يدع عدم مناسبة ر جه د يناسبه بغي ل ق ان القلي القليل، بل التقليل، وهو غير مناسب لالفتخار، وإن آ
  .قلته

  .ترفع األثواب شماالت: ترفع أثوابي شماالت، ورواه أيضًا: وورى صاحب األغاني البيت آذا
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ول،   جمع فتى، وهو السخي الكريم، والشاب أيض: في فتًو أنا آالئهم، في متعلقة بأوفيت، وفتو: وقوله ى فع ًا، جمع عل
ت   ة بأوفي ع، متعلق ى م ي بمعن الئهم. وف ين، أي  : وآ وز بفتحت ؤه، مهم اله اهللا يكل ن آ ل م م فاع ه: اس ه وحرس   .حفظ

ة . جمع بلية: والباليا اتوا        : والعورة بفتح العين المهمل ه في ثغر أو حرب، وب ٍل يتخوف من ماضي يبيت   : موضع خل
ار       اخ: أشهرهما: وله معنيان. مبيتًا ومباتًا ا اختص لفعل في ظل بالنه ل، آم إذا قلت  . تصاص ذلك الفعل باللي ات  : ف ب

  .فعله بالليل، وال يكون إال مع سهر الليل: يفعل آذا، فمعناه

: صار، سواء آان بليل أو نهار، وعليه قوله صلى اهللا عليه وسلم : بات بموضع آذا، أي: بمعنى صار، يقال: والثاني
 : وروى صاحب األغاني هذا البيت آذا. والمعنيان هنا محتمالن".  فإنه ال يدري أين باتت يده" 

  هم لدى العورات صمات  في شباٍب أنـا رائبـهـم
  

ئ أتهم، أي  : وراب ًا وارتب الهمزة ربئ وم ب أت الق ن رب ل م م فاع وق شرف : اس ة ف م طليع ت له ك إذا آن تهم، وذل . رقب
ة  ل وفعلي ى وزن فعي ة عل يء والربيئ ة: والرب أ وا. الطليع ذلك المرب ة، وآ ى مفعل أة عل ة: لمرب دم . المرقب ورة تق والع

  .جمع صامت، وصمتهم للحراسة: وصمات. شرحها
  

  : وروى الجوهري
  من آالل غزوٍة ماتوا  في فتًو أنا رابـئهـم

  
وً : والغزوة، بمعجمتين، وجملة ماتوا. وهو مضاف إلى غزوة. التعب: والكالل، بالفتح ال . صفة ثانية لفت : موتوأردا ب

  .مقاساة األهوال والشدائد
  

  : ورواه صاحب األغاني آذا. من آب يؤوب، إذا رجع: ثم أبنا غانمين: وقوله
  من أناٍس قبلنا ماتوا  ثم أبنا غانمين وآـم

  
وروى صاحب األغاني المصراع األول    . أدلج إدالجًا، إذا سار الليل آله، وباتوا بالموحدة : نحن أدلجنا، يقال: وقوله
  .آذا

  ليت شعري ما أطاف بهم
  

  : وروى غيره
  ليت شعري ما أصابهم

ين   ان والتبي ن السائب       : وجذيمة األبرش، بفتح الجيم وآسر الذال المعجمة، قال الجاحظ في البي د ب ن محم ام ب عن هش
ذا ال  ال،  الكلبي، أن جذيمة الوضاح هو األبرش التنوخي األزدي، وهو آخر ملوك قضاعة بالحيرة، وهو أول من ح نع

  .واتخذ المنجنيق، وضعه على الحصون، وأول من أدلج من الملوك، وأول من رفع له الشمع

ه  . وآان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيًا، وأبعدهم مغارًا، وأشدهم نكاية، وأظهرهم حزمًا وهو أول من استجمع ل
رص، وآانت      ه ب ان ب ه،      الملك بأرض العراق، وضم إليه العرب، وغزا بالجيوش، وآ ى عن أن تسميه ب العرب تكن

ه    ل ل ه فقي ة األبرش    : وتنسبه إليه إعظمًا ل ة الوضاح، وجذيم ة،         .جذيم ار، وبق رة واألنب ين الحي ا ب ة فيم وآانت منازل
ًا في        مًا وجديس ان غزا طس ود، وآ وهيت وناحيتها، وعين التمر، وأطراف البر، وتجبى إليه األموال، وتفد عليه الوف

وله، وجو هي اليمامة، فوافق خيول حسان بن أسعد أبي آرب قد أغارت على طسم وجديس، منازلهما من جو وما ح
  .انتهى. فانكفأ جذيمة راجعًا

  .وتقدم ذآر مقتله في الشاهد الرابع والثالثين بعد الخمسمائة 

 وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع واألربعون بعد التسعمائة

  الرجز : وهو من شواهد س
  شيخًا على آرسيه معمما  يعلما يحسبه الجاهل ما لم

  
  .وأنشد هذا الشعر . على أن نون التوآيد تدخل بعد لم تشبيهًا لها بال النهي عند سيبويه

  
  .وتقدم نقل آالمه قبل أربعة أبيات، وأنه عند ضرورة، وأصله ما لم يعلمن، فقلبت النون ألفًا للوقف

  
النون الخفيفة ليست مخففة من الثقيلة أنها تتغير في الوقف، ويقف  يدل على أن : قال ابن األنباري في مسائل الخالف

أجمع القراء على أن " ليسجنن وليكونًا من الصاغرين : " ، وقال تعالى"لنسفعًا بالناصية : " عليها باأللف، قال تعالى
  .الوقف فيهما بألف ال غير

  
  : وقال الشاعر

  يحسبه الجاهل ما لم يعلما
  

ا  : ها هنا بالنون لمكان قوله وال يجوز أن يكون معمما باأللف، ألن النون ال تكون وصًال مع األلف في لغة من يجعله
  .وصًال، وال رويًا مع الميم إال في اإلآفاء، وهو عيب في قوافي الشعر

  
ى   ة بعض    ولو جاز أن تقع رويًا معها لما جاز ها هنا، ألن النون مقيدة والميم مطلقة، فإن أتي بتنوين اإلطالق عل لغ

ول   : العرب فقال ٍن، جاز أن يق رق            : معمم ًا، وال ف اء تنوين واو والي ان األلف وال ة مك ون في القافي م يجعل ن، ألنه يعلم
ه   د أصابن،    : عندهم في ذلك بين أن تكون هذه األحرف أصلية أو منقلبة أو زائدة، في اسم أو فعل آقول ابن، ولق والعت

  .انتهى. ونحو ذلك
  

  الرجز : ة مرجزة، أوردها األسود أبو محمد األعرابي في ضالة األديب، وهيوهذا الشعر من قصيد
 ولم تعجم عرفطًا معـجـمـا  عبسيٌة لم تـرع قـفـًا أدرمـا

 بين أآف الحالبـين آـلـمـا  آأن صوت شخبها إذا هـمـى
 سحيف أفعى في خشًي أعشما  شدا عليهن البنان المحـكـمـا
  مثنى الوطاب والوطاب الزمما  وقد حلبن حيث آانـت قـيمـا
 يحسبه الجاهل مالم يعـلـمـا  وقمعًا يكسى ثماًال قشـعـمـا
 لو أنه أبـان أو تـكـلـمـا  شيخًا على آرسيه معـعـمـا
 أتعبن ذا ضبعـية مـلـومـا  لكان إياه ولـكـن أعـجـمـا
 عذبه اللـه بـهـا وأغـرمـا  عند آراٍم لم يكـن مـكـرمـا

 قد سالم الحيات منه القـدمـا  حتى عسا واعـرنـزمـاوليدًا 
 وذات قرنين ضروسًا ضرزما  األفعوان والشجاع الشجعـمـا

 حتى غدون وغدا مسـلـمـا  يبتن عند عـقـبـيه جـثـمـا
 والتكـلـمـا يعرفن منه الرز  يتبع منها الدلحـات الـرومـا

  .ولم ترع، من الرعي. بسية، منسوبة إلى عبس، أبو قبيلةهذه اإلبل عبسية، أو لنا إبل ع: عبسة، أي: قوله

  . لم ترع: ظرف لقوله: وقفًا. ما ارتفع من األرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبًال: والقف، بضم القاف والتشديد الفاء

  .الذي ال نبات فيه: وقال العيني. واألورم، في القاموس، هو المستوي
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م  لم تعجم بالتشديد، من عجمت : وقوله العود أعجمه بالضم عجمًا، إذا عضضته لتعرف صالبته من خوره، والمراد ل
  .شجر من أشجار البادية: والعرفط آقنفذ. المعضض: والمعجم. تمضغ

ه       : قال أبو حنيفة الدينوري في آتاب ألنبات ذهب في السماء، ول ى األرض ال ي العرفط من العضاه، وهو مفترش عل
اقّلى،              ورقة عريضة، وشوآة حجناء، وهو ه الب ة آأن ه غلف ية، ويخرج في برم ه األرش اؤه، ويصنع من ا يلتحى لح م

نم  ل والغ ه اإلب ا   . تأآل ى تتنحى عنه ها، حت ه وأنفاس ح راعيت ث ري ذلك يخب ريح، وب ث ال و خبي ث  . وه ن أخب و م وه
  .انتهى. المراعي

  .انتهى. لجبالشجرة قصبيرة متدانية األغصان، ذات شوك آثير، تنبت في ا: العرفط: وقال األزهري

  .آأن صوت شخبها وصف حلب الناقة، وشبه صوت درتها بصوت أفاٍع في خشي: وقوله

مصدر شخب اللبن يشخب بفتحهما، ويشخب بالضم، إذا خرج من    : والشخب، بفتح الشين، وسكون الخاء المعجمتين
ة     ... شدا عليهن : وقوله .وهمى يهمي، إذا سال. صوت الدرة: الضرع، واألشخوب بالضم خ، شدا، بالشين المعجم إل

ال     يهن لألآف، يق دا شعرًا   : والدال المهملة، بمعنى غنى، وفاعله الشخب، والبنان مفعوله بتقدير الالم، وضمير عل ش
  .أو غناًء، إذا غنى به، أو ترنم به

ال الصوت، جعله لألفعى، وأصله صوت الشخب، ق    : والسحيف بمهملتين، آأمير. سحيف أفعى هو خبر آأن: وقوله
  .صوت الشخب: السحيف: الصغاني

  .ناقة أسحوف األحاليل، إذا آانت آثيرة اللبن، آأنه يسمع لصوت شخبها سحفة، وهي سحيفها: : وقال أبو مالك

 الرجز : وأنشد األصمعي

  أفعى وأفعى طافيًا بنشفه  حسبت أن شخبها وسحفه
  

. صوتها، إذا طحنت  : عت حفيف الرحى وسحيفها أي   سم: الحجارة المحرقة من حجارة الحرة، ويقال أيضًا: والنشفة
  .انتهى

  
  .الشي اليابس: بالخاء المعجمة والمهملة آأمير: الحية، والخشي: واألفعى

  
ال  : وأألعشم، بإهمال العين، وإعجام الشين ؟يابس النبت : الخشي بالمعجمتين: وفي القاموس اليابس من الحماض، يق
  .الشجر اليابس، وآل شجرة يابسها أآثر من رطبها: شماألع: وفي القاموس. العيشوم أيضًا

  
  : وروي بدله

  صوت األفاعي في خشٍي أخشما
  

  .الذي ابيض بعد خضرته: واألخشم واألشخم
  

  الرجز : ومثل قول اآلخر
  آشيش أفعًى أجمعت لعض  آأن صوت شخبها المرفض
   فهي تحك بعضها ببعض

  
ه . عزمت : المتفرق لكثرته، وأجمعت : والمرفض. بأن تثب للعضشبه صوت شخبها بكشيش األفعى إذا همت  : وقول

  .قوم: جمع قائمة، والقياس: قيما
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ررة،     . ملء مثنى الوطاب : هو مفعول حلبن، على حذف مضاف، أي: مثنى الوطاب: وقوله ى المك ا بمعن والمثنى هن
  .يعيد معروفه مرتين أو ثالثًا: مثنى األيادي، أي: آما في قولهم

  
ال أب  دةق ادي : و عبي ى األي تريها    : مثن ان الرجل الجواد يش ي الميسر، فك ي آانت تفضل من الجزور ف األنصباء الت

  .فيطعمها الفقراء
  

  .جمع وطب، وهو سقاء اللبن خاصة: والوطاب . هي أن يأخذ القسم مرة بعد مرة: وقال أبو عمرو
  

زاء وتشديد   : والزمم. اب، وفي القليل أوطبهو جلد الجذع فما فوقه، وجمعه في الكثير أوط: قال ابن السكيت بضم ال
  .مألها: زم القربة: قال صاحب القاموس. جمع زامٍّ، من زم: الميم

  
قاء ونحوه، ويصب      : إلخ، بكسر القاف وفتح الميم... وقصعًا يكسى : وقمعا، وروي بدله: وقوله م الس آلة تجعل في ف

  .سه القمعوضعت في رأ: فيها اللبن ونحوه، وقمعت الرطب، أي
  

اب  ة    : والثمال، بضم المثلثة، قال صاحب العب ة ثمال وادره     . هي الرغوة، والقطع د في ن و زي ال أب آل شيء يكون    : ق
  .ضخمًا فهو قشعم

  
  الرجز : وأنشد

  وقصعًا تكسى ثماًال قشعما

  .ولم أر القشعم بهذا المعنى إال فيها. انتهى. الرغوة: والثمال

ه محذوف، وهو ضمير       . مصدرية ظرفية: وما. اليحسب الثم: يحسبه، أي: وقوله ى يعرف، ومفعول ويعلم هنا بمعن
ى      . الثمال، وشيخًا هو المفعول الثاني ليحسبه، وما بعده صفتان له م جالس عل شبه الرغوة التي تعلو القمع بشيخ معم

  .وهذا تشبيٌه ظريف جيد. آرسي

النبات وعاله، فجعله آشيخ مزمل في ثيابه، معصب وصف جبًال قد عمه الخصب، وحفه : ولم يصب األعلم في قوله
اس    تكثار من الن ذه        . بعمامته، وخص الشيخ لوقارته في مجلسه، وحاجته إلى االس ى ه م يقف عل ه ل ه، وآان ذا آالم ه

  .األبيات

. ضمير جاء بالبيان، وهو اإلفصاح عما في ال : لو أن ذلك الثمال الذي يشبه الشيخ، وأبان أي: لو أنه أبان، أي: ووقله
  .لكان الثمال ذلك الشيخ: لكان إياه، أي: وقوله

الم أصالً  : واألعجم  ى الك در عل ان من العرب،   : واألعجم أيضاً . من ال يق ه، وإن آ ين آالم ذي ال يفصح، وال يب ال
  .الذي في لسانه عجمة، وإن أفصح بالعجمية، والمراد هنا األول: واألعجم أيضًا

بن ذا ضبعية، أي  : وقوله ًا ذا ضبعيٍة، أي    أتعب : أتع ل راعي ذه اإلب تح الضاد        : ت ه ى الضبع بف وة ضبعية نسبة إل ذا ق
  .الذي يالم لومًا آثيرًا، لسوء ما يأتي: والملوم. المعجمة وسكون الموحدة، وهو العضد

  .عبد آرام، بالموحدة: عند آرام، بالنون، وروي أيضًا: وقوله

جعلة اهللا ذا غرام، : وأغرم من أغرمه اهللا، أي. لجملة خبرية أو دعائيةبخدمة هذه اإلبل، وا: عذبه اهللا بها، أي: وقوله
  .الشر الدائم: والغرام. فهو مغرم

ا الشيء يعسو عسوًا، أي     ... وليدًا : وقوله بس  : إلخ، هو مصغر وليد، آأمير، صغرة تحقيرًا له، وعسا هنا من عس ي
  .وصلب
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زم . غلظت من العمل: عست يده تعسو: قال األخفش ون وزاي، أي     واعرن دها ن ين بع راء المهملت العين وال اجتمع  : ، ب
ا   : إلخ، أنشده سيبويه إلى قوله... قد سالم الحيات : وقوله .وأشتد وان وم ضموزًا ضرزمًا برفع الحيات، ونصب األفع

ى   فإنما نصب األفعوان والشجاع، ألنه قد علم أن القدم ها هنا مسالمة، آما أنها مسالمة، فحمل : بعده، وقال الكالم عل
  .انتهى. أنها مسالمة

  .وسالمت القدم األفعوان والشجاع، فالمسالمة واقعة منهما: فيكون األفعوان، وما بعده منصوبًا بإضمار فعل، آأنه قال

آان القياس رفع األفعوان وما بعده على البدل من الحيات، : قال ابن السيد في أبيات المعاني، وفي شرح أبيات الجمل
على فعل مضمر يدل عليه سالم، ألن المسالمة إنما تكون من اثنين فصاعدًا، فلما اضطر إلى النصب حمل  لكنه جمله

  .الكالم على المعنى

راء  ال الف رورة         : وق ه للض ذف نون ى فح و مثن دمان، وه ل الق ا، والفاع ول به ب مفع ات بالنص ى. الحي   .انته
ي  ى الفاعل    : وقال ابن هشام في آخر المغن ات هو عل بس        نصب الحي د أمن الل د ينصب الفاعل عن ه ق ة، فإن ول . ي : وأق

اقهم والسالسل يسحبون    : " الفراء إنما رواه آسيبويه، قال في تفسير قوله تعالى ع األغالل   "إذ األغالل في أعن ، ترف
  .يسحبون سالسلهم في جهنم: والسالسل، ولو نصبت السالسل تريد

هم في السالسل يسحبون، فاليجوز خفض السالسل والخافض    و: وذآر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال
  .مضمر، ولكن لو أن متوهمًا

ه     : قال ذهب، ومثل ذا الم ى ه إنما المعنى إذ أعناقهم في األغالل وفي السالسل يسحبون، جاز الخفض في السالسل عل
 : مما رد إلى المعنى قول الشاعر

  إلخ... ..........األفعوان   قد سالم الحيات منه القدمـا
  

ى نصب           اج إل ا أجت المتها، فلم ات وس ه الحي المت رجل د س فنصب الشجاع، والحيات قبل ذلك مرفوعة، ألن المعنى ق
  .انتهى آالمه. القافية جعل الفعل من القدم واقعًا على الحيات

  
  . أعلمواهللا. وعزا ابن جني في الخصائص رواية نصب الحيات إلى الكوفيين، ونسبها بعضهم إلى البغداديين

  
ال  ه      : وقد رجحه اللخمي في شرح أبيات الجمل، ق دم فاعل ات، فتكون الق دوى بنصب الحي دمان، فحذف   . وي وأراد الق

  : النون ضرورة، ومما يدل على أن القدمين قد حذف نونه للضرورة قوله بعد هذا
 مسلمـا ثم اغتدين واغتدى  هممن في رجليه حتى هوما

  
ل   : فقوله ه دلي ة    هممن في رجلي دما تثني ى الق ه . عل دين   : وقول م اغت الم بعضاً       ... ث د س ى أن بعضها، ق ل عل خ، دلي   .إل
ى هممن       : ووقله لم، ومعن و مس دماه فه ه إذا سلمت ق بن : واغتدى إخبار عن صاحب القدمين ال عن القدم، ألن ذا  . دب ه
  .آالمه

  
اعي  : واألفعوان، بالضم ات   : والشجاع . الذآر من األف ذآر من الحي ل  : موالشجع . ال ل مع عظم    : الجريء، وقي الطوي

  .جسم، والميم فيه زائدة
  

ة  : وقوله القرون المعروف   .وذات قرنين، هي األفعى القرناء، وضرب من األفاعي يكون له قرون من جلده، وليست آ
ي ال اللخم رنين: ق ل  : ذات ق مال، وقي ين وش ن عن يم ها م ي رأس ان ف ا لحمت ان، وهم ا قرن ة له رب: حي ي العق . يعن

  .فعول من الضرس، وهو العض الشديد باألضراس: وسوالضر
  

ه ان       : ووري بدل ا إنس إذا عرض له ا ف فر لخبثه ي ال تص ة الت ة المطرق ي الحي بور، وه المعجمتين، آص الضموز ب
  .الحية المسنة، وهوأخبث لها وأآثر لسمها: والضرزم، بكسر المعجمتين بينهما راء مهملة ساآنة. ساورته وثبًا
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ارب             . ة النهشهي الشديد: وقيل ات، والعق ى الحي أ عل ه يط ذآر ألن ى، ف دمين وصالبتهما لطول الحف ظ الق وصفه بغل
دى الرجال         لمات، واغت دين مس ات، فاغت دمان الحي المت الق فيقتلها، فقد سالمت قدميه فما تقدم أن تدخل تحتها، آما س

  .سالم القدمين
  

  .تبيت الحيات عند قدميه: يبتن عند عطفيه، أي: وقوله
  
  : روي بدلهو

 إلـخ..... ثم اغتـدين   هممن في رجليه ثم هوما

  .وهوم الرجل، إذا هز رأسه من النعاس. الدبيب، وقد هممت أهم بالكسر، هميمًا: الهميم: في الصحاح

ه  ا : ووقل ع منه ل  ... يتب ى ذآر اإلب خ، رجع إل ل . إل ا لإلب ح. وضمير منه ح  : ودل ة، من دل ع دالحة بالحاء المهمل جم
  .إذا مشى بحمله غير منبسط الخطو لثقله عليه الرجل،

زاي    . جمع رائمة، من رئمت الناقة ولدها رئمانًا، إذا أحبته: والروم ة وتشديد ال راء المهمل . الصوت : والرز، بكسر ال
  .سمعت رز الرعد وغيره: تقول: قال الجوهري

وهذا ال وجه . انتهى. ديد الراء، وهو العضالزر بفتح الزاي المعجمة وتش: وقد تحرفت هذه الكلمة على العيني، فقال
  .له هنا

 :وقد روى الحلواني في آتاب الشعراء المنسوبين إلى أمهاتهم األبيات األخيرة، من قوله

  عبد آرام لم يكن مكرما
  

ان             دها موحدتان خفيفت يم وبع ة، بضم الج ن جباي ى اب اظ، ونسب الشعر إل وهو  . إلى آخرها باختالٍف في بعض األلف
ق،    : قال. ر جاهلي لصشاع ن األعن وار ب وهو من بني سعد، ثم بني عوف بن سعد بن جباية، وهي أمه، واسمه المغ

  .انتهى. واسم األعنق حيدة بن آعب، وآان لصًا
  

  .ونسب ابن السيد واللخمي هذا الشعر إلى مساور العبسي، ونسبه بعضهم إلى العجاج
  

ات الغريب المص  ي شرح أبي يرافي ف ن الس ال اب ة  : نفق ا، والرواي ات منه ذه األبي ون ه به أن تك اج قصيدة يش للعج
  .انتهى. تختلف، وأبيات العجاج في صفة فحل من فحول اإلبل

  
  .هو ألبي حيان الفقعسي: قال ابن هشام: وقال العيني

  
  .قائله الدبيري: وقال السيرافي

  
  .انتهى. قائله عبد بني عبس: وقال الصاغاني

  
ارس، مخضرم إسالمي،    ومساور العبسسي هو مسا ور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي، شاعر شريف ف

يس مشهورًا في                  ان جده ق ه، وآ م يجتمع ب لم ول ه وس ي صلى اهللا علي يمن أدرك النب ذآره ابن حجر في اإلصابة، ف
  .الجاهلية، وهو صاحب حرب داحس والغبراء

  
ل         حدث: وروى األصمعي عن أبي عمرو بن العالء أنه قال د في حرب داحس قب ه ول د، أن ن هن ني من رأى مساور ب

  .اإلسالم بخمسين عامًا
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ان أعور      ك، وآ د المل دمين في اإلسالم،      . وذآره المرزباني في معجم الشعراء، وذآر له قصة مع عب وهو من المتق

  .انتهى ما ذآره ابن حجر. وهو وأبوه وجده أشراف شعراء فرسان
  

زارة              : اءوقال ابن قتيبة في آتاب الشعر ين ف يس هو صاحب الحرب ب و الصمعاء، وجده ق ه أب د آنيت ن هن مساور ب
  .وآان المساور يهاجي المرار الفقعسي، ويهجو بني أسد. وعبس، وهي حرب داحس والغبراء

  
 البسيط : قال

 وأن ربي ينجيني من النـار  ما سرني أن أمي من بني أسٍد
 دينـار ألف وأن لي آل يوٍم  وأنهم زوجوني من بناتـهـم

  
  البسيط : وقال المرار يجيبه

 وإنما أنـت دينـار بـن دينـار  لست إلى األم من عبٍس ومن أسٍد
 الـجـار فأم عبسكم من جارة  وإن تكن أنت من عبٍس وأمهـم

  
  الكامل : وفيه يقول الشاعر

 إن الشقي بكل حبٍل يخنق  شقيت بنو أسٍد بشعر مساوٍر
  

ر     لم ت: وقال له الحجاج د الكب ول الشعر بع ال  ؟ق إن            : ق ه الحاجة، ف ي ب ه الكأل، وتقضي ل اء، وأرعى ب ه الم أسقي ب
  .انتهى. آفيتني ذلك ترآته

  
  .وهو من المعمرين، ولم يذآره أبو حاتم السجستاني في المعمرين

  
  الوافر : ومن هجوه لبني أسد قوله

 لهم إلٌف وليس لكـم إالف  زعمتم أن إخوتكم قـريٌش
  وقد جاعت بنو أسٍد وخافوا  ومنوا جوعًا وخوفًاأولئك أ

  
ر ي جعف راءة أب ت األول لق هد بالبي ريش : " واستش ف ق ًا"إلل ألف إلف ف ي ن أل راءتين. ، م ع الق د جم ت ق   .والبي

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخمسون به التسعمائة

  الرجز 
 مرجًال ويلبس البـرودا  أريت إن جئت به أملودا
    وداأقائلن أحضري الشه

  
  .على أن نون التوآيد قد تلحق اسم الفاعل ضرورة، تشبيهًا له بالمضارع

  
ه ضربًا        : قال ابن جني في باب االستحسان من آتاب الخصائص ر مستحكمة، إال أن في ه ضعيفة غي االستحسان علت

  : من االتساع والتصرف، ومن ذلك
  أربت إن جئت به أملودا إلخ

  
ة، وال عن استمرار             فألحق نون التوآيد اسم ال  وة عل ذا إذن استحسان ال عن ق ه بالفعل المضارع، فه بيهًا ل فاعل تش

  .عادة
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ول راك ال تق ه  : أال ت ى أن به إل ه، وتنس ذر ل معته، وتعت ه بحيث س ا تقول ال، إن ا رج نطلقن ي دون، وال أم ا زي ائمن ي أق
  .استحسان منهم على ضعٍف منه، واحتمال بالشبهة له، انتهى

  
  : وشبه بعض العرب اسم الفاعل بالفعل، فألحقه النون توآيدًا، فقال : ي سر الصناعةوقال أيضًا ف

  أريت إن جئت به أملودا
  

  .إلى آخر الشعر 
  
  .أتقولون: أقائلون، فأجراه مجرى: يريد

  
  الرجز : وقال اآلخر

 السيوفـا أشاهرن بعدنا  يا ليت شعري عنكم حنيفًا
  

  .انتهى
  

  : وقال رجل من هذيل: أقائلون، قال: ري في أشعار هذيل لرجل منهم بلفظوهذا من رجز أورده السك
 مرجًال ويلبس البـرودا  أرايت إن جاءت به أملودا

  
  .إن جاءت به ملكًا أملودًا أملس: أي

  وال ترى ماًال له معدودا
  
  .ال يعد ماله من جوده: أي

  فظلت في شًر من اللذ آيدا  أقائلون أعجلي الشـهـودا
   للذ تزبى صائدًا فصـيداآا

  
  .واللذ، يريد الذي. حفر زبية: تزبى زبية: فاصطيدا: ويروى

  
ول ا  : يق ال له ذه صفته أيق ًال ه رأة رج ذه الم دت ه ت إن ول ره   : أراي ن غي ه م أتي ب م ت ك ل ة إن ي البين ى ؟أقيم   .انته

 : وآذا اورده ابن دريد في أماليه بدون
  وال ترى ماًالله معدودا

  
  : أتى رجل من العرب أمًة فلما حبلت جحدها، فأنشأت تقول: رنا أبو عثمان التوزي عن أبي عبيدة، قالأخب: قال

  أرايت إن جاءت به إلى آخره

ع، وأصله  : وعلى رواية النون فقوله. وعلى هذا لم تلحق النون اسم الفاعل، فال ضرورة فيه ا   : أقائلن جم ائلون، آم أق
  .نيورد به الرواية، وصرح به ابن ج

د وصار ا أآ ه مضمومة، فلم ه أن تكون الم زم من واو : ويل ال، وحذفت ال والي األمث ع لت ون الجم ائلونن، حذفت ن أق
  .الجتماعها ساآنة مع نون التأآيد، وبقيت الضمة دليًال عليها

  .أقائل أنا، ألنه مقام الخطاب ال مقام التكلم: وال يجوز أن يكون أصله
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دماميني    ى ال رد عل ة، وفي شرح التسهيل        وبما نقلنا ي ه في الحاشية الهندي ول  : قول ل أن يق ه    : ولقائ لم أن في قول النس
لكنا هو : أقائلن توآيدًا، الحتمال أن يكون أصله أقائل إنا فحذفت الهمزة اعتباطًا، ثم أدغم التنوين في نون إنا على حد

  .انتهى. اهللا ربي آما قيل فيه

الى     : أنه تأآيد بجعل األصليمنع : وهو في هذا مسبوق بقول المراآشي ه تع ا في قول ا هو اهللا   : أقائل إنا، ففعل آم لكن
  .أقائلونا بألف بعد النون: ورد عليه بأنه لو آان آذلك لكان البيت. ربي

ال      ذا، فق ا وبه ا ذآرن دماميني بم ين    : وقد رد الشيخ خالد في التصريح على ال راض من وجه ه اعت ه  : أحدهما : وعلي أن
ذآورة،          يعتبر في المقيس أ ه م يس علي ة في المق ذلك، ألن األلف الثاني يس آ ا ل ن يكون على وزان المقيس عليه، وهن

  .وفي المقيس محذوفة

: أقائل إنا، على التكلم، أما إذا آان المعنى على الخطاب أي : أن هذا االحتمال، إنما يتمشى حيث آان المعنى: والثاني
  .انتهى .أأنت قائل، آما تعطيه السوابق واللواحق فال

  .انتهى. واعترض على هذا الشنواني بأن في إعطاء ما ذآر نظرًا لجواز أن المتكلم جرد من نفسه نفسًا خاطبها

  .وال يخفى أن ادعاء التجريد ال مساغ له هنا، آما يعلم مما نقلنا عن ابن دريد

م ال   أنه يعتبر في المقيس أن يكون على وزان: األول: واعترض على األول أيضًا بوجهين المقيس عليه في علة الحك
  .في غيرها

ن             : لكن نقول. سلمنا ما ذآره: الثاني ن عامر ؛ ألن اب ر اب راءة غي ة، في ق ه محذوف يس علي ة في المق إن األلف الثاني
ى وزان      . عامر قرأ بإثبات األلف وصًال ووقفًا، والباقون بحذفها وصًال وبإثباتها وقفًا يس عل ك في آون المق وآفى ذل

  .س عليهالمقي

  .انتهى 

ى                 اس عل ى تق ا حت ة أن ون بقي ى أن الن ل عل م يبقى دلي ة إذا حذفت ل ا أوًال، فألن األلف الثاني وفي آل منهما نظر، أم
  .غيرها في األدغام

ا     دل عليه ًا، و الخط ي ى    . وأما ثانيًا، فألن من قرأ بحذف األلف من لكنا وصًال ال يحذفها خط دماميني عل واو وقف ال
ه   رواية الشعر ل ذاك، وال قول م يق ائلن       : ، وعلى آالم سر الصناعة ل الم من أق م  . سمعت شيوخنا ينشدونه بضم ال ول

  .انتهى . أقف عليه مضبوطًا آذلك في آتاب معتمد

  .فأن ضم الالم من الزم جمعه بالواو والنون

ون المت     : ثم قوله ذه الن د إلحاق ه ه عن ذ     فإن ثبتت رواية الضم فيه علم أن العربي ال يبني ه، لكن يسأل حينئ م  : صلة ب ل
  .انتهى ؟أعرب مع قيام الشبه المقتضي للبناء 

  .يريد بالشبه شبه اسم الفاعل المتصلة به النون بفعل األمر، آما صرح به

  .وهذا السؤال واٍه جدًا ناشئ عن غفلة، فإن مشابهة االسم للفعل، إنما تقتضي منعه من الصرف، ال بناءه

  .ون في علتين من العلل التسع، ال في مطلق المشابهةوتلك المشابهة، إنما تك
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ابهته للحروف ون لمش ا يك اء، إنم به المقتضي للبن الواو. والش الالم للفصل ب ر متصلة ب ون غي ى أن الن ل . عل و الفع
ه     ؟المؤآد بها مع فصل ضمير بارز اليبني على الصحيح، فكيف االسم  د اعتراف د بع وأغرب من هذا قول الشيخ خال

ى الضم مع        : لالم مضمومةبأن ا رد، وعل تح مع المف ى الف يسلك بالوصف مع نون التوآيد مسلك الفعل، من البناء عل
ك  . جماعة الذآور ًا            .انتهى . ولم أقف على نص في ذل الم، اليكون مبني د ضم ال ه عن دماميني صرح في أن مع أن ال

الالم ون ب دم اتصال الن ل من ع ه غف ًا، إال أن ا أجاب ا. جزم ة م دخل وغاي ا ت ون إنم أن الن اء، ب دم البن لشمني عن ع
ه الضرورة في              ى أصله، مع أن ًى، واألصل في األسماء اإلعراب، فيبقى عل الوصف لشبهه بالمضارع لفظًا ومعن

  .هذا آالمه. بنائه، بل في لحاق النون به

ى الضم مع واو ا       النون عل د ب م أقف     وقد اعترض الشنواني على الشيخ خالد بأن بناء الفعل المؤآ ذآور، ل لجماعة ال
  .على نص في ذلك، فإن الذي وقفنا عليه بنائه مع نون التوآيد، وإن لم تباشره

ى      . وأما أن بناءه على الضم مع الولو، وعلى الكسر مع الياء، فلم نره في شيء مما رقفنا عليه ع عل ان هو أطل إن آ ف
  .انتهى. نقل في ذلك، فسمعًا وطاعًة، وإال فهو محل توقف

  .نقد جيد، وعلم معنى الشعر مما نقلناه عن ابن دريد، وعن السكري وهذا

تقول أخبرني إن جاءت هذه المرأة بشاب يتزوجها رجل الشعر، حسن اللباس، آالغصن  : وقول الدماميني في معناه ،
  .لف للمنقولشرح من عنده بالتخمين، مخا. ينكر وقوع ذلك منه! ؟الناعم، أتأمر بإحضاري الشهود لعقد نكاحها عليه 

وع  : قوله: وقد تبعه عليه الشيخ خالد، وابن المال في شرح المغني حتى قال الزراقي فيما آتبه على التصريح ينكر وق
ى   : ذلك منه، أي ان عل ينكر وقوع إحضار الشهود، وذلك ألن االستفهام في أقائلن إنكاري، ووجه إنكار ذلك أن من آ

  .انتهى. قاله بعض شيوخنا. لك ال يصاهرهمالصفة المذآورة آان من أهل الحضر، وذ

  .أخبرني، حذفت الهمزة تخفيفًا: أرأيت، بمعنى: أريت، أصله: وقوله

ال        : قال الشارح في شرح الشافية تفهام، فيق زة في رأيت مع ألف االس راءة الكسائي في      : تحذف الهم ت، وهو ق أري
رة االستعمال      . جميع ماأوله همزة االستفهام من رأى المتصل به التاء والنون ه لكث ك في رأيت وأخوات . وإنما آثر ذل

  .انتهى

ذا إذا  . إن جئت بالتكلم عن لسان المرأة، وهي رواية ابن جني في سر الصناعة، والخصائص، والمحتسب     : وقوله ه
  .آان القائل غيرها، فإن آانت هي القائلة، فهو على مقتضى الظاهر

د  ن دري ى  : ورواه السكري واب و عل د يكون  إن جاءت فه ن دري ة اب ى رواي انها، وعل ى لس ة السكري يكون عل رواي
  .آالمها، نزلت نفسها منزلة الغائبة فأخبرت عنها

وب، وشاب      : غصن أملود، أي: واألملود، بالضم، قال صاحب الصحاح ودة، عن يعق رأة أمل ناعم، ورجل أملود، وام
  .النعومة: أملد، وجارية ملداء بينا الملد، أي

رجيًال، أي     : الجيم المشددةوالمرجل، بفتح  ر    . سرحه : اسم مفعول من رجل شعره ت ن األثي ة الب الترجل  : وفي النهاي
  .تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه: والترجيل

رك    : ورجلت الشعر ترجيًال: وفي المصباح ان شعرك أو شعر غي ان شعر نفسك    . سرحته، سواء آ ت، إذا آ . وترجل
  .انتهى. بين الجعودة والسبوطةالذي شعره : المرجل: قال الدماميني

ف،       و رجل بالكسر، والسكون تخفي وال يخفى أن المستعمل بهذا المعنى إنما هو رجل الشعر رجًال من باب تعب، فه
  .آذا في العباب، والنهاية، والمصباح، وغيرها . ليس شديد الجعودة وال شديد السبوطة بل بينهما: أي
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الجيم . مهملة، وهو برد يصور عليه الرحالوضبطه بعضهم بالحاء ال: وقال العيني ه صور    : ويقال المرجل ب وب في ث
  .انتهى. ثوب فيه صور تشبه الرحال: الرجال، والمرحل بالحاء

  .وتبعه السيوطي وغيره

 الطويل : وهذا الضبط باالختالف إنما أورده عند قول امرئ القيس في معلقته

  أذيال مرٍط مرجل
  

  .وسياقه يرهم أن هذا االختالف هنا. مما نقلهوأما ما هنا فليس في شيء 
  

ة     : والبرود ال صاحب النهاي رد بالضم، ق رد : جمع ب ورد       : الب راد، وب اب معروف، والجمع أب وع من الثي ردة . ن : والب
  .آساء أسود مربع فيه صفر تلبسه األعراب، وجمعها برد: الشملة المخططة، وقيل

  
  .ال يمكن عد ماله لكثرته، وهذا آله على سبيل التفاؤل: ديوال ترى ماًال له معدودا معناه عن: وقوله

  
ه،     . أفأنتم قائلن: أقائلن خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وقوله ول بقول يدها ومن يق والجملة جواب الشرط، والخطاب لس
  .خطاب للمرأة أمر من أحضره إحضارًا: أحضري: وقوله

  
ي ه،   : ورواه العين ه ل ع، وال وج واو الجم اج   أحضروا ب ن العج ة ب ى رؤب عر إل بة الش ه لنس ا ال وج م. آم   .واهللا أعل

  .وشرح بقية الشعر تقدم في الشاهد الحادي والعشرين بعد األربعمائة
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والخمسون بعد التسعمائة

  الرجز 
 أشاهرن بعدنا السيوفـا  يا ليت شعري عنكم حنيفا

  
  .ففعل به مثل ما تقدمأشاهرونن، : لما تقدم قبله، وأصله

  
 الرجز : وهو من رجز أورده ابن دريد في الجمهرة آذا

 وقد جدعنا منكم األنـوفـا  يا ليت شعري عنكم حنيفـا
  أم تغزلون الخرفع المندوفا  أتحملون بعدنا الـسـيوفـا

  
ى ليت  ... يا ليت شعري : قوله ال الشارح المحقق     : إلخ، يا الداخلة عل ه، ق ر في ليت      وا: حرف تنبي زم حذف الخب لت

  .ليت علمي بما يسأل عنه بهذا االستفهام حاصل: شعري مردفًا باستفهام، وهذا االستفهام مفعول شعري، أي
  

  .ورده الشارح. االستفهام قائم مقام الخبر: وعند ابن الحاجب
  

ة، وحرف     مناد: شعرت به، وحنيفا بال تنوين: بمعنى الباء، ألنه يقال: متعلق بشعري وعن: وعنكم ن حنيف ى مرخم ب
  .النداء محذوف، واأللف لإلطالق

  
  .أبو قبيلة، وهو حنيفة بن لجيم، بضم الالم وفتح الجيم، ابن صعب ابن علي بن بكر بن وائل: وحنيفة
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وجدع أنفه جدعًا بالجيم والدال المهملة، من باب . إلخ، حال من شعري، ألنه مفعول في المعنى... وجملة وقد جدعنا 

ع، ة: أي نف فة . قطع د والش ذا األذن والي وف. وآ ة : واألن ف، وجمل ع أن ون : جم ول  ... أتحمل ي موضع المفع خ، ف إل
  .لشعري

  
ع، أي  : وآذا على رواية أشاهرن بتقدير مبتدأ، أي اب نف رزه من    : أأنتم شاهرن، من شهر الرجل سيفه، من ب له وأب س

ة   راء المهمل د         غمده، والخرفع، بضم الخاء المعجمة وسكون ال ن دري ال اب ة، ق اء مضمومة وعين مهمل دها ف هو  : بع
  .قطن البردي

  
  .في أآمامه، قبل أن تنفتق: هو القطن الذي يفسد في براعيمه، أي: وقال صاحب العباب

  
ه   : وقال أبو مسحل ال ل ال          : القطن يق ه، ق ا يتعجب من ا م ي هن د أورد العين رج، وق ع بالكسر آزب الحنيف هو   : الخرف
  .ه معان أخرالمسلم ها هنا، ول

  
ى أصلها            : ويا ا عل ال إنه د يق ه وق ذا الموضع تكون لمجرد التبي ل ه ديره   . في مث ادى محذوف تق وم ليت    : والمن ا ق ي

اء عن اسم ليت      : شعري، أي د    . ليتني أشعر، فأشعر هو الخبر، وناب شعري عن أشعر، ونابت الي وأشعر فعل متع
  .بًا بالمصدرمعلق عن العمل، فيكون موضع االستفهام وما بعده نص

  
دير   : نصب على أنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله، ومنكم: وحنيفا ا، والتق في محل النصب على أنه صفة لحنيف

لمًا            : وشاهرن. ليتني اشعهر حنيفًا آائنًا منكم ًا مس ي أشعر حنيف دير الكالم ليتن تقبل، ألن تق ى المس اسم فاعل في معن
  .منكم يشهر بعدنا السيوفا

  
  .مه، وليته لم يسطرههذا آال

  
  .واهللا أعلم . وهذا الرجز لم أقف على قائله، ونسبه العيني إلى رؤبة بن العجاج، ولم أره في ديوانه

  
  البسيط : وأنشد بعده

  وليس حاملني إال ابن حمال
  

  .وتقدم شرحه في الشاهد الخامس والتسعين بعد المائتين
  

  الطويل : وأنشد بعده
  سٌعليعلم ربي أن بيتي وا

  
  : هو عجز، وصدره

  لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم
  

ره في حروف القسم، من أن المضارع إذا           ا ذآ ذا يخالف م على أن عدم توآيد ليعلم بالنون شاذ عند البصريين، وه
  .آان للحال يجب االآتفاء بالالم، وال تأتي بالنون، وأنشد هذا البيت هناك

  
تقب    ي المضارع المس دم شرح            وأما الشذوذ فف اك، وتق ه عن البصريين هن ذي نقل ذا ال ون، فه الالم دون الن ل إذا جاء ب

  .البيت في الشهد الرابع عشر بعد الثمانمائة
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني والخمسون بعد التسعمائة

  المتقارب : وهو من شواهد س
  فإن الحوادث أودى بها  فإما تريني ولي لـمٌة

  
  .وترك توآيد جيد عند غيره. مقرونة بما الزائدة، يلزم توآيد شرطها بالنون عند الزجاجعلى أن إن الشرطية ال

  
  .وهذا البيت يدل لغير الزجاج، فإنه لم يؤآد فعل الشرط فيه

  
إما تخافن من قوٍم " ، و "فإما تثقفنهم في الحرب : " وأما الشرط بإما فتوآيده بالنون جائز، قال تعالى: قال ابن الناظم

  .وقد تخلو من التوآيد بها". ة خيان
  

  : آما في قوله
  فإما تريني ولي لمٌة البيت

  
  البسيط : وقول اآلخر

  فما التخلي عن الخالن من شيمي  يا صاح إما تجدني عير ذي جـدٍة
  

  .انتهى
  

دها   فإما ترين بي: وذآر ابن جني أنه قرئ. يقرب التوآيد من الوجوب بعد إما: وقال ابن هشام في المغني اآنة بع اء س
  البسيط : نون الرفع على حد قوله

  لم يوفون بالجار

  .انتهى. ترك نون التوآيد، وإثبات نون الرفع مع الجازم: ففيها شذوذان

ه   ث، فترآ ه يجب التأني ي مثل وادث، وف ه ضمير الح إن فاعل ن أودت، ف اء م ى حذف الت يبويه عل ه س هد ب د استش وق
ه حذفها أن تأنيث الحوادث        : مقال األعل .الشاعر لضرورة الشعر األلف، وسوغ ل ة ب دعاه إلى حذفها أن القافية مردف

دثان ى الح ي معن ي، وهي ف ر حقيق ن خلف. غي ال اب ين : وق ل وجه و يحتم وادث، وه ه ضمير الح ر أودى، وفي : ذآ
دث أودى فإن مر الحوا  : أن يكون حمل الحوادث على معنى الحدثان فذآر، أو على حذف مضاف، آأنه قال: أحدهما

  .والوجه األول أجود في القياس. بها

ك    ؟أودت بها : فهالَّ قال: فإن قيل ى ذل ذهب         ؟وما الضرورة إل ال أودت ل و ق األلف، فل ة ب وافي مردف الجواب أن الق ف
  .الردف، وهو األلف، وذهبت القافية

 : وروي أيضًا

  فإن تنكري المريٍء لمًة
  : وروي

  فإما تري لمتي بدلت
  

والتأسيس هو األلف الواقع قبل حرف الروي وهو الباء . أن القافية مؤسسة: فإن تعهديني ولي لمٌة يريد: وروي أيضًا
  .هنا
  

  .جمع حادثة: والحوادث. الشعر الذي يلم بالمنكب: واللمة بالكسر
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ه ل   : ولي لمة: ذهب بها، والمراد ذهب بمعظمها، ألن قوله: وأودى بها ة في حال    حال من الياء، ومحال أن تكون ل م

  .قد ذهب الحوادث بجميعها
  

ا ى أودى به نها: ومعن ا وحس دلت. ذهب ببهجته ى ب دهر  : ومعن وادث ال إن ج ا، ف ذهب بعضها بالصلع وشاب بقيته
  .يعني أن مرور الدهر يغير آل شيء. أهلكتها

  
ا مجازي،    أودت، ألن تأنيث الحوادث مجازي ألنه جمع، واسم الجمع، واسم الجنس آ: لم يقل: وقال العيني ا تأنيثه له

  .ألنهن في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي
  

وٍح     : " وألجل هذا جاز التأنيث في قوله تعالى وم ن بلهم ق ذبت ق ذآير أيضًا، نحو   " آ ه قومك    : " والت ذا  "وآذب ب ، ه
ى ضميره ناد إل ين اإلس ى مجازي التأنيث الظاهر، وب ناد إل ين اإلس رق ب م يعرف الف ه ل ه، وآأن ا  .آالم ة هن والرؤي

  .بصرية
  

إن  : إلخ، هذا علة الجواب المحذوف، والتقدير... فإن الحوادث : وقوله. لمة مغيرة: ولي لمة، أي: وقوله فال عجب، ف
  .إلخ.... الحوادث 

  
  : والبيت من قصيدة لألعشى ميمون، مدح بها أساقفة نجران، وقبله

 لك الويل أنى بهـا: تقول  لجارتنا إذ رأت لمـتـي
  ف ترنو الكعاب إلعجابها  ا قد ترى آجناح الغـدابم

  
  .إلخ... فإما تريني 

  
  .آيف صنعت بها حتى تغيرت آذا: أنى بها، أي: وقوله. زوجته: وجارة الرجل

  
إلخ، الباء سببية متعلقة بترنو، وهي مكفوفة بما، وترى بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل ضمير   ... بما قد ترى : ووقله

  .الغراب األسود: لغداف بضم الغين المعجمةاللمة وا
  

مصدر  : واإلعجاب . الجارية التي نهد ثديها وارتفع، ويقال الكاعب أيضاً  : والكعاب، بفتح الكاف. نديم النظر: وترنو
  .استحسنه: أعجبه الشيء، أي

  
  : ومن أبياتها يخاطب ناقته

 ك حتى تناخي بأبوابهـا  فكعبة نجران حتٌم علـي
 وقيسًا هم خير أربابهـا  وعبد المسيح تزوري يزيد

  
د   : هي ذو الخلصة، وهدمها جرير بن عبد اهللا، بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وآعبة نجران ن عب ويزيد هو اب

  .المدان الحارثي، وقيس هو ابن معد يكرب الكندي
  

  المتقارب : ومن أبياتها
 وأخرى تداويت منها بها  وآأٍس شربت على لـذٍة

 أتيت المعيشة من بابهـا  لكي يعلم الناس أني امرٌؤ
  

  الطويل : وهو أول من ابتكر هذا المعنى، وأخذه قيس بن ذريح، فقال
  آما يتداوى شارب الخمر بالخمر  تداويت من ليلى بليلى من الهوى
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  البسيط : وأخذه أبو نواس أيضًا فأحسن، وقال
 الداء التي آانت هيوداوني ب  دع عنك لومي فإن اللوم إغراء

  
  .وترجمة األعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والخمسون بعد التسعمائة

  الطويل 
 لتغنن عني ذا إنائك أجمعـا  إذا قال قطني قلت باهللا حلفًة

  
ذي هو الم  اء ال م يحذفون الي ئ أنه ل عن طي راء نق ى أن الف ي المعرب عل تح، ف د الكسر والف ذآر بع ي الواحد الم ف

  .والمبني
  

  .ليرمن زيد: هو المضارع، وهو معرب قبل اتصال النون به، ويكون ما قبله الياء فيه مكسورًا، نحو: والمعرب
  

  : وآقول الشاعر
  لتغنن عني البيت

اء، وبقيت الكسرة      واألصل وهو الكثير االستعمال ليرمين ولتغنين. ليخشن زيد: ومفتوحًا، نحو وليخشين، فحذفوا الي
  .والفتحة على حالهما

  البسيط: ارمن، وآقول الشاعر: هو األمر، وآذلك يكون ما قبل الياء فيه مكسورًا، نحو: والمبني

 البلد طابت أصائله في ذلك  وابكن عيشًا تقضي بعد جدته
  

  .فحذفت الياء آذلك اخشن يا زيد، واألصل ارمين، وابكين، واخشين،: ومفتوحًا، نحو
  

  .وغير طيئ يبقون الياء أيضًا على حالها
  

ه  ه         . هذ تقرير آالم دخل في ث، في ه ضمير مؤن ذآر أن ال يتصل ب لتخشن الجماعة وأن أنث    : وأراد بفعل الواحد الم
  .ولم يستشهد لمفتوح الياء فيهما بشيء. بالتاء من أوله

  
اة الجلحاء   : "  وقد جاء في الحديث وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للش

  .، رواه أحمد في مسنده، والبخاري في األدب، والترمذي"من الشاة القرناء تنطحها 
  

  .هو على بناء المفعول، والحقوق مرفوع، هذه هي الرواية المعتد بها: قال التوربشتي
  

  .لفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح األولويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوق، وا
  

د غلب          : قال الطيي اب التغليب واسع، فيكون ق إن ب ة، ف إن آان الرد ألجل الرواية فال مقال، وإن آان بحسب الدراي
  .انتهى. العقالء على غيرهم، وجعل حتى غاية بحسب التغليب

  
ال      ى، وق ة األول ك الرواي ن مال ر اب د أنم اء      ال : وق ات الي وق بإثب ؤدين الحق ب لت ان الواج ة، وآ ي العربي ح ف   .تص
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ا       م أر نقله ر مشهورة، ول ذآر غي وهو في هذا معذور، فإن لغة طيئ في حذف الياء إذا آانت الم الفعل في الواحد الم
  .عن الفراء عنهم إال من الشارح المحقق، وهو ثقة فيما ينقله

  
  .لضمير بعد الفتحةوإنما المشهور عن الفراء عنهم حذف ياء ا

  
  .وحذف ياء الضمير بعد الفتحة طائية: ثم قال. وحذف آخر الفعل إن آان ياء لغة فزارية: قال ابن مالك في التسهيل

  
انهم يحذفونها إذا      : قال شراحه في األول زارة ف تًال إال ف ان أو مع المشهور في لسان العرب فتح آخر الفعل صحيحًا آ

  .ارمين وليرمين: رمن وليرمن زيد، وغيرهما: تلت آسرًة، فإنهم يقولن
  

ون      : في الثاني: وقالوا ة بالكسر وال تحذف يقول د    : لغة العرب الياء بعد الفتحة تثبت متحرآ ا هن ل  . هل تخشين ي ونق
  .اخشن يا هند: الفراء عن طئ أنهم يحذفونها فيقولون

  
اء   لم يتعرض المصنف لحرآة ما قبلها حين حذفها، : قال السمين في شرحه ى الي هل تبقى الفتحة ، أو تكسر داللًة عل

  .انتهى. وهذا الذي ينبغي ؟
  

ا روى البيت     . وما نسبه ابن مالك إلى فزارة نسبه ثعلب إلى طيئ د م ه بع قال ثعلب في الجزء الحادي عشر من أمالي
  .لتغنن، وهذا إنما يكون للمرأة، إال أنه في لغة طيىء جائز: ويروى: لتغني

  
  .انتهى آالمه . أغنن عني: لتغنين والالم الم األمر أدخلها في المخاطبة، والكالم: وفي لغة غيرهم

  
ة  : والثانية. لتغني بكسر الالم وآخره ياء مفتوحة: والرواية األولى . لتغنن بفتح الالم وآسر النون األولى وتشديد الثاني

  .إلخ ... لتغنين : وفي لغة غيرهم: وقوله
  

ي، بصيغة          يعني أن الياء ال تحذف ف ا فالفصيح أغنن عن رًا له ان أم ى، وإذا آ رًا لألنث ي غير لغة طيئ إال إذا آان أم
  .األمر ال بالم األمر، وذلك بفتح الهمزة، وآسر النون األولى وبعدها نون التوآيد 

  
  .وقد نقل أبو علي الفارسي آالم ثعلب برمته في المسائل البصريات، ونقله غيره أيضًا 

  
وآذا روى العسكري في  . لي في آتاب الشعر أيضًا أن ثعلبًا روى لتغنن بفتح الالم وآسر النون األولىوقد نقل أبو ع

  .آتاب التصحيف عن المعمري عن ثعلب 
  

 : والبيت الثاني أيضًا خطاب لمذآر، بدليل ما قبله 
  واقرأ سالمًا على األنقاء والثمد  يا عمرو أحسن نماك اهللا بالرشد

اري في شرح المفضليات    آذا أنشدهما اب  ه          . ن األنب ه أن قول ة في زعم دماميني في الحاشية الهندي ى ال رد عل ه ي : وب
وذلك على لغة فزارة في حذف  : لتغنن، قال: وابكن خطاب المرأة، مع أن سياق آالم المغني يأباه، فإنه بعد أن روى

رة  ي آس اء تل ان ي ون، إذا آ ل ألجل الن ه إذا . آخر الفع ت فإن د البي ان المحذوف  وأنش رأة آ ع ام ه م ان الخطاب ب آ
  .ضميرًا، ال آخر الفعل 

تبكيين : فإنك إذا قلت ابكي يا هند، آانت الياء ضمير المخاطبة، وأنا الم الكلمة فهو محذوف اللتقاء الساآنين، وأصله
  .تقاء الساآنينعلى وزن تفعلين تحرآت الياء األولى، وهي الم الفعل، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، وحذفت الل

ي الحسن     ى أب وأما الرواية األولى لثعلب، وهي لتغني عني بكسر الالم وفتح الياء بدون توآيد، فقد نسبها الجمهور إل
نهم من    . األخفش، منهم أبو علي في آتاب الشعر وغيره واختلف في الم آي، فمنهم من أجاز أن يتلقى بها القسم، وم

تاهللا ليقوم : زعم أبو الحسن أن جواب القسم قد يكون الم آي مع الفعل، نحو: لقال ابن عصفور في شرح الجم .منع 
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د ال. زي ا تنصب بإضمار أن : ق رد، ألن الم آي إنم ل المف ن قبي ون الجواب م ذا يك ى ه أول . فعل دها يت ا بع وأن وم
  .تاهللا للقيام : بالمصدر، فكأنك قلت

  .بالذآر بعد الم آي، فوضعت ذلك لتفعل موضع لتفعلن إال أن العرب أجرت ذلك مجرى الجملة، لجريان الجملة 

الى : وقال في شرح اإليضاح ون  : " زعم أبو الحسن أن العرب قد تتلقى القسم بالم آي، وحمل على ذلك قوله تع يحلف
  ".هللا لكم ليرضوآم 

 : واستدل أبو علي في العسكريات على صحة ما ذهب إليه بقوله

  لتغني عني ذا إنائك أجمعا
ل . إن المقسم به إنما يكون جملة، وليس هذا بجملة، ألن أن والفعل في تقدير اسم مفرد: فإن قيل: أبو علي قال ة  : قي إن

ا في                  ذين جري ك أن الفعل والفاعل الل ردًا، وذل ان مف ا، وإن آ ي يقسم عليه ة الت ع الجمل ع من وقوعه موق ذلك ال يمن
ك ف ي عن ذل و عل ة لكن رجع أب د الجمل الالصلة يسدان مس ذآرة، والبصريات وق الم : ي الت ي آ رد ف م ي ك ل إن ذل

نهم      " يحلفون باهللا : " وأما قوله تعالى. العرب ار ع راد اإلخب ا الم راد، إنم اآلية فالالم متعلقة بيحلفون، وليس القسم بم
  .بأنهم يحلفون أنهم ما فعلوا ذلك ليرضوا بحلفهم المؤمنين 

  
ا أراد أن            وآذا البيت يحتمل أن يكون لتغني متعلقًا رد القسم، إنم م ي ي في البصريات، ول و عل ا رواه أب ى م بآليت عل

  .يخبر مخاطبه أنه قد آلى آي يشرب جميع ما في إنائه 
  

ه القسم،   "قلت باهللا حلفة : " ورواه أبو علي ، وال حجة فيه أيضًا، الحتمال أن يكون باهللا متعلقًا بفعل مضمر ال يراد ب
  .حلفت باهللا آي تغني عني : تغني عني، متعلقًا به، والتقديربل اإلخبار، ويكون قوله ل

  
ي   . لتشربن لتغني عني: ويجوز أيضًا أن يكون المقسم عليه محذوفًا لداللة الحال عليه، تقديره و عل وعلى هذا حمله أب

  .انتهى آالم ابن عصفور . في التذآرة
  

ه        وآأن ابن هشام لم يطلع على آالم أبي علي في التذآرة والبص ش، فحكى عن ة األخف ى رجوعه عن موافق ريات عل
، "يحلفون باهللا لكم ليرضوآم  : " أجاز أبو الحسن أن يتلقى القسم بالم آي، وجعل منه: القول األول في المغني، وقال

  .انتهى. وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقًا بيحلفون والمقسم عليه محذوف: قال أبو علي. ليرضنكم: المعنى: يقال
  

ن يعيش في شرح المفصل       وفي لتغني عني رواية أخرى، وهي فتح الالم والياء على إرادة النون الخفيفة، ونسبها اب
  .إلى األخفش، و لم أر من نسبها إليه غيره، والمنسوبة إليه هي الرواية بكسر الالم وفتح الياء على المشهور

  
  .انتهى. آخر الفعل على إرادة نون التوآيد وحذفها ضرورة أنشده أبو الحسن بفتح الالم للقسم، وفتح: قال ابن يعيش

  
م           . وآذا قال بعض أفاضل العجم في شرح أبيات المفصل اح ث ه السيد في شرح المفت ة صدر آالم ذه الرواي ى ه وعل

  .ذآر رواية آسر الالم
  

الوقاية لحفظ السكون عند قوله قطني، وفي رواية قدني، وبه استشهد ابن الناظم بنون : أحدها: وفي البيت شواهد أخر
  .يكفي: حسب، أو ألنها اسم فعل عند الكوفيين ومعناها: البصريين، ومعناها عندهم

  
الى   : ثانيها ه تع د قول ذات الصدور     : " أن ذا بمعنى صاحب، وبه استشهد صاحب الكشاف عن يم ب ه عل من سورة   " إن

ى الصحبة، ألن ا  و موضوع لمعن ث ذو، وه ى أن ذات مؤن ة عل اء، والمضمرات تصحب المالئك بن يصحب اإلن لل
ال  ه          : ذات الصدور : الصدور، ق ي بكر رضي اهللا عن ول أب ذو بطن بنت   : " مضمراتها، وهي تأنيث ذو في نحو ق

  : ، وقوله"خارجة جارية 
  لتغني عني ذا إنائك أجمعا
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  .لبطن واإلناءالمعنى ما في بطنها من الحبل وما في إنائك من الشراب ؛ ألن الحبل والشراب يصحبان ا

  . وذو موضوع لمعنى الصحبة. وآذلك المضمرات تصحب الصدور، وهي معها. معها حبل: أال ترى إلى قولهم

  .انتهى

ال الزمخشري في المفصل       : ثالثها أدنى      : إضافة إناء إلى ضمير المخاطب للمالبسة، ق ره ب ى غي ويضاف الشيء إل
  .وأنشد البيت وغيره. مالبسة بينهما

بن          : قال ابن يعيش ه من الل ا في ه، أو شربه م ه من اه وقت أآل . الشاهد فيه أنه أضاف اإلناء إلى المخاطب لمالبسته إي
  .انتهى. ما فيه من لبٍن أو مأآول: وذو اإلناء

ا السيد في             ه عليهم د نب ة في إضافة ذا أيضًا، وق ا جاري وفيه تقصير حيث قصر المالبسة على إضافة اإلناء مع أنه
ه،  : أحدهما: فيه استشهادان: شرح المفتاح، قال أن اإلناء للمضيف، وقد أضافه إلى الضيف لمالبسته إياه في شربه من

  .وفي جعل هذه المالبسة بمنزلة االختصاص الملكي مبالغة في إآرام الضيف واللطف

ه    : والثاني ه في اه لكون ذه أيض  . أن ذا بمعنى صاحب وأريد به اللبن، وأضيف إلى اإلناء لمالبسته إي ى   فه ًا إضافة ألدن
  .انتهى. مالبسة

  .ذا إناء، بمعنى اللبن: التأآيد بأجمع، مع أنه لم يسبق بكل، وهو تأآيد لقوله: رابعها

أتي       : وقوله ا ي ه آم ه . إذا قال فاعله ضمير الغالم القليعي، وهو الضيف في بيت قبل تكلم هو الشاعر،     : وقول قلت الم
ا   : وهو المضيف وأورده جماعة  ي ق ال قطن ال       إذا ق يد، فق ه الس نهم الزمخشري في المفصل، وتبع ال  : أي: ل، م إذا ق

  .انتهى. حسبي ما شربت قال المضيف: الضيف

ال   : وأورد بعض آخر . وهذا على أن الشاعر مخبر حاٍك عن شخصين، فهو ال ضيف وال مضيف ي، ق : إذا قلت قطن
  .القصيدةوالصواب ما شرحناه أوًال آما يظهر من سياق . فيكون الشاعر هو الضيف

ى     : أغن عني وجهك، أي: العرب تقول: لتغني عني، قال ابن يعيش: وقوله اج إل ي ال يحت ًا عن اجعله بحيث يكون غني
  .اشرب جميع ما في اإلناء، وال ترده علي: حسبي ما شربت، فيقول له المضيف: يقول له الضيف. رؤيتي

  .آأن الطعام محتاج إلى من يطعمه أي لتبعدن ذا إنائك عني، ولتجعله في غنى مني،: وقال السيد

  .وقد نقل العيني في شرح البيت جميع آالم ابن هشام من غير زيادة عليه، ولم يعزه إليه

 : والبيت من قصيدة لحريث بن عناب الطائي، أوردها ثعلب في أماليه، وهي

 وسمن على األفخاذ باألمس أربعـا  عوى ثم نادى هل أحستم قـالئصـًا
 ولحيته طارت شعاعًا مـقـزعـًا  ٌي يحـف سـبـالـهغالٌم قلـيعـ

 بما بين خبٍت فالهباءة أجـمـعـا  غالٌم أضلته النبـوح فـلـم يجـد
 أخا دلٍج أهدى بلـيٍل وأسـمـعـا  أناسًا سوانا فاستمـانـا فـلـم يرى
 جديٌر بأن تلقى إنـائي مـتـرعـا  فقلت أجرًا ناقة الضـيف إنـنـي

 تغادر بالزيزاء برسًا مقـطـعـًا  حتى آـأنـمـا فما برحت سحواء
 آجلد الحبارى ريشه قد تـزلـعـا  آال قادميها بفضل الكف نصـفـه
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  وأغضيت عنه الطرف حتى تضلعا  دفعت إليه رسل آومـاء جـلـدٍة
 لتغني عني ذا إنـائك أجـمـعـا  إذا قال قطني قلت آلـيت حـلـفًة
 وحلقًا تراه للثمـالة مـقـنـعـا  يدافع حيزوميه سخن صريحـهـا
 وأقـمـعـا تقاصر منا للصـريح  إذا عم خرشاء الـثـمـالة أنـفـه

  
  .هذا آخر ما أورده ثعلب

  
ه قالئص       . إلخ، فاعل عوى هو غالم في أول البيت الذي بعده... عوى ثم نادى : وقوله ذا الغالم شردت ل د أن ه يري

ه، فاستدل      أربع، فخرج في طلبها حتى أظلم عليه ا لليل، فضل عن الطريق، فعوى حتى سمعت الكالب صوته فنبحت
  .بصوتها علينا، فجاء، فسأل عن قالئصه

  
م يستبن محجة،         : قال السيد المرتضى رحمه اهللا في أماليه م، فل ه وادله م علي ل إذا أظل إن العرب تزعم أن ساري اللي

ك الصوت الكالب إن      القوم النزول، وضع وجهه مع األ: ولم يدر أين الحلة، أي ب، لستمع ذل رض وعوى عواء الكل
  .آان الحي قريبًا منه فتجيبه فيقصد األبيات

  
  الطويل : قال الفرزدق

 من الليل سجفا ظلمٍة وغيومـهـا  وداٍع بلحن الكلـب يدعـو ودونـه
  فتى آابن ليلى حين غارت نجومها  دعا وهو يرجو أن ينبـه إذ دعـا

 عقـيمـهـا تدر إذا ما هب نحسًا  ـلـقـحٍةبعثت له دهماء ليست ب
  

در   : ومعنى بعثت له دهماء، أي. هو أبو الفرزدق: ابن ليلى دهماء الق ي بال ة : واللقحة . رفعتها على أثافيها، ويعن   .الناق
  الطويل : وما أحسن قول ابن هرمة. أراد أن قدره تدر إذا هبت الريح عقيمًا ال مطر فيها

 ليسقط عنه وهو بالثوب معصم  ثـوبـهومستنبٍح يستكشط الريح 
 لينبح آلـٌب أو لـيفـزع نـوم  عوى في سواد الليل بعد اعتسافه
 له مع إتيان المهبين مطـعـم  فجاوبه مستسمع الصوت للقرى
 يكلمه من حبه وهـو أعـجـم  يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبًال

  
ه : يقال ون . فزعت لفالن، إذا أغثت م األضياف    الموقظون  : والمهب ه، وه ه وألهل م       . ل م، ألنه م مطع ه معه ان ل ا آ وإنم

  .إلخ، بصبصته وتحريكه ذنبه ... يكلمه من حبه : وأراد بقوله. ينحر لهم ما يصيب منه
  

 الكامل : ومثله قوله أيضًا
 نبحت فدلته علي آالبي  وإذا أتانا طارٌق متنـوٌر
  يضربنه بشراشر األذناب  وفرحن إذ أبصرنه فلقينه

  
  .شرشر الكلب، إذا ضرب بذنبه وحرآه لألنس : يقال
  

  الطويل : وأما قول األخطل
  مناٍد بال صوٍت وآخر صيت  دعاني بصوتي واحٍد فأجابه

  .بصوتي واحد : أن ضيفًا عوى بالليل والصدى من الجبل يجيبه، فذلك معنى قوله: فمعناه

  
  .الكلب، ألنه أجاب عواءه : الصيت: واآلخر. سناها فقصدها نار رفعها له فرأى: فأجابه مناٍد بال صوت، أي: وقوله
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  .انتهى . يريد أحسستم: هل أحستم قالئص، قال ثعلب: وقوله

  .انتهى. ما أحست منهم أحدًا، فألقوا أحد السينين استثقاًال، وهو من شواذ التخفيف: وربما قالوا: قال الجوهري

ه، يتع   : وهو من أحس الرجل الشيء إحساسًا م ب ل       عل اء، فقي دت الب ا زي ف، وربم ى    : دى بنفسه مع األل ه، عل أحس ب
  .آذا في الصباح . معنى شعر به

صفة قالئص، من الوسم، وهو العالمة بكي  : وجملة وسمن على األفخاذ. جمع قلوص، وهي الناقة الشابة: والقالئص
  .صفة ثانية لقالئص : وأربعًا. حديدة محماة

ؤول        غالم قليعي الغالم يطلق ع: وقوله ا ي ازًا باسم م ال للصغير شيخ مج لى الرجل مجازًا باسم ما آان عليه، آما يق
  .آذا في المصباح . إليه

ة، وهي موضع         ة مصغر قلع ى القليع وقليعي منسوب إلى قليع بضم القاف وفتح الالم، وهي قبيلة، أو هو منسوب إل
  .في طرف الحجاز، واسم مواضع أخر 

ه اء المه : وقول باله بالح اليحف س ة، يق اه، أي  : مل ل، إذا أحف اب قت ن ب ًا م اربه حف ل ش ي قصه : حف الرج الغ ف . ب
  .الشارب : والسبال، بالكسر

  .المفتول : والمقزع، بالقاف وفتح الزاي المشددة. المتفرق، يستوي فيه المذآر والمؤنث: والشعاع، بالفتح

وآل شيء يكون   : قال األزهري. لقزع بفتحتينوهو من ا. يعني أن لحيته من الهواء والبرد تفرقت وصارت آالفتائل
  .ونهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض . قطعًا متفرقة فهو قزع

وح، أي  : وقوله ة      . أضاعته : وأضلته . هو غالم  : غالم أضلته النب ون والموحدة وحاء مهمل وح بضم الن ضجة  : والنب
  .لكندة، وموضع آخر: اسم آاء لكلب، وقيل: موحدةالحي وأصوات آالبهم، وخبت، بفتح الخاء المعجمة وسكون ال

موضع في أطراف الربذة خارج المدينة المنورة، وآانت فيه حرب من حروب : والهباءة، بفتح الهاء والموحدة وبالمد
  .داحس لعبس على ذبيان 

ه ه  : وقول ول قول و مفع ًا ه وانا  : أناس د، وس م يج فته، أي: فل ا: ص ه. غيرن ال ثعل  : وقول تمانا ق يدنا: أي: بفاس . تص
  .انتهى. جورب يلبسه الصائد في الحر: والمسماة. المتصيد: والمستمي

د ر بالصيد: يري ا يظف ا آم ر بن ه ظف رد . أن ل من الظالم، والب ي اللي اه ف ا قاس دة احتياجه من هول م ل لش ذا تمثي وه
  . وهو من السمو، وهو العلو والرفعة. والضالل، فلما وجدنا فكأنما ظفر بخزائن قارون

  .وقد سموا واستموا، إذا خرجوا للصيد . الصيادون، مثل الرماة: والسماة: قال صاحب الصحاح

ا  . فلم يرى هذه األلف نشأت من إشباع فتحة الراء، وهو بالبناء للمفعول بمعنى يعلم، والضمير فيه للغالم : وقوله وأخ
  .بمعنى صاحب مفعوله الثاني 

ج بتشديد   . سار الليل آله: دالجًا، آأآرم إآرامًا، أياسم مصدر من أدلج إ: والدلج بفتحتين فإن خرج آخر الليل فقد أدل
  .آذا في الصباح . الدال

دى ق : وأه ى الطري داء إل ن االهت ل تفضيل م ال صاحب الصحاح. أفع ى: ق دى بمعن دى واهت مع. ه ذا أس ل : وآ أفع
  .منه : تفضيل، والمفضل عليه محذوف، أي
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ا    : وأجرًا بفتح الهمزة وآسر الجيم. لخادميهفقلت أجرًا هذا خطاب : وقوله ه يصنع م أمر من أجررته رسنه، إذا ترآت
  .شاء 

إن   . الناقة التي جاء راآبًا عليها: وناقة الضيف. خذوا رسنها ودعوها تأآل ما شاءت: يعني رام، ف وهذا من أخالق الك
  .إآرام دابة الضيف غاية اإلآرام عند الضيف 

  .انتهى . أي من عادتي هذا: خ، قال ثعلبإل... إنني جدير : وقوله

اء    ى الي افة إل د واإلض ائي بالم ة الضيف، وإن ى ضمير ناق ل تلق اء. وفاع اء: واإلن اء  . الوع ن ترعت اإلن رع م ومت
رة      . مألته: بالتشديد، وأترعته، أي ة عن الخصب والكث ذا آناي ه  .وه ا برحت، أي  : وقول ة الضيف  : فم وسحواء  . ناق

  .تترك : وتغادر. أي ساآنة عند الحلب: واء بالمهملتين والمد، قال ثعلببالنصب خبر برح، وسح

د   ى والم راء والسين      . الموضع الصلب من األرض   : والزيزاء بكسر الياء األول ال ال : والبرس بكسر الموحدة، وإهم
  .انتهى . القطن، شبه ما سقط من اللبن به

ر        : يعني ى آث اء، حت ا تش ة الضيف ترعى وتأآل م ا في           مازالت ناق اطر من لبنه ا تق بن من ضروعها، فصار م الل
  .األراضي الصلبة التي لم تتشرب النداوة، آالقطن المندوف 

ه ا يفضل الكف: وقول ؤخر: آال قادميه دم، نصفه فاعل م ول مق ان. مفع ان والقادمت ن : والقادم دمان م ان المتق الخلف
  .ها يفضل الكف، وال يسعه، لحفله باللبن أن خلفًا من قادمي: يعني. أخالف الناقة اللذان يليان السرة

دها موحدة وبالقصر       : وقوله ة بع ارى بضم المهمل د الحب ون        : آجل رة، ول ه غب ى شكل اإلوزة، برأسه وبطن طائر عل
  .انتهى . تقلع: تزلع: تزلعا بالزاي والالم، قال ثعلب: وقوله. آذا في المصباح. ظهره وجناحيه آلون السمانى غالبًا

ارى، إذا تساقط ريشه         . تشققت: تزلعت يده: وفي الصحاح د الحب بن، آجل ل الل . يريد أن جلد ضروعها تشقق من حف
  .وخص الحبارى ألن اللون يجمعهما 

ال   . ذآر إآرام ناقته أوًال، ثم ذآر إآرامه. إلى الغالم الضيف: إلخ، أي... دفعت إليه : وقوله راء، ق والرسل، بكسر ال
  .انتهى . هو اللبن: ثعلب

نام : وماء، بفتح الكاف والمدوالك ال صاحب الصحاح        . الناقة العظيمة الس الم، ق يم وسكون ال تح الج دة، بف هي  : والجل
  .أدسم اإلبل لبنًا، والجمع الجالد بالكسر

ئال يستحي   : يقول. قارب بين جفنيها: أغصنى الرجل عينه، أي: وأغضيت، يقال: وقوله أغمضت عيني عند شربه، ل
  .امتأل ما بين أضالعه: وتضلع، قال ثعلب. العين: والطرف. أيضًا من أخالق الكرام وهذا. أن يشرب ريًا

  .انتهى. قلت قد حلفت أن تشرب جميع ما في إنائك: حسبي، أي: إلخ، قال ثعلب قطني.. إذا قال قطني : وقوله

  .انتهى. ما اآتنف حلقومه من جانبي الصدر: حيزوماه: يدافع حيزوميه، قال ثعلب: وقوله

ه : والصريح. الحار: السخنو ال ثعلب     . اللبن الذي ذهبت رغوت ة ق ة بضم المثلث بن   : والثمال د . هي رغوة الل ه  : يري أن
  .انتهى. يرفع حلقه الستيفاء اللبن

  .آذا في الصحاح. اسم مفعول من أقنع رأسه، إذا رفعه: ومقنع
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ال صاحب   . اء المهملة بعدها شين معجمةإلخ، الخرشاء بكسر الخاء المعجمة وسكون الر... إذا عم خرشاء : وقوله ق
  .آل شيء فيه انتفاخ وتفتق وخروق: الخرشاء آالحرباء: الصحاح

 الطويل : قال مزرد

  ثنى مشفريه للصريح فأقنعا  إذا مس خرشاء الثمالة أنفه
  

  .انتهى. يعني بها الرغوة
  

  .خذه منهفإن صح أن هذا البيت لمزرد يكون ابن عناب الطائي أ. وآذا في العباب
  

  .واهللا أعلم. ولم يتعرض له ابن بري، وال الصفدي فيما آتباه على الصحاح بشيء
  

ى م بمعن اء. شمل: وع ه: وخرش ل، وأنف ول: فاع ا للصريح أي. مفع ى الصريح : وتقاصر منه ة إل ن الثمال تراجع م
  .آذا في العباب عن األموي. شربته آله: أقمعت ما في السقاء، أي: يقال. فشربه آله

  
  .عطف: وثنى. الشفتان: والمشفران. وأقنعا في بيت مزرد بمعنى رفع رأسه آما تقدم

  
ذا ضبطه            ون، آ ة وتشديد الن ين المهلم تح الع اب بف ة، وعن اء مثلث هذا وحريث بن عناب بضم الحاء المهلمة وآخره ث

  .لعبابوالجوهري في الصحاح، والصاغاني في ا. العسكري في آتاب التصحيف عن المعمري عن ثعلب
  

ئ، وهو شاعر           : قال األصفهاني في األغاني ن طي ن الغوث ب ن عمرو ب ان ب هو حريث بن عناب النبهاني، وهو نبه
دٍح   إسالمي من شعراء الدولة األموية، وليس بمذآور في الشعراء، ألنه آان بدويًا مقًال غير متصد بشعر للناس في م

  .م أورد له أشعارًا وحكاياتوال هجاء، وال آان يعدو بشعره أمر ما ال يخصه، ث
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والخمسون بعد التسعمائة

  المنسرح 
  ترآع يومًا والدهر قد رفعه  ال تهين الفقـير عـلـك أن

اآنين، واألصل   يًال        : على أن نون التوآيد الخفيفة تحذف اللتقاء الس ون، وبقيت الفتحة دل ر، فحذفت الن نن الفقي ال تهي
  .فإن لم تالق النون ساآنًا فال تحذف إال للضرورة. لكونها مع المفرد المذآرعليها، 

  .وال تعاد الفقير، فال شاهد فيه: ال تحقرن الفقير ورواه غيره: ورواه الجاحظ في البيان

 المنسرح: وذلك نحو ما أنشده أبو زيد في نوادره: قال ابن عصفور في آتاب الضرائر

  ضربك بالسيف قونس الفرس  اضرب عنك الهموم طارقهـا
  

ده     : قال ابن خروف ون من اضربن بالساآن بع ه   . إنما جاز ذلك على التقديم والتأخير، فتوهم اتصال الن والصحيح أن
ك    . حذفها تخفيفًا لما آان حذفها ال يخل بالمعنى، وآانت الفتحة التي في الحرف قبلها دليلًة عليها ى صحة ذل ويدل عل

 الطويل : جاحظ في البيان لهقول الشاعر، أنشده ال
  آما قيل قبل اليوم خالف تذآرا  خالفًا لقولي مـن فـيالة رايه

  .خالفن: يريد
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  البسيط : وقوله اآلخر، أنشده الفارس

  في ساعديه إذا رام العال قصر  إن ابن أحوص مغروٌر فبلغـه
  

  .فبلغنه : يريد
  

  السريع : وقول اآلخر
  من آان من آندة أو وائل  يا راآبًا بلغ إخـوانـنـا

  
  .بلغن إخواننا: يريد

  
وهم اتصالها بساآن       ى ت ا حذفت عل ا    . أال ترى أن النون من خالفن، وبلغنه، وبلغن ال يمكن أن يقال إنه ك م ل ذل ومث

  الرجز : أنشده أبو زيد في نوادره
 قـدر أيوم لم يقـدر أم يوم  في أي يومي من الموت أفر

  
  : ت النون على الفعل المنفي بلم آما دخلت عليه في قول اآلخرلم يقدرن، ودخل: يريد

  يحسبه الجاهل ما لم يعلما
  

ك صدرك   : " وال يجوز مثل هذا في سعة الكالم إال شاذًا، نحو قراءة أبي جعفر المنصور تح الحاء  :" ألم نشرح ل   .بف
ال  . ابن دريد عن ابن األنباري عن ثعلب  والبيت من أبيات لألضبط بن قريع السعدي، أوردها القالي في أماليه عن  ق

  المنسرح : وهي. بلغني أنها قيلت قبل اإلسالم بدهر طويل: ثعلب
 والمسي والصبح ال فالح معه  لكل هم من الهمـوم سـعـه
 يملك شيئًا من أمـره وزعـه  ما بال منسره مصـابـك لـو
 يا قوم من عاذري من الخدعه  أذود عن حوضه ويدفـعـنـي

 أقبل يلحى وغـيه فـجـعـه  ى إذا ما انجلت عـمـايتـهحت
 ويأآل المال غير من جمعـه  قد يجمع المال غـير آآـلـه
 من قر عينًا بعيشه نـفـعـه  فاقبل من الدهر ما أتـاك بـه

 حبل وأقص القريب إن قطعه  وصل حبال البعيد، إن وصل ال
 رفعـه هر قدترآع يومًا والد  وال تعاد الفـقـير عـلـك أن

  
  .انتهى

  
اب             ة في آت ن قتيب ته، واب ورواها أيضًا ابن األعرابي، والجاحظ، وصاحب الحماسة البصرية، والشريف في حماس

  .الشعراء، وصاحب األغاني وغيرهم، بتقديم بعضها على بعض وطرح أبيات منها
  

ذا   . اسم من اإلصباح  : لصبحوا. اسم من اإلمساء: المسي بضم الميم وآسرها وسكون السين: قال الجوهري وأنشد ه
  .وروي به أيضًا. البقاء: والفالح. البيت

  
  .المصيبة: إلخ، المصاب، بالضم... ما بال من سره مصابك : وقوله

  
  .غوى من باب رمى: ويقال. الخيبة والحرمان: والغي. ما بال من غيه مصيبك: وروي أيضًا

  
  الطويل : قال المرقش
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  ومن يغو ال يعدم على الغي الئما  ناس أمـرهفمن يلق خيرًا يحمد ال
  

روى      : وجملة ة، وي ك من الشرط والجزاء حالي ر صحيح     : لو يمل و وهو غي اً   . ال موضع ل ه  : ووزعه يزعه وزع آف
  .ومنعه، بالزاي المعجمة

  
ه . ما بال من تتألم لخيبته وفقره ،فإذا وجد شيئًا من الخير آفه عنك : يقول ذا م   : وقول ة،   أذود عن حوضه ه ل للحماي ث

  .ودفع المكروه عنه
  

ه : والخدعة، بضم الخاء المعجمة وفتح الدال ه صاحب األغاني    . بطن من بني سعد بن زيد مناة ابن تميم وهم قوم قال
  .وغيره

  
  .إذا التبس: عمي عليه األمر: يقال. الشدة التي تلتبس منها األمور: والعماية، بفتح العين المهملة

  
  .أصابه بمكروه: وفجعه. ضالله: وغيه. لومي: شرع، ويلحى: وأقبل

  
ك، واهجر القريب من نسبك إذا هجرك      : وصل حبال البعيد، يعني: وقوله . تقرب إلى البعيد من النسب إذا طلب قرب

  .وما قاله تمثيل لما قلنا
  

ى    : إلخ، اإلهانة... ال تهين الفقير : وقوله ا بمعن الفتح، وهم وان ب ارة   اإليقاع في الهون بالضم، واله ذل والحق وعل  . ال
  .لغة في لعل، وهي هنا بمعنى عسى: بفتح الالم وآسرها

  
  الطويل : ومثله في المعنى قول اآلخر

  من اليوم سؤاًال أن يكون له غد  عسى سائٌل ذو حاجٍة إن منعته

اد،   على أن الرآوع هو ال  " وارآعوا مع الراآعين : " واستشهد بهذا البيت في التفسير عند قوله تعالى خضوع واالنقي
  .آما في البيت

االنحناء والميل، ومن رآعت النخلة إذا انحنت : الرآوع: وقال العيني .حال من ضمير ترآع: وجملة والدهر قد رفعه
  .انتهى. أراد به االنحطاط من المرتبة، والسقوط من المنزلة. ومالت

  .سمائة عامونقل الشيخ خالد في التصريح أن هذا الشعر قيل قبل اإلسالم بخم

ة،   وآان سبب هذا الشعر على ما في األغاني عن أبي ملحم، أن أم األضبط آانت عجيبة بنت دارم بن مالك بن حنظل
  .وخالته الطموح بنت دارم

فحارب بنو الطارح قومًا من بني سعد، فجعل األضبط يدس إليهم الخيل والسالح، وال يصرح بنصرهم، خوفًا من أن 
م         يتحزب قومه حزبين مع ك أنه ه، وأروه مع ذل الفوا علي ه نقضوه، وخ إذا أبرم ه وعليه، وآان يشير عليهم بالرأي، ف

  .على رأيه، فقال في ذلك هذه األبيات

يم         ن تم اة ب د من ن زي ن سعد ب و        . وهو األضبط بن قريع بن عوف بن آعب ب راء، هو أب تح ال اف وف ع بضم الق وقري
  .جعفر، الملقب بأنف الناقة أيضًا

در،     : يبة في آتاب الشعراءقال ابن قت ن ب ان ب األضبط بن قريع السعدي هو من عوف ابن آعب بن سعد رهط الزبرق
ال     . ورهط بني أنف الناقة ه، وق ى قوم رهم، فرجع إل و   : وآان قومه أساؤوا مجاورته، فانتقل منهم إلى غي بكل واٍد بن

  .وهو جاهلي قديم". سعد 
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نه    ل م ك           وآان أغار على بني الحارث بن آعب فقت وك حول ذل ًا، وبنت المل ى أطم م بن م، وأسر وجدع، وخصى، ث
 : وهو القائل. األطم مدينة صنعاء، فهي اليوم قصبتها

  يا قوم من عاذري من الخدعه
  

  : وأول الشعر
  لكل ضيٍق من األمور سعه

  
  .انتهى. مع أربعة أبيات أخر

  
  .وليس آذلك آما ترى. اع المتقدموزعم خضر الموصلي أن أول هذا الشعر عند ابن قتيبة هو المصر

  
ه           : قال صاحب األغاني ذي تبغضه زوجت راء المفتوحة، وهو ال ًا، بتشديد ال ع مفرآ ن قري ان في   . آان األضبط ب وآ

  الرجز : الحرب يتقدم أمام الصف، ويقول
 أال فتًى معشٌق أنازله  أنا الفتى تفرآه حالئله

  
رة،        واجتمع نساؤه ليلًة يتسامرن، فتعاقدن على أ ارد الكم ه ب ك ألن أجمعن أن ذل رك األضبط، ف ن يصدقن الخبر عن ف

  .أفتعجز إحداآن إذا آانت ليلتها أن تسخن آمرته بشيء من دهن: فقالت إلحداهن خالتها
  

ال  ؟ما بالك : فقالوا. فثار الناس وظنوا أنه قد أتي فتسارعوا إليه! يا آل عوف : فلما سمع قولها صاح أوصيكم أن  : فق
  .انتهى. تبًا لك، ألهذا دعوتنا: فانصرفوا ضاحكين، وقالوا. الكمر، فإنه ال حظوة لبارد الكمرة تسخنوا

  
ة     عراء الدول ن ش عدي م ع الس ن قري ة البصرية أن األضبط اب ي عن الحماس ات المغن ي شرح أبي يوطي ف ل الس ونق

  .وهذا عجيب منه. ولم يتعقبه بشيء. األموية
  

ال . والمرأة ضبطاء. يعمل بكلتا يديهالذي : واألضبط معناه في اللغة الفتح ضبطًا       : يق صبط الرجل بالكسر، يضبط ب
  .بالسكون

  
  : وأنشد بعده

  وحاتم الطائي وهاب المئي
  

  .وفي غيره أيضًا. وتقدم شرحه في الشاهد الرابع واألربعين بعد الخمسمائة

  هاء السكت

  أنشد فيه، 

  الشاهد الخامس والخمسون بعد التسعمائة

   الرجز
  يا مرحباه بحمار عفراء

  

  .على أن هاء السكت فيه قد روي بالوجهين بالضم والكسر
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ا في الوصل      . وظاهر آالمه أن تحريكها بما ذآر في إثباتها وصًال بعد األلف لغة ة أن ثبوته اب الندي وتقدم منه في ب
وفيين   د الك ا   . مكسورة، أو مضمموة ضرورة عند البصريين، وجائز عن ا أنه واو أيضًا تكسر وتضم،      وزاد هن د ال بع

  .وأنها بعد ألف تفتح أيضًا

ه   : وذآر في باب العلم أن جواز تحريكها بالضم والكسر في السعة، إنما هو في  اه وأخوات ا هن ا    . ي فوجب أن يحمل م
  .هنا على ما تقدم من آالميه ليوافق آرمه في جميع المواضع مذهب البصريين

بيهًا            وآان ينبغي أن يقدم الكسر على الض ا التحريك بالضم تش اآنين، وأم اء الس تخلص من التق ه األصل في ال م، فإن
  .بهاء الضمير، فهو أردأ الوجهين

ين       ة ب ه منزل ي، بأن ن جن وتقدم في الشاهد السابع واألربعين بعد المائة توجيه تحريكها في الوصل من الخصائص الب
  .منزلتي الوقف والوصل

ه في   وذهب ابن جني في بعض آتبه وهو ش رح ديوان المتنبي إلى أن تحريكها شاذ ضعيف عند البصريين، ال يثبتون
فإن  .الرواية، وال يحفظونه في القياس، من جهة أنه اليخلو من أن تجري الكلمة على حد الوقف، أو على حد الوصل

ا    تغنائه عنه ى حد الوقف    . أجراها على حد الوصل، فسبيله أن يحذف الهاء وصًال الس ان عل ك    وإن آ د خالف ذل ، فق
بإثباته إياها متحرآة، وهي في الوقف بال خالف ساآنة، وال يعلم هنا منزلة بين الوصل والوقف يرجع إليها، وتجري 

  .انتهى. فلهذا آان إثبات الهاء المتحرآة خطأ عندنا. هذه الكلمة عليها

  .وقد رجع عن هذا في الخصائص آما نقلناه هناك

  .وتحريكها لحن: خطأ، تبعه فيه الزمخشري في المفصل، قالإثبات الهاء متحرآة : وقوله

ل            . وآذا قال صاحب اللباب ى قي اظ حت أ واللحن في األلف إن العرب معصومون عن الخط ا ال ينبغي، ف إن : وهذا مم
  .البدوي ال يطاوعه لسانه في ذلك

  .والبيت الشهد لعروة بن حزام العذري، وهو من صميم العرب في صدر اإلسالم

 الرجز : عره أيضًا قولهومن ش

  عفراء يا رباه من قبل األجل  يا رب يا ربـاه إياك أســل
  

  الطويل : وآذا قال المجنون قيس العامري، وهو من اللسان بمكان
  لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها  فقلت أيا رباه أول سؤلتـي

  
  .ومثل هذا مما يقع نظمًا ال نثرًا ضرورة

  
  : وقوله

  عفراء يا مرحباه بحمار
  

  الرجز : بعده
  من الشعير والحشيش والماء  إذا أتى قربته لـمـا شـاء
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ديم في         . هي محبوبة عروة بن حزام العذري: عفراء أليف ق ب، وهو ت قال عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغري
ل    : اللغة ذلك قي راب، ل ر،   : ولد الظبية، سمي بذلك ألن لونه لون العفر، وهو الت ي أعف ه سميت     ظب راء، وب ة عف وظبي

  .وأنشد هذه األبيات الثالثة. المرأة عفراء
  

  : آان عروة يحب عفراء، وفيها يقول: وقال ابن يعيش
  يار ب يا رباه إياك أسل

  
  : فقال. هذا حمارعفراء: ثم خرج فلقي حمارًا عليه امرأة فقيل له
  يا مرحباه بحمار عفراء إلخ

  
  .د له الشعير والحشيش والماءفرحب بحمارها لمحبته لها، وأع

  
  الوافر : ونظير معناه قول اآلخر

  أحب لحبها سود الكالب  أحب لحبها السودان حتى
  

  .انتهى
  

وتقدمت ترجمته في الشاهد السادس والتسعين . ولم أجد هذا الرجز في ديوان عروة، ولعله ثابت فيه من رواية أخرى
  .بعد المائة

  
وز أن تروى بالمد والقصر، فإذا مدت آانت من الضرب الخامس من السريع المشطور        يج: وقالوا في هذه األبيات

  .فعوالن أو مفاعيل: المخبون الموقوف
  

  الرجز : ومثله
  بتلعاٍت آجذوع الصيصاء  يمتسكون من حذار اإللقاء

  
  .وإذا قصرت آانت من الضرب السادس من مشطور السريع المخبون

  
  .ياك أسل فقد تقدم شرحه في الشاهد الثاني والثالثين بعد الخمسمائةيا رب يا رباه إ: وأما قوله

  
  الرجز : وأما قول األخر

 إذا دنا قربته للسانـيه  يا مرحباه بحمار ناجيه
  

  .فقد تقدم شرحه في الشاهد السابع واألربعين بعد المائة

  شين الكشكشة

  أنشد فيه، 

  الشاهد السادس والخمسون بعد التسعمائة

  الرجز 
  ولو حرشت لكشفت عن حرش  تضحك مني أن رأتني أحترش

  .على أن ناسًا من تميم ومن أسد يجعلون مكان الكاف المؤنث شينًا في الوقف، آما في حرش، وأصله حرك
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ينًا، لقرب الشين من        : قال المبرد في الكامل ا ش دلت منه ا، أب بنو عمرو بن تميم إذا ذآرت آاف المؤنث فوقفت عليه

رأة       الكاف في  ون للم يًا، فيقول ف، ألن في الشين تفش جعل اهللا  : المخرج، فإنها مهموسة مثلها، فأرادوا البيان في الوق
  .انتهى. والتي يدرجونها يدعونها آافًا. البرآة في دارش

  
  الرجز : وربما فعلوا هذا في الكاف األصلية المكسورة، أنشد ثعلب في أماليه عن ابن األعرابي

  بيضاء ترضيني وال ترضين  أبـغـيشعلي فيما أبتغـي 
 إذا دنوت جعلت تـنـئيش  وتطلبـي ود بـنـي أبـيش
 وإن تكلمت حثت في فيش  وإن نأيت جعلـت تـدنـيش
   حتى تنقي آنقيق الـديش

ون : قال ثعلب إنكش وإنكش، وهي الكاف     : يجعلون مكان الكاف الشين، وربما جعلوا بعد الكاف الشين والسين، يقول
ون     الم ا يقول ا     : كسورة ال غير، يفعلون هذا توآيدًا لكسر الكاف بالشين والسين، آم ضربته وضربته، لقرب مخرجه
  .انتهى. منها

ة     : والشاهد في قوله دل من آاف المخاطب   .آنقيق الديش، فإن أصله الديك، وآاف أصليه، وفي جميع ما عداه الشين ب
وادره آ  ا  والبيت الشاهد أنشده ابن األعرابي في ن ا هن ه  .م ي  : وقول اء المجرورة       ... أن رأتن دل اشتمال من الي خ، ب إل

  .اصطاده: احترش الضب: صيد الضب خاصة، والعرب تأآله، قال صاحب العباب: واالحتراش. بمن

أمٌة مسخت من  : " وعن ثابت بن زيد األنصاري، أنه أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل بضباب قد احترشها، فقال
  .انتهى. فلم يأآلها، ولم ينه عنها"  ؟ال أدري أي الدواب هي : " ، فقال"ل دواب بني إسرائي

اب ضرب، أي    : ويقال أيضًا ًا، من ب و حارش الضباب    : حرش الضب يحرشه حرش ده    . صاده، فه وهو أن يحرك ي
  .على جحر ليظنه حية، فيخرج ذنبه ليضربها، فيأخذه

اخر     اب الف لمة في آت م           الحرش أ : وقال المفضل بن س د ف ات، فيحرك عن اب جحر الضب بأسود الحي ى ب ؤتى إل ن ي
  .انتهى. الجحر، فإذا سمع الضب حس األسود خرج إليه ليقاتله، فيصاد

  .والمشهور األول

ال     د، ق د للضب ول ق الحرش    : ومما تحكي العرب عن الضب من أآاذيبهم، أنه إذا ول ي ات ا بن ال . ي ا الحرش   : ق  ؟وم
  .جحر فال تخرجإذا سمعت حرآًة بباب ال: قال

ال     ا، فق ه جحرهم ر ب ذا الحرش     : فسمع يومًا صوت فأس يحف ا أبت أه ال  ؟ي ثًال       : فق ذا أجل من الحرش، فصار م ه
  .يضرب لمن يخاف شيئًا، فيقع في أشد منه

  .وإنما ضحكت منه استخفافًا به لما رأته يصيد الضب، ألنه صيد العجزة والضعفاء

 : ورواه الزجاجي في أماليه الوسطى آذا

  تعجبت لما رأتني أحترش
  

ولو حرشت التفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني لو آنت تصيدين الضب ألدخلته في فرجك دون فمك إعجابًا : وقوله
  .به، وإعظامًا للذته
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ٍد        : والحر، بالكسر للمهملة ه، واستعمل استعمال ي رة من فرج المرأة، وأصله حرح بسكون الراء، فحذفت الحاء األخي

  .حريح وأحراح: ، ويدل عل أصله تصغيره وجمعه، فإنه يقالودم
  

  .حر بتشديد الراء: وقد يعوض من المحذوف راء فيقال
  

  .واهللا أعلم. ولم أقف على قائله وال على تتمته
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والخمسون بعد التسعمائة

  الطويل : وهو آخر الشواهد
  أن عظم الساق منش دقيق سوى  فعيناش عيناها وجيدش جـيدهـا

  
ه الوصل             ا أجريت في حال درج، لكنه ة أن تحذف في ال عل أنه آان القياس في هذا الشين المبدلة من آاف المخاطب

  .مجرى حالة الوقف
  

ان، ألن الكسرة    : قال ابن جني في سر الصناعة ى البي ومن العرب من يبدل آاف المؤنث في الوقف شينًا، حرصًا عل
الوا        الدالة على ا ينًا، فق دلوها ش أن أب ان ب اطوا للبي ف، فاحت نش، ومررت بش    : لتأنيث فيها تخفى في الوق يش، وم . عل

  .وتحذف في الوصل
  

  .ومنهم من يجر ي الوصل مجرى الوقف، فيبدل منه أيضًا
  

  : وأنشدوا للمجنون
  فعيناش عيناها وجيدش جيدها

الي في شر      .................  ال الف اب إلى البيت انتهى ق ي إلحاق الشين بالكاف         : ح اللب ة، أعن ذه اللغ ا سميت ه وإنم
  .وإنما آسرت الكافان في لفظ الكشكشة لحكاية الكسر، لكون الكاف للمؤنث. الكشكشة الجتماع الكاف والشين فيها

  .ومنهم من يفتحهما على حد قولهم في التعبير عن بسم اهللا بالبسملة، وآذلك الكسكسة بالوجهين

ال          : في الكاملقال المبرد  ادة، ق ة   : حدثني من ال أحصي من أصحابنا، عن األصمعي، عن شعبة عن قت ال معاوي ق
يم،      : فقام رجل من السماط، فقال ؟من أفصح الناس : يومًا انوا عن آسشكشة تم راق، وتيم قوم تباعدوا عن فراتيه الع

  .وتياسروا عن آسكسة بكر، ليس فيهم غمغمة قضاعة، وال طمطمانية حمير

ال  ؟من أولئك : ال له معاويةفق ؤمنين    : فق ر الم ا أمي ة   . قومك ي ه معاوي ال ل ال  ؟من أنت   : فق ال     : ق رجل من جرم، ق
  .وجرم من فصحاء الناس: األصمعي

تيامنوا عن آشكشة تميم، فإن بني عمرو بن تميم إذا ذآرت آاف المؤنث، فوقفت عليها أبدلت منها شيئًا، لقرب : قوله
  .مخرج، وأنها مهموسة مثلها، فأرادوا البيان في الوقف، ألن في الشين تفشيًاالشين من الكاف في ال

الش      : فيقولون للمرأة ة في دارش، وويحك م ك البرآ ا        . جعل اهللا ل ون عليه ًا، والتي يقف دعونها آاف درجونها ي التي ي ف
  .يبدلونها شينًا

  .فعل التميميون في الشين، وهم أقلهموأما بكر فتختلف في الكسكسة، فقوم منهم يبدلون من الكاف سينًا آما 
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  .أعطيتكش: وقوم يبينون حرآة آاف المؤنث في الوقف بالشين فيزيدونها بعدها، فيقولون

ه           ع حروف م تقطي ه صوت ال يفه ره، ألن د تكون من الكالم وغي ة . وأما الغمغمة فق بهًا    : والطمطم أن يكون الكالم مش
  .انتهى. لكالم العجم

  .ي المفصلوآذا أورده الزمخشري ف

  .الصف من الناس، والجانب: والسماط بالكسر

  .في قضاعة، وهي جرم بن زبان: أحدهما .جرٌم بطنان من العرب: قال ابن يعيش، قال

ة   : واآلخر ة        : في طيئ، يوصفون بالفصاحة، والفراتي ذي هو نهر أهل الكوف رات ال ة أهل الف ان . لغ رات  : والفرات الف
  .ودجيل

ة    : العجمة في المنطق، يقال: واللخلخانيةلخلخانية العراق : ويروى ان ال يفصح، والغمغم أن ال : رجل لخلخاني إذا آ
  .يتبين الكالم، وأصله أصوات الثيران عند الذعر، وأصوات األبطال عند القتال

م أن يكون الكالم مشبهًا لكال: والطمطمانية بضم الطاءين. أبو حي في اليمن، وهو قضاعة بن مالك بن سبأ: وقضاعة
  .والطمطماني مثله. في لسانه عجمة ال يفصح: رجل من طمطم بكسر الطاءين، أي: العجم، يقال

ر  ن قحطان          : وحمي ن يعرب ب ن يشجب ب بأ ب ن س ر ب ة، وهو حمي و قبيل وك األول   . أب نهم آانت المل ذا  . وم وصف ه
  .انتهى. الجرمي قومه بالفصاحة، وعدم اللكنة، والتباعد عن هذه اللغات المستهجنة

ال    وأ ذا، فق راء        : ورد الحريري في درة الغواص هذا الخبر عن األصمعي آ ة به يم، وتلتل ة تم وم تباعدوا عن عنعن ق
  .إلخ.... وآشكشة ربيعة، وآسكسة بكر، ليس فيهم غمغمة قضاعة 

 البسيط : وأراد بعنعنة تميم أن تميمًا يبدلون من الهمزة عينًا، آما قال ذو الرمة: قال

  منزلًة أعن ترسمت من خرقاء
  

  .أنت تعلم: وأما تلتلة بهراء فيكسرون حروف المضارعة فيقولون. أأن ترسمت: يريد
  

وحدثني أحد شيوخي أن ليلى األخيلية ممن آانت تتكلم بهذه اللغة، وأنها استأذنت ذات يوم على عبد الملك بن مروان  
  .افعل: قال ؟منها أتأذن لي يا أمير المؤمنين في أن أضحكك : وبحضرته الشعبي، فقال له

  
ي  : فقالت له ؟يا ليلى ما بال قومك ال يكتنون : فلما استقر بها المجلس قال لها الشعبي ال  ؟ويحك أما نكتن ال واهللا، : فق

  .انتهى المقصود منه. فخجلت عند ذلك واستغرب عبد الملك في الضحك. ولو فعلت الغتسلت
  

ة، وآسكسة هوازن، وتضجع         ارتفعت قريش في الفصاحة : ورأيت في أمالي ثعلب يم، وآشكشة ربيع ة تم عن عنعن
  .قيس، وعجرفية ضبة وتلتلة بهراء

  
ائم : عن، تقول: فأما عنعنة تميم فإن تميمًا تقول في موضع أن ول     . عن عبد اهللا ق ا تق راء فإنه ة به ا تلتل ون،  : وأم تعلم
  .وتفعلون، وتصنعون بكسر أوائل الحروف

  
  .انتهى



 224

  
ور، وشعرهم    . قال ابن المبرد في الكامل. درجعنا إلى البيت الشاه م المنث عين اإلنسان مشبهة بعين البقرة، في آالمه

  .المنظوم
  

  : قال المجنون
  ولكن عظم الساق منك دقيق  فعيناك عيناها وجيدك جيدها

  
  الطويل : وقال اآلخر

  خرجن علينا من زقاق ابن واقف  فلم تر عيني مثل سـرٍب رأيتـه
 الـروادف جآذر وامتدت لهـن  الظباء وأعـين الطلعن بأعناق 

  
  .انتهى

  
ة       دال، وهو المشهور في الرواي ر إب ال       . فروي البيت على األصل من غي نده، ق ه بس ل أمالي الي في ذي ذا الق ان  : وآ آ

ًة، فهي               د قنصا ظبي ه ق ن عم ه أخوه واب وحش، فمر ب ر الوحدة والت ان يكث مجنون بني عامر في بعض مجالسه، وآ
  البسيط : ، فقالمعهما

 شبهًا لليلى بحبٍل ثـم غـالهـا  يا أخوي اللذين الـيوم قـد أخـذا
 فـحـالهـا مشابها اشبهت ليلى  إني أرى اليوم في أعطاف شاتكما

  
ه،     فامتنعا بها منه، فهم بهما، وآان جلدًا قبل ما أصيب به، فخافاه فدفعاها إليه، فأرسلها فولت تفر، ثم أقبلت تنظر إلي

  الطويل : الفق
 لك اليوم من وحشيٍة لصديق  أيا شبه ليلى ال تراعي فإنني
  فأنت لليلى إن شكرت طليق  تفر وقد أطلقتها من وثاقهـا
  ولكن عظم الساق منك دقيق  فعيناك عيناها وجيدك جيدها

  
  .انتهى

  
  الطويل : وقريب منه قول ذي الرمة

 ت اعتالق الـحـبـائلمشابه جنب  أرى فيك من خرقاء يا ظبية اللوى
 عـاطـل وجيدك إال أنها غـير  فعيناك عيناها ولونـك لـونـهـا

  .وتقدمت ترجمة المجنون في الشاهد التسعين بعد المائتين

ين   وهذا آخر الكالم على شرح الشواهد، الغزيرة الفوائد، والناظم للنكت الفرائد، والحاوي للطارف والتالد، والجامع ب
رام    الشوارد واألوا ى الم وغ إل ام، والبل   .بد، والحمد هللا من البدء إلى الختام، على توفيق هذا النظام، والتيسير إلى اإلتم

ادة اإلسالم          ادة األعالم، وصحبه ق ه الس رام، وآل وأفضل الصالة والسالم، على محمٍد خير األنام، وأفضل الرسل الك
أليف بمصر المحروسة في غرة شعبان من          و .على تعاقب الليالي واأليام، وترادف الشهور واألعوام داء الت ان ابت آ

سنة ثالث وسبعين وألف، وانتهاؤه في ليلة الثالثاء الثاني والعشرين من جمادى اآلخرة من سنة تسع وسبعين، فيكون 
ت     ين مدة التأليف ست سنين مع ما تخلل في أثنائها من العطلة بالرحلة، فإني لما وصلت إلى شرح الشاهد التاسع والس

ي أن أشرح           م يتفق ل بعين، ول دة من سنة سبع وس بعد الستمائة سافرت إلى قسطنطينة، في الثامن عشر من ذي القع
ع اآلخر         م شرعت في ربي ل، ث ام القاب شيئًا إلى أن دخلت مصر المحروسة، وفي اليوم السابع من ربيع األول من الع

  .وقد يسر اهللا التمام، وحسن الختام
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ة،  د والمن ه الحم ع  فل ذلك بجمي ل آ ل ضير، وأن يفع ي آ درأ عن ر، وي ل خي ي بك تم عمل ه، وأن يخ ع ب أله أن ينف وأس
  .أحبائي، وسائر أودائي، إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير

  .وحسبنا اهللا ونعم الوآيل، نعم المولى، ونعم النصير

ه وبأسالفه،    عبد القاد: قاله بفمه، وزبرة بقلمه، مؤلفه الفقير إلى اهللا في جميع أحواله ر بن عمر البغدادي، لطف اهللا ب
 .آمين. وأوالده وأحبائه، وجميع المسلمين
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