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  داءداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهإه           

أدعوهُ أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، أدعوهُ أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم،   اهللَ اهللَ 
  ..فع به عامة املشغوفني بلغة الضادفع به عامة املشغوفني بلغة الضادوأن ينوأن ين

بني يف اهلل، وكثري ما هم، بني يف اهلل، وكثري ما هم، أهدي هذا العمل إىل كل من حيأهدي هذا العمل إىل كل من حي
على على   ردردأُهدي له هذا العمل، ثم إذا وأُهدي له هذا العمل، ثم إذا و  ،،ال أعرفهال أعرفه  ورُب مُحبورُب مُحب

  له هذا اإلجنازله هذا اإلجناز  ني أهديني أهديليخربه أليخربه أأبي من يعرفه ويعرفني، فأبي من يعرفه ويعرفني، ف
  ه، ودعائي له بالرمحة واملغفرة.ه، ودعائي له بالرمحة واملغفرة.مع خالص حبي لمع خالص حبي ل

وأشكره إذ وفقني إلمتام هذا وأشكره إذ وفقني إلمتام هذا   عز وجلعز وجلوإني أمحد اهلل وإني أمحد اهلل 
  هلذاهلذا  حىت وصلتحىت وصلتووفقني ووفقني العمل، وذلَّل العقبات يف طريقي العمل، وذلَّل العقبات يف طريقي 

  فاحلمد هلل رب العاملني.فاحلمد هلل رب العاملني.
  هذا العمل ....هذا العمل ....ثم أشكر كل من ساعد يف إجناز ثم أشكر كل من ساعد يف إجناز 

  شكر خاص إىل املشرف األستاذ الدكتور: بشري تاوريريتشكر خاص إىل املشرف األستاذ الدكتور: بشري تاوريريت
  شكر خاص إىل زوجتي الغاليةشكر خاص إىل زوجتي الغالية

  األطروحةاألطروحة  ههإىل كل من ساعدني إلمتام هذإىل كل من ساعدني إلمتام هذشكر خاص شكر خاص 
  طوال أربع سنواتطوال أربع سنوات

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
                                      حسني بورملحسني بورمل                                                                                                            
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 مقدمة التحقيق:

وخلق اإلنسان وعلَّمه البيان، والصالة والسالم على النبي الذي علَّم القرآن الحمد هلل     
ر به  العدنان، الذي أرسله هللا رحمة لإلنس والجان، فزكَّى هللا به القلوب واألذهان، ونوَّ
األعين واآلذان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان 

 :إلى يوم يبعثون، أما بعد

 ،وغيظة غناء ،ومرج بهي ،ه في روض أريضن الناظر في الكتاب المحقَّق متنز ِّ كأف    
ها فوقطو  ،وأشجارها المثمرة ،والمحقق هو دليله فيها، يرشده إلى مواردها العذبة ،وأجمة فيحاء

 ،وقفارها الخالية ،وحقولها المنورة، وينأى به عن وديانها الموحشة ،وظاللها الوارفة ،الدانية
ردة قرَّب إليه شذاهاودهاليزه  ،أو رأى في ممشاه شوكا نبهه فيحترز منه ،ا المعتمة. إن رأى و 

 وال كتاب يخلو من هنات وسقطات. ،فإنه ال روض بال شوك وحيات

الذي لم يحظ بشر بمثل ما  ،محمد  هو وحبيب الحق ،أفضل الخلقال ريب أن     
إلى قيام الساعة  حظي به من اهتمام، فلم ُتسجل سيرة رجل عبر التاريخ، منذ آدم 

 ،ولم ي عترف لرجل عدوُّه أنه أمين وصادق إال محمد  ،مثلما ُسجلت السيرة النبوية العطرة
ال تزال و  ،عتراف بمكانته، مؤمنهم وكافرهموقد أدلى األقدمون بدالئهم في مدحه واال

تتوالى عن مشاهير هذا العالم ممن  عترافات التي هي من تأييد هللا لدينه ونبيه اال
 ُيحسبون على غير المسلمين.

مام المرسلين، فإن لم يهِّ      م الشعراء في مدحه، فمن يمدحون؟ وما فقد هو خاتم األنبياء وا 
ن من رحمة هللا الماضون واآلتون مثل محمد  له بالبينات وبالهدى أن بعث رسو  ، وا 

ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا، ليكون نبراسا تستضيء به 
البشرية في دجى هذه الدنيا، فتستبين به سبل الرشاد، وتستوضح به درب الحق، إنه النعمة 

 المهداة، والرحمة المسداة، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

ب  إلى بلدة الباجور كنُت حققُت مخطوطة شرح الشيخ إبراهيم الباجوري، لقد      حدى إ)ُنسِّ
م، ول ِّي مشيخة 1784-ه1198 :قرى محافضة المنوفية بمصر فقيل له الباجوري، ولد سنة
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 -هـ1277 :وتوفي سنة م،1847شهر يوليو سنة  -هـ1263األزهر في شهر شعبان سنة 
 ،ه608 :الص في يوم الثالثاء أول شوال سنة)ولد بناحية د  لبردة البوصيري  م(،1860

، وكانت المذكرة التي حصلُت بها ه(695، وتوفي سنة: بصعيد مصر على غربي النيل
ر لي المولى -بفضل هللا تعالى–على درجة الماجستير  أن أجد  ، وأثناء البحث يسَّ

، لكعب بن زهير مطبوعة حجرية لشرح الشيخ ابن هشام على قصيدة بانت سعاد 
فألهمني هللا عز وجل أن أبحث عن النسخ الخطية لها، وأجعل من تحقيقها ودراستها 

، فإذا هي ذات وجودهاأطروحة دكتوراه. فبدأت البحث عن بيانات نسخ المخطوطة وأماكن 
نسخ كثيرة مبثوثة في شتى مكتبات العالم، غير أني وجدُت أن أغلب هذه النسخ موجودة 

المصرية القاهرة، وكان قد سبق لي الذهاب إلى المكتبة األزهرية واقتناء نسخ بالعاصمة 
رًَّة أخرى القتناء ما  مخطوطة شرح الشيخ الباجوري على بردة البوصيري منها، فعدُت إليها ك 
احتوته من نسخ لمخطوطة شرح الشيخ ابن هشام األنصاري النحوي على قصيدة بانت سعاد 

 إحدى عشرة نسخة.  ، وكانتلكعب بن زهير 

لكنز الدفين إلى المكتبة العربية، واالنتفاع بما حواه وكان الدافع في ذلك هو إخراج هذا ا    
قريحته في علم النحو، وجعلت الهدف من من درر ونفائس، فقد أودعه ابن هشام زبدة 

 به. ف البن هشام وتسهيل االنتفاعتعريف زمالئي الطلبة بهذا المؤلَّ تحقيقه ودراسته 

وبعد النظر فيها، وترتيبها باعتبار أقدمية نْسخها، وتمامها، وجودة خطها؛ اخترت خمسة     
محمد بن يوسف عليها؛ وكانت النسخة األم نسخة فريدة جيدة الخط، نسخها  ألشتغلمنها 

ه، وهي نسخة جيدة جدا، ضبط 1071بن عبد الغفار بن عبد الخالق الريدي، سنة النسخ: 
طَّت بالسواد، وخطت حتاج إلى ضبط، وهي نسخة جيدة الورق والخط، وقد خُ ناسخها ما ي

واخترُت أربع نسخ أخرى لمقابلتها بها، ارتكازا على المعايير نفسها  أبيات البردة فيها بالحمرة،
 التي اخترت بها النسخة األم.

انصب جهدي  وبعد الفراغ من نسخ متن النسخة األم، ومقابلتها بالنسخ األربع األخرى،    
حالة ما يذكره ابن هشام من أقوال النحاة واللغويين إلى مضانه، ولقد  على توثيق شواهدها، وا 
ْلٍق من العلماء، وكذلك  كان ابن هشام ربما يشير في المسألة النحوية الواحدة إلى أقوال خ 
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ل إذ كان يفعل في المسائل اللغوية والبالغية، لكنه كفاني مؤونة الترجيح بين تلك األقوا
بينها، وتوضيح ما هو بحاجة إلى توضيح، أو االتيان برأيه في المسألة من  منهجه الترجيح  

 أهال لها أصال. النحو أو اللغة، فكفاني بذلك مؤونة عظيمة لستُ 

إن من ينبري لتحقيق مخطوط نحوي لغوي بالغي، أصٍل من أصول النحو التطبيقي،     
أن يجلس وحوله العشرات من مصنفات النحو واللغة لعالم موسوعي كابن هشام؛ عليه 

والبالغة واألدب والتراجم ودواوين الشعراء، فكل ذلك كان ال بد من العودة إليه لتوثيق قول 
من األقوال، أو شاهد من الشواهد، أو اإلحالة على المصنفات التي ُعنِّي  مصنفوها بالتفصيل 

 في مضانها. في مسألة معينة أجدها بحاجة إلى أن ُتراجع

ولقد توخيُت الدقة واإليجاز في اإلحالة على المصادر، وتجنبُت إدراج الشرح لتجنب     
 عنه اإلحالة. لحواشي وتضخم األطروحة بما ُتغنيتطويل ا

فكثير منها وال أزعم أني ملمٌّ بشيء من تلك المسائل النحوية التي يسردها ابن هشام،     
فقد  .أني أتيت في هذه األطروحة بشيء، ولكنه جهد المقل والمسائل موغلة في التفريع، 

كان شغلي الشاغل نسخ المتن وضبطه، وتوثيق الشواهد، وذكر مضانها من المصادر، 
 واإلحالة على ما يتضمن شرحا أو تفصيال للمسائل التي يذكرها ابن هشام.

كثرة االشتغال  ومهما يكن من شيء، فإنه تجدر اإلشارة على أن ابن خلدون قد عاب    
فيها، إذ هي آالت  ال توسع فيها األنظار وال تفرع المسائلاآللية أن العلوم  بعلوم اآللة، وذكر

مما  ،تفريع المسائل فيها فال ينبغي االشتغال باآللة، وكثرةللوصول إلى غايات أعظم منها، 
ها، فقال في لة فيالتي توجَّب  استعمال تلك اآلعن الغاية  ،تفنى األعمار فيه وال ُتحصله

اعلم أن  العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: " :من مقدمته الفصل الثامن والثالثين
رعي ات من الت فسير والحديث والفقه وعلوم هي وسيلة آلي ة لهذه ،... علوم مقصودة بالذ ات كالش 

حرج في توسعة الكالم فيها فال  ؛فأم ا العلوم التي هي مقاصد،... العلوم كالعربي ة والحساب
نا في ملكته ،وتفريع المسائل واستكشاف األدل ة واألنظار يضاحا  ،فإن  ذلك يزيد طالبها تمك  وا 

فال  ،لمعانيها المقصودة. وأم ا العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربي ة والمنطق وأمثالهما
ع فيها الكالم وال تفر ع نظر فيها إال  من حيث هي آلة لذلك الغير فقط. و ينبغي أن يُ  ال يوس 
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إذ المقصود منها ما هي آلة له ال غير. فكل ما  ،ألن  ذلك مخرج لها عن المقصود ،المسائل
مع ما فيه من صعوبة  ،وصار االشتغال بها لغوا ،خرجت عن المقصود ؛خرجت عن ذلك

العلوم  الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها. ورب ما يكون ذلك عائقا عن تحصيل
والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على  ،مع أن  شأنها أهم   ،المقصودة بالذ ات لطول وسائلها

ورة فيكون االشتغال بهذه العلوم اآللي ة تضييعا للعمر وشغال بما ال يغني. وهذا كما  هذه الص 
ألن هم أوسعوا دائرة الكالم  ،فعل المتأخ رون في صناعة الن حو وصناعة المنطق وأصول الفقه

 !!!وأكثروا من الت فاريع واالستدالالت بما أخرجها عن كونها آلة وصي رها من المقاصد ،فيها
 ،فهي من نوع الل غو ،ورب ما يقع فيها لذلك أنظار ومسائل ال حاجة بها في العلوم المقصودة

هتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر ألن  المتعل مين ا  ،وهي أيضا مضر ة بالمتعل مين على اإلطالق
؟ ؟؟فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد .من اهتمامهم بوسائلها

وال يستكثروا من  ،فلهذا يجب على المعل مين لهذه العلوم اآللي ة أن ال يستبحروا في شأنها
ن نزعت به هم ته بعد ذلك ويقفوا به عنده. فم ،وينب هوا المتعل م على الغرض منها ،مسائلها

فليرق له ما شاء من المراقي  ؛ورأى من نفسه قياما بذلك وكفاية به ،إلى شيء من الت وغ ل
ر لما خلق له ،صعبا أو سهال  .(1)"وكل  ميس 

ن سوقنا لكالم ابن خلدون ال يعني البتة التقليل من أهمية هذه العلوم التي يسميها      وا 
في نفسه ميال  وجد لية، إذ هو نفسه قد أقرَّ في آخر كالمه أن منعلوم اآللة، أو العلوم اآل

ر  لشيء من هذه العلوم فله أن يغوص فيه، وال حرج في ذلك، بل هو مطلوب، إذ إن المفس ِّ
للقرآن الكريم والمحد ِّث واألصولي والفقيه، كل أولئك تجدهم بحاجة إلى النحوي والصرفي 

حتى قيل: إن علماء الشريعة ال يستغنون عن علماء اللغة  والبالغي والعالم باللغة والمعجم،
واألدب، بينما يمكن لعلماء اللغة واألدب االستغناء عن علماء الشريعة، وهذا القول فيه 
تفصيل، وهو بحاجة إلى توضيح؛ ذلك أن علماء اللغة واألدب تكفيهم معرفة المعلوم من 

هم االستغناء عن علماء اللغة واألدب طول الدين بالضرورة، بينما علماء الشريعة ال يمكن
ح أبو منصور الثعالبي ]ت [، في مقدمة كتابه فقه اللغة وسر هـ429 حياتهم، ومن ثم وضَّ
والصالة والسالم  ،"أما بعد حمد هللا على آالئهالعربية أن تعلم اللغة العربية من الديانة، قال: 

                                                           

 .739-738مقدمة ابن خلدون  (1)
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ومن أحبَّ الرسول العربي  ،فإن من أحب هللا تعالى أحب رسوله محمدًا  ،على محمد وآله
ومن أحبَّ العرب أحبَّ العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم  ،أحبَّ العرب

ومن هداه هللا لإلسالم  ،ومن أحبَّ العربية ُعني  بها وثابر عليها وصرف همَّته إليها ،والعرب
واإلسالم خير  ،خير الرسل وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدًا وشرح صدره لإليمان 

 ،والعربية خير اللغات واأللسنة. واإلقبال على تفهمها من الديانة ،والعرب خير األمم ،الملل
ثم هي إلحراز  ،وسبب إصالح المعاش والمعاد ،إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين

 .(1)وءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار..."الفضائل واالحتواء على المر 

، في الدراسة بشيء من اإليجاز الشديد خطتيوقبل أن أذكر عملي في المخطوط، أذكر     
باب الفهارس الفنية، أ مَّا و فقد جعلت المذكرة ثالثة أبواب، باب الدراسة، باب الكتاب محققا، 

 وابن هشام لكعب بن زهيرترجمت في الفصل األول  اثنين،الدراسة فقد جعلتها في فصلين 
فُت بعمليهمااألنصاري  وصفُت نسخ المخطوطة في الفصل الثاني، ، البردة وشرحها، و ، وعرَّ

ذكرت بيانات نسخ مخطوطة شرح ابن هشام األنصاري على قصيدة بانت سعاد لكعب بن 
وصفت النسخ الخمس لي هذا. و زهير، لما لم يتوفر لدي، وما توفر مما استبعدته من عم

، كما أرفقُت صورا من النسخ الخمس المأخوذة في المأخوذة في التحقيق وصفا دقيقا
 التحقيق.

كانت  هُ تُ ر  ذْ وهو منهج بِّ ، أما المنهج الذي اعتمدته؛ فهو منهج تحقيق المخطوطات    
على يد  الحديثلكنه نما واستوى على سوقه في العصر  في التراث العربي القديم، مزروعة

كارل بروكلمان، فؤاد  اهتموا بالتراث العربي واإلسالمي، أمثال:بعض المستشرقين الذين 
مصنفات في يوسف هم ر...إلخ. ثم كثرت ال ،أغناطيوس كويـدي سزكين، كوركيس عواد،
عبد السالم هارون، صالح الدين  ، وممن اشتهرت مؤلفاته في ذلك:منهجية تحقيق المخطوط

د، الصادق عبد الرحمن الغرياني،  وقد ...إلخ. عباس هاني الجراخ بشار عواد معروف،المنج 
 .تطورهتحقيق التراث العربي منهجه و كتابا وسمه ب عبد المجيد ديابصنف 

                                                           

 وما بعدها. 1/15الثعالبي فقه اللغة وسر العربية ألبي منصور  (1)
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للمناهج  واعتمدت باإلضافة إلى منهج تحقيق المخطوطات الذي هو اإلطار العام    
ة األخرى؛ المنهج التاريخي، والمنهج االستقرائي.الم  عتم د 

أهم  وكان من بين المراجع، المصادر اعتم دت في هذه األطروحة على عدد كبير من    
حاشية عبد اللطيف بن يوسف التي استفدت منها ورافقتني طوال فترة البحث:  المصادر

 ،شرح التبريزي لقصيدة بانت سعاد البغدادي على شرح ابن هشام لقصيدة بانت سعاد،
، : محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام، 

الدر المصون في  ،حيان النحوي  يبأل البدر الطالع، البحر المحيط ألبي حيان األندلسي
العمدة في ، لجرجانيدالئل اإلعجاز لعبد القاهر ا ،علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي

معجم البلدان  كتاب سيبويه، لسان العرب،، محاسن الشعر وآدابه البن رشيق القيرواني
 .مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام، الحموي  لياقوت

جمة، إذ إن  ة ودراستها من صعوباتاالشتغال على تحقيق هذه المخطوط لم يخل    
ها حزن منوجعل التعالى يسرها لي  تحقيق كتاب أصعب من تأليفه كما هو مشهور، لكن هللا

المراجع التي ينبغي الرجوع المصادر و التي وجدتها: كثرة  الصعوبات بين وكان منسهال. 
ولم يكن ينبغي الرجوع والبالغية وكتب القراءات.  النحوية والصرفية المصادر، وخاصة إليها

، لكن كان لزاما اإلحالة عليها عشرات المرات، خصوصا أن إليها مرة او مرتين أو ثالث
تستدعي اإلحالة جم  خالفيةإما ُعنِّي  بها ابن هشام؛ مسائل أغلب المسائل النحوية التي 

ما مسائل موغلة في التفريع النحوي  كبير من م ٍ وكمن النحاة، غفير  ، غريبة على األقوال، وا 
لة تبسط المسأالمراجع التي المصادر و بحيث تستدعي اإلحالة على  العادي من أمثاليالقارئ 

 . كل ما يورده ابن هشام من فوائدوتشرحها، فنجم عن ذلك تعذر استيعاب 

  عملي في المخطوط:
 ما يلي: ، وهو الكتاب محققا،وكان عملي في المخطوط    

ة في التحقيق بعضها خطوطة وفق قواعد اإلمالء الحديثة: نسخ الم -1 ألن النسخ المعت م د 
مخطوط بخط مشرقي واآلخر بخط مغربي، وكالهما قد ترد فيه الفاء منقوطة بنقطة تحتها 

لًة ياءً   ، وقد ترد التاء المربوطة مفتوحًة،....والقاف منقوطة بنقطة واحدة فوقها، والهمزة مسهَّ
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 بالشكل، برواية حفص عن عاصم. بالرسم العثماني مضبوطة اآليات القرآنيةإدراج  -2
وشكل  ،األبيات الشعرية شكال تاما وكامالكذا و  بالشكل، األحاديث النبوية الشريفةضبط  -3

 بالحركات اإلعرابية.في المتن كله ما قد يلتبس على القارئ 
 تكملة الرموز واالختصارات الواردة في المخطوطة. -4
 .وتبرز أغراضهاوضع فصول للبردة تبين موضوعاتها  -5
بيان البحور زيادة على المخطوط، كالعناوين و  وضعت بين معقوفتين ] [ كل ما هو -6

 ...الشعرية
ثبات الفروقات في الهامش: ه)، (د)، (ج)، (ب)األم بالنسخة  (أ)مقابلة النسخة  -7 (، وا 

د ما ينبغي وتجدر اإلشارة إلى أن إثبات الفروقات بين النسخ يكون وفق منهجية دقيقة تحد ِّ 
مَّا لكون إدراجه في الهامش ال  إثباته، مما ال ُيلت فت إليه إما لكثرته وشيوعه في نسخة مَّا، وا 
يزيد معنى وال فائدة. والضابط في ذلك كله أن ما ترتب عليه زيادة معنى أو تغيُّره أو نقصانه 

نذكرها عن  ُيثبت في الهامش، وغير ذلك ترف في التحقيق ال غير. ومن األمثلة التي
الفروقات التي لم أشر إليها لكثرة اختالف النسخ فيها دون أن تزيد أو تنقص من المعنى 
شيئا: قول ابن هشام عند ذكر بيت من أبيات البردة: قال...، وقال...، قال رحمه هللا، وقال 

 ....وأرضاه وأرضاه، وقال  ، قال ، وقال رحمه هللا، قال 
القرآنية، وجعل التخريج بين معقوفتين ] [ عقب اآلية مباشرة، ذاكرا السورة تخريج اآليات  -8

ثم رقمها حسب ترتيبها في المصحف، ثم رقم اآلية، جاعال بين رقم السورة ورقم اآلية خطا 
 مائال، ]السورة رقمها/رقم اآلية[.

 تها.اتخريج األحاديث النبوية الشريفة وبيان مصادرها ورواتها ودرج -9
 تخريج األقوال والحكم واألمثال الواردة في الكتاب وردها إلى مصادرها. -10
 تخريج األبيات الشعرية واإلحالة على مصادرها. -11
 بيان بحور الشواهد الشعرية، وقد جعلته بين معقوفتين ] [، في أقصى يسار الصفة. -12
 شرح الغريب وما عسر استيعابه من المعاني. -13
 هم.األعالم واإلحالة على مصادر تراجمالتعريف ب -14
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 :ارسعشرة فه اثناوأما الباب الثالث فقد جعلته للفهارس الفنية، وهي     

حالتها  ،سورها وأرقام اآليات والسورذكر فيه ذكر اآليات مع  :فهرس اآليات القرآنية -1 وا 
تبار ترتيب السور عاعلى صفحاتها في الكتاب، وقد رتبت اآليات في فهرس اآليات القرآنية ب

في المصحف الشريف، وباعتبار الترتيب التصاعدي لآليات في السورة الواحدة، وباعتبار 
الترتيب التصاعدي لصفحات الكتاب في حالة تكرار اآلية نفسها. وهذا تسهيال لعملية البحث 

 في الفهرس، وتيسيرا للقارئ في الوصول إلى مبتغاه.
د بها.ه ذكر فيالقراءات القرآنية: فهرس  -2  للقراءات القرآنية المستشه 
حالتها على صفحاتها في  الشريفة: فهرس األحاديث النبوية -3 وفيه ذكر األحاديث وا 

 الكتاب، وقد رتبت األحاديث النبوية الشريفة ترتيبا ألفبائيا.
حالتها وغيرهم،  آثار وأخبار الصحابة وفيه ذكر فهرس اآلثار واألخبار:  -4 على وا 

 ترتيبا ألفبائيا.صفحاتها في الكتاب، وقد رتبتها 
 فهرس األمثال: تم ترتيبها ترتيبا ألفبائيا. -5
وفيه ذكر األبيات الشعرية الواردة في الكتاب دون أبيات البردة، مع ذكر  :فهرس القوافي -6

حالتها على صفحاتها في الكتاب، وقد رتبت األبيات باعتبار ت ،قائليها وبحورها رتيب وا 
 البحور في الدوائر الشعرية.

 جعلُت لألرجاز فهرسا خاصا بها. :فهرس األرجاز -7
 فهرس الكتب الوارد ذكرها في متن الكتاب. -8
 فهرس األعالم: وقد جعلت ترتيبه ألفبائيا. -9

: رصدت في هذا الفهرس ذكر األمم والمواضع والبلدان فهرس القبائل والجماعات -10
 ، وذكر المواضع والبلدان من المدن إلى منابع الماء.من الناس والقبائل

ْرد للمصادر والمراجع المستفاد منها استفادة مباشرة :قائمة المصادر والمراجع -11  وهي ج 
 ، وقد رتبتها ترتيبا ألفبائيا.في التحقيق والدراسة

 .طروحةويضم محتويات األ، ضوعاتفهرس المو  -12
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 الباب األول: الدراسة
 الشاعر والشارح والتعريف بعمليهما: ترجمة األولالفصل 

 قصيدتهالتعريف بو ، كعب بن زهيرالمبحث األول: ترجمة الشاعر 
كعب بن زهيرالمطلب األول: ترجمة الشاعر 

(1)   

 : نسبهو  اسمه -1
وو: هوو  ، يوو  ب  ببيعووب  ووي : س ووا   وو   وولمى  ، بضووا سي ووني، لمىكعووب  ووي  هنووب  ووي   وو    
كو ي موي وحو ل سياووعبسء ، ب وي لييو ب  وي مضوو وي ا  ةووب   ييوب  وي      حو   يوو  م  ، سءبك وب سيوب  

وقو ل ، (2)هو  غلو   ، اف يويظي سيي ب  يها مي غ، بال  غاف ي تها و  ك يت محل  ،    ه   ه 
 ]مي سيا يل[                                            .(3)كعب نث ت  يه مي م ييب

ووووووووووووول         ل      وووووووووووووس سيم  ذ    ه وووووووووووووغ   ه  ي وووووووووووووض     ب   ع 
ووووووووووووت  ب  ن  ع      ووووووووووووي  ووووووووووووع  م  س    يوووووووووووو      س ع       ع   سب  ا 
وووسل   ا  ه ووو وووم   ل  ص  وووي  س   ت     ي وووث  ك  ن ووو  ح  ي     ي 
 

وووووق  ي       ووووو ي  ق وووووظ   ا  ل وووووح   ا       ل  ق ووووو ذ  ل  ل      ل  سيق 
وووب  ك   وووسيم     س ي وووي ووو     سم  ووو    خ   ذ    ب ووو   و وووج   ا  ا 

وووووووووو ي ن    ي  م  وووووووووو   ووووووووووف  سيم  ا  ن ي  ب ووووووووووني  سيم ص    يك ب 
 

 : قوله للشعر -2
وو، ج موو  سي وو سي ت سياووعبيب يكعووب ويالعيوو  علنهوو    وو  سيفووب   لذ ،    سيبس يووب ب سيووب تتصوول بحم 

، همة ووب  ي يكو ي يوا ي وتمكي اوعب  ، ويهو ه  هنوب، تحوب  كعوب  وي  هنوب بقو ل سياوعب": (4)ق ل
: ثوا قو ل، ه وحب وها ل عليه  ةذ    ولم  ، هوك ي يضببه و  ذي  ويغلب  ، يه م  ل ةنب ويه ى ونب  

                                                           
، وذيل 2/2. األمالي للقالي 17/3846، األغاني لألصبهاني 5/226تنظر ترجمة كعب بن زهير في: األعالم للزركلي  (1) 

-1/156، تاريخ اآلداب العربية لبروكلمان 158-1/76، تاريخ اآلداب العربية لجرجي زيدان 125، التنبيه 24-23األمالي 

، ديوان الحماسة ألبي تمام شرح 12-4/11األدب للبغدادي  ة، خزان287-282، جمهرة أشعار العرب للقرشي 162

كعب بن زهير، الشعر  32، الروائع لفؤاد إفرام البستاني 2/62، ديوان المعاني ألبي هالل العسكري 3/29التبريزي 

د الفريد البن عبد ، العق38، 32، 25، طبقات الشعراء البن سالم الجمحي 162-160، 159-1/143والشعراء البن قتيبة 

 . وينظر: كعب بن زهير حياته وشعره لمحمد علي الصباح.2/136، العمدة البن رشيق القيرواني 2/91ربه 
، وعيون 4/424، والبداية والنهاية 1/103، وطبقات فحول الشعراء 342، ومعجم الشعراء 61ينظر: الشعر والشعراء ( 2) 

 .1/407، واالستيعاب 4/241وأسد الغابة ، 24/257، والوافي بالوفيات 2/208األثر 
  .1/408 االستيعاب:( 3) 
 .91-17/89 :األغاني( 4) 



 المبحث األول      الفصل األول       الدراسة باب         شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري 
 

12 
 

ضوووبب  وضوووببه ، و لغوووه  يوووه يقووو ل، ل ن لغيووو   يووو  قلوووت  نتووو  لل يكلوووت بووو  ؛بوووه سيوووذح  حلووو     "
هووو    ،   عاووويبوووو يالز و عووو  ثوووا ب   ، ا صوووغنبي   ل وووهووو  غ    ،  وووبحه وووو   هموووب   ثوووا  القوووه، م بحووو 
 ]مي سيبج [                                                                   : نبتج 

ووووووووووووووووووي  أ  ك   وووووووووووووووووو     م  ووووووووووووووووووه             ح   سنووووووووووووووووووب    ع  م 
 

وووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووب  سيق وووووووووووووووووووو ي  م  وووووووووووووووووووو ة  ب   ق  ى م   سنب  ع  ا 
، يوويعلا موو  عيوو ه مووي سياووعب (1)ه  ت ووي   ع   هوو  نبيوو   ي ي  ،  ب وووه   وبكووب ي قتووه، وغضووب  هنووب 

 [مي سيا يل]                                 : (2)وق ل  هنب حني  ب  مي سيح  ميا س
وووووووووووس       وووووووووووت    ي  ي   ووووووووووول ووووووووووو  ع  ني     ع  وووووووووووى سيه   ة  ب  ا   ج   
 

ووووووووووووووووب       وووووووووووووووو   ت ة  وووووووووووووووو ل  ص  ووووووووووووووووز  ت ع  ب  ا     ص   ي 
 ]مي سيا يل[                       :(3)وق ل، "يكعي    ج ": ق ل  ، ثا ضبب كعب  

ووووووووووووووووع  ب ح     ئ وووووووووووووووو    م   ي ووووووووووووووووب  سيق ب  ي    ي  ك   وووووووووووووووول  ض    ه 
 

وووووووووووووآث وووووووووووو     وووووووووووووه  ن  ع   ب  ي     ل وووووووووووووز     ف      سيووووووووووووو    ي    م 
 (4):ق ل  هنبو 

ووووووووووووى ل  ل ووووووووووووع   ووووووووووووسيم   ل  ث ووووووووووووم   ب  ح   ه  ت وووووووووووول  ة   ة  ب  ج 
 

وووووووذ  ل    وووووووس م  ووووووو ي  ال    ع  ووووووو   ا  وووووووم   ض  ب  سل   ي  س م   ق  ب  ه 
 : (5)وق ل، " ج " :ق ل   ثا ضببه 

ووووووووووووووووووووووووي  ك   ه  ل ووووووووووووووووووووووون  ي   سه     ه وووووووووووووووووووووووو نوووووووووووووووووووووووب  ي  م    ه   ب  ه 
 

ووووووووووووووو    ب   ي ووووووووووووووو     سيح  ل وووووووووووووووع  س ي  ذ  ل   يوووووووووووووووع  م  ج     ق  ب  و 
نتع وفه  وذي  يويعلا مو  عيو ه ، (6)  حبكوب سيقو فتب   ، ثا      هنب و   ص  سييع ا: ق ل 

 : (7)وق ل
وووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووع         ل  ظ   ه  ي ووووووووووووووووووأ  ك   نووووووووووووووووووب  ث  سيك    ء    
 

ووووووووووول وووووووووووع    ء  ب وووووووووووة    ووووووووووو     ووووووووووو       ق  ى ص    ق     ب  سي  م 
 : (8)وق ل كعب 

                                                           
 عنت. 2/72 :العين عليه والمشقة. س  ب  ا، أي: سألته عن شيء أردت به الل  ت  ن  ع  ت   ه  ت  ن  ع  العنت: إدخال المشقة على إنسان، وت  ( 1) 
 .17/89، واألغاني 44ديوانه ( 2) 
 عجف. 1/6009عج، وتاج العروس  9/333ولسان العرب  17/79، واالغاني 101 ديوانه( 3) 
 .17/89واالغاني  84ديوانه ( 4) 
 .17/90األغاني  (5) 
 حركة الروي من القاف المضمومة إلى القاف المكسورة. ر  ي  يقصد: غ   (6) 
 .17/90، واألغاني 97ديوانه ( 7) 
 .17/90، واألغاني 51ديوانه ( 8) 
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وووووووووب  ت   ووووووووو ه  ى ب وووووووووسة  ووووووووو ب  ح   ى   ب      ق ووووووووو     ء  ح  سيض 
 

وووووووووووووو  ووووووووووووووق   ة      م      ز  ه وووووووووووووو   ع   ي  ن  يف  ظ  سيوووووووووووووو    سء  ب  ا 
 : (1)وق ل  هنب 

وووووووووووووت   ووووووووووووو نب      ب وووووووووووووسيح   ل  ث وووووووووووووم   ىي ووووووووووووول   ي  ح   ا  ث  ج 
 

ي وووووووووووت     ى   ي ووووووووووو  ووووووووووو م  وووووووووووي  ق   ي  م   ز  ل  ووووووووووووف  ت  سيم    ه  ض 
 : (2)وق ل كعب 

ووووووووووي  ع   ا  ا ووووووووووح  ت   ووووووووووي  ق    ه  وووووووووو  ه  ض  وووووووووو ي  ع   ا  سا  ب  ة 
 

وووووووووووووو     وووووووووووووو ي  ع  وووووووووووووو ق     ح   ز  ت ووووووووووووووف  ت  ن   ا  ي وووووووووووووو خ      يي  ك 
سيتهوى ليوى      يو لولم و ،ق   ذيت ي  و  ق ل سياعب ي   ي :  ق ل، وأةذه  هنب  ن ه: ق ل 

  (3)ه    ل اعب ب ح يه   ،ه  صغنب ن مئذ    هله ق ل قصن ته
وووووووه      ال  و ووووووو نوووووووت         ووووووو  ج  ووووووو    نز     سيص   ع  ب ووووووون   ي  م 
 

ووووووووووب    ووووووووووع  سيم    و وووووووووو يووووووووووه         ض  ب  ع   "ز  ف ووووووووووي  ن   ب   ا 
 : شهرته -3 

 : مي جهتني بع ه   بة ك نبة ق ل ل المهسكت ب كعب  ي  هنب اه
 موي سيفصو حب، عاونبته موي مك يوب متمنو ة  وني سيقب ئول سيعببيوب   توه   وبتهيمو  ت   : سل يى

حتووى غوو ت مووثال انبوو  نووذكبه ، وقوو  ت سبثووت هووذس سيتمنوو   ووني   ي ئهوو ، سيبالغووب ووو  قوو ل سياووعب  
ة يوه   ، كو ي   و ه او عبس: ب مو  يوا يكوي يغنوبهعي هنب و  سيا": وق  ق ل س ي سلعبس   .سآلةب ي 
وو  ةتووه  ، اوو عبس ووي  سية    ةتووه  ، عبةاوو  ىم  ل     ووك   س يوو ه  ، اوو عبة  ء    س يوو  س يووه  ، اوو عبيي بن ووج  ب     بع 
 .(4)"ا عبيي سا س ي  كعب   سيع     بب  ض  سيم  

سل وتيع ب بعو  مو    ب  ابوو   وو  كت بوه -بحمه هللا-    عمب  ي ع   سي ب ق ل سيانخ   
 م  ووو  ابقتووه هوو  س كثنووب سياووعب مقوو   قوو  كوو ي كعووب  ووي  هنووب اوو عبس مجوو      ": مووي تبجمووب كعووب

 : (5)مم  ي تج   مي اعب كعب ق يه  ،    هم   هنب و قهم   ، كعب  اهبهم   ،  ة ه  جنب  

                                                           
 .17/90واألغاني  106يوانه د (1) 
 .17/91واألغاني  44ديوانه ( 2) 
 نفق. 1/6601وتاج العروس  ،نفق 1/357ولسان العرب  17/91، واألغاني 44ديوانه ( 3) 
 .1/3279الوافي بالوفيات ( 4) 
  .1/3279االستيعاب ( 5) 
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ووع      ت  ي ووك      ي وو ووج  وو ي  ب  م  وو   ج  ع  ل    ء     ا    ي 
وووووي   ووووو ب  ى ل   ت وووووى سيف  ع     ه  ب  ن ووووو    ب  ي  ي ووووو م   ك 
ووووو    ووووووب  سيم  ووووووء  م  ووووو ش  م    ع  ووووووه         ي وووووو   م   ل  م 
 

وووو  ووووى    ت وووووسيف      ع     ووووو    ء  ي وووو  وووووة  م      ه   ب  ه  سيق 
وووووووووووووب     ف  سيوووووووووووووي      وووووووووووووة        سح  وووووووووووووت  ي  ا  م  سيه   وب  ا 
ووت  ي   ت  ل   ووه  ووت  ي  ى ن  ت ووي  ح  ن    سيع   "(1)ب  ث وو  سل  ه 
 

قووو ل سيحانئوووب   ، "يووو ل قصووو ئ  ي هنوووب مووو  وضووولته علوووى س يوووه كعوووب": قووو ل ةلووو  سلحموووب
 .يظب لييكا و  سياعب و ذكبي  و  اعب  نت ن    يتا  هل  ": يكعب

 ]مي سيا يل[                                                  :(2)كعب وق ل
ووووووووي   وووووووو   ي ل   و م  ووووووووسو  ق  ووووووووي   ي ه    ا  ووووووووي ح     م  ه     ك 
 

ووووووووول ذ    ووووووووو  ث ووووووووو   س م  ع  ل  ى ك  وووووووووب   و ووووووووو     ج   ب    
ووووووووووو ء  ي ق ي وووووووووووه  ن ووووووووووو ي ع  ي قووووووووووو ل  و وووووووووووال     ى ب ا 

 
وووووووووي    م  ووووووووو ئ ل  ق      وووووووووي  نه  ووووووووو   م  ي ع  ي    ووووووووول   ء      م 

ف ن    وووووووو ت ل  ل  ت ووووووو   ك  ووووووووي  سيي ووووووووق  وووووووو    ب     ى م   سسح 
 

ي    ووووووووووووول  م  وووووووووووووت ي ة  ث وووووووووووووه  ووووووووووووو  م  ووووووووووووول  ت    ن  ل  م   ي ة 
ووووووووووووووووووف  ق   ث  ن    وووووووووووووووووو ي  ت  م   ني  ل ووووووووووووووووووى ت  ت وووووووووووووووووو  ح  ه    ه 

 
ووووووووووووب  ع ي  و ي ق    ووووووووووووص  ووووووووووووه  وووووووووووول  م  ث وووووووووووول    ك     ن ت م 

سيتوو  ق يهوو  ووو  ةنووب سي بيووب   ، (ب يووت  ووع  ) قوو  سكت وو ه  مووي قصوون ته سياووهنبة: ةووبى سل 
  بأح وي  نوت ق يتوه كم  تفوب  ، سيمالب سيث ي  لي ا ء هللايح نث عيه  و   يأت  س   .محم  
ه  و  م حه   ، سيعبب

 (3) : 
ووووووووووووو   سل   ب   ق وووووووووووووسيي   ه  ل وووووووووووووم  ح  ت   وووووووووووووت  ع  م    ء  م   س   ج 
 

 ا  ل ووووووووووسيظ   ب  ل وووووووووون  ى ي  ل ووووووووووج   ب      ي  ووووووووووك      ب   ي   ب وووووووووو 
 ه  ت وووووووووووووو   ب       ء  ي ووووووووووووووث             ه  ي وووووووووووووو و  ا    ع  و وووووووووووووو    

 
وووووووو  وووووووو هللا   ا  ل ووووووووع    ي  م  وووووووو    نووووووووي      ي  م  وووووووو ي  م   ا  ب  ك 

 ابوووع عوو ة موووبست ميهووو   (4)صوويعه   ووو   ووعن  سي وووكبح  نووو سي اوووعب    يكعووب  وووي  هنووب     
، آةب تلو  سيابعو ت )مبك  تحقنز  بحث( ب يق هبة  سب سيكتب  سي ث ئز سيق ميبي ابع ت ثالث

                                                           

 القبائل(  لقعنب بن أم صاحب، وهللا أعلم".: "ورواها أبو تمام في )مختار أشعار 1/39، قال البغدادي 229( ديوانه 1)
 .5/595صابة واإل 1/408واالستيعاب  1/100طبقات فحول الشعراء ( 2) 
 .1/72ومعجم الشعراء  1/408نف والروض األ 2/278وعيون األثر  4/374البداية والنهاية ( 3) 
بن عبد الرحمن بن العالء بن أبي صفرة ابن األمير  العالمة البارع  شيخ األدب أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد هللا (4) 

المهلب بن أبي صفرة األزدي المهلبي السكري النحوي، صاحب التصانيف. سمع من يحيى بن معين وجماعة. وأخذ العربية 

أبو عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وعمر ابن شبة. روى عنه محمد بن أحمد الحكيمي ومحمد بن عبد الملك التاريخي و

سهل بن زياد. وصنف التصانيف. قال الخطيب: كان ثقة دينا صادقا، يقرئ القرآن، وانتشر عنه شيء كثير من كتب األدب. 

له كتاب: "الوحوش" وكتاب: "النبات". وكان عجبا في معرفة أشعار العرب، جمع لجماعة منهم دواوين، فجمع شعر أبي 

ن شعر ا حه في ثالث مجلدات، ودو  مرئ القيس وشعر النابغتين وديوان قيس بن الخطيم وديوان تميم وديوان نواس، وشر 

هذيل وديوان األعشى وديوان زهير وديوان األخطل وديوان هدبة بن خشرم وسوى ذلك. مولده سنة اثنتي عشرة ومائتين 

 .127-13/126(. سير أعالم النبالء للذهبي ـه275-ـه212وتوفي سنة خمس وسبعين ومائتين )
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 ابوووووع  ووووو سب سياووووو سف يلاب عوووووب  سيياوووووب ب يبيووووو ض  ووووويب  ،(ا2002-ه1422ك يوووووت عووووو ا )
حققووه  اووبحه  قوو ا يووه علوو  ووو ع ب ووو  مووع اووب    بس ووب مفنوو  قميحووب،    (ا1989-ه1410)

،  قوووو ا يووووه   ضووووع ه سماوووووه ا(1992 -ه1417  نووووب ت )  وووو سب سيكتووووب سيعلميوووووب ب يووووهابعوووو
ت وويووه حيوو    وهوو بب   ، (ا1994-ه1414  ووو  ابعووب  سب سيكتوو ب سيعببوو    نووب ت )يصووب سيح 

 .ا(2008-ه1429 نب ت  يب )-صن سيب  حققه  ب يش سيج ي ح و  ابعب سيمكتبب سيعصب 
 إسالمه: -4

معتووذبس م  حوو   م وول م  ت ئبوو  علووى سيي وو  كعووب  ووي  هنووب  وويب ثموو ي يلهجووبة، قوو ا    وولا
 .يصبسوه مي سيا ئ   ك ي ح صبه  ب يم نيب بع  س

كتووب  جنووب  ووي  ؛مووي ميصووبوه عووي سياوو ئ   يموو  قوو ا ب وو ل هللا "قوو ل س ووي ل ووح ق: 
قتول بجو ل بمكوب  ى  ةيه ل  يه كعوب  وي  هنوب نة وبه  ي ب و ل هللا لمى لي هنب  ي        

س ووي سي بعووبى  ه نووبة  ووي   وو   هووب  ؛ممووي كوو ي نهجوو ه  يوذيووه،   ي مووي بقوو  مووي اووعبسء قووبيش
 موييقتول ل ، وإيه هبب س و  كل  جه، وإي ك يت ي  و  يف   ح جب، واب ليى ب  ل هللا 

 سية ب و    سيب ابحه، وال  بى  سعي  يتكبسبه. .  ق  ذكب س ي ها ا(1) ج ءه ت ئب ..."
 وفاته: -5

تضووو ببت سآلبسء  سلقووو سل عيووو  مووووبة  سل ب سيعببووو  حووو ل تعنوووني  ووويب  وووو ة كعوووب  وووي 
ه  ح  26.  ذكوووب بعضوووها سآلةوووب سي ووويب (2)ا 644ه  ح  24 هنوووب. ووووذكب بعضوووها سي ووويب 

ليووى الووب مع  يووب  ووي ا، م ووتي ني ووو  ذيوو   662ه  ح  42.  حوو   غنووبها سي وويب (3)ا 645
يموو  ك يوت ةالوووب مع  يوب مووي ) ا(، 680-ا660  و   وفي ي اووبسء سي وب ة مووي كعوب  ووي  هنوب  س 

ح ي بووأي مع  يووب الووب اووبسءه  مووي كعووب غنووب  ي  كثووب سيووذني نووذكب ي قصووب سي ووب ة ل يصووب   
 .(4)يف ه،  ل يق ي ي لي مع  يب ساتبسه  مي  بثته

 

                                                           
 .140-7/123لبداية والنهاية البن كثير ا (1) 
 .158-1/76تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان  (2) 
 .5/226األعالم للزركلي  (3) 
 .2/91، والعقد الفريد البن عبد ربه 24طبقات الشعراء البن سالم الجمحي  (4) 
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 (سعاد)بانت  ةقصيدالتعريف بالمطلب الثاني: 
 : كاملة بانت سعاد لكعب بن زهير  ةذكر قصيد -1

 [ب ي سي ]مي                     : (1)و  م حه يب  ل هللا   ق ل كعب  ي  هنب    
 فصللللللل: المقدمللللللة ال زل للللللة              

ت   ووووووو ل   -01 ا  م  ل   ووووووو  سين ووووووو   وووووووع     و ق   ب  ي وووووووت    

سة  سي  ووووووون ي  ل ذ   -02 ووووووو   وووووووع     غ  ووووووو     م  ل وووووووو س    ب ح 

وووم ت   -03 ل وووا  ل ذ س س  ت    ووو  سب ض  ذ ح ظ  ل ووو  ع   ت ج 

ي وووووب   -04 ي  ووووو ء  م ح  وووووي  م  وووووب ا  م  وووووج ت    وووووذ ح ا   ا 

ووووووه   -05 ي ووووووه      و ب ا  ووووووذ ى ع   ت ي ف وووووو  سيب  ي وووووو    سيق 

ق ت   -06 ووووووو   ووووووو  ص  ل وووووووب  ي ووووووو     ي ه  ووووووو  ة  وووووووب ا    ه         ك 

م   -07 وووووووي     وووووووي    م  ل وووووووب  ق ووووووو      ووووووو  ة  ووووووو ي ك ي ه       ه 

ووووووو  -08 ووووووو ل  ت ك ووووووو ي    ه  ل وووووووى ح  ووووووو  ت ووووووو   ا  ع   و م 
وووووووووت   -09 ووووووووو   سيوووووووووذ ح   ع م  ه  ووووووووو   ب  يع     ل  ت م   

وووووو  ت   -10 وووووو    ع  م  ي ووووووت     وووووو  م  ي وووووو   م   و ووووووال  ي غ ب 

وووووووث ال   -11 ووووووو  م  ق ووووووو ب  ي ه  نووووووو   ع ب   ك  ي وووووووت  م   سع 

وووووووووووو  -12 ت ه  ي   م      وووووووووووول    ي  ت وووووووووووو   وووووووووووو س   آم         ب ج 

ووووووووووت   -13 وووووووووو    م    ووووووووووع     ب ووووووووووأ ب ض  ل  ن   ل  غ ه     

 فصلللللل: وصلللللف الناقلللللة                 

ووووووووووووووووووووووووذ سو ب ة   -14 وووووووووووووووووووووووو  ل ل  ع  ي ووووووووووووووووووووووووي  ن   ل غ ه     

و ب ى ل ذ س ع ب ق ووووت   -15 ب  سيووووذ   وووو ة  وووول   ي ض  ووووي  ك      م 

وووووووز   -16 وووووووب    ي ه  ن ي ووووووو   م ف  ووووووو  سيغ ن ووووووو ب  ب ع  م   ت ب 

ه   ع   ووووووووووووول  م ق ن ووووووووووووو    -17 ل ووووووووووووو   ا  م ق  وووووووووووووة   ه  ض 

ب ة   -18 وووووووووووووذ ك  ل ك ووووووووووووو ا  م  ي ووووووووووووو ء  ع  ل ب ووووووووووووو ء    ج   غ 

ووووووووووه   -19 ي     وووووووووو  ن و  ووووووووووي    ا وووووووووو ا  م  ه   م  ل وووووووووو      ج 

 

 

 
وووووووووووووووووو   م ك   وووووووووووووووووو ل    م ت ووووووووووووووووووي ا  ل ث ب ه وووووووووووووووووو  ي ووووووووووووووووووا  ي ف 
ووووووووووو ل   ح  ف  م ك  ووووووووووويض  سيا وووووووووووب  وووووووووووي  غ ض   ل ل    غ 

وووووووووووووووووووووول  ب وووووووووووووووووووووو يب س   م   أ ي ووووووووووووووووووووووه  م ي ه  ل وووووووووووووووووووووو ل  ك   ع 
ووووووووم  ل   وووووووو   م ا  ووووووووح ى   ه  َ    ض  وووووووو ف  ب ووووووووأ ب ا   ص 
وووووووووووو ب ي ب    وووووووووووويض  ي ع  ي نوووووووووووول   ي     وووووووووووو   ووووووووووووي  ص   م 
ق   وووووووووووو ل   َ  م  وووووووووووو ه وووووووووووو       ي وووووووووووو   س ي  سيي ص   م   ع    
نل   ت   وووووووووووووووووووو   ف     ووووووووووووووووووووال  ي ووووووووووووووووووووع   س  ة  وووووووووووووووووووع        و ج 
وووووووووووووووو  سيغ وووووووووووووووو ل   ي  و ووووووووووووووو    ث   س  ه  ووووووووووووووو  ت ل وووووووووووووووو   م   ك 

ووووووووووووووووو ء  سيغ ب س    ووووووووووووووووو   سيم  ووووووووووووووووو  ي م    م   نووووووووووووووووول  ل ل  ك 
ووووووووووووووووووووووول نل   ا  ت ض  وووووووووووووووووووووووال  ووووووووووووووووووووووو ي      سل ح   ل ي  سل م 
نوووووووووووووووووووووووووول   ه   ل ل  سل ب  ا  نوووووووووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووووووووو  م   سع  م     
يوووووووووووووووول   ي وووووووووووووووو   ت ي    ن ي   م  وووووووووووووووو ل  ي وووووووووووووووو   وووووووووووووووو  ل ة  م     
وووووووووووووووووووووونل   نب وووووووووووووووووووووو ت  سيم ب س   ت وووووووووووووووووووووو ق  سيي ج   ل ل  سيع 

 
ووووووووووووووي   نوووووووووووووول  ه  ت ب غ  قوووووووووووووو ل     ل ووووووووووووووى سل ن ووووووووووووووي  ل ب     ع 

وووووووووووو ل   ه  ا  م ج  ووووووووووووال  وووووووووووو م ب  سل ع  ووووووووووووت ه   ا  ض   ع ب 
ن وووووووووووووووووووووووووووول   وووووووووووووووووووووووووووو  سي   سيم  ق وووووووووووووووووووووووووووو  ت  سيح   ل ذ س ت   
ووووووونل   ووووووول  ت ف ض  وووووووي    ي ووووووو ت  سيف ح  ووووووو  ع  ل ق ه   و ووووووو  ة 
ن ووووووووووووووووول   سم ه   م  ووووووووووووووووع ب  ق ووووووووووووووووو   ووووووووووووووووو     و  ه   و وووووووووووووووو    
وووووووووووووووو   ل   ت ي وووووووووووووووون ي  م ه  ي ب  سيم  وووووووووووووووو ح  َ  ب ض  ل وووووووووووووووو  ا 

                                                           
 أثبت أبياتها كما هي في النسخة األصل )أ(.( 1) 
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ي وووووووب   -20 ج  وووووووي  م ه  ف    ة  ه ووووووو       ه ووووووو  م  وووووووب   ح 

ي ق ووووووووووه   -21 وووووووووو  ث ووووووووووا  ن    ل ن ه  وووووووووو  سيق ووووووووووب س   ع  ا   ي م 

وووي  ع وووب ض   -22 و ت  ب ووو يي ح ض  ع   ع ن ب سي وووب  ق وووذ 
وووووووووووو  و وووووووووووو -23 أ ي م  ه  ك  ب ح  ووووووووووووذ  م  وووووووووووو     ن ي ن ه    ت  ع 
وووول   -24 وووول  ذ س ة ص  وووونب  سيي ة  ث وووول  ع    ووووب  م   ت م 
وووووووو  -25 وووووووونب    ه  وووووووو  ي ل ب ص  ت ن ه   ق ي وووووووو  سء  و وووووووو  ح ب 
ووووووب   -26 ق  ح  وووووو   ل  ووووووب ست    ه  ل ووووووى ي    ووووووذ ح ع   ت ة 
ووو  -27 ووو    ي م  ي  سيح ص  ب  سيع ج  يووو ت  ن ت وووب ك  وووم        
وووووووووووووو  -28 ب سع ن ه  ب  ذ  ووووووووووووووأ ي        ل ذ س ع ب ق ووووووووووووووت   ك 
س -29 ووووووا ة    ب وووووو ء  م ص  ب  وووووول  ب ووووووه  سيح  وووووو  ي ظ  م   ن   
ل وووووووت   -30 ع  ق ووووووو   ج  نه ا     ووووووو    ا  ح  ووووووو   ق ووووووو ل  ي ل ق     
ووووووو    -31 ووووووول  ي ص  ووووووو  ع ي ا  ب سع  ووووووو ب  ذ  ووووووو   سيي ه   ا 
ب ع ه   -32 وووووووووووو   ووووووووووو   م  ف ن ه  وووووووووووب ح سيل ب ووووووووووو ي  ب ك   ت ف 
ق وووووووووو ي ه ا   -33 وووووووووو     ي    ن ه  وووووووووو ة  ج  ا  ووووووووووع ى سي    ي   

   فصللللل: االعتللللذار ومللللدح النبللللي      
ي وووووووووووت  آم ل وووووووووووه   -34 ل نووووووووووول  ك  ووووووووووول  ة  ق ووووووووووو ل  ك     
ووووووووو  نل   ل    ب ووووووووو  ي ك وووووووووا   -35 ل ووووووووو س    لوووووووووت  ة   و ق 
م ت ه   -36 وووووال  ووووول  س  وووووي    ي ث وووووى   س  ي  ا  ي وووووت      ك 
ي   -37 ووووووووووووووو   ع  ووووووووووووووو ل  هللا             ي   ئ وووووووووووووووت    ي  ب   
وووو  -38 ا  س   سيووووذ ح   ع  ووووال  ه وووو       ي  و ل ووووب  سيوووووم ه 
ي وووووووووووا   -39 ووووووووووو ة     ا  وووووووووووذ ي    ب وووووووووووأ ق   سل  سي    ل  ت أ ة 
وووووووووو  ي ووووووووو   ي ق وووووووووو ا  ب ووووووووووه   -40 ق  م  ووووووووو     ق وووووووووو ا  م       ي ق 
ووووووووووووو ي  ي وووووووووووووه   -41 ووووووووووووو   ل ل    ي  ي ك  ووووووووووووول  ن ب ع   ي ظ 
وووووووووه   -42 ووووووووو  ل    ي    ع  ني  ت  ي م  وووووووووع  ض  ت وووووووووى     ح 
ووووووووووووه   -43 ح ل ذ    ك ل  م  ي وووووووووووو    ي ووووووووووووذ س     ه نووووووووووووب  ع 

ل نل   ووووووووووووووووووووم  سء  ا  وووووووووووووووووووو  ق وووووووووووووووووووو     وووووووووووووووووووو  ة  ي ه     ع م ه 
وووووووووووووووووووووو  ي ب وووووووووووووووووووووو ي ه  ووووووووووووووووووووووب سب    ه  ي نوووووووووووووووووووووول   م   ي      ق 

وووووووووووو و ق ه  ت وووووووووووو ل  م ب  ف  ب  م  ووووووووووووي    ي وووووووووووو ت  سيوووووووووووو        ع 
نووووووووووول   ا  ن ووووووووووون ي    ب  وووووووووووي  سيل ح  م  ووووووووووو     ه  م  ا  وووووووووووي  ة   م 
ي ووووووووووووووه  سل ح  ي نوووووووووووووول   وووووووووووووو ب    ي ووووووووووووووا  ت ة      و وووووووووووووو  غ 
ووووووووووووه نل   ن ي  ت    وووووووووووو   و وووووووووووو  سية  ت ووووووووووووز  م   ووووووووووووني      ع 
ل نوووووووووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووووووووه ي  سل ب ض  ت ح   ذ   س  وووووووووووووووووووووووول  م   
نوووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووا  ت ي ع  و  ب  سل ك  ووووووووووووووووووي  ب   ي ووووووووووووووووووا  ي ق ه 

ق ووووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووو ق نل     وووووووووووووووووووووع  ب ووووووووووووووووووووو يق  ب  سيع     ت ل ف 
ل ووووووووووووووووو ل   وووووووووووووووووم ب  م م  ي ه  ب  يا  ووووووووووووووووو ح  وووووووووووووووووأ ي  ض   ك 
ل وووووووووو س وووووووووو  ق ن  ووووووووووي  سيح ص  ك ض  ي وووووووووو   ب  ن ب  ق  سيج  ب     

ووووووووووووووووووووت   وووووووووووووووووووو   م ث  ك نوووووووووووووووووووول  ق  م  وووووووووووووووووووو  ي ك  ب ه   و ج    
ووووووووووووووووووووو  ب ع    نووووووووووووووووووووول   وووووووووووووووووووووي  ت ب سق نه  وووووووووووووووووووووق ز  ع   م ا 
ت ووووووووووو ل   ق  ووووووووووول م ى ي م   ل ي ووووووووووو   ي ووووووووووو  س  وووووووووووي      ووووووووووو    

 
ووووووووووووووووووغ  ل  ل    ي ه ن ي وووووووووووووووووو ي وووووووووووووووووو   م ا  وووووووووووووووووو  ع      ل ي  

ووووووووووووووو ل   ع  ف  م ي  م  ب  سيوووووووووووووووب ح  ووووووووووووووو  ق ووووووووووووووو   ووووووووووووووول  م   و ك 
وووووووووووووو ل   م  ب  ء  م ح  وووووووووووووو   ل ووووووووووووووى آي ووووووووووووووب  ح  وووووووووووووو  ع  م   ن   
وووووووووووووووووأ م  ل   ووووووووووووووووو ل  هللا  م  ي ووووووووووووووووو   ب    ووووووووووووووووو   ع  ف     سيع 
ووووووووووووووونل   ت ف ص  ي      ووووووووووووووو  سع  ووووووووووووووو  م   وووووووووووووووووووووووووووووووق ب آي  و ن ه 
يووووووووووووووووول   ث وووووووووووووووووب ت  و ووووووووووووووووو   سل ق     وووووووووووووووووب    س  ي  ك  ي     ذ 

وووووووووووووم ع  سيف نووووووووووووول     ب ى  ووووووووووووو  ي ووووووووووووو   ي    وووووووووووووم ع  م         
يووووووووووووووووووول   ووووووووووووووووووو ل    وووووووووووووووووووإ ذ ي  هللا  ت ي    وووووووووووووووووووي  سيب     م 
ووووووووووووو ت  ق نل وووووووووووووه  سيق نووووووووووووول   ح ي ق م  ووووووووووووو    ذ   و وووووووووووو  ك 
وووووووووووووووووووو  ل   م    ووووووووووووووووووو ب     ق نووووووووووووووووووول  ل ي ووووووووووووووووووو   م ي       
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ي ه   -44 وووك  ووو   م    وووي  ي ن ووو ث  سل    ب  م  ووو    وووي  ة   م 
ووووووووه م   -45 ووووووووب غ  م ن ي  ع ي ا  ا  ض  وووووووو    و وووووووون ل ح   ي غ 
وووووووووووووول  ي ووووووووووووووه   -46 ي وووووووووووووو  ل  ي ح  وووووووووووووو   ب  ق ب   ل ذ س ي   
وووووووو م   ة   -47 وووووووو    ض  ووووووووب     سيج  وووووووول     ي ووووووووه  ت ظ   م 
ووووووووووووووووب   -48 وووووووووووووووو  ث ق  يووووووووووووووووه    ة     ل  ن وووووووووووووووو  سل      س  
ووووووووون     -49 وووووووو ل  ي    وووووووو ء  ب وووووووووه   ل ي  سيب    ت ض   ي   

   فصلللللل: ملللللدح الصلللللحابة             
ي ش  ق وووووو ل  ق وووووو ئ ل ه ا   -50 ووووووي  ق ووووووب   و وووووو  و ت ي ووووووب  م 
ووووووووو    -51 ا  ووووووووو ب    ل  ك  ووووووووو    سل    ي ك     سي ووووووووو س و م 
وووووووووووووه ا   -52 ووووووووووووو ل  ي       وووووووووووووب سي ني    ب ا  وووووووووووووا  سيع   ا 
ل وووووز   -53 ووووو  ح  وووووك ت  ي ه  ووووو  سب ك  ق ووووو   ا        ووووويض    
ب   -54 ووووووووووووووو ح ه ا  ل  ي ف  وووووووووووووو ي  ل ذ س ي  ي ووووووووووووووت  ب م   ح 
وم ه ا   -55 م  ل  سي  ه ب  ي ع ص  ا  ي  م ا    سيج     ي م 
وووووووووو ب ه ا   -56 ووووووووووي  ل ل  و وووووووووو  ي ح  ووووووووووع  سيا ع   ل  ي ق 
 

نووووووووووول   ن ووووووووووول     ي وووووووووووه  غ  ث وووووووووووب  غ  وووووووووووي  ع  وووووووووووي  ب ا   م 
نوووووووووووووول   ب س   وووووووووووووو ب  ة  ف  ا  م ع  وووووووووووووو   ووووووووووووووي  سيق  ووووووووووووووا  م   ي ح 

وووووووووووووو   ل    ي  ن ت ووووووووووووووب    سي وووووووووووووو   م ج  ي  ل ل    ه   ق ووووووووووووووب 
نووووووووووووووووووووووووووول   يوووووووووووووووووووووووووووه  سل ب سج  ووووووووووووووووووووووووووو      س      ل  ت م ا  
ووووووووووووووووووأ ك  ل   وووووووووووووووووو ي  م  ب    ووووووووووووووووووب    سي  وووووووووووووووووو      سي     م ا 
وووووووووووووووووول  ل   وووووووووووووووووون  ف  هللا  م    ووووووووووووووووووي     ي وووووووووووووووووو   م   م ه 

 
ووووووووووووووول م  س    ي ووووووووووووووو س ووووووووووووووو       وووووووووووووووب  ي م     وووووووووووووووب ا ي  م ك 
نوووووووووووووووووووول  م ع    يوووووووووووووووووووول   وووووووووووووووووووو ء    ل  م  ي وووووووووووووووووووو   سيل  ق   ع 

س      وووووووووو      ووووووووووي  ي    ووووووووووب س  نل   م  وووووووووو     ن ج   و وووووووووو  سيه 
ووووووووووووووووووووو   ل   ووووووووووووووووووووو ء  م ج  ع  ل وووووووووووووووووووووز  سيق ف  أ ي وووووووووووووووووووووه  ح   ك 
نل ووووووووووووووووو س ووووووووووووووووو  ل ذ س ي  ووووووووووووووووو س م ج    يع  ي ي    ووووووووووووووووو     م   ق   
وووووووووووووووو    سيت ي    نوووووووووووووووول   ووووووووووووووووب    سي   ب  ل ذ س ع  ووووووووووووووووب   ض 
ل نوووووووول   ت  ت ه  وووووووو   ي وووووووو ض  سيم  ووووووووي  ح  ووووووووا  ع  وووووووو  ي ه  م     

 

 التعريف بالمدائح النبو ة ونبذة عن تاريخها وتطورها: -2
.  ق  ع ب ف هذس سيفي يالز س ا سيم سئَ سيي  يب على سلاع ب سيمق يب و  م   سيي       

وق   عت سيح جب  ، ثا  ةذ نتا ب ميذ ذي  سيحني.  م  و  حي ته و  حي ة سيي   
 سيضب بة ي ج   مي ني وَ عيه  يص   ذى سيمابكني عيه وك ي ح  ي  ي ث  ت  ع   هللا  ي 

وكأيم  ن لق م ي سيكف ب     غنبها مي سيم لمني يم ح ي سيب  ل ب سحب  كعب  ي م ي
 حج بس بكل  نت يقبض يه، لذ ك ي م حها يه ي بع  مي ع افب ص  قب   حب عمنز.  م  
هج ء اعبسء سيكف ب ولا يكي لل كي   سيعيك  ت  بع ي م  تهب عليه بي   سيم سئَ سيص  قب 

 ء.مي بعض سيصح بب ونيتقض ي جه  ي م   هب 
 
 
 



 المبحث األول      الفصل األول       الدراسة باب         شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري 
 

19 
 

 ]مي سيا يل[            :       (1) صل ليني ، ه  ق ل سلعاى  يعل  ق ا م   يلي   
ي ب   ال  ث   ي ه   م ي  ك   و آي ن ت  ل    ب 
ا   ي    ب  ب  س  ي  ه  ا   م ت ى م   ت ي  ج   ع 
ب ه   ك  ذ  ي      ي    ٌّ ن ب ى م   ل  ت ب   
ي  ئ ل   ق  ت  م   ت غ ب      ي ه  ص   

م        ص  ة  م ح  م ع      ج      ي ا  ت   
ل      س   م ي  سيت ق ى  ل ذ س   ي ت  ي ا  ت ب ح 
ث ل ه   م  ل ى   ي  ل  ت ك  ي  ك  ت  ع  م   ي   

 

س  م    ت ى ت    ب  م ح  ف ى ح     ل  م ي  ح 
س ل ه  ن    ت ل ق    م ي  و   سض   ت ب يح     

ب ح و   سيب ال          س  غ  ب  ي ع م   ي ج   
س ه  غ    ا  م  ي ع  ي ي ب  ع ا  ء  سين       
س ه    ى     ا  ص  ني       ي ه  ح   ي      سإل 
س ت  م ي  ق    ت        ق ن ت  ب ع    سيم       ل 
س ص    ص    ي م   ك  ي    ب  س  ي    ي ا  ت ب     

 
 ]مي سيا يل[:                                       (2)مي سيقصن ة سيت  مالعه 

س م    ل ب    ب  ن ي     ي ن  وووووووووض  ع  ت م  س          ي ا  ت غ  ه    ل يا  سيم    س   م   ع     سي      ع    

ال      ي  ق ب ة    ي   ث ي   ة   ذي  ي م   ب سه س ي كثنب و  سي  سيب  سييه يب لذ ق ل: " ق  ل  س  ي  ه ا  ا : ح   
، ل ب ب   ة  ي    سي          ى   ي  ق ي ب    ي  ث ع  ا  ل ا ،   ي    ع  ، ع ي    ه ل  سيع  ب    ي    سئ ل    غ ن ب ه  م ي  م ا  ن خ  ب ك 

ب ج  ل ي ى ب    ل  َّللا    ، ة  ب    ي    سئ ل  ل       ي  ب ك  ب    ي  ع  ع  ، و ق  ل     ي  ع ك  ب ب    ي  ص  ا  ال  ن ب ي   سإل   
ب ك ني  م ي   ي م      سيي       ه  ب ع ض  سيم ا  ت ب ض  ي ه  ، سع  ب       ق ب يب   م  . ق  ل  س  ي  ه ا  ا : و ل م   ك  ي  ب م ك 

ب ه ، و أ ة   ب ه    ي ه  ج  ء  ن ب ي   ب    ل  َّللا    أ ي ه  ع ي    م  ، و    ي ش  نب  ل ي ه   ق ب  ل ا ، و ق  ل  ي ه : ي     ب   ب ص  ي ي   
نب  ل ي  ي ح   : ي     ب   ب ص  . و ق  ل  ب  م   ي   و يه  م ي    ب ب  َّللا   ل ي  ذ ي    ل  م  ى:    ا  ه  ب  ا  سي   ي  . و ق  ل  سل ع 

ي ك ي    م ي ص      ، ت  ل  ي ه   ي ع ال  َّللا   ل ي  و   سيي ف ب  م  ه  و    ى:   م   ه ذ  ا  . و ق  ل  سل  ع  ب  م  ب  ا  سية  ف  ب  ي ح 
ي ا  ي ع    ل ي ى سيي      ، ، و م  ت  و   ع  م ه  ذ ي    ب ف  ل ا . و  ي ص  ي ه   ع  م   ه ذ س، ث ا  آت يه  و أ          و أ ت ب   ى م 

  ح  ق  ب م      ي  ل    ذ ست  ي م ح  ث نب  سيم و سة  ب  ه  ه ي  ،   ه    ك  ه  سي ق ص  ب    س  ي  ه ا  ا  ه ذ  ذ س      م ه  . ه ك  ح 
ني ب ، ب ع   ب  م ت  ب  يم    ب  ل ي م   ح  م  م ه  َّللا  ، و إ ي  سية  ذ  ب ه  س  ي  ه ا  ا  ب ح  م   ن و سة  ب    ي   َّللا  ،   ه ذ س م  ق ع       

ا  ل ي م   ك  ي  ب ع    سيه ج   ال  ل ى سيق    ا  ي إل    ى ع  ا  ا  سل ع  ، و  يظ  ه ب    ي  ع    نب  ب ه  م   سيي ض  ع  و   ا  ب ة ،   
ي ه   ل ى ذ ي      ه    ق     ]مي سيا يل[                     :                            (3)ن   ل  ع 

                                                           
 .103-102شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل األعشى شرح أبي العباس ثعلب الصبح المنير في  (1)
 .101 المصدر نفسه (2)
 .102 الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل األعشى (3)
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س ذ س سي   ئ ل     ن ي  ي م م ت       و إ ي  ي ه   و     ه ل  ن ث ب ب  م   ع       ل    ن ه 
ب    سل ين ز  ب   ك  ي  سل ي    ه      ب ة ،   ل  ن  ب    ب  ل ي ى م   ب ع    سيه ج  ه  سي ق ص  ب  ه ذ  ك  ب  ذ    ي  ه ا  ا    ي  ن و ة  

ل ى   ي   م ع  ي  ع  ه ، و إ ي  سيي  ب  م ج  م ي  ت  ب ع  ل ب  م ي  س  ي  ه ا  ا     ف  ه  غ  :   ه ذ  ن ل    ه   ه  ه ي  . ق  ل  سي  
ب   ب  ي ا  ن ي   ل  ت ح  م  ى ه          سية  ا  : ل ي  سيق  ئ ل  ي أل ع  ق نل     : ق    ق  ل     . ني ب  ب ع      ح    يم ه   ل ل  ب  ي م   

، ه    ع  م ب      ة    ي  سيق  ئ ل  ي ه  ذ ي    ب        ع   ن    ذ ك  ب .    ب يع  سب  ع ت ب ب    ي  ب  ل    ي  ه ا  ا  و      ه  ي  ج 
،   ه    م ق   ل  ل ي ى ب    ل  َّللا    سيا ف ن ل  و   ب ال     ي ه : ق ي ب  ق       : ل ا  ". ق  ل  ه  "ث ا  آت يه  و أ    ب ج  . ل  ن ة 

ف   ب ه ، ب ال  ة ال  ف   .(1)".ع ي  ك 
على  ي ب سة سل ب سيعبب   سيب حثني ويه  سي سب ني يه ي ضعف ي سحتم ل ي بب هذه     

 يف ظ  مع ي ل الميب.   اهب مي نبى ذي  اه ح ني، سيقصن ة يألعاى لحت سئه  على 
ميح يب، يحله  ق صٌّ ضعن  سيح   ق ل: "هذه سي سييب سيت  تب ى يألعاى و  م   سيي   

مي سياعب، ب حء سييظا، مهلهل سيلف ، قلنل سيمه بة و  سييحل،  يكف   ي تقب  هذه سيقصن ة 
 يم  سيم   ونه ، ليى سيمت ي  قبب ميه  يتبى  يه    ة  م  يض ف ليى سلعاى   يه ،  ل 

 .(2)ليى سياعب سيجن "
،  ك ي ذي  مم  س ت ل به سيق سمى  ق  ك ي يح  ي  ي ث  ت غبب و  م   سيب  ل 

ۇ   سيمح ث ي على  ي سياعب ييب مذم م  يذسته،  ستضَ سيمقص   مي ق يه تع يى: ﴿

ى  ى  ائ  ائ       ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

.  يذي    ب  ع   سيق هب سيجبج ي  و  كت به  لئل [227-26/224]سياعبسء  ﴾ی   ی  
ظه ،  ف  سلاتغ ل بعلمه   ذا   سإلعج   وصال بعي سي: سيكالا على مي   ه  و  ب سيب سياعب  ح 

ب بة ،  كذي  عه سيب  على مي ذ تتب   ا سياعب. وك ي مم  ق يه: "    م     مب ه  به، وم ي  سيمعل ا ض 
مع  ميها،  ب  كعب   ي   هنب يم ح ي ه ،  ي    م ع ه ل ي  ه، وق  ك ي ح  ي   ع    هللا  ي  ب  سح    

ب ض ي عليه،  ك ي    ي صغ  ل ينها،  يأمبها ب يب    على سيم ابكني ويق ي ي و  ذي   ي ع 

                                                           
 .254-4/250البداية والنهاية،  (1)
 .1/241ب العربي لطه حسين، المدائح النبوية حتى نهاية العصر الملوكي، عن كتاب من تاريخ األد (3)
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م  ي      بب  ،  م  ك ي بب    : »(1)ق ل يكعب   كب  يها بعض  ذي ، ك يذح ب  ح مي  يه ن ذ
ي   ، اعبس  قل ت ه ه ي   ب  بكب»، ق ل:  م  ه   ي  ب  ل  هللا؟ ق ل: «ي    ، وأيا ه     بكب «  ي ا   
 []مي سيك مل                                                بض سي هللا عليه:

ب  " وووووووووووووووووووووووووووووووووال  ل   ي  م غ  ي ب  سيغ  ب ه          ي ي غ  ت غل ب  ب  ني ب    ي     ة   .(2)  ع م ت    

 و  ذي  يذكب قصن ة كعب  ي  هنب،   ل قصن ة  منت ب ي ب ة.  ه  على اهبته  يا    
ا  سيم نيب   ي    ه نب   ق ل  كعب   َ عي  سيمح ثني. ب ى س ي حجب: "تص ، وأي خ  بسحلت ه  حت ى ق  

ل  سيي      ل  ت   ني  ن يه ،  على ب ب  سيم ج    ، ث ا   ة   ني   صح ب ه ، ق ل: و ي ت  حت ى ج 
:     يا    ي  ب  ل  َّللا  ؟ ق ل:  وأيا    قصن ت ه  سيت  يق ل  ونه : ب ي ت  «  يا    »وأ ل مت  ث ا  قلت 

ع    و قل   س ن ف  َّللا      : لي  سيب   ل  ي ي ب  ي  تض  ء  به ، م هي    م ي    ، ليى  ي ق ل  ت   ل  ين ا  م 
، وأا ب  ب  ل  َّللا    م  ه   ي تع  ي  س س م ع س م ل  ل  . غنب  ي  صح ب سيت سبيخ  سي نب ق  (3)"ب ك 

كعب  ي  هنب يم    اي  س و  ذكبه ، ق ل س ي بانز و  سيعم ة: " وق    ع  ب  ل هللا 
بم   حفظه، وأب ل لييه  ة ه:   ب ل ليى  ةيه  جنب نيه ه عي سإل الا،  ذكب سيي    

  ع   ي م    ل غه عي ،  ق  ك ي   ع  بج ل بمكب ممي ك ي نهج ه  يوذيه   يح  لي سيي   
ه نبة  ي وقتلها. يعي  س ي ةال  س ي حب بب،  س  ي  مي بق  مي اعبسء قبيش ك  ي سي بعبح   
، وإيه      هب ق  هبب س و  كل  جه، وإي ك يت ي  و  يف   ح جب واب ليى ب  ل هللا 

ل و ي  ليى يج ئ ، وإيه  هللا ق تل ، وض قت به سلبض، وأتى ليى  ل يقتل مي ج ء ت ئب ،  س 
 صالة سيفجب  ضع كعب ن ه و  ن  ب  ل هللا  متيكبس، ولم  صلى سيي    ب  ل هللا 

 ل: ي  ب  ل هللا، لي كعب  ي  هنب ق   تى م تأمي  ت ئب ،  وتوميه وآتي  به؟ ق ل: ه  ثا ق

                                                           
عن جابر بن عبد هللا. تاريخ مدينة دمشق، ألبي القاسم علي بن  سطاووجاء الحديث في تاريخ دمشق عن أبي محمد بن  (1)

ري،  الحسن ابن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي المعروف بابن عساكر، تح: محب الدين أبو سعيد عمر بن غالمة الع م 

50/190-191. 
. وسخينة، لقب كانت تعير به قريش، والسخينة، طعام يتخذ من الدقيق، دون 17دالئل اإلعجاز في علم المعاني، ص (2)

العصيدة في رقته، وفوق الحساء، وإنما كانت تؤكل في شدة الدهر، وغالء األسعار، وهزال األنعام، فع يروا بأكلها. دالئل 

ق وسمن، أغلظ من الحساء، وكانت قريش تحبها فنبزت بها. الفائق . وهي شيء ي عمل من دقي3، الهامش17اإلعجاز، ص

ل ظ من  ر، أغ  في غريب الحديث واألثر للزمخشري، السين مع الخاء. وقيل: طعاٌم حارٌّ يت خذ  من د قيق وس من، وقيل د قيق وت م 

ِلها ف عيِّرت بها حتى س م   ثِر من أك  ساء وأرّق من الع صيدة، وكانت ق ريش ت ك  وا س خينة. النهاية في غريب الحديث واألثر، الح 

. ن   س خ 
، وقال أنه غريب، تفرد به 1/301رواه ابن حجر العسقالني في نتائج األفكار عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير،  (3)

ولكن لم أر ذلك  ،اهذا من األمور المشهورة جد"، 4/373إبراهيم بن المنذر بهذا اإلسناد. وقال ابن كثير في البداية والنهاية، 

 ."بإسناد أرتضيه
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آمي، وح ب كعب عي  جهه  ق ل: بأ    يت   م  ي  ب  ل هللا هذس مك ي سيع ئذ ب ،  ي  
 : (1)،   يا  كعب قصن ته سيت    يه كعب  ي  هنب، وأم يه ب  ل هللا ب  ل هللا 

 ]مي سيب ي [                                                                  
ووووووووو       و ي ووت   وع  ول و  و     ا   و وق  وت و  وو ل    سيوون وو   ووت وون ووا     م  وووو    ي وووووووووووووووووووووووا   لث وووب ه وووو  م  وو  ووو ل   ن وووف  ووك   م 

 ه   جله:يق ل ونه  بع  تغ يه  ذكب ا ة ة و
ي   ووووووووووو   ع  ووووووووووو ل  هللا          ي   ئ وووووووووووت    ي  ب   
ا وو    ي  و ل ووب  سيووو س   سيووذ ح   ع  ووال  ه وو    م ه 
ل وووووووووا   وووووووو ة  و  ا  ووووووووذ ي    ب ووووووووأ ق   سل  سي    ل  ت أ ة 

 

ووووووووأ م  ل    وووووووو ل  هللا  م  ي وووووووو   ب    وووووووو   ع  ف     سيع 
وووووووووونل   ت ف ص  ي      وووووووووو  سع   وووووووووووق ب آي  و يووووووووووه  م 

ث ووووووب ت  و وووووو    ي وووووو   ك  ووووووب     ي  يوووووول     ذ   سل ق    
 

ق يه،  م  ك ي ين ع ه على ب ال،  ل تج    عيه   هب يه  ولا نيكب عليه سيي      
 ب ته، و اتبسه  ميه مع  يب  ثالثني  ي   بها.  ق ل سيعت   بعابيي  يف  ،  ه  سيت  نت سبثه  

 . (2)سيةلف ء نلب  يه  و  سيجمع  سلعي   ت بك    ه  "
سيي  يب تت ع   سبته ،  تحفل ب يمع ي   سل  ست سيج ن ة كلم  مب  مي  يا ت ل سيم سئَ      

ب  ي م عه .               سيقضى عصب، ليى  ي ا  ه  م  ا  ه  مي ق س   م  ك ي ب  ل هللا  ي ي   
إليا ء سيم يَ حتى ست عت سيم سئَ سيي  يب   ظل سياعبسء كلم  سمت   ها سي م ي نج  ي  سوع 

مل ك  ست  ع  ك نبس،  سيتابت  ني سل ب ء  سيعلم ء، نتي و  ي و  يظمه ، و  سيعصب سيم
 يذه  ي  ه  كل مذهب،  ي  بع ي ليى ليا  ه  و  سيمج يب سية صب  سيمح ول سيع مب، 
 و  سيمي  ب ت سي نييب سيمةتلفب سيت  كثبت و  هذس سيعصب كثبة مفباب،  ع    ميا   سيم سئَ 

،  ص ب س ن ذكب ي و  كب ب سيق ا، و  ي لي ب يق ل و   وي ت سيي  يب مي  صح ب سياهبة
. ىوبي  عصبه و  وي سيم  يقهو: ت و  س ي سيقب س ، سيم    سيميا  سي سع ،  ك ي 841 يب

هو: ت و  سي سع  سيم    سيميا  ع   سيق  ب  ي محم  سي و ئ ، 873 يق ل و   وي ت  يب
ب به،  ص ب يلميا  صف ت  موهالت، عليه  ك ي ممي يه ذكب  اهبة و  ويه،  ك ي ل بأ

له ، ذكبه  سي بك ، وق ل:  ييبغ   ي نذكب مي سلاع ب م  ه   سضَ   ي نتحلى  ه   يحص  

                                                           
 .67 -60 ديوان كعب بن زهير (1)
 .24-1/22العمدة في محاسن الشعر وآدابه  (2)
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ثا ج ء عصب سيحب ب  ."(1)سيلف ، صحيَ سيمعيى، ماتمال على م سئَ ح ن ي  محم  
ابيقه ليى  ب  ل سيصل يب سيت   سمت مئت  ع ا، وت ق ت سيع افب سي نييب،   ةذ م يَ سي

سياعب سيعبب  باكل ق ح   سضَ  بكثبة،  ص ب  مب مي  م ت هذس سيعصب  مي  ظهب 
سلغبسض سياعبيب  مي  ح ه  و  يف ب سيي ب آيذس ، يق ل ا ق  ضن :  سي ثقت مي 
سياعب سيص و  ميذ س ي  بي  و    سئل سيقبي سيبسبع سيهجبح م سئَ ي  يب عابة ب ي نبة 

يصل ليى سيقبي سي   ب  سي  بع حتى نتك ثب هذس سيم يَ  ي  هب.  يظي  يه  سي كيب،  م  لي
ك ي يلحب ب سيصلن يب  ثب و  ذي . عبف سياعبسء  يه  حبب  نييب يايه  سيغبب على 
سيب  يب سيي  يب  ب  يه  سيكبيا، و  تحث س سيي ب يل و   عي  نيها،  ل مض س ي تصبة يها 

 يني بكل م    عها  ي يحنل ها اعال آ ميب تا ح  ج ه يلذ   عي  ايها  مق   تها، مح 
سيصلن نني  تأت  علنها كأي يا يك ي س انئ  مذك بس،  و  سي قت يف ه مض س يم ح ي سيي   
سلمني بعبض  نبته  بعث اذسه  سيعاب،  بوع ه  اع بست،  ل ي سءست، ينجتمع مي ح يه  

 .(2) با ل سإل الا
مب س و  يه  ابيز سي ب ة سيت  يهجه  يها مي  بقها ا سل  ل نةفى  ي سياعبسء س ت    

سيقب ي سيت  تلت سيحب ب سيصلن يب ليى  مي سيةالوب سيعثم ييب، سيت  ك ي مي  ني من سته  
 يفي ي ق ابب، ميه  سيغي ء  سيم  يقى  سياعب  جل  ت سيم يَ سيت  بسيحض بيب سعتي وه  

حنيئذ  ل ن سي ي يابب ي يه  ابب  ك نبس ا عت و  مصب  سيا ا. وق  ك ي سيي ب هي   
، وم  لي  ي ي يه   هميب ب يغب،    ل مي يضع ي يب كل ذي  ه  سيا عب سيم    يلي   

يق ل قصن ته حتى نتلقفه  مي ومه سيميا  ي  سيملحي ي،  يحن ي  ه   مبها و  سيلي ي  
 سيه  ئب. 
 منب سياعبسء  حم  ا ق ، قصن ة   ك ي مي   ب  م  قنل و  سيعصب سيح نث، م  ق يه     

 ]مي سيب ي [              :           (3)يه  سي ب ة  ه  م ئب  ةم ب  ت ع ي  نت  مالعه 
ووووووب ا   وب  سيح  ه  و  و و  سل ا  م  ف       ل     ل وا       ح  وووووووووي  سي  و ي    سيع  ل وى سيق و      ن   ب يا  ع 

ح ى   ]مي سيك مل[                 :          (4) ثالثني  نت  مالعه  سيهم يب  ه  م ئب  س 
                                                           

 .17 المدائح النبوية حتى نهاية العصر الملوكي (1)
 .23 المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة ناظم رشيد (2)
 .208 -190 /1الشوقيات،  (3)
 .41 -34 /1الشوقيات  (4)
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ث ي وو ء   ووووووووووووووووووووووووووووووا     وو ي  ت ب    و وا  سيو  م  ن وو ء         و  ى و  يك و ئ ي و ت  ض  ي و   سيه     
ي تبسجعت سيم سئَ و ل ن سل سياعبسء  سيكت ب نبحب ي و  ةضا م حه         سيعصب ،  س 

ي ف  ل تغي ئها بم   مي  بقها يه  م    ك  ، لذ كأيها  ج  س م  يغينها عم   ايب سيبسهي ك 
يا  س  س عبسب   حفظ   تحفيظ . وكثبت سياب    ويه سلق م ي     ع س ويه، و اتغل س به ابح   س 

على على مت ي سيقص ئ  سيماه بة ك ب ة كعب  ي  هنب  بب ة سي  صنبح،  كثبت سيح سا  
يم  ه  ظ هبة ت ع   يتنجب يبك     سياب  .  يا يكي هذس ق صبس على هذس سيفي    ذس ،  س 

 حض بح ا مل. 
  :وأقسامها القصيدةفصول  -3

سياعبسء، لذ ك يت ذهب كعب  ي  هنب و   ب  هذه سيقصن ة مذهب مي  بقه مي  يق     
ى م  ك ي عليه ه   سياعبسء ، ولا ن ل ما  ع  عل  ل قصن ة يق يه   ص به مياب  يإل الا

 عيه لل ي  بس. سنةبج  ق له على يظا سيقص ئ   وز ميه  يا 
عبج ميه  على  ص  ي قته   ا ل و   ،ن ته بمق مب غ ييب  ج سييب  ة ذةو    قص    

 ه   – صفه  على ع  ة سياعبسء آيذس ،  يا يك  نةبج ليى سيغبض سي م  مي كل ذي  
س مم  ب سيغ ييب   ص  سيي قب كثنبس،  هذس تاب  سيمق م ل  ق ل - م   سيي   سلعتذسب 
، ييب لي سيمم    هي  ه  ةنب مي يمكي  ي ي م    مي سيباب،  يكي لي يم  ي ع ب عليه

،  ل نتةلص سيقصن ة سيمتب خ و  ذهي كعب  صال ن جب عليه  ل يانل على سيمم   
لى ا ق يف ه ، وإي و  ذي   ليه عليى م حه ج ه س مي سيمق مب   ص  سيبحلب  سيي قب

 عا ي ه سيج يلب،  عج ب بصف ته سيحمن ة  ةاليه سيكبيمب  مي يته سيبويعب ت قه  ليى ل  سء سإل
 لذ لي هذس مم  ن  ح ص ق م حه يه.

بم  ه  ويه مي ح يب  ج سييب جعلته ي تب ل و   يعل كعب  ي  هنب يعذب و  ذي      
ئ مي سيب  ،  سيغ ل ن و   سيمق مب سيغ ييب ،  ق  ك ي ابي س ابي س  حن س، وأوبغ ئ سيج سيب  يه   

،   حاته مي سيباب، و  مق مته سيغ ييب سيح ييب. ثا  ج  وبصب م  يك ته مي  عث ء سي فب
، ب لي ح ب مي ع يا سيي ب ليى  ص  ذي  سيحن سي سلين   ةبى يلتب يَ عم  ه  ويه

.  كل ذي  يح  ه  م ته   صف ته بة. وأا ل سيتأمل و  بويقه و  سي ن  سيم حاب  سيفي و  سيمقف
  يا ن ز يه ه  ء  ب يب ليى سلعتبسف بأي سيي ب ق  تةل س عيه  صبم س حب ل  صلها يه، 
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 ص يها ي ب ، سيبحيا ب يمومني، سيبو ف  ها، سيحبيص على  لل سيق  ا على سيي   سيكبيا
، ثقب ميه بأةالقه  ،على  ي نجلب  ني ن يهع ا عليه بح ا    ا     ق  سلم ي   فنيب سييج ة. وي  
ته صبف  جهه عمي سياغل عيه،     ى اج عيق ا عليه بع   ي  .بأيه يق ل مي  ت ه معتذبس

 و  ذي .
 ق   ح ي كعب  ي  هنب سيتةلص مي  ص  سيي قب ليى سيغبض سل    ،  سيمقص      

تةل    ني هذس  ذس   ي ت   ببعبو  لذ ذكب  ،سيي   سيكبيا سيبئي  ،  ه  سلعتذسب  م   
يح ا معي ه ح ل سيي قب، و  ت ل ل   يع،  جعل سيااب سل ل مي سي نت سل ل سيي ب عيه، 

 بسئع،  ذي  لذ ق ل:  سي ج ا  ست  ق
ت  ل   ق  ل م ى ي م  ق  ي ه ا        ل ي    ي   س  ي           ي    ن ه      ا  ة  ج  ع ى سي   ي   
 

 ضمنب "جي  نه "    "ح سينه " يو " ع  " سيت  ذكب  ي ه ل  ها ا و  ابحه: "  ق  ق ل س ي    
ن ل غه  بضه  لل سيعت ق سيمبس نل سيت   صفه ،  ح  ي  سي ا ة ي ع ي لينه    عن  ب  ل هللا 

 .ةل ص يلم      ح ل مي " ع  "  ح:  جملب: "ي عى سي ا ة ح سينه " م تأيفب يلت لي ه
 ."ي سي ا ة ي ع ي ح يه و بق ت   سيح ل  

  وتأمل كن   ب  كعب  ني وصل سيمق مب سيغ ييب   ص  سيي قب  سيتةلص يم   سيي       
  هذس سي نت،   نت  سح .

  ق ل بع  هذس سي نت:    
ي وووووووووت  آم ل وووووووووه   ل نووووووووول  ك  ووووووووول  ة  ق ووووووووو ل  ك     
ووووووو  نل   ل    ب ووووووو  ي ك وووووووا   ل ووووووو س    لوووووووت  ة   و ق 

ووول  س  وووي    ي ث وووى   س  ي  ا   م ت ه  ك  وووال    ي وووت    
 

ووووووووغ  ل    ي وووووووو   م ا  وووووووو  ع   ل    ي ه ن ي وووووووو   ل ي  
ووووووو ل   ع  ف  م ي  م  ب  سيوووووووب ح  ووووووو  ق ووووووو   ووووووول  م   و ك 
وووووو ل   م  ب  ء  م ح  وووووو   ل ووووووى آي ووووووب  ح  وووووو  ع  م   ن   

 
يه،   عن  سيي    س تج بها مي  س تأميها على يف ه،  يم  سيتجأ ليى  هله  عانبته    
 ، ق ل:به   ةالوه  عبض عيه صح ذي  عليه، س     

ي ت  آم ل ه   ل نل  ك  ق  ل  ك ل  ة  غ  ل       ي    م ا   ل    ي ه ن ي    ل ي    ع 
ي ، حتى  ي  عبس ي   م ي ذئب    ى ليى ةيمته هببم تجنبس به، بغا  ي سيعبب  ل نب     م  تأم 

نةفب ذمب يف ه    ى  ي مي بج ل يا ب  يه نبي  ي قتله، ولم  ال  س ميه لةبسج سيذئب لينها
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م  ه  ويه،  ت ل ب يم  ب ى كعب ذي    ب  ةا بة  .سيتجأ ليى ةيمتهس تج ب به،   و  ذئب 
بم   ه  صح ب      يذي   ص  سيي     ،  ح ا  صح به و  ذهيه بأب سيي   

، وذي  ،   يها ميص ب ي  يصب هللا ع   جل يها صفها به مي سيبأب  سياج عب  سإلق سا
ل م  معتذبس م  ح . ص به يإل الا،   يهمه سإلق سا على سيي   حني اب  هللا   م  

  يذي  ق ل:     
ووووو  نل   ل    ب ووووو  ي ك وووووا     ل ووووو س    لوووووت  ة   و ق 
م ت ه     ال   ك ل  س  ي    ي ث ى   س  ي  ا  ي ت    

وو ل         ع  ف  م ي  م  ب  سيووب ح  وو  ق وو   وول  م   و ك 
ب  ء  م        ل ى آي ب  ح    م   ع  م  ل  ن     ح 

كأيه يق ل يها:  عبف  يه ل    ميه،سي و   يم    و  هذس سي نت يه ض يم   ع ا عليه،       
ي  آتيه وكل ا ء ، وإي يع  عي  ذسهب لييه،  "س تع  س عي ابيق ، و هللا لي  م لا ،  س 

ب ه ي يا يفعل ،بقض ء هللا  ق    ب ه،    س  ي ، وكل ا ء بقض ء هللا  ق    ي كل لي  ي  س  م  ب  ا يال ع  س 
 . يم ت ن م "

 .ته با ء مي سإلنج    ح ي سيتةلص ه هي ، وليذكب تةلص  مي  ذكبيم        
،  ح يق      كعب قصن ته بمق مب غ ييب، كم  قلي  آيف ، ذكب و  مالعه   يه  ب يت    

ثا بس  يص  مح  يه ،  ذسي    عى لي يح ي على وبسقه  ب  تع  ه   س تع ت  يأت...،
 ثا ق ل: ه ، يأن

ووووووو  وووووووع     ب وووووووأ ب ض  ل  ن   ل  غ ه  وووووووت        م   
وووووووووووووووووووووذ سو ب ة   ووووووووووووووووووووو  ل ل  ع  ي وووووووووووووووووووووي  ن   ل غ ه     

 

ووووووووونل    نب ووووووووو ت  سيم ب س   ت ووووووووو ق  سيي ج   ل ل  سيع 
ووووووي   نوووووول  ه  ت ب غ  قوووووو ل     ل ووووووى سل ن ووووووي  ل ب     ع 
 

م كيه يا يص  كعب سبتح يه و  الب  ع   يي تيى يه  ص  سيي قب، و ج  انئ  آةب ي      
لل  مي  ب   م ت سيي قب   صفه ،  ه   ي  ع   ق   م ت بعن ة ج س بحنث ل تصل لينه 

سيجمع ليى سية ص، وق ل  يه ل ن   ل غ ه   لل سيعت ق سييجنب ت سيمبس نل، ذكبه  جمع ، ذهب مي 
،  تمبب على ح ي ي قب مي صف ته  كنت  كنت.  هذس نيا عي وايب  يب هب بصي عب سياعب

 تةلص مي معيى آلةب.سي
متف ي  و  ت صنل سي ع ة سإل الميب  ي   كبياو  ذهي كعب  يه  ل ت سل ص بة سيي       

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ   ﴿كم   مبه هللا تع يى بق يه: يلي ب، 
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ه ة  مج ، [5/67 ]سيم ئ ة ﴾ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ :و  ت ليك سي ع ة سإل الميب، ق ل تع يىمي يق    يه 

[، 66/9]سيتحبيا  [،9/73]سيت بب  ﴾ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ﴿كم  ق ل هللا تع يى ونها:   صح  ته  وك ي 

  م   ق   مع عي  يب ء غ  ة   ب  م  بع ه  ليى وتَ مكب ،[48/29سيفتَ] ﴾ڀ  ڀ
. وك يت عيه   يب ثم ي يلهجبة ليى حص ب سيا ئ   سيصبسف سيي    تاله  مي  ح سث  

ه بع ة  بهبب  هنبب جالل تمأل يف   ك ي  ب تحي  به  يتةنله  .،  صح  ته يلي     س 
 ه يته، كم   صفه سي  صنبح بق يه:                                     ]مي سيب ي [

ل وووووووووز  ي   ووووووووب ا    ة  ل وووووووووز    ك    ووووووووو       سي وووووووووه  ة 
وب ف   ب  و و  ا  و ي  ه ب  و و  ت وب ف    سي  و    ك 
ي ت ووووووووووه   ال  وووووووووي  ج  وووووووووو   و ووووووووووب    م  أ ي ووووووووووه    ه   ك 
ووو  ف   ووووي  ي  و وووو  ص  ي وووو  سيم ك  ووو  سيل و  أ ي م   ك 

 

ووووووا    ووووووب  م ت    ووووووول  ب  يب ا  ت م   ب  يح  ووووووو ي  م ا 
وووا   م  ه ب  و ووو  ه  ا    سيووو   وووب  وووب  و ووو  ك     سيب ح 

وووا  و ووو ا  و ووو  ح  ووو ه     وووني  ت ل ق  ب  ح  وووك     ع   
ووووا   م   ت    ي ووووه     وووووز  م  ي    م ي ا  وووو   ووووي  م ع   م 

 
 سيذح يعكببق يه و   ، ليى م   صح  ته  يذي  ك ي سيتةلص مي م   سيي       

 :تل  سيص بة و  ذهي كعب
وووووو ء  ب ووووووه   ت ض  وووووون    ي    وووووو ل  ي     ل ي  سيب   

ي ش  ق ووووو وووووي  ق وووووب  ا  و ووووو  و ت ي وووووب  م    ل  ق ووووو ئ ل ه 
وووووو    ا  وووووو ب    ل  ك  وووووو    سل    ي ك     سي وووووو س و م 
ووووووووووه ا   وووووووووو ل  ي       ووووووووووب سي ني    ب ا  ووووووووووا  سيع   ا 

 

ووووووووول  ل    وووووووون  ف  هللا  م    ووووووووي     ي وووووووو   م   م ه 
ووووووول م  س    ي ووووووو س ووووووو       وووووووب  ي م     وووووووب ا ي  م ك 
نوووووووووول  م ع    يوووووووووول   وووووووووو ء    ل  م  ي وووووووووو   سيل  ق   ع 

ووو ن ج  س     و ووو  سيه  ووو      وووي  ي    وووب س  نل  م       
 

  يه مي  ن ف هللا بأيه  ن ، يكيه  ن  ي تض ء به،  و يظب كن   ص  سيي       
ها ح يه يحيا ي جعلها،   ي ن بأي جعل سيي     بب ح تةل ص ليى م   سيصم ل ل، 

 ، وق ل:به لح اب سيجي  بق ئ ها
ا   ي ش  ق  ل  ق  ئ ل ه  ب    و   و ت ي ب  م ي  ق ب  ل م  س    ي  س   ب ا ي  م ك   ي م       
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 ني  صح به،  جعلها يحيا ي به لح اب سيجي  بق ئ ها،  و يظب كن  جعل سيي       
، وبع   ي  ص  سيصح بب  سيظب ليى ت ل ل سيمع ي   ح ي سيتةلص ليى سيمعيى سيمبس 

مي قبيش  :،  ق يهلح اب سيه يب ب ي  ب سيتم ا بق يه: "و  وتيب..."  بأيها يحيا ي ب يي  
  جعل بعض سيابس  يق ي ي  يه م   سيمه جبيي  . وإي ك ي كذي  ولعله يقا على وق

. ولعل ذي   ي يأذي يه ويقتله  سيي   مي   صيع  ها ص ح ها لذ البم  ي   سليص ب 
،  ق ل "... وإيها  هل يذي ". الب ميه  ي يق ل انئ  و  سليص ب    كذي  لي سيي

 .ئيب يم   ونه  سليص بوق ل قصن ته سيبس
 اب  و  ذكب صف تها وق ل:  ليى م   سيصح بب به  بع  هذس سي نت سيذح به تةلص    

وووووو    ا  وووووو ب    ل  ك  وووووو    سل    ي ك     سي وووووو س و م 
ووووووووووه ا   وووووووووو ل  ي       ووووووووووب سي ني    ب ا  ووووووووووا  سيع   ا 

 

نوووووووووول  م ع    يوووووووووول    وووووووووو ء    ل  م  ي وووووووووو   سيل  ق   ع 
س     و ووو  سيه   ووو      وووي  ي    وووب س  نل  م  ووو      ن ج 

 
 .ليى آةب م  ق ل     

و  مق  ل م   صفه به سي  صنبح   يعل ق ئال يق ل: م   قل م   ص  به كعب سيي       
ي  ني ظبف هذس  هذس. ات ي  ني ا عب مةضبا   لا ! وأق ل: ات مي بع ه  سياعبسء بع ه

ي  و  قلبه يت ه،  ب يك   س ت   ي ب سإل الا  حب ي   سإل الا يالمب اغ ف ،  بني مي   
 ام ئله،    تب   قلبه بفيض مي سيا ق  سإل الا  تببى ويه  ابق م  معه صف ت سيي   

 ل يق   هذس جيى سيمحبب  ثم ب سيا ق. وأةذ ي  يه يغبف مي قلبه   سيحب يب  ل هللا 
 و  م هبب كعب سياعبيب  ل و  مي يته  ني سياعبسء.

مي سيمه جبيي ي م    معه عيها بأيها   ب سيي   م    صحعلى عبج كعب  ثا    
جم ي، ليى غنب ذي  مم  حظبه مي  م تها سيابيفب   مي  .ي ق  م ي و  سيهنج ء  ل ي ح 

 ك آلت : ب ة كعب  ي  هنب ةم ب وص ل،  ه  ذي  وإي وص ل سي ب ة 
 مق مب غ ييب.وصل : (13) ليى سي نت سيث يث عاب (01) مي سي نت سل ل  -1
 .(: وصل  ص  سيي قب34ليى سي نت سيبسبع  سيثالثني ) (14)ي نت سيبسبع عاب مي س  -2
م    سعتذسب وصل  (50)( ليى سي نت سيةم ني 35) سيثالثني  سية مبمي سي نت   -3

 . يلب  ل
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م   وصل  (57)سيةم ني سي  بع   ( ليى سي نت 51)مي سي نت سي سح   سيةم ني   -4
 . سيصح بب

 :(1)والقول في أسانيدها إل هر نسبة قصيدة كعب بن زهي -4
صحب ل ي   قصن ة ب يت  ع   ليى كعب  ي  هنب،  م أيب ليا  ه   ني ن ح  لي م أيب    
مي سيقبسايب،  ص بت هذه  سمي سيم س ،      ت ع ن  سكثنب  ك ت   صح  ته  سيي   

سي نبة  سييح ة  يتح  ب و  اأيه  سيمح ث ي  سيفقه ء  سيموبة ي  ب سةم أيب ا ئكب نتب بى   
مي ج يب، مي  سيبالغن ي  غنبها.... يظبس يكثنب مي سيمالب  ت سيت  تحي  ب يم أيب. هذس 

مي سلم ب سيت  تجعل  ح اةص على  ح  بجب مي سيعلا  سكثنب ج يب آةب وإي هي   
 .  مي تل  سلم ب:نت  ءل عي صحب هذس سية ب،    على سلقل عي ح  سيصحب ويه

ذي   ةب به  م سقفه نبى كعب  و  مي يب   ميب ي تابف مي   ي سيقصب تجعل -1
سيت بيخ ي ت بة غ مضب بع  قصب سي ب ة،  إ  سل  يف جأغنب  يه  ، تف صنل حي ته بع  ل المه

،  ل نذكب ص حب     بع  ليا  ه يل ب ةوال يك   يلمب بصم ت  ةبى يكعب  ي  هنب 
يا  ه يل ب ة،  كذس ب سة غنب  و  تبجمب كعب (ه630ت )سيغ بب س ي سلثنب قصب ل المه  س 

ي ل !!!!  مم  ن ي  سيب حث عجب   سيي  يب  ب سه سيتبسجا  سي نب  موبة  سل ب سيعبب  بةسي ن
ل الميب مهمب  يه ك ي نت قع  ي نج  ياةصيب ، على نج  لجم ع   ت ثيق  ي يب  و ته 

وإي ق ل ق ئل يم ذس تضع كعب كاةصيب كعب  ي  هنب ت بيخ  و ته ب ين ا  سياهب  سي يب. 
،  تجعله اةصيب ل الميب  ي  هنب و  ة يب سيصح بب ذ ح سيمي يب سيبويعب  سيمك يب سي  مقب

مهمب؟ قلت:  هل ك ي نيبغ  غنب ذي  ب عتب ب قصب ل المه  تكبيمه بع  ليا  ه يل ب ة؟ ثا 
 سي ع ة لمى؟ كن  ل نذيع صنت ا عب مفلز وصيَ سيل  ي مي صلب  هنب  ي        

سيميصب  سإل الميب و   مب سيح جب يلذب عيه   سي و   عي حي ضه ،  ق  ك ي سياعب آيذس 
ليي  يا يع  ةب بس ع ن ة يح  ي  ي ث  ت  سإلعالميب سإلعالييب سيت  نتصفحه  سيعبب كلها!

ذكبس على م  ه  عليه مي ،  نيم  ل يج  يكعب  ي  هنب ته  بع   و و  حي ة سيي   
    ي  وص حب سيل  ي؟!ح ي سي ي

                                                           
، وبانت سعاد في إلمامات شتى 60-51، 46-12ينظر توثيق بانت سعاد في المتن واإلسناد لسعود بن عبد هللا الفنيسان  (1)

19-30. 
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ة صب  ب،  ع ا  جب  ح  مي سيصح بب يه س تهج ي ليا   سيغ ل  ني ن ح سيي    -2
 ح  ذى ح        ق  ك ي حبيص  على  ي ل يمب سيي    عمب  ي سيةا ب 

ثا لي مي    ينب سيعبب سيتةلص ليى سيمقص   مب ابة   ي مق مب لذس  عت معي ح. 
 م ت؟ كن  جلب ته  ع ا س تابس  سيمقل بسعه يح جا ا يه و  سيح جب،  هل كمه  ب سي 

 ؟ذبع  كعب نيا  سيغ ل  يص  سيي قب  يانل و  ذي    ي  ي نت ب ا به سيصح بب  يضيق س به
ي  ب  ل هللا  عي   ضبب ، وق ل: "غنب  ي بجال  يص بي  ق ا و ب تعبي  كعب عي يف ه

 ته يلذب عي ب  ل هللا و  هب  سيةا ب ،  هذه سيعب به ب يت كثنبس عي عمب  ي عيقه"
،  وأني سيمه جبة   ني ميها عمب  ي سيةا ب؟ 

نلمب سيق بئ تي قض  ص بة   ني   ل ب كعب  ي  هنب و  مبس الته مع  ةيه  جنب  -3
 ل كثنب  تكل ته، ويج  سل ل  سضح   ل   غنب م  م  ساتهب مي اعبه  بني   ل به و   ب 

وق  حا  ونه  غبيب يج    ل به و  سي ب ة على ةالف ذي  تم م ؛ ح ا  سيكالا،  نيم  
  بة صب سيكالا  ح ايه،  ل يك   سيق بئ نت ني يه سيمعيى لل بع  سيتأمل  مبسجعب سياب  !!

 ليى غنب ذي  مم  يح  و  يفب سيما يع ية ب سي ب ة. عي   ص  سيي قب.
،  ل صن ة ب يت  ع  قب ي عي صحب  ي هذس م  نجعل بعض سيي ب ي تفل ق ل 

ي ل المه  ياز باه  ة  ي ل ليه لل هللا   ي  نيكب ي  ي كعب  ي  هنب  ق    لا  ح  
، لذ سي ح به مي ميصب سياعب بع  ذي   قلب  ةب به وأمب ل يضنبمحم س ب  ل هللا.  م  

 انئ  مي هذس سيق نل. ببم  تفبغ يلعب  ة  ي ذ سياهبة،   
ث ي لل مبو ع     م ق و     مقا ع ي سية ب يا نث ته سل -4 ،   يأت  ذكب ا ء (1)يمح   

 مي ذي  لي ا ء هللا.

                                                           
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو  الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي  (1)

وقد سمي هذا النوع من الحديث بالمرفوع، نسبة إلى صاحب المقام الرفيع وهو:  كان اإلسناد أو منقطعا . من دونه، متصال  

 ومن أمثلته قول الصحابي أو غيره: قال رسول هللا كذا.. .النبي 

 كذا، أو كان صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس. كذا، أو ف ِعل بحضرته  ومن أمثلته أيضا: فعل رسول هللا 

أما الموقوف فهو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان السند متصال  أو منقطعا ، مثاله قول 

  ."حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب هللا ورسوله": الراوي: قال علي 

لسند إلى التابعي أو انقطع، مثاله قول أما المقطوع فهو: ما أضيف إلى التابعي، أو من دونه من قول أو فعل، سواء اتصل ا

 .إن ما ذكرناه هنا كالم فيه إجمال. خلف المبتدع: "صل، وعليه بدعته" الحسن البصري في الصالة
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ياوو    ب تووه كموو   وو ز سيقوو ل آيفوو  وووإي قصوون ة ب يووت  ووع    قصووب ل ووالا      كعووب  ووي  هنووب  س 
 هوول ، غنووب  ي سيع ووبة يي ووت ب ياووهبة. ذكووب سيقصووب  سيقصوون ة عوو   مووي ذسئعووب سيصوونت ماووه بة

 ب  م ق وب  مقا عب،  ه  ك آلت :سيعلا بأ  ين  مبو ع
،  سآلةوووووبسي   ثالثوووووب اوووووبق، سل ل ميهوووو  مبوووووو   (ه281ت ) ةبجهوووو  سيحووووو و   وووووي  ن يوووول  –1

 .53/ 5. 48.  ع     ي ت سيقصن ة م ق و ي
 .5/118سآلح    سيمث ي   ه( و 287  ةبجه  س ي     ع صا )ت  –2
 .مبو عب 2/340و  مج ي ه  ه(294 ب سه  سيعب ب ثعلب )ت  –3
 ،  إ ي  ني ميقاعني.15/142و  سلغ ي   (ه356 ذكبه      سيفب ج سلص ه ي  )ت  –4
، م ق وووب علووى ع صووا  ووي 19/176ووو  معجمووه سيك نووب ه( 360  ةبجهوو  سيا بسيوو  )ت  –5

 عمب  ي قت  ة.
،  ثالثوب اوبق كمو  عيو  س وي  ن يول. 3/578وو  سيم وت ب  ه( 405  ةبجه  سيحو كا )ت  -6

   نت . 51 ته  عي ه  ق   لك ع     ي
 .3/153ه( و : معبوب سيصح بب 430  ةبجه      يعيا سلص ه ي  )ت  -7
،  سي ووووويي سيك وووووبى 5/207وووووو :  لئووووول سيي ووووو ة  ه( م صووووو يب458  ةبجهووووو  سي نهقووووو  )ت  -8
 . ذكبه  و  سي لئل بأببعب ابق: سثي ي مبو ع ي،  و  سي يي بابيز  سح  مبو  .10/243
 .400ه( مبو عب و : سيفهب ت 575)ت  ذكبه  سإلا نل   -9
وووو  ه( 689   ب هووو  ب وووي ه   ووو  سيفوووب ج ع ووو  سيوووبحمي  وووي  حمووو  سيمق  ووو  سيحي لووو  )ت  -10

 ي ةب مةا اب.
 .254ه( م ق وب و : ميَ سيم   732  ةبجه  س ي  ن  سيي ب )ت  -11
 .220م ق وب و  مويفه ه( 749كبه  س ي ج  ب سي س ح آا  )ت  ذ -12
 .1/122م ق وب و : ابق ت سيا وعيب سيك بى  (ه771ت ت ج سي ني سي بك  )   ب ه   -13
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،  قوووووو ل: ب سه 9/392ووووووو : مجمووووووع سي  سئوووووو  ه( 807 ذكبهوووووو    وووووو  بكووووووب سيهنتموووووو  )ت  -14
 سيا بسي ،  س  ي  ه ليى بج ل س ي ل ح ق ثق ت.

 .3/295و : سإلص بب  ه(852 ذكبه  سيح و   ي حجب )ت  -15
يا  ه قصن تهي   حك ا ذ ق  تبتب على  يى وقهيب  نيه  سيفقه ء س تي  س ليى قصب كعب  س  ،  س 

 .ذكب ح  ي يمثل م  ذكب كعب و  حضبة سيي   
 ق   ق  ب  يت  ب سي ت يعل بعضه  ي ي  بعض . سيقصب ماه بة،  ي هذهل  ح صل سيق ل    

ييه   ةبجه  س ي     ع صا و  سآلح    سيمث ي ،  سيح كا و  م ت بكه،  سي نهق  و   
سيق ل  ذي  سيانخ ل م عنل سليص بح كت ب غنبها،  ق  صححه  ق ا ك يح كا،   ي  و  
 ة ت ثنز قصن كت بو   ع   سيفيي  ي وعل سيم تج   و  صحب قصن ة ب يت  ع  ،   كذي  

  سيقصب بعض سيعلم ء، ق ل س ي كثنب و  سي  سيب و  ق  ضع  ب يت  ع   و  سيمتي  سإل ي  
ه سيقصن ة مي سلم ب سيماه بة،  يكي يا  ب ذي  و  ا ء مي هذه سيكتب  هذ" سييه يب: 

 هذه سيقصن ة ق  ب يي ه  مي ابق ل يصَ ميه  " ق ل سيعبسق : . سهو. (1)" إ ي     بتضيه
 "ل تصَ، ييب ي نه   ي  صحيَئل سإلم ا سليب ي  عيه ، وق ل: " ق      . سهو."ا ء
 ليى  تم  لسيعلم ء على ج س  سيتغ ل ب مب ة غنب معنيب  س  هذه سيقصب بعض ل   ق  س ت       

ذي ، لي يا يكي و   يف ظه وحش،   جه ذي :  ي لقبسب سيي   صلى هللا عليه   لا يلا ء 
 ع ا ليك به ن ل على ج س ه، كم  ه  مقبب و  علا سلص ل  ج ء و  اب  م لا يلي  ح: 

هللا صلى هللا عليه   لا و هذس تصبيَ بم  ق يه:  ي  ك ي حبسم  م   كل على م ئ ة ب  ل 
على عل بحضبته يك ي  ييال   ك ته عليه لذس و   ستفز عليه سيعلم ء  ه  لقبسب سيي   

 (2) لب حته. سهو.
  :من حيث مبناها ومعناها في شعر الشعراء ثر قصيدة بانت سعادأ -5

 و   ولمى  ب  ي ه  كعب  ي  هن اهب سيصح بب ب يم   يب  ل هللا  ي مي  ل ا  
 ،    اوهب قصوون ة قنلووت ويووه  ووو  سيغ يووب- موو  مووي اوو عب ، ب يووت  ووع  ()ة هوو  قصوون- 

 لل  ق  يظا على   يه   ب يه . ج ء بع ه  م   سيب  ل 

                                                           
 .4/373البداية والنهاية البن كثير  (1)
 .50-47ينظر توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن واإلسناد لسعود بن عبد هللا الفنيسان ( 2) 
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 قوو  ، هتوو  ب عليووه   مووي  ، ئووب مووي سل وول جوو  ه بم   ،  ا كعووب بعوو  سإلهوو سب ونهوو  حقووي 
، سييفو ئب عيو ه عظا    جل   ك يت مي ، ي   بها ي  ثالثن ساتبى تل  سي ب ة مي  بثته مع  يب  

وةوووب يبووو ب حتوووى   يعووو  يه  ، كووو ي  لب وووه  وووو  سلعيووو    سيم س ووواميوووب نت ب   موووبسء  يووو    كووو ي 
مووب سإل ووالميب ك نووب سعتيوو ء  هووذه سيقصوون ة  كوو ي يأل . صوولت مووع سي  يووب سيعب  وويب ي يوو  سيعبوو ب

 (1)  س  ابح   مع بضباهميب سي  يعب حفظ   س تالسي
 هوووذه ": ي ي ووو  يمووو  ذكوووب سيكع يوووبي نوووبح سل نوووب   ووو  جعفوووب سيبصوووبح سلقووو ل سياووونخ سل

 م ووج ه ياوو ه  كعووب ووو   ، ي  ووخ يووه  سيحكووا سيووذح يووا ن جوو ، سيقصوون ة يهوو  سياووبف سيبس ووخ
ةلوووع   ، ةلتوووه محمووو   ت  ووول  هووو  و صووول ليوووى سيعفووو  عوووي عق بوووه و ووو     ، حضوووبة  صوووح بهب  

محووت ، ذيوو  بعوو  لهوو سب  مووه  ،  هلووه مووبس ه   غووه ووو  يف ووه  ل  ، كوو  عيووه كوو  مووي  بس ه  ، حلتووه
قاوع موي   ، سيغو ل   ي لهو  يميوع سيمو    ،  وتبت مح  ويه  تلو  سيعنو ب  ، ح ي ته  تل  سيوذي ب
 ."(2)مال   مبها ويم  ملك ه  ، وه  حجب سياعبسء ويم   لك ه، سلمل  ةذ سيج سئ  سياعبسء  

بوو  ي يووبة سيمعوب ف ، صوو ه ي سيكبةو  سلحمنوو  كوو ي  يو سب  ووي ع و  سي": قو ل س ووي سليبو بح 
 ."(ب يت  ع  ) ،   ل كل قصن ةم ئب قصن ةيحف   بع

  حفوو   ، كوو ي  يوو سب  ووي يووبة سلصوو ه ي ":  وومعت  بوو  سيعبوو ب سلموو ح يقوو ل":  قوو ل  يضوو 
ب يووت )   ل كوول قصوون ة، ي حفظووه ثموو يني قصوون ةموو  ياوو ي ،  علمهووا بووه  ،  هوول  م يووه يلاووعب

  (3)"( ع  
 معيووت ":  لغيوو  عووي سياوونخ سإلموو ا   وو  محموو  سيةاوو ب  يووه قوو ل": سيحموو ح  قوو ل يوو ق ت  
  (4)""(ب يت  ع  )   يه ، سيتيقنب ولا  قع على  كثب مي  تني قصن ة   سيتفتيش
 
 
 

                                                           
  1/19، وتاريخ الخلفاء 4/373، والبداية والنهاية 3/240، والسيرة الحلبية 2/281معجم الشعراء  ينظر( 1) 
 .2/685، ونفح الطيب 214ينظر: التراتيب اإلدارية نظام الحكومة النبوية ( 2) 
 .1/1426ينظر: الوافي بالوفيات ( 3) 
 .1/1426، والوافي بالوفيات 3/245ينظر: معجم األدباء ( 4) 
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 يةلص ليى  ي هذه سيقصن ة ك ي يه  سلثوب سي سضوَ وو  يفو ب سياوعبسء سلق سلمي هذه 
قوو  عوو ه   ب س نتع وو   سييوو بيجوو  بعووض نيموو  ح،  وول تعوو ى سلمووب ليووى  كثووب مووي هووذس، اووعبها  
 .امع  باف عب ب  ل هللا  (1)به

ح ثي  بعض ان ةي   إ ي  ه  ي بعض سيعلم ء ك ي ل ي تفتَ مجل وه لل ": ق ل سيمقبح 
 ،يو  ب و ل هللا": وقلوت، وو  سييو ا ب نوت ب و ل هللا : وقو ل، وقنل يوه وو  ذيو ، بقصن ة كعب
وع هوو ت هللا : قوو ل،  حووب مووي يح هوو     يوو   ح هوو    يعووا: وقوو ل ؟ه   ووني نوو ي  ياوو    ،قصوون ة كعووب

 ل سياوووعبسء موووي ذيووو  سي قوووت ليوووى سآلي نووويوووا   ": قلوووت .(2)" يووو  ل  ةلووو  موووي قبسءتهووو  كووول نووو ا
 .(3)"ي ب م حه  لييه   يقت  ي بأق سيه  ت بك  بمي  يا ت  ني ن يه   ني ج ي على مي سيه 

ب يه  يا تقتصب علوى كعوب    حنته     يه  ي هذه سيقصن ة و  سوتت مي سيج نب ب يذكب   
قوويب  ووي     وول قوو ل ووو  ذيوو  اووعبسء جوو هلن ي ماووه ب ي ك يي بغووب سيووذ ي ي ،    مووي جوو ء بعوو ه

 تبعها و  ذي  كعب.  ، كأي هذس سييم  ك ي مح ب  مأي و  ي ى اعبسء سيج هليب  ، سيح س يب
  ءت متضووميب سيوو  ي    جوو، (ب يت  ووع  )هووذه يموو ذج مووي سيقصوو ئ  سيتوو  س توو   ق ئل هوو   ووو  

ل   ، سياووعبسء ينتضووَ ييوو  موو  يهووذه سيقصوون ة مووي مك يووب عظيمووب ووو  يفوو ب،    سيغ يووب، سيووب ح   
 :(4) ها ق م ي، سهتم ا سياعبسء  هذه سيقصن ةي ي ي  ل ه  مح  يب ، ي ع  حصبه 

 
 
 
 

                                                           
؛ مما ي نك ر على صانعه. إذ هذا الذي ذكر من أن بعض الناس اتخذها وردا له يتعبد بها إلى ربه طمعا في شفاعة نبيه  (1) 

فعلوه أبدا، لعلمهم أن ذلك ال يصح. ثم إن شفاعة  وجل ال ي عبد إال بما أمر سبحانه. ولم يرد أن الصحابة الكرام إن هللا عز 

، إذ هو ال يملك الشفاعة إال بإذن هللا، فت طلب شفاعته ممن يملك األمر كله، وهو هللا عز ندهال ت طلب من ع النبي محمد 

 وجل.
في المنام فأخبرهم بكذا وكذا. ومثل هذا كثير، وال ي لتفت إليه، إذ إن  كثير ممن يفعلون ذلك أنهم رأوا النبي هكذا يدعي ( 2) 

في المنام وأنشده بردته المشهورة  أيضا أنه رأى النبي قد ادعى البوصيري ، وهللا قد أتم الدين وأكمله في حياة النبي 

  على ما فيها من مخالفات تكلم فيها العلماء.
 .2/685ينظر: نفح الطيب ( 3) 
 .35-33ينظر بانت سعاد في إلمامات شتى ( 4) 
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 : المتقدمون : األول
 سيهجبح.ب ت بعنها ليى يه يب سيقبي سيع ا   سيصح بب   ها مي اعبسء سيج هليب  

 [سيب ي ]مي                               :مالعه  (ق.ه17ت ) (1)سيي بغب سيذ ي ي 
وووووووووع  ب   وووووووووى ح                ي وووووووووت     وووووووووم    ووووووووو  سي  ل ه    م  ذ  ج 

 
وووووووول ووووووووت  سح       وووووووو   ج   ل     و ووووووووب  ت  سيا  وووووووول   ي  س   م    م  ض 

 [سيب ي ي ]م                            :مالعه  (ق.ه10ت ) (2)قيب  ي سيح س يب 
وووووووووع    ي وووووووووت  ب   ووووووووو        م     ل ووووووووو   وووووووووى سيق     ق  ت  ب  م ا 
 

ووووووووووووووووول ق ت      ق    وووووووووووووووووى سل      ي ووووووووووووووووو   ه    ق وووووووووووووووووال      ل ق  م 
 [سيب ي ]مي                                          :مالعه  (ه7ت ) (3)لعاىس 

وووووووووع  ب   وووووووووى ح              ي وووووووووت     وووووووووم    ووووووووو ق    سي  ل ه   ا ع 
 

وووووووووووووت  سيغ  ل وووووووووووووت  سح       ووووووووووووو ب  و  م  وووووووووووووب   يف  ي  و  ن     يج    ع 
 [سيب ي ]مي                                        :و  قصن ة مالعه   ق ل  يض  

وووووووووووووي ووووووووووووو ب   ووووووووووووووم            ع  ت     ووووووووووووول     ى ح       سب وووووووووووووو  ب  ه 
 

ووووووووووو  ث  سيي وووووووووووأح  ي ووووووووووو  ق          ح  ووووووووووو   ووووووووووو ب    ا  ص       
 [سيب ي ]مي        مالعه :                ( ه17ت ) (4)ببيعب  ي مقب ا سيض   

                                                           
جاهلي من الطبقة األولى من أهل الحجاز، هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة، شاعر ( 1) 

كان األعشى وحسان والخنساء . وكانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها

كان حظيا عند النعمان بن المنذر، حتى شبب في قصيدته له بالمتجردة زوجة النعمان  ممن يعرض شعره على النابغة.

شعره كثير وكان  لشام، وغاب زمنا، ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه.اان، ففر النابغة ووفد على الغسانيين بفغضب منه النعم

 1/56ينظر: طبقات فحول الشعراء  .عاش عمرا طويال .أحسن شعراء العرب ديباجة، ال تكلف في شعره وال حشو

 .1/398وصبح األعشى  17/367واألغاني 
و، من بني سلول بن كعب من خزاعة كان شجاعا فاتكا كثير الغارات، تبرأت منه خزاعة في هو قيس بن منقذ بن عمر( 2) 

سوق عكاظ، وأشهدت على أنفسها أنها ال تحتمل جريرة له، وال تطالب بجريرة عليه، فنسب إلى أمه وهي من بني حداد من 

لثانية في عصره وكان يهوى أم مالك بنت محارب وذهب المرزباني إلى أنها من بني الحداد من كنانة شعره من الطبقة ا

واألغاني  1/64ذؤيب الخزاعي وله فيها شعر بديع الصنعة قتله بعض بني مزينة في غارة لهم ينظر: معجم الشعراء 

14/142. 
عشى قيس، ويقال له: أعشى بكر أهو: ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف ب( 3) 

وائل واألعشى الكبير من شعراء الطبقة األولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات كان كثير الوفود على الملوك من  بن

العرب، والفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه. وكان يغني بشعره فسمي 

سيما ملوك فارس فكثرت األلفاظ الفارسية في شعره عاش عمرا  صناجة العرب قال البغدادي كان يقد على الملوك وال

واخر عمره مولده ووفاته في قرية باليمامة قرب أعشى لضعف بصره وعمي في طويال وأدرك االسالم ولم يسلم، ولقب باأل

 1/101ومعجم الشعراء  9/127واالغاني  1/52مدينة الرياض وفيها داره وبها قبره ينظر: طبقات فحول الشعراء 

 . 1/320واالكمال 
سلم أسالم هو: ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو الضبي، كان أحد شعراء مضر في الجاهلية واإل( 4) 

سالمه وشهد القادسية وغيرها من الفتوح وعاش مئة سنة، وفد على كسرى في الجاهلية، ثم عاش إلى أن أسلم وبقي إفحسن 

 .1/1947والوافي بالوفيات  22/102واالغاني  2/513صابة زمانا ينظر: اإل
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ووووووب   ل وووووو    و  ع   ي ووووووت     ووووووى سيق  سأ م    وووووو    م   ب  م ع 
 

ت وووووووووووو   س         ل ف  س  ة  نوووووووووووو   ووووووووووووب   سيم   سع   ي ووووووووووووب  سيح 
 [سيب ي ]مي                             مالعه :  (ه22ت ) (1)سيام خ سيذ ي ي   

وووووووووووع   ي وووووووووووب   وووووووووووي وووووووووووو    و  ت     ا  سيع    ل  ل ووووووووووووم  ي  م  ن    
 

ووووووو     وووووووك  وووووووق   ي   ي  م  وووووووص  وووووووي  ع  ب  م    ل    ا وووووووه     ه 
 [سيب ي ]مي                             مالعه :  (ه83ت ) (2)    جل ة سيياكبح  

ووووووووو ت   ي وووووووووب   وووووووووم             ع     ووووووووول     ى ح     وووووووووا  ق  ي  س  ه    ع 
 

وووووووو    ت  ن وووووووي       وووووووو ي  ال  ص  وووووووه  وووووووول     ح   ي    م  ووووووووج    ب  ه    ع 
 [سيب ي  ]مي                                    مالعه :  (ه90ت ) (3)سلةال  
وووووووووووووووت ح      ووووووووووووووول وووووووووووووووب  م   يق  و   ت  ي ب وووووووووووووووه     ق  س   م       ع 
 

وووووووووووع  ب    وووووووووووف ووووووووووو    و   ي وووووووووووت     ن ي وووووووووووني  ت     ن   ه    سيع 
 [سيب ي ]مي                      مالعه :  (ه95ت ) (4) ي سيبق   سيع مل  ع ح  

وووووووو      ووووووووا   م  وووووووول  سيه  ووووووووم  ت     ي ووووووووا  سة  ووووووووق ا  ض   ه    
 

وووووووووووووع    ي وووووووووووووت  ب     ي وووووووووووووي     وووووووووووووب ا  ب  سيووووووووووووو             ن يص 
 [سيب ي ]مي                             مالعه :  (ه293ت ) (5)سيي ائ سلك ب  

                                                           
هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية واالسالم، وهو من ( 1) 

ره في كان شديد متون الشعر، ولبيد أسهل منه منطقا، وكان ارجز الناس على البديهة، جمع بعض شع النابغة.وطبقة لبيد 

 خرون: اسمه معقل بن ضرار، والشماخ لقبه.آخباره كثيرة قال السهيلي وأو شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان. ديوان.

ومعجم الشعراء  1/225، والروض االنف 9/184واالغاني  3/353، واالصابة 1/123ينظر طبقات فحول الشعراء 

1/151. 
بن عبيد هللا بن مسلمة من بني جشم بن غنم من بني يشكر بن بكر بن وائل،  هو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر( 2) 

لى إشاعر أموي، من أهل الكوفة كان صاحب شراب مولعا بالخمر ينفق فيها كل ماله، فنشأ فقيرا صعلوكا وقد رحل 

ج بعد هزيمة محمد بن لى الكوفة واتصل بالحجاج وكان بينه وبين زياد االعجم تهاجي وقد قتله الحجاإسجستان ثم عاد 

 .1/159ومعجم الشعراء  1/1547والوافي بالوفيات  11/311غاني ينظر: األ ـ.ه83شعث سنة األ
هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو ابو مالك من بني تغلب شاعر مصقول األلفاظ حسن الديباجة في ( 3) 

 ح ملوكهم.شعره ابداع اشتهر في عهد بني امية بالشام وأكثر من مد

حد الثالثة المتفق على انه اشعر اهل عصرهم: جرير والفرزدق واالخطل نشا على المسيحية في أطراف الحيرة أوهو 

دبه، تياها، كثير أمويين فكان شاعرهم وتهاجى م جرير والفرزدق فتناقل الرواة شعره وكان معجبا بألبالعراق واتصل با

 48/105و تاريخ دمشق 2/298شق وحينا في الجزيرة ينظر: طبقات فحول الشعراء العناية بشعره وكان اقامته حينا في دم

 .1/734وتاريخ االسالم  1/1133والوافي بالوفيات  8/2900واالغاني 
هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع من عاملة، شاعر كبير، من أهل دمشق يكنى ابا ( 4) 

لجرير، مهاجيا له مقدما عند بني أمية مداحا لهم خاصة الوليد بن عبد الملك لقبه ابن دريد في كتاب داود كان معاصرا 

  .هل الشام، مات في دمشقأاالشتقاق بشاعر 
من االنبار اقام  أصلهبو العباس، شاعر مجيد يعد في طبقة ابن الرومي والبحتري أنباري هو عبد هللا بن محمد الناشئ األ( 5) 

والدين والمنطق له  باألدبن شرشير وهو من العلماء أخرج الى مصر فسكنها وتوفي بها وكان يقال له:  طويلة.مدة ببغداد 

قصيدة على روي واحد وقافية واحدة في اربعة االف بيت في فنون من العلم، وكان فيه هوس، قال المرزباني: أخذ نفسه 

قواال ينقض بها ما هم عليه فسقط ببغداد أن يحدث لنفسه أهم ورام بالخالف على اهل المنطق والشعراء والعروضيين وغير

والوافي  2/198والبداية والنهاية  32/385تاريخ دمشق  10/32ينظر: تاريخ بغداد  .له عدة تصانيف جميلة .لى مصرإفلجا 

 .835بالوفيات 
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ووووووووووووووووع    ي ووووووووووووووووت  ب   ووووووووووووووووي      ت   ي ووووووووووووووووك                ل ووووووووووووووووسي    ب  ض 
 

وووووب   ت  ق ووووو ب  و      ق ووووو ت  ل وووووق  و    ووووو ح  وووووسيج   ي    م        
 [سيب ي ]مي                      مالعه :  (ه662ت ) (1)سيص حب ابف سي ني 

ووووح      ه   ووووت  ي ص  ووووس      ي وووو  م    ل    ووووق  م   َ  ي  سيي ص 
 

ووووووووووووو  ع  ل    ني ووووووووووووو   ل ي   وووووووووووووغ  ي ووووووووووووو   ي ه    ل     م ا 
 [سيب ي ]مي                                   مالعه :  (ه676ت ) (2)سي ت ي  

وووووووع    ي وووووووت  ب   ووووووو   ك  ى ب  ي وووووووغ            وووووووه   ح      سيح 
 

ووووووو     ووووووو     و ووووووو    ي ووووووو ت  و ووووووو     م  وووووووم  ب   ل  ص       يع 
 [سيب ي ]مي                     مالعه :  (ه686ت ) (3)ي ني سي  صنبح ابف س 

وووووووووم   ست  ذ   يل وووووووووب   ت  ي ووووووووو   ى ت وووووووووى م  ي ووووووووول     ل  غ  ا 
 

وووو ت  ي وووو        وووو ي  ع  ووووو ل   ك  وووووم   ت  ل ووووق   ق وووو     م    ل  و    
 [سيب ي ]مي                    مالعه :  (ه695ت ) (4) حم  تق  سي ني سيا نب 

وووووووووووووووب         وووووووووووووووى سيي  ي ووووووووووووووول    ه  ي ووووووووووووووو ي  ل   هللا    ل    
 

ووووووم    ووووووس ت     ج  ووووووال  ى و وووووو م        ل   ا وووووول      ض  ب   ع 
 [سيا يل]مي                          مالعه :  (ه696ت ) (5)س ي قيم   سيحل   

وووووووي   وووووووك    ل  ق ووووووو    ق  وووووووق         ووووووو  سيي  و ووووووو ب  ع   ة  ن   ص 
 

ووووووووو  ع  ي ووووووووول  ق       ووووووووو     م  ى و ووووووووو   وووووووووت  ي   ه  ح       ب  ا 
  

                                                           
 روف بابن قاضي حماة.وسي، شرف الدين المعنصاري األهو عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن األ( 1) 

شاعر فقيه ولد في دمشق وسكن حماة وتوفي بها كان صدرا كبيرا نبيال فصيحا جيد الشعر له مجلد كبير في لزوم ما ال يلزم 

الضروب بالتزام المندوب وله ديوان شعر  إلزامذكره الصفدي في مقدمة كتابه كشف المبهم في لزوم ما ل يلزم وسماه 

 ـه662نشره المجمع العلمي لعربي بدمشق وقد وافته المنية في سنة ، نصاريشرف الدين األ ضخم سمي ديوان الصاحب

 .1/4476وتاريخ االسالم  1/460ينظر الوافي بالوفيات  .ودفن بظاهر حماة
 ليها ينسب من وادي بني خروص تلكإحمد بن سعيد الخصرومي الستالي، شاعر عمان ولد في بلده ستال وأبو بكر أهو: ( 2) 

، نشأ وترعرع وتلقى مبادئ الدين ومبادئ العربية حتى لمع نجمه هل العلمأمن رجال الدين والتي أخرجت كثيرا البلدة 

دب، وال سيما وشاعت براعته في الشعر وتشوق الناس إلى لقائه، عندها انتقل الشاعر الى نزوى حيث محط رجال العلم واأل

 ب في عهد ذهل بن عمر بن معمر النبهان.الطالب العلم واالد بوابهأسمد التي فتحت 

 .4/351واالعالم  3/246 المؤلفين: معجم . ينظريمتاز شعره بالجودة والنباغة وقوة األلفاظ والمعاني. له ديوان
هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد هللا الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين ابو عبد هللا شاعر حسن الديباجة ( 3) 

صله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة يعرفون أمه منها و. أعمال بني سويف بمصرأعاني نسبته الى بوصير من مليح الم

 1/341ط ينظر: الوافي بالوفيات -له ديوان شعر باإلسكندريةعمال البهنساوية ووفاته أببني حبنون ومولده في بهشيم من 

 .1/523وهداية العارفين  1/1944وتاريخ االسالم 
بو عبد أديب الفاضل الطبيب الكحال تقي الدين هو شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن محمود، األ( 4) 

دب أالشيخ نجم الحنابلة سمع ابن روزية وكتب عنه الدمياطي وكان فيه شهامة وقوة نفس وله  أخوالرحمن نزيل القاهرة 

 .1/217ن وهداية العارفي 1/2193بالوفيات  يينظر الوافوفضائل 
حمد بن محمود بن عبد هللا بن قيماز الحلبي مولى الملك الظاهر غازي بن يوسف وكان ذا وقار وسكينة وشكل تام أهو ( 5) 

 .4/148ونفس زكية وكرم وحياء وتعفف وانقطاع وشيوخه يبلغون سبعمائة ينظر تذكرة الحفاظ 
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 [سيب ي ]مي                       مالعه :  (ه703ت ) (1)ع   سيع ي  سيمي و  
ووووووووو ب  ي وووووووووا      ي  س          ووووووووول  ق   وووووووووم   سل  ذ  سيع    ل  غ  ا 
 

وووووووووو  وووووووووو ي  ع  ووووووووووه  م  و   ا  ال  سيم  ووووووووووم    س ي ووووووووووق   ا  ت  ئ    ا 
 [سيب ي ]مي                     مالعه :  (ه764ت ) (2)صال  سي ني سيصف ح 

ووووووو ووووووو ي  إ  و ووووووو     م   س سيووووووو   ل     وووووووم   ب  سيص    ل  غ  ا 
 

ووووووووووووووئ  مال  ل    ف وووووووووووووو س و  ل ووووووووووووووم  ت   ل         ل    ا وووووووووووووووه 
 [سيك مل]مي                         مالعه :  (ه768ت ) (3)س ي يب تب سيمصبح  

ووووووووووع    ي ووووووووووت  ب   وووووووووونل  ح  ب   ا     ن وووووووووو ت  ن وووووووووول  و           ه 
 

ووووووووو    ووووووووسيل    َ     ووووووووث  ل    و  ق  ووووووووك   ت  م  وووووووو ب  ع    ع         م 
 [مج ء سيك مل]مي                                  قصن ة مالعه :  ق ل  يض    

وووووووووووووووووووووووووووووووووع    ي وووووووووووووووووووووووووووووووووت  ب   وووووووووووووووووووووووووووووووووق  ح          ب  يق 
 

وووووووووووووووووووم    ووووووووووووووووووو     ي   ووووووووووووووووووو  ب  م  وووووووووووووووووووسيع   ت  ع   ا  ص 
 [سيب ي ]مي                                      قصن ة مالعه :    ق ل  يض  

وو ي  ل   ووك    ي  ك  ووب   ب  ع  وو  ل  ق وو      ق ووم    و وو    ف  ي  ض 
 

وووووووسيي   سب        نووووووول  ف  ا  ت    ب    سيب ووووووو  و ووووووول وووووووو   يا  ع 
 [سيب ي ]مي                                 مالعه :  (ه828ت ) (4)ث بح لس 

وووسيم   ة     ب      وووو ووو وووف  ا  ص    و ووو    يووو        ن  ق     ى ا 
 

وووووووووع    ي وووووووووت  ب      ل    وووووووووت  م   ا       سين ووووووووو  ووووووووول  ق  و        
  

 
                                                           

ابي الرجاء ويتصل بالحسن المثني بن الحسن بن علي بن ابي هو عبد العزيز بن عبد الغني بن ابي االفراح سرور بن ( 1) 

 الظنونوكشف  4/318ولسان الميزان  1/2978بالوفيات  الوافيطالب شاعر مجيد وعالم بارع من اهل مصر، ينظر: 

1/794. 
بي الحسن علي بن عبد يبك الشيخ الشافعي االمام نظما ونثرا وكتابة وجمعا، وتتلمذ على الشيخ: تقي الدين اأهو خليل بن ( 2) 

الكافي السبكي، والزم الحافظ فت الدين بن سيد الناس، وبه تمهر في االدب وقال: كتبت ازيد من ستمائة مجلد تصنيفا مات 

 .3/97وابجد العلوم  1/327والعبر  1/303: البداية والنهاية ربالطاعون. ينظ
بو بكر جمال الدين، شاعر عصره، وأحد الكتاب المترسلين هو محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري ا( 3) 

من ميفارقين ومولده ووفاته في القاهرة وهو من ذرية الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن نباتة، سكن  أصله باألدبالعلماء 

جع الى القاهرة ه وولي نظارة القمامة بالقدس أيام زيارة النصارى لها فكان يتوجه فيباشر ذلك ويعود، ور715الشام سنة 

 17/4631وسير اعالم النبالء  1/136: الوافي بالوفيات رحسن. ينظه فكان بها صاحب سر السلطان الناصر 761سنة 

 .2/979وكشف الظنون  1/4631وتاريخ االسالم 
ي البلدان ولد بالموصل وتنقل ف ،ومجون اءكثير فيه هج هشعر هو شعبان بن محمد بن داود الموصلي القرشي األثاري.( 4) 

 .ثار النبوية مدةماكن اآلأوتلقب باآلثاري إلقامته في 

وانباء  1/543: صبح االعشى روالشعر. ينظمن ثالثين كتابا في االدب والنحو  أكثرواستقر في القاهرة وبها وفاته، له 

 .1/299الغمر 
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 [سيب ي ]مي                      مالعه :  (ه875ت ) (1)اه ب سي ني سية بج 
ووووووووووووع   ت   ي ووووووووووووب      ووووووووووووي   وووووووووووو        ع         ي  ت  ي        ت  س  
 

وووووب  ة      ذ  ل    ل    وووووت  م    ووووو      ه وووووي ووووو   ظ   ت  ج    ل  سي  
 [سيب ي ]مي                             مالعه :  (ه970ت ) (2)سي سه  سي بن ح 

وووو وووو ب  أ  ك  وووو نث     سيح  ووووع  م    ب  ب ووووح  ل  س ي  ع    ل    
 

وووووووووول     م   ز  ل ووووووووووا       ووووووووووو   ب  ل     ووووووووووم   ل  م   يا    ل  م  ا 
 : المتأخرون  :الثاني 

 ها مي سياعبسء م  بع  سيقبي سيع اب سيهجبح.  
 [سيب ي ]مي           مالعه : (ه1057ت ) (3) محم  عل   ي عالي سيص يق

ووووووووو نووووووووب  ه  ي      ه  ت وووووووو   ت  ك    ح     ووووووووو  ك  و وووووووو ق     سيا 
 

ووووووووووي  م   ع  م  سيوووووووووو         ووووووووووم    ل  سيب وووووووووو    ب  ك       ل  غ  ا 
 [سيب ي ]مي                  مالعه :  (ه1315ت ) (4)ح ي ح ي  سيا يبسي  

وووووووو  ي ووووووووت  ب   ووووووووب  و       ع     ووووووووي      غ  ووووووووي  م   ش  سيع       ك 
 

وووووووووووو           ل وووووووووووو نوووووووووووو   ل  ج  و   ت  ع  ووووووووووووم ك   ب  سيق       م 
 [مج  ء سيك مل]مي                  مالعه :  (ه1317ت ) (5) ليم ي سيص يب 

وووووووووووووووووووع    ي وووووووووووووووووووت  ب   ووووووووووووووووووو           ح   ب       ع  م     م 
 

ووووووووووووووووووووى ي  ت وووووووووووووووووووو م    ووووووووووووووووووووت  ل  سيم    ي  ك   ح   ب  ى    ق 
  

 
                                                           

من شيوخ االدب في مصر مولده نصاري الخزرجي شهاب الدين المعروف بالحجازي هو أحمد بن محمد بن علي األ (1) 

نباء الغمر إومنشأه ووفاته في القاهرة نظم الشعر وعني بالموسيقى وقرأ الحديث والفقه واللغة وتصدر للتدريس ينظر: 

 .1/66وهداية العارفين  2/1360وكشف الظنون  1/637
رائهم المعروفين ينظر: النور السافر هو االديب الفاضل حسين بن عبد الباقي الزاهر الزبيدي من علماء اليمن وشع( 2) 

 .2/1236وكشف الظنون  1/247و، 1/120
هو: الشيخ محمد بن علي الشهير بزين الدين جار هللا بن عالن الصديقي، من ال بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه، كان ( 3) 

دروي زيل: ينظر: طبقات المفسرين لألعالما فاضال ماهرا في التفسير صنف التفسير المسمى بضياء السبيل الى معاني التن

 .3/177وأبجد العلوم  1/296
وجال في بالد  ةونشأ بالقاهرصل مستعرب ولد هو حسن حسني باشا بن حسين عارف الطويراني شاعر منشئ تركي األ( 4) 

دمامة، وكان يجيد الشعر  افريقية واسيا واقام بالقسطنطينية الى ان توفي كان ابي النفس بعيدا عن التزلف للكبراء، في خلقته

 1/161: هداية العارفين رواالنشاء باللغتين العربية والتركية وله في االول نحو ستين مصنفا وفي الثانية نحو عشرة، ينظ

 .1/321عالم واأل 1/174العربية  اآلدابوتاريخ 
براهيم باشا إلى الشام في حملة إعاد تعلم بمصر ووبراهيم الصولة، شاعر، كثير النظم، ولد في دمشق إهو سليمان بن ( 5) 

عبد القادر الجزائري ولزمه مدة ثالثين سنة، وله فيه قصائد وسافر  باألميرعلى البالد الشامية، واستقر في دمشق فاتصل 

 .3/41، االعالم 4/85ن توفي بالقاهرة. معجم المؤلفين ألى إ فأقامم 1883لى مصر سنة إ
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 [سيب ي ]مي                          مالعه :  (ه1354ت ) (1) حم  تق  سي ني
ووووووووووووووع      ت وووووووووووووو ء  ج     ق  ل  ا   ي  و وووووووووووووو    ل     سل   ة  ب   ا 
 

ووووووي وووووو  ووووووب   ي  ن    ع   نوووووول  ل  ه  ت    ق    سآلو ووووووف ووووووى و  ب  ا 
 [سي سوب]مي                             مالعه :   (ه1364ت ) (2) حم  محبا  

ووووووووووب         ب  سيوووووووووو    ا  ع  ي  ي وووووووووو وووووووووو    ع  ووووووووووب  ت   ني  ح    غ 
 

ووووووووووووووو     ه  ي وووووووووووووووج    وووووووووووووووب     ن   ني  ح  وووووووووووووووسيح   ه  ك       ص 
 [سيب ي ]مي                            مالعه :  (ه1366ت ) (3)اكنب  ب الي 

وووووووووغ  س    ب       ووووووووو  ل  ق وووووووووي   وووووووووي  ص  وووووووووي        ك    ه  ه      ا 
 

ووووووووووووي  س        ووووووووووووو  ي ووووووووووووي وووووووووووووي       ق  م   نووووووووووووول  ث  م  ت         ص 
ووووووووي   ل  ث ووووووووم    و ووووووووو    ي ووووووووب  غ   ي  ال  و وووووووو  ووووووووو  ا  ه   ع  م 

 
ووووووووووووو ي  ث  م       ي     و ووووووووووووو  وووووووووووووي    سيع  ه    ل  سيغ ووووووووووووو     ء  ق 

ووووذ  ى ل  ت ووووح     ت    ووووي  ت  ح سج  سيووووذ   ب  ل ووووسيق      غ  س ا 
 

وووووووووع    ي وووووووووت  ب      ل    وووووووووت  م   ا       سين ووووووووو  ووووووووول  ق  و        
ووووووي    ووووووسيج   ل      ح  وووووو    ه  ووووووي      ك  وووووو ص  ت  ق    ه  ج  ب     م 

 
وووووووو     ب ووووووووت   نووووووووز  ا  ي   ل  ه وووووووو       ل  ل ووووووووغ  م   يب  سيع 

 : (4)ح قصيدة بانت سعادو شر  -6 
 ووول تعووو ى ليوووى ، (ب يوووت  وووع  ) سهتمووو ا علمووو ء سيعببيوووب عيووو  سيي ووو  علوووى ميووو سليوووا يقووو  

( سيلغوووب   سيصوووبف   سييحووو ) سيلغووو ح ومووويها موووي تيووو  ل سيج يوووب ، اوووبحه  بمةتلووو  سي ووو ل سيعلميوووب
يم  عي س  ه  يم    قعوت  وو  يف، .غنب ذي ..  ، ميها مي تي  ل سيج يب سيبالغ      وها م قعو   س 

 جو  ة بصوفه ،  يو  ة علوى قيمتهو  سيتو  ي يتوه موي ك يهو  ح ي  مي ي حيب  ي يه   بالغب   ي ته  
و ت وو  حضوبة سيب و ل    يو ل  هو  كعوب موبس ه موي عفو  ب و ل هللا  ،   صوح به   يا 

لعج به  ه  عي م    مأ ليى  صح به  ي س وتمع س،  وو ق  عيه بع  له سب  مه،  س   سء سيي   

                                                           
المحاماة ثم عين  لالحكمة. زاوولد في بعقلين، ودرس في المدرسة الداوودية ثم مدرسة  هو: أحمد تقي الدين، شاعر،( 1) 

: االعالم روالمتن. ينظ، وبعقلين وكسروان وبيروت وعاليةقاضيا وشغل مناصب القضاء في عدة محاكم منها، بعبدا 

 .1/229ومعجم المؤلفين  1/244
حسن الوصف نقي الديباجة تركي االصل أو شركسي والد في ابيا  هو احمد محرم بن حسن بن عبد هللا شاعر مصري( 2) 

: معجم المؤلفين ردمنهور. ينظودفن في  يمحرم. توفحمد أالحمراء من قرى الدلنجات بمصر في شهر محرم فسمي 

 .2/121واالعالم  1/321
والسياسة مؤرخ من  باألدب عالم ،ن ملوك الحيرةيرسالن من ساللة التنوخيأهو شكيب بن حمود بن حسن بن يونس ( 3) 

شد المتحمسين من أوكان من  ،سالمية قبل انهيار الدولة العثمانيةالسياسة اإل جالبيان. عال بأميرينعت  ،كابر الكتابأ

حضري المعنى، بدوي اللفظ يحب الجزالة حتى يستسهل الوعورة،  :المترسلين، وقال بإمامنصارها، عرفه خليل مطران أ

ينظر: معجم المؤلفين  .فتلك زهرات ندية ملية شديدة الريا ساطعة البهاء كزهرات الجبل ،الن لها لفظهأذا عرضت له رقة إف

 .3/440عالم واأل 3/115
-39، وبانت سعاد في إلمامات شتى 107-103ينظر توثيق بانت سعاد في المتن واإلسناد لسعود بن عبد هللا الفنيسان ( 4) 

64. 
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يووه ياووبف   ح اووبف حوو  ه كعووب  ووي  ل ذيوو ؛ مك وأتووه كوو يكعووب بووأي ةلووع عليووه  ب تووه،  س 
 . هنب 
، سيحقيقووب يووا تةوو ا قصوون ة ميفووب ة ع ووب توو بيخ سل ب سيعببوو  كموو  ةوو مت هووذه سيقصوون ة  

ق يوب وو  ، وهو  ق يوب وو  سي يو ء، ليه  ح ت م  ن تغيه سيا ب  وو  اوبحه   ،ليه  تالمب سيب  
 بمي ق يه .   قنلت ويه ق يب بمي، سيم ض  
مبتبووب ح ووب  علووى  وو نل سيتمثنوول ل سيحصووب، هووذه سيقصوون ةمووي اووب    بعضوو  ووي ب    

  وي ت ابسحه  بحمها هللا تع يى.

 المصدر الشرح وفاته الشارح *

 ي       كبي  يحنى 1
 عل  سيةانب سيت بي ح 

 اب  قصن ة ب يت  ع   ه502
 كا  سيظي ي 

2/1329 

2 
    سي بك ت ع   

مي  ي محم   ي حسيب 
      عن  سليب بح 

 اب  قصن ة ب يت  ع   ه577
اب  ب يت  ع   ل ي 

 37ها ا

3 

م وز سي ني ع   
سيلان   ي ن    

غ س ح سيمعب ف ب  ي بسي
 سيلب  

 ه629
سيالا    بب كت ب سلي 

 ت  ع  يب 
ت بيخ 

 45/353سإل الا

4 
ل سي ني س ي ها ا جم 

ع   هللا  ي ن    
 سييح ح 

 1/242سيع بوني ه يب    ب يت  ع  اب  ه761

ع   هللا  ي محم  جم ل  5
سي ني سيح ني  

 كا  سيظي ي  اب  ب يت  ع   ه776
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 2/1329 سيمعب ف  يقبه ك ب

عمب  ي ع   سيبحمي  6
 سيم ض 

 اب  ب يت  ع   ه782
 سيض ء سيالمع

8/116 

 ه790 جم ل سي ني سلمن ا  7
مةتصب اب  ب يت 

ل ي ها ا   ع  
 سييح ح 

 1/427بغيب سي ع ة 

8 
 حم   ي محم   ي ع   
سيبحيا  ي     سيمج  

 سيلةم 
 6/312اذبست سيذهب اب  ب يت  ع   ه790

9 

عل   ي سي ن  محم  
 ي عل  سيجبج ي      
سيح ي سياهنب ب ي ن  

 سيابي 

 1/389سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه816

10 
مج  سي ني     ا هب 
محم   ي يعق ب 

 فنب    ب  حسي
 ه817

 س  سيمع   و    ي 
 ثا ابحه، ب يت  ع  

 س     م س  سيمبس :   
سيمع    فب سي ع  ة 
 اب  قصن ة ب يت  ع  

 سيع بونيه يب 
6/180 

11 
اه ب سي ني  ي امب 
 اب  قصن ة ب يت  ع   ه849 سي ني  ي عمب سي س ي 

   ج  سيعل ا
3/219 

جم ل سي ني ن     ي  12
يه  ح  حم   ي ع   س

سإلبا   ليى ستص ل  ه880
ب يت  ع    بكي  

  بونيعسيه يب 
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 6/560 سإل ي   سيمق   

معلا سي لا ي محم   13
 ة ي سيف تَ

 اب  ب يت  ع   ه883
 كا  سيظي ي 

2/1329 

ع   سيق  ب  ي س بسهيا  14
 س ي سيانبب سيمحل 

 1/243يب سيع بونيه  اب  قصن ة ب يت  ع   ه907

15 
  جالل سي ني ع 

   بكب  سيبحمي  ي 
 سي ن ا 

 ه911
مةتصب اب  ب يت   

ل ي ها ا   ع  
 سييح ح 

 1/400ث بج ئب سآلع

16 
سيص نز  ي محم  س ي 
 ه920 سيص نز سي بسج سيحيف 

سيجي   و  اب   سييكت
 قصن ة ب يت  ع  

 1/222يب سيع بونيه 
 1/35سيي ب سي  وب  

17 
سياه ب  حم   ي حجب 

 ه973 سيهنثم 
  و  اب  كيه سيمبس

 ب يت  ع  

 كا  سيظي ي 
2/1329 

 

18 
ع   سيق  ب  ي س بسهيا 

يعبف ب  ي     ي  ليم ي
 سي فيه

 4/260سيض ء سيالمع اب  ب يت  ع   ه973

19 
ص يَ  ي سيص نز س ي 
 عل   ي  حم  سييم  ح 

 سييمي 
سلقتص   اب  ب يت  ه970

  ع   
 1/221يب سيع بونيه 

20 
عل   ي  لا ي محم  

 1/402 بونيعسييبه  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1014 سيهب ح سيق بح 
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21 
 حم   ي ع   هللا  ي 
ح ي سيحضبم  

 سيا وع 
 1/88سيع بوني بيه  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1091

22 
ع   سيق  ب  ي عمب 

 ه1093 سيبغ س ح
ح ايب على اب  ب يت 
 ع   ل ي ها ا 

 سييح ح 

كا  
 2/1329سيظي ي 

محم   ي عي ى  ي  23
 م    ي كي ي سيكي ي مح

 6/325سيع بونيه يب  اب  ب يت  ع   

24 
محم   ي محم    ي 
ص يَ سيكبب  ح سياهنب 

 ب يم ي 
 6/345سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1200

25 
مصافى عص ا سي ني 
 ي ع   هللا س ي  ليا 

 سيق اياني 
سيتحفب سليض بيب و   ه120

 اب  قصن ة سليص بيب
 6/453بونيسيع ه يب 

26 
 ليم ي  ي عمب  ي 
، ميص ب سيعجنل 
 سيمعب ف ب يجمل

 1/212سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1204

27 
محم   ي سي ن   حم  

سيابب  ح ثا 
 سيق اياني 

 ه1208
 اب  قصن ة ب يت  ع  

 6/350سيع بونيه يب  (بك )ت

 حم   ي ع   هللا  ي  28
سيح ني  ي مبع  

 1/98سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1210
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 س حسي  ي ح سيبغ 

محم   ي     سييصب  29
 ع   هللا سيابس ل  

 6/354سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1218

30 
  ب سي ني محم   ي 
 حم   ي محم  

 سيمق   
 ه1219

كا  سل ع   و  اب  
 1/632سيع بونيه يب  قصن ة ب يت  ع  

31 
س ي   بسهيا  ي محم ل

سيب ج بح سيمصبح 
 سيا وع 

 ه1276
ح ايب على اب  ب يت 
 ع   ل ي ها ا 

 سييح ح 
 1/38سكتف ء سيقي  

32 
ةي ي  بسا سيميا  
سيكهي ح سيهي ح 

 سيك تنه ي 
 1/188سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1289

33 
حم   ي محم   
 يص بح سييمي سل

 سيمعب ف ب ياب سي 

مي 
علم ء 
سيقبي 
يث سيث 

 عاب

سي ق   و  اب  سيج هب 
 1/38سكتف ء سيقي   ب يت  ع  

34 
 حم  مةت ب  ي ن    

سياهنب  ب ا  سي  يب
 بمالب 

 1/102سيع بونيه يب  اب  قصن ة ب يت  ع   ه1300

35 
 ن ب ص بح ب ا   منب 
 ه1308 سيل سء سيب م  سيحيف 

 اب  ب يت  ع  
 (تبك )

ه يب 
 111/11123سيع بوني
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 7- معارضات)1( قصيدة بانت سعاد:)2(
 تجعلها نيظم ي على مي سيه   ها ل ك ب ة كعب تجذب  يظ ب سي لغ ء  لي قصن ة متنيب    

ب مي ع بض  ب ة كعب جم عياعب ي، لي سييفب سيبابيب م يعب  تقلن  م  ت عج ب به.  ق  
سيفي سيق ي ،  م  ليم  قص  س سيمع بضب و   ي   سل ي سيثالثب  ) :سيعلم ء  سياعبسء يذكب ميها

 وها سيغبض سيابي  سيذح قص ه كعب  ي  هنب وقص  س لييه مع سيج يب سيفي سيذني قص  س 
 (مي بع ها

 المصدر عدد أب ات قصيدته  وفاته المعارض *

 283-271 ن سيه    سيام خ  ي ضبسب 1

  نت  81  ع  ة  ي سيا نب 2
مي  26سيقصن ة 

 سيمفضلي ت

 16-12يه  ن س  نت  32  سلةال 3

4 
ج ب هللا     سيق  ا 

  نت  36 ه538 سي مةابح 
سيمجم عب سيي ه ييب 
و  سيم سئَ سيي  يب 

3/33-36 

5 
صال  سي ني     

ب  ح  سيمظفب    نت  30 ه557 سل  ن  
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/30-33 

    سيح ي عل   ي  6
حجب محم  سيملقب ب

   ه560

                                                           
لسان أن ال الكتاب بالكتاب: قابله. وقد جاء في حياله، أو أتى بمثل ما أتى به. وعارضسار  عرض لغة: ظهر، وعارضه (1) 

 هي المحاذاة. المعارضة

واصطالحا: هي أن يقول الشاعر قصيدة في موضوع ما، فيأتي شاعر آخر، فينظم قصيدة أخرى على غرارها، محاكيا  

 صه على التفوق.القصيدة األولى في وزنها، وقافيتها، وموضوعها، مع حر

 وجود نموذج فني ماثل أمام الشاعر المعارض، ليقتدي به، ويحاكيه، أو يحاول تجاوزه. وهكذا تقتضي المعارضة
 .146-109، وتوثيق قصيدة بانت سعاد في المتن واإلسناد 98-79ينظر بانت سعاد في إلمامات شتى ( 2) 
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 سلو ضل

 مني سي ني     سيفضل  7
 لمني سيحل  س

سيمجم عب سيي ه ييب   نت  140 ه643
3/36-47 

جم ل سي ني      كبي ء  8
 بح سيصبص

سيمجم عب سيي ه ييب   نت  98 ه656
3/23-30 

9 
محن  سي ني     سيفضل 

   ه692 س ي ع   سيظ هب

10 
ابف سي ني     ع   

  ه696 سي  صنبح هللا 

 ن سي سي  صنبح 
172-185 

 كا  سيظي ي   
1/823 

اه ب سي ني  حم   11
  س ح سيع

سيمجم عب سيي ه ييب   نت  52 ه710
3/48-52 

12 
وتَ سي ني محم   ي 
 ي محم  سيمعب ف ب 
  ن  سيي ب

  نت  186 ه734
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/60-75 

13 
س ي حي ي  ثنب سي ني 

  نت  83 ه745 سلي ي  
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/52-59 

14 
امب سي ني     ع   

  نت  116 ه749  ي ج  ب هللا
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/89-98 

سي سو  ب ي وي ت   نت  68 ه764صال  سي ني      15
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 97-1/94 سيصف حسيصف ء 

جم ل سي ني     بكب  16
  ي يب تب

سيمجم عب سيي ه ييب   نت  82 ه768
3/83-89 

 به ي سي ني ل بسهيا  ي  17
 ع   هللا سيقنبسا 

جم عب سيي ه ييب سيم  نت  181 ه781
3/98-113 

18 
امب سي ني     ع   

  نت  43 ه786 هللا  ي سيص ئك
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/113-116 

19 
ع  سي ني عل   ي 
  نت  33 ه789 سيح ني سيم صل 

سيمجم عب سيي ه ييب 
3/116-119 

عالء سي ني سي ماق   20
 سيمعب ف ب  ي  نب 

مي  هل 
سيقبي 
سيث مي 
 سيهجبح 

سيمجم عب سيي ه ييب   نت  53
3/119-123 

ي ب سي ني     سيح ي  21
 سيتميم  سيمصبح 

مي  هل 
سيقبي 
سيث مي 
 سيهجبح 

سيمجم عب سيي ه ييب   نت 100
3/75-82 

22 
مج  سي ني     سيا هب 
  نت  168 ه817 محم  سيفنب  آب  ح

سيمجم عب سيي ه ييب 
3/123-138 

23 
 جم ل سي ني     ح م 
  نت  52 ه819 محم   ي ظهنبة

سيمجم عب سيي ه ييب 
3/139-142 
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24 
 يي سي ني ع   سيبحمي 
  ي محم  سيقلقاي ح

  نت  44 ه826
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/143-146 

امب سي ني محم   ي  25
 ح ي  ي عل  سيي سج 

سيمجم عب سيي ه ييب   نت  87 ه859
3/146-152 

26 
 ه ء سي ني محم   ي 
ن     ي  حم  

 سيب ع ي 
  نت  78 ه916

سيمجم عب سيي ه ييب 
3/153-158 

27 
عالء سي ني عل   ي 
  نت  54 ه917 محم   ي ملي 

سيمجم عب سيي ه ييب 
3/158-162 

ع   سيبحمي  ي  حم   28
  ي عل  سيحمن ح

  ه1005
 ن سيه سيذح  م  ه 
سي ب سيميظا و  م   

 سيح نب سلكبا

29 
ع   سيبحمي  ي ح ي 

    ي ع   سيفت  
ه  يه سيذح  م   ن س

عق   سيجم ي و  
 م   سيي   سيع ي ي

    محم  ع   سيه  ح  30
  ي ع   هللا سي جلم   

 مةا اب  ه1056

31 
ع   سيغي   ي ل م عنل 

  نت  50 ه1143 سيي  ل  
سيمجم عب سيي ه ييب 

3/162-166 

32 
 مني  ي ة ي   ي محم  

   ه1257 سيجي ح
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33 
 حم  و بب  ي ن    

 سيا ي ق ي ميص ب 
   ه1314

34 
ن     ي ل م عنل  ي 

  ه1350 ن    سيي ه ي 
مجم عته و  
سيم سئَ سيي  يب 

166-176 

 حم   ي محم   35
 سيحمال ح 

  ن سيه  ه1351

  ه1237 سيانخ ع   هللا سي  ي ح 36
 ه سيب سيع بوني

1/412 

 (2)بانت سعاد قصيدة (1)اتس خمت -8
يهال ل جعلت سياعب م سيلغب سيعببيب  عبقبيب اعبسئه   ا سعيب  لي ثبسء سل ب سيعبب    

 ،  مي ا سعيب سياعب سيعبب  لح سث سياعبسء يفي سيتةميب.نيضب  م ب س ل يغيض
 ه  اعبسء سيعببيب،  ه  ي ت   صال عي سي ه ب سيا عب  ةميب مي سيفي ي سيت  ع ي    يتو     

، حتى كأيه ي ق   سي ي  ة علنه  بقصن ة م ، وت ي ت و  يف ه بغبب ج محب و  تا يله 
حتى كأيه نيم   سيمصبس  مي سي نت سياعبح بفيه  حذقه سيلغ ح  س   سعه سل     ح ه سيلغ ح 

.  تل   بسعب و ئقب  ي يم ج سيا عب  ني   ل به    ل ب سيقصن ة ويصبَ ةم ب مص بيع
مي  ،  هذس ذكب بعض   ب ة كعب  ي  هنب يج  تهسياعبسء ق يم   ح نث    ق  عي   سيمةم  ب. 

 تل  سيتةمي  ت:
 
 

                                                           
س   وهو اسم خميست: الفي معجم المعاني الجامع تخميسومعنى تعريف  (1)  م  س  ، (ل  ع  )ف   مصدر خ  س،خم  فهو  تخميس ا، يخّمِ

س، س  ، والمفعول مخم س مخّمِ م  :خ  ل  ال عٍ  الش ك  ض 
انِب  أ و  أ  و  ك اٍن أ و  ج  س ة  أ ر  م  ع ل  فِيِه خ  س  ، ج  م  :خ  ع ر  جعل كل  قطعٍة منه  الّشِ

 أشطر.خمسة 
 .103-99ينظر بانت سعاد في إلمامات شتى  (2) 



 المبحث األول      الفصل األول       الدراسة باب         شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري 
 

51 
 

 المصدر اسم القصيدة وفاته المؤلف *

1 
اعب ي  ي محم  
 سيقبا  سيا وع 

ك ي حي  
 ه811

ةميب ب يت ت"
  ع  "

"كا  
 (2/1759)سيظي ي"

2 
 عن      ابف سي ني 

اعب ي  ي محم  
 سيقبا  سيا وع 

ك ي حي   يب 
 ه811

سيفبج "مفت   ب ب 
 ل سل ا"سيق 
يب ب يت  تةم

  ع  "

"كا  
 (.2/1759)سيظي ي"

3 
محم   ي ع   سيق  ب 
 ه838 سي س ا  سي ك كنت 

"تي نب سيا ة  بل غ 
سيمبس  و  تةميب 
 قصن ة ب يت  ع  "

"ه سيب 
 (6/189)سيع بوني"

4 
محم   ي اعب ي 
سيقبا  سيا وع  

 سيمصبح 
قصن ة  ب"تةمي ه949

 ب يت  ع  "
"كا  

 (2/1329)سيظي ي"

ي ع   هللا عثم ي   5
 سياهنب ب يعبي ي 

 ه1168
"مبص   سيمبس  
تةميب ب يت 

  ع  "

معجا سيما  ع ت 
"(2/1322) 

ع   هللا  ي ع   هللا  ي  6
  ك  ح لمب سل

"تةميب ب يت  ه1184
  ع  "

"ه سيب 
 (1/252)سيع بوني"

7 
ع   سيق  ب  عن  
 ه1230 سيبسوع  سيابس ل  

"ي نل سيمبس  و  
تاانب سيهم يب 

 ت  ع  " ب ي

"معجا 
 (1/924)"ع تسيما   
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محم   ي مصافى  ي  8
 سحم  سيح ني  سي ب ج 

"تةميب قصن ة  ه1254
 ب يت  ع  "

"ه سيب 
 (6/369)سيع بوني"

9 
سيانخ ح ني  ي  ليا 
 ه1274 س ي  المب سي ج ي 

"تةميب قصن ة 
 ب يت  ع  "

"ه سيب 
 (1/174)سيع بوني"

 (2)قصيدة بانت سعاد (1)تشطير -9
  هل مي سيتةميب  سيت  يع، لي سيا عب يضن  يكل ااب مي سيقن ة سيت   سيتاانب    

مي غنب  ي نيت  عي ذي  يا   يغ ح    عب ض     يعمل على تاانبه  اابس مي يظمه 
 ت  ذكبها:معي ح.  مي سيذني اا ب س قصن ة كعب  ي  هنب سآل

 المصدر وفاته المؤلف *

 ه1180 آغ  سيةلنل  1
و  ت بيخ سل ب  لم يذكبه  ب ك

 1/161سيعبب  

ذكبه  ب كلم ي و  ت بيخ سل ب  ه1189 ع   سيب سق سيجي ح 2
 1/161سيعبب  

قصن ة  ن   ل    ج  ح  سيلويو سيباب سيم    3
 يموي  مجه ل كعب

 مةا اب 

،  ق  تمت (3) مي تأثب سياعبسء  سيعلم ء بقصن ة كعب  ي  هنب كثبة سيتضمني ميه     
، سإليجلن يب، سإليا ييب، سيفبي يب، يم ييبع ن ة ميه : سيالتنييب، سل تى يغ تبجمته  لي

 .(4)سيتبكيب، سيهي  ت ييب، سي يج  يب....ليخ سي  ي ييب، سيف ب يب،
                                                           

ِء  (1)  ِطير  الش ي  ، وت ش  ي ِن:الت شطير اسم مصدر ش ط ر  ر  ِطير  الش اِعِر  ش ط  ي ِن وت ش  م  ف ي ِن، قِس  ه  ِنص  أ ن  ي ِضيف  إِل ى  قصيدة :ت ق ِسيم 

ا ي ك ون  ِمن  ن ظ مه، مراعيا تناسب اللفظ والمعنى بين األصل والفرع. ويشتر ر  ٍر ِمن ها ش ط  ط في التشطير أال يكون في ك ّلِ ش ط 

 بل يزيد األصل جالء ومعنى لطيفا. ،تركيبه كلفة وال حشو
 .105-104ينظر بانت سعاد في إلمامات شتى  (2) 
 .108-106 المرجع نفسه (3) 
 .125-123 المرجع نفسه (4) 
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 لبردة كعب، والتعريف بشرحه ابن هشامالمبحث الثاني: ترجمة الشارح 
  -هللارحمه – (1)المطلب األول: ترجمة الشارح ابن هشام األنصاري 

 : ولقبه اسمه ونسبه-1
ع وو  هللا  ووي ن  وو   ووي ع وو  هللا  ووي ن  وو   ووي  حموو   ووي ع وو  هللا  ووي هاوو ا جموو ل هوو  

 .(2)سليص بح ي ب ،  سيمصبح م ي س  مياأ سيحي ل  مذهب  سييح ح اهبة سي ني     محم 
 يعبف س ي ها ا  ي  ته ليى سليص ب، ويق ل يوه س وي هاو ا سليصو بح، ثوا هو  مي و ب 

 .(3)ليى سية بج  يض  و  بعض سيمبسجع
 ساوووتهب س وووي هاووو ا  يضووو   لقوووب جمووو ل سيووو ني،  قووو  ذكوووب هوووذس سيلقوووب وووو  صووو ب  غلوووب 

 .  يكيه ساتهب ب  ي ها ا.(4)مصيف ته.  يكيى  يض  بأ   محم 
 : ونشأته مولده-2

ي م يووو ه كووو ي وووو  ذح سيقعووو ة  ووويب ثمووو ي  سيعلمووو ء مموووي توووبجا ل وووي هاووو ا علوووى ستفوووز 
،  ي  ب يق هبة.  هي   مي  صح ب سيمبسجع مي حو   سينو ا  سياوهب سيوذح  يو  ويوه، (5)  بعم ئب

 ه، سيم سوووز ياوهب   بيوول موو ن 708  ويب ذح سيقعوو ةموي ةوو مب سيويق يو ي  يووه  يو  نوو ا سي و ت 
 ا.1309  يب

يا تذكب سيمصو  ب اونئ  عوي حو ل   وبته سيتو  ياوأ ونهو  موي غيوى    وقوب...،  سيظو هب   
 ة مت سضعب سيح ل، لذ يا تيبه سيمص  ب على ج ه     لا ي ل بته. يه ياأ و    ب 

                                                           
، حاشية 70-2/68وعاة ، بغية ال6/191، شذرات الذهب 6/164، معجم المؤلفين 4/29تنظر ترجمته في: األعالم  (1) 

، 417-2/415، الدرر الكامنة 1/295، دائرة المعارف اإلسالمية 1/536، حسن المحاضرة 1/2األمير على مغني اللبيب 

-406-154-124، كشف الظنون 296-6/33، طبقات الشافعية 1/5، شرح التصريح على التوضيح 346روضات الجنات 

-2/243، إيضاح المكنون 563-564-604-1021-1029-1332-1352-1477-1561-1669-1751-1752-1818

، النجوم الزاهرة 199-1/198، مفتاح السعادة ومصباح السيادة 346، المدارس النحوية 1/165، هدية العارفين 422-607

منهج ال، 6/61، تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان 163، نشأة النحو وتاريخ النحاة 402-1/400، البدر الطالع 10/336

، تاريخ آداب اللغة 3/259، أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 255 تراجم أصحاب اإلمام أحمد للعليمي فياألحمد 

 ،266، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العيني 3/55، السلوك للمقريزي 155-3/153العربية لجرجي زيدان 
 .2/308الدرر البن حجر  ( 2) 
 .1/2ألمير على المغني حاشية ا ( 3) 
 .293البغية للسيوطي  ( 4) 
 .1/242وهداية العارفين  4/247، والسلوك 2/68وبغية الوعاة  6/191وشذرات الذهب  3/93ينظر: الدرر الكامنة ( 5) 
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 يا تح ثي  سيمبسجع ح نث  ذس غيى عي   بة س ي ها ا، وال يعبف انئ  عي ح ل  سي يوه، 
ه،  كوو ي 750 موو    ل ه وكوو ي يووه  يوو سي؛  ك بهموو  هوو  محموو   يقبووه محووب سيوو ني  م يوو ه  وويب 

،  هيوو   مووي  صووفه بأيووه  يحووى مووي   يووه،  قوو   بب هوو   يضوو  يح يوو  محققوو  موو قق  ي بووه سياووأي
.  يجوب محمو  هوذس س يو  هو  (1)ه799على  سي ه  غنبه مي سييح ة  سيعلم ء،  ك يت  و توه  ويب 

ع وو  هللا،  قوو  ياووأ نتيموو ، حفوو  سيقووبآي  سليفيووب،   بب سيفقووه،  جلووب يلتوو بيب  سيفتيوو ،  توو و  
محموو  سيملقووب  وو ي  سيوو ني،  قوو  قوو ل عيووه  ه.  ةل وو  ع وو  هللا هووذس  يوو ني؛   يهموو :855 وويب 

ص حب سيض ء سيالموع ليوه حفو  سيقوبآي  بعوض سيكتوب سلةوبى ك يعمو ة، يوا يكوي مةتصو  وو  
ه.  سآلةوووب هووو   حمووو  سيملقوووب 866سييحووو ،  يكيوووه كووو ي تووو جبس  منيووو   بعووو    ن  يووو ، تووو و   ووويب 

ووو  بعووض سيعلوو ا  باووه ب سيوو ني،  كوو ي ساووتغ يه بوو يعلا  كثووب مووي  ةيووه،  كوو ي مووي سيم ووب يي
سيعببيوووب  سي نييوووب،  هووو   حووو  اووون خ عوووالء سيووو ني محمووو   وووي محمووو  سي ةووو بح موووي كبووو ب وقهووو ء 

ه.  ذكووب 835، توو و   وويب (2)سيحيفيووب،  مووي مويف تووه: ح اوونته علووى ت ضوويَ جوو ه س ووي هاوو ا
،   اوووو ب (3)سي ووووة  ح  ي ل ووووي هاوووو ا  حفوووو  س آةووووبيي،  ذكووووب ماوووو بكتها ووووو  سيعلووووا  سيمعبوووووب

 ب  يه نو عى اومب سيو ني محمو   وي ع و  سيم جو  سيعجيمو   يكيوى بو  ي هاو ا  سي ن ا  ليى
 .(5)ه822، ت و   يب (4) يض ،  ك ي ع يم  ب يفقه  سييح   سيلغب

 خلقه وفضله: -3
، وقو  كو ي نتحلوى بوأةالق (6)كتب سيتبسجا بم  ك ي عليه س ي ها ا مي ةلز كوبيا  ا بت

موث سلةوالق، عفيفو  جو  س ياويا  مثو  بس صو  بس، سيعلم ء، وكو ي جوا سيت سضوع،  وة  سيويفب،  
ي  ذكبه و  عصبه،  مو  تواله  ه  سلةالق سيت  جعلت ميه لم م  مي  ئمب سيلغب سيعببيب،  ح     

 مي عص ب.  

                                                           
 .62، والبغية 1/53حسن المحاضرة للسيوطي  ( 1) 
 .1/329هـ( 902السخاوي )ت الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين أبي الخير  ( 2) 
 .9/25، 1/108المصدر نفسه  ( 3) 
 .68البغية  ( 4) 
 .68المصدر نفسه  ( 5) 
 .2/309، والدرر 1/192الشذرات البن العماد  ( 6) 
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 شيوخه: -4
يا يكي س ي ها ا ييصل ليى م   صل لييه مي  معب غاوت سآلوو ق، يو ل   يئو  سياون خ 

، وصوهب مو  جمعوه موي علوا وو  ميهجوه سييحو ح ةذ عويهاسيذني حضب حلق تها   مع ميها،   
 سيمتمن ، سيذح جعل البب علا سييح  يق ل ي عليه،  يف  ي لييه.

وهوو  يووا نةووبج ووو  علووى  يووه  ةووذ عووي علموو ء سيقوو هبة  يووا يكووي صوو حب تبحوول  تاوو سف، 
بحووالت يالووب سيعلووا كموو  وعوول  قبسيووه مووي سيعلموو ء،  وول سكتفووى بحلقوو ت سيعلووا ووو  سيقوو هبة، علووى 

 .ني علنه ئ  سء ك ي س مي  هله     مي سيا ب ان ةه ، 
ول س وي هاو ا سيمكو ث   هي   وسل غ يب و  سلهميوب نيبغو   ي ياوب ؛  ل  هو : يمو ذس وض 
وو س وو  سيوبال  يالوب سيعلوا.  و  سيق هبة  الب سيعلا مي ان ةه ؟ بغا  ي  غلب سيعلمو ء قو  ا  

 سي ي     سيثق و  يلع يا سإل الم  آيذس . سإلج بب على هذس سي وسل نتالب  بس ب سي ضع 
ه،   ووول يجووا سيةالوووب سيعب  وويب سيتوو  656يقوو   ووقات بغوو س  تحووت  اووأة سيمغوو ل  وويب 

 سموووت لكثوووب موووي ةم وووب قوووب ي،  ويمووو  توووال ذيووو  س وووتح ذ سيمغووو ل  همجيوووب علوووى  كثوووب سيبقووو   
 ة لل علوى سيويمي سإل الميب؛ مي سيهي  ابق ، ليى   سحل سياو ا غببو .  يوا ن وز يلم ولمني  وي 

ه( بعووو   ي 923-ه648 بوووال  سيمغوووبب  مصوووب،  ك يوووت مصوووب آيوووذس  وووو  حووو  ة سيمم ييووو  )
 .(1) جه  س على سي  يب سلن بيب

تع قوووب علوووى حكوووا مصوووب موووي  وووالاني سيبحبيوووب ثالثوووب  عاوووب ي، حكوووا سيظووو هب  ن وووبب 
  قال  ي  س يه سيي صب م  يق بب يص  م ة حكمها مجتمعني.

لوو  سيي صووب محمو   ووي قووال  ي،  جو ءس مووي سيفتووبة سيتو  تلتهوو ، سيتوو  ع صوب س ووي هاو ا سيم
-ه708حكووووا ونهوووو  ثم ييووووب مووووي   يوووو ء سيي صووووب   حفوووو  ه، وقوووو  عوووو ش س ووووي هاوووو ا ووووو  سيفتووووبة )

 سيموووبس   ي مصوووب آيوووذس  ك يوووت معقووول سيم ووولمني  حووو  ة سيعلمووو ء  ح ضوووبة سيعلوووا  .(2)ه(761
  سيتوو  سجت حتهوو  همجيووب سيمغوو ل،  ي يوو س  هوو   سيمعبوووب، لذ يوو   لينهوو  سيعلموو ء  سيقووبسء مووي سيووبال

 س ووت اي ه ، وك يووت سيقوو هبة  سهووبة  سةووبة عوو مبة بحلقوو ت سيعلووا   ب ب سيمعبوووب،  بلووك سييظووو ا 

                                                           
 .18-1/17ينظر تاريخ الجبرتي  ( 1) 
 وما بعدها. -1/177بدائع الزهور البن إياس  ( 2) 
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.  هوووذه  هوووا (1)سإل سبح م لغووو  عظيمووو  موووي سي قوووب  سيتي ووونز، وتمتعوووت سي  يوووب ب يبةووو ء  سل وووتقبسب
 :(2)ضي وه سيع سمل جعلت مصب يالع   به   يابق على سيع يا 

 ووق ب بغوو س   معظووا موو سئي سيعوو يا سإل ووالم  سيتوو  ك يووت ت ووتقاب سيعلموو ء  سل بوو ء  -1
 ظه ب مصب ع صمب يلثق وب سإل الميب بع  ص ه  يلع  سي سيمغ ي  وو  م قعوب عوني جو ي ت 

قاووو   سيظووو هب  ن وووبب،  مووو  تالهووو  موووي  قعووو ت ضووو  سيمغووو ل  ضووو  سيحموووالت  سيمظفوووببقيووو  ة 
 سيصلن يب.
ع سيمم ييوو  يلعلووا  سيمعبووووب  سعتوو س ها  هوو   تكووبيها لصوووح  ه ، وقوو  كوو ي س موووي تاووجي -2

غنوووب سيعوووبب، ووووأبس  س  ي نيووو مج س وووو  سلموووب سيعببيوووب،  سي نث تووو س ملكهوووا سيوووذح ل نتوووأتى   ي 
 بعل ا سيلغب سيعببيب  سيعل ا سي نييب. سلحتف ء
ب ب يغوب يلعلوا  سيمعبووب، ويموت سيمم يي  ي  يب سلن بنني سيذني ك ي س ن يو ي  هميو  بسثب -3

بمصب مكتب ت  ج  سيمم يي   يف ها مل مني ب يذ   عيه  حف ظو  علوى توبسث سلموب، ةص صو  
 بع م  وعل سيتت ب بمكتب ت بغ س  تحبيق   تغبيق ، حتى س   ت مي ه  جلب بم س ه .

هجووووبة سيعموووو ء لينهوووو  مووووي كوووول حوووو ب  صوووو ب، البوووو  يألموووو ي  سيتفووووبغ يالووووب سيعلووووا  -4
 بيب،  ق  ه جب ليى مصب كثنب مي  هل سيعبسق  سيا ا  سليو يب  سيمغوبب،  هو  مو   ي و   سيت

 س  ه بس و  اتى سيفي ي  سيعل ا.
ووالت  سيمبتبوو ت،  قوو   قووب سيموبةوو ي  -5 ووها ب يعا يوو   سيص   لكووبسا سي   ووب يلعلموو ء  ةص 

مي ه موي ذي ، ق ل س ي ةلو  ي: " و ب وو  ذيو   ي  تعلويا سيعلوا كمو  قو   وي ئع.  قو    سي   جملوب سيص 
ي ئع لي م  تكثب و  سلمص ب.  على ي بب عمبسيه  و  سيكثبة  سيقل ب  سيحضو بة  مي   ي  سيص  كي   ق  
ووي ئع ووو  سيجوو  ة  سيكثووبة لي ووه  مووب  سئوو  علووى سيمعوو ش. ومتووى وضوولت   سيت ووبف تكوو ي ي ووبب سيص 

صووب ف ووو  ة صووي ب  عموو ل  هوول سيعمووبسي عووي مع اووها سيصووبوت ليووى موو   بسء سيمعوو ش مووي سيت  
ف بفابتوه ليوى سيعلوا مم وي ياوأ وو  سيقوبى  سلمصو ب  ي ئع.  مي تا   سإلي  ي  ه  سيعل ا  سيص 
ووي ئع ووو   هوول سي وو  . كموو   يووب وووال نجوو  ونهوو  سيت علوويا سي ووذح هوو  صووي ع   يفقوو سي سيص  غنووب سيمتم  

                                                           
وما بعدها، ومصر  -106، وتاريخ المماليك البحرية 1/173، وبدائع الزهور 114 ينظر دولة بني قالوون في مصر ( 1) 

 .113في عصر المماليك البحرية 
 .44-1/21ينظر مقدمة شرح اللمحة البدرية في اللغة العربية البن هشام األنصاري لهادي نه ر  ( 2) 
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وي ئ مي ه  ل     يه مي سيب حلب و  البه ليوى سلمصو ب سيم وتبحبة اوأي سيص  ع كل هو .  سعت وب مو  ق  
بي ه بح ل بغ س   قبابب  سيقنب سي  سيبصبة  سيك وب يم   كثب عمبسيه  ص ب سإل والا  س وت ت  قب 
ونه  سيحض بة، كنو   ةوبت ونهو  بحو ب سيعلوا  تفي يو س وو  سصواالح ت سيت علويا   صوي ف سيعلو ا 

مني  وو ت س سيمتووأة ب  و  تيوو قص عمبسيهوو   س وتيب ب سيم وو ئل  سيفيو ي حت ووى  ببو س علووى سيمتقوو   يي.  يم 
 س ذعب   ك  يه  سيا ى ذي  سيب  ب بم  عليه جملب،  وق  سيعلوا  هو   سيت علويا،  سيتقول ليوى غنبهو  
مي  مص ب سإل الا.  يحي يهذس سيعه  يبى  ي  سيعلا  سيت عليا لي م  هو  ب يقو هبة موي بوال  مصوب 

وووويني، و  ووووتحكمت ونهوووو  يموووو   ي  عمبسيهوووو  م ووووتبحب  حضوووو بته  م ووووتحكمب ميووووذ آلف مووووي س ي  
ووي ئع  تفي يووت  مووي جملتهوو  تعلوويا سيعلووا.   ك وو  ذيوو  ونهوو   حفظووه موو   قووع يهووذه سيعصوو ب  هوو   سيص 
ني  ووي  ن وو ب  هلووا  جووب س.  ذيوو   ي   وويني ووو    يووب سيت ووب  مووي  ي وو ا صووال  سيوو   ميووذ موو ئتني مووي سي  

ي ووتها يموو  يووه علوونها  مووبسء سيت ووب  ووو    يووتها نةاوو ي ع  يووب  وولا يها علووى مووي نتةل ف يووه موو ي ذب 
موووي سيوووب ق     سيووو لء  يمووو  نةاوووى موووي مع اوووب سيملووو   يكب توووه. و  وووتكثب س موووي  يووو ء سيمووو سبب 

ي يوو ها نيظووب علنهوو      (2)  قفوو س علنهوو  سل قوو ف سيمغل ووب نجعلوو ي ونهوو  اووبك  (1) سي   سيوو   سيووب ب 
وو  سيمق صو   سلوعو ل.  يصنب ميه  مع م  ونها غ يب  مي سيجي   ليى سيةنب  سيتمو ب سلجو ب

ت  سيف سئو   كثوب ا يوب سيعلوا  معل موه بكثوبة جوبسنتها ميهو   وكثبت سل ق ف يذي   عظموت سيغوال 
 سبتحوول لينهوو  سيي وو ب ووو  الووب سيعلووا مووي سيعووبسق  سيمغووبب  يفقووت  هوو    وو سق سيعلوو ا   ةووبت 

 . (3)"بح به .  هللا نةلز م  يا ء.
 س ي ها ا: هولء  ها سيعلم ء سيذني تلقى عيها 

سياوونخ سإلموو ا سييحوو ح سيمقووبئ اووه ب سيوو ني  ووي سيمبحوول سيحبسيوو ، ع وو  سيلانوو  س ووي  -1
 .(4) ه744  يب ىسيمت وع   سيع ي ، 

ه،  ك يووووت يووووه عي يووووب 670،  يوووو   وووويب  ووووي سي ووووبسجاوووومب سيوووو ني   وووو  بكووووب محموووو   -2
 .(5)ه ب يق هبة747ب يقبسءست  تعليا سيقبآي، ت و   يب 

                                                           
 كلمة رباطات وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء.جمع رباط: الحصن أو المكان الّذي يرابط فيه الجيش، واألنسب  ( 1) 
 الشرك: الحصة. ( 2) 
 .485-434مقدمة ابن خلدون  ( 3) 
 .1/148وبغية الوعاة  6/191وشذرات الذهب  1/311والعبر  1/2735والوافي بالوفيات  3/93ينظر: الدرر الكامنة، ( 4) 
 .4/232، والدرر 6/152، والشذرات 1/338وهداية العارفين ، 101ينظر بغية الوعاة  (5) 
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ي يول سيقو هبة ب  نلو ، سيت بيو ح، سياو وع ، ت ج سي ني     سيح ي سلع   هللا عل   ي  -3
 .(1) ه746ب  ي ىسيمت و

تووووو ج سيووووو ني عموووووب  وووووي علووووو   وووووي  ووووو يا سيملحووووو   وووووي سيف كهووووو ي  سيمووووو يك ، تووووو و   -4
 .(2)(ه731) يب

 .(3)    لمى،  يا يال مه  يا يقب  عليه حي ي  ن سي  هنب  ي  مع مي      -5
 تالميذه:  -5

 تع يى بو  ي هاو ا كثنوبس موي البوب سيعلوا وو  حي توه  بعو  مم توه،  ذيو  موي ةوالل يفع هللا
 -بحمووه هللا-تقوو ي، وقوو  تصوو ب سإلمويف تووه سيتوو  اووه  يهوو  سيق صوو   سيوو سي  بوو يج  ة  سيح ووي   

، و اتهب وو  حي توه   ق ول سييو ب ا ء يلتعليا و   ي مبكب، ل ياغله و  ذي  مي  مب سي يي 
 يا ي ني، وقص  ه مي كل ح ب  ص ب،  مي هولء سيتالمنذ: عليه،  تص ب ييفع س

 س يوووووه: محوووووب سيووووو ني محمووووو   وووووي ع ووووو  هللا  وووووي ن  ووووو   وووووي هاووووو ا، سيمتووووو و   ووووويب -1
 .(4)(ه799)

ع ووو  سيوووبحمي  وووي عموووب  وووي ع ووو  سيوووبحمي  وووي ح وووي، سيلةمووو  سيمصوووبح، سيمعوووب ف  -2
 .(5)ب يقب   
 .(6) ه787 مت و   يبسيمح ث     عل  ح ي  ي     سيق  ا  ي ب  يب، سي -3
  وووووبسهيا  وووووي محمووووو  ع ووووو  سيوووووبحيا، سلمنووووو ا  سيمتووووو و   ووووويبلسياووووونخ جمووووو ل سيووووو ني  -4
 .(7)ه790

                                                           
 .1/383وهداية العارفين  1/626وكشف الظنون  1/455ينظر: الوافي بالوافيات ( 1) 
 .3/93والدرر الكامنة  6/191وشذرات الذهب  14/153ينظر: البداية والنهاية ( 2) 
 وأكثربي حيان شديد االنحراف عنه فة ألكان ابن هشام كثير المخال 6/911وشذرات الذهب  3/93ينظر: الدرر الكامنة ( 3) 

عراب، وتاله تلميذه الشهاب احمد بن يوسف الحلبي المشهور بابن السمين، والشيخ و حيان في بحره من مناقشته في اإلبأ

 عرابهما.إابراهيم بن محمد الشهير بالسفاقسي في 
سمعت شيخنا قاضي " :-رحمه هللا-السيوطي  قال 5/404والسلوك  1/204نباء الغمر إو 1/148ينظر: بغية الوعاة ( 4) 

 ."""هيبأنحى من أهو "كان والدي يقول: "لقيني يقول: القضاة علم الدين الب
 .1/9ية العارفين هد ،4/113مع الينظر: الضوء ال( 5) 
 .1/377ينظر: الوفيات ( 6) 
 .1/427ينظر: بغية الوعاة ( 7) 
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ه،  وب  وو  723 بسج سيو ني عموب  وي   و  سيح وي  وي سيملقوي سيمصوبح،  يو   ويب  -5
ب  حو  ث،  يوه مصويف ت كثنوبة، نوذكب صو حب سيضو ء سيالموع  يهو  عل ا كثنبة، تفقه   وتوى  ب  

ثالثم ئووووب مصووووي ،  ي ووووب لييووووه سي ووووة  ح اووووبح  علووووى  يفيووووب س ووووي م يوووو ، توووو و   وووويب  لغووووت 
 .(1)ه804

 .(2)ه794ع   سية يز  ي سيفبست، ك ي مح ث   ب بع  و  وقه سيم يكيب، ت و   يب  -6
ه، 722جمو ل سيوو ني محموو   ووي  حموو  سييوو يبح، ي وبب ليووى سييوو يبة بمصووب،  يوو   وويب  -7

ي  ع يم  و  ه.786قنه  ق ضي ، ت و   يب ك ي وصيَ سيعب بة ي  
علوو   ووي   وو  بكووب  ووي سحموو  سيب ي وو  سيمصووبح يوو ب سيوو ني سييحوو ح،  ةووذ عووي س ووي  -8

 .(3)ه767ها ا  سإل ي ح  غنبهم ، ت و   يب 
سيووبغا مووي سيموو ة  موو ا س ووي هاوو ا، علووىيووا تحفوو  ييوو  كثنووبس مووي تالمنووذ سإل لي كتووب سيتووبسجا
  تثموب تالمنوذ كثوبس،  يظوي  ي ذيو  يعو   ليوى يلتو بيب،  هو  بوال او ونهو  سيا يلوب موي تصو ب

اوونخ، كموو  ل سي تالمنووذ جميووعب سيتووبسجا ل نهتموو ي  سئموو   ووذكب   كثووب مووي  وو ب ميهوو :  ي كتوو
 عيو هيعي ي  تقنن  كل سيان خ سيوذني يأةوذ عويها ا يوب سيعلوا،  كثنوبس مو  يكتفو ي بو يق ل: تتلموذ 

  .والي  والي  ةلز كثنب،   ةذ عي والي  والي  غنبها
 ميهووو   يضووو :  ي سل وووم ء سيتووو  تبقوووى  تتوووب   وووو  سيمصووو  ب هووو  سيتووو  كتوووب يهووو  سيبقووو ء 
 سلاته ب ويم  بعو ،    تصو بت يليفوع  سيتعلويا،    اوغلت مي صوب ك يقضو ء موثال،    تبكوت 

 مويف ت بقنت على مب سي مي.
ثوب علوى اون خ  ةوبيي غنوب س وي هاو ا،  يكيهو   ك ي تيا وز وهذه سل ب ب  غنبه  يمكي 

 ص ق  عليه  على  مث يه ممي و َ هللا و   عم بها،  سيصبو س ليى سيتعليا سيصبسو .

                                                           
 .45-7/44ات وما بعدها، الشذر 6/100الضوء الالمع  ( 1) 
 .6/333الشذرات  ( 2) 
 .330، والبغية 3/33الدرر  ( 3) 
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 : نتاجه العلمي -6
صو  بأ صو ف كثنوبة تو ل علوى مك يتوه قو      -بحموه هللا-على سيبغا موي  ي س وي هاو ا 

 ني علم ء عصبه سيم وب يي، يكوي مصويف ته يوا تةوبج عوي سيج يوب سييحو ح، علوى  مي يته على 
موووي  ي سينيووو  يع سيتووو  س وووتقى ميهووو  علموووه ك يوووت ميهووو : سيلغوووب  سيقوووبسءست  سيفقوووه   صووو يه سيوووبغا 

ي  صووو سء سيوووتمكي وووو  هوووذه سيعلووو ا م جووو  ة وووو  تبسثوووه إمهمووو  يكوووي وووو سيتف ووونب  سيحووو نث...،   
 سييح ح سيب ق .

 : (1) :  ويم  يأت  ذكب يمصيف ت س ي ها ا سيت   ا بت لينه  سيمص  ب
 سلع بيب: مغي  سيل نب عي كتب -1

ه،  وقوو ه  هوو  ووو  سيابيووز ليووى مصووب، ثووا عوو   ليووى سيحووبا  وويب 748صوويفه بمكووب عوو ا     
 .(2)ه، وأع   تصييفه،  ه  قمب كتبه،  ق   ضعت عليه سيع ن  مي سياب    سيح سا 756
 سإلعبسب عي ق سع  سإلعبسب: -2

سلهميوب، تيو  ل ويوه   ه  كتنب صغنب سيحجا ل يع   ك يه ب  يب، يكيوه عظويا سييفوع بو يك    
 .(3)س ي ها ا  ببعب    سب يح يب،  ق   ضعت عليه اب   كثنبة،  على سيكت ب ميظ مت ي

 قاب سيي ى  بل سيص ى: -3
 هوو  مق مووب موو ج ة ووو  سييحوو ، ياووبت عوو ة مووبست،  قوو  اووب  هووذس سيمووتي كثنووب مووي سياووبس      

 ميها سيمصي  يف ه.
 اب  قاب سيي ى  بل سيص ى: -4

ياووب  ي سضووع سيمووتي،  هوو   تووا سياووب      و هوو ،  قوو  حوو   اووهبة ك نووبة،  ابووع عوو ة هووذس س    
مووووبست   سيووووب بابعوووو ت  وووو لق، ليووووى  ي حققووووه محموووو  محنوووو  سيوووو ني ع وووو  سيحمنوووو ،  ياووووب  وووويب 

                                                           
وبغية الوعاة  10/336والنجوم الزاهرة  6/192وشذور الذهب  94-3/93ينظر مؤلفات ابن هشام في الدور الكامنة ( 1) 

 .1/208سماء الكتب أو 1/242وهداية العارفين  2/68
، 2/309، والدرر 6/192فصيل لشروح وحواشي المغني، والشذرات ، ففيه ت1752-2/1751ينظر كشف الظنون  (2) 

 .1/296ودائرة المعارف اإلسالمية 
 32-31ينظر منهج ابن هشام من خالل كتابه المغني لعمران عبد السالم شعيب  ( 3) 
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-ه1305وووووو  ينووووو ي  ووووويب ) ه،  ياوووووبه سيم تاوووووبق سيفبي ووووو  متبجمووووو  ليوووووى سيفبي ووووويب1383
 ب  ت يب. ضع عليه سي ج ع  ح ايب ابعت و  مصا(،   1887

 اذ ب سيذهب: -6
كتوو ب يحوو ح موو ج ،  كثووب ت  ووع  مووي سيقاووب، اووبحه كثنووب مووي سييحوو ة، موويها س ووي هاوو ا     
 يف ه.

 اب  سياذ ب:  -7
ه، 1282 ه  اوب  ياوذ ب سيوذهب سيوذح ذكوب آيفو ، ابوع موبست ع نو ة   سيوب   و لق  ويب     

محموو  محنوو  سيوو ني ا(  تحقنووز 1968-ه1388ليووى  ي ياووبت سيابعووب سيح  يووب عاووب  وويب )
ه،  هوو  ما  عووب بمابعووب  سب لحيووو ء 1232ع وو  سيحمنوو ،  مووي  هووا ح ساوويه ح اوويب سلمنووب 
 سيكتب سيعببيب )عي ى سيب    سيحل   بمصب(.

 م ق  سلذه ي  م ق  سي  ي ي: -8
 هوو  كتوو ب تعووبض ويووه يكثنووب مووي ماووكالت سييحوو ،  ي جوو  ووو   سب سيكتووب سيمصووبيب  ووو      

 ني.مكت ت  ب بيب  ببي
  يغ   س ي ها ا: -9

 هوو  كتوو ب ووو  م وو ئل يح يووب ع يصووب  يفووه ية سيووب سيملوو  سيك موول،  قوو  ابووع ب يقوو هبة  وويب     
ه(. يق ل ل وم عنل سيبغو س ح وو  ه يوب سيعو بوني  وو  ليضو   سيمكيو ي:  ي 1322ه/1304)

م ق  سلذه ي  م ق  سي  وي ي هو  سيماوه ب بأيغو    وي هاو ا،  مثول ذيو  قو ل صو حب كاو  
 .(1)سيظي ي،  هم  و   سئبة سيمع بف سإل الميب كت ب ي ميفصالي

 اب  سيلمحب سي  بيب: -10
 سيلمحوووب كتووو ب مةتصوووب وووو  سييحووو  ل ووو  حيووو ي، جعلوووه وووو   وووبعب   ووو سب،  هووو  ل نووو سل     

 /يح (.1050مةا ا ،  ميه ي ةب   سب سيكتب سيمصبيب  بقا )
 و   سياذس و   حك ا كذس: -11

                                                           
 .2/607، وإيضاح المكنون 1/465، وهدية العارفين 297-296دائرة المعارف اإلسالمية  ( 1) 
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 ا كذس كت ب مةتصب ل   حي ي سييح ح،  ه  كت ب مفقو  ،  او ب لييوه   و  سياذس و   حك    
حيو ي وو  سبتاوو ف سيضوبب مووي ي و ي سيعوبب،  ووو  اوب  سيت ووهنل ل وي م يو .  موو  وو   سياووذس 

 ا.1963وه  ل ي ها ا،  ق  ابع محقق  و  بغ س   يب 
 اب  ب يت  ع  : -12
،  قو  ابوع ابعو ت حجبيوب   ي تحقنوز ه756 ق  ابحه  س ي ها ا ابح   سوي  و   ويب     

 31)سيم تاووبق سإلياوو ي  لغيوو ان ب ج يوو ح  حجبيووب    ل توو قنز،  قوو  عيوو  بابعووه   ل ابعووب  
ووووووو   (1)ب موووووو ( ه1354-1935  بيوووووول يي وووووو ي  18ب موووووو /ه 1260-ا1844ن ينوووووو  تموووووو   

ا،  علووى هووذس سياووب  ح اوويب ضووةمب م تفيضووب يلبغوو س ح صوو حب ة سيووب 1871 وويب  (2)ين وو ج
 ه.  هذس سياب  ه  م  ي عيى  تحقيقه   بس ته ه هي   إذي هللا،  هللا سيم تع ي.1093ب سل 
 مةتصب سليتص ف مي سيكا ف: -13
 ق   م  ه تلةيص سليتص ف مي تف نب سيكا ف،  كت ب سليتص ف هذس ه  ل وي سيمين وب     

مةاوبح،  سليتصو ف يف وه سل كي بح نب  ويه على سآلبسء سلعت سييب سيت  سحت سه  سيكاو ف يل  
ما   ، غنب  ي تلةيصه ل ي ها ا ل نو سل مةا او ،  قو  ذكوبت  سئوبة سيمعو بف سإل والميب 

 .791 يه و  مكتبب  بيني  بقا 
 تلةيص سيا سه   تلةيص سيف سئ : -14

                                                           
 .ت العربية، والحبشية، والسريانيةطيوس جويدي مستشرق ايطالي، كان شيخ المستشرقين في عصره، عالم باللغاإغنا ( 1) 

بروما، وعهد إليه بتعليم العربية في  ـ،ه1260-م1844يوليو تموز  31من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. ولد في 

، واستمر في ذلك الفصيحة يلقي محاضراته بالعربية ،1908سنة  م، ثم كان أستاذا في الجامعة المصرية1885جامعتها سنة 

ية العلوم في وأكاديم أكاديمية سانت بطرسبرغ للعلوم،. كان عضوا في وكان من أبرز تالميذه طه حسينبضع سنين. 

كبر من استغرق الشطر األبروما.  ـ،ه1354-1935أبريل نيسان  18توفي في  .وأكاديمية لينسيان االتحاد السوفياتي،

زار مالطة ومصر وفلسطين  1869. في ورة، وترجمة بعضها إلى اإليطاليةنشاطه الوفير في تحقيق النصوص غير المنش

من آثاره: محاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب باعتبار عالقتها بأوروبا خصوصا . وإستانبولودمشق 

اها في الجامعة المصرية، وفهارس كتاب األغاني، يحتوي على فهارس بإيطاليا، وهو مطبوع، وأربعون محاضرة ألق

الشعراء والقوافي واألعالم واألمكنة، وهو مطبوع أيضا، وفهرس المؤلفين بالظاهرية، والمختصر، وهو رسالة في علم 

فعال وتصاريفها البن نشر كتابي االستدراك على سيبويه للزبيدي، واألوقد اللغة العربية الجنوبية القديمة، وهو مطبوع، 

موسوعة ، 1/336، األعالم 2/306م المؤلفين القوطية، وهو أول من نشر شرح ابن هشام على قصيدة بانت سعاد. معج

 .ويعبد الرحمن بدلالمستشرقين 
سكان  . تعدىم1165اليبزيغ هي ثاني أكبر مدن والية ساكسونيا في شرق ألمانيا. تم منح ليبسك صفة مدينة في العام  ( 2) 

حاجز المئة ألف نسمة، حينها حصلت على صفة مدينة كبيرة. يبلغ عدد سكان المدينة اليوم حوالي نصف  1870المدينة عام 

 كم. 297مليون نسمة. مساحتها: 
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 ي عيووى باوو سه  سليفيووب، اووبح  تتةللووه بعووض سلحكوو ا سيلغ يووب  سييح يووب،  ت جوو  ي ووةب ميووه     
 ش(.18كتب سيمصبيب  بقا )  سب سي
 سيج مع سيصغنب و  سييح : -15
/يحووو  تيمووو ب(،  ميهووو  صووو بة 669 ت جووو  ي وووةب مةا اوووب  ووو سب سيكتوووب سيمصوووبيب  وووبقا )    

 بمعه  سيمةا ا ت ب يق هبة. 
 ح سش على سليفيب: -16
  ه  تعليق ت على  يفيب س ي م ي .    
 على هلا جبس.ب  يب و  سيتص ب يغب  وضال   يض ،  سيكالا  -17
 ب  يب و  لعبسب بعض سيكلم ت: -18
 /يح (.128 ه  م ج     سب سيكتب سيمصبيب  بقا )    

 :[7/٥٦]سلعبسف:  چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ ب  يب و  م أيب  -19

 .چۅ  چ ذكب ونه  سيعلب و  تذكنب يفظب     

   ئلب   ج بب و  سييح : -20
ل ونه    ئلب  ئله ،  م   جو ب بوه عيهو ،  قو   صوفه   ه  ب  يب مي صفح ت قلنلب،  ج    

بأيهووووو  عميقوووووب سييفوووووع، عظيموووووب سي قوووووع.  هوووووذه سيب ووووو يب  ووووو سب سيكتوووووب سيظ هبيوووووب   ماوووووز  وووووبقا 
 /ع ا(.10541)

 سيمب حث سيمبضيب سيمتعلقب بمي سيابايب: -21
  هوو  م وو ئل ووو  سييحوو  تتصوول ب ياووبب،  ميووه ووو   سب سيكتووب سيمصووبيب ي ووةت ي، لحوو سهم     
 مج ميع(. 730مج ميع(،  سلةبى  بقا ) 459 بقا )
  بح ث يح يب و  م سضع مي سيقبآي سيكبيا: -22
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هووو   بحووو ث مووو ج ة،  وووئل عيهووو  وووو  بعوووض   وووف به ليوووى سيحجووو  ، ت جووو  ميوووه ي وووةب  ووو سب     
/يحووو (،  ي وووةب مصووو بة يوووه عوووي مكتبوووب سل وووك بي ل وووو  معهووو  6426سيكتوووب سيمصوووبيب  وووبقا )
 (.1 بقا ) سيمةا ا ت ب يق هبة

 تلةيص سي ليب و  تلةيص سيب  يب: -23
 (.1210  ب ه  ب كلم ي و  سيملحز،  ميه ي ةب و  مكتبب ج مع سيقب يني بف ب  بقا )    
 ا سب  سيملَ  م سب  سيميَ: -24
توووذكب  سئوووبة سيمعووو بف سإل وووالميب  يوووه ب ووو يب وووو   وووع  ة سيووويفب، ميهووو  ي وووةب   وووبيني  وووبقا     
صوو حب سيكاوو  غنووب مي وو ب، يكووي صوو حب سيه يووب   ب ه مي وو ب  علووى  (،  قوو    ب ه2097)

 س ي ها ا.
 ب  يب صغنبة و  س تعم ل سيمي  ى و  ت ع آي ت مي سيقبآي سيكبيا: -25
 (.6484تانب  سئبة سيمع بف سإل الميب ليى  ج  ه    بيني  بقا )    
 ب  يب و  ك ي   ة سته : -26
 /يح (.697 بقا ) ه  م ج  ة   سب سيكتب سيمصبيب     
 ب  يب و  مع ي  حب ف سيجب: -27
 /يح (.96م ج  ة   سب سيكتب سيمصبيب  بقا )    
 بوع سيةص صب عي قب سء سيةالصب: -28
،  يوذكب س وي حجوب (1) ه  اب  آةب يأليفيب،  ه  كت ب مفق  ، ذكبه سي ون ا  وو  سيبغيوب    

ب سيه يووب بأيووه حوو سش علووى ،  يصووفه صوو حب سيكاوو   صوو ح(2)سيووه يقووع ووو   ببعووب مجلوو ست
 .(5)،  ذكب  يض  و  مص  ب  ةبى (4)،  ذكبه سيا ك ي  و  سي  ب سيا يع(3)سليفيب

                                                           
 .293البغية  ( 1) 
 .2/309الدرر  ( 2) 
 .1/465، وهدية العارفين 1/154ينظر الكشف  ( 3) 
 .1/401البدر الطالع  ( 4) 
 .1/5التصريح   (5) 
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 ح سش على اب  سليفيب ل ي سيي ظا:  ه  مفق  . -29
 سيتحصنل  سيتفصنل يكت ب سيتذننل  سيتكمنل: -30
يو ،  كتو ب س وي هاو ا  سيتذننل سيتكمنل كت ب ل   حي ي، اب  به كت ب سيت وهنل ل وي م     

سيتحصوونل  سيتفصوونل، هوو  مووي جهووب اووب  يلت ووهنل،  مووي جهووب  ةووبى تعقنووب علووى كتوو ب   وو  
حيوو ي،  س ووت بس  يموو  و تووه ووو  اووبحه،  يووذكب صوو حب سيوو بب  يووه ووو  عوو ة مجلوو ست،  قوو  جوو ء 

 ،  ه  مفق    يض .(1)و  سلعالا  يه كت ب ك نب
 اب  سيت هنل: -31
 ،  قووو  اوووبحه س وووي هاووو ا،  ي ووو ق س وووي حجوووب وووو  سيووو بب  يوووه سيت وووهنل كتووو ب ل وووي م يووو    

ليووى  (3)،   او ب صو حب سيكاو (2)م و   ة،  قو   او ب لييوه س وي هاو ا ووو  اوب  سيلمحوب سي  بيوب
ة مجلو ست،   ي هذس سيكت ب ه  يف ه سيتحصنل  سيتفصنل يكت ب سيتذننل  سيتكمنل،  ه  وو  عو

  يض .  يه غنب هذس على سيت هنل ع ة ح سش،  ه  مفق  
 ح سش على سيت هنل: -32
 ،  ه   يض  مفق  .(4)  ب ه سل هبح و  سيتصبيَ،  يانب ليى  يه و  مجل ني    
 سيتذكبة و  سييح : -33
،  سياووووونخ ة يووووو  سل هوووووبح وووووو  (5)وووووو  عووووو ة مجلووووو ست، ذكوووووبه س وووووي سيعمووووو   وووووو  سياوووووذبست    

يقوووول عيووووه ووووو  سلاووووب ه ،   (8)،  سي وووون ا  ووووو  سيبغيووووب(7)،  س ووووي حجووووب ووووو  سيوووو بب(6)سيتصووووبيَ
 ،  ه   يض  مفق  .(10)،  سيا ك ي  و  سي  ب سيا يع(9) سييظ ئب

 سيج مع سيك نب و  سييح : -34
                                                           

 .4/147، واألعالم 2/309الدرر  ( 1) 
 .1/215شرح اللمحة البدرية  ( 2) 
 .1/406الكشف  ( 3) 
 .1/5التصريح لألزهري  (4) 
 .6/192الشذرات  ( 5) 
 .1/5التصريح  ( 6) 
 .2/309الدرر  ( 7) 
 .193البغية  ( 8) 
 .90-82-58-40-2/30، 327-295-149-103-1/4369ينظر األشباه والنظائر  ( 9) 
 .1/401البدر الطالع  ( 10) 
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،  سلعوالا (2)،  سيبغيوب يل ون ا (1)كثنوب موي سيمبسجوع ك ياوذبست ل وي سيعمو   ب  ذكبه وو      
 ،  ه  مفق    يض .(3)يل بكل 

 ب  يب و   حك ا "ي "   "حتى": -35
 ،  ه   يض  مفق  .(4)ذكبه سيانخ ة ي  سل هبح و  تصبيحه    
 اب  ا سه  سيجمل: -36
، (5) كت ب سيجمل يل ج ج ، اب  س ي ها ا او سه ه،   او ب كتو ب سيه يوب ليوى هوذس سياوب     

  ه  مفق    يض .
 عم ة سيا يب و  تحقنز تصبي  س ي سيح جب: -37
 ،  ه  مفق    يض .(6)  س ي سيح جب  م ه سل هبح ع ة سيا يب و  تصبي    
 اب    ي ت س ي سيي ظا: -38
 ،  ه   يض  مفق  .(7) ا ب لييه سيبغ س ح و  ة سيته  يقل عيه    
 اب  سيج مع سيصغنب: -39
 سيج مع سيصغنب كتو ب وو  وقوه سلحيو ف، يمحمو   وي سيح وي صو حب   و  حييفوب، اوبحه     

   مفق    يض .،  ه(8)س ي ها ا،   ب  ذكبه و  سيه يب
 :(9)تحصنل سليب ي سئب سيق ب -40

                                                           
 .6/192الشذرات  ( 1) 
 .193البغية  ( 2) 
 .4/147األعالم  ( 3) 
 .1/5التصريح  ( 4) 
 .1/465الهدية  ( 5) 
 .1/5التصريح  ( 6) 
 .1/9خزانة األدب  ( 7) 
 .1/465هدية العارفين  ( 8) 
نى ما قال أن المصادر القديمة والمتأخرة التي ترجمت البن هشام لم تذكر يقول محقق الكتاب في مقدمة تحقيقه ما مع ( 9) 

م له، وإنما اشتهر  ت رج  هذا الكتاب، ويبرر ذلك بأن المشتغلين بالتراجم عادة ما يتتبعون المصنفات في الفن الذي يبرع في الم 

، 69ابه مخطوطات فضائل بيت المقدس ابن هشام بالنحو، واما من المعاصرين؛ فقد نسبه له كامل جميل العسلي في كت

، ويوسف زيدان في كلمة له في الندوة 320ومحمود إبراهيم في كتابه فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة 

م(، بعنوان تراث القدس ذاكرة 2006تشرين الثاني نوفمبر  16-15التي عقدت في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة )

 والمحقق يثبت نسبة الكتاب البن هشام بأمور تنظر ث مة.المكان واإلنسان، 
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مةاو ب نتويا  وبيو    جنو  ل وي هاو ا جمووع ويوه وضو ئل سيم وج  سلقصوى،  مك يتوه عيوو      
سيم وولمني جميعوو ، مووي محت يوو ت مكتبووب سل ووكي بيب، حصوول علووى صوو بة يلمةاوو ب يجووا سيوو ني 

 نوووت سيمقووو ب يل بس ووو ت  وووهنل سياووومبح مووو نب اوووبكب غوووبسب يلياوووب  سيت  يوووع،   ووولمه  يمبكووو  
ج  ح  نثوه  علوز عليوه عي وى ييق  ي ، سيت  عينت بابعوه بعو   ي حققوه  ةوب  -سيت ثيقيب بق بص

وب ه،  بسجعوه  وو ب  وي ع و  هللا سي و ب سيق و   م    ،  تووا ابوع سإلصو سب سيث يوث  سيعاووبيي  ة يو  ي   سص 
 ا(.2010-ه1431 يب )
 :أ يللق مب سي ينل على صحب سيتمثنل  و    سيت -41
 ضووعه س وووي هاوو ا ب س علوووى سعتوووبسض ي قوول لييوووه موووي بعضووها، بعووو  ذكوووبه  مثلووب يعبووو بة وووو      

سيتصبي   ب ت و  كت ب سيت هنل ل ي م ي ، حقز سيكت ب ه اا اه اوالش  ابوع بمابعوب 
ا بمجلوب كليوب سآل سب  ج معوب 1973ا،  ابوع  هوذس سيتحقنوز  ويب 1972سيمع بف  بغ س   ويب 
ب م ج  ة بمعه  سيمةا او ت سيعببيوب، ت جو  مةا اوب يهوذس سيكتو ب ضومي بغ س ،  هذه سيابع

مجموو   يحووو ح  ببعووب  عاوووبيي ب وو يب وووو  سيلغووب  سيفقوووه بق ووا سيمةا اووو ت ووو  مكتبوووب ج معوووب 
(،  هوو   ببووع ي حوو ت،  سيمجموو   سيووذح يح يووه مووي سثيووني  ثالثووني  موو ئتني 806سيبيوو ض  ووبقا )
 مي سيل ح ت.

 ا سه  سيعببيب:سيب ضب سل  يب و  اب   -42
 هووووذس سل ووووا،  يووووا نووووذكبه غنووووبه، كموووو   اوووو بت لييووووه  سئووووبة سيمعوووو بف  (1)ذكووووبه صوووو حب سيه يووووب

،  ق ل محم  محن  سي ني ع   سيحمن   يه م ج     بيني،   يه اب  ياو سه  كتو ب (2)سإل الميب
 .(3)سيلمع ل ي جي 

 تعلنز على  يفيب س ي م ي : -43
 كت به سيم   ا  وح سا  على سليفيب.،  يعله (4)ذكبه سيا ك ي   غنبه

                                                           
 .1/265هدية العارفين  ( 1) 
 .1/296دائرة المعارف اإلسالمية  ( 2) 
 .11ذكر ذلك في ترجمته البن هشام في تحقيقه لكتاب شذور الذهب في معرفة كالم العرب  ( 3) 
، هدية العارفين 406-405-1/360، كشف الظنون 1/104لع ، البدر الطا2/69، بغية الوعاة 2/416الدرر الكامنة  ( 4) 

1/465. 
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 ل ووي هاوو ا   يوو ت تووب ى عيووه،   تي ووب لييووه، هوو   قووبب ليووى سيوويظا ميهوو  ليووى سياووعب، 
و يبجل يا ياتهب بملكب اوعبيب،  ل م هبوب وييوب.  قو  قنول لي  غلوب سيعلمو ء يوا يك يو س اوعبسء، 

 ]مي سيا يل[                                                                 (1) غي يظم س بعض سل ي ت  ني سيفنيب  سلةبى،  هذس مم  ب ح عيه:
وووووووا   ب  ي ل   وووووووي  ي ص  ل ووووووووه   م  ووووووووف ب    ي ون  ل وووووووا  ي ظ   ع 

 
ا ووووب  سيح        ووووي  ن ة  ووووي  م  وووو  ب  ع      ل ووووى سي  ووووذ ل   ء  ي ص 

ووووي  ل       ل  سيووووي ف ب  و ووووم  ووووال  ل وووو  ا   ن ووووذ   ب  سيع 
 

ووووووووووو   ه  وووووووووووش     ووووووووووونب س ي ع  ووووووووووويوووووووووووووووال     ب س ا    ي       ذ ل   ة 
 ]مي سيبج [                                                            يه  يض : 

ووووووووووو وووووووووووسيح    ء     وووووووووووو  ن   ي       ب      ىت ووووووووووووسيف   ذ  سة 
 

وووووووووب    ووووووووو ل   ك   ىت ووووووووو       ق ووووووووو  ة  ي ووووووووو  سيح  و ووووووووو ء     ا 
 مكانته العلم ة:  -7 

يثووو مي  قووو  اووو بت اوووهبته وووو  سيوووبال   ةوووذ س وووي هاووو ا مك يوووب ع ييوووب  وووني علمووو ء سيقوووبي س
و صوولت ليووى سيمغووبب سيعببوو ،  تجوو   ت قبيووه سيووذح عوو ش ويووه، وووذكب علموو ء سيقووب ي سيت ييووب 
مك يتووه  وضووله  علوو  كعبووه  ب وو خ ق مووه ووو  سييحوو ،  بوو   هووذس ووو  تبجموو يها  يقوو لتها،  ويموو  

 يأت  ذكب يمك يته عي  بعض سيعلم ء: 
ث  حووو     تقوووي سيعببيوووب وفووو ق سلقوووبسي  ووول سياووون خ، "سيووو بب سيك ميوووب:  قووو ل س وووي حجوووب وووو 

ج به جم عب مي  هل مصب  غنوبها، ساوتهب وو  حي توه،   ق ول سييو ب ب ب يا ا يب،  تةب  جم ع
عليه،  تص ب ييفع سيا ي ني،  سيفب  ب يف سئ  سيغبيبب،  سيمب حث سي قيقوب،  سل وت بسك ت سيعجنبوب 

  نووتمكي قتوو سب علووى سيتصووبف ووو  سيكووالا،  سيملكووب سيتوو سيتحقنوز سيبوو يك،  سلاووال  سيمفووبب،  سل
 ثووب  م بموو  نبيوو  م ووهب   موو ج س، مووع سيت سضووع  سي ووب  سياووفقب،  ه هوو  مووي سيتع نووب عووي مقصوو  

 ."سيةلز  بقب سيقلب
يقو ل يوه  ،يوه ظهوب بمصوب عو يا ب يعببيوب ي ومع م  يي   يحوي بو يمغبب "ق ل س ي ةل  ي: 

 .(2)"يحى مي  ن  يه  ،س ي ها ا
لي س ي ها ا على علا جا، ياه  بعل  ق به و  صي عب سييحو ،  كو ي " ل مبة  ةبى:  ق

س ووي جيوو ،  ستبعوو س مصووالَ تعليمووه،   ثووب نيحوو  ووو  ابيقتووه ميحوو ة  هوول سيم صوول سيووذني سقتفوو س
                                                           

 . 6/192شذرات الذهب ( 1) 
 .3/94الدرر الكامنة ( 2) 
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 تا يع  موي ب حوه وأتى مي ذي  با ء عجنب،  سل على ق ة ملكته  ساالعه،  ا ل ب عه، 
  (1)"سياهبة  ذن   سيصنت ا سإلةالص،  سيبغبب عيئعال

 ]مي سيا يل[                                               :(2)س ي يب ته بق يه  ه بث
ووو وووه   ي  ى س  وووق     وووح  ب   ء     ى ي وووب    سيث وووو ووو  ا  ا   ب  م 
 

وووووووووووو  ووووووووووووغ   ل  ن ووووووووووووذ   سه     ث ووووووووووووى م  ل ووووووووووووب  ع  ن ج    ا  م 
ووووو  ووووو ه  ح ي ووووو   ب  أ     ووووو ي  م  ووووو ة  نب     وووووم         سيم  سي        

 
ووووووووو    وووووووو   ب      ت  ي وووووووو     م  ووووووووه   ي  س  وووووووو ة  نب  ح      ا  ا 

 ]مي سيا يل[                                       (3) بث ه س ي سيص حب   ب سي ني 
ووووووووج   أ  ي ووووووووه  ت   ووووووووي  ل      ل وووووووو ية  ب   ني  سيوووووووو      ل  م    ي 
 

ووووووووووووووووف  ي    ووووووووووووووووي  ع         ق  ووووووووووووووووب    ت  ا  ووووووووووووووووي      ب  ح    ل  ك 
 وفاته:  -8 

موي ذح سيقعو ة  ويب لحو ى   وتني   وبعم ئب سيةو مب ت و  س ي ها ا وو  ينلوب سيجمعوب، 
 ووكيه  بحمووه هللا تعوو يى    يقوو هبة، ببعوو  صووالة سيجمعووب  ،   وووي(ا1360-ه761) سيهجووبةمووي 

، هووذس موو  ي وو قه  غلووب  صووح ب سيتووبسجا  سي وونب مووي سيمحققووني كوو  ي حجووب ووو  (4)و وويَ جي تووه
 سل هووبح ووو  سيتصووبيَ سيوو بب  س ووي سيعموو   سيحي لوو  ووو  سياووذبست  سياوو ك ي  ووو  سي وو ب سياوو يع 

 عمووووب بضوووو  كح يووووب ووووو  معجووووا سيمووووويفني  سي بكلوووو  ووووو  سلعووووالا،  كووووذس ووووو   سئووووبة سيمعوووو بف 
سإل ووالميب.  يووا نةوو ي  عووي ذيوو  لل صوو حب كاوو  سيظيوو ي سيووذح تووب   ووو  توو بيخ  و تووه  ووني 

 ه.763ه،   يب 762 يب 
ه. 763 ويب   م  ص حب سإليض    سيه يب، وق  جيَ ليى  ي  و ة س وي هاو ا ك يوت    

 ه.761 سيق ل سلصَ  سيذح عليه معضا سيمتبجمني  ي  و ته ك يت  يب 
 
 
 

                                                           
  3/96 المصدر نفسه( 1) 
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 ف بشرح ابن هشام األنصاري لقصيدة كعب بن زهير ير التعالمطلب الثاني: 
 التعريف بالشروح والمراد بها: -1

ووب    " :جوو ء ووو  سيل وو ي ووبيَ سيا  ووع    سيت ا  عوو  سيعضوو  عووي سيلحووا ق ا  ووب  ، ق ا  ع  ووب حب يووهم  سيق ا   ا 
ووب يحب ووب يحب  :  قنوول،  ا  ق ق ووب ، سيلحووا مووي سيق اعووب   سيا  ووب حب: اوومنل س ووي سيم ب  بوو ء مووي سيا   سيووذح سيظ  
، يا ه  كم  ي ب    به ن ج ء ذ  : يق ل ي ق      ب حب يي  ة  ب ء مي ا  وب    يحوا  هو ، سيظ   ت ه  قو  م ا  وب ح   ا 

ت ه، ب ح  ف ن     ا  ب  مي ي ح      سيت ص  ق نز    ه ، يَسيت ا  عب ت ب  و    حتوى سيلحوا مي سيب ض   ثوا ب ق ت وه موي ي ا 
ب، على ن ل ق ى م  ب     سيج  ،  سيا  ب    : يق ل سيك ا    وب      ضوحه،   ح   موبه، ووالي ا     ن يهو ، م وأ يب،  ا 
ب   ه سيا ء    ا  وب ح  وب ح  ي ا  ه ا  وب ح  وفه،  ب ن ي وه وتحوه،  ا  ا  وب     وقو  سيجو سهب موي و وتَ مو   كول  ك   ا 
ت  : تق ل،   يض  ب ح  ته ل ذس سيغ م ض   ا  ب  َ    ميه، و    بي  :سيبسج  ق ل سيلحا، ت ا 

ا   س   ك ل ت   ق     ك  ه   ك      س  ي ف ح  ت   ث ا             ب  ه     ي ي ب   س  ة  ب ح   م ا 
ب يحب وه  ممت  سيلحا مي  مني  كل  ب يَ  ا   .)1)" ا 

بووه يلفهووا  وووز سياووبق سيتوو  يحصوول  هوو  ذيوو ،  قوو يم  لذي واووب   كتوو ب هوو  ت ننيووه  تقبي
َ  سياو بح ي  يهو  بح جوب ليوى ب و   تقبيوب،  يوب ي  يهو  م وتغلقب  ظهب اب  سيكتوب سيتو  ن وب ج  

 سياوب   ي عو ي، سياوب   سيع موب سيتو  . على سيقبسء، يصعب سي ص ل لينهو   سإلح اوب بمع ينهو 
لب نبسه  تة ا سياب ،  سياب   سيمةصصوب نه ف سيموي   ه  ليى  ي ي وح ى سيكت ب بكل   ن

ووو  وووي مووي ويوو ي سيعلووا ك ياووب  سييحوو ح سيووذح نهووتا ويووه سيمويوو    يوو ي سيم وو ئل سييح يووب ووو  
سيكتوو ب    لعبسبووه.  سياووب  سيبالغوو  سيووذح نتتبووع سييكووت سيبالغيووب  ي ضووحه .  سياووب  سيمعجموو  

 هو  موي سياوب   سيمةصصوب،   سيلغ ح سيذح يعم  ويوه سيمويو  ليوى اوب  غبيوب سيكتو ب.  غنب 
 ه ف ليى ة مب معيى سيكت ب  جعله و  متي  ل سيق بئ.  كله  ت

وو   س ووي ةلوو  ي سياووب   ووو  مق متووه مووي مق صوو  سيتووأين  سي ووبعب       لي ثووا " ، قوو ل: قوو  ع 
يغ ء سعتم  ه  نيبغ  سيت  سيتأين  مق ص  حصب س سيي ب   ث ينهو   وبعب... وعو  ه    سه ، م   س 
، وهمهو  وو  يوه هللا  يفوتَ سلوهو ا، علوى م وتغلقب ونجو ه ،  توآييفها سل يوني كالا على يق   ي

  هوووذه يم وووتحقنه ، سيف ئووو ة يتصووول، عليوووه ي وووتغلز ع ووو ه مموووي يغنوووبه ذيووو  لب يوووه علوووى ويحوووبص
                                                           

. لسان العرب (1) ح   ش ر 
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  يفيوب علوى عقنول س وي . مثول اوب )1)"اوبي  وصول  هو   سيميق ل، سيمعق ل يكتب سي ي ي ابيقب
سيع قالي . غنب  ي كثوبة مت بعوب  حجب ل ي سي ة بح  صحيَ اب   و سيب بح  م ي ،  وتَ س ي

 ي  سيقووبسء،نمووتي  مووي سيمتوو ي ب ياووب  حتووى نجتمووع ووو  ذيوو  سياوو ء سيكثنووب ويووه تاوو يش يل سب وو
لوكووو بها، ونياوووغل ي عوووي سيموووتي  تتبوووع اوووبسحه  الوووب تبجمووو تها،  ل بيوووب  ي هوووذس   تاوووتنت

  سي قوو ف سيعلووا تحصوونل ووو  ب ييوو ب  ضووب  مموو  يووه سعلووا"ةووالف سيمقصوو  . قوو ل س ووي ةلوو  ي: 
 ما يبوووب ثوووا ابقهووو ،  تعووو   سيتعلووويا، وووو  سلصووواالح ت  سةوووتالف سيتوووآين  كثوووبة ؛غ ي توووه علوووى

ووول ا  حنيئوووذ ،ذيووو  ب  تحضووو ب  سيتلمنوووذ سيموووتعلا  ليوووى سيموووتعلا ويحتووو ج سيتحصووونل، ميصوووب يوووه ي   
تووب بموو  عمووبه يفوو   ل ،ابقهوو   مبسعوو ة  كثبهوو     كلهوو  حفظهوو   تجووب  لذس  سحوو ة صووي عب ووو  ك 
 سيمو يك  سيموذهب وو  سيفقوه اأي مي ذي    ل  ث    ي م  . سيتحصنل بتبب   ي      ل سيقص ب ويقع يه ،

  سيلةمو  نو يب س وي كتو ب مثول سيفقهيوب، سياوب ح ت موي علنه  كتب  م ، مثال سيم  يب ب يكتب
 سيح جوب س وي كتو ب  كوذي  سيعت يوب، علوى  سيتحصونل  سي يو ي  سيمقو م ت  سيتي نهو ت بانب  س ي
  سيمصوبيب  سيبغ س يوب ،سيقبا يوب مي سيقنب سييب سيابيقب تمنن  ليى يحت ج ليه ثا. عليه كتب  م 

ل ا  حنيئذ كله،  ذي   سإلح اب عيها، سيمتأةبيي  ابق   متكوببة كلهو   هو  سيفتيو  ميصوب يوه ي   
 وووو  نيقضووو   سيعموووب هووو ، ني مووو   تمننووو  جميعهووو  ب  تحضووو ب ما يوووب  سيموووتعلا.  سحووو   سيمعيوووى
   ي  سلمووب يكوو ي وقوو ، سيمذه يووب سيم وو ئل علووى بوو يمتعلمني سيمعلموو ي  سقتصووب  يوو  .ميهوو   سحوو 
 عليوووه، سيع سئووو  ل وووتقبسب نبتفوووع ل  سء  يكيوووه قبيبووو ،  مأةوووذه  وووهال سيتعلووويا  كووو ي بكثنوووب، ذيووو 

 .تح يله   ل يقله  يمكي ل سيت  ك يا يعب وص بت
  اووووبق  عليووووه، كتووووب موووو   جميووووع  وووون  يه، كتوووو ب مووووي يعببيووووبس علووووا  يضوووو   يمثوووول      
 س وي مثل  سيمتأةبيي سيمتق مني  ابق  بع ها، مي  سلي ي نني  سيبغ س نني  سيك ونني سيبصبيني
   يوه، عموبه  ييقضو  سيموتعلا، بوه يا يب  كن . ذي  و  كتب م   جميع م ي   س ي سيح جب

. كمووو   ي سياوووغ ل سيعلمووو ء ب ياوووب   )2)"يووو  بسي سيقلنووول وووو  لل ميوووه سيغ يوووب وووو   حووو  ياموووع  ل
 سيح ساوو  علووى سياووب    سيتقبيووبست علووى سيح ساوو  مووي سيك وو   سيفكووبح  سيجموو   سإل وو سع ، لذ 

 تقبيووب :ويووه سكتفوو ء سيةلوو  بموو  تبكووه سي وول ،  تي  يووه بموو  قوو  نبعوو ه  ل يقببووه. حتووى ليووه ييقوو ل

                                                           
 .207-3/206مقدمة ابن خلدون (1)
 .210-209مقدمة ابن خلدون  (2)
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  تقبيوووب سآلجب ميوووه، علوووى ل هوووبح س ة يووو  سياووونخ اوووب  علوووى سييجووو    ووو  ح اووويه علوووى سليبووو   
  هذس ا ء ل بيب يا ل. .سي مبقي يه على سيمل ح  ح ايه على سلمنب ح ايه على سليب   
 دافع ابن هشام لكتابة شرح على قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير: -2

علوى  وب ة كعوب وقو ل مو  يصوه:  هيق  ذكب س ي ها ا و  مق مب كت به  سوعه يكت بوب اوبح
. ح هم : سيتعبض ي بك ت مي قنلت ويوه  يى هذس سيتأين  غبض ي  يي ي: لع ي   سيذح  "

 ب هو ،  ق سعو  ع نو ة   وب ه ،  بو ل تعو يى   ع ف ا ي   علوا سيعببيوب بف سئو  جلنلوب ل سيث ي : 
 ".الي،  ل ح ل  ل ق  ة لل ب ل سيعل  سيعظياكسيم  تع ي،  عليه سيت

ني  جووو ي هم  نووو لي علوووى  ي يوووب س وووي هاووو ا  حبوووه ووووإذس ذه يووو  يفصووول وووو  هوووذني سيغبضووو
يووه. وقوو  آتوو ه هللا ب وواب ووو  علوو ا سيعببيووب،   وقووه  -بفضوول هللا–يك ووب سيثوو سب مموو  هوو  موهوول 

ووو  تعلووويا اووو ي    لي ن ضوووفه  وووو  اوووب  قصووون ة ع ينوووت بمووو   ةووو تا سلي يووو ء  سيمب ووولني، قص 
موه.  مو  سييو ب موي يالوب سيعلوا  يعل   سيعببيب مم  عل موه هللا،  ةنوب سييو ب  يفعهوا يليو ب،  ةنوب 

"؛ وهوو  يقصوو  بووه علووى سلبجووَ ت ضوويَ حوو هم : سيتعووبض ي بكوو ت مووي قنلووت ويووه   ق يووه: "
،  صف ت  ص به مي  يها  ا سء على سيكفو ب  ح ي ةلقه  اب  قصن ة ت ني مي يب سيي   

لمو ء عيهو ،  س وي ونهو  مو  يقو ل،  قو  تحو ث سيع بحم ء  نيها، لي وكوبة سيت وب  بآثو ب سيي و  
 ها ا  بب سيفقه،  يح ب  يه يعبف عي ذي .

هذس  ي ي سيغبض سل ل سيذح ذكبه س وي هاو ا،  مو  سيغوبض سيثو ي  وهو  ني وو  عوي بجول 
عيوو م  ذسق حووال ة سيعلووا؛  حووب  ي نووذنز سييوو ب ميهوو ،  هكووذس ةلووز سيعوو يا، وإيووه يحووبص علووى 

يحووب ييف ووه.  قوو  عووبف س ووي هاوو ا  ياووب سيعلووا،  م وو ع ة ا ي يووه.  سيمووومي يحووب لةيووه موو 
حجا سيم و ييب سيت  تقع على ع تقه ولا نت سي  يا يأل جه س  يا نو ةب   وع  وو  ة موب سيعلوا 

 ووع ف اوو ي   علووا سيعببيووب بف سئوو  جلنلووب ل ا ي يووه،  يووذي  بغ ووب البووب سيعلووا   سيووب  ووو  ق يووه "
 ".  ق  ك ي ابحه كم  ق ل، متبع  ب يف سئ . ب ه  

 في شرحه لقصيدة بانت سعاد: هشام منهج ابن -3
يق   ن ي يي  س ي ها ا بعب بة  جن ة ا ملب ك ملب،  سويب او ويب ك ويوب سيمويه  سيوذح سيتهجوه 

 و  ابحه ي ب ة كعب وق ل: 
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سيتو  مو    هو   ون ي  ب و ل هللا  وإي  م ب  وو  هوذس سيكتو ب قصون ة كعوب  وي  هنوب "
سيمهوو جبيي  ،   ياوو ه  بحضووبته سياووبيفب  بحضووبة  صووح به  جمعووني،  مووب ف  كوول   نووت 

ميهوو  باووب  موو  ياووكل مووي يغتووه  س عبسبووه  معيوو ه،  معوو  يلقوو ل ووو  ذيوو  كل  ووه حق ووه لي اوو ء هللا 
 حوو هم : ذكووب اوو ء مووي  ةبوو ب كعووب   ييقوو ا   ووني نوو ح ذيوو  سيكووالا ووو  وصوولني: ... تعوو يى.
 سيفصووول سية وووب... اوووب  سياوووعب سي سقوووع وووو  هوووذس  سيقصووون ة، ويقووو ل:...،   ووو ب ق يوووه هوووذه

وووببه   ق ونتهووو ،  مووو  ساوووتملت عليوووه موووي  سيثووو ي : وووو   يووو ي ب حوووب  هوووذه سيقصووون ة  ع ب ضوووه   ض 
 هذس حني  ي ت ئ  سيق ل  و  اب     ي ت  سيقصن ة ،  ب ل تعو يى ح  وي   ...سيمع ي  لجم ل ويق ل:

 ...". سيت ونز:
 يت سيةاب  يه نو ب  قصون ة ب ا س ي ها ا ةاب سيعمل و  سيق ل سيذح   بجي ه آيف ،  ك

ي يا يصب   ذي ، ووإي هوذس سيوذح قو ل  كعب  ي  هنب؛  هذس بح  ذسته يحت ج ليى  قفب، ليه  س 
 يووه  وويفعله عوو ا علووى تحقنووز مةاوو ب سيقصوون ة،  يعلووه  يقووى بعووض ي ووةه   ووني ن يووه،  يوو  ة 

لفوووب علوووى سيي وووخ سيذهييوووب سيتووو  يحوووتف   هووو  وووو  ح وظتوووه،  كووو ي يحفووو   وووب ة كعوووب باوووبق مةت
 ب سي ت متع  ة،  يج ه ن وني ذيو   ثيو ء اوبحه ل يو ت سيقصون ة،  يعو   كول ب سيوب ليوى بس يهو  
كم  يعمل عمل سيمحققني مي سيمق  لب  ني سيب سي ت،  سييظب و   نه   صَ.  سلمثلوب عوي ذيو  

 كثنبة ميه  ق يه: 
  سح نووو ست وووو  ""سيقيووو سء" مويوووث "سلقيوووى"،  ساوووتق قهم  موووي "سيقيووو "،  ووو  ي "سيعصووو "،  هووو 

ي وو ء"  وو ل "ق ي وو سء"،  ح: صووولبب    عظيمووب سيوو جيتني،  هووذه هوو  سيب سيوووب  سليوو ...  يووب ى: "  ج 
ا ووو   سيتوو  جوو ا  هوو  ع وو  سيلانوو ،  يضووع فه   ي ووه نلوو ا علنهوو  تكووبسب، لي هووذس سي صوو  قوو  تقوو  

 ق يه:
ل ب  ء   ل ك  ا ........  غ  ي  ء  ع   ..............سي نت        ج 

 حه  م  قنل لي سيقي عنب و  سإل ل  سيةنل،  يذس ق ل  المب  ي جي ل يم   وب   : يبج
 ]مي سيب ي [                                                             

" ب  ب  ي  م و  ك  ق ى     سء  ق ف     سي   غ ل        ي    ف ى   ل    ق ي ى   ل      ي ي ب  ب أ   
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سيت  م    ه   وإي  م ب  و  هذس سيكت ب قصن ة كعب  ي  هنب  "هذس عي ق يه: 
 "... ن ي  ب  ل هللا 

 مب ف  كل   نت ميه  باب  م  ياكل مي يغته  س عبسبه  معي ه،  مع   م  ق يه: "... 
" وإيه ن ني ع مه و  يف ه على لنبس  سي نت مي يلق ل و  ذي  كل  ه حق ه لي ا ء هللا تع يى.

ة،  اب  كل م  ي اكل مي  يف ظه  تبسكنبه،  س عبسب م  نل ا لعبسبه ل تكم ل   ي ت سيقصن 
ع مه على لعا ء سيق ل حقه  -بحمه هللا–ابحه على سي جه سيق يا،  سيق ل سيم تقيا،  يوك  

 ي ي تثي   ه  يق ل ذي  كم  ق ل  -بحمه هللا-  ي كالل   مالل.  يا نيب س ي ها ا 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں چ تع يى: 

 [24-18/23]سيكه   چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

..." ياونب ليوى سيمق موب سيتو   ووبقت  ييقو ا   وني نو ح ذيو  سيكوالا وو  وصولني  مو  ق يوه: "
،   وو ب  حوو هم : ذكووب اوو ء مووي  ةبوو ب كعووب سياووب   سيتوو  قوو ل  يهوو  ووو  وصوولني. قوو ل: "

"  يووا تةوول  ةبوو ب كعووب سيتوو   وو قه  مووي  اووع ب تال ووب اووبحه ، ، ويقوو ل:...سيقصوون ةق يووه هووذه 
 ي  و ه حقوه موي   ".  بعاب  سياعب سي سقع و  هذس سية ب يذي    ب  عي سي  ج ي ي  ه  ق يه: "

سيفصووول سيثووو ي : وووو   يووو ي ب حوووب  هوووذه سياوووب   سيب ووو   سيت ضووويَ   ب  عي سيووو  آةوووب قووو ل ويوووه: "
ببه  ..."  كول  ق ونته ،  م  ساتملت عليوه موي سيمعو ي  لجمو ل ويقو ل: سيقصن ة  ع ب ضه   ض 

هذس ي بع مي م   عيب س ي ها ا  تحبيه يل قوب  كول مو  نةو ا سياوب . ولمو  ووبغ موي ذيو  عمو  
 هووذس حووني  ي توو ئ  سيقوو ل  ووو  اووب     يوو ت  سيقصوون ة ،  بوو ل تعوو يى ح  ووي   ليووى سيمقصوو   وقوو ل: "

 ...". سيت ونز:
سياوووب  ب ي وووه يب،  هووو  سيوووذح  باووو  البوووب سيعلوووا ليوووى معبووووب سيموووبس  موووي  يقووو  تمنووو  هوووذس

او  كي سيقصن ة؛ ذي  لي عي يب س ي ها ا متجهب ليى ليضو حه   ت يو ي سيمقصو   ميهو ،  هو 
 ي سيغوو مض ميهوو ، يوول عبضووه ،  بن هوو   ت ووهن نووبة علووى سةتصوو ب سيم وو ئل  تبتكعووي ق بتووه سي

ل  ل ب يقصوووونب موووو سياووووعبيب، وهوووو  اووووب  ل ب يا يوووول سيم    س غي ئهوووو  ب ياوووو سه  سيقبآييووووب  سيح نثيووووب
ي كوووو ي هووووذس سياووووب  عيوووو  عي يووووب و ئقووووب ب يج يووووب سييحوووو ح  سيصووووبو  علووووى ح وووو ب  سيم ةوووول،  س 
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سيج سيوووب سلةوووبى موووي غنوووب لهمووو ل يهووو ،   ووو ب ذيووو   ي  سيم ووو ئل سييح يوووب  سيصوووبويب تحتووو ج 
يض    كثب مي سيج سيب سلةبى.  با يعته  ليى تب ي   س 

بف  بس ووب  تأييفوو   كثووب مووي صووس ووي هاوو ا مج يووه سيي حوو   سي هيوو    وو ب آةووب  هوو   ي:       
سيمجوو لت سلةووبى، كموو   ي ا يعووب هووذه سيقصوون ة وبضووت  سقعوو  يح يوو   صووبوي    جوو   ويووه س ووي 

 ها ا  يم  لج  ة.
ي س ووي هاوو ا مجووب   اوو ب  يهووذه سيقصوون ة،  وول يووبى ب يووه ووو  ع نوو  مووي سيم وو ئل كوويووا ي        

ووب  سي بهوو ي مووي غنووب تعصووب    سيتصوو ب  بة صووب  سيماووكلب ميهوو ، وهوو  نوو سوع عووي ب يووه ب يحج 
     يهووو ى    ت جوووه،  كوووذي  يوووبسه نتيووو  ل آبسء سييحووو يني ين وووني وووو  يه يوووب سيماووو ف سيصوووحيَ ميهووو 

علنهووو ،     نتي  يهووو  موووي ةوووالل لضووو وب  جوووه آةوووب  قووو  ن يووو  س وووي هاووو ا ليضووو   سيم وووأيب سيتووو 
 .تغي  سياب   ت ضَ سيم أيب سيمبس ةتفصيالت  تفبيع ت لض وب 
ن  وب  ييو  ق بتوه سيعلميوب  مق بتوه علوى  ب يوت  وع     يج  س ي ها ا و  ابحه يقصن ةليي      

يقو ء سيضو ء علوى  سإلح اب ب يم  ئل سييح يب  سيلغ يب،  مه بسته و  ليض   م  غمض ميهو ،  س 
كمووو ل  ي ئهووو   ح وووي لةبسجهووو ،  ، قصووون ة كعوووب  وووي  هنوووب  موووي ميالقووو ج سي هووو  سيمتعووو   ة،  س 
سيمتفبقوووب، بأ ووول ب سيمعل وووا سيعووو يا،      س هووو ميالقووو  ميهووو  ينجووو ل علوووى م ووو ئل سيلغوووب سيمةتلفوووب، 

 وي هل  عبه ،  يض ء  ببه ، يتصبَ م  ة م ت  غب ياالب سيعلا  سيمعبوب.
 أعالم النحو التطب قي: من األنصاري  ابن هشام -4    

س وي هاو ا ي ووب ة كعوب  وي  هنووب، حتوى غو س سياووب   يقو  اغوى سي جووه سييحو ح علوى اووب  
موووي  جووول مصووويف ت سييحووو  سيتا يقووو  عيووو  متوووأةبح سييحووو ة،  يعيووو  بووو ييح  سيتا يقووو ؛ سيت جيوووه 
سإلعبس   يليص ص سيفصيحب،  سيت جيه سإلعبس   عي  س ي ها ا ل يقتصب على  ي ي  ظو ئ  

س ووتيب ب سيم وو ئل سييح يووب سيتوو  سيكلووا ووو  سيجملووب مووي و عليووب    مفع ييووب،  وول جوو    ذيوو  ليووى 
تكتيووو  هوووذس سيتبكنوووب    ذس ،  بوووذس  وووب ت اةصووويب سيمووو ب ب سيتووو  توووبب  سإلعوووبسب ب يق عووو ة 
سييح يب،  ق   بج س ي ها ا و  هذس سي ي ق على س تعبسض سل جه سيج ئ ة و  لعبسب م  ك ي 

يتوو بيب سيا يووب  متكووأيعووبض يووه،  سهووتا   يوو ي موو  قوو  يحتملووه سيتبكنووب متةووذس مووي ابيقتووه هووذه 
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 عووبض مووذسهب سييحوو يني   قوو سيها.  سييوو ظب ووو  سياووب  نلمووب  يضوو  عي يووب س ووي هاوو ا باووب  
 حب ف سيمع ي ،  س عبسب سيجمل.

 يا يغب عي سيعي يب باب  مفوب ست سيقصون ة  اوب  معيوى سي نوت عيو  سيح جوب،  هو  وو  
عوبب  ي ى سيم  ذي  ليم  كو ي يصو ب عوي  صول بس وخ قوببه وو  سيمغيو   هو   ي   ل  سجوب علو

 بكب .فب س  م  يفها معيى م  يعببه م  
ق ل سيبغ س ح و  مق  مب ح انته على اب  ب يت  ع  : " قصن ة كعب يق ل يهو  قصون ة 
ون ةب  يه ،  س مه  و  سيحقيقب قصن ة سي  ب ة،  ق  ابحه  مي سيمتق مني م ا  "ب يت  ع  "، ليه    

ل ووب  مووي سلم ووي   ذكوو بها وهموو    مووي سيعلموو ء،  مووي سيمتووأة بيي ج  لموو   ثوول سيفضووالء،  م  ، ،    ووو ها ع 
ها وايب جمو ل سيو ني   و  محمو  ع و  هللا  وي ن  و  سليصو بح،  محب،   ا     صف ها قبيحب    

اب  هذه سيقصن ة ابح   نجول  عوي سي صو ،  يكول  سيوذهي عوي ل بس  م سيو ه  -بحمه هللا–وإي ه 
ي كوو ي ح نوو  سيا ووبف .  هوو  موو بمووه قوو  ساووتمل علووى مب حووث اووبيفب، صووغب حجمووه  ق   ع س  لووب ج 

 يكووو ت يايفوووب،  تحقيقووو ت غبيبوووب،  تووو قيق ت عجنبوووب،   لئووول  ييقوووب ةوووال عوووي  كثبهووو  جميوووع 
[ ت ج  و  كتوب سييحو ...  قو  غو ض علوى معو ي  سل يو ت  وحوص عوي  مصيف ته،  ل ]ق ل   ي 

ب سيا يوب سيم جو  علوى ع يص ت سل ي ت،  حول  تبسكن هو  سيماوكلب،  ووتَ مب ينهو  سيمقفلوب،   ب  
تةووبي  ا ووبق سلع بيووب ووو  سيتبكنووب سي سحوو ،    ب  سياوو سه  سياوو سب  سيم همووب مع ينهوو   تبسكن هوو  

 على سلو ضل  سح س  بع   سح ".
 سيي ظب و  اب  ب يت  ع  ، ل ي   به ا  و  صحب م  ق يه هذس سيعال مب سيمحق ز موي 

 ح    عوووه  مغيووو  سيل نوووب ةالصوووب وكوووبة سييحوووثيووو ء، وهووو  موووي  جووو   مووو  ةل فوووه س وووي هاووو ا، لذ  
لب ثق وت ي  سيكت ب ي سيمذك بسي؛ اب  ب يت  وع    مغيو   محص  ب و  سيعببيب  عل مه ،  ق  ص 

سيل نووب ووو   مووي يكوو   يكوو ي  سحوو س، ووو  ي هاوو ا  يهووى هووذس سياووب  ووو  سيثوو مي عاووب مووي اووهب 
غيوو  ووو  سيعوو ا ،  اووب  ووو  تصووين  سيمه(756يلهجووبة ) بجووب  وويب  ووت  ةم ووني   ووبعمئب

 يف ه  وبغ ميه و  ذح سيقع ة.
وووم     لحقووو  بووو ييح  لقصووو ئ  سيسييح يوووب ي اوووب  سيت عووو     اوووعبيب  غنبهووو  مبعوووث ظهووو ب مووو    

سيتا يق ، لذ لي سييح ة قو    بكو س  ةنوبس بعو  مئو ت موي سيتصو ين  سييح يوب  سياوب    سيح ساو  
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و ل  ميوه سييو ب سيي ونب،   بكو س  يوه ل علنه   ي هذس سيعلا سيذح تفيوى ويوه سلعمو ب   ي  ي ت حص  
 وو  مووي   وونلب  ةووبى يتقبيووب هووذس سيعلووا مووي ا ي يووه،  تا يقووه علووى موو  اوو    ووني سييوو ب مووي 
سييص ص يل ص ل به ليى سيمحت جني لييوه.  س وي هاو ا موي هوولء سيعلمو ء سلووذسذ سيوذني عيو س 

سي  ل ليى علا سييح ، ويقو    بصنبته سيلم عب  ة بته سيلم حب  ي نةتصب  ى هذس سلمب، و بتأ
اووبحه يقصوون ة  ا  ا ي يووه لييووه مب اووب  تا يقووه علووى موو  اوو    نوويها مووي غووبب سييصوو ص،  قوو  ي وو

كعب  ي  هنب عي حذقه  بغ ته سيصو  قب وو  جعول سييو ب يا لعو ي علوى هوذس سيعلوا سيوذح هو  
 قصووو ئ  سياوووعب موووي علووو ا سآليوووب سيتووو  ل  ووو  ميهووو  يفهوووا معووو ي  سيقوووبآي سيكوووبيا  سي ووويب سيي  يوووب 

 سيعبب ،  ل  يتجيب سيلحي و  كالمها و  مع مالتها سين ميب.
لي   ل م  يق ل و  ميه  س ي ها ا و  اوبحه يهوذه سيقصون ة سيذسئعوب سيصونت  يوه مويه  
تعليموو  حوو سبح تبجيحوو  ت ضوويح  م  وو ع ، لذ يووا يقتصووب علووى سيج يووب سييحوو ح وقوو ،  وول 

    سيلغ ح  سيبالغ .تع سه ليى ج سيب  ةبى كثنبة، سيصبو  ميه
ت وو   مالمووَ سيموويه  سيتعليموو  ووو  سياووب  ب  يووب جليووب، لذ ي تاووعب  التعل مللي: الوجلله -أ

مووي نيظووب ويووه  يووه تلمنووذ نجلووب  ووني نوو ح اوونةه سياووفنز سيبونووز سيبقنووز سيحووبيص علووى جوو  ة 
يها: تعليمه  ت ضيَ سيم  ئل يه،  مي ةوالل سل و ينب سيتعليميوب سيتلقنييوب سياو ئعب آيوذس ، كقو  

سعلوووا بوووأي...،  سعوووبف  ي...،  سيتبوووه ليوووى ...،  بكووو   علوووى...،  ويمووو  نلووو   مثلوووب موووي سياوووب  
 نتضَ  ه  ذي : 
 و عل وه،  ل محول يهو   " بجو : "سل يوى  سعلا  ي سي نت مات م ل، على  ببوع جمول: ق يه: "
 ..."  سيث ييب، ليه  م تأيفب
 ..."...عمل كي يب عي سيم    سيذا   سعلا  ي ق يها "ل  ب  يه" كالا ي ت  ق يه: "

 يت ني ذي  و  تةنل س ي ها ا يتلمنذ نجلب  ني ن يه، وه   الوجه الحواري: -ب
يح  به ييصل به ليى سيمبس ،  مثل هذس ا ئع و  كتب سيتبسث سيعبب ،  ق  ساتهب به ع   

  ينب حي ي  نتةذ اكل سيمح  بة اكل سيمي ظبة و    سيق هب سيجبج ي  و  مصيف ته،   
سيتبكنت  سإلوح ا  قاع سيل  ي ب يحجب  سي ي ي.  مي    ينب سيح سب  سيمي ظبة ق يها:  ل تبى 
مت  عي ء سيج سل  سيمح   سيعي   وقلت كذس قلي ...،   ي...، وإي قلت كذس قلت...، وإي تجا 
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ي ي   ي...،   م  ق ي  كذس...، ومي  ن ثا م  ق ي  و ...،  ق  عل مت   ي...،  ق  عبوت  
 بكذس...،  ويم  نل   مثلب على ذي :

 ...". ل تبى  ي ه ق     ل  ميه  "سيعاي بق يه: "...
يم  يك ي مق  ل عي  سيمحققني لذس  ق يه: "  قلب سيكالا ج ئ  و  سيتا يه  غنبه،  س 

   تضم ي سعتب ب  يايف   كم  و  ب ب سيتا يه،  ل تبى  يه  و   سيمب يغب   جعل سيفب  سيذح ن بس
ل غنب ه محم ل  عليه ع   ".لثب ت  سيحكا يه  صال ،  ج 

" مع  ي سيانب يلجم عب، قلت:  ق يه: " وإي قلت: وكن  ق ل سيج هبح: "انب  غي 
"سيانب" عي   ن  يه س ا  جمع ل جمع ، ونج    ي ن ة  ب  عيه كم  ن ة  ب  عي سي سح ،  ل تبى 

"  . يها يق ي ي: "ب كب     ئب 
قلت وم  تق ل و  ق ل جم عب مي سييح يني: ل ي حذف سيم ص ف  لل لي  ق يه: "وإي 

ك يت سيصفب  ة صب   جي ه، يح : "ب نت ك تب "  "بك ت ص هال"،  يمتيع: "ب نت ا يال " 
 " بصبت   يض"؟ قلت: سيتحقنز  ي سيابب  لي م  ه   ج    سي ينل،  مي جملب سل ي ب 

ک  ک     ﴿:ابب  متعني  وال،  ل تبى ليى ق يه تع يى سةتص ص  سيصفب ب يم ص ف،   م    يه 

 ح:  ب ع     بغ ت، وحذف  سيم ص ف   [11-34/10] بأ: ﴾ک  گ  گ  گ   گ
ع ب  به". ا ذكب  سيح ن    ا   مع  ي  سيصفب  ل تةتص  به  يكي  تق  

ه ج   ي   معيى سيابب هي  يك ي م  بع   سب  يه،  ك ي  ق يه: "... ل تبى  ي ه ي  ك ي متضم  
ه  نجب   ة ل  سيف ء، ولم   يا ت ةل سيف ء   ل  على سيتف ء معيى سيابب،  يكي ه ظبف  يم  بع  

  ةالوه و  سي نت...".
ي يا يصلَ لي ي    م    "...سيث ي :   ق يه:  ي سيمبس  ك ي ه مل   ح   ب يمعيى سيمبس ،  س 

 ]مي سيب ي [                                     سيمحذ ف  ل تبى ليى ق ل سيحم   :

ي   ث ب  ل  ف يظ ب  ل ي  ذ   ي    ي    سيح  ي        ع  ب  ة ا  ا  ب ح م ع   "ل ذ ي  ي ق  ا    ي ص 

ل قت ظهب سل ل   سيث يث  مبو ع ني،  سيبسبع   سية مب    ق يه: "... ل تبى  يه  لذس   ا 
 ...".ميص ب ني،  سيث ي  مجب بس   كذس ب ق  سيقصن ة
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ي ي  ن   ل غ ه   ل ل  ع ذ سو ب ة      ي   -14"ق ل:  ق يه:  نل  ه     ت ب غ  ق ل     ل ى سل ن ي  ل ب     ع 

ي  و  "ن ل غه " سي جه ي سي  بق ي،  ضمنبه  كضمنبه  و  بج عه ليى " بض" ل ليى     
" بض" وال     مي  " ع  " لي  "ن ل غه " هذه معا وب  على تل ، وه  مثله  و   يه  صفب  يو

 تحم ل ه  ضمنب ه .

َ  بج    سيضمنب يو " ع  "، قلت: و  هذس سيتق نب      ب سي س   يال تئي ف،  ق  ص وإي قلت: ق   
 ةب ج  عي  صلني؛ يح ح  بي ي .

.   م   سييح ح  وألي  سلصل و  سي س  سيعا   ل سل تئي ف 

ي تي وبه ،  يهذس ق ل سي مةابح و  ق يه   م  سي ي ي  وألي  تي  ب  سيضم ئب   يى م    
[: 20/39]اه  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ﴿تع يى: 

ه  لييه  بعضه  ليى "سيت   ت" مي تي وب  "سيضم ئب كله  يم  ى يم  نو ح لييه بج    بعض 
 سييظا.

: سيمقذ ف و  سيبحب  سيملقى ليى سي  حل ه  سيت     : م  ضب   ي  قلت  وإي قل ت     ت، قلت 
 ه  م  ى و  ج ف سيت   ت حتى ل نتي وب سييظا"، سيتهى.

: هال سكتفى مي سيجملتني بضمنب  سح  يت      سي س   نيهم ،  مي اأيه   ي      وإي قل ت 
تجمع  ني سيانئني  تصن بهم  ك يا ء سي سح ، قلت: لي م  تفعل سي س   ذي   ني سيمفب ست ل 

ب ب   ني سي ه"  يمتيع "هذسي ي ض  : "هذسي  ض بب   ي    ت بك  جمل،  ل تبى  يه نج    ي ي ق  ل 
  ي س   يتب كه"؟

وإي قلت: ولا ق ل ها ا  ي مع  يب سييح ح سيك و ،  ه  مي  ئمتها: لي سيم   غ      
،   تبى يليصب و  يح : " ي   ق ا   عمبس   كبمته"  ي  سي س  يلجمع مع  ي ه   ني جملتني كم

 قلت: ه  مق يب تفب    ه   ق  ب   ت  عنله بم  ذكبي . 

وإي قلت: ولا   غ  يلجميع تق نب  سيجملتني ك يجملب سي سح ة مع "سيف ء" حتى  ج   س:     
"؟ قلت: ليه  يل   يب، وم  بع ه   م  ق له  بمي يب جملت  ض  غ  ي  "سيذح يانب  و   ب   ي   سيذب ب 
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ب  عمب  " سيابب  سيج سء،  هم  و   حكا سيجملب سي سح ة،  ل تبى  يه نج  : " ي   لي ق ا  غض 
.""   يح : " ي   ل ي    وب  عمب    ق ا 

يم  سيمقص   سيتمثنل عم  يق يه  إنج  ، ل       س تابس  سلمثلب و  يح  هذس  مب يا ل،  س 
 س تقص ء سلمثلب  حصبه .

بح سيموووذهب وووو  سييحووو ، لل  ي بصووو يوووه لي س وووي هاووو ا علوووى  الوجللله الترج حلللي: -لجللل
م  ووو عنته  ك يوووه موووي ه مووو ت سييحووو   توووأةب  م يوووه جعوووال ميوووه ذس موووذهب ةووو ص ح وووب مووو  

ل  م يه، لذ يق ل: هوذس موذهب ووالي وو   نث عي  قبسيه مي  هيصالَ عليه ه  يف ه و  سيح
 موووذهب عوووالي وووو  م وووأيب كوووذس هووو  كوووذس. موووع  ي سييحووو  كلوووه بصوووبح كمووو  يقووو ل م وووأيب كوووذس، 

ي سيمح ث ي لذ يا يصلي  مي مذهب  هل سيك وب لل سياو  سيقلنول.  سيوذح  بيو   ي  ق يوه سي سب   
مي ةالل كل هذس  ي مي  ني  ها  م ت مويه  س وي هاو ا وو  اوبحه ي وب ة كعوب؛ ذكوبه آلبسء 
سييحووو ة  سيعلمووو ء سياووو بحني ي وووب ة كعوووب  سيتوووبجيَ  نيهووو ،  هووو  ل يكتفووو   وووذي  لذس ب ى  ي وووو  

   يه  بح جب ليى م ي   ي ي،     يه  بح جب ليى تق يا  تع نل،  ول ليوه نوذكب  ق سيها قص بس،  
ب يووه  يوو سوع عيووه بأ وول ب سيتووبجيَ سي بهوو ي .  سلمثلووب علووى سيتووبجيَ ووو  اووب  س ووي هاوو ا هوو  
سياب  كله،    جله، لذ لي سيبجل كثنب سلاال ،  س ع سيمعبوب بأق سل علمو ء سيعببيوب  آبسئهوا، 

 عجنبب.  مي سلمثلب على ذي :ذ  ح وظب ق يب   
ل  يووب"، : سي  ني  ي ووب:    ي ووه عيوو  سيبصووبيني"ق يووه:   مووذهب   ...  صووله: "  ن ني  يووب"  يوو ءني "و يع 

 سيك ونني  ي ه "و عل يب" ب يضا  ، كعصف بة...".
"... ذهووب سيف ب وو  ليووى جوو س ه لذس كوو ي سيعوو ا  سيوو س  ة صووب، يقلووه عيووه تلمنووذه  ق يووه: 
    ب  سيصي عب  على هذني سيمذه ني و يف ء  يمحض سي   يب ل سيعا ".    سيفتَ و

علوى ثالثوب موذسهب:  حو ه :  ي  "ق يه: " كوب ا  هو "...  قو  سةت ل و  وو  ذيو   يحو  ه ق يه: 
ل ليووى وعوول  وو    ، ثووا ح  ،   صوول ه سل ل وعوول  ثالثوو   ووب  وول" صوو بت ه صوو بة سلمووب  معيوو ه سيتعج  "  و ع 

" بمعيى ص ب ذس كذس،.... سيمذهب سيث ي : م ض م ي   ويه،  ه   ل موي سيثالثو  "  و ع ل   يوه محو  
،   يووه  مووب ب عتبوو ب سيصوويغب  سيمعيووى جميعوو ،   ي  سيمووأم ب  ليووى سلمووب مووي غنووب  س وواب  نيهموو 

وول  يضوومنبه،   ي  ذيوو  سيضوومنب  سيت وو  ا  س ووتت به  ووو  سإلوووبس   سيتووذكنب  ،   ي سيفعوول متحم   سيمة اووب 
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هم  ل ول  وب ع  ،  سيموتكلا  وو "  وع  وب  ل وه" متعج   يوه كوالا  جوبى م جوبى سيمثول،   ي سيموتكل ا  وو "مو   و ع 
ووو ج  موووي سيبصوووبيني،  س وووي  ةوووب ف،  غنوووبه   بوووه"  موووب   وووب، ق يوووه سيفوووب سء  موووي سيكووو ونني  سي ج  ب يتعج 

صو ب   سي مةابح مي سيمتأة بيي. سيمذهب سيث يث:  يوه  موب كمو  قو ل هوولء،  يكوي  سيموأم ب  سيم
ا  بووه  سي مووه،  علووى  ووي    يوو ،  ح:    ووي يوو  ح    ووي   يوو ":   ح    سيووذح  ل  عليووه سيفعوول، ومعيووى "  ح   
هذس وال يحت ج ليى سلعتذسب عي سيت سا سإلوبس   سيتوذكنب لي  سيموأم ب   سحو   وو  جميوع سيصو ب، 

و ج،  يقول سيقو ل  هذس ق ل س ي كي و ي  تبعوه س وي سياوبس ة،  يقلوه   و  ع و  هللا سيف  و  عوي سي   ج 
سيذح ق ل ه عي سيك ونني.  على سيمذه ني و يب ء ب ء سيتع يب،  هو  متعلقوب ب يفعول ق ل هو ،  سل وا  
بعوو ه  ووو  م ضووع يصووب.   موو  علووى سيقوو ل سل ل وووال تتعلووز  باوو ء ك وو ئب سيحووب ف سي سئوو ة، 

  سل ا بع ه  و  م ضع بوع".
 ون  ي  بعض  سيبصبيني،  ه  ظو هب موذهب  يي بب "سيو" عي سيضمنب ق ل  ه  سيك ق يه: "

"، ومووي بوووع؛  ي سيمعيووى ظهووب ه  باي ووه،  يووا يقوول:  ووب ب   يوو   سيظهووب   سيووباي   وون  يه ووو  ق يووه "ض 
سيظهب  ميوه،  سيوباي ميوه،  كمو  يقو ل  كثوب سيبصوبيني... وجموع  وني "سيوو"  سيضومنب، وو ل  علوى 

  سيتعبي ، مثله  و  "سيبجول"، ل يلتعبيو   يه  يي ت ع ض   عيه.  سيج سب:  ي  "سيو" هي  يمجب  
وووووب" يمجوووووب   سيتأينوووووث مثلهووووو  وووووو  "م ووووولمب" ل يلتأينوووووث  ه   سيتعووووو يض... كمووووو   ي  سيهووووو ء وووووو  "  ج 

ة"".   سيتع يض مثله  و  "ع   
"...  سيث يث:  ي يك ي مص بس  يو "ص ب" بمعيى: ق ص   كقو ل بجول  موي  يو  ع و   ق يه: 

 ]مي سيا يل[              يذب:                  سيقيب يم   سييعم ي  ي سيم

ل   ب  ي  ى سإل  ي  ت ع   ى ل   ي  ت ع  ين ت       ب  ة 
    أل   وووووووم  ي   ك ي  ووووووووووي         ووووووووو   ي  ت  إل      ل  و  

ذ  ب      ه  و       ي ع     ب  م ي  ي  ي إل         ك 
  ب  ص  ي    ء  م      سي   وووووووج   ي    ل  م  وووي  ت  

وون  .  و   ليوى سلبض، هووذس هو  سيصو سب ووو  تف ونبه،  هوو  قو ل   و  محموو    وي  سي     ح: يقص 
 ... وو  قوو ل سيجوو هبح   سلعلووا   سيلةموو   سي سحوو ح  غنووب ها  ي  معيوو ه نيوو ل، ونلوو ا ميووه سيتكووبسب    م 
ووو ج  لجمووو     هووول سيلغوووب  سيتف ووونب عليوووه، قووو ل: " ميوووه قووو ي ها يلمجنوووب: " صووو ت"  ح:   يقووول سي ج 

يموو  قصوو  ت  سيجوو سب  ولووا تةائ ووه" سيتهووى.  ل   بح مووي  نووي س ووتفن   معيووى ق يووه: "يووا تةائووه"،  س 
".  علوووى  سيظوو هب  ي وووه موووي قوو يها: " صووو ت سياووو ء" لذس  ج ت وووه،   ي  سلصوول: " صووو ت سيجووو سب 
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ب مفع ي وه، كمو  وو  قو يها: " يوى علوى سمب توه"  ح: ق ب وب ،  " و ضو س  سيتف نبيي وهذس سيفعل  ق  ه ج 
ل هووا، لي ووه م ووتع ب مووي لو ضووب سيموو ء،  هوو  صووب ه بكثووبة،...  يحكووى  ي   مووي عبووو ت"  ح: ب سح 
و ج ي وأليه عوي معيوى " صو ب" وو  سآليوب، وصو  و ه وو  سيابيوز،  بجلوني قصو س بوبوب  وي سيعج 

 ووووو  هووووذس سيمثوووو ل بغووووا تقليصوووو  يووووه تظهووووب  وقوووو ل يهموووو :  نووووي تصوووونب ي، وبجعوووو   يووووا ي ووووأله".
  ثق وته سيمتي عب،   يأت  سيح نث عي ذي  لي ا ء هللا. م   عيب س ي ها ا

وووحيَ  ي  سيظوووبف  ق يوووه: "  حووو هم :  يوووه سيضووومنب سيم  وووتتب وووو  سيظوووبف سل ل؛ لي سيص 
           ]مي سيا يل[                                                 :نتحمل ضمنب س متيقال لييه مي سل تقبسب سيمحذ ف،  يهذس  ك  و  ق ل كثنب

ث  إ  و ووو وووي  ي ووو   ج  ووو    ض  ب  أ    ب ووو ي  م  اسئ      ك 
 

وووج      ب  ه     سيووو      ي وووح ع  س   و  ي  و وووإ  و ووو  ع  م 
ل    عووا س ووي ةووب ف:  يووه ل نتحملووه لل باووبب سيتووأةب عووي سيم توو  .   عووا آةووب ي:  يووه 

ا    تأةب،  سي  ."حيَ: سل لصنتحمله مالق  ، تق  

ۈئ  چ  يووى: هوو  س ووا يمق  وول سيعاوو . قوو ل هللا تعوو يى:)غوو سة( ويووه م وو ئل: سل  "  ق يووه:"

  ..  ق  ن بس   ه  م الز سي م ي[6/52]سليع ا     چېئ  ېئ   ېئ  
 ]مي سيا يل[                                                       :ق ل سيا عب

وووو ا     غ  ووووت  ع  سة   وووول  ف  ووووب    ووووم   ل  سئ وووو    ي   ء بك 
 

وووووووووووووع   وووووووووووووذ  ي وووووووووووووق ن  ي ب  ل  ا  ن وووووووووووووب      سا    ج  م   سح 
 سيم وأيب سيث ييوب:   ل تبى  يه قو    و ل ميهو  سيعاويب،  هو  وو   نوت كعوب م حتملوب يوذي . 

وول ووع  )و     يهوو  وو      ب( ب يتحبيوو ،  لمهوو   س ، يقوو يها ووو  جمعهوو : غ  ووال  ست،  يظنبهوو : ص  ست،    ل  ة  ص 
وو    وو ة     ك  وو   ك  وو  قوو يها: ووو      ؛ يقوو يها: غ ووت        ست،  ليهوو  مووي غ  ووة.   م  وو   سيع  سي     الي يأتنيوو  ب يغ   ،  ي  ا 

ملووب: ليموو  جوو ءت سييوو ء ونهوو  سيتكملووباووب   وقوو ل سيجبجوو ي  ووو  ،  س ووي  وون ه ووو  اووب    يوو ت سيج 
 سيصوو سب:  ي  سيووذح وعوول سل   سج لي موو  هوو  جمووع غوو سة علووى غوو سي ، وإي هوو  ل  يتي  ووب عاوو ي .

 ."بي  ص  ب     ي  ض  ه  كق  ب، وإي  ي  ا  هذس سيجمع  ةالف ع   ت تحز
سيووذح  قصوو ه هيوو  ب ي جووه سيت ضوويح ؛ هوو  تلوو  سيبغبووب سيج محووب  الوجلله التوضلل حي: -د

عيوو  س ووي هاوو ا ووو  ت ضوويَ موو  نووبسه قوو  ياووكل علووى سيقوو بئ    نلتووبب عليووه    ياووتت و كووبه    
يع ووب هضوومه، ويعبقوول ذيوو  س ووتيع به يلمعيووى سيعوو ا،    يفوو ت عليووه سل ووتف  ة  سليتفوو   بموو  

سيقصن ة    يح ا و  ولكه . ويج  س ي ها ا نيتقول موي  يو ي م وأيب يح يوب، ليوى نتصل بمعيى 
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سإلاووو بة ليوووى و ئووو ة بالغيوووب، ليوووى اوووب  يفووو  غبيوووب، ليوووى  ووو ق حك يوووب تةووو ا سيمعيوووى سيعووو ا. 
وو وو نووبفا   غم تاووه س ووو  كوول ذيوو  بووأق سل ج  ه ئوول مووي  ا   مووي سيعلموو ء ووو  اووتى ضووب ب سيعلووا،  ك 

سيي  يب،  سلمثلب سياعبيب،  سلق سل سي  ئبة  غنبهو . ووال يكو   نةوبج سآلي ت سيقبآييب،  سلح  نث 
موووي اوووب   نوووت موووي   يووو ت سي وووب ة لل  قووو   ووووى كووول يفووو  ميوووه حقوووه موووي سيت ضووويَ يغوووب  يحووو س 

  تصبيف   بالغب  تمثيال.
  كم  قلت آيف  و لمثلب على ذي  ه  سياب  كله    جله.  ويم  نل  مث ل على ذي :

ه نل   -25ق يه: "ق ل:  ن ي  ت    و   سية    ت ز  م   ني     نب    ه        ع  ت ن ه   ي ل ب ص   ق ي   سء  و   ح ب 
"سيقيووو سء" مويووووث "سلقيووووى"،  ساوووتق قهم  مووووي "سيقيوووو "،  وووو  ي "سيعصووو "،  هوووو  سح نوووو ست ووووو  

تووووو ي": سلذيووووو ي،  قووووو  ب ى سي وووووكبح  ي  سيي ووووو   ب  يمووووو   ووووومع هوووووذس سي نوووووت قووووو ل  سليوووو .  "سيح 
: "همو   ذي هو ". ه: "م  )ح بتنهو ؟("، وقو ل بعضوها: "عني هو "،   وكت بعضوها، وقو ل لصح ب

نه  بوو ي يووه عتقهوو ،  ح كبمهوو .  يووب ى:  يقو ل: لذس يظووب سيبصوونب ب إل وول ليووى  ذينهوو    وه يب ةوو  
ي وو ء"  وو ل "ق ي وو سء"،  ح: صوولبب    عظيمووب سيوو جيتني،  هووذه هوو  سيب سيووب سيتوو  جوو ا  هوو  ع وو   "  ج 

ا و  ق يه:سيلان ،     يضع فه   ي ه نل ا علنه  تكبسب، لي هذس سي ص  ق  تق  
ل ك  ا ........          ..............سي نت ي  ء  ع  ل ب  ء    ج   غ 

  يبجحه  م  قنل لي سيقي عنب و  سإل ل  سيةنل،  يذس ق ل  المب  ي جي ل يم   وب   :
 ]مي سيب ي [                                                              

ب  ب   ي  م و  ك  ق ى     سء  ق ف     سي   غ ل        ي    ف ى   ل    ق ي ى   ل      ي ي ب  ب أ   
"سل وووفى" ب ي وووني سيمهملوووب  سيفووو ء: سيةفنووو  سيي صووويب،  "سي وووغل"  إهمووو ل سل ل  س عجووو ا 

سيقووو ف  ك وووب سيفووو ء:  سيثووو ي  مك ووو بة: سيمضوووابب سلعضووو ء  قنووول: سيمهووو  ل  "سيقفووو " بفوووتَ
،  سيمووبس   ووو "سيووب سء": سيلوو ي،   جووه هووذه سيت ووميب  ي هووا  سياوو ء سيووذح نوووثب بووه سيضوون   سيصوو   
ي":  هوول سيوو سب،  ووو  سيحوو نث: "حتووى لي سيب م يووب يتاووبع  ووك  يضووم ب ي سيةنوول ب ووقنه  لي وو ه،  "سي  

ي"،  "سيمبب ب": سيمبب ى". ك   سي  
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ي غلوب عليوه سيج يوب  ت يو يب ت   وقو  يكتف  ه هي   هوذس سيمثو ل،   ي اوب  س وي هاو ا  س 
سييح ح، لل  يه اب  متك مل، نهتا  ت ضيَ كل م  نة ا ت ضيَ سيمعيى،  ل  يبصوعه بف سئو  

قوو  حوذس حووذ ه ع وو  سيقو  ب سيبغوو س ح ووو  ح اونته علووى اووب  س وي هاوو ا،  تووأثب بووه   موي جي ووه، 
لي سيقوو بئ يهوو  ي ياووعب  ووبعض سيملوول،  ب يغووب سل ووتابس ، حتووى تهتووأثبس ب يغوو ، حتووى جوو ءت ح اوون

يمووو  سيح ساووو  ك يوووت ت ضوووع بووو  ئ سلموووب   يحوووب ب يحاووو   سيلملموووب سيتووو  قووو ا  هووو  سيبغووو س ح،  س 
يال وووت بس      يووو  ة و ئووو ة ل تتعووو ى حووو    سياوووب ، يكوووي سيبغووو س ح وووو  ح اووونته  ووووبب   ايوووب 

       م  .
ليوه سياوو بح ي موي قوو يها كمو  نتجلوى سي جووه سيت ضويح  وو  موويه  س وي هاوو ا ويمو   بج ع

بعووو  سيتبحوووب وووو  م ووو ئل سييحووو   سيتصوووبي   اوووب  سيغبيوووب؛ موووي قووو يها: " معيوووى سي نوووت:..."، 
" سيمعيى:..."، "يق ل:..."، "يقص :..."،... ليى غنب ذي  مي سيت ضيح ت سيت  يوأت   هو  س وي 

ةفوى علوى ها ا لذس ة ض و  اب  سي نت مي   ي ت سي ب ة، ثوا  حوب  ي سيمعيوى مو   سل قو  ن
ا ئفووب مووي سيقووبسء،  هووذس مووي حبصووه علووى ت يوو ي سيمعوو ي  سل يوو ت  ي يوو  اوو مال.  سلمثلووب علووى 
ذي  كثنبة، مم  اب  به س وي هاو ا سياو سه  سيتو  ي و قه ،  ممو  ياوب  بوه   يو ت سي وب ة يف وه ، 

  مي ذي  سلمثلب سآلتيب:
 بتحلت  غ  ة    م ت  بأبض  بعن ة". سيمعيى  يه  سق يه: "...
 سيمعيى:  يهو  ت وب  موي غنوب سكتوبسث كوأي  ذيو   وجي ب  يهو ، وهو  تفعلوه  هو   ق يه: "...

 ". غ ولب عيه
 سيمعيووووى  ي سآلكوووو ا تلف عووووت ب ي ووووبسب ووووو  نوووو ا يظوووول سيحببوووو ء ويووووه محتبقوووو    ق يووووه: "...

 ".ب يامب، كأي  م   ب  ميه يلامب ممل ل كم  ت م ل  سية  ة و  سيي ب
بع  نوول"  ح: ق ا ووع،  "جوو ء وووالي ووو  بع  نوول"  ح: ووو   اموو ب   يقوو ل: "ثوو ب ق يووه: "...

ف   على  ي ه   ".  ةالق.  سيمعيى  يه  تضبب ص به  بكفنه  ماققب سي ب  تله 
ق ي سيكالا قص س  يإلو    ق يه: "...  ". سيمعيى: ل ت تبَ  م  بأق سل مي ن   
 ". ضي  سيمعيى: ق يه سيق ل سيمعت   به يك يه ي وذس  م ق يه: "...
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 سيمعيى:  سي س مي باي مكب  ييب ونها م ي هوذه صوفته،  ول هوا  ق يو ء، ذ    ق يه: "...
 ". ال ، وب  ي عي  سيلق ء

 ". سيمعيى: يحمنها مي  ع سئها  يكف ها عيها ضببها ق يه: "...
نوب ى: "تقاوب" ب يمثيو ة موي وو ق، ووو "سيو ا" لم و  مفعو ل بوه، ليوه يقو ل: "ق ا وب  ق يه: "....

م  تمنن  على  ي "سلي   سيالا"  سئ ةس ا "  "قابته"  سيمعيى: تقاب سيكل ا  سي ا ،  س   ".ي  
هووذس سيوويم   مثلووب كثنووبة، يي ووني  ي اووب  س ووي هاوو ا يوويب لعبسبوو  يلقصوون ة  علووى قوو   ووقي  

 وح ب،  ل لي سإلعبسب مجب    نلب يل ص ل ليى سيمعيى.
و  ابحه يل وب ة، لذ كمو  قلوت آيفو ، تتجلى م   عيب س ي ها ا  الوجه الموسوعي: -ه

ي كوو ي يح يوو  ب ي بجووب سل يووى لل  يووه م  وو ع  ع نوو  سيج سيووب،  ل عجووب ووو  ذيوو   و ياووب   س 
م ت م  وو عنته سياووب  مووي سيج يووب سيت ضوويح ، لي  وو   لذس كوو ي سياوو ب  هوو  س ووي هاوو ا.  قوو  ة 

ل    عيهو  بحذسقوب  مهو بة     سلقتص ب على ج يب   ي آةب ل نجعل مالمَ سيمع ي  ب ب ة كم  ج 
 كمو  قلوت آيفو  و لمثلوب علوى ذيو  هو  سياوب  كلوه    جلوه.  ويمو  نلو  مثو ل مي ع ة ج سيوب. 

 على ذي :

و  ل   -44ق ل: ق يه: " م    ي    ب     ق نل  ل ي    م  ح ل ذ    ك ل  م ه           ي     ي ذ س     ه نب  ع 

ب، لي  سيمق ا يقتضيه.  سإلا بة ليى سيب  ل. "سيالا" يال ت سء،  تحتمل  ي يك ي ق له  ق ا م ق  
 يب ى " بهب"،  كالهم  س ا تفضنل م ي  مي وعل سيمفع ل، كق يها: " اغل مي ذست 
سيي  حن ن ي"،  "  هى مي  ي ".  وصل  ني " وعل"  "مي" بظبف مك ي،  ظبف  م ي،  ح ل، 

كل مه" على سةتالف سيب سنتني،  ع ملهي  " وعل"،  يحتمل  ي  ع مل سيح ل "يكل مي ".    " 
ا.  "مي  ب": م و ل عي ي ب .  ح: يم     سيح ل محكي ب على كل تق نب، لي  سيق ل متق  
مثلت  ني ن يه،  كيت ق  قنل ي  ق ل ذي  ليه ب حث عي   م  ئل  عم   ي ق ل  عي  حصل 

ع ه.  ق ل ي  مي سيبهب م  حصل.  ويه تضمني، لذ ل نتا  سيمعيى لل ب ي نت سيذح ب
سيت بي ح: "لذ  كل مه" جملب و  م ضع سيح ل،  كذس "سي س " و : "قنل لي  مي  ب"  س  سيح ل، 
 سيتق نب: يذس   هنب عي ح متكل  م    مي  ب    م و ل " سيتهى.  ي ةه ع   سيلان  و  كت به. 

مض ف ليى  ه  معتبض مي ثالثب   جه:  ح ه :  ي "لذ  كل مه" يي ت  جملب،  ل "لذ" مفب  
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جملب.  سيث ي :  يه ييب و  "لذ  كلمه" ا ء ميتصب على سيح ل،  ل "لذ" ظبف  " كل مه" 
مض ف لييه،  ل تك ي "لذ" ح ل ،  عي : متعل قب بك ي ميص ب ه  ح ل، لي سي م ي ل 
ل: يك ي ح ل  مي سيجثب.  سيث يث:  ي  سيجملب سيمقب يب ب ي س  ييب تق نبه : مي  ب    م و ل،  

  مق ل  ي  لي  مي  ب  م و ل".

 ني ويه م  جمعه س ي ها ا مي عل ا  مع بف  ظفه  و  ي يكتف  هي  بمث ل  سح      
ي ك ي مث ل  سح  ل ن ني ذي  باكل  سف، يكيي  يحبص على سإلنج    ابحه يل ب ة،  س 

  سلةتص ب،  سلقتص ب على به تصل سيفكبة،  تت ضَ سية ابة.

ميه  س ي ها ا و  ابحه يهذه سيقصن ة  ح  ت  ي  انب ليى ا ء   ةت م  ويم  نةص
كثنب مي سيابس ؛  ه  مب يغته و  سيق ل و  ذي  حقه، لذ يج ه ي ى ل يقلل  ع ه بأي يعا  

تا يل اب  سل ي ت سل يى مي سيقصن ة  سي و عه سيه ئل ل تقص ء سيف سئ   ت  ييه ، 
ى ليه اب  سي نت سي سح   سيةم ني و  عابة  سةتص ب اب  سل ي ت سلةنبة ميه ، حت

  اب،  اب  سي نت سيث يث  سيةم ني و  مثل ذي ،  اب  سي نت سية مب  سيةم ني و  
 ثالثب   اب،  نيم  يج ه ياب  سل ي ت سل يى مي سيقصن ة و  سيصفح ت ذ ست سيع  .

بابيب،  سيج لب غنب  ي هذس ل نيقص انئ  مي قيمب سياب ، لذ لي ذي  بسجع يلا يعب سي
 سإلي  ييب،  ه  سي آا  سيمالل مي سيبت بب،  مي سيعمل سي و ب سيمت سصل.

 :أسلوب ابن هشام في شرحه لقصيدة بانت سعاد -5    

ل يعم  ليى     ل ب علم ، ل ي عيى ويه ب يصيعب  سيتكل ،  لي   ل ب س ي ها ا عم م     
ه  يعمل على ليص ل سيمعل مب  ج     اغ ،   ي ظب،  ل ليى سيت     سيتلا . ولسيق   ة  سيغ

 بف و  ذي   ل كل  .  ه  و  كل ذي  مت سضع  مث، ييب ي يه ك ب  ل صل . ح نثه 
، وه  يغ ص و  اب   نت مي سيا سه  حتى كأيه سيمقص  ، ثا يع   ب  وب  ذ  متاعب 

يه،  كل م   س  ل  ، ل ني ي  آةب كالمه     س   ت مي معنيه غ بوب ظييته  ليى   ل ح نثه ع     
 ه. هذس م  ح  ب البب سييح  و  تص ييفه، حتى   بت  ه  سيبكب ي،  ا بت و  سآلو ق. وضل  
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على  ي   ل به   ل ب سيعلم ء سييح يني، وه   قنز سيعب بة، ل يع ب ب يت بيب  سإلا بة،     
يم  يقص  ليى سيمبس  قص س، ميتهج  سيح سب  سيج ل سيح  ا، ح تى ن بق  ذهي مي يقب  يه  س 

 متتبع  لق سيه، ل ياب  عم  يق يه يه  ل نبع .
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 الفصل الثاني: وصف نسخ المخطوطة
تمع ي ح بفضل هللا تع يى  ببوع عاوبة ي وةب موي ي وخ سيمةا اوب، سقتينوت صو ب يق  سج

ث ييوووب عاوووب موووي ق وووا لحووو ى عاوووبة ي وووةب موووي سيمكتبوووب سل هبيوووب ب يقووو هبة،  سقتينوووت سيي وووةب سي
 حجبيوووب   ح ي وووةت ي ما  عتوو ي ابعوووب   سيمةا اوو ت ب يمكتبوووب سي اييووب بووو يج سئب سيع صووومب،  يوو

ه  ق وول ظهوو ب  به ماووهم  ح اوويب سياوونخ  ووة  ل ووبسهيا سيبوو ج بح. غنووب  ي اووهبة سيكتوو ب  كثووبة ي   
 سياب عووب جعوول تتبووع تلوو  سيي ووخ  جمعهوو  يصووعب جوو س، ل  وويم    يهوو  م ث ثووب ووو  اووتى مبسكوو 
حفوووو  سيمةا اوووو ت سيع يميووووب. ثووووا لي موووويه  تحقنووووز سيمةا اوووو ت سلكوووو  يم  يفنوووو  بووووأي علووووى 

ا عووي ثووالث     ببووع ي ووخ مووي  جوو   موو  يي ووةب سلسيمحقووز  ل ن يوو  عوو   سيي ووخ سيتوو  يق  لهوو  ب 
 ت وب ي يه.

 يلف ئووو ة  ح  وووت  ي  حووو  ل جموووع  ي يووو ت جميوووع ي وووخ سيمةا اوووب، ممووو  نوووذكبه  صوووح ب 
ب إلضوو وب ليوووى ذكووب  ي يووو ت   ي  ووذي .  ةصصوووت سيمبحووث سل ل يوووذي .سيمصوو  ب سيووذني يعيووو

.سيم تبع ة مي سيتحقنز  سيي خ  مم  ت و ب ي ح 
ة و  سيتحقنز.  هللا سيم تع ي.  ي  وه  ي ص  سيي خ م  سيمبحث سيث  سيمعتم   

ذكر ب انلات نسلخ مخطوطلة شلرح ابلن هشلام لقصليدة بانلت  المبحث األول:
 مما توفَّر لدي  المستبعدة من التحقيق من النسخ، ومن  مما لم يتوفر لدي   سعاد

نسلخ مخطوطلة شلرح ابلن ما لم يتوفر للدي ملن ذكر ب انات المطلب األول: 
 :(1)هشام لقصيدة بانت سعاد

 3093سيبقا سيفبع :  – 7634بقمه  و  سيمكتبب:  –مكتبب سل   سي اييب  -1

 .5078 – (381)سياعب  3364 – )وي ي مةتلفب( 3674 – سيظ هبيبسيمكتبب  -2

 .  و   سب سيكتب سيمصبيب ي خ كثنبة يه .3/194سيق هبة ث ي:  -3

                                                           

     .1/158ينظر تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان  (1)
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)سيقص ئ  سيي  يب  140 –)سيقص ئ  سيي  يب( 18مكتبب ع بف حكمت ب يم نيب سيمي بة:  -4
 ضمي مجم  (.

   ب. 10سيمكتبب سيمحم  يب ب يم نيب سيمي بة / سيمكتبب سيع مب:  -5

 .2203 – 4087آي  ص وي : -6

 .7/1527سيج سئب   ل:  -7

 .730و ب   ل )مكتبب ج مع سيقب يني(:  -8

 .198 بيني ) بيل(:  – 7493 بيني:  -9

 .2225ج ت :  -10

 .3001ب بيب   ل:  -11

، ع    ا( 15×21)، سيم ابة: 83ع   سل بسق ، 1031: ث ي سيمتح  سي بيا ي  -12
  ه   كل  بضب. مغبب ،. سية : ي خ 20سل اب و  كل  جه: 

 .15 – 23 – 67ماه :  13

 .422مكتبب سيف تك ي:  -14

ه ماه  ب   ،1307 يب  سيحل  ،سيمابعب سيميمييب لحم  ب     ،حجبيب  تما  ع -15
 ح ايب ل بسهيا سيب ج بح.

ابعت   ل مبة و   ،ما  ع ت حجبيب ابعت  به ماه  ح ايب ل بسهيا سيب ج بح  -16
 هو.1345-1317-1305-1304-1302-1290-1286ثا و   ،هو1273
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 مما توفَّر لدي  المستبعدة من التحقيق  النسخ: ذكر ب انات الثانيالمطلب 
 :نسخ مخطوطة شرح ابن هشام لقصيدة بانت سعادمن 

 ميه :نسخ المكتبة األزهرية:  –أ

، ع   01(، ع   سيمجل ست: 877/  ب(، سيبقا سية ص: )3575ي ةب  بقا ) -1
. سية : ي خ 30 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  18×26م ابة: )، سي37سل بسق: 

 مغ بب ،  ه  آث ب با بب كثنبة، على ح سانه  تعليق ت  تصحيح ت.

ع   ، 01ع   سيمجل ست: (، 1595/  ب(، سيبقا سية ص: )16005ي ةب  بقا ) -2
. سية : ي خ 23 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  16×22، سيم ابة: )76 :سل بسق

يب، على ح سانه  بق ما  .اب   م ا  

ع   ، 01ع   سيمجل ست: (، 6435/  ب(، سيبقا سية ص: )70195ي ةب  بقا ) -3
ابق  . سية : ي خ م19 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  14×19، سيم ابة: )80سل بسق 
 ع  ح.

سيعي سي: مجم عب  ه  (، 8076/  ب(، سيبقا سية ص: )98020ي ةب  بقا ) -4
 ا(،  16×21، سيم ابة: )35 سيي ةب سل يى   بسق، ع   01ع   سيمجل ست:  ي ةت ي،

 . سية : ي خ مابق  ع  ح.24ع   سل اب و  كل  جه: 

سيعي سي: مجم عب  ه  (، 8076/  ب(، سيبقا سية ص: )98020ي ةب  بقا ) -5
(،  ا 16×21، سيم ابة: )30 سيث ييبسيي ةب  ، ع     بسق01ع   سيمجل ست: ي ةت ي، 

 بسهيا  ي لجم ل سي ني ، سيي  خ: . سية : ي خ مابق  ع  ح19ع   سل اب و  كل  جه: 
كت ب ه.   ل سيي ةب: "758(،  يب سيي خ: ه790)ت  (1)محم  ع   سيبحيا، سلمن ا 
                                                           

 .1/427ينظر: بغية الوعاة ( 1) 
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بحمه هللا -تأين  سيانخ سإلم ا سيع يا سيعالمب جم ل سي ني ن    سلمن ا  اب  ب يت  ع   
ليى سقتا ف ا ء مي سي ب  سيت  سمتةضه    يع  (1)- با    هللا–   ص  ، هذس  ق  ق  -تع يى

 م يه،   حن    سيه، انةي  سإلم ا سيع يا سيعالمب، حجب سل ب  تبجم ي سيعبب، جم ل سي ني 
،    سا يه (2)ع   هللا  ي ن     ي  حم   ي ع   هللا  ي ها ا سليص بح،  متع  هللا   بق ئه

لمى  ة ص حب ب  ل هللا عل  سبتق ئه، مي قصن ، ، كعب  ي  هنب  ي       
ل ه   ليى سيم ت ئني، لذ ك ي ا بح     ت  سيمعب وب  ب يت  ع  ، س تغ ء ي   ه  مبتفع  على هذس سييم  ص 

و  ذي  مت ةي  سيتلةيص  (4)، وابعت  (3)مي سيمتعلمني،  ك ي  ح ي م  ن ل على كالمه ميه
، م تجنب  يمي  ج ت (5) ب سإلعبسب ب يتيصيص سيتةليص، مفصح  عم   ضمبه مي  يق

 ،  ه  ةنب معني...".، م تعني  ب ل (6)ا عته،  ح قت  بسعته

،  بض  عيه (7)ه مي كالا انةي   بق ه هللا تع يىآةب سيي ةب: "... هذس آةب م  يةصت  
ي سييظب ع ميع  سيم ت ئ  حتى ل ي   (8)ت بة بمعيى يفظه،  ت بة بصبيحه،  ت بة  تى بغنب ذي 

و  كالمه 
، لذس ت ب ب  عي هذس سيتقبب،  مي هللا سيكبيا ي تم  سيت ونز ليى  با  ابيز، (9)

 سيحم  ل بب سيع يمني،  ك ي تصين  ذي  و  مج يب آةبه  ن ا سلثيني مي اهب ذح 
، ، بمكب سيمابوب  م نيب  ن ي  ب  ل هللا (10)سيقع ة سيحبسا،  يب ثم ي  ةم ني   بعم ئب

،  عي سيصح بب  جمعني،  ج ه سلتقى،  ب يقبب مي  سب ةليفته     بكب سيص نز بم

                                                           
ل على فحواها لعل أحد النساخ أضاف هذه العبارات األولى على وجه المخطوطة بعد وفاة ناسخها األميوطي للتدلي( 1) 

 وتوضيح محتواها، أو لعل األميوطي نسخها كذلك. وهذا الثاني هو األرجح ألن الخط والمداد نفسه، والعبارات متالحقة.
 يدل على أن الشيخ ابن هشام األنصاري كان حيا أثناء تدوين هذا المختصر المفيد. قوله: " أمتع  هللا  ببقائه"( 2) 
يصعب على المبتدئين فهم بذلك أن ابن هشام  " ويقصد  منه ان ما يدل على كالمه أحسن  أن يقول: "وكلعله أراد ( 3) 

 وأوضح لفظا. منه لكونه أسهل عبارة   مقصوده، وما يدل عليه مما يختصره هو أحسن  
" يدل على أن الناسخ هو األميوطي نفسه.( 4)   قوله: "فشرعت 
 ت النحوية واإلعرابية التي يحتاجها المبتدئ ليصل إلى المعنى المراد.يقصد بذلك أنه كان أكثر تنصيصا على المصطلحا( 5) 
ل ف  ( 6)   .عمل مختصر على شرحه لقصيدة بانت سعادابن هشام به لعله يقصد بذلك ابن هشام نفسه، فربما ك 
 لمختصر المفيد.يدل على أن الشيخ ابن هشام األنصاري كان حيا أثناء تدوين هذا ا قوله: " أمتع  هللا  ببقائه" (7) 
ره وأجازه في بعضه بمعنى ما سمعه ال بلفظه، وفي  (8)  ه هذا في مجالسه، فقر  يقصد األميوطي أن ابن هشام سمع مختصر 

 بعضه اآلخر باللفظ والمعنى، وأتى في بعض ما يسمع ه بأشياء أخر استبدل ه بها.
 بعض األمور في هذا المختصر.  هذا إعذار جميل من األميوطي لشيخه ابن هشام لكونه غي ر (9) 
 كان الفراغ من تصنيف هذا المختصر في مجالس عديدة، مما يدل على المناقشة والحوار أثناء تقريره. (10) 
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ها سي يي   عذسب سآلةبة،  (1)   أل هللا تع يى تم ا سييعمب ب ي و ة على سإل الا،   ي يكفي 
ي  ك تب ه   ق بئه  سيم لمني على م  ق ب    يم  مي سيفتي  سيمحي و  سلهل  سيم ل  سي ي ،    ع 

ب  يها  م بها،  سكفي  اب سيظ يمني  سيح   ني سيب غني،  بحمت  ي   بحا  علنها،  ي    
 سيبسحمني،  ح   ي  هللا  يعا سي كنل،  ل ح ل  ل ق ة لل ب ل سيعل  سيعظيا". تا.

، 01(، ع   سيمجل ست: 9343/  ب(، سيبقا سية ص: )130107ي ةب  بقا ) -6
. سية : ي خ 19، ع   سل اب و  كل  جه: ا(  16×21)، سيم ابة: 106ع   سل بسق 
 مابق  ع  ح.

، سيم ابة: 203، ع   سل بسق 01/  ب(، ع   سيمجل ست: 131958ي ةب  بقا ) -7
 . سية : ي خ مابق  ع  ح.17 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  15×21)

، ع   01ع   سيمجل ست: (، 1827 بقا ) :خة المكتبة الوطن ة الجزائريةنس –ب
. سية : ي خ 17، ع   سل اب و  كل  جه:  ا( 15×21)، سيم ابة: 127 بسق سل

 ،  ه   كل  بضب،  آث ب با بب،  آث ب تبميا،  على بعض ح سانه  تعليق ت.مابق  ع  ح

 يب سيت  ابعه  و  ين  ج  :نسخة المستشرق اإل طالي أغناطيوس جويدي -جل
1871. 

 ايب سيانخ ل بسهيا سيب ج بح، ع   :  به ماه  حنسخة مطبوعة طبعًة حجرية -د
 ه.1302،  يب: 36، ع   سل اب و  كل صفحب: 108صفح ته : 

 به ماه  ح ايب سيانخ ل بسهيا سيب ج بح، ع    :نسخة مطبوعة طبعًة حجرية -ه
 ه.1307،  يب: 39، ع   سل اب و  كل صفحب: 85صفح ته : 

 
                                                           

 كذا باألصل. (1) 
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هشام لقصيدة بانت ذكر ب انات نسخ مخطوطة شرح ابن  :الثانيالمبحث 
رفاق نماذج من لوحاتها سعاد  الُمْعَتَمَدة في هذا العمل وا 

 المطلب األول: وصف نسخ المخطوطة:

(، ع   1594/  ب(، سيبقا سية ص: )16004ي ةب  بقا ): النسخة األم )أ( -1
 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  15×21، سيم ابة: )109، ع   سل بسق: 01سيمجل ست: 

سيي  خ: محم   ي ن     ي ع   سيغف ب  ي ع   سية يز سيبي ح، ، مابق : ي خ . سية 19
ه، ضب  ي  ةه  م  يحت ج ليى ضب ،  ه  ي ةب جن ة سي بق  سية ، 1071 يب سيي خ: 

 و  ح سانه  تثلنث يلقصن ة، ل سء كل  ا ت ب ي  س ،  ةات   ي ت سي ب ة ونه  ب يحمبة، ق  ة  
ب  ااب، ن سوز معي ه  معيى سيص ب مي  نت سي ب ة،  ي سوز  نت مي   ي ت سيقصن ة ثالث

 ضبب ه  ضبب ه،  هذس مث ل على ذي :
 يلُ لللل  عْ تَ  ار  لللمَ قْ األَ ب   اك  لل َّ حَ مُ  نْ ي م  ل  
 يلُ لللو  حْ تَ  اك  لللنَ عْ مَ  لللنْ عَ  يَ للب  لْ قَ ل  َما وَ 
 يلُ م  أْ تَ  ب  يْ ال َ ي ي ف  ل  ي وَ اد  نَ أُ  مْ كَ وَ 

 ْلب ي الَيْوَم َمْتُبوُل     ُمَت ٌَّم إ ْثَرَها َلْم ُ ْفَد َمْكُبولُ َباَنْت ُسَعاُد َفقَ 
، ع   سل بسق: 01/  ب(، ع   سيمجل ست: 131848ي ةب  بقا ): (بالنسخة ) -2
، مابق . سية : ي خ 21 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  15×21، سيم ابة: )108
ه  م  يحت ج ليى ضب ، ونه  بعض ، ضب  ي  ةه1071خ: غنب مذك ب،  يب سيي خ: سيي  

 و  ح سانه   ا ت ب ي  س ،  ةات   ي ت سي ب ة ونه  ب يحمبة،سآلث ب مي  كل سلبضب،  ق  ة  
 تص يب ت.



 الثانيالمبحث  ثاني     الفصل ال       الدراسة باب         سعاد البن هشام األنصاري شرح بانت 
 

   94 
 

ع   (، 3873سيبقا سية ص: )/  ب(، 42672ي ةب  بقا ): (جالنسخة ) -3
 جه:   ا(، ع   سل اب و  كل 15×20، سيم ابة: )72، ع   سل بسق: 01سيمجل ست: 

 ه.1170سيي  خ: غنب مذك ب،  يب سيي خ: ، مابق . سية : ي خ 27
ع   (، 6435سيبقا سية ص: )/  ب(، 70195ي ةب  بقا ): (دالنسخة ) -4

 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  14×19، سيم ابة: )80، ع   سل بسق: 01سيمجل ست: 
، ةات ب ي  س ، مذك بةب مذك ب،  يب سيي خ: غنب سيي  خ: غن، مابق . سية : ي خ 19

  ةات   ي ت سي ب ة ونه  ب يحمبة.
، ع   سل بسق: 01/  ب(، ع   سيمجل ست: 41253ي ةب  بقا ): (هالنسخة ) -5

، مابق . سية : ي خ 17 ا(، ع   سل اب و  كل  جه:  15×20، سيم ابة: )92
 ، ةات ب ي  س .ب مذك ب،  يب سيي خ: غنب مذك بةسيي  خ: غن
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 المطلب الثاني: نماذج من لوحات النسخ الُمْعَتَمَدة في هذا العمل:

 النسخة األم )أ( -1

 
 اللوحة األولى من النسخة األم )أ(
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 من النسخة األم )أ( 66اللوحة 
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 م )أ(من النسخة األ 68اللوحة 
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 من النسخة األم )أ( األخيرةاللوحة 
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 ()بالنسخة  -2

 
 (بمن النسخة ) األولىاللوحة 
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 (بمن النسخة ) 66اللوحة 
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 (بمن النسخة ) 68اللوحة 
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 (بمن النسخة ) األخيرةاللوحة 
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 ()جالنسخة  -3

 
 اللوحة األولى من النسخة )ج(
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 من النسخة )ج( 22اللوحة 
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 من النسخة )ج( 24اللوحة 



 الثانيالمبحث  ثاني     الفصل ال       الدراسة باب         سعاد البن هشام األنصاري شرح بانت 
 

   106 
 

 
 للوحة األخيرة من النسخة )ج(ا
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 ()دالنسخة  -4

 
 من النسخة )د( ىاللوحة األول
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 من النسخة )د( 41وحة الل
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 من النسخة )د( 43اللوحة 



 الثانيالمبحث  ثاني     الفصل ال       الدراسة باب         سعاد البن هشام األنصاري شرح بانت 
 

   110 
 

 
 خة )د(اللوحة األخيرة من النس
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 (هالنسخة ) -5

 
 اللوحة األولى من النسخة )ه(
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 من النسخة )ه( 45اللوحة 
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 من النسخة )ه( 47اللوحة 
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 اللوحة األخيرة من النسخة )ه(



 

   115 
 

 

 باب 
 اب حمققاالكت                             



 مقدمة                  الكتاب محققا باب                 األنصاري  شرح بانت سعاد البن هشام 
 

116 
 

 (2)(1)بسم هللا الرحمن الرحيم
ْر  ب   ر   ر يمي س    ي ا ك 

 ]مقدمة[

اإلمام العالمة فريُد دهره، ووحيد عصره، جمال الدين أبو محمد عبد هللا ابن  الشيخقال     
 :تغمده هللا برحمتههشام األنصاري 

المنعم  بإلهام  الحمد  لعبيده، حمدا موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، والصالة   أما بعد حمد  هللا    
لين، محمٍد النبي األمي والرسول العربي،  والسالم  على المبعوث رحمة للعال مين، وقدوة للعام 

بالحكمة  (3)عي، الدا وأداء تنزيله حبيب الر حمن وخليله ورسوله، المؤتمن على تبليغ رساالته
، وينابيع الحكم، وشآبيب الظ لم مفاتيح والموعظة الحسنة إلى سبيله، وعلى آله وأصحابه

 الكرم.

التي مدح بها سيدنا رسول هللا  فإني مورد في هذا الكتاب قصيدة كعب بن زهير     
(4)، وأنشدها بحضرته الشريفة وبحضرة أصحابه المهاجرين    أجمعين، ومردٌف كل

بيت منها بشرح ما يشكل من لغته وا عرابه ومعناه، ومعط للقول في ذلك كل  ه حق ه إن شاء هللا 
 تعالى.

 إلى هذا التأليف غرضان سني ان: (5)والذي دعاني    

 . (6)أحدهما: التعرض لبركات من قيلت فيه

                                                           

فريدُ دهره، ووحيد على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا اإلمام العالم العالمة  ىل  في )ب(: "... وص   (1)

 نفعنا هللاُ تعالى به والمسلمين...". النحوي عصره، جمال الدين أبو محمد عبد هللا ابن هشام األنصاري

 ".وبه نستعين. أما بعد حمد هللا...(: "ج( في )2)

 في )ب(: " الداعي إلى هللا بالحكمة...". (3)

 ".واألنصار(: "ج( في )4)

 ".والذي دعاني: "قوله (د)سقط من ( 5)

 ".في حقه(: "ج( في )6)
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والثاني: إسعاُف طالبي علم العربية بفوائد جليلة أوردها، وقواعد عديدة أسردها، وباهلل تعالى 
بين يدي ذلك الكالم  ولنقدمْ المستعان، وعليه التُّكالن، وال حوال وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 

 في فصلين:

ول: هو كعب ، فنقه القصيدة، وسبب قوله هذأحدهما: ذكر شيء من أخبار كعب     
بكسر الراء، بعدها  ،واسم أبي ُسلمى: ربيعة بن ر ياح ،بن زهير بن أبي ُسلمى، بضم السين

 .(2). أحد بني مزينة(1)آخر الحروف

م على أبيه أحدا، ويقول: "أشعر  كان من فحول الشعراء هو وأبوه، وكان عمر      ال يقد  
 ، يشير إلى قوله في معلقته المشهورة: (3)"ْن، وم ْن، وم نْ الناس الذي يقول: وم  

 ]من الطويل[                                                                            

ن اي ننننننننا ي ن ْلن نننننننهُ  نننننننْن ه نننننننناب  أ ْسنننننننب اب  الم  م   و 
ننننننننْل ب   ننننننننال في ْبخ  ننننننننْن ي نننننننننُك ذ ا م  م   ه  ال ننننننننم  و 

ننننو   ننننفْ ن   اس  ُل الن ننننم  حْ ت  ْسنننني   لْ ز   ي ننننال   نْ م   هُ س 
ننننو   ننننحْ ي   ْب ر  ت ننننغْ ي   نْ م  نننن ْب س  ننننو  دُ ع   هُ يق  د  ا ص 
نننننو   نننننال   نْ م  نننننه  وْ ح   نْ  ي نننننُذْد ع  نننننب   ض   ه  ح  ال  س 
نننننننو   ننننننن يُ ال   نْ م   ةٍ ينننننننر  ث  ك   ورٍ ُمننننننني أُ ف ننننننن عْ ان  ص 
 

نننننننننننم اء  ب ُسل ننننننننننننننم    ل نننننننننننْو ر ام  أ ْسنننننننننننب اب  الس   و 
ننننننننوْ ى ق  ل ننننننننع   ننننننننُيذْ و   هُ ْنننننننننت ْغن  ع  ُيْسنننننننن ه  م   من  م 
ننننننننن   ُيغْ ال  و   ننننننننوْ ا ي  ه  ننننننننم  هْ  ن  ا م   م  د  ْننننننننني   ر  النننننننند 
نننننننننننننو   ننننننننننننن يُ ال   نْ م  نننننننننننننفْ ن   مْ ر   ك  ننننننننننننننال   هُ س   م  ر   ُيك 

ننننننن نننننننو   مْ د  ُيه   م  ل نننننننُيظْ  اس  الن ننننننن م  ل نننننننظْ  ي  ال   نْ م 
ننننننننيُ  ننننننننيُ و   ابٍ ي نننننننننْ أ  ب   ْس ر  ض  نْ ب   أْ وط  ننننننننم  م   (4)س 
 

م" بفتح الميم وكسر السين: طر ف ُخف   البعير.    "الم نس 

 ]من البسيط[                                   ومما يستحسن من شعر كعب قوله:       

                                                           

 : "الحاء أخر الحروف".)هـ(في  (1)

، 156-154، 141الشعر والشعراء و، 103-99، 51وأخباره في: طبقات فحول الشعراء  نسب كعب ينظر  (2)

 .4/476، واإلصابة في تمييز الصحابة 451-4/449أسد الغابة في معرفة الصحابة و، 1/17األغاني و

طبقات فحول  ينظر:، وقد ذكرت كتب األدب أقواال له في تقديم زهير غير هذا، ( لم أقف على هذا األثر عن عمر 3)

 .289-10/288، واألغاني 138-137، والشعر والشعراء 63الشعراء 

 ،286-283، وشرح القصائد السبع 37-35ديوان زهير  ينظر:، المصادر في ترتيبها ورواية بعض ألفاظها ختلفتا (4)

 .351-348والتسع 
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ننعْ أ   تُ ْنننكُ  وْ ل نن ننج  نن نْ ُب م  ننب  ج  عْ أل    ءٍ يْ ش   ين 
ار  ُيننننندْ  س  يْ ل ننننن ُمنننننورٍ ى أل ُ ت نننننى الف  ع  ْسننننني    ُكه 
نننننو   ننننننرْ الم  ننننننُء م  ننننننُه أ  وٌد ل نننننندُ ْمننننناش  م  ا ع   لٌ م 
 

نننن  ننننند  وٌء ل ننننُبنننننخْ م   و  ْهننننى و  ت نننننالف   يُ عْ س   رُ ُه الق 
نننننننننننننُس و  فْ النننننننننننننن  و   نننننننننننننٌة و  د  اح  نننننننننننننت  نْ مُّ مُ اله   نرُ ش 
ننت  نْ  ت  ال   ننه  ننت  نْ ى ي  ت ننُن ح  يْ ي الع   (1)رُ ث نني األ  ه 
 

 ]من السريع[                                            وقوله:                         

ننننننننننننُب ذ  ه ننننننننننننرْ  ت  ال   ت  ْنننننننننننننكُ  نْ إ   نننننننننننني ل  م    ام 
ننننننننننن ننننننننننا ُمنْ أ   ذ  ي إ  وت  كُ ُسنننننننننن ش  اخْ ف نننننننننن  تٌ ص 
نننننننننننننننننف   ننننننننننننننننن م  ُع النننننننننننننننننذ  ام  الس   هُ يٌك ل نننننننننننننننننر  ش 
ننننننننننننننننننوء  إ  ال ننننننننننننننننننق  م   ننننننننننننننننننل  هْ ى أ  ل ننننننننننننننننننُة السُّ  اه 
نننننننننننو   ننننننننننند   نْ م  ننننننننننننه  ل نننننننننننى ذ  اس  إ  ا الن ننننننننننننع   م  
 

نننننننر  ْعنننننننت    ننننننن نْ ُف م  نننننننح  فْ ص  نننننننالج   ن  ي ع   ل  اه 
 ا الق ائ نننننننننننننننننل  ن نننننننننننننننننوع  خ  مُ ْسنننننننننننننننننل م   ينننننننننننننننننك  ف  
ننننننننننننننننننننننمُ طْ مُ و   نننننننننننننننننننننن ع  ننننننننننننننننننننننول  ك  كُ أْ الم   ل  اآلك 
نننننننننننننننننْسنننننننننننننننننر  أ   ننننننننننننننننننْ مُ  نْ ُع م  نننننننننننننننننح  ٍر س   ل  ائ  د 
ننننننننننننننننننننننذ   ننننننننننننننننننننننالب  ب  ق   و  الح  ب نننننننننننننننننننننن وهُ مُّ  (2)ل  اط 
 

. وولد عقبُة بُن كعب العو ام  بن  (3)وولد كعُب عقبة  بن كعب، وكان أيضا  شاعرا  ُمجيدا      
 ]من الطويل[            . وهو الذي يقول:         شاعرا  مجيدا  ، وكان (4)عقبة بن كعب

نننننن ت  ْينننننن ل  ال  أ    ان  د  ْعننننننب   ي ننننننر  غ  ت   لْ ي ه ننننننر  عْ ش 
ننننننننننو  ثْ ْت أ  ي ننننننننننب ل   لْ ه ننننننننننو   نننننننننند   د  ْعننننننننننب  ا اُبه   ةٍ ج 
 

نننننننننال  م     اينننننننننُده  ج  و و  رٍ ْمنننننننننم   ع  أُ  ن نننننننننيْ ع يْ  ةُ ح 
ننننننننننننننقُ ال  خْ ا أ  ذ  ب نننننننننننننن ح  ال  أ    (5)نايُده نننننننننننننند  ج  ا و  ه 
 

هذه القصيدة فيما روى محمُد بُن إسحاق وعبد الملك  بن  وكان من خبر قول كعب     
، وأبو البركات عبُد الرحمن بن (7)وأبو بكر محم د بن القاسم بن بشار ابن األنباري  (6)هشام

                                                           

 : "ورواها أبو تمام في )مختار أشعار القبائل(  لقعنب بن أم صاحب، وهللا أعلم".1/39، قال البغدادي 229( ديوانه 1)

لمحمد  497، ونسبها صاحب زهر اآلداب 4/476، واإلصابة 4/170( ليست في ديوانه، وهي لكعب في الروض األنف 2)

 (.1/40لك البغدادي ذبن حازم الباهلي )نبّه على 

 .143-142الشعر والشعراء  ينظر:( ولقبه المضّرب. 3)

، وقال اإلمام النووي في تهذيب 143الشعراء ، وابن قتيبة في الشعر و4/170( كذا قال السهيلي في الروض األنف 4)

 (.1/43، إن العّوام هو ابن كعب أيضا. )نبّه على ذلك البغدادي 2/67األسماء واللغات 

 الآللئ، وسمط 301، والبيتان مع ثالث في معجم الشعراء 199-1/197( من قصيدة له أوردها الخالديان في حماستهما 5)

 .1/44البغدادي ينظر ، و4/170، وهما في الروض األنف 374

 .1012-1011( السيرة النبوية: 6)

ألن شرط حذفها أن يقع االبن بين علمين  ،: "هو بتنوين "بشار" وإثبات األلف1/52 ( كذا في األصل، قال البغدادي7)

ابن بشار بن الحسين األنباري، فيكون األنباري صفة  - وهللا أعلم - :، وكأّن األصلإليهأضيف  نباري بالجر ألن ابنواأل

 .لم أول ناسخ"لمحمد... فسقط الحسين من ق
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، دخل حديُث بعضهم في حديث بعض، أن  كعبا وبجير ابني (1)األنباري  سعيدمحمد بن أبي 
، فقال بجير لكعب: "اثبت في الغنم حتى آتي هذا الرجل، (3)(2)زهير خرجا إلى أبرق العز اف

 تى رسول هللا ، فأسمع كالمه وأعرف ما عنده" فأقام كعب ومضى بجير فأيعني النبي 
فسمع كالمه فآمن به. وذلك أن زهيرا، فيما زعموا، كان يجالس أهل الكتاب وسمع منهم (4)

د  يده ليتناوله أن ه قد آن مبعثه  . ورأى زهير في منامه أن ه قد ُمد  بسبب من السماء وأنه م 
له بالنبي الذي ُيبعث في آخر الز مان، وأن ه ال يدركه. وأخبر بنيه بذلك وأوصاهم إن  ففاته. فأو 
 أن يسلموا. أدركوا النبي 

 ]من الطويل[           واتصل خبر إسالم بجير بأخيه كعب فأغضبه ذلك، فقال:         

نننننننننننننل  بْ  أ  ال  أ   نننننننننننننا ع  غ  نننننننننننننر ا ر  ْيننننننننننننني ُبج  ن    ال ة  س 
ننننننن ننننننناك  ب  ق  س  نننننننه  و  أْ وُن ك  مُ أْ ا الم  نننننننا ر   ي نننننننة  س 
 هُ ب ْعت نننننننننات  ى و  اب  الُهننننننننند  ب  ْسنننننننننت  أ  ْقنننننننننار  ف  ف  
نننننذْ ل نننننع   نننننا و  ف  أُ ُتْلننننن مْ ٍب ل نننننه  ى م   ب نننننا أ  ال  م 
نننننفْ ت   مْ ل ننننن ت  ْننننننأ   نْ إ  ف ننننن نننننفٍ ُت ب  ْسنننننل  ف   لْ ع   آس 
 

ننننلْ ف    ننننف   ك  ل نننن ه  يْ ا ُقْلننننيم  ننننت  و  ننننال   لْ ه نننن ك  ح   ك 
ننننننننننننن ك  ل نننننننننننننه  نْ أ  ف   ننننننننننننننْ وُن م  مُ أْ الم  نننننننننننننا و  ه  ل ك   اع 
ننننننى أ  ل ننننننع   ْيننننننيْ ي   ش  ل   ر ك  ْيننننننب  غ  ٍء و  نننننناد   ك 
نننننننا ل  ه  أ  ْينننننننل  ع   ْف ر  ْعنننننننت   مْ ل نننننننو   ه  ْينننننننل  ع   نننننننخ   اك 
نننننننننا ع  ٍل إ  ائ ننننننننن ق  ال  و   نننننننننت  ل  رْ ث نننننننننم  نننننننننا ل  ع   (5)اك 
 

عليه الصالة  ، فلم ا سمعوأرسل بها إلى بجير، فلما وقف عليها أخبر بها رسول هللا     
وذلك أن هم كانوا يسمون رسول  ،»هللاو   ونٌ مُ أْ م  «قوله: "سقاك بها المأمون..." قال:  والسالم

البيت"  : "على خلق لم تلف أم ا...، ويروى ، ولما سمع قوله: "على مذهب"(6)المأمون  هللا 
 .»هم   أُ ال  و   اهُ ب  أ   ه  يْ ل  ع   ف  لْ يُ  مْ ، ل  لْ ج  أ  «قال: 

                                                           

 .4( شرحه على بانت سعاد 1)

 .1/68معجم البلدان  :د إلى المدينة المنورة من البصرةالقاصسد بن خزيمة بن مدركة في طريق ماء لبني أ (2)

وفي  "حديث بعض، أّن كعبا وبجير ابني زهير خرجا إلى أبرق العّزافدخل حديُث بعضهم في  قوله: " )د(سقط من ( 3)

 .: "أبرق العراق")هـ(

 ".فأسمع كالمه وأعرف ما عنده" فأقام كعب ومضى بجير فأتى رسول هللا  قوله: " )د(سقط من ( 4)

الخامس في السيرة النبوية ، وهي مع 95-94، وعبد اللطيف 10، والتبريزي 4-3( األبيات األربعة األولى في ديوانه 5)

 ، واختلفت هذه المصادر في رواية بعض ألفاظها.4/158نف ، والروض األ1011

 .بدل "المأمون" "باألمين(: "ج( في )6)
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عند انصرافه  . وذلك»هلْ تُ قْ ي  لْ ف   رٍ يْ ه  زُ  ن  بْ  ب  عْ ك   مْ كُ نْ م   ي  ق  ل   نْ م  «قال:  ثم إن  رسول هللا     
 ]من الطويل[     عن الطائف. فكتب إليه أخوه بجير بهذه األبيات: عليه الصالة والسالم

ننننْن ُمبل ننننٌغ ك   ننننب ننننعْ م   يي الت ننننف نننن ك  ل نننن لْ ا ف ه 
 هُ د  ْحننننننت  و   الننننننال  ال  ى و   الُعننننننز  ى هللا  ال  ل ننننننإ  
 تٍ ل نننننننفْ مُ ب   س  يْ ل نننننننو و  ُجننننننننْ  ي  ال   م  و  ى ي ننننننند  ل ننننننن
ننننننننو  ال  ْهننننننننو   رٍ ْيننننننننه  زُ يُن د  ف نننننننن  يُنننننننننهُ ء  د  يْ  ش 
 

ننننننننننيْ ل  وُم ع  ُلننننننننننت    مُ ْحنننننننننني  أ  ْهننننننننننال  و  اط  ا ب ننننننننننه   ز 
ننننننننننننذ  و إ  ُجنننننننننننننْ ت  ف   ننننننننننننالن   ان  ا ك   نمُ ل ننننننننننننسْ ت  اُة و  ج 

نننن  الن ننن نننال  إ   اس  م   (1)مُ ل  ْسنننب  مُ ْلنننُر الق  اه   ط 
ينننننننُن أ   ننننننني  مُ ل نننننننى ع  م  ي ُسنننننننلْ ب نننننننود   (2)مُ نر  ح 

 

نه قتل رجاال بمكة مم ن كان  وكتب بعد هذه األبيات: "إن رسول هللا      قد أهدر دمك، وا 
ن من بقي من شعراء قريش كابن الز  بعر ى وُهب يرة  بن  أبي وهب قد هربوا في  يهجوه ويؤذيه، وا 
كل وجه، وما أحسبك ناجيا، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إليه، فإنه يقبل من أتاه تائبا 

 وال يطالبه بما تقدم اإلسالم".

ين ة  لتجير ه من النبي فلما بل     ، فأبت ذلك عليه، فحينئذ ضاقت غ كعبا  الكتاب؛ أتى ُمز 
عليه األرض؛ وأشفق على نفسه، وأرجف به م ْن كان م ن عدو  ه فقالوا: "هو مقتول"، فقال هذه 

رجاف الوشاة به من عدو  ه، ثم خرج حتى  ،ها رسول هللا فيالقصيدة يمدح  ويذكر خوفه وا 
فنزل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة، فأتى به إلى المسجد ثم  قدم المدينة،

 استأم نه".فقم إليه ف فقال: "هذا رسول هللا  أشار إلى رسول هللا 

 وكان مجلس رسول هللا  ،الناس له بالصفة التي وصفه وعرف كعٌب رسول هللا     
ْلق ة، فيقبل على هؤالء  من أصحابه مثل موضع المائدة من القوم يتحلقون حوله ْلق ة   ثم ح  ح 

ُثهم ثم يقبل على هؤالء فيحد    ثم  ،فوضع يده في يده ،ثهم. فقام إليه حتى جلس بين يديهفيحد  
تائبا مسلما، فهل  على نفسه قال: "يا رسول هللا، إن  كعب  بن  زهير قد جاء ليستأمن منك

"أنا يا رسول هللا، كعب بن زهير" فقال:  أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟" قال: "نعم"، قال:
 فاستنشده الشعر، فأنشده أبو بكر: "الذي يقول ما يقول؟". ثم أقبل على أبي بكر 

                                                           

 .)أ(هذا البيت غير موجود في النسخة األصل ( 1)

 .4/170، والروض األنف 4، وديوان كعب 1012( األبيات في السيرة النبوية 2)
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نننننننن نننننننناك  ب  ق  س  ننننننننه  و  أْ وُن ك  مُ أْ ا الم  ننننننننا ر   ي ننننننننة  س 
 

 .................................... 
 

 إنما قلت:فقال كعب: "لم أقل كهذا، 

نننننننننن ننننننننننب   رٍ ْكننننننننننو ب  ُبنننننننننناك  أ  ق  س  و   سٍ أْ ك   ي ننننننننننةٍ ر 
 

ننننننننننننننننننننننننننننن ك  ل نننننننننننننننننننننننننننننه  نْ أ  و     ".........ونُ مُ أْ الم 
 

 : "مأمون وهللا".فقال رسول هللا 

ووثب عليه رجل من األنصار فقال: "يا رسول هللا، دعني وعدو  هللا أضرب عنقه". فقال:     
عْ « ، ف  نْ ُه ع  د  األنصار لما . فغضب كعب على هذا الحي من »اع  از  ا ن  ب  ائ  ت   اء  ج   دْ ق   هُ ن  إ  ك 

 صنع به صاحبهم.

 سحاق: "فلذلك يقول:قال ابن إ

................................. 
 

ننننننننننننننننننننذ  إ    نننننننننننننننننننن د  ر  ا ع     (1)ينننننننننننننننننننننلُ اب  ن  الت   ودُ السُّ
 

 ض بهم"عر   يُ 

 وفي رواية أبي بكر بن األنباري: أنه لما وصل إلى قوله:

نننننننننل   ول  ُسنننننننننالر   ن  إ   نننننننننت  ٌف ُيسْ يْ س   ه  اُء ب نننننننننض 
 

ن نننننننننننن  نننننننننننننٌد ُمه   ُلولُ ْسنننننننننننننهللا  م   وف  يُ ُسنننننننننننن نْ م 
 

بذل له فيها عشرة آالف، فقال: "ما  بردة كانت عليه، وأن معاوية  رمى عليه النبي 
إلى ورثته بعشرين  أحدا"، فلما مات كعب بعث معاوية   كنت ألوثر بث وب  رسول هللا

 ألفا فأخذها منهم.

 .(2)قال: وهي البردة التي عند السالطين إلى اليوم

                                                           

 بالعين المعجمة. ...د  ر  ا غ  ذ  إ  في )أ( ( 1)

أن كعبا هو الذي باعها  1/15، والعمدة البن رشيق 142، وفي الشعر والشعراء 103م في الطبقات ( وكذا قال ابن سال2)

 لمعاوية.
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 ت  رْ ك   ذ  ال  وْ ل  «قال له بعد ذلك:  قال عبد هللا الملك بن هشام: ويقال إن رسول هللا     
 ]من الكامل[     ، فقال:                      (1)»لهْ أ   ك  ل  ذ  ل   ار  ص  نْ األ   ن  إ  ف   ،رٍ يْ خ  ب   ار  ص  نْ األ  

نننننننن نننننننن نْ م  نننننننن ر هُ س  مُ ك    ي ننننننننز لْ ال  ف نننننننن اة  ي ننننننننالح   ر 
نننننننننوا الم  ر ثُننننننننو   ننننننننن م  ار  ك  ننننننننناب  ك  ننننننننناب   نْ ر ا ع   رٍ ك 

ننننننننننننننن م ين  ر  ْكنننننننننننننننالمُ   (2)ُرعٍ ذْ أ  ب ننننننننننننننن ي  ر  ه  مْ الس 
نننننننننننننننننننننُمحْ  ُينٍ عْ أ  ب نننننننننننننننننننن ين  ر  اظ  الن ننننننننننننننننننننو    ةٍ نر  م 
نننننننننننننننننننننهُ فُ ين  نُ ع  ائ  الب نننننننننننننننننننننو    مْ ي  ه  ب نننننننننننننننننننننن  ل   مْ وس 
ننننننننننننننط  ت  ي   ا ل   هُ ن ننننننننننننننوْ ر  ي   ون  رُ ه   ُهننننننننننننننمْ ُنُسننننننننننننننك 
ل ْلنننننننننننننننننننذ  ا   و   نننننننننننننننننننيْ ل  إ   وك  ُعنننننننننننننننننننن  مْ ي  ت  ل  ا ح   نمُ ه 

نننننننننننلْ ع   امُ و  ْقنننننننننننُم األ  ل نننننننننننعْ ت   وْ ل ننننننننننن  هُ ل نننننننننننكُ  ي  م 
 

قْ ف نننننن  نننننننْ  ن ننننننبٍ ي م  نننننن م  نننننننْ ي األ  ح  ال  ص   ار  ص 
ي نننننننننننننإ    نار  ي نننننننننننننخْ وا األ  ُننننننننننننننب   ُهنننننننننننننمُ  ار  ن  الخ 

ننننننننننن س  نننننننننننق   ر  ْيننننننننننني   غ  د  ْننننننننننننف  اله  ال  و  ك   ار  ص 
نننننننننننن مْ ك  ننننننننننننبْ ة  اإل  يل ننننننننننننل  ك   ر  ْيننننننننننننر  غ  الج   ار  ص 

ننننننننننننننننلْ ل   نننننننننننننننناُنٍق و  وْ ت  ي ننننننننننننننننوْ م  ننننننننننننننننر  م  ت ع   ار  ك 
ننننننننننننْ م  د  ب ننننننننننن ل ُقننننننننننن اء  م  نننننننننننع  ننننننننننن ن  وا م   ار  الُكف 
اق ننننننننننن د  ْننننننننننننت  ع  حْ ب  ْصنننننننننننأ   نننننننننننغْ ل  األ  م ع   نار  ف 

نننننننننننننل   مْ يه  ف ننننننننننننن ق ن  ص  ننننننننننننن ين  ي النننننننننننننذ  د   ي ار  ُأم 
 

ر  اختصرُتها  .(4)(3)في أبياٍت ُأخ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1022( السيرة النبوية 1)

 في )أ( ب أ دُْرعٍ... بالدال غير المعجمة.( 2)

ثالثة وثالثون بيتا، واختُلف في رواية ؛ 25بيتا منها، وعدة القصيدة في الديوان  ( أورد ابن هشام في السيرة ثالثة عشر3)

 بعض ألفاظها، وما رواه المصنف من أبياتها وافق فيه رواية السيرة.

ر  اختصرتُها قوله: " )د(سقط من ( 4)  ".في أبياٍت أُخ 
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 شرح الشعر الواقع في هذا الخبر:
 ،: "أال أبل غ ا"، يحتمل أن يكون بالنون لفظا  على أنها نون التوكيد الخفيفةقول كعب     

ل ]. ويحتمل أنه باأللف لفظا  وخط ا (1)وباأللف خط ا ألجل الوقف د وُوص  إم ا على أنه مؤك 
اطب الواحُد بما ُيخاطب  (3) [، أو(2)بني ة الوقف ألنه خطاب لالثنين أو للواحد، فكثيرا ما يخ 
 .(4)به االثنان

ز زيادتها     " يحتمل كون الفاء زائدة عند من جو  ، فتكون الجملة بعدها (5)وقوله: "ف ه ل ل ك 
رة ال موضع لها رة للرسالة فال موضع لها على قول الجمهور؛ إن المفس   . أو موضعها (6)مفس  

ر رة بحسب المفس  ل وبين إن الجملة المفس   . ويحتمل كونها عاطفة على (7)نصب على قول الش 
 (8)ول ويبقى المقولوكثيرا ما ُيحذف الق عطوف محذوف، أي: فقوال له هل لك،"أبلغا" والم

ر ج" ذُف الق ول  من حديث  الب حر، ُقل وال ح  : هل لك رأي أو . واألصل(9)حتى قال الفارسي: "ح 
أمر ما. والمرفوع المحذوف مبتدأ عتقاد، أو قلته عن أي: هل قلت ذلك عن قصد وا  ،إرادة

                                                           

( هذا التوجيه مبني على أن نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا في الوقف، ومن أصولهم في الخط مراعاته. 1)

وشرح الملوكي  90-9/88، وشرح المفصل البن يعيش 409-408، والممتع 2/202، واألصول 3/521الكتاب  ينظر:

 .801، واالرتشاف 3/318، 2/80، وشرح الشافية للرضي 235

، 9/89بن يعيش المفصل ال، وشرح 11-1/10، والمنصف 1/305ص في إجراء الوصل مجرى الوقف: الخصائينظر ( 2)

 .2/320وشرح الشافية للرضي 

 ، ولعله سهو من الناسخ. وهو في )ج(.)دو)  ما بين معقوفتين ساقط من )أ(( 3)

ن م  ﴾ ]ق  في توجيه قوله تعالى:ذهب الفراء  إليه( 4) ه  ، واألوجه 79-3/78معاني القرآن للفراء  ينظر:[. 50/24﴿ أ ْلق ي ا في  ج 

ه القيس: قفا نبك... )نب ئوقول امرالتي ذكرها ابن هشام ههنا يوردها المعربون وشّراح المعلقات في توجيه آية )ق( السابقة 

، والكشاف 4/277، وإعراب القرآن للنحاس 99-98والتسع  17-15شرح القصائد السبع  ينظر:( 1/82على ذلك البغدادي 

 .10/27والدر  8/126، والبحر 4/7-8

العرب،  م( القول بزيادة الفاء مذهب طائفة من النحويين فيما تأولوه من بعض آي القرآن الكريم وأبيات الشعر وكال5)

، 125-124معاني القرآن لألخفش  ينظر:ابن مالك وغيرهم. وبرهان بن واوأولهم األخفش، وتبعه أبو علي وابن جني 

التسهيل  ، وشرح3/90، وأمالي ابن الشجري 243، وشرح اللمع البن برهان 261-1/260، وسّر الصناعة 3/109والحجة 

رح ، وش8/95، 1/100ح المفصل البن يعيش ر، وش655-652، وشرح العمدة 1256افية ش، وشرح الكافية ال3/256

 .456-1/455، والخزانة 220-219، والمغني 72-71، والجنى 1987، واالرتشاف 394-393، 4/388الكافية للرضي 

 .521، والمغني 2/375، وشرح التسهيل 1/289أمالي ابن الشجري ينظر ( 6)

  2/49ساعد ، وابن عقيل في الم526، وابن هشام في المغني 1617( نقله عن الشلوبين أبو حيّان في االرتشاف 7)

  من مصنفاته المطبوعة )التوطئة(. هـ( من شّراح الكتاب، 645والشلويين هو أبو علي عمر بن محمد األزدي األندلسي )ت 

 .2/224، وبغية الوعاة 221، والبلغة 3/451، ووفيات األعيان 2/332: إنباه الرواة ترجمته في نظرت

، وأمالي ابن الشجري 229-228، 1/81، وللفراء 211القرآن لألخفش : معاني ول وبقاء المقولفي حذف القينظر  (8)

 .827، والمغني 379-1/378، والمساعد 1/182، والبن عصفور 537، وشرح الجمل البن خروف 2/10

 .إليهنقله المصنف في المغني أيضا )الموضع السابق(، ولم أقف عليه فيما رجعت  (9)
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]إبراهيم  (1)﴾ڭ  ڭ  ۇ    ﴿خبره في الظرف؛ ال فاعل بالظرف العتماده كما في نحو: 
 ﴾ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ ﴿[ ألن الفاعل ال يحذف، ويأتي هذا البحث في قوله تعالى: 14/10

[ أي: هل لك ميل أو انقياد. وتعل ق الجار وهو "في" و"إلى" في البيت 79/18]النازعات 
 واآلية بذلك المحذوف.

"، "ويح" كلمة تقال لمن وقع في ه ل ك ة ال يستحق       ك  ْيح  ُم عليه وُيرث ى له، وقوله: "و  ها فُيت رح 
.و"ويل" كلمة تقال لمن (2)»ةي  ُة الب اغ  ئ  الف   هُ لُ تُ قْ ح  ع م اٍر، ت  يْ و  «السالم: الصالة و كقوله عليه 

[ وعن علي 46/17]األحقاف ﴾ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿، كقوله تعالى: (3)يستحقُّ الهلكة
"يُل باُب عذاٍب " الثانية توكيد وتكميل وتحصيل  ،(4): "الويُح باُب ر حمٍة والو  و"ه ل ل ك 

ا" ي حتم ل ضميُرُه المجروُر خمسة  أوجه: .(5)للقافية ق اك  به   وقوله: "س 

"، كما عاد الضمير من أحدها: أن يعود ع      ﴾ ائ   ائ ﴿لى المقالة المفهومة من "ُقلت 
 (7)﴾ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ﴿من قوله تعالى: (6)[ المؤنُث إلى المسألة  المفهومة  5/102]المائدة 
" في قول الشاعر:                   5/101]المائدة    ]من الكامل[          [ ومن "ُسئ لت 

                                                           

، 2/88الكتاب  ينظر:ذهب جمهور البصريين، ولم يشترطه األخفش وال الكوفيون. اشتراط االعتماد لعمل الظرف هو م (1)

، والتبيان 55-51، واإلنصاف 1/256، وأمالي ابن الشجري 309-308، وشرح اللمع للباقولي 266-254وكتاب الشعر 

، وشرح 333-331، وشرح الكافية الشافية 275-1/272، وشرح التسهيل 160-1/159، وشرح الجمل البن عصفور 764

 .193-1/188لمسالك ا، وأوضح 579غني م، وال1083-1082، واالرتشاف 1/225الكافية للرضي 

 . 1/167(، ج 436البخاري، كتاب المساجد، باب التعاون في بناء المسجد، حديث ) (2)

، 417يح/ لصحاح و، وا1/160وإعرابه للزجاج ، ومعاني القرآن 331-1/330الكتاب  :"ويل"ينظر في معنى "ويح" و( 3)

 .منهم الفراء واليزيدي وابن دريد وبعض أهل اللغة على أن "ويح" و"ويل" بمعنى،

-1/94، والبغدادي 740-737، وويل/639-638، واللسان ويح/1/310، وشرح الكافية للرضي 3/174جمهرة اللغة ينظر 

95. 

 ، ولم أقف عليه.1/97أخرجه أبو نعيم في دالئل النبوة على ما نقل البغدادي  (4)

 :"للعاقبة".)د(في ( 5)

"، كما عاد الضمير من ﴿  سقط من )د( قوله: "( 6)  ".[ المؤنُث إلى المسألة  المفهومة  5/102﴾ ]المائدة  ائ   ائمن "قُلت 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴿ بتمامهما:الكريمتان اللتان استشهد بهما هما اآليتان ( 7)

، وما ذكره ﴾ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

)وقد نبه على ذلك  649-1/648المصنف في عود الضمير من "قد سألها" فيهما هو توجيه الزمخشري في الكشاف 

في عود الضمير على مصدر مستفاد من الفعل ينظر . و444-4/442، والدر 4/32البحر ينظر (. و99-1/98 البغدادي

، وشرح 1/35، وأمالي ابن الحاجب 157-1/156، وشرح التسهيل 304، وشرح الجمل البن خروف 2/391قبله: الكتاب 

 .2/403وشرح الكافية للرضي  ،2/7الجمل البن عصفور 
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ْيننننننننننن ت  ا ُسنننننننننننئ لْ ا  ذ  و   نننننننننننل ْم أ  اعْ ر  ف نننننننننننالخ   ان ه 
 

ننننن ُّ ب    نننننُحْسنننننن ى ُتخ  نننننن  النننننر حْ ه   (1)ن  م  ا م 
 

ي إليه ب     )عن( ال بنفسه، ولكنه مفعول نولو كان الضمير في اآلية عائدا على "أشياء" لُعد  
 .(2)مطلق ال مفعول به

ر "ما" مصدرية أن يعود على المقالة المفهومة مم ا الثاني: " على أن تقد   .(3)"ُقلت 

الثالث: أن يعود على نفس "ما" على أن تكون موصوال اسميا ُحذف عائده، أي: في التي 
 .(4)قلتها

لتي دل  عليها قرينة الحال، أعني كلمة الشهادة وعلى الرابع: أن يعود على الكلمة التي قالها ا
 هذه األوجه فتحتمل الباء وجهين:

، كما تقول: "لق يُت زيدا (6)، أي سقاكها، فيكون قوله "كأسا" إما حاال موطئة(5)أحدهما: الزيادة
ما بدال  من الضمير على الموضع ْن كما تقول]، (8)(7)رُجال  صالحا "، وا  ٍد : "ما رأيُت م  أ ح 

 (9)[منصفا ".

                                                           

. وفيه: "فاعلم أنه نعمى".... والشاهد بغير نسبة في 2/316 إليهدها القالي في أملكعب بن سعد الغنوي، أور من مقطع( 1)

 .1/99، والبغدادي 1/157شرح التسهيل 

 ".ولكنه مفعول به(: "ج( في )2)

ن: "الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن مرجع الضمير في األو1/100قال البغدادي  (3) ، ل دّل عليه الفعل بطريق التضمُّ

 ومجموع "ما" والفعل هنا بطريق المطابقة، وغايته هنا أن المصدر الصريح كالمؤول..." 

-3/114، 2/342، 1/19، والمقتضب 45-1/44في حذف العائد المتصل المنصوب من جملة الصلة: الكتاب ينظر ( 4)

، وشرح 158، 153-3/152، 40-2/39، وشرح المفصل البن يعيش 326-325، 8-1/5وأمالي ابن الشجري . 115

 . 829-828، والمغني 1019، واالرتشاف 2/42، وشرح الكافية للرضي 1/204التسهيل 

وسر  5/200، والحجة 459، وشرح القصائد السبع 521-520في زيادة الباء في المفعول به: أدب الكاتب ينظر ( 5)

، وشرح الكافية 154-3/153، وشرح التسهيل 2/147، وشرحه البن الحاجب 285، والمفصل 137-135الصناعة 

ن رض البغدادي على هذا الوجه بأ، وقد اعت3/28، وأوضح المسالك 148-147، والمغني 51، والجنى 4/282للرضي 

زيادة الباء في المفعول به على كثرتها غير مقيسة، مع أن الباء ههنا يمكن أن تحمل على السببية، أي: سقاك بسبب كلمة 

 . 1/101ينظر الشهادة. 

، والخصائص 4/10إعراب القرآن للنحاس  ينظر: .الحال الموطئة هي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة( 6)

، وأوضح المسالك 605، والمغني 1557، واالرتشاف 2/32، وشرح الكافية للرضي 2/324، وشرح التسهيل 1/165

2/299 . 

 .617-616، والمغني 8/238، والبحر 2/65 ، واألصول1/94في اإلتباع على الموضع: الكتاب ينظر  (7)

 : "الموضع الثاني".)هـ(في  (8)

 . )هـ(و  )د(ما بين معقوفتين ساقط من )أ( و  (9)
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، وبه (1)الثاني: أن تكون بمعنى "م ن" التبعيضي ة، وهو قول الكوفي ين واألصمعي والفارسي
 [.5/6]المائدة  (2)﴾  ڀ  ٺ ﴿في قوله تعالى:  قال الشافعيُّ 

 ويرجحه قوله: "فأنهلك المأمون منها"، وعلى هذا فن)كأسا ( مفعول به.

 "الكأس"، فيحتمل إعراُبه وجهين:الوجه الخامس: أن يعود على 

أحدهما: أن يكون بدال  من الضمير على الموضع، كما تقول: "مرْرُت به زيدا ". وعود 
 (4)عن ابن كيسان (3)، هكذا نقل ابن مالكى الظاهر المبدل منه جائز بإجماعالضمير عل

ؤوف  الر حيم". ليه  الر  ل   ع   ومن شواهده قولهم: "اللهم  ص 

" و"ن عم"  (5)والثاني: أن يكون تمييزا، وع ود الضمير على تمييزه متفق عليه في بابي "ُرب 
 [ وقول الشاعر:      ]من البسيط[18/50]الكهف  ﴾  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴿كقوله تعالى: 

نننننننُت و  ْينننننننأ  اٍه ر  ]و   نننننننْدع  أ  يك  ش  نننننننه [عْ ا ص   ُظم 
 

ب نننننننا أ  و    ننننننننْ ُرب نننننننُه ع ط  نننننننذْ ق   (6)ع ط ب نننننننهْ  نْ ُت م 
 

                                                           

عن األصمعي والفارسي، وبه قال ابن  807-806، وشرح الكافية الشافية 153-3/152نقله ابن مالك في شرح التسهيل ( 1)

، وقال 2/613، وابن الشجري في األمالي 283زهية ، وصاحب األ575مشكل القرآن تأويل ، و515قتيبة في أدب الكاتب 

، وأوضح المسالك 143-142، والمغني 544-543الجنى ينظر : "وهو مذهب كوفي" و1697أبو حيّان في االرتشاف 

3/37 . 

، وقال ابن جني 1/103ينظر . نقل البغدادي عن السيوطي تحقيقه مذهب الشافعي، وأن الباء عنده لإللصاق ال للتبعيض( 2)

: "... أما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه هللا عنه أن الباء للتبعيض فشيء ال يعرفه أصحابنا وال 123في سر الصناعة 

 . 4/209، والدر 3/436، والبحر 4/281، وشرح الكافية للرضي 422التبيان  ينظر:ورد به ثبت". و

ابن عصفور وأبو حيان أنه جائز عند األخفش ممتنع عند سيبويه  :جماعة منهم. وعن 163-1/162شرح التسهيل ( 3)

ل البن ، وشرح الجم2/75ر. ينظر: الكتاب والظاهر من كالمه في الكتاب أنه يجيزه. وهو عند الكسائي من نعت الضمي

 . 137، وشرح شذور الذهب 639، 593، 158، والمغني 946، واالرتشاف 2/6عصفور 

أحمد بن إبراهيم بن كيسان، من مصنفاته: "المهذب في النحو" و"ما اختلف فيه البصريون والكوفيون"، محمد بن ( 4)

 . 1/19، والبغية 3/57، واإلنباه 153ترجمته في: طبقات الزبيدي  نظرهـ( ت320هـ( وقيل )299فاته فقيل )اختلف في سنة و

، 135-134، والمفصل (333-2/332واإلغفال  ،1/114، واألصول 2/144، والمقتضب (177-176/)2الكتاب ( 5)

، وشرح الجمل البن 116-3/115، 1/92، وأمالي ابن الشجري 2/150، والبن الحاجب 3/118وشرحه البن يعيش 

، واالرتشاف 1105-794، وشرح الكافية الشافية 163-1/162، وشرح التسهيل 2/65، والبن عصفور 304خروف 

 . 638-635، والمغني 945

، وشرح الكافية 2/169، 1/162( وشرح التسهيل 15/184، وهو في تهذيب اللغة )رّب إليهينسب فيما رجعت لم ( 6)

العطب،  نوفيه: أنقذت م 409، واللسان ربب/1/113، والمساعد 1747، واالرتشاف 271، وشرح العمدة 794الشافية 

 ولصدر البيت غير ما رواية. 
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ه الزمخشري بذلك؛ بل قال به في قوله تعالى:      . (1)﴾ېئ  ىئ  ىئ ﴿ولم يخص 
 [.2/29]البقرة 

 و "المأمون". "األمين" ، كانت قريُش تسميهوقوله: "المأُموُن" المراد به النبي 

 ]من الكامل[                          فهو كما قيل:                                     

ننننننننننننل  م  و   ْت ل  يح  ننننننننننننه د  ننننننننننننٍة ش  ننننننننننننر اُته  ه   اا ض 
 

ْضنننننو    نننننالف  نننننه  ُل م  ْت ب نننننه  األ  ا ش   (2)اءُ د  ْعننننند 
 
صفته، ومثله قوله تعالى:  أنثْت ، فلهذا (3)و"الكأس": القدح إذا كان فيه الشراب، وهي مؤنثة

 [.46-37/45]الصافات  ﴾  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ﴿

لة" أي:  يلة" بمعنى "ُمفع  يةوقوله: "روي ة" هي "ف ع   .(4)ُمرو 

ل ل" الشرب الثاني. ل" بالتحريك: الشرب األول، و"الع   و"الن ه 

ب ْت وقد  " مثل "ويل" في المعنى، وقد مضى، وفي الُحكم وهو أنها إذا أضيفت ُنص  يب  و"و 
نت ُرف ع ت ن ُنو    .(5)وقد ُتنصب ،ُترف ع، وا 

 

 
                                                           

[ )نب ه على ذلك البغدادي 41/12]فصلت  ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿له تعالى: يضا في قو، وقال به أ1/270الكشاف ( 1)
 .638، والمغني 245-1/243، والدر 1/135، والبحر 3/447الكشاف ينظر  .(1/108
 لم أقف عليه، ووقع عجزه في بيت للسرّي الرفاء صدره: (2)

 ......................................ا         ه  ل  ضْ ف  ب   اةُ د  الع   د  ه  ش   لٍ ائ  م  ش  و  

 .9ديوانه ينظر 

، وتهذيب اللغة 162، واألضداد له 1/504، والمذكر والمؤنث البن األنباري 4/303معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 3)

 . 189، واللسان كأس/80-11/79، والمخصص 969(، والصحاح كأس/10/314)كأس 

 . 3/422فعل: شرح الكافية للرضي في مجيء فعيل بمعنى مُ ينظر ( 4)

هر ا، وابن األنباري في الز119-118ويل وما كان نحوهما هو قول األخفش في معاني القرآن  ،ما ذكره في حكم ويب( 5)

، ولم يجز سيبويه إال النصب مع اإلضافة وعليه جرى المبرد والزمخشري 3/414، والنحاس في إعراب القرآن 1/137

وأبو حيان، وحكى سيبويه الرفع والنصب مع اإلفراد، وفي كالمه ما يشعر أن هذا األخير قليل. والزجاجي والجوهري 

، وشرح المفصل البن يعيش 1846، والصحاح ويل 305مل ، والج3/220، والمقتضب 331-330، 1/118الكتاب  ينظر:

 .6/92، والخزانة 1362-1361، واالرتشاف 1/121
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أي شيء" وهو قوله وقوله: "على ُخُلق" متعلق بمحذوف دل  عليه متعلق قوله "على 
 .(1)"دل كا"

 أمهما كبشة بنت عمار من بني سحيم. ا"ل ْم ُتْلف  ُأم  "وقوله: 

، فإذا ُدعي عليه قيل: "ال له باإلقالة من عثرته وقوله: "لعا" هي كلمة تقال للعاثر دعاء
ا"  قال الشاعر:                                                         ]من البسيط[ (2)لع 

ننننى هللُا ق يْ  ه نننند  ال  ]ف نننن نننننْ  اس  نننن م   ا[ت ه  ل  ال  ض 
 

ننننننننن ل  ال  و    نننننننننب  ا ل  ع  ث نننننننننُروا ذْ ان  إ  ي ذ ْكنننننننننو  ن   (3)ع 
 

ْرم، بالراء المهملةوقول بجير   ، وأ صله: "فمن مبلغ".(4): "م ن ُمبلغ" فيه خ 

" بالمد  والتذكير  .(5)وقوله: "الن جاة" يقال: نجوت من كذا، "نجاة " بالقصر والتأنيث، و"نجاء 

 .توال الال   ى : إلى هللا وحده ال إلى الُعز  وفي البيت الثاني تقديم وتأخير، تقديره    

وهي مطلوبة في  (6)وقوله في البيت الثالث "طاهر القلب" صفة مشبهة مجارية للمضارع
المعنى لن)تنجو( فاعال، ولن)ليس( اسما، ولم يتنازعاها؛ بل المسألة من الحذف، ومثله: "ما 
قام وقعد إال زيٌد" ألنه لو كان من التنازع ألضمر في أحدهما ضمير المتنازع فيه فيفسد 

نما هو منفي عن غيره ومثبت له  .(7)المعنى القتضائه حينئذ نفي الفعل عنه، وا 

                                                           

لم يعلقه بذلك المذكور ألن قوله )على أي شيء( متعلق به، فلو تعلّق به )على خلق( أيضا : "إنما 1/115قال البغدادي ( 1)

في هذه ينظر و ،ي قولهم: ال يتعلق حرفا جر بعامل واحد من غير إبدال أحدهما من اآلخر وال عطف"هالختلت القاعدة، و

، وشرح الكافية 3/349، وشرح التسهيل 308، والتبيان 294، وكتاب الشعر 3/263، والحجة 4/351المقتضب  :المسألة

 . 754الشافية 

 .250، واللسان لعا/ 2483، والصحاح لعا/38-37نوادر أبي زيد  (2)

: "وبنو ذكوان رهط عمير بن الحباب السلمي، و)بني ذبيان( 1/117قال البغدادي  ."ان  ي  بْ ي ذُ ن  ب  ا ل  ع   ل  ال  : "و  )أ(في ( 3)

، وقصيدة تغلب حتى قتله ج على عبد الملك بن مروان، فقاتلتتحريف من النّساخ..." وعمير بن الحباب هذا كان قد خر

 وفيه أيضا: "ذكوان". ،(250األخطل التي منها هذا البيت قيلت في ذلك. الديوان )

، والعمدة البن رشيق 85قوافي التنوخي ينظر أوال كان أم ال.  ،الخرم حذف أول الوتد المجموع في أول البيت أينما وقع (4)

 .1/118، والبغدادي 627، ومفتاح العلوم 1/25

 .306، 304، واللسان نجا/7/106، والمخصص 205الصحاح نجا/ (5)

 7234 رتشافواال، 3/89ح التسهيل ر، وش29-4/23الكتاب في مجيء الصفة المشبهة مجارية للمضارع: ينظر  (6)

 .598والمغني 

، 2149-2148، واالرتشاف 1/202، وشرح الكافية للرضي 175-2/174: شرح التسهيل ينظر في هذه المسألة (7)

 . 122-1/120، والبغدادي 460-1/459والمساعد 
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 .: "فدين زهير" مبتدأ ومضاف إليهفي البيت األخير ولهوق

 "ودين أبي ُسلمى" معطوف عليه. وقوله:

ُم" خبر  .وقوله: "علي  محر 

 وما بينهما اعتراض، وهو اعتراض حسن بديع.

د  الُمخبر  عنه وجهين: دُّ  وي حتمُل إفراُدُه الخبر  مع ت ع 

. ونظيُره (1)أبي ُسلمى، ثم حذف المضاف أحدهما: أن يكون األصل: فاتباع دين زهير ودين
أي: إن  استعمال هذين، أي: الذهب  (2)»يُأم ت   ى ُذُكور  ل  ع   امٌ ر  ح   ن  يْ ذ  ن  ه  إ  «الحديث: 
 .(3)والحرير

نما أعيد المضاف توكيدا.والثاني: إن دين زهير ودين أبي سلمى   واحد، وا 

 ]من الطويل[                                      كقوله:                                

 ننننننننننننكٍ ال  ة  م  ن ننننننننننابْ د  هللا  و  ْبننننننننننع   ة  ن ننننننننننا ابْ ي ننننننننننأ  
ننننننذ  إ   ننننننا ص  ننننننم  ت  الْ اد  ف  ت  الننننننز  عْ ن  ا م   هُ ي ل ننننننس 
ننننننننننننق   نننننننننننننر  ا ك  ي  ص   ين  ن  إ  ا ف نننننننننننننيب نننننننننننننر  ق   وْ ا أ  يم 
نننننننا   و   ْبننننننني ل  ن   نننننننع  نننننننيْ ُد الض   ال  ن ننننننناز   ام  ا د  ف  م 
 

رْ ن  و  يْ د  ي الُبننننرْ ة  ذ  ن نننننا ابْ ي ننننو    نننننر س  النننننو   د  الف 
نننننننننأ   ْحنننننننننُت آك ل ننننننننني ل ْسنننننننننن   إ  يال  ف نننننننننك   دين  ُه و 
نننأ   ننننذ م ات  األ  خ  نننننْ اد  ح  اُف م  يب ْعنننن ينننث  م   د 
ننننو   ننننال  م  ننننر ه ننننيْ ٌل غ  ال  ي خ  ْبننننيم  ا ش   (4)ند  ُة الع 
 

                                                           

، 667، 197، والكامل 355، 2/230والمقتضب ، 2/25، 213-212، 1/108في حذف المضاف: الكتاب ينظر ( 1)

، وشرح المفصل 68-2/67ن الشجري ، وأمالي اب447-2/362ائص ص، والخ153، والبصريات 14والمسائل المنثورة 

 . 3/167، وأوضح المسالك 812-811، والمغني 2/254، وشرح الكافية للرضي 25-3/23بن يعيش ال

، 158-4/157ج 3595اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، حديث رقم  أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب( 2)

 . 540-7/539، ج5159يث رقم دوالنسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، ح

ترض البغدادي على هذا التوجيه بصحة اإلخبار عن الواحد ع. وا969( كذا تأوله ابن مالك في شرح الكافية الشافية 3)

 .123-1/122ينظر صدر للمبالغة. بالم

 في )ب( البيتان التاليان تكملة لما ورد: (4)

 د  هْ ى ع  ل  ع   ـــــــــيل  ك  األ   اف  ر  طْ أ   ظُ ح  ال  يُ         لٍ اخ  ب   ة  ــــار  ي  ز   نْ م   ر  يْ خ   تُ وْ م  لْ ل  ف  

 د  هْ الج  و   ة  اص  ص  ي الخ  اد  ا ب  ش  الح   يصُ م  خ          هُ ارُ ج  ا و  اد  ز   ءُ رْ الم   يغُ س  يُ  ف  يْ ك  و  
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 .(1)الشاهد في البيت األول

مالي و كلهم كرام. وفي قوله: " أقاربهوأشار باشتراط الكرم في البعيد دون القريب إلى أن ذوي 
 [5/54]المائدة  ﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿خالل... البيت" احتراس، كقوله تعالى:

 ويروى:

يُن ُزه ْينننننننف ننننننن نننننننال   و  ْهنننننننو   رٍ د  ْينننننننيْ  ش   هُ رُ ء  غ 
 

 .................................. 
 

غيره، أي: غير الحق، : معناه: فدين زهير (2)قال أبو بكر بن األنباري: "قال أبو عكرمة    
ر م" خبر عن شيء واحد في اللفظ والتقدير: وهو  ،وهو ال شيء" اهن، وعلى هذا فقوله: "ُمح 

 ، وهللا أعلم.دين أبي سلمى، فال إشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

/أ، واعترض عليه البغدادي من 185في إعراب الحماسة  من إعادة المضاف توكيدا البن جني توجيه البيت على أنه (1)

 .123-1/122ينظر أوجه. 

عامر بن عمران الضبي، نحوي لغوي أخباري، روى عن ابن األعرابي، وروي عنه ابن األنباري وصعوداء، صنف ( 2)

 .2/24البغية  :في تنظر ترجمتهكتاب الخيل، 
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الفصل الثاني: في بيان َبحِر هذه القصيدة وَعروضها وَضربها وقافيتها، وما     
 :اشتملت عليه من المعاني إجماال فنقول

م على ُخماسي  ة،      هي من بحر البسيط، وهو ثمانية أجزاء كالطويل، إال أن ُسب اعي ة ُمقد 
ُلْن" أربع مر ات، والطويل "ف   ُلْن ف اع  يُلْن" أربع مر ات.فإنه: "ُمْست ْفع   ُعوُلْن م ف اع 

ُلْن" بتحريك العين كما كانت قبل (1)وعروضها مخبونة ، أي: محذوفة األلف، فتصير "ف ع 
 ]من البسيط[    حذف األلف، وهي العروض األولى من أعاريض البسيط الثالث، وبيتها:  

ي ٍة        ل ْم  اه  ْنُكْم ب د  ي ْن م  ار  ال  ُأْرم  ل كُ ي ا ح  ا ُسوق ٌة ق ْبل ي و ال  م   (2)ي لق ه 

رٍف متحرك، فيبقى  رٌف متحر ك أو زنُة ح  وضربها مقطوع، أي: محذوف من وتده المجموع ح 
ل"، فينقل إلى "ف ْعُلن"  العين، وهذا الضرب الثاني من أضرب البسيط  بتسكينعلى "ف اع 

 ]من البسيط[   ، وبيته:(3)لضربالستة، ومن ضربي العروض المخبونة، والر  ْدف الزم لهذا ا

اُء م ْعُروق ُة الل ْحي ْين  ُسْرُحوبُ  ْرد  ُلن ي      ج  ْعو اء  ت ْحم  ُد الغ ار ة  الش  ق د أ ْشه 
(4) 

ع  البيت  األول ليقاس عليه نظائره:  وْلُنق ط  
ُلْن. ا: ُمْست ْفع   ب ان ْت ُسع 

ُلْن، دخله الخبن، بحذف ألف  ُلْن"، وهو زحاف جائز في حشو هذا البحر.ُد ف ق ْل: ف ع   "ف اع 
ُلْن.  ب لي وم م ْت: ُمْست ْفع 

 ُبْوُلُو: ف ْعُلْن، محذوف.
ُلْن.  ُمت ي ُمْن: ُمت ْفع 
ُلْن.  إ ثر ه ا: ف اع 

ُلنْ  م ك: ُمْست ْفع   ل ْم ُيْفد 

                                                           

 .1/135، والبغدادي 1/124العمدة في محاسن الشعر ينظر الخبن هو حذف الثاني الساكن من السبب.  (1)

 .1/136، والبغدادي 136من قصيدة لزهير بن أبي سلمى. ديوانه ( 2)

المقطوع في البسيط: قوافي األخفش  في لزوم الردف مع الضربينظر ة ما كان قبل رويها حرف مدّ، والقافية المردف( 3)

 .637، ومفتاح العلوم 1/131، والعمدة البن رشيق 153خي و، والتن111

 .1/139، والبغدادي 225ديوانه  ،من قصيدة المرئ القيس( 4)
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 ُبوُلو: ف ْعُلْن، محذوف مردوف.

: الحذف في الضرب واقع على ما ذكرت، فما بال العروض جاءت محذوفة      فإن قلت 
نما ذكرت  أنها مخبونة.  أيضا؟ وا 

رب       قلت: تصريع البيت أوجب ذلك. والتصريع أن ُتجع ل الع روُض المخالفُة للض 
رب في الوزن واإلعالل مع ت حليتها بحرف الروي    .(1)كالض 

 ، شاهده:(2)ن المتواتر، وهو الذي يقع بين ساكنيه حرف واحد متحركوقافية هذه القصيدة م

 ]من الطويل[                                                                            

] ْجد  ل ى و  ا ع  ْجد  ن ي م ْسر اك  و  ْن ن ْجد        ]ل ق ْد ز اد  ب ا ن ْجٍد م ت ى ه ْجت  م   (3) أ ال  ي ا ص 

وأول شيء اشتملت عليه هذه القصيدة النسيب، وهو عند المحققين من أهل األدب جنس     
 يجمع أربعة أنواع:

ا: ذكر ما في المحبوبة من الصفات الحسي ة والمعنوية، كحمرة الخد  ورشاقة القد، أحده
 وكالجاللة والخفر.

 الحزن والشغف.والثاني: ذكر ما في المحب من الصفات أيضا، كالنحول والذبول، وك

خالف. صٍل وشكوى واعتذار ووفاء وا   والثالث: ذكر ما يتعلق بهما من ه جٍر و 

 والرابع: ذكر ما يتعلق بغيرهما بسببهما، كالوشاة والرقباء.

 .(4)ويسم ى النوع األول تشبيبا  أيضا

                                                           

 .1/156، والعمدة 76قوافي التنوخي  ينظر:( 1)

 . 1/155، والعمدة البن رشيق 70، والتنوخي 12في القافية المتواترة: قوافي األخفش ينظر ( 2)

 يد  جْ ى و  ل  ا ع  د  جْ و   اك  ر  كْ ي ذ  ن  اد  ز   دْ ق  في )ب(: ف  . 1/153، والبغدادي 85مطلع قصيدة البن الدمينه، ديوانه ( 3)

، وكذا في شرحه على 166-1/165ذهب عبد اللطيف البغدادي في شرح نقد الشعر لقدامة على ما نقل البغدادي  إليه( 4)

 إن النسيب والتشبيب والغزل كلّها بمعنى.  2/137، وقال ابن رشيق في العمدة 91-89بانت سعاد 
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ن ها      ف  محاس  ص  ر محبوبت ه وما أصاب قلب ه عند ظ ْعن ها، ثم و  وبياُن الن سيب فيها أن ه ذ ك 
ها بالظبي، ثم ذكر ثغرها وريقت ها، وشب هها بخمٍر ممزوجة بالماء،  ثم إنُه استطرد م ن وشب ه 

 ، ذ  منه ذلك الماء، ثم إن ه هذا إلى و صف  ذلك الماء  ُثم  م ن هذا إلى وصف األبط ح الذي ُأخ 
ن  في الود ، وضرب لها عرقوبا  خالف الو عد  والت لوُّ فاتها، فوصفها بالصد   وا  كر  ص  ع إلى ذ  ر ج 
ا مثال، ثم  الم  نفسه على التعلُّق بمواعيدها، ثم أشار إلى ُبعد ما بين ه وبينها، وأنه ال يبل  غه إليه

إال  ناقٌة من صفتها كيت وكيت، وأطال في وصف تلك الناقة  على عادة العرب  في ذلك، ثم 
ر الوشاة، وأن هم يسعون بجانبي ناقته ويحذ رونه القتل، وأن إنه  استطرد من ذلك إلى أن ذ ك 

ته وأنه أظهر لهم الجل د واستسلم للقدر، وذكر لهم أن   أصدقاءه رفضوه وقطعوا حبل مود 
مصير كل ابن أنثى، ثم خرج إلى المقصود األعظم، وهو مدح سيدنا رسول هللا  الموت
،(1)  ة  خوفه من لى االعتذار إليه وطلب العفو منه والتبرء مم ا قيل  ع نه، وذكر شد  وا 

طوت ه وما حصل له من مهابته، ثم إلى مدح أصحابه المهاجرين   أجمعين. س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ...".وإلى االعتذار ، سيد األولين واآلخرين، ورسول رب العالمين، وهو مدح سيدنا رسول هللا في )ب(: " ( 1)
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 ]المقدمة الغزلية[

 وهذا حيُن نبتدُئ القول  في شرح  أبيات  القصيدة ، وباهلل تعالى ُحسُن التوفيق:

 ]من البسيط[                                                               :     قال 

ْكُبولُ   -1 ْتُبوُل     ُمت ي ٌم إ ْثر ه ا ل ْم ُيْفد  م  ْلب ي الي ْوم  م  اُد ف ق   (*)ب ان ْت ُسع 
، وله مصدران: : فارق   قوُله: "بانت"، معنى بان 

 البيُن: وسيأتي في البيت الثاني.

ُلولة"يُنون ة: ووزُنه عند البصريين "ف يْ والب       ، وأصله: "ب ْييُنونة" بياءين، األولى زائدة؛ (1)ع 
ل  م ت األولى في الثانية فصار "ب ي ُنونة"، ثم ُخف  ف  فحذف الثانية كما ُفع  والثانية ع ين، ثم ُأدغ 

ي  د" ي  ت" فصار "بيُنون ة"و" في "س   .(2)التخفيُف لطوله، على وزن "فيلولة"، والُتزم فيه م 

، ثم ُفتحت (3)ومذهُب الكوفيين أن ه "ُفعلولة" بالضم  ، كعصفورة، ثم ُكسرت فاؤه لتسلم  الياءُ     
لوا ذلك في "ديمومة" ونحو ه حمال  لذوات  لث قل كسرٍة وضمٍة ليس بينهما حاجٌز حصيٌن، ثم  ف ع 

، ألن  ذوات  الواو في هذا   .(4)البناء  أقلُّ الواو على ذوات  الياء 

والتاُء حرُف تأنيث، ال اسٌم للمؤنث كالياء في "قومي"، بدليل أن ها ُتجامُع الضمير  بخالف      
، تقوُل في "قامت": "قامتا"، إذا أر دت  االثنتين، وال تقوُل في "قومي": "قوميا"  .(5)الياء 

                                                           

 .1/169، والبغدادي 117، والسيوطي 100، وعبد اللطيف 90، واألنباري 11، والتبريزي 6الديوان:  (*)

 ة".ْيعُول  في )ب(: "ف  ( 1)

وإعراب  ،3/262واألصول ، 1/125، والمقتضب 282-812، واالقتضاب 611-610في مذهبهم: أدب الكاتب ينظر ( 2)

، وأمالي ابن الشجري 801-796، واإلنصاف 290-2/289، والخصائص 15-2/10والمنصف  ،3/364القرآن للنحاس 

، وشرح 2169-2168، وشرح الكافية الشافية 505-502، والممتع 70-10/68، وشرح المفصل البن يعيش 2/429

 . 3/154الشافية للرضي 

 "الياء".قوله:   )هـ(سقط من  (3)

: "واألصّح 461. قال محقّق شرح الشافية للجابردي: 314، والتسهيل 798كذا وقعت نسبته إلى الكوفيين في اإلنصاف  (4)

ره عليه ابن قتيبة في أدب الكاتب  وابن عصفور ، 2/12، وابن جني في المنصف 611-610أنه قول الفّراء وحده، وقد ق ص 

مذهب البصريين إلى الخليل والكسائي، ومذهب  364-363ب صاحب الدقائق ، ونس3/154 ، والرضي503في الممتع 

: "ولعّل الكوفّيين أخذوا بمقالته، أي مقالة 1/171الكوفيين إلى الفّراء، وذكر ثمة أن الكسائي لم يكن يمنعه". قال البغدادي 

 م..." إليهالفّراء، فنُسب 

 .158، والمغني 2/414ح الكافية للرضي ، وشر3/88وشرح المفصل  ،171نتائج الفكر  ينظر: (5)
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حقيقة  أو ادعاء  ، يريد به امرأة يهواها (1)قوُله: "سعاُد": هو علٌم ُمرتجلٌ 
(2). 

وكونه حقيقي  التأنيث موجٌب للحاق التاء للفعل، بخالف  نحو  "ط ل عت الشمُس" ففيه      
 .(3) الوجهان

، ومانٌع من (4)وزيادته على الثالثة موجٌب لمنع صرفه بخالف نحو  "هند" ففيه الوجهان    
ر، بخالف نحو "هند" و"شمس" و"قدم" ف . والجملة (5)تجُب فيهن التاءلحاق التاء إذا ُصغ  

 محل  لها. مستأنفٌة فال

 اعلم أن  للفاء  ثالث حاالٍت: قوُله: "فقلبي":

: "إْن جئت ني فأنا ُأكرُمك"، إذ لو كانت      ؛ نحو  إحداها: أن تأتي لمجرد السببية  والربط 
ها شرطا  واحت يج للجواب  لعاطفة   : (6)كان ما بعد    ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿. ونحو 

لخبُر [، ألن ه ال ُيعط ُف اإلنشاُء على الخبر، وال ا2-108/1. ]الكوثر: (7)﴾   ژ  ڑ     ڑ
، هذا قوُل األ حيُح.(8)كثرينعلى اإلنشاء   ، وهو الص 

                                                           

-1/32، وشرح المفّصل البن يعيش: 307شرح الجمل البن خروف  ينظر:العلم المرتجل هو ما ليس له أصل نُقل منه.  (1)

، 1/263، وشرح الكافية للرضي 28، وشرح األلفية البن الناظم 247، وشرح الكافية الشافية 1/172، وشرح التسهيل 33

 . 1/123، وأوضح المسالك 962-961واالرتشاف 

 في سعاد المذكورة في القصيدة، ومصادره ثمة.  176-1/175ما نقله البغدادي ينظر  (2)

، وأمالي ابن الحاجب 99، 5/92، وشرح المفصل البن يعيش 80، واللمع 40-2/38في هذه المسألة: الكتاب ينظر ( 3)

، 860، والمغني 116، 2/108، وأوضح المسالك 3/341، وشرح الكافية للرضي 116، 2/110، وشرح التسهيل 4/22

 . 1/177والبغدادي 

-2/84، واألصول 3/350، والمقتضب 43-1/42قرآن للفراء ، ومعاني ال834، والنكت 241-3/240الكتاب  ينظر:( 4)

، 2/319، والخصائص 168-4/167، وإعراب القرآن للنحاس 154-1/153، والمذكر والمؤنث البن األنباري 85

وشرح الكافية للرضي ، 1492-1491، 1486، وشرح الكافية الشافية 1/70وشرح المفصل البن يعيش ، 11والتبريزي 

 . 456، وشرح شذور الذهب 878اف ، واالرتش1/137

-91والتكملة  2/377كر والمؤنث البن األنباري ذ، والم3/37، واألصول 2/240، والمقتضب 3/481الكتاب  ينظر:( 5)

-375، واالرتشاف 239-1/238، وشرح الكافية للرضي 5/127، وشرح المفصل البن يعيش 615، وسر الصناعة 92

378 . 

 243، واألزهية 2/196، والخصائص 257-252الرابطة لجواب الشرط للسببية: سر الصناعة في تمّحض الفاء ينظر  (6)

 .217، والمغني 88، والجنى 388-4/387، وشرح الكافية للرضي 8/95وشرح المفّصل البن يعيش 

 . 221، والمغني 388-3/387، وشرح الكافية 243، واألزهية 257سر الصناعة  ينظر: (7)

 ر: "منعه البيانيون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل، وابن عصفو627ي المغني قال المصنّف ف (8)

فراح عة". وكذا قال السبكي في عروس األفي شرح اإليضاح، ونقله عن األكثرين، وأجازه الصفّار تلميذ ابن عصفور وجما

، وشرح التسهيل 250-249ح في علوم البالغة ، واإليضا361، ومفتاح العلوم 180دالئل اإلعجاز ينظر . و1/496

 .378. وممن أجازه المالقي في رصف المباني 2/250
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 ]من الطويل[                                     واستدل  من أجاز ذلك بقوله:           
ْند  ب اب   ي غ ز اال  ع  د   ُتن اغ  ان  ب إ ْثم  س  آق يك  الح  ْل م  ح   ك  ٍر         و   (1)اْبن  ع ام 

 وقوله:                                                                      ]من الطويل[
ل   ْن ُمع و  ار ٍس م  ْسٍم د  ْند  ر  ا        و ه ْل ع  ْحُته  ف  ْبر ٌة إ ْن س  ائ ي ع  ف   (2)و ا  ن  ش 

ليل في هذا ألن االستفهام  مراٌد به اإلنكارُ وال د
ۋ  ۅ   ﴿، فهو مثُله في قوله تعالى: (3)

 [ فهو خبٌر ال إنشاٌء.55/60]الرحمن  ﴾  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ل  مه إال بعد الوقوف  على ما قبل ه من األبيات ُل فال ُنس   .(4)وأما األو 

ھ  ھ  ﴿: "جاء  زيٌد فعمٌرو"، وقوله تعالى: العطف، نحو والثانية: أن تأتي  لمحض      

 [.5-87/4]األعلى:  (5)﴾  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

[ 28/15]القص :  ﴾ڃ  ڃ    ڃ  چ﴿لهما، كقوله تعالى:  تأتيوالثالثة: أن     
[، وهذا هو الغالب على الفاء  المتوسطة  بين الجمل  2/37]البقرة  ﴾ ی  ی  جئ  حئ  مئ﴿

 ومنه الفاُء في هذا البيت. (6)المتعاطفة  

                                                           

وفيه "تناغي لدى األبواب حوارا  1/26من قصيدة لحسان بن ثابت هجا بها قيس بن الخطيم في الجاهلية. ديوانه  (1)

، والبغدادي 7/62شرح أبياته ينظر ، و630-628: ، والمغني1/209، والدر 111/ 1نواعما، وروايته كما ههنا في: البحر 

1/184. 

، وفيهما: عبرة مهراقة. والشاهد في سر 104، والتسع: 25، وشرح القصائد السبع: 9المرئ القيس من معلقته، ديوانه  (2)

، 6/66، وشرح أبياته:  630-627-459والمغني  1/209والدر  1/111، والبحرهل(مكان )و هل(ف)، وفيه 257الصناعة 

: وإن شفاء، واستدل به على جواز مجيء اسم إن نكرة، وتبعه النحاس في إعراب القرآن 2/142، ورواه سيبويه 7/62

، وابن 1252وأبو حيان في االرتشاف  4/206والرضي في شرح الكافية  1/412وابن عصفور في شرح الجمل  2/94

 . 9/277الخزانة  نظر، ت1/311عقيل في المساعد 

أيضا في مجيء )هل( للنفي: حروف ينظر ، و460-459، والمغني 1/189البغدادي ينظر إلنكار هنا النفي. يريد با (3)

 .342، والجنى 2365، واالرتشاف 4/448، وشرح الكافية للرضي 4/110رح التسهيل ش، و2المعاني 

أمر مقدّر يدّل عليه المعنى، أي: كذا قال المصنّف في المغني أيضا )الموضع السابق(، وزاد: "وقد يكون معطوفا على  (4)

بعد أن ذكر األبيات التي سبقت الشاهد من القصيدة: "فظهر مّما قدّمنا أن هذا البيت  1/186فافعل كذا وكّحْل"، قال البغدادي 

 ليس له تعلّق إال بالبيت السابق المتصل به، وليس فيه أمر وال نهي ال لفظا ومعنى، وال معنى فقط..."

لة كالمثال األول، م: "إنما مثّل الشارح بهذه اآلية لإلشارة إلى أن التعقيب نوعان: أحدهما بال مه1/192دادي قال البغ (5)

واالرتشاف:  378، ورصف المباني 3/353في هذه المسألة: شرح التسهيل ينظر لة كما في هذه اآلية". وموثانيهما بمه

 .214، والمغني 1986

 .216-215، والمغني 1986، واالرتشاف 64، والجنى 377، ورصف المباني 3/352شرح التسهيل  ينظر: (6)
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وعطف االسمية  على الفعلية  جائٌز عند الجمهور  مطلقا ، بدليل قوله م في نحو: "قام زيٌد     
ه، وتعليلهم ذلك بأن  تناسب  الجملتين  وعمرا  أكرمُته": إن  نصب  "عمرو" أرجُح م ن رفع 

 .(1)المتعاطفتين أولى من تخالف هما

: ممتنٌع مطلقا، ن  ارتفاع  "الضرس" من قوله:                            ]من الرمل[ وقيل   وا 

ْرُس ن ق دْ  اُغ و الض  اب ت  األ ْصد  م ا       ش  ا ب ْعد  م  ا هللُا ُغال  ه   (2) ع اض 
ره "ن ق د"  .(3) على إضمار فعل يفس 

الفتح في سر  وذهب الفارسي إلى جوازه إذا كان العاطف الواو خاصة، نقله عنه تلميذه أبو 
 وعلى هذين المذهبين فالفاُء لمحض السببية ال العطف. (4)الصناعة

[، وهو 45/23]الجاثية  ﴾ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ﴿أحُدها: الفؤاد، ومنه:  وللقلب أربعُة معان:
ن ما ُسم  ي  قلبا  لتقل به.  المراد هنا، وا 

ُن ي  لْ أ  ، و  اوب  لُ قُّ قُ ر  أ   مْ ، هُ ن  م  الي  ُل هْ أ   مْ اكُ ت  أ  « :، ومنه الحديث(5)وقيل: القلب أخ   من الفؤاد
 (7) ، فوصف القلوب بالرق ة، واألفئدة بالل ين.(6)»ةي  ان  م  ُة ي  م  كْ الح  ، و  انٍ اُن ي م  يمُ اإل  و   ،ة  د  ئ  فْ أ  

قل، ومنه:   [50/37]ق  (8)﴾ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ﴿والثاني: الع 

                                                           

، وشرح 3/32، وأمالي ابن الحاجب 2/32، وشرحه البن يعيش 50، والمفصل 88، واإليضاح 1/88الكتاب  ينظر: (1) 

 .2171-2170، واالرتشاف 1/465، وشرح الكافية للرضي 2/142التسهيل 

: "لم أقف على قائل هذا البيت مع مزيد الفحص عنه، وأول 1/197من مصادر. قال البغدادي  إليهلم ينسب فيما رجعت  (2)

، 545/نقد :، والصحاح2/71، والخصائص 3/112، والحجة 49إصالح المنطق  :من أنشده ابن السكيت". وهو في

 ج(: "نقد أي تآكل".وفي ) .439، واللسان صدغ/67، 7/65، وشرح أبياته 631والمغني 

خالف ذلك، قال ابن جني "ع ط ف جملة من  2/71عن ابن جني، والذي في الخصائص  631نقله المصنّف في المغني  (3)

مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل، أعني قوله: والضرس نقد، أي: ونقد الضرس". والصحيح أن مذهب ابن جني في 

 تي ذكره.هذه المسألة كمذهب شيخه الفارسي اآل

. 2/543وكذا نقله عنه الرضي في شرح الكافية  ،ن مذهبه كمذهب شيخه، وفيه صّرح ابن جني بأ263لصناعة سر ا (4)

 .1/196البغدادي ينظر و

 .1/203، والبغدادي 687، واللسان قلب 204(، والصحاح قلب /9/173تهذيب اللغة )قلب  ينظر: (5)

، وهو بلفظ قريب في مسلم، كتاب اإليمان، باب تفاضل أهل اإليمان 4/83الحديث كذا وقع لفظه في النهاية في غريب  (6)

 .9/374جامع األصول ينظر ، و1/197( 52حديث )

 و)ج(. )ب(واألفئدة باللّين" ساقطة من:  ...وقيل: القلب أخّص من الفؤادهذه العبارة: " (7)

، وتهذيب اللغة، والصحاح، واللسان )المواضع السابقة(، 152، وتأويل مشكل القرآن 3/80معاني القرآن للفراء  ينظر: (8)

 .1/208والبغدادي 
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آن  رْ ُب القُ لْ ق  ٌب و  ٍء ق لْ يْ ش   ل   كُ ل  «، ومنه الحديُث: (1)والثالث: خال  كل   شيٍء وم حُضهُ 
 .(2)»سي  

ل ب ه".  والرابُع: مصدر "ق 

 .(3)وجمع "القلب": "قلوب"، و"أ ْقُلب" عن اللحياني

 فيه مسألتان: ،قوله: "اليوم"

 :(4)إحداهما: أنه ُيطلق على أربعة أمور

 [69/7]الحاقة:  ﴾ ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿أحدها: مقابل الليلة، ومنه: 

ڭ  ﴿[ 8/16]األنفال:  ﴾ ې  ې  ې   ى ﴿الثاني: ُمطلق الزمان، كقوله تعالى:

[ 75/30]القيامة:  ﴾  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ﴿ [6/141]األنعام:  ﴾ڭ  ۇ     ۇ
 وقال الشاعر:  ]من الطويل[ ،المراُد به ساعة االحتضار. وتقول: "فالٌن اليوم يعمُل كذا"و 

اء  ي ْوم ا [ إ ذ ا ج  ْفر  ْير  م ْْل ى و ال  ص  ْد ُجْمع  ك فٍ  غ  ن ى       ]ي ج   (5) و ار ث ي ي ْطُلُب الغ 

 ومنه بيُت كعٍب هذا.

 ﴾ې ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ﴿ويستعمُل هذا االستعماُل "الساعة"، ومنه قوله تعالى:     
 [، المراُد به: زمُن غزوة تبوك، وكذلك "الغداة"، وستأتي في البيت بعد هذا.9/117]التوبة: 

                                                           

، والبغدادي 688قلب  :، واللسان154-3/153(، والمخصص 176، 9/174 :، وتهذيب اللغة )قلب504النكت  ينظر: (1)

1/210. 

ينظر . بلفظ قريب، و12-5/11(، 2887باب ما جاء في فضل سورة يس، حديث ) ، كتاب فضائل القرآن،الترمذي (2)

 .4/84النهاية في غريب الحديث 

 .687اللسان قلب/ينظر (، و6/269نقله ابن سيده في المحكم )قلب  (3)

ي عبيدة، ابن حازم أخذ عن الكسائي وأبي زيد وأبي عمرو الشيباني واألصمعي وأب يلواللحياني هو علي بن المبارك وق

، والبغية 2/255، وإنباه الرواة 195ترجمته في طبقات الزبيدي تنظر له كتاب النوادر.  أبو عبيد القاسم بن سالم،وأخذ عنه 

2/185. 

 : "على ثالثة أمور".)د(وفي )ج(و  .2/218الكشاف ينظر . : "أخذ هذا الفصل من الكشاف1/218قال البغدادي  (4)

، ونسبه 3/59ن ي، والبيان والتبي1786، وشرحها للمرزوقي 594، والحماسة 238: من قصيدة لحاتم الطائي، ديوانه (5)

، والبغدادي 6/138، والدر 5/108والبحر  2/218إلى أبي حاتم، والشاهد في: الكشاف  347ابن السيد في االقتضاب 

1/217. 
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ة القتال، نحو "يوم ُحن ين" و"يوم ُبعاث"، وهو يوم لْلوس والخزرج، وهو بضم الباء  الثالث: مد 
ة وبالعين المهملة وبالثاء المثلثة.  الموحد 

ولة، ومنه:   [.3/140]آل عمران:  ﴾ ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿والرابع: الد 

المسألة الثانية: أن ه ظرف لما بعده، وهو "متبول" ال لن "ُمتي م"؛ ألنه لم يجيء حتى استوفاه 
.  األول، ولئال يلزم  فصُل العامل من معموله باألجنبي 

رين وجعل منه      ز تنازع العاملين المتأخ    ﴾ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ﴿ومن جو 
. وباب التنازع يجوز فيه من الفصل ما ال يجوز في (1)[ جاز ذلك عنده هنا9/128]التوبة 

ل عند الجميع ُح إعماُل األو  ذا قيل بذلك فيترج  ْبق   (2)غيره، وا  الجتماع صفتي القرب  والس 
 .(3)فيه

را  عن وال يجوُز أن ُيعل ق بكون محذوٍف على أن يكون خبرا ، ألن  الز مان إن ما يكون خب
 .(4)األعراض دون الجواهر

ْتُبوُل" خبٌر. ُيقال " أي: أسقمهم وأضناهم.وقوله: "م  هُر" أي: أفناهم، و"الُحبُّ  : "ت ب ل هم الد 

 ومن األول قوُل األعشى:                                                    ]من البسيط[

ر  ب ه    أ أ   ى أ ض  ٌد ت ب لُ     ْن ر أ ْت ر ُجال  أ ْعش  ْهٌر ُمْفس  د  ْيُب الز م ان  و   (5)ر 
 أي: دهر ُمْفٍن لْلهل والمال.

                                                           

، وأجازه أيضا  الرضي 2139، واالرتشاف 5/119ة أبو حيان في البحر أجاز ذلك وقال به في اآلية الكريمة المذكور (1)

 .2/165، وشرح التسهيل 642شرح الكافية الشافية  ينظر:مالك،  ، ومنعه ابن1/203في شرح الكافية 

 ".عند الجمع(: "ج( في )2)

من أنه إذا قيل بجوازه على ضعفه عنده، فهو من إعمال الثاني ألنه متى  6/142السمين في الدر  إليهخالفا لما ذهب  (3)

 أعمل األول أضمر في الثاني بغير حذف.

، 133-4/132المقتضب  :في المسألةينظر وال يكون خبرا عن الجثة.  ،يريد أن ظرف الزمان يقع خبرا عن اسم المعنى (4)

، وشرح المفصل البن يعيش 3/438، وإعراب القرآن للنحاس 75، واللمع 87إليضاح ، وا1/63، واألصول 329-330

 .184، وشرح شذور الذهب 203-1/202، وأوضح المسالك 249-1/248، وشرح الكافية 1/89-90

النحاس: ويروى: "مفسد تبل"،  وفيهما: "ودهر مفند خبل" قال 698، وشرح القصائد التسع 302من معلقته، ديوانه  (5)

"متبل خبل" واألخيرة رواية األزهري في التهذيب تبل  3/550: "مفسد خبل"، وفي 3/154اه سيبويه في الكتاب ورو

، 5/295والبيت أيضا في: إعراب القرآن للنحاس  76. وصاحب اللسان تبل/1643، والجوهري في الصحاح تبل/14/291

، 332، وشرح شواهد للبغدادي 3/45رضي ، وشرح الشافية لل697جمل البن خروف ال، وشرح 727واإلنصاف 

 .1/226غدادي بوال
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 ومن الثاني بيُت كعب.
 ، وعليه ُيروى:(2)اإلفناء "أ ْتب ل هم" أيضا   (1)ويقال من معنى

ب لُ  ْهٌر ُمْتب ٌل خ  د   و 
د  الخبر ْن أجاز تعد   .(3)وقوله: "ُمت ي ٌم" خبر ثان عند م 

ز   (4)وأما من منعه     فهو عنده خبٌر عن "هو" محذوفا ، أو صفٌة لن "متبول" عند من جو 
فة ُة المانع  (5)وصف  الص   أن ها كالفعل، وهو ال ُيوصف، ولو صح هذا لم يصح   (6). وحج 

 التصغيُر، وهو جائز بال خالف نعلمُه.

م وا (7)ويقال: "تي مه الحب" و"تامه" بمعنى استعبده وأذل هُ  ، ومن الثاني: "تيم الالت"، سُّ
 ، وقال الشاعر:                                               ]من البسيط[(8)بالمصدر

ْيب ان ا اء  ب ن ي ُذْهل  ْبن  ش  ن ع ْت        إ ْحد ى ن س  ك  ل ْو ي ْحُزْنك  م ا ص   (9)ت ام ْت ُفؤ اد 
                                                           

 ".في معنى(: "ج( في )1)

أن المعنى الثاني جاء "تبله الحب" بدون الهمزة، وجاء المعنى األول بها وبدونها وليس  : "ظاهره1/228قال البغدادي  (2)

-3/353، واألفعال للسرقسطي 1643الصحاح تبل/ ينظر: ،كذلك" يريد أن المعنيين قد جاءا بالهمزة وبدونها، وهو كما قال

 .76، واللسان تبل/356

ا أن يخبر عن المبتدأ بخبرين ال يصدق الكالم بأحدهما دون اآلخر، نحو: "هذا حلو متعدّد الخبر على ضربين: أوله (3)

وجمهور النحويين على حامض" والثاني أن يخبر عنه بخبرين يصدق الكالم بأحدهما دون اآلخر، نحو "زيد كاتب شاعر"، 

، والحجة 2/294، وإعراب القرآن للنحاس 2/333، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/83الكتاب  ينظر:إجازتهما 

، 327-1/326، وشرح التسهيل 169-1/168، وشرحه البن الحاجب 27، والمفصل 2/254واإلغفال  1/202-203

، واالرتشاف 464، 1/263، وشرح الكافية للرضي 50ن الناظم الب األلفية، وشرح 373-372وشرح الكافية الشافية 

1137. 

عنه أنه يجيز ما  1173منع تعدد الخبر البن عصفور، ونقل أبو حيان في االرتشاف  562نسب المصنّف في المغني  (4)

إال أنه ذكر في  1/86وكذا صّرح ابن عصفور في المقرب  ،"زيد ضاحك راكب" نحو كان نحو: "هذا حلو حامض" ويمنع

أنه يجيز الثاني على إرادة أن الخبر مجموُعهما، وأن التقدير في: "زيد ضاحك راكب": جامع للضحك  1/366شرح الجمل 

 تعدّد الخبر. ،والركوب في آن، وهو ما تأّول به جماعة من المجيزين، منهم أبو علي

 .1932االرتشاف ينظر ذهب سيبويه واستدل لذلك. أجازه أبو حيّان، وذكر أنه م (5)

والسهيلي بما كان نعتا  ،منع وصف الصفة هو مذهب ابن جني، وخّص أبو علي المنع بما كان عامال  من األوصاف (6)

، 208، ونتائج الفكر 5/224والحجة  1/253المحتسب  ينظر:محضا، فإن كان خبر مبتدأ أو بدال من اسم جامد جاز عنده. 

 .1933-1932واالرتشاف 

 .75، واللسان تيم/1879، والصحاح تيم /14/336وتهذيب اللغة تيم  ،1/151الزاهر  ينظر: (7)

كون سمي بالوصف ك)عبد( فإّن أصل كل منها صفة : "ويحتمل أن ي1/234ال البغدادي وق 12كذا قال التبريزي:  (8)

ْعب("  مشبهة كـ )ص 

 .1/233، والبغدادي 57اللسان تيم/ ينظر:الت حيّان من العرب، أحدهما في ضبّة واآلخر في الخزرج من األنصار. وتيم ال

، وروايته فيه: "لم تقض الذي وعدت" وهي أيضا  رواية ابن دريد في 6/84من مقطعة للقيط بن زرارة، كما في العقد  (9)

، وشرح الكافية 1879يحزنك ما صنعت" والشاهد في: الصحاح تيم  "لن 14/336، ورواه األزهري تيم 2/30الجمهرة تيم 

، 5/109، وشرح أبياته 357، والمغني 287، والجنى 97، 4/83، وشرح التسهيل 20، وشاهد التوضيح 1634الشافية 

 .1/234والبغدادي 
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وال دليل  فيه الحتمال ، (3)لو" قد تجزُم ح مال على "إْن"على أن  " (2)(1)استشهد به ابن الشجري 
[، 6/109]األنعام:  ﴾ يُْشعِرْكُمْېئ   ﴿، كقراءة أبي عمرو: (4)أنه سكنه تخفيفا  لتوالي الحركات

 ]من السريع[                              للضرورة كقول امرئ القيس: أو، (5)بإسكان الراء

ْب ف   ل   الي ْوم  أ ْشر   (6)غ ْير  ُمْست ْحق ٍب       إ ْثم ا م ن  هللا  و ال  و اغ 

 ، فيه مسألتان:﴾إ ثر ه ا﴿وقوله: 

، ونظيرُه مما جاء على "ف ْعل" و"ف ع ل": "ق يد ُرمٍح (7)"األثر" بكسرة فسكون، أو بفتحتيناألولى: 
ب ل، وحاؤه مهملة  (8)وق اده" و"ق يب ق ْوٍس وقابه"، و"ُقْلت ق يال وقاال " و"ك يح وكاح" لُعرض  الج 

 .(10)يعقوب لذلك في كتاب اإلصالح بابا   (9)وقد عقد

                                                           

 ]من الرمل[                             : "أراد استشهد بمثله. وهو قول امرأة:1/237، قال البغدادي إليهالبيت ليس في أم (1)

أْ  وْ ل   يْ ذُ  ه  ب   ار  ط   ي ش  لْ د  ذُ هْ ال  ن ُق اآلط  ح  ال         ع ةٍ و م   و ُخص 

 وإال فهذا البيت لم يستشهد به البتة".

 : "ابن البحتري الشجري".)هـ(في  (2)

أنه يجيز  358-357، والمغني 1899، واالرتشاف 286ففي الجنى  ،اختلف النقل عن ابن الشجري في هذه المسألة (3)

عنه أنه حكى أن بعضهم يرى الجزم بها لغة، والذي في  4/97الجزم بها في الشعر، ونقل ابن الناظم في شرح التسهيل 

 .1/237البغدادي ينظر أن الجزم بها جاء على قلّة في بيت من الشعر للضرورة. و 2/83، 1/288األمالي 

 .4/83ونقله ابن الناظم في شرح التسهيل  1634كذا تأّوله ابن مالك في شرح الكافية الشافية  (4)

، 4/214، وابن الجزري في النشر 73 رأثبت قراءة أبي عمرو باإلسكان في هذا الموضع وما أشبهه الداني في التيسي (5)

، وقرنها بقول سيبويه 156-155وذكرها ابن مجاهد ، وقال: "وهي لغة أسد تميم وبعض نجد" 136والدمياطي في اإلتحاف 

إن ابا عمر كان يختلس الحركة فيما كان من نحو ذلك، فيرى من يسمعه أنه أسكن، ثم قال: "وهذا القول أشبه بمذهب أبي 

ة ، والحج3/48، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/202الكتاب  ينظر:إال االختالس. و 265عمرو" ولم يذكر له في ص: 

 .1/416والدر  4/201، والبحر 1/113، والمحتسب 3-376، 2/76-77

وابن دريد في  318، وروايته فيه: "فاليوم أسقى"، وهي أيضا رواية المبّرد في الكامل 122من قصيدة له، ديوانه:  (6)

 ، والصحاح10، وشرح القصائد السبع 245، وفي إصالح المنطق 325، وصاحب اللسان حقب/337االشتقاق 

ب". والشاهد في الكتاب 1844وغل/ ، ومعاني القرآن 1118، 145، والنكت 480، والسيرافي 4/204: "فاليوم فاشر 

، 1/136، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/364، واألصول 94خفش ، ومعاني القرآن لأل2/364واألصول ، 94لألخفش 

، 6/32، 3/233 2/80 ،1/410، والحجة 119في وضرورة الشعر للسيرا ،3/378، وإعراب القرآن للنحاس 4/275

، والكشاف 225، وما يجوز للشاعر في الضرورة 1/110، والمحتسب 3/96، 340، 2/317، 388، 1/74والخصائص 

، 2/602، وشرح الجمل البن عصفور 1/48، وشرح المفصل البن يعيش 1/377، وإعراب الشواذ للعكبري 2/554

، 3/463والخزانة  ،2404، واالرتشاف 4/25، وشرح الكافية للرضي 2/204ب رّ ق، والم110، 94وضرائر الشعر 

 .1/242والبغدادي 

 12، والتبريزي 574، والصحاح أثر 470، وتصحيح الفصيح 15/121، وتهذيب اللغة أثر 24إصالح المنطق  ينظر: (7)

 .5واللسان أثر/

 : "كدح".)هـ(في  (8)

 قوله: "عقد". )هـ(سقط من  (9)

 ،هروقد ذكرهما في غي ،"باب ف عل وف ع ل من المعتل" فال يدخل فيه "إثر" و"أثر" :، واسم الباب88إصالح المنطق  (10)

 . 470، وتصحيح الفصيح 533، وأدب الكاتب 3فيما جاء على ف عل وف ع ل: نوادر أبي زيد  اأيض ينظرو
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 ، قال:]من الوافر[(1)ويقال لف ر ند السيف: "أثر" بفتح الهمزة وضم ها، كالهما مع سكون العين

ا ي ت ق ي ب   اف ا ُكلُّه  ف  ُلوُن ف أ ْخل ُصوه ا       خ  ْيق  ه ا الص  ال   (2)ْر أ ث  ج 

ه.أي:   كلٌّ يستقبلك ب ف ر ْند 

 .كما في البيت (3)ويقال: "ات قاه، يت قيه" بالتشديد، و"تق اه، يتقيه" بالتخفيف    

 ]من الطويل[                                                                     وكقوله:

ا           ت ق   ي ن ه  اُن ال  ي ْنس  ت ن ا ُنْعم  ي ت ْتُلوز ي اد   (4)هللا  ف ين ا و الك ت اب  الذ 

م ا حال من ضميره فيتعلُق بكون  المسألة الثانية: أنه: إم ا ظرف لن "متي م" متعلق به، وا 
 محذوف.

، وليس بممتنٍع.   وال يحسُن تعلُّقه بن "متبول"، وال كوُنه حاال  من ضمير ه للبعد اللفظي   والمعنوي  

الوصفان قد تنازعاه كما تنازع "ممطول" و"معنى"، "الغريم" في  وعلى تقديره ظرفا له فيكون 
 قوله:                                                                       ]من الطويل[   

ا ن ى غ ر يُمه  ْمُطوٌل ُمع  ُه          و ع ز ُة م  ف ى غ ر يم  يٍن ف و  ى ُكلُّ ذ ي د   (5)ق ض 

                                                           

 .9-8، واللسان أثر/15/121 ، والتهذيب: أثر24-23إصالح المنطق  (1)

...". من قصيدة ل (2) ، والرواية فيه: 53خفاف بن ندبة الصحابي رثى بها جملة من قومه قبل اإلسالم. ديوانه: في )أ( "خفاء 

"، والشاهد في إصالح المنطق   145والسيرافي  ،307، وشرح القصائد السبع الطوال: 23"مواضي كّلها يفرى ببُتر 

 .1/252، والبغدادي 81، واللسان أثر/2/182، والروض األنف 574والصحاح أثر/ 2/286والخصائص 

، 1/290، والمنصف 24، وإصالح المنطق 1275، والنكت 298-296، 146-144، والسيرافي 4/483الكتاب  ينظر: (3)

ذا الفعل هي ت ق ى ، وُسمع ت لغة ثالثة في ه1/157، وشرح الشافية للرضي 1/223، والممتع 1/315وأمالي ابن الشجري 

وشرح الشافية للجابردي  ،403والسان وقي  146 يالسيراف ينظري تقي كرمى يرمي، حكاها الزجاج وأنكرها السيرافي. 

 .567( )التحقيق

 /4من قصيدة لعبيد هللا بن همام السلولي خاطب بها النعمان بن بشير أمير الكوفة زمن معاوية كما في نوادر أبي زيد. (4)

، ومعاني 24ق ، وهو بال نسبة في: إصالح المنط1/256، والبغدادي 403، واللسان وقي/1/315الي ابن الشجري ، وأم27

، 3/28، والحجة 144، والسيرافي 2/283قالي ل، وأمالي ا328وشرح القصائد السبع الطوال  2/410القرآن للفراء 

، والصحاح 3/371فعال للسرقسطي ، واأل198. وسر الصناعة 2/372، والمحتسب 3/89، و2/286والخصائص 

 .478، واللسان تخذ/496وشرح شواهد شرح الشافية  14/161، والمخصص 2527وقى/

، وشرح 1/8، وشرح المفّصل 90، واإلنصاف 524، والبصريات 103، وهو في: اإليضاح 143لكثير عزة، ديوانه  (5)

، وشرح 2/195، وأوضح المسالك 1/451، والمساعد 2140، واالرتشاف 642، وشرح الكافية الشافية 2/166التسهيل 

 .  1/264، والبغدادي 421شذور الذهب 
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 في قول بعضهم.

حُّ ذلك على تقدير الحالية، ألنهما حينئذ إنما يطلبان الكون  المطلق  الذي تعل ق       وال يص 
به، ألن ه الحاُل بالحقيقة. ولم يثبت التنازُع في المحذوف، وألنا إذا أعلمنا األول أضمرنا في 

 .(2)، والحال ال تضمر ألنها واجبة التنكير(1)الثاني والضمير ال يعمل

ز     ب ا" (3)ابُن معط وجو  ، في نحو: "ُزْرن ي أ ُزْرك  ر اغ  ذا (4)وقوع  التنازع في الحال  . قال: "وا 
ب ا(" ال ة  ر اغ  ه  الح  ها" بدل "إثر ها"، أعملت األول قلت: )ُزْرن ي أ ُزْرك  ف ي ه ذ   .(5)وُيروى: "عند 

]النمل:  ﴾ڱ   ڱ   ں   ں  ﴿و"عند": اسٌم لمكان حاضر أو قريب، فاألول نحو:     
 ﴾ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿[ والثاني نحو: 27/40

ڑ  ک     ک  ک       ک  ﴿: يين، نحو[ وقد يكون الحضور والقرب معنو 15-53/13]النجم:

 [66/11 :التحريم] (6)﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ    ﴿[، ونحو 27/40]النمل:  ﴾   گ

 .(7)فاُؤها وقد تضموقد ُتفتح 

إال منصوبة على الظرفية أو مخفوضة بن "م ن"، وعنها ألغز الحريريُّ بقوله: "عند" وال تقع 
 "وما منصوٌب أبد  على الظرف، ال يخفضه، سوى حرف".

 .(8)وقول العام ة : "ذهبت إلى عنده" لحن

                                                           

، وشرح الكافية 144 يالمغن ينظر، وأجازه بعضهم في الظرف وشبهه. الضمير ممتنع مطلقا عند الجمهور إعمال (1)

 .1/266، والبغدادي 3/407للرضي 

 . 1/339بن عصفور الجمل ال حينظر شر (2)

ابن هـ(، قرأ على الجزولي، وسمع من 628أبو الحسن يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي )ت (3)

، 6/197، ووفيات األعيان 4/44في: إنباه الرواة  تنظر ترجمتهعساكر، من تصانيفه "األلفية" و"الفصول". توفي بالقاهرة 

 .2/344والبغية 

 . 2/111، والهمع 1/219، والتصريح 2153في االرتشاف  همذهب ينظر (4)

 . 100هي رواية عبد اللطيف في شرحه على بانت سعاد:  (5)

، 4/32معنى عند: الكتاب  يف ينظر. و1452، واالرتشاف 235-2/234عبارته ههنا مقارنة لما في شرح التسهيل  (6)

 .1/531، والمساعد 207، والمغني 4/100، وشرح المفّصل البن يعيش 1/51والمقتضب 

لمثبتة في الحاشية عد )المواضع اوالمسا ، وشرح التسهيل واالرتشاف309، واللسان عند/513عند/ حالصحا ينظر (7)

 السابقة(

، وشرح 680، وشرح الكافية الشافية 2/235، وشرح التسهيل 2/44، وأمالي ابن الشجري 147درة الغواص  ينظر: (8)

 .1452، واالرتشاف 2/44المفصل 
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 وقوله: "لم" هي حرف جزم لنفي المضارع وقلب  زمنه ماضيا .

 .(1)جزم لنفي الماضي وقلب  لفظه مضارعا  وقيل: حرف 

": مضارع "ف د ى األسير"، إذا أعطى فداءه واستنقذه، وكذلك معنى "فاداه" . وقال (2)وقوله: "ُيْفد 
 .(4((3)قوٌم: إن ما ُيقال "فاداه" باأللف إذا كان الفداء أسيرا  أيضا  ال ماال  

لُت فداك"فإن ضع ْفت  عين  "فداه" صار معناه: قال له:   .(5)"ُجع 

د الخبر مختلفا باإلفراد والجملة، وهو ظاهر  وجملة "لم يفد" إم ا خبر آخر، إن قلنا بجواز تعدُّ
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿  :في قوله تعالى إطالق كثيٍر منهم. وصر ح بعُضهم بتجويزه

[، ولكن  أبا علي صر ح 20/20]طه:  (6)﴾ ک   گ   گ   گ   گ ﴿ [27/50]النمل:  ﴾
 .(7)بالمنع

ما صفة لن "متي م" كما يقوم أبو علي في الجملة  من هاتين اآليتين. (8)وا 

ما حال، إم ا من ضمير "متيم" وهو الظاهر، أو من ضمير "متبول". وعلى هذا التجويز  وا 
 فيمتنع أن تكون المسألُة من التنازع لتعذُّر  اإلضمار من وجهين:

 الحال واجبُة التنكير، وكون الجملة ال ُتضم ر. كون 

 
                                                           

خشري زم، وال250، وأبي علي في اإليضاح 2/715، وهو اختيار ابن السّراج في األصول ردينسب القول األول للمب (1)

وابن الناظم في شرح التسهيل  1/27، وابن مالك في شرح التسهيل 2/207، وابن الحاجب في شرحه عليه 206في المفّصل 

، والمبّرد في 4/220. والثاني هو قول سيبويه 365، وابن هشام في المغني 4/29، والرضي في شرح الكافية 4/63

، وابن خروف في شرح 1/190وابن عصفور في شرح الجمل  ،142-141، والسهيلي في نتائج الفكر 1/46المقتضب 

، 82-4/81، وشرح الكافية للرضي 110-8/109هذه المسألة أيضا : شرح المفصل البن يعيش  يف ينظر، و855الجمل 

 .3/128، والمساعد 1859واالرتشاف 

 .150-149، واللسان فدى/3453، والصحاح فدى/148-2/146، والحجة 200-14/199تهذيب اللغة فدى  ينظر: (2)

 .1/278، والبغدادي 2/85، ومصادر الحاشية السابقة، والخزانة 573 لالكام ينظرقاله المبرد وتبعه عليه آخرون.  (3)

 قوله: "الفداء".  )هـ(سقط من  (4)

والصحاح  بالتهذي ينظرأّن المخفف لم يأت بمعنى المشدد، وليس كذلك" وهو كما قال.  : "ظاهرة1/278قال البغدادي  (5)

 (المذكورة آنفاواللسان )المواضع المثبتة في الحاشية 

 . 888كبري في التبيان ممن صرح بذلك في آية )طه( الع (6)

 من مصادر. إليهما رجعت ، ولم أقف على كالمه في562لمغني نقله عنه المصنف في ا (7)

 قوله: "في الجملة" ساقط من )د( (8)



 الكتاب محققا        فصل المقدمة الغزلية باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

145 
 

" "(1)وُيروى: "لم ُيجز   .(2)، و"لم ُيشف 

ب ل ه" كن "ضربه" و"كب له" مشددا، ومعناهما: وضع في رجله الك ْبل،  ؛وقوله: "مكبول" يقال: "ك 
ر(3)بفتح الكاف أعظم ما وقيل:  ،(6): الضخم، وقيل(5). فقيل: مطلقا، وهو القيد(4)، وقد ُتْكس 

ب ل".(7)يكون من األقياد  ، فهو "مكبول" و"ُمك 

ل ب" على القلب  . قال ُطفيل:                       ]من الطويل[ (8)ويقال في "المكب ل": "ُمك 

ل ب   يٍر ُمك  ْن أ س  دُّ م  م ا ال  ُيع  ُهْم         و  ْعف  ن ا م ن  الق ْوم  ض   (9)أ ب ْأن ا ب ق ْتال 

 .(10)" قتلناومعنى "أبأنا

ب ل ه" بالتخفيف، بمعنى: حبسه في سجن أو غيره  .(11)ويقال أيضا: "ك 

هْ  ت  ع  ق  ا و  ذ  إ  «وفي الحديث:   عن حقه. حد: فال ُيحب ُس أ. أي(12)»ةل  اب   ُمك  ال  ف   انُ م  السُّ

 قال:                                                                        ]من الطويل[
ل   و  ا ف ت ح  ْكُبوال  ب ه  ل ْم ت ُك م  ا         و  اٍر ُيه يُنك  أ ْهُله   (13)إ ذ ا ُكْنت  ف ي د 

                                                           

إنها  1/280، وقال البغدادي 789، والقرشي في جمهرة أشعار العرب 6هي رواية السكري في شرح ديوان كعب  (1)

 رواية أبي العباس األحول ونفطويه.

 .1/280ذكرها أحمد البغدادي في شرحه، على ما نقل البغدادي  (2)

 .580، واللسان كبل/1808، والصحاح كبل/10/261غة كبل تهذيب الل ينظر: (3)

: "وفيه رد على الخطيب التبريزي في قوله: )الكبل( بالكسر ال غير: القيد، مع أن الجوهري 1/281قال البغدادي  (4)

 .12 يالتبريز ينظروالصاغاني وصاحب المصباح وسائر الشّراح لم يضبطوه إال بالفتح، وهو الفصيح والكسر دونه" و

، وعبد 12، والتبريزي 1/325نقله األزهري )الموضع السابق( عن أبي عمرو، وهو قول ابن دريد في الجمهرة  (5)

 .101اللطيف 

 ، والجوهري )الموضع السابق(.5/377نقله األزهري )الموضع السابق( عن الليث، وهو قول صاحب العين  (6)

 .1/282ادي حكاه ابن سيده في المحكم على ما نقل البغد (7)

ل البغدادي( وأكثرهم على أن )كبل( لى ما نقهو قول الجوهري في الصحاح، وحكاه ابن سيده في المحكم بقيل )ع (8)

 .283-1/282، والبغدادي 726كلب  ناللسا ينظر .و)كلب( أصالن

، واللسان 214لب/، والبغدادي. والبيت في الصحاح ك32من قصيدة له قالها في غارة أغارها على طيء. ديوانه  (9)

 .726، وكلب/48بوأ/

: "ظاهره أن اإلباءة مطلق القتل، وليس كذلك بل هو مقيد، وهو قتل كفء القتيل". وهو كما قال. 1/285قال البغدادي  (10)

 .38-37اللسان بوأ/ ينظر:

 والصحاح واللسان )المواضع السابقة( بالتهذي ينظر (11)

في غريب الحديث  ةالنهاي ينظر، و، باب "الشُّفعة فيما لم يقسم" على أنه من كالم عثمان 6/105أخرجه البيهقي  (12)

2/123. 

، عن سرقات 288ما نقله ص: ينظر قائله وال تتمته" و : "هذا البيت ال أعرف1/287غدادي لم أهتد إلى قائله. قال الب (13)

 .581، واللسان كبل/2/175، واألفعال للسرقسطي 10/260غة كبل الشعراء للصولي، والبيت في تهذيب الل



 الكتاب محققا        فصل المقدمة الغزلية باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

146 
 

 .(2)، والصواُب أن ه محتمل للمعنيين(1)أنشده ابن سيده على ذلك

 وفي هذا البيت احتراٌس، بخالف قوله:                                       ]من الكامل[

ل   ل   ]و اْتُرْك م ح  و  ْنز ٌل ف ت ح  ا  ذ ا ن ب ا ب ك  م  [         و  وء  ال  ت ْحُلْل ب ه   (3)السُّ

 قال:

ْكُحولُ   -2 يُض الط ْرف  م  ُلوا         إ ال  أ غ نُّ غ ض  اة  الب ْين  إ ْذ ر ح  اُد غ د  ا ُسع  م   (*)و 

ن كانت أق رب  وأنسب  لكون قوله: "وما سعاد": الواو عاطفٌة على الفعلية ال على االسمية وا 
 ،المعطوفة  اسمية ، ألن هذه الجملة ال تشارُك في التسبُّب  عن الب ينونة  

 .(4)و"سعاد" مبتدأ ال اسٌم لن )ما(؛ النتقاض  الن في بإ ال  

 

له أن هما في جملتين (5)واألصُل: وما هي، فأناب  الظ اهر  عن المضمر     ، والذي سه 
مستقلتين، وأهمهما في بيتين، وأن بين هما جملة  فاصلة ، وأن اسم  المحبوب ُيلت ذُّ بإعادته، 

 ]من الطويل[                                          ودون ه قوُل الحطيئة:             

                                                           

كبله كبال ، حبسه في سجن أو غيره، : "كبله يكبله كبال ، وكبّله تكبيال، و1/285في المحكم، وعبارته كما نقلها البغدادي  (1)

 وقال: ،من الكبل وأصله

 ..............البيت....     ارٍ ي د  ف   ت  نْ ا كُ ذ  إ  

 عن حقه..." أحد ة" أي: فال يحبسل  اب  ك   مُ ال  ف   انُ م  هْ السُّ  ت  ع  ق  ا و  ذ  الحديث: "إ  وفي 

"أنشده ابن سيده على ذلك...": "أي على المعنى الثاني وهو  :: في تعليقه على قول ابن هشام1/287قال البغدادي  (2)

بتقدير صحة ما  : "والصواب" ليس بجيد، إذأن قولهيها ما زعمه الشارح. على الحبس، وال يخفاك أنّا نقلنا عبارته وليس ف

 نما يقال في مثله: ويحتمل كذا"زعمه ليس بخطأ، وإ

البيت لعنترة بن  8/235، ونسب صاحب األغاني 385من قصيدة مفضلية لعبد قيس بن ُخفاف البرجمي، المفضليات  (3)

 .119وهو في ديوانه ص:  ،شداد

 .1/292، والبغدادي 139، والسيوطي 101، وعبد اللطيف: 91ألنباري: ، وا12، والتبريزي: 6الديوان:  (*)
 وشرح 1/92، واألصول 189-4/188، والمقتضب 1/59في إبطال عمل )ما( النتقاض نفيها بـ "إال": الكتاب ينظر ( 4)

، 311المباني ، ورصف 186-2/185، وشرح الكافية للرضي 102والمقرب  431افية ، وشرح الكافية الش1/369التسهيل 

 .1/276، وأوضح المسالك 1/277، والمساعد 1197، واالرتشاف 234والجنى 

، وإعراب 1/320يضاح الوقف واالبتداء البن االنباري ، وإ63-1/62هر عن المضمر: الكتاب في إنابة الظاينظر ( 5)

، 174-173عر في الضرورة ، وما يجوز للشا190، وضرورة الشعر للسيرافي 4/455، 3/117، 2/216القرآن للنحاس 

وشرح التسهيل  1/58، وأمالي ابن الحاجب 932-931، وشرح الجمل البن خروف 2/8، 1/370وأمالي ابن الشجري 

 .295-1/294والبغدادي  380-1/377، والخزانة 3/27، والبحر 242-1/241، وشرح الكافية 1/211-212
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ْنُد      ا ه  ْنٌد و أ ْرٌض ب ه  ب ذ ا ه  ا الن ْأُي و الُبْعُد[  أ ال  ح  ْن ُدون ه  ْنٌد أ ت ى م   (1) ]و ه 
 ألن هما في جملة واحدة.

 ]من الطويل[           وبيُت الكتاب:                                                   

ان   ق ْد ك  رٍ  و  ْن ح  و اق ُط م  ا      س  ت ه  م  الو ْحش  ف ي ُظُلال  ر اإ ذ ا الو ْحُش ض   (2)أ ْظه 

ألن  الجملتين كالجملة الواحدة، ألن الرافع  للوحش األول فعٌل محذوف كما يقوُل جمهوُر 
 ، فالفعل المذكور سادٌّ مسد  الفعل  المحذوف حتى كأنه هو؛ ولهذا ال يجتمعان.(3)البصريين

ُر رفُع "الوحش" باالبتداء كما يقوُل أبو الحسن ن ُقد   احدة، فهو كبيت ، فالكالم جملٌة و (4)وا 
 الحطيئة، بل دون ه، ألنه ليس اسما  ُيلت ذُّ به.

 وأسهُل من هذا البيت قوله:                                                  ]من الطويل[

ا ْين ى ب الف ت ى أ ْن ت ق ط ع  ب اُل الُهو  ْت      ح  ك  ة  أ ْوش  ْرُء ل ْم ي ْغش  الك ر يه   (5)إ ذ ا الم 

 .(6)تالف لفظ ي الظ اهرين فأشبها الظاهر والمضمر  في اختالف اللفظالخ

                                                           

، وإيضاح الوقف واالبتداء 202في: شرح القصائد السبع الطوال  ، والبيت64من قصيدة له في مدح آل شماس، ديوانه  (1)

، 461، وشرح القصائد العشر 2/185، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 181، 1/82، والزاهر 1/332البن األنباري 

 .1/296، والبغدادي 1/10، وشرح المفصل البن يعيش 3/186والحجة 

، 198والنكت  1/63: الكتاب ، والبيت في74سيره في الهاجرة. ديوانه  يدة له يصف فيهاابغة الجعدي من قص( للن2)

وشرح الجمل البن عصفور  173، وما يجوز للشاعر في الضرورة 138، والتكملة 1/310وإعراب القرآن للنحاس 

 .1/299، والبغدادي 317، واللسان سقط/2/392

وأمالي ابن  87، واإليضاح 5/115اب القرآن للنحاس ، وإعر3/177فيما نسبه ابن هشام للجمهور: المقتضب ينظر ( 3)

. واختلف النقل عن سيبويه في هذه المسألة، فذكر ابن مالك في شرح 97-4/96، وشرح المفّصل البن يعيش 2/82الشجري 

أنه يوجب رفع االسم بعد  3/201في شرح الكافية  ، والرضي43-2/42الحاجب في أماليه ، وابن 214-2/213التسهيل 

، وأبو حيان في االرتشاف. عنه يجيز رفعه 368وصاحب الجنى  241-240ا( بفعل محذوف، ونقل األعلم في النكت )إذ

 .460، 1/107ينظر .باالبتداء، وما في الكتاب يحتمله

إال أن برفع االسم على االبتداء بعد )إذا(، وكذا تنقل مذهبه أكثر المصادر  ابن هشام أن األخفش ال يقول إال ( ظاهر كالم4)

أن اختيار األخفش هو رفعه بفعل محذوف، وأجاز مع ذلك رفعه على  214-2/213ابن مالك قد ذكر في شرح التسهيل 

، ومصادر 207-1/206، والهمع 508-1/507والمساعد  940-943في المسألة: شرح الكافية الشافية ينظر االبتداء، و

 الحاشية السابقة. 

ب ة العرين5) ، والخصائص 253، والبيت في: الحلبيات 153، وأبو زيد في النوادر 32أوردها المفّضل:  ي( من أبيات للكلح 

، 1/241للرضي ، وشرح الكافية 718، وشرح العمدة 143، وشواهد التوضيح 456، وشرح الكافية الشافية 3/53

 .1/303، والبغدادي 322يص الشواهد خل، وت1/388والخزانة 

، وإعادة الظاهر عنده بلفظ غير األول جائز في 1/241نقله عنه الرضي في شرح الكافية  ( هذا قول األخفش في البيت،6)

ول والجواز مع هذا عنده مقتصر على الشعر، جيزه إال أن يكون الثاني بلفظ األالشعر وغيره، خالفا  لسيبويه، فإنه ال ي

 .306-1/304والبغدادي  1/386 ، والخزانة3/3في المسألة أيضا: الخصائص ينظر ، و63-1/62الكتاب  ينظر:
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ن ما يحسُن إعادُة الظاهر في الجملة الواحدة في مقام التعظيم، نحو:  ڍ   ڌ   ڌ    ﴿وا 

]الحاقة: ﴾  ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ ﴿[، أو التهويل نحو: 56/27]الواقعة ﴾ ڎ   ڎ   ڈ
 ]من الكامل[                   [ بخالف نحو قوله:                             69/1-2

اج   ان  الُغر اُب ُمق ط ع  األ ْود  ائ ب ا        ك  اة  ي ْنع ُب د   (1)ل ْيت  الُغر اب  غ د 

 إال أن الذي سه ل  هذا قليال  تباعُد ما بين الظاهرين.

 مسائُل:وقوله: "غداة " فيه 

    "  ﴾ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ  ﴿قال هللا تعالى:  ،األولى: هي اسٌم لمقابل "العشي 
م في "الساعة" 18/28[ و]الكهف: 6/52]األنعام:  [، وقد يراد بها مطلُق الزمان كما تقد 
 .و"اليوم"

 ]من الطويل[                          قال:                                              

ْمي ر ا ق ْين ا ُجذ ام  و ح  ي ة  ال  ْلم اء  ب ْكُر ْبُن و ائ ٍل       ع ش  اة  ط ف ْت ع   (2)غ د 

 أال ترى أن ه قد أبدل  منها "العشي ة".

 وهي في بيت كعب محتملٌة لذلك.

                                                           

، 140القرآن لألخفش:  داة ينعب بالنوى، والبيت في معاني، وفيه: غ89( لجرير من قصيدة له في مدح الحجاج، ديوانه: 1)

 .1/307البغدادي و ،1/381، والدر 1/352، وشرح الجمل البن عصفور 1/370وأمالي ابن الّشجري 

صراع منه من شعر قائله غير قائل اآلخر، وسبب تركيب الشارح هذين : "كل م310-1/309( قال البغدادي: 2)

ة  ﴿المصراعين األجنبيين وجعلها بيتا أن صاحب الكشاف قال عند قوله تعالى:  ين  ات ب عُوهُ ف ي س اع ة  العُْسر  ]التوبة:  ﴾الذ 

 ( و)اليوم(: )العشيةن المطلق كما استعملت )الغداة( و[: الساعة مستعملة في معنى الزما9/117

 لٍ ائ  و   نُ بْ  رُ كْ ب   اء  م  لْ ع   تْ ف  ط   اة  د  غ  
 ار  ي  مْ ح  و   ام  ذ  ا جُ ن ـــــــيْ ق  ال   ة  ي  ش  ع  

 ىن الغ   بُ لُ طْ ي ي  ث  ار  ا و  م  وْ ي   اء  ا ج  ذ  إ  

من شعر" رودة، فلما رآها كذلك ظّن أن المصراع ين األولين بيت دها مسروهذه المصاريع الثالثة أمثلة للكلمات الثالثة أو

وعجزه: "وعجنا صدور الخيل نحو  . والمصراع األول صدر بيت لقطري بن الفجاءة،2/218الكشاف  ينظر .وهو كما قال

، 106شعر الخوارج  ينظرتميم"، والثاني عجز بيت لزفر بن الحارث الكالبي، وصدره "وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة". 

 . 52وديوان الحماسة 
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لة" بالتحريك، والمها واو، لقولهم      وات"،ونظيرها:  في جمعهاالمسألة الثانية: وزنها "ف ع  "غ د 
وات" ل وات" و"زكاة وز ك  وُت"، ولقولهم: "ُغدوة".(1)"صالة وص   ، وألن ها من "غ د 

، وابن سيده في (2)وأم ا قولهم: "فالن يأتينا بالغدايا والعشايا"، فقال الجرجانيُّ في شرح التكملة
 .: "إنما جاءت الياُء فيها لتناسب عشايا"(3)شرح أبيات الجمل

ل لالزدواج إن ما هو جمُع "غداة" على "غدايا" (4)والصواب     ، فإن ها ال تستحقُّ (5)أن  الذي ُفع 
. فأم ا الياُء فإن ها تستحقها بعد أن (6)هذا الجمع ، بخالف "عشية"، فإن ها كن "قضي ة" و"وصي ة"

 .(7)تي هي الواوُجم ع ْت هذا الجمع ، وهي مبدلٌة من همزة "فعائل"، ال من الم "غداة" ال

و" بواو متطرفة هي المها، وتلك الواو بعد همزة منقلبٍة  اء  وبياُن ذلك أن "العشايا" أصُلها "ع ش 
ي ة"، كما في "صحيفة" و"صحائف"، ثم قلبوا الكسرة  فتحة  للتخفيف،  عن الياء الزائدة  في "ع ش 

 ]من الطويل[              ، قال:                     (8)كما فعلوا في "صحارى" و"عذارى"

] م ل  ا الُمت ح  ْن ر ْحل ه  ب ا م  ي ت ي        ]ف ي ا ع ج  ذ ار ى م ط  ق ْرُت ل ْلع  ي ْوم  ع  و 
 (9) 

                                                           

 .2/107، وشرح الشافية للرضي 5/22على ف ع الت: شرح المفصل لة ينظر في جمع ف ع  ( 1)

ئل اإلعجاز ، ودالهـ(، من مصنفاته: المقتصد147( لم أقف عليه، والجرجاني هو عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت 2)

 .2/106، والبغية 2/369، وفوات الوفيات 2/188إنباه الرواة  :ترجمته في نظروأسرار البالغة. ت

 ن الذي في المحكم والمخصص خالفه.يّد المصنّف كالم ابن سيده ههنا بشرح أبيات الجمل أل( إنما ق3)

( حمل ابن هشام كالم الجرجاني وابن سيده على ظاهره، وهو أن أصل "غدايا": "غداوا" على )ف ع الّى(، ثم أبدلت واوها 4)

بدل من الواو، بل من همزة فعائل، وهو البناء الذي ياء لتناسب "عشايا"، واعترض عليهما، على ما سيأتي، بأن الياء لم ت

يستوجب الياء طلبا  للتناسب ال أن الياء  ا إنما أرادا أنه قد عدل فيها إلى البناء الذيمولعلّه ،جمعت عليه )غداة( للمناسبة

 لوجه األخير. لم يذكر سوى هذا ا 52-9/51، والمخصص 6/30المبدلة من الواو، ويؤيده أن ابن سيده في المحكم غدو 

، واألزهري في التهذيب غدا 2/16، وابن جني في المحتسب 145( كذا فّسر ما فُعل للتناسب ابن األنباري في األضداد 5)

 .117اللسان غدا/ ينظر:، و1/377مالي ، وابن الشجري في األ227التصريف  ، والمؤدب في دقائق8/170

، والمنصف 258، والتكملة 1/122المقتضب  ينظر:الثه حرف مد. ( وما يستحق الجمع على )فعائل( هو كل مؤنث ث6)

 .455-454، واالرتشاف 4/97، 5/44المفصل البن يعيش  ح، وشر1/326

( وذلك أّن "غداة" لما جمعت على "فعائل" على غير قياس طلبا للتناسب صارت "غدائو"، ثم قلبت الكسرة فتحة 7)

انفتاح ما قبلها فصارت "غداءا"، ثم قلبت الهمزة ياء لتوسُّطها بين ألفين. وهذا للتخفيف، ثم قلبت الواو ألفا  لتحّركها و

، والمقتضب 982-980، والنكت 4/390الكتاب  ينظر:اإلعالل نظير الذي في "عشايا" و"مطايا" و"وصايا" وأشباهها. 

 .3/60للرضي ، وشرح الشافية 10/113، وشرح المفصل البن يعيش 265والتكملة  3/301، واألصول 1/139

ح ، وشر109، والتكملة 659-658، والسيرافي 3/609في إعالل )صحارى( و)عذارى( وما كان نحوها: الكتاب ينظر ( 8)

 .163-2/161، وشرح الشافية للرضي 331-329ع ، والممت5/59المفصل البن يعيش 

 .33، والسبع 111، وشرح القصائد العشر 11معلقة ديوانه: رئ القيس من ال( الم9)
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إال  أنهم التزموا هذا التخفيف  في الجمع الذي اعتل ت المه وقبل ها همزٌة ألنه أثقُل، ثم      
ل ت الهمزُة ياء  تخفيفا  الجتماع األشباه، إذ انقلبت الالُم  ألفا  لتحرُّكها وانفتاح  ما قبل ها، ثم ُأبد 

، وقد وقعت بين ألفين.  الهمزُة تشبه األلف 

ثم لما جمعوا "غداة" على "فعائل" للمناسبة، وكان كل  شيء ُجم ع  على "فعائل" والُمه     
ل من همزته ياء، كن "خطايا" همزٌة أو ياٌء أو واٌو ولم تسلم في الواحد  مستحقا ألن ُيبد 

ر  "الغدايا"  ،و"وصايا" و"مطايا" فعلوا ذلك في "غدايا" ألن  واو "غداة" لم تسلم. فإن قلت: ق د  
اوا"،  جمعا لن "ُغدُوة" وقد صح  كالُمهما، ألن الواو قد سلمت في الواحد، فكان القياُس: "غ د 

 .(1)كما يقال: "ه راوة" و"ه ر اوى"

 قلت: يأبى هذا أمران:

 فكيف أحمل كالم هما على ما صر حا بخالفه؟ ،أحدهما: أنهما إن ما قاال إنها جمع  "غداة"

سناده إلى أمٍر مقتٍض في الكلمة  والثاني: أنه إذا دار الْلمُر بين إسناد الحكم إلى المناسبة وا 
ها تعي ن القوُل بالثاني.  نفس 

ي ة" ال لن "غداة" نباري وزعم ابن األ د  ايا" لم تقل للمناسبة البتة، وأنها جمع لن "غ   (2)أن "الغ د 

ي ةاو   ]من الطويل[                        :                      بقوله ستدل على ثبوت ُغد 

ي ْه        غُ  ْن ز ي ار ة  ُأم   ي م  ظ   ي ات  أ ال  ل ْيت  ح  ي ات  ق ْيٍظ أ ْو ع ش   (3)أ ْشت ي هْ د 

ي ات" لمناسبة "عشي ات"، ال  ال: نه ُيقألوال دليل في هذا لجواز أن يكون إنما جاز "غ د 
ي ة""غُ   .(4)د 

                                                           

ى( وما كان نحوها مّما سلمت واوه في الجمع لسالمتها في المفرد: الكتاب ينظر ( 1) او  ، 1/391في )ه راوة( و)ه ر 

وشرح المفصل البن يعيش  64-2/63، 345-1/344، والمنصف 265، والتكملة 3/301، واألصول 1/140والمقتضب 

 .4/99، والمساعد 263الرتشاف ، وا3/646، وشرح الشافية للرضي 604-603، والممتع 10/114

 .220-1/219البغدادي ينظر ، و6/30، وابن سيده في المحكم غدو 2/16( نقله عن ابن األعرابي ابن جني في المحتسب 2)

 .117واللسان غدا/ 278، واالقتضاب 6/30، والمحكم 2/16من مصادر، وهو في المحتسب  إليه( لم ينسب فيما رجعت 3)

 .278يد في االقتضاب ( كذا قال ابن الس4)
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ېئ    ﴿المسألة الثالثة: حكمها في التعريف أنها ُتع ر ُف تارة بن "الن"، كما في قوله تعالى: 

 [.18/28[ و]الكهف: 6/52]االنعام:  ﴾ېئ

 ]من المتقارب[                                                      وقول الحماسي:      
ي    م رُّ الع ش  اة  و  رُّ الغ د  ير  و أ ْفن ى الك ب يننننننننننننن         نننننننننننننننر  ك  غ  اب  الص   (1)أ ش 

 كما في بيت كعب. (2)وتارة باإلضافة

ة   وهي في ذلك مخالفٌة لن "ُغدو ة"، فإن       الغالب  تعريُفها بالعلمي ة، تقول: "جئُتك يوم الُجُمع 
يقول في غداة  يوٍم بارٍد: "ما رأيُت كُغْدو ة "، يريد: غداة  (5)الف ر اُء أبا الجر اح (4)وسمع، (3)غدوة"
 .(7)﴾ېئ بالغُدْوةِ﴿. وربما ُعر  ف ْت بن "الن" كقراءة ابن عامر: (6)يومه

 التشبيه، إذ المعنى أنها تشبه غداة بانت ظبيا من صفته كيت وكيتالمسألة الرابعة: عامُلها 

ٌر بعد "إال "، وما بعد "إال " ال يعمُل في ما قبلها  : الحرُف الحامُل لمعنى التشبيع ُمق د  فإن قلت 
 ، فما ظنُّك به إذا كان حرفا محذوفا؟(8)إذا كان فعال  مذكورا  باإلجماع

داخال  على سعاد،  ،د ر حرُف التشبيه قبل ها وقبل الظرف أيضاقلُت: المخل  ُ  من ذلك أن ُيق  
 .(9)أي: وما كسعاد في هذا الوقت إال ظ ْبٌي أغنُّ 

                                                           

ل ت ان العبدي أوردها أبو تمام في الحماسة 1)  .1/111، وللتبريزي 1209شرحها للمرزوقي  ينظر:، و360( من قصيدة للص 

 .4/102، وشرح المفصل البن يعيش 4/354، 3/379في تعريف )غداة(: المقتضب ينظر ( 2)

، 543، وسر الصناعة 137-136وشرح القصائد السبع  ،3/379، والمقتضب 317، والنكت 3/293الكتاب  ينظر: (3)

، 92-2/91، وأمالي ابن الحاجب 381-380ر ك، ونتائج الف2/202هيل س، وشرح الت222-1/221وأمالي ابن الشجري 

 .492-1/491، والمساعد 1394-1393، 970، واالرتشاف 1/49وشرح المفصل له 

 ...."في )ب(: "قال الفراء: سمعت أبا الجراح يقول (4)

( أبو الجراح العقيلي بدوي  فصيح من أعراب البادية، عاش في زمن هارون الرشيد، كان العلماء ينقلون عنه اللغة 5)

 .326-1/325، والبغدادي 77، والفهرست 4/120إنباه الرواة ينظر والغريب. 

 .2/139( معاني القرآن للفراء 6)

بو عبد الرحمن السلمي ومالك بن دينار ، وقرأ بها أيضا أ2/258والنشر ، 102، والتيسير 5/140، والحجة 258( السبعة 7)

معاني القرآن  :فيها أيضاينظر . و4/639، والدر 4/136بو رجاء العطاردي كما في البحر والحسن ونصر بن عاصم وأ

 . 1/481، وإعراب الشواذ 2/281، والكشاف 454، 2/68، وإعراب القرآن للنحاس 281-3/280وإعرابه للزجاج 

، 784، والبصريات 6/134، والحجة 407، وشرح القصائد السبع الطوال 1/284في هذه المسألة: األصول ينظر ( 8)

 .231-1/230، والهمع 1532، واالرتشاف 2/114، وشرح الكافية 276، واإلنصاف 2/304وشرح التسهيل 

وأن بعضهم أجاز تعليق الظرف بحرف النفي في  أن هذا الوجه هو اختيار ابن عمرون، 573( ذكر المصنّف في المغني 9)

 البيت.
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: هذا عكس المعنى المراد.  فإن قلت 

ل للمراد على وجٍه أبلغ ، وذلك أنهم إذا بالغوا في التشبيه عكسوه، فجعلوا  قلت: بل هو محص  
 ى، والمشب ه به فرعا  عليه، وفي ذلك من المبالغة ما ال خفاء  فيه.المشب ه  أصال  في ذلك المعن

 وعلى ذلك قول ذي الرُّم ة:                                                   ]من الطويل[

ُس[ ن اد  ل ل ْتُه الُمْظل م اُت الح  ق ْد ج  ذ ار ى ق ط ْعُتُه        ]و  أ ْور اك  الع  ْمٍل ك  ر   (1) و 

 ]من الرجز[                  وقول رؤبة:                                                

اُؤهُ  م  ه  س  أ ن  ل ْون  أ ْرض  اُؤُه        ك  ٍه ُمْغب ر ٍة أ ْرج  ْهم  م   (2)و 

 األصل: كأن  لون  سمائه لغبرتها لوُن أرضه، فعكس التشبيه وحذف المضاف. 

 ممدوحه:                                          ]من الطويل[ وقول أبي تمام يصف قلم

لُ  ْتُه أ ْيٍد ع و اس  ن ى اْشت ار  اُبُه        و أ ْرُي الج  ت  ُلع  ي الق ات ال  اُب األ ف اع   (4)(3)ُلع 

نما يكون مقبوال عند المحققين إذا تضم ن اعتبار   وقلب الكالم جائز في التشبيه وغيره، وا 
ما في باب التشبيه، أال ترى أنه أفاد المبالغة  بجعل الفرع الذي ُيراُد إثباُت الحكم له لطيفا  ك

ْعل غير ه محموال  عليه.  أصال ، وج 

 وحينئذ فيبقى في البيت مبالغٌة من ثالث جهات:

ين للحصر.  إحداها: ما في الكالم من حرفي النفي واإليجاب المفيد 
                                                           

، 369، 198، وتخليص الشواهد 1/300، والخصائص 1013، والبيت في الكامل: 1131( من قصيدة له. ديوانه 1)

 .1/331، والبغدادي 1/444والخزانة 

دة من شعر رؤبة، والموجود في : "قوله: ومهمه... هذا هو المشهور وليس موجودا في هذه القصي1/333( قال البغدادي 2)

 ديوانه إنما هو:

 "هُ اؤُ م  س   ه  ض  رْ أ   ن  وْ ل   ن  أ  ك                  هُ اؤُ م  عْ أ   ةٍ ي  ام  ٍد ع  بْ ل  و  

، وأمالي ابن 101، وشرح القصائد السبع: 197وهما كما أوردهما المصنف في: تأويل مشكل القرآن  .3ديوان رؤبة ينظر 

، وضرائر الشعر البن 1/289، وعروس األفراح 115، واإليضاح في علوم البالغة 313، ومفتاح العلوم 2/135الشجري 

 .8/111، وشرح أبياته للبغدادي 342، والمغني 268عصفور 

 .165، واإليضاح في علوم البالغة 316، وهو في مفتاح العلوم 3/231( ديوانه 3)

 .في )ب( بعد هذا البيت: "األري العسل، والجنى ما يُجتنى من الشجر". ولعله توضيح أقحمه الناسخ على نص المتن (4)
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 والثانية: ما فيه من عكس التشبيه.

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ﴿والثالثة: حذف أداة التشبيه كما ُحذفت في قوله تعالى: 

 [6/39]األنعام: ﴾گ

: عكس التشبيه خالُف األصل فال ُيد عى إال بدليل.  فإن قلت 

 قلت: دليُله تعذُُّر إعماله  في الظرف إال  عل هذا الوجه .

 استعارة ؟فإن قلت: أفتسمي  هذا الواقع  في البيت تشبيها  أم 

، تسميته تشبيها  بليغا  ال (3)، والسكاكي(2)، والزمخشري (1)قلت: الذي عليه الُحذ اق، كالجرجاني
 استعارة.

. (4)والحاصل أن األقسام  ثالثٌة: تشبيه مت فق عليه، واستعارة متفق عليها، ومختلف فيه
ر أطراُف التشبيه من المشبه والمش "زيد  به به واألداة، كقولك:فالمتفق على أنه تشبيٌه أن ُيذك 

 كاألسد".

را ، كقولك: ر على ذكر المشب ه به، وال يكون المشب ه مقد   والمتفق على أنه استعارٌة أن ُيقت ص 

ام". م   "رأيت أسدا  في الح 

 ويكون المشب ه به خبرا ، إم ا لمذكور مبتدأ كقوله تعالى: ،والمختلف فيه أن ُتترك األداة
ر، 6/39]األنعام:  ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴿ [، وكبيت كعب هذا. أو لمقد 

 [، وقول الشاعر:                   ]من الطويل[                  2/18]البقرة: ﴾ ٿ     ٿ﴿كقوله تعالى: 

و اك ُبهْ  ٌب ت ْأو ي إ ل ْيه  ك  ْوك  ا ك  ٌب      ب د  ْوك  ا اْنق ض  ك  اٍء ُكل م  م   (5)ُنُجوُم س 
                                                           

 .54-53( دالئل اإلعجاز: 1)

 .1/204( الكشاف: 2)

 .464-463( مفتاح العلوم 3)

 .24-2/23، ومختصر السعد 412-411من األقسام: اإليضاح في علوم البالغة فيما ذكره ينظر ( 4)

حان القيني كما في الكامل 5) ، ونسبها ابن قتيبة في الشعر والشعراء 1/259، وأمالي المرتضى 68( في مقطعة ألبي الط م 

 .110، واإليضاح في علوم البالغة 267للقيط بن زرارة، والبيت في مفتاح العلوم  711
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والفرُق بين هذا القسم والذي قبله  التقدير: هم كصمٍ ، وهم كنجوٍم، إذ ال ُبد  للخبر من مبتدأ.
ذا امتنع (1)أن ك في هذا القسم  وضعت كالم ك في الظاهر إلثبات معنى الثاني لْلول . وا 

الذي قبل ه، إثباتُه له حقيقة  كان إلثبات المشابهة، فكان خليقا  بأن يسم ى تشبيها ، بخالف 
 فإن ك لم تضع كالم ك على التشبيه، بل على استعارة اسم  األسد  لمن رأيت ه.

منا، و"الن" فيه لتعريف الحقيقة أو للعهد في البين  (2)قوله: "البين": هو مصدر "بان" كما قد 
.  المستفاد من الفعل السابق، أي: وماهي غداة هذا البين 

 كقوله:                                     ]من الطويل[، (3)ويأتي "البين" بمعنى الوصل

او اشُ ل ق ْد ف ر ق  الو   ْيُنه  ْين ي و ع  ْصل  ع  ا      ف ق ر ْت ب ذ اك  الو  ب ْين ه   (4)ن  ب ْين ي و 

ف ع ه6/94]األنعام:  ﴾  مب  ىب  يب ﴿ومنه قوله تعالى:  ، قيل: وكذلك (5)[ في قراءة من ر 
ضافته إلى مبنيهو في قراءة من فتح  ولكنه ُبن ي  إلبهامه وا 

(6). 

ل ت أحدها: وهو الظاهر: أن يكون بدال  م وقوله "إذ": يحتمل ثالثة  أوجه: ن "غداة"، كما ُأْبد 
[، إال أن ها 19/39]مريم: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿الحسرة" في قوله تعالى:  من "يوم

 .(7)بدٌل من المفعول بهفي البيت بدٌل من المفعول فيه، وفي اآلية الكريمة 

                                                           

 في )ب( و)ج(: " ... معنى األول للثاني...".( 1)

، وشرح التسهيل 20-9/19، وشرح المفصل البن يعيش 350، وسر الصناعة 289(: الحلبيات ـفي أقسام )الينظر ( 2)

-985، واالرتشاف 77، ورصف المباني 38لفية البن الناظم ، وشرح األ322-320، وشرح الكافية الشافية 1/257-258

 .150-149، وشرح شذور الذهب 1/179، وأوضح المسالك 73-72، والمغني 194-193ى ، والجن986

 .62، واللسان بين/76-75، والبن األنباري 204والبن السكيت  52األضداد لألصمعي  ينظر:( 3)

علم" وهو في : "وهذا البيت لم أقف على تتمته وال على قائله، وهللا أ1/347، قال البغدادي إليه( لم ينسب فيما رجعت 4)

 .62، واللسان بين/209، ودرة الغواص 276األضداد البن األنباري 

، وقرأ بفتحها نافع وابن عامر ومزة وأبو بكر عن عاصمبو عمرو كم" في اآلية الكريمة ابن كثير وأ( قرأ برفع "بين5)

، والدر 4/182والبحر ، 231، واإلتحاف 105، والتيسير 3/357، والحجة 263. السبعة عن عاصم والكسائي وحفص

، 1/263 مجالس ثعلب، و1/345، وذهب إلى أن "بينكم" في قراءة الرفع بمعنى "وصلكم": الفراء في معاني القرآن 5/48

فال غواإل 3/358. وذهب أبو علي في الحجة 2/83لنّحاس ل إعراب القرآن، و2/273للزجاج  معاني القرآن وإعرابهو

الستعماله مع الشيئين المتالبسين فصار بمعنى الوصل، وتبعه ابن جني في المحتسب  إلى أنه ظرف اتسع فيه 1/243-244

 .594-2/593في توجيه اآلية: أمالي ابن الشجري ينظر ، و2/190

أن أبا  5/49، والدر 2/370، والخصائص 3/360الحجة و ،670، والمغني 4/182( هو قول األخفش كما في البحر 6)

 " في اآلية على نصبه مراعاة لما يكون عليه في أكثر الكالم، وإن كان معناه معنى المرفوع.الحسن قد ذهب إلى أن "بين  

، 1402واالرتشاف  2/207، وشرح التسهيل 875، والتبيان 2/510في وقوع "إذ" بدال من المفعول: الكشاف ينظر ( 7)

 .112، والمغني 186، والجنى 7/603والدر 
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 والثاني: أن تكون ظرفا  ثانيا  للتشبيه، ال بدال  من الظرف األول.

ُمع ة  أمام  المنبر". ُد الظرف إذا كان من نوعين كن "صليُت يوم  الج  : إنما يجوز تعدُّ  فإن قلت 

أن يكون الثاني  (1)فأم ا إذا كان الظرفان من نوع واحد فال يعمل فيهما عامل واحد، إال  على
تابعا لْلول، أو أن يكون العامُل اسم  تفضيل، وذلك ألنه في قوة عامل ين، كقولك: "زيد يوم  

ألن المعنى أنه يزيد خيرُه في هذا اليوم على خير ه في ذلك  ،الُجُمعة  خيٌر منه يوم  الخميس"
 .(2)اليوم

أن ه يجوز أيضا  التعدد مع  -رحمه هللا تعالى  -قلُت: ذكر ابن عصفور أن مذهب  سيبويه 
االتفاق إذا كان الزماُن األول أعم  من الثاني، نحو: "لقيُته يوم  الجمعة ُغدو ة"، وأنه ُيجيُز 

، وذلك ألنه أجاز: "سير (3)نصب الظرفين بن "لقيت"، ال على أن الثاني بدل بعض من كل
لتبعه في  (5)لو كان بدال  منه، و (4)عليه يوُم الجمعة ُغدو ة"، برفع "اليوم" ونصب "غدوة"

 بقوله:                                                    ]من الطويل[ (6)إعرابه، واستدل  

ْن ي ْوم ا س   ر ا ف ارام ت ى ت ر د  يز  الُمع و  يه م  ي ْرم ي الُمْست ج  ا        أ د  ْد ب ه  ت ج 
(7) 

لى "يوما" لما  لعمومها، وال يكون  كانت "متى" مشتملة  على اليومفعد ى "ترد" إلى "متى" وا 
بن "ترد"، فيلزم الفصل بين العامل ومعموله  " نصبا"يوما " نصب بن "تجد" ألن  "سفار 

.  باألجنبي 

 والوجه الثالث من أوجه "إذ" أن تكون ظرفا  لن "البين" أي: وماهي غداة بانت وقت رحيلهم.

                                                           

 سقطت "على" من )ب(.( 1)

، 754، وشرح الكافية الشافية 3/349في جواز عمل اسم التفضيل في ظرفين من نوع واحد: شرح التسهيل ينظر ( 2)

 .308والتبيان 

، ولم يذكر ثمة أنه مذهب سيبويه، ولم أقف على كالمه كما نقله عنه 1/155( أشار ابن عصفور إلى المسألة في المقّرب 3)

 المصنف.

 .على أن انتصاب "غدوة" في المثال بفعل مضمر 4/351د في المقتضب ، ونّص المبرّ 1/223( الكتاب 4)

 ".ولو كان بداللة من تبعه...(: "ج( في )5)

 .1/361البغدادي ينظر من مصنفاته، و إليه( لم يستشهد به سيبويه في الكتاب، وال ابن عصفور فيما رجعت 6)

، 3/50، والمقتضب 2/218، والبيت في مجاز القرآن 355( من قصيدة للفرزدق يهجو بها أديهم بن مرداس، ديوانه 7)

م ، ول614سان عور/، والل96، وشرح شذور الذهب 132، والمغني 762وعور/ 687، والصحاح سفر/347والسيرافي 

 يستدّل به على المسألة المذكورة إال ابن هشام في المغني وذكر ثمة أن سيبويه استشهد به عليها.
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، والخالُف معروٌف (1)"إْذ"، ال نعلُم في ذلك خالفا   وقوله: "رحلوا": في موضع خفض بإضافة
ه.  في الجملة بعد "إذا" كما سيأتي في البيت بعد 

والفرق بينهما أن تلك مرتبطة  بما بعدها ارتباط  أداة الشرط بجملة الشرط فلم يلزم من عدم 
 اد عاء اإلضافة عدُم الربط وأما "إذ" فلوال دعوى اإلضافة لم يكن ربٌط.

نما م  ذكر  "سعاد" ألنها رحلت مع قومها، أو إلرادة  وا  م ع  ضمير  الفاعل مع أن ه إن ما قد  ج 
 ، كقوله:                                                         ]من الطويل[(2)تعظيمها

نننننن نْ إ  ف نننننن ْمننننننت  ح  ئْ ش  ننننننُت الن   ر  ننننننس   اُكمُ و  اء  س 
 

ا أ طْ  مْ ت  ل  ئْ ْن ش  ا   ]و    ْم ُنق اخ   ( 3) ا[ ب نْرد  ال  و  ع 
 

 وما أحسن قول من قال:                                                    ]من الطويل[
ْلنننننننح  ت   نننننننم  نننننننان  ُعنننننننن عْ  نْ ُت م  نننننننةٍ ر  ود  أ  م   اك 
نننننننننني  عُ يل ننننننننننل  خ   ننننننننننيكُ ف   هللاُ  ك  ار  ا ب ننننننننننوج   ام 
ننننننن ل  وال  ُقنننننننو   ننننننن س  يْ ا ل نننننننه  ن نننننننج  ُل أ  ال  الض   اار 
 

نننننننننننل  ْنننننننننننننٍد و  ه  ل    ننننننننننننْ ْن ك   اد  ْننننننننننننه   هُ ُيب ل  ُغننننننننننن م 
نننننرْ ٌد أل   ْننننننه   نْ ُكنننننت   مْ ل ننننن نْ ا   و    اد  ا ق ْصنننننم  كُ ض 
ننننننننننننلْ ن  ا ل  ن ننننننننننننا ُجرْ ن ننننننننننننن  ك  ل  و   ْمنننننننننننند   مُ اكُ ق   (4)اع 
 

ور" ضدُّ "الع دل" ألنه ميٌل عنه، "أجارنا" بالراء المهملة، أ ي: أمالنا عن الطريق، ومنه "الج 
فهما   .(5)"الجواز" الزاي منبوكذلك قوله: "جرنا"، وكثير يصح  

                                                           

وشرح  4/96، 3/17، وشرح المفصل البن يعيش 1/143، واألصول 4/348، والمقتضب 3/119الكتاب  ينظر:( 1)

 3/171، وشرح الكافية للرضي 152، وشرح األلفية البن الناظم 937، وشرح الكافية الشافية 207-2/206التسهيل 

 .125-3/124وضح المسالك وأ

شرح الكافية للرضي ينظر و .ت"ن تعظيم الغائب غير ثابفيه نظر، فإو : "هذا من تعظيم الغائب...1/365 قال البغدادي (2)

4/18. 

، ونسبه 117المخزومي وهو في ديوانه  للحارث بن خالد بن العاص 3/333ني فعزاه صاحب األغا ،( اختلف في نسبته3)

 1/552والسبكي في عروس األفراح  434، والجوهري في الصحاح نقخ/64واألضداد  1/197ابن األنباري في الزاهر 

، 2/261، والبيت بغير نسبه في الكشاف 315، وهو أيضا في ديوان عمر بن أبي ربيعة 109للع رجي، وهو في ديوانه 

 .10/351، 326، 9/61، 8/366، 302، 6/76، والدر 8/415، 6/421 ،2/264، والبحر 4/209

أنها من قصيدة للمرقش األكبر، وهي في ديوانه:  11/350هذه األبيات الثالثة، فذكر صاحب األغاني  ( اختلف في نسبة4)

في  2/161 ، والتبريزي1339منسوبة لورد الجعدي، واقتصر المرزوقي  2/184، وأوردها صاحب الحماسة البصرية 48

د هللا بن لعب 22/243بيتين الثاني والثالث منسوبين لورد أيضا، ونسبهما صاحب األغاني شرحيهما على الحماسة على ال

. واألبيات 489لعمرو بن عجالن، واألول في ديوان عمر بن أبي ربيعة  153في اللسان جور/عجالن، والبيت األخير 

، واختلفت 55-6/54. واألول والثاني في العقد الفريد 3/70، والبيان والتبيين 406: ديوان الحماسة بغير نسبة فيالثالثة 

 شين مصادر أخرى لتخريجها.لفاظ األبيات، وفي ديوان المرقّ المصادر في رواية بعض أ

 .11/350( أنشده بالزاي صاحب األغاني 5)
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 "إال": إيجاب للنفي. ،"أغنٌّ وقوله: "إال 

": الذي في صوته غن ٌة، و"الغن ة": صوت لذيذ يخرج  " مسائل:وفي قوله "أغن األولى: "األغن 
  (2)به، ويشب ُه (1)من األنف

 " وصوُت الذباب في الغياض، وهو  ،صوُت الرياح في األشجار الملتف ة، فيقال: "واٍد أغنُّ
 معنى قولهم: "روضٌة غن اء".

" و"الغناء": " "الوجمع "األغن   "أحمر" و"ُحمر" و"حمراء" و"ُحمر". :، كما يقال(3)غن 

" :فإن قلت: فكيف قال الجوهري   مع أن الطير للجماعة. (4)"طير أغن 

ُيخب ر  عنه كما ُيخب ُر عن ، فيجوز أن (6)ال جمعٌ  (5)قلت: "الطير" عند سيبويه اسُم جمع
ائٌر".  الواحد، أال ترى أنهم يقولون: "ر كٌب س 

، والذي دل   (7)المسألة الثانية في موقعه من اإلعراب: هو صفة لمحذوف، أي: إال  ظبٌي أغنُّ
بد  لها من موصوف، ولو كان الموصوُف في المعنى هو "سعاد"  على الحذف أن الصفة  ال

"إال  غن اء" بالتأنيث، كما تقول: "ما هذه الروضُة إال  :إال قائم" لكان يقولكما تقول: "ما زيد 
 غن اء".

كثر ما يوصف بالغن ة الظباُء، وهي وصٌف الزٌم والذي يدل على تعيين المحذوف أن أ    
ٌة بهن، وحيث ُأطلق األغن  في مقام  ل ب ة  االستعمال فيهن كأن ها مختص  لكل ظبي، فصارت لغ 

 ه؛ ال يتبادر الذهن إلى غير الظبي.التشبي
                                                           

، 17/102 لغنة" و"األغن": تهذيب اللغة غننفي "اينظر ، و102( هذه عبارة عبد اللطيف البغدادي في تفسير الغنة: 1)

 .315 ، واللسان غنن90، واألنباري 12، والتبريزي: 2175-2174والصحاح غنن/

 في )ب(: "يشبهه".( 2)

، وشرح 22-3/21، واألصول 218-2/217، والمقتضب 3/644الكتاب  :في جمع أفعل وفعالء صفتين على فُْعلينظر ( 3)

 .420، واالرتشاف 170-2/168الشافية للرضي 

أغن"، وهو  محقق، وذكر أن الذي في األصول: "طيربي أغنن"، كذا أثبته ال: "ظ2174/( الذي في المطبوع غنن4)

 .315اللسان غنن/ينظر الصحيح: 

 في )ب(: "اسم جماعة".( 5)

الحجة  ينظر:طلق على الجنس. فش، وذهب بعضهم إلى أنه مصدر ثم أ، و"الطير" جمع عند األخ3/624كتاب ( ال6)

 .509-508، واللسان طير /2/575، والدر 212-211، والتبيان 1/257، والمحتسب 3/44

 ".في موضعه( في )ج(: "7)
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فإن قلت فما تقول في قول جماعة من النحويين: ال ُيحذف الموصوُف إال إن كانت الصفُة 
"ركبت صاهال"، ويمتنع: "رأيت طويال " و"أبصرت اصة  بجنسه، نحو: "رأيت كاتبا" وخ

 ؟(1)أبيض"

ة اختصاُ  الصفة ألدل  قلت: التحقيق أن الشرط  إن ما هو وجوُد الدليل، ومن جملة ا
ک  ک    ک  گ  گ   ﴿، أال ترى إلى قوله تعالى:(2)أنها شرٌط متعيٌن فال بالموصوف، وأم ا

[ أي: دروعا  سابغات، فحذف  الموصوف  مع أن  الصفة  ال 11-34/10]سبأ: ﴾گ   گ
م ذكر  الحديد أ ْشع ر  به  .(3)تخت ُّ به ولكن  تقدُّ

أحدها: وجوُب  قوال:على أربعة أ في الخبر المقرون بن "إال " بعد "ما"المسألة الثالثة: اختلفوا 
[، ووجُهه 3/144]آل عمران:  ﴾ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ ﴿الرفع مطلقا ، وهو قوُل الجمهور، نحو: 

 "، فزال األمُر الذي عمل ْت ألجل ه.الأنها عملت لشبهها بن "ليس" في النفي، وقد انتقض بن "إ

 .(4)يوُنس، ووجهه الحمُل على "ليس" النصب مطلقا ، وهو قول والثاني: جواز

 "والثالث: جواُز النصب بشرط كون  الخبر  وصفا، وهو قوُل الفر اء، فيجيز "ما زيد إال قائما
 ويمنع "ما زيد إال أخاك".

زيد ُل بقي ة الكوفيين، فيجيزون "ما الرابع: جواز النصب بشرط كون الخبر مشب ها  به، وهو قو 
 "ما زيد إال قائما ". (6)ويمنعون  (5)إال  زهيرا"

                                                           

 ، والمقّرب409، 401، 223، 1/180، وابن عصفور في شرح الجمل 463-3/462( هو قول ابن السّراج في األصول 1)

حيان هذا القول  ، وفيه نسب أبو1/67، والبحر 1938 بي حيان في االرتشاف، وأ143، وضرائر الشعر 1/227-228

 لسيبويه.

 69-2/68مالي ، وابن الشجري في األ102-2/101سب لمحت، وابن جني في ا2/137ذهب المبّرد في المقتضب  إليه (2)

، 324-3/322، وابن مالك في شرح التسهيل 62-3/59، وابن يعيش في شرحه عليه 119-116والزمخشري في المفصل 

 .2/342في شرح الكافية  رضي، وال195، وابن الناظم في شرح األفية 1165وشرح الكافية الشافية 

، والنحاس في إعراب 4/244لى أن فيها موصوفا محذوفا: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ه اآلية الكريمة ع( وج3)

 .7/255البحر ينظر لها.  ات وصف غلب على الدروع فصار اسما، وذهب أبو حيان إلى أن السابغ3/334القرآن 

-1199حيان في االرتشاف ، وأبو 2/187، والرضي في شرح الكافية 1/373( نقل مذهبه ابن مالك في شرح التسهيل 4)

 . 281-1/280، وابن عقيل في المساعد 325، والمرادي في الجنى 1200

 .فيجيزون "ما زيد إالّ زهيرا" قوله: " )د(سقط من ( 5)

  :" فيجيزون". )د(في ( 6)
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" جا  .ئٌز على األقوال الثالثة  األخيرةوعلى هذا، فالن صب في قوله: "إال  أغن 

 رف" فيه مسائُل:وقوله: "غضيُض الط

 األولى: غضُّ الط رف في األصل عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة  يكون ذلك
لق ي ين، وهو المراد هنا، وتارة ألن في الطرف كس لقصد الكف  عن التأم ل يكون را  وفتورا  خ 

حياء  من هللا تعالى أو من الناس
 ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ﴿، ومنه قوُله تعالى:(1)

 [ أي: يكف وها عم ا ال يحل  لهم النظر إليه. 24/30]النور: 

 ]من الوافر[                                        :(2) وقوُل الشاعر يهجو من يفعل ذلك
ل ْيس  ب ه   أ ن  ب ه  و  ْهٍي       ك  د  ْكٍر و  ْن م   (3)اوع  شُ خُ  ي ُغضُّ الط ْرف  م 

" واسم ها. وقوع وما أحسن    هذه الجملة  المعترضة بين خبر "كأن 

رضي  -وقد ُيراد به ترُك التأم ل، الذي هو أعمُّ من النظر الحسي   والمعنوي، كقول الشافعي   
 ]من الطويل[                                                           :- هللا تعالى عنه
 (4)يات  ع ث ر   نْ ف  ع  يض  الط رْ ض  ل  غ  كُ و        قٍ اف  و  ل  مُ كُ  ان  و  خْ اإل   ن  بُّ م  ح  أُ 

 ]من الوافر[                             وقد يكنى به عن خفض الطرف ذال ، كقول جرير:

 (5)اب   ك ال  ال  ت  و  غْ ل  ب   اب  عْ  ك  ال  ف      ٍر  ُنم يْ  نْ م   ك  ن  ف  إ  رْ ض  الط  غُ ف  
 ]من الطويل[                                                وعن احتمال المكروه، كقوله:

ٍج ُغُرب  ا ف  ن  ن  ك  ل  ة      و  ي  ج  ا س  ن  ف  م  رْ ضُّ الط  غ   ان  ا ك  م  و   ْذح   (6)انُ ي م 
                                                           

 . 198-197، واللسان غضض/195، والصحاح غضض/17/36في معاني غّض الطرف: تهذيب اللغة غّض ينظر ( 1)

 : "يقصد المهجو من الخشوع إلى المكر والدهاء".)هـ(في ( 2)

 . 2/253ديوانه ينظر ( البيت للمتنبي من قصيدة في مدح علي بن إبراهيم التنوخي، وليس البيت في الهجاء. 3)

 .43( ديوانه 4)

، ومعاني القرآن 1/185، والبيت في: المقتضب 821( من قصيدة له هجا فيها الراعي النميري وافتخر بنفسه. ديوانه 5)

، 276، والعسكريات 17/36، وتهذيب اللغة غّض 4/391، 2/180، وإعراب القرآن للنحاس 5/281وإعرابه للزجاج 

، وشرح الشافية للرضي 9/128صل البن يعيش ، وشرح المف92، واألنباري 50، واالقتضاب 1095والصحاح غضض/

 . 197واللسان غضض/ 1/72، والخزانة 8/397، والدر 6/443، والبحر 164، وشرح شواهده 2/244

، والبيت مع آخر له في اللسان 463-2/462( من قصيدة لعمرو بن طهمان الدارمي أوردها ياقوت في معجم البلدان 6)

، 198واللسان غضض/ 12/52، والمخصص 191، غرب/1095ح غضض/، وهو بغير نسبة في الصحا640غرب/

 . 1/381البغدادي ينظر و
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ْج" بفتح الميم وا عجام الذال وكسر الحاء: قبيلة تثنية "ُغُرب" على  ، و"ُغُربان" بضمتين(1)"م ْذح 
 .(2)بمعنى غريبوزن "ُجُنب"، 

 ،، كن "قتيل" و"ذبيح" و"جريح" و"كحيل" و"دهين"(3): هو "فعيل" بمعنى مفعولةالمسألة الثاني
 .(4)وهو كثير

 ، قال امرؤ القيس:(5)ومن غريب ما جاء منه "قدير" بمعنى "مقدور" أي: مطبوخ في القدور

 ]من الطويل[                                                                            

جٍ يْ ب   م  م نْ حْ اُة الل  ه  ل  طُ ظ  ف   يرٍ        ن  ُمْنض  و اٍء أ ْو ق د  ف يف  ش  ل   ص   (6)ُمع ج 

  (7) يقال: قدرُت اللحم واقتدرُته، مثل: طبخُته واط بخُته.

، قال هللا (9)، ولهذا ال ُيجم ع(8)، وهو منقوٌل من المصدر"الط رف": العين لمسألة الثالثة:ا
 ]من البسيط[               [ وقال جرير:14/43]إبراهيم  (10)﴾ ٻ  ٻ  پ  پ ﴿تعالى: 

 (11)ان  ال  تْ ن  ق  ي ين ن ا ُثم  ل ْم ُيحْ لْ ت  ق       ٌض  ر  ا م  ف ه  رْ ي ط  ي ف  ون  الت  يُ العُ  ن  إ  

                                                           

ذْحج: ينظر ( وهي أم قبائل وأفخاذ وبطون من قحطان اليمن. 1)  . 21شعراء م 

 . 640، واللسان غرب/191( الصحاح غرب/ 2)

 . 197ضض/، واللسان غ102، وعبد اللطيف 92، واألنباري 12، والتبريزي 1/120( المخصص 3)

 . 2288، واالرتشاف 16/154، والمخصص 417في جيء فعيل بمعنى مفعول: تصحيح الفصيح ينظر ( 4)

: "إنما 1/383، قال البغدادي 80، واللسان قدر/1/182، والزاهر 97، وشرح القصائد السبع 787الصحاح قدر/ ينظر:( 5)

 حكم عليه بالغرابة ألنه بهذا المعنى قليل االستعمال". 

، 92نباري ، واأل183، وشرح القصائد التسع 1/821، والزاهر 97، وشرح القصائد السبع 22من معلقته، ديوانه:  (6)

 ينظر:والبيت مما يستشهد به مجيزو إتباع معمول اسم الفاعل المنصوب بمجرور، ومن منع ذلك تأّوله على أوجه أخر، 

، وشرح الكافية الشافية 1/386شرح التسهيل ، و725ات ري، والبص2/345، وكتاب الشعر 1/346معاني القرآن للفراء 

، وشرح أبياته للبغدادي 600، والمغني 1/290، والمساعد 209، وشرح األلفية البن الناظم 115، وشواهد التوضيح 1223

 .1/383، والبغدادي 7/12

 قوله: " المسألة الثانية...قال جرير" ساقط من )ب(.( 7)

، وشرح الملوكي 772، والتبيان 1393، والصحاح طرف/1/396، وإعراب القرآن للنحاس 2/173المقتضب  ينظر:( 8)

 . 213، واللسان طرف/5/9، وشرح المفصل البن يعيش 191

 وجمعه : "ظاهره ال يجوز جمعه وليس كذلك، بل المراد ال يجمع وجوبا، بل يجوز إفراده وتثنيته1/386( قال البغدادي 9)

 قه على أكثر من واحد".عند إطال

 . 1393الصحاح طرف/ي إلى بيت جرير...". ينظر ( قال البغدادي )الموضع السابق(: "هذا كالم الجوهر10)

 . 184، واالقتضاب 1/240، المذكر والمؤنث البن االنباري 163( ديوانه: 11)
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ن كسرت   ه أبو زيد بمذك رهاوا  . وجمعه: (1)الطاء فهو الكريُم من الفتيان والخيل، وخص 
 "طروف".

فة" ُده "ط ر  ن زْدت  على "الط رف" األلف والهمزة: فقلت: "ط ْرف اء" فهو شجر واح  وبه ُسم  ي  (2)وا 
 .(3)وقال سيبويه: "الط رفاء" واحد وجمع، طرفة بن العبد الشاعر

عن رفعه، واألصل  ئٌ عن نصب ه، ونصُبه ناش ئٌ "الط رف" ناشالمسألة الرابعة: خفُض 
ر تحويل اإلسناد إلى ضمير ه" بالرفع على النيابة عن الفاعل"غضيٌض طرفُ  ، ثم ُقد  

يه بالمفعول به، كما ، فانتصب "الطرف" على التشبصوف للمبالغة في ات صافه بمعناهاالمو 
ر الخفُض ناشئا  عن الرفع  يف."، ثم أضيف ْت الصفُة للتخففي "زيد حسُن الوجه ن ما لم ُيق د  وا 

لئال  يلزم  إضافُة الشيء إلى نفسه، وألن هم يقولون: "مررت بامرأة حسنة  الوجه "، ولو كان 
 .(4)فع "الوجه"ر "الوجه" مرفوع المحل لم يجز تأنيث الصفة، كما ال يجوز ذلك مع 

ة، بخالف "غضيض"، وضميره قوله: "مكحول": هو اسم مفعول أتى على صيغته األصلي
، وليس  ه إلى الظبي األغن  المستتر كضميره في االرتفاع على النيابة عن الفاعل، وفي ع ود 

ْن كان هو المكحول  بالحقيقة ٌر عن ضمير خب ألنه إم ا ،ضميرُه عائدا  على "الط رف"، وا 
 ضمير ه. محذوف راجٍع لن "األغن"، أو صفٌة "لْلغن" وعليهما فالبد  من تحمُّله

ل" بفتحتينمو"ال     الذي يعلو جفون  عينيه سواٌد  (6)، وهو(5)كحول" و"الكحيل" إم ا من "الك ح 
م ا من "الُكحل" بالضم ل" بفتحتين ال غير.(7)من غير اكتحال، وا   . وأم ا "األكحل" فمن "الك ح 

                                                           

 214، وصاحب اللسان طرف/3/5، وابن سيده في المخصص 1393( نقله عن أبي زيد: الجوهري في الصحاح: طرف/1)

 . 13/321وهو أيضا قول األزهري في التهذيب طرف 

على هذا القول ابن  ، ومشى110، وأبو علي في التكملة 2/445هو قول المازني نقله عن ابن الّسراج في األصول  (2)

 .2/209مالي الشجري في األ

، 5/80، وشرح المفصل 11/189، والمخصص 1394في المسألة أيضا: الصحاح طرف/ينظر ، و3/596( الكتاب 3)

 . 220واللسان طرف/

شرح  ينظر:( هذه المراحل الثالثة التي تتّم بها إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها درج على ذكرها متأّخرو النحاة، 4)

، واالرتشاف 3/436، وشرح الكافية للرضي 4/23 ، وأمالي ابن الحاجب1/579، والبن عصفور 560الجمل البن خروف 

 . 397، وشرح شذور الذهب 2/212، والمساعد 2347

ل : "ال يجوز أن يكون مشتقا منه ألن اسم المفعول المسّرح ال يشتق إال من المتعد1/393( قال البغدادي 5) ي، والك ح 

 . 2/185األفعال للسرقسطي ينظر ، بفتحتين مصدر الزم"

ل" 1/394دي ( قال البغدا6)  : "أفرد الضمير باعتبار المذكور، وكان الظاهر: وهما، وال يصّح إرجاع الضمير إلى الك ح 

اللسان ينظر ، لميل، والمصدر بالفتح": "صوابه بالفتح، فإن المضموم اسم ما يوضع في العين با1/394( قال البغدادي 7)

 . 584كحل/
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 قيل إن "فعيال  و"مفعوال" يفترقان من وجهين: تنبيه:

لمن ، فإنه ُيقاُل (1)أن  فعيال  أبلغ. ن   على ذلك بدُر الدين بن مالكأحدهما: معنوي، وهو 
 ُجرح في أنملته: "مجروح"، وال ُيقاُل له: "جريح"، فعلى هذا "كحيل" أبلغ من "مكحول".

كرار إذا كان للفاعل ال للمفعول، يدلُّ على ذلك توالحق أن فعيال إنما يقتضي المبالغة وال
 ال يتفاوت. قتلُ لقوُلهم: "قتيل"، وا

 
ل عن "مفعول" يستوي فيه الذكُر واألنثى)2(، فيقال:)3(  والثاني: لفظي، وهو أن "فعيال " المحو 

 : "عين مكحولة" بالتأنيث. كحيل"، وال يقال إال   "ط رٌف كحيل"، و"عينٌ  

يل:  ]من البسيط[                                                             وأما قوُل ُطف 

ثْ ُن ب  يْ الع  و           ُبهُ اج  ح   ي   الر  ْبع   ن  ى م  و  حْ ه ي  أ   إ ذْ   (4)ولُ حُ كْ م   ار ي   د  الح  م  اإل 

 .(5)فقيل ألجل الضرورة حمل  العين  على الطرف

 .(7)(6)كذلك، ثم اعترض  بالجملة الثانية وحذف الخبروقيل: األصل: حاجُبه محكوُل والعيُن 

                                                           

 . إليهقف على كالمه فيما رجعت ( لم أ1)

-415، وتصحيح الفصيح 329، والتسع 267، وشرح القصائد السبع 1/164المذكر والمؤنث البن األنباري  ينظر:( 2)

 . 2/141، وشرح الشافية للرضي 837، وشرح العمدة 5/51، وشرح المفصل البن يعيش 82ودقائق التصريف  416

 في )ب(: "فيقال فيه".( 3)

، وشرح المفّصل 775، واإلنصاف 661، والبصريات 2/46وكذا هي في الكتاب والرواية فيه كما ههنا،  55( ديوانه: 4)

بلفظ  463، ورواه األعلم في النكت 632، 2/382، وشرح الجمل البن عصفور 227، وضرائر الشعر: 10/18البن يعيش 

في المذكر والمؤنث  ، بلفظ "خاذلة " مكان "حاجبه" أيضا، وكذا هو1/127والفراء في المعاني  ،"حاجبها" مكان "حاجبه"

 ر، وذك251، واللسان صرخد/3/85، والمنصف 669، وسر الصناعة 136، ودقائق التصريف 1/344البن األنباري 

، وما يجوز للشاعر 5/213، وعجزه في إعراب القرآن له 515الروايتين )حاجبه وخاذلة( النحاس في شرح القصائد التسع 

 . 1/395البغدادي ينظر ، و1113تشاف ، واالر16/80، والمخصص 257في الضرورة 

ذهب السيرافي أيضا  عن ابن السكيت، وإليه 2/348والمؤنث  ، وحكاه ابن االنباري في المذكر2/46( هو مذهب سيبويه 5)

بو حيان في االرتشاف وأ 277، وابن عصفور في الضرائر 776، واألنباري في اإلنصاف 213في ضرورة الشعر 

1113 . 

 1/349"مكحول" في البيت خبر عن حاجبه األصمعي، نقله عنه ابن األنباري في المذكر والمؤنث  ( ذهب إلى أن6)

. وفي البيت قول ثالث وهو أن ما كان مجازي التأنيث 515، وإعراب القصائد التسع 5/213اب القرآن روالنحاس في إع

ه النحاس في إعراب القرآن عن ، ونقل1/127 ب الفراء في المعانيولم تكن فيه عالمته جاز تذكيره في الشعر، وهو مذه

 المبرد. 

 ويروى بعد هذا البيت:( في )ج(: "7)

 ".ولُ  طُ ال  ا و  ه  نْ ر  م  ص  ى ق  ك  ت  شْ  يُ ال      ة  ر  ب  دْ مُ  اءُ ز  جْ ة  ع  ل  ب  قْ مُ  اءُ ف  يْ ه  
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 قال: 

ْعُلولُ  -3 ٌل ب الر اح  م  أ ن ُه ُمْنه  م ْت        ك  ْلٍم إ ذ ا اْبت س   (*)ت ْجُلو ع و ار ض  ذ ي ظ 

" أي: أوضحته وكشفته، و"جال قوله: "تجلو" أي: تكشفُ  ل وُت الخبر  الخبُر نفسُه": ، ومنه "ج 
 .(1). يتعد ى وال يتعد ىوانكشفأي: ات ضح 

ومصدرهما: "الج الء" بالفتح والمد، ولهذا سم ي اإلقراُر بالشيء "جالء" ألن ه يكشف الحق  
ُحه، قال زهير:  ]من الوافر[                                                         ويوض  
قْ الح   ف إ ن   ال   وْ وٌد أ  هُ شُ  وْ يٌن أ  م  ٌث       ي  ال  ط ُعُه ث  ق  م   (2)ءُ ج 

"أن ه لم    وعن عمر   ثبت لمعرفته بما ت (3)ا سمع هذا البيت  قال: "لو أدركُته لول يته القضاء 
 به الحقوق.

 ]من الطويل[                             ومثُل هذا البيت في استيفاء األقسام قوُل ُنصيب:

ف ر يُقُهْم   ف   ْم و      ق ال  ف ر يُق الق ْوم  ال  و  ك  م  يْ ال  و  يٌق ق  ر  ف  ن ع   (4)ر ي دْ ا ن  ح 

ُر في جواب  األسئ لة.  فاستوفى ما ُيذك 

: (5)وروى األخفُش   ]من الطويل[                                                هذا البيت 

 (6)ر ي دْ ا ن  ْيُمُن هللا  م  ال   يقٌ ر  ف  ْم و  ع  ن     ْدُتُهْم   ق ال  ف ر يُق الق ْوم  ل م ا ن ش  ف  

                                                           

 .1/404والبغدادي  153، والسيوطي 103، وعبد اللطيف 92، واألنباري: 12، والتبريزي:7( الديوان *)
 .  150واللسان جال/ 2/280، واألفعال للسرقسطي 11/185تهذيب اللغة جال ينظر . و2304-2303/ ( الصحاح جال1)

، 11/185تهذيب اللغة جال  :، وفيه يمين أو نفار... وكذا هو في66( من قصيدة له هجا فيها قوما  من بني عليم، ديوانه: 2)

، وتخليص الشواهد 1/98والروض األنف  2/280، واألفعال للسرقسطي 196، وتصحيح الفصيح 2304والصحاح جال/

 : "ولم أر لفظ "شهود" في رواية من الروايات". 1/405، قال البغدادي 150، وجال/282، وقطع/226، واللسان نفر/218

إذا أنشد هذا تعّجب من معرفته بمقاطع الحقوق. ولم أقف  "وكان عمر بن الخطاب : 149( جاء في الشعر والشعراء 3)

 على هذا األثر كما رواه ابن هشام. 

، واإليضاح في علوم 2/30، وروايته فيه كرواية النحويين اآلتية، وهو كما ههنا في العمدة البن رشيق 94( ديوانه: 4)

 . 511البالغة 

 : "صوابه: روى سيبويه".1/413دادي ، وقال البغ( ليس في معاني القرآن له5)

 ،330، 2/90، 1/228، والمقتضب 956، والنكت 4/148، 3/503الكتاب ينظر ( هي رواية سيبويه وأكثر النحويين، 6)

، 100، واالقتضاب 1/58، والمنصف 293، 245، واللمع 383، 115ّر الصناعة ، وس6/235، والحجة 1/434واألصول 

، وشرح 3/204، وشرح التسهيل 513، وشرح الجمل البن خروف 8/35وشرح المفصل البن يعيش  ،407واإلنصاف 

 . 2/268، وشرح أبياته 137، والمغني 879الكافية الشافية 
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.واستدل  به على أن همزة  "أيمن هللا" همزُة و ص  ٍل إلسقاطها في الد رج 

" بالكسر والمد ل ْوُت بصري بالكحل"، و"سيفي بالصقل"، و"هم ي بكذا"، "ج الء   .(1)ويقال: "ج 

د  الخبر  مختلفا  باإلفراد  وجملة "تجلو" مستأنفٌة أو خبٌر آخُر  عن "سعاد" عند من أجاز  تعدُّ
 والجملة.

 وقوله: "عوارض": فيه مسألتان:

 إحداهما: اختلف في مفردها على قولين:

 في شرح غريب الحديث. (2)أن ه "عارضة"، قاله عبُد اللطيف بُن يوسف البغدادي :أحدهما

 .(3)والثاني: أنه "عارض"

اس، قال)4( في شرح قول  ثم  اختلف هؤالء، فقيل: هو جمعٌ  شاذ، ذكر ذلك أبو جعفر النح 
]من الكامل[                                                                      عنترة:  

رٍ  أ ن  ف ار ة  ت اج  ك  يم  ب   و  ه  ار  و  ع   ب ق ْت س     ٍة   ق س   (5)الف م   ن  ك  م  يْ ل  ا إ  ض 

معا  له كما يجيء جمعا لفاعله، ألن تجيء جمعا  لن "فاعل"، وربما جاء جال تكاد "فواعل"     
 . انتهى بمعناه.(7)و"عارض" و"عوارض" (6)ك في الهوالك"للهاء زائدة قالوا: "هاا

 .(8)والصواب أنه جمع لن "عارض" وأنه قياس

                                                           

 . 181، واالقتضاب 341أدب الكاتب  ينظر:، و2304( كذا في الصحاح جال/1)

هـ( عالم محدّث نحوي لغوي أديب طبيب  629ت دادي )( أبو محمد عبد اللطيف موفق الدين بن يوسف بن محمد البغ2)

الحديث )وهو مفقود فيما يُعلم(، وشرح بانت سعاد، وشرح نقد الشعر  غريب له تصانيف كثيرة، منها شرح ،فيلسوف

ه ترجمته في: إنبا نظرجامع األزهر زمن السلطان صالح الدين، توفي ببغداد. تلقدامة، عاش أكثر حياته بمصر مقرئا في ال

 . 2/107، والبغية 2/385، وفوات الوفيات 5/234، وشذرات الذهب 2/193الرواة 

، والصحاح 467-1/466، وتهذيب اللغة عرض 1/333المذكر والمؤنث البن األنباري  ينظر:( هو قول أكثر أهل اللغة. 3)

 .180 ، واللسان عرض1087 عرض

 سقطت "قال" من )ب(.( 4)

 . 1/418، والبغدادي 472، والتسع 308، وشرح القصائد السبع 156( من المعلقة ديوانه 5)

 1617، والصحاح هلك/1/121، والمقتضب 574الكامل  ينظر:"هالك في الهوالك" من أمثال العرب،  :( قوله6)

 . 159فرس/، و504، واللسان هلك/2/153، وشرح الشافية للرضي 5/56، وشرح المفصل البن يعيش 954وفرس/

 . 472( شرح القصائد التسع 7)

 في )ب(: "قياسي".( 8)
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 ]من الوافر[                                                       قول جرير:أما األول فل
ٍة ُسق  ع  ب ش  رْ ف  ب     ا   ه  يْ ض  ار  ُل ع  قُ ْص م  ت  وْ ي   رُ كُ ذْ ت  أ   امُ  ي  ام   (1)الب ش 

ن ما يكون جمُع "فاعل" على "فواعل" شاذا  إذا كان صفة  للعاقل، كن  وأم ا الثاني فْلن ُه اسٌم، وا 
كن "حاجب" و"كاهل" فأم ا إ ْن كان "فاعل" اسما   "هالك" و"فارس" و"رجل سابق" و"ناكس".

و"عارض" و"حائط" و"دانق"، أو صفة  لمؤنث كن "حائض" و"طالق" و"طامث"، أو لغير  
 .(3)كن "نجم طالع"، و"جبل شاهق" فجمُعه على "فواعل" قياٌس  (2)العاقل

 المسألة الثانية: اختلف معناها على ثمانية أقوال:

 شرح الغريب واقتصر عليه.، ذكره عبد اللطيف في : أنها األسناُن كلُّهاأحدها

واحُك، وهي ما بعد األنياب، قاله ثابت في خلق اإلنسان ، (6)والتبريزي  (5)،(4)الثاني: أنها الض 
وأبو البركات بن األنباري في شرحيهما على هذه القصيدة، زاد أبو البركات أنها ُتطل ق على 

 األسنان، قاله جماعة.الثالث: أنها من الثنايا إلى أقصى  .(7)األسنان كل  ها

 .(9()8)، قاله أبو نصرنوالرابع: أنها ما بعد الثنايا إلى أقصى األسنا
                                                           

، 310، 9، وشرح القصائد السبع 1/199، والزاهر 1/333البن األنباري ، وهو في المذكر والمؤنث 279ه: ( ديوان1)

 .180 ، واللسان عرض1873 ، وبشم1086، والصحاح عرض 1/476وتهذيب اللغة عرض 

 الفاعل".:" لغير )د(في ( 2)

-2/218، 121-1/120، والمقتضب 633-3/632، 2/614كتاب لا :فيما جمع على فواعل قياسا، وما شذ من ذلكينظر ( 3)

، وشرح المفصل البن يعيش 174، 170، والتكملة 2/465، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 16، 3/7، واألصول 219

 . 451-449، واالرتشاف 154-2/151ي ، وشرح الشافية للرض935، وشرح العمدة 56-57، 5/52

: "أما ثابت مؤلف خلق اإلنسان فهما اثنان، كما في معجم 1/422، قال البغدادي 1/147( نقله ابن سيده في المخصص 4)

األدباء لياقوت الحموي، أحدهما ثابت بن أبي ثابت علّي بن عبد هللا الكوفي. قال الزبيدي كان من أمثل أصحاب أبي عبيد 

بن سالّم... وثانيهما: ثابت بن أبي ثابت عبد العزيز اللغوي. يروي عن أبي عبيد القاسم بن سالم... من أهل العراق،  القاسم

وذكر  1/481، والبغية 364-2/363معجم األدباء  ينظر:موثوق به مقبول القول في اللغة يعرف بوّراق أبي عبيد". و

 سم األب. السيوطي ثمة أنه يظنهما واحد، وقع الخالف في ا

 في )ب(: "وقاله التبريزي".( 5)

 . 12 :( شرحه على بانت سعاد6)

، وليس فيه ما ذكره من أنها تطلق على األسنان كلّ ها، والظاهر أن في المطبوعة سقط في 93( شرحه على بانت سعاد 7)

يقها رمن األسنان، وقيل: بهذا الموضع. فقد وقعت فيها العبارة هكذا: "والعوارض: الضواحك، وهي ما بعد األنياب 

 قريبا. توالبريق والصفاء هما تفسير الظلم اآلتي ذكره  ،وصفاؤها"

هـ(. أخذ عنه وعن أبي عبيدة وأبي زيد، أقام ببغداد، صنف 231( أحمد بن حاتم أبو نصر الباهلي صاحب األصمعي )ت 8)

، 1/301، والبغية 1/71، وإنباه الرواة 180ترجمته في: طبقات الزبيدي  نظرتاب، "الخيل" و"اإلبل" وغيرها. تك

 . 424 والبغدادي

، عن األصمعي، ونقل القالي عن 1/466زهري في التهذيب عرض ، وحكاه األ1086لجوهري في الصحاح ( نقله عنه ا9)

 . 180، واللسان عرض/1/119أمالي القالي:  ينظر:أبي نصر أنه فسر العارض بالخد، 
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عبد اللطيف في شرح هذه  :والخامس: أنها ما بعد األنياب إلى أقصى األسنان، ممن قاله
 .(1)القصيدة ولم يذكر غيره

 .(2)، قاله يعقوبالسادس: أنها الضواحُك واألنيابُ 

ي ات واألنياب، قاله أبو عمرو الشيبانيالسابع: أنها   .(4()3)الر باع 

عن بعض  (5)حكاه إسحاق الموصلي ،نيابأنها الضواحك والر باعيات واأل الثامن:
 ]من الرمل[  :(7). ورد  من زعم أن  الثنايا منها على من نفى ذلك بقول  ابن  مقبل(6)عراباأل

ا   ْكُته  اح  ي ُة أ ْن ض   (8)ث ر مْ  دْ ٍد ق  ض  ع وْ ار  أ ْت ع  ر  ف      ه ز ئ ْت م 
ُم" ال يكون إال في الثنايا.  إذ "الث ر 

 .وقوله: "ذي": نعت لمحذوف أي: ثغر ذي..

ُة هو بفتح الظاء المعجمة، ومعناه: ماء األسنان وبريقها، وقيل: رق   :وقوله: "ظ ْلم" ُتها وشد 
ها، وجمُعه "ظُ   .(9)ُلوم" كن "ف لس" و"ُفُلوس"بياض 

 ]من البسيط[               ، وقد روي قول الحماسي:(10)ويكون "الظ لم "مصدر "ظ لم، يظلم"
ْن ُظْلم   ون  زُ جْ ي   وء  إ حْ هْ أ   ة  اء  إ س   نْ م  و      ة   ر  ف  غْ م   م  لْ الظُّ  ل  هْ أ   م  ان  ل  السُّ  (11)اس 

                                                           

يقلل عبد اللطيف كما نقل عنه، وإنما قال العوارض ما بعد األنياب من األسنان، وهي  : "لم1/426( قال البغدادي 1)

 . 104شرح بانت سعاد لعبد اللطيف: ينظر الضواحك، فلم يقل إلى أقصى األسنان" وهو كما قال. 

. رس الذي يليه"والض: "والذي في الصحاح والعباب خالفه، قاال: قال ابن السكيت: العارض الناب 1/426( قال البغدادي 2)

 . 1087الصحاح عرض ينظر 

رار أبو عمرو الشيباني الكوفي )ت 3)  نظرب الجيم والنوادر، توفي ببغداد. تهـ( من مصنفاته: كتا256( إسحاق بن م 

 . 1/426، والبغدادي 1/439، والبغية 1/256، وإنباه الرواة 194ترجمته في: طبقات الزبيدي 

 . 687( نقله عنه النحاس في شرح القصائد التسع 4)

هـ( عالم باللغة واألدب والغناء، ولكن هذا األخير غلب عليه فعُرف به 235براهيم الموصلي )ت ( أبو محمد إسحاق بن إ5)

، 2/129، ومعجم األدباء 1/250، وإنباه الرواة 5/268ترجمته في األغاني ينظر أخذ عن الكسائي والفراء، توفي ببغداد 

 . 1/429والبغدادي 

 . إليه( لم أصب كالمه فيما رجعت 6)

 . 1/154المخصص ينظر ، و1087( كذا في الصحاح عرض/7)

 . 1/430ي ، والبغداد180، واللسان عرض/1087/، والصحاح عرض401( من قصيدة له، ديوانه 8)

 . 379واللسان ظلم/ ،1/148، والمخصص 1978، والصحاح ظلم/14/384تهذيب اللغة ظلم  ينظر:( 9)

 . 373 اللسان ظلمينظر ( 10)

، ونسبه ابن جني في 1/5، وشرحه للتبريزي 49( من قصيدة لقريط بن أنيف، أحد شعراء ب ْلع نبر كما في ديوان الحماسة 11)

مع  ، لبعض شعراء بلعنبر تسميته، قال ابن جني: وقد تروى ألبي الغول الطهوي، والبيت22/ب، والمرزوقي: 2التنبيه 

ر من القصيدة في عيون األخبار   . 1/432، والبغدادي 3/16، والعقد الفريد 1/188أبيات أُخ 
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 بفتح الظاء وضم  ها.

. (1)المفتوح  مصدٌر والمضموم  اسٌم": "والفتح أحسُن ألن  قال التبريزي في شرح الحماسة
وكالم المرزوقي يقتضي أن األحسن أن ُيفت ح األوُل وُيضم  الثاني. وأن ه ُروي   .انتهى
 .(2)كذلك

، وفي ناصبه وجهان:  وقوله: "إذا": ظرف منصوُب المحل  

في قوله  ه، مثل(3)معنى الشرط "عن"جلو"، وذلك إذا قد رته خاليا عن أحُدهما: ما قبله وهو "ت
گ  گ   گ   ﴿له تعالى: و قو [، 42/39]الشورى: ﴾ ۀ  ہ    ہ    ہ  ہ  ھ  ھ ﴿تعالى: 

نا  معنى الشرط هنا لكان 42/37. ]الشورى: (4)﴾ ڳ  ڳ  ڳ [ أال ترى أن ه لو كان متضم  
ه جوابا له، وكان يجُب دخوُل الفاء، فلم ا لم تدخل الفاُء دل  على انتفاء معنى الشرط،  ما بعد 

ه بخالفه في البيت.  ولكن ه ظرٌف لما بعد 

 ]من البسيط[                             كما حذفت في قوله: (5)ذفت الفاءوأما من قال حُ 

ن ات  هللُا ي  م ْن ي ْفع   س   (6)ن  ال  ثْ م   د  هللا  نْ ع   ر   الش  رُّ ب  الش  و      ا  ُره  كُ شْ ل  الح 

ْعُر.أل ،فقوله ضعيف  ن باب  ذلك الش  
                                                           

 . 1/10( شرح الحماسة للتبريزي 1)

 . 31( شرح الحماسة للمرزوقي 2)

، وشرح المفصل 83، 1/33، وأمالي ابن الحاجب 4/81، 2/211في خلّو "إذا" عن معنى الشرط: شرح التسهيل ينظر ( 3)

 .136-135، والمغني 370، والجنى 1408، واالرتشاف 1/490له 

، وابن هشام في المغني 1/33( ذهب إلى أن "إذا" في اآليتين الكريمتين خالية من معنى الشرط ابن الحاجب في األمالي 4)

 . 9/562والدر  7/522، والبحر 3/191شرح الكافية للرضي  ينظر:، وللنحاة فيهما تأويالت أُخر. 351

لم أقف على من خّرج اآلتين على حذف الفاء، إال أن القول بجواز ذلك في السعة ينسب لألخفش، ونقل أيضا عن  (5)

، وهو مذهب جازته في الشعر ومنعه في السعةالمبرد، وعنه أيضا أنه منعه مطلقا حتى في الشعر، وجمهور النحويين على إ

 ومصادر تخريج البيت اآلتي.  1872رتشاف ، واال70-69الجنى  ينظر:، و2/73المبرد في المقتضب 

لعبد  80ي المغني ، وابن هشام ف1/290، وابن الشجري في األمالي 2/72( اختلف في نسبته، فعزاه المبرد في المقتضب 6)

أنه ينسب  1/371، وشرح أبيات المغني 645-3/644، والخزانة 1/436، وذكر البغدادي في الحاشية الرحمن بن حسان

، 3/65، وفي الكتاب 220، وهو في ديوانه 2/109الك أيضا، وله نسبه ابن السيرافي في شرح شواهد سيبويه لكعب بن م

، 3/462صول ، واأل1/476القرآن للفراء والبيت بغير نسبة في: معاني  1/516أنه لحسان بن ثابت وهو في زيادات ديوانه 

، 115، وضرورة الشعر للسيرافي 572تسع لقصائد ا، وشرح ال4/83، 2/265، 404، 1/282وإعراب القرآن للنحاس 

، وما يجوز 1/193، والمحتسب 264، وسر الصناعة 2/281والخصائص  2/308، واإلغفال 202، 199والبغداديات 

، وذكر 2419، 1872، واالرتشاف 2/612، والبن عصفور 870، وشرح الجمل البن خروف 249للشاعر في الضرورة 

، أن المبرد روى 2/264، والنحاس في إعراب القرآن 115، والسيرافي في ضرورة الشعر 172ابن والّد في االنتصار 

 خير فالرحمن يشكره". ورواية البيت في المقتضب كرواية سيبويه.لهذا البيت عن األصمعي بلفظ: "من يفعل ا
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ه، وذلك على تقديره مضم ن  والثاني: م ، وُيحتاُج حينئذ إلى تقدير  الجواب، معنى الشرط اا بعد 
ل ت. أي: إذا ابتسمْت   ج 

لُ  هما األو  ، إذ (1)وهل الناصُب فعُل الشرط أو فعُل الجواب  قوالن، أشهُرهما الثاني، وأصحُّ
" و"إذا" الفجائية و"ما" النافية  في  يلزُم على قول األكثرين أن تقع  معمولة  لما بعد "الفاء" و"إن 

پ  ڀ  ڀ   ڀ   ﴿[ 65/1]الطالق:  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿نحو قوله تعالى: 

[، وقولك: "إذا جئتني فإن ي أكرُمك"، و"إذا 30/25]الروم: ﴾ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ
]من             ثبت  عدُم إ ضافت ها في نحو  قوله: ، وألن ها قد(2)إنساٌن أباه فما ظ ل م"أْشب ه  

 الكامل[

ن ى    ا أ ْغن  ن  م  غْ ت  سْ ا   بُّك  ب الغ  ٌة ف ت ح  و     اك  ر  اص  ْبك  خ ص  ذ ا ُتص   (3)م ل  ا 

. :فإن قلت  كيف يعمُل المضاُف إليه في المضاف 

أن ها مضافٌة، بل أن ها بمنزلة "متى"، في قولك: "متى ت ُقم أقم" في قلت: القائُل بهذا ال يد عي 
ها ارتباط  أأن    داة الشرط بجملة الشرط، ال ارتباط المضاف  بالمضاف إليه.ها مرتبطٌة بما بعد 

لس  م" كن "ج  م  ي ْبس  " كن "ت ك ل م" و"ب س  م  " و"ت ب س  ب  " كن "اكتس  م  م ت" يقال: "ابتس  ي جل ُس" قوله: "ابتس 
م" كن "المجل س": اسٌم لمكان  االبتسام وهو الثغر  .(4)و"الم بس 

ْت "إذا" معمولة  لن "تجلو" أو لجواب محذوف وال  ر  فٍض إْن ُقد   وجملُة "ابتسمت" في موضع خ 
 .(5)موضع  لها إن ُقد  رت "إذا" معمولة لها

                                                           

، 4/321ي إعراب القرآن ن العامل في "إذا" جوابها هو اختيار جماعة من النحويين منهم: النحاس ف( القول بأ1)

، وذهب إلى أن 2/211، وابن مالك في شرح التسهيل 6/95، وابن يعيش في شرحه عليه 170والزمخشري في المفصل 

، والرضى في 492-1/491، وشرح المفصل 140-4/138، 85-84، 55-1/45: ابن الحاجب في األمالي العامل فيها فعلها

، والمغني 369: الجنى ينظر في المسألة أيضا، و8/49، والبحر 1411رتشاف ، وأبو حيان في اال3/198شرح الكافية 

130-135 . 

  503، واللسان شبه /2/300مجمع األمثال  ينظر:( أفاد في تمثيله من المثل المشهور: "من أشبه أباه فما ظلم" 2)

أبياتا منها  1/396 إليهي أمف، وأورد المرتضى 385المفضليات  ( من قصيدة لعبد قيس بن خفاف البرُجمي كما في3)

مدرجة في قصيدة لحارثة بن بدر، ورواية البيت عنده: "وإذا تكون خصاصة"، وعليها فال شاهد، والشاهد في: معاني 

، 2/211، وشرح التسهيل 4/432، 1/481، وإعراب القرآن للنحاس 120، واألضداد البن األنباري 3/158القرآن للفراء 

، 2/222، وشرح أبياته 131، 127، والمغني 3/155، والمساعد 374، وشرح العمدة 1584شافية ، وشرح الكافية ال4/82

 مختّص بالضرورة.  "إذاـ "، والجزم ب1/440والبغدادي 

 . 50م/، واللسان بس2/145، المخصص 1872/، والصحاح بسم13/23تهذيب اللغة بسم  ينظر:( 4)

 )ب(. سقط قوله: "إن قدرت إذا معمولة لها" من:( 5)
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ٌل" هذه الجملُة إم ا مستأن ف ةٌ  م اقوله "كأن ه ُمنه  م ا حال منه. وعلى الثاني: صفة للثغر ، وا  ، وا 
ن  (1)ن قد رت "إذا" شرطية كانت هي وجملتاهاإف اعتراضا بين الصفة والموصوف للضرورة، وا 

ُقد  رت ظرفا لتجلو لم تكن ضرورة ألن الف صل حينئذ شبيٌه بالف صل بمعمول عامل  
[ 91-23/90]المؤمنون:  (2)﴾  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ ﴿الموصوف، نحو: 

إذا كان بعضا  من المضاف إليه أو كبعضه كان صالحا للحذف، فيكون  (3)ألن  المضاف
المضاُف إليه حينئذ كأن ه معموٌل لعامل المضاف. ولهذا جاز مجيُء الحال من المضاف 

صح  وجُه  هذال، و (4)إليه في هاتين المسألتين الت حاد عامل  الحال وعامل  صاحبها في التقدير
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ﴿الحال هنا إذ العوارُض بعُض الث ْغر، ونظيرُه قوله تعالى: 

]الحجر:  (6) ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴿[ 49/12]الحجرات:  .(5)﴾ ٹ  ڤ
هم امتنع وجه الحال، 15/47 م  من قول  بعض  ر العوارُض بجميع  األسنان  كما تقد  ن ُفس   [، وا 
" إذ المضاف ليس بعضا كما في اآليتين هنٍد ضاحكة  ن ه حينئٍذ نظيُر "جاء ني غالم أل

[، وال 2/135]البقرة (7)﴾پ  ڀ  ڀ   ڀ ﴿متين، وال كبعض كما في قوله تعالى: يالكر 
]فإن [ 10/4]يونس: (8)﴾ڳ  ڳ  ڳ ﴿المضاف عامال في الحال كما في قوله تعالى: 

                                                           

من أنه واقع في  510( صريح كالمه أن االعتراض بالجملة بين الصفة والموصوف ضرورة، خالفا لما ذكره في المغني 1)

، وشرح الجمل البن 1/335الخصائص  : "لم أر من خّصه بالضرورة". ينظر:1/444القرآن الكريم، قال البغدادي 

 . 2/382، والمساعد 1935، واالرتشاف 1/224عصفور 

امر وأبي عمرو وحفص عن وهي قراءة ابن كثير وابن ع ،( االستشهاد باآلية الكريمة يتجه على قراءة من جّر "عالم"2)

 . 8/363، والدر 6/419، والبحر 302-5/301، والحجة 447السبعة  ينظر:، وقرأ باقي السبعة برفعه. عاصم

فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشرح، وال يصّح أن يكون : "كذا رأيته متصال بـ "عالم الغيب" 1/445( قال البغدادي 3)

تعليال لشيء تقدّم، والظاهر أنه تعليل لشيء محذوف سقط من قلمه سهوا  أو من قلم أول ناسخ، والتقدير: وعلى الثالث إن 

كبعضه... وهللا أو  إليهفّسر العوارض ببعض األسنان كانت الجملة حاال  من الثغر ألن المضاف إذا كان بعضا من المضاف 

 أعلم" وكذا هو فيما وقفت عليه من نسخ الشرح أيضا.

، وأمالي ابن الشجري 7/21 تين المسألتين: التنبيه البن جنيفي ها إليهفي جواز مجيء الحال من المضاف ينظر ( 4)

، وشرح األلفية البن الناظم 430، وشرح العمدة 751-750، وشرح الكافية الشافية 2/342، وشرح التسهيل 1/240-241

، وشرح شذور الذهب 2/324، وأوضح المسالك 1581-1580، واالرتشاف 31، 9-2/8، وشرح الكافية للرضي 129

248-249 . 

، والتبيان 3/598الكشاف  ينظر:اب )ميتا( في اآلية على الحال من "لحم" ال من "أخيه" ( ذهب بعضهم إلى أن انتص5)

 . 10/11، والدر 8/115، البحر 1171

، 1/43أمالي ابن الحاجب  ينظر،، مار فعل تقديره "أمدح" أو "أعني"( جعل بعضهم انتصاب "إخوانا " في اآلية على إض6)

 . 3/180، والدر 5/457، والبحر 783والتبيان 

، 1/213( ذهب إلى أن انتصاب "حنيفا" في اآلية على الحال من "إبراهيم": الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 7)

-148، والخاطريات 1/266إعراب القرآن للنحاس  ينظر:، ووجهت اآلية على غير ذلك. 1/314والزمخشري في الكشاف 

 . 137-1/136، والدر 1/406لبحر ، وا120، والتبيان 26-1/25، وأمالي ابن الشجري 149

 . 3/7( كذا خّرجها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 8)
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ْت تجلوا عوارض  فم جاز، ر  ْت بجميع األسنان وهللا  ُقد   ر  ن ُفس   هذا ألن العوارض بعض الفم، وا 
" المكسورة  (1)أعلم[ وليس في األحرف الست ة ما يكوُن هو ومعمواله حاال  إال  حرفين: "إن 

" نحو  ]األنفال:  (2)﴾  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿و"كأ ن 
 ېئ    ېئ   ېئ  ىئ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿[ ونحو 8/5

" المفتوحة  مؤولٌة بمصدر معرفة2/101]البقرة  ﴾  ، وشرُط الحال  (3)[ وسبب ذلك أن  "أن 
فإن ها  ، وأما "لكن(5)و"ليت" و"لعل" طلبيتان، وشرط الجملة الحالية أن تكون خبرية، (4)التنكير

نهل" بضم  وال حاال  و"المُ مستدعيٌة لكالم قبل ها لهذا ال تقُع جمُلتها صفة وال صلة وال خبرا 
ل ه" إذا سقاه الن ه ل، بفتحتين، وهو اللميم: اسُم مفعول من "أ نْ ا  .(6)رُب األولشُّ ه 

" فيه مسألتان:  وقوله: "بالر اح 

 إحداهما: أن  للر اح ثالثة  معان:

ي اح"أحد مفتوحة، قال: ، بياء بعد الراء (7)ها: الخمر وهو المراُد هنا، ويقال فيها أيضا : "ر 
 ]من الطويل[                                                                امرؤ القيس:

ي ة   اء  و  ي  الج  اك  ن  م ك  أ  ]ك   او  ُغد  اق وا ب  [        ن ش  لْ  ي اح  الر   ى ت س   (8)ف ل  الُمف 

 ]من الكامل[                                                       والثاني: االرتياح، قال:

دٌّ كُ ي  ق  ا ل  يُت م  ق  ل  و   ب  ي ف  اح  ْدُت ر  ق  ف  ا         و  لُّه  ْت م ع   (9)يال  خ  اب  و  ي الش 

                                                           

 ما بين معقوفتين زيادة من )ب( و)د(.( 1)

 . 5/563، والدر 4/463، والبحر 616، والتبيان 1/143الكشاف  ينظر:( 2)

 . 410-1/409شرح الجمل البن عصفور ينظر ( 3)

المفصل البن يعيش  ح، وشر168، 4/150، والمقتضب 2/112، 1/377في الحال: الكتاب في اشتراط التنكير ينظر ( 4)

 . 1562، واالرتشاف 2/15، وشرح الكافية للرضي 2/325، وشرح التسهيل 2/62

 . 1602، واالرتشاف 1/40، وشرح الكافية للرضي 2/359في اشتراط الخبرية في جملة الحال: شرح التسهيل ينظر ( 5)

 . 680، واللسان نهل/1837، والصحاح نهل/6/300هذيب اللغة نهل ت ينظر:( 6)

 .  461، واللسان روح/368الصحاح روح/ ينظر:( 7)

، وشرح 110، وفيه: "صبحن رحيقا من سالف مفلفل"، وفي شرح القصائد السبع الطوال 376( من معلقته. ديوانه 8)

، 1/468وايته كما أورده ابن هشام في معاني القرآن للفراء ور ،: "ُصب حن  ُسالفا من رحيق مفلفل"201القصائد التسع 

 .11/74، والمخصص 368، والصحاح روح/523وتأويل مشكل القرآن 

، واللسان 160والحلل  368، والصحاح روح/283، 2/25، وهو أيضا في الزاهر 23( للجميح األسدي، ديوان بني أسد 9)

 . 1/451، وروح/ والبغدادي 114شمس/
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]وذكر أبو عمرو أن األول منقول من هذا، فإنه قال سميت الخمر  .(1)أي: ارتياحي واختيالي
 .(2) راحا الرتياح شاربها إلى الكرم[

 ]من البسيط[         . قال يصف سحابا  دانيا  من األرض:"راحة" وهي الك فُّ والثالث: جمع 

فٌّ  اٍن ُمس  ُبهُ ض  ه يْ رْ ق  األ  يْ ُفو   ]د  ُكهُ مْ اُد يُ ك  [     ي  د   (3)الر اح  ب  م ْن ق ام   س 

 : الجارُّ متعلٌق بن "ُمنه ل" وُحذف نظيُره متعلقا بن "معلول" ةالمسألة الثاني

أبي علي  أن ُيقال إنهما تنازعاه، ألن ه يجيُز أن يتنازع العامالن معموال  ويجوُز على قول 
طهما  ]من البسيط[                                                  ، قال في قوله:(4)توس 

ي ٌة[  ُأو  دْ ]ق   او  اٍء ف ْهي  ص  ْب ُأُفق ا م نْ م  هْ م       ب ي ْت ُكل  م  م  ب ار   ا ُتص   (5)ٍق ت ش 

م" فُأعمل أحُدهما وحذف  ب" و"ت ش  إن "أفقا" ظرف و"م ن" زائدة، و"بارق" مطلوب لن "ُتص 
 معمول اآلخر.

يقال: "عل ه، و  ،قوله: "معلول": اسُم مفعول، كما أن  "ُمنهال" كذلك، إال أن فعله ثالثي مجر د
لُّه" بالكسريُعلُّه"   .(6): إذا سقاه ثانيةبالضم على القياس، و"ي ع 

د ت إلى أعطانها ثم فإذا رُ  ،ذلك أن اإلبل  إذا شربت في أول الو رد ُسمي ذلك "ن ه ال " وأصلُ 
ل ل".  ُسقي ت الثانية فذلك "الع 

أن  "المعمول" ال ُيستعمل إال  بهذا المعنى، وأن  إ طالق  الناس له على  ي وزعم الحرير     
" من "أعل ه هللا تعالى"ما ُيقال لذاك "ُمع  ن  و هٌم، وأن ه إ العلة الذي أصابتهُ  ، وكذا قال ابن (7)ل 

                                                           

 )ب(: "واحتيالي".في ( 1)

 .)د(ما بين معقوفتين زيادة من )ب( و( 2)

، والبيت 34، وديوان عبيد 15( من قصيدة نسبت ألوس بن حجر ولعبيد بن األبرص، وهي في ديوانيهما: ديوان أوس 3)

، واللسان 9/103، 2/6، والمخصص 1/94، وجمهرة اللغة 237، والصحاح هدب/122، والتكملة 2/126في: الخصائص 

 .237هدب/

 .1/456( حكى مذهب أبي علي أبو حيان في التذكرة على ما نقل البغدادي 4)

ي ة الهذلي، رثى بها جماعة قتلوا، ديوان الهذلي5)  1/237، والبيت في الحجة 1/198ن ي( من قصيدة لساعدة بن ُجؤ 

، وشرح أبياته 436، 435، والمغني 4/79، والروض األنف 2259، والصحاح أبا/157، والعضديات 155واإليضاح 

، ولم يستشهد به في شيء من هذه المصادر على المسألة التي ذكرها المصنّف )عدا البغدادي 1/454، والبغدادي 5/345

 في الحاشية(.

 .467، واللسان علل/1773( الصحاح علل/6)

 .367( درة الغواص 7)
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ن (1)مكي ثين في قولهم: "حديٌث معلول"وا الموغيرُه ولح  " أو حد   واب ُمع ل  ، وقالو: "الص 
ل ل"  .(2)"ُمع 

ل ة، إال أنه قليٌل، ومم ن نقل ذلك والصواُب أن ه يجوُز أن يقال: "ع       ل ة" فهو "معلول" من الع 
، وقطرُب في كتاب "فعلت                                                                                                   (4)، وابُن القوطية في أفعاله(3)الجوهريُّ في صحاحه

، وذكر ابُن سيده في المحكم أن في كتاب  أبي إسحاق في الع روض "معلول"، ثم (5)وأفعلت"
 هن.ا  (6)ا"قال: "ولست على ثقة منه

وال دليل في ذلك  .اهن (7)وقيل: "يشهُد لهذه اللغة  قوُلهم "عليل" كما يقولون "جريح" و"قتيل"    
ق يد" و"ضمير"، وهما بمعنى "ُمْفع ل" ال بمعنى "مفعول" :لقولهم  .(8)"ع 

ثين يقولون      ل" بالفتح"أعضل فال :ونظيُر هذا أن  المحد  ن وُرد  بأ، (9)ٌن الحديث" فهو "ُمعض 
 ." فهو "مشك ل"ل" كن "أشكل  األمُر" فهو "معض   "أعضل   :المعروف

دل  على الثالثي : "أمر عضيل" أي: مشكل، و"فعيل" يوأجاب ابن الصالح بأنهم قالوا    
قال: "فعلى هذا يكون لنا "عضل" قاصرا و"أعضل" متعديا وقاصرا، كما قالوا: "ظلم الليل" 

 .. اهن(10)"الليل   هللاُ  و"أظلم الليل" و"أظلم  

 (11) وقد بي نا أن "فعيال من غير الثالثي، ثم إنه ال يكون من الثالثي القاصر.

                                                           

محدّث، ولي هـ( قاض لغوي 501، واين مكي هو عمر بن خلف بن مكي الصقلّي أبو حفص )ت170( تثقيف اللسان: 1)

 .5/46، واألعالم 220، والبلغة 2/218، والبغية 2/329ترجمته في إنباه الرواة  نظرقضاء تونس وخطابتها. ت

 .1/459، والبغدادي 194مقدمة ابن الصالح  ينظر:( 2)

 .1774ل/( الصحاح عل3)

هـ( من 367، وابن القوطية هو محمد بن عمر بن عبد العزيز القرطبي، أبو بكر )ت187، 17( األفعال البن القوطية 4)

، ومعجم األدباء 3/178ترجمته في إنباه الرواة ينظر  ،مصنفاته عدا األفعال: المقصور والممدود، وشرح أدب الكاتب

 .  1/463، والبغدادي 1/198، والبغية 5/389

هـ( من مصنفاته معاني 206ت : "لم أر كتابه هذا" وقطرب هو محمد بن المستنير، أبو علي )1/464( قال البغدادي 5)

 .1/464والبغدادي  1/242، والبغية 3/219اة ، وإنباه الرو99ترجمته في طبقات الزبيدي ينظر ، والمثلث وغيها، القرآن

 .1/46( المحكم عّل 6)

 .1/469( صاحب هذا القول اللّبلي، نقله عنه الزركشي كذا في البغدادي 7)

 298اللسان عقد/ينظر ( هما من: أعقدت العسل وغيره، إذا بالغت في إنضاجه، واضمرته في القلب إذا أخفيته. 8)

 .1/469، والبغدادي 492وضمر/

 في )ب(: "يقولون أعضل  فالن الحديث  فهو معضل، كأشكل فهو مشكل... ".( 9)

 بتصرف. 147( مقدمة ابن الصالح 10)

 في )ب(: "وهللا أعلم بالصواب".( 11)
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 قال: 

ى و ْهو  م ْشُمولُ  -4 اٍف ب أ ْبط ح  أ ْضح  ي ٍة       ص  ن  ْن م اء  م ح  ب ٍم م  ْت ب ذ ي ش   (*)ُشج 

، ومنه: "شج   " الكسر والشق  جُّ ه" و"شج جها" للمبالغةقوله: "ُشج ت": "الش   .(1)رأس 

 ]من الوافر[                                                                وأنشد سيبويه:

ج    ل  ت  أ ذ  نْ كُ و   ت ٍد ب ق اٍع     ُيش  ْن و  هُ أْ ُج ر  م   (2)و اج ي ر  الف هْ ب   س 

، ويجوز تأنيثه :"الف هر" ، وهو (4)ف ف من "الواجئ" بالهمز، و"الواجي" مخ(3)حجٌر يمْل الكف 
 داق  الوتد.

" و"الن ويقال: ج ت  السفينُة البحر   ]من الطويل[                           اقُة المفازة"، قال:"ش 

ُلهْ ُتغ   ا بن ْهيٍ ا ب و  ه  ن  ل  أ  ل  ت ُنوف ٍة     ]ك  اُء كُ ج  وْ الع   ي  جُّ ب  شُ ت    (5) [او 

"مشجوج" على القياس  (6)على القياس، وبالكسر، والمفعولومضارعهم "يُشجُّ بالضم 
 و"شجيج" كن "ذبيح" و"طريح".

ْت" وهو عام في ك ويقال في الخمر إذا ُخل ط بها ل مزج، فإْن ُأريد أن المزاج الماء: "ُمز ج 
ق قها، قيل لٌّ  ر  عت" وهو من قولهم: "ظ  اع" إذا كان رقيقا ال كثيفا "ُشْعش  عش  اع" ، و"رجل ش  عش  ش 

 . (7)إذا كان نحيفا

                                                           

 .1/475، والبغدادي 167، والسيوطي 105، وعبد اللطيف 93، واألنباري 13، والتبريزي 7الديوان  (*)
 .304شجج/ ، واللسان323( الصحاح شجج/1)

، 3/555، والبيت في الكتاب 341( من أبيات لعبد الرحمن بن حسان هجا فيها الحكم بن أبي العاص كما في الكامل 2)

، والحلبيات 145، وكتاب الشعر 209، واألضداد البن األنباري 90، وتصحيح الفصيح 1/166، والمقتضب 984والنكت 

، وشرح المفصل 44، واالقتضاب 1/76، والمنصف 1/81حتسب ، والم739، وسر الصناعة 3/152، والخصائص 37

 .3/49، وشرح الشافية للرضي 1/381، والممتع 9/114البن يعيش 

، والبن جني 102عن الفراء، وفي المذكر والمؤنث للمبرد  66، ونقله صاحب اللسان فهر /784( كذا في الصحاح فهر/3)

 .1/477البغدادي ينظر غير، وأنها مؤنثة ال  17/4، والمخصص البن سيده 85

 .478-1/477البغدادي ينظر واعترض عليه وانتصر له،  ،( هذا التخفيف عند سيبويه ضرورة4)

 .1/478، والبغدادي 304، واللسان شجج/323وهو في الصحاح شجج/ إليه( لم ينسب فيما رجعت 5)

 في )ب(: "واسم المفعول".( 6)

 .88-11/87المخصص ينظر ( 7)
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ريد أن  الماء  كسر سورتها قيل: "ُشج ت"، وهو مجازفإن أ
ن أريد المبالغُة في ذلك قيل:  ، وا 

مئ   ىئ     يئ  جب  حب      خب       مب  ىب   ﴿"ُقت لْت" وهو مجاز أيضا . قال هللا تعالى: 

 ]من الوافر[                              :[، وقال عمرو بن كلثوم76/5نسان: ]اإل ﴾  يب

 اين  ر  د  نْ ور  األ  مُ بق ي خُ و ال  تُ ا      ين  اْصب ح  ف   ْحن ك  ص  ُهب  ي ب   أ ال  

ةٌ  ع  ْعش  ين  ل ط ه  ااُء خ  ا الم  ا م  ذ  إ    ا يه  ن  الُح   ف  أ  ك   ُمش  خ   (1)اا س 

ح الصغير،ومعنى "هُ  حن": الق د  ينا" بفتح الباء، أي:  ب  ي": قومي من نومك، و"الص  و"اصب ح 
اسقينا بالغداة، و"األندرين" بالدال المهملة موضٌع بالشام، وُيق اُل بالرفع "أندرون" وقيل: إنما 

ذ ف  ياءي النسب ب إليه أهله فقال: "األندري ين"اسُم الموضع "أندر" ولكن ه ن س   ، ثم ح 
 .(2)للتخفيف

[، وقول 26/198. ]الشعراء: (3)﴾ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿كما في قوله تعالى: 
 ]من الوافر[                                                   الشاعر:

لْ م  و    (5) (4)اين  ل  اب  الب   ر  حْ س  ي ب  م  ا ع 

 بقيها لغيرنا وتسقينا سواها.توالمعنى: ال 

                                                           

، 1/289، واألول في: الخصائص 615-613، والتسع 372-371، وشرح القصائد السبع 75معلقته، ديوانه ( مطلع 1)

، وفيه "وال تبقى خمور األمدرينا". 163، ومدر/200، واللسان ندر/3/126، والمخصص 825، والصحاح ندر/ 2/361

، 2373، وسخا/2134وسخن/ 1033، والصحاح حصص/3/164والخصائص  139والثاني في: إصالح المنطق 

 .15، واللسان حصص/3/2والمخصص 

( ما ذكره من أن )األندرين( بالواو في الرفع وبالياء في الجر والنصب هو قول ابن األنباري في شرح القصائد السبع 2)

شرح القصائد ينظر ، وفيه أقوال أخرى، 825والقول بأن اسم الموضع "أندر" هو قول الجوهري في الصحاح ندر/ 372

، واللسان 253-252، وشرح شواهد الشافية للبغدادي 3/126، والمخصص 14/95، وتهذيب اللغة ندر 614التسع 

 .261-1/260، ومعجم البلدان 200ندر/

، 3/410( ما ذكره ابن هشام من أن ياء النسب قد حذفت من "األعجمين" في اآلية الكريمة هو قول سيبويه في الكتاب 3)

، وابن جني في 2/497، واإلغفال 156، وكتاب الشعر 6/121، وابي علي في الحجة 472رآن واألخفش في معاني الق

وغنما منع هؤالء أن تكون جمعا ألعجم  ،وهي عندهم جمع أعجمي 1002-1001، والعكبري في التبيان 2/132المحتسب 

نقله عن  56-2/55نباري في الزاهر ألن أفعال الذي مؤنثه فعالء ال يجمع جمع تصحيح عندهم، وأجازه جماعة منهم ابن األ

والبحر  121-2/119فيها أيضا: المخصص ينظر ، و4/102الفراء وأبي العباس، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 

 .556-8/555، والدر 7/41-42

في ، وهو أيضا 1/261، وعنه في معجم البلدان 825من مصادر، وهو في الصحاح ندر/ إليهلم ينسب فيما رجعت  (4)

 .200، واللسان ندر/1/484، والبغدادي 253شرح شواهد شرح الشافية 

 في )ب(: "وأصله بابليين".( 5)
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 بتقدير "هي".و"مشعشعة": حال، أو بدل من خمور، أو مفعول لن "اصبحينا"، ويجوز رفُعها 

ْرس، وقيل: الز عف ران " مهمل الحرفين مضموم األول: الو   .(1)و"الُح  

يباني، قال: كانوا ماء" وهو قول أبي عمرو الشو"سخينا": إم ا اسم منصوٌب على الحال من "ال
 .(2)يسخنون لها الماء في الشتاء

م ا فعل وفاعل، والجملة جواب لن "إذا" أحدث ْت فينا السخاء  قبل أن زجت ، أي أن ها إذ مُ (3)وا 
 ]من الكامل[                                           وهذا أبلغ من قول عنترة: ،نشربها

نننننننننننننننننذ  ا   و    كٌ ل  هْ ت  ْسنننننننننننننننننني مُ ن  ن  إ  ُت ف نننننننننننننننننبْ ر  ا ش 
وْ ذ  ا   و   ننننح  ننننُت ف  ا ص  ننننق  ا أُ م  ننننُر ع   ىد  ن نننن نْ ص  
 

نننننننننن  ننننننننننرْ ع  ي و  ال  م   ل ننننننننننم  كْ ٌر ل ننننننننننْم ي  اف نننننننننني  و  ض 
ننننننننك  و   ل ْمننننننننم  نننننننن ت  ا ع  ننننننننك  ت  ي و  ل  ائ  م  ش  م   (4)يرُّ
 

 عنترة أعدل وأحسن. لوقو 

ب، و"الك ْلم": الجرح، وهو هنا مجاز وتمثيل. س   و"الع رض": الح 

، إذ ظاهُره أن ه لوال الخمُر لم من اعتراض ير ُد على بيت عمرو بيت الثاني احتراسلوفي ا
 يكن فيهم سخاٌء.

 ]من الطويل[          ، قال الشاعر:(5)الُخُلقو"الشمائل": جمع "شمال" بكسر الشين، وهي 

ا   ت   أ ل مْ  م ة  ن ْفُعه  ا ل وْ يٌل و  ل  ق      ْعل م ي أ ن  الم ال  ال   نْ ي م  خ  ي أ  م  م  م   (6)اي  ش 

 ]من الطويل[                                   امرىء  القيس: لوأحسُن من ب ْيتي عنترة  قو 
                                                           

 .15، واللسان حصص/1033( الصحاح حصص/1)

 عن ابن األعرابي. 2134، ونقله الجوهري في سخن/615( نقله عن ابي عمرو النحاس في شرح القصائد التسع 2)

، 2/361، 1/289عن أبي عبيدة، وهو قول ابن جني في الخصائص  139المنطق ( نقله ابن السكيت في إصالح 3)

 .2373والجوهري في الصحاح سخا/

 .500، والتسع 339، وشرح القصائد السبع 170-169( من معلقته، ديوانه 4)

 ، و"شمال" تطلق على الواحد والجمع.365، واللسان شمل/4071( الصحاح شمل/ 5)

، ونسبه أبو علي في 437، وشعراء مذحج في الجاهلية 156بن وقاص الحارثي، المفضليات ( من قصيدة لعبد يغوث 6)

م ابن هشام أن "شمال" في البيت مفرد، : "وهو غلط". وظاهر كال322تضاب قال ابن السيد في االق ،لجرير 187التكملة 

، وذهب المبرد 174ي الصحاح شمل/، والجوهري ف187، وأبي علي في التكملة 108وهو قول ابت قتيبة في أدب الكاتب 

والرضي في شرح الشافية  5/50المفصل  ، وابن يعيش في شرح612، وابن جني في سر الصناعة 2/206في المقتضب 

 عن السيرافي.  1/490، والحاشية 135شواهد شرح الشافية  إللى أنها جمع فيه، ونقله البغدادي في شرح 2/136
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نننننننننْن أ   ينننننننننه  ُف ف  ر  ْعنننننننننت  و   ننننننننن ينننننننننه  ب  م   ال  ائ  م  ش 
نننننننننننننننن  ااء  ذ  ف ننننننننننننننننو  ا و  ر  ذ  ب ننننننننننننننننا و  ة  ذ  اح  م  س 

 

نننننو    نننننْن ي  و   ال نننننه  خ   نْ م  نننننيننننند  و  ز  م  نننننْر  نْ م  ج   ح 
نننننننننننذ  ا إ  ل  ذ  ائ نننننننننننن  و   نننننننننننك ْر ذ  ا   ا و  ح  ا ص   (1)ا س 
 

م ه ذ ا البيت على بيت عنترة ألنه جمع  هذه األشياء  في بيٍت واحد. ن ما ُقد    وا 

ان رضي هللا تعالى  س   ]من الكامل[                                           عنه:وقال ح 

لْ ي ن ننننننننننننننننننننن  الت ننننننننننننننننننننإ   ننننننننننننننننننننت ن  او  ْدُته  د   اي ف ر 
نننننننناهُ ت  لْ ك   ل ننننننننُب الع  م  ننننننننا ح  ننننننننف   ير  ص   ين  اط  ع 
 

نننننننننننننننننننننه  ف   ُقت ل نننننننننننننننننننننْت    ُتْقت نننننننننننننننننننننل   مْ ا ل نننننننننننننننننننننات ه 
ننننننننننننننننج  زُ ب   اهُ ٍة أ رْ اج  ننننننننننننننننخ  ننننننننننننننننفْ م  لْ ا ل  م   (2)ل  ص 
 

اإلماُم أبو السعادات هبة هللا بن الشجري في الجزء ولهذا الشعر حكايٌة حسنٌة أوردها     
، قال "اجتمع قوٌم على شراب، فتغنى أحُدهم بهذين البيتين، فقال بعُض (3)الثاني من أماليه

، فلم يدر الحاضرين: كيف قال: "إن  التي ناولت ني فرددُتها" ثم  قال: "كلتاهما" فجعلها اثنتين
 (4)الثا  إن بات  ولم يسأْل القاضي عبيد هللا بن الحسين، فحلف أحُدهم بالطالق ثالحاضرون 
يديهم، ثم أجمعوا على قصد القاضي فيم موه يتخط ون إليه األحياء، فُسق ط في أ (5)عن ذلك

فصادفوه في مسجد يصلي بين العشاءين، فلما أحس بهم أوجز، ثم أقبل عليهم فقال: ما 
من طريق  (6)ليكعز  هللُا القاضي، قوٌم ن ز ْعن ا إ، أ : نحنة، فقال؟ فتقدم أحسنهم ن ْفث  حاجتكم

، فيها بعض الشيء، فإن أذنت لنا قلنا. فقال: قل، فذكر له البيتين البصرة في حاجة مهمة
" فمعناه: ْت ل  ت  يعني الخمر، وأم ا قوله: "قُ  (7)" فإنهيوالسؤال، فقال: أم ا قوله: "إن التي ناولتن

بالماء، وأم ا قوله: "كلتاهما حلب العصير" فإنه يعني به الخمر والماء، فالخمر  ْت ج  ز  مُ 

                                                           

في تفضيله على بيتي عنترة: ينظر ، و1/75، والبغدادي 113الضباب اإليادي، ديوانه ( من قصيدة له في مدح سعد بن 1)

 .78الموشح 

 .1/492، والبغدادي 4/385، والخزانة 1/75( من قصيدة له في مدح الغساسنة، ديوانه 2)

 .297-295غواص: ، ودرة ال9/289أيضا في األغاني: ، والحكاية 424-2/423( أمالي ابن الشجري 3)

: "... وعبيد هللا بوزن المصغّر، والحسن بفتحتين، وكذا رواية الحريري، ووقع في الشرح تبعا 1/497( قال البغدادي 4)

ألمالي ابن الشجري: الحسين بزنة المصغر، وهو تحريف من الكتاب". وهو عبيد هللا بن الحسن بن الحصن بن ابي الحر 

ترجمته في: تهذيب التهذيب ينظر هـ(. 168سابعة من التابعين، توفي سنة )العنبري البصري قاضيها، ثقة فقيه من الطبقة ال

 .1/497، والبغدادي 4/8

 في )ب(: "قال فسقط...".( 5)

 في )ب(: "عليك".( 6)

 سقطت "فإنه" من )ب(.( 7)
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]النبأ  ﴾ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿عصير العنب، والماء عصير السحاب، قال تعالى: 
 فوا إذا شئتم".[ انصر  78/14

: "ويمنع من هذا التأويل  ثالثُة أشياء:  قال ابن الشجري 

 ، كقول الفرزدق:(1)والماء مذكر، والتذكير يغلب على التأنيثأحدها: أن كلتا للمؤن ث ين، 

 ]من الطويل[                                                                            

ل ْيُكُم[    ْذن ا خ  ]أ   م اء  ع   (2)ال عُ و  وُم الط  جُ النُّ ا و  اه  ر  م  ا ق  ن  ل        ب آف اق  الس 

 ، والماُء ال إرخاء  فيه للمفصل.(3)قال: "أرخاهما" و"أفعل" يقتضي المشاركة والثاني: أن ه

ل ب العصير" والحل ب هو  والثالث: أنه قال: "فالخمر عصيُر العنب"، وحسان يقول: "ح 
 قوله إضافُة الشيء  إلى نفسه. (4)الخمر، فيلزم على

: كلتا ن ما الجواب أن المراد  هما إرخاء وهي  (5)وا  ل ب العنب، فناولني أشد  الممزوجة والصرف ح 
ْرُف التي ط ل بها منه في قوله  ، انتهى كالمه.(6)"فهات ها لم ُتْقت ل" :الص  

 وههنا فوائُد تتعل ق بالبيتين:

" جملٌة معترضٌة، ونظيرُه في االعتراض بالدعاء، إال أن ه دعاٌء بخير،  :أحُدها أن قول ه: "ُقت لت 
 ]من الرمل[                                                                         وله:ق

ي إ ل ى ُتْرجُ        - اه  ت  ُبل  غْ و   – ين  ان  م  الث   ن  إ   ْمع  ْت س   (7)م ان  ق ْد أ ْحو ج 
                                                           

 .502-1/501، والبغدادي 3/394في غلبة التذكير على التأنيث: شرح الكافية للرضي ينظر ( 1)

، 3/33، ومعاني القرآن لفراء 4/326، وهو في المقتضب 319له في هجاء جرير والفخر بنفسه. ديوانه  ( من قصيدة2)

والبغدادي  1/19، وأمالي ابن الشجري 85، والحلل 4/412، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 324وشرح القصائد السبع 

1/502. 

لى الكوفيين أنهم يجيزون ما كان نحو "العسل أحلى من ، وينسب إ3/54، وشرح التسهيل 362-2/361اإلغفال ينظر ( 3)

 .2/165البحر ينظر الخل" 

 في )ب(: "من قوله".( 4)

 في )ب(: "أن كلتا الخمر الممزوجة...".( 5)

 ، بتصرف.426-2/424أمالي ابن الشجري  (6)

، ومعجم البلدان 1/329ابن الشجري ، وأمالي 1/51( من قصيدة ألبي محلّم عوف بن محلّ م الخزاعي كما في أمالي القالي 7)

شرح أبيات المغني ينظر للحماسي، وليس عوف من شعراء الحماسة، و 517، 508ونسبه ابن هشام في المغني  5/239

 .506-1/505، والبغدادي 6/199
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 ]من الرمل[                                                                      وقوله:

ُؤه ا ان  ا ك  م   ءٍ يْ ش  ب   ن ْت ض          - ُؤه ال  كْ ي   هللاُ و   –ى م  يْ ن  ُسل  إ    (1)ي ْرز 

" التفات مردود، ألن شرط ه اتحاُد مدلول الضميرين :إن  قول ه :وقوُل بعضهم كقوله  (2)"ُقت لت 
 [10/22﴾ ]يونس: ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ تعالى: ﴿

، كما أن الطاء  من "عاطني" كذلك، ألن هما أمران من رةوالثانية: أن التاء من "هاتها" مكسو 
اتاة" و"عاطي اتي، ُمه   .(3)، ُيع اطي، ُمع اطاة""هاتى، ُيه 

مردوٌد بأمرين: تصرُّفه، وات صاُل ضمائر الرفع البارزة به نحو:  (4)وقول بعضهم إنه اسُم فعل
 ]من الطويل[                         [، وقوله:2/111]البقرة  ﴾ېئ ېئ ۈئ ﴿

اي ل ْت    ا قُ ذ  إ   ل ين ي ت م  لْ ر   يم  الك ْشح  ض  ي  ه  ل  ع     ْلُت ه ات ي ن و   ل  ي ا الُمخ   خ 

ل ب" ف ع ل"  ب ط"الثالثة: أن "الح  بمعنى . و"العصير" "فعيل" (5)بمعنى "مفعول" كن "الق ن  " و"الخ 
 .(6)و"الدهين""مفعول" كن "الكحيل" 

ْفع ل"  ل بها األمور، و"م  ل" بكسر الميم وفتح الصاد: اللسان، ألنه آلة ُتفص  الرابعة: أن "الم فص 
ْخي ط" ْفت ح" و"الم   .(7)من أوزان أسماء اآلالت كن "الم 

                                                           

، 1/328جري ، وأمالي ابن الش346، والحلل 2/39، والبيت في مجاز القرآن 48( من قصيدة إلبراهيم بن ه رمة، ديوانه 1)

 .1/508، والبغدادي 2/53، والمساعد 8/160، والدر 6/294، والبحر 1616، واالرتشاف 2/378وشرح التسهيل 

 .1/277عروس األفراح ينظر  (2)

، وابو علي في 355-1/354( القول بفعلية "هات" مذهب جماعة من النحويين منهم ابن األنباري في المذكر والمؤنث 3)

، وابن هشام في أوضح 1389، وابن مالك في شرح الكافية الشافية 106، والعكبري في التبيان 432-430البصريات 

 .1/24المسالك 

، أنه صوت بمنزلة 1/305، وفي الكشاف 4/30، وتبعه ابن يعيش في شرحه عليه 151( قاله الزمخشري في المفصل 4)

 . 512-1/511، والبغدادي 72-2/71الدر ينظر هاء بمعنى أحضر، و

، واللسان 7/35، والمخصص 114، والصحاح حلب /2/62، والمحتسب 133، والسيرافي 43-4/42( الكتاب 5)

 . 329حلب/

 .69ما سلف ص ينظر ( 6)

، وشرح المفصل البن يعيش 199-14/198، والمخصص 3/151، واألصول 248، والسيرافي 95-4/94( الكتاب 7)

 .507 ، واالرتشاف1/186، وشرح الشافية للرضي 6/111
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ل" بفتح الميم وكسر الصاد: مكا ن اسم ن انفصال بعض األعضاء من بعض، ألو"الم فص 
ل"، كن "الم جل س" و"الم ضر ب"ع ل، ي ْفع  المكان من "ف   ْفع  في  ن. والمعنيان صحيحا(1)ل" على "م 

 بيت حسان، فيجوز قراءُته بالوجهين.

"أفعل" التفضيل من "أفعل" مسموٌع مبنيٌّ من "أرخى"، وبناُء  لالخامسة: أن "أرخى" اسُم تفضي
ل بعُضهم فقال: إن كانت همزُته للنقل كن "أعطى" و  .(2)عند قوم، مقيس عند آخرين فص 

ولهم: "ما أعط اه ومن الوارد من ذلك ق .(3)فمسموٌع، أو لغير  النقل كن "أظلم الليل" فمقيٌس 
]البقرة:  (4)﴾ ڭ ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ﴿قوله تعالى: و  ،ه للمعروف"للدراهم  وأوال

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ﴿قال هللا تعالى:  ،[ فإنهما من "أقسط" إذا عدل، ومن "أقام"2/282

وفي محل   [.65/2]الطالق: ﴾ڑ  ڑ  ک ﴿[ 49/9]الحجرات:  ﴾ ۆ   ۈ
ْت" وجهان:  أحُدهما: النصُب على الحال من "الراح". الجملة من قوله: "ُشج 

 .(5)تجر ده من الواو و"قد" : كيف وقع الماضي حاال  معفإن قلت  

 ]من الطويل[            ذا كان الماضي مثبتا  وال ضمير  معه، كقوله:إ: إن ما يلزُم ذلك قلتُ 

ه  ب   ْوك  ق  ى ات  ت  ح   مْ ت هُ دْ ال  ج  و   ْبش  مْ  نْ ان  م  ح   دْ ق  و         مْ ك   (6)ار  ُغُروبُ س  الن ه  ش 

                                                           

، 193-14/192، والمخصص 221، والتكملة 3/141، واألصول 552، وأدب الكاتب 234سيرافي ل، وا4/87( الكتاب 1)

 .503-500، واالرتشاف 1/181، وشرح الشافية للرضي 6/107وشرح المفصل البن يعيش 

ي مطبوعة الكتاب، أن التعّجب بما فعله فالمشهور عنه، ويؤيده ظاهر كالمه، كما انتهى إلينا ف ،( نُقل القوالن عن سيبويه2)

. وشرح التسهيل البن 576-574، وشرح الجمل البن خروف 260، والسيرافي 1/73الكتاب ينظر "أفعل" كثير مستمر، 

عن سيبويه أنه يقصره على  7/144. ونقل ابن يعيش في شرح المفصل 4/230، وشرح الكافية للرضي 48-3/46مالك 

ابن يعيش جاء على ما وقع في نسخة الزجاج من الكتاب، وفيها أنه قليل جدا، نقل ذلك ابن خروف  السماع، ولعّل ما ذكره

أن قصره على السماع النحاس في  إليه، ووقع مثل هذا االختالف أيضا في النقل عن األخفش، فنسب 575في شرح الجمل 

يجيزه في كل فعل  -أي األخفش -ش إنه، وقال ابن يعي567-575، وابن خروف في شرح الجمل 2/435إعراب القرآن 

ينظر ، و100-1/99وابن الّسراج في األصول  4/178وهذا األخير هو مذهب المبرد في المقتضب  ،ثالثي دخلته الزوائد

 .419وشرح شذور الذهب  3/266، وأوضح المسالك 2078في المسألة أيضا: االرتشاف 

فاختار  1/592، ورجع عن ذلك في شر الجمل 73-1/72في المقّرب ( ذهب إلى التفصيل في هذه المسألة ابن عصفور 3)

 وجعل ما سمع منه شاذا . ،منعه مطلقا  

 .671-2/669، والدر 352-2/351، والبحر 1/404الكشاف  ينظر:( 4)

، 334، 371-370، 367-366، 2/361( ما سيأتي من كالم ابن هشام في هذه المسألة مقارب لما وقع في شرح التسهيل 5)

، والمقرب 385-384فيها أيضا: شرح الجمل البن خروف ينظر ، و1609-1604، واالرتشاف 460-449وشرح العمدة 

 .354-2/353، وأوضح المسالك 49-2/47، والمساعد 2/46، وشرح الكافية للرضي 1/153-154

، 454وشرح العمدة  2/374ل ، والشاهد في شرح التسهي44( من قصيدة لعلقمة الفحل في مدح الحارث الغساني، ديوانه 6)

 .1/515، والبغدادي 2/48والمساعد 
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أو وقع بعد  ،(1)ه ذه ب  أو م ك ث"شرطا ، نحو: "ألضربن   ىويمتنعان إن كان الماضي في المعن
. وتجب الواو ويمتنع "قد" إذا ُنف ي الفعُل ولم يكن (2)""إال " نحو: "ما تكل م  إال قال  خيرا  

جد  متنع "قد" إذا ُنفي ووُ ط ل ع ْت الشمس"، ويجوز الواو وت نحو: "جاء زيد وما (3)ضمير،
ڻ  ڻ   ﴿ا درى كيف جاء". أو كان الفعُل "ليس" نحو: : "جاء  زيد ومالضميُر، نحو

 [.2/267]البقرة:  ﴾...ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

 ]من الرجز[                                                                الراجز: وقول

ر ى ف  ذ  إ   ر ى الق  الر  ش   ف  ه  ي ك  ا ج   (4)م اءُ  يه  يُب ل ْيس  ف  ل  اُء      ج 

ويجوُز فيما عدا ذلك أن تأتي  بهما وأن تتُركهما، وأن تقتصر  على الواو وأن تقتصر على 
 [6/119]األنعام:  (5)﴾  ڀ  ڀ    ڀ ﴿األول كقوله تعالى: ف"قد" 

 .[4/90]النساء:  (6)﴾ ھ  ہ  ہ  ہ ﴿والثاني: كقوله تعالى: 

]يوسف: ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :، ومنه﴾ھ َحصِرَةً﴿: (7)ولهذا قرأ الحسن

 (8)﴾  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿[، 12/65
ْت"[، وقول كعب 9/92]التوبة:  ج   .: "ش 

                                                           

 ثال أن يكون شرطا ال حاال.ماضي من نحو هذا الأن األولى في الم إلى 2/46( ذهب الرضي في شرح الكافية 1)

منهما أكثر. واو وحدها جائز، إال أن تجّرده ع حاال بعد إال بالواو وقد، وبال( ذهب الرضي إلى أن اقتران الماضي الواق2)

 .2/46شرح الكافية 

 قوله: "نحو...ووجد الضمير" ساقط من )ب(. ولعله مما التبس على الناسخ.( 3)

: "وهو من رجز أورده ابن األعرابي في نوادره غير معزو إلى قائله، والرواية فيه "خلّى القليب" 1/518( قال البغدادي 4)

 .1606، واالرتشاف 460، وشرح العمدة 2/367التسهيل و"جرى" ليس برواية"، والبيت كما ههنا في شرح 

 .ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ في )ب(: ( 5)

معاني ينظر ( ما ذكره ابن هشام من توجيه جملة "حصرت" على الحالية في اآلية الكريمة هو قول جمهور النحويين. 6)

، 641، وسّر الصناعة 1/479القرآن للنحاس ، وإعراب 2/89، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/24القرآن للفراء 

، وذهب المبرد في المقتضب 833، 562، والمغني 67-4/66، والدر 3/317، والبحر 379، والتبيان 1/552والكشاف 

 عن أبي الحسن أنها صفة لموصوف محذوف. 67إلى أّن مخرجها الدعاء، ونقل أبو علي في البغداديات  4/124-125

أيضا: مختصر في شواذ ينظر ، و3/317قتادة ويعقوب، ورواية المهدوي عن عاصم كما في البحر ( وهي أيضا قراءة 7)

 .193، واإلتحاف 48القرآن 

( جملة الحال في اآلية الكريمة هي "قلق"، والتقدير عند من حملها على الحالية: إذا أتوك وأنت قائل، وهو اختيار 8)

 .100-6/99، والدر 5/86البحر  ينظر:، و2/208الزمخشري في الكشاف 
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ٴۇ   ﴿[ 26/111]الشعراء: (1)﴾  جخ  حخ  مخ  جس  حس ﴿والثالث: كقوله تعالى: 

 [.2/28]البقرة:  (2)﴾ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ]من الطويل[                                                      والرابع: كقول الشاعر:

ق ْفُت ب   ار  ق ْد غ ي ر  الب ل ى   ْبع  الر  و  ار  ا و  ف ه  ار  ع  م     د   (3)لُ اط  و  اُت اله  ي  الس 

 (6)والفارسي (5)خالفا للمبر د (4)تضمر  "قد"أن وال ُيحتاج في الوجه الثاني والوجه الثالث إ لى 
 .(8)وأكثر المتأخ رين (7)والفراء

، كما (10)على أنها صفة لن "الراح"، ألن تعريفها تعريُف الجنس (9)والوجُه الثاني: الخفُض 
 ]من الكامل[                                                                   أجيز ذلك في قوله:

ل ى أ ُمرُّ  دْ ق  ل  و   يْ م  ف    ي     ُيُسبُّن   م  نيئ  الل  ع   (11)يين   ي ْعن  ُت ال  ُقلْ  ت  م  ثُ  تُ ض 

ذف  الموصوف فُهم  رط  ح  ْن أ ن  ش  من اه م  وقوُله: "بذي"، أي: بماٍء ذي، وفيه  دليٌل على ما قد 
ة  بجنسه كما يقول ابُن عصفور وغيره. معناه ال  كوُن الصفة مختص 

                                                           

 .8/563، والدر 7/31، والبحر 998، والتبيان 3/120( الكشاف 1)

، والكشاف 1/206، وإعراب القرآن للنحاس 1/107، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/24( معاني القرآن للفراء 2)

 .239-238، والدر 130، و1/115، والبحر 45، والتبيان 1/269

، وشرح 452، والشاهد في: شرح العمدة 115الذبياني رثى بها النعمان بن الحارث الغساني، ديوانه  ( من قصيدة للنابغة3)

 .1/523، والبغدادي 135األلفية البن الناظم 

، وأبي حيان في االرتشاف 373-2/372، وابن مالك في شرح التسهيل 385( هو مذهب ابن خروف في شرح الجمل 4)

 عن االخفش والكوفيين. 67-2/66وابن يعيش في شرح المفصل  252ونقله صاحب اإلنصاف  1610

 .124-4/121( المقتضب 5)

 /ب.7، والتنبيه 614سّر الصناعة ينظر ، وتبعه ابن جني 56-55، وكتاب الشعر 217( اإليضاح 6)

 .1/24( معاني القرآن 7)

 وابن 67-2/66يعيش في شرحه عليه  ، وابن64، والزمخشري في المفّصل 2/146( منهم ابن الشجري في األمالي 8)

 . 154-1/153عصفور في المقرب 

 ".الرفع: ")د(و  ( في )ج(9)

، 3/321، 1/557( الجنسية: الزمخشري في الكشاف ي الجملة المنعوت بها ما كان معرفا بـ )الـ( أجاز الوصفية ف10)

أن نكرة  1/279، وصّرح ابن جني في المحتسب 321-3/227، 2/300، 1/116وابن مالك في شرح التسهيل  4/103

 ما سيأتي في مصار تخريج البيت. ينظر ، و1915تفيد مفاد معرفته، ومنعه أبو حيان في االرتشاف الجنس 

. وأجاز في جملة 1/526، والبغدادي 218، 4/207، 1/357، والخزانة 3/24ا في الكتاب ( لرجل من بني سلول كم11)

، 3/117، وابن الحاجب في األمالي 3/321، 4/103، 1/557"يسبني" الوصفية والحالية كل من: الزمخشري في الكشاف 

، 3/335يان في البحر ولم يجز فيها أبو ح 300، 2/208، 1/239، والرضي في شرح الكافية 2/264وشرح المفصل 

، والمذكر والمؤنث البن االنباري 139إال الحالية والبيت شاهد على مسألة أخرى في: معاني القرآن لألخفش  4/492

، 3/330، والخصائص 1/355، واإلغفال 443والبصريات  2/207، والحجة 2/51، وإعراب القرآن للنحاس 1/207

، وأوضح المسالك 1/354، وشرح الجمل البن عصفور 1271فية الشافية ، وشرح الكا3/48، وأمالي ابن الشجري 332

3/309. 
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دة ب م" بفتح الشين المعجمة والباء الموح  ب م" و"قد وقوله: "ش  : الب ْرُد الشديد، يقال: "غداة ذات ش 
ب م الماء وغيره" و"خ   ر" بمعنى اشتد  برُده، و"خ  ش  الرجل" اشتد  برده مع الجوع، والف عالن  رصص 

ل" بالكسر، "ي ْفع ل" بالفتح،  والراء بالخاء المعجمة والصاد المهملتين، واألفعال الثالثة على "ف ع 
 ، قال أبو الطيب:(2)الماضي (1)حتين، ووصفهن  بزنةومصدرهن على الفعل بفت

 ]من البسيط[                                                                            
ْلب اُه م م   ر  ق  م ْن ب   ُبهُ لْ ق   نْ و اح  ب ُم        ]و  هُ نْ ي ع  ال  ح  ي و  م  سْ ج  ش  ق   د   (3) ُم[س 

 ]من البسيط[                                                               وقال المعري:
ان  ُزرْ  ْحس  ْرُتْم م ن  اإل  ُر ل  ُم      و  ُتكُ ل و  اْخت ص  ْذُب ُيْهج  ر  اط  ف  ر  فْ ْل  الع   (4)ي الخ ص 

ب م  ثل  : المقرور الجائع، وفي ثبوت هذا عن م(5)ن الن اسموعن أبي عمرو بن العالء: الش 
ن كان الناقُل له عنه الجوهري    ،، ألن فعل هذا الوصف ال يقتضي ذلك(6)هذا اإلمام  ُبعد، وا 

 .(7)وال يخت ُّ بالحيوان

ن كان نكرة ، الختصاصه  قوله: "من ماء" صفة ثانية لن "ماء" المحذوف، أو حال منه، وا 
، وهذا أحسن ألنه (8)بالوصف بن "ذي"، أو حال من ضمير "ذي" العائد  منه على الموصوف

ْملٌ   على األخ    األقرب. (9)ح 

ق ا" من قراءة بعضهم د   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ   ﴿: (10)ولهذا كان ضعيفا  جزُم  الزمخشري في "ُمص 

 .(12)[ بأنه حاٌل من النكرة2/89]البقرة:  (11)﴾ ٻ  پ  پ

                                                           

   : "بصفة".)ب(في ( 1)

 .8/243، خصر23، خرص/317-316، واللسان شبم/646، خصر 1035، خرص/1958( الصحاح شبم/2)

 .1/527، والبغدادي 3/362( مطلع قصيدة له في مدح سيف الدولة الحمداني، ديوانه 3)

 .  106( سقط الزند 4)

 )ج(. سقط قوله: "من الناس" من:( 5)

 .   "الشبم الذي يجد البرد مع الجوع"، وفيه عن أبي عمرو: 1958( الصحاح شبم/6)

 .  1/529ينظر ( ردّ البغدادي كالم ابن هشام هذا. 7)

، وشرح 205األزهية  ينظر:و. 1/529( وإنما يتحّمل "ذي" الضمير ألنه يؤّول بصاحب أو مالك كما قال البغدادي 8)

 .1/198، وشرح الجمل البن عصفور 3/314التسهيل 

   : "وهذا أحسن من حمله...".)ب(في ( 9)

 قوله: "ولهاذا كان ضعيفا جزم الزمخشري في " مصدقا" في قراءة بعضهم". )د(سقط من ( 10)

 8، ونسبها ابن خالويه في المختصر 1/033( هي قراءة ابن أبي عبلة، ورْسمها كذلك في مصحف أبي كما في البحر 11)

 .  البن مسعود 

 .1/295( الكشاف: 12)
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ط  هذا الظرف  بين صفتين، وهما "ذي  ب م" و"صاف".والوجه األول أحسُن الثالثة لتوسُّ  ش 

ْر قول ه "صاٍف" حاال ، وأن  المنقو   ُسك ن حالة  لنصب للضرورة ، فانحذفت (1)فإن قلت: قد  
 ]من الطويل[                                                      الياء للساكنين، كقوله:

اُرُه    وْ ل  و    .(2)ى ل ي ات د  ت  اهْ وْ ر م  ْض ح   ْعل ىأ  ي ب  ار  د  و      أ ن  و اٍش ب الي م ام ة  د 
 ]من الطويل[                                    وقول الفرزدق يهجو هشام بن عبد الملك:

ي  ٍد        و  أْ ر   نْ كُ ت   مْ ل   اس  أْ ل  ُب ر  ق  يُ   (3)اوُبه  يُ اٍد عُ ء  ب  ال  وْ ح   هُ ل   ان  يْ ع  س  س 

ُح الحاليُة في الظرف لمجاورة  الحال. وحينئذ فتترج 

ْمُل على خالف الظاهر مع عدم الحاجة  إليه أولى  التقدم، ثم  مناسبُة (4)قلت: ال ي حُسن الح 
 .التأخرمن مناسبة 

ل ْت هاُؤه همزة  على غير القياس  ْت ب  ل  ، فقُ وأصل "الماء" "م و ه" واوه ألفا على القياس، وُأبد 
 .(5)وحصل  بذلك توالي إعالل ين

 ]من الرمل[                        قال: ،، بالهاء، ورب ما أبدلوها فيه"أ ْمواه"وجمعه في القلة  

ح  م ا      ا اُؤه  و  مْ ٍة أ  ص  ال  ٍة ق  د  لْ ب  و   ح  ٍة ر أْ ص   (6)اى أ ْفي اُؤه  د  الضُّ

المرتفعة، "الماصحة": الذاهبة، و"رأد  الضحى": ارتفاعها. وجمُعه على  (7)"القالصة":    
نما ُقل ب ت عيُنه ياء  للكسرة قبلها ي اه" بالهاء ال غير، وا  عدها، واأللف ب (8)األصل في الكثرة "م 

                                                           

 في المسألة مصادر تخريج البيتين اآلتيين.ينظر ( 1)

، 6/51"فلو كان واش..." وال شاهد عليها. والشاهد في: شرح المفصل  :، وفيه301( من قصيدة للمجنون، ديوانه 2)

، 382، والمغني 1/37والمساعد  183، 1/177، وشرح الشافية له 4/380، وشرح الكافية للرضي 93وضرائر الشعر 

 .1/531، والبغدادي 4/484، والخزانة 5/181وشرح أبياته 

 .1/532، والبغدادي 433، 1/158 ، والشاهد في: أمالي ابن الشجري51( ديوانه 3)

 .783، والمغني 1/251الخصائص ينظر ( 4)

، 1/199، وإعراب القرآن للنحاس 3/246، واألصول 578، والسيرافي 4/240 ( الكتابفي إعالل )ماءينظر ( 5)

ح ، وشر39، والتبيان 2/258، وأمالي ابن الشجري 9/130، والمخصص 2250، والصحاح موه/432وتصحيح الفصيح 

 .263، واالرتشاف 3/208، وشرح الشافية للرضي 1/348، والممتع 279، وشرح الملوكي 10/15المفصل ابن يعيش 

، وسر 178، والعضديات 40، والحلبيات 316د .  وهو في االشتقاق البن دري( لم ينسب فيما وقفت عليه من مصادر6)

، وضرائر 2/403، والبن الحاجب 10/15يش ، وشرحه البن يع362، والمفصل 2/151، والمنصف 100الصناعة: 

 .1/537، والبغدادي 2437، واالرتشاف 437، وشرح شواهده للبغدادي 3/208، وشرح االشفية للرضي 93الشعر 

   : "المراد بالقالصة...".)ب(في ( 7)

   .)ب(سقطت: "قبلها" من: ( 8)
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نما ص ل ت في "سياط" مع كن"دار وديار"، وا  نما أُع  و ال" لصحتها. في "طويل"، وا  حت في "ط 
وط" ألن  السكون  عندهم كاإلعالل سالمتها في  .(1)"س 

" "والنسبة إلى "الماء": "م ائي" بالهمز، و"م اوي  او ي   " و"ك س  ائي   ، كن "ك س 
(2). 

ل ة     ي ة": "مفع  ْحن  ان"وقوله: "م  ن وُت"، وجمعها "م ح  ْحن و ة" وهو عبارة عم ا " من "ح  ، وأصلها "م 
ن ما ُقلب ت الواُو ياء  لتطر  فها في (3)أصفى وأرق انعطف من الوادي، ألن ماءها يكون  ، وا 

فيه زيادُة ما ليس بشرط  (6)بعد كسرة" (5)، وقول التبريزي: "لوقوعها رابعة(4)التقدير بعد كسرة
ه وجوُب  يوهو كوُنها رابعة  ويردُّ " و"شجي ة" فإنهن  من "الرُّضوان" القلب في "قوي" و"ر ض 

ْجو"، ونقُ  ما هو شرط، وهو التطرُُّف، إم ا تقديرا  كما في "شجي ة"  (7)و"الُقو ة" و"الش 
ي" " و"ر ض   .(8)و"م حن ية"، أو لفظا ، كما في "ق وي 

اف" (9)وقد اجتمع النوعان     ، إذ هو من (10) ]أصله صافو[في قوله: "محنية" وقوله "ص 
ا اٍز"، وكذلك "ح  اٍع" و"غ  ْفو"، ومثله "د  ، أو (11)، يحدو"اء  كان اسم  فاعل من "حداٍد" سو "الص 

ألن ه من "الوحدة" فأصله  بدال، وذلكالعدد، إال أن في هذين قلبين: قلب المكان وقلب اإلاسم  
ال ف""واحد" و" ووزنه "ع   .(12)، ثم ُأخ  رت فاؤه فصار "حاد 

                                                           

-4/360ما قبلها في جمع اعتّل واحده او سكن: الكتاب  في إعالل الواو المتحركة بقلبها ياء إذا وقعت مكسوراينظر ( 1)

، 733، 587وسّر الصناعة  342-1/341، والمنصف 261، والتكملة 3/264، واألصول 131-1/130، والمقتضب 363

، 88-10/87، وشرح المفصل البن يعيش 260-2/259، وأمالي ابن الشجري 9/83، والمخصص 1/158والخصائص 

 .138-3/137، وشرح الشافية للرضي 496-495، 2/471لممتع ، وا475وشرح الملوكي 

-2/55، وخالف الرضي في شرح الشافية 1/130، وأبو عبيد في الغريب المصنف 3/368( كذا قال سيبويه في الكتاب 2)

 .542-1/541البغدادي ينظر ن ألفه ليست زائدة كما في كساء ورداء. و، فذهب إلى أنه مائي ال غير، أل56

 .204، واللسان حنا/2321حاح حنا/ ( الص3)

، وشرح 3/72، والمنصف 734، وسر الصناعة 268-267، والتكملة 3/300في إعالل )محنية(: األصول ينظر ( 4)

 .474، وشرح الملوكي 10/17المفصل البن يعيش 

 .  )ب(" من: رابعةسقطت: " (5)

لة من "حنوت أحنو" إذا عطفت13 :( شرحه على بانت سعاد6) ْفع  فكل كلمة  ،، وعبارة التبريزي كما جاء فيه: "ومحنية م 

 كانت المها واوا وقعت رابعة وبعدها كسرة قلبت ياء"

 قوله: "القوة". )د(من  سقط( 7)

"فقوله: "فكل كلمة  لتبريزي وتابع:ليس بصحيح"، ثم نقل كالم ا -هشام يعني ابن  - : "ما ادّعاه1/543( قال البغدادي 8)

اقع ال أنه شرط لها كسرة"، لبيان الوب"وق :وقوله ،كانت المها واوا" مساو لتعبير الشارح ألّن الم الكلمة تكون طرفها

 ولى حذفه"الرابعة، وكان األ

 ( يريد بالنوعين التطرف التقديري في "محنية"، واللفظي في "صاف".9)

 )ج(. الزيادة من:( 10)

 عن ابن درستويه. 288، ونقله أبو علي في العضديات 770اء، نقله عنه أبو حيان في االرتشاف، ( هو قول الفر11)

 770، واالرتشاف 14/93، والمخصص 231، والصحاح حدا/2/87، والخصائص 67، والتكملة 288( العضديات 12)

 .169واللسان حدا/
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،" وجمعه ، (1)مسيٌل واسٌع فيه ُدقاق الحصى :طح"بو"األ صفة أو حال. وقوله: "أبطح 
 ، و"أباطح" على القياس، ألنه قد صار اسما ، فالتحق بن "أ ْفك ل(3)على غير القياس (2)"ب ط اح"
د" و"أ ْحم د (4)وأفاك ل"  ]من الوافر[                                            قال:، (5)وأ حام 

بْ ب اط  األ  ائ ْن ب  ك  و   يٍق      ي ر ان ي ل ْو ُأص  د  اب االمُ  و  هُ  تُ ح  م ْن ص   (6)ص 

ل  والوزن  الغالب، ومنهم من  رُف للوصف المتأص   نما ُخف ض "أبطح" بالفتحة ألنه ال ي نص  وا 
و"أدهم" للقيد، ، (7)ي صر فه اعتدادا  بعارض االسمية، والوجهان في أخواته، كن "أجرع"، و"أبرق"

 .(8)واألجوُد منُع الصرف في الجميع

ه حال، والواُو الدا خلُة وقوله: "أضحى": إم ا تامة  بمعنى دخل في وقت الضحى فالجملة بعد 
م ا ناقصة بمعنى ثبوت الخبر للمخبر  عنه في ، (9)عليها واو االبتداء ويقد رها سيبويه بن "إذ" وا 

ها خبٌر، والواو زائدة(10)هذا الوقت   ووجُه دخولها تشبيُه الجملة الخبرية بالجملة  ،، فالجملة بعد 
وزعم أن  ذلك تاب ع هم ابن مالك، و  (12)والكوف يون  (11)الحسن ا الوجُه إن ما يجيزه أبوالحالية، وهذ

 كقوله: (13)وكون الخبر موجبا بن "إال " ،يكُثر بشرطين: كون  عامل الخبر "كان أو "ليس"
 ]من البسيط[                                                                           

                                                           

 .413، واللسان بطح/356( الصحاح بطح/1)

 : "أباطح".)ب(في ( 2)

 .105، وعبد اللطيف 356، والصحاح بطح/ 123ليس في كالم العرب البن خالويه  (3)

 : "بأفلك وأفالك".)ب(في ( 4)

، وشرح 5/59، وشرح المفصل البن يعيش 213-3/212، وأمالي ابن الشجري 110، والتكملة 3/647الكتاب ينظر ( 5)

 .413، واللسان بطح/2/167الشافية للرضي 

، والبيت في معاني القرآن وإعرابه 17دح بها الحجاج بن يوسف الثقفي، ديوانه )طبعة الصاوي(: ( من قصيدة لجرير م6)

، وشرح المفصل 1/160، وأمالي ابن الشجري 3/80، والحجة 1/213، وكتاب الشعر 161، والبغداديات 1/475للزجاج 

، والمقرب 2/66مل ابن عصفور ، وشرح الج1/168، وشرح التسهيل 3/138، أمالي ابن الحاجب 3/110البن يعيش 

، 5/397، والخزانة 7/75، وشرح أبياته 643، والمغني 957، واالرتشاف 2/456، وشرح الكافية للرضي 1/119

 .1/546والبغدادي 

 .17اللسان برق/ينظر . و1/547( األبرق: مكان غليظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة. البغدادي 7)

، وشرح الكافية الشافية 300بيات ، والحل3/237، والحجة 3/340قتضب مل، وا816، والنكت 203-3/200( الكتاب 8)

 .3/15والمساعد  860، واالرتشاف 129-1/128، وشرح الكافية للرضي 876، 844، وشرح العمدة 1453

 .471-470، والمغني 164، والجنى 4/125، 3/263 ،2/66المقتضب  ينظر:، و1/90( الكتاب 9)

وابن الحاجب  104-7/103، وشرح امفصل البن يعيش 1/341"أضحى" تامة وناقصة: شرح التسهيل في ينظر ( 10)

 .1/420، وشرح الجمل لالبن عصفور 2/76

 .457، 125( معاني القرآن لألخفش 11)

 . 456، واإلنصاف 84-2/83( معاني القرآن للفراء 12)

، والرضي في شرح الكافية 650ني في سر الصناعة ابن ج: ، وأجاز زيادة الواو أيضا360-1/359( شرح التسهيل 13)

، 2/81المقتضب  ينظر:في توجيهه البيت، وجمهور البصريين على منعه.  13وعليه اقتصر التبريزي  1/102-103

 .474-473، والمغني 72-71، وضرائر الشعر 94-8/93وشرح المفصل ابن يعيش  122-2/121وأمالي ابن الشجري 
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ٌة ل ك   ان  م نْ ا ك  م   ْحُتوم  يت ُتُه      م  م  ٍر إ ال  و   (1)فُ ل  ت  خْ اُل ت  اآلج   ن  ب ش 

 ]من الخفيف[                                                                     وقوله:

يْ اب ل تْ ق     ا   ذ ا م  يه  إ  ف  و   ال  ٌء إ  يْ س  ش  يْ ل    (2)ارُ ب  ت  يب  اعْ ب  ُن الل  ُه ع 

 ]من الطويل[                                                    ، كقوله:ذلكويق لُّ في غير 

ْزرُ الن ظ   ك  ون  طُ عْ ا يُ ُر م  ث  كْ أ  و      وا حُ ب  ْص أ  ف   ون  حُ ف  نْ ا ي  اس  وا ُأن  انُ ك  و    (3)ُر الش 

 : "أضحى وهو مشمول".وعلى هذا قول كعب 

مال حتى برد، يقال منه: "غدير مشمول"، ومنه قيل و"المشمول": الذي ضربته ريُح  الش 
 ]من السريع[                              ، قال:(4)للخمر "مشمولة"، إذا كانت باردة الطعم

ننننننننننننوُل ي ننننننننننننُقننننننننننننت   ننننننننننننُخ أ  يْ ا ش   يح  ت  ْسننننننننننننا ت  م 
ْشنننننننننننننننمُ ب ننننننننننننننناك رْ  وْ ُت ل نننننننننننننننْلنننننننننننننننقُ ف    ة  ول  ت  م 

نننننننننن ك  ل ْينننننننننني ر جْ ف ننننننننننُرْحننننننننننت  و   ننننننننننيه  ا ف  م   ام 
 

ننننننننن   ر  ب نننننننننى الم كْ ل نننننننننع   اح  النننننننننر   ب ك  ُشنننننننننرْ  نْ م 
ننننننننننننننفْ  ننننننننننننننوْ ل ننننننننننننننا ك  ر  ص   ر  ق  ْشننننننننننننننس  األ  ر  ن  الف 

ا ه ْنننننننننننن دْ ق نننننننننننو   نننننننننننب ننننننننننند   (5)ر  ئ نننننننننننز  الم   ن  ك  م 
 

يستبى"، وقد قرأ في البيت األول شاهٌد على أنه ُيقال: "استحى، ي ست حي" كن "استبى،     
[ بياء واحدة، 2/26]البقرة:  ﴾ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿ن: صييعقوُب وابُن مح

                                                           

ينظر و ،، غير معزو إلى قائل، ولم أقف عليه في غير هذا المصدر1/359لك في شرح التسهيل ( استشهد به ابن ما1)

 .1/550البغدادي 

 ، ولم أقف عليه في غيره.1/359( شرح التسهيل 2)

، 1/345والشاهد في شرح التسهيل  1/187، وأمالي ابن الشجري 1/98( من كلمة ألعشى تغلب الحماسة البصرية 3)

360. 

 .367، واللسان شمب/11/74، والمخصص 1740ح شمل/( الصحا4)

البيتين الثاني والثالث منسوبين للفرزدق، وكذا أورد  2/235 إليه. وأورد ابن الشجري في أم77( لألقشر األسدي ديوانه 5)

تهما )أي . واألبيات ليست في ديوانه ووقعت نسبإليهالثالث منسوبا  479، والسيرافي 100ابن قتيبة في الشعر والشعراء 

البن قيس الرقيات، وليست في ديوانه أيضا والثاني بغير نسبة في  95الثاني والثالث( في ضرائر الشعر البن عصفور 

، وعجز 120وضرورة الشعر للسيرافي  93، والثاني والثالث في: معاني األخفش 2415، واالرتشاف 88مجالس ثعلب 

اء". والثالث ب"حمراء" مكان "صه 2/235شقر، وفي أمالي ابن الشجري الثاني في هذين االخيرين "صهباء مثل الفرس األ

، 1/74، والخصائص 177، والبغداديات 6/32، 2/80والحجة  1110، 750، والنكت 4/203مفردا في: الكتاب 

، وشرح الكافية 2/602، وشرح الجمل البن عصفور 1/44، وشرح التسهيل 2536، والصحاح هنا/1/110تسب حوالم

 .1/362، والدر 1/206، والبحر 2405، واالرتشاف/2/273للرضي 
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ل بياء ين، فُنق لت حركُة العين إلى ، واألص(2)، وهي لغُة تميم(1)ابن كثير أيضا وُرويت عن
ف ت الالم، فالوزن "ي ست فع"(3)الفاء، فالتقى ساكنان ف ت العين، فالوزن  ،، فقيل: ُحذ  وقيل: ُحذ 

 .(4)"ي ْست ف ل"

ق صر  الممدود القياسي   ألجل الضرورة، وفيه ردٌّ على وفي البيت الثاني شاهٌد على     
اُع دون  القياس م  ر للضرورة إال ما مأخُذه الس   .(5)الفر اء، إذ زعم أنه ال ُيقص 

حيح  ألجل الضرورة ، وعلى جواز الن ق   (6)وفي الثالث شاهٌد على جواز  تسكين المرفوع  الص 
  .(7)في "الهن" وهي أفصح فيه من التمام

 ،(8)"وقد بدا ذاك" فال شاهد فيه :ويروى 

، وقال غيره: (9)وتسم ى الخمر أيضا "شموال " فقال الُقت بي: "ألنها تشتمل على عقل صاحبها"
 .(10)مال"كعصفة الريح الش  "ألن  لها عصفة  

من ية ، وباعتبار الزمان ما دخل في ز وأفضل مياه  المطر  باعتبار المكان ما كان بأبطح  بمحن
ب ما، وباعتبار ما ي طرُأ عليه ما هب ت  ،الضحى وباعتبار الصفات القائمة به ما كان صافيا  ش 

مال  كل ه. هذاوقد اشتمل البيت على  ،(11)عليه ريح الش 
                                                           

 على نسبتها إلى ابن محيصن وابن كثير بخالف.  4صر ابن خالويه في المختصر ، واقت1/121البحر  (1)

، وزاد 1/121، وأبو حيان في البحر 3/119والرضي في شرح الشافية  ،52لبني تميم األخفش في معاني القرآن  ( نسبتها2)

 أنها لغة بك بن وائل. 1/202النحاس في إعراب القرآن 

، ثم أُعّل كما أعل نحو استقام واستباع،3)  ( ما ذكره ابن هشام في إعالل "استحى" هو قول الخليل، وبيانه أن أصله استحيي 

، ثم أسكنت الياء ال فصار  ،واختاره المازني ،ثانية، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وذهب غيره، وقيال هو سيبويهاستحاي 

 ينظر:واألخفش وابن الّسراج والنحاس، إلى أن الياء األولى حذفت وألقيت حركتها على الحاء، ألن استحا كثر في كالمهم. 

، 60، والبغداديات 203-1/202آن للنحاس ، وإعراب القر3/250، واألصول 52، ومعاني القرآن لألخفش 4/399الكتاب 

، وشرح الشافية للرضي 2/584، والممتع 10/118، وشرح المفصل البن يعيش 13/106، والمخصص 2/204والمنصف 

 .219-218واللسان حيا/  249-248، واالرتشاف 3/119

 .249، واالرتشاف 1/112( األكثرون على أن المحذوف هو عين الفعل، وقال بعضهم الالم. كذا في البحر 4)

، وأبو 118، وابن عصفور في الضرائر 745، واألنباري في اإلنصاف 93( نقل قوله السيرافي في ضرورة الشعر 5)

، 3/447. ينظر: األصول الممدود القياسي في الضرورة قصر ، وجمهور البصريين على جواز2415حيان في االرتشاف 

 .64، وتخليص الشواهد 596-4/595، وأوضح المسالك 143، والنكت 292لشاعر في الضرورة وما يجوز ل

 مصادر تخريج البيت الثالث من أبيات األقيشر.ينظر ( 6)

، 2/272، وشرح الكافية للرضي 12، وشرح األلفية البن الناظم 183، وشرح الكافية الشافية 1/44( شرح التسهيل 7)

 .43-42الذهب ، وشرح شذور 63-62، وتخليص الشواهد 1/44وأوضح المسالك 

 .1/110( هي رواية المبّرد كما في المحتسب 8)

 .165( أدب الكاتب: 9)

 عن ابن السكيت. 11/74في المخصص  ، ونقله ابن سيده2/22ي في الزاهر نبار( قاله ابن األ10)

 ، وكالم المصنف ههنا مستفاد منه.106-105عبد اللطيف ينظر ( 11)
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 قال:
ال يلُ  -5 ار ي ٍة ب يٌض ي ع  ْون  س  ْنُه و أ ْفر ط ُه        م ْن ص   (*)ت ْنف ي الر  ي اُح الق ذ ى ع 

ه، ويقال أيضا: "ن ف ى ي ْنف ي": (1)قوُله د  اه" إذا طر  ، ينطرُد"  :بمعنى (2)"تنفي" مضارُع "ن ف  د  "انطر 
يه قوُله تعالى:  [، ومن 5/33 :]المائدة ﴾ک  ک  ک  گ ﴿يتعد ى وال يتعدى. ومن تعد  

 ]من الطويل[                                      :-بضم القاف  – قصوره  قوُل الُقطامي
ن اف ي ا  أ  ف   ار اُكْم ق ت يال  و  ه  س  ي م  وا ف  ادُ ز  مُّ ف  ص  ]أ       ْصب ح  ج  ْقر ا[ ام ع   (3) و 

 .أي: منتفيا  
نما ُقل ب ْت في المفرد لسكونها بعد  مُع "ريح"، والياُء فيهما منقلبٌة عن واو، وا  وقوله: "الرياح" ج 

يق ات" ،كسرة مع لما (4)كما في "م يزان" و"م  ي اط"، وفي الج  ي ار" و"س  ي اه" و"د  م  في "م  من  تقد 
ها واعتالل ها في المفرد أو سكون ها فيه.مجيء  الكسرة  ق ْبل ها واألل  ف  ب ْعد 

ز ة" جمع "ُكوز" النتفاء (5)ومن ث م  صح ت في "أرواح" النتفاء الشرط األول     ، وفي "ك و 
 ]من الطويل[                  ما قوله:، وأ(7)، وفي "طوال" النتفاء الثالث(6)الشرط الثاني

ة  م  ن  الق  ي أ  ل   ي ن  ب  ت   ل ٌة       و   اء   (8)ااُله  ي  ال  ط  ج  ز اء  الر   ع  أ ن  أ  ذ 
 فنادر.

                                                           

 .1/568، والبغدادي 177، والسيوطي 106، وعبد اللطيف 94واألنباري ، 14، والتبريزي 7( الديوان *)
 .326، واللسان نفى/3/238، واألفعال للسرقسطي 2513( الصحاح نفى/ 1)

  : "انتفى ينتفي" وهو األصوب باعتبار ما بعده.)ب(في ( 2)

، قال 2/213الحاشية السابقة(، والخصائص ( وقعت نسبته للقطامي في الصحاح واألفعال واللسان )المواضع المثبتة في 3)

 . وفيه:257ينظر ديوان األخطل لقطامي، بل لخاله األخطل..." وهو كما قال. ل: ليس البيت : "وأقول1/569البغدادي 

 ...لقد كان جاركم

، 306، 3/261، واألصول 569، والسيرافي 4/335في قلب الواو ياء إذا وقعت ساكنة مكسورا  ما قبلها: الكتاب ينظر ( 4)

، وشرح الشافية 3/436، والممتع 10/30، وشرح المفصل البن يعيش 260، وشرح الملوكي 221-1/220والمنصف 

 .3/82للرضي 

 .455، واللسان روح/367، واصحاح روح 733، وسر الصناعة 1/49المحتسب  ينظر:( 5)

 .1/158، والخصائص 733، وسّر الصناعة 1/346، والمنصف 4/361الكتاب  :في المسألةينظر ( 6)

 .10/88، وشرح المفصل البن يعيش 1/342، والمنصف 4/363في المسألة: الكتاب ينظر ( 7)

، لرجل من بني سعد، ونقال 121، وعزاه المبّرد في الكامل 1/35( ألنيف بن زبان النهشلي كما في الحماسة البصرية 8)

عن ابن السيد في حاشيته على الكامل ردّه كالم المبرد في نسبة البيت وعزاه إلى أنيف بن حكيم الطائي  1/539دي البغدا

ن النبهاني من طّيء، وهنو النبهاني، ونقل أيضا عن ابن المستوفي في شرح أبيات المفّصل أن الشاعر هو أنيف بن زبا

، 344لبيت بلفظ "طوالها" على القياس وكذا أنشده ثعلب في المجالس . ورواية صاحب الحماسة البصرية والمبّرد لإسالمي

، وشرح المفصل 1/86وأمالي ابن الشجري  1/184، والمحتسب 1/342، والمنصف 250والشاهد في: تصحيح الفصيح 

، والممتع 2/551، وشرح الجمل البن عصفور 475، وشرح الملوكي 2/456، والبن الحاجب 10/88، 5/45البن يعيش 

2/497 . 
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"أعياد"  (2)، كما قال الجميع(1)كراهية  االشتباه بجمع "ُروح" "ومن العرب من يقول: "أْري اح    
 مردود. (4)وقوُل الحريري إ ن  "األرياح" في جمع "ريح" لحنٌ  (3)كراهية  االشتباه بجمع "ُعود"

يقتضي أن  (6): "الريح" واحدة "الرياح واألرياح" وقد يجمع على "أرواح"(5)وقول الجوهري     
ل بالحاء  ن ما الكثير "أرواح"، ومنه قول ميسون بنت ب ْحد  "األرياح" هو الكثير، وليس كذلك، وا 

 ]من الوافر[                       يزيد: ابنه ، وأمالمهملة، وهي زوج معاوية 

 ينننننننننننننننننننننه  اُح ف  و  رْ ف نننننننننننننننننننننُق األ  خْ ٌت ت  ْينننننننننننننننننننننب  ل  
ٍة و  ب نننننننننننننننُس ع  ُلنننننننننننننننبْ و   نننننننننننننننرُّ ع  ت  اء  نننننننننننننننيْ ق   ين 
 

ننننننننننن  نننننننننننْن ق ْصنننننننننننرٍ ل نننننننننننبُّ إ  أ ح   ينننننننننننف  ُمن   ي  م 
ننننننننأ   ننننننننفُ ل ننننننننبُّ إ  ح  ننننننننْن ُلننننننننْبس  الشُّ  (7)وف  ي  م 
 

ٍم. وحر ف       وهذا البيت شاهٌد على نصب المضارع بن "أْن" مضمرٍة لعطفه  على اسم متقد  
نما هو بالواو عطفا  على قولها: "لبيٌت" وما بعده ه "ل ُلْبُس"، وا  ل ه، فأنشد   .(8)أكثُرهم أو 

والواحدة "ق ذ اة" ويقال:  قوله: "الق ذ ى": هو بالذال المعجمة: ما يسقط في العين والشراب،
ي   ي" بالكسر إذا "قذ  ت العين" بالكسر، "تقذ ى" بالفتح: إذا سقط فيها القذى، و"قذ ت" بالفتح، "تقذ 
دا  (11)، و"أقذيُتها" إذا جعلت فيها القذى(10)بالقذى (9)رمت إذا نزعت عنها ، و"قذ يتها" مشد 
ه(12)القذى د  ل د البعير  وق ر  ه. ، كما قالوا: "ج  ه وُقراد   "إذا نزع عنه جلد 

                                                           

 عن السهيلي أنها لغة بني أسد.  1/573، ونقل البغدادي 455، واللسان روح/ 286، واالرتشاف 9/91( المخصص 1)

 .  )ب(" من: الجميعسقطت: " (2)

، وشرح 171اص ، ودّرة الغو403-402قائق التصريف ، ود3/58، واألصول 603، وأدب الكاتب 3/458( الكتاب 3)

 .319واللسان عود/ 1/211الشافية للرضي 

 .171-170( درة الغواص: 4)

  : "الحريري".)ب(في ( 5)

 .367( الصحاح روح/6)

قرآن ، وإعراب ال2/150واألصول  2/27ب ، والمقتض719، والنكت 3/45والبيت الثاني في الكتاب  1/575( البغدادي 7)

، 115، واالقتضاب 1/326لمحتسب ، وا273، وسر الصناعة 242، واإليضاح 3/362، والحجة 4/18، 2/27للنحاس 

، وشرح المفصل البن يعيش 804، 799، وشرح الجمل البن خروف 1/246، وأمالي ابن الشجري 2/284والكشاف 

، 7/346، والبحر 1688، واالرتشاف 160، 2/141، 1/131بن عصفور ، وشرح الجمل ال4/48وشرح التسهيل ، 7/25

 عا: "للبس".، ووقع لفظ البيت فيها جم3/106والمساعد 

: "ورواية الواو ثابتة... وال تمتنع رواية الالم وهي الم االبتداء". وقد أنشده بالالم 805جمل ( قال ابن خروف في شرح ال8)

 .314، 265ابن هشام نفسه في شرح شذور الذهب 

ي تْ : "رُ )ب(في ( 9)  ".م 

ي" بالكسر إذا رمتإذا سقط فيها القذى، و"قذ ت" بالفتح،  قوله: " )د(سقط من  (10)  ".بالقذى "تقذ 

 .)ج(من:  " و"أقذيتُها" إذا جعلت فيها القذى" سقط قوله:( 11)

، واللسان 6/399 ، والخزانة1/111، والمخصص 221-220، والصحاح قذي/221-220( تصحيح الفصيح 12)

 .173-172قذى*
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 وفي الجملة من قول ه: "تنفي الر  ياح الق ذ ى" بحثان:

 ، وهي باعتباره محتملة لثالثة أوجه:ى اإلعرابأحدهما: بالنسبة إل

 ها: أن تكون ناقصة .أحد

"مشمول"  ة ، فذو الحال فاعُلها أو مفعولُ كانت "أضحى" تام  ن والثاني: أن تكون  حاال ، فإ
 .(3) (2)، وعلى األول من المترادفة(1)المستتُر فيه، وهي على الثاني من الحال المتداخلة

ن كانت ناقصة  فذو الحال ضميُر "مشمول" أو ضميُر "أضحى" إْن قلنا إن  األ فعال  وا 
حيحث، وهو الن اقصة تدلُّ على الحد  .(4)الص 

 لث: أن تكون مستأن ف ة .والثا

 البحث الثاني: بالنسبة إلى المعنى، وهي باعتباره محتملة لثالثة أوجه أيضا:

 "صاف". :أحدها: أن تكون تعليال لقوله

 له وتتميما .والثاني: أن تكون توكيدا 

يعُلوه شيٌء من  افي قد يعر ُض له أنْ والثالث: أن تكون احتراسا ، وذلك ألن  الماء  الص  
لظهر صفاؤه، وأن ه ال كدورة فيه، فنفى أن يكون هذا عنه قذاء، ويكون بحيث لو ُأزيل األ

 الماُء من هذا القبيل.

 قوله: "وأفرطه": ُيستعمل "أفرط" على وجهين:
يا بن "في"، ومعناه الزيادُة في الشيء ومجاوزُة الحد فيه.  متعد 

                                                           

شرح التصريح  ينظر:( الحال المتداخلة من أوجه تعدّد الحال، وهي أن تكون الثانية حاال من الضمير المستتر في االول. 1)

1/387. 

  ".وعلى األول من المترادفة، أي حاال بعد حال( في )ج(: "2)

 .1/387( الحال المترادفة أن تتعدّد الحال وصاحبها واحد. شرح التصريح 3)

، وابن مالك في شرح التسهيل 393-1/392( القول بداللة كان على الحدث هو مذهب ابن عصفور في شرح الجمل 4)

، وذهب ابن 54، قال: "وهو الظاهر من كالم سيبويه والمبرد والسيرافي" وتبعه ابن الناظم في شرح األلفية 1/338-341

، 222والحلبيات  232، والبصريات 8اب الشعر ، وكت2/436، وابو علي في الحجة 1/574السّراج في األصول 

، إلى خلّوها منه. قال ابو حيان في 7/89، وابن يعيش في شرح المفصل 85، وابن جني في اللمع 12والبغداديات 

"وهو ظاهر مذهب سيبويه" ون س ب إلى المبّرد القول األول، وليس في كالمهما ما يقطع بأحد المذهبين.  1151االرتشاف: 

 .4/86، 3/97، والمقتضب 264، 1/45لكتاب اينظر 
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 ومتعديا بنفسه، وله ثالثة معان:
 .(1)والثالث: م لؤه، بفتح الميمترُك الشيء ونسياُنه، والثاني: تقديُمه وتعجيله،  أحُدها:
[ يقرأ بسكون الفاء مع كسر الراء، 16/62]النحل: ﴾  ائ  ەئ  ەئ ﴿وقوله تعالى:     

مفرطون في المعاصي، ومع فتحها على أنه من المتعد ي  :على أن ه من المتعد ي بن "في"، أي
لون إم ا متروكون في النار منسي ون  :، ومعناه(3) (2)بنفسه مون إليها معج   .(4)، أو مقد 

، ومنه هذا (5)وقول العرب: "غدير ُمفر ط" بسكون الفاء وفتح الراء من الثالث أي: مملوء
 البيتُ  كما سيأتي.

ْطُت القوم" بالتخفيف والفتح، "أ ْفُرُطهم" بالضم، فأنا  ُطهم" بفتحتين ويقال من هذه المادة: "ف ر  "ف ر 
ُطكُ ن  أ  «: سبقُتم إلى الماء، ومنه الحديث: ، بمعنى(6)و"فار ُطهم" وال  (7)»ضوْ ى الح  ل  ع   مْ ا ف ر 

د  به  ]من البسيط[      ، قال:(8)ُيثن ى "الف ر ط" وال ُيجمع، بخالف "الفارط" فإنه ُيطابق من ُقص 

ل  ُفر اٌط ل  ع  ا ت  م  ك     ا    اب ت ن  ح  ص   نْ وا م  انُ ك  ا و  ون  لُ ج  عْ ت  اسْ ف    (9)ُور اد  ج 

ر فيه، ومنه قوله تعالى:  :ويقال: "فر ط في األمر" بالتشديد. بمعنى     ی     ی  جئ   ﴿قص 

دة  ﴾ ەئ مُفَرِّطُون ائ ﴿[، وُقرىء: 39/56]الزمر:  ﴾ حئ  مئ  ىئ  يئ براء مشد 
رون في الطاعات.(10)مكسورة   ، أي: مقص 

ْوب"، للصوب    أربعة معان:قوله: "من ص 
                                                           

 .581-1/580، والبغدادي 370-368، واللسان فرط/13-4/12، واألفعال للسرقسطي 1148( الصحاح فرط/1)

 )ج(.من:  "أي: مفرطون في المعاصي، ومع فتحها على أنه من المتعدّي بنفسه" سقط قوله: (2)

-7/248، والدر 5/506، والبحر 5/73، والحجة 374باقي السبعة. السبعة  ( كسر الراء هي قراءة نافع، وف تُْحها قراءة3)

249. 

، ومعاني 71، واألضداد البن األنباري 310-1/309، والزاهر 208-3/207 جاجينظر: معاني القرآن وإعرابه للز( 4)

 .249-7/248، والدر 5/506، والبحر 800، والتبيان 74-5/73، والحجة 3/400القرآن للنحاس 

 . 369، واللسان فرط/14والتبريزي  1148( الصحاح فرط/5)

 قوله: "بفتحتين" وفارطهم"". )د(سقط من ( 6)

باب  ،، ومسلم، كتاب الفضائل4/2271(، ج6205/)4ج ،(6205)( البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، حديث 7)

 .3/357غريب الحديث النهاية في ينظر ، و2/1792(، ج2297إثبات حوض نبينا وصفاته، حديث )

 .366، واللسان فرط/307-1/306، والمذكر والمؤنث البن األنباري 68-67( إصالح المنطق 8)

، والمذكر والمؤنث البن 68، والبيت في إصالح المنطق 90ديوانه  .( من قصيدة للقُطامي مدح بها زفر بن الحارث9)

، واألفعال 1760وعجل  1148، والصحاح فرط/71، واألضداد البن األنباري 1/309، والزاهر 1/307األنباري 

 . 1/585والبغدادي  366، واللسان فرط/7/248، والدر 5/506، والبحر 4/12للسرقسطي 

 .7/249والدر  ،5/506، والبحر 73د بن القعقاع المدني. المختصر ( هي قراءة أبي جعفر يزي10)
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 ]من الكامل[                                                    ، كقوله:(1)أحدها: المطر
ه  يْ غ   ار ك  ي  ق ى د  س  ف   د  وْ ر  ُمْفس  يم  يع  و  ب  ُب الر  ا       ص   (2)م يٌة ت هْ د 

 م ْن قال:وانتصاب "غير" على الحال من الفاعل المؤخ ر، وفيه احتراٌس مما ُأورد  على 
  ]من الطويل[                                                                            

رْ ال  ُمْنه   ز  ال  ى      و  ى الب ل  ل  ي  ع  ار  م  ا د  ي ي  م  ل  ا اسْ  ي  ال  أ    (3)الق ْطرُ  ائ ك  ع  ال  ب ج 

: إن ه أراد  الدعاء  لها، فدعا عليها بالخرابإذ قيل
(4). 

، وأن  "زال" وأخواتها إن ما تقتضي ثبوت  الخبر (5)والجواب: أنه احترس أوال  بقوله "اسلمي"
ن معناه أنه مذ تأت ى منه كقولنا: "ما زال زيٌد يصل ي"، فإ ،(6)لالسم على جاري العادة في مثل ه

ْل يصل ي ليال  الصالة فعُل   ونهارا  ال ي ْفُتر.لم يترْكها في أوقاتها، ال أن ه مذ ُخل ق  لم يز 

 .(7): نزليكون مصدرا  لن "صاب يصوب" بمعنىني: أن اثوال

د كقول رجٍل من بني عبد القيس يمدح  (9)(8)والثالث: أن يكون مصدرا  لن "صاب" بمعنى: ق ص 
 ]من الطويل[                                                   النعمان بن المنذر:

الْينننننت  أ   ل ننننن س  ْننننننى اإل  ل نننننُتْعنننننز ى إ   نْ ت ع   ة  خ 
 كٍ ْْل  نننننننننننننننننننم  ننل   نْ ك  ننل  يٍ  و  ننننننننننننس  نننْ ت  إل   ننننسْ ننل  نف  

نننننننْننننننننْل  ل  و    نننننننُذوبُ  و  ْهنننننننف   وك  ي ْعنننننننزُ  نْ س  م   ك 
 (10)وبُ ُص ني   اء  م  نننننننو   الس  نننج   نْ ننننز ل  م  ننننننن  نت  

                                                           

، أنه المطر 534، واللسان صوب/12/252، وفيه: الصوب نزول المطر، وفي التهذيب صوب 164( الصحاح صوب/1)

 نفسه، نقاله عن الليث.

. والبيت شاهد على انتصاب 1/587 ، والبغدادي97مة الحنفي، ديوانه ( من قصيدة لطرفة بن العبد مدح بها قتادة بن مسل2)

 .2/341"غير" على الحال من الفاعل المؤخر في شرح التسهيل 

 .559( مطلع قصيدة طويلة لذي الرمة غيالن. ديوانه 3)

 .139-138نقد الشعر ينظر هذا االعتراض على بيت ذي الرمة عن قدامة في نقد الشعر،  1/592( نقل البغدادي 4)

 .1/613، وعروس األفراح 2/63العمدة: ينظر ، و1/592رشيق ف العمدة، كما نقل البغدادي ( هذا جواب ابن 5)

( هذا الجواب لالبن عصفور كما نقل البغدادي أيضا. وكالمه في أن زال إنما تقضي مالزمة الصفة للموصوف مذ كان 6)

 ، والبيت ليس فيه.1/93قابال لها في المقرب 

 : "بمعنى : قصد". )د(في  (7)

"، لم يذكرا غيره، ، "سيبويه195، والجوهري صوب/21/253( مصدر "صاب" بمعنى "قصد" عند األزهر صوب 8)

 .536وذك الصوب مصدرا  لـ "صاب" بمعنى قصد صاحب اللسان صوب/

 قوله: "والثالث: أن يكون مصدرا لـ"صاب" بمعنى : قصد". )د(سقط من  (9)

وذكر ثمة الخالف في نسبتهما على ثالثة أقوال، األول: ما حكاه ابن هشام ، 433( البيتان في شرح الجمل البن خروف 10)

والثاني أنه ألبي وجزة السلمي في مدح عبد هللا بن الزبير نقله عن السيرافي، والثالث أنه لعلقمة بن  ،وهو قول أبي عبيدة

دت هذه الثالثة ، وأور534ن صوب /، واللسا254، والحلل 1/33مجاز القرآن ينظر عبدة، واألخير هو قول ابن السيد، و

 .594-1/595البغدادي ينظر ، و118علقمة  البيت الثاني فقط. وهي في ديوان
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ُد إلى األرض، هذا هو  ْيد(1)الصواب في تفسيرهأي: يقص   .(2)، وهو قول أبي محمٍد بن  الس  

وغير هم أن  معناه ينزل، فيلزم منه  (6)والواحدي (5)واللخمي (4)علم  واأل (3)قول الجوهري   وأم ا
 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴿، ومنه قوُله تعالى: واألكثر أن ُيقال: "أصاب" بالهمز التكراُر.

، (7)لينة حيث أراد، قاله ابن عباٍس رضي هللا عنهما[، أي: تجري سريعة 38/36  ]﴾
اُج إجماع  أهل اللغة والتفسير عليه، قال: "ومنه قو  أي:  ُلهم للمجيب: "أصبت"ونقل الزج 

، (9)انتهى. وال أدري من أين استفيُد معنى قوله: "لم تخطئه" (8)قصدت  الجواب  فلم تخطْئه"
نما الظاهر أن ه من قولهم: "أصبت الشي ".ء" إذا وجدت هوا   ، وأن  األصل: "أصبت الجواب 

ر مفع (10)التفسيرين ىوعل     ، كما في قولهم: "بنى على امرأته" (11)ُلهو فهذا الفعُل قد ُهج 
ل هم(12)أي: ُقب ة   ة الماء، وهو اضف، ألن ه مستعار من إ(13)، و"أفاضوا من عرفات" أي: رواح 

 ]من الطويل[                                        صبُّه بكثرة، ونظيره في المعنى قوله:
                                                           

خطأ، وليس كذلك، فإن جملة يصوب حال مؤكدة من فاعل  "ينزلـ ": "وهذا يقتضي أن تفسيره ب1/595( قال البغدادي 1)

 يس أولى من التأكيد"ن التأس. وكان ينبغي أن يقول: هذا هو األولى ألتنزّل...

يد هو أبو محمد عبد هللا بن محمد بن اسيد البطليوسي )ت 55( الحلل: 2) هـ(، من مصنّفاته: االقتضاب في 521، وابن الّس 

وشذرات  2/141ترجمته في: إنباه الرواة ينظر يات الجمل، والمثلث، توفي بب ل ْنسي ة. بشرح أدب الكتاب، والحلل في شرح أ

 .2/55والبغية ، 4/211الذهب 

 .165( الصحاح صوب/3)

. واألعلم هو يوسف بن سليمان النحوي الشنتمري )ت 2/379بوالق(:  - ( تحصيل عين الذهب )على حاشية سيبويه4)

 نظربيات سيبويه )تحصيل عين الذهب(. توشرح أ ،هـ( من مصنفاته: شرح األشعار الستة، والنكت على كتاب سيبويه476

 .2/356، والبغية 5/649، ومعجم األدباء 4/65رواة ترجمته في إنباه ال

ينحدر إلى  :، قال: "لكنه لم يقل بمعنى ينزل، وإنما قال: ويصوب1/596الجمل كما في البغدادي  ت( قاله في شرح أبيا5)

عدا شرح أبيات الجمل –أسفل". واللخمي هو محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي السبتي، من مصنفاته 

، والبغية 256البلغة  :ترجمته فيينظر ( 557شرح مقصورة ابن دريد، وشرح فصيح ثعلب، كان حيا سنة )-المذكورة

1/48. 

هـ( من  468. والواحدي هو ابو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي )ت إليه( أللم أصب كالمه فيما رجعت 6)

ترجمته في: إنباه ينظر واسباب النزول وغيرها، توفي بنيسابور  ،ديوان المتنبي وشرح ،مصنفاته: الوسيط في التفسير

 .2/145والبغية  3/556، ومعجم األدباء 2/223الرواة 

 .1/599البغدادي ( 7)

أي: قصدت فلم تخطئ  ،أصبت :، وعبارة الزجاج: "وكذلك قولك للمجيب في المسألة4/333( معاني القرآن وإعرابه 8)

 الجواب"

ومعناه أردته في حال عدم الخطأ، فإّن  ،"أقول: إنما قال الزجاج: أي: قصدت لم تخطئ الجواب 1/601قال البغدادي  (9)

 وليس معنى كالم الزجاج أن عدم الخطأ الزم لقصد الشيء..." ،المجيب قد يخطئ

 قصدت ووجدت.ـ: ( أي تفسير أصبت ب10)

: "أقول يردّه ما نقله األصمعي عن العرب ]فهو[ كسائر األفعال يجوز ذكر مفعوله ويجوز حذفه 1/602( قال البغدادي 11)

عن العرب هوز قولهم: "أصاب فالن الصواب  فأخطأ الجواب" نقله عن األصمعي  إليهعند فهم المعنى" والنقل الذي أشار 

 .3/375، والزمخشري في الكشاف 12/253هري في التهذيب: صوب ، واألز3/333الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 

 97( اللسان بني/ 12)

 .213-212( اللسان فيش/13)
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ال  ْذن ا خ  ]أ   س  يث  ب ْين ن ا[      و  اد   (1)حُ اط  ب  ي   األ  ط  الم   اق  ن  عْ أ  ب   ْت ب أ ْطر اف  األ ح 

اج يسأالنه عن معنى "أصاب" في اآلية فصادفاه في  ،ويحكى أن  رجلين قصدا رؤبة بن العج 
 .(2)تصيبان، فرجعا ولم يسأالهين فقال لهما: أ الطريق،

ْلف اء  ]من الوافر[                  :قال والرابع: أن يكون بمعنى "الصواب، كقول أوس بن غ 

ْلف اء  الح   ن  ا بْ ت ق ط ع  ي             نننننْولٍ غ  ي ْوم   نننةُ ام  م  أُ  ْت ننننننن قال  ال  أ    الُ ب  غ 
 (3)الُ ننننننُت م  كْ ل  هْ ا أ  م   ن  ا   ي  و  ل  ع      ي      ب  وْ نننننص  ي و  ئ  ط  ا خ  م  ن  ي إ  ين  ر  ذ  

ن الذي أهلكته مالي ال مأي: و  اُل غيري، فحذف ياء اإلضافة منسي ة، فظهر إعراب ما ا 
ن الذي أهلكته ماٌل ال عر   (4)قبلها، قاله أبو عمرو  .(5)ضوخالفه بعضهم، وقال: إنما أراد: وا 

و ن يكون منقوال من المعنى الثاني أوهو محتمٌل ألوالمراد في بيت كعب المعنى األول، 
 الثالث.

" في البيت مصدٌر، وأن االوجزم عبد اللط وب  سم  المخفوض بإضافته في يف بأن "الص 
بل هو  ،، بل هو اسم للمطر، وال محل لالسم بعده، وليس بشيء(6)موضع رفع على الفاعلية
 كن "زيد" في "غالم  زيد".

حابة تأتي ليال، وهي في األصل صفٌة ثم غلب ْت عليها االسمي ُة وفعلها: هي الس قوله: "سارية"
رى" وهو سير الليل خاصة  .(7)"سرت، تسري" ومصدره: "السُّ

 .(8)و"الت أويب" سير النهار خاصة
                                                           

، وااليضاح في علوم 227، وأساس البالغة سيل/16، وهو في أسرار البالغة 525( من قصيدة لكثير عزة، ديوانه: 1)

 .284البالغة 

 .3/375نقله الزمخشري في الكشاف  (2)

، وإيضاح الوقف واالبتداء 376، 1/241، وثانيهما في مجاز القرآن 534، واللسان صوب/579تان في البصريات ( البي3)

، واالرتشاف 2/99، وشرح الجمل البن عصفور 165، والصحاح صوب/2/20، والمحتسب 319، والبصريات 322/

 1/606، والبغدادي 2/377، والمساعد 1851

اعد، ، وأبو حيان في االرتشاف، وابن عقيل في المسوابن عصفور في شرح الجمل( نقله أبو علي في البصريات، 4)

 وصاحب اللسان.

 .246 ر( هو أبو زيد. ينظر النواد5)

 .107: دبانت سعا ى( شرحه عل6)

 .382-381، واللسان سرى/2376( الصحاح سرى/ 7)

 .220، واللسان أوب/7/113، والمخصص 89( الصحاح أبو/8)
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سآد" بالمهملتين مصد  .(1)"أسأدت اإلبل" إذا سارت ليال  ونهارا   رو"اإل 
 :، وقد اجتمعت اللغتان في قول حسان (2)حجازيون يقولون: "أسرى" باأللفوال

 ]من الكامل[                                                                            
ْدر    ا ي   ح   ب ة  الخ  ي ة  ر   (3)ي ر  ت سْ  نْ كُ ت   مْ ل  ي  و  ل  إ   ْت ر  س  أ     لع ش 

 الرواية بفتح حرف المضارعة.

 ﴿[ 15/65[ و]الحجر: 11/81]هود: ﴾ىئ  يئ ﴿في نحو:  (4)وقرئ بهما في السبعة
ٱ  ٻ   ﴿: [ واتُّف ق  على الحجازي ة في26/52الشعراء: ] [،2/77]طه: (5)﴾ ٻ  پ  پ

ن ما ذكر الليل مع اختصا  اإلسراء به لُيشار بتنكيره 17/1]اإلسراء:﴾ ٻ  ٻ  ٻ [ وا 
ع به عليه الصالة والسالم مسافُة أربعين ليلة في  الدال  على التقليل والتبعيض إلى أنه ُقط 

نما جاز (6)﴾ليْاللِ ِنَمِِ﴿بعض ليلة، ويؤي  ده قراءة ابن مسعوٍد وحذ يفة رضي هللا عنهما:  ، وا 
ْن" في هذه القر  تين ألن األاءة تعد ي "أسرى" بن "م   .(7)ولى تبعيضي ة، والثانية البتداء الغايةمر 

بدل "سارية" وهي السحابة تأتي  (9)ويروى: "غادية" .(8)وتأتي السارية بمعنى "اأُلسُطوانة"
 .(10)بالغداة، وهي أيضا من الصفات الغالبة عليها االسمية وفعلها: "غدت، تغدو"

المراد  رفاعل بأفرطه، وهو جمع "أبيض" أو "بيضاء" على ما يأتي في تفسيوقوله: "بيض": 
رت لتسلم الياُء من االنقالب واوا    .(11)به، وعليهما فأصله "ُفْعل" بضم الفاء، ثم ُكس 

                                                           

 .201، واللسان سأد/7/106، والمخصص 482سأد/( الصحاح 1)

 .381، وصاحب اللسان سرى/2376( نسبها إلى الحجازيين الجوهري في الصحاح سرى/2)

، 214، واللسان نضر/9/48، والمخصص 2376، والبيت في الصحاح سرى/1/52( أول قصيدة له في الغزل، ديوانه: 3)

 .1/610، والبغدادي 381وسرى /

 .  ي السبع" وهو أصوب: "ف)ب(في ( 4)

، 471-328( قرأ بالوصل في "أسر" حيث وقعت في القرآن الكريم ابن كثير ونافع، وقرأ باقي السبعة بالقطع. السبعة 5)

 .259، واإلتحاف 365-6/364، والدر 5/248، والبحر 2/290، والنشر 125، والتيسير 4/376والحجة 

والدر  6/5، والبحر 813التبيان  ينظر:على هذه اآلية. و 2/436الكشاف  ( كالمه ههنا مستفاد من كالم الزمخشري في6)

7/305. 

 ".ألن األولى تبعيضيّة، والثانية البتداء الغاية سقط من د قوله: " (7)

 .383، واللسان سرى/2376( الصحاح سرى/8)

 .107وذكرها عبد اللطيف:  790، والقرشي في جمهرة أشعار العرب 1013( هي رواية ابن هشام )صاحب السيرة( 9)

 .188، واللسان غدا/2444( الصحاح غدا/10)

، وشرح 56، والعضديات 3/265، واألصول 2/217، والمقتضب 3/98، ومعاني القرآن للفراء 4/360( الكتاب 11)

 . 265، واالرتشاف 469-468، والممتع 10/98المفصل البن يعيش 
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ل ل" وهو الشرب الثاني، ومفرده:  وقوله: "يعاليل" صفة لن "بيض" ووزنه "ي ف اعيل"، ألن ه من "الع 
 .(2) (1): "ثوب ي ْعلول": إذا ُعل  بالصبغ، أي: أُعيد عليه مر ة بعد أخرى علول"، قالواي  "

محي المراد بالبيض اليعاليل، فقال أواخُتل ف ف ، واالشتقاق ال (4): الجبال المرتفعةُ (3)بو الس 
 .(5)يساعُد على تفسير "اليعاليل" بالمرتفعة

مرة بعد أخرى، وال واحد ( 7)تهمي : "البيض": السحاب، و"اليعاليل" التي(6)وقال أبو عمرو
 .(8)لها، كن "األبابيل"

، وابن األنباري وغيرهم (10)وعبد اللطيف (9)يزي ر وتابعه على تفسير "البيض" بالسحاب التب
، وليس السحائب البيض التي مْلت األبطح وهو مردود القتضائه أن السحابة السارية أمد ت

 هذا مراد المتكل  م وال هو الواقع.

وال أنها  (12)، وهو بعيد ألنها ليس في الُعرف أنها توصف بالبياض(11)وقيل: هي الغدران
، وأن المعنى: ومْل هذا األبطح  يظهر أنها الجبال المفرطة البياضوالذي  .(13)تمْل األباطح

، وذلك ألن ماء  السحاب  أوال في  يحصلُ من ماء  سحابة آتية بالليل ماُء جباٍل شديدة البياض 
الكالم تأكيد لوصف  (15)منها عند اجتماعه وكثرت ه إلى األباطح، وهذا (14)الجبال، ثم يصبُّ 

 الماء بالب ْرد والصفاء.
                                                           

  ".أي: اعتل علة بعد أخرى( في )ج(: "1)

 .472، واللسان علل/107، وعبد اللطيف 14التبريزي ( 2)

 : "أبو الشيخ"!!)ب(في ( 3)

طائي هو أحد ، وأبو السمع السمح ال1/614( نقله عنه أبو العباس األحول في شرح هذه القصيدة. كما في البغدادي 4)

 . 4/122إنباه الرواة و 77لبوا إلى الحاضرة ليؤخذ عنهم أيام المعتز باهلل. الفهرست األعراب الذين استُج

: "وهذا بيان للمراد 1/614( عبارة أبي السمح كما نقلها البغدادي: "إنما أراد باليعاليل بيض  الجبال، وهي المرتفعة" قال 5)

 وال يلزم منه االشتقاق، وذكر المرتفعة الن الجبال يلزمها العلّو واالرتفاع".

 الء".: "وهو ابو عمرو بن الع1/614( قال البغدادي 6)

 .التي تهمي مرة بعد أخرى، فهو تحريف من النساخ" :: "الظاهر1/615قال البغدادي  ."التي تجيء"( في )ب( و)ج(: 7)

 .1/614( نقله عن أبي عمرو أبو العباس االحول كما في البغدادي 8)

 . 14( شرحه على بانت سعاد: 9)

 .107( شرحه على بانت سعاد: 10)

 ، نقال  عن العباب.1/617صمعي على ما ذكر البغدادي ، واأل7شرح الديوان ير السكري في ( هو تفس11)

: "أقول: كيف ال توصف بالبياض وفيها الماء، مع أن صاحب هذا القول األصمعي كما نقله 1/617( قال البغدادي 12)

 الصاغاني وهو أعلم الناس بعُرف العرب".

دُّ األبطح: "تُ )ب(في ( 13)  ".م 

  ".ينصبّ ثم ( في )ج(: "14)

   : "وفي هذا الكالم...".)ب(في ( 15)
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ز التبريزي أن يكون "أفرطه" بمعنى تركه. أي: ترك   ماء  المطر في هذا األبطح  سحائبٌ وجو 
كه يقال: "أفرطت القوم" ر غادره، أي ت (1)بيض. قال: "ومن ثم سم ي الغدير غديرا  ألن السبيل

ُطكُ ن  أ  « حديث:، ومنه الإذا تركت هم وراءك ائ  ەئ   ﴿، وقوُله تعالى: »ضوْ ى الح  ل  ع   مْ ا ف ر 

 اهن. (2)أي: مؤخرون" ﴾ ەئ

مناه من أن  بعض  السحائب ُيْست م د  من بعض، وأيضا  فلم يثبت مجيء      ويلزمه ما قد 
ل فت ه وراءك، موضع"أفرطه" بمعنى تركه في  ، بل جاء معنى "سبقه"، وكلُّ من سبقت ه فقد خ 

م القول في تفسير ذلك مشبعا .  وليس هذا مما نحن فيه، وقد تقد 

 قال:

ْقُبولُ  -6 ه ا أ ْو ل و  ا ن  النُّْصح  م  ق ْت        م ْوُعود  د  ا ص  ا ُخل ة  ل ْو أ ن ه   (*)أ ْكر ْم ب ه 

ا، ومثله:  م ه  ا أكر  [، أي: ما 19/38]مريم ﴾جب  حب   خب      مب  ىب ﴿قوله: "أكر م بها" معناه: م 
 .(3)رهم في ذلك اليوم  أسم ع هم وما أبص  

 على ثالثة مذاهب: (4)وقد اخُتل ف في ذلك ونحو ه

ل"أحد     ُب، وأصُله األول فعٌل ثالثي   (5)ها: أن "أ ْفع  ، ثم صورُته صورة األمر ومعناه التعجُّ
ل إلى فعل ماض " بمعنى صار ذا كذا، كن "أغد  البعير" و"أبقل  ُحو   مزيٍد فيه، وهو "أ ْفع ل 

ل هذا إلى صيغة الطلب مع بقاء المعنى الخبري،  :المكان"، أي ة وب ْقٍل، ثم ُحو   صارا ذوي ُغد 
لكونه على صورة فعل األمر، فزيدت في  (6)ى التعجب، فق ُبح حينئذ رفُعه الظاهروُضم  ن  معن

 ،[13/43]الرعد: ﴾ پ  پ ڀ﴿"كفى" في نحو:  فاعله الباُء كما زيدت في فاعل
ة الباء في فاعل "كفى" غالبٌة ال الزمة17/96]اإلسراء:  يم:(7)[ إال  أن  زياد   ، بدليل قول ُسح 

                                                           

 : "السيل" وهو األصوب.   و)ج( )ب(في ( 1)

 .14( شرحه على بانت سعاد 2)

 .1/619 ، والبغدادي187:، والسيوطي108، وعبد اللطيف: 95نباري: ، واأل15، والتبريزي: 7ان: ( الديو*)
 .7/602، والدر 6/191 ، والبحر875، والتبيان 3/18( إعراب القرآن للنحاس 3)

 .(ب)" من ونحوهسقط: " (4)

 ". أن أفعل فعل ...( في )ج(: "5)

 ".   للظاهر: ")ب(( في 6)

 مصادر تخريج بيت سحيم.ينظر ( 7)
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 ]من الطويل[                                                                            

عْ ة  و  ر  يْ م  عُ  از ي ا    ْزت  ه  ج  ْن ت  إ   د   ي  ء  ن  رْ م  لْ ُم ل  ال  سْ اإل  ُب و  يْ ى الش  ف  ك       غ   (1)ااه 

 .(2)"ُتكأجز أليب لو ق د مت  اإلسالم  على الش"قال: أنه   وعن عمر  

ل" هذا الزمة إلصالح اللفظ إذ صار بسببها عل ى صورة قولك في وزيادة الباء في فاعل "أ ْفع 
 .(3)مرر بزيد"، وهذا قول جمهور البصرييناألمر الحقيقي: "أ

ل من الثالثي إلى األمر من : المذهب الثاني     أمر  ، وأنهغير واسطة بينهماأنه محو 
ٌل لضميره، وأن  وأن  المأمور  المخاطبُ ى جميعا، الصيغة والمعن باعتبار ، وأن الفعل متحم  

هما ألذلك الضمير  الُتٍزم  استتارُه  نه كالٌم جرى م جرى المثل، وأن في اإلفراد والتذكير وفروع 
ل به" أمر   ٌب، والمتكلم بن "أ فع  ل ه" متعج   بالتعجُّب، قاله الفر اُء من  غيرهُ  المتكل م بن "ما أْفع 

اُج من البصريين (4)الكوفيين  من المتأخ رين. (7)، والزمخشري (6)، وابُن خروف(5)والزج 

، ولكن  المأمور  المصدُر الذي دل  عليه الفعل، ب الثالث: أنه أمر كما قال هؤالءالمذه    
ن بزيد" ن يافمعنى "أ ْحس  بزيد، أي: ُدْم به والزمه، وعلى هذا فال يحتاج إلى  ُحْسنُ  : أ ْحس 

 ن  المأمور  واحٌد في جميع الصور.ن التزام اإلفراد والتذكير ألعاالعتذار 

                                                           

 ابن ، وأمالي141، وسر الصناعة 2/437، وكتاب الشعر 4/225، 2/26، وهو في الكتاب 16يوانه د( من قصيدة له، 1)

، وشرح الكافية الشافية 3/34، وشرح التسهيل 8/93، وشرح امفصل البن يعيش 168، واإلنصاف 3/222الشجري 

، 2/338؟، وشرح أبياته 145، والمغني 3/253، وأوضح المسالك 1700، واالرتشاف 425، وشرح العمدة 1079

 . 1/626، والبغدادي 2/102، 1/267والخزانة 

 .22/306، واألغاني 768( الكامل 2)

، واإليضاح 2/454، 3/18، وإعراب القرآن للنحاس 102-1/101، واألصول 4/183، والمقتضب 4/97( الكتاب 3)

، والمنصف 2/301والخصائص  ،198، واللمع 37-36، والبغداديات 128يات ر، والعسك2/440، وكتاب الشعر 115

، وشرح الكافية 35-3/33وشرح التسهيل  77-1/76، والمقرب 560-1/559، وشرح الجمل البن عصفور 1/316-318

 .3/253وأوضح المسالك  178-177، وشرح األلفية البن الناظم 1078الشافية 

، وابن 2067، وأبو حيّان في االرتشاف 4/235، والرضي في شرح الكافية 3/33( نقله ابن مالك في شرح التسهيل 4)

 .255-3/253هشام في أوضح المسالك 

 .255-3/253، وابن هشام في أوضح المسالك 2/149، وابن عقيل في المساعد 2067في االرتشاف ( نقله أبو حيان 5)

 .584( شرح الجمل 6)

 .102-2/100شرحه البن الحاجب ينظر ، و277-276( المفّصل 7)
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اج (2)، ونقله أبو عبد هللا الفاسي(1)وهذا قول ابن كيسان وتبعه ابن الطراوة ، ونقل (3)عن الزج 
 .(4)القول الذي قبل ه عن الكوفيين

بعدها في موضع  ، وهي متعلقة بالفعل قبل ها، واالسمُ وعلى المذهبين فالباء باء التعدية    
، واالسم بعدها في تعلُق بشيء كسائر الحروف الزائدةالقول األول فال ت نصب. وأما على

 موضع رفع.

 خر:، ونظيره قول اآل(5)قوله: "ُخل ة" منصوب على التمييز، و"الُخلة" هنا الصديقة
 ]من الطويل[                                                                            

ْت ُخل ة  ل  ْض ُة أ  ن  ال  فُ        مْ ل هُ وْ ق  اة  و  ش  ح  هللُا الوُ ب  ق  أ ال    (6)ن  ُفال  ح 

 ]من المتقارب[                                    على الصديق، وأنشدوا: (7)قالوا: وُتطل ق

 ل  نننننننننننننننننننننت  ُيقْ  مْ ل   يل ك  ل  ن  خ  أ  ا     ب  ر  نننننننننننننننناب  ي ج  ت  ا ُخل  ْبل غ   أ  ال  أ  
ُه   نننننت  الن ْبُل أ ْحش  ط أ  ت خ   ر  ف     اء  ْهر ا ُأخ   ل   مْ ل  و   د   (8)ُيْعج 

 بدل "جابرا" من "خلتي".أن ه أووجه االستدالل 

                                                           

مصنفاته هـ( من 528، وابن الطراوة هو سليمان بن محمد بن عبد هللا المالقي )ت2067( نقله أبو حيان في االرتشاف 1)

 .1/602، والبغية 4/113في إنباه الرواة:  هترجمتينظر "الترشيح في النحو" 

ف من : "ووقع في غالب نسخ هذا الشرح الفارسي" بزيادة راء، وهو تحري1/631ادي دقال البغ( في )ب(: "الفارسي". 2)

حلب، ومات بها، من مصنّفاته: "الآللئ هـ( فقيه حنفي، نزل 656لفاسي هو محمد بن الحسن )تالُكتّاب"، وأبو عبد هللا ا

، 2/122ترجمة الفاسي في: غاية النهاية تنظر ، كما ذكر البغدادي، وشرح للشاطبية، وعنه نقل المصنّف الفريدة"، وهو

 .5/417وشذرات الذهب 

: "وهذا القول حكي أن ابا إسحاق قاله، ولم أسمعه منه، إال أني رأيت بعض من 362-1/359بو علّي في اإلفال ( قال أ3)

 إليهموافق لما ذهب  3/330أخذ عنه يحكيه وهو عندنا فاسد شنيع" وظاهر كالم الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 

 ما أسمعهم وأبصرهم. ﴾ْر ص  بْ أ  و   مْ ه  ب   عْ م  سْ أ  ﴿الجمهور في هذه المسـألة، فإن نّص على أن معنى 

 " من: )ج(.عن الكوفيينسقط قوله: " (4)

 ينظر التبريزي، وذكر والمؤنث ألنه في األصل مصدر"، وفيه: "الخلة: الخليل، يستوي فيه الم1687( الصحاح خلل/5)

 . 217، واللسان خلل /15

 .972، واالرتشاف 3/162، وأمالي القالي 42ديوانه  ،( من قصيدة طويلة لعروة بن حزام العذري6)

 ".  وتطلق أيضا: ")ب(( في 7)

، واللسان 537، والبيتان في شرح السبع 93مالي: لخزاعي، أوردها القالي في ذيل األ( من أبيات لمطر بن أوفى ا8)

 1678، والصحاح خلل/2/171، والمذكر والمؤنث البن األنباري 1/78، واألول في مجاز القرآن 66، وخطأ/217خلل/

 .7/347، والدر 6/32، والبحر 136، والعضديات 5/199، والحجة 2/5، والثاني في مجاز القرآن 15والتبريزي 
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ڀ   ڀ  ڀ   ﴿قوله تعالى: ن خل تي، ك : لعل ه على حذف مضاف، أي: ذاأن تقول ولك    

مثُلها في  ،، و"الُخل ة" على هذا نفُس الصداقة(1)أي: ولكن  ذا البر [2/177]البقرة:  ﴾ ڀ
على "خ الل" كن "ُقل ة" [ وُجم عت هذه 2/254]البقرة:  ﴾  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴿ قوله تعالى:

وقيل: بل هو مصدر [ 14/31]إبراهيم:  (2)﴾ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴿و"ق الل"، ومنه:
ُحه إفراُد ما قبل ه، واآليُة التي ق ْبُل فيها: "وال خلة"(3)"خاللته"  .(4)، ويرج 

ما حرف تنبذه إم ا حرف نداء والمنادى محذوف، و"يا" ه(5)ويروى: "فيالها خلة" يه بمنزلة ، وا 
اعجبوا  أال : فيا قوم اعجبوا لها ُخل ة ، أو، والتقدير، وعليهما فالالم متعلقة بفعل محذوف"أال"

 .(6)لها ُخل ة  

ْرت الضمير منادى دخل ت عليه الُم التعجب، كما في قوله: : هال  ق د   ]من الطويل[ فإن قلت 

ُه   اي  ف   أ ن  ُنُجوم  ْن ل ْيٍل ك  ْتل   ل   كُ ب      ل ك  م  ْت ٍبي ْذُبل   ُمغ ار  الف   (7)ُشد 

الجر   انقلب الضميُر المفصل المنصوُب أو  المواألصل: "يا إياك" أو "يا أنت" ثم لما دخلت 
 .(8)مخفوضا   المرفوُع ضميرا  متصال  

 أن  ضمير الغيبة  ال ينادى. ذلكقلت: منع من 

                                                           

ّجت عليها اآلية الكريمة. 1) ، ومعاني 47، ومعاني القرآن لألخفش 1/65مجاز القرآن  ينظر:( هو أحد األوجه التي ُخّر 

، 143والتبيان  1/330والكشاف  ،3/272، والحجة 280-1/279، وإعراب القرآن للنحاس 1/246القرآن وإعرابه للزجاج 

 .246-2/245، والدر 2/3والبحر 

، 108-7/107، والدر 5/427بحر ل، وا2/355، والحجة 2/370، وإعراب القرآن للنحاس 376( معاني القرآن لألخفش 2)

 .217واللسان خلل/

 ، وأجازه األخفش وأبو علي )المواضع المثبتة في الحاشية السابقة(1/341القرآن ( هو قول أي عبيدة في مجاز 3)

ن "خلة" فيها مفرد ال جمع، والمناسب أن يكون "خالل" أيضا مفردا ال جمعا، إف ،: "أي آية البقرة1/638( قال البغدادي 4)

 فإّن اآليتين في معنى واحد".

 . 109، وعبد اللطيف 15وذكرها التبريزي: ، 1014( هي رواية ابن هشام )صاحب السيرة( 5)

 " من: )ج(. أو أال اعجبوا لها ُخل ة   سقط قوله: " (6)

، والشاهد في شرح الكافية للرضي 162، والتسع 79، وشرح القصائد السبع 19ديوانه  ،( المرئ القيس من معلقته7)

 .1/639، والبغدادي 3/269، والخزانة 4/301، وشرح أبياته 284، والمغني 2212، واالرتشاف 2/60

، 1/176ب مقرّ لا ينظر:( في جواز نداء ضمير المخاطب خالف، وأكثرهم يخّصه بالضرورة، وأجازه الرضي. 8)

 .351-1/350، وشرح الكافية للرضي 2183واالرتشاف 
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، و"ي ْذُبل" (1)فتلهأحكمت و"الُمغار" بضم الميم وبالمعجمة: من قولهم "أغرت الحبل" إذا 
، فهي ال ت سري  .(2)جبل ْت بحبال محكمة  الف ْتل  إلى هذا الجبل  أي: كأن  نجوم  هذا الليل ُشد 

 وال ت غور.

ها ُخل ة" يح  في صدر الكتاب شرح كلمتي وقد مضى  (5( )4)، و"وْيُلم  ها ُخل ة"(3)وُيروى: "يا و 
 "ويح" و"ويل" والفرق بينهما.

ها" فحذفت الهمزُة لثقل ها بذاتها وبالضمة، وكونها بعد الضمة  ْيُل ُأم   ونزيد هنا أن  األصل: "و 
بعدها والياء  قبلها، وهذا قول  ر كت الالم بالكسرة لتناسب الكسرةثم ح ،مع كثرة االستعمال

 .(6)البصريين

ُم  ها"صوقيل: بل األ و"و ْي" بمعنى أعجب، و"ألم ها" جار ومجرور، ثم حذفت  ،ل "و ْي أل 
 .(7)األلُف للتخفيف

 بضم  الالم. (8)ه""ويُلم   و ""وْيُلم  هاويؤي  د قول  البصريين قوُلهم: 

 قوله: "لو أن ها صدق ْت موعودها" فيه أربع مسائل:و 

 المسألُة األول: في "لو"، وهي محتملة لوجهين:

 .[26/102]الشعراء:  (10)﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿، مثلها في (9)هما: التمن يأحد

                                                           

 .38( اللسان غور/1)

 .256، واللسان ذبل/5/433( وهو مشهور الذكر بنجد، معجم البلدان 2)

 .108، وذكرها عبد اللطيف: 7( هي رواية الديوان: 3)

 ."وويلها" ولعله سهو من الناسخ (أ)( في 4)

 .108، وعبد اللطيف 15التبريزي: ( ذكرها 5)

، وأمالي ابن 1091، والنكت 1/131، والمحتسب 45-43، والحلبيات 304-1/303، وكتاب الشعر 6/340( الحجة 6)

 .216، 182-2/180الشجي 

 .157، وابن مالك في شواهد التوضيح 4/76، وابن يعيش في شرحه عليه 195( هو قول الزمخشري في المفصل 7)

 ". هها وويلُ قولهم: ويلُ ( في )ج(: "8)

، 3/119، والكشاف 2/563، 1/427، وأمالي ابن الشجري 1281، والكامل 3/36في مجيء لو للتمني: الكتاب ينظر ( 9)

، وذهب ابن مالك في شرح 352-351، والمغني 289-288، والجنى 2/254، وشرحه البن الحاجب 323والمنفصل 

 وأبي علي والتبريزي وأبي البقاء. إلى أنها في نحو ذلك مصدرية، نقله عن الفراء 230-1/228التسهيل 

"نكون" نصب في جواب التمني عند من جعل "لو" للتمني فيها: وخر جت اآلية  يف ﴾فنكون من المؤمنين ﴿( تمام اآلية 10)
 .8/536، والدر 7/28؟، والبحر 1/427أمالي ابن الشجري  ينظر:على غير ذلك. 
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 والثاني: الشرط.

ه من على سالمت إذ ال ُيحتاج حينئذ لتقدير جواب ،(1)األول  سالمُته من دعوى حذف حُ ويرج   
 إذا قيل إن في الكالم حذف فعل الشرط أو خبر المبتدأ كما سيأتي. (2)دعوى كثرة الحذف

 .لو" كوُنها شرطيةالثاني أن  الغالب  على "ح ويرج   

 لتم ْت  ْت ق  د  ن يكون مدلوال  عليه بالمعنى، أي: "لو ص  لمقد ر محتم ل ألثم الجواب ا    
   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿كون مثلها في قوله تعالى: خاللها"، في

، أي: "لكانت باللفظ عليهن يكون  مدلوال  ، وأل(3)[ أي: لرأيت أمرا  عظيما32/12]السجدة ﴾
[ 13/31]الرعد:  ﴾..ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ . ﴿كريمة"، فتكون مثلها في قوله تعالى:

 [.13/30]الرعد:  (4)﴾ٹ  ٹ  ڤ﴿، أي: لكفروا به، بدليل: اآلية

ن فيكون كاآلية قبل ها، والذي ذكرُته أولى، أل (5): "لكان هذا القرآن"والنحويون يقد رون 
 أظهُر. [باللفظ]االستدالل 

ن  ربطا  لن "لو" بما قبلها، أل (6)فيهأن  بنه استدالٌل باللفظ و ُح التقدير الثاني في البيت بأويرج  
حتى اد عى الكوفي ون أن ه جواٌب في الصناعة أيضا وأن ه ال  (7)دليل  الجواب جواٌب في المعنى

 .(8)تقدير

                                                           

 ". من دعوى كثرة الحذف: ")د(و  ( في )ج(1)

 ".إذ ال يُحتاج حينئذ لتقدير جواب على سالمته من دعوى كثرة الحذف قوله: " )د(سقط من ( 2)

 . 9/85، والدر 1/200، والبحر 3/242( الكشاف 3)

وهم  ﴿، إال أن الجواب عنده ليس مقدّرا مستد الًّ عليه بما تقدم، بل هو قوله: 2/63( إلى نحو هذا ذهب الفراء في المعاني 4)
نه النحاس في إعراب القرآن  ﴾بالرحمنيكفرون  وذهب أبو  ،2/360والزمخشري في الكشاف  ،358-2/357نفسه. وحس 

البحر ينظر ، إلى أن التقدير: لو سيرت به األرض لسارت، أو قطعت به األرض لتقطعت... و 1/331عبيدة في المجاز 
5/391. 
، وسّر الصناعة 3/148ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ، 214، وتأويل مشكل القرآن 1/37القرآن لألخفش  ( معاني5)

 .51-7/50، والدر 758، والتبيان 2/120، 1/81، وأمالي ابن الشجري 647

 . بدل "وبأن فيه" "لكونه( في )ج(: "6)

، وشرح الجمل البن عصفور 9/7، وشرحه البن يعيش 323-322، والمفصل 388-387، 1/283الخصائص  ينظر:( 7)

 .1890-1879، واالرتشاف 1611-1610، وشرح الكافية الشافية 2/203

، واالرتشاف 4/98، وشرح الكافية للرضي 626-623مذهبهم في اإلنصاف ينظر  في )ج(: "وأنه ال تقدير فيه". (8)

1879.  
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ُده أمران:وقد يقال: إ ن ه ُيب    ع  

 أن فيه استدالال  باإلنشاء على الخبر.أحدهما:     

]النمل: ﴾ ڻ      ڻ  ڻ    ڻ         ۀ    ۀ﴿الثاني: أن الكرم  إن كان المراُد به الشرف  مثله في:     
م  محبو  [ فال يحُسنُ 27/29 ر  ، والسيما شرط معلوم به على شرطبحال المح ب   تعليُق ك 

ن كان المراد به  مقابل  البخل لم يكن "أكرم به" مناسبا لمقام االنتفاء وهو شرط "لو"، وا 
 النسيب بل لمقام االستعطاء.

اُب عن األول بأمرين:  وقد ُيج 

ن ما امتنع وصُل الموصول بن "ما      ن ما هو خبر، وا  ، وا  أحدهما: منع كون التعجب إنشاء 
ل به" لذلك ل ه" إلبهامه، وبن "أ ف ع   .(2)صيغة اإلنشاء، ال ألن هما إنشاءٌ  ىمع أن ه عل، (1)أْفع 

ن لم يصلح ألن يسد  مسد  المحذوف أال  (3)الثاني: أن المراد كوُنه ملو  حا  بالمعنى المراد، وا 
 ]من البسيط[                                                     ترى إلى قول الحماسي:

ٌر ُخُشٌن  ق  إ ذ ْن ل    (4)ان  ال   ةٍ ث  وْ و ل  ذُ  نْ إ   ة  يظ  ف  الح   د  نْ ع       ام  ب ن ْصر ي م ْعش 

جملة ومثله: "مررت بمحسن إذا إذ المراد: "إ ْن الن ذو لوثة خشنوا" فاستدل بالمفرد على ال
 .(5)ل"، أي: إذا سئل أحسنُسئ

 .(6)و"اللوثة" بالفتح: القوة

م بالمال والوصال، ولو قال : أن  المراد  به ضدُّ الُبْخل، وهو أعمُّ من وعن الثاني     الك ر 
 .ذلك قائل: "لو وفت لي لكانت أكرم الناس"، أو "لكانت في جود حاتم" لم يمتنع

                                                           

واالرتشاف  3/10، وشرح الكافية للرضي 268-2/267في امتناع وصل الموصول بفعلي التعجب: األصول ينظر ( 1)

977 . 

 على ابن هشام في هذا الموضع. 1/648ما اعترض به البغدادي ينظر ( 2)

 ".  أن المراد من الدليل...: "و)ج( )ب(( في 3)

 .1/82وشرح المفصل  1/7، وللتبريزي 25لغيره. والبيت في شرح الحماسة للمرزوقي  ى( لقريط بن أنيف، وترو4)

 . 1/650/ب، ونقله عنه البغدادي 6( هذا كالم ابن جني في شرح الحماسة 5)

: "هذا خالف الرواية، قال شراح الحماسة: اللوثة بضم الالم، وهي الرواية الصحيحة وبالفتح 1/650( قال البغدادي 6)

، 27-26المرزوقي ينظر واألول أسدّ ألن مراده التعريض بقومه ليغضبوا ويهتاجوا لنصرته" وهو كما قال،  القوة،

 ، واللوثة بالضم اللين والضعف.1/7والتبريزي 
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د  اإلعراب" شرحا  شافيا  فأغنى ذلك عن ذكره  مة قواع  وقد شرحت معنى "لو" الشرطية  في "مقد  
 .(1)هنا

ٱ   ﴿في مثل هذا البيت، وقوله تعالى: المسألة الثانية: اخُتل ف  في "أن  وصلت ها بعد "لو"    

:2/103]البقرة  ﴾  ۀ  ۀ  ہ﴿[ 49/5]الحجرات  ﴾  ٻ  ٻ  [ على ثالثة  مذاهب 

" فإنها تعطي معنى الثبوت ها فاعل بفعل محذوف تقديره "ثبت"ها: أنأحد ، والدل  عليه "أن 
اج   (2)وهذا قول الكوفيين حذف بعد "لو" وغيرها لم يُ بعده أن الفعل  ويُ  .(4). والزمخشري (3)والزج 

را  بفعل بعده، نحو قوله تعالى:   ې  ې   ى  ى  ائ﴿من أدوات الشرط إال مفس 

 (6)﴾ ٿ  ٿ  ٹ ٹ﴿ [84/1]االنشقاق  ﴾ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ﴿[ 9/6]التوبة (5)﴾
 [84/3اق ]االنشق

ْتن ي"17/100]اإلسراء  (7)﴾  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴿ و ار ل ط م  ، وال يستثنى (8)[، وقولهم: "لو ذاُت س 
ْن  ام  ات  خ   وْ ل  و   ْس م  ت  لْ ا  «من ذلك إال  "كان" بعد "إْن" و"لو" نحو قوله عليه الصالة والسالم:  م 

يٌف"(9)»يدد  ح   ْيفا  فس  الفعل المقرون بن "ال" بعد ، و (10)، وقولهم: "المرُء مقتوٌل بما ق ت ل  به، إْن س 
 "إْن".

                                                           

: "إنما أحال على المقدمة ولم يحل على المغني... الن المغني تأّخر 1/650، قال البغدادي 120-119( قواعد اإلعراب 1)

 ن هذا الشرح".تأليفه ع

، وابن 3/194، وابن عقيل في المساعد 279، والمرادي في الجنى 1901( نقله عن الكوفيين أبو حيان في االرتشاف 2)

 إلى األخفش.  4/98، وعزاه ابن الناظم في شرح التسهيل 356هشام في المغني 

 .4/200، 1/240( معاني القرآن وإعرابه 3)

، 2/254، والبن الحاجب 8/60، 1/83شرح المفصل البن يعيش ينظر ، و3/559والكشاف ، 294-293، 23( المفصل 4)

 .1901واالرتشاف 

، والكشاف 432-1/431، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/422، ومعاني القرآن للفراء 327( معاني القرآن لألخفش 5)

 .6/13، والدر 636، والتبيان 2/175

 .730-729، 10/699( الدر 6)

-833، والتبيان 468-2/467، والكشاف 2/442، وإعراب القرآن للنحاس 3/262( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7)

  354، والمغني 7/416، والدر 6/84، والبحر 253-2/252، وشرح المفصل البن الحاجب 834

حيح من روايتهم: لو غير : "والص3/177، قال المبرد في المقتضب 2/174، ومجمع االمثال 2/193( جمهرة األمثال 8)

في حذف افعل بعد لو مفّسرا : شرح المفصل البن ينظر ، و2/202ذات سوار لطمتني" وهو بهذا اللفظ في مجمع األمثال 

 . 353، والمغني 278، والجنى 1899، واالرتشاف 4/98، وشرح التسهيل 2/254، 1/142، والبن الحاجب 1/82يعيش 

 :في حذف "كان" لعد لوينظر بلفظ قريب. و 3/1842(، ج4842السلطان ولي، حديث ) باب ،( البخاري، كتاب النكاح9)

 .364-1/363، وشرح التسهيل 2/98شرح المفصل الين يعيش 

، 98-2/96، وشرح المفصل لالبن يعيش 259-1/258: الكتاب رنظهات أخر، ي( وفي هذه العبارة ونظائرها توجي10)

 .1896 ، واالرتشاف1/363يل ، وشرح التسه345-1/344والبن الحاجب 
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 ]من الوافر[                                                                      كقوله:

ق ك  الُحس   ا  ال  ا ب ُكْفٍء            و  ه  ا ف ل ْست  ل  ف ط ل  ْقه   ْفر   (1)امُ ي ْعُل م 

ن ال تطلقها.  أي: وا 

نقله ابُن هشام عن أكثر " كذلك، الخبر وجوبا  كما يحذف بعد "لو الثاني: أن ه مبتدُأ محذوفُ 
 .(2)البصريين

، ن د  إليه في الذ كر  مع الطُّولوالثالث: أن ه مبتدأ ال خبر له أصال  اكتفاء  بجريان المسن د  والمس
 .(3)نقله ابُن عصفور عن البصريين وزعم أن ه ال يحفظ عنهم غيره

 .(4)ر دبوالرابع: أن ه يجوز هذا، ويجوز كونه فاعال ، قاله الم

ه ابُن (5)مسألة الثالثة: ذكر الزمخشري أن خبر  "أن  الواقعة بعد "لو" إنما يكون ف عال  ال ، ورد 
ل: الصواب [ وقا31/27]لقمان: ﴾ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ﴿الحاجب بقوله تعالى: 

 .(6)تقييد الوجوب بما إذا كان الخبر مشتقا  

 ]من الرجز[   ، كقوله:(7)مع كون ه مشتقا   ورد  ابُن مالك على ابن الحاجب بأن ه قد جاء اسما  

ُه ُمال  دْ ح       أ  ُمْدر ُك الف ال   ي ان  ح  أ   وْ ل   ك  ُب الر  م اح  ر   (8)ع 
                                                           

، وأمالي ابن 61، وفيه: وإال شّق مفرقك الحسام، والشاهد في: كتاب الشعر 238( من مقطوعة لألحوص، ديوانه: 1)

، وشرح العمدة 1/276، والمقرب 2/203، وشرح الجمل البن عصفور 72، واإلنصاف 201، والحلل 2/96الشجري 

، 8/354، 5/502، 1/210، والبحر 1883، واالرتشاف 275ة البن الناظم وشرح األلفي 4/80، وشرح التسهيل 369

، والبغدادي 2/151، والخزانة 8/5، وشرح أبياته 848والمغني  10/502، 7/239، والدر 169-3/152والمساعد 

 وأصل "وإال" هنا: "وإْن ال"، وهكذا هي في )ب(. .1/654

بن هشام الخضراوي )ت  ، وابن هشام هو محمد بن يحي280نى: ، والج1901كالم ابن هشام في االرتشاف ينظر  (2)

هل الجزيرة الخضراء، أخذ عن ابن خروف، وأخذ عنه الشلوبين، من مصنفاته: فصل المقال في أبنية األفعال هـ( من أ646

 .1/267، والبغية 286ترجمته في البلغة ينظر  ،والنقد على الممتع، توفي بتونس

 فإن هللا تعالى يقول".: "وهذا خطأ )د(في ( 3)

، وشرح الكافية 78-3/77المقتضب ينظر وكذا نقلت مذهبه المصادر.  ،( لم يذكر في المقتضب إال الرفع على الفاعلية4)

 .356، والمغني 280، والجنى 1901، واالرتشاف 4/452للرضي 

 زمخشري إنما هو تابع للسيرافي".: "وال1/657، قال البغدادي 9/11، 1/83شرحه البن يعيش ينظر ، و323( المفصل 5)

 .253، 164-2/163، 1/142( شرح المفصل البن الحاجب 6)

 .4/99شرح التسهيل  ينظر:، و1638-1637( شرح الكافية الشافية 7)

، 1/38لبنت مالعب األسنة، ونسبه ابن األنباري في الزاهر  1/329( أول قطعة نسبها ابن الشجري في حماسته 8)

، وشرح التسهيل 1637، والشاهد في شرح الكافية الشافية 333للبيد، وهو في ديوانه  219الصحاح لعب/والجوهري في 

 .1/658، والبغدادي 5/102، وشرح أبياته 1/357، والمغني 282، والجنى 4/99
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 ]من الرمل[                                         . بأنه ضرورٌة كقوله:(1)وله أن يجيب
ا ْذل  ُمل ح  اائ  د   ]أ ْكث ْرت  ف ي الع  ْن إ ن   ال  [         م  ْيُت ص   ُتْكث ر   (2)ام  ائ  ي ع س 

ۆ  ﴿ (3) وهذا الجواُب ليس بشيء ألن ذلك واقٌع في كتاب هللا تعالى، قال هللا تعالى:    

 [33/20]األحزاب: ﴾ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ

عر، ولو  ْل عنها إلى االستشهاد  بالش   استحضرها ولو استحضر هذه اآلية ابُن مالك لم ي ْعد 
 .(5) (4)الزمخشري وابُن الحاجب لم يقوال ما قااله

ل ٌم على شخ   ن ة، وهو ع  و"الفالح": البقاء، والمراد بن "مالعب الرماح" مالعُب األ س 
 ولم ا اضط ر الشاعُر غي ره. (6)معروف

ق ْت"، وباالسم في  -رحمه هللا  –وقد اشتمل بيت كعب  د  على اإلخبار بالفعل في قوله "ص 
 قوله: "مقبول".

 المسألة الرابعة: يحتمل قوُله: "موعودها" ثالثة  أوجه:

خ     الموعود. أحدها: أن يكوناسم  مفعول على ظاهر ه، ويكون المراُد به الش 

 الموعود  به.والثاني: أن يكون كذلك ويكون المراُد به الشيء  
                                                           

 قوله: "فإن قلت". )د(سقط من ( 1)

، 65، والعضديات 251غير نسبة في: الحلبيات ، والشاهد ب185لرؤبة، وهو في ملحقات ديوانه  2/161( نسبه العيني 2)

وشرح  122، 7/14، وشرح المفصل البن يعيش 838، وشرح الجمل البن خروف 188، والخاطريات 1/98والخصائص 

، وشرح الكافية الشافية 1/393، وشرح التسهيل 265، وضرائر الشعر 1/100، والمقرب 2/181الجمل البن عصفور 

، 2447، 1227، واالرتشاف 4/215، وشرح الكافية للرضي 59شرح األلفية البن الناظم ، و822، وشرح العمدة 451

أمالي ابن الشجري ينظر ، و1/660، والبغدادي 9/316 والخزانة  3/431، وشرح أبياته 203، والمغني 1/297والمساعد 

1/252. 

، 65، والعضديات 251سبة في: الحلبيات ، والشاهد بغير ن185لرؤبة، وهو في ملحقات ديوانه  2/161( نسبه العيني 3)

وشرح  122، 7/14، وشرح المفصل البن يعيش 838، وشرح الجمل البن خروف 188، والخاطريات 1/98والخصائص 

، وشرح الكافية الشافية 1/393، وشرح التسهيل 265، وضرائر الشعر 1/100، والمقرب 2/181الجمل البن عصفور 

، 2447، 1227، واالرتشاف 4/215، وشرح الكافية للرضي 59أللفية البن الناظم ، وشرح ا822، وشرح العمدة 451

أمالي ابن الشجري ينظر ، و1/660، والبغدادي 9/316 والخزانة  3/431، وشرح أبياته 203، والمغني 1/297والمساعد 

1/252. 

  ."وال ابن مالك وال المعترض عليهوهذه اآلية الكريمة لم ينتبه لها الزمخشري وال ابن الحاجب : ")د(و ( في )ج(4)

ية ه عن الدماميني من أن "لو" في اآل، بما نقل263-1/262، وزردّه البغدادي 357( أعاد نحو هذا الكالم في المغني 5)

 الكريمة مصدرية عند ابن مالك، وللتمني عند ابن الحاجب والزمخشري، والكالم إنما هو في الشرطية. 

ولم يثبت  ،من فرسان العرب في الجاهلية، أدرك اإلسالم ،مالك بن جعفر بن كالب العامري ( هو أبو براء عامر بن6)

 . 3/255، واألعالم 1/633، والبغدادي 187، والمؤتلف والمختلف 287إسالمه. وهو عّم لبيد بن ربيعة. الشعر والشعراء 



 الكتاب محققا        فصل المقدمة الغزلية باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

207 
 

ْفعول  .(1)والثالث: أن يكون مصدرا   على رأي أبي الحسن في أن المصدر  يأتي على زنة م 
ْيُسور ه" أي: من ُعْسره إلى  ْعُسوره إلى م  ْعه من م  كن"الم ْعسور" و"الم يسور" في قولهم: "د 

م ل عليه قول ه تعالى: (2)ُيسره ، (3)[، أي: بأيكم الفتنة68/6]القلم:  ﴾ ڻ  ۀ   ۀ﴿، وح 
، والمعنى: أيكم الشخ  (4)وقيل: بل "المفتون" اسم مفعول، و"أيكم" مبتدأ والباء فيه زائدة

 المفتون.

رت ه اسما  للشخ  فانتصاُبه على المفعولية على وجه الكالم وحقيقته.  فإن قد 

ْرت ه اسما  للموعود به احتمل أن يكون مفعوال  ن قد  به على المجاز، وكأن ها وعدت ذلك وا 
ق ني  د  الشيء  أن تفي به، وأن يكون على إسقاط "في" توسعا، كما في قولهم في المثل: "ص 

ن  ب ْكر ه"  ، وُيحتاج حينئذ إلى تقدير مفعول حقيقي، أي: لو صدقتني في الذي وعدت به.(5)س 

، أي: في وعدها ع  ْرت ه مصدرا  كان على التوسُّ ن قد   .(6)وا 

: أحُدها: أنه قد يتمسك به من يرى أن "أو"  قوله: "أو لو أن النُّصح مقبول"، فيه أربُع مسائل 
تأتي بمعنى الواو، ويد عي أن ه ليس مراُده أن يقع أحُد األمرين بل أن يقعا جميعا ، وهذا قول 

ْرمي (7)أبي الحسن  .(9)وجماعٍة من الكوفيين (8)والج 
                                                           

 . 109، وعبد اللطيف 95، واألنباري 15( عليه اقتصر كل من التبريزي 1)

، وأجاز مجيء المصدر على "مفعول" 3/284، وابن الّسراج في األصول 156( نقله عن األخفش المبرد في الكامل: 2)

، 167، والنكت 253، والسيرافي 4/97الكتاب ينظر أيضا  أبو عبيدة والفراء، ومنعه سيبويه متأوال  ما سمع من ذلك. 

 . 222، واالرتشاف 14/200المخصص ، و2/38، ومعاني القرآن للفراء 2/267ومجاز القرآن 

ذهب الفّراء في المعاني  إليه، و1/544، وأبو علي في البصريات 7-5/6( نقله عن االخفش النحاس في إعراب القرآن 3)

3/173 . 

، وجّوزه الزمخشري في الكشاف 505، واألخفش في معاني القرآن 2/264ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن  إليه( 4)

-122، والمسائل المنثورة 205-5/204معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ينظر:جت اآلية على وجوه أخرى، ، وخرّ 4/141

 . 10/401، والدر 8/309، والبحر 1234، والتبيان 123

 . 193، واللسان صدق/1/392، ومجمع األمثال 40، وفصل المقال 153( تصحيح الفصيح 5)

 قوله :"أي: في وعدها". )د(سقط من ( 6)

، وابن 230، والمرادي في الجنى 1991، ونقلله عنه أبو حيّان في االرتشاف 107، 33-32( معاني القرآن لألخفش 7)

 . 89-88هشام في المغني 

( نقله عن الجرمي أبو حيان والمرادي وابن هشام )المواضع المثبتة في الحاشية السابقة( والجرمي هو أبو عمر صالح بن 8)

( أخذ عن األخفش ويونس واألصمعي وأبي عبيدة، وحدّث عنه المبرد من مصنفاته: الفرخ، هـ225إسحاق البصري )ت 

 . 1/668، والبغدادي 2/8، والبغية 2/80، وإنباه الرواة 74طبقات الزبيدي  :ترجمته فيينظر وأبنية سيبويه، 

لقول للكوفيين أمالي ابن الشجري في نسبة هذا اينظر ، و442-1/441ري في إيضاح الوقف واالبتداء ( منهم ابن األنبا9)

، واالرتشاف، وممن قال بنيابة أو عن الواو 1/283وما بعدها، وشرح الجمل البن عصفور  478، واإلنصاف 3/73-74

-1222، وشرح الكافية الشافية 365-3/364، وابن مالك في شرح التسهيل 543أيضا : ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن 

 .4/398، والرضي في شرح الكافية 209-205، وابن الناظم في شرح األلفية 115ح ، وشواهد التوضي1223
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[، وقول 37/147]الصافات ﴾ ۅ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ۈ ﴿وجعلوا منه قوله تعالى: 
 الشاعر:                                                                    ]من الطويل[ 

ا ُفُجوُره ا ل ْيه  ي ُتق اه ا أ ْو ع  ٌر      ل ن ْفس  ق ْد ز ع م ْت ل ْيل ى ب أ ن  ي  ف اج   (1)و 

 بقول اآلخر:                                            ]من البسيط[ (2)واستدل  ابن مالك

ر   ل ى ق د  ى ع  ب ُه ُموس  ا أ ت ى ر  م  ر ا      ك  ان ْت ل ُه ق د  ف ة  أ ْو ك  اء  ال خال  ج 
(3) 

ل ٌة للبهام والشك   مصروفا إلى  (4)ولعل  االستدالل  ببيت كعب أظهُر، ألن  "أو" في اآلية ُمحتم 
ت هم فقلتم: ألف أو يزيدون ال ، وللضراب عند (5)مخاط بين، أي: لو رأيتموهم لشككُتم في عد 

 .وكلُّ ذلك مقوٌل في اآلية، (6)من أثب ت ه لن "أو"

ا أو عليها فجورها إ ْن كْنُت فاجرا ، فن "أو" وأما البيت األول فمعناه: لنفسي تقاها إ ن كنت ُمت قي  
 بمعنى الواو.فيه ألحد الشيئين، وليست 

ْعر  واأل د ب: "إ ذ كانت" ف ل ع ل  "الذال"  (7)وأما البيت الثاني فالذي وقفت عليه في كتب الش  
فْت بن "الواو" وهو تصحيٌف قريب.  تصح 

: زعم الخليل أن ه ال يجوز الجمُع بين نحو "يسوء" ويسيء" في قافيت ْين، وا  ْن (8)المسألة الثانية
. (9)د"جاز جمُع "يعود" و"يعي ، إذا خف ف الهمزة، إذ يصيرا واوا  وياء   واحتج  باختالف الروي 

                                                           

يّ ر، ديوانه 1) ، 279، واألضداد البن األنباري 1/442، والشاهد في: إيضاح الوقف واالبتداء 38( من قصيدة لتوبة بن الُحم 

، والبغدادي 2/20وشرح أبياته ، 89، والمغني 428، وتخليص الشواهد 3/74، وأمالي ابن الشجري 114واألزهية 

1/669 . 

 .  1222( شرح الكافية الشافية 2)

، وفيه: "إذ كانت له قدرا "، وشاهد في: االضداد البن 416ديوانه  ،( من قصيدة لجرير في مدح عمر بن عبد العزيز3)

، 2/26وشرح أبياته  89، والمغني 3/74، وأمالي ابن الشجري 1/441، وإيضاح الوقف واالبتداء له 279األنباري 

 . 1/672والبغدادي 

 . بدل "مصروفا" " إلى وذلك معزوا( في )ج(: "4)

، وسر الصناعة 2/461، والخصائص 443-3/442، وإعراب القرآن للنحاس 4/314( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5)

 . 1603، والتبيان 3/354، والكشاف 78-3/77، وأمالي ابن الشجري 406

، والمغني 9/332، والدر 7/376البحر ينظر ، و2/393، والفراء في المعاني 2/175أبي عبيدة في المجاز ( هو قول 6)

91-92 . 

 ، وهي رواية الديوان. 8/47"إذا كانت" صاحب األغاني  ( رواه بلفظ7)

 :"الرابعة".)د(في ( 8)

 ". قعود وقعيد( في )ج(: "9)
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، (2)أمن االختالف (1)وخالفه أبو الحسن محتجا  بأن الشاعر إذا بنى القصيدة على التحقيق
 ]من الطويل[                             .(3)واستدل  أبو الفتح ألبي الحسن بقول الحماسي

ْقب ٌر ب ف ن ائ ه ْم         ف ُهْم ي ْنُقُصننننننننننننننننننننون  و الُقُبوُر ت ز  ل ُكل     يدُ ُأن نننننننننننننننننننننننننننننننناٍس م 
يدُ  د  ْيننننننننننننننننننننننٍت ب الف ن اء  ج  ْهٌد ل م  اٍر ق ْد أ ْخل ق ْت       و ع  ْسُم د  ا إ ْن ي ز اُل ر  م   (4)و 

از  بناُء  وذلك أن   الشاعر  بناه على تخفيف  همز "أخلقت"، ولوال ذلك النكسر الوزُن، وا  ذ ا ج 
 الشعر على التخفيف فبناؤه على التحقيق أولى ألنه األصُل.

، وأغرب من االحتياط الذي ذكره الخليُل  في  -رحمه هللا  -وبيت كعب نظيُر بيت الحماسي  
من أنه ال يجوز أن تكون القوافي المقيدة لو أطلقت  (5)القوافي ما قاله أبو محمد ابن الخشاب

الختلف إعرابها، واعترض على أبي القاسم الحريري، في قوله في المقامة التاسعة 
 :                                                         ]من مجزوء الكامل[(6)والعشرين

ننننننننن ن   ننننننننننار ف ا ع  نننننننننننننننناُن ل نننننننننننننننننننننننننننننُه ُصننننننننننننننننننني نننننننا ص  م  ة         و الز  د  ننننننننننننننو   نننننننننننننُروْف نننننني الم 
ين ْرُت ت ْعن  ننننننننننننننناو  نننننننْن        ج  ف نننننننننننننننننننني ف ي ف ْضننننننننننننننننح  م  ن   ُمع  ُسننننننننننننننننننننننوْف و   (7)نننننننننننننننننف  الع 
ننننننننننننننننننننننننننا أ ت ْيننننننننُت        ف ننننننننننننننننننننإ ن ن ي ب   نننننننننننننننننننننن ي ف يم  نننننننننننننننننننننننننننننننُروْف ال  ت ْلح  نننننننننننننننننننننننننننننننُم ع   ه 

ل ْم         أ ر ُهنننننننننننننننننننن ننننننننننننْم ف  ْلنننننننننننننننننننننننُت ب ه  ننننننننننننننننننننننننْد ن ز  ل ق  ننننننننننننننُيوْف و   نننننننننْم ُير اُعنننننننننننننننننننون  الضُّ
نننننننننننننن ب ل نننننننننننننننننننننننننننننْوُتُهْم ف و ج  ننننننننننننننننننننننننننننننب ْكُتُهُم ُزُينننو  ننننننننننننننننننننننننننننا س   ننننننننننننننننننننوْف نننننننننننننننننننننننْدُتُهْم         ل م 

أال ترى أنها إذا ُأْطل قت ظهر األوُل والثالُث مرفوع ين، والرابُع والخامُس منصوب ين، والثاني 
 .(8)قي القصيدةمجرورا  وكذا با

                                                           

 .   وهو األصوب "التخفيف: ")ب(( في 1)

 . 23في كالم الخليل وما ردّ به االخفش: قوافي األخفش ينظر ( 2)

 . 1/678/أ، ونقل كالمه البغدادي 113-/ب112( التنبيه 3)

، 2/182، والتبريزي 891، وشرح المرزوقي 250( من مقّطعة لعبد هللا بن ثعلبة الحنفي )جاهلي(، ديوان الحماسة 4)

 . 68واللسان قبر/، 2/635، والمساعد 794واألول في الصحاح قبر/

وابن الشجري  هـ(، قرأ على الجواليقي567دي )ت ( هو عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن عبد هللا بن نصر بن الخشاب البغدا5)

، 3/443، ومعجم األدباء 2/99ترجمته في إنباه الرواة ينظر من مصنفاته الُمرت جل، والردّ على الحريري في مقاماته. 

 . 2/29والبغية 

 . 230( وهي الواسطية، المقامات 6)

نْ : ")ب(( في 7) ُمع نّ ف ي ف ي ُحّب  م  ْن". ح  صْ نُ  يوفي )ج(: "ف   ."و   م 

 . 28( االعتراض على الحريري البن الخشاب: 8)
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هذا الذي اعتبر ه ابُن الخشاب، بل قالوا في األسجاع، مع  (1)واعلم أن  أشعار هم ناطقٌة بإلغاء
از   ، كقولهم: "ما أبعد  ما فاْت، (2)أن ها أوسُع مجاال  من القوافي، إن  مبناها على سكون  األ ْعج 

كا الختلفا.  وما أقرب  ما هو آت" فإن هما لو ُحرٍ 

 مجيء ذلك في الشعر قول امرئ القيس:                                ]من الطويل[ومن 

ننننننننننننننننيُء ب   ت ق ٍة م م ا ي ج  نننننننننٍة       ُمع  ام  ْعننننننننُم ُمد   (3)نننننننننننه  التُُّجْر إ ذ ا ُذْقت  ف اه نننننننا ُقْلنننننننت  ط 

 ]من الطويل[                                                  ثم قال:                   

نننة  و الُقُطننننننننننننننننننننْر  يم  ننننٍة م ن  الل ط  ْنُهم ا       ب ر ائ ح  ْسُك م  و ع  الم   (4)إ ذ ا ق ام ت ا ت ض 

" و"التُُّجر" جمع  .(5)قوله: "طعم" يروى مرفوعا  بتقدير: "هذا طعم"، ومنصوبا  بتقدير: "ُذْقت 
ار" كن "ُكُتب وك ت اب" و"ت جار" جمع "ت ْجر" كن "ُص  ، و"الت جر" اسم جمع (6)اب"ح  ب وص  حُ "ت ج 

ْمُع جمع  (7)"تاجر" عند سيبويه، وجمع له عند أبي الحسن ، فن "الُتُجر" بضمتين عنده هو ج 
، وعند سيبويه جمُع جمع  اسم الجمع    .الجمع 

ير الت  ي تحمل المسك. والُقُطر: العود.و"اللطيمة": الع 

ل ٌف عن الضمير، واألصل: "أو لو أن      المسألة الثالثة: األلف والالم في "النصح" خ 
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ﴿، ومنه قوُله تعالى: (8)نصحها" على إضافة المصدر إلى المفعول

ې  ې    ې  ﴿، وقوُله تعالى: (9)[، أي: واشتعل رأسي19/4]مريم:  ﴾  ٿ  ٹ  ٹ

                                                           

 ".   قاطعة لفاء...: ")ب(( في 1)

 . 438، ومختصر السعد 549( اإليضاح 2)

، والدر 1/222، والبحر 2130، والبيت في االرتشاف 110( من قصيدة له في مدح سعد بن ضباب اإليادي، ديوانه 3)

 . 89، واللسان تجر/1/214، والمساعد 8/176، 6/352

، وعجزه فيه: "نسيم الصبا جاءت بريح من القُُطر" والبيت مع الذي سبقه أورده ابن بري في االنتصار 110( ديوانه 4)

 . 28ريري ص: للح

 . 2130االرتشاف ينظر ( 5)

 . 89( اللسان تجر/6)

فمذهب سيبويه  .( ثمة خالف بين سيبويه واألخفش في االسم الذي فيه معنى الجمع مما كان على ف ْعل وواحدة على فاعل7)

، 3/31ل ، واألصو626-3/624الكتاب  ينظر:وعليه جمهور النحويين أنه اسم جمع، وذهب األخفش إلى أنه جمع. 

، 402واالرتشاف  203-2/202، وشرح الشافية للرضي 5/77، وشرح المفصل البن يعيش 14/120والمخصص 

 . 391-3/390والمساعد 

 ".   إلى مفعوله: ")ب(( في 8)

    أي: واشتعل شيب الرأس".: ")ب(( في 9)
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وقوُل العرب: "مرْرُت بالرجل  الحسن  الوجُه"  (1)[ أي: مأواه79/39]النازعات: ﴾ ى    ى
ر  فاعال  كما يقول الجمهور، أو بدل  بعضٍ (2)برفع الوجه أي: وجهه من ضمير  (3)، سواء ُقد  

، ذكر ه في قول تعالى:   ڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴿مستتر في الوصف كما يقول أبو علي 

، وليس بمتأ ٍت في مثل "مررت بالرجل  الكريم  38/50] :  (4)﴾ [ وهو تكل ُف خالف  الظاهر 
ل    من دعوى تقدير الضمير أو كون  "الن" نائبة  عنه، ألن الصفة  كما تفتقر  األُب" وال ُمخ 

ل  (5)إلى ضمير يربُطها بالموصوف، كذلك بدلُ  البعض يفتقر إلى ضمير يربطه بالمبد 
 .(6)منه

، وهو ظاهر مذهب (8)(7)ونيابة "الن" عن الضمير قال بها الكوفي ون وبعُض البصريين    
، ولم يقل: (9)سيبويه في قوله "ُضر ب  زيٌد الظهُر والبطُن"، فمن رفع؛ أن المعنى ظهُره وبطُنه

 .(10)الظهُر منه، والبطن منه،  كما يقول أكثر البصريين

فة:           تهم قوُل ط ر   ]من الطويل[                                            و ُحج 
د   ر  ُة الُمت ج  ام ى ب ض  ق يق ٌة        ب ج س   النُّد  ا ر  ْنه  ْيب  م  يٌب ق ط اُب الج   (11)ر ح 

 فجمع بين "الن" والضمير، فدل  على أنها ليست عوضا  عنه.

                                                           

 . 10/682، والدر 8/423، والبحر 5/147عراب القرآن للنحاس ، وإ5/281القرآن وإعرابه للزجاج  ( معاني1)

 .(ب)" من أي وجهه: "تسقط (2)

 ".  أو بدال من ضمير...: ")ب(( في 3)

 ينظر:" نائبة عن الضمير في اآلية. وـ، ولم يمنع في الثاني أن تكون "ال527-2/526، واإلغفال 22( البغداديات: 4)

-9/385والدر  405-7/404، والبحر 112-1/111، وأمالي ابن الحاجب 3/378، والكشاف 414-2/413الخصائص 

386 . 

 ".ألن الصفة  كما تفتقر إلى ضمير يربُطها بالموصوف، كذلك بدلُ  قوله:" )د(فسقط من ( 5)

 إليه، ونقله ابن مالك منسوبا 563-256أبو علي البن خروف في شرح الجمل  إليه( أصل كالم ابن هشام في ردّ ما ذهب 6)

 .  263-1/262في شرح التسهيل 

وشرح الجمل  156-155، وشرح القصائد التسع 5/147، وإعراب القرآن للنحاس 71-70( شرح القصائد السبع الطوال 7)

، 3/242، وشرح الكافية للرضي 1/261، وشرح التسهيل 6/89، وشرح المفصل البن يعيش 561البن خروف 

 . 78-77، والمغني 199-198، والجنى 990واالرتشاف 

 "و بعض البصريين". قوله: )د(سقط من ( 8)

، ونقله ابن 561، وما استدل به ابن هشام على أنه مذهب سيبويه هو كالم ابن خروف في شرح الجمل 1/158( الكتاب: 9)

 . 1/262مالك في شرح التسهيل 

 ضرب زيد الظهر والبطن منه كما يقول أكثر البصريين"". لقوله في"": )د(في ( 10)

، وشرح 563، والبيت في شرح الجمل البن خروف 263، والتسع 189، وشرح القصائد السبع 30( من معلقته ديوانه 11)

 . 4/303. والخزانة 1/215، والدر 1/113، والبحر 3/443، وشرح الكافية للرضي 1/263التسهيل 
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: أن  "الن" هنا لمجر د التعريف، مثلها في "الرجل"، ال للتعريف والتعويض مثلها في: (1)والجواب
ة" لمجر د التأنيث  [.79/41]النازعات:  ﴾ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ ﴿ كما أن  الهاء في "و ْجه 

ة" (2)مثلها في "مسلمة" د   .(3)ال للتأنيث والتعويض مثلها في "ع 

 منه في الضرورة، كقوله:                 ]من الرجز[وأيضا  فقد يجتمع العوض والمعو ض 

 (4)[         أ ُقنوُل ي نا الل ُهم  ي نننننا الل ُهم اام  ل  أ   ثٌ د  ا ح  ا م  ذ  ي إ  ن   إ  ] 
 وقوله:                                                                      ]من الطويل[

ث ا ف ي ف ي  م   ا ن ف  ام [ُهم  د  ر ج  او ي أ ش  ل ى الن ناب ح  الع  ْيه م ا         ]ع   (5)ْن ف م و 

و"الرحيب": الواسع، و"الق طاب": مجت مع الجيب، ومنه "قطب بين عينيه" إذا جمع و"جاؤوني 
، و"البضة": البيضاء (6)قاطبة" أي: جميعا ، يقول: إن عنق ها واسٌع بدليل اتساع  مجتمع جيبها

ة، و د" بفتح الراء: الجسد.الرْخص   "المتجر 
                                                           

 . 1/263( أصل هذا الجواب البن مالك في شرح التسهيل 1)

هاء في "وجهة" للتأنيث هو قول المبرد، وتبعه ابن الس راج فأبو علي فالجوهري، وذهب المازني إلى ( ما ذكره من أن ال2)

أنه مصدر ُصّحح تنيها  على األصل، وجرى على هذا القول ابن يعيش، وذكر أبو حيان أن هذا األخير هو مذهب سيبويه، 

، 246، والتكملة 3/276، واألصول 2/130، 1/89، والمقتضب 337-4/336الكتاب  ينظر: .والذي في الكتاب يحتمله

 . 240، واالرتشاف 342، وشرح الملوكي 1/200، والمنصف 2255والصحاح وجه/

وشرح الملوكي  3/276، واألصول 89-1/88، والمقتضب 337-4/336الكتاب  :في "عدة" وما كان نحوهاينظر ( 3)

 . 431-430، والممتع 10/61، وشرح المفصل البن يعيش 339-340

، وأنكر ذلك البغدادي، قال في 4/216، ونسبه له العيني أيضا 146( نسب إلى أبي خراش الهذلي في نوادر أبي زيد 4)

، 1/693الخزانة: "وهذا البيت أيضا  من األبيات المتداولة في كتب العربية، وال يعرف قائله وال بقيته" ومثله في الحاشية 

، 175، واللمع 419، وسر الصناعة 128، وضرورة الشعر للسيرافي 1/51، والزاهر 4/242وهو في: المقتضب 

، وأمالي ابن 1/137، والمخصص 345، 341، واإلنصاف 241، وما يجوز للشاعر في الضرورة: 2/238والمحتسب 

، وشرح التسهيل 57، وضرائر الشعر 1/255، والبن الحاجب 2/16، وشرح المفصل لالبن يعيش 2/340الشجري 

، وأوضح 2/511، والمساعد 2400، واالرتشاف 300وشرح العمدة  1307، وشرح الكافية الشافية 4/401، 1/264

 ... 39، 4/31المسالك 

"، والشاهد في الكتاب م، وفيه: "هما نقال.... لجا771ائبا  إلى هللا من مهاجاته الناس. ديوانه ( آخر قصيدة للفرزدق، قالها ت5)

، 30، والبغداديات 183، والعسكريات 3/88، والحجة 3/158، والمقتضب 897، والنكت 578، والسيرافي 3/365

، 240، وما يجوز للشاعر في الضرورة 2/238، والمحتسب 485، 417، وسر الصناعة 3/147، 1/170والخصائص 

وشرح الكافية للرضي  1/48، وشرح التسهيل 2/128، والمقرب 1/136، والمخصص 345، واالنصاف 287واالقتضاب 

. وما 1/693، والبغدادي 115، وشرح شواهد شرح الشافية 4/460، والخزانة 3/215، 2/66، وشرح الشافية له 3/356

ذكره ابن هشام من أن البيت جاء على الجمع بين العوض والمعّوض عنه للضرورة هو قول ابن السّراج والزجاج كما في 

القزاز واألعلم والرضي وجماعة. أما سيبويه فمذهبه أن ، وجرى على هذا القول 417، وسر الصناعة 3/147الخصائص 

الواو ردّت عند التثنية وجعلت مكان الم الكلمة التي هي هاء، وذهب أبو علي في البغداديات والعسكريات إلى أن )فم( مما 

هو اسم مقصور ، على أن "فمويهما" مثنى "فما" و485يتعاقب على المه الواو والهاء وخّرجه ابن جني في سّر الصناعة 

 كـ )عصا(.   

شرح ينظر : "هذا كالم أبي جعفر النحوي ومن تبعه، وهو وصف ذّم ال مدح"، وهو كما قال. 1/694( قال البغدادي 6)

 . 1/694القصائد التسع 



 الكتاب محققا        فصل المقدمة الغزلية باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

213 
 

تنبيه: نيابة "الن" عن الضمير في نحو "حسن الوجه" من حيث هو ضميٌر ال من حيث هو 
 مضاف إليه. 

ز نيابت ها عن المضاف  وربما ُتوه  م من كالمهم الثاني، وقد استحسن ذلك الزمخشري حتى جو 
: 2/31]البقرة:  ﴾ڦ  ڦ  ڄ﴿إليه المظهر، فقال في قوله تعالى:  [ إن  األصل 

 ، وال أعلُم أحدا  قال بهذا قبله.(1)أسماء المسمي ات

 والمشهور في اآلية الكريمة قوالن:

 ڄ  ڄ ﴿أحُدهما: أن األصل  "مسمي ات األسماء"، ثم ُحذ ف  المضاُف، وعاد الضمير من 

ک    ک           ک   ﴿، كما عاد على المضاف المحذوف في قوله تعالى:(2)[ عليه2/31]البقرة ﴾

 .(3)[ األصل: أو كذي ظلمات يغشاه24/40]النور ﴾ ک  گ  گ

 الثاني: أن  "األسماء" أريد بها "المسمي ات"، فال حذف البتة.

" بعد "لو" بالمفرد، وقد مضى ذلك مشروحا    .المسألة الرابعة: أنه أخبر عن اسم "أن 

 قال:

ْيط  م نْ  -7 ا ُخل ٌة ق ْد س  يلُ  ل ك ن ه  ت ْبد  ٌف و  ْلٌع وا  ْخال  و  ا        ف ْجٌع و  ه  م   (*)د 

قوله: "لكن ها ُخل ٌة..." البيت: موقع "لكن" مم ا بعدها كموقعها في قولك: "لو كان عالما  
ها توكيٌد لمفهوم ما قبل ها مع زيادٍة  ألكرمته، لكن ه ليس بعالم وال صالح"، في أن  ما بعد 

 .(4)عليه

إلى آخره: جملة في موضع الرفع، صفة لن "خلٌة"، ولوال هي لم تحصل  وقوله: "قد سيط"
]النمل: ﴾  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ﴿الفائدُة، ونظيُرها الجمْلُة التي بعد "قوم" من قوله تعالى: 

                                                           

 . 78-77، والمغني 146-1/145البحر ينظر ، و1/272( الكشاف 1)

 ، وذكر هذا الوجه الزمخشري ولم يرتضه. 263-1/262، والدر 146-1/145( البحر 2)

 . 8/413، والدر 6/461، 1/146، والبحر 972، والتبيان 330-5/329( الحجة 3)

 .1/701، والبغدادي 203، والسيوطي: 109، وعبد اللطيف 95، واألنباري 15، والتبريزي 8( الديوان *)
 . 1/328، وأوضح المسالك 1237االرتشاف  ينظر:( 4)
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[، وُعل م  بذلك أن الفائدة كما تحصل 26/166]الشعراء:  ﴾ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ   ﴿[ 27/55
 .(1)من الخبر، كذلك تحصل من صفته

أن ه  -رحمه هللا–وهذا يشكل على أبي علي  في مسألة، وذلك أن ه حكى عن أبي الحسن     
، (4)؛ ألن ه ليس في الخبر إال ما في المبتدأ(3): "أحقُّ الناس بمال  أبيه ابنُه"(2)امتنع من إجازة

نحو  ذلك، كانت  ثم قال: فإن قلت: "أحق  الناس  بمال  أبيه ابُنه البارُّ به أو النافُع له" أو
ه،  ه غير مفيد، وال ينفعه مجيُء الصفة من بعد  المسألُة على فسادها أيضا ، ألن الخبر نفس 
ألن وضع الخبر على تناول الفائدة منه ال من غيره، حكى ذلك عنه عبد المنعم 

 .(6)في كتاب "التحفة" (5)اإلسكندري 

ڎ  ڎ  ﴿، كما في قوله تعالى: ونظيُر تصحيح الصفة للخبرية تصحيُحها لالبتدائية    

[، وتصحيُحها لدخول الفاء في الخبر كما في قوله تعالى: 2/221]البقرة (7)﴾  ڈ    ڈ  ژ
 [62/8]الجمعة  (8)﴾ ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ى﴿

ْياله" تنزيال  للصفة والموصوف منزلة  الشيء      ومن هنا أجاز  يوُنس في الندبة: "وازيُد الط و 
ي ت ْين اه" ام  ت ي  الش   .(9)الواحد، ويشهُد له قوُل بعض العرب: "واُجْمُجم 

                                                           

في تحّصل الفائدة من صفة ينظر . و224-1/223أمالي ابن الشجري  ينظر: ،( ومثل هذا التركيب يسّمى الخبر فيه موطئ ا1)

 . 704-1/703، والبغدادي 781، والمغني 2/99الخبر: الكشاف 

 .(ب)" من أحقُّ الناس بمال  أبيه ابنهُ"؛ ألن ه ليس في الخبر إال ما في المبتدأ، ثم قال: فإن قلت: : "ت العبارة( سقط2)

 في )ج(: "ألنه أطلق البنوة فلم تحصل الفائدة، ألنه ليس في الخبر...". ( 3)

 . 3/336الخصائص  ينظر:، و253( البغداديات 4)

هـ( نزل مصر واستوطنها، والزم ابن بري 633حمد القرشي التيمي )ت ( أبو محمد عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن م5)

 . 2/115ترجمته في البغية ينظر وأخذ عنه. 

ب وطرفة المغرب". اسم الكتاب بتمامه:( 6)  "تحفة الُمْعر 

، وذكر ابن 2/415( في اآلية الكريمة مسّوغان لالبتداء بالنكرة: الوصف كما ذكر ابن هشام، والم االبتداء، كما في الدر 7)

 أن في المبتدأ داللة على العموم أيضا.  1/150الحاجب في شرح المفصل 

وسر  3/324، والخصائص 5/171، ومعاني القرآن إعرابه للزجاج 156-3/155، 2/105( كذا في معاني القرآن للفراء 8)

، وفي مسألة دخول الفاء في خبر "إّن" إذا كان اسمها موصوال أو موصوفا  بموصول 8/267، والبحر 171الصناعة 

 . 1145-1144، واالرتشاف 82-81، 16-3/15أمالي ابن الحاجب  ينظر:تفصيل 

والبصريات  358-1/357، واألصول 4/752، والمقتضب 566-565، والنكت 2/226في مذهب يونس: الكتاب ينظر ( 9)

، وأمالي ابن 1/251، والبن الحاجب 2/14، وشرح المفصل البن يعيش 365-364، واإلنصاف 215، والمنثورة 513

، وشرح التسهيل 1/184، والمقرب 130-2/129، والبن عصفور 782، وشرح الجمل البن خروف 286-1/285الحاجب 

 .538-2/537، والمساعد 2216، واالرتشاف 1345، وشرح الكافية الشافية 3/416
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ل  الفائدة  المقصودة من الكالم في قوله تعالى:      ذا جاز للحال أن تحص  پ  پ  پ  ﴿وا 

[، إذ 70/36]المعارج ﴾  ی  ی    ی          جئ  حئ   مئ﴿[ 74/49]المدثر ﴾ ڀ  پ  ڀ 
 السؤال إنما هو في المعنى عن الحال، فجواز ذلك في الصفة أجدُر.

وعلى مسألة  الحال يتخر ج قوُل الحسن البصري: "كأ ن ك  بالدنيا لم تكْن، وباآلخرة لم     
ْل" ر  الظرف  (1)ت ز  خبرا ، والجملة المنفي ة  حاال ، ويؤي  دُه أنها ُرويْت مقرونة  بالواو،  ، وذلك بأ ْن تقد  

 ، وعلى ذلك قوُلهم: "كأن ك بالشمس وقد ط ل ع ْت"، وقول الحريري:(2)فانتفى أن تكون خبرا  

نننننننننننننننننن  طُّ               إ ل ى الق  ننننننننننننننننننننننننك  ت نننننننننننننننننننْنح  ننننننننننننننننأ ن  ي ب  ت ننننننننننننننننننننننننننننْنغ طُّ ك   ننْبر  و 
ق نننننننننننننننْد أ ْسننننننننننننننننننل م ك  الننننننننننننننننر ْهُط       نننننننننننم               و  نننننننننننْن س   (3)إ ل ى أ ْضنننننننننننننننني ق  م 

 أي: كأني بك منحط ا.

زي  ، ففيه حذُف الفعل وزيادُة (5)إن األصل "كأني أبصرك" ثم ُحذ ف الفعلُ  (4)أم ا قول المطر 
 حرف.

ل ط ه ب وطا " إذا خ  غيره وضرب ُهما حتى اختلطا، وقوله: "سيط": من "ساط الماء  وغي ره يسوُطه س 
ْوط" ألن ه يسوط اللحم  بالدم "قد  (7)ويجوز أن يقرأ .(6)ومنه قيل لآللة التي ُيْضر ب بها: "س 

 (8)شيط" بالشين المعجمة، ألنه يقال: "شاطه" بمعنى "ساطه"، وقد روي بيت المتلمس
 ]من الطويل[                               بالوجهين، وهو:                              

مٌ  نننت ننى ال  ي م س  د  اُؤن ننننننننننننننا       ت ز اي ْلن  ح  م  اُط د  نننار ُث إ ن نننننننننننننننننننننا ل ْو ُتش  ننننننننننننننننننننننننا أ ح  م   (9)د 
                                                           

 . 164، والدرر المنتثرة 498المقاصد الحسنة ينظر ( ونسب هذا القول أيضا  لعمر بن عبد العزيز. 1)

، وذكره أبو حيان في االرتشاف بغير نسبة، وفي توجيه قول الحسن أقوال 254( هذا توجيه ابن عمرون كما في المغني 2)

 .  573، والجنى 1239، واالرتشاف 332-4/331افية للرضي شرح الك ينظر:أخرى، 

 .  80 الحريري مقاماتمقامة الحادية عشرة )الساوية(، ( ال3)

هـ( من أهل خوارزم، )قرأ على الزمخشري. من 610( أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرز )ت 4)

، ومعجم 3/339ترجمته في: إنباه الرواة ينظر فقه اللغة. توفي بخوارزم.  مصنفاته: شرح المقامات الحريرية، والمغرب في

 . 2/311، والبغية 5/369، ووفيات األعيان 5/546األدباء 

 . 255( نقله ابن هشام في المغني 5)

 . 326، واللسان سوط/109، وعبد اللطيف 6/199( المخصص 6)

 ".   أن تقول: ")ب(( في 7)

 ".   الحماسي المتلمسبيت : ")ب(( في 8)

، 15وهو في التبريزي  16( من قصيدة له خاطب بها الحارث بن التوأم اليشكري وقد بلغه أنه طعن في نسبه. الديوان 9)

 . 1/716والبغدادي 
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ين ال يختلط،  ولهذا قال: وقوله: "تزايلن" جاٍر على ما تزعمه العرب من أن دم المتباغض 

 ]من الوافر[                                                                                

ي ان  ب الخ   م  نننننننننننننر ى النننننند  ر  ُذب ْحن نننننننننا       ج  ج  ل ننننننننننى ح  ل ننننْو أ ن نننننننننننننننا ع   (1)ب ر  الي ننننق ين  ف 

ْصمين"، ألن  كال  ولما  ين من تباعد قلوبهما وتزايل دمائهما سم وهما "خ  لحظوه بين المتباغض 
 .(2)منهما في "ُخصم"، و"الُخصم" بالضم: الجانب والناحية

" فقلت: من "الُعْدو ة" ألن  كال   ُدو  وقال الزمخشري: "أتاني آت في النوم فقال: مم  اشتق  اسُم "الع 
ي ْين في   .(3)ُعدوة"من المتعاد 

 .(4)واشتق ه غيره من "عدا، يعدو" ألن كال  منهما يعدو على اآلخر

دية" بقلب الواو ياء للكسرة، ولم يتعد   لها مثل ث، ويقال أيضا : "ع  و"العدوة" شط  الوادي، وأو 
 .(6)، وقد قرئ باألوجه األربعة(5)بالدال  لسكونها، ونظيره "صبية"

                                                           

تنى ، لعلي بن بدّال من بني ُسليم، نقال  عن المج7/488، والخزانة 1/717( آخر أبيات ثالثة نسبها البغدادي في الحاشية 1)

البن دريد وذكر ثمة أن صاحب الحماسة البصرية أدرجها في قصيدة للمثقب العبدي، وتبعه على هذا الوهم ابن هشام في 

ووقعت نسبته للمثقب أيضا في أمالي ابن  77-76، وتخليص الشواهد 1/40الحماسة البصرية ينظر شرح شواهده وغيره. 

، 1/231ونسب لغيرهم. وهو في المقتضب  ،لمرداس بن عمرو 85، ونسبه أبو تمام في الوحشيات 3/127الشجري 

، 208وشرح القصائد التسع  195، 1/131، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/324، واألصول 3/153، 2/238

، وأمالي ابن 2340والصحاح دمى/ 395، وتصحيح الفصيح 395، وسر الصناعة 2/148، والمنصف 554والسيرافي 

، وشرح 9/24، 6/5، 4/152، وشرح المفصل البن يعيش 357، واإلنصاف 6/92مخصص ، وال2/228الشجري 

، وشرح الكافية 2/624، والممتع 2/44، والمقرب 2/322، 1/141، وشرح الجمل البن عصفور 414، 282الملوكي 

ر"112، وشرح شواهده 2/64، وشرح الشافية له 3/356للرضي  ج  وكذا وقعت في  . والمشهور في روايته "فلو أنا على ح 

الشق في األرض" ولم يشر إلى الرواية  :أصول الشرح. وقال البغدادي: "الُحْجر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة

 المشهورة. 

 . 182-181( اللسان خصم/ 2)

 . إليه( لم أقف على كالمه فيما رجعت 3)

 . 4/252مقاييس اللغة ينظر ( 4)

، والمحتسب 736، وسر الصناعة 2/2في إعالل الواو بقلبها ياء إذا سبقت بساكن مكسور ما قبله: المنصف ينظر ( 5)

 . 286، واالرتشاف 10/111، وشرح المفصل 474وشرح الملوكي  1/70

وقد قرئ في السبعة بكسر العين وضمها  [،8/42]األنفال:  ﴾  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ﴿( أي قوله تعالى: 6)

، والدر 495-4/499، والبحر 4/128، والحجة 306فالكسر قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة بضّمها، السبعة 

ينظر البحر. و ، وقرئ في غيرها بفتح العين، وهي قراءة الحسن وزيد بن علي وقتادة وعمرو بن عبيد كما في 5/609-610
ْدية" تنسب فيما رجعت 1/595، وا عراب الشواذ 1/280، والمحتسب 50لمختصر فيها: ا ، وذكرها إليه. أما قراءة "ع 

 وأبو حيان والسمين )في الموضعين السابقين( 2/159، والزمخشري في الكشاف 323األخفش في معاني القرآن 
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حو هما من فعل المفعول الثالثي الُمع ل  العين إخالُ  ويجوز في أول "سيط" و"شيط" ون
شماُم الكسر  والضم  وهو لغٌة كثير من قيس وأكثر  ر هم، وا  الكسرة، وهو لغة قريش ومن جاو 
خالُ  الضم وهو لغة بعض تميم وجميع  ف ْقع س وُدبير وهما من فصحاء بني  بني أسد، وا 

 .(1)أسد

 سين والشين أيضا  بيُت ابن دريد:           ]من الكامل[ونظير بيت المتلم س في روايته بال

ْعب  الُمْنت ه ى اف ا ُرْمُت ص  ل ى ب ْرٍض ف إ ْن      ُرْمُت اْرت ش  م  ُق الع ْيش  ع   (2)ُأر 

لة عن  أ  هللا في أجلك" أي: أخ ر، واأللف على هذا مبد  فمن رواه بالمهملة فهو من قول هم: "ن س 
من العيش ما يسد  رمقي، أي: بقي ة نفسي، فإن قصدت م   الشيء  الهمز، والمعنى أُعطى

ضافُتها إلى الموصوف كقولهم: "أخالق  د الصعب، وفيه تقديُم الصفة وا  رمت المستبع 
 .(3)ثياب"

 .(4)ومن رواه بالمعجمة فمعناه استقصاء الشرب بالمشافر

 ]من البسيط[               :                                     (5)وبيت عمرو بن أذينة

ْوف  ي ْأت ين ي ْزق ي س  ْن ُخُلق ي      أ ن  الذ ي ُهو  ر  ْشر اُف م  ا اإل  م  ل ْمت  و   ل ق ْد ع 

                                                           

شمام لقيس وعامة أسد في شرح اللمع البن ولغة اإل ،61-1/60( نسبت لغة إخالص الكسر لقريش ومجاوريهم في البحر 1)

، وزادوا بني عقيل في أصحابها، ونسبها ابن جني في المحتسب 129، والبحر )الموضع السابق(، واإلتحاف 728برهان 

لبني ضبّة، وإخالص الضم نسبها ابن برهان )الموضع السابق( لبني فقعس ودبير وفي البحر أنها لهذيل وبني  1/345-346

أنها لفقعس ودبير وهي موجودة في لغة هذيل، ونسبها ابن جني لبني ضبّة أيضا ، وهذه اللغات  1/402في المساعد دبير، و

، ودقائق التصريف 280-3/279، واألصول 41، ومعاني القرآن لألخفش 423، 343-4/342بغير نسبة في: الكتاب 

شرح الشافية ينظر ، و452-2/451الممتع ، و10/74، وشرح المفصل 251-1/248، والمنصف 252، والتكملة 260

 .462للجابريدي )التحقيق( 

 . 17( شرح المقصورة للتبريزي 2)

، وهو 925، وشرح الكافية الشافية 3/231الموصوف ابن مالك في شرح التسهيل  ى( أجاز تقديم الصفة وإضافتها إل3)

ل عند أكثر البصريين.  ،مذهب كوفي ، وشرحه 92-91وما بعدها، والمفصل  436اإلنصاف  ينظر:وما سمع من ذلك متأو 

، 1/221، وشرح الجمل البن عصفور 3/441، وأمالي ابن الحاجب 387-1/386، والبن الحاجب 11-3/10البن يعيش 

 . 3/110، وأوضح المسالك 1807، واالرتشاف 244-2/243وشرح الكافية للرضي 

ي في درة الغواص، وكذا جميع ما ذكره هنا مما يروى بالوجهين من : "هذا جميعه كالم الحرير1/723( قال البغدادي 4)

 - بالشين المعجمة - الدرة، ولم يتكلم على هذا المعنى أحد من شّراحها.... والذي قاله اللخمي في شرحه: ومن روى المنتشى

 . 324-321الدرة ينظر فهو مأخوذ من )النشي(، وهو الرائحة الطيبة" وهو كما قال. 

ولين، والثاني عرة". ينظر : "واسمه كذا وجد في نسخ الشرح، وهو أحد ق1/724البغدادي في تحقيق اسم الشاعر  ( قال5)

 . 579، والشعر والشعراء 54المؤتلف والمختلف لآلمدي 
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 وهو بالمعجمة أظهر، ومعناه: التطل ع إلى الشيء.

 وبعده:                                                                      ]من البسيط[

ين ي ن   نننننْدُت أ ت ان ي ال  ُيع  ل نننْو ق ع  ين ي ت ط لُُّبُه      و  ن    (1)أ ْسع ى ل ُه ف ُيع 

ولهذا الشعر حكاية حسنة، وهي أن  قائل ه وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من     
قد جئت من  الشعراء، فقال له: "ألست القائل...؟ وأنشده البيتين. قال: "نعم"، قال: "فما باُلك  

الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟" فقال: "لقد وعظت  يا أمير  المؤمنين وأذكرت ني ما أنسانيه 
الدهر"، ثم خرج من فوره فركب راحلته وتيم م الحجاز ومكث هشاٌم يومه مشتغال عنه، فلما 

شاعر وال  جاء الليل ودخل إلى فراشه ذكره، فقال: "رجل من قريش قال حكمة فردْدُته، ثم هو
آمن لسان ه"، فلم ا أصبح جه ز مولى  له إلى الحجاز وأعطاه مئتي دينار، فلم يدرْكُه حتى دخل 
بيته، فلم ا دفعها إليه قال له: "أبلع أمير المؤمنين السالم، وقل له: كيف رأيت البيتين؟ سعيُت 

 .(2)فأكديت، ورجعت إلى بيتي فأتاني رزقي"

 ]من الوافر[                                                ومن ذلك قول اآلخر:        
ان ي م  ُدُه ر  اع  اي ة  ُكل  ي نننننننْوٍم        ف ل م ا اْست د  س  ل  ُمُه الر  م   أُع 
ان ي ل ْمُتُه ن ْظم  الق و اف ي        ف ل م ا ق ال  ق اف ي ة  ه ج  ْم ع  ك  و 
(3) 

" بالمهمة، من "السداد" وهو الصواب،  ومن أعجمها ذهب بها إلى معنى الرواية الجي دة "استد 
ْته"، فمن أهملها معناه دعاء له بالبقاء  االشتداد والقوة. ومن ذلك قولهم: "سم  ت  العاطس  وشم  

ْمت ه، ومن أعجمها فمعناه دعاء له بأن ُيْسل ب  (4)عنه شامتوه، أي ال يصيبه شيء على س 
 فيشمت به عدو ه.

                                                           

، 579والشعر والشعراء  3/185، وعيون األخبار 433، والبيتان في مجالس ثعلب 124( من قصيدة له، ديوانه 1)

 وغيرها.   2/80البصرية  والحماسة

، ودرة الغواص 579، والشعر والشعراء 325-18/324، واألغاني 434-433هذا الخبر في: مجالس ثعلب ينظر ( 2)

 . 396-2/395، ووفيات األعيان 322-323

لبيان ، والجاحظ في ا123-/1/12اختلف في نسبتها، فورد االول منهما في مقطوعة عزاها الخالديان في حماستهما ( 3)

ونسبه ابن دريد في  72لمعن بن أوس المزني، وهو في دوانه  37-1/36، وصاحب الحماسة البصرية 232-1/231والتبين 

منسوبا  لمعن أو لمالك، ونقل ثمة عن ابن بري أنه شاهده  208لمالك بن فهم األزدي، وهو في اللسان سدد/ 497االشتقاق 

 .827-1/727البغدادي ينظر في شعر لعقيل بن علفة. و

 .321، واألول في درة الغواص: 46، وتخليص الشواهد: 1/46، ومحاضرات األبداء 2/200والبيتان في: مجمع األمثال 

 ".   شيء منهم: ")ب(( في 4)
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ر بغير ما ذكرنا   ، وليس بمناسب.(1)وقد ُفس  

وكذلك قولهم: "الشطرنج" يروى بالمهمة ألنه ُيْجع ل أسطرا ، وبالمعجمة ألن الالعب ْين يقتسمان 
 ]من الكامل[، و"الشطر": النصف، قال عنترُة بن شداد العبسي:           (2)القطع شطرين

ْن خ   ائ ر ي ب الُمْنُصل  إ ن  ي اْمُرٌؤ م  ْطر ي و أ ْحم ي س  ب ا     ش  ْبٍس م ْنص   (3)ْير  ع 

وذلك أن  أباه عربي، وأم ه أ م ٌة، فشطره من جهة أبيه يفاخر به الناس، وشطره من جهة أم ه 
 يحامي عنه بالُمنُصل وهو السيف.  

وفي البيت استعمال "سائر" بمعنى "الباقي" ال بمعنى الجميع، وال نعلم أحدا  من أئم ة اللغة 
 .(5). وهو و هم(4)ذكر أنها بمعنى الجميع إال صاحب  الصحاح 

﴾ ]األحقاف:    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇوقوله: "من دمها" أي: في دمها، كقوله تعالى: ﴿
 [.62/9معة: ]الج(6)﴾       ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ[ ﴿46/4

 واختلف في وزن "دم"، فقال سيبويه وأصحابه: " ف ْعل" باإلسكان، واحتجوا بأمرين: 

ْلو" على ذلك، ولو كان مثل  أحدهما: " كما ُجم ع نحو "ظ ْبي" و"د  جمعه على "دماء" و"ُدم يٍ 
ا" لم ُيْجم ع عليهما. ا" و "ق ف   "ع ص 

 .(7)بدليل أن الحركة  زائدٌة فال ُتد عى إال   والثاني:

 وقال المبرد: "ف ع ل" بالتحريك بدليلين: 
                                                           

 .52وشمت/ ،46، واللسان سمت 315، ودرة الغواص 255وشمت  204، والصحاح سمت/2/161 ينظر الزاهر (1)

عن ابن بري أنه خطأ واضح ألن األسماء األعجمية ال تشتق  1/730، ونقل البغدادي 315الدرة كذا قال الحريري في  (2)

 .من العربية

 .126من قصيدة طويلة له، ديوانه  (3)

 .692الصحاح سير/  (4)

أن عددا  من أئمة  1/736، وذكر البغدادي 303، والصفدي في تصحيح التصحيف 116كذا قال الحريري في الدرة ( 5)

 .390اللسان سير/ينظر غة صّححوه، منهم أبو علي وابن بري وهو عندهم من "سير" ال من )سأر( والل

واالرتشاف 1223، والتبيان 3/137، وشرح التسهيل 556في مجيء "من" بمعنى "في" تأويل مشكل القرآن  ينظر( 6)

 .424، والمغني 314، والجنى 1721

، 415-413، وشرح الملوكي2/148 ، والمنصف413، والحليبات 269، والعضيدات 799، والنكت 3/597ب اتالك( 7)

 .2/624، والممتع 85-5/84وشرح المفصل البن يعيش 
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م ي، ي ْدم ى" كن "ف ر ح، ي ْفر ح"  أحدهما: م ٌي" كن "ف ر ح".(1)أن فعله "د   ، فأصل الدم "د 

م الذي هو جوهٌر ال في الذي هو  قال أبو بكر: "وليس قوله بشيء ألن كالمنا في الد 
د ث"  .(2)ح 

 أن هم لما راجعوا إليه المه قلبوها ألفا ، كقوله:                           ]من الرمل[ والثاني:

ا  م  د  ظ اٍم و  ل ْت ُثم  أ ت ْت ت ْطُلُبُه      ف إ ذ ا ه ْي ب ع  ف   (3)غ 

ولو كانت العين ساكنة لصح ت الالم كما في " ظ ْبي" و "غ ْزو". وقال أبو الفتح: والجواب 
م ا الجوهر، ولكنه رد  عن هذا بأن ا لمراد إم ا المصدر على الحذف مضاف، أي: ذي دما، وا 

 .(4)الالم، وبق ى العين  المحركة كما كانت قبل الرد

  ]من الكامل[قلت: ويؤيُّد الثاني قوله:                                                     

ُهمْ  ُموا ال  ي ْمن ُحون ك  ن ْفع  ا      ق ْد أ ْقس  ت ى ت ُمد  إ ل ْيه ُم ك ف  الي د   (5)ح 

، بل ذكر الجوهري أنه متفق (6)و"اليد" "ف عل" باإلسكان عند المبر د وغيره من البصريين
 .(8). وليس كذلك، بل قال الكوفيون إنها "ف ع ل" بالتحريك، واختاره ابن طاهر(7)عليه

                                                           

في ينظر و .2/6، والنحاس في اعراب القرآن 3/323، وتبعه ابن السراج في االصول 3/153، 1/231المقتضب ( 1)

 .227-2/226ابن الشجري ، وأمالي 1/165المسألة أيضا: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 

األصول )الموضع السابق(، وابن السّراج تابع للمبرد في أن وزن دم فعل، وإنّما ردّ دليله هذا فقط، وقد نبّه على ذلك  (2)

 .1/741البغدادي 

، 1/328غفال واإل 1/135، والبيت في: المقتضب )الموضعين السابقين(، والحجة من مقطعة لم تنسب فيما وقفت عليه( 3)

، وشرح 5/84، وشرح المفصل البن يعيش 2/227وأمالي ابن الشجري  6/93 ،8/38، والمخصص 2/148والمنصف 

، 20 ، وأطم311، واللسان 77، وتخليص الشواهد 1/256والدر  1/281، والبحر 1/46 ، وشرح التسهيل415الملوكي 

 . 7/491والخزانة  1/746والبغدادي 

 .2/814المنصف ( 4)

 .1/746 ، والبغدادي421، واللسان يدى 3/139، والمخصص 2/485، وهو في جمهرة اللغة ينسب فيما رجعت إليهلم ( 5)

، وأمالي ابن الشجرة 1/148صف ، والمن2/185، واإلغفال 3/324ول واألص 153-3/152، 1/232المقتضب ( 6)

، واللسان 2/644، والممتع 5/38، وشرح المفصل البن يعيش410، وشرح الملوكي 2/2، والمخصص 2/230-231

 .421يدى/

وّممن نّص على  2539/ ر الصحاح يدىالقول بأنها ف ْعل، واحتّج له، ينظ لم ينّص الجوهري على االتفاق، بل أطلق،( 7)

 اإلجماع في ذلك، ابن جني في المنصف، وابن يعيش في شرحي الملوكي والمفصل )المواضع السابقة(.

 اب مذهب الكوفيين كما ههنا، وقال:طاهر، إال أن ابن خروف )وهو تلميذ( نقل في شرحه على الكتلم أقف على كال ابن ( 8)

( وابن طاهر هو أبو بكر محمد بن أحمد بن 218تنقيح األلباب في شرح غوامض الكتاب )الدراسة/ ينظر:"وقولهم ظاهر". 

وترجم  1/28 والبغية 4/194ي انباه الرواة ف تنظر ترجمتههـ( له حواش على الكتاب سيبويه. 570طاهر االشبيلي )ت

 لمحمد بن أحمد طاهر بن منصور البغدادي وأظنه سهوا. 1/747البغدادي 
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  ]من الرجز[فإن قلت: فكيف قال اآلخر:                                                  

اُه ُغْدو ا  ْلو ا[      إ ن  م ع  الي ْوم  أ خ   (1)]ال  ت ْقُلو اه ا و اْدُلو اه ا د 

، (2)قلت: يجب أن يدعى أنه نطق بالكلمة على أصلها ولم يقدر أنه رد  الالم بعد حذفها 
نما وجب هذا التقدير للجمع بين األدلة.   وا 

عه"، إذا أصابه بمكروه، و"الفجيعة": ما أوجع من المصائب  .(3)قوله: "ف ْجع": هو مصدر "ف ج 

ن ما قالوا: "وْلع وال ع" على المجاز االسنادي  قوله: "ووْلع": هو مصدر "ول ع" بالفتح إذا كذب، وا 
ٌب عاجب". وجم(4) ذ بة"، و"الول عان" بالتحريك ، كما قالوا: "ع ج  ل عة" كن "كاذب وك  ع "الوالع": "و 

 ]من الطويل[                                             ، قال:(5)بمعنى "الوْلع" باإلسكان

ان   ل ع  ف  و الو  ْخال  ذ اب ة  الُمن ى[      و ُهن  م ن  اإل  ْين ْين  ك  ب ة  الع  ال   (6)]ل خ 

ر  أ ن هن  خلْقن من هذين الوصفين على المبالغة في وصفهن (7)إلخالفأي: من أهل ا ، أو قد 
ڤ  ڤ  [، ويؤيده أن بعده: ﴿21/37﴾ ]األنبياء: ٿ  ٿ     ٿ  ٹبهما، ومثله ﴿

ْمي ر، وأنشد:     21/37]األنبياء:  (8)﴾ ڤ ل" الطين بلغة ح   ]من البسيط[[، وقيل: "الع ج 

ل  ]و الن ْبُع ف ي  ْنب ُتُه[     و الن ْخُل ي ْنُبُت ب ْين  الم اء  و الع ج  م اء  م  ْخر ة  الص   (9)الص 

                                                           

والزاهر  5/149، ومعاني القرآن واعرابه للزجاج 3/153، 2/238وهو في: المقتضب  لم ينسب فيما رجعت إليه( 1)

، وما يجوز 233والصحاح دلو / 2/149، 1/64ف ، والمنص516، 145 ، وتصحيح الفصيح577، والسيرافي 1/388

، وشرح المفصل البن 2/230ري ، وأمالي ابن الشج373واالقتضاب  ،9/60، والمخصص 266للشاعر في الضرورة 

 ه، وشرح شواهد297 ،3/215وشرح الشافية  2/623، والممتع 2/239، وشرح التسهيل 349، وشرح الملوكي 5/8يعيش 

 .117اللسان غدا/، و1/748، والبغدادي 70

 (.874-1/747به على ذلك البغدادي )ن 2/149نقله ابن جني في المنصف معنى هذا الكالم قال أبو علي، و (2)

 .245اللسان فجع /( 3)

واإليضاح في علوم  47-46ناد الفعل أو معناه إلى مالبس له، غير ما هو له، بتأّول. التلخيص المجاز اإلسنادي هو إس( 4)

 .59-58، ومختصر السعد 1/141فراح وعروس األ ،98البالغة 

 .411-410واللسان ولع/ 1304الصحاح ولع/ينظر : "وهذا كله كالم الصحاح"، وهو كما قال. 1/749قال البغدادي  (5)

، 2/46، والمحتسب 3/259، 2/203، والخصائص 268. وهو في: إصالح المنطق لم ينسب فيما رجعت إليه( 6)

 .410، واللسان ولع/ 110، وعبد اللطيف 3/86والمخصص ، 1304والصحاح ولع/

 ".  والكذب: ")ب(( في 7)

 .157-8/156، والدر 313-6/312، والبحر 573-2/572 الكشاف، و3/392ني القرآن وإعرابه للزجاج امع (8)

، 1/369اللغة عجل ين وهو في تهذيب ي، إال ما تذكره بعض المصادر من أنه لبعض الحميرلم ينسب فيها رجعت إليه( 9)

 .428، واللسان عجل/1/751، والبغدادي 8/157، والدر 6/313، والبحر 2/573 الكشافو
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 .(1)وليس بث ْبٍت عند علماء اللغة

خالف وتبديل": مصدرا "أخلف" و"بد ل".  قوله: "وا 

 ومعنى البيت: أن  هذه المرأة  قد ُخل ط بدمها اإلفجاُع بالمكروه والكذُب في الخبر، واالخالفُ 
 في الوعد وتبديُل خليٍل بآخر، وصار  ذلك سجي ة  لها، ال طمع في زواله  عنها.

 قال: 

ا الُغولُ  -8 ُن ف ي أ ْثو اب ه  ا ت ل و  م  ا     ك  اٍل ت ُكوُن ب ه  ل ى ح  ا ت ُدوُم ع   ف م 

ا ُجب ل ْت عليه من االخالف والتبديل ال  تدوم على قوله: "فما تدوم": "الفاء" للسببية، أي: فل م 
 حال.

و"تدوم": تام ة ال ناقصة، ألن "ما" المتقدمة عليها نافية ال ظرفية، وألنها بلفظ المضارع، 
 .(2)والناقصة جامدة على لفظ المضي  على الصحيح

و"الحال": ما اإلنسان عليه من خير وشر،  وقوله: "على حال": متعلق بن"تدوم"، أو حال.
. والجمع: "أحوال" (3)ر من تذكيرها، والتذكير لغة الحجازيينوتأنيثها، كما جاء في البيت، أكث

 ، وقد يقال: "حالة"، قال الفرزدق:(4)كن "مال وأموال"، ورب ما قالوا: "أحولة" حكاه اللحياني

 ]من الطويل[                                                                           
ال ٍة ل ْو أ ن   ل ى ح  ات مُ  ع  ن  ب الم اء  ح  ه  ل ض  ل ى ُجود  ات م ا      ع   (5)ف ي الق ْوم  ح 

                                                           

في علم اللغة". تهذيب اللغة )الموضع السابق( وعنه في  إليهقال األزهري: "وليس عندي في هذه حكاية عّمن يرجع ( 1)

 اللسان.

()  :2/7، والبغدادي 211، والسيوطي 111وعبد اللطيف:، 96، واألنباري:16، والتبريزي: 8الديوان. 

وذكر  1158، وابن مالك في شرح الكافية الشافية 1/391نّص على جمود "دام" الناقصة: ابن عصفور في شرح الجمل ( 2)

مضارعا . أبو حيّان أنه مذهب الفراء وأكثر المتأخرين، وأن البصريين ال يعرفونه، وقال ابن هشام إن األقدمين أثبتوا لها 

 . 1/238، وأوضح المسالك 1158االرتشاف ينظر 

 .17/14، والمخصص 1/378المذكر والمؤنث البن األنباري  (3)

 .190نقله صاحب اللسان حول/ (4)

، 251، 145 ، واللمع558، والبصريات 2/20، 1/378، وهو في: المذكر والمؤنث البن األنباري 842ديوانه  (5)

، وشرح 3/69، وشرح المفصل البن يعيش 17/14والمخصص  2/526، والكاسف 199، والحلل 1893والصحاح حتم/

، وشرح شذور 2/433، والمساعد 217، وشرح األلفية البن الناظم 3/332، وشرح التسهيل 2/401الجمل البن عصفور 

 .2/8، والبغدادي 442، 245الذهب 
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 .(1)هذا المشهور في رواية هذا البيت، ورواه المبر د في الكامل: "على ساعة"

 و"حاتم" في البيت مخفوض، بدال  من الهاء من " جوده".

 .(2)ة وتمر"، وهو غريبولم يجعل الجوهري "الحال" والحالة" بمعنى، بل جعلهما من باب "تمر 

 ]من الرجز[وقد يقال في "الحالة": "آلة" بهمزة مكان الحاء، كقول الراجز:               

ال ةْ  د  ز  ب الج  اج  أ ْتُرُك الع  ُب اآلل ة  ب ْعد  اآلل ْة     و   (3)ق ْد أ ْرك 

 ورواه بعضهم: 

ال ْة  ال ة  ب ْعد  الح  ُب الح   .(4)ق ْد أ ْرك 

دالة" له" أي رماه إلى األرض. و"الج  د   بالفتح: األرض، يقال: "طعنه فج 

 وقوله "تكون بها": في موضع خفض، صفة "الحال"، ورابطها الضمير المجرور.

، ويجوز على (6)، فالظرف متعلق بها أو باالستقرار(5)ويحتمل قوله: "تكون" التمام والنقصان
 في وجه النقصان. (7)كماوجه التمام كوُن الظرف حاال  فيتعلق باالستقرار 

، أو بمعنى "على"، مثلها في قوله تعالى: (8)والباء لللصاق، مثلها في قولك: "بزيد داء"
، أو بمعنى "في" مثلها في (9)[ اآلية3/75]آل عمران:  ﴾     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴿

                                                           

 .603، 304الكامل  (1)

 : "وهو غريب ألنه نفّرد به".2/12، وفيه: "الحالة: واحدة حال االنسان وأحواله"، قال البغدادي 1680الصحاح حول/( 2)

ينظر أنهما ألبي قردودة األعرابي، و 37للعجاج وليسا في ديوانه، وفي التاج أول/ 1/8نسبها ابن األنباري في الزاهر  (3)

، والصحاح 2/259، وأمالي القالي 341 ، وشرح القصائد السبع312واالقتضاب  ،55وهما في أدب الكاتب  2/13 البغدادي

 .39، وأول /10، واللسان جدل/1628، وأول /653جدل/

 هي رواية ابن األنباري في الزاهر وشرح القصائد السبع. (4)

 قوله: " ورابطهما الضمير المجرور. ويحتمل قوله: "تكون" التمام والنقصان". )د(سقط من  (5)

 .( : " كما في وجه النقص"في )ج (6)

 ".   كما جاء...: ")ب(( في 7)

 ، وحروف المعاني للزجاجي1/39، والمقتضب 4/217في مجيء الباء لإللصاق )وهو أصل معانيها(: الكاتب ينظر  (8)

 .137، والمغني 36 ، والجني1695، واالرتشاف 143، ورصف المباني 8/22يعيش ، وشرح المفصل البن47

، 42 ، والجنى1699، واالرتشاف 3/152، وشرح التسهيل 86 ، وحروف المعاني46معاني القرآن األخفش  ينظر:( 9)

 . 2/500، والبحر 272التبيان ينظر ، وفي التوجيه اآلية الكريمة أقوال أخر: 142والمغني 
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[، وتحتمل "باء" الحجاب 38/32] :  (1)﴾ گ  ڳ  ڳڳ﴿قوله تعالى: 
 .(2)السببية

في زعمه أن   (3)قوله: "كما": "الكاف" و"ما" حرفان: جار ومصدري، خالفا البن مضاء
ا ألنها بمعنى "مثل" ن لم يدخل عليها (4)"الكاف" اسم أبد  ، ولْلخفش في إجازته كونها اسم ا وا 

 .(7)والبن السر اج في اسمي ة "ما" المصدرية (6)، وله(5)عامل من عوامل األسماء

: ما ذكرنا من كون "الكاف" جارة و"ما" أحدهما العربية على خمسة أوجه:وترد "كما" في 
 .(8)مصدرية وهي وصلتها في موضع جر

، وقد أجيز ذلك في قوله تعالى: (9): أن تكون "الكاف" جار ة ، و"ما" موصوال  اسميا  الثاني
[ فقيل: التقدير: كالذي هو 7/138]األعراف:  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ﴿

 .(10)آلهة لهم
                                                           

، وأمالي ابن الشجري 286، واألزهية 87، وحروف المعاني 2/331في مجيء الباء بمعنى في: المقتضب ينظر  (1)

 .141، والمغني 40، والجنى 1696، واالرتشاف 3/151، وشرح التسهيل 145ورصف المباني  2/471

، وشرح 484، 2/434ري ، وأمالي ابن الشج287، واألزهية 87في مجيء الباء للسببية: حروف المعاني ينظر  (2)

 .139، والمغني 39، والجنى 1695، واالرتشاف 144، ورصف المباني 3/150التسهيل 

 ".  خالفا البن معط: ")ب(( في 3)

، وابن مضاء وهو أحمد بن عبد الرحمان 79، والمرادي في الجنى 1710نقل مذهب ابن مضاء أبو حيان في االرتشاف ( 4)

هـ( من مصنفاته: الرد على النحاة والمشرق في 592بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي القرطبي )ت

 . 1/323، والبغية 3/215ترجمته في إنباه الرواة تنظر النحو، 

، والجنى 1/76، والبحر 1713، واالرتشاف 1/76، وشرح الكافية 1/487مذهبه في شرح الجمل البن عصفور ينظر   (5)

، وابن خروف في شرح 289، وجرى على هذا المذهب: ابن جني في سر الصناعة 239، والمغني 2/277والمساعد  79

عن  1/493، ونقله ابن الّراج في األصول 812ية الشافية ، والكفا171-170وابن مالك في شرحي التسهيل  480الجمل 

، وعزاه أبو حيان في االرتشاف  وابن هشام في المغني )الموضعين 141-4/140المبرد وهو خالف مذهبه في المقتضب 

ه خاصة اسميتها عند ، وانتهى الى أن176-10/174السابقين( الى الفارسي، وقد حقّق البغدادي مذهب أبي علي في الخزانة 

، 424، والنكت 32-1/31الكتاب  ينظر:(. وهذا األخير هو مذهب الجمهور: 256على ذلك محقق كتاب الشعر  بالشعر )نبّه

، وأوضح 307-301، وضرائر الشعر 43-8/42، وشرح المفصل البن يعيش 162-160وضرورة الشعر للسيرافي 

 .  3/53المسالك 

، وأمالي ابن 121-1/120، واالغفال 81ديات ا، والبغد3/200درية: المقتضب مذهب األخفش في اسمية ما المصينظر  (6)

واالرتشاف  2/471، وشرح الجمل البن عصفور 27، والتبيان 8/108، وشرح المفصل البن يعيش 2/558الشجري 

  وفي )ب(: "والبن السراج...".. 402، والمغني 1/73، والمساعد 332، والجنى 993

 مصادر الحاشية السابقة. نظر. وت1/161األصول ( 7)

 .1417، واالرتشاف 481، والجنى 4/328 ، وشرح الكافية للرضي84األزهية  ينظر: (8)

 .235-234، والغني 480، والجنى 2/550، وأمالي ابن الشجري 87األزهية  ينظر:( 9)

: "كذا في نسخ الشرح، وفيه أن 2/19قال البغدادي . كالذي هو إله لهم" في )ج(: "وفي )ب(: "كالذي هو لهم آلهة"،  (10)

من قال إنها اسم موصول لم يقل كذا... وكأن الشارح أراد أن يحكي هذا القول فسها بتقديم )آلهة( على )لهم(، ويدل على هذا 

، والبحر 593-592، والتبيان 2/550أمالي ابن الشجري  . ينظر:أنه سهو تقديره في المغني: أي كالذي هو لهم آلهة"

 . 235، والمغني: 443- 5/442والدر  4/387
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 ]من الطويل[           ، كقوله:(1): أن تكون "الكاف" جارة، و"ما" زائدة غير الزمةوالثالث

ار مُ  ل ْيه  و ج  ا الن اس  م ْجُروٌم ع  م  ن ْعل ُم أ ن ُه     ك  ن ا و  ن ْنُصُر م ْوال   (2)و 

ٌق كما أن ك  الرابع : أن تكون كذلك، إال أن زيادة "ما" الزمة، وذلك في نحو قولهم: "ه ذا ح 
: "زعم الخليل أن "ما" لغو، إال  أن ها ال تحذف كراهة أن -رحمه هللا–ههنا"، قال سيبويه 

 .(3)يجيء لفظها كلفظ "كأن""

 ]من الطويل[      ، كقوله:        (4): أن تكون "ما" كافة للكاف عن عمل الجر الخامس

ار ُبهْ  ْيُف ع ْمٍرو ل ْم ت ُخْنُه م ض  م ا س  ٍد     ك  ْشه  ٌد ل ْم ُيْخز ن ي ي ْوم  م  أ ٌخ م اج 
(5) 

ر ج  عليه اآلية الزمخشري    وغيره. (6)وقد خ 

ز  وصل  "ما" المصدرية  بالجمل  االسمية  اد عى ذلك هنا، وأبطل هذا القسم . (7)ومن جو 

ن": ن، فحذفت التاُء الثانيُة للتخفيف قوله: "تلو   :(9)، وقال هشام الكوفي(8)أصله: تتلو 

                                                           

وأوضح المسالك  ،482، والجنى 1713، واالرتشاف 145، وشرح األلفية البن الناظم 718شرح الكافية الشافية  ينظر:( 1)

3/67. 

وابن ميمون في  2/123، والقالي في األمالي 31آخر قصيدة لعمرو بن براقة الهمداني أوردها أبو حاتم في الوحشيات ( 2)

، 1225 ،817الكافية الشافية وشرح  ،3/171 ، وشرح التسهيل264، وهو في: شرح القصائد السبع 4/199منتهى الطلب 

 ،236، 92، والمغني 2/279، والمساعد 482، 166، والجنى 1713، واالرتشاف 145وشرح األلفية البن الناظم 

ن ويروى بجر )الناس( وعليه الشاهد، وبرفعه 2/20والبغدادي  5/279، 6/102، 4/124، 2/57، وشرح أبياته 412،468

 فتكون ما كافة للكاف عن عمل الجر.

 .1714، واالرتشاف 172-3/171، وشرح التسهيل 780النكت  ينظر:، و3/140الكتاب  (3)

، وشرح الكافية للرضي 145، وشرح األلفية البن الناظم 871، وشرح الكافية الشافية 35حروف المعاني  ينظر: (4)

 .408، 236، والمغني 1714، واالرتشاف 4/327

ّي الدار (5) ّر  ، وهو في شرح الحماسة 243في الحماسة  تماممي رثى بها أخاه، أوردها أبو من مقطعة لنهشل بن ح 

 2/278، والمساعد 145، وشرح األلفية البن الناظم 818، وشرح الكافية الشافية 2/174، وللتبريزي 872للمرزوقي 

 .2/25، والبغدادي 4/127، وشرح أبياته 408، 236والمغني 

 .2/110ف اشالك( 6)

وابن  697مذهب األعلم في النكت ينظر ، و995جّوزه السيرافي واألعلم وابن خروف واختاره مالك كما في االرتشاف ( 7)

 .306وشرح الكافية الشافية  228، 1/227مالك في شرح التسهيل 

غفال ، واإل1/450لقرآن وإعرابه للزجاج ، ومعاني ا4/476الكتاب  ينظر:ين، هو قول سيبويه وجمهور البصري( 8)

 .2/519، وأمالي ابن الشجري 2/111، والمحتسب 2/316-317

وكتاب القياس. وينظر  هـ( من أئمة الكوفيين، من تصانيفه كتاب الحدود،209أبو عبد هللا، هشام بن معاوية الضرير )ت( 9)

 .2/328، والبغية 5/598، ومعجم األدباء 3/364نباه الرواة ترجمته في: إ
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وهو بعيد، ألن  حرف  المضارعة حرُف معنى، وألن  الثقل  إنما حصل  (1)"المحذوف األولى
 ."بالثانية

ه أن  [7/3]األعراف (3)﴾  ڦ  ڦ﴿في مثل  (2)قيل وألن الثانية قد ثبت لها التغييرُ  ويردُّ
 [.2/267]البقرة (4)﴾  ڻ  ڻ﴿األولى ثبت فيها ذلك أيضا ، كما في قراءة الب ز ي: 

ن  الغوُل" ل ُتها في موضع جر بالكاف، والكاف  (5)وقوله: "تلو  صلة لن "ما" و"ما" وص 
في موضع نصب نعتا  لمصدر محذوف دل  عليه ما قبله، ألن الذي ال يدوم  (6)ومجرورها

، فكأنه قال: تتل ون تل ونا  كما تتلون الغول، وهو من تشبيه المعقول (7)حال متلون  على
 .(8)بالمحسوس كتشبيه العلم بالنور

ٍم ني ة ر لفظا  متقد   ، كن "الهاء" من قوله تعالى: (9)و"الهاء" من "أثوابها" عائدٌة على متأخ  
ن" وقوله: "في وُيْستفاُد من  [.20/67]طه:  (10)﴾   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ قوله: "تلو 

 ، كما استفيد من قوله: "بها" تأنيُث الحال. (11)أثوابها" تأنيُث "الغول"

                                                           

، ونقل ثمة عن فراء جواز أن تكون المحذوفة األولى أو 143نقله عن هشام ابن االنباري في شرح القصائد السبع ( 1)

، وشرح الشافية للرضي 10/152، وشرح المفصل البن يعيش 650-648في المسألة أيضا: اإلنصاف ينظر الثانية. و

3/290. 

  في )ج(: "قد ثبت لها التبعي ة".( 2)

عمرو وأبي  يقراءة تشديد الذال، وعليها الشاهد هي قراءة ابن كثير ونافع وأبك ُرون  باإلدغام"، وفي )ج(. في )ب(: "ت ذ  ( 3)

 ، والنشر4/268، والبحر 4/5، والحجة 278بكر بن عاصم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتخفيف، السبعة 

 .222، واالتحاف 267 /2

، 2/600، والدر 318-3/317، والبحر 23، وإدغام القراءة: 83ر ، والتيسي1/336راب القرآن للنحاس اع ينظر:( 4)

، والبّزي هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن أبي بزة 164تحاف ، واإل233-2/232والنشر 

 .1/119ترجمته في غاية النهاية ينظر السبعة،  هـ( من رواة ابن كثير في250)ت

 : "تكون الغول". )د(في ( 5)

 ".في موضع جر بالكاف، والكاف ومجرورها قوله: " )د(سقط من ( 6)

، وفيه: "أكثر المعربين يجعلون ذلك ــ أي أشباه هذا 1/66، والبحر 30، والتبيان 1/190إعراب القرآن للنحاس  ينظر: (7)

التركيب ــ نعتا  لمصدر محذوف، ومذهب سيبويه أنه ليس بنعت ولكنه منصوب على الحال من المصدر المضمر، ألنه يمنع 

 إقامة الصفة مقام الموصوف".

 ".  والسراج: ")ب(( في 8)

 ".  رتبة: ")ب(( في 9)

ف اش، والك1/294، والخصائص 2/270حجة ، وال102، واإليضاح 2/238، 1/87، واألصول 4/102المقتضب  (10)

، وشرح الجمل 1/126، والبن الحاجب 1/76، وشرح المفصل البن يعيش 3/115، 1/89، وأمالي ابن الشجري 1/309

، 338، 1/88، وشرح الكافية للرضي 639، 585الكافية الشافية  ، وشرح1/160وشرح التسهيل  2/28البن عصفور 

 .944واالرتشاف 

 .17/5، والمخصص 84، والبن جني 1/503في تأنيث الغول: المذكر والمؤنث البن األنباري ينظر  (11)
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عالي، وهي  و"الُغول" بالضم: كل شيء اغتال االنسان  فأهل كه، والمراد هنا: الواحدُة من الس 
ي ْت بذلك ألنها(1)إناث الشياطين فيما زعموا تغتالهم، أو ألن ها تتلون في كل وقت، من  (2)، ُسم  

ل ْت علي  البالُد" إذا اختلفت  .(3)قولهم: "ت غ و 

 وللعرب أموٌر تزُعُمها ال حقيقة لها: 

 منها أ ن  الغول  تتراءى لهم في الفلوات، وتتلون لهم، وتضلُّهم عن الطريق.

ه بعُض الجوارح،  ومنها الهديل، زعموا أنه ف ْرخ كان على عهد نوح  ، فصاد 

م ام يبكيه إلى يوم  القيامة  ]من المتقارب[، قال:                            (4)وأ ن  جميع الح 

يال   م ام ة  ت ْدُعو ه د  ْوُت الح  ص  ن يُن الع ُجول      و   (5)ُيذ ك  ُرن ْيك  ح 

 "الع جول" بالفتح: الفاقدة لولدها من اإلبل. 

راسيفه، وهي أطراف ومنها:  ف ر، زعموا أنه حي ٌة في جوف االنسان، ت ع ضُّ عند الجوع ش  الص 
 ]من البسيط[، قال أعشى باهلة يرثي أخاه:             (6)األضالع التي تشرف على البطن

ف رُ  ل ى ُشْرُسوف ه  الص  ا ف ي الق ْدر  ي ْرُقُبُه     و ال  ي ع ضُّ ع   (7)ال  ي ت أ ر ى ل م 

                                                           

 .507، واللسان غول/6/128، والمخصص 1786الصحاح غول/ (1)

 في )ج(:" ألنهم". (2)

 .2/268الزاهر  ينظر: (3)

 .2/31، والبغدادي 691، واللسان هدل/8/134، والمخصص 1848، والصحاح هدل/181أدب الكاتب  ينظر: (4)

، وهو بغير 2/32، والبغدادي 3/299الخزانة ينظر ، و127، للعباس بن مرداس، وهو في ديوانه 4/489نسبه العيني ( 5)

، وما يجوز 186، وااليضاح 3/425، 2/431، والحجة 424لب ، ومجالس ثع528، والنكت 2/158نسبة: في الكتاب 

، وشرح األلفية البن 532، وشرح العمدة 1706، وشرح الكافية الشافية 308، واالنصاف 236للشاعر في الضرورة 

 آلخر.  ، وكلهم أورده مع آخر قبله شاهدا  على الفصل بين التمييز والمميز للضرورة، وموضع الشاهد هو البيت ا291الناظم 

 . 461-460، واللسان صفر 714، والصحاح صفر/324، واألضداد البن األنباري 1/255الزاهر  (6)

أنها رويت للدعجاء أخت  2/23 إليهمن قصيدة له رثى بها أخاه من أمه المنتشر بن وهب، وذكر المرتضي في أم (7)

، 1/37ألعشى همدان والبيت في: أدب الكاتب  736المنتشر ولليلى أخته أيضا ، ونسبه النحاس في شرح القصائد التسع 

، 2/35، والبغدادي 1/187، والخزانة 2267، وأرى/714، والصحاح صفر/324، واألضداد البن األنباري 2/70والزاهر 

 :1431إنه مرّكب من بيتين هما، كما في الكامل  . وقيل460واللسان صفر/

 رُ ق  ت  فْ ي   وم  ـــالق   ام  ــــــم  أ   اهُ ر  ت   ال  و       هُ بُ قُ رْ ي   ر  دْ الق   يف   ام  ـــــل   ىر  أ  ـــت  ي   ال

 رُ ف  الص   ه  وف  سُ رْ ى شُ ل  ع   ضُّ ع   ي  ال  و       بٍ ص  و   ال  و   نٍ يْ أ   نْ م   اق  الس   رُ مُ غْ ي   ال  

 .304االقتضاب  ينظر:، و313، 177، وإصالح المنطق 76ول في نوادر أبي زيد وكذا وقع األ
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ه إلدراك طعام الق ْدر ليأكل ه.  يقال: "ت أ ر ى بالمكان" إذا أقام به. أي ال يحب س نفس 

ومنها: الهامة، زعموا أن ها طائٌر يخرج من رأس المقتول فيصيح: "اسقوني فإني عطشان" إلى 
 ط[]من البسي، قال:                                                        (1)أن ي خذ بثأره

ُة اْسُقون ي ام  ت ى ت ُقول  اله  ت ي     أ ْضر ْبك  ح  ْنق ص  م  ْتم ي و  ْع ش   (2)ي ا ع ْمُرو إ ال  ت د 

ومنها: الن ْوء، وهو أ ْن يسقط  نجٌم من منازل القمر الثمانية والعشرين من الغرب، مع طلوع 
ُر من الفجر، ويطلع في تلك الساعة آخُر يقابُله من المشرق، فيأتي المطُر  وأموٌر ُأخ 

 .(3)الخرافات ال حقيقة لشيء منها

ف رال   ن ْوء  و  ال  ة  و  ام   ه  ال  ى و  و  دْ  ع  ال  «وفي الحديث:  ي ر  ال  «، وفي حديث آخر: (4)» ص   ال  و   ة   ط 
  رواهما مسلم. » ُغولال  ء  و  وْ ن  

 ]من البسيط[وقال بعض الشعراء:                                                        

ل ْم ت ُكن   اُء أ ْشي اء  ل ْم ُتْخل ْق و  ْنق اُء ث ال ث ٌة       أ ْسم  الُجوُد و الُغوُل و الع 
(5) 

 ]من الطويل[ويجمع "الغول" على "غيالن" وعلى "أغوال"، قال:                            

أ ْني اب  أ ْغو ال   ْسُنننننننننننننون ٌة ُزْرٌق ك  م  ع ي       و  ناج  ف يُّ ُمض   أ ي ْقُتُلن ي و الم ْشر 
ل ْيس  ب ن ب ال   ْيٍف و  ل ْيس  ب ذ ي س  ن ن ي ب ه       و  ل ْيس  ب ذ ي ُرْمٍح ف ي ْطع   (6)و 

 ،الفاعل من حال" رمح بذي وليس: " وقوله المفعول، من حال" مضاجعي والمشرفي  : "قوله
 مخالفٍة لها في صاحبها، ال يقال:والواو واو الحال، إذ ال تعطف حال على أخرى 

                                                           

 .624، واللسان هوم/8/162، والمخصص 2063، والصحاح هيم/325، واألضداد البن األنباري 1/255الزاهر  (1)

. وما يقع في 1/252 ، وأمالي القالي159، والمفضليات 89ديوانه  ،صبع العدواني هجا فيها ابن عمهمن قصيدة لذي األ( 2)

 .  2/40، والبغدادي 2/84، والخزانة 440التصحيف 

  178-175، واللسان نوأ/ 14-9/13، والمخصص 89أ/ الصحاح نو( 3)

 .4/1744، ج2220..، حديث .مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة (4)

 . 237، 3/200، وحياء الحيوان الكبرى 5/59لبعض المتأخرين، وهو في معجم األدباء  16نسبة التبريزي ( 5)

، 2/362، وشرح التسهيل 4/307، واألول في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 33القيس ديوانه  من قصيدة المرئ (6)

، 6/14وشرح المفصل البن يعيش  1823ح نبل/، والصحا3/162، والمقتضب 3/383، والثاني في الكتاب 2/304والبيحر 

 . 642، ونبل/508سان غول/ل، وال3/384، والمساعد 1962وشرح الكافية الشافية 
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را " دا  ومنحد   ، ورابط كل من الجملتين بصاحبها الواو والضمير.  (1)"لقيُته مصع 

فيها لى الم شارف، قرى من أرض العرب يجود ي" بفتح الميم: السيف، منسوٌب إو"الم شرف
واستوفى في  وصقالها. (3)، و "الرزق": النصال، وصفها بالزرقة لخضرتها(2)طبع السيوف

المشهور من آالت القتل، والمعنى: ليس من الفرسان فيطعن ني بالرمح  (4)البيت الثاني ذكر  
و"الغ ول" بالفتح: ما يغتال الشيء ويذهب به،  أو يقتلني بالسيف، وال من الرماة فيرمي ني.

ْلم" ْوُل الح   ﴾  ېئ  ىئ    ىئ ﴿، و"الحرب غول النفس"، وقوله تعالى: (5)ومنه قولهم: "الغ ضب غ 
 ، وأنشد:(6)[ أي: ليس فيها ما يغتال عقولهم فيذهب بها، قاله أبو عبيدة37/47]الصافات 

 المتقارب[]من                                                                           
ل   ل  األ و  ت ْذه ُب ب األ و  م ا ز ال ت  الك ْأُس ت ْغت اُلن ا     و   (7)و 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿وقال الجوهري: المعنى أنه ليس فيها غائلُة الصداع، واستدل  بقوله تعالى: 

 (8)﴾ ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی ﴿[ وقوله تعالى: 56/19]الواقعة:  ﴾ ٺ ٺ
 (9)وقال البخاري في صحيحه في تفسير اآلية: "الغول: وجع البطن"  [.37/47]الصافات: 

 .(10)انتهى، وهو غريب 

                                                           

على جوازه، وهو الظاهرة من مذهب  12-2/11، والرضي في شرح الكافية 2/350نص ابن مالك في شرح التسهيل  (1)

 ينظر:لقيته مصعدا ومنحدرا "، والمتقدمون يوردونه بغير عطف، ، إذا أورد المثال بالعطف "61الزمخشري في المفصل 

 .3/18، وأمالي ابن الشجري 1/218، واألصول 4/169المقتضب 

 .174، واللسان شرف/5/131، ومعجم البلدان 6/25، والمخصص 1380الصحاح شرف/ (2)

أقف عليه على  الخضرة في وصفه فلم، واللسان زرق: شديد الصفاء، أما ذكر 1490النصل األزرق كما في الصحاح/( 3)

 ، فلعلّه، أراد هذا المعنى.246أن العرب تجعل الحديد أخضر كما في اللسان خضر/

 في )ج(:" طبع السيوف". (4)

إصالح المنطق  ينظر:من أمثال العرب، وظاهر كالمه أن "غول" فيه بفتح الغين، والذي وقفت عليه في روايته ضّمها.  (5)

، والبغدادي 507سان غول/لوال 7/350، والبحر 3/34ف اش، والك2/61ألمثال ، ومجمع ا1786، والصحاح غول/272

2/92. 

ر به "الغ ْول" في اآلية: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ينظر . و2/169مجاز القرآن  (6) وإعراب القرآن  4/303فيما فُّس 

 .9/306والدر  ،7/360، والبحر 3/419للنحاس 

، والمذكر 2/169، والبيت في مجاز القرآن 20/44من مقطعة لعبد هللا بن أيوب التيمي، أوردها صاحب األغاني ( 7)

، والدر 7/350 ، والبحر1786، والصحاح غول/163داد ، واألض2/267، والزاهر 1/505باري والمؤنث البن االن

 .509، واللسان غول/9/306

 .1786الصحاح غول/ (8)

 . 3/1700صحيح البخاري "كتاب التفسير" باب تفسير سورة الصافات، ج (9)

: "ال غرابة فيه، فغنه بعض ما يصدق عليه "الغ ول" بمعنى الغائلة، وهو قول ابن عباس وغيره" 2/67 قال البغدادي( 10)

 . 7/350البحر  ينظر:وهو كما قال: 
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 وأما "الغيل" فيأتي تفسيره، إن شاء هللا تعالى، عند ذكره في القصيدة.

 قال:

ُك الم اء   -9 ا ُيْمس  م  ْهد  الذ ي ز ع م ْت     إ ال  ك  ُك ب الع   الغ ر اب يلُ و ال  ت م س 

ك" عطف على "فما تدوم".  قوله: "وال تمس 

م ا بفتحهما،  ك" بالتشديد، وا  ك": إم ا بضم التاء وكسر السين المشددة، مضارع "م س  و"تمس 
فت إحدى التاءين. ك" فُحذ  ك" واألصل: "تتمس   مضارع "ت م س 

ك به" و"أمسك" ك بالشيء" و"تمس   َمسِِّكُواتُۆئ    ﴿قرئ: و  .(2)و"استمسك" بمعنى (1)يقال: "مس 

بضم التاء وسكون  ﴾تُْمسِكوا﴿، و(3)[ بضم التاء وفتح الميم60/10]الممتحنة  ﴾   ۈئ  ېئ

 [.2/256]البقرة  ﴾  ىت   يت ﴿، وقال تعالى: (5)، وقرئ في غير السبع بفتحهما(4)الميم

نما يفيد التشديُد التكثير إذا(6)قيل: وفي التشديد معنى التكثير، وهذا وهم لم يكن الفعل  ، وا 
موضوعا  عليه، كما في "حد ث" و "خب ر"، ولم يكن إلفادة تعدية القاصر إلى المفعول كما 
في" فر حته"، وال المتعدي لواحد إلى المتعدي الثنين كن "عل مته الحساب"، ومثال ذلك: "قت لت" 

فت" لت" و"ط و  رت" و"جو   .(8)(7)و"كس 
                                                           

()  2/68والبغدادي  231، والسيوطي 114وعبد اللطيف ، 97، وابن األنباري 16، والتبريزي 8الديوان. 

 سقط قوله: " أمسك" من النسخة )ج(. (1)

 .487، واللسان مسك/4/166، واألفعال للسرقسطي 1608الصحاح مسك/ (2)

 .)ب( سقط قوله: "بضم التاء وفتح الميم" من:( 3)

كوا" وقرأ أبو عمرو ( 4) ا قراءة سعيد بن جبير والحسن واألعرج قرأ السبعة عدا أبي عمرو "تُْمس  كوا" وهي أيض  ّس  "تُم 

، وإعراب القرآن 5/159، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 634السبعة  ينظر:، و8/257ورويت عن مجاهد كما في البحر 

 .   210، والنشر 10/307، والدر 4/94، والكشاف 4/415للنحاس 

، كما في البحر )الموضع الحميد، وأبي عمرو في رواية معاذهي قراءة الحسن وابن أبي ليلى وابن عامر في رواية عبد ( 5)

. وفي )ب(: "وقرئ في غير السبعة بفتح التاء 581-2/580عراب الشواذ للعكبري ، وإ155المختصر ينظر السابق( و

 والسين".

 ".  لتكثير وهموما قيل إن في التشديد معنى ا: ")ب(( في 6)

ْيٍب و (7) إ ن ُكنتُْم ف ي ر  معنى هذا الكالم قال أبو حيان رد ا على الزمخشري في ذهابه إلى أن تشييد الفعل في قوله تعالى: )و 

ن ا( ]البقرة:  ْبد  ل ى ع  ْلن ا ع  ا ن ز  م   . 1/103، والبحر 239-1/238 ينظر الكشاف[ يفيد التكثير. 2/23ّم 

-72، وشرح الملوكي 1/91، والمنصف 162-2/159، والحجة 177التي يدّل عليها التشديد: السيرافي في المعاني ينظر و

 .   174 ، واالرتشاف1/92، وشرح الشافية للرضي 1/189، والممتع 73

 ".  قبّلت وكبّرت وحّولت وطّرقت: "(ج)( في 8)
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لت" ومصدره "الز عم" بالفتح و"الزعامة" والتقدير:   (1)وقوله: "زعمت"  : إم ا بمعنى "تكف 

 [، وقوله:12/72]يوسف  (2)﴾  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿الذي زعمت به، كما قال تعالى: 
        ]من الطويل[                                                                            

م ا ز ع مْ  ت ُقوُل ه ل ْكن ا إ نْ  ب اد  ك  ل ى هللا  أ ْرز اُق الع  ا  ن م ا     ع   (3)ه ل ْكت  و 
ما بمعنى "قالت"، ومصدره "الزعم" مثلث الفاء ، وهو قول يد عيه المد عي محتمل للحق (4)وا 

 ﴿[ 64/7]التغابن  ﴾ ے  ے    ۓ    ۓ  ڭ  ڭ ﴿والباطل، وغلب استعماله في الباطل، ومنه: 
 [.6/136]األنعام  ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 ]من الكامل[:         ومن استعماله في الحق   قوُل أبي طالب يخاطب سيدنا رسول  هللا 

ين ا ُكْنت  ث م  أ م  ْقت  و  د  ل ق ْد ص  ٌح       و  ز ع ْمت  أ ن ك  ن اص  ع ْوت ن ي و  د   (5)و 

     ]من الطويل[وقول ُكث ي  ر:                                                                 

ه ا ق ْد ز ع م ْت أ ن  ي ت غ ي ْرُت ب ْعد  ي ي نننننننننننننننا ع زُّ ال  ي ت غ ي رُ  و  م ْن ذ ا الذ   و 
الت نننني ل يق ُة ك  ْسم ي و الخ  ر  ك  ُمْخب رُ ع ه ْدت   ت غ ي ر  ج  ل ْم ُيْخب ْر ب س   (6)و 

نما يقوُل ذلك إذا كان الخليُل قد خولف في ذلك القول وكان  ويقول سيبويه: "وزعم الخليل"، وا 
 .(7)الراجح قوله

                                                           

 .  366-364، واللسان زعم/ 453-3/452ي ، واألفعال للسرقسط1942-1941في معاني )زعم(: الصحاح زعم/ينظر ( 1)

ف اش، والك2/337آن للنحاس ، وإعراب القر3/120، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/5( معاني القرآن للفراء 2)

2/334 . 

س بن رب 390معجم الشعراء، من مقطعة نسبها المرزباني في  (3) لكعب بن  653عي، ووقعت نسبتها في الزهرة لمضّر 

، لعمرو بن شأس الصحابي، والبيت بغير 2/78، والبغدادي 265وليست في ديوانه. وعزاها صاحب اللسان زعم/زهير، 

 .4/94نسبة في البحر 

البحر ينظر ، و2/97وفتح فائها لغة الحجاز، والضم لبني أسد، والكسر لتميم وقيس كما في إعراب القرآن للنحاس  (4)

 .217، واالتحاف 4/227

، والبغدادي 3/296، 2/76، والخزانة 429، وتلخيص الشواهد 4/100، والبحر 2/12ف اشه، ينظر الك( من مقطعة ل5)

2/83  . 

 .  328( من قصيدة له، ديوانه 6)

 .3/328قاله أبو حيان في البحر  (7)
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والتقدير على هذا الوجه: الذي ز ع مت أن ها تفي به، أو الذي زعمت الوفاء  به واقعا ، واألول 
" وصلتها، وأن  وقوعه على ذك (1)أولى ألن صاحب العين ر أن الغالب وقوع "زعم" على "أن 
 ، كقوله:                                           ]من الخفيف[(2)االسمين خا  بالشعر

ب يب ا ْيُخ م ْن ي ُدبُّ د  ا الش  ْيٍخ     إ ن م  ل ْسُت ب ش  ا و  ْيخ  ْتن ي ش   (3)ز ع م 

[ 28/62]القص :  ،[6/22]األنعام  ﴾ ہ  ہ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ﴿وقال هللا تعالى:
أي: أن هم شركاء، وهذا أولى من أن يكون التقدير: تزعمونهم شركاء  
لما ذكرنا، وألنه قد  (4)

 [.6/94]األنعام:  ﴾ ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب ﴿جاء في مكان آخر: 

م ا قوله: "كما" الكاف جارة و"ما" مصدرية، وهي وصُلتها في موضع جر  والجار والمجرور وا 
م ا نعت لمصدر  حال من ضمير مصدر "تمسك"، أي: وما تمسكه إال مشبها لهذا اإلمساك وا 

كا كهذا اإلمساك  ﴿في قوله تعالى:  (6)، وهذا االستثناء نظيُر الغاية(5)محذوف أي: إال تمس 
و"حتى يؤوب  (7)[، وقولهم: "حتى يبيض  القار7/40]األعراف  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ن ز ة خرجا يجنيان الق ر ظ، وهما رجال(8)القارظان"  فلم يرجعا.   ن من ع 

 ]من الكامل[وقد كثر وصُفهم النساء  باإلخالف، ومنه قوُل ابن السر اج النحوي:             

 يف   ت  ال   ة  ان  ي  الخ  ب   ةُ ح  ال  ا الم  ذ  إ  ا     ف  ه  ال  ع  ف  ا و  ه  ال  م  ج   ن  يْ ب   تُ زْ ي  م  

                                                           

، وإن سلّموا هإلي( المشهور أن صاحب العين هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، على ابن جني وغيره شّككوا بنسبة الكتاب 1)

 . 88-2/87، والبغدادي 288، 3/197الخصائص  ينظر:بأنه صاحب فكرته. 

 .361-1/365العين  (2)

، وهو في 2/89أول قصيدة ألبي أمية أوس الحنفي، أوردها أبو حاتم في مختار أشعار القبائل، على ما ذكر البغدادي  (3)

، 358وشرح شذور الذهب  428، وتخليص الشواهد 2/38الك ، وأوضح المس4/14، والدر 3/276، والبحر 1/366العين 

 .7/260، وشرح أبياته 775والمغني 

، واستحسن أبو حيان 8/688ر ، والسمين في الد3/187في الكشاف ، والزمخشري 6/59هو تقدير أبي علي في الحجة  (4)

 وقوعها على أ ن  وصلتها. أن يكون التقدير: تزعمون أنهم شركاء لكم، ألن الغالب في زعم 4/94في البحر 

 ".وإّما نعت لمصدر محذوف أي: إال تمّسكا كهذا اإلمساك قوله: " )د(سقط من  (5)

: "أي في كونه محال ، فإن ّإمساك الغرابيل للماء محال كولوج الجمل في سم الخياط وكذا في المثلين 2/91قال البغدادي  (6)

 .2/356للزجاج معاني القرآن وإعرابه ينظر بعد اآلية" و

 .474فصل المقال  (7)

 .473المقال  ينظر فصل، و455سان قرظ/ل، وال1/211مجمع األمثال ( 8)
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ل ف ْت ل ن ا أ ال  ت ف ي ا ح  أ ن ه  ن ا     ف ك  ل ف ْت ل ن ا أ ال  ت ُخون  ُعُهود   (1)ح 

 ]من الرمل[وقوُل اآلخر:                                                               

ْيت ُعورُ  ا خ  ا    آي ُة الُحب   ُحبُّه  ْنه  ا ل ك  م  ا  ْن ب د   (2)ُكلُّ ُأْنث ى و 

، وهو بالخاء المعجمة والعين المهملة بينهما مثناة من تحت ثم مثناة من  أي باطل مضمحل 
 فوق.

 قال:

م  ت ْضل يلُ  -10 ان ي  و األ ْحال  ْت     إ ن  األ م  م ا و ع د   ()ف ال  ي ُغر ْنك  م ا م ن ْت و 

ها طلٌب،  "الفاء" لمحض السببية كالواقعة في جواب الشرط، ألن ما قبل ها خبٌر، وما بعد 
هما على اآلخر ممتنٌع على الصحيح، ومثله: "زيٌد كاذب فال تغتر  بقوله".  وعطف أحد 

 .(4)، فالفعل بعدها في موضع جزم، ولكن ه مبنيُّ لنون التوكيد المباشرة(3)و"ال" ناهية

 .(5)[ مبني أيضا  3/186]آل العمران:  ﴾ ۈ ﴿وقيل: ال ُيْشت ر ط المباشرُة، فنحو 

 ، والمختار األول.(6)وقيل: الجميُع معرب تقديرا  

                                                           

   .5/342( من مقطعة له أوردها ياقوت في ترجمته، معجم األدباء 1)

ار، كما في األغاني 2) ، وشرح المفصل البن 642، والبيت في الصحاح ختعر /16/353( من مقطعة لُحْجر آكل الُمر 

 . 3/95والبغدادي ، 230واللسان ختعر / ، 393، وشرح شواهد شرح الشافية 1/698الحاجب 

()  :2/101لبغدادي ، وا227، والسيوطي 112، وعبد اللطيف 97، واألنباري 17، والتبريزي 9الديوان. 

 : "نافية".)د(في ( 3)

وشرح الكافية  1/36، وشرح التسهيل 244، والمفصل 2/201واألصول  21-3/19، والمقتضب 519-3/518ب ات( الك4)

 .  71وشرح شذور الذهب  672-2/671، والمساعد 662، واالرتشاف 21-4/19، وشرح الكافية للرضي 1415الشافية 

نسبه أبو الحيان في االرتشاف )الموضع السابق( لألخفش والزجاج وأبي علي في االيضاح، ومذهب الزجاج ثابت في  (5)

، وهذا يدفع نسبة هذا القول 1/150، ونسبه فيه لسيبويه، واعترض عليه أبو علّي في اإلغفال 2/206معاني القرآن وإعرابه 

ينظر وإنما أطلق القول ببناء المضارع عند اتصاله بإحدى نوني التوكيد. ، وأما كالمه في اإليضاح فليس فيه تفصيل، إليه

 .   240االيضاح 

ي هذا المذهب بغير نسبة في شرح الكافية للرضي واالرتشلف )الموضعين السابقين(، وشرح األلفية للمرادي 6) ( ُحك 

 .  2/672والمساعد  1/59-60
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، قاله (1)ونون التوكيد الخفيفة بمنزلة إعادة الفعل ثانيا ، والشديدُة بمنزلة إعادته ثانيا  وثالثا  
 .(4)وليست الخفيفُة مخف ف ة  من الشديدة خالفا للكوفيين (3)(2)الخليل

ېئ  ېئ  ېئ   ﴿، نحو (5)إْن كانت ناهيةوتوكيد الفعل بعد "ال" جائٌز في النثر بات فاٍق 

 [، وقول كعب: )فال يغر نك(.14/42]إبراهيم  ﴾ ىئ

 ]من البسيط[كقوله:                         (6)وخا ٌّ بالشعر عند الجمهور إن كانت نافية

ر ى  ا  ْن ف اق  الو  ْرُء ُمْجت ن ب ا     ف ْعل  الك ر ام  و  ن  الم  ب ات اهلل  ال  ُيْحم د  س   (7)ح 

كا  بظاهر قوله تعالى:  (9)وابن مالك (8)وأجازه ابُن جني ڳ        ﴿وغيرهما في النثر تمس 

ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ   ﴿[ 27/18]النمل  (10)﴾ ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ

 [.8/25]األنفال  (11)﴾ېئ   ېئ  ېئ

م  وجوبا  ألنه ضميٌر لو تأخر لزم انفصاُله، ومثله: "أكرمني زيٌد"،  و"الكاف" مفعوٌل ُقد  
[ 32/12]السجدة  ﴾ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴿والخطاب إم ا لغير معي ن مثل: 

                                                           

 ا " من النسخة )ج(.سقط قوله: " والشديدة بمنزلة إعادته ثاني( 1)

ّد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدا " 3/509ب ات( الك2) ، وفيه: "وزعم الخليل أنهما توكيد، فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤك 

 .  966النكت ينظر و

 في )ج(: " قال الخليل".( 3)

، واالرتشاف 4/493، وشرح الكافية للرضي 38-9/37، وشرح المفصل البن يعيش 650مذهبهم في االنصاف ينظر ( 4)

 .  443، والمغني 141، والجنى 653

، 4/584، وشرح الكافية للرضي 1400، وشرح الكافية الشافية 2/200، واألصول 3/12، والمقتضب 3/509( الكتاب 5)

 .  2/267، والمساعد 653واالرتشاف 

، واالرتشاف 29، وضرائر الشعر البن عصفور 159لضرورة شاعر ل، وما يجوز لل75( ضرورة الشعر للسيرافي 6)

656-657   . 

، ورواه البغدادي: 2/318، والمساعد 1781، واالرتشاف 3/210، وهو في شرح التسهيل إليهلم ينسب فيما رجعت  (7)

تحريف من الكتاّب، ألنه إذا اجتنب فعل الكرام فال حسب له أصال، "وإن فاق الورى نسبا " قال: "ويروى "حسبا"، وهو 

 فكيف يفوق الورى به... ولم أقف على تتمة البيت وال على قائلة".

 2/668، وابن عقيل في المساعد 657، وأبو حيان في االرتشاف 4/487نقله عن ابن جني الرضي في شرح الكافية  (8)

 شرح اإليضاح.أنه قاله في  2/105وذكر البغدادي 

 .484-4/483، واختاره أبو حيان في البحر 328، وشرح العمدة 1402، وشرح الكافية الشافية 3/210شرح التسهيل  (9)

ف اش، والك2/410قرآن وإعرابه للزجاج ، ومعاني ال38فيما وجهت عليه اآلية عند الجمهور: مجالس ثعلب ينظر ( 10)

 .  891-593، والمغني 591-5/589، والدر 484-4/483، والبحر 621، والتبيان 2/152-153

 .  196والمغني  ،588-8/586، والدر 62-8/61، والبحر 1006، والتبيان 3/142 الكشاففي توجيهها: ينظر ( 11)
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ا لنفيه على طريقة التجريد، ومثُله قوُلك: "يا نفس"،(1)على أحد الوجهين م  وقول امرئ  (2)، وا 
ل ط القيس بن عانس المرئ   ]من المتقارب[:            (3)القيس بن ُحْجر خالفا  لمن غ 

ل ْم ت ْرُقد   ل يُّ و  ن ام  الخ  ل  ل ْيُلك  ب األ ْثُمد      و  ت ط او 
(4) 

 .(5)و"األ ْثُمد" بفتح الهمزة وضم  الميم: اسم موضع

 قوله: "ما من ت": تحتمل "ما" أوجها :

 أحدها: أن تكون موصال  اسميا  بمعنى "الذي" فموُضعها رفع على الفاعلية.     

وقول بعض المعربين في مثل ذلك إ ن ها وصلت ها في موضع رفع مردوٌد بظهور اإلعراب في 
في نحو: "جاء اللذان قاما"، و"ليقم أيُّهم هو أفضُل" وقول بني عق ْيل أو  (6)نفس الموصول
 ]من الوافر[قال:       (8)، وقول بني هذيل: "جاء الالؤون  فعلوا"(7)ذون قاموا"ُهذ ْيل: "جاء ال  

ن اح ي ان  و ُهْم ج  اه ج  ْرو  الش  وا الُغل  ع ن ي     ب م  ُؤون  ف كُّ  (9)ُهُم الال 

 والثاني: أن تكون نكرة  موصوفة بمعنى "شيء"، فتكون أيضا  في موضع رفع على الفاعلية.

                                                           

 .  1/200، والبحر 3/242ف اشني أن يكون الخطاب للنبي عليه الصالة السالم، ينظر: الك( الوجه الثا1)

ا لنفيه على  إلى قوله: " "..قوله: "وأفرطه": يُستعمل "أفرط" على وجهين: : "جزء كبير من قوله (هـ) سقط من( 2) وإم 

 ".طريقة التجريد، ومثلُه قولُك: "يا نفس"

 ".  خالفا لمن غلط فيه: ")ب(( في 3)

يدة مختلف في نسبتها ، والبيت أول قص2/390( ما ذكره ابن هاشم في نسبة هذا البيت هو قول ابن دريد في الجمهرة 4)

ينظر  200، ولعمرو بن معد يكرب الزبيدي، وهي في ملحق ديوانه 32القيس بقن حجر، وهي في ديوانه  ورويت المرئ

، ومعجم 8/308، والدر 1/24، والبحر 1/64 الكشاف، والبيت في: 117-2/116، والبغدادي 531-530سمط الآللئ 

 .    1/92البلدان 

 ( في معجم البلدان )الموضع السابق( أنه إثمد بالكسر ثم سكون وكسر الميم.  5)

 .  3/16، وشرح الكافية للرضي 3/139شرح المفصل البن يعيش ينظر أيضا ، و 535-534( كذا قال في المغني 6)

النحاس في إعراب  ، واقتصر1/143، وأوضح المسالك 32اللغة في شرح األلفية البن الناظم  ( كذا وقعت نسبة هذه7)

، والرضي 258، والكافية الشافية 1/191، وابن مالك في شرحي التسهيل 3/56 إليهمابن الشجري في أ هو ،1/182القرآن 

عاني هذيل وعقيل، ونسبها الفراء في الم، أنها لطيء و1/142على نسبتها لهذيل، وفي المساعد  3/19في شرح الكافية 

 لكنانة.  2/184

، وفي شرح الجمل البن 1/144، والمساعد 1/194، وشرح التسهيل 3/58سبتها لهذيل: أمالي ابن الشجري في نينظر  (8)

 "الالئين"و، وأن بني هذيل يقولون: "الالئين" في الرفع والنصب والجر، ومنهم من يقول "الالؤون" رفعا  1/173عصفور 

 ي عقيل.لبن 89نصبا  وجرا ، ووقعت نسبة هذه اللغة في نوادر ابي زيد 

: "نسبوه الى بني هذيل، ولم أراه في أشعارهم، ولم أقف على تتمته 2/129. قال البغدادي إليه( لم ينسب فيها رجعت 9)

، 3/58الشجري  وأمالي ابن 300، واألزهية 30ورة أيضا ، مع أنه شائع قلّما خال عنه كاتب" وهو في: إعراب ثالثين س

 .  6/255، وشرح أبياته للبغدادي 535، والمغني 1/144مساعد ، وال1/173وشرح الجمل البن العصفور 
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41- " فتكون هي وصُلتها في موضع رفع، (1)ب والثالث: أن تكون مصدرية  بمنزلة "أْن" و"أن 
 .(2)ألن ها حرٌف على الصحيح وال يكون الموضع لها

ل ت" فتحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا   ووزن "من ت": "فع ت"، وأصله "م ن ي ْت" على "ف ع 
     ]من الكامل[، قال:                         (3)الثنين فالتقى ساكنان فحذفت، وهو متعد ٍ 

ال   ال  ء ض  ن ْتك  ن ْفُسك  ف ي الخ ال  ر يُر ف إ ن م ا     م  ْأن ك  ي ا ج  ْق ب ض   (4)ف اْنع 

ذا جعلت  وهما محذوفان في البيت، فالتقدير إذا جعلت "ما" اسما: من تكه أو من تك إي اه، وا 
ر الثاني حينئذ (5)أي: فال يغرنك تمنيتها إياك الوصل  حرفا: ما منتك الوصل،  ، ولم يقد 

ل  على اسمية "مهما" و "ما" (6)ضميرا  ألن  الضمير ال يعود إال  على األسماء ، ولهذا اسُتد 
]األعراف  (7)﴾ ڤ  ڤ  ڤ ﴿التعجبية و "الن" الموصولة بعود الضمير عليهن في قوله تعالى:

و"جاءني الضارب" ومن زعم حرفي ة "الن" قد ر مرجع   (8)دا "[ وقولك: "ما أحسن زي7/132
 .(9)الضمير موصوفا  محذوفا  

لين ضميرا  منفصال  مع أنهم  فإن قلت: كيف جو زت تقدير  المفعول الثاني على الوجهين األو 
نصوا على امتناع حذف العائد المنفصل نحو: "جاء الذي إياه أكرمت" أو "ما أكرمت إال 

 إي اه". 

                                                           

   في )ج(:" بمعنى بمنزلة: أن".( 1)

 ".  وال يكون الموضع لها وحدها ألنها حرف على الصحيح: "و)ج( )ب(( في 2)

 .   294( اللسان منى/ 3)

، والصحاح نعق/ 224وكاتب الشعر  1/179، والزاهر 1/64، وهو في مجاز القرآن 116( من قصيدة لألخطل، ديوانه 4)

 .2/131، والبغدادي 1/237، وشرح أبيات المغني 2/233، والدر 1/488، والبحر 1/238 الكشاف، و1559

  ".أي: فال يغرنك تمنيتها إياك الوصل   قوله: " )د(سقط من ( 5)

 .  4/116أمالي ابن الحاجب ينظر ( 6)

، والمساعد 600-610، والجنى 4/371؟، والبحر 4/89، وشرح الكافية للرضي 590، والتبيان 4/68( شرح التسهيل 7)

 .  435، والمغني 3/136، 1/8

 .  3/251، واوضح المسالك 1/8، والمساعد 1080، وشرح الكافية الشافية 3/31( شرح التسهيل 8)

ولين: األول أنها موصولة حرفي، وهو مذهب المازني، والثاني أنها حرف ( الذاهبون الى حرفيّة "الـ" الموصولة على ق9)

ونسب ابن مالك في شرح  148، وشرح شذور الذهب 202، والجنى 1013تعريف وهو مذهب األخفش، كذا في االرتشاف 

األصول ، للمازني القول بأنها حرف تعريف وقال ابن السّراج في 4/11، والرضي في شرح الكافية 1/200التسهيل 

 .  116-3/115مذهب أبي العباس" والذي قفي المقتضب  نها حرف تعريف(: "وأنا أظن أنه )أي القول بأ2/223
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فيوهم  (1)قلت إنما امتنع في نحو ما أوردت ه ألن  حذف ه في المثال الثاني مستلزٌم لحذف "إال"
ن ما المراد نفيه عم ا عداه(3)عن المذكور (2)نفي الفعل  . (4)، وا 

وأم ا المثال األول فإن فصل  الضمير فيه يفيد االختصا   عند البياني، واالهتمام  عند 
را  على األصل، فيفوُت الغ رُض ، فإذا حذف (5)النحوي  فإنما يتبادر الذهُن إلى تقديره مؤخ 

ل ألجله، وأم ا الضمير في البيت فإنه يستوي معناه مت صال ومنفصال، وال يفوت  الذي ُفص 
 بتقديره متصال غرض.

[ وتقديره 2/3]البقرة ﴾ ٿٿ ٿ ٿ﴿:(6)وبهذا يجاُب عن سؤال يورد في نحو قوله تعالى
م ما رزقناهموه، لزم اتصاُل الضميرين المتحدي الرتبة، وذلك قليل في ضمير أنه إن قد ر: و 

ر:(7)الغيبة ممتنع في غيرهما ن ُقد    ، وال يحسُن حمُل التنزيل على القليل، وا 

رزقناهم إياه، لزم حذُف العائد المنفصل، والجواب بالثاني، وأن العائد  المنفصل ال يمتنع 
 حذُفه على االطالق. 

 "وما وعدت": لك في "ما" هذه األوجه الثالثة.وقوله: 

 ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿[ 48/20]الفتح  ﴾ ھ  ھ   ے ﴿و"وعد" أيضا  يتعدى الثنين:
 أو ما وعدتك إياه، أو ما وعدتك الوصل. (8)[ فالتقدير أيضا : ما وعدتكه28/16]القص  

                                                           

 ".  لحذف المذكور: ")ب(( في 1)

 ".  "إال" فيوهم : "قوله (د) سقط من( 2)

 ".  عن الثاني: ")ب(( في 3)

، وجمهور النحويين 3/25( ذهب الى جواز حذف العائد المنصوب المنفصل ما لم يكن تاليا  إلاّل الرضي في شرح الكافية 4)

عصفور ، وشرح الجمل البن 3/152بن يعيش ، وشرح المفصل ال3/99، 1/20المقتضب ينظر على امتناعه مطلقا : 

 .   109واالرتشاف ، 290، وشرح الكافية الشافية 1/204، وشرح التسهيل 1/75

: "والمراد أن علماء النحو يقولون إن تقديم ما رتبته التأخير ال يفيد إال االهتمام وأما إفادته 137-2/136( قال البغدادي 5)

االختصاص فهم ينكرونه وال يعرفون به، وأما علماء البيان فإنهم يثبتونه ويقولون: قلّما يفيد االهتمام دون االختصاص، 

ما نقله من آراء النحويين والبالغيين في هذه ينظر الهتمام مسلّم به بين الفريقين، وإنما النزاع في االختصاص..." وفإفادته ا

 .   141-2/137المسألة: 

( ما) أن إلى وجماعة أبوعلي وذهب ،1/95 الدرينظر ...". للسمين والجواب البقاء ألبي السؤال: "2/141 البغدادي قال (6)

 .  1/182 للنحاس القرآن وإعراب ،83-82 بغدادياتينظر ال. عائد إلى تحتاج ال مصدرية الكريمة اآلية في

، واألصول 364-2/363في اتصال ضميري الغيبة متحدي الرتبة على قلة، وامتناع ذلك في غيرهما: الكاتب ينظر ( 7)

، وشرح 1/151، وشرح التسهيل 106-2/104، وشرح المفصل البن يعيش 2/494، 1/134، وأمالي ابن الشجري 2/120

 . 1/104 ، وأوضح المسالك938-937، واالرتشاف 440-2/439، وشرح الكافية للرضي 25االلفية البن الناظم 

ثّ ل للفعل المتعدي، فالصواب ما في النسخة األصل.". ما وعدتك: ")ب(( في 8)  وهو سهو من الناسخ، ألن الشارح إنما يُم 
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ک   ڑ  ک  ک  ک  ﴿و"الوعد" هنا للخبر ألن الموضع ال يحتمل غيره وعكسه: 

ذا لم تكن قرينة فالوعد للخير واإليعاد للشر [،40/28]غافر  ﴾گ       گ  ، قال:(1)وا 
 ]من الطويل[                                                                            

ُز  ُمْنج  اد ي و  ْدُتُه     ل ُمْخل ُف إ يع  ْدُتُه أ ْو و ع  ا  ْن أ ْوع  ا  ن ي و  د يو   (2)م ْوع 

" على أن ه تعليل مستأنف، ومثله في تعليل  " الرواية بكسر همزه "إن  وقوله: "إن  األماني 
[، وفي تعليل األمر: 4/2]النساء  ﴾ ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ ڍ ﴿: (3)النهي

ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ﴿[ 9/103]التوبة  ﴾ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ ﴿

ٻ  ٻٻ  پ   ﴿[ 20/12]طه  ﴾ وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿[ 2/153]البقرة  ﴾  ىئ

ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ   ﴿[، وفي تعليل الخبر 22/1]الحج  ﴾ پ  پ  پ   ڀ  ڀ

ل ة  جائٌز 52/28]الطور  ﴾ وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ " فيهن على إ ضمار  الم الع  [، وفتح "أن 
: "لبيك إن (5)، وجوزوهما في قول الُمل ب ي(4)ُلغ ة ، وقد جاءت الرواية بالوجهين في آية  الط ور

ألن الكالم  حينئذ جملتان ال جملة واحدة، وتكثير  (7)، والكسر أرجح(6)الحمد والنعمة لك"
نما يلزم التقييد  الجمل في مقام الثناء والتعظيم مطلوب، ألن  إطالق الثناء أولى من تقييده، وا 
ر  استئنافا   ر  جوابا  لسؤال مقدر، أما إذا ُقد  على الكسر إذا قد ر استئنافا  بيانيا ، أعني: أن يقد 

 .(8)نحويا  فال

                                                           

، ومعاني القرآن 351، وأدب الكاتب 226، وإصالح المنطق 1/385، ومعاني القرآن للفراء 227 ( مجالس ثعلب1)

، 551، والصحاح وعد /157، وتصحيح الفصيح 198، والخاطريات 2/129، والزاهر 354، 2/156وإعرابه للزجاج 

 .    464، واللسان وعد/190-5/189والخزانة 

، وبغير نسبة 66، وهو في ملحق ديوانه ص:464، ووعد 63، واللسان ختأ/1/245يد ( لعمر بن الطفيل كما في العقد الفر2)

، 551، والصحاح وعد/138، وضرورة الشعر للسيرافي 403، وشرح القصائد السبع الطوال 2/129في: الزاهر 

 .    158وتصحيح الفصيح 

   سقط قوله: " ومثله في تعليل نهي ...".( 3)

السبعة الهمزة، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة ونافع في رواية عنه بكسرها. ( قرأ نافع والكسائي بفتح 4)

فيها أيضا: إعراب ينظر . و401تحاف ، واإل2/378، والنشر 8/150البحر ، و204-203ير ، والتيس6/277، والحجة 613

 .184، والتبيان 4/25 الكشاف، و4/258القرآن للنحاس 

 ".  في قول الملبي في اإلحرام بالحج: ")ب(( في 5)

 .   139، والتبيان 102-1/101، والزاهر 272-1/271، واألصول 128-3/126( الكتاب 6)

 ثعلب، نقله عنه ابن األنباري في الزاهر )الموضع السابق(.   ( رّجح الكسر فيها 7)

، 260-255 ، واإليضاح في علوم البالغة188-181دالئل اإلعجاز اني واالستئناف النحوي: يفي االستئناف البينظر ( 8)

 .501-500والمغني 
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" جمع "أثفية" ومثله: "األضاحي" واألواقي"و" ": جمع "أمين ة" كن "األثافي  األماني 
وتخفيف  (1)

وأصل "أمين ة": "ُأْمُنْوية": "ُأْفُعْولة"، كن "ُأْكذوبة" و"أُْعُجوبة"، ثم ق لبوا وأ دغموا ثم  ياءاتهن جائز.
 .(2)أ بدلوا الضمة كسرة

ل م" بالفتح وزن  قوله: "واألحالم" هو جمع "ُحُلم" بضمتين، وهو ما يراه النائم، وفعله "ح 
ُرم" ألن ه (3)"رأى" ُلم" بالضم مثل "ك  ْلم" بالكسر، فهو الصفح وكرم الخلق، وفعله "ح  ، وأم ا "الح 
ل م" بالفتح فهو فساد الجلد وتثقُُّبه(4)سجية ل م" بالكسر ألن ه وزن يغلب (5)، وأما "الح  ، وفعله "ح 

ن"في العاهات الظاهرة  بن  و. قال عمر (6)كن "مر ض"، و"سق م"، والباطنة كن "حم ق" و"رع 
 ]من الوافر[     :(7)أجمعين وقد كتب إلى أمير المؤمنين علي   يخاطب معاوية العا 

يمُ  ل م  األ د  ق ْد ح  ٍة و  اب غ  د  ل يٍ      ك   (8)ف إ ن ك  و الك ت اب  إ ل ى ع 
قوله: "واألحالم "
 عطف على اسم "إن"، ويجوز رفُعه. (9)

فإن قلت: إن ما يجيز ذلك الكسائي، وقد خالفه تلميُذه الفر اُء فاشترط خفاء  إعراب االسم نحو 
 .(10)"إن ك وزيد ذاهبان" وخالفهما جميع البصريين فمنعوا ذلك مطلقا

                                                           

 ".  واألواني: ")ب(( في 1)

، الصحاح 1/240، وإعرابه القرآن للنحاس 160-1/159، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 117( معاني القرآن لألخفش 2)

 .  295، واللسان منى /2498منى /

 .  147-145، واللسان حلم/1903في حلم ومعانيه: الصحاح حلم /ينظر ( 3)

، وشرح الشافية للرضي 7/153، وشرح المفصل البن يعيش 4/34الكتاب  ينظر:يفعل يكثر في السجايا.  –( وف عُل 4)

 .  153، واالرتشاف 1/74

 .  وفي )ج(: " فهو األديم الفاسد والحلم بفتحتين فساده إلى تثقبه " "ونتنه: ")ب(( في 5)

 .  1/72، وشرح الشافية للرضي 7/157، وشرح المفصل البن يعيش 86، والسيرافي 4/17( الكتاب 6)

والصواب: الترضي على الصحابة كلهم ". م هللا وجهه ورضي عنهم أجمعينإلى أمير المؤمنين علي كر  : ")ب(( في 7)

ّص  أحدهم بشيء دون اآلخر، سيما وقد غال بعض المسلمين في علي م هللا  ، وتخصيص علي  وعدم خ  بقولهم: كر 

 وجهه؛ فيه ما يُدْن ي إلى الشبهة، واالبتعاد عن الشبه مطلوب.

: "وليس البيت لعمرو بن العاص، وإنما هو الوليد بن عقبة من أبيات أرسلها إلى معاوية لما تأنى 2/155( قال البغدادي 8)

في المسير إلى صفّين لحرب علي... واألبيات للوليد المذكور ذكرها صاحب الحماسة البصرية وغيره"، وهو كما قال، 

أنها تروى لمروان بن الحكم،  1/91، وذكر ابن األنباري في الزاهر 434، وسمط الآللئ 1/116الحماسة البصرية ينظر  

، والصحاح 220، وتصحيح الفصيح 103، ومجالس ثعلب 199، وإصالح المنطق 224والبيت في: نوادر أبي زيد 

، 147، واللسان حلم/2/432، والدر 2/175، والبحر 1/462،وشرح الجمل البن العصفور 3/356 الكشاف، و1903حلم/

 .  2/150مجمع األمثال ينظر مجرى األمثال. وعجزه مما جرى 

 : "واألخالف". )هـ(في ( 9)

في المسألة: الكتاب ينظر ، ونقل ثمة مذهب شيخه الكسائي. و311-1/310مذهب الفراء في معاني القرآن له ينظر ( 10)

، وشرح 50-2/47، وشرح التسهيل 190-189، واألنصاف 3/177، وأماي ابن الشجري 1/258، واألصول 2/155

 .  1289-1288، واالرتشلف 355-4/354، وشرح الكافية للرضي 515-513الكافية الشافية 
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نما الخالف حيث يتعي ن كوُن الخبر لالسم ين جميعا ، قلت: هذا موضع يكثر فيه الو هم، وا 
نحو: "إنك وزيٌد ذاهبان" وأما نحو: "إن زيدا  وعمرو في الدار" فجائٌز باتفاق، ومنه قوله 

[، وبيُت كعب إذا رفع 5/69]المائدة  (1)﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿تعالى: 
 .(3)اإلخباُر به عن الواحد وما فوقه (2)"األحالم" إذ "التضليل" مصدٌر يصحُّ 

نما الخالف في تخريج ذلك، فقال الكوفيون: معطوف على محل  االسم     ، وقال (4)وا 
ويشهُد ، وُحذ ف  خبر إن لداللة خبر المبتدأ عليه، (5)هو إم ا مبتدأ خبُره ما بعدهالبصريون: 

 ]من الطويل[لْلول قوُله:                                                                 

ا ل غ ر يبُ  ق ي اٌر ب ه  ين ة  ر ْحُلُه     ف إ ن  ي و  ى ب الم د   (6)ف م ْن ي ُك أ ْمس 

 و"قي ار" اسم لفرسه، بدليل أن  الالم ال تدخل في خبر المبتدأ. 

 ]من الطويل[                                                         ويشهُد للثاني قوُله: 

ل يل ي  ه ْل  ن ف ان  خ  و ى د  ا ب اله  ا  ْن ل ْم ت ُبوح  بٌّ ف إ ن  ي و أ ْنُتم ا     و   (7)ط 

                                                           

ې  ې  ې  ې      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ ها هي: امتم( اآلية الكريمة ب1)

 .چى  ى  ائ  ائ  ەئ  

     في )ج(: "يجوز".( 2)

     .3/50، وشرح المفصل البن يعيش 1/106وأمالي ابن الشجري  2/173 ينظر المقتضب( 3)

، قال: "ولكنه إذا جعل 262وأجاز العطف على معنى االبتداء من البصريين )قبل مجيء الخبر(: األخفش في المعاني ( 4)

على أن ينوي بالمعطوف التأخير إلى ما بعد  68بعد الخبر فهو أحسن وأكثر". وأجازه أيضا  أبو علي في المسائل المنثورة 

الظاهر من مذهب البصريين عموما  أنهم يجيزون العطف على محل االسم، ، و372الخبر، وتبعه ابن جنى في سّر الصناعة 

، 96، واللمع 123، واإليضاح 1/250، واألصول 4/111، والمقتضب 2/144الكتاب  ينظر:ولكن بعد مجيء الخبر، 

 بأنه عطف للجمل ال للمفردات.    49-2/48، وفّسره ابن مالك في شرح التسهيل 296والمفصل 

     "هو إما مبتدأ حذف خبره والجملة معترضة بين اسم إن وخبرها".في )ج(: ( 5)

ونوادر أبي 416، والكامل 351، والشعر والشعراء 184ة لضابي بن الحارث البرجمي كما في األصمعيات ع( أول مقط6)

الروايتين فيه. ، والبيت يروى برفع "قيار" ونصبها، ولم يروه سيبويه إال بالنصب، وأغلب المصادر تشير إلى 20زيد 

، 1/311، وللفراء 82ش ومعاني القرآن لألخف 2/22، 257، 1/172، ومجاز القرآن 212، والنكت 1/75الكاتب  ينظر:

، 801، والصحاح قير 372، وسر الصناعة 1/257واألصول  52، وتأويل مشكل القرآن 530، 262ومجالس ثعلب 

، وشرح الجمل البن 1/134، والبن الحاجب 8/68ن يعيش وشرح المفصل الب 466، 2/187 الكشاف، و94واإلنصاف 

، وتخليص 363، 1/358، وأوضح المسالك 4/355، وشرح الكافية الشافية للرضي 1/461، والبن عصفور 458خروف 

 .        120، والسان قير/10/312، والخزانة 7/43، وشرح أبياته 618، والمغني 375الشواهد 

: "وهذا البيت على شهرته في كتب النحو ال يعرف قائله وال تتمته". 2/175، قال البغدادي إليهفيها رجعت  ب( لم ينس7)

، والمغني 374، وتخليص الشواهد 1/362، وأوضح المسالك 68، وشرح األلفية البن الناظم 2/50وهو في شرح التسهيل 

 .      7/42، وشرح أبياته 810، 617
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿(1)بدليل أنه ال ُيخبر عن الواحد بالمثنى. ومنه قراءة بعضهم    

[ يرفع مالئكته، أي أن هللا يصلي والئكته يصلون، إذ ال يخبر 33/56]األحزاب  ﴾ ڃ  ڃ
مثله في  (3)يخر ج على الوجه األول على أن يقدر الجمع للتعظيم، وقد (2)عن الواحد بالجمع

 [.23/99]المؤمنون  ﴾ ھ  ے   ے    ۓ ﴿قوله: 

بطال، ومنه: ڳ        گ  ڳ  ڳ ﴿وقوله: "تضليل": "تفعيل" من "الضالل"، أي: تضييع وا 

ل  يل"، ألن ه 105/2]الفيل:  ﴾ ڳ  ڱ [، ولهذا قيل المرىء القيس بن ُحْجر: "الملك الض  
 .(4)ضل ل ملك أبيه أي: ضي عه

[، أي: هم ذوو 3/163]آل عمران  ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿واألصل: ذوات تضليل، ومثله: 
لْت نفس  التضليل مبالغة كقول اآلخر يذكر ظبية فقدْت (5)درجات عند هللا  ولدها:. أو ُجع 

 ]من البسيط[                                                                            
ا  ْدب ارُ  ْت     ف إ ن م ا ه ي  إ ْقب اٌل و  ك  ر  ت ى إ ذ ا اد  ْت ح  ت ع   (6)ت ْرت ُع م ا ر 

هما منها  .(7)فجعلها نفس اإلقبال واإلدبار لكثرة  وقوع 

 قال:

ان ْت  -11 يلُ ك  يُده ا إ ال  األ ب اط  م ا م و اع  ا م ث ال      و  يُد ُعْرُقوٍب ل ه   ()م و اع 
                                                           

 .     7/24، والبحر 120أبي عمرو في المختصر  ( هي قراءة ابن عباس وعبد الوارث عن1)

 .     114-3/113 ، وأمالي ابن الشجري3/272 الكشاف، و3/323عراب القرآن للنحاس ( ينظر: إ2)

 ( نقله ابن الشجري في األمالي )الموضع السابق( عن أبي علي.     3)

 .     394، واللسان ضلل/8/512، والبحر 4/286 الكشاف ينظر:( 4)

، ووجهت أيضا  على أنهم جعلوا نفس الدرجات 307، والتبيان 1/476 الكشاف، و1/486( معاني القرآن وإعرابه 5)

 .     470-3/469، والدر 3/102البحر  ينظر:مبالغة. 

، ومعاني القرآن لألخفش 378، والنكت 1/377، وهو في الكتاب 26( من قصيدة للخنساء في رثاء أخيها صخر. الديوان 6)

، 2/134، 1/280وإعراب القرآن للنحاس  141، 3/55، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/350، 3/230والمقتضب  ،97

، وشرح 1/106، وأمالي ابن الشجري 2/46، والمحتسب 2/203، والخصائص 52، 51ديات ا، والبغد3/272والحجة 

، وشرح الكافية للرضي 666الشافية  ، وشرح الكافية2/191، 1/324، وشرح التسهيل 1/115المفصل البن يعيش 

  .2/189، والبغدادي 1/431، والخزانة 1/204

( اقتصر عليه سيبويه، وأجاز غيره أن يكون على حذف مضاف، أي ذات إقبال وإدبار، واعترض البالغيون على هذا 7)

 .     2/189، والبغدادي 244-233دالئل اإلعجاز ينظر الوجه األخير بأن فيه إفسادا  للمعنى. 

)(  :2/193، والبغدادي 237، والسيوطي: 111، وعبد اللطيف:97، واألنباري 17، والتبريزي: 8الديوان. 



 الكتاب محققا        فصل المقدمة الغزلية باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

242 
 

 لن "كان" الناقصة معنيان:    

 .(1)أحدهما: الداللة على ثبوت خبرها السمها في الزمن الماضي، نحو: "كان زيٌد فقيرا "

ڻ   ڻ  ڱ  ں  ں   ﴿والثاني: الداللة على تحول اسمها من وصف إلى آخر نحو: 

ْرتم7-56/5]الواقعة  ﴾ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  .(2)[ أي: فصار ْت وص 

ومنه "كان" في البيت، أي: صارت مواعيد عرقوب مثال  لها بين الناس لشهرة اتصافها 
 باالخالف.

و"مواعيد" جمع "ميعاد"، كن "موازين" في جمع "ميزان"، ال جمُع "موعود" ألن  المعنى ليس 
ر. وأما نحو "مشائيم" و"مالعين" عليه، وألن "مفعو  س  ال " صفة كن "مضروب" و"مقتول" ال ُيك 

 .(3)فشاذ

فإن قلت: إنما يجوز أن يكون جمعا  لن "موعود" بمعنى "الوعد" قلت: مجيء المصدر على 
 .(4)"مفعول" إم ا معدوم أو نادر، وجمع المصدر غير قياس

عفوق"و"ُعرقوب" بضم  أوله كن "ُعصفور" وليس في   (5)العربية "ف علول" بالفتح إال "ص 
، في ُلغ ي ة، وهو علم منقول من "عرُقوب الر ْجل" وهو ما انحنى فوق عقبها، (6)و"خ روب"

 .(7)و"ُعرقوب الوادي" وهو منعطفة

                                                           

أن تدل ذهب ابن مالك إلى أن األصل فيها و 437-4/436، والحجة 1/82، واالصول 3/97، والمقتضب 1/45 الكتاب( 1)

شرح  ينظر:على ثبوت خبرها السمها في الزمن الماضي دون التعرض النقطاع حتى زمن النطق بها، وأنكره الرضي. 

 .      4/189، وشرح الكافية للرضي 1/345التسهيل 

روف 75-2/74، والبن الحاجب 103-7/102، وشرح المفصل البن يعيش 2/437( الحجة 2) ، وشرح الجمل البن خ 

، وشرح الكافية 210، وشرح العمد 392، وشرح الكافية الشافية 1/345، وشرح التسهيل 1/419بن عصفور ، وال417

 .     4/189للرضي 

، 193والتكملة  3/23، واألصول 3/640/642في امتناعهم من تكسير "مفعول" صفة وما شذ من ذلك: الكتاب ينظر ( 3)

 .     181-2/180، وشرح الشافية للرضي 5/68وشرح المفصل البن يعيش 

 .     3/401الكتاب ينظر ( 4)

، 200واللسان صعفق/ 352يح ، تصحيح الفص3/326، 2/127، والمقتضب 590الكتاب ، وأدب 218( إصالح المنطق 5)

 ولم يثبت سيبويه وزن ف علول مطلقا .     

والبغدادي  1/20، وشرح الشافية للرضي 150-149، والممتع 275االقتضاب ينظر ( وحكيت ألفاظ أخر لم تثبت. 6)

2/196-197     . 

 .     594( اللسان عرقب/ 7)
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ة، أو بن زهير؛ أحد بني عبد شمس بن ثعلبوهو رجل من العمالقة، وهو عرقوُب بن معبد  
 .(2)خالف في ذلك، على (1)عرقوُب بن صخر

ثمر نخلة، وقال: إيتني إذا أطلع النخل، فلم ا أطلع قال: إذا  (3)وكان من خبر ه أن ه وعد أخا  له
أبلح، فلما أبلح قال إذا أزهى، فلما أزهى قال إذا أرطب، فلما أرطب، قال إذا صار تمرا ، فلما 

ذ ه من الليل ولم يعطه شيئا، فضربوا به المثل  ف ي اإلخالف فقالوا: "أخلف من صار تمرا  ج 
 ]من الطويل[:                                         (5)" وقال علقمه األشجعي(4)ُعرقوب

اُه ب ي ْتر ب   يد  ُعْرُقوٍب أ خ  ي ة      م و اع  ج  ْنك  س  ان  الُخْلُف م  ك   (6)و ع ْدت  و 

نما  (7)قال التبريزي: "والناس يروون  "بيثرب" في هذا البيت بالثاء المثلثة والراء المكسورة، وا 
 ".(10()9)، قاله ابن الكلبيمدينة الرسول  (8)هي بالمناة وبالراء المفتوحة: موضع بقرب

 ، وقد خولفا في ذلك. قال ابن دريد: "اختلفوا في عرقوب، (11)قلت: وقاله أيضا  أبو عبيدة

                                                           

      : "من العماليق".)د(و في )ج(( 1)

 ومصادره ثمة.      200-2/198في تحقيق اسمه ونسبه البغدادي ينظر ( 2)

 ".  يطعمه من ثمرة: ")ب(( في 3)

، واللسان 312-2/311، 1/253ثال ، ومجمع األم114-112في المثل وما كان من خبره: فصل المقال: ينظر ( 4)

 .     595ب/قرع

اسمي شاعرين، األول هو جبيهاء األشجعي، والثاني م في قائل البيت، إذا جمع بين اشعلى ابن ه 2/203( نبه البغدادي 5)

 مصادر الحاشية اآلتية.     ينظر ، هو عقلمة بن عبدة

ب قر، والجوهري ع1/124يد في الجمهرة ، وابن در3/147( اختلف في نسبته، فعزاه ابن قتيبة في عيون األخبار 6)

: 1/204شجعي، وعزاه أبو عبيد في معجم ما استعجم لعلقمة بن عبد قال البغدادي لأل 17، والتبريزي 91 وترب ،180/

 "وما نسبه أبو عبيد لعلقمة غير الصحيح فإن بيت علقمة في قصيدة له إنما هو:

 ب  ر  تْ ي  ب   اهُ خ  أ   وب  قُ رْ عُ  د  ع  وْ م  ك       ه  ب   تْ ف  و   وْ ل   اد  ع  وْ م   ك  تْ د  ع  و   دْ ق  و  

، 1/194، وشرح المفصل البن الحاجب 2/311مجمع االمثال  :والبيت في 82وديوان عقلمة  114-113فصل المقال ينظر 

. وعجزه مما جرى مجرى األمثال، وقد وقع في شعر غير ما شاعر، 5/429، ومعجم البلدان 550وتصحيح التصحيف 

، وشرح المفصل البن يعيش 2/207والخصائص  1/272وهو وقع في شعر غير ما شاعر، وهو )أي العجز( في الكتاب 

1/113  . 

 ".  يروون هذا البيت: ")ب(( في 7)

 ".  بقرب المدينة المنورة على مشرفها أفضل الصالة والسالم: ")ب(( في 8)

ترجمته في: معجم األدباء ينظر هــ(، صاحب جمهرة النسب، 204م بن محمد بن السائب الكلبي، أبو المنذر )ت اش( هو ه9)

 .     6/82، ووفيات األعيان 5/595

، ونقل فيه التبريزي عن ابن الكلبي أن يترب موضع يقرب من اليمامة، ال من المدينة كما 17( شرحه على بانت سعاد 10)

 على ذلك.       2/205أثبت المصنف، وقد نبه البغدادي 

 سقط من )ج( قوله: " منازلهم".( 11)
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أن تكون بالمثلثة وبالمكسورة، وقيل من العماليق،  فقيل هو من األوس فيصحُّ على هذا
، و (1)فتكون بالمثناة وبالمفتوحة ألن العماليق كانت منازلهم بار  "يترب" من اليمامة إلى و 

 " انتهى.(2)هناك، قال: وكانت العماليق أيضا  في المدينة

يْحي ة     م الذي نزلها من ميت المدينة "يثرب" باس: سُ (3)وقال الحافظ أبو الخط اب بن د 
هم الذين سكنوا "الُجحفة". وال يجوز اآلن أن  (5)عبيد، وبنو عبيدوهو يثرُب بن  (4)العماليق

، وكأنه كره هذا االسم (6)»ةين  د  الم   ي  ه  و   ْب ر  ثْ ي   ون  ولُ قُ ي  «: تمسى المدينة "يثرب" لقول النبي 
[ فحكاية عمن قاله 33/13]االحزاب  ﴾ ے  ۓ ﴿ألنه من مادة "التثريب" وأما قوله تعالى: 

 .(8)"(7)من المنافقين 

أحدها: أن تتعلق بن"كان" على القول بأن  لها داللة على  وقوله "لها" تحتمل الالم ثالثة أوجه:
ة التعليق بها بقوله تعالى:  پ  پ   ڀ    ﴿الحدث، وهو الصحيح وقد استدل  على صح 

م  معمول إذ ال تتعلق ، [10/2]يونس  ﴾  ڀ  ڀ الالم بن "عجبا " وال بن "أوحينا" المتناع ت ق دُّ
وألن المعنى ليس على الثاني،  ،(10)وتقدم معمول الصلة على الموصول (9)المصدر عليه

                                                           

 .231ب ، وصاحب اللسان تر1/194ح المفصل ، وابن الحاجب في شر344عنه األعلم في النكت  ( نقله1)

 إنه قرأه بالتاء وفتح الراء على البصريين في كتاب سيبوبه.      3/147وقال ابن قتيبة في عيون األخبار 

 بتصرف.      125-1/124( جمهرة اللغة 2)

هـ( مؤرخ، حافظ للحديث، من تصانيفه: "المطرب 623الكلبي األندلسي )ت ( عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن دحية3)

، 5/268ات الذهب رترجمة في شذينظر من أشعار أهل الغرب" و"النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس" توفي بالقاهرة. 

 .     3/448ووفيات األعيان 

 .)ب( ا من العماليق" ساقط من:قوله: "وقيل من العماليق فتكون بالمثناة...باسم الذي نزله( 4)

مصغر عبد، بوزن : "...الثابت في نسخ الشرح "عبيد" 2/212". قال البغدادي ، وبنو عبيد( في األصول: "يثرب بن عبيد5)

ووقع في معجم . ية فالم..."توهو تحريف من النُس اخ، إنما هو "عبيل" بفتح العين المهملة وكسر الموحدة بعدها مثناة تح

     .أنهم "بنو عقيل" 2/111 البلدان

، ومسلم: كتاب الحج، 1/613، ج1772( البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، حديث رقم 6)

 .      2/1006، ج1372باب المدينة تنفي شرارها، حديث رقم 

 .إليهلم أصب كالمه فيما رجعت  (7)

قول بعضهم أن عرقوبا جبل مكلل بالسحاب وأنه ال يمطر أبدا فاإلضافة في مواعيد : " ومن الغريب )د(و في )ج( (8)

عرقوب إلى المفعول كان وعدا بالمطر ولم يمطر أو إلى الفاعل على المجاز كأنه وعد الناظر أن يمطر ولم يوف بذلك  

 .وعلى ما سبق فهو فاعل ال غير"

، واإليضاح 2/223، واألصول 4/157، والمقتضب 132-1/131تاب في امتناع تقدم معمول المصدر عليه، الكينظر  (9)

، واالرتشاف 1019-1018، وشرح الكافية الشافية 114-3/113، وشرح التسهيل 2/23، وشرح الجمل البن عصفور 142

2256. 

للمع ، وا2/223، واألصول 3/197، والمقتضب 1/128في امتناع تقدم معمول الصلة على الموصول: الكتاب ينظر ( 10)

 .4/232، وشرح التسهيل 1/131، والمقرب 1/188، وشرح الجمل البن عصفور 248
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ذا ب ط ل تعلُّقها بهما تعي ن تعلُّقها بن"كان" وفيه ن ظ ر، ألن  المصدر  هنا ليس في تقدير  ،(1)وا 
عنى الحدوث بل هو مثله في قولك: "لزيٍد معرفٌة بالنحو فعل وحرف مصدري، إذ ليس فيه م

ن قدح في عمله في الفاعل والمفعول  " وال يقدح ذلك في عمله في الظرف وا  وذكاء في الطب  
وهذا الموضع قد وهم فيه كثير حتى إنهم  ،(2)الصريح، ألن  الظرف يعمل فيه رائحة الفعل

]الكهف  ﴾ ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ ﴿لى: احتاجوا إلى تقدير عامل للظرف في قوله تعا
 ]من مجزوء الوافر[                                        [، وقول  الحماسي:  18/108

ل ة  إ ْذع انُ  ْهننن     ننننننننل  ل لذ   ْند  الج  ْلم  ع  ب ْعُض الح   (3)و 

م   عليه على حد  قوله:والثاني: أن يكون حاال من "م ث ال " على أن ه كان صفة  له ثم ُقد 

 ]من مجزوء الوافر[                                                                     
ل ُل [ أ ن ُه خ  ا ط ل ُل     ] ي ُلوُح ك  ش   (4)ل م ي ة  ُموح 

الثالث: أن يكون خبرا  لن "كان"، و "مثال " حال توقفت عليها فائدة الخبر، كما في قوله تعالى: 
 [ وعليهما فتعلُُّقها بمحذوف.74/49]المدثر  ﴾ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ﴿

اثيل"  ث ال ": "الم ث ل" كلُّ شيٍء حاكْيت  به شيئا ، ومن ث م  قالوا للصور المنقوشة: "ت م  قوله: "م 
 :(5)جمع "ت ْمث ال"، وُيْطل ُق على ثالثة أموروهي 

                                                           

، واألفعال الناقصة عنده ال تدل على الحدث، والظاهر أن 22، والشيرازيات 5/397الحجة ينظر المستدل هو أبو علي.  (1)

(، واألصول النحوية 6، ح)106ما سلف صينظر إجازته التعليق بها من باب التوسيع في الظرف والجار والمجرور. 

 .409، 596والصرفية في الحجة 

، وأجاز الرضي االتساع في الظرف بتقديمه على 1/164أصل الكالم ابن هشام في هذه المسالة ألبي حيان في البحر  (2)

 .4/406شرح الكافية ينظر المصدر مطلقا  

، وأوجب تعلق الظرف بعامل محذوف فيهابن 30من أبيات للفند الزماني قالها في حرب البسوس. وهي في الحماسة:  (3)

 .1019، والكافية الشافية 3/114/أ، وابن مالك في شرحي التسهيل 8جني في التنبيه 

، وإعراب القرآن 1/167فراء لكثير، وليس في ديوانه، وهو بغير نسبة في معاني القرآن لل 2/123نسب في الكتاب  (4)

، 8/21، وشرح أبياته 571والمغني  2/310، وأوضح المسالك 505، والنكت 1025، والصحاح وحش/2/312للنحاس 

ى "لعزة" مكان "لمية" في الحجة  ، وأمالي ابن 2/492، والخصائص 290والعضديات  220، وكتاب الشعر 6/462وُرو 

 ]من الوافر[                               بيت آخر لكثير هو:بهذه المسألة ستشهد بعض النحويين في او 3/9الشجري 

 يمُ د  ت  سْ مُ  م  ح  سْ أ   لُّ كُ  اهُ ف  ع       يمُ د  ق   ل  ل  طُ  ا  ش  ح  و  مُ  ة  ز  ع  ل  

 1/23، وشرح الكافية للرضي 2/64، وشرح المفصل البن يعيش 63، والمفصل 2/571 الكشاف، و536ديوان كثير ينظر 

 .3/209)وفيه لمية(، والخزانة 

، واللسان مثل 196-1/195 الكشاف، و1816، والصحاح مثل /496في معاني "المثل": تأويل مشكل القرآن ينظر  (5)

/610-612. 
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ث ل" و"مثيل" كما  ْثل" و"م  ْثل" بكسر الميم وسكون الثاء، وهو النظير، يقال: "م  أحدها: "الم 
ب ه" و"شبيه". ْبه" و"ش   يقال: "ش 

 الثاني: القول السائر الممث ُل مضرُبه بم ورده، وقد صن ف العلماء في هذا كتبا .

ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ   ﴿[ 16/60]النحل  ﴾ڳ  ڳ  ڱ ﴿، نحو: (1)الثالث: النعت

[ و]محمد 13/35]الرعد  ﴾ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ﴿[ اآلية، 48/29]الفتح  ﴾ڄ  ڄ
 [.2/17]البقرة  ﴾ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ ﴿ ،[47/15

 (2)وقوله: "وما مواعيدها": الضمير للمرأة، وُيْرو ى: "مواعيده" أي: مواعيد عرقوب

هوقوله:  ، ونظيره: (3)"أباطيل" جمع "باطل" ضدُّ الحق، وهو جمع على غير  قياس  واحد 
 ".(4)"حديث وأحاديث"، و"عروض وأعاريض

 قال: 

يلُ  -12 ْنك  ت ْنو  ْين ا م  اُل ل د  ا إ خ  م  ا     و  ُته  د  ُل أ ْن ت ْدُنو م و   ((أ ْرُجوا و آم 

 :(5)للرجاء معنيان

أحدهما: التأميل، وهو المراد هنا، ويستعمل في اإليجاب والنفي، وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
 [.4/104]النساء  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿

                                                           

ث ل" بمعنى النعت أو الصفة منقول (1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ينظر:عن يونس والخليل، وقد خولفا.  مجيء "الم 

 .  4/183، 3/270، 2/163، وإعراب القرآن للنحاس 5/10

 .154ة في الشعر والشعراء بهي رواية ابن قتي (2)

 ، وفي )ك(: جمع على غير قياس، واحده باطل.  56، واللسان بطل /3561الصحاح بطل / (3)

، وشرح المفصل البن يعيش 14/114، والمخصص 174، والتكملة 3/29، واألصول 617-3/616الكتاب  ينظر:( 4)

قياس، وأنه جمع )أبطولة(، أو ° ، وذهب بعض اللغوين غلى أن )أباطيل205-2/204، وشرح الشافية للرضي 5/73

 . 13/76المخصص ينظر )إبطالة(. 

((  :2/224، والبغدادي 243، والسيوطي 115، وعبد اللطيف: 98، واألنباري: 18، والتبريزي: 9الديوان. 

 .310، واللسان رجا / 2352في معاني الرجاء: الصحاح رجا /ينظر  (5)
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]نوح  ﴾  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿نحو  (1)الثاني: الخوف، وذكر الف ر اُء أنه مخت   بالنفي
ال  وهو ال 71/13 [ أي: ما لكم ال تخافون له عظمة . وقول الهذلي يصف شخصا  يشتاُر ع س 

 يبالي بلسع النحل:                                                        ]من الطويل[

ا ف ي ب ْيت  ُنْوٍب  ال ف ه  ا     و ح  ْتُه الن ْحُل ل ْم ي ْرُج ل ْسع ه  ع  ل   إ ذ ا ل س   (2)ع و اس 

، أي: خالطها، و"النوب": النحل وهو جمع "نائب" كن "ف ار ه" و"ُفْره"، (3)"حالفها" بالحاء المهملةو
 .(4)سم يت "ُنوبا " لسوادها

 .(5)وُيروى: "وخالفها" بالخاء المعجمة

 [.29/36]العنكبوت  ،(6)﴾   ھ  ھ  ھ ﴿وقيل: ال يخت   بالنفي بدليل: 

 في قول ابن معٍط:                                       ]من الرجز[    (7)وجوز ابن الخباز

ْبد  النُّور   ب  ه  الغ ُفور      ي ْحي ى ْبُن ُمْعط  ْبُن ع  ْفو  ر   (8)ي ُقوُل ر اج ي ع 

 والظاهر األول لقرينه ذكر "الغفور". ،(9)كونه بمعنى اآلم ل أو الخائف
                                                           

، ومعاني القرآن لألخفش 2/271في مجيء الرجاء بمعنى الخوف مجاز القرآن ينظر ، و1/286معاني القرآن للفراء ( 1)

 .  403-2/402، والدر 8/339، والبحر 5/229، 3/316القرآن للزجاج ، ومعاني 191، وتأويل مشكل القرآن 509

، 113، 2/73، 1/275، ومجاز القرآن 126إصالح المنطق  :، وهو في1/143من قصيدة ألبي ذؤيب. ديوان الهذليين ( 2)

، وإعراب 10له ، واألضداد 1/526، والمذكر والمؤنث البن األنباري 268، 2/265، وللفراء 509ومعاني القرآن لألخفش 

، 8/178، والمخصص 1358، وخلف/229، ونوب /2352، والصحاح رجا/2/25، والحجة 5/133القرآن للنحاس 

 .    2/227. والبغدادي 776واللسان نوب / 2/402، والدر 6/491، 3/343، والبحر 3/197 الكشافو

 سقط من )ج( قوله: "بالحاء المهملة".( 3)

: "هذا غير جيد، ألنه تخليط بين قولين، ألن من يقول أن النوب بمعنى النحل ال يقول إنه جمع 2/231قال البغدادي ( 4)

نائب، وإنما هو اسم جنس جمعي ال واحد له من لفظه، أو هو جمع نوبي، ومن يقول إنه جمع ال يقول إنه بمعنى النحل، 

، واألضداد 23األضداد لألصمعي )ثالثة كتب فب األضداد( ينظر  وإنما هو صفة لمحذوف تقديره في البيت نحل نوب".

 .  776، واللسان نوب/229، والصحاح نوب /8/187، والمخصص 10البن االنباري 

، وكذا هي 1358ن( والجوهري خلف/ابن األنباري في األضداد )الموضعان السابقاذكر هذه الرواية األصمعي و (5)

، 2/232، وذكر البغدادي أنها رواية أبي عمروا. الحاشية 268، 2/265معاني الفراء ، و1/143الهذليين  .بالمعجمية

 .5/491والخزانة 

، وأبو علي في الحجة 2/115ذهب على أن الرجاء بمعنى الخوف في اآلية الكريمة: أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 6)

2/418. 

من مصنفاته: النهاية في النحو، وشرح ألفية ابن معط، هـ(  637أحمد بن الحسين بن أحمد بن الخباز الموصلي )ت( 7)

 .1/304، والبغية 72ترجمته في البلغة ينظر توفي بالموصل. 

 .  )ب( سقط عجز البيت من:( 8)

 .174-173ينظر وأجازه أيضا  عبد العزيز الموصلي في شرحه على أليفة ابن معط.  (9)
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 :(1)وأما اآلية فتحتمل ثالثة أوجه

ب ب  .(2)أحدها: أن ُيراد افعلوا ما ترجون به ُحْسن  العاقبة  فأقيم المسب  ُب مقام الس 

الثاني: أن يكونوا ُأمروا بالرجاء، والمراد اشتراُط ما يسوغه من اإليمان، كما يؤمر الكافر 
 بالشرعيات على إدارة هذا الشرط.

 الثالث: أن يكون الرجاء بمعنى الخوف.

 .(3)"األمل" هو الرجاءقوله: "وآمل": 

ن ما ع ط ف عليه ألنه يكون في الممكن والمستحيل، و"الرجاء" يخ ُّ الممكن. : وا   قيل 

ح للعطف اختالف اللفظ نحو:  ن ما المصح    ﴿قلت: إن ما هذا الفرق بين "التمن ي" و"الرجاء" وا 
 من الكامل[[، وقوله:         ]3/146]آل عمران  ﴾    ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ْيث م   ْهُدُه [      أ ْقو ى و أ ْقف ر  ب ْعد  ُأم   اله  م  ع  ل ٍل ت ق اد  ْن ط   (4)] ُحي  يت  م 

ڃ  چ  چ   ﴿[ 12/86]يوسف  ﴾  ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی ﴿ومثُله في األسماء 

 [، وقوله:20/107]طه  ﴾ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿[ 2/158]البقرة  ﴾ چ  چ  ڇ

 ]من الوافر[                                                                             

ْين ا م  ب ا و  ذ  ا ك  ْيه  [     و أ ْلف ى ق ْول ه  يم  ل ر اه ش  م ت  األ د  ق د   (5)] و 

                                                           

 .7/151، وأبو حيان في البحر 3/205ذكر هذه األوجه الثالثة في اآلية: الزمخشري في الكشاف  (1)

 ".  فأقيم السبب مقام المسبب: ")ب(( في 2)

 .27، واللسان أمل/1672الصحاح أمل /  (3)

إيضاح الوقف واالبتداء اهد في . والش460، والتسع 298ائد السبع ، وشرح القص150لعنترة بن شداد من معلقته. ديوانه  (4)

 .2/236، والبغدادي 2/182، واإلغفال 2/185، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/322

ب ادي، ديوانه ( 5) ، 299، وشرح القصائد السبع 1/37، والشاهد في: معاني القرآن للفراء 183من قصيدة لعدي بن زيد الع 

، 467، والمغني 1/10، وشرح المفصل البن يعيش 3/186حجة ، وال1/62، والزاهر 1/333وإيضاح الوقف  واالبتداء 

 .2/240، والبغدادي 6/97وشرح أبياته 
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، قال ابُن مالك: "وقد ُأن يبت "أو" عنها في اللفظ في تعالى: (1)إال  بالواووال ُيعط ف هذا النوع ُ 
[، وفيه نظر، إلمكان أن يراد بن"لخطيئة" ما 4/111]النساء  (2)﴾   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ ﴿

ا  .(3)وقع خطأ وبن "اإلثم" ما وقع عمد 

: ه ال قد رت  الجملة حاال  من فاعل "أرجو" لتسلم  من مخالفة األصل في   العطف.فإن ُقْلت 

قلُت: إن سلمُت من ذلك وقعُت في مخالفة أصلين، إذ األصل في الحال أن تكون مبي نة ال 
 ﴿نحو  (4)مؤكدة، واألصُل في المضارع المثبت الخالي من "قد" إذا وقع حاال  أ ال يقترن بالواو

]األنعام  ﴾  ىب  يب  جت  حت  خت ﴿[، ونحو: 74/6]المدثر  ﴾ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
6/110.] 

 هنا: "وآمل"، وقوله فيما سيأتي:وقوله 

ُلُه    ......................... ل يٍل ُكْنُت آم  ق ال  ُكلُّ خ   و 
 وقوله:

ْأُمولُ  ُسول  هللا  م  ْند  ر  ْفُو ع   .......................     و الع 

ْلُته" بالتخفي  ف فهو "مأمول".دليٌل على أن ه كما يقال: "أم لته" بالتشديد، فهو "مؤم ل"، كذلك "أ م 

 المتلق  ب (7)، فكتب أبو نزار(6)عن مسائل من جملتها هذه (5)وقد ُسئ ل في مدينة السالم

 أنه ال يجيز أن يقال: "مأمول" إال أن ُيسمعه الثقة "أم ل" بالتخفيف. (8)بملك النحاة

                                                           

 .467المغني ( 1)

 .       1223-1222 الشافية الكافية وشرح ،365-3/364 التسهيل شرح (2)

 .        3/346 والبحر ،1/487 للنحاس القرآن إعرابينظر و ،310-2/803 الحجة في علي أبو قاله (3)

 الكافية وشرح ،2/361 التسهيل وشرح ،2/66 يعيش البن المفصل وشرح ،1/216 واألصول ،66-2/65 المقتضب (4)

 .        1604 واالرتشاف ،2/43 للرضي الكافية وشرح ،763-762 الشافية

 .5/79معجم البلدان  ينظر: ،هي بغداد (5)

ا ردّ أبي نزار اآلتي، وردّ إليهالمجلس الثامن والخمسين من أمهذه المسائل أوردها ابن الشجري في ( 6) ، ونقل أيض 

 .366-2/363مالي ينظر األالجواليقي. 

      : "أبو تراب".)و)د في )ج(( 7)

لمقتصد في هـــ( من مصنفاته: الحاوي في النحو، وا568الحسن بن صافي بن عبد هللا بن نزار أبي الحسن )ت( 8)

 . 1/504، والبغية 114، والبلغة 1/340في إنباه الرواة ترجمته  نظربدمشق. تالتصريف، توفي 
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ْوه  (1)وكتب اإلمام أبو منصور الجواليقي و  أنه ال ريب في جواز ذلك، وأن األئمة ر 
 وغيره ، ثم أنشد قول كعب: (3)(2)كالخليل

ْأُمولُ  ُسول  هللا  م  ْند  ر  ْفُو ع  ن ي     و الع  ُسول  هللا  أ ْوع د   ُنب  ئُت أ ن  ر 
 وقول بعض المعمرين:                                               ]من مجزوء الكامل[

ْيٍش ق ْد ي ُضرُّهْ  ُطوُل ع  ينننننننننننننن      نننننننش  و  ْرُء ي ْأم ُل أ ْن ي ع   (4)الم 
ب ه إلى  (5)وكتب اإلمام أبو السعادات بُن الشجري بالجواز أيضا ،  وتعرض ألبي نزار     ونس 

الجهل، ثم قال "وقوله إنه ال يجيز "مأموال " إال  أن يسمعه الثقة "أمل" قول م ْن لم يعلم أنهم 
ن ما يقولون: "افتقر"، أفتراه يمنع "فقيرا" لكون الثقة لم  قالوا: "فقير" مع أنهم لم يقولوا: "ف ُقر"، وا 

ه "ف ُقر" مع أن  القرآن قد ورد به في قوله تعا  ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ﴿لى: ُيسم ع 

[، وليت شعري، ما الذي سمع هذا الرجُل من اللغة حتى أنكر أن يفوت ه 28/24]القص   ﴾
 هذا الحرُف، بل ينبغي له إذا أنعم النظر  في كتب اللغة فلم يجده ثم سمع:

ُسول  هللا   ْند  ر  ْفُو ع  ْأُمولُ  ..........................     و الع   م 
 ا. " انتهى ملخ ص  (6)أن يسل م لكعب ويذعن  صاغرا  

ومن الغريب أن هذين اإلمامين لم يستدال  على مجيء "أمل" بالبيتين المذكورين في هذه 
ْع (7)القصيدة ، بل تكل ف ابن الجواليقي وأنشد قول شاعر آخر، وقول ابن الشجري إ ن ه لم ُيْسم 

 .(9)اعتمد فيه على كالم سيبويه واألكثرين (8)"ف ُقر"
                                                           

، وما تلحن فيه العامة، الكتابهــ( من مصنفاته: شرح أدب  539موهوب بن أحمد بن محمد الحسن بن الخضر )ت  (1)

 .2/308، والبغية 300، والبلغة 3/335ترجمته في: إنباه الرواة ينظر توف ببغداد، 

 .27اللسان أمل / ينظر ، و8/347ين الع( 2)

 : "كاألمل".)د(في ( 3)

 2/253، والبغدادي 2/9أيضا   إليه، والقالي في أم1/267 إليهبتها، فعزاها المرتضى في أمسأول مقطعة اختلف في ن (4)

 ابن قتيبة في الشعرونسبها  ، وفيه: "المرء يرغب في الحياة..." وال شاهد عليها.191للنابغة الجعدي، وهي في ديوانه: 

للنابغة الذبياني، وروايته ثمة "المرء يهوى أن يعيش"... وال شاهد عليها  196، وابن االنباري في األضداد 159 والشعراء

، والزهرة 155، ونسب البيت للبيد بن ربيعة في الوحشيات 230أيضا  والبيت كما رواه المصنف في ملحق ديوان النابغة 

557. 

 : "ألبي تراب".)د(وفي )ج( ( 5)

 .                372-2/371 أمالي ابن الشجري (6)

في البيتين فعل مضارع، وقد أورد الجواليقي " آمل" غرابة فيه، فإنّما ذكره من قول كعب ال: "2/259 قال البغدادي( 7)

 ....".    نظيره في البيتين

 في )ج(: "فقد".( 8)

 والمنصف 113 والسيرافي ،4/33 الكتاب ينظر:. "افتقرـ "يقولوا فقر، استغنوا عنه بأي أن العرب قالوا فقير ولم  (9)

 .81 الملوكي وشرح ،14/150 والمخصص ،1/16
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وذكر ابن مالك أن جماعة  من أئم ة اللغة نقلوا مجي "ف ُقر" و"ف ق ر" بالضم والكسر، وأن قولهم 
 .(1)في التع جب: "ما أْفق ره" مبني  على ذلك وليس بشاذ كما زعموا

إلى التكلم الذي بدأ به وفي قوله: "أرجوا وآمل" التفات عن الخطاب في قوله: "فال يغر نك" 
في قوله: "فقلبي اليوم متبول"، وا  ْن كان الخطاُب في قوله: "فال يغر نك" لغيره فال التفات في 

 واحد منهما. 

: يقال أن يحسن وال األول، مفعول وحذف الثاني عمل  فأ الفعالن، تناز ع ه" تدنو أن" :وقوله
 ]من مجزوء الكامل[                    :          قولهحد  على الثاني وحذف األول أعمل

اع هْ  ر يننننن     نننننن  إ ذ ا ُهُم ل م ُحوا ُشع  ي الن اظ  اظ  ُيْعش   (2)ب ُعك 

 ، فال يخرج عليه ما وجدت عنه مندوحة.(3)األصل: لمحوه، ألن  ذلك ضرورة

 وقوله: "أن تدنو" باإلسكان محتمل لوجهين:

 المصدري ة حمال  على "ما" المصدرية كما قال:   ]من الطويل[أحدهما: أن يكون أهمل "أن" 

ْم     ف ال  ُبد  أ ْن ي ْلق ْون  ُكل  ُثُبور   ْند  ع ُجوز ه  ان  أ ْمُر الن اُس ع   (4)إ ذ ا ك 

 ، ويمكن أ ْن يخرج(6)[ كذا قالوا2/233]البقرة  (5)﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿وكقراءة مجاهد: 

                                                           

، والمقرب 1/95، وشرح الجمل البن عصفور 4/103األصول  ينظر:، وهو عند الجمهور شاذ. 2/46شرح التسهيل  (1)

 .61، واللسان فقر/2/167، والمساعد 2077، واالرتشاف 1/72

، وللتبريزي 743شرحها للمرزوقي ينظر . و209وردها أبو تمام في الحماسة أبيات لعاتكة بنت عبد المطلب، وأ من (2)

، 1/456، والمساعد 2424، واالرتشاف 1/251والمقرب  ،1/628. والشاهد في: شرح الجمل البن عصفور 2/130

 .2/261، والبغدادي 7/283، وشرح أبياته 797، والمغني 2/199، وأوضح المسالك 424وشرح شذور الذهب 

مصادر تخريج البيت(، وأجازه ابن الحاجب في السعة وتبعه الرضي )نبه على ذلك ينظر هو ضرورة عند الجمهور ) (3)

 .1/209شرح الكافية ينظر (. و2/302البغدادي 

 غير معزو إلى قائله، وفيه: "كل تباب" مكان "كل ثبور". 164أنشده ابن عصفور في الضرائر  (4)

إلى ابن محيص وهو سهو )نبه على ذلك  717، 46، ونسبها المصنف في المغني 2/213، والبحر 14المختصر  (5)

 (.2/265البغدادي 

، واالرتشاف 1526، وشرح الكافية الشافية 2/44، وشرح التسهيل 563ي اإلنصاف نسب هذا القول للبصريين ف (6)

، وابن يعيش 1/389، والخصائص 1/278والمنصف  449-448، ونقله ابن جني في سر الصناعة 46، والمغني 1642

-314 ، والزمخشري في المفصل1/322عن الكوفيين، وبه قال علب في مجالسه  144-8/143، 7/9في شرح المفصل 

، 164-163في توجيه اآلية أيضا: ضرائر الشعر البن عصفور ينظر . و2/227وتبعه ابن الحاجب في شرحه عليه  315

 .4/35وشرح الكافية للرضي 
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على أنها عاملة، وذلك بأن يكون األصل: "يتمون" بواو الجماعة حمال  على معنى "م ْن" 
 .(1)[ ثم ُحذفت النون للناصب والواو للساكنين10/42]يونس ﴾  جخ  حخ   مخ ﴿مثل: 

الوجه الثاني: أ ن ه أجرى الفتحة على الواو مجرى الضمة للضرورة، قال المبرد: "وهو من 
 وقد جاء ذلك في أخف  من الواو وهي الياء، كقول األعشى:" (2)أحسن الضرورات

 ]من الطويل[                                                                            
ا م د  ق ي ُمح  ت ى ُتال  ف ى ح  ل ٍة     و ال  م ْن ح  ال  ْن ك  ا م   (3)ف آل ْيُت ال  أ ْرث ي ل ه 

، ويشهد له أنه (4)القين" على أنه التفت من الغيبة إلى الخطابويجوز أن يكون أصله "ت
 خاطبها في البيت بعده بقوله:                                                ]من الطويل[  

ل ه  ن د ى ْن ف و اض  ت ْلق ْي م  ي و  ٍم     ُتر اح  ْند  ب اب  اْبن  ه اش  ا ُتن اخ ي ع   (5)م ت ى م 

 (6)﴾ عْبَدُيُِٿ   ﴿ُده أن االلتفات  ال يوجد في جملة واحدة إال نادرا ، كقراءة الحسن: ولكن يبع    

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ﴿[ بل قد جاء إسكاُن الواو في النثر كقراءة بعض السلف: 1/5]الفاتحة 

[ بل جاء إسكان الياء في النثر في االسم مع أن الياء أخفُّ 2/237]البقرة  (7)﴾ۆئ  ۆئ
 ۉ  ې  ې  ې ﴿من الواو، واالسم هو أخف  من الفعل، كقراءة جعفر بن محمد: 

 [. 5/89]المائدة  (8)﴾أهاليْكم

                                                           

 .717المغني ( 1)

-3/306في المسألة: الكتاب ينظر . و1/157، وابن الشجري في األمالي 2/343نقله عن المبرد ابن جني في المحتسب ( 2)

، وشرح المفصل البن يعيش 227، وما يجوز للشاعر في الضرورة 909-908، والكامل 22-4/21والمقتضب  ،307

 .91-90، وضرائر الشعر البن عصفور 2/469، 1/498والبن الحاجب  10/102

وفيه: "حتى تزور" وال شاهد عليها، والشاهد في: الحجة  135السالم. ديوانه:  الصالة من قصيدة له في مدح الني عليه (3)

، 2/469، 1/498، والبن الحاجب 10/102، وشرح البن يعيش 384، والمفصل 195، وكتاب الشعر 3/315، و1/94

 .2/267، والبغدادي 3/38، 1/177، والخزانة 228وتلخيص الشواهد 

الحجة ينظر ، وزاده ثمة وجها  ثالثا ، و195ألعشى هو كالم أبي علي في كتاب الشعر ما أجازه في المنصف في بيت ا (4)

1/94 ،3/315. 

، 5/277، وشرح أبياته 411، والمغني 2/569، وأمالي ابن الشجري 195كتاب الشعر  :، وهو في135ديوان األعشى  (5)

 .2/267والبغدادي 

ينظر و .على نسبتها للحسن 122تحاف ، واقتصر في اإل1/23في البحر ما وهي قراءة أبي مجلز وأبي المتوكل أيضا  ك( 6)

 .59-1/58، والدر 97-1/96في توجيهها: إعراب الشواذ 

، 256-1/250، وإعراب الشواذ 1/375 الكشاف، و1/125المحتسب  ينظر:. و15هي قراءة الحسن كما في المختصر  (7)

 .494-2/493والدر 

 .408-4/407، والدر 11-4/10، والبحر 1/640 فالكشا، و218-1/217المحتسب  (8)
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   ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴿[، 19/5]مريم  (1)﴾ ڦ  ڄ ِليْااملَوَڦ  ڦ   ﴿وقرئ أيضا : 

 [ بياء ساكنة، جمع صاف ي ة، أي: خوال  هلل.22/36]الحج  (2)﴾افِيْوَصَ

" و"أْن"  "، وهما سيان في نصب  المفعولين، وجواز  سد  "أن  قوله: "إخال" بمعنى: "أ ُظنُّ
هما ط والتأخُّر(3)وصلتهما مسد  ، واتحاد الفاعل والمفعول ضميرين (4)، وجواز اإللغاء  للتوسُّ

، ووجوب التعليق العتراض (6)واالعتراض بهما بين حرف ومطلوبه، (5)متصلين لمسمى واحد
 .(7)ما له صدُر الكالم

د  الفعل وحدوث ه(9)اختصارا  لدليل (8)وحذف  المفعولين      .(10)، واقتصارا  إلفادة تجدُّ

 مثال نصبها المفعولين قوله:                                                 ]من الطويل[ 

                                                           

 .7/556، والدر 6/174هي قراءة الزهري كما في البحر  (1)

 لم ينسبها. 8/278ذكرها السمين في الدر  (2)

، وشرح 3/109، والحجة 341-2/340، والمقتضب 3/120، 126-1/125الكتاب ينظر هو مذهب سيبويه والجمهور.  (3)

، وذهب األخفش إلى أّن "أّن و "أْن" مع 1/117، والمقرب 1/324، وشرح الجمل البن عصفور 544الكافية الشافية 

 المفصل شرحفي يعيش وابن ،1/64 األماليصلتهما تسدان المفعول األول والثاني محذوف، نقله عنه ابن الشجري في 

وفيه أنه  2123، وأبو حيان في االرتشاف 4/171الشافية  الكافية شرح في والرضي ،59 التبيان في والعكبري ،8/60-61

 مذهب المبرد أيضا ، ولم يقل به المقتضب.

 ، واألصول11-2/10، والمقتضب 253-251، والنكت 121-1/118في جواز إلغائها للتوسط والتأخر: الكتاب ينظر ( 4)

، وشرح المفصل البن يعيش 108، واللمع 130، واإليضاح 874-873، والبصريات 119ات يد، والعض2/260، 1/181

-1/116، والمقرب 321-1/320، والبن عصفور 361، وشرح الجمل البن خروف 63-2/62، والبن الحاجب 7/84-86

، واالرتشاف 155-4/154فية للرضي وشرح الكا 557-556، وشرح الكافية الشافية 87-2/85، وشرح التسهيل 117

 .364، وشرح شذور الذهب 2/54، وأوضح المسالك 2106

، 236، والنكت 368، 366-2/365في جواز اتحاد فاعل ومفعول هذه األفعال ضميرين لمسمى واحد: الكتاب ينظر ( 5)

، 3/106، والحجة 4/52للزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابه 2/121، واألصول 2/106، 1/334ومعاني القرآن للفراء 

-563، وشرح الكافية الشافية 93-2/92، وشرح التسهيل 66-2/65، والبن الحاجب 7/88وشرح المفصل البن يعيش 

 .2123-2122، واالرتشاف 170-4/169، وشرح الكافية للرضي 564

لفصل بها بين المتطالبين عموما ، جواز ذلك ال يختص بهذا الضرب من األفعال، فإن جملة االعتراض مّما يتسمّح با( 6)

 .513، والمغني 1/335الخصائص ينظر 

، وشرح 119، والعضديات 328، والنكت 237-1/235في وجوب التعليق العتراض ماله صدر الكالم: الكتاب ينظر ( 7)

، 120-1/119، والمقرب 327-1/326، وشرح الجمل البن عصفور 2/63، والبن الحاجب 87-7/86المفصل البن يعيش 

 . 2114، واالرتشاف 560، وشرح الكافية الشافية 89-2/88وشرح التسهيل 

 ".  وحذف المعمولين: ")ب(( في 8)

، وشرح الجمل البن 67-2/65، والبن الحاجب 7/83في حذف المفعولين اختصارا : شرح المفصل البن يعيش ينظر ( 9)

، 4/155، وشرح الكافية للرضي 553-522الشافية ، وشرح الكافية 73-2/72، وشرح التسهيل 317-1/316عصفور 

 .378، وشرح شذور الذهب 269، وأوضح المسالك 1/352والمساعد 

في جواز حذف مفعوليهما اقتصارا خالف، لألخفش والجرمي منعه مطلقا ، واختيار ابن مالك ونسبه لسيبويه ونقل عن ( 10)

شرح  ينظر:ما كان بمعناها ومنعه في علم وما كان بمعناها، األعالم التفصيل في المسألة، فأجاز االقتصار في ظن و

 .2/70، وأوضح المسالك 2097، واالرتشاف 317-1/316، وشرح الجمل البن الجمل البن عصفور 2/73التسهيل 
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ُمول ة  ط ائ ر ا ي الح  اُل ب ه  ر اع  ن ٍع     ت خ  اٍع ُمم  ل ْت ُبُيوت ي ف ي ي ف   (1)و ح 

مولة" بالفتح اإلبل وغيرها مم ا يُ   حمل عليه." اليفاع": ما ارتفع من األرض، و"الح 

هما قول الهذلي:                                      ]من الكا  مل[ومثاُل سد   ما ُذك ر  مسد 

ٌق ُمْست ْتب عُ  ح  اُل أ ن  ي ال  ٍب     و ا  خ  ْيٍش ن اص  ُهُم ب ع   (2)ف غ ب ْرُت ب ْعد 

 :                                                           ]من الكامل[(3)وقول ابن دريد

بُّ  ا ض  ى ب ه  ر اء  ال  ي ْرض  ل ى     ص  ين ي ع  ْهر  ي ْثن  ْلت  أ ن  الد   (4)الُكد ى م ا خ 

"الصر اء" بالصاد المهملة: الصخرة الصماء الملساء، و"الكدى" جمع "ُكدية" وهي األرض 
باب مول عة بها.  الصلبة والض  

لغاء قوله:                                                         ]من البسيط[  ومثال اإل 

ُدن   يز  ي ا ْبن  اللُّْؤم  ُتوع  ْلُت اللُّْؤُم و الُخورُ أ ب ا األ ر اج  يز  خ  ف ي األ ر اج   (5)ي     و 

، "والفشل"، وأن القصيدة  الم يةٌ  احُظ أ ن ه الصواب  ، والصواب (6)كذا رواه النحويون، وزعم الج 
 .(7)أنهما قصديتان

ْين قوله:                                  ]من المنسرح[  ومثال االتحاد واالعتراض المذكور 
                                                           

، وشرح المفصل 327، ودقائق التصريف 120، والبيت في تأويل مشكل القرآن 69من قصيدة للنابغة الذبياني. ديوانه ( 1)

: "يُخالبه..." قال 544، وشرح الكافية الشافية 2/197، وشرح التسهيل 1/207، وروي في األصول 2/54البن يعيش 

 .أنهما روايتان، وهو كما قال 438: "هكذا الرواية". وجزم المنصف في تخليص الشواهد 2/278البغدادي 

والبن  ،77داد للسجستاني )ثالثة كتب في األضداد( ، وهو في األض2من مرثية أبي ذؤيب في أالده. ديوان الهذليين:  (2)

 .2/279، والبغدادي 1/420، والخزانة 1/322، والمنصف 2/307، وإعراب القرآن للنحاس 22األنباري 

 ".  أحمد بن دريد رضي هللا تعالى عنه: ")ب(( في 3)

 .30شرح المقصورة للتبريزي ( 4)

، والبيت 7/85، وشرح المفصل البن يعيش 252، والنكت 1/120في الكتاب  للعين المنقري يهجو العجاج أو رؤبة كما( 5)

وشرح األلفية البن  ،2/85، وشرح التسهيل 261، والمفصل 108، واللمع 75، والخاطريات 131بغير نسبة في: اإليضاح 

 ونسبة ثمة لجرير. 226، واللسان خيل/2107، واالرتشاف 77الناظم 

، ونقل كالم الجاحظ هذا عن كتاب الحيوان، وقد أورد الجاحظ البيت فيه 447ص الشواهد مثله قال المصنف في تخلي( 6)

لتحقيق ما جيز ُجْلُب اللؤم والفشل"، بيد أنه لم يعلّق عليه بشيء، ووقع في الحاشية اامسبوقا  بآخر للّعين، بلفظ: "وفي األر

 . 4/267الحيوان ينظر هذه الرواية. م والفشُل" على اإلقواء" ولم يبين مصدر لفظه: "روى: "خلت اللؤ

ذهب ابن خلف في شرح أبيات سيبويه، وإذ زعم أن الرائية لجرير، وهي في الهجاء عمر بن لجأ التيمي، والالمية  إليه( 7)

 .1/257الخزانة ينظر . و2/289للعين في هجاء رؤبة، نقله البغدادي 
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ن ا      أ ْشُكو إ ل ْيُكْم ُحُمو ة  األ ل م  م   م  ُكْم ض  ْلت ن ي ز ْلُت ب ْعد   (1)ا خ 

ْور ة. م ن" كن "الز م ن" وزنا  ومعنى، و"الُحمو ة" بضم الحاء المهملة وتشديد الواو: الس   "الض 

 الوافر[ ومن االعتراض قوله:                                                         ]من

اءُ  ْصٍن أ ْم ن س  اُل أ ْدر ي     أ ق ْوٌم آُل ح  ْوف  إ خ  س  ا أ ْدر ي و  م   (2)و 

 ومثال التعليق قوله:                                                          ]من الكامل[

ٌق  ح  اُل إ ن  ي ال  ٍب[     و ا  خ  ُهُم ب ْعْيٍش ن اص   (3)ُمْست ْتب عُ ] ف غ ب ْرُت ب ْعد 

: إن ي لالحق، فعلق بالالم، ثم   ُحذ ففيمن رواه بكسر الهمزة من "إني"، ووجُهه أ ن  األصل 
 .حكُمها وبقي لفُظها

ْلتُ  ْل". "(4)ومثال حذف  المفعولين أن يقال: "أ زيٌد قائٌم"، فتقول: "خ  ْع ي خ  ، وفي المثل: "م ْن ي ْسم 
 .(5)أي: من يسمع خبرا  يحدث له ظنُّ 

 .(6)وكسر همزة "إخال" فصيح استعماال  شاٌد قياسا ، وفتُحها لغة أسد، وهو بالعكس

م  بإجماع إن كان الماضي رباعيا  نحو:  وحكم حرف المضارعة في غير هذا الحرف أن يض 
رب" و"ي نطلق"   "دحرج" و"أكرم"، ويفتح في لغة الحجازيين فيما نق  أو زاد كنن "ي ض 

                                                           

والمساعد  2/81، 1/335، وشرح التسهيل 2330، وحما /2155/، وهو في الصحاح ضمن إليهلم ينسب فيما رجعت  (1)

 .2/290والبغدادي  ،201، وحما /260، واللسان ضمن /2/47، وأوضح المسالك 360، 1/249

، 160، والحلبيات 2/160، وهو في الزاهر 65من قصيدة لزهير بن أبي سلمى هجا بها قوما  من بني عليم. ديوانه ( 2)

، 377، 2/87، 1/256تسهيل ، وشرح ال1/406، وأمالي ابن الشجري 2101، والصحاح حصن/46واالشتقاق البن دريد 

، 1/194وشرح أبياته  ،513، والمغني 1/365، والمساعد 1/360، والدر8/112، 1/203، والبحر 2110ف واالرتشا

 .2/290والبغدادي 

، 1/365المساعد ينظر ه المنصف مستفاد منه. و، وما وجهة ب2/86رواه بكسر همزة )إن( ابن مالك في شرح التسهيل ( 3)

 .448وتخليص الشواهد 

 هو مثال على الحذف اختصارا . ( 4)

، وأورده المصنف مثاال  على 226، واللسان خيل/2/300، ومجمع األمثال 412، وفصل المقال 1692الصحاح خيل / (5)

 ، وهو عند من منعه محمول على الحذف اختصارا. 1/116الحذف اقتصارا، وكذا أورده ابن عصفور في المقرب 

 .2/73، وشرح التسهيل 2/60شرح المفصل البن الحاجب  ينظر:

 2/307، وفي إعراب القرآن للنحاس 226، واللسان خيل/ 2/300، ومجمع األمثال 1692كذا في الصحاح خيل /( 6)

أن "إدخال" بكسر الهمزة لغة الحاجزين ّممن يكسر حرف المضارعة من يفع ل الذي ماضيه  1/170وأمالي ابن الشجري 

ل.   ف ع 
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 :(1)غيُرهم فيك سُر غير  الياء  في ثالث مسائلو"ي ستخرج"، وأما 

ل" بالكسر لمت، تعل م" بخالف "تذهب" فإن ماضي ه أحدها: في "تفع ل" بالفتح مضارع "فع  ، كنن"ع 
ب" بالفتح كسر ومن كسر فتح  .(2)مفتوح، و"تثق" فإن المضارع  مكسوٌر، وم ْن قال: "تحس 

 قال الشاعر:                       ]من الرجز[[، و 11/113]هود  (3)﴾ تِرْكَنُواڳ   ﴿وقرئ: 

اُره ا ْمُوه ا و ج  اُره ا     ت ي ذ ْن ف إ ن  ي ح  ْيه  د   (4)ُقْلُت ل ب و اٍب ل د 

. (5)أي: لتأذن، أمر  الفاعُل المخاطب  بالالم وحذ ف ها، وبق ى عمل ها، وكسر  أول  المضارع
 ت ْعلم ما ال ن علم" بكسر التاء والنون. وسمعُت بدويا يقول في المسعى: "إنك  

ۇ   ﴿نحو: "ت ْنطلق" و"ت ْستخرج"، وقرئ:  (6)الثانية: أن يكون الماضي مبدوءا  بهمزة الوصل

 [3/106]آل عمران  (7)﴾ۇ  ۆ  ۆ    ۈ
                                                           

، والسيرافي 113-4/110فيها: الكتاب ينظر ، و80، واللسان تلل/81ة بهراء كما في مجالس ثعلب لتسمى هذه اللغة تلت( 1)

، 3/35، 203-1/202، والمصنف 129، والحلبيات 247، والتكملة 157-3/156، واألصول 115، والكامل 290-292

، والممتع 10/63، وشرح المفصل البن يعيش 249، وشرح الملوكي 218-14/216، والمخصص 737وسر الصناعة 

 . 143-1/141رح الشافية الكافية للرضي ، وش432-433

ب يحس ب، وهي القياس، وعليها يكسر حرف المضارعة في لغة غير  :ولىيشير الى لغتين في هذا الفعل، األ( 2) حس 

ل قليل، وذكر ابن قتيبة أن عليها مضر تكسر وسالفها تفتح.  ل على يفع  ب ومجيء فع  ب يحس   ينظر:الحجازيين، والثانية: حس 

، 754، والكامل 122، والسيرافي 4/38 الكتاب، و216، والكتاب المنطق 216، وإصالح المنطق 483 كتابالأدب 

، 192وتصحيح الفصيح  243، 1/208 ، والمصنف124، والحلبيات 12، واألضداد البن األنباري 3/87واألصول 

 . 1/135، وشرح الشافية للرضي 42، وشرح الملوكي 14/126والمخصص 

 فعل يفع ل، وكذا حكاه سيبويه ونصّ  ، وجاءت على أن الفعل من باب5/269ة عن أبي عمرو كما في البحر هي رواي (3)

-217إصالح المنطق  ينظر:أبو حيان على أنها لغة قريش، وفي هذا الفعل لغتان غيرها هما رك ن يرُكن، ورك ن يرك ن. 

، وأمالي ابن الشجري 15/58، 2/63، والمخصص 1/329، والمحتسب 329، والحلبيات 483-482 الكتاب، وأدب 218

 . 1/125، وشرح الشافية للرضي 717، والتبيان 1/210

لمنظور بن مرثد األسدي، ويروى البيت بتحقيق الهمزة من "تيذن" وتسهيله وبهمز "حموها"  4/444نسبة العيني  (4)

، والصحاح حمأ 345: "تأذن لي إني من أحمائها"، وهو في: إصالح المنطق 8/263البحر وتركه، ورواه أبو حيان في 

، 1570، وشرح الكافية الشافية 150 ، وضرائر الشعر2548، وباب األلف اللينة )تا( 2319، حما /2035، لوم /45/

، واللسان 4/340أبياته  ، وشرح298، والمغني 1/123، والمساعد 14 ، والجنى2420واالرتشاف  4/45وشرح التسهيل 

 . 197، حما /61حمأ /

ج على القياس من وجهين: أولها أمر المخاطب بالالم وهو قليل، وحذف الم األمر وهو مختص بالضرورة ووفيه خر (5)

، وإعراب القرآن للنحاس 345، ومعاني القرآن لألخفش 2/132/133المقتضب ينظر عند الجمهور، وممتنع عند المبرد، 

 .2420، واالرتشاف 150-149وضرائر الشعر ، 1/438

 شريطة أن تكون مكسورة. (6)

فيها: معاني القرآن وإعرابه ينظر ، و3/22هي قراءة يحيى بن وثاب وأبي رزين العقلي وأبي نهيك كما في البحر  (7)

، 340-1/339، وإعراب الشواذ 1/453 الكشاف، و1/330، والمكتسب 1/399، وإعراب القرآن للنحاس 1/454للزجاج 

 .3/340والدر 
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فكأنه ناسب  بين كسر   (2)﴾ عْبُدُنِ ﴿[ وأم ا من كسر في 1/5]الفاتحة (1)﴾  ٿ  ٿ  ٹ ﴿
 . (3)النونين

ر" و"ت ْتك ل م".  والثالثة: أن يكون مبدءا  بتاء المطاوعة  أو شبه ها، نحو "ت ْتذك 

 نحو في، وثانيه "ت ْستعين" نحووكأنهم جعلوا هذا الكسر  عوضا  عن كسر  أول  الماضي 
ا "تفع ل" على "انفعل" ألنهما للمطاوعة، تقول: حملو  (4)فكأنهم" ت تكلم" نحووأما  ،"ت علم"

رُته ْرُته" بالتخفيف فن "انكسر"."كس  س  "، "وك  ر   " بالتشديد فن "تكس 

زوه إذا تالها واو ليتوصلوا به إلى  ن ما لم يجيزوا كسر الياء لثقل الكسر عليها ولكنهم جو  وا 
ل" "ي ْيجل" قلبها ياء ، نحو "و ج 
(5). 

، (8)"عند"، وهو قول سيبويه، والصحيح أن ها مرادفٌة لنن (7)لغة "ل ُدن" (6)قوله: "لدينا"، قيل: لدى
ي نحو:   ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿[40/18]غافر  ﴾  ٿ    ٿ      ٹ  ٹ ﴿فتكون لُلْقرب الحس 

ٌب"12/25]يوسف  ﴾ ، وُتقل ُب ألفها ياء مع الضمير (9)[، والمعنوي نحو قولك "لديه  فْقٌه وأ د 
 .(10)في لغة الجمهور

                                                           

، ونسبها ابن 1/23هي قراءة عبيد بن عمير الليثي وزر بن حبيش ويحيى بن وثاب والنخعي واألعمش كما في البحر ( 1)

فيها: إعراب القرآن للنحاس ينظر للمطوعين و 122تحاف إلى جناح بن حبيش، وصاحب اإل 1ر خالويه في المختص

 . 1/60، والدر 1/66 الكشاف، و1/173

 .1/23هي قراءة زيد بن علي ويحيى بن وثاب وعبيد بن عمير الليثي كما في البحر  (2)

 من أنها جاءت على لغة من يكسر حرف المضارعة.  1/96خالفا  لما ذكره العكبري في إعراب الشواذ ( 3)

 ".  فإنهم: ")ب(( في 4)

، ونسبها األخفش في معاني 4/112هي لغة لبعض من يكسر حرف المضارعة من غير الحاجزين كما في الكتاب  (5)

أنها  1840لتميم، وفي الصحاح "وجل"/ 182، وأبو حيان في االرتشاف 225، والمؤدب في دقائق التصريف 379القرآن 

 . 424-423وفي مضارع "وجل" لغات أخرى استقصاها محقق شرح الشافية للجار بردي  ،لبني أسد

      .: "لدى ظرف في لدن")هـ(و  )د(وفي  في )ج(: "الذي هو ظرف" )6)

، والزمخشري في المفصل 2481، والجوهري في الصحاح لدى / 2/53ذهب الزجاج في معاني القرآن واعرابه  إليه( 7)

172 . 

، وأماي ابن الحاجب 4/100، وشرح المفصل البن يعيش 1/341أمالي ابن الشجري  ينظر:، و234-4/233 الكتاب (8)

، 1453-1452، واالرتشاف 3/221، وشرح الكافية للرضي 926، وشرح الكافية الشافية 2/235، وشرح التسهيل 4/47

 .207والمغني 

نهم الزمخشري وابن الحاجب والرضي إلى أّن ذلك مّما في استعمال "لدى" للقرب المعنوي خالف، إذ ذهب جماعة م( 9)

 مصادر الحاشية السابقة(. ينظر تختص به "عند"، وبه قال المصنف في المغني. )

: "واحترز بـ "لغة الجمهور" عن صورتين في لغة بعضهم، إحداها، إقرارها على حالها مع 2/300قال البغدادي  (10)

، واالرتشاف 3/223 ، وشرح الكافية للرضي3/413الكتاب ينظر ء مع الظاهرة". والضمير...، والثانية: أنها تقلب يا

 .535-1/534، والمساعد 1453
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 ٿ  ٿ ﴿إلى الخطاب، كقوله تعالى: قوله "منك" بعد قوله "مودتها" فيه التفات من الغيبة

[ بعد قوله بسم هللا الرحمن الرحيم، ألن األسماء الظواهر 1/5]الفاتحة  ﴾ٿ  ٿٹ
عندهم غيبات، فإن كان قوله: "أرجو وآمل" التفات ا عن الخطاب في قوله: "فال يغر نك" ففي 

 البيت التفاتان.

 يكون فاعال  إما بالظرف األول أو الثاني.أحدهما: أن  قوله: "تنويل": لك في ارتفاعه وجهان:
أم ا على قول األخفش والكوفيين إنه ال ُيشترط في إعمال الظرف االعتماُد، فال إشكال وأم ا 

 على قول الجمهور أن ذلك شرط فعلى أن تكون "إخال" معترضة بين النافي والظرفين.

األول أضمرت في الثاني  فإن قلت: فهل يجوز أن يكون الظرفان قد تنازعاه، فإن أعملت  
ن أعلمت الثاني أضمرت في األول عند البصريين، وحذفت معموله عند  (1)اتفاقا، وا 

 .(2)الكسائي، وأعملت فيه االثنين عند الفراء، كما تقول في: "قام وقعد زيد"

قلت: شرط صحة التنازع أن يكون بين العامل ين ارتباٌط، فال يجوز: "قام قعد زيد" بغير 
فإن قلت: فما الدليل على جواز ما زعمت ه من صحة االعتراض بين  ، وهذا بمنزلته.(3)عطف

 ]من المنسرح[                                       قلت: قول الشاعر:   النافي والمنفي.

ُؤه ا ت ْنك  ة  و  ُث ل ي ق ْرح   (4)و ال  أ ر اه ا ت ز اُل ظ ال م ة      ُتْحد 

 وقد ثبت االعتراض بين الحرف ومصحوبه في كلمتي "خلت" و"إخال" أنفسهما، فاألول كما 
                                                           

، 215-213، والنكت 74-1/73الكتاب ينظر إعمال األول اختيار الكوفيين، وإعمال الثاني اختيار البصريين.  (1)

، وشرحه البن يعيش 20-19عدها، والمفصل وما ب 1/83، واالنصاف 239-237، والحلبيات 113-3/112والمقتضب 

، وشرح 628-1/625، وشرح الجمل البن عصفور 28-3/26، وأمالي ابن الحاجب 134-1/132، والبن الحاجب 1/77

 .2/198، وأوضح المسالك 2142، واالرتشاف 206-1/204، وشرح الكافية للرضي 170-2/167التسهيل 

في اإلضمار يتجه إلى ما استوى فيه المتنازعان في طلب المرفوع، ومدار ما ذكره المصنف من مذاهب النحويين ( 2)

الخالف في المسألة أن البصريين يجيزون في هذا الباب اإلضمار قبل الذكر احترازا من حذف الفاعل، والكوفيين يمنعونه، 

 الخالف المذكور في اإلضمار. فإذا أعمل األول أضمر في الثاني اتفاقا ألنه إضمار بعد الذكر، وإذا أعمل الثاني وقع

 .   2144-2143، واالرتشاف 630-1/629، وشرح الجمل البن عصفور 1/79شرح المفصل البن يعيش  ينظر: 

 .660، والمغني 2141، واالرتشاف 2/166شرح التسهيل  (3)

الوقف واالبتداء البن ، وإيضاح 2/57. وهو في: معاني القرآن للفراغ 48من قصيدة إلبراهيم بن ه ْرمة. ديوانه ( 4)

، وشرح 347والحلل  ،305، وما يجوز للشاعر في الضرورة 180، وتصحيح الفصيح 5/320، والحجة 1/656األنباري 

وفيه أن المبرد لم يحمل البيت على االعتراض  6/221، وشرح أبياته 513، والمغني 1161، واالرتشاف 1/335التسهيل 

ينظر ، وهو كما قال. 1/510" من "اليزال" لداللة األولى عليها، ومثله في الحاشية بين النافي والمنفي، بل على حذف "ال

 . 793-792الكامل 
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 ]من المنسرح[                                                      تقدم من قول الشاعر:

ن ا     ] أ ْشُكو إ ل ْيُكْم ُحُمو ة  األ ل م [ م  ُكُم ض  ْلُتن ي ز ْلُت ب ْعد   م ا خ 

 ي كقول زهير:                                                          ]من الوافر[والثان

اُل أ ْدر ي  ْوف  إ خ  س  ا أ ْدر ي و  م  نننننننننننننننننننننننننننننناءُ  و  ْصٍن أ ْم ن س   أ ق ْوٌم آُل ح 
ب آٍت  ننننننننننننننننننننننننناء  ُمخ  اءُ ف ُحق   ف إ ْن ت ُكن  الن  س  نننننننننننننننند  ن ٍة ه   (1)ل ُكل   ُمْحص 

ائ    ەئ   ەئ    وئ   ﴿وفي البيت األول دليل على أن "القوم" مخت   بالرجال، ونظيره قوله تعالى: 

 [.49/11]الحجرات  (2)﴾  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ ﴿ثم قال تعالى:  ﴾   وئ

ن ما      بآت" الخبر، وا  وكثير من الناس يرفع "النساء" في البيت توه ما  منهم أنه االسم، و"مخ 
االسم ضمير "آل حصن"، و"نساء" خبر، و"مخب آت" حال، أي: فإن تكن آُل حصن النساء  

 .(3)مخب آٍت فحق  لهن أن يهدين إلى أزواجهن كسائر المتزوجات

خب را  عنه بالظرف األول أو الثاني، أو كليهما. وساغ االبتداء والوجه الثاني: أن يكون مبتدأ م
م  خبره ظرفا   (4)به م  النفي، ولتقدُّ ر لكل منها متعلٌق . (5)لتقدُّ ر الظرفان خب رين ُقد   ذا قد  وا 

ر الخبُر األول، فالظرف الثاني إم ا متعلق به أو بمتعل قه المحذوف على  ذا قد   ه. وا  يخص 
ما حال فيتعلق (6)أو لالستقرار للمبتدأالخالف المشهور في أن العمل للظرف أو  ، وا 

 بمحذوف، وفي صاحب الحال وجهان:

                                                           

، والبيتان في شرح القصائد التسع 172، واالشتقاق البن دريد 2533والصحاح هدى / 65الثاني في الديوان البيت ( 1)

 . 8/112، والبحر 656

، 8/112، 1/203 ، والبحر2016، والصحاح قوم /46، واالشتقاق البن دريد 160، والحلبيات 2/160الزاهر ينظر ( 2)

 . 505، واللسان قوم /1/360والدر 

 . 656أصل هذا الكالم للنحاس في شرح القصائد التسع  (3)

 ".  به حينئذ: ")ب(( في 4)

، وأمالي 151-1/150، والبن الحاجب 1/86في االبتداء بالنكرة في هاتين المسألتين: شرح المفصل البن يعيش ينظر ( 5)

، وشرح التسهيل 1/82، والمقرب 1/347، والبن العصفور 387، وشرح الجمل البن خروف 78-3/76ابن الحاجب 

-611، والمغني 1/203، وأوضح المسالك 44 ، وشرح األلفية البن الناظم364-363وشرح الكافية الشافية  1/293-294

612 . 

ذهب جماعة منهم أبو على إلى أن العمل للظرف لنيابته عن المحذوف، وقال غيره إن العمل للعامل المقّدر ألن الظرف  (6)

، 1/246، وشرح الكافية للرضي 1/318، وشرح التسهيل 2/457، 334-1/329اإلغفال  ينظر:جامد، واختاره ابن مالك، 

 .  579والمغني 
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ر المستتر في الظرف األول ألن  الصحيح  أن  الظرف  يتحمل ضميرا  أحدهما: أنه الضمي
 منتقال إليه من االستقرار المحذوف، ولهذا ُأك  د  في قول كثي ر:                 ]من الطويل[

ْهر  أ ْجم عُ  ك  الد  ْند  و اُكُم     ف إ ن  ُفؤ اد ي ع  ان ي ب أ ْرض  س   (1)ف إ ْن ي ُك ُجْثم 

، وزعم آخرون أن ه ال (3)(2)خروف أنه ال يتحم له إال بشرط التأخ ر عن المبتدأوزعم ابن 
م أو تأخ ر  ، والصحيُح األول، ومن ثم  قال ابُن جني في قول الشاعر:(4)يتحم له مطلقا  تقد 

 ]من الوافر[                                                                             
مُ أ ال   ال  ُة هللا  الس  ر ْحم  ل ْيك  و  ْرٍق     ع  ْن ذ ات  ع   (5)ي ا ن ْخل ة  م 

، وليس بالزم (6)"الناس يتلق ون هذا البيت  على أن ه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه
المستتر في "عليك" على حد   قول  بعضهم:  (7)لجواز أن يكون العطُف على ضمير الرحمة

 ".(8)العدم"مررت برجل سواٍء و 

دُّ عليه أن يقال: تخل   من وجه ضعيف إلى آخر ضعيف ه أن البيت (9)وال ُير  ، ألن  غرض 
محتمل، فال دليل  فيه، وألن  العطف  على الضمير المرفوع أسهُل من تقديم المعطوف، فإنه 

                                                           

، وهو في 1/154، وابن الحاجب في شرح المفصل 1/5اختلف في نسبته، فعزاه إلى كثير ابن الشجري في األمالي  (1)

، 1/395، والخزانة 6/395، والبغدادي في شرح أبيات المغني 220، 1/217، ونسبه القالي في األمالي 404ديوانه 

، والبيت بال نسبة في: 2/121الحماسة البصرية ينظر ، و188و في ديوانه لجميل بم معمر العذري وه 2/308والحاشية 

 .579، والمغني 1112، واالرتشاف 1/246شرح الكافية للرضي 

، وفيه أن ابن الخروف عزاه إلى سيبويه والفراء، ونقله أبو حيان في 2/333نقله عنه ابن مالك في شرح التسهيل ( 2)

 . 866المغني ينظر الفراء وابن خروف، وعن  1578-1577، 1122االرتشاف 

 ".وزعم آخرون ،أنه ال يتحّمله إال بشرط التأّخر عن المبتدأقوله: " )د(سقط من ( 3)

 . 1/246هو مذهب السيرافي كما في شرح الكافية ( 4)

، 189، والحلل 688، وشرح الجمل البن خروف 239ديوانه  ينظر:البيت مما لم يعرف قائله، وقيل هو لألحوص.  (5)

: "برود  الظل  198، وروى ثعلب عجزه في المجالس 2/310، والحاشية 1/399، والخزانة 6/102وشرح أبيات المغني 

ههنا  ... "شايعك الظالم"، وعليهما فال شاهد. وروايته كما2/309شاعكم السالم"، والزجاج في المعاني القرآن وإعرابه 

، وأمالي ابن 329، وما يجوز للشاعر في الضرورة 636، والبصريات 2/74، واإلغفال 2/226، 1/326في: األصول 

، والمساعد 2184، واالرتشاف 1/246، وشرح الكافية للرضي 1/249، وشرح الجمل البن عصفور 1/276الشجري 

 .866، 467، والمغني 463، 2/475

 في الحلل، وأبو علي وابن الشجري، وابن عصفور )الموضع السابق(.  ش كماتلقاه على ذلك االخف( 6)

 .: "صوابه على ضمير السالم"1/312قال البغدادي  "على ضمير الرحمة". :)د()ب( و)ج( وفي  (7)

 ، بتصّرف. 2/386الخصائص  (8)

ا في تقديمه على : "وفيه من القبح أكثر ممّ 689ممن اعترض على ابن جني ابن خروف، قال في شرح الجمل ( 9)

المعطوف عليه، مع ما فيه من العطف على المضمر بغير تأكيد". والعطف على الضمير المرفوع بغير فاصل أو توكيد 

وما بعدها، وشرح  474اإلنصاف ينظر خاص بالضرورة عند البصريين وأجازه الكوفيين في السعة، واختاره ابن مالك. 

 . 2426، واالرتشاف 182-180، وضرائر الشعر 1245-1244افية وشرح الكافية الش 374-3/373التسهيل 
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مله مع ، نعم، من زعم أن الظرف ال يحتم ُل ضميرا  مطلقا  أو ال يتح(1)ال يقع إال  في الشعر
م لزم عنده أن يكون البيت من تقديم المعطوف.  التقد 

والوجه الثاني من وجهي صاحب الحال أنه نفس "التنويل"، على أن الظرف كان في األصل 
صفة له، فلم ا تقد مه صار حاال منه، وعامُله على هذا الوجه  أيضا  االستقراُر المقدر، ال 

 .(2)لحال إن ما يعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناهاالبتداُء العامل في "تنويل"، ألن  ا

زنا هذا الوجه بناء  على صحة اختالف عاملي الحال وصاحبها، وهو قول      ن ما جو  وا 
[ إن 23/52]المؤمنون  ﴾ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ ﴿سيبوبه، ولهذا قال في قوله تعالى: 

"، والحال معمولة للتنبيه أو اإلشارة،  (3)"أم ة" حال من "أم تكم" مع أن  "أمتكم" معمولة لنن "إ ن 
 ]من مجزوء الوافر[                           :                     وقال في قول الشاعر

ل ُل [ أ ن ُه خ  ا ط ل ُل     ] ي ُلوُح ك  ش   ل م ي ة  ُموح 

 يجيز ارتفاع "طلل" على الفاعلية لعدم اعتماد إن  "موحشا" حال من "الطلل" مع أ ن ه ال    
ر  الخبُر الظرف  الثاني، كان الظرف األوُل متعل قا  به، وجاز تقديُمه على  (4)الظرف ذا ُقد   وا 

، ونظيره قولهم: "أكل  يوٍم لك ثوٌب؟" بتقديم الظرف على الجملة (5)االتساع في الظرف
: "جالسا  زيد في الدار". ونقل جماعٌة اإلجماع  (6)بأسرها، وال يجوز ذلك في الحال، ال تقول

ر وبين المخب ر عنه، فمنعه (7)على ذلك ط بين الظرف المؤخ  ، وأن الخالف  إن ما هو في التوسُّ

                                                           

، وشرح الجمل البن عصفور 210، وضرائر الشعر 329، وما يجوز للشاعر في الضرورة 1/326األصول  ينظر: (1)

1/249 . 

 . 2/14، وشرح الكافية للرضي 57-2/56شرح المفصل  ينظر:( 2)

 . 148-2/147الكتاب ( 3)

ي الحال لمإلى جواز اختالف عا 355-2/354يل ذهب في شرح التسهإذ تابع ابن هشام في هذه المسألة ابن مالك، ( 4)

وصاحبها، ونسب القول بذلك إلى سيبويه، مستدال  بما استدل به المّصنف، وابن مالك مسبوق بابن جني. واختاره الرضي، 

، واالرتشاف 1/280لرضي ، وشرح الكافية ل2/57بن يعيش ل ال، وشرح المفص3/60الخصائص  ينظر:ومنعه األكثرون. 

 .866-865، والمغني 40-2/39، والمساعد 1200

 ".  وجاز تقديمه عليه لالتساع في الظرف: ")ب(( في 5)

 ".  ال تقل: ")ب(( في 6)

، والمقتضب 1/124الكتاب فيها: ينظر . و753ممن نقل اإلجماع على هذه المسالة: ابن مالك في شرح الكافية الشافية  (7)

، والبغداديات 108، والعسكريات 223، وكتاب الشعر 171، واإليضاح 2/246، 219-1/215، واألصول 4/170،300

، والبن العصفور 383، وشرح الجمل البن خروف 3/105، وأمالي ابن الشجري 229، واإلنصاف 118، واللمع 258

 . 1590، واالرتشاف 121، وشرح األلفية البن الناظم 340-2/339، وشرح التسهيل 1/156 ، والمقرب1/342-344
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كا  بقراءة الحسن:  (1)الجمهور لضعف العامل، وأجازه األخفش ومتابعوه ۇئ      ﴿تمس 

 (3)﴾ خَالِصَةًڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ﴿[ وقراءة آخر: 39/67]الزمر  (2)﴾ۆئ ِمَطْوَِياتٍ
في   (5): ال إجماع(4)[ بنصب "مطويات" بالكسر، و"خالصة " بالفتح، وقيل6/139]األنعام 

ۈئ   ﴿في  (7)، ولقول ابن برهان (6)المسألة لقول األخفش في "ف دى  لك أبي" إن "فدى" حال

 .(8)[ إن "هنالك" حال18/44]الكهف  ﴾ ۈئ    ېئ  ېئ

ل ٌة أم ملغاٌة أم معل قٌة؟  :(9)قلت: كل ذلك جائز فإن قلت: أخبريني عن "إخال" في البيت، أ ُمْعم 
ل  ر  المحض. فسه ل إلغاءها كما سه  مها أزال عنها التصد  أما اإللغاء فعلى أن  النافي  لما تقد 

ُم "متى" إلغاء  "ظننت" تقدُّ
 و"إني" في: "متى ظننت  زيٌد منطلٌق"، وقول  الحماسي: (11)(10)

 ]من البسيط[                                                                            
يم ة  األ د بُ  ك  الش   ْن ُخُلق ي     إ ن  ي ر أ ْيُت م ال  ار  م  ت ى ص  ْبُت ح  ذ اك  ُأد    (12)ك 

                                                           

، 1/24، والرضي في شرح الكافية 2/346، وابن مالك في شرح التسهيل 1/342نقله ابن العصفور في شرح الجمل  (1)

 . 1591-1589وأبو حيان في االرتشاف 

 9/444، والدر 8/440، والذي في البحر 436فيه ابن مالك في شرح العمدة ما ذكره المصنف في نسبة هذه القراءة تبع ( 2)

في توجيه نصب "مطويات": ينظر  على نسبتها لعيسى، و ،131أنها لعيسى بن عمر والجحدري، واقتصر في المختصر 

، 3/409 الكشافو، 4/22،  وإعراب القرآن للنحاس 4/362، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/425معاني القرآن للفراء 

 . 2/414وإعراب الشواذ 

في توجيهها: إعراب القرآن ينظر ، و4/231هي قراءة ابن عباس واألعرج وقتادة وسعيد بن جبير كما في البحر ( 3)

، وقرأ ابن جبير 5/183، والدر 1/515، وإعراب الشواذ 543-542، والتبيان 1/55 الكشاف، و2/99للنحاس 

 . 1/232المحتسب ينظر توجيه )خالصة (. )خالصا(أيضا ، وتوجيهها ك

 .33-2/32المساعد ينظر ، و1590قاله أبو حيان في االرتشاف  (4)

 : "اإلجماع في المسألة".)هـ(في ( 5)

 الموضعين السابقين(. ينظر نقله أبو حيان في االرتشاف، وابن عقيل في المساعد )( 6)

(، من مصنفاته شرح 456عبد الواحد بن علي بن عمير إسحاق بن ابراهيم بن برهان، أبو القاسم العكبري النحوي )ت( 7)

 . 2/120، والبغية 191، والبلغة 2/213ترجمته في: إنباه الرواة تنظر اللمع. 

االرتشاف والمساعد ينظر و ، وجواز ذلك عنده مختص بأن تكون الحال ظرفا  أو جارا  أو مجرورا .1/136شرح اللمع ( 8)

 )الموضعين السابقين(. 

خال" في البيت مستفاد من كالم ابن مالك في شرح الكافية الشافية ف من األوجه الجائزة في إعمال "إما سيذكره المصن (9)

557-558. 

 البن الجمل وشرح، 256-255، والنكت 1/121لغاء هذه األفعال عند تقدم االستفهام معموال  للخبر: الكتاب ينظر في إ( 10)

المسالك  وأوضح ،4/157 للرضي الكافية وشرح ،558 الشافية الكافية وشرح ،1/321 عصفور والبن ،362 خروف

2/68. 

      في )ج(: "ورأيت لما تقدم..."( 11)

لبعض الفزاريين، وفيه: "إني وجدت مالك  الشيمة األدبا"، كذا في  منسويا 333آخر قلبه في الحماسة  البيت مع (12)

/ب، وذكره ابن جني في أن البيت يروي: "إني وجدت مالُك الشيمة 138، والتنبيه 3/87، والتبريزي 1146المرزوقي 

، وابن مالك في شرح 1/117والمقرب  ،1/320مل األدُب". وما وّجه به المصنف البيت هو قول ابن عصفور في شرح الج

ه ابن جني في التنبيه على االعمال وإضمار الشأن، والرضي في شرح ، وخرج249، وشرح العمدة 558افية الكافية الش

 على التعليق بتقدير الم االبتداء واستقبحه. 4/156الكافية 
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 داخال على الجملة االسمية، وتقدير  "إخال" معترضة  بينهما كما قدمنا.أو على تقدير النافي 

م في  ف ْت وبقي التعليق كما تقد  وأم ا التعليق فعلى أ ن  األصل "ل ل دينا" فُعل  ق الفعُل بالالم ثم ُحذ 
 قول الهذلي:                                                                ]من الكامل[

ٌق ُمْست ْتب عُ  ح  اُل إ ن  ي ال  ا  خ  ٍب [     و  ْيٍش ن اص  ُهُم ب ع   ] ف غ ب ْرُت ب ْعد 

 فيمن كسر الهمزة.

وأم ا اإلعمال فجزم  به ابُن مالك بدُر الدين
وليس كذلك لما بين ا ولما نبي ن، ووجهه أن  (1)

يكون مفعوُلها األول ضمير  الشأن محذوفا ، واألصل: "وما إخاله"، ومن حذف ضمير الشأن 
، وحكايُة الخليل: "إن  بك زيٌد (2)»ون و  رُ ص  المُ  ة  ام  ي  الق   م  وْ ا ي  اب  ذ  ع   اس  د   الن  ش  أ   نْ ن  م  إ  «الحديُث: 

 .(3)ذامأخوٌذ"، أي: أن ه ك

، وهو أولى ألن  (4)قالوا: وليس بمتعي ن في حكاية الخليل، بل يجوز أن يكون التقدير "إن ك"
ر ولتفسير ه بالجملة فال ينبغي الحمُل عليه  ه على المتأخ   ضمير  الشأن خارٌج عن القياس لعود 

" من قوله تعالى ڱ   ﴿: (5) مع إمكان غيره، ولهذا كان األ ْولى في الضمير المنصوب بن "إن 

[ أن يقد ر عائدا على "الشيطان"، ال ضمير  الشأن خالفا 7/27عراف ]األ ﴾  ڱ  ڱ   ڱ
 ب عُيتْ  ال الشأن وضمير، (7)بالنصب ﴾يلَهُبِِقَوَ﴿، ومما يؤيد ذلك قراءة بعضهم: (6)للزمخشري 

 بتابع، واألصُل توافُق القراءتين.
                                                           

 . 77شرح األلفية:( 1)

: "إن من أشد 3/1680(، ج 2109لفظه في مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث ) (2)

، 5606أهل النار يوم القيامة عذاب ا المصورون" في البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، حديث 

، 2/13شرح التسهيل  ينظر:وال شاهد على هذه الرواية. و "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون". 4/2090ج

 .56، والمغني 148وشواهد التوضيح 

، وشرح 2/13، وشرح التسهيل 148، وشواهد التوضيح 1/245، واألصول 2/134الخليل في الكتاب  ينظر حكاية (3)

 . 1246، واالرتشاف 4/376الكافية 

في حكاية األخفش  إليهخطاب أولى في حكاية الخليل، إال أن مالك ذهب لم أقف على من ذهب إلى أن تقدير ضمير ال( 4)

لّه غير التي ذكرها ابن هشام، وذهب كذلك إلى أنه ال يعين تقدير ضمير الشأن في اسم أن  "إّن بك مأخوذ أخوك أخواك" لع 

 .   41، 2/13تسهيل شرح الينظر المخففة من الثقيلة بل األولى تقديره ضمير حاضر أو غائب معلوم إذا أمكن. 

   ".الحمُل عليه مع إمكان غيره، ولهذا كان األ ْولى في الضمير المنصوب بـ "إّن" من قوله تعالى قوله : " )هـ(سقط من ( 5)

 . 638، والمغني 4/284البحر ينظر ، و2/75 الكشاف (6)

والدر  1/535في توجيهها: إعراب الشواذ ينظر ، و4/284، والبحر 143هي قراءة اليزيدي كما في المختصر ( 7)

5/293-294 . 
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 ألنها لها محل وال وفاعُله،" أرجو" :األولى واعلم أن البيت مشت م ل، على أربع جمل:
 مستأنفة.

: "آمل" وفاعله، وال محل  لها ألنها معطوفٌة على ما ال محل  له، وقد مضى أنه ال والثانية
 يحسن تقديُرها، حالية.

: "إخال" وفاعله، وهي مستأنفة أيضا  ال حالي ة، ألن المضارع  المنفي بن "ما" كالمضارع والثالثة
 كقوله:                         ]من الطويل[ (1)وب، تجرده من واو الحالالمثبت  في وج

ب ا ُمت ي م ا ْيب  ص  ا ل ك  ب ْعد  الش  ب يب ٌة     ف م  ف يك  ش  ا ت ْصُبو و   (2)ع ه ْدُتك  م 

ْت "إخال" ملغاة ، ألنها حينئذ مستأنفة، ومحلُّ الرابعة ر  ها : "لدينا منك تنويل" وال محل  لها إن ُقد  
لة  أو معلقة، ألنها مفعوٌل ثان على األول، وفي موضع المفعولين  ْت ُمْعم  ر  النصُب إْن ُقد  

 على الثاني.

ر اس المتأخ   م نا  أقول: القياس يقتضي جواز  العطف على محل  (3)قال ابن النح  : "أقمت ز 
 هى بمعناه." انت(4)الجملة المعل ق عنها العامل بالنصب، ثم رأيت ذلك منصوصا  عليه

وهذه مسألة ظاهرة من قول النحويين إن  المعل ق  غير عامل في اللفظ، وهو عامل في 
، كلُّهم يقول ذلك، وصر حوا أيضا  بجواز العطف بالنصب، وجاء السماُع به كقول  المحل 

 يل[ُكث ي  ر:                                                                      ]من الطو 

ل ت   ت ى ت و  ْلب  ح  ع ات  الق  ا     و ال  ُموج  ا الُبك  ا ُكْنُت أ ْدر ي ق ْبل  ع ز ة م  م   (5)و 

" بالنصب على محل "ما البكا"  .(6)فعط ف "موجعات 
                                                           

 .  4160، واالرتشاف 1/45، وشرح الكافية للرضي 762، وشرح الكافية الشافية 360-2/359شرح التسهيل  (1)

 . 2/44، والمساعد 2/360، وهو في شرح التسهيل إليهلم ينسب فيها رجعت  (2)

 248ترجمة البلغة ينظر هـ(، 698بو عبد هللا بهاء الدين بن لنحاس )تمحمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي نصر، أ( 3)

 . 1/13والبغية 

 . 547-546ص: ينظر نقله عنه في المغني أيضا.  (4)

، وشرح أبياته 546 ، والمغني368، وشرح شذور الذهب 2/64. والشاهد في أوضح المسالك 95من قصيدة له، ديوانه  (5)

 . 2/327، والبغدادي 6/271

" بالنصب على محل "ما البكا" قوله: " )د(سقط من  (6)  ".فعط ف "موجعات 
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 فإن قلت: كيف جاز أن ينفي ظن  حصول  التنويل بعدما أثبت رجاء  دنو   المودة؟ 

ة" و"التنويل" شيئان  ه بقبلها وتمنعه من نوالها، قلت: "المود  ال شيء واحد، فال يمتنع أن تود 
على أنهما لو كانا شيئا  واحدا  لم يضر  ذلك، فإن للشعراء طريقة  مألوفة ، يعود أحدهم على ما 

 " ومنه قوله:(1)قرر ه بالنقض إيذانا  بالدهش والحيرة، ويسم ى ذلك في علم البديع "رجوعا  
 ]من البسيط[                                                                            

ي مُ  ي ر ه ا األ ْرو اُح و الد   ُم     ب ل ى و غ  ا الق د  ي ار  الت ي ل ْم ي ْعُفه   (2)ق ْف ب الد  
 وقوله:                                                                      ]من الطويل[ 

يدُ ف إ   ْن ت ْحت  التُّر اب  ب ع  ٍد     ب ل ى ُكلُّ م  ه  ل ى ُمت ع   (3)ن ك  ل ْم ت ْبُعْد ع 
 وأما قوله:                                                                  ]من الطويل[

ق دْ        ب  المُ  ن  أ   وامُ ع  ز   و  ن   اذ  إ   ح   الُوْجد   م ن   يي ْشف   ي  أْ ننننننننننننالن   أ ن  و   ي م لُّ   انننننند 

ا ب ن ننننننننننننا       ل ْم ي ْشف  م  ْين ا ف  و  ْيٌر م ن  الُبْعد    ب ُكلٍ  ت د  ار  خ  ل ى أ ن  ُقْرب  الد   ع 
ار  ل ْيس  ب ن اف عٍ       ل ى أ ن  ُقْرب  الد  ان  م ْن ت ْهننو اُه ل ْيس  ب ذ ي ُود     ع   (4)إ ذ ا ك 

م   ن ما هو من باب التخصي  والتقييد، وذلك أن صدر  (5)فليس من ذلك، خالفا  لمن و ه  ، وا 
البيت الثاني لم ا اقتضى أن ه ال خير للمحب  في قرب الدار استدركه بما ذكر ه في ع ُجز ه، ولم ا 

 ث.اقتضى هذا العجُز أ ن  قرب  الدار نافٌع بكل حال استدركه بما ذكر في البيت الثال

 قال:

يلُ  -13 يب اُت الم ر اس  ت اُق الن ج  ا     إ ال  الع  اُد ب أ ْرٍض ال  ُيب ل  ُغه  ْت ُسع   ()أ ْمس 
                                                           

 .  2/59 رشيق البن والعمدة ،499 البالغة علوم في اإليضاح ينظر: (1)

 ، والمذكر1/27 معاني القرآن للفراء: في وهو. 116 مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى مدح بها هرم بن سنان، ديوانه (2)

 ، وااليضاح في علوم البالغة799 ، والنكت26 ، وشرح القصائد السبع2/384 ، والزاهر1/266 األنباريوالمؤنث البن 

 .   2/328 ، والبغدادي499

 ، وللتبريزي800 ، وشرحها للمرزوقي226 كما في الحماسة. بن هبيرة من مقطعه ألبي عطاء السند يرثى بها عمر( 3)

 .   2/59 العمدة البن رشيق: ، والشاهد في2/152

، وشرحها للمرزوقي 394)، والثالث ليس فيه، واألبيات الثالثة في الحماسة 82من قصيدة البن الدمينة، ديوانه ) (4)

، وشرح 193، والثاني والثالث في المغني 5/413، والخزانة 2/154، وأمالي ابن الحاجب 3/145، وللتبريزي 1299

 .3/259أبياته 

ينظر ، وكالم ابن هشام في البيت مستفاد من أمالي ابن الحاجب )153ني في إعجاز القرآن عدّه في الرجوع الباقال( 5)

 الموضع السابق(.

)(  :2/332، والبغدادي 249، والسيوطي 116، وعبد اللطيف 99، واألنباري 18، والتبريزي: 9الديوان. 
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 :(1)قوله: "أمست": تحتمل "أمسى" وجهين

المساء، وذلك على التفسير "غداة البين"  (2)أحدهما: أن تكون  لتقييد  ثبوت  الخبر  لالسم  بزمن
 بالغدوة. والمعنى أنها ارتحلْت غدوة  وأمسْت بأرٍض بعيدة.

ْت"، كقوله:                                    ]من البسيط[  والثاني: أن تكون بمعنى "صار 

ُلوا     أ ْخن ى عل ْيها الذي  ا اْحت م  ى أ ْهُله  ء  و أ ْمس  ال  ْت خ   (3)أخنى على ُلب د  أ ْمس 

ومعنى "أخنى": أفسد، ألن "الخنا" الفساد والقبح والنقصان، و"ُلب د" آخر أ ْنُسر لقمان  بن عاد، 
 ألن ه أُعطي ُعمر سبعة أنسر، ألن  النسر يعم ر طويال .

قوله: "سعاد": ظاهر أقيم مقام المضمر، وذكُره في هذا البيت بعد ذكر  ضميره في البيت قبل ه 
منه في قوله في أول القصيدة: "متي م إثرها" ثم قال: "وما سعاد"، وذلك ألنه هنا قصد  أحسنُ 

أرض سعاد بالعبد، وذكر ما يتصل، بذلك من  (4)استئناف  نوٍع آخر  من الكالم، وهو وصف
 وصف الناقة.

 [.28/44]القص   ﴾ ٱ  ٻ             ٻ     ٻ ﴿قوله: "بأرض": "الباء" ظرفية مثلها في 

 وقوله: "يبلغها" يحتمل وجهين:

فته  أحدهما: أن يكون منقوال بالتضعيف من "بل غ" فيتعد ى حينئذ إلى مفعولين كن "عر 
 ،(5)المسألة"

 واألصل: "ال ُيب ل  ُغنيها" ثم حذف المفعول األول. 
                                                           

، وشرح الجمل البن 2/76، والبن الحاجب 105-7/103ى الناقصة: شرح المفصل البن يعيش سمينظر في معاني أ (1)

، 194-4/193، وشرح الكافية للرضي 393-392، وشرح الكافية الشافية 346-1/345، وشرح التسهيل 1/421عصفور 

 .  1156واالرتشاف 

   : "بأنه المساء".)د(في  (2)

، والصحاح 739(، وروي: "أضحت خالء وأضحى أهلها احتملوا" في: شرح القصائد التسع 6للنابغة الذبياني، ديوانه )( 3)

، وشرح الكافية 210، وشرح العمدة 346، 1/344. والشاهد في: شرح التسهيل 386، واللسان لبد/534، ولبد /2332خنا /

 .  1/257، والمساعد 1156الشافية 

 ضعيف". : "وهو)د(في  (4)

 في )ج(: "كمعرفة الحساب".( 5)



 الكتاب محققا        فصل المقدمة الغزلية باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

267 
 

ع ل" فيكون متعديا إلى واحد، وقد جاء "ف ع ل" وف   (1)الوجه الثاني: أن يكون بمعنى "ي ْبُلغها"
ى"  ]من الطويل[      ، قال:       (2)بمعنى في  القاصر والمتعدي، فاألول كن "مشى" و"مش 

ج   ْند  ف اف  األ ر  ار ى ف ي خ  م ْشي  الن ص  ا     ك  اُمه  ي ن ع  ي ٍة ق ْفٍر ُتم ش   و  د   (3)و 

 جلد أسود، وهو معر ب. (4) اليرندج:

ي ْلُته"  ْلُته" و"ز  قتهوالثاني كقولك: "ز   [ أي:10/28]يونس  ﴾ک   گ ﴿، ومنه (5)بمعنى: فر 

قنا بينهم وقطعنا الُوُصل  التي كانت بينهم في الدنيا.  فر 

 (6)فإن قلت: لم جزْمت  بأنه " فع ل" مع أنه محتمٌل لن "ف ْيع ل" كن "ب ي طر"، وقد أجاز أبو البقاء 
 وغيره الوجهين؟

ي ل ة" " يليز الت"قلت: الصواب ما ذكرته، لقولهم في مصدره:  ولو كان "فيعال " لقالوا "ز 
 .(7)كن"ب ْيط رة"

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ﴿بدليل:  (9)ألن ها مؤنثة (8)والضمير المتصل عائد إلى األرض    

ة"، وال يكون عائدا  إلى "سعاد" 7/128]األعراف ﴾ ڭ   ڭ [ وقولهم في تصغيرها: "ُأر ْيض 
ألن الجملة صفٌة لن "أرض"، فال بد  لها من ضمير يربطها بها، وال تكون مستأنفة ، ألن الجار 
والمجرور حينئذ ال يصلُح للخبرية، إذ جميُع الناس كائنون بأرض، ومن هنا امتنع اإلخبار 

                                                           

 .99 ، األنباري19قاله التبريزي ( 1)

 .281، واللسان مشى/2493الصحاح مشى/ (2)

، ومعاني القرآن لألخفش 753، والنكت 3/104، وفيه )اليرندج(، والبيت في الكتاب 83من قصيدة للشماخ. ديوانه ( 3)

، واللسان 347، وما يجوز للشاعر في الضرورة 2493صحاح مشى /، وال649، وسر الصناعة 49، وكتاب الشعر 138

 .281مشى/

 : "النرندج".)د (وفي )ج( ( 4)

 .1/94، وشرح الشافية للرضي 631، واللسان زيل/1720الصحاح زيل / ( 5)

يل" عنده، على ما نقل األزهري في 673التبيان ( 6)  13/254التهذيب زول ، وأبو البقاء تابع في ذلك البن قتيبة، فإن "ز 

ل، ثم قلبت الواو ياء، وأدغمت في األولى ومن قال إنها فعّل )وهم  من زال يزول، وعليه تكون فْيع ل، وأصلها زْيو 

 مصادر الحاشية التالية(.ينظر األكثرون(، فهي عندهم من زال يزل )

، 3/262، واألصول 4/327الكتاب  ظر:ينما صّوبه المنصف هو قول أكثر النحويين، وقد احتّج بما احتجوا به.  (7)

 . 5/152، والبحر 283، ودقائق التصريف 2/19، والمنصف 272والحلبيات 

 سقط من )ج( قوله: "والضمير المتصل عائد على األرض".( 8)

 .111، واللسان أرض/1062، والصحاح أرض/1/233المذكر والمؤنث البن االنباري  (9)
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لجثة، في نحو قولك: "زيد في يوم"، وصح  إذا وصفت الزمان بصفة مقي  دٍة بالزمن عن ا
 كقولك: "زيٌد في يوٍم طي  ب".

و"العتاق": فاعل لفظا ، وبدل من الفاعل تقديرا ، إذ ال بد  من تقدير المستثنى منه، أي: ما     
ثر: "ما جاء ني إال يبل غها شيء، وكذا كل استثناء مفر غ، واألكثر مراعاة المحذوف، ولهذا ك

 .(1)هنٌد" وندر: "ما جاءتني إال هند"

ي ات" بالياء المشددة؛ أي (2)والنجيبات جمع نجيبة، وهي الكريمة     ، ويروى: "الن ج 
. والعتيق من اإلبل والخيل وغيرها: الكريم األصل، وعلى هذا فن "العتيق (3)السريعات

 انتهى. (4)ومعنى، وفي الصحاح: "فرس عتيق، أي: رائع""و"العتاق" كن "الكريم" و"الكرام" وزنا  

ن، كأن ه ُعت ق من العيوب، قيل: ولهذا ُلق  ب   س  وعلى هذا فهو من قولهم: "وجه عتيق" أي: ح 
يق   ن  م   هللا   يقُ ت  ع   رٍ كْ و ب  بُ أ  «: ، وقيل: لقوله (5)"عتيقا " لحسن وجهه أبو بكر الصد 

ب ه  شيء (6)رواه الترمذي، وفيه "فمن يومئذ سم ي عتيقا " »ارالن   ، وقيل: ألن ه لم يكن في ن س 
مناه في تفسير العتيق (7)ُيع اب به، قاله مصعب بن الزبير ، وهذا هو المعنى األول الذي قد 

 .من اإلبل والخيل وغيرها. واسم أبي بكر: عبد هللا بن عثمان 

ْسل ة" إذا كانت سريعة رجع، و"المراسيل" جمع "مرسال"     اليدين  "مفعال" من قولهم: "ناقة ر 
  في السير.

ام" و"م ْجزاع" على "مفاعيل" ْطع  ان" و"م  ْطع   ]من الطويل[، قال:           (8)ونظيره جمع "م 

                                                           

، وشرح 370-369، 169-3/168، والحجة 391-3/390، وإعراب القرآن للنحاس 3/55معاني القرآن للفراء ينظر  (1)

 .7/332، والبحر 3/341الكافية للرضي 

 .748اللسان نجب/  (2)

 .306، واللسان نجا/2501الصحاح نجا/ (3)

 .236في معاني العتيق: اللسان عتق/ينظر ، و1521الصحاح عتق/ (4)

السيرة النبوية ينظر عن بعض أهل اللغة، ورّجح أن يكون "عتيق" اسمه ال لقبه. و 50-49نقله ابن دريد في االشتقاق  (5)

 .235، واللسان عتق/228البن هشام 

النهاية في غريب ينظر ، بلفظ قربي. و5/434( ج3679، حديث )كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر  ،الترمذي (6)

 .3/148الحديث 

 .15/284نقله المزي في تهذيب الكمال:  (7)

، وشرح الشافية للرضي 192، والتكملة 3/23، واألصول 3/640في جمع "مفعال" على "مفاعيل": الكتاب ينظر  (8)

2/180. 
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م اء  م ن   يُم ف ي الق ر ى      ] إ ذ ا اْبي ض  آف اُق الس  ا م ط اع  ْيج  يُن ف ي اله   (1)الق ْرس  [م ط اع 

 وقال كعب في هذه القصيدة:

يُلوا ال  ي ْفر ُحون  إ ذ ا ن ال ْت  ا إ ذ ا ن  از يع  ل ْيُسوا م ج  اُحُهُم        ق ْوم ا و   ر م 

نما تمتنع الصفة المبدوءة بالميم من التكسير في مسألتين:  وا 

 "مشائيم".إحداهما: أن تكون على وزن "م ْفعول" كن "مضروب"، وشذ  نحو "مالعين" و

ل"(2)والثانية: أن تكون الميم مضمومة كن "ُمكر م"، و"ُمنطلق" ل" و"ُمف ع    ، ويستثنى من هذه "ُمفع 
ب"، فيجوز تكسيرهما ع" و"ُمكع   ي ن بالمؤنث كن "ُمْرض  ۆ  ۈ   ﴿، قال هللا تعال:(3)المختص 

 الطويل[]من [، وقال أبو ذؤيب:                         28/12]القص  ﴾   ۈ  ٴۇ

ن ى الن ْحل  ف ي أ ْلب ان  ُعوٍذ م ط اف ل   ْنك  ل ْو ت ْبُذل ننننننننين ُه        ج  يث ا م  د   و ا  ن  ح 
ل   نننناء  الم ف اص  ْثل  م  اٍء م  اُب ب م  ا        ُيش  ت اُجه  يٍث ن  د  اٍر ح   (4)م ط اف ل  أ ْبك 

ائل وُحول" و "العائذ": القريبة العهد بالنتائج من الظباء "الُعوذ" بذال معجمة: جمع "عائذ" كن "ح 
فإذا  (5)واإلبل والخيل، ويجمع أيضا  على "ُعْوذ ان" مثل: "راٍع وُرْعيان"، و"حائر وُحوران"

تجاوزت عشرة أيام من يوم نتاجها أو خمسة عشر فهي "ُمْطف ل" وسم يت بذلك ألن  معها 
 .(6)شباعطفلها، وجمعها "م ط اف ل"، و"المطافيل" بالياء إ

                                                           

)وبين  170، واللسان قرس/6/87، والمخصص 161، والصحاح قرس/192، وهو: التكملة 52ديوانه  ،ألوس بن حجر (1)

 في رواية بعض ألفاظه( المصادر اختالف

 سقط من )ج( قوله: "وشذ نحو: " مالعين" و"مشائيم". والثانية: أن تكون الميم مضمومة كـ"ُمكرم" و" منطلق"".( 2)

ل" وأبنية أخرى مما يختّص بالمؤنث.  (3) ل" في هذا الباب، وزاد أبو حيان "ُمف عّ   ينظر:اقتصر أكثر النحاة على ذكر "ُمْفع 

، وشرح الشافية 68-5/67، وشرح المفصل البن يعيش 193-192، والتكملة 3/20، واألصول 642-3/641الكتاب 

 . 408-407، واالرتشاف 2/180للرضي 

، 79، واللسان بكر/1/23، ولمخصص 1751، والبيتان في الصحاح طفل/141-1/140من قصيدة له، ديوان الهذليين  (4)

، وشرح الشافية للرضي 3/123، والخصائص 192، والتكملة 126ري ، وثانيهما في األضداد البن األنبا403ل/فوط

 .2/347، والبغدادي 5/490الخزانة ينظر . و523، واللسان فصل/145، وشرح شواهده 2/182

 .500، واللسان عوذ/567الصحاح عوذ/ (5)

ظاهر كالم ابن هشام أن "مطافيل" بالياء خاّص بالشعر ألنه قرنها بصيارف، وكذلك قرنها بها ابن جني في الخصائص  (6)

، 192، والتكملة 3/642الكتاب ينظر . والظاهر من كالم األكثرين أنها تقع في السعة، وإن كانت على غير قياس. 3/123

ن الياء في "مطافيل" ليست إشباعا، لكنهم جّوزوها لتكون كالعوض . وذهب الرضي إلى أ5/68وشرح المفصل البن يعيش 

أن زيادة الياء في مفاعل مختص  465، وذكر أبو حيان في االرتشاف 2/180الشافية  ينظر شرح .اء المحذوفةتعن ال

 بالضرورة عند البصريين جائز في السعة عند الكوفيين وابن مالك.
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 ]من البسيط[                                                    كقوله:                  

ي ار يف   يم  ت ْنق اُد الص  ر اه  ر ٍة [      ن ْفي  الد  ى ف ي ُكل   ه اج  اه ا الح ص   (1)] ت ْنف ي ي د 

ْره ام"، لغة في الشاهد في "الصياريف"، فإنه جمع "صيرف"، وأم ا "الدراهيم"  فإنه جمع "د 
ْرهم"  ]من الرجز[، قال:                                                               (2)"د 

ر ام   ار ا ف ي ب ن ي ح  ْبت ْعُت د  ْره ام        ال  ئ ت ا د  ْند ي م  ان  ع   (3)ل ْو ك 

ب ل من الرملة،  يكون بينهما ر ْضر اٌض وحصى و"المفاصل": قال األصمعي: منفصُل الج 
 ، فإن ماء  ذلك يكون صافيا  ذا بريق.(4)صغارٌ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، وشرح 2/320وإعراب القرآن للنحاس ، 450 ،3/12، واألصول 2/258مقتضب هو في ال. و570للفرزدق: ديوانه  (1)

، وما يجوز للشاعر في 2/315، والخصائص 115، والحلبيات 73، وضرورة الشعر للسيرافي 436القصائد التسع 

، 2/592، وشرح الجمل البن عصفور 27/121، واالنصاف 2/322، 337، 1/215، وأمالي ابن الشجري 213الضرورة 

، والبغدادي 4/426الخزانة ينظر ، و23: "نفي الدنانير"، وكذا رواه ابن مالك في شواهد التوضيح 1/28ورواه سيبويه 

2/349. 

أن يكون كذلك أو أن يكون إشباعا كصياريف  2/320، وأجاز النحاس في إعراب القرآن 1919كذا في الصحاح درهم/ (2)

، وفيه وجهان 213، والقزاز فيما يجوز للشاعر في الضرورة 769، 25 وجرى على هذا القول ابن جني في سر الصناعة

آخران األول ذكره النحاس وهو أن يكون اسما  للجمع، والثاني ذكره القزاز وهو أن يكون جمعا  على غير قياس واحده. 

 .199اللسان درهم /ينظر و

، واللسان 204، واالقتضاب 1918درهم/، والصحاح 25، واألول في: سر الصناعة إليهلم ينسبا فيما رجعت  (3)

 ، وبعده فيها كلّها: لجاز في فاقها خاتامي.199درهم/

 .523اللسان فصل/ينظر ، و1791، والجوهري في الصحاح فصل/126نقله عن األصمعي ابن األنباري في األضداد  (4)
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 ]فصل وصف الناقة[ 

 قال:

ا إ ال   -14 ل ْن ُيب ل غ ه  يلُ ه  ُعذ اف ر ٌة           ل  و  ت ْبغ  ل ى األ ْين  إ ْرقاٌل و   (*)ا ع 

لك في "يبل غها" الوجهان السابقان، وضميرها كضميرها في رجوعه إلى "أرض" ال إلى "سعاد" 
ألن  "يبل غها" هذه معطوفٌة على تلك، فهي مثلها في أنها صفٌة لن "أرض" فال بد  من تحمُّل ها 

 ضمير ها.

ر الواو  لالستئناف، وقد صح  رجوُع الضمير لن "سعاد". فإن قلت:  قد  

 قلت: في هذا التقدير خروٌج عن أصلين؛ نحوي وبياني.

 أم ا النحوي  فْلن  األصل في الواو العطُف ال االستئناُف.

 ﴿وأما البياني فْلن  تناسب  الضمائر أولى من تنافرها، ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: 
[: 20/39]طه  ﴾ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹپ  پ  

ها إليه وبعضها إلى "التابوت" من تنافر  "الضمائر كلها لموسى لما يؤدي إليه رجوُع بعض 
: المقذوف في البحر والملقى إلى الساحل هو التابوت النظم. قلُت: ما ضر ك لو ، فإن قْلت 

 "، انتهى.(1)حتى ال يتنافر النظمقلت  هو موسى في جوف التابوت 

ط  الواو بينهما، ومن شأنها أن تجمع  : هال اكتفى من الجملتين بضمير واحد لتوسُّ فإن قْلت 
قلت: إن ما تفعل الواُو ذلك بين المفردات ال بين ، بين الشيئين وتصي رهما كالشيء الواحد

: "هذان  ضارُب زيٍد و  تارُكه" ويمتنع "هذان ي ْضر ُب زيدا  الجمل، أال ترى أنه يجوز أن ُيق ال 
 ويتُركه"؟

                                                           

 .2/353، والبغدادي 257، والسيوطي 117، وعبد اللطيف 19، والتبريزي 9( الديوان *)
 .6/421البحر ينظر بتصرف. و 2/536الكشاف  (1)
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وغ  للنصب  (1)فإن قلت: فلم قال هشام بن معاوية النحوي الكوفي، وهو من أئمتهم: إن المس 
في نحو: "زيٌد قام  وعمرا  أكرمته" أن  الواو للجمع مع أن ها بين جملتين كما ترى 
(2). 

ْت عيله  (3)قلت: هي مقالة تفر د بها  بما ذكرنا. وقد ُرد 

فإن قلت: فلم ساغ  للجميع تقديُر الجملتين كالجملة الواحدة مع "الفاء" حتى أجازوا: "الذي 
 يطيُر فيغضُب زيٌد الذباُب"؟ 

، وهما في حكم (4)قلت: ألنها للسببية، فما بعدها وما قبلها بمنزلة جملتي الشرط والجزاء
ب  عمٌرو" ونحو: "زيٌد إ ْن سافر  عمرٌو  الجملة الواحدة، أال ترى أنه يجوز: "زيٌد إن قام   غض 

أقام "
(5). 

لبة العظيمة، ويقال  (6)وقوله: "عذافرة": مهم ل األول مضمومه  معجم الثاني، وهي الن اقة الصُّ
بفتح أوله، وألفه كألف "مساجد"،  (8)، وجمعها "ع ذافر"(7)للجمل إذا كان كذلك: "ُعذافر"
 .(9)بل تلك محذوفةوليست بالتي كانت في المفرد، 

وقد اجتمع في هذا التكسير ما افترق في نحو "ُكُتب" و"ُفْلك" من التغييرين اللفظي 
 .(10)والتقديري 

                                                           

، أما ومعاذ أحدهما مّحرفا  من اآلخر" : "ولعلّهما واحد، ويكون معاوية2/360في األصول: "بن معاذ" قال البغدادي  (1)

 معاوية بن معاذ فلم أقف عليه. 

 . 651، والمغني 1117، 2171مذهبه في االرتشاف ينظر  (2)

 أن ابن عصفور ذهب هذا المذهب أيضا.  360-2/359ادي ذكر البغد (3)

، 447-446، وشرح العمدة 1207، وشرح الكافية الشافية 3/354، وشرح التسهيل 3/40أمالي ابن الحاجب  ينظر: (4)

والمساعد ، 1986، 1057-1056، واالرتشاف 342-2/341، وشرح الكافية للرضي 205وشرح األلفية البن الناظم 

 . 362-3/361، وأوضح المسالك 2/448

ب  : "ب()( في 5) و"  "زيد  إن قام  غض  فقام في ذلك حرف الشرط مقام  " غضب عمرو: "زيد  إ ْن سافر  ويجوزعمر 

 .  الضمير"

 قوله: "مضمومه". )د(سقط من ( 6)

 . 555، واللسان عذفر /742الصحاح عذفر/ (7)

 "عذافر"". قوله: "جمعها )د(سقط من ( 8)

 . 2/95الخصائص  ينظر: (9)

يريد بالتغيير اللفظي ما طرأ على بنية الكلمة ند تكسيرها من تغيير حركة أولها وحذف ألفها، وهو ما ّمثل له بـ "ُكتُب"  (10)

وبالتقديري ما يُعتقد من أن األلف التي في الجم ليست بتلك التي كانت في المفرد، وإن كانت الصورة اللفظية لهما واحدة، 

فاألولى  ،ا يستوي لفظه في المفرد والجمع، إال أن ضمة المفرد ليست تلك التي في الجمعومثّل لذلك بـ "فُْلك"، وهي مم

كضمة بُرج، والثانية كضمة أُسد، وكذا عذافر، األلف في مفرده زيادة لحقت الواحد للبناء ال غير، وفي جمعه هي ألف 

 . 64-3/63الخصائص ينظر  ،التكسير
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، مثلها في قوله (1)وقوله: "على": هي ومجرورها حال، فتتعلق بمحذوف، وهي بمعنى "مع"
ڀ   ﴿[ 14/39]ابراهيم  (2)﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿تعالى: 

 [.13/6]الرعد (3)﴾ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ

 (5)، وكذا قال ابن فارس(4)قوله: "األ ْين": هو اإلعياء والتعب، قال أبو زيد: وال ُيبن ى منه فعل
 وقد خولفا.

قوله: "إرقال": مبتدأ أو فاعل بالظرف ألنه قد اعتمد على موصوف، وهو مصدر "أرقل 
واإلرقال: نوع من الخبب، ويقال: "ناقة ُمْرق ل" بغير تاء، فإذا كث روا البعير" و"أرقلت الناقة". 

ْرق ال" ْعو ان"(6)قالوا: "م  اء"و"م  ْهد  ْعط اء" و"م  " قليل مثل "م  . قوله: (7)، و"مفعال" من "أْفع ل 
ة، وكأنه مشبٌه بسير البغال لشدته ْمل ج  ن ق واله  . (8)"وتبغيل": هو مشي فيه اختالف، بين الع 

هذا البيت تأكيد لما قبله في إفادة بعد المسافة، ومعناه: أن  هذه األرض ال يلغها إال ناقة و 
عظيمة صلبٌة سريعة العدو، من صفتها أن ها إذا أعيْت وكل ْت من السير سار ت مع ذلك 

؟  التعب  هذين النوع ْين من السير، فما ظنُّك  بها إذا لم تكل 

 قال:

ة   -15 اخ  ْن ُكل   ن ض  م  م ْجُهولُ  م  ا ط ام ُس األ ْعال  ُته  ْفر ى إ ذ ا ع ر ق ْت      ُعْرض   (*)الذ  

                                                           

، 4/322، وشر الكافية للرضي 191-1/190، وشرح التسهيل 517 الكتاب ( بمعنى مع: أدبينظر في مجيء )على (1)

 . 3/42، وأوضح المسالك 190، والمغني 476، والجنى 2/269، والمساعد 1734واالرتشاف 

، وذهب أبو حيان إلى أنها لالستعالء 2/381ذهب إلى أن "على" بمعنى مع في اآلية الكريمة الزمخشري في الكشاف  (2)

 . 7/116، والدر 5/434البحر ينظر المجازي. 

 . 7/20، والدر 5/366، والبحر 2/350الكشاف  (3)

 . 44اللسان أين/ينظر ، قال: "وقد خولف". و2076نقله عن أبي زيد الجوهري في الصحاح أين/ (4)

هو أحمد بن فارس بن  : "ويقال: ال يبني منه فعل، وقد قالوا: آن يئين أينا". وابن فارس1/167الذي في مقاييس اللغة  (5)

إنباه  :ترجمته فيينظر هـ(، من مصنفاته: المجمل في اللغة، ومقاييس اللغة، واإلتباع والمزاوجة. 395زكريا المروزي )ت 

 . 1/352، والبغية 80، والبلغة 1/533، ومعجم األدباء 1/127الرواة 

 .293، واللسان رقل /1712اح رقل/ الصح (6)

 . 2281، واالرتشاف 3/421، وشرح الكافية للرضي 3/82: شرح التسهيل من أفعلينظر فيما جاء على  (7)

 . 60، واللسان بغل/1636الصحاح بغل /  (8)

 .2/365، والبغدادي 261، والسيوطي 118، وعبد اللطيف: 100، واألنباري 19، والتبريزي 9( الديوان *)
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ْن" تبعيضية أو مبي نة للجنس، أي التي هي  : قال عبُد اللطيف بُن يوسف: "م  ْن" كل  قوله: "م 
اخة"  ، انتهى.(1)كل ناقة نض 

ا جميع هذا الجنس كما واألول واضح، وأما الثاني فقد يظهر أنه أحسُن ألنه أبلغ، ألنه جعله
 ]من الطويل[          ، وقال:                              (2)قالوا: "ْأطع م ن ا شاة  ُكل  شاٍة"

ال د   اُؤُهْم        ُهُم الق ْوُم ُكلُّ الق ْوم  ي ا ُأم  خ  م  ْلٍج د  ان ْت ب ف   (3)و ا  ن  الذ ي ح 

م المبي  نة شيٌء ال ُيْدر ى جنُسهولكن التحقيق أن ه ال يجوز ألنه ال بد   ْن" (4)أن يتقد  ، فتكون "م 
]الحج  ﴾ ى   ائ  ائ  ەئ ﴿ومجرورها بيانا  له كما في قوله تعالى: 

م هنا معلوُم الجنس وهو "الناقة الُعذ افرة".22/30  [، والذي تقد 

ر "عذافرة" وهي نكرة  ثم  قوله في تفسيرها: "أي: التي هي كل نضاخة" مشكل، أل ن  المفس 
ُر جملة ،  نما كان الصواب أن يقال: "هي نضاخة" ليكون المفس   ر بالمعرفة، وا  والنكرة ال تفس 

]الكهف  ﴾ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ ﴿كما قالوا في: 
ْن أسا18/31 ور هي ذهب، وثيابا  خضرا  هي سندس، والذي غر ه أنهم يمثلون [ إن المعنى: م 

ْن" الجنسية غالبا  بقوله تعالى:  ، ويقولون: "التقدير: ﴾ ى   ائ  ائ  ەئ ﴿ل ن "م 
ر  معرفٌة فقدروا تفسيره معرفة، ال أن  المبي نة (5)الذي هو األوثان نما قد روه كذلك ألن المفس  " وا 
ر كذلك  .(6)دائما  تقد 

                                                           

 بتصرف.  119شرحه على بانت سعاد:  (1)

، وشرح التسهيل 49-3/48، وشرح المفصل البن يعيش 1/112، والكشاف 1/116الكمالية: الكتاب في )كل( ينظر  (2)

 . 6/25، والخزانة 212، والمغني 1950، واالرتشاف 2/292، وشرح الكافية للرضي 324الكافية الشافية  ح، وشر1/258

فض، على ما نقل البغدادي  (3) من قصيدة لألشهب بن رميله، ونسبها أبو تمام في مختار أشعار القبائل لحريث بن مّح 

آن ر، ومعاني الق4/146، والمقتضب 85، ومعاني القرآن لألخفش 187، والنكت 1/187، والبيت في الكتاب 2/368

، 537، وسر الصناعة 739 ، والبصريات1/151ة ، والحج1/182، وإعراب القرآن للنحاس 4/354وإعرابه للزجاج 

، 203، وما يجوز للشاعر في الضرورة 2481، ولذى/335، والصحاح فلج/ 1/67، والمنصف 2/80، 1/185والمحتسب 

، وشرح الجمل البن عصفور 3/155، وشرحه البن يعيش 144، والمفصل 1/112، والكشاف 3/57وأمالي ابن الشجري 

، وشرح الكافية للرضي 261وشرح الكافية الشافية  192، 1/73، وشرح التسهيل 109الشعر ، وضرائر 2/241، 1/172

 .6/7، والخزانة 4/180وشرح أبياته ، 717، 256، والمغني 424، 3/20

 .  420، والمغني 4/226، وشرح الكافية للرضي 4/36أمالي ابن الحاجب  ينظر: (4)

 الذي هو األوثان".سقط في )ج( قوله: " ويقولون: التقدير :( 5)

: "أقول: ما ذكره غير وارد، قال المرادي في الجنى الداني: "من معاني "من" بيان الجنس، قالوا: 1/370قال البغدادي  (6)

وأما دفع ما توهمه فإن مرادهم تقرير كون الثاني عين األول، وهو بيان معنى  .وعالمتها أن يحسن جعل الذي مكانها" انتهى

 .310-309كالم المرادي في الجنى ينظر ال بيان صناعة وإعراب". و
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ئ  ْن" وجها  ثالثا  أظهر  مم ا ُذك ر، وهو أن تكون البتداء الغاية، أي: عذافرة ابُتد  وتحتمل "م 
يجاُدها م ْن كل ناقة نضاخة، يصفها بكرم األصل.  خلُقها وا 

ْن" حتى زعم المب رد وابن السر اج واألخفش الصغير  وابتداء الغاية هو المعنى الغالب على "م 
 .(2)ا ذكر لها من المعاني يرجع إليه، أن سائر م(1)والسهيلي

 وعلى األوجه الثالثة فيحتمل الظرف ثالثة أوجه:

 .(3)أحدها: أن يكون رفعا  بالتبعية أن ها صفة لن "ُعذافرة"

 .(4)والثاني: أن يكون رفعا  بمباشرة العامل على أن ها خبر لن "هي" محذوفة

ت بالوصف.والثالث: أن يكون نصبا  على الحال من "ُعذافرة" أل  نها قد اختص 

اخة، وفيه مبالغتان: من جهتي الز ن ة   اخة": صفة لمحذوف، أي: من كل ناقة نض  قوله: "نض 
 والمادة.

لة من "ف اعل" إلى "ف ع ال" للتكثير والمبالغة.   أما الزنة فْلنها محو 

" بالخاء المعجمة أكثر من 'النضح" بالحاء ا     لمهملة، ولهذا قالوا: وأم ا المادة فْلن  "الن ْضخ 
، وقالوا في قوله تعالى:  [ معناه: 55/66]الرحمن ﴾  ی  ی ﴿"النضح" بالمهملة: الرش 

، هذا هو المعروف، وعليه قول ُحذ اق  أهل االشتقاق، وأن  الواضع  يضع (5)فو ارتان بالماء
الذي هو الحرف القوي للمعنى المقوي، والضعيف للضعيف، وذلك كوضعه "القصم" بالقاف 

لكسر الشيء  (6)لكسر الشيء حتى يبين، و"الفصم" بالفاء الذي هو حرف رخو حرف شديد
                                                           

هـ( من مصنفاته: الروض األنف في  581أبو القاسم )ت  ،عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد بن اصبغ السهيلي األندلسي (1)

 .2/81، والبغية 3/143، ووفيات األعيان 2/162ترجمته في: إنباه الرواة ينظر تائج الفكر. شرح السيرة، ون

 410-1/409، ونقل ابن السراج في األصول 419، والمصنف في المغني 1719كذا نقل أبو حيان في االرتشاف  (2)

ى معنى ابتداء الغاية، وردّ السهيلي في مذهب المبرد في رد من التبعيضية والمبنية للجنس والواقعة بعد أفعل التفضيل إل

 . إليه، "من" الواقعة بعد افعل التفضيل 331-330نتائجٍ الفكر 

 سقط من )ج( قوله: "أن يكون رفعا بالتبعية أنها صفة لـ"ُعذافرة"" وفي )هـ( : " أن يكون خفضا صفة لعذافرة".( 3)

 خبر ".في )هـ(: "أن تكون رفعا بمباشرة العامل على أنها ( 4)

، 4/50، والكشاف 9/150، والمخصص 433، والصحاح نضخ/158-2/157، والخصائص 2/19المحتسب  ينظر: (5)

 .62-61، واللسان نضخ /10/184والدر 

 ".شديد لكسر الشيء حتى يبين، و"الفصم" بالفاء الذي هو حرف قوله: " )د(سقط من ( 6)
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ل اإلماُم أبو يعقوب السكاكي قول عب اد بن سليمان(1)من غير أن يبين إن  (2)، وعلى هذا تأو 
بين الحروف والمعاني تناسبا  طبيعيا  لم ا رأى أن  حمل ه على ظاهره موقٌع في فساد ظاهر، 

ْون" لْلبيض واألسود، ومن المحال و  ين كن "الج  ذلك بأدل ة منها أن اللفظ يوضع للمتضاد 
 .(3)مناسبة شيء بطبيعته للشيء وضده

ل خ  ي سل خ" وذلك ألجل حرف      وبنوا من "الن ْضخ" بالمعجمة فعال  على "ف ع ل  ي ْفع ل" كن "س 
ْلق وقال األصمعي: "لم ُيْبن  من هذه المادة  ،(5)، هذا هو المعروف، وهو قول أبي زيد(4)الح 
ل"  .(6)فعل" وأما "الن ْضح" بالمهملة فال خالف في بناء الفعل منه، وهو "فع ل" بالفتح، "يفع 

ْأ و  و  ت  «، وفي حديث المقداد: (7)بالكسر على القياس حْ ض  كرْ ف   اْنض  ، وهذا في الحلقي (8)»ج 
يبيح توافق  الماضي والمضارع في الفتح وال نظير: "ن ح ت، ي ْنح ت" ألن  حرف الحلق 

 .(9)يوجُبه

وقوله: "الذ فرى" بالذال المعجمة، وهو النقرة التي خلف أذن الناقة والبعير، وهو أول ما يعرق 
ف ر" بفتحتين، وهو الرائحة الظاهرة طيبة كانت أو غيرها، ومن (10)منهما ، واشتقاقها من "الذ  

ْسٌك  ْفر" بإهمال  أ ْذف ر"، ومن الثاني: "ر ُجل ذ ف ٌر" أي: له خبث ريح.األول قولهم: "م  وأما "الد 
ْفرا  له" أي: نتنا  له، وللمرأة إذا ُسب ت:  سكان الفاء، فهو النتن خاصة، ومنه قولهم: "د  الدال وا 

" وقول عمر  ف ار  ْفر اه""يا د   .(12)ْفر"، وقولهم في كنية الدنيا وكنية الداهية: "أم د  (11): "و اد 

                                                           

 ،485، وقسم /453اللسان فصم/  (1)

 .4/389ترجمته في لسان الميزان  نظرار المعتزلة، عاش أيام المأمون. تعباد بن سليمان الصيمري، من كب (2)

ّم  عبادا  فيه. و467-466مفتاح العلوم  (3)  .394االيضاح في علوم البالغة ينظر ، ولم يُس 

ابن ، وأمالي 267، والسيرافي1/101ينظر فيما جاء على فع ل ويفع ل مما كانت عينه أو المه حرفا حلقيا: الكتاب  (4)

 .1/119وشرح الشافية للرضي  211-1/210الشجري 

، وابن السيد في االقتضاب 433، والجوهري في الصحاح نضخ/612نقله عن أبي زيد أبو عبيد في الغربي المصنف  (5)

 .62-61اللسان نضخ/ظر ين، و157

 .200ب أيضا  قول ابن قتيبة في أدب الكاتنقله أبو عبيد والجوهري )في الموضعين السابقين(، وهو  (6)

 .620-619، واللسان نضح/411، والصحاح نضح/2، والسيرافي 4/102الكتاب  (7)

 ، بلفظ قريب.1/142(، ج 207أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الذي، حديث ) (8)

، 33، وتصحيح الفصيح 103-3/102، واألصول 301، وإصالح المنطق 267، والسيرافي 4/101الكتاب  (9)

 .1/119، وشرح الشافية للرضي 41-39، وشرح الملوكي 202-1/201، وأمالي ابن الشجري 4/206والمخصص 

 .317، واللسان ذفر/659الصحاح ذفر/ (10)

 . 1/109النهاية في غريب الحديث  (11)

، واألضداد البن األنباري 1/274، والزاهر 201 الكاتب، وأدب 337-336في الذ ف ر والد ْفر: إصالح المنطق ينظر  (12)

 .308-306، وذفر/289، واللسان دفر/663، وذفر/659، والصحاح دفر/88
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ر ألف "ذفرى" للتأنيث كألف "الذكرى"، فتقول: "هذه ذفرى أسيلٌة" غير      وأكثر العرب يقد 
نها إال إن سم ي بها نة، وبعضهم يقد رها لللحاق بن "درهم" فينو   . ونظير "الذفرى": (1)منو 

ن  ن وال ينو  ، ينو  ْفل ى" بالدال مهملة: اسم لنبت ُمر  فر  (2)"الد   ْلق ي ات"، ، وجمعها "ذ  يات"  كن "ع 
ارى" و"ع ذ ارى" ح  اٍر"، و"ذ ف ارى" كن "ص  ح  و اٍر" و"ص  ، وليست ألف الجمع بألف (3)"وذ فاٍر" كن "ج 

 المفرد، تلك للتأنيث أو لللحاق، وهذه منقلبة عن ياء.

ومحل  "الذفرى" في البيت ُنصب على التشبيه بالمفعول به، وهذا النصب ناشئ عن رفع     
اخة ذافرها"على ا ل اإلسناد عن "الذفرى" إلى ضمير الناقة، (4)لفاعلية، واألصل: "ن ض  ، ثم ُحو  

وانتصب "الذفرى" على التشبيه بالمفعول به ألنها سببي ة للموصوف، وأنيبت "الن" عن 
 الضمير.

لزم إضافُة الشيء إلى نفسه، وكذا  (5)ولو كانت اإلضافة عن رفع كما زعم عبد اللطيف    
البحث في نحو "حسن الوجه " ونظائره، ومما يدل ك على ذلك قطعا  أنك تقول: "مررُت بامرأٍة 

" فُتذك  رُ  ، فدل  على أنها ْت ض  ف  ها إذا خُ ْت، وتؤن ثُ ع  ف  الصفة  إذا رُ  حسٍن وجُهها" و"حسنة الوجه 
أن ها كذلك إذا نصبت فقلت: "حسنة في حالة الخفض متحملٌة لضمير الموصوف، كما 

 .(6)وْجها "

وأم ا تأنيث الصفة هنا فال دليل فيه لجواز أن يقال إن ه ألجل تأنيث "الذ فرى" ال لتأنيث 
 الموصوف.

                                                           

، والمذكر المؤنث 3/353، 2/84، واألصول 3/238، والمقتضب 1015، والنكت 623، والسيرافي 3/201الكتاب  (1)

 .3/336، وشرح الشافية للرضي 5/109، وشرح المفصل البن يعيش 1/219البن األنباري 

خرين هو قول ابن السراج في قوله إن "الدفلى" بمنزلة "الذفرى" في أن ألفها لإللحاق عند بعض العرب وللتأنيث عند آ (2)

، واقتصر سيبويه على القول بأن ألفها للتأنيث، وتبعه أبو علي فإن 1698، والجوهري في الصحاح دفل/3/353األصول 

 .3/336، وشرح الشافية 2/333، وأمالي ابن الشجري 103، والتكملة 3/213الكتاب ينظر الشجري فالرضي، 

، وشرح 664-663، والصحاح ذفر/171، والتكملة 3/9، واألصول 3/609لكتاب فيما جمعت عليه "ذفرى": اينظر  (3)

 .308-307، واللسان ذفر/61، 5/5859المفصل البن يعيش 

 ".  ذفراها: ")ب(( في 4)

وف محذوف أي ناقة نّضاخة [ الذفرى في موضع الرفع ]صفة لموص، وفيه: "]ونضاخة119شرحه على بانت سعاد  (5)

حاصرتين زيادة من المحقق أراد بها تصويب النّص، وذكر أن الذي في األصل: "الذفرى في موضوع الذفرى[" وما بين 

متضاخة" ولعل صوابه: "الذفرى في موضع الرفع بنضاخة" وعليه يستقيم ما نقله عنه المصنّف من أن اإلضافة عنده عن 

 رفع.

، 139، واإليضاح 204الشعر للسيرافي في تحمل الصفة الناصبة والجارة ضمير الموصوف: ضرورة ينظر  (6) 

 وفي )ب(: "حسنٍة وجهها". .192وشرح األلفية البن الناظم  ،3/100وشرح التسهيل  18والبغداديات 
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 ، إذ الناقة لها ذفريان ال ذفرى واحدة ونظيره قوله:(1)وقوله: "الذفرى": مفرد قائم مقام التثنية

 ]من الطويل[                                                                            
ُمودُ  ا ل ج  ه  ْمع  ار ي د  ل ْيك  ب ج  ٍط       ع  ْين ا ل ْم ت ُجْد ي ْوم  و اس  أ ال  إ ن  ع 
(2) 
   ]من الطويل[وقول اآلخر:                                                               

و اُده ا ل  س  ت ى ي ْضم ح  ْين  ح  ْمع  ل ْيس  ب ُمْنت ٍه        ع ن  الع   (3)أ ُظنُّ اْنه م ال  الد 
  ]من المتقارب[، كقول بشر:        (4)وفي كالمهم عكس هذا، وهو إنابة االثنين عن الواحد

ُع ُذو أ   اب ٍح         ُيق ط   ٍة س  ْيع  ل ى ُكل   ذ ي م  ز ام اع  ْيه  الح  ر   (5)ْبه 
ن ما له أبهر  واحد. (6)وا 

 ]من الكامل[وقوله:                                                                      
م اال   ت ْين  ش  ْلن  أ ْمع ز  ر ام  ع  ن ا       و ج  اق ل ْين  أ ي ام  ْدف ع  ع  ْلن  م  ع   (7)ف ج 

 (9)﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿وأجاز الفر اء أن يكون من هذا  .(8)أراد: "عاقال" وهو جبل
 [.55/46]الرحمن 

 ]من الطويل[وأما قوله:                                                                  
ْيه  اْست م ر  ف أ ْسر ع ا اف ن ي      ب أ ْطر اف  أ ْنف  ُم األ ْحم ُق اأُلم   س  ا الُغال   .(10)إ ذ ا م 

                                                           

، وأمالي 424، والصاحبي 308-1/306، ومعاني القرآن للفراء 49-2/48في إقامة المفرد مقام التثنية: الكتاب ينظر  (1)

؟، وضرائر الشعر 129-2/128، والمقرب 2/457، وشرح الجمل البن عصفور 3/123 ،213-211، 2/48ابن الشجري 

 . 582، واالرتشاف 3/362، وشرح الكافية للرضي 1/110، وشرح التسهيل 253-254

، 1/163، وهو في: الزاهر 226من مقطعة ألبي عطاء السندي رثى بها عمر بن هبيرة أوردها أبو تمام في الحماسة  (2)

 .2/379، والبغدادي 1/110، وشرح التسهيل 292، واالقتضاب 104بن األنباري واألضداد ال

 .1/110، وهو في شرح التسهيل 731ديوانه  ،من مقطعه لجرير رثى بها قيس بن ضرار (3)

، 128، والمقرب 254-253، وضرائر الشعر 2/458في إنابة االثنين عن الواحد: شرح الجمل البن عصفور ينظر  (4)

 .584-582، واالرتشاف 1/110التسهيل وشرح 

، واستشهد به على أنه من إنابة االثنين عن الواحد: القزاز فيما يجوز للشاعر في الضرورة 188من قصيدة له، ديوانه  (5)

المصنف هو  إليه، قال بعد أن ذكر أن ما ذهب 2/381، واعترض عليه البغدادي 117، والعسكري في الصناعتين 245

: "وهو غير جيد فإن المراد بذي أبهرين الظهر، واألبهران عرقان يكونان في ناحية الظهر..."، وحمله ابن قول العسكري

 .1808على أنه من إضافة المسمى إلى االسم وتبعه أبو حيان في االرتشاف  3/231مالك في شرح التسهيل 

 .38اللسان بهر /ينظر اختلفت النقول عن أهل اللغة في ماهية األبهر،  (6)

 .465واللسان عقل / 127، وشرح العمدة 1/66، وهو في شرح التسهيل 49من قصيدة لجرير هجا بها األخطل ديوانه  (7)

 .69-4/68معجم البلدان  (8)

 .3/118معاني القرآن  (9)

 ]من الطويل[                                         ، ولفظه فيه:1/111، وهو في شرح التسهيل إليهلم ينسب فيما رجعت  (10)

 اع  ار  ق  مُ  ر  م  ت  اسْ  ه  يْ ف  نْ أ   اف  ر  طْ أ  ي           ب  ن  ام  س   ّم  األُ  قُ م  حْ األ   مُ ال  ا الغُ ا م  ذ  إ  

 .  2/388البغدادي ينظر ، وفيهما )شافني( مكان )سافني(، و1/74، والمساعد 582وفي االرتشاف 



 الكتاب محققا         فصل وصف الناقة باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

279 
 

فيحتمل أن يكون من ذلك، ويحتمل أن ه سم ى المنخرين أنفين تسمية للجزء باسم الكل، ويقال: 
ْتف  أنفيه (1)"ُسفته، أ ُسوفه" إذا شممته، وفي النهاية ، (3)"(2)البن الخب از أنهم قالوا: "م ات  ح 

]من وأن  من ذلك قول الشاعر:                                                       
    الكامل[

ا ْين ا ُسل ْيم ى و الف م  ب ذ ا ع   ........................       (4)ي ا ح 
 " انتهى.(5)وأن أصله: "الفمان، فأسقط النون للضرورة

كذلك استعملوا الجمع في موضعها، فقالوا: "عظيم  وكما استعملوا المفرد في موضع التثنية
، وقد اجتمعت إنابُة الواحد والجمع عن االثنين في قول (6)المناكب" و"غليظ الحواجب"

   ]من الكامل[الهذلي:                                                                     
ا  اق ه  د  أ ن  ح  ه ُم ك  ْيُن ب ْعد  ْوٍك ف ْهي  ُعْوٌر ت ْدم عُ       ف الع  ل ْت ب ش   (7)ُسم 

اخة" إلى "الذ فرى" إضافة لفظية، ولوال ذلك لم تجز إضافة "كل" إليها، إذ ال  ضافة "نض  وا 
 يضاف "كل" و"أي" واسم التفضيل إلى مفرد معرفة، ونظير هذا البيت بيت الكتاب:

 ]من الكامل[                                                                            
ي  س   ال ط  ُصْهب ٍة ُمت ع  ه          ن اٍج ُمخ  ي ر ْأس  ل   الُهُموم  ب ُكل   ُمْعط   (8)س 

 فأضاف "كل" إلى "معطي رأسه" لما كان نكرة ألنه في ني ة التنوين والنصب، ومعناه: سل  
 همومك بكل بعير تركبه ذلوٍل منقاٍد سريٍع يضرب بياُضه إلى الحمرة.

                                                           

 ".ويقال: "ُسفته، أ ُسوفه" إذا شممته، وفي النهاية أنفين تسمية للجزء باسم الكل، سقط من د قوله: " (1)

 .  2/388البغدادي ينظر ، وفيهما )شافني( مكان )سافني(، و1/74، والمساعد 582وفي االرتشاف 

 .38، واللسان حتف/4/444ه": تهذيب اللغة حتف ينظر في قولهم: "مات حتف أنف (2)

 إنما هو خالويه، قاله في توجيه قول الفرزدق:أصل الكالم الذي نقله المصنف عن ابن الخباز  (3)

 .340ليس في كالم العرب ينظر من فمويهما.........  هما نفثا في

، وتذكرة أبي حيان 1/47، وشرح التسهيل 484، وسّر الصناعة 1/170، وهو في الخصائص إليهينسب فيما رجعت  مل (4)

 .2/388، والبغدادي 527، واللسان فوه/482

هو أحد وجهين أجازهما الفراء في البيت على ما نقل ابن جني في سر الصناعة، والثاني أن يكون "لفما" مفعوال معه.  (5)

 المثبتة في الحاشية السابقة(. ينظر المواضعوفي شرح التسهيل عن الفراء أيضا أنه عدّه لغة الفم )

-2/458، وشرح الجمل البن عصفور 129-2/128 ، والمقرب3/279، 2/203، وأمالي ابن الشجري 3/484الكتاب  (6)

 .583، واالرتشاف 1/106، وشرح التسهيل 459

، وشرح التسهيل 1456، والصحاح حدق/133. والبيت في التكملة 1/3 نمن مرثية أبي ذؤيب في أوالده، ديوان الهذليي (7)

 .2/389، والبغدادي 613، واللسان عور/1/111

ّرار األسدي (8) ، وشرح 1/184، والمحتسب 135واإليضاح  288، والنكت 426، 1/168. وهو في الكتاب من قصيدة للم 

 .2/391، والبغدادي 2/120المفصل البن يعيش 
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ر فيها معنى الشرط فعاملها شرطها أو جواب محذوف  ن ُقد   اخة"، وا  قوله: "إذا": ظرف لن "نض 
أي: إذا عرقت نضخت ذفرياها، أو جواب لمذكور وهو الجملة االسمية بعدها على أن  "الفاء" 

 ]من البسيط[                            حذفت للضرورة كما في قوله:                   
ن   م نْ  ْند  هللا  م ْثال  ر   ع  رُّ ب الش  ن ات  هللُا ي ْشُكُره ا      و الش  س   ي ْفع ل  الح 

]البقرة  (1)﴾     ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿وقد حمل عليه أبو الحسن قوله تعالى:     
، والدال  على ذلك: "الوصية"، 2/180 [ والمختار قول غيره إن الجواب محذوف، أي: فليو  

( ال باالبتداءإذ هي في نية  ذا لم تقد ر  .(2)التقديم ألن ها على هذا التقدير مرفوعة بن )ُكت ب  وا 
 الجملة االسمية في البيت جوابا  فهي صفة ثانية للناقة المحذوفة، أو مستأنفة.         

ان (4()3)قوله: "ُعْرضتها": أي: هم تها  ]من الوافر[:                       ، ومنه قول حس 
ق   ا      هُ و  ْدُت ُجْند  ارُ  مُ ال  هللُا ق ْد أ ْعد  ا الل  ق اءُ  األ ْنص  ُته   (5)ُعْرض 

أحُدهما: أنه من قولهم: "بعير  :(6)وذكر التبريزي في تفسير "عرضتها" في البيت وجهين
" أي: قوي عليه (7)ُعرضٌة للسفر" أي: قوي  عليه، و"فالن ة للشر  ، "وجعلته عرضة (8)ُعْرض 

 نصبته له. لكذا"، إذا

]البقرة ﴾ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿والثاني: ما يعرُض ويمنع، ومنه قوله تعالى: 
 .(9)[، أي: ال تجعلوا الحلف باهلل معترضا  مانعا  لكم أن تبروا2/224

                                                           

 ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿بتمامها: اآلية  (1)
وأبو حيان في البحر  147-146، والعكبري في التبيان 283-1/282ونقل قول أبي الحسن فيها النحاس في إعراب القرآن 

2/20. 

 .260-2/259، والدر 20-2/19 ينظر البحر، و1/343هو قول الزمخشري في الكشاف  (2)

، 10ـ "الهمة" في البيت السكري ، وفّسرها ب187، واللسان عرض/1090معاني العُرضة: الصحاح عض/ ينظر في (3)

 . 119وعبد اللطيف 

 سقط من )ح( قوله: "وقوله: عرضتها أي همتها". (4)

، 2/428، والدر 2/174، والبحر 1090. وهو في الصحاح عرض/1/18من قصيدة له قالها في فتح مكة. ديوانه  (5)

 . 187واللسان عرض/

 . 19شرحه على بانت سعاد:  (6)

أحدُهما: أنه من قولهم: "بعير ُعرضة  للسفر" أي: قوّي عليه، : ن"عرضتها" في البيت وجهيقوله: " )د(سقط من  (7)

 ".و"فالن

ة للشّر" أي: قوي عليهسقط قوله: "( 8)  .  )ب(من:  "و"فالن ُعْرض 

، والدر 2/174، والبحر 1/362، والكشاف 1/73فسرت به "العرضة" في اآلية الكريمة: مجاز القرآن  ينظر فيما (9)

2/428 . 
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ن ما المعنى على ما ذكرت.(1)وال مساغ  لواحد من هذين المعنيين هنا  ، وا 

والبد  من تقدير مضاف، أي: معقوُد ه متها أو ذو همتها، ولوال هذا التقدير لم يصح      
]آل ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿اإلخباُر، ألن المبتدأ على هذا التقدير غير الخبر، ونظيره: 

 [، أي: هم ذوو درجات.3/163عمران 

"، "يطم س" "يطمس وقوله: "طامس": اسم فاعل من "طم س الطريُق" بفتح الميم ورفع "الطريق
ُتها طريق طامس (2)وانمحت أعالمه س  ر  ا": إذا د  طموس   م  ، وهو صفة لمحذوف: أي: ه 

 األعالم.

 ڤ   ڤ   ڤ ﴿فإن قلت: أما يجوز أن يكون "طامس" فاعال  بمعنى مفعول كما قيل في 

 .[101/7[، ]القارعة 69/21]الحاقة ﴾ ھ  ھ  ھ ﴿[ و"سر كاتم" و86/6]الطارق ﴾

أن  فاعال  ال يأتي بمعنى مفعول، وأما ما أوردت  (3)أحدهما: أن  الصحيح ال، لوجهين:قلت 
 فمؤول عند البصريين والبيانيين:

ا" كما أن:  ْفُق" و"الك ْتُم" و"الر  ض  لوه على النسبة إلى المصادر التي هي: "الد  أما البصريون فتأو 
ارع" و"الن ابل" نسبة   .(4)إلى "ال لبن" و"الت مر" و"الد رع" و"الن بل""الالبن" و"الت امر" و"الد 

ُبه، وكات ٌم صاحُبه، وراٍض  لوه على اإلسناد المجازي، وحقيقته: داف ٌق صاح  وأما البياني ون فتأو 
 صاحُبها.

" يتعد ى وال يتعد ى ، قالوا: "طمس (5)والثاني: أن  ذلك لم تدع ضرورة إليه، فإن "ط م س 
 ." منا، و"طمست الريُح الطريق   الطريُق" بالرفع كما قد 

                                                           

 . 100، واألنباري 10الديوان ينظر : "المعنى األول سائغ، وقد شرح به األئمة" وهو كما قال. 1/397قال البغدادي  (1)

 . 126، واللسان طمس/944الصحاح طمس/ (2)

 .  )ب( صحيح" من:سقط: "ال( 3)

، 281، 5/22، وإعراب القرآن للنحاس 5/355، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 906، والنكت 3/382الكتاب  ينظر: (4)

 . 89-2/87، وشرح الشافية للرضي 1/53والخصائص 

 . 266-3/265للسرقسطي  ينظر األفعال (5)
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ل م" وهو العالمة، وقرئ:  [ 43/61]الزخرف (1)﴾  ٻ     لََعلَمٌٱ   ﴿قوله: "األعالم": جمع "ع 
ن عيسى  فوجُهها تسمية ما ُيْعل ُم به  (2)لعالمة على الساعة، وأما قراءة الجماعة أي: وا 
ْلما ".  الشيء "ع 

 والكالم في إضافة "طامس" إلى "األعالم" كالكالم في إضافة "نضاخة" إلى "الذفرى".

وقوله: "مجهول": صفة لن "طامس" مؤك  دة، ألن  كل  طامس مجهوٌل، ولهذا لم أقد ره خبرا  ألن 
  ]من الطويل[، ولهذا قيل في قوله:                                 (3)الخبر ال يكون مؤك  دا  

ل   و  ن ا ل ْم ُيح  ْند  قٌّ ع  ش  قٍ  و  ف ْت ل ُه            ب ش  ر  ا اْنح  ْلف ه  ْن خ  ى م  ا ب ك   (4)إ ذ ا م 

ئ  بالنكرة لوقوعها تفصيال ، ومثله:  دة، وابُتد  ل" جملة حالية مؤك  إن الظرف خبر، "ولم يحو 
: رجٌل أكرمُته ورجل أهنُته"، وال تكون "عندنا" صفة  و"لم يحول" خبر ألن الشق  "الناُس رجالن 

دا  بخالف الحال ٍل، والخبر ال يكون مؤك   .(5)إذا كان عنده كان غير  محو 

 قال:

ْيلُ  -16 ز اُن والم  ق د ت  الح  ٍق         إ ذ ا ت و  ٍد ل ه  ْين ْي ُمْفر   (*)ت ْرم ي الُغُيوب  ب ع 

اهد" و"ُشهود"، أو "غ ْيب"، واألول أ ْولى، ولم أرهم      قوله: "الغيوب" إن ا جمع "غائب" كن "ش 
مع أن ه مجاز، إذ "الغيب" في األصل مصدر "غاب"، ثم أطلق على  (6)ذكروا إال  الثاني

                                                           

قراءة ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار واألعمش  (1)

، 3/494، والكشاف 4/117في توجيهها: إعراب القرآن للنحاس ينظر . و136-135المختصر ينظر ، و8/26كما في البحر 

 . 2/452وإعراب الشواذ 

لم  ل لس ا (2) إ ن هُ ل ع  (. )و   ع ة 

 . 58-5/57، 2/440الحجة  ينظر: (3)

، والنحاس في شرح التسع 41، ورواه ابن األنباري في شرح القصائد السبع 12معلقة. ديوانه: المرئ القيس من ال (4)

، 5/231، 5/231، 4/71، 1/81، والبحر 1/349الجمل البن عصفور  ، والشاهد في: شرح: وتحتي شقها لم يحّول122

 . 527، 4/160، 3/447، 2/142، 1/164والدر 

 السابق(.   ينظر الموضعأصل كالم المصنف في توجيه بيت امرئ القيس ابن عصفور في شرح الجمل ) (5)
 .2/400، والبغدادي 267، والسيوطي 120، وعبد اللطيف 100، واألنباري 19، والتبريزي 10( الديوان *)
، والصحاح 8/215تهذيب اللغة غيب  ينظر:الذي وقفت عليه في المعاجم أن غائب تجمع على ُغي اب وغي ب وُغي ب،  (6)

، وعبد 100، واألنباري 19، ونّص على أن "الغيوب( في البيت جمع )غيب(: التبريزي 655، واللسان غيب/196غيب/

 . 120اللطيف 
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ملك ]ال﴾   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ ﴿في قوله تعالى  (1)الغائب إطالق "الغ ْور" على "الغ ائ ر"
67/30] 

و"ف ْعل" يجمع على "ُفعول" إن صحت  عينه كن"ف ْلس" و"ف ْرخ" أو اعتل ت بالياء كن "ب ْيت"     
ْيف"، فإن اعتل ت بالواو فجمعُه عليه شاذ  كن "ف وج" و"ق وس" استثقاال  ْيف" و"س  ْيخ" و"ض  و"ش 

ل ه ليخف  ويقُرب (2)لضمتين في صدر جمع وبعدهما واو من الياء، وقد ُقر ئ  . ويجوز كسر أو 
اج أن  أكثر (3)﴾غُِيوب﴿و ﴾ِعيُون﴿و ﴾يُوتبِِ﴿به في السبعة في نحو:  . وذكر الزج 

، (4)النحويين ال يعرفونه، وأنه عند البصريين رديٌء جدا  ألنه ليس في العربية "ف عول" بالكسر
كسر األول، ومم ن واستدل  الفارسي على جوازه بأنه يجوز في تحقير "ع ْين" و"بيت" ونحوهما 

 .(5)حكى ذلك سيبويه مع أن "ف عيال " بالكسر ليس من أبنية التحقير

ْيني مفرد": أي: بعينين مثل عيني ثور مفرد، فحذف الصفة والمتضايفين بعدها،  قوله: "بع 
 وأضاف الموصوف إلى صفة المضاف إليه الثاني المحذوف، ونظيره قول اآلخر:

 ]من المتقارب[                                                                          
ين ا ين ا ف ح  ْجر ة  ح  ي اد  الُقُلوب        ب أ ْعُين  و   (6)أ ب ْيُتن  إ ال  اْصط 

سكان الجيم: موضع  .(7)أي: بأعين مثل  أعين  ظباء  وجرة ، و"وْجر ة" بفتح الواو وا 

                                                           

، ومعاني القرآن 4/305، والمقتضب 131، والسيرافي 44-4/43الكتاب  :مجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل ينظر في (1)

 . 4/140، والكشاف 4/474، وإعراب القرآن للنحاس 5/201وإعرابه للزجاج 

ول واألص 199، 2/195، والمقتضب 594-593، 578، 3/567جمع ف عل على فُعُول، وما شذ منه: الكتاب  ينظر في (2)

 . 91-2/90، وشرح الشافية للرضي 35-5/34، وشرح المفصل البن يعيش 149-148، والتكملة 2/439

أول "بيوت" و"عيون" حيث وقعت في القرآن الكريم ابن كثير وابن عامر والكسائي وحمزة ورويت عن نافع  رقرأ بكس (3)

. وتذكر كتب القراءات كلمتين اصم أيضاوعاصم بخالف، وقرأ بكسر أول "غيوب" حمزة، ورويت بخالف عن نافع وع

، 80، والتيسير 179السبعة  ينظر:، وقد قرئ بضم أولهما وكسره أيضا. من هذا الباب هما "شيوخ" و"جيوب"ين أخرت

 . 155تحاف ، واإل2/226، والنشر 2/64والبحر  ،161، 192، 136، 101

 .4/223، و1/480ينظر ، و3/38معاني القرآن وإعرابه  (4)

 . 3/481الكتاب ينظر ، و1/72الحجة  (5)

 . 2/365، والمساعد 1838، واالرتشاف 3/269، وهو شرح التسهيل إليهلم ينسب فيما رجعت  (6)

 . 5/362معجم البلدان  (7)
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نما شب ه عينيها بعيني الثور  الوحشي الذي ُأْفر د عن أنثاه ألنه حينئذ يكثر تحديُقه، ويقوى وا 
نشاُطه وخف ته، وهذا تشبيه بليغ لترك أداة التشبيه، وليس باستعارة الشتماله على ذكر طرفي 

 التشبيه.

د" بالفتح، و"ف ر د" بالكسر، و"ف ارد" و"ف ريد"  د" وفْرد" باإلسكان، و"ف ر  ويقال: "ثور ُمْفر 
ان"  .(1)و"ف ْرد 

 :(2)وقوله: "لهق": هو بفتح الهاء وكسرها، فإن فتحت احتمل وجهين

اق" وهو الثور األبيض، قال:              ]من المتقارب[أحدهما: أن يكون مقصورا  من "الل ه 

ل   اله ال  ُْلُؤُه ك  اٍق ت ْل  و ى [        ل ه  ْبل  الش  يد  الق ن ات ْين  ع  د   (3)] ح 

   ]من المتقارب[                                                       وقال أسامة الهذلي:

ط   ق  الن اش  ط ْغي ا م ع  الل ه  ف ان ُه         و  ام  و ح  و ا  ال  الن ع 
(4) 

ف ان" بفتح المهملة: فراخ النعام، و"طغيا" الصغير من بقر الوحش، معجم الغين مهمل  "الح 
 .(5)صمعي، مفتوحها عند ثعلبالطاء، مضمومها عند األ

ٌل من قوله "مفرد"، بدل كل من كل، نكرة من نكرة.  وعلى هذا فهو ب د 

قا" بالفتح فهو "ل ه ق" و"ل ه ق" بالفتح  والثاني: أن يكون صفة من قولهم "له ق" بالكسر، "ل ه 
ن كسرت كان وصفا  من  والكسر، مثل "ي ق ٌق" و"ي ق ٌق" إذا كان شديد البياض. "له ق" بالكسر، وا 

 كما ذكرنا.
                                                           

 - أي األخير –: "وهذا الوصف 2/407، وليس فيهما "فردان" قال البغدادي 331، واللسان فرد/518الصحاح فرد/ (1)

 ليس للثور خاصة على أنهما وصفان. 

 .333-332، واللسان /1551الصحاح لهق/ :ذكر من معاني "لهق" ينظر فيما (2)

، 333، واللسان لهق/1551، وهو في الصحاح لهق/2/176من قصيدة ألمية بن أبي عائذ الهذلي، ديوان الهذليين  (3)

 . 2/406والبغدادي 

، 98، وفيه: وطغيا من اللهق، وكذا روي في التكملة 2/196لي، ديوانه الهذليين من قصيدة ألسامة بن الحارث الهذ (4)

، 2413، وطغى/1344، وحفف/1551، وروايته كما ههنا في: الصحاح لهق/2/408، والبغدادي 375واالقتضاب 

 . 8، وطغى/342، ولهق/51، وحفف/413، واللسان نشط /8/37والمخصص 

طغيا(، أبو علي في التكملة، والجوهري في الصحاح طغى، وصاحب اللسان طغي نقل قولي األصمعي وثعلب في ) (5)

 )المواضع السابقة( 
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وعلى هذين الوجهين فهو نعت، وأجوُد األوجه األول ألنه ال مدخل لل ون في تشبيه الناقة 
ر مقصورا  من "اللهاق" كان اسما ، وكانت إفادُته لل ون  ة النظر، فإذا ُقد   بالثور المفرد في حد 

ذا كان نعتا  كانت إفادُته للون قصدا .  ضمنا ، وا 

دة، وهي جمع "حزيز" بزاي ْين: المكان الغليظ قوله: "ال ز ان" بحاء مهملة وزاي معجمة مشد  ح 
لمان" في جمع "ظليم"، وهو ذكر النعام، ويجمع في القل ة على "أحز ة"  .(1)الصلب، كن "ظ 

وقيل: المراد هو "الميل"" الذي هو  .(2)والميل": جمع "م ْيالء" وهي العقدة الضخمة من الرمل
وقال الخطيب التبريزي وعبد اللطيف البغدادي: "الميل" جمع  ، وليس بشيء.(3)مد  البصر

وليس في كالمهما ما يبي ن  ، زاد التبريزي: والميل من األرض معروف.(4)"أ ْمي ل" و"م ْيالء"
، وال ضرورة لتكلفهما جعل ه جمعا  للمذكر والمؤنث معا .  المراد 

" بالضم، ولكن أبدلت ضمته كسرة لتسلم ياؤه من إذا قيل بأن ه جمع فوزنه "ُفْعل تنبيه:
ْيس" ذا قيل بأن ه مفرد احتمل عند سيبويه وجهين: .(5)االنقالب واوا  كما في "ب ْيض" و"ع   وا 

 أحدهما: أن يكون كذلك.

 والثاني: أن يكون "ف عال " بالكسر على الظاهر.

يل" أن يكون "ف عال " أو  ة" أن (6)"ُفعال "وكذلك يجوز عنده في نحو "ق يل" و"ح  ْيش  ، وفي "م ع 
ْفُعلة" لة" أو "م  ْفع  ، وذلك ألنه يوجب إعالل الضمة بقلبها كسرة حيث وقعت قبل (8()7)تكون "م 

 ]من الطويل[، ويقول في قول الشاعر:           (9)ياء وهي عين، لئال  تنقلب تلك الياء واوا  

                                                           

ل ة: الكتاب ينظر ، و335، واللسان حزز/874الصحاح حزز/ (1) ، 605-3/604في تكسير فعيل اسما  على ف ْعالن وأ ْفع 

 . 2/132، وشرح الشافية للرضي 5/42يش ، وشرح المفصل البن يع166، والتكملة 2/449، واألصول 2/210والمقتضب 

 .638، واللسان ميل/1822الصحاح ميل/  (2)

 .  10 :صينظر قاله السكري في شرحه على الديوان.  (3)

 .  121، وعبد اللطيف 20التبريزي  (4)

، ومعاني القرآن للفراء 4/360في إعالل الضمة بقلبها كسرة في الجمع الذي عل فُْعل مما عينه ساء: الكتاب ينظر  (5)

، 469-468، والممتع 10/98، وشرح المفصل البن يعيش 56، والعضديات 3/265، واألصول 2/217، والمقتضب 3/98

 . 265واالرتشاف 

 . 3/592 :الكتاب (6)

ْفعُلةو قوله: " )د(سقط من  (7) لة" أو "م  ْفع  ْيش ة" أن تكون "م  ع  يل" أن يكون "ف عال " أو "فُعال "، وفي "م   ""."ح 

 . 4/349الكتاب:  (8)

 وتقول لئال تنقلب الياء واوا".قوله: " )د(وزيادة في  : "ألفا")هـ(و  )د(في )ج( و (9)
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ا ل م ُضوف ٍة       أُ  ع  ار ي د  ُكْنُت إ ذ ا ج  ر ي و  ْئز  اق  م  ت ى ي ْنُصف  الس  ُر ح  م    (1)ش 

.(2)إنه شاذ   يفة". و"المضوفة": األمر الذي يشق   ، وكان قياُسه "م ض 

وأبو الحسن يخالفه في ذلك، ويقول: إذا ُبني من "الع يش" "مفُعلة" بالضم قيل: "م ُعوشة"     
ويجعل "م ُضوف ة" قياسا ، ويوجب في نحو "حيل" و"قيل" و"معيشة" أن يكون وزُنها على 

يس"(4)، ويقول(3)الظاهر  (5): "إن ما ُتع ل الضمُة في هذا النحو في باب الجمع كن "ب يض" و"ع 
ْيكى" (6)في الصفة التي على "ُفعلى" بالضمو  ]النجم  (8)﴾ ٴۇ      ۋ  ۋ ﴿و (7)كن "مشية ح 

53/22.] 

ر د  العيون؛ الثور  الوحشي  (9)ومعنى البيت: أن  هذه الناقة تشبه في وقت توق د األرض وس 
 (10)الفاقد ألنثاه في حدة النظر وخفة الجسم والنشاط فما ظن ك بها في غير هذا الوقت؟

 قال:

يلُ  -17 ا ع ْن ب ن ات  الف ْحل  ت ْفض  ْلق ه  ْبٌل ُمق ي ُده ا         ف ي خ  ل ُده ا ع  ْخٌم ُمق   (*)ض 
                                                           

، وإصالح المنطق 2/152، وهو في: معاني القرآن للفراء 3/92من أبيات ألبي جندب بن مرة الهذلي، ديوان الهذليين  (1)

، 130، واألضداد البن األنباري 195، وشرح القصائد السبع 1/170، ومجاز القرآن 137، وتأويل مشكل القرآن 241

، 1433، ونصف/1392، وضيف/618حاح جور/، والص1/214، والمحتسب 1/301، والمنصف 1/257والزاهر 

لممتع ، وا1/345، وشرح التسهيل 10/81ش ، وشرحه البن يعي379، والمفصل 12/125، والمخصص 2190وكون/

 . 2/417، والبغدادي 366، كون/331، نصف/212، ضيف/154، واللسان جور/ 470

 تاب. يريد أنه قياس قول سيبويه، فإنه لم يستشهد بهذا البيت في الك (2)

، واإلغفال 349-3/348، واألصول 101-1/100خالف سيبويه واألخفش في هذه المسألة: المقتضب  ينظر في (3)

، وشح المفصل البن 1193، والنكت 301-1/269، والمنصف 656-655، والبصريات 68، والبغداديات 2/229-233

 . 203-14/202، والمخصص 82-10/81يعيش 

ههنا أن إعالل الضمة في نحو "بيض" و"حيكى" هو قول األخفش ال غير، وليس كذلك، فإنه  قد يوهم كالم ابن هشام (4)

مما ال خالف فيه، وإنما الخالف في أن األخفش يقصره على هذين البابين فقط، وسيبويه يوجبه في كل لفظ وقعت فيه 

 الضمة قبل ياء هي عين، الن قلب الضمة كسرة أقل تغييرا من قلب الياء واوا . 

 سقط من )ج( قوله: "ويقول: "إنما تُعل الضمة في هذا النحو في باب الجمع كـ"بيض" و"عيس"". (5)

، 583، والسيرافي 4/364إعالل الضمة بقلبها كسرة في الصفحة التي على فُعلى مما عينه ياء: الكتاب  ينظر في (6)

، 1188، والتبيان 4/30، والكشاف 234-6/232، والحجة 5/73، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/68والمقتضب 

 . 8/154، والبحر 281، واالرتشاف 493والممتع 

 . 418ا تبختر: السان حيك/"مشية حيكى" أي: فيه (7)

 . 368ة. اللسان ضيز/"قسمة ضيزى" أي: جائر (8)

ر قال الجوهري: "السدر تحير البصر"".  –بفتح السين والدال المهملتين  –في )ب(: "توقد األرض وسدر  (9) يقال س د 

 . 355بصره إذا لم يكد يبصر. اللسان سدر/

 ".  وهللا الهادي للصواب: ")ب(( في 10)

 .2/421، والبغدادي 271، والسيوطي 121، وعبد اللطيف 20، والتبريزي 10الديوان ( *)
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 قوله: "ضخم" فيه ثالث مسائل:

ُلظ       ما" بفتحها وكسر الضاد مثل "غ  خ  األولى: لغوية: وهي أن "ضُخم" بضم  الخاء "ض 
خ   ل ظا " وزنا  ومعنى. ويقال أيضا : "ض  ْهم"، غ  ْخم"، كن "ش  امة"، والوصف منه: "ض  ه  امة" كن "ش 

م" بوزن "أحمر" "، و"أ ْضخ  د ب  م " بكسر ففتح فتشديد على وزن مرادفه وهو "خ  خ   (1)و"ض 
ام" بوزن "ُشجاع"، وأنشد سيبويه لرؤبة بن  " وهو القصير، و"ُضخ  م " بوزن "إْزر ب  و"إْضخ 

 ]من الرجز[                                       العجاج:                              
م ا ْخٌم ُيح بُّ الُخُلق  األ ْضخ   (2)ض 

د للوقف، ثم ألحق ألف  " ولكنه شد  بهمزة مفتوحة مع التشديد، وليس في األبنية "أفعل 
 اإلطالق، ووصل بني ة الوقوف.

م " بال همزة خ  م ا" بكسر الهمزة، و"الض  ْضخ   فال ضرورة. ،(3)ويروي: "اإل 

ام"، وجمع "الضخمة" أيضا : "ضْخمات" باإلسكان خ  ْخمة": "ض  ْخم والض  ، ألن ه (4)وجمع: "الض 
 .(5)صفة

ل ُظ  (6)والضخامة في بيت رؤبة معنوية، وهي علو  الهمة، وفي بيت كعب جسمية وهي غ 
ق ب ة.  الر 

فأما الرفع فعلى أربعة  المسألة الثانية: إعرابي ة: يجوز في "ضخم" الرفع والنصب والجر.
 أو صفة لن "عذافرة" (7) أو عن "هي" مضمرة.، أن تكون خبرا  عن "مقلدها" أوجه:

                                                           

م" صفة بمنزلة أحمر هو قول بعض أهل اللغة، وبعضهم يجعله اسم تفضيل.  (1) ، 2/79المخصص ينظر قوله إن "أ ْضخ 

 .  354-353واللسان ضخم/

، وضرورة الشعر للسيرافي 3/453، واألصول 1103، 157، والنكت 4/170، 1/29، والبيت في الكتاب 183ديوانه  (2)

، والصحاح 1/10، والمنصف 2/239، 1/102، والمحتسب 416، 162، وسر الصناعة 1/361؟، والحجة 217

، وضرائر 1061خروف  ، وشرح الجمل البن2/78، والمخصص 164، وما يجوز للشاعر في الضرورة 1971ضخم/

 . 2/421، والبغدادي 247، وشرح شواهد شرح الشافية 51الشعر 

 . 2/78المخصص ينظر ذكرهما سيبويه، و (3)

 . 353، واللسان ضخم/1971الصحاح ضخم/ (4)

، والمذكر 2/190، والمقتضب 3/627في وجوب إسكان عين الصفة إذا جمعت جمع مؤنث سالما : الكتاب ينظر  (5)

 وفي )ب(: "ألنه وصف".. 5/31، وشرح المفصل البن يعيش 181، والتكملة 2/162البن األنباري  المؤنث

 ".  حسية: ")ب(( في 6)

 ".  عن هي مضمومة: ")ب(( في 7)
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 ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ ﴿وهو "مقل دها"، نحو:  (1)وعليهما فإن ما لم يؤنث إلسناده لمذكر

 [.4/75]النساء ﴾

 (2) ]والثالث أن تكون خبرا عن عذافرة التي بها صفة[

تكون مبتدأ وفاعُله سادٌّ مسد  الخبر، وذلك على رأي أبي الحسن والكوفيين في والرابع: أن 
 .(3)إجازة "قائم الزيدان" من غير اعتماد

وعلى غير الوجه الثالث من هذه األوجه  فقوله: "ضخم مقل دها" جملة إم ا في موضع رفع 
وضع لها على صفة لن "عذافرة" أو نصب على الحال، أو خفض صفة لن "نضاخة" أو ال م

 أن ها مستأنفة.

 وأما النصب: فإم ا بإضمار "أمدح" أو على أنه حال من "عذافرة".

: فإما على أنه صفة لن "نضاخة" على لفظها، أو لن"عذافرة" على معناها، إذ  وأما الجر 
 حمال  لن (4)المعنى: ولن يبل غها غيُر عذافرٍة، كما تقول: "ما جاءني غيُر زيٍد وعمرو" بالرفع

 "غير" على "إال".

 قال:                                                                        ]من البسيط[   

ب ال  الق د   م ْجُنوب   ث ٌق ف ي ح  ُمو  ل ٍت        و  ْيُر ُمْنف  ْيُر ط ر يٍد غ   (5)ل ْم ي ْبق  غ 

                                                           

 .  308-2/307، وشرح الكافية للرضي 3/100، وشرح التسهيل 3/55شرح المفصل ينظر  (1)

 .  )ب( وهو في:ما بين معقوفتين سقط من النسخة األصل ( 2)

، 579، والمغني 3/220، وأمالي ابن الشجري 55-51: االنصاف ي إجازة إعمال الوصف بغير اعتمادف ينظر مذهبهم (3)

 . 579، والمغني 1083-1082، واالرتشاف 1/226، وشرح الكافية للرضي 274-1/273وشرح التسهيل 

 .  1/285، واألصول 3/281 ينظر المقتضبو، قال: "والوجه الجر". 2/344حكاه سيبويه في الكتاب  (4)

 :422(، وفيه "موثق" بالكسر، ورواه العكبري في التبيان 52اني، ديوانه )من قصيدة للنابغة الذبي (5)

 وب  نُ جْ م   دّ  الق   ال  ب  ي ح  ف   ق  وث  مُ  وْ أ            تٍ ل  ف  نْ مُ  رُ يْ ير  غ  س   أال  إ   ق  بْ ي   مْ ل  

ر الجوار، )وضبطت في المرفوعة بالرفع وال يتجه مع ما استشهد ه(، وعنه في الد وجعل جّر )موثق( من الخفض على

، ونّص ثمة على أنه يروى برفع "موثق" وجّره، ولفظه 1/172، والشاهد في المقرب وال شاهد في هذه الرواية 4/212

 فيه:

 وبُ لُ سْ م   دّ  الق   ال  ب  ي ح  ف   ق  وث  مُ و              تٍ ل  ف  نْ ُر مُ يْ غ   يدٍ ر  ط   رُ يْ غ   ْبق  ي   مْ ل  

 وفيه تحريف. 
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صفة لن "طريد"، وروي رفُعها بالحمل "غير" األولى مرفوعة على الفاعلية، والثانية مخفوضة 
على معنى "إال طريٌد"، و"موثق" مخفوض عطفا  على "طريد" وروي رفُعه عطفا  على المعنى 

 .(1)المذكور ال عطفا  على "غير" لفساد المعنى

 والثاني: ما ورد من قوله:                                                    ]من الطويل[   

م ا  ْضر اء  ُسْمٍر ُقُيوُده او  ل ى خ  ٌة      ت غ ن ْت ع  ام  م  ْوق  إ ال  ح   (2)ه اج  ه ذ ا الش 

 فيمن خفض "ُسْمر" صفة لن "حمامة".

والمراد بن "قيودها": رجالها ألن ها موضع القيود، ولهذا يقول كعب: "فعٌم مقي دها" وأجاب     
على "إال " جواُز العكس، ألن "إال " أصل، وبأن   بأن ه ال يلزم من جواز حمل "غير" (3)المانعون 

"ُسْمر" صفة لن "خضراء" على أن المراد بن "قيودها": عروقها النابتة في األرض، أو صفة لن 
"حمامة"، ولكنه ُخف ض  لمجاورة المخفوض، وهذا الوجه غلط ألن  المراد  بخفض الجوار 

والوجه األول بعيد ألن العروق  المستورة التناسُب اللفظي، وال تناسب بين مفتوح ومكسور، 
ة فال يحصل بها تهييج للحب. اه د   باألرض غيُر مش 

موضُع القالدة من العنق، والمراد وصف الناقة  (4)المسألة الثالثة: أدبية، وهي أن "المقل د"    
ن ما خير النجائب  ما بغلظ الرقبة، وقد عيب ذلك، فقال األصمعي: "هذا خطأ في الوصف، وا 

"، قال أبو هالل العسكري في كتاب الصناعتين: "من خطأ الوصف قول كعب (5)يدق  مذبحه
قة المذبح  (7) " انتهى.(6)بن زهير: "ضخم مقل دها" ألن النجائب توصف بد 

                                                           

  سقط من )ج( قوله "لفساد المعنى". (1)

، 241، والبيت في األضداد البن األنباري 2/427، والبغدادي 19من مقطعة لعلي بن عميرة الجرمي كما سمط الآللئ  (2)

 !)سمر قنودها(، وفيه 1/592لمساعد ، وا1544، واالرتشاف 7، 1/5، وأمالي القالي 1/307والزاهر 

 ، ولم يذكر ثمة جوابا  على المجيزين. 1/172مّمن منعه ابن عصفور في المقرب  (3)

اه د ة فال يحصل بها تهييج للحب قوله: " )د(سقط من  (4)  "".المسألة الثالثة: أدبية، وهي أن "المقل د.غيُر مش 

وفي )ب(: "وإنما خير . 2/254، وابن رشيق في العمدة 11سكري في شرحه على ديوان كعب لنقله عن األصمعي ا (5)

 النجائب توصف بدقة المذبح".

وأبو هالل هو الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحي بن مروان، من علماء القرن الرابع  113كتاب الصناعتين  (6)

، 4/189في: إنباه الرواة  تنظر ترجمتهلمعاني" و"الفروق في اللغة". الهجري، من مصنفاته، عدا الصناعتين، "ديوان ا

 . 1/506، والبغية 116، والبلغة 2/562ومعجم االدباء 

 .  )ب( سقط قول العسكري من:( 7)



 الكتاب محققا         فصل وصف الناقة باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

290 
 

، إذ قال في البيت بعده: "غلباء" على ما سيأتي. ر هذا الوصف   وقد كر 

ْخم" وزنا  ومعنى،      ْبل" كن"الض  ها": إعرابه كإعراب "ضخم مقل دها"، و"الع  قوله: "عبل مقيد 
وى" أي: غليظ القوائم، و "عُبل" بالضم "عب الة" كن"ضُخم ضخامة" واألنثى  ْبُل الش  و"فرس ع 

ْبلة" أيضا  "عْبالت" باإلسكان ب ال"، وجمع "الع  ْبلة"، وجمعها: "ع   .(1)"ع 

ْبل" وزنا  ومعنى، وفعُله بالضم كفعلهما، ومصدره (2)روي: "ف ْعم"وي     ْخم" و"الع  ، وهو كن "الض 
امة" و"الفُعوم ة" و"أفعمته": مْلته ْيل مفع  (3)"الف ع  م" بالكسرن ألنه مالئ ال مملوء، و ، وقالوا: "س 

ي ة. م" بالكسر ألنه مالئ ال مملوء، و"عيشة "عيشة مرض   مرضية". وحقيقته: "سيل مفع 

قوله: "مقي دها" أي: موضع القيد منها، وذلك أن ها إذا كانت أطراُفها غليظة  كان ذلك أقوى لها 
األولى: أن صيغة المفعول مم ا زاد على ثالثة يأتي مصدرا ،  على السير، وههنا مسائل:

 ]من البسيط[       [، أي: كل تمزيق، وزمانا كقوله: 34/19]سبأ  ﴾ ڻ ڻ ڻ ﴿نحو:

ان ا [ م س  ب  ي و  ن ا ر  ب ح  ْير  ص  ُمْصب ُحن ا      ] ب الخ  ان ا و  ْمُد ّلِل    ُمْمس   (4)الح 
صباحنا، ومكانا   ]اإلسراء ( 6)اآلية ﴾ ژ   ڑ  ڑ  ک ﴿نحو:  (5)أي: وقت إمسائنا وا 

ْدق" المدينة، و"ُمْخر ج صدق17/80 ": مكة، و"السلطان ( 7)[، جاء في التفسير أن "ُمْدخل ص 
ها". النصير" األنصار. ها" و"مقيد   ومنه قول كعب: "مقلد 

                                                           

، 141، والتكملة 3/627الكتاب  :جمع ف ْعلة صفة على ف عال ينظر في، و420، واللسان عبل/1756الصحاح عبل/ (1)

 .  2/124، وشرح الشافية للرضي 5/28وشرح المفصل البن يعيش 

، 101، واألنباري 20، والتبريزي 1014، والسيرة النبوية 792، وجمهرة أشعار العرب 10هي رواية الديوان  (2)

 . 122وذكرها عبد اللطيف 

 . 455، واللسان فعم/2003الصحاح فعم/ (3)

، 166، وإصالح المنطق 1067، والنكت 4/95، وهو في: الكتاب 516من قصيدة ألمية بن أبي الصلت، ديوانه  (4)

، وإعراب القرآن للنحاس 2/455، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/264، وللفراء 234، 332ومعاني القرآن لألخفش 

 . 2/431، والبغدادي 6/53، وشرحه البن يعيش 220، والمفصل 2492، والصحاح مسى /1/221

، 3/149، واألصول 96-4/95في مجيء صيغة المفعول مما فوق الثالثي مصدرا  ومكانا وزمانا: الكتاب ينظر  (5)

 . 1/174، وشرح الشافية للرضي 729، وشرح العمدة 1/174، وشرح المفصل البن يعيش 367-1/366والخصائص 

في تفسيرها: ينظر و  ﴾ گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ﴿ هي بتمامها: (6)
، والكشاف 2/437، وا عراب القرآن للنحاس 257-3/256، ومعاني القرآن وا عرابه للزجاج 2/129معاني القرآن للفراء 

 .7/401، والدر 6/73، والبحر 2/463
 قوله: "ومخرج صدق". )هـ(سقط من  (7)
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وزعم أبو الحسن أن اسم المفعول الثالثي يأتي أيضا مصدرا ، ولكنه مسموع، كقولهم: "ماُله 
ْعُقوُل وال م ْجُلوٌد"، أي: عقل وال ج    د.ل  م 

 المسألة الثانية: اشتمل هذا الشطر على أنواع من البديع:

ها"، وهو جناس غير مستوفىأحدها: الجناس، وذلك  ، إذ تخالفت (1)في "مقل دها" و"مقيد 
، نحو: (2)الكلمتان في "الياء" و"الالم"، ويسم ى مثل ذلك إذا تقارب الحرفان: جناسا  مضارعا  

ا يه  اص  و  ن  ب   ودٌ قُ عْ م   لُ يْ الخ  «[. وفي الحديث: 6/26]األنعام ﴾خب  مب  ىب  يب  جت﴿
ذا لم يتقاربا جناسا  الحقا ، نحو (3)»ريْ الخ   ]الهمزة:  ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿، وا 

،]النساء (4)﴾    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک ﴿[، ومم ا مث ل به صاحب اإليضاح لذلك: 104/1
ْين متقاربين4/83  .(5)[، وهو سهو، إذ الراء والنون إم ا من مخرج واحد أو من مخرج 

 القرينتين في الحرف الخاتم لها.النوع الثاني: التسجيع، وهو اتفاق 

، ومن بديع ما جاء منه قول الحريري: "فهو (6)والثالث: الترصيع، وهو توازن كلمات السجع
ه" ه، ويق رع األسماع  بزواجر و ْعظ  اع  بجواه ر ل ْفظ   .(7)ي ْطبُع األ ْسج 

ْلق ة"، و"عن" بمعنى: " ْلق" بمعنى "الخ   (8)على"قوله: "في خلقها..." البيت: "الخ 

                                                           

وهم ابن هشام في الجناس غير المستوفي، فإنه من أقسام الجناس التام، وفيه يتفق اللفظان المتجانسان في أنواعٍ الحروف  (1)

وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، ويكونان من نوع واحد كاسمين مثال ويسمى أيضا جناسا مماثال، و"مقلّدها" ليسا من ذلك، 

:"وذكره هنا ال مناسبة له، وكان الالئق أن يقول: وهو جناس الحق، إذ 2/434دي فغنهما من الجناس الناقص، قال البغدا

 . 426، ومختصر السعد 2/284، وعروس األفراد 536-535االيضاح في علوم البالغة: ينظر تخالفت..." و

 .  429، ومختصر السعد 2/289، وعروس األفراح 540اإليضاح:  (2)

، ومسلم، كتاب 2/1244(، ج 3445ال المشركين النبي أن يريهم آية...، حديث )كتاب المناقب، باب سؤ ،البخاري (3)

 .  3/1493( ج1873اإلمارة، باب الخيل معقود في نواصيها الخير...، حديث )

هـ(، من 739، وصاحبه هو محمد ن عبد الرحمن بن عمر، جالل الدين القزويني )ت541اإليضاح في علوم البالغة  (4)

 .  1/156، والبغية 4/3ترجمته في الدر الكامنة ينظر تلخيص المفتاح للسكاكي.  ،يضاحمصنفاته، عدا اإل

الراء والنون ومعهما الالم من مخرج واحد عند قطرب والجرمي والفراء وابن دريد، ومذهب الجمهور أنها ثالثة  (5)

 .   10-9، 6-5االرتشاف ينظر  .مخارج متقاربة

 .   437مختصر السعد ينظر مستفاد منه، و، وكالمه ههنا 547اإليضاح  (6)

 .  9: الحريري مقاماتي المقامة األولى )الصنعانية(: ف (7)

، وأمالي ابن 279، واألزهية 80-79، وحروف المعاني 513-512 الكتابمجيء عن بمعنى على: أدب  ينظر في (8)

، 4/320، وشرح الكافية للرضي 144-143، وشرح األلفية البن الناظم 160-3/159، وشرح التسهيل 2/611الشجري 

 . 197-196، والمغني 246، والجنى 1727، واالرتشاف 368والرصف 
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ن كان مصدرا  ألنه ليس منحال  لن "أ ْن" والفعل، وم ْن ظن  أن   وهي متعل قة بن "تفضيل"، وا 
مه معموله مطلقا  فهو واهم.  وعلى هذا فن "الالم" من قول الحماسي:  المصدر ال يتقد 

                                   الوافر[]من مجزوء                                                                      

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ل ة  إ ْذع  ْهنننننننننننن     ننننننننننل  ل لذ   ْند  الج  ْلْم ع  ب ْعُض الح   نُ و 
ٍر.  متعلقة بن "إذعان" المذكور، ال بن "إذعان" آخر  مقد 

 قال:

ْجن اُء ُعلْ  -18 ْلب اُء و  ْيلُ غ  ا م  اُمه  ٌة ُقد  ع  ا س  ف  ه  ر ٌة             ف ي د   (*)ُكوٌم ُمذ ك 

ْلب اء": أي غليظة الرقبة، والمذكر "أغلب"، وجمعها: "ُغْلب"، ويكون في اآلدمي  قوله: "غ 
هلْ : "الغُ (1)أيضا . وقال أبو حاتم لظ  ر العنق مع غ  ْيل، والذي (2)ب": ق ص  ر وم  ، وقيل: ق ص 

، فاألول كما في بيت كعب، وال يجوز أن يريد به  يظهر لي أنه م شت ر ك بين الغليظ والمائل 
امها ميل" فإن ه  ه، وال مع وصف آخر لئال  يتناقض مع قوله: "قد  كناية عن طول القصر وحد 

 ]من الرجز[                       والثاني كقوله:                        ُعُنق ها كما سيأتي. 
ْثل  األ ْغل ب       ب يلْ م ا ز ْلُت ي ننننننننننننننننننننْوم  الب ْين  أ ْلو ي ُص  ْرُت م  ت ى ص   (3)و الر ْأس  ح 

ل ظ غير  العنق، قال هللا تعالى:  .(4)وال مدخل لمعنى الغلظ هنا ل ب" لغ   ﴿وقد يستعار "الغ 
لب" بالكسر  [ أي أنها ُغْلب األشجار.80/30]عبس: (5)﴾ ەئ  ەئ  وئ وفعل "األغلب": "غ 

ل با " أيضا   ل ب ة" و"غ  ل ب ا". وفعل "الغالب": "غل ب" بالفتح "يغل ب" بالكسر "غ   .(6)"يغل ب" بالفتح "غ 
                                                           

 .2/438، والبغدادي 275، والسوطي 122اللطيف  ، وعبد20، وهو في التبريزي ( ليس في الديوان*)
في:  تنظر ترجمتهمن مصنفاته األضداد وإعراب القرآن.  ،هـ(248سهل بن محمد السجستاني، نزيل البصرة )ت  (1)

 .  1/606، والبغية 151، والبلغة 2/58، وإنباه الرواة 94طبقات الزبيدي 

 ، ولم ينسبه.  652ذكر هذا المعنى صاحب اللسان غلب/ (2)

ينظر ، منسوبين للعجاج، و587-586منسوب ْين لألغلب العجلي، وفي شرح القصائد السبع  1/318هما في جمهرة اللغة  (3)

 .  2/439البغدادي 

، رأسه انتفخ عنقه فصار كاألغلبوى ل : "هذا ليس بمسلّم، فغن مراد الراجز أنه من كثرة ما440-2/439قال البغدادي  (4)

البيت" وهو كما قال.  وجل أغلب بضيّ ن الغ ل ب من قوم ُغْلب إذا كان غليظ العنق، قال الراجز: :قال ابن دريد في الجمهرة

 الجمهرة )الموضع السابق(.  ينظر 

 .  10/694، والدر 8/425، والبحر 4/220الكشاف  (5)

ومعاني القرآن  9-4/8الغ ل ب مصدرا  لـ غل ب يغل ب: الكتاب  ينظر في، و651، واللسان غلب/195الصحاح غلب/ (6)

، والدر 6/44، وشرح المفصل البن يعيش 117، والتكملة 2/262، وإعراب القرآن للنحاس 4/117وإعرابه للزجاج 

9/30   . 
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وابن  (1)[ وأما قول الفراء30/3]الروم  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ﴿ومنه: 
ف ت التاُء للضافة، كما في قوله تعالى:  (2)مالك   پ  ڀ ﴿إن  األصل "غلبتهم" ثم ُحذ 

 ]من البسيط[                          [، وقوله:                   21/73]األنبياء  (3)﴾

ا األ ْمر  الذ ي و ع دُ  د  ُدوا       و أ ْخل ُفوك  ع  ر  وا الب ْين  ف اْنج  دُّ ل يط  أ ج   (4)واإ ن  الخ 
 فمستغنى  عنه.

ْجن تين، أي: طرف ي الوجه، أو أنها ُصلب ة من "الو جين" وهو ما  ْجن اء": أي عظيمة الو  وقوله: "و 
ُلب  من األرض  .(5)ص 

 .(6)وقوله "ُعْلكوم": أي: شديدة، ويخت  باإلبل، ويستوي فيه الذكر واألنثى، ومثله "الُعلجوم"

رة": أي أنها في عظم  ْلق ها كالذكر من األباعر.وقوله: "ُمذ ك  والكلمات األربع صفاٌت لن  خ 
.  "عذافرة"، أو أخبار عن "هي" محذوفة، ويجوز نصُبها وجرُّها على ما مر 

                                                           

 .2/319معاني القرآن  (1)

أي من حذف تاء التأنيث عند  - "وجعل الفراء من هذا القبيل: 3/225، وعبارته في شرح التسهيل في اآليةلم يقل به  (2)

بناء على أنه ال يقال دون إضافة في اإلقامة: إقام،  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ﴿ ﴾ پ  ڀ ﴿ - اإلضافة

ہ  ہ   ﴿ في قراءة بعض القراء 484وأجازه في شرح العمدة  902وال في الغلبة: غلب". ومثله في شرح الكافية الشافية 

 [9/46]التوبة ﴾   ھ  ھ   ھ  ھ  ے

القول بحذف التاء لإلضافة من "إقام" في اآلية الكريمة هو مذهب الفراء، وتبعه الزجاج والنحاس وابن الشجري  (3)

، 2/254معاني القرآن للفراء  ينظر:وجماعة، ومنعه ابن جني، وذهب إلى أن )إقام( مصدر ألقمت، وليس فيه حذف. و

، وأمالي ابن 293-292، 1/144واتلنمحتسب 139، 3/75، وإعراب القرآن للنحاس 4/46ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 

 . 183-8/182، والدر 6/329، والبحر 2/178الشجري 

 .64بي لهب، كما في شرح شواهد شرح الشافية بن أ للفضل بن العباس بن عتيبة (4)

د ( بغير هاء وال أ، اه ابن هشام عن الفراء وابن مالكوجيه هذا البيت أقوال، أولها ما حكوفي ت لف، والثاني وعليه تكتب )ع 

، والثالث ما ذكره األصمعي فيما حكاه عنه ابن جني أن بمعنى العدة، أجازه ابن األنباريأن الشاعر أراد )عدى( مقصورا 

، وشرح القصائد 2/254القرآن للفراء  ينظر معانيواأللف فيه منقلبة عن واو،  المراد )عدا( مقلوب )وعد( وزنه ع ل ف،

، 1061، والنكت 217، والسيرافي 3/140أيضا  في: إعراب القرآن للنحاس  ينظر الشاهد. و3/171والخصائص  97السبع 

، 3/224، وشرح التسهيل 3/69، 2/193، 1/401، والكشاف 285، ودقائق التصريف 551، ووعد/195والصحاح غلب /

، 2/648، والدر 6/459، والبحر 1/158، وشرح الشافية للرضي 486، وشرح العمدة 901وشرح الكافية الشافية 

 .  293، وخلط/462، وعد/651، واللسان غلب/6/57، 4/336

 20، واقتصر التبريزي: 123وعبد اللطيف  2212وجن/ :: الجوهري في الصحاحذكر هذين المعنيين في "الوجناء" (5)

خصص ، نقله عنه ابن سيده في الم، وأبي عبيد53بو زيد في النوادر ، نقله عنه أألول، والثاني هو قول األصمعيعلى ا

 .   2/349وبه قال ابن األنباري في المذكر والمؤنث  7/63

 .  423، واللسان علكم/123، وعبد اللطيف 7/71، والمخصص 1991الصحاح علكم/ (6)
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ف  ها": بفتح الدال المهملة، أي: جنبها ، وفيه إ نابُة المفرد عن االثنين كما مر  في (1)وقوله: "د 
 "الذفرى".

ع ة": هو بفتح السين، و  ة" و"الز  نة" و"اله ب ة"، لكنهم ربما قوله: "س  د  كان القياس الكسر كن "الع 
ع ة" ع ة" و"الض  وهو مبتدأ مؤخر، أو  .(2)فتحوا عين هذا المصدر لفتحها في المضارع كن "الس 
 .(3)فاعل بالظرف العتماده على ما سبق من مخبر عنه، أو موصوفٍ 

يُل": يصفها بطول العنق. امها م  امها" النصُب وهو األصل، والرفُع  قوله: "ُقد  ويجوز في "ُقد 
ه في قول لبيد بن ربيعة   ]من الكامل[               في معلقته التي أولها:  على حد   ارتفاع 

ا [ اُمه  ا ف ر ج  ْوُلننننننننه  ن ى ت أ ب د  غ  ا        ] ب م  ننننننننننننننناُمه  ا ف ُمق  لُّه  ي اُر م ح   (4)ع ف ت  الد 
ا اُمه  ا و أ م  ْلُفه  اف ة  خ  ُب أ ن ُه        م ْول ى الم خ  ْين  ت ْحس  ْت ك ال  الف ْرج   (5)ف غ د 

 ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿"والف رج" و"الث غر": موضع الخوف، و"المولى" هنا: الولي، ومثله:     
[ والمراد بن "مولى المخافة": الموضع الذي يخاف فيه. و"كال": إما ظرف لن 66/4]التحريم 

ما مبتدأ خبره ما بعده، والجملة حال(6)"غدت" وهو األرجح ، "خلفها": إم ا بدل من (7)، وا 
" م ا خبر عنه، والجملة خبر لن "أن  م ا خبر لمحذوف، وتقديره "هما"(8)"مولى"، وا   .(9)، وا 

 حسان:                                                                ]من الطويل[ وقال 

                                                           

 .  104، واللسان دفف/1360الصحاح دفف/ (1)

 "."خلفها": إّما بدل من "مولى"، وإّما خبر عنه، والجملة خبر لـ "أّن" ،حال قوله: " )د(سقط من  (2)

 ".  أو هو موصوف: ")ب(( في 3)

 .   359، والتسع 57، وشرح القصائد السبع 297ديوانه  (4)

، ومعاني 4/341، 3/102، والمقتضب 77، وإصالح المنطق 423، والنكت 1/407، وهو في الكتاب 311ديوانه  (5)

، وشرح 46داد البن األنباري ، واألض1/125، والزاهر 566، وشرح القصائد السبع 5/125القرآن وإعرابه الزجاج 

، وأمالي ابن الشجري 2529الصحاح ولى/، و165، واإليضاح 2/132، وإعراب القرآن للنحاس 408القصائد التسع 

، وشرح شذور 365، 2/230، وشرح التسهيل 129، 2/44، وشرح المفصل البن يعيش 4/64، والكشاف 2/582، 1/166

 . 2/444والبغدادي  ،410، ولى/ 342، واللسان فرج/160الذهب 

 .   409-408هو قول النحاس في شرح القصائد التسع  (6)

 .  1/166جري في األمالي هو قول ابن الش (7)

، ومنع ابن الشجري أن 409 التسع ما ذكره من أوجه جائزة في "خلفها" وما بعده هو كالم النحاس في شرح القصائد (8)

 .  1/167 ينظر األماليتكون "خلفها" بدال  من "مولى" لفساده في المعنى. 

، ومنع ابن الشجري أن 409 التسع حاس في شرح القصائدما ذكره من أوجه جائزة في "خلفها" وما بعده هو كالم الن (9)

 .  1/167 ينظر األماليتكون "خلفها" بدال  من "مولى" لفساده في المعنى. 
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ا اُمه  ئ يُل أ م  ْبر  ْهر  إ ال  ج  ت يب ٍة       ي د  الد  ْن ك  ا ت ْلق ى ل ن ا م  ْرن ا ف م   (1)ُنص 

 والقوافي مرفوعة.

نما استشهْدت على جواز رفع  "األمام" ألن بعض العصريين م  فيه وزعم أن ه ال  (2)وا  وه 
 ينصرف.

 قال:
ْتن ْين  م ْهُزولُ  -19 ي ة  الم  اح  ْلٌح ب ض  ي  ُسُه       ط  ا ُيؤ  ْن أ ُطوٍم م  ْلُده ا م   (*)و ج 

ن ها وضخامتها، فالُقراد المهزوُل من الجوع ال يثبُت  م  ها قويٌّ شديٌد المالسة لس  أي أن جلد 
 عليها وال يلتزق بها.

" الزرافُة، وأن  الجامع  بينهما المالسُة، وعلى وقوله: "من أط وم": جزم التبريزي بأن "األطوم 
اة  البحري ة، وهذا أولى  .(3)هذا فهو بفتح الهمزة وال يتعي ُن ما قاله، بل يجوز أن يريد به الُسل ْحف 

الزرافة، أحدهما: أن  استعمال  "األطوم" بهذا المعنى كثيٌر، بخالف استعماله  بمعنى  لوجهين:
 فإن ه قليٌل، حتى إن  الجوهري  وصاحب  "المحكم" وكثيرا  من أهل اللغة لم يذكروه.

والثاني: أن  مالسة  لحم السلحفاة أكثُر، فالتشبيه بها أبلُغ، ولو أن ه قال: شب هه بجلد الزرافة 
ته ومالسته كان التخصي  بالزرافة متجها .  لقو 

ْلد، وقيل: سمكة غليظة الجلد في البحر، وفي المحكم: "األطوم":  اة بحرية غليظة الج  ُسل ْحف 
اُل. وقيل:  ُف بها الن  ع  ف اف للجم الين، وُتخص  ذ منها الخ  ب ُه بها جلُد البعير األملس وُيت خ  ُيش 

 انتهى. (4)"األطوم" القنفد والبقرة، وقيل: إن ما سميت بذلك على التشبيه بالسمكة لغلظ جلدها"

                                                           

: "ولم أر هذا البيت لحسان 2/448، قال البغدادي 1/19، والدر 1/318، والبحر 2/168نسب البيت لحسان في الحجة  (1)

، وبغير نسبة 210وهو في ديوانه  114، ونسبه لكعب أيضا  صاحب اللسان جبر/ "...في ديوانه، وإنما هو لكعب بن مالك

ما سبق كله، عدا ديوان كعب، ، والرواية في1/250، وشرح الكافية للرضي 608والصحاح جبر / ،6/142في: الحجة 

 .  1/416 ينظر الخزانة"شهدنا" مكان "نصرنا". و

 ".  المعربين: ")ب(( في 2)

 .2/450، والبغدادي 279، والسيوطي 124، وعبد اللطيف 21الديوان، وهو في التبريزي ( ليس في *)
 .  1/55. وهو أيضا تفسير ابن األثير في النهاية 21شرحه على بانت سعاد:  (3)

 ولم ينسه.   20ذكره صاحب اللسان أطم/ (4)
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وجزم عبُد اللطيف بأن "اأُلُطوم" في البيت بضمتين،  تقدير: وجلدها من جلد كجلد أطوم.وال
وال خفاء بما في تشبيه الجلد بالحصون من  انتهى. (1)وقال: "شبه جلدها بالحصون لقوته"

البعد، ومم ا يزيده بعدا  أنه قال: "من أطوم" ولم يقل: "شبه أطوم"، وال يحسن أن يقال: جلدها 
ومفرد "اأُلُطوم": "ُأُطم" بضمتين، وهو الحصن المبني بالحجارة، وقيل:  ن أو قصر.من حص

 ]من الطويل[، قال األعشى:              (2)كل بيت مربع مسطح وجمعه في القل ة: "آطام"

ا ا ب ف ن ائ ك  ْت ف أ ْلق ْت ر ْحل ه  وٍ  و أ ْهل ُه      ُأن يخ   (3)ف ل م ا أ ت ْت آط ام  ج 

 .(4)ير: "اأُلُطوم"، وقال ابن األعرابي: "اأُلُطوم": القصوروالكث

 ُ ه وقوله: "يؤي  سه": ُيذ ّلِل   ، و"أ ي س   ويؤث  ر فيه، "آس أ ْيسا " مثل "سار سيرا " بمعنى: الن وذل 
 ، قال المتلمس:                                     ]من الطويل[(5)تأييسا " أي: لي نه وذّلِل  

ا ي ت أ ي ُس  ] أ ل مْ  يُف ب ه  األ ي اُم م  ي ا [       ُتط  ْون  أ ْصب ح  ر اس   (6)ت ر  أ ن  الج 

 أي: ما يتأثر وال يتغير.

لح"  ْلح": فاعل "يؤي سه"، وهو بكسر الطاء: الُقراد، ويقال أيضا : "طليح"، وأصل "الط   وقوله: "ط 
: "راكُب الناقة  طليحان"، أي: أحد ، قالت العرب(7)و"الط ليح": المعيي من اإلبل وغيرها

 ، وقال الحطيئة يذكر إبال  وراعيها: ]من الطويل[(8)طليحين، أو: راكب الناقة والناقة طليحان

                                                           

 .   124شرحه على بانت سعاد  (1)

 .  9اللسان أطم/ (2)

 .   2/451، والبغدادي 19، وهو في اللسان أطم/273من قصيدة له في مدح هوذه الوّهاب. ديوانه  (3)

 .  19، وصاحب اللسان أطم/14/44نقله عن ابن األعرابي األزهري في التهذيب أطم  (4)

ادي اعتراض وللبغد 19، وصاحب اللسان في أيس/13/143لم يذكر الجوهري هذا المعنى، وذكره األزهري في يئس  (5)

 .  2/453ينظر على التأييس بهذا المعنى 

، وشرحه للمرزوقي 186، وروايته فيه بالمثناة )ما يتأيس( كما ههنا، وكذا في الحماسة 117ديوانه  .من قصيدة له (6)

طيف . وعبد الل903. ورواه بالموحدة )ما يتأبّس( الجوهري في الصحاح أبس/19، واللسان أيس 2/113، وللتبريزي 660

ورواه عبد اللطيف بالموحدة،  ،، وبيت كعب يروى أيضا  بالمثناة وهي الرواية المشهورة4، وصاحب اللسان أبس/124

 أنها رواية المصنف. 2/452وجزم البغدادي 

 .  21، والتبريزي 1015، والسيرة النبوية 794عرب لجمهرة أشعار ا ينظر:و

 )ب(: "المغبّر من اإلبل وغيرها".. وفي 531، واللسان طلح/388صحاح طلح/ال (7)

والمحتسب  2/373، 1/289، والخصائص 540تأويل قولهم: "راكب الناقة طليحان": شرح القصائد السبع  ينظر في (8)

، 1/289، وشرح التسهيل 1/463، وشرح الجمل البن عصفور 388، والصحاح طلح/185، والخاطريات 2/227-228

 .  531واللسان طلح/
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ف يُره ا ز  ا و  اُسه  ا أ ْنف  اُه ل ه  ا       ه د  ْلف ه  ْلٌح أ ْشع ُث الر ْأس  خ  إ ذ ا ن ام  ط 
(1) 

لن "جلدها" أو حال من ضمير الظرف، أو مستأنفة وجملة: "ما يؤي  سه طلح" إم ا خبر ثان 
 لبيان جهة التشبيه على تقدير سؤال.

ى" بالفتح: إذا برزْت للشمس ي ت" بالكسر "تضح   .(2)قوله: "ضاحية": اسم فاعل من "ضح 

 قال عمر بن أبي ربيعة:                                                    ]من الطويل[      

رُ ر أ ْت ر   ي   ف ي ْخص  ى و أ م ا ب الع ش  ْت       ف ي ْضح  ْمُس ع ار ض   (3)ُجال  أ م ا إ ذ ا الش 

]طه  ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿وقال هللا تعالى: 
20/118-119.] 

قوله: "المتنين": يريد به متني ظهرها، أي: ما اكتنف صلب ها عن يمين وشمال من عصب 
و"الن" في "المتنين" ُخْلٌف عن الضمير، و"ضاحية المتنين"  .(4)ولحم، و"المتن" يذكر ويؤن ث

ن ة الوجه " والمراد: ما برز من متنيها للشمس. س   وقوله: "مهزول": صفة لن "طلح". مثل "ح 

وهذا البيت وقع  في شعر الشم اخ، واسمه معقل بن ضرار بن حرملة، وهو صحابي مثل 
  تعالى عنه، إال  أن ه قال:                                     ]من البسيط[كعب رضي هللا

اء  م ْهُزولُ  ْيد  ي ة  الص  اح  ْلٌح ب ض   (5)...........................        ط 
 ونظيُر ذلك أن  امرأ القيس قال:                                              ]من الطويل[

م ل  ُوُقوف ا  ت ج  ى و  يُُّهْم       ي ُقوُلون  ال  ت ْهل ْك أ س  ل ي  م ط  ْحب ي ع  ا ص   (6)ب ه 
                                                           

، والصحاح 1/413، والزاهر 540، وشرح القصائد السبع 22والبيت في إصالح المنطق  215ة له، ديوانه من قصيد (1)

 .  2/454، والبغدادي 531، واللسان طلح/3/117، والمخصص 1/388طلح 

 .  477، واللسان ضحى/2407الصحاح ضحى/ (2)

، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/194رآن للفراء ، ومعاني الق2/32، وهو في مجاز القرآن 94وانه من قصيدة له، دي (3)

. ويروي البيت بإبدال الميم من )أما( فيه ياء، وفيه شاهد على غير ما نحن 9/20، والمخصص 1/258، والزاهر 3/378

، 4/477، وشرح الكافية للرضي 1/375، والممتع 1/284، والمحتسب 1/204إعراب القرآن للنحاس  ينظر:فيه. 

 .  2/455، والبغدادي 1/360، وشرح أبياته 279والمغني  4/217والمساعد 

 .  398، واللسان متن /2200، والصحاح متن/91، والبن جني 1/255المذكر والمؤنث البن األنباري  (4)

 طلح كضاحية الصيداء...   :، وفيه275ديوانه  (5)

 .  283فحول الشعراء طبقات  ينظر:. و102، والتسع 23، وشرح القصائد السبع 9ديوانه  (6)
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" ألن  قوافي  معلقته دالي ةٌ  وقال طرفة كذلك، إال أنه قال: "وت جل د 
(1). 

ودون هذا قوُل أبي ُنو اس، وهو بنون مضمومة بعدها واو ال همزة، كما يقول بعض من ال 
"ناس، ينوس" إذا تحر ك، لق ب بذلك ألن ه كان ذا ذؤابة تنوس على معرفة له، ألنه من 

 :                                                                    ]من الطويل[(2)ظهره

ائ ر ات  ت ُدورُ  ي ْعل ُم أ ن  الد  ال ه         و   (3)ف ت ى ي ْشت ر ي ُحْسن  الث ن اء  ب م 

 اليربوعي قبله:                                               ]من الطويل[   (4)وقال األسود

ز ه ا الق ْطرُ  ْهب اُء أ ْعو  ن ُة الش  ال ه         إ ذ ا الس   ف ت ى ي ْشت ر ي ُحْسن  الث ن اء  ب م 

، ولتوارد  الخواطر  .(5)وهذا ونحُوه محتمٌل لْلخذ 

 قال:

ْرٌف أ ُخوه ا أ ُبوه   -20 ْمل يلُ ح  اُء ش  ا ق ْود  اُله  ا خ  ن ٍة       و ع مُّه  ج  ْن ُمه   (*)ا م 

 قوله: "حرف" محتمل إلعرابين: كونه خبرا  لمحذوف، أي هي حرف، وكونه صفة لن "عذافرة".

ومحتمل لمعنيين: إرادة  حرف الجبل، وهو القطعة الخارجة منه، أي أنها مثله في القوة 
رادة  حرف الخط    .(6)، أي أن ها مثله في الضمور والرقةوالصالبة. وا 

 أحدها: إضمار الكاف للمبالغة في معنى التشبيه. ومحتمل لثالثة تقادير:

                                                           

 .  210، والتسع 135، وشرح القصائد السبع 6ديوانه  (1)

 .  2/459، والبغدادي 2/103وفيات األعيان  ينظر: (2)

 .  559. وهو في اإليضاح في علوم البالغة 2/460، والبغدادي 299في قصيدة له في مدح أمير مصر. ديوانه  (3)

كتاب وصوابه : "نسبه الشارح لألسود اليربوعي، وهو تحريف من ال462-2/461 . قال البغداديفي )ب(: "األسود" (4)

، وصاحب 4، والبيت من قصيدة له في رثاء أخيه، أوردها القالي في ذيل األمالي 24المؤتلف والمختلف  ينظر:. لألبيرد"

 .  559، والشاهد في اإليضاح في علوم البالغة 13/136األغاني 

، 283، 282، والعمدة البن رشيق 59-58هذا الضرب من األبيات المتشابهة: طبقات فحول الشعراء قيل في  ينظر فيما (5)

 .  2/323وما بعدها، وعروس األفراح  557واإليضاح في علوم البالغة 

 .2/465، والبغدادي 283، والسيوطي 125، وعبد اللطيف 101، األنباري 21 ي، والتبريز11( الديوان *)
، 102، واألنباري 1342، والصحاح حرف /201فّسر به قولهم "ناقة حرف": األضداد البن األنباري  ينظر فيما (6)

 على المعنى الثاني.   21، واقتصر التبريزي 42، واللسان حرف/126، وعبد اللطيف 73-7/72والمخصص 
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ل ها نفس  "الحرف" مبالغة ع   وعليهما فال ضمير فيها.، والثاني: أن يكون  ج 

ل  بُصْلب ة على المعنى األول، وبمهزولة على المعنى الثاني، وعلى ذلك  (1)والثالث: أن ُيؤ و 
ي حكم ه. ل بالمشتق فُأعط   ففيه ضمير ألن ه قد ُأو  

 .(2)واألوجه الثالثة في نحو قولك: "زيد أسد"

أحدهما: التشبيه، أي أن  أخاها يشبه  :(3)قوله: "أخوها أبوها وعم ها خالها" محتمل لمعنيين
 ا يشبه خالها في ذلك.أباها في الكرم، وعم ه

حفظا  للنوع، ولهذا  (4)والثاني: التحقيق، وأن ها من إب ل كرام، فبعضها ُيحم ل على بعض
 منها: (5)النسب صور

 أن فحال  ضرب بنته فأتت ببعيرين، فضربها أحُدهما فأتت بهذه الناقة.

بفحل، فألق ي  عليها فأتت وقال الفارسي في تذكرته: "صورة قوله: "أخوها أبوها" أن ُأم ها أتت 
بهذه الناقة، وأما "عم ها خالها" فيت جه على النكاح الشرعي: تزوج أبو أبيك بأم أم  ك، فولد لها 

 غالم فهو عم ك وخالك، إال  أن ه عم  ألب وخال ألم .

صورة أخرى: تزوجت أختك من أم ك أخاك من أبيك، فولد لهما غالم، فأنت عم  هذا الغالم 
 وخاله ألنك أخو أمه من أمها" انتهى.أخو أبيه 

على ما ذكر في البيت ألن الشاعر لم يصف  -رحمه هللا  -وال ينطبق تفسير أبي علي  
 بل بهما معا. (6)الناقة بأحد النسبين

نة، أو من نياق مهجنة. و"الهجائن":  نة" الكريمة،أي: من ناقة مهج  نة": "المهج  قوله: "من مهج 
ل ظ الب راذين.كراك اإلبل، واصل  ْلق  كغ  ل ُظ الخ   "الُهْجن ة" غ 

                                                           

 ".  أن يؤول الحرف بصلبة: ")ب(( في 1)

 .  1110، واالرتشاف 1/306شرح التسهيل  (2)

 . وفي )ب(: "لوجهين".126ذكرهما عبد اللطيف  (3)

 في )ج(: "في الكرم". (4)

   126، وعبد اللطيف 22أيضا  التبريزي ينظر ، و432نقل من صور هذا النسب اللسان هجن/ ينظر فيما (5)

 في)ج(: "بأحد التشبيهين". (6)
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 وهنا تنبيه على أمرين:

أحدهما: أن  "التهجين" مدح في اإلبل وذمٌّ في اآلدميين، ألن معناه في اإلبل كرم األبوين 
ن كان األمر (2()1)وفي اآلدميين: أن يكون األب عربيا  واألم أم ة ، يقال منه: "رجل هجين"، وا 

ل ْنق س"(3)ل مقرف"بالعكس قيل: "رج ل" أوله فاء ورابعه قاف.(4)و"ف  ف ْرج   ، بورزن "س 

 قال:                                                                         ]من الرجز[

ل ْنق ُس  يُن و الف  ج  ْبُد و اله  ث نننننننننننٌة ف أ ي ُهْم ت ل م ُس      الع   (5)ث ال 
 ]من الرمل[                                                             وقال:           

هْ  ع  ض  ر يٍم ُبْخُلُه ق ْد و  ك  ْم ب ُجوٍد ُمْقر ٌف ن ال  الُعال        و   (6)ك 

ويجوز في "مقرف" الجر  بإضافة "كم"، والنصب على التمييز حمال  للخبرية على     
 لمتضايفين:االستفهامية كراهية للفصل بين ا

ة  القاضي     ، فقال: "مسألة"، فقال: "هات"، (7)ومن الُمل ح أن أعراب يا  جاء إلى ابن ُشْبُرم 
ْين، ثم قال:  ط ين متجاور  فقال: "إن أبي مات وخل فني وشقيقا  لي" وخط بأصبعه في األرض خ 

سم المال بيننا، فقال: "وخل ف هجبينا "، وخط  خط ا آخر بعيدا، ثم قال: "ولم يخل ف غيرنا"، فاق

                                                           

-431، واللسان هجن/7/56، والمخصص 41 الكتابمعاني الهجنة في اآلدميين والتهجين في اإلبل: أدب  ينظر في (1)

432  . 

 في)ج(: "واألم أعجمية". (2)

 .  281، واللسان قرف/1415الصحاح فرق/ (3)

   166، واللسان فلقس/7/66، والمخصوص 960فلقس/ ينظر الصحاح. وقيل في معناه غير ذلك (4)

 960، والصحاح فلقس/3/164، واالثنان في الحجة 2217، وأولهما في الصحاح هجن/إليهلم ينسبا فيما رجعت  (5)

 .  2/472، والبغدادي 432، وهجن/166واللسان فلقس/

، 2/472، والبغدادي 6/468، والخزانة 656، وشرح الجمل البن خروف 177ألنس بن زنيم الصحابي كما في الحلل  (6)

، 2/530، والنكت 2/167الكتاب  :د هللا بن كريز والبيت بغير نسبة فيلعب 2/10ونسبه صاحب الحماسة البصرية 

، 3/66، 1/302وإعراب القرآن للنحاس  4/210، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/320، واألصول 3/61والمقتضب 

، والمقرب 2/47، وشرح الجمل البن عصفور 4/132، وشرح المفصل البن يعيش 306، 303، واإلنصاف 4/99

، وشرح 534، وشرح العمدة 1709، وشرح الكافية الشافية 2/421، وشرح التسهيل 92، 13، وضرائر الشعر 1/313

 .  2/107، والمساعد 2377، واالرتشاف 3/155، وشرح الكافية للرضي 290األلفية البن الناظم 

. 2/474، والبغدادي 3/155ذيب تنظر ترجمته في تهذيب التههـ(، 144عبد هللا بن برمة الضبي الكوفي القاضي )ت  (7)

منسوبة لسوار القاضي وهو  1/346، ومحاضرات األدباء 563، والكامل 2/61وهذه الملحة وردت في عيون األخبار 

، والبغدادي 2/450في تهذيب التهذيب  تنظر ترجمته( 156سواء بن عبد هللا بن قدامة التميمي العنبري، قاضي البصرة )ت 

2/476 . 
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"هو بينكم أثالثا "، فقال: "سبحان هللا، كأنك لم تفهم المسألة"، فقال "أعدها"، فأعادها، فأجابه 
ل، فقال: "أيرث الهجين كما أرث؟" قال: "نعم" فقال: "لقد علمت، وهللا، أن  خاالتك  كاألو 

 بالدهناء قليلة"، فقال: "ال يضر ني ذلك عند هللا شيئا".

الثاني: أن تقارب األنساب مدح في اإلبل ألن ه إن ما يكون في الكرائم، يحمل بعضها على     
منا، وهو ذم  في الناس، ألن ه فيهم سبب للضعف، وفي الحديث:  بعض حفظا  لنوعها كما قد 

و ى" بالضاد (1)»وا ُتْضوُ وا ال  بُ ر  ت  غْ ا  « ، أي أن تزو ج القرائب يوقع الضوى في الولد، و"الض 
المعجمة بوزن "الهوى" مصدر "ضو ي" بالكسر، "يضو ى" بالفتح، بمعنى: الضعف والهزال، 

 ولذلك يمدحون بضد ذلك، كقول راجز:                                       ]من الرجز[

ننننهْ  ْننننننننُه أمُّ ال  ل ْم ت ش   إ ن  ب ال 
اُلُه و ع مُّهْ  ْب خ   (2)ل ْم ي ت ن اس 

 ]من الطويل[                                                               وقول شاعر:

يُد األ ق ار ب   د  ق ْد ي ْضو ى ر   (3)فت ى ل ْم ت ل ْدُه ب ْنُت ع مٍ  ق ر يب ٍة        ف ي ْضو ى و 

  والجار  والمجرور خبر عن "الناقة"، ال عن "أخوها"، ألن الكالم ليس مسوقا  له.

اء": هي الطويلة الظهر والعنق، والذكر "أ ْقود"، وجمعهما: "ُقْود"وقوله:   .(4)"ق ْود 

ل ة( بكسرهما  م  مالل" بكسر أولهما وسكون ثانيهما، و"الش  ْمليل" و"الش   قوله: "شمليل": "الش  
ْمل ل" أي: أسرع، والالم زائدة لللحاق بن "دحرج" (5)وتشديد الثالث: الخفيفة السريعة ، يقال: "ش 

 .(6)ولهذا لم تدغم لئال تفوت موازنة الملحق به

 قال:
                                                           

 ال أصل له، وقيل هو من أمثال العرب.  .عن ابن الصالح نقال 2/478 ي، وفي البغداد3/88ية ن األثير في النهاأورده اب (1)

، وسمط الآللئ 3/51، وهو في أمالي القالي )الذيل( 677من رجز لجرير رقّص بع ابنه بالال  وهو صغير. ديوانه  (2)

 . 2/478، والبغدادي 872

، وهو بغير نسبة 227، وهما في ملحق ديوانه 1/399مع آخر قبله إلى النابغة الذبياني في معجم البلدان  نسب هذا البيت (3)

 : رديد الغرائب.، وفيه173، واللسان ردد/2/92نف ، والروض األ871في سمط الآللئ 

 . 371، واللسان قود/529الصحاح قود / (4)

 . 371، واللسان شمل/1740الصحاح شمل/ (5)

 . 1/67، وشرح الشافية للرضي 207، والممتع 65-64، وشرح الملوكي 1/83المنصف  ر:ينظ (6)
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ا ل ب   -21 ْنه  ا ُثم  ُيْزل ُقُه         م  ل ْيه  ي الُقر اُد ع   (*)ٌن و أ ْقر اٌب ز ه ال يلُ اي ْمش 

يعني أن جلدها أملس لسمنها، فالقراد ال يثبت عليه، وهذا تأكيد لقوله: "وجلدها من أطوم..." 
ْلمان" انبه لكان أليق.البيت، فلو ذكر إلى ج  .(1)و"الُقراد": واحد "الق ْردان" كن "الُغالم" و"الغ 

 و"ثم": لمجر د الترتيب وليس فيها معنى التراخي، مثلها في قوله:             ]من المتقارب[ 

ْب  ر ى ف ي األ ن اب يب  ُثم  اْضط ر  اج        ج  ْين  ي   ت ْحت  الع ج  د  ز   الرُّ ه  ك 
(2) 

يس المراُد مشي القراد عليها وتراخي االنزالق عنه، كما أن ه ليس المراُد تأخُّر  اضطراب  إذ ل
 الرمح عن زمن جريان الهز   في أنابيبه:

م ا بمعنى "عن" ڀ   ڀ   ﴿مثُلها في قوله تعالى:  (3)و"مْن" هنا: إما البتداء الغاية، وا 

، وتحتمل "من" (4)﴾ ٺ  ٺ َعنْ﴿[، ويؤي ده أن ه قرئ: 39/22]الزمر  ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
وا وازدادت قلوُبهم  في اآلية السببية، أي: من أجل ذكره، ألنهم إذا ذكر هللا عندهم اشمأز 

 .(5)قسوة  

 :(6)و"اللبان" بفتح الالم، وتكون بكسرها وبضم ها ومعانيهن  مختلفة

ُطه،  س  وقيل: ما بين فأم ا المفتوحُتها، وهو المذكور في البيت، فقيل: الصدر، وقيل: و 
يكون للنسان وغيره، وقيل: الصدر من ذي الحافز فقط، فعلى هذا يكون ذكره هنا  (7)الثديين

 استعارة، كقوله:                                                             ]من الطويل[  
                                                           

 .2/480، والبغدادي 289، والسيوطي 127، وعبد اللطيف 102، واألنباري 23، والتبريزي 12( الديوان *)
 .  348، واللسان قرد/ 8/122، والمخصص 523الصحاح قرد/ (1)

وشرح الكافية الشافية  3/355شرح التسهيل  :، والشاهد في292من قصيدة ألبي دؤاد اإليادي في وصف فرس، ديوانه  (2)

، 427، والجنى 2/449، والمساعد 1988، واالرتشاف 206، وشرح األلفية البن الناظم 612، وشرح العمدة 1209

 .2/481غدادي ، والب3/53، وشرح أبياته 160، والمغني 3/363وأوضح المسالك 

، وأمالي ابن الحاجب 282، واألزهية 508ب تا، وأدب الك4/277ى "عن": الكتاب مجيء "من" بمعن ينظر في (3)

، 311، والجنى 2/47والمساعد  ،1720، واالرتشاف 323، ورصف المباني 135-3/134، وشرح التسهيل 1/131

 .423والمغني 

 ، ولم ينسبها. 3/394ذكر هذه القراءة صاحب الكشاف  (4)

 . 3/422، والبحر 3/394الكشاف  ينظر: (5)

 . 378-376، واللسان لبن /2193-2192في هذه المعاني الصحاح لبن ينظر  (6)

 في)ج(: "اليدين". (7)
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يٌّ  ل ك ن  ز ْنج  ْفت  ق ر اب ت ي        و  ْبي ا ع ر  ل ْو ُكْنت  ض  اف ر  ف  يُم الم ش   (1)ع ظ 

نما "المشفر" للبعير.  وا 

 .(2)وأم ا المكسوُرها، فهو الرضاع، يقال: "هو أخوه ب لبان أم ه" وال يقال: "بل ب ن  أم  ه"

مغ المسم ى بن "الُكْنُدر"، فإن زدت عليه "الهاء" فقلت: "ُلبانة" فهي  وأم ا المضموُمها، فهو الص 
غيره، وقال صاحب المحكم: الحاجة من غير فاقة ولكن من و  (3)الحاجة كذا أطلق الجوهري 

اج"، و"ُلب انات"، ومنه قول األعشى ميمون بن قيس، (4)هم ة ة وح  اج  ، والجمع: "ُلب ان" كن "ح 
ن ى أبا بصير، وكان أعمى:                                              ]من الطويل[  وُيك 

ا ْعه  د   ْيننننننننر ة  و  مُ  ُهر  ٍد أ ْم أ ْنت  ل ْلب ْين  و اج  اة  غ  ئ ُم          غ د  م  ال  ا  ْن ال  و 
(5) 

ننننننننننائ مُ  ي ْسنننأ ُم س  ي ُلب ان اٍت و  ْيت ُه          ُتق ض   ْوٍل ث و اٍء ث و  ان  ف ي ح   ل ق ْد ك 
م بالفتح وجوما ".  الواجم الشديد الحزن حتى ما يطيق الكالم، يقال منه: "وج 

فإن زدت على "الُلبان" بالضم، نونا  بعد إسكان بائه، فقلت: "لبنان" فهو جبل، فإن حذفت     
النون من هذا فقلت: "لبنى" فهو شجرة لها لبن، واسم من أسماء النساء، وكذلك مصغ ره 
 لبينى، ومنه قول عدي بن زيد:                                       ]من مجزوء البسيط[

ننننننننننننار اي ا لُ  ْين  ق ْد ح  و  يت ه  ي ن نننننننننننار ا        إ ن  الذ   ب ْين ى أ ْوق د 
ي  و الغ ار ا ْنننننننننننننننننند  ُم اله  ا        ت ْقض   ُرب  ن اٍر ب تُّ أ ْرُمُقنننننننننننه 

                                                           

والمخصص  524الفصيح  حيح. والشاهد في: تص481من قصيدة للفرزدق هجا بها أيوب بن عيسى الضبي. ديوانه  (1)

. وله روايتان األولى برفع "زنجي" كما ههنا، والثانية بنصبه، وهو 419، واللسان شفر/27سرار البالغة ، وأ7/48

، ومجالس 514، والنكت 2/136الكتاب  ينظر:بروايتيه كثير الدور في كتب النحويين وفيه شواه على غير ما نحن فيه. 

، وشرح المفصل البن 182، واإلنصاف 2/182، والمحتسب 145ح القصائد السبع ، وشر1/247، واألصول 105ثعلب 

، وشواهد 2/12، وشرح التسهيل 1/108، والمقرب 451، 450، 1/433، وشرح الجمل البن عصفور 8/28يعيش 

، والخزانة 5/196، وشرح أبياته 384، والمغني 1/310، والمساعد 4/375، وشرح الكافية للرضي 149التوضيح 

 . 2/484، والبغدادي 10/444

 96-95، وتصحيح التصحيف 1/6، والمخصص 2192، والصحاح لبن /407 الكتاب، وأدب 297إصالح المنطق  (2)

 . 487-2/486، والبغدادي 5/332، والخزانة 219االقتضاب ينظر  .وأجاز بعضهم أني قال بلبن أمه

 . 2193الصحاح لبن /  (3)

 . 621السالن همم/ينظر  .، والهمة بفتح الهاء وكسرها: الهوى377نقله صاحب اللسان لبن / (4)

، وثاني البيتين يروى على أوجه وفيه شواهد على غير 369مطلع قصيدة له، عاتب بها يزيد بن مسهر الشيباني. ديوانه  (5)

، 821، والكامل 207، وتأويل مشكل القرآن 64، ومعاني القرآن لألخفش 715، والنكت 3/38الكتاب  ينظر:ما نحن فيه. 

 . 2/48، واألصول 2/26، 1/27والمقتضب 
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يد   اق ٌد ف ي الج  ا       ع  ثُننننننننننننه  ْبنننٌي ُيؤ ر   ه ا ظ  ْند  ار ا ع   (1)ت ْقص 

م" بفتح الضاد المعجمة: تأكل، و"الغار": نوع من الشجر له دهن، و"التقصار" بكسر  "ت ْقض 
 إبليس، وبها يكنى. (2)" اسم امرأةو"لبينى التاء: قالدة.

قوله: "وأقراب": أي: خواطر، ومفردها "ُقْرب" بوزن "الُقرب" ضد "الُبعد"، ولكن ُسمع فيه     
، وال نعلم ذلك (4)كما سمع في: "ُعُسر" و"ُيُسر" السكون والضم (3)أيضا : "ُقُرب" بضمتين
 .(6)، ومن أجاز في نحو "ُقْفل" "ُقُفل" بضم تين أجاز ذلك فيه(5)مسموعا في ضد "البعد"

، قال (7)له: "زهاليل": صفة لن "لبان" و"أقراب" معا ، ومعناها: ُمْلس، والواحد: "ُزْهلول"قو 
 الشنفرى في المي ته، وتعرف بن "المي ة العرب"                                  ]من الطويل[

نننننننوا ب  يُمنننننننأ ق   ننننننني ُصننننننني أُ ن  ننننننني  كُ دُ م    مْ ور  م ط 
نننننت  الح  ف   نننننْد ُحم  نننننق  نننننرٌ ُمقْ ُل ْينننننالل  اُت و  اج   م 
ن يم  ر  ك نلْ ى ل  أ  ْننم   ض  رْ ي األ  ف  و    ىذ  األ   ن  ع 
ل ننننننننٌس ُلنننننننهْ أ   مْ ُكننننننننون  ي دُ ل نننننننو   ننننننننْيٌد ع م   ون  س 
 عٌ نننننننائ  ر   ذ  ننننُع الس   د  وْ ت  نننسْ  مُ ُل ال  نننهْ ُم األ  ننهُ 

نننننننننننو اكُ  مٍ ى ق نننننننننننوْ ل نننننننننننإ ن  ي إ  ف ننننننننننن   ْمي نننننننننننلُ أل    مْ س 
ْت ل ط  و    أ ْرُحننننننننننننلُ ا و  اي ننننننننننننط  اٍت م  ي ننننننننننننُشنننننننننننند 
نننننننننننننف  و   نننننننننننننا ل  يه  نننننننننننننز لُ ر ام  الُعل ننننننننننننن نْ م   ى ُمت ع 
ْينننننننننننننأ لُ ف نننننننننننننرْ ع  وٌل و  ُلنننننننننننننُط ُزهْ ق نننننننننننننرْ أ  و    اُء ج 
 (8)ذ لُ ننننننننننر  ُيخْ ا ج  ننم  ي ب  ان  ننننن الج  ال  و   مْ ه  يْ د  ل  

 وهي من ُغرر القصائد، كثيرة الحكم والفوائد.
 ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴿و"أميل" في البيت األول بمعنى "فاعل"، كن "أعلم" في قوله تعالى:     

[ و"دونكم" ظرف لالستقرار، أو حاٌل من "أهلون" وكان في األصل صفة  53/32]النجم  ﴾
ف ْرجل": من أسماء الذئب،  يد": الذئب، و"ع م ل س" بوزن "س  له، وعلى هذا فمعناه: غيركم. و"الس  

                                                           

، 313، والثالث في شرح القصائد السبع 35، وغور/438، واللسان هند/744والثاني في الصحاح غور/ 100ديوانه  (1)

 . 102، وقصر /111، واللسان أرث/272والصحاح أرث /

 .  2/493البغدادي ينظر ، و: اسم ابنة إبليس. وبها كني لبينى378كذا في األصول، والذي في اللسان لبن/ (2)

 . 668، واللسان قرب/199الصحاح قرب/ (3)

وهي قراءة أبي جعفر ويحي بن [، 2/185]البقرة ﴾ُير يُد هللُا ب ُكُم الُيسر  وال  ُيريُد ب ُكُم الُعسر  ﴿ قرئ بهما في قوله تعالى: (4)

 .2/42وابن هرمز وعيسى بن عمر. البحر  توثاب

 ".  القرب: ")هـ(و  )د(و و)ج()ب(( في 5)

عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثالثة أحرف أوله مضمون فمن العرب من  103حكى األخفش في معاني القرآن  (6)

 . 1/46شرح الشافية للرضي ينظر و ،يثقله ومنهم من يخففه

 . 313، واللسان زهل/1720الصحاح زهل/ (7)

 . 42-31أعجب العجب في شرح المية العرب  ينظر:، و56-55ديوان الشنفرى  (8)
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ْرفاء" من صفات الضبغ، واشت ْمل سة" وهي السرعة، و"األ ْرق ط": النمر، و"الع  قاقه من "الع 
ل م وما قبلها  و"الجيأل": من أسمائها، فهو بدل من "عرفاء"، وال يجوز أن ُيْعر ب بيانا  ألن ه ع 

يد" وما بعده بدُل تفصيل من "أهلون" ْمُع "أهل" بالواو والنون م(1)نكرة، و"س  ع أن ها ، وجاز ج 
ْن ي عق ل في األهلي ة  .(2)لما ال ي ْعق ل، وهي الحيوانات المذكورة ألنه أقام ها ُمق ام م 

 قال:

ْفُتولُ  -22 ْور  م  ا ع ْن ب ن ات  الز  ْرف ُقه  ف ْت ب الن ْحض  ع ْن ُعُرٍض          م   (*)ع ْير ان ٌة ُقذ 

البتها ع ْير الو ْحش  "العيرانة" بفتح العين المهملة: المشب هُة في   .(3)ص 

فت" بالتشديد للتكثير. و"الن ْحض" بالحاء المهملة  "ُقذفت" أي: ُرميت، ويروى أيضا : "ُقذ  
ف ْت  والضاد المعجمة: كن"اللحم" وزنا  ومعنى، و"امرأة" نحيضة": كثيرة اللحم، ويروى: "ُقذ 

سكان الثانية: ال .(4)باللحم"  .(5)جانب والناحيةو"الُعُرض" بضم المهملتين، وا 

 أي: رميت باللحم من جوانبها ونواحيها.

وقال التبريزي: "الُعُرض": االعتراض، يقول إنها سمنت عن اعتراض، كأنها تعترض في 
ور": قال التبريزي: الصدر، وقال عبد اللطيف: وسطه، وقال الجوهري:  .(6)مرتعها و"الز 
ْرفق ها جاف عن صدرها فهي  األضالع.، وب ن اُته: ما حوله وما يتصل به من (7)أعاله أي أن  م 

 .(8)و"المفتول": المدم ج المحكم. ال يصيبها ضاغط ال حاز  

                                                           

 أن يُْقط ع على إضمار مبتدأ.  3/341وأجاز فيه ابن مالك في شرح التسهيل  (1)

 . 3/380الكافية للرضي  ينظر شرح (2)

 .2/499، والبغدادي 291، والسيوطي 128، وعبد اللطيف 102، واألنباري 23، والتبريزي 12( الديوان *)
 . 623، واللسان عير/764الصحاح عير/  (3)

وردها المصنف، ، كما أ: قذفت في اللحم. وذكر هذه الرواية12، وفي الديوان 792هي رواية جمهرة أشعار العرب  (4)

 . 12 التبريزي

 ، وضبط ثمة بكسر العين ضبط قلم. 172، واللسان عرض/9108الصحاح عرض/ (5)

: "كأنه كنى بالجانب 2/500، ووقع فيه: "يعني أنها سمت..." وهو تصحيف، ومعناه كما فّسره البغدادي 23التبريزي  (6)

عن مرعاه التي كانت ترعي فيه، يريد أنها سائمة وليست بمعلوفة، وغذا كانت كذلك كانت أقوى مما إذا علفت" وهو قول 

 البغدادي ثمة.  أحمد البغدادي، واألول قول األحول، على ما نقل

 .  333زور/ ينظر اللسان، و673الصحاح زور/  (7)

: "وهذا 2/501. قال البغدادي نقال  عن أحمد البغدادي شارح بانت سعاد 102وابن األنباري  23كذا فّسره التبريزي  (8)

  .515، واللسان فتل/1788الصحاح فتل / ينظر:ليس بمعروف مع عدم تناسب الكالم" وهوم كما قال: 
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 قال:

يلُ  -23 م ن  الل ْحي ْين  ب ْرط  ا و  ه  ْطم  ا          م ْن خ  ه  ْذب ح  م  ا و  ْين ْيه  ا ف ات  ع  أ ن م   (*)ك 

 كأن"، والخبر قوُله "ب ْرطيل""ما" في "كأن ما" اسم بمعنى "الذي" موضعه نصب بن "

م ، وقال األصمعي: "الوجه كله فائت العينين" ، و"مذبحها": (1)و"فات": قال أبو عمرو: ت ق د 
 منصوب بالعطف على "عينيها" والمذبح والمنحر واحد.

، ورد  عليه ذلك، فإنه ال يخت   باألنف، بل هو الموضع (2)"الخطم" قال أبو عبيد: األنف
ن الذي يقع ع ليه الخطام فيشمل األنف وغيره، ونظيره تسميتهم الموضع  الذي يقع عليه الر س 

نا"  وقد يستعمل في اآلدمي، كقول العجاج يصف امرأة:                ]من الرجز[ (3)"م ْرس 

ا ل ج  ا ُمف  ح  ْت و اض   أ ْزم ان  أ ْبد 
ا ط نْرف نننننننننننننا أ ْبر ج   أ غ ر  ب ر اق ا و 
ا ننننننننننننننننننب ا ُمز ج ج  اج  ُمْقل ة  و ح   و 
ا ر ج  نننننننن ا ُمس  ْرس  م  م ا و  ف اح   (4)و 

"األبرج": الذي بياضه محدق بالسواد كل ه، فال يعيب من سواده شيء، يقال منه: "امرأة ب ْرجاء 
 .(5)"البروج"بي نة الب ر ج"، و"رجل أ ْبر ج"، وجمعها: "ُبْرج" بوزن "الُبْرج" واحد 

اج، واختلف أهل اللغة في معناه على ثالثة  ولم ُيسمع وصف األنف بن "المسر ج" قبل العج 
 .(6)أحدها: أنه كالسراج في البريق أقوال:

                                                           

 .2/502، والبغدادي 295، والسيوطي 103، واألنباري 24، والتبريزي 12الديوان  (*)
 ، وبعده: "ويقال: هو ما يقطع من المذبح". 12نقله السكري في شرح ديوان كعب  (1)

، وقال البغدادي 186، واللسان خطم/1/128، والمخصص 525تصحيح الفصيح  ينظر:، و29الغريب المصنف  (2)

 من شرح التبريزي على بانت سعاد.  24ص:  ينظر:، "هذا الفصل كله من شرح التبريزي" وهو كما قال. 2/503

 . 180، واللسان رسن/1/128، والمخصص 2123الصحاح رسن/  ينظر: (3)

والرابع في  322، وسرج/ 2123، والثالث والرابع في الصحاح رسن /24ي التبريزي ، واألبيات األربعة ف280ديوانه  (4)

، واللسان 73واإليضاح في علوم البالغة  2/154، والمخصص 10/583، وتهذيب اللغة سرج 2/76الجمهرة البن دريد 

 . 298سرج /

 .211، واللسان برج /299الصحاح برج/ (5)

 السابق(. ذكره ابن دريد الجمهرة )الموضع  (6)
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نه، ولم يذكر صاحب المحكم  ه" أي: حس  ن" من قولهم: "سر ج هللا وجه  والثاني: أنه "محس 
 .(1)سواه

ق ة واالستواء، وهو منسوب إلى ق ْين يقال له "ُسريج"،  والثالث: أن ه كالسيف السريجي   في الد 
ولم يذكر التبريزي غير هذا القول، وقال األصمعي: "ما كنت أعرف "المسر ج" ولم أسمعه إال  

اج، فسألت عنه أعرابيا، فقال: أتعرف يجي ات؟ يعني: السيوف، فقلت: نعم،  في بيت العج  ر  السُّ
 ى." انته(2)فقال: ذلك أراد

وأرجح األقوال من حيث الصناعة الثاني، ألن صيغة المفعول ال تشتق من أسماء األعيان 
ْره م" ن ما يشتق من (3)كن "السراج" وشذ  قولهم: "ُمد  ريجي"، وا  ، وال من أسماء النسب كن "السُّ

 الفعل.

 وأرجحها من حيث المعنى األخير ألنه تفسير بأمر يخ   األنف.

م، العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية من اإلنسان، ونظير ذلك من و"اللحيان" بفتح الال
 .(5)و"البرطيل" بكسر الباء: معول من حديد وأيضا  حجر مستطيل .(4)الحيوان

ظ م ه.  وصفها بكبر الرأس وع 

 قال:

ْنُه  -24 و   ٍز ل ْم ُتخ  ٍل       ف ي غ ار  يب  الن ْخل  ذ ا ُخص  ْثل  ع س  ال يلُ ُتم رُّ م   (*)األ ح 

" وفاعله ضمير الناقة. " منقول بالهمزة من "مر   "ُتم ر  بضم التاء المثناة من فوق: مضارع "أ مر 

 و"مثل" صفة لمحذوف، أي: ذ ن با  مثل.

                                                           

 وتهذيب اللغة )الموضع السابق(  2/154 ينظر المخصص (1)

 ، والتبريزي )الموضع السابق( 2/76نقله ابن دريد في الجمهرة  (2)

، ورجل 199، واللسان درهم/541، وكتاب الشعر 108، والعسكريات 2/486"مدرهم": اإلغفال  :قولهم ينظر في (3)

 مد ْرهم أي كثير الدراهم. 

 . 243، واللسان لحى/2480الصحاح لحى/ (4)

 . 51، واللسان برطل/1633الصحاح برطل/ (5)
 .2/509، والبغدادي 299، والسيوطي 129، وعبد اللطيف 103، واالنباري 24، والتبريزي 13( الديوان *)



 الكتاب محققا         فصل وصف الناقة باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

308 
 

فا " ع   .(1)و"عسيب النخل": جريدُه الذي لم ينبت عليه الخوض، فإن نبت عليه سمي "س 

 ]من الطويل[                                       وأم ا "عسيب" في قول امرئ القيس:   

ت ن ا إ ن  الُخُطوب  ت ُننننننوبُ         ار   أ ج 
يننننننننننننب ان  ه ننننُهن ا        ت ن ا إ ن ا غ ر  ار   أ ج 
ل ين ا ف الق ر اب نننننننننننُة ب ْين ن ا         ف إ ْن ت ص 

ا  ا  ن  ي ُمق يٌم م  يبُ و   أ ق ننننننننننننننننننننام  ع س 
يبُ  ينننننننننننننننب  ن س  ُكلُّ غ ر يٍب ل ْلغ ر   و 
ا  ْن ت ْهُجر ين ا ف الغ ر يُب غ ر يبُ   (2)و 

 .(3)فهو اسم جبل دفن عنده امرؤ القيس

و"ذا": صفة ثانية، أو هو المفعول، و"مثل" حال منه، وكانت في األصل صفة له، ثم تقد مت 
 عليه.

 و"الُخُصل": جمع "ُخْصل ة من الشعر"

[، وقول 20/71]طه (4)﴾ہ  ہ  ھ ﴿و"في": بمعنى "على" مثلها في قوله تعالى: 
 الشاعر:                                                                    ]من الكامل[ 

ال  ا ٍة       ] ُيْحذ ى ن ع  ْرح  أ ن  ث ي اب ُه ف ي س  ْبت  ل ْيس  بت ْوأ م  [ب ط ٌل ك   (5)لس  

 

 
                                                           

 .599، واللسان عسب/181الصحاح عسب/ (1)

 . 454ص ينظر جارتنا إن المزار قريب. و، وليس فيه الثالث. وصدر األول ثمة: أ357ديوانه  (2)

.. .: "كذا حكى الصاغاني في العباب.... وال يخفى أن امرأ القيس دفن بإجماع الرواة في أنقرة2/510قال البغدادي  (3)

ث ل"، وهو كما قال،  تهذيب اللغة  ينظر:وليس في بالد الروم جبل اسمه عسيب، وإنما قوله: "وإني مقيم ما اقام عسيب" م 

 .  599ان عسب/، واللس125-4/124، ومعجم البلدان 2/113عسب 

معاني القرآن وإعرابه ينظر ذهب بعضهم إلى أن "في" في اآلية على بابها، ألن الجذع مكان للمصلوب وُمْحت ٍو عليه.  (4)

اآلية وغيرها: مجاز القرآن في مجيء "في" بمعنى "على" في ينظر ، و897، والتبيان 3/546، والكشاف 1/417للزجاج 

، والمقتضب 506 الكتاب، وأدب 567، وتأويل مشكل القرآن 1/324، وللفراء 218، ومعاني القرآن لألخفش 2/23، 1/14

، وشرح الكافية 3/157، وشرح التسهيل 2/606، وأمالي ابن الشجري 267واألزهية  ،269-1/268، والحجة 2/319

، 2/265، والمساعد 251، والجنى 1726، واالرتشاف 389، والرصف 2/278ي ، وشرح الكافية للرض805الشافية 

 .224، والمغني 3/39وأوضح المسالك 

، 567، والشاهد في: تأويل مشكل القرآن 518، والتسع 352، وشرح القصائد السبع 177لعنترة من المعلقة. ديوانه  (5)

، وشرح 8/21، وشرح المفصل البن يعيش 276زهية ، واأل2/312، والخصائص 431، واالقتضاب 506 الكتابوأدب 

 . 2/512، والبغدادي 4/65، وشرح أبياته 224، والمغني 805، وشرح الكافية الشافية 3/157التسهيل 
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، وجعل التبريزي أصله من قولهم (2)، المراد به هنا: الضرع(1)و"الغارز" معجم الطرفين
زت الناقة" بالفتح، "تغُرز" بالضم ، إذا قل  لبُنها  .(4)، وال أدري ما معنى هذا األصل(3)"غر 

نه"، أي: تتنق صه نه" أصله "تتخو  ه، ومنه قول ، يقال: (5)و"تخو  نني فالن حق ي" غذا ت ن ق ص  "تخو 
 لبيد:                                                                         ]من الوافر[

ال ي ا ُنُزول ي و اْرت ح  ن ه  و  اف ى [       ت خ  د   (6)] ُعذ اف ر ٌة ت ق م ُ  ب الرُّ

 أي: تنق   شحم  هذه الناقة ولحم ها.

سئل ثعلب: "أيجوز أن يقال لما يؤكل عليه وهو "الخوان"، بكسر الخاء وضم ها، إن ه إن ما و 
ن مما عليه، أي: ُيتنق  ؟ فقال: ليس ذلك ببعيد"  انتهى. (7)سم ي بذلك ألن ه ُيتخو 

ن ٌة" و"ُخون". ٌب فال اشتقاق له، وجمعه "أ ْخو  ف" بالفاء بمعنى والمشهور أن ه ُمع ر   ويأتي "التخو 
ن" ومنه قوله تعالى:   .(8)[ أي: تنق  16/47]النحل  ﴾ ڈ  ژ   ژ  ڑ ﴿"التخو 

ننا بالموعظة أحيانا مخافة السآمة  د"، وفي الحديث: "كان يتخو  ن" بمعنى "التعهُّ ويأتي "التخو 
ل" بالالم، وقد روي الحديث  (9)علينا" دنا بها، ويأتي قريبا  من معنى هذا: "التخو  أي: يتعه 

"، أي: شيئا بعد  بالالم، ومعناه: يأتينا بها شيئا بعد شيء، من قولهم: "تساقطوا أ ْخول  أ ْخول 
 شيء.

                                                           

  : " معجم اآلخر". )د(في  (1)

 . 387اللسان غرز/ (2)

 .  24شرحه على بانت سعاد:  (3)

 : "ال وجه لتوقفه، فإنه قد يوصف جزء الشيء بما وصف به كله مجازا"513/ 2قال البغدادي  (4)

 . 145، واللسان خون /2110الصحاح خون/ (5)

، 114، ردف/555، واللسان عذفر/1364، وردف/2110، والصحاح خون/273، وهو في إصالح المنطق 76ديوانه  (6)

 . 145خون/

 . 1/278 ينظر المزهر، و130ب نقله الجواليقي في المعرّ  (7)

، واللسان 5/495، والبحر 2/411، والكشاف 1359، والصحاح خوف /202، 3/201معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (8)

 . 101خوف/

البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي  ينظر:بلفظ )يتخولنا(،  ن حديث عبد هللا بن مسعود رواه البخاري ومسلم م (9)

باب االقتصاد في  ،، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم1/37(، ج68م بالموعظة والعلم كي ال ينفروا، حديث )يتخوله

 ، أن األصمعي كان يرويه بالنون. 2/78، وفي النهاية في غريب الحديث 4/2172(، ج2821الموعظة، حديث )
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و"األحاليل" بالحاء المهملة، جمع "إحليل"، وهو مخرج البول، ومخرج اللبن من الثدي، 
، وهذا المقصود هنا، يعني أنها حائل ال تحلب، وذلك أقوى لها على (1)رجه من الضرعومخ

 السير، ونفى الضعف عن الناقة بنفيه عن ضرعها.

 قال:

ْين  ت ْسه يلُ  -25 د  ف ي الخ  ْتٌق ُمب يٌن و  ا      ع  ير  ب ه  ا ل ْلب ص  ت ْيه   (*)ق ْنو اُء ف ي ُحر 

 .(3)، بوزن "العصا"، وهو احديدات في األنف(2)اقهما من "القنا""القنواء" مؤنث "األقنى"، واشتق

 لما سمع هذا البيت قال ألصحابه: أن  النبي  (5)، وقد روى السكري (4)و"الُحر تان": األذنان

يقول:  .(6)»ااه  ن  ذُ ا أُ م  : هُ  ال  ق  ، ف  مْ هُ ُض عْ ب   ت  ك  س  ا، و  اه  ن  يْ : ع  مْ هُ ُض عْ ب   ال  ق  ، ف  ا؟(ه  يْ ت  ا )ُحر  م  « 
يها بان له عتقها، أي كرمها. ْجن اء"   إذا نظر البصير باإلبل إلى أذنيها وسهولة خد  ويروى: "و 

، (7)بدل "ق ْنواء"، أي: صلبة أو عظيمة الوجنتين، وهذه هي الرواية التي جزم بها عبد اللطيف
م في قوله:  ويضع فها أن ه يلزم عليها تكرار، ألن هذا الوصف قد تقد 

ْلب اءُ  ْجن اُء ُعْلُكوُم........          ..............البيت غ   و 

 ، ولذا قال سالمة بن جندل يمدح فرسا :(8)ويرجحها ما قيل إن القناعيب في اإلبل والخيل
 ]من البسيط[                                                                            

ْؤُبوب  ل ْيس  ب أ ْسف ى و ال   ْكن  م  و اء  ق ف ي   الس  غ ٍل       ُيْسق ى د  أ ْقن ى و ال  س 
(9) 

                                                           

 . 170، واللسان حلل/1674الصحاح حلل/ (1)

 .2/517، والبغدادي 303، والسيوطي 130، وعبد اللطيف 103، واألنباري 25والتبريزي ، 13( الديوان *)
 قوله: "القنواء مؤنث األقنى واشتقاقهما من القنا". )د(و سقط من )ج(  (2)

 . 203، واللسان قنا/2469الصحاح قنا/ (3)

 في )ج(: "وقد روى الغنوي مؤنث األقنى واشتقاقهما".  (4)

 ".  العسكري: ")ب(( في 5)

وعبد  104هذا الحديث خال منه شرح السكري على ديوان كعب، وذكره التبريزي )الموضع السابق(، وابن األنباري  (6)

 : "لم أقف على تخريج هذا الحديث وال على إسناده". 2/519، قال البغدادي 131اللطيف 

 : "ويروى قنواء" . قال131شرحه على بانت سعاد  (7)

، والمخصص 2469قنا/  ينظر الصحاح: "هذا ال أصل له إنما هو في الخيل..." وهو كما قاال. 2/519قال البغدادي  (8)

 . 203، واللسان قنا/1/132

، 403، واألضداد البن األنباري 323، واالقتضاب 109 الكتاب، وأدب 255، وهو في إصالح المنطق 98ديوانه  (9)

، 401، واللسان ربب/2344، ودوى/130، وربب/1730، وسغل/2377، وسفى/2469، والصحاح قنا/149والعضديات 

 .  212، وسكن/279، ودوى/337، وسغل/388وسفى/
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"األسفى" بالسين المهملة والفاء: الخفيف الناصية، و"السغل" بإهمال األول وا عجام الثاني 
مكسورة: المضطرب األعضاء وقيل: المهزول و"القفي" بفتح القاف وكسر الفاء: الشيء الذي 
، والمراد بن "الرواء": اللبن، ووجه هذه التسمية أن هم يضم رون الخيل  يؤثر به الضيف والصبي 

ْكن": أهل الدار، وفي الحديث: بسق ْكن عُ ب  شْ تُ ل   ة  ان  الرُّم   ن  ى إ  ت  ح  «يها إي اه، و"الس  ، (1)»الس 
  و"المربوب": المرب ى.

 قال:
ُهن  األ ْرض  ت ْحل يلُ  -26 ق ٌة     ذ و اب ٌل م س  ح  ر اٍت و ْهي  ال  ل ى ي س   (*)ت ْخذ ي ع 

ذ ى" بالمعجمتين مفتوحتين :السير، يقال: ضرب من (2)"الخذي" و"الوخيذ"     ي" (3)"خ  ، "تخذ 
ذ، تخويذا "، استعملت فيه التقاليب  ذ، يخو  ذا "، و"خو  ذ، و خ  ذ، يخ  ذ يانا "، "و خ  ْذيا" و"خ  بالكسر "خ 
ئ من قال  الثالثة بمعنى، وليس واحد منها مقلوبا الستكمال كل منها تصاريفه، ومن ث م  ُخط  

، لقولهم: "جذب يجذب جذبا" و"جبذ يجبذ (4)ن  أحدهما مقلوب اآلخرفي "جذب" و"جبذ" إ
 .(5)جبذا"

رات": قال التبريزي: القوائم     ، (7)، والصواب قول الجوهري إن ها القوائم الخفاف(6)و"الي س 
 واشتقاقها من "الُيسر"، وهو حاصل مع الخف ة حصوال  أكمل.

الحواجب" و"غليظ المناكب"، والالحقة  ]والجمع هنا في موضع التثنية كقولهم: "عريض
 .(8) الضامرة؛ أي الخفيفة اللحم[

                                                           

، وجاء معناه في حديث عن أشراط الساعة 2/327، والنهاية البن األثير 2136ورد بهذا اللفظ في الصحاح سكن/  (1)

أخرجه ابن ماجه في كتاب  "من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفهاوخروج يأجوج ومأجوج، وفيه: "فيؤمئذ تأكل العصابة 

 ، ولم أقف عليه بلفظه في كتب الحديث. 1/403ج ،الفتن

 .2/524، والبغدادي 307، والسيوطي 132، وعبد اللطيف 104، واألنباري 26، والتبريزي 13( الديوان *)
 ".  الخذي والخذيان والوخذ: ")ب(( في 2)

"كذا في النسخ وصوابه بمعجمة فمهملة"،  2/524. قال البغدادي مفتوحتين" بالمعجمتين": في األصل )أ( و)ب( (3)

 2326، وخدى/2326الصحاح خذى / ينظر:. رخاء األذنين، وال مناسبة له هناوالخذي على ما نقل البغدادي هو است

اء في األصول بالذال المعجمة، وصوابه بالمهملة. ذلك ما سيورده من تقاليبه، ج، وك225، وخدى/224: خذى/واللسان

 . 166، وخود/453، واللسان وخد/470، وخود/548وخد/ ينظر الصحاح:

 . 649قاله األحمر على ما نقل أبو عبيد في الغريب المصنف  (4)

 . 70-2/69، والخصائص 4/381 ينظر الكتاب (5)

 . 26شرحه على بانت سعاد  (6)

 .299يسر / ينظر اللسان، و104، واألنباري 132كذا فّسره عبد اللطيف ، و858الصحاح يسر/ (7)

 ).هـ(و )د (و و)ج( )ب( ما بين معقوفتين زيادة من( 8)
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 وضمير "هي" لن "اليسرات" ال لن "الناقة" ألمرين:

 أحدهما: قوله: "ذوابل مسهن األرض..."، وذلك من صفات القوائم خاصة.

 والثاني: أن ه إن لم يحصل على ذلك تناقض مع قوله: "قذفت بالنحض" 

 اقض الزم له لقوله: "ف ْعم مقي دها" إذ معناه أن أطرافها غليظة. وقد يقال: التن

وُيجاب بأن المراد بن "الفعومة" غلظ األعصاب والعظام، وبن "الضمور" قلة اللحم فال تنافي، 
ذا كانت القوائم قليلة اللحم لم تكن ر ْهلة  وال مسترخية ، وكان ذلك أسرع لرفع قوائمها  وا 

 وبسطها.

، وال إشكال عليه، والمعنى: أنها تسرع من غير (1)يف: "الهية" بدل "الحقة"وروى عبد اللط
 اكتراث كأن  ذلك سجي ٌة لها، فهي تفعله وهي غافلة عنه.

بها "يسرات" كما قال بعضهم  (2)و"الواو" من قوله: "وهي" إم ا زائدة في أول الجملة الموصوف
]البقرة  ﴾ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ﴿في قوله تعالى: 

[ أو هي واو الحال، وسو غ مجيء الحال من النكرة، وهي "يسرات" عدم صالحية 2/216
ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں    ﴿الجملة صالحية الجملة للوصفية القترانها بالواو، ومثله قوله تعالى: 

 [، وقول الشاعر:                    ]من الطويل[2/259]البقرة (3)﴾   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ

ف يعُ  اة  ش  ْل ل ي إ ل ى ل ْيل ى الغ د  ٌن و الن اُس ي ْست ْشف ُعون  ب ي       ف ه  م  ى ز   (4)م ض 

 وم ْن روى: "الهية" فالواو للحال ال غير، وصاحبها الضمير في "تخدي".

                                                           

 . 794، وهي رواية جمهرة أشعار العرب 132شرحه على بانت سعاد  (1)

م ا ﴿أجاز زيادة الواو في أول جملة الصفة الزمخشري، قال به في قوله تعالى:  (2) ْعُلومٌ و  ا ك ت اٌب م  ل ه   ﴾أ ْهلْكن ا م ن ق ريٍة إ ال  و 
، والدر 2/144والبحر  208، 173، والتبيان 2/378[، وبه وّجه العكبري آية البقرة المذكورة. ينظر الكشاف 15/4]الحجر 

2/388. 

. 564وابن هشام في المغني ، 291، 2/144، واختاره أبو حيّان في البحر 2/334( إليه ذهب ابن مالك في شرح التسهيل 3)

   .2/558وفي توجيه اآلية أقوال أخرى. ينظر الدر 

ينظر ، و192، وهو في ديوان المجنون 1/136من قصيدة نسبت لقيس بن ذ ريح، وللمجنون كما في أمالي القالي  (4)

 .  6/311ته ، وشرح أبيا564والمغني  1/19، والمساعد 2/334، والشاهد في: شرح التسهيل 2/526 البغدادي
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وهو اليابس، وهي خبر ثان أو خبر لمحذوف، ويجوز نصبها  (1)قوله: "ذ و ابٌل": جمع "ذابل"
نما نونت للضرورة كقوله:  ]من الرجز[  حاال  من ضمير "الحقة"، وجر ها صفة لن "يسرات"، وا 

م ى ْن ُوْرق  الح  ة  م  ن ا م ك   (2)ق و اط 

ُهن  األرض  تحليل": إشارة إلى سرعة رفعها قوائمها، وذلك أن  "التحل ل ة قوله: "م سُّ يل" من ت ح 
هن األرض قليل كما يحلف اإلنسان على الشيء ليفعلن ه، فيفعل منه  اليمين، فالمعنى أن مس 

، وفي (3)اليسير ليتحلل به من قسمه، هذا أصله، ثم  كثر حتى قيل لكل  شيء لم يبالغ فيه
كُ ح  أل    وتُ مُ  ي  ال  «الحديث:  وقال جماعة  .(4)»مس  الق   ة  ل  ح  ت   ال  إ   ارُ الن   هُ س  م  ت  ف   د  ل  الو   ن  م   ةٌ ث  ال  ث   مْ د 

على األصل الذي هو القسم، ال أن ه كناية عن القل ة، وذلك  ممن المفسرين: إن اليمين القس  
ه إال 19/71]مريم ﴾ک  ک  گ   گ ﴿أنم هللا تعالى يقول:  [ والمعنى أن النار ال تمس 

اللهم  (6)القول نظر، ألن  الجملة ال قسم فيها، وفي هذا (5)بمقدار ما يبر  هللا تعالى به قسمه
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ﴿إال  إن عطفت على الجمل التي أجيب بها القسم من قوله: 

 [ إلى آخرها، وفيه بعد.19/68]مريم ﴾ .      ڃ

  قال:  

ا ز ي م ا        ل ْم ي ق ه ن  ُرُؤوس  اأُلْكم   -27 ايات  ي ْتُرْكن  الح ص  ْمُر الُعج  يلُ س   (*)ت ْنع 

اوة"، هما عند  اية" و"ُعج  "الُعجايات" و"الُعجاوات" بضم العين المهملة وبالجيم: جمع "ُعج 
ن  .(7)األصمعي: لحمة متصل ة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الف ْرس 

                                                           

 ".  جمع ذابلة: ")ب(( في 1)

، والنكت 1/26أوالفا ... والبيت شاهد على صرف ماال ينصرف للضرورة في: الكتاب  :، وفيه237للعجاج، ديوانه  (2)

وفي  ،: الحمام عند األكثريين. وأراد بالحمى2/568ل البن عصفور ، وشرح الجم6/75وشرح المفصل البن يعيش  244

 .الكلمة من حذف أقوالتوجه ما لحق 

 .  168، واللسان حلل/1675، والصحاح حلل/124نوادر أبي زيد ينظر  (3)

ان ه مْ ﴿باب قوله تعالى:  ،كتاب األيمان والنذور ،البخاري (4) ْهد  أ ْيم  ُموا ب اهلل  ج  ، ومسلم، 4/2225(، ج6280حديث ) ﴾أ ْقس 

النهاية في غريب الحديث ينظر . و4/2228(، ج2632فيحتسبه، حديث )كتاب البر والصلة واآلداب، باب من يموت له ولد 

2/389. 
 .1676وبه قال الجوهري في الصحاح حلل / ،عن أبي عبيد 3/438نقله األزهري في التهذيب حلل  (5)

 نقل األزهري )الموضع السابق( هذا االعتراض على قول أبي عبيد ولم يسّم المعترض.   (6)

 .2/538، والبغدادي 311، والسيوطي 134، وعبد اللطيف 105، واألنباري 26والتبريزي ، 14( الديوان *)
 .    2419نقله عن األصمعي الجوهري في الصحاح عجا / (7)
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وقال الجوهري: "العجايتان" عصبان في باطن يدي الفرس، وأسفل منها هنات كاألظفار، 
وقال التبريزي: "العجاية" عصب قوائم  .(2()1)صب متصل بالحافر: "عجاية"ويقال لكل ع
 .(3)اإلبل والخيل

ة وطئها األرض تفر ق الحصا. (4)"والزيم" بكسر الزاي وفتح الياء: المتفر ق  . أي أن ها لشد 
 و"اأُلْكم": مخف ف من "اأُلُكم" بضم تين، أي أنها ال تحفى في سيرها فتفتقر  إلى النعل.

ل ع"، وأما  وهنا ثالث مسائل: األولى: "ف ع ل" بكسر األول وفتح الثاني كثير في األسماء كن "ض 
: "ال نعلمه جاء صفة إال في حرف معتل  بوصف به الجمع، (5)في الصفات فقال سيبويه

ى" د   " انتهى. (6)وهو "قوم ع 

ى" أي: وكذا قال يعقوب، قال: "لم يأت "ف ع ل" في النعوت إال  حرف واحد،  د  يقال: "قوم ع 
 غرباء أو أعداء قال:                                                        ]من الطويل[

ط ي  ب   ب يٍث و  ا ُعل ْفت  م ْن خ  ْنُهُم       ف ُكْل م  د ى ل ْست  م   (7)إ ذ ا ُكْنت  ف ي ق ْوم  ع 

 ]من الطويل[                          وقال األخطل:                                     
ْند   ْنُد ه  ْهر         (8)ْكر  ب ن ي ب   أ ال  ي ا اْسل م ي ي ا ه  ر  الد  د ى آخ  ي ان ا ع  ان  ح  ا  ْن ك   (9)و 

                                                           

واللسان  54-7/53، والمخصص 168، 128 الكتابأدب  :في معناها ينظر أيضاالصحاح )الموضع السابق(، و (1)

 .   30عجا/

 "وقال الجوهري: " العجايتان" عصبان في باطن يدي الفرس". سقط من )ج( قوله: (2)

 .    26شرحه على بانت سعاد  (3)

 .   280-279، واللسان زيم/7194الصحاح زيم/ (4)

 قوله : "سيبويه".  )سقط من )ج (5)

 .   4/244الكتاب  (6)

أنه له أو لزرافة بن  379لخالد بن نضلة، وفي االقتضاب  3/250فعزاه الجاحظ في البين والتبيين  ،اختلف في نسبته (7)

 2/541وعزاه ابن السيرافي فيما نقل عنه البغدادي  ،لسعد بن عبد الرحمن بن حسان 2420سبيع، ونسبه الجوهري عدا/

، والبيت بغير نسبة في: إصالح المنطق 116لدودان بن سعد، ويروى للكميت وهو في ديوانه  35وصاحب اللسان عدا/

، 63والممتع  499وما يقع فيه التصحيف  268، والعضديات 603، والسيرافي 409، والكامل 373 الكتاب، وأدب 99

 .   115وتصحيح التصحيف 

: "وقوله )بني بكر( تصحيف من الُكت اب، وصوابه بني بدر، فإنهم 2/542قال البغدادي  .: "بكر")أ( و)ب( لفي األص (8)

القصيدة التي استّل منها  تنظر مناسبة .تغلب بن وائل واألخطل تغلبي"بنو بكر فهم بكر بن وائل، وبكر ومن قيس، وأما 

 البيت، ومصادر تخريجه في الحاشية اآلتية.   

وفيه: "بني بدر"، كما جزم البغدادي، وكذا هو في إصالح  179ء قبائل قيس عيالن. ديوانه مطلع قصيدة له في هجا (9)

، 1/170، وإيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري 2/290، ومعاني القرآن للفراء 2/16، ومجاز القرآن 133المنطق 

، 7/69، والبحر 99، واإلنصاف 108ودقائق التصريف  2420، والصحاح عدا/4/115ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 

 .   8/601والدر 
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، كما في (2)أحدها: "ز ي م" بمعنى "متفر ق" . وقد أورد عليهما ألفاظ:(1)ُيروى بالضم والكسر"
 ]من البسيط[                                         هذا البيت، وفي قول اآلخر:       

ي م ْنز ال  ز ي م ا از  ُتر اع  ٍة       ب ذ ي الم ج  د  ْير  و اح  ث  ل ي اٍل غ   (3)ب ات ْت ث ال 

، ومثلها: (4)أي: متفر ق النبات، و"ذو المجاز" سوق عظيمة كانت تقام في الجاهلية بمنى
اظ" بالظاء المشالة، ممنوعة الصرف، كانت تقام بناحية مكة في كل سنة شهرا ، (5)"ُعك 

، وكذلك: "م جن ة" بفتح الميم: موضع يقام به سوق (6)يتبايعون ويتناشدون الشعر ويتفاخرون 
 يل[، قال:                                    ]من الطو (7)على أميال من مكة في الجاهلية

ط ف يلُ  ام ٌة و  ْن ل ي ش  ن ٍة        و ه ْل ي ْبُدو  ي اه  م ج  ْن ي ْوم ا م   (8)و ه ْل أ ر د 

ر ى" للذي طال مكثه دى" بهما  (10)، روي بضم الصاد وكسرها(9)والثاني: "ماء ص  كما روي "ع 
 .(11)إذا كان بمعنى األعداء

 [6/161]األنعام  (13)﴾ ہ    ہ   ﴿في قراءة بعضهم (12)والثالث: "ق يم"

                                                           

 القرآن )الموضع السابق(    ينظر مجاز، و99إصالح المنطق  (1)

 .   604استدركه السيرافي  (2)

 .   2/545، والبغدادي 63، والممتع 604، وهو في السيرافي 64: ديوانه غة الذبيانيمن قصيدة للناب (3)

 .   5/55معجم البلدان  (4)

 في )ج(: "شرفها هللا تعالى في كل سنة شهرا". (5)

 .    5/58المصدر السابق:  (6)

 .   4/142المصدر السابق:  (7)

، 1/618لبالل الحبشي رضي هللا تعالى عنه، قاله مع آخر حين هاجر إلى المدينة المنورة، كما في صحيح البخاري  (8)

، وقيل: إنما تمثّل بهما 1/138، والروض األنف 5/282، والعقد الفريد 558، وسمط الآللئ 2/131والحماسة البصرية 

 .   4/197زاعة من مكة: أنر شرح أبيات المغني بالل، وقائلهما هو بكر الجرهمي، وذلك عندما نفتهم خ

 .   6 :كاراالستد (9)

، واللسان 2399: "صوابه بفتح الصاد المهملة وكسرها" وكذا ضبط في الصحاح صرى/2/555قال البغدادي  (10)

 وعليه فهو ليس كـ "عد ى" و"ُعد ى".    458صرى/

، 409، والكامل 133ذا كان بمعنى األعداء: إصالح المنطق جاء من رواية )عدى( بضم العين وكسرها إ ينظر فيما (11)

 .   36-35واللسان عدا/

)قيما ( في معنى )قياما(، والقيام مصدر فيكون ال: "وللمحتّج عن سيبويه أن يقول: إن ، ثم ق603ذكره السيرافي ص:  (12)

 الق ي م مصدرا  جعل في موضع الصفة".   

، والدر 4/262، والبحر 108، والتيسير 3/439، والحجة 274لكسائي. السبعة قراءة عاصم وابن عامر وحمزة وا (13)

 .   220تحاف ، واإل2/267، والنشر 5/238
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و ى" بمعنى مستو [، وال 20/58]طه  (2)﴾سِوًى    ڻ ﴿، في قوله تعالى: (1)والرابع: "س 
 تكون "سوى"هذه سوى الظرفية، ألن  تلك مالزمة للضافة، ويصح  أن يخلفها كلمة "غير".

ر ى" بأنهما اسمان لن "المستوي" ولن "الطويل المكث" ثم  و ى" و"ص  وصف وقد أجيب عن "س 
ر ى"، فلم يطابقا الموصوف في التأنيث، كما تقول:  بهما بدليل قولهم: "بقعة سوى" و"مياه ص 

 .(3)"مررت بأرض عرفج"

" بأن ه مصدر مقصور من "القيام"، ولهذا أُعل ت عينه، ولو كان غير مقصور  وأجيب عن "ق يم 
و ال " ، كما يقال: "حال ح   .(4)منه لصح 

و ى"قو  (6()5)واستدرك الزبيدي ، وهو خطأ ألن ه مصدر وصف به، كما يقال: (7)لهم: "ماء ر 
ى".  "رجٌل ر ض 

المسألة الثانية: "اأُلُكم" بضم تين: جمع "إ ك ام"، كن "ُكُتب" جمع "ك ت اب"، و"اإلك ام" جمع     
ب ل"، و"األ كم" جمع "أ ك مة"، كن "الث م ر" جمع "ث م رة". ب ال" جمع "ج   "أ ك م"، كن "الج 

ْمُع "ث ُمرة" على      ويجمع األول وهو "اأُلُكم" على "آكام"، كما يقال: "ُعُنق وأ ْعن اق" ونظيره ج 
ْمُع "ث م ار" على "ُثُمر" كن  ب ال"، وج  ْمُع "ث م ر" على "ث مار" كن "ج  ر"، وج  ج  رة وش  ج  "ث م ر" كن "ش 

، (8)وهري، وحكى الثاني عن الفر اء"ُكُتب"، وجمع "ُثُمر" على "أ ْثمار" كن "أ ْعن اق"، ذكرهما الج
 وال أعرف لهما نظيرا  في العربي ة.

                                                           

 .    224، 5/219، 3/131، وأبو علي في الحجة 587 الكتابذكره ابن قتيبة في أدب  (1)

ى" في اآلية الكريمة (2) و  . السبعة الكسائي وقرأ باقي السبعة )ُسوى(و و، وعليها الشاهد ابن كثير ونافع وأبو عمرقرأ "س 

 .   304، واإلتحاف 2/320، والنشر 8/57، والدر 6/253، والبحر 151، والتيسير 5/223، والحجة 418

 .    64-63هو جواب ابن عصفور في الممتع  (3)

 .   64سبق نقله عن السيرافي الممتع  ينظر ما (4)

كتاب سيبويه، وطبقات  : االنتصار لسيبويه على المبرد، وأبنية( من مؤلفاته379اإلشبيلي )ت بكر محمد بن الحسن أبو  (5)

 .   1/84، والبغية 262، والبلغة 5/329، ومعجم األدباء 3/108ه الرواة اترجمته في: إنب نظرالنحويين. ت

 في )ج( : "التبريزي". (6)

 .   6ك اراالستد (7)

 .  605ر/، وثم1863-1862الصحاح أكم/ (8)
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جُّ (1)ومن وافقه إلى أن  المراد بن "العاديات" المسألة الثالثة: ذهب علي       : اإلبل التي ُيح 
ْمع": المزدلفة الجتماع الناس بها، وذلك أن  من عدا أهل مكة كانوا  عليها، وأن  المراد بن "ج 

بعرفات ألنها موقف األنبياء عليهم والسالم، وكان المكي ون يقفون بمزدلفة ويقولون: يقفون 
ام الحرم فال نتجاوزه إلى الحل"، فإذا أفاض الواقفون بعرفة اجتمعوا معهم في  "نحن خد 

ک  ک  گ  گ  گ    ﴿ :مزدلفة، فأمر هللا تعالى المكيين بالوقوف بعرفة بقوله

 عرفات. [ أي: من2/199]البقرة  ﴾ گ

 وزعم األكثرون أن المراد بن "العاديات": خيل الغزاة، واستدل وا بثالثة أمور:

 هي التي تقدح النار بحوافرها إذا صادفت الحجارة بخالف أخفاف اإلبل. (2)أحدها: أن  الخيل

 والثاني: أن "الضبح" صوت يخرج من أجواف الخيل ال اإلبل.

 والثالث: أن "النقع" غبار الحرب.

وأجيب بأن اإلبل إذا أجهدت نفسها في السير سمع لها صوت يشبه الضبح، وثار لها     
اج لما كانوا  غبار يشبه النقع، ودفعت الحجارة بعضها في بعض فأورت النار، وبأن الحج 
ل النهار شب هوا بالمغيرين، ولهذا كانوا يقولون: "أشرق ثبير كيما  يدفعون من "جمع" في أو 

بدر، ولم يكن معهم في تلك  مدني ة بأن  السورة نزلت بعد وقعةبأن  السورة  نغير" واحتجوا
 الواقعة إال فر سان: فرس للزبير وفرس للمقداد.

 قال:

اق يلُ  -28 ق ْد ت ل ف ع  ب الُقور  الع س  ا إ ذ ا ع ر ق ْت       و  ْيه  ر اع  أ ن  أ ْوب  ذ   (*)ك 

                                                           

 ﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ ﴿ أي في قوله تعالى: (1)
: "إن قلت: ما مناسبة هذه المسألة هنا؟ قلت: وجه المناسبة قوله في البيت: 2/558[قال البغدادي 5-100/1]العاديات 

، ومعاني 3/284علي في تفسيرها: معاني القرآن للفراء )يتركن الحصى زيما( فإنه بمعنى العاديات. وينظر فيما نقل عن 

، والكشاف 278-5/277، وإعراب القرآن للنحاس 365-363، واألضداد البن األنباري 5/353القرآن وإعرابه للزجاج 

 .83-11/82، والدر 8/503، والبحر 4/278

 .  )ب( من:" أحدها: أّن الخيل خيل الغزاة، واستدلّوا بثالثة أمور:سقط قوله: "( 2)

 .2/561، والبغدادي 313، والسيوطي 135، وعبد اللطيف 105، واألنباري 27، والتبريزي 16( الديوان *)
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 لن "األوب" أربعة معان:

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴿، فهما متوازنان مترادفان، ومثله في المعنى: "اإلياب" ومنه:(1)أحدها: الر ْجع

 [.88/25]الغاشية: ﴾ ۈئ

والثاني: المطر، سم وه بذلك كما سم وه "رجعا " ألنهم يزعمون أن السحاب يحمل الماء من 
بحار األرض ثم يرجعه إليها، أو أرادوا التفاؤل له بالرجوع واألوب، أو ألن  هللا تعالى يرجعه 

ومن . (2)[، أي: ذات المطر86/11]الطارق  ﴾  ڎ     ڍ  ڌ  ڌ ﴿وقتا  فوقتا ، قال هللا تعالى: 
:                                                     ]من البسيط[  أبيات إيضاح أبي علي 

ب لُ  اُب و ا  ال  األ ْوُب و الس  ح  ا       إ ال  الس  م اُء ال  ي ْأو ي ل ُقنُّن ه  ب اُء ش   (3)ر 

على "فعول"، وهو  (4)وب"والثالث: سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير، يقال منه: "ناقة أ ؤُ 
 ، وهو سهو.(5)مكتوب في "الصحاح" بهمزتين

 .(6)والرابع: المكان والجهة، يقال: "جاؤوا من كل أ ْوب"

 والمراد في البيت المعنى األول أو الثالث، ال الثاني وال الرابع.

 و"ذراعيها": مخفوض لفظا ، مرفوع محال .

كأن  رجع يديها أو سرعية تقليب يديها وقت و"إذا عرقت": كناية عن وقت الهاجرة، أي: 
 اشتداد الحر.... والمشب ه به مذكور في قوله بعد ذلك: "ذراعا عيطل".

                                                           

 .  218-217، واللسان أوب/89الصحاح أوب/ (1)

 .  756-10/755، والدر 4/241، والكشاف 5/201، والنحاس 5/312معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (2)

. وذهب إلى أن "األوب" فيه بمعنى المطر: الزمخشري في الكشاف 2/37آخر قصيدة للمتنخل الهذلي، ديوان الهذليين  (3)

بالنحل،  220، وصاحب اللسان أوب/8/178وابن سيده في المخصص  2/224، وفّسره ابن الشجري في األمالي 4/241

، والمفصل 393، وكتاب الشعر 73ما نحن فيه في: التكملة  والبيت شاهد على غير 2/563غدادي ، والب5/6 ينظر الخزانةو

 . 3/59، وشرحه البن يعيش 117

 ".  رجل أؤوب: ")ب(( في 4)

: "كذا رأيته أنا أيضا في نسخة صحيحة وال وجه له، فإّن أووبا يجب أن تكون 2/564. قال البغدادي 89الصحاح أوب/ (5)

وهي مكتوبة فإنها فاء الفعل من األوب، والواو األولى عين الفعل، والثانية هي الزائدة لصيغة فعول"،  ،بواوين بعد همزة

 .220ان أوب/أيضا بهمزتين في اللس

 ن(.  الصحاح واللسان )الموضعان السابقا (6)
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ن ما خ   التشبيه بهذا الوقت ألن  السراب إن ما يظهر عند قو ة حر الشمس.  وا 

"النقاب" و"اللفاع": و"تلف ع": اشتمل، وهو من "الل فاع"، كن "تلح ف" من "الل حاف" و"تنق ب" من 
اح اليمن أو جرير:           (1)ما ُيت لف ع به  ]من المنسرح[          ، أي: ُيتل ح ف، قال  وض 

ْعُد ف ي الُعل ب   ل ْم ُتْغذ  د  ْعٌد و  ر ه ا       د  ْئز   (2)ل ْم ت ت ل ف ْع ب ف ْضل  م 

 .(3)ويروى: ولم تسق

 ]من الرجز[                                                  و"القور": جمع "قارة"، قال: 

ْكُفوْر  اٍد م  م  ْت غ ْير  ر  ر س  ي الُقوْر      ق ْد د  ار  ب أ ْعل ى ذ   (4)ه ْل ت ْعر ُف الد 

 والقارة: الجبل الصغير.

 .(6)ه، قال الجوهري: لم أسمع بواحد(5)أحدهما، وهو المراد هنا: السراب "العساقيل" معنيان:ولن

والثاني: ضرب من الكمأة، وهي الكمأة الكبار البيض التي يقال لها: "شحمة األرض"، 
 ، وأم ا قوله:                                              ]من الكامل[(7)وواحده: "عسقول"

ْيُتك  ع ْن ن ب ات   ل ق ْد ن ه  اق ال       و  ن ْيُتك  أ ْكُمؤ ا و ع س  ل ق ْد ج   (8)األ ْوب ر  و 
                                                           

 . 321، واللسان لفع/1280-1279الصحاح لفع/ (1)

، 1021ديوان جرير  ينظر زياداتى البن قيس الرقيات"، و: "ويرقال لجرير، 265-294نسبه السيد في الحلل  (2)

، وورد شاهدا على 321، واللسان لفع/1280، وهو في الصحاح لفع/2/565والبغدادي  225وزيادات ديوان ابن الرقيات 

 ،1/70يعيش وشرح المفصل البن  316، 3/61، والخصائص 282 الكتاب، وأدب 3/241غير ما نحن فيه في: الكتاب 

   .نسبه لوضاح اليمن، وليس في ديوانهولم أقف على من  166واللسان دعد/

 في )ج(: "لم تغد". (3)

، والبيتان بغير نسبة في 2/566، والبغدادي 148، وكفر/122من رجز لمنظور بن مرثد األسدي كما في اللسان قور/ (4)

 . 5/22، وشرح المفصل البن يعيش 807، وكفر /800، والصحاح قور/126، وإصالح المنطق 236نوادر أبي زيد 

 سقط من )ج( قوله: "أحدهما، وهو المراد هنا". (5)

 . 448، واللسان عسقل/2/136ابن الشجري  ينظر أمالي، و1765سقل/الصحاح ع (6)

 الصحاح )الموضع السابق(.  (7)

. 271، ووبر/448، واللسان عسقل/1765، والصحاح عسقل/556. وهو في مجالس ثعلب إليهفيما رجعت  بلم ينس (8)

، والحجة 1/346البن األنباري  ، وإيضاح الوقف واالبتداء4/48وورد شاهدا على غير ما نحن فيه في: المقتضب 

، وسر 2/224، والمحتسب 3/58، والخصائص 5/174، وإعراب القرآن للنحاس 228، والحلبيات 6/75، 3/348،348

 ف، والكتشا1/16، والمخصص 762، 319، واإلنصاف 490، والنكت 402، واالشتقاق البن دريد 336الصناعة 

، وشرح األلفية البن 320، وشرح الكافية الشافية 1/259التسهيل  ، وشرح2/139، وشرح الجمل البن عصفور 4/230

 .  2/567البغدادي ينظر ، و1/310، وشرح أبياته 291، 75، والمغني 1/180، وأوضح المسالك 39النظام 
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 ، وعكسه بيت الكتاب:(2()1)فأصله: "عساقيل" كن "عصافير"، ولكن ه حذف المد  للضرورة

 ]من البسيط[                                                                               

يم   ر اه  ر ٍة       ن ْفي  الد  ا ف ي ُكل   ه اج  اه ا الح ص  ي ار يف  ت ْنف ي ي د   ت ْنق اُد الص 

ْرهام"  ا "الدراهيم" فجمع "د  ْير ف"، فأشبع الكسرة فتول دت الياء، وأم  أصله: "الصيارف" جمع "ص 
ْره م".  لغة في "الد 

" من معنى التشبيه، كقوله:      ]من الطويل[  و"الواو" واو الحال، وعامر الحال ما في "كأن 

ْطب ا  أ ن  ُقُلوب  الط ْير  ر  ُف الب ال يك  ش  ْكر ه ا الُعن اُب و الح  ا       ل د ى و  ي اب س   (3)و 

إحداهما: أن  "إذا" إْن قد رت خلي ة من معنى الشرط فعاملها  ويتعل ق بهذا البيت مسائل:
ال  فالجواب مقد ر. " من معنى التشبيه وال حذف، وا   "األوب"، أو ما في "كأن 

م.وهل "إذا" منصوبة بفعل الشرط أو فعل   الجواب؟ فيه خالل تقد 

الثانية: فيه العيب المسم ى بن "التضمين": وهو أن يكون البيت مفتقرا  إلى ما بعده افتقارا  
، وأنشد الفريقان على ذلك (4)الزما ، وقال قوم: هو تعليق قافية البيت األول بأول البيت الثاني

 ]من الوافر[                       قوله:                                                 
ننننننني اظ  إ ن   اُب ي ْوم  ُعك  يٍم      و ُهْم أ ْصح  ل ى ت م  نننننننننار  ع  ف  ُدوا الج  ر   ُهُم و 
ن  ي ننننننننننننننننننْدق  الُود   م  اٍت      أ ت ْيُتُهُم ب ص  ال ح  ن  ص  ه ْدُت ل ُهْم م و اط   (5)ش 

 وقول اآلخر:                                                                ]من السريع[      
                                                           

. ولم يرد شاهدا 1/313، ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 167كذا قال المصنف أيضا في تخليص الشواهد  (1)

ع )أي في المفرد( عسقل 2/569على هذا الضرب من الضرورة في غيرهما. قال البغدادي  : "فيه أنه ُسم 

 . 448اللسان عسقل /ينظر ا قال. وعسقول...فعساقيل جمع عسقول، وعساقل جمع عسقل فال ضرورة". وهو كم

 . : "حذفت الهمزة للضرورة" )د(في  (2)

، والبيت 2/570، والبغدادي 4/322، وشرح أبياته 573، 513، 288. والشاهد في المغني 38المرئ القيس. ديوانه  (3)

 .  367 ينظر اإليضاحمن شواهد البالغيين على التشبيه الملفوف. 

 . 2/574، والبغدادي 1/104، والعمدة البن رشيق 931التنوخي  ينظر قوافي (4)

، والعمدة 193، وقوافي التنوخي 209، ونوادر أبي زيد 72. وهما في قوافي األخفش 128-712للنابغة الذبياني. ديوانه  (5)

، 1110، والنكت 4/186، ورودا شاهدا على غير ما نحن فيه في: الكتاب 2/433، وأمالي ابن الشجري 1/154البن رشيق 

 . 4/115، 3/219، والحجة 1/260وإيضاح الوقف واالبتداء 
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ات ق ي ل ْت ع  م   ال  ُصْلح  ب ْين ي ف اْعل ُموُه و ال     ب ْين نننننننننننننننُكْم م ا ح 
ا ُكن   م  ْيف ي و  اه ق   اس  ا    ق ْرق ر  ُقْمُر الو اد  ب الش  م   (1)ب ن ْجٍد و 

 وعلى التفسير الثاني ال يكون في البيت عيب.

 [الوافرومن أقبح التضمين قوله:                                                  ]من 

اٍل        م ن  األ ْمننننننننننننننو ا اُل ف اْعل ْمه ب م  ل ْيس  الم   ل  إ ال  ل لذ يو 
ي ل ْلق ص  ب يه  و  ي ْمت نننننه ْنُه        أل  ْقر ب  أ ْقر  ء  و   (2)ُير يُد ب ه  الع ال 

 فإن ه وقع بين الموصول وصلته، وهما كالكلمة الواحدة.

 .(3)ولم يذكر الخليل التضمين في العيوب، وذكره األخفش

مثُل اللثام، فاألصل: وقد تلفعت القور  الثالثة: فيه القلب إذ المعنى أن السراب صار لْلكم
 :                               ]من البسيط[بالعساقيل، فقلب كما قال النابغة الجعدي 

أ ن ن ا ر ْعُن ُقفٍ  ي ْرف ُع اآلال   ْقن اُهُم ُتْعد ي ف و ار ُسن ا       ك  ت ى ل ح   (4)ح 

 أي: يرفعه اآلل.

 النحوي ون والبياني ون.وقد اختلف في القلب فريقان: 

 

                                                           

ألبي عامر جد العباس بن مرداس، ونسبهما ابن هشام  36اختلف في نسبتهما فعزاهما البكري في سمط الآللئ )الذيل(  (1)

بيس الثعلبي.  ،ألنس بن العباس بن مرداس 407في تخليص الشواهد  . 578-576/)2 البغداديينظر وقل هما ألبي الرُّ

، وأمالي 388، واإلنصاف 2/73، والمنصف 1/258، والمذكر والمؤنث البن األنباري 362إصالح المنطق  :وهمكا في

 .  799، واللسان قمر/2/129ابن الشجري 

ح ، وشر3/54، وأمالي ابن الشجري 675: "البيتان غفل لم يعرف قائلهما..." وهما في: اإلنصاف 2/580قال البغدادي  (2)

، 4/17، وشرح الكافية للرضي 254، وشرح الكافية الشافية 1/190، وشرح التسهيل 1/171الجمل البن عصفور 

 . 301، واألول في شرح القصائد السبع 5/504والخزانة 

 ، وفيه "وفي الشعر التضمين وليس بعيب، وغن كان غيره أحسن منه". 70قوافي األخفش  (3)

، 479، وكتاب الشعر 2/232، وأمالي القالي 298، واالقتضاب 28 الكتابأدب ، والشاهد في: 106ديوانه  (4)

 158، واالنصاف 1627، والصحاح أول/300 ، وما يجوز للشاعر في الضرورة2/7، والمحتسب 1/134والخصائص 

 .2448واالرتشاف 
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ه بالضرورة وزعم أن ه غني  عن التأويل، وهذا فاسد إذا (2()1)أما النحوي ون      : فمنهم م ْن خص 
ه (3)ما من ضرورة إال  ولها وجه يحاوله المضطر، ن   على ذلك سيبويه ، ومنهم من خص 

ڭ  ڭ   ڭ   ﴿، ومنهم من أجازه في الكالم، واحتج  بقوله تعالى: (5)وشرط التأويل (4)بالضرورة

[ و"المفاتح" ال تنهض بن "العصبة" متثاقلة، بل 28/76]القص   (6)﴾  ۇ   ۇ
ل ْنُسوة في رأسي" و"ع ر ْضُت  ْلُت الق  "العصبة" هي التي تنهض بها متثاقلة، وبقولهم: "أ ْدخ 

 الحوض  على الناقة".

ه قوم  (7)وأما البيانيون      فاختلفوا في كونه مقبوال في الكالم الفصيح، فقبله قوم مطلقا ، ورد 
ال  فال(8)مطلقا   ل بعضم فقال: إن تضمن اعتبارا لطيفا  ُقب ل، وا  ل قول رؤبة (9)، وفص  . فمن األو 

 ]من الرجز[                                بن العجاج:                                  
اُؤهُ  م  ه  س  أ ن  ل ْون  أ ْرض  اُؤُه      ك  ٍه ُمْغب ر ٍة أ ْرج  ْهم  م   و 

 أي: كأن  لون  سمائه لغبرتها لوُن أرضه، فعكس التشبيه للمبالغة.

 ومن الثاني قوله:                                                             ]من الوافر[ 
ي و   ه  ن ْفس  ْيُت ب ن ْفس  يقُ ف د  ا ُأط  ا آُلوك  إ ال  م  م  ال ي       و   (10)م 

 قال:

                                                           

 . 2449-2448الرتشاف ، وا2/184سيذكره من مذاهب النحويين في القلب: شرح الجمل البن عصفور  ينظر فيما (1)

 سقط من )ج( قوله: "أما النحويون". (2)

 . 1/32الكتاب  (3)

، وابن 177، والسيرافي في ضرورة الشعر 2/110، 467-3/463ذكر القلب في الضرائر: ابن السّراج في األصول  (4)

، ونّص ثمة على أنه قيس في الشعر مسموع في الكالم، وتبعه أبو حبان في البحر 267-266عصفور في الضرائر 

6/312 . 

 . 2/184عراب عليه كما في شرح البن عصفور اشتراط التأويل هو أن يحمل الكالم على معنى يصّح اإل (5)

 . 4/322والحجة  134، ومعاني القرآن لألخفش 2/110، 64-1/63حملت اآلية الكريمة على القلب في: مجاز القرآن  (6)

 ".أيضا على جوازه: )هـ(في  (7)

 قوله: "ورده قوم مطلقا".. )د(سقط من  (8)

المفتاح  ينظر:، ونسب فيهما قبوله مطلقا  للسكاكي. و100، والتلخيص 165التفصيل هو مذهب القزويني في اإليضاح  (9)

 . 292-1/288، وعروس األفراح 311-313

، والبغدادي في شرح أبيات 316، وصاحب اللسان تيز/166، والقزويني في اإليضاح 913نسبه المصنف في المغني  (10)

وابن  100، وعزاه ابن األنباري في األضداد 127لعروة بن الورد، وهو في ديوانه  2/588، والحاشية 8/120المغني 

 .119للعباس بن مرداس، وهو في ديوانه  269عصفور في الضرائر 
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ْمُلولُ  -29 ْمس  م  ي ُه ب الش  اح  أ ن  ض  ا       ك  د  ْرب اُء ُمْصط خ  ا ي ظ لُّ ب ه  الح   (*)ي ْوم 

" من معنى التشبيه، أي أن التشبيه  "يوما ": ظرف لقوله: "تلف ع" أو لن "األوب" أو لما في "كأن 
" لم يجز كون "يوما " ظرفا  حاصل في ذلك ا ذا قد رت "إذا "ظرفا لن "األوب" أو لن "كأن  ليوم، وا 

لعاملها، إذ ال يتعل ق ظرفا زمان وال ظرفا مكان بعامل واحد إال على سبيل التبعية، فإ ْن أردت 
 ذلك فقد ر "يوما " بدال  من "إذا"، والتعليق بالفعل أولى لقربه ولقوته في العمل.

فتح: مضارع "ظللت" بالكسر، يقال: "ظل  يفعل"، إذا فعل نهارا، و"بات يفعل"، إذا و"يظ ل" بال
 ]من الرجز[                                             . قالت امرأة:         (1)فعل ليالٌ 

نُ ب  أ  ننننننننننننى و  ع  رْ نننننلُّ أ  ظ  أ   ْن وْ الم       يننننننُت أ ْطنننننننننننح   (2)اة  أ ْهونُ ي  ب ْعض  الح  ُت م 

 [، وهو المراد هنا.16/58]النحل  (3)﴾  ڄ  ڃ  ڃ ﴿ويكون بمعنى "صار" كقوله تعالى: 

ن ام كسنام الجمل، يستقبل الشمس ويدور  ر "أم ُحب ْين"، وهو حيوان بري  له س  و"الحرباء" ذ ك 
ن ألوانا  بحر  الشمس، وهو في الظل   أخضر   (5)، ويكنى "أبا ُقر ة"(4)معها كيفما دارت، ويتلو 

آخر، قال إال ويمسك ساقا  ألن ه يلزم ساق الشجرة فال يرسله  (6)وبه يضرب المثل في الحزامة
 د:                                                                    ]من البسيط[أبو دؤا

اق ا ا س  ك  اق  إ ال  ُمْمس  ُل الس  ْرب اُء ت ْنُضب ٍة      ال  ُيْرس   (7)أ ن ى ُأت يُح ل ُه ح 

                                                           

 .2/589، والبغدادي 317، والسيوطي 137، وعبد اللطيف 105، واألنباري 28، والتبريزي 15( الديوان *)
، وشرح الجمل البن 2/77، والبن الحاجب 106-7/105معاني "ظل" الناقصة: شرح المفصل البن يعيش  ينظر في (1)

 .195-4/194رح الكافية للرضي ، وش394، وشرح الكافية الشافية 1/364، وشرح التسهيل 1/424عصفور 

 . 763، وشرح العمدة 394، وشرح الكافية الشافية 3/55، 1/346. وهما في شرح التسهيل إليهلم ينسبا فيما رجعت  (2)

إلى أن )ظّل( في اآلية  440، وذهب ابن خروف في شرح الجمل 7/244، والدر 5/504، والبحر 2/414الكشاف  (3)

 عن السيرافي. 1156-1155أبو حبان في االرتشاف  الكريمة على بابها، ونقله

، 364-6/363، 4/144، 1/145، والحيوان 109، والصحاح حرب/194 الكتابصفة الحرباء: أدب  ينظر في (4)

 . 307، واللسان حرب/103-8/102والمخصص 

 . 2/590، والبغدادي 2/297الحيوان الكبرى  ينظر حياة (5)

 .  1/231، ومجمع األمثال 350فصل المقال  ينظر: (6)

، 8/103والمخصص  ،109، والصحاح حرب/6/367، والحيوان 1/339وهو في المذكر والمؤنث  326ديوانه  (7)

، وليس لكعب بن زهير 350في فصل المقال  ، ونسبه البكري764، ونضب/307، واللسان حرب/1/231ومجمع األمثال 

 في ديوانه.  
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ْرب اء" إل رباءة"، وألف "ح  ، واألنثى "ح  ر ابي  ْرباء: ح  ن وتلحقه وجمع الح  لحاقه بق ْرط اس، فلذلك ينو 
ْلب اء" د الحرباء" بالصاد والدال المهملتين والخاء  .(1)"الهاء"، ومثله: "الع  ويقال: "أ ْصخ 

لت تاؤه طاء (2)المعجمة: إذا تصل ى بحر  الشمس، ويقال أيضا : "اصطخد" ، وهو "افتعل" أبد 
، ويروى هنا: (4)انتصب قائما  ويقال: "اصطخم" بالميم، بمعنى:  .(3)كن "اصطبر"
ما "    ]من البسيط[         ، ويقال: "اصطخب" بالباء بمعنى: صاح، قال:        (5)"مصطخ 

بُ   ع  ف ي الُغْدر ان  ت ْصط خ  ف اد  ي ة  [       إ ن  الض  اء  ط ام  ْين ا ُمط ْحل ب ة  األ ْرج   (6)] ع 

 ]من البسيط[                            وصح ف األصمعي بيت ذي الرمة:              
يت اُن ت ْصط ح بُ  ُع و الح  اد  ف  ا الض  ي ة  [       ف يه  اء  ط ام  ْين ا ُمط ْحل ب ة  األ ْرج   (8()7)] ع 

فقال: "تصطخب" بخاء معجمة، فقال له أبو علي األصفهاني: "أي صوت للحيتان يا أبا 
 .(9)المهملة، أي: تتجاور"سعيد؟ إن ما هو "تصطحب" بالحاء 

ي  منه للشمس، أي: برز وظهر، قال تعالى: . "والجملة صفة لن "يوما ح  ي ه": ما ض   ﴿و"ضاح 
 [ أي: ال تبرز للشمس.20/119]طه ﴾ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

، فقال له: "ا ْضح  لمن أحرمت له"  ورأى ابن عمر رجال  محرما  قد استظل 

                                                           

، وشرح 128، وشرح الملوكي 112، والتكملة 1/221، والمذكر والمؤنث البن األنباري 4/4، 3/88المقتضب  (1)

 .  3/177، وشرح الشافية للرضي 10/9المفصل البن يعيش 

 .   245، واللسان صخد/465الصحاح صخد/ (2)

، وشرح 2/324والمنصف  ،244، والتكملة 3/271، واألصول 4/239إبدال التاء طاء بعد الصاد: الكتاب  ينظر في (3)

 .   3/226، وشرح الشافية للرضي 360متع ، والم47-10/46ل ، وشرح المفص318-317الملوكي 

 .   1964الصحاح صخم/ (4)

 .  137، وعبد اللطيف 15هي رواية الديوان:  (5)

 .  521، واللسان صخب/162: الصحاح صخب/إليه وهو فيلم ينسب فيما رجعت  (6)

. ولم يرد شاهدا 1/313، ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 167كذا قال المصنف أيضا في تخليص الشواهد  (7)

ع )أي في المفرد( عسقل 2/569على هذا الضرب من الضرورة في غيرهما. قال البغدادي  : "فيه أنه ُسم 

 . 448اللسان عسقل /ينظر ا قال. وعسقول...فعساقيل جمع عسقول، وعساقل جمع عسقل فال ضرورة". وهو كم

 ]من البسيط[                                                       وصّحف األصمعي بيت ذي الرمة: قوله: " )د(سقط من  (8)

بُ  يت اُن ت ْصط ح  الح  ُع و  ف اد  ا الض  ي ة  [       ف يه  اء  ط ام  ْين ا ُمط ْحل ب ة  األ ْرج   ."] ع 

فهم أن أبا علي األصفهاني معاصر لألصمعي، وقد نقل هذا الخبر العسكري والصفدي وليس في كالم ابن هشام ههنا ي (9)

ض قال هذا الكالم بحضرة األصمعي أو كان معاصرا  له. وقد علّق البغدادي على هذا الموضع  ر أن المعتر  كالمهما ما يُشع 

نظر،  - إن صّح ما نقله ابن هشام - ، وفيما قالهـ "لُكذة"بد هللا المعروف بمن كالم ابن هشام بأن المعنّي هو الحسن بن ع

لتباعد ما بين الرجلين في الزمن، فاألصمعي توفي سنة ست عشرة ومائتين، ولكذة من علماء القرن الرابع الهجري )وهو 

 .  1/509 :، وبغية الوعاة2/594، والبغدادي 186، وتصحيح التصحيف 128ما يقع فيه التصحيف  ينظر:معاصر للزجاج(. 
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ثون فيفتحون الحاء، كذا ضبطه األصمعي وغيره، وأم ا المحد   " بكسر الهمزة وفتح اضح"
ي".(1)الهمزة ويكسرون الحاء، من "أضحى" ح   ، والصواب األول، وأنه من "ض 

ي للشمس، وهي شديدة الحر، (2)قال الرياشي ح  : "رأيت أحمد بن المعذ ل في الموقف وقد ض 
 فأنشد:                ]من الطويل[فقلت له: هذا أمر قد اخُتلف فيه، فلو أخذت بالتوسعة، 

ا لُّ أ ْضح ى ف ي الق ي ام ة  ق ال ص  ل  ه         إ ذ ا الظ   ل  ب ظ  ْي أ ْست ننننننننننننننننظ  ي ُت ل ُه ك  ح   ض 
ي  ن اق   ج   ننننننننننننننان  ح  ن ا إ ْن ك  ز  و اح  ال        و  ْعي ي  ب اط  نننننننننننان  س  ف ي إ ْن ك  اف ي ا أ س   "(3)ص 

أحمد بن المعذل بالذال المعجمة: بصري، مالكي، زاهدا، عالم، وهو أخو عبد الصمد ابن 
 .(4)المعذل المشهور

 ووقع لعبد اللطيف هنا وهمان:

ضح  لمن أحرمت له" النبي أحدهما: أنه جعل القائل "ا  
ن ما هو ابن عمر (5)   .، وا 

، وليس في البيت "أضحى" (6)"أضحى" والثاني: أنه قال: و"المصطخم" منصوب ألنه خبر
ن ما هو خبر لظل.  وا 

وقوله: "مملول": اسم مفعول من "مل ْلت الخبزة في النار" بالفتح، "أُملُّها" بالضم، "م ال " إذا     
ل ة": الرماد الحار عند األكثرين ل ة" بفتح الميم، و"الم  ، وقال أبو عبيدة: هي (7)عملتها في "الم 

                                                           

 ، ونبّه ثمة رواية المحدثين، ونقله صاحب295نقل عن األصمعي ضبطه هذا األثر الجوهريُّ في الصحاح ضحى/ (1)

، وشرح النووي على صحيح مسلم 5/70رواية المحدثين في سنن البيهقي  نظر، وت3/66النهاية في غريب الحديث 

3/1334  . 

ترجمته في: طبقات  نظراألصمعي، وروى عنه المبرد وثعلب. ت هـ( روى عن257العباس بن الفرج، أبو الفضل )ت  (2)

 .   2/27، والبغية 164، والبلغة 2/367، وإنباه الرواة 97الزبيدي 

 .  2/597روى هذه الحكاية ابن رسالن في شرح سنن أبي داود. على ما نقل البغدادي  (3)

 .  2/598، والبغدادي 8/148، والوافي 325ه في سمط الآللئ ترجمت نظرت (4)

 .   138شرحه على بانت سعاد:  (5)

ل"، و"أضحى": يفعل في أول : "يقال اصطخم إذا انتصب، وهو منصوب خبر "يظ138الذي وقفت عليه في شرحه  (6)

 ، و"ظّل": يفعل نهارا..."  النهار

 .   063-629، واللسان ملل/1821الصحاح ملل/ (7)
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ل ة"، والصواب: خبز مل ة(1)الحفرة نفسها ، ويقال (2)، وعلى القولين يعلم فساد قولهم: "أطعمنا م 
 لذلك الخبز: "مملول" و"مليل" أيضا.

ل ال ، وم ال ال  وماللة" و"مل ة" بالفتح أيضا ،  " بالفتح، "م  ويقال من "السآمة": "مل لت" بالكسر، "أم لُّ
ل ة " بكسر ا لة" مشتركة. وأم ا "الم   لميم: فالدين والشريعة.فن "الم 

والمعنى أن اآلكام تلف عت بالسراب في يوم يظل الحرباء فيه محترقا  بالشمس، كأن  ما برز 
 منه للشمس مملول كما ُتم لُّ الخبزة في النار.

 قال:

ا  -30 ن اد ب  ي ْرُكْضن  الح ص  ل ْت       ُوْرُق الج  ع  ق ْد ج  يه ْم و  اد  ق ال  ل ْلق ْوم  ح   (*)ق ْيُلواو 

"الواو" عاطفة على قوله: "وقد تلف ع"، فمحل  المعطوف نصب بما نصب الحال  المعطوف 
 عليها.

 و"الواو" في قوله: "وقد جعلت": واو الحال، وعامل الحال فعل القول، أو قوله "حاديهم".

وقال عبد اللطيف: "هذا البيت معطوف على قوله: "وقد تلف ع"، فالواو للحال في 
 ، وفيه تناقض ظاهر.(4)انتهى. وهو منقول من كالم التبريزي  (3)ضعين"المو 

ن ما يكون هذا الصنف في القفار  و"الُورق": جمع "أورق"، وهو األخضر إلى السواد، وا 
 الموحشة القوية الحرارة البعيدة من الماء.

 

 
                                                           

 .  343الغريب المصنف  (1)

على أنه من التوسع في حذف قاله ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة وثعلب والجوهري، وأجازه جماعة منهم ابن السيد  (2)

، وشرح 38-37 الكتاب، وأدب 286-285، 199إصالح المنطق  ينظر:، أو من تسمية الشيء إذا كان منه بسبب، المضاف

 .  629، واللسان ملل/116، واالقتضاب 1821، والصحاح ملل/489-488، وتصحيح الفصيح 290القصائد التسع 

 .2/601، والبغدادي 319، والسيوطي 139، وعبد اللطيف 106، واألنباري 28، والتبريزي 16( الديوان *)
 .    139شرحه على بانت سعاد  (3)

 .   82شرحه على بانت سعاد  (4)
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و"ُأجوه" و"وق  ت ْت" ويقال: "ُأْرق" بالهمز، ألن الواو مضمومة ضمة الزمة، ومثله: "وجوه" 
ْلو".(1)و"ُأق  تت"  ، وقولنا: "الزمة" احتراز من نحو: "هذا د 

اج:  ]من الرجز[                 وأم ا "الُوْرق" في بيت الكتاب، وهو أول بيت فيه، وهو للعج 

ْن ُوْرق  الح   ة  م  ن ا م ك   ىم  ق و اط 

الميم" الثانية، ثم قلب األلف ياء، وقيل: ى": الحمام، فحذف" م  فجمع "ورقاء"، وأصل "الح      
بل حذفت األلف للضرورة كما تحذف ألف الممدود، فاجتمع مثالن فأبدل الثاني ياء، كما 

بيك" ، ثم  كسر الميم للمناسبة، ولتصحيح الروي وقيل غير (2)قالوا في "ال ورب ك": "ال ور 
 .(3)ذلك

د ب" بفتحها، وهن  ضرب من الجراد وقيل: و"الجنادب": جمع "جنُدب" بضم الدال، أو "جن    
له وفتح  هي الجراد الصغار، ونونه عند سيبويه زائدة، إذ ليس عنده في الكالم "ُفعل ل" بضم  أو 

ر   (5)، وأثبت(4)ثالثه ، فعلى قوله النون (6)ذلك األخفش في: "ُجندب" و"ُطحلب"، وألفاٍظ ُأخ 
ٌة م   ي  ه  «و"يركضن": يدفعن، وفي حديث االستحاضة: ، أصل ، ومن (7)»انط  يْ الش   ن  ر ْكض 

ْكضا "، ألن معناه: دفعها في جنبيها بر ْجل يه لتسير،  ابة يرُكُضها ر  هذا األصل قالوا: "رك ض  الد 
 ثم كثر ذلك حتى جعل بمعنى: حملها على السير، وا  ْن لم تدفع بالرجلين وال غيرهما.

                                                           

، واألصول 3/93، والمقتضب 179، ونوادر أبي زيد 160، وإصالح المنطق 565والسيرافي  4/331الكتاب  ينظر: (1)

، 595، وسر الصناعة 2/240، واإلغفال 234، والتكملة 5/226، 4/259، 1/91، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/245

 .  3/78، وشرح الشافية للرضي 12-10/11فصل ، وشرح الم132-131، وشرح الملوكي 213-212والمنصف 

، وضرائر 2/231 ينظر الخصائص، و169، كذا في العسكريات قولهم: )ال وربيك( حكاه ثعلب، قال: وهي لغة عمانية (2)

 .   399، واللسان ربب/2/169، والمقرب 226الشعر 

، والخصائص 169-167، والعسكريات 91األوجه التي تأول عليها النحاة البيت: ضرورة الشعر للسيرافي  ينظر في (3)

، وضرائر 2/45، وأمالي ابن الحاجب 142، والنكت 211، وما يجوز للشاعر في الضرورة 721، وسر الصناعة 2/473

 .   2243اف ، واالرتش1372، وشرح الكافية الشافية 3/431، وشرح التسهيل 143الشعر 

 .    321-4/320الكتاب  (4)

  في )ب(: "وأنكر". (5)

، والمنصف 229، والتكملة 594-593، والسيرافي 3/336: األصول ف سيبويه واألخفش في هذه المسألةخال ينظر في (6)

 ، وشرح المنفصل البن يعيش27-26، وشرح الملوكي 2/332، وأمالي ابن الشجري 16/6، 8/32، والمخصص 1/27

 .   123، واالرتشاف 1/48، وشرح الشافية للرضي 48، والممتع 6/136-137

ينظر و .، بلفظ قريب1/200( ج287، حديث )أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصالة (7)

 .   2/217في غريب الحديث  النهاية
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ابُة" بفتح      ت الد  ه في اللحن الجوهري وقولهم: "ر ك ض  ، (1)الراء والضاد، بمعنى: "ع د ت" عد 
ت" على بناء ما لم يسم  فاعله، وقال ابن سيده  (2)والحريري  وغيرهما وقالوا: الصواب "ُرك ض 

ت هي، وأباها بعضهم" ابة ، ور ك ض    انتهى. (3)في "المحكم": "ر ك ض  الد 

ا" إذا أسرع في طيرانه.ئر والصواب عندي الجواز، لقولهم: "ر ك ض  الطا ْكض   ر 
 قال:                                                                         ]من الرجز[

ا اض  أ ن  ت ْحت ي ب ازي ا ر ك   (4)ك 
 وقال سالمة بن جندل يبكي على فراق الشباب:                               ]من البسيط[

ب اب   ْيب  إ ن  الش  ْجننننننننٌد ع و اق ُبُه         ف يه   ت ل ذُّ و ال  ل نننننننننننننننننننننننننذ ات  ل لش    الذ ي م 
اق يب   ْكُض الي ع  ان  ُيْدر ُكُه ر  ْيننننننننُب ي ْتب ننُعُه         ل ْو ك  ث يث ا و ه ذ ا الش  ل ى ح   (5)و 

 "اليعاقيب" جمع "ي ْعقوب"، وله معنيان:

ل" أحد ج  سكان الباء الموحدة بعدها جيم، وهو "الح  هما: ذكر "الق ْبج"، بفتح القاف وا 
 .(6)بفتحتين

 وأنشد عليه:                     ]من الكامل[ (7)والثاني: الُعق اب، وهو غريب، ذكره بعضهم

ُر ُدون ُه الي عْ   اٍل ُيق ص   اُمُه [        ع  ق ٍة ي ر فُّ ب ش  اه  ْحي اُن ش   (8)ُقوبُ ] ض 
                                                           

 .   1080الصحاح ركض/ (1)

 .   311درة الغواص:  (2)

ي أعراب ، وحكامه النحاس ف416-415 الكتاببتصرف، مّمن أباها أيضا  ابن قتيبة في أدب  6/434المحكم ركض  (3)

ْت هي.   عن األصمعي 5/465القرآن   . قال النحاس: وحكى سيبويه: ركْضُت الدابة فركض 

، واللسان 1092، وعضض/643، والصحاح خدر/390، وهو في إصالح المنطق إليهلم ينسب فيما رجعت  (4)

 .   231، خدر/188، عضض/159ركض/

وغيرها، وزعم المصنف في تخليص  120، وفيه: أودى الشباُب الذي...، وهي رواية المفضليات 90-89ديوانه  (5)

فيه نلذّ خبر لـ "إن" وعلى ما  :وقوله ،أنها محّرفة، قال: "وأما التحريف فألن الصواب في أوله: إن الشباب 400الشواهد 

: "وهذا كما ترى عسف في الرواية وتخطئة للمصيب"، 2/29ال يكون له ما يرتبط به" قال البغدادي في الخزانة  أورده

ونسبه البن مقبل وليس زفي ديوانه. وهو برواية )إن  2/278والبيت األول )برواية الديوان( في شرح الجمل البن عصفور 

، والثاني في: األضداد البن األنباري 2/9وأوضح المسالك  ،85، وشرح شذور الذهب 2/55الشباب( في شرح التسهيل 

 .   159، وركض/622، واللسان عقب/312، ودرة الغواص 8/138، والمخصص 5/4

 وعليه أنشد ابن األنباري وابن سيده والحريري وابن منظور )المواضع السابقة( بيت سالمة.    (6)

 بري.   عن ابن  622نقله ابن منظور في اللسان عقب/  (7)

 186بغير نسبة، وأنشده الجوهري في الصحاح عقب/ 5/145من مقطعة في وصف ماء، أوردها الجاحظ في الحيوان  (8)

ل" ج   .   2/609، والبغدادي 622، واللسان عقب /2/95، وهو في األصول على أن المقصود به "الح 
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 ألن  الحجل ال يوصف بالُعُلو   في الطيران.

 وقول الفرزدق:                                                              ]من البسيط[

اق يب   الي ع  ل ْيه  و  اق ب ة       م ن  النُُّسور  ع  يم  ع  ْبر اه  ْكن  إل   ا ت ر  ي ْوم 
(1) 

 القتلى.ألن الحجل ال ينزل على 

 ومعنى: "يركضن الحصا": يقفزن عليه، فيندفع بعضه إلى بعض.

 ، كقوله:              ]من البسيط[(2)وجملة: "يركضن الحصا" خبر لن "جعل"، ومعناه: شرع

ار ب  الث م ل   ا ُقْمُت ُيْثق ُلن ي     ث ْوب ي ف أ ْنه ُض ن ْهض  الش  ْلُت إ ذ ا م  ع  ق ْد ج   (3)و 

 لنحوي ون، ورد  ذلك بعضهم، وقال: الصواب:                       ]من البسيط[كذا أنشده ا

ك ر   ار ب  الس   .....................       ن ْهض  الش 

 واستدل  بأن بعده:                                                           ]من البسيط[   

ل ى ث ْنت ْين  مُ  ي ع  ُكْنُت أ ْمش  ر  و  ج  ل ى ُأْخر ى م ن  الش  ي ع  ْرُت أ ْمش  ال        ف ص   (4)ْعت د 

ْين صحيح.(5)والصواب أن هما قصيدتان  ، فكلٌّ من اإلنشاد 

 و"قيلوا": أمر من "القائلة"، والجملة محكي ة بالقول.

 قال:

                                                           

 .   2/609، والبغدادي 622قب /، وهو في اللسان ع26ديوانه  (1)

، وشرح 1/92، وأمالي ابن الشجري 3/75، والمقتضب 3/160"جعل" فعال  من أفعال الشروع: الكتاب  ينظر في (2)

 .   127-7/126المفصل 

، 2/182، وشرح الجمل البن عصفور 78، وشواهد التوضيح 398، 1/390البيت بغير نسبة في: شرح التسهيل  (3)

، والخزانة 7/213، وشرح أبياته 754، والمغني 1/302، والمساعد 4/226، وشرح الكافية للرضي 1/101والمقرب 

9/355   . 

لعمرو بن  118بي حية النميري، والمرزباني في الموشح أل 6/483، فعزاهما الجاحظ في الحيوان اختلف في نسبتهما (4)

 .   2/610، والبغدادي 9/359 ينظر الخزانة. لغيرهما أحمد ونسبا

 قف على القصيدة الالمية وأنكرها ُشّراح الشواهد".    : "لم أ2/612قال البغدادي  (5)
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ا ُنْكٌد م   -31 ب ه  او  ٍف       ق ام ْت ف ج  ر اع ا ع ْيط ٍل ن ص  ار  ذ  د  الن ه   (*)ث اك يلُ ش 

ه"، وكذلك "شد  الضحى" قال (1)"شد  النهار": ارتفاعه ، يقال: "جئتك شد  النهار" و"في شد  
 عنترة:                                                                      ]من الكامل[

ل ْوُتُه   ْمنننننننننننننننننننننننننح  ُثم  ع  ْنُتُه ب الرُّ ة  م ْخذ م        ف ط ع  يد  د  اف نننننننننننننننني الح  ن ٍد ص   ب ُمه 
ْظل م   ا ب الع  ر ْأُسه  ب  الل  ب اُن و  أ ن م ا        ُخض  ننننننننننننننار  ك   (2)ع ْهد ي ب ه  شد  الن ه 

"المخذم" بكسر الميم وا عجام الخاء والذال: القاطع، و"العظلم" بكسر العين المهملة وبالظاء 
 المعجمة: شجر الك ت م، بفتحتين، وهو الذي يصبغ به الشيب وغيره.

 أي: عهدته وقت ارتفاع النهار وقد تخضب صدره ورأسه بدمه.

" من قوله تعالى:     " فحذفت الهمزة، وزعم في "األ ُشد  د  ٺ  ٿ    ﴿وأصله عند أبي عبيدة "أش 

" على حذف ال46/15]األحقاف  ﴾ٿ  ٿ د  "، واستشهد [ أن ه جمه لن "أ ش  د  زيادة، وهو "ش 
" وهذا أحد  (3)بقولهم: "شد  النهار"، "، و"أ ُؤب  " مثل قولهم للمرعى: "أ ب  د" و"أ ُشد  فعلى هذا "ش 

ْعم ة" و"أ ْنُعم" ة" كن "ن  د  ، وقال أبو الفتح: "جاء على (4)قولي السيرافي، وقال سيبويه: "واحدتها "ش 
ْعم ة" و"أ ْنعُ  ، وهو الثاني من (6)، وقال المازني: "جمع ال واحد له"(5)محذف التاء كما في "ن 

 قولي السيرافي.

وانتصاب "شد  النهار" على الظرفية، على حذف شيء، فإن كان "الشد" اسما  لالرتفاع     
كما هو المشهور، فالمحذوف مضاف، أي: وقت ارتفاع النهار، ويكون من باب قولهم: 

                                                           

 .2/613، والبغدادي 321لسيوطي ، وا140، وعبد اللطيف 106، واألنباري 29، والتبريزي 17( الديوان *)
 .   236، واللسان شدد/493الصحاح شدد/ (1)

 .   517-516، والتسع 352-351، وشرح القصائد السبع 178من معلقته. ديوانه  (2)

، ومذهبه في مجاز القرآن 609-608، وسر الصناعة 3/118، 1/86نقل قول أبي عبيدة ابن جني في الخصائص  (3)

إلى أن صاحب القول الذي أورده  2/615أن "أ ُشدّ" جمع ال واحد له من لفظه. وذهب البغدادي  2/99، 378، 1/305

 على ما نقله ابن جني عن أبي عبيدة. والظاهر أنه لم يقف ،المصنف إنما هو أبو عبيد القاسم بمن سالّم

 .    582-3/581الكتاب  (4)

 ، وقوله هذا تفسير لمذهب سيبويه فيها. 3/118الخصائص  (5)

 .    1/83نقله عن المازني ابن جني في الخصائص  (6)
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ن كان أصل د" كما زعم أبو عبيدة فهو موصوف، أي: وقتا  "جئتك صالة العصر"، وا  ه "أ ش 
 أشد  النهار.

منا، وهو على حذف مضاف، إذ المعنى: كأن أوب      وقوله: "ذراعا": خبر لن "كأن" كما قد 
 ذراعيها في هذه الحاالت أوب ذراعي عيطل.

 .(1)و"العيطل": الطويلة

ف": التي بين الشابة والكهلة  قول الحماسي:            ]من البسيط[، وما أحسن (2)و"الن ص 

ب ا ن ا ه ر  ا ُمْمع  ْنه  ا      و اْخل ْع ث ي نننننننننننناب ك  م  يت  ل ه  ن  ع ُجوز ا إ ْن ُدع   ال  ت ْنك ح 
ا الذ ي ذ ه ب ا ْيه  ٌف       ف إ ن  أْمث ل  ن ْصف  ا ن ص  ق اُلوا إ ن ننننننننننننه  ا  ْن أ ت ْوك  و   (3)و 

ْيف" بغير هاء، ألنها صفةوتصغ     ف": "ُنص  اف"، ويقال (4)ير "الن ص  ، وجمعها: "أْنص 
فون" أيضا اف"، وحكى يعقوب: "ن ص  ف" و"رجال أ ْنص  ، وهو غريب، ألن  (5)أيضا : "رجل ن ص 

 .(6)مؤن ثه ال يقبل التاء

م" وزنا  ومعنى.ويكون جمع   د   ا لن "الناصف"، وهما كن "الخادم والخ 

 

اء"، وفي "المحكم": "النُّكد من (7)لنكد": الالتي ال يعيش لهن  ولدو"النوق ا ، والواحدة: "ن ْكد 
 اإلبل: الغزيرات اللبن، وقيل: هي التي ال يبقى لها ولد، قال الكميت:          ]من الطويل[

                                                           

 .    455، واللسان عطل /1768الصحاح عطل/ (1)

 .   331، واللسان نصف/1432الصحاح نصف/ (2)

، واختُل ف في رواية 4/180، وللتبريزي 1874-1873، وشرحه للمرزوقي 640بغير نسبة في ديوان الحماسة  هما (3)

 بعض ألفاظهما.   

ذكر وصف به المؤنث، فاعتبر في تصغيره كذا في الصحاح )الموضع السابق(، جعلها بمنزلة )امرأة عدل( في أنها م (4)

، 483-3/482ف( بغير هاء: الكتاب صتصغير )ن ينظر في. و2/619دادي ا فّسر كالمه البغذ، هكاألصل، وهو التذكير

 .    1914وشرح الكافية الشافية 

 .   574-573 ينظر االرتشاف. و374إصالح المنطق  (5)

، 1/79، وشرح التسهيل 3/645الكتاب  ينظر:. مع التصحيح أن يقبل مفردها التاءومن شروط الصفة التي تجمع ج (6)

 .   376-2/375وشرح الكافية للرضي 

 .   428، واللسان نكد/545الصحاح نكد/ (7)
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ق ال يت   ل ْم ي ُك ف ي النُّْكد  الم  ا       و  يُعه  ج  ْضن  الف ت اة  ض  ْحو ح  ف ي ح  و  بُ  و   "(1)م ْشخ 

 (2)ويظهر لي أن أصله للغزيرات اللبن، ولهذا وصف "النكد بن"المقاليت"، وهو وصف    
لكثرة لبنها ألنها ال ترضع، إذ ال ولد  نكداءُ  ةٍ ال  قْ "مقالت" وهي التي ال يعيش لها ولد، وُكلُّ م  

ل ت" بفتح القاف  لها، و"التاء" في "المقالت" أصل، وليست للتأنيث، واشتقاق "المقالت" من "الق 
، وقال (3)»ى هللاق  ا و   م  ال  إ   ى ق ل تٍ ل  ع   هُ الُ م  و   رُ اف  س  المُ «والالم، وهو الهالك، وفي الحديث: 

 ]من السريع[                    الشاعر:                                                

ل م ْت إ يثا ر ي  الذ ي ه و   ل ْت ي  ل ْو ع  ل ى الق  ا ُمْشف ي ا ع  ْنه  ا ُكْنُت م   (4)ْت      م 

  وهو مصدر "ق لت" بالكسر، "يقل ت" بالفتح.

الكثيرة الثكل، أي: التي مات لها أوالد كثير. والمعن: كأن و"المثاكيل": جمع "مثكال" وهي 
أوالدها، وجاوبها  (5)ذراعي هذه الناقة في سرعتها في السير ذراعا هذه المرأة اللطم لما فقدت

، ألن النساء المثاكيل إذا جاوبنها كان ذلك أقوى لحزنها، وأنشط  في  نساء فقدن أوالدهن 
 دة أولئك لها.ترجيع يديها عند النياحة لمساع

 ونظير هذا البيت قول المثق ب العبدي:                                        ]من السريع[

ْدف د   ى الف  ا ف ْوق  ح ص  نننننننننننه  ْيُزوم  ا إ ل ى      ح  ْينننننننننننننننننننننننننننه  ا أ ْوُب ي د  أ ن م   ك 
ل ى ه ال ٍك     ْون  ع  ْجل د    ن ْوُح اْبن ة  الج  ة  الم   (6)ت ْنُدُبُه ر اف ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع 

دُّ عليه الحزام ، و"المجلد" بكسر الميم: قطعة من (7)"الحيزوم" و"الحزيم": وسط الصدر وما ُيش 
 جلد تكون في يد النائحة تلطم به وجهها.

                                                           

، وسمط 841، والغريب المصنف 2/190ت في ديوانه ، وبيت الكمي7/244ينظر المخصص ، و6/472المحكم نكد  (1)

 .   428، ونكد /485/واللسان شخب، 7/45، والمخصص 545، والصحاح نكد/34الآللئ 

 : "جمع".و)د( في )ب( (2)

 .   4/85في غريب الحديث  ينظر النهايةبلفظ قريب، و 549المقاصد السنة  (3)

    في )ج( : "وترت". (4)

 .   2/622، والبغدادي 3/110، وهما في شرح التسهيل إليهلم ينسبا فيما رجعت  (5)

 .    29، ونظر شرح التبريزي على بانت سعاد 29-28ديوانه  (6)

 . ". "الحيزوم" و"الحزيم": وسط الصدر وما يُش دُّ عليه الحزامقوله: " )هـ(سقط من  (7)
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 ثم قال:

ْين  ل ْيس   -32 ْبع  ٍة ر ْخو ة  الض  ْعُقولُ  ن و اح  ا      ل م ا ن ع ى ب ْكر ه ا الن اُعون  م   (*)ل ه 

"نو احة": مبالغة في "النائحة"، اسم فاعل، منه "ناحت المرأة تنوح نوحا  ونياحا "، وهي بالخفض 
 صفة لن "عيطل"، أو بالرفع خبرا  لن "هي" المحذوفة، أو بالنصب بتقدير: أمدح أو أعني.

"رخوة"، وعل الخفض فإن ما جاز أن تقع صفة للنكرة، ألن إضافتها واألوجه الثالثة في قوله: 
 لفظية كن "حسن الوجه".

 و"الرخوة": المسترخية.

على غير قياس، كن "أ ْفراخ" و"أ ْزن اد"  (1)و"الضْبع": بسكون الباء: العضد: وجمعه "أ ْضب اع"
 [65/4]الطالق  ﴾ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ﴿و"أ ْحم ال" في قوله تعالى: 

ب اع"(2)وأما المضموم الباء فالحيوان المعروف، وقد ُيخف ف، وهو لْلنثى ، كن (3)، وجمعه: "ض 
ر احين" و"لم ا"  ب اعين" كن "س  ان"، وجمعه "ض  رح  ان" كن "س  ْبع  ب اع"، واسم الذكر: "ض  ُبع" و"س  "س 

لْلمر الذي  عند سيبويه حرف، فإنه قال: "أم ا لو فلما كان سيقع لوقوع غيره، وأما لم ا فهي
 ، فجمع بينها وبين "لو" في الذ كر.(4)وقع لوقوع غيره"

، وتبعه تلميذه: ابن (6)، وتبعه تلميذه الفارسي(5)وقال ابن السر اج: "ظرف بمعنى "حين""
 .(8)وأبو طالب العبدي (7)جن ي

                                                           

 .2/625، والبغدادي 325، والسيوطي 141، وعبد اللطيف 107واألنباري  ،29، والتبريزي 18الديوان  (*)
-2/195، والمقتضب 3/568الكتاب  :في جمع ف ْعل على أفعالينظر ، و216، واللسان ضبع/1247الصحاح ضبع/ (1)

 .    2/90، وشرح الشافية للرضي 148، والتكملة 196

ن وقد يطلق الّضبُع على 217، واللسان ضبع/8/69، والمخصص 1247، والصحاح ضبع/194ليس في كالم العرب  (2)

 .   1/115المذكر والمؤنث البن األنباري  ينظر:الذكر أيضا. 

 .   217، واللسان ضبع/210، ونوادر أبي زيد 3/646الكتاب  ينظر:ويجمع عليه المذكر أيضا  (3)

 .   1897، واالرتشاف 3/230، وشرح الكافية للرضي 1643الكافية الشافية  ينظر شرح. و4/234الكتاب  (4)

 .   3/179األصول  (5)

 الكافية )الموضع السابق(.    ينظر شرح، و89، 70، وكتاب الشعر 250اإليضاح  (6)

 .  369، والمصنف في المغني 1897نقله عن ابن جنى أبو حيان في االرتشاف  (7)

، 1/311، ومعجم األدباء 2/386في إنباه الرواة  تنظر ترجمته، من مصنفاته شرح االيضاح. (406أحمد بن بكر )ت  (8)

 .    2/298، والبغية 71 والبلغة
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ل أوالدها ذكرا  كان أو أنثى، ويقال لْلم : "ب كر"، و   (1)للوالد أيضاو"ب كر األم " بكسر الباء: أو 
 ]من الرجز[                     قال:                                                    

ر اٍع ف   ذ  ن  ي ك  ْلب  الك ب ْد      أ ْصب ْحت  م  ي ا خ  ْين  و   (2)ع ُضدْ  يي ا ب ْكر  ب ْكر 

 أي: بكر أبوين بكرين، يثبت له بهذا الوصف القوة والصالبة.

 مجيء ذلك في اإلبل قول أبي ذؤيب الهذلي:                           ]من الطويل[ومن 

ل   ْثل  م اء  الم ف اص  اٍء م  اُب ب م  ا      ُتش  يٍث ن ت اُجه  د  اٍر ح   م ط اف يل  أ ْبك 

والمراد بمياه المفاصل: مياه تجري في مواضع صلبة بين الجبال. وذكر لي بعض     
ة يسأل عن معناه فلم يجد من يعرفه، وهو مشهور.الطلبة أن ه أقام   مد 

وأما "الب كر" بفتح الباء، فإن ه الفتي  من اإلبل
 ،(4)، واألنثى: "ب كرة"، والجمع "ب كار"و"ب كارة"(3)

ُيون"، فاست ثقلت الضم ة على الياء المكسور ما      و"الن اُعون": جمع "ن اٍع"، وأصله: "الن اع 
تقى ساكنان، فُحذفت الياء اللتقائهما، ثم ضم ت العين ألجل واو الجمع قبلها فُحذفت، فال

 ،(5)ومثله: "القاُضون" و"الراُمون"

اة" قياسا   ر على "ُنع   وسماعا ، قال جرير:                              ]من البسيط[ (6)ويكس 

ْير  م ْن  ن ين  ل ن ا      ي ا خ  ير  الُمْؤم  اُة أ م  ج  ب ْيت  هللا  و اْعت م ر ان ع ى النُّع   (7)ح 

                                                           

    في )ب(: "وللولد أيضا". (1)

، وهما بغير نسبة في: األضداد 1/629نسبهما المرزوقي في شرح الفصيح إلى قيس بن زهير على ما نقل البغدادي  (2)

 595، والصحاح بكر 314، وتصحيح الفصيح 154، وشرح القصائد التسع 1/208، والزاهر 246البن األنباري 

 .   78، واللسان بكر /1/421 ، والدر1/248، والبحر 107، واألنباري 1/23، والمخصص 30 والتبريزي

 سقط من )ج( قوله: "فإنه الفتي من اإلبل". (3)

 .    80-79، واللسان بكر/595الصحاح بكر/ (4)

 .   327، ودقائق التصريف 45التكملة  (5)

، 2/221، والمقتضب 4/365، 3/631تكسير "فاعل" على "فُع ل ة" )وهو مما اختّص به معتل الالم(: الكتاب  ينظر في (6)

 .   2/156، وشرح الشافية للرضي 5/54، وشرح المفصل البن يعيش 184، والتكملة 3/16واألصول 

 .    2/630، والبغدادي 2/534، وهو في المساعد 736من مقطعة له في رثاء عمر بن عبد العزيز. ديوانه  (7)
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و"المعقول": العقل، وهو أحد المصادر التي جاءت على صيغة "مفعول"، ومثله     
[ أي: 68/6]القلم  ﴾ ڻ  ۀ   ۀ ﴿"المعسور" و"الميسور" و"المفتون" في قوله تعال: 

ْعُه الفتنة، قاله األخفش والفراء، وأنكر سيبويه مجيء المصدر بزنة "مفعول"، وتأو   ل قولهم: "د 
ْن م ْعُسور ه إلى م يُسور ه على أن ه صفة لزمان محذوف، أي دعه من زمن يعسر فيه إلى زمن  م 
ق ل، ويلزم من انتفاء الشيء  ْعُقول" على معنى: ماله شيء ُيت ع  يوسر فيه، وقولهم: "مال ه م 

وأم ا اآلية، فقيل: الباء  المتعق ل انتفاء العقل، كما يلزم من انتفاء المضروب انتفاء الضرب،
 زائدة في المبتدأ.

ومعنى البيت أن هذه المرأة كثيرة النوح مسترخية العضدين، فيداها سريعتا الحركة: فلما     
أخبرها الناعون بموت ولدها، لم يبق لها عقل، فأقبلت تشقق بأظافيرها منحرفا وصدرها، 

 وتدقُّهما بيدها، كما سيأتي في البيت بعده.

 قال:

اب يلُ  -33 ا ر ع  ْن ت ر اق يه  ق ٌق ع  ا      ُمش  ْدر ُعه  ا وم  ف ْيه   (*)ت ْفر ي الل ب ان  ب ك 

 "تفري": ت ْقط ع، ويكون في الذوات، كهذا البيت، وفي المعنى، كقول زهير:
 ]من مجزوء الكامل[                                                                     

ب ْعنننننننن      نننننُض الق ْوم  ي ْخُلُق ُثم  ال  ي ْفر ي  ل ْقت  و   (1)و أل  ْنت  ت ْفر ي م ا خ 
ويجوز في حرف المضارعة الفتح والضم، يقال:  أي: وألنت تقطع الذي تقد ره في نفسك.

 ، وقال الكسائي: "أفريت األديم": قطعته على جهة اإلفساد،(2)"فريته" و"أفريته" بمعنى
 .(3)و"فريته": قطعته على جهة اإلصالح"

                                                           

 .2/633 ، والبغدادي327، والسيوطي 107، واالنباري 30، والتبريزي 18( الديوان *)
، والصحاح 1/88، والزاهر 159، والبن األنباري 205، والبن السكيت 55ضداد لألصمعي ، وهو في األ82ديوانه  (1)

 .2/633، والبغدادي 153، واللسان فرى/1/93، والبحر 1471خلق/

واألصول ، 123، وقوافي األخفش 1109، والنكت 4/185وأنشد بحذف الياء وإسكان الراء من )يفري( في الكتاب 

، واإلفال 229، والبغداديات 203، والعسكريات 6/105، 1/405، والحجة 4/407، وإعراب القرآن للنحاس 2/388

، وشرح الشافية 9/79، وشرح المفصل البن يعيش 2/232، 2/74، والمنصف 520، 471، وسر الصناعة 2/259

 .229، وشرح شواهده 2/302للرضي 

 .   153رى /، واللسان ف2454الصحاح فرى/ (2)

، وهو قول ابن قتيبة في أدب 2454، والجوهري في الصحاح فرى 160نقله عن الكسائي ابن األنباري في األضداد  (3)

 .    153-152، واللسان فرى/184. وأنر االقتضاب 349 الكتاب
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 و"اللب ان" بفتح الالم: الصدر، قال عنترة:                                     ]من الكامل[

ْمُحم   ت ح  ْبرٍة و  ى إ ل ي  ب ع  ك  ش  ْقع  الق ن ا ب ل ب ان ه       و  ْن و  ر  م   (1)ف اْزو 

 .(2)لالستعانة، مثلها في: "كتبت بالقلم"و"الباء":  و"الن" فيه: نائبة عن الضمير.

ر كن "القمي "، وأما "درع الحديد" فمؤن ث(3)و"مدرع المرأة": و"درعها": قميصها  (4)، وهو مذك 
لقة"، يقال في األول: "درع سابغ" وفي الثاني: "سابغة".   كن "الح 

 و"مشق ق"، أي مشقوق شق ا  كبيرا .

التاء، والعامة يضم ونها، وهو خطأ، ووزنها: "ف ْعلوة"، وهو عظام و"التراقي": جمع "ت ْرُقوه" بفتح 
 .(5)الصدر التي تقع عليها القالدة

 ، قال:     ]من الرجز[(6)و"الر عابيل" بالمهملتين: الق ط ع، من رعبلت اللحم إذا قطعته وجز أته

ْول ُه ُمر ْعب ل هْ   (7)ت ر ى الُمُلوك  ح 

ع، و"جاء فالن في رعابيل" أي: في أطمار وأخالق. والمعنى ويقال: "ثوب رعابيل" أي: ق ط  
فا  على ولدها. و"رعابيل": صفة لن "مشق ق"، أو  أنها تضرب صدرها بكفيها مشققة الدرع تله 

 خبر ثان.

                                                           

 .053، والتسع 360، وشرح القصائد السبع 183ديوانه  (1)

، وشرح الجمل البن 2/140، والبن الحاجب 8/22، وشرحه البن يعيش 285مجيء الباء لالستعانة المفصل  ينظر في (2)

، 1695، واالرتشاف 806، وشرح الكافية الشافية 150-3/149، وشرح التسهيل 1/204، والمقرب 1/505عصفور 

، واألصول 4/217انر: الكتاب  .ق، وهذا المعنى عند سيبويه ومتابعيه مجاز من اإللصا139، والمغني 38والجنى 

 .   4/280، وشرح الكافية للرضي 477، وشرح الجمل البن خروف 1/412-413

لدرع ضرب من ، وهو في ذلك تابع للتبريزي، والذي في المعاجم أن اابن هشام أن المدرع والدرع بمعنىيُفهم من كالم  (3)

، والصحاح 30التبريزي  ينظر:(، 636-2/635ذلك البغدادي  ، وال يختص المدرع بها )نبذه علىاللباس يختص بالمرأة

 .    82، واللسان درع/1256درع/

ينظر  بعضهم أن درع الحديد يذكر ويؤنث، ، وعنن485، وتصحيح الفصيح 1/494المذكر والمؤنث البن األنباري  (4)

 .   82، واللسان درع/6/69، والمخصص 1206، والصحاح درع/144 التكملة

 .   32، واللسان ترق /1/91، والممته 2/20، والمخصص 1453، والصحاح ترق/276ح الفصيح تصحي (5)

 .   289، واللسان رعبل /1710الصحاح رعبل/ (6)

لعامر الخصفي، وفيه "مغرب ل ه" مكان "مرعب له"، وهو بغير نسبة في الصحاح  1/124نسبه السهيلي في الروض االنف  (7)

 .   290، واللسان رعبل/290ن دريد ، واالشتقاق الب1710رعبل/
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لن "عيطل" تابعة إن كان ما قبلها تابعا ، أو مقطوعة بالرفع أو النصب  (1)والجملة الفعلية صفة
والجملة االسمية حال،  ، أو حال من ضمير "نو احة".(2)تابعا  أو مقطوعا  سواء أقد ر ما قبلها 

م ا من  إم ا من فاعل "تفري"، فإن كان "تفري" حاال  من ضمير نو احة فالحاالت متداخلتان، وا 
و"عن" متعل قة بن "مشق ق"، كما تقول:  .(3)ضمير "نو احة" فهما مترادفتان، والصحيح جوازه

اُم عن الث م رة "، ونظيره في أحد الوجهين:  ق ق الك م  ]الفرقان  ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴿"ت ش 
، والمعنى (5)، وقيل: "باء" اآللة مثل: "كتبت بالقلم"(4)[ قيل: الباء بمعنى عن25/25

 مختلف.

 قال:

ق وُلُهمُ  -34 ا و  ن اب ْيه  اُة ج  ْقُتولُ        ي ْسع ى الُوش   (*)إ ن ك  ي ا اْبن  أ ب ي ُسْلم ى ل م 

، أو من قولهم: "سعى (7): من قولهم: "سعى به إلى السلطان سعاية": إذا وشى به(6)"يسعى"
، أو من قولهم: "سعى (8)»ن وْ ع  سْ ت   مْ تُ نْ أ  ا و  وه  تُ أْ  ت  ال  ف   ة  ال  الص   مُ تُ يْ ت  ا أ  ذ  إ  «سعيا ": إذا عدا، ومنه: 

  [.62/9]الجمعة  ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿إليه": إذا أتاه، ومنه 

اة"، و"الواشي": اسم فاعل من "وشى به  اة": جمع "واٍش"، كن "الرُّماة" و"الُغز اة" و"الُقض  و"الُوش 
، ومنه (10)، سم وا بذلك ألن هم يشون الحديث، أي: يزينونه(9)يشي وشاية ووشي ا" إذا سعى به

                                                           

 في )ب(: "صفة أخرى". (1)

 ".متبوعا: " )د(في  (2)

نعه الحال المترادفة هي أن تتعدد الحال وصاحبها واحد، وصّرح بجواز ذلك الزمخشري وابن مالك وابو حيان وم (3)

، وشرح 2/56المفصل البن يعيش  ينظر شرح. ابن مالك ، وابن عصفور على ما نقلالفارسي على ما نقل أبو حيان

 .    1595واالرتشاف  349-2/348التسهيل 

، 152-3/151، وشرح التسهيل 614، 2/543، 1/425مجيء الباء بمعنى عن: أمالي ابن الشجري  ينظر في (4)

 .   142-141، والمغني 1698واالرتشاف 

 .   3/89هو قول الزمخشري في الكشاف  (5)

 .2/640، والبغدادي 329، والسيوطي 142، وعبد اللطيف 108، واألنباري 30والتبريزي ، 19( الديوان *)
 .   385، واللسان سعى/2377: الصحاح سعى/عاني "سعى"ذكره من م ينظر فيما (6)

 واقتصر عليه.    30ذكره التبريزي  (7)

سلم كتاب المساجد باب استحباب إتيان ، وم1/300(، ج866، حديث )اب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، كتالبخاري (8)

 وفيهما "إذا أقيمت الصالة فال تأتوها..."    1/420(، ج602الصالة بوقار وسكينة، حديث )

 .   393-392، واللسان وشى/2524الصحاح وشى/ (9)

 .   500، وأساس البالغة وشى/2/296 ينظر الزاهر (10)
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ناب" سم ي "الوشي" وشيا . بفتح الجيم: "الف ناء" بكسر الفاء، وما قرب من محل ه القوم،  (1)و"الج 
ن اُب القوم" و"ساروا  مة"، يقال: "أخصب ج  ام وأطع  لة"، و"ط ع  ب ة" مثل: "ق ذ ال و أ ْقذ  وجمعه: "أ ْجن 

ناب" بكسر الجيم، ن ابيه" أي: ناحيتيه، وأم ا قولهم: "فرس طوع الج  فمعناه: سهل القياد.  ج 
ن ب ة الوادي"  ن بة"، معناهما أيضا : الناحية، يقال: "نزل ج  ن ابة" و"الج  ن اب" بالفتح: "الج  ومثل "الج 

 ]من الوافر[          أي: ناحية منه، وقال الفرزدق:                                     
ب تُّ  اٍت       و  ن اب ت ي  ُمط ر ح  ت ام   ف ب ْتن  ج  ْعُقود  الخ   (2)أ ُفضُّ م 

وانتصاب "جنابيها" على الظرفية المكانية، ألنه مبهم ألن ه بمعنى الناحيتين، وهذا مبهم،     
وال يخرجه عن اإلبهام اختصاصه باإلضافة، كما تقول: "جلست مكان  زيد" و"قعدت 

 موضع ه" و"زيد هو مكان عبد هللا" و"موضعه".

ن اب ت ي أنفسهما" بالتأنيث، وأورده في صنف المبهم: (3)ومن أمثلة سيبويه ، (4)"هما خط ان ج 
 واإلبهام فيه ظاهر كما ذكرنا، ونظره سيبويه بقول األعشى:                   ]من البسيط[

ْيٌل و ال  ُعُزلُ  ْنب ْي ُفط ْيمة  ال  م  ي ة       ج  اح  ْنو  ض   (5)ن ْحُن الف و ار ُس ي ْوم  الح 

 (6)جبل، وقيل: امرأة قعدت مع بناتها وقاتل قومها عليها. و"فطيمة":

ولم تخت   "الجنبان" بإضافتهما إلى الجبل أو المرأة، بل هو باق على إبهامه، ألن      
ن ما عرض له االختصا  في التركيب بخالف "المسجد" و"الدار" مم ا ال  أصله اإلبهام، وا 

 .(1)ن مخصو ينطلق على كل موضع، بل هو بأصل وضعه لمعي  

                                                           

 .   279، واللسان جنب/102الصحاح جنب / (1)

عات"، وكذا هو في الحجة ب"ف :، وفيه836ديوانه  (2) ، ورواه بلفظ 3/133الكشاف ، و61، والحلل 1/298تن بجانبي  ُمصر 

عات".   7/49، وفي البحر 164، وعنه في اللسان ختم /3/248ي" الفراء في معاني القرآن "جنابت ر   : "فبتن كأنهن ُمص 

 في )ب(: "وفي مسألة سيبويه". (3)

، وذهب 2/225، وابن مالك في شرح التسهيل 1/198، وأورده في المبهم أيضا ابن الّسراج في األصول 1/405ب الكتا (4)

إلى أنه من األسماء المخصوصة التي استعملت استعماٍل الظروف مما يحفظ وال يقاس عليه.  162أبو علي في اإليضاح 

 .   1432 ينظر االرتشافوإن كان مبهما عنده، و انتصابه على الظرفية 489-1/488ومنع الرضى في شرح الكافية 

، واالرتشاف 2/225، وشرح التسهيل 727، وشرح القصائد التسع 423، والنكت 1/405، وهو في الكتاب 312ديوانه  (5)

1432    . 

 ومصادره ثمة.    647-2/646في "فطيمة" الواردة في البيت البغدادي ينظر  (6)



 الكتاب محققا         فصل وصف الناقة باب              شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

339 
 

ويروى: "حواليها"، وهو بمعنى "جنابيها"، يقال: "قعدوا حوله" و"حواله" و"أحواله"، و"حواليه" 
 ]من الرجز[ [، وقال الشاعر:2/17]البقرة ﴾  پ  پ  پ  پ ﴿و"حوليه"، قال هللا تعالى: 

 انننننننننننك  ننننننننننا ل  خ   أ  ال   ك  ن  وا أ  مُ ع  ز  و       انننننننننننك  ننننننننننننا ل  ب   أ  ال   ك  نننت  يْ و ب  حُ د  م  
و ال ك ا أ ل ى ح  ي الد   (2)و أ ن ا أ ْمش 

 وقال آخر:                                                                   ]من الرجز[
ْول ي هْ  يٌّ ح  ن ص  و اٌء و  اٌء ر   (3)م 

و  هُ الل  «وفي الحديث:  ل ْين ا ال  ن ا و  ال يْ م  ح  ، والعامل هنا محذوف، أي: أنزل المطر حوالينا، (4)»ع 
 ]من الطويل[                                      وقال امرؤ القيس:     وال تنزله علينا.

م ار  و الن اس  أ ْحو ال ي ح ي       أ ل ْست  ت ر ى السُّ ب اك  هللُا إ ن ك  ف اض   (5)ف ق ال ْت س 

 (6)"أحوالي" بهذا المعنى إال  في هذا البيتولم يسمع 

التي ذكر أن ه ال يبل غه أرضها إال العتاق المراسيل  (7)وضمير "جنابيها" أو "حواليها" لن "سعاد"
  إياه. التي وصفها، أي أن  الوشاة يسعون إليها بوعيد رسول هللا 

                                                                                                                                                                                     

، 4/336، والمقتضب 411-1/410ما كان مخصوصا من األماكن على الظرفية: الكتاب في امتناع انتصاب ينظر  (1)

، وشرح 1/335، والبن عصفور 1/376، وشرح الجمل البن خروف 161-160، واإليضاح 198-1/197واألصول 

 .1435، واالرتشاف 2/225التسهيل 

. والشاهد في الكتاب 731 ينظر الكاملاء تتكلم، مما أنشدته العرب على لسان الضّب مخاطبا  ابنه أيام كانت األشي (2)

، وشرح 120، ووقع شاهدا على غير ما نحن يه في: قوافي األخفش 2/242، 1/65وشرح التسهيل  ،387، والنكت 1/351

، 172، وشرح شواهد شرح الشافية 14، بيت /233، واللسان دأل/2/60، وشرح التسهيل 2/282الجمل البن عصفور 

173   . 

، 346وروي / 359، واللسان زيز/1/322، وعنه في الخصائص 97ن رجز للزفيان السعدي كما في نوادر أبي زيد م (3)

 .  1/65والشاهد في شرح التسهيل 

، كتاب صالة ، ومسلم1/308(، ج 891معة، حديث )، كتاب الجمعة، باب االستسقاء في الخطبة يوم الجالبخاري (4)

 .    1/418في غريب الحديث  ينظر النهاية. و2/614( ج897، حديث )تسقاءستسقاء، باب الدعاء في االساال

 .   1/363وورد شاهدا على غير ما نحن في الزاهر  2/653، والبغدادي 2/243، والبيت في شرح التسهيل 31ديوانه  (5)

 ]من الطويل[                             وقال امرؤ القيس:                                             سقط من هـ قوله: " (6)

ال ي الن اس  أ ْحو  ار  و  ى السُّم  ي       أ ل ْست  ت ر  ح   ف ق ال ْت س ب اك  هللاُ إ ن ك  ف اض 

 .ولم يسمع "أحوالي" بهذا المعنى إالّ في هذا البيت

راجع إلى ناقة كما قدّمه في آخر الفصل الثاني : "هذا قول التبريزي، وال يخفى أن الضمير إنما هو 2/654قال البغدادي  (7)

بن أبي سلمى لمقتول ال ينابه أن يكون المشي حوالي ا من الديباجة، وال يصّح أن يرجع إلى سعاد ألن الخطاب بقولهم: إنك يا

 .30ينظر التبريزي سعاد..." وهو كما قال. 
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حال من "سعاد" أي: فارق ْت وجملة: "يسعى الوشاة حواليها" مستأنفة للتخل   للمدح أو     
 والحال أن الوشاة يسعون حولها.

وقوله: "وقولهم": "الواو" واو الحال، وما بعدها مرفوع باالبتداء، والجملة بعده خبر، وهي     
، وُيروى بنصب ما بعد الواو على أنه مصدر (1)نفس المبتدأ في المعنى فال يحتاج إلى رابط

، أي: يسعون (2)" و"معاذ هللا" بمعنى: أسبحه وأعوذ بهناب مناب فعله، مثل "سبحان هللا
ويقولون، والواو على هذا واو العطف، ويضعف أن تكون واو الحال حتى يقدر أن األصل: 

 .(3)وهم يقولون، لتكون الواو داخلة على الجملة االسمية

، يقال: "قال: قوال  وقيال  وقاال  ومقاال  ومقالة"، وفي كتاب (4)ويروى: "وقيلهم" رفعا  ونصبا      
على  ب[ نص43/88]الزخرف  ﴾ىئ  ىئ  ﴿الوقف واالبتداء ألبي حاتم في قوله تعالى: 

  أنشده األصمعي وغيره بالنصب، وأما من قرأ، البيت" ... وقيلهم..." المصدر كقول كعب:
وال يجوز أن ُيقرأ إال  وتخليط.االبتداء، فب ْطٌر بالرفع ب ﴾وقيُله﴿بالجر عطفا على الساعة أو 

ن الجر قراءة حمزة وعاصم، ووجهها ما إانتهى ملخصا. وهذا منه غير مرضي، ف بالنصب.
بقاء عمله، وأما النصب ي: وعلم قيل  أذكر، أو إضمار مضاف،  ه، أو إضمار حرف القسم وا 

أو على مفعول  ﴾سر هم﴿لى أو ع ﴾الساعة﴿ ما على محلإو على العطف، أ رهفعلى ما ذك
حذف الجار، المحذوفين، أو على إعمال فعل القسم بعد  ﴾يعلمون ﴿أو مفعول  ﴾يكتبون ﴿

 ]من الطويل[                                                                      كقوله:
 ي["ال  ص  وْ أ  و   ك  يْ ل  ي إ  س  أْ وا ر  عُ ط  ق   وْ ل  ا          ]و  د  اع  ق   حُ ر  بْ أ   هللا   ين  م  ي   تُ لْ قُ ف  

                                                           

، 1116-1115، واالرتشاف 344-343شافية ، وشرح الكافية ال1/311، وشرح التسهيل 1/83المقرب  ينظر: (1)

 .    658، والمغني 198-1/197، وأوضح المسالك 1/231والمساعد 

، وشرح 218-217-3، والمقتضب 1/322: الكتاب دريةانتصاب )سبحان هللا( و)معاذ هللا( على المص ينظر في (2)

 .1367-1366، واالرتشاف 2/185، وشرح التسهيل 120-1/119المفصل البن يعيش 

 من ))قد(. ألن واو الحال ال تدخل على المضارع المثبت الخالي (3)

وسقط قوله: "رفعا ونصبا"  ، وفيه أن رواية النصب عن أبي عبيدة.19ذكرهما السكري في شرحه على ديوان كعب:  (4)

    من )ب(.
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ته لجده، كقوله  " وخبرها، ونسب بنو  وقوله: يا ابن أبي سلمى: جملة معترضة بين اسم "إن 
 :»  ْب، أ  يُّ ال  ب  ا الن  ن  أ ذ  و"سلمى" بضم السين، قال التبريزي:  .(1)»بل  ط  المُ  د  بْ ع   نُ ا ابْ ن   ك 

 .(2)"وليس في العرب )ُسلمى( بالضم غيره"

[ وفي 39/30]الزمر ﴾ حئ  مئ  ىئ  يئ   جب ﴿وقوله: لمقتول: أي لصائر إلى القتل، ومثله 
ل ُبه هُ ل   ف  يال  ت  ق   ل  ت  ق   نْ م  «الحديث:   .(3)»س 

                                                           

، ومسلم، كتاب الجهاد والسير 2/967، ج(2709دابة غيره في الحرب، حديث )، باب من قاد البخاري، كتاب الجهاد (1)

 .   1401-3/1400(، ج 1776باب غزوة حنين، حديث )

 .   2/663 ينظر البغدادي، و30شرحه على بانت سعاد  (2)

 ،باب الجهاد والسير ،، ومسلم2/1059ج ،(2973، أبواب الخمس، باب من لم يخمس األسالب...، حديث )البخاري (3)

 .   2/328في غريب الحديث  ينظر النهاية. و1371-3/1370(، ج1751حديث ) ،ب القتيلباب استحقاق القاتل سل
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 []فصل اعتذار ومدح النبي  

 قال:

ْنك  م ْشُغولُ  -35 ل يٍل ُكْنُت آُمُلُه       ال  ُأْله ي ن ك  إ ن  ي ع  ق ال  ُكلُّ خ   (*)و 

روا منه يأسا  من  لما سمع بهذا الوعيد التجأ إلى إخوانه الذين كان يرجوهم ويأم لهم، فتبر 
 .سالمته وخوفا  من غضب رسول هللا 

ڎ   ڈ   ﴿وكلمة "كل" هنا للمبالغة، كما يقال: "أعرض  الناُس ُكلُّهم عن فالن"، ومثله: 

و"كان" ومعموالها صفة لن "خليل" فموضعها خفض، أو لن "كل" . [20/56]طه  ﴾  ڈ  ژ
فموضعها رفع، واألول أولى، ألن كال  إنما تدخل إلفادة العموم، والمسند إليه بالحقيقة 

 ]من الوافر[           مخفوضها، ومن ث م  كان ضعيفا قوله:                              

ُكلُّ أ ٍخ ُمف ار ُقُه أ ُخوهُ  ان         و  ْمُر أ ب يك  إ ال  الف ْرق د   (1)ل ع 

 :(2)من وجهين

ن ما يحسن ذلك عند تعذره كقوله  (3)أحدهما: استعمال "إال " صفة مع إمكان االستثناء، وا 
[، وقولهم: "لو كان معنا ر ُجٌل إال  21/22]األنبياء  ﴾ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ﴿تعالى: 

                                                           

 .2/665، والبغدادي 335، والسيوطي 144، وعبد اللطيف 108، واألنباري 31، والتبريزي 19الديوان  (*)
 1/131، ومجاز القرآن 1/228، والبيان والتبيين 1444، والكامل 2/334فعزى في كتاب سيبويه  ،اختلف في نسبته (1)

وعزاه اآلمدي في المؤتلف  637، وقيل هو لسّوار بن المضرب كما في النكت 178وهو في ديوانه  ،يكرب معدلعمرو بن 

، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/409، والمقتضب 116معاني األخفش  :لحضرمي بن عامر. والبيت في 85والمختلف 

، والصحاح 428، وكتاب الشعر 1/22، والحجة 245، 3/67، 2/269، وإعراب القرآن للنحاس 4/158، 3/388

، وشرح الكافية 2/255تسهيل ، وشرحه ال1/334، والبن الحاجب 2/81، وشرحه البن يعيش 70، والمفصل 2545إال/

، والمغني 519، والجنى 4/70، 529، 2/178، 1/470، والدر 3/321، 267، 2/442، 1/288، والبحر 2/129 للرضي

 .    2/665، والبغدادي 3/421، والخزانة 2/105، وشرح أبياته 101

 شرح المفصل له، وشرح الكافية )الموضعي السابقين(.     ينظر .كالمه على هذا البيت تبع فيه ابن الحاجب (2)

قوله إن استعمال "إال" صفة ال يحسن إال عند تعذر االستثناء تبع فيه ابن الحاجب كما سلف، وعليه جرى ابن مالك في  (3)

وأبو علي وابن خروف وابن  ج، وتبعه ابن السّراويه أنه يجوز مع إمكان االستثناء. ومذهب سيب301-2/297شرح التسهيل 

، وشرح الجمل البن 59-58، والمسائل المنثورة 178-177االيضاح ، و1/302، األصول 2/324الكتاب  عصفور. ينظر

، 288-1/287، والبحر 1528-1526في المسألة أيضا : االرتشاف  . وينظر260-3/258، والبن عصفور 961خروف 

 .   100-99، والمغني 579-1/578والمساعد 
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إن ما يجوز إذا كانت عددا  نحو: "له عندي عشرٌة إال  (1)االستثناء من النكرةزيٌد لُغل ْبنا"، إذ 
واحدا "، أو موصوفة بصفة تفيد التعيين، نحو "جاءني رجاٌل جاؤوك إال واحدا  منهم" أو كانت 
في غير اإليجاب نحو: "ما جاءني رجٌل إال زيدتا " وال يجوز فيما عدا ذلك، فال يقال: 

 يدا " وال "جاءني رجل إال عمرا "."جاءني رجال إال ز 

 والثاني: أنه وصف "كال " وكان حق ه أن يصف مخفوضها، ألن ه المقصود.

"الُخل ة" بالضم، وهي الصداقة، ويكون "الخليل" بمعنى الفقير، من  (2)و"الخليل": فعيل من
ل ة" بالفتح، وهي الحاجة، وفي ذلك يقول زهير:                           ]من البسيط[  "الخ 

ر مُ  ال ي و ال  ح  ائ ٌب م  ْسأ ل ٍة      ي ُقوُل ال  غ  ل يٌل ي ْوم  م  ا  ْن أ ت اُه خ  و 
(3) 

زوا في قولهم  في حق  أبينا إبراهيم عليه الصالة والسالم: "خليل هللا" أن يكون بمعنى: وجو 
 .(4)فقير هللا

 .(5)وقوله: "آمله"، أي: آمل خيره أو معونته، ألن الذوات ال تؤمل

وقوله: "ال ألهين ك": الجملة نصب بالقول، و"ال" نافية، فالتوكيد بالنون ضرورة أو جائز في 
م  ، بخالف التوكيد بعد "ال" الناهية، فإن ه قياس.النثر على الخالف المتقد 

ي ن ك ههنا"، فالتوكيد مثله في قوله: "فال يغر نك  ويجوز كون "ال" ناهية على حد قولهم: "ال أر 
 ما من ت"، وقد مضى شرحه.

                                                           

 .    1499-/1498، واالرتشاف 2/926وشرح التسهيل  ،1/284في االستثناء من النكرة: األصول  ينظر (1)

 ".لةمأخوذ من الخُ ( في )ب(: "2)

، 1688، والصحاح خلل/2/113، والشاهد في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 120من قصيدة له في مدح هرم. ديوانه  (3)

، والمحتسب 2/192، واألصول 2/70، والمقتضب 3/66. ووقع شاهدا عل غير ما نحن فيه في: الكتاب 215واللسان خلل/

الجمل البن خروف ، وشرح 8/157البن يعيش  ، وشرحه321، والمفصل 1/545، والكشاف 625، واإلنصاف 2/65

، 272، وشرح األلفية البن الناظم 353، وشرح العمدة 1589، وشرح الكافية الشافية 78-4/77، وشرح التسهيل 870

، وشرح أبياته 552، والمغني 349، وشرح شذور الذهب 4/207، وأوضح المسالك 3/150، والمساعد 2/428والبحر 

 .    2/674دي البغدا ، وينظر6/290

 .    2/112معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ينظر (4)

     ".وقوله: "آمله"، أي: آمل خيره أو معونته، ألن الذوات ال تؤمل قوله: " )د(سقط من  (5)
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ومعنى "ال ألهينك": ال أشغلنك عم ا أنت فيه بأن أسهله عليه، وأسل يك، فاعمل لنفسك، فإن ي 
عنك شيئا، يقال: "لهيت عنه ألهى" مثل "خشيت أخشى" إذا تشاغلت عنه بغيره، ال أغني 

، أي: تشاغل عنه وتغافل، وكان ابن (1)»هنْ ه  ع  الْ ٍء ف  يْ ش  ب   ر  هللاُ ث  أْ ت  ا اسْ ذ  إ  «وفي الحديث: 
 .(2)الزبير إذا سمع المؤذن ل ه ي عن كل ما بحضرته

 ﴿فإذا أردت تعديته أدخلت عليه همزة النقل، فقلت: "ألهيته عنه"، أي: شغلته عنه، ومنه: 
ُله" بالفتح  [.102/1]التكاثر: ﴾ ژ  ڑ   ڑ له ي ْشغ  و"مشغول": اسم مفعول من "شغ 

 و"عنك": متعل ق به. .(3)فيهما ألجل حرف الحلق

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ...﴿كقوله تعالى: (4)و"إن" ومعموالها إم ا بدل من "ال ألهينك"

 [، وقول الشاعر:134-26/132]الشعراء  (5)﴾  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ
 ]من الطويل[                                                                            

ا  ال  ف ُكنْ  ن ا      ] و  ْند  ْل ال  ُتق يم ن  ع  ا[ أ ُقوُل ل ُه اْرح  ْهر  ُمْسل م  ر   و الج   (6)ف ي الس  

م ا في موضع التعليل، فإن كان على طريقة االستئناف كسرت "إن" كما في وجه اإلبدال،  وا 
ن كان على إضمار الالم فتحت، وقد مضى هذا مشروحا  في شرح قوله: "إن األماني   وا 

 واألحالم تضليل".

 قال:

ب يل ي ال  أ ب ا -36 لُّوا س  ْفُعولُ  ف ُقلُت خ  ر  الر ْحم ُن م  ا ق د   (*)ل ُكُم            ف ُكلُّ م 
                                                           

 وينظر ،لم أجد له مخرجا وال سندا  : " 2/687. قال البغدادي 4/623ذكره ابن األثير في النهاية في غريب الحديث  (1)

 .   2488الصحاح لهى /

ي  عنه" وفي النهاية في غريب الحديث 2487الذي في الصحاح لهي/ (2) : "كان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد ل ه 

 "...لهي عن حديثه".     4/236

     .355اللسان شغل/ (3)

 .    219 ، وشرح األلفية البن الناظم3/340في إبدال الجملة من الجملة: شرح التسهيل  ينظر (4)

، 184والتلخيص  252، والقزويني في اإليضاح 219ذهب إلى أن "أمدكم" في اآلية بدل: ابن الناظم في شرح األلفية  (5)

إلى أكثر  7/33ونسب أبو حيان في البحر  ،، إلى أنه مفّسرة999، وذهب العكبري في التبيان 557وابن هشام في المغني 

 .    540-8/539ر دال النحويين القول بأنها من تكرار الجمل. وينظر

، 184، والتلخيص 253، واإليضاح في علوم البالغة 219شرح األلفية البن الناظم  :. وهو فيإليهلم ينسب فيما رجعت  (6)

 .   680/ 2، والبغدادي 6/300، وشرح أبياته 557والمغني 

 .2/681، والبغدادي 337، والسيوطي 145، وعبد اللطيف 109، واألنباري 31، والتبريزي 19( الديوان *)
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 لما يئس من ُنصرة أخال ئه أمرهم أن يخل وا طريقة، وال يحبسوه عن المثول بين يدي النبي 
 ليمضي فيه حكمه، فإن نفسه قد أيقنت أن كل شيء قد ره هللا فهو واقع.

 و"خل وا": أرم من "التخلية" وهو الترك.

و"السبيل" و"الطريق" متفقان في المعنى وفي الوزن، وفي الجمع عل "ُفُعل" وفي جواز 
، ويجوز في الثالث التذكير (1)تخفيف عين الجمع باإلسكان، و"الصراط" مثلهما إال في الوزن 

]األنعام:  ﴾  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴿، ومن أدل ة تأنيث "السبيل" قوله تعالى: (2)والتأنيث
 (4).(3)كثير وابن عامر وأبي عمرو وحف  بتأنيث الفعل ورفع "السبيل" [ في قراءة ابن6/55

]يوسف ( 5)﴾ ڇ  ڇ   ڍ ﴿وأم ا استدالل كثير من أهل اللغة والتفسير بقوله تعالى:     
[  فغلط ألن المراد: هذه الطريقة التي أنا عليها سبيلي، وليست اإلشارة لن "السبيل"، 12/108

ٱ  ٻ  ٻ    ﴿ولو صح  هذا االستدالل لصح  االستدالل على أن "الرحمة" مذك رة بقوله تعالى: 

ڑ  ک    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿/[، ومن أدل ة التذكير: 18]الكهف  ﴾ٻ  ٻ

[، وال دليل في قراءة أبي بكر واألخوين: 7/146]األعراف  ﴾گک  ک  ک  
بالرفع، ألن التأنيث المجازي يجوز معه تذكير الفعل  ﴾سَِبيلُ﴿بالتذكير،  ﴾وَلِيَسْتَِبنيَ﴿

 المسند إلى ظاهره.

وقوله: "ال أبا لكم": "ال" نافية للجنس، و"أبا" اسمها، وهو معرب، والكاف والميم مضاف إليه 
زائدة لتأكيد معنى اإلضافة فال تتعلق بشيء، وأقحمت بين المتضايفين هنا كما أقحمت والالم 

 بينهما في قوله:                                                      ]من مجزوء الكامل[

                                                           

 .    1513، وطرق/1139، وصراط/1724الصحاح سبل/ (1)

 .   423-1/420المذكر والمؤنث البن األنباري  ينظر (2)

في توجيهها: معاني القرآن  ، وينظر209، واإلتحاف 2/258، والنشر 4/141، والبحر 103، والتيسير 258السبعة  (3)

 . 501، والتبيان 2/23، والكشاف 3/314، والحجة 2/270، وإعراب القرآن للنحاس 1/377وللفراء  276لألخفش 

 )4( وقرئت بتذكير الفعل ورفع السبيل.

، وابن األنباري في 2/273، والفراء في معاني القرآن 104استدل بها على تأنيث السبيل: المبرد في المذكر والمؤنث  (5)

 501، والعكبري في التبيان 1724، والجوهري في الصحاح سبل /5/453، وأبو علي في الحجة 1/394المذكر والمؤنث 

 وغيرهم.   
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ع ْت أ ر اه ط  ف اْست ر اُحوا ض  ْرب  الت ي     و   (1)ي ا ُبْؤس  ل ْلح 

ال يضاف إلى  (2)أم ا االعتداد، فإن اسم "ال" التبرئة ن وجه:وهي معتد بها من وجه دو 
 المعرفة، فهذه الالم مزيلة لصورة اإلضافة.

ن ما يعرب اسم "ال" (3)وأما وجه عدم االعتداد فهو أن ما قبلها معر ف ، بدليل ثبوت األلف، وا 
عليه قولهم: "ال ، ويشكل (4)إذا كان مضافا  أو شبيها بالمضاف، هذا قول سيبويه والجمهور

 (5)أبا لي"، وال يجوز أن ُتْعر ب األسماء الستة باألحرف إذا كانت مضافة للياء وذهب هشام
إلى أن الالم غير زائدة، وأن ها ومصحوبها صفة لْلب فتتعلق بكون  (6)وابن كيسان ابن مالك

مشاركته محذوف منصوب أو مرفوع، وأن هم نزلوا الموصوف منزلة المضاف لطوله بصفته، ول
للمضاف في أصل معناه، إذ معنى: "أبوك" و"أب لك" واحد، ويشكل عليه أن  األسماء الستة 

 ال تعرب بالحروف إال إذا كانت مضافة، وأن هم يقولون: "ال ُغالم ي له" فيحذفون النون.

ويجاب عنهما بأن شبيه الشيء جار مجراه، وعلى القولين فيحتاج إلى تقدير الخبر. وذهب 
، وأن ها ومجرورها خبر، (10)إلى أن الالم غير زائدة (9)وابن الطراوة (8)وابن يسعون  (7)سيالفار 

 فتتعل ق بكون محذوف مرفوع، وأن  اسم "ال" مفرد مبني، ولكن ه جاء على لغة من يقول:
                                                           

، وشحها للمرزوقي 144بن العبد، قالها في حرب البسوس كما في الحماسة مطلع قصيدة لسعد بن مالك جدّ طرفة  (1)

، وشرح أبيات المغني 1/468، والخزانة 269، وتخليص الشواهد 1/421، وأمالي ابن الشجري 2/29، وللتبريزي 500

بّاد، والظاهر : "ووقع في كتاب سيبويه أنه للحاث بن ع769، وقال ابن خروف في شرح الجمل 2/685، والبغدادي 4/311

المحتسب ، و3/106في الخصائص  بغير نسبة. وبغير نسبة أيضا 2/207أنه لسعد لما يأتي بعده". وهو في مطبوعة الكتاب 

، وشرح الكافية 3/223، 2/61، وشرح التسهيل 1/243، والبن الحاجب 5/72، 4/36، وشرح المفصل البن يعيش 2/93

     .286، والمغني 107، والجنى 903الشافية 

 : "التبرير". )هـ(في  (2)

 : " معرب". )هـ(في  (3)

 346-1/342، والخصائص 389-1/388، واألصول 373-4/372، والمقتضب 598، والنكت 207-2/206الكتاب  (4)

، والبن عصفور 714الجمل البن خروف ، وشرح 106-2/104، وشرحه البن يعيش 78، والمفصل332وسر الصناعة 

1/525 ،2/282-284 .    

 ابن معاوية الكوفي.    (5)

 وينظر .، ونقل في الثاني مذهب هشام وابن كيسان62-2/60، وشرح التسهيل 528-527شرح الكافية الشافية  (6)

 .    127-2/126واألمالي  ،353-1/352. وهو أيضا مذهب ابن الحاجب في شرح المفصل 1302االرتشاف 

والمسائل  197-196على أنه أحد قولين علّي، ومذهبه في اإليضاح  1302-1301نقله أبو حيان في االرتشاف  (7)

 موافق لمذهب الجمهور.      536-533، والبصريات 90المنثورة 

هـ( من مصنفاته: المصباح في شرح ما اغتّم من شواهد  540يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون التجيبي )ت  (8)

 .    2/363، والبغية 322في البلغة  هنظر ترجمتت .احاإليض

نقله عن ابن يسعون وابن الطراوة أبو حيان في االرتشاف )الموضع السابق(، واقتصر ابن عصفور في شرح الجمل  (9)

 .     288عل نسبته للثاني. وهو مذهب ابن األنباري في شرح القصائد السبع  2/282

 سقط من )ج( قوله: "غير". (10)
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 (2) ا[اه  ت  اي  غ   د  جْ ي الم  ا ف  غ  ل  ب   دْ ]ق         (1)إ ن  أ ب اه ا و أ ب ا أ ب اه ا

ه  ، والذي يقول: "ال أبا (3)أحدهما: أن الذي يقول: "جاءني أباك" بعض العرب أمران:ويرد 
 لزيد" جميع العرب.

 والثاني: قولهم: "ال غالم ْي له" بحذف النون.

واعلم أن قولهم "ال أبا له" كالم يستعمل كناية عن المدح والذم ، ووجه األول أن يراد نفي 
، والمعنيان محتمالن (4)ني أن يراد أنه مجهول النسبنظير الممدوح بنفي أبيه، ووجه الثا

هنا، أم ا الثاني فواضح ألن هم لما لم يغنوا عنه شيئا أمرهم بتخلية سبيله ذام ا لهم، وأم ا األول 
 فعلى وجه االستهزاء.

": "الفاء" للتعليل"، والمعل ل األمر، وما بينهما اعتراض.  وقوله: "فكل 

ر".و"ما" بمعنى "شيء" أو   بمعنى "الذي" وعائد الصلة أو الصفة محذوف، وهو مفعول "قد 

 و"الرحمن": معناه الواسع الرحمة.

ب ر ان" و"الع يُّوق"، أم صفة محضة كن "الغضبان"؟  وه ل هو صفة غالبة ملتحقة باألعالم كن "الد 
صفة للرحمن ، وعليه فهو في البسملة بدل، و"الرحيم" (6)وابن مالك (5)واألول اختيار األعلم

م البدل على النعت  .(7)ال لن "هللا" ألن ه ال يتقد 

                                                           

، ولرؤبة وهو في ملحقات 279، 278بعده: ]قد بلغا في المجد غايتاها[ وهو من رجز نسب ألبي النجم، وهو في ديوانه  (1)

لرجل من أهل اليمن. والشاهد بغير نسبه في  نسبته عن ابن السيد في أبيات المعاني 2/690، ونقل البغدادي 168ديوانه 

، 1/46، وأوضح المسالك 12، وشرح األلفية البن الناظم 184، وشرح الكافية الشافية 1/45، وشرح التسهيل 18االنصاف 

ا في لغة اويستشهد بالبيت الذي يليه على إجراء المثنى  لحارث بن كعب. ينظر: سر الصناعة باأللف رفعا ونصبا وجر 

، وشرح 286، 166، والمغني 3/349، وشرح الكافية للرضي 2/47، والمقرب 1/152وشرح الجمل البن عصفور  ،705

 .     4/105، والخزانة 1/193أبياته 

 )ب(. سقط عجز البيت من النسخة األصل وهو في:( 2)

 .     1/53لحارث بن كعب كما في شرح المفصل هي لغة ا (3)

 .    12-11أبي/ ن. ينظر اللساوقيل في تفسيرها غير ذلك (4)

، وهو مذهب ابن خروف في شرح 1/16، وأبو حيان في البحر 53. ونقله عنه السهيلي في نتائج الفكر 99-97النكت  (5)

 .    250-248الجمل 

 قف عليه في غيره.     ، ولم أ601نقله المصنف في المغني  (6)

 .    2025، واالرتشاف 3/342في ترتيب التوابع عند اجتماعها: شرح التسهيل  ينظر (7)
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، وعليه فهو و"الرحيم" صفتان، وحينئذ يصح  إيراد السؤال المشهور (1)والثاني: قول الجمهور
ن ما المألوف أن يختم به، فيقال: "عالم نحرير" (2)وهو أن يقال: لم بدئ بالوصف األبلغ ، وا 

 .(3)، ولذلك أجوبة مذكورة في موضعهاو"شجاع باسل" و"جواد في اض"

 قال:

ْدب اء  م ْحُمولُ  -37 ل ى آل ٍة ح  ُتُه          ي ْوم ا ع  م  ال  ا  ْن ط ال ْت س   (*)ُكلُّ اْبن  ُأْنث ى و 

ن عاش زمنا  طويال  سالما  من النوائب، فال بد  له من  يقول: إذا كان كل من ولدته أنثى، وا 
 وبم تفرحون أي ها الشامتون، كما قيل:               ]من الوافر[الموت، فمم  الجزع يا نفس، 

ا ل ق ين ا م  ُتون  ك  ام  ي ْلق ى الش  ت ين  ب ن ا أ ف يُقوا      س  ام   (4)ف ُقْل ل لش 

 .(5)أحدها: النعش، ذكره الجوهري، وأنشد عليه هذا البيت ولن "اآللة" ثالث معان:

 "النعش":                              ]من الطويل[   ملغزا  في  وما أحسن قول الشاطبي 

نننننننيرُ        م اء  ي ط  ْيئ ا ف ي الس   أ ت ْعر ُف ش 
نننننننننننننننننننننننننب ا       ت ْلق اُه ر اك   ف ت ْلق اُه م ْرُكوب ا و 
ُيْكر ُه ُقْرُبهُ        ل ى الت ْقو ى و   ي ُحضُّ ع 
ْر       ل ْم ُيْست ز  ْن ر ْغب ٍة ف ي ز ي نار ةٍ  و   ع 

يرُ  ْيُث ي س  اح  الن اُس ح  ار  ص   إ ذ ا س 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيرُ  يٍر ي ْعت ل يه  أ س  ُكلُّ أ م   و 
يننننننننننننننننننننننننرُ  ْنُه الن ْفُس و ُهو  ن ذ  ت ْنُفُر م   و 

ل ى ر ْغنننم  الم ُزور  ي   ل ك ْن ع   (6)ُزورُ و 

                                                           

، والكشاف 54-53، ونتائج الفكر 1/167، وإعراب القرآن للنحاس 4/73، 1/43ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (1)

 .     17-1/16، والبر 1/41

 في )ج(: "األغلب". (2)

 .    17-1/16 ، والبحر46-1/41ينظر: الكشاف  (3)

 .2/703، والبغدادي 343، والسيوطي 146، وعبد اللطيف 109، واألنباري 31، والتبريزي 19( الديوان *)
 1/254اليه للفرزدق، وليسا في ديوانه ونسبهما المرتضى في أم 359، فعزاهما أبو تمام في الحماسة اختلف في نسبتهما (4)

والبيت األول في سمط  ،أنهما لفروة بن مسيك ورويان لذي األصبح 2/416البصرية ، وفي الحماسة لذي األصبح العدواني

، 2/572والبيت بغير نسبة في الكشاف  2/703 يمنسوبا للعالء بن قرظة وهو ابن أخت الفرزدق. وينظر البغداد 39اآللي 

 .     6/310والبحر 

 .    1628الصحاح أول / (5)

كان الشيخ كثيرا  ما  :قال - أيس أصحاب الشاطبي - : "أنشدني بعض أصحابه4/72يان قال ابن خلكان في وفيات األع (6)

، فقلت له: فعل هو له، فقال ال أعلم، ثم إني وجدته بعد ذلك في ديوان الخطيب أبي نشد هذا اللغز وهو في نفس الموتىي

 .    2/705بن سالمة الحصكفي..." ونقله البغدادي  ىزكريا يحي
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وغيره هذا البيت، و"اآللة" و"الحالة" متقاربان أحرفا   (1)الثاني: الحالة، وعليه حمل التبريزي 
 متماثالن وزنا  ومعنى، قال:                                                   ]من الرجز[

ُب اآلل ة ب ْعد  اآلل ة ْ   ق ْد أ ْرك 
ز   اج  ال ةْ و أ ْتُرُك الع  نننند   ب الج 

 والثالث: األداة التي ُيْعم ل بها.

، وقيل: المرتفعة، ومنه (2)و"الحدباء" تأنيث "األحدب"، ومعناها هاهنا: قيل الصعبة    
ْدباء": إذا بدت حراقيفها، ألن  اآللة التي  ْدب من األرض"، وقيل إن ه من قولهم: "ناقة ح  "الح 

 .(3)ي ذلكيحمل عليها تشبه الناقة الحدباء ف

ْدب": الميل، ومنه قولهم  لمن عطف على شخ : "حدب عليه" بكسر الدال  وأصل "الح 
 أي: مال إليه وانخفض له.

والظرفان معموالن لخبر "كل" ورب ما سبق إلى الخاطر تعل ق "يوما " بن "طالت"، وهو فاسد في 
 المعنى.

 وما بين المبتدأ والخبر معترض.

ه خبُر ما قبله، ومثله: وجواب الشرط محذوف، سد  م  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ   ٺ ﴿سد 

 [2/70.]البقرة (4)﴾

ن"، قال جماعة: واو الحال ، والصواب: أنها عاطفة على حال (5)و"الواو" من قوله: "وا 
 ، والتقدير محتمل لوجهين:(6)محذوفة معمولة للخبر

                                                           

 .    31شرحه على بانت سعاد  (1)

 ويتفق مع تفسيره اآللة بالحالة.  ،هو تفسير التبريزي (2)

 . 301اللسان حدب/ شبهت بالدابة الحدباء" وينظر ،شديدة :: "وسنه حدباء4/43قال األزهري في التهذيب حدث  (3)

، 1/236، وفي هذه المسألة خالف. ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1611هو قول ابن مالك في شرح الكافية الشافية  (4)

 . 428-1/427، والدر 1/254، والبحر 1884، واالرتشاف 76والتبيان 

 .4/98هو قول الزمخشري كما في شرح الكافية للرضي  (5)

أّن قائله الخبري في مسائله  1602ع السابق(، وفي مطبوعة االرتشاف هو قول الجنزي كما في شرح الكافية )الموض (6)

 العشرين.
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ن طالت  سالمته، فيكون أحدهما: أن يكون األصل: محمول على آلة حدباء على كل حال وا 
 من عطف الخا  على العام.

ن طالت، كما تقول: "آتيك إن أتيتني  والثاني: أن يكون األصل: إن قصرت مدة سالمته وا 
ن لم تأت"، ويجوز للجملة الشرطية أن تقع حاال  إذا شرط فيها الشيء ونقيضه، نحو:  وا 

ن مكث" ن الثانية أبدا  لثبوت ، والذي سو غ حذف الشرطية األولى أ(1)"ألضربنه إن ذهب وا 
الحكم، واألولى مناسبة لثبوته، فإذا أثبت الحكم على تقدير وجود المنافي، دل  على ثبوته 
ر. ومتى أسقطت "الواو" من  على تقدير المناسب من باب األ ْولى، ودل  هذا على ذلك المقد 

 هذا البيت ونحوه فسد المعنى.

 قال:

ُسول  هللا   -38 ْأُمولُ  ُأْنب ْئُت أ ن  ر  ُسول  هللا  م  ْند  ر  ْفُو ع  ن ي      و الع   (*)أ ْوع د 

ل واالستعطاف. م توطئة لهذا البيت، فإن  غرضه من القصيدة التنص   جميع ما تقد 

ناه. وترك ذكر الفاعل ، وهو بع(3)، ويروى: "ُنب ئت"(2)ومعنى: "ُأنبئت": أخبرت خبرا  صادقا  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ﴿أحدهما: أن ه ال يتعل ق بتعيينه غرض ومثله: هنا ألمرين: 

 [4/86]النساء  ﴾         ی  جئ  حئ ﴿[ 58/11]المجادلة ﴾  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب

والثاني: أن  مقام االستعطاف يناسبه أال  يحق ق الخبر بالوعيد، بل أْن يؤتى به ممر ضا ، كما 
 .يقال: "ُرو ي  كذا"

" و  [، 2/33]البقرة  ﴾ک  ک ﴿صلتها: إم ا على تقدير "الباء"، وهو األصل، مثل و"أن 
 [.6/143]األنعام  ﴾ ٹ  ٹ ﴿و

                                                           

 .1602، واالرتشاف 724-722، والبصريات 186-4/185في جواز وقوع جملة الشرط حاال : الكتاب  ينظر (1)

 .2/715، والبغدادي 345، والسيوطي 148، وعبد اللطيف 110، واألنباري 32، والتبريزي 19( الديوان *)
 سقط قوله: " خبرا صادقا" من )هـ(. (2)

 .1018هي رواية ابن هشام في السيرة النبوية  (3)
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م ا سادة مسد  المفعولين على تضمين "أنبأ" أو "نب أ" معنى "أعلم" أو "أرى"  .(1)وا 

ْن و"الوعد" في الخير، و"اإليعاد" في الشر، ولهذا قال بعض فصحاء العرب في دعائه: "يا  م 
ذا أوعد عفا"، قال الشاعر:                                ]من الطويل[  إذا وعد وفى، وا 

ي د  ُز م ْوع  ُمْنج  اد ي و  ْدُتُه      ل ُمْخل ُف إ يع  ْدُتُه أ ْو و ع  ا  ْن أ ْوع  ا  ن  ي و   و 

 الطويل[ وما أحسن قول ابن الفارض:                                                ]من

ْقم  ب ر ت   م ْت ال  ُتْبر ُئ السُّ ا  ْن أ ْقس  ْت      و  ْت ل و  ا  ْن و ع د  ْت أ ْول ْت و   (2)م ت ى أ ْوع د 

ن ما ُيستعمل "وعد" في الشر مقي دا ، كقوله تعالى:  ]الحج  ﴾ يئ    جب  حب  خب  مب ﴿وا 
22/72] 

إلظهار التفخيم والتعظيم، ولهذا أتى بن "عند" ولم  وفي البيت إعادة ذكر رسول هللا     
يأت بن "من"، الن  "عند" أدل  على التفخيم، ولتقوية الرجاء، ألن ه قد ثبت وتواتر أن  الصفح 

، وأن ه ال يجزي بالسي ئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ففي ذكر من أخالق رسول هللا 
االعتراف بالرسالة الذي هو مقتض للعفو  صريح اسمه ما ليس في الضمير، ألن فيه تكرار

 ومستجلب للرضا،

 (3)»هللا د  نْ ع   وُ فْ الع  «لما سمع هذا البيت قال:  ويذكر أن ه 

 ثم قال:

يلُ  -39 ت ْفص  يٌظ و  ا م و اع  اك  الذ ي أ ْعط اك  ن اف ل ة  الن      ننننننننننننننننُقْرآن  ف ْيه   (*)م ْهال  ه د 

 تتميم لالستعطاف، واالستعطاف فيه من جهات:هذا البيت وما بعده 
                                                           

، والمقرب 367، وشرح الجمل البن خروف 9-2/7، والحجة 1/41في تضمينهما معنى أرى وأعلم: الكتاب ينظر  (1)

، وشرح األلفية البن الناظم 251عمدة ، وشرح ال571-570، وشرح الكافية الشافية 101-2/100، وشرح التسهيل 1/122

 .2/80، وأوضح المسالك 1/382، والمساعد 2134، واالرتشاف 81-82

 .35ديوانه:  (2)

 : "ولم أقف له على سند".2/718. قال البغدادي 111، واألنباري 32كذا في التبريزي  (3)

 .2/719، والبغدادي 355والسيوطي ، 150، وعبد اللطيف 111، واألنباري 32، والتبريزي 19( الديوان *)
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اال "،  أحدها: ما اشتمل عليه من طلب الرفق به واألناة في أمره بقوله: "م ْهال "، وأصله: "إ ْمه 
 .(1)وهو مصدر أنيب عن فعله وحذف زائداه: األلف والهمزة

ومثله: "غفر هللا  ،(2)والثاني: الدعاء في قوله: "هداك الذي..." فإن ه خبر لفظا  ودعاء معنى
 لك" و"صل ى هللا على محمد"، وهو أبلغ من صيغة الطلب.

والثالث: التذكير بنعمة هللا تعالى عليه، ليكون ذلك أدعى إلى العفو شكرا  للنعمة، ووجه 
 اشتماله على التذكير بالنعمة أمران:

دا .أحدهما: أن معنى "هداك": زادك هدى، فاقتضى ذلك هدى سابقا، وطلب هدى متج  د  

بعلوم  والثاني: أن في قوله: "نافلة القرآن" إشارة إلى أن  هللا تعالى أنعم على رسول هللا 
عظيمة عل مه إي اها، وجعل الكتاب زيادة له على تلك العلوم، وهذا أحسن ما يظهر لي في 

[، أي: 6/154]األنعام  ﴾   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ ﴿تفسير قوله تعالى: 
 .(3)زيادة على العلم الذي أحسنه، أي: أتقن معرفته

والذي دل  على إرادته ذلك قوله: "نافلة"، إذ "النافلة" العطي ة المتطو ع بها زيادة على غيرها، 
چ  ڇ  ڇ   ﴿، قال هللا تعالى: (4)ومنه قيل لما زيد على الفرائض من العبادات: نافلة

وئ   وئ   ﴿[، ولذلك سم ي ابن االبن: نافلة، قال هللا تعالى: 17/79راء ]اإلس ﴾ ڇ   ڇ  ڍ

 .[21/72]األنبياء  (5)﴾ۇئ     ۇئ  ۆئ

 .والرابع: اإلقرار بالتنزيل وما اشتمل عليه من المواعظ والتفصيل

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿والخامس: التذكير بما جاء في التنزيل من قوله: 

جبريل عنها فقال: "ال  [، روي أن ها لما نزلت سأل رسول هللا 7/199]األعراف ﴾ چ
                                                           

 . 1/16شرح أبيات المغني ينظر  (1)

واإليضاح في علوم  4/12، وشرح الكافية للرضي 257-255، واالنصاف 2/384، 362، 1/359غفال ينظر: اإل (2)

 . 1/216، ومختصر السعد 1/476، وعروس األفراح 174، والتلخيص 245البالغة 

 .5/227، والدر 2/62فيما فّسرت به اآلية: الكشاف ينظر . و4/255ألنباري كما في البحر هو قول ابن قتيبة وابن ا (3)

 .272، واللسان نفل/1833الصحاح نف / (4)

 . 8/181، والدر 6/329، والبحر 2/578، والكشاف 3/398معاني القرآن وإعرابه للزجاج ينظر  (5)
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،  (1)أدري حتى أسأل ل  من ق ط ع ك  "، فمضى ثم رجع، فقال: "يا محمد، إن  ربك أمرك أن ت ص 
، وتعفو  عم ن ظ ل م ك" م ك  ر   وتعطي  من ح 

بمكارم األخالق، قيل: وليس في  ، قال: "أمر هللا تعالى نبي ه وعن جعفر الصادق 
 التنزيل آيٌة أجمُع لمكارم األخالق منها".

ن ما المراد: الكتاب المنز ل على الرسول،  قيل: والمراد بن"القرآن": القراءة، وليس بشيء، وا 
 المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقال متواترا .

على تقدير مضاف،  (2)، أو بمعنى "في"واإلضافة في "نافلة" القرآن" مثُلها في: "أخالق ثياب"
 أي: "نافلة فوائد القرآن"، أو المضاف مقحم كإقحامه في قول لبيد: ]من الطويل[

يش  أ ُبوُهننننننننننننننننننننننم ا  ت م ن ى اْبن ت اي  أ ْن ي ع 
ا ا أ ْن ي ُموت  أ ُبوُكننننننننننننم  ان  ي ْوم   ف إ ْن ح 

ْرُء  ُقوال  ُهو  الم  ينننننننننننننق هُ و  د   الذ ي ال  ص 
ا ل ْيُكنننم  م  ع  ال  ْول  ُثم  اْسُم الس   إ ل ى الح 

ننننننننننننننْر  ة  أ ْو ُمض  ب يع  ْن ر   و ه ْل أ ن ا إ ال  م 
نننننننننننننْر  ع  ا و ال  ت ْحل ق ا ش  ْجه  ا و   ف ال  ت ْخم ش 
ْر  ننننند  يق  و ال  غ  د  ان  الص  اع  و ال  خ   أ ض 
ام ال  ف ق د  اْعت ذ ْر  ْوال  ك  م ْن ي ْبك  ح   (3)و 

 أي: ثم  السالم عليكما.

ويجوز نصب "القرآن" على أن يكون حذف التنوين من "نافلة" ليس للضافة، بل اللتقاء 
 الساكنين، كما في قول أبي األسود:                                        ]من المتقارب[ 

     

                                                           

 ".حتى أسأل العليم( في )ب(: "1)

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿: "ويجوز أن يريد بنافلة القرآن تهجد الليل، يعني قوله تعالى: 152قال عبد اللطيف في شرحه  (2)

: و"هذا، وغن كان في نفسه 2/724[، كأنه يقول: النافلة المذكورة في القرآن" قال البغدادي 17/79]اإلسراء  ﴾ڇ  ڍ  

 يل"، فإن المواعظ تفصيل األحكام  في القرآن نفسه ال في النافلة".صحيحا، إال أنه ال يناسبه قوله: "فيها مواعيظ وتفص

، والقول بزيادة "اسم" في البيت األخير مذهب أبي عبيدة. وتأوله غيره على أوجه. ينظر: مجاز القرآن 213( ديوانه 3)

، 2/269شاف ، والك47، ونتائج الفكر 242، وتصحيح الفصيح 2/29، والخصائص 255، وتأويل مشكل القرآن 1/16

، وشرح العمة 3/233وشرح التسهيل  1/213، والمقرب 82، وضرائر الشعر 3/14، وشرحه البن يعيش 93والمفصل 

، والخزانة 2/725، والبغدادي 2/335، والمساعد 2403، 1809، واالرتشاف 2/242، وشرح الكافية للرضي 507

4/337. 
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ْيُتُه غ ْير  ُمْست ْعت ٍب     و ال  ذ اك ر  هللا  إ ال  ق ل يال    (1)ف أ ْلف 

ما مفعواٌل ثانيا ، و"القرآن": بدل وقوله: "تفصيل":  (2)وتكون "نافلة" حينئذ إم ا حاال  تقد مت، وا 
 أي تبيين ما ُيحتاج إليه من أمري المعاش والمعاد.

 قال:

يلُ  ال  ت ْأُخذ ن  ي ب أ ْقو ال   -40 ْت ف ي  األ ق او  ُثر  ا  ْن ك  ل ْم       ُأْذن ْب و  اة  و   (*)الُوش 

عب بن مالك فعل الدعاء (4()3)"ال تأخذن ي": سؤال وتضر ع، ال نهي ، وأك د بالنون كما أك د ك 
 ]من الرجز[                                                    في قوله:                

ُهم   ْين اال  ا اه ت د  ل ْين ا     ل ْو ال  أ ْنت  م  ْقننننننننننننننننننن ا و ال  ص  د   و ال  ت ص 
ل ْين ا ك ينننننننننننننننننننننننننننن ة  ع  ق ْين ا     ف أ ْنز ل ْن س  ام  إ ْن ال  ث ب  ت  األ ْقنننننننند   (5)و 

قون   الكالم قصدا  للفساد. (6)والمعنى: ال تستبح دمي بأقوال من يزو 

ل، والجملة حالية، أي: ال تأخذن ي بأقوال الوشاة غير مذنب، وليست  وقوله: "ولم أذنب": تنص 
 الجملة معطوفة ألن ه خالف المعنى، وألن  الخبر ال يعطف على الطلب.

 وأم ا قوله:                                                                  ]من الطويل[ 

 
                                                           

، ومجالس ثعلب 2/313، 1/19، والمقتضب 86، ومعاني القرآن لألخفش 1/169، والشاهد في: الكتاب 54ديوانه  (1)

، 2/280، 1/358، وإعراب القرآن للنحاس 1/457، وإيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري 3/455، واألصول 123

، وما يجوز 113، ودقائق التصريف 2/231، والمنصف 33والبغداديات  5/326، 2/454، والحجة 5/310، 3/418

، 2/6، وشرحه البن يعيش 329، والمفصل 2/164، وأمالي ابن الشجري 355واالقتضاب  209للشاعر في الضرورة 

، 2409، واالرتشاف 105، وضرائر الشعر 596، 2/460، وشرح الجمل البن عصفور 1/332، والبن الحاجب 9/35

 . 2/729، والبغدادي 1/284، والخزانة 7/182، وشرح أبياته 844ني والمغ 7/358، 4/185، 3/134والبحر 

 ".حينئذ باإلجماع( في )ب(: "2)

 .2/732، والبغدادي 659، والسيوطي 152، وعبد اللطيف 111، واالنباري 32، والتبريزي 20الديوان  (*)
 .1/142الكتاب  ينظر: (3)

 ال نهي". قوله: " )ج(سقط من  (4)

والروض  107-106ديوان عبد هللا بن رواحة  ينظر:: "هذا الرجز لعبد هللا بن رواحة ال لكعب". 2/32قال البغدادي  (5)

والمغني  ،2/664، والساعد 1402، وشرح الكافية الشافية 3/13، والمقتضب 3/511. والشاهد في: الكتاب 4/39األنف 

 . 6/37، وشرح أبياته 443

ق". (6)  في )هـ(: "من زو 
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ين  ُسل ت   ا ح  ل ْم ت ْكُثر  الق ْتلى ب ه  يُموا ُسُيوف ُهْم     و  اٍل ل ْم ي ش   (1)ب أ ْيد ي ر ج 

نما المانع فساد المعنى، إذ المراد  فال مانع في اللفظ من العطف ألن  الجملتين خبري تان وا 
أنهم لم يغمدوا سيوفهم في حالة انتفاء كثرة القتلى بها، بل في حالة ثبوت كثرتهم، وليس 

 المراد اإلخبار عنهم بقلة قتالهم. 

ن كثرت": شرط حذف جوابه مدلوال عليه بقوله: " م هو وقوله: "وا  ال تأخذن ي"، ال أن  المتقد 
 .(3)وأبي زيد والكوفيين (2)الجواب، خالفا  للمبر د

 .(4)و"األقاويل": جمع "أقوال "، و"األقوال": جمع "قول"

 قال:

ُع الف يلُ  -41 ا ل ْو ي ْسم  ُع م  ا ل ْو ي ُقوُم ب ه         أ ر ى و أ ْسم  ق ام   (*)ل ق ْد أ ُقوُم م 

 بعة أمور:في هذا البيت حذف س

ۀ  ہ  ہ  ہ   ﴿أحدها: جملة قسم، ألن "قد" ال تكون إال جوابا  لقسم ملفوظ نحو: 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ وئ  ۇئ ﴿نحو:  (5)[، أو مقد ر12/91]يوسف  ﴾ ہ

 [33/21]األحزاب ﴾

 .(6)ويروى: "إني أقوم مقاما "

 الثاني: مفعول"أرى" أي: أرى ما لو يراه الفيل.

                                                           

، وعزاه النحاس في شرح القصائد التسع 139للفرزدق، وهو في ديوانه  401اختلف في نسبته، فعزاه المبرد في الكامل  (1)

، وشرح 667لسليمان بن قته. والشاهد في االنصاف  2/204ونسبه ابن رشيق في العمدة  ،ألبي سفيان بن حرب 791

 .6/108، وشرح أبياته 537، 471، والمغني 2/292بحر ، وال2/370، وشرح التسهيل 6/167المفصل البن يعيش 

 مصادر الحاشية اآلتية. نظرتو 68-2/66المقتضب  (2)

 1611، وقصره ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1879نقله عن المبرد وأبيس زيد والكوفيين أبو حيان في االرتشاف  (3)

 لى أبي زيد.ع

 .573اللسان قول / (4)

 .2/738، والبغدادي 367، والسيوطي 153، وعبد اللطيف 112نباري ، واأل33والتبريزي ، 20( الديوان *)
 .400، وسر الصناعة 1/396، واإلغفال 2/335المقتضب ينظر  (5)

 .153، وعبد اللطيف 797وهي رواية جمهرة أشعار العرب  ،20ذكرها السكري في شرحه على ديوان كعب ص:  (6)
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ظرفان معموالن لن "أرى" و"أسمع" إن قد را صفتين ثانية وثالثة لن "مقاما "، أي: والثالث والرابع: 
 أرى به، وأسمع به فإن قد ر "أرى" حاال  من ضمير "أقوم" سقط هذان الحذفان.

والخامس والسادس: جوابان لن "لو" الثانية و"لو" الثالثة، ألن قوله في البيت بعده "لظل  يرعد" 
ال  على جواب الثانية المقد رة في صلة معمول "أرى"، و"لو" الثالثة جواٌب لْلولى، وهو د

 الواقعة في صلة معمول "أسمع".

 : معمول "يسمع"، وهو عائد "ما".(1)والسابع

وانتصاب "مقاما " على الظرفية المكانية، والجملة بعده صفة له، والرابط بينهما مجرور الباء. 
ل، وهو "الفيل"، فأيهما أعملت أعطيت اآلخر ضميره، وبين "يقوم" و"يسمع" تنازع في الفاع

وقال الفر اء: العمل لهما معا ، وقال الكسائي: إذا أعملنا األول أضمرنا في الثاني ألنه إضمار 
ذا أعملنا الثاني حذفنا فاعل األول، ألن ه ال يجيز ما يراه البصريون  بعد الذكر في الحقيقة، وا 

يجيزه الفر اء من توارد العاملين على معمول واحد. وعلى  من اإلضمار قبل الذكر، وال ما
 قوله ففي البيت حذف.

وليس بين "أرى" و"أسمع" تنازع في المفعول، وهو "ما لو يسمع"، إذ ليس المراد: أرى ما لو 
 سمعه الفيل، بل المراد: أرى ما لو رآه لظل يرعد، وأسمع ما لو سمعه لظل يرعد.

 أول البيت اآلتي.وفي البيت تضمين ألن  في 

 قال:

يلُ  -42 ُد إ ال  أ ْن ي ُكون  ل ُه      م ن  الر ُسول  ب إ ْذن  هللا  ت ْنو   (*)ل ظ ل  ي ْرع 

 "الالم" رابطة للجواب الذي بعدها بن "لو".

" بمعنى صار.  و"ظل 

                                                           

  : "السادس".)د(في  (1)

 .3/5، والبغدادي 367، والسيوطي 154، وعبد اللطيف 112، واألنباري 33، والتبريزي 20الديوان  (*)
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 وقوله "لظل  يرعد" يقتضى ثبوت الفعل ودوامه، ولو قال: "ألرعد" لم يقتض ذلك.

ةو"يرعد" د  فالن" إذا أخذته الر  ْعد   .(1): مبني للمفعول، يقال: "ُأرع 

أحدها: أن تعل قها بن "يكون" إم ا على أنها تامة، أو على أنها  ولك في "الالم" أربعة أوجه:
 ناقصة، واد عى أن ها دالة على الحدث، وأن  أحد الظرفين الباقيين خبر.

منصوب، إم ا على الخبرية على تقدير النقصان أو على والثاني: أن تعل قها باستقرار محذوف 
 الحالية على تقدير التمام أو النقصان والخبر غيرها.

ن كان مصدرا ، ألنه ال ينحل لن "أ ْن" والفعل  .والثالث: أن تعل قها بن "تنويل" وا 

 ن الرجز[]م          ولهذا قالوا في:                                                    

يدُ      ْئُت أ ْخو ال ي ب ن ي ي ز ْيدُ ب   نُ  ل ين ا ل ُهُم ف د   (2)ُظْلم ا ع 

وكثير من الناس يذهل عن هذا  (3)]إن  "ظلما " يجوز أن يكون مفعوال  ألجله عامله "فديد".[
 فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا .

حاال  فهي في األصل صفة وهذه األوجه في كل من الظرفين، وحيث قد رت أحد الظرفين 
 لن"تنويل".

 و"التنويل": العطي ة، والمراد به هنا األمان.

 قال:

ي ن ق م اٍت ق يُلُه الق يلُ  -43 ين ي ال  ُأن از ُعُه      ف ي ك ف   ذ  ْعُت ي م  ض  ت ى و   (*)ح 

                                                           

 . 179، واللسان رعد/475الصحاح رعد/ (1)

لرؤبة وهما في  1/388ونسبهما العيني  ،: "البيت مع شهرته في كتب النحو قائله مجهول..."3/12قال البغدادي  (2)

، وأمالي ابن 424، 1/23، والبن الحاجب 1/28، وشرحه البن يعيش 6سبة في المفصل وبغير ن ،172ملحقات ديوانه 

، 1457، 248الشافية  الكافية ، وشرح1/171، وشرح التسهيل 489، 2/227ل البن عصفور م، وشرح الج2/71الحاجب 

 .1/270، والخزانة 329، واللسان فدد /7/313، وشرح أبياته 817، والمغني 1/167وشرح الكافية للرضي 

 . ما بين معقوفتين ساقط من األصل )أ( وهي من بعض النسخ (3)

 3/13، والبغدادي 373، والسيوطي 156، وعبد اللطيف 112، واألنباري 33، والتبريزي 21( الديوان *)
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وجملة "ال  و"المنازعة": المجاذبة. أي: لقد قمت فوضعت يميني في يمينه وضع طاعة.
ل م ة"، وفعلها  عه": حالية.أناز  ل مات وك  و"نقمات" بفتح النون وكسر القاف: جمع "ن ق م ة"، نحو "ك 

ر ب يضر ب" بدليل  ]المائدة ﴾   ٿ  ٿ    ٿ ﴿[ 85/8]البروج:  ﴾  ڦ  ڦ   ڦ ﴿كن "ض 
"، "ي ْعل م"5/59 ل م  [، كن "ع 

(1). 

[ 19/34]مريم ﴾  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ ﴿و"القيل" و"القال" و"القول" بمعنى، وقد قرئ: 
 ، وروي باألوجه الثالثة قول الشم اخ:                         ]من الطويل[(2)﴾  ڭ قَالَ﴿و

ق يل  الُمن اد ي أ ْصب ح  الق ْوُم أ ْدل ج ي ا       و  اب ه  ا أ ك ل  ر ك  ْيٍن م   (3)ت ْشُكو ب ع 

"أدلج القوم" إذا ساروا في أول الليل، فكيف يجتمع وفي هذا البيت سؤال، وهو أن ه يقال: 
 األمر باإلدالج مع قوله: "أصبح القوم"؟

 .(4)والجواب: أن ه كان ينادي مر ة: "أصبح القوم كم ينامون؟"، ومرة: "أدلجي"

يماء، ألنها ال تقدر على الكالم ألجل  ومعنى قوله: "وتشكو بعين" أنها تشكو بعينها رمزا  وا 
 .(5)من حوله

 و"ما": مفعول بمعنى "الذي"، وهي واقعة على السير.

 وقوله: "قيله القيل": جملة اسمية صفة لن "ذي نقمات".

 والمعنى: قوله القول المعتد  به لكونه نافذا  ماضيا.

                                                           

، واللسان 2045 ، والصحاح نقم37، وتصحيح الفصيح 2/367، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 421 الكتابأدب  (1)

 .59-590نقم/

، والكشاف 2/167معاني القرآن للفراء  ينظر:. و6/189، والبحر 84قراءة ابن مسعود واألعمش كما في المختصر  (2)

 .7/599، والدر 2/50، وإعراب الشواذ 874والتبيان  2/509

، واللسان 315، والصحاح دلج /4/268، وتهذيب اللغة صبح 30 الكتاب، وهو برواية "وقيل" في أدب 77ديوانه  (3)

وبرواية  33برواية )وقال(( في التبريزي وفيه أنه يروى "وال  المنادي" وهو  300، واالقتضاب 503، وصبح/273دلج/

" في الزاهر   .2/65"وقول 

ينظر ونقله الجوهري وابن السيد وصاحب اللسان، ولألزهري جواب آخر. ) الكتاب،هذا جواب ابن قتيبة في أدب  (4)

 مصادر الحاشية السابقة(

 ".من حولها( في )ب(: "5)
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 قال: 

م ْسُؤولُ  -44 ْنُسوٌب و  ق يل  إ ن ك  م  ي إ ْذ ُأك ل  ُمُه       و  ْند   (*)ل ذ اك  أ ْهيُب ع 

ر، ألن  المقام يقتضيه. "الالم"  لالبتداء، وتحتمل أن يكون قبلها قسم مقد 

 واإلشارة إلى الرسول.

، كقولهم: "أشغل من ذات (2)، وكالهما اسم تفضيل مبني من فعل المفعول(1)ويروى "أرهب"
 .(4)، و"أزهى من ديك"(3)الن  حي ْين"

وعاملهن  "أفعل"، ويحتمل وفصل بين "أفعل" و"من" بظرف مكان، وظرف زمان، وحال، 
على  (7). أو "أكل مه" على اختالف الروايتين، والحال محكي ة(6)عامل الحال "يكل مني" (5)أن  

م.  كل تقدير، ألن  القول متقد 

 و"منسوب": مسؤول عن نسبك.

أي: لم ا مثلت بين يديه، وكنت قد قيل لي قبل ذلك إنه باحث عنك ومسائلك عم ا ُنق ل  عنك 
 من الرهب ما حصل.حصل لي 

 وفيه تضمين، إذ ال يتم  المعنى إال بالبيت الذي بعده.

" في: "قيل إنك منسوب" واو وقال التبريزي: "إذ أكل مه" جملة في موضع الحال، وكذا "الواو
 الحال.

                                                           

 .3/18، والبغدادي 379، والسيوطي 157وعبد اللطيف ، 113، واألنباري 34، والتبريزي 21( الديوان *)
 .113، واألنباري 34ذكرها التبريزي  (1)

، وشرح 3/45، وشرح التسهيل 95-6/94في بناء اسم التفضيل من فعل المفعول: شرح المفصل البن يعيش ينظر  (2)

 .2082-2081، واالرتشاف 3/451الكافية للرضي 

 .1/376مجمع األمثال  ينظر:من أمثالهم.  (3)

 .1/327مجمع األمثال ينظر من أمثالهم أيضا.  (4)

 ".أن يكون( في )ب(: "5)

 .34ذكر هذه الرواية التبريزي  (6)

 .606نحو: "جاء زيد أمس راكبا" المغني  ،هي الحال الماضية حال المحكميةال (7)
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 (2)انتهى. ونسخه عبد اللطيف (1)والتقدير: لذاك أهيب عندي متكل  ما  ومنسوبا  ومسؤوال "    
 في كتابه.

 وهو معترض من ثالثة أوجه:

 أحدها: أن "إذ أكل مه" ليست بجملة، بل "إذ" مفرد مضاف إلى جملة.

والثاني: أنه ليس في "إذ أكلمه" شيء منتصب على الحال، بل "إذ" ظرف و"أكل مه" مضاف 
حاال  إليه، وال تكون "إذ" حاال ، أعني: متعل قة بكون منصوب هو حال، ألن الزمان ال يكون 

 .(3)من الجثة

بالواو ليس تقديرها: منسوبا  ومسؤوال، بل: مقوال  لي إنك  (4)والثالث: أن  الجملة المقرونة
 منسوب ومسؤول.

 قال:

يلُ  -45 ْيٌل ُدون ُه غ  ث ر  غ  ْن ب ْطن  ع  ُنُه     م  ْسك  ْن ُلُيوث  اأُلْسد  م  ٍر م  اد  ْن خ   (*)م 

المعجمة والدال المهملة، أي: داخل في الخدر، وهو أي: من ليث خادر، وهو بالخاء 
 و"مسكنه غيل": جملة هي صفة ثانية أو حال. األجمة. والظرف صفة لن "خادر".

، ثم إنه نقل لموضع األسد ، ويقال لبيت (5)و"الغيل" بكس الغين المعجمة: الشجر الملتف 
ْيس"، و"ع ر ين"، و"ع   م ة"، و"خ  ْدر"، و"أ ج  ، و"ز ْأر ة" بفتح (6)ريس"، و"ع ر يسة"األسد أيضا : "خ 

الزاي وسكون الهمزة، أشُتق  اسم مكانه من اسم صوته، وهو "الزئير"، يقال: "ز أ ر" بالفتح، 
 .(7)"ي ْزئ ر" بالكسر، وقد ُيْعك س

                                                           

 ومسؤوال.ومنسوبا مكلّما   :. وفيه34شرحه على بانت سعاد  (1)

 وفي )ب(: "وفي نسخة عبد اللطيف في كتابه بحروفه". .159شرحه على بانت سعاد  (2)

 .3/21بر في المعنى. ينظر البغدادي قياسا  على الخبر، فإن الحال خ (3)

 ".والثالث: أّن الجملة المقرونة. منصوب هو حال، ألن الزمان ال يكون حاال  من الجثة قوله: " )د(سقط من  (4)

 .3/22، والبغدادي 379، والسيوطي 158، وعبد اللطيف 113، واألنباري 34، والتبريزي 21 ( الديوان*)
 . 512، واللسان غيل/1787الصحاح غيل/ (5)

 .8/86المخصص  (6)

 . 314، واللسان زأر/666الصحاح زأر/ (7)
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ئ ر" كن "ف ر ح" ومن األول "زائر" كن "ضارب"، قال عنترة:     ]من الكامل[  والوصف من هذا "ز 

ل ْت ب   م  ح  ُبك  اْبن ة  م ْخر  ال  ل ي  ط  ر ا ع  ْت       ع س   (1)أ ْرض  الز ائ ر ين  ف أ ْصب ح 

و"ع ث ر" بفتح المهملة وتشديد المثلثة: اسم مكان، وامتناعه من الصرف  أي: بأرض األعداء.
م" (3)، ونظيره من األسماء اآلتية على وزن "ف ع ل"(2)للعلمية والوزن الخا  بالفعل : "خ ض 

 ]من الرجز[                               لمكان. قال:                                  

ننننننننننننننننم ا ض  ن ا خ  ك  ل ُه م ا س   (4)اُقي م   نننننناء  م  ا ف ي الس  ن  لْ ل   ظ  ال  و       ل ْوال  اإل 

م" لقب لعنبر بن عمرو بن تميم وأن  التقدير: ما سكن ا بالد  (5)وقيل: الصواب أن "خض 
م" منهم. م"، أي: بالد تميم، ألن  "خض  ل م" بالمعجمة: لبيت  "خض  و"ب ذ ر": اسم لماء، و"ش 

 المقدس، و"ب ق م": اسم لنبت يصبغ به.

 ووقع "ع ث ر" في شعر زهير والد كعب، قال:                                  ]من البسيط[

ث ر   ق ا ل ْيٌث ب ع  د  ذ ب  ع ْن أ ْقر ان ه  ص  ا الل ْيُث ك  ال  إ ذ ا       م   (6)ي ْصط اُد الر  ج 

وقوله "من بطن" متعل ق بمحذوف على أنه حال من "غيل" وكان في األصل صفة له، وال 
يتعلق بن "مسكنه"، ألن  أسماء الزمان وأسماء المكان وأسماء اآلالت ال تعمل شيئا  ال في 

فإن جعلت "المسكن" مصدرا  وقد رت مضافا ، أي:  .(7)جرور وال في غيرهماظرف وال في م
                                                           

ومعاني  273، 1/252: برواية الديوان في مجاز القرآن ، وفيه: شطت مزار العاشقين، وهو151من معلقته، ديوانه  (1)

وروايته كما  334، واللسان شطط/135، واألضداد البن األنباري 3/13، ومعاني القرآن وإعرابه 1/130القرآن للفراء 

 . 314، واللسان زأر /666، والصحاح زأر/462، والتسع 299ههنا في شرح القصائد السبع 

 . 542، واللسان عثر /4/85عجم البلدان ، وم736الصحاح عثر/ (2)

، 1/145، والمقتضب 208-3/207الكتاب  ينظر:وما جاء من االسماء على هذا البناء إما أعجمي أو منقول عن الفعل،  (3)

 .3/27، والبغدادي 162-1/161، وشرح الكافية للرضي 61-1/60، وشرح المفصل البن يعيش 34والتبريزي 

: "هذا الشعر مع كثرة وجوده في كتب اللغة لم أقف على قائله..." وهو في 3/29. قال البغدادي إليهت لم ينسبا فيما رجع (4)

، 2/377، ومعجم البلدان 199، وإعراب الشواذ 60، 1/30، وشرح المفصل 1914، والصحاح خضم/3/219الخصائص 

 .184واللسان خضم/

 الموضعين السابقين( ، ومعجم البلدان )، وشرح المفصل3/208ينظر الكتاب  (5)

، 737، والصحاح عثر /3/248، وهو في إعراب القرآن للنحاس 50من قصيدة له في مدح هرم بن سنان. ديوانه  (6)

، 10/192، 4/181والدر  4/17، 3/417، والبحر 1/61، وشرح المفصل البن يعيش 34، والتبريزي 211وكذب /

 . 3/31، والبغدادي 542، وعثر /709واللسان كذب/

، وشرح 16-2/15، وشرح الشافية للرضي 1/638، والبن الحاجب 6/111، وشرحه البن يعيش 239 ينظر المفصل (7)

 .106شواهده 
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ويروى: "ببطن"، فيحتمل الحالية المكان غيل، صح  ذلك، وفيه تكل ف، مكان مسكنه من هذا 
و"غيل" الثاني: فاعل بالظرف ألن ه صفة، أو مبتدأ خبره الظرف، والجملة صفة لن  والخبرية.

ْيغ ٍم من  ل أجمة، وذلك أشد  لتوح شه وقساوته."غيل" أي أنه في أجمة داخ ويروى: "من ض 
" راء  اأُلسد  غم"، وهو العض   .(1)ض    ، قال، أنشده سيبويه:(2)و"الضيغم": فْيع ل من "الض 

 ]من الطويل[                                                                           
ي  ل ْت ن ْفس  ع  ق ْد ج  او  ا ي ْقر ُع الع ْظم  ن اُبه  ه م ا م  ْغم  ٍة        ل ض  ْغم  يُب ل ض   (3)ت ط 

ر اء" بكسر الضاد المعجمة: جمع "ضار" على غير قياس ن ما حق ه "ُضر اة"، كن (4)و"الض   ، وا 
ري بكذا اة"، وهو من قولهم: "ض  اٍع وُسعاة"، و"رام وُرم   .(6)" إذا أولع به(5)"س 

 قال:

يلُ ي ْغُدو  -46 ر اد  ْعُفوٌر خ  ْيُشُهم ا        ل ْحٌم م ن  الق ْوم  م  ام ْين  ع  ْرغ  ُم ض   (*)ف ي ْلح 

في أول النهار يتطلب  (7)يصف هذا األسد المشب ه به بالضراوة، يقول: يذهب هذا األسد    
 صيدا  لولديه، فيطعمهما لحما .

ْمته" أي: أطعمته ويجوز في ياء "يلحم" الفتح راجحا ، والضم  مرجوحا ،      حكى الجماعة "ل ح 
والحاء مضمومة إذا فتْحت  الياء، مكسورة إذا  (8)لحما  وحكى األصمعي: "ألحمته"

 .(9)ضممتها
                                                           

 . 34: كرها التبريزي صذ (1)

 . 357، واللسان ضغم/1972الصحاح ضغم/ (2)

والمصنف  1/151، وابن مالك في شرح التسهيل 3/106، وابن يعيش في شرح المفصل 659نسبه األعلم في النكت  (3)

ة األسدي في الحماسة البصرية  3/35، والبغدادي 94في تخليص الشواهد  ، 1/99لمغلّ س بن لقيط. وعزي للقيط من ُمر 

، وأمالي 1/443، وشرحه البن الحاجب 130، والمفصل 2/365، وهو بغير نسبة في: الكتاب 2/494وأمالي ابن الشجري 

، 2/441، وشرح الكافية للرضي 2/13، وشرح الجمل البن عصفور 1/134، وأمالي ابن الشجري 2/102ابن الحاجب 

 . 1/301 ينظر الخزانةو

 ".على خالف القياس( في )ب(: "4)

 ".ضرا بكذا( في )ب(: "5)

رو"،المشهور أن "ضراء" جم (6) رو والضاري بمعنى، ع "ض  تهذيب اللغة ضرا  ينظر: كـ "ذئاب" وذئب"، والض 

 . 482، واللسان ضرا /2408، والصحاح ضرا/12/56

 .3/38، والبغدادي 385، والسيوطي 161، وعبد اللطيف 114، واألنباري 35 ، والتبريزي22( الديوان *)
 ".هذا األسد المشبه( في )ب(: "7)

 .  535لحم / ينظر اللسانوضعّفه. و 2028نقله عن األصمعي الجوهري في الصحاح لحم / (8)

 : "والحاء مضمومة إذا فتحت الياء، مكسورة إذا ضممتها". )ج(سقط من (9)
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 و"العيش" هنا: القوت، أي: قوتهما لحم بني آدم.

ف ر، بفتحتين، وهو التراب. و"الخراديل": القطع، يقال: "خردلت  "معفور" أي: ملقى في الع 
 .(1)بالذال المعجمة وبالدال المهملة: إذا قطعته صغارا  اللحم" 

 قال:

لُّ ل ُه        أ ْن ي ْتُرك  الق ْرن  إ ال  و ْهو  م ْجُدولُ  -47 ُر ق ْرن ا ال  ي ح  او   (*)إ ذ ا ُيس 

و"السو ار"  .(3)و"القرن" بكسر القاف: المقاوم لك في شجاعة أو علم .(2)"المساورة": المواثبة
: "إ سوار" بكسر الهمزة، بتشديد ا لواو: الوثاب المعربد، ومن هنا قيل للواحد من فرسان الُفْرس 

ق ة" ن اد  او ر ة" والهاء عوض من الياء كن "ز   .(4)و"ُأسوار" بضم ها، وجمعها: "أ س 

وقوله: "ال يحل  له"، أي: ال يتأت ي له ذلك حتى كأن ه محر م عليه، وفيه تكرار الظاهر. 
الة، وهي األرضو"المجدول":  د   .(5)الملقى بالج 

" الكسر الحسي(6)ويروى: "مفلول"  ]من الطويل[، قال: (7)، أي: مكسور مهزوم، وأصل "الف ل 

ْن ق ر اع  الك ت ائ ب   ْير  أ ن  ُسُيوف ُهْم       ب ه ن  ُفُلوٌل م   (8)و ال  ع ْيب  ف يه ْم غ 

 قال:

و    -48 ب اُع الج  ْنُه ت ظ لُّ س  يلُ م  يه  األ ر اج  ي ب و اد  ام ز ة        و ال  ُتم ش    (*)ض 

                                                           

 .  203، واللسان خردل/1684الصحاح خردل/ (1)

 .3/41، والبغدادي 389والسيوطي ، 162، وعبد اللطيف 114، واألنباري 35 ، والتبريزي22( الديوان *)
 .  385، واللسان سور/690الصحاح سور/ (2)

 وفي )ب(ك "صغارا صغارا". .337، واللسان قرن/2181الصحاح قرن/ (3)

 .388، واللسان سور/690الصحاح سو/ (4)

 ".مفلول" من )هـ(. وذكر البيت في )هـ( برواية: "األرض وقوله: "ال يحّل له"، أي:.... سقط قوله: " (5)

 .35، والتبريزي 1020هي رواية السيرة النبوية  (6)

 ".وأصل "الف ّل" الكسر الحسي قوله: " )د(سقط من  (7)

واألضداد  1/280، والزاهر 24. والشاهد في: إصالح  المنطق 44من قصيدة للنابغة الذبياني في مدح الغساسنة. ديوانه  (8)

، 629، والنكت 2/326ووقع شاهدا  على غير ما نحن فيه في: الكتاب . 328، وتصحيح الفصيح 178البن األنباري 

 . 3/42، والبغدادي 3/327 ينظر الخزانة. و265، واللسان قرع/6/202، 4/73، 3/56، والبحر 2/515والكشاف 

 .3/44، والبغدادي 393، والسيوطي 163، وعبد اللطيف 115 ، واألنباري35 ، والتبريزي22( الديوان *)
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، والرجال ممتنعة (1)يصف هذا األسد بأن األسود والرجال تخافه، فاألسود ساكنة من هيبته
ْير بواديه. ره هنا بما بين السماء واألرض عن الس  ": البر الواسع، وأخطأ من فس   .(2)و"الجو 

ْمزا " و"ضامزة" بالضاد والزاي  المعجمتين، يقال: "ضم ز الرجل" بالفتح، "يضُمز" بالضم، "ض 
ت ه في فيه فلم يجتر ها، وكل ساكت فهو "ضامز"  ر  إذا سكت، و"...البعير" إذا أمسك ج 

 ]من الطويل[          ، قال الشاعر يصف حمار وحش وُأُتن ه.               (3)و"ضموز"

ْرن  ق   ام زُ و ُهن  ُوُقوٌف ي ْنت ظ  ي ع ذ اٍة أ ْمر ُه و ْهو  ض  اح  ُه        ب ض  اء  ض 
(4) 

"العذاة" بالعين المهملة والذال المعجمة: األرض الطيبة التربة، والجمع: "عذوات". و"أمره" 
منتصف بقضائه محذوفا مبدال  من قضائه المذكور، وال ينتصب بالمذكور ألن "الباء" 

 .(5)يفصل المصدر من معمولهومجرورها متعلقان بن "ينتظرن"، وال 
 ]من الرجز[                                                   وقال الراجز يصف أفعى: 

م ا ْنُه الق د  ي ننننننننننننات  م  ال م  الح  ا     ق ْد س  ْجع م  نننننننننننناع  الش  ج   األُْفُعو ان  و الشُّ
ا ْرز م  ُموز ا ض  ذ ات  ق ْرن ْين  ض   (6)و 

فن "األفعوان"، إم ا بتقدير فعل محذوف، أي: وسالمت القدم األفعوان،  (7)ويروى برفع "الحي ات"
ن كان مرفوعا لفظا ، ألنه منصوب معنى. م ا بدل ممن "الحيات" وا   وا 

                                                           

 :" مدهشة". )ج(في  (1)

 من شرحه على بانت سعاد.  163 ينظر:ذكره عبد اللطيف وقدّمه على تفسيره بالبّر الواسع.  (2)

 . 366-365، واللسان ضمز/882الصحاح ضمز/ (3)

، 372، وكتاب الشعر 1/15ن قضاءه" وهو كما ههنا في المقتضب . وفيه "لهن صليل ينتظر177شماخ. من قصيدة لل (4)

ل ، وشرح التسهي1/130، والمقرب 2/21وشرح الجمل البن عصفور ، 163والحلل ، 2/369وأمالي ابن الشجري 

 . 3/45، والبغدادي 365، واللسان ضمز /7/164ه ، وشرح أبيات699، والمغني 3/114

، وذهب ابن السيد في الحلل وابن مالك في شرح هو قول ابن الشجري في األمالي يتما ذكره المصنف في توجيه الب (5)

 ن" فال يكون الفصل بأجنبي، واختاره ابن هشام في المغنيالمجرور بـ "قضاءه" ال بـ "ينتظرالتسهيل إلى تعليق الجار و

 المواضع المثبتة في الحاشية السابقة( نظرعادال  فيه عن رأي ابن الشجري )ت

لعبد بني عبس، ونسبه ابن السيد في الحلل  1/278اختلف في قائله، فعُزي في الكتاب غنم، من رجز في وصف راعي  (6)

أنه لمساور. وقيل ألبي حيان الفقسي ووقع في  366لمساور العبسي، وفي ضمز / 356وصاحب اللسان ضرزم/ 284

للعجاج، وفيه أنه نسب  851روف في شرح الجمل أنه ألبي حناء الفقسي وعزاه ابن خ 107ضرائر الشعر البن عصفور 

، والبغدادي 11/418انة ، والخز8/126شرح أبيات المغني  وينظر:. 417وهو في ملحق ديوان العجاج  أيضا. لمساور

-1971، والصحاح ضرزم 352، والنكت 2/430، والخصائص 3/473يات الثالثة بغير نسبة في: األصول ، واآل3/49

، والمقتضب 3/11والثاني في: معاني القرآن للفراء  ، واألول1263، وشرح الكافية الشافية 3/379 وشرح التسهيل 1972

، 483، وسر الصناعة 500، وكتاب الشعر 198، وضرورة الشعر للسيرافي 2/874، وإيضاح الوقف واالبتداء 3/283

. 2/157، وشرح التسهيل 2/188، وشرح الجمل البن عصفور 152، والنكت 187وما يجوز للشاعر في الضرورة 

 . 822. والثالث في الصحاح ضمز /917، والمغني 1/125، والحجة 281واألول في العسكريات 

 هي رواية البصريين، والفراء في المعاني وابن األنباري في إيضاح الوقف واالبتداء. (7)
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 ، فال إشكال في إبدال "األفعوان" منه.(1)ويروى بنصب "الحي ات"

، وقيل: إنه جاء على نصب الفاعل (2)ورةثم  قيل: "القدما" فاعل مثنى حذفت نونه للضر 
 ]من الرجز[                 والمفعول معا  ألمن االلتباس، كما يجوز رفعهما كذلك، كقوله:

ُبومُ  ق ان  و  ْقع  اد  ع  ْيف  م ْن ص  ق ا ل م ُشوُم       ك  ْقع  اد  ع   (3)إ ن  م ْن ص 

"، و"خرق  كما يجوز عكس اإلعراب عند أمن اللبس أيضا، كقولهم: " ر الزجاُج الحجر  س  ك 
."  الثوُب المسمار 

 وتلخ   من هذا أنه ُسمع في إعرابي الفاعل والمفعول أربعة أوجه:

رفعهما، ونصبهما، ونصب الفاعل ورفع المفعول، وعكسه، وهو الوجه، وما عداه ال يقع إال  
 في الشعر، أو في شاذ  من الكالم، بشرط أمن اإللباس.

ي" بضم التاء وفتح الميم، بمعنى "ت ْمشي" بفتح التاء وسكون الميم، قال:وقوله:   "ُتم ش  

 ]من الطويل[                                                                          

اء ْت ُكل   س  ر ْت و  ُه       ف س  ر اع  ا ذ  ْيف اء  أ ْلق ى الل يُث ف ينننننننننننننننه  ُمْصنننننننر م  و خ   م اٍش و 
أ ْن ب ْطُن ُحْبل ى ذ اُت أ ْون ْين  ُمْتئ م   ا       ك  ُب ُقْصب ه  اُء ت ْسح  ْرم  ا الد  ي ب ه   (4)ُتم ش  

 أي: ورب روضة "خيفاء"، أي: مختلفة ألوان أزاهيرها، وكل مختلف اللون فهو "أ ْخي ف".

 .(5)و"الليث": األسد، أي أنها مطرت بنوء األسد

                                                           

 ذكر ابن جني في الخصائص وسّر الصناعة أنها رواية الكوفيين.  (1)

 ، ولم يقل به في األصول. علي في العسكريات عن ابن السّراجنقله أبو  (2)

: "هذا البيت لم أقف على قائله. وال على تتمته، وال 8/128لم أقف على نسبته. قال البغدادي في شرح أبيات المغني  (3)

. وهو في مال أنه من شعر المولدين"به الحترأيته في كتاب نحو يعتمد عليه، ومثل هذا مما جهل قائله، وال يجوز االستشهاد 

 . 3/52، والبغدادي 918المغني 

التسهيل  ، وعزاهما ابن مالك في شرح1912لذي الرمة. وهما في ملحق ديوانه  39نسبهما صاحب اللسان أوت/ (4)

نصاف في اإل ن دريد. والبيان بغير نسبة، نقال  عن اب3/52، وكذا وقعت نسبته عند البغدادي لرجل من سعد مناة 3/187

 . 4/371، والثاني في شرح الكافية للرضي 242، واألول في ضرائر الشعر 240، وشرح العمدة 35، والتبريزي 204

ضرائر الشعر االبن عصفور ينظر : "صوابه بنوء الذراع، وهي ذراع األسد" وهو كما قال: 3/53قال البغدادي  (5)

 )الموضع السابق(.
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ى" بالتشديد، إذا كثرت ماشيته. (1)لماشي": صاحب الماشية الكثيرةو"ا ، يقال: "أمشى" و"مش 
 قال:                                                                         ]من الوافر[

ْني ا م ُنونُ  ُتْخل ُجُه ع ن  الدُّ ى     س  ا  ْن أ ْثر ى و أ ْمش  ُكلُّ ف ت ى و   (2)و 

اس الوصف منه: "ممش" وقد سمع، ولكن األكثر "ماش"، كنما قيل: "يفع" فهو "يافع" وقي
 و"المصرم": الذي ذهبت ماشيته. .(3)و"أينع الثمر" فهو "يانع"، و"أبقل المكان" فهو باقل

ر ت هذه الروضة صاحب الماشية، وساءت الذي ذهبت ماشيته  .(4)والمعنى: ف س 

 وكل مصرم، إذ في البيت لف  ونشر، وال يستقيم إال بذلك.وال بد  من تقدير مضاف، أي: 

ن ما سم ي دارم ابن مالك  و"الد رماء"، بالدال المهملة: األرنب، وسم يت بذلك لتقارب خطاها، وا 
"دارما " ألن  أباه سئل في حمالة، فأمره أن يأتيه بخريطة فيها مال، فجاء وهو يدر م تحتها من 

 .(5)ثقلها

سكان الصاد المهملة: المعي، وفي الحديث: و"الُقْصب" بضم   ن  و بْ ر  مْ ع   تُ يْ أ  ر  «القاف وا 
ي ٍ  ، وذلك أنه أول من سي ب السوائب وبحر البحائر، والجمع: (6)»اري الن  ف   ُقْصب هُ ي ُجرُّ  ُلح 

 ]من مجزوء المتقارب[                                         "أقصاب"، قال األعشى:  
ا اب ه  ُعاُت ب أ ْقص  ينننننننننننننننننننن       نننننننننننننننننننننُن و الُمْسم  م  ُدن ا الُجلُّ و الي اس  اه  ش   (7)و 

  أي: بأوتارها، وهي تتخذ من األمعاء.

يعني أن  األرنب تسحب بطنها في هذه الروضة كأنه بطن حبلى ذات ثقلين: في بطنها 
 ولدان.

                                                           

  .. الماشية الكثيرة" من )هـ(.و"الليث":. سقط قوله: " (1)

 . 282واللسان مشى / 2/171، والروض األنف 2493. وهو في الصحاح مشى/75من قصيدة للنابغة الذبياني. ديوانه  (2)

 وفي )ب(: "كالصحب جمع صاحب".. 36التبريزي ينظر  (3)

 ".الذي ذهبت ماشيتهوالمعنى: ف س ّرت هذه الروضة صاحب الماشية، وساءت قوله: " )د(سقط من  (4)

 .  198-197، واللسان درم/1918، والصحاح درم/1/251الخصائص  (5)

يدخلها  ، كتاب الجنة...، باب النار، ومسلم3/1584(، ج 3333ة، حديث )البخاري، كتاب المناقب، باب قصة خزاع (6)

 . 4/2191(، ج2856، حديث )الجبارون

ابها"، والشاهد في الصحاح قصب/. وفيه35ديوانه:  (7) . 675، وروي بقصابها في 676، واللسان قصب /202: "بقُص 

 . 121وفي جلل/



 الكتاب محققا     فصل اعتذار ومدح النبي  باب       شرح بانت سعاد البن هشام األنصاري  
 

367 
 

ال" جمع "ر ْجل" كن "األ ْفر اخ" و"األراجيل": جمع  ام"، و"األ ْرج  ال"، كن "األن اعيم" جمع "أْنع  "أ ْرج 
اح ب" ْحب" اسم جمع "ص  ل"، كن "الص   .(1)جمع "فرخ"، و"رْجل"، اسم جمع. "ر اج 

 قال:

ْأُكولُ  -49 ان  م  ْرس  يه  أ ُخو ث ق ٍة      ُمط ر ُح الب ز   و الد    (*)و ال  ي ز اُل ب و اد 

 هذا البيت في توسط خبر "زال" بمنزلة قوله:                                  ]من الطويل[

ائ ك  الق ْطرُ  ْرع  ل ى الب ل ى      و ال  ز ال  ُمْنه ال  ب ج  ار  م ي  ع   أ ال  ي ا اْسل م ي ي ا د 

م، و"أخو ثقة" اسم مؤخر، والمراد به هنا: الشجاع الواثق  وذلك ألن  الظرف خبر مقد 
 بشجاعته.

ن كان نكرة، ألن  إضافة "مطر ح" ليست محضة، فهو نكرة أيضا .  و"ُمط ر ح": صفة له، وا 
" بفتح الباء والزواي، مشترك بين أمتعة البزاز وبين السالح، وهو المقصود هنا  .(2)و"الب ز 

: جمع و"الدرسان": أخالق الثياب، وهو معطوف على "البز"، وأحرفه مهملة مكسورة األول
"د رس" بالكسر أيضا ، وهو الدريس، أي الثوب الخلق الذي قد درس، ومثله في تكسير "ف ْعل" 

ْنو وصنوان"، و"ق نو وق ْنوان"  و"مأكول": صفة ثانية لن "أخو ثقة". .(3)على "ف عالن": "ص 

 قال:

ْن ُسُيوف   -50 ن ٌد م  اُء ب ه       ُمه  ْيٌف ُيْست ض  ْسُلولُ إ ن  الر ُسول  ل س   (*)هللا  م 

قال ابن دريد: "اشتقاق "السيف" من قولهم: "ساف ماله"، أي: هلك، ألن السيف سبب 
يف" أي هلك ماله و"ساف المال"، (4)الهالك" اف الرجل"، "ُيس  ، وفيه نظر، ألن المعروف: "أ س 

                                                           

أن  2/22، وأرجال جمع راجل، وفي المحتسب ن ابن بري أن األراجيل جمع أرجالع 266نقل صاحب اللسان رجل/ (1)

ْجل" اسم جمع" راجل".   "ر 

 .3/61، والبغدادي 395، والسيوطي 164، وعبد اللطيف 115 اري، واألنب36 ، والتبريزي23( الديوان *)
 . 312-311، واللسان بزز/865الصحاح بزز/ (2)

، 2/435واألصول  576-3/575تكسير ْفعل على ف عالن: الكتاب  ينظر في، و79، واللسان درس/928الصحاح درس/ (3)

 . 2/93، وشرح الشافية للرضي 5/19، وشرح المفصل البن يعيش 153والتكملة 

 .3/63، والبغدادي 397، والسيوطي 165، وعبد اللطيف 115 ، واألنباري37 ، والتبريزي23( الديوان *)
 .  6/16 ينظر المخصص، و531االشتقاق  (4)
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واف" بالفتح ، أي: (1)"يسوف" بالواو، أي: هلك، حكاه يعقوب، وحكى أيضا : "رماه هللا بالس 
 ، واتفقا على الواو.(2)بالهالك وحكاه األصمعي "... بالُسواف" بالضم

 ، وسيوف الهند أفضل السيوف.(3)ويقال: "سيف مهن د" و"هندواني"، أي: منسوب إلى الهند

 و"ُيستضاء به": ُيهتدى به إلى الحق.

 ، وهو حسن.(4)ويروى: "لنور يستضاء به"

 انتهى. (5)عارة"وقال التبريزي: "جعله سيفا  است

صالح البيانيين إن ما يسم ى تشبيها مؤكدا  ال استعارة إذ شرط االستعارة عندهم طي وهذا في إ
 .(6)المشبه

 نْ م  «: ويروى أن كعب رضي هللا تعالى عنه أنشد: "من سيوف الهند"، فقال النبي 
 .(7)»هللا وف  يُ سُ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  259إصالح المنطق  (1)

 .   165، واللسان سوف/1378، والصحاح سوف /13/92اللغة سوف  ينظر تهذيبنقله ابن السكيت )الموضع السابق(. و (2)

 .  438، واللسان هند/6/25، والمخصص 557الصحاح هند/ (3)

   37، والتبريزي 798هي رواية جمهرة أشعار العرب  (4)

 .  73شرحه على بانت سعاد  (5)

 .3/65هذا قول أكثر البالغيين، وذهب السعد إلى أنه استعارة نبه على ذلك البغدادي  (6)

 .3/65 ينظر البغدادي، و166كذا في عبد اللطيف  (7)
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 [ ]فصل مدح الصحابة

 قال:

ة  ل م ا أ ْسل ُموا ُزوُلوا -51 ْيٍش ق ال  ق ائ ُلُهْم       ب ب ْطن  م ك  ْن ُقر   (*)ف ي ف ْتي ٍة م 

" بضم أوله وبكسره،  "في فتيٍة": خبر آخر أو متعلق بن "مسلول". و"الفتية والفتيان والُفُتو  والُفت ي 
"، جمع "فتى"، واألو الن في كتاب هللا تعالى:  ي  ي  والع ص  ائ   ﴿، ﴾لِفِتْيَتِهِائ   ﴿كن "الُعص 

 [12/62.]يوسف (1)﴾  ائ

والثالث شاذ، ألن أصله: "ُفُتوي" على "ُفُعول"، فكان حقهم أن يبدلوا واوه ياء، ويدغموها في 
 [مديد]من ال                                                      الياء، ومنه قول جذيمة:

اُتوا ل  غ ْزو ٍة م  ال  ْن ك   (2)ف ي ُفُتوٍ  أ ن ا ر اب ُئُهْم       م 

ن (3)ونظيره في الشذوذ قولهم في المصدر: "الُفُتو ة" يُّ الكريم وا  خ  ، والمفرد: "الف ت ى"، وهو الس 
 ، وهي الجماعة من الناس، بين العشرة واألربعين.(5()4)ويروى: "في ُعْصب ٍة" شيخا . كان

 والظرف والجملة الفعلية صفتان لن "فتية"، أو لن "عصبة".

وهذا القائل عمر بن الخطاب 
 (6). 

 و"زولوا": انتقلوا من مكة إلى المدينة، يعني بذلك الهجرة.

                                                           

 .3/66، والبغدادي 401، والسيوطي 166 ، وعبد اللطيف116، واألنباري 37 ، والتبريزي23( الديوان *)
: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم )فتيانه(، وقرأ أبو بكر عن في اآلية المذكورة من سورة يوسف هما قراءتان (1)

، واإلتحاف 2/295، والنشر 6/517، والدر 5/322، والبحر 129، والتيسير 349عاسم وسائر السبعة )لفتيته(. السبعة 

 .   736، والتبيان 2/330، والكشاف 2/344لنحاس ، وإعراب القرآن ل3/117معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ينظر:. و266

وسر  3/268، والشاهد في األصول 3/67وعنه في البغدادي  34من أبيات له أوردها اآلمدي في المؤتلف والمختلف  (2)

 .  146، واللسان فتى/551، والممتع 2452، والصحاح فتى /314، ودقائق التصريف 588الصناعة 

، 3/268واألصول  606 الكتاب، وأدب 585-584، والسيرافي 4/241، 3/387لفتوة": الكتاب "الفتو" و"ا ينظر في (3)

 .  146واللسان فتى/ 479، وشرح الملوكي 1/38، والمخصص 314، ودقائق التصريف 588وسر الصناعة 

 .  1020، والسيرة النبوية 798هي رواية جمهرة أشعار العرب  (4)

   : "في عصبته".)د(في  (5)

 .  70-3/69 ينظر البغدادي، و167كذا قال عبد اللطيف  (6)
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 قال:

از يلُ ز اُلوا ف م ا ز ال   -54 يٌل م ع  ْند  الل  ق اء  و ال  م  اٌس و ال  ُكُشٌف        ع   (*)أ ْنك 

"زال" هذه تامة، معناها: ذهبوا وانتقلوا، وهي التي بني منها األمر في البيت السابق، 
ک  ک    گ  گ   ﴿ومضارعها: "يزول"، وقد اجتمع الماضي والمضارع في قوله تعالى: 

[ أي: ما يمسكهما من 35/41]فاطر  ﴾ ڱ  ڱ   ں  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ     
پ  ڀ   ﴿نحو:  (1)أحد وأما الناقصة فهي: "زال" "يزال"، وال تقع إال بعد نفي أو نهي

]من                     [ وقول الشاعر:                  11/118]هود ﴾ ڀ   ڀ
 المديد[

ْل ذ اك ر  الم ْو     ت   ْر و ال  ت ز  م   اح  ش  ٌل ُمب ينُ ص  ال  ْسي اُنُه ض   (2)ف ن 

و"األنكاس": جمع "ن كس" بكسر النون، وهو الرجل الضعيف المهين، شب ه بالنكس من 
 .(3)السهام، وهو الذي انكسر ُفوقه، فُجعل أعاله أسفله

 .(4)و"الُكُشف" بضم تين: جمع "أكشف"، وهو الذي ال ترس معه في الحرب

 ، كل منهما صالح هنا:(5)نو"الميل": جمع "أميل"، وله معنيا

 أحدهما: الذي ال سيف معه.

 والثاني: الذي ال يحسن الركوب، وال يستقر على السرج، قال جرير يهجو قوما :]من البسيط[

                                                           

 .3/71، والبغدادي 405، والسيوطي 167 ، وعبد اللطيف116، واألنباري 37 ، والتبريزي23( الديوان *)
 .   1161، واالرتشاف 1/333شرح التسهيل  ينظر: (1)

: شرح لنحويين، وال يعرف قائله" وهو فيكتب ا: "البيت مشهور في 3/71. قال البغدادي إليهلم ينسب فيما رجعت  (2)

، وأوضح المسالك 51، وشرح األلفية البن الناظم 199، وشرح العمدة 383، وشرح الكافية الشافية 1/334التسهيل 

 . 230، وتخليص الشواهد 1/234

 . 242س/، واللسان نك6/67، 3/95، والمخصص 986، والصحاح نكس/186 الكاتب ، وأدب14إصالح المنطق  (3)

عن  3/64وفي المخصص  4/149، والنهاية في غريب الحديث 1422، والصحاح كشف /580كذا في مجالس ثعلب  (4)

 . 300كشف / ينظر اللسانأبي زيد أن الُكُشف الذين لم يصدقوا في القتال، وال يعرف لها واحد. و

 . 638، واللسان ميل /6/181، والمخصص 1822الصحاح ميل/ (5)
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يلُ  ا م  ال ه  ل ى أ ْكف  م ا ه ر ُموا        ف ُهْم ث ق اٌل ع  ْيل  إ ال  ب ْعد  ُبوا الخ   (1)ل ْم ي ْرك 

 على معنييه أو معانيه دفعة، جاز عنده الحمل على المعنيين معا .ومن يجو ز حمل المشترك 

ْيس" و"ب ْيض".  ووزن "ميل": ُفعل" بضم أوله، والكسرة عارضة لتسلم الياء ومثله: "ع 

ْعزال"، وهو الذي ال سالح معه، والمشهور: "رجل أعزل"  ، قال:(2)و"المعازيل": جمع "م 

 ]من الطويل[                                                                            

ت ه  ي ْنز ْل ب ه  و ْهو  أ ْعز لُ  ل ك ن  م ْن ال  ي ْلق  أ ْمر ا ي ُنوُبُه       ب ُعد   (3)و 

 واألصل: ولكن ه، أي: ولكن الشأن، فحذفه.

ماك ين في السماء: "السماك األعزل" ألنه ال رمح معه  ، وما (4)كالسماك الرامحوقالوا ألحد الس  
 أحسن قول المعري:                                                     ]من الكامل[  

ل ُم الب لنننننننننننننننننننننننننننيغ  ب غ   ٍظ ُرْتب ة           ق  نننننننننننننننننننننننننننننننْير  ح  ْغز لُ ال  ت ْطُلب ن  ب غ  طٍ  م   ْير  خ 
ك   ُهننننم ا          ه ذ ا ل ُه ُرْمنننننننننننننننننننننننننننٌح و ه ذ ا أ ْعز لُ س  م اء  ك ال  م اك ان  الس  ن  الس  

(5) 

 ويجوز أن يكون جمعا لن "معزال"، وهو الضعيف األحمق.

والمعنى: زالوا من بطن مكة وليس فيهم م ن هذه صفته، بل هم أقوياء، ذوو سالح، فرسان 
 ء.عند اللقا

 قال:

                                                           

 . 638، واللسان ميل/168وعبد اللطيف  37والتبريزي  1822، وهو في الصحاح ميل /465ديوانه )طبعة الصاوي(  (1)

-1763عزل/  ينظر الصحاحعن ابن جني أن المعازيل جمع أعزل، كأنهم جمعوا معزال. و 6/78في المخصص  (2)

 . 442، واللسان عزل/1764

، 261ات بيوالحل 737، والنكت 3/73. وهو في الكتاب 433ها ابنه. ديوانه من أبيات ألمية بن أبي الصلت عاتب في (3)

، وشرح التسهيل 2/19، وأمالي ابن الشجي 181، واإلنصاف 346، وما يجوز للشاعر في الضرورة 2/174والحجة 

 . 3/72، والبغدادي 236، وشرح الكافية الشافية 4/89، 2/14

 . 444-443، سمك/442، واللسان عزل/9/12 صص، والمخ1763عزل /، و1592، والصحاح سمك/92 الكتابأدب  (4)

 ، ولم أقف عليهما ثمة. أنهما في )لزوم ما ال يلزم( 3/76 ذكر البغدادي (5)
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ر اب يلُ  -53 ا س  ْيج  اُود  ف ي اله  ْن ن ْسج  د   (*)ُشمُّ الع ر ان ين  أ ْبط اٌل ل ُبوُسُهُم         م 

، (1)"الشم ": جمع "أشم"، وهو الذي في قصبة أنفه علو  مع استواء أعاله، والمصدر: "الشمم"
و"األبطال": جمع  .(3)و"العرانين": جمع "عرنين"، وهو األنف .(2)وأصله: االرتفاع مطلقا  

، وقيل: الذي (4)"بطل"، وهو الذي تبطل عنده الدماء، وتذهب هدرا ، وال يدرك عنده الثأر
 ]من الرجز[           و"اللبوس"، بفتح الالم: اللباس، قال: تبطل به الحيل وال يوصل إليه.

ا ب ْس لْ ا   ه  ال ٍة ل ُبوس  ا  م  ا يم ه  ا ن ع  ]إ م       (5)ل ُكل   ح  ه  و   ا[ا ُبؤس 

و"داود": النبي   ما يلبس من السالح. و"النسج": المنسوج. (6) والمراد به هنا:
، ومنسوجه (7)

: كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها وحل قها، فجمعت الخف ة (8)قال قتادة الدرع.
م عليه فانتصب و"السرابيل": جمع "سربال". والظرف صفة لن "سرابيل"  .(10)(9)والتحصين قد 

 على الحال.

 قال:

اء  م ْجُدولُ  -54 ل ُق الق ْفع  أ ن ُه ح  ل ٌق       ك  ا ح  ْت ل ه  و اب ُغ ق ْد ُشك   (*)ب يٌض س 

                                                           

 .3/77، والبغدادي 411والسيوطي  ،168، وعبد اللطيف 117واألنباري  ،37 ، والتبريزي23( الديوان *)
والمراد به ههنا ما قيل من أن الشمم يستعمل بمعنى العزة والنخوة. قاله  327، واللسان شمم/1962الصحاح شمم/ (1)

 . 3/78ينظر البغدادي. 

 : "هذا لم يقله أحد".3/78قال البغدادي في تعليقه على قول المصنف: "وأصله االرتفاع مطلقا "  (2)

 أنه أول األنف حيث يكون الشمم. 282، واللسان عرن/2163في الصحاح عرن/ (3)

 .56بطل / ينظر اللسان. وعن ابن جني 3/56سيده في المخصص  نقله ابن (4)

، والكشاف 333، وهو بغير نسبة في إصالح المنطق 3/79، والبغدادي 202لبيهس الفزاري، كما في اللسان لبس/ (5)

2/580. 

 :اللباس، قال قوله: " )د(سقط من  (6)

اأ ْلب ُس  ال ٍة ل بُوس ه   ل ُكّل  ح 

 ..".والمراد به هنا

 ".عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم( في )ب(: "7)

ر قارئ )ت قتادة بن دعامة السدوس (8) ، وغاية النهاية 4/85ترجمته في: وفيات األعيان هـ( تنظر 117ي تابعي مفّس 

2/25 . 

ع ْت للخفة . 6/331، وأبو حيان في البحر 2/580نقله عن قتادة الزمخشري في الكشاف  (9) في األصل )أ( "فُجم 

 والتحصين" وهو من سهو الناسخ.

قوله: " قال قتادة: كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها وحلّقها، فجمعت الخفة  )د(و  )ج(سقط من ( 10)

 والتحصين".

 .3/82، والبغدادي 417والسيوطي  ،170، وعبد اللطيف 118، واألنباري 38 والتبريزي ،24( الديوان *)
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"بيض سوابغ": صفتان "لسرابيل"، ومعنى "بيض": مجلو ة صافية، ومعنى "سوابغ": طوال 
 .(1)تامة، ومفردهما: "أبيض" و"سابغ"، ألن "السربال" مذكر

 و"فاعل" يجمع على "فواعل" في مسائل، منها أن يكون صفة لما ال يعقل، كقوله:

 ]من الطويل[                                                                            

ل يُكُم[        ل ن ا ق م ر اه ا و النُُّجوُم الط و ال عُ  م اء  ع  ْذن ا ب آف اق  الس   ]أ خ 

": إدخال الشيء في الشيء، ومنه قوله:     و   ]من الكامل[                        أصل "الشك 

ر م  [ ل ى الق ن ا ب ُمح  يل  ث ي اب ُه     ] ل ْيس  الك ر يُم ع  ْكُت ب الرُّْمح  الط و  ك  ش   (2)و 

ن ما يكون ذلك في الدروع المض ل ق في بعض، وا   اعفة.والمراد به هنا: إدخال بعض الح 

ْت" بالسين المهملة قد ضويق بينهما،  (4)، أي: ضي قت، يعني أن حلق الدروع(3)ويروى: "ُسك 
اء" وهي الضيق ة، من قولهم: "استكت األذن"، إذا انسد ت،  ك  ك": الضيق، ومنه: "أذن س  ك  و"الس 

كاء التي ال يبين لها نتوء كآذان الطير  .(5)وقيل: إنما األذن الس 

و"الحلق" بفتحتين: جمع  الفعلية صفة ثالثة لن "سرابيل" واالسمية صفة لن "حلق".والجملة 
"حلقة" باإلسكان على غير قياس، هذا هو الصحيح، وخالف األصمعي في الجمع فقال: 

ع" ر"، و"ق ْصع ة وق ص  ل ق" بكسر الحاء، كن "ب ْدر ة وب د  وخالف أبو عمرو في المفرد، فقال:  .(6)"ح 
ل قة" بالتحريك إال جمع (7)فتح"حل ق ة" بال ، وقال أبو عمرو الشيباني: "ليس في الكالم "ح 

 .(8)"حالق"
                                                           

 .  335، واللسان سربل/1729الصحاح سربل/ (1)

، 509، والتسع 46.. والشاهد في شرح القصائد السبع .، وفيه وكمشت بالرمح الطويل174لعنترة من المعلقة. ديوانه  (2)

 .452، وشكك /506طهر/واللسان  1595والصحاح شكك/

 .  170، وكالمه اآلتي مستفاد منه. وذكرها أيضا  عبد اللطيف 38أشار إلى هذه الرواية التبريزي  (3)

 ".أي: ضيّقت، يعني أن حلق الدروع ،ويروى: "ُسك ْت" بالسين المهملة.المضاعفة قوله: " )د(سقط من  (4)

 .  440-439، واللسان سكك/86-1/85، والمخصص 1590الصحاح سكك  (5)

 .  61حلق/ ينظر اللسان. و1462نقله الجوهري في الصحاح حلق/ (6)

ل قة" عن  483-482، وتصحيح الفصيح 5/78المفصل  ينظر شرحو 584-3/583نقله سيبويه في الكتاب  (7) وفيه نقل "ح 

 عن اللحياني.    6/76-3/146الخليل، ونقله ابن سيده في المخصص 

 ، والصحاح واللسان )الموضعين السابقين(.  382 الكتاب ينظر أدب. و183نقله ابن السكيت في إصالح المنطق  (8)
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و"القفعاء" بقاف بعدها فاء بعدها عين مهملة: شجر ينبسط على وجه األرض، يشبه حلق 
 .(1)الدروع

 و"المجدول": المحكم الصنعة.

 ﴿صيح، ومنه قوله تعالى: ، وهو جائز ف(2)وفيه تقديم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد
 (3) [.5/54]المائدة  ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ

 قال:

ا إ ذ ا ن يُلوا -55 از يع  ل ْيُسوا م ج  اُحُهُم       ق ْوم ا و   (*)ال  ي ْفر ُحون  إ ذ ا ن ال ْت ر م 

ذا ظهر عليهم العدو لم يحصل لهم الجزع  يقول: إذا ظفروا بعدو هم لم يظهر عليهم الفرح، وا 
ة الصبر، وقل ة المباالة بالخطوب.  يصفهم بالشجاعة، وكبر الهم ة، وشد 

 و"المجازيع" جمع "مجزاع"، وهو الكثير الجزع، وصرفه للضرورة.

 قال:

وُد الت ن اب يلُ  -56 د  السُّ ْرٌب إ ذ ا ع ر  ُمُهْم       ض  م ال  الزُّْهر  ي ْعص  ي ْمُشون  م ْشي  الج 
(*) 

لق، وبياض البشرة، والر  ْفق  في المشي، وذلك دليل الوقار يصفهم بامتداد  ظ م الخ  القامة، وع 
 والسؤدد.

 ، يعني أنهم سادات ال عبيد، وعرب ال أعراب.(4)و"الزُّْهر": جمع "أ ْزه ر"، وهو األبيض
و"مشي" مصدر مبي ن للنوع، وهو في األصل نائب عن صفة مصدر محذوف، أي مشيا  مثل 

 مشي.
                                                           

 .289النوع من الشجر اللسان قفع /صفة هذا  ينظر في، و38كذا في التبريزي  (1)

 .  1929، واالرتشاف 3/320التسهيل  ينظر شرح (2)

 ".هذا هو الصحيح وهللا أعلم( في )ب(: "3)

 2/93، والبغدادي 419والسيوطي ، 171، وعبد اللطيف 118واألنباري ، 39 والتبريزي ،25( الديوان *)

 .3/95، والبغدادي 421والسيوطي ، 173 ، وعبد اللطيف120واألنباري ، 39 ، والتبريزي34( الديوان *)
 .   332، واللسان زهر /674الصحاح زهر/ (4)
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أنه لم ا أنشد هذا البيت؛ نظر عليه الصالة والسالم إلى من كان بحضرته من قريش  وي رُ 
 .(1)يومئ إليهم أن اسمعوا

 [11/43]هود ﴾ ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿و"يعصمهم": يمنع، ومنه 

 والمعنى: يحميهم من أعدائهم ويكف هم عنهم ضربهم.

 .(2)و"عر د"  مهملة األحرف، أي: فر  وأعرض

، وال معنى لهذه (3)التبريزي: "ومن روى: "غر د"، يعني بالغين المعجمة، أراد طرب"أهنقال 
 و"السود": جمع "أسود". .(4)الرواية

، وهو أحد ما جاء من األسماء على (5)و"التنابيل": القصار، والمفرد: "ت نبال"، والتاء فيه زائدة
ح" بالق ار" لموضعين،  (6)صر، و"الت  براك""تْفعال" بالكسر كن "التمساح"، واألكثر "ت مس  و"الت  ْعش 

و"الت  لْقاء"، و"الت  قصار" للقالدة الشبيهة بالمخنقة، ويقال: "تقصارة" أيضا، وجمعها 
 .(7)"تقاصير"

ذا كان "التفعال" مصدرا  فهو بفتح األول ال غير، كن "الت ْجو ال" و"الت طو اف"، إال كلمتين:  وا 
[ تقول: "لقيته تلقاء" 16/89]النحل ﴾ ڄ  ڄ  ڄ ﴿، وقال هللا تعالى: (8)و"الت  لقاء""الت  بيان" 

                                                           

 .      103-3/102 ينظر البغدادي. و121-120، واألنباري 155الشعر والشعراء  (1)

 .    288، واللسان عرد/508الصحاح عرد/ (2)

 .  39بانت سعاد  على شرحه (3)

: بل لها معنى، وهو أنهم إذا اشتغل غيرهم بالتطريب والغناء... كان اشتغالهم بمعاناة : "أقول3/98: يقال البغداد (4)

 الحرب..."    

، وهي أصلية عند سيبويه عن ثعلب 2/72ابن سيده في المخصص ، ونقله 1824هو قول الجوهري في الصحاح نبل/ (5)

وهو  642، ونبل/80، وصاحب اللسان تنبل /276-275ن عصفور في الممتع ، واب1186على ما نقل األعلم في النكت 

 .4/318 ينظر الكتاب :قياس قوله في "تنباله" ومعناه القصير أيضا، فغن "تنبال" ليس من أمثلته

ال( في )ب(: "6)  ".والتّ ْنز 

وبناء  1/167، وشرح الشافية للرضي 223ذكره المصنف من األلفاظ التي جاءت على "تفعال": السيرافي  ينظر فيما (7)

، وال يأتي الوصف عليه، واستدرك عليه السيرافي ألفاظا  من نحو "تنبال" يكون إال اسما أو مصدرا   "تفعال" عند سيبويه ال

ذلك بأن ما جاء من الصفات على هذه الهيئة هو من قبيل ما  و"تلقام" و"تلعاب"، ومعنى الوصف فيها ظاهر، وأجيب على

-108، والممتع 6/124، وشرح المفصل البن يعيش 633في والسيرا 4/257ألصل: تنظر الكتاب اسم في ا وصف له وهو

 . 2/345، وشرح الشافية للرضي 109

، و"التبيان " والتلقاء" عند 49-48 ، وشرح المفصل البن يعيش49-48، ودقائق التصريف 604كذا في أدب الكتاب  (8)

، 1061والنكت  661-222-221، والسيرافي 4/84 ينظر الكتاب. بعيه اسمان للمصدر وليسا بمصدرينسيبويه ومتا

 .   1/167، وشرح الشافية للرضي 190-14/189، والمخصص 1/217ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
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[ فهو من باب األسماء، 7/47]األعراف ﴾ گ   ڳ   ڳ ﴿أي: لقاء، وأما قوله تعالى: 
 ]من الطويل[وقد خط ئ من ينشد قوله:                         .(1)وانتصابه على الظرفية

م ا ز ال   ُمْتل د يو  اق ي ط ر يف ي و  ا  ْنف  ب ْيع ي و  ل ذ ت ي      و   (2)ت ْشر اب ي الُخُمور  و 
 بكسر التاء.

 قال:

ي اض  الم ْوت  ت ْهل يلُ  -57 ا ل ُهْم ع ْن ح  م  ُم       و   (*)ال  ي ق ُع الط ْعُن إ ال  ف ي ُنُحور ه 

يقدمون على أعدائهم فيقع الطعن في وصفهم بأنهم ال ينهزمون فيقع الطعن في ظهورهم، بل 
ين بن الُحمام:             نحورهم.  ]من الطويل[                ومثل هذا البيت قول الُحص 

دْ  ل ْم أ ج  ي ننننننننننننننناة  ف  ْرُت أ ْست ْبق ي الح   ت أ خ 
ل ى األ ْعق اب  ت ْدم ى ُكُلوُمن ا ل ْسن ا ع   ف 

ر ج   ْن   ل  ُق ه ام ا م  ز ةٍ ُنف   نننننننننننننننننننننننننننناٍل أ ع 

ا م  ننننننننننننننند  ْثل  أ ْن أ ت ق  ي اة  م  ي ح   ل ن ْفس 
م ا ن ا ت ْقُطُر الد  ام  ل ى أ قد  ل كْن ع   و 
اُنوا أ ع ق  و أ ْظل م ا ل ْين ا و ُهْم ك   (3)ع 

ُم" و"قطرته"  ، ألنه(4)يروى: "تقطر" بالمثناة من فوق، فن "الدم" إم ا مفعول به يقال: "ق ط ر الد 
والمعنى: تقطر الكلوُم الدم  
ما تمييز على أن "األلف والالم" زائدة(5)  ، كقوله:(6)، وا 

 ]من الطويل[                                                                            
ْفت  ُوُجوه ن ا       ور أ ْيُتك  ل م ا أ ْن ع ر  ْبت  الن ْفس  ي ا ق ْيُس ع ْن ع ْمر  ط  ْدت  و  د   (7)ص 

                                                           

 . 5/331، والدر 572التبيان  (1)

 ، وكالم المصنف ههنا نقال عن هذا األخير. 261، والتسع 191، وشرح السبع 31لطرفة من المعلقة ديوانه  (2)

 .3/102، والبغدادي 425، والسيوطي 172 ، وعبد اللطيف119، واألنباري 39 والتبريزي ،25الديوان  (*)
، والبيت الثاني في: البصريات 3/103ي ، والبغداد1/103، وللتبريزي 197، وشرحه للمرزوقي 62ديوان الحماسة  (3)

، وشرح 2/228، وأمالي ابن الشجري 6/93، والمخصص 2/148، والمنصف 270، والعضديات 2، والحلبيات 626

 .      268، ودمى /311، واللسان برغز/7/490، والخزانة 5/84، 4/153، وشرح المفصل البن يعيش 415الملوكي 

  : "منعوت به". )د(في  (4)

 .      199، والمرزوقي في شرح الحماسة 626هو توجيه أبي علي في البصريات  (5)

 .      198، واجازه المرزوقي في شرح الحماسة 627منعه أبو علي في البصريات  (6)

، وشرح التسهيل 332: الحلل ي، والبيت ف310من قصيدة لراشد بن شهاب اليشكري، أوردها صاحب المفضليات  (7)

، 989واالرتشاف  39، وشرح األلفية البن الناظم 153، وشرح العمدة 324، وشرح الكافية الشافية 2/386، 1/260

 .      1/181، وأوضح المسالك 168، وتخليص الشواهد 1/199والمساعد 
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، وعليه قيل (1)ويروى بالمثناة من أسفل، فن "الدما" فاعل استعمله مقصورا، وهو األصل فيه
 في التثنية "دميان"، قال:                                                      ]من الوافر[ 

ر  ج  ل ى ح  ل ْو أ ن ا ع  ب ر  الي ق ين  ف  م ي ان  ب الخ  ر ى الد   ُذب ْحن ا      ج 

 المه في اإلفراد والتثنية.  ولكن االستعمال الكثير بحذف

، يقول: ال يتأخ رون عن حياض الموت (2)و"تهليل": مصدر "هلل عن الشيء" إذا تأخ ر عنه
 إذا تأخ ر غيرهم عنها ونك .

ن كان مصدر   .(3)ا، وقد مضى القول في ذلكو"عن" متعلقة بن "التهليل "، وا 

وهذا آخر ما لخ صته في شرح هذه القصيدة المباركة، وقد تطف لت بشرحها على كرم     
، وبه أستشفع إلى ربي أن يصلح لي قلبي، ويغفر ذنبي، ويصحح  (4)الممدوح فيها

قصدي، ويوفر من إحسانه جدي، وأن يغفر زلتي، ويصلح لي في ذريتي، وأن يفعل ذلك 
 .(5)يع أهلي وأحبابي بمن ه وكرمهبجم

والحمد هلل أو ال  وآخرا ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا     
 دائما إلى يوم الدين.

 ولقد قال بعض الفضالء يمدح هذه القصيدة الشريفة:                     ]من الطويل[    

ننننل   ننننق   ي   ب نننني الن  ف نننن بٌ ْعننننك   ال  ق نننن دْ ق      ة  يد  ص 
ننننننننننن نْ إ  ف ننننننننننن نننننننننننحْ ر   ة  اي نننننننننننن  الع  ا ب  ن  تْ ل  م  ش   ةٌ م 
 

ننننا ع  ن ننننلْ قُ و    ننننت  ا ن  ه  ل  ْضنننني ف  ى ف ننننس   كُ ار  ش 
ننننحْ ر  ك    كُ ار  ب ننننمُ  بٌ ْعننننك   و  ْهننننف   بٍ ْعننننك   ة  م 
 

                                                           

 ، وأجاز فيه أوجها  أخرى.        2/148هو توجيه ابن جني في المنصف  (1)

 .       470، واللسان هلل/1852الصحاح هلل/ (2)

 ".وقد مضى القول في ذلك غير مرة( في )ب(: "3)

 ".الممدوح بها( في )ب(: "4)

 ".وأن يفعل ذلك بجميع أحبابي وأصحابي وجميع المسلمين.... (: "هـ( في )5)
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ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة يوم األحد المبارك، الثامن عشر من شهر ذي الحجة     
الحرام، ختام سنة إحدى وسبعين وألف، أحسن هللا تعالى عاقبتها، على يد أفقر العباد إلى 
القريب المجيب؛ محمد بن يوسف بن عبد الغفار الريدي النقيب بجامع األزهر، رحمه هللا 

 واسعة. اهن. تعالى رحمة

 

 

 

 

  [[]]  
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 فهرس اآليات القرآنية

 (1) الفاتحة

 252 [4﴾ ]ٿ  ٿ ﴿

 (2سورة البقرة )

 237 [3﴾ ] ٿٿ ٿ ٿ ﴿

[17﴾ ] ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ ﴿  246 

[17] ﴾ پ  پ  پ  پ ﴿    339 

[18﴾ ] ٿ     ٿ﴿  153 

[28] ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿  181 

[29﴾ ] ېئ  ىئ  ىئ ﴿  127 

[31﴾ ] ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿  213 

[33﴾ ] ک  ک ﴿  350 

[37﴾ ] ی  ی  جئ  حئ  مئ ﴿  136 

[70﴾ ] ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ   ٺ ﴿  349 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ﴿   

[101] ﴾ ىئ  

170 

﴾ [103] ۀ  ۀ  ہ﴿     204 

[111] ﴾ېئ ېئ ۈئ ﴿  178 

[135﴾ ] پ  ڀ  ڀ   ڀ ﴿  169 

[531﴾ ] ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴿    238 
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[815﴾ ] ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿  248 

 200  [177] ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ﴿

    [ ﴾180] ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿          280 

[199﴾ ] ک  ک  گ  گ  گ   گ ﴿  317 

[216﴾ ]پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ﴿  313 

[221﴾ ] ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ ﴿  214 

[224﴾ ] ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿  280 

[254] ﴾ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴿    200 

[256﴾ ] ىت   يت ﴿  230 

[259﴾ ] ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ ﴿  313 

[267] ﴾...ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ ﴿    180 

[282] ﴾ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿   179 

 (3عمران )سورة آل 

[75﴾ ] ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ﴿       223 

[140﴾ ] ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿   139 

[144﴾ ] ڄ  ڄ    ڄ    ڃ ﴿  158 

[146﴾ ] ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿      248 

[163﴾ ] ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿  241-281 

 (4سورة النساء )

[2﴾ ] ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ ڍ ﴿   238 
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[75﴾ ] ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ ﴿  287 

[83﴾ ] ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک ﴿      291 

[86﴾ ] ی  جئ  حئ ﴿           350 

[90﴾ ] ھ  ہ  ہ  ہ ﴿  180 

[104﴾ ] ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿  246 

[111﴾ ] ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ ﴿      249 

 (5سورة المائدة )

[6﴾ ] ڀ  ٺ ﴿  126 

[33﴾ ]ک  ک  ک  گ ﴿  188 

[54﴾ ] ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿  374 

[54﴾ ]ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿    130 

[59﴾ ] ٿ  ٿ    ٿ ﴿     358 

[69﴾ ] ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿   240 

[101﴾ ] ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ﴿  124 

[102﴾ ] ائ   ائ ﴿  124 

 (6سورة األنعام )

[22﴾ ] ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ ﴿   232 

[26]﴾  خب  مب  ىب  يب  جت ﴿  291 

[39﴾ ] ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴿  153 

[94﴾ ] ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب ﴿   232 
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[94﴾ ]  مب  ىب  يب ﴿  154 

[110﴾ ] ىب  يب  جت  حت  خت ﴿    249 

[119﴾ ] ڀ  ڀ    ڀ ﴿    180 

[136﴾ ] ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿    231 

[141﴾ ] ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ﴿  138 

[143﴾ ]ٹ  ٹ ﴿  350 

[154﴾ ]ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ ﴿     352 

 (7) سورة األعراف

[27﴾ ] ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ﴿    263 

 232   [40﴾ ]ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿

[47﴾ ] گ   ڳ   ڳ ﴿        375 

[128﴾ ] ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ ﴿  267 

[132﴾ ] ڤ  ڤ  ڤ ﴿   236 

[138﴾ ] ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ ﴿  224 

[146﴾ ] ڑ  ک   ک  ک  ک  گ ﴿   345 

[199﴾ ] ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴿   352 

 (8سورة األنفال )

[5﴾ ] ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿    170 

[16﴾ ] ې  ې  ې   ى ﴿   138 

[25﴾ ] ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ ﴿  234 
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 (9سورة التوبة )

[6﴾ ]ې  ې   ى  ى  ائ ﴿   204 

﴾  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿
[92]  

180 

[103﴾ ] ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ ﴿  238 

[117﴾ ] ې ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ﴿  138 

[128﴾ ] ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ﴿   139 

 (10سورة يونس )

[2﴾ ] پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ ﴿    244 

[4﴾ ] ڳ  ڳ  ڳ ﴿  169 

[22﴾ ] ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿  178 

[28]﴾  ک   گ ﴿  267 

[42﴾ ] جخ  حخ   مخ ﴿    252 

 (11سورة هود )

[43﴾ ] ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿   375 

[118﴾ ] پ  ڀ  ڀ   ڀ ﴿  370 

 (12سورة يوسف )

[25﴾ ]  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿   257 

[65﴾ ] ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿   180 

[72﴾ ] ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿    231 
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 248    [86﴾ ]ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی ﴿

[91﴾ ] ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴿  355 

[108﴾ ] ڇ  ڇ   ڍ ﴿  345 

 (13سورة الرعد )

[ 6﴾ ] ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ ﴿  273 

[30﴾ ] ٹ  ٹ  ڤ ﴿  202 

[31﴾ ] ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ ﴿  202 

 246 [35﴾ ] ڈ  ڈ  ژ    ڎ  ڎ  ﴿

 197 [43﴾ ] پ  پ ڀ ﴿

 (14سورة إبراهيم )

 124 [10﴾ ]ڭ  ڭ  ۇ   ﴿

 200 [31﴾ ] ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴿

 273 [39﴾ ] ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿

 234 [42﴾ ] ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿

 160 [43﴾ ] ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 (15سورة الحجر )

 169 [47﴾ ] ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴿

 (16سورة النحل )

 310 [47﴾ ] ڈ  ژ   ژ  ڑ ﴿
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 324 [58﴾ ]  ڄ  ڃ  ڃ ﴿

 246 [60]﴾  ڳ  ڳ  ڱ ﴿

 191 [62﴾ ]  ائ  ەئ  ەئ ﴿

 375 [89﴾ ] ڄ  ڄ  ڄ ﴿

 (17سورة اإلسراء )

 195 [1﴾ ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

 352 [79﴾ ] چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ﴿

 290 [80﴾ ] ژ   ڑ  ڑ  ک ﴿

 197 [96﴾  پ  پ ڀ ﴿

 204 [100﴾ ]  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿

 (18سورة الكهف )

 151-148 [28﴾ ]ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ  ﴿

 274 [31﴾ ] ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ﴿

 262 [44﴾ ] ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ﴿

 126 [50﴾ ]  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴿

 345 [98﴾ ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ﴿

 245 [108﴾ ] ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ﴿

 (19سورة مريم )

 210 [4﴾ ]  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿

  [34﴾ ]  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ﴿
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 197 [38﴾ ]جب  حب   خب      مب  ىب ﴿

 154 [39﴾ ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿

 314 [68﴾ ]       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ ﴿

 314 [71﴾ ]ک  ک  گ   گ ﴿

 (20سورة طه )

 238 [12﴾ ] وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿

 144 [20﴾ ]ک   گ   گ   گ   گ  ﴿

﴾  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ ﴿
[39] 

271 

 342 [56﴾ ] ڎ   ڈ  ڈ  ژ ﴿

 226 [67﴾ ]   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿

 309 [71﴾ ]ہ  ہ  ھ ﴿

 248 [107﴾ ] ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿

 297 [118﴾ ]ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ﴿

 325-297 [119﴾ ] ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿

 (21سورة األنبياء )

 342 [22] ﴾ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ﴿

 221 [37﴾ ]ٿ  ٿ     ٿ  ٹ﴿

 221 [37] ﴾ ڤ  ڤ  ڤ﴿

 352 [72﴾ ] وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ ﴿

 293 [73﴾ ] پ  ڀ ﴿
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 (22سورة الحج )

 238 [1﴾ ] ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ ﴿

 274 [30﴾ ] ى   ائ  ائ  ەئ ﴿

 351 [72﴾ ] يئ    جب  حب  خب  مب ﴿

 (23سورة المؤمنون )

 261 [52]﴾  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ ﴿

 241 [99﴾ ] ھ  ے   ے    ۓ ﴿

 (24سورة النور )

 159 [30﴾ ]ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ﴿

 213 [40﴾ ]ک    ک           ک  ک  گ  گ ﴿

 (25سورة الفرقان )

 338 [25﴾ ] ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴿

 (26) سورة الشعراء

 201 [102﴾ ]ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴿

 181 [111﴾ ]  جخ  حخ  مخ  جس  حس ﴿

﴾   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ ﴿
[132-134] 

344 

 214 [166﴾ ]ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ   ﴿

 174 [198﴾ ] ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿
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 (27سورة النمل )

 234 [18﴾ ] ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 144 [20] ﴾ ک   گ   گ   گ   گ ﴿

 203 [29﴾ ]ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ﴿

 143 [40] ﴾   ڑ  ک     ک  ک       ک  گ﴿

 143 [40﴾ ]ڱ   ڱ   ں   ں ﴿

 144 [50] ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿

 213 [55﴾ ]  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ﴿

 (28سورة القصص )

 269 [12﴾ ]   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿

 136 [15﴾ ] ڃ  ڃ    ڃ  چ ﴿

 250 [24﴾ ] ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ﴿

 266 [44﴾ ] ٱ  ٻ             ٻ     ٻ ﴿

 237 [61﴾ ]  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿

 323 [76﴾ ] ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ ﴿

 (29) سورة العنكبوت

 247 [36﴾ ]   ھ  ھ  ھ ﴿

 (30سورة الروم )

 293 [3﴾ ] ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ﴿

 168 [25﴾ ] پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ ﴿
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 (31سورة لقمان )

 205 [27﴾ ] ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ ﴿

 (32سورة السجدة )

 234 [12﴾ ] ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴿

 (33سورة األحزاب )

 244 [13﴾ ] ے  ۓ ﴿

 206 [20﴾ ] ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ ﴿

 355 [21﴾ ] ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ وئ  ۇئ ﴿

 (34سورة سبأ )

 158 [11-10﴾ ] ک  ک    ک  گ  گ  گ   گ ﴿

 290 [19﴾ ] ڻ  ڻ        ڻ ﴿

 (35سورة فاطر )

 370 [41﴾ ] ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں ﴿

 (37سورة الصافات )

 127 [46-45﴾ ]  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ﴿

 229 [47] ﴾ ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی ﴿

 208 [147﴾ ] ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ ﴿

 (38سورة ص )
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 224 [32﴾ ] گ  ڳ  ڳڳ ﴿

 193 [36﴾ ] ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴿

 211 [50﴾ ] گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ﴿

 (39سورة الزمر )

 302 [22﴾ ]ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿

 341 [30﴾ ] حئ  مئ  ىئ  يئ   جب ﴿

 191 [56﴾ ]ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴿

 (40سورة غافر )

 257 [18﴾ ]  ٿ    ٿ      ٹ  ٹ ﴿

 238 [28﴾ ]ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ ﴿

 (42سورة الشورى )

 167 [37﴾ ] گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿

 167 [39﴾ ] ۀ  ہ    ہ    ہ  ہ  ھ  ھ ﴿

 (45سورة الجاثية )

 137 [23﴾ ] ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ﴿

 (46سورة األحقاف )

 219 [4﴾ ]   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿

 331 [15﴾ ] ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ﴿

 124 [17﴾ ] ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿
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 (47سورة محمد )

 246 [15﴾ ]ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ﴿

 (48سورة الفتح )

 237 [25﴾ ] ھ  ھ   ے ﴿

 246 [29﴾ ] ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ﴿

 (49سورة الحجرات )

 204 [5﴾ ]  ٱ  ٻ  ٻ ﴿

 179 [9﴾ ] ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴿

 259 [11﴾ ] ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ ﴿

 169 [12﴾ ] ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿

 (50سورة ق )

 137 [37﴾ ] ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ ﴿

 (53سورة النجم )

 143 [15-13﴾ ]ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿

 286 [22﴾ ] ٴۇ      ۋ  ۋ ﴿

 305 [32﴾ ] ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴿

 (55سورة الرحمن )

 278 [46﴾ ] ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿
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 136 [60﴾ ]  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴿

 275 [66﴾ ] ی  ی ﴿

 (56سورة الواقعة )

 242 [7-5﴾ ] ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ﴿

 229 [19﴾ ] ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ﴿

 148 [27﴾ ] ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ ﴿

 (58سورة المجادلة )

 350 [11﴾ ]ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب ﴿

 (62سورة الجمعة )

 214 [8﴾ ] ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ى ﴿

 219 [9﴾ ]      ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿

 338 [9﴾ ] ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿

 (64سورة التغابن )

 231 [7﴾ ] ے  ے    ۓ    ۓ  ڭ  ڭ ﴿

 (65سورة الطالق )

 168 [1﴾ ] ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 179 [2﴾ ]ڑ  ڑ  ک ﴿

 334 [4﴾ ] ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ﴿
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 (66سورة التحريم )

 294 [4﴾ ]ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿

 143 [11﴾ ]ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ    ﴿

 (67سورة الملك )

 283 [30﴾ ]   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ ﴿

 (68سورة القلم )

 336-207 [6﴾ ] ڻ  ۀ   ۀ ﴿

 (69سورة الحاقة )

 148 [2-1﴾ ]  ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ ﴿

 138 [7﴾ ] ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿

 281 [21﴾ ] ھ  ھ  ھ ﴿

 (70سورة المعارج )

 215 [36﴾ ]ی  ی    ی          جئ  حئ   مئ ﴿

 (71سورة نوح )

 247 [13﴾ ]  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿

 (74)سورة المدثر 

 249 [6﴾ ] ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿

 245-215 [49﴾ ]پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ﴿
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 (75سورة القيامة )

 138 [30﴾ ]  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ ﴿

 (76سورة اإلنسان )

 174 [5﴾ ] مئ   ىئ     يئ  جب  حب      خب       مب  ىب  يب ﴿

 (78سورة النبأ )

 177 [14﴾ ] ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿

 (79سورة النازعات )

 124 [18﴾ ] ٺ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ ﴿

 211-210 [39﴾ ] ې  ې    ې  ى    ى ﴿

 212 [41] ﴾ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ ﴿

 (80سورة عبس )

 292 [30﴾ ] ەئ  ەئ  وئ ﴿

 (84سورة االنشقاق )

 204 [1﴾ ] ڀ  ڀ  ٺ    ٺ ﴿

 204 [3﴾ ] ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴿

 (85سورة البروج )

 359 [8﴾ ]  ڦ  ڦ   ڦ ﴿

 (86سورة الطارق )
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 281 [6﴾ ] ڤ   ڤ   ڤ ﴿

 319 [11﴾ ]  ڎ     ڍ  ڌ  ڌ ﴿

 (87سورة األعلى )

 136 [5-4﴾ ] ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴿

 (88سورة الغاشية )

 319 [25﴾ ] ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿

 (101سورة القارعة )

 281 [7﴾ ]  ھ  ھ  ھ ﴿

 (102) التكاثرسورة 

 345 [1﴾ ] ژ  ڑ   ڑ ﴿

 (104سورة الهمزة )

 291 [1﴾ ] ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿

 (105سورة الفيل )

 241 [2] ﴾ ڳ  ڳ  ڱ      گ  ڳ  ڳ ﴿

 (108سورة الكوثر )

 135 [2-1﴾ ]   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ ﴿
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 فهرس القراءات القرآنية

 (1سورة الفاتحة )

 252 [5] ﴾ عْبَد يُ ٿ   ﴿

 257 [5﴾ ]ِإيَّاَك ِنْعُبُد  ﴿
يَّاَك ِنْسَتِعينُ ﴿  257 [5﴾ ] َوإِ 

 (2سورة البقرة )

 186 [26] ﴾ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿

 182 [89] ﴾ ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ     ﴿

 251 [233﴾ ] ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿

 252 [237﴾ ] وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ ﴿

 226 [267﴾ ] ڻ  ڻ ﴿

 (3سورة آل عمران )

 256 [106﴾ ] ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ ﴿

 (4سورة النساء )

 180 [90﴾ ] ھ  ہ  ہ  ہ ﴿

 (5سورة المائدة )

 252 [89﴾ ] مْيْكُالِهَأَ ۉ  ې  ې  ې ﴿

 (6سورة األنعام )



 القراءات القرآنية فهرسي     باب الفهارس الفنية    شرح بانت سعاد البن هشام األنصار 
 

398 
 

 151-148 [18/28[ وإلكهف ]52﴿بالُغدوة وإلعشّي ﴾ ]
 345 [55﴾ ]  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴿

 154 وبفتحها[   ﴾يب﴿ إلنون من [ ]قرئت بضم94] ﴾  مب  ىب  يب ﴿

 141 [109﴾ ] ي شْعِرْكُمْېئ   ﴿

 262 [139﴾ ] خَالِصَةًڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ﴿

 316 [161﴾ ]ہ  ہ ﴿

 (7)سورة األعراف 

 226  [3﴾ ]   ڦ    تَذَّكَّر ونَ ﴿

 263 [27﴾ ] يلَه بِقَوَ ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 (11سورة هود )

 195 [81﴾ ] ىئ  يئ ﴿

 256 [113] ﴾ تِرْكَن واڳ   ﴿

 (12سورة يوسف )

 369 [62﴾ ] لِفِتْيَتِهِائ   ﴿

 (16سورة النحل )

 191 [62﴾ ]ەئ   ونَم فَرِّطُائ   ﴿

 (19سورة مريم )

 253 [5﴾ ] ڦ  ڄ امَلوَالِيْڦ  ڦ   ﴿
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 358 [34﴾ ]  ڭ َقالَے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ﴿

 (20سورة طه )

 316 [58﴾ ] سِوًى    ڻ ﴿

 195 [77﴾ ] ٻ  پ  پ ﴿

 (22سورة الحج )

 253 [36﴾ ] صَوَافِيْ   ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴿

 (23سورة المؤمنون )

 169 [91-90﴾ ]  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ﴿

 (33سورة األحزاب )

 241 [56﴾ ] ڄ   ڃ  ڃ     َومَلَاِئكَتُه ڄ  ڄ   ﴿

 (39سورة الزمر )

 302 [22﴾ ] ٺ  ٺ  َعنْڀ   ڀ  ٺ   ﴿

 262 [67﴾ ]ۆئ َمطِْويَاتٍُُُۇئ      ﴿

 (43سورة الزخرف )

 282 [61﴾ ]  ٻ     لََعلَمٌٱ   ﴿

 341 [88] ﴾ىئ  ىئ  ﴿

 (52سورة الطور )
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 238 [28﴾ ] ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ ﴿

 (60سورة الممتحنة )

 230 [10﴾ ] ۈئ  ېئ تُمَِسِّكُواۆئ     ﴿
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 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة الحديث
 342 »بلِ طَّ إلمُ  دِ بْ عَ  نُ ا إبْ نَ  َكِذْب، أَ يُّ َل بِ ا إلنَّ نَ أَ «
 129 »يُأمَّتِ  ى ُذُكورِ لَ عَ  إم  رَ حَ  نِ يْ ذَ نَّ هَ إِ «
رُ َص إلمُ  ةِ امَ يَ إلقِ  مَ وْ ا يَ إب  ذَ عَ  اسِ دِّ إلنَّ شَ أَ  نْ نَّ مِ إِ «  263 »ون وِّ
 268 »ارإلنَّ  نَ مِ  للاِ  يقُ تِ عَ  ر  كْ و بَ بُ أَ «
ُة مَ كْ إلحِ ، وَ ان  اُن َيمَ يمُ إلِ وَ  ،ة  دَ ئِ فْ ُن أَ يَ لْ أَ ، وَ اوب  لُ قُّ قُ رَ أَ  مْ ، هُ نِ مَ ُل إليَ هْ أَ  مْ اكُ تَ أَ «
 »ةيَ انِ مَ يَ 

137 

 119 »همَّ  أُ َل وَ  اهُ بَ أَ  هِ يْ لَ عَ  فِ لْ يُ  مْ ، لَ لْ جَ أَ «
 338 »ن وْ عَ سْ تَ  مْ تُ نْ أَ ا وَ وهَ تُ أْ  تَ اَل فَ  ةَ اَل إلصَّ  مُ تُ يْ تَ إ أَ ذَ إِ «
 345 »هنْ َه عَ الْ ء  فَ يْ شَ بِ  َر للاُ ثَ أْ تَ إ إسْ ذَ إِ «
هْ  تِ عَ قَ إ وَ ذَ إِ «  145 »ةلَ ابَ  ُمكَ اَل فَ  انُ مَ إلسُّ
 197-191 »ضوْ ى إلحَ لَ عَ  مْ ا َفَرُطكُ نَ أَ «
 204 »يددِ ِمْن حَ  ام  اتَ خَ  وْ لَ وَ  ْس مِ تَ لْ إِ 

 301 »وإ ُتْضوُ وإ َل بُ رِ تَ غْ إِ «
ْأ وَ وَ تَ «  276 »َجكرْ فَ  إْنَضحْ ضَّ
 121 »اع  ازِ ا نَ ب  ائِ تَ  اءَ جَ  دْ قَ  هُ نَّ إِ َك، فَ نْ ُه عَ َدعْ «
ْكن عُ بِ شْ تُ لَ  ةَ انَ إلرُّمَّ  نَّ ى إِ تَّ حَ «  312 »إلسَّ
 291 »ريْ ا إلخَ يهَ إِص وَ نَ بِ  ود  قُ عْ مَ  لُ يْ إلخَ «
 367 »اري إلنَّ فِ  ُقْصَبهُ َيُجرُّ  ُلَحيّ   نَ و بْ رَ مْ عَ  تُ يْ أَ رَ «
 352 »للا دَ نْ عِ  وُ فْ إلعَ «
 228 » َصَفرَل  َنْوَء وَ َل َة وَ امَ  هَ َل ى وَ وَ دْ  عَ َل «
 228 » ُغولَل َء وَ وْ  نَ َل وَ  ةَ ِطَيرَ  َل «
 314 »مسَ إلقَ  ةَ لَّ حِ تَ  لَّ إِ  ارُ إلنَّ  هُ سَّ مَ تَ فَ  دِ لَ إلوَ  نَ مِ  ة  ثَ اَل ثَ  مْ ِدكُ حَ أِلَ  وتُ مُ  يَ َل «
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 138 »سآِن يَ رْ ُب إلقُ لْ قَ ب  وَ ء  َقلْ يْ شَ  لِّ كُ لِ «
 340 » َعَلْيَناَل َنا وَ إَليْ مَّ َحوَ هُ إللَّ «
 122 »لهْ أَ  كَ لِ ذَ لِ  ارَ َص نْ إألَ  نَّ إِ ؛ فَ ر  يْ خَ بِ  ارَ َص نْ إألَ  تَ رْ كَ  ذَ َل وْ لَ 

 119 »للاوَ  ون  مُ أْ مَ «
ا مَ : هُ  الَ قَ ، فَ مْ هُ ُض عْ بَ  َت كَ سَ ا، وَ اهَ نَ يْ : عَ مْ هُ ُض عْ بَ  الَ قَ ، فَ ا؟(هَ يْ تَ ا )ُحرَّ مَ «
 »ااهَ نَ ذُ أُ 

311 

 333 »ى للاقَ ا وَ  مَ لَّ إِ  ى َقَلت  لَ عَ  هُ الُ مَ وَ  رُ افِ سَ إلمُ «
 342 »َسَلُبه هُ لَ  فَ يال  تِ قَ  لَ تَ قَ  نْ مَ «
 369 »للا وِف يُ سُ  نْ مِ «
 120 »هلْ تُ قْ يَ لْ فَ  ر  يْ هَ زُ  نَ بْ  َب عْ كَ  مْ كُ نْ مِ  يَ قِ لَ  نْ مَ «
 328 »انطَ يْ إلشَّ  نَ َرْكَضة  مِ  يَ هِ «
، تَ يْ وَ «  124 »ةيَ ُة إلَباغِ ئَ إلفِ  هُ لُ تُ قْ َح َعمَّار 
 244 »ةينَ دِ إلمَ  يَ هِ وَ  ْب رِ ثْ يَ  ونَ ولُ قُ يَ «
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 فهرس اآلثار واألخبار

 الصفحة القائل األثر أو الخبر
  116عمر بن إلخطاب  "وَمنْ أشعر إلناس إلذي يقول: وَمْن، وَمْن، "

  326عبد للا بن عمر  "ِإضَح لمن أحرْمَت له"
  310عبد للا بن مسعود  "كان يتخوننا بالموعظة مخافة إلسآمة علينا"

 215 إلحسن إلبصري  "، وباآلخرة لم َتَزل"كأنك بالدنيا لم تكن
  163عمر بن إلخطاب  "لو أدركُته لولَّيته إلقضاء"

  198عمر بن إلخطاب  قدمَت إلسالم على إلشيب ألجزتك""لو 
  121كعب بن زهير  "ما كنت ألوثر بثوب رسول للا أحدإ "

  276عمر بن إلخطاب  "وإدفرإه"
  124علي بن أبي طالب  "إلويح باب رحمة وإلويل باب عذإب"

يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، "
  354جبريل  "َعّمن ظلمكوتعطي من حرمك وتعفو 
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 فهرس القوافي

 بحرررررررررررررررررررررررر الطويرررررررررررررررررررررررل              
 
 ْلَنننننننننننننهُ نَ نا يَ اَينننننننننننننَ اَب إلمَ بَ ْسننننننننننننناَب أَ َمننننننننننننْن َهننننننننننننوَ 
 هِ اِلننننننننننننننمَ فَيْبَخنننننننننننننْل بِ ال إ َمننننننننننننننُك ذَ ْن َينننننننننننننَمنننننننننننننوَ 
 هُ َسننننننننننفْ نَ  اَس ُل إلنَّنننننننننمِ حْ تَ ْسنننننننننيَ  لْ زَ  َينننننننننَل  نْ َمنننننننننوَ 
 هُ يقَ دِ إ َصننننننننننو  دُ َعنننننننننن ْب َسننننننننننحْ يَ  ْب رِ تَننننننننننغْ يَ  نْ َمننننننننننوَ 
 هِ حِ اَل ِسننننننننننبِ  ِضننننننننننهِ وْ حَ  نْ َعنننننننننن  َيننننننننننُذدْ َل  نْ َمننننننننننوَ 
 ة  رَ يننننننننننننثِ كَ  ور  ُمننننننننننننأُ  يِفنننننننننننن عْ انِ َصنننننننننننن يُ َل  نْ َمننننننننننننوَ 
 
 انَ دَ ْعننننننننننننبَ  رَ يَّننننننننننننغَ تَ  لْ ي َهننننننننننننرِ عْ ِشنننننننننننن تَ ْينننننننننننن لَ َل أَ 
 ة  ِجنننننننننننننننندَّ  دَ ْعننننننننننننننننا بَ إُبَهننننننننننننننننوَ ثْ ْت أَ َيننننننننننننننننَبلِ  لْ َهننننننننننننننننوَ 
 
ننننننننننننننننننننا عَ َغننننننننننننننننننننلِ بْ  أَ َل أَ   ة  الَ َسننننننننننننننننننننرِ  إر  ْينننننننننننننننننننني ُبجَ نِّ

نننننننننننننأْ وُن كَ مُ أْ ا إلَمنننننننننننننَهننننننننننننناَك بِ قَ َسننننننننننننن  ة  يَّنننننننننننننَروِ  اس 
 هُ ْعتَنننننننننننننننننبَ إتَّ ى وَ اَب إلُهننننننننننننننننندَ بَ ْسنننننننننننننننننَت أَ ْقننننننننننننننننارَ فَ فَ 
ننننننننننا وَ ِف أُ ُتْلنننننننننن مْ ب  َلننننننننننهَ ى َمننننننننننذْ َلننننننننننعَ   ب ننننننننننا أَ َل م 
 آِسننننننننننف  ُت بِ ْسننننننننننلَ فَ  لْ َعننننننننننفْ تَ  مْ َلنننننننننن تَ ْنننننننننننأَ  نْ إِ َفنننننننننن
 

 يي إلِتننننننننِفنننننننن كَ َلنننننننن لْ ا َفَهننننننننب ننننننننعْ َمننننننننْن ُمبِلنننننننن   كَ 
 هُ دَ ْحننننننننننننِت وَ  إلننننننننننننالَّ َل ى وَ  إلُعننننننننننننزَّ ى للِا َل َلننننننننننننإِ 

 ت  ِلننننننننننننفْ مُ بِ  َس يْ َلننننننننننننو وَ ُجنننننننننننننْ  يَ َل  مَ وَ ى َينننننننننننندَ َلنننننننننننن
 يُننننننننننننننهُ َء دِ يْ  َشنننننننننننننَو َل ْهنننننننننننننوَ  ر  ْينننننننننننننهَ يُن زُ دِ َفننننننننننننن
 
 نننننننننننننننننك  الِ َة مَ َننننننننننننننننإبْ ِد للِا وَ ْبنننننننننننننننعَ  ةَ َننننننننننننننننا إبْ َينننننننننننننننأَ 

  
 
نننننننننننننننننبَ ْسنننننننننننننننننإَم أَ رَ  وْ َلنننننننننننننننننوَ   ُسلَّننننننننننننننننننننمِ بِ  اءَ مَ اَب إلسَّ
 منِ َمنننننننننننننُيذْ وَ  هُ ْننننننننننننننَتْغَن عَ ُيْسننننننننننننن هِ ِمنننننننننننننوْ ى قَ َلنننننننننننننعَ 
نننننننننننننوْ ا يَ َهننننننننننننننِ  ُيغْ َل وَ   مِ دَ ْننننننننننننننيَ  رِ هْ إلننننننننننننندَّ  نَ ا ِمنننننننننننننم 
 مِ رَّ  ُيَكنننننننننننننننننننَل  هُ َسنننننننننننننننننننفْ نَ  مْ رِّ َكننننننننننننننننننن يُ َل  نْ َمنننننننننننننننننننوَ 

 مِ َلننننننننننننُيظْ  اَس إلنَّنننننننننننن مِ ِلننننننننننننظْ  يَ َل  نْ َمننننننننننننوَ  مْ دَّ ُيَهنننننننننننن
 مِ ِسننننننننننننننننننْ مَ بِ  أْ وَطنننننننننننننننننيُ وَ  اب  َيننننننننننننننننننْ أَ بِ  ْس رَّ َضنننننننننننننننننيُ 
 
 اينننننننننننننننُدهَ جِ و وَ ر  ْمنننننننننننننننمِّ عَ أُ  َننننننننننننننننيْ َعيْ  ةُ َحننننننننننننننناَل مَ 
 نايُدَهننننننننننننننننننننننننننندِ جَ ا وَ َهنننننننننننننننننننننننننننقُ اَل خْ إ أَ ذَ بَّننننننننننننننننننننننننننن حَ َل أَ 
 
 َكننننننننالَ  لْ َهنننننننن كَ َحننننننننَت َويْ ا ُقْلننننننننيَمننننننننفِ  كَ َلنننننننن َهنننننننلْ فَ 
 اَعلََّكنننننننننننننننننننا وَ َهننننننننننننننننننننْ وُن مِ مُ أْ إلَمننننننننننننننننننن كَ َلنننننننننننننننننننهَ نْ أَ فَ 
 َكنننننننننننالَّ دَ  ِركَ ْينننننننننننَب غَ ء  َوْينننننننننننيْ يِّ َشنننننننننننى أَ َلنننننننننننعَ 
نننننننننننِه أَ ْينننننننننننلَ عَ  ْف رِ ْعنننننننننننتَ  مْ َلنننننننننننوَ  هِ ْينننننننننننلَ عَ   اَكنننننننننننلَ  اخ 
ننننننننننننننننا عَ ل  إِ اِئنننننننننننننننن قَ َل وَ  ننننننننننننننننَت لَ رْ ثَننننننننننننننننمَّ  اَكننننننننننننننننا لَ ع 
 
 َزمُ ْحننننننننننننننَي أَ ْهننننننننننننننال  وَ اطِ ا َبننننننننننننننَهننننننننننننننيْ لَ وُم عَ ُلننننننننننننننتَ 
 نمُ َلننننننننننننننننننسْ تَ اُة وَ َجننننننننننننننننننإلنَّ  انَ إ َكننننننننننننننننننذَ و إِ ُجنننننننننننننننننننْ تَ فَ 

 مُ لِ ْسننننننننننِب مُ ْلننننننننننُر إلقَ اهِ  َطننننننننننلَّ إِ  اسِ ِمننننننننننَن إلنَّنننننننننن
 مُ نرَّ َحننننننننننننننيَّ مُ َلننننننننننننننى عَ مَ ي ُسننننننننننننننلْ ِبننننننننننننننوِديننننننننننننننُن أَ 

 
 دِ إلَفنننننننننَرِس إلنننننننننَورْ ِن وَ يْ دَ ي إلُبنننننننننرْ َة ذِ َننننننننننا إبْ َينننننننننوَ 
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 هُ ي َلنننننننننننِسنننننننننننمِ تَ الْ إَد فَ إلنننننننننننزَّ ِت عْ نَ إ َمنننننننننننا َصنننننننننننذَ إِ 
نننننننننننننننننننرِ ا كَ ي  ِصنننننننننننننننننننقَ   ينِ نَّ إِ ا َفنننننننننننننننننننيب نننننننننننننننننننرِ قَ  وْ ا أَ يم 
ننننننننننننإ ِ وَ  ننننننننننننَعْبنننننننننننني لَ نِّ  ل  ازِ َننننننننننننن إمَ ا دَ ِف َمننننننننننننيْ ُد إلضَّ
 
 دِ َنْجننننن ِت ِمننننننْ د  َمتَنننننى ِهْجنننننا َصنننننَبا َنْجنننننَيننننن َأَل 
 

 ُتَننننننننناِغي َغننننننننَزإل  ِعْنننننننننَد َبنننننننناِب إْبننننننننِن َعنننننننناِمر  
 

نَّ ِشننننننننننننننننننننننننَفاِئي َعْبننننننننننننننننننننننننَرة  ِإْن َسننننننننننننننننننننننننَفْحُتَها  َوإِ 
 

ننننننننننا َوإِرِثنننننننننني َيْطُلننننننننننُب إلِغَنننننننننننى  ِإَذإ َجنننننننننناَء َيْوم 
 
 َننننننننننننننننننننننننننننننا ُنْعَمننننننننننننننننننننننننننننناُن َل َيْنَسنننننننننننننننننننننننننننننَينََّهادتِزَيا
 

 َقَضنننننننننننى ُكنننننننننننلُّ ِذي ِدينننننننننننن  َفنننننننننننَوفَّى َغِريَمنننننننننننهُ 
 

 َأَبْأَننننننننننننننا ِبَقْتاَلَننننننننننننننا ِمنننننننننننننَن إلَقنننننننننننننْوِم ِضنننننننننننننْعَفُهمْ 
 

 ِإَذإ ُكْننننننننننننننننننَت ِفننننننننننننننننني َدإر  ُيِهيُننننننننننننننننننَك أَْهُلَهنننننننننننننننننا
 

 ِبَهنننننننننننننننننا ِهْنننننننننننننننننندُ َأَل َحبَّنننننننننننننننننَذإ ِهْنننننننننننننننننند  َوَأْرض  
 

 ِإَذإ إلنننننننَوْحُ  َضنننننننمَّ إلنننننننَوْحَ  ِفننننننني ُظُلاَلِتَهنننننننا
 

 ِإَذإ إلَمنننننننننْرُء َلنننننننننْم َيْغنننننننننَ  إلَكِريَهنننننننننَة َأْوَشنننننننننَكْت 

 دينِ ُه َوْحننننننننننننننُت آِكَلنننننننننننننني َلْسنننننننننننننننِّ إِ َفنننننننننننننن يال  ِكننننننننننننننأَ 
 ِديَبْعنننننننن يننننننننِ  ِمنننننننننْ ادِ حَ اُف َمننننننننَذمَّاِت إألَ َخننننننننأَ 
 ندِ ُة إلَعْبنننننننننننيمَ ا ِشنننننننننننَرَهنننننننننننيْ ل  غَ اَل ي ِخنننننننننننالِ َمنننننننننننوَ 
 

 ِد[ْجنننننننى وَ َلنننننننعَ  إد  إِك َوْجنننننننرَ ي َمْسنننننننَزإَدِنننننننن ]َلَقننننننندْ 
 

نننننننننننننننننننْل َمآِقينننننننننننننننننننَك إلِحَسننننننننننننننننننناَن ِبِإْثِمننننننننننننننننننندِ   َوَكحِّ
 

لِ   َوَهنننننننننننْل ِعْننننننننننننَد َرْسنننننننننننم  َدإِرس  ِمنننننننننننْن ُمَعنننننننننننوَّ
 

 ]َيِجنننننْد ُجْمنننننَع َكنننننفّ  َغْينننننَر َمنننننْ َى َوَل ِصنننننْفِر[
 

 َتْتُلنننننننننننننو تَنننننننننننننِق للَا ِفيَننننننننننننننا َوإلِكتَننننننننننننناَب إلنننننننننننننِذي
 

 َوَعننننننننننننننننننزَُّة َمْمُطننننننننننننننننننول  ُمَعن ننننننننننننننننننى َغِريُمَهننننننننننننننننننا
 

 َوَمنننننننننننننننا َل ُيَعننننننننننننننندُّ ِمنننننننننننننننْن َأِسنننننننننننننننير  ُمَكلَّنننننننننننننننبِ 
 

لِ   َوَلنننننننننننننننننْم تَنننننننننننننننننُك َمْكُبنننننننننننننننننول  ِبَهنننننننننننننننننا َفَتَحنننننننننننننننننوَّ
 

 ]َوِهْننننننننند  َأتَننننننننى ِمننننننننْن ُدوِنَهننننننننا إلنَّننننننننْأُي َوإلُبْعننننننننُد[
 

 َسننننننننننَوإِقُر ِمننننننننننْن َحننننننننننرّ  َوَقننننننننننْد َكنننننننننناَن َأْظَهننننننننننَرإ
 

 لَفَتى َأْن َتَقطََّعننننننننننننننناِحَبننننننننننننننناُل إلُهنننننننننننننننَوْيَنى ِبنننننننننننننننا
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 َغننننننننننَدإَة َطَفننننننننننْت َعْلَمنننننننننناَء َبْكننننننننننُر ْبننننننننننُن َوإِئننننننننننل  

 
 َوَيننننننننننننننننننْوَم َعَقننننننننننننننننننْرُت ِلْلَعننننننننننننننننننَذإَرى َمِطيَِّتنننننننننننننننننني

 
َيننننننننننننننهْ  نننننننننننننني ِمننننننننننننننْن ِزَينننننننننننننناَرِة ُأمِّ  َأَل َلْينننننننننننننَت َحظِّ

 
 َكنننننننننننننننننَأْوَرإِك إلَعنننننننننننننننننَذإَرى َقَطْعتُنننننننننننننننننهُ  َوَرْمنننننننننننننننننل  

 
 ُلَعنننننننننننننننناُب إأَلَفنننننننننننننننناِعي إلَقنننننننننننننننناِتاَلِت ُلَعاُبننننننننننننننننهُ 

 
 ُنُجننننننننننننوُم َسننننننننننننَماء  ُكلََّمننننننننننننا إْنَقننننننننننننضَّ َكْوَكننننننننننننب  

 
 وَن َبْيِننننننننننننننني َوَبْيَنَهنننننننننننننناَلَقننننننننننننننْد َفننننننننننننننرََّق إلَوإُشنننننننننننننن

 
نننننننننننا َسنننننننننننَفارإ َتِجنننننننننننْد ِبَهنننننننننننا  َمتَنننننننننننى تَنننننننننننِرَدْن َيْوم 

 
ْمنننننننننننِت حَ ئْ ِشنننننننننننن نْ إِ َفننننننننننن  مُ إكُ وَ اَء ِسننننننننننننَسننننننننننننُت إلنِّ رَّ
 
ْلنننننننننننننحَ تَ   إَكنننننننننننننة  رَ وَد أَ َمننننننننننننناَن ُعنننننننننننننَنعْ  نْ ُت ِمنننننننننننننمَّ
 اَمننننننننننننننننننيكُ فِ  للاُ  كَ ارَ ا َبننننننننننننننننننوَجننننننننننننننننننيَّ عُ يَلننننننننننننننننننلِ خَ 
ننننننننننننن َس يْ ا َلنننننننننننننَهننننننننننننن لَ وَل ُقنننننننننننننوَ   ااَرَننننننننننننننجَ ُل أَ اَل إلضَّ
 

 ُأِحننننننننننننننبُّ ِمننننننننننننننَن إِلْخننننننننننننننَوإِن ُكننننننننننننننلَّ ُمَوإِفننننننننننننننق  
 

 
 َعِشنننننننننننننننننننننيََّة َلَقْيَننننننننننننننننننننننا ُجنننننننننننننننننننننَذإَم َوِحْمَينننننننننننننننننننننَرإ

 
ننننننننننننِل[  ]َفَيننننننننننننا َعَجب ننننننننننننا ِمننننننننننننْن َرْحِلَهننننننننننننا إلُمَتَحمَّ

 
َ  َأْو َعِشننننننننننننننننيَّاَت َأْشننننننننننننننننِتَيهْ ُغنننننننننننننننن  ِديَّاَت َقننننننننننننننننْي
 

 ]َوَقننننننننننننننْد َجلََّلْتننننننننننننننُه إلُمْظِلَمنننننننننننننناُت إلَحَننننننننننننننناِدُس[
 

 َوَأْرُي إلَجَنننننننننننننننى إْشننننننننننننننَتاَرْتُه َأْينننننننننننننند  َعَوإِسننننننننننننننلُ 
 

 َبنننننننننننننننَدإ َكْوَكنننننننننننننننب  تَنننننننننننننننْأِوي ِإَلْينننننننننننننننِه َكَوإِكُبنننننننننننننننهْ 
 

ْت ِبننننننننننَذإَك إلَوْصننننننننننِل َعْيِننننننننننني َوَعْيُنَهننننننننننا  َفَقننننننننننرَّ
 

َرإ  َأِديِهننننننننننننننننَم َيْرِمنننننننننننننننني إلُمْسننننننننننننننننَتِجيَز إلُمَعننننننننننننننننوَّ
 
 إ[ َبنننننننننْردَ َل َعنننننننننْم ُنَقاَخنننننننننا وَ َأطْ  مْ ِت َلنننننننننئْ ْن ِشنننننننننإ ِ ]وَ 
 
 إدَ ْننننننننننننننننننهِ  هُ ُيَبلُِّغننننننننننننننننن ْن َمننننننننننننننننننْ ِكنننننننننننننننننلَ ْننننننننننننننننننند  وَ هِ لِ 
 إدَ ا َقْصننننننننننمَ كُ ِضننننننننننرْ د  أِلَ ْنننننننننننهِ  نْ ُكننننننننننتَ  مْ َلنننننننننن نْ إ ِ وَ 
 إَعْمنننننننننننننننننننننندَ  مُ اكُ َقننننننننننننننننننننننلْ نَ ا لِ َنننننننننننننننننننننننا ُجرْ َننننننننننننننننننننننننَّ كِ لَ وَ 
 

 َوُكننننننننلَّ َغِضننننننننيِض إلطَّننننننننْرِف َعننننننننْن َعَثَرإِتنننننننني
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 َوَمننننننننا َكنننننننناَن َغننننننننضُّ إلطَّننننننننْرِف ِمنَّننننننننا َسننننننننِجيَّة  
 

 َبننننننننْيِن ُمْنِضنننننننن   َفَظننننننننلَّ ُطَهنننننننناُة إللَّْحننننننننِم ِمننننننننْن 
 

 َفَقننننننننننننننننننناَل َفِرينننننننننننننننننننُق إلَقنننننننننننننننننننْوِم َل َوَفنننننننننننننننننننِريُقُهمْ 
 

نننننننننننننننا َنَشننننننننننننننن  ُهمْ دتَفَقننننننننننننننناَل َفِرينننننننننننننننُق إلَقنننننننننننننننْوِم َلمَّ
 

 ]َكنننننننننننننننننننَأنَّ َمَكنننننننننننننننننننناِكيَّ إلَجنننننننننننننننننننَوإِء ُغَديَّننننننننننننننننننننة [
 

 َتُشننننننننننننننن ُّ ِبنننننننننننننننَي إلَعْوَجننننننننننننننناُء ُكنننننننننننننننلَّ َتُنوَفنننننننننننننننة  
 

 َأَلننننننننننننننننننْم َتْعَلِمنننننننننننننننننني َأنَّ إلَماَلَمننننننننننننننننننَة َنْفُعَهننننننننننننننننننا
 
 ال  ائِ مَ َشننننننننننننننن ينننننننننننننننهِ بِ ِمنننننننننننننننْن أَ  ينننننننننننننننهِ ُف فِ رِ ْعنننننننننننننننتَ وَ 

 إاَء ذَ َفننننننننننننننننننننننننننوَ إ وَ رَّ ذَ ِبننننننننننننننننننننننننننإ وَ َة ذَ احَ مَ َسننننننننننننننننننننننننن
 

ننننننننننننننننننَماِء َعَلننننننننننننننننننْيُكُم[  ]َأَخننننننننننننننننننْذَنا ِبآَفنننننننننننننننننناِق إلسَّ
 

ِليِني َتَماَيَلنننننننننننننننننْت   ِإَذإ ُقْلنننننننننننننننننُت َهننننننننننننننننناِتي َننننننننننننننننننوِّ
 

 ُهْم َحتَّنننننننننننننننننى إتََّقنننننننننننننننننْوَك ِبَكْبِشنننننننننننننننننِهمْ دتَوَجاَلننننننننننننننننن
 

إِر َقننننننننننْد َغيَّننننننننننَر إلِبَلننننننننننى  َوَقْفننننننننننُت ِبَرْبننننننننننِع إلنننننننننندَّ
 

 َوَلِكنََّنننننننننننننننننننننننا ِفننننننننننننننننننننننني َمننننننننننننننننننننننْذِح   ُغُرَبنننننننننننننننننننننننانُ 
 

نننننننننننننننننلِ   َصنننننننننننننننننِفيَف ِشنننننننننننننننننَوإء  َأْو َقنننننننننننننننننِدير  ُمَعجَّ
 

 َنَعننننننننننْم َوَفِريننننننننننق  َقنننننننننناَل َوْيَحننننننننننَك َمننننننننننا َنننننننننننْدِري 
 

 َل ْيُمننننننننننننُن للِا َمننننننننننننا َنننننننننننننْدِري َنَعننننننننننننْم َوَفِريننننننننننننق  
 

َيننننننننننننننننناِ  إلُمَفْلَفنننننننننننننننننلِ   َنَشننننننننننننننننناَوى َتَسننننننننننننننننناَقوإ ِبالرِّ
 

 ]َكننننننننننننننننَأنَّ َلَهننننننننننننننننا َبننننننننننننننننو إ بِنْهنننننننننننننننني  ُتَغاِوُلننننننننننننننننْه[
 

 َقِلينننننننننل  َوَمنننننننننا َلنننننننننْوِمي َأِخننننننننني ِمنننننننننْن ِشننننننننننَماِلَيا
 
 َحَجنننننننننْر  نْ ِمنننننننننينننننننننَد وَ زِ ِمنننننننننْن يَ وَ  اِلنننننننننهِ خَ  ِمننننننننننْ وَ 
 إ َسنننننننننننننننننننننننِكْر ذَ إ ِ ا وَ حَ إ َصنننننننننننننننننننننننذَ إ إِ َل ذَ اِئننننننننننننننننننننننننَ وَ 
 

 َقَمَرإَهننننننننننننننننننننا َوإلنُُّجننننننننننننننننننننوُم إلطََّوإِلننننننننننننننننننننعُ  َلَنننننننننننننننننننننا
 

 َعَلننننننننننيَّ َهِضننننننننننيَم إلَكْشننننننننننِح َريَّننننننننننا إلُمَخْلَخننننننننننلِ 
 

 َوَقنننننننْد َحننننننناَن ِمنننننننْن َشنننننننْمِس إلنََّهننننننناِر ُغنننننننُروبُ 
 

نننننننننننننننننننننننناِرَياُت إلَهَوإِطننننننننننننننننننننننننلُ   َمَعاِرَفَهننننننننننننننننننننننننا َوإلسَّ
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 َأنَّ َوإ   ِبالَيَماَمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِة َدإُرهُ  َوَلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوْ 
 

ننننننننننننننا َلنننننننننننننننْم َتُكننننننننننننننْن َرْأَس َسنننننننننننننننيِّد    ُيَقلِّننننننننننننننُب َرْأس 
 

ننننننننننننننننا َيْنَفُحننننننننننننننننوَن َفَأْصننننننننننننننننَبُحوإ  َوَكنننننننننننننننناُنوإ ُأَناس 
 

 َفَأْصنننننننننننننننننننَبَح َجننننننننننننننننننناَرإُكْم َقِتنننننننننننننننننننيال  َوَناِفي نننننننننننننننننننا
 

 َتَبنننننننننننننننننننننننيََّن ِلننننننننننننننننننننننني َأنَّ إلَقَمننننننننننننننننننننننناَءَة ِذلَّنننننننننننننننننننننننة  
 

 َلنننننننىَأَل َيننننننا إْسننننننَلِمي َيننننننا َدإَر َمننننننيَّ َعَلننننننى إلبِ 
 

 ة  َخلَّنننننننننن سِ ْنننننننننننى إلِ َلننننننننننُتْعننننننننننَزى إِ  نْ َتَعالْيننننننننننَت أَ 
 ك  َمننننننننننننننننننننْ َ لِ  ِكنننننننننننننننننننننْ لَ ِسننننننننننننننننننننيّ  وَ نْ َت ِلِ ْسننننننننننننننننننننلَ فَ 
 

 ]َأَخننننننننننننننْذَنا ِبننننننننننننننَأْطَرإِف إأَلَحاِديننننننننننننننِ  َبْيَنَنننننننننننننننا[
 

ننننننننننننننننننننننْزَت َغاِزَيننننننننننننننننننننننا ْز ِإْن َتَجهَّ  ُعَمْيننننننننننننننننننننننَرَة َودِّ
 

 َأَل َقنننننننننننننننننننننننننننبََّح للُا إلُوَشننننننننننننننننننننننننننناَة َوَقننننننننننننننننننننننننننننْوَلُهمْ 
 

 َكننننننننننننننننَأنَّ ُنُجوَمننننننننننننننننهُ َفَياَلننننننننننننننننَك ِمننننننننننننننننْن َلْيننننننننننننننننل  
 

َي َفننننننننننننننناِجر    َوَقنننننننننننننننْد َزَعَمنننننننننننننننْت َلْيَلنننننننننننننننى ِبنننننننننننننننَأنِّ
 

 َوَدإِري ِبننننننننننَأْعَلى َحْضننننننننننَرَمْوَت إْهتَننننننننننَدى ِلَيننننننننننا
 

 ُبَهنننننننننننننننناَوَعْين ننننننننننننننننا َلننننننننننننننننُه َحننننننننننننننننْوَلَء َبنننننننننننننننناد  ُعُيو 
 

نننننننننننْزرُ   َوَأْكثَنننننننننننُر َمنننننننننننا ُيْعُطوَننننننننننننَك إلنََّظنننننننننننُر إلشَّ
 

 ]َأَصنننننننننننننمُّ َفنننننننننننننَزإُدوإ ِفننننننننننننني َمَسننننننننننننناِمِعِه َوْقنننننننننننننَرإ[
 

 َوَأنَّ أَِعنننننننننننننننننننننننننننننزَّإَء إلرَِّجننننننننننننننننننننننننننننناِل ِطَياُلَهنننننننننننننننننننننننننننننا
 

 َوَل َزإَل ُمنننننننننننننننننننننْنَهال  ِبَجْرَعاِئنننننننننننننننننننننِك إلَقْطنننننننننننننننننننننرُ 
 
 َكننننننننننننُذوبُ  وَ ْهننننننننننننفَ  وكَ َيْعننننننننننننزُ  ِس َمنننننننننننننْ ْنننننننننننننِلْلِ وَ 
َل ِمننننننننننننننَنننننننننننننننتَ  ننننننننننننننَجنننننننننننننن نْ زَّ  وبُ ُصننننننننننننننيَ  اءِ مَ وِّ إلسَّ
 

 َوَسنننننننننننننناَلْت ِبَأْعَننننننننننننننناِق إلَمِطننننننننننننننيِّ إأَلَبنننننننننننننناِطحُ 
 

ننننننننننْيُب َوإِلْسنننننننننناَلُم ِلْلَمننننننننننْرِء َناِهَيننننننننننا  َكَفننننننننننى إلشَّ
 

 ُفاَلَننننننننننننننننننننننُة َأْضنننننننننننننننننننننَحْت ُخلَّنننننننننننننننننننننة  ِلُفننننننننننننننننننننناَلنِ 
 

 ب َيننننننننننننننْذُبلِ  دتِبُكننننننننننننننلِّ ُمَغنننننننننننننناِر إلَفْتننننننننننننننِل ُشنننننننننننننن
 

 ِلَنْفِسنننننننننننننننني ُتَقاَهننننننننننننننننا َأْو َعَلْيَهننننننننننننننننا ُفُجوُرَهننننننننننننننننا
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 ِلُكنننننننننننننننلِّ ُأَنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس  َمْقَبنننننننننننننننر  ِبِفَنننننننننننننننناِئِهمْ 
 َوَمنننننننننننا ِإْن َينننننننننننَزإُل َرْسنننننننننننُم َدإر  َقنننننننننننْد َأْخَلَقنننننننننننْت 

 
 ِإَذإ ُذْقننننننَت َفاَهنننننننننننننا ُقْلنننننننننننننَت َطْعننننننننننننننُم ُمَدإَمنننننننننننننننة  

 
 ِإَذإ َقاَمتَننننننننننننننننا َتَضننننننننننننننننوََّز إلِمْسننننننننننننننننُك ِمْنُهَمننننننننننننننننا

 
 َرِحينننننننننننب  ِقَطننننننننننناُب إلَجْينننننننننننِب ِمْنَهنننننننننننا َرِقيَقنننننننننننة  

 
 ُهَمننننننننننننا َنَفثَننننننننننننا ِفنننننننننننني ِفننننننننننننيَّ ِمننننننننننننْن َفَمَوْيِهَمننننننننننننا

 
 َأَحننننننننننناِرُ  ِإنَّنننننننننننننننننننننننننننننا َلننننننننْو ُتَشنننننننناُ  ِدَماُ َنننننننننننننننننننننننا

 
 ننننننننننننننننى َحَجننننننننننِر ُذِبْحَنننننننننننننننننننناَفَلننننننننننننننْو َأنَّنننننننننننننننننننننننننا َعَلنننن

 
نننننننننا  َعَلننننننننى َحاَلنننننننننة  َلنننننننننْو َأنَّ ِفنننننننني إلَقنننننننننْوِم َحاِتم 

 
 َوَنْنُصنننننننننننننننننننننننُر َمْوَلَننننننننننننننننننننننننا َوَنْعَلنننننننننننننننننننننننُم َأنَّنننننننننننننننننننننننهُ 

 
 َأخ  َماِجننننننننننننند  َلنننننننننننننْم ُيْخِزِنننننننننننننني َينننننننننننننْوَم َمْشنننننننننننننَهد  

 
 َأَيْقُتُلِنننننننننننننننننننننننني َوإلَمْشنننننننننننننننننننننننَرِفيُّ ُمَضنننننننننننننننننننننننناِجِعي
 َوَلننننننننننننننْيَس ِبننننننننننننننِذي ُرْمننننننننننننننح  َفَيْطَعَنِننننننننننننننني ِبننننننننننننننهِ 

 
نََّمنننننننننننننننننننا  َتُقنننننننننننننننننننوُل َهَلْكَننننننننننننننننننننا ِإْن َهَلْكنننننننننننننننننننَت َوإِ 

 َيْنُقُصننننننننننننننننننننننننننننننننننننوَن َوإلُقُبننننننننننننننننوُر َتِزينننننننننننننننندُ َفُهننننننننننننننننْم 
 َوَعْهنننننننننننننننند  ِلَمْيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت  ِبالَفَننننننننننننننننناِء َجِدينننننننننننننننندُ 

 
ننننننننننا َيِجننننننننننننننننننننننننننيُء ِبنننننننننننننننننننننِه إلتُُّجننننننننننْر   ُمَعتََّقننننننننننة  ِممَّ

 
 ِبَرإِئَحنننننننننننننننننة  ِمنننننننننننننَن إللَِّطيَمننننننننننننننننِة َوإلُقُطنننننننننننننننننننننننننننننننننْر 

 
دِ ِبَجنننننننننننننننننن ننننننننننننننننننُة إلُمَتَجننننننننننننننننننرَّ  ّسِ إلنُّننننننننننننننننننَدإَمى َبضَّ

 
 ]َعَلننننننننننننى إلنَّننننننننننننناِبِح إلَعنننننننننننناِوي َأَشنننننننننننندَّ ِرَجنننننننننننناِم[

 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننا  تَنننننننننننَزإَيْلَن َحنننتَّنننننننننننننى َل َيَمنننننننننننسَّ َدم  َدم 

 
َمَياِن ِبنننننننننننننالَخَبِر إلَينننننننننننننننننِقينِ   َجننننننننننننننننننننننننننَرى إلننننننننننننننننننندَّ

 
 ِتمُ َعَلنننننننننننننى ُجنننننننننننننوِدِه َلَضننننننننننننننَّ ِبالَمننننننننننننناِء َحنننننننننننننا

 
 َكَمننننننننننننا إلنَّنننننننننننناِس َمْجننننننننننننُروم  َعَلْيننننننننننننِه َوَجنننننننننننناِرمُ 

 
و َلنننننننْم َتُخْننننننننُه َمَضننننننناِرُبهْ   َكَمنننننننا َسنننننننْيُف َعْمنننننننر 

 
 َوَمْسُننننننننننننننننننننننننننننننننوَنة  ُزْرق  َكَأْنَيننننننننننننننننننناِب أَْغنننننننننننننننننننَوإلِ 
 َوَلنننننننننننننْيَس ِبنننننننننننننِذي َسنننننننننننننْيف  َوَلنننننننننننننْيَس ِبَنبَّنننننننننننننالِ 

 
 َعَلنننننننننننننننى للِا َأْرَزإُق إلِعَبننننننننننننننناِد َكَمنننننننننننننننا َزَعنننننننننننننننمْ 
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ننننننننننننني َتَغيَّنننننننننننننْرُت َبْعنننننننننننننَدَها  َوَقنننننننننننننْد َزَعَمنننننننننننننْت َأنِّ
 َتَغيَّنننننننننننننننننَر ِجْسنننننننننننننننننِمي َوإلَخِليَقنننننننننننننننننُة َكالِتننننننننننننننننننننني

 
ْن َأْوعَ  نَّننننننننننننننننننننننننني َوإِ   هُ دتننننننننننننننننننننننننننُه َأْو َوعَ دتننننننننننننننننننننننننننَوإِ 

 
 َفَمنننننننننننننْن َينننننننننننننُك َأْمَسنننننننننننننى ِبالَمِديَننننننننننننننِة َرْحُلنننننننننننننهُ 

 
 ُتَمننننننننننننننناَخِليَلنننننننننننننننيَّ َهنننننننننننننننْل ِطنننننننننننننننب  َفنننننننننننننننِإنِّي َوَأنْ 

 
 َوَكننننننننننناَن إلُخْلنننننننننننُف ِمْننننننننننننِك َسنننننننننننِجيَّة   دتَوَعننننننننننن
 

 ِإَذإ َلَسننننننننننننَعْتُه إلنَّْحننننننننننننُل َلننننننننننننْم َيننننننننننننْرُ  َلْسننننننننننننَعَها
 

 ِإَذإ َكنننننننننناَن َأْمننننننننننُر إلنَّنننننننننناُس ِعْنننننننننننَد َعُجننننننننننوِزِهمْ 
 

 َفآَلْيننننننننننننننُت َل َأْرِثنننننننننننننني َلَهننننننننننننننا ِمننننننننننننننْن َكاَلَلننننننننننننننة  
 

 َمتَننننننى َمننننننا ُتَننننننناِخي ِعْنننننننَد َبنننننناِب إْبننننننِن َهاِشننننننم  
 

 ي ِفننننننننننننننني َيَفننننننننننننننناز  ُمَمنَّنننننننننننننننع  َوَحلَّنننننننننننننننْت ُبُينننننننننننننننوتِ 
 

 َفننننننننننننِإْن َيننننننننننننُك ُجْثَمننننننننننننناِني ِبننننننننننننَأْرِض ِسنننننننننننننَوإُكمُ 
 

 َك َمنننننننننننننا َتْصنننننننننننننُبو َوِفينننننننننننننَك َشنننننننننننننِبيَبة  دتَعِهننننننننننننن

 
 ِذي َينننننننننننننننننننننننننا َعننننننننننزُّ َل َيَتَغيَّننننننننننرُ َوَمننننننننننْن َذإ إلنننننننننن

 َوَلنننننننننننننْم ُيْخَبنننننننننننننْر ِبِسنننننننننننننرِِّك ُمْخَبنننننننننننننرُ  دتَعِهننننننننننننن
 

 َلُمْخِلننننننننننننننُف ِإيَعنننننننننننننناِدي َوُمْنِجننننننننننننننُز َمْوِعننننننننننننننِدي
 

 َفننننننننننننننننننننننننِإنِّي َوَقيَّننننننننننننننننننننننننار  ِبَهننننننننننننننننننننننننا َلَغِريننننننننننننننننننننننننبُ 
 

ْن َلنننننننننننننننننننْم َتُبوَحنننننننننننننننننننا ِبنننننننننننننننننننالَهَوى َدِنَفنننننننننننننننننننانِ   َوإِ 
 

 َمَوإِعينننننننننننننننننننَد ُعْرُقنننننننننننننننننننوب  َأَخننننننننننننننننننناُه ِبَيْتنننننننننننننننننننِربِ 
 

 َوَحاَلَفَهنننننننننننننا ِفننننننننننننني َبْينننننننننننننِت ُننننننننننننننْوب  َعَوإِسنننننننننننننلِ 
 

 َفننننننننننننننننناَل ُبننننننننننننننننندَّ َأْن َيْلَقنننننننننننننننننْوَن ُكنننننننننننننننننلَّ ُثُبنننننننننننننننننورِ 
 

نننننننننننَدإ نننننننننننى َحتَّنننننننننننى ُتاَلِقننننننننننني ُمَحمَّ  َوَل ِمنننننننننننْن َحف 
 

 ُتَرإِحنننننننننننني َوَتْلَقننننننننننننْي ِمننننننننننننْن َفَوإِضننننننننننننِلِه َنننننننننننننَدى
 

 َتَخننننننننننننناُل ِبنننننننننننننِه َرإِعنننننننننننننني إلَحُموَلنننننننننننننِة َطنننننننننننننناِئَرإ
 

ْهَر َأجْ   َمننننننننننننعُ َفننننننننننننِإنَّ ُفننننننننننننَ إِدي ِعْنننننننننننننَدِك إلنننننننننننندَّ
 

نننننننننننْيِب َصنننننننننننبَّا ُمَتيََّمنننننننننننا  َفَمننننننننننا َلنننننننننننَك َبْعنننننننننننَد إلشَّ
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 َوَمنننننننننا ُكْننننننننننُت َأْدِري َقْبنننننننننَل َعنننننننننزَّة َمنننننننننا إلُبَكنننننننننا

 
ننننننننننننننننند    َفِإنَّنننننننننننننننننَك َلنننننننننننننننننْم َتْبُعنننننننننننننننننْد َعَلنننننننننننننننننى ُمَتَعهَّ

 
 َوَقننننننننننننننننْد َزَعُمننننننننننننننننوإ َأنَّ إلُمِحننننننننننننننننبَّ ِإَذإ َدَنننننننننننننننننننننننا

 تَنننننننننننَدَوْيَنا َفَلنننننننننننْم َيْشنننننننننننَف َمنننننننننننا ِبَننننننننننننننننننننننننا ِبُكنننننننننننلّ  
إِر َلننننننننننننْيَس ِبَننننننننننننناِفع    َعَلننننننننننننى َأنَّ ُقننننننننننننْرَب إلنننننننننننندَّ

 
نننننننننننننننننننننني َنَعاُمَهننننننننننننننننننننننا  َوَدِويَّننننننننننننننننننننننة  َقْفننننننننننننننننننننننر  ُتَمشِّ

 
 َمَطنننناِعيُن ِفنننني إلَهْيَجننننا َمَطنننناِعيُم ِفنننني إلِقننننَرى 

 
نَّ َحنننننننننننننننننننِديث ا ِمْننننننننننننننننننننِك َلنننننننننننننننننننْو َتْبُذِلنننننننننننننننننننننننننننيَنهُ   َوإِ 

 ِدي   ِنَتاُجَهننننننننننننننننننناَمَطاِفنننننننننننننننننننَل َأْبَكنننننننننننننننننننار  َحننننننننننننننننننن
 

نَّ إلنننننننننننننننننِذي َحاَننننننننننننننننننْت ِبَفْلننننننننننننننننن   ِدَمننننننننننننننننناُ ُهمْ   َوإِ 
 

 َأَل ِإنَّ َعْين نننننننننننننا َلنننننننننننننْم َتُجنننننننننننننْد َينننننننننننننْوَم َوإِسنننننننننننننر  
 

ْمِع َلنننننننننننننْيَس ِبُمْنتَنننننننننننننه    َأُظننننننننننننننُّ إْنِهَمننننننننننننناَل إلننننننننننننندَّ
 

 ِإَذإ َمننننننننننننا إلُغنننننننننننناَلُم إأَلْحَمننننننننننننُق إأُلمِّ َسنننننننننننناَفِني
 

 ِإَذإ َمننننننننا َبَكننننننننى ِمننننننننْن َخْلِفَهننننننننا إْنَحَرَفننننننننْت َلننننننننهُ 

 
 َوَل ُموِجَعننننننننننننننناِت إلَقْلنننننننننننننننِب َحتَّنننننننننننننننى َتَولَّنننننننننننننننتِ 

 
 َبَلنننننننننننى ُكنننننننننننلُّ َمنننننننننننْن َتْحنننننننننننَت إلتُّنننننننننننَرإِب َبِعيننننننننننندُ 

 
 َيَمنننننننننلُّ َوَأنَّ إلنَّنننننننننننننننننننننْأَي َيْشنننننننننِفي ِمنننننننننَن إلُوْجننننننننندِ 
إِر َخْينننننننر  ِمنننننننَن إلُبْعننننننندِ   َعَلنننننننى َأنَّ ُقنننننننْرَب إلننننننندَّ

 َكننننننننننناَن َمنننننننننننْن َتْهنننننننننننننَوإُه َلنننننننننننْيَس ِبنننننننننننِذي ُودِّ ِإَذإ 
 

 َكَمْشنننننننِي إلنََّصننننننناَرى ِفنننننننني ِخَفننننننناِف إأَلَرْنننننننننَد ِ 
 

ننننننَماِء ِمننننننَن إلَقننننننْرِس [  ] ِإَذإ إْبننننننَيضَّ آَفنننننناُق إلسَّ
 

 َجَنننننننننى إلنَّْحننننننننِل ِفنننننننني َأْلَبنننننننناِن ُعننننننننوذ  َمَطاِفننننننننلِ 
 ُيَشننننننننننناُب ِبَمننننننننننناء  ِمْثنننننننننننِل َمننننننننننننننناِء إلَمَفاِصنننننننننننلِ 

 
 َقنننننننننننْوِم َينننننننننننا ُأمَّ َخاِلننننننننننندِ ُهنننننننننننُم إلَقنننننننننننْوُم ُكنننننننننننلُّ إل

 
 َعَلْينننننننننننننننننننَك ِبَجننننننننننننننننننناِري َدْمِعَهنننننننننننننننننننا َلَجُمنننننننننننننننننننودُ 

 
 َعننننننننننِن إلَعننننننننننْيِن َحتَّننننننننننى َيْضننننننننننَمِحلَّ َسننننننننننَوإُدَها

 
 ِبنننننننننننننننننَأْطَرإِف َأْنَفْينننننننننننننننننِه إْسنننننننننننننننننَتَمرَّ َفَأْسنننننننننننننننننَرَعا

 
لِ   ِبِشننننننننننننننننقّ  َوِشننننننننننننننننق  ِعْنننننننننننننننننَدَنا َلننننننننننننننننْم ُيَحننننننننننننننننوَّ

 
264 
 

265 
 

265 
 
 
 

267 
 

269 
 

269 
 
 

274 
 

278 
 

278 
 

278 
 

282 



 القوافي  فهرسي          باب الفهارس الفية         شرح بانت سعاد البن هشام األنصار 
 

412 
 

 
 َوُكْنننننننننننننننننُت ِإَذإ َجنننننننننننننننناِري َدَعننننننننننننننننا ِلَمُضننننننننننننننننوَفة  

 
نننننننننننْوَق ِإلَّ َحَماَمنننننننننننة    َوَمنننننننننننا َهننننننننننناَ  َهنننننننننننَذإ إلشَّ

 
 ُنِصنننننننننننْرَنا َفَمنننننننننننا َتْلَقنننننننننننى َلَننننننننننننا ِمنننننننننننْن َكِتيَبنننننننننننة  

 
نننننننننننننننننا َأتَنننننننننننننننننْت آَطننننننننننننننننناَم َجنننننننننننننننننوّ  َوأَْهَلنننننننننننننننننهُ   َفَلمَّ

 
 ] َأَلنننننننننْم تَنننننننننَر َأنَّ إلَجنننننننننْوَن َأْصنننننننننَبَح َرإِسننننننننني ا [

 
 ْأِس َخْلَفَهننننننننننناِإَذإ َنننننننننننناَم ِطْلنننننننننننح  َأْشنننننننننننَعُ  إلنننننننننننرَّ 

 
ننننننننننْمُس َعاَرَضننننننننننْت  ننننننننننا ِإَذإ إلشَّ  َرَأْت َرُجننننننننننال  َأمَّ

 
 ُوُقوف ننننننننننننا ِبَهننننننننننننا َصننننننننننننْحِبي َعَلننننننننننننيَّ َمِطننننننننننننيُُّهمْ 

 
 َفت نننننننننننننى َيْشنننننننننننننَتِري ُحْسنننننننننننننَن إلثََّنننننننننننننناِء ِبَماِلنننننننننننننهِ 

 
 َفت نننننننننننننى َيْشنننننننننننننَتِري ُحْسنننننننننننننَن إلثََّنننننننننننننناِء ِبَماِلنننننننننننننهِ 

 
 فت نننننننننننننى َلنننننننننننننْم َتِلنننننننننننننْدُه ِبْننننننننننننننُت َعنننننننننننننمّ  َقِريَبنننننننننننننة  

 
 ُكْننننننننننننننَت َضنننننننننننننْبي ا َعَرْفنننننننننننننَت َقَرإَبِتنننننننننننننيَفَلنننننننننننننْو 

 

 
ُر َحتَّنننننننننى َيْنُصنننننننننَف إلَسننننننننناَق ِمْئنننننننننَزِري   ُأَشنننننننننمِّ

 
 َلننننننننننى َخْضننننننننننَرإَء ُسننننننننننْمر  ُقُيوُدَهنننننننننناَتَغنَّننننننننننْت عَ 

 
ْهِر ِإلَّ ِجْبَرِئيننننننننننننننننننُل َأَماُمَهننننننننننننننننننا  َيننننننننننننننننننَد إلنننننننننننننننننندَّ

 
 ُأِنيَخنننننننننننننننننننْت َفَأْلَقنننننننننننننننننننْت َرْحَلَهنننننننننننننننننننا ِبِفَناِئَكنننننننننننننننننننا

 
 ُتِطيننننننننننننننننُف ِبننننننننننننننننِه إأَليَّنننننننننننننننناُم َمننننننننننننننننا َيتَننننننننننننننننَأيَُّس 

 
 َهننننننننننننننننننننننَدإُه َلَهننننننننننننننننننننننا َأْنَفاُسننننننننننننننننننننننَها َوَزِفيُرَهننننننننننننننننننننننا

 
نننننننننننننننا ِبالَعِشنننننننننننننننيِّ َفَيْخَصنننننننننننننننرُ   َفَيْضنننننننننننننننَحى َوَأمَّ

 
نننننننننننننننننلِ  نننننننننننننننننى َوَتَجمَّ  َيُقوُلنننننننننننننننننوَن َل َتْهِلنننننننننننننننننْك َأس 

 
إِئَرإِت تَننننننننننننننننننننننننننننننُدورُ   َوَيْعَلننننننننننننننننننننننننننننننُم َأنَّ إلنننننننننننننننننننننننننننننندَّ

 
ننننننننننننننْهَباُء أَْعَوَزَهننننننننننننننا إلَقْطننننننننننننننرُ  ننننننننننننننَنُة إلشَّ  ِإَذإ إلسَّ

 
 َفَيْضننننننننننَوى َوَقننننننننننْد َيْضننننننننننَوى َرِديننننننننننُد إأَلَقنننننننننناِربِ 

 
 َوَلِكننننننننننننننننننننَّ ِزْنِجننننننننننننننننننني  َعِظنننننننننننننننننننيُم إلَمَشننننننننننننننننننناِفرِ 
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ْن َلَم َلِئننننننننننننننننننننننننمُ  ْعَهننننننننننننننننننننننننا َوإِ   ُهَرْيننننننننننننننننننننننننننننننننَرَة َودِّ
 َلَقننننننننننننْد َكنننننننننننناَن ِفنننننننننننني َحننننننننننننْول  ثَننننننننننننَوإء  َثَوْيتَننننننننننننهُ 

 
نننننننننننني ُصنننننننننننني أُ ِنننننننننننننوإ بَ يُمننننننننننننَأقِ   مْ وَر َمِطننننننننننننيِّكُ دُ مِّ
نننننننننننِت إلحَ فَ   ِمنننننننننننر  ُل ُمقْ ْينننننننننننإللَّ اُت وَ اَجنننننننننننَقنننننننننننْد ُحمَّ
 ىذَ إألَ  نِ َعنننننننن يمِ رِ َكننننننننلْ ى لِ أ  ْنننننننننمَ  ضِ رْ ي إألَ ِفننننننننوَ 
 وَن ِسنننننننننننننْيد  َعَملَّنننننننننننننس  ُلنننننننننننننهْ أَ  مْ ُكنننننننننننننونَ ي دُ ِلنننننننننننننوَ 

نننننننننندَ وْ تَ ْسنننننننننن مُ ُل َل ْهننننننننننُم إألَ ُهنننننننننن  ع  إِئننننننننننرِّ ذَ ُز إلسِّ
 

 َأَجاَرَتَننننننننننننننننننننننننننا ِإنَّ إلُخُطنننننننننننننننننننننننننوَب َتُنننننننننننننننننننننننننننننننوبُ 
 َأَجاَرَتَننننننننننننننننننننا ِإنَّنننننننننننننننننننا َغِرينننننننننننننننننننننننننننننننَباِن َهنننننننننننننننننننننننُهَنا
 َفنننننننننننننننننننِإْن َتِصنننننننننننننننننننِليَنا َفالَقَرإَبننننننننننننننننننننننننننننننُة َبْيَنَننننننننننننننننننننا

 
 َمَضنننننننننى َزَمنننننننننن  َوإلنَّننننننننناُس َيْسَتْشنننننننننِفُعوَن ِبننننننننني

 
ى َلْسننننننننَت ِمننننننننْنُهمُ   ِإَذإ ُكْنننننننننَت ِفنننننننني َقننننننننْوِم ِعنننننننند 

 
 ْكنننننننرِ َبِنننننننني بَ  َأَل َينننننننا إْسنننننننَلِمي َينننننننا ِهْننننننننُد ِهْنننننننندَ 

 
ننننننننننننننننننننا ِمَينننننننننننننننننننناَه َمَجنَّننننننننننننننننننننة    َوَهننننننننننننننننننننْل َأِرَدْن َيْوم 

 
نننننننننننننا  َكنننننننننننننَأنَّ ُقُلنننننننننننننوَب إلطَّْينننننننننننننِر َرْطب نننننننننننننا َوَياِبس 

 
 تَننننننننننننننننننننننننننِظلَّ ِبِظلِّننننننننننهِ َضننننننننننِحَيُت َلننننننننننُه َكننننننننننْي َأسْ 

 َفَيننننننننننا َأَسننننننننننِفي ِإْن َكننننننننننننننننننننناَن َسننننننننننْعِيَي َبنننننننننناِطال  

 َوإِجنننننننننننننننمُ  َغنننننننننننننننَدإَة َغننننننننننننننند  َأْم َأْننننننننننننننننَت ِلْلَبنننننننننننننننْينِ 
ننننننننننننننننني ُلَباَننننننننننننننننننات  َوَيْسننننننننننننننننننننَأُم َسننننننننننننننننننننننننننناِئمُ   ُتَقضِّ

 
 ْمَينننننننننننننننلُ أَلَ  مْ ِسنننننننننننننننَوإكُ  م  ى َقنننننننننننننننوْ َلنننننننننننننننِإنِّي إِ َفننننننننننننننن
 َأْرُحننننننننننننننننننلُ ا وَ اَيننننننننننننننننننطَ ات  مَ يَّننننننننننننننننننِلطَ  دتُشننننننننننننننننننوَ 
 ى ُمَتَعنننننننننننننننننننزَّلُ َرإَم إلُعَلننننننننننننننننننن نْ َمنننننننننننننننننننا لِ يَهنننننننننننننننننننفِ وَ 
 اُء َجْينننننننننننننننننننَألُ َفنننننننننننننننننننرْ عَ ول  وَ ُلنننننننننننننننننننُر ُزهْ َقنننننننننننننننننننرْ أَ وَ 

 رَّ ُيْخننننننننننننَذلُ ا َجننننننننننننَمنننننننننننني بِ انِ  إلَجننننننننننننَل وَ  مْ هِ يْ دَ َلنننننننننننن
 

ننننننننننننني ُمِقنننننننننننننيم  َمنننننننننننننا َأَقننننننننننننننننننننننننننننننننناَم َعِسنننننننننننننيبُ  نِّ  َوإِ 
 َوُكننننننننننننننننلُّ َغِريننننننننننننننننب  ِلْلَغِرينننننننننننننننننننننننننننننننِب َنِسننننننننننننننننيبُ 
ْن َتْهُجِريَنننننننننننننننننننننننننا َفالَغِريننننننننننننننننننننننننُب َغِريننننننننننننننننننننننننبُ   َوإِ 

 
 َفَهنننننننننننْل ِلننننننننننني ِإَلنننننننننننى َلْيَلنننننننننننى إلَغنننننننننننَدإَة َشنننننننننننِفيعُ 

 
نننننننننبِ   َفُكنننننننننْل َمنننننننننا ُعِلْفنننننننننَت ِمنننننننننْن َخِبيننننننننن   َوَطيِّ

 
ْهرِ  ى آِخننننننننننَر إلننننننننننندَّ ْن َكنننننننننناَن َحيَّاَنننننننننننا ِعنننننننننند   َوإِ 

 
 َوَهننننننننننننننْل َيْبننننننننننننننُدَوْن ِلنننننننننننننني َشنننننننننننننناَمة  َوَطِفيننننننننننننننلُ 

 
 َلننننننننَدى َوْكِرَهننننننننا إلُعنَّنننننننناُب َوإلَحَشننننننننُف إلَبنننننننناِلي

 
ننننننننلُّ َأْضننننننننَحى ِفنننننننني إلِقَياَمننننننننِة َقاِلَصننننننننا  ِإَذإ إلظِّ
نننننننننننننَي َناِقَصنننننننننننننا  َوَوإَحَزن نننننننننننننا ِإْن َكننننننننننننننننننننننننننناَن َحجِّ
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 َوَوْحنننننننننَوَ  ِفننننننننني ِحْضنننننننننِن إلَفتَننننننننناِة َضنننننننننِجيُعَها

 
 َمَطاِفيننننننننننننننننننَل َأْبَكننننننننننننننننننار  َحننننننننننننننننننِدي   ِنَتاُجَهننننننننننننننننننا

 
 َفَقاَلننننننننننننننننْت َسننننننننننننننننَباَك للُا ِإنَّننننننننننننننننَك َفاِضننننننننننننننننِحي

 
 إد  اِعننننننننننننننننننننقَ   ُ رَ ْبننننننننننننننننننننأَ  للاِ  ينَ ِمننننننننننننننننننننيَ  تُ ْلننننننننننننننننننننقُ فَ 
 

 َأُقنننننننننننننوُل َلنننننننننننننُه إْرَحنننننننننننننْل َل ُتِقنننننننننننننيَمنَّ ِعْننننننننننننننَدَنا
 

ننننننننننننَماِء َيِطنننننننننننننننننننيرُ   َأَتْعنننننننننننِرُف َشننننننننننننْيئ ا ِفننننننننننني إلسَّ
 َفَتْلَقننننننننننننننناُه َمْرُكوب ننننننننننننننننا َوَتْلَقنننننننننننننننناُه َرإِكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب ا
 َيُحننننننننننننضُّ َعَلنننننننننننننى إلتَّْقننننننننننننَوى َوُيْكنننننننننننننَرُه ُقْرُبنننننننننننننهُ 
 ة  َوَلننننننننننْم ُيْسننننننننننَتَزْر َعننننننننننْن َرْغَبننننننننننة  ِفنننننننننني ِزَينننننننننننارَ 

 
ْن َأْوعَ  ننننننننننننننننننننننننني َوإِ  نِّ  هُ دتننننننننننننننننننننننننننُه َأْو َوعَ دتننننننننننننننننننننننننننَوإِ 

 
ْن َوَعنننننننن دتَمتَننننننننى َأْوَعنننننننن  َلننننننننَوْت  دتَأْوَلننننننننْت َوإِ 

 
 َتَمنَّنننننننننننى إْبَنتَننننننننننناَي َأْن َيِعنننننننننننيَ  َأُبوُهنننننننننننننننننننننننننننننننننَما
نننننننننا َأْن َيُمنننننننننوَت َأُبوُكنننننننننننننننننننننَما  َفنننننننننِإْن َحننننننننناَن َيْوم 

 َصِديننننننننننننننننننننننَقهُ َوُقنننننننننوَل ُهنننننننننَو إلَمنننننننننْرُء إلنننننننننِذي َل 
نننننننناَلِم َعَلْيُكنننننننننننَما  ِإَلننننننننى إلَحننننننننْوِل ثُننننننننمَّ إْسننننننننُم إلسَّ

 

 
 لنُّْكننننننننِد إلَمَقاِلينننننننِت َمْشننننننننَخبُ َوَلنننننننْم َيننننننننُك ِفننننننني إ

 
 ُتَشنننننننننننناُب ِبَمنننننننننننناء  ِمْثننننننننننننِل َمنننننننننننناِء إلَمَفاِصننننننننننننلِ 

 
نننننننننمَّاَر َوإلنَّننننننننناَس َأْحنننننننننَوإِلي  َأَلْسنننننننننَت تَنننننننننَرى إلسُّ

 
 ي[الِ َصنننننننننوْ أَ وَ  كِ ْينننننننننلَ ي إِ ِسنننننننننأْ وإ رَ ُعنننننننننطَ قَ  وْ َلننننننننن]وَ 
 

نننننننرِّ َوإلَجْهنننننننِر ُمْسنننننننِلَما[ لَّ َفُكنننننننْن ِفننننننني إلسِّ  ] َوإِ 
 

 َحْيننننننننننُ  َيِسننننننننننيرُ ِإَذإ َسنننننننننناَر َصنننننننننناَ  إلنَّنننننننننناُس 
 َوُكنننننننننننننلُّ َأِمينننننننننننننر  َيْعَتِلينننننننننننننِه َأِسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيرُ 
 َوَتْنُفننننننننننُر ِمْنننننننننننُه إلنننننننننننَّْفُس َوُهننننننننننَو َنِذيننننننننننننننننننننننننننننننننننرُ 
 َوَلِكنننننننننننننْن َعَلنننننننننننننى َرْغننننننننننننننننِم إلَمنننننننننننننُزوِر َينننننننننننننُزورُ 

 
 َلُمْخِلننننننننننننننُف ِإيَعنننننننننننننناِدي َوُمْنِجننننننننننننننُز َمْوِعننننننننننننننِدي

 
ْن  ننننننننننننننْقَم َبننننننننننننننرَّتِ َوإِ   َأْقَسننننننننننننننَمْت َل ُتْبننننننننننننننِرُ  إلسُّ
 

 َوَهننننننننْل َأَنننننننننا ِإلَّ ِمننننننننْن َرِبيَعننننننننَة َأْو ُمَضننننننننننننننننننننننْر 
نننننننننا َوَل َتْحِلَقنننننننننا َشَعننننننننننننننننننننننْر   َفننننننننناَل َتْخِمَشنننننننننا َوْجه 
نننننننننننِديَق َوَل َغننننننننننننننننَدْر   َأَضننننننننننناَز َوَل َخننننننننننناَن إلصَّ
 َذْر َوَمنننننننننْن َيْبننننننننننِك َحنننننننننْول  َكنننننننننناِمال  َفَقنننننننننِد إْعتَنننننننننن
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 ِبَأْيننننننننننننِدي ِرَجننننننننننننال  َلننننننننننننْم َيِشننننننننننننيُموإ ُسننننننننننننُيوَفُهمْ 
 

 َتْشننننننننننننننننُكو ِبَعننننننننننننننننْين  َمننننننننننننننننا َأَكننننننننننننننننلَّ ِرَكاَبَهننننننننننننننننا
 

 َوَقننننننننننْد َجَعَلننننننننننْت َنْفِسنننننننننني َتِطيننننننننننُب ِلَضنننننننننننْغَمة  
 

 َوَل َعْينننننننننننننننَب ِفنننننننننننننننيِهْم َغْينننننننننننننننَر َأنَّ ُسنننننننننننننننُيوَفُهمْ 
 
 ُهنننننننننننننننننننَّ ُوُقنننننننننننننننننننوف  َيْنَتِظننننننننننننننننننْرَن َقَضننننننننننننننننننناَءهُ وَ 
 

 َوَخْيَفنننننننننناَء َأْلَقننننننننننى إللَّيننننننننننُ  ِفينننننننننننننننننننننننننَها ِذَرإَعننننننننننهُ 
ْرَماُء َتْسننننننننننَحُب ُقْصننننننننننَبَها نننننننننني ِبَهننننننننننا إلنننننننننندَّ  ُتَمشِّ

 
 َأَل َيننننننا إْسننننننَلِمي َيننننننا َدإَر َمننننننيَّ َعَلننننننى إلِبَلنننننننى

 
 َوَلِكننننننننننننننننَّ َمنننننننننننننننْن َل َيْلنننننننننننننننَق َأْمنننننننننننننننر إ َيُنوُبنننننننننننننننهُ 

 
ننننننننننننننننننَماِء َعَلننننننننننننننننننيُكُم[]َأَخننننننننننننننننننْذَنا   ِبآَفنننننننننننننننننناِق إلسَّ

 
 َوَمنننننننننننننننا َزإَل َتْشنننننننننننننننَرإِبي إلُخُمنننننننننننننننوَر َوَلنننننننننننننننذَِّتي

 
ْرُت َأْسننننننننننَتْبِقي إلَحَيننننننننننننننننننننننننناَة َفَلننننننننننْم َأِجنننننننننندْ   تَننننننننننَأخَّ
 َفَلْسننننننننننَنا َعَلننننننننننى إأَلْعَقنننننننننناِب تَننننننننننْدَمى ُكُلوُمَنننننننننننا
نننننننننننا ِمنننننننننننْنِ ِرَجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال  أَِعنننننننننننزَّة    ُنَفلِّنننننننننننُق َهام 

 

 َوَلننننننننننْم َتْكثُننننننننننِر إلَقْتلننننننننننى ِبَهننننننننننا ِحننننننننننيَن ُسننننننننننلَّتِ 
 

 َوِقيننننننننننَل إلُمَننننننننننناِدي َأْصننننننننننَبَح إلَقننننننننننْوُم َأْدِلِجنننننننننني
 

 ِلَضننننننننننننْغِمِهَما َمننننننننننننا َيْقننننننننننننَرُز إلَعْظننننننننننننَم َناُبَهننننننننننننا
 

 ِبِهننننننننننننننننَّ ُفُلنننننننننننننننول  ِمنننننننننننننننْن ِقنننننننننننننننَرإِز إلَكَتاِئنننننننننننننننبِ 
 

 ِبَضنننننننننننناِحي َعننننننننننننَذإة  َأْمننننننننننننَرُه َوْهننننننننننننَو َضنننننننننننناِمزُ 
 

 َمننننننننا   َوُمْصنننننننننننننننِرمِ َفَسننننننننرَّْت َوَسنننننننناَءْت ُكننننننننلَّ 
 َكننننننننننَأْن َبْطننننننننننُن ُحْبَلننننننننننى َذإُت َأْوَنننننننننننْيِن ُمْتنننننننننننِئمِ 

 
 َوَل َزإَل ُمنننننننننننننننننننننْنَهال  ِبَجْرَعاِئنننننننننننننننننننننِك إلَقْطنننننننننننننننننننننرُ 

 
 ِه َيْننننننننننننننننننِزْل ِبنننننننننننننننننِه َوْهنننننننننننننننننَو أَْعنننننننننننننننننَزلُ دتنننننننننننننننننِبعُ 
 

 َلَنننننننننننننننننننننا َقَمَرإَهننننننننننننننننننننا َوإلنُُّجننننننننننننننننننننوُم إلطََّوإِلننننننننننننننننننننعُ 
 

ْنَفننننننننننننننناِقي َطِريِفننننننننننننننني َوُمْتَلنننننننننننننننِدي  َوَبْيِعننننننننننننننني َوإِ 
 

َماِلَنْفِسنننننننننننننننن  ي َحَينننننننننننننننناة  ِمْثننننننننننننننننَل َأْن َأَتَقننننننننننننننننننننننننننننننندَّ
َما  َوَلكنننننننننننننْن َعَلنننننننننننننى َأقنننننننننننننَدإِمَنا َتْقُطنننننننننننننُر إلننننننننننننندَّ
 َعَلْيَننننننننننننننننا َوُهنننننننننننننننْم َكننننننننننننننناُنوإ أََعنننننننننننننننقَّ َوَأْظَلَمنننننننننننننننا
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ننننننننننننننننننا َأْن َعَرْفننننننننننننننننننَت ُوُجوَهَنننننننننننننننننننا  َرَأْيتُننننننننننننننننننَك َلمَّ
 
    ة  يدَ ِصننننننننننقَ  يِّ ِبنننننننننني إلنَّ ِفنننننننننن ب  ْعننننننننننكَ  الَ َقنننننننننن دْ َقننننننننننلَ 

 ة  َمنننننننننننننننننننننحْ رَ  ةِ اَيننننننننننننننننننننننَ العِ ا بِ نَ تْ لَ مِ َشننننننننننننننننننننن نْ إِ َفننننننننننننننننننننن
 

َبنننننننننننننننننِة إلَعْيَننننننننننننننننننْيِن َكذَّإَبنننننننننننننننننِة إلُمَننننننننننننننننننى[  ]ِلَخالَّ
 

 بحررررررررررررررررررررررررر المديررررررررررررررررررررررررد              
 

ْر َوَل تَننننننننننننَزْل َذإِكننننننننننننَر إلَمننننننننننننوْ   َصنننننننننننناِ  َشننننننننننننمِّ
 

 ُفتُننننننننننننننننننننننننننننننوّ  َأَنننننننننننننننننننننننننننننننا َرإِبننننننننننننننننننننننننننننننُئُهمْ  ِفنننننننننننننننننننننننننننننني
 

 بحرررررررررررررررررررررررر البسررررررررررررررررررررررري               
 
 يِننننننننبَ جَ عْ أَلَ  ء  يْ َشننننننن نْ ُب ِمنننننننَجنننننننعْ أَ  تُ ْننننننننكُ  وْ َلننننننن
 ُكَهارِ ُيننننننننننندْ  َس يْ َلننننننننننن ُمنننننننننننور  ى أِلُ تَنننننننننننى إلفَ عَ ْسنننننننننننيَ 
 ل  َمننننننننننُه أَ ود  َلنننننننننندُ ْمنننننننننناَ  مَ ا َعننننننننننُء َمننننننننننرْ إلَمننننننننننوَ 
 
 ُظِمننننننننننننننِه[عْ ا َصننننننننننننننْدَز أَ يك  ِشننننننننننننننُت وَ ْيننننننننننننننأَ إه  رَ ]وَ 
 
ننننننننننَقيْ ى للُا  َهنننننننننندَ اَل ]َفنننننننننن  ا[ِتهَ لَ اَل َضنننننننننن ِمنننننننننننْ  اس 
 

 َينننننننننننننا َحننننننننننننناِر َل ُأْرَمنننننننننننننَيْن ِمنننننننننننننْنُكْم ِبَدإِهَيننننننننننننننة  
 

 لنننَّْفَس َيننا َقننْيُس َعننْن َعْمننِروَوِطْبننَت إ دتَصنندَ 
 
 كُ ارَ َشننننننننننننتَ ا نَ هَ لِ ْضنننننننننننني فَ ى ِفننننننننننننَسننننننننننننا عَ َنننننننننننننلْ قُ وَ 
 كُ ارَ َبننننننننننننمُ  ب  ْعننننننننننننكَ  وَ ْهننننننننننننفَ  ب  ْعننننننننننننكَ  ةِ َمننننننننننننحْ رَ كَ 
 

 َوُهنننننننننننننننننننَّ ِمننننننننننننننننننَن إِلْخنننننننننننننننننناَلِف َوإلَوَلَعننننننننننننننننننانِ 
 
 
 

 ِت َفِنْسننننننننننننننننننننننننننننننَياُنُه َضنننننننننننننننننننننننننننننناَلل  ُمِبننننننننننننننننننننننننننننننينُ 
 

 ِمننننننننننننننننننننننننننْن َكنننننننننننننننننننننننننناَلِل َغننننننننننننننننننننننننننْزَوة  َمنننننننننننننننننننننننننناُتوإ
 
 
 
 رُ ُه إلَقننننننننندَ وء  َلنننننننننُبنننننننننخْ مَ  وَ ْهنننننننننى وَ تَنننننننننإلفَ  يُ عْ َسننننننننن
 نرُ ِشنننننننننننننننننننتَ نْ مُّ مُ إلَهنننننننننننننننننننة  وَ دَ إِحنننننننننننننننننننُس وَ فْ إلننننننننننننننننننننَّ وَ 
 رُ ثَنننننننننني إألَ ِهننننننننننتَ نْ ى يَ تَّننننننننننُن حَ يْ ي إلَعننننننننننِهننننننننننتَ نْ  تَ َل 
 
 َعَطِبننننننننننننننهْ  نْ ُت ِمننننننننننننننذْ َقنننننننننننننننْ ُربَّننننننننننننننُه َعِطب ننننننننننننننا أَ وَ 
 
نننننننننننننننننن لَ َل وَ   َعثَننننننننننننننننننُروإ ذْ إَن إِ ي َذْكننننننننننننننننننوَ ِنننننننننننننننننننبَ ا لِ ع 
 

 َلنننننننننننننننْم َيلَقَهنننننننننننننننا ُسنننننننننننننننوَقة  َقْبِلننننننننننننننني َوَل َمِلنننننننننننننننكُ 
 

377 
 

378 
 
 

221 
 
 
 

371 
 

370 
 
 
 

117 
 
 
 

126 
 

128 
 

131 
 



 القوافي  فهرسي          باب الفهارس الفية         شرح بانت سعاد البن هشام األنصار 
 

417 
 

نننننننننننْعَوإَء َتْحِمُلِنننننننننننني  َقننننننننننند َأْشنننننننننننَهُد إلَغننننننننننناَرَة إلشَّ
 

 َأَأْن َرَأْت َرُجنننننننننننننننال  أَْعَشنننننننننننننننى َأَضنننننننننننننننرَّ ِبنننننننننننننننهِ 
 

 َتاَمنننننننْت ُفنننننننَ إَدَك َلنننننننْو َيْحُزْننننننننَك َمنننننننا َصنننننننَنَعْت 
 

 َمننننننننننَرض  ِإنَّ إلُعُيننننننننننوَن إلِتنننننننننني ِفنننننننننني َطْرِفَهننننننننننا 
 

ْبِعنننننننننننيِّ َحاِجُبنننننننننننهُ   ِإْذ ِهنننننننننننَي َأْحنننننننننننَوى ِمنننننننننننَن إلرِّ
 

ْلننننننننِم َمْغِفننننننننَرة    َيْجننننننننُزوَن ِمننننننننْن ُظْلننننننننِم أَْهننننننننِل إلظُّ
 

 َمنننننننننننننننْن َيْفَعنننننننننننننننِل إلَحَسنننننننننننننننَناِت للُا َيْشنننننننننننننننُكُرَها
 

 ]َدإن  ُمِسننننننننننننننننف  ُفَوْينننننننننننننننننَق إأَلْرِض َهْيَدُبنننننننننننننننننُه[
 

 ]َقنننننننننْد ُأوِبَينننننننننْت ُكنننننننننلَّ َمننننننننناء  َفْهنننننننننَي َصننننننننناِوَية [
 

نننننننننننننننننْن َقْلُبنننننننننننننننننُه َشنننننننننننننننننِبمُ َوإَحنننننننننننننننننرَّ َقلْ   َبننننننننننننننننناُه ِممَّ
 

 َلننننننننننِو إْخَتَصننننننننننْرُتْم ِمننننننننننَن إِلْحَسنننننننننناِن ُزْرُتُكننننننننننمُ 
 

 َمنننننننننننننننا َكننننننننننننننناَن ِمنننننننننننننننْن َبَشنننننننننننننننر  ِإلَّ َوِميَتتُنننننننننننننننهُ 
 

 َفاْسننننننننننننننَتْعَجُلوَنا َوَكنننننننننننننناُنوإ ِمننننننننننننننْن َصننننننننننننننَحاَبِتَنا

 َجنننننننننننننْرَدإُء َمْعُروَقننننننننننننننُة إللَّْحَيننننننننننننننْيِن ُسننننننننننننننْرُحوبُ 
 

َمنننننننننننننناِن َوَدْهننننننننننننننر  ُمْفِسنننننننننننننند  َتِبننننننننننننننلُ   َرْيننننننننننننننُب إلزَّ
 

 َبِنننننننننني ُذْهنننننننننِل ْبنننننننننِن َشنننننننننْيَباَناِإْحنننننننننَدى ِنَسننننننننناِء 
 

 َقَتْلَنَنننننننننننننننننننا ثُننننننننننننننننننمَّ َلننننننننننننننننننْم ُيْحِيننننننننننننننننننيَن َقْتاَلَنننننننننننننننننننا
 

 َوإلَعنننننننننننننننْيُن ِباِلْثِمنننننننننننننننِد إلَحننننننننننننننناِريِّ َمْكُحنننننننننننننننولُ 
 

نننننننننننننوِء ِإْحَسننننننننننننناَنا  َوِمنننننننننننننْن ِإَسننننننننننننناَءِة أَْهنننننننننننننِل إلسُّ
 

ننننننننننننننننننرِّ ِعْنننننننننننننننننننَد للِا ِمننننننننننننننننننْثاَلنِ  ننننننننننننننننننرُّ ِبالشَّ  َوإلشَّ
 

 َيَكنننننننننننننننناُد ُيْمِسننننننننننننننننُكُه َمننننننننننننننننْن َقنننننننننننننننناَم ِبننننننننننننننننالرَّإ ِ 
 
 ْهَمننننننننننا ُتِصننننننننننْب ُأُفَقننننننننننا ِمننننننننننْن َبنننننننننناِرق  َتِشننننننننننمِ مَ 
 

 ]َوَمننننننننننْن ِبِجْسننننننننننِمي َوَحنننننننننناِلي ِعْنننننننننننَدُه َسننننننننننَقُم[
 

 َوإلَعنننننننننْذُب ُيْهَجنننننننننُر ِلْلِْفنننننننننَرإِ  ِفننننننننني إلَخَصنننننننننرِ 
 

 َمْحُتوَمننننننننننننننننننة  َلِكننننننننننننننننننِن إآلَجنننننننننننننننننناُل َتْخَتِلننننننننننننننننننفُ 
 

ننننننننننننننننننننننننننَل ُفننننننننننننننننننننننننننرَّإ   ِلننننننننننننننننننننننننننُورَّإدِ   َكَمننننننننننننننننننننننننننا َتَعجَّ
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 ِإَذْن َلَقننننننننننننننناَم ِبَنْصنننننننننننننننِري َمْعَشنننننننننننننننر  ُخُشننننننننننننننننن  

 
 َجننننننننننننناَء إِلخاَلَفنننننننننننننَة َأْو َكاَننننننننننننننْت َلنننننننننننننُه َقنننننننننننننَدر إ

 
 َلَقنننننننْد َعِلْمنننننننِت َوَمنننننننا إِلْشنننننننَرإُف ِمنننننننْن ُخُلِقننننننني

 
يِننننننننننننننننننننننني َتَطلُُّبنننننننننننننننننننننننهُ   َأْسننننننننننننننننننننننَعى َلنننننننننننننننننننننننُه َفُيَعنِّ

 
ننننننننمَّاِء َمْنِبتُننننننننُه[ ننننننننْخَرِة إلصَّ  ]َوإلنَّْبننننننننُع ِفنننننننني إلصَّ

 
 َل َيتَننننننننننننننَأرَّى ِلَمننننننننننننننا ِفنننننننننننننني إلِقننننننننننننننْدِر َيْرُقُبننننننننننننننهُ 

 
 َيننننننننا َعْمنننننننننُرو ِإلَّ تَننننننننَدْز َشنننننننننْتِمي َوَمْنَقَصنننننننننِتي

 
 إلَعْنَقننننننننننننننننننناُء َثاِلثَنننننننننننننننننننة  إلُجنننننننننننننننننننوُد َوإلُغنننننننننننننننننننوُل وَ 

 
 تَنننننننننننننننننناِل َل ُيْحَمننننننننننننننننننَدنَّ إلَمننننننننننننننننننْرُء ُمْجَتِنب ننننننننننننننننننا

 
َرَكننننننننننننْت   َتْرتَننننننننننننُع َمننننننننننننا َرَتَعننننننننننننْت َحتَّننننننننننننى ِإَذإ إدَّ

 
 َأَبنننننننننا إأَلَرإِجينننننننننِز َينننننننننا ْبنننننننننَن إللُّنننننننننْ ِم ُتوِعنننننننننُدِني

 
ْبننننننننُت َحتَّننننننننى َصنننننننناَر ِمننننننننْن ُخُلِقنننننننني  َكننننننننَذإَك ُأدِّ

 

 
 ِعْنننننننننننننننننَد إلَحِفيَظننننننننننننننننِة ِإْن ُذو َلْوثَننننننننننننننننة  َلَنننننننننننننننننا

 
 َكَمنننننننننننا َأتَنننننننننننى َربَّنننننننننننُه ُموَسنننننننننننى َعَلنننننننننننى َقنننننننننننَدرِ 

 
 َأنَّ إلنننننننننننِذي ُهنننننننننننَو ِرْزِقننننننننننني َسنننننننننننْوَف َينننننننننننْأِتيِني

 
يِنننننننننننننننننني دتَوَلننننننننننننننننننننْو َقَعنننننننننننننننننننننن  َأتَننننننننننننننننناِني َل ُيَعنِّ

 
 َوإلنَّْخننننننننننننُل َيْنُبننننننننننننُت َبننننننننننننْيَن إلَمنننننننننننناِء َوإلَعَجننننننننننننلِ 

 
ننننننننننننننَفرُ   َوَل َيَعننننننننننننننضُّ َعَلننننننننننننننى ُشْرُسننننننننننننننوِفِه إلصَّ

 
 إلَهاَمنننننننننُة إْسنننننننننُقوِنيَأْضنننننننننِرْبَك َحتَّنننننننننى َتُقنننننننننوَل 

 
 َأْسننننننننننَماُء َأْشننننننننننَياَء َلننننننننننْم ُتْخَلننننننننننْق َوَلننننننننننْم َتُكنننننننننننِ 

 
ْن َفننننننننننناَق إلنننننننننننَوَرى َحَسنننننننننننب ا  ِفْعنننننننننننَل إلِكنننننننننننَرإِم َوإِ 

 
ْدَبننننننننننننننننننننننننارُ   َفِإنََّمننننننننننننننننننننننننا ِهننننننننننننننننننننننننَي ِإْقَبننننننننننننننننننننننننال  َوإِ 

 
 َوِفنننننننننني إأَلَرإِجيننننننننننِز ِخْلننننننننننُت إللُّننننننننننْ ُم َوإلُخننننننننننورُ 

 
نننننننننننننننيَمِة إأَلَدبُ  ننننننننننننننني َرَأْينننننننننننننننُت َمننننننننننننننناَلَك إلشِّ  ِإنِّ
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419 
 

َياِر إلِتنننننننننني َلننننننننننْم َيْعُفَهننننننننننا إلِقنننننننننندَ   مُ ِقننننننننننْف ِبالنننننننننندِّ
 

 َأْمَسنننننننننْت َخننننننننناَلء  َوَأْمَسنننننننننى أَْهُلَهنننننننننا إْحَتَمُلنننننننننوإ
 

 ] َتْنِفننننني َينننننَدإَها إلَحَصنننننى ِفننننني ُكنننننلِّ َهننننناِجَرة  [
 

 َمنننننننننننننننْن َيْفَعنننننننننننننننِل إلَحَسنننننننننننننننَناِت للُا َيْشنننننننننننننننُكُرَها
 

 َلننننننننننْم َيْبنننننننننننَق َغْيننننننننننُر َطِريننننننننننند  َغْيننننننننننُر ُمْنَفِلنننننننننننت  
 

ِ ُمْمَسننننننننننننننننننننننننناَنا َوُمْصنننننننننننننننننننننننننَبُحَنا  إلَحْمنننننننننننننننننننننننننُد َُِّ
 

وإ إلَبننننننننننننننْيَن َفنننننننننننننناْنَجَرُدوإِإنَّ إلَخِلننننننننننننننيَر   َأَجنننننننننننننندُّ
 

........................................ 
 

 َلننننننننننننننننْيَس ِبَأْسننننننننننننننننَفى َوَل َأْقَنننننننننننننننننى َوَل َسننننننننننننننننَغل  
 

 َباتَننننننننننننننْت ثَنننننننننننننناَلَ  َلَيننننننننننننننال  َغْيننننننننننننننَر َوإِحنننننننننننننننَدة  
 

 َربَّننننننننننننننننننننناُء َشنننننننننننننننننننننمَّاُء َل َينننننننننننننننننننننْأِوي ِلُقنُِّنَهنننننننننننننننننننننا
 

 َتْنِفنننننننني َيننننننننَدإَها إلَحَصننننننننا ِفنننننننني ُكننننننننلِّ َهنننننننناِجَرة  
 

 ى َلِحْقَننننننننننننننننننناُهُم ُتْعننننننننننننننننننِدي َفَوإِرُسننننننننننننننننننَناَحتَّنننننننننننننننننن

َيمُ َبَلننننننننننننننننننننننننننى وَ   َغيََّرَهننننننننننننننننننننننننننا إأَلْرَوإُ  َوإلنننننننننننننننننننننننننندِّ
 

 َأْخَنننننننننى عَلْيهننننننننا إلننننننننذي أخنننننننننى علننننننننى ُلَبننننننننندِ 
 

نننننننننننننننننَياِريفِ  َرإِهيِم َتْنَقننننننننننننننننناُد إلصَّ  َنْفنننننننننننننننننَي إلننننننننننننننننندَّ
 

ننننننننننننننننننرِّ ِعْنننننننننننننننننننَد للِا ِمننننننننننننننننننْثاَلنِ  ننننننننننننننننننرُّ ِبالشَّ  َوإلشَّ
 

 َوُمَوثَنننننننننننننق  ِفننننننننننننني ِحَبننننننننننننناِل إلَقننننننننننننندِّ َمْجُننننننننننننننوبِ 
 

ننننننننننننننناَنا [  ] ِبنننننننننننننننالَخْيِر َصنننننننننننننننبََّحَنا َربِّننننننننننننننني َوَمسَّ
 
 َأْخَلُفنننننننننننوَك ِعنننننننننننَدإ إأَلْمنننننننننننِر إلنننننننننننِذي َوَعنننننننننننُدوإوَ 
 

نننننننننننننننْيَدإِء َمْهنننننننننننننننُزولُ   ِطْلنننننننننننننننح  ِبَضننننننننننننننناِحَيِة إلصَّ
 

نننننننننننننننْكِن َمْ ُبنننننننننننننننوبِ   ُيْسنننننننننننننننَقى َدَوإَء َقِفنننننننننننننننيِّ إلسَّ
 

 ِبنننننننننننننِذي إلَمَجننننننننننننناِز ُتَرإِعننننننننننننني َمْننننننننننننننزِل  ِزَيَمنننننننننننننا
 

ننننننننننننننننننننننننننننَبلُ  لَّ إأَلْوُب َوإلسَّ ننننننننننننننننننننننننننننَحاُب َوإِ   ِإلَّ إلسَّ
 

َرإِهيِم َتْنَقننننننننننننننننناُد إ نننننننننننننننننَياِريفِ َنْفنننننننننننننننننَي إلننننننننننننننننندَّ  لصَّ
 

 َكَأنََّننننننننننننننننننننننا َرْعنننننننننننننننننننننُن ُقنننننننننننننننننننننفّ  َيْرَفنننننننننننننننننننننُع إآلَل 
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 َأنَّننننننننننننننننى ُأِتننننننننننننننننيُح َلننننننننننننننننُه ِحْرَبنننننننننننننننناُء َتْنُضننننننننننننننننَبة  

 
 ] َعْين نننننننننننننا ُمَطْحَلَبنننننننننننننَة إأَلْرَجننننننننننننناِء َطاِمَينننننننننننننة  [

 
نننننننننننننننَباَب إلنننننننننننننننِذي َمْجننننننننننننننننننننننند  َعَوإِقُبنننننننننننننننهُ   ِإنَّ إلشَّ
ْيننننننننننننننننننننُب َيْتَبننننننننننننننُعهُ   َولَّننننننننننننى َحِثيث ننننننننننننا َوَهننننننننننننَذإ إلشَّ

 
نننننننننننننننننننننا تَنننننننننننننننننننننَرْكَن ِلِ   ْبنننننننننننننننننننننَرإِهيَم َعاِقَبنننننننننننننننننننننة  َيْوم 

 
 َوَقنننننننننننننْد َجَعْلنننننننننننننُت ِإَذإ َمنننننننننننننا ُقْمنننننننننننننُت ُيْثِقُلِنننننننننننننني

 
 َوُكْننننننننننننُت َأْمِشننننننننننني َعَلنننننننننننى ِثْنتَنننننننننننْيِن ُمْعتَنننننننننننِدل  

 
 َل تَننننننننننننننْنِكَحنَّ َعُجننننننننننننننوز إ ِإْن ُدِعيننننننننننننننَت َلَهنننننننننننننننا
ْن َأتَنننننننننننننننْوَك َوَقننننننننننننننناُلوإ ِإنَّنننننننننننننننننننننننننننَها َنَصنننننننننننننننف    َوإِ 

 
 َننننننننننننننناَنَعننننننننننننننى إلنَُّعنننننننننننننناُة َأِميننننننننننننننَر إلُمننننننننننننننْ ِمِنيَن لَ 

 
 َنْحنننننننننننُن إلَفنننننننننننَوإِرُس َينننننننننننْوَم إلِحْننننننننننننِو َضننننننننننناِحَية  

 
ْن َأتَننننننننننننننننننننناُه َخِلينننننننننننننننننننننل  َينننننننننننننننننننننْوَم َمْسنننننننننننننننننننننَأَلة    َوإِ 

 
 َلْينننننننننننننننن   ِبَعثَّننننننننننننننننَر َيْصننننننننننننننننَطاُد إلرَِّجنننننننننننننننناَل ِإَذإ

 

 
ا َسنننننننننننننناَقا نننننننننننننناَق ِإلَّ ُمْمِسننننننننننننننك   َل ُيْرِسننننننننننننننُل إلسَّ

 
نننننننننننَفاِدُز َوإلِحيتَننننننننننناُن َتْصنننننننننننَطِحبُ   ِفيَهنننننننننننا إلضَّ

 
نننننننننننننننْيبِ   ِفينننننننننننننننِه  َتَلنننننننننننننننذُّ َوَل َلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذَّإَت ِللشِّ
 َلننننننننننننْو َكنننننننننننناَن ُيْدِرُكننننننننننننُه َرْكننننننننننننُض إلَيَعاِقيننننننننننننبِ 

 
 ِمنننننننننننننننننننَن إلنُُّسنننننننننننننننننننوِر َعَلْينننننننننننننننننننِه َوإلَيَعاِقينننننننننننننننننننبِ 

 
نننننننناِرِب إلثَِّمننننننننلِ   ثَننننننننْوِبي َفننننننننَأْنَهُض َنْهننننننننَض إلشَّ

 
 َفِصنننننْرُت َأْمِشننننني َعَلنننننى ُأْخنننننَرى ِمنننننَن إلَشنننننَجرِ 

 
 َوإْخَلنننننننننننْع ِثَيننننننننننننننننننننننناَبَك ِمْنَهنننننننننننا ُمْمِعن نننننننننننا َهَرَبنننننننننننا
 َفننننننننننننننِإنَّ أْمثَننننننننننننننَل ِنْصننننننننننننننَفْيَها إلننننننننننننننِذي َذَهَبننننننننننننننا

 
 َبْينننننننننَت للِا َوإْعَتَمنننننننننَرإ َينننننننننا َخْينننننننننَر َمنننننننننْن َحننننننننن َّ 

 
 َجْنَبننننننننننننننننْي ُفَطْيمننننننننننننننننَة َل ِمْيننننننننننننننننل  َوَل ُعننننننننننننننننُزلُ 

 
 َيُقنننننننننننننننننوُل َل َغاِئنننننننننننننننننب  َمننننننننننننننننناِلي َوَل َحنننننننننننننننننِرمُ 

 
 َمنننننننننا إللَّْينننننننننُ  َكنننننننننذََّب َعنننننننننْن َأْقَرإِننننننننننِه َصنننننننننَدَقا
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 َلنننننننننننْم َيْرَكُبنننننننننننوإ إلَخْينننننننننننَل ِإلَّ َبْعنننننننننننَدَما َهِرُمنننننننننننوإ
 

 بحررررررررررررررررررررررررر الرررررررررررررررررررررررروافر              
 

ننننننننننننننننننننننننْيَقُلوُن َفَأْخَلُصننننننننننننننننننننننننوَها  َجاَلَهننننننننننننننننننننننننا إلصَّ
 

 َيُغننننننننننننضُّ إلطَّننننننننننننْرَف ِمننننننننننننْن َمْكننننننننننننر  َوَدْهنننننننننننني  
 

 َفُغننننننننننننننضَّ إلطَّننننننننننننننْرَف ِإنَّننننننننننننننَك ِمننننننننننننننْن ُنَمْيننننننننننننننر  
 

 َفنننننننننننننننننننننننِإنَّ إلَحنننننننننننننننننننننننقَّ َمْقَطُعنننننننننننننننننننننننُه ثَننننننننننننننننننننننناَل   
 

 َأتَننننننننننننننننننْذُكُر َيننننننننننننننننننْوَم َتْصننننننننننننننننننُقُل َعاِرَضننننننننننننننننننْيَها
 

 َوُكْنننننننننننننننننننننننَت َأَذلَّ ِمننننننننننننننننننننننْن َوتَنننننننننننننننننننننند  ِبَقنننننننننننننننننننننناز  
 

نننننننننننننننننننننننني ِبَصننننننننننننننننننننننننْحِنِك َفاْصننننننننننننننننننننننننَبِحيَنا  َأَل ُهبِّ
 

 إلُحنننننننننننننننننننن َّ ِفيَهنننننننننننننننننننناُمَشْعَشننننننننننننننننننننَعة  َكننننننننننننننننننننَأنَّ 
 

........................................ 
 

 َوَكنننننننننننننننننناِئْن ِباأَلَبنننننننننننننننننناِطِح ِمننننننننننننننننننْن َصننننننننننننننننننِديق  
 
 يننننننننننننننننننننننننننننننهِ إُ  فِ وَ رْ ِفننننننننننننننننننننننننننننننُق إألَ خْ ت  تَ ْيننننننننننننننننننننننننننننننبَ لَ 

 َفُهننننننننننننننننْم ِثَقننننننننننننننننال  َعَلننننننننننننننننى َأْكَفاِلَهننننننننننننننننا ِميننننننننننننننننلُ 
 
 
 

 ْر ِخَفاف ننننننننننننننننننننننننننا ُكلَُّهننننننننننننننننننننننننننا َيتَِّقنننننننننننننننننننننننننني ِبننننننننننننننننننننننننننَأثَ 
 

 َوَلنننننننننننننننننْيَس ِبنننننننننننننننننِه ُخُشنننننننننننننننننوَعاَكنننننننننننننننننَأنَّ ِبنننننننننننننننننِه 
 

 َفنننننننننننننننننننننناَل َكْعب ننننننننننننننننننننننا َبَلْغننننننننننننننننننننننَت َوَل ِكاَلَبننننننننننننننننننننننا
 

 َيِمننننننننننننننننننننننننننننننين  َأْو ُشننننننننننننننننننننننننننننننُهود  َأْو َجنننننننننننننننننننننننننننننناَلءُ 
 

 ِبَفننننننننننننننننننننننْرِز َبَشنننننننننننننننننننننناَمة  ُسننننننننننننننننننننننِقَي إلَبَشنننننننننننننننننننننننامُ 
 

ُ  َرْأَسنننننننننننننننننننننُه ِبنننننننننننننننننننننالِفْهِر َوإِجننننننننننننننننننننني  ُيَشنننننننننننننننننننننجِّ
 

 َوَل ُتبِقنننننننننننننننننننننننننننننني ُخُمننننننننننننننننننننننننننننننوَر إأَلْنننننننننننننننننننننننننننننننَدِريَنا
 

 ِإَذإ َمنننننننننننننننننننا إلَمننننننننننننننننننناُء َخاَلَطَهنننننننننننننننننننا َسنننننننننننننننننننِخيَنا
 

 ْلِمننننننننننننننننننننني ِبِسنننننننننننننننننننننْحِر إلَباِبِليَنننننننننننننننننننننناَوَمنننننننننننننننننننننا عِ 
 

 َيَرإِنننننننننننننني َلنننننننننننننْو ُأِصنننننننننننننْبُت ُهنننننننننننننَو إلُمَصننننننننننننناَبا
 

 يننننننننننننننننفِ ُمنِ  يَّ ِمننننننننننننننننْن َقْصننننننننننننننننر  َلننننننننننننننننبُّ إِ َأَحنننننننننننننننن
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 يِنننننننننننننننننننننننيْ َقننننننننننننننننننننننرُّ عَ تَ اَءة  وَ َبننننننننننننننننننننننُس عَ ُلننننننننننننننننننننننبْ وَ 
 

 َأَل قاَلنننننننننننننننننننننننننْت ُأَماَمنننننننننننننننننننننُة َيننننننننننننننننننْوَم َغنننننننننننننننننننننننْول  
 َوَصنننننننننننننننننننننننْوِبيَذِريِننننننننننننننننننني ِإنََّمننننننننننننننننننا َخَطِئنننننننننننننننننني 

 
 َفَطلِّْقَهننننننننننننننننننننننا َفَلْسننننننننننننننننننننننَت َلَهننننننننننننننننننننننا ِبُكننننننننننننننننننننننْفء  

 
 َفَلننننننننننننننْو َأنَّنننننننننننننننننننننننننا َعَلننننننننننننننننننننى َحَجننننننننننِر ُذِبْحَننننننننننننننننننننا

 
َماَينننننننننننننننننننننننَة ُكنننننننننننننننننننننننلَّ َيننننننننننننننننننننننننننننننْوم    أَُعلُِّمنننننننننننننننننننننننُه إلرِّ
 َوَكنننننننننننننننننننننننْم َعلَّْمتُنننننننننننننننننننننننُه َنْظنننننننننننننننننننننننَم إلَقنننننننننننننننننننننننَوإِفي

 
نننننننننننننننوإ إلُغنننننننننننننننلَّ َعنَّننننننننننننننني ُ وَن َفكُّ  ُهنننننننننننننننُم إلنننننننننننننننالَّ

 
 ِإنَّنننننننننننننننننننننننَك َوإلِكتَننننننننننننننننننننننناَب ِإَلنننننننننننننننننننننننى َعِلنننننننننننننننننننننننيّ  فَ 
 

َمِت إأَلِدينننننننننننننننننننننننننننَم ِلَرإِهَشنننننننننننننننننننننننننننْيِه [  ] َوَقننننننننننننننننننننننننننندَّ
 

 َوَمننننننننننننننننننننننا َأْدِري َوَسننننننننننننننننننننننْوَف ِإَخنننننننننننننننننننننناُل َأْدِري 
َسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناَء ُمَخبَّننننننننننننننننآت    َفننننننننننننننننِإْن َتُكننننننننننننننننِن إلنِّ

 
 َأَل َيننننننننننننننننننننا َنْخَلننننننننننننننننننننة  ِمننننننننننننننننننننْن َذإِت ِعننننننننننننننننننننْرق  

 
ْن َأْثنننننننننننننننننننَرى َوَأْمَشنننننننننننننننننننى  َوُكنننننننننننننننننننلُّ َفت نننننننننننننننننننى َوإِ 

 

نننننننننننننننفُ َلنننننننننننننننبُّ إِ َحنننننننننننننننأَ   وفِ يَّ ِمنننننننننننننننْن ُلنننننننننننننننْبِس إلشُّ
 

 َتَقطَّنننننننننننننننننَع َينننننننننننننننننا ْبنننننننننننننننننَن َغْلَفننننننننننننننننناَء إلِحَبنننننننننننننننننالُ 
نَّ َمننننننننننننننننننننا أَْهَلْكننننننننننننننننننننُت َمننننننننننننننننننننننننننالُ   َعَلننننننننننننننننننننيَّ َوإِ 

 
لَّ َيْعننننننننننننننننننننننننننننننُل ِمْفَرَقننننننننننننننننننننننننننننننكَ   إلُحَسننننننننننننننننننننننننننننننامُ  َوإِ 

 
َمَياِن ِبنننننننننننننالَخَبِر إلَينننننننننننننننننِقينِ   َجننننننننننننننننننننننننننَرى إلننننننننننننننننننندَّ

 
نننننننننننننننننننننننا إْسنننننننننننننننننننننننَتدَّ َسننننننننننننننننننننننناِعُدُه َرَمننننننننننننننننننننننناِني  َفَلمَّ
نننننننننننننننننننننننننا َقننننننننننننننننننننننننناَل َقاِفَينننننننننننننننننننننننننة  َهَجننننننننننننننننننننننننناِني  َفَلمَّ

 
ننننننننننننننننناِهَجاِن َوُهنننننننننننننننننْم َجَنننننننننننننننننناِحي  ِبَمنننننننننننننننننْرِو إلشَّ

 
 َكَدإِبَغننننننننننننننننننننننننة  َوَقننننننننننننننننننننننننْد َحِلننننننننننننننننننننننننَم إأَلِديننننننننننننننننننننننننمُ 

 
 ْيَننننننننننننننننننننننننناَوَأْلَفننننننننننننننننننننننننى َقْوَلَهننننننننننننننننننننننننا َكننننننننننننننننننننننننِذب ا َومَ 

 
 َأَقننننننننننننننننننننننننننننننْوم  آُل ِحْصننننننننننننننننننننننننننننننن  َأْم ِنَسنننننننننننننننننننننننننننننناءُ 
 َفُحننننننننننننننننننقَّ ِلُكننننننننننننننننننلِّ ُمْحَصننننننننننننننننننَنة  ِهننننننننننننننننننننننننننننننننننَدإءُ 

 
نننننننننننننننننننننننننننننناَلمُ   َعَلْيننننننننننننننننننننننننننننننِك َوَرْحَمننننننننننننننننننننننننننننننُة للِا إلسَّ

 
ْنَيا َمُننننننننننننننننننننننونُ   َسنننننننننننننننننننننُتْخِلُجُه َعنننننننننننننننننننننِن إلننننننننننننننننننننندُّ
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إ دتَوَقننننننننننننننننننننناَل للُا َقننننننننننننننننننننننْد أَْعنننننننننننننننننننننندَ   ُجْننننننننننننننننننننننند 
 

َدإَفى [ نننننننننننننننننننننننننُ  ِبنننننننننننننننننننننننننالرُّ  ] ُعنننننننننننننننننننننننننَذإِفَرة  َتَقمَّ
 

 ُهنننننننننننننننننُم َوَرُدوإ إلِجَفنننننننننننننننننننننننننناَر َعَلنننننننننننننننننى َتِمنننننننننننننننننيم  
 َلُهنننننننننننننننننْم َمنننننننننننننننننَوإِطَن َصننننننننننننننننناِلَحات   دتَشنننننننننننننننننهِ 

 
 َفنننننننننننننننننننننَدْيُت ِبَنْفِسنننننننننننننننننننننِه َنْفِسننننننننننننننننننننني َوَمننننننننننننننننننننناِلي

 
 َفِبننننننننننننننننننننننننننننننننْتَن َجَننننننننننننننننننننننننننننننننناَبَتيَّ ُمَطرََّحننننننننننننننننننننننننننننننننات  

 
 ُه َأُخنننننننننننننننننننننننننننننننننننوهُ َوُكنننننننننننننننننننننننننننننننننننلُّ َأخ  ُمَفاِرُقننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
نننننننننننننننننننننننناِمِتيَن ِبَنننننننننننننننننننننننننا َأِفيُقننننننننننننننننننننننننوإ  َفُقننننننننننننننننننننننننْل ِللشَّ

 
 َفَلنننننننننننننننننْو َأنَّننننننننننننننننننا َعَلننننننننننننننننننى َحَجننننننننننننننننننر ُذِبْحَنننننننننننننننننننا

 
 َوَلنننننننننننننننننننننْيَس إلَمننننننننننننننننننننناُل َفاْعَلْمنننننننننننننننننننننه ِبَمنننننننننننننننننننننال  
 ُيِريننننننننننننننننننننننُد ِبنننننننننننننننننننننننِه إلَعنننننننننننننننننننننناَلَء َوَيْمتَننننننننننننننننننننننننننننِهْنهُ 

 
 َوَبْعننننننننننننننننننننُض إلِحْلننننننننننننننننننننْم ِعْنننننننننننننننننننننَد إلَجْهنننننننننننننننننننننننننننننننن

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا َطَلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلُ   ِلَميَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَة ُموِحش 

 
 بحررررررررررررررررررررررررر الكامررررررررررررررررررررررررل              

 ُعْرَضننننننننننننننننننُتَها إللَِّقنننننننننننننننننناءُ  إأَلْنَصننننننننننننننننننارُ  مُ ُهنننننننننننننننننن
 

َنَهننننننننننننننننننننننننننننننا ُنُزوِلنننننننننننننننننننننننننننننني َوإْرِتَحنننننننننننننننننننننننننننننناِلي  َتَخوَّ
 

نننننننننننننننننننيَوُهننننننننننننْم   َأْصننننننننننننَحاُب َيننننننننننننْوِم ُعَكنننننننننننناَ  ِإنِّ
ننننننننننننننننننني  َأَتْينننننننننننننننننننُتُهُم ِبِصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننْدِق إلنننننننننننننننننننُودِّ ِمنِّ

 
 َوَمننننننننننننننننننننننننا آُلننننننننننننننننننننننننوَك ِإلَّ َمننننننننننننننننننننننننا ُأِطيننننننننننننننننننننننننقُ 

 
 َوِبننننننننننننننننننننننتُّ َأُفننننننننننننننننننننننضُّ َمْعُقننننننننننننننننننننننوَد إلِختَننننننننننننننننننننننامِ 

 
 َلَعْمنننننننننننننننننننننننننننننننُر َأِبينننننننننننننننننننننننننننننننَك ِإلَّ إلَفْرَقنننننننننننننننننننننننننننننننَدإنِ 

 
نننننننننننننننننننناِمُتوَن َكَمننننننننننننننننننننا َلِقيَنننننننننننننننننننننا  َسننننننننننننننننننننَيْلَقى إلشَّ

 
مَ   َياِن ِبنننننننننننننننننننالَخَبِر إلَيِقنننننننننننننننننننينِ َجنننننننننننننننننننَرى إلننننننننننننننننننندَّ

 
 ِمننننننننننننننننننننننننننننننَن إأَلْمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَوإِل ِإلَّ ِللننننننننننننننننننننننننننننننِذي
 أِلَْقننننننننننننننننننننننننننننننننَرِب َأْقَرِبيننننننننننننننننننننننننننننننننِه َوِلْلَقِصنننننننننننننننننننننننننننننننني

 
لَّننننننننننننننننننننننننننِة ِإْذَعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانُ   نننننننننننننننننننننننننننننننننننِل ِللذِّ

 
 ] َيُلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوُ  َكَأنَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُه ِخَلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُل [
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  َيننننننننننننَزلْ اَل َفنننننننننننن اةِ َيننننننننننننإلحَ  َرمُ َكنننننننننننن رَّهُ َسنننننننننننن نْ َمنننننننننننن
 ر  َكننننننننننننننابِ  نْ ر إ َعننننننننننننننابِ َم َكننننننننننننننارِ َكننننننننننننننوإ إلمَ ِرثُننننننننننننننوَ 
نننننننننننننننننننننننننننن ِمينَ رِ ْكننننننننننننننننننننننننننننإلمُ   ُرز  ذْ أَ ِبنننننننننننننننننننننننننننن يَّ رِ هَ مْ إلسَّ
 ة  نرَّ َمننننننننننننننننننننننننننننننُمحْ  ُين  عْ أَ ِبنننننننننننننننننننننننننننننن ينَ رِ اظِ إلنَّننننننننننننننننننننننننننننننوَ 
 مْ يِّهِ ِبنننننننننننننننننننننننننننننننَ لِ  مْ وَسننننننننننننننننننننننننننننننهُ فُ يَن نُ عِ ائِ إلَبننننننننننننننننننننننننننننننوَ 
نننننننننننننننننننننطَ تَ يَ  ا لَ  هُ َننننننننننننننننننننننوْ رَ يَ  ونَ رُ هَّ  ُهنننننننننننننننننننننمْ ُنُسنننننننننننننننننننننك 
 نمُ ِهننننننننننننننننننننننننننننيْ لَ إِ  وكَ ُعنننننننننننننننننننننننننننننَ مْ يَ َت لِ إ َحَلْلننننننننننننننننننننننننننننذَ إ ِ وَ 

 هُ لَّنننننننننننننننننكُ  يَ ِمنننننننننننننننننلْ إُم عِ وَ ْقنننننننننننننننننُم إألَ َلنننننننننننننننننعْ تَ  وْ َلننننننننننننننننن
 
ذَ وَ   انََّهننننننننننننننننننَلْم أَ اعْ َر َفننننننننننننننننننإلَخْينننننننننننننننننن تَ إ ُسننننننننننننننننننِئلْ إِ 
 
 اا َضنننننننننننننننننننرَّإُتهَ َهنننننننننننننننننننلَ  دتة  َشنننننننننننننننننننهِ يَحنننننننننننننننننننلِ مَ وَ 
 

نننننننننننوِء َل َتْحُلنننننننننننْل ِبنننننننننننِه[  ]َوإْتنننننننننننُرْك َمَحنننننننننننلَّ إلسُّ
 

 َيْنَعننننننننننننننُب َدإِئب نننننننننننننناَلْيننننننننننننننَت إلُغننننننننننننننَرإَب َغننننننننننننننَدإَة 
 

 َوَكنننننننننننننننننننننننَأنَّ َفننننننننننننننننننننننناَرَة تَننننننننننننننننننننننناِجر  ِبَقِسنننننننننننننننننننننننيَمة  
 

 ِإْسننننننننننننننَتْغِن َمننننننننننننننا أَْغَننننننننننننننناَك َربُّننننننننننننننَك ِبننننننننننننننالِغَنى
 

 َوَلِقينننننننننننننننننُت َمنننننننننننننننننا َلِقَينننننننننننننننننْت َمَعننننننننننننننننند  ُكلَُّهنننننننننننننننننا
 
 ك  لِ هْ تَ ْسننننننننننننننننننننننننننني مُ نَّنِ إِ ُت َفنننننننننننننننننننننننننننبْ رِ إ َشنننننننننننننننننننننننننننذَ إ ِ وَ 

 
 ارِ َصننننننننننننْ ي إألَ حِ الِ َصننننننننننن ِمننننننننننننْ  َننننننننننننب  ي ِمقْ ِفننننننننننن
 نارِ َينننننننننننننننننننخْ وإ إألَ ُننننننننننننننننننننبَ  ُهنننننننننننننننننننمُ  ارَ نَّ إلِخَينننننننننننننننننننإِ 

 ارِ َصنننننننننننننننننقِ  رِ ْينننننننننننننننننيِّ غَ دِ ْننننننننننننننننننِف إلهِ إلِ وَ َكَسننننننننننننننننن
 ارِ َصننننننننننننننننننبْ ِة إلِ يَلننننننننننننننننننلِ كَ  رِ ْيننننننننننننننننننِر غَ الَجمْ َكنننننننننننننننننن

 إرِ ِكننننننننننننننننننننننرَ َم َتَعنننننننننننننننننننننناُنق  وَ وْ ِت َيننننننننننننننننننننننوْ َمننننننننننننننننننننننلْ لِ 
ننننننننننننننن نَ وإ ِمنننننننننننننننَعِلُقننننننننننننننن اِء َمننننننننننننننننْ مَ دِ ِبننننننننننننننن  ارِ إلُكفَّ
 نارِ َفنننننننننننننننننغْ ِل إألَ َمَعاِقننننننننننننننننن دَ ْننننننننننننننننننَت عِ حْ بَ ْصنننننننننننننننننأَ 

َقنِ َصنننننننننننننننننننلَ  مْ يهِ ِفننننننننننننننننننن  ي ارِ ُأَمننننننننننننننننننن ينَ ي إلنننننننننننننننننننذِ دَّ
 

 نِ مَ ا ِمنننننننننننننَن إلنننننننننننننرَّحْ َهنننننننننننننُحْسنننننننننننننَنى ُتَخننننننننننننن ُّ بِ 
 
 إءُ دَ ْعننننننننننننِبننننننننننننِه إألَ  دتا َشننننننننننننهِ ُل َمننننننننننننإلَفْضننننننننننننوَ 
 

لِ  َذإ َنَبننننننننننننننننننننننا ِبننننننننننننننننننننننَك َمْنننننننننننننننننننننننِزل  َفَتَحننننننننننننننننننننننوَّ  َوإِ 
 

 َكننننننننننننننننننننننننناَن إلُغننننننننننننننننننننننننننَرإُب ُمَقطَّننننننننننننننننننننننننننَع إأَلْوَدإ ِ 
 

 َسننننننننننننَبَقْت َعَوإِرَضننننننننننننَها ِإَلْيننننننننننننَك ِمننننننننننننَن إلَفننننننننننننمِ 
 

َذإ ُتِصننننننننننننننننننننننْبَك َخَصاَصننننننننننننننننننننننة   ننننننننننننننننننننننلِ  َوإ   َفَتَحمَّ
 

نننننننننننَباِب َوَخننننننننننناِلي دتَوَفَقننننننننننن  َرإِحننننننننننني ِفننننننننننني إلشَّ
 

 َلنننننننننننننننمِ كْ ر  َلنننننننننننننننْم يَ إِفنننننننننننننننَي وَ ِضنننننننننننننننرْ عِ ي وَ الِ َمننننننننننننننن
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نننننننننُر َعنننننننننقَ ا أُ َمنننننننننُت فَ إ َصنننننننننَحوْ ذَ إ ِ وَ   ىد  َنننننننننن نْ صِّ
 
 اَهنننننننننننننننننننننننننننننندتَفَردَ ي َتنِ اَولْ ي َننننننننننننننننننننننننننننننننَّ إلِتنننننننننننننننننننننننننننننإِ 
 ينِ اطِ َعنننننننننننننننفَ  يرِ ِصنننننننننننننننا َحَلنننننننننننننننُب إلعَ َمننننننننننننننناهُ تَ لْ كِ 
 

 َوَلَقنننننننننننننننْد َأُمنننننننننننننننرُّ َعَلنننننننننننننننى إللَِّئيننننننننننننننننِم ُيُسنننننننننننننننبُِّني
 

 َفَسننننننننننننننننننننَقى ِدَينننننننننننننننننننناَرِك َغْيننننننننننننننننننننَر ُمْفِسننننننننننننننننننننِدَها
 

 َحننننننننننننننننننننننننيِّ إلَعِشننننننننننننننننننننننننيََّة َربَّننننننننننننننننننننننننَة إلِخننننننننننننننننننننننننْدرِ 
 

نننننننننننننُق إلَعننننننننننننننْيِ  َعَلننننننننننننننى َبننننننننننننننْرض  َفننننننننننننننِإنْ   ُأَرمِّ
 

ننننننننني إْمنننننننننُر   ِمنننننننننْن َخْينننننننننِر َعنننننننننْبس    َمْنِصنننننننننب اِإنِّ
 

 َقنننننننننننننننننْد َأْقَسنننننننننننننننننُموإ َل َيْمَنُحوَننننننننننننننننننَك َنْفَعُهنننننننننننننننننمْ 
 

 َوَدَعنننننننننننننننننْوَتِني َوَزَعْمنننننننننننننننننَت َأنَّنننننننننننننننننَك َناِصنننننننننننننننننح  
 
 اَهننننننننننننننننننننالِ عَ فِ ا وَ َهننننننننننننننننننننالِ مَ جَ  نَ يْ َبنننننننننننننننننننن تُ زْ يَّننننننننننننننننننننمَ 

 َحَلَفنننننننننننننننننننْت َلَننننننننننننننننننننا َألَّ َتُخنننننننننننننننننننوَن ُعُهوَدَننننننننننننننننننننا
 

 َفنننننننننننننناْنِعْق ِبَضننننننننننننننْأِنَك َيننننننننننننننا َجِريننننننننننننننُر َفِإنََّمننننننننننننننا
 

 َتَقنننننننننننناَدَم َعْهننننننننننننُدُه [] ُحيِّيننننننننننننَت ِمننننننننننننْن َطَلننننننننننننل  

ِمنننننننننننننننننكَ تَ ي وَ لِ ائِ مَ ِت َشنننننننننننننننننا َعِلْمنننننننننننننننننَمنننننننننننننننننكَ وَ   يرُّ
 

 ُتْقتَنننننننننننننننننننننننننننلِ  مْ ا َلننننننننننننننننننننننننننناِتَهنننننننننننننننننننننننننننهَ ُقِتَلنننننننننننننننننننننننننننْت فَ 
 لِ َصننننننننننننننننننننننننننننفْ مِ لْ ا لِ َمنننننننننننننننننننننننننننَخاهُ ة  َأرْ اَجنننننننننننننننننننننننننننجَ زُ بِ 
 

ننننننننننننننننَت ُقْلننننننننننننننننُت َل َيْعِنيِننننننننننننننننني  َفَمَضننننننننننننننننْيُت ُثمَّ
 

ِبيننننننننننننننننننننِع َوِديَمننننننننننننننننننننة  َتْهِمنننننننننننننننننننني  َصننننننننننننننننننننْوُب إلرَّ
 

 َأَسننننننننننننننننَرْت ِإَلننننننننننننننننيَّ َوَلننننننننننننننننْم َتُكننننننننننننننننْن َتْسننننننننننننننننِري 
 

 ُرْمننننننننُت إْرِتَشنننننننناف ا ُرْمننننننننُت َصننننننننْعَب إلُمْنَتَهننننننننى
 

 َشنننننننننننننْطِري َوَأْحِمننننننننننننني َسننننننننننننناِئِري ِبالُمْنُصننننننننننننننلِ 
 

 َحتَّنننننننننننننننننى َتُمننننننننننننننننندَّ ِإَلنننننننننننننننننْيِهُم َكنننننننننننننننننفَّ إلَينننننننننننننننننَدإ
 

 َوَلَقنننننننننننننننْد َصنننننننننننننننَدْقَت َوُكْننننننننننننننننَت ثَنننننننننننننننمَّ َأِميَننننننننننننننننا
 

 يِفننننننننننننننننن تَ َل  ةِ اَننننننننننننننننننيَ الخِ بِ  ةُ َحننننننننننننننننناَل إلمَ إ ذَ إِ َفننننننننننننننننن
 َفَكَأنََّهننننننننننننننننننننننا َحَلَفننننننننننننننننننننننْت َلَنننننننننننننننننننننننا َألَّ َتِفنننننننننننننننننننننني

 
 َمنَّْتننننننننننننَك َنْفُسننننننننننننَك ِفنننننننننننني إلَخنننننننننننناَلء َضنننننننننننناَلَل 

 
 َأْقننننننننننننننننننننننَوى َوَأْقَفننننننننننننننننننننننَر َبْعننننننننننننننننننننننَد ُأمِّ إلَهْيننننننننننننننننننننننَثمِ 
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 َفَغِبننننننننننننننننننْرُت َبْعننننننننننننننننننَدُهُم ِبَعننننننننننننننننننْي   َناِصننننننننننننننننننب  

 
ْهَر َيْثِنيِننننننننننننني َعَلننننننننننننى  َمننننننننننننا ِخْلننننننننننننَت َأنَّ إلنننننننننننندَّ

 
]  ] َفَغِبنننننننننننننننْرُت َبْعنننننننننننننننَدُهُم ِبْعنننننننننننننننْي   َناِصنننننننننننننننب 

 
 َحلَّننننننننننننننْت ِبننننننننننننننَأْرِض إلزَّإِئننننننننننننننِريَن َفَأْصننننننننننننننَبَحْت 

 
 َفَجَعْلننننننننننننننننننننَن َمننننننننننننننننننننْدَفَع َعنننننننننننننننننننناِقَلْيِن َأَياِمن ننننننننننننننننننننا

 
 َعْيَنننننننننننننننننا ُسننننننننننننننننَلْيَمى َوإلَفَمنننننننننننننننناَيننننننننننننننننا َحبَّننننننننننننننننَذإ 

 
 َفننننننننننننننننننننالَعْيُن َبْعننننننننننننننننننننَدَهُم َكننننننننننننننننننننَأنَّ ِحننننننننننننننننننننَدإَقَها

 
 َسنننننننننننننلِّ إلُهُمننننننننننننننوَم ِبُكننننننننننننننلِّ ُمْعِطنننننننننننننني َرْأِسننننننننننننننهِ 

 
َياُر َمَحلَُّهنننننننننننننننا َفُمَقنننننننننننننننننننننننننننننناُمَها  َعَفنننننننننننننننِت إلننننننننننننننندَّ

 ِكنننننننننننناَل إلَفننننننننننننْرَجْيِن َتْحَسننننننننننننُب َأنَّننننننننننننهُ  دتَفَغنننننننننننن
 

 َبَطننننننننننننننننل  َكننننننننننننننننَأنَّ ِثَياَبنننننننننننننننننُه ِفنننننننننننننننني َسنننننننننننننننننْرَحة  
 
 َقننننننننننننننننننننْد َجَنْيتُننننننننننننننننننننَك َأْكُمنننننننننننننننننننن  إ َوَعَسنننننننننننننننننننناِقال  َولَ 
 

 ] َضننننننننننننننْحَياُن َشنننننننننننننناِهَقة  َيننننننننننننننِرفُّ َبَشنننننننننننننناُمُه [

 
ننننننننننننننننننننني َلِحنننننننننننننننننننننق  ُمْسنننننننننننننننننننننَتْتَبعُ  َخننننننننننننننننننننناُل َأنِّ  َوإِ 

 
 َصنننننننننرَّإَء َل َيْرَضنننننننننى ِبَهنننننننننا َضنننننننننبُّ إلُكنننننننننَدى

 
َخننننننننننننننننننننناُل إِ  ننننننننننننننننننننني َلِحنننننننننننننننننننننق  ُمْسنننننننننننننننننننننَتْتَبعُ َوإِ   نِّ

 
 َعِسنننننننننننننر إ َعَلنننننننننننننيَّ ِطاَلُبنننننننننننننِك إْبَننننننننننننننَة َمْخنننننننننننننَرمِ 

 
 َوَجَعْلنننننننننننننننننننَن َأْمَعنننننننننننننننننننَز َرإَمتَنننننننننننننننننننْيِن ِشنننننننننننننننننننَماَل 

 
........................................ 

 
 ُسنننننننننننننِمَلْت ِبَشنننننننننننننْوك  َفْهنننننننننننننَي ُعنننننننننننننْور  تَنننننننننننننْدَمعُ 

 
 َنننننننننننننننننننننا   ُمَخنننننننننننننننننننناِلِر ُصننننننننننننننننننننْهَبة  ُمَتَعننننننننننننننننننننيِّسِ 

 
 َغْوُلنننننننننننننننننننننننَها َفِرَجاُمَهنننننننننننننننا [] ِبِمن نننننننننننننننى َتَأبَّنننننننننننننننَد 

 َمنننننننننننننننننْوَلى إلَمَخاَفنننننننننننننننننِة َخْلُفَهنننننننننننننننننا َوَأَماُمَهننننننننننننننننننا
 

ننننننننننْبِت َلننننننننننْيَس بتَننننننننننْوَأِم [  ] ُيْحننننننننننَذى ِنَعنننننننننناَل إلسِّ
 

 َوَلَقننننننننننننننْد َنَهْيتُننننننننننننننَك َعننننننننننننننْن َنَبنننننننننننننناِت إأَلْوَبننننننننننننننرِ 
 

ننننننننننننننننننننُر ُدوَنننننننننننننننننننننُه إلَيْعُقننننننننننننننننننننوبُ   َعننننننننننننننننننننال  ُيَقصِّ
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ْمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِح ثُننننننننننننننننمَّ َعَلْوتُننننننننننننننننهُ   َفَطَعْنتُننننننننننننننننُه ِبالرُّ
 َعْهنننننننننننننِدي ِبنننننننننننننِه شننننننننننننندَّ إلنََّهننننننننننننننننننننننننننناِر َكَأنََّمنننننننننننننا

 
 َفنننننننننننننننناْزَورَّ ِمننننننننننننننننْن َوْقننننننننننننننننِع إلَقَنننننننننننننننننا ِبَلَباِنننننننننننننننننهِ 

 
َ  ُرْتَبننننننننننننننة  َل تَ   ْطُلننننننننننننننَبنَّ ِبَغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْيِر َحنننننننننننننن

ننننننننننننننَماَء ِكاَلُهننننننننننننننننننَما ننننننننننننننَماَكاِن إلسَّ  َسننننننننننننننَكَن إلسِّ
 

ْمِح إلطَِّوينننننننننننننننننِل ِثَياَبنننننننننننننننننهُ   َوَشنننننننننننننننننَكْكُت ِبنننننننننننننننننالرُّ
 

ررررررررررررررررررررررررربحرررررررررررررررررررررررررر الر                  لم 
 

نننننننننننننننننننننننننننننا َبْعنننننننننننننننننننننننننننننَدَما  َعاَضنننننننننننننننننننننننننننننَها للُا ُغاَلم 
 

 َهِزَئنننننننننننننننننننننننننننننْت َميَّنننننننننننننننننننننننننننننُة َأْن َضننننننننننننننننننننننننننننناَحْكُتَها
 

 ِإنَّ إلثََّمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناِنيَن َوُبلِّْغَتَهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا 
 

 ِإنَّ ُسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَلْيَمى َوللُا َيْكَلُ َهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا
 

 َوَبْلنننننننننننننننننننننننننننننننننننَدة  َقاِلَصنننننننننننننننننننننننننننننننننننة  َأْمَوإُ َهنننننننننننننننننننننننننننننننننننا
 

نننننننننننننا[ نننننننننننننا َدإِئم   ]َأْكثَنننننننننننننْرَت ِفننننننننننننني إلَعنننننننننننننْذِل ُمِلح 
 

 
 ْخننننننننننننننَذمِ ِبُمَهنَّنننننننننننننند  َصاِفنننننننننننننننننننننننننننننني إلَحِديننننننننننننننَدِة مِ 

 ُخِضننننننننننننننننَب إللَِّبنننننننننننننننناُن َوَرْأُسننننننننننننننننَها ِبننننننننننننننننالِعْظِلمِ 
 

 َوَشنننننننننننننننننننننَكى ِإَلنننننننننننننننننننننيَّ ِبَعْبنننننننننننننننننننننرة  َوَتَحْمُحنننننننننننننننننننننمِ 
 

 َقَلنننننننننننُم إلَبلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيِ  ِبَغْينننننننننننِر َخنننننننننننرّ  ِمْغنننننننننننَزلُ 
 َهنننننننننننننَذإ َلنننننننننننننُه ُرْمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننح  َوَهنننننننننننننَذإ أَْعنننننننننننننَزلُ 

 
ِم [] َلننننننننننْيَس إلَكنننننننننننِريُم َعَلننننننننننى إلَقَننننننننننننا   ِبُمَحنننننننننننرَّ

 
 
 

ننننننننننننننننْرُس َنِقنننننننننننننننندْ   َشنننننننننننننننناَبِت إأَلْصننننننننننننننننَدإُ  َوإلضَّ
 

 َفنننننننننننننننننَرَأْت َعننننننننننننننننناِرَض َعنننننننننننننننننْود  َقنننننننننننننننننْد ثَنننننننننننننننننِرمْ 
 

 َقننننننننننننْد َأْحَوَجننننننننننننْت َسننننننننننننْمِعي ِإَلننننننننننننى ُتْرُجَمننننننننننننانِ 
 

 َضنننننننننننننننَّْت ِبَشننننننننننننننْيء  َمننننننننننننننا َكنننننننننننننناَن َيْرَزُ َهننننننننننننننا
 

نننننننننننننننننننننننَحى َأْفَياُ َهنننننننننننننننننننننننا  َماِصنننننننننننننننننننننننَحة  َرْأَد إلضُّ
 

ا ننننننننننننننننني َعَسنننننننننننننننننْيُت َصننننننننننننننننناِئم   َل ُتْكِثنننننننننننننننننَرْن ِإنِّ
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 َغَفَلننننننننننننننننننننننننننْت ثُننننننننننننننننننننننننننمَّ َأتَننننننننننننننننننننننننننْت َتْطُلُبننننننننننننننننننننننننننهُ 
 

ْن َبنننننننننننننننننَدإ َلنننننننننننننننننَك ِمْنَهنننننننننننننننننا  ُكنننننننننننننننننلُّ ُأْنثَنننننننننننننننننى َوإِ 
 

 إلُعننننننننننننننننناَل  َكنننننننننننننننننْم ِبُجنننننننننننننننننود  ُمْقنننننننننننننننننِرف  َننننننننننننننننننالَ 
 

 مررررررررررررررررررررررررن السررررررررررررررررررررررررري               
 
نننننننننننننننننننُب ذَ َهنننننننننننننننننننرْ  تَ َل  تَ ْننننننننننننننننننننكُ  نْ إِ   اَمننننننننننننننننننني لِ مِّ

 ت  ِصنننننننننننننننننَننننننننننننننننننا ُمنْ أَ  ذَ ي إِ وتِ كُ ُسننننننننننننننننن َ  اخْ َفننننننننننننننننن
ننننننننننننننننننننننننفَ   هُ يك  َلننننننننننننننننننننننننرِ َشنننننننننننننننننننننننن مَّ ُع إلننننننننننننننننننننننننذَّ امِ السَّ
نننننننننننننننننننننننننوِء إِ اَلنننننننننننننننننننننننننقَ مَ   اَهنننننننننننننننننننننننننلِ هْ ى أَ َلنننننننننننننننننننننننننُة إلسُّ
نننننننننننننننننهِ َلنننننننننننننننننى ذَ اَس إِ ا إلنَّنننننننننننننننننَعننننننننننننننننندَ  نْ َمنننننننننننننننننوَ   مِّ
 
 يحِ تَ ْسنننننننننننننننننا تَ َمنننننننننننننننننُخ أَ يْ ا َشنننننننننننننننننوُل َينننننننننننننننننُقنننننننننننننننننتَ 
 ة  ولَ ِت َمْشننننننننننننننننننننننمُ َبنننننننننننننننننننننناَكرْ  وْ ُت َلننننننننننننننننننننننْلننننننننننننننننننننننقُ فَ 

 اَمنننننننننننننننيهِ ا فِ َمننننننننننننننن كِ َلْيننننننننننننننني ِرجْ ِفنننننننننننننننُرْحنننننننننننننننِت وَ 
 

 َل ُصنننننننننننننننننننننننننننْلَح َبْيِنننننننننننننننننننننننننننني َفننننننننننننننننننننننننننناْعَلُموُه َوَل 
 ِبَنْجنننننننننننننننننند  َوَمننننننننننننننننننا اَسننننننننننننننننننْيِفي َوَمننننننننننننننننننا ُكنَّنننننننننننننننننن

 
 ْت َينننننننننننننَلنننننننننننننْو َعِلَمنننننننننننننْت ِإيثنننننننننننننَاِرَي إلنننننننننننننِذي َهوِ 

 
 َكَأنََّمنننننننننننننننننننننننننا َأْوُب َيَدْيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَها ِإَلننننننننننننننننننننننننننى

 إْبَننننننننننننننننِة إلَجنننننننننننننننْوِن َعَلنننننننننننننننى َهاِلنننننننننننننننك  َننننننننننننننننْوُ  

 َفننننننننننننننننننننننننننِإَذإ ِهننننننننننننننننننننننننننْي ِبِعَظننننننننننننننننننننننننننام  َوَدَمننننننننننننننننننننننننننا
 

 آَينننننننننننننننننننننننُة إلُحنننننننننننننننننننننننبِّ ُحبَُّهنننننننننننننننننننننننا َخْيَتُعنننننننننننننننننننننننورُ 
 

 َوَكنننننننننننننننننننننننننِريم  ُبْخُلنننننننننننننننننننننننننُه َقنننننننننننننننننننننننننْد َوَضنننننننننننننننننننننننننَعهْ 
 
 
 
 لِ اِهننننننننننننإلجَ  نِ ي َعننننننننننننحِ فْ َصننننننننننن نْ ُف ِمننننننننننننرِ ْعنننننننننننتَ 
 ا إلَقاِئنننننننننننننننننننننننلِ َننننننننننننننننننننننننوِز خَ مُ ْسنننننننننننننننننننننننَلمَ  ينننننننننننننننننننننننكَ فِ 
 لِ اآلِكننننننننننننننننننننننننننننننوِل كَ كُ أْ إلَمنننننننننننننننننننننننننننننن ِعننننننننننننننننننننننننننننننمُ طْ مُ وَ 
 لِ ائِ ِدر  َسننننننننننننننننننننننننَحننننننننننننننننننننننننْ مُ  نْ ُز ِمنننننننننننننننننننننننْسنننننننننننننننننننننننرَ أَ 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننذَ   لِ اِطننننننننننننننننننننننننننننننننننالبَ بِ قِّ وَ الحَ ِبنننننننننننننننننننننننننننننننننن وهُ مُّ
 

 رِ َبننننننننننننننى إلَمكْ َلننننننننننننننعَ  إ َ إلننننننننننننننرَّ  ِبكَ ُشننننننننننننننرْ  نْ ِمنننننننننننننن
 رِ قَ ْشننننننننننننننننننننِس إألَ رَ ِن إلَفننننننننننننننننننننوْ َلننننننننننننننننننننإ كَ رَ َصننننننننننننننننننننفْ 

 رِ َئننننننننننننننننننزَ إلمِ  نَ ِك ِمننننننننننننننننننَبننننننننننننننننننَدإ َهْننننننننننننننننننن دْ َقننننننننننننننننننوَ 
 

 َبْيَننننننننننننننننننننننننننننننننننننُكْم َمننننننننننننننننننننا َحَمَلننننننننننننننننننننْت َعنننننننننننننننننننناِتِقي
نننننننننننننننننننننناِهقِ   َقْرَقننننننننننننننننننننننَر ُقْمننننننننننننننننننننننُر إلننننننننننننننننننننننَوإِد ِبالشَّ

 
 َعَلننننننننننى إلَقَلننننننننننْت َمنننننننننا ُكْنننننننننننُت ِمْنَهننننننننننا ُمْشنننننننننِفي ا 

 
 َحْيُزوِمننننننننننننننننننننننننننَها َفنننننننننننننننْوَق َحَصنننننننننننننننى إلَفْدَفننننننننننننننندِ 
 َتْنُدُبنننننننننننننننننننننننننُه َرإِفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَعَة إلِمْجَلننننننننننننننننننننننننندِ 
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 ب  قِ حْ تَ َفننننننننننننننننننالَيْوَم َأْشننننننننننننننننننَرْب َغْيننننننننننننننننننَر ُمْسنننننننننننننننننن

 
 مررررررررررررررررررررررن المنسرررررررررررررررررررررررح              

 
 َمننننننننننننننا ِخْلَتِننننننننننننننني ِزْلننننننننننننننُت َبْعننننننننننننننَدُكْم َضننننننننننننننِمن ا

 
 َوَل َأَرإَهننننننننننننننننننننننننننننننننننننا تَننننننننننننننننننننننننننننننننننننَزإُل َظاِلَمننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  

 
 َمننننننننننننننا ِخْلُتِننننننننننننننني ِزْلننننننننننننننُت َبْعننننننننننننننَدُكُم َضننننننننننننننِمن ا

 
ننننننننننننننننننننننننْع ِبَفْضننننننننننننننننننننننننِل ِمْئَزِرَهننننننننننننننننننننننننا  َلننننننننننننننننننننننننْم َتَتَلفَّ

 
 مرررررررررررررررررررررررن الخفيرررررررررررررررررررررررف              

 
 َلننننننننننننننننننننْيَس َشننننننننننننننننننننْيء  ِإلَّ َوِفيننننننننننننننننننننِه ِإَذإ َمننننننننننننننننننننا

 
ا َوَلْسنننننننننننننننننننُت ِبَشنننننننننننننننننننْيخ    َزَعَمْتِنننننننننننننننننننني َشنننننننننننننننننننْيخ 

 
 مررررررررررررررررررررررن المتقررررررررررررررررررررررارب              

 
ننننننننننننننننِغيَر َوَأْفَنننننننننننننننننى إلَكِبيننننننننننننننننننننننننننننن  َأَشنننننننننننننننناَب إلصَّ

 
 َأَل َأْبِلَغننننننننننننننننننننننننننننننا ُخلَِّتنننننننننننننننننننننننننننننني َجاِبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر إ

 َأْحَشنننننننننننننننننننننننننننننننننننناَءهُ َتَخطَّنننننننننننننننننننننننننننننننَأِت إلنَّْبنننننننننننننننننننننننننننننننُل 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننا ِمننننننننننننننننننننننننننننننننننَن للِا َوَل َوإِغننننننننننننننننننننننننننننننننننلِ   ِإْثم 

 
 
 

 َأْشننننننننننننننننننننننننُكو ِإَلننننننننننننننننننننننننْيُكْم ُحُمننننننننننننننننننننننننوََّة إأَلَلننننننننننننننننننننننننمِ 
 

 ُتْحننننننننننننننننننننننِدُ  ِلنننننننننننننننننننننني َقْرَحننننننننننننننننننننننة  َوَتْنَكُ َهننننننننننننننننننننننا
 
 َأْشنننننننننننننننننننننُكو ِإَلنننننننننننننننننننننْيُكْم ُحُمنننننننننننننننننننننوََّة إأَلَلنننننننننننننننننننننِم[] 
 

 َدْعنننننننننننند  َوَلننننننننننننْم ُتْغننننننننننننَذ َدْعننننننننننننُد ِفنننننننننننني إلُعَلننننننننننننبِ 
 
 
 

 َقاَبَلْتنننننننننننننننننننننُه َعنننننننننننننننننننننْيُن إللَِّبينننننننننننننننننننننِب إْعِتَبنننننننننننننننننننننارُ 
 

نننننننننننننننننْيُخ َمنننننننننننننننننْن َينننننننننننننننننُدبُّ َدِبيَبنننننننننننننننننا  ِإنََّمنننننننننننننننننا إلشَّ
 
 
 

 نننننننننننننننننننننننننننننَر َكننننننننننننننرُّ إلَغننننننننننننننَدإِة َوَمننننننننننننننرُّ إلَعِشننننننننننننننيِّ 
 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلِ ِبنننننننننننننننننننننننَأنَّ َخِليَلنننننننننننننننننننننننَك َلنننننننننننننننننننننننْم ُيْقتَنننن
َر َدْهننننننننننننننننننننننننننر إ َوَلننننننننننننننننننننننننننْم ُيْعَجننننننننننننننننننننننننننلِ   َفننننننننننننننننننننننننننُأخِّ
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 ُيننننننننننننننننننننننننننننننننَذكُِّرِنْيِك َحِنننننننننننننننننننننننننننننننننيُن إلَعُجننننننننننننننننننننننننننننننننولِ 

 
 َوَمنننننننننننننننننننننننا َزإَلنننننننننننننننننننننننِت إلَكنننننننننننننننننننننننْأُس َتْغَتاُلَننننننننننننننننننننننننا

 
 َتَطنننننننننننننننننننننننننننننننننننناَوَل َلْيُلننننننننننننننننننننننننننننننننننننَك ِباأَلْثُمنننننننننننننننننننننننننننننننننننندِ 

 
 َفَأْلَفْيتُننننننننننننننننننننننننننننننننننُه َغْيننننننننننننننننننننننننننننننننننَر ُمْسننننننننننننننننننننننننننننننننننَتْعِتب  

 
 َعَلنننننننننننننننننننننى ُكنننننننننننننننننننننلِّ ِذي َمْيَعنننننننننننننننننننننة  َسننننننننننننننننننننناِبح  

 
 َأَبْيننننننننننننننننننننننننننننُتنَّ ِإلَّ إْصننننننننننننننننننننننننننننِطَياَد إلُقُلننننننننننننننننننننننننننننوبِ 

 
ننننننننننننننننَوى [] َحِديننننننننننننننننِد   إلَقَننننننننننننننننناَتْيِن َعْبننننننننننننننننِل إلشَّ

 
اَنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهُ  لَّ إلنََّعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناَم َوَحفَّ  َوإِ 

 
نننننننننننننننننننيِّ َتْحنننننننننننننننننننَت إلَعَجنننننننننننننننننننا ِ  َدْينِّ  َكَهنننننننننننننننننننزِّ إلرُّ

 

 
 َوَصننننننننننننننننْوُت إلَحَماَمنننننننننننننننننِة تَننننننننننننننننْدُعو َهنننننننننننننننننِدياَل 

 
لِ  ِل إأَلوَّ  َوتَنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْذَهُب ِبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناأَلوَّ

 
 َوَنننننننننننننننننننننننننننناَم إلَخِلنننننننننننننننننننننننننننيُّ َوَلنننننننننننننننننننننننننننْم َتْرُقننننننننننننننننننننننننننندِ 

 
 َوَل َذإِكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَر للَا ِإلَّ َقِلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننياَل 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننُع ُذو َأْبَهَرْيننننننننننننننننننننننننننننننِه إلِحَزإَمننننننننننننننننننننننننننننننا  ُيَقطِّ

 
 َوْجننننننننننننننننننننننننَرَة ِحين ننننننننننننننننننننننننا َفِحين نننننننننننننننننننننننناِبنننننننننننننننننننننننَأْعُيِن 

 
 َلَهننننننننننننننننننننننننننننننننننناق  َتَ ُْلنننننننننننننننننننننننننننننننننننُ ُه َكنننننننننننننننننننننننننننننننننننالِهاَللِ 

 
 َوَطْغَيننننننننننننننننننننننا َمننننننننننننننننننننننَع إللََّهننننننننننننننننننننننِق إلنَّاِشننننننننننننننننننننننرِ 

 
 َجننننننننننننَرى ِفنننننننننننني إأَلَناِبيننننننننننننِب ثُننننننننننننمَّ إْضننننننننننننَطَرْب 
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 فهرس األرجاز

 َوَمْهَمننننننننننننننننننننننننننننننننننننه  ُمْغَبننننننننننننننننننننننننننننننننننننرَّة  َأْرَجنننننننننننننننننننننننننننننننننننناُ هُ 
 

َشنننننننننننننننننننننناءُ   ِإَذإ َجننننننننننننننننننننننَرى ِفنننننننننننننننننننننني َكفِّننننننننننننننننننننننِه إلرِّ
 

 َلننننننننننننننننننننننْو َأنَّ َحي ننننننننننننننننننننننا ُمننننننننننننننننننننننْدِرُك إلَفنننننننننننننننننننننناَل ِ 
 
ننننننننننننننننننننننننإِ ] ننننننننننننننننننننننننلَ أَ     دَ ا َحننننننننننننننننننننننننإ َمننننننننننننننننننننننننذَ ي إِ نِّ  [امَّ
 

 ]َل َتْقُلَوإَهننننننننننننننننننننننننننننننا َوإْدُلَوإَهننننننننننننننننننننننننننننننا َدْلننننننننننننننننننننننننننننننَوإ[
 

 َقننننننننننننننننننْد َأْرَكننننننننننننننننننُب إآلَلننننننننننننننننننَة َبْعننننننننننننننننننَد إآلَلننننننننننننننننننةْ 
 

 َيُقنننننننننننننننوُل َرإِجننننننننننننننني َعْفنننننننننننننننَو َربِّنننننننننننننننِه إلَغُفنننننننننننننننورِ 
 

 ُقْلنننننننننننننننننننننننننُت ِلَبنننننننننننننننننننننننننوَّإب  َلَدْينننننننننننننننننننننننننِه َدإُرَهنننننننننننننننننننننننننا
 

 َلنننننننننننننننننْو َكننننننننننننننننناَن ِعْننننننننننننننننننِدي ِمَئتَنننننننننننننننننا ِدْرَهنننننننننننننننننامِ 
 

 َلُهننننننننننننننننمَّ َلننننننننننننننننْو َل َأْنننننننننننننننننَت َمننننننننننننننننا إَهتَننننننننننننننننَدْيَنا
 ْنِزَلْن َسِكينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَنة  َعَلْيَننننننننننننننننننننننننننننناَفننننننننننننننننننننننننننننأَ 

 
 ُنبَّْئننننننننننننننننننننننننُت َأْخننننننننننننننننننننننننَوإِلي َبِننننننننننننننننننننننننني َيِزْينننننننننننننننننننننننندُ 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننَما  َلننننننننننننننْوَل إِلَلننننننننننننننُه َمننننننننننننننا َسننننننننننننننَكنَّا َخضَّ

 َأْرِضننننننننننننننننننننننننِه َسننننننننننننننننننننننننَماُ هُ  َكننننننننننننننننننننننننَأنَّ َلننننننننننننننننننننننننْونَ  
 

 َجننننننننننننننننَرى إلَقِليننننننننننننننننُب َلننننننننننننننننْيَس ِفيننننننننننننننننِه َمنننننننننننننننناءُ 
 

َمنننننننننننننننننننننننننننننننننا ِ   َأْدَرَكنننننننننننننننننننننننننننننننننُه ُماَلِعنننننننننننننننننننننننننننننننننُب إلرِّ
 

ننننننننننننننننننا  َأُقنننننننننننننننننننوُل َينننننننننننننننننننا إللَُّهننننننننننننننننننمَّ َينننننننننننننننننننننننا إللَُّهمَّ
 

 ِإنَّ َمننننننننننننننننننننننننَع إلَيننننننننننننننننننننننننْوِم َأَخنننننننننننننننننننننننناُه ُغننننننننننننننننننننننننْدَوإ
 

 َوَأْتننننننننننننننننننننننننننننننننُرُك إلَعنننننننننننننننننننننننننننننننناِجَز ِبالَجَدإَلننننننننننننننننننننننننننننننننةْ 
 

 َيْحَينننننننننننى ْبنننننننننننُن ُمْعنننننننننننِر ْبنننننننننننُن َعْبنننننننننننِد إلنُّنننننننننننورِ 
 

 َتَينننننننننننننننننننننذَّْن َفنننننننننننننننننننننِإنِّي َحْمُوَهنننننننننننننننننننننا َوَجاُرَهنننننننننننننننننننننا
 

 َلْبَتْعننننننننننننننننننننُت َدإر إ ِفننننننننننننننننننننني َبِنننننننننننننننننننننني َحنننننننننننننننننننننَرإمِ 
 

ْقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَنا َوَل َصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلَّْيَنا  َوَل َتَصدَّ
نننننننننننننننننننننننننننننِت إأَلْقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننَدإَم ِإْن َلَقْيَننننننننننننننننننننننننننننننا  َوَثبِّ

 
نننننننننننننننننننننننننننا َعَليَننننننننننننننننننننننننننننا َلُهنننننننننننننننننننننننننننُم َفِديننننننننننننننننننننننننننندُ   ُظْلم 

 
 اُقيََّمنننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننناءِ مَ ا ِفنننننننننننننننننننني إلسَّ َنننننننننننننننننننننلْ لَ  ظَ َل وَ 
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 َقنننننننننننننْد َسننننننننننننناَلَم إلَحيَّننننننننننننننننننننننننناِت ِمْننننننننننننننُه إلَقنننننننننننننَدَما
 َوَذإَت َقنننننننننننننننننننننننْرَنْيِن َضنننننننننننننننننننننننُموز إ ِضننننننننننننننننننننننننْرِزَما

 
 إلُخُلنننننننننننننننننَق إأَلْضنننننننننننننننننَخمَّا َضنننننننننننننننننْخم  ُيِحنننننننننننننننننبُّ 

 
 ِبيلْ َمنننننننا ِزْلنننننننُت َينننننننننننننننننننننننننننْوَم إلَبنننننننْيِن َأْلنننننننِوي ُصننننننن

 
 إلَعْبنننننننننننننننننننننننننننننننُد َوإلَهِجنننننننننننننننننننننننننننننننيُن َوإلَفَلنننننننننننننننننننننننننننننننْنَقُس 

 
نننننننننننننننننننننننننننهْ   ِإنَّ ِبننننننننننننننننننننننناَلل  َلنننننننننننننننننننننننْم َتِشْنننننننننننننننننننننننننننننننُه أمُّ

 
ننننننننننننننننننننا دتَأْزَمنننننننننننننننننننناَن َأْبنننننننننننننننننننن ا ُمَفلَّج   َوإِضننننننننننننننننننننح 

نننننننننننننننننننننننننننناَوُمْقَلننننننننننننننننننننننننننننة  َوَحاِجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب ا ُمَزجَّ   ج 
 

ننننننننننننننننننَة ِمننننننننننننننننننْن ُوْرِق إلِحَمننننننننننننننننننى  َقَوإِطن ننننننننننننننننننا َمكَّ
 

اَضنننننننننننننننننننننننا  َكنننننننننننننننننننننننَأنَّ َتْحِتننننننننننننننننننننننني َبازي نننننننننننننننننننننننا َركَّ
 

 َيننننننننننننا ِبْكننننننننننننَر ِبْكننننننننننننَرْيِن َوَيننننننننننننا ِخْلننننننننننننَب إلَكِبنننننننننننندْ 
 

 تَنننننننننننننننننننننَرى إلُمُلنننننننننننننننننننننوَك َحْوَلنننننننننننننننننننننُه ُمَرْعَبَلنننننننننننننننننننننهْ 
 

 َمنننننننننننننننننننننننننننننناء  ِرَوإء  َوَنِصنننننننننننننننننننننننننننننني  َحْوَلَيننننننننننننننننننننننننننننننهْ 
 

 
َجننننننننننننننننننننننننننننننننناَز إلَشنننننننننننننننننننننْجَعَما  إألُْفُعنننننننننننننننننننننَوإَن َوإلشُّ
........................................ 

 
........................................ 

 
 َوإلننننننننننرَّْأَس َحتَّننننننننننى ِصننننننننننْرُت ِمْثننننننننننَل إأَلْغَلننننننننننبِ 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننُس   َثاَلثَننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  َفنننننننننننننننننننننننننننننننننننَأيَُّهْم َتَلمَّ

 
ننننننننننننننننننننننننهْ َلننننننننننننننننننننننننْم َيَتَناَسننننننننننننننننننننننننْب َخاُلننننننننننننننننننننننننُه   َوَعمُّ

 
 أََغنننننننننننننننننننننرَّ َبرَّإق نننننننننننننننننننننا َوَطنْرف ننننننننننننننننننننننننننننننننننا َأْبَرَجنننننننننننننننننننننا
نننننننننننننننننننننننننننننا َوِمْرَسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا ُمَسننننننننننننننننننننننننننننننرََّجا  َوَفاِحم 

 
........................................ 

 
........................................ 

 
نننننننننننني َكننننننننننننِذَرإز  ِفنننننننننننن  َعُضنننننننننننندْ  يَأْصننننننننننننَبْحَت ِمنِّ
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........................................ 
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 َأْطننننننننننننننننننننننننَحنُ َأَظننننننننننننننننننلُّ َأْرَعنننننننننننننننننننننننننى َوَأِبينننننننننننننننننننُت 
 

 َمنننننننننننننننننننَدُحو َبْيننننننننننننننننننننننَتَك َل َأَبنننننننننننننننننننننننننننننننا َلننننننننننننننننننننننننننننننَكا
َألَّى َحَوإَلَكننننننننننننننننننننننا  َوَأَنننننننننننننننننننننننا َأْمِشنننننننننننننننننننننني إلنننننننننننننننننننننندَّ

 
إَر ِبنننننننننَأْعَلى ِذي إلُقننننننننننوْر   َهنننننننننْل َتْعنننننننننِرُف إلننننننننندَّ

 
ننننننننننننننننننننا َلَمُشننننننننننننننننننننومُ   ِإنَّ َمننننننننننننننننننننْن َصنننننننننننننننننننناَد َعْقَعق 

 
 ِلُكنننننننننننننننننننننننلِّ َحاَلنننننننننننننننننننننننة  َلُبوَسننننننننننننننننننننننننَها ِإْلنننننننننننننننننننننننَبْس 

 

 إلَمنننننننننننننْوُت ِمنننننننننننننْن َبْعنننننننننننننِض إلَحَيننننننننننننناِة أَْهنننننننننننننونُ 
 

 َوَزَعُمنننننننننننننننننننوإ َأنَّنننننننننننننننننننَك َل َأَخنننننننننننننننننننننننننننننا َلننننننننننننننننننننننننننننننَكا
........................................ 

 
 َمْكُفنننننننننننننننوْر َقنننننننننننننننْد َدَرَسنننننننننننننننْت َغْينننننننننننننننَر َرَمننننننننننننننناد  

 
 َكْيننننننننننننننَف َمننننننننننننننْن َصنننننننننننننناَد َعْقَعَقنننننننننننننناِن َوُبننننننننننننننومُ 

 
ننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننيَمَهنننننننننننننننننننننننا َنعِ ]ِإمَّ مَّ  ا[ا ُب َسنننننننننننننننننننننننهَ ا َوإِ 
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 فهرس األمثال

 الصفحة المثل
 243 َأْخلُف من عرقوب
 360 َأزَهى من ديك

 360 َأْشَغل من ذإت إلنحيين
 232 حتى ي وب إلقارظان
 232 حتى يبيّض إلقار
 207 صدقني سنَّ َبْكره

 229 إلغضب َغول إلحلم
 324 إل ممسكا ساقال يرسل إلساق 

 204 لو ذإت سوإر لطمتني
 255 َمْن يسمع َيَخل
 164 هالك في إلهوإلك
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 فهرس األعالم

 الصفحة مل  الع  
-    116-119-120-121-122-127-133-231-244محمد رسول هللا 

268-311-326-340-341-342-345-351-352-353-368-377 
األلف  
  343 إبرإهيم

 296 ه([230، محمد بن زياد )ت إبن إألعرإبي ]أبو عبد للا
 165-118 ه([577]أبو إلبركات عبد إلرحمن بن محمد )ت إبن إألنباري 
 196-150 ه([328]أبو بكر محمد بن إلقاسم )ت إبن إألنباري 

 262 ه([ 456إبن برهان ]أبو إلقاسم عبد إلوإحد بن علي )ت 
 334-260-234 ه([ 392، عثمان بن جني )ت إبن جني ]أبو إلفتح

206-205 ه([646إبن إلحاجب ]أبو عمرو، عثمان بن عمر )ت 
 279-247 ه([ 637إلحسين إلموصلي )ت إبن إلخباز ]أحمد بن 

 260-198 ه([609إبن خروف ]علي بن محمد إلشبيلي )ت 
 210-209 ه([567إبن إلخشاب ]أبو محمد، عبد للا بن أحمد )ت 

 244 ه([623أبو إلخطاب بن دحية ]عمر بن إلحسن إلكلبي )ت 

-254-243-217 ه([ 321إبن دريد ]محمد بن إلحسن )ت 
367 

 120 [ه(15)ت  مخضرم بن ل ي إلقرشي إلزبعرى ]عبد للاإبن 

 ([243ق )ت اسحإبن إلسكيت ]أبو يوسف، يعقوب بن إ
141-166-314-
331-368 

)ت  صاحب إلمحكم، أبو إلحسن، علي بن إسماعيلإبن سيده ]
 [ه(458

146-149-172-
328-303-307 
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يد ]أبو محمد، عبد للا بن محمد إلبطليوسي )ت   193 ه([521إبن إلسِّ
 300 ه([144إلضبي إلكوفي )ت  ،إبن شبرمة إلقاضي ]عبد للا

 172 ([ه643إبن إلصال  ]عثمان بن عبد إلرحمن )ت 
 220 ه([570إبن طاهر ]أبو بكر محمد بن أحمد إلشبيلي )ت 

 345-151 ه([118إبن عامر ]عبد للا بن عامر )ت 
 193 [إبن عباس ]عبد للا بن عباس بن عبد إلمطلب 

 205-181-155 ه([669إبن عصفور ]علي بن م من )ت 
 351 ه([632إبن إلفارض ]عمر بن علي )ت 

 172 ه([367، محمد بن عمر إلقرطبي )ت إبن إلقوطية ]أبو بكر
 345-187 ه[120إبن كثير ]عبد للا بن كثير )ت 

 243 ه([204إلمنذر، هشام بن محمد بن إلسائب )ت إبن إلكلبي ]أبو 

إبن مالك ]محمد بن عبد للا بن عبد للا بن مالك إلطائي إلجياني 
 ه([672)ت 

126-162-185-
205-206-208-
234-249-251-
263-293-346-
347-354-366 

 224 ه([592إبن مضاء ]أحمد بن عبد إلرحمن إلقرطبي )ت 
 247-143 ه([628إلزوإوي )ت  ىإبن معطي ]أبو إلحسن، يحي

 172 ه([501إبن مكي ]أبو حف ، عمر بن خلف إلصقلي )ت 
 205 ه([646إبن هشام إلخضرإوي ]محمد بن يحي بن هشام )ت 
 346 ه([540إبن يسعون ]يوسف بن يبقى بن يسعون إلتجيي )ت 

 353 ([69أبو إألسود إلد لي ]ظالم ب عمرو إلد لي إلكناني )ت 
 267 ه([ 616إلبقاء ]عبد للا بن إلحسين إلعكبري )ت أبو 
 165 ه([231صر ]أحمد بن حاتم )ت أبو ن
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جمادى  22إلثنين ، إلخليفة إلرإشد إألول )أبو بكر إلصديق ]
 ([13إآلخرة سنة 

268 

 152 [(هن 231)ت حبيب بن أوس بن إلحار  إلطائيأبو تمام ]
 323 ه([275]سليمان بن إألشع  )ت أبو د إد 

 273-161 ه([215أبو زيد ]سعيد بن أوس إألنصاري )ت 
 334 ه([406)ت  أحمد بن بكرأبو طالب ]إلعبدي، 

 130 شيخ إبن إألنباري[ ،أبو عكرمة ]عامر بن عمرإن إلضّبي
 182 ه([154أبو عمرو بن إلعالء ]زبان بن إلعالء )ت 

 249 ه([568أبو نزإر ]ملك إلنحاة، إلحسن بن صافي )ت 
 298 ه(،[198أبو نوإس ]إلحسن بن هانئ )ت 

 298 ، أدرك دولة بني أمية[بن إلمعذر إلرياحي] إألبيرد إليربوعي
 326-325 [بن غيالن بن حكم شيخ إلمالكية]أحمد بن إلمعذل 

 315 [ه(92)ت  ]غيا  بن غو  إلتغلبيإألخطل 

 ه([215 ، سعيد بن َمْسَعدة )تإألخف  إألوسر ]أبو إلحسن

147-185-163-
207-209-210-
214-258-262-
280-286-288-
291-322-328-
335

 275 ([315]علي بن سليمان )ت إألخف  إلصغير 
أبو  وإلكسائي ه(،156)ت حمزة بن حبيب إلزيات]إألخوين 

 [ه(189)ت  إلحسن علي بن حمزة
345 

 284 [بن إلحار ] أسامة إلهذلي
 166 ه([235بن إبرإهيم )ت  إسحاقإسحاق إلموصلي ]أبو محمد، 
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 214 ه([633سكندري ]أبو محمد عبد إلمنعم )ت عبد إلمنعم إل
في حجة  شهد خطبة إلنبي  إألسود إليربوعي ]بن ثعلبة 

 [ إلودإز
298

)ت  أحمد بن محمد بن إلحسن إلمرزوقيإألصفهاني ]أبو علي 
 ه([421

144-171-211-
214-300-325 

 ه([210إلملك بن ُقرضيب )ت]عبد إألصمعي 

126-270-276-
284-289-306-
307-314-324-
325-340-362-
368-373 

 [(هن 7إألعشى ]أبو بصير، ميمون بن قيس )ت
139-252-296-
303-338-366 

 227  ]عامر بن إلحار  إلباهلي، جاهلي[أعشى باهلة 
347-193 ه([ 476ت ]يوسف بن سليمان إلشنتمري )إألعلم 

 [ق ه( 80)ت  بن ُحجر بن إلحار  إلكنديإلقيس ]إمر  
141-160-170-
210-235-308-
339 

 235 [ه(25)ت  إمر  إلقيس بن عانس ]بن إلمنذر إلكندي، مخضرم
)توفي في  بن حجر بن مالك إلتميمي، أبو شريح]أوس بن غلفاء 
 [(خالفة عثمان 

194 

لباءا  
 128-120-119 بجير ]بن زهير بن أبي ُسلمى إلُمزني[

 229 [(هن 256شوإل  1إلبخاري ]محمد بن إسماعيل، إلحافَ )ت
إلّطائّي، ، محمد إبن إلمام جمال إلدين محمد] بدر إلدين بن مالك
  [(686محرم  8، إلنحوي )ت إلجّيانّي، ثّم إلّدمشقيّ 

126-162-185-
205-206-208-
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234-249-251-
263-293-346-
347-354-366

 226 [ه(250ت إلحسن أحمد بن محمد )إلبّزي ]أبو 
 278 [(ق هن 32 )تازم إألسدي بشر ]بن أبي خ

 ([ه629)ت إلبغدإدي ]عبد إللطيف بن يوسف 

164-165-166-
194-196-274-
277-285-296-
305-310-312-
325-326-360 

تاءال  

 ه([502إلتبريزي ]أبو زكريا، يحي بن علي )ت 

165-167-184-
196-197-243-
280-285-295-
305-307-309-
311-314-326-
341-349-359-
368-375

 268 ([279إلترمذي ]محمد بن عيسى بن سورة )ت 
ثاءال  

 165 هن([ 224سنة ) بي ثابت، كان حي ابن أثابت ]
 309-284 ه([291ثعلب ]أبو إلعباس، أحمد بن يحي )ت

جيمال  
 254 ه([ 255بن بحر )ت إلجاحَ ]عمرو 
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 352 ]من إلمالئكة إلمقرَّبين، وهو مَلك إلوحي[ جبريل 
بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن  ،إألبر ]جذيمة 

 [ق ه( 368)ت  عبد للا بن زهرإن
369 

 153-149 ه([471إلجرجاني ]عبد إلقاهر بن عبد إلرحمن )ت 
 207 ه([225إلبصري )ت إلجرمي ]أبو عمر، صالح بن إسحق 

 جرير ]بن عطية، أموي[
159-160-165-
236-319-334-
370 

، من ذرية إلحسين بن بن محمدأبو عبد للا ، جعفر إلصادق ]
 ([هن 148شوإل   25)ت  علي بن أبي طالب

353 

إلجوإليقي ]أبو منصور، موهوب بن أحمد بن إلحسن )ت 
 ه([539

250 

)ت صاحب إلصحا   ،بن حّماد أبو نصر، إسماعيلإلجوهري ]
 [ه( 398

157-172-182-
189-193-219-
220-223-229-
295-303-305-
311-314-316-
319-328-348 

حاءال  

 ق ه([ 46)ت بن عبد للا بن سعد بن إلحشر  حاتم إلطائي ]
203-222-223-
292-340 

 195 ه([36)ت   إلعبسي إلغطفاني إلقيسيحذيفة ]بن إليمان 

 [ه(516أبو محمد، إلقاسم بن علي إلنحوي )ت ] إلحريري 
143-171-179-
209-215-291-
328 
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 ([هن40و 35 ، إلخزرجي إألنصاري )ت بينحسان بن ثابت ]
176-177-179-
195-280-294

 215 ه([110إلحسن إلبصري ]إلحسن بن يسار )ت 
بن ربيعة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن إلحصين بن إلحمام ]

 [ق ه( 10)ت  غطفانري  بن 
376 

 296-147-146 [ه(45)ت وس، إلحطيئة ]جرول بن أ
 345 ه([180حف  ]بن سليمان بن إلمغيرة )ت 

 إلحماسي ]من شعرإء إلحماسة[
151-166-203-
209-245-262-
292-331 

 340 ([156حمزة ]بن حبيب إلزيات )ت 
خاءال  

 ه([170إلخليل ]بن أحمد إلفرإهيدي )ت 
208-209-225-
231-234-250-
263-321-343 

دالال  
 366 [بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميمدإرم بن مالك ]

  372دإود 
ذالال  

 324-152 ه([117ذو إلرمة ]غيالن بن عقبة، أموي )ت 
راءال 

 116 ق ه([ 13ربيعة بن ريا  ]زهير بن أبي ُسلمى )ت 
للا إلعجا  بن ر بة بن لبيد بن صخر  بن عبدر بة بن إلعجا  ]إ
 ه([145)ت  إلسعدي إلتميمي

152-194-287-
322 
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325 ه([257إلرياشي ]أبو إلفضل، إلعباس بن إلفر  )ت 
لزايا  

 316 ه([379إلزبيدي ]أبو بكر محمد بن إلحسن إلشبيلي )ت 

-199-198-193 ه([311إلزجا  ]أبو إسحاق، إبرإهيم بن إلّسرّي )ت 
204-283-365 

 ه([538إلزمخشري ]جار للا، محمود بن عمر إلخوإرزمي )ت 

127-153-182-
198-204-205-
206-213-216-
225-271 

 344-268 ه([36)ت   إلقرشي إألسدي إلزبير ]بن إلعوإم

 ق ه([ 13)ت  ربيعة بن ريا زهير بن أبي ُسلمى ]

116-117-119-
120-129-130-
158-163-243-
259-289-335-
343-361 

سينال  
 292 ه([248أبو حاتم سهل بن محمد )ت إلسجستاني ]

 197-128 [ه(60)ت  بن وثيل بن عمرو إلرياحي إلحنظلي إلتميميسحيم ]
 307 [(235)ت  أبو إلحار  بن يونس بن إبرإهيم إلبغدإدي] ُسَري 

إلدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد سرإ  إلسكاكي ]
 ([هن 626)ت بن علي

153-276 

 310 ه([275إلسكري ]إلحسن بن إلحسين بن عبيد للا )ت 
بن عبد عمرو، أبو مالك، من بني كعب بن سالمة بن جندل ]

 [(ق.هن 23 )ت سعد إلتميمي
310-328 
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إألندلسي )ت إلسهيلي ]أبو إلقاسم، عبد إلرحمن بن عبد للا 
 ه([581

275 

 ه([180سيبويه ]عمرو بن عثمان بن َقْنبر )ت 

155-157-161-
173-185-210-
211-219-225-
231-250-257-
283-285-287-
314-322-327-
330-333-335-
338-346-362 

 330 ه([368إلسيرإفي ]أبو سعيد، إلحسن بن عبد للا )ت 
شينال 

محمد، إلقاسم بن ِفينرُّة بن خلف بن أبو إلقاسم، أو أبو إلشاطبي ]
 ه([590)ت  أحمد إلرُّعيني إألندلسي إلضرير

348 

 159-126 ه([204إلشافعي ]محمد بن إدريس )ت 

 ه([542إبن إلشجري ]أبو إلسعادإت، هبة للا بن علي )ت 
141-176-177-
250 

 123 ([645إلشلوبين ]أبو علي، عمر بن محمد إألندلسي )ت 
 358-297 [ه( 22)ت  إلشماخ ]معقل بن ضرإر بن حرملة 

 304 [ق ه( 70ي )ت زدعمرو بن مالك إألإلشنفرى ]
 373-175-166 ه([256إسحاق بن مرإر إلكوفي )ت إلشيباني ]أبو عمرو 

الطاء 

 346-199 ه([528إبن إلطرإوة ]سليمان بن محمد إلمالقي )ت 
 298-211-161بن بن بكر بن إلعبد بن سفيان بن سعد  عمروطرفة بن إلعبد ]
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 [ق ه( 76)ت  وإئل
 162-145 [ق ه( 13)ت فيل ]بن عوف بن كعب إلغنوي، طُ 

العين 

 340 ه([127عاصم ]بن أبي إلنَُّجود )ت 
 276 [ه(250)ت  اد بن سليمان ]إلصيمري عبّ 

 325-324 ه([73)ت  ]بن عمرعبد للا 
 195 ه([32)ت  ] مسعودعبد للا إبن 

 344 ه([73)ت  ] عبد للا بن إلزبير
ل  أبو إلقاسم بن غيالن بن إلحكم بن ]عبد إلصمد بن إلمعذِّ

 [ه(240)ت  إلُبختري إألسدي
325 

 118 ([213عبد إلملك بن هشام ]صاحب إلسيرة )ت 
 ،بي إلحر إلعنبري إلبصري بن إلحصن بن أعبيد للا بن إلحسن ]

 ه([168إلبصرة )ت قاضي 
176 

 333-332 ه([406أحمد بن بكر )ت أبو طالب ]إلعبدي 
 306 ه([224أبو عبيد ]إلقاسم بن سالم )ت 

 ه([208أبو عبيدة ] معمر بن إلمثنى )ت 
229-243-325-
331 

عبد للا بن ر بة بن لبيد بن صخر إلسعدي إلتميمي أبو إلعجا  ]
 [ه(145)ت  إلشعثاء

306-307 

 303 [ق ه( 35)ت  إلتميميِعبادي، بن حّماد بن زيد إلزيد ] عدي بن

 [رجل من إلعمالقةعرقوب ]
133-241-242-
243-246 

 217 ه([130عمرو بن أذينة ]أو عروة، أموي )ت 
 289 [ه(395)توفي  أبو هالل إلعسكري ]إلحسن بن عبد للا بن سهل
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 118 [ عقبة ]بن كعب بن زهير 
 243 [هو: جبيهاء إألشجعي ]يزيد بن خثيمةعلقمة إألشجعي أو 

عبد للا بن إلحسين بن عبد للا إلبغدإدي، أبو إلبقاء، ] إلعكبري 
 [(هن 616)ت محب إلدين

267 

 124 ([هن 40رمضان  21)ت علي بن أبي طالب ]
 124 ([هن 37، )تعمار بن ياسر ]
بن عمر بن عبد للا بن إلمغيرة بن عبد للا عة ]عمر بن أبي ربي

 ه([93)ت  بن مخزوم
297 

 369 ([هن 23ذي إلحجة  26إألربعاء ، )ت عمر بن إلخطاب ]
 )ت إلسهمي إلقرشي إلكناني، بن وإئل، عمرو بن إلعا  ]

 ([هن43ليلة عيد إلفطر سنة 
239 

 174 [هن ق 39تغلبي، أبو إألسود )ت إلعمرو بن كلثوم ]
 366 عمرو بن لحي ]إلخزإعي[

 ق ه([ 14)ت  بن قرإد إلعبسيشدإد ]عنترة بن 
164-175-176-
219-330-336-
361 

 118 [إلعوإم ]بن عقبة بن كعب بن زهير 
  282عيسى 
الفاء 

 [ه(656محمد بن إلحسن )ت  إلفارسي ]أبو عبد للا،
123-126-137-
181-183-333-
346 

 273 ه([395إبن فارس ]أحمد بن فارس بن زكريا إلمروزي )ت 
 299 [ه(377)ت  إلحسن بن أحمد بن عبد إلغفارإلفارسي ]أبو علي، 
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 ه([207إلفرإء ]يحي بن زياد )ت 

151-158-181-
187-198-239-
247-258-278-
293-316-335-
356 

ن صعصعة إلدإرمي إلتميمي وكنيته همام بن غالب بإلفرزدق ]
 [ه(114)ت  بو فرإسأ

177-183-222-
329-338 

القاف 

 372 ه([117]بن دعامة إلسدوسي )ت قتادة 
 187 ه([276بي ]عبد للا بن مسلم بن قتيبة )ت تَ إلقُ 

]جالل إلدين محمد بن عبد إلرحمن  صاحب إليضا إلقزويني 
 ه([739)ت 

291 

 188 ه([130طامي ]عمير بن ُسَييم، أموي )ت إلقُ 
 172 ه([206قطرب ]أبو علي، محمد بن إلمستنير )ت 

الكاف 

)ت  بن عدي بن سحيم، وهي أم كل ولد زهيركبشة بنت عمار ]
 [ق ه( 13

128 

 264-260-231 [ه(105)ت ن عبد إلرحمن بن إألسود إلخزإعي بكثيِّر عزة]

-335-258-239 [ه(189)ت  أبو إلحسن علي بن حمزةإلكسائي ]
356 

شاعر  ،أبي سلمى، إلمزني، أبو إلمضرَّببن ]كعب بن زهير 
 ه([26)ت  مخضرم

116-117-118-
119-120-121-
123-138-140-
148-151-153-
159-180-186-
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194-206-208-
209-234-240-
250-269-287-
289-290-292-
297-340-361-
368-377 

 354 ه([50)ت  ألنصاري إلسلمي، إكعب بن مالك ]
 331 ه([126إلكميت ]بن زيد إألسدي، أموي )ت 

 346-199-126 ه([320أو  299إبرإهيم )ت إبن كيسان ]محمد بن أحمد بن 
الالم 

أبو عقيل َلبيد بن ربيعة بن مالك إلعاِمري من لبيد بن ربيعة ]
 ه([41)ت  عامر بن صعصعة من قبيلة هوإزن 

294-309-353 

 222-138 [ه(220)ت  ن إلُمَباَركَعِلّي بَأُبو إلَحَسن إللحياني ]
بن هشام إلسبتي )كان حيا  إللخمي ]أبو إلحسن، محمد بن أحمد 

 ه([557سنة 
193 

 266 لقمان بن عاد
الميم 

 330 ه([247إلمازني ]أبو عثمان، بكر بن محمد بقّية )ت 

-220-219-205 ه([285إلمبرد ]محمد بن يزيد )ت 
223-252-275 

 296-217-215 [ق ه( 54)ت إلمتلمس ]جرير بن عبد إلعزى، 
 182 [(هن354)ت إلمتنبي ]أبو إلطيب أحمد بن إلحسين، 

 332 ب إلعبدي ]إلعائذ بن محصن، جاهلي[إلمثقّ 
 251 ْبن َجْبر مولى إلسائب بن أبي إلسائب إلمخزومي إلقرشيمجاهد ]
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 ه([104)ت 
مولى كان أبو بكر بن يسار بن خيار إلمدني. محمد بن إسحاق ]

 [ه(151)ت  لقيس بن مخرمة بن إلمطلب إلقرشي
118-121 

 186 ه([123إبن محيصن ]محمد بن عبد إلرحمن بن محيصن )ت 
 167 ه([421إلمرزوقي ]أحمد بن محمد بن إلحسن )ت 
 228 ([261مسلم ]بن إلحجا ، صاحب إلصحيح )ت

نصف )ت  إبن إلعوإم إألسدي إلقرشي، مصعب بن إلزبير ]
 ه([72 جمادى إألولى

268 

 215 ه([610إلفتح ناصر بن أبي إلمكارم )ت زي ]أبو إلمطرّ 

-239-189-121 بن أبي سفيان[ معاوية ]
272 

 371-182 ه([426إلمعري ]أبو إلعالء، أحمد بن عبد للا بن سليمان )ت 
 166 [ه(37)ت بعد إبن مقبل ]تميم بن أبّي، 

 276 ه([33)ت  إلدوسي  بن ثعلبة بن عمرو إلمقدإد ]
]أبو برإء عامر بن مالك إلعامري من فرسان مالعب إألسنة 

 إلعرب في إلجاهلية[
206 

 192 ق ه([ 52إلمنذر بن إلحار  ]أحد ملوك إلغساسنة )ت 
  208-271موسى 

،  بن أنيف زوجة معاوية بن أبي سفيانميسون بنت بحدل ]
 ه([80)ت  ووإلدة يزيد

189 

 النون 

 321 [ه(50)ت بو ليلى قيس بن عبد للا ، أإلنابغة إلجعدي ]
 264 ه([698إبن إلنحاس إلمتأّخر ]أبو عبد للا، محمد بن إبرإهيم )ت 
 164 ه([338إلنحاس ]أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت 
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أبو محجن إألسود إلشاعر مولى عمر بن عبد صيب ]بن ربا ، نُ 
 ه([108)ت  إلعزيز

163 

بن إلمنذر بن إمر  إلقيس إللخمي، إلملقب ] إلنعمان بن إلمنذر
 [ق ه( 13)ت  أشهر ملوك إلمناذرة قبل إلسالم ،بأبي قابوس

192 

  227نو  
الهاء 

بن وهب بن َعْمرو بن عائذ بن عمرإن بن ن أبي وهب ]بهبيرة 
 مخضرم[ ،مخزوم إلقرشي إلمخزومي

120 

) ت في خالفة  ، مخضرمإلهذلي ]أبو ذ يب، خويلد بن خالد
 ([ عثمان

247-254-263-
279-334 

 116 ه([761إبن هشام ] إلنحوي إألنصاري، عبد للا بن يوسف )ت 
 218-183 ه([125)ت  إألموي إلقرشيبن مروإن، هشام بن عبد إلملك ]

 272 ه([209هشام إلكوفي ]أبو عبد للا بن معاوية إلضرير )ت 
الواو 

 193 ه([468علي بن أحمد بن محمد )ت إلوإحدي ]أبو إلحسن، 
 319 [ه(89)ت  إلخولني وضا  إليمن ]عبد إلرحمن بن إسماعيل

الياء 

 189 [(64ربيع إألول  14إلثالثاء )ت إألموي ، يزيد ]بن معاوية
 244 يثرب بن عبيد

 214-158 ه [182يونس ]بن حبيب إلضبي )ت 
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  والبلدانوالمواض  الجماعات القبائل و فهرس 

القبائل والجماعات 
 الصفحة والمواض  والبلدان

 

القبائل والجماعات 
 الصفحة والمواض  والبلدان

األلفالطاء 
 120 إلطائف 119 أبرق إلعزإف

 316 طفيل 235 دمُ ثْ إألَ 
العين255-217 بنو أسد

 278 عاقل ]جبل[ 259-255 آل حصن

 166 إألعرإب
شمس بن بنو عبد 
 243 ثعلبة

308 عسيب ]جبل[ 174 إألندرين

-280-122-121 إألنصار
290 

 235 بنو عقيل

 321-316-251 عكا 244 إألوس
الباء 243 إلعمالقة

 244 إلعماليق318 بدر ]معركة[
232 ]قبيلة[ عنزة  بنو بدر
 الفاء 362 ]إسم ماء[ بذَّر

 364 إلُفرس 176 إلبصرة

 إلبصريون 

134-147-198-
201-205-211-
220-239-240-
258-281-283-
357 

 339 ة ]جبل[مَ يْ طَ فُ 
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 217 بنو فقعس 139 بعا  ]يوم[
 القاف 148-315 بكر بن وإئل

 إلبيانيون 
281-322-323-
 قري  369

120-127-217-
218-370-376 

 217-128 بنو قيس 362 بيت إلمقدس
التاء الكاف 

-211-202-185 إلكوفيون  376 إكرَ بْ إلتِّ 
220-240 

 الالم 138 تبوك
 304 ]جبل[ لبنان 376 ارشَ عْ إلتِّ 

 بنو تميم
187-217-321-
362 

الميم 

 198-181 إلمتأخرون  140 تيم إلالت
الثاء  ِّ172-326 ثون إلمحد 

244-240 إلمدينة إلمنورة 318 ثبير
الجيم  َ316 ةنَّ جَ م 

 160-159  ذحِ مَ  244 إلجحفة
 235 مرو إلشاهجان 148 جذإم

 إلجمهور

123-137-158-
211-234-257-
258-262-347-
349 

 318 مزدلفة

120-116 مزينة120 جهينة
الحاء  َ229 شارفإلم 
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 إلحجاز
195-218-222-
 135 إلُمْعِرُبون  255

 مكة 255-222-195 إلحجازيون 
120-290-314-
316-318-328-
370-372 

318 إلمكيون  270 بنو حرإم
 316-294 نىمِ 221-148 ريَ مْ حِ 

 133-116 إلمهاجرون  139 حنين ]غزوة[
الخاء  النون 

 إلنحويون 139 إلخزر 
158-164-283-
202-254-322-
323-330 

م  322-132 نجد 362 خضَّ
الدال الهاء 

 235 بنو هذيل 217 ُدَبْيربنو 
الذال 369-304-122 إلهند 

 الواو128 بنو ذكوإن
 244 باروَ  140 ذهل بن شيبان

 283 وجرة  316 ذو إلمجاز
السينالياء 

 244-243 يترب 128 بنو سحيم
244-243 يثرب 155 َسَفارِ 

 358 بنو يزيد 249 مدينة إلسالم
الشين]201-200 يذبل ]جبل 
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 244-183 إليمامة 218-214-174 إلشام
   316-165 شامة
   362 شلَّم
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 الواردة في المتنفهرس الكتب 

 الصفحة اسم الكتاب
 141 إصال  إلمنطق لبن إلسكيت

 172 إألفعال لبن إلقوطية
 176 أمالي إبن إلشجري 

 319 إلفارسيإليضا  ألبي علّي 
 291 إليضا  للقزويني

 214 إلتحفة لعبد إلمنعم إلسكندري 
 299 إلفارسي إلتذكرة ألبي عليّ 

 165 ثابت خلق إلنسان لثابت بن أبى
 137 سر إلصناعة لبن جني

 149 شر  أبيات إلجمل لبن سيده
 165 شر  بانت سعاد للتبريزي 

 165 ألنباري بن إبي إلبركات ألشر  بانت سعاد 
 166 لعبد إللطيف إلبغدإدي سعاد شر  بانت

 149 لجرجانيعبد إلقاهر إشر  إلتكملة ل
 167 شر  ديوإن إلحماسة للتبريزي 

 164 غريب إلحدي  لعبد إللطيف إلبغدإديشر  
 319-219-172 إلصحا  للجوهري 
 229 صحيح إلبخاري 

 232 للخليل بن أحمد إلفرإهيدي إلعين
 172 فعلت وأفعلت لقطرب

 223 إلكامل للمبرد
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 328-321-279-147 إلكتاب لسيبويه
 172 ق في إلعروضاسحكتاب أبي إ

 289 كتاب إلصناعتين للعسكري 

 إلمحكم لبن سيده
172-295-296-303-307-329-

332 
 204 إألنصاري  مقدمة قوإعد إلعرإب لبن هشام

 279 إلنهاية لبن إلخباز
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 المصادر والمراج قائمة 

 .، بروإية حف  عن عاصمالقرآن الكريم *

 كتب السنة   

، 2 صحيح إلبخاري، ضبطه مصطفى ديب إلبغا، دإر إلعلوم إلنسانية، دمشق،  -01
 م.1993

صحيح مسلم، تحق: محمد ف إد عبد إلباقي، دإر عالم إلكتب للطباعة وإلنشر وإلتوزيع،  -02
 .م1996، 1إلرياض،  

سنن إبن ماجة بشر  إلسندي، تحق: خليل مأمون شيحا، دإر إلمعرفة، بيروت، لبنان،  -03
 د. ، د.ت. 

 م.1960سنن أبي دإود، إعدإد وتعليق عزة عبيد إلدعاس، حم ، د. ،  -04

 سنن إلبيهقي )إلسنن إلكبرى( دإر إلمعرفة، بيروت، د. ، د.ت.  -05

، 1سنن إلترمذي، تحق: مصطفى محمد حسين إلذهبي، دإر إلحدي ، إلقاهرة،   -06
 م.1999

إلمعرفة سنن إلنسائي بشر  إلسيوطي وحاشية إلسندي، مكتب إلترإ  إلسالمي، دإر  -07
 بيروت، د. ، د.ت.
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 أوال: المصادر

ر في إلقرإءإت إألربع عشر للدمياطي، روإه وصّححه وّعلق عليه إتحاف فضالء إلبش -08
 علي محمد إلضّباز، دإر إلندوة، بيروت، د. ، د.ت.

 ي في مغني إللبيب، نبيل أبو عمشة، د. ، د.ت. مالي إبن إلشجر أأثر  -09
 أثر مصنفات إبن مالك في مغني إللبيب مما لم يصر  به إبن هشام، نبيل أبو عمشة. -10

 د. ، د.ت. 
 م.1982د. ،  ،محمد إلدإلي، م سسة إلرسالة، بيروت تحق:أدب إلكاتب لبن قتيبة،  -11
 ،2  ،محمد علي إلرديني، دإر أسامة، دمشق تحق:إدغام إلقرإء ألبي سعيد إلسيرإفي،  -12

 م.1986
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 ملخص
تحت ما يسمى  بانت سعاد لكعب زهيرنصاري لقصيدة الشيخ ابن هشام األشرح يندرج     

بتفصيل ُعني الشارح  . فقدمن أهم الشروح وأجودها وأكثرها فائدةوهو ؛ اآلن بالنحو التطبيقي
 والصرفية والتدقيق فيها، بيد أنه لم يهمل المسائل اللغوية والبالغية باعتبارهالمسائل النحوية 

ل القول فيما يحتاج إلى شرح نه إذا أفاض  نحويا، بل فصَّ القول في فن من وتفصيل، وا 
متكامال متناسقا ينم عن  الفنون أجاد الخوض فيه حتى يقال إنه ال يجيد غيره، فجاء شرحه

 لصاحبه.عرفي الموسوعية والثراء الم

ر لي الحصول على النسخ ال     ؛ عمدُت إلى تحقيقها يَّةط   خ  ولمَّا كان األمر كذلك، وتيسَّ
باعتبار أقدمية نْسخها، وتمامها،  . فرتبت النسخوُيدني جناهابما يقر  ب فوائدها  ودراستها

عليها؛ وكانت النسخة األم نسخة فريدة جيدة  ألشتغلاخترت خمسة منها و وجودة خطها؛ 
ه، واخترُت أربع نسخ أخرى لمقابلتها 1071محمد بن يوسف الريدي، سنة: الخط، نسخها 

 بها، ارتكازا على المعايير نفسها التي اخترت بها النسخة األم.

جهدي وبعد الفراغ من نسخ متن النسخة األم، ومقابلتها بالنسخ األربع األخرى، انصب     
حالة ما يذكره ابن هشام من أقوال النحاة واللغويين إلى مضانه، ولقد  على توثيق شواهدها، وا 
ْلٍق من العلماء، وكذلك  كان ابن هشام ربما يشير في المسألة النحوية الواحدة إلى أقوال خ 

ان يفعل في المسائل اللغوية والبالغية، لكنه كفاني مؤونة الترجيح بين تلك األقوال إذ ك
يه في المسألة من بينها، وتوضيح ما هو بحاجة إلى توضيح، أو االتيان برأ منهجه الترجيح  
 .النحو أو اللغة

ولقد توخيُت الدقة واإليجاز في اإلحالة على المصادر، وتجنبُت إدراج الشرح لتجنب     
من  مجموعةعنه اإلحالة، وربما أحيل على  لحواشي وتضخم األطروحة بما ُتغنيتطويل ا

أو االطالع على من أيد ، للتوسع فيها، المصادر للنظر في المسألة، نحوية كانت أو غيرها
 ، أو النظر في قول من خالفه وأتى بقول آخر.الشارح في قول من أقواله

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.وهللا الموف  ق، وهو أرحم الراحمين،  ،هذا    
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Summary 

    The explanation of Shaykh Ibn Hisham Al-Ansari is a poem by Souad 

Ka'ab Zuhair under what is now called the applied method; it is one of the 

most important and useful explanations. Al-Sharh lost me in detailing 

grammatical and grammatical issues and scrutinizing them. However, he 

did not neglect linguistic and rhetorical issues as a grammatical matter. 

Rather, he separated the saying in what needs to be explained and 

elaborated. It reflects the encyclopedic and cognitive richness of its author. 

    As such, and facilitate the acquisition of written copies; I have to 

achieve them and study them close to their benefits and less profitable. The 

original copy was a unique copy of the font, copied by Muhammad ibn 

Yusuf al-Raidi, in 1071 AH, and I chose four other copies to meet with it, 

based on the same criteria that I chose the version the mother. 

    After copying the copies of the mother's copy, and comparing them with 

the other four copies, I focused my efforts on documenting its evidence, 

and referring what Ibn Hisham mentions from the sayings of the 

grammarians and the linguists to his glamor. Ibn Hisham may have 

referred to the creation of the scholars, Linguistic and rhetorical issues, but 

it is sufficient to ensure the weighting between those words, as it was the 

method of weighting between them, and clarify what needs clarification, or 

to give his opinion on the matter of grammar or language. 

    The accuracy and brevity of the reference to the sources, and the 

avoidance of the inclusion of the explanation to avoid the extension of the 

footnotes and exaggeration of the thesis to avoid the referral, and may be 

referred to a variety of sources to consider the matter, grammar or other, to 

expand, or to see who supported the reader to say his words , Or look at the 

statement of the contrary and came another saying. 

    This, and God the conciliator, who is the most merciful, and our last 

prayer that praise be to God of the worlds. 
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