




)2(



موبايل: 009647602320073
E-mail: hilla@alkafeel.net

دوش، نارص عبد اإلله، 1976-
ام : دراسة وحتقيق / أ. م. د. نارص عبد اإلله دوش ؛ مراجعة وضبط       رشح شواهد قطر الندى للسيِّد صادق الفحَّ
سة، قسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة،  مركز تراث احِللَّة.-الطبعة االوىل.- احِللَّة، العراق : العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

مركز تراث احِللَّة، 1438 هـ. = 2017.
قة ؛ 2( يَّة حمقَّ      480 صفحة : صور طبق االصل ؛ 24 سم.-)سلسلة خمطوطات ِحلِّ

ن كشافات.      يتضمَّ
     املصادر : صفحة 474-459.

     1. األعرجّي، صادق بن عيّل بن حسني، 1124-1205 هجري. رشح شواهد قطر الندى وبّل الصدى. 2. ابن 
هشام، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد، 708-761 هجري. قطر الندى وبّل الصدى 3. الّلغة العربيَّة - النحو. ألف. 
دراسة لـ )عمل( : األعرجّي، صادق بن عيّل بن حسني، 1124-1205 هجري. رشح شواهد قطر الندى. ب. رشح 
لـ )عمل( : ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد، 708-761 هجري. قطر الندى وبّل الصدى. ج. قسم شؤون 

املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة. مركز تراث احِللَّة. د. العنوان.

PJ6101.I193 A733 2017

مركز الفهرسة ونظم املعلومات

الكتاب: رشح شواهد قطر الندى.
ام )ت 1205هـ(. تأليف: السيِّد صادق الفحَّ
دراسة وحتقيق: أ.م.د. نارص عبد اإلله دوش.

مراجعة وضبط: مركز تراث احِللَّة.
سة، قسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة. جهة اإلصدار: العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

الطَّبعة: األُوىل.
املطبعة: دار الكفيل للطِّباعة والنَّرش والتَّوزيع.

سنة الطَّبع: 1438هـ/2017م.
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )2449( لسنة 2017م







يِن.. ِديَن، َوَيعُسوِب الدِّ إىِل َمْوىَل الـُموحِّ

.. إىِل الَِّذيَن َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلْيِه، َوَلبُّوا نَِداَء احَلقِّ

نَِداَء الـَمرِجِعيَِّة الُعْلَيا..

ِس ِرَجاُل احَلْشِد الـُمَقدَّ

ُأْهِدي َهَذا اجُلْهَد

َنارص
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ُه َحًْدا َكثرًِيا، َوَأُعوُذ بِِه ِمْن َشِّ َنْفِس؛ إِنَّ النَّْفَس  احلَْمُد هللِ َواحلَْمُد َحُقُه َكام َيْستِِحقُّ
ِذي َيِزيُدِن َذْنًبا إىِل َذْنبِي،  ْيطاِن الَّ ، َوَأُعوُذ بِِه ِمْن َشِّ الشَّ وِء إاِلّ ما َرِحَم َربِّ ألَّماَرٌة بِالسُّ
ُز بِِه ِمْن ُكلِّ َجّباٍر فاِجٍر، َوُسْلطاٍن جاِئٍر، َوَعُدٍو قاِهٍر، الّلُهمَّ اْجَعْلنِي ِمْن ُجنِْدَك  َواْحَتِ
َفإِنَّ ُجنَْدَك ُهُم الغالُِبوَن، َواْجَعْلنِي ِمْن ِحْزبَِك َفإِنَّ ِحْزَبَك ُهُم امُلْفِلُحوَن، َواْجَعْلنِي ِمْن 
ُه ِعْصَمُة  أْولِياِئَك َفإِنَّ َأْولِيَائَك ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالُهْم َيَْزُنون، الّلُهمَّ اْصِلْح ِل ِدينِي َفإِنَّ
ي، َواْجَعْل احلَياَة  ي َوإَِلْيها ِمن ُماَوَرِة اللئاِم َمَفرِّ ا داُر َمَقرِّ َأْمِري، َواْصِلْح ِل آِخَرِت َفإِنَّ
ٍد خاَتِم النَّبِيِّنَي َوَتاِم  ِزياَدًة ِل ِف ُكلِّ َخرْيٍ َوالَوفاَة راَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشٍ الّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَمَّ

يِّبنَِي الطَّاِهِريَن َوَأْصحابِِه امُلنَْتَجبنَِي. ِة امُلْرَسِلنَي، َوَعىل آلِِه الطَّ ِعدَّ

وبعُد...

؛ بْل إّن ما يتاجه طالب العلوم  مات الدرِس احلوزيِّ فإّن الّدرَس النحويَّ من مقدِّ
الدينّية من نحٍو، وَصٍف، َيسرُي معه إىل ناية املراحل الُعليا من دروسه العلمّية؛ وبذا 
فقد تعددِت الُكتب التي دأب السلُف الصالُح من علامئنا عىل إقرار تدريسها؛ فهناك من 
 أقّر كتاب )قطر الندى( البن هشاٍم األنصارّي )708-761هـ(، وآخر من أضاف شَح 
ألفيَّة  الناظم )...-686هـ( عىل  ابن  ابن عقيل)698-769هـ(، وهناك من أقّر شح 

والده، وبعضهم ترقَّى إىل )ُمغني اللبيب عن كتب األعاريب( البن هشام املزبور.

الذي  الصدى(  وبّل  الندى  )قطر  هو  الواسعة  شهرته  أخذ  الذي  الكتاب  ولكّن 
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عرش  واحلادي  العاش  القرنني  ف  والسيام  بعده،  جاء  ممّن  وحواشيه  شوحه  دت  تعدَّ
اهلجرّيني؛ ككتاب)ميب الندا إىل شح قطر الندى( للفاكهّي )899-972هـ( وغريه 

كثري.

ز مؤّلفه عىل  الفائدة ركَّ بأنَّه كتاٌب صغري احلجم، جّم  الكتاب  وتكمن أمهيَّة هذا 
استيفاء أغلب أبواب النحو، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ذكر املسائل اخلالفية التي 

تستكنه الباب أو الفرع من مسائل علم النحو.

******

-1124( الفّحام  عيّل  بن  صادق  السيِّد  البئر  هذه  ف  بدالئهم  ألقوا  الذين  ومن 
1205هـ( الذي ولد ف احلصني )من قرى احِللَّة اجلنوبيَّة(، وقد قرأ مبادئ العلوم ف 
 احِللَّة؛ ثّم انتقل إىل النجف األشف، وحرض ف الفقه واألصول وغريمها عىل خرض بن 

ممد ييى اجلناجّي والد جعفر كاشف الغطاء، وعىل غريه، وقرأ ف كربالء عىل السيِّد 
د مهدّي بحر العلوم، وف )احلصون املنيعة(:  د الطباطبائّي والد السيِّد ممَّ مرتىض بن ممَّ

 
ام  ا به، ونبغ السيِّد الفحَّ د مهدّي بحر العلوم، وكان خمتصًّ ختّرج ف الفقه عىل السيِّد ممَّ
ف العربيَّة واللغة والشعر واألدب، واحتّل الصدارة بني رجال القريض وأعالم األدب 

حتى ُدعي بـ)شيخ األدب(، و)قاموس لغة العرب(.

ة، ووعد الطلبة ضمنًا برشٍح عىل شواهده  ام قام برشح شواهده الشعريَّ والسيِّد الفحَّ
الكتاب  هلذا  ة  الشعريَّ الشواهد  عىل  بالرشح  قام  الكتاب  هذا  ف  هنا  ولكنَّه  القرآنيَّة، 
أكثر من  بالشعر واستنباط األحكام منه  ُيعنون  النحوّيني األوائل كانوا  لكثرهتا، وألّن 
ا متدارًكا  ا نحويًّ الشواهد شًحا لغويًّ عنايتهم بمصادر االستنباط األخرى؛ فقد شح 
ِقيَم اخلالف النحوّي ف توجيه الشاهد الواحد، إالَّ أنَّ هذا الكتاب تكمن أمهيَّته ف اآلت:
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ام كان من املجتهدين الكبار، فرشح هكذا عامل كبري يمتاز من . 1 إنَّ السيِّد الفحَّ
ة والتحقيق. غريه بالدقَّ

ًقا للشعر، . 2 ام- وهو شيخ األدب، وقاموس لغة العرب- كان متذوِّ إنَّ السيِّد الفحَّ
ة ف شواهده؛ خالفيًة كانت أم غريها تراه   لذا عندما تراه يعالج قضيَّة نحويَّ

يستوفيها من مجيع جهاهتا، وال يتك صغريًة أو كبريًة إالَّ وقد أتى عليها.

الذين . 3 عىل  يردُّ  كان  ة  اللغويَّ مداركه  وسعة  ة  النحويَّ ملعرفته   الشارح إنَّ 
ة،  النحويَّ التوجيهات  عىل  الرّد  ف:  ردوده  فكانت  الشواهد،  شح  تناولوا 
اح ف الوزن الشعرّي، ومعان الصيغ،  ومعان املفردات، وختطئة بعض الرشَّ
وأمتنها  الرشوح  أرقى  إىل  يرقى  موسوعيًّا  الرشح  هذا  من  جعلت  هذه  كّل 

وأكثرها دقَّة.

يمتاز هذا الرشح من غريه من الرشوح وكتب النحو بأنَّه يبّت لك ف املسألة . 4
ة وال يتك احلبل عىل غاربه، فللقوة املعرفيَّة والـِمكنة املنطقيَّة للشارح  النحويَّ

جعلته يقطع بمعان النحو املحتملة للبيت الشعرّي.

ة بوصفها شواهد، وأخرى بوصفها . 5 ناقش الشارح كثرًيا من األبيات الشعريَّ
ة  خة حلوادث حدثت ف غابر األزمان، فنراه خيطِّئ املؤرخني بصورة عامَّ مؤرِّ
عاٍل  بتدقيٍق  معهم،  كان  كأنَّام  ة  خاصَّ بصفة  ة  الشعريَّ احلادثة  هذه  خي  وملؤرِّ

ة والرصانة. وبمنتهى الدقَّ

******

ظهوٌر،  الكتاب  هلذا  كان  ما  العلم  رعاُة  لوال  ُمنصف:  كّل  ويقول  أقول   وأخرًيا 
هذا  ف  نحن  يأمرنا-  اهلل«  الصاف»حفظه  فالسيِّد  عنه؛  الزمن  غبار  يزيح  من  جيُد  وال 
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املركز املوّقر- أن نبذل جهودنا احلثيثة ف نرش التاث، وهذا الكتاب النحوّي والتارخيّي 
واألدّب واللغوّي واملعجمّي من ثمرات أفكاره ونوابغ أرساره، نسأل اهلل تعاىل أن يمدَّ 

ف عمره وأن يديمه ذخًرا لنا وجلميع طلبة العلم، إنَّه سميٌع ميب.

النور السيام الشيخ  الكتاب إىل  والشكر موصوٌل اىل كلِّ من ساهم بإخراج هذا 
ر اهلالّل رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة. الفاضل عامَّ

م الشكر اجلزيل جلناب األستاذ املساعد الدكتور عيّل األعرجّي  وال أنسى أن أقدِّ
ت  املحتم، الذي قرأ الكتاب قراءًة دقيقة، وساهم ف تعديل اهِلنات التي لو ُتركت لُعدَّ

مثلبًة علميَّة.. فجزاه اهلل عنِّي خرَي اجلزاء.

واحلمُد هلل عىل نَِعِمه التي ال ُتىص.

�صادق اخلويلدّي
مدير مركز تراث احِللَّة

25 رم�صان اخلري 1438هـ
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د وآله الطيبني  احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل أشف املرسلني ممَّ
الطاهرين وأصحابه املنتجبني.

وبعد...

فتعدُّ املخطوطات العربّية أقدم تراٍث إنساّن مازال موجوًدا حتى العرص احلارض، 
وهذا التاث الضخم هو الذي آل إلينا من أسالفنا صانعي الثقافة اإلسالمّية العربّية، 
وتراث كّل أّمة هو رصيدها الباقي وذخريهتا ومّدخراهتا املعّبة عن مدى ما كانت عليه 
من تقّدم ف كّل ماالت احلضارة والثقافة، وما من تقّدم لألّمة إاّل بإحياء التاث وبعثه، 
ته  ألّنه هو األصل ف بناء احلارض مع إضافات العرص، أي إّن كّل جيٍل من الناس ف ذمَّ
يقوم هذا  أن  التي سبقته، وهذه األمانة هي  بالنسبة لألجيال  أمانة عظيمة  أو ف عنقه 
اجليل بنقل ما ورثه من تراٍث أدبٍّ وعلمّي عن تلك األجيال، وذلك عن طريق تقيق 
التاث وإخراجه ف صورة يمكن اإلفادة منه، ومن هذا املنطلق بدأت أواص التابط 
اجلامعّية  الدراسة  ف  طالًبا  كنت  منذ  العريق،  العرّب  التاث  وبني  بيني  والتجاذب 
ر ل أن ألتحق بقسم الدراسات العليا،  األّولّية، ثمَّ قوي هذا االّتاه ف نفس حني ُقدِّ
فدرسُت التحقيق عىل أصوله وتعّلمته عىل يد األستاذ الدكتور حاكم مالك الزيادّي، 
فازددُت تّسًكا بتحقيق كتاب يكون إضافًة مثريًة للمكتبة العربّية، فبدأت أبحُث وأفتُش 
ف املكتبات التي يمكن أن أصل إليها حتى وقع نظري واستقّر قراري عىل هذا الكتاب 
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ق، هذا  ام املسّمى بـ)شح شواهد قطر الندى( الذي مل ُيقَّ الذي ألفه السيِّد صادق الفحَّ
ما شّدن للقيام بتحقيقه، وقد استدعْت طبيعة البحث أن تتّم هذه الرسالة عىل قسمني: 
قسم للدراسة وآخر للتحقيق. تقع الدراسة ف فصلني، تناولت ف الفصل األول حياة 
ام، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ثمَّ مولده ونشأته، وذكر أرسته وأوالده  السيِّد صادق الفحَّ
بعد ذلك أخالقه وأساتذته وتالمذته، ثمَّ بعد ذلك عّرجت عىل ثقافته ثمَّ نشاطه ومنزلته 

.العلمّية وأقوال العلامء فيه ثمَّ أشعاره وآثاره ومؤّلفاته، وأخرًيا وفاته

الفصل الثاين تعريًفا بـ)كتاب شح قطر الندى وبّل الصدى( البن هشام،  وكان 
والرشوح التي عليه، ثمَّ منزلة قطر الندى وبّل الصدى بني العلامء، فتأّثر السيِّد صادق 
الكتاب وصًفا موجًزا عنواًنا وتوثيق نسبته  بابن هشام األنصارّي، ثمَّ وصف  ام  الفحَّ
ام، ثمَّ زمن تأليفه ومتواه، بعد ذلك عّرجت عىل أسلوب الكتاب  للسيِّد صادق الفحَّ
ومنهجه واملآخذ عليه، ثمَّ بيان املخطوطات التي اعتمدهتا ف التحقيق، وكان ف وصفني: 
األول: وصف عام جلميع النسخ. والثاين: وصف خاص لكّل نسخة، ثمَّ املنهج الذي 

استخدمته ف التحقيق، كاجلمع وترتيب النسخ وغريها من األمور.

مل يكن كتاب )شح شواهد قطر الندى( يعتمد موضوًعا واحًدا فريجع الباحث إىل 
مصادره أو متعّلقاهتا، بل يشتمل عىل معارف شّتى، ولكّل معرفة مصادرها التي ينبغي 
من  التي  املتنّوعة  املصادر  عن  والتفتيش  البحث  كثرة  من  الرغم  وعىل  إليها،  الرجوع 
الصعوبة احلصول عليها، فقد تّقق للبحث أهدافه برعاية اهلل وأهل العلم، وقد اعتمدت 
فيام خيصُّ التاجم الُكُتَب اآلتية: طبقات فحول الشعراء البن ساّلم اجلُمحّي، والشعر 
والشعراء البن قتيبة، ومراتب النحوّيني ألب الطّيب اللغوّي، وأخبار النحوّيني البرصّيني 
للسرياّف، وطبقات النحوّيني واللغوّيني ألب بكر الزبيدّي، ومعجم الشعراء للمرزباّن، 

وخزانة األدب للبغدادّي، ومعجم الشعراء ف لسان العرب، لياسني األيوّب، وغريها.
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أّما من حيث اللغة فقد اعتمدت عىل كتاب تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرّي 
فقد  النحو  كتب  أّما  منظور،  البن  العرب  ولسان  للفريوزآبادّي،  املحيط  والقاموس 
أّمات الكتب وهي: كتاب سيبويه، واملقتضب للمّبد، واألصول البن  اعتمدت عىل 

الرّساج، واجلمل للزّجاجّي واخلصائص البن جنّّي وغريها.

وال يسعني أخرًيا إالَّ أن أقّدم شكري وامتنان لكلِّ من أعانني بكتاب أو أفادن 
بتوجيه، وعىل األخص األستاذ الدكتور عبد اإلله عيّل جويعد، إذ مل يأل جهًدا ف 

متابعة فصول الكتاب ومباحثه، وخاّصًة ف النص املحّقق، أنا له عىل ذلك مدين.

وختاًما حسبي أّنني بذلت ما ف وسعي إلخراج هذا الكتاب بشكٍل آمل أن ينال 
الرضا، واهللَ أسأُل أن جيعل ف عميل هذا خدمًة للعلم وللغة القرآن، وهو حسبي ونعَم 

الوكيل.

وآخر دعوانا أِن احلمُد هلل ربِّ العاملني.

نا�صر عبد الإله كاظم





اِم.. َحيَاُتُه َوآثَاُرُه يِّد َصاِدُق الَفحَّ السَّ
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الف�صل الأوَّل

ام.. حياته واآثاره د �صادق الفحَّ ال�صيِّ

ا�صمه ون�صبه وكنيته ولقبه)1)

هو: صادق بن عيّل بن احلسن )احلسني( بن هاشم )هشام( احلُسينّي األعرجّي، 
بن  بن احلسني  بن عيّل  بن احلسني األصغر  األعرج  اهلل  إىل عبيد  الطاهر  نسبه   وينتهي 

.عيّل بن أب طالب

ا كنيته فهي: أبو النجا، وأبو أحد. أمَّ

ام، إذ يقول الشيخ آقا بزرك الطهراّن: »ومل ُيعرف بالضبط َمْن هو  ولقبه فهو: الَفحَّ
ام من األرسة األعرجيَّة، لكنّه ال يتجاوز املتَجم له أْو والده ل َمْن حَلَقُه لقب الفحَّ أوَّ

 
ابون وال غريهم ذلك قبل عرص املتَجم له، بل يغلب  ة حال- إذ مل يذكر النسَّ - عىل أيَّ

عىل الظّن أْن يكون هو أّول َمْن ُعرف بذلك، وحلق بأوالده وأحفاده ِمْن بعده«)2(.

د حرز الدين 365/1، وأعيان الشيعة، مسن األمني 174/36،  )1( ُينظر: معارف الرجال، ممَّ
د عيّل اليعقوّب 177/1،  د الساموّي 404/1، البابلّيات، ممَّ والطليعة من شعراء الشيعة، ممَّ
األدب  وتاريخ   ،186/3 الزركيّل  واألعالم،   ،3/1 املوسوّي  مهدّي  د  ممَّ الوديعة،  وأحسن 
العرّب ف العراق، عّباس العزاوّي 41/2، ومعجم املؤّلفني، عمر رضا كحالة 316/4، وديوان 

ام، املخطوط، )1و(.  السيِّد صادق الفحَّ
)2( طبقات أعالم الشيعة 640/2. 
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جّده  أو  أبوه،  ام(  بـ)الفحَّ ب  امللقَّ أنَّ  »والظاهر  اليعقوّب:  عيّل  د  ممَّ الشيخ  وقال 
ب به، وأصبح لقًبا  ام، وال أدري ملاذا ُلقِّ استناًدا ملا ف )الروضات(، إذ عبَّ عنه بابن الفحَّ

ألوالده وأحفاده الذين هم ف النجف واحِللَّة والشاميَّة إىل اليوم«)1(.

وذكر السيِّد جعفر األعرجي أنَّ لقبه جاء عن طريق عمل جّده السيِّد هاشم ببيع 
َب  الفحم)2(، وهناك رأي آخر نقله األستاذ عبد الرضا فرهود الشبالوّي، إذ يقول: »ُلقِّ
ام إلفحامه العلامء والشعراء ف مسائل ُطرحت عىل مجلة من أعالم عرصه، فكان  بالفحَّ
َب  هو العامل الوحيد الذي حّل طلسم تلك املسائل بعد أن أفحم احلارضين، لذلك ُلقِّ

ام، ومن ثمَّ أصبح لقًبا لذرّيته إىل اآلن«)3(. بالفحَّ

مولده ون�صاأته)4)

ولد أبو النجا ف قرية )احلصني( من قرى احِللَّة اجلنوبيَّة عام 1124هـ، ونشأ هناك، 
وقرأ مبادئ العلوم ف احِللَّة عىل لفيٍف من أهل الفضل، فدرس القرآن الكريم، وَتعلَّم 
مكانة  القرية  هلذه  وكانت  احِللَّة،  ف  أقاربه  بعض  عىل  العربيَّة  اللغة  من  وشيًئا  الكتابة 

ة ف نفسه، إذ يقول فيها: خاصَّ

موثٌق سامة(  )حصن  يف  جسٌد  ـــغـــريِّ رهـــنُيويل  وقـــلـــٌب بــأكــنــاِف ال
النجف،  إىل  باهلجرة  نفسه  ثته  وحدَّ إاّل  العلم  وحالوة  الثقافة  ة  بلذَّ َشَعر  إن  وما 

)1( البابلّيات 177/1. 
)2( ُينظر: الّدّر املنثور ف معرفة األكابر والصدور، خمطوط )27و(. 

د عّباس الدّراجّي، تصدر ف النجف األشف، العدد )31(، ص33.  )3( مّلة الكوثر، ممَّ
 ،178/1 البابلّيات   ،174/36 الشيعة  وأعيان   ،366-365/1 الرجال  معارف  ُينظر:   )4(
وطبقات أعالم الشيعة، القسم الثان من اجلزء الثان 640-641، وشعراء احِللَّة )البابلّيات( 

عيّل اخلاقاّن 32/4. 
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د مهدّي الطباطبائّي  معهد العلم ومنتدى األدب، فدرس الفقه واألصول عىل السيِّد ممَّ
الشهري بـ)بحر العلوم(، والشيخ خرض املالكّي)1(، وغريمها من رجال العرص.

د عيّل اليعقوّب: »وف بعض املصادر)2( أنَّه ولد سنة 1145هـ، وهو   وقال الشيخ ممَّ
مة الشيخ أحد اجلزائرّي بقصيدة مطلعها: قول ال ُيعتمد عليه، ألّن السيِّد رثى العالَّ

اصــطــبــارا الــقــلــب  يمنح  َمـــْن  الـــقـــراراأاَل  الــعــني  يــمــنــح  ذا  ـــــْن  وَم
خ فيها عام وفاته سنة 1151هـ)3(، كام ذكر ذلك ف الروضات أيًضا، فيكون  ويؤرِّ
ُعمر السيِّد عىل هذا القول ست سنني، وف مثل هذه السن ال يصّح أن ُينسب إليه نظم 

الشعر«)4(.

اأُ�صرته)5)

ام(،  هلذه األرسة األعرجيَّة انتشاٌر واسٌع ف العراق، ومن أغصان هذه األرسة )آل الفحَّ
والسيِّد صادق جّدهم األعىل وعميدهم، وقد سكن بعضهم ف )قرية احلصني( إحدى 
قرى احِللَّة الفيحاء، و)الصالحية( إحدى قرى قضاء الشاميَّة ف ضواحي مدينة الديوانيَّة 
ج منهم غري واحد من أهل  من جهة اجلنوب، ومجيعهم يتعاطون مهنة الزراعة، وقد خترَّ
الفضل واألدب، وحذق منهم ف الِوراقة غري واحد، ويقول الشيخ آقا بزرك الطهراّن: 
 »رأيت بخطوط بعضهم آثاًرا قّيمة، تتاز بالضبط واإلبداع، كالسيِّد قاسم والسيِّد حسن 

)1( سيأت احلديث عنهام ف ترمجة أساتذته. 
)2( ُينظر: أعيان الشيعة 174/36، ومعجم املؤّلفني 316/4.

)3( هذا التاريخ هو سنة وفاة الشيخ أحد اجلزائرّي. 
)4( البابلّيات 178/1. 

الثان  الثان من اجلزء  القسم  الشيعة  الشيعة 174/36-175، وطبقات أعالم  أعيان  ُينظر:   )5(
640، وشعراء احِللَّة )البابلّيات( 32/4.
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وغريمها، ويوجد بعض أفرادهم اليوم ف النجف وهم يمتهنون اخلطابة«)1(، إذن َفُهم 
أرسة علميَّة أدبيَّة.

اأولده

د عيّل اليعقوّب شيًئا عن أوالد السيِّد صادق قائاًل: »ُفِجع بستَّة  ذكر الشيخ ممَّ
مقطوعٍة  ف  وذكرهم  1186هـ،  سنة  العراق  أصاب  الذي  الطاعون  اختمهم  أوالد 

د وجعفر وأحد وعيّل وحسن وحسني، منها: رثاهم فيها وأّمهم معهم، وهم: ممَّ

ـــا كــبــدي ـــذت ـــل ــــد وعـــــــيّل ف عينيحمــــمَّ ُقــــّرتــــا  وحـــســـني  ــر  ــف ــع وج
حسن ــبــى  املــجــت وأخـــــوه  احلــنيوأمحـــــد  ـــي  داع ــوا  ــاب أج قلبي  رسور 
ــم فــاطــم ســّت الــنــســاء قفت ــه الغرينيوأّم أرض  وانــتــحــت  ــم  ــاره آث
فمتى كهفهم  يف  لبثوا  سبعة  بينيهــم  ينقيض  فيكم  الكهف  فتية  يــا 
كمد وال  يــرجــى  أمـــد  ال  هذينهــيــهــات  بــني  هيــنــا  عــيــش  وال  يــســى 

ى أحدمها أحًدا واآلخر عليًّا وكنَّاه أبا املحاسن«)2(. وُرِزق بعدهم ولدين سمَّ

اأخالقه

لقد ُعرف الصادق بصدق العزيمة، وعلوِّ اهلمة، وكرم الطبع، والغنى َعامَّ ف أيدي 
عىل  ولَِيْقوى  مشاعره،  ومجيع  إحساسه  ليغّذي  الطبيعة  هدوء  إىل  يميل  وكان  الناس، 
هدوءها  الطبيعة  فيه  تأخذ  وقت  »وخري  اخلاقاّن:  عيّل  ويقول  الشعر،  ونظم  املطالعة 
منتدى  »األسحار  يقول)3(:  وكان  السحر،  ووقت  الليل  آخر  هو  لألديب  املطلوب 

)1( طبقات أعالم الشيعة، القسم الثان من اجلزء الثان 640.
)2( البابلّيات 183/1. 

ام.  )3( يقصد السيِّد صادق الفحَّ
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أرواح املؤمنني«)1(. ويضيف الشيخ آقا بزرك الطهراّن فيقول: »كان جيِّد الكالم حسن 
كان  كام  وناره،  ليله  هبا  ويشغل  والكتابة،  املطالعة  ف  لياليه  غالب  يسهر  املحارضة، 
دائم املذاكرة ف مالسه التي ال تكاد ختلو من املسائل العلميَّة، والطرائف األدبيَّة«)2(، 
وأضاف عيّل اخلاقاّن نقاًل عن الشيخ النقدّي قائاًل: »وذكره الشيخ النقدّي ف الروض 
النضري فقال... من أعاظم العلامء وأكابر األدباء، تقيًّا عابًدا زاهًدا له كرامات كثرية... 

وله تربة ُتزار«)3(.

اأ�صاتذته)4)

درس مبادئ العلوم اللسانيَّة عىل مجاعة من أفاضل الفيحاء ف القرن الثان عرش 
د  السيِّد ممَّ الفقه واألصول عىل  أبيه، فدرس  النجف برغبة من  اهلجرّي، وهاجر إىل 
العلوم( وعىل  بـ)بحر  الشهري  مهدّي  د  والسيِّد ممَّ املالكّي  والشيخ خرض  الطباطبائّي 

غريهم من رجال العرص وأفذاذ الدهر، وال بدَّ من تعريف هبؤالء العلامء.

1. الشيخ خرض املالكّي)5(:
هو: خرض بن ييى بن مطر بن سيف الدين املالكّي القناقّي)6(، واملالكّي نسبًة إىل 

)1( شعراء احِللَّة، البابلّيات 35/4. 
)2( طبقات أعالم الشيعة القسم الثان من اجلزء الثان 641. 

)3( شعراء احِللَّة، )البابلّيات( 40/4. 
)4( ُينظر: معارف الرجال 366/1، وأعيان الشيعة 176/36، البابلّيات 178/1، وشعراء احِللَّة 
الوديعة  وأحسن   ،641-640 الثان  اجلزء  من  الثان  القسم  الشيعة  أعالم  وطبقات   ،32/4

3/1، ورجال السيِّد بحر العلوم 13-12/1. 
 ،127-126/2 الشيعة  أعالم  وطبقات   ،211-209/2 وحارضها  النجف  مايض  ُينظر:   )5(

ومنهج الرشاد ملن أراد الّسداد للشيخ جعفر كاشف الغطاء، تقيق: مهدّي الرجائّي 11/9. 
ى )جناجة(، بالقرب من قضاء اهلاشميَّة. د. عيّل األعرجّي. )6( وهي اآلن تسمَّ
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بني مالك إحدى قبائل العراق، وهم املعروفون اآلن بآل عيّل، وهم طائفة كبرية اآلن ف 
م ينتسبون إىل مالك األشت، وقد أشار إىل  نواحي الشاميَّة، وقيل ف ترمجة للشيخ: »إنَّ
ام ف قصيدته التي يرثي هبا الشيخ حسني  ذلك العامل النحرير األجل السيِّد صادق الفحَّ

أخا املتَجم له:

ــك ــال م إىل  فــــخــــًرا  ــي  ــم ــت ــن م املــعــنــيــني«)1(يــــا  يف  َك  إالَّ مــالــكــي  ــا  م
كان فقيًها زاهًدا عابًدا، منحرًفا عن الدنيا راغًبا عن شهواهتا، له كرامات مشهورة، 
من تصانيفه فتاوى والده، منها ف شح طهارة القواعد، توّف ف النجف سنة 1180هـ، 

ام)2(، إذ قال: ورثاه الشاعر الشهري السيِّد صادق الفحَّ

وَمن حويت  َمن  داٍر  أنت  هل  قرب  واحلــرضيا  الــبــدو  ــّج  ض حولك  عليه 
ــم اخلــرضأضحى بك اخلرض مرسوًما ومن عجب ــقــائ ــام ال ــي ــوت قــبــل ق ــم ي

د الطباطبائّي)3(: 2. السيِّد حممَّ
السيِّد  إىل  نسبه  ينتهي  اهلل،  أسد  بن شاه  مراد  بن  الكريم  عبد  بن  د  السيِّد ممَّ هو 
د مهدّي )بحر العلوم( ألبيه،  د هو جّد السيِّد ممَّ ب بـ)طباطبا(، والسيِّد ممَّ إبراهيم امللقَّ
ج عىل علامئها األعالم، فكان من العلامء البارزين ف  تتلمذ ف النجف األشف، فتخرَّ
اإليامن  املفاتيح، ورسالة ف  كثرًيا، ومن مصنَّفاته: شح  الدينيَّة. وَصنََّف  العلوم  عامة 
الرسائل  من  ذلك  وغري  عاشوراء،  صوم  حكم  ف  ورسالة  الغرّي(،  بـ)تفة  املعروفة 

املخطوطة، توّف سنة 1201هـ.

)1( منهج الرشاد ملن أراد الّسداد10.
)2( ُينظر: مايض النجف وحارضها 211-209/2. 

)3( ُينظر: رجال السيِّد بحر العلوم 14-12/1.
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د مهدّي الطباطبائّي الشهري بـ)بحر العلوم()1( 3. السيِّد حممَّ
د بن السيِّد عبد الكريم بن  د مهدّي بن السيِّد مرتىض بن السيِّد ممَّ هو: السيِّد ممَّ
السيِّد مراد ينتهي نسبه إىل السيِّد إبراهيم امللّقب بـ)طباطبا(، ُولِد ف كربالء، قبيل الفجر 
من ليلة اجلمعة ف غرة شوال سنة 1155هـ، ترّبى ف أحضان والده العطوف تربية عزٍّ 
وشٍف وأدٍب وكرامة، وتعّلم القراءة والكتابة، وهو ف السابعة من عمره، فأخذ يزدلف 
ق ويصغي إىل مارضاهتم العلميَّة، ف النحو والرصف وبقّية  إىل مالس العلامء، ويتشوَّ
الكالم وغريها عىل فضالء  العربّية واملنطق واألصول، والفقه والتفسري وعلم  العلوم 
عرصه، واملتخّصصني ف هذه العلوم، فحرض األصول عىل والده املرتىض، وبعد ذلك 
انتقل من كربالء إىل النجف األشف سنة 1169هـ، فحرض هناك عىل فطاحل علامئها 
د تقّي الدورقّي املتوّف  املبزين كالشيخ مهدّي الفتوّن املتوّف سنة 1183هـ، والشيخ ممَّ

سنة 1186هـ وغريهم.

لغزارة  األصفهاّن،  مهدّي  د  ممَّ السيِّد  أستاذه  به  لقَّ فقد  العلوم(  بـ)بحر  لقبه  أّما 
علمه وسعة أفقه، وله مناظرات علمّية، كاملناظرات املذهبّية والعلمّية ف )مّكة( أّيام بقائه 
هناك، أّما تالميذه فهم كثريون منهم: السيِّد أحد العطَّار، والشيخ جعفر الكبري الشهري 
ام وغريهم. وله مساجالت أدبّية ومطارحات  بـ)كاشف الغطاء(، والسيِّد صادق الفحَّ
شعرّية ف األندية واملناسبات، منها املعركة األدبّية الشهرية بـ)معركة اخلميس( وغريها. 

توّف ف شهر رجب سنة 1212هـ وعمره 57 سنة.

)1( ُينظر: رجال السيِّد بحر العلوم 14-12، 68، 73. 
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تالميذه)1)

تتلمذ عليه كثري من أهل العلم واألدب، منهم:

1. الشيخ جعفر بن الشيخ خرض الشهري بـ)كاشف الغطاء(:
هو: الشيخ جعفر بن الشيخ خرض بن ييى بن مطر بن سيف الدين، ولد ف حدود 
ديوان  شارح  »وقال  قائاًل:  عنه  شيًئا  الطهراّن  بزرك  آقا  الشيخ  ونقل  1156هـ.  سنة 
ه: يقرص أبرع كاتب وأبلغ براع عن تصوير سعة علمه، وقوة  السيِّد جعفر احِليلِّ ف حقِّ
مهدّي  د  ممَّ الشيخ  وعىل  خرض،  الشيخ  والده  عىل  تلمذ  براعه«)2(.  وبالغه   غزيرته 
الدروقّي  تقّي  د  ممَّ والشيخ  ام،  الفحَّ صادق  السيِّد  وعىل  النجفّي،  العاميّل  الفتوّن 

وغريهم.

اء، وشح أبواب املكاسب من  من آثاره: كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغرَّ
مة، توفِّ يوم األربعاء قبل الظهر ف أواخر شهر رجب سنة 1228هـ وُدفن  قواعد العالَّ

ها لنفسه. ف مقبة أعدَّ

د رضا النحوّي)3(: 2. الشيخ حممَّ
د رضا بن الشيخ أحد بن حسن احِليلِّ النجفّي الشاعر الشهري ف  هو: الشيخ ممَّ
عرصه، وُيعرف بالشاعر)4(، ولد باحِللَّة موطن أبيه وجّده ومعهد ثقافته وتنّوره، ف أواسط 
القرن الثان عرش، ثمَّ انتقل إىل النجف، فتلمذ عىل أعالمها كالسيِّد مهدّي بحر العلوم، 

من  الثان  القسم  الشيعة  أعالم  وطبقات   ،250-248/3 وحارضها  النجف  مايض  ُينظر:   )1(
اجلزء الثان 641، البابلّيات 178/1 - 179، ومنهج الرشاد ملن أراد السداد 17. 

)2( طبقات أعالم الشيعة 135-132/2. 
)3( ُينظر: شعراء احِللَّة )البابلّيات( 162-3/5. 

)4( واآلن أهله ف النجف األشف، وُيعرفون بـ:آل الشاعر. د. عيّل األعرجّي.
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ام وغريهم. امتاز من معاصيه من  والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والسيِّد صادق الفحَّ
قوة  فيه  فأودعت  تربيته وصقله،  التي تضافرت عىل  القابليَّات  اختزن من  بام  الشعراء 
العربّية  بالبداوة  املشفوعة  ة  والرقَّ الديباجة  وقوة  املعنى  وجزالة  التكيب  ومتانة  النظم 
وبروح الفطرة. وولعه ف )التخميس( يكشف لنا عن ذلك، ويعطينا صورة صادقة عن 
امتداد نظره ونفوذ خياله ف قلب كّل شاعر يسمع نتاجه أو يقرأ خواطره، وأضاف الشيخ 
د  ج عليه)1( األديب الفّذ، والشاعر الفحل الشيخ ممَّ د عيّل اليعقوّب قائاًل: »وممَّن خترَّ ممَّ
نه بقصيدة عصامء يتجىلَّ فيها وفاؤه ألستاذه، فقد بكاه فيها بكاء  رضا النحوّي، وقد أبَّ

الولد عىل أبيه، والتلميذ عىل مؤّدبه ومرّبيه، وفيها يقول:

)مالكا( كنت  مــذ  بالرب  كنت  )متمام(«)2(لقد  أكون  ال  أن  يل  عذر  وال 

ثقافته)3)
عرفنا-  كام  دراسته-  بدأ  وِمرْصه،  عرصه  أبناء  شأن  شأنه  كان  النجا  أبا  أنَّ  يبدو 
بحفظ ما تيرسَّ له من القرآن الكريم، وأْتبع هذه الدراسة- بطبيعة احلال- بدراسة علوم 
الدين من أصوٍل وفقٍه ونحٍو ولغٍة وأدٍب، وشغف بطلب العلم منذ نشأته األوىل، فأخذ 
ى علومه عن عدد من مشاهري عرصه الذين  من كلِّ علٍم سهاًم، ومن كلِّ فن نصيًبا، إذ تلقَّ
كانوا أعالًما ف معارفهم، فكانت ثقافته مزجًيا من صنوف شّتى من العلوم والفنون، 
واألصول  الفقه  درس  فقد  ذلك،  عىل  شاهد  خري  مؤّلفات  من  خلَّفه  ما  إنَّ  ولعمري 
ونبغ ف الشعر واألدب واحتّل الصدارة بني رجال القريض وأعالم األدب، وفاق كثرًيا 
منهم ف ذلك، وخضع له، واعتف بتفّوقه معظم معاصيه، وينقل لنا الشيخ آقا بزرك 

ام.  )1( يقصد به السيِّد صادق الفحَّ
)2( البابلّيات 179/1. 

الثان 641،  الثان من اجلزء  القسم  الشيعة  الشيعة 178/36، وطبقات أعالم  أعيان  ُينظر:   )3(
وشعراء احِللَّة 31/4. 
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الطهراّن عمق ثقافته فيقول: »حتى َلّقبه بعضهم بـ)شيخ األدب(، وكان إماًما ف العربية 
والّلغة حتى ُدعي بـ)قاموس لغة العرب(، ألدبه الغزير، وإحاطته ف العلوم العربية«)1(.

ن�صاطه ومنزلته العلميَّة)2)

عندما شبَّ أبو النجا واستوى عوده، واكتمل تصيله العلمّي، جعل مّهه أن يعطي 
س وطلبة العلم ينهلون من علمه، ويشتد إقباهلم عىل  للناس كّل ما استوعبه، فأخذ يدرِّ
املزيد، وقد عاص من علامء  التفان وإعطاء  إىل  فيزيده ذلك حاسًة، ويدفعه  دروسه، 
د عيّل األعسم، والسيِّد  األدب عدًدا كبرًيا منهم: الشيخ ماّل كاظم األزرّي، والشيخ ممَّ
النوابغ واألفذاذ ف عرصه،  سليامن احِليلِّ الكبري، والشيخ أحد النحوّي، وغريهم من 
ه  ا من ديوانه سامَّ باًبا خاصًّ أفرد هلا  له معهم مراسالت ومطارحات كثرية  وقد جرت 

)اإلخوانّيات(.

ومل يقترص نشاطه العلمّي عىل التدريس حسب، بل صف جزًءا كبرًيا من وقته ف 
فاته. التأليف، فأخرج إىل الناس كتًبا متنّوعة سيأت احلديث عنها ف مؤلَّ

أّما منزلته العلميَّة فتتضح ممَّا ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراّن بقوله: »ذكره الشيخ 
ا عروضيًّا عامًلا فاضاًل  ا لغويًّ عيّل كاشف الغطاء ف )احلصون املنيعة( فقال: كان نحويًّ
شاعًرا بليًغا«)3(. وكان- كام أسلفنا- إماًما ف العربيَّة والسيام اللغة حتى ُدعي بـ)قاموس 
د رضا الشبيبّي فيام  لغة العرب(، ونقل السيِّد مسن األمني عنه قائاًل: »وقال الشيخ ممَّ

ال«)4(. كتبه ف ملَّة احلضارة: إنَّ السيِّد صادق هو أشعر شعراء الركبانيَّات واملوَّ

)1( طبقات أعالم الشيعة القسم الثان من اجلزء الثان/641. 
)2( ُينظر: أعيان الشيعة 178/36، وطبقات أعالم الشيعة القسم الثان من اجلزء الثان/641.

)3( طبقات أعالم الشيعة 641/2. 
)4( أعيان الشيعة 176/36. 
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اأ�صعاره)1)

ام بشعره وتيَّز به، حتى ُعدَّ شاعر عرصه، وكان من نتاج هذا الشعر  ُعِرَف الفحَّ
فاته. ث عنه ف مؤلَّ ديوانه الذي سنتحدَّ

ًعا ف خمتلف اغراض الشعر، فمن أغراض الشعر:  قلت: كان شعره غزيًرا ومتنوِّ
الرسول  هبا  يمدح  قصيدة  وله  املضامر،  هذا  ف  اإلجــادة  ُكلَّ  أجاد  قد  فنراه  املديح، 

األعظم، إذ يقول:

العزائم جيش  جــّهــزت  وقــد  ــالَم  ــاملِع ــس ــم ب لــيــس يل  ــــــًرا  ده ـــــامل  أس
تي ــاعــس مهَّ ن أيــقــظــت  بنائِموفــيــم وقـــد  لــيــس  ــر  ــده ال ورصف  ـــام  أن
واألذى الضيم  عى  يغيض  من  واملــكــارِمأمثيل  العى  كسب  عــن  ويقعد 
مّهه املــجــد  إىل  ــرف  ي مل  املـــرء  بــظــاملِإذا  ــاء  ــض ــق ال لــه رصف  فــلــيــس 
العى طلب  يف  بــاحلــزم  يطر  مل  بحازِموإن  فليس  القصوى  الغاية  إىل 
بلحظه طــمــوح  طــرف  يل  متائميومــــازال  عـــيّل  نيطت  ــذ  م ــّز  ــع ال إىل 
يعقنني ــوب  ــط اخل ــاّمت  ــل م مناسميولـــوال  ـــرّيان  ـــن ال هـــام  ــــأت  ألوط
ــام ــإنَّ ف ـــالء  ـــع ال ــــت  رم إذا  ـــت بــنــجــب مـــن رجــــال أكــــارِموإيّن  أم
ـــام هبم ـــن س ـــذي ـــّر ال ـــغ ــن ذوابــــة هــاشــِمبـــآبـــائـــي ال ـــرٌع م إىل املــجــد ف
مــاجــٍد ــة  ــالل س مـــن  أيّن  ــي  ـــار لــلــنــبــوة خـــاتـــِموحــســب ـــج ـــم ن ـــري ك
فضله ـــام  ـــك أح اهلل  ـــــان  أب ـــّي  ـــب بــمــحــكــم آيـــــاٍت ونـــــّص عـــزائـــِمن
بعد ما رست الرشد من  ــّي أحـــالم نــائــِمهدانا طريق  ــغ ــق ال بــنــا يف طــري
معجز ـــرب  أك ــفــرقــان  ــال ب ــك  ــاهــي قــائــِمون ــاٍن إىل احلـــرش  ــره ب وأوضــــح 
ـــوره ـــالد ســـاطـــع ن ـــي ــة امل ــل ــي ـــام ل ــعــرب نــار األعــاجــِمس فــأمخــد نــور ال

)1( ُينظر: البابليات 185-184/1. 
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:)1(وقال يمدح أمري املؤمنني عليًّا

النجائِبعى الدار باجلرعاء)2( من جانب احلمى اليعمالت  صــدور  فعوجا 
أصابني ـــاذا  م ــوم  ــي ال ــأالين  ــس ت املصائِبوال  رضوب  من  استقلوا  غداة 
تعلة إاّل  الــــــدار  يف  وقـــفـــة  الــنــوائــِبومــــا  شطر  الــبــني  رمـــاه  لقلب 
وإن جادها صوب الدموع السواكِبسقى اجلزع من وادي النقا صوب عارض
بقاصف اخلــطــوب  غــادهتــا  ــازل  ــن بحاصِبم الــزمــان  رصف  ورواحــهــا 
أهله نحن  إذ  الربع  ــذاك  ب جانِبوعهدي  ــّل  ك مــن  الــبــرش  عليه  يـــرّف 
زرتـــه إبـــــان  الـــيـــوم  أراه  حرست املنام الصون عن وجه قاطِبفــــاميل 
ـــــا ــــال نـــفـــي وإنَّ ــــاآلم خائِبُأعــــلــــل ب ــر  إث خــائــًبــا  نــحــوي  لتصدر 
ــنــي ــي واملـــطـــي فــإنَّ ــزم املطالِبســأجــهــد ع بنيل  مقرونا  اجلهد  أرى 

وله ف الغزل)3(:
مقّوضا أمــســى  الــســلــوان  مــع  ـــات خمّيامرقـــاد  ب األحـــــزان  مــع  وشــــوق 
)مالك( ــٍد جــّر رصعــة  ــج وج )متّمام(والع طريف  عاد  حتى  القلب  عى 
ــاه طــائــًعــا ــّب ــل ـــا قــلــبــي ف ــّو فــاحــجــامَوَبـــــنٌي دع ــســل ــل وقـــــاد فــــــؤادي ل
ـــريق ســاعــة ـــاال ب ــا ب ــوج ــيّل ع ــي احلمىخــل ــك  ذل يف  ــاع  ض قلًبا  لننشد 
ــني ســعــدى وزيــنــب ــا ب ــه م منهامفــظــنّــي ب أفـــاديـــه  أن  يل  فــمــن  أســــرًيا 
ــقــوا ــر تــرّف ــوي ــغ ــان ال ــّك ــس متّياموقــــوال ل فــيــكــم  ـــات  ب ـــبٍّ  ص بمهجة 
والــنــوى اهلــجــر  لــوعــة  عليه  فــيــاهلــام نــاريــن يف الــقــلــب أرضمــاجلبتم 

)1( أعيان الشيعة 193/36. 
)2( ويذكر بدل )اجلرعاء( )العرجاء(. 

)3( البابليات: 186/1. 
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ذمــامــة نقضتم  أوىف  ـــد  وق َم  ــى  ــاع ــه حمــّرم ــــان مــن ـــا ك ــلــتــم م ــّل وح
ــوى ــن فــطــرة اهل ــرتــد ع ي ــيــم ومل  ــاوف دم لـــه  ــم  ــحــت أب ــــٍر  وت ذا  يـــك  ومل 

وقال يشكو من الزمان واإلخوان ويعرض بذمِّ مجاعة نسبوا إليه ما ليس فيه)1(:

مقّلدا لــســت  اجلــهــل  أهــيــل  زعــمــوهيــقــول  مــا  ـــاء  س ــاد  ــه ــت اج ذا  وال 
ينسبونه ــــذي  ال أنَّ  عــلــمــوا  ـــا  ــوهأم ــســب ن قــــد  ـــــــاد  اإلحل إىل  هلـــــذا 
الــذي عــذرهــا  أبــو  أينِّ  يعلموا  ــوهأمل  ــن ب ـــعـــقـــوق  ال يف  ــه  ــي ــل ع متـــــاىل 
مدرًكا يعرف  ليس  جهاًل  ــوهيقولون  ف ــــك  ذل ــــال  ق ــــن  ممَّ ــــّض  ف أاَل 
وتنتمي إالَّ  للحكم  مـــدرك  ــل  وجــــــوهوه لــــــه  تـــفـــاصـــيـــل  إيلَّ 
فضيلة يف  ينتمي  مــن  فيهم  أبــــوهوهــل  ســــــواي  ــى  ــف ــل ي والــــــد  إىل 
يعلمونه ـــذي  ال وجـــه  ـــروا  س سروهلــقــد  إن  الشمس  ضــوء  خيــِف  ومل 
ذووهوماذا عى ذي الفضل إن عاب ناقص بـــالـــكـــامل  ـــه  ـــت ـــرف ع إذا 
ــي ــن ــإنَّ ف لـــلـــزمـــان  إالَّ  ــــب  ذن ــت أفـــوهوال  ــس ــالــعــتــب ل عـــى غــــريه ب

اآثاره)2)

أو  طمستها  احلوادث  يد  أنَّ  غري  العلوم،  خمتلف  ف  آثاًرا  الصادق  السيِّد  خّلف 
ضيَّعتها، فمن آثاره:

شح شواهد قطر الندى، وسيأت احلديث عنه بالتفصيل.. 1

ل الطهارة إىل صالة ليلة الفطر)3(.. 2 ، من أوَّ ق احِليلِّ شح شائع اإلسالم، للمحقِّ

)1( البابلّيات 187-186/1. 
)2( ُينظر: أعيان الشيعة 180/36، واألعالم 186/3، ومعجم املؤّلفني 316/4.

)3( ُينظر: أعيان الشيعة 180/36، وطبقات أعالم الشيعة 643-642/2. 
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الدرر النجفيَّة ف علم العربيَّة)1(.. 3

تاريخ النجف)2(.. 4

تقريض عىل ختميس الدريديَّة)3(.. 5

ة املنظومة)4(.. 6 الرحلة احلجازيَّ

ة نثًرا)5(.. 7 الرحلة الرضويَّ

مراسالت ومداعبات مع العلامء وأهل الفضل واألدباء، منها ما وقع له مع . 8
الشيخ مالَّ كاظم األزرّي املتوفَّ سنة 1211هـ ببغداد)6(.

ام، إذ قال: . 9 وقد ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراّن كتًبا عليها تّلكات للسيِّد الفحَّ
بخطِّه:  له  املتَجم  تّلكات  عليها  والكاظمّية  بغداد  ف  كثرية  كتًبا  »ورأيت 
العاميّل بخطِّ مؤلِّفها، وقد  احلّر  للشيخ  الشيعة(  ثالث ملَّدات من )وسائل 

ملكها املتَجم له ف سنة 1181هـ«)7(.

ديوانه الشعرّي)8(.. 10

د مسن ف طبقات أعالم الشيعة 643/2 وقال: »رأيته ف مكتبه الشيخ عيّل  )1( ذكره الشيخ ممَّ
كاشف الغطاء ف النجف«.

)2( ذكره أيًضا الشيخ الطهراّن ف الطبقات 643/2، وقال: »ذكره بعض متمجيه ومل أقف عليه«.
د حرز الدين ف كتابه معارف الرجال 367/1.  )3( ذكره الشيخ ممَّ

)4( ذكره الشيخ مسن األمني ف كتابه أعيان الشيعة 180/36. 
)5( املصدر نفسه. 

د حرز الدين ف كتابه معارف الرجال 367/1.  )6( ذكره الشيخ ممَّ
)7( طبقات أعالم الشيعة 643/2. 

)8( ف مكتبة اإلمام احلكيم العامة، وهو خمطوط مصّور برقم 389.
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ديوانه ال�صعري

ام قائاًل: »مجع ديوان  د عيّل اليعقوّب عن ديوان السيِّد صادق الفحَّ ث الشيخ ممَّ تدَّ
شعره ف حياته عىل حروف املعجم، ووضع له مقّدمة ال تزيد عىل عرشة أسطر، ورتَّبه 
ل ف القريض )اللغة الفصحى(، والثان والثالث ف )الركباّن(  عىل ثالثة أبواب: األوَّ
و)املواليات(، ومها ف اللغة العاميَّة الدارجة ف أرياف العراق وبواديه... ومدح مجاعة 
وآل  الكبري،  سليامن  كالسيِّد  الديوان،  ف  مثّبتة  بقصائد  وكبائها  احِللَّة  أشاف  من 
النحوّي، وآل احلاج عيّل شاهني وغريهم... والقسم الكثري من شعره رائع األسلوب، 
نقّي ف الديباجة، معرق ف العربيَّة، يقفو فيه أثر أب تَّام حبيب بن أوس، وقد قال من 

أبيات يذكر فيها انتسابه إليه ف نظم الشعر:

ــنــي وإن حــبــيــب  قــلــبــي  إىل  حبيبحــبــيــب  نــــور  ــل  ــض ف مـــن  ملــقــتــبــس 
خيله النظم  حلبة  يف  جــرت  ــب  أديـــــبأدي كـــــل  وجــــــه  يف  مــــغــــربة 
ــنــي وحــــدي شــقــقــت غــبــاره ــجــيــب«)1(ولــكــنّ ن أغـــر  ــد  ــوي ن ــل إىل ص

ًضا بأب الطيِّب املتنبي أحد بن احلسني)2(: ًسا له ومعرِّ وقال متحمِّ

معجز يل  كـــم  الــشــعــر  ــّي  ــب ن ـــه لــلــمــبــريــن احلــقــائــقوإين  ــت ب جتــلَّ
بمعزل احلسني  ابن  قول  عنك  الشقاشقفدع  منه  بالشعر  هــدرت  وإن 
ــأيت بــه الــنــاس كــاذب ــادق(فكم بــني مــا ي )ص الناس  به  يــأيت  ومــا  َتنْبِي 

فأجابه تلميذه النحوّي منترًصا للمتنبي:

يدعي احلدَّ  جاوز  قد  من  بعض  شقاشقأرى  ـــاوى  ـــدع وال شــعــر  نــبــّوة 
ـــذي ـــلَّ يــفــخــر وال احلــقــائــقعـــى املــتــنــبــي ظ ــه  ــي عــل ــى  ــف ـــل ال خت ـــأمَّ ت

)1( البابلّيات 180/1 - 181 - 182. 
)2( ُينظر: أعيان الشيعة 179/36 والبابلّيات 182/1.
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قبله الـــنـــبـــّوة  ــل  ــض ف ع  مــــدَّ ــم  ــك ــادق(ف )ص )أمحـــد(  بعد  عيها  يدَّ وال 

وفاته

وا  اختلف املتمجون ف سنة وفاته، فمنهم)1( من قال: توفِّ سنة 1204هـ، واحتجُّ
ًخا: ام، يقول ف آخرها مؤرِّ بقصيدٍة للسيِّد أحد العطَّار يرثي هبا الفحَّ

خـــــت: قد ــــداة عـــمَّ مــصــابــه أرَّ ـــصـــادق الــعــلــامءوغ ــــرزء ال ــت ب ــدح ف
العطَّار  أحد  للسيِّد  بقصيدة  وا  واحتجُّ 1205هـــ،  سنة  توّف  قال:  من  ومنهم)2( 

احلسينّي البغدادّي أيًضا، إذ يقول:

ـــال ــــــي عـــــــــى بــــــــــــدر ع ــــــف ـــــــد أفـــــلهل ـــــــــــــراب ق حتـــــــت ال
ـــــم كــــــــل حـــرب ـــــل عـــــــــــــــــلَّ مـــــــــنـــــــــه ونـــــــــلوبــــــحــــــر ع
اهلل حــــــــبــــــــاه  ــــــــــد  ق ــــــــــن  ــــن عــمــلم ــــس ــــــــــه ح ــــام زان ــــل ع
ــــــــســــــــار ذكــــــــــــر فـــضـــلـــه اجلـــلـــــــــــــــلف رزؤه  ـــن  ــــ ــــ ـــي ب
ـــــه ــــــــــــام مـــــوت ـــــــــــــــت ع ــلأرخ ــم ك ــــــد  ق ــــر  ــــع ش ــــت  ــــي ب يف 
ـــــــى اإلســــــــــــــالم مـــو ـــــــــزَّ ع األجــــلع ـــــــوىل  امل ـــــادق  ـــــص ال ت 

ويبدو ل أنَّه توّف سنة )1205هـ( موافًقا ملعظم املتمجني له)3(.

 )1( ُينظر: أعيان الشيعة 195/36، والبابلّيات 183/1، 184، وشعراء احِللَّة )البابلّيات( 39/4، 
واألعالم 186/3.

)2( ُينظر: معارف الرجال 368/1، وطبقات أعالم الشيعة 640/2، وتاريخ األدب العرب ف 
ام، تقيق: السّيد  العراق 41/2، ومعجم املؤّلفني 316/4، وُينظر: ديوان السّيد صادق الفحَّ

مرض احليّلّ 11، وانظر هامشه.
ام مكتوب )شح  الفحَّ الندى للسيِّد  )3( وقد عثرت عىل الصفحة األوىل من شح شواهد قطر 
ام املتوفَّ 1209هـ(، وهي النسخة ذات الرقم 1010 ف مكتبة  شواهد قطر الندى للسيِّد الفحَّ

اإلمام احلكيم. د. عيّل األعرجّي.



َشْرُح َقْطِر النََّدى
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الف�صل الثاين

�صرح قطر الندى

التعريف بكتاب قطر الندى وبّل ال�صدى

هشام  بن  الدين  مجال  اهلل  عبد  د  ممَّ أب  تصنيف  من  الصدى  وبلُّ  الندى  َقُطر 
األنصارّي املتوفَّ سنة 761هـ. َأّلَف ابن هشام كتابه هذا، بدافع أْن جيمع أبواب النحو 

ب علم العربيَّة. ف كتاٍب خمترٍص لطالَّ

1. رشوح قطر الندى:
شح قطر الندى وبّل الصدى)1(، البن هشام األنصارّي.أ. 

ميب الندا)2(، ألحد بن اجلامل الفاكهي.ب. 

حاشيه يس)3(، للشيخ يس بن احلمّص الشافعّي.ج. 

د بن عيّل بن أحد احلريرّي.د.  دليل اهلدى)4(، ملحمَّ

د مي الدين عبد احلميد.  )1( وهو مطبوع، حّققه الشيخ ممَّ
)2( ذكره احلاجي خليفة ف كشف الظنون 1352/2. 

)3( املصدر نفسه 1352/2. 
)4( املصدر نفسه 1352/2. 
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إجابة طالب اهلدى ف شح ميب)1( الندا إىل شح قطر الندى، للشيخ عيّل ه. 
ابن عبد القادر احلنفّي.

الدجلموّن و.  ــاد  ح بــن  ــد  ألح الـــنـــدى)2(،  قطر  ــرشح  ب الــنــدى  بــيــان   حسن 
املالكّي.

حاشية عىل شح الفاكهّي)3(، للسيِّد إبراهيم الرياحّي التونّس.ز. 

د هبه اهلل الدمشقّي.ح.  حاشية عىل شح الفاكهّي)4(، ملحمَّ

شح شواهد قطر الندى)5(، لفتح اهلل بن علوان الكعبّي.ط. 

ّي ي.  معامل االهتدا برشح شواهد قطر الندى وبل الصدى)6(، للشيخ عثامن بن املكِّ
الزبيدّي.

شواهد القطر)7(، للشيخ اخلطيب الرشبينّي.ك. 

ام، وهو مور تقيقنا.ل.  شح شواهد قطر الندى، للسيِّد صادق الفحَّ

2. منزلة قطر الندى وبّل الصدى بني العلامء:
أصبحت منزلة قطر الندى واضحة بعد أن عرفنا الكتب واحلوايش التي ُألِّفت عىل 
قطر الندى، فمنهم من شح الكتاب ُكّله كام فعل ابن هشام وغريه، ومنهم من شح 

)1( كشف الظنون 236/1. 
)2( املصدر نفسه 236/1. 
)3( املصدر نفسه 236/1. 
)4( املصدر نفسه 236/1. 

)5( ذكره الشيخ الطهراّن ف كتابه الذريعة 339/13، ومل أستطع العثور عليه. 
د بدر الدين النعساّن احللبّي.  )6( مطبوع، عني بتصحيحه: السيِّد ممَّ

)7( مطبوع باملطبعة اخلريّية. 
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القرآنيَّة  ام وغريه، ومنهم من شح اآليات  الفحَّ السيِّد صادق  القطر كام فعل  شواهد 
وإعراهبا كام فعل الشيخ جعفر الكربايّس)1(، واألستاذ بركات يوسف هّبود)2(.

ام بابن هشام وبمؤّلفاته: 3. تأّثر صادق الفحَّ
كان أبو النجا متأّثًرا بابن هشام تأّثًرا واضًحا وجليًّا، ونالحظ هذا التأّثر من إعجابه 
بكتاب )قطر الندى( الذي شح شواهد وساّمه )شح شواهد قطر الندى( موضوع هذا 
ق، والنحرير املدقِّق مجال الدين أب  الكتاب، وكان يقول: »لـامَّ كان كتاب اإلمام املحقِّ
الندى وبّل  بـ)قطر  ى  د عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن هشام األنصارّي، املسمَّ ممَّ
الصدى(، قد َعمَّ نفَعه ف سائِر األقطاِر، واشتهر اشتهار الشمس ف رابعة النهار، لسهولة 
مآخذه، وحسن ترتيبه، وغزارة نفعه، وكانت شواهده الشعرّية ال ختلو من غموض ف 
اجلملة، ومل يقع هلا شح شاٍف ف حّل رموزها، وبيان لغاهتا ومعانيها وإعراهبا، أحببُت 

أن أعّلق عليها شًحا يفي بذلك، ويسلك بناظره أحسن املسالك«)3(.

كام تأثَّر أبو النجا بمنهج ابن هشام ف كتاب )قطر الندى( فاقتفاه ف كتابه )شح 
شواهد قطر الندى(، إذ سار ف ترتيب موضوعاته عىل املنهج نفسه الذي سار عليه ابن 
ة  بعدَّ آرائه  ابن هشام ف بعض  ينتقد  النجا  أبا  التأّثر نجد  الرغم من هذا  هشام، وعىل 

مواضع، نورد منها- عىل سبيل املثال ال احلرص- ما يأت:

ح بأنَّ العطف بعد سواء بـ)أْم( ال بـ)أْو(،  1. قال ف باب العطف، إنَّ ابن هشام َصَّ
وقال: »ولكونا ألحد الشيئني أْو األشياء امتنع أْن يقال: َسواٌء عيلَّ أقمُت أْو َقَعْدَت، 

)1( ساّمه نج التُّقى وإعراب آيات قطر الندى. 
)2( ساّمه بلوغ الغايات ف إعراب الشواهد واآليات. 

ام 30-29. )3( شح شواهد قطر الندى، للسيِّد صادق الفحَّ
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ألن )سواء( ال ُبدَّ فيها من شيئني، ألنَّك ال تقول: سواء عيلَّ هذا اليشء«)1(.

قال أبو النجا »إذا عرفت هذا، فأعلم أنَّ املصنِّف يقول بام ال يفعله، فإنَُّه ف هذا 
املصدرية:  )أِن(  بحث  ف  قال  فإنَّه  سواء،  بعد  بـــ)أْو(  العطف  يتك  يكاد  ال  الكتاب 
)والثان أن تقع بعد الم اجلّر سواء كانت للتعليل أْو للعاقبة أْو زائدة(، وقال فيه أيًضا: 
الالم  بعد  بـ)ال( وجب إظهار )أن(  الالُم مقروًنا  الذي دخلت عليه  الفعل  )ولو كان 

سواء كانت ال النافية أو زائدة()2(.

2. وقال أبو النجا: »ونظري ذلك أنَّه قال: )قوهلم )ال غري( حلن(، وهو الزال يتكلَّم 
ة ف املقدّمة: )فتظهر  هبذه الكلمة، فمن ذلك قوله ف هذا الكتاب ف بحث )أِن( املصدريَّ
(، وقال: ف بحث )ال( النافية للجنس ف الكالم عىل  (، ثمَّ قال: )َفتضمُر ال َغرْيُ ال َغرْيُ
ر )ال( مع النكرة  ة(، فإّنه مل تتكرَّ املعطوف عىل اسمها بدون تكّررها نحو )الحول وقوَّ
ة( بفتح حول   الثانية، مل جيز ف األوىل الرفع، وال ف الثانية الفتح، تقول: )الحول وقوَّ
ة أو رفعها، وقال ف بحث الفاعل فتقول: )جاءت اهلنداُت( بالتاء   ال غري، ونصب قوَّ

ْيُدون، بتك التاء ال غري«)3(. ال غري، وقام الزَّ

نكتفي هبذين املثالني للتدليل عىل ذلك.

)1( شح قطر الندى: 341. 
ام: 281.  )2( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ

)3( املصدر نفسه: 282-281. 
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درا�صة لكتاب �صرح �صواهد قطر الندى

عنوان الكتاب

قطر  شواهد  )شح  بكتاب  تسميته  عىل  ام  الفحَّ صادق  السيِّد  متمجو)1(  اتَّفق 
ة  التي ذكر فيها: »وكانت شواهده الشعريَّ الندى(، وأشار إىل هذا الغرض ف مقّدمته 
لغاهتا  يقع هلا شح شاٍف ف حّل رموزها، وبيان  ال ختلو من غموض ف اجلملة، ومل 
ومعانيها وإعراهبا، فأحببُت أن ُأعّلَق عليها شًحا يفي بذلك، ويسلك بناظره أحسَن 

املسالك«)2(.

ام د �صادق الفحَّ توثيق ن�صبته لل�صيِّ

النجا،  ألب  الندى(  قطر  شواهد  )شح  كتاب  نسبة  عدم  إىل  يشري  ما  يوجد  ال 
د نسبته اليه، وأهم هذه الدالئل التي توافرت للباحث هي: فالدالئل كلها تؤكِّ

د حرز الدين 365/1، وأعيان الشيعة، مسن األمني 174/36،  )1( ُينظر: معارف الرجال، ممَّ
د عيّل اليعقوّب 177/1،  د الساموّي 404/1، البابلّيات، ممَّ والطليعة من شعراء الشيعة، ممَّ
وتاريخ   ،186/3 الــزركــيّل  واألعـــالم،   ،3/1 املــوســوّي  مهدّي  د  ممَّ الوديعة،   وأحسن 
كحالة  رضا  عمر  املؤّلفني،  ومعجم   ،41/2 الــعــزاوّي  عّباس  العراق،  ف  العرّب   األدب 

 .316/4
ام 30.  )2( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ
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إنَّ املؤرخني)1( الذين ترمجوا ألب النجا، ذكروا هذا الكتاب الذي نحن بصدد . 1
تقيقه من بني مصنَّفاته.

ذكر اسمه ف مقّدمة الكتاب، إذ قال: »يقول الفقري إىل اهلل الغنّي صادق بن . 2
عيلِّ ابن احلسن بن هاشم احلُسيني األُعرجي«)2(.

زمن تاأليفه وحمتواه

ال يوجد ما يدّل عىل زمن تأليف كتاب )شح شواهد قطر الندى( سوى ما ذكره 
د عيّل اليعقوّب أّنه ألَّفه ف )مبادئ أمره()3(. أّما متوى الكتاب فقد مجع كتاب  الشيخ ممَّ
تيه موضوعات النحو، وشح املؤّلف مسائله شًحا  )شح شواهد قطر الندى( بني دفَّ
وافًيا، ومّثل ملسائله بالقرآن واحلديث والشعر، وكان هلذا األخري خصوصيَّة، إذ اعتمد 

ة وعّززها باألمثلة القرآنيَّة. السيِّد ف تأليف هذا الكتاب عىل الشواهد الشعريَّ

اأ�صلوب الكتاب

الحظنا أنَّ أسلوب أب النجا ف كتاب )شح شواهد قطر الندى( خيتلف من قسٍم 
سلسلة،  سهلة  عباراته  بعض  جاءت  ولذا  وصعوبته،  املوضوع  لسهولة  تبًعا  آخر  إىل 
وبعضها اآلخر مشوب بالغموض واإلهبام، ويتاج إىل الرشح واإليضاح، ونجد هلذا 
ل من هذا الكتاب)4(، وخاصًة عندما ناقش مسألة القول  األخري نامذج ف القسم األوَّ
واللفظ، فالحظنا أنَّ عبارته منطقيَّة فلسفيَّة، وكان سبب ذلك هو دراسته- كام عرفنا 

)1( ُينظر: أعيان الشيعة 180/36، واألعالم 186/3، ومعجم املؤّلفني 316/4.
ام: 29. )2( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ

)3( البابلّيات 180/1. 
ام: 32.  )4( ُينظر: شح شواهد قطر الندى، للفحَّ
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سابًقا- للفقه واألصول وغريمها، فضاًل عن أنَّ أسلوبه قائم عىل النقد، فنالحظه يأت 
ببعض عبارات ابن هشام، ثمَّ يقوم بمناقشها أو نقدها أو إعطاء رأيه فيها، وكذا احلال 

ف بقيَّة الكتب التي أشار اليها.

منهج الكتاب

اقتفى أبو النجا ف ترتيب أبواب كتاب )شح شواهد قطر الندى( منهج ابن هشام 
ا فيه نوجزه ف ما يأت: ف )شح قطر الندى(، ولكنّه اتَّبع منهًجا خاصًّ

البيت، . 1 بحر  أذكر  »وأن  يقول:  إذ  عروضيًّا،  البيت  بحر  بذكر  ام  الفحَّ يبدأ 
قبله  ما  ف  ذلك  ألتزم  ومل  والعلل،  الزحاف  من  فيه  وما  ورضبه،   وعروضه 
وما بعده من األبيات«)1(، وقد ألتزم أو سار عىل هذا املنهج باألبيات كافَّة، ثمَّ 

يذكر اسم قائل البيت إن عرفه.

بالشكل، . 2 ويضبطها  بالبيت،  والغامضة  الصعبة  األلفاظ  برشح  ذلك  يعقب 
كر، مها: الصحاح للجوهرّي،  هام بالذِّ معتمًدا ف تفسريها عىل معجمني خصَّ
والقاموس املحيط للفريوزآبادّي، مثال ذلك: عندما شح لفظة الورس قائاًل: 
»الَوْرس: نبٌت أصفر يكون باليمن، وهو بفتح الواو وسكون الراء املهملة«)2(، 
وهذه الطريقة تبدو ليست بجديدة، إذ استعملت من قبل، وهذا ما نلمسه ف 

كتاب املقاصد النحوّية للعينّي، وخزانة األدب وغريمها.

يعطي معنى البيت عىل وفق ما فهمه من شح ألفاظه.. 3

اًل يفي بالغرض.. 4 ثمَّ يْعِرُب البيت إعراًبا مفصَّ

ام: 31.  )1( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ
ام: 36. )2( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ
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ويضيف تقيقات، وأّكَد ذلك بقوله: »وأن أضيف إىل ذلك بعض تقيقات ف . 5
العبارة، وُأشري إليها بعض اإلشارة«)1(.

مل يكتِف برشح الشاهد، وإّنام كان يقف عىل بعض املسائل التي يراها تتاج إىل . 6
ب عليها، ويضيف هلا بعض التحقيقات. توضيح، فيعقِّ

ل(.. 7 كان ينهي عبارته بكلمة )فافهم(، أو )فتأمَّ

املاآخذ على الكتاب
فه أو فوات بعض  ال خيلو كتاب من الكتب من هفوات قد تصيبه، بسبب سهو مؤلِّ
، فهو ُمكم ال يأتيه الباطل من بني  احلقائق العلميَّة عليه، باستثناء كتاب اهلل عزَّ وجلَّ

يديه وال من خلفه، فمن هذه املآخذ التي يراها الباحث:

1. إمهاله الشاهد الشعرّي ف بحث )ذو األداة( )برقم 37(، وهو:

ــي ــن ــُل ــَواص ُي َوذُو  خــلــيــيل  وامسلَمْةَذاَك  بامسهم  ـــي  ورائ ــرمــي  َي
اطَّلع  التي  النسخ  ف  وجوده  عدم  هو  الشاهد،  هلذا  ذكره  عدم  سبب  أنَّ  ويبدو 

عليها، وإمهاله الشاهد برقم )133( وهو:

ـــاِر ــرِم اجَل ــُج ــــاُر ب ـــْد ُيـــؤَخـــُذ اجَل َق

وهو بيت من أبيات الرجز.

ُه ف بعض املسائل التي انتقد هبا بعض العلامء من ذلك. 2. َومْهُ

أ. ف باب نواصب املضارع، ف الشاهد رقم )21( الذي هو:

ـــْن َع أْعـــــــدَل  ـــال  ف ــي  ــن ــق وف َســـنَـــْنربِّ  الـــّســـاعـــني يف خــــرْي  ــن  ــن س
إذ قال: »وقال صاحب الفرائد: هو من الرجز، وهو وهم«، وهذا غري صحيح، إذ 

ام: 31. )1( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ
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بالرجوع إىل فرائد القالئد وجدت أنَّه قاله من الرمل)1(.

ب. ف باب التخيم، ف الشاهد رقم )95( الذي هو:

تعرفينُه هــْل  ــُم  أس يا  فانظري  يذكرقفي  ـــان  ك الــــذي  املــغــريي  أهــــذا 
إىل  وبالرجوع  عليه«،  يطَّلع  مل  وكأنَّه  السيِّد،  قال  كذا  رجل  اسم  »املغريي:  قال: 
ف  وكذلك  الشاهد،  أجد  مل  مالك،  ابن  ألفيَّة  شح  عىل  الشواهد  وهو  السيِّد،  كتاب 
إعراب الشاهد قال: »وقول السيِّد ف شواهده بجواز االستئناف بعيٌد«، وبالرجوع 

إىل كتاب السيِّد مل أجد الشاهد أيًضا.

وف باب التمييز، وف الشاهد رقم )110( وهو:

ــريًة ــن الـــظـــالم م ــــيضء يف وجــــه  نظامهاوت ــــلَّ  ُس ــري  ــح ــب ال ــة  كــجــامن
إذ قال ف املعنى: »وهذا أحسن ممَّا ذكره السيِّد ف شواهده«، وبالرجوع إىل كتاب 

السيِّد، مل أجد البيت ف شواهده.

وف الشاهد رقم )111( الذي هو:

ــد ــــأنَّ ديــــن حمــمَّ ــُت ب ــْم ــل ــاولــقــد ع ــن ــــة دي ــــربيَّ مـــن خــــرِي أديــــــان ال
ة«، وبالرجوع  قال ف اإلعراب: »وقال السيِّد لو جعَل دينًا خب أنَّ عىل اللغة الشاذَّ

إىل كتاب السيِّد، مل أجد الشاهد ف شواهد السيِّد.

ج. ف باب التوكيد، ف الشاهد رقم )137( وهو:

له ـــا  أًخ ال  ـــْن  َم إنَّ  أخــــاك،  ـــاك  ــالحأخ س ــري  ــغ ب ــا  ــج ــي اهل إىل  كـــســـاٍع 
إىل  وبالرجوع  منه«،  سهو  وهو  الوافر،  من  هو  الفرائد:  صاحب  »وقال  قال:  إذ 

)1( ُينظر: فرائد القالئد، املخطوط ظ 85، واملقاصد النحوّية 338/4. 
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البيت من  إنَّ  قال:  قد  القالئد  فرائد  كتاب  أنَّ صاحب  القالئد، وجدت  فرائد  كتاب 
الطويل)1(.

وف باب عطف النسق، ف الشاهد رقم )145( وهو:

رحلُه خُيفف  كــي  حيفة  الصَّ والـــــــــّزاد حـــتـــى نــعــلــه ألــقــاهــاألقى 
إذ قال ف اإلعراب ف نقد ابن هشام: »وقال: ف بحث الضمري وضابط الثانية: أْن 
يكوَن الضمرُي خًبا لِكان أو أحدى أخواهتا سواَء كان مسبوًقا بضمري أْو ال«. وبالرجوع 

إىل شح قطر الندى البن هشام، وجدُت أنَّ ابن هشام قد عطف بـ)أْم( ال بـ)أْو()2(.

3. استعامله كلمة )حيث( بدل من كلمة )إذ( ف الكتاب ُكله.

4. َومهُه ف الشاهد الشعري رقم )103( ف بحث )املفعول املطلق( وهو:

ّدين ــــرَيُ ل ــًة  ــَف ــْل َخ أْوٍس  ابــــُن  ـــُدتــــأيّل  ـــائ ـــَف م كــــأنــــنَّ  نــــســــوٍة  إىل 
للشاهد،  اخلاطئ  تفسريه  إىل  أدَّى  وبالتال  )مقائد(،  )مفائد(  كلمة  بدل  كتب  إذ 
ويبدو أنَّ مسّوغ هذا هو اطِّالعه ف وقته عىل خمطوطات صعبة اخلط، ومن ثمَّ مل يستطع 

ق بني )مفائد( و)مقائد(. أن يفرِّ

أْن  زون  جيوِّ الكوفيني  أنَّ  »اعلم  صادق:  السيِّد  يقول  املوصول،  االسم  باب  وف 
تكوَن مجيَع أسامء اإلشارة موصولة سواء كانت بعد )ما( أْو )من( أْو )ال(«)3(. ها قد 
ح به ونبَّه  عطف السيِّد بعد )سواء( بـ)أْو(، وكان األجدر به أن يعطف بـ)أْم( كام صَّ

عليه ف مقّدمة كتابه، وقد َخطَّأ كّل مْن يعطف بعد سواء بـ)أْو( ال بـ)أْم(.

)1( ُينظر: فرائد القالئد ظ270، واملقاصد النحوّية 305/4. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى: 118. 
)3( شح شواهد قطر الندى: 93. 
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و�صف الُن�صخ املعتمدة يف التحقيق

يقسم هذا الوصف عىل قسمني:

ل القسم األوَّ
وصف عام جلميع النسخ املعتمد عليها ف التحقيق متمعة نوجزه ف ما يأت:

مل تسلم مجيع هذه النسخ من طمس بعض كلامهتا أو سقطها، إالَّ أنَّ كالًّ منها . 1
ل األخرى ف التحقيق. تكمِّ

فرايد، . 2 فيها:  ُكتبت  فرائد،  فمثاًل:  ياء،  اهلمزة  إبــدال  النسخ  هذه  ف  شاع 
واألوائل: األوايل... الخ.

جاء فيها رسم )الثالثة(: ثلثة، بحذف ألفها تقليًدا لرسم املصحف، وكذلك . 3
رسم األعداد مثل: مائة بدل مئة وهكذا.

اخ . 4 عدم التفريق بني )الظاء( و)الضاد(، ويغلب عىل الظن أنَّ هذا من فعل النسَّ
ا تكاد ختلو من هذا اخللل إالَّ ف مواضع قليلة. باستثناء النسخة األصل، فإنَّ

كتابة حرف الزاي هكذا )الزاء(.. 5

القسم الثاين
وصف خاص لكلِّ نسخة من النسخ املعتمدة ف التحقيق:

ة )األوىل( نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ
األوىل  الورقة  ولكون  ورقة،   59 ف  وتقع  األصل،  وجعلتها   1714 برقم  وهي 
رة فيصبح عدد أوراقها حينئٍذ 58 ورقة، وف كّل صفحة 23 سطًرا، ف كّل سطر  مكرَّ

بني 15 و16 كلمة.
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ذكرنا-  كام  املخطوط-  رقم  اليمني  جهة  من  األوىل  الورقة  وجه  أسفل  ف  ُكتَب 
1714، وختم مكتبة اإلمام احلكيم. ويبدو أنَّ صاحب هذه املكتبة هو املالك األخري 
هلذه النسخة، وقد ورد عىل وجه هذه الورقة أيًضا نص تّلكات، وسنبيِّنه عند احلديث 
بدليل  األصل  مع  قوبلت  النسخة  هذه  أنَّ  ويبدو  النسخ،  وصف  بعد  التمّلكات  عن 
قرهبا من زمن وفاة املؤلف، وما وجدته ف ظ1 عىل اجلهة اليرسى باهلامش »قد كنّا حني 
تأليف هذا الكتاب نختار ف إذا الظرفية الرشطيَّة قول األكثرين، ثمَّ ظهر لنا أنَّ الصواب 

قني فليعلم«)1(. قول املحقِّ

أّما قياس املخطوط فهو 16×21.5.

ف الصفحة األوىل و، ُكتب ف أعىل الصفحة:

هلا: بسم اهلل الرحن الرحيم وبه نستعني ثمَّ بدأ بكتابة مقّدمة الكتاب التي أوَّ
»احلمُد هلل الذي رفع قدر العلامء إىل أسمى مل، وخفض قدر اجلهالء إىل الدرك 
األسفل، ونصب عىل معرفته الدالئل الباهرة... الخ«، وقد ختم نّص الكتاب عىل ظهر 
العبارة، هنالك عبارات  بعد هذه  إْن وهو«.  رابطة جواب  بقوله: »والفاء  الورقة 58 
ساقطة أشت إليها ف أثناء التحقيق. وأختتم الكالم هبذه العبارة: »تَّمت الكتاب بعون 
اب ختم ما باخلري والصواب عىل يد الكتاب ف يوم الثالث من العرش الثان  امللك الوهَّ
فيكون  األلف«،  بعد  الثانية  املئة  من  ل  األوَّ عرش  من  الرابع  سنة  من  العاش  شهر  من 

تاريخ الفراغ من هذا الكتاب سنة 1214هـ، ومل يذكر اسم الناسخ.

وقد امتازت هذه النسخة من بقية النسخ بام يأت:
ة واألسلوبيَّة، إالَّ ما أشُت . 1 كانت كاملة خالية من النقص واألخطاء النحويَّ

إليه.

ام، ظ1.  )1( شح شواهد قطر الندى، للفحَّ
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خّطها جيِّد.. 2

قريبة من زمن وفاة املؤلِّف، إذ نسخت سنة 1214هـ.. 3

وهذه املمّيزات جعلتني أفّضلها عىل سائر النسخ، وأخّتذها النسخة األصل )األم(، 
عىل الرغم من أنَّ نسخة )أ( أقدم منها ف النسخ.

ة )الثانية( نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ
وهي برقم 250، وقد رمزت هلا باحلرف )أ(، وتقع ف 72 ورقة ف كل صفحة 
منها 22 سطًرا، وف بعض الصفحات 23 سطًرا، أّما عدد الكلامت املوجودة ف السطر 
الواحد، فتفاوت لكثرة الناسخني الذين كتبوها. سقط من هذه املخطوطة املقّدمة إىل 
قوله: »ف العبارة وأشري اليها...«، وف الورقة األوىل من املخطوط َطْمس، وعليها ختم 

يمل اسم املكتبة ومكانا، وفيها سقط يبدأ من 42 إىل 60.

أّما قياس املخطوط فهو 14.5×9.5.

املرجع  وإليه  بالصواب،  أعلم  »واهلل  املخطوط:  ناية  ف  اآلتية  العبارة  وجاءت 
قارئ  قرئ  ما  األصحاب  الكرام  وآله  اب  األوَّ د  ممَّ سيِّدنا  عىل  اهلل  وصىلَّ  واملــآب، 
هذا  من  الفراغ  وقع  العاملني،  ربِّ  هلل  واحلمد  وأبواب  فصول  تصنيف  ورتَّب  كتاب، 
السيِّد عيل  بن  احلُسيني األعرجي  السيِّد صادق  النبيل  املاجد  الكتاب اجلليل تصنيف 

غفر اهلل ذنوهبام وسته عيوهبام بحمده وآله الطاهرين.

تمَّ الكتاب بعون امللك الوهاب...، بقلم...

وأنا األقل الفقري احلقري...، وأقّلهم عماًل، إذا حرض مل ُيعد، وإذا غاب مل ُيفتقد، 
د ابن عيّل بن نجم السعدّي«. املحتاج إىل ربِّه الشيخ ممَّ
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ا أقدم من األصل بسنة  أّما سبب عدم جعيل هذه النسخة أصاًل، عىل الرغم من أنَّ
واحدة، فلعدم سالمتها من السقط الذي أشت إليه ف مواضعه من التحقيق، فضاًل 

ا مكتوبة بأكثر من خط. عن أنَّ

أّما ممّيزات هذه النسخة فهي:

خّطها واضح وجّيد ومشكول شكاًل ممتاًزا.. 1

حة.. 2 مصحَّ

بداية . 3 عن  معلنة  اليمنى  الصفحة  أسفل  ف  تكتب  التي  التعقيبة  كلمة  وجود 
الصفحة التي تليها.

ِقَدمها ف النسخ عىل بقية النسخ، إذ ُنسخت سنة 1213هـ.. 4

ة بالنجف )األوىل( نسخة مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامَّ
وهي برقم التسلسل العام 2738، أما التسلسل اخلاص فهو برقم )10/2/55 
النسخة منتظمة بشكل صحيح  أدب(، عدد الصفحات )114( صفحة. مل تكن هذه 
من حيث عدد األسطر املوجودة ف الصفحة الواحدة، وال من حيث الكلامت املوجودة 
ف السطر الواحد. مثال ذلك: تبدأ املخطوط بـ)16( سطًرا، ثمَّ بعد صفحات بـ)12( 
سطًرا، ثمَّ بـ)15( سطًرا، ثمَّ )20( سطًرا، ثمَّ )13( سطًرا. أّما الكلامت فتتاوح بني 
)11 و8 و16 و9( كلامت ف السطر الواحد. وقد رمزت هلا برمز )ب(. فيها كثري من 
التعليقات والنصائح والفوائد، ففي اجلهة العليا فيها عىل جهة اليسار هنالك ختم باسم 
اليمني  جهة  ومن  العراقّي(،  املتحف  مكتبة  بغداد،  خمطوطات  العاّمة،  اآلثار  )مديرّية 
بسم  هذه:  وهو  وُترشب  باملاء  وُتـَمـرُّ  ُتْكَتْب  ى  للحمَّ »باب  فيها:  يقول  فائدة  هنالك 
الصفحة  وسط  وف  آمني«،  قوي  ُه  إنَّ العاملني،  ربِّ  هللِ  واحلمدُّ  الرحيم...،  الرحن  اهلل 
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يسقط  مل  احلامل  املرأة  عىل  ُعّلق  إذا  الكهرب  خواص  »من  هي:  أخرى  فائدة  هنالك 
ر عىل القارئ   جنينها«، ويليه مباشة جدول ال ُيفهم منه يشء، ألّنه كان فيه طمس يتعذَّ

قراءته.

السقط من ص36 إىل ص40 أي من  بدأ  السقط، فقد  النسخة كثري من  ف هذه 
بالقاف  القبض  بكلمة وفيه زحاف  وينتهي  العامل...  بقاء  منع  الذي  إنَّ  )املعنى:  كلمة 
كلمة  من  يبدأ  أي  ص73،  إىل  ص67  من  السقط  ويبدأ  الساكنة(.  املوحدة  والباء 

»للصعب منّي أو أدراك املنى...، وينتهي بكلمة والفاء ف فام للتعليل.

التبس  وإذا  )قوله:  كلمة  من  يبدأ  أي  ص168،  إىل  ص166  من  السقط  ويبدأ 
أكن..(.  مل  الّزاد  إىل  األيدي  ت  ُمدَّ وإن  الشعرّي  بالبيت  وينتهي  باملفعول...،  الفاعل 
ويبدأ السقط من ص186 إىل ص288، ويبدأ السقط بالكلمة األوىل من الرضب األّول 
الكتاب  تمَّ  »قد  العبارة  هبذه  الكتاب  وينتهي  قبلها.  التي  عىل  بكلمة  وينتهي  وفيه... 
الذنوب  الذنوب، ويرجو من ربِّه غفران  الغارق ف بحر  اب عىل يد  الوهَّ بعون امللك 
احلقري إىل اهلل تعاىل الغنّي موسى آل شيخ سعد رحم اهلل من نظر فيه ودعا له بالتوفيق، 
د وسلم«، »وقد تمَّ يوم الثالث  د وآل ممَّ وقرأ له ولوالديه الفاتة، وصىلَّ اهلل عىل ممَّ
ة  يوم الثان والعرشين من صفر سنة األلف واملائتني ومخس واخلمسني من اهلجرة النبويَّ
عليها أفضل التحيَّة«، وقال: »إن تد عيًبا فسدَّ اخللل، جلَّ من ال فيه عيب وعال«، وأّما 
الورقة األخرية ففيها أشياء كثرية منها: أدعية، ومنها نصائح، ومنها طالسم تعّذرت 

عيلَّ قراءهتا لسوء اخلّط من جهة، وما أصاهبا من إظالم ف أثناء التصوير.

إنَّ ف هذه النسخة عيوًبا كثرية أمّهها رداءة اخلط، وعدم التفريق بني التاء الطويلة 
والتاء املربوطة، وغريها، ويرجع هذا األمر إىل الناسخ.
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ة )الثالثة( نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ
وهي برقم 226، وقد رمزت هلا برمز )ج(، وتقع ف 85 ورقة ف كّل صفحة منها 
19 سطًرا، ف كّل سطر بني )15 و16( كلمة. أّما قياسها فهو )13.3×19.4(، ف 
فيه  اليمنى من الصفحة يوجد ختم مكتوب  الصفحة األوىل عليها ختوم، ففي اجلهة 
د الساموّي 1354(، وف اجلهة اليرسى يوجد ختم املكتبة ورقم املخطوط  )من كتب ممَّ

ومكانا.

وف أعىل الصفحة توجد هذه اجلملة »هذه شواهد القطر من املنَّان عىل عبده الفان 
الكتاب  وينتهي   ،»138 املولود  ربيع  شهر  ف  الطهراّن  الوهاب  عبد  احلاج  ابن  د  ممَّ
العبارة »ورتب املصنّف فصواًل وأبواًبا، واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىّل اهلل عىل  هبذه 
املسكني  احلقري  يد  عىل  اب  الوهَّ امللك  بعون  الكتاب  تمَّ  »وقد  أمجعني«،  وآله  د   ممَّ
مالَّ  بن  صالح  الشيخ  ابن  حسن  د  ممَّ اجلليل،  رّبه  من  العفو  الراجي  املذنب  ربِّه  إىل 

عقيل«.

امتازت هذه النسخة هبذه املميِّزات:

ا كاملة باستثناء ما أشت إليه ف أثناء التحقيق.. 1 إنَّ

ُحسن خطِّها.. 2

ة.. 3 قلَّة األخطاء اإلمالئيَّة والنحويَّ

النسخ، ولكونا بخطٍّ قريب  تاريخ  فيها  ا ال يوجد  ولكنّي مل أجعلها أصاًل، ألنَّ
اعتمدناها أصاًل، لوجدنا  التي  قارنَّاها مع  لو  ا  أنَّ ا من خطِّنا احلديث، فضاًل عن  جدًّ

فيها سقًطا أكثر.
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نسخة مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامة )الثانية(
وقد  أدب(.   10/1/4( هو  اخلاص  ورقمها   3184 هو  العام  تسلسها  والتي 
منتظمة من حيث  النسخة  برمز )د(، وتقع ف 212 صفحة، ومل تكن هذه  هلا  رمزت 
عدد األسطر، فهي بني 13 و16 و17 ف كّل سطر بني 9 و10 و13 كلمة. أّما قياسها 
فهو )9.5×150(. ف الصفحة األوىل سقطت املقّدمة إىل كلمة »ف رابعة النهار...« 
إليه  نشري  كثري  سقط  وفيها  املخطوطة.  خّط  بقّية  عن  خيتلف  خّطها  األوىل  واألوراق 
فنقول: بدأ السقط من ص54 إىل ص58، أي يبدأ بكلمة »كام قيل فيقول الشاعر...«، 
يبدأ  أي  ص83،  إىل  ص63  من  السقط  ويبدأ  اخلب«،  بعد  »اجلملة  كلمه  إىل  وينتهي 
النعجة االدماء...«، ويبدأ السقط من ص159 إىل  إذا  بكلمة »هذا عجز بيت صدره 
هلًا  ص160، أي يبدأ بكلمة »كذلك ف شكل األمر فتدبر...«، وينتهي إىل كلمة »متدِّ
حائًرا باكًيا حزينًا...«، ويبدأ السقط من ص201 إىل ص209، أي يبدأ بكلمة »هو من 
اخلفيف...«، وينتهي بكلمة »فيكون معناه االرتعاش...«، ويبدأ السقط من ص294 
ناية  إىل  وينتهي  حالقيمهم...«،  رؤوس  عند  »القوم  بكلمة  يبدأ  أي  ص301،  إىل 
الكتاب. ومل أستطع معرفة الناسخ وال تاريخ النسخ لوجود السقط الذي أشُت إليه 

حة ومشكولة. سابًقا. وتتميَّز هذه النسخة بخطِّها اجليِّد والواضح، وهي مصحَّ

أّما التملُّكات التي وجدهتا ف بعض املخطوطات، فهي:

ف نسخة األصل وجدت هذه العبارات:

»بسم اهلل: انتقل إىل ملك املحروس عبد اهلادي بن املرحوم السيِّد كاظم أمني«.

»نظر فيه العبد الفقري أحد الطريّي«.

»ف ملك خادم الطلبة ممود حسن البرصاوّي«.
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معرفة  عيلَّ  تعّذرت  واخلاتة  املقّدمة  ف  املوجود  السقط  فبسبب  النسخ  بقية  أما 
تلُّكاهتا.

أنَّ  للعلم-  أمانًة  أذكر-  أن  أنتهي من احلديث عن املخطوطات، أحبُّ  أن  وقبل 
عندما  ألنَّني  التحقيق،  ف  عليها  أعتمد  مل  الكتاب  هذا  من  أخرى  خمطوطات  هناك 

رة من النسخ التي اعتمدهتا، وهي: اطَّلعُت عليها وجدهتا مصوَّ

نسخة دائرة املخطوطات، وهي برقم 30136.. 1

نسخة دائرة املخطوطات، وهي برقم 2/26288.. 2

نسخة دائرة املخطوطات، وهي برقم 2/22805.. 3

نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، وهي برقم 1010.. 4

نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، وهي برقم 2065.. 5

نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، وهي برقم 2102.. 6

منهج التحقيق

بعد أن تمَّ ل اختيار النّسخ، شعت بنسخ األصل، وهي نسخة مكتبة اإلمام . 1
ة التي برقم 1714، وراعيُت ف النسخ قواعد الرسم املعروفة،  احلكيم العامَّ
قابلت  النسخ،  تمَّ  أن  وبعد  الرشيف،  املصحف  رسم  يقتضيه  كان  ما  إالَّ 
النسخة األصل بالنسخ األخرى املعتمدة، وأشُت إىل ما كان بينها من فروق 

ف احلوايش.

والــرواة . 2 واللغوّيني  والنحاة  ثني  واملحدِّ ين  واملفرسِّ اء  القرَّ بأعالم  فُت  عرَّ
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كام  ترامجهم،  مصادر  إىل  وأشُت  الكتاب،  ف  أسامؤهم  الــواردة  والشعراء 
نبَّهت عىل كلِّ من مل أقف عىل ترمجته.

عدم . 3 مع  النص  عن  كثرًيا  القارئ  ُأبعد  ال  كي  اهلامش  أثقل  ال  أن  حاولت 
اإلخالل به.

رين، وذلك بالرجوع . 4 عنيُت بضبط اآليات القرآنيَّة، وحرصهتا بني قوسني مزهَّ
إىل املصحف الرشيف.

جت األحاديث من كتب احلديث وحرصهتا بني قوسني »«.. 5 خرَّ

جت مجيع القراءات التي ذكرها املؤلف من كتب القراءات.. 6 خرَّ

ة والرجز، واكتفيُت بذكر الديوان أو الشعر املجموع . 7 جت الشواهد الشعريَّ خرَّ
إن كان للشاعر ديوان أو شعر مموع، وإذا مل يكن له ديوان أو شعر مموع، 
إىل  وأشُت  واملعجامت،  والنحو  واللغة  األدب  كتب  من  شعره  جت  خرَّ

األبيات التي مل أقف عىل قائلها.

كتب . 8 ف  ة  واللغويَّ والرصفيَّة  ة  النحويَّ األقوال  من  كثرية  مواضيع  إىل  أشُت 
أصحاهبا، أو ف الكتب املوجودة فيها.

حرصت ما أضفته من سائر النسخ بني قوسني مربَّعني ][، ونبَّهت عىل ذلك.. 9

الكتاب نامذج من صور الصفحات األوىل واألخرية للنسخ . 10 أحلقت بمقّدمة 
املعتمدة.

ة واألعالم . 11 الشعريَّ القرآنيَّة واألبيات  الكتاب فهارًسا لآليات  أحلقت بخاتة 
وملصادر الدراسة والتحقيق ومراجعهام.
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الشواهد . 12 فيها هذه  وردت  التي  املخطوط،  الورقة ف  رقم  الصفحة  ف  أثبتُّ 
ف  الورقة  ظهر  تعني  و)ظ(  املخطوط،  ف  الورقة  وجه  تعني  )و(  فكانت 

املخطوط، وحرصهتا بني قوسني )(.

رموز التحقيق:. 13

• األصل: نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، وهي برقم 1714.	

• أ: نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، وهي برقم 250.	

• ب: نسخة مكتبة أمري املؤمنني، وهي برقم 2738.	

• ج: نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، وهي برقم 226.	

• د: نسخة مكتبة أمري املؤمنني، وهي برقم 3184.	

• و: وجه ورقة املخطوط.	

• ظ: ظهر ورقة املخطوط.	

• ][: زيادة من النسخ األخرى أو من الباحث.	

• )(: حلرص السقط أو حلرص أي كلمة.	

• ران حلرص اآليات القرآنيَّة.	 ﴿﴾: قوسان مزهَّ



ِمْن َمَكتََبِة اِلمَاِم احَلِكيِم
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الصحيفة األوىل



60

الصحيفة األخرية
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الصحيفة األوىل
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الصحيفة األخرية
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وبه نستعني...

ّل، وَخَفَض قدَر اجلهالِء)2(  )1و( احلَْمُد هللِ الذي رفَع قْدَر العلامِء إىل أسمى)1( مََ
رِك)3( األْسفل، وَنَصَب عىل معرفتِه الدالئَل الباهرَة، وجزَم بقدرتِه رقاَب اجلبابرِة  إىل الدَّ
األكارسِة، وصىل اهلل عىل من قامْت به حّجُتُه، وظهرْت)4( به َكِلمُتُه)5(، فاتِح)6( األنبياِء 
ألمرِه  واالمتثاِل  بأقوالِه  واالتباِع  بأفعالِه،  لالقتداِء  املبعوِث  رسالًة،  وخاتُهْم  جاللًة 
)واالنزجاِر بنهيِه وزجرِه وعىل آلِه األطهاِر األطيبنَي وأصحابِه()7( األخياِر األنجبنَي)8( 

وبعُد)9(...

 ،)10( فيقوُل: الفقرُي إىل اهللِ الغنيِّ صادُق بن عيلٍّ بن احلسنِي بن هاشٍم احلُسينيِّ األْعرجيِّ

)1( ف )ب( أسامء، وف )ج( )اسم(. 
)2( ف )ب( اجلهال. 

)3( ف )ب( )بالدرك( وف )ج( األدراك. 
)4( ف )ج( )ظهرة(. 

ته(.  )5( ف )ج( تقديم وتأخري )ظهرة به كلمته وقامت به حجَّ
 . )6( ف )ب( فَأتمَّ

)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ب(.
ا بعد.  )9( ف )ب( َأمَّ

احُلسينّي  علـّي  بن  )صــادق  )ج(  وف  احُلسينّي(،  احلسن  بن  علـّي  بن  )صــادق  )ب(  ف   )10(
صاحب  وهو  له،  ترمجت  التي  الكتب  عىل  اعتامًدا  املتن  ف  أثبتناه  ما  والصحيح  األعرجّي(، 

الكتاب الذي نحن بصدده، وقد مّرت ترمجته ف الدراسة.
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ِق)2(  املدقِّ والنحريِر)1(  ِق  امُلَحقِّ اإلماِم  كتاُب  كاَن  مَلَّا  ذنوهَبام:  وغَفر  ُعيوهَبام،  اهللُ   َسَت 

د[ عبد اهلل بن يوسَف بن عبد اهلل بن هشام األنصاري)3( املسّمى)4(  مجاِل الدين ]أب ممَّ
دى، قد َعمَّ نفُعُه ف سائر األقطار، واشتهَر اشتهاَر الشمِس)5(()6(  بقطِر الندى َوَبلِّ الصَّ
شواهُدُه  وكانت  نفعِه،  وغزارِة  ترتيبِه  وحسِن  مأخذِه)8(  لسهولة  النهاِر،  رابعِة)7(  ف 
الشعريُة)9( الختلو من غموٍض ف اجلملِة، ومل يقع هلا شٌح شاٍف)10( ف حلِّ رموزها وبياِن 
 لغاهِتا ومعانيها وإعراهبا، أحببُت أْن ُأعّلَق عليها شًحا يفي بذلك، ويسلُك بناظره)11( 

)1( ورد ف األصل )البحر(، وف )ب( ساقطة، وف )ج( )النحرير(، وهو ما أثبتناه، والنِّحريُر: احلاذق 
ب، البصري ف كل يشء ومجعة النَّحارير. ُينظر: لسان العرب، )نحر( 197/5. املاهر العاقل املجرِّ

)2( سقطت من )ب(.
د سقطت من األصل، واالسم فيه  الدين وأبو ممَّ د( بني عبد اهلل ومجال  )3( ف ب، ج )أب ممَّ

اخ. تقديم وتأخري، وأغلب الظّن أنَّه من فعل النسَّ

والصحيح ما أثبتناه من كتب التاجم، وهو عبد اهلل بن يوسف بن أحد بن يوسف بن عبد اهلل بن   
د النحوّي الفاضل املشهور، ولد ف ذي القعدة سنة 708هـ،   هشام األنصارّي، مجال الدين أبو ممَّ

واملتوفَّ ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستني وسبعامئة.

وله مصنَّفات كثرية منها: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، وشذور الذهب، وغريها.  

ُينظر: الدرر الكامنة 415/2-416، وبغية الوعاة 68/2.  
)4( ف األصل )املسام( وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج(.

)5( سقطت من )ب(.
)6( من بداية الكتاب إىل هنا ساقطه من )د(.

)7( ف )ب( )أربعة(. وال يوجد ف النهار )رابعة(، أو ُعهد للنهار أربعة أوقات، وإّنام هو تريف 
لكلمة )رائعة(. د. عيّل األعرجّي.

)8( ف )ب( )مأخوذة(. 
)9( ف )ب( )الرشعيَّة(.

)10( ف األصل )شاف(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج، د(.
)11( ف األصل )بنارضه(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج، د(.
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بن  اهللِ  َفْتِح  الفاضِل)2(  للشيخ  تقُع)1(  تساماٍت  بعض  إىل  مشرًيا  املسالك  أحسَن 
فرائِد  صاحِب  العيني)5(  َأحَد  بن  ممود  ِد[)4(  ممَّ ]أب  الفاضِل  وللشيِخ  علواَن)3( 
الّزحاِف والِعلل، وملَْ  َبُه، وما فيه من  البيِت وعروَضه ورَضْ القالئِد)6(، وَأْن أذُكَر بحَر 

ألتزْم ذلَك ف ما قبلُه وما بعدُه من األبيات.

وأشــــرَي  ــــارة()7(،  ــــعــــب ال ف  ــاٍت  ــق ــي ــق ت بــعــَض  ذلــــك  إىل  أضـــيـــَف   وأْن 

)1( سقطت من )ب(.
)2( ف األصل و)ب( )للفاضل الشيخ(، وهو تقديم وتأخري.

)3( هو فتح اهلل بن علوان الكعبّي، الدروقّي، مؤّرخ، أديب، مشارك ف بعض العلوم، ولد بالقبان 
من نواحي البرصة، وارتل إىل شرياز لطلب العلم، ثمَّ رجع وول قضاء البرصة. من تصانيفه: 
قطر  شواهد  وشح  البرصة،  حكيم  باشا  حلسني  جرى  فيام  واحلارض  املقيم  وهلنة  املسافر،  زاد 
ف  ورسالة  القالدة،  شح  ف  واإلجــادة  وشحها،  املنطق  ف  والفتوحات  النحو،  ف  الندى 
ُينظر: معجم املؤّلفني 52/8، والذريعة إىل تصانيف  التجويد، توفِّ سنة 1130هـ/1718م. 

الشيعة، آغا بزرك الطهراّن 339/13.
)4( الزيادة من )ج، د(. 

العينتأّب،  ممود  بن  يوسف  بن  حسني  بن  أحد  بن  موسى  بن  أحد  بن  ممود  د  ممَّ أبو  هو   )5(
فقيه، أصوّل، لغوّي، نحوّي، عرويّض، ولد سنة 762هـ/1361 م، وتوفِّ  بالعينّي  املعروف 
بالقاهرة ف 4 ذي احلجة سنة 855هـ/1451م، ودفن بمدرسته. من تصانيفيه الكثرية: شح 
ه عمدة القارئ، وعقد اجلامن ف تاريخ  ًدا سامَّ اجلامع الصحيح للبخارّي ف إحدى وعرشين ملَّ
ًدا، واملقاصد النحويَّة ف شح شواهد شوح األلفيَّة البن مالك ف  أهل الزمان ف تسعة عرش ملَّ
النحو، ورمز احلقائق ف شح كنز الدقائق ف فروع الفقه احلنفّي، وفرائد القالئد وهو خمطوط، 
ُينظر: بغية الوعاة 275/2- 476، والضوء الالمع ألهل القرن التاسع مج5/ج128/10-

129، والكنى واأللقاب 450/2، ومعجم املؤّلفني 150/12.
ى بـ)الشواهد  )6( وهو خمترص لكتاب املقاصد النحويَّة ف شح شواهد شوح األلفيَّة، أو املسمَّ
ام، وهو موجود ف  الفحَّ السيِّد صادق  توثيق كالم  اعتمدت عليه ف  الكبى(، وهو خمطوط، 

مكتبة أمري املؤمنني برقم 1181.
)7( من بداية الكتاب إىل هنا سقطت من )أ(. 
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وثوٌق  ل)3(  يكوَن  أْن  غرِي  من  العميَق   )2( الفجَّ هذا  فسلكُت  اإلشارة،  بعَض  إليها)1( 
باالهتداِء إىل سواِء الطريق، واملرجو ممَّن اطَّلَع عليه، ونظَر بعنِي اإلنصاِف إليه، أن َيسُت 
قُت)4(  لِل ويسدَّ ما فيه من اخللِل؛ فإنِّ ال اعتمُد عىل نفس، وال أقوُل نمَّ ما فيه من الزَّ
اهللُ  َعَصمنا  اتقاٍد.  بعَد  الناُر  وخبِت)7(  اجلواُد  الطَّْرُف  َكَبا)6(  فلربَّام  ُطْريس)5(،  ف  احلقَّ 

وإّياكْم من زّلِة اَلَقدِم، واحلرسِة)8( ف القيامِة والنّدم.

ُة)9( التحقيق، وهو َحْسبي)10(، ونِْعَم الوكيُل. ُه َولُّ التوفيِق، وبيدِه َأِزمَّ إنَّ

)1( ف األصل )إليه( وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه من )أ، ج، د(، وف )ب( ساقطة. 
: الطريق الواسع بني جبلني. واجلمع فَِجاج. ُينظر: الصحاح، )فجج( 333/1، ولسان  )2( الَفجُّ

العرب، )فجج( 338/2.
)3( سقطت من )ب(.

الصحاح،  بالكتابة.ُينظر:  نَُه  َزيَّ أي  َتنْميًقا  َقُه  وَنمَّ كتبه،  أي  بالضم،  َينْمُقُه  الكتاب  نمَق  َنَمَق:   )4(
)نمق( 1561/4، ولسان العرب، )نمق( 361/10.

أْطَراُس.  واجلمع  ُكتبْت.  ثمَّ  مَُيْت  التي  هي  ويقال  الصحيفُة،  والطِْرُس:  )ظريس(.  )ج(  ف   )5(
ُينظر: الصحاح، )طِرس( 943/3، ولسان العرب، )طرس( 121/6.

)6( َكَبا: َكبَّه اهلل لوجهه، أي َصعه، فأكبَّ عىل وجهه. وقال أبو عبيد: الَكْبوُة مثل الوقفة تكون 
عند اليشء يكرهه اإلنسان ُيدعى إليه أو يراد منه لوْقفِه العاثر ُينظر: الصحاح، )كبب( 207/1، 

ولسان العرب، )كبا( 213/5.
)خبت(  الصحاح،  ُينظر:  اخلبت.  من  وكالمها  تواضع  وأخبت  خشع،  هلل:  وأخبت  خبت:   )7(

247/1، واللسان 27/2. ويراد انطفأت النار.
)8( ف األصل )احلر(، وف )أ، ب( )احلرصة(، وف )ج( احلركة، وف )د( احلرسة، وهو ما أثبتناه 
مراعاًة للمعنى. واحلَرْسُة: أشدُّ التلّهف عىل اليشء الفائت، نقول منه: َحرِسَ عىل اليشء، بالكرس 

َيْرُس حرًسا وحرسًة. ُينظر: الصحاح، )حرَس( 630/2، واللسان 189-188/4.
ة: الِزَماُم: اخليط الذي  )9( ف األصل و)ج( أزمنه وف )ب( زمن. وما أثبتناه فهو من )أ، د(. وأزمَّ
ى املقوُد زماًما. ُينظر: الصحاح،  يشّد ف الُبِة أو ف اخلشاش، ثمَّ يشدُّ ف طرفه املقود. وقد يسمَّ

)زمم( 1944/5-1945، ولسان العرب، )زمم( 272/12.
)10( ف )ج( )حسبنا(. 
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]الكلمة واأق�صامها[)1)
مذهبه  وفق  إاّل  َكَدْيز.   )3( يُدلَّ أومْل  كزْيٍد  مْعنى  عىل  دلَّ  سواٌء  املصنُِّف)2(:...  قال 
ألّنه  بـ)أو(  ال  )بـ)أم(  َسواء  بعد  العطَف()5(  )أنَّ   )4( العطِف  باِب  ف  به  سيرّصُح   كام 

أو  الشيئني  ألحِد  أْو  ولكوِن  هناَك،  قاَل  )حيُث  بـــ)أو(  ــواء()6(  س بعد  العطف   منَع 
ذلك  فُيجيُز  غريُه  ا  )وأمَّ َقعْدَت(  أْو  أُقْمَت  عيلَّ  ــواٌء()7(  )س ُيقال:  أْن  امتنََع   األشياِء 

فذلَك  أو  ســواُء  فهام  قَعدُت  أو  ُقْمُت  إْن  أي  مــذوٍف  مبتدأ  خُب  ســواَء  أنَّ  عىل   بناًء 
سواء()8(.

قوُله)9(: وقد تبنيََّ أنَّ كلَّ قوٍل لفٌظ ]وال ينعكُس[)10( يريُد أّن َبنَي القوِل واللفِظ 
عموًما وخصوًصا مطلًقا. وقوُلُه ال ينعكُس أي عكًسا لغوًيا )بأْن ُيقاَل لكلِّ لفِظ قوٌل، 

)1( ال توجد هذه العنوانات ف املخطوطة، إنَّام وضعُت لتسهيل الرجوع إىل موضوعات الكتاب، 
د مي الدين عبد احلميد وبركات يوسف هيود ف تقيق كلٍّ منهام  وأخذت من األستاذين ممَّ

لكتاب قطر الندى وبّل الصدى هذه العنوانات. 
د مي الدين  )2( سقطت من )ج(. ُينظر: قول املصنّف ف شح قطر الندى وبّل الصدى، تح: ممَّ

عبد احلميد 31. 
)3( هناك زيادة ف )ب، ج(، وهي عبارة )عىل معنى(، وأغلب الظّن أنَّـها من الناسخ.

)4( ُينظر: شح قطر الندى 341. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )أ، ج(.
)7( سقطت من )د(. 

)8( سقطت من )ج(. وعبارة )فذلك سواء( سقطت من )ب، د(. 
)9( ُينظر: شح قطر الندى 31. 

)10( سقطت من األصل، ما أثبتناه فهو من: )أ، ج، د(. 
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وإاّل فهو ينعكُس عكًسا اصطالحيًّا()1( بأن يقاَل بعُض اللفِظ قوٌل؛ ألنَّ القضيَة املوجبَة 
يكوَن  أن  جلواِز  ُكّلية؛  موجبة  ال  جزئية  موجبة  املستوي)2(  بالعكس  تنعكُس  الكّليَة 
املحموُل أعمَّ من املوضوع، ويستحيَل صدُق األخصِّ ُكليًّا عىل األعم كام ف قولنا: »كلُّ 
إنساِن حيواٌن« فإنََّك تقوُل ف عكِسه بالعكِس املستوي »بعُض احليواِن إنساٌن« ال »كلُّ 

حيواٍن إنساٌن«؛ لِـاَم عرفَت)3(، فِقْس عليِه قوَلنا: »كلُّ قوٍل لفٌظ«.

]املعرب واملبني من الأ�صماء[
قوله:

ُقــوهــا َفــصــدِّ ــــذاِم  َح ــْت  ــاَل ق إذا  ـــــَذاِم)4(1.  ــا َقـــاَلـــْت َح ـــْوَل م ـــإنَّ الـــَق ف
ـــاُت ِمــــَن الــّلــيــايل ـــَج ـــْزِع ــْوال امُل ــل ـــَب املـــنَـــَاِمف ـــي ـــَقـــطـــا طِ ــــرك اْل ـــا ت مل

مها من الوافر من العروض األوىل، وفيهام زحاُف الَعْصِب بالعنِي املهملِة املفتوحِة 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ج(: )السوي(. 

د جعفر  )3( ُينظر: هذا الكالم أيًضا ف كتاب نج التقي بتحقيق وإعراب آيات قطر الندى للشيخ ممَّ
مة أحد بن أحد السجاعّي عىل مقّدمة قطر الندى 8.  الكربايّس القسم األول 18، وحاشية العالَّ

ل منسوب للجيم بن صعب. ُينظر: معجم الشعراء، للمرزباّن 253، ومعان القرآن  )4( البيت األوَّ
املسالك  وأوضح   ،)95/38 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  وشح   ،94/2  ،215/1 اء  للفرَّ
أوضح  إىل  السالك  وضياء   ،370/4 النحويَّة  واملقاصد   ،)153/3/482 الشاهد  )رقم 
مع   ،99/2 )نصت(  آخر  مكان  وف   ،306/6 )رقش(  العرب،  ولسان   ،351/3 املسالك 
تريف باالسم )حلَْيم بن َصعٍب(، ونسبُه مؤلف الكتاب للجيم بن صعب مع بعض التحريف 
ف االسم، وقد تبعه عىل التحريف الشيخ الكربايّس ف كتابه نج التقي بتحقيق وإعراب آيات 
اس، تح:  قطر الندى 5/1، ومنهم من نسبه لديسم بن طارق. ُينظر: شح أبيات سيبويه، للنحَّ
د مي الدين 105/1، كذلك ُينظر: املقتصد ف  زهري زاهد 111، وكتاب منحة اجلليل، للمحمَّ

شح اإليضاح، للجرجاّن، تح: كاظم بحر املرجان 773/2-774 وفيه نسبة وافية للبيت.
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ل منُه،  البيِت األول ف اجلزِء األوَّ دِة ف آخره ف  والصاِد املهملِة الساكنِة، والباِء املوحَّ
الزحاُف  هذا  واخلامِس،  منه()1(  األول  اجلزِء  ف  الثان  البيِت  )وف  واخلامِس  والرابِع 
القطف  العلِل  من  ورضهباِم  البيتنِي  )1ظ(  عروض  وف  باالتفاٍق،  الوافِر  ف  حَسٌن 
 بالقاِف فالطاء املهملة الساكنة فالفاء ف آخره. قاهلام: جُليم بن صعب بن عيّل بن بكِر بِن 

قوها فأنصتوها )عىل حذف الالِم من املفعوِل أي()3( فانصتوا  وائل)2(. ويروى َبَدل فصدِّ
هلا.

اللغُة: َحذاِم)4(: بفتح احلاء املهملة امرأة الشاعر، والقطا)5(: طائٌر معروٌف.

)7( سار إىل قوِم َحذاِم  املعنى: قصُة هذيِن)6( البيتنِي أنَّ عاطَس بن احلالِج احلمرييَّ
الثانيَة، فلامَّ أصبَح  الليلَة  ليَلَتهم ويوَمهم، ونزلوا  بجموٍع فقاَتَلهم فهربوا منُه، فساروا 
قطًعا  قطًعا  حذاِم  قوِم  عىل  فمرَّ  القطا،  خيوهِلم  قرقعِة  من  ففِزَع  َأْتَبَعهم)8(،  احلمرييُّ 

فقالت َحذام شعًرا)9(:

ـــريوا وِس ـــوا  ـــل ارحَتِ ــا  ــنَ ــوَم َق ـــا  َي ــاَأاَل  ــاَم ــن ــا لـــيـــاًل ل ــط ــق ــــــِرَك ال ـــو ُت ـــَل َف

)1( سقطت من )د(. 
)2( ف األصل وبقية النسخ )سحيم بن علـّي بن اصعب(، وهو خطأ، والصواب )ُلـَجيم(، وأكب 

اخ، وف االسم تقويم وتأخري، وما أثبتناه فهو من كتب التاجم. الظن أنَّه من فعل النسَّ
)3( سقطت من )ب، ج(. 

الَعتيك بن  )4( ينظر لسان العرب، )حذام( 119/11. وَحذام: اسم امرأة الشاعر، وهي: نبُت 
َأْسلَم بَن يْذُكَر بن َعنَزة. وُينظر: لسان العرب، )نصت( 99/2.

)5( املصدر نفسه، )قطا( 189/15. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( ف )ج( )عاطس بن جالج(. 
)8( سقطت من )ب(، وف )ج( )أتعبهم(. 

)9( ورد هذا البيت ف املقاصد النحوّية 371/4. هبامش خزانة األدب.
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فقال زوُجها: اذا قالْت َحذام فصّدقوها)1( الخ، فارتلوا ونزلوا بموضِع عاصِم. 
َفيِئَس )2( عاطُس منهم)3(، فرَجَع.

صلَح  إْن  اجلواب  فعُل  وعامُلها  الرشط،  معنى()4(  ن  )تضمَّ إذا ظرٌف  اإِلعراُب: 
ر هلا عامٌل بام يناسُب معنى اجلواِب كام ]هو[)6( هنا. فإنَّ فاَء اجلزاء  )للعمل()5(، و إالّ ُقدِّ
مانعٌة من العمِل؛ فيقّدُر العامُل هكذا)7(: انصتوا هلا فصدقوها، وهذا قول األكثرين)8(، 

. وهو األصحُّ

وعجزِه  البيت  صدِر  ف  فَحذاِم  قنَي.  املحقِّ قوُل  وهو  الرشِط  فعُل  عاُملها  وقيل 
، و)ما(  للتعليل، والقوُل)9( اسَم إنَّ  ) الشاهُد، والفاُء ف )فإنَّ مبنيٌة عىل الكرِس، وفيها 
. واجلملُة بعدها ِصَلُتها، والعائُد مذوٌف، أي الذي  تتمُل االسمية، فتكون خًبا إلنَّ
. أي فإنَّ القوَل قوُل  قالته، واملصدرية فتكون هي وما بعَدها ف موضِع مصدٍر خًبا إلنَّ
حذاِم، ولوال حرف امتناع ]لوجود[)10(، واملزعجات: مبتدٌأ وخبُه مذوٌف وجوًبا، أي 
 ولوال املزعجاُت كائناٌت)11(، و)من( للبيان، واجلار واملجرور ف مل ]النصب عىل[)12( 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ب، ج( )يائس(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ف األصل )ظمن معنا(، وهو خطأ، أما ف )ب، ج، د( ففيهام تريف، وما أثبتناه فهو من )أ(. 

)5( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من بقّية النسخ. 
)6( سقطت من األصل، ما أثبتناه فهو من )ب(. 

)7( ف األصل )وكذا(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقّية النسخ. 
الظرفيَّة  إذا  ف  نتخري  الكتاب  هذا  تأليف  حني  كنا  »قد  العبارة  هذه  وجدت  ظ1  األصل  ف   )8(

قني فليعلم«.  الرشطيَّة قول األكثرين، ثمَّ ظهر لنا أن الصواب قول املحقِّ
)9( ف )ب(: )والقوم(. 

)10( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )د(. 
)11( ف األصل و)أ( )كائنة(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج، د(. 

)12( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج، د(. 
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تعاىل ﴿إَِذا  قوله  بمعنى ف كام ف  ]ومْن  املزعجات[)1(،  ]املستت ف  الضمري  احلال من 
اَلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة﴾)2(، وهي تتعلُق باملزعجات[)3(، والالُم رابطُة جواِب  ُنوِدَي لِلصَّ
لوال. وما نافيٌة، و)القطا( فاعُل َترَك، و)طيب( مفعوُله، واملناُم مضاٌف إليه من إضافة 
ليس  )5(: »وما  يقوَل  أْن  الصواُب  راًء«  آخره  ليس  ما  »أّما  قوله)4(:  فاعله.  إىل  املصدر 
آخره ]راًء[)6( ألنَّ البينيَّة ال تكون إاّل ألمرين)7(، فال جيوز أْن تقول جلسُت بني زيٍد من 

دون أْن َتقول وعمرو ونحو ذلك.

]قوله[:

الّشمِس ــُب  ــقــلَّ َت ــاَء  ــق ــَب ال ــَع  ــن َم ِمــــْن َحــيــُث ال مُتْــي2.  ــا  ــه ــوُع ــُل وُط
ـــَة ـــــــــَراَء َصـــافـــَي ـــهـــا مَحْ ـــُوُع ـــــَوْرِسوطـــل ـــراء كـــا ْل ـــْف ــــا َص وُغــــروهُبَ
ــــامء كــام ــــس ـــد ال ــــى كـــب ـــــري ع الــنــفــسجت ـــــوت يف  امل ـــــام  مِح ــــري  جي
ــــُم َمــــا جَيــــــيُء بِـــِه ــــل ــــوَم أْع ــــي أْمـــِس)9(ال ــَضــائــِه)8(  َق بَفْصِل  َوَمــى 

)1( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج، د(. 
)2( اجلمعة: 9. 

)3( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج، د(. 
)4( لقد وهم املؤلف، إذ بالرجوع إىل شح قطر الندى وجدت كالم ابن هشام مطابًقا للصواب. 

ُينظر: شح قطر الندى 36. 
)5( ف )أ، ب، ج، د( )يقال(. 

)6( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج، د(. 
)7( ف )أ، ب، ج، د( )ف أمريني(.

)8( ف )أ( قضاءه.
قون عىل نسبة هذه األبيات لقائل معنّي، إذ قالوا: إنَّـها ألسقف نجران، وقيل لتبَّع  )9( مل يتَّفق املحقِّ
الشاهد 98/41- الذهب )رقم  ل والثالث من شواهد شح شذور  البيتان األوَّ ابن األقرن. 
الشاهد  )رقم  املسالك  أوضح  ف  الثالث  البيت  من  األخري  بالشطر  املؤّلف  واستشهد   ،)99
155/3/489(، واستشهد العينّي بعجز البيت الثالث ونسبه ألسقف نجران، وقيل لتبَّع بن= 
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اإلضامِر  زحاُف  وفيها  الثان،  الرضِب  من  الثانيِة  العروِض  من  الكامِل  ِمَن  َهي 
ل ف اجلزِء الثالِث منُه، واخلامِس  بالضاِد املعجمِة والراِء املهملِة ف آخره ف البيِت األوَّ
البيِت  وف  والسادِس،  واخلامِس  منُه  الثان  اجلــزِء  ف  الثان  البيِت  )وف  والسادِس 
الثالِث)1( ف اجلزء األول منُه والرابِع واخلامِس والسادِس، وف البيِت الرابِع ف اجلزِء 

األول منه والسادِس()2(.

دٌة ف أعاريضها  وفيها من العلِل احلذُّ بفتِح احلاِء املهملِة بعَدها ذاٌل معجمٌة مشدَّ
ورضوهبا. قاهلا أسقُف نجراَن، وقيَل ُتبَُّع بن األقرِن.

اللغُة: الَوْرس)3( نبٌت أصُفر يكون باليمِن، وهَو بفتِح الواِو وسكوِن الراِء املهملِة. 
واحِلامُم)4( بكرس احلاِء املهملِة املوُت)5(، فإضاَفتُه إىل املوِت ف البيِت بيانيٌة.

حاٍل  من  وانتقاهلَا  الشمس   )6( تقّلُب  ُهو  العامَل  بقاِء  من  َمنَع  الذي  )إّن  املعنى: 
الغروِب)7(  وعنَد  احلمرة،  صافيَة  حراَء  خترُج  ا  فإنَّ موضع  إىل  موضٍع  ومن  حاٍل  إىل 
الليال  تعاقُب  هلم  واملغني  للعاملِ  املهلَك  أّن  ومصُلُه  كــالــورس،  صفراَء  تكوُن 
إاِلَّ  لُِكنَا  هُيْ ]﴿َوَما  َباب  من  فيكوَن  ا  دهريًّ قائُلها  يكون  أْن  )2و( يتمُل  ثمَّ   واأليام)8(، 

=األقرن، وذكر العينّي أنَّ القاّل قد نسبه لروح بن ذنباع، وروى العينّي )أجهل( بدل )أعلم(. 
ُينظر: املقاصد النحوّية 373/4-374 وُينظر: ضياء السالك 353/3. 

)1( ف )ب( )وف البيت السادس(.
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )ورس( 254/6. 
)4( ُينظر: لسان العرب، )حم( 151/12. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( ف )ج( )بقاء(. 

)7( ف )ج( هناك تكرار. 
)8( سقطت من )أ(. 
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املنِع إىل تقّلِب، وطلوِع وغروِب عىل  ْهُر﴾[)1( وأن يكوَن موّحًدا بأن يكوَن إسناُد  الدَّ
، والفاعُل احلقيقيُّ هَو اهللُ تعاىل. طريِق املجاِز العقيلِّ

اإِلعراُب: منَع البقاَء فعٌل ومفعوٌل، وتقّلُب فاعٌل مضاٌف إىل الشمِس من إضافة 
املصدِر إىل فاعلِه وطلوع معطوٌف عليِه أي عىل تقلب مضاف إىل فاعله ومن حيُث صلُة 
طلوع و]مجلة[)2( ال ُتـمس ف ملِّ جٍر بإضافة حيُث إليها، وال جيوُز أن تكوَن اجلملُة 
صفًة حليُث بتقديِر رابٍط أي فيه، ألنا مالزمٌة لإلضافة إىل اجلملِة. وقاَل بعضُهم)3( ف 

قول الشاعر)4(:

إىل ـــني  ـــبِّ ـــل امل يف  راَح  ــــَت  ــــمَّ ــَىث ــن ـــاِن)5( َوِم ـــأزم ــي امل ــجَّ ــُث حَتَ ــي َح
ي صفٌة حيُث أّن تجي فيِه، وليَس كذلَك بل هي ف ملِّ جر  ومن أّن مجلَة تجِّ
باإلضافة، وطلوع الثان معطوٌف عىل تقّلب أيًضا أْو عىل طلوِع األّول، واحلاصُل: إّن 
أْو كلٌّ معطوٌف[)6(  إذا تعّددْت هل يكوُن كلٌّ منها معطوًفا ]عىل األّول؟  املتعاطفاِت 

عىل ما قبلُه قواِلن:

األول: أظهُر حراء حاٌل من الضمرِي ف طلوعها.

)1( اجلاثية: 24. 
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ج، د(. 

)3( ُينظر: مغني اللبيب 420/2. 
ُد بُن احلسِن بِن ُدرْيٍد األزدّي ف قصيدته املقصورة، وهو البيت الرابع  )4( القائل هو أبو بكر ممَّ
واخلمسون من القصيدة وقد شحها ابن خالويه شًحا وافًيا. ُينظر: كتاب ابن خالويه وجهوده 
ف اللغة مع تقيق كتابه شح مقصورة ابن دريد، دراسة وتقيق: د. ممود جاسم الدرويش، 

223، والبيت أيًضا من شواهد مغني اللبيب )رقم الشاهد 420/2/660(.
)5( ف )ج( )املالزمات(. 

)6( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ج، د(. 
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الثان: وجاَز وقوُع ]احلال[)1( من املضاِف إليه لكوِن املضاِف مصدًرا يصحُّ عمُله ف 
احلاِل، وصافية كحمراء وقْس عليه وغروهُبا صفراء، وكالورس صلٌة متعلٌق بمحذوف 
متداَخْلنِي،  حاَلنْيِ  كالورس  صفراُء  يكوَن  أْن  وجيوُز  أيًضا،  غروهبا  ضمرِي  من  حاٌل 
بعَدها  واجلملُة  مصدريٌة،  وما  جارٌة،  كام  ف  والكاُف  وصافية،  حراء  ف  ذلَك  وجيوُز 
 صلُتها، وهَي وما بعدها ف موضِع مصدر مروٌر بالكاف، واجلاُر واملجرُور صفٌة ملصدِر 

مذوٍف، أي تري َجرياًنا كجرياِن ِحام املوِت، و ]ف[)2( النفِس صلُة جيري.

ونصُبه  خٌب،  رفٍع  ملِّ  ف  بعده  اجلملُة  فتكوُن  االبتداِء،  عىل  رفعُه  جيوُز  واليوُم 
اليوم، فتكوُن اجلملُة  إاّل بس  بَأْن يكوَن من باب االشتغاِل أي  )عىل()3( إضامِر عامل 
أْو صُفتها،  بعده مفرسًة وال ملَّ هلا، وما موصولٌة وموصوفُة، واجلملُة بعدها صلُتها 
وضمرُي جييُء يرجع إليها، وضمرُي به يرجُع إىل اليوِم، ويفصُل متعلٌق)4( بمحذوٍف حاٌل 
من أمِس، وأمِس فاعٌل مىض، وفيه الشاهُد حيُث ُبني عىل الكرس وإّنام أورَد املصنُف)5( 
قبَل البيِت الرابِع تلَك األبيات الثالثِة، لُيْبنَي لك أنَّ فــي البيِت مكسورٌة، ألنَّ القافية 

عىل الكرِس.

قولُه:

ـــْذ أْمــَســا ــْد رأْيــــُت َعــَجــًبــا ُم ــَق َل ــَســا)6(3.  ــايل مَخْ ــَع ــسَّ ــَل ال ــْث ــًزا ِم ــائ ــَج َع

)1( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ج، د(. 
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )أ، ج، د(. 

)3( ف األصل )إىل(، ف )أ( )باإلضامر(، وما أثبتناه فهو )ج، د(. 
)4( ف األصل )يتعلق(، وما أثبتناه فهو من )أ، ج، د(.

)5( ُينظر: شح قطر الندى 36. 
)6( البيتان للعجاج. ُينظر: ديوان العجاج 296/2، والبيتان من شواهد سيبويه 285/3، وقد نسبُه 
 عبد السالم هارون للعجاج، واستبعد الدكتور رمضان عبد التّواب هذه النسبة، ُينظر: أسطورة= 
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ــا ــس مَهْ َمــــا يف رْحـــلـــهـــنَّ  ـــَن  رضســــايـــأُكـــْل هُلـــــــــنَّ  اهلل  ــــــــــــرَك  الَت
هي أبياُت من مشطوِر الرسيِع من العروض الرابعِة املكشوفِة، وفيها من الّزحاِف 
اخَلْبُن باخلاِء املعجمِة فالباِء الساكنِة املوحّدِة فالنوِن ف آخره ف اجلزِء األول من البيت 
األول، وف اجلزء األول من البيِت الثان )وف اجلزء الثالث من البيت الثالث()1(، وف 
اجلزء الثالث من البيت الرابع، وف البيت األّول زحاُف اخلَْبِل بالالم موضع النون ف اجلزِء 
الثان منُه، وف البيِت الرابِع زحاُف الطيِّ بالطاِء املهملِة والياِء املشّددِة ف اجلزِء األّول 

 

والثان منُه، وجيوُز أْن تكوَن األبيات من مشطوِر الّرجِز، ومل يدَر قائُلها. وبعَدها:

تــْعــســا إاّل  ــــَر  ْه ــــدَّ ال ـــنَي  ـــق َل ــاَوالَ  ــَس ــْل َف تـــســـاوي  فــيــهــا عـــجـــوٌز ال 
َلـــــْهــســا)2( إاّل  ـــَدَة  ـــزب ال ــُل  َتــأك ال 

وهي  سعالِت،  مُجع  كذلَك  عنٌي،  بعَدها  املهملِة  السنِي  بفتِح  الَسعال)3(:  اللغُة: 
هنا  واملراُد   ، اخلفيُّ الصوُت  األصل:  ف  واهلمُس)4(  املعجمة.  بالغني  الغيالن  أخبث 
األكُل)5( بُخفية، والرّضُس: الّسُن قال اجلوهري)6(: وهو مذّكٌر ما َدام له هذا االسُم، 

=األبيات اخلمسني ف كتاب سيبويه/221، وهو من شواهد شح املفّصل، البن يعيش 107/4 
ومل يعزه ألحد، ومها من شواهد شح شذور الذهب )رقم الشاهد 99/42( واستشهد املؤّلف 
النحوّية،  املقاصد  وُينظر:   ،)154/3/483 الشاهد  )رقم  املسالك  أوضح  ف  البيت  بصدر 

للعينّي 357/4، ومل ينسبه ألحد.
)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )أ، ج( )نسا(. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )سعل( 336/11.
)4( ُينظر: لسان العرب، )مهس( 250/6. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( هو إسامعيل بن ّحاد، إمام ف اللغة، وصاحب املعجم املشهور )تاج اللغة وصحاح العربّية( 

توفِّ 393هـ. وُينظر: الصحاح، )رضس( 941/3. 



82

ألنَّ األسنان كّلها إناٌث إاّل األرضاُس واألنياُب، والنّهُس)1(: النّهُش بالشنِي املعجمِة.

املعنى: ظاهر.

هبا  مروٌر  وأمس   ، جرِّ حرُف  ومذ  املحذوِف،  للقسِم  موطِّئٌة  الالُم  ــراُب:  اإِلع
الشاهُد  وفيه  تيم،  من  فرقٍة  لغِة  عىل  منرصٍف  غرُي  ألّنه  الفتحُة،  جّره  )2ظ(  وعالمة 
وقيَل إّن )أمسى( هنا فعٌل ماٍض وفاعُلُه مستٌت فيه يعوُد إىل املساِء، فيكوُن مذ حينئٍذ 
ف  شاهَد)2(  فال  إليها،  بإضافته  جّر  مّل  ف  بعَده  واجلملُة  برأيت،  متعّلٌق  زماٍن  ظرَف 

حِل)3( البيت عىل هذا.

ويبعُد هذا القوَل إنَّ )أمسى( لو كانت فِعاًل ماضًيا لُكتبْت بصورِة )الياء()4(، ألّن 
األلَف إذا تاوزْت ثالثة أحرٍف أو كانْت فعال)5( منقلبَة عن ياء تكتُب بصورِة ]الياء[)6(، 
من  بدل  وعجائز  بالياِء،  ُتكتْب  ومْل  القول،  هذا  عىل  أمسى)7(  ف  موجوداِن  واألمراِن 
عجًبا، ومثُل صفُة عجائز أْو مخًسا صفٌة بعَد صفٍة، وقيَل بدٌل من عجائز أْو عطُف بياٍن، 
واألول أظهُر، ومجلُة يأكلنَّ صفٌة بعد صفٍة لعجائز أو حاٌل منها، لتخّصصها بالوصِف، 
، واجلاُر واملجروُر صلٌة، والِعاِئُد الضمرُي املستُت ف اجلاِر واملجروِر  وما موصوٌل اسميٌّ
ًسا، و)ال( ُدعائية، ورِضًسا)8(  املنتقِل من الفعِل إليه، و)مهًسا( مفعوٌل مطلٌق أي أكال مَهْ

)1( ُينظر: لسان العرب، )نس( 244/6. 
)2( زيادة ف )د( وهي )ف البيت( وأغلب الظن أّنا من الناسخ. 

)3( سقطت من )أ، ج(. 
)4( ينظر شح قطر الندى/366. 

)5( سقطت من )أ، ج، د(. 
)6( سقطت من األصل وما أثبتناه فهو من: )أ، ج، د(.

)7( ف )أ، ج( )أمسا(. 
)8( ف األصل )ظرسا( وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج، د(. 
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أْو  أْن تكوَن صفًة بعَد صفٍة)1( لعجائز  الّدعاء مستأنفٌة، وال جيوُز  َتَرَك، ومجلُة  مفعوُل 
ا إنشائية، نعْم جيوُز ذلَك مع تقديِر القوِل،  حااًل منها أو ِمْن ضمرِي الفاعِل ف َيأكلن، ألنَّ

أي مقواًل فيِهّن ذلَك.

قولُه:

قرابة موىل  كلُّ  ــادى  َن َقْبِل  َومــْن  الَعَواطُف)3(4.  َعليِه  َيْوًما)2(  َعَطفْت  فام 
هو من الطويِل من الرضِب الثان، وفيه زحاُف الَقْبِض()4( بالقاِف و الباِء املوّحدِة 

الساكنِة و الّضاِد املعجَمِة ف عروضِه ورضبِه وف اجلزِء اخلامِس منه. ومل أظَفر بقاِئله.

املعتِق،  وبمعنى  املالِك  الّسيِد  بمعنى  يستعمُل  عديدٌة  معاٍن  له  امَلــْوىل)5(:  اللغُة: 
، والّرِب،  ، والنّزيِل، والرّشيِك، وابِن االخِت، و الولِّ واجلاِر، واحلليِف، واالبِن، و الَعمِّ
هنا  واملراُد  الَعّم،  وابِن  والَعْبد،  ْهِر،  والصِّ والتابِع،   ، واملحبِّ عليه،  واملنعِم   والناِص، 

األخرُي.

والَقرابُة: الُقربى ف الّرحِم، وهَو ف األصل مصدٌر، تقوُل بيني وبينَه َقرابٌة، وُقْرٌب، 
الثان، وقْربه  الراِء ف األول وفتِحها ف  وُقُرَبة، بضمِّ  وُقْرَبٌة  بٌة،  وَمْقْرُ َومقربٌة،  وَقْربى، 
بسكونا، وقُربة بضمها، وهو قريبي، وذو قرابتي، وهم أْقِربائي وأقارب، والعاّمُة تقول 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف النسخ مجيعها وجدُت بدل )موىل( )يوًما(، وهو خالف ما روي ف شح قطر الندى40. 

)3( البيت من شواهد رضائر الشعر، البن عصفور االشبييّل127، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 
 ،)211/2/344 الشاهد  )رقم  البيت  بصدر  واستشهد  املسالك،  وأوضح   ،)134/3/23
وورد أيًضا ف فرائد القالئد للعينّي، املخطوط ظ199 ف باب اإلضافة، وشح األشموّن )رقم 

الشاهد 322/2/643(، وروى بدل )يوًما( )موىل(.
)4( سقطت من )ب(، وقد أشُت إىل ذلك ف وصف املخطوطة. 

)5( ُينظر: الصحاح، )ول( 2529/6. 
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هو قراَبتي، وهْم قرابات كذا ف الّصّحاِح)1(، فعىل الفصيح)2( يكوُن الكالُم عىل حذِف 
مضاٍف، أي ذا قرابٍة، وعىل قوِل العاّمِة اليتاُج إىل ذلك.

املعنى: نادى كلُّ ابِن عمٍّ ذا قرابته لينقَذه ممّا هو فيِه مْن شّدٍة أو كرٍب، فام رِحَُه أَحٌد 
منهم وال أجاَب دعاَءُه.

اإِلعراُب: من قبل صلِة نادى، وفيه الشاهُد حيُث أعرَب من)3( قبل خفًضا بمن 
لِنيَّة لفِظ املضاِف إليه ومل ينّوْن لذلك والفاُء ف فام عطفْت قد عطفت اجلملَة التي بعدها 
عىل التي قبلها ويوًما متعلٌق بعطفْت، وضمرُي عليه يرجُع اىل كّل، ويروى بدَل يوًما موىًل 
فيكوُن منصوًبا بنزِع اخلافِض أي عىل موىل ويكوُن عليه بداًل منه، وضمرُي عليه يرجع 

إىل موىل.

عليه،  للرضورِة  م  ُقدِّ عليه  ف  الضمري  من  بدٌل  )موىل(  الفرائِد)4(:  صاحُب  وقاَل 
وهو خالُف الظاهر ألنَّ تقدم التابِع عىل املتبوِع أشدُّ منًعا من حذِف حرف اجلر ف غري 
أْن، فإْن قلَت يلزمَك إبداُل الضمرِي من الظاهِر، ُقلُت: أجاَزُه النحاُة إالَّ ابن مالك)5(، 
فإنَّه اّدعى فيه عدَم السامع)6(، ومل ُتسَمع دعواه، و)العواطُف( فاعُل عطفت، وهو مجُع 

عاطف عىل غري القياِس أو اجلمع عاطفة عىل القياس، واألول أظهُر.

)1( ُينظر: الصحاح، )قرب( 200-199/1. 
)2( ف )ج( )الصحيح(.

)3( سقطت من )د(. 
)4( ُينظر: فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ199. 

د بن عبد اهلل بن مالك األندلّس، نحوّي لغوّي، مشارك ف الفقه  )5( ابن مالك: هو مجال الدين ممَّ
بمثّلث  األعالم  وإكامل  املقاصد.  وتكميل  الفوائد  تسهيل  منها:  كثرية  مؤّلفات  له  واألصول، 
الكالم، واأللفاظ املختلفة ف املعان املؤتلفة وغريها، توفِّ سنة 672هـ. ُينظر: معجم املؤّلفني 

.234/10
)6( ُينظر: شح ابن عقيل عىل ألفيَّة ابن مالك 134/3. 
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قولُه:
قبال وُكــنْــُت  اُب  الـــرشَّ يَل  َفــســاَغ  ــــَراِت)1(5.  ــــصُّ بـــاملـــاِء الــــُف ــــاُد َأغ أك

هو من الوافِر من العروِض األوىل، وفيه زحاُف العصِب ف اجلزِء اخلامِس منه، وف 
عروضِه ورضبِه ِعّلُة الَقْطِف. قاَلُه: عبُد اهللِ بن يعرَب بن معاويَة بن عبادَة بن البكاء بن 

 

عامر.

اللغُة: ساغ الرشاُب حال، وَأَغص)2(: بفتح الغنِي املعجمِة مضارُع َغصَّ بالطعام 
، وغّصاٌن إذا أعتَض ف َحلِقِه َفرَشَق وأصُلُه َأْغَصُص كأْعُلم، ولكن  غصيًصا فهو غاصٌّ
لـامَّ وجَب فيه اإلدغاُم الجتامِع املَثلني ُنقلْت فَتحُة الّصاِد األوىل إىل الغنِي وأدغمْت ف 

الثانية.

والُفرات)3(: بَضمِّ الفاِء الَعْذُب، ومنُه قوُله تعاىل: ﴿َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتا﴾)4(، )أي 

)1( البيت للنابغة الذبياّن من قصيدة هيجو هبا يزيد بن الصعق، وأّول القصيدة:

ــٍث ــري ُح ـــا  أب لـــديـــك،  ـــْغ،  ـــل أب ــمَأاَل  ــي ــمــل ــل ـــــة ل ـــــالم وعــــاقــــبــــُة امل
وروى بدل )الفراِت( )احلميم(، ُينظر: ديوان النابغة الذبياّن، تح: كرم البستاّن 118، وُينظر:   
ديوان النابغة الذبياّن، تح: د. شكري فيصل 245، وروى بدل )قباًل( )قْدًما(، والبيت موجود 
ف شح مقصورة ابن دريد، البن خالويه 283، ومنهم من نسبه ليزيد بن الصعق. ُينظر: أوضح 

املسالك )رقم الشاهد 213/2/23(، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 135/3/236(.

وقد نسبه العينّي ف املقاصد النحوّية 435/3 لعبد اهلل بن يعرب ابن معاوية بن عبادة بن البّكاء   
ابن عامر، وهو ما ذهب إليه املؤلِّف، وروى العينّي بدل )الفرات( )احلميم(، وهو من شواهد 
 ،88/4 ل  املفصَّ شح  ف  منسوب  غري  وهو   ،)104/47 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح 
ل القول هبذه النسبة وغريها الدكتور  وشح األشموّن )رقم الشاهد 322/2/644(، وقد فصَّ

كاظم بحر املرجان ف تقيق كتاب املقتصد ف شح اإليضاح باهلامش 151/1.
)2( ُينظر: لسان العرب، )غصص( 60/7. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )فرت( 65/2. 
)4( املرسالت: 27. 
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عذًبا حلًوا ويروى بدل )الفرات( )احلميم(، وهو املاء البارد، وهذا من األضداد.

املعنى: إنَّ الرشاَب َحاَل ل، وكنُت قبل هذا أغصُّ باملاِء العذِب، وسبب هذا أنَّ 
عبَد اهلل بن يعرَب قد ُقتَِل بعُض أقاربِه، فتنّغَص لذلك وبقَي مغموًما حتى أخَذ ثأرَه، 

فأنشَد فساَغ َل الرشاب البيَت.

ثأري  ادركُت  ما يصّح عطفُه، أي  يسبقُه  إْن مل  ر  ُمقدَّ الفاُء عاطفٌة عىل  اإِلعراُب: 
فساَغ َل الرشاُب، والواُو تتمُل العاطفَة واحلاليَة وهو أظهُر، واملعطوُف عليه عىل األول 
ر  هو ما عطفْت عليه مجلُة فساَغ َل الرشاُب، وصاحُب احلال عىل الثان ياُء املتكلِم، فُيقدَّ
َتقَتَن  أن  احلاِل  شِط  ومن  إليه،  بالنسبة  ماضيٌة  ألنا  العامِل  من  احلاَل  لتقّرب  )قد( 
َن  ونوَّ ]قباًل[)2(  أعرَب  حيُث  الشاهُد  وفيِه  الظرفيِة)1(،  عىل  منصوٌب  وقباًل  بعاملها، 
احلدث،  عىل  بداللتها  ُقلنا  إن)3(  بكان  متعلٌق  وهو  ومعنًى،  لفًظا  اإلضافة  عن  لقطعه 
وإالَّ فبكاُد وأكاُد مضارع كاَد واسمه مستُت فيِه، ومجلُة أغّص)خبه)4( وباملاء صلة()5( 
أغّص، والفراُت صفُة املاِء وكذا احلميم عىل الروايِة األخرى، ومجلُة أكاُد واسمُه وخُبه 

خُب كان.

قولُه:

ــُل ألَْوَج َوإينِّ  أْدري  َمــا  لَعمُرَك  ُل)6(6.  َأوَّ امْلِــنــيَّــُة  تــْعــُدو  ــنــَا  أيِّ ـــَى  َع

)1( ف األصل )الظرف(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج، د(. 
)2( الزيادة من: كتاب نج التقى بتحقيق وإعراب آيات قطر الندى، للكربايّس 40/1.

)3( سقطت من )ب(. 
)4( ف )ب( )خبها(. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( ُينظر: ديوان معن بن أوس املزّن، تح: نوري حودي القيّس وحاتم صالح الضامن 93.
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هو من الطويل )من الرضٍب الثان)1(، وفيِه زحاُف القبِض ف عروضِه ورضبِه وف 
القصيدِة، ومن  أوُل  املزّن، وهو)3(  َمَعُن بن أوٍس  َقاله:  اجلزِء األول منُه والسابِع()2(، 

مجِلتها:

ْجدَتُه و  أخــاَك  تنِصْف  مل  ــَت  أن يعقُلإذا  كــاَن  إن  اهلــجــراِن  ــرِف  َط عى 
تضيَمُه أَن  من  السيِف  حدَّ  مزَحـُلويركُب  الّسيف  شفرة  عْن  يكْن  إذامل 

َمُه، فقاَل هذه  وقد كاَن معن متزّوًجا بأخِت صديٍق له فطّلقها، فأقَسم أْن ال ُيكلِّ
القصيدَة يستعطُفُه

اللغُة: الَعْمُر: بفتح العنِي وضّمها مع سكون امليم)4( وبّضمها)5( بمعنى واحٍد إالَّ 
أّنه يستعمُل ف القسم املفتوح ِكذا ف الّصحاح)6(، وأوَجل)7(: بفتح اجليم مضارع وجل 
بكرِسها أي أخاُف، واملنيُة: املوُت واملزحل)8(: كاملضطر بالزاِء املعجمِة واحلاِء املهملِة 

املبعدِة.

املعنى: َوَحقِّ عمرك ما أدري أّينا يسبُق عليه املوُت، ألّن االنساَن ُعرضٌة)9( لسهاِم 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )د(. 

جها  تزوَّ امرأة  مزينة، وهي  إىل  قومه-  بمزينة ونسب- كام نسب  بن نرص  أوس  بن  )3( هو معن 
عمرو بن أد فولدت له عثامن، وغلبت أمهام عىل نسبهام، ومعن شاعر ميد فحل من خمرضمي 

اجلاهلّية واإلسالم. ُينظر: ترمجته ف ديوانه 8. 
)4( ف )ب( الالم. 

)5( ف )ج( )وبفتحها(. 
)6( ُينظر: الصحاح، )عمر( 757-756/2. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )وجل( 722/11. 
)8( ُينظر: لسان العرب، )زحل( 302/11. 

)9( ف األصل وبقية النسخ )ُعرض(، والصحيح ما أثبتناه مراعاًة للسياق. 
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املوِت، فَلْم يعلم أيُّ إنساٍن َمْن يصُيبُه سهمُه قبَل ومعنى البيتني االخريين إذا أنت)1( مل 
ُتعِط)2( أخاَك النَصفة ومل توّفه حقوَقُه، وجْدَتُه َهاِجًرا لَك مبتدالً بَِك وبأخوتَِك إن كان 
ُر فيِه تأثرَي السيوِف و تقطُعُه تقطيعها بداًل من أن تظَلمُه إذا  َله َعْقٌل، ويتمُل شداَئد توثِّ

مل يكْن من يتمل املشاقَّ متخلٌص ومبعٌد.

الضمرِي وخبُه مذوٌف  مبتدٌأ مضاٌف إىل  الاُلم: الُم)3( االبتداِء وعمُر  اإِلعراُب: 
وجوًبا للِعْلم به وسدَّ جواُب الَقَسم مســّده تقديرُه عمُرَك فيه َقَسمي أْو يميني، وُأدري 
فيها من  ملَِا  لفِظ اجلملة  العمل ف  ُعّلقت هنا )3ظ( عن  القلبية)4(، وقد  مضارُع درى 
القوِم  مذهِب  عىل  جرًيا  درى  بتعليق  َحكْمنا  أنَّا  واعلم  أي  )وهو  االستفهام  اسم)5( 
والذي خيطُر بالبال أن ال تعليق ف هذا املثال وأمثاله، وسيأت تقيُق هذا ف باب األفعال 
َم عليه لوجوب صدارة اسم االستفهام()7(،  نا متعّلق بـ)تعدو(، وقدِّ القلبية()6( وعىل أيِّ
أو  أدرى()8(  فاعُل  احلاِل  مجلًة حاليًة )وصاحُب  يكوَن  أن  وإنِّ ألْوَجُل يتمُل  وقولُه 
النيابِة من  الضم[)9( عىل سبيل  ]مبني عىل  وأّول ظرف  تعدو  فاعل  واملنية  اعتاضية، 
اًل، وهو متعلِّق  الظرف، إْذ هَو صفة ملحذوف، وهو)10( الظرف حقيقة تقديره زماًنا أوَّ

)1( سقطت من )ج، د(. 
)2( ف األصل )تعطي(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج، د(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ُينظر: كتاب نج التقى، للكربايّس 43/1. 

)5( ف األصل )لفظ( وما أثبتناه من )ب، ج، د(. 
)6( سقطت من )ب(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( الزيادة من كتاب نج التقى 44/1 مراعاًة للسياق واملعنى. 
)10( سقطت من )ب، ج(. 
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]دوَن  معناه  لنيَّته  إليه  املضاف)1(  الضم حلذف  ُبني عىل  الشاهُد حيُث  وفيه  بـ)تعدو(، 
لفظه[)2(.

قولُه:

َيُكْن َوملْ  َعلْيَك  ــْن  ُأؤَم مَلْ  أَنــا  إذا  َوَراُء)3(7.  َوَراُء  مـــْن  إالَّ  ـــاُؤك  ـــَق لِ
األول  اجلزِء  القبِض ف  وفيه زحاُف  الثالِث،  الرضِب  أيًضا من  الطويِل  )هو من 
منُه)4(، والثالِث والرابِع وهو العروض، واخلامس والسابع، وف رضبِه وهو الثامُن من 
العلِل احلذف، وهو باحلاء املهملة والذال املعجمة الساكنة والفاء ف آخره()5(، وملَْ َأظَفْر 

بمن قالُه.

اللغُة: أؤمن مضارع َأمن من األَمن ضد اخلوف، وهو مبني للمفعول وأصله أأِمَن 
هبمزتني، ولكن ُقلبت اهلمزة الثانية واًوا مَلا تقّرَر من القاعدِة الرصفية)6( أنَّ اهلمزتني إذا 

التقتا ف كلمٍة، وكانت الثانيُة ساكنًة ُتقَلُب بحرِف حركة اهلمزة األوىل.

املعنى: معرفة تتاج إىل معرفة متعلِّق بإذا، ومل أظفر به.

اإِلعراُب: إذا ظرُف زماٍن يتعلُق بام قبَله إن كاَن هناَك ما يصلُح أن يكوَن متعلق له 
وإالَّ فيام بعَده، وأنا نائُب فاعٍل لفعٍل مذوٍف أي إذا مل أؤمن، ثمَّ حذف الفعل وانفصل 

)1( سقطت من )د(. 
)2( الزيادة من: كتاب نج التقى 44/1 مراعاًة للسياق واملعنى. 

د  اء 320/2، والكامل ف اللغة واألدب للمّبد، تح: ممَّ )3( البيت من شواهد معان القرآن، للفرَّ
أبو الفضل إبراهيم 38/1، وشح شذور الذهب )رقم الشاهد 103/46(، والدرر اللوامع 

)177/1(، وشح الترصيح عىل التوضيح 52/2.
)4( سقطت من )ب(. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( ُينظر: املمتع ف الترصيف 426/2.
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رنا له فعاًل، ألنَّ إذا الظرفيَّة ال تدخل إالَّ عىل اجلملِة  الضمرُي الذي كاَن مستًتا، وإنَّام قدَّ
اخلُب  إذا كان  َتبَعُه دخوهلَا عىل االسميَّة  وَمْن  املشهوِر وأجاز األخفُش)1(  الفعليَِّة عىل 
مجلًة فعليًة كام هنا. وهو قويٌّ فيجوُز عىل هذا االبتداُء ف أنا، وتكوُن اجلملُة بعَده خًبا 
له، فإن قلَت هل جيوُز أن يكوَن تأكيًدا للضمري املحذوف وهو الغائب؟ فيكون التقدير 
مل أؤمن أنا. ُقْلُت: إْن قلنا جيوُز حذُف املؤكِد وبقاُء التأكيد)2( تبًعا لسيبويه)3( واخلليل)4( 
وهو  خب  وراء  ومن  يكن،  اسم  ولقاء  عاطفًة،  يكْن  ومل  ف  والواو  فال.  وإالَّ  أجزناه 
مستثنى مفرغ، واجلملُة املعطوفة عىل )يكن( واسمه وخبه تتاج اىل ضمري يربُطها بام 
قبَلها سواٌء جعلنا اجلملة بعد إذا اسمية أْم فعلية، وهو هنا مذوف أي ومل يكن لقائي 
إّياَك إن كان املصدُر مضاًفا إىل املفعول، ولقاؤك إياي وإن كان مضاًفا إىل الفاعِل، ووراء 

)1( هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش املجاشعّي، أخذ النحو عن سيبويه، قال املازن كان 
األخفش أعلم الناس بالكالم، وأحذقهم باجلدل توفِّ سنة 215 هـ من مؤلفاته: معان القرآن. 
ُينظر: أخبار النحوّيني البرصّيني 50-51-52، ومراتب النحوّيني 68-69، وطبقات النحوّيني 
ا أن تكون للمفاجأة فتختّص باجلمل األسميَّة، أو تكون  والّلغوّيني 72-73. )إذا( عىل وجهني: إمَّ
 ظرًفا للمستقبل مضّمنة معنى الرشط، وختتّص بالدخول عىل اجلملة الفعلّية. وأجاز األخفش 

اَمُء اْنَشقَّْت﴾. ُينظر: مغني اللبيب 93/1. دخوهلا عىل االسم، واحتجَّ بقوله تعاىل: ﴿إَِذا السَّ
)2( ُينظر: كتاب سيبويه 60/2، وُينظر: مغني اللبيب 609-608/2 

)3( هو عمرو بن عثامن بن ُقنُْب موىل بني حارث بن كعب بن عمرو بن ُعلة، وسيبويه بالفارسيَّة 
وغريهم،  عمر  بن  وعيسى  يونس  وعن  أستاذه،  وهو  اخلليل،  عن  النحو  أخذ  التّفاح،  رائحة 
وأخذ الّلغات عن أب اخلّطاب األخفش وغريه، وعمل كتابه الذي مل يسبقه إىل مثله أحد قبله 
ي بقرآن النحو، توفِّ سنة 180هـ عىل األرجح. ُينظر: أخبار  ومل يلحق به من بعده، حتى ُسمِّ

النحوّيني البرصّيني 48، ومراتب النحوّيني 65، وطبقات النحوّيني والّلغوّيني 68-66. 
استخراج سائل  الغاية ف  كان  فقد  األزدّي،  الفراهيدّي  الرحن  عبد  أبو  أحد  بن  اخلليل  )4( هو 
العني  ل كتاب  أوَّ العرب هبا، وعمل  العروض، وحرص أشعار  ل من استخرج  أوَّ النحو، وهو 
ومراتب   ،38 البرصّيني  النحوّيني  أخبار  ُينظر:  الّلغة.  ضبط  يتهيَّأ  به  الذي  املشهور  املعروف 

النحوّيني 27-29، وطبقات النحوّيني والّلغوّيني 48-47. 
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الشاهُد،  مَلا مرَّ ف األول، وفيها  الضّم  مبنيَّة )4و( عىل  األوىل معربة باخلفض والثانية 
اخلبيِة  قوله)1(: وعىل  لألّول.  تأكيًدا  الثان  وراَء  يكوَن  أن  كليهام عىل  البناُء ف  وجيوُز 
عند األخفش والذي جلَأ األخفُش إىل أن يُكَم بخبيتها دون ابتداء بنيتها أنَّ اإلخبار 
ا سيبويه)2( َفهُو  باملعرفِة عن النكرِة ال جيوُز حتى قيَل إنَّه غري واقٍع ف كالم العرِب، وأمَّ
قوله  )ُنِقَل عن سيبويه  فيه.  نحُن  فيام  كام  استفهاٍم  اسَم  املبتدأ  كاَن  إذا  فيام  عنَدُه سائٌغ 

بجواِز االبتداِء وقولُه بوجوبه()3(.

]اأنواُع الفعِل واأحكاُمها[
قولُه:

ــْه ــُب َصــاِح ـــاَم  بِـــنَ ــيــيل  َل َمـــا  واهللِ  ـــِه)4(8.  ـــُب ـــان َج الــلــيَّــان  ــــُط  ــــالِ خُمَ وال 
ف  اخلبِن  زحاُف  وفيه  ل،  األوَّ الرضِب  من  األوىل  العروِض  من  الرجِز  )من  هو 
اجلزِء الثالِث منُه، وهو العروُض والرابع واخلامس والسادس وهو الرضُب، وجيوُز أَن 
يكوَن البيُت من مشطوِر الرجز، وقوُل صاحِب الفرائد)5(: إْن ضممت اهلاء من صاحبِه 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 45. 
)2( ُينظر: كتاب سيبويه 128/2. 

)3( سقطت من )ب، ج(. 
)4( البيت من شواهد اخلصائص، وقد أورد البيت بالرواية الثانية: واهلل ما زيد بنام صاحبه. ُينظر: 
اخلصائص 368/2، واإلنصاف ف مسائل اخلالف )رقم الشاهد 112/1/64(، ومل ينسبه إىل 
أحد، وشح مجل الزّجاجّي 220/1، وقد نسبه العينّي ف كتابه فرائد القالئد إىل الفتاّن، ُينظر: 
املقاصد  ُينظر:  النحوّية ورواه بروايتني(.  املقاصد  به ف  أيًضا  القالئد و224، واستشهد  فرائد 
النحوّية 3/4-4، وشح األشموّن )رقم الشاهد 371/2/738( ورى بدل )واهلل( )عمرك(، 

وخزانة األدب 106/4. 
القالئد فرائد  الكامل«:  مربع  اهلاء فمن  »فإن حركت  القالئد هكذا  فرائد  الرواية ف   )5( جاءت 

- املخطوط- للعينّي، )و224(. 
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)2(، ويروى عمرك ما لييل  وجانبِه يكْن من مربِع الكامِل()1( قاله الغسانُّ وقيل الصنعانُّ
البيت.

اللغُة: الليَّان)3(: بتشديد الالِم املفتوحِة وختفيِف الياء ُيقال: هو ف ليان من العيش 
أي ف َسَعٍة منُه وراحِة قلٍب.

املعنى: واضح.

اإِلعراُب: لييل مبتدأ والباُء داخلٌة عىل مذوٍف تقديرُه بليٍل نام، فتكوُن الباُء زائدة، 
وليُل خُب املبتدأ، وجيوُز أن يكوَن ليل خَب ما النافيِة وليل اسمها ومجلُة ناَم صاحُبُه صفُة 
قوٍل  مقولُة  يظهر من كالمه- هي  ما  الفرائد)4(:- عىل  املحذوِف وقال صاحب  ذلك 
مذوٍف، أي بليل مقوٍل فيه ناَم صاحُبُه وهو بعيٌد، ألّن القوَل إنام يتاُج إىل تقديره إذا مل 
يكن جعل اجلملة صفة بنفسها، أّما لو أمكن كام هنا فال َحاجة اليه. نعم تقدُير القوِل ف 
نحو ما هْي بِنْعَم الولُد ونعم السرُي عىل بئَس الَعري)5( متوجٌه، ألّنّ اجلملَة ال يمكُن جعُلها 
صفًة بدونه ألنا انشائيٌة، والواو عاطفٌة، وخمالط معطوٌف عىل اخلب املحذوِف، فيجوُز 
الرفُع عىل جعل ما غرَي عاملٍة، والنصُب عىل جعلها عاملًة، واخلفُض عىل اللفِظ، وهو 
مضاٌف إىل الليان من إضافة اسِم الفاعِل)6( إىل مفعولِه، وجانبه فاعل خمالط فيكوُن عىل 

)1( سقطت من )ب، د(. 
)2( هو عبد  الرّزاق بن مهام بن نافع الصنعاّن، ويكنّى أبا بكر موىل حلمري، توّف سنة إحدى عرشة 
ومائتني. وله من الكتب: كتاب السنن ف الفقه، وكتاب املغازي. ُينظر: الفهرست، البن النديم 

 .332
)3( ُينظر: لسان العرب، )لني( 394/13. 

)4( ُينظر: فرائد القالئد، للعينّي و224. 
)5( ُينظر: شح قطر الندى 48، واإلنصاف ف مسائل اخلالف 112/1. 

)6( ف )ب( )املفعول(.



93

هذا من عطف املفرد، وجَيوُز أن يكوَن خمالط خًبا مقّدًما وجانبه مبتدًأ مؤّخًرا فيكوُن 
من عطِف اجلملة، فإن قلَت إىل ما يرجع ضمري جانبه؟ قلُت لَك فيه وجهان: أحُدمها: 
ارجاُعه إىل الليِل كام هو الظاهُر، فيكوُن اسناُد خمالطِة اللياِن إىل جانب الليِل عىل طريق 
فيكوُن  الليِل،  ضمري  إىل  باإلضافة  املقيِد  صاحِب  إىل  إرجاُعُه  والثان:  العقيل،  املجاِز 

التقديُر وال خمالُط الليان جانَِب صاحبُِه فتدبَّره.

من  األخــرية  امليم  بالالم  أراد  يكون  أن  يتمُل  الالم  وسكوِن  بالفكِّ  قوله)1(: 
الظاهرَة،  الــالَم  أراَد  أّنــه  )ويتمل  )4ظ(  الرصفيني)2(  مصطلُح  َهو  ما  عىل  هُلمَّ 
غرُي  أّنه  يقتيض  الِفك  عىل  السكوِن  ُعطَف  ألنَّ  أظهُر،  األول  الوجَه  أّن  خيفى  ال  لكْن 
بعد  إاّل  يكُون  ال  الَفكَّ  ألّن   ، الفكِّ تَت  يدخُل  الظاهرُة  الالِم  وسكوُن  فيِه،  داخٍل 
امليَم  بالالِم  املراُد  يكوَن  أْن  األظهُر  فكاَن  قبلها.  الــالم)3(  وسكوِن  األوىل  امليِم  َضمِّ 
أناّم  والّصواُب  قوله)5(:  ــام)4(،  االدغ بفكِّ  قولِه  من  مفهوٍم  غري  هذا  ألّن  األخــريَة، 
)هاتيت()6(  من  أمَر  زيُد  يا  هاِت  قولَِك  من  هاِت  فإّن  ذكرنا  كام  األمــُر  أمــٍر.  فِْعال 
الياء،  منها  حذفت  بالياء  هات  هات  فأصُل  باليشء  جاء  هاتى  ومعنى  مهاتاة،  هتاتى 
التاِء  مكسورُة  فهي  تناجي  ]ناجيت[)7(  من  أمٌر  ناج  ف  كام  مكسورًة  التاُء  وبقيت 
تعاىل:  قولِه  نحو  اجلامعِة  واِو  إىل  ُأْسندت  ]إذا[)8(  نعم  تغيريها  إىل  داَعي  ال  اذ   أبًدا، 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 51. 
)2( ف )ج( )الطرفني(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( هناك تقديم وتأخري ف )د(. 
)5( ُينظر: شح قطر الندى 51. 

)6( ف )د( )هاتت(. 
)7( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج، د(. 
)8( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج، د(. 
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ت تاؤها، ألّن ضّمة الياء)2( تنقل إليها بعد سلب الكرسِة  ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم﴾)1( ُضمَّ
منها ببياِن ذلَك أّن هاتوا أصُلُه هايتوا)3(، فاستثقلت الضّمُة عىل الياِء املكسورِة ما قبَلها 
فنقلْت إىل التاِء بعَد سْلِب حركتِها، ثمَّ ُحذفِت الياُء اللتقاِء الساكننِي، وأّما تعاَل ف تعاَل)4( 
يا زيد فهي أمر من تعاليَت تتعاىل وأصُلُه تعاىَل باأللِف، فهو مفتوُح اآلخر أبًدا عىل مجيع)5( 
األحوال، كام أن تناج أمر من ]تناجى[)6( كذلك والمُه هي عنُي فعٍل، وسبُب عدِم ضمِّ 
أصله  ]أن[)8(  َأْتُل﴾)7(  َتَعاَلْوا  تعاىل ﴿ُقْل  قولِه  به كام ف  اجلامعِة  واو  اّتصاِل  عنَد  المِه 
تعاليوا بفتِح الالم وضمِّ الياِء فتتحّركْت الياُء وانفتَح ما قبلها فُقلبْت َألًِفا، ثمَّ حذفِْت 
 االلُف ]اللتقاء[)9( الساكنني، وبقيت الفتحُة دلياًل عليها)10( بخالفه ف هاتوا فإّن ما قبل)11( 

الياِء مكسوٌر فَلْم ُتقلْب ألًفا لتحذْف، وتبقى الفتحة دلياًل عليها)12( فافهم ذلْك.

قولُه:

َبْيننَا ْهُر  الدَّ أنصف  ما  َجارتا  أَيا  ــايل)13(9.  ــَع َت ــوَم  ــُم اهُل ُأقــاِســْمــِك  تعايَل 

)1( البقرة 111، األنبياء 24، النمل 64. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف )ج، د( )هاتيوا(. 
)4( ف )ج( )تعاىل(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ج، د(. 

)7( األنعام 151.
)8( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ج، د(. 
)9( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ج، د(. 

)10( سقطت من )ب(. 
)11( ف )ب( )ما قبلها(. 

)12( سقطت من )ج(. 
)13( ُينظر: ديوان أب فراس احلمداّن، نخلة قلفاط 55-44. 
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الثالِث، وفيه زحاُف القبِض ف عروضِه وف اجلزِء  هو من الطويِل )من الرضِب 
السابِع منُه، وف رضبِه ِعّلُة احلذِف()1(، قاَلُه: أبو فراٍس)2( احلمداّن)3( وهَو ف أرِس الروِم، 

 

وقد ِسمَع حامًة تنوُح بجنبِه عىل شجرٍة عاليٍة وقبَلُه:

ــريب محامة ــق ب ــت  ــاح ن ـــد  وق بحايلأقــــوُل  تشعرين  هــل  جــــاريت)4(  ــا  أي
النوى طــارَقــَة  مــاذْقــِت  ــوى  اهل بباِلمعاذ  ــوُم  ــُم اهُل ــِك)5(  ــن ِم والخــطــرْت 
ــــوادم ـــــزون الــــفــــؤاد ق عــايل)6(أحيـــمـــل حم للمسافر  ــأي  ن ُغــصــٍن  عــى 

وبعده)7(:

ضعيفة لـــديَّ  ــــا  روًح تـــرى  ــعــايل  بــــاِلت ب  يــــعــــذِّ ـــٍم  ـــس ج يف  تــــــردد 
طليقٌة وتبكي  ــوٌر  ــأس م وبــســُكــُت حمـــزوٌن ويــنــدُب)8( ســاِلأيــضــَحــُك 
مْقلًة بالدمِع  منِك  أوىل  كنُت  غايللقد  احلوادِث  يف  دمعي  )5و(  ولكنَّ 

اللغة واملعنى: واضحان.

)1( سقطت من )ب، د(. 
)2( ف )ج( )فارس(. 

)3( الشاعر: هو أبو فراس ابن أب العال سعيد بن حدان ابن عم ناص الدولة وسيف الدولة ابني 
حدان، وكان فريد دهره، وشمس عرصه، أدًبا وفضاًل وكرًما ومًدا وبالغة وبراعًة وفروسّيًة، 
شعرُه مشهوٌر سائر بني احلسن واجلودة والسهولة واجلزالة والعذوبة والفخامة واحلالوة، توفِّ 

سنة 357هـ. ُينظر: الديوان 5.
)4( ف )ب، د( )جارتا(. 

)5( ف )ب( )تلك(. 
)6( سقطت من )ب، ج، د(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( ف الديوان )ينطق(. 
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اإِلعراُب: أيا حرٌف )1( لنداء البعيد، وجارت منادى مضاٌف إىل ياِء املتكلِم أصُلُه 
 جارْت بكرس التاء)2( )وسكون الياء()3(، فتحركت الياُء بالفتح)4( وُقلبِت الكرسة التي 
اللغاِت  إحــدى)5(  وهذه  قبَلها،  ما  وانفتاِح  ِكها  لتحرُّ ألًفا  الياُء  ثمَّ  فتحًة،  الياِء  قبَل 
إىل  مضاف  بأنصف  متعلق  مكاٍن  ظــرِف  وبــنَي:  املتكلِم  يــاِء  إىل  املضاِف  املنادى  ف 
قبَلها  ما  وانفتح  الياُء،  تركِت  تعالني)6(  وأصله  الواحدة  أمِر  فعُل  وتعال  الضمري، 
فُقلبت ألًفا ثمَّ حذَف األلُف ]اللتقاء[)7( الساكننِي وبقيِت الفتحُة دلياًل عليها هذا إْن 
الالم  بكرس  )تعاِل(  أصُلُه  يكوُن  الالم)9(  بكرس  كاَن  وإْن  الالم،  بفتِح  )تعاَل(  كان)8( 
الياُء  حذفِت  ثمَّ  لالستثقاِل  فحذفْت  ثقيلًة،  الياء[)10(  ]عىل  الكرسة  فتكوُن  والياء، 
للساكنني وفاعُلها الياء عىل األصّح، وُأقاسْم مضارع مزوم ف جواِب األمر. وفاعلُه 
لفظي  تأكيٌد  الثان  )وتعال  ثان  مفعوٌل  واهلموُم  له،  أّوُل  مفعوٌل  والكاُف  فيه،  مستٌت 
تأكيد  ال  واألّول  بعَده،  ــذي()11(  ال البيت  ف  الثالث  بـ)تعال(  ٌد  مؤكَّ هو  أْو   لألول 
المها  ُكرست  )حيث)12(  تعال  الشاهد  ومّل  األّول،  الشعر  مذهب  وفق  وإاّل   له، 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ف )ج( )الثاء(. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( ف )ج( )وأنفتح ماقبلها(. 

)5( ف األصل و)ب( )أحد(،. وما أثبتناه فهو من بقّية النسخ.
)6( ف األصل )تعال(، ومن )ب( )تعاليان(، ومن )ج( )تعاىل(. 

)7( الزيادة من )ج(. 
)8( ف )ب( )يكون(. 

)9( ف )د( بكرسها. 
)10( الزيادة من: )ب، ج، د(. 

)11( سقطت من )ب(. 
)12( سقطت من )ج(.
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تعال()2(  الم  كرس  قد  يكون  أن  إّما  الشاعر  هذا  ُقْلُت:  عرفَت،  كام  الفتُح  واألصح)1( 
األّول والثان، أو يكون قد كرس الم الثان فقط، )فإن كان قد كرس الَم االثنني فتلحينه 

مّوجه، وإن كان قد كرس الم الثان فقط()3(.

حكى  الــزخمــرشّي)4(  أّن  عىل  ذلــك  إىل  اجلــأت  القافيَة  ألنَّ  لتلحينه،  وجــه  فال 
إاّل  الالم  بكرس  تعاِل  للمرأِة  يقولوَن  أّنم  مّكَة  أهِل  عن  النساء)5(  سورة  تفسري  ف 
أقول:  املضارع،  الفعَل)8(  هبا  ــّرِف  ألَع )ال  قوله)7(  أيًضا.  حلٌن  ذلَك   )6( إنَّ ُيقاَل  أن 
باّلتي  والياُء  ــدُه،  وَح للمتكّلم  باّلتي  اهلمزة  تقّيد  بأن  هبا  املضارع  تعريف  يمكن 
للمخاطِب  باّلتي  والتاُء  نفسِه،  املعظِم  أو  غريِه  مع  للمتكّلِم  باّلتي  والنوُن  للغائِب، 
وحَده  للمتكّلم  التي  اهلمزُة  أّوله  ف  كاَن  ما  املضارُع  هكذا  فيقاُل  املؤنِث  الغائِب  أو 
املاضيِة،  األفعاِل  أوائَل  تدخُل  أنا()9(  )ُيردُّ حينئٍذ.  فال  للغائِب، وهكذا  التي  الياِء  أو 
الصواب()10(  خالُف  وهو  املذكوِر  التقييِد  دوِن  من  هبا  املضارَع  عــّرَف  وبعُضهم 

 

)1( ف )ج( )الصح(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( سقطت من )ب، ج(. 
د بن أحد الزخمرشّي، كان واسع العلم، كثري  )4( هو أبو القاسم جار اهلل ممود بن عمر بن ممَّ
الفضل، غاية ف الذكاء وجودة القرية، ولد 497هـ، من مؤّلفاته: الكّشاف ف تفسري القرآن، 
الّلغوّيني  الوعاة ف طبقات  بغية  ُينظر:  توفِّ سنة 538هـ.  الفائق ف غريب احلديث، وغريها، 

والنّحاة 280-279/2. 
)5( ُينظر: الكّشاف، للزخمرشّي 526-525/1. 

)6( سقطت من )ب،ج، د(. 
)7( ُينظر: شح قطر الندى 54. 

)8( سقطت من )د(. 
)9( ف )ج( )فال يروح عنهام(. 

)10( سقطت من )ب(. 
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قوله)1(: ويفتح إن)2( كان املايض أَقلَّ من أربعِة أحرٍف أْو أكَثر- هذا ليس عىل إطالقه 
بل مقيٌد- َبام إذا مل يكن مبنًيا للمفعول فإنه يضمُّ أوله مطلًقا عىل أّنه منتقٌض بنحو إهراق 
هيرق/واستطاع يستطيع()3( فإنَّ أّوَل هذيِن املضارعنِي)4( مضموٌم مع أّن ماضيها)5( عىل 
أكثر )5ظ( من أربعة أحرٍف)6( ويمكُن أن جياَب بشذوذمها أو بأن اهلاَء والسنَي زائدتان 
ل. قوله)8(: )وأصلُه قبَل دخوِل  عىل خالِف القياِس فهام عىل أربعِة أحرٍف)7( تقديًرا فتأمَّ
اجلازِم )َيُصّدوَننََّك( )فيه بحٌث فإنَّ املضارَع أعني يصّدوَن قبَل دخوِل اجلازم ليَس من 
مواضِع التأكيِد، فكيَف يكوُن أصلُه يصدوننك()9( مؤّكًدا أو يمُكن أْن جياَب بأنَّ املراَد 
[)10( أصلُه قبَل اجلازِم بالواِو والنوِن اإلعرابيِة وليَس مراُده أّن أصله بالنوِن التأكيديِة  ]أنَّ
وأّما ُتلَفُظ به مؤكًدا َفَعىل سبيِل التمثيِل واحلكايِة لكّن اَخر كالمه يأبى ظاهرُه عن هذا 

ْل()11(. التوجيه فتأمَّ

]احلرف وبيان ما اختلف فيه منه[
قولُه:

)1( ُينظر: شح قطر الندى 54. 
)2( ف األصل و)ج، د( )إذا(، وما أثبتناه فهو من )ب، وقطر الندى(. 

)3( ف )ج( )استطاع يستطيع(. 
)4( ف األصل )املضارع(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( ُينظر: شح قطر الندى 55. 

)9( سقطت من )ج(. 
)10( الزيادة من )ج، د(. 

)11( سقطت من )ب(.
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ُتْعَلِم)1(10. َوَمْهاَم تُكن ِعنَْد أمرىٍء من َخليَقٍة النَّاِس  َعَى  َفى  خَتْ خاهلا  وإْن 
هو من الطويل أيًضا )من الرضِب الثان، وفيه زحاُف القبِض ف عروضِه ورضبِه()2( 

 

قاَلُه زهرُي بن أب ُسلمى)3( من قصيدٍة طويلٍة أّوهلا:

تــكــّلــِم ملْ  ــــٌة  ِدْمــــنَ أْوىف  أمِّ  ــمأِمـــــْن  ــّل ــث ــت ــامُل ـــــــــّدّراِج َف بــحــومــانــِة ال
وقبَل هذا البيت:

بسالحِه َحــْوضــِه  ــْن  َع َيـــُذْد  ملْ  ُيظَلِموَمــْن  ــاَس  ــنَّ ال الَيْظلم  وَمـــْن  ْم  ـــدَّ هُي
َصديقُه ا  ــدوًّ َع حَيسْب  يْغَرْب  ــْن  ـــكـــّرِموَم ــُه الُي ــَس ــف ـــّرْم ن ـــك وَمـــــْن الي
ُمعجب لَك  صامٍت  من  ترى  ــِموكائن  ــتــكــّل ال يف  ـــُه  ـــُص ـــق أْون ــــُه  ــــادُت زي

اللغُة: اخلليقُة: الطبيعُة.

ْم استعاَن تثيله شبَه حاٍل َمْن  دَّ املعنى: )قولُه ومن مل)4( يُذْد عن حوضِه بسالحِه هُيَ
يكرُس نفَسه للناِس، ويذّللها هلم وال يمنُع عنها ما يصدُر إليها منهم من األشار بحالِة 
حنَي ال يمنُع عن حوضِه املمتيل من املاِء فإّنه ال يكاُد يسَلُم من اهلَدم، ومعنى الثالثة التي 
بعد هذا البيت إّن الذي هياُجر إىل غري بلِدِه يسُب األعداَء أصدقاًء لعدم اّطالعه()5( 
ومهام كاَن عنَد الرجل من طبيعِة حسنٍة أو خبيثٍة ال ختفى عىل الناِس وإْن بالَغ ف إخفائها 

)1( ُينظر: ديوان زهري بن أب سلمى، تقيق: كرم البستاّن 88، وُينظر: شعر زهري بن أب سلمى، 
لألعلم الشنتمرّي 27-28، وشح املعّلقات العرش، للشقنيطّي 121-122. وورد ف الديوان 

م(.  عجز البيت الثان )وَمْن مل يكرم نفسه مل يكرَّ
)2( سقطت من )ب(. 

)3( هو ُزهري بن ربيعة بن ُقْرٍط، والناس ينسبونه إىل ُمَزينة، وإّنام نسبه ف غطفان، وهو أحد فحول 
الشعراء ف اجلاهلّية، وكان ال يعاظُل بني القول وال يتبَّع ُحويشَّ الكالِم وال يمدح الرجل إاّل بام 

هو فيه. ُينظر: الشعر والشعراء 138-137/1. 
)4( ف )ج( )ال(. 

)5( سقطت من )ب(. 
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عنهم، وكْم رجٍل تراُه صامًتا ال يتكّلُم فيعجُبَك، وال يكشفُه إال لساُنه وهذا ناظٌر إىل 
قوهلْم )املرُء خمبوٌء تَت طيِّ لسانِه()1(، ال طيلسانه.

بالسني  َيسُعون)4(  وابن  السهييل)3(  عند  ]جــازم[)2(  شٍط  حرُف  مهام  اإِلعــراُب: 
]حرٌف[)5(  أنا  البيِت  هذا  ف  عنَدمُها  يتها  حرفِّ ف  والوجُه  الشاهِد،  ملُّ  وهي  املهملِة 
ال ملَّ هلا من اإلعراِب ألن كاَن قد استوفت اسمها وهو خليقٌة عىل جعل ِمْن زائدًة 
إليها، فبقيت احلرفيُة وال شاهَد  الفعُل خالًيا من ضمري يعوُد  وخُبها وهَو عنَد فبقي 
نُف)6(، قلُت: الضُمري مقّدًرا كام قلُت وهذا  ر املصِّ هلام به الحتامِل أْن يكوَن مبتدأ كام قرَّ
إاّل  الوجِه زيادًة من ف اإلجياِب ألّن الرشَط موجٌب  يلَزُم عىل ذلَك  الوجُه أظهُر ألّنه 
)7(. وأقوُل: جيوُز أْن تكوَن )مهام( ظرَف زماٍن وعاملها )تعلُم( وال يلتفْت  عند أب عيلِّ

د أبو الفضل إبراهيم 353/18.  )1( ُينظر: شح نج البالغة، البن أب احلديد، تح: ممَّ
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، د(. 

: هو عبد الرحن بن عبد اهلل من )ُسهيل( قرب مالقة،  هييلُّ )3( ُينظر: مغني اللبيب 330/1. والسُّ
حافظ، عامل ف الّلغة واألخبار، من آثاره: الروض اآلنف ف شح السرية النبوّية، وأمال السهييّل، 

توفِّ سنة 581هـ. ُينظر: بغية الوعاة 82-81/2.
ا فقيًها فاضاًل، حسن اخلط  ا لغويًّ )4( هو يوسف بن يبقّي بن يوسف بن َيسعون، كان أديًبا نحويًّ
أربعني  مات ف حدود سنة  والّلغة،  األدب  عريًقا ف  األدباء  العلامء وعلية  والوراقة، من جلَّة 
ومخسائة، من مؤّلفاته املصباح ف شح ما أعّم من شواهد اإليضاح وغريه. ُينظر: بغية الوعاة 

 .363/2
)5( الزيادة: من كتاب نج التقى، للكربايّس 74/1. 

)6( ُينظر: شح قطر الندى 59. 
)7( أبو عيّل الفاريّس: احلسن بن أحد بن عبد الغّفار النحوّي، توّف سنة 370هـ، وله من الكتب: 
كتاب احلّجة )للقّراء السبعة أئّمة األمصار الذين ذكرهم أبو بكر أحد بن موسى بن العّباس بن 
ماهد، وكتاب التذكرة )اإليضاح ف النحو(، وكتاب أبيات األعراب، وكتاب شح أبيات 
البن  الفهرست،  ُينظر:  وغريها،  احللبّيات  واملسائل  البغدادّيات  املسائل  كتاب  وله  اإليضاح، 

النديم 69، وينظر رأيه ف: مغني اللبيب 330/1. 
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)كان(  وعامله  مطلًقا  مفعوالً  كذلك  اآلية[)1(  ]ف  )مهام(  لورود  الزخمرشيِّ  إنكار   إىل 
فال شاهَد ]فيه[)2( فإن قلَت يلزُمَك حينئٍذ زيادٌة مْن ف اإلجياب )6و( قلُت: لنا أن نقوَل 

إن اسم تكْن مستت فيه و)من خليقِة( بياٌن له. كام )قيَل ف قول الشاعر)3(:

ــام ــائ ــُل ق ــث ــم ويــكــُثــُر فــيــِه مــن حــنــنِي األبـــاِعـــِر)4(يــظــلُّ بــــِه اجلــــربــــاُء ي
 إنَّ فاعل يكثُر مستٌت فيه، ومن حنني ]األباعر[)5( بياٌن له، و)عنَد( خُب تكن، فال مذوَر 
فتأّمْل. وفعُل الرشِط تكن وجواُبُه تعلِم، والواُو ف وإن خاهَلا قيل أي عاطفة عىل شٍط 
مذوٍف، أي إن مل خيلها، وقيل َأي واو احلال، وجواُب أنَّ ف وإن خاهلا عىل القوِل األّول 

ْر[)6(. مذوٌف دلَّ عليِه األّول، وقيَل ال جواَب هلا ]فتدبَّ

قولُه:

اللّيايل َذَهـــَب  مــا  ـــرَء  امل ـــرُسُّ  َي ــــا)7(11.  ــــُه َذهــــاَب ــــنَّ َل ــــاهُب وَكــــــاَن َذَه
هو من الوافر )من العروِض األوىل، وفيه زحاُف العصِب)8( ف جزئِه األّول، وفيه 

من العلِل القطُف ف عروضِه ورضبِه()9(، ومل ُيَسمَّ قائُله.

]اللغة و[)10( املعنى: واضحان.

)1( الزيادة من: كتاب نج التقى، للكربايّس 74/1. 
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج، د(. 

)3( قد نسبه العينّي لسلمه بن يزيد بن ممع اجلعفّي. ُينظر: املقاصد النحوّية 275/3. 
)4( البيت من شواهد املقاصد النحوّية 275/3، ومهع اهلوامع 35/2، ودرر اللوامع 35/2.

)5( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب(. 
)6( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج(. 

)7( البيت من شواهد شح املفّصل 142/8 والترصيح برشح التوضيح 268/1. 
)8( ف )ج( )القبض(.

)9( سقطت من: )ب(. 
)10( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب(. 
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الليال  وذهَب  الشاهُد،  وفيها  مصدريٌة  وما  ليرس،  ٌم  مقدَّ مفعوٌل  املرُء  اإِلعراُب: 
لُيرس،  الفاعليِة  عىل  مرفوٍع  مصدٍر  موضِع  ف  بعَدها  وما  وَهي  ما،  صلُة  وفاعٌل  فعٌل 
هذا عىل مذهِب املصنِف)1(، وعنَد األخفِش ]ومْن[)2( تبعه إنا موصوٌل اسميٌّ بمعنى 
الليال، أي الذهاُب  الذي، واجلملُة صلُتها والعائُد مذوٌف أي يرس املرء الذي ذهبته 
قلُت:  الضمرُي؟  هو  الذي  املفعوَل  نصَب  فكيَف  الزٌم  قلت  فإن  الليال،  ذهبته  الذي 
الذهاِب، والواُو للحاِل،  هذا الضمرُي مفعوٌل مطلٌق ألّنُه راجٌع إىل )ما( وَهي بمعنى 
وصاحُب احلاِل فاعُل ُيرّسا ومفعوُله وله متعلٌق بذهاب، وذهاب خُب كاَن، وجيوُز أْن 
يكوَن له حااًل من ذهاب قوله)3(: وكوُن العامِل َدهُلْم مردود وقد يقاُل إنه ليَس بمردوٍد 
ألنَّ )مَلا( ظرٌف، والظروُف ممَّا يتوسع فيه كقوله »ونحُن من فضلَك ما استغنينا«، فمن 
فضلَك متعّلٌق بام وقَع بعد ما النافية، وفيِه أّن عمَل ما بعَد ما النّافيِة ف الظرِف قبَلها. 
ا  ذكر املصنُف)4( أّنُه خمصوٌص بالشعِر، وإنَّ العامَل مذوٌف دلَّ عليه السّياُق أي ]﴿َفَلمَّ
َقَضْينَا َعَلْيِه اْلَمْوَت﴾[)5( اختبوا بموته. قوله)6(: وبياُن ما اختلَف فيِه منُه. ظاُهر هذا 
الكالم يقتيض أّن األربعة أحرٌف)7(. وقد َأسَلَف لَك أن إذما ومهام من األسامِء، وسبَق 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 60. 
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 62. 
)4( املصدر نفسه 62. 

)5( سبأ 14. وسقطت اآلية الكريمة من )ب(.
)6( ُينظر: شح قطر الندى 62. 

ا  )7( ف )ب، ج( حروف. ولتفسري هذه العبارة نقول: إنَّ ابن هشام قال ف شح قطر الندى: »أمَّ
احلرُف َفُيْعرُف: بأْن ال يقبل شيًئا مْن عالمات اسم والفعل، نحو َهْل وَبْل، وليس منُه مهام، وإذما 
فجعلهام اسمني«، ثمَّ قال: »وملَّا كاَن من احلروف ما اختلف فيه: هل هو حرف أو اسم؟ نّصت 
ام  عليه وهو أْرَبَعٌة: إذما، ومهام«، فجعلهام هنا حرفني، والذي ُيفهم من كالم السيِّد صادق الفحَّ

أنَّ هناك تناقًضا بني الَقْولني. ُينظر: شح قطر الندى 56. 
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له نظرُي هذه العبارة، وهي قوله)1(: وملَّا كان من احلُُروِف ما اختلَف فيه: هل هو حرٌف 
، فإْن قلَت كيَف يستقيُم حرُصها ف ستٍة َمَع  أو اسٌم )قوله)2(: ُصوُر تأليِف الكالِم ستٌّ
أنَّ ها هنا صورة سابعة، وهي أْن يتأّلَف من حرٍف واسٍم نحو يا زيُد. قلُت: يا هنا نائبٌة 
مناَب ادعو مقّدًرا، وأصله أدعو زيًدا، فهو ف احلقيقة من الصورة الثانية. قوله)3(: نحو 
زيٌد قائٌم هذا ف احلقيقِة متأّلٌف من ثالثِة أسامِء ثالُثها الضمرُي املستُت ف اسم الَفاعِل، 
وكذلَك األمثلُة التي َبعده)4(، َنزيُد هلذا االعتبار َعامَّ ذكُره، وهَي كاَن زيٌد قائاًم وأْعَلْمُت 

ل()5(. زيًدا فاضاًل وَأعلْمُت زيًدا َعْمًرا فاضاًل فتأمَّ

قولُه:

بِه َوَمْن  الَِعقيُق  ْهيَهاَت  َفهْيهَاَت  َوَهيهاَت ِخٌل باْلَعقيِق )6ظ( نواصله)6(12. 
منه  الثالِث  اجلزِء  ف  القبِض  زحاُف  وفيه  الثاِن،  الرضِب  )من  الطويِل  من  هو 
والرابِع، وهو العروُض، والسابِع والثامِن وهو الرضُب()7( قالُه جرير اخلطفي)8( وقيل 

قاله: ]قيُس[)9( منوُن بني عامٍر وقبله:

)1( ُينظر: شح قطر الندى 56. 
)2( ُينظر: املصدر نفسه 63. 
)3( ُينظر: املصدر نفسه 63. 
)4( ُينظر: املصدر نفسه 64. 

)5( سقطت من )ب(. 
د الصاوّي 479/2. وجاء ف الديوان هكذا: )6( ُينظر: شح ديوان جرير، تأليف ممَّ

ـــن به نواصله فــأهيــات أهيــــات الــعــقــيــق وم بالعقيق  وصـــل  وأهيــــات 
)7( سقطت من )ب(. وهي لغة من )هيهات(. 

)8( هو جَريُر بن َعطَّيَة بن ُحذيفة اخلطفّي، وهو من بني ُكليب بن يربوع، ُيكنّى َأبا َحْزَرَة، وكان 
جرير من فحول شعراء اإِلسالم، وُيشبَّه من شعراء اجلاهلّية باألعشى، وكان من أحسن الناس 

تشبيًبا، وكان من َأشدِّ الناس هجاًء. ُينظر: الشعر والشعراء 464/1. 
)9( الزيادة من )ب، ج(. 
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ختاَيلْت بالعقيق  ــا  ــْوًم ي أنـــَس  ــْت بــاْلــعــّي َأصــائــُلــْهَوملْ  ــاَب ضــحــاُه وط
البيُت  َبُعَد والعقيق)1(: موِضع باحلجاِز معروٌف وإن كان  اللغُة: هيهاَت: بمعنى 
: )بالكرس والضّم  رِة و قال ف القاموِس)2( اخِللُّ لقيس فهو العقيُق الذي ف املدينِة املنوَّ
ديُق امُلْختصُّ أو ال ُيَضمُّ إاّل مَع وّد انتهى(، ونواصلُه)3(: أي نواّده وُيروى نحاولُه  الصَّ

من املحاولة، وهي اإلرادة.

ونواّده  نواصله  كنا  صديق  وبعَد  السكاِن  من  به  من  وَبُعَد  العقيِق  َبُعَد  املعنى: 
بالعقيِق، ألنَّه ارتَل عنّا.

اإِلعراُب: هيهاَت اسم فعٍل، والثان تأكيٌد لُه، والعقيُق فاعٌل هليهاَت األّول دوَن 
الثان، وملُّ الشاهد هيهاَت العقيُق. وهيهات َخٌل حيُث إّن كالمها ]كالم[)4( مؤّلٌف من 
)6(. وهيهاَت خلٌّ فعٌل وفاعُلُه، وهو سهٌو،  اسم فعٍل وفاعلِه)5(، ووقَع ف عبارِة العينيِّ

 

الثان وهَو  الثان، والعقيُق فاعُل  فتُح اهلل فاعُل هيهاَت األّول مضمٌر دلَّ عليه  وقال: 
خالُف الواقِع، ألنَّ الثان جيَء بِه ملجّرِد التأكيد ال يسنُد إىل يشٍء، وخلٌّ فاعُل هيهاَت 
ا صفُة  الثالِث، وبالعقيِق ُيتمل أن يكون ظرًفا خلّل متعّلًقا بنواصل، وأن يكوَن مستقرًّ

خّل، ومجلة نواصلَه صفٌة بعَد صفٍة.

)1( ُينظر: الصحاح )عقق( 1527/4. 
)2( ُينظر: القاموس املحيط، )اخلل(، 370/3. 
)3( ُينظر: لسان العرب، )وصل(، 726/11. 

)4( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ُينظر: فرائد القالئد - للعينّي - املخطوط )143ظ(. 
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]اإعراُب جمِع املذكِر ال�صامِل[
قولُه:

ِت األْرضوَن إْذ َقاَم من بني ِمــنْــرِب)1(13. َلقْد ضجَّ أْعـــواِد  فــوَق  َخطيٌب  هذيل 
هو من الطويِل )من الرضِب الثاِن، وفيه زحاُف القبِض ف عروضِه ورضبِه، ومل 

أقف عىل قائله()2(.

اللغُة: بنو هذيٍل: بطٌن من تيٍم، واخلطيُب)3(: احلسُن اخلطبِة أْو مبالغٌة من خاطب، 
)5(: بكرس امليم هو الذي يرَقاُه اخلطيُب حاَل اخلطبِة. وأعواد)4(:مجُع عوٍد، واملنَْبُ

إنَّ  أْو  لشّدِة صوتِه،  َلـامَّ خَطَب،  الرجل  األرُض من صوِت هذا  تزلزلِت  املعنى: 
املعنى إنَّ هذا الرجَل لبالغِة خطبتِه، وُقْرب موقعها من القلِب، واشتامهلا عىل ما فيها من 
موعظٍة وذكرى ملن كاَن لُه قلٌب. أْو ألقى السمَع وهو شهيٌد تكاُد األرُض تزلزلْت منها 
ـا قاَم  لعظمتها ]حتى[)6( كأّنا تتأُثُر منها وتتَّعُظ، وقيَل إنَّ املعنى تزعزعِت األرُض لـمَّ
م ال يصلُح هلم ذلَك، وال هم أهٌل له، ولو اّطلعنا عىل القصيدِة  هذا الرجُل خطيًبا، ألنَّ

َلعرَفنا ]مراد[)7( الشاعر.

)هذيل(  بدل  وروى   ،)57/16 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد:  من  البيت   )1(
ق باهلامش قائاًل: إنَّ الرواية الصحيحة هي: )إذ قام من بني سدوس  ب املحقِّ )هداٍد(، وقد عقَّ
)هذاذ(  بدل )هذيل(  براويتني  البيت  التوضيح )12/1(، وقد روى  والترصيح برشح  الخ(، 

و)سدوس( )73/1(، وهو من شواهد درر اللوامع 19/1.
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )خطب( 361/1. 
)4( ُينظر: لسان العرب، )عود( 320/3. 

)5( ُينظر: لسان العرب، )نب( 189/5. 
)6( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج(. 
)7( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من: )ب، ج(. 
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اإِلعراُب: الالُم موّطئٌة للقسِم املحذوِف، واألْرضون نائُب فاعُل )ضّجت( وفيه 
 )1() ْت( وملُّ )7و( الشاهُد حيُث سّكنت راؤُه للرضورة، وإْذ ظرُف زماٍن متعّلٌق بـ)ُرجَّ
رِه الياء  اجلملِة بعَد اجلرِّ بإضافتها إليها، و)من( للتبعيض، و)بني( مروٌر هبا وعالمُة جِّ
ألّنُه من امللحقاِت باجلمِع املذكِر الساملِ، وحذفْت نوُنه لإلضافِة واجلاُر واملجرُور حاٌل 
من خطيب، وجاَز وَقوُع احلاِل من النكرِة لتأّخرها عنها وجيوُز كوُنه ظرًفا لغًوا، وعامله 

قام، فتكون من االبتداء حينئٍذ، وخطيٌب فاعُل قاَم، وفوق يتعّلُق به وبـ)َقاَم(.

]اإعراُب ال�صم الذي لين�صرُف[
قولُه:

ُمَباَرًكا اْلَيِزيِد  ْبَن  الَوليَد  َرَأْيُت  ــِة كــاِهــُلــْه)2(14.  ــًدا بــَأْعــَبــاِء اخْلــالَف ــِدي َش
الثالِث  اجلزِء  ف  القْبِض  زحاُف  وفيِه  الثان،  الرضِب  )من  ايًضا  الطويِل  من  هو 
والرابِع )وهو العروُض()3( والسابِع والثامِن وهو الرضُب()4( قاله ابن ميادة ]واسمه[)5( 

الرّماُح بُن أبرَد بن ثوباَن بن رساقَة بن حرملَة)6( وقبَله:

)1( سقطت من )د( وقد أشت إىل ذلك ف وصف املخطوط. 
)2( البيت من شواهد اإلنصاف )317/1( وروى بدل )رأيت( )وجدنا(، وُينظر: شعر ابن مّيادة، 

د نايف الدليمّي 81.  مجع وتقيق: ممَّ
)3( سقطت من )ج(. 

)4( سقطت من )ب، د(. 
)5( الزيادة من املحّقق مراعاًة للمعنى. 

أّمه  ة بن غطفان. َومّيادة:  ُمرَّ َثْو بان من بني  َأْبَرد بن  اح بن  مَّ الرَّ القائل هو: ابن مّيادة واسمُه   )6(
اء  كانت َأَمة فارسية رعت مع والده الغنم، فوقع عليها وأنجبت الّرّماح. وهو شاعر أموّي هجَّ
من الطراز األّول. وقد مدح خلفاء بني أمّية وبني هاشم. مات سنة 136هـ أو 149هـ. ُينظر: 

الشعر والشعراء 771/2، معجم األدباء 143/11.
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ــُه ــول أق أن  ــــادٍق  ــوٍل ص ــق ب ــُت  ــم لقائُلْهمه الـــعـــدو)1(  رغـــم  ــى  ع وايِن 
وقيل إنَّ البيَت املذكوَر ف الكتاِب هو أّوُل القصيدِة، وبعَده:

جبينِِه ـــوَق  ف ــِك  ــل امل رساُج  ــُه)2(أضـــاَء  ــل ــواب غــــداَة تــــرّدى بــالــنــجــاح ق
دِة  املوحَّ ]الباء[)5(  وسكوِن  املهملِة)4(،  العنِي  بكرِس  عْبٍء)3(  مجُع  األعباُء:  اللغُة: 

بعَدها اهلمزُة، وهو احِلْمُل والثقل)6(. والكاِهُل )7(: احلارُك وهو ما بنَي الكتفنِي.

يقوُم  هبا  جديًرا  للخالفة  صاحًلا  ميموًنا  ]مبارًكا[)8(  الوليَد  رأيــُت  أن   املعنى: 
بأثقاهلا.

اإِلعراُب: رأى من أفعاِل القلوِب، ومفعوهلُا األول الوليُد، والثان مبارًكا. وشديًدا 
مفعوٌل بعَد مفعوٍل وابُن صفة، الوليُد مضاٌف إىل اليزيِد وف اليزيد الشاهُد حيُث دخَل 
األلُف والالُم عليه، َفُجرَّ بالكرسة عىل زعٍم من مّثل بِه، ويظهُر من املصنف ف املغني)9(، 
املوافقُة هلذا الزعم ف أّنا ف البيِت زائدٌة عليها ال للتعريِف ألّنه نصَّ أّواًل عىل زياِدهتا 
ف البيِت، ثمَّ قال: وقيَل)10( هي للتعريِف وهَو يشعُر باختياِر األول، ويتمُل أن تكوَن 
اِدَفنْي أو متداخني، وبأعباء صلُة شديد،  رأى برصيًة فيكوَن مبارًكا وشديًدا حالني ُمَتَ

)1( ف )ج( )زعم املصّدق(. وف شعر ابن مّيادة ورد )رغم العداة( 80. 
)2( ف )ب( )فوائده(. ف شعر ابن مّيادة ورد عجز البيت هكذا: غداة تناجي بالنجاة قوابله 81. 

)3( ف األصل )عباء(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من )ب، ج(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )ب، ج، د(. 
)6( ُينظر: الصحاح، )عبأ( 61/1. 

)7( ُينظر: لسان العرب، )كهل( 602-601/11. 
)8( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )ب، ج، د(. 

)9( ُينظر: مغني اللبيب 52/1.
)10( سقطت من )ب(. 



108

وكاهلُه فاعُل شديد مضاف إىل ضمري الوليد. قوله)1(: وهي كلُّ فعٍل مضارٍع اّتصَل بِه 
ألُف االثننِي الخ، أخَذ لفَظ كل)2( ف التعريِف وهو غرُي جائٍز، وستطّلُع ف بحِث املضاِف 
قبَلها()4(  ما  مكسور  ياُء  آخره  الذي  االسُم  به  وتعني  وقوله)3(:  اهلل،  ان شاء  أثرِه   عىل 

كاَن عليه أْن يقّيَد الياَء باألزمنِة ليخرَج نحو اليزيدين مجًعا، ]ونحو[)5( مررُت بأبيَك، 
ل. وقد يقاُل اكتفى بالتمثيِل فتأمَّ

قوله)6(: وإّنام اختلفوا ف تقيِق الرافِع له. ]الرافُع[)7( عىل قوِل الّفّراِء)8( وقول ثعلٍب)9( 
. قولُه)10(: وأَصحُّ األقواِل األول رجَع  وقوِل البرصينَي معنوٌي، وعىل قوِل الكسائيِّ لفظيٌّ
 عن هذا ]ف[)11( املغني)12(، فجعَل الرافع له حلَّ له ملَّ االسم كام قال البرصيوَن، قوله)13(: 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 76. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 78. 
)4( سقطت من )أ( وقد أشُت إليها ف وصف املخطوطة. 

)5( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 79. 

)7( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)8( الفّراء: هو أبو زكريا ييى بن زياد الفّراء موىل بني منقر، ولد بالكوفة له مؤّلفات كثرية منها: 
معان القرآن، كتاب اللغات، كتاب املصادر ف القرآن، كتاب اجلمع والتثنية ف القرآن، كتاب 

الفاخر وغريها، توّف بطريق مّكة سنة سبع ومائتني. الفهرست 73. 
)9( ثعلب: أحد بن ييى بن زيد بن سّيار، قال أبو العّباس ثعلب: حذقت العربّية وحفظت كتب 
الفّراء كلها، حتى مل يشّذ عني حرف منها، لزمت أبا عبد اهلل بن األعراّب فأخذت منه. توفِّ سنة 

291هـ وله من الكتب: احلدود، الفصيح، معان القرآن، الفهرست 81. 
)10( ُينظر: شح قطر الندى 79. 

)11( سقطت من األصل. 
)12( ُينظر: مغني اللبيب 53/1. 
)13( ُينظر: شح قطر الندى 80. 
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وال تقُع )َلْن( للدعاِء رجَع عن هذااملذهب أيًضا ف املغني)1(، قوله)2(: خالًفا للخليِل، 
املصدريُة.  النافيُة وأن  )لن( أصلها )7ظ( ال  أن  ايًضا، وتوضيُح   )3( ُقلت: وللكسائيِّ
 ]قلُت[)4( فعِمَل به ما ذكَر وفيه نظٌر إْذ لو كانْت كذلَك لكاَن قولنا لن أرضَب بمنزلِة ال رضب، 
فال يكوُن مفيًدا مع أّن الفائدَة فيه حاصلٌة َقْطًعا. وجعَلُه مبتًدا وخُبه مذوٌف يستلزُم 
التزاَم حذِف خِب املبتدأ وهو خالف الواقِع هنِا ألّن التزاَم حذِف اخلِب من غري أْن ُيقاَم 
حاصل  رضب  ال  نحو  ال  تكراُر  لوَجب  كذلَك  كاَن  لو  أّنه  عىل  ممتنٌع  اخر  يشٍء   مقاَم 
َب( ويمتنُع تقديُم  وال قيامي، وأيًضا لن قد يتقدم عليها معموُل الفعِل نحو )َزْيَد َلْن أرْضِ
معموِل صلِة املوصوِل احلرفِّ عليِه نحو )َزْيًدا ُيْعِجبني َأْن ترضب( فتأْمل)5(. قوله)6(: 

 

أن ال يفصَل بينهام فاصل غري القسِم أجاَز ف املغني)7( الفصَل بال النافيِة أيًضا.

)1( ُينظر: مغني اللبيب 285-284/1. 
)2( ُينظر: مغني اللبيب 284/1، وشح قطر الندى 81. 

)3( أبو احلسن عيل بن حزة بن عبد اهلل بن عثامن، يكنّى بأب عبد اهلل، كوف أخذ عن الروايّس وعن 
مجاعة، توفِّ بالري سنة 197هـ، وله من الكتب: كتاب معان القرآن، كتاب خمترص اخلو، كتاب 
القراءات، كتاب العدد، كتاب احلروف، كتاب النوادر الكبري، كتاب النوادر األوسط، وكتاب 

النوادر الصغري، ُينظر: الفهرست 72. 
)4( الزيادة من: )أ، د(. 

)5( وجدت ف حوايش النسخ مجيعها وجه هذا التأمل وهو »أنَّه ربام يقال ال حاجة إىل تقدير اخلب، 
وا﴾ حيث قال  ُْم َصَبُ ألنه مجلة صلة أن مغنية عنه كام ذهب إليه سيبويه ف قوله تعاىل ﴿َوَلْو َأنَّ
وال حاجة إىل تقدير اخلب خب للمصدر املؤّول إذا قلنا بأّنه مبتدأ، ألّن كون خب أّن مجلة نّص 

عنه«.
)6( ُينظر: شح قطر الندى 82. 
)7( ُينظر: مغني اللبيب 21/1.
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]نوا�صُب امل�صارِع[
قولُه:

ُتشيــُب الطِّفــَل ِمــْن َقبــِل الـمشيِب)2(15. إَذْن)1( واهللِ َنــْرِمـــيُهــْم َبحــــْرٍب
هو من ]الوافِر من[)3( )العروِض األوىل، وفيه زحاُف العْصِب ف اجلزِء األّول منُه 
والرابِع واخلامِس، وفيه عّلُة الَقْطِف ف عروِضه ورضبِه قيل()4(، هو لعمرو بن كلثوم)5(، 

 

وقيل هو حلسان ومل يرَو ف ديوان واحد منهام.

عِر، واملشيُب:  يُب بياُض الشَّ : الشَّ يُب، وقاَل األصمعيُّ اللغُة: املشيُب)6(: هو الشَّ
يِب من الرجال)7(. دخوُل الرجِل ف حدِّ الشَّ

املعنى: واضٌح.

يرضُّ  وال  املضارع،  نصبت  حيُث  الشاهُد  وفيها  جــواٍب،  حرُف  إذا  ــراُب:  اإِلع
الفاصل ألّنه القسُم، وجواُب القسِم مجلُة ترميهم، وبحرب صلَة ترمي، ومجلُة يشيُب 
متعّلٌق[)8(  ومروٌر  ]جاٌر  قبل  ومن  يشيُب،  مفعوُل  والطفُل  حرٍب،  صفُة  جٍر  ملِّ  ف 

باملشيِب.

)1( ف األصل )إًذا( وهو خطأ، والصواب، ما أثبتناه من بقية النسخ. 
الشاهد  رقم  الذهب،  شذور  شح  شواهد  من  وهو   ،38 ثابت  بن  حّسان  ديوان  ف  البيت   )2(

291/415، وأوضح املسالك، رقم الشاهد 71/3/497. 
)3( الزيادة من: )أ، ب، ج، د(. 

)4( سقطت من )د(. 
بن هند ملك  قاتل عمرو  بني عتاب، جاهيّل، وهو  تغلب، من  بني  بن كلثوم من  )5( هو عمرو 

احلرية، أحد شعراء املعلَّقات. ُينظر: الشعر والشعراء 234/1. 
)6( ُينظر: لسان العرب، )شيب( 512/1. 

)7( سقطت من )ب(.
)8( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
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قولُه:

يأرُسونني إْذ  عب  بالشِّ ْم  هَلُ َأُقوُل  أملْ تيأسوا)1( َأين)2( اْبُن َفارِس َزْهَدِم)3(16. 
هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيه زحاُف القْبِض ف)4( اجلزِء األّول والرابِع، 
وهَو العروُض، والسابِع والثامِن وهو الرضُب()5(، قاله ُسحيم بُن عيلِّ الّزهدمّي ]وف 

.)7(])6( الصحيِح أّنُه لسحيِم بِن وثيٍل الريبوعيِّ

اللغُة:

ُد، وقد تظافرْت  )9(: الشِّ َعاُب، واألرْسُ ْعُب)8(: بالكرِس الطريُق ف اجلبِل مجعُه الشِّ الشِّ
ف النسِخ التي رأيناها عىل أنَّ املضارَع الواقَع بعَد إْذ ف البيِت هو مضارُع أرَسَ من األرْسِ 
ة. وف الصحاِح)10(: َيرَسَ القوُم اجلُزَور أي اْجتَزُروها واقتسموا َأعضاَءها)11(،   بمعنى الشدَّ

)1( ف )ج( )تعلموا(.
)2( ف )أ( وردت )إن( مّرتني. 

)3( وجدت هذا البيت ف لسان العرب، وقد نسبه ابن منظور جلابر بن سحيم بن وثيل. ُينظر: لسان 
العرب، )زهم( 279/12. وف اللسان نفسه وجدته منسوًبا لسحيم بن وثيل الريبوعّي، لسان 

العرب، )يرس( 298/5، وف الصحاح، )يرس( 858/2.
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )ب، د(. 
التميمّي، شاعر خمرضم، عاش ف  الريبوعّي احلنظيّل  الرياحّي  )6( هو سحيم بن وثيل بن عمرو 
األعالم،  ُينظر:  60هـ.  سنة  توفِّ  قومه،  ف  شيًفا  كان  املئة،  عمره  ناهزه  واإلسالم،  اجلاهليَّة 

 .79/3
)7( الزيادة من: )أ، ب، د(. 

)8( ُينظر: الصحاح، )شعب( 156/1. 
)9( ُينظر: الصحاح، )أرس( 578/2. 

)10( ُينظر: الصحاح، )يرس( 858/2 ولسان العرب )يرس( 298/5. 
)11( ف األصل )لعضائيها(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، د(. 
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البيِت  أوله دوَن اهلمزة، وقاَل)1( ف تفسرِي  بالياء ف  يرَس  البيَت فجعَله مضارَع  وأنشَد 
البيِت ف  ملعنى  موافٌق  هاِم ]وهو  بالسِّ عليِه  فُضـرَب   )2( ِسباٌء  قْد وقَع عىل سحيٍم  كاَن 
الشاهُد  تعلموا، وفيه  الرّضِب والّتكليم[)3( وتيأسوا:  فيه زيادة  أنَّ  إاّل  الرواية األوىل، 
قيَل ف  الشاعر كذا  قبيلة  اسُم  املهملة  والدال  املعجمة  الزاء  )بفتح  ذلَك، وَزهدم  عىل 

الصحاح وزْهدَم()4(: )اسُم فرٍس وفارسُه يقاُل له فارُس زهدم انتهى)5(.

املعنى: قد ظهَر لَك.

واهلمزُة  بعَدُه،  اجلملِة  إىل  مضاٌف  بأقوُل  متعلٌِّق  زمــاٍن  ظرُف  إْذ)6(  ــراُب:  اإِلع
، وتيأُسوا مزوٌم بَلْم بحذِف النون وتسبك أْن وما بعَدها   لالستفهاِم التقريريِّ أو اإلنكاريِّ
أمل  وتقديُره  املصنِِّف)8(  قوِل  عىل  تيأسوا  )8و(  مفعوَلْ   )7( َمَسدَّ سادِّ  مصدٍر  تأويِل  ف 
تيأُسوا كون ابن فارس زهدم، وابن مضاف إىل فارس، وهو مضاٌف إىل زهدَم ومجلُة أملْ 

تيأسوا أن الخ مقوُل القوِل أّن أقوُل.

قولُه:

َعْيني ــرَّ  ــَق وَت َعـــبـــاَءٍة  ــُس  ــب َوُل ــفــوِف)9(17.  الــشُّ ــبــِس  ُل ِمـــْن  إيلَّ  ـــبُّ  أَح

)1( ُينظر: شح قطر الندى 87. 
)2( ف األصل و)د( )سبأ(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج(. 

)3( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: لسان العرب، )زهم( 279/12. 
)6( ف )أ، ج( )إذا(. 
)7( سقطت من )أ(. 

)8( ُينظر: شح قطر الندى 87. 
)9( البيت من شواهد سيبويه 45/3، ومل ينسبه إىل أحد، واملقتضب للمّبد 27/2، وشح املفّصل 
25/7، وشح شذور الذهب )رقم الشاهد 314/156(، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد= 
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هو من الوافِِر )من العروِض األوىل، وفيِه زحاُف الَعْصِب ف اجلزِء اخلامس منُه، 
وف عروِضه ورضبِه من العلِل الُقْطُف()1(، قاَلْتُه ميسوُن بنُت بحدل الكلبّيُة)2( زوجُة 

معاويَة)3( بن أب سفياَن، وقبلّه:

ــِه ــي ف األرواُح  ـــُق  ختـــف ــِفَلـــَبـــْيـــٌت  ــي ــن ُم ــــــْرٍ  َق ـــن  م ايلَّ  ــــــبُّ  أَح
وبعَده:

بيتي()5( )َقــْعــِر  يف  كــســريٍة)4(  ــِفوَأْكـــُل  ــي ــّرغ ال َأْكـــــل  مـــن  ايلَّ  َأَحـــــبُّ 

ــجِّ الّدفوِفوأصــــــــواُت الــــريــــاح بـــكـــلِّ ف )رَضِب()6(  من  ايلَّ  ــبُّ  َأَح
نحيٌف ـــي  َعـــمِّ ــي  ــن ب مـــن  ــِف)7(وخـــــرٌق  ــي ــن ع ـــٍج  ـــْل َع مــن  إيلَّ  أحــــبُّ 
)دوين()8( الــطــّراَق  يــنــَبــُح  ألـــــوِفوكــلــٌب  قـــــطٍّ  ــــن  م ايلَّ  أحـــــــبُّ 

ــال  ــع ــــُف)10(: ال ــــي ــــن ــــاُق، وامل ــــرق ــــشــــفــــوُف)9(: الـــثـــيـــاُب ال الـــلـــغـــُة: ال
ـــيشِء  ــقــطــعــُة مـــن ال ــــَي ال ــــــرْسٍة، وه ــُر ِك ــغَّ ــص ــــريُة)11(: م ــــس ــــُك ِف، وال ــــــرشُّ  ال

/1042 الشاهد  )رقم  األشموّن  وشح   ،397/4 النحوّية  واملقاصد   ،)115/4/330= 
571/3(، وروى بدل )ولبس( )للبُس(. 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( القائلة: هي ميسون بنت بحدل الكلبّية زوج معاوية ابن أب سفيان، وكانت بدوّية. 

)3( ف األصل و )ج( )معوية(. 
)4( ف )أ، ب( )كرسة( وهو خطأ. 

)5( ف شح املفصل ورد بدل )قعر( )كرس(. ُينظر: شح املفّصل 25/7. 
)6( ف املصدر نفسه ورد بدل )رضب( )نقر(. ُينظر: شح املفّصل 25/7. 

)7( ف املصدر نفسه ورد بدل )عنيف( )عليف(. ُينظر: شح املفّصل 25/7. 
)8( املصدر نفسه ورد بدل )دون( )عني( ُينظر: شح املفّصل 25/7.

)9( ُينظر: لسان العرب، )شفف( 180/9. 
)10( ُينظر: لسان العرب، )نوف( 342/9. 

)11( ُينظر: لسان العرب، )كرس(، 139/5. 
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الواسُع  الطريُق   : والَفجُّ َوَسطُه،  البيِت  وقعُر  اخلبِز،  من  قطعٌة  واملراُد  ]املكسوِر[)1(، 
اإلْبِل  مَن  الفتى  دة  املوحَّ ]الباء[)3(  بفتح  والَبكُر)2(:  الّطبوُل،  والّدفوُف:  َجَبلني،  بني 
بكرِس  واخِلْرُق)6(:  الـرسيُع.  واٌو)5(  بينَهاُم  خفيفتنِي  وفاءيِن  املعجمِة  بزاِء  والّزفوُف)4(: 
. والنحيُف: اهلزيُل وف الصّحاِح العلُج)8(: بكرِس العنِي  اخلاِء املعجمِة)7( الكريُم السخيُّ

املهملِة ]اللعنُي[ والعنيُف: الذي الرْفَق عنَدُه. والِقّط: الّسنَوُر.

ا تشكو ما ناهلا من معاوية، فإنَّه مّلا تزّوجها نقَلها من البادية إىل الشام،  املعنى: أنَّ
َفرط حزنا هذه  فقالْت من  ناسها، والتذّكر)9( ملسقط رأسها.  إىل  احلننَي  تكثُر  فكانْت 
بنَت  يا  ُتنشُد فقاَل ]هلا[)11(: أما رَضيِت  األبيات، فاستمَع ]هلا[)10( معاويُة يوًما وهي 
بحدَل حتى جعلتني علًجا عنيًفا؟ وحاصل املعنى أّن لو كنت مع أهيل)12( ف رحلٍة، 
ونزوٍل أسكن البيت الذي ختفُق فيه األرواُح عوًضا عن القرص العال، وألبُس العباءَة بدَل 
َج عىل النار بدل الرغيِف، وأسُكُن كلَّ فجٍّ ختفُق فيه)13(   الثياب الرقاِق، وآكُل اخلبَز املنضَّ

)1( الزيادة من: )أ، ب، ج(.
)2( ُينظر: لسان العرب، )بكر( 78/4. 

)3( الزيادة من: )أ، ب(.
)4( ُينظر: لسان العرب، )زفف( 136/9. 

)5( سقطت من )ب، ج(. 
)6( ُينظر: لسان العرب، )خرق( 74/10. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( ُينظر: لسان العرب، )علج( 326/2. 

)9( سقطت من )ب(. 
)10( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)11( الزيادة من )أ، ب، ج(. 

)12( ف األصل )أييل(، وهو خطأ. 
)13( سقطت من )ب(. 
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واتزّوُج  الزفوِف،  الَبْغِل  بدَل  الَبكر  وأصحُب  الطبوِل،  بدُل  وتصوُت)1(  األريــاح، 
)2( من بني عمي اهلزيِل بدَل العلِج العنيِف، وأصحُب الكلَب الذي ينبُح املاّرَة  السخيَّ

دون بدَل السنوِر لكاَن أحبَّ إلَّ ممَّا أنا فيِه.

الواِو  وروايُة  َلِلْبُس)3(،  أَي  الالُم  الواو  بدَل  ُيروى  وقد  عاطفٌة  الواُو  اإِلعراُب: 
أَصحُّ ألّنُه معطوٌف )عىل ما()4( قبَله ف البيِت السابِق كام عرفَت َولْبُس مبتدٌأ مضاٌف إىل 
عباءٍة من إضافِة املصدِر إىل مفعولِه. والواُو الثانية للَعْطِف أيًضا. َوتَقّر)5( منصوٌب بأْن 
مضمرٍة جواًزا بعَد الواِو وهَو ملُّ الشاهِد )8ظ( وإْن وما بعَدها)6( ف موضِع مصدٍر 
عطٌف  وَما  للمبتدأ.  خٌب  تفضيٍل  أفعُل  وأَحبُّ  َتقّر  فاعُل  وعيني  لْبس،  َعىَل  معطوٍف 
عليِه، ومل يثنِّ ليكوَن مطابًقا )للمخِب عنه()7( ألّنه مستعمٌل مع َمْن كام سيأت. وفاعُله 
ضمرٌي )8( مستٌت ]فيه[)9(، وإلـيَّ ومن ليس متعلقات)10( به، قولُه)11(: وكذا كي اجلاّرة. 
أقوُل: هذا مناقٌض ملا ذكرُه ف بحِث كي)12( من أنَّ نحو)13( جئتك كي تكرمني، إذا مل 

)1( ف )ج( )األصوات(.
)2( ف )ج( )السخيف(. 

)3( ف )ج( زيادة هي )عباءة(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( ف )ب( زيادة هي )أيًضا(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ف )ب( )للمعنى عليه(.
)8( سقطت من )أ، ب(. 

)9( الزيادة من )ب(. 
)10( سقطت من )أ، ب، ج(. 

)11( ُينظر: شح قطر الندى 89. 
)12( املصدر نفسه 81، واملثال ف شح قطر الندى هو »جئتك كيف تكرمني«. 

)13( سقطت من )ج(. 
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ر الالُم فيه مع كي كانت ]كي[)1( حرف جرٍّ بمنزلِة الالِم ف الّداللِة عىل التعليِل،  تقدَّ
َجَعَل  َمْن  بناًء عىل قول  بأّنه  وكانت أن مضمرًة بعدها إضامًرا الزًما واالعتذاُر عنُه)2( 

ْل. إضامَر أن بعد كي اجلاِرة جائًزا ال واجًبا، ال وَجه لُه فتأمَّ

قولُه:

ْعَب َأو َاْدِرَك امُلنى لِــَصــابــِر)3(18. ألْسَتْسِهلنَّ الصَّ ـــاُل إالَّ  ــادِت اآلَم ــق اْن ــاَم  َف
هو من الطويِل )من الرضِب الثاِن، وفيه زحاُف الْقبِض ف عروِضه ورِضبه، وملْ 

ُيَسمَّ قاَئلُه()4(.

أَمل وهو بمعنى  يتمنّاُه االنساُن. واآلماَل)5(: مجُع  ما  ُمنية وهو  امُلنى: مجُع  اللغُة: 
د اجلاِزِع. املنى. والّصاُبر: ضُّ

املعنى: ظاهٌر.

جواَب()6(  لكونِه  بالنوِن  مؤّكٌد  مضارٌع  )واستسهَلنَّ  للتوطِئة  الالُم  اإِلعــراُب: 
بأْن  بعَدها)7(  الفعَل  نصَب  حيُث  الشاهُد  وفيها  إىل،  بمعنى  و)أْو(  املحذوِف،  القسِم 

)1( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)2( ف )ج( )منه(. 

)رقم  املسالك  وأوضح   )298/146 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد  البيت من   )3(
)رقم  عقيل  ابن  شح   )67/1/98 الشاهد  )رقم  اللبيب  ومغني   )173/3/498 الشاهد 
الشاهد 103/4/322( واملقاصد النحوّية 384/4 وشح األشموّن )رقم الشاهد 1016/ 

 .)558/3
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: لسان العرب، )أمل( 27/11. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من )أ(. 
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مضمرٍة وجوًبا بعَد )أْو(. وأْن وما بعَدها ف موضِع مصدٍر )معطوٍف عىل مصدٍر()1( 
)2( من الفعِل السابِق، والتقدُير ليكَوننَّ استسهاُل للصْعِب )منّي أو أدراَك املنى،  متصرّيٍ
عىل  باقيًة  كونا  الحتامِل  املصنُِّف  ذكَرُه  ما  فيها   )3() يتعنّيُ )ال  البيِت  ف  )أْو(  إن  وقيَل 
باهبا بأن تكوَن للعطِف أحد الشيئنِي )أو االشياِء()4( والفاء)5( للتعليِل و)لِصابِر( متعّلٌق 

ٌغ. بانقادت وهو مستثنًى َمفرَّ

قولُه)6(:

ــْوٍم َق ــاَة  َقــنَ َغمزُت  اذا  ــُت  َوُكــنْ ــِقــيــام)7(19.  ــْســَت َت أْو  ــا  ــوهَب ــُع ُك ُت  كــــرَسْ
هو من الوافِر من العروِض األوىل، وفيه زحاُف الَعْصِب)8( ف اجلزِء اخلامِس منُه، 

وف عروضِه ورضبِه عّلُة القطِف. قاَلُه: زياُد األْعُجُم)9(.

ـــــــــزاِء املــعــجــمــتــنِي بــمــعــنــى  ـــنِي وال ـــغ ـــال  الـــلـــغـــُة: غـــــــمـــــــزُت)10(: ب

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ف )أ( )متقيد(. 

)3( ف )أ( )ال يتغري(. 
)4( سقطت من )أ، ب(. 

)5( ف )أ، ج، د( االلف للتعليل وهو خطأ.
)6( سقطت من )ج(. 

)تستقيام(  بدل  ويروى   ،101 بّكار  حسني  يوسف  وتقيق:  مجع  األعجم،  زياد  شعر  ُينظر:   )7(
من  وهو  التميمّي(،  جناء  بن  )املغرية  التميمّي  األقيرش  هبا  هيجو  قصيدة  من  وهو  )تستقيْم(، 
الشاهد  )رقم  األشموّن  وشح   ،389/5 )عمز(  العرب،  ولسان   ،29/2 املقتضب  شواهد 

 .)558/3/1017
)8( ف )ج( )القبض(. 

)9( هو زياد بن َسْلمى- ويقال بن سليامن- بن عبد القيس، كنيته أبو ُأمامة، شاعر أموّي أعجمّي، 
ي باألعجم. ُينظر: الشعر والشعراء 430/1. كان ف لسانه لكنٌة فسمِّ

)10( ُينظر: لسان العرب، )غمز( 389/5.
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وتستقيُم  األنابيب  أطراِف  ف  النواِشُز  الّرمِح  وكعوُب:  الّرمح)2(  والقناُة:  عرصُت)1(. 
بمعنى تَعتِدُل.

ِة بحيُث إذا غمزُت القناَة كرسُت كعوهبا إاّل أن  جاعِة والقوَّ املعنى: إن كنُت من الشَّ
تستقيَم)3(، ويتمُل أْن يكوَن البيُت ]فيه[)4( استعارٌة تثيليٌة شبَّه حاُلُه إذا أخَذ ف إصالِح 
أْن َيصَد  إاّل  ينَشُأ عنها فساُدهم  التي  املواِد  بالَفساد فال يكّف عن جسِم  اّتصفوا  قوٍم 
جًة حيُث يكرُس ما ارتفَع من أطرافِها ارتفاًعا يمنُع  إصالحهم بحالِه إذا غَمز قناًة معوَّ

من اعتداهِلا، وال يفارُق ذلَك إاّل أن تستقيَم.
اإِلعراُب: إذا ظرف زماٍن متعلق بكرست)5( كام أسلفت لَك)6(، ومجلة إذا وشُطها 
وجوًبا  )9و(  مضمرٍة  بأْن  منصوٌب  وتستقيُم  )إاّل(.  بمعنى  و)أْو(  كان  خُب  وجواهُبا 
املناقَشة  أنَّ  خيَفى  وال  منها،  استقامٌة)7(  أو  منِّي  كرٌس  يكوُن  هنا  املصدِر  وتقديُر  بعَدها 
التي ف البيِت السابِق متوّجهة هنا. وملُّ الّشاهِد )أو تستقيام( وهو ظاهٌر)8( واأللُف ف 

)تستقيام( لإلطالِق.
قوُلُه)9(:

َفِسيحا ــًقــا  َعــنَ ِســـريي  ـــاُق  َن ــا  ي حَيــــا)10(20  ــــســــْرِ ــــنَ َف ـــامَن  ـــي ـــَل ُس إىل 
)1( ف )ج( )قرصت(.

)2( ف )أ( )الفتات الريح(. 
)3( سقطت من )أ(. 

)4( الزيادة من: كتاب نج التقى، للكربايّس 169/1.
)5( ف )ج( )كرسة(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ف )ج( )استفهامه(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( البيت من معان القرآن، للفّراء 478/1، 79/2. وشواهد املقتضب 14/2، واللمع ف= 
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ف  القطُع)3(  َوَجــاَز)2(  الّثان،  الــرضِب)1(  من  األوىل  العروِض  من  الّرجِز  من  هو 
ٌع، وجيوُز أن يكوَن بيتنِي من املشطوِر الرسيع من العروِض الرابعِة،  عروضِه ألّنُه مرصَّ
وفيِه زحاُف الطيِّ ف اجلزِء الثان منُه واخلامِس، وزحاُف اخلَْبِن ف اجلزِء الثالِث والرابِع 
والسادِس، وفيه من العلِل الَقْطُع ف اجلزِء الثالِث والسادِس عىل األول والكشُف عىل 

.)4( الثان، قاَلُه: أبو النَّجِم العجيلُّ

. والفسيُح: الواسُع. اللغُة: الَعنق)5(: بالقاِف رضٌب من الّسرْيِ

ابُن عبِد)6( امللِك فيذَهُب عنّا  ا واِسًعا إىل سليامَن، وهو  املعنى: يا ناُق سريي َسرْيً
التَّعُب ]ويذهُب عنا[)7( الَفْقُر أيًضا.

َفْتُح  فيِه  بالتاِء وجيوُز  مؤّنٌث  َعَلاًم ألّنه  يكن  مل  ٌم، وإن  منادى مرخَّ ناُق  اإِلعراُب: 
ها)8( َعىَل لغِة َمْن ال ينتظُر. وَعنًَقا منصوٌب عىل أّنُه نائٌب  القاِف عىل لغِة َمْن ينتظر وضمُّ
عن املصدِر ألّنه داٌل َعىَل نوٍع منُه، كقولَِك: قعْدُت القرفصاَء)9( وأجاَز ]فيه[)10( فتح اهلل 

=العربّية، البن جنّّي، تقيق: حامد املؤمن 221.
)1( ف األصل )الظرب(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ.

)2( سقطت من )أ(. 
)3( ف )ج( )العقيل(. 

ل- وقيل الفْضل- بن قدامة بن ُعبيد اهلل بن ربيعة بن ِعْجل. من رّجاز اإلسالم، ومن  )4( هو امُلَفضَّ
والشعراء  الشعر  ُينظر:  عرصه.  رّجاز  أعظم  رؤبة  وابنه  والعّجاج  هو  ويعدُّ  عليهم،  املتقّدمني 

603/2، معجم الشعراء، للمرزباّن 180. 
)5( ُينظر: لسان العرب، )عنق( 273/10. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( الزيادة من: )ج(، وف )أ( )عني(.

)8( ف )ج( و)ظمها(.
)9( ف )ج( )القرعفاء(.

)10( الزيادة من: )أ، ج(. 
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تبًعا للسيِّد)1( وصاحِب الفرائِد)2( أْن يكوَن صفٌة ملصدٍر مذوٍف وفيه َنَظٌر، ألّن الَعنََق 
)3(، وجيوُز ان يكوَن حاالً من مصدِر األمِر، وجيوُز أن يكوَن مفعوالً  هو السرّيُ اخلاصُّ
سريي  ]صلة  سليامَن  وإىل  عنًقا.  صفُة  وفسيًحا  َعنًَقا،  تعنقني  أي  عامُله  ُحِذَف  مطلًقا 
بأْن  للسببية وتستيَح)5( منصوٌب  والفاُء  والزيادِة،  للعلميِة  وسليامُن[)4( غرُي منرصٍف 
عىل  معطوٍف  مصدٍر  موضِع  ف  بعَدها  وما  وأن  الشاهُد  وفيه  وجوًبا.  بعدها  مضمرٍة 

)6( مَن الفعِل السابِق والتقديِرُ ليُكْن سرٌي منَك فاستاحٌة. ٍ مصدٍر متصريِّ
قوله)7(:

َعــْن َاْعـــِدل  ــال  َف َوفــْقــنـِـي  َربِّ  ــْن)8(21.  ــنَ ـــرْيِ َس ــنَي يف َخ ــاِع ــسَّ ــِن ال ســنَ
اخَلْبُن  الّزحاِف  الثالِث)9(، وفيه من  العروض األوىل من الرضب  مِل،  الرَّ هو من 
ورضبِه،  عروضِه  ف  احلذُف  العلِل  من  رضبِه  وف  منُه  الرابِع  اجلزِء  وف  عروضِه  ف 

 

وقاَل صاحُب الفرائِد: هَو من الّرَجِز، وهَو َوْهٌم)10(. ومل ُيَسمَّ قائُلُه)11(.

)1( ُينظر: كتابه الشواهد عىل شح ألفّية بن مالك 385. 
)2( فرائد القالئد، للعينّي، املخطوط و285 وعبارته هي: )وعنًقا نصب عىل أّنه نائب عن املصدر 

أو صفة ملصدر مذوف أي سرًيا عنًقا(. 
)3( ف )ج( )اخلامس(.

)4( الزيادة من: )أ، ج(. 
)5( ف األصل و)ج( )نستيح(. 

)6( ف )ج( )مقيد(. 
)7( سقطت من )أ(. 

البيت من شواهد شح شذور الذهب )رقم الشاهد 306/151(، وشح ابن عقيل )رقم   )8(
الشاهد 107/4/325. 

)9( سقطت من )أ(. 
ام( ف هذا املوضع، ألنَّ العينّي قال: إّنه من الرمل.  )10( لقد وهم املؤلف وأقصد )صادق الفحَّ

ُينظر: فرائد القالئد، العينّي، املخطوط ظ/285 واملقاصد النحوّية 388/4. 
)11( مل اهتِد لقائله. 
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السني  )بفتح  نَِن)1(:  والسَّ اخلري.  املطلوِب  نحو  األسباِب  توجيُه  التوفيُق:  اللغُة: 
والنون األوىل()2( الطريُق.

ْقني للزوم ]طريقِة[ السالكنَي ف خرِي طريقٍة. املعنى: ربِّ وفِّ

اإِلعراُب: ربِّ مناَدى ُحِذَف منُه حرُف النّداِء، أصلُه ربِّ بالياِء الساكنِة حِذَفْت منُه 
الياُء، وبقيت الكرسُة دلياًل عليها وهَي أَحُد اللغاِت ف املنادِى املضاِف إىل ياِء املتكلِِّم، 
وفيه  بعدها.  )9ظ(  وجوًبا  مضمرٍة  بأن  منصوٌب  وأعِدَل  نافيٌة،  وال  للسبّبية،  الفاُء  و 
الّشاهُد وتقديُر املعطوِف واملعطوِف عليِه هنا ليُكْن توفيٌق منَك فعدُم عدول منّا وعن 

َسنَن صلُة أعِدَل وف خري صلُة الّساعنَي.

قولُه:

ُتْقَى، َفريَتدَّ َبعُض الرّوِح للَجَسِد)3(22. َهْل َتْعِرُفــُوَن َلباَناتِــي فــأرجَو أْن
َهو من البسيِط من العروِض األوىل من الرضب األول، وفيِه زحاُف اخلَْبِن ف اجلزِء 

الثان منُه، وف عروضِه ورضبِه، وهذا الّزحاُف َحَسٌن ف البسيط، وملْ أظَفر بقاِئلِه)4(.

)6( اّلالِم مجٌع للبانِة: وهَي احلاَجُة. اللغُة: اللبانات)5(: بضمِّ

املعنى: ظاهر.

)1( ُينظر: لسان العرب، )سنن( 226/13. 
)2( ف )أ، ج( )بفتحتني(. 

النحوّية 388/4. وشح األشموّن 102/3، والترصيح برشح  املقاصد  البيت من شواهد   )3(
التوضيح 239/2.

)4( مل اهتِد لقائله. 
)5( ُينظر: لسان العرب، )لبن( 377/13. 

)6( ف )ج( )بظم(.
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طريِق  عىل  وجوًبا  بعدها  مضمرٍة  بأن  منصوٌب  وأرجو  سببّيٌة  الفاُء   اإِلعــراُب: 

َم ف األبياِت السابقة، و التقديُر هل يكوُن)1( عرفاٌن منكم فرجاٌء منِّي)2(، وملُّ  ما تقدَّ
رِة، والضمرُي  املقدَّ بالفتحِة  ُبعَدها منصوٌب هبا  املصدريُة والفعل  فأرجو وأن  الّشاِهد: 
املستُت ف تقيض النائُب عن فاعِلِه يعوُد إىل اللباناِت. والفاُء الثانيُة عاطفٌة ويرتدُّ ُعطَف 
ل. ألّن تقيض اسٌم  عىل ُتْقىَض. وقاَل صاحُب الفرائِد)3(: ُعطَف عىل أن تقىض، وفيه تأمُّ
جامٌد، ويرتّد فِعٌل فال ُيعطُف عليِه. وقاَل القايض زكريا)4(: معطوٌف عىل أرجو وال خيَفى 

 

تعّسـُفُه، وبعُض مضاٌف إىل الّروِح واجلََسُد صلُة يرتّد واّلالُم بمعنى إىل كام ف قوله تعاىل 
ى﴾)6( أي إىل بلٍد وإىل أَجٍل. َجٍل ُمَسمًّ ِري أِلَ ﴿َفُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميٍِّت﴾)5( وقولُه تعاىل: ﴿جَيْ

قولُه:

مَا ُفُتْبِرَ َتدُنو  أاَل  الكِراِم  َياْبَن  َسِمَعا)7(23.  َكَمْن  َراٍء  َفــاَم  َحــّدُثــوَك  قْد 

)1( ف )ج( )يكن(.
)2( سقطت من )ج(. 

)3( فرائد القالئد، للعينّي، املخطوط ظ 285، وعبارته هي )فريتّد عطف عىل أن تقيض(، واملقاصد 
النحوّية 389/4. 

د بن أحد بن زكريا األنصارّي، القاهرّي، األزهرّي، الشافعّي، زين الدين أبو ييى،  )4( زكريا بن ممَّ
والنحو  والتصّوف  واحلديث  والتجويد  والقراءات  والتفسري  والفرائض  الفقه  ف  مشارك  عامل 
والترصيف واملنطق واجلدل، ولد بسنيكة ونشأ هبا، ثمَّ تول إىل القاهرة، وتوىّل القضاء، وتوفِّ 
فيها ف 4 ذي احلّجة، من تصانيفه الكثرية: شح خمترص املزّن ف فروع الفقه الشافعّي، وحاشية 
الدرر  النحو ساّمها  مالك ف  ابن  الدين أللفّية  بدر  البيضاوّي، وحاشية عىل شح  تفسري   عىل 

السنّية، وشح صحيح مسلم. ُينظر: كشف الظنون 152/1، ومعجم املؤّلفني 182/2.
)5( األعراف 57، ولكن بدون الفاء. وإذا كانت مع الفاء فهي من سورة فاطر آية 9 ﴿َفُسْقنَاُه إىَِل 

َبَلٍد َميٍِّت﴾ ولكن بدل )الالم( حرف اجلر )إىل(. 
)6( لقامن 29، الرعد 2، الزمر 5. 

)7( البيت من شواهد شح شذور الذهب )رقم الشاهد 308/152(، وشح ابن عقيل )رقم= 
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هَو من البسيِط أيًضا من العروِض األوىل من الرضب األّول، وفيه زحاُف اخلَْبِن ف 
 )2( ُب، ومل َيَسمَّ اجلزِء الثاِن)1( منُه والرابع وهو العروُض، والسادِس والثامِن وهو الرّضْ

قائُلُه)3(.

اللغُة واملعنى)4(: واضحاِن.

اإِلعراُب: أال للَعْرِض، والفاُء سببيٌة والفعُل بعدها منصوٌب بأْن املضمرِة وجوًبا 
. وفيه الّشاهُد والتقدُير هنا أال يكوُن دنوُّ منَك فإبصاٌر، َوَما مصدريٌة،  عىل قياِس ما مرَّ
فتبرص  والتقدُير   ، تبرَصَ مفعول  مصدٍر  موضع  ف  بعَدها  وما  وهي  صلُتها  وحّدثوَك 
 ، اسميٌّ موصوٌل  ]اسٌم[)7(  ما  للّسّيِد)6(:  )5(و  للعينيِّ َتبًعا  اهللِ  فْتُح  وقاَل  إّياَك،  تديثهم 
والعائُد مذوٌف أي ما حّدثوَك به، وفيه أَن ْحذَف العائِد املخفوِض بحرِف ]ما[)8( ُجرَّ 
به املوصوُل قليٌل، ال ُيعَتنى به، ولكنَّ املعنَى يساُعده. وجيوُز أْن يكوَن ما اسُم استفهاٍم 
مفعواًل()9( مطلًقا وعامُله حدث ف حّدثوك أي تديُث حدوثَِك أْو )ما()10( مبتدأ واجلملُة 
بعَده خٌب، والعائُد مذوٌف، والتقديُر أي تديُث حّدثوَك وأّي يشء حّدثوَك به. ويبعد 

=الشاهد 108/4/326(، وشح األشموّن )رقم الشاهد 563/3/1030(. 
)1( ف )ج( الثامن.

)2( ف )أ( يسمى.
)3( مل اهتِد لقائله. 

)4( ف األصل املعنى واللغة، وهو تقديم وتأخري، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ.
 )5( فرائد القالئد، للعينّي، املخطوط ظ285 وعبارته هي: )وعائد ما املوصول مذوف تقديره ما قد 

حدثوك به(، وُينظر: املقاصد النحوّية 389/4. 
)6( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفّية ابن مالك 386. 

)7( سقطت من األصل و)ج(، وما أثبتناه فهو من )أ(. 
)8( الزيادة من )أ، ج(. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( سقطت من )أ، ج(. 
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حذُف عائِد املبتدأ وعىل كلِّ )10و( حاٍل يكوُن يبرص معّلًقا عن العمِل باسم االستفهام 
اْلـَمْفُتوُن﴾)1( والفاء()2( ف فام للتعليِل وراٍء  يُكُم  وَن*بَِأيِّ َكاَم ف قولِه ﴿َفَسُتْبِرُ َوُيْبِرُ
فيكوَن  عاملًة  هنا  ما  تكوَن  أن  وجيوُز  خٌب،  بعَده  واملجروُر  واجلاُر  مبتدٌأ،  فاعٍل   اسُم 

ْفُع واأللُِف ف سمعا لإلطالق. ملُّ اجلاِر واملجروِر النَّْصب كام أنَُّه عىل األول الرَّ

قولُه:

بَينّي َويــكــُوَن  ــْم  ــاَرُك َج أُك  أملْ  ُة واإلَخــــــــاُء)3(24.  َوَبــيــنَــكــُم امُلــــــــَودَّ
ُة الَقْطِف قاله)4(:  هو من الوافِر من العروِض األوىل، وقد دَخَل عروَضُه ورضَبُه ِعلَّ

احلَُطيَئُة)5( وقبَله:

ــوين ــم ــت ــرك ف جـــــاَرُكـــــم  أُك  ـــــــواُء)6(أمل  ُع ــــُم  ــــارُك دي يف  لــكــلــبــي 
ــم ــُت ــي ــــم أب ــــاَرك ــــُت ج ــــنْ ــــــا ُك ــــاُءومّل اإلب احُلـــــبِّ  ــــواطــــِن)7(  م ورّش 
ـــْوين ـــَب ــــم َح ـــــا ُكــــنْــــُت جــــاَرُه ــاُءومّل ــب ــتــْم، ِح ــو شــئ ــْم كــــاَن، ل ــُك ــي وف
قــلــُتــْم ـــوَم  ـــق ال مـــدحـــُت  َأْن  ــــا  ـــَك اهِلــجــاُءومّل ــــلُّ ل ـــا حيِ هــجــوَت وم

)1( القلم 5، 6.
)2( سقطت من )ب(، وقد وّضحت ذلك ف وصف املخطوطة. 

)3( ُينظر: ديوان احُلطيئة، شح أب سعيد السّكرّي 55/54/53.

الشجرّي،  البن  الشجرّي،  ابن  خمتارات  وُينظر:  )ُمرًما(،  )جاركم(  بدل  الديوان  ف  ويروى   
القسم الثالث 10. 

)4( سقطت من )ب(. 
)5( هو جرول بن أوس من بني ُقطْيعة بن َعْبس، ولّقب احلطيئة لقرصه وقربه من األرض، 
ويكنى أبا ُمليكة، وكان راوية زهري وهو جاهيّل إسالمّي. وكان شديد اهلجاء. ُينظر: الشعر 

 
 .323-322/1 والشعراء 

)6( ُينظر: الديوان 54-53 -55. 
)7( ف األصل )موال( وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من الديوان والنسخ.
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ووقع ف ديواِن احلطيئة:

بيني ــــكــــوَن)1(  وي حُمـــرمـــا  أُك  ـــــــاُءَأمل  ُة واإلخ ـــُم املــــــــــودَّ ـــُك ـــن ـــي وب
أًخا،  اختذُته  أي  وإخاًء  مواخاًة  وآخيُتُه  مصدٌر  واإلخاُء)2(:  املحبَُّة،  ُة:  املودَّ اللغُة: 

ْفُد. والُعواء)3(: بضّم العنِي املهملِة النباُح واحِلباُء )4(: بكرِس احلاِء املهملة الَعطاُء والرِّ

داقِة  ُه يلوُم املخاطبنَي عىل ما َفَعلوا َمعُه بعَد ما كان بينَه وبينَهم من الصَّ املعنى: أنَّ
واملواخاِة واملجاورِة.

االستفهاُم  يكوَن  أن  مرجوًحا  ويتمُل   ، التقريريِّ لالستفهاِم  اهلمزُة  اإِلعــراُب: 
ألنَّ  لذلَك  املنكِريَن  منزَلَة  هُلْم  نزَّ واملجاورِة  اإلخوِة  بحقِّ  يُفوا()5(  ملَ  مّلا  )ألّنم  ا  إنكاريًّ
ِه. وأُك مضارُع كان أصله  بِة ال ينبغي أن يصدَر منه عدُم الوفاء بحقِّ العامِلَ بذلَك، واملقرَّ
اكوُن ُحِذفْت احلركُة للجزِم والواُو للّساكنني، والنوُن للتخفيِف والواُو للمعيَّة، والفعُل 
بعَدها منصوٌب بأن املضمرِة وجوًبا، والتقدُير هنا أمل يَك كون)6( جاركم وكوُن املودِة 
وَبينكم  الياِء  إىل  مضاٌف  الثانيٍة  لكان  خٌب  ظرٌف  األول  وبنَي  وبينكم.  بيني  واإلخاِء 
معطوٌف عليه. واملودُة اسمها، واإلخاُء معطوٌف عىل املوّدة، ومّل الّشاهِد قوُله وتكوَن 
 حيُث نصَب الفعَل بأن املضمرة وجوًبا بعد الواو، وأّما عىل ما وقع ف ديواِن احلطيئة 

فال شاهَد ]ف البيت[)7(.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ُينظر: القاموس املحيط، باب الواو والياء فصل اهلمزة 298/4. 

)3( ف اللسان )ُعواًء(: وهو صوت تّده وليس بنبح. لسان العرب )عوي( 107/15، وقال ابن 
فاد فهو النِّباُح الغري.  فاد... فإن مل يكن للسِّ بري: العواء ف الكالب ال يكون إاّل عند السِّ

)4( ُينظر: الصحاح )حتا( 2308/6.
)5( ف )ب( )ملا يفوا )بحق(، وهي عبارة مرتبكة. 

)6( ف )ب( )كون(. 
)7( الزيادة من: )أ(. 
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قولُه:

ِمْثلُه َوَتــــْايِتَ  ُخلق  ــْن  َع َتنْه  ال  َعظيُم)1(25.  َفَعلَت-  إِذا  َعَلْيَك-  عــاٌر 
هو من الكامِل من العروض األوىل من الرضب الثان، وفيه من الزحاِف اإلضامُر 
األسود  أبو  قاَله  الَقطُع.   )2( العلِل  من  رَضَبه  َدَخَل  وقد  والرابع،  منُه  األول  اجلزء  ف 

. الدؤل)3( وقيَل األخَطُل واألول أصحُّ

اللغُة: اخلُلُق )4(: بضمِّ اخلاِء املعجمِة والالم: الطبيعُة.

 املعنى: التنَه الناَس عُن ُخلٍق، وأنَت تأت به فإن هذا)5( عاٌر عظيٌم عليك )10ظ( وهذا 
كان ناظًرا إىل قوله تعاىل ﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم﴾)6( وقبَل البيِت:

ــــرْيُه ــُم َغ ــل ــع ُجــــُل امل ـــــا الــــرَّ َ الــتَّــعــلــيــُميـــا أهيُّ ذا  كــــاَن  لــنــفــِســَك  َهــــالَّ 
وبعَده:

َغّيَها عــن  واْنـــــهــَهــا  بـِـنَــْفــســَك  ـــدْأ  َحكِيُماب ــَت  ــأن َف ــُه  ــنْ َع ــَت  ــْه ــَت اْن فـــإذا 
ُويْشَتفى ــُقــوُل  َت ــا  َم ُيْسَمُع  ــَك وَيــنــَفــُع الــتَّــعــلــيــُمَفــُهــنَــاَك  ــن ــوِل م ــق ــال ب

)1( البيت من شواهد: شح شذور الذهب )رقم الشاهد 238/114(، وأوضح املسالك )رقم 
حسن  د  ممَّ تح:  الــدؤّل،  األســود  أب  ديــوان  ف  موجود  والبيت   ،)175/3/500  الشاهد 

آل ياسني 130، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 110/4/328(. 
)2( سقطت من )أ(. 

سفيان  بن  عمرو  بن  ظامل  وهو  )الدائيّل(  )ج(  وف  )الدوييّل(،  )ب(  وف  )الدئوّل(،  )أ(  ف   )3(
ثني، وقيل هو واضع علم النحو بمساعدة اإلمام عيّل. جيمع  الدؤّل، أحد الفقهاء واملحدِّ
شعره احلكمة إىل حضور البدهية إىل رفعة األسلوب. توفِّ ف البرصة 67 أو 69هـ عىل أثر مرض 

الطاعون. ُينظر: الشعر والشعراء 729/2.
)4( ُينظر: لسان العرب، )خلق( 86/10. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( البقرة 44.
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بالدوا)1( أوىل  وأنــت  الــّدواَء  ــــَت َســقــيــُمتصُف  ــــرَض وأن وُتــطــيِّــُب امل
عُقولنا بــالــّرشــاِد  تلفج)2(  ـــذاَك  ــاِد َعــقــيــُم)3(وك ــّرش ــن ال ـــَت ِم ـــًدا وأْن أب

واملعنى: ف الُكلِّ ظاهِر)4(. وال خيَفى ما ف األبياِت من اإلبطاء ف قولِه َهاّل لنفِسَك 
كاَن ذا)5( التَّعليُم، وقوُله وينفُع التعليُم ومل يتخّلْل بنَي البيتنِي ما َيمنع)6( ذلَك.

يِة، وتأَت منصوٌب بأْن مضمرٍة وجوًبا بعدها، وفيِه الّشاهُد  اإِلعراُب: الواُو للمعَّ
والتقدُير ال يكوُن )7( منَْك ْنٌي عن ُخُلٍق وإتياٌن بمثله، وعاٌر خُب مبتدأ مذوٍف أي ذلَك 
]عاٌر[)8(، وعليَك صلُة عاِر ملا فيه من معنَى العيِب)9( كأّنه قيَل ذلَك َمِعيٌب)10( عليَك، 
بعد خٍب، وجيوُز ف عليَك  ايًضا، وعظيم صفٌة عاٍر أوخٌب  به  يتعّلُق  وإذا ظرٌف زماٍن 

 

ا صَفة عاٍر، وإذا حينئٍذ متعلٌِّق بام تتعّلُق به عليَك. وليست هي  أْن يكوَن ظرًفا)11( مستِقرًّ

)1( ف شح شذور الذهب )رقم الشاهد 238/114( ورد رواية بدل )وأنت أوىل بالدواء( )الذي 
السقام وذي الضني(. وعجز البيت أيًضا بدل )وتطيب املرىض( )كام يصّح به(.

)2( وف شح شذور الذهب )أراك تلقُح(. 
د حسن آل ياسني وردت هذه القصيدة هكذا: )3( ف ديوان أب األسود الدؤّل تح: ممَّ

مثله وتــــأيت  ــٍق  ــل خ ــن  ع تــنــه  ال  عظيم1.  ــعــلــت  ف إذا  ــك  ــي عــل ــــار  ع
غّيها عــن  وانــهــا  بنفسك  ابـــدأ  حكيُم2.  ــت  ــأن ف ــه  عــن ــهــت  ــت ان ــــإذا  ف
ويقتدى وعظت  ما  ُيقبل  فهناك  ــع الــتــعــلــيــم3.  ــف ــن ــم مـــنـــَك وي ــعــل ــال ب

ُينظر: ديوان أب األسود الدؤّل 130.  
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ف )ب( )ذي(. 
)6( ف )أ، ب، ج( )يدفع(. 

)7( ف )أ، ج( )يكن(. 
)8( الزيادة من )أ، ب، ج(. 

)9( ف )ب( )معاب(. 
)10( سقطت من )أ(. 
)11( سقطت من )أ(. 
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َزَعمه صاحُب  َكاَم  ِعار وصُفتُه وهو)1( عظٌيم  بنَي املوصوِف وهو  وما بعدها معتَضة 
الفرائِد)2(. وجُيوز أن يكوَن عار مبتدأ، وعليَك صَفتُه، وعظيٌم خبه.

]جوازم امل�صارع[
قوله)3(: وتزُم إن قصدت إىل آخرِه. أقوُل: )ال ُنسّلُم أّن اجلَْزَم يقتيض النهي()4( 
ُم أنَّ الرفَع  عن كلِّ واحٍد بل ]هو[)5( متمٌل للنْهي ِعن اجلمِع، وعن كلِّ منهام وال نسلِّ
 يقتيض إباحة الثان ]بل هو[)6( متِمٌل لذلَك، وللنهِي عن اجلمِع بأن يكوَن املَعنى ال تأُكِل 

السمَكة وأَنَت ترشُب اللَبن أي: ال تأكل السمكة ف هذِه احلالِة فْأْفَهْم)7(.

قولِه،  الرشَط مفهِوٌم من  أّن هذا  الخ. ال خيفى  النهِي  بعَد  اجلْزم  قوله)8(: وشُط 
أنَّ  دِم، والَشكَّ  املتقِّ ره مّسبًبا عن  ُتقدَّ أْن  َقَصد اجلزاء()9(  بِه اجلزاَء )ألنَّ معنَى  وقصَد 
()10( فيه حلوُل أْن الرشطيِة وال النافيِة ف موِضع )إذ أنَّه()11( صحَّ )أن  النَهي )إن صحَّ

)1( ف األصل و)ج( )هي(. 
مرفوع،  )وعاٌر  هي:  وعبارته   286 ظ  املخطوط  للعينّي،  القالئد،  فرائد  )الثرايد(،  )أ(  )2( ف 
بينهام(،  معتض  فعلت  وإذا  صفته،  وعظيم  عليك  عار  ذلك  أي  مذوف،  مبتدأ  خب  ألّنه 

.395/4 النحوّية  واملقاصد 
)3( ُينظر: شح قطر الندى 100. 

)4( ف )ب( )أن اجلزم يقتض النهي(. 
)5( الزيادة من: )أ، ب، ج(. 
)6( الزيادة من: )أ، ب، ج(. 

)7( سقطت من )أ(.
)8( ُينظر: شح قطر الندى 101. 

)9( سقطت من )ب(. 
)10( سقطت من )ب(. 
)11( سقطت من )ب(. 
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ملَّا كاَن ُفهم  يكوَن()1( ما بعَده مّسبًبا عنُه وإاّل فال. فإًذا ال َحاَجَة إىل هذا الرشِط لكن 
َ فيه()2( عليِه قوله)3(، وذلك أّنه إذا  هذا الرشِط من قولِه، وقصَد اجلزاَء فيه نوٌع )تعرسَّ
لَعّل كاجلزِم ف جواِب  َجَواِب  الكالِم أن اجلَزم ف  لفٌظ إىل آخره. ظاهُر هذا  لنا  دَم  تقَّ
املغني)4(: )إن اجلزَم ف  الّشذوِذ. وقال ف  الكثرِة، وعدِم  الطّلِب ف  أدواِت  غريِها من 

)5( غريٌب نحو قولِه: َجَواِب َلَعلَّ

ر َنــحــوي مقدَّ ــَك  ــنْ ِم الــتــَفــاًتــا  ــلَّ  ــَع للّرحِم)6(َل الَقساوِة  َبْعِد  ِمْن  بَِك  َيِمْل 
بنفِس  مزوٌم  الفاء  من  املجّرَد  املضارَع  أّن  )من  )11و(  هنا  ذكره  ما  أّن  واعلم 
الّطلِب ملا فيِه ِمْن معنَى الرّشِط()7( َرَجَع عنُْه ف املغني)8( فقال: الصحيح أنَّه مزوٌم بأداة 
ُأْكرمَك، فإن تأتِني  رٍة)9( ُحذفْت هَي وشُطها فيكوُن الّتقديُر ف نحو أآتني  شٍط مقدَّ

 

أكْرمُتك.

قولُه:

ُخوِل َفحوِمِل)10(26. ِقَفا َنبِك مْن ِذْكرى َحبيٍب َومنِْزِل بِِسْقِط الّلِوى َبنْيَ الدُّ

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ج( )تفسريّية(.

)3( ُينظر: شح قطر الندى 101. 
)4( ُينظر: مغني اللبيب 155/1.

)5( ف )أ، ب( )لعيل(. 
 )6( البيت من شواهد: مغني اللبيب 155/1، ومهع اهلوامع 14/2، وخزانة األدب، للبغدادّي 

 .397/4
)7( ُينظر: شح قطر الندى 101، 102. 

)8( ُينظر: مغني اللبيب 161/1. 
)9( سقطت من )أ(. 

د أبو الفضل إبراهيم 8.  )10( ُينظر: ديوان امرئ القيس، تح: ممَّ
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هو من الطويِل من الرضِب الثان، وفيِه زحاُف الَقْبِض ف عروضِه ورضبِه)1(، وف 
اجلزِء السابِع منُه، قاَلُه: امرُؤ القيِس بن حجٍر الكندّي)2( من قصيدتِه املشهورِة إحدى 

بع وهَو َأّوُل القصيدة. املعلقاِت السَّ

َطرُفه.  إليه  ينتهي  حيُث  من  ْمِل)5(  الرَّ منَقطُع  الّسني  بتثليث)4(  الّسقط)3(:  اللغُة: 
املعجمِة()8(  )واخلاِء  املهملِة  بالّدال  ُخول)7(:  والدَّ ويلتوى،  يعوج  رمٌل  واللَِّوى)6(: 
املهملة()11(  احلاء  )بفتح  وحومل:  الّداِل  بفتِح  السيِّد)10(  موضٌع)9(.وَضَبَطُه  املضمومِة 

موضع أيًضا.

وكثرًيا  واملنزِل،  احلبيِب  ذِكر  من  املوضِع  هذا  ف)12(  نبِك  صاحبيَّ  يا  ِقَفا  املعنى: 
 

قد  قــاُلــوا  ــذا.  ه القيس  ــرئ  ام ببيِت  ــداِء  ــت االب حلسِن  البديِع  أربـــاب  يستشهُد  مــا 
واحــٍد،  مـــرْصٍع  ف  ــزَل  ــن وامل احلبيَب  ـــر  وذَك واستبكى،  وبكى  واســتــوَقــف  وقــَف 
ــَع  مَجَ البيِت  صــدَر  ألّن  شطْريه  بــنَي  املناسبِة  بعدِم  احلـــّذاُق  انتقدُه  فقد  ــَك  ذل  ومــَع 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( هو امرُؤ القيس بن ُحْجر بن عمرو الكنْدّي، وهو من أهل َنْجد، من الطبقة األوىل، قال لبيد: 

أشعر الناس ذو القروح، يعني امرأ القيس. ُينظر: الشعر والشعراء 605/1. 
)3( ُينظر: لسان العرب، )سقط( 316/7. 

)4( ف )أ( )بتشديد(. 
)5( ف األصل )الوصل( وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)6( ُينظر: الصحاح، )لوى( 2486/6. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )دخل( 243/11. 

)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفّية ابن مالك 322. 
)11( سقطت من )ب، ج(. 
)12( سقطت من )ب، ج(. 
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ْبِك)4( وكثرة املعان)5(، وليس ف الشطر)6( الثان  فيه)1( بني)2( عذوبة)3( اللفظ وسهولِة السَّ
من ذلك. قال ابن املعتز)7( قول النابغة:

ــاِصــِب ن ــَة  ــْم ــْي أم ــا  ي ــمٍّ  ــَه ـــ لِ ــِيء الــكــواكــِبكِليني  ــط ــِه ب ــٍل أقــاســي ــي وَل
مقّدٌم عليه ألنَّ امرأ القيِس، وإْن بالَغ ف الّشطر األول لكن قرصَّ ف الثان حيث أتى 

بمعاٍن)8( قليلٍة ف ألفاٍظ كثرية غريبٍة )9( والنّابغُة راعى)10( التناسَب.

اإِلعراُب: )ِقَفا( أمٌر من وقَف يقُف وقوًفا، اذا قطَع امليش ألّنه من الوْقف بمعنى 
مضارٌع  ونبِك   ، األصحِّ عىل  فاعلُه  واأللُف  له()11(  وقوَف  ال  من  زُه  )جوَّ كام  احلَْبس 
مزوٌم ألّنُه جواُب األمِر وفيه الّشاهُد. وِمن ذكرى صلُتُه، ومنزِل معطوٌف عىل حبيٍب 
وحذَف  الثالث()12(  )فُأْعمل  وذكرى  ونبِك  ِقفا  تناَزعُه  قد  يكوَن  أن  يتمُل  وبسقِط 
( عىل أن يكوَن بداًل من بسقط، ويتمُل أن يكوَن ُكٌل  معموال األولنْيِ وكذا عىل )َبنْيَ

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ب(. 
)3( ف )ب( )غروبة(. 
)4( ف )ب( )الشك(. 

)5( ف األصل )املعنى(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 
)6( ف )ب( )القطر(. 

فصحاء  يقصد  وكان  والشعر،  األدب  ف  دهره  واحد  املعتصم،  بن  املتوكل  بن  اهلل  عبد  هو   )7(
والبديع  الشعراء،  طبقات  مؤّلفاته  من  الرواية،  وغزير  السامع  كثري  عنهم،  ويأخذ  األعراب 

وغريها. الفهرست 129، ُينظر: كتاب البديع، البن املعتز 75، واملوّشح، للمرزباّن 32. 
)8( ف األصل و)ب( )معان(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( ف األصل )راى(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 

)11( ف )أ( )ف االقوف له(، وف )ج( )من الوقوف له(. 
)12( ف )أ( )فاعل الثان(. 
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منهام صفًة حلبيٍب ومنزِل. ويتمُل أْن يكوَن املتنازُع فيه هَو األول فقط، والثان صفٌة 
منه، ويتمُل غري ذلك  بداًل  أن يكوَن األول صفًة، والثان  العكُس، ويتمُل  ويتمُل 
وتقيُق إعرابِه موقوٌف عىل معرفِة مقصوِد الشاعِر ]فتأمْل[)1( قوله)2(: أحُدها أن يكوَن 
بداًل من ﴿َتْنُْن﴾)3(. قد يقال إنَّ البدليَة فيه غرُي ظاهٍر لعدِم اشتامِل األول عىَل الثان كام 

ف قوله:

ِعنَْدَنا تُقيمنَّ  ال  ـــْل  اْرَح ــُه  َل ُمْسلاِم)4(ُأَقـــُوُل  ْهِر  اجلَّ و  الرسِّ  يف  َفكْن  وإاّل 
فإن )11ظ( األمَر )بالّرحيِل مشتمٌل()5( عىل النهِي عن اإلقامِة، وجُياُب بأن امَلنَّ 
منُه ما يكوُن بغرِي استكثاٍر، ومنُه ما يكوُن مع استكثاٍر فلاّم نى عن املنَّ ِشمل النهُي ِكال 
الفَردْيِن فاَبدَل املنَّ باستكثاٍر منه بدل بعٍض كأنًّه قال ال تفِعل املنَّ ما كان َمَع استكثاٍر 

ْر. فتدبَّ

قولُه:

َقاتيِل ــِك  ُحــبَّ أنَّ  ِمــنِّــي  ِك  أَغـــرَّ َيفَعِل)6(27.  الْقلَب  تأُمِري  َمْهاَم  ــِك  وأنَّ
األول  األْجزاء  القبِض ف  وفيِه زحاُف  الثان،  الرضِب  أيًضا من  الطويِل  هو من 
أيًضا المرئ  العروُض. واخلامِس والثامِن وهو الرضُب. وهو  والثالِث والرابِع وهو 

ه وقبَله: القيِس من قصيدتِه املشهورِة خياطٌب ابنة عمَّ

التدلُِّل َهـــذا  ــَض  ــْع َب َمــهــاًل  ــَم  ــاطِ فأْجيِلأف رَصمي  أْزمعِت  َقْد  ُكنِْت  وإْن 

)1( الزيادة من: )أ، ب(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 104. 

)3( املدثر 6.
)4( البيت من شواهد مغني اللبيب 426/2، وشح األشموّن، رقم الشاهد 440/2/862.

)5( سقطت من )أ(. 
)6( ُينظر: ديوان امرئ القيس 13. 
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وبعَده:

فنصُفُه الــفــؤاَد  قــّســمــِت()1(  ــِك  ــِل)2()فــأنَّ رهـــنٌي ونــصــٌف بــاحلــديــِد مــكــبَّ
للمجاورِة  فيــه  مكبَّــل  وخفَض  القصيدة،  نسِخ  بعــِض  ف  يوَجــُد  البيُت   وهذا 

حلديٍد.

عىل  فيوّديه  إّياُه.  غريه  بحب  االنساُن  يثَق  أْن  هو  والتدّلُل  رفًقا.  أي  مهاًل  اللغُة: 
أزَمْعُت عليه أي وطَّنُْت  األْمَرو]اليقال[)4(  )َأْزَمْعُت  به، وأْزَمْعِت)3(.يقال:  ثقته  حبِّ 
ًما: أي َقْطًعا ثابًتا. واهَلْجر وأمجيل أي التفرطي)5( ف اهلِجر ومكبَّل: أي  نفس عليِه وَصْ

مقيَّد()6(.

ِك منَّي كوُن حبِّك قاتيل وكوُن قلبي ُمطيًعا لِك منقاٌد  املعنى: ف بيِت الكتاِب )أَغرَّ
ك منِّي إنَِّك علمِت أّن  ألمرِك بحيُث مهام أمرتِِه بشىٍء َفَعلُه، وقيَل بل معناُه قْد()7( َغرَّ
ُحّبِك ُمذلِّيل، والقتُل التذليُل، فإنَّك تلكني فؤادك فمهام أمرِت قلبك بيشٍء أرسَع إىل 
ُفراُقك  قلبِِك حتى سُهَل عيلَّ  عناَن  ملكِت  كام  قلبي  عناَن  أْمِلُك  ان  فتحسبنَي  مرادِك 
البيت  الظاهر. وقال معنى  الناِس من حَلُه عىل مقتىض  فراقي، ومن  ُسهَل عليِك  كام 
َيريُد  وقاَل  يفعُله،  بيشٍء  قلبي  أمرِت  مهام  وأنَّك  يقتُلني،  حّبك  أن  وحسبِت  أتومهِت 
الوجُه  هو  األمثُل  والوجُه  قلبي.  زماَم  مالُك  فإن  لِك  ُخيَّل  ما  عىل  ليَس  األْمــَر  أنَّ 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( وجدت هذا البيت منفرًدا ف ديوان امرئ القيس، وقد زاده القرييّش. ُينظر: الديوان 369. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )زمع( 144/8. 
)4( الزيادة من لسان العرب مراعاًة للسياق. 

( وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.  )5( ف األصل )التعز عيلَّ
)6( سقطت من )ب(. 
)7( سقطت من )ب(. 
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َمَع  النسيب  ف  يليُق  )ال()1(  الكالِم  هذا  مثَل  ألنَّ  األقواِل  أرذُل  القوُل  وهذا   األول، 

احلبيِب)2(.

صلتُه  ومنّي  مفعوُلُه  والكاُف  مــاٍض،  فعل  وغرَّ  لالستفهاِم  اهلمزُة  ــراُب:  اإِلع
وأّن  منّي،  مالك  جعَلك  أي  منّي  أملك  أي  األمــالِك  معنى  لتضمينه  بمن  وتعديُته 
قتُل  منّي  رِك  أغَّ والتقديُر   ، لغرَّ فاعٌل  هو  مصدٍر  موضِع  ف  وخُبها  واسمها  املفتوحُة 
. والواو عاطفٌة وأنَّك أِن املفتوحُة واسُمها. ومهام اسُم شٍط جازٌم أْو حرُف  حبِّك إيايَّ
شط عىل اخلالف فيها. وفيها الشاهُد حيُث جزمْت فعلنِي األول تأمري، والثان يفعِل 
، واسُمها وخُبها ف موضع مصدٍر معطوٍف عىل األول  ]هي وشُطها وجواهُبا خُب إنَّ
اإِلعراُب عنَد من  قْلَت ما ملُّ مهام من  فإُن  القلَب يفعِل[)3(  تأمري  أي وكونِك مهام 
يقوُل باسميتها)4( ؟ قلُت: ُيتمُل فيها وجهان )12و( أحُدمها أْن تكوَن مفعوالً مطلًقا 
أيَّ أمٍر تأمري القلَب يفعل، وُيتمُل أْن تكوَن ظرَف زماٍن بمعنى متى تأمري القلَب 
يفعل. ومنَع الزخمرشيُّ أَن يكوَن مهام ظرًفا زمانًيا فإنَّه قال )هذه الكلمة يعني »مهام« ف 
عداد الكلامِت التي يرفها َمْن ال َيد له ف علم العربية، فيضُعها ف غرِي موضِعها، ويظنّها 
بمعنى »متى« ويقول »َمْهاَم جئتني أعطيتك« وهذا من وضعِه، وليَس من كالِم واضِع 
العربيِة، ثمَّ يذهُب فيفرُس هبا اآليَة يعنى ﴿َمْهاَم َتْأتِنَا بِِه ِمْن َآَيٍة﴾)5( الخ. َفيلِحُد ف آيات 

اهلل تعاىِل انتهى«)6(.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( هذا الكالم موجود نًصا ف ديوان امرئ القيس، دار صادر 37. 

)3( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 
)4( ُينظر: مغني اللبيب 330/1. 

)5( األعراف 132. 
)6( مغني اللبيب 332-331/1. 
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قولُه:

الَثـنَاَيَا ُع  ـــالَّ َوَط ــاًل  َج ــُن  اْب ــا  أَن ــَة َتــعــِرُفــوين)1(28.  ــامَم ــع مــتــى أَضــــِع ال
هو من الوافِر من العروِض األوىل، وفيه زحاُف الَعْصِب)2( ف اجلزء الثان منُه وف 

عروضِه ورضبِه عّلُة القطِف. وبعَده:

ــــرييٍّ مح ِمـــــــْن  ـــا  ـــنَ ـــاَن ـــك م العرين)3(وإنَّ  ــط  َوَس مــَن  الليِث  مكاُن 
إىل  َقِدَم  ملَّا  إنَّه  قيل  هبام،  َيمتَّثُل  كان  وإنَّام  صحيح،  غرُي  وهو  احلجاُج،  قاهلاُم  قيَل 
العراق والًيا أمر أْن ينادي الصالُة جامعُة فاجتمَع الناُس ف املسجِد اجلامِع فصِعَد املنَب 

متلثاًم، فوقَف ساعًة ثمَّ انَشد:

ب  أنا ابن جال َوَطالُع الثنايا... البيتني. وقيل مها لُسَحيم بن وثيل)4(، وقيل للمثقَّ
.)5( العبديِّ

قيَل  وَجاَل)7(:  معروفة،  والعاممُة:  العقبِة.  طريُق  وهي  َثنيٍَّة:  مجِع  الثنايا)6(:  اللغُة: 
اسُم رجٍل)8( وقيل فعٌل ماٍض بمعنى جال األموَر وأوَضَحها. قلُت: وكالمها َسقيٌم، 

)1( ُينظر: الشعر والشعراء 643/2، البيت موجود ف األصمعّيات 17. 
)2( ف األصل )القطف(، وف )ج( )القبض(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب(. 

)3( سقطت من )ج(، والبيت موجود ف األصمعّيات 18. 
)4( هو ُسَحْيم بن عمرو بن ُجَؤْين. وقال ابن ساّلم هو ُسحيم بن وثيل الرياحي، شاعر خمرضم، له 
مفاخرات مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق ف عقر النوق وإطعامها الناس، توفِّ سنة 60هـ. 

ُينظر: الشعر والشعراء 643/2، وطبقات ابن ساّلم 489، واألعالم 124/3. 
)5( هو مَْصُن بن َثعلَبَة بن ربيعة. شاعر جاهيّل، وقد ترّدد عىل عمرو بن هند ومدحه، توف 587هـ. 

ألقاب الشعراء 316، وابن ساّلم 271/1، والشعر والشعراء 395/1، وف ج )املنيف العبدّي(. 
)6( ُينظر: الصحاح، )ثني( 2295/6. 

)7( ُينظر: الصحاح، )جال( 2304/6. 
)8( سقطت من )ب(. 
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ا كقوله:  أما الثان فألنَّ حذَف املوصوِف باجلملِة الفعليِة وإبقاء ْوصِفِه ال جيوز إالَّ شاذًّ
ْي رجٍل كاَن وقوُله: ْي كاَن مْن أرمى الَبرْشْ أي بكفَّ ترمي بكفَّ

ــي ُأَقــيــش ــن ـــــاِل ب ــــْن ِج ـــِك ِم ـــأنَّ )1(ك ــِه بِــَشــنِّ ــْي ــل ــَف رْج ــْل ــُع َخ ــَق ــْع ــَق ُي
أي مجُل ُيقعقُع بني رجليِه وأّما األول فألنَّه ُيلزم منه عطُف الصفِة عىل موصوفها 

إاّل أْن ُيقاَل املراُد بجال غرُي املراِد بطاّلع وهو بعيٌد.

ويقاُل: أّن طاّلع مرفوٌع عطًفا عىل املضاِف. قلُت: وها هنها وجٌه آخر أحسُن منهام 
وهو أْن يكوَن مصدًرا بمعنى اسم الفاعِل عىل طريقِة املبالغِة نحو زيٌد َعْدٌل وأصُله جال 
ابُن َجال رجٌل معروٌف وذكر فيه  أّن  القاموس)2(  باملدِّ ولكن قرَص للرضورِة وذكَر ف 

أيًضا أن ابن جال الواضُح األْمر. والثان متمٌل ف البيِت.

املعنى: أنا ابُن رجٍل جال األموَر وأوضَحها أْو ابٌن لرجل مسّمى بجال أْو ابُن رجٍل 
جاَل لألموِر أْو الواضُح األمِر)3( عىل)4( ما عرفَت، وأنا بن طاّلع )12ظ( الثنايا أي مرتِكُب 
األموِر الصعبِة لشهامتِه متى أضُع العاممة عىل رأيس أْو عن رأيس تعرفون، فلسُت بمجهول 
 فإنَّ مكاننا من حري وهي قبيلٌة من اليمن منها كانت امللوُك ف العصِور األول. ]والَعريُن[)5(: 

)1( البيت للنابغة الذبياّن من قصيدة قاهلا حني َقَتلْت بنَُو عْبٍس نْضَلَة َفَقتلْت بنُو أسٍد منهَم رُجلنْي 
فأراَد ُعيينُة أن ُيْعاون بني عْبٍس وأْن خُيرَج بني أسٍد من بني ذبيان. وأّوهلا:

ـــُت َمـــــنَـــــازاًل ُبــعــَرْيــتــنــاٍن ـــي ـــِش ـــنَِّغ ـــب َفـــــأْعـــــَى اجلــــــــْزِع احلــــــيِّ امُل
الشعر، البن عصفور  وُينظر: رضائر  فيصل 198.  تح: شكري  الذبياّن،  النابغة  ديوان  ُينظر:   

 .171
)2( ُينظر: القاموس املحيط، باب الواو والياء، فصل اجليم 313/4. 

)3( ف )أ، ب( األمور. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( الزيادة من: )أ، ب، ج(. 
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مكاُن األَسِد من وسط عرينِه أي مأواُه الذي يأَلُف إليه)1(، ومصلُه إنَّ أنا أشُف بني 
ِحرٍي.

اإِلعراُب: طاّلع معطوٌف عىل جال أْو عىل املضاف، فرُيفُع ]حينئٍذ[)2(، ومتى اسُم 
وهي  تعرفون،  والثان  أضُع  األول:  فعلني  جزمْت  حيُث  الّشاهُد  وفيها  جازٌم  شٍط 
ظرُف زماٍن يتعّلُق بفعِل اجلواِب هذا هو الصواُب، ال بفعِل الرِشط وتعرفون مزوٌم 

بحذِف النوِن وأصلُه تعرفونني بنوننِي األوىل نوُن اإِلعراِب والثانيُة نوُن الوقايِة.

قولُه:

َتنْزِل()3( الّريُح  بِه  ماَتْعِدْل  اَن  َفأيَّ  .29
هذا عجُز بيِت صدرُه:

إذا النَّْعَجُة األدمَاُء)4( باْنِت)5( بَقْفرٍة)6(
القبِض ف عروضِه ورضبِه()7(  الثاِن، وفيِه زحاُف  الطويِل )من الرضِب  هو من 
قاَله: أعرابٌّ رأى جرابيَع ف الَب قفاُهّن)8( فلم َيصْل منهنَّ عىل)9( يشٍء كذا قيل املعنى، 

)1( سقطت من: )أ، ب(. 
)2( الزيادة من: )أ(. 

)3( سقطت من )د( وقد أشُت إىل ذلك ف وصف املخطوطة. 
د مي  )4( ورد ف شح قطر الندى بدل )األدماء( )العجفاء(. ُينظر: شح قطر الندى، تح: ممَّ

الدين 110. 
)5( املصدر نفسه بدل )باتت( )كانت( 110. 

)باتت(  بدل  وروى   ،)580/3/1064( الشاهد  رقم  األشمون  شح  شواهد  من  البيت   )6(
)كانت(، والدرر اللوامع 80/2.

)7( سقطت من )د(. 
)8( ف األصل )قفا ملن(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)9( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 
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واللغة أنَّ النعجَة األدَماء وهي التي فيها لوُن األَدَمِة، وهو لوٌن مرَشٌب سواًدا إذا باتْت 
 بقفرٍة فأيَن ما عدلْت فيها الّريُح أي ماَلْت هبا نزلْت، وتذكرُي الضمري من به لتأويِل النعِجة 

باحليوان مثاًل.

تعدُل  األول[)1(  ]فعلنِي  جزمت  حيُث  الّشاهُد  وفيها  شٍط  اسُم  أّيان  اإِلعراُب: 
والثان تنزُل وما زائدٌة.

قولُه:

ّٰ اللـ  ــَك  َل ْر  ــَقــدِّ ُي َتْستِقْم  َحيثام   .30)2( ـــــاِن  ــِر األْزم ــا يف غــاب ــاًح ــَج َن ـــُه 
وفيه زحاُف  املَشّعِث،  األول  الرضِب  األوىل من  العروِض  )من  اخلفيِف  هو من 
فالشني  الفوقيِة،  املثنّاة  بالتاِء  التشعيُث  رضبِه  وف  والرابِع،  منُه  الثاِن  اجلزِء  ف  اخلَْبِن 
املعجمُة الساكنُة، فالعني املهملُة املكسورُة، فالياُء املثنَّاُة التحتيَُّة، فالتاُء املثلثة ف آخره()3( 
وهو مدرُج آخر صدرِه األلُف من لفِظ اجلاللة، وقوُل فتُح اهللِ: آخر صدِره الالُم الثانيُة 

من اهللِ الخيلو عن تسامٍح بل فساٍد، ومل يسمَّ قائل هذا البيِت.

ُيطلُق عىل املايض واملستقبِل فهو من  الفوُز باملطالب، والغابُر)4(:  النجاُح:  اللغُة: 
األضداِد، واملراُد هنا الثان، واألزماُن: مجُع زمٍن.

ُر لَك اهللُ ظفًرا بمطالبَك فيام يأت عليَك )من األزمنِة()5(. املعنى: أيناَم توجهَت يقدَّ

)1( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)رقم  اللبيب  ومغني   ،)337/171 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد  من  البيت   )2(

الشاهد 133/1/204(، واملقاصد النحوّية 426/4. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ُينظر: لسان العرب )غب( 3/5. 
)5( سقطت من )ب(. 
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الّشاهُد حيُث جزمْت فعلنِي األول  اإِلعراُب: حيُثام اسم شٍط ]جازٌم[)1( وفيها 
تستقيُم والثان يقّدُر، وهي )ظرُف مكاِن أو زماٍن()2( وقطَع املصنُّف بالثان ف املغني)3( 
فالصواُب  كانْت ظرًفا،  إذا  الرشِط  أداَة  أن  بـ)يقّدر( واحلاصُل  يتعّلُق  متعنّي  وهو غرُي 
 أنَّ عامَلها فعُل )4( اجلواِب كام هو احلقُّ ف إذا الظرفية )13و( الرشطيِة وف غابِر صلُة 

ُر. يقدِّ

قولُه:

آمٌر أْنــَت  َما  تــْأِت  َما  إْذ  ــَك  وإِنَّ ــر آِتـــَيـــا)5(31.  ــأُم ــــاُه ت ـــْن إيَّ ــِف َم ــل بـــِه ُت
القبض ف اجلزء األول منه  الثان()6(، وفيه زحاُف  الطويل من )الرضِب  هو من 

والرابِع وهو العروُض والّسابِع والثامِن ]منُه[)7( وهو الرضُب()8( ومل ُيْعَز إىل أحٍد.

اللغُة: تلف)9(: مضارُع ألفى)10( أي)11( وَجَد.

املعنى: )إّن من يأمُر باخلرِي ويفعُله يكوُن أمُره مضاًفا إىل فعلِه له باعًثا عىل امتثاِل 
ا إذا أمَر باخلرِي ومل يفعْل ما أمَر به كان أمُرُه ضائًعا غرَي قابٍل لالمتثال  املأموِر ألمرِه. َأمَّ

)1( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ، ب(. 
)2( ف )أ، ب( )ظرف زمان أو مكان(، وهو تقديم وتأخري. 

)3( ف )ج( )املعنى(. ُينظر مغني اللبيب 133/1. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( البيت من شواهد شح ابن عقيل )رقم الشاهد 124/4/337(، واملقاصد النحوية 425/4. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( سقطت من )ج(. 
)10( ف )ج( )القي(. 

)11( ف )أ، ب( )إذا(. 
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إذ هو من أهِل هذه اآليِة ﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم﴾)1(()2( واملشهوُر ف 
بالباء  ]وأبيا  تاب  يروى  وقد  االتياِن،  من  الفوقيِة  املثنّاة  بالتاء  وآتيا  تأت،  البيت  رواية 
ِة التحتيِة من األباِء، وهو املنُع وعدُم إرادِة اليشِء[)3( وبالتاء املثنّاِة الفوقيِة ف آيتا  املوحدَّ

ا[)4(. وهذه الروايُة غلٌط ألّن املعنى يفسُد معها ]اذ ينقلُب املدُح ذمًّ

)حرُف  أو  ]جــازم[)5(  شٍط  اسُم  وإذما  واسُمها،  املكسورُة  إنَّ  إنَّك  اإِلعــراُب: 
تأِت والثان تلف،  فعلنِي األول)7(  الشاُهد حيُث جزمْت  شٍط()6( عىل قولنِي، وفيها 
وما مفعوُل تأِت وهي)8( موصوٌل اْسمي أْو موصوفة، واجلملُة بعَدها صلُتها أْو صفُتها 
والعائُد أو)9( الرابُط الضمرُي ف بِه وتلف مزوٌم بحذِف الياِء. ومن مفعولُه األول وهَي 
ثاٍن  واتيا مفعوٌل  إّياه  والعائُد  لتأمر، واجلملُة صلُة من،  ٌم  مقدَّ وإّياه مفعوٌل  موصولٌة، 

. لـ)تلف( ومجلُة الرشِط واجلزاِء خُب إنَّ

قولُه:
هَبا َتْسَتجْر  تأهَتا  أّنى  فأْصَبحَت  جا)10(32.  َتأجَّ وَنــاًرا  ــْزاًل  َج َحَطًبا  ــْد  جَتِ

)1( البقرة 44. 
اتروا وإذا  أمر قومه  لو  ُمطاع األمر ف قومه بحيث  إّنه  املمدوح،  )إّنه يصف  )2( ف )أ، ب، ج( 

ناهم انتهوا(. 
)3( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)4( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)5( الزيادة من )أ، ب، ج(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( سقطت من )ب(. 
)8( ف )أ، ب( )وهو(. 

)9( ف )أ، ب، ج( )و(. 
)10( البيت من شواهد سيبويه 86/3 ورواه هكذا.

ــا يف ديــارنــا ــن ــا تــلــمــم ب ــن ــأت ــى ت ــت جتـــــــــــــــــــــــــــــد... الـــــــــــــــخ=م
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هو من الطويل )أيًضا من الرضِب الثان، وفيه زحاُف القبِض ف عروضِه ف اجلزِء 
اخلامِس منُه وف رضبِه()1( ومل ُيظَفْر بقائلِه.

القاموس)3(  وف  الصحاِح)2(  ف  كذا  وَيبَس،  احلََطِب  من  َعُظم  ما  اجلَْزل:  اللغُة: 
اجلزُل)4(: احَلَطُب اليابُس أو الغليُظ العظيُم منُه والتأجُج )5( االضطراُم.

املعنى: واضٌح.

شٍط  اســُم  ــى  وَأنَّ اسُمها  والتاُء  الناقصِة()6(  األفعاِل  )من  أصبَح  اإِلعـــراُب: 
بدٌل  وتستجْر  تْد  والثان  تأِت  األول  فعلنِي  جزمْت  حيُث  الّشاهد  وفيها  ]جــازٌم[)7( 
تأّجج  وف  حطًبا،  عىل  عطًفا  ونــاًرا  صفتُه)8(،  وجزاًل  تد  مفعوُل  وحَطًبا  تأت،  من 
لناًرا  صفًة  فيكوُن  االثنني  ألِف  إىل  مسنًدا   )10( ماضًيا  يكوَن  أن  أحُدمها:   وجهان)9(: 

=وقد نسبه األستاذان عبد السالم هارون ورمضان عبد التواب لُعبيد اهلل بن احلر اجلعفّي. ُينظر:   
أسطورة األبيات اخلمسني ف كتاب سيبويه 214، وهو من شواهد املقتضب 63/2، وشح 
الزّجاجّي  مجل  وشح  البيت،  نسبة  حول  تفصيالت  هناك  وباهلامش   ،54-53/7 املفّصل 
279/1، وشح األشموّن )رقم الشاهد 440/2/86(، وروى صدر البيت كام رواه سيبويه، 

ودرر اللوامع 166/2.
)1( سقطت من )د(. 

)2( ُينظر: الصحاح، )جزل( 1655/4. 
)3( ُينظر: القاموس املحيط، باب الالم فصل اجليم 348/3. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( ُينظر: لسان العرب، )أجج( 206/2. 

)6( ف )ب( )فعل ماض(. 
)7( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ، ب، ج(. 

)8( ف )ب( )فعل ماض(. 
)9( ف )ج( )قوالن(. 

)10( سقطت من )أ(. 



142

أو)1( حطًبا ويكوُن أسناُد التأّجج إىل احلطِب تغلبًيا. والثان: أْن يكوَن مسنًدا إىل ضمرِي 
أي  إِبقاهلا  أبقَل  أرَض)3(  وال  كقولِه  للرضورة،  منه()2(  )التأَنيِث  تاُء  وحذفْت  الناِر، 

بقلْت، فحذفِت التاُء )4( للرضورِة.

]ال�صمري[
قوله)5(: وهو ما دلَّ عىل متكلٍم أو خماطب أو غائٍب، قد يقاُل يدخُل ف التعريف نحو 
، والثان عىل خماطٍب،  أَنا زيد و)6( نحو يازيُد، ونحو جاء زيٌد فإنَّ األول دلَّ عىل املتكلمِّ
دلَّ  ما  املراَد  بأن  وجياُب  ضمرًيا،  )13ظ(  منهام)7(  واحد  وليس  غائِب  عىل   والثالُث 

ْر)9(. عىل ذلك َداللًة وضعيًة )8(، ليست داللة هذه بالوضع فتدبَّ

]الَعَلم[
قولُه)10(: َغرْيَ متناوٍل ما أْشَبَهُه. املراد بالتناوِل )بحسِب الوضِع ال االستعامِل وإاّل 
خلرج الَعلُم املشتُك، وكان األوىل أْن يقوَل)11( ما()12( وضع ليشٍء مع مجيِع مشخصاته.

)1( ف )ب، ج، د( )و(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ف )ج( )األرضون(.
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 115. 
)6( هو: ف )ب( )فيقال(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( ف )أ( )وصفيه(. 
)9( سقطت من )د(. 

)10( ُينظر: شح قطر الندى 119. 
)11( ف )أ( )يقال(. 

)12( سقطت من )ب(. 



143

]ال�صُم املو�صوُل[
قولُه)1(: وجَب كوُن الثان تابًعا لألّوِل، وقوله وجيوُز قطعُه عن التبعّية إىل آخره. 
عدَم  يقتيض  وهذا  التبعّيِة،  بوجوِب  أوالً  ]حكم[)2(  ألنَُّه  اضطراٌب  فيه  الكالُم  هذا 
نَا  ز ثانًيا القطَع. وهل هذا إالّ تناقٌض. فافهْم قولُه كقولِه تعاىل ﴿َربَّ جواِز)3( القطع، وجوَّ
َنا﴾)4( االستشهاُد هبذه اآليِة عىل نصِب ذاِن بالياء عجيُب، ألنَّ الذين  َأِرَنا الََّذْيِن َأَضالَّ
اسٌم موصوٌل ال اسم إشارٍة، ويمكُن أّن يقاَل بعَد اللتيا والتي أن الكاَف ف قولِه تعاىل)5( 
للتشبيِه الللتمثيل، ويكوُن املراُد أنَّ اسَم اإلشارِة الذي ُيشار به إىل املثنّى)6( املذّكر)7( ف 
حالِة النَّْصِب )كاملوصوِل الذي ُهو للمثنى املذكِر ف حالة النّصب ف()8( إنَّ كاًل منهام 

بالياِء، وسكَت عن حالِة اجِلر إلنَّ حاهَلا ُيعَلُم باملقايسِة.

خيلفُه  وقد  للموصوِل  مطابٌق  ضمرٌي  بالعائِد)10(  املراِد  وعائُد،  ِصلٍة  إىل  قوله)9(: 
 الظاهُر كقوله )سعاُد التي قد أضناَك ُحبَّ سعاد( ]كاملوصوِل الذي هو للمثنى املذكر ف 

حالِة النَّْصب أي ُحبها[)11( وقوُله وأنَت الذي ف رحِة اهللِ)12( أطمع أي ف رحتِه.

)1( ُينظر: شح قطر الندى 120. 
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهومن )أ، ب، ج، د(. 

)3( ف )ج( )اجلواب(. 
)4( فصلت 29. ف )أ( )ربنا الذي اضالنا( وهو تريف، وف )ب( حذفت )ربنا(. 

)5( سقطت من )ج، د(.
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف )أ( املذكور. 
)8( سقطت من )أ، ب، د(. 

)9( ُينظر: شح قطر الندى 124. 
)10( سقطت من )ب(. 

)11( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ(. 
)12( سقطت من )ب(. 
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قولُه:
َصَباحا َصبَُّحوا  اللُذوَن  نحُن  ــــاَرًة ِمــْلــَحــاحــا)1(33.  ــَخــْيــِل َغ َيــــْوَم الــنُّ

من  الرسيِع  مشطوِر)3(  من  بيتاِن()2(  )ومها  النسخ  من  كثرٍي  ف  موجوٍد  غرُي  هذا 
)العروض الرابعِة()4( وجيوُز أْن يكونا من )مشطور الرجز()5( )من العروض الثالثِة، وف 
األول من الزحاِف اخلبُن ف اجلزِء الثان منُه، والثالَث، وكذا ف الثان ف اجلزِء الثان منُه)6( 

 

وفيهام من العلِل الكشُف عىل األول، والقطُع عىل الثان()7( قاهلاَم رجٌل من بني عقيٍل)8( 
ليىل  قاَلتُه  الصاغانُّ  )وقال  رؤبة  قاَله  وقيَل   : األعرابِّ وابُن  زيٍد  أبو  قاَله  كذا   ، جاهيلٌّ

.)10() األخيليَُّة ف قتِل ]دهر[)9( اجلعفيِّ

وقبله:

الـَجْحَجاحا املــلــَك  َقــَتــلــنَــا  ــحــُن  ـــاَن ـــواح دهـــــــًرا فـــَهـــّيـــْجـــنـــا بـــــِه أن

)1( البيت من شواهد مغني اللبيب )رقم الشاهد 410/2/649(، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 
144/1/27( ومل ينسبه ألحد، وقد نسبه العينّي ف املقاصد النحوّية 426/1-427، وقال: 
دهر  قتل  ف  األخيلّية  لليىل  إنَّه  العباب،  ف  الصاغاّن  قال  قال:  ثمَّ  العّجاج،  بن  لرؤبة  البيت 
اجلعفّي، وقد نفى البغدادّي ف خزانة األدب هذا الكالم، وقال هو ألب حرب األْعلم من بني 

عقيل وهو شاعر جاهيّل. ُينظر: خزانة األدب، للبغدادّي 507-506/2. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ف )ب، ج( )سطور(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ف )ب( )سطور الزجر(، وف ج )سطور الزجر(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من )د(. 
)8( ف)أ( مقيل. 

)9( ف األصل )دير(، ومن )أ( )جعفر(، ومها خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ب، ج(. 
)10( سقطت من )د(، ويبدو ل أّن نسبة هذا البيت هلؤالء الشعراء مأخوذ من خزانة األدب. ُينظر: 

خزانة األدب 507/2. 
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ـــا)1( ـــراح م وال  ـــوم  ـــي ال كــــذب  ــحــوا الــّصــبــاَحــاال  ــن صــبَّ ــذي قــرمــي ال
... الخ)2(

بالّشام  موضًعا  به  أراَد  املعجمِة  اخلــاِء)4(  وفتِح  النون  بضمِّ  النَُخيل)3(:  اللغُة: 
وِملحاًحا)5(: بكرِس امليم مْن ألحَّ السحاُب إذا داَم َمطرُه)6( أو من ألحَّ السائُل إذا أحَلَف. 

واجلحجاُح )7(: الّسّيُد)8(.

. املعنى: واضٌح ف الكلِّ

اإِلعراُب: نحُن مبتدٌأ، وقد عرفَت أنَّه روَي قومي بدَل نحُن، واللذوَن خٌب ملبتدأ 
باحا )14و( مفعوٌل  وفيه الشاهُد حيُث ُرَفع بالواِو وَصبََّح فعٌل، والواُو)9( فاعُلُه، والصَّ
مطلٌق )10(، ويوم ظرٌف يتعّلُق بُصْبٍح، وغارة حاُل)11(، ومِلحاحا حاُل)12( بعد حاٍل أُي 

نَي[)13( وقيَل ف إِعرابه وجوٌه غري ظاهرٍة. مغريين ]أي ملحِّ

)1( ف األصل )مزاجا( ومن )ب( )قراحا( ومن )ج، د( )مزاحا(. وما أثبتناه فهو من )أ( وخزانة 
األدب 507/2. 

)2( سقطت من )ب، ج(. 
)3( ُينظر: لسان العرب، )نخل( 652/11. 

)4( سقطت من )ب(. 
)5( ُينظر: لسان العرب، )حلح( 577/2. 

)6( ف )ج( )قطره(. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )جحجح( 420/2. 

)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( سقطت من )ب(. 
)11( سقطت من )ج(. 

)12( سقطت من )ب(. 
)13( الزيادة من: )أ، ب، ج، د(. 
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قوله)1(:

ي َوَجـــدِّ َأيب  َمـــاُء  املـــاَء  ـــإنَّ  ف َطــَوْيــُت)2(34.  وُذو  َحَفرُت  ُذو  َوبِــْئــِري 
منُه  األول  اجلزِء  ف  العصِب  زحاُف  وفيه  األوىل،  العروِض  )من  الوافِر  من  هو 
والرابع، وف عروِضه ورضبِه عّلُة القطِف()3( قاله: سناُن بن الفحِل أخو بني أمِّ الكهِف 

ء)4(. من طيِّ

اللغُة: طويُت ]البئَر[)5( أي بنيُتها باحلجارِة. وقبَله:

ــَت فــقــلــُت كــالَّ ــنْ ــنِ ـــْد َج ــُت)6(وقـــالـــوا ق ــَشــْي ــَت اْن وال  ــُت  ُجــنـِـنْ مــا  وريبِّ 
ــكــي ــُت فـــكـــْدُت َأْب ــْم ــل ــي ُظ ــُتولــكــنِّ ــكــْي َب أْو  ـــنِيِ  ـــُب امل ــِم  ــل ــّظ ال ــــَن  ِم

وأنتشيُت بمعنى َسكْرُت.

إّياهْم َعىَل ِماء بئري التي  ِة مناَزعتي  م رَمْون باجلنوِن)7(، والّسكِر لشدَّ املعنى: إنَّ
حفَرها قومي واسالف.

مرَّ  الذي  خالِف  عىل  وجّدي  أب  عىل  معطوٌف  وبئري  للتعليِل،  الفاُء  اإِلعراُب: 

)1( سقطت من )ج(. 
 )2( ورد البيت ف ديوان احلامسة، ألب تام 166، وشح احلامسة، للتبيزي 72/2-73، واإلنصاف 
ف مسائل اخلالف، )رقم الشاهد 384/1/244(، وشح املفصل 45/8، وأوضح املسالك، 
 )رقم الشاهد 110/1/51(، واستشهد بعجز البيت، واملقاصد النحوية 436/1، ومهع اهلوامع 

84/1، وخزانة األدب، للبغدادي 511/2، وقد روى عجز البيت. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( شاعر إسالمي ف الدولة األموية، له أبيات أوردها أبو تام الطائي ف ديوان احلامسة. 
)5( الزيادة من )أ(. 

)6( ف األصل وبقية النسخ رواية البيت هكذا )ولقد قالوا جننت فقلُت كال(، وأكب الظن أنا من 
تريف النساخ. وأخذت الرواية الصحيحة من ديوان احلامسة ألب تام 166-165. 

)7( ف )ج( )اجلفون(. 
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أي، فانَّ املاَء ماُء بئري، وذو موصوٌل اسميٌّ وفيه الشاهُد وهو صفٌة لبئري، وحفرُت 
صلُتها، والعائُد مذوٌف أي حفرهُتا، وذو طويُت عطٌف عىل ذو حفرُت وقال صاحُب 
خُب  بئري  شواهده)2(:  ف  السيُِّد  وقال  بعيٌد.  وهو  ذو  وخبُه  مبتدٌأ  بئري  الفرائِد)1(: 
مبتدأ مذوٍف أي والبُئر بئري، وفيه تّكّلٌف إضامُر مبتدأ. وأيًضا جعَل َذلَك املحذوَف 
 مبتدًأ ال خيلو عن ُبعد، بل الظاهُر أنَّه اسم إنَّ وبئري خُبها فيكوُن من عطِف املفرداِت 

ال)3( اجُلَمِل.

قولُه:

َغريَبٍة املــُلــوَك  ــأيت  َت َوَقــصــيــَدٍة  ــاهلــا)4(35.  َق َذا  َمــْن  ــَقــاَل:  لــُي ُقلُتها  َقــْد 
الزحاِف  من  وفيِه  األول،  الرضِب  من  األوىل  العروِض  )من  الكامل  من  هو 
عىل  أطَّلْع  ومل  ــرضُب()5(  ال وهو  والسادِس  والرابِع  منُه،  الثان  اجلــزِء  ف   اإلضــامُر 

قائله)6(.

اللغُة واملعنى: واضحاِن

)1( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط و45، وعبارته هي )قوله وبئري كالم ما ف املبتدأ وقوله ذو 
حفرت خبه(، وُينظر: املقاصد النحوية 436/1. 

)2( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 48. 
)3( ف )ج( )إىل(. 

)4( ف ديوان األعشى 27، وجدت البيت ولكن برواية أخرى هي:

حكيمٍة املـــلـــوك  تــأتــى  قــاهلــاوغـــريـــبـــٍة  ذا  مــــْن  ــاَل  ــق ــي ل ــلــتــهــا  ُق قــــْد 
وهي قصيدة يمدح قيس بن معد يكرب.   

)5( سقطت من )د(. 
)6( وجدت القائل وهو األعشى أبو بصري، ميمون بن قيس، صناجة العرب، من شعراء الطبقة 

األوىل ف اجلاهلية له ديوان شعر مطبوع. ُينظر: الشعر والشعراء 257/1.
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 ، اإِلعراُب: جيوُز ف قصيدته اجلرُّ والّرفُع والنّصُب، فاجلرُّ عىل جعِل الواو، واو ُربَّ
واجلملُة بعَد القصيدة صفُتها، وف غريبة عىل هذا الوجِه، وجهاِن: اجلرُّ عىل الوصفيِة 
والنّصُب عىل احلاليِة من ضمرِي تأت، وقد قلتها صفًة بعد صفٍة أو حال، ومتعّلق واو ُربَّ 
[)1( واوها  مذوٌف مقّدٌر بعَد الوصِف أي انشئَت وألفت هذا عىل قول من يثبت ]لربَّ
ا من ال يرى()2( ذلَك كاملصنِِّف فعنَده إنَّ املجرَور ف هذا البيِت مبتدٌأ مرفوُع  متعلًقا )وأمَّ
عىل  املحِل  منصوُب  أو  قلَتها  قد  بجملة  عنُه  خمٌب  بعَده  التي  باجلملِة  موصوٌف  املحلِّ 
االشتغال، وهكذا نظاُئره نحو ُربَّ رجٍل كريٍم لقيُته، وف نحو قولَك ُربَّ رجٍل كريٍم 
لقيُت منصوٌب عىل املفعوليِة بلقيُت والرْفُع عىل جعِل قصيدة )14ظ( مبتدأ واجلملُة 
والنصُب  والرفُع.  النصُب  فيكوُن ف غريبة وجهاِن:  اخلُب،  قلُتها  وقد  بعَدها صفُتها، 
عىل االشتغاِل وَجَعَل قصيدته مفعواًل لفعٍل مذوٍف أي قلُت قصيدته، فجملُة قد قلُتها 
ا مفرّسة، وغريبة تنصُب حينئذ فقط عىل الوصفيِة واحلالية، والالُم  حينئٍذ ال ملَّ هلا ألنَّ
استفهاٍم  اسُم  للمفعوِل ومن  مبنيُّ  بأْن مضمرًة جواًزا وهو  منصوٌب  ويقال:  للتعليِل 
ٌم، وذا مبتدٌأ مؤّخٌر عىل قوِل أْو األول فقط عىل قوٍل، أو  مبتدٌأ، وذا خُبه أْو خٌب مقدَّ
الثان فقط عىل قوٍل. وذا موصوٌل اسميٌّ وفيه الّشاهُد، ومجلُة قاهَلا صلة، وجاَز وقوُع 
مفعوِل)3( القوِل مفرًدا ف قلتها، وقاهلَا لكونِه ف معنى اجلملِة ونائُب فاعِل يقاُل مجلُة من 

ذا قاهلا الّنا مقوُلة القوِل.

قوله)4(: ]من[)5( ال جيوز أن تكوَن موصولًة خالًفا للكوفينَي.

)1( سقطت من األصل وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج، د(. 
)2( ف )ب( )أْو ما ال يثبت(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 128. 

)5( ال توجد من ف شح قطر الندى 128، وأغلب الظن أنام من فعل النساخ. 
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كانت  سواًء  موصولًة  اإلشارِة  اسامء  مجيُع  تكوَن  أْن  جيّوزوَن  الكوفيني  أّن  اعلْم 
اذا كاَن  ايًضا موصواًل  أْن يكوَن االسِم اجلامِد  أْو )ال( بل جيّوزوَن  )َمْن(  أْو  بعد)ما( 

)1( وغريه قالوا ف قوله)2(: ًفا بالالِم كام نقله الريضُّ معرَّ

أهلِِه أكـــرُم  البيُت  ألنــَت  بــاألصــائــل)3(لــَعــْمــري  ــه  ــائ ــي أف ـــُد يف  ـــُع وأق
إن التقدير ألنت الذي أكرم أهله.

قولُه:

ــاَرٌة إَم عليِك  لَِعّباٍد  ما  ــَدْس  َع ــُق)4(36.  ــنَي طــلــي ــلِ ــِم ــــذا حت ـــِت وَه ـــنْ أِم
هو من الطويِل )من الرضِب الثالِث ]املحذوف[)5(، وفيه من الزِحاف القبُض)6( 
ف اجلزِء الثالِث منُه، والرابِع وهو العروُض واخلامس والسابع، وف رضبِه من العلل 

د بن احلسن االستابادي، نحوي، صف، متكلم منطقي من آثاره: شح  )1( هو: ريض الدين ممَّ
النحو وغريها توف سنة  الكافية البن احلاجب ف  الترصيف وشح  الشافية البن احلاجب ف 
686هـ. ُينظر: معجم املؤلفني 183/9، وُينظر: الكافية ف النحو، البن احلاجب، شح ريض 

الدين االستبادي 39/2.
)2( القائل هو أبو ذؤيب اهلذل خويلد بن خالد من شعراء هذيل املعروفني شاعر خمرضم كان رفيًقا 
لعبد اهلل بن الزبري ف مغازيه عده حسان بن ثابت أشعر هذيل وقال عنه ابن سالم شاعر فحل 
ال غميزة فيه وال وهن توّف 26هـ. ُينظر: الشعر والشعراء 653/2، ومعجم الشعراء ف لسان 

العرب 163.
)3( البيت موجود ف شح أشعار اهلذليني 142/1. والبيت من شواهد اإلنصاف، )رقم الشاهد 

723/2/446(، وخزانة األدب 489/2، ودرر اللوامع 60/1.
الشاهد  )رقم  الذهب،  مفّرغ احلمرييُّ 115، وهو من شواهد شح شذور  ابن  ُينظر: شعر   )4(
147/69(، وأوضح املسالك، )رقم الشاهد 160/1/55(، ولسان العرب 133/6، وروى 

بدل أمنت نجوت، واملقاصد النحوية 442/1، وخزانة األدب، للبغدادي 514/2. 
)5( الزيادة من )أ، ب، ج(. 

)6( سقطت من )أ، ج(.
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)2( ومفّرغ )بضم امليم()3( وفتح الفاء وتشديد  احلذف()1( قاَله: يزيُد بن ُمفّرغ احلمرييُّ
َي بذلَك ألنَّه كاَن راهَن عىل  الراء املهملِة املكسورِة، وف آخره غنٌي معجمٌة، وإّنام ُسمِّ

شِب سقاٍء كبرٍي ففرغه.

وبعده:

مضيُق)5(وإنَّ الذي نّجى )من الكرب()4( بعدما عليَك  درٍب  يف  تــالحــَم 
الردى ة  هــوَّ من  انجاَك  لقد  ــُقلعمري  ـــ ـــ ــي ـــل لـــأمـــام وث ــــــاٌم وحـــب إم
نعمٍة حسن  من  ُأوليُت  ما  ــعــمــنَي َحــقــيــُقسأشكُر  ــن ــشــكــِر امل ــيل ب ــث وم

اللغُة: َعَدس)6(: بفتح العني والدال املهملتني هو ف األصل صوٌت ُيْزجر به البغُل، 
وقد ُيسمى البغُل به نحو قوله:

ــــدْس َع ــــى  َع يت  ـــــزَّ ب ـــُت  ـــل مَح ـــَى وَمـــْن َجــَلــْسإذا  ـــْن َم ــام ُأبـــايل َم ف
وإمارة بكرس اهلمزة أمٌر وحكٌم، وطليٌق ضدُّ املحبوِس.

)1( سقطت من )د(. 
)2( هو أبو عثامن يزيد بن ربيعة بن مفرغ بن ذي العشرية بن احلرث وينتهي نسبه إىل زيد بن يصب 

احلمريي وهو شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية. ُينظر: خزانة األدب 212/2. 
)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( وردت هذه األبيات ف خزانة األدب 515/2 ولكن هبذه الرواية:

بعدما احلبس  من  نجى  الــذي  مضيقطليق  عــلــيــك  درب  يف  تــالحــم 
الــردى هــوة  من  انجاك  لقد  ـــُقلعمرك  ـــي ــــــــام وث ـــــــام وحــــبــــل األن إم

)6( ُينظر: لسان العرب، )عدس( 132/6-133، وف لسان العرب وردت األبيات هكذا:

ِعــــِدس عـــى  بــــريت  ــــُت  ــــل مَحَ ــي َبـــــنْيَ احلــــامر والـــفـــرْسإذا  ــت عـــى ال
ــْس  ــل َج مــــْن  أو  مــــْن غــــزا  أبــــايل  فـــال 



151

املعنى: إنَّ يزيَد هجا عباَد بن زياٍد بن أب سفياَن وهو زياُد بن أبيه)1( ومأل البالد 
من هجوِه، وكتبه عىل احليطان)2( فِلاّم ظَفر به أمره أن يمحوُه بأظافره ففسدْت أنامُله، 
ه بريًدا)3( يقاُل له حجام فأخرجه، وقّدمت له  ثمَّ أطالوا سجنه، فكّلموا فيه معاوية فوجَّ
فرس من خيل البيد فنفرت، فقاَل عدْس ما لعباد عليك إمارة البيت وما بعده. ويقاُل 

مت له بغلٌة وهو األظهر)4( بقرينة قوله عدس ملَا)5( عرفَت. قدِّ

النّداِء  أْو منادى ُحَذف منه حرُف  اإِلعراُب: عدس اسم صوٍت )عىل األول()6( 
بإمارة  أْو  اخلُب  به)7(  يتعلُق  بام  يتعّلُق  ٌم، وعليَك  مقدَّ ولعباِد خٌب  نافيٌة  وما  الثان،  عىل 
احلاِل  وقَوع  جّوزنا  إن  عنَه  إمارة  لتأّخر  إمارة  من  حاٌل  أْو  فِيه  ُع  يتوسَّ ظرٌف)8(  ألنَّه 
فاعاًل  يكوَن  أن  وجيوُز  ٌر،  مؤخَّ مبتدٌأ  وإمارة  اخلب،  ف  الضمري  فمن  وإال،  املبتدأ  من 
رأي  عىل  اسميٌّ  موصوٌل  وذا  للتنبيه،  هذا  ف  واهلــاُء  النّفي،  عىل  العتامدِه  بالظرِف 
الكوفينَي وفيه الشاهُد عىل دعواهم، وهو مبتدٌأ وتملني)9( صلُته، والعائُد مذوٌف أي 
تملينَه، وطليٌق خبُه وال دليَل هلم)10( فيه جلواِز أن يكوَن ]املبتدُأ[)11( هذا اسم إشارٍة 
التنبيِه، وهو مبتدٌأ وطليٌق خبُه، وتملنَي مجلٌة حاليٌة من الضمرِي ف اخلب  بقرينِة هاِء 

 

)1( ف )أ، ب، ج( أمية. 
)2( ف )أ( اجلدران. 

)3( ف )ب، ج( )يزيد(. 
)4( ف )ج( )الظهر(.

)5( ف )ب( )كام(. 
)6( سقطت من )أ، ب(. 

)7( سقطت من ج. 
)8( ف )ب( )حرف(. 

)9( ف )ج( )طليق(. 
)10( ف )ج( عليهم. 
)11( الزيادة من )أ(. 
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وُحذَف)1( رابُطها، وهو الضمرُي أي تملينه، وهذا الوجُه قطع به املصنُّف)2( ف املغني)3( 
مثبٍت  بمضارٍع  رَة  املصدَّ احلاليَة  ألّن]اجلملَة[)4(  احلال  رابِط  حذُف  عليه  يشكل  قلُت 

يلزمها الضمرُي، وترَك الواَو، إاّل أن يقال يلزمها الضمرُي)5(، ولو مذوًفا، فتأّمْل.

قوله)6(:

اُم ما ُكنَت َجاهال ــــزّوِد)7(37. َسُتْبدي لَك األيَّ ــْن مل ُت ويــأتــيــَك بــاألخــبــاِر م
هو من الطويِل أيًضا )من الرضِب الثان وف عروضِه ورضبِه زحاُف القبِض()8( 

قاَله: َطرفة بن العبِد)9( من قصيدتِه املشهورِة إحدى املعلقاِت السبِع وبعَده:

لُه ــْع  ــب َت ــْن مل  ــاِر م ــب ــاألْخ ب ــيــَك  ــأت مــْوِعــِدوَي وْقـــَت  ــُه  ل ـــرْضْب  َت وملْ  َبتاًتا 
َد)10(  زوَّ مضارُع  وتزّود:  وأباَنه،  أظهَره،  أي  اليشَء  أبدى  مضارُع  تبدي:  اللغُة: 
َفر. وباَع: قد يكوُن بمعنى اشتى، وهي ف البيِت الثان  املسافُر إذا اعطاُه)11( متاَع السَّ

)1( سقطت من )ب(.
)2( ينظر مغني اللبيب 462/2.

)3( ف )ج( )املعنى(.
)4( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ُينظر: ديوان طرفه بن العبد، تح: د. عيل اجلندي 67-66. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( هو طرفة بن العبد بن سفيان، وكان ف حسب من قومه جريًئا عىل هجائهم وهجاء غريهم. ويقال 
إّن اسمه عمرو وسمي طرفة لبيت قاله، قال أبو عبيدة: طرفة أجودهم واحدة وال ُيلحق بالبحور، 
بن  وعمرو  حلزة  بن  احلارث  أصحابه:  مع  يوضع  ولكنه  والنابغة،  وزهرًيا  القيس  امرأ   يعني 

كلثوم وغريهم. ُينظر: الشعر والشعراء 185/1 - 186.
)10( ف )ج( )تزود(. 

)11( سقطت من )ب(. 
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كذلَك. والبتات)1(: بالباِء املّوحدِة فالتاِء املثنّاِة الفوقيِة بعَدها ألٌف بعَدها تاٌء مثنّاٌة فوفيٌة 
أيًضا، كساء املسافِر وأداته، واجلمُع َأبِتٌَّة ومل ترضب أي مل تبني.

كنَت)3(  الذي  املستقبلِة  األزمنِة  من  عليَك  يأت)2(  فيام  األّياُم  لَك  سُتظهُر  املعنى: 
َفر  جاهَله، فيام مىض، ومعنى الثان سينقل)4( إليك األخياُر َمْن لـَْم تشِت)5( لُه متاَع السَّ

ومل تبنّي لُه وقًتا لنقل األخباِر إليَك )6(.

والعائُد  صلتُه  جاهاًل(  و)كنَت  تبدي،  مفعوٌل  اسمٌي  موصوٌل  ما  ــراُب)7(:  اإِلع
مذوٌف خمفوًضا بإضافِة الوصِف، وهَو جاهُل إليه أي )ماكنت()8( جاهَله، والّشاهُد )9( 
ف حذِف العائِد )15 ظ( املخفوِض)10( باإلضافِة. والواُو عاطفٌة للجملِة )التي بعَدها 
يأت ]ومْن فاعُل يأت[)12( )وهو موصوٌل  قبَلها، وباألخبار صلُة  التي  عىل اجلملِة()11( 
أو صلُتها  بعَدها صفُتها  أو موصوفِة، واجلملُة  الرابِط  اسمٌي()13( وهو األظهُر حلذِف 

والعائُد أو الرابُط مذوٌف أي ]من[)14( مل تزوْده، وكرُس الّداِل من تزّود للقافيِة.

)1( ُينظر: لسان العرب، )تبت( 8/2، وروى البيت بدل )األخبار( )األنباء(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ف )ج( )أنت(. 
)4( ف )ب( )يستعمل(. 

)5( ف )ج( )يست(. 
)6( سقطت من )ب(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ف )ب( )أي الذي(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( ف األصل )املخفوظ(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 
)11( سقطت من )ب(. 

)12( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)13( سقطت من )ب(. 

)14( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
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قولُه:

ُقــرْيــٌش ــْت  َصــّل لــّلــذي  ــيّلِ  ــَص ُن ــُوم)1(38.  ــُم ــُع ال ــَد  ــَح َج َوإْن  ــُدُه  ــُب ــْع وَن
هو من الوافِر )من العروِض األوىل، وفيه زحاُف العصِب ف اجلزِء األول منُه والثان 

 

وف عروضِه ورضبِه من العلِل القطف()2(، وقائله )مْل أظَفر به()3(.

اللغُة: قريُش)4(: قبيلٌة من العَرِب معروفٌة)5( أبوهُم )النَّرْض بن كنانَة بن خزيمَة بن 
مدركَة بن الياَس بن مرَض فكلُّ من كان من ولِد النرض فهو قريش دون ولِد كنانة، ومن 
فوَقه كذا ف الّصحاِح()6( وقريش إن)7( أردَت به احلي صْفتُه)8( وإن أرْدَت به القبيلَة مل 

ترْصفُه كام قاَل)9( الشاعُر)10(

وكفى قريًشا املعضالت وساَدها)11(

)1( البيت موجود ف املقرب، البن عصفور 65، وشح مجل الزجاجي 185/1. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )ب(، وُينظر: الصحاح، )قرش( 1016/3. 
)7( ف )ج( )إذا(. 

)8( سقطت من )أ(.
)9( سقطت من )ب(.

)10( الشاعر هو عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع بن عاملة شاعر أموي، نشأ بدمشق مدح خلفاء 
الشعر  الرابعة.  الثالثة وقيل  الطبقة  ابن سالم ف  امللك. جعله  الوليد بن عبد  أمية، السيام  بني 

والشعراء 618/2، وُينظر: معجم الشعراء ف لسان العرب 279.
)11( هذا عجز البيت وصدره:

سامحة ــُد  ــي ــول ال املــســامــيــح  َغـــَلـــَب 
وهو من قصيدة يمدح هبا الوليد بن عبد امللك وأوهلا:=  
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فرصفُه ف البيت رضورة.

املعنى: واضٌح.

الشاهِد حيُث  الذي، وهُو ملُّ  قريش صلة()1(  للتعليِل )وصلُة  الالم  اإِلعراُب: 
حذفِت العائُد خمفوًضا باحلرِف خلفِض الوصِل به والتاِد معناُه ف املوضعنِي التاد متعلقه 
فيهام، والواُو ف ونعبدُه عاطفٌة للجملة التي بعَدها عىل ]التي[)2( قبَلها. والواُو ف قوله: 
وإْن َجَحد قيَل عاطفٌة عىل شٍط مذوٍف. أي إن مل جيحدوا، وإْن جيحدوا وإن َجَحدوا، 
وقيَل للحاِل واألول أقوى. وهذا اخلالُف جاٍر)3( ف كل آٍن. كذلَك نحو)4( أكرم زيًدا وإْن 
أهاَنني، وجواُب إن مذوٌف دلَّ عليه األول أو ال جواَب هلا)5( عىل القولني، قوُله)6(: ُكلُّ 
ْيِد ف َجوِف الَفَرا«)7( هو مثٌل يرَضُب )8( لليشِء الذي ُيغني عْن غريه. وأصُل املثِل أنَّ  الصَّ
ثالَثَة)9( َنَفٍر خرجوا متصيَّدوَن)10(، فاصطاد أحُدهم أْرَنًبا، واآلخر ضبًيا، والثالُث حاًرا 
 )فاستبرش صاحُب األرنِب وصاحُب الظَّْبي بام ناال، وَتطاوال عىل صاحبهام الذي صاَد 

ــا فــاعــتــادهــا ــومًه ــا=عـــرف الـــديـــار ت ــالده ــى أب ــب مــن بــعــد مــا شــمــل ال
ويروى بدل )املعضالت( )ما يتوب(. ُينظر: ديوان شعر عدي بن الرقاع العاميل 93، والصحاح،   

)قرش( 1016/3، وكتاب احللل ف إصالح اخللل من كتاب اجلمل 290.
)1( ف )ج( )صلة حلة قريش(. 

)2( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )أ(، وينظر شح قطر الندى 136. 
)7( ُينظر: ممع االمثال، للميدان 136/2. 

)8( ف )ب( )يفرس(. 
)9( ف األصل و)أ، ب، د( )ثلثة( وما أثبتناه فهو من )ج(.

)10( كذا والصواب: متصّيدين عىل احلال. تصويب د. عيل األعرجي. 
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يِد ف َجوِف اْلفرا أي)3( يشتمُل عىل)4( ما عندكام  احلامَر()1( فقاَل صائُد)2( احلامِر ُكلُّ الصَّ
والفرا حار الوحش.

]ذو الأداة[
قولُه:

ُبْمسَتنَْكٍر)5( اهللِ  ــى  َع ــَس  ــْي َل ــــــِد)6(39.  َواِح يف  ـــاملَ  ـــَع ال ـــَع  ـــَم جَيْ َأْن 
الّزحاِف  من  وفيِه  الثان،  الرّضِب  من  األوىل)7(  العروِض  )من  الرسيِع  من  هو 
الطيُّ ف اجلزِء األول)8( منُه، والثان واخلامِس وف عروضِه ورضبِه الطيُّ بحذِف رابِعها 
املتحرِك  آخره، بحذِف سابِعها  فالفاِء ف  املعجمة  فالشني  بالكاِف  والكشُف  الساكِن، 
الواو  وهو  الراُبع  فحذَف  تنوين  بال  التاء()9(  )بتحريك  مفعوالُت  منُهام  كلِّ  أصُل  إْذ 
املعروُف)11(  بن هانٍء  قاله: احلسُن  فاِعُلن()10(  إىل  فانتقال  التاُء )16و(  والسابُع وهو 

بأب ُنواس)12(.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ف )أ( )صاحب(. 

)3( ف األصل )ان( وهو خطأ وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ف )أ، ج( )بمستكثر(. 
)6( ُينظر: ديوان أب نواس 69. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( سقطت من )ب(. 

)9( ف )ب( )بتجريد الثان(. 
)10( سقطت من )د(. 

)11( سقطت من )ب(. 
 )12( هو احلسن بن هانئ موىل احلكم بن سعد الَعشرية، من اليمن وكان أبو نواس برصًيا، متفننًا ف= 
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يروى  وقد  واسَتْغربه)2(،  أنكره  إذا  اليشَء  استنكَر  من  بالنوِن  مستنكًرا)1(:  اللغُة: 
بالّثاِء املثّلثِة، فيكوُن من استكَثر)3( اليشَء إذا رآُه)4( كثرًيا، واملعنى)5( واحٌد ف البيِت وهو 

اسُم مفعوٍل عىل الروايتنِي.

املعنى: ليَس ينكر من قدرِة اهلل تعاىل أن جيمَع صفاَت الكامِل التي ف العاملِ كلِّها ف 
رجٍل واحٍد ألّنه عىل كّل يشٍء قديٌر.

اإِلعراُب: ليَس أخُت)6( كاَن وعىل اهللِ صلُة مستنَكر، والباُء بمستنَكر زائدٌة، ومستنَكر 
واحِد  ف  واُسمها  هو  مصدٍر  موضِع  ف  وصلُتها)7(  املصدرّيُة  وأْن  ًما،  مقدَّ ليَس   خُب 

صلُة جيمُع، وتقديُر املصدِر ليَس مجُع العاملِ ف واحٍد مستنكًرا عىل اهللِ تعاىل)8(.

]املبتداأ واخلرب[
العوامَل  يقّيَد  أْن  عليه  كاَن  اللفظيِة  العوامِل  عن  املجّرُد  االســُم  هَو  قوله)9(: 

اللفظيَة)10( بغرِي املزيدِة ليدخَل نحو َحسَب، ف بَحْسبَك دْرهٌم فإنَّه ُمبتدأ عنْدُه.

ُينظر:  أعالِم األدب والشعِر.  كبرٌي من  بنصيب، وهو علٌم  منه  نوع  =العلم، قد رضب ف كل 
الشعر والشعراء 796/2- 797. 

)1( ُينظر: لسان العرب، )نكر( 233/5. 
)2( ف األصل و)ب، ج( )أستقر به(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من )أ، د(. 

)3( ف )ب( )استنكر(.
)4( ف )ب( )أراده(. 

)5( ف األصل و)د( )املال(، وف )ب( )املثال(، وهو خطأ وما أثبتناه فهو من )أ، ج(. 
)6( ف )ج( )من أخوات كان(. 

)7( سقطت من )ج(.
)8( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 

)9( ُينظر: شح قطر الندى 138. 
)10( سقطت من )ج(. 
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قولُه)1(: فهَو مبتدأ واهللُ أحٌد مبتدأ وخبُه، أقوُل ال يتعنُي ذلَك جلواِز )2( أْن يكوَن 
اهلل  صىل  )وهو  قوله)4(  اهلل،  إىل  راجًعا)3(  والضمرُي  خٍب،  بعد  خًبا  واحًدا،  خًبا  اهللُ 
أعني قوله ]صىل اهلل عليه  املثاِل  أقوُل جعل خَب ف هذا  الخ،  قلُته  ما  عليه()5( أفضل 
واله[)6( أفضَل ما قلُته الخ. مجلًة غرَي سديدٍة بل هو مفرٌد ألّن اجلملَة هنا مراٌد هبا لفظها، 
فقولُه)7( أفضَل ما قلتُه أنا والنّبيوَن من َقْبيل ال إله إالّ اهللُ بمنزلِة أفضُل ما قلُته أنا)8( وُهْم. 
ْر. قوله)9(: والليلَة اهلالُل ُمتاوٌل، أقول قد تقَق أنَّ  هذا اللفُظ فأيَن هذا من اجلملِة فتدبَّ
الذاَت إذا كاَن مشاهًبا للمعنى ف وقوعه وقًتا دوَن وقِت يصحُّ اإلخباُر عنُه)10( بالّزماِن 
كقوهلم الرطُب ف توز والورُد ف آيار، واهلالُل من هذا القبيل، فال حاجَة إىل التأويل 
 قوله)11(: استغنى)12( بمرفوعِه عن اخلِب، أقول هذا كالٌم عن غري رويٍة)13( ألنَّ ]اسَم 
أّنُه مبتدأ  الفاعِل بعد[)14( االستفهام والنفي ال يكوُن معناُه إال احلدَث فكيَف يتصوُر 
يتاُج إىل خٍب ُيستغنى عنه بالفاعل وإنام حكمُه ُحكُم الفْعِل املسنِد إىل فاعٍل، فكام أّن 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 141. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( كذا والصواب: راجع. تصويب د. عيل األعرجي. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 141. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( ف األصل و)ب، ج، د( )ص(، وما أثبتناه فهو من )أ(. 

)7( ُينظر: السنن الكبى، للبيهقي 284/4، وسنن التمذي 231/5.
)8( سقطت من )ب(. 

)9( ُينظر: شح قطر الندى 142. 
)10( سقطت من )ب، ج(. 

)11( ُينظر: شح قطر الندى 143. 
)12( ف األصل )استغناء( وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 

)13( ف )ج( )صورة(. 
)14( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
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الفعل ال يطلُب خرًيا كذلك هذا، فهذا الَغلُط)1( ُحصَل من أمٍر لفظّي وهو قوهلم: إنه 
إّنه  بعضهْم  وقوُل  كذلك  وليَس  بالفاعل.  عنه  استغنى  خًبا  لُه  أنَّ  فيتوهُم   ]مبتدأ[)2( 
مشتمٌل عىل ذاٍت وحدٍث)3( ممنوٌع ف مثِل أقاَم الزيداِن وما قائٌم الُعمراِن، وهكذا حكُم)4( 

 

اسِم املفعوِل بعَد االستفهاِم والنفي فافَهْم. فإنَّه ]قد[)5( َغَفل عن ذلك كثرًيا)6(.

]قوله[)7(:

أْنُتام بعْهدَي  واٍف  َما   )8( َخلِييَلَّ ــُع)9(40.  ــاطِ ُأَق ــْن  َم ــَى  َع يل  تُكونا  ملْ  إذا 
الثالِث  اجلزِء  ف  القبُض  الزحاِف  من  وفيه  الثان،  الرضِب  )من  الطويِل  من  هو 

)16ظ( منُه، والرابِع وهو العروُض والثاِمن وهو الرضُب()10( ومل ُيْعَز إىل أحٍد.

)1( ف )ب( )اللفظ(. 
)2( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)3( ف )ب( )صورة(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. ومل يذكر املؤلف الشاهد الذي قبل هذا وأغلب الظن أنه سقط من 
النسخ التي اطلعت عليها. والشاهد هو:

ــي ــن ــل ــوص ُي وذو  خــلــيــيل  ـــي بــاْمــَســْهــم َواْمــســلــَمــْهَذاك  َيــرمــي ورائ
ُينظر: شح قطر الندى رقم الشاهد 137/37.  

)8( سقطت من )د(. 
)رقم  املسالك  وأوضح   ،)180/84 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد  من  البيت   )9(
الشواهد  وختليص   ،)557/2/795 الشاهد  )رقم  اللبيب  ومغني   ،)133/1/64 الشاهد 
وتلخيص الفوائد، البن هشام/181، واملقاصد النحوية 516/1، ومهع اهلوامع 94/1، ودرر 

اللوامع 71/1. 
)10( سقطت من )د(. 
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مُة، واحِلفاظ، والوصّيُة، يقال فالٌن  اللغة: العهُد: األَماُن، واليمنُي، واملوثُِق، والذِّ
الُصْحَبِة،  طريَق  وتعدى  امليثاِق،  من  وبينه  بيني  كان  ما  يعمْل  مْل  أي  بعهدي  يِف)1(  مل 

وأقاطُع: مضارُع)قاطَع زيٌد عمًرا()2( أي َجفاُه)3( وَهَجرُه وقطَع الّتواُصَل بينهام)4(.

املعنى: يا صاحبيَّ إذا ملْ تساعدان عىل من قاطعُته وهجرته فلم تفيا بعهدي أي مل)5( 
تلَزما طريَق املوّدِة واملصاحبة.

، وُنصَب بالياِء  اإلعراُب: خلييَلَّ منادى مضاٌف إىل ياِء املتكّلم، وهَو تثنيُة)6( خلييلَّ
لكونِه منادًى مضاًفا، وسقطْت نوُنُه لإلضافِة، وُفتِحْت ياُء املتكّلم ألّنا ُتْفَتُح إذا أضيَف 
إليها)7( املثنى أو املنقوُص)8( أو املقصوُر أو اجلمُع املذكُر السامُل نحو)9( مسلامَي وقايضَّ 
الضّمُة  ُحذفْت  واٌف  أصلُه)10(  مبتدٌأ  فاعٍل  اسُم  وواٍف  نافيٌة  وما   ، ومسلميَّ وفتاّي 
بمرفوعِه  فاستغنى  النفي  عىل  اعتمَد  حيُث  الشاهُد  وفيِه  للساكننِي  والياُء  لالشتغاِل، 
وبعهدي  له.  األوُجُه  أّن هذِه  وقد عرفَت  َتبَعُه.  وَمْن  املصنِّف)11(  زْعِم  اخلِب عىل  عن 
أْن تكوَن شطيًة وجواهُبا  صلُة واٍف، وأنتام فاعلُه وإذا ظرُف زماٍن متعّلٌق به، وجيوُز 

)1( ف األصل )يوِف(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من )أ،ج، د(، وكذلك سقطت من )ب(.
)2( ف )ب( )وقطع وزيد وعمرو(. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )د(.

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )ب( )تنبيه(. 

)7( ف )ج( )هلا(.
)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( سقطت من )ب(. 
)11( ُينظر: شح قطر الندى 143.
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مذوًفا)1( لداللِة ما قبِلها عليه وهي عىل كلِّ حاٍل مضافٌة إىل اجلملِة بعَدها )وقال السّيُد 
ا للجملِة املتقّدمِة  مٌن معنى الرّشِط واجلزاِء، أمَّ ف شواهِده)2( وإذا ظرٌف لقولِه واٍف متضِّ
أّما أوالً: فألنَّ فيه تقديُم جزاِء الرشِط )عىل  َنَظٌر.  وأّما مذوٌف لداللتها عليه)3( وفيه 
ُه بعد)5( تسليم جواز التقديم يلَزُم إعامل ما بعَدما النافيِة فيام  الرّشِط()4( وأّما ثانًيا: فألنَّ
إذا ظرٌف  بأنَّ  احُلْكم  بعَد  ُه  ثالًثا فألنَّ قبَل اجلزاِء، وأّما  تقديًرا ألّن مّل)6( الرشِط  قبَلها 
لواٍف ال جيوُز أْن يكوَن جواهُبا مذوًفا ألنَّ العامَل ف إذا ما شُطها أو أّما ف جواهبا من 
فعٍل وشبهٍه وواٍف ليس ]ف[)7( واحٍد منهام()8( حينئٍذ واأللُف اسُم كاَن، ول خبها، 
ومعنى الالم االنتفاُع، ومعنى عىل )()9( وعىل َمْن خٌب بعَد خٍب، وَمْن موصوٌل اسمي 
موصوفِه  َمْن  يكوَن  أن  مرجوًحا  ويتمُل  أقاطعُه،  أي  مذوٌف  وعائده  أقاطع  صلتُه 
واجلملُة )بعَدها صفُتها(، والرابُط الضمرُي املحذوُف، ووجد بخِط بعِض الفضالِء)10( 
مل  إذا  معناه  وقاَل  استفهاٍم،  اسُم  أقاطُع  َمْن  ف  َمْن   )12(] ]أنَّ البيِت)11(  هذا  إعراب  ف 

تساعدان فإىل َمْن التجئ)13( وَهو غريٌب.

)1( كذا والصواب: مذوف. تصويب د. عيل األعرجي. 
)2( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 59. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( الزيادة من )أ(. 
)8( سقطت من )د(. 
)9( مل استطع قراءهتا.

)10( ف )ج( )األفاضل(. 
)11( ف األصل )البيتان(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 

)12( الزيادة من )أ، ب، ج، د(.
)13( سقطت من )ج(. 
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قوله:

َظَعنًا َنوْوا  أْم  َسْلمى  َقْوُم  أَقاطٌِن  َقطنَا)1(41.  مْن  َعْيُش  َفَعجيٌب  يْظعنُوا  إْن 
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف اخلبُن 
ف اجلزِء األول منُه، والرابِع وهو العروُض، والسادِس والثاِمن وهو الرضُب )17و()2( 

()4( منُه()5( ومْل ُيعَز إىل ]أحد[)6(. وهو فيه حسٌن السيام)3( ف )اجلزِء اخلاميسِّ

الرحيُل  بفتحتنِيِ  والَظَعَن)9(:  به،  قاَم  إذا  باملكاِن)8(  َقَطَن  من  قاطن)7(:  اللغة: 
ُن العنُي منُه، ولكنَّها هنا)10( مفتوحٌة. والّسرُي وقد ُتَسكَّ

ُب من عيِش من  أَتعجَّ فإنِّ  َيْرحلوا  إن  َنووا رحياًل،  أْم  أمقيٌم قوُم سلمى  املعنى: 
يبقى بعَدهم وَمْن َصَبَ عىل مفاَرِقتِهم.

اإلعراُب: اهلمزُة لالستفهاِم، وقاطن اسُم فاعٍل مبتدأ، وفيه الّشاهُد وقوم فاعُلُه، 
ًما)11( وما بعَده  فإْن قلَت هل جيوُز أن يكوَن الوصُف هنا، وف البيِت السابِق خًبا مقدَّ

)رقم  املسالك  وأوضح   ،)181/85 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد  من  البيت   )1(
الشاهد 134/1/65(، وتلخيص الشواهد 181، واملقاصد النحوية 512/1. 

)2( سقطت من )ب(. 
)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )د(. 

)6( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )قطن( 343-342/13. 

)8( سقطت من )ب(. 
)9( ُينظر: لسان العرب، )ظعن( 270/13. 

)10( سقطت من )ب(. 
)11( سقطت من )ج(. 
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ُه يستِلزُم اإلخباَر عن التَّْثنيِة باملفرِد وَأّما هنا  مبتدًأ قلُت: ال جيوُز ف البيِت)1( األول ألنَّ
فإن قْلنا بجواِز)2( َعْوِد ضمرِي املفرِد إىل اسم اجلمِع َجوّزناُه وَأْم معادلٌة للهمزِة، وهي 
للفعِل()3(  املشابَه  االسَم  قاطن ألنَّ  وَهو  الفاعِل،  اسِم  نوى عىل  للفعِل )وهو  عاطفٌة 
يصحُّ عطُف الفعل عليه و بالعكس، والواو فاعُل نوى، وظعنًا مفعوله، وعجيب خٌب 
ٌر مضاٌف إىل َمْن املوصولِة أو املوصوفِة من إضافِة املصدِر )إىل  ٌم، وعيش مبتدٌأ مؤخَّ مقدَّ
املستُت)6(  الضمرُي  للّصفة  الرابُط  أو  والعائُد  صفُتها،  أو  َمْن  صلُة  وقطن)5(  فاعلِه()4(، 
احلاُل عطٌف عىل  ا)8(.  َخَبً َكْونُا  امُلْمتنُِع  ف قطن، واأللُف لألطالِق. قوله)7(: واحلاُل 

جواِب إاّل َعىل لوال والقسم.

]كاَن واأخواُتها[
قوله:

الـ ذاكر  ــَزْل  َت َوال  ْر،  َشمِّ َصاح  ــبــنُي)9(42.  ــمــوِت، َفــنـِـْســيــاُنــُه َضـــالٌل ُم ـ
هو من اخلفيف )من العروِض األوىل من الرّضِب األول، وفيِه الّزحاُف اخلبُن ف 

)1( سقطت من )ب، د(.
)2( سقطت من )ب(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( سقطت من )أ(. 
)5( ف )أ( )قاطن(. 

)6( ف األصل )املستكن(، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ُينظر: شح قطر الندى 147. 
)رقم  عقيل  ابن  وشح   ،)165/1/81 الشاهد  )رقم  املسالك  أوضح  شواهد  من  البيت   )9(
الشاهد 265/1/61(، واملقاصد النحوية 14/2، والترصيح برشح التوضيح 185/1، ومهع 

اهلوامع 111/1، ودرر اللوامع 81/1. 
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اجلزِء الثان منُه، والرابِع واخلامِس()1( وهو مدرُج آخر صدرِه الواو الساكنُة من املوِت 
)ومل ُيْعَز إىل أَحٍد()2(.

ر  شمَّ ويقاُل  ساَقيه()5(  )عن  رَفعُه  إذا  الّثوَب  ر  َشمَّ من  ]أمــٌر[)4(  َشّمْر)3(:  اللغة: 
َبُه، وُيطَلُق الّتشمرُي عىل قطِع التعليِق، وكالمُها متمٌل ف البيِت،  فالٌن ف األمِر إذا جرَّ

الُل: ِضّد اهلُدى. والضَّ

املعنى: يا صاحبي جْد)6( ف ُأموِر اآلخرِة، وأقطع التعليَق بغري اهللِ وال تزْل ذاكًرا 
للموِت، فإّن نسياَنُه َظالٌل)7( ]مبنٌي اْي[)8( ظاهٌر ]وف احلديث إذا أحبَّ اهللُ مؤمنًا جعَل 

املوَت ُنصَب عينيِه[)9(.

ًثا بالتاِء،  ُم عىل غرِي القياِس ألنَّه ليَس)10( َعَلاًم وال مؤنَّ اإلعراُب: صاِح منادًى مرخَّ
ْر، وفيه الشاهُد حيُث)11( أعملْت زاَل لتقدم شبِه النفي ]عليها[)12(  وال تزْل ُعطَف عىل شمِّ
وهو النهُي والضمرُي املستُت فيها اسمها، وذاكَر خُبها مضاٌف إىل املوت من إضافِة اسِم 

)1( سقطت من )د(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )شمر( 428/4.
)4( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ، ب، ج(. 

)5( ف )ج( )عن مافيه(. 
)6( ف )ج( )حل(. 

)7( كذا والصواب: )ضالل( بالضاد. تصويب د. عيل األعرجي. 
)8( سقطت من األصل وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج( وف )د( طمس. 

عبد  تقيق:  الثعالبي،  تفسري  القرآن،  تفسري  ف  احلسان  اجلواهر  وُينظر:  ج(،  )أ،  من  الزيادة   )9(
الفتاح ابو سنة 481/2، وبحار االنوار 161/1.

)10( سقطت من )ج(. 
)11( سقطت من )د(. 

)12( الزيادة من )أ، ب، ج، د(، ولكن هناك تقديم وتأخري. 
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الفاعِل إىل مفعولِه، والفاُء للتعليِل، ومبنٌي صفٌة لظالٍل)1(.

قوله)2(:

الَقْطُر)3(43. أاَل َيا اْسلمي يا َداَر ميِّ عى الْبى َبجْرَعائِك  ُمنَْهاًل  َوالزاَل 
هو من الطويِل )من الرّضِب األول الصحيِح ألنَّ رضُبه عىل وزِن مفاعيُلْن، وفيِه 

من الّزحاِف القبُض ف اجلزِء الثالِث والرابِع وهو العروُض()4( قاَلُه:

ذو الّرمِة غيالُن بن عقبة)5( وبعَده:

أقامْت )17 ظ( هبا حتى )ذوى العوُد والتوى
الــَفــْجــُر)7( ــِه  مــالءتِ يف  الثريا  وســــاَق()6( 

اللغُة: اسلمي: أمٌر من الّسالمِة، وهَي الباَءة من العيوِب دعاٌء لدار ميََّة، والبىل)8(: 
دِة ِمْن تِت مصدُر َبيل الثْوُب إذا َأخلق، ومّي مرّخُم َميََّة)10( اسُم  بكرس ]الباء[)9( املوحَّ

)1( كذا والصواب: )ضالل( بالضاد. تصويب د. عيل األعرجي. 
)2( سقطت من )أ، ج(.

)3( ُينظر: ديوان ذي الّرمة 36. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( هو غْيالُن بن ُعقَبَة بن هُبْيش، ويكنى أبا احلرث، وهو من بني صعٍب بن ملكان بن عدي بن 
عبد مناة. مل يذكر مع الفحول لبكائه ف الدمن، ووصفه لألبعار والعطن عىل حد قول الفرزدق 
له، عاش عمره ف العشق وصاحبة مية بنت فالن بن طلبة بن قيس بن عاصم بن سنان وقد امتاز 
شعر ذي الرمة بكونه أحسن الشعراء عرصه تشبيًها. ُينظر: الشعر والشعراء 525-524/1، 

ومعجم الشعراء ف لسان العرب 157. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( أخلَّ به الديوان، ووجدته ف املقاصد النحوية 7/2. 
)8( ُينظر: القاموس املحيط، باب الواو والياء فصل الباء 304/4. 

)9( الزيادة من )أ(. 
)10( سقطت من )ب(. 
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امرأٍة للرضورِة، وقيَل ال ترخيَم فيه ]ألنَّ فعليَة املفتوحِة الفاِء الساكنِة العنِي ال ُتمُع 
عىل فَعل بفتح العنِي منُه من الفاِء والسكون[)1(، بل هو اسُم امرأٍة. قلُت: فعىل هذا ُيقرُأ 

بتشديِد الياِء وكرسها مَع التنويِن كام ف قولِه)2(:

ـــُه أنَّ ــــرْيَ  غ املـــال  أْهـــــُل  ـــذا  ـــبَّ َح ِهــَيــاأال  َحـــّبـــذا  ــال  ف مـــيٌّ  ـــــَرْت  ُذك إذا 
وال زحاَف حينئٍذ ف اجلزِء الثالِث من البيت، ومنهاًل: اسُم فاعٍل من انّل املطُر إذا 
ٍة، واجلَْرعاُء)3(:الّرْمَلُة املستويُة التي ال ُتنْبُت شيًئا. والْقطُر: املطُر ال مجُع   تقاَطَر وساَل لشدَّ

)4( وغرُيه، وَذَوي الُعْوُد أي ذبَل، ومالَءُة الفجر بياُضُه. م الدمامينيُّ قطرٍة كام توهَّ

اندرست، وقولُه والزاَل إىل  ما  العيوِب، مع كونِك  برئِت من  داَر ميِّ  يا  املعنى: 
هَو  ما  عىل  دائاًم  بَجْرعائها  ومنسكًبا)6(  منهاًل  املطُر  يكوَن  بأن   )5( لدارميَّ دعاٌء  آخره، 
عاداهتم ف الدعاء للدياِر، فإنم إذا أراُدوا الّدعاَء للدياِر باخلرِي يدعوَن هلا باملطِر. وقد 
عيَب عليِه هذا املعنى حيُث أراَد الّدعاَء هلا، فدعا عليها ألّنه َدَعا)7( هلا بدواِم)8( انسكاِب 

)1( الزيادة من )أ(. 
ة واألبيات موجودة ف ديوان  مَّ امَلْنَقّربة، هتَجوميَّة صاحبة ذي الرُّ )2( القائلة هي َكنَْزة بنُت َشْمَلة 

احلامسة، ألب تام الطائي 500. 
)3( ُينظر: لسان العرب، )جرع( 46/8، والصحاح، )جرع( 1195/3. 

د بن سليامن االسكندران بدر الدين املالكي  د بن أب بكر بن عمر بن أب بكر بن ممَّ )4( هو ممَّ
املعروف بابن الدماميني ولد سنة 763هـ وتوّف سنة 827هـ باهلند من تصانيفه: تفة الغريب 
برشح مغني اللبيب البن هشام، وتعليق الفرائد ف شح تسهيل الفوائد، ديوان شعره، العيون 
الواف  شح  ف  الصاف  واملنهل  العروض،  ف  للخزرجي  الرامزة  خبايا  عىل  العامزة  الفاخرة 

للبلخي ف اخلو وغريها ُينظر: هدية العارفني 185/2. 
)5( سقطت من )ب(. 

)6( ف )ج( )منكبا(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( سقطت من )أ، ب، ج(. 
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م عليِه بيُت طرفة وهو: ُب الداَر ف الغالِب، وُقدِّ املطِر بجرَعائها، وهذا خيرِّ

ــَدهــا ــِس ــْف ـــــالَدِك َغــــرْيَ ُم ــى ب ــَق ــَس ــي)1(َف ــم ــِع ودَيــمــٌة هَتْ ــي ــّرب َصــــْوُب ال
م)2( لالحتاِس بقولِه اسلمي، والكاُف ف بجرعائِك خطاُب لدار  وأجيَب بأنَّه ُقدِّ

َم ْفتُح اهللِ َتبًعا )3( لصاحِب الفرائد)4(. ميَة ال ملّيَة كام توهَّ

اإلعراِب: أاَل للَعرِض، والتنبيِه، واالستفتاِح، وال ملَّ لألوِل هنا، ويا حرُف نداٍء، 
رأِي  عىل  كـ)أالَ(  للتنبيِه  هَي)5(  أْو  رأي  )عىل  ميِّ  دياَر  يا  أال  تقديرُه  مذوٌف  واملنادى 
 آخر()6(. ويا داَرميَّ الثان تأكيٌد لألوِل عىل األول، وغري تأكيٌد عىل الثان، وعىل البىل صلُة 
اسلمي. وعىل هنا بمعنى مع وال دعائية، وزاَل أخُت كاَن وفيها الّشاهُد حيُث عملْت 
صلُة،  وبجرعاِء  ما)7(،  مقدَّ خُبها  ومنهاّل  عليها  الّدعاُء  وهَو  النفي  شبِه  لتقّدم  عمَلها 
ُه  وجرعاء مضاٌف إىل الكاِف، والقطُر اسمها مؤخًرا. ومما وقَع لصاحِب الفرائِد)8(. أنَّ
قاَل: ف هذا البيِت)9( إّن مهزَة اسلمي حذفْت للوزِن وهو وهٌم بل حذفْت للوصِل ألنّا 

مهزُة وصٍل.

)1( ورد البيت ف املخطوط هكذا:

ــة نميفــســقــا ديـــــــارك غــــري مــفــســدهــا ــوم ــم ــع ودي ــي ــرب ال ــوب  ــب ح
ف النسخ مجيعها، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه من ديوان طرفة بن العبد، تح: د. عيل اجلندي   

.146
)2( سقطت من )ب(.
)3( سقطت من )ج(.

)4( ُينظر: فرائد القالئد، للعيني، املخطوط و73، واملقاصد النحوية 8/2. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )ب(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط و73، وعبارته هي »أال اسلمي بدرج اهلمزة للوزن«. 
)9( سقطت من )ب(. 
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قوله:

ـــوُل)1(44. َسيل إن َجهْلِت النَّاَس َعنَّا َوَعنُهُم ـــُه ــــامِلٌ وَج ــــواًء َع ــَس َس ــْي ــل َف
هو من الطويِل أيًضا )2( )من الرضِب الثالِث )3(، وفيه زحاُف القبِض ف عروِضه، 
وف اجلزِء اخلامِس منُه وف السابِع، وف رضبِه من العلِل احلذُف ألنَّ أصَلُه كاَن مفاعيُلْن 
 )5(  فحذَف َسَبُبه اخلفيُف من آخره()4(. قاُله: )18و( السموأُل بن عادياِء اليهوديُّ الغسانُّ

من قصيدٍة أّوهُلا:

ِعرُضُه اللْؤِم  من  َيْدَنْس  مَلْ  املــرُء  َجـــيـــُلإذا  َيــــرتــــديــــِه  رداِء  ـــلُّ  ـــك ف
ــــــا قــلــيــٌل عــديــُدنــا نـــا َأّن ُ قليُلُتـــعـــريِّ ـــراَم  ـــك ال إنَّ  هلــــا)6(  فــقــلــُت 
ــٌل، وجـــاُرنـــا ــي ــل ــــا ق نـــا أّن ــن)7( َذلــيــُلومـــارضَّ ــري ــث ـــاُر األك ــٌز، وج ــزي ع

وبعَد بيِت الكتاِب:

لَقْوِمِهْم ــْطــٌب  ُق ــاِن  يَّ الــدَّ بني  ــــوُلفــإنَّ  ـــْم َحـــْوَلـــُه وجَتُ ـــاُه ــــدوُر رح ت
اللغة: واضح.

)1( البيت من شواهد ُينظر: ديوان السموأل 16، وروى بدل )فليس( )وليس(، وديوان احلامسة 
42، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 273/1/65(، واملقاصد النحوية 76/2.

)2( سقطت من )ج(. 
)3( ف )ب( )الثان(. 

)4( سقطت )د(. 
)5( هو الّسموأل بن غريض بن عادياء، شاعر جاهيل قديم، وفارس جواد ُشهر بوفائه، والسيام 
الذي حصل المرئ القيس وهو هارب من اعدائه وقد بنى حصنًا حصينًا اسمه األبلق تصن به 

امرؤ القيس. ُينظر: معجم الشعراء ف لسان العرب 215. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف األصل و)ب( )األكرمني(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من بقية النسخ. 
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املعنى: سيل الناَس)1( العارفنَي بحالنِا وقدرنا ان كنِت ]قد[)2( جهلِت قدَرنا واسأل 
عنهم لتتبنَي ]لِك[)3( منزلتهم من منزلتِنا)4( ألنَِّك جهلِت)5( حالنَا وليَس العاملُ واجلاهُل 
أنكرْت  قد  وكانْت)6(  أيًضا،  غرُيُه  وخطَبها  امرأة،  خطَب  قد  السموأَل  إنَّ  قيَل  سواٌء. 
عليه، فخاَطَبها بالقصيدِة مفتخًرا إىل أن قاَل سيل إن جلهِت الخ، والقصيدُة)7( مثبَتٌة ف 

احلامسِة)8( فمن أراَد االّطالَع عليها فلريجْع إليها.

وليَس  للتعليل،  والفاُء  به.  متعلقاِن  وعنهم  وعنّا  سيل،  مفعوُل  الناُس  اإلعراُب: 
ِعامٌل،  وهَو  اسمها  وبنَي  َبينَها  توّسَط)9(  حيُث  الشاهُد  وفيِه  خُبها  وسواٌء  كاَن،  أخُت 
وجهوٌل عطٌف عىل عاملٌ وإْن الرشطيُة جواهُبا مذوٌف أو ال جواَب هلا ]كام عرفَت[)10(. 
وقاَل فتُح اهلل)11( تبًعا لصاحِب الفرائِد)12( جواُب إْن َسيل، وترَك فاؤُه)13( للرضورة وفيه 
نظٌر. َأّما أواًل: فألنَّ فيه تقديُم جواِب الرشِط عليِه، وأّما ثانًيا: فألنَّه بعَد تسليم جواِز)14( 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من األصل وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، ج، د(. 

)3( سقطت من األصل وما أثبتناه فهو من: )أ، ب، د(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ف )أ، ب،د( )جاهله(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( ف )ج( )اخلامسة(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)11( سقطت من )د(. 

)12( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ79، واملقاصد النحوية 78/2، وعبارته هي وقوله إن 
جهلِت شطية وجواهبا سيل وترك الفاء رضورة.

)13( ف )ب،ج، د( )فإنُه(. 
)14( ف )ج( )جواب(. 
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ا ُحذفْت للرضورِة. بل ال جيُب  التقديم ال ُنسلُِّم وجوَب الفاِء مع التقديِم حتى يقاَل إنَّ
إاّل مَع التأخرِي لورودِه ف الّسعِة بدوِن الفاِء نحو قولِه تعاىل ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم)1( إِْن 
ُكنُْتْم َصاِدِقيـَن﴾)2( أي أنبؤن )بأسامِء هؤالِء()3( إن ْكنتْم صادقيـَن ]ونبؤن بعلٍم إن كنتم 

صادَقني[)4( وأمثالُه كثريٌة.

قوله:

َصًة ـــــَرِم)5(45. ال طيَب لْلَعْيِش َماَدامْت ُمنغَّ ــــْوِت َواهْلَ َكـــاِر امْل اُتـــُه بـــادِّ َلـــذَّ
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف اخلبُن 

ف عروضِه ورضبِه()6( ومل أظَفر بقائله.

وادكـــار)7(:  التكديُر  والتنغيُص:  ــُه.  وحــالوت لــّذاتــُه  العيِش:  طيُب  اللغة: 
الــّذاُل  وأدغمْت  مهملًة،  دااًل  تــاؤُه  قلبْت  اذكــار  وأصلُه  الّذكر،  من  ــر  اْذَدك مصدُر 
الرصفيِة)9(  القاعدِة  عىل  مبنيٌّ  وهــذا  اليها،  املهملِة  قلُب  وجيــوُز  ــا[)8(  ]هب املعجمُة 
مهملًة.  دااًل  تـــاؤُه  ُقلبْت  معجمًة  زاًء  أو  ذااًل  أْو  دااًل  ــاَن  ك إذا  افتعَل  ــاَء  ف  إّن 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( البقرة 111، والنمل 64 

)3( سقطت من )أ، ب(. 
)4( الزيادة من )ب، د(. 

)5( البيت من شواهد أوضح املسالك )رقم الشاهد 170/1/86(، وختليص الشواهد 241، وشح 
ابن عقيل )رقم الشاهد 274/1/66(، واملقاصد النحوية 20/2، مهع اهلوامع 117/1، ودرر 

اللوامع 87/1. 
)6( سقطت من )ب، د(. 

)7( ف )ب،ج( )وإن كان(. 
)8( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)9( ُينظر: املمتع ف الترصيف 358-357/1. 
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واهَلَرُم)1(: بفتحتنِي ِكَبُ الّسِن كذا ف الصحاح)2( وف القاموِس)3( ]أقىص[)4( الكب السن.

.)5( املعنى: بدهييٌّ

اإلعراُب: )الطيَب للعيِش()6(: ال النافيُة للجنِس، وطيَب للعيِش اسُمها وخُبها، 
وللعيش جيوُز أْن يكوَن صفًة السمها، واخلُب مذوٌف، وما مصدريٌة ظرفيٌة، وداَم أخُت 
كاَن لتقّدِم ما عليها، ومنغصٌة خُبها مقّدًما، وفيِه الشاهُد حيُث توسط )18ظ( بينَها وبنَي 
اسمها وهو لّذاتُه، وهذا حّجٌة عىل َمْن منَع ذلَك. وباّدكار صلُة منغصة والباُء للسببيِة، 
املوِت،  عىل  عطُف  واهلرُم  مفعولِه،  إىل  املصدِر  إضافِة  من  املوِت  إىل  مضاٌف  وادكار 
املعنى كام)7( ال خيَفى، وقيَل ال شاهَد  أبلُغ من جهِة  ادكاِر، واألول   وجيوُز عطفُه عىل 

ف البيِت جلواِز أن يكوَن داَم ومنغصة قد)8( تنازعا لذاتِه، فُأعمَل الثان وأضمَر ف األول 
)9( نعم، رّبام يقاُل إن  مرفوعه، قلُت: ويلزُم عىل هذا أن وْضَع الظاهِر موضع املضمِر 
اسَم داَم مستت فيها، ومنغصٌة خُبها، ولذات بدٌل من الضمرِي املستِكنِّ ف داَم فال شاهَد 
بذلَك،  أخواهِتا  بنِي)11(  تنفرد من  أي  بمرادفِة صار.  األول  اخلمسُة  قوله)10(: وختتصُّ 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ُينظر: الصحاح، )هرم( 2057/5. 

)3( ُينظر: القاموس املحيط، باب امليم فصل اهلاء 188/4.
)4( الزيادة: من )أ، ب، ج، د(. 

)5( ف )أ، ب( )واضح(. 
)6( سقطت من )ب(.
)7( سقطت من )ج(. 

)8( سقطت من )أ(. 
)9( سقطت من )ب( وف )ج( )الضمري(. 

)10( سقطت من )ب، ج(، وُينظر: شح قطر الندى 156. 
)11( سقطت من )ب(. 
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فالباُء داخلٌة عىل املقصوِد)1( كام يقاُل نغصَك بالعبادِة أي تعُلك منفرًدا هبا وكذا قوله)2(: 
 فيام سيأت َوغرْيُ َلْيَس وَفتئ وَزاَل َبَجواِز التَّامم، وقوله)3(: وختتصُّ كاَن بجواِز زيادهتا. 

وقوله)4(: ويذِف)5( نوِن ُمضارعها املْجزوِم، وقوله)6(: َوَحذفَها َوْحدها.
قوله)7(:

46. أْمَسْت َخالًء، وأْمسى)8( أْهُلها احَتَمُلوا
ُلَبِد)10( َعَى  أْخنى  ]اّلذي[)9(  َعَلْيها  أخنَى 

هو من البسيِط أيًضا )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وف عروِضه ورضبِه 
.)12( زحاُف اخلبِن()11( قاله: النابغُة الذبيانُّ

ــــــــا)14(:  ــــــــه ــــــــي ــــــــل ــــــــــــــــــى)13( ع ــــــــــــــــــن  الـــــــــلـــــــــغـــــــــة: أَخ

)1( ف )أ، ب، د( )املقصور(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 159. 

)3( املصدر نفسه 160. 
)4( ُينظر: املصدر نفسه 161.

)5( ف شح قطر الندى ورد )وحذف(. 
)6( ُينظر: املصدر نفسه 162. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( ف )ج( )أضحى(. 

)9( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
د أبو الفضل إبراهيم 16.  )10( ُينظر: ديوان النابغة الذبيان تح ممَّ

)11( سقطت من )ب،د(. 
)12( هو زياٌد بن معاوية، ويكنى أبا ُأمامة، ويقال أبا ُثاممة وأهل احلجاز يفضلون النابغة وزهرًيا. 
ويقال: كان النابغة أحسنهم ديباجة شعٍر، وأكثرهم رونق كالٍم، وأجزهلم بيًتا، كان شعرُه كالًما 

ليس فيه تكلف. قال األخطل: النابغة أشعر مني. ُينظر: الشعر والشعراء 157/1. 
)13( لسان العرب، )خنا(، 245/14.

)14( سقطت من )ب(. 
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كذا  قبيلٍة  اسُم  املوّحدِة  الباِء  وفتح)3(  الالِم  بضّم  وُلَبُد:  أهلكها)2(،  املعجمِة  باخلاِء)1( 
قيل وف الصحاِح)4(. خالُفه فإنَّه قاَل فيِه ولبُد آخُر نسوِر لقامَن، وهو منرصٌف ألنه ليَس 
بمعدوٍل، وتزعُم العرُب أنَّ لقامَن هو الذي بعثته عاٌد ف وفدها إىل احلرِم يستقي هلا، فّلام 
أهلكوا )خريِّ لقامُن بنَي بقاِء سبِع ُسمر من َأْظٍب ُعفر ف جبٍل وعر)5( ال يمسها القطُر 
أْو بقاء سبعة()6( أنرس كلام هلَك ]َنرٌس[)7( َخلََّف بعده نرُس، فاختاَر النسوَر فكان آخَر 

نسورِه يسمى )لَبًدا. وقد ذكرْته الشعراُء قال النابغُة()8(:

أضحْت خالًء وأضحى أْهلها )احتملوا البيت انتهى()9( وقد ظهَر )لَك أيًضا()10( 
خالِف)12(  عىل  وأمسْت  أمسى  دوَن  وأضْحت  أضحى  البيَت)11(  روى  اجلوهري  أن 

روايِة املصنِّف)13(.

املعنى: إنَّ هذِه الداَر أمسْت خاليًة من األهلنَي والسكاِن. وقد أهلَكها الذي أهلَك 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ف )ج، د( )أهلها(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( ُينظر: الصحاح، )لبد( 534/2. 
)5( ف )ج( )نحر(. 

)6( سقطت من )ب(. 
)7( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)8( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( سقطت من )أ، ب، ج(. 
)11( ُينظر: الصحاح، )لبد( 534/2. 

)12( سقطت من )أ(. 
الندى  قطر  شح  ُينظر:  أيًضا  الديوان  رواية  وإنام  املصنف،  رواية  خالف  فقط عىل  ليست   )13(

157، وديوان النابغة 16. 
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لبًدا، واملراُد بإهالكها إهالك سّكاِنا أْو هو)1( ّتوٌز ف اإلهالك.

اإلعراُب: خالُء خُب أمسى)2(، وهو إّما مصدٌر فيكوُن اإلخباُر به عىل طريق املبالغة 
السكاِن فال إشكاَل. والواو عاطفٌة،  املوحش اخلال من  املكاِن  اسُم  وإّما  َعْدٌل.  كزيٍد 
ومجلُة احتملوا خُب أمسى الثانية، وف أمسى الشاهُد )ف املوضعنِي()3( حيُث استعملْت 
بمعنى صاَر، ويتمُل بقاؤها عىل معناها فال شاهَد، وعليها صلُة أَخنى األول )4(، والذي 

فاعُله، وأخنى الثانيُة صلُة الذي )19و( وعىل لبد صلُة أخنى الثان ]واهللُ أعلُم[)5(.

قوله:

ُق أثوايب، وَيرضبني ُيمزِّ األَدَبـــا)6(؟47. أضحى  عندَي  َيبغي  َشيبَي  أبعَد 
زحاُف  وفيه  األوىل)7(،  الرضِب  من  األوىل  العروِض  )من  أيًضا  البسيِط  من  هو 
والثامِن وهو  العروُض، واخلامِس والسادِس  منُه، والرابِع وهو  الثان  اجلزِء  اخلبِن ف 

الرضُب()8(. ومل ُيعرْف قائُله.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ف )ج( )معني(. 

)3( سقطت من )ج(، وف )أ( موضع. 
)4( سقطت من )ب، ج(. 

)5( الزيادة من )أ(. 
)6( نسب املرزوقي البيت ف شح ديوان احلامسة 756/2 ملرأة من بني هزان يقال هلا )أّم ثواب( 

ف ابن هلا َعقها، وهو من مقطوعة عدهتا ثالثة أبيات أوهلا:

أعظُمه الفرخ  مثُل  وهــو  ْيُته  ربَّ زغبا1.  ــده  ــل ج يف  ــــَرى  َت ــطــعــام  ال أمُّ 
َشذبُه كالُفحاِل  آَض  إذا  حتى  ــِه الــكــربــا2.  ــن ـــَن مــت ــــــارُه ونـــَفـــى ع أبَّ
يؤدبني ــــوايب  أث ُق  ـــمـــزِّ ُي أْنــَشــا  ـــا3.  ــدي يــبــغــي األدب ــن ــد شــيــبــي ع ــع أب

وهو من شواهد شح مجل الزجاجي 414/1.  
)7( كذا والصواب: )األّول(. تصويب د. عيل األعرجي. 

)8( سقطت من )ب، د(. 
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اللغة: الّشيُب: مرَّ التنبيُه ]عليه[)1(، ويروى بدَل )شيبي( شتمي)2(، وهو ظاهٌر.

املعنى: واضٌح.

اإلعراُب: أضحى أخُت كان، وفيها الشاهُد حيُث جاءْت بمعنى صاَر، ويتمُل 
ُيمّزُق،  مفعوُل  وأثــواب  خُبها،  يمزق  ومجلُة  شاهَد،  فال  أيًضا،  معناها  عىل  بقاؤها 
زماٍن  ظرُف  وبعَد   ، التوبيخيِّ لالستفهاِم  واهلمزُة  ُق.  يمزِّ عىل  معطوٌف  ويرضبني 
يتعّلُق بمصدِر مضاف إىل األدِب، وهو املفعوُل ليبغي حقيقًة)3(. وعنَد يتعّلُق به أيًضا، 
تقديِم  بنَي  اجلمَع)4(  إن جّوزنا  بعد شيبي. هذا  االدِب عندي  أيبغي حصوَل  والتقديُر 
ُع فيِه، ويكفيه رائحة  معموِل املصدِر عليه، وإعاملِه)5( مذوًفا بناًء عىل أن الّظرف مما يتوسَّ
ويكوُن   ،)9( بعد  فيه  كان)8(  وإْن  يبغي  أو  باألدِب  يتعّلُق)7(  فبعَد  إالّ  و  الفعِل،  من)6( 

عندي حااًل من األدِب.

قوله:

ــٌة ــل ــْي َل لـــُه  وَبـــاتـــْت  وَبــــــاَت  األْرَمـــــــِد)10(48.  ــد  ــائ ــَع ال ِذي  ــَلــة  َكــلــْي

)1( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)2( ف )ج( )سيحي(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( سقطت من )د(. 
)5( ف )ج( )وعاملة(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( قال ابن هشام ف كتابه ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 243-244 »إن البيت هو المرئ 
القيس بن حجر، هذا هو الثابت ف كتاب أشعار الشعراء الستة، وقال ابن دريد: إنام هو المرئ= 
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هو من الوافِر )كذا قاَل صاحُب الفرائِد)1( )عىل ما رأيناُه ف النسِخ التي وقَع عليها 
النظُر()2( وهو سهو بل من املتقارِب )من العروِض األوىل من الرضِب الثالِث، والذي 
احلْذُف.  يدخلها  ال  املتقارِب  عرويضُّ  األوىل  أن  العروضينَي  بعِض  كالِم  من  يظهُر 
وهذا البيُت حّجٌة عليه، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء األول منُه، واخلامِس، وفيه 
من العلل احلذُف وف عروضِه ورضبِه()3(.قاله: امرُؤ القيِس بن عانس)4( بالنون قبَل 

. ]السنُي[)5( املهملُة، وقيَل قاله امرؤ القيِس بن حجٍر الكنديُّ واألول أصحُّ

وف  مؤكدًة،  صفًة  األرَمُد  فيكوُن  َمِد،  الرَّ نفُس  وقيَل  العنِي،  قذى  العائُر:  اللغُة: 
الّصحاِح )6(: العاُئر قذى العنِي، والعائُر الّرمد َفدلَّ عىل أن يكون لكلِّ منهام.

املعنى: يكشفه ما قبَل البيِت )وما بعَده()7(: وقبله:

=القيس بن عابس، أدرك اإلسالم« واستشهد املؤلف بالشطر الثالث من هذه األبيات ف مغني 
اللبيب 320/1، وشح األشمون )رقم الشاهد 115/1/188(، واملقاصد النحوية 30/2-

.31
)1( سقطت من )أ(.

)2( سقطت من )د(. فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ75، وعبارته هي )وهو من قصيدة من 
الوافر(، ولكن ف املقاصد النحوية ذكر أنُه من املتقارب. ُينظر: املقاصد النحوية 32/2.

)3( سقطت من )ب، د(. 
القيس بن عابس- وقيل عانس- الكندي، شاعر جاهيل وأدرك اإلسالم، وعاص  )4( هو امرؤ 
الُكميت بن زيد، فأخذ عنه هذا األخري، لكنه مل يبلغ مبلغه ف ما أخذ وقلد. وكان من نصارى 
كندة. ثمَّ أسلم ف زمن عمر بن اخلطاب وهو معدود من الصحابة، شعره قليل. ُينظر: املؤتلف 
واملختلف 5، وُينظر: معجم الشعراء ف لسان العرب 66، ومعجم شعراء اجلاهلني واملخرضمني 

.25
)5( الزيادة من )أ(. 

)6( ُينظر: الصحاح، )عور( 761/2. 
)7( سقطت من )ب(. 
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ـــَك َبــــاإِلْثــــمــــِد ـــُل ـــْي ــــــَطــــــاَوَل ل ـــِدَت ـــْرُق َت وملَْ  اخَلـــــيلُّ  ـــــــــاَت[)1(  ]وَب
وبعده:

ـــــأ َجــــــــاَءين ـــــَب ـــنـــي[)2( األْســــَوِدوَذلــــــــــِك مـــــن َن ـــُه َعـــْن ]َب ُت ـــرّبْ وُخ
واألثمُد: كـ أْحََد ]موضٌع[)3( وبضّم امليم منه)4( كذا ف القاموِس)5(، وقيل قد يكرُس 
فيه اهلمزُة. وامليُم، وحاصُل املعنى أنُه جاَءه خُب قتِل أبيه، وهو أبو األسوِد املذكوُر ف 
البيِت فاغتمَّ لذلَك، وقال: خماطًبا نفسه تطاوَل ليلَك يا نفس هبذا املكان وهذا االلتفات 
عىل مذهب السكاكي)6( ألنَّ عنده ]أن[ االلتفاِت هو)7( أن)8( يعب عن اليشء بطريٍق من 
الطرِق الثالثِة )التكّلِم واخلطاِب()9( )19ظ( والغيبِة عىل خالِف ما يقتضيِه الظاهُر سواء 
كاَن قد انتقَل من طريٍق إىل طريٍق آخر كام ف قوله تعاىل)10( ﴿اْلـَحْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي* 
اَك َنْعُبُد﴾)11( فإن مقتىض الظاهِر أن يقوَل )12( إياه  يِن* إِيَّ ِحيِم* َمالِِك َيْوِم الدِّ مْحَِن الرَّ الرَّ

د مي  )1( ف األصل وبقية النسخ )نام(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من شح قطر الندى، تح: ممَّ
الدين 159. 

د  )2( ف األصل وبقية النسخ ورد )أب(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من شح قطر الندى، تح: ممَّ
مي الدين 159. 

)3( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)4( سقطت من )ج(.

القاموس املحيط،  ُينظر:  امليم(.  للُكْحِل وكأحَد ويضُم  القاموس )اإلثمُد: بالكرس َحَجٌر  )5( ف 
باب الدال فصل الثاء واجليم 280/1. 

)6( ُينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي 404-395. 
)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( ف )ب( )املتكلم واملخاطب(. 
)10( سقطت من )د(. 

)11( الفاتة 2، 3، 4، 5.
)12( سقطت من )أ(. 
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نعبُد ليناسَب السياَق، ولكنُّه قد التفَت ]أو مل ينتقْل كام هنا، فإن املناسَب أْن يقوَل تطاوَل 
لييل، ولكنَّه قد التفَت[)1(. وأّما اجلمهوُر فيشتطوَن ف االلتفاِت ]إىل[)2( االنتقاِل من 
طريٍق إىل آخر، قوله: وناَم اخليلُّ أي ]ناَم[)3( اخلال من اهلموِم، قوله: وباَت )4( الخ هذا 
األرمِد  كليلِة  ليلٍة  ف  بتُّ  أن  )ومعناه  اجلميِع)5(  عند  الغيبِة  إىل  اخلطاِب  من  االلتفاُت 
 كنايًة عن عدِم النوم فيها لشّدِة احلزن قوله: )وذلَك من نبأ()6( جاءن الخ، هو االلتفاُت 

ْر. أيًضا ف جاءن ]من[)7( الغيبِة إىل التكّلِم عند اجلميع()8( ومعناه واضٌح فتدبَّ

التي  للجملِة  عاطفٌة  الثانيُة  والــواو  الشاهُد،  وفيه   ، تامٌّ األول  باَت  اإلعــراُب: 
بعَدها عىل اجلملِة التي قبَلها أو للحاِل، واجلملُة)9( حاٌل من فاعِل باَت األول. وباَت 
وكليلٍة  ليلة،  عىل  لتقّدمِه  ذلَك  وجاَز  ليلة،  من  حال  وله  ليلٌة  اسمها  ناقصٌة  الثانيُة 
ذي  ملوصوِف  صفٌة  واألرمــُد  العائِر،  إىل  مضاٌف  وهو  ذي،  إىل  مضاٌف  وليلة  اخلُب، 
وقال  الرمِد،  بمعنى  جعَل  إْن  العائِر  لذي  وتأكيد  القذى،  بمعنى  العائَر)10(  جعَل  ان 
فتدّبْر.  أظهُر،  واألول  خُبها  وله  الثان  بات  اسُم  ليلُة   :)12( شواهدِه  ف   السيِّد)11( 

)1( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)2( الزيادة من )أ(. 
)3( الزيادة من )أ(. 

)4( سقطت من )أ(. 
)5( ف )ب( )اجلمهور(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( الزيادة من )أ، ج، د(. 

)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ب(. 
)10( سقطت من )د(. 
)11( سقطت من )أ(. 

)12( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 81. 
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ألّن  العّلِة  هذه  ركاكُة  خَيفى  ال  باحلركِة،  لّقوهتا  احلذِف  عىل  متعاصية)2(  فهي  قوله)1(: 
ْل. للقائل أن يقوَل لنا)3( أن تذَفها قبَل التحريِك، اذ التحريُك عارٌض هنا فتأمَّ

قوله:

َنَفر َذا  ــَت  أن ــا  أّم ــَة  ــراَش ُخ ــا  أَب ــُع)4(49.  ــُب الــضُّ تأُكلُهُم  مَلْ  ــومــَي  َق فــإنَّ 
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف اخلبُن 
ف اجلزِء األول منه، والثان والرابِع وهو العروُض. واخلامِس والسادِس والثامِن وهو 

)6( الصحابُّ من املؤلَفة قلوهبم، وبعده: الرضُب()5( قاله: العباُس بن مرداٍس السلميُّ

به رضــيــَت  مــا  منها  يــأخــُذ  ــُم  واحلرُب يكفيَك من أنفاسها اجلرُع)7(الــّســْل
اللغة: أبا ُخراشَة )8(: بضمِّ اخلاِء املعجمِة، وفتِح الشنِي املثّلثِة، وحكى بعضهم الكرس 
ف خآئه، هو ُخَفاَف بضمِّ اخلاِء املعجمِة بعدها فاءاِن خفيفاِن بينهام الٌف، بن ُندبة بالنون 
املضمومِة، وقد تفتُح والداُل املهملُة والباُء املوحدُة عىل ما يظهُر من القاموِس)9(. وَنْدبَة 

)1( سقطت من )ج( وينظر شح قطر الندى 162-161. 
)2( ف )ج( )متعاطية(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( ُينظر: ديوان العباس بن مرداس 128، والبيت من شواهد سيبويه 293/1. 
)5( سقطت من )ب، د(. 

)6( هو العباس بن مرداس بن أب عامر بن ُسَليْم. واملْرداس: احلصاة التي ُيرمى هبا ف البئر ليظهر 
الرشيد. شاعر خمرضم،  بنت عمرو  الشاعرة  أمه اخلنساء  اهليثم  أبو  أو ال. وكنيته  ماٌء  فيها  هل 
أسلم بعد صاع نفس وصوت بينه وبني »ضامر« الصنم الذي كان يعبده. آباؤه. انتهى إىل إحراق 
د. ُينظر: الشعر والشعراء 300/1، ومعجم الشعراء  الصنم، واإلسالم عىل يد الرسول ممَّ

ف لسان العرب 256. 
)7( ف األصل و)أ( )جزع(، وهو خطأ، وما انبتناه فهو من )ب، ج، د(. 

)8( ُينظر: لسان العرب، )خرش( 294/6. 
)9( ُينظر: القاموس املحيط، باب الشني، فصل احلاء واخلاء 271/2. 
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 أّمُه وهو أيًضا صحاٌب، وأحد أغربِة العرِب وواحُد فرسان القيس وشعرائها. وتفسري 

أب خراشة )20و( بخفاِف بن ندبة)1(. ذكرُه بعضهم)2(، وأّما اجلوهري)3( فقْد أشاَر إىل 
أنُه اسُم رجٍل من غرِي أن يبينَه، حيُث قال: وأبو خراشُة بالضم ف قوِل الشاعر:

نفر ذا  كـــنـــت)4(  ـــا  أم ــة  ــراش خ ـــا  الــضــبــعأب ــأكــلــهــم  ي مل  قــومــي  فــــإنَّ 
انتهى.

رواية  خالف  عىل  كنت()7(  )أّما  البيَت  روى)6(   )5( اجلوهريَّ أنَّ  لَك  ظهَر  وقد 
املصنِّف)8(، فإًذا ال شاهَد ]فيه[)9( وقاَل)10( ف القاموِس. ابو خراشة ُخفاُف بن عمرٍي 
َلمي، والنََفر: بفتحتني ما فوَق الثالثِة إىل العرشِة، والضُبُع: بفتح الضاِد املعجمِة، وضمَّ  السَّ
نَُة املجديُة )عىل   الباِء املوحدة التحتية اما)11( احليوان املعروُف)12( أنثى الْضْبعاِن وأّما السَّ

)1( هو خفاف بن عمري بن احلارث بن الرشيد الُسلمي، أمه ُندبة، وقيل ندبة- بفتح النون- أمٌة 
سوداء، وهو شاعر جاهيل وفارس قوي الشكيمة وهو ابن عم خنساء بنت عمرو بن الرشيد 
أغربة  أحد  وهو  والطائف  وحنني  مكة  فتح   النبي من  وشهد  اإلسالم  أدرك  الشاعرة. 
اجلاهلية اخلمسة لسوادهم. ُينظر: الشعر والشعراء 341/1، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 

 .144
)2( ُينظر: الشعر والشعراء 341/1. 

)3( ُينظر: الصحاح، )خرش( 1004/3. 
)4( ف )ب، ج( )أنت(. 

)5( ُينظر: الصحاح، )خرش( 1004، ولكنَُّه روى البيت مثل املصنف. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( سقطت من )أ، ب(. 
)8( ُينظر: شح قطر الندى 163. 

)9( الزيادة من )أ، ب(. 
)10( سقطت من )أ(. 

)11( سقطت من )ب(.
)12( سقطت من )ب(. 
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)1( بأنَّ املراَد هبا )ف هذا البيِت()2(  وجه االستعارة أو احلقيقة(، كذا قيَل وجزَم اجلوهريُّ
الّسنة()3( والّسلُم: الّصلُح.

املعنى: َتنَبَّه يا أبا خراشَة ال تتعّزْز )4( عيلَّ إلْن كنت ذا نفر فإْن كنَت )صاحَب رجاٍل 
املعروُف  احليواُن  يأكلهم()5(  ال  كثرييَن  رجاٍل  صاحُب  فإّن  نفر  عليِه  يدلُّ  كام  قليلنَي 
لقّلتهم ألنَّ من الغالب إذا كان الّرجُل صاحَب عصبٍة قليلة أن تقتل ف املعركة، فتأكلهم 
الضواري أو ال تأكلهم الّسنَة املجدبة )لقلتهم وضعفهم()6(.وقيَل املراد بالنَفِر ف البيِت 
الرهُط، وهو القوُم والعشريُة، وهو أنسُب من األول، واملعنى عليه إْن كنَت صاحَب 
رجاٍل كثرييَن، وعشريٍة قويٍة فال يأكل قومي)7( الضبُع لقّلتهم، ألنَّ قّلتهم ال ترضهم 
 . أو أن املعنى: كنَت صاحَب قوٍم ورهٍط فإّن ل قوًما ورهًطا مثلك فال تفَخْر بقومَك عيلَّ

ويروى فاّن قوَمَك وهو وهٌم.

اإلعراُب: أبا منادى ُحذَف منه حرُف النداِء مضاًفا إىل خراشة، وهو غرُي منرصٍف 
بٌة من أِن املصدرية، وما الزائدة التي  ا بفتِح اهلمزِة مركَّ ، وأمَّ للعلميِة والتأنيِث اللفظيِّ
هي عوٌض عن كاَن املحذوفِة، وهو مّل الشاهِد حيُث حذفْت كان َبعَد إن وبقي اسمها 
وخبها وعّوَض عنها)8( بام، وأنَت اسُم كاَن وذا خبها وقاَل بعضهم العامُل ف أنَت 
الرفُع، وف ذا النصُب هو ما لنيابتها عن كان وهو غريٌب، وأصُل الكالِم إلْن كنَت ذا 

)1( ُينظر: الصحاح، )ضبع( 1248-1247/3. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )ب(.
)4( ف )ب( )تقول(. 
)5( سقطت من )أ(. 
)6( سقطت من )أ(. 
)7( ف )أ( )موسى(. 
)8( سقطت من )د(. 
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نَفٍر فِفعل بِه ما ذكر املصنُّف )1(، وقيَل إن هذه ليسْت مصدرية بل شطية بدليِل رواية 
من روى إّما بكرس اهلمزة، وبدليل وجوِد الفاِء بعَدها وماَل إليِه املصنف )ف املغني()2( 

مرًة وعدَل عنه ف اخرى، وباقي إعراب البيت ظاهر.

قولُه:

ِف ُمطرِّ آل  ــَر  ْه ــدَّ ال َتْقربنَّ  الَ  ــا)3(50.  ــُوًم ــل ــْظ م وإْن  أبــــًدا  ـــا  َظـــاملًِ إْن 
املضمِر،  املقطوع  ]الثان[)4(  الرضِب  من  األوىل  العروِض  )من  الكامِل  من  هو 
وفيِه من الزحاِف اإلضامُر ف اجلزِء األول )20ظ( منُه، والثان والرابِع والسادِس وهو 
)6( )صاحبُة ُتوبَة بِن)7( احلُْمرَي وأبوها األخيل بن ذي  الرضُب()5( قالته: لييل األخيليُة 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 164 وعبارته هي )أصله إلن كنت فعمل فيه ما ذكرنا(. 
)2( سقطت من )أ(، وُينظر: مغني اللبيب36-35/1. 

)3( هذه االبيات موجودة ف ديوان احلامسة ولكن برواية أخرى هي:

ٍف ُمـــطـــرِّ ال  ـــَر  ه ـــدَّ ال ــــُزونَّ  ــــْغ َت ــاال  ــوًم ــل ــظ م وال  ـــــــًدا  أب ظــــامًلــــا  ال 
ــُص ختــاُلــُه ــي ــم ــَق ٍق عــنــُه ال ــاِء سقياموخُمـــــــرَّ ــي مـــَن احل ــوت  ــُي ــُب ال وســـط 
َرأيـــتـــُه الــــّلــــواُء  ُرفـِـــــَع  إذا  ــى  ــتَّ اخلــمــيــس زعيامح ــى  ـــلـــواء ع الِّ ــت  حت

ُينظر: ديوان احلامسة، تح: د. عبد املنعم أحد صالح 525، وكذلك الشعر والشعراء 451/1،   
وُينظر: ديوان ليىل األخيلية 109، وهي الرواية نفسها ف ديوان احلامسة.

)4( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ، ج(. 
)5( سقطت من )ب، د(. 

)6( هي لْيىَل بنُت األْخَيِل من عقيل بن كعب، وهي أشعُر النساء، ال ُيقدم عليها غرُي ْخنَساء، رثت 
عثامن بن عّفان، وقصتها مع )توبة بن احلُمري( وعشقها له من أشهر أخبارها، ماتت ف خراسان 
ودفنت بجانب قب توبة. معظم شعرها ف )توبة( إّما رثاًء أو غزاًل وامتداًحا ملناقبه وهلا مع النابغة 
 448/1 والشعراء  الشعر  ُينظر:  احلب.  هلذا  ورفضها  هلا  ُحّبُه  بسبب  شديدة  مهاجاة  اجلعدي 

ومعجم الشعراء ف لسان العرب 36.
)7( ف )ج( )من(. 
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الرحالِة )بن شداَد )بن عبادة()1( بن عقيل()2( وقبله()3(:

ــُص ختــالــه ــي ــم ــق ــه ال ــن ــاِء سقياموخُمــــــــّرٍق ع ــي الــبــيــوِت مــن احل بـــني)4( 
ــه ــَت رأي ـــواُء  ـــل ال بــــــرَز)5(  إذا  الــلــواِء عــى اخلــمــيــِس زعيامحــتــى  حتــَت 

ليىل  إاّل  حسدُت  ما  قاَل  أحًدا.  الشعِر  عىل  حسْدَت  هْل  للفرزَدِق  قيَل  أنَّه  روي 
األخيليَة ف قوهلا: وخمّرٍق عنُه القميُص األبيات.

الكفيُل،  والزعيم:  اجليُش،  الرايُة، واخلميُس:  واللواُء:  الثوُب،  القميُص:  اللغُة: 
وسّيد القوم)6( ورئيسهم )والكّل متمُل هنا()7(.

املعنى: إّن هذا الرجَل كثرُي احلياِء شديُد السطوِة )8(، وأمرُي اجليِش وكافُل أمرها، 
وهذا ف أعىل طبقاِت املدِح، ونظريُه )9( ف املعنى قوُل أب الطّيب)10(:

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( سقطت من )ب( وف الديوان جاء البيت بعده. 
)4( ف الديوان/111، واحلامسة والشعر والشعراء ورد بدل )بني( )وسط(.

)5( ف )ج( )نزلوا( وف احلامسة والشعر والشعراء )ُرفَع( وأيًضا ف ديوان/110 )رفع(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( سقطت من )ب(. 

)9( ف )أ( )نفريه(. 
)10( هو: أبو الطيب أحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد الـُجعفي الكوف املعروف باملتنبي، 
شاعر، حكيم، ولد بالكوفة سنة 303هـ ونشأ بالشام فأكثر املقام بالبادية، وطلب األدب، وعلم 
إليه،  فانقطع  الدولة  الشعر واتصل بسيف  الناس، وفاق أهل عرصه ف  أيام  العربية، ونظر ف 
والعراق،  فارس  ملك  الدولة  عضد  ومدح  األخشيدي،  كافور  هبا  فمدح  مرص  إىل  مىض  ثمَّ 
وقتل بالقرب من النعامنية ف رمضان سنة 354هـ من آثاره: ديوان شعر. ُينظر: معجم املؤلفني 

.201/1
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ـــْم ـــزاهل َن يف  ــــم  أن إاّل  ـــوَن  ـــُي ـــي ــوارٍم)1(َح ــصَّ ــلُّ َحــيــاًء مــْن ِشــفــاَر ال أق
وأّما قوهلا وخمّرِق عنه القميُص، فهو كنايُة عن أّنُه كريٌم حيُث إنَّ قميَصه قد خّترَق 

لكثرِة ما يتشّبُث به السؤاُل.

والّدهُر  طلٍب،  فعَل  لكونِه  بالنوِن  مؤّكٌد  مضارُع)2(  وتقربن  ناهية،  ال  اإلعراُب: 
ظامًلا  إن  ف  إْن  مطرف،  إىل  مضاٌف  تقرب  مفعوُل  آَل  به  متعّلٌق  الظرِف  عىل  منصوُب 
)وإْن مظلوًما()3( شطية)4(، وفيها الشاهُد حيُث حذفْت كاَن مع اِسمها بعَدها، وبقَي 
اخلُب، ومل يعّوض عنها بيشِء أْي إْن كنَت ظامًلا، وإْن كنَت )5( مظلوًما، والقوُل: ف إن 

هنا كالقوِل ف بيِت السموأِل املتقّدِم.

قوله:

هَر ذو َبغي ولْو ملًكا واجَلَبُل)6(51. ال يْأمِن الدِّ السْهُل  عنها  ضاق  جنودُه 
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرّضِب األول، وفيِه من الزحاِف اخلْبُن 

ف عروضِه ورضبِه وف اجلزِء اخلامِس منُه()7( ومل أظَفر بقائله.

ضدَّ  األصل  ف   :)8( ْهُل  والسَّ السلطاُن،  وامللُك:  والتعّدي،  الظلُم  البغُي:  اللغُة: 

)1( ُينظر: شح ديوان املتنبي، للبقوقي 242/4. 
)2( سقطت من )ب(. 
)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( البيت من شواهد أوضح املسالك )رقم الشاهد 185/1/95(، ومغني اللبيب )رقم الشاهد 

268/1/427(، وشح األشمون )رقم الشاهد 242/1/205(. 
)7( سقطت من )ب، د(. 

)8( ُينظر: لسان العرب، )سهل( 349/11. 
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احلََزِن وهَو ما َغلَظ من األرِض، واملراُد به هنا ماعدا اجلبَل بقرينِة مقابلٍة به، واجلبُل: 
معروٌف.

 املعنى: إّن صاحَب البغِي ال يأمُن سطوَة الّدهِر، ولو كاَن مِلًكا صاحَب)1( جنوٍد كثريٍة 

تضيُق عنها األرُض سهُلها وجبُلها، ألنُه مل يكْن ف األرِض جباٌر إاّل وقد هلَك.

منصوٌب  والّدهُر  مرفوًعا  فيكوُن  نافيٌة  أو  هبا  مزوٌم  ويأمُن  ناهيٌة،  ال  اإلعراُب: 
الواو هنا  يأمن، والقوُل ف  فاعُل  ليأمن، وهو أحسُن، وذو  به  أو مفعوٌل  الّظرِف  عىل 
الّشاهُد  تقّدم. ولو شطيٌة ومنها  فيام )21و(  العموُم  فيها ف قوله وإْن جحَد  كالقوِل 
حيُث ُحذفْت كاَن مع اسمها بعدها، وبقَي خُبها ومل يعّوْض عنها بيشٍء أي لو كان 
ملًكا عىل أن يكوَن )اسم كان()2( مستًتا فيها، وال حاجَة إىل تقدير اسم ظاهر كام فعله 
املصنُّف)3(، واجلملُة االسميُة بعَد ملًكا صفته أو خٌب بعَد خٍب لكاَن أو حاٌل من ضمرٍي 
ف ملًكا. وعنها صلُة ضاَق وعن للمجاوزِة هنا، والسهُل فاعُل ضاَق، واجلبُل معطوٌف 

عليه.

]الأحرف النافية العاملة عمل لي�س[
وقوله)4(: وإلعامهلا عندهم ثالثُة شوٍط، ]و[ العجُب منه، كيَف ذكَر ف املقّدمِة 
شًطا رابًعا، وهو عدُم تقّدِم معموِل اخلِب عىل االسم إاّل ظرًفا أو مروًرا وف الرشِح 
يكوَن  أْن  أْعَتَب. يتمُل  َمْن  ُمسٌء  ما  قوله)5(:  ْل.  فليتأمَّ تداُفٌع،  الكالمنِي  فَبنْيَ  أمهلُه، 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت )كان( من )أ( وسقطت )اسم( من )ب(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 165. 
)4( ُينظر: املصدر نفسه 166. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 166. 
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النفِي فال شاهَد فيه، فإْن قيل ملَ ال تكوُن  مسٌء مبتدًأ وَمْن فاعاًل ملسِء العتامدِه عىل 
ما عاملًة بأْن يكوَن مسء اسمها ومْن خُبها قلُت)1( الستلزامِه اإلخباَر باملعرفِة عن 

النّكرِة.

قوله:

َذَهــٌب َأنُتُم  إْن  َما  ُغــَداَنــَة،  َبنِي  اخَلـــَزُف)2(52.  أْنــُتــُم  ولكْن  ــٌف  رَصي وال 
هو من البسيِط أيًضا )من العروِض األوىل من الرّضِب األول، وفيِه من الزحاِف 
وهو  والثامِن  واخلامِس  العروُض  وهو  والرابِع  والثان  منُه،  األول  اجلزِء  ف  اخلبُن 

الرّضُب()3( ومل َيْعزُه إىل أحٍد.

اللغُة: بنو غدانة )4(: بضمِّ الغنِي املعجمِة، وفتِح الّداِل املهملِة بعَدها ألٌف بعَدها نوٌن 
يُف: بفتح ]الصاد[)5( املهملِة هَو الفضُة  مفتوحٌة بعدها تاٌء، هم حّي من يربوع، والرصَّ
ُة، ومل يقّيْدُه  اخلالصُة كذا ف القاموِس)6(، ونقَل اجلوهرّي)7( عن ابِن الّسكيِت أّنُه الفضَّ

)1( سقطت من )ب(. 
)رقم  املسالك  وأوضح   ،)194/90 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد  من  البيت   )2(
الشواهد  وختليص   ،)25/1/25 الشاهد  )رقم  اللبيب  ومغني   ،)195/1/101 الشاهد 

وتلخيص الفوائد 277، واملقاصد النحوية 91/2، ومهع اهلوامع 123/1.

وف خزانة األدب رواية البيت هكذا:  

ــا ــب ـــم ذه ـــت ـــا ولــكــن انــتــم اخلـــزفبـــنـــي غــــدانــــة مـــــان أن ـــف والرصي
ينصب ذهب وصيف. ُينظر: خزانة األدب 124/2.   

)3( سقطت من )ب، د(. 
)4( سقطت من )ب(. ُينظر: الصحاح، )غدن( 2173/6.

)5( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)6( ُينظر: القاموس املحيط، باب الفاء فصل الصاد 162/3. 

)7( ُينظر: الصحاح )حرف( 1385/4. 
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بِه. اخلزُف: باخلاِء  باخلالصِة وأنشَد ابُن الّسّكيت البيَت)1( املذكوَر ف الكتاِب مستدالً 
)2( هَو: اجَلرُّ )وف القاموِس)3( هو اجُلّر()4(،  والزاِء املعجمتنِي املفتوحتنِي، قاَل اجلوهريُّ

 

وُكلَّ ما ُعمَل من طنٍي، وُشوَي بالنّاِر حتى يكوَن َفخاًرا.

فيَة عنهم، واثبات اخلزفيِة هلم كنايٌة عن  هبيَة والرصَّ املعنى: وإنَُّه هيجوهْم، ونفى الذَّ
انحطاِط شأنْم كام أنَّ شأَن اخلزِف ُمنْحٌط.

اإِلعراُب: بني منادى ]حِذَف منه حرُف النداِء أصلها )يابني([)5( مضاٌف إىل غدانَة، 
وهلذا نِصَب بالباء وسقَطْت نونُه، وغدانة غرُي منرصٍف للَعْلمّيِة والتأنيِث )وما نافيٌة()6(، 
وفيها الشاهُد حيُث أمِهَلت القتاِن اسمها)7( وهو أنتْم بإِن الزائدِة)8( )وجيوُز أْن تكوَن 
نافيًة فال شاهَد، وأمهلْت ما حينئٍذ حاًل هلا عىل التي هي لنفي اجلنِس إذا كّررْت ألّنا 
حينئٍذ كاملكّررِة،وهذا احلمُل ال يوجُب اإلمهاَل بْل جيوزُه ويؤّيد ذلَك أّن يعقوَب)9( رواُه 
 ذهًبا وصيًفا بالنَّصِب()10( وأنتْم مبتدٌأ وذهٌب خُبه والواُو عاطفٌة، وُأقحمْت ال بني 

العاطِف واملعطوِف إلفادة استغراق النفي، والواُو الثانيُة عاطفٌة للجملِة )التي بعَدها()11( 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: الصحاح، )خزف( 1349/4. 

)3( ُينظر: القاموس املحيط، باب الفاء فصل اخلاء 132/3. 
)4( سقطت من )ب(. 
)5( الزيادة من )ب(. 

)6( سقطت من )ب(. 
)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( هو يعقوب بن السكيت، وجاء هذا الكالم ف خزانة األدب 124/2. 
)10( سقطت من )د(. 

)11( سقطت من )ب(. 
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فٌة من الثَّقيلِة )21ظ( وأنتْم مبتدٌأ وخزٌف خُبه. عىل التي قبَلها، ولكن خمفَّ

قوله:

َباَقيا األْرِض  عى  َشٌء  َفال  َتَعزَّ  َواقـــَيـــا)1(53.  اهللُ  َقـــَى  ــامَّ  ـــ ِم َوزٌر  وال 
هو ِمن الطويِل )من الرضِب الثان، وفيه زحاُف القْبِض ف اجلزِء األول منُه، والرابِع 

 

وهو العروُض، واخلامِس والثامِن وهو الرّضُب()2( وقد ُعزي هذا البيت إىل أب ذؤيٍب 
.)3( اهلذلِّ

. واَلَوزُر)4(. بفتح الواو والزاِء املعجمِة  : من العزاء وهو الصب أي تصبَّ اللغة: تعزَّ
بعَدها راٌء مهملٌة املْلَجأ. وقىض بمعنى َقَدَر، وَوَقى اسم فاعٍل من وَقى بمعنَى ِحفَظ.

املعنى: واضٌح.

البيِت  صدر  ف  عملْت  حيُث  الّشاهُد  وفيها  نافيٌة  وال  للّتعليِل  الفاُء  اإلعــراُب: 
وعجزِه عمَل ليَس لتوّفر الرّشوِط فيها، ويشٌء اسمها وباقًيا خُبها، وعىل األرِض صلُة 
عىل  حّجًة  يقوُم  ال  البيِت  صد  إّن  يقوَل:  أْن  ولقائٍل  أقرُب،  وهو  يشء،  صفُة  أو  باقًيا 

)رقم  املسالك  وأوضح   )196/92 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  شح  شواهد  من  البيت   )1(
الشاهد 204/1/108( ومغني اللبيب )رقم الشاهد 239/1/394( وشح ابن عقيل )رقم 
الشاهد 313/1/78( واملقاصد النحوية 102/2، ومهع اهلوامع 125/1، وشح األشمون 

)رقم الشاهد 124/1/223( ودرر اللوامع 97/1(. 
)2( سقطت من )ب، د(. 

 )3( هو خويلد بن خالد، جاهيلٌّ إسالمٌي، وكان راوية لساعدة بن جؤية اهلذل ورفيًقا لعبد اهلل بن 
 الزبري ف مغازيه. عّده حسان بن ثابت أشعر هذيل( وقال عنه ابن سالم: شاعر فحل، ال غميزة 
فيه وال وهن. توّف 26هـ. ُينظر: الشعر والشعراء 653/2، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 

 .163
)4( ُينظر: لسان العرب، )وزر( 282/5. 
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ف  مستت)1(  ضمرٍي  من  حااًل  باقًيا  يكوَن  أْن  الَعْجِز  عن  النظر  قرص  مع  الحتامله  ذلَك 
اجلاِر واملجروٍر أعني عىل األرِض ]ويشٌء مبتدأ وعىل األرِض[)2( خُبه، والواُو عاطفٌة 
هنا  وِمْن  اسمها، وواقًيا خُبها  نافيٌة، ووزٌر  قبلها، وال  التي  بعَدها عىل  التي  للجملِة 
للمجاوزِة بمعنى عن، وما تتمُل املصدريَة، فيكوُن قىَض اهللُ صلتها، وهي وصلُتها ف 
موضِع مصدٍر مروٍر بمن أي من قضاِء اهللِ، فال حاجَة إىل عائٍد )وتتمُل املوصولة()3( 
اهللُ، واجلاُر واملجرُور صلُة واقًيا،  الذي قضاُه  العائُد مذوًفا أي من  االسمية، فيكوُن 
فإنَّ  ظاهٌر.  نظٌر  وفيه  األمر،  جواُب  يشء  فال  الفرائِد)4(  لصاحب  تبًعا  اهللِ  َفْتُح  وقاَل 
جواَب األمر)5( يكوُن )ُمَسبًِّبا عن()6( األمر وليَس عدُم بقاِء اليشء عىل االرِض، وعدُم 
ه إاّل أن يصطلَح ف جواِب  وقايِة وزر من قضاِء اهللِ مسبًبا عن تسيّل هذا الّرجِل، وتصبَّ

األمر اصطالًحا آخر فال مشاحة، فيتأّمل.
قولُه:

ُيْرزْق َخالًصا مَن األذى مَلْ  54. إذا اجُلوُد 
َباقيا)7( ــاُل  امل وال  َمكُسوًبا،  احَلمُد  ــاَل  َف

هو من الطويِل أيًضا )من الرّضِب الثان، وفيه زحاُف القْبِض ف عروضِه ورضبِه()8(. 
 

. قالُه: أبو الطيِِّب املتنبيُّ

)1( سقطت من )ب( وجاء بدهلا )الذي(. 
)2( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)3( ف أ )وأن احتمل املوصول(. 
)4( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ 82، وعبارته هي )وقوله فال يشء عىل األرض باقًيا جواب 

األمر(. 
)5( سقطت من )ب(. 

)6( ف )ج( )مبنًيا عىل(. 
)7( ُينظر: شح ديوان املتنبي 419/4. 

)8( سقطت من )ب، د(. 
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اللغُة: واضحٌة.

املعنى: )إنَّ املعطي()1( إذا أعطى، وجاَد عىل أحٍد، واتبَع عطاءُه باألذى، فال يصُل 
عىل فائدٍة ألنَّ ماَله َيْفنَى، ويلحُقه الّذُم من النّاِس وقاَل اهلل تعاىل ﴿اَل ُتْبطُِلوا َصَدَقاتُِكْم 

بِامْلَنِّ َواأْلََذى﴾)2(.

إذا  تقديرُه  مذوٌف  وجواهُبا  الرشِط،  معنى  متضمٌن  زماٍن  ظرُف  إذا  اإلعــراُب: 
اجلوُد مل ُيرزْق خالًصا من األَذى َخرِسَ صاحُبه، وإنَّام ارتكبنا ذلك)3( ليحصَل العامُل 
ف إذا كام تقّدَم من إن العامَل ف إذا جواهُبا، فالُبدَّ من تقدير ما يعمُل فيها، وال يمكُن 
أْن يكوَن العامُل ما بعَد الفاِء ألنَّ فاَء اجلزاِء ال يعمُل ما بعدها فيام قبلها، ويدّلَك عىل 
أنَّ العامَل ف إذا جواهُبا ال شطها، إنَّ عامَل الظَّرف ما يقَصُد وقوعُه ف الظَّْرِف وفعِل 
)22و( الرّشِط ال يقصُد وقوعُه ف الّظرِف، وإنَّام نسبُته إىل الّظرِف نسبُة املضاِف إليه إىل 
ُه ما بعَده أو مبتدٌأ، ومْل ُيرزْق ال ملَّ  املضاِف، واجلوُد نائُب فاعِل لفعٍل)4( مذوٍف يفرسِّ
، ومّلُه الّرفُع عىل الثان ألنَّه خٌب وخالًصا حاٌل من اجلوِد عىل  ٌ له عىل األول ألنه مفرسِّ
األول أو من)5( ضمرٍي يرزق عىل الثان أو مفعوٌل ثاٍن لريزق كام تقوُل رزَقه اهلل خرًيا، 
املوضعنِي حيُث عملْت عمل  الّشاهُد ف  وفيها  نافيٌة،  األذى صلُة خالًصا، وال  ومن 
امُلغني)6(، قد  نُف ف  حُلَِّن فيِه، قاَل املصِّ القياِس ألنَّ اسمها معرفٌة وهلذا  َليَس عىل غري 

بنَى املتنبُّي قوَلُه هذا عىل قوِل النابغِة:

)1( سقطت من )ب(. 
)2( البقرة 264. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( ُينظر: املغني 240/1. 
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باغًيا ــا  أن ال  القلِب  ســـواَد  ــْت  ــا)1(َوحــلَّ ــي ــراخ ُم ــهــا  ُحــبَّ واليف  ِســواهــا 
وال املاُل باقًيا)2( ُعطَف عىل ال احلمِد مكسوًبا، واعلم أن تلحنَي املتنبِّي مبنيٌّ عىل 
والتقديُر)3(  حاٌل،  واملنصوُب  مذوٌف،  املبتدأ  خَب  بأنَّ  له  ُيتكلَُّف  فلقد  وإاّل   الّظاهِر، 
فال احلمُد مصادفٌة مكسوًبا وال املاُل مصادفٌة باقيا كام قيَل ف قولِِه أّن حراَسنا ُأُسًدا إنَّ 

خَب إّن مذوٌف أي تلقاهم أسًدا.

]النوا�صُخ اإنَّ واأخواتها[
قولُه:

َيْوًما َيعوُد  َباَب  الشَّ َلْيَت  أال  ـــَل املـــَشـــيـــُب)4(55.  ـــَع ــــاَم َف فـــأْخـــربُه بِ
هو من الوافِر )من العروِض األوىل، )وفيه من الزحاِف العْصُب ف اجلزء األول 
منه()5(، وفيه من الِعلِل القْطُف )ف عروضِه()6( ورضبِه()7( قالُه: أبو العتاهيِة)8( وقبله:

)1( البيت للنابغة اجَلْعدي من قصيدة أوهلا:

هيا مــتــى  الــغــداة  الــــداَر  تــســأل  ــــــَددْت هلـــا مـــن الــســنــنَي ثــامنــيــاأمل  ع
ُينظر: شعر النابغة اجلعدي 171.   

)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )أ(. 

)4( البيت موجود ف كتاب )أبو العتاهية أشعاره وأخباره( 32 ولكن برواية هي:

ــا ــوًم ـــوُد ي ـــع ــت الــشــبــاب ي ــي ــال ــي ــــَع املـــشـــيـــُبف ــــن ــــام َص ــــربه ب ــــأخ ف
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( سقطت من )ب، د(. 

َجّراًرا،  وكان  لقب،  العتاهية  وأبو  إسحق،  أبا  ويكنى  َلَعنَزَة،  موىل  القاسم،  بن  إسامعيل  هو   )8(
ضعيف  وَغَزلُه  شعًرا،  ُكلُه  كالمه  يكون  يكاد  ن  وممَّ املطبوعني،  أحد  وكان  بالزندقة.  ويرمى 

مشاكٌل لطبائع النساء. ُينظر: الشعر والشعراء 791/2. 
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ا َغضًَّ ـــاَن  وَك ــبــاِب  الــشَّ ــَن  ِم الْقَضيُبَعــريــُت  ــــَورِق  ال ــن  ِم ــرى  ــْع َي ــام  َك
عيني بدمع  الشباب  عى   )1( الــنّــحــيــُبونحُت  ــاُء وال  ــك ــب ال ــى  ــن أغ فــام 

اللغُة: الّشباُب: عبارٌة عن كوِن احليواِن ف زماٍن تكوُن حراريَة الغريزية مشبوبًة، 
أي قويًة مشتعلًة، وقد مرَّ تفسرُي املشيِب.

ن بعًضا من هذا  املعنى: واضٌح. وهلل َدرُّ بعِض األدباِء حيُث أخذ هذا املعنى وضمَّ
البيِت فقال:

ـــــاءين ـــــام س ــــــــــاين زمـــــــــاين ب فجاءت ]نحوٌس[ )2( وغابت سعوُد)3(َرم
باملشيِب الــــورى  بـــنَي  ــوُدواصــبــحــُت  ــع ـــّشـــبـــاَب ي ــَت ال ــْي ــل ــاًل ف ــي ــل ع

وال خيفى ما ف يعوُد من التوريِة، حيُث أوهَم إنَّه من العيادة، ورشَح ذلك بلفِظ 
العلييل، واملراد إنَّام هو من العوِد.

ليَت  ف  والشاهُد  مذوًفا،  املنادى  فيكوُن  أَيا  ويــروى  للتنبيِه،  وأال  ــراُب:  اإلع
جاءْت لطلِب ما ال طمَع ف وقوعِه، وهو َعْوُد الّشباِب ونصَبْت املبتدأ، وهو الّشباُب 
مضارٌع  وأخُب  سببيٌة،  والفاُء  يعوُد،  صلُة  وقوًما  يعوُد،  مجلُة  وهو  اخلــَب()4(  )رفعِت 
. وتقديُر املصِدر ليَت عوُد  منصوٌب )بأن املضمرة()5( وجوًبا بعَد الفاِء عىل قياِس ما مرَّ
فيكوُن  املصدريَة،  وما تتمُل  بأخَب،  تتعّلُق  بام  والباُء ف  فاإلخباُر حاصالِن  الّشباِب، 
التقديُر بفعِل املشيب واالسميِة، فيكوُن العائُد مذوًفا أي بالذي َفَعله املشيُب، واعلم 
 أنَّ األَْوىل أن ُيمَل البيُت عىل التمّثل ال االستشهاِد )22ظ( ألنَّ أبا العتاهيَة ومن )ف 

)1( ف كتاب )أبو العتاهية أشعاره وأخباره( ورد بدل )ونحُت( )بكيُت(. 
)2( الزيادة من )أ، ب، ج، د(.

)3( مل أعثر عىل روايته ف املظان.
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ب(. 
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طبقتِه()1( ال ُيْستَشهُد بكالِمهْم.

قولُه:

َلُكْم َقالًيا  َفاَرْقُتكْم  َما  اهللِّ  َفَو  ــُكــوُن)2(56.  َي َفــَســوَف  ُيْقَى  ما  َولِــكــنَّ 
عروضِه  ف  القبُض  الزحاِف  من  وفيه  الثالِث،  الــرضِب  )من  الطويِل  من  هو 
إىل  يعَز  ومل  احلذُف ف رضبه()4(  العلِل  من  وفيه  منُه،  السابِع  اجلزِء  ]ورضبــه[)3(، وف 

أَحد)5(.

اللغُة: قىل: َيْقىَل أي أبغَض ُيْبغُض، وسوف: حرف تسويٍف وهي أوسع دائرة من 
السني ألنَّ كاّل منهام يفيُد مع املضارع االستقباَل، ولكّن سوَف )تدّل عىل زمٍن أْبعَد من 

الّزمِن الذي()6( تدلُّ عليِه الّسني وقيَل إنام متادفاِن.

َر اهللُ عيلَّ الفراَق وال فراَر من  املعنى: أنا ما فارقُتكم عن َمالٍل وبغٍض، ولكن قدَّ
َقَدر اهللِ.

اإلعراُب: قالًيا حاٌل من التاِء ف فارقُتكم، ولكم صلُة قاليا،والواو تتمُل العاطفَة 
 )7( املصنُّف  واستدَل  بالفعل  املّشبهة  احلروِف  من  النوِن  املشددَة  ولكنَّ  واالستئناَف، 

)1( ف )ج( )ف خليفة(. 
اللوامع  ودرر   ،143/1 األشمون  وشح   ،315/2 النحوية  املقاصد  شواهد  من  البيت   )2(

.80/1
)3( الزيادة من )أ(. 

)4( سقطت من )ب، د(. 
د مي الدين عبد  )5( نسب بعضهم هذا البيت إىل األفوه األْودي. ُينظر: شح قطر الندى، تح: ممَّ

احلميد 173، وشح قطر الندى لبكات، يوسف هبود 196 وليس ف ديوانه. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ُينظر: شح قطر الندى 172. 
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)1( وَفْتُح اهللِ وهو سهٌو من  هبذا البيِت عىل إمهاهلا القتاِن ما الكاّفِة هبا، ووافقه العينيُّ
، ويقيض صلُتها. وقولُه: فسوَف يكوُن خُبها، وهي  الُكّل بْل ما ها هنا موصوٌل اسميٌّ
، قلُت: ألنَّ  عاملٌة ال مهملٌة وكاَن هنا تاّمٌة، فإْن قلَت ما وجُه دخوِل الفاِء ف خِب لكنَّ

 

ِمْن  َغنِْمُتْم  َما  َأنَّ ﴿َواْعَلُموا  تعاىل  قوُله  ونظريه  الرشِط،  معنى  ُضّمنْت  قد  املوصولُة  ما 
َشْيٍء َفَأنَّ هلل ُخُمَسُه﴾)2(.

قولُه:

َلعّلام َقْيٍس  َياَعْبَد  َنــَظــًرا  ــْد  أِع امُلَقّيَدا)3(57.  ــاِمَر  احَل النَّاُر  لَك  أَضــاَءْت 
اجلزِء  ف  القبُض  الزحاِف  من  وفيه  الثان)4(،  الرضِب  )من  أيًضا  الطويِل  من  هو 
يفعُل  الفرزدُق)6( هيجو عبَد قيٍس ألّنه كان  قاله:  األول منُه، وف عروضِه ورضبِه()5( 
باألناة الفعلَة الّشنْعاَء كذا قيَل، وفيه إشكاٌل ألنَّ املذكوَر ف البيِت، إنَّام هو احلامُر الذي 
باالشتاِك  يقاُل  احلامِر  لفَظ  إنَّ  يقاَل  أْن  إاّل  األنثى،  هي  التي  األتاِن  دوَن  الذَكُر  هو 
املعنويِّ عىل الذكر واالنثى. واألَْوىل أنَُّه هيجوُه بالرّسقِة، وبقول أعْد نظرَك فلعّلَك ترى 

العرَي املربوَط من ضياِء الناِر، فترسقُه، واهللُ اعلُم.

دخلت  حيُث  ولكنام  ف  )والشاهد  هي  وعبارته  و104،  املخطوط  للعيني،  القالئد،  فرائد   )1( 
ما عىل لكن فكفها عن العمل(، واملقاصد النحوية 316/2. 

)2( األنفال 41.
الفرزدق  ديوان  ُينظر: شح  )فُربام(  )لعّلام(  بدل  للصادي ورد  الفرزدق،  ديوان  )3( ف شح 

 .213/1
)4( سقطت من )أ(.

)5( سقطت من )ب، د(. 
د بن سفيان مُاشع بن َدرام، وإنام  اُم بن غالب بن َصْعَصَعة بن ناِجَيَة بن عَقال بن ممَّ )6( هو مَهَّ
َب بالفرزدق لَغلظه وقرصه، والفرزدق ف اللسان الرغيَف. وكنيته َأبو فراٍس. قال أبو عمرو  ُلقِّ

ابن العالء كان الفرزدق ُيشبَّه من الشعراء اجلاهلية بُزهري. ُينظر: الشعر والشعراء 471/1. 
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املعنى: قد ظهر لَك من طيِّ الكالِم.

اإلعراُب: أعْد نظًرا فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل )1(، وعبد منادى مضاٌف إىل قيٍس، ولعلَّ 
أضاءْت،  ولَك صلُة  العمِل.  كّفْتها عن  الشاهُد حيُث  وفيها  كاّفٌة،  وما  )إّن()2(  أخُت 
والالُم فيه لالنتفاع، والناُر فاعُل اضاءت، واحلامُر مفعوُله، واملقّيُد صفُة احلامِر، واأللُف 

لألطالِق.

قولُه:

لنَا ــاَمُم  احَل هذا  َلْيَتاَم  أال  َقالْت:  ـــِد)3(58.  ـــَق َف ــُه  ــَف ــْص نِ أْو  ــا  ــن مَحــامــتِ إىل 
هو من البسيِط من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف اخلبُن ف 
عروضِه وف اجلزِء اخلامِس منُه، والسادِس والثامِن وهو الرضُب قاله: النابغُة الذبيان 
يذكُر فيه قصَة زرقاِء الياممة، وهي امرأٌة من بقية طْسٍم وجد َيس كان ُيرضُب هبا املثُل 
فبينام هي ذاَت يوٍم عىل  أياٍم،  النّظِر ألّنا كانْت ترى من مسافِة ثالثِة  ِحّدِة  )23و( ف 

صومعتها اذ أبرصْت َحاًما يطرُي بني جبلنِي. فقالْت:
مَحــامــتــيــْه)4( ــْه إىل  ــَي لِ احَلــــاَمَم  ــَت  ــْي ـــامُم ِمــَيــْهَل ـــمَّ احل ــْه َت ــدَي و)5(نِــْصــَفــُه َق

ويروى أنا قالْت:
ــا ــن ل ــــا  ــــَط ــــَق ال ذا  َلــــــْيــــــَت  ـــــــْه)6(يـــــا  ـــــــَع ـــــُل نــــصــــِفــــه َم ـــــث وم

)1( سقطت من )ب( وجاء بدله )نفًرا(. 
)2( ف )ب( )كان(. 

)3( ف األصل ومجيع النسخ ورد )فقدي( بالياء وهو خطأ وما أثبتناه فهو من ديوان النابغة الذيبان. 
د أبو الفضل إبراهيم 24.  وف الديوان بدل )أو( )و(. ُينظر: ديوان النابغة الذيبان، تح: ممَّ

)4( البيتان موجودان ف ديوان النابغة الذبيان 24، وختليص الشواهد 363، ومها للزباء. 
ُينظر  الدين ورد بدل )و( )أو(.  د مي  الندى ملحمَّ )5( ف كتاب سبيل اهلدى بتحقيق شح قطر 

 .174
)6( البيتان موجودان ف ديوان النابغة الذبيان 23. 
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ـــــا ـــــنِ ـــــل أه ـــــــــاِة  ـــــــــط ق ـــــــْه)1(إىل  ـــــــَي ِم قـــــًطـــــا  لــــنــــا  إًذا 
ثالثٌة  وهو  نصفُه  وضعْت  فإذا  حامًة،  وستوَن  سٌت  هو  فإذا   ، ُعدَّ املاَء  ورد  فلَّام 
وثالثوَن عليِه صاَر تسًعا وتسعني، فإذا أضفتُه إىل حامتها صار مائًة كاملًة. وقبَل بيِت 

النابغِة:

َنَظرْت اْذ  احَلــّي  فتاِة  كحكِم  ــِد)2(احُكْم  ــَم ــثَّ ال واِرِد  رِشاٍع  مَحــــاٍم  إىل 
وبعده:

ــرْت ُذك كــام  ــْوه()3(  ــَف ــأل َف ــِزِد)َفحسبوه  َت ومل  َتــنْــُقــْص  مل  وتـِـْســعــنَي  تِْسًعا 
ــا ــه ــُت ــاَم ــْت مـــائـــًة فــيــهــا مَحَ ــَل ــّم ــَك الَعَدِدف ذلــَك  يف  ِحْسبًة)4(  ــْت  وَأرسع

ويروى َحَسَبْت)5( بدل ذكرْت، فإن قلَت الذي يظهُر من قوِل النابغِة، فألفوُه كام 
ذكرْت تسًعا وتسعنَي )إنَّ احلاَمَم كاَن )6( تسًعا وتسعني()7( وكالُم الزرقاِء صيٌح ف أنَّه 
كان سًتا وستني )فكيَف التوفيق()8( قلُت مراد النابغِة أنم وجدوا احلامَم بعدما أضافوا 

أليه نصفُه تسًعا وتسعنَي.

الَقطا، والفاختُة والُقْمرُي  املهملِة ذاُت األطواِق)9( من  بفتح احلاِء  اللغُة: احلاَمُم: 

ديوان  روايــة  من  أثبتناه  ما  والصواب  خطأ،  وهو  )مائة(،  ورد  النسخ  ومجيع  األصــل  ف   )1( 
النابغة. 

)2( ُينظر: ديوان النابغة الذبيان 23.
)3( سقطت من )ب(. 

)4( ف األصل ومجيع النسخ ورد )حسبت(، وهو خطأ، وما أثبتناه فهو من ديوان النابغة 25. 
)5( هذه رواية الديوان 24. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( سقطت من )ب(. 

)8( ف )ب( فيكون. 
)9( ف )ج( اإلطالق. 
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وغرُيه. ممَّا لُه َطْوٌق، وقدي)1( بمعنى حْسبي وكاف، والثََّمُد)2(: اسم للامِء القليِل الذي 
ال ماّدَة له.

املعنى: قد ظهَر لَك من طيِّ الكالِم)3(.

حيُث  الشاهُد  وفيه  منُه،  بدٌل  أو  اإلشارِة  اسم  عىل  بياٍن  عطُف  احلاَمم  اإلعراَب: 
يروى بالوجهني النصِب والرفِع عىل اإلعامِل واإلمهاِل، وجيوُز ف روايِة الّرْفع اإلعامُل 
أيًضا بأْن يكوَن ما موصولًة ُحِذَف صدُر صلتها أي ليَت الذي هو هذا احلامُم، وال يفرُض 
بعدِم)4( طوِل الصلِة ألنّا )قد طالْت)5( بالوصِف )أو عطِف البياِن أو البدِل، وهو احلامُم 
الثان، وإىل حامتنا صلُة حاٍل  املبتدأ، وليَت عىل  ليَت عىل األول، وخُب  ولنا خُب()6( 
من ضمرٍي مستٍت ف لنا أي منضامًَّ إىل حامتِنا و)أْو( بمعنى الواِو وهو حّجٌة عىل َمْن منَع 
ميَء )أْو( بمعنى الواو. ونصفُه عطف عىل هذا اْو عىل ما املوصولِة، فينصُب فقط عىل 
النصِب ويرفُع أْو ينصُب عىل الرفِع، والفاُء فصيحٌة أي إنَّ حاصَل ذلَك فحسبي فيكوُن 
قدي خَب مبتدأ مذوٍف أي فهو قدي، وجيوُز العكس أي فحسبي ذلك. وقوله)7( وَقْول 
ما احلرفيُة )احتاٌز من ما االسمية، ظاهٌر هذا الكالم أن احلرفّية()8( مطلًقا تبطُل العمَل، 
وليس كذلَك فإنَّ ما املصدريَة ال تبطُل كقولك إّن ما رضبت زيًدا أشّد مما)9( رضبُت 

)1( ُينظر: لسان العرب، )قدد( 347/3. 
)2( ُينظر: لسان العرب، )ثمد( 105/3. 

)3( ف )ج( الكتاب. 
)4( ف )ب( بعد. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ُينظر: شح قطر الندى 175. 
)8( سقطت من )ب(. 

)9( ف )ب( مع. 
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َصنَُعوا  َما  ﴿إِنَّ تعاىل  وقوله  عمرًوا)2(  رضبَك  من  أشّد  زيًدا  رضَبَك  إّن  أي  عمروا)1( 
َكْيُد َساِحٍر﴾)3( يتمُل املصدريَة أيًضا أي إنَّ صنعهْم كيُد ساحٍر، فال يتعنْي لالسميِة كام 
ز أْن  ذَكرُه)4( قوله)5(: وأن يكوَن بمعنى الشأِن، رجَع عن هذا )23ظ( ف املغني )6(، فجوَّ

جيعَل )غرَي شأن()7( إذا أمكَن.

قولُه:

فجاُدوا ُلوَن)8(،  ُيَؤمَّ أْن  ِعلُموا  ُســـؤِل)9(59.  بــَأْعــَظــِم  ــْســَأُلــوا  ُي َأْن  َقــْبــَل 
هو من اخلفيِف )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف اخلُبُن 
ف اجلزِء األول منه، والثان والثالِث واخلامِس والسادِس()10( وهو الرضُب، ومل يعَز إىل 

أحَد.

بمعنى  مهزٌة ساكنٌة  بعَدها  املهملِة  السنِي  بضم  والُسْؤُل:  الرجاُء،  التأميُل:  اللغُة: 
املسؤول.

)1( كذا والصواب: )َعْمًرا( ألّنـها مرصوفة منّونة فعند النصب نحذف الواو ونضع ألف النصب. 
تصويب د. عيل األعرجي. 

)2( نفس املالحظة السابقة. 
)3( طه 69.

)4( ُينظر: شح قطر الندى 175. 
)5( املصدر نفسه 177. 

)6( ُينظر: مغني اللبيب 63/1. 
)7( ف )أ( )شأن غري( وهو تقديم وتأخري. 

)8( ف األصل و)ج( )يأملون( وهو خطأ وما أثبتناه فهو من )أ، ب، د(. 
الشاهد 267/1/149(،  )رقم  املسالك  املفصل 77/8، وأوضح  البيت من شواهد شح   )9(
اهلوامع  ومهع   ،294/2 النحوية  واملقاصد   ،)48/2/107 الشاهد  )رقم  عقيل  ابن  وشح 

143/1، ودرر اللوامع 120/1. 
)10( سقطت من )د(، وف )ج( الرابع، وهو زيادة عىل بقية النسخ. 



199

املعنى: علموا ]أن يرجون[)1(، فجاُدوا بأعظَم سؤٍل قبَل أن يسَأهلم الراجي.

اإلعراُب: أِن املخففُة من الثقيلِة، وفيها الشاهُد حيُث مل يفصل بينها وبنَي اجلملِة 
الواقعِة خًبا)2( هلا بيشٍء من األربعِة مع كوِن خبهاِ مجلًة فعليًة فعُلها مترصٌف ]ف[)3( 
غرِي دعاٍء، وذلَك للرضورِة، واسمها ضمرُي شأٍن مذوٍف، ويظهر من كالِم صاحِب 
فجادوا  ف  والفاُء  كذلَك،  وليس  املمدوحنَي،  ضمرُي  املحذوِف  اسمها  أّن  الفرائِد)4( 
يتعلُق  زماٍن  ظرُف  وقيَل  التسبيُب،  معناها  أْو  علموا  مجلِة  عىل  جادوا  جلملِة  عاطفٌة 
ف  بعدها  وما  وإّن  نوٍن،  بحذِف)5(  هبا  منصوٌب  ويسئلوا  مصدريٌة  الثانيَة  أن  بجادوا، 
إىل  قبَل مضافٌة  الفرائِد)6(  َصاحُب  وقاَل  قبَل سؤاهلم،  أي  إليه  موضِع مصدٍر مضاٍف 
اجلملِة ]التي[)7( بعدها وهَو سهٌو)8(، فإنَّ ما بعدها مفرٌد ال مجلة، وال يد به أّنه مجلة 

بحسب الظاهِر، وبأعظَم صلُة جادوا، وأعظُم مضاٌف إىل سؤٍل.

قولُه:

ــٌع ــِري َم ــٌث  ــْي وَغ ــٌع  ــي َربِ ــَك  ــَأْن ب ـــاَمال)9(60.  ـــثِّ ـــاَك تـــُكـــوُن ال ـــنَ ـــــَك ُه وَأْن

)1( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( الزيادة من )أ(. 

)4( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ 100، وعبارته هي )واسم أن مذوف(. 
)5( سقطت من )أ(. 

 )6( ملَْ أجده ف املخطوط، ووجدته ف املقاصد النحوية 296/2، وعبارته هي )وقبل نصب عىل الظرف 
مضاف إىل اجلملة التي بعده(. 

)7( الزيادة من )أ(. 
)8( سقطت من )أ(. 

)9( ُينظر: شح أشعار اهلذليني 585/2، ورواه هكذا:

ـــَع املــغــيــث ـــي ب ـــرَّ ـــك ُكـــنْـــَت ال ـــانَّ ـــامال=ب ـــثِّ ـــــْن َيــــْعــــرَك وُكــــنْــــَت ال مَلَ
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هو من املتقارِب )من العروِض األوىل من الرضِب األول)1(، وفيه ]من[)2( زحاِف 
ذي  َعْمرو  أخُت  َجنُوُب  قالته:  والسادِس()3(  واخلامِس  منُِه،  األول  اجلزء  ف  القبِض 

الكلِب)4(. وقبَله:

وامُلــَرِمــُلــون)6( ْيُف  الضَّ َعلَم  ــــاَمال)7(َوَقـــْد)5(  َش ـــْت  ـــبَّ َوَه ــــٌق  ُأْف اْغــــربَّ  إذا 
بعَد  شهراِن  الشهوِر  فربيُع  األزمنِة،  وربيُع  الشهوِر  ربيٌع  ربيعاِن،  الربيُع:  اللغُة: 
ا ربيُع األزمنِة: فربيعان  صفر، وال يقاُل إاّل شهُر ربيٍع األول، وشهُر ربيع اآلخَر. وأمَّ
األول الذي يأت فيِه النَّْور والكمَأُة، والثان الذي ُيدرُك فيه الثامُر )8(، وِمَن الناِس َمْن 
صيف،  وشهراِن  األول،  الربيُع  منها  شهران  أزمنٍة،  ّستة  والسنُة  األول.  الربيَع  جيعُلُه 
من  واملراُد  شتاٌء،  وشهراِن  خريٌف،  وشهراِن  الثان،  الربيُع  وشهراِن  َقيظ،  وشهران 
املراُد  واملطُر  السامِء  )بامِء  ينبُت  الَكأُل   :)10( والغيُث  األزمنِة)9(.  ربيُع  البيِت  ف  الربيِع 

=واإلنصاف 207/1، وأوضح املسالك )رقم الشاهد 265/1/148(، وف ختليص الشواهد   
الشاهد  )رقــم  اللبيب  ومغني   ،380  )زهري بن  لكعب  االبيات  »هــذه  هشام:  ابن  قال 

31/1/39(، وشح األشمون )رقم الشاهد 146/1/281(، وخزانة األدب 352/4.
)1( ف )أ( )الثان(. 

)2( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)3( سقطت من )د(. 

اشتهرت  جاهلية  شاعرة  اهلذل،  الكلب  ذي  الشاعر  أخت  اهلذلية-  َرْيَطة  أو  جنوب-  هي   )4(
برثائها املؤثر ألخيها عمرو اهلذل. ُينظر: معجم الشعراء ف لسان العرب 107/106. 

)5( ف األصل ومجيع النسخ )ولقد( وما أثبتناه فهو من شح املفصل وخزانة األدب. 
)6( ف كتاب شح أشعار اهلذليني 585/2 ورد بدل )املرملون( )امُلجَتُدوَن(. 

 ،75/8 املفصل  وشح   ،585/2 اهلذليني  أشعار  شح  ف:  موجودة  القصيدة  هذه   )7(
وخزانة األدب 353/4. 

)8( ف )أ، ج( )األثامر(. 
)9( ُينظر: لسان العرب، )ربع( 103/8. 

)10( ُينظر: لسان العرب، )غيث( 175/2. 
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األول، وجيوُز الثان َومِريع)1(: بفتِح امليِم()2( وكرِس الراِء املهملِة بمعنى خصيب، يقاُل 
أرٌض مريعٌة أي خصيبٌة، وإسناُد اخلصيبِة إىل الغيِث عىل األول حقيقٌة، وعىل الثان ماٌز 
والثاَمل)3(: بالكرِس الَِغياُث. يقاُل هو ثاَِمل اليتامى أِي غياُثهم. واملرملوَن)4( هم الذيَن)5( 

نفَذ)6( ما معهْم من الّزاِد، والّشامُل: الّريُح املعروفُة.

املعنى: لقد ِعلَم األضياُف واللذون)7( ال زاَد معهم ف حاِل شّدِة البِد أنَّك الربيُع 
الذي هو أطيُب األوقاِت )وأنَّك الغيُث اخلصيب()8(، وأنَّك غياُث امللهوِف، وحاصُلُه 
اكرُم  غالًبا  الرجاِل  مرؤُة  ]24و[  فيِه  تنقص  الذي  الشديِد  الوقِت  ذلــك()9(  ف   إنَّك 

ما تكوُن.

اإِلعراُب: الباُء ف بأْنَك تتعّلُق بعلِم ف البيِت السابِق لتضّمنِه معنى اختب، والشاهُد 
ف إّنك، وإّنك حيُث جاَء اسم أْن املخّففِة غري ضمرُي شأٍن مذوٌف، فجاَء خُبها مفرًدا 
ف األول، ومجلًة ف الثان، وغيُث ُعطَف عىل ربيِع، ومريٌع صفُة غيٍث وأْنك مع ما بعده 
عطٌف عىل األول، وهناَك ظرٌف يتعّلُق بكاَن إن ُقْلنا بداللتها عىل احلدِث، وإاّل فبالّثامِل 

ألنَّه بمعنى الغياِث كام عرفَت. والّثامل خُب كاَن وألفُه لإلطالِق

)1( ُينظر: لسان العرب )ربع( 104/8. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( ُينظر: لسان العرب )ثمل( 94/11. 
)4( ُينظر: لسان العرب )رمل( 296/11. 

)5( ف األصل وبقية النسخ ورد )اللذون(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. 
 )6( كذا والصواب: )نفد( ألّن )نفذ( بالذال بمعنى اختق أو خرج، أّما )نفد( بالدال بمعنى انتهى. 

تصويب د. عيل األعرجي. 
)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ب(. 

)9( ف )أ( هناك تقديم وتأخري. 
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قولُه:

ٍم ُمقسَّ َبــوْجــٍه  ُتوافِينَا  ــا  ــَوًم َوي َلْم)1(61.  السَّ َوارِق  إىل  َتْعُطو  َظْبية  َكأْن 
هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيِه من الزحاِف القبُض ف اجلزء األول منه()2(، 
بُن[)5(  قاله ]كعُب  تنويِن، )وف عروِضه ورضبِه()4(  يوَم بال   عىل روايِة )من َروى()3( 

هو  وقيَل  ويمدحها)8(  امرأته  فيها  يذكُر  قصيدٍة  من   )7( اليشكريِّ ِعلباَء  بن   أرقــَم)6( 

)1( اختلف العلامُء ف نسبة هذا البيت فمنهم من نسبه إىل ابن َصيٍم اليشكري، واسمه باِعث أو 
باغت. ُينظر: سيبويه 134/2، وف األصمعيات قد نسبه إىل علباُء بن أرقَم بن عوف وروى 
األدب  جوهر  معدن  من  الذهب  عني  وتصيل  األصمعيات/157،  )نارض(،  )وارق(  بدل 
للشنتمري 328/1 هبامش كتاب سيبويه، وشح مجل الزجاجي 437/1، وف كتاب رضائر 
املفصل 83/8،  اليشكري، وشح  الشعر، البن عصفور اإلشبييل 59 وقد نسبه البن صيم 
شح  وُينظر:  اليشكري،  علباء  بن  أرقم  هكذا  االسم  وأورد   ،301/2 النحوية  واملقاصد 
األشمون )رقم الشاهد 147/1/287(، وُينظر: خزانة األدب 365/4، وأورد االسم هكذا 

علباء بن أرقم اليشكري.

أبيات سيبويه للنحاس 69، واألمال  الكامل للمبد 82/1، وف شح  وهو غري منسوب ف   
الشجرية 3/2، والبيت من شواهد شح شذور الذهب )رقم الشاهد 284/140(، وأوضح 
ومهع   ،)33/1/42 الشاهد  )رقم  اللبيب  ومغني   ،)270/1/151 الشاهد  )رقم  املسالك 

اهلوامع 18/2، وشح الترصيح 234/1، ودرر اللوامع 120/1، 12/2.
)2( سقطت من )د(. 
)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )د(. 

د مي الدين عبد احلميد 180.  )5( الزيادة من كتاب سبيل اهلدى بتحقيق شح قطر الندى ملحمَّ
د(،  )ج،  من  أثبتناه  ما  والصواب  خطأ،  وكلها  )أرثم(،  )أ(  وف  )علقم(،  و)ب(  األصل  ف   )6(

ومعجم الشعراء ف لسان العرب 346. 
)7( هو علباء بن أرقم بن عوف بن سعد بن عجل بن عتيك بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل، 

جاهيل، وهو صاحب كبش النعامن. ُينظر: معجم الشعراء اجلاهلني واملخرضمني 159. 
)8( بعض من القصيدة موجود ف خزانة األدب 365/4. 
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)صيــٍم  ــُن  اب املثناة  فالثاِء  املعجمِة،  فالغني  فــاأللــِف،  املــوحــدة،  بالباِء   لباغث)1( 
.)2() اليشكريِّ

اللغُة: توافينا: من املوافاِة وهو اإلتياِن، ومقسم)3( عىل صيغِة اسم مفعوٍل مأخوٍذ 
أس واَليَدين. يقال:  من القسامِة وهو احلُسُن، وتعطو: من اَلعْطُو: وهو التناول وَرْفُع الرَّ
ظبٌي ُعُطوُّ أي يتطاول إىل الشجِر َليتناول منُه كذا ف القاموِس)4(، ووارُق: اسم فاعٍل من 
لُم )5(: بفتحتني شجٌر )6( من شجِر الِعضاِة  ورِق الّشجِر إذا صاَر ذا ورٍق كأوراق. والسَّ

وُيروى إىل ناظِر الّسلم من نَظر وجُهُه إذا َحُسَن وهُبَج.

ا الظبُي ملا )يتطاول إىل الّشجِر()7( املذكوِر  املرأُة تراها كأنَّ تأتينا هذِه  املعنى: يوَم 
ليتناول منه، أْو كَأنَّ الظبَي املذكوَر هي)8(، فيكوُن أبلَغ، ولعمري إنَّ هذا التشبيَه، وإن 
]كاَن[)9( مبتذالً لكنَّه ملا أخَذ فيه قيَد التناول من الّشجر بلَغ ف االرتفاِع إىل هامِة السامِء. 

ُه. هلل درُّ

اإِلعراُب: يوم منصوٌب عىل الظرفية، وتعّلقه بكاَن مَلا فيها من معنى التشبيِه مضاٌف 

)1( ف )ب( وكتاب سبيل اهلدى ومعجم الشعراء ف لسان العرب )باعث(. 
 )2( ف )أ( )حريم(، وسقطت كلمة اليشكري، وهو باعث بن صيم بن أسد بن تيم بن ثعلبة بن 

ُعْب بن حبيب بن كعب بن يشكر. ُينظر: ديوان احلامسة ألب تام 152. 
الكامل للمبد 82/1، وخزانة األدب  الكلمة ف  )3( سقطت من )ج(، وُينظر: تفصيالت هذه 

 .366/4
)4( ُينظر: القاموس املحيط، باب الواو والياء، فصل العني 363/4. 

)5( ُينظر: لسان العرب )سلم( 296/12. 
)6( سقطت من )أ، ج(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )أ(. 

)9( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
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 ، إىل اجلملة بعدُه، ويروى ويوًما بالتنوين مع النصب، وينشد باجلر بجعِل الواِو واَو ُربَّ
بتوافينا  يتعّلُق  وبوجِه  فيِه،  أي  رابٌط  هلا  ر  يقدَّ لليوِم  اجلملُة صفًة  تكوُن  بل  إضافَة  فال 
ٌة من املثقلِة، وفيها الشاهُد حيُث  م صفُة وجِه، وكَأْن خمففَّ لتضمنِِّه معنى تقابُلنا، ومقسَّ
عملْت وجاَء اسمها اساًم ظاهًرا غرَي مذوٍف عىل روايِة نصب الظبيِة، فتكوُن عىل هذِه 
 الروايِة مجلة تعطو صفة ظبيٍة، واخلُب مذوٌف كام قّدرُه املصنِّف)1( ف التقديرين، وال جيوُز 

أن يكوَن اخلُب اجلملة املذكورَة، وهي مجلُة تعطو كام جّوزُه السّيُد )2( وُيروى برفِع ظبية، 
الّرْفِع  روايِة  تكوَن ف  ان  ا ظبيٌة، والجيوُز  كأنَّ أي  اخلُب  اسمها مذوًفا، وظبيُة  فيكوُن 
مامينُي، وُيروى بخفِض ظبية عىل جعِل إن زائدَة، والكاِف حرَف  مهملًة كام جّوزُه الدَّ
، وإىل وارق متعلٌق بتعطو ألنَّه بمعنى تتطاول كام عرفَت ال بمعنى تتناول، فيحتاُج  جرٍّ
)ومما  الفرائِد)3(.  لصاحِب  تبًعا  اهلل  فتُح  )24ظ(  إليه  ماَل  كام  تيُل.  معنى  تضمنِي  إىل 
وقَع لصاحِب الفرائِد()4( من اهلفواِت أنَّه قاَل ف هذا البيِت إّن توافينا خطاٌب للمرأِة، 

وفسادُه واضٌح. إذ لو كاَن األمر كام ذكَر لقاَل توافيننا بنوِن اإلعراِب )واهللُ أعلُم()5(.

قولُه:

ــــْوِن ــــّل ال ــــــرشِق  ُم ــــــٍه  ووج ــــــاِن)6(62.  ــــــقَّ ـــــــْدَيـــــــاُه ُح ـــــــــَأْن َث َك

)1( ُينظر: شح قطر الندى 181. 
)2( ُينظر: الشواهد عىل شح الفيه ابن مالك 119. 

)3( ُينظر: املقاصد النحوية 302/2. 
فعل  )توافينا  هي  وعبارته   ،303/2 النحوية  املقاصد  ف  ووجده  القالئد،  فرائد  ف  أجده  مل   )4(
مضارع وفاعله مستت فيه وهو الضمري الراجع إىل املرأة التي يمدحها ونا مفعوله(، وسقطت 

من )ب(. 
)5( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 

)6( البيت من شواهد سيبويه 135/2 وروى بدل )اللون( )النحْر(. ومل ينسبه ألحد، وف موضع 
ثدييه حقان 140/2، وُينظر املحتسب البن جني 9/1،=  به ورواه هكذا كأن  آخر استشهد 
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مراِت  مفاعيلن)1( ستَّ  اذ أصله  األول، وهو مزوٌء  الرضِب  اهلَزِج )من  هو من 
لكنَُّه ال ُيستعمُل إاّل مزوًءا أي مذوٌف منُه جزآن، وفيه من الّزحاِف الكفُّ بالكاِف، 
ثمَّ الفاء املشددة ف عروضِه()2( وهو من أبياِت الكتاِب رواُه سيبويِه هكذا فاضطرَّ إىل 
تقديِر مضاٍف )أي ثديا صاحبه()3(، قلُت وال رضورَة تدعو إىل تقدير املضاِف بل يَمُل 
للمالبسة  ماًزا  الوجِه  ضمرِي)6(  إىل  الثدينِي  إضافُة)5(  تكوَن  بأن  املجاِز)4(  عىل  الكالُم 
بينَهام بكوِن كلِّ منهام ف الشخِص كام قيَل ف إضافِة اليِد إىل ضمرِي الكبِد ف قول املتنبي 

يذكر داَر املحبوب:

ــِد ــبِ ـــَطـــوي َعـــى َك ــبِــهــا َيـــُدهـــا)7(َظـــلـــَت هَبـــا َتـــنْ َنــضــَيــجــٍة فــــْوَق ِخــْل
ام ف الشخص،  أي يد الكبد أنه إنام أُضيَفِت اليُد إىل ضمرِي الكبِد للمالبِسِة بينهام بأنَّ
)8( ونحٍر  وُيروى وصدٍر فال حاجِة إىل التقدير. والتأويُل املذكورين، ورواُه الزخمرشيُّ

وروى   ،8/82 املفصل  شح  ف  يعيش  وابن   ،)117/1/118 الشاهد  )رقم  =واإلنصاف 
البيت: ونحر مرشق اللون، وشح شذور الذهب )رقم الشاهد 285/141(، وشح  صدر 
ابن عقيل )رقم الشاهد 51/2/108(، واملقاصد النحوية 305/2، وشح األشمون )رقم 
الشاهد 147/1/286(، ومهع اهلوامع 143/1، وخزانة األدب، للبغدادي 359-358/4، 
سيبويه  رواه  كام  ورواه   ،120/1 اللوامع  ودرر  النحر،  مرشق  وصدر  البيت:  صدر  وروى 

واألمال الشجرية 237/1، 243/3/2. 
)1( ف األصل )مفاعيال(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج(. 

)2( سقطت من )د(. 
)3( ف األصل )ثدين أي صاحب ثدي(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج، د(. 

)4( ف األصل )مازي(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج، د(. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( سقطت من )ج، د(. 
د بن عبيد اهلل العلوي املشطب. ُينظر: شح ديوان املتنبي   )7( هذا البيت من قصيدة يمدح هبا ممَّ

 .17/2
)8( ُينظر: املفصل للزخمرشي 301. 
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)ُمرشِق الّلْوِن()1( وصوَبُه بعضهم وروَي أيًضا. ووجٌه مرشٌق اّلنحِر ومل ينسْب إىل أحٍد.

احلاِء  م  بضِّ ُحقه  تثنيُة:  وحّقان)4(  الصدر،  من  القالدِة)3(  موضُع  النحُر)2(:  اللغُة: 
. تاِن ولكنُّه اضطرَّ املهملِة، وكاَن عليه أن يقول حقَّ

املعنى: ظاهٌر.

، ونحٍر وصدٍر، ووجٍه مروٌر هبا، ومرشٍق صفٌة ملجرورها  اإِلعراُب: الواُو واو ُربَّ
املثقلِة  الفاعِل إىل فاعلِه ألنَُّه الزٌم، وكأْن خمّففٌة من  اللوِن من إضافة اسم  مضاٌف إىل 
وفيها الشاهُد حيث جاَء خُبها مجلًة اسميًة بغرِي فاصِل وُحِذَف اسمها، والتقدير كأْنه 
أي الّشأُن أو النحُر أو الصدُر أو الوُجه عىل الروايات ويروى)5( كأن ثدييِه، فال شاهد، 
مرفوُع  مبتدأ  ُه  ألنَّ للمجرور  خٌب  أو  الواِو  ملجروِر  صفٌة  وخِبها  واسِمها  كأن  ومجلُة 
املحلِّ كام أسلْفنا لَك من مذهب املصنِِّف، ومن أوهاِم صاحب الفرائِد)6( تومّهه امهاِل 

كأْن ف البيِت.

قولُه:

فا َســامــُر)7(63. كَأْن مَلْ يُكْن َبنْيَ احَلُجوِن إىل الصَّ َة  بمكَّ َيْسُمْر  َوملْ  َأنــيــٌس، 

)1( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 
)2( ُينظر: لسان العرب )نحر( 195/5. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ُينظر: لسان العرب، )حقق( 49/10. 

)5( روى بعض النحويني كأْن ثدييه منهم سيبويه 140/2، والشنقيطي ف درر اللوامع 120/1 
وغريمها. 

والغاء  كان  ختفيف  ف  فيه  )والشاهد  هي  وعبارته   102 املخطوط  للعيني،  القالئد،  فرائد   )6(
عملها(. 

)7( ورد البيت ف لسان العرب، )حجن( 109/13 وقد نسبه ابن منظور لعمرو بن احلرث بن 
ُمضاض بن عمرو، وقيل هو للحرث اجلُْر مُهي. 
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هو من الطويِل )من الرضِب الثان وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء الثالث منُه 
لُت بن أب إهاٍب  والرابِع وهو العروُض، والسابِع والثامِن وهو الرضِب()1( قاَلُه: الصَّ

املخزومي)2( وبعَده:

ــا ــادن ــأب ف ــا  ــه ــل أه ـــا  ـــنَّ ُك نـــحـــُن  رُصوُف الليايل )والدهوُر الغوادِر()3(أال 
وُيروى بىل نحُن.

َفها اهللُ تعاىل()5(  اللغُة: احلَُجوَن)4(: بفتِح احلاِء املهملِة وضمِّ اجليِم جبٌل بمكَة )شَّ
املسامرِة،  املهملِة موضٌع هبا، ويسمُر: مضارُع سمَر من  الّصاِد  بفتِح  َفا:  )25و( والصَّ

وهَو احلديُث بالليِل.

املعنى: عىل التحرِس، والتوّجِع، والتأّسِف أي إن الزماَن َفّرَق ْشمَلنا وأباَدنا، كأنَّام 
أْن كانْت  بعَد  دياَرنا خاليًة موحشًة   َ املوضعنِي، وأبادنا وَصريَّ بنَي هذين  نزواًل  نكْن  مل 

مؤنسة، واهللُ أعلُم.

مفصوال)6(  خُبها  وقَع  حيُث  الشاهد  وفيها  الثقيلِة،  من  خمففٌة  كأْن  اإِلعــراُب: 
إىل  ليكن مضاٌف  مقّدٌم  فعليٌة، واسمها ضمرُي شأٍن مذوٍف، وبنَي خٌب  بلم ألنُه مجلٌة 
ٌر، والواُو عاطفٌة  احلجوِن، وإىل الصفا صلُة)7( ما تعْلق به اخلُب، وأنيُس اسم يكن َمؤخَّ

للجملِة التي بعدها عىل خِب كأْن املخّففِة، وبمكة صلُة يسمُر.

)1( سقطت من )د(. 
)2( مل أعثر عىل ترمجة له. 

)3( ف لسان العرب وردت بدل )والدهور الغوادر( )اجلدوُد الَعواثُر(. 
)4( ُينظر: الصحاح، )حجن( 2097/5، ولسان العرب، )حجن( 109/13. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )أ( )منصوًبا(. 

)7( سقطت من )أ(. 
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قولُه:
رَكاَبنا أنَّ  ــرْيَ  َغ ــُل  حُّ الــّرَ َأزَف  ــــِد)1(64.  ــا وكــــأْن َق ــنَ ــال ــَرح ـــا َتــــُزْل بِ ملَّ

الزحاِف  من  وفيه  األول،  الــرضِب  من  األوىل  العروِض  )من  الكامِل  من  هو 
دِة امرأِة  )3( من قصيدٍة قاهلا ف املتجرِّ اإلضامُر ف اجلزِء الرابِع منُه()2( قاله: النابغُة الذبيانُّ
دُة فقال ِصْفها يا نابغُة،  النعامِن)4( )بإشارِة النعامِن()5( وكان قاعًدا لياًل )6( وعنَده املتجرِّ

فقاَل هذِه القصيدَة وأوهلُا:
ُمغتٍد)8( أو  رائــٌح  َميََّة  آِل  مْن  ــــزوِد]أ[)7(  ُم ـــــرَي  وَغ زاٍد  ذا  َعــــْجــــالَن 
ــت ــي ــب ال الـــــــرّحـــــــُل...  أزَف 

وبعده)9(:

به أهـــــاًل  وال  بـــَغـــٍد  ـــا  ـــًب ـــرح َغــِدالم ــِة يف  َتــْفــريــُق األحــبَّ ـــان)10(  إن ك
ومن مجلتها ف مدِح املتجردة:

ــٍة ــْى كِــلَّ ــــراَءى بــني َســْجــَغ باألْسُعِدقــامــْت َت ُطُلوعها  يــوَم)11(  مس  كالشَّ

د أبو الفضل إبراهيم 89، وف الديوان بدل )أزف(  )1( ُينظر: ديوان النابغة الذبيان، تح: ممَّ
)أفَِد(. 

)2( سقطت من )د(. 
)3( قد مرت ترمجة. 

)4( سقطت من )أ(. 
)5( سقطت من )ب(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( الزيادة من ديوان النابغة الذبيان 89. 

)8( ف األصل ومجيع النسخ ورد )مغتدي(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من الديوان. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( سقطت من )ج(. 
)11( ف )ج( )بني(. 
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ـــا ـــه ـــّواُص َغ ـــٍة  ـــيَّ ـــدف َص ة  ُدرَّ ــِدأو  ــُج ــْس ــَى َيــرهــا هُيــــّل وَي ــت هَبــــٌج م
إسقاَطه ـــِرْد  ُت ومل  النَِّصيُف  ــَط  ـــِد)1(َســَق ـــَي ـــَال ــه واّتـــقـــتـــنْـــا ب ــْت ــاول ــن ــت ف

اللغُة: أِزَف: كِفِرَح بالزاِء املعجمِة بمعنى قرب، وُيروى أفَِد باهلمزِة، والفاِء والداِل 
املهملِة، ومها بمعنى واحٍد. والّتّحل: الرحيُل والّركاُب )2(: اإلبُل الرواحُل التي ُيساُر 

ْحاُل)3(: مجُع رْحٍل وهو َمسكُن الرجل وما يستصحبُه من األثاِث. عليها، والرَّ

ا قد سارْت ألنَّا متهيئون  ترِس برحالنا،وكأنَّ إاّل أنَّ ركاَبنا ملْ  املعنى: قرَب رحيُلنا 
للرحيِل.

قيَل  كأّنه  املفهوِم  من  املنقطِع، وهو خمرٌج  االستثناِء  غرَي منصوٌب عىل  اإِلعراُب: 
نافيٌة جازمٌة،  إاّل عدَم زواِل ركابِنا برِحالنا، وملَّا  حيِل  للرَّ املنافياِت  انتفى كلُّ يشٍء من 
وحذفْت  احلركِة،  بحذِف  بلامَّ  مزوٌم  وهو  ذهَب،  إذا  زاَل  مضارُع  الزاِء  بضمِّ  وتُزْل 
واُوه اللتقاِء الساكننِي، واجلملُة منه، ومن فاعلِه املستُت فيه العائُد عىل الركاِب خُب َأنَّ 
املفتوحة، وتسبُك أْن وما َبعدها ف تأويِل مصدٍر مضاٍف إليه،والتقديُر غرَي عدِم زواِل 
ركابنا، وبرحالنا صلُة تزُل، والواُو عاطفٌة للجملِة التي بعدها عىل مجلِة أزَف التحُل، 
وكأْن خمففْة من الثقيلة وفيها الشاهد حيُث فصَل بينها وبنَي خبها بقْد ألنُه مجلٌة فعليٌة، 
واسمها مذوٌف تقديره، وكأنَّه أي الّشأُن أو وكأنا )25ظ( أي القّصُة أو الّركاُب، وقْد 
تفيُد استمراَر  ملا  أنَّ  بعدها أي وكاَن قد زالْت واعلْم)4(  الفعَل  حرُف تقيٍق، وحَذَف 
ا لو كانْت كذلَك  ِم هِبا، وهَي ف هذا البيِت عىل خالِف ذلَك ألنَّ النفي إىل زمِن التكلُّ
لَذمَّ الكذَب ألنَّ املعنى حينئٍذ أنَّ عدَم زواهلا إىل هذا الوقِت ثابٌت ف الزمن املايض، وهو 

)1( هذه القصيدة موجودة ف ديوان النابغة الذبيان 98-89.
)2( ُينظر: لسان العرب، )ركب( 429/1. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )رحل( 275/11. 
)4( ف )أ( )قوله(. 
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ماٌل ألنَّ مدَة العَدِم إذا بلَغْت إىل زمِن التكّلِم كانْت أكثَر منها إذا بلغْت إىل الزمن الذي 
ْل)1(. ، فتأمَّ قبَله، وهو ظاهٌر ومن املحاِل أْن تقَق األكثُر ف األقلِّ

قولُه:

جُيــْر َومَلْ   ، إنَّ ــاِر  ــَب أْخ ــْن  ِم َكـــأيَن  مــا)2(65  َيــتــَقــدَّ أْن  الــنَّــحــِو  يف  ـــٌد  أَح َلـــُه 
هو من الطويِل من الرضِب الثان، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء األول منُه، 
أبو  قاله:  الرضُب  وهو  والثامِن  والسابِع  واخلامِس  العروُض،  وهو  والرابع  والثالِث 

املحاسِن نرُص اهللِ بن عننٍي الشاعُر املرصُي )3( وبعَده:

جتّرين نــداكــْم  من  جــرٍّ  ــرُف  ح مــاعسى  ــْم مــقــدَّ ــُك ــي ــَح جمـــــروًرا إل فــأصــب
وال خيفى ما ف قولِه َحرف جّر، وقولُه )4(: مروًرا، وقولُه: جيّرن من التوريِة حِيُث 
يقاُل  اجلْذُب،  هو  اللغويُّ  املعنى  املراُد  وإنامَّ   ، االصطالحيَّ معناها  هبا  يريَد  ُه  َأنَّ أوهَم 

َجَرْرُته أي َجَذْبُتُه.

الناِس ومل يقدمني  ًرا عن  التقديِم الزلُت مؤخَّ َ من أخبار إنَّ املمتنعِة  املعنى: كإنَّ
أحٌد كام أنَّ إخبار إّن كذلَك، وكاَن الظاهُر أن يقوَل ومل جيْز هلا بتأنيِث الضمرِي ألّنُه يرجُع 
ُه أرجَعُه إىل اخلِب عىل املعنى اجلنِس، وقد أحسَن من أجاَب ابَن عننَي  إىل اإلخباِر، وكأنَّ

بقوله:

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: ديوان ابن عنني، تقيق: خليل مردم بك 92. 

د بن نرص اهلل بن مكارم ابن احلسن بن عنني، أبو املحاسن، شف الدين الدمشقي  )3( ابن عنني هو ممَّ
األنصاري، من أعظم شعراء عرصه ولد سنة 549هـ ف دمشق وتوف هبا سنة 630هـ، رحل إىل 
اليمن ومرص وغريها، تول الكتابة )الوزارة( للملك املعظم بدمشق ف آخر دولته. له ديوان شعر 
وعدد مؤلفات. ُينظر: إرشاد األريب 121/7، وفيات األعيان 25/2، واألعالم 126-125/7.

)4( سقطت من )ب(. 
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أوجبْت عنني  بَن  يا  ظرًفا  كنَت  ــام)1(فلو  حُمــتَّ عليهْم  تقدياًم  ــاُس  ــنّ ال لــَك 
املعنى: لو كنَت واسَع اليِد واخللِق ألوجبِت الناُس لَك التقديم)2(، وال خيفى ما ف 

 

قولِه فلو كنَت ظرًفا من اإلهياِم )إىل الظرِف االصطالحي قوله تعاىل: ﴿يس* َواْلُقْرَآِن 
اْلَحكِيِم﴾)3( إىل اآلخر()4( اأَلْوىل أن يقترَص ف االستشهاد عىل اآلية األُوىل ألّنا ف هذِه 
قبَل  أنَّ كرَسها لوقوعها  فربامَّ يدعي  الالِم  قبَل  القسَم، واقعٌة  بعَد  ا واقعٌة  أنَّ اآليِة كام 

الالِم فال يثبُت هبا دعوى.
قولُه:

مالِك آِل  من  الّضيم  ُأباِة  ابُن  أنا  ــادِن)5(66.  املــَع كــَراَم  كاَنْت  مالٌِك  وإْن 
اجلزِء  ف  القبُض  الزحاِف  من  وفيه  الثان،  الرضِب  )من  أيًضا  الطويِل  من  هو 
اُح )7( واسمه  األول منُه، والرابِع وهو العروُض، والثامِن وهو الرضُب()6( قاله: الطرمَّ

)احلكيُم بن احلكِم()8(.
اللغُة: ُأباُة )9(: مجُع آٍب كُقضاٍة مجُع قاٍض اسم فاعل من َأبى يْأَبى)10( أي منَع وَكِرَه، 

)1( مل أعثر عىل روايته ف املظان.
)2( سقطت من )ب(. 

)3( يس 1، 2.
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: ديوان الطرماح 512. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( هو الطرّماح بن حكيم بن احلَكم من قبيلة َطيئ، ويكنى أبا نفر، وأبا ضبية، والطرماح معناه 
للكميت.  كان صديًقا حياًم  الشعراء اإلسالمني وفصحائهم.  القامة، وهو من فحول  الطويل 

ُينظر: الشعر والشعراء 585/2 ومعجم الشعراء ف لسان العرب 243. 
أثبتناه من الشعر والشعراء  النسخ ورد تقديم وتأخري وهو خطأ والصواب ما  ف األصل وبقية   )8(

 .585/2
)9( ف األصل )ُأبات( وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)10( سقطت من )أ، ب، ج،د(. 
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 ووقَع ف عبارة العينّي)1( من أبى يأب)2( أي امتنَع من االمتناِع وهو سهٌو منُه النَّ امتنَع الزٌم 
وابى متعدِّ هنا، ومالك أبو قبيلٍة، واملراُد بالثان نفُس القبيلِة، واملعادن: االصوُل.

القبيلِة  هذه  من  بساحتهم  حلَّ  ن  وعمَّ أنفِسهم  عن  الظْلِم  مانعي  ابُن  أنا  املعنى: 
املحمودِة الكريمِة األصل )26و(.

آِل  الفاعِل إىل مفعولِه ومن  الّضيِم من إضافِة اسم  )3( مضاٌف إىل  أُباة  اإِلعراُب: 
ا أو حاٌل كام تقوُل أنا فالٌن بطاًل شجاًعا، والواُو عاطفٌة،  مالك خٌب )بعد خِب()4( ألنَّ
واجلملُة بعَدها عطٌف عىل األوىل، وإْن خمّففٌة من الثقيلِة، وفيها الشاهُد حيُث مل يؤَت 
اْذ النافيُة ال تتصّوُر هنا  بعَدها بالالِم وإن خّففْت، وأمهلْت ألنَّ قصَد اإلثباِت ظاهٌر، 
ُه يكوُن  ا ألنَّ ألنَّ الشاعَر بصدِد مدِح قومِه وعشريتِه، فلو جعلْت نافيَة النقلَب املدُح ذمًّ

. حينئٍذ، قد نفى عنهم كرَم األصل وهذا ف أعىل طبقاِت الّذمِّ

]ل النافية للجن�س[
 قوله)5(: )وعىل الياِء ف نحو ال رُجَلنْيِ وال ُمْسلِمنَي، أقوُل: دعوى البناِء ف نحو 
ال رجلنِي وال مسلمنِي غري مسّلمة، اذ جيوُز اْن تكوَن الياُء عالمَة اإلعراِب، وتكوَن ال عاملًة 

 

لفًظا ال ماًل. نعْم البناُء ظاهٌر ف غرِي التثنيِة واجلمِع املذكِر الساملِ لعدِم التنوين. قوله)6(: 

)1( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ 99، وعبارته هي )من إذا امتنع(، وف املقاصد النحوية 
عبارته هي )من أبى بأب إذا منع( 277/2. 

)2( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 
)3( ف األصل وبقية النسخ ورد )أبات(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من شح قطر الندى. 

)4( سقطت من )ب(. 
)5( ُينظر: شح قطر الندى 190. 

)6( املصدر نفسه 191.
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واْن كان مثنّى أو مجَع مذكٍر سامًلا فإّنه ُينصُب بالياِء هذا مشكٌل جًدا، فإّنُه حكَم أواًل 
بأنَّ اسم ال نافيُة للجنِس، إذا كاَن مفرًدا ُيبنى عىل ما ينصُب به، ولو كاَن ُمْعرًبا فينبغي 
عىل هذا أن ُيبنى املثنى واجلمُع املذكُر الساملُ عىل الياِء )1(، وهذا الكالُم يقتيض أْن ُيعرَب 
اسم ال إذا كاَن مثنى أو مجًعا مذكًرا سامًلا فبنَي كالميه تداُفٌع. إاّل أن يقاَل َسلَك به طريَق 
بالياِء  نصبُهام  يكون  اإلعراب  حاَل  َنصبا  إذا  واجلمَع  املثنى  أّن  يبنّي  أن  فأراَد  الكناية، 
ام مع  َفُيعلُم أنام يبنياِن عىل الياء مع ال ألّن املفرَد يبنى عىل ما ينصُب به، وليَس مراُده أنَّ

ْر()2(. ال يكوناِن منصوبنِي بالياء، ولكْن ال خيفى ُبْعَدُه. فتدبَّ

قوله:

َباِسلًة والََجـــأواء  َسابَغاَت  الَ  آَجـــاِل)3(67.  اْسَتيفاِء  ــَدى  َل املنوَن  َتقي 
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب الثان املقطوع، وفيه من الزحاِف 
اخلبُن ف اجلزِء الثان منُه، والرابع وهو العروُض، واخلامِس والسادِس وف رضبه القطُع 
بسكون  فاعْل  فصاَر  قبَله  ما  وأسكَن  وتدِه  ساكُن  حذَف  فاعُلْن  وزِن  عىل  أصله  ألنَّ 

الالِم()4( ومل أظَفر بقاِئله.

القاموس)5(،  ف  كذا  الَطويلٌة  ٌة  التامَّ ْرُع  الــدِّ وهي  سابغٍة  مجع  السابغات:  اللغُة: 
بعدها مهزٌة ساكنٌة  بفتِح اجليم  الواسعُة. واجَلأواء)7(:  الّدْرُع  السابغُة:  الّصحاِح)6(  وف 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ب(. 

الشاهد 151/1/297(،  البيت من شواهد مهع اهلوامع 146/1، وشح األشمون )رقم   )3(
وحاشية الصبان عىل األشمون 9/2، ودرر اللوامع 127/1. 

)4( سقطت من )د(. 
)5( ُينظر: القاموس املحيط، باب الغني فصل الراء إىل السني 107/3. 

)6( ُينظر: الصحاح، )سبغ( 1321/4. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )جوأ( 51/1. 
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لكثرة  الّسواِد  لوُن  يعلوها  التي  وهي  جواء  كتيبٌة  يقال  اجليُش،  به  واملراُد  بعَدها)1(، 
املوُت،  وهي  املنيَُّة  امليِم  بفتح  واملنوُن  الشجاعُة  وهي  الَبسالة  من  وباسلة  الــّدروع، 
مدة  آخر  وإّما  احلياِة)2(،  اإلنسان ف  تعمري  مدُة  إّما  بفتحتنِي، وهو  أجَل  واآلجاُل مجُع 

التعمرِي، والظاهُر أنَّ املراَد هنا األول)3( بقرينِة ]قولِه[)4( استيفاء.

املعنى: ال دروَع واسعٌة، وال عساكَر شجعاٌن تفُظ اإلنساَن من املوِت إذا جاَء ألّنُه 
﴿إَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن﴾)5(.

ُروي  حيُث)7(  الشاهُد  وفيه  اسمها،  وسابغات  للجنِس،  نافيٌة  ال)6(  اإِلعــراُب: 
بالوجهنِي: الفتِح عىل التخفيِف، والكرِس عىل األصل )26 ظ( وال جأواء ُعطَف عىل 

 

خُب  املنوَن  تقي  ومجلُة  جــأواَء،  صفُة  أو  جأواء  موصوِف  صفُة  وباسلة  سابغاٍت،  ال 
 

ال األوىل، والثانيِة)8(: أْو خُب الثانيِة وحذَف خُب األوىل لداللِة الثان عليه عىل خالِف 
اجلمِل،  عطِف  من  العطُف  يكوُن  ال  األوىل  فعىل  القياِس  عىل  بالعكِس  أو  القياِس 
ويكوُن الكالُم )مجلًة واحدًة، وعىل الثان والثالِث يكوُن من عطِف اجلملِة()9( ويكوُن 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ف األصل وبقية النسخ ورد )احليوة(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وُينظر: لسان العرب، 

)أجل( 11/11. 
)3( سقطت من )ج(. 

)4( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)5( االعراف 34، واالية الكريمة سقطت من )ب(. 

)6( سقطت من )د(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 
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الكالُم)1( مجلتنِي هذا إْن جَعْلنا ال الثانيَة عاملًة، وجيوُز أْن تكوَن زائدًة مؤكدًة، وجأواء 
بنزِع اخلافِض أي من)2(  بالعطِف عىل ملِّ اسم ال األوىل، واملنون منصوٌب  منصوٌب 
املنوِن، ولدى ظرٌف متعّلٌق بتقي مضاٌف إىل استيفاِء املضاِف إىل آجاِل من إضافِة املصدر 
إىل مفعولِه، والفاعُل مذوٌف ألنَّ كوَن العامِل مصدًرا من مجلِة املواضِع التي يسوُغ فيها 

حذُف الفاعِل)3(.

قوله:

وابنِِه مــْرَواَن  ِمْثُل  واْبنًا  أَب  فال  را)5(68.  ــأزَّ وت ــَدى  اْرَت بامْلجِد   )4( ُهــَو  إذا 
هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيه من الزحاِف القبُض )ف اجلزِء()6( األول 

منه والرابِع وهو العروُض. واخلامِس والسابِع والثامِن وهو الرضُب()7(.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ف )ب( العامل. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( البيت من شواهد سيبويه 285/2، ومل ينسبه ألحد. وف تلخيص الشواهد البن هشام 413 
نسبه لرجل من عبد مناة بن كنانة، وأورد قول ابن هشام، البغدادي ف خزانة األدب إذ قال: »إنه 
من شواهد سيبويه اخلمسني التي ال يعرف هلا قائل، وقال ابن هشام ف شواهده إنه لرجل من 
عبد مناة بن كنانة واهلل أعلم اهـ«. خزانة األدب 103/2، وهو منسوب هبذه النسبة ف املقاصد 
عىل  الترصيح  وشح   ،)153/1/302 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح   ،355/2 النحوية 
التوضيح 242/1-243، ودرر اللوامع 167/2-198، وبالرجوع لكتاب أسطورة األبيات 
اخلمسني ف كتاب سيبويه، د. رمضان عبد التواب، مل ينسبه لقائل معني. ُينظر: أسطورة األبيات 
سيبويه  كتاب  تقيق  ف  هارون  السالم  عبد  األستاذان  فيه  القول  ل  فصَّ وقد   .218  اخلمسني 

285/2، و د. كاظم بحر املرجان ف تقيق كتاب املقتصد ف شح اإليضاح 804/2.
)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )د(. 
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قاله: رجٌل )1( من عبِد مناَة)2( بن كنانَة، وذكَرُه سيبويِه ف كتابِه غرَي معزوِّ إىل أَحٍد.

اللغُة: مروان: هو ابُن احلكِم، وابنُه عبُد امللِك.

را به  املعنى: ال يناظُر مرواَن أٌب، وال يناظُر عبَد امللِك ابٌن، إذا ارتديا باملجِد وتأزَّ
أي اَلتَحفا به، فضمرُي هو)3( يرِجُع إىل كّل واحٍد من مرواَن وابنِه. وقاَل السّيُد)4( تبًعا 
وا إَِلْيَها ]َوَتَرُكوَك َقائاِم[)6(﴾)7(  ًوا اْنَفضُّ اَرًة َأْو هَلْ  للعينّي)5( هو نظري قوله تعاىل ﴿َوإَِذا َرَأْوا جِتَ
وفيه نظٌر)8(، ألنَّ إفراَد الضمرِي ف اآليِة ليَس عىل خالِف الظاهِر بل عىل احلقيقِة ألنَّه 
أراَد إذا رأوا أحَد هذيِن األمريِن انفضوا إليه بقرينِة أو بقَي السؤاُل ف تأنيِث الضمرِي، 
ويمكُن اجلواُب بتأويِل اللهِو باملعصيِة، ونحوها بخالفِه هنا، فإنَّ الواَو تقتيض اجلمَع، 
ُه  أنَّ ف  اآلية  ف  الضمرِي  بمنزلِة  هنا  الضمرَي  أّن  والعينّي  السّيِد  مراُد  يكوَن  أْن  ويمكُن 
الدليِل  لوجوِد  األخر  ضمرِي  عىل  )املشتمُل  الكالُم  وحذَف  فقط،  إحدامها  إىل  راجٌع 
عليِه، وذلَك أْن يكوَن الضمرُي )ف اآلية()9( راجٌع إىل التجارة. وحذَف الكالُم املشتمُل 
عىل ضمرِي اللهو()10( فيكوُن التقديُر إذا رأْوا تارًة انفضوا إليها أو )هلوا انفضوا اليه()11( 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( سقطت من )أ(. 

)4( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 124. 
وإفراد  عليه  عطف  )وتأزرا  هي  وعبارته   ،109 ظ  املخطوط  للعيني،  القالئد،  فرائد  ُينظر:   )5(

وا إَِلْيَها﴾. ًوا اْنَفضُّ اَرًة َأْو هَلْ الضمري فيها كام ف قوله تعاىل ﴿َوإَِذا َرَأْوا جِتَ
)6( الزيادة من )ب(. 

)7( اجلمعة 11. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( سقطت من )ج(. 
)10( سقطت من )أ(. 

)11( سقطت من )ب( )أو هلًوا( ومن )ج( )انفضوا إليه(. 
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فكذلك يكوُن التقديُر هنا)1( ال أب وابنا مثل مروان إذا هُو باملجِد ارتدى وتأزرا ومثل 
ابنه إذا هَو باملِجد ارتدى )وتأّزرا فتأّمْل()2(.

 ، املحلِّ باعتباِر  عليِه  معطوٌف  وابنا  اسمها،  واب  للجنِس،  نافيٌة  ال  اإِلعــراُب: 
تكّررها، ومثل خُب ال مضاٌف  بدوِن  املعطوُف عىل اسمها  الشاهُد حيُث نصَب  وفيِه 
إىل مرواَن، وهو غرُي منرصٍف للعلميِة والزيادة، وابنه معطوٌف عىل مرواَن، وإذا ظرُف 
زماٍن صلُة مثل مَلا فيها من معنى)3( املامثلِة وهو مبتدٌأ. وباملجِد صلُة تأّزر وقد تنازعه كُل 
من ارتدى وتأّزرا فأعمَل الثان وحذف معموُل األول)4( وارتدى )خُب هو()5( وتأزرا 
أو  بعَده  ما  يفرسه  مذوٍف  لفعٍل  فاعُل)6(  هو  يكوَن  أن  وجيوُز  ارتدى،  عىل  معطوٌف 
زنا )27و( حذَف املؤّكِد وبقاِء تأكيده )وقاَل املحقُق)7(  تأكيٌد للفاعِل املحذوف إْن جوَّ
()9( اجلملِة اجلر بإضافِة  التفتازاّن )8(: حذُف املؤكدِّ مع عاملِه وبقاء تأكيده مل يعهْد وملُّ

إذا إليها أي حنَي ارتدائه وتأّزره باملجد)10(

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )أ( )تأزرا( ومن )ب( )فتأمل(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )أ(. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( كذا والصواب: )فاعاًل(. تصويب د. عيل األعرجي. 
)7( سقطت من )ب(. 

بالنحو  عامل  العاّلمة  اإلمام  التفتازان  الدين  سعد  الشيخ  اهلل،  عبد  بن  عمر  بن  مسعود  هو   )8(
والترصيف واملعان والبيان واملنطق وغريها، شافعي ولد سنة اثنتي عرشة وسبعامئة، من مؤلفاته 
الكثرية: شح العضد وشح التلخيص، اإلرشاد ف النحو، املقاصد ف الكالم وغريها توف سنة 

إحدى وتسعني وسبعامئة بسمرقند. ُينظر: بغية الوعاة 285/2.
)9( سقطت من )د(. 

)10( سقطت من )د(. 
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]النوا�صُخ: َظنَّ واأخواُتها[
قوله:

َشء ـــلِّ  ُك ـــرَب  أك اهللَ  َرأَيـــــُت  ـــْم ُجـــنُـــودا)1(69.  ـــرُه ـــَث حُمـــاولـــًة، وَأك
 هو من الوافِر )من العروِض األوىل ]من الرضِب األول[)2(، وفيه من الزحاِف الَعْصُب 

ابن  زهري  ابُن  ُخداش)4(  قالُه:  ورضبِه()3(  عروضِه  ف  العلِل  من  وفيه  األول  اجلزِء  ف 
ربيعَة )بن عمرو )بن عامَر()5( بن صعصعَة بن بكِر بن هوازن()6( من قصيدٍة أوهلا:

ــا ــالم س ــــْق  ــــل خُيْ مل  ـــــــرَء  امل ــدا()7(وإنَّ  ــدي ح ــْق  ــَل خُي )ومل  والَحـــَجـــًرا 
حتى مــــاعــــاَش  عـــائـــًشـــا  ـــْن  ـــك ــداول ــي ك ـــــــــاَم  األّي كــــايــــَد  مــــا  إذا 
شء كــــل  أكـــــــرَب  اهلل  ــــــــُت  آخره رأي إىل   ...........................

وبعده:

الــــفــــتــــيــــاُن إين أهيــــــا  ـــــدوداتــــــُقــــــوُه  اجُل غــلــَب  قـــد  اهللَ  ـــــُت  رأي
وحواالً  مُاولًة  حاولُه  القاموِس)8(  ف  قيَل  كذا  والطاقُة  القدرُة  املحاولُة:  اللغُة: 

)1( البيت من شواهد املقاصد النحوية 371/2، وشح األشمون )رقم الشاهد 155/1/312(. 
)2( الزيادة من)أ(. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( هو خداش بن ُزهري بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، وهو من شعراء قيس امُلجيد 
شعره  تيز  الشعر.  صفات  ف  لبيد  عليه  وُفّضل  الشعر،  متن  ف  لبيد  عىل  ُفُضل  اجلاهلية.  ف 
 باهلجاء والوصف والفخر. ُينظر: الشعر والشعراء 645/2، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 

 .139
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( ُينظر: القاموس املحيط، باب الالم فصل احلاء 374/3. 
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ــالُم)2(:  ــسِّ وال ـــواُن،  ــار)1( واألع ــص العسكُر واألن واجلــنــوُد: مجــُع جنٍد وهــو  رَامـــُه. 
باحلاِء  واحلــديــُد:   ، تفسرييٌّ عليِه  احلجِر  فعطُف  احلــجــارُة،  املهملِة  السنِي  بكرس 
األّيـــاَم  عــانــَد  إذا  يعني  للمفعوِل  مبنٌي  ]مــــاٍض[)4(  وكــيــَد  مــعــروٌف)3(،  املهملِة 
 )5( خَتــذ  اخّتــَذ  ف  ُيــقــاُل  كام  التقوى،  من  ــٌر  أم فهو  اتــقــوُه  بمعنى  وتــقــوُه   عــاَنــدْتــُه، 

بال مهزة.

املعنى: واضٌح.

اجلاللِة  لفُظ  األول  مفعولني  نصبْت  حيُث  الشاهُد  وفيها  قلبيٌة،  رأى  اإِلعراُب: 
والثان أكب، وال جيوُز ف رأى معنى البرصية ألنَّ الرؤيَة مالٌة )عىل اهلل()6(،وماولُة تييُز 
ٌل عن الفاعِل، وأكثَر معطوٌف عىل أكَب وههنا سؤالِن: األول: إّن مرجَع الضمرِي  موَّ
مفرٌد، وهو كل)7( فِلَم جعَل ضمرَيه ضمرَي مجٍع، الثان: إّن األشياَء منها عاقٌل ومنها غرُي 
عاقٍل فِلَم جيَء بضمرِي من يعقُل وهو وهٌم. واجلواُب عن األول أّن كّل)8( جيوُز إرجاُع 
وعن  املعنى،  جانُب  ُروعي  وههنا  املعنى  عىل  ومجًعا  اللفِظ،  عىل  مفرًدا  إليها  الضمري 
الثان: أّنُه َغلَب من يعقل عىل غريه، فأرجع إليه ضمرُي من يعقُل وجنود أيًضا تييٌز)9( 

مّوٌل عن الفاعِل.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ُينظر: لسان العرب، )سلم( 298/12. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 
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قوله:

ــــإنَّ اغــتــبــاًطــا بـــالـــَوَفـــاِء مَحــيــُد)1(70. ُدريَت الَوىفَّ الَعْهِد َياُعْرَو فاْغَتبْط َف
هو من الطويِل )من الرضِب الثالِث )2(، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء الرابِع 

منه، وهو العروُض والسابِع وف رضبِه من العلِل احلذُف()3( ومل يعَز إىل أحٍد.

)4(: ِمن االغتباِط وهو أْن يصرَي الرجُل مغبوًطا آلخر والِغْبطُة: هو  اللغُة: اغتبَط 
أن َتتمنَّى مثل حاِل املْغبوِط من غرِي أْن تريَد زواهلا عنه)5(، وتفسرُي االغتباِط بام ذكرنا 
قوُل السّيِد )6(. وف القاموِس)7( االغتباُط: التبجُح)8( باحلاِل احلسنِة، وهو أنسُب بمعنى 

البيِت.

بالعهِد فاغتبْط أي لتكْن مغبوًطا ال مسوًدا  أنََّك وفٌّ  بَك  الناُس  املعنى: قد علَم 
ألنَّ الغبطَة ممودٌة عند ذوي األلباب دوَن احلسِد فهو أمر باملّسبِب )واألمر باملسبِب()9( 
)أمر بالَسبب()10( أي ليغبطَك الناُس ال يسدوك، وعىل ما ف القاموِس يكوُن املعنى. 

الذهب  شذور  وشح   ،)296/1/171 الشاهد  )رقم  املسالك  أوضح  شواهد  من  البيت   )1(
)رقم الشاهد 360/181(، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 79/2/119(، واملقاصد النحوية 
ودرر   ،149/1 اهلوامع  ومهع   ،)157/1/323 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح   ،373/2

اللوامع 132/1. 
)2( ف )ب( )الثان(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ُينظر: لسان العرب، )غبط( 359/7. 
)5( سقطت من )ب(. 

)6( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 130. 
)7( ُينظر: القاموس املحيط، باب الطاء فصل العني والغني 375/2.

)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( سقطت من )ب(. 
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إذا كنَت كذلَك فافتخْر بالوفاِء بالعهِد، فإنَّ االفتخاَر به أمر مموٌد ال ُينكُر. )27ظ(

األوُل:  مفعولني  نصَب  حيُث  الشاهُد  وفيه  للمفعوِل،   )1( مبنٌي  دري  اإِلعراُب: 
العهِد  ف  وجيوُز  مشبَّهٌة  صفٌة  وهو  الثان،  مفعوُله  والوفُّ  فاعلِه،  عن  نائًبا  لكونه  التاُء 
ثالثُة أوجٍه: الرفُع عىل الفاعليِة، واخلفُض عىل اإِلضافِة، والنصُب عىل التشبيِه باملفعوِل 
ٌم )أي ياعروَة()2(، والفاُء فصيحٌة أي فإذا كنَت  بِه، ويا حرَف نداٍء، وُعْرَو منادى مرخَّ
، وبالوفاِء صلتُه ال صلة حيد  كذلَك، فاغتبْط، والفاُء الثانيُة للتعليل، واغتباًطا اسُم إنَّ

. كام زعَم صاحُب الفرائِد)3( وحيد خُب إنَّ

قولُه:

َطائًِرا)4( احُلُمولِة  َراعي  بِه  خُيَاُل   .71
اجلزِء  ف  القبُض  الزحاِف  من  الكتاِب  ف  املذكوِر  املرصاِع  )وف  الطويِل  من  هو 

األول منِه، والثالِث والرابِع()5( ومل أعرْف قائَله. )6(

اللغُة: احلَُموَلُة: بفتِح ]احلاِء[)7( املهملِة اإلبُل التي تمُل، وكذا كّل ما احَتَمَل َعليِه 
احليُّ من حاٍر أو غريِه، سواٌء كانْت عليِه األَْحَاُل أْم ملْ تكْن كذا ف الّصحاِح)8(.

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )د(. 

)قوله  هي  وعبارته   ،373/2 النحوية  واملقاصد  ظ113،  املخطوط  للعيني،  القالئد،  فرائد   )3(
فإنَّ اغتباًطا، الفاء للتعليل واغتباًطا اسم إنَّ وخبه قوله حيد، وقوله بالوفاء يتعلق به أي بوفاء 

العهد(. 
نٍَّع(. ُينظر: ديوان النابغة الذبيان 69.  )4( هذا عجز البيت وصدره قوله )َوَحلت ُبُيوت ف َيَفاٍع ممَُ

)5( سقطت من )ب، د(. 
)6( القائل هو النابغة الذبيان. 

)7( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)8( ُينظر: الصحاح، )حل( 1678/4. 
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]املعنى: واضٌح[)1(.

اإِلعراُب: خياُل مضارع خاَل، وفيِه الشاهُد حيُث نصبْت مفعولنِي، األوُل. النائُب 
]احلاِل[)2(  وقوَع  وسّوَغ  راعي  من  حال  وبه  طائًرا،  والثان:  راعي،  وهو  فاعلِه،  عن 
ُه اسُم فاعٍل مضاٍف إىل مفعولِه،  من النكرِة تقّدُمها عليها، وإِنَّام قلنا إنَّ راعي نكرة ألنَّ

فإِضافتُه لفّظيٌة ال تفيُد تعريًفا، وجيوُز أْن يكوَن به صلة خياُل أو صلَة راعي.

قولُه:

بَِشْيٍخ َوَلْسُت  َشْيًخا  َزَعَمْتنَِي  ــا)3(72.  ــب ــي ــــِدبُّ َدبِ ـــْن َي ــْخ َم ــْي ــشَّ ــــاَم ال إِنَّ
هو من اخلفيِف )من العروِض األوىل من الرضِب األوِل، وفيه من الزحاِف اخلبُن 

ف اجلزِء األوِل منُه، والثالِث واخلامِس والسادِس وهو الرضُب()4(

)5( واسمُه أوُس، وبعَده: قاله: أبو ُأميَة احلنفيُّ

ــيُّ ـــُرُه)6( احل ـــس ــُخ َمـــن ي ــي ــّش ــــام ال حمـــجـــوبـــاإِنَّ بــــنــــيــــِه  يف  ويــــمــــي 
بالذئِب ف  ـــوَّ ُخ اخلــــروَج  أراد  ذئيباإن  احلـــّي  )اليـــــرى()7(  كـــاَن  وإن 

إىل  ومخسنَي  إحدى  أو  مخسنّي  من  أو  نُّ  السِّ فيه  استبانْت  من   )8( ْيُخ:  الشَّ اللغُة: 

)1( الزيادة من )ج(. 
)2( الزيادة من )أ، ب، د(. 

 ،428 الشواهد  وختليص   ،)594/2/836 الشاهد  )رقم  اللبيب  مغني  شواهد  من  البيت   )3(
واملقاصد النحوية 379/2، وشح األشمون )رقم الشاهد 156/1/317(. 

)4( سقطت من )ب، د(. 
)5( مل أعثر له عىل ترمجة وافية. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ُينظر: لسان العرب، )شيخ( 32-31/3. 
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، وشيوخ بالكرِس، وَأشياخ، وِشيخاٌن،  آخِر عمرِه أو إىل الثامننَي، ومجعُه شُيوٌخ بالضمَّ
 وَمْشُيوخاء، ومشيخاء، وَمشاِيُخ وتصغريه َشَيْيٌخ بالضمن وِشَيْيٌخ بالكرس، وُشَوْيخ قليُل 

)1( ويدبُّ مضارع دبَّ إذا مشى عىل األرِض متأنيًّا. ومل يفظه اجلوهريُّ

املعنى: ظنّتني هذه االمرأُة شيًخا، وليَس األمر كام زعمْت إذ لو كنُت شيًخا ملا كنُت 
مشيُت أرسعُت ف امليش ألنَّ الشيَخ)2( مشيُه ببطٍء، والشيُخ هو الذي ال يستطيُع أن يميَش 
ُف بالذئِب، فيضطرُب  ، وهو الفريُق وإذا أراَد أن خيرَج خيوَّ  وَحدُه من اخلوِف إاّل بنَي احليِّ

من خوفِه وال يقدُر عىل اخلروِج وإن ملْ يكن ف احليِّ ذئٌب، ولسُت أنا كذلَك.

، وفيها الشاهُد حيُث نصبْت مفعولنِي األوُل: ضمرُي  اإِلعراُب: زعَم بمعنى ظنَّ
املتكلم، والثان: شيًخا، والواو )28و( تتمل)3( العاطفَة واحلاليَة)4(، وهو أظهُر، والتاُء 
تتمُل  وهَي  خبُه  وَمْن  مبتدٌأ،  والشيُخ  ليَس،  خُب  وشيُخ  زائدٌة،  والباُء  ليَس،  اسُم 
فتكوُن  أظهُر  وهو  واملوصولُة  هلا،  صفًة  رفٍع  مِل  ف  بعَدها  اجلملُة  فتكوُن  املوصوفَة، 

اجلملُة صلُتها، ودبيًبا مفعوٌل مطلٌق.

قولُه:

ُتوِعُديِنِ ْؤِم  اللُّ َياْبَن  ألََراجيِز  َأبا  واخَلَوُر)5(73.  الّلْؤُم  ِخْلُت  األَراِجيِز  َويف 

)1( ُينظر: الصحاَح، )شيخ( 425/1. 
)2( سقطت من )ب(. 
)3( ف )ج( )متمل(. 

)4( ف )أ( )او(. 
)5( البيت من شواهد سيبويه واألعلم الشنتمري، وقد نسبه للعني املنقري هيجو العجاج 78/1. 
بيُّ 8، وف الوحشيات، ألب تام 63 منسوب للعني  وقال البحتي ف احلامسة: إّنه للُمكْعُب الضَّ
املفصل 84/7، 85،  للنحاس 92، وشح  أبيات سيبويه  والبيت من شواهد شح  املنقري. 
وقد أشار إىل أن نسبة البيت لرؤبة ال ألبيه وقد استدلَّ هبذه النتيجة من خالل البيت الذي قبله= 



224

هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب األوِل، وفيه من الزحاِف اخلبُن 
ف اجلزِء األوِل منُه، والرابِع )وهو العروُض()1(، واخلامِس والثامِن وهو الرضُب()2( 

قيَل: هو جلرير)3(، وقيل: هو للعنِي املنقرّي)4( هيجو رؤبَة بن العّجاِج.

الرجز، وهو  بحِر  اجلاريُة عىل  القصيدُة  وهَي   )5( إِرجوزٍة:  األراجيُز: مجع  اللغُة: 
رضُب من الّشعِر وأصلُه مستفعُلْن سّت مراٍت نحو )قولِه:

جـــارة ســلــيــمــى  إذ  لــســلــمــى  ـــْر)6(داٌر  ـــزب ـــرى آيـــاهِتـــا مــثــل ال َفــقــْد ت
َفْقُرْن  وتقطيعُه: دارُن لسْل مستفعُلْن ما إْذ ُسيل مستفعُلْن )ما جارُتْن مستفعُلْن( 
ْزُبَر مستفُعلْن، وقد يستعمُل مزوًءا أي مذوًفا منُه  َترا مستفعُلْن آياهِتا مستفعُلّن مثَل 

=وهو:

تعرفني كنت  إن  جــال  ــن  اب ــا  أن اجلبلإين  يف  ــصــامء  ال ــة  واحلــي رؤب  ــا  ي
إذ قال »يا رؤب« أصله »يا رؤبة( فرخم بحذف التاء. وكتاب املقتصد ف شح اإليضاح )رقم   
الشاهد 496/1/106(، وأوضح املسالك )رقم الشاهد 314/1/185(، واملقاصد النحوية 
404/2، وقد نسبه إىل اللعني املنقري هيجو رؤبة بن العجاج، وف خزانة األدب 124/1، وقد 
نسبه أيًضا للعني املنقري هيجو العجاج. وروى بدل )اخلور( )الفشل(، وقال الصواب ما ذكرناه 

فإنَّ القصيدة المية، ودرر اللوامع 135/1، وروى بدل )اخلور( )الفشل(.
)1( سقطت من )أ(. 

)2( سقطت من )ب، د(. 
)3( مل أجّده ف ديوانه. 

)4( هو َمنازل بن ربيعة، وف )اخلزانة، واملقاصد النحوية( ابن َزْمعة، من بني منَْقر، ويكنى َأبا ُأَكْيِدر، 
شاعر إسالمي أموي َهّجاء سليط َتعرض للفرزدق وجرير، فلم يلتفتا إليه. لقّبه )اللعني( عمر 
 ابن اخلطاب عندما سمعه ينشد شعًرا والناس يصلون. ُينظر: الشعر والشعراء 499/1، ومعجم 

الشعراء ف لسان العرب 359. 
)5( ينظر معجم مصطلحات العروض والقواف 97، 98، 99، 100. 

)6( سقطت من )ج(. 
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جزآِن، فيبقى عىل مستفعُلِن )َأربعا، وقد يستعمْل مشطوًرا أي مذوًفا منه الثالثة أجزاٍء، 
أجزاٍء  أربعُة  منه  أي مذوًفا  منهوًكا  يستعمُل  مراٍت، وقد  ثالَث  فيبقى عىل مستفعُلْن 

فيبقى عىل مستفعلن()1( مرتنِي مثاُل األوِل قوُل الشاعر:

ـــي مــــنــــزٌل ـــب ـــل ـــــــد هـــــــــاَج ق مــــقــــفــــُر()2()ق ــــٍرو  ــــم ع َأمِّ  ــــن  م
ومثال الثان:

َشَجا)3( قد  وشجًوا  ــزاٌن  أْح هاَج  ما 
ومثاُل الثالث:

يا ليتني فيها َجَذْع)4( وتقطيُع األبياِت)5( الثالثِة ظاهٌر بعَد معرفِة تقطيع األول)6( 
واللؤُم: بضِم الالِم دناءُة األصل)7(، ويطلُق عىل البخِل، واألوُل أنسُب هنا)8( وتوعدن 
قيَل ف  الواو كذا  املعجمِة وفتِح  التهدُد، واخِلَور)9( بكرس ]اخلاِء[)10(  اإِليعاِد وهو  من 

ضبطِه وهو عبارٌة عن الضعِف، وقيَل معناُه الَفَشُل)11(.

عن  يعَجُز  من  هتّدُد  وهذا  هبا،  وهتجون  باألراجيِز،  اللؤِم  بن  يا  أهتّددن  املعنى: 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ج( البيت فيه ارتباك وسقط. 

د توفيق البكري 71.  َجا. ُينظر: أراجيز العرب، ممَّ ِميَّ أنَْ )3( البيت لعجاج وعجزه: ِمْن طَِلِل كاألْتَ
)4( مل أعثر عليه. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من )أ، ج(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( ف اللسان: )اخَلَور )بفتح اخلاء والواو( بالتحريك: الضعف( لسان العرب، )خور( 262/4. 
)10( الزيادة من )أ، ج(. 

)11( ف )ج( )قتل(. 
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املقاومِة بيده، فيلجَأ إىل لسانِه وليَس هذا من شيمِة )الرجاِل، وإِّنام هَو( شيمُة)1( امرأٍة)2( 
)3( سالَحها لسانُا لضعفهاِ عن املقاومة بِيدِها، )وقاَل شارُح)4( أبياِت الكتابنِي معناه  فإِنَّ

ْل. ُه أبعُد عن الفصاحِة، وما قلنا َأْوىل فتأمَّ إنَّ قائل)5( األراجيز لئيٌم ضعيٌف أَلنَّ

النداِء  ومجلُة  توعدن،  صلُة  وباألراجيِز   ، التوبيخيَّ لالستفهاِم  اهلمزُة  اإِلعراُب: 
وفيها  وفاعٌل  فعٌل  وخلْت  مقّدٌم،  خٌب  األراجيِز  وف  للحاِل،  والواُو  بينُهاَم،  معتضٌة 
الشاهُد حيُث ُألغيْت »ِخْلُت« لتوّسطِها بنَي املعمولنِي، ومجلُة خليت معتضٌة بنَي املبتدأِ 
ٌر واخَلَوُر)7( معطوٌف عليه.  نُف ف املغني)6( واللؤُم مبتدُأ، مؤخَّ واخلِب كذا نصَّ عليِه املصِّ

)28ظ(.

قولُه:

َيُكْن َفإْن  إْثري ظنَنُْت،  اْلَقْوُم يف  َوَخاُبوا)8(74.  َظِفْرُت  َفَقْد  َظنَنُْت  َقْد  َما 
هو من الكامِل )من العروِض األوىل من الرضِب الثان، وفيِه من الزحاف اإِلضامُر ف 

 

اجلزِء األوِل منُه، والرابِع، وفيه من العلِل القْطُع)9( )ف رضبِه()10(()11(، ومل أظَفر بقائلِه.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ف )ب( )النساء(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( ف )أ( )شإئع(. 
)5( ف )أ( )تأت(. 

)6( هذا الكالم موجود ف شح قطر الندى وليس ف املغنى، ينظر شح قطر الندى 198. 
)7( سقطت من )د(. 

)8( مل أعثر عىل روايته ف املظان. 
)9( ف )ج( )القطف(. 
)10( سقطت من )أ(. 

)11( سقطت من )ب، د(. 
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اللغُة: ظفرُت:)1( بلغُت مرادي، وخاُبوا: أي خرِسوا.

املعنى: إن ظننُت الطالبنَي ل)2( ف إثري فإن كاَن ظنّي صادًقا فقْد ظفرُت بحاجتي 
م ال يَقدروَن عىل أن يظفروا ب، واهللُ أعلُم. وخرِسَ الطالبوَن ألَنَّ

اإِلعراُب: القوُم مبتدٌأ، وف إثري خُبه، وظننُت فعٌل وفاعٌل، وفيه الشاهُد حيُث 
للعطِف  أنا  بمعنى  الكالمنِي  ربِط  ملجرِد  والفاُء  املعمولنِي،  عن  لتأّخِرها  ظنَّ  ُأمهلْت 
، وقد ظننُت صلتُه، والعائُد  الذكري، وإْن شطيٌة، ويكْن فعُل الرشِط وما موصوٌل اسميٌّ
تتمُل  وكاَن  حاِصاًل،  ظننتُه  قد  ما  أي  الثان  ظنَّ  مفعوُل  وحذَف  ظننتُه،  أي  مذوٌف 
الناقصَة، فيكوُن خُبها مذوًفا أي كائنًا، والتامُة فال حاجَة إىل التقديِر، وتقديُر الكالِم 
عىل نقصاِن كاَن فإِنَّ يكن ما قد ظننتُه حاصاًل كائنًا، وعىل الّتامِم بدوِن ]كائنًا[)3(، والفاُء 
الفعُل عىل  تقّدم  ]قوله[)4( ومتى  ، وخاُبوا عطف عىل ظفرُت  إنَّ رابطُة جواِب   الثانيُة 

املبتدأ)5( واخلُب مل جُيِز اإلمهاُل قلُت: قد جاَز)6( اإِلمهاُل مع التقديم، كقوله:

وما إخاُل لدينا منَك تنويُل)7(... وقولُه اآلخر:

)1( ف )د( )ظرفت(. 
)2( سقطت من )أ، ب(. 

)3( الزياده من )أ، ب، ج، د(. 
)4( الزياده من )أ، ب، ج، د( وينظر شح قطر الندى 199. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( ف )أ، ب، ج( )جاء(. 

هُتا. )7( هذا البيت لكعب بن زهري وصدره: أرجو وآُمُل أن َتْدنو َمَودَّ

ويروى:

َأبــٍد يف  ــْعــَجــْلــن  َي أن  ــــُل  وآُم ـــِر َتــْعــجــيــُلأرجـــو  ْه ـــدَّ ومـــا هلـــنَّ طـــوال ال
وهو من قصيدة يمدح هبا الرسول وأوهلا:=
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ـــا)1( األدب الّشيمِة  ــالَك  م رأيـــُت  إين 
وحُل البيِت األوِل عىل تقديِر ضمرِي الّشْأِن مفعواًل أواًل، واجلملُة مفعواًل ثانًيا أي 
وما)2( إخالُه أي األمر والشأَن، قلُت: ويمكُن حلُه)3( عىل تقديِر الم االبتداِء املعّلقِة أي 
وما إخاُل للدنيا منَك تنويُل فحذفْت ]الالُم[)4( وبَقي الفعُل معلًقا هبا، وُحل الثان عىل 
التعليِق بالِم االبتداِء املحذوفِة، قلُت: ويمكُن حلُه عىل تقديِر ضمرِي الشأِن كاألوِل أْي 

رأيتُه أْي األمر والشأَن.

قولُه:

َمنِيتَّي َلتأتنِيَّ  َعلِْمُت  َوَلــَقــْد)5(  ِســَهــامــهــا)6(75.  تطيُش  ال  ــا  ــاَي ــنَ امَل إنَّ 
هو من الكامِل أيًضا )من العروِض األوىل من الرضِب األوِل، وفيه من الزحاِف 
اإِلضامُر ف اجلزِء الرابِع منه واخلامِس()7( قاله: لبيُد بن ربيعَة العامرّي)8( من قصيدتِه 

ــول ــب ــت ــي م ــب ــل ــق ـــت ســــعــــاُد ف ـــان َمـــْكـــُبـــوُلب ـــــَز  جُيْ مل  ـــرهـــا  إث مــتــيَّــٌم 
ُينظر: ديوان كعب بن زهري 9.   

لبعض  تام  أبو  نسبه  وقد  َخُلقي(،  من  صار  حتى  أدبُت  )كذاك  صدره:  البيت  عجز  هذا   )1(
الَفَزاريِّني، وروى بدل )األدب( )األدبا(. ُينظر: ديوان احلامسة، ألب تام 333، وشح ديوان 
 احلامسة، للمرزوقي 1146/3، وشح مجل الزجاجي 314/1، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد: 

97/2/130(، وشح األشمون )رقم الشاهد 160/1/335(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف )أ( )حلها(. 
)4( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 

)5( سقطت من )ب، د(. 
)6( ُينظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه: د. إحسان عباس 308، ولكن برواية أخرى هي: 

ًة فَأَصْبنََها إنَّ املنايا...  َصاَدْفَن منها ِغرَّ
)7( سقطت من )ب، د(. 

املقتين«=  »ربيُع  أَلبيه  يقال  فإن   ، العامريُّ بن كالَب  بن جعفر  مالك  بن  ربيعة  بن  لبيُد  )8( هو 
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املشهورِة هكذا ُروي، وملْ يوجَد ف ديوانه إاّل الشطُر الثان حيُث يقوُل:

ــهــا ــنَ ًة فــَأَصــْب ـــــرَّ ســهــاُمــهــا.صـــاَدْفـــَن مــنــهــا ِغ الَتــطــيــُش  ــا  ــاي ــن امل إنَّ 
وهذا ف وصِف بقرٍة صادَفتْها الذئاُب، فأصْبَن ولَدها وأنَت َخبرٌي أنَّ وصُف البقِر 
ال يناسُب قوَله، ولقد علمُت لتأتنَيَّ منيتي والذي أظُن أّن البيَت لغرِي لبيد ]ُأخَذ نصَف 

َن)2(، واهلل أعلُم. بيِت لبيد الثان[)1( وضمِّ

ُة:)3(  اللغُة: طاَش الّسْهُم: إذا مل يصِب الغرَض، وصادفَن، لقنَي ووجدَت، والِغرَّ
ا من قوهِلم فالٌن غّراي غرُي)4( مّرٍب أو  بالغنِي املعجمِة املكسورِة بعدَها راٌء مهملٌة، أمَّ

املراُد به الَغْفلُة.

. املعنى: بدهييٌّ

الفرائِد)5( للقسِم ]ال وجَه له،  الواُو باعتباِر ما قبلها، )وقوُل صاحِب  اإِلعراُب: 
والالُم موطئٌة للقسِم[)6( )29و( املحذوِف، وعلمُت القلبية وفاعُلها، وفيها الشاهُد حيُث 
علقْت عن العمِل ف اجلملِة لفصل الالم القسميَِّة بينهاُم، وهَي مؤكدٌة لاّلِم األوىل. قلُت: 
الظاُهر أّن مرادهَم بالِم القَسِم الالُم الداخلُة عىل جوابِه، وليسْت هنا كذلَك )فيشكُل 

=لسخائه. ويكنى لبيٌد َأبا عقيل، وكان من شعراء اجلاهلية وفرسانم، أدرك لبيٌد اإلسالَم، وهو 
من شعراء املعلقات. ُينظر: الشعر والشعراء 274/1. 

)1( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )غرر( 13-12/5. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ119، وعبارته هي )الواو للقسم والالم للتأكيد(، وكذلك 
ُينظر: املقاصد النحوية 407/2. 

)6( الزيادة من )ب، ج، د(. 
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ٌد بالنوِن، ومنيتي فاعُلُه ومجلة إنَّ واَسمها وخبَها  األمُر)1( فتدّبْر. وتأتنيَّ مضارُع مؤكَّ
ٍر، فكأنَّه قيَل من أيَن لَك هذا العلُم؟ فقاَل إنَّ املنايا إىل آخره.  وقعْت جواًبا لسؤاٍل مقدَّ
 ومعناُه التعليُل أيًضا للكالم السابِق، قوله)2(: فال يعمُل فيه ما قبَلُه، فإْن قلَت: ما تقوُل 

رَت؟ وعىل من اّتكْلَت؟ وغالُم َمْن رضبَت؟ وف داِر َمْن جلسَت؟ فإنَّه  ف قولِنا بمن َبرَّ
أمكن  إذا)5(  بام  قلُت هذا احلكُم خمصوٌص  قبَله()4(  )ما  اسِم االستفهاِم  قد عِمل)3( ف 
تأخرُي)6( العامِل )ف اسِم االستفهاِم عنُه إذا مْل يْمكن كام إذا كاَن العامل()7( حرَف جرٍّ 
ُر عن املضاِف إليِه، واجلارُّ ال يتأّخُر  ُم عليِه للرضورِة إذ املضاُف ال يتَأخَّ ُه يقدَّ ومضاًفا، فإنَّ

عن املجرورة فتأمل.

قولُه:

َتَوّلِت)8(76. َوَما ُكنُْت أْدِري َقْبَل َعّزَة ما البكا َحّتى  الَقْلِب  مَوِجَعاِت  وال 
هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء الثالِث منه 
َة)10( من قصيدٍة طويلٍة  والرابِع وهو العروُض والثامِن وهو الرضُب()9( قالُه: ُكثِّرُي عزَّ

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 201. 

)3( ف )ج( )علم(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( ُينظر: ديوان كثري َعّزة، مجعه وحققه: د. إحسان عباس 59، وف الشعر والشعراء 514/1، وف 

املقاصد النحوية 408/2 روى بدل )البكا( )اهلوى(، وخزانة األدب 380-378/2.
)9( سقطت من )ب(. 

َعة، من ُخزاعة، وكان من شعراء الشيعة ويكنى َأبا ْصخٍر،  )10( هو َكَثريُِّ بن عبد الرحن بن أب مُجْ
تيز بغزله حلبيبته عزة. ُينظر: الشعر والشعراء 503/1. 



231

وقبله:

َة فــاْعــِقــاَل ــيَلَّ هـــذا َرْبــــُع َعــــزَّ ــي ــل َحلَّتَخ َحــْيــُث  اْبكَيا  ثــمَّ  قلوَصْيُكاَم 
وبعَده:

وَبْينَها َبْيني  احَلــْبــِل  لَِقْطِع  ــتوكــاَنــْت  ــلَّ ــَأَح ـــــْت ف كــــنَــــاِذرٍة َنـــــْذًرا َوَف
ومنها:

ــا ــَدم ــْع َة َب ـــزَّ ـــع ـــامـــي َب ـــَي ـــــى وهَتْ ـــلـــِتوإنَّ ـــا َوخَتَّ ـــنَ ـــْيـــُت ممّــــا َبـــْيـــنَ ـــلَّ خَتَ
ُكلَّام الَغاَمَمة  ظــلَّ  ــي()1(  ــْرجَتِ امُل ــِت)لــك  اْضــَمــَحــلَّ للَمقيِل  منها  َأ  َتـــَبـــوَّ
بيننَا ــِل  ــَوْص ال ُعــْقــدة  َعــَقــْدنــا  ــِتوكــنّــا  ــلَّ ــــــَدْدُت وح ــا َش ــن ــْق ــواَث ــاّم َت ــل ف

اجلارية  بمنزلِة  وِهَي  النّوِق  من  الشاّبُة   )2( والَقُلوُص:  تسّلطت،  توّلِت:  اللغُة: 
: الَقُلوُص َأّوُل ما ُيْرَكُب من إناِث اإِلبِل إىل َأن ُتْثني،  اِلَفَتاة من النساِء، وقاَل العدويُّ
اهلياُم  والّتهياُم:)3(  َقُلوًصا.  القوائِم  الطويلَة  الناقَة  سّموا  وربَّام  ناقٌة،  فهَي  َأثنيْت  فإذا 
والعِشُق )وختّليت بمعنى تنّحيُت، والغاممُة: السحابُة كذا قيَل ف القاموِس:)4( الغاممُة 
تقّشعت  واضمحّلت:  واملنزل()6(  املكان  وهي  املباَه)5(  اخّتَذ  أ  وتبوَّ البيضاُء.   السحابُة 

واْنجلت)7(.

املعنى: ما كنُت أعرُف البكاَء قبَل عشِق عّزَة، فهو عىل حذِف مضاٍف، وال كنُت 

)1( ف )ج( )لك الريح(. 
)2( ُينظر: لسان العرب، )قلص( 81/7. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )هيم( 626/12. 
)4( ُينظر: القاموس املحيط، باب امليم، فصل الغني 159/4، وفيه )السحابُة أو البيضاء(. 

)5( كذا والصواب: )الباءة(. تصويب د. عيل األعرجي. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( ف )ب( )انمحت(. 
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اعرُف موجعاِت القلِب )من املرَض والعشِق()1( توىّل عيلَّ سلطاُن عشِقها فرصُت()2( 
َة التَي كانْت تنِزهلُا فاعِقال  ا حائًرا باكًيا حزينًا، واملعنى الثان يا َصْحبي هذِه داُر َعزَّ متدهلِّ
قلوَصْيكام)3( وابكَيا ف املوضِع الذي حّلت فيه ونزلْت. واملعنى)4( الثالُث إنَّ ّعَزة كَأنا 
الرابِع  للمقاطعِة، ومعنى  ناذرًة)5(  كانْت  قاَطَعْتني  مَلَّا  كَأّنا  أْي  َوْصيل  تقَطَع  أْن  َنَذرْت 
ُة كنُت َكَمْن اشتدَّ عليَه احلَرَّ فرأى َغاممًة  واخلامِس وحّق هَتيامي بعّزَة إن مَلَّا قاطعْتني عزَّ
عنُه)6(  تقّشعْت  منها  قُرَب  فَلامَّ  الّشمِس  عن  هبا  ليستظلَّ  إليها  فَأتى  مظّللًة،  ]29ظ[ 
ومعنى  هذا،  كحال  قاطْعتني  ملا  حال  فإنَّ  راجَيًا  كاَن  أْن  بعَد  يائًسا  فصاَر  واْنجلْت، 
أنا  فصدقُت  أنُقضُه،  وال  الَوصَل  تنقَض)8(  ال  أْن  عىل  معها  تَاْلفُت)7(  إن  السادِس 

وكذبْت هَي.

وف  خُبها  أدري  ومجلُة  الضمري،  واسُمها)10(  كاَن)9(  وكنُت  نافيًة،  ما  اإِلعراُب: 
أدري الشاهُد حيُث عّلقْت عِن)11( العمِل ف لفِظ اجلملِة مَلا فيه مَن االسِم االستفهاُم، 
وعملْت ف ملِّها النصُب بدليِل عطِف موجعاٍت عليه بالنّْصِب، وقبلَه)12( صلُة أدري، 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )د( وقد أشت إىل ذلك ف وصف املخطوطة. 

)3( ف )ج( )فأوصيكام(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ف )ب( )ناذره نذر(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ف األصل و )د( )ختالفت(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج(. 
)8( ف )أ( )تناقض(. 

)9( ف )ب( )كان الناقصة( و)كان( ساقطة من )ج(. 
)10( ف )ب( )واسمها ضمري(. 

)11( ف )ج( )عىل(. 
)12( ف )أ، ب( )وقيل(. 
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ٌم  وعّزُة غرُي منرصٍف للعلمَيِة والتأنيث، وما اسُم استفهام مبتدٌأ عىل قوِل أو خٌب مقدَّ
عىل قوِل ]آخر[)1(، وجيوُز األمراِن عند بعٍض. والواو عاطفٌة، وموجعات ُعطَف عىل 
املبتدأ ماًّل، واملفعوُل األخر مذوٌف أي)2( وال موجعات القلِب)3( ما هي فهو من عطِف 
املفرداِت، وال جيوُز عطُف موجعات )عىل اجلملِة()4( من دوِن تقديِر ما ذكرنا، ولَك 
أن)5( تّدعي أّن البكاَء مفعوٌل، وما زائدٌة )أو إنَّ األصل()6( وال أدري موجعات القلِب، 
النافيِة للجنِس، أي  الواَو للحاِل، وموجعات اسُم ال  إِنَّ  فيكوُن من عطِف اجلمل أو 
ُه)7( ال موجعات للقلِب موجودٌة ما البكاُء فإًِذا)8(  ة، واحلالُة أِنَّ وما كنُت أدري قبَل عزَّ
توّلت  املصدريِة، وفاعُل  أْن  بتقديِر  انتهائيٌة، وتوّلت  البيِت، وحتى جاّرٌة  ال شاهَد ف 
َة، ومفعولُه مذوٌف أي توّلت عىل، وأْن وما بعدَها ف موضع مصدٍر مروٍر  ضمرُي عزَّ
أنَّا  واعلْم)11(  بَأدري  يتعلقاِن)10(  واملجروُر  واجلارُّ   ،)9( عيلَّ توّليتها  حتى  تقديرُه  بحتى 
جَرْينا)12( فيام قلناُه من َأنَّ أْدِري ف البيِت معّلقٌة ]عِن العمِل[)13( عىل تقديِر أْن تكوَن 
ما استفهاميًة مبتدًأ، والبكا خُبها، وموجعات بالنصب عطًفا عىل ملِّها عىل ما حّققتُه 

)1( الزيادة من )ب(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( ف )ب( )القلم(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ف )أ( )ما(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف األصل )إنَّا(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، ج، د(. 
)8( ف )أ، ج( )فال(. 

( ساقطه من )ج(.  )9( ف )ب( )عليها( و)َعيلَّ
)10( ف )ج( )يتعلق(. 
)11( سقطت من )أ(. 

)12( ف )ب( )وأجرينا(. 
)13( الزيادة من )ب(. 
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 ،)1( القوُم من أنَّ الفعَل القلبيَّ إذا ولَيُه مالُه صدُر الكالِم بُطَل عمُلُه ف اللفِظ دوِن املحلِّ
وخيُطُر بالباِل اعتاٌض عليهم، وهو أنَُّه ال بطالَن لعمِل الفعِل)2( حينئٍذ ف اللفِظ بل هَو 
عامٌل قطًعا، ألَنَّ اجلملُة الواقعَة بعده حينئٍذ ملْ يكْن املراُد هبا معناها بْل لفُظها فهي مضاٌف 
إليها، واملضاُف مذوٌف وهو املفعوُل األوُل حِذَف وأقيمْت)3( مقامَه، واملفعوُل الثان 
علمُت  بتقديِر)5(  قائٌم  أزيًدا  علمُت  قوَلَك  أنَّ  ترى  َأال  عليِه  املقاِم  لداللِة  مذوٌف)4( 
العمل؟  هذا  بطالُن)6(  فأيَن  اللفِظ  هذا  جواَب  علمُت  أي  حاصاًل  قاَم  أزيٌد  جواَب 
ُر املفعوالِن)7( بام يناسُب املقاَم ف كلِّ مما كاَن من هذا القبيِل كأْن ُيقاَل ف قولِه  وهكذا يقدَّ
 تعاىل »لقد علمَت ما هؤالِء ينطقون«)8( )إنَّ التقديَر()9( )لقد علمَت مضموَن ما هؤالء 

ينطقوَن()10( كائنًا أي املضموُن هذا اللفظ ويدّلَك عىل أّن املراَد باجلملِة لفُظها أنَّ القائَل 
علمُت أزيًدا قائٌم ملْ يقصْد به االستفهاُم، وإاّل مَلَا َصحَّ أْن يقوَل علمُت ألنَّ االستفهام 
)تعنيَّ  معّلٍق  غرُي  الفعَل  وأنَّ  لفظُه،  هبا  مراٌد  االستفهاِم  مَع  ا  أنَّ َثَبَت  وإذا  العلَم  يناف 

ل. ا()11( مع)12( غرِي االستفهاِم كالنّفِي والُم االبتداِء كذلَك فليتأمَّ أنَّ

)1( ف )ب( )املعنى(. 
)2( ف )ج( )الفصل(. 

)3( ف )ب( و)أقامت(. 
)4( سقطت من )أ، ب(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( ف )ج( )بطل(. 

)7( ف األصل )مفعولني(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقيه النسخ. 
)8( األنبياء 65.

)9( سقطت من )ب، ج(. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( سقطت من )ب(. 
)12( سقطت من )ج(. 
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]الفاعُل[
َتِلٌف()2( قلُت: إْن دخَل  ل )30و( بِه يدخُل فيه نحو )خمُْ قولُه:)1( وقول ثانًيا: أو مَؤوَّ
 فيه ذلك خيرُج عنُه فاعُل املصدِر نحو أعَجَبني رضُب زيٍد عمرًوا، فإِنَّه ال فعَل وال مؤّوَل)3( 

به ألنَّ املراَد باملؤّوِل بِه)4( ما يلُّ الفعُل ملَُّه وحدَه، وهذا ال يلُّ مّلُه)5( إاّل مَع احلرِف 
ْل. )قوله:)6( وخرَج بقول »باألصالِة«)7( إىل آخرِه، جرى هبذا عىل املْذَهِب  املصدريِّ فتأمَّ
ا عىل مذهِب من ال يرى  َد ال يعمُل بدوِن االعتامِد، وأمَّ  املشهوِر)8( وهَو أنَّ اسَم الفاعَل املجرَّ

اشتاط)9( ذلَك كاألخفِش)10(، ويكوُن زيٌد ف قائٌم زيٌد)11( فاعاًل وتقديُم قائم)12( عليه 
امْلَُسنَد إليِه واقٌع عيل إىل آخِره. قد يقاُل إْن)15( أراَد  باألصالِة)13(. قوله:)14( فإن الفعَل 
بالفعِل)16( املسنُد الضاربيُة، فممنوٌع وإْن أراَد به املرضوبيَة أي كونُه مرضوًبا، فال نسّلْم 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 204. 
)2( ف )ب( )خمتلف ألوانه(، النحل 69.

)3( ف )أ( )مأول(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 205. 

)7( ف )أ( )باإلضافة(، وف )ج( )األمثال(. 
)8( ف )ج( )املقصود(. 

)9( ف )أ( )اشتاك(. 
)10( ف )ج( )قال األخفش(. 

)11( سقطت من )ج(. 
)12( سقطت من )ج(. 

)13( ف األصل )األسالة(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ، وف )ج( )اإِلضافة(. 
)14( ُينظر: شح قطر الندى 205. 

)15( سقطت من )أ(. 
)16( سقطت من )ج(. 
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ا ليسْت قائمًة به ألَنَّ كوَن زيٍد مرضوًبا أمر قاِئٌم به فاإِلشكال باٍق بحالِه ومل خيرْج  أنَّ
هذا عن التعريِف.

]قولُه[:

َقَدًرا َلُه  َكاَنْت  أو  الَفَة  اخْلِ َجاَء  ـــُه ُمــوســى َعــَى َقــــَدِر)1(77.  ــى َربَّ َكــاَم أت
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف اخلبُن ف 
 اجلزء الثان منُه)2( والرابِع وهو العروُض،واخلامِس والثامِن وهو الرضُب()3( قالُه: جريٌر 

اخلطيفيُّ يمدُح عمَر بن عبِد العزيِز أحَد خلفاِء )بني أميَّة()4( من قصيدٍة أّوهلُا:

أْرملٍة َشْعَثاء  ِمــْن  بالَياممة)6(  ــْم)5(  ْوِت والنََّظِرك ]و[ من يتيٍم ضعيِف الصَّ
ــد والــــدِه ــق ــي َف ــف ــْك َك َت ـــدُّ ـــع ـــْن َي ينَهْض)7( وملَْ َيطِِرمم كالَفْرِخ يف الُعشِّ ملْ 

إىل َأْن َأتى قوله جاَء اخلالفَة ثمَّ قاَل بعَده:

قّضيَت حاَجَتها قْد  األراِمــُل)8(  الــّذكــِر)9(هذي  األْرَمـــل  هــذا  حلاجِة  فمن 
فَلامَّ سِمَع عمُر)10( هذا منُه قاَل: يا جريُر واهلل إِن َوّليُت هذا األمر، وما أمِلُك إال 

)1( ينظر شح ديوان جرير، للصاوي 275، ورواية الديوان هكذا:

ا ــــَدَرً َق ـــُه  َل ــَة إذ كــانــت  ــالف ـــاَل اخل ــــَدِرن ــى عـــى َق ــوس ـــــُه م ـــى َربَّ كـــام أت
)2( سقطت من )ج(. 

)3( سقطت من )ب، د(. 
)4( ف )أ، ب، ج( )بني العباس(. 

)5( سقطت من )ب(، وف )ج( )مل(. 
)6( ف ديوان جرير )باملواسم(. 

)7( ف ديوان جرير )َيْدُرج(. 
)8( ف األصل )األوائل(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)9( أخلَّ به الديوان. 
)10( سقطت من )ب(. 
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ُأمُّ عبِد اهللِ، يا غالُم أعطِِه املائَة الباقيَة،  ثالثَة مائَة، مائٌة أخَذها عبُد اهلل، ومائٌة أخَذهْتا 
فقاَل: واهلل يا أمرَي املؤمننَي ألَّنا أحبُّ ماٍل كسبتُه ثمَّ خرَج.

ن كاَن  اللغُة: اخلالفُة: توّل أموِر العامَلِ، والتسّلُط عليهم ف احلُْكم خلًفا وبداًل عمَّ
كذلَك قبُل.

و)أْو(   ملوسى الرسالُة  قّدرِت  كام  اهللِ()1(  لُه)من  قّدرت  اخلالفَة  إّن  املعنى: 
 )3( واجُلرميُّ واألخفُش  الكوفيوَن)2(  به  استشهَد  كام  الــواِو  بمعنى  تكوَن  أْن  تتمُل 
جريٍر  ــواِن  دي ف  وجدته  الــذي  بــأنَّ  املغني)5(  ف  املصنُِّف  واعتَضهم  ذلــَك،  عــىل)4( 
ألّنــُه  أراَدهـــا  مّلــا  اخلالفَة  ــاَل  ن قــاَل  كأنَّه   ، كِّ للشَّ تكون  أن  وتتمُل  كانْت،  إذ  هــَو 
ذلَك  أْي  َشكَّ  ُه  كأنَّ به  تعاىل  اهللِ  مَن  اعتناًء  طلٍب  غرِي  مــن)6(  لُه  قــدرْت  أو  هبا  أحقُّ 
ومن  غــرِيه،  من  باخلالفِة  أحــقُّ  َأْجِلها  من  هو  التي  الّصفاُت  فيِه  كانْت  حيُث  من 
عصفوٍر)7(  ابُن  قاَل  كذا  املراتِب،  أعىل  فيبلَغُه  به،  اهللُ  يعتني  الذيَن  من  كاَن   حيُث 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( ينظر رأهيم ف مغني اللبيب 62/1. 

 )3( هو أبو عمر صالح بن إسحق البجيل، موىل بجبلة بن أنامر بن أراش بن الغوث أخي األزد بن 
عن  النحو  أخذ  اليمن،  من  العرب  قبائل  من  قبيلة  وجرم  رّبان،  بن  جلرم  موىل  وهو  الغوث، 
األخفش وغريه، وقرأ كتاب سيبويه عىل األخفش ولقي يونس بن حبيب ومل يلق سيبويه، وأخذ 
كتاب  واجلمع،  التثنية  كتاب  القواف،  كتاب  الكتب:  من  وله  واألصمعي،  زيد  أب  عن  اللغة 

العروض وغريها ُينظر: الفهرست 62. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ُينظر: مغني اللبيب 63-62/1. 
)6( سقطت من )د(. 

بابن عصفور )أبو احلسن(  د بن عيل احلرضمي اإلشبييل، وعرف  )7( هو: عيل بن مؤمن بن ممَّ
ف  املمتع  تصانيفه:  من  663هـ  سنة  بتونس  تّوف  شاعر  مؤرخ،  لغوي،  صف،  نحوي،  فقيه، 
اجلمل  وشح  املتنبي،  ديــوان  شح  يكمل  مل  النحو  ف  اجلزولية  املقدمة  وشح  الترصيف، 
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ف شِح اجلزولّيِة)1(.

بعدَها،  قد  فتقّدُر  احلاليَة  وتتمُل  والــواو()2(  )جاء،  مفعوُل  اخلالفُة  اإِلعــراُب: 
ا عىل االحتامل  والعاطفُة وهَو أظهُر هذا عىل)3( ما ذهَب إليِه الكوفّيوَن ومن تبَِعهم، وأمَّ
وربَّ  مصدريٌة  وما  جــاّرٌة،  والكاُف  قّدر،  صلُة  ولُه  غري،  ال  عاطفًة  فتكوُن  اآلخر، 
إلضافتِه  ذلَك  يرض  وملْ  )30ظ(  الفاعِل  عىل  َم  قدَّ حيُث  فيِه  والشاهُد  ٌم،  مقدَّ مفعوٌل 
موسى  من  حاِل  قدر  وعىل  فاعٌل  ُه  أَلنَّ رتبًة()4(  )مقّدٌم  لفًظا  متأّخٌر  هو  ما  ضمرِي  إىل 
أو حاليٌة،  تقديِر  املصدِر هو صفٌة ملصدِر جاَء عىل  تأويِل  بعدَها ف  وما  ما)5(  وتسبك 
وخٌب بعَد خٍب لكاَن عىل تقديرها عاطفٌة، والتقديُر عىل األوِل جاَء اخلالفَة حاَل كونا 
قوله:)6(  ظاهٌر.  الثان  وعىل  َقَدٍر،  عىل  كونِه  حاَل  ُه  ربَّ موسى  كمجيء  ميًئا  له  مقّدرًة 
نحَو  فيِه  ا  منَحرِصً املفعوُل  كاَن  إذا  وكذا  أقــوُل:  باملفعوِل  الفاعُل  الَتَبَس()7(  »وإذا 
املقصوِد  لفواِت  الثان  ف  اتفاًقا  عمرًوا  زيٌد  رضب  وإِنَّام  عمرًوا،  إاّل  زيًدا  رضَب  ما 
عّللُه  وبعُضهم  الثان،  عىل  حَل  منَعُه  من  فبعُض  األّوِل،  ف  وخالًفا  التقديِم،  )مَع 
املقصود()9(  فيحتمُل  فيِه،  مصوًرا  واملفعوِل  الفاعِل  من)8(  كلٌّ  يكوَن  أْن  يقتيِض  ُه  بَأنَّ
عمًرا  إاّل  أحًدا  رضب  ما  معناُه  املفعوِل  )بتقديِم  زيٌد  عمًرا  إاّل  َب  رُضِ ما  قولنَا   ألَنَّ 

للزجاجي ف النحو. ُينظر: معجم املؤلفني 251/7. 
)1( مل أعثر عليها. 

)2( ف األصل و)ب( )جاؤا(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج، د(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( ف )أ( )مبتدأ رقبه(، وف )ج( )رقبه(. 
 .) )5( ف )ب( )إِنَّ

)6( سقطت من )ج( وينظر شح قطر الندى 209. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ف )ج( )عن(. 
)9( سقطت من )أ(. 
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)2( مَع التقديِم ألَنَّ ما بعَد إاّل هَو املحصوُر  زيُد()1( ومن أجاَزُه استنَد إىل أنَّ املعنى ال خيتلُّ
فيه فقط، إذ ال ُيستثنى بأداٍة واحدٍة شيئاِن، قوله: )3( وَأنَّ عيسى مفعوٌل، هكذا يوَجُد 
ٌة من القلِم ألنَّ املثاَل املفروَض هو قوُلنا )رضَب موسى  ف كثرٍي من النسِخ)4( وهو زلَّ
َم َأنَّ عيسى  م عيسى عىل رضَب بَأْن ُيقال()5( َعيسى رضَب موسى توهَّ عيسى فإِذا ُقدِّ
مبتدٌأ، وَأنَّ الفعَل متمٌل لضمريِه)6(، وأنَّ موسى مفعوٌل ال عيسى)7(، ويمكُن توجيُهه 
بأن ُيقرأ أن بكرِس اهلمزِة فتكوُن اجلملُة حاليًة، واملعنى يتوّهُم أنَّ عيسى مبتدٌأ واحلاُل 
)8( عيسى مفعوٌل ف الواقِع ال مبتدٌأ لكْن يبعدُه أنَّه)9( كاَن املناسَب حينئٍذ أن يأَت)10(  أنَّ
ُه مفعول )ألنَّ املقام مقاُم إِضامٍر وف بعِض النسِخ  بَأْن يقوَل وإنَّ بالضمرِي بدَل الظاهِر 

. وأّن موسى مفعوٌل()11( وهو احلقُّ

]نعم وبئ�س واأحكامهما[
قلُت  للجملة،  الّرابُط  ما  قلَت  فإِْن  قبلُه خٌب  مبتدٌأ واجلملُة  زيٌد  قولُه)12( وإعرابُه 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ف )ج( )اليتمل(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 209. 
د مي الدين وجدت املثال هكذا: )وأن موسى مفعول(.  )4( ف نسخة شح قطر الندى تح ممَّ

ُينظر: شح قطر الندى 209. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ف األصل و )ج( )الضمري( وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من )أ، د(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( ف األصل و)ج( )يؤتى(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، د(. 
)11( سقطت من )أ(. 

)12( ُينظر: شح قطر الندى 211. 



240

العموُم، وإْن جْعلنا الالَم للجنِس عىل قوِل، وإعاِدة املبتدأ بمعناُه أْن جعلناها للعهِد عىل 
قوِل آخر، واعلْم أنَّ هذا أحُد الوجوه ف إعراِب املخصوِص، وقيَل جيوُز أيًضا أْن يكوَن 
ر ف نِْعَم الرجُل زيٌد هو زيًدا واملمدوح زيٌد وقاَل ابُن  خًبا ملبتدأ مذوٍف وجوًبا، فُيقدَّ
عصفور:وجيوُز فيِه وجٌه ثالًث، وهو)1( أْن يكوَن مبتدًأ حِذَف خبُه)2( وجوًبا، فيقّدر ف 
َم  ُه)4(، ]قولُه[)5(وجيوُز باإِلمجاع أْن يتقدَّ )3( يشٌء مسدَّ ُه مل َيسدَّ املثاِل زيٌد املمدوُح وُردَّ بأنَّ
عىل الفعِل والفاعِل)6(، فيِه نظٌر فإِنَّ الذي يظُهر من كالِم ابن مالٍك ف منظومتِه)7( عدُم 
زيٌد حيُث  فيِه مذوٌف دلَّ عليِه  املخصوُص  الّرجُل،  نِْعَم  زيٌد  قولنِا  نحَو  اجلواِز، وإنَّ 

قال:

ــَفــى َك ـــِه  ب َمـــْشـــِعـــٌر  ْم  ُيــــَقــــدَّ وامُلْقَتَفى«َوإِْن  امُلْقَتنَى  نـِـْعــَم  كـ»اْلِعْلُم 
فهذا يشعُر بعدُم اجلواِز()8(.

]النائُب عِن الفاعِل[
قولُه:

اِد مل أُكْن ِت األيِدي إىل الزَّ أْعَجُل)9(78. َوإْن ُمدَّ الَقْوِم  َأْجَشُع  إْذ  بَأْعَجلِِهْم، 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( ف )ج( )يرد(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )ج، د(، وُينظر: شح قطر الندى 211. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ُينظر: شح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك 61/4. 
)8( سقطت من )ب(، وقد أشت إىل ذلك ف وصف املخطوطة. 

)9( ُينظر: المية العرب أو نشيد الصحراء، للشنفرى 31. 
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هو من الطويِل )من الرضِب الثان()1(وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء الرابِع وهو 
 العروُض واخلامِس )31و( والثامِن وهو من الرضِب()2( قاله: الشنفرى)3( عمرو بن 

)4( من قصيٍد طويلٍة أّوهلُا: براٍق األزديُّ
َمطيِّكم ُصــــُدوَر  ُأمـــّي  بني  ألْمــَيــُلأقيموا  ـــْم  ـــواُك س َقــــوٍم  إىل  فــــإيِّن 

اللغُة: اجلََشُع: )5( َأشدُّ احِلْرص عىل اأَلكِل.
فإِن  الزاِد  إىل  األيدي  مّدِت  إذا  ويقوُل:   ، والعلوِّ بالتأدب  نفَسه  يصُف  املعنى: 

 

بشديِد  ولسُت  إليِه،  الناِس  أْعَجُل  األكِل  عىل  ِحْرًصا  األَشدَّ  ألنَّ  اليِد  بَمدِّ  أتقّدم  ال 
احلرِص عليه.

السابِق  البيِت  ف  شطيٍة  مجلٍة  عىل  الرشطيِة  اجلملِة  هلذِه  عاطفٌة  الواُو  اإِلعراُب: 
وهي قولُه:

ــنــي أنَّ غــــرَي  بـــاســـٌل  أيّب  ــــــلُّ  أْبَسُل)7(وُك الطرائِد  أْوىل)6(  َعَرَضْت  إذا 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ب، د(. 

وقيل  األزدي(،  أوس  بن  )ثابت  ُه  إِنَّ فقال  ذهب  من  فمنهم  تسميته  ف  له  املتمجون  اختلف   )3(
أو  الشفة  لقبه، ومعناه: عظيم  الباق، والشنفرى  بن  بن مالك األزدي(، وقيل عمرو  )عمرو 
غليظها، وقيل بل الشنفرى اسمه ال لقبه، وهو شاعر جاهيل قحطان، من بني ربيعة األزدي، له 
اشعار ف الفخر واحلامسة والغزو أشهرها الميته التي سميت بالمية العرب أو نشيد الصحراء. 
 ُينظر: خزانة األدب 16/2-17، وُينظر: معجم الشعراء ف لسان العرب 229، والميه العرب، 

للشنفرى عبد العزيز إبراهيم 9 )املوسوعة الصغرية(.
 )4( قد نسبه العيني ف املقاصد النحوية 117/2 للشنفرى، واسمه عمرو بن براق وقد خطأ األستاذ 
ف  صاحباه  مها  بل  وقال  التسمية  هذه  للشنفرى  العرب  المية  كتابه  ف  إبراهيم  العزيز  عبد 

التلصص. المية العرب للشنفرى 9. 
)5( ُينظر: لسان العرب، )جشع( 49/8. 

)6( سقطت من )ب(. 
)7( سقطت من )ب(. 
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واأليدي  الرشِط،  فعُل  ومّدْت  وجواهبِا،  وشطِها  إذا  مجلِة  عىل  معطوٌف)1(  فهو 
لغرٍض  الفاعُل  حذَف  حيُث  األيــدي  مــّدِت  الشاهِد  وملُّ  فاعلِه،  ــن[)2(  ]ع نائٌب 
ُم بمدِّ اليِد)4( إذا مدَّ املارُّ يده كائنًا من كاَن، فال  ُه ال يتقدَّ )3(، وهَو إرادُة اإِلخباِر بَأنَّ معنويٍّ
ا()6( كَأْن  يتعّلُق بذكِر الفاعِل غرٌض )وربَّام يقاُل)5( إنَّ العموَم يصُل بذكِر الفاعِل عامًّ
ْل. ومجلُة مْل أُكْن  يقاَل )وإْن مدَّ اآلكُل يَده()7(، وجُياُب بأنَّ املراَد مع ذلَك االختصاُر فتأمَّ
بأعَجِلهم جواُب إن والباء ف بأعجِلهم زائدُة، وأعجل خُب أكْن، وذا للتعليل أو ظرُف 
زماٍن مضاٍف إىل اجلملِة االسميِة بعَده يتعّلُق بأعجل األّوِل)8( أي مْل أكْن بأعجِلهم حنَي 

يعجُل األشدُّ حرًصا عىل األكِل.

قولُه:

ـــُه َربَّ ــُب  ــي ــنِ امُل ُيــــْرِض  ــــام  َوإنَّ َقــْلــُبــُه)9(79.  ـــٍر  ـــِذْك بِ ــا  ــيًّ ِ ــن ــْع َم داَم  ـــا  َم
هو من الّرجِز )فإْن ُقِرئ بضمِّ اهلاِء )من رّبه وقلبه()10( كاَن من العروِض األوىل 
من الرضِب األوِل، وإن ُقِرئ بسكوِن اهلاِء كاَن من العروِض األوىل مِن الرضِب الثان 

)1( ف )أ( )عطف(. 
)2( الزيادة من )أ، د(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )ب(، وف )ج( )األيدي(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ب(. 

)7( ف )أ( )مدت ان كل يده(، وف )ب( )مدت األيدي إىل األكل(. 
)8( سقطت من )ب(. 

)9( البيت من شواهد أوضح املسالك )رقم الشاهد 379/1/228(، وتلخيص الشواهد 497، 
وشح األشمون )رقم الشاهد 185/1/389(. 

)10( سقطت من )ج(. 
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الزحاِف  القطُع ف عروضِه حينئٍذ، ألَنَّه مرّصٌع كام عرفَت، )وفيه من  املقطوِع، وجاَز 
اخلبُن ف اجلزِء)1( األوِل منُه، والثالث وهو العروُض وف عروضيّته ورضبِه من العلِل 
القطُع عىل الثان، وجيوُز أْن يكوَن البيُت من مشطوِر ]الّرجِز عن األوِل والثان أو من 
مشطوِر[)2( الرسيِع من العروض الرابعِة عىل الثان وهذا ال خيفى عىل العروضيني()3( 

ومل ُيْعَز إىل أحٍد(. )4(

الّتقوى،  الذنوِب، وبمالزمِة  بتِك  عليِه  أقبَل  إذا  اهللِ  إىل  أناَب  من  املنيُب:  اللغُة: 
ُه. ومعنًيا: اسُم مفعوٍل من عناُه اليشُء َيْعنيِه إذا أمَهَّ

املعنى: إنَّ املِقبَل عىل اهللِ كذلَك ينبغي أْن يعتنَي بذكرِه حتى يرضَيُه ألَنَّ اهللَ تعاىل 
خَلَق العبَد لعبادتِه ومالزمِة ذكره ف كلِّ حاٍل.

فاعلُه،  واملنيُب  أرىض)5(،  مضارُع  ويُريض  قبَلها،  ما  باعتباِر  الــواُو  ــراُب:   اإِلع
وما مصدريٌة ظرفيٌة، وداَم هنا أخُت كاَن الناقصِة واُسمها مستٌت فيها يرُجع إىل املنيِب، 
ومعنيًّا اخلُب، وبذكُر نائُب فاعٍل معنيًّا)6(وفيِه الشاهُد حيُث ُأنيَب عن الفاعِل مَع وجوِد 
البيِت  ف  شاهَد  وال   )8( قلُت:  قلبه،  أعني  بِه  املفعوُل  وهو  بالنيابِة  منُه  أوىل)7(  هو  ما 
ا إىل املنيِب، فيكوُن )31ظ( قلبه بداًل  الحتامل أن يكوَن النائُب مستًتا ف معني يرِجُع إِمَّ

)1( سقطت من )أ(. 
)2( الزيادة من )أ، ج(. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( سقطت من )ب(. 
)5( ف )ب( )رىض(. 

)6( ف األصل و)ب، ج، د( ورد )املعنى(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ(. 
)7( ف )أ( )مال(. 

)8( سقطت من )أ(. 
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ا إىل القلِب، فيكوُن القلُب بداًل منه أيًضا لكنُّه  منُه عىل املحلِّ بدل بعٍض من ُكّل، وإِمَّ
الفاعِل  نائَب  قلبه  الرضورِة، وجيعَل  البيُت عىل  أْن يمَل  ، ويتمُل مرجوًحا  بدل كلٍّ
أو اسَم داَم، والنائُب ضمرًيا مستًتا ف معني يعوُد إليِه )وعىل كّل من االحتامالت()1( 
()2( اجتمعِت الواُو والياُء ف كلمٍة واحدٍة، وكاَن  يتعّلُق بذكِر ف معنّي )وأصلُه معنويٌّ
السابُق منهام ساكنًا قلبْت الواُو ياًء والّضمُة كرسًة وُأدغمِت الياُء ف الياِء)3( فصاَر كام 
ترى. قوله: )4( ويتمل إىل آخره، أقول: ويتمُل أن يكوَن القائُم مقاَم الفاعِل ضمرًيا 
، فإن قْلَت: لو)6( كاَن  مستًتا ف الفعِل عائًدا عىل القوِم، )والقوُم بدٌل()5( منُه عىل املحلِّ
األمر كام ذكرَت لقيَل ليخبوا ألنَّ ضمرَي املفرِد ال يعوُد عىل ما هو)7( ف معنى)8( اجلمِع، 
قلنْا ال نسّلُم ذلَك ألنَّ قوم اسُم مجٍع، واسم اجلمِع يعوُد عليه الضمرُي مفرًدا نحَو اجليُش 

جاَء كام أشاَر إليه بعُض املحّققنَي ]واهللُ أْعلُم[)9(.

قولُه:

َواُهُم هِلَ وَأْعنُقوا  َهــَويَّ  َسَبُقوا  ُع)10(80.  ــْرَ َم َجنٍْب  ولُِكلِّ  ُموا،  َفُتُخرِّ
الــــــرضِب  )مــــــن  األوىل  الــــــعــــــروِض  )مــــــن  ــــِل  ــــام ــــك ال مــــن   هــــو 

)1( ف )ب( )وعىل حال من االحتامل(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ُينظر: املمتع ف الترصيف، البن عصفور اإلشبييل 477/2. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 214. 

)5( سقطت )القوم( من )ج(، وسقطت )بدل( من )د(. 
 .) )6( ف )أ( )فإِنَّ

)7( سقطت من )أ(. 
)8( ف )أ( )ضمري(. 
)9( الزيادة من )أ(. 

)10( ُينظر: شعر أب ذؤيب اهلذل، صنعة أب سعيد السكري 7/1. 
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األول()1( وفيه من الزحاِف اإلضامُر ف رضبِه فقط()2(.

قاله أبو ذؤيٍب اهلذلُّ )ف أوالٍد له مخسٍة()3( ماُتوا ف عاٍم واحٍد من اجلدِب وقيَل 
من الّطاعوِن وأّوُل القصيدِة:

ــُع ــَتــوجَّ ــــَن املــنُــوِن َوَرْيـــبـــهـــا)4( َت ــَزُعَأِم جَيْ ــْن  َم بُِمْعتٍِب  َلــْيــَس  ــُر  ْه ــدَّ وال
ومنها:

ًة َحــــرْسَ َوأْعـــَقـــُبـــوين  َبــنِــيَّ  ــُع)5(َأْوَدى  ــلِ ــْق ًة ال ُت ـــــرْبَ ـــاِد َوَع َق ــَد الـــرُّ ــْع ب
ومنها:

ـــــُم ــنّي َأرهيِ ــتِ ــاِم ــشَّ ــل ـــــِدِي ل ـــــلُّ َأَتــَضــْعــَضــُعَوجَتَ الَ  ــِر  ْه ــدَّ ال ــِب  ــَرْي لِ َأينِّ 
ُروّي أنَّ احلسَن بن عيٍل بن أب طالٍب، دخَل عىل معاويَة )بن أب سفياَن يوًما 
()6( رآه معاويُة نَض وأنشَد: )بتجلدي للّشامتني ُأرهِيُم( البيت فَأجاَبه  وهو مريٌض فلامَّ

احلسُن عىل الفوِر بالبيت )الذي قبله()7( وإذا املنّيُة أنشبْت أظفارها.

الّدهُر  اختمهُم  أْي  موا:  رِّ وخُتُ قيَل.  وكذا  أرسعوا  أي  بالقاِف  أعنَقوا)8(:  اللغُة: 
واقتطُعُهْم واملرصُع: موضُع الرصِع وهو الطَّْرُح)9( عىل األرِض.

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف )أ( )ف أوالده مخسة ماتوا(، وف )ب( )ف أوالده وهم مخسة ماتوا(، وف )ج( )من أوالده 
ماتوا(. 

)4( ف )ب( )وديبها(. 
)5( ف )ب( )ال تقع(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( ف )ب( )يقول(. 

)8( ُينظر: لسان العرب، )عنق( 273/10. 
)9( ف )أ( )الطراح(. 
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املعنى: إنَّ بنيَّ سبقوا َهواَي)1( ولِزموا)2( هواهْم فاختمهُم الّدُهر أو إِنَّ املعنى إِنِّ 
بأمجِعِهم جعلهْم  ماُتوا  مَلَّا  املجاِز ألنَّم  املوَت عىل جهِة  أرادوا  أردُت حياهَتم)3(، وهم 
م ملْ)4( يامنِعوا عن أنفسِهم إْذ ال قدرَة هلْم عىل ذلَك،  بمنزلِة مَن أراد املوَت وأحبَُّه ألَنَّ
ْم أراُدوا املوَت وأحبَّوه، إذ من العادِة أنَّ الذي يكَرُه اليشَء وال هيواُه)5( يمنعُه عن  فكأنَّ

ْر، وباقي األبيات ظاهرُة املعنى. نفسِه فتدبَّ

اإِلعراُب: هوى مفعوُل سبقوا، وأصُله هواَي ولكنَّ هذياًل يقلبوَن ألَِف املقصوِر 
إذا ُأضيَف إىل ياِء املتكّلم ياء، وأعنقوا ُعطَف عىل سبقوا، وهلواهم)6( صلُة أعنقوا، والفاُء 
ّرَم بفتِح الّتاِء واخلاِء، فلاّم ُبنَي  م)8( ماٍض مبنيٌّ للمجهوِل، وأصلُه خَتَ عاطفٌة)7( سببيٌَّة، وخترَّ
للمفعوِل ُضّمِت التاُء واخلاُء تبًعا هلا، وفيه الشاهُد )32و( حيُث ضمَّ ثان)9( املبدوِء بتاٍء 
زائدٍة تبعَا ألّولِه، والواُو نائبٌة عن فاعلِه، والواُو الثانيُة تتمُل العاطفَة واحلالّيَة، فيكوُن 
صاحُب احلاِل الواو األوىل واالستئنافية بأْن يكوَن أورَد هذا الكالَم تسليًة لنفسِه)10(، أي َأّن 
 موَت أوالدي ليَس بعجيٍب ألَنَّ لكلِّ جنٍب مرصًعا)11( أي ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت﴾)12(، 

)1( ف )أ( )هوي(. 
)2( ف )أ( )أعنقوا(. 

)3( ف األصل )حيوهتم(، وف )ب( )حيواهتم(، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج، د(. 
)4( ف )ب، ج( )مّلا(. 

)5( ف )أ( )هيوي(. 
)6( ف )ج( )وبأهواهم(. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( ف )ب، ج( )وتزموا(. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( ف )أ، ج، د( )مرصع(. 
)12( آل عمران 185، واألنبياء 35، والعنكبوت 57. 
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ٌر. ولكلٍّ خٌب، ومرصٌع مبتدٌأ مؤخَّ

]ال�صتغال[
َم اْسٌم، َوَيتأّخَر عنه فعٌل إىل آخره، كان عليِه)2( أْن يقوَل)3( ويتأخّر  قوله)1(: أَن َيَتَقدَّ
وجوُب  وَأّما  قوله)4(:  ضارُبُه.  أْنَت  زيٌد  نحو  التعريِف  ف  ليدخَل  شبُهُه  أو  فعٌل  عنه 
م  النَّْصِب إىل آخره، اعلم أّن الظاهَر أنَّ النّحوينَي إِنَّام حَكُموا بوجوِب النصِب إذا تقدَّ
النصُب ف  فقوهلُم جيُب  باالبتداِء،  الرفع  إىل  بالنسبِة  بالفعِل  أداٌة خاّصٌة  عىل االسِم)5( 
أْن يكوَن فاعَل  الرفُع باالبتداِء، وإاِلّ فال مانَع من رفعه عىل  هذِه احلالِة يعني ال جيوُز 

فعٍل مذوٍف أو نائبُه يفرّسُه ما بعَده فاْفهم.

قوله:

َأْهَلْكُتُه ُمنِْفًسا  إْن  ــَزِعــي  جَتْ ال  َفاْجَزِعي)6(81.  َذلَِك  َفِعنَْد  َهَلْكُت  َفــإَِذا 
هو من الكامِل أيًضا )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيِه من الزحاِف 
َتْولب  بن  النّمُر  قالُه:  العروُض()7(  وهو  والثالِث  والثان  األول  اجلزِء  ف  اإلضــامُر 

)8( وبعَده: الكلبيُّ

)1( ُينظر: شح قطر الندى 216 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( ف )ب( )يقال(. 

)4( ُينظر: شح قطر الندى 219. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( ُينظر: شعر النمر بن تولب 72. 
)7( سقطت من )د(. 

ف  حياته  معظم  عاش  خمرضم.  جاهيل  شاعر  ُعْكل.  بني  من  أقْيش  بن  تولب  بن  النمر  هو   )8(
 اجلاهلية، أدرك اإِلسالم وأسلم. عاش النمر جواًدا سمًحا، ساّمه أبو عمرو بن العالء »الَكيِّس«= 
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ــُم ــِه ــي ــدِع ــــــاين إخـــــويت ف معيفــــــإِذا َأت َيْلهوا  أو  العْيِش  يف  يتعّللوا 
ـــه ـــــراش إنَّ ـــــْن ف ــــطــــرِدهيــــْم َع َمْضجِعيالَت َسيخلو  أْن  يــوًمــا  ــدَّ  ُب ال 

اليشُء  الفاِء وهو  امليِم وكرِس  بضمِّ  إّما)2(  وامُلنِْفَس)1(:  الّصِب،  اجلزُع: ضدُّ  اللغُة: 
الذي يتنافُس فيه، وإّما بفتِحها فيكوُن)3( املراُد )به املال()4( الكثرُي)5(.

يتلُف من يدي،  الذي  النفيِس  املاِل  ُتها االمرأة)6( جازعًة عىل  أيَّ املعنى: ال تكون 
فإِنَّ املاَل يمكُن أن يصَل مثلُه، ولكْن إذا أصابتني سهاُم املنوِن فاجْزَعي، عنَد ذلَك فإِّن 
َنَزَل بِه ضيوٌف  ُه  أنَّ أبًدا، ومعنى اآلخرين ظاهٌر، وقصُة هذِه األبياِت  غرُي راجٍع إليِك 
وهو ف اجلاهلّيِة فعَقَر هلْم أربَع قالئَص وسبَأ هلم مخًرا كثرًيا فالمْتُه امرأُتُه عىل ذلك فقال 

 
ال تزعي إىل آخره.

اإِلعراُب: ال ناهيٌة، وتزعي مزوٌم هبا بحذِف النوِن، وإْن شطيٌة ومنفًسا مفعوٌل 
مذوٌف وجوًبا ُيفرّسُه سياُق)7( ما بعَده أي إْن أهلْك ُمنِْفًسا أهلكُتُه، وملُّ الشاهِد إن 
إْن  أي  مذوٍف  فعِل  فاعَل  ذا  بالرفِع عىل جعلِه  منفٌس  إن  ويروى  ُمنِْفًسا وهو ظاهٌر، 
 هلَك منفٌس )أو نائُب فاعٍل فعلُه كذلك أي()8( إن هلَك منفٌس، وجواُب إْن مذوٌف أو 

=جلودة شعره وحسنه. وف شعره الكثري من الغزل واحلكمة واألمثال وأخبار الفروسية. ُينظر: 
الشعر والشعراء 309/1، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 429. 

)1( ُينظر: لسان العرب، )نفس( 238/6. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ب(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ف األصل )املرأة(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج، د(. 
)7( سقطت من )أ، ب، ج، د(. 

)8( سقطت من )أ(. 
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ِط واجلزاِء عىل ما قبَلها،  ال جواُب هلا، والفاُء ف فإِذا عاطفةٌّ ملَِا بعَدها من مجَلتِي)1( الرّشْ
والفاُء ف فعنَد زائدٌة، وعنَد ذلَك تأكيٌد إلذا هلكُت ألنَّه بمعنى إذا هلكْت، والقوُل ف 
باقيا( )فيام  املاُل  الفاء األوىل)2( ف )فال احلمُد مكسوًبا وال  الثالثِة هنا كالقوِل ف  الفاِء 
إعراِب  فاعلُه عىل األصحِّ هذا هو األظهُر ف  والباُء  املخاطبِة،  أمُر  سبَق()3( واجزعي 
)4( ف شواهِد)5( األظهِر إّن الفاَء ]32ظ[ الثان هي جواُب إذا  البيِت عندي، وقال السيِّدُّ

والثالثُة زائدٌة وليس بأظهر.

]التنازع[
قولُه:

نِي إنَّ األِخاّلَء  أْجُف  َومَلْ  َجَفْويِن  ــْن َخــلِــيــيَلِ ُمــْهــِمــُل)6(82.  ــيــٍل ِم ــَغــرْي َجِ لِ
هو من الطويِل من الرضِب الثان)7( )وفيه من الزحاِف القبُض ف عروضِه ورضبِه 

وف اجلزء اخلامِس منُه أنشدَه الّفراُء)8( وغرُيه()9( ومل يعزوُه إىل أَحٍد.

)1( ف )أ، ب، ج( )مجلة(. 
)2( سقطت من )أ، ج، د(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية بن مالك 155. 
الشواهد  وختليص   ،)489/2/73 الشاهد  ــم  )رق اللبيب  مغني  شواهد  من  البيت   )6( 
اللوامع 45/1،  515، ومهع اهلوامع 109/1، 109/2، وشح األشمون 204/1، ودرر 

 .143/2
)7( سقطت من )أ(. 

)8( ف )ب( )الفرائد(. 
)9( سقطت من )د(. 
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احلسُن،  واجلميُل  خليٍل  مجُع  واألخالُء)1(:  اهلَجْر،  وهو  اجلَفا  من  جفون:  اللغُة: 
ومهمُل اسُم فاعٍل من أمهَل اليشَء إذا ترَك االعتناَء به.

أوصلهْم  بل  هبجرهْم  أعتني  وال  أْجُفهم،  ومل  وأصحاب،  َأخاّلئي  جفان  املعنى: 
بام  أعتني  ال  َأّن  عىل  ُبنيْت  طبيعتي  ألنَّ  إِلَّ  أساؤوا  وإن  إليهْم،  أحسْن  هجرون  وإْن 

يصدُر إِلَّ من خلييلَّ من القبيِح وال التفُت إليِه.

بعَدها  التي  للجملِة  عاطفٌة  والــواُو  ومفعوٌل،  وفاعٌل  فعٌل  جفون  ــراُب:  اإِلع
)عىل اجلملِة التي قبَلها()2(، وأْجُف مضارٌع مزوٌم بحذِف، الواِو، وفاعلُه مستٌت فيه، 
الفاعليِة  عىل  األخاّلء  الفعالِن  تتنازَع  حيُث  الّشاهِد  ملُّ  وههنا  مفعوُل،  واألخاّلء 
لألوِل واملفعولية لِلثان فُأعمَل الثان، وأضِمَر ف األول الواو كام ترى، والقوُل ف مجلِة 
السابِق  لبيٍد)4(  بيت  ف  وخِبها[)3(  واسمِها  إنَّ  مجلِة  ف  ]كالقول  وخِبها  واسِمها  إنَّ 
صفُة  أو  غرٍي  صفُة  خلييل  ومن  مهمٍل،  صلُة  ولغري  ِسهامُها.  تطيُش  ال  املنَايا  إنَّ  وهو 
، ومهمٌل خُب إّن  موصوفُها ]مذوٌف[)5( أي إِن ُمهمٌل لفعٍل غرِي مجيٍل كائٌن من خلييلَّ
ويتمُل أْن ُتقرَأ أْن بفتِح اهلمزِة عىل أن تكوَن هي وما بعَدها ف موضِع مصدٍر مروٍر 
بالِم التعليِل، واجلارُّ واملجرور متعّلٌق بَأجف املنفيِّ ويوجُد ف)6( بعض نسِخ الفرائِد)7( 

)1( ُينظر: لسان العرب، )خلل( 217/11. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( الزيادة من )أ، ب، ج، د(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( الزيادة من )ج(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ144، وعبارته هي )وذلك أن جفون ومل أجف تنازعا ف 
األخاّلء مجع خليل وقد أعِمل الثان وأضِمر الفاعل ف األول عىل الرشطية وهو التفسري مذهب 
هذا=  ف  وهو  عليهم  حجة  وهو  الذكر  قبل  اإلضامر  ألجل  الكوفية  ومنعه  والفراء،   البرصية 
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ُه بالشاهِد »ف َجَفون ومل أجُف حيُث تناَزعا ف األخاّلء مجِع  ف شِح هذا البيِت ما نصُّ
املتناِزَعنِي  بِه البرصيُة، والّفراُء)1( عىل جواِز إِعامِل  خليٍل وقد أعِمَل كالمُها واحتجت 
مجيًعا ف االسِم الظاهِر إذا كانا رافعنِي، ومنعُه الكوفيون)2( أَلجِل اإلضامِر قبَل الّذِكر 
وهُو )حّجٌة عليهم()3(وهو ف هذا الباِب ثابٌت عن العرِب انتهى« فانظر إىل هذا الفاضِل 

كيَف)4( اضطرب كالمُه وفاَتُه مراُمُه.

قولُه:
َمِعيَشٍة ألْدنى  َأْسَعى  َما  أنَّ  َوَلْو  َكَفايِن- َومَلْ أْطُلْب- َقلِيٌل ِمَن اْلـاَمِل)5(83. 

ف  القبُض  الّزحاِف  من)6(  وفيِه  الّتاّم،  األول  الرضِب  )من  أيًضا  الطويِل  من  هو 
عروضِه فقط()7( قاَله: امرُؤ القيِس بُن حجٍر الكنديُّ من قصيدٍة طويلٍة أوهَلا:

البايل الطََّلُل  ــا  َأهيُّ صباًحا  ــْم  ِع اخلايلَأال  الُعُرِ  كاَن يف  َمْن  َيِعَمْن  وهْل 
ومنها:

ــٍة ــل ــي ول هلـــــوُت  يــــوم  ُربَّ  ـــاِلويــــا  ـــث ــــــطُّ مِت ــــا َخ ـــٍة كــــَأنَّ ـــس ـــآن ب
َدُه بالقتِل: ومنها: فيسَتهزئ برجٍل قد تْوعَّ

يِفُّ ُمــضــاِجــِعــي ـــــــرْشَ ـــواِل)8(َأيــقــُتــلــنــي وامَل َأْغ كَأنياب  ُزْرٌق  وَمْسنُونٌة 

=الباب ثابت عن العرب(. 
)1( قال الفراء: »يضمر ويؤخر عن املفرس«. ُينظر: مغني اللبيب 489/2. 

)2( ُينظر: رأي الكوفيني ف مغني اللبيب 489/2. 
)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ج(. 

د أبو الفضل إبراهيم 39، وف الديوان )فلو(.  )5( ُينظر: ديوان امرئ القيس، تح: ممَّ
)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )د(. 

)8( القصيدة موجوده ف الديوان 39-27. 
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بِِه فيْطَعنُني)1(  ـــٍح  ُرْم بِــِذى  بنَّباِلوليس  ــَس  ــْي ول ــٍف  ــْي َس بــِذي  ولــيــَس 
ومنها َيِصُف الُعقاَب ف كثرِة الّصيِد:

وَيابًسا ــا  ــًب َرْط ــرْيِ  ــطَّ ال ــوَب  ــُل ُق الَبايلكـــَأنَّ  واحَلَشُف  الُعنَّاُب  َوْكِرها  َلَدى 
وبعَد هذا)2( البيِت املذكوِر ف الكتاب:

ـــل ـــَؤثَّ ـام َأْســـعـــى مَلـــْجـــٍد ُم ــَل أْمثايلولــكــنَـّ املــؤثَّ امَلــْجــَد  ــــْدِرُك)3(  ُي وقــد 
)33و( ويروى البيُت)4( )فلو أنَّام بالفاِء()5( وُيروى ولو أنني.

)6(: وقوهلْم عْم صباًحا كلمة تّية كَأنَّه مذوٌف من نعم بالكرس،  اللغُة: قال اجلوهريُّ
والطلُل: ما َشُخَص من آثاِر الّداِر)7(، والبال: الدارُس والُعرُص: بضمتنِي)8( الدهُر، واخلال: 
املايض وآنسُة: اسُم فاعٍل من أنَس يأنُس واألنس ضدُّ الوحشِة، وأراَد باآلنسِة املحبوبة، 
ويقاُل جاِرَيٌة آنِسٌة أي َطّيَبُة النَّْفِس كذا ف القاموِس)9( والتِمثاُل)10(: بكرِس التاِء املثنّاة 
)11(: أراَد به سيَفُه، واملسنونُة: أراَد هبا السهاُم، واألغواُل)12(:   من فوُق الصورُة، واملرشفُّ

)1( ف األصل و )ج( )فيقطعني(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ب، د( والديوان. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( ف األصل و)ب( )يطلب(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج، د( والديوان. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( ُينظر: الصحاح، )صبح( 379/1. 

)7( ف )ج، د( )الديار(. 
)8( ف )أ( )بصفتني(. 

)9( ُينظر: القاموس املحيط، باب السني، فصل اهلمزة 198/2. 
)10( ُينظر: لسان العرب، )مثل( 613/11. 
)11( ُينظر:املصدر نفسه، )شف( 174/9. 

)12( ُينظر:املصدر نفسه، )غول( 508/11. 
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والكرُم  ُف  الرّشَ واملجُد  سهاٍم،  أي  ُنْبٍل  ذي  أي  بنّباٍل  وليَس  النفوَس،  تغاُل  ما  هي)1( 
ُل. واملؤثَُّل: املؤصَّ

املعنى: ف البيِت ظاهٌر من كالِم املصنِّف وكذا الباقي.

واملصدرّيَة  األظهُر،  وهو  الكاّفَة  تتمُل  وما  وشٍط،  امتناع  حرُف  لو  اإِلعراُب: 
صلُة)2(  ــى  وألدن حاصٌل،  أي  مــذوف  وخُبها   ، إنَّ اســم  بعَدها  ومــا  هي  فتكوُن 
عىل  مرفوٍع  مصدٍر  موضع  ف  بعَدها  وما  املفتوحة  وأّن  لو،  جواُب  وكفان  أسعى، 
اجلملِة  وقــوع)4(  بجواِز،  قْلنا  إْن  االبتداِء  عىل  ثبَت  لو  أي)3(  مذوِف  لفعٍل  الفاعليِة 
قاَل  كام  املبتدأ  هلذا  خــَب)6(  ال  أو  كــاَن  أي  مذوًفا  ــُب)5(  اخل فيكوُن  لو  بعَد  االسميِة 
أطلْب  وملْ  كفان  ف  والشاهُد  كفان،  فاعُل  وقليٌل  عاطفٌة،  الثانيُة  والــواُو  بعُضهم، 
فتعنّيَ  املصنُف)7(،  إليه  أشاَر  الذي  للفساِد  قليٍل  ف  متنازعنِي  جعلُهام  يصحُّ  ال  حيُث 
بعده.  الذي  البيُت  دُه  ويؤيِّ امللَك،  أطلْب  وملْ  أْي،  مذوًفا  أطلُب  مفعوُل  يكوَن  أْن 
الواَو  جيعَل  أْن  وهو  آخَر،  بوجٍه  التناُزِع  باب  من  يكوَن  أْن  جيوُز  ال   )8(َ مِل قلَت  فإن 
احلاِجِب)9(  ابُن  منهْم  قوٌم  ذلَك  أجــاَز  قلت  حاليٌة،  واجلملُة  للحاِل،  أطلْب  ومل   ف 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( ف )ج( )غري(. 

)7( ُينظر: شح قطر الندى 224-223. 
)8( سقطت من )ب(. 

)9( هو أبو عمرو عثامن بن عمر بن أب بكر بن يونس بن احلاجب الكروي األصل. اإلمام الفقيه 
املالكي األصول النحوي املقرئ، ولد سنة سبعني أْو إحدى وسبعني ومخسامئة، وتوّف ف السادس= 
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التنازِع،  من  البيَت  إنَّ  والكوفينَي)3(،   )2() الفاريسِّ قوُل  به  )وُوّجَه  ِل)1(  املفصَّ شِح  ف 
معيشِة  ألْدنى  أسعى  أّن  ثبَت  لو  حينئٍذ  املعنى  ألنَّ  نَظٌر  فيِه  هذا  ومع  األول،  وإعامِل 
لكفان القليُل حاَل كون غرَي طالٍب لُه، فيعوُد املحذوُف ألنَّ السعيَّ ألَْدنى معيشٍة هَو 
َنَفاُه فيكوُن نظرُي قولَِك لو)5( رضبَت زيًدا ألوجعت غرُي  بمعنى)4( طلِب القليِل، وقد 

ضارٍب له.

]اأنواع املفعولت[
قولُه: )6( وهو املصُدر، هذا غرُي تامٍّ أَلنَّ املفعوَل املطلَق عىل ما سيذكُر)7( هو امَلْصَدُر 
الَفْضَلُة امُلَسلََّط َعْلِيه َعاِمٌل ِمْن َلْفظِِه أو ِمْن َمْعنَاُه، فال معنى لالقتصار عىل قوله )وهو 
ْر. قولُه: )9( وأجاَب إىل آخره، ال خيَفى أن  املصدُر()8( إالّ أْن يقاَل اكتفى بالتمثيِل فتدبَّ
هذا اجلواَب ال جيُد به نفًعا إْذ يقتيض أْن يكوَن ف قولَِك مررُت بزيٍد، وف قولَِك أحسنُت 
إىل زيٍد مفعواًل به إذ التوقُف حاصٌل كام ف رضبُت زيًدا مع أّنه ال ُيسمّى مفعواًل به عىل 

اإِلطالِق ف االصطالِح.

=عرش من شوال سنة ست وأربعني وستامئة من تصانيفه الكافية ف النحو، والشافية ف الترصيف، 
واإليضاح ف شح املفصل وغريها. ُينظر: الديباج املذهب 189-190، وغاية النهاية ف طبقات 

القراء 509-508/1. 
)1( ُينظر: االيضاح ف شح املفصل، تح: موسى بناي العلييل 172-165/1. 

)2( ف )أ( »ووجه به قوم منهم الفاريس«. 
)3( ُينظر: اإِلنصاف ف مسائل اخلالف 83/1 مسألة )13(. 

)4( سقطت من )ب(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ُينظر: شح قطر الندى 225. 
)7( ُينظر: شح قطر الندى 250. 

)8( سقطت من )ب(. 
)9( ُينظر: شح قطر الندى 226. 
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]املناَدى واأنواُعُه[
قولُه:

ُمتيٌَّم َقْلبي  اهللِ  ــاَد  ــب ِع يــا  أال  َبْعال)1(84.  وأْقَبِحِهم   َ َصىَّ َمْن  بَأحسِن 
هو من الطويِل أيًضا )من الرضِب)2( األول، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء)3( 

الرابِع منُه، وهو العروُض واخلامِس والسابِع()4( ومل أْظَفَر بَمْن قاله)5(.

َلـه، وُيروى وأمجِلهم فعاًل وهو أمجُل،  تيّمُه العشُق إذا عّبدُه وذلَّ اللغُة: متيٌَّم: من 
ويمكُن أن يكوَن معنى األوىل )33ظ( أنَّه أحسنُهم صالًة وأقبُحهم مع احلبِّ فعاًل.

املعنى: ظاهر.

اإِلعراُب: عباَد منادى مضاٌف، وفيِه الشاهُد حيُث ُنصَب ألنَّه مضاٌف، وبأحسِن 
صلُة متيٍم وِمْن بمعنى الذيَن وإفراُد ضمرِيها عىل لفظِها أو يتمُل أْن يكوَن املراُد بمن 
معنى كّل مَن صىل فال تأويَل، وأقبح معطوٌف عىل أحسن ال عىل الّضمرِي ف َصىّل كام 

ٌل عن الفاعِل. تّوهَم فتُح اهللِ، وفعاًل تييٌز موَّ

قولُه:

)1( البيت من شواهد الدرر اللوامع 86/2، وروى بدل )وأقبحهم بعال( )وأفضلهم نفال(. وقال 
د مي الدين أنه لألخطل التغلبي هكذا قالوا ومل  مقق كتاب شح قطر الندى وهو الشيخ ممَّ

أجده ف ديوانه. ُينظر: سبيل اهلدى بتحقيق شح قطر الندى 226.
)2( ف )أ( )الثان(. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )د(. 

مالٍك، وكان  َأبا  َتْغِلَب، ويكنى  بني  َغْوٍث، من  بن  َغياُث  التغلبي وهو  القائل هو: األخطل   )5(
بيان، وكان األَخطُل يمدح بني أمية، مدح معاوية  األخطل ُيَشبَّه من شعراِء اجلاهلية بالنابغة الذُّ

و يزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتىَّ هلك. ُينظر: الشعر والشعراء 483/1. 
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ًغا َفَبلِّ َعــَرْضــَت  ــا  إمَّ ــًبــا  َراكِ َأيــا  َتالِقَيا)1(85.  ال  أن  َنْجَراَن:  ِمْن  َنَداَماَي 
ف  احّلَيُة  لدغْتُه  مّلا  قاهلَا  قصيدِة  من  قالُه  الريب)2(  بن  ملالك  ــُه  أنَّ األظهر  ]هو 
الثان،  الرضِب  )من  أيًضا  الطويِل  من  هو  عّفاَن[)3(  بن  جيِش  ف  خراسان  إىل  غزاتِه 
والثامِن  العروُض  وهو  والرابِع  منُه،  الثالِث  اجلــزِء  ف  القبُض  الزحاِف  من  وفيه 
حني  قاهلا  قصيدٍة  )من  احلارثّي)5(  وقاص  ]بن[  يغوث  عبُد  قالُه:  الــرضب()4(   وهو 

)1( اْختلَف ف نسبة هذا البيت، فبعضهم ينسبه إىل عبد يغوث بن وقاص احلارثي. ُينظر: سيبويه 
200/2، شح أبيات سيبويه للنِحاس )رقم الشاهد 179/450(، واإليضاح ف شح املفصل 
ابن  وشح   ،)111/51 الشاهد  )رقم  الذهب  شذور  وشح   ،)258/1/78 الشاهد  )رقم 
عقيل )رقم الشاهد 16/4/306(، واملقاصد النحوية 206/4، وخزانة األدب 313/1. أّما 
البيت  نسب  من  كل  األدب  خزانة  صاحب  َخطَّأ  َوَقْد  الريب.  بن  ملالك  األظهر  فقال   املؤلف 

ملالِك بن الريب وقال إّن رواية البيت ملالك بن الريب هي:

فبلغن ـــَرضـــت  َع ـــا  إم ـــا  راكـــًب ـــا  وهاشِمأي شمس  عبد  مــن  عمنا  بني 
وقد أورد صاحب اخلزانة قصيدة مالك بن الريب كاملًة وضمها البيت ولكن برواية أخرى هي:  

فبلغن عــرضــت  إمـــا  صــاحــبــي  تالقيافــيــا  ال  أن  والــريــب  مـــازن  بــنــي 
الشاهد  )رقم  األشمون  شح  شواهد  من  والبيت   .319-317/1 األدب  خزانة  ُينظر:   

445/2/872( وحاشية الصّبان عىل شح األشمون )رقم الشاهد 140/3/667(. 
البرصة، ودخل ف جيش  بادية  التميمي، شاعر إسالمي، نشأ ف  املازن  يب  الرِّ )2( هو مالك بن 
املسلمني، فلحق بسعيد بن عثامن بن عفان وغزا معه خراسان، ومات هناك، كان فاتًكا لًصا، 
السيف  املراثي تجيد  الّضبي، ُحبس مراًرا، وأُفرج عنه، أجود شعره  الطرق مع شظاظ  يقطع 

والرمح. ُينظر: الشعر والشعراء 353/1 ومعجم شعراء لسان العرب 364. 
)3( سقطت من )أ، ب، ج، د(، وأكب الظن أنا من فعل النساخ. 

)4( سقطت من )د(. 
)5( هو عبد يغوث بن وقاص احلارثي القحطان، كان شاعًرا من شعراء اجلاهلية فارًسا سيد قومه 
 من بني احلارث بن كعب وهو الذي كان قائدهم يوم الكالب، قال اجلاحظ ف البيان والتبيني ليس 
ف األرض أعجب من طرفه بن العبد وعبد الغوث فإن قسنا جودة أشعارمها ف وقت إحاطة 

املوت هبام فلم تكن دون سائر أشعارمها ف حال األمن والرفاهية. خزانة األدب 317/1. 
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ُأرَس)1( يوَم الكالِب، وكان)2( قائُد قوِم بني احلارِث()3( إىل تيم.

)4( قاَل ابُن السكّيِت: ُيقاُل مرَّ بنا راكٌب إذا كاَن عىل  اللغُة: الراكُب: )قال اجلوهريُّ
ٍة، فإْن كاَن عىل حافِر فرٍس أو حاٍر ُيقاُل)5(()6( مرَّ بنا فارٌس عىل حاٍر أو فرٍس،  بعرٍي خاصَّ

 

وقاَل عامرُة ال أقوُل لصاحِب احلامِر فارس، ولكْن أقوُل َحَّار)7( كسّياف انتهى.

العني  بفتِح  الَعروَض  أتيت  املخففِة  املهملِة  بالراِء  وعرضت  ا.  إمَّ إّن  أصُلُه  وأّما 
وهي مكُة واملدينُة وما حْوهَلاُم)8( كذا ف الصحاِح)9( والنداما مجُع ندمان وهَو الصاحُب 

املناِدُم)10( ونجران كغطفان بلٌد من الَيَمن.

ُه  بَأنَّ هْم  وخبِّ وأصحاب،  نداماَي  فبّلْغ  املكان)12(  ذلَك  إىل)11(  بلغت  إذا   املعنى: 
ال مالقاَة بيننَا وبينهم إْذ قد استول عيلَّ وُأرسُت فَأنا)13( أترّقُب القتل َساعًة بعَد ساعٍة 

)واهلل أعلُم()14(.

)1( ف )ج( )اسم(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ُينظر: الصحاح، )ركب( 138/1. 

)5( ف الصحاح )قلت(. ُينظر: الصحاح، )ركب( 138/1. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( ف )أ، ب( )حوهلا(. 

)9( ينظر الصحاح، )عرض(، 1089/3، والقاموس، باب الضاد، فصل الراء إىل العني، 333/2. 
)10( سقطت من )أ(. 

)11( سقطت من )أ، ج(. 
)12( ف )أ( )امللك(. 
)13( ف )ج( )فإِذا(. 

)14( سقطت من )أ(. 
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اإِلعراُب: أيا حرُف نداٍء، وراكًبا منصوٌب ألنَّه نكرٌة غرُي مقصورٍة، وفيه الشاهُد، 
تعاىل  كقولِه  اهلاُء  فحذفْت)2(  للندبِة  َراِكَباُه  َفَيا  أراَد  عبيدَة  أبو  قاَل   :)1( اجلوهريُّ  وقاَل 
راكًبا  بالنداِء)5(  قصد  ُه  ألنَّ بالتنويِن  راكًبا  يا)4(  جيوُز  وال  ُيوُسَف﴾)3(  َعَلى  َأَسَفى  ﴿َيا 
الرشِط  فعُل  وعرضت  الزائدُة،  وما  الرشطيُة  إِن  وأّمــا  شاهَد،  ال  هذا  فعىل  بعينه. 
اهلل  َفتُح  وقال  اخلفيفِة،  بالنوِن)7(  ٌد  مؤكَّ أمٌر  وبلغْن  الرشِط()6(  جواَب  رابطٌة  )والفاُء 
وهو  بلَغْن  مفعوُل  ونداما  كذلَك،  وليَس  التوكيِد،  نوِن  من  املبَدلِة  باأللِف  بّلًغا  هو)8( 
عىل  نجراَن  ومن  عرفَت،  كام  مقصوٌر)9(  ُه  ألنَّ مَعُه  الياِء  وفتُح  املتكّلِم،  ياِء  إىل  مضاٌف 
مجُع  ألنَُّه  نداما  ف)10(  الضمري  من  حاٌل  ا  إمَّ وهو  نجراَن،  أهِل  من  أي  مضاٍف  حذِف 
إىل  اإلضافُة  ُترض)11(  وال  ملوصوفِه  أو  لنداما  صفٌة  أو  عرفَت  كام  نديم  بمعنى  ندمان 
للعلمّيِة والزيادِة، وإْن  نداما، ونجران غرُي منرصٍف  أو حاٌل من  الضمرِي ألَّنا عهديٌة 
خمّففٌة من املثقلِة فيكوُن اسُمها ضمرَي شأٍن مذوِف، واجلملُة بعَدها خُبها، وال تالقي 
إىل  باحتياجها  قلنا  إن  حاصٌل()12(  )اي  مذوٌف  وخُبها  واسُمها  للجنِس  النافيُة   ال 

)1( ُينظر: الصحاح، )عرض(، 1082/3. 
)2( ف األصل و)ب، ج، د( )حذف(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ(. 

)3( يوسف 84.
)4( سقطت من )ب(. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )د(. 

)8( سقطت من )ج، د(. 
)9( ف )ب( )مفعول(. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( ف )ج( )تغيري(. 
)12( ف )ج( )واجلملة بعدها خب(. 
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تبًعا  اهللِ  فتُح  وقاَل  لبّلْغ،  ثاٍن  مفعوٌل  مصدٍر)1(  موضع  ف  بعَدها  وما  وأن  هنا،  اخلِب 
ا مفعوٌل  لصاحِب الفرائِد)2( وإن)3( ف إن)4( ال تالقيا زائدٌة واجلملُة ف ملِّ نصِب عىل أنَّ

)34و( ثاٍن لبّلغ وهو َوهٌم منهام، ألنَّ بّلْغ ال يقُع معناُه عىل اجلملِة، فافَهْم.

]اأحكاُم املنادى امل�صاِف اإىل ياِء املتكلِِّم[
اْحُكْم  َربِّ  بالضّم وقرَئ ]﴿َقاَل  تْفَعيِل(  أمُّ ال  )يا  َحَكْوا)6( من كالمهم  قوله:)5( 
، قلُت يتمُل )أن يكون()8( املنادى ف اآليِة واملثاِل مفرًدا ال مضاًفا  ﴾[)7( بالضمِّ قِّ بِاحْلَ

كام تقوُل يا رجُل فال شاهَد.

قولُه:
ِمنِّي ــاَت  َف ما  ــراِجــٍع  َب ــْســُت  َوَل اين)9(86.  َلـــَو  َوال  ــَلــْيــَت  بِ َوال  ــَلــْهــَف  بِ

)1( سقطت من )أ(. 
)2( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط و257، وعبارته هي )أاّل تالقيا: أن ال فإْن زائدَة وال لنفي 
اجلنس وتالقيا اسمه وخبه مذوف أي لنا واجلملة ف مل نصب عىل أنا مفعول ثان ليبلغن(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 230. 
)6( ف األصل والنسخ مجيعها ورد )حكى(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من شح قطر الندى. 
)7( ف األصل والنسخ مجيعها ورد )قل(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من القران الكريم وهي 

من األنبياء 112. 
)8( سقطت من )أ(. 

)9( البيت من شواهد اخلصائص 37/3، وروى بدل )براجع( )بمدرك(، واملحتسب 277/1، 
ة  323، واألمال الشجرية 74/2، واإلنصاف )رقم الشاهد 390/1/254(، واستشهد به َمرَّ
عىل  والترصيح   ،248/4 النحوية  واملقاصد   ،560/2  ،199/1 واملقرب   ،546 ف  أخرى 
التوضيح 177/2، وشح األشمون )رقم الشاهد 332/2/677(، وخزانة األدب 63/1، 
البحتي ف احلامسة 106=  الصبان عىل شح األشمون 282/2، 155/3، وذكر  وحاشية 
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هو من الوافِر )من العروِض األوىل، وفيه من الزحاِف العصُب ف اجلزِء الثان منُه، 
وفيه من العلِل ف عروضِه ورضبِه()1( ومل أظَفر بقائلِه.

ُف وحرارُة القلِب. اللغُة: الّلْهُف)2(: التََّلهُّ

املعنى: إذا ذهِب اليشُء)3( من يِد اإلنساِن فال يرِجعُه قولُه)4( يا هلفي عىل ما فاَت، 
وال قولُه ليَتُه يرِجُع أو ليَتنَي كنُت فعلُت كذا حتى ال يذهَب ما ف يدي )وال قولُه لو أّن 
فعلُت كذا مَلا ذهَب ما ف يدي()5( بْل إذا ذهَب يشٌء ال يرجُع )وال)6( يرّدُه ندامُة املرِء 

عىل َذهابِِه.

وفاَت  مفعولُه،  وما  ليَس،  خُب  براجع  ـــدُة()7(،  زائ براجٍع  ف  الباُء  اإِلعــراُب: 
والباُء  للمجاوزة،  ومن  فــاَت،  صلُة  ومني  فــاَت،  ف  الضمرُي  ما)8(،وعائُدها  صلُة 
بقول  أي  النداِء  حــرُف  منُه  حــذَف  منادى  )وهلــُف  مــذوٍف  قــوٍل  عىل  داخلٌة  بلهف 
عطُف  بليْت  وال  الياِء،  عن  املقلوبُة  األلُف  منه  حذَف  حيُث  الشاهُد  وفيِه  هلَف،  يا 
هنا  ــذَف  ح ولكنُّه  ــــذوٍف()9(،  م ــوٍل  ق عىل  داخــلــٌة  أيًضا  هنا  والــبــاُء  بلهِف،  عىل 

 

=هذا البيت:
ما إذا  ــا  ــًئ شــي ــــــُرٌؤ  اْم ـــــَع  َرَج أينَوَمــــا  َلـــو  والَ  بِــكــْيــَت  ــــوِم  ي مـــى 

)1( سقطت من )د(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ج(. 
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كذا،والواُو  كنُت)4(  ليتني  قوُم)3(  يا  بقول  أي  مجيًعا  النداِء()2(  )وحرُف  املناَدى  مع)1( 
ف وال لو انَّ عاطفٌة أيًضا، والقوُل هنا مذوٌف أيًضا أي وال بقول لَو أّن فعلُت كذا مَلا 
كاَن كذا، وقد ظهَر لَك من التقديِر ف الثان والثالِث أنَّ اسَم ليَت وخَبها مذوفاِن)5( ف 
األول من املتعاطفنِي، وخب أن املفتوحِة وجواُب لو مذوفاِن)6( )ف الثان()7( وُتْسَبُك 
ُر  أنَّ املفتوحة)8(، وما بعَدها ف تأويِل مصدٍر مرفوٍع )عىل الفاعليِة()9( لفعٍل مذوٍف ُيقدَّ
 . بعَد َلْو )أي لو ثبَت أّن()10( كذا، وذلَك أنَّ لو ال يكوُن شُطها إاّل فعال)11( عىل األصحِّ
لِئاّل ينكرَس  ُتنَقُل حركُتها إىل واِو)12( لو وتذُف  البيِت  املفتوحِة ف  واعلْم أنَّ مهزَة أن 
الوزُن. واعلم أيًضا أنَُّه يتمُل أْن يكوَن املراُد بلْهَف ولْيَت ولو أنِّ ألفاظها أي ال أرِجُع 

ْل. ما فاَت منّي هبذِه اللفظاِت، فتأمَّ

قولُه:

َنْفي ُشَقيَِّق  ــا  َوَي ــي  ُأمِّ ــَن  اْب َيــا  َشـــِديـــِد)13(87.  ــٍر  ــَدْه لِ ْفَتنِي  َخلَّ ـــَت  أْن

)1( ف )أ( )معنى(. 
)2( ف )ج( )وما عنده(. 
)3( ف )أ، ج( )قومي(. 

)4( سقطت من )د(. 
)5( ف )ج( )مذوف(. 
)6( ف )ج( )مذوف(. 
)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( ف األصل )بالفاعلية( وف )ج( )اىل الفاعلية( ومها خطأ والصواب ما أثبتناه من )أ، د(. 
)10( ف )ج( )لو أن فعلت(. 

 .) )11( ف )د( )ضالَّ
)12( سقطت من )أ(. 

)13( البيت من شواهد الترصيح عىل التوضيح 179/2، والبيت موجود ف شعر أب ُزبيد حرملة= 



262

هو من اخلفيِف )من العروِض األوىل من الرضِب األول،وفيه من الزحاِف اخلبُن)1( 
ُزبيد حرملُة بن  أبو  قالُه:  العروُض واخلامِس()3(  الثان)2( منُه، والثالِث وهو  ف اجلزِء 

املنذِر)4(.

اللغُة: الشقيُق: املراد به األُخ، والّدهُر: الزماُن.

املعنى: ظاهٌر.

اإِلعراُب: ابُن منادى)5( مضاٌف )إىل املضاِف()6( إىل ياِء املتكلِِّم، وفيِه الشاهُد حيُث 
إىل نفس  ابن، وشقيَق مضاٌف  يا  الياُء، ويا شقيق عطُف عىل  إليه)7(  املضاِف  أثبَت ف 
املضاِف إىل الضمري، وأنَت مبتدٌأ، ومجلُة خلْفتنَي خبُه، والدهُر صلة خلف، والالُم فيه 

للتعليِل، وشديد صفُة الدهِر.

=ابن املنذر ولكن برواية أخرى هي:

ــا جلـ ـــّق نــفــي ي ــاَء ِش ــن ــْس ــا ابـــن َح َشــــِديــــِدي لــــدهــــٍر  ــي  ــن ــت ــي خــل الج 
ُينظر: شعر أب ُزبيد الطائي/48.   

)1( ف )ب( )القبض(. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( هو امُلنْذر بن َحْرَملة، أو َحْرَملة بن امُلنْذر- كام ذكر املؤلف والعيني- من طيء. شاعر جاهيل 
إِنَّه عاش مائة ومخسني سنًة، كان  يقال  ُيْسلم ومات نرصانّيا،  ر، أدرك اإلسالم ومل  ُمَعمَّ قديم، 
نديم الوليد بن عفبة بن أب ُمَعْيط، وكان أبو ُزبيد ف بني تغلب، وهم أخوالُه، ومن مشهور نثره 
وصفه لألسد بإسهاب. وبلغة شديدة األرس واجلزالة عىل نمط نثر بديع الزمان اهلمدان. ُينظر: 
ومعجم   ،155/2 األدب  وخزانة   ،222/4 النحوية  واملقاصد   ،301/1 والشعراء  الشعر 

الشعراء ف لسان العرب/185. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )ج(. 
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قولُه:

واهجعي َتــُلــوِمــي  ال  ــامَّ  َع ــَة  ــنَ اْب ــا  َي  .88
فليَس خيُلو منِك )34ظ( يوًما َمْضَجِعي)1(

هو من الرجِز )من العروِض األوىل )من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف الطيُّ 
أبياًتا من  القصيدُة)2(  أن تكوَن  الرابِع منه، جيوُز  ف اجلزِء األول منه، واخلبُن ف اجلزِء 
النَّجِم  أبو  قالُه:  القصيدِة()3(  ف  التَّرصيِع  التزاِم  من  فراًرا  أوىل  وهذا  الّرَجِز  مشطوِر 

)4( من قصيدٍة أّوهلُا: العجيلُّ

ِعــي تــدَّ اخِلـــيـــاِر  أمُّ  ــْت  ــَح ــَب أص ـــْد  ـــِعَق أصـــنْ مَلْ  ــــُه  ــــّل ُك ــــا  ــــًب َذْن ــــــيَلَّ  َع
األصلِع كرأس  َرأيس  َرأت  أْن  ـــُزِعِمْن  ـــنْ ــــْن ُق ـــُزًعـــا َع ـــنْ ـــُه ُف ـــنْ ـــَز َع ـــيَّ َم
أرسعــي أْو  أبطئِي  ــَيــايل  الــلَّ ـــْذُب  اْطلِعيَج ــْمــِس  لــلــشَّ اهلل  ــيــُل  ِق أْفــنَــاُه 

فــاْرِجــِعــي أْفـــٌق  َواَراِك  إَذا  َحــتَّــى 
يقاُل  ــام  وربَّ بالليِل  النوُم  وهو  اهلجوِع،  من  واهجعي:  العذُل،  ْوُم:  اللَّ اللغُة: 
وُأمُّ  االضطجاِع،  مكاُن  واملضجُع  اللْوِم،  من  فيِه  هي  َعــامَّ  للسكون  استعارٌة  ــه  إِنَّ
ــَزَل،  َع وميََّز  رأِســِه،  ِم  مقدَّ شعُر  انحرَس  الــذي  هو  واألصلُع  حبيبته،  كنيُة   اخليار 

األنصاري  زيد  أب  ونوادر  البيت،  استشهد بصدر  البيت من شواهد سيبويه 214/2، وقد   )1(
املفصل  واملحتسب 238/2، وشح  للزجاجي/172،  واملقتضب 252/4، واجلمل   ،180
مسمعي(،  حجاب  اللوم  خيرق  )ال  البيت  عجز  وروى   ،224/4 النحوية  واملقاصد   ،13/2
خضاب  ينمي  كام  »وأنمي  البيت  عجز  وروى   ،179/2 التوضيح  عىل  الترصيح  وشح 
األشجعي«، ومهع اهلوامع 54/2، ويروى بدل )منك( )عنك(. ُينظر: كتاب بلوغ الغايات ف 

إعراب الشواهد واآليات هبامش قطر الندى تأليف بركات يوسف هبود 282. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( سقطت من )ج(. 
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والقنزُع)1( بالقاِف، فالنوِن فالزاِء املعجمِة هو الَشَعَر املجتمُع ف نواحي الرأِس، وَجذب 
آفاِق  واحُد  الفاِء()3(  )بسكوِن  وأْفق  أخفاِك)2(،  وَواراِك:  واختالُفها  ُمضيُّها  الليال 

 

امِء. السَّ

عي عيلَّ ذنًبا مْل أصنَع شيًئا منه، وأنا أعرُف أْن  املعنى: قد أصبحْت )هذه املرأة()4( تدَّ
: ال ذنَب ل عنَدها إاّل الّشيُب واهلََرُم، وألَنَّ النساَء قد صدَق من قال فيِهنَّ

ماُلُه ــلَّ  ق أو  املـــرِء  رأُس  ــاَب  ش َنصيُب)6(إذا   )5( ــــنَّ ِه ودَّ من  لــُه  فليَس 
اإِلعراُب: ابنة منادى مضاٌف إىل املضاِف)7( ياِء املتكّلِم، وفيِه الشاهُد حيُث قلبْت 
ملَْ  وإْن  فتحًة، وهذا  قبَلها  التي  الكرسُة  وقلبِت)8(  فتِحها،  بعَد  َألًفا  إليها  أضيَف  ما  ياء 
استثنى  املصنَِّف)9(  أنَّ  أن هُهنا بحًثا وهو  لكنَُّه مما البدَّ منه، واعلم  املصنُّف  به  ْح  يرصِّ
مما)10( أضيَف إىل املضاِف إىل الياِء)11( ابن َأمُّ وابن عّم وال خيفى أّن ابنة عّم غرُي ابِن عّم 
َقنَاِزِع  َقنَْزَع، ألنه ليس بمأخوذ من  )1( قال اجلوهري ف الصحاح )نقاًل عن يعقوب(: وال تقل 
ع رأسه َتْقزيًعا، إذا حلق شعره، وبقيت منه بقايا ف نواحي  الرأس، وإنَّام هو من َقَزَع َيْقَزُع، وَقزَّ

رأسه، َورجٌل ُمقزٌع: رقيٌق شعر الرأس متفرقة. ُينظر: الصحاح، )قزع( 1265-1264. 
)2( ف )ج( )إجفاك(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ف )د( )ُأمُّ اخليار(. 

)5( ف )أ( )دونن(. 
)6( القائل هو علقمة الفحل من قصيدة أوهلا:

ــروُب طِ احلــســاِن  يف  قلُب  بك  مشيُبطحا  حـــاَن  عــر  الــّشــبــاب  ُبعْيد 
ينظر ديوان علقمة الفحل 36.   

)7( سقطت من )د(. 
)8( ف )أ، ج( )وقلب(. 

)9( ُينظر: شح قطر الندى 234 
)10( ف )أ( )مأ(. 

)11( سقطت من )ج(. 
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فال يكوُن من املستثنياِت ويقيض أيًضا ان يكوَن ابنة ُأّم كذلَك )وفيه ما عرفَت إاّل أْن 
يقاَل املراُد باالبن اجلنس، فيشمُل االبنَة لكْن يقتيض أْن يكوَن()1( ابُن الّعمِة وابنُة الّعمِة 
واهجعي  النوِن  بحذِف  هبا)2(  مزوٌم  وتلومي  ناهيٌة  وال  ْل.  فتأمَّ التأويِل  هبذا  كذلَك 
ُعطَف عىل ال تلومي، والفاُء للتعليل، وليَس فعٌل ناقٌص واُسمها ضمرُي شأٍن مذوٌف، 
وخيلو مضجعي فعٌل وفاعٌل ف ملِّ نصٍب خُبها، وعنَك صلُة خيلو كذا يوًما، ومن هنا 
للمجاوزِة بمعنى عْن، ويتمُل أن يكوَن مضجعي اسَم ليَس، واجلملُة قبله خُبها، هذا 
الناسِخ عىل اسمِه إذا كاَن فعاًل مستنًدا إىل ضمرِي االسِم  الفعِل  إْن جوّزَنا تقديَم خِب 

]وكان االسُم[)3( مفرًدا)4(.

]اأحكاُم تابِع املنادى[
قولُه:

89. يا َحَكُم الَواِرُث َعْن َعْبِد امَللِْك)5(
الطيُّ ف اجلزِء  الزحاِف  املشطورِة، وفيه من  الثالثِة  )العروِض  الّرجِز من  هو من 

األول منه والثان()6( قالُه: رؤبُة بن العّجاِج)7( يمدُح به حكَم بن املنذِر بن اجلاروِد.

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( الزيادة من )أ، ج، د(. 
)4( سقطت من )د(. 

هبا  يمدح  قصيدة  من  وهو  ُمنَْسِفْك«،  َوجُوٍد  احْساٍب  »ِمرياَث  هو  وعجزه  البيت  صدر  هذا   )5(
احلكم بن عبد امللك بن برش بن مروان، ومطلعها:

الَفَكْك َكُمنْهاِض  َاْرَوى  ِمْن  ــكهاَجَك  ــَت َف َهـــــمٌّ  ُيــــْعــــِدِه  ملْ  إذا  َهـــــمٌّ 
ُينظر: ديوان رؤبة بن العجاج 117-118، وهو ضمن )مموع أشعار العرب(.   

)6( سقطت من )د(. 
اف، وأبو العجاج، والعجاِج والده، واسمه=  د، رؤبة بن العجاج، كنيته أبو اجَلحَّ )7( هو أبو ممَّ
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املعنى: واضح وكذا اللغُة:

روي  حيُث  الشاُهد  وفيه  معرفٌة،  مفرٌد  منادى  وحكم  نداٍء،  حرُف  يا  اإِلعراُب: 
، والرفِع عىل اللفظ ألنَّه مفرٌد، وقاَل فتُح اهللِ، وفيه  نعتُه بالوجهنِي: النصِب عىل املحلِّ
الشاهُد حيُث نصَب نعتُه عىل املحلِّ وفيه نظٌر ألنَّ االستشهاَد به عىل الوجهنِي وعن عبد 

اهلل صلُة الوارِث وعن هنا للمجاوزِة، وامللك مضاٌف إليه.

قولُه:

ُسْعدى َوابُن  َماَمَة  بن  كعَب  َفاَم  ــُر اجَلــــَوادا)1(90.  ــَم ــا ُع ــَك َي ــنْ ــَوَد ِم ــأْج ب
اجلزِء األول  العْصُب ف  الزحاِف  العروِض األوىل، وفيه من  الوافِر )من  هو من 
منُه )35و(، وف عروضِه ورضبِه عّلُه القْطِف()2( قالُه: جريٌر يمدُح عمَر بن عبِد العزيِز 

وقبَله)3(:

ــٍش ــَرْي ــَك عــى ُق ــنْ ــوُد الــفــضــُل ِم ــُع ــدادا)4(َي الــشِّ الــُكــَرَب  َعنُْهُم  ــِرُج  ــْف َوَت

=عبد اهلل بن رؤبة البرصي التميمي. كان بصرًيا باللغة َقّياًم بحوشيها وغريبها، ومما نقله ابن قتيبة 
دَّ قال: حدثني أبو عبيدة قال: دخلُت عىل رؤبة وهو َيُملُّ جْرَذاًنا ف  قال: حدثني سهٍل بن ممَّ
ا خرٌي من دجاجكم إنا تأكل الُبَّ والثمر. والرؤبة معناها  النار، فقلت له، أتأكلها قال نعم إنَّ
القطعة من اخلشب ُيشعُّب هبا اإلناء. توف 145هـ، وكان راجًزا من رجاز العرب املعروفني. 
العرب  لسان  ف  الشعراء  ومعجم   ،38/1 األدب  وخزانة   ،594/2 والشعراء  الشعر  ُينظر: 

 .179
)1( ينظر شح ديوان جرير، للصاوي 135/1، ويروى بدل )ابُن سعدى( )ابُن أْروى(. ُينظر: شح 
د البقاعي  د مي الدين 235، وُينظر: شح قطر الندى، يوسف الشيخ ممَّ  قطر الندى، تح: ممَّ

 .284
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف الديوان بعد البيت املستشهد به. 
ُلم(. ُينظر: شح الديوان 136 وروى العيني بدل )الفضل(=  )4( ف الديوان بدل )الفضل( )احلِْ
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وابن  عطًشا  هلَك  حتى  باملاِء  نفسِه  عىل  آَثَر  الذي   )1( األيــاديُّ هو  َكْعُب:  اللغُة: 
ُسعدى)2( بضمَّ السنِي املهملِة)3(: هو ابُن حارثَة بن ألٍم الطائيِّ اجلواُد املشهوُر.

املعنى: ظاهٌر.

اإِلعراُب: ما نافيٌة حجازيٌة أو تيميٌة، وكعُب اسُمها أو مبتدٌأ، وابُن صفٌة مضاٌف إىل 
 مامَة، وهو غرُي )منرصٍف لوجوِد()4( العلّميِة والتأنيِث، وابُن الثان معطوٌف عىل كعٍب 

ُه ترَك ال التي  ال عىل ابِن األول كام ُيتوّهُم بحسِب الظاهِر، قلُت وقد يعتُض عىل جريٍر بَأنَّ
تقتحُم بنَي العاطِف واملعطوف عىل ما نفي عنُه حكم إلفادِة استغراِق النفِي وبيانُه أنَّك 
إذا قلَت ما قاَم زيٌد وال عمرٌو بإِقحاِم ال بنَي العاطِف واملعطوِف فقد نفيَت القياَم عن كلٍّ 
منُهام بخالِف ما، إذا قلَت ما قاَم زيٌد وعمرٌو بدوِن ال، احتمَل ذلَك واحتمَل)5( أْن يكوَن 
 أردت النفَي عن املجموِع)6(، فال يناف ثبوتُه ألحِدمها، فكذا نقوُل هنا، قوله)7( فام كعُب بن 
بأجوَد  ليَس  اجَلواديِن)9(  هذيِن  من  ُكاّل  أنَّ  ُيفيد  ال،  بإقحام)8(  سعدى  ابُن  وال   مامَة 
)من املمدوِح، وبدون ال يتمُل ذلك، وكوِن املراِد نفي أن يكوَن املجمُوع أجوَد()10( 

 

أخذ هذه  الكتاب  أن صاحب هذا  الظن  وأكب  النحوية 254/4،  املقاصد  ُينظر:  =)احلكم(. 
الرواية من مغني اللبيب )رقم الشاهد 19/1/16(. 

األيادي(. )1( ف )ج( )ذرَّ
)2( ف )ج( )سعد(. ُينظر: ترمجته ف العقد الفريد 293/1، 286/2.

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )ج( )اجلميع(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( ف )ج( )بإِفخام(. 

)9( ف )ج( )اجلوابني(. 
)10( سقطت من )ج(. 
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فال يناف كوَن أحدمِها أجوَد،وهذا َأْنظُر إىل الظاهِر، وإن كاُن كوُن املقاِم للممدوِح يدفعُه، 
ولكْن ينبغي أن يتَز ف املقاِم اخلطابِّ عن العباراِت املحتملِة خالَف املقصوِد، فلنرِجْع 
إليِه وهو غرُي منرصٍف والباُء ف بأجوَد زائدٌة  البيت، سعدى مضاٌف  إىل إعراِب باقي 
لتوكيِد النفِي، وأجوَد خُب ما عىل األول وخُب املبتدأ عىل الثان،وإفراُد أجوَد مع أنَّه)1( 
خٌب)2( الثنني لكونِه أفعُل تفضيِل مستعماًل مَع من ومنَك صلٌة )ويا حرُف نداٍء()3(، 
وعمرو منادى مفرٌد معرفٌة، واجلواُد صفتُه، وفيه الشاهُد حيُث انتصَب اتباًعا)4( للمحلِّ 
السابُق  البيُت  عليه  دلَّ  كام  منصوبٌة  كلَّها  القواَف  ألَنَّ  الرضورِة  عىل  نصبُه  يمُل  وقد 

ويكوُن نظرُي قوِل زهري بن أب ُسلمى: )5(

ــؤاُدُه ُف ونِْصٌف  نِْصٌف  الفَتى  ــّدِم)6(لِساُن  وال اللحِم  ُصــَورُة  إاّل  َيبَق  فلْم 
بعدَه حــلــَم  ال  الــّشــيــح  ــاَة  ــق ُس حيلُموإنَّ  ــِة  ــفــاَه ــّس ال بــعــَد  الــَفــتــى  وإّن 

ه الرفُع. وذلَك للرضورِة فإًِذا  فكرٍس آخُر ]الفعل[)7( املضارِع عىل يلم مع أّن حقَّ
ال شاهَد.

قولُه:

ِســرَيا ــاُك  ــحَّ والــضَّ ـــُد  َزْي ــا  َي أال  ــز الـــّطـــِريـــِق)8(91.  ـَـــا ج َفــَقــْد َجــــاَوْزمُت

)1( ف )أ( )كونه(. 
)2( سقطت من )د(. 
)3( سقطت من )أ(. 

)4( ف )أ( )عىل االتباع(. 
)5( ُينظر: ديوان زهري بن أب ُسلمى 89. 

)6( ف )أ( )اللسان(. 
)7( الزيادة من )أ(. 

)8( البيت من شواهد معان القران، للفراء 355/2، ومهع اهلوامع 142/2، وقد روى بدل )مجز( 
)مَخر(، ودرر اللوامع 196/2، واستشهد بصدر البيت فقط.
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هو من الوافِر أيًضا )من العروِض األوىل، وفيه من الزحاِف العصُب ف اجلزِء األول 
منُه، والثان والرابِع واخلامِس وفيه من العلِل القْطُف ف عروضِه ورضبِه()1( ومْل أقْف 

 

عىل قائِلِه.

َز  اللغُة: اجلمُز: )2( باجليِم والزاِء املعجمِة رضٌب من السرِي أشدُّ من الَعنَق، وقد مَجَ
ًبا. ُب رَضْ َب َيرْضِ ِمُز مَجًْزا كرَضَ البعرُي جَيْ

املعنى: واضٌح.

اإِلعراُب: َأاَل للتنبيِه، ويا حرُف نداٍء، وزيُد منادى مفرٌد معرفٌة، والضحاُك عطف 
عدِم  مع  بالبيِت  االستشهاَد  أن  خيَفى  )ملا  األمراِن  فيه  جيوُز  حيُث  الشاِهُد  وفيِه  عليه، 
التمثيِل ال االستشهاد، وهَو كام ترى  فائدَة له، ويمكُن حُلُه عىل  الروايِة فيام ال  ضبِط 
منُه()3( وسرًيا أمٌر الثننِي، واأللُف فاعلُه، والفاُء تعليليٌة، ومجز مفعوُل جاوزتا )35ظ( 

مضاٌف إىل الطريِق.

قولُه:

الَعنِْس الّضاِمُر  ــاَذا  َي َصــاِح  َيا  ـــِس)4(92.  ـــْل حــل واالقــتــاب َواحِل والــرَّ
ــِع  ــرسي ــِس والــــــاّلَم مــن حــلــس كــــاَن مــن ال ــن إْن حـــّركـــَت الـــنـــوَن مــن ع
رضهِبــا  مــع  ــِة()5(  ــي ــان ــث ال ــروِض  ــع ال مــن  الــكــامــِل  مــن  أو  الثانيِة  ــروِض  ــع ال ــن  )م

 

)1( سقطت من )د(. 
)2( ُينظر: لسان العرب، )مجز( 323/5. 

)3( سقطت من )أ، ج، د(. 
ْحِل ذى األْنساِع واحِلْلِس(،  )4( البيت من شواهد سيبويه 190/2، وروى عجز البيت هكذا )والرَّ
واخلصائص 305/3، وروى عجز البيت هكذا )والرجِل ذي األقتاد واحِللْس(، وخزانة األدب 

 .329/1
)5( سقطت من )ج(. 
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كاَنا)3( من  نا  اإِلضامُر()2( وإْن سكِّ ما عدا عروضَه ورضَبُه  قْد دخَل  األخرِي)1( ويكوُن 
قالُه)6( ُخَزز بَضمِّ اخلاِء  الثاِن()5(  الثانيِة )من الرضِب  العروِض  الكامِل)4( من  امُلْضمِر 

املعجمِة، وبالزائنِي املعجمتنِي بن لْوذان بفتِح الاّلِم وبالّذاِل املعجمِة.

اللغُة: الضامُر: )7( من ضمرْت)8( الناقُة تضمُر ضموًرا، يقاُل: فرٌس ضامٌر وناقٌة 
ضامرٌة والَعنُْس: )9( بفتِح العنِي املهملِة)10( بعَدها نوٌن ساكنٌة بعَدها سنٌي مهملٌة الناقُة 
َذَنُبها وفُر ]ُهلبِه وطولُه[)12( والّرحُل معروٌف،  اْعنَْوَنَس  الصلَبُة()11( ويقاُل: هَي التي 
البعرِي.  ناِم  السَّ قدِر  عىل  صغرٌي  ــٌل)14(  رح وهَو  بفتحتنِي  َقَتٍب  مجُع   )13( واالقتاُب: 
وقْد  مهملٌة،  سنٌي  بعَدها  ساكنٌة  الٌم  بعَدها  املكسورِة  املهملِة  باحلاِء)16(  واحلْلُس)15(: 

)1( ف )ج( )األصل(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف األصل و)ج، د( )كان(، وما أثبتناه فهو من )أ(. 
)4( سقطت من )أ(. 
)5( سقطت من )د(. 

ُديس، شاعر جاهيل قديم، قيل قبل أمرئ القيس، وخزر هو ف األصل  )6( هو ُحزز بن لوذن السَّ
ذكر األرنب. ُينظر: خزانة األدب 330/1. 

)7( ُينظر: لسان العرب، )عنس( 150/6. 
)8( ف )أ( )تضمري(. 

)9( ُينظر: الصحاح، )عنس( 953/3. 
)10( سقطت من )أ(. 

)11( ف )ج( )العلية(. 
)12( الزيادة من لسان العرب، )عنس( 150/6 مراعاًة للسياق واملعنى. 

)13( ف الصحاح مجع )ِقْتب( األْقَتاب: وهي األمعاء. ُينظر: الصحاح، )قتب( 198/1. 
)14( ف )د( )رجل(. 

)15( ُينظر: لسان العرب، )حلس( 54/6. 
)16( سقطت من )ج(. 
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يقاُل: فيه)1( َحَلٌس بفتحتنِي نقَلُه أبو عبيدُة كساٌء رقيٌق يكوُن تَت البذَعِة.

ا الذي ضمرْت ناقتُه، وبيل رحُلها وقتُبها وحلُسها لكثرِة  املعنى: يا صاحُب يا أهيُّ
األسفاِر وإعامِل اإلبِل ممّا يمتدُح به العرِب لداللتِه عىل جالدِة)2( الّرحِل وقّوتِه.

ٌم عىل غرِي القياِس، ويا ذا تأكيٌد لـ)يا صاِح( وذا اسم  اإِلعراُب: صاِح مناَدى مرخَّ
الّشاهُد  وفيِه  له،  نعٌت  والّضامُر   ، مِّ الضَّ البناُء عىل  فيِه  ٌر  مقدَّ مفرٌد معرفٌة  إشارٍة، وهَو 
ِر)3(، والنصُب للمحلِّ  حيُث روَي بالوجهنِي مع كونِه مضاًفا، الّرفُع إتباًعا للضمِّ املقدَّ
وذلَك ألَنَّ فيه األلُف والالُم، والعنس)4( مضاٌف إليِه، وما بعَده معطوٌف عليه، وإضافتُه 
الضامَر إىل)5( العنِس من إضافِة اسِم الفاعِل إىل فاعلِه، واعَلْم أنَّ الكوفينَي)6( َيرووَن 
البيَت بخْفِض الضامِر، فيكوُن ذا بمعنى صاحب والضامُر مضاٌف إليِه والعنُس صفُة 
موصوِف الضامِر فال شاهَد، قلُت وهذِه الروايُة أظهُر معنى)7( من ]الروايِة[)8( األوىل 

 

)ألَنَّ ف األوىل()9( إسناُد الضموِر إىل الّرحِل، واألقتاِب واحللِس، وال معنى له إالّ )أْن 
ُيمَل()10( عىل التغليِب، وَأّما هذِه الروايُة فساملٌة مْن ذلَك.

قولُه:

)1( ف )ج( )فيها(. 
)2( ف )أ، ج( )جالله(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ف )أ( )العيس(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ُينظر: اخلصائص 305/3-306، واإليضاح ف شح املفصل 271/1. 

)7( ف )أ( )يغنى(. 
)8( الزيادة من )أ، ج، د(. 

)9( سقطت من )د(. 
)10( سقطت من )ج(. 
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ــاَلِت.. ــَم ــْع ــَي ال َزْيــــَد  َزْيــــُد  ــا  َي  .93
هذا جزُء بيٍت، والبيُت:

ــِل بَّ ــذُّ ــاَلِت ال ــَم ــْع ــَي ــا َزْيــــُد َزْيــــَد ال ـــِزِل)1(َي فـــاْن عليَك  ــُل  ــْي ــلَّ ال ـــَاَوَل  ـــَط َت
الزحاِف  من  وفيِه  األول)2(  الرّضِب  من  األوىل  العروِض  )من  الّرجِز  من  وهو 
اخلْبُن)3( ف اجلزء الرابِع)4( منه، والسادِس والطيُّ ف اجلزِء اخلامِس()5( قالُه بعُض ولَد 

جريٍر وأراَد بزيٍد زيَد)6( بن أرقم.

العمِل،  عىل  املطبوعُة  النَّجِيبُة  الناقُة  وهَي  يعملٍة،  مجُع   )7( اليعمالُت:  اللغُة: 
والُذبَّل)8(: بضمِّ الّذاِل املعجمِة وتشديِد الباِء املوّحدِة مجُع ذابلة وهَي الضامرُة.

ُه سائٌر عىل إِبله بِالّليِل، ويأمرُه بالتعريِس وهو نزوُل املسافِر ف  وكان)9( املعنى: أنَّ
آخِر الّليِل لالستاحِة، ولو اطلعنا عىل ما قبَل البيِت وما بعَده ألمكنَنا فهُم معناُه عىل 

الّتحقيق.

ُه لعبد اهلل بن رواحة- كام قال  )1( نسبه سيبويه إىل بعض ولَد جرير 205/2-206، والصحيح أنَّ
البغدادي ف اخلزانة- خياطُب زيد بن أرقم ف غزوة مؤته. ُينظر: خزانة األدب 362/1، والبيت من 
شواهد شح أبيات سيبويه، للنحاس 181، واإِليضاح ف شح املفصل 279، واملقاصد النحوية 
بن  اهلل  عبد  ديوان  ُينظر:  وكذلك   ،)454/2/887 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح   ،221/4

رواحة 8. 
)2( ف )ج( )الثان(. 
)3( سقطت من )أ(. 
)4( ف )أ( )السابع(. 
)5( سقطت من )د(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ُينظر: لسان العرب، )عمل( 476/11. 
)8( ُينظر: لسان العرب، )ذبل( 255/11. 

)9( سقطت من )أ(. 
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عىل  الضمُّ  فيُه  جيوُز  حيُث  الشاهُد  وفيِه  مناَدى،  وزيٌد  نداٍء  حرُف  يا  اإِلعــراُب: 
تقديره منادًى مفرًدا)1( معرفًة )36و(، فيكوُن نصُب الثان أّما لكونِه عطُف بياٍن عليِه 

ره املصنُِّف)2(. أو بَداًل منُه أو مفعواًل بتقدير أعني، والنّْصُب عىل ما قدَّ

]الرتخيم[
قولُه:

حَمُْبوَسٌة َمطِيَّتِي  إنَّ  ـــْرَو،  َم َيــا  َيــْيــَأِس)4(94.  مْل  ـها  َوَربُّ ــاَء)3(  ــَب احْلِ َترَجو 
هو من الكامِل )من العروِض األوىل من الرّضِب األول، وفيِه زحاُف اإِلضامِر ف 

اجلزِء األول منُه، والثالِث والرابِع)5( والسادِس()6( قالُه: الفرزدُق وبعَده:

تُكْن)7( ال  َفــَرْزَدُق،  يا  الصحيفَة،  ِسَأْلِق  امُلَتلمِّ صحيفِة  مــثــَل  ـــداَء)8(  ـــْل َب
إِنِّ كتبُت  يقتَلُه، وقاَل له)10(  أْن  لُه كتاًبا إىل أحِد عاّمله)9(  أنَّ مرواَن كتَب  وقصتُه 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 238. 

)3( ف )ج( )اخلالص(. 
)4( البيت من شواهد سيبويه وشح شواهده 395/1، وكتاب سيبويه، تح: عبد السالم 257/2، 

وف شح ديوان الفرزدق 482/2 وردت الرواية هكذا:

مــْعــكــوَســة ــتــَي  مــطــي إْن  ــيــأس َمـــــــْروان  ي مل  ــــــا  ـــاء ورهبُّ ـــب احل تـــرجـــو 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( ف شح ديوان الفرزدق ورد بدل )التكن( )إنَّا(. 
)8( مل أجدها ف شح ديوان الفرزدق. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( سقطت من )أ(. 
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لَك بامئِة ديناٍر، فلامَّ مىَض هبا نِدَم مرواُن، فأرسِل وراَءُه وأخبَه بام كتَب بالكتاِب فبعث 
الفرزدُق إليِه أبياًتا من مجلتِها ما ذكْرَنا وملْ يقارِب الفرزدُق مرواَن بعَدها.

ا  اللغُة: احِلَباُء: )1( بكرِس احلاِء املهملِة)2( العطاُء، وَيروى اخلالُص بدَل احلباِء ورهبُّ
أي صاحُبها ومالُكها.

املعنى: يا مرواَن إنَّ مطيَّتي قد حبسَتها عن السرِي انتظاًرا للقائك وعطائَك، نرجو 
الّرجاِء وُأسنِد  َييأْس من عطائَك، وإِنَّام هو مقيٌم عىل  أيًضا مل  العطاَء منَك، وصاحُبها 
حتى  أحٍد  عىل  خيفَى  ال  حيُث  إىل  الظهوِر  ف  بلَغ  جوَده  أّن  لإلفادة  الناقٍة  إىل  الّرجاُء 
ُه أسنَدُه إليها ماًزا وأراَد  )3( ومن تبَِعُه أنَّ احليواناِت الُعجِم، وهذا أحسُن ممّا َقالُه العينيُّ

ْر. نفَسُه فتَدبَّ

للتخيِم  منُه  ُحذَف  حيُث  الّشاهُد  وفيه  منادى،  ومرو  نداٍء،  حرُف  يا  اإِلعراُب: 
حرفاِن األلُف والنوُن الجتامِع الرشوِط فيِه، وإّن مطيّتي مبوسٌة، إنَّ واسُمها وخُبها، 
وترجو فعٌل وفاعٌل)4(، وحياٌء مفعوُل ترجو، وملُّ اجلملِة جيوُز أْن يكوَن رفًعا عىل أن 
، وأْن يكوَن نصًبا عىل أْن تكوَن حااًل من ضمرِي مبوسٍة والواُو  تكوَن خًبا بعَد خٍب إِلنَّ
، ويكوَن ملْ ييأْس اخلَب، فيكوُن  ا )يتمُل أْن ُيقرَأ منصوًبا عاطًفا عىل اسم إنَّ عاطفٌة ورهبَّ
من عطِف املفرداِت()5( ويتمُل أْن ُيقرأ مرفوًعا، فيكوُن مبتدًأ وما بعَده خبُه فيكوُن 

من عطِف اجلمِل.

)1( ينظر الصحاح، )حبا( 2308/6. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ُينظر: املقاصد النحوية 293/4. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 
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قولُه:

أهــذا امُلــِغــرِييُّ الــِذي كــاَن ُيــْذَكــُر)1(؟95. ِقفي فاْنُظِري َيا َأْسُم َهْل َتْعرفِينَُه
هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيه من الزحاِف القبُض ف عروضِه ورضبِه()2( 
َة()4( بن كعٍب  قالُه عمُر بن أب ربيعَة )بن املغريِة()3( )بن عبِد اهللِ بن عمِر بن يقظَة )بن ِمرَّ
ابن لؤيٍّ بن غالٍب بن قٍب)5( بن مالٍك بن النظِر بن كنانَة بن ُخزيمَة بن مدركَة بن الياس 

()6( من قصيدٍة أّوهلُا: ابِن مرَض بن نزاٍر القريشِّ املخزميِّ

فُمْبكُِر غـــاٍد  ـــَت  أن ــِم  ــْع ُن آِل  ـــْن  ــُرإِم ــجِّ ــَه ــُم َف ـــــٌح  رائ أْم  غـــٍد  غـــــداَة 
جــواهبــا يف  ــْل  ــق ت مل  ــٍس  ــف ن ـــُة تـــعـــَذُرحلــاجــِة  ـــال ـــق ــَغ عـــــذًرا وامل ــل ــب ــت ف

وبعَد بيِت الكتاِب:

بعَدنا ـــاَل  ح لــقــْد  ــــاُه  إّي ـــاَن  ك ــئــْن  ُل ــَغــريَّ ــَت ــد َي ـــســـاُن ق عــن الــعــهــِد واإِلن
: يتمل أن يكون بكرس)7( الغني املعجمة نسبة إىل مغرية اسم رجٍل  اللغُة: املغرييُّ
)8(، وكَأنَّه مل يّطلع عليِه عىل أنَّ املغريَة اسُم جّدِه()9( وحاَل)10( عن العهِد  )كذا قاَل السيِّدُّ

)1( ُينظر: ديوان عمر بن أب ربيعة املخزومي 13 وروى بدل )يا َأْسُم( )أسامء(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف )أ( )ابن أب املعني(. 
)4( ف )ج( )ابن حرب(. 

)5( ف )أ( )فهر( وف )ج( )نر( وف الديوان بن فهر. 
)6( سقطت من )د(، وُينظر ترمجته ف: الشعر والشعراء 553/2، وخزانة األدب 240/1، وهذه 

التمجة نًصا موجوده ف ديوانه 9. 
)7( سقطت من )أ(. 

)8( مل أجد هذا البيت ف شواهده. 
)9( سقطت من )د(. 
)10( ف )أ( )وغار(. 
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، وغاٍد)2( من َغدا أي أتى بكرًة، ومبكُر بمعنى )غاٍد ورائُح()3( من راَح)4( إذا   أي)1( تغريََّ
َساَر ف الرّواِح العيّش أو من الزواِل إىل الليِل، والثان أنسُب بالبيِت )36ظ( ومهّجُر 

اسُم فاعٍل من هجر إذا َساَر ف اهلَاِجرِة.

املعنى: واضٌح.

اإِلعراُب: قفي أمٌر من وقَف يقُف، والياُء فاعلُه، والفاُء عاطفٌة وانظري معطوٌف 
الرّشوِط  لتوّفِر  ترخياًم  احلرفاِن  منُه  ُحذَف  أسامء  أصُلُه  مرّخٌم  منادى  ِقفي، واسم  عىل 
فيه)5(، وفيِه الشاهُد، وهْل حرُف استفهاٍم، وَتْعرفِينَُه فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل، واجلملُة ف 
ملِّ نصِب مفعوِل انظري كام ف قولِه تعاىل »فانظري ماذا تأمرَي«)6( وقوُل السّيِد رحُه 
اهللُ ف شواهدِه)7( بجواِز االستئناِف بعيٌد. واهلمزُة لالستفهاِم، وهذا)8( مبتدٌأ واملغرييُّ 
الذي،  كاَن واسُمها وخُبها صلُة  بعَد خٍب ومجلُة  أو خٌب  املغرييِّ  خُبه والذي صفُة 

ومجلُة املبتدأ واخلِب بدُل بعٍض من اجلملِة األوىل أو بدُل اشتامٍل.

قولُه:

مَلِي َمــْعــِرَفــٍة  َبْعَد  ِمنَّا  َتنَكْرِت  م)9(96.  امُلــَكــرَّ َباِب  والشَّ التَّصايب  َوَبــْعــَد 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: لسان العرب، )غدا( 116/15. 

)3( ف )أ( )غاد ورايح(. 
)4( ينظر لسان العرب، )روح( 456/2. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( النمل 33. 

)7( مل أجده ف شواهده. 
)8( ف )أ( )وهو(. 

قول  النابغة وزهري- عىل حد  قبل ظهور  الناس  أشعر  َعتَّاب،  بن  َحَجر  بن  َأْوُس  القائل هو   )9(
للحْمَر=  أوصفهم  من  وهو  االخالق،  ملكارم  الوصِف  كثري  شعره،  ف  عاقُل  فيه-  األقدمني 
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هو من الطويِل )أيًضا من الرضِب الثان، وفيِه زحاُف القبِض)1( ف اجلزِء الثالِث 
إىل  َيْعُزُه  ومْل  سيبويه،  أنشّدُه  وقد  الــرضُب()2(  وهو  والثامِن  العروُض  وهو   والرابِع 

أحٍد)3(.

اللغُة: تنّكرْت: من التنّكر وهو التغرّي من حاٍل ترّسَك إىل حاٍل)4( تكرُهها)5(، ومَلِي: 
با وهو الّشوق. أصُله مليُس اسم مبوبٍة، والّتصاب)6(: من الصِّ

املعنى: إِنَِّك قد أنكرتنِي، وأنكرِت ُصحبَتي، وقاطعتنِي)7( مَلَّا رأْيتِني )قد صُت()8( 
شيًخا عىل حدِّ قوله: )9(

مالُه ـــلَّ  أوق ـــرِء  امل رأُس  شـــاَب  نصيُبإذا  ــــــنَّ  ِه ودِّ ــــْن  ِم ـــُه  ل ــَس  ــي ــل ف

احتاج  إاّل  اخلمر  قط  أحد  وصف  »ما  األعراب  ابن  عنه  وقال  للقوس،  سيَّام  وال  =والسالح، 
ألوس بن حجر«. ُينظر: الشعر والشعراء 202/1، وخزانة األدب 235/2، ومعجم الشعراء 

ف لسان العرب 71. 
)1( ف )أ( )غار(. 

)2( سقطت من )د(. 
)3( ف كتاب سيبويه، تح: عبد السالم هارون منسوب البيت ألوس بن َحجر 253/2، وف كتاب 
سيبويه وشح شواهد للشنتمري طبعة )مؤسسة األعلمي للمطبوعات( ،بريوت، لبنان )رقم 
الشاهد 393/1/500(، منسوب أيًضا ألوس بن حجر، وف شح أبيات سيبويه، للنحاس، 

)رقم الشاهد 189/489( غري منسوب ألحد، والبيت موجود ف ديوانه 117. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ف األصل )نكرها(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )ج، د(. 
)6( ُينظر: لسان العرب، )صب( 450/14. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )أ(. 

)9( القائل هَو علقمة الفحل، وهو من بني تيم، شاعر جاهيل، سمي: الفحل لتمييزه عن رجل 
من قومه اسمه: علقمة اخلّص، وقد تبارى هو وامرؤ القيس ف وصف اخليل. ُينظر: معجم 

شعراء لسان العرب 291. 
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اإِلعراُب: ِمنَّا صُلة تنّكرِت، ومن للمجاوزِة، وبعد صُلة تنّكر أيًضا)1(،ومَلي منادى 
الثالثَة، وفيه الشاهُد عىل  العّلِة  خم بحذِف احلرِف األخري فقط لعدِم تاوِز حرِف  ُمرَّ
ذلَك وبعَد ُعطَف عىل بعَد األول ]وهو مضاٌف إىل الّتصاب[)2(، والشباُب ُعطَف عىل 
التصاّب، واملكرم صفُة الّشباِب قلُت: وال شاهَد ف بيت املصنّف )الحتامل()3( أْن تكوَن 

الياُء ف ملِي لإِلشباِع.

]ال�صتغاثُة[
ُه أخَذ ف  قوله: )4( وهَو كلُّ اْسٍم ُنوِدَي لُيَخلََّص من شدٍة، فيه تساماِن أحدمُها أنَّ
ُف، إِنَّام هو املاهيُة، والثان أّن املنادى  الّتعريِف لفَظ كلُّ وهو)5( غرُي جائٍز أَلنا لإِلفراِد وامُلَعرَّ
واملخّلَص من الّشّدِة إِنَّام هو املّسمى ال االسُم فتأّمْل. وقولُه: )6( وقاَل ابُن خروِف)7(: 
الفعَل املحذوَف متعٍد  تتعّلُق بيشٍء، أقوُل هذا هو)10( األقوى ألنَّ  هَي)8( زائدٌة)9( فال 
عاِء ال يتعّدى بالالِم  بنفسِه فال حاجَة إىل معٍد، وتعّلُقها بياٍء ال خيلو عْن يشٍء ألنَّ معنى الدُّ

 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ج(، وُينظر: شح قطر الندى 244. 

)5( ف )أ( )إِلنَّا(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 244. 

د احلرضمي، األندلس، املعروف بابن َخروف )أبو احلسن(  د بن عيل بن ممَّ )7( هو عيل بن ممَّ
أديب، نحوي، أصول، من تصانيفه: شح كتاب سيبويه وسامه تنقيح األلباب ف شح غوامض 

الكتاب، وشح اجلمل للزجاجي وغريها توّف سنة 606هـ. ُينظر: معجم املؤلفني 221/7. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( سقطت من )ج(. 
)10( سقطت من )أ(. 
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و، اللّهمَّ إاّل أْن يتَضّمَن معنى االلتجاِء، فتصّح حتى ف الفعِل املحذوِف فتدبَّره.  ف املدعِّ
ُقَها بفعٍل مذوٍف، وتقديُره: أدعوَك لِكذا، تنكرُي الفعِل ُيشعر بَأنَّ الفعَل  قوله)1(: َوَتَعلُّ
الذي يتعّلُق به الُم املستَغاِث له غرُي الفعِل الذي ُأنيبْت)2( عنُه ياٌء، وهو خالُف الّظاهِر)3( 

ا بياٍء أو بالذي نابْت عنُه. بِل األظهُر تعّلُقها إمَّ

قولُه:

َقْوِمي ألْمــَثــاِل  ــا  َوَي َلَقْوِمي  َيــا  ـــــــاِد)4(97.  ازِدَي يِف  ُهـــْم  ُعـــُتـــوُّ ـــــاٍس  ألَُن
هو من اخلفيِف )من العروِض األوىل )من الرّضِب األول()5(، وفيِه من الزحاِف 

اخلبُن ف اجلزِء الثان منُه، والرابِع واخلامِس()6( وقْد أنشَدُه الفراُء ومْل يعزُه إىل قائلِه.

: البغُي والّظلُم وتعّدي احلدود، وازدياد: )7( مصدُر ازداَد اليشُء أي  اللغُة: العتوُّ
ُه من باِب االفتعاِل فقلبِت الّتاُء دااًل مهملًة  زاده وأصُله ازتياُد بالتاِء املثنّاِة من فوُق ألنَّ

كام أسلْفنا لَك ف شِح قولِه يا اّدكاِر املوِت واهلرِم.

املعنى: ظاهٌر.

مروٌر  وهَو  مستغاٌث  مناًدى  وَقْوِمي  لالستغاثِة  والاّلُم  نداٍء  حرُف  يا  اإلعراُب: 
بالاّلِم تقديًرا، )37و( ألنَُّه مضاٌف إىل ياء املتكّلم، والواُو عاطفٌة، باألمثاِل ]صفٌة[)8( 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 244. 
)2( ف األصل و )ج( )أثبت(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، د(. 

)3( ف األصل )األصل(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج، د(. 
)4( البيت من شواهد املقاصد النحوية 256/4، وشح األشمون )رقم الشاهد 462/2/897(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( ُينظر: املمتع ف الترصيف 358-357/1.
)8( الزيادة من )ج(. 
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وُأناس  معُه  يا  إلعادِة  الاّلُم  معُه  فتحْت  حيُث  الّشاهُد  وفيِه  َلقومي،  يا  عىل  معطوٌف 
الّضمرِي من  إىل  مبتدٌأ مضاٌف  بام عرفَت وعنّو  متعّلقٌة  للتعليِل وهَي  مستغاٌث، والمُه 
إضافِة املصدِر إىل فاعله وف ازدياد خبِه وف معناها)1( الظرفيُة، واجلملُة ف )ملِّ جرٍّ 

صفٌة ألُناس()2(.

قولُه:

ُمْغَرٌب اِر  الدَّ َبِعيُد  َناٍء  َيْبكِيَك  لِْلَعَجِب)3(98.  بَّاِن  وللِشُّ لْلُكهوِل  ــَا  َي
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرّضب األّوِل، وفيه من الزحاِف اخلبُن 

ُب()4( وقائلُه مهوٌل. ف عروضِه، وف اجلزِء السادِس منه والثامِن وهو الرّضْ

الثالثنَي  الذي جاوَز  الرجاِل  بعيٌد()5( والكهوُل: مجُع كهٍل وهَو من  )ناٍء:  اللغُة: 
َبْعُضهم يقاُل للّرجِل)7( َحَدٌث إىل ستَة عرَش  الّشْيُب كذا ف الّصحاِح)6(، وقاَل  وَخَطُه 
سنًة، ثمَّ هُو شابٌّ إىل اثننِي وثالثنَي، ُثمَّ هو كهل إىل مخسنَي، ثمَّ هو شيٌخ إىل أْن يموَت، 

. والُشبَّان)8( بضمِّ الّشنِي املعجمة مجُع شابٍّ

املعنى: واضٌح.

)1( ف )أ( )معناه(. 
)2( ف )أ( )جر ال صفة ناس(، وف )ج( )جر صفة ناس(. 

)3( البيت من شواهد لسان العرب، )لوم( 561/12، وروى عجز البيت هكذا )يا للرجال والشبان 
 ،)462/20/898 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح   ،257/4 النحوية  واملقاصد  للعجب(، 

ومهع اهلوامع 180/1، وحزانة األدب 296/1، وقد استشهد بعجز البيت. 
)4( سقطت من )د(. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( ُينظر: الصحاح، )كهل( 1813/5. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ف )ج( )الشباب(. 
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اإلعراُب: يبكيَك فعٌل ومفعوٌل وناٍء فاعلُه أصلُه نائي حذفِت الّضمة لالستثقاِل 
والياُء للساكننِي، وبعيٌد تأكيٌد لناٍء، والّداُر مضاٌف إليه ِمن إضافِة الوْصِف إىل فاعلِه)1(، 
وُمْغَتٌب صفٌة ملوصوِف ناٍء، ويا حرُف نداٍء، والاّلُم لالستغاثِة، وللّشبان ُعطَف عىل 
الكهوِل، وفيه الّشاهُد حيُث كرسِت الاّلُم معُه لعدِم إعادِة ياٍء معُه، والعجُب مستغاُث 

لُه.

قوله:

ــزٍّ ِع َنـــْيـــَل  ــــٍل  آلِم ـــَدا  ـــزي َي ـــا  َي ـــٍة َوَهــــــــَواِن)2(99.  ـــَد فـــاَق ـــْع ـــى َب ـــنً َوِغ
)هَو مَن اخلفيِف من العروض األوىل من الرضِب األوِل)3(، وفيِه من الزحاف اخلبُن 

 

ف اجلزء الثان منه والرابِع واخلامِس والسادِس ومل أقْف عىل قائلِه.

. اللغُة: النيُل: من نال ُمرادُه إذا بلَغه، فأدرَكُه والفاقُة: احلاَجُة، واهلواُن: الّذلُّ

ا بعَد ذلٍّ وغنًى بعَد فقٍر وحاصلُه  املعنى: استغيثَك يا يزيُد وأرجو أْن أناَل منَك عزًّ
أّن أرجوَك هلذيِن األمريِن فحّقْق رجائي.

اإلعراُب: يا حرُف نداٍء ويزيد)4( مناًدى مستغاٌث وفيِه الشاهُد حيُث حلقُه األلُف 
من آخره فانتفِت الاّلُم من أولِه، وآمل مستغاٌث له وهو اسم فاعٍل)5( من أمَل يأمُل، 
أمٍل مضاٌف إىل عزٍّ من إضافِة املصدر إىل مفعولِه وغنًى ُعطَف عىل عزٍّ  ونيُل مفعوُل 
وعىل نيل وَبْعد صلُة نيل عىل األّوِل وال يتاُج إىل تقديٍر بعَد أخرى ف املعطوِف وصلُة 

)1( ف )ج( )معموله(. 
)2( البيت من شواهد مغني اللبيب )رقم الشاهد371/2/603(، وشح األشمون )رقم الشاهد 

 .)463/2/901
)3( سقطت من )أ(. 

)4( ف )أ( )زيد( وف )ج( )يز(. 
)5( سقطت من )أ(. 
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غنى عىل الثان، وصلُة نيل مذوفٌة أي بعَد هوان. وهوان عطف)1( عىل فاقٍة وجيوُز أن 
الّذلِة  بعّد   )2() أعتزَّ )أْن  أرْجو  أي  عزٍّ  صلُة  واملحذوفُة  غنى  صلُة  املذكورُة  بعَد  تكوَن 
وأغتني بعَد الفاقِة والكالُم عىل طريق الّلفِّ والنرّْشِ املشّوِش)3( أَلنَّ قوَله َبْعَد فاقٍة ناظٌر 

.)4( إىل قوله َنيَل غنًى وقولُه بعَد هواٍن ناظٌر إىل قولِه َنيَل عزٍّ

قوله:
اْلعِجيِب لِْلَعَجِب  َقْوُم  َيا  أاَل  ـــَأِريـــِب)5(100.  ــِرُض لِ ــْع ــالِت َت ــَف ــَغ ــْل َولِ

هَو مَن الوافِر من العروِض األوىل )وفيه زحاُف العصِب ف اجلزء األوِل منه وف 
ُة القطِف وملْ يعَز إىل أحٍد()6(. عروضِه ورضبه ِعلَّ

اللغُة: األريُب)7( املاهُر ف األمور كلِّها كذا قيَل، وف الصّحاِح)8( األريُب )بالّراِء 
املهملِة()9( العاِقُل.

املعنى: )أنا أتعجُب()10( كيَف تعرُض الغفلة لألريِب الذي جبلْت)11( طبيعُتُه عىل 
التفّطِن جلميِع األموِر)12(.

)1( ف )ج( )معطوف(. 
)2( ف )أ( )آخر(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ف )أ( )من(. 

)5( البيت من شواهد املقاصد النحوية 263/4، وشح األشمون )رقم الشاهد 463/2/902(. 
)6( سقطت من )أ(. 

)7( ف األصل ومجيع النسخ ورد )األديب(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من كتب النحو. 
)8( ُينظر: الصحاح، )أرب( 87/1. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( ف )أ( )العجب(. 
)11( ف )أ( )جعلت(. 
)12( سقطت من )ج(. 
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اإلعراُب: أاَل لالستفتاح ويا حرُف نداٍء وقوُم مناًدى مستغاٌث وفيه الشاهُد حيُث 
جّرَد من الالِم ف أوله ومن األلِف ف آخره، فجَرى عليه ُحكُم املنادى احلقيقيِّ فيجوُز 
ُه مفرٌد معرفٌة أو عىل أّنه مناًدى مضاف ف إحدى لغاتِه  فيه)1( )37ظ( هنا الضمُّ عىل أنَّ
والفتُح والكرُس عىل أّنه مناًدى مضاٌف ف لغتني أخريني من لغاِت املنادى املضاِف إىل ياِء 
)2( بالكرِس فقط، والعجُب مستغاٌث له والعجيُب صفٌة والغفالت  املتكّلِم ورواُه العينيُّ
ُعطَف عىل العجِب وتعرُض يتمُل أْن تكوَن مستأنفًة جْيَء هبا لبياِن وجِه)3( العجِب 
املراَد هبا اجلنُس  الغفالِت ويتمُل أن تكوَن صفًة هلا ألنَّ  أْن تكوَن حااًل من  ومتمٌل 

. والعهُد الذهنيُّ

]الّنْدَبُة[
قوله:

َت َلُه ْلَت َأْمًرا عظِياًم فاْصَطرَبْ ــَرا)4(101. مُحِّ ــَم ــا ُع َي ــِر اهللِ  ــَأْم ــَت فـِـيــِه ب ــْم َوُق
الزحاِف()5(  )من  وفيه  األوِل،  الرضِب  من  األوىل  العروِض  من  البسيِط  مَن  هَو 
ُب قالُه جريٌر  اخلبُن ف عروضِه، وف اجلزِء اخلامِس منُه، والسادِس والثامِن، وهو الرّضْ
من قصيدٍة يرثي هبا عمَر بن عبِد العزيِز أحَد خلفاء بني ُأمّيَة. وُيروى فاضطلعْت به بدل 

فاصطبْت لُه ومن مجلِة القصيدة:

ــعــاُة َأمـــرَي املــؤمــنــني لنا ــنَّ ــى ال ــَع ــنْ واْعَتمرا()6()َت اهللِ  َبْيَت  َحجَّ  َمْن  خري  يا 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: املقاصد النحوية 263/4. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ينظر شح ديوان جرير، للصاوي 204. 

)5( سقطت )ِمْن( من )أ(، وسقطت )الزحاف( من )ج(. 
)6( سقطت من )أ(. 
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بطالَِعٍة()1( ليسْت  كاِسفٌة  والْقمرافالشْمُس  الليِل  ُنــُجــوُم  عَليك  تبكي 
والبيُت الثان مما يشتِكُل إعرابُه وف إعرابِه وجوٌه أظهُرها أّن نجوَم مفعوُل كاسفة، 

والقمُر ُعطَف عليها.

اللغُة: األمُر العظيُم: أراَد به اخلالفة )واضطلعْت به()2( أي ُقويَت عليِه.

املعنى: َحّْلَت نفسَك اخلالفَة وقمَت بَأعباِئها بأمِر اهللِ أي بُحْكمِه.

اإلعراُب: حل ]فعل[)3( ماٍض مبنيٌّ للمفعوِل)4(، والتاُء نائُب فاعٍل، وهو مفعول 
أول، وأمًرا ثان مفعولِه، وعظياًم صفُة أمًرا والفاُء عاطفٌة، واصطبَت ُعطَف عىل حلَت 
وله صلُة اصطبَت، وقمَت ُعطَف عىل ما تقّدَم، وفيه صلٌة ويأمُر صلٌه أيًضا والباُء فيه 
ٌع عليِه )وفيه الّشاهُد()5( وقاَل  لالستعانِة، ويا حرُف نداٍء، وعمُر مناًدى مندوٌب متفجَّ
به عىل  ليَس االستشهاُد  إذ  النّدبِة وفيِه بحٌث،  ألُف  الّشاهُد حيُث حلقْتُه  فتُح اهلل وفيه 

ُع عليِه. ذلَك بل عىل أنَّه مناًدى مندوٌب ُيتفجَّ

قوله:

َشبُِم َقْلُبُه  ــْن  َّ مِم قْلَباُه  َواَحـــرَّ  َسَقُم)6(102.  ِعنَْدُه  َوَحــايل  بِِجْسِمي  َوَمــْن 
أيًضا من العروِض األوىل من الرضِب األوِل، وفيه من الزحاِف  البسيِط  هو مَن 
اخلبُن ف عروضِه، وف اجلزِء اخلاِمس منُه، والثامِن وهو الرضُب قالُه: أبو الطّيب املتنبيَّ 

من  أثبتناه  ما  والصواب  خطأ،  وهو  بكاسفة(،  ليست  طالعة  )فالشمُس  ج(  و)أ،  األصل  ف   )1(
الديوان 304. 

)2( ف )أ( )واصطبت له(. 
)3( الزيادة من )أ(. 

)4( ف )ج( )للمجهول(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ُينظر: ديوان املتنبي 80/4. 
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من قصيدٍة يمدح هبا سيَف الدولِة، ويعاتُبُه وهو أّوُل القصيدِة وبعدُه:

َجَسِدي َبــَرى  ــْد  َق ُحبًّا  ــُم  ــتَّ أَك ــُمَمــايِل  األَُم ْوَلــة  الــدَّ َسْيِف  ُحــبَّ  ِعــي  َوَتــدَّ
ــِه تِ ــزَّ ــع لِ ـــبٌّ  ُح ــا  ــنَ ــْع ــَم جَيْ ــــاَن  َك َنْقَتسُمإِْن  ـــبِّ  احُل بـِــَقـــْدِر  ـــا  َأنَّ ــَت  ــْي ــَل َف

اللغُة: الشبُِم)1( الباِرُد، والَسَقم)2(: بفتحتني، وال جيوُز أن يكوَن بضمتنِي املرُض.

املعنى: )وا حرارة()3( قلبي من الذي قلبُه بارٌد من ِجهتي، وأنا َقلبي من جهٍة متٌق 
وأنا سقيٌم من جهتِه وهو)4( ال يلَتِفُت إىل َسَقمي ومريض، معنى الثان والثالِث أن أكُتُم 
حبَّ سيِف الدولِة والناُس تظِهرُه عىل طريق االّدعاِء فهو غرُي معلوم من جهتهْم، ثمَّ 
قاَل إن كاَن احلبُّ له شيًئا يتقّرُب به إِليِه فيا ليتني اقتْسمُت أَنا وغريي القرَب إليِه عىل 

قدر املحّبِة لُه ألَْحظى أنا بزيادِة القرِب إليه ألن أكثُر حبًّا لُه من غريي.

اإلعراُب: وا حرَّ خمتصٌّ بنداِء املندوِب)5(، وحّر منادى مندوٌب ومضاٌف إىل قلباُه 
وهَو )38و( متوّجٌع منه وفيِه الشاهُد، وأصُل قلباُه قلبي قلبت الكرسُة التي قبل الياُء 
فتَحًة بعَد فتِح الياِء ثّم الياُء ألًفا ثمَّ حلقتُه اهلاُء إِلظهاِر األلف فيه، قلُت وفيه إشكاٌل فإنَّ 
نَف)6( ذكَر عن قريب أنَّ املنادى املضاُف إىل املضاِف)7( إىل ياء املتكّلم ما عدا ابن،  املصِّ
الياِء ]وتركها[)8( ساكنًة أو مفتوحًة وجّر ما أضيَف  إثباُت  إاّل   ُأّم وابن عّم، مل جُيْز فيه 

)1( ينظر لسان العرب، )شيم( 316/12. 
)2( ينظر لسان العرب، )سقم(288/12. 

)3( ف )أ( )وأحّر(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( ف )أ( هنالك طمس، وف )ج( ساقطة. 
)6( ينظر شح قطر الندى 232. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ(. 
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إىل املضاِف إىل الياِء ]املتكلِم[)1( ليَس ابن، أّم، وال ابن عّم وقد جاء القلُب ف املضاِف 
أو  ممَّْن  صلُة  واجلملُة  خبُه،  وشبٌم  مبتدٌأ  وقلبُه   ، حرَّ صلتُه  وممَّن  القْلُب  وهو  الثان، 
األوىل،  من  عىل  ُعطَف  ومن  قلبِه  ف  ــذي()2(  ال )الضمرُي  والرابُط  والعائُد  صفُتها، 
 ، ٌم، وحال ُعطَف عىل جسمي، وعنَد ظرٌف تعّلَق بام متعّلٌق به اخلَبُ وبجسمي خُب مقدَّ
وسَقم مبتدٌأ مؤّخٌر، واجلملُة صلٌة من الثانيِة أو صفُتها، وعائُدها أو رابُطها الضمرُي ف 
عنَده. واعلْم أنَّ القوَل املصنَّف)3( فيام بَعد ولَك إحلاُق اهلاِء وقًفا، َفإْن وَصْلَت َحَذْفَتَها 
َم ف بيِت املتنبّي يشعُر بأنَّ األلَف ف قلباُه للنّْدَبِة وليَس كذلَك ملا  إاّل ف الرضورِة كام تقدَّ
ْر. قولُه)4( معناُه ويقوُل النادُب يريُد أن قوله  ا منقلبٌِة عن ياء املتكّلم فتدبَّ عرفَت من أنَّ
والنادب ُعطَف عىل املستغيِث )ف قوله)5( ويقوُل املستغُيث()6( أي يقوُل املستغُيُث باهللِ، 

والنادُب وا زيداُه ونحوه.

]املفعول املطلق[
قوله)7(: َوُهَو: امَلْصَدُر الفْضَلُة امُلَسلَُّط إىل آخره هذا التعريُف يصدُق عىل نحو كراه 
ُه ليَس مفعواًل  من قولَك كرهُت كراهة زيًدا عمًرا وعىل أن يكون كراهة مفعواًل به مع أنَّ

مطلًقا فال يكوُن مانًعا.

]قولُه[:

)1( سقطت من األصل، وما أثبتناه فهو من )أ(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 249. 
)4( ُينظر: املصدر نفسه 250. 
)5( ُينظر: املصدر نفسه 244. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( ُينظر: شح قطر الندى 250. 
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دَّين لــرَيُ َحْلَفًة  َأْوٍس  اْبــُن  ــَأيّل  َت مــقــائــد)1(103.  َكــــَأّنُــــنَّ  ــــَوِة  ــــْس نِ إىل 
هو من الطويِل من الرضِب الثان وفيه ِمن الزحاِف القبُض ف اجلزء الثالِث والرابِع 

وهو العروُض والسادِس والسابِع والثامِن وهو الرضُب، ومل أظفْر بقائله)2(.

: بمعنى حلَف، واملقائُد مجع مقوَد كثرٌي وهو ما يقاُد به الفرُس والبعرُي  اللغُة: َتَأىلَّ
وغرُيمها.

املعنى: )3( قيَل معناُه لريدَّن إىل نسوٍة كأننَّ احلباُل)4( ف الّلنِي)5( واالنطباع وال خْيَفى 
ما فيه، قلُت ويتمُل أن يكوَن املعنى أّن هذِه النسوَة كمقوِد الّدابِة حيُث إّنا تذُب قلوَب 

 

الناظريَن إليها وتستميُل األنفَس لغرِض حسنِها كام جيُذب املقوُد الّداَبَة.

مفعوٌل  وحلفة  أوس،  إىل  مضاٌف  فاعلُه  وابــُن  مــاٍض،  فعٌل   : ــَأىلَّ ت اإلعــراُب: 
رابطُة  ــالُم  وال ــّأىّل،  ت وهو  معناه  من  عامٌل  عليِه  سلَط  حيُث  الشاهُد  وفيه  مطلٌق، 
له وإىل  والياُء مفعوٌل  فيِه،  فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وفاعلُه مستٌت  وَيُرّدن  القسِم   جواِب 
واملصادر  النحو  كتب  عىل  باالعتامد  )مفائد(  الصواب  إذ  )مقائد(،  برواية  املؤلف  وهم  لقد   )1(
صالح  أحد  املنعم  عبد  د.  تح:  تام(،  )ألب  احلامسة  ديوان  ف  موجودة  واألبيات  األخــرى، 
ك هبا التنّور مفردها مُفاٌد. ُينظر:  158، وروى البيت بدل )إىل( )عىل(، وَمَقائُد: اخلشيُة التي يرَّ
العرب، )فأد( 328/3،  للبيت فيه نظر. وُينظر: لسان  إًذا تفسريه  الصحاح، )فأد( 158/2. 
الزجاجي 528/1، ورضائر  والبيت موجود ف شح مجل  للمرزوقي 527،  وشح احلامسة 

الشعر، البن عصفور 157، ومهع اهلوامع 42/2، وخزانة األدب 218/4.
. أورد  )2( القائل هو: زيد الفوارس، وهو زيد بن حصني بن رضار الضبي، فارٌس شاعٌر جاهيلٌّ
البغدادي قلياًل من أخباره، وأبياًتا له واختار أبو تام ف احلامسة أبياًتا أخرى من شعره. ُينظر: 

حاسة أب تام 158، وشح حاسة املرزوقي 557، واالعالم 97/3. 
)3( قلت املعنى فيه نظر، ُينظر: خزانة األدب 219/4، واملعنى الصحيح ف شح قطر الندى، تح: 

د مي الدين 251. ممَّ
)4( ف )ج( )احليال(. 
)5( سقطت من )ج(. 
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نسوة)1( صلتُه وكأنّنَّ مقائُد كأَن واسمُها وخُبها، وملُّ هذه اجلملِة اجلرُّ ألنّا صفٌة 
لنسوة، قوله)2(: وال يقولوَن »طويٌل« بالّرفِع. قد يقاُل إنَّم اكتَفوا بنيابة اجلار واملجرور 
لقربه ِمن العامِل أو إّن املانَع من الّرفع كراهُة اجتامِع مازين حذف)3( املوصوِف وتصرُي 
عِة، وهلذا يقولوَن دخَل الّداَر بحذِف ف توسًعا، ومنعوا دخلُت  الصفُة مفعواًل عىل السَّ
األمَر ألّن تعليَق الدخوِل باملعان ماًزا، وإسقاط اخلافِض ماًزا، قوله)4( وهو كّل مصدِر 

إىل آخره قد عرفَت ما ف أخِذ كّل ف التعريِف من الفساِد.

]املفعول له[
قوله:

املاِلَوَلْو َأنَّ َما أْسَعى )3ظ( ألْدَنى َمِعيَشِة ِمَن  َقلِيٌل  َأْطلْب-  ومل  كفاين- 
قد َمرَّ إنشاُد هذا البيِت ف بحِث)5( التنازع فراجْعُه هناَك)6( واستشهَد بِه هنا عىل جرِّ 

املفعوِل له)7( وهو أدنى بالاّلِم لفقدِه املصدِر.

قوله:

ثَِياهَبَا لِنَْوِم  ْت  َنضَّ َوَقْد  َفِجْئُت  ل)8(104.  امُلَتَفضِّ لِْبَسَة  إاّل   ، ــْرِ الــسِّ ــَدى  َل

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 252. 

)3( ف )أ( )خالف(. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 253. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( ُينظر: شح هذا البيت ف ص251 من هذا الكتاب، رقم الشاهد 83. 

)7( سقطت من )أ(. 
د أبو الفضل إبراهيم 14.  )8( ُينظر: ديوان امرئ القيس تح ممَّ
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والرابع  األوِل  اجلزِء  القبُض ف  وفيه زحاِف  الثان،  الرضِب  ِمن  الطويل  من  هو 
وهو العروُض، والسابِع والثامِن وهو الرضُب قاَلُه: امرُؤ القيِس بن حجِر الكنديُّ من 

قصيدتِه املشهورِة التي أّوهُلا:

َوَمنِْزِل حبيٍب  ــرى  ِذْك من  َنْبَك  ُخوِل َوَحْوَمل[)1(ِقَفا  ]بِسْقِط الِّلَوى بني الدَّ
َوبْعَدُه:

ِحيلٌة مـــاَلـــَك  اهلل  َيـــِمـــنُي  ــْت  َتنَْجيل)2(فــقــال الغواية  عنك  َأَرى  إْن  وما 
ف  اخلّفَة  أراَد  إذا  واحٍد  ثوٍب  ف  يبقى  الذي  واملتفّضُل:  نزعْت،  نضْت:  اللغُة: 
ل، وهو ما يّتِشُح به، وقيَل  العمِل، والّلْبسة: بكرِس الالِم الثوُب الذي يبقى عىل املتفضِّ

املراُد هبا حالُة املالبِس، وهيئُة لبسِه الثوَب، واألوُل أشهُر)3( هنا.

إاّل  عليها  بقَي  وما  السِت،  عند  النّوِم  ألْجِل  ثياهَبا  ألقْت  وقد  إليها  جئُت  املعنى: 
الثوُب الواحُد الذي تلبسُه حاَل النّوَم، ووقفت تنظُر ل، وإِنَّام خلعْت ثياهَبا لُتي أهلها 

ا تريُد النوَم، ومعنى البيِت الثان ظاهٌر. أنَّ

ف  التاِء  من  احلاليِة  عىل  نصٍب  ملِّ  ف  بعدُه  واجلملُة  للحاِل،  الواو  اإلعــراُب: 
جئُت ولنوم صلُة نضْت، وفيه الشاهُد حيُث ُجرَّ بالِم التعليل لفقدِه التاد الزماِن ألّن 
زماَن النزُع سابٌق عىل زماِن)4( النّوِم، وثياهبا مفعوُل نضْت، ولدى ظرُف مكاِن يتعّلُق 
، مضاٌف إىل  بنضْت وإاّل أداُة استثناٍء، ولبسة مستثنًى من ثياب، ونصُبُه بإاّل عىل األصحِّ

املتفضلِة.

)1( الزيادة من )أ، ج( والديوان 8. 
)2( ف الديوان بدل )الغواية( )الَعامَيَة( 14. 

)3( ف )أ، ج( )أظهر(. 
)4( سقطت من )ج(. 
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قوله:
ٌة ِهــزَّ ــِذْكــَراِك  لِ َلتُعرويِن  َوإيِنِّ  ْاَلقْطُر)1(105.  لُه  بلَّ ْالُعْصُفوُر  اْنتَفَض  َكاَم 

هَو مَن الطويِل أيًضا من الرضِب األّوِل، وفيِه من الّزحاِف القْبُض ف عروضِه، وف 
)2( ف قصيدٍة منها: اجلزِء اخلامِس منه والسابِع، قاله: أبو صخٍر اهلذلُّ

وبينها َبْيني  ْهر  الدَّ لَِسْعي  هُرَعِجْبُت  الدَّ َســَكــَن  َبْينَنَا  ما  اْنــَقــَى  فلامَّ 
ليلٍة ــلَّ  ُك َجـــًوى  زدين  ُحبَّها  ــرُشفــيــا)3(  ــا ســلــوة األيـــاِم َمــْوعــُدك احَل وي
َصــرْبُهجرُتِك)4( َحتَّى قيل ال َيْعِرُف اهَلَوى ــُه  َل َلْيس  قيل  َحتَّى  ــــِك  َوُزْرُت
والــذي وأضحك  أبكى  ــذي  وال ــا والـــذي أْمــــُرُه األْمــُرأَمــا  ــي أمـــاَت وَأْح
َأرى أْن  الَوْحَش  َأْحُسُد  َتَرَكْتنِي  ــُرلقْد  ْج ــزَّ ال ــهــام  ــروُع َي ال  منها  ــفــنْيِ  ــي ألِ

إىل أن أتى إىل قوله: وإنَّ لتْعرون إىل آخره.

أو  واالرتياُح  النشاُط  اهلاِء  بكرِس  ُة)5(  واهِلزَّ وتأخُذن،  تْغَشان  أْي.  َتْعرون  اللغُة: 
بالفتِح()6(. فيكوُن معناُه االرتعاش، والَقْطُر املَطُر وقيِل مجُع قطرٍة.

االرتعاُش  يأخُذن  ]قلُت[)8(  ذكرُتِك  إذا  أن  ِة  اهلزَّ وْجَهي  الثان  عىل   )7( املعنى: 
اهلذليني  أشعار  كتاب شح  الطائي 369، وف  تام  احلامسة ألب  ديوان  األبيات موجودة ف   )1(

957/2، ورد صدر البيت هكذا: إِذا ُذِكَرْت َيْرتاُح قلبي لِذْكِرهَا 
)2( هو عبد اهلل بن مسلم بن َسهْم اهُلذل، شاعر أموي، عرف بمواالته لبني مروان وخاصة عبد 
امللك وعبد العزيز. كان من فصحاء العرص األموي يتضمن شعره طائفة راقية من الغزل. ُينظر: 

معجم الشعراء ف لسان العرب 234-233. 
)3( ف شح ديوان اهلذليني 958/2 )ويا(. 

)4( املصدر نفسه ورد وصلُتِك َحّتى ُقلُت ال يعرف الِقىَل. 
)5( ينظر لسان العرب، )هزز( 424-423/5. 

)6( سقطت من )د(، وقد أشت إىل ذلك ف وصف املخطوط. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( الزيادة من )أ(. 
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]والزاَل  الَقْطُر  َلُه  بلَّ الذي  كالُعصفور  فأكوُن  قلبي  ف  وقعِك  لعظيم،  ذكراك  ألجِل 
ينتفُض، وعىل أوهلام أن عند ذكرِك يأخُذن النّشاُط والَفَرُح كالعصفوِر بّللُه املَطُر[)1(.

فاعٌل،  ة  وهزَّ ومفعوٌل،  فعٌل  وتعرون  لالبتداِء،  والالُم  عاطفٌة،  الواو  اإلعراُب: 
جرَّ  حيُث  ذكرى  الّشاهِد  وملُّ  تعرو،  صلُة  ولذكرى   ، إِلنَّ خٌب  رفٍع  ملِّ  ف  واجلملُة 
بالاّلِم لفقدِه اتاد الفاعِل ألَنَّ الفاعل)2( لتعرو اهلزُة، وفاعُل للذكرى)3( املتكّلُم، وذكرى 
مضاٌف إىل الكاِف من إضافِة املصدر )39و( إىل مفعوله والكاُف جاّرٌة، وما مصدريٌة 
وانتقَض العصفوُر صلُتها، وهَي وما بعَدها ف موضِع مصدٍر مروٍر بالكاِف، واجلارُّ 
ة يكوُن الكالُم  واملجروُر صفٌة هّزة )أي هّزٌة كانتفاِض العصفوِر،عىل أّوِل وجَهي اهِلزَّ
النّشاِط إىل  انتقاِض العصفور، وتكوُن إضافُة  عىل حذِف مضاٍف أي هزٌة()4( كنشاِط 
االنتفاِض ألَدنى مالبسٍة، ومجلُة بلّلُه القطُر حاٌل من العصفوِر بتقديِر قْد أو صفٌة له ألنَّ 

، كام ف قوله: )5( المُه للعهِد الذهنيِّ

)1( الزيادة من )أ، د(. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( ف )أ( )الذكر(. 

)4( سقطت من )ج(. 
َت ُقْلُت: ال يْعنيني. )5( هذا صدر البيت وعجزه هو: فمضيُت َثمَّ

، وهو من مقطوعة عدهتا  نسب األصمعي البيت ف األصمعيات: 126 لشِمر بن َعمٍرو احلَنَفيُّ  
مخس أبيات أوهلا:

ـــــاَمَن لــســُت بــبــارٍح ــُت يف َرْي ــن ــو ُك ـــَصـــاَصـــُه بــالــطــنِيل أبـــــًدا وُســـــدَّ َخ
والبيت بعد الشاهد:

ــــُه ــــاُب ــا عـــــيلَّ إِه ــًئ ــل ــت ُيرضينيغـــضـــبـــان مم ــُه  ــُط ــْخ ُس وربــــك-  إين- 
التامم/28،  ف:  موجود  والبيت   . احلَنَفيُّ َجابٍر  بن  لُعْمرَيْة   271 حاسته  ف  البحتي  ونسبه   

واخلصائص 333/3، وشح مجل الزجاجي، البن عصفور، 250/1.
وقال البغدادي ف خزانته هذا البيت لرجل من بني سلول. ُينظر: خزانة األدب 173/1.   
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َيُسبُّنِي()1( ئِيم  )اللَّ َعــَى  ــرُّ  َأُم َوَلــَقــْد 

]املفعول معه[
تأكل  )ال  قولَك  ف  الواو  بعَد  املنصوُب  الفعُل  )االســِم(  بذكِر  خرَج   )2( قوله: 
َب الّلَبن( فيه بحٌث ألنَّ الفعَل املنصوَب بعد الواو ف تأويِل االسم ألّنه  َمَك وَترْشَ السَّ
تأكل  تقديِر ال  بالرّصيح()3( ألنَّه ف)4(  ٌل  اساًم صًيا )مؤوَّ يكْن  مل  فهو وإن  بأنَّ  ٌر  مقدَّ
السَمَك وترشَب اللبَن، وباجلملِة إْن أراَد باالسِم ف قولِه هو اسٌم فضلٌة االسَم الرصيَح 
فممنوٌع، وإْن أراَد ما اشتمَل املؤّوُل فقْد دخَل ترشب)5( فال وجَه إِلخراجِه ويمكُن أْن 
ُيقال أراَد نفس الفعِل من دون مالحظِة أّن قولُه)6( وهذا تناقٌض مّصلة أنك إذا أردَت 
أن تلوَم من يفعُل القبيَح، وينهى عنُه تقول له )ال تنَه عن القبيِح وإِتياَنُه( أي ال تنُه عن 

القبيِح مع أّنَك تأتيه وتفعُله عىل حِد قوِل الشاعر:

ــُه ــَل ــْث ـــــْأيِتَ ِم ــٍق وت ــل َعــظِــيــُم)7(ال َتـــنْـــَه َعـــْن ُخ َفــَعــْلــَت  إَذا  َعلْيَك  َعـــاٌر 
ا مَع العطِف فال، فلو ُعطَف لكان املعنى  وهذا املعنى إنَّام يتأّدى)8( مع النصِب، وإمَّ
عىل خالِف ما أردَت، فَمَع إرادِة ذلَك املعنى جيُب النصُب حتى يفَهم املراُد، فقولُه وهذا 
ا للمعنى املراِد، قوله)9( لزَم أن يكوَن  تناقٌض معناه أّنه مع العطِف يكون املعنى متناقِضً

)1( ف )ج( )الشبم بيشء(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 258. 

)3( ف )أ( )فهو ما دلَّ بالرصيح(، وف )ج( )ولكنه مؤول بالرصيح(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( ف )أ( )الرشب(. 
)6( ينظر شح قطر الندى 259. 

)7( قد مرَّ شح هذا الشاهد ف 98 من هذا الكتاب. 
)8( ف )أ( )يودي(، وف )ج( )يأت(. 

)9( ُينظر: شح قطر الندى 160. 
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ح، فاحلكُم  زيٌد مأموًرا الخ. قلُت َفعىل هذا ينبغي أْن جيَب النصُب فضاًل عن أن يرجَّ
ْر. بالرجحاِن)1( دوَن الوجوِب ال وجَه له فتدبَّ

]قوله[:

َأبَيُكْم َوَبــنـِـي  ــُتــُم  أْن َفُكونوا  ــَحــاِل)2(106.  ــطِّ مــَكــاَن الــُكــْلــَيــَتــنْيِ ِمــَن ال
هو من الوافِر )من العروِض األوىل، وفيه من الزحاِف القبض)3( ف اجلزء اأِلوِل 
 ،)5( الزخمرشيُّ أنشدُه  البيُت  وهذا  القْطِف()4(  عّلُة  ورضبِه  عروضِه  وف  والرابِع  منه، 

وغريُه وملْ يعزُه إىل أحٍد.

اللغُة: ظاهرٌة.

املعنى: كونوا)6( مع بني أبيكْم متواصلنَي متحابنّيَ متقاربنَي)7(، وليكْن)8( مكاُنكم 
)من بني أبيكْم()9(، ومكانَم منكْم كمكاِن الكليتنِي من الطَّحاِل ف القرب)10(، وعدِم 

املناَفَرِة.

)1( ف )أ( )الوجهان(. 
)2( البيت من شواهد كتاب سيبويه وشح شواهد 177/1، وشح املفصل 48/2، 50، وشح 
الوافية ف نظم الكافية ألب احلاجب 217، ومهع اهلوامع 220/1-221. وقد نسبه األستاذ 
رمضان عبد التواب ف كتابه أسطورة األبيات اخلمسني ف كتاب سيبويه 228-229 باالعتامد 
عىل فرحة األديب، لشعبة بن قمري املازن، وأورد صدر البيت هكذا: )وأنا سوف نجعل مولينيا(. 

)3( ف )أ( )العصب(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ُينظر: املفصل 59. 
)6( ف )ج( )كون(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( ف )أ( )وليكم( وف )ج( )ولكن(. 

)9( سقطت من )ج(. 
)10( ف )أ( )العرب(. 
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م َصاحُب الفرائد)1(  اإلعراُب: كونوا كاَن وفاعُلها وهو الواو ال تستُت فيها كام توهَّ
الشاهُد  الواو، والواو للمعيِة، وبني مفعوٌل معُه، وفيه  الذي هو  تأكيٌد للضمرِي  وأنتْم 
ُف )فيه العطُف()2( كام ذكره املصنُِّف)3( إىل أب املضاُف إىل الكاِف، ومكان  حيُث يضعَّ
ُه اسُم مصدِر كاَن مضاٌف إىل الكليتني ِمن إضافِة اسِم املصدِر إىل فاعلِه،  مفعوٌل مطلٌق ألنَّ
ومن الّطحاِل متعّلٌق به، وكاَن هنا تاّمٌة، وهكذا إعراُب كّلام كاَن من هذا القبيل نحو 
مهُه بعُض،  ْم أّنه ظرُف مكاٍن، كام توَّ )كْن أنَت من زيٍد مكاَن الروِح من اجلََسِد( وال تتوهَّ
ويتمُل أْن يكوَن من الّطحاِل متعلقني بحاٍل مذوفٍة، والتقديُر مكان الكليتنِي قريبتني 
َيِرُد عىل ذْكِر املصنِِّف،  )4( فإن قلَت   من الّطحاِل أي كوناُم قريبتني من الطَّحاِل قوله: 

إىل آخره، فحاصُل االعتاِض أّن احلدَّ غرُي جامٍع خلروِج بعِض أفراِد املحدوِد عنه.

]احلاُل[
قوله:

اَح )39ظ( بَِمْيٍت 107. لْيَس َمْن َماَت فاْسَرَ
ــــــاِء)5( ــــُت األْحــــــَي ــــيِّ ــــُت َم ــــْي ــــام امَل إن

ــا ــًب ــي ــئ ـــُش َك ـــي ـــِع ـــــْن َي ــــُت َم ــــْي ــــام امَل إن
ّجــــاِء ـــَل الــــرَّ ـــلـــي ــــُه َق ــــاُل َكـــاِســـًفـــا ب

)1( فرائد القالئد، للعيني و154، وعبارته »الفاء للعطف واسم كونوا مستت فيه«. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 261. 
)4( سقطت من )ج، د(، وُينظر: شح قطر الندى 262. 

)5( البيتان من مموع أشعار العرب )األصمعيات( 5/1، وقد نسبهام البحتي ف احلامسة 340 
وِس، وروى ف البيت الثان بدل )يعيش( )تراه(، وبدل )رجاء( )الغناء(،  لصالح بن عبد الُقدُّ

شح املفصل 69/10.
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البيِت  رضَب  ولكنَّ  األوِل،  الرضِب  من  األوىل  العروض  )من  اخلفيِف  من  مها 
إىل  فنقَل  فاالُتن،  فصاَر  َوَتِدِه  أّوُل  منه  فحذَف  فاعالُتْن  أصَلُه  ألنَّ  مشعث)1(  األّوِل 
واخلامِس()2(  والثالِث  الثاِن  اجلزء  ف  اخلبُن  الزحاُف  من  األول  البيِت  وف  مفعوُلن، 

.)4( قاهلاُم: عديُّ بن الّرعالِء)3( الغسانُّ

ُر، والباُل)5( القْلُب يقال ما)6( خيطُر هذا  اللغُة: الكئيُب: احلزيُن، والكاِسف: املتَكدِّ
ببال، ويكوُن بمعنى احلاِل أيًضا، وكال املعنينِي ف البيت متمٌل)7(.

املعنى: ليَس الذي ماَت واستاَح من مهوِم الّدنيا يعدُّ ميًتا، فإِنَّه قد خلَص من شِّ 
الّدنيا واستاَح قلُبُه من عاليقها، وإّنام املْيُت الّرُجُل الذي يعيُش طوَل عمرِه كئيًبا حزينًا 

ر الباِل مقطوَع الّرجاِء، ونعوُذ باهلل من ذلَك. مكدَّ

اإلعراُب: ليَس أخُت كاَن، وَمْن املوصولُة أو املوصوفُة اسمها وماَت صلُة َمْن أو 
صفُتها، واستاَح ُعطَف عىل مَات، والباُء زائدة، وميت خُب ليَس، وامليُت مبتدٌأ وميٌت)8( 
خُبُه مضاٌف إىل األحياِء، وإنام إّن املكفوفَة عن العمِل، والكاّف هلا عنَد هي ما، وامليُت 
بياٍن عىل اجلملِة  َمن أو صفتُها، وهذه اجلملُة عطُف  مبتدٌأ، وَمْن خبُه، ويعيُش صلُة 
 األوىل أعني إناّم امْليُت ميُت األحياِء أو بدٌل منها، وهلذا ملْ تعطْف عليها، وكئيًبا وكاسًفا، 

)1( ف )ج( )مشتقة(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ف األصل ومجيع النسخ ورد )الرعد(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من كتب التاجم. 
الشعراء 86، واألصمعيات 51،  ترمجته ف معجم  ُينظر:  أّمه،  اسم  )4( شاعر جاهيل، والرعالء 

ومعجم الشعراء اجلاهلني واملخرضمني 153.
)5( ُينظر: لسان العرب، )بول( 74/11. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ف )ج( )من(. 
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بأن  متداخلًة  أو  يعيُش  ف  الذي  الضمري  صاحُبها  يكوَن  بأن)1(  متادفٌة  أحواٌل  وقليل 
تكوَن األوىل حااًل من الّضمرِي )املذكوِر والثانيُة والثالثُة حالنِي من الضمرِي()2( الذي ف 
األوىل، وبالُه فاعُل كاسف، وجيوُز فيِه النصُب عىل التشبيِه باملفعوِل به)3( أو عىل التمييز 
عند من جيوُز فيه أن يكوَن معرفًة، فيكوُن ف كاسًفا حينئذ ضمرٌي مستٌت ]تقديُره[ هو 
فاعُل  والّرجاء()6(  )أيًضا  الضمري  هذا  من  حاال  قليل)5(  يكوَن  أْن  وجيوُز  له)4(،  فاعٌل 
قليل بحسب املعنى. وإاّل فالفاعُل اآلن ضمرٌي)7( مستٌت فيه يرجُع إىل َمْن، والّشاهُد ف 
بياُن ذلك أنَّ الفساَد يندفُع  التعينِي جاَء ُعْمدًة  الثالثِة ال عىل  أّن أحَد)8( هذِه األحواِل 
كئيًبا بخصوصة  الّشاهِد)9( هو  وليَس ملُّ  أحِدها  ذكِر  بعَدِم  ويأت  منهام،  واحٍد  بذكر 
كام زعَم املصنّف)10( ألّنه لو أسقَط كئيًبا )وذكَر كاسًفا أو قلياًل مثاًل لتمَّ املعنى، فقولُه 
لو أسقَط كئيًبا( فسَد املعنى ليَس عىل ما ينبغي )الّلُهمَّ إاّل أْن ُيقاَل إنَّ مراَد الّشاعِر أنَّ 
امليَت من يعيُش عىل هذه األحواِل الثالثِة فحينئٍذ ال ُبدَّ من ذكِر كلِّ منها ليتمَّ املقصوُد 

ْل()11(. فتأمَّ

قوله:

)1( سقطت من )د(. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )ج( وجاء بدهلا )ولربَّام(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( سقطت من )أ، ج(. 
)10( ُينظر: شح قطر الندى 262. 

)11( سقطت من )د(. 
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ــــَراَك ــــِع ال فــــَأْرَســــَلــــَهــــا   .108
خال)1( هو جزء من بيت تامه ومل َيُذْدَها ومل ُيْشِفْق عىل َنَغص الدَّ

هو من الوافِر )من العروض األوىِل، وفيه ِمن الزحاِف العصُب)2( ف اجلزِء الرابِع 
الوحِش  ِحاَر  يصُف  العامريُّ  لبيٌد  قالُه:  القْطِف()4(  عّلة  منُه)3(، وف عروضِه ورضبِه 

وُأتنًا)5(.

به االزدحاَم،  القتاُل، وأراَد  يعاِرُك معاركًة بمعنى  الِعراك)6( مصدر عارَك  اللغُة: 
ويذدها مضارُع ذاَد يذوُد وإذا طرَد ونحى.

املهملِة  فالّصاِد  املعجمِة،  الغنِي  ففتِح  النّوِن،  بفتح  والنََغص)7(:  خياُف.  ويشقق: 
فاخلاِء  املكسورِة،  املهملِة  بالّداِل  خاُل:  والدِّ ُشُبه  يتمَّ  ملْ)8(  إذا  البعرُي  نغَص  مصدر 
املعجمِة أن يرشَب البعرُي ثمَّ يردَّ من العطِش إىل احلْوِض، ويدخَل بنِي بعرييِن )40و( 

ومل  )فَأْوَرَدَها(،  )فَأرسلها(  بدل  روى  وقد   ،86 العامري  ربيعة  بن  لبيد  ديوان  شح  ُينظر:   )1(
الندى  قطر  ُينظر: شح  كمثال،  أورده  وإّنام  األنصاري كشاهد شعرًيا.  ابن هشام  به  يستشهد 
263. وقد استشهد به سيبويه ف باب احلال وقال: »وهذا ما جاء منه ف األلف والالم وروى 
البيت برواية )فَأْرَسَلها الِعراك(، سيبويه 372/1، والبيت من شواهد اإِلنصاف )رقم الشاهد 
األدب  وخزانة   ،1599/4 )عرك(  وف   ،1059/3 )نغص(  والصحاح،   ،)822/2/499

 .524/1
)2( ف )ج( )القبض(. 
)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )د(. 
)5( ف )ج( )واقفا(. 

)6( ُينظر: الصحاح، )عراك( 1599/4.
)7( ف )ج( )النقص( الصحاح، )نغص( 1059/3. 

)8( سقطت من )د(. 
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 عطشانني)1( ليرشب)2( منُه ما عَساه مل يُكن ِشَب كذا ف الّصحاِح)3(، ويمكُن أْن يكوُن 
املراُد بِه ف البيِت املداخلُة.

عن  يمنْعها  ومل  معتَكًة،  متزاحًة  املاِء  إىل  اأُلُتــَن  أرسَل  احلامَر  هذا  إّن  املعنى)4(: 
بينَها  املزاحِة  الرّشِب لكثرِة  الّدخال أي عدَم تاَم  نغَص  الورود)5( ومل خَيْف عليها من 
وال من هالِك)6( بعضها )ألنَّ احليوانات إذا وردْت املاَء عطاًشا تكاُد من شّدِة عطِشها 
أن يقع()7( بعُضها عىل بعٍض حتى إّنه)8( ليهلك منها الواحُد واالثناِن ف بعِض األوقاِت 

لكثرِة املزاحِة.

ضمرٌي  وفاعُلُه  مــاٍض  فعٌل  وأرســَل  قبَلها،  ما  عىل  عاطفٌة  الفاُء  ـــراُب:  اإلع
جاَء  حيُث  الشاهُد  وفيه  اهلــاِء،  من  حاٌل  والعراُك  مفعولُه،  واهلــاُء  احلــامِر،  إىل  يعوُد 
مضارٌع  ويــذْد  للعطِف،  ــواُو  وال زيــاَدهتــا،  عىل  خمــرٌج  وهــِو  ــالِم،  وال باأللِف  معّرًفا 
ــاُء  واهل للساكنني،  ـــواُو  وال للجازِم  احِلــركــُة  حــذفــِت  يـــذوُد  وأصــُلــه  بــَلــْم،  مـــزوٌم 
وعىل  قبَله،  ما  عطُف  يشفَق  ومل  أيًضا،  احلــامِر  إىل  يعوُد  فيه  مستٌت  وفاعُله  مفعولُه 
ِمْن.  بمعنى  هنا  وعىل  الــّدخــاِل،  إىل  مضاٌف  ونــغــص()10(  يشِفق،  )صلُة   نغِص)9( 

)1( سقطت من )د(. 
)2( ف )ج( )ليرضب(. 

)3( ف )أ( )املصنف( الصحاح، )دخل( 1697/4.
)4( يمكن الرجوع إىل معنى أوضح ف شح ديوان لبيد 87. 

)5( ف )أ، د( )الورد(. 
)6( ف )ج( )هلك(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( ف )ج( )إنَّا(. 

)9( ف )ج( )نفس(. 
)10( سقطت من )أ(. 
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وكرِس  الياِء  بضمِّ  املشهورُة)3(  القراءُة   )2(﴾ َذلَّ األَْ ِمنَْها  ــزُّ  َع األَْ ﴿َلُيْخِرَجنَّ  قوله)1(: 
الراِء)4( عىل أن يكوَن مضارُع أخرَج، فعليِه يكوُن األذّل مفعوالً به فال شاهَد فيها، وأّما 
ُد، فال شاهَد  عىل قراءِة من قرَأ بفتِح الياِء وضمِّ الّراِء عىل أن يكوَن مضارٌع حرج املجرَّ

فيها)5( أيًضا الحتامال أْن يكوَن األذّل مفعوالً مطلًقا بتقدير مضاٍف، أي خروج االذّل.

]�صروط �صاحب احلال[
ُط[)7( َصاِحبها، هو باخلفِض عطًفا عىل الضمري ف شطها، وفيِه أّن  قوله)6(: ]َوَشْ
ح هو)8( به ف  العطَف عىل الضمرِي املخفوِض ال جيوُز من دوِن إعادِة اخلافِض كام صَّ
ْر قوله)10( والضمري أْعَرُف املعارِف، ال فائدَة )ف التقييد()11(  بحِث املفعوِل معه)9( فتدبَّ
بأنَّ الَضمري أعرُف املعارف إْذ يكفيِه أن يقوَل إنه معرفة، )12( قوله)13(: ]﴿َوَما َأْهَلْكنَا 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 264. 
)2( املنافقون 8. 

)3( ُينظر: خمترص شواذ القران، البن خالويه 157. 
)4( ف )د( )اهلاء(. 

)5( ف )أ، ج( )فيه(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 264. 

)7( الزيادة من شح قطر الندى 164 مراعاًة للسياق واملعنى. 
)8( ف )ج( )سيبويه(. 

)9( سقطت من )ج(، وُينظر: كتاب سيبويه 297/1-310 بحث املفعول معه، وشح قطر الندى 
 .259

)10( ُينظر: شح قطر الندى 264. 
)11( ف )أ( )ف نفسه(. 

)12( ف )أ( )يقال(، وف )د( )يعرف(. 
)13( ُينظر: شح قطر الندى 264. 
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ا ُمنِْذُروَن﴾[)1( قيَل إنَّ اجلملَة صفٌة لقرية ال حاٌل )والواُو جيَء هبا لتأكيِد  ِمْن َقْرَيٍة إاِلَّ هَلَ
رٌغ أّي ما أْهَلْكنا من قريٍة ف حاٍل()2( من األحواِل  ٌف، واالستثناُء مفَّ الّلُصوِق، وهو تعسُّ

إاّل ف حاِل أْن يكوَن هلا منذروَن.

قوله:
َطـــَلـــُل ـــا  ـــًش ـــوِح ُم ــــَة  ــــّي ملَِ ــــــُه ِخــــــَلــــــُل)3(109.  َيــــــُلــــــوُح َكــــــَأنَّ

ساملٌ  وهو  األّوِل،  الــرضِب  من  املجزوءِة  الثانية  العروِض  )من  الوافِر  مَن  هو 
 

ال زحاَف فيِه، وقاَل صاحُب الفرائِد)4( عىل ما رأيتُه من ُنَسِخ كتابِه هَو من مزوِء الكامِل 
الثالثِة  العروض  من  هَو  الذي  املجزوَء  الكامَل  ألنَّ  سهٌو،  وهَو  الثالثِة  العروِض  من 
اًل، وتارًة يكوُن صحيًحا،   متفاعُلْن)5( أربًعا ُثمَّ تارًة يكوُن رُضبُه ُمرّفاًل، وتارًة يكوُن مذيَّ
بينُهاَم  ما  فشّتاَن  أربًعا  مفاعُلْن)7(  هَو  بل  كذلَك  ليَس  وهذا  مقطوًعا)6(،  يكوُن  وتارًة 

فاعِرْف()8(، وهذا البيُت قالُه كثريُِّ عّزَة، وقيَل ذو الّرمِة)9(.
)1( الشعراء 208. 

)2( سقطت من )أ(. 
كتاب  وف  ًة(،  )لعزَّ )ملَِيََّة(  بدل  وروى   ،322/1 شواهده  وشح  سيبويه  شواهد  من  البيت   )3(
استشهد  )مَليََّة(، وكالمها  ة(  )لعزَّ بدل  البيت  السالم هارون 123/2، روى  سيبويه، تح: عبد 
بصدر البيت فقط، والبيت موجود ف ديوان كثري عّزة 506، وف اخلصائص 494/2، وروى 
البيت )لعّزه(، وقال مّقق الكتاب من رواه )ملّية( نسبه إىل ذي الرمة، وف مغني اللبيب )رقم 
 .)247/1/437 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح   ،)659/2/436  ،85/1/125 الشاهد 

وخزانة األدب 533/1 عرًضا.
)4( فرائد القالئد، للعيني و163، وعبارته هي )وهو من مزوء الكامل من العروض الثالثة(. 

)5( ف )أ( )متفاعال( 
)6( ُينظر: كتاب معجم مصطلحات العروض والقواف، رشيد العبيدي 227. 

)7( ف )أ( )مفاعلني(، وف )ج( )مفاعلتن(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( مل أجّده ف ديوانه. 



301

اخلال من  واملوحُش  الّداِر،  آثاِر  ما شّخَص من  َلُل  والطَّ اسُم مبوبتِه،  ميَّة  اللغُة: 
ٍة بالكرِس وهي)2( بطانُة تغَشى هبا أجفاُن  األْنِس، واخللل)1( بكرِس اخلاِء املعجمِة مجُع ِخلَّ
َهِب، وسيوٌر أيًضا تلبس ظهور الفتيَّ )وضبطُه الدماميني بفتح  الّسيوِف منقوشٌة بالذَّ
اجليِم والاّلِم األوىل، وقاَل هَو من األَْضداِد ُيطلُق عىل العظيِم واحلقرِي، واملراُد هنا الثان 

انتهى، وهو بعيٌد()3( ويروى:

ـــُم ــُم.ملـــيَّـــة مــــوِحــــًشــــا طـــلـــٌل قـــدي ــدي ــت ــس ـــَم ُم ـــح ـــاُه كــــلُّ أس ـــف ع
املَطُر  به  املراَد  أنَّ  والظاُهر  األسوُد،  املعجمِة()5(  أو  املهملِة  )باحلاِء  واالسَحم)4( 

)واملستديُم: َغرْيُ املنقطع()6(.

املعنى: واضٌح عىل الروايتني.
الّشاهُد حيُث  وفيِه  َطلل،  ٌم، وُموِحًشا )40ظ( حاٌل من  مقدَّ ملّيُة خٌب  اإلعراُب: 
رها عنه)7(، قلُت: ويتمل أْن يكوَن حاالً ِمَن الضمرِي)8( الذي  جاَء حااًل من النِّكرِة لتأخُّ
َنَظٌر.  نظريِه  وف  الوجِه  هذا  ف  الفرائِد)9(  صاحُب  ونَظَر  شاهَد  فال  ملّيَة  أعني  اخلِب  ف 
صٌة بالوصِف  وأقوُل لو سلَّم أّنه حاُل مْن طلل، فال دليل فيِه)10( أيًضا أَلنَّ النِّكَرَة خمصَّ

)1( سقطت من )أ(، وُينظر: لسان العرب، )خلل( 220/11. 
)2( ف )ج( )وهو(. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( ُينظر: لسان العرب، )سحم( 281/12. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( ُينظر: كتاب سيبويه وشح شواهده 322/1. 
)8( ينظر مغني اللبيب 660-659/2. 

)9( فرائد القالئد، للعيني و163، ووجّهة نظره هي »النَّ املضمر ال يعمل واالبتداء أيًضا ال يعمل 
ف الفضالت«. 

)10( سقطت من )د(. 
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عىل الروايتني فلقائٍل أْن يقوَل إنَّام)1( ساَغ ذلَك للتخصيِص ال للتقديِم، وطلل)2( مبتدٌأ 
ٌر، ومجلُة يلوُح صفُة)3( طلٍل )ومجلُة كأنَُّه خلل ف ملِّ نصٍب عىل احلاِل من ضمري  مؤخَّ
 يلوُح )أو صفٌة()4( أخرى، وقديم عىل الروايِة الثانيِة صفة لطلل()5( ومجلُة عفاُه كلُّ أْسَحَم 

صفٌة بعَد صفٍة، واسحم غرُي منرِصٍف للوصِف ووزن الفعِل مستديٌم صفُة كّل.

]الّتمييُز[
قولُه)6( وال عىل َمْعنًى آخَر)7(، وف بعض النسِخ إاّل عىل َمْعنًى آخَر. ومعناُه أنَّ املقداَر 
ال)8( يصّح أضافُتُه إىل العدِد إالّ أْن نريَد به غرَي ما يقّدُر بِه، وخترجُه عن معناُه املعهوِد، فإْن 
ا عىل نسخٍة()10( الواو وال النافية مكاَن إاّل  قلَت: )هذا إِنَّام()9( يتأّتى عىل نسخٍة )إالَّ، وأمَّ
فال. قلُت: ال منافاة بنَي النسختني بأْن تكوَن الواو للحاِل، واجلاّر واملجروُر)11( أعني عىل 
يَن َرُجاًل()13(،   معنى)12( متعلقني بفعٍل مذوٍف، واملعنى وال تقوُل »ِعنِْدي ِمْقَداُر ِعرْشِ

 .) )1( ف )ج( )إنَّ
)2( سقط من )ج(. 
)3( ف )أ( )صلة(. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( ينظر شح قطر الندى 167. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( ف )ج( )إِّنام هذا(. 
)10( سقطت من )ج(. 
)11( سقطت من )ج(. 
)12( سقطت من )ج(. 

)13( سقطت من )أ(. 
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واحلاُل أنََّك)1( ال تمُل املقداَر عىل معنى آخَر )وقيَل معنى قولِه وال عىل معنًى آخَر()2( 
أْن يكوَن عندَك عدٌد غرُي الّرجاِل يساوي عدَد)3( الّرجاِل فتصحُّ حينئٍذ أْن تقوَل عندي 
املقداَر  إليِه  تضيَف  أْن  ويصّح  مقداٌر،  العدَد  أّن  واألظهُر  هذا،  رجاًل  عرشيَن  مقداُر 

ْر. فتدبَّ
قوله:

ُمنرَِيًة الّظالِم  وْجِه  يِفَ  َوُتيِضُء  نَِظاُمَها)4(110.  ــلَّ  ُس الــَبــْحــِريِّ  َكــُجــاَمَنــِة 
هو من الكامِل )من العروِض األوىل من الرضِب األوِل، وفيه زحاُف اإلضامِر ف 

اجلزء الثان)5( منُه، واخلامِس()6( قالُه: لبيٌد العامريُّ يصُف بقرَة ]الوحِش[)7(.
الدّرُة  هبا  املراُد  واجلُامنُة  اإِلشاُف،  وهَو  واحٍد،  بمعنًى  واإلنارُة:  اإِلضاءُة  اللغُة: 
املراُد  والبحرّي  كالدّرِة،  الفّضِة)8(  من  تعمُل  حبٌَّة  باألصل  ا  فإِنَّ االستعارِة،  جهِة  عىل 
بمعنى  للمفعوِل  البناِء  عىل  وُسلَّ   ، البحريُّ الصدُف  أو  البحريُّ  الّرجُل  به  )41و( 

جِذَب. والنظاُم اخليُط الذي ينظُم به اللؤلؤ.
املعنى: إّن هذِه البقرَة تيضُء ف وجِه الّظالِم أي ف أّولِه كام تيضُء الدّرُة حنَي ُيَسلُّ 
منها النظاُم، وإنَّام)9( قيََّدُة بسلَّ النظاُم ألّن الدّرَة إذا سّلْت من النظاِم ازداَد ضياؤها)10( 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ُينظر: شح ديوان لبيد العامري 309. 

)5( ف )ج( )الثامن(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( الزيادة من )أ(. 
)8( ف )ج( )القصبة(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( سقطت من )ج(. 
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ألنَّ اخليَط الذي)1( فيها يكرُس صورَة)2( الّضياِء ف اجلملِة )وهذا أحسُن مما ذَكرُه السّيُد 
، وتنتِقُل من  ف شواهده)3( حيُث قاَل: وإّنام قّيَد بالسّل ألنا أي البقرُة تعُدو وال تستِقرُّ
الّلوِن واحلركِة ألَّن الدّرة ال تالِزمها  بينَُهام من  مكاٍن إىل مكاٍن، فيكوُن جهَة الشبَه ما 
احلركُة حنَي السلَّ وال يكاُد يفَهُم هذا من تقييدها بالسلَّ فتدبَّر()4( وتشبيُه البقرِة بالدّرِة 
بنفِس  البقرِة  نفَس  فإّنُه مل يشبه  ِب  بمركَّ تشبيٌه مرّكٌب  البياِن  أهِل)5(  السلَّ تسميُة  حال 

الّدرة بل)6( انتزَع من البقرِة هيأة ومن الدّرة حاَل السّل هيأًة وشّبه اهليأة باهليأِة.

أراَد  السابِق، )ومن  البيَت  ما ف  للعطِف، وتيضُء معطوٌف عىل  الواُو  اإلعراُب: 
االطالَع عليها()7(، فلريجْع إىل شِح املعلّقاِت)8(، والّضمري ف تيضُء للبقرِة، وف وجِه 
الَظالِم ِصلُة تيضُء، ومنريٌة حاٌل مؤّكدٌة ألنَّ اإِلضاءُة واإِلنارُة معنًى واحٌد كام عرفَت 
وفيَه الّشاهُد، وكجامنِة)9( متعّلٌق بمحذوٍف حاٌل من الّضمرِي ف تيضُء أو ف منرية عىل 
 )11() َدُف البحريُّ طريق التداخِل)10(،والبحرّي صفٌة مذوٍف أي الّرجُل البحريُّ )أو الصَّ
عىل  نصٍب  ملِّ  ف  واجلملُة  فاعلِه،  نائُب  ونظاُمها  للمجهوِل)12(،  مبنيٌّ  ماٍض  وسلَّ 

)1( ف )ج( )التي(. 
)2( ف )أ، د( )سورة(. 

)3( مل أجد هذا البيت ف شواهده. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ف )أ( )حال(. 
)6( ف )ج( )قيل(. 

)7( ف )ج( )وأّما إذا أراد االطالع عليها(. 
)8( ُينظر: شح املعلقات السبع، للزوزن 146. 

)9( سقطت )الكاف( من )ج(. 
)10( ف )ج( )التأمل(. 
)11( سقطت من )ج(. 

)12( ف )د( )للمفعول(. 
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كجامنِة،  ف  العامِل  املحذوُف  االستقراُر  فيها  والعامُل  قْد،  بتقديِر  مجانَة  من  احلاِل)1( 
وجيوُز أْن تكوَن ف ملِّ جرٍّ صفة جلامنَة، وإْن أضيَف إىل املعرفِة ألنَّ األلَف والاّلَم للعهِد 
الذهنيِّ كام ف ولقْد َأمرُّ عىل الّلَئيم)2( فيُسّبني عىل جعِل يسبُّني صفَة اللئيِم هبذا التأويِل.

قوله:

ٍد حُمَمَّ ِديَن  بَأنَّ  َعلِْمُت  َوَلَقْد  ـــِة ِديــنَــا)3(111.  يَّ ـــرَبِ ـــــاِن ال ـــْن َخـــرْيِ َأْدَي ِم
هو من الكامِل أيًضا)4( )من العروِض األوىل من الرضِب الثان، وفيه من الزحاِف 
اإلضامُر ف اجلزِء الرابِع منُه، واخلامِس وف رضبِة علُة القطِع)5(()6( قالُه: أبو طالٍب)7( 

.  من قصيدٍة يمدُح هبا النبيَّ عمُّ النبيِّ

اللغُة واملعنى: ظاهراِن.

وهذا الكالُم حّجٌة عىل َمْن يزُعُم أنَّ أبا طالِب كاَن كافًرا، وماَت عىل الكفر ألنَّ 
ُه  ، وهذِه القصيدة من مجلتِها شاهدٌة عىل جاللِة قدرِه، وأنَّ قصائدَه التي مدح هبا النبيَّ
رأُس اإِلسالِم كيَف، وهَو الذي كان ِحْصنًا للنبّي يفُظُه مَن املنافقنَي احلاسديَن أْن 

)1( ف )ج( )احلالية(. 
)2( ف )ج( )األيثم(. 

)3( ُينظر: ديوانه 89، وُينظر: ف كتاب أبو طالب مؤمن قريش، تأليف: عبد اهلل اخلنيزي 161، وف 
ديوان شيخ األباطح أب طالب، مجع أب هفان العبدي، وجدت البيت ولكن برواية أخرى هي 

13، وعرضت دينًا قد علمت بأنه من خري أديان البية دينا. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( ف )ج( )القطف(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( هو عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، والد موالنا أمري املؤمنني. كان أبو 
طالب سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة، توّف ف رجب ف آخر السنة العاشة من مبعث 

النبي. ُينظر: الكنى واأللقاب 104/3. 
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يقتلوُه، وقد قاَل ف ذلك:

بَِجْمِعهْم إلــيــَك  َيــصــلِــوا  لــن  اِب دفــيــنَــاواهللِ  الــــــرُّ ــــــَد يف  ُأَوسَّ ــى  ــّت ح
وهَو من هذِه القصيدِة التي منها بيُت الكتاِب.

اإِلعراُب: الاّلُم موطِّئٌة للَقَسِم، وعلمُت ضّمْت معنى اختبت، فلذا عّدى بالباِء 
، وقاَل فتُح اهلل إِّن مَع اسِمها ف ملِّ  ، ومن خٌب متعّلٌق بمحذوِف خُب إنَّ وديَن اسُم إنَّ
نصٍب مفعوٌل أّوُل لعلمُت، ومن زائدٌة وخري)1( مفعوٌل ثاٍن، وهو َسْهٌو ألنَّ زيادَة من)2( 
ف اإِلجياِب ممتنِعُة )وألَنَّ علم()3( بعد تضمنِي معنى اختَب ليَس هلا مفعوالِن، وإّنام يكوُن 
هلا مفعوٌل واحٌد مروٌر بالباِء، وهو هنا املصدُر احلاصُل من أْن واسِمها وخِبها املجروِر 
بالباِء، ولو فرَض أنَّ هلا مفعولنِي ال يكوُن إّن مَع اسِمها مفعواًل أّواًل هلا، وخرًيا مفعواًل 
مفعوليها،  مسدَّ  مفعواًل ساَد  وخبها  واسِمها  أْن  من  احلاصُل  املصدُر  يكوُن  بل  ثانًيا 
واعلْم أّن من ف من)4( خري للتبعيِض، فإْن قلَت إذا كانْت من للتبعيِض يلزُم أْن يكوَن 
ذلك،  الواقِع  أنَّ  مَع  األدياِن  َخرَي  يكوَن  أن  يلزُم  وال  األدياِن  خرِي  من   مّمٍد ديُن 
قلُت املراُد من هذا الكالِم إظهاُر اإِلسالِم فيكفي فيِه اإِلقرار بأنَّ ديَن مّمٍد من)5( خرِي 
األدياِن أي من األدياِن املحّقِة)6( كديِن موسى وعيسى وغريمهاِ وخرُي مضاٌف إىل أديان 
املضاِف إىل البّيَة، ودينًا تييٌز مؤّكٌد وفيِه الّشاهُد وقاَل السّيُد)7( لو جعَل خَب إّن عىل 
اللغِة الّشاذِة. ومن خري صفًة قّدمَت عىل موصوفهاِ، فانتصبَت عىل التمييِز ملْ يكْن فيِه 

)1( ف )ج( )خب(. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( ف )أ( )وال بعد(. 

)4( سقطت من )أ(. 
)5( سقطت من )أ(. 

)6( ف )ج، د( )املحققة(. 
)7( مل أجد البيت ف شواهده. 



307

ثانًيا فإنَّ دينًا إذا  أّما أواًل فإن الصفَة ال تقّدم عىل املوصوِف، وأّما  شاهٌد وفيِه بحٌث، 
ْل. ِم الّصفِة فتأمَّ فرَض كونُه خًبا إلّن فام وجُه انتصابه عىل التمييِز بعَد تقدَّ

قوله:

ــطِــيــُق)1(112. والتَّْغَلبِيُّوَن بِْئَس اْلَفْحُل َفْحُلُهُم ِمــنْ ُء  َزالَّ ـــُم  ـــُه َوُأمُّ ــاًل،  ــْح َف
الثان وفيِه من الزحاِف اخلبُن  البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب  هو من 
ف عروضِه، وف اجلزِء السادِس)2( منُه، وف رضبه عّلة القطِف()3( قالُه جرير هيجو به 

األخطَل.

اللغُة: التغلبيوَن: مجُع تغلبّي نسبًة إىل بني تغلَب قوٌم من)4( نصاَرى العرِب بقرب 
العينّي)5(  كذا وجدُت كالَم  َجّدُهم  بفحلهم  واملراُد  منهم )41ظ(،  الرّوِم، واألخطُل 
إِّنام هو نسبتُه إىل تغلَب قال)6( ف  بْل  وقولُه نسبتُه إىل بني تغلَب خروٌج عن الصواب 
 الّصحاِح)7( َتغلُب أبو قبيلٍة وهو َتغلُب بن وائَل بن قاسَط)8( بن هنَب بن أقىص بن ُدعمّي بن 
)10( بن عدناَن. وقوهُلْم َتغلُب بنُت وائل،  َجديلَة )بن أسِد()9( بن ربيعة بن نَزاٍر بن معدٍّ
إِناّم يذهبوَن بالتأنيِث إىل القبيلِة، كام قالوا تيُم بنُت مٍر، والنسبُة إليها تغلبِي بفتِح الاّلِم 

)1( ُينظر: شح ديوان جرير، للصاوي 395. 
)2( ف )ج( )الثامن(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( ُينظر: املقاصد النحوية 8/4. 

)6( ف )أ( )كذا(. 
)7( ُينظر: الصحاح، )غلب( 195/1. 

)8( ف )أ( )سقط(. 
)9( سقطت من )أ(. 
)10( ف )أ( )سعد(. 
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استيحاًشا لتوال الكرستنِي مع َياَءي اَلنَسِب، )1( وربامَّ قالوُه بالكرِس، ألنَّ فيِه حرَفنْي غرَي 
العجز حفيفة االلتنِي، واملِنطيُق)2(  الالحقة  َنِمٍر. والزالء  إىل  النِسبَة  مكسوريِن وَفاَرَق 

ُر بخشيٍة وهو كساٌء غليٌظ خْشٌن لتعظَم بِه عجيزهَتا. بكرِس امليِم امرأُة التي تتازَّ
املعنى: واضٌح.

وفحلهْم  فاعُلها،  والفْحُل   ، مِّ الذَّ أفعاِل  من  وبئَس  مبتدٌأ،  التغلبّيوَن  اإِلعــراُب: 
، وهَو مبتدٌأ، واجلملُة قبَلُه خُبُه، ومجلُة املبتدأ واخلِب خُب املبتدأ األوِل،  مِّ خمصوٌص بالذَّ
والرابُط الضمرُي الذي ف فحلِهْم هذا أحُد الوجوِه ف إعراِب املخصوِص، والثان أّنه 
خُب مبتدأ مذوٍف أي هَو فحُلُهم النَّ قوَله بئَس الفْحُل ممّا يرُك السامَع بالسؤاِل عِن 
فحلُهْم،  املذموُم  أو)3(  فحُلهم  هَو  أْي  فحُلهم  فقيَل  املذموُم،  ِمَن  قيَل  ُه  فكأنَّ املذموِم 
ُه مبتدٌأ مذوُف اخلِب وجوًبا أي فْحُلُهم املذموُم، وال يذهُب عليَك أنَّ البيَت  والثالُث أنَّ
ٌد، وفيه الّشاهُد وقاَل سيبويِه حاٌل  ْل. وفحاًل تييٌز مؤكَّ ال يتأّتى فيه إاّل الوجُه األّوُل فتأمَّ
ٌد، والواُو عاطفٌة عىل اجلملِة الواقعِة خًبا)4( عن املبتدأ أعني بئَس الفحُل فحلُهم،  مؤكَّ

وأّمهُم مبتدٌأ وزالء خبُه ومنطيُف خٌب بعَد خٍب.

]ال�صتثناُء[
اآليِة ألّن  منقطٌع ف  بأنَّ االستثناَء  القوِل  ، أي عىل  الَقْوَلنْيِ أَحِد  قوله)5(: ومنُه ف 
ابليَس )ليس من جنِس املالئكِة وقيَل إنَّ االستثناء َمّتصٌل بناًء عىل جعل إبليَس()6( من 

)1( ف )أ، د( )النسبة(. 
)2( ف )أ( )املنطق(. ينظر الصحاح، )نطق( 1559/4. 

)3( ف )أ، ج( )و(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 273. 
)6( سقطت من )ج(. 
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جنِس)1( املالئكِة تغليًبا. قولُه: )2( وبُلَغتِهم جاَء التنزيُل، قلُت ال معنى لتخصيص نزوِل 
أّنه بلغتِهم  الباِب  التنزيِل بلغِة أهِل احلجاِز ألنَّ النصَب ال خيتصُّ بلغتِهم )غايُة ما ف 

واجٌب()3( وبلغة بني تيٍم جائٌز، فنزوُل القرآِن يصُلُح عىل اللغتنِي.
]قولُه[:

ِشيعٌة ـــَد  امْحَ آل  إاّل  وَمــــايِلَ  َوَمـــايِلَ إاّل َمــْذَهــَب احَلــقِّ َمــْذَهــُب)4(113. 
)7(()8(، وهَو  وُيروى بدل مذهَب )ف املوضعني()5( مشعب)6( )وبِه رواُه اجلوهريُّ
والثالِث  األوِل،  اجلزء  ف  القبِض  زحاِف  من  وفيِه  الثان،  الرضِب  )من  الطويِل  من 
زيٍد  بن  الُكَمْيُت  قاله  الــرضب()9(  وهو  والثامِن  واخلامِس  العروُض،  وهو  والرابِع 

)10( يمدُح بِه بني هاشٍم من قصيدٍة أوهلا: األسديُّ
أطرُب البيض  إىل  شوًقا  وما  يلَعُبطربُت  الّشيب  وذو)11(  ِمنّي  لعًبا  وال 
َمــنــزِل ـــُم  رس وال  داٌر  ُتــْلــِهــنــي  ـــُبومل  ـــضَّ خُمَ َبــــنَــــاٌن  ــي  ــن ْب ــرَّ ــط ــت َي وملَ 

)1( سقطت من )د(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 275. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( البيت موجود ف شح هاشميات كميت بن زيٍد األسدي 50. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف األصل )شيعة( وما أثبتناه من )أ، د( وهو الصواب، وف )ج( متعب. 

)7( ُينظر: الصحاح، )شعب( 156/1. 
)8( سقطت من )د(. 
)9( سقطت من )د(. 

)10( هو الُكَميت بن زيد، من بني اسد، وبكى ابا امُلسْتِهّل، شاعر أموي، كوف متشيع، كان عامًلا 
بلغات العرب، خبرًيا بأّيامها، وخطيب بني أسد، وفقيه الشيعة، وحافًظا القرآن، أجود إشارة 
مدائحه ف آل البيت. ُينظر: الشعر والشعراء 581/2، وخزانة األدب 69/1، ومعجم 

الشعراء ف لسان العرب 351. 
)11( يروى ف اهلاشميات )أذو الشيب يلعب( 43. 
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ـــُه مَهُّ ــري  ــطَّ ال ـــْزجـــُر  َي َّــــْن  مِم اَنـــا  َثعلُبَوال  َض  ــرَّ ــع ت أم  ُغــــراٌب  أَصــــاَح 
َعِشيًَّة الــَبــاِرحــاُت  انَِحاُت  السَّ اْعــَضــُبوال  َمــرَّ  أم  ــرِن  ــَق ال َسليٌم  ـــرَّ  اَم
ى والنهُّ الَفَضائِِل  اْهــِل  إىل  ــكــْن  ُيطلُبَولِ ـــرُي  واخل اَء  ــــوَّ َح بـِـنــي  ـــري  َوَخ
بُِحّبهم ــَن  ــِذي ال الــبــيــِض  الــنــفــُر  ُبإىل  ــــرَّ ــــَق اَت ـــِي  ـــنَ ـــاب َن فـــيـــاَم  اهللِ  إىل 
ــٍد)1( حمــمَّ النَّبي  رهــِط  َهــاشــٍم  وأْغــَضــُبلبني  ِمـــراًرا  أْرض  ـــم  وهَلُ هبــم 
إىل أن أَتى عىل قولِه: وماَل البيُت...

روَي أنَّ الكميَت جاَء إىل الفرزدِق،فقاَل يا عّم إّن قْد قلُت قصيدًة أريُد أن أعرَضها 
عليَك فقاَل له قْل فأنشَده قوله:

أطَرُب البيِض  إىل  َشْوًقا  وما  َطِرْبُت 
فقال لُه قل: فأنشَدُه الفرزدُق إالَم َطربَت ثَكَلْتَك أّمَك فقاَل: )42و( 

يزجّر  ممّن  أنا  البيَت، وال  الخ  َداٌر  ُتلِهني  َوملْ  َيْلَعُب..  ْبيِب  الشَّ َوُذو  ِمنَّي  َلعًبا  َوال 
الخ  ِه  هبمِّ يبدُأ  ثمَّ  الّطرِي  عىل  الوقوُف  جيُب  عنُه  اهللُ  ريض  املرتىض)2(  قاَل  الخ،  الّطرَي 
ليفهَم الغرَض ُثمَّ قاَل وال السانحاُت البارحاُت الخ ولكْن إىل أهِل الفضائِل الخ فقاَل 
الفرزدُق هؤالِء َبنُو دارٍم)3( فقاَل الُكميُت: ]إىل النََّفر البيِض الخ فقاَل الفرزدُق هؤالء 
بنو هاشٍم فقاَل الكميُت[)4(: بني هاشٍم رهُط النبيِّ الخ فقاَل الفرزدُق: لو جزهَتم إىل 

سواُهم لذهَب قوُلَك باطاًل. وبعَد البيِت املذكوِر ف الكتاب:

ـــروين بــحــبِّــهــم ـــّف ــٌة قــــْد ك ــف ــائ ــط وُمــذنِــُبَف ــــِيٌء)5(  ُم قــالــْت  وطائفٌة 

)1( ف اهلاشميات )فإنني(. 
د أبو الفضل 67-66/1.  )2( ُينظر: أمال السيِّد املرتىض تح: ممَّ

)3( ف )ج( )أدم(. 
)4( الزيادة من )أ، د(. 
)5( سقطت من )ج(. 
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اللغة: املشعُب)1(: بامليِم، فالشنِي املثلثِة، فالعنِي املهملِة، الطريُق، وآل أصلُه أهُل)2( 
بدليِل)3( أهيٍل خصَّ استعامله باألشاِف، وَمْن لُه َخَطٌر، وعن الكسائيِّ سمعُت أعرابّيا 

يقوُل أهٌل وأَهْيٌل وآُل)4( وأَوْيٌل.

املعنى: ظاهٌر)5(.

ٌم، وإاّل حرُف استثناٍء وآل مستثنى  اإِلعراُب: الواُو للعطِف، وما نافيٌة ول خٌب مقدَّ
َم عىل املستثنى منُه، فوجَب نصُبُه، وإْن كاَن الكالُم غرَي  من شيعة، وفيِه الّشاهُد حيُث ُقدِّ
 وهو غرُي منرصٍف للعلمّيِة ووزِن الفعِل،  موجٍب وأحَد مضاٌف إليِه، واملراُد بِه النبيَّ
ٌر، وقاَل فتُح اهللِ تبًعا لصاحِب الفرائِد)6( شيعٌة اسُم  فلذا ُجرَّ بالفتحِة، وشيعُة ُمبتدٌأ مؤخَّ
ما، ول خُبها وهَو وْهٌم منُهام، النَّ ما النافيَة ال تعمُل ف تقّدِم اخلِب، والواُو الثانيُة عاطفٌة 
للجملِة التي بعَدها عىل التي قبَلها، وإعراُب عجُز البيَت عىل سنن إعراِب صدرِه، وقاَل 
صاحُب الفرائِد)7(، والكالُم ف الشطِر الثان كاألّوِل وهو يقيض أْن يكوَن مذهُب الثان 
اسَم ما، ول خَبها كام زعَم ف صدِر البيِت، وفيِه ما عرفَت ف الشطِر الثان أيًضا شاهٌد 
عىل وجوِب نصب املستثنى مع تقّدِمِه عىل املستثنى منُه ]وقوُله[:)8( َوباَِم َخال، َوباَِم َعَدا، 
َوَلْيَس، وال َيُكوُن، َنَواصب مل يقْل وما حاَشا ألّن حاَشا االستثنائيَة ال تدخُل عليها ما 

)1( ينظر الصحاح،)شعب( 156/1. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف )د( )بديل(. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( ف )د( )واضح(. 

)6( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط و156، وعبارته هي )وما بمعنى ليس وشيعٌة اسمه وخبه 
ل(. 

)7( املصدر نفسه وعبارته )والكالم ف الشطر الثان كاألول(. 
)8( الزيادة من )أ، ج، د(. وُينظر: شح قطر الندى 276. 
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املصدريُة قاَل ابُن مالٍك)1( وقْد تدخُل ما)2( عىل حاَشا )كقولِه »ُأَساَمُة اَحبُّ النَّاس 
ه ف املغني)4( بأنَّ حاَشا هذِه ليسْت()5( حاَشا االستثنائيَة بل  إّل َما َحاَشا َفاطَِمِة«)3( وردَّ
هي فعٌل مترّصٌف بمعنى استثنى)6( أي ما استثني فاطمة )ويؤّيُده أنَُّه ف معَجِم الطّبان)7( 
)10( وُتْعَرُب  ما حاَشا فاطمة()8( وال غرَيها فـ)ما( عىل هذا)9( نافّيٌه ال مصدرّيٌة، قولُه: 
« َنْفُسَها إىل آخره حاصلٌة أّنه إذا استثنى بغري من كالٍم تاّم موجٍب، وجَب نُصبها  »َغرْيُ
ترّجُح  منقطًِعا  كاَن  وإْن  فيها  البدُل  ترّجُح  مّتِصاًل  االستثناُء  كاَن  فإْن  موجٍب  غرُي  أو 
احلجازينَي  عنَد  بالنصِب   )11( قوله:  احلجازينَي  عن  ووجَب  تِيٍم،  )عند  فيها  النصُب 
أي وجوًبا، قولُه: وبالنصِب أو الرفِع ِعنَْد التميمينَي، أي رجًحا ف األوِل ومرجوحيًة 
املستثنى  عىل  بغرِي  املستثنى  َم  تقدَّ وإذا  أي،  َفِقْس،  ذلَك  وعىل   )13( قولُه:  الثان()12(  ف 
منُه وجَب النّصُب فيها كام ف املستثنى بـ)إاّل(، وإذا كاَن الكالُم السابُق غرَي تامٍّ كانْت 

 

)1( ُينظر: شح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك 275/2. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: املعجم الكبري، للطبان، 231/12.
)4( ُينظر: مغني اللبيب 121/1. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( الطبان: هو أبو القاسم سليامن بن أحد بن أيوب، رحل ف طلب احلديث من الشام إىل العراق 
وله مصنفات أشهرها املعاجم الثالثة توّف سنة 360هـ. ُينظر: الكنى واأللقاب 403/2.

)8( سقطت من )أ(. 
)9( سقطت من )د(. 

)10( ُينظر: شح قطر الندى 277. 
)11( املصدر نفسه 277. 

)12( ف )د( العبارة مضطربة وفيها سقط. 
)13( ُينظر: شح قطر الندى 277. 
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غرَي)1( عىل حسِب العوامِل قولُه)2(: وهكذا)3( )حْكُم سوى( فتقوُل قاَم القوُم سوى زيٍد 
بنصِب سوى تقديًرا، وما قاَم القوُم سوى زيٍد باإِلبداِل راجًحا والنصِب مرجوًحا)4(، 
وما قاَم القوُم سوى حار بالنصِب وجوًبا عند أهِل احلجاِز ورجًحا عند تيٍم )والرفِع 
عىل  النَّْصِب  واجَبُة  ا  أنَّ َزَعَم  ُه  فإنَّ لسيبويِه)7(،  خالًفا  قولُه)6(:  تيم()5(  عنَد  مرجوًحا 

الّظرفيِة دائاًم. أقوُل يرُد قوُل سيبويه ِقوَل الشاعر:

ُتـــْشـــَرَى أْو  كــريــمــة  ُتـــبـــاُع  الـُمْشَري)8(وإِذا  وأَنــت  بائُِعها  فِسواَك 
اْسُم اهلل  م)11( وُذِكَر  الدَّ »َما انرق)10(  فإّنه ال معنى للظرفية هنا. قوله)9(  )42ظ( 

نَّ والظُُّفَر«)12(. َعَلْيِه َفُكُلوا، َلْيَس السِّ

َد، وجَرى ف األرِض والظُُّفر: املراُد به الظَّلُف)13(. اللغة: انرق: بمعنى تبدَّ

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 277. 

)3( ف األصل و)أ، د( )كذلك(، وف )ج( )كذا(، وما أثبتناه فهو من شح قطر الندى. 
)4( ف )د( )موجًبا(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 277. 
)7( ُينظر: كتاب سيبويه 350/2. 

د بن عبد اهلل بن مسلم بن موىل، شاعر خمرضم. )8( هذا البيت ملحمَّ
والبيت موجود ف ديوان احلامسة، ألب تام 581، وهو من قصيدة قاهلا: ليزيد بن حاتم، وبعده:  

َيــُكــْن ملْ  ــُك  ــســالِ امل ـــَرِت  ـــَوعَّ َت بـــأْوَعـــِر وإذا  َنـــــداَك  إىل  ــيــُل  الــســبَّ منها 
وهو من شواهد املقاصد النحوية 125/3.   

)9( ُينظر: شح قطر الندى 277. 
)10( ف شح قطر الندى )انرا(. 

)11( سقطت من )ج(. 
)12( ُينظر: معجم الطبان 273-271/4.

)13( سقطت من )ج(. 
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املعنى: واضٌح.

األظهُر()1(،  )وهو  تكوَن شطيًة  أْن  أحُدها  أوجٍه  ثالثُة  )ما(  اإِلعراُب: جيوُز ف 
والفاُء رابطُة جواهِبا، والثان أْن تكوَن موصولًة متضمنًة معنى الرشِط فلذا دخلِت الفاُء 
ف خبهاِ أي الذي انرق دُمُه، وذكَر اسُم اهللِ)2( عليِه حاَل الّذْبِح فكلوُه، كام تقوُل الذي 
أعني  الواقعِة صلَة  األوىل  اجلملِة  العائِد من  درَهٌم، ويضّعفُه حذُف  فلُه  داري  يدخُل 
ُم مروًرا بحرِف ما ُجرَّ به املوصوُل إِذ التقديُر حينئٍذ ما انرق الّدُم منُه  قوله انرق الدَّ
الّلهمَّ إاّل أْن ُيقاَل إنَّ العائَد حذف خمفوًضا باإِلضافِة، و أقيَم مقاَمُه األلُِف والاّلُم أي 
ما انرق َدُمُه فحذَف، وقيل ما انرق الّدُم. الثالُث: أْن تكوَن مصدريًة ظرفيًة، والفاُء 
زائدة أي ُكُلوا مّدَة انراق الّدِم وذكِر اسِم اهللِ، وعىل كلِّ تقديٍر يكوُن االستثناُء مّتصاًل 
واملستثنى)3( منُه عىل األّوِل)4(، والثالِث الضمرُي املحذوُف من ُكلوا )أي كلوُه()5( )وعىل 
الثان هَو أو ما املوصولة()6( واسُم ليَس مستٌت فيها)7( أي ليَس هو أّي بعُض ما يؤَكُل 

والّسّن خُبها، والُظُفُر عطَف)8( عليِه.

قوله:

ٍء- َما خال اهللَ- َباطُِل ــــُل)9(114. َأال ُكلُّ َشْ وُكـــلُّ َنــِعــيــٍم- ال حَمَــاَلــَة- َزائِ

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )د(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ف )ج( )األوليني ما عىل(. 
)5( سقطت من )د(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( ف )ج( )فيه(. 

)8( سقطت من )أ(. 
)9( ُينظر: شح ديوان لبيد 256. 
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هَو مَن الطويِل)1( أيًضا )من الرّضِب الثاِن، وفيِه من الّزحاِف الَقْبُض ف عروِضِه 
وف اجلزِء اخلامِس منُه، والسابِع الثامِن وهَو الرضُب()2( قالُه: لبيُد بن ربيعَة العامريُّ 

من قصيدة الميٍة قاَل صاحُب الفرائِد)3( ف صدِر الكتاِب أّوُل)4( هذِه القصيدِة:

ــــاوُل حُيَ مــــاذا  ــــرَء  امل ـــأالِن  ـــْس َت َوَبــاطِــُلَأال  ــالٌل  َض أْم  َفُيْقَى  َنْحٌب  أ 
ُثمَّ قاَل ف شواهِد املضمراِت: أّوهُلا:

أال كلُّ يشٍء )ما خال اهللَ باطُل()5( البيُت فَبنْيَ كالميِه تناُقٌض)6( ال َمْدفَع لُه، وقَطَع 
: بأنَّ أّوهَلا أال ُكلُّ يشٍء البيت ومن مجلِة القصيدِة: الدمامينيُّ

ــُل بينهم ــْدُخ َت ـــْوَف  َس ـــاٍس  ُأن ــلُّ  ُدَوهْيــــيــــٌه َتــْصــَفــرُّ مــنــهــا األنـــاِمـــُلوك
عمُرُه ــاَوَل  ــط ت َلــْو  أنثى  ابــِن  آيِــُلوكــلُّ  فللقرِب)7(  الُقْصوى  الغايِة  إىل 
سعُيُه( )سيعرُف  يوًما  امــرئ  املحاِصُل)8(وكــلُّ  ــِه  اإِلل عنَد  لْت  حصِّ إذا 
ٌة )وحـــرْسَ ــرور  غ الّدنيا  يف  وباطُل)9(نعيمَك  ضالُل(  الّدنيا  يف  وعيُشَك 

)ويروى بدَل ضالٌل ماٌل()10(

)1( ف )ج( )الكامل(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ُينظر: فرائد القالئد - و2. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )أ( )متناقض(. 

)7( اخل به الديوان. 
)8( ف الديوان بدل )سيعرف( )سيعلم( ينظر الديوان/257. وهذه العبارة )سيعرف سعيه( ساقطة من 

)ج(. 
)9( أخل به الديوان وعبارة )وحرسة وعيشتك ف الدنيا ضالل( ساقطة من )ج(. 

)10( سقطت من )ج(. 
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ـــٍب راك ــزِل  ــن ــم ك ــا  ــي ــّدن ال ــــام  إّن راِحــُل)1(أال  ْبِح  الصُّ يف  وهَو  عشيًّا  أناَخ 
اللغة: املحالُة: )2( اسُم مصدٍر ييُل إذا عمَل احليلَة )وهَو واحليلُة()3( بمعنى واحٍد 

وياوُل يريُد ويطلُب، والنّْحُب: النّذر أْو املّدُة والوقُت ومداُر.

املعنى: عىل أّن اإلنساَن ال بقاَء له)4( ف الّدنيا فإّن ساكنَها راحٌل، ونعيُمها باطٌل زائٌل، 
وصفُوها إىل كَدٍر وأمنُها إىل)5( حَذٍر، وقْد يعتُض ]عىل[)6( قوِل لبيٍد بأّن نعيَمُة النّعيُم غرُي 
صواٍب)7( ألّن نعيَم اجَلنِّة ال يزول)8( أَبَد اآلباِد ويمكُن اجلواُب بوجوٍه: األوِل أنَّ املراَد 
بالنّعيِم نعيُم الّدنيا بقرينِة أّنُه)9( بَصدِد َذمِّ الّدنيا، الثان أّنه إناّم قاَل ذلَك قبَل إسالمِه، فيحتمُل 
أْن يكوَن)10( كاَن يعتقُد أْن ال وجوَد للجنَِّة أو ال بقاَء هلا كام ُهِو مذهُب بعِض امُلْبطلنَي كذا 
 كاَن يستحِسُن كالمُه »ويقوُل أصدُق كلمٍة  ُه أّن النبيَّ نَقَلُه صاحُب الفرائِد)11(، ويردُّ
ٍء البيُت)13( فكيف يكوُن كالُم )من )43و( يعتقد()14(   قاهَلا شاعٌر كلمُة)12( لبيٍد أاَل كل يشُّ
عدَم وجوِد اجلَنِّة أو عدُم دواِمها صادًقا. الثالِث ما ينقُل عنُه أّنه استثنى نعيم اجلنِّة بقولِه:

)1( أخلَّ به الديوان. 
)2( ف )أ، د( )املحاولة(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ف )ج( )عليه(. 

)5( ف )أ، ج( )عىل(. 
)6( الزيادة من )أ(. 

)7( ف )أ( )الصوب(. 
)8( ف )أ( )يزال(. 

)9( سقطت من )أ(. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( ُينظر: فرائد القالئد و2، ظ2، واملقاصد النحوية 16-15/1. 
)12( سقطت من )أ، ج(. 

)13( ُينظر: شح ديوان لبيد 256. 
)14( ف )أ( )من ال يعتقد(. 
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نعيَمها إّن  ــردوِس  ــف ال جنّة  ــوى  ــاِزُل)1(س ن شكَّ  ال  املــوَت  وإنَّ  سيبقى 
مظغوٍن  بن  عثامُن  عليِه  ّرَد  ملا  وإاّل  عليِه،  مصنوٌع  البيَت  هذا  أّن  الظاهَر  أّن  وفيه 
َبُه مَلّا أنشَدُه ف مالِس قريٍش، وقال له كذبَت يا لبيُد فإّن نعيَم اجلَنِّة ال يزوُل ويؤّيُد  وكذَّ
بن  عثامَن  ردُّ  يمَل  أّن  ويمكُن  اجلنِّة،  نعيُم  إاّل  قاَل  البيَت  سِمَع  مَلّا    النبيَّ أّن  هذا 
مظغوٍن عىل أّنه مل يسمع البيَت اآلخر املستثنى فيِه نعيُم اجلنِّة)2( بأْن يكوَن قد أنشَد لبيُد 
ما  قاَل ذلَك، ويؤّيُدُه  للفصِل()3(  رّدُه )مصيًبا  فّلام رأى  فردَّ عليِه،  البيَت وسكَت  هذا 
روَي أّنه أنشَده بحضور عثامَن بن عّفاَن، قاَل: كذَب لبيُد فإّن نعيَم اجلنّة ال يزوُل فلاّم 

أنشَده البيَت الثان بكى وقاَل صدَق لبيُد.

وَخال  ظرفيٌة،  مصدريٌة  وما  يشٍء،  إىل  مضاٌف  مبتدٌأ  وكلُّ  للتنبيه،  َأال  اإِلعراُب: 
من أدواِت االستثناِء، وفيها الشاهُد حيُث وقعْت هنا فعاًل لتقّدِم ما عليها فلذا نصبْت 

 

ما بعَدها، وفاعُلها)4( ضمرٌي مستٌت فيها، ولفُظ اجلاللِة مفعوهلُا، وتسَبُك ما وما بعَدها ف 
ه عن اهلل()5(  ِه عِن اهللِ أي مّدَة خلوِّ تأويل مصدٍر منصوٍب عىل النيابِة عن الظرِف تقديره خُلوِّ
أْو عىل احلاِل أي خالًيا عن اهللِ، ومتعلُِّق الظرِف عىل الوجه األوِل، وعامُل احلاِل عىل الوجِه 
 ، الثان هو باطُل، وصاحُب احلاِل الضمرُي املستُت ف باطل، وباطل)6( خُب املبتدأ وهو كلُّ
والواُو عاطفٌة للجملِة التي بعَدها عىل التي قبَلها()7(، وال نافيٌة للْجنِس، ومالُة)8( اسُمها 

)1( أخل به الديوان. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف )ج( )مصيًبا للفضل(. 
)4( ف )ج( )وفاعله(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( ف )أ( )وماولة(. 
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ْزناُه، واجلملُة معتضٌة بنَي املبتدأ وخبه أو ف موضِع  واخلُب مذوٌف أْو ال خَب هلا إْن جوَّ
احلاِل من الضمرِي ف خب املبتدأ أعني زائل. قولُه وجهَل قصد االستثناِء وفيه نظٌر. إْذ 

 

االستثناء  إفادَة)2(  القصِد  ف  ظاهًرا  أو  مستًتا  ضمرًيا  اسُمها  يكوَن  أْن  بنَي  فرَق)1(  ال 
ألنَّك إذا قلَت قاَم القوَم ال يكوُن زيًدا مثاًل،وال يكوُن القائُم أو بعُضهم زيٌد، اعلْم ِمْن 

ْل. ه له فتأمَّ كلِّ الِعبارتنِي أنَّ املقصوَد إخراُج زيٍد من احلُْكِم السابِق وإثباُت ضدِّ

]حروُف اجَلّر[
)قولُه)3( إحدى)4( وعرشوَن ف بعِض النَّسِخ، عرشوَن وهو زّلٌة مَن الَقَلم()5(.

قوله:

َعَلْينَا فــّضــلــُكــْم  اهلل  ــعــلَّ  َل ـــــــُم)6(115.  ي رَشِ ــــُم  ــــُك ُأمَّ أنَّ  ٍء  ـــــــَيْ بِ
هو من الوافِر )من العروِض األوىل وفيه ِزحاُف العْصِب)7( ف اجلزء األوِل والرابِع 

وف عروضِه ورضبِه من العلِل القطف()8( ومْل ُيْعَز إىل أَحٍد.

)1( ف )ج( )فوق(. 
)2( سقطت من )أ( وف )ج( )فائدة(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 279. 
)4( ف )أ، د( )أحد(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( البيت من شواهد املقرب البن عصفور 212، وشح بن عقيل )رقم الشاهد 67/3/179(، 
واملقاصد النحوية 247/3، وشح األشمون )رقم الشاهد 284/2/253(، وخزانة األدب 

 .368/4
)7( ف )ج( )القبض(. 

)8( سقطت من )د(. 



319

وُم والرّشَماُء. ِيُم)1(: بفتِح الّشنِي املّثلثِة: املرأُة امُلْفضاة. وكذا الرشَُّ اللغة: الرشَّ

املعنى: إّنه هيجوهم، ويقوُل أي يشٍء لكْم علينا مَن الفضِل هل تروَن كوَن أّمُكم 
ِم والّسخرَيِة. شياًم فضاًل تفتخروَن به علينا، وهَو من باِب التهكُّ

اإِلعراُب: لعلَّ ]حرٌف[)2( مَن احلروِف املشبَّهِة بالفعِل، )وهَي هنا حرُف جّر عىل 
خالِف املعرفِة من َعَمِلها وهو نصُب االسِم ورفُع اخلِب، وفيها الّشاهُد()3(، واهلل اسُمها 
وفّضلكْم فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل ف ملِّ رفٍع خُبها، وقاَل السّيُد)4( لفُظ اجلاللِة مرفوُع 
املَحلِّ عىل االبتداِء، وفّضلكم خُبه وفيِه َنَظٌر. ألنَّ املبتدأ يشتُط فيه تّرُده عِن العامِل 
ْل. وعلينا صلُة  فتأمَّ نفًعا  الزائدِة ال جيديِه)5(  اجلارَّ  منزلَة  نزلْت  لعلَّ  إنَّ  اللفظِي وقولُه 
ُكُم وخُبها وهو شيٌم )43ظ(  فضل وكذا بيشٍء)6( أّن املفتوحَة هلمزة واسمها وهو ُأمَّ
ف موضِع مصدٍر مروٍر عىل أْن يكوَن بداًل من يشٍء أو مرفوع عىل أْن يكوَن خَب مبتدأ 
الكريُم  فاالسُم  قوُله)7(.  اجلمَلُة صفَة يشٍء  فتكوُن  ُكُم شياًم،  أمَّ كوُن  هَو  أي  مذوٍف 
مبتدٌأ وفّضلكم خُبه عىل مايض بعِض النّسِخ فيه )ما ف()8( كالِم السّيِد السابِق )اللهمَّ 
يناف هذا  أنَّه مبتدأ بحسِب األصل لكْن ّصَح ف غرِي موضٍع بام  أراَد  ُيقاَل()9(  أْن  إاّل 

العمَل.

)1( ُينظر: لسان العرب، )شم( 321/12. 
)2( الزيادة من )أ(. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 217. 

)5( ف )ج( )يوجد(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( مل أعثر عليه ف شح قطر الندى. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )د(. 
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قوله:

َعْت ترفَّ ُثمَّ  الَبْحِر  باَِمِء  ْبــَن  رَشِ ــُج)1(116.  ــي ــئِ ــــنَّ َن ــــرْضٍ هَلُ ـــج ُخ ــى جُلَ ــت َم
القبِض ف اجلزِء األّوِل منُه  الثالِث)2(، وفيِه زحاُف  هو من الطويِل )من الرّضِب 
والثالِث والرابِع، وهو العروُض، واخلامِس والسابِع، وف رضبِه من العلِل احلذُف()3( 

قالُه أبو ذؤيٍب يصُف الّسحاَب وقبَله:

َلــيــَلــٍة آِخــــِر  كـــلَّ  َعـــْمـــرٍو  ُأمَّ  ــِجــيــُجســقــى  ــــوٌد َمــــاُؤُهــــنَّ َث َحـــنَـــاتـِــُم ُس
الصبا لــه  ــت  َهــبَّ ــالع  ــاإِلق ب َهـــمَّ  فــأعــقــب نــشــوٌء بــعــدهــا وخــــروُجإذا 

ُة:  اللغة: ترّفعْت: ]أي[)4( ارتفعْت، ومتى بمعنى من االبتدائيِة، وجلج)5( مجع جلَُّ
باحلناتِِم  وأراَد  مَع تصويٍت،  مرَّ رسيًعا  والنَّئِيُج)6(:  البحِر،  معظَم  به  وأراد  الاّلِم  بضمِّ 

الّسحاَب، والثجيُج من الّثجِّ وهَو السَيالُن.

ماؤها  ليلٍة سحائُب سوٌد  آخِر  كّل  دياَرها ف  ُيسقي  بأْن  يدُعو ألمِّ عمٍرو  املعنى: 
ف  حوهلَا  املــاَء  لتصبَّ  العلوِّ  جهِة  إىل  ارتفعْت  ثمَّ  البحِر  ماِء  من  شبْت  قْد  سّياٌل 
جعلناها  وإْن  ترّفعْت()7(  ضمري  من  حااًل  اجلملَة  جعْلنا  )إن  هذا  نئيُج  تّرفعها،  حاِل 
خلفِق  تصويٌت  الّلَجج  ولتلَك  خرٍض،  جلَج  من  شبْت  أّنا  املعنى  يكوُن  جُلج   صفَة 

)1( ف كتاب شح أشعار اهُلذليني 129/1 روى البيت هكذا:

ــَبــْت ـــمَّ َتــنَــصَّ ــْحــر ُث ْت بــامء الــَب ــــروَّ ــُجَت ــي ــئ عــــى َجــــَبــــَشــــيَّــــاٍت هُلــــــنَّ َن
)2( ف )أ( )الثان(. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( الزيادة من )أ(. 

)5( ُينظر: لسان العرب، )جلج( 354/2.
)6( ُينظر: لسان العرب، )نأج( 371/2. 

)7( سقطت من )ج(. 
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منُه  فتمتدُّ  امللج  البحِر  يدُنو من  األماكِن  بعِض  الّسحاَب ف  إنَّ  ويقاُل  فيها،  الّرياِح)1( 
تذهُب  ثمَّ  مزعٌج،  شديٌد  عظيٌم  صوٌت  هلا  فيكوُن  مائِة،  من  ترشُب  عظيمٌة  خراطيُم 
صاعدًة إىل اجلوِّ فيلطُف ذلَك املاُء)2(، وَيْعذُب بإِذن اهللِ تعاىل ف زمِن صعوِدها وترّفعها 
ثمَّ تطُر)3( حيُث َيشاُء اهللُ)4(، فعىل هذا يمكُن أَن تكوَن اجلملُة حااًل من فاعِل شبْت، 

واألّوالن أنسُب بتفسرِي النئيِج.

للتبعيِض،  الباِء  ميَء  أنكَر)5(  من  عىل  حّجٌة  وهو  للتبعيِض،  هنا  الباُء  اإِلعراُب: 
وماُء  األصــل،  خالُف  والتضمنُي  للتبعيِض،  تكوُن  فال  ــَن،  َروِي معنى  ضمَن  وقيَل 
غالُم  نحَو)6(  إّن  يقوُل  إذ  لبعضِهم  تبًعا  إضاف  كالم  قلُت  وإناّم   ، إضافٌّ كالٌم  البحِر 
فإّنه ال يسّمى كالًما اصطالحًيا  يتسامح  ، وفيه  زيٍد فرُس زيٍد وحاُر زيٍد كالٌم إضافٌّ
التاخي،  مفادها)7(  عطٍف  حرُف  وُثــمَّ   ، اللغويِّ املعنى  عىل  به  جَرى  يُقاَل  أْن  إاّل 
معطوفٌة  ترّفعْت  ومجلُة  الرشِب،  زماِن  عن  متاٍخ  زماٍن  ف  الّتفَع  ألنَّ  هنا  هبا  وجيَء 
قاَل  كام  ترّفْعَن  يُقْل  مل  وإنَّام  السحائِب)8(،  إىل  يعوُد  ترفعْت  وضمرُي  شبْت،  مجلِة  عىل 
َشْبَن ألنَّه قصد فيه معنى اجلامعِة أي هذه)9( اجلامُعة ترّفعْت، ومتى حرُف جٍر، وفيها 
 الشاهُد، وجُلٍَح مروُر هبا واجلارُّ واملجروُر متعّلُق بتّفعْت وقيَل متى ف البيِت بمعنى 

)1( ف )أ، د( )األرياح(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف )ج( )تظر(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ُينظر: مغني اللبيب 111/105/1. 
)6( سقطت من )أ، ج(. 

)7( سقطت من )أ(. 
)8( ف )ج، د( )السحاب(. 

)9( سقطت من )ج(. 
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َنِئيُج قد عرفَت إعراهَبا. قوله)2(:  نَّ  ٍج، ومجلُة هلَُ وسط)1( فإًذا ال شاهَد وخرْضُ صفٌة جلَُ
وكْي ال جُيَرُّ هبا إاّل )ما( االستفهاميَة. هذا متناقٌض ملِا ذكره آنًفا ف النواصِب ف الكالِم)3( 
ْر الاّلَم كانْت كْي حرَف  عىل كي، حيُث ذكَر ف نحِو جئُتَك كي تكرمنَي أّنَك إذا ملْ تقدِّ

جرٍّ بمنزلة الاّلِم ف الّداللِة عىل التعليِل فال تغفل.
قوله:

اهَلــْوَدِج ِمــَن  بَِعْينَْيَها  أْوَمــْت  أْحـــُجـــِج)4(117.  مل  ــامل  ــَع ال َذا  يف  ــــْوالَك  َل
الثان، وف كلٍّ من)5(  الرضب  األوىل من )44و(  العروِض  الرسيِع )من  هو من 

، وعّلة الكْشِف()6( قالُه عمر بن أب)7( ربيعَة. عروضِه ورضبِه زحاُف الطيِّ

لّئال  الّسْتُ  عليِه  وُيرخى  البعرِي  عىل  يوَضُع  الذي  املركُب   )8( اهلَــْوَدُج:  اللغة: 
مناسَك  ليفعَل  إىل مكَة  قَصَد  أي  َحجَّ  فيه. وأحجج)9( مضارُع  كانْت  لو  االمرأُة  ُترى 

املخصوَصِة.

املعنى: لوال إنََّك حججَت العاَم)10( مَلَا حججَت، وإنَّام حججَت تبًعا لَك إذ ال صَب 
ل عىل الفراِق، واهللُ أعلُم.

)1( ُينظر: مغني اللبيب 335/1، و)متى( ف لغة هذيل بمعنى وسط اليشء. ُينظر: شح أشعار 
اهلذلني 129/1.

)2( ُينظر: شح قطر الندى 280. 
)3( ُينظر: املصدر نفسه 81. 

)4( ُينظر: ديوان عمر بن أب ربيعة، تصحيح: بشري يموت 66. 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( ُينظر: لسان العرب، )هدج( 389/2. 

)9( ُينظر: لسان العرب، )حجج( 226/2. 
)10( ف )ج( )العامل(. 
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بَِعْينَْيَها صلُة أومْت، والباُء لالستعانِة، ومن لالبتداِء، واهلودج مروٌر  اإِلعراُب: 
املعهودِة،  االمرأِة  إىل  يرِجُع  أومْت  وضمرُي  أيًضا،  أومْت  صلُة  واملجروُر  واجلارُّ  هبا، 
املحذوفُة حاٌل  وقائلُة  لوالَك،  قائلٌة  أي  قوٍل مذوٍف  مقوُل)1(  البيِت  آخِر  إىل  وَلْوالَك 
من الضمرِي املسَتِت ف أومْت، ولوال حرُف جرٍّ هنا، وفيها الّشاهُد، والكاُف ف ملِّ رفٍع 
ما  املبتدأ هَو  أّن  ُل حينئٍذ  قلُت ويشكِّ مبتدٌأ، واخلب مذوٌف جواًزا ال وجوًبا،  أّنه  عىل 
َد)2( من العاِمل اللفظّي كام عرفَت فاألوىل أْن ُيصاَر إىل ما صاَر إليِه األخفُش)3(، وهو  ترَّ
أنا  قالوا ما  إْذ  املرفوع كام عكُسوا  املنفصِل)4(  أقيم مقام  املّتِصَل املخفوَض  الضمرَي   أّن 

االبتداِء،  عىل  املحلِّ  مرفوُع  بْل  بِلوال  مــروًرا  يكوُن  فال  كـ)أنا(  أْنَت  وال   كـ)أنت( 

فال يكوُن البيُت حّجًة عىل الفراِء كام ذكرُه املصنُِّف، وتقديُر اخلِب لوال أنَت حاّج، وإنَّام 
كاَن حذُف اخلب هنا جواًزا ألن جواَب لوال أما أن يتعّلَق امتناُعه عىل نفِس املبتدأ فيجُب 
ُه، لوال عيل هللَك عمر أو عىل نسبِة اخلِب عىل  ، واجلواُب ساَد مسدَّ حذُف اخلِب ألّنه عامٌّ
املبتدأ فإْن ملْ)5( يدلَّ عليِه الدليُل إذا حذَف وجَب ذكرُه، وإْن دلَّ عليِه دليٌل كام هنا جاز 

الوجهاِن فيِه، وملْ أْحجج جواُب َلوال، وف َذا العاِم صلُة أحجج املنفيِة.

]ا�صُم الفعِل[
قوله:

بِِه ــْن  َوَم اْلَعِقيُق  َهْيَهاَت  ُنــَواِصــُلــْهَفَهْيَهاَت  باْلَعِقيِق  ــلُّ  ِخ ــَهــاَت  ــْي َوَه

)1( ف )ج( )مفعول(. 
)2( ف )ج( )نحن(. 

)3( ُينظر: مغني اللبيب 274/1. 
)4( ف )أ( )املتصل(. 

)5( سقطت من )ج(. 
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قد مرَّ الكالُم فيه مستوًف ف بحِث الكالِم)1(، والشاهُد هنا ف هيهاَت حيث جاءْت 
اسُم)2( فعٍل بمعنى املايض.

قوله:
األْشنَُب َوفوِك  أْنِت  بِأيِب  َوا،  رَنـــــُب)3(118.  الـــــزَّ َعـــَلـــْيـــِه  ُذرَّ  ـــام  ـــأنَّ َك

هو من الّرجِز )من العروِض األوىل من الرّضِب األّوِل، وفيِه ِمَن الزحاِف الطيُّ ف 
اِز  اجلزِء األّوِل منُه، والثان واخلامِس، واخلبُن ف اجلزِء الرابِع منُه()4( قاَلُه راجٌز من رجَّ

تيٍم.
ٌة ف األسناِن،  )5(: الَشنَُب ِحدَّ اللغة: األشنَُب: من الَشنَُب بفتحتنِي قاِل اجلوهريُّ
)6( سِمعُت األصمعيَّ يقوُل:  ويقال َبرٌد وُعُذَوبٌة، وامرأٌة َشنَْباُء َبيَّنُة الَشنَِب قال اجلَْرميُّ
هُتَا حني)7( َتْطَلُع، فرياُد  الَشنَُب َبْرُد الفِم واألسناِن. فقلُت: إّن أصحابنَا يقولوَن: هو ِحدَّ
إاّل  هَو  ما  فقاَل:  ْت.  احتكَّ نُون  السِّ عليها  أتْت  إذا  ا  ألنََّ وطراَءهتا)8(،  حداَثُتَها  بذلَك 

ِة: برُدها. وقوُل)9( ذي)10( الُرمَّ

)1( ُينظر: ص103-104 من هذا الكتاب. 
)2( سقطت من )ج(. 

ُينظر: الصحاح، )زرنب( 143/1، وهو  البيت موجود ف الصحاح وروى بدل )وا( )يا(.   )3(
ما أشار إليه املؤلف الحًقا، ومعنى اللبيب )رقم الشاهد 369/2/594(، واملقاصد النحوية 
ودر   ،106/2 اهلوامع  ومهع   ،)486/2/934 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح   ،310/4

اللوامع 139/2. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ُينظر: الصحاح، )شنب( 158/1. 
)6( ف )أ( )اجلري(. 

)7( ف )أ( )حتى(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( ف )أ( )قال(. 
)10( ف )أ( )ذو(. 
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ــٌب)1( ــنَ َش أنــيــاهِبــا  ويف  ــثــاِث  الــلِ ويف 
ف  وقــاَل  كالمُه.  هنا  إىل  ٌة  ِحــدَّ فيها  تكوُن  ال  اللثََّة  ألّن  األصمعّي،  قوَل  يؤّيُد 
ُة األنياِب.  ، وعُذُوَبٌة ف األسناِن أو ُنَقٌط بيٌض فيها أو حدَّ ٌة، وَبُردٌّ القاموِس)2( هو: ماٌء وِرقَّ
ساكنٌة  مهملٌة  راٌء  بعَدها  املعجمِة  الزاِء   )3( بفتح  والزرنب   ، احلَبَّ ذررُت  من   وذّر: 
ٌب)5( من النّباِت طّيُب الرائحِة وأنشَد  )4( رَضْ بعَدها نون )44ظ( مفتوحٌة قاَل اجلوهريُّ

البيَت.

املعنى: ظاهٌر)6(.

)أّن  واعلْم  الشاهُد،  وفيِه  أعجَب،  أي  املضارُع  بمعنى  فعٍل  اسُم  َوا:  اإِلعراُب: 
فإذا  بـــ)وا(،  ال  بـ)يا(  مرٍو  نظَري  عليه  وقَع  التي  الّصحاِح  نسخ  ف  البيَت   رأيــُت()7( 
عليه)8(  ُعطَف  وما  بعده،  اآلت  للمبتدأ  خٌب  هَو  بمحذوف.  يتعّلُق  وبأب  شاهَد،  ال 
أنِت  والتقديُر  فــوِك)11(،  صفُة  واألشنُب:  عليِه()10(،  عطَف)9(  وفوِك  مبتدٌأ،  )وأنِت 
وفوِك األشنُب مفدياِن بأب، وكأنَّام ُذرَّ إىل آخرِه مجلٌة حالّيٌة مَن الّضمرِي ف األشنِب أو 

ُة َلَعٌس(. ُينظر: شح ديوان ذي الرمة 10.  )1( هذا عجز البيت وصدره هو: )مَلْياُء ف َشَفَتْيها ُحوَّ
)2( ُينظر: القاموس املحيط، باب الباء، فصل الشني 93-92/1. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ُينظر: الصحاح، )زرنب( 143/1. وُينظر: شح مقصور ابن دريد، البن خالويه 306. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )أ( )واضح(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( ف )أ( )معطوف(. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( ف )ج( )قول(. 
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، وقاَل فتُح اهلل كأنَّام وما بعَده خُب  ، وعليِه صلُة ُذرَّ استيناٌف، )والزرنُب نائُب فاعٍل ُذرَّ
أنَت، وما ُعطَف عليه()1(، وال وجَه له كام َترى.

قوله:

َواَها ثمَّ  َواًها  ثمَّ  لَِسْلمى  َواًها  ــيــهــا َلــنَــا وَفـــاَهـــا)2(119.  ــنَ ــْي يــا لــيــت َع
هو من الّرجِز )من العروِض األوىل من الرّضِب الثان، وجاَز الْقطُع ف العروِض 
العروض  من  الرسيِع  مشطوِر  من  بيًتا  الّشطريِن  من  كٌل  يكوَن  أْن  ويتمُل  الترصيُع، 
جِز، وفيِه من الّزحاِف اخلبُن ف اجلزِء السادِس منُه()3(، نسَبة  الرابعِة أو من مشطوِر الرُّ
الشطر  بعَد  العّجاِج، وأنشد اجلوهريُّ  النّْجِم، وقيَل هَو لرؤبَة بن  اجلوهرّي)4( إىل أب 

نَا نِْلنَاَها. األّوِل: هَي امْلُنَى َلْو أنَّ

وأنَشَد بعَده:

ـــا َوَفـــاهـــا ـــن ــيــهــا َل ــن ـــَت عــي ـــي ــــايـــا ل ــــاه ــــٍن ُيــــــــرض بـــــه أَب ــــَم ــــَث ب
ــــاهــــا أَب ـــــــــا  وأَب ــــــا  ــــــاَه أَب ــتــاهــاإِنَّ  غــاي ــــِد  ــــْج امَل بـــَلـــَغـــا يف  ـــد  ق

اللغُة واملعنى: واضحاِن.

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف األصل وبقية النسخ روي البيت بدل )َعْينَاها( )عينيها(، والبيت من شواهد مغني اللبيب 
)رقم الشاهد 369/2/595(، وروى عجز البيت كام رواه اجلوهري. وقد نسبه العيني ألب 
وُينظر: شح  النحوية 133/1، 311/4،  املقاصد  ُينظر:  اجلوهري.  رواية  معتمًدا عىل  نجم 

األشمون )رقم الشاهد 363/2/728(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ُينظر: الصحاح، وبه 2257/6، ورواه هكذا:

ــــمَّ َوًهــــــا َواًهــــــا. ــــا ث ــــَريَّ ـــا.واًهــــــا لِ ـــاه ــا لـــنـــا وف ــه ــي ــن ــي يـــالـــيـــت ع
ــــمــــٍن ُنـــــــــــــْرِض بــــــه اَبــــــاَهــــــا  ــــث ب
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ومروٌر  ]جارٌّ  ولسلمى  الّشاهُد،  وفيِه  أعجَب  بمعنى  فعٍل  اسُم  واًها  اإِلعراُب: 
باأللِف  التأنيث  قلَت  شئَت  وإْن  والتأنيث،  للعلميِة  منرصٍف  غرُي  وسلمى  صلتُه[)1( 
املقصورِة ثمَّ واها عطُف عىل األوِل، والثالِث تأكيٌد للّثان أو معطوٌف بإسقاَط العاطِف 
ويا حرف نداٍء، واملنادى مذوٌف أي يا قوُم وقيَل إن يا ف أمثاِل هذا ملجّرِد التنبيِه وعينيها 

اسُم ليَت ولنا خُبها، وفاها ُعطَف عىل َعْينَْيها.

قوله:

َوَجاَشْت َجَشأْت  ُكّلاَم  َوَقْويِل  ــي)2(120.  ــْســَرحيِ َت أْو  ــِدي  ــَم حُتْ َمــَكــاَنــِك 
هو من الوافِر )من العروِض األوىل، وفيِه زحاُف العْصِب)3( ف اجلزِء األول منِه، 

)5( واخلامِس وف عروضِه ورضبِه عّلُة القْطِف()4( قالُه عمرُو بن أطنابَة األنصاريُّ

أي  َنْفس:  وجاشْت  َفــَزٍع()6(،  )أَو  ُحْزٍن  ِمْن  واْرَتَفَعْت  نضْت  َجَشأْت:  اللغة: 
َغَثْت، َوُيَقاُل َداَرْت لْلَغَثياِن. كذا ف الّصحاِح)7( ومكاَنِك بمعنى اثبتي.

)1( الزيادة من )أ(. 
 ،1 البحتي  وحاسة   ،77 تام  ألب  الصغرى(،  )احلامسة  الوحشيات  ف  موجود  البيت   )2(
الزجاجي، البن عصفور 133/1 واملقرب 299، ومعجم  واخلصائص 37/3، وشح مجل 
الشعراء، للمرزبان 9، وشح املفصل 74/4، ومغني اللبيب )رقم الشاهد 203/6/333(، 
واملقاصد النحوية وشح األشمون )رقم الشاهد 569/3/1040، 415/4(، ومهع اهلوامع 

13/2، ودرر اللوامع 9/2.
)3( ف )ج( )القبض(. 

)4( سقطت من )د(. 
ه. وهي امرأة من بني كنانة، وأبوه من زيد مناة،  )5( هو عمرو بن عامر بن زيد مناة، واإِلطنابة، ُأمُّ
شاعر جاهيل خزرجي، وبعضهم من بعّده من ملوك العرب ف اجلاهلية، وكان فارًسا جواًدا. 
ُينظر: معجم الشعراء، للمرزبان 8، واألعالم 250/5، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 52. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( ُينظر: الصحاح، حيش 999/3. 
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املعنى: إّن أقُول لنفس كّلام ارتفعْت من حزٍن أو فَزع، وخبثْت أو قاربِت اخلُْبَث، 
اثبتي إّما أن َتْلَقي خرًيا فُتحمدي، وإاّل َفال أقلَّ من االستاحِة.

الفاعِل املعنويِّ  اإِلعراُب: قول)1( مبتدٌأ، وهو مصدٌر بمعنى املفعول مضاٌف إىل 
ألّنه بمعنى مقول، وكّلام يتمُل فيها وجوٌه أحُدها: أْن يكوَن كّل ظرَف زماٍن مضاٍف إىل 
زماٍن مذوٍف، فتكوُن ما مصدريٍة وهي وما بعَدها ف موضع مصدٍر مروٍر باإلضافِة، 
والتقديُر كّل وقٍت جشوؤها وجيشاُنا. الثان أن تكوَن ما اسُم زماٍن مضاًفا إىل اجلملِة 
ما  ميُء  عنَده  يثبْت  مل  املصنَِّف)2(  أّن  )45و(  إاّل  تقّدم  ما  سنِن  عىل  والتقديُر  بعَدها، 
 .)5( الشجريِّ ابُن  وتبِعُه  الّسّكيِت)4(  ابُن)3(  وْأثبَتَهام  الزماِن،  بمعنى  ميؤها  وال  مضافًة 
الثالُث: أن تكوَن ما اسُم زماٍن أيًضا، ولكنَّ اجلملَة بعدَها صفٌة هلا، فتحتاُج عىل هذا 
الوجِه إىل عائٍد أي كّل وقٍت جشأْت وجاشْت فيه،وعىل كّل حاٍل فالظرُف أعني كّل 
جواِب  ف  مزوٌم  مضارٌع  مدي  وُتْ اثبتي)6(،  بمعنى  فعٍل  اسُم  ومكاَنِك  بقول،  يتعّلُق 
اسِم الفعِل )وهِو مكانَك ألّنه بمعنى األْمِر، وههنا ملُّ الّشاهِد حيُث جزَم املضارع )ف 

 

)1( ف )أ( )قول(. 
ُينظر:  ح بمجيء )ما( ظرف زمان.  اللبيب َصَّ ُينظر: شح قطر الندى 60، ولكن ف مغني   )2(

مغني اللبيب 304/1. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ُينظر: مغني اللبيب 304/1. 
اإلمام  إىل  الرشيف  نسَبه  ينتهي  احلسن  بن  اهللِ  عبد  بن  عيلِّ  بن  د  مُمَّ بن  عيلِّ  بن  اهللِ  هَبُة  هو   )5(
قبل  الشجري من  بيت  إىل  ُنسب  البغدادي،  الشجري  بابن  املعروف  السعادات  أبو   .عيل
ُأّمه، كان عامًلا بالعربية، ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحواهلا، متضلًعا ف األدب وله 
تصانيف كثريه منها: األمال وهو أكب تصانيفه وأمتعها، واالنتصار عىل بن اخلشاب رّد فيه عليه 
ما انتقده من األمال، وكتاب احلامسة ضاهى به حاسة أب تام، وشح الترصيف امُللوكي وشح 

اللمع البن جني، توفَّ سنة اثنتني وأربعني ومخسامئٍة. ُينظر: معجم األدباء 283-282/19. 
)6( سقطت من )ج(. 
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جواِب()1( اسِم()2( الفعِل هذا عىل ما رآَه)3( املصنُِّف)4(، وأقوُل ال مانَع من أّن يكوَن مكان 
ف البيِت )ظرَف مكاٍن()5( متعّلًقا بمحذوٍف أي اثبتي مكاَنِك، واو عاطفٌة وتستيي 
ُعطَف عىل تمدي، وُجزَم كٌل منهام بحذِف النوِن. وقوله)6( »َمَكاَنِك« إىل آخرِه، خُب 
جيعُل)10(  بعضهَم)9(  أنَّ  وهو  بحًثا  ههنا  أن)8(  اعلْم  للفعِل.  اساًم  وَجعَل  قوله)7(  قول. 
نحو َصْه وَمْه وهيهاَت، وما أشبهَها من أسامِء األفعاِل أسامء)11( للفِظ بمعنى أنَّ لفَظ 
صْه املشتمِل عىل الصاِد واهلاه ولفَظ مه املشتمِل عىل امليِم واهلاِء مثاًل اسامِن للفِظ اسكْت 
الّداِل عىل السكوِت املشتمِل عىل اهلمِزة )والّسني املهملِة()12( والكاِف )والتاِء املثناِة ِمن 
فوُق، وللفِظ اْلُف الّداِل عىل الكفِّ املشتمل عىل اهلمزِة، والكاِف والفاَئنِي()13(، وهكذا 
غرُيمها من أسامِء األفعاِل، وعبارُة املصنِِّف ُهنا تشُعر هبذا وفيه نَظٌر ظاهٌر. إذ لو كاَن األمُر 
كام ذكروا لكانْت أسامُء األفعاِل أسامًء)14( جامدًة ليَس فيها شائبُة معنى الفعِل أصاًل، 
فينبغي أُن يصحَّ أن ُيسنَد إليها كأن يقاَل َصْه يدٌل عىل السكوِت وليَس املراُد لفُظ )َصْه 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف )أ( )رواه(. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 289. 

)5( ف )ج( )ظرف مكان(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 289. 

)7( املصدر نفسه 289. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( ُينظر: شح ابن عقيل عىل ألفية بن مالك 72-71/4. 
)10( سقطت من )ج(. 
)11( سقطت من )د(. 

)12( سقطت من )ج(. 
)13( سقطت من )ج(. 
)14( سقطت من )ج(. 
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بْل معناُه )وهو اسكْت كام تقوُل زيٌد قائُم()1( وليَس املراُد لفُظ زيٍد بل معناه()2( ومّلا صحَّ 
إِسناُدها عىل الفاعِل أبًدا مع أنَّ الواقَع خالُفه، فالّصواُب أنَّ املراُد بَصْه وأمثالِه معنى 
)3( قد  احلََدث ال الصوِت املشتمِل عىل بعِض احلروِف اهلجائية، ويؤيّدُه أّن العربَّ الُقحَّ
ْمُت هذا احلكَم ف َصْدِر املقّدمة  يقوُل َصُه وال خيطُر له لفُظ اسكْت ببالِه. قولُه:)4( وقد َقدَّ
)وقد ذكَر ف()5( باِب النّواصَب ف بحِث أْن)6( املصدريِة)7( ف املقّدمِة أنَّ إْن املصدريَة 
َببِيَِّة وجوًبا إذا كانْت مسبوقًة بنَْفي َمٍْض اْو َطَلِب باْلِفْعِل. وقاَل ف  تضمُر َبْعَد َفاِء السَّ
َثَك. بالنصب ف جواِب اسِم الفعِل  الرّشِح)8( إّن نحو »نَزاِل)9( فتكرمَك)10(، وَصْه َفنَُحدِّ
 ال جيوُز خالًفا للكسائيِّ ف إجازِة )ذلك مطلًقا. والبن جني)11( وابن عصفور)12(()13( 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )أ(. 

رجٌل  يقال:  الكرم  أو  اللؤم  ف  اخلالص   : الُقحُّ األصمعي  يقول   : والُقحُّ )األصح(.  )ج(  ف   )3(
. أي مض خالص. ُينظر: الصحاح،  ، للجاف كانَّه خالص فيه، وأعراب أقحاٌح، وعرٌب قحُّ ُقحُّ

)قحح( 394/1. 
)4( ينظر شح قطر الندى 290. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ُينظر: شح قطر الندى 84. 
)8( ُينظر: املصدر نفسه 290. 

)9( ف )د( )ذال(. 
ْثَك« 288.  )10( ف شح قطر الندى »نَزاِل ُنَحدِّ

)11( هو عثامن بن جني أبو الفتح املْوصيل النحوي اللغوي، املشهور املذكور، صاحب التصانيف 
البديعة ف علم األدب، صحب أبا عيل الفاريس، وأخذ منه من تصانيفه، اللمع ف العربية، ورس 

صناعة اإلعراب، واخلصائص وغريها. ُينظر: إنباه الرواة عىل أنباه النحاة 336-335/2. 
)12( ُينظر: هذا الرأي ف كتاب املقرب البن عصفور 147. 

)13( سقطت من )ج(. 
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ف إجازتِه بعَد نزاِل وَدراِك ونحومِها مما فيه لفُظ)1( الفعِل )وحروفِِه دوَن َصْه وَمْه()2( 
ونحومها ممّا فيه معنى الفعِل دوَن حروفِه.

]اإعماُل امل�صدِر[
قوله:

ي َظْهَر َما َأْنَت َراكُِبْه)3( 121. وَكْيَف التََّوقِّ
هو من الطويِل )وفيه زحاُف القبِض )45ظ( ف اجلزِء الرابِع منُه()4(، ومْل أظَفر لُه 

بتاَمٍم وال بقاِئله.

اللغة: الّتوّقي: التحّفُظ.

املعنى: إّنك كيَف يَمكنَُك أن تتوّقى، وتتحّفَظ من ظهِر الذي أنَت راكبُه كنايًة عن 
ُظ منُه. أنَّ اليشَء الذي يالبُس اإلنساَن)5(، ويصحبُه وهو متلبٌِّس بِه ال يمكنُُه التحفَّ

ٍم خالًفا لألخفِش والسرياف)6(  اإِلعراُب: كيف اسم استفهاٍم، وهو ظرُف خٍب مقدَّ

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( هذا عجز البيت وصّدره:

ــهــا  ــْوَق ـــوَك َف ـــَاُل ـــَع ــَا ُي ــه ــْل ــلَّ فــــإاّل جَتَ
 ،236/2 للزخمرشي  املستقىص  ُينظر:  وكذلك   ،197 ديوانه  ُينظر:  للمتلمس.  البيت  وهذا   

وروى فإن ال تّلْلها ُيعالوك... وُينظر: تثال األمثال 531/2. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ُينظر رأييهام ف: مغني اللبيب 206/1، والسرياف هو يوسف بن احلسن بن عبد اهلل السرياف 
بعد موته،  أبيه  النحو، وتصدر ملس  بعلم  د(. كان عامًلا  )أبو ممَّ اللغوي اإلخباري  النحوي 
أبيات سيبويه، وشح  له مؤلفاته منها: شح  الذي سامه »القناع«  النحو  أبيه ف  وأكمل كتاب 

أبيات إصالح املنطق وغريمها ُينظر: إنباه الرواة عىل أنباه النحاة 62-61/4. 
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أو حااًل، واخلُب مذوٌف، فيكوُن صاحُب احلاِل ضمرًيا  أْن تكوَن كيَف ظرًفا  إذ منعا 
ٌر عىل األول،  الّتوقي حاصٌل أو َيصُل، والّتوقي مبتدٌأ مؤخَّ ف اخلِب والتقديُر وكيَف 
وفيِه الّشاهُد إذ هَو مصدٌر عمَل مَع األلِف والالِم، وأْل عوٌض عِن املضاِف إليه إِْن ُقْلنا 
بجوازه، أي كيف)1( توّقيَك، وظهَر مفعوُل توّقي، وما اسم موصوٍل ال موصوٌف ف 
ملِّ جرٍّ بإضافة ظهر إليِه، ومجلُة أنَت راكبُه صلٌة )أو صفتُه،والّضمرُي الذي ف راكبِه()2( 
الذي هَو مفعوُل راكٍب عائدُه أو رابطة صفتِه، قولُه)3(: خالًفا لقوٍم من النّحوينَي كبدر 

الديِن بن مالٍك)4( ومَن تبِعُه.
قوله:

َسِجيًَّة ِمنَك  ْلُف  اخْلُ وَكاَن  وَعْدَت   .122
ـــوٍب َأخــــاُه بِــَيــْثــَرِب)5( ـــْرُق ــَد ُع ــي ــَواع َم

األول  اجلزِء  ف  القْبُض  الّزحاِف  من  وفيه  الثان،  الرضِب  )من  الطويِل  من  هو 
منُه، والثالِث والرابِع، وهو العروُض، والسابِع إْن ملْ تشبع اهلاُء منه أخاُه والثامِن وهو 

.)8( الرضُب()6( قاله: )7( األشَجعيُّ

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 291. 
)4( ُينظر: شح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك 155/3. 

)5( البيت من شواهد سيبويه 272/1، وقد أورد عجزَّ البيت ومل ينسبه ألحد، والصحاح، )ترب( 
91/1، واملقرب/144، وشح املفصل 113/1، ومهع اهلوامع 92/2، وخزانة األدب 72/1 
 عرضا. وقد فصل القول فيه الدكتور رمضان عبد التواب ف كتابه أسطورة األبيات اخلمسني 

ف كتاب سيبويه 212-211. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( هو يزيد بن ُعَبيد بن قيس بن هالل بن َأْشَجع. ويدعى َجْبهاء وُجَبْيهاء باهلمزة- وُجَبْيها-= 
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العاملقِة  من  رجٍل  اسم  وعرقوُب،  الطبيعُة،  والسجّيُة:  اخلالُف،  اخللُف:  اللغة: 
رَضبْت به العرُب املثل)1( ف البُّخِل، فقالوا مواعيُد عرقوب، وذلَك إّنُه أَتاُه أٌخ له يسأُلُه 
شيًئا فقاَل: عرقوُب إذا أطَلَع َنْخيل، فلامَّ أطَلَع قاَل إذا أبَلَح)2( فلامَّ أبَلَح قاَل إذا أْزهر فلامَّ 
ه مَن الليل ومل يعطِه  ا فلامَّ صار تًرا جذَّ أْزهر، قاَل، إذا أْرَطَب فلامَّ أرَطب قاَل إذا صاَر تْرً

شيًئا ومن هنا يقوُل الشاعر:

خلًفا هلــا  عـــرقـــوٍب  ــُد  ــي ــواع م كــانــْت 
األبـــاطـــيـــُل)3( إاّل  ـــُده  ـــي ـــواع م ــــا  وم

ُب يتمُل أْن يكوَن بالتاء املثنّاِة من فوُق الساكنِة بعّدها راٌء مهملٌة مفتوحٌة وهو  وَيْتَ
َموِضٌع قريٌب من الياَممة، ويتمُل أْن يكوَن بالّثاِء املثّلثِة والراِء املهملِة املكسورِة، وهي 
 والذي قطَع به اجلوهريُّ ف البيِت هو األول فإنَّه أنشدَه ف الّصِحاح)4(  مدينُة النبيِّ

بالوْجِه األول.

املعنى: وعدت وأخلفَت، ومل يكِن اإِلخالُف منَك تكّلًفا بْل طبيعٌة كام أنَّ عرقوًبا 
مَلَّا وَعد أخاُه أخلَفُه فأنَت مثلُه.

اإِلعراُب: وعَد فعٌل ماٍض، والتاُء فاعلُه، وال حاجَة إىل جعِل اجلملِة خب مبتدأ 

اخللفاء  ينتجع  مل  احلجاز،  بدو  من  خبيث  أموي  شاعر  شيوًعا  األكثر  وهو  اهلمزة-  =بحذف 
بشعره، لقيه الفرزدق، فاستنشده شعره، وأعجب به. معجم الشعراء ف لسان العرب 94. 

)1( ُينظر: ممع األمثال، للميدان 177/2. 
)2( ف )ج( )أصلح(. 

)3( هذا البيت لكعب بن زهري، وف الديوان يروى هكذا:

ــا مثال ــوب هل ــرق األبــاطــيــُلكــانــت مــواعــيــد ع إاّل  ــا  ــده ــي ــواع م ومــــا 
وهو من قصيدة يمدح هبا الرسول. ُينظر: ديوان كعب بن زهري 8.   

)4( ُينظر: الصحاح، ترب 91/1. 
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للعطِف فال  أو  قد  فيقّدُر  للحاِل  والواو  اهللِ،  فتح  تكلفُه  أنت وعدت كام  أي  مذوٍف 
ألّن  له)1(  صفٌة  أو  اخلُْلِف  من  حاٌل  ومنَك  اخلُب،  وَسِجيََّة  كاَن،  اسم  واخللُف  تقديَر، 
، ويتمُل أْن يكوَن خَب كاَن، وسجيُة حاٌل من الضمرِي انتقَل  التعريَف فيه للعهِد الذهنيِّ
م، وسجيَُّة  من الفعِل إليه، وقاَل فتُح اهلل اخلَلُف اسم كاَن، وهَي تاّمٌة، ومنَك خٌب مقدَّ
ٌر، وهَو تعسٌف ظاهٌر. نعْم يصّح أْن تكوَن كاَن تاّمًة، ويكوُن اخللُف فاعَلها  مبتدٌأ مؤخَّ
ومنَك صلُتها، وسجيَُّة حاٌل من اخللِف، ومواعيد مفعوٌل مطلٌق لوعدَت، وفيِه الشاهُد 
فاعلِه وهو عرقوُب،  إىل  ُأضيف  أن  وذلَك  أعمَل )46و( وهَو مصدٌر مموٌع،  حيُث 

ونصَب مفعولُه وهو أخاُه، ويثرُب صلُة مواعيد.

قوله:

ْرُب إاّل َما َعلِْمُتْم َوُذْقُتُم ــِم)2(123. َوَما احْلَ ــَرجَّ امُل ِديِث  بِاحْلَ َعنَْها  ُهــَو  ــا  َوَم
هو من طويِل أيًضا )من الرضِب الثان، وفيه زحاُف القبض ف عروضِه ورضبِه 
التي  املشهورِة  قصيدتِه  من  ُسلمى)4(  أب  بن  زهرُي  قالُه  منِه()3(  اخلامس  اجلــزِء  وف 

 

أُوهلا:

ــٍم ــلَّ ــَك َت ملْ  ـــٌة  ـــنْ دِم أوىَف  أمِّ  ــِمأِمـــــْن  ــلَّ ــث ـــــــــّدّراِج فــاملــت بـــحـــومـــاَنـــِة ال
وقال  القاموِس)5(  ف  كذا  حقيقتِه  عىل  يوقُف  )ال  الذي  ُم  املرجَّ احلديُث  اللغة: 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ُينظر: ديوان زهري بن أب ُسلمى 81. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( هو زهري بن أب سلمى، ربيعة بن رياح بن قرة بن احلارث املزن، املرضي، شاعر جاهيل، 
ُينظر:  الشعري.  ديوانه  آثاره  من  ق.هـ/609م،   13 سنة  املدينة  بنواحي  مزينة  بالد  ف  ولد 

معجم املؤلفني 186/4. 
جم 117/4.  )5( ُينظر: القاموس، الرَّ
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ُم()2( الذي يرجُم فيه بِالظنوِن أي يكُم فيه بظنوِنا )واملشهوُر  الزوزّن)1( احلديُث املَرجَّ
امليِم املضمومِة وبعَد  املثنّاِة من فوِق  بالتاِء  إنَّام املتّجم  النّاِس  البيِت عىل ألسنِة  ف هذا 
)التاِء راٌء ساكنٌة مهملٌة، وربَّ مشهوٍر ال أصَل له، وإّنام هو بالراِء املهملِة املفتوحِة بعَد 
املِيم املضمومِة()3( وبعد الّراِء جيٌم مشدودٌة()4(، وأمَّ أوف كنُية حبيبتِه، والِدمنَة ما أسوَد 
من آثاِر الّدياِر والبعِر الرماِد وغريمها، واحلومانة)5(: األرُض الغليظُة والّدراُج موضٌع 

وكذا املتثلُِّم.

الّسهاِم  ورشِق  السيوِف،  رضِب  من  علمتمُوه  الذي  إال)6(  احلرُب  ليَس  املعنى: 
ُمّرجٍم عن  أقولُه بحديٍث  الذي  الّرماِح، وليسَت احلرُب شيًئا سهاًل، وما هذا  وطعِن 
الّتجارِب، وليَس من أحكاِم  الصادقُة عليِه من  الشواهُد  احلرِب، أي هذا مما شهدت 
دمنٌة ال تيُب سؤاهَلا هبذيِن  أوف  بَِأمِّ  املْكنيِّة  احلبيبِة  منازِل  أِمن  الثان  الظنوِن، ومعنى 
املوضعنِي إخراُج الكالم ف معرِض)7( الشكِّ ليدلَّ بذلَك عىل أّنه لبعِد عهدِه بالِدْمنَِة، 

وفرِط تغرّيها مل يعرْفها معرفَة قطٍع وتقيٍق)8(.

خُب  اسميٌّ  موصوٌل  وما  حرٍص،  أداُة  إاّل  و  مبتدٌأ،  واحلرُب  نافيٌة،  ما  اإِلعــراُب: 
وذقتْم عطٌف  علمتموه()9(  )أو  أي علمتموها  مذوٌف  والعائُد  صلُتُه،  وعلمُتْم  املبتدأ 

)1( ُينظر: شح املعلقات السبع، للزوزّن 111. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ُينظر: لسان العرب، )حوم( 163/12. 
)6( سقطت من )ج(. 
)7( ف )ج( )موضع(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( سقطت من )أ(. 
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عاطفٌة،  الثالثُة)2(  والواُو  ذقتموُه)1(،  أو  ذقتموَها  أي  أيًضا،  العائِد  بحذِف  علمتْم   عىل 

وما نافيٌة وهو مبتدٌأ أو اسمها، وفيِه الّشاهُد حيُث جاَء مصدًرا عاماًل ف اجلَارِّ واملجروِر 
إْذ هَو راجٌع)3( إىل احلديِث أي وما احلديُث عنها هذا)4( عىل ما استدّلْت به الكوفيَُّة)5( 
والباُء ف باحلديِث زائدٌة، واحلديُث خُب )املبتدأ أو خُب()6( ما، فعىل األول يُرفُع ماًل، 
وعىل الثان ينَصُب، واملرّجم صفُة احلديِث، قلُت عمَل املصدُر املضمُر ف اجلارِّ واملجروِر 
ال يقوُم حّجًة للكوفيني)7( إذ هو)8( مّما يكفيه رائحٌة من الفعِل هذا وقد)9( قاَل فتُح اهللِ 
ف إعرابِه هَو مبتدٌأ، وعنها خُبُه، والباُء ف باحلديث زائدٌة، واحلديُث بدُل من هو، وهو 
سهٌو ظاهٌر، ألنَّ االستشهاَد عىل تعّلِق اجلاّر واملجروِر بالّضمرِي فالصواُب ما ذكرنا لَك 
ُثمَّ قاَل، والّشاهُد ف قولِه هو حيُث مل يعمْل، وهو أعظُم فساًدا فإّن االستشهاَد به)10( 
ْل قولُه)12(: َقابٌِل للتأويِل، )قد يقاُل أراَد بالتأويل()13( أن يكوَن هو  عىل العمِل)11( فتأمَّ
ضمري شأٍن مبتدًأ أو اسم ما وعنها يتعّلُق بمحذوٍف خٌب، والتقديُر، وما هو أي الشأُن 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ج( )الثانية(. 

)3( ف )أ( )مجع(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( ف )أ، ج( )الكوفيون(. 
)6( سقطت من )ج(. 

د مي الدين عبد احلميد هبامش شح  )7( ُينظر: كتاب سبيل اهُلدى بتحقيق شح قطر الندى، ملحمَّ
قطر الندى 293. 

)8( ف )ج( )هي(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( سقطت من )ج(. 
)11( ف )أ( )العامل(. 

)12( ُينظر: شح قطر الندى 293. 
)13( سقطت من )ج(. 
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يدُث عنها باحلديِث املرّجم فتدبَّر.

قوله:

ْلُد الذي هَو َحاِزٌم ـــِب)1(124. حُيَايِي بِِه اجْلَ َراكِ َنْفِس  املــال  َكّفْيِه  بــِة  بِــرَضْ
هو من الطويِل أيًضا )من الرضِب الثان، وفيِه زحاُف القبِض ف اجلزء الثالِث منه 

والرابِع وهو العروُض، واخلامِس والثامِن وهو الرضُب()2( ومل أظَفر بقائلِه.

الّرُجل أمَره  الّصْلُب)3(، واحلْزم ضبُط  ُيْيي، واجلَْلُد: القويُّ  اللغة: ُياِيي بمعنى 
وأخَذه بالثقِة، واملال)4(: الصحراُء.

املعنى: إّن هذا )46ظ( الرجَل احلازَم القويَّ عىل النائباِت عَدل عن الوضوء إىل 
التيّمِم، وأسقى الراكَب املاَء الذي كاَن معُه فأحيا َنْفًسا.

صفُة  والــذي  فاعُله،  واجلــْلــُد  صلتُه،  وبـــه)6(  مــضــارٌع،  يــايــي)5(  اإِلعــــراُب: 
أو  لالستعانِة  به  ف  والــبــاء  الــذي،  صلُة  حــازٌم  ــَو  وه موصوفِة،  صفُة  أو  ــِد  ــْل اجلَ
)وهو  كذلَك  كونِه  مع  عمَل  حيُث  الشاهُد  وفيه  مــدوٌد،  مصدٌر  ورضبــُة  السببّيِة، 
وهو  مفعولُه  واملال  فاعلِه،  إىل  املصدِر  إضافة  من  كّفيِه  إىل  مضاٌف  وهَو   ،)7()  شــاذٌّ

)1( البيت من شواهد شح األشمون )رقم الشاهد 335/2/682(، واملقاصد النحوية 527/3، 
ومهع اهلوامع 92/2، درر اللوامع 122/2. 

)2( سقطت من )د(. 
)3( ف )ج( )القلب(. 

)4( ُينظر: الصحاح، )مال( 2497/6. 
)5( سقطت من )ج(. 

د مي الدين عبد احلميد ف شأن هذه املسألة ُينظر: كتاب سبيل اهُلدى  )6( هناك رأي للشيخ ممَّ
بتحقيق شح قطر الندى هبامش شح قطر الندى 294. 

)7( سقطت من )ج(. 
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مقصوٌر )1(، والباُء )ف برضبِة()2( السببّيِة )واجلارُّ واملجروُر أعني برضبة صلُة يايي()3( 
ونفَس مفعولُه يايي وراكِب مضاٌف إليِه.

قوله:

َأَراين ديَد  الشَّ بِِك  َوْجِدي  إنَّ  َعـــُذوال)4(125.  َعــِهــْدُت  َمــْن  فِيِك  َعـــاِذًرا 
هَو مَن اخلفيِف )من العروِض األوىل من الرّضِب األول، وفيه من الّزحاِف اخلبُن 
ف اجلزء الثان منُه، والثالِث وهو العروُض، واخلامِس والسادِس وهو الرضُب()5( ومل 

ُيْعَز إىل أحٍد.

الثان  هنا  واملراُد  والّشوُق   ، احُلبُّ ومنها  احُلزُن،  منها  معاٍن  لُه  الَوْجد)6(  اللغة: 
والْعذُل الّلْوُم.

املعنى: إّن حّبي الشديَد لَك)7( قْد علمُت منه أّن من شأنِِه الْعذُل، ال يعذلني فيه 
بْل َيعذُرن.

العمِل، وهَو  بعَد  الّشاهُد حيُث عِمَل موصوًفا  إّن، وفيِه  اإِلعراُب: وجدي اسم 
ًة عىل جواِز اإلعامِل قبَل االتصاِف)8(  جائٌز واملناقُش أن يناقَش فيقوَل هذا ال يقوُم حجَّ
َع فيِه، والياء املضاُف إليها فاعُل وْجد، وبِك صلتُه الشديُد نعتُه،  ألنَّ الظرَف قد توسَّ

)1( ف )ج( )املقصود(. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( سقطت من )أ(. 

)4( البيت من شواهد مهع اهلوامع 84/2. 
)5( سقطت من )د(. 

)6( ُينظر: لسان العرب، )وجد( 446/3. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ف )أ( )االتصال(. 
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ومجلُة  املوصولُة،  من  وثانيها  الياُء  )أّوهلا  مفاعيَل  ثالثِة  إىل  تتاُج  القلبية  َأَرى  وَأراِن 
عهدت َعُذواًل صلُة َمْن، والعائُد مذوٌف وهو مفعوُل عِهد األول أي عهدته، وعذواًل 
مفعوُل عهَد الثان ألنَّ عهَد بمعنى َعِلَم، وثالُث مفاعيِل أرى عاذًرا()1(، وصلُة عاذًرا 
مذوفٌة أي عاذًرا إل، وفيِك صلة عاذًرا أيًضا، عىل حذِف مضاٍف أي ف حّبِك، ومجلُة 

أرى ومفعوالتُه خُب إّن، وليَس، اخلُب بَك كام توّهَم فتُح اهللِ.

قوله:

يرين ِهْجَرتُكْم ُقْرَبانا)2(؟126. َهْل تذكُرنَّ إىل الدَّ اُن  َرمْحَ ُصْلَبُكْم  َوَمْسَحُكْم 
هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب الثان، وفيِه من الزحاِف اخلبُن ف 
اجلزِء الثان منُه، والرابِع)3( وهو العروُض، واخلامِس وف رضبِه عّلُة القْطِف()4( )قالُه 

جريٌر()5(

غلٌط،  وهو  والاّلِم  باأللِِف  رأيناها  التي  النسِخ  بعِض  ف  وجَد  الدارين،  اللغة: 
وإِنَّام هو دارين بغري األلِف والاّلِم اسم فرضِة البحريِن ينسُب إليها املسُك يقاُل مسٌك 
اهلنِد  من  املسُك  َمُل  ُيْ ُسوٌق  هبا  بالَبحرين  ُفُرَضٌة  دارين  القاموِس)6(  ف  وقاَل  داريٌّ 
إليها. واهلجرُة املهاجرُة من بلٍد إىل بلٍد، والُصْلُب بضمِّ الّصاِد املهملِة، وسكوِن الاّلِم 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: شح ديوان جرير، للصاوي 598، ولكن رواية الديوان ختتلف إذ هي:

هْجَرَتُكْم نْي  الَقسَّ إىل  ــنَّ  ُك ــْرُ َت ــْل  ُقْرباناَه ـــاَن  ُرمْح ُصْلُبُهْم  َوَمــْســَحــُهــْم 
يرين( 296.  ارين( )الدَّ وف شح قطر الندى وردت الرواية البيت بدل )الدَّ  

)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ينظر القاموس املحيط، باب الراء، فصل الدال 33/2. 
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 )مجُع صليٍب()1( وهو صليُب النّصارى، وقرباًنا إّما مصدٌر يعني التقّرَب أو هو بمعنى 

ُب بِه إليَك. ُب به، يقاُل الّلهم هذا قربان إليَك أْي ما أتقرَّ ما يتقرَّ

تسحوَن  كنتْم  وإّنكم  املكاِن،  هذا  إىل  هتاجروَن  كنتْم  إّنكم  تذكروَن  هل  املعنى: 
واهلل  قرباًنا،  إليَك  نتقّرُب  أو  قرباًنا()2(  إليَك  )نتقّرُب  رحُن  يا  وتقولوَن   صلبكْم، 

أعلُم.

اإِلعراُب: هل حرُف استفهاٍم خمتصٌّ بطلِب الّتصديِق اإلجيابِّ نصَّ عليِه املصنُِّف 
ف امُلغني)3(، وقاَل ال جيوُز أْن تقوَل هْل زيًدا رضبَت حلصوِل التصديِق بأصِل الفعِل، 
الفعِل أعني  وال هْل ما رَضبَت زيًدا ألنَّه نفٌي، وتذكرون فعٌل والواُو فاعلُه، ومعنى 
إاّل  يكوُن  ال  هْل  بعَد  املضارَع  )47و(  إّن  قاَل  من  عىل  رًدا  فيكوُن  احلــاُل،  تذكروَن 
إىل  مضاٌف  تذكروَن  مفعوُل  وهجرُة  هجرتكْم،  صلُة  دارين  وإىل  فتأّمْل)4(.  مستقباًل، 
الكاِف من إضافة املصدر إىل فاعلِه، ومسحكْم معطوٌف عىل هجركْم ومسح مضاٌف 
مفعوُل  وصلب  مْسًحا()5(،  )يمسُح  مسَح  مصدُر  ألَنَّه  له  فاعٌل  هو  الذي  الضمري  إىل 
مسَح مضاٌف إىل الّضمرِي، ورحُن منادًى حذَف منُه حرُف النّداِء، وملُّ الّشاهِد رحن 
قرباًنا حيُث حذَف املصدُر، وأبقَي معمولُه)6( للرضورِة إذ لو ذكَر ال نكرَسَ الوزُن أي، 
يا رحُن  قائلنَي  ُر حااًل ال مصدًرا أي  املقدَّ القوُل  أْن يكوَن  يا رحُن، ويتمُل  وقولكْم 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: مغني اللبيب 349/2. 
اجلمل:  شح  ف  يقول  الذي  سيده  ابن  قول  عىل   350/2 اللبيب  مغني  ف  هشام  ابن  ردَّ   )4( 
ال يكون الفعل املستفهم عنِه إاّل مستقباًل. فقال ابن هشام: هذا سهو، وأجاب بقوله تعاىل ﴿َفَهْل 

ا﴾.  ُكْم َحقًّ َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّ
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 
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قرباًنا فال شاهَد ومجلُة يا رحُن مقولُة القول وقرباًنا مفعوٌل مطلٌق عىل التفسري األول 
)حذَف عاملُه()1( أي نتقّرُب إليَك قرباًنا، ومفعوُل به عىل الثان مذوُف العامل أيًضا 
وا عىل َمْن قاَل إىل آخره، الذي يمنُع أْن يكوَن  أي نتقّرُب إليَك قرباًنا. قولُه)2(: وهلذا َردُّ
َرائُِر﴾)3( وأظنُّ أنَّه   الظرُف معمواًل للمصدِر يقّدُر له عاماًل أي يرجعُه ﴿َيْوَم ُتْبَلى السَّ

ال حاجَة إىل التقديِر ألَنَّ الّظرَف يكفيِه رائحٌة من الفعِل. قولُه)4(: واستدلَّ بقولِه تعاىل 
للمصدِر،  ليَس بمصدٍر، وإنَّام هَو اسم  ِحَوالً  أن  َعنَْها ِحَوال﴾)5( ال خيفى  َيْبُغوَن  ﴿اَل 
وكأنَّ االستشهاَد به مبنيٌّ عىل أّنه إذا كاَن اسم املصدِر الذي هَو أدنى رتبًة )من املصدِر 
ر، فكيَف باملصدِر الذي هَو َأعىل رتبًة منُه؟ قلت()6(  يعمُل ف اجلارِّ واملجروِر مَع التأخُّ

ُم يصلُح دلياًل للّسهييّل فإنَّ إىل دارين صلة هجرة. والبيُت املتقدِّ

قوله:

ٌ َبنيِّ ــْرُء  امَل َنْفِسِه  ُظْلَم  إنَّ  َأال  إذا مَلْ َيُصنَْها َعْن َهًوى َيْغلُب الَعْقال)7(127. 
هو من الطويِل )من الرضِب األول، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء الثان منُه، 

والرابِع وهو العروُض()8( ومل أقْف عىل قائلِه.

اللغة: الصوُن: احلْفُظ، واهلوى: شهوُة النفِس)9(.

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 296. 

)3( الطارق 9.
)4( ُينظر: شح قطر الندى 296. 

)5( الكهف 108.
)6( سقطت من )ج(. 

)7( مل أعثر عىل روايته ف املظان.
)8( سقطت من )د(. 

)9( ف )ج( القلب. 
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املعنى: إن املرَء إذا مل يصْن نفسَه ويفْظها من امليل إىل الشهواِت، فقْد ظَلمها ألّن 
مثَل النفِس كمثِل مطّيٍة ال تسُلُك إاّل الطريُق املهلَك، فإْن مل يسْقها راكُبها)1( عن سلوكِه 

بل ترَكها تسرُي عىل)2( إرادهتِا أوقعتُه )ف املهلكِة()3( ال مالًة.

، وفيه الّشاهُد حيُث إّنُه مصدٌر أضيَف إىل  اإِلعراُب: أال لالستفتاِح، وظلَم اسم إنَّ
مفعولِه، وهو نفُس املضاِف إىل الضمرِي العائِد إىل املتأّخِر لفًظا املتقّدِم رتبًة ألّنُه فاعُل 
ًدا)4( عن معنى الرّشِط، فتكوُن  ٌ خب إّن، وإذا تتمُل أْن تكوَن ظْرًفا مرَّ أعني املرء، َبنيِّ
صلَة بنّي أو صلَة ظلم إْن جّوْزنا الفصَل بنَي املصدِر ومعمولِه الظرفِّ كام هَو احلقُّ أو 
يكوَن قد تناَزَعها)5( ظلَم، وبنيٌِّ فُأعمَل الثان،وُحذَف معموُل األول، وتتمُل أْن تكوَن 
شطيًة، فيكوُن جواهُبا مذوًفا دلَّ عليِه األول أوال جواُب هلا، واجلملُة بعَد إذا ف ملِّ 
جرٍّ بإِضافتِها إليها)6(، وعن هنا للمجاوزِة، وهوى مروٌر هبا وهو مقصوٌر)7(، واجلارُّ 
والعقال  هلوى،  صفًة  تكوَن  أْن  عىل  جرٍّ  ملِّ  ف  يغلُب  ومجلُة  ليُصْن،  صلُة  واملجروُر 

مفعوُل يغلُب، وألفُه لإلطالِق.

قوله:

ىص يِف ُكلِّ َهاِجَرٍة ياِريِف)8(128. َتنِْفي َيَداَها احْلَ الصَّ َتنَْقاُد  َراهيم  الدَّ َنْفَي 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ج( )إىل(. 

)3( ف )أ( )املهالك(. 
)4( ف )أ( )مروًرا(. 

)5( ف )ج( )تنازعا هبا(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف )ج( )مقصود(. 
 ،258/2 واملقتضب  )الدنانري(،  )الدراهم(  بدل  وأنشد   ،28/1 سيبويه  شواهد  من  البيت   )8(
 واخلصائص 317/2، واإِلنصاف 27/1، 121، وشح بن عقيل )رقم الشاهد 3/253/=
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هو من البسيِط )من العروِض األوىل من الرضِب الثان وفيِه من الزحاِف اخلبُن ف 
عروضِه، وف اجلزِء السادِس منه، وف رضبِه عّلُة القطِع)1( قالُه()2( الفرزَدُق يصُف)3( 

ناقًة.

اللغة: تنفي بالفاِء مضارع نَفي اليشَء ينفيِه إذا طرَده، والذي تظافرْت عليِه النسُخ 
 ، )هو تنقي بالقاِف)4( وهو غرُي تنفي()5( واهلاجرُة نصُف النّهاِر عنَد )47ظ( اشتداِد احلَرِّ

والتَّنقاُد مصدٌر بمعنى النقُد، والصياريُف مجُع صريّف وهو معروٌف.

يطرُد  كام  قيلولٍة  كلِّ  وتطرُده ف  يداها احلىص)6(،  َتذُف  الناقُة  هذِه  يقوُل  املعنى: 
الصريفُّ الدراهَم املغشوشَة عن اخلالصِة.

اإِلعراُب: يداها فاعُل تنفي، والضمرُي للناقِة واحلىص مفعوُل تنفي، وف كّل صّلُة 
ونفي مفعوٌل مطلٌق، وفيِه الشاهُد حيُث هو مصدُر أضيَف إىل مفعولِه، وهَو الّدراهَم 
إىل  املصدِر  إضافة  من  الصياريِف  إىل  مضاٌف  وتنقاُد  تنقاُد،  وهو  بعده،  الفاعَل  ورفَع 

فاعِله، وإسناُد النفي إليه عىل طريِق املجاِز العقيّل ألَّنه سبٌب.

قوله:

ْزِق الـُمِيِء إلـُهُه َفــِقــريا)7(129. َعِجْبُت ِمَن الرِّ نَي  احِلِ الصَّ َبْعِض  ِك  َولــلــَرْ

=164(. والبيت موجود ف شح ديوان الفرزدق، للصاوي 570/2. 
)1( ف )ج( )القطف(. 

)2( سقطت من )د(. 
)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف شح قطر الندى 299، ورد بدل )وللتِك( )ِمْن ترِك(. 
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األول  اجلزِء  القبُض ف  الزحاِف  من  وفيه  الثالِث،  الرضِب  )من  الطويِل  من  هو 
منه، والثالِث والرابِع)1( وهو العروُض، والسابع وف رضبِه عّلُة)2( احلذِف()3( ومل أدِر 

من قاَلُه.

اللغة: واضحٌة.

املعنى: إّن أتعّجُب من امُلسِء الذي يرتِكُب املعايَص كيَف يوّسُع عليِه الرزُق ومن 
بعِض الصاحلنَي املالزِم)4( للّطاعِة كيَف يقدُر عليِه رزُقُه، وقد أساَء األدب هذا الشاعُر، 
اقتَضت  فإنَّ حكمَتُه ]قد[)5(  يليُق بجنابِه،  فإّن هذا كاالعتاِض عىل احلكيِم، وهو ال 
داًرا للمؤمننِي وإنَّام دارُه اآلخرُة،  الدنيا ليسْت  أْن يكوَن هذا فقرًيا، وهذا غنيًّا، وألنَّ 

واآلخرُة خرٌي وأبقى جعَلنا اهللُ وإّياُكم ممن عِمَل آلخرتِه وهَجَر دنياُه.

اإِلعراُب: من الرزِق صلُة عجبُت، وفيه الّشاهُد حيُث إّن الّرزَق مصدٌر)6( عِمَل 
زِق )وإهلُُه: فاعُله،  ، واملسُء بالنصِب مفعوُل الرِّ عمَل فعلِه مع األلِف والالِم، وهو شاذٌّ
وبعض  الرزِق  ف  كام  ذلَك  عىل  شهادٌة  أيًضا  وفيِه  ــرزِق()7(  ال من  عىل  عطف  والتُك 
وفقرًيا  لتكه  صلٌة  إًذا  والالُم  األلف  مقامُه  أقيَم  مذوٌف  والفاعُل  لتَك،  أوُل  مفعوٌل 

مفعوٌل ثاٍن لُه.

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ف )أ( )الالم(. 
)5( سقطت من األصل وما أثبتناه فهو من: )أ(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )أ(. 
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]اإعماُل ا�صم الفاعِل[
قوله:

اجُلــالِجــال ــَك  ــلِ امَل ــنَي  اْلــَقــاتِــلِ ـــدٍّ َحـــَســـًبـــا َوَنـــــائِـــــال)1(130.  ـــَع خـــري َم
هو من الّرجِز )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيه مَن الزحاِف الطيُّ ف 
اجلزء الثان منه، والرابِع واخلامِس واخلبُن ف عروضِه ورضبِه، وجيوُز أْن يكوَن بيتنِي من 

 

مشطوِر)2( الّرجِز، وهو أوىل فراًرا من التزاِم الترصيع()3( قالُه: امرؤ القيِس. وقبَلُه:

باطاِل َشــْيــِخــى  ــُب  ــَذَه ي ال  ــــاهللِ)4(  ـــالت ـــاِه ـــًكـــا وك ـــى ُأبـِـــــــرَي مـــال ـــتَّ ح
الــّذابـِـال)5( واخلميَس  وحــٍش  ويصَّ 

اللغة: ُأبري: أبيُد، وقد روى هو بدل أبري ومالك، الظاهُر أنَّ املراَد به أحُد املالكنَي: 
بن  كاهُل  وهو  أسٍد  من  قبيلٍة  )أبو  وكاهلة  حنظلة)7(،  بُن()6(  ومالُك  )زيٍد  بن   مالُك 

أسِد بِن()8( حزيمَة، واملراُد هبام القبيلتاِن، واحلّي)9( الفريُق من العرِب، واخلميُس اجليُش 

)1( ُينظر: ديوان امرئ القيس 134، وف الديوان روي بدل )اجُلالجال( )احُلالِحال( وهي موافقة 
لرواية ابن هشام ف قطر الندى 300. 

)2( ف )أ، ج( )مستطور(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ف الديوان )واهلل(. 
)5( أخلَّ به الديوان. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( هو مالك بن حنظلة من بني تيم وكان يدعى لسخائه »غرفا«، قال األسود بن يعفر:

األس يل  بــغــيــت  لــو  ـــرف  غ آل  اديف  ـــدَّ ـــع ــهــم أســـــوة ال ــي ـــدت ف ـــوج ل
د بن حبيب 141.  ُينظر: كتاب املحب، ألب جعفر ممَّ  

)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 
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واجلالجُل:)1( اجلليُل، ومعدُّ اسم قبيلة، واحلَسُب ما يعّده اإلنساُن من مفاِخِر)2( آباِئه 
ٌف()3(  يِت احلَسُب والَكرُم يكوناِن ف الّرُجل، وإْن ملْ يكْن لُه آباء هلم َشَ )قاَل ابُن الّسكِّ

قال والرّشُف واملجُد ال يكوناِن إاّل باآلباِء والنائُل: الكرُم والعَطاُء.

املعنى: ظاهر.

ملَِا تقّدَم أو بدٌل منُه، وفيه الّشاهُد حيُث إنُه اسم فاعٍل  اإِلعراُب: القاتلنَي: صفُة 
عِمَل مع ال بمعنى امليّض، وال جيوُز ذلَك بدوِنا وامللُك مفعولُه، واجلالجُل صفُه امللِك 
ٌل عن الفاعِل  ، وحَسًبا تييٌز )48و( موَّ وخرُي صفتُه أيضا أو بدٌل منُه مضاٌف إىل معدٍّ
األقوى  آخره.  إىل  الكسائّي  ذلَك  ف)5(  وخالَف  قولُه:)4(  حسًبا.  عىل  معطوٌف  ونائاًل 
ًدا بمعنى امليّض وفاًقا هلؤالِء اجلامعِة وتسًكا، يقوُل َأعرابٌّ  جواُز إعامِل اسم الفاعِل مرَّ
بعَد انقضاِء)6( شهِر رمضاَن: يا ُربَّ صائمُه لن يصوَمُه ويا ربَّ قائمُه لْن يقوَمُه إْذ لو كاَن 
اسم الفاعِل غرَي عامٍل هنا مَلَا دَخَل عليِه ُربَّ ألنَّه يكوُن إًذا معرفًة وُربَّ ال تدخُل عىل 
املعرفِة وكوُن املراِد به االستقباُل بأْن يكوَن إشارًة إىل رمضاَن اآلت بعِد)7( فبعيٌد جًدا بل 

ْر. ال وجَه لُه أصاًل فتدبَّ

َم شحُه ف بحِث املبتدأ واخلِب)8(، واستشهَد به  قولُه: َخِلييَلَّ َما َواٍف البيت قد تقدَّ
هنا عىل إعامِل اسم الفاعِل العتامدِه عىل النّْفي.

يِّد ف عشريته( لسان العرب، )حلل( 174/11.  )1( ف لسان العرب: )احُلالِحال: السِّ
)2( ف )ج( )مغاطن(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 301. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )ج( )القضاء(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ُينظر: ص159 من هذا الكتاب. 
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م الكالُم عليِه أيًضا ف بحِث املبتدأ واخلِب)1(  قولُه: َأَقاطٌِن َقْوُم َسْلمى البيت قد تقدَّ
فراِجْعُه هناَك واستشهْد به هنا عىل إعامِل اسم الفاعِل العتامدِه عىل االستفهاِم.

قوله:

ُهم َزْمـــَزِم)3(131. ولقد)2( َحَلْفُت بَِرافِِعني َأُكفَّ ــْوَضْ  َح ــنْيَ  وَب احَلطِيم  ــنْيَ  َب
هو من الكامِل )من العروِض األوىل )من الرضِب األول( وفيه زحاُف اإِلضامِر ف 

اجلزِء الرابِع)4( والسادِس وهو الرضُب ومل أظَفْر()5( بقائلِه.

ِجداُرُه  أو  تعاىل  اهللُ  فها  شَّ الَكْعَبِة  حجر  هَو  القاموِس)6(  ف  قاَل  احلَطِيُم:  اللغة: 
أو  الباِب  إىل  املقاِم)8(  من  أو  احلِجُر  بعُضهم  وَزاَد  وامَلقاِم،  وَزْمــَزَم)7(  الّركِن  بنَي  ما   أو 
كِن األسِود إىل )9( الباِب إىل املقام ِحيُث َيَتَحطَُّم الناُس للَدعاِء، وكانِت اجلاهليَُّة  ما بنَي الرُّ

َتتحاَلُف ُهناَك.

املعنى: واضٌح.

اإِلعراُب: الاّلُم)10( موطِّئٌة للقسِم املحذوِف وبرافعنَي صلُة حلفُت، وفيِه الشاهُد 

)1( ُينظر: 162 من هذا الكتاب. 
)2( ف )ج( )ان(. 

)3( مل أهتِد إليه. 
)4( ف )ج( )السابع(. 
)5( سقطت من )د(. 

)6( ُينظر: القاموس املحيط، باب امليم، فصل احلاء 99/4. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( ف )ج( )إِن(. 
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رافعنَي،  بقوٍم  أي  ٍر  مقدَّ رافعنَي العتامدِه عىل موصوٍف  الفاعِل وهو  اسم  حيُث عمل 
عىل  عطف  وَبنْيَ  احلطيِم  إىل  مضاٌف  صلتُه  مكاٍن  ظرُف  وبنَي  رافعنَي  مفعوُل   واكّفهِم 

تثنيُة  ــه  ألّن نونُه  سقطْت  ولــذا  ــزم،  زم إىل  املضاِف  حــوِض  إىل  مضاٌف  األول  ــنْيَ   َب

حوٍض.

قوله:

ُمْلغًيا َتُك  َفال  ٍب،  هِلْ َبنُو  َخبرٌِي  ِت)1(132.  ــــرَّ َم ــرْيُ  ــطَّ ال إذا  ــيٍّ  ــبِ هِلْ ــَة  ــَال ــَق َم
منُه،  الثالِث  اجلزِء  ف  القبِض  زحاُف  وفيه  الثان،  الرضِب  )من  الطويِل  من  هو 

والرابِع هو العروُض، واخلامِس والثامِن)2( وهو الرضُب()3( قالُه: رجٌل من طّيٍء.

اللغة: اخلبرُي باليشء العاملُ به، وبنُو هلٍب)4( بكرِس الالِم وسكوِن اهلاِء قوٌم من األزِد، 
قاَل  ولذلَك  والقيافِة)5(  بالرَجِز  قوٍم  أعلُم  وهْم  األزِد  بن  نظِر  بني  من  قبيلٌة  وقيَل هم 

 

الّطرُي، فيحكُم بحكٍم  اللهبيِّ حنَي يمرَّ عليِه  تقْل قوَل  تُك ملغًيا إىل آخرِه أي فال  فال 
فوقعْت  احلَجِّ  )ف  اخلطاِب  بن  عمَر  مَع  كاَن  منهُم  رجاًل  أنَّ  ويكى  خبريوَن،  ألّنم 
حصاٌة بصلعِة عمَر فأدمْتُه فزَجر()6( فقال إّن أمرَي املؤمننَي ال يجُّ بعَد هذا العاِم فكاَن 

األمر كام قاَل.

)1( البيت من شواهد شح ابن عقيل )رقم الشاهد 195/1/41(، واملقاصد النحوية 518/1، 
ونسبُة لرجل من الطائيني، ومل َيِقْف عىل اسمه، ودر اللوامع 72/1. 

)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( ُينظر: لسان العرب، )هلب( 745/1. 
)5( الَقاَفُة: مفردها قائُف: الذي يعرِف آلثار، تقول ُقْضُت أثر، إذا َأْتَبْعَتُه، مثل َقَفْوُت أَثره. ُينظر: 

الصحاح، )قوف( 1419/4. 
)6( سقطت من )ج(. 
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املعنى: قد ظَهر لَك من طيِّ الكالِم.

ألّنه  به)1(  االبتداَء  يسّوُغ  ما  إىل  يتاُج  وليَس  مبتدٌأ،  فاعٍل  اسم  خبرُي  اإِلعــراُب: 
اشتاَط  ألنَّ  الفرائِد)2(  صاحُب  توّهَم  كام  بعَده  فيام  عملُه  املسّوَغ  إّن  يقاَل  حتى  نكرٌة 
املسّوِغ إِنَّام هَو ف املبتدأ املخَب عنُه ال املخِب بِه، كام يظهُر ذلَك ملَِن تتبََّع كتَب القوِم وبنو 
فاعلُه، هذا ما استدلَّ بِه األخَفُش من أنَّ خبري اسم فاعٍل عِمَل عمَل فعلِه مع كونِه ملْ 
يعتِمْد عىل يشٍء من ذلَك املذكوِر، وال شاهَد فيه كام ّقرَر املصنُِّف )3(، والفاُء سببّيٌة حيُث 
سمّيْت  وربَّام   )4( فرجَم،  وزنى  فقطَع،  َق  رَسَ نح  بعَدها  ملَِا  سبٌب  قبَلها  )48ظ(  ما  إن 
هذه الفاُء تفريعيًة، وال ناهيٌة)5( وتُك مزوٌم هبا وعالمُة جزمِه حذُف احلركِة )إذ أصله 
احلذُف  وهذا  للتخفيف  والنوُن  للساكنني  والواُو  للجازِم،  احلركُة  حذفِت  تكوُن()6( 
جائٌز، واحلرفاِن األوالِن واجباِن، واسُم تُك مستٌت فيِه، وُملغًيا خبُه، ومقالَة مفعوُل 
ملغًيا مضاٌف إىل هِلْبِيِّ من إضافة اسم املصدِر إىل فاعلِه وإذا تتمُل أن تكوَن ظرًفا خالًيا 
من معنى الرشِط فيكوُن قد تناَزعَه قولُه ملغًيا، ومقالة فُأعمَل)7( الثان، وحذَف معموُل 
األول ألنَّه فضلٌه ويتمُل أن تكوَن شطيًة وجواهُبا مذوٌف أو ال جواَب هلا الّطرُي فاعُل 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ59، وعبارته هي )بنو هلب فاعل خبري سد مسد اخلب وفيه 
الشاهد حيث سد مسده من غري اعتامِده عىل االستفهام أو النفي وهذا قبيٌح عند سيبويه وسائغ عند 
الكوفيني قبل سيبويه، والصحيح معهم خالفه، فإن قلت خبري نكره فكيف وقع مبتدأ قلت هو عامل 

فيام بعده(.
)3( ُينظر: شح قطر الندى 303. 

)4( ف )ج( )جلده(. 
)5( ف )أ( )نافية(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( ف )ج( )فاعله(. 
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ًة ال ملَّ هلا من  فعٍل مذوٍف عىل األشْهِر إذا مّرِت الطري فيكوُن مّرت الثان مجلًة مفرسَّ
اإِلعراِب، وجيوُز أْن يكوَن مبتدًأ، فتكوُن اجلملُة مّلها)1( الّرفُع عىل اخلبيِة.

]اإعماُل اأمثلِة املبالغِة[
قوله:

ا إليها ِجالهَلَ َلبَّاًسا  احَلْرِب  أَخا  ــَقــال)2(133.  ــف َأْع ــَوالِ ِج اخْلَ ـــَوالَّ ــَس ب ــْي َوَل
هو من الطويِل أيًضا )من الرضِب الثان، وفيِه زحاُف القبِض ف عروضِه ف اجلزِء 
)4( وهَو  اخلامِس منه والسابِع والثامِن وهو الرضُب()3( قالُه: القالُخ بن حزٍن السعديُّ

بضمِّ القاِف وفتِح الاّلِم املخّففة بعدّها خاٌء معجمٌة )ومن مجلة()5( شعره:

ــي مــقــســام ــائ ــغ ب ـــالُخ يف  ـــق ال ـــــا  َيــْســَأمــا()6()أَن حتى  اســـَأْم  ال  أقسمُت 
وقبَل بيت الكتاِب:

)1( ف )أ( )من اإِلعراب(. 
 ،560/1 الزجاجي  مجل  وشح   ،113/2 واملقتضب   ،111/1 سيبويه  شواهد  من  البيت   )2(
اللوامع  ودرر   ،96/2 اهلوامع  ومهع   ،535/3 النحوية  واملقاصد   ،70/6 املفصل  وشح 

 .129/2
)3( سقطت من )د(. 

)4( هو من بني َحْزَن بن منَْقر بن ُعَبيد بن احلرث. وكان شيًفا وأبوه جنَاب- وقيل بن جناب- 
بِّّي، وهو القائل: وُأمهُّ بنت َخَرشة بن عمرو الضَّ

ـــن جال ــاب اب ــن ـــالُخ بــن ج ـــُق ـــا ال ــالأن ــم ـــــــــوُد اجل ــــــو خـــنـــاثِـــرَي َأُق َأب
ُينظر: ترمجة ف الشعر والشعراء 707/2، وخزانة األدب 124/1، ومعجم الشعراء ف لسان   

العرب 334. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( البيت ساقط من )أ(. 
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ــنــي ــامُء َفــإِنَّ ــَك الــسَّ ــْت ــاَت ـــُك َف ــــإِْن َت َأْطــَوالَف األَرِض  ِمَن  َحــْويل  َما  بَأْرَفِع 
ــدروَع  ال هبا  أراَد  ــالل  واجل ــرَب،  احل ــالزُم  ي من  بــِه  يسّمى  ــرِب  احل أخــو  اللغة: 
إذا دخَله، واخلوالُف مجُع خالفٍة، وهو عموٌد من  البيَت  ولَج  واجلواشُن)1( والُّج من 
 )2( أعمدة البيَت ف مؤخّره واألعقُل: الذي تضطرُب رجاله عنَد الفَزِع كذا قاَل العينيُّ

وف القاموِس)3( العقُل بالتحريِك اصطكاُك الرَكبتنِي.

املعنى: إّنه)4( ال يزاُل مالزًما للحروِب)5( ويلَبُس هلا الّدروَع ويتهّيُأ للقتاِل وليَس 
إذا حرضت احلرب، وقامْت عىل ساٍق يلُج البيَت ليكن به بل)6( خيرُج فيحارُب.

أنَّني  ف  الياُء  وهو  السابِق،  البيِت  ف  الّضمرِي  من  حاالِن  ولباًسا  أًخا  اإِلعــراُب: 
والشاهُد ف لبَّاًسا حيُث عمَل عمَل الفعِل حاًل لُه عىل ما حّوَل عنُه للمبالغِة وهو اسم 
فيِه وجاُلهلا مفعولُه  لباًسا لتضّمنِه معنى اإليصاِل، وفاعلُه مستٌت  الفاعِل وإليها صلُة 
والواُو عاطفٌة أو حاليٌة وصاحُب احلاِل الضمرُي ف لبَّاس ولكَن كاَن املناسُب للسّياِق 
أّن يقوَل ولسُت)7( ولكنُه التفَت وليَس فعٌل ناقٌص واسُمها مستٌت فيها والباُء ف بَوالِّج 
)9( عىل ما يظهُر  )زائٌد وواّلج()8( ووالّج خُب ليَس مضاٌف إىل اخلوالِف، وقاَل العينيُّ

)1( ف )ج( )اجلواس(. 
)2( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ212، وعبارته هي )وأعقال وهو بالعني املهملة والقاف 

الذي يضطرب رجاله من فزع(. 
)3( ُينظر: القاموس، )عقل( 19/4.

)4( سقطت من )أ(. 
)5( ف )أ، ج( )احلرب(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط و212، وعبارته )وأراد باجلالل: الدروع واجلواشن وليس= 
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من كالمِه من إضافة الّصفِة إىل مفعوهِلا ألنَّ املراَد باخلوالِف البيوت ماًزا وقاَل السيُِّد)1( 
ليَس كذلَك بل من إضافة الصفِة إىل املوصوِف كجرِد قطيفٍة وسحِق عاممٍة وال توُز ف 
اللفِظ. ال، املراد باخلوالِف معناُه وهو األعمدة فيكوُن التقديُر وليَس باخلوالِف الواّلجِة 
يلزُم عىل كالم  قلُت  احلرِب )49و(  تظهُر حاُل  البيوِت ال  مكتنة ف  ا  أنَّ مثلها ف  أي 
الفِرائِد أّن ال ينتفي أصُل الولوِج كام تقّرَر من القاعدِة املشهورِة وهَي أنَّ النفَي إذا دخَل 
ُه إىل ذلَك القيد خاصًة،ههنا قد جعَل واّلج صيغَة مبالغٍة ففيها  عىل كالٍم فيه قيٌد يتوجَّ
قيد زائٌد عىل أصِل الولوِج،هو كثرُة الولوِج فلامَّ دخل النفُي عليها ينبغي أْن يتوّجَه إىل 
فيفيُد  الولوِج  بكثري  املعنى ولست  فيكوُن  ما ذكْرنا  بناًء عىل  الكثرُة  الزائِد، وهو  القيِد 

ثبوَت أصِل الولوج، فيكوُن فيِه قصوٌر عن)2( املدِح فتأَمْل.

قوله:

ْيِف ُسوَق ِساَمنَا وٌب بِنَْصِل السَّ 134. رَضُ
َعـــاِقـــُر)3( ـــَك  ـــإنَّ َف زاًدا  َعـــِدُمـــوا  إذا 

الثالِث  اجلزء  ف  القبض  زحاُف  وفيِه  الثان،  الرضِب  من  )أيًضا  الطويِل  من  هو 
والرابِع، وهو العروُض واخلامِس والسابِع والثامِن، وهو الرضُب()4( قالُه: أبو طالب 

=بواّلج مبالغة، وأّلج من الولوج وهو الدخول، واخلوالف باخلاء املعجمة مجع خالفة وهي عامد 
البيت واملراد به البيت. 

)1( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 267. 
)2( ف )ج( )عىل(. 

 )3( البيت من شواهد سيبويه وشواهده 73/1، واملقتضب 114/2، وشح مجل الزجاجي 1/
 560، وشح املفصل 70/6، وشح األشمون )رقم الشاهد 342/2/700(، ودرر اللوامع 

د حسن ال ياسني 151.  130/2، وُينظر: ديوان أب طالب، تح: ممَّ
)4( سقطت من )د(. 
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ي وقد كاَن  عبُد مناِف بن عبِد املطَّلِب أبو عيلِّ عليه السالُم يرثي أميَة بن املغريِة املخزومَّ
خرَج)1( إىل الّشاِم فامَت بالطريِق ومن مجلِة القصيدِة:

ــٌر ــاك ــن ـــــارٌف وم ــٍم ع ــي ــح وبــارُشبـــرس وس خطيٌب  غــــاراٍت  ــــارُس  وف
قــافــال الـــّشـــاِم  ــن  م يـــأيت  إذا  ــا الــبــشــائــُروكــــاَن  ــن ــي ــِه تــســعــى إل ــدِم ــق ــم ب

اللغة: رضوب: مبالغٌة من ضارب. ونصُل السيِف: حديدتُه إذا مل يكْن هلا مقبٌض 
معروٌف،  والــزاُد:  سمينٍة،  مجع  والّسامُن:  ساٍق،  مجع  والسوُق:   )2( القاموِس،  ف  كذا 

ورسو سحيم: اسم موضع هو الذي ماَت فيه.

املعنى: أنَت رضوٌب أو هو رضوٌب بنصِل السيِف، َتُسوُق النوَق الّسامَن، وتنحُر 
األبَل إِلكراِم الناِس إذا عدَم الزاُد منهم.

اإِلعراُب: رضوُب خُب مبتدأ مذوٍف أي هو رضوٌب أو أنَت رضوٌب وفيه الشاهُد 
حيُث عمَل عمَل الفعِل، فرفَع الفاعَل املستَت فيِه، ونصَب املفعوَل، وبنصِل صلتُه والباء 
فيه لالستعانِة، وسوق مفعولُه مضاٌف إىل سامِن املضاِف إىل الضمرِي وإذا ظرٌف متضمٌن 
)3(، وعاملُه هنا مذوٌف أي إذا عدموا زاًدا تكلفُت  معنى الرشِط، وملُّ اجلملِة بعده اجلرُّ
فاَء  )وفيِه بحٌث()5( ألنَّ  بعاقر  إذا ف ملِّ نصٍب  الّسيد ف شواهدِه)4(  قال  بإِطعامهم، 
اجلزاِء ال يعمُل ما بعّدها فيام قبَلها، وأن كان ظرًفا، كيف وقد جعَل القائُل إنَّ العامَل 
ف إذا شطها ال جواهبا أمثاُل هذِه)6( التاكيِب، من مجلِة الردِّ عىل من يزُعُم أنَّ عامَلها 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: القاموس املحيط، باب الالم، فصل النون 58/4. 

)3( ف )أ( )اجلزم( 
)4( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية بن مالك 269. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 
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َل عن ذلَك  اجلواُب مستنًدا إىل أّن فاَء اجلزاِء ال يعمُل ما بعدَها فيام قبَلها، عىل أنَّه لو تنزَّ
يلزُم عليِه أّن احلرَف الناسَخ ال يعمُل ما بعده فيام قبلَه نصَّ عليِه املصنِّف ف املغني.)1(

الّسمينُة من  )3( مجُع بائكٍة وهي:  البوائك:  َبَواِئَكَها«  ُه ملنَْحاٌر  )2( وقالوا: »إنَّ قوله: 
الفاعليِة  املستَت عىل  الضمرَي  فرفَع  الفعِل  النّوِق والشاهُد ف منحار حيُث عمَل عمَل 

ونصَب بوائَك عىل املفعوليِة.

قوله:

ــْرض ِع ــوَن  ــِزُق َم ـــْم  ُ َأنَّ َأتـــايِن  ــُد)4(135.  ــِدي ـــا َف ــنْيِ هَلَ ــَل ــْرِم ــكِ ــاُش ال ــَح ِج
هو من الوافِر )من العروِض األوىل وفيه من زحاِف العصِب ف اجلزِء األول منُه، 
  النبيُّ والرابِع وف عروضِه ورضبِه عّلُة القطِف()5( قاله: زيُد اخليِل)6( الذي ساّمه 

زيَد اخلرِي.

الغيبِة  عن  كنايٌة  ِزيًقا  تَْ كَمْزقته  مزًقا  أمزُقُه  الثوَب  مّزقُت  من   )7( مزقون:  اللغة: 
وعرُض الرجل: حسُبه)8(، واجلحاُش: مجُع جحٍش وهو ولُد احلامِر، والكرملنَي اسم 

)1( ُينظر: مغني اللبيب 87/1. 
)2( ُينظر: شح قطر الندى 306. 

)3( ُينظر: الصحاح، )بوك( 1577/4. 
)4( البيت من شواهد املقتضب 116/2، وشح املفصل 73/6، والبيت موجود ف ديوانه 42.

)5( سقطت من )د(. 
)6( هو َزْيُد اخَلْيل بن مهلهل، من طيء. شاعِر جاهيل أدرك االسالم، وأسلم فساّمه النبي زيد اخلري، 
إاّل  الشعر  يقول  ُمقٌل ال  فارس جواد،  يملكها وهو  كان  التي  اخليول  لكثرة  اخليل  زيد  ولقّب 
ف غزواته ومفاخراته. وصف زيد بجامل جسمه وكامله، وطول قامته. ُينظر: الشعر والشعراء 

286/1، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 198. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )مزق( 342/10. 

)8( ف )ج( )جنسه(. 
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ِكرمل  أّن  القاموِس)2(  من  ُيفهُم  والذي  )49ظ(  الفرائِد)1(  ف  كذا  طّيٍء  جبيَل  ف  ماٍء 
بالكرس اسم للامِء املذكوِر، فال أعرُف إىل أيَن استنَد)3( صاحُب الفرائِد ف ذلَك. والفدُيد 

الصياُح والتصويُت.

أعبُأ بكالمهْم)4(  أّن هؤالَء اجلامعِة يغتابون بام ال أرىض، ولكنّي ال  أتان  املعنى: 
حرٌي  أنّم  إِلفــادِة  بالتصويِت  وقيد  تصوُت  حنَي  املاِء  هــذا)5(  كجحاِش  عندي  ألّنم 
ا من غرِي مراعاة  وكالمهُم الذي تكّلمُوه ف عريض كأصواِت احلمري اخلارجِة عن ماهلِّ

اللطائِف واخلواِص بل كيَف ما اتَفق.

وأّن  خُبها  ومزقون  واسمُها،  املفتوحُة  أّن  وأّنم  ومفعوٌل  فعٌل  أتان   اإِلعراُب: 
وما ف حّيِزها ف موضِع مصدٍر فاعُل أتان، أي أتان مزقهْم والشاهُد ف مزقون حيُث 
إّنه عمَل َعمَل فعله، فرفَع الضمرَي املستَت عىل الفاعليِة، ونصَب عرَض املضاَف إىل الياِء 
 )6( عىل املفعوليِة، وجحاش مبتدٌأ ال خُب مبتدأ مذوٍف أي هُم جحاٌش كام زعَم العينيُّ
ٌر، واجلملُة خُب جحاٍش وجيوُز  ٌم، وفديُد مبتدٌأ مؤخَّ مضاٌف إىل الكرملنَي، وهلا خٌب مقدَّ

أْن يكوَن فديد فاعاًل بالظرِف العتامدِه عىل املخِب عنه.

بالكرس اسم ماٍء ف جبل  للعيني، املخطوط ظ213، وعبارته هي )الكرملني  القالئد،  )1( فرائد 
طي(. 

)2( ُينظر: القاموس املحيط، باب الالم، فصل الكاف 45/4، وفيه )كرمل كزبرج ماء بجبيل طيء، 
وحصن بساحل بحر الشام(. 

)3( ف )ج( )استشهد(. 
)4( سقطت من )أ(. 
)5( ف )ج( )عنده(. 

 )6( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ213، وعبارته هي )اجلحاش مجع جحش خب مبتدأ مذوف 
أي هم أضيف إىل الكرملني(. 
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]ا�صم التف�صيل[
قوله)1(: فإنه ال ُيَثنَّى وال جيمُع وال يّؤنُث، قلُت: هذا مناٍف ملَِا سيذكُر من أّن أفعاَل 
والتثنيِة واجلمِع  اإِلفراِد  املطابقُة ملوصوفِه ف  فيه  بأل جيُب  مقروًنا  كاَن  إذا  التفضيِل)2( 
الُفْضىل،  وِهنٌْد  األْفَضُلوَن،  ْيُدوَن  والزَّ األْفضالن،  ْيَداِن  الزَّ نحو:  والتأنيِث  والتذكرِي 
واهلنداِن الُفْضَلَياِن. وإذا كان)3( ُمضاًفا إىل معرفٍة)4( جيوُز فيِه الوجهاِن إاّل أن يقاَل إّنه 

بحسِب األصل كذلَك ألنَّ األلَف والالم واإلضافة عارضتاِن، ولكنُّه تكّلف.

َهُة[ ]ال�صفُة امل�صبَّ
قوله)5(: ونعني بالسببّي واحًدا)6( من أموٍر ثالثٍة، حرِص السببّي ف األموِر الثالثِة 
منظوٌر فيه بل)7( هو أكثُر من ذلَك نحو: حسَن وجُه أبيِه )ونحو قولَك()8( مررُت بامرأٍة 
حسنٍة وجهها مجيلُة خالُه إاّل أْن يقاَل هو داخٌل فيام اتصَل بِه ما يقوُم مقاَم الضمري ألّن 
أب ف املثال األول من حيُث إضافتُه إىل الضمري )صاَر بمنزلِة الضمري وخال ف املثاِل 
الثان من حيث إضافتُه إىل ضمرٍي( )9(عائٍد عىل)10( املضاِف إىل ضمرِي املوصوِف كان)11( 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 309. 
)2( ُينظر: املصدر نفسه 314. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ُينظر: شح قطر الندى 314. 

)5( سقطت من )ج(، وُينظر: شح قطر الندى 310. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف )ج( )هل(. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( ف )أ( )إىل(. 
)11( سقطت من )ج(. 
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بمنزلِة الضمرِي فتأمْل.

قولُه)1(: ألّن )أل( قائمٌة مقاَم الضمرِي، منَع بعُضهم نيابَة )أل( عن الضمرِي وأجاَزه 
تعاىل  قوله  ذلك  عىل  جوا  وخرَّ املتأخريَن،  من  وكثرٌي  البرصينَي،  وبعُض  الكوفيوَن)2( 
َزْيٌد()4( الظَّْهُر والَبْطُن( )بالرفع،  َب  اْلَمْأَوى﴾[)3( )أي مأواُه )ورُضِ اْلَجنََّة ِهَي  ]﴿َفإِنَّ 
ْهُر َوالَبْطُن منُه()5( واعلْم أّن الذي )يظهُر  واملانعوَن يقدروَن ف اآليِة هي املأوى له، والظَّ

من()6( كالِم املجيزيَن)7( أنَّ نيابتَها الغائب فقط دوَن ضمرِي احلارِض.

ألنَّه  أرجــَح  كان  إنَّام  ــُح،  األْرَج وهو  التمييِز،  عىل  يكوَن  أْن  أحَدمها:   قولُه)8(: 
فيِه مذوٌر   )9(] ]النصبَّ فإِّن  بِه  باملفعوِل  التشبيهِه  النصِب عىل  بِخالِف  فيه  ال مذوَف 
)به،  املفعوَل  ينصُب  ال  وهو  قاٍص،  فعٍل  من  مأخوذٌة  املشّبَهِة  الصفَة  ألّن  اجلملِة  ف 
كاَن  فلذا  بشبيهِه،  للتشبيِه  إحلاًقا)11(  ينصَبه  ال  أْن  فينبغي  به()10(  باملفعوِل  املشّبُه  وأّما 
فيِه)12(  النصبَّ  أّن  ارتكَب  إنَّام  فإنَّه  املعرفُة  النكرِة أرجَح، وَأّما  التمييز ف  النصُب عىل 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 311. 
)2( ينظر مغني اللبيب 54/1. 

)3( النازعات 41. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 
)7( ومنهم ابن مالك. 

)8( ُينظر: شح قطر الندى 312. 
)9( الزيادة من )أ(. 

)10( سقطت من )ج(. 
)11( سقطت من )ج(. 

)12( سقطت من )أ(. 
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عىل التشبيِه )باملفعوِل به )ألّن التمييَز()1( ممنوٌع، وكذا املفعوُل بِه فيتعنّيُ أنَّ النصَب فيِه 
عىل التشبيه()2( باملفعوِل به فتأّمْل.

]ا�صم التف�صيِل[
َسبِِيِله[)4(  َعْن  َيِضلُّ  َمْن  َأْعَلُم  َهْو  َربََّك  ]إنَّ  تعاىل  قولِه  ف  قاُلوا  وهلذا  قولُه)3(: 
)50و( إن )َمْن( ليسْت مفعواًل بأْعَلم، أقول: يمكُن حُل اآليِة عىل حذِف الباِء اجلاّرِة 
﴿َوُهَو  قوله  مَع  ليتناسَب  املتعدّي  ليتناسب  املتعديِّ  مرى  الالزم  وإجراِء  )َمْن(،  من 

. َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ فيكوَن التقديُر هَو أعلُم َبمْن ضلَّ

قوله:

إَلْيِه البْذُل ـــــَن ِســـنَـــان)5(136. ما َرأْيُت اْمرًأ أَحبَّ  ـــُه إَلـــْيـــَك يـــا اْب ـــنْ ِم
هو من اخلفيِف )من العروِض األوىل من الرضِب األول، وفيِه الزحاُف اخلبُن ف 
قالُه:  الرضُب()6(  والسادِس وهو  العروُض واخلامِس  والثالِث وهو  منُه،  الثان  اجلزِء 

زهرُي بن أب ُسلمى.

اللغة: البذُل: العطاُء، ابُن سنان: اسم املمدوح.

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 314. 
)4( األنعام 117. 

ا ف شعر زهري بن أب ُسلمى، لألعلم الشنتمري 291، ورد البيت هكذا: )5( أخلَّ به الديوان، َأمَّ
ًة ـــرَّ َم اجلـــــوارُف  مـــايل  جـــَرَفـــْت  سنِاِنإذا  ابــُن  حاجتي  ــاًل،  رس َن،  تضمَّ

اللوامع  ودرر  )علمت(،  )رأيــت(  بدل  وروى   ،102/2 اهلوامع  مهع  شواهد  من  والبيت   
 .137/2

)6( سقطت من )د(. 
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املعنى: ما رأيُت أحًدا يبُّ الكراَم والعطاَء كام تبُّه أنَت يا ابَن سنان.

صفَتُه  أحّب  فيكوُن  برصيٌة  ورأى  وفاعٌل،  فعٌل  ورأيــت  نافيٌة،  ما  اإِلعــراُب: 
الُكْحل وقد ذَكر  البيَت مثاٌل ملسألِة  قّلبيًة وفيِه بحٌث، ألّن  أمًرا، وقيَل جيوُز أن تكوَن 
بعده  َنْفٌي،  الكالم  ف  يكوَن)2(  أن  ضابَطها:  أنَّ  يسريٍة  بكلامٍت  البيِت  قبل  املصنف)1( 
اسم جنٍْس، موصوٌف باسِم التفضيِل الخ، فاشتَط أن يكوَن أفعل صفَة السِم اجلنِس 
أْن  املراُد  يقاَل  أْن  إالّ  الوصفّيُة)3(  ليأت ف أحبَّ  أْن يكوَن رأى برصّيًة   ُ يتعنيَّ فعىل هذا 
رفَع  أنَّه  أحبَّ  ف  والشاهُد  بعده،  خيفى  ال  ولكْن  املعنى،  ف)4(  ولو  بِه  موصوًفا  يكوَن 
الُكحِل، وإليِه صلُة أحّب، والبذُل)5( فاعلُه ومنُه صلتُه  البدُل ف مسألِة  الظاهَر، وهَو 
أيًضا، وكذا إليَك، وقولُه يا ابَن سنان مجلٌة مستأنَفٌة، وابن منادى مضاٌف فلذا نصَب، 
مكاَن)7(  كاَن  لو  وكذلَك  قولِه:)6(  والنوِن.  األلِف  زيادُة  فيِه  ليَس  إذ  منرصٌف  وسنان 

النفي استفهاٌم. املراُد باالستفهاِم اإلنكارّي أو األعمِّ من ذلَك.

]التوابُع[
]النعُت[

قوله)8(: وُهَو: التَّابُع، امُلشَتقُّ إىل آخره قد يقاُل ف التعريِف دوٌر ألّن معرفَة كونِه 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 315. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف )أ( )الوضعية(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ف )د( )البدل(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 315. 

)7( ف )ج( )مع(. 
)8( ُينظر: شح قطر الندى 316. 
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تابًعا متوقفٌة عىل معرفِة)1( كونِه نعًتا، وبالعكِس عىل أنَّه يدخُل فيِه نحو جالٌس من قولَك 
عن  تيَب  أْن  )ولك  مانًِعا  يكوُن  فال   ، لفظيٌّ تأكيٌد  بل  نعًتا  وليَس  جالٌس،  قاعٌد  زيٌد 
األول بمنِع توقف معرفة كونه تابًعا عىل معرفِة كونِه نعًتا ألّن كونُه نعًتا ليَس معتًبا ف 

مفهوِم كونِه تابًعا كام ال خيفى()2(

قوله)3(: وال ]يمنَُع[)4( قوهلم ف احلكايِة »َمْن َزْيًدا« بالنصِب، الذي يظهُر من كالمه 
أّنه جعَل زيًدا ف »َمْن زيًدا« خًبا، ومن)5( مبتدأ ألّنه جعَل هذا املثاَل أعني »َمْن زيًدا« 
احلكايِة،  بحركِة  َة  الضمَّ أعني  اإِلعراِب  آخرُه عن حركِة  اشتغَل  قد  اخلِب  لكوِن  مثااًل 
فليلزُم عىل هذا أن تكوَن املعرفُة خًبا عن النكرِة، قد تبنّيَ ف بحِث تقديِم اخلِب)6( عىل 
املبتدأ، أنَّه ال جيوُز اإِلخباُر باملعرفِة عن النكرِة، والظاهُر أّنه جرَى بِه عىل مذَهِب سيبويه 
مسّوٌغ،  هلا  نكرًة  منهام  املقّدُم  وكاَن  وتنكرًيا  تعريًفا  اختلَفا  إذا  االسمنِي  أّن  عندَه  فإِنَّ 

ُر خٌب. فاملقّدُم مبتدٌأ واملؤخَّ

]التوكيُد[
َبْعِينِه فيه  )8( وهو: إعادُة اللفِظ)9( األول)10(  قوله)7(: ]والكالُم اآلَن ف اللفظّي[: 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )أ، ج(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 320. 
)4( الزيادة: من شح قطر الندى مراعاًة للسياق. 

)5( سقطت من )ج(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 146. 
)7( ُينظر: شح قطر الندى 322. 

)8( الزيادة من شح قطر الندى مراعاًة للسياق. 
)9( مل أجدها ف شح قطر الندى، واغلب الظن أنا زيادة من املؤلف. 

)10( سقطت من )د(. 
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اللفظيَّ ف االصطالِح عبارٌة عن لفٍظ خاٍص، واإلَعاَدُة  التأكيَد  ا أواًل فأَلنَّ  أمَّ بحٌث، 
باخلرِي  )50ظ(  أنت  قولِك  من  قمن  نحو  عنُه  خيرُج  فألّنه  ثانيا،  ا  وَأمَّ بلفٍظ،  ليسْت 

حقيق)1( قمَن فال يكوُن جامًعا.

قوله:

َلُه ا  أَخً َمْن ال  إنَّ  أَخاَك،  أَخاَك  ـــالِح)2(137.  ــرْيِ ِس ــَغ ــْيــَجــا بِ ــاٍع إىل اهْلَ ــَس َك
هو من الطويِل )من الرضِب الثالِث)3(، وفيه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء األول 
منِه)4( والثان)5( والرابِع وهَو العروُض، والسابِع وف رضبِه عّلُة احلذِف، وقاَل صاحُب 

.)8( الفرائِد)6( هَو مَن الوافِر وهَو سهٌو منُه()7( قاِئُل البيِت مسكنُي الّدارميُّ

اللغة: اهليجاُء: احلرُب، والّسالُح آلة احلرِب من سيٍف)9( ورْمٍح وسهاٍم ونحِوها 
وبعَده:

)1( سقطت من )أ( ومن )ج( )عقيق(. 
 ،305/4 النحوية  واملقاصد   ،482/2 واخلصائص   ،256/1 سيبويه  شواهد  من  البيت   )2(
وخزانة األدب 465/1، والبيت موجود ف الديوان 29، وقد نسبه البحتي ف احلامسة 388 

لقيس بن َعاِصٍم. 
)3( ف )أ( )الثان(. 

)4( سقطت من )أ(. 
)5( ف )أ( )الثالث(. 

فرائد  ُينظر:  الطويل.  من  البيت  إنَّ  قال  الفرائد  إذ صاحب  املسألة  املؤلف ف هذه  لقد وهم   )6(
القالئد 270، وُينظر: املقاصد النحوية 305/4. 

)7( سقطت من )د(. 
)8( هو ربيعة بن عامر بن ُأنْيٍف، من بني دارم من تيم، شاعر أموي ميد، لّقب )مسكينًا( لقوله 
شعًرا ف تواضعه ورقة خلقه امتاز شعره باحلكم املؤثر وجوده معانيها. ُينظر: الشعر والشعراء 

544/1، ومعجم الشعراء ف لسان العرب 391-390. 
)9( ف )أ( )سيوف(. 
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جناَحُه فاعلْم  ـــْرِء  امل عــمِّ  ــَن  اب ــإنَّ  َجناِحف بغرِي  ــاِزي  ــب ال ينَهُض  وهــْل 
والبازي: الّطرُي اجلارُح املعروُف.

إْن  بْل  اإِلنصاِف  حدَّ  معه  تتَعدَّ  وال  ُه،  حقَّ وراِع)2(  أخيَك  ذماَم)1(  احفْظ  املعنى: 
إليَك،  لينجذَب  منُه،  بأحسَن  فكافِْئُه  بإِحساٍن  قابَلَك  وإْن  بخرٍي،  فقابِْلُه)3(  برَشٍّ  قابَلَك 
وَك، وإْن ملْ)4( تفَعْل مَعُه هكذا فربَّام هَجرَك   ويكوَن عضًدا لَك، وِسالًحا تتّقوى بِه عىل عدِّ

وقاطَعَك، فتكوَن كمن َسعى إىل احلرِب بغرِي سالٍح ال يأمُن عىل نفسِه القتَل واهلالَك.

اإِلعراُب: أخاَك منصوٌب عىل اإلغراِء أي الزم أخاَك، وأخاَك الثان تأكيٌد لفظيٌّ 
ُه  در كَأنَّ لُه)5(، وفيِه الّشاهُد، وقولُه إنَّ مْن ال أًخا لُه الخ )مجلٌة وقعْت جواَب سؤاٍل مقُّ
أفعْل هكذا مع أِخ، فقاَل إْن مَن ال أًخا لُه إلخ()6( فقْد)7( وقعْت موقَع التعليِل  قيَل ملْ 
للكالِم السابِق، ومن املوصولُة أو املوصوفُة اسم إّن، وال نافيٌة للجنِس، وأخا)8( اسمها 
أي  مذوٌف  واخلُب  ملعناُه،  متممٌة  صفٌة  وله  بالفتحِة،  نصَبُه  فلذا  باملضاِف،  شبيٌه  وهو 
اهلاُء  والرابُط  والعائُد مذوٌف،  أو صفُتها،  َمْن  كائٌن، ومجلُة ال واسمها وخبها صلُة 
ف له، وكساٍع)9( وبغري متعّلٌق بمحذوِف حاٌل من الضمرِي ف ساٍع)10( وغرِي مضاٌف إىل 

سالِح والباء ف بغري للمالبسِة واملصاحبِة.
)1( ف )ج( )دمام(. 
)2( ف )أ( )راعي(. 
)3( ف )أ( )قائله(. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )د(. 

)8( ف )ج( )وإّما(. 
)9( ف )ج( )كسار(. 

)10( ف )ج( )مسار(. 
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قوله:

َبَبْغَلتِي النََّجاُة  أْيــَن  إىل  َفَأْيَن  اْحبِِس احبِِس)1(138.  الاّلحُقوَن  َأَتاِك  َأَتاِك 
زحاُف  وفيِه  الثان  الرضِب  من  األوىل[)2(  العروِض  ]من  أيًضا  الطويِل  من  هو 
القبِض)3( ف اجلزِء األول منُه، والثالِث والرابِع وهو العروُض واخلامِس والثامِن وهو 

الرضُب()4( ومْل أظَفر بقائلِه.

اللغة: النجا)5(: باملدِّ اإِلرساُع، واحبِس: بمعنى احبْس نفَسَك، فاملفعوُل مذوٌف.

)6( ل بالبغلِة، ثمَّ خاطَب نفسه عىل طريِق الّتجريد، فقاَل: يا نفُس  املعنى: إّنه ال مفرَّ
ينُجيَك من  أَلّنه ال  اهلرِب)7(  فائدَة ف  فإّنه ال  فِقفي،  لَك  الطالبوَن  الالحقوَن  أتاك  قْد 
الّطلِب ويظهُر من تقدير)8( املصنِِّف)9( الفعُل العامُل ف أيَن بقولِه: فأيَن تذهُب)10( عىل 

ِم به وهَو متمٌل أيًضا. صيغِة املخاطِب أنّه)11( جعَل املخاَطَب بالبيِت غرَي املتكلِّ

)1( البيت من شواهد واألمال الشجرية 243/1، وشح بن عقيل )رقم الشاهد 244/3/291(، 
وخزانة   ،125/111/2 اهلوامع  ومهع   ،)201/1/406 الشاهد  )رقم  األشمون  وشح 

األدب 353/2، درر اللوامع 145/2، 158. 
)2( الزيادة من )أ(. 

)3( ف )أ( )اإِلضامر(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ُينظر: الصحاح، نجا 2501/6. 
)6( ف )د( )مفرع(. 

)7( ف األصل و )ج( )احلرب(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، د(. 
)8( ف )ج( تقديم. 

)9( ُينظر: شح قطر الندى 324. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( ف )ج( )إذا(. 
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مكاٍن،  ظرُف  وهي  استفهاٍم،  اسم  وأيَن  َم،  تقدَّ ما  عىل  للعطِف  الفاُء  اإِلعراُب: 
ٌر  مبتدٌأ مؤخَّ والنجاُة)2(  مقّدٌم،  أيَن خٌب  إىل  و  املصنُِّف)1(،  وتعّلُقها بمحذوٍف كام ذكَر 
وبغلتي صلُة النجاِة، وأتاك)3( فعٌل ومفعوٌل، والثان تأكيٌد لفظيٌّ لُه)4(، والالحقوَن)5( 
فاعٌل لألوِل، وليَس هو من التنازِع ملَِا ذكَرُه املصنُِّف)6(، والالحقوَن قد أضيَف )51و( 
إىل الكاِف فلذا سقطْت نوُنُه، وسّوَغ إضافة ما فيِه األلُف والالُم كوَن املضاِف وصًفا)7( 
)8( املثنّى واحبِس احبِس تكريٌر  ِد لكونه مجَع تصحيٍح عىل حدِّ عاماًل وإضافتُه إىل املجرَّ

للجملِة وجيوُز أن تكوِن)9( تكريًرا للفعِل.

قوله:

َا إنَّ َبْثنََة،  بُحبِّ  ــوُح  َأُب ال  ال  َأَخـــَذْت َعــيَلَّ َمــَواثِــًقــا َوُعــُهــودا)10(139. 
هو من الكامِل )من العروِض األوىل من الرّضِب الثان، وفيِه من الّزحاِف اإِلضامُر 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 324. 
)2( ف األصل و)د( )النجاء(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )أ، ج(. 

)3( ف )ج( )أتالت(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ف )د( )والالحقوك(. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 324. 

)7( ف )أ( )وضعا( وف )ج( )وصاًل(. 
)8( ف )ج( )حذف(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( البيت من شواهد خزانة األدب 353/2، وقد نسبه جلميل بثينة. البيت موجود ف ديوان كثري 
ِة ولكن برواية أخرى هي: عزَّ

َبعدما ِة  عــــزَّ ـــَوْصـــِل  ب ـــُدَرنَّ  ـــغ ت ــا وُعـــُهـــوداال  ــًق ــواث أخــــذت عــلــيــك م
ة/441.  ُينظر: ديوان كثري عزَّ  
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)3( مْل  َة، وقاَل العينيُّ ف اجلزِء األّوِل منُه، ومن العلِل القطُع)1( ف رضبِه()2( قالُه: كثريُّ عزَّ
أقْف عىل قائلِه، وقد عرفَت قائَلُه.

: أفشاُه)5( وأظهَرُه، وبثينة مبوبتُه، ويروى بدَل  اللغة: أبوُح)4(: مضارُع باَح بالرسِّ
ة وهو األظهُر. بثينَة عزَّ

املعنى: واضٌح.

الّشاهُد حيُث إنا)7( حرٌف  نافيٌة، والثانيُة)6( تأكيٌد لفظيٌّ هلا، وفيها  اإِلعراُب: ال 
ُأّكد مثل، وأبوُح فعٌل وفاعلُه، وبحبِّ ]جارٌّ ومروٌر[)8( صلتُه، وحبُّ مضاٌف إىل بثينَة 
َة عىل األظهِر من إضافِة املصدِر إىل مفعولِه كام هَو الظاهُر أو إىل فاعلِه أي بحبِّ  أو عزَّ
ُة غرُي منرصٍف  َة أو بثينَة إيايَّ وهَو غرُي ظاهٍر، ألنَّ الغالَب)9( عىل خالفِه، وبثينُة أو عزَّ عزَّ
للعلميِة والتأنيِث، وأْن يتمُل أن ُتقرَأ بالفتِح فتكوُن هَي واسُمها، وهو اهلاُء وخُبها 
وهو)10( مجلُة أخذْت ف موضِع مصدٍر مروٍر بالِم التعليِل، أي ألَنا ويتمُل الكرُس فيها 
فتكوُن هي وما بعَدها مجلًة وقعْت موقَع التعليِل لألوىل، وعىل صلِة أخذْت، ومواثًقا 
مفعوُل. أخذْت، وهَو غرُي منرصٍف ألَّنه عىل صيغِة مفاعل فرصَفُه بالبيِت إّما للرضورِة 

)1( ف )ج( )القطيف(. 
)2( سقطت من )د(. 

)3( ُينظر: املقاصد النحوية 114/4. 
)4( سقطت من )ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ف )أ، ج( )الثان(. 
)7( ف )ج( )إّنه( 

)8( الزيادة من )أ(. 
)9( ف )ج( )الثالث(. 

)10( سقطت من )ج(. 
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أو للتناسُب مَع قولِه عهوًدا كام ف قولِه تعاىل ]﴿َساَلِسَل َوَأْغاَلال﴾[)1( وعهوًدا ُعطَف 
عىل مواثًقا.

قوله:

اْلـُهاَمِم َواْبِن  الَقْرِم  امْللُِك   )2( انا  ــْم)3(140.  ــْزَدَح ــُم ـــ اْل يف  الكتَِيبِة  ــِث  ــْي َوَل
هو من املتقارِب )من العروِض املقصورِة الغرِي املشهورِة التي حكاها املّبد ورضُبُه 
ومن  اهلامِم،  من  امليَم)5(  يكرَس  بأْن  األوىل)4(  العروِض  من  يكوَن  أن  ويتمل  مذوٌف، 
 الرضِب)6( الثالِث، وفيِه من)7( الّزحاِف القبُض ف اجلزِء األّوِل منُه، والسادِس، هذا عىل 

األّوِل وعىل الثان يزاُد فيه العروُض فإِّنا مقبوضٌة حينئِذ()8( ومْل اّطلْع عىل قائلِه.

املكرم  البعرِي  عِن  عبارٌة  األصِل)12(  السّيُد وهَو)11( ف  به)10(  املراُد  الُقْرُم)9(   اللغة: 
ال يمُل عليِه، )وال يذلل()13(، لكن يكوُن للفحلِة، ويطلُق عىل السّيِد، ويقال َقْوٌم مقرُم 

)1( اإلنسان 4.
)2( ف )ج( )اىل(. 

)3( البيت من شواهد اإِلنصاف )رقم الشاهد 469/2/296(، وخزانة األدب 216/1، 331/2، 
 .534

)4( سقطت من )ج(. 
)5( ف )أ( )اهلاء(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )أ(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( ُينظر: لسان العرب، )قرم( 473/12. 
)10( ف )ج( )فيه(. 
)11( ف )د( )هي(. 

)12( ف )ج( )األول(. 
)13( ف )ج( )وال بدل(. 
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ِة، والليُث األّسُد، والكتيبُة بالكاِف فالتاِء  تشبيًها، واهلامُم بضمِّ اهلاِء امَلِلُك العظيُم اهلمَّ
املثنّاِة من فوُق )فالياِء املثنّاِة من)1( تُت فالباِء املوّحَدِة فالتاِء املثنّاِة من فوُق()2( اجليُش، 
واملزَدَحُم)3( اسُم مصدِر ازدَحَم ازدحاًما وهَو من باِب االفتعاِل، وأصلُه املزَتم بالتاِء املثنّاِة 
 من)4( فوُق ملَِا عرفَت ف قولِه باّدكاِر املوِت واهلَرِم ف باِب كاَن وهو كنايٌة عن احلرِب)5(، 

وجيوُز أْن يكوَن اْساًم ملكاِن االزدحاِم، فيكوُن املراُد بِه مكاَن القتاِل واحلرِب.
. املعنى: بدهييٌّ

اإِلعراُب: أنا)6( مبتدٌأ، وامللُك خُبُه، ويُروى إىل امللِك، والقرُم صفُة امللِك وابُن 
اهلامِم، وليُث الكتيبِة صفتاِن للملِك أيًضا عطفَتا عىل القرِم، والّشاهُد ف البيِت ف عطِف 
نُف)7( وف  الصفاِت املتعددِة املتحدِة )51 ظ( املوصوِف بعُضها عىل بعٍض كام ذكَر املصِّ

جاعِة. املزَدحِم صلُه)8( ليث لتضمنِّه معنى الشَّ

قوله:
َرَجٌب َذا  ِقيَل  َأْن  َشاَقُه  لكِنَُّه  ــِه َرَجـــُب)9(141.  َة َحـــْوٍل ُكــلِّ َيــا َلــْيــَت ِعـــدَّ

هو )من البسيِط من العروِض األوىل من الرضِب األوِل، وفيه من زحاِف اخلبن ف 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( ف )د( )احلرف(. 

)6( ف )ج( )إىل(. 
)7( ُينظر: شح قطر الندى 328. 

)8( ف )ج( )صفة(. 
النحوية 96/4، ومل  الشاهد 451/2/284(، واملقاصد  اإِلنصاف )رقم  البيت من شواهد   )9(

ينسبه إىل أحد. البيت موجود ف كتاب شح أشعار اهلذليني 910/2 هبذه الرواية:
رجــب ذا  ــل  ــي ق َأن  َشـــاقـــه  ــه  ــنَّ ــكِ ــال ــَب ــه َرَج ة َحـــــْوٍل كــلِّ ــــدَّ ــا لــيــت ِع ي
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عروضه، وف اجلزء السادِس منُه والثامِن وهو الرضُب()1( ومْل أقْف عىل قائلِه)2(.

اللغة: شاَقُة: )3( أي هيََّجُه، وأثاَر أشواَقُه، واحلْوُل: الّسنُة، ويْروى عّدَة شهٍر وهَو 
خالُف الّصواِب ألَّن الّشاِعَر يتمنّى أن تكوَن سنٌة من السننِي )كّل شهٍر()4( من أشهِرها 
رجُب ألَّن هذا مستحيٌل بخالِف أْن يكوَن شهًرا من األشهِر رجب، فإّنه واقٌع فال معنى 

لتنميِه.

املعنى: إّن هذا املشوَق هيّيجُه قوُل القائِل هذا رجٌب ألّن مبوُبُه أْوَعَدُه الوصوَل 
فيه، ثمَّ قاَل يا ليَت سنًة بكامهِلا تكوُن رجًبا ليفوَز هذا املشوُق بكامِل الوصِل.

وأْن  فعٌل ومفعوٌل،  لكّن، وشاقُة  اسُم  َم، واهلاُء  تقدَّ مما  استدراٌك  لكنُّه  اإِلعراُب: 
اسُم  وذا  بأّن،  نصٍب  ملِّ  ف  للمفعوِل  مبنيٌّ  ماٍض  فعٌل  وقيَل  مصدريٌة،  اهلمزِة  بفتِح 
وأن  قيَل  الفاعِل،  عِن)5(  النّيابٍة  عىل  رفٍع  ملِّ  ف  واجلملُة  خُب،  ورجُب  مبتدٌأ،  إشارٍة 
ذا رجُب، ومجلُة  الفاعليِة لشاَق أي شاقَة قوُل  وصلُتها ف موضِع مصدٍر مرفوٍع عىل 
، ووقَع من عبارِة السّيِد)6( ف بعِض النّسِخ أن املصدريَة  شاَق وفاعلُه ومفعوُلُه خُب لكنَّ
وهو  لشاَق)8(،  الفاعليِة)7(  عىل  نصٍب  موضِع  ف  صِلتها  مع  رجُب  ذا  قيل  أن  قولِه  ف 

)1( سقطت من )د(. 
)2( القائل هو عبد اهلل بن مسلم بن جندب بن ُحذيفة بن َعْمرو بن زهري بن ِخداش بن عتري بن 
. ُينظر: شح أشعار  ُخزيمة بن صاهِلة بن كاهل بن احلارث بن تيم بن َسْعد بن هذيل، إسالميٌّ

اهلذليني 909/2. 
)3( سقطت من )أ، ج، د(. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( ف )ج( )عىل(. 

)6( ف النسخة التي اطلعت عليها وجدت العبارة هكذا »ف مل رفع عىل الفاعلية«. ُينظر: الشواهد 
عىل شح الفيه ابن مالك 312. 

)7( ف )أ، ج( )املفعولية(. 
)8( ف )أ( )الشقاق(. 
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سهٌو من الكاتِب، ويا حرُف نداٍء، واملنادى مذوٌف أو ال منادى، بل يا ملجرِد التنبيِه كام 
نّبهناَك عليَه سابًقا، وليَت من احلروٍف املشّبهِة بالفعِل، وعّدة اسُمها مضاًفا إىل حوٍل 
، ورجُب خُب  َد )به النكرَة()1( وهو شاذٌّ وكّل تأكيٌد معنويٌّ حلول، وفيه الشاهُد حيُث أكَّ
ُه  املتكّلِم وفرّسَ ياِء  إىل  باإلضافِة  النّسِخ حول  بعِض  السيِِّد)2( ف  ليَت، ووقع ف عبارة 
عىل معنى اإلضافِة إىل الياِء، وقاَل حول أي سنَتِي)3( ثّم قاَل)4( بعَد هذا والّشاهُد ف كّل 
حيُث أكَد هبا النكرَة املحدودَة أعني حول، فانظْر إىل كالمِه كيَف ناقَض بعضُه بعًضا، 
فإّن إضافَة حول)5( إىل ضمرٍي كام وقع ف عبارتِه تصرّيُه)6( ف رتبِه العلِم فكيَف يكوُن 

نكرًة مدودًة فليفهْم.

]عطُف البيان[
ــٌص  ــصِّ ـــٌح)9( أو خمَُ ـــوضِّ ــُف الـــبـــيـــاِن[)8( َوُهـــــَو: َتـــابـــٌع، ُم ــط قـــولـــه)7(: ]وع
كام  ـــدوِر  ال )مــن  النّعِت  تعريِف  ف  ــَق)11(  ــب س مــا  نحو  فيِه  يــقــاُل()10(  )قــد  ــخ.   إل

)1( ف )أ، ج( )بالنكرة(. 
)2( ف النسخة التي اطلعت عليها قال »حول أي سنة« ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 

 .312
)3( ف )ج( )مستثنى(. 

)4( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية بن مالك 312. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ف )أ، ج( )نضريه(. 
)7( ُينظر: شح قطر الندى 331. 

)8( الزيادة من شح قطر الندى مراعاًة للسياق. 
)9( ف )ج( )موضوع(. 
)10( سقطت من )ج(. 
)11( سقطت من )ج(. 
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دِم()2(. عرفَت()1( )وجُياُب عنُه بنحو ما تقَّ

فإنَّه  ا،  جدًّ سقيٌم  الكالُم  هذا  البحث  الخ  البياِن-  ُعطَف  أنَّ  هبذا  أعني   )3( قوله: 
والتذكرِي  التنكرِي  ف  ملتبوعِه  املوافقُة  يلزمُه  النعَت  )52و(  أّن  ظاهرِه  بَحسب  يقتيض 
ُه عىل)4( املعربنَي كام عرفَت ف بحِث النعِت)5(، وقاَل  ، وهَو قْد ردَّ واإِلفراِد وفروِعِهنَّ
فكالفعِل  وإاّل  األربعِة  ف  املوافقة  له  أكملت)8(  ضمرَي  إن)7(  بأّنُه  التفصيُل)6(   احلقُّ 

ْل. فتأمَّ

قوله:
عْمر)9( َحْفٍص  َأُبو  باهللِ  َأْقَسَم  ـــْر142.  َدَب واَل  ـــٍب)10(  ـــق َن ـــْن  ِم َمــاَمــســهــا 

َفَجْر َكـــاَن  إِْن  ــُهــمَّ  الــلَّ َلــُه  َفــاْغــفــِر 
هي أبياٌت ثالثٌة من مشطوِر الّرجِز )وف البيت األوِل)11( زحاُف الطيِّ ف اجلزِء الثان 
 وف اجلزِء األّوِل منُه، )وف الثان زحاُف الطيِّ ف اجلزء الثان، واخلبُن ف الثالِث()12(، 

)1( سقطت من )د(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 331. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 318. 
)6( ف )ج( )التعفب(. 

)7( ف )ج( )قد(. 
)8( ف )ج( )أكلت(. 

)9( األبيات من شواهد شح الوافية ف نظم الكافية، البن حاجب 271، وقد نسبه لراجز هو عبد 
اهلل بن كيسبة، وشح ابن عقيل )رقم الشاهد 249/3/292(، واملقاصد النحوية 392/1، 

115/4، وخزانة األدب 351/2. 
)10( ف )أ( )نعت(. 

)11( سقطت من )ج(. 
)12( سقطت من )أ(. 
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بن  عمَر  إىل  أتى  أعــرابٌّ  قاهلا  الثالِث()1(  اجلــزِء  ف  الطّي  زحــاُف  الثالِث  البيِت  وف 
اخلطاب وقاَل لُه)2( أتتَك ب ناقٌة َدْبراَء)3( َعْجفاَء)4( َنْقباَء)5( وطلَب منُه أن يمَلُه عىل 
ناقٍة صحيحٍة، فظنّه عمُر كاذًبا فلْم يمْلُه، وقاَل لُه واهللِ)6( ما ناقُتَك عىل ما تقوُل)7( فقاَل 

األَعراُب)8( أقَسَم باهلل أبو حفٍص عمر الخ.

مَلَا سِمَع ذلَك- اللهمَّ صدَق، فأتى إّل ناقة فرآها كام وصَف فحمَلَه  فقاَل عمُر- 
وزّودُه وكَساُه.

ْت َأْخفافُه)11(  اللغة: )النَقب)9(: بفتِح القاِف مصدُر َنِقَب البعرُي()10( بالكرِس ينقُب إذا َرقَّ
فتِح  كالِم  من  ويظهُر  بالّرْمِل،  ظهرُه  جرَح  أيًضا  بالكرِس  البعرُي  دبَِر  مصدُر   والّدبُر)12( 

اهللِ أنَّ النقَب والّدبَر بمعنى واحٍد وهَو خمالٌف للعرِف واللغِة، وَفَجر)13( أي كِذَب.

املعنى: قد ظهَر لَك من طيِّ الكالِم.

بن  عمَر  كنيُه  وهو  فاعُله  حفٍص  وأبو  صلتُه،  وباهللِ  ماٍض  فعُل  أقَسم  اإِلعراُب: 

)1( سقطت من )د(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف )ج( )دبراه(. 
)4( ُينظر: لسان العرب، )عجف( 233/9. 

)5( ُينظر: لسان العرب،)نقب( 766/1. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ف )أ( )تعلل(. 
)8( كذا والصواب )األعراّب(. د. عيّل األعرجّي.

)9( ُينظر: لسان العرب، )نقب( 765/1. 
)10( ف )أ( )النعت بفتح التاء مصدر نعت البعري(. 

)11( ف )أ( )اخطافه( وف )ج( )اخفاقه(. 
)12( ُينظر: لسان العرب، )دبر( 274-273/4. 

)13( ينظر لسان العرب، )فجر( 47/5. 
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نافيٌة  وما  الّشاهُد،  وفيِه  له،  ٌح)2(  موضِّ حفٍص  أبو  عىل)1(  بياِن  عطُف  وعمُر  اخلّطاِب، 
، واجلملَة جواُب القَسِم املستفاُد  ومّسها فعٌل ومفعوٌل، ومن زائدٌة، ونقب)3( فاعُل مسَّ
من قولِه أقَسَم، وال دبر عطف عىل نقب وجيوُز ف دبر تقديُر)4(اخَلْفِض عطًفا عىل اللفِظ 
، وأغفَر فعٌل وفاعلُه، وله صلُة أغفر، واللهمَّ أصلُه باهلل حذفْت  والرفِع عطًفا عىل املحلِّ
ياء ]من أّولِه[)5( وُأنيَب عنها امليُم ]ف آخرِه[)6( وإْن شطيٌة وكان فعُل شٍط واسمها 
أن  وجواُب  شأن،  ضمرَي  اسُمها  يكوَن  أْن  وجُيوز  فجَر،  مجلُة  عمَر،وخُبها  إىل  يعوُد 

مذوٌف أي فاغفْر لَه أو ال جواَب هلا كام مّر غرَي مّرٍة.
قوله:

برِش الَبْكريِّ  التَّارِك  اْبــُن  َأَنــا  ـــوعـــا)7(143.  ـــرْيُ َتــْرُقــُبــُه ُوُق ــِه الـــطَّ ــْي ــَل َع
هو من الوافِر )من العروِض األوىل، وفيِه زحاُف العصِب ف اجلزِء األّوِل منه)8( 

.)11( اُر)10( األسديُّ والثان والرابِع وف عروضِه ورضبِه عّلُة القْطِف()9( قالُه امَلرَّ

)1( سقطت من )أ(. 
)2( ف )أ( )موضع(. 

)3( ف )أ( )نعت(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( الزيادة من )أ(. 
)6( الزيادة من )أ(. 

واملقاصد   ،72/3 املفصل  وشح  واملقرب/272،   ،182/1 سيبويه  شواهد  من  البيت   )7(
النحوية 121/4، وشح األشمون )رقم الشاهد 414/2/812(، ومهع اهلوامع 122/2، 

وخزانة األدب 193/2، 364، 383. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )د(. 

أثبتناه من )د( والشعر والشعراء  )10( ف األصل و)أ، ج( ورد )املراد( وهو خطأ والصواب ما 
 .699/2

ار بن سعيد الفقعس األسدي، شاعر أموي، أدرك الدولة العباسية. وكان قصرًيا=  امَلرَّ )11( هو 
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أراَد  وبــرْش  ــل()1(  رج )اســم  بكٍر  إىل  نسبًة  ــَدِة  املــوحَّ الباِء  بفتح  البكريُّ  اللغة: 
 

بشرَي بن عمرٍو، وقد كاَن جرَح )ومل يعرْف()2( جارُحه، وترقُب مضارُع رقَب اليشَء 
األرِض.  إىل  العلوِّ  جهِة  من  َهَوى  إذا  ــع()3(  وَق )من  واقع  مجُع  وقوًعا  َرَصدته،   أي 

)52ظ(.

عليها)5(  توُم  الفالِة  ف)4(  ملقاًة  جّثَتُه  وترَك  الّرجَل  هذا  قتَل  من  ابُن  أنا  املعنى: 
الطيوُر، واجلوارُح تنتظُر خروَج روحِه لتقَع عليه )فتأكَل منُه(. )6(

اإِلعراُب: أنا مبتدٌأ، وابُن خُبه مضاٌف إىل تارِك املضاِف إىل البكريِّ من إضافِة اسِم 
الفاعِل إىل مفعولِه، وبرش عطُف بياٍن عىل البكريِّ ال بدٌل منُه كام)7( ذَكره املصنُِّف)8(، 
وفيِه الّشاهُد، وعليِه يتمُل أن يكوَن متعّلًقا بوقوًعا، فيكوُن الّطرُي مبتدًأ، ومجلًة ترقبُه 
ًما، والّطرُي مبتدٌأ  رٌة من فاعِل ترقبُه، ويتمُل أْن يكوَن خًبا مقدَّ خبُه، ووقوًعا حاٌل َمقدَّ
مؤخٌر، ومجلُة ترقبُه حاٌل مَن الضمرِي ف اخلِب، وعىل الوجهنِي)9( فاجلملُة االسميُة)10( 

ُينظر:  والغنم.  اإلبل  فيطاردان  الناس،  عىل  بدر  وأخوه  هو  ُيغري  كان  ضئياًل،  القرص  =مفرط 
 ،268 واملختلف  واملؤتلف   ،337 للمرزبان  الشعراء،  ومعجم   ،699/2 والشعراء  الشعر 

ومعجم الشعراء ف لسان العرب 382. 
)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )ج(. 

)4( ف )ج( )من(. 
)5( ف )أ( )عليه(. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( ف )أ، د( )ملا(. 

)8( ُينظر: شح قطر الندى 335-334. 
)9( ف )ج( )احلالني(. 
)10( ف )ج( )اآلتية(. 
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عرفَت،  كاَم  البكريُّ  األّول  ومفعولُه   ، صريََّ بمعنى  ترَك  من  ألّنه  لتارك)1(  ثاٍن  مفعوٌل 
ويتمُل أْن يكوَن )مفعواًل ثانًيا للتارك فيكوُن الطرُي فاعاًل بِه العتامدِه عىل املخِب عنُه 
، وتكوُن مجلُة ترقبه حااًل من الّطرْي ويتمُل أْن يكوَن()2( ترَك بمعنى خّلَف  أعني البكريَّ
وقوًعا  وصلُة   ، البكريِّ من  حاالً  األّوِل  باملعنى  ألنا)3(  ثانًيا  مفعواًل  جعَل  ما   فيكوُن 

فيام عدا الوْجِه األوِل من وجوِه اجلارِّ واملجروِر أعني عليِه مذوفة أي وقوًعا عليه.

قوله:

َوَنْوَفال َشْمٍس  َعْبَد  أَخَوينَا  أَيا  ــا)4(144.  ــْرب َح ــا  ــِدَث حُتْ َأْن  بِـــاهللِ  ــاَم  ــُذُك ــي ُأِع

)1( ف )ج( )ترك(. 
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ف األصل و)أ، ج( ورد )هلا(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من )د(. 
 )4( البيت من شواهد املقاصد النحوية 119/4، ووجدت هذا البيت ف ديوان أبى طالب بن 

أوهلا: قصيدة  ف   77 املطلب  عبد 

عظيمًة قــريــش  يف  جنينا  إْن  الُرباومـــا  وطيء  مَن  خرَي  منْعنَا  أْن  سوى 
وقطع مّقق الديوان بأن هذا البيت ألب طالب وليس لطالب.  

وروى البيت هكذا:  

ــا عــبــد شــمــٍس ونــوفــال ــن ــَوي حــربــافــيــا أخ بــيــنــنــا  ــرا  ــع ــْس ُت أْن  ــام  ــاك ــإي ف
 ،121/2 اهلوامع  ومهع   ،414/2/811 الشاهد  رقم  األشمون،  شح  شواهد  من  والبيت   
 ودرر اللوامع 153/2، والبيت موجوٌد أيًضا ف السرية النبوّية البن هشام وقد نسبه لطالب بن 
أب طالب، ضمن قصيدة كان يمدُح رسول اهلل، ويبكي أصحاب الَقِليب من قريش يوم 

بدر: ومطلع القصيدة هو:

َسَكبا ْدمَعها  أنــفــَذْت  َعْيني  إّن  َكْعَباأال  تــرى  إن  ومــا  كعب  عى  ُتبكي 
وبيت الكتاب ذكره هكذا:  

َحــْربــافــيــا َأَخــَوْيــنــا عــبــَد شــمــٍس ونــوفــال بــيــنــنــا  ــعــثــوا  ــب ت ـــام ال  ـــِداك ف
ُينظر: السرية النبوية، البن هشام 28-27/3.   
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هو من الّطويِل )من الرّضِب األّوِل )وفيه زحاُف القبِض()1( ف اجلزِء األوِل منُه 
  النبيَّ يمدُح  طالب)3(  أب  ابُن  طالُب  قالُه:  واخلامِس()2(  العروُض  وهو  والرابِع 

ويبكي أصحاَب الُقَلْيب من قريٍش من قصيدٍة أّوهُلا:

َسْكبا دمَعها  أنــفــذْت  عيني  إِّن  ُكْعباأاَل  ترى  أن  وما  كعٍب  عى  تبكي 
وبعده:

وُألــفــٍة ودٍّ  بــعــِد  مــن  تصبحوا  النّْكباوأْن  يشتكي  ُكلُّكم  فيها  أحابيَش 
اللغُة واملعنى: واضحاِن.

اإِلعراُب: يا حرٌف لنداِء البعيِد، وأخوينا منادٌى مضاٌف إىل الضمري، فلذا نصَب 
بالياِء، وحذفْت نونُه، وعبُد شمٍس ونوفال عطُف بياٍن عليِه، وليَس ببدٍل ملَِا ذكَر املصنُّف)4( 
ام خٌب مبتدأ مذوٍف أي مُها عبُد شمٍس ونوفُل  وفيهام)5( الّشاهُد وُروَي الرفُع فيهام عىل أنُّ
فال شاهَد حينئٍذ، وُأعيُذُكاَم فعٌل وفاعٌل ومفعوُل وباهللِ صُلة ُأعيذ )وأْن مصدريٌة()6(، 
وُتدثا مضارُع أحَدَث منصوٌب بأْن بحذِف النوِن، وفاعُلُه األلُف، ومفعولُه حربا وأْن 
وصلُتها ف موضِع مصدٍر مروٍر بمن مذوفٍة أي من إحداثِكام حرًبا، واجلاّر واملجروُر 
صلُة أعيذ أيًضا إذا عرفَت هذا فاعلْم أنَّ املصنَِّف ذكَر ف املغني)7( كالًما )53و( ُيشعُر بأّن 

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( هو طالب بن أب طالب، أخو اإلمام عيل، شارك ف معركة بدر، وانقطعت أخباره. ُينظر: 
ترمجته ف السرية النبوية البن هشام 28-27/3.

)4( ُينظر: شح قطر الندى 335. 
)5( ف )أ( )وفيه( وف )ج( )وفيها(. 

)6( سقطت من )أ(. 
)7( ُينظر: مغني اللبيب 629/2. 
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)1( فإِّنه قاَل ف قولِه تعاىل  البدَل ال ُيشتُط فيِه اإِلحالُل ملَّ األّوِل، وإليِه ذهب الزخمرشيُّ
 

معنى  ال  أّنه  املعلوِم  ومن  شكاَء  من  بدٌل  اجلنَّ  إّن   )2(﴾ اْلِجنَّ ُشَرَكاَء  ِه  لِلّٰ ﴿َوَجَعُلوا 
 ، لقولنا وجَعلوا هللِ اجِلنَّ فعىل ما ذهَب إليِه املصنُِّف ف املغني وما ذهَب إليه الزخمرشيُّ
ينبغي أْن جيوَز البدليُة ف البيِت األّوِل، واعلْم أيًضا أنَّ البدليَة ممِكنٌة ف البيِت الثان بأْن 
تقوَل التنويُن ف نوفال للرضورِة إْذ لوالها النكرَسَ الوزُن كام ال خيَفى عىل ذي الِفْطنِة)3( 
)الضمُّ  فيه  جاَز  َن  نوِّ إذا  للضمِّ  املستحقَّ  املنادى  أنَّ  بينَهم  فيام  َر  تقرَّ وقد  السليمِة، 
والنّصُب()4( فنقوُل هنا أنَّ نوفاًل ُعطَف عليِه املنادى فهو منادى أيًضا، ونّوَن للرضورِة 

فنصَب لذلَك فتأّمْل.

قولُه)5(: ألنُه ال يضاُف ما فيِه األلُف والالُم، نحو »التارك« إالّ ملَِا فيِه األلُف والاّلُم، 
ارُب  « هذا احلرص غرُي جيد، فإّنه ذكَر ف بحِث اإِلضافِة)6( أّن نحو »الضَّ ونحو »البكريُّ
اِرُب ُغالِمِه( جائٌز، وقد يقاُل احلرُص إضافٌّ أو أّنه أراَد  ُجُل الضَّ رْأِس اجْلَان)7(« )والرَّ
باَِم فيه األلُف والاّلُم التارك)8(، ومراُده أّنه ال يضاُف إالّ إىل البكرّي وال يصّح إضافتُه 

. إىل برْشٍ

)1( ُينظر: الكشاف للزخمرشي 40/2. 
)2( األنعام: 100. 

)3( ف )د( )الفطرة(. 
)4( ف )ج( )الرفع والرفع(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 335. 
)6( املصدر نفسه 284. 

)7( ف األصل و)أ، د( ورد )الرجل( وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من شح قطر الندى )واجلان( 
ساقطة من )ج(. 
)8( ف )ج( )التام(. 
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�صَق[ ]عطُف النَّ
]قولُه[:

َف َرْحَلُه حيَفَة َكْي خُيَفِّ ــُه َألـــَقـــاَهـــا)1(145. َألَقى الصَّ ــَل ــْع ــى َن ــتَّ اَد َح ــــــزَّ َوال
زحاُف  وفيِه  املضمِر،  الثان  الرّضِب  من  األوىل  العروِض  )من  الكامِل  من  هو 
اإِلضامِر ف اجلزِء األّوِل منُه، والرابِع واخلامِس والسادِس وهَو الرّضِب وف رضبِه عّلة 
)4( ف قّصِة املتلّمِس حنَي فرَّ من عمرو بن هنٍد وكاَن  القطِع)2( قاله()3( أبُو مرواَن النحويُّ

قد هَجاُه وعَزاُه بعُضهْم)5( إىل املتلّمِس ومْل يرْد)6( ف ديوانِه.
ُة  اللغة: الصحيفُة )7(: الكتاُب وُيروى اخلشبُة بدَل الصحيفِة وهِي البذعُة املحشوَّ

وألَقاها: رَمى هبا إىل األرِض.
املعنى: إن املتلّمَس ألقى الكتاَب الذي أرسُلُه بِه عمُرو بن هنٍد إىل عاملِه مّلا عرَف 
أّنه قد كتَب فيه إىل عاملِه أن يقتَلُه حنَي يرّد عليِه ألّنه قد هَجاُه من قبل َووىّل هارًبا وألقى 

زاَدُه أيًضا، وألقى نعَلُه حتى ال تنُعُه مَن اهلرِب.
اإِلعراُب: كْي تتمُل املصدريَة بأْن يقّدَر قبَلها الُم التعليِل، وتتمُل اجلاّرَة، فيكوُن 

)1( البيت من شواهد سيبويه 97/1، واجلمل للزجاجي 81، وشح مجل الزجاجي 519/1، 
ومعجم األدباء 146/19، وشح املفصل 19/8، ومغني اللبيب )رقم الشاهد 124/1/188 
 ،284/2 الوعاة  وبغية   ،136/24/2 اهلوامع  ومهع   ،134/4 النحوية  واملقاصد  و130(، 

وخزانة األدب 445/1، 140/4، ودرر اللوامع 16/2، 188. 
)2( ف )ج( )القطف(. 

)3( سقطت من )د(. 
)4( هو َمْروان بن سعيد بن َعبَّاد بن حبيب املهلبي النحوي أحد أصحاب اخلليل املتقدمني ف النحو 

املبزين. ُينظر: بغية الوعاة 284/2 ومعجم األدباء 146/19. 
)5( سقطت من )ج(. 

)6( ف )ج، د( )يرى(. 
)7( ُينظر: لسان العرب، )صحف( 186/9. 
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الفعل بعَدها منصوٌب بأْن مضمرًة وجوًبا، وعىل كلِّ حاِل، فاجلارُّ واملجروُر متعلٌِّق بَألَقى، 
اُد عطٌف عىل الصحيفِة، وقوُل فتِح اهللِ تبًعا لصاحِب الفرائِد)1(  ورحُلُه مفعوُل خُيفِّف، والزَّ
عطٌف عىل الّرحِل)2( غرُي ظاهٍر، وحتى عاطفُة وفيها الّشاهُد حيُث كاَن املعطوُف هبا جزًءا 
بام قبَلها )53ظ( تقديًرا إذ املعنى َألقى ما يثقُلُه حّتى نعَلُه، ومجلُة ألقاها مستأنفٌة، قلُت: 
ُه ما بعَده فتكوُن حتى ابتدائيًة أو عاطفًة  يمكُن أْن يكوَن نعلُه مفعواًل لفعٍل مذوٍف يفرّسُ
إْن جّوْزنا ُعطَف اجلملِة هبا كام يظهُر من كالِم ابن الّسيِد)3( فال شاهَد حينئٍذ ويُروى حّتى 
نعُلُه بالرفع فيكوُن حتّى عىل هذا ابتدائيًة)4( أو عاطفًة كام َسَلَف، ونعُلُه مبتدٌأ، ومجلُة ألَقاها 
، فتكوُن حتى جارٌة، ومتعّلُقها مذوًفا، أي واستمرَّ اإللقاَء إىل نعلِه،  خُبه، ويروى باجلرِّ
فألقاها، وعىل هذه الروايِة وروايِة النّصِب ف الوجِه الذي ذكَرُه املصنُّف)5( يكوُن اهلاُء من 
ألَقاها عائدًة إّما إىل النعِل أو إىل الّصحيفِة وعىل روايِة الرّفع وروايِة النّصِب ف الوجهنِي)6( 
اللذين احتملنامُها تكوُن عائدة إىل النّعل خاصًة، وقاَل صاحُب الفرائِد)7( جيوُز الّرفُع ف 
ام مل يّطلعا عىل أّن)10( الّرفَع  ْل. قلُت كَأنَّ النعِل)8( واجَلرُّ وقاَل السّيُد)9( تويُز اجلرِّ فيِه تأمَّ

)1( فرائد القالئد، للعيني، املخطوط ظ243، وعبارته هي )والزاد بالنصب عطف عىل رحله(. 
)2( ف )ج( )الظهر(. 

)3( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 323. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 340. 
)6( ف )أ( )الوجه(. 

عىل  النصب  فيه  وجيوز  نعله  )حتى  هي  وعبارته  ظ243،  املخطوط  للعيني،  القالئد،  فرائد   )7(
العطف بالتأويل املذكور، والرفع عىل االبتداء، وألقاها خبه، وتكون حتى ابتدائية، واجلر عىل 

أن تكون حتى جارة بمنزلة إىل(. 
)8( ف )أ( )الفعل(. 

)9( ُينظر: الشواهد عىل شح ألفية ابن مالك 323. 
)10( سقطت من )د(. 
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واجلرَّ كلٌّ منهام مرويُّ وإاّل مَلا ذكَرمها صاحُب الفرائِد بعنواِن اجلواِز وال تأت للسّيِد أْن 
)1( ذكَرُه املصنُِّف ف املغني)2( وإّن وجَه اجلرَّ  ، وقد عرفَت أّن كاّل منهام مرويٌّ يستبِعَد اجلرَّ

ما ذَكْرنا فاْفهْم.

قولُه: )3( ]َأْو[)4( ولكونا ألحد الشيئنِي أو األشياِء الخ قاَل ف املغني »إذا َعَطْفَت 
]بعد[)5( اهلمزَة بـ )أو( فإْن كانْت اهلمزُة للتسوية مل جُيْز قياًسا، وقد أولَع الفقهاُء وغرُيهم 
بأْن يقولوا سواٌء كاَن كذا أو كذا، والّصواُب العطُف ]ف األول[)6( بـ)أْم(، وف الصّحاِح 
تقوُل سواٌء عيّل قمَت أو قعدَت« وملْ يذكْر غرَي ذلَك وهَو سهو«)7( انتهى كالُم املصنِِّف 
الكتاب  فإنَّه ف هذا  يفعُلُه،  بام ال  يقوُل  املصنَّف  أنَّ  فاْعلْم  إذا عرفَت هذا،  املغني.   ف 
ال يكاُد يتُك العطَف بَأو بعد َسواء فإنَّه قاَل ف بحِث أْن املصدريَة)8( )والثان أْن تقَع بعَد 
، سواء كانْت للتعليِل أو للعاقبِة أو زائدًة«. وقاَل فيه أيًضا ولو كان الفعُل الذي  الِم اجلَرِّ
دخلْت عليِه الاّلُم مقروًنا)9( بال َوَجَب إظهاُر »أْن« بعَد الاّلِم سواء كانْت »ال« النافيَة 
( ثمَّ قال)12(:  أو زائدًة. ثمَّ قاَل)10( )ولو كانِت الاّلُم)11( مسبوقة املعنى أو ف املعنى فقطٌّ

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ُينظر: مغني اللبيب 124/1، 127، 130. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 341. 
)4( الزيادة: من شح قطر الندى مراعاًة للسياق. 

)5( الزيادة: من مغني اللبيب مراعاًة للسياق 43/1. 
)6( الزيادة: من مغني اللبيب مراعاًة للسياق 43/1. 

)7( ُينظر: مغني اللبيب 43/1. 
)8( ُينظر: شح قطر الندى 90-89. 

)9( ف )أ( )معروًفا(. 
)10( ُينظر: شح قطر الندى 90. 

)11( سقطت من )ج(. 
)12( سقطت من )د(، وُينظر: شح قطر الندى 90. 
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مستقباًل  كاَن  سواُء  قبَلها،  ما  إىِل  بالنسبة  مستقباًل  الفعِل  كوُن  ُطُه  َفرَشْ النّصُب  )فَأّما 
بالنسبِة إىل زمِن التكّلِم أْوالَ(. وقاَل: ف بحِث الّضمري)1(: )وضابُط الثانيِة: أْن يكوَن 
الّضمرُي خًبا لكاَن أو إحدى أخواهِتا، سواٌء كاَن مسبوًقا بضمرٍي أو الَ. ويوجُد ف غري 
ُص )54و( ويتصّفُح كتاَبُه،  هذين املوضعني أيًضا العطف بعَد سواء بَأْو يظهُر ملَِن يتفحَّ
َن وهو الزاَل يتكّلُم هبذِه الكلمِة فِمْن ذلَك قولُه ف  ونظرُي)2( ذلَك أنَّه قاَل قوهلُم ال غرَي حلََ
 ، ، ُثمَّ قاَل )َفُتْضَمُر ال َغرْيُ هذا الكتاِب ف بحِث أْن املصدريِة)3( ف املقّدمِة: َفَتْظَهُر ال َغرْيُ

 

وقاَل()4( ف بحِث ال النافيِة للجنِس)5( ف الكالِم عىل املعطوِف عىل اسمها بدوِن تكّررها 
ًة« )فإْن ملْ تتكّرْر »ال« مع النّكرِة الثانيِة، مل خُيْب ف األوىل الّرفُع، وال ف   نحو »الَحْوَل َوَقوَّ
ة أو رفِعها،  ًة«()6( بفتح حول )ال غرَي()7( بنصب قوَّ الثانيِة الفتُح، تقوُل »ال َحْوَل َوُقوَّ
ْيُدوَن« بتِك  وقال ف بحِث الفاعِل)8( )فتقوُل »جاءت اهِلنْداُت« بالتاِء ال غرَي، »وَقاَم الزَّ
الّتاِء ال غرَي، هذا وقْد نبهناَك ف صدِر كتابِنا)9( هذا أن بعَضهُم جييُز العطَف بـ)َأْو( بعَد 
ُر ف نحِو َسواٌء عيلَّ قمُت أو قعدُت أن  َسواء عىل جعِل َسواء خَب املبتدَأ املحذوِف، فيقدَّ

قمُت أو قعدُت فُهام سواٌء أْو فذلَك سواٌء. فتأّمْل.

)1( لقد وهم املؤلف ف هذه املسألة إذ بالرجوع إىل قطر الندى وجدُت أّن ابن هشام قد عطف بـ 
)أم( ال بـ )أو(. ُينظر: شح قطر الندى 118. 

)2( ف )د( )يظهر(. 
)3( ُينظر: شح قطر الندى 84. 

)4( سقطت من )ج(. 
)5( ُينظر: شح قطر الندى 192. 

)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ُينظر: شح قطر الندى 206. 
)9( ُينظر: ص40 من هذا الكتاب. 
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قولُه)1(: وأمثلُة ذلَك من الّتنزيِل إىل آخِر البحِث، إْن قلَت الذي يظهُر من كالمَه إن 
»أْو« ال تفيُد التخيري واإلباحَة إاّل بعد الّطلِب وقد بنّيَ أنا ف اآليِة األوىل مفيدٌة للتخيري، 
وف اآليِة الثانيِة )مفيٌد لإِلباحِة()2( وهَي ف كلٍّ مَن اآليتنِي ليسْت بعْد الطَّلِب فينقُص 
 كالمُه، قلُت ]جواب الرشط[)3( هي وإْن مْل تكْن مسبوقًة بطلٍب ف الّلفِظ ولكنَّها مسبوقٌة 
بطلٍب ف املعنى، فإِّن املعنى ف اآليِة األوىل »فكفارُتُه إِطعاُم َعرَشِة مساكنَي ]﴿ِمْن َأْوَسِط 
ُبُيوِت  َأْو  ُبُيوتُِكْم  ِمْن  َتْأُكُلوا  الثانيِة »﴿َأْن  َأْو كِْسَوُتُهْم﴾«)4( وف  َأْهلِيُكْم[  ُتْطِعُموَن  َما 

ْل. َآَبائُِكْم﴾«)5( فليتأمَّ

قولُه)6(: وأّما افتاُقها)7( إىل آخرِه حكم بأْن ال تكوَن لقرِص اإلفراِد، وقرص القْلِب 
مجيًعا وهو خالُف ما عليِه )عبُد القاهِر()8( فإِّن الذي يفهُم من كالمِه أنَّ »ال« ال تكوُن 
اْلَقْلِب وهو خالُف ما يظهُر من  لَِقرْصِ  إاّل  بأْن بل ال تكوُن  الَقْلِب، وحكم  لَِقرْصِ  إاّل 

كالم أهِل املعان، فإّنم قد جعلوها للقرَصْيِن.

)1( ُينظر: شح قطر الندى 342. 
)2( سقطت من )أ(. 
)3( الزيادة من )أ(. 

)4( املائدة 89، ووجدت ف اآلية الكريمة تريف فصححتها من القران الكريم، أّما هذه الزيادة 
فهي ف مراعاة للسياق. 

)5( النور 61، ووجدُت ف اآلية الكريمة تريف فصححتها من القران الكريم. 
)6( ُينظر: شح قطر الندى 343. 

)7( ف )أ، ج( )اقتانا(. 
)8( ف )ج( )عبد القادر(، وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن اجلرجان، من أكابر النحويني، 
له  الفاريس  احلسن  أب  عن  النحو  أخذ  األشعري  مذهب  عىل  واملتكلم  والبالغة  النحو  عامل 
الرواة  أنباه  ُينظر:  البالغة وغريها.  اإليضاح، وارسار  املقتصد ف شح  تصانيف كثرية أمهها: 

188/2، وُينظر: رأي عبد القاهر ف كتابه املقتصد ف شح اإليضاح 946-945/2. 



382

]الَبَدُل[
ْر. قوله)1(: َواْلَبَدُل: َوُهَو: َتابٌع، إىل آخرِه، فيِه ما ف تعريِف النّعِت والبياِن فتذكَّ

ْرِف[ ]موانُع ال�صّ
قوله:

ــاِم؟ ــَط َق ــَهــا  ــَل َتــدلُّ تـــاِرَكـــٌة  َأ  ــــالِم)2(146.  ــــسَّ ــِة َوال ــيَّ ــِح ــتَّ ــال َرِضــيــنَــا ب
هَو من الوافِر )من العروِض األوىل، وفيِه زحاُف العصِب)3( ف اجلزِء الرابِع وفيه 

من العَلِل القْطُف ف العروِض والرضِب()4( قالُه النابغُة.

اللغة: التدّلُل مصدُر تدلَل من الّدالِل، والتحيُة مصدُر حّيا يّي مَن باِب التفعيِل، 
احلاِء  إىل  األوىل  كرسُة  فنقلت  مفتوحٌة،  والثانيُة  مكسورٌة  األوىل  بيائنِي،  تييه  وأصُلُه 

املهملِة قبَلها، وأدغمت ف الثانيِة، والسالُم اسُم مصدِر سِلَم يسَلُم.

املعنى: ظاهٌر.

اإِلعراُب: اهلمزُة لالستفهاِم، وتاركٌة)5( اسُم فاعٍل مبتدٌأ العتامدِه عىل االستفهاِم أو 
خٌب مقّدٌم وتدّللها )54ظ( مفعولُه مضاٌف إىل اهلاِء من إضافِة املصدِر إىل فاعلِه وقطاِم 

)1( ُينظر: شح قطر الندى 345. 
)2( ف الديوان هنالك رواية أخرى هي:

ـــام ـــط َق ــــا  ــــه ــــَل ــــَدلُّ َت تـــــاركـــــة  ـــِة والــــكــــالِمأ  ـــيَّ ـــِح ـــتَّ ـــال ــــا ب ــــنًّ وَض
د أبو الفضل إبراهيِم 130.  ُينظر: ديوان النابغة الذبياّن، تح: ممَّ  

)3( ف )أ( )القبض(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( سقطت من )ج(. 
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فاعُل تاركٍة عىل األّوِل، ومبتدٌأ مؤّخٌر عىل الثان ورضينا فعٌل وفاعلُه)1( وبالتحيِة صلُتُه، 
والّسالُم ُعطَف عىل التحّيِة، والّشاهُد ف قطاِم حيُث بنيْت عىل الكرسِة.

قوله:
قــوهــا ــَصــدِّ ف ــــــَذاِم  َح َقـــَالـــْت  إذا 

البيُت من الوافِر أيًضا، وقد سبَق شُحُه ف الصدِر ]الكتاب[)2( والشاهُد ف حذاِم 
ف صدرِه وعجزِه حيُث بنيْت عىل الكرِس.

ُعها )إالّ باأللِف والاّلِم أو باإلضافِة، أقوُل جهُة  قوله)3(: ال ُتْسَتْعَمُل هي، وال مَجْ
جيوُز  ال  التفضيِل  وأفعُل  تفضيٍل،  أفعُل  منُهام  كلٌّ  ومجُعها()4(  هَي  هذِه  فعىل  أّن  ذلَك 
فيِه املطابقُة ملوصوفِه إاّل مع األلِف والالِم أو اإِلضافِة إىل معرفٍة كام سلَف، وكاَن عىل 
املصنّف)5( أْن يقّيَد اإِلضافَة إىل املعرفِة ألّن فعىل مع اإلضافِة إىل النّكرِة ال جيوُز، وقْد 

يقاُل مراُده أنا ُتستعمُل مَع اإلضافِة ف اجلملِة كام إذا أضيفْت إىل معرفٍة.
قوله:

ى ِمْن َفَقاِقِعها َهِب)6(147. َكَأنَّ ُصْغَرى َوُكرْبَ الذَّ ِمَن  َأْرٍض  َعَى  ُدرٍّ  َحْصَباُء 
هَو ِمَن البسيِط )من العروِض األوىل من الرّضِب األّوِل، وفيِه من الّزحاِف اخلبُن ف 
 اجلزِء األوِل منُه، والرابِع وهو العروُض والثامِن وهو الرّضُب()7( قالُه أبو عيّل احلسُن بن 

هانىٍء املعروُف بَأب نؤاَس احلكمّي.

)1( سقطت من )د(. 
)2( هذه الزيادة مراعاًة للسياق. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 354-353. 
)4( سقطت من )أ، ج(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 314. 
)6( ف الديوان يروى بدل )فقاقعها( )قواقعها(. ُينظر: ديوان أب نؤاس 21. 

)7( سقطت من )د(. 
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اللغة: الفقاِقع)1( بالفاِء، فالقاِف، فاأللِف، فالقاِف املكسورِة، فالعنِي املهملِة كذا 
املاِء كالقواريِر، واحلصباُء: احَلىص، والّضمرُي ف  ترتفُع فوَق  التي  النّفاخاُت)2(  ُضبَط. 

فقاِقعها يرِجُح إىل اخلَْمِر.
املعنى: يقوُل إّن اخلمَر إذا ُمزجْت باملاِء يرتفُع )فوَق املاِء()3( كالقواريِر)4( نفاخات 
يشء صغار ويشء كبار، فكاَن الفقاقُع)5( حنَي)6( ترتفُع عىل املاِء درٌّ عىل)7( ذهب )ألّن 
املأموِن  عن  الكّشاِف  وف  ذهٍب()8(،  عىل  درٌر  ا  فكأنُّ بيٌض  والنّفاخاُت  حراُء،  اخلمَر 
الّذهِب،  بساٍط منسوٍج من  بنُت احلسِن بن سهٍل، وهَو عىل  بوراُن  إليه  زّفْت  ليلَة  أّنه 
وقد نثرْت عليِه نساُء دار اخلالفِة اللؤلَؤ، فنظَر إليه منثوًرا عىل ذلَك البساِط فاستحسَن 
من  وكبى  صغرى  كأنَّ  يقوُل:  حيُث  هذا  أبرَص  كَأّنه  نواس  أب  ُدرُّ  هللِ  وقاَل  املنظَر، 

)10( يصُف اخلمَر: ِفيُّ احِليّلُّ فقاقيعها البيُت )وقد أولَع الّشعراُء هبذا املعنى()9( قاَل الصَّ

ــا ــَده أْول ــاِء  ــامل ب ــــْت  ُزّوج إذا  ــٌر  ــْك الّذَهِب)11(بِ مَن  َمْهِد  عى  درٍّ  أطفاُل 
)1( ف لسان العرب: )الَفقاِقيُع ُهناٌت(. ُينظر: لسان العرب، )فقع( 256/8. 

)2( ف )ج( )النظامات(. 
)3( سقطت من )ج(. 

)4( سقطن من )أ، ج، د(. 
)5( ف )أ( )الفقاع(. 

)6( ف )أ، د( )ملا(. 
)7( سقطت من )د(. 

)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )أ(. 

ف  677هـ  سنة  ولد  عرصه  شاعر  الطائّي،  قاسم  أب  بن  عيّل  بن  رسايا  بن  العزيز  عبد  هو   )10(
احِللَّة، واشتغل بالتجارة، رحل إىل أكثر من مدينة بتجارته، فرحل إىل القاهرة سنة 726هـ وهبا 
مدح السلطان امللك الناص، توفِّ ف بغداد 750هـ، له ديوان شعر مطبوع، ورسالة ف الزجل 

وغريمها. ُينظر: الدرر الكامنة 369/2، فوات الوفيات 279/1. 
)11( ُينظر: ديوان صفّي الدين احِللِّـّي 499. 
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وقلُت أنا أصُف اخلموَر بمزوجة:

ــراِح)1( ــق ــال ــُب قــد زّوجـــت ب ــواع ــعــروِسك ــَم الــعــروُس لــنِــْعــَم ال ــْع ــنِ َف
عــى درٍّ  بــــأطــــفــــاِل  الّشموِس )55و(فـــــجـــــاءْت  َنَضاِد  من  هلا  مهوٍد 

فالقراُح املاُء اخلالُص، والنّضاُد الّذهُب والّشموُس اخلمُر.

اسُمها،  وصغرى  التشبيُه،  ومعناها  بالفعِل،  املشبَّهِة  احلروِف  من  كأّن  اإِلعــراُب: 
وكبى ُعطَف عليِه، ومن فقاِقعها صفُة صغرى وكبى، وإّنام أنََّث ضمرَي اخلمِر ألنا مؤّنٌث 
، وعىل َأْرٍض متعّلٌق بمحذوٍف صفُة )حصباء،  َسامعٌي، وحصباُء خُب كأنَّ مضاٌف إىل ُدرٍّ
َدمُها  ومن الّذهِب متعّلٌق بمحذوٍف()2(، صفُة أرٍض والّشاهُد ف صغرى وكبى حيُث جرَّ
أبو نواس من األلِف والالِم واإلضافِة، وقد حلنّوُه ف هذا، ألّن كلَّ فعِل مؤّنٍث )أفعَل( 
ال تستعمُل هي ومجُعها إاّل بَأل َأْو باإِلضافِة، واعتَذَر املصنُّف عنُه ف املغني)3( بأن َأْفَعَل 

ًدا. قاَل الشاُعر: التفضيِل الذي ملُ يَرْد به املفاضلُة ربَّام استعمُل مطابًقا مع كونِه مرَّ

ُكنُْتُم اْلَعنْيِ  َأْســَوُد  عنُْكْم  َغــاَب  ـــا وَأْنــــُتــــْم مــا َأَقـــــاَم أالئِــــُمإذا  ـــَراًم كِ
أي لَِئاٌم فعىل هذا يتخرُج البيُت، وقوُل العروضينَي انتهى. واعتَذَر بعُضهم عنُه »إن 

ِمْن ف ِمْن َفَقاِقِعها زائدٌة، وأنَّ صغرى وكبى ُمَضافاِن عىل حدِّ قولِه:

ــِه[ ب ُأرَسُّ  َعـــاِرًضـــا  َرَأى  ـــْن  َم ـــا  ـــِة األَســــِد]َي ـــَه ـــْب ـــــــْي َوَج َبـــــنْيَ ِذَراَع
ُه ف املغني)4( )بأنَّ الصحيَح أنَّ »ِمْن« ال ُتْقَحُم ف اإِلجياِب()5( وال مَع تعريِف  وَردَّ

املجرور«.

ام مؤّلف هذا الكتاب.  )1( هذا البيت للسيِّد صادق الفحَّ
)2( سقطت من )ج(. 

)3( ُينظر: مغني اللبيب 381-380/2. 
)4( ُينظر: مغني اللبيب 380/2 ، وهذه الزيادة أيًضا منه. 

)5( سقطت من )ج(. 
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قوله:

ِمــئــَزِرهــا بـِـفــْضــِل  َتــَتــَلــّفــْع  مَلْ  الُعلِب)1(148.  يف  َدْعــُد  ُتْسَق  َومَلْ  َدَعـــٌد، 
الصبيَّ  َغــَدْوُت  من  مضارٌع  املعجمتنِي  والــّذاِل  بالغنِي  )تغذ(   )2( اجلوهريُّ رواُه 
بالّلنِي أي رّبيتُه بِه)3(، وهو من املنرسِح )من العروِض األوىل، وفيِه من الزحاِف الطيُّ ف 

اجلزِء األول منُه والثان والثالِث واخلامِس والسادِس()4( ومل أظَفْر بقائِلِه)5(.

اللغة: التلّفُع)6( االشتامُل والتحّلُف، والفضُل: الفاضُل من اليشِء، واملراُد به هنا 
ما يبَقى من األزاِر واملئَزِر واالئزار، وَدْعد)7( بفتِح الّداِل املهملِة، وسكوِن العنِي املهملِة 
أيًضا )اسُم مبوبٍة()8( والُعَلُب)9( بضمِّ العنِي املهملِة)10( وفتح الالِم مجْع ُعْلبة)11( وهو 

ملٌب من جلٍد.

 63/3 واخلصائص  )ُتْغد(،  )تسَق(  بدل  رواه  وقد   241/3 سيبويه  شواهد  من  البيت   )1(
أيًضا بدل )َتسَق( )تغد(. والبيت موجود ف شح ديوان جرير، للصاوّي 82، وهو  ورواه 

أيًضا مروًيا بدل )تسَق( )تغد(. 
)2( ُينظر: الصحاح، )دعد( 470/2. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( لقد عرفت القائل، وهو الشاعر: جرير بن عطية بن اخلطفّي. 
)6( ُينظر: الصحاح، )لفع( 1279/3. 
)7( ُينظر: الصحاح، )دعد( 470/2. 

)8( سقطت من )ج(. 
ْمراُء. قال:  ْسامُء والسَّ )9( ف لسان العرب »قال ابن األعراب: الُعَلُب مجع ُعْلبة، وهي اجَلنْبة والدَّ
)علب(  العرب،  لسان  املقطرة«.  منها  ُتتَّخذ  الشجر،  من  غليظة  اْبنٌَة  عَلٌب،  واجلمع  والِعْلبة، 

 .629/1
)10( سقطت من )أ(. 
)11( ف )ج( )عليه(. 



387

سيدٌة  وهَي  اإِلماِء  عادِة  من  ذلَك  ألنَّ  اآلزِر  بفاضِل  تشتمُل  ال  دعَد  إّن  املعنى: 
 

ال َأمٌة، وال ترشُب بمحالِب اجللود ألّن ذلَك من شأِن البدوّياِت الساكناِت الباديَة وهَي 
حرضيٌة منّعمُة ال َأمٌة وال بدويٌة كذا قيَل واهللُ أعلُم.

وبفضل  بلْم()2(،  )فعٌل مضارٌع مزوٌم  وتّلفع  نفٍي وجزٍم)1(،  حرُف  ملْ  اإِلعراُب: 
لفًظا  متأّخٍر   )5( عىل  العائِد  الضمرِي)4(  إىل  املضاِف  مئزٍر  إىل  مضاٌف  وفضُل)3(  صلُتُه، 
غرَي  وثانًيا  مترِصًفا،  أّواًل  جاَء  حيُث  الّشاهُد  وفيِه  دعُد،  أعني  فاعٌل  ألّنه  رتبٌة  متقّدٍم 
مترصٍف، فإْن قلَت مِلَ ال يكوُن األول غرَي مترصٍف والثان: منرصًفا، قلُت: ألّنه يستلزُم 
فيِه()8(  )55ظ(  يستعمُل  )إّنام  فيِه  جيوُز  ال  وهَو  املنرسِح)7(،  ف  مفعوالُتْن  استعامَل)6( 
عىل  بعَدها()9(  التي  للجملِة  عاطفٌة  والواُو  تنويٍن،  غري  من  املتحركِة  بالتاِء  مفعوالُت 
التي قبَلها، وملْ نافيٌة جازمٌة، وتسَق مزوٌم هبا)10( بحذِف األلِف)11(، ودعُد الثان نائٌب عن 

فاعِل تسَق، وف الُعَلِب صلُة تسَق.

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )أ، ج، د( )مزوم هبا(. 

)3( سقطت من )ج(. 
)4( ف )ج( )اهلاء(. 

)5( ف )أ( )إىل(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ينظر معجم مصطلحات العروض والقواف/123. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( سقطت من )ب( وقد أشت إليها ف وصف املخطوطة. 
)10( سقطت من )ج(. 
)11( سقطت من )د(. 
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]التعّجب[
قوله:

َسيٍِّد ــْن  ِم َأْنـــَت  َمــا  ــًدا  َســيِّ ــا  َي َراْع)1(149.  ــاِف َرْحـــَب الــــذِّ ــنَ ــَوّطــَأ األَك ُم
، وفيِه  )هو من الرسيِع )من العروِض األوىل من الرضِب األول املوقوِف املطويِّ
من الزحاِف اخلبُن ف اجلزِء الرابِع منه، والطيُّ ف عروضِه ورضبِه، ومن العلِل الكشُف 

ف عروضِه والوقُف ف رضبِه()2( ومْل أعرْف قائلَه)3(()4(.

ناحيته  ف  ُن  يتمكَّ أو  مضياٌف  كريٌم  َدمٌث،  َسهٌل  كُمَعظٍَّم  األكتاِف  ُأ  موطَّ اللغة: 
صاِحُبُه غرُي مؤٍذ، وال ناٍب به موضُعه كذا ف القاموِس)5(، ورحُب الذراِع كنايُة إّما عن 

الّشجاعِة وإّما)6( عن الكرِم، واألول أظهُر.

املعنى: واضٌح.

اإِلعراُب: يا حرُف نداٍء، وسيًدا منادى، ونصَب ألَّنه نّوَن للرضورِة، وقاَل فتُح اهللِ 
هو منادى مضاٌف كـ)يا( غالًما، فقلبْت ياؤُه ألًفا كام عرفَت سابًقا، وهو متمٌل، ولكنَّ 

)1( البيت موجود ف املفضلّيات 321-322 ورواه هكذا:

ـــارٍس ــــْن ف ـــا مـــا َأنـــــَت ِم ـــارًس راْعيـــا ف ــيــت رحـــيـــِب الــــــذِّ ــب ـــأ ال ـــَوط ُم
ومعان القران، للفّراء، 375/2، واملقرب/182، البيت من شواهد مهع اهلوامع وقد استشهد   
بصدر البيت: 173/1، 251، 90/2، ودرر اللوامع 149/1، 208، 119/2. وروى َمْوطأ 

البيت رحيب الذراع.
)2( سقطت من )د(. 

)3( القائل هو: السفاح بن بكري بن معدان الريبوعّي. ُينظر: املفضلّيات 322/321. 
)4( سقطت من )ب(. 

)5( ُينظر: القاموس املحيط، )وطَئُة( 32/1. 
)6( سقطت من )ب(. 
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ما ذكْرنا أظهُر ألّن البيُت يقرُأ بتنويِن )سيًدا ال أْن يّدعى أّن الروايَة فيِه بغرِي تنويٍن()1(، 
وهَو غرُي معلوٍم، وما اسُم استفهاٍم مبتدٌأ، وأنَت خُبه أو بالعكِس، وِمْن لبياِن اجلنِس، 
ٌ لنسبِة ألّن املعنى قولُه ما أنَت عظمت، فهو مفرّسٌ لنسبِة العظيِم)2( إىل  وسيٍِّد تييٌز مفرسِّ
املخاطِب، وُمَوّطَأ خٌب مبتدٌأ مذوٌف أي أنَت موّطأ مضاٌف إىل األكتاِف)3( من)4( إضافِة 
راِع إضافِة الصفِة املشبَّهِة إىل  الوصِف إىل معمولِه، وَرْحَب خٌب بعَد خٍب مضاٌف إىل الذِّ
معموهِلا، ويظهُر من كالِم صاحِب الفرائِد أّن)5( ما نافيٌة، وأنَت مبتدٌأ، ومن زائدٌة وسيد 
خبُه وفيه ما فيِه، أّما أواًل فإّن املتبادَر من أمثاِل هذه التاكيِب نحو: يا جارنا ما أنَت من 
جاره ونحوه، إّنام هو االستفهاُم، وأّما ثانًيا فإّن من ال تزاُد ف اخلب، ولكْن يِرُد عىل األول 
أّن سيد مشتٌق ألّنه صفٌة مشبَّهٌة من َساد يسوُد إذا َعاَل، فأصلُه)6( َسْيِود، اجتمعْت الواُو 
والياُء ف كلمٍة واحدٍة، وكاَن السابُق منهام ساكنًا قلبْت الواُو، ياًء وأدغمِت الياُء ف الياِء، 
ُه )فاِرًسا، وقاَل املصنُّف  ا كام قيَل ف »هللِ َدرُّ ويمكُن اجلواُب بأنَّ التمييَز قد يكوُن مشتقًّ
َزْيٌد َضْيًفا« فإن قّدرَت أّن)8( الضيَف غرُي زيٍد()9( فهُو تييٌز  ف املغني)7( إذا قلَت »َكُرَم 

مَّوٌل عن الفاعِل، وإْن قّدرتُه نفسُه)10( احتمَل احلاَل والتمييَز.

)1( سقطت من )ج(. 
)2( ف )ب، د( )العظم(. 

)3( ف )ج( )الكتاب(. 
)4( سقطت من )أ(. 

)5( سقطت من )ب، ج(. 
)6( ف )أ( )وأصله(. 

)7( ُينظر: مغني اللبيب 463/2. 
)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ج(. 
)10( ف )ج( )نعته(. 
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قوله:

َوإَقاَمتِي َقضيًَّة،  لِْتلَك  َعَجٌب  َأْعَجُب)1(150.  الَقِضيَِّة  تِْلَك  َعَى  فيُكْم 
الزحاِف  من  وفيه  األول،  الرضِب  من  األوىل  العروِض  )من  الكامِل)2(  من  هو 
اإِلضامُر ف اجلزِء الرابِع )56و( واخلامِس()3(. نسبُه سيبويِه ف كتابِه إىل رجٍل من مذَحٍج، 
)وأبو رياٍش ]نسبُه[)4( هُلامِم بن مّرة()5(، وزعَم ابُن اأَلعرابِّ أّنُه لرجٍل من بني عبِد مناٍف 
هو  واملختلِف[)7(  املؤتلِف  ]ف  اآلمديُّ  وقاَل  عاٍم()6(،  بخمسامئِة  اإلسالِم  )قبَل  قيِل 
]هلني[)8( )بِن أحَر()9(، وقاَل األصفهانُّ هَو لُضمرَة بن ضمرَة وكاَن لُه أٌخ ُيدعى جندًبا 

ُهنىُّ  مْذِحٍج وهو  لبعض  البيت من شواهد سيبويه 319/1، وشواهده 189/1 وقد نسبه   )1(
ابن أحد الكنان، وشح املفّصل 114/1 وقد نسبه البغدادّي ف اخلزانة 243/1 لضمرة بن 
جابر بن قطن بن نش بن دارم، شاعر جاهيّل، وهو من شواهد مهع اهلوامع 191/1، واملقاصد 

النحوّية 340/2 عرًضا. 
)2( ف )ب( )الوافر(. 

)3( سقطت من )ب، د(. 
)4( الزيادة: من خزانة األدب مراعاًة للسياق. 

)5( سقطت من )د(. 
)6( سقطت من )د(. 

)7( الزيادة: من خزانة األدب مراعاًة للسياق. ورد ف كتاب املؤتلف واملختلف لآلمدّي منسوًبا 
برواية  مناة بن كنانة بن خزيمة، جاهيّل، ولكن  مّرة بن عبد  ابن  بني حارث  هلُنى بن أحر من 

أخرى هي:

استغنيتم إذا  أن  الــقــضــّيــة  يف  ــل  ــُد األجــنــُبه ــي ــع ــب وأمـــنـــتـــُم فــأنــا ال
من أبيات أوهلا  

بمخربي ولــســِت  أخــــربين  ــَر  ــم يكذبض ال  ــذي  ال ناصحك  وأخـــوك 
ُينظر: املؤتلف واملختلف لآلمدي 45.  

)8( املصدر نفسه. 
د أحد(.  )9( ف )ب( )ألب ممَّ
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وكاَن أبوُه وأهلُه يؤثروَن أخاُه عليِه فأنَف من ذلَك وقاَل قصيدًة هو منها)1( ومنها:

هلا أدَعـــــى  كـــرهيـــٌة  ـــكـــوُن  ت جنُدُبوإذا  ُيــدَعــى  احَلــْيــُس  حيــاُس  وإذا 
بعينِه ــاُر  ــَغ ــصَّ ال لــعــمــركــُم)2(  أُبهــذا  وال  ذاَك  كــــاَن  إّن  يل  أمَّ  ال 

بفتِح  واحَلْيُس)4(  احلرُب،  هنا  واملراُد  مكروٌه،  أمٍر  وكلُّ  ُة،  الِشدَّ الَكِرهَيُة)3(  اللغة: 
وأقٍط،  بَسْمٍن  خيَلُط  تٌر  مهملٌة)6(،  سنٌي  بعَدها  مثنّاة()5(  تتيُة  ياُء  بعَدها  )املهملِة  احلاِء 
الّذُل  املعجمِة  فالغنِي  املفتوحِة()8(  بالّصاِد )املهملِة  غاُر)7(  يْدَلُك حتى خيتِلَط، والصَّ ثمَّ 

ْيُم. واهلواُن والضَّ

املعنى: قد ظهَر لَك من طيِّ الكالِم. )9(

اإِلعراُب: عجُب مبتدٌأ وهو ملُّ الّشاهِد حيُث ساَغ االبتداُء به مع أّنه نكرٌة ملَِا فيِه 
)10( ولتلَك خُبه، وقضيٍَّة تييٌز مفرسٌِّ ملفرٍد، وأعني تلَك، أو حاٌل  الَعَجِب،  من معنى 
من اسِم اإلشارِة والعامُل فيِه الكوُن املحذوُف املتعّلُق بِه اخلُب، والواُو عاطفٌة للجملِة 
التي)11( بعّدها عىل التي قبَلها، وإقامتي مبتدٌأ وهو مضاٌف إىل الضمري من إضافِة املصدِر 

)1( هذه التمجة موجودة كّلها ف خزانة األدب 243/1. 
)2( يروى بدل )لعمركم( )جلدكم( ف خزانة األدب 243/1. 

)3( ُينظر: الصحاح، )كره( 2247/6. 
)4( ُينظر: لسان العرب، )حيس( 61/6. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( ُينظر: لسان العرب، )صغر( 459/4. 
)8( سقطت من )ب(. 
)9( ف )ج( )الكتاب(. 

)10( ف )أ، ب( )التعجب(. 
)11( سقطت من )د(. 
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تلَك()3(  )عىل  يكوَن  أْن  وجيوُز)2(  تلَك،  عىل)1(  وكذا  بإقامِة،  متعّلٌق  وفِيُكْم  فاعلِه  إىل 
له،  نعٌت  أو  اإلشارِة  اسِم  من  بدٌل  أو  بياٍن  عطُف  والقَضيُة  املتكّلِم،  ضمري  من  حاٌل 
خبِه،  مسدَّ  سادَّ  معمولُه  وفيكْم  مبتدٌأ،  إقامتي  اهللِ  فتُح  وقاَل  إقامتي،  خُب  وأعَجُب 
العَجِب،  من)4(  وهَو  القضيِة  تلَك  عىل  قولُه  وهو  عليه،  ٌم  مقدَّ وخبُه  مبتدٌأ  وأعجُب 

والّصواُب ما ذكرناُه لَك فتأّمْل.

أْن يكوَن اسُم االستفهاِم  أنَّا تتمُل ثالثَة أوجٍه، قلُت: ويتمُل  قوله)5(: والثان 
مبتدًأ، واجلملُة خُبها، والتعّجُب مفهوٌم من ]اسم[)6( االستفهاِم.

قوله:

َغاِدَيا ْزَت  هَّ جَتَ إْن  َوّدْع  ُعَمرْيَة  َكَفى الّشْيُب واإِلْسالُم، لِْلَمرِء ناهيا)7(151. 
)هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيِه زحاُف القبض ف اجلزِء األول والرابِع 

وهو العروُض والثامِن وهو الرضُب()8( قالُه()9( ُسحيُم)10( وبعَده:

)1( سقطت من )أ(. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )ج(. 
)4( سقطت من )د(. 

)5( ُينظر: شح قطر الندى 358. 
)6( الزيادة من )ب(. 

واخلصائص  )غاديا(،  الشنتمرّي  رواة  وقد   ،  370/2 وشواهده  سيبويه  شواهد  من  البيت   )7(
490/2، وقد رواه )غاديا(، واالنصاف )رقم الشاهد 168/1/97(، وقد رواه )غاديا(، َأما 
الكتب التي روته )غازيا( فهي مغني اللبيب )رقم الشاهد 106/1/151(، وشح قطر الندى 

360، وف الديوان 16 روى )غاديا(. 
)8( سقطت من )د(. 

)9( سقطت من )ب(. 
 )10( هو ُسَحْيم عبد بني احلسحاس، كنيته أبو عبد اهلل. شاعر خمرضم، أدرك اإلسالم وأسلم، وهو= 
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ــا وِمــْعــَصــام ــنْيِ كــفًّ ــَب ـــداَة ال صافيِاتــريــَك غ ـــيِلِّ  ـــَرْق اهِل كــديــنــاِر  ــا  ــًه ووج
َنْحِرها فـــوَق  علِّقْت  ــرّيــا  الــثُّ ذاكياكـــأنَّ  الريُح  له  هّبْت  غًضا  وحجُر 

اللغة: عمريُة اسُم مبوبتِه، وتّهزْت من تّهَز للمسرِي تأّهَب وهّيَأ آلَة السفِر)1(، واهلرْقيلُّ 
منسوٌب إىل هرقُل ملِك الروِم، واجلمُر باجليِم معروٌف، وذاكًيا بالّذاِل املعجمِة مشتعاًل.

بالّشيب واعًظا وناهًيا )56ظ( عن  الرحيَل وكفى  إْن أردت  املعنى: وّدْع عمريَة 
ًنا بالّرحيِل من داِر الدنيا إىل القِب. ارتكاِب املعايص )وَكفى به()2( مؤذِّ

ٌم، وهو غرُي منرصٍف للعلميِة والتأنيِث، ووّدْع فعُل  اإِلعراُب: عمريُة مفعوٌل مقدَّ
الّتاِء ف  أمٍر، وفاعلُه مستُت فيِه، وإْن شطيٌة، وتّهزْت فعْل الرشِط، وغادًيا حاٌل من 
إْن)3( مذوٌف أو ال جواَب هلا، وكَفى فعٌل ماٍض، والّشيُب فاعلُه،  تّهزْت، وجواْب 
وفيِه الّشاهُد حيُث جّرَد عِن الباِء)4( الزائدِة، واإلسالُم ُعطَف عليِه)5( أو هَو بالنَّصِب 
عىل أن يكوَن مفعواًل معه، وناهًيا حاٌل من فاعِل)6( كفى، )وللمرِء صلتُه()7(، وإفراُد 
منزلَة  َنَزال  أّنام  عىل  فمبنيٌّ  رفعه  عىل  وأّما  فظاهٌر،  )اإلسالَم(  النصِب  عىل  أّما  ناهًيا، 

اليشِء الواحِد الشتاكِهام ف زيادِة الزجر)8( والنهي عن ارتكاِب القبيِح.

الرصيح  بغزله  ُعرف  ميد،  شاعر  أسد،  من  بطن  وهم  احلسحاس،  بنو  اشتاه  حبيّش،  =عبد 
وتشبيه ببنات أسياده حتى كان مقتله عىل يد عمر بن اخلّطاب بسبب فعاله. وُيقال قتل ف خالفة 

عثامن. ُينظر: خزانة األدب 272/1-273، معجم الشعراء ف لسان العرب 204. 
)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )ب(. 
)3( سقطت من )ب(. 

)4( ف )ب( )التاء(. 
)5( سقطت من )ج، د(. 

)6( ف )ب( )مفعول(. 
)7( هناك طمس ف )د(. 

)8( ف )ج( )الرحيل(. 
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]الوقُف[
]قولُه[:

َمْسَلَمْت ْي  بَكفَّ َأْنَجاَك  واهلل  ــْت)1(152.  َم َوَبــْعــِد  َما  َوَبــْعــِد  َما  َبْعِد  ِمــْن 
)هَو من الّرجِز )من العروِض األوىل من الرّضِب األول، وفيِه من الّزحاِف الطيُّ 
)ف اجلزِء الثان منُه، واخلبُن ف اجلزِء()2( اخلامِس والسادِس ولَك أْن تقوَل هَو بياٌن من 

مشطوِر الرجِز()3( ومْل أدِر من قائلُه)4( وبعَدُه:

اْلَغْلَصَمْت عنَْد  اْلَقْوم  ُنُفوَس  وصارت)5( 
ــــْت()6( َأَم ــى  ــْدَع ُت َأْن  ُة  ــــرَّ احْلُ ــــاَدِت  َوك

واَلْغَلَصَمْت)7(  تاًء،  واهلاُء  هاًء  األلُف  فأبدلْت  بعَدما  أصلُه  َمْت  َوَبْعَد  اللغة: 
فامليِم  املــفــتــوحــِة  املهملِة  ــّصــاِد  ــال ف ــِة)9(  ــســاكــن ال فــالــاّلِم  املــعــجــمــِة)8(  )بــالــغــنِي 

 

فالّتاِء املثنّاِة من فوُق()10( رأُس احللُقوم.

املعنى: اهللُ أنجاَك )من بالَك()11( عىل يد امرأٍة مسلمٍة من بعدما وقعَت ف البالِء 

)1( ُينظر: رضائر الشعر، البن عصفور 232. 
)2( سقطت من )ج(. 
)3( سقطت من )د(. 

)4( عرفت القائل، وهو الفضل بن قدامة، أبو النجم العجيّل. 
)5( ف قطر الندى )كانت( 362. 

)6( سقطت من )ب(. 
)7( ينظر لسان العرب، )غلصم( 441/12. 

)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ب(. 
)10( سقطت من )د(. 
)11( سقطت من )أ(. 
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عنَد  القوِم)1(  نفوُس  صــارْت  وبعَدما  الكدائيِة،  الشّدِة  ف  وقعَت  وبعَدما  الفالن، 
)رؤوِس حالقيمِهْم، وحاصُلُه أّنَك أنقذَت )من باليا()2( كثريٍة واهللُ أعلُم.

اإِلعراُب: اهللُ مبتدٌأ، ومجلُة أنجاَك خبُه، ويكفي صلة أنجى، وكفى مضاٌف إىل 
مسلمٍة ولذا)3( سقطْت نونُه، والشاهُد ف مسلمة حيُث وقَف عليِه بالتاِء، كاَن األفصُح 
الوقُف عليها)4( باهلاِء، ومن بعِد صلِة أنجاك أيًضا، وبعَدما وبعَد مْت ُعطَف عىل األول 
وما ف اجلميِع مصدريٌة، وصلُة ما الثالثِة مجلُة)5( صاُروا اسُمها وخُبها ف البيِت الذي 
بعَده وصلتُه األولنْيِ مذوفتاِن، يقّدر أْن مناسبنِي وما للمقاِم كام سبَق منّا اإلشارُة إىل 

ذلَك وما املصدريُة، وما بعَدها هي موضِع مصدٍر مروٍر بإضافِة بعَد إليِه.

قوله:

فاْعُبَدا)6( واهللَ  الّشْيَطاَن،  َتْعُبِد  َوال   .153
هو عجٌز من بيٍت وقيَل)7( صدُرُه:

ــهــا ــنّ ــَرَب ــْق َت ـــاِت ال  ـــَت ـــْي َوامَل ــــــاَك  داَوإيَّ لتفصَّ حــديــًدا  سيًفا  تــأخــذّن  وال 
]وليَس كذلَك بل صُدُرة:

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( سقطت من )أ(. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )ب(. 
)6( ف ديوان األعشى الكبري )ميمون بن قيس( 731، وردت األبيات هكذا:

ــهــا ــنَّ تــأُكــَل ال  وامَلـــْيـــَتـــاِت  ـــاَك  لَِتَفصدافـــإيَّ َحــِديــًدا  َسْهاًم  ــَذْن  ــْأُخ َت َوالَ 
َتنُْسَكنَُّه ال  املنَُصوَب  النُُّصَب  ــْاُعــبــداوذا  َف واهلل  ـــــاَن  األوَث ــِد  ــُب ــْع َت وال 

)7( سقطت من )ب(. 
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تــقــربــنَّــهــا[)1(وذا النُّْصِب املنصوِب ال َتنِْسَكنَُّه، وقبَلُه ــاِت ال  ــت ــي ـــــاَك وامل وإيَّ
هو من الطويِل )من الرضِب الثان، وفيِه من الزحاِف القبُض ف اجلزِء األول منُه، 

وف عروضِه ورضبه()2( قالُه االعشى ميموُن.

ها مَع سكوِن الصاِد املهملَة)4(، وقد )57و( يّرُك  اللغة: النُْصب)3( بفتِح النوِن وضمِّ
بضمتنِي كام ف البيِت وهو)5( ما ُنِصَب فُعبَد)6( من دوِن)7( اهللِ، وال تنسكنَُّه أي ال)8( َتنِْسَكنَّ 
لُه )يريُد ال َتْذَبَحّن لُه()9( تنسَكُه تتقرب هبا إليه)10( وامليتات مجُع ميتٍة بفتِح امليِم، وهو مامْل 

، والَفْصُد بالفاِء معروٌف. تلحقُه الّذكاُة من احليواِن، واحلديُد)11( املايض من احَلدُّ

املعنى: ف بيِت الكتاِب، إِّنَك ال تعبُد الّصنم، وال تذبُح لُه قرباًنا بل اعبِد اهللَ ومعنى 
الذي َقبَله أّنك ال تأكل)12( حلَم امليتِة، ويشرُي ف عجزه إىل ما كانِت العرُب تفعُلُه ف زمِن 
ُع من ذلَك فُيجعُل ف  املجاعِة)13( من فصٍد، عرَف ف البعرِي والناقِة ثمَّ يؤّخُذ الّدُم املتجمِّ

يشٍء ُثمَّ يشَوى، ويطعُم الضيُف.

)1( الزيادة من )أ، ب، ج(. 
)2( سقطت من )ب(. 

)3( ُينظر: لسان العرب، )نصب( 759/1. 
)4( سقطت من )ب(. 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( ف )ج( )نحيد(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ج(. 

)9( سقطت من )ب(. 
)10( سقطت من )ج(. 

)11( ينظر لسان العرب )حدد( 141/3. 
)12( سقطت من )أ، ب(. 

)13( ف )ج( )اجلامعة( و)ب( )اجلاهلية(. 
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اإِلعراُب: إّياَك منصوٌب عىل التحذير بفعٍل مذوف وجوًبا لنيابِة يا عنُه، والواُو 
وتقربنَّ  ناهيٌة  وال  امليتاِت،  واحذْر  أي  مذوٍف  ]بفعٍل[)1(  منصوٌب  وامليتات  عاطفٌة، 
]فعٌل[)2( مضارٌع مؤّكٌد بالنوِن لكونِه طلًبا، وفاعلُه مستٌت فيِه واهلاُء الراجعُة إىل امليتاِت 
 مفعولُه، واجلملُة بدٌل)3( من اجلملة األوىل بدُل اشتامٍل أو عطُف بياٍن عليها، ومجلُه ال تأخذّن 

سيًفا)4( حديًدا معطوفٌّ عىل اجلملِة التي قبُلها أعني ما عطفْت عليها اجلملُة السابقُة، 
وتفصَد  سْهاًم،  صفُة  وحديدا  مفعولُه،  وسهاًم  اخلفيفِة،  بنوِن  مؤَكٌد  مضارٌع  وتأخذنَّ 
تَأخذ، وذا اسُم  التعليِل، واجلاّر واملجروُر صلُة  بعَد الِم  بأْن مضمرٍة جواًزا  منصوُب 
إشارٍة منصوٌب عىل االشتغاِل بفعٍل مذوٍف أي اهجرنَّ ذا النصِب، والنصُب)5( عطُف 
بياٍن عىل ذا أو صفُة لُه أو بدٌل منُه وجيوُز االبتداُء ف ذا، واألول أرجُح، وملُّ اجلملِة عىل 
هذا الّرفع، وال ملَّ هلا عىل األول، والواُو ف صدِر بيِت الكتاِب عاطفٌة للجملِة التي 
بَعدها عىل ما قبَلها، وف صدِر عجزِه عاطفٌة أيًضا، وال ناهيٌة)6( وتعبُد مزوٌم هبا بحذِف 
املبدلِة من  الّشيطاِن  األوىل من  والّشنُي  منُه  الّداُل  الساكناِن  التقى  مّلا)7(  احلركِة، ولكْن 
كْت بالكرِس للتّخلِص من التقاِء الساكننِي باحلركِة األصليِة ف ذلَك، والّشيطاُن  الاّلِم ُحرِّ
مفعول)8( تعبُد املراُد به إّما الصنُم)9(، فيكوُن اطالُق لفِظ الشيطاِن عليِه ماًزا، أّما حقيقة 

)1( الزيادة من )ج(. 
)2( الزيادة من )ج(. 

)3( ف )ج( )عن(. 
)4( ف )أ( )سهاًم(، وف )ب( )اسمها(. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( ف )ج( )نافية(. 

)7( سقطت من )ج(. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( ف )ج( )القسم(. 
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انقاَد ]إىل[)1(  إذا  إليه ألّن اإلنساَن  فيكوُن معنى نيه عن عبادتِه عدَم طاعتِه واالنقياَد 
الشيطاَن وأطاَعُه فقَد عبده وعىَص اهلل، قولُه)2( واهللَ فاعبْد الواو وعاطفٌة للجملِة التي 
أيًضا، واهلل منصوٌب عىل التعظيِم بـ)اعبْد()3(، والفاُء رابطٌة جواُب أّما مقّدرة، والتقديُر 
ْر*  * َوثَِياَبَك َفَطهِّ )4( ف قولِه تعاىل ﴿َوَربََّك َفَكربِّْ وأما اهلل فاعبد هكذا قاَل الشيُخ الريضُّ
َفاْهُجْر﴾)5( وهذا من ذلَك القبيل، ويتمُل زيادَة الفاِء فال يتاُج إىل التقديِر  ْجَز  )َوالرُّ
فيكوُن تقديُم)6( املفعوِل لقصِد التخصيِص أي اعبْدُه وال تعبْد غرَيه )57ظ( أو االهتامِم 

اعبْد صلة اعبَدْن موكًدا بالنوِن اخلفيفِة فُأبدلِت النوُن ألًفا للوقِف، وفيِه الشاهُد.

قوله:

َحديثها وُحْسَن  ُغنٌْم  َحبَّذا  َأال  ــْف)7(154.  َدنِ هائاًم  ــا  هِبَ َقْلبِي  َتَرَكْت  َلَقْد 
)هو من الطويِل أيًضا)8( من الرضِب الثان، وفيِه من الزحاِف القبُض)9( ف اجلزِء 

الثالِث والرابِع واخلامِس والثامِن()10( قالُه: رجٌل من ربيعة.

اسُم  وهائم  امرأة،  اسُم  املعجمة  الغنِي  بضمِّ  وُغنم)11(  مدٍح،  كلمُة  حّبذا  اللغة: 

)1( الزيادة من )أ، ج(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( ُينظر: الكافية ف النحو 399/2. 

)5( املدثِّر 5-3. 
)6( ف )ب( )التقدير(. 

)7( البيت من شواهد املقاصد النحوّية 543/4، ومهع اهلوامع 205/2. 
)8( سقطت من )ج(. 
)9( سقطت من )ج(. 

)10( سقطت من )ب(. 
)11( ينظر لسان العرب، )غنم( 446/12. 
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أو غريِه، ودنف صفٌة  ذاَب من)2( عشٍق  إذا  هياْمً وهيامن)1(  الرجُل هييُم  فاعل من هاَم 
ٌة من َدنَِف بالكرِس يدنُف إذ مِرض )مَرًضا مالِزًما()3(. مشبهَّ

ا مريًضا  إّياَي هائاًم دالِفً املعنى: قد ترَكتنْي هذِه االمرأُة من شوقي إليها وَهْجِرها 
. َمَرًضا ال ينفكُّ

باملدِح،  خمصوٌص  وُغنُْم  فاعُلُه،  وذا  مدٍح)4(،  فعُل  وحبَّ  للتنبيِه،  أاَل  اإِلعراُب: 
ُغنٌْم، وإضافِة حسن من  وحُسن معطوٌف عليه مضاٌف إىل حديِث املضاِف إىل ضمري 
إضافة املصدِر إىل فاعلِه، والالُم موّطئٌة للقسِم املحذوِف، وقْد حرُف تقيٍق، وتركْت 
، وهائاًم مفعوٌل ثاٍن  َ فعٌل وفاعُله مستِتُ فيِه، وقلبي مفعوٌل أّوٌل لتَك ألّنه بمعنى صريَّ
لُه وهبا صلُة هائاًم، ودنِف مفعوٌل )بعَد مفعوٍل()5(، وفيِه الّشاهُد حيُث كاَن أصُلُه دنًفا 
بالتنويِن فحذفْت تنوينُُه للوْقِف، ومل تبَدْل ألًفا، قلُت إثباُت هذه الّدْعوى من هذا البيِت 
وانكرَس  القافية()7(  )الختلفِت  َلوالُه  إذ  إليِه  مضطٌر  هنا  األلِف  حْذَف  ألّن  مشِكٌل)6( 

الوزُن فال يثبُت بِه دَعوى فتدّبْر.

قوله:

َوإِْن َتْكشُفَها،  األساَمِء  َوَتثنَِيُة  َمنَْهال)8(155.  َصاَدْفَت  الِفْعَل  إَلْيَك  َرَدْدَت 

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )أ(. 

)3( سقطت من )ب(. 
)4( سقطت من )ب(. 
)5( ف )ج( )الثالث(. 

)6( سقطت من )ب، ج(. 
)7( ف )ج( )اختلف العاقبة(. 

)8( ُينظر: شح الشاطبّية املسّمى )إرشاد املريد إىل املقصود القصيد( 94. 
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اجلزِء  ف  الَقْبُض  الّزحاِف  مَن  وفيِه  الّثان،  الرضِب  من  )أيًضا  الطويِل  من  هو 
األول منُه، والثالِث والّرابِع وهَو العروُض واخلامِس والثامِن وهو الرضُب)1( قاَلُه()2( 

)3( ف منظومتِه املشهورِة. الشاطبيُّ

اللغة: رددَت إليَك أسندَتُه إىل نفِسَك، وصادَفُه: لقيُت.

املعنى: إن االسَم إذا أردَت )أن تعرَفُه()4( ما آخُرُه أياٌء أْم واٌو، فبادْر بِه)5( إىل التثنيِة، 
ا تكشُف لك األْمر، وتوّضُحُه مثاًل فتى المُه ياٌء بدليِل إّنَك تقوُل ف التثنَيِة فتياِن،  فإنَّ
وعىص الُمُه واٌو بدليِل إّنه ُيقاُل ف تثنيتِه عَصَواِن، ورجى المُه ياٌء ألَّنَك تقوُل فيِه رجَياِن، 
هَو  ما  الفعِل  آخَر  تعرَف  أْن  أرْدَت  وإذا  وهكذا،  َقَفواِن)6(  التثنيَة  ألّن  واٌو  المُه  وقفا 

 

فَمْهام ظهَر فهَو أصلُه، فمثاًل  املتكّلِم،  إليَك أي)7( أسنْدَتُه إىل ضمرِي  رَدْدَتُه  ياٌء  أْم  واٌو 
رَمى آخُرُه ياٌء بدليِل )رميُت، َوَغَزا آخُره واٌو بدليِل عَزْوُت، وُهَدى المُه ياٌء بدليِل()8( 

هدْيُت، َوَدعا المُه واٌو بدليِل دعوُت وهكذا.

اإِلعراُب: تثنيُة مبتدٌأ مضاٌف إىل األسامء، ومجلُة تكشفُها خُبه، والواُو عاطفٌة إْن 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ب(. 

د القاسم بن فرية بن خلف بن أحد الرعينّي األندلّس الشاطبّي الرضير، مقرئ،  )3( هو أبو ممَّ
وتوفِّ  538هـ  سنة  األندلس  شقي  قرى  إحدى  بشاطبيَّة  ولد  ناظم،  ث،  مدِّ  ، مفرسِّ نحوّي، 
بالقاهرة ف 28 مجادى اآلخر ودفن بالقرافة، من آثاره: حرز األمان ووجهه التهان ف القراءات 

السبع وغريها. ُينظر: معجم املؤّلفني 111/8.
)4( سقطت من )ب، ج(. 
)5( سقطت من )ب، ج(. 

)6( ف )ج( )فقوان(. 
)7( ف )أ، ب( )يعني(. 

)8( سقطت من )ج(. 
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 شطيُة )58و(، وَرددَت فعُل الرّشِط)1(، وإليَك صلُة ردْدَت، والِفعَل مفعولُه، وصادْفَت 

جواُب الرّشِط، ومنهاًل مفعوُل صادْفَت.

قوله:

تِقْف)2(156. إَذا الِفْعُل َيْوًما ُغمَّ َعنَْك ِهَجاُؤُه َوال  َطاِب  اخْلِ َتــاَء  بِِه  ْق  َفَأحْلِ
ــُه ــَت ــْب ــَت ـــا َك ـــْوًم ــاِء َي ــَي ــال بــاأللــْفَفـــــإِْن َتـــــَرُه ب ــُب  ــْكــَت ُي ــَو  ــْه َف وإاّل  بِــَيــاٍء، 

البيِت األول  القبُض ف  الزحاِف  الثان، وفيهاِم مَن  الطويِل من الرضِب  )مها من 
قالـُهام  الرضُب  وهو  والثامِن  والسابِع  العروُض  وهَو  والرابِع  منُه)3(  الثالِث  اجلزِء  ِف 

)4( صاحُب املقاماِت املشهورِة()5(. احلريريُّ

)6( بمعنى مل يظهْر، واهلجاُء تقطيُع الّلفظِة بحروفِها. اللغة: ُغمَّ

َم ف بيت الشاطبّي إاّل أّن املردوَد)7( إليه هناَك تاُء  املعنى: ف البيِت األول كام تقدَّ
إذا  الفعَل  أنَّ  الثان  واملعنى  األمْر،  إيضاِح  ومُها سواٌء ف  املخاطب،  تاُء  وهنا  املتكّلِم، 
استباَن لَك أّن أصَلُه الياُء، فاكْتبُه بالياِء بصورِة الياِء، وإِن استباَن أّنه واٌو فاكْتبُه بصورِة 

)1( سقطت من )ج(. 
ياء  الّتاِء  َقْبَل  َتَر  الثان هكذا: )فإن  البيت  ُينظر: شح مقامات احلريرّي 535، وروى صدر   )2(

فكتْبُه(. 
)3( سقطت من )ج(. 

د احلريرّي، األديب الكبري، ولد سنة 446هـ  د بن عثامن، أبو ممَّ )4( هو القاسم بن عيّل بن ممَّ
ة، توفِّ سنة 516هـ،  ف البرصة، ونسبته إىل عمل احلرير أو بيعه، ُترمجت مقاماته إىل لغات عدَّ
ة اخلواص ف معرفة اخلواص، وملحة اإلعراب، وغريها. ُينظر: وفيات  وله آثار كثرية منها: درَّ

األعيان 419/1، وخزانة األدب 117/3.
)5( سقطت من )ب(. 

)6( ينظر لسان العرب، )غمم( 442/12. 
)7( ف )ب( )املراد(. 
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األلِف، قلُت: قد َجَعَل املصنُّف)1( هذا الكالَم دلياًل عىل ما اّدعاُه سابًقا ف رسِم األلِف 
املتطّرفِة، والظاهُر أّنه خيالُف ما اّدعاُه ألّنه)2( يقتيض أّن الفعَل إذا كاَن أصُلُه الواو يكتُب 
بصورِة األلِف، وإْن تاوَز ثالثَة أحرٍف مَع أّن املصنَّف)3( يقوُل إذا)4( تاَوَز الثالثَة واًوا 
كاَن)5( أو ياًء يصّوُر)6( بصورِة الياِء، ويمكُن أْن جُياَب بأنَّ األلَف املتطرفَة ف الفعِل )إذا 
واًوا ف  الفعِل  لو كاَن الُم  ياٍء حتى  إاّل عن)8(  منقلبًة  تاوَز ثالثَة أحرِف()7( ال تكوُن 
ا ُتقَلُب أّوال)9( ياًء ُثمَّ تقَلُب ألًفا كأعطى فإّن أصَلُه أعَطوا قلبْت الواو ياًء،  األصِل، فإنَّ
ياًء،  تقَلُب  ضّمٌة  قبَلها  يكَن  وملْ  الثالثَة  تاوزْت  إذا  الواَو  أنَّ  ذلَك  وجهُة  ألًفا،  والياُء 
فنقول هنا إنَّ األلَف التي تكوُن ف آخِر الفعِل ال تكوُن إاّل الُمُه ف بعِض املواضِع كام ف 
باب أفعل: استقى، وعىل كلِّ حاٍل إذا تاوزت الثالثُة ال يكوُن إال ياًء أصليًة أو منقلبًِة 
كام عرفَت فال إشكاَل)10(، ويمكن اجلواُب أيًضا بأنَّ املراَد أنَّ الفعَل إذا رأيتُه حاَل إحلاِق 
تاِء اخلطاِب بِه بياٍء فاكتْبُه بالياِء وإاّل فباأللف، والشكَّ أنَّ الزائَد ألُفُه عىل ثالثٍة إذا أسنَِد 

ْر[)11(. إىل تاِء َتقَلُب األلُف ياًء، وأنَّ املراَد بالفعِل الثالثيِّ كام هو الظاهُر ]فتدبَّ

)1( ُينظر: شح قطر الندى 366. 
)2( ف )ب، ج( )ال(. 

)3( ُينظر: شح قطر الندى 366. 
)4( سقطت من )ج(. 

)5( سقطت من )أ(. 
)6( سقطت من )ج(. 
)7( سقطت من )ج(. 

)8( ف )ج( )من(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( ف )ج( )اشكاك(. 
)11( الزيادة من )أ، ج(. 
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 اإِلعراُب: إذا ظرُف زماٍن متضّمٌن معنى الرّشِط، والفعُل نائُب فاعل)1( فعٍل مذوٍف 

بتقديٍر مضاٍف أي إذا ُغمَّ )هجاُء الفعِل()2( أو فاعُل فعٍل مذوٍف يفرّسُه املذكوُر أي إذا 
اشَتَبَه الفعُل هذا عىل املشهوِر، ويّتِجُه عنَد جواِز االبتداِء، وُغمَّ ماٍض مبنيٌّ للمفعوِل 
 ، وَعنَْك صلتُه، وكذا يوًما وعن هنا)3( للمجاوزِة، وهجاء نائبٌة عن فاعِل )58ظ( ُغمَّ
)5( عىل الثان،  ٌ ال ملَّ هلا )من اإِلعراِب()4( عىل األول، ومرفوعُة املحلِّ واجلملُة مفرسِّ
ْق فعُل أمٍر وفاعلُه َمسِتٌ فيِه، وبِه صلتُه، وتاُء اخلطاِب مفعوُلُه  والفاُء رابطُة جواِب إذا واحْلِ
والواُو عاطفٌة جلملِة النّْهي )عىل مجلِة األمر()6(، وال ناهيٌة تقف مزوٌم هبا، وأصلُه توقْف 
حذفْت الواُو منُه حال له عىل صيغِة الغائِب أعني يقُف بالياِء )املثنّاِة التحتيِة()7(والفاُء 
َوَتــرُه  شطيٌة،  وإْن  قبَلها،  الرّشطيِة  عىل  بعَدها)8(  الرّشطيِة  للجملِة  عاطفٌة  الثانيُة 

 

فعُل الرّشِط مزوٌم هبا بحذِف األلِف، واهلاُء مفعوٌل أوٌل لتى)9( ألّنه من رويِة القلب 
الفعَل لفٌظ، واللفُظ صوٌت، والصوُت  البرِص[)10( ألنَّ  أْن تكوَن من رؤيِة  ]وال جيوُز 

 

، ويمكُن حُلها عىل البرصيِة تويًزا، واألول أوىل، وبالياِء مفعوُلُه الثان  ال يُس بالبرَصِ
عىل األول، وحاٌل عىل الثان، ويوًما صلُة تَرى أو صلُة ما تعّلَق به اجلارِّ واملجروِر أعني 

)1( سقطت من )ج(. 
)2( سقطت من )ب(. 
)3( سقطت من )ج(. 

)4( سقطت من )أ، ج(. 
)5( سقطت من )ج(. 
)6( سقطت من )ج(. 

)7( سقطت من )ب(. 
)8( سقطت من )ب(. 
)9( سقطت من )ب(. 

)10( الزيادة من )أ، ج(. 



404

 بالياِء، وكْتبَتُه جواُب إْن)1( وبياِء صلُة كتبتُه، والواُو ف وإالّ عاطفٌة للجملِة )التي بعدَها عىل 

وفعِل  النافيِة،  وال  الرّشطيِة  إِن  من  مركبٌة  وإالّ  قبَلها()2(  التي  اجلملُة  عليِه  عطفْت  ما 
الرشِط املحذوِف أي وأْن ال يكوَن بالياِء أْو أْن ال تراُه بالياِء، والفاُء رابطُة جواِب إْن 
وهَو ]مبتدٌأ، وُيكتُب فعٌل مبنيٌّ للمفعوِل، ونائُب فاعلِه ضمرٌي مستٌت فيِه يعوُد إىل الفعِل، 
وباأللف صلُة يكتُب، واجلملُة ف ملِّ رفٍع خُب هَو، واهللُ أعلُم بالّصواِب، وإليِه املرجُع 
نٌف ٍد وآلِه الكراِم واألصحاِب ما قرَأ قارٌئ كتاًبا، ورّتَب مصِّ  واملآُب، وصىّل اهلل عىل ممَّ

ٍد وآلِه أمجعنَي[)3(()4(.  فصواًل، وأبواًبا واحلمُد هلل ربِّ العاملنَي وصىّل اهللُ عىل ممَّ

اِب َّمُت الكتاَب بعوِن امَللِِك الَوهَّ مَت
 

ـواِب َعى  َخَتـَم َما بِاخَليــِر والصَّ

يـَـِد الَكاتِــِب يف َيــوِم الثالِـِث

 

ِمن الَعرِش الثاين من َشهِر
 

الَعــاشــِر ِمــن الســنَــِة
 

 الــرابِعــة ِمـن عشـَر

األول مـن الـِمئــِة
 

 الثانــيــِة بعــَد

ألــــــــــٍف
 

 *** 
** 
*

)1( سقطت من )ب(. 
)2( سقطت من )ب(. 
)3( الزيادة من )أ، ج(. 

)4( سقطت من )د(، وقد أشُت إليها ف وصف املخطوطة. 
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اخلامتة

ة، لـاَم عرفته من موضوع  ليس من شك أّن البحث كان طوياًل، والدراسة كانت شاقَّ
ومفرداٍت  علميٍَّة  ٍة  مادَّ من  تتويه  ملا  الندى(  قطر  شواهد  بـ)شح  املوسومة  الرسالة 
ام منذ نعومة أظافره ف الدرس والتأليف  ٍة تعبِّ عن مدى نبوغ السيِّد صادق الفحَّ لغويَّ
عة تبنيَّ أنَّه كان  فاته املتنوِّ حتى استوف هذا العدد الكبري من تأليفه، فلدى النظر ف مؤلَّ
شخصيَّة موسوعيَّة، صنَّف ف األصول والفقه والنحو والشعر وغريها، وكان للسيِّد 
ة ف النجف التي أصبحت ف زمنه  ام األثر الكبري ف انتشار احلركة الفكريَّ صادق الفحَّ

قبلًة للعلم والعلامء، ف العامل اإلسالمّي.

يل إىل كثري من التوثيقات سواء  بعد هذه النتيجة خلصُت إىل نتيجة أخرى هي توصُّ
أكانت ف نسبة البيت أم ف قائله باالعتامد عىل الكتب التي ذكرهتا.

شح  موضوع  ف  ألَّفوا  الذين  املؤلِّفني  عن  الكشف  ل  تمَّ  الدراسة  خالل  ومن 
ام أم بعده، الذين حذوا حذوه ف املنهج. هذا  شواهد قطر الندى سواء قبل السيِّد الفحَّ

ما خلصت إليه من نتائج البحث عرضتها بإجياز.

أرجو أن أكون قد وفِّقت إىل الصواب بفضل من اهلل وحده ومنة من العلامء األعالم 
لوا مقاصدها بعلمهم وعملهم، وهبم اقتديت، واحلمد  الذين عبَّدوا طريق املعرفة وسهَّ

هلل ربِّ العاملني.



406

ام  تمَّ كتاب رشح شواهد قطر الندى، تأليف السيِّد صادق الفحَّ
أبـو النـجـا، صـادق بـن علـّي بـن احلسيـن األعرجـي 

ـــــى ســـــنــــــة 1205هـ/1784م  الـمـــتــــوفَّ

ـــــى  تـــــمَّ بـــحمـــــد اهلل تعـــــاىل وصلَّ
ــد وآلـــه  اهلل علـــــى سيِّـــدنـا حممَّ

ــم تسليــام  وصحبــه وسلَّ
 والـحـمــُد هلل ربِّ

 العالـمني
** 
*
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2177-5الفاحتة﴿اْلـَحْمُد هللِ َربِّ اْلَعامَلنَِي...﴾

126، 44140البقرة﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم﴾

94، 111170البقرة﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾

264190البقرة﴿اَل ُتْبطُِلوا َصَدَقاتُِكْم بِاْلـَمنِّ َواأْلََذى﴾

185426آل عمران﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلـَمْوِت﴾

89381املائدة﴿ ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِْسَوهُتُْم ﴾

﴾ نَّ َكاَء اجْلِ 100376األنعام﴿َوَجَعُلوا هللِ رُشَ

117358األنعام﴿إنَّ َربََّك َهْو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه﴾

117358األنعام﴿وهو َأْعَلُم بِاْلـُمْهَتِديَن﴾

15194األنعام﴿ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل﴾

34214األعراف﴿إَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة...﴾

ُكْم َحقًّا﴾ 44340األعراف﴿َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّ

57122األعراف﴿َفُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميٍِّت﴾

132134األعراف﴿َمْهاَم َتْأتِنَا بِِه ِمْن َآَيٍة﴾
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ٍء َفَأنَّ هللِ مُخَُسُه﴾ اَم َغنِْمُتْم ِمْن َشْ 41194األنفال﴿َواْعَلُموا َأنَّ

84258يوسف﴿َيا َأَسَفى َعَى ُيوُسَف﴾

ى﴾ 2122الرعد﴿جَيِْري أِلََجٍل ُمَسمًّ

108341الكهف﴿ال َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوال﴾

اَم َصنَُعوا َكْيُد  َساِحٍر﴾ 69198طه﴿إِنَّ

﴾ 112259األنبياء﴿َقاَل َربِّ اْحُكْم بِاْلـَحقِّ

ا ُمنِْذُروَن﴾ 208300الشعراء﴿َوَما َأْهَلْكنَا ِمْن َقْرَيٍة إاِلَّ هَلَ

14102سبأ﴿َفَلامَّ َقَضْينَا َعَلْيِه اْلـَمْوَت﴾

1211-2يس﴿يس*َواْلُقْرَآِن اْلـَحكِيِم﴾

َنا﴾ نَا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضالَّ لت﴿َربَّ 29134فصِّ

ْهُر﴾ لُِكنَا إاِلَّ الدَّ 2478اجلاثية﴿َوَما هُيْ

وا﴾ ُْم َصرَبُ 5109احلجرات﴿َوَلْو َأنَّ

اَلِة ِمْن َيْوِم اْلـُجُمَعِة﴾ 977اجلمعة﴿إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

وا إَِلْيَها...﴾ اَرًة َأْو َلـْهًوا اْنَفضُّ 11216اجلمعة﴿َوإَِذا َرَأْوا جِتَ

8299املنافقون﴿َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ ﴾

يُكُم اْلـَمْفُتوُن﴾ وَن*بَِأيِّ 5123-6القلم﴿َفَسُتْبِرُ َوُيْبِرُ

ْر...﴾ *َوثَِياَبَك َفَطهِّ ْ 3398-5املدثِّر﴿َوَربََّك َفَكربِّ

4366اإلنسان﴿َساَلِسَل َوَأغالال﴾

2785املرسالت﴿َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتا﴾
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41357النازعات﴿ َفإِنَّ اْلـَجنََّة ِهَي اْلـَمْأَوى﴾

اَمُء اْنَشقَّْت﴾ 190االنشقاق﴿إَِذا السَّ

َرائُِر﴾ 9341الطارق﴿َيْوَم ُتْبَلى السَّ
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الصفحةاسم املعصوم

د 9، 13، 49، 157، 179، 180، 227، 305، النبّي األكرم حممَّ
406 ،404 ،374 ،354 ،317 ،316 ،311

19، 126، 305، 328، 353، 375اإلمام أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب

245اإلمام احلسن
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)حرف األلف(
آقا بزرك الطهرانّ  19، 21، 23، 26، 27، 

32 ،28

38 إبراهيم الرياحّي التونّس  

390 ابن أ حد الكنانّ  

144 ابُن األعرابّ  

125 ابُن برّي  

253 ابُن احلاِجب  

15 ابُن الرّساج  

يت         186، 187، 257، 328، 346 ابُن السكِّ

ابُن الشجرّي                    124، 328

131 ابُن املعتزّ  

330  ،15 ابُن جنّّي                        

267 ابُن حارثَة بن ألٍم الطائيِّ  

85  ،79 ابُن خالويه                 

175 ابُن دريد  

267 ابُن سعدى  

م اجلمحّي                   14، 154، 188 ابُن سالَّ

359 ابُن سنان  

340 ابُن سيده  

ابُن صيم اليشكريَّ                 202، 203

ابُن عصفور      154، 237، 239، 318، 330

210 ابُن عننّي  

 266  ،14 ابُن قتيبة                   

206  ،111  ،15 ابُن منظور                   

 ابُن هشام األنصارّي          9، 14، 37، 39، 
 ،237  ،226  ،215  ،102  ،70  ،46  ،43 

 ،340 ،329 ،327 ،323 ،297 ،262 ،253 

 ،368  ،366  ،364  ،359  ،349  ،345 

 ،380  ،379  ،378  ،375  ،373  ،369 

402 ،389 ،385 ،383

9 ابُن هشام املزبور  

100 ابُن يسعون  

386 اْبنَة غليظة  

177  ،126 َأبو األسود الدؤلّ              

147 َأبو بصري األعشى  

79 د بُن احلسِن األزدّي   َأبو بكر ممَّ

14 َأبو بكر الزبيدّي  
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َأبو تّام                  33، 146، 228، 327

َأبو خراشة ُخفاُف بن ُعمري        180، 181

َأبو ذؤيب اهلذلّ                   149، 245

262 َأبو ُزبيد حرملُة بن املنذر  

َأبو زكريا ييى بن زياد الفّراء       108، 149، 

323 ،279 ،251 ،250

237  ،144 َأبو زيد                      

124 َأبو سعيد السّكرّي  

َأبو الطّيب املتنبّي       33، 183، 190، 284، 286

192  ،191 َأبو العتاهية               

290 َأبو صخٍر اهلذلُّ  

َأبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب      305، 

374

14 َأبو الطّيب اللغوّي  

72 َأبو عبيد  

271 َأبو عبيدة  

330  ،100 َأبو عيّل الفاريّس               

247 َأبو عمرو بن العالء  

95 َأبو فراس احلمدانّ  

د القاسم الشاطبّي        399، 401 َأبو ممَّ

َأبو النَّجِم العجيلُّ              119، 263، 326

385 َأبو نواس  

305 َأبو هفان العبدّي  

230  ،228 إحسان عباس               

21  َأحد اجلزائرّي، الشيخ  

37 َأحد بن اجلامل الفاكهّي  

38 أحد بن حاد الدجلمونّ  

53 أحد الطريّي  

أحد العّطار، السيِّد                    25، 34 

أحد، السيِّد )السيِّد صادق بن عيّل(  22

108 أحد بن ييى بن زيد  

األخَطُل التغلبّي    126، 172، 255، 307

األخفش         90، 91، 102، 235، 237، 

349 ،331 ،323

183 األخيل بن ذي الرّحالة  

202 أرقم بن علباء اليشكرّي  

78  ،77 أسقف نجران               

إسامعيل بن ّحاد، اجلوهرّي         15، 43، 

 ،223 ،187 ،186 ،181 ،180 ،173 ،81

 ،325  ،309  ،264  ،258  ،257  ،252

386 ،333 ،326 ،326

 ،324  ،291  ،237  ،110 األصمعّي        

330 ،325

392  ،223 األعلم الشنتمرّي  

117 األقيرش التميمّي  

237 أمُّ عبِد اهلل  
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320 أم عمرو  

امرُؤ القيس            130، 152، 168، 176، 

289 ،277

353 ُأمية بن املغرية املخزومّي  

276 َأْوُس بن َحَجر بن َعّتاب  

)حرف الباء(
361  ،223 البحتّي                  

332 بدر الدين بن مالك  

262 بديع الزمان اهلمدانّ  

بركات يوسف هبود     39، 73 ، 193، 263

373 بشري بن عمرو  

322 بشري يموت  

272 بعُض ولَد جرير  

البغدادّي             14، 215، 272، 287، 

390 ،291

)حرف التاء(
78 ُتبَُّع بن األقرن  

)حرف الثاء(
241 ثابت بن أوس األزدّي  

)حرف اجليم(
111 جابر بن سحيم  

256 اجلاحظ  

381  ،74 اجلرجانّ                     

237 جرم بن رّبان  

جرير اخلطفّي       103، 224، 266، 

386 ،307 ،283 ،267

20 جعفر األعرجّي  

الشيخ        10، 23،  الغطاء،  جعفر كاشف 

27 ،26 ،25

39 جعفر الكربايّس، الشيخ  

345 د بن حبيب   جعفر ممَّ

جعفر، السيِّد )السيِّد صادق بن عيّل(  22

390 جندب  

َجنُوُب ُأخت عمرو ذي الكلب اهلذّل     200

75  ،74 اجليم بن صعب                 

)حرف احلاء(
86 حاتم صالح الضامن  

37 احلاجي خليفة  

152 احلارث بن حلِّزة  

13 حاكم مالك الزيادّي  

119 حامد املؤمن  

135 اج   احلجَّ

حذام امرأة نبُت الَعتيك           75، 76

32 احلّر العاميلّ  

206 احلرث اجلُرمُهّي  

270 ُديّس   ُحزز بن لوذن السَّ
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حّسان ابن ثابت             110، 149، 188

حسن، السيِّد )السيِّد صادق بن عيّل(  22

71 حسني باشا  

24 حسني، الشيخ   

124 احلَُطيَئةُ  

 265 حكم بن املنذِر بن اجلارود  

156 احلكم بن سعد الَعشرية  

265 احلكم بن عبد امللك  
)حرف اخلاء(

218 خداش بن ُزهري بن ربيعة  

 ،21  ،10 الشيخ         د ييى،  ممَّ بن  خرض 

26 ،23

اخلليل بن أحد الفراهيدّي        90، 109

اخلنساء بنت عمرو الرشيد       179، 180
)حرف الدال(

74 ديسم بن طارق  
)حرف الذال(

300 ذي الرّمة  
)حرف الراء(

300 رشيد العبيدّي  

د بن احلسن االستابادّي      149 ريض الدين ممَّ

106 الرّماُح بُن أبرَد ابن مّيادة  

رمضان عبد التّواب          80، 141، 215، 

332 ،293

رؤبة بن العّجاج       144، 224، 265، 326

)حرف الزاي(
15 الزّجاجّي  

196  ،195 زرقاء الياممة             

41  ،19 الزركيلّ                      

الزخمرشّي            97، 101، 134، 205، 

375 ،293

زهري بن أب سلمى          152، 268، 276، 

358 ،334

74 زهري زاهد  

117 زياُد األْعجم  

272 زيد بن أرقم  

287 زيد بن حصني بن رضار الضبِّّي  

)حرف السني(
112  ،111 ُسحيم بُن عيّل الّزهدمّي  

135 ُسَحيم بن وثيل  

392 ُسَحْيم عبد بني احلسحاس  

177 السكاكّي  

سلمه بن يزيد بن ممع اجلعفّي     101، 144

312 سليامن بن ًأحد الطبانّ  

119 سليامن بن عبد امللك  

33 سليامن الكبري، السيِّد  

الّسموأل بن عادياء                 168، 184
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146 سناُن بن الفحل  

266 د   سهٍل بن ممَّ

 سيبويه        80، 90، 91، 205، 205، 206، 

 ،349 ،313 ،308 ،297 ،277 ،272 ،216 

390 ،360

11 السيِّد الصاف  

310 السيِّد املرتىض  

)حرف الشني(
38 الرشبيني، الشيخ  

293 شعبة بن قمري املازنّ  

136  ،85 شكري فيصل              

291 شِمر بن َعمرو احلَنَفّي  

241 الشنفرى  

206 الشنقيطّي  

)حرف الصاد(
صاحُب الفرائد        44، 45، 46، 71 ،120، 

 ،169 ،191 ،176 ،169 ،167 ،128 ،122 

 ،294 ،259 ،258 ،229 ،221 ،204 ،189 

 ،355 ،349 ،316 ، 315 ،311 ،301 ،300 

389 ،389 ،379 ،378 ،361

12 صادق اخلويلدّي  

صادق بن عيّل الفّحام=َأبو النجا       10، 11، 14، 

 ،28 ،27 ،25،26 ،24 ،22 ،21 ،19 ،17 

 ،48 ،46 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،34 ،31 

 ،220 ،216 ،123 ،120 ،102 ،71 ،69 ،49 

 ،319 ،303 ،294 ،286 ،276 ،275 ،249 

406 ،405 ،379 ،378 ،354 ،353 ،352

144 الصاغاّن   

صالح بن إسحق اجلرمّي    237، 324

294 وس   صالح بن عبد الُقدُّ

384   ّ صفي الدين احِليلِّ

206 لُت بن أ ب إهاب   الصَّ

147 صنّاجة العرب  

)حرف الضاد(
390 ضمرة بن جابر  

)حرف الطاء(
256  ،151 َطرفة بن العبد           

211 الطرّماح بن حكيم  

)حرف العني(
75 عاطس بن احلاّلِج احلمريّي  

151 عباَد بن زياٍد بن أب سفيان  

41  ،19 عّباس العّزاوّي              

179 العّباُس بن مرداس السلمّي  

15 عبد اإلله عيّل جويعد  

عبد الرحن بن عبد اهلل السهييلّ     100، 341

92 عبد الرّزاق بن فاهم الصنعانّ  
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20 عبد الرضا فرهود الشبالوّي  

عبد السالم هارون     80، 141، 215، 273

305 عبد اهلل اخلنيزّي  

237 عبُد اهلل  

272 عبد اهلل بن رواحة  

عبد اهلل بن الزبري                149، 188

370 عبد اهلل بن كيسبة  

عبُد اهلل بن يعرَب بن معاويةَ          85، 86

375 عبد شمس  

عبد العزيز إبراهيم                241، 290

194 عبد قيس  

عبد امللك بن مروان                  216، 290

215 عبد مناة بن كنانة  

287  ،182 عبد املنعم ًأحد صالح   

عبد اهلادي بن املرحوم السيِّد كاظم  53

256 عبد يغوث بن وّقاص احلارثّي  

75 العتيك بن َأسلم  

عثامن بن عّفان                 182، 393

317 عثامن بن مظغون  

38 عثامن بن املّكّي الزبيدّي، الشيخ  

العّجاج                    223، 224، 225

154 عدّي بن زيد بن مالك  

عرقوب                        332، 333، 334

202 علباء بن أرقم اليشكرّي  

264 علقمة الفحل  

عيّل األعرجّي          23، 34، 70، 155، 158، 

 ،231  ،217  ،174  ،165  ،164  ،161 

371

167  ،152 عيّل اجلندّي               

23  ،20 عيّل اخلاقانّ                 

278 عيّل بن مّمد ابن خروف  

38 عيّل عبد القادر احلنفّي  

عيّل، السيِّد )السيِّد صادق بن عيّل(  22

12 ر اهلالّل، الشيخ   عامَّ

275 عمُر بن أب ربيعة  

عمر بن اخلّطاب=َأبو حفص         176، 224، 370

عمر بن عبد العزيز            236، 266، 283

41  ،19 عمر رضا كحالة                 

327 عمرو بن أطنابة األنصارّي  

241 عمرو بن براق األزدّي  

200 عمرو اهلذلّ  

206 عمرو بن احلرث  

152  ،110 عمرو بن كلثوم              

241 عمرو بن مالك األزدّي  

291 ُعْمرَية بن َجابٍر احلَنَفّي  

العينّي        43، 78، 85، 101، 120، 123، 
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 ،283 ،274 ،262 ،241 ،216 ،212 ،144 

365 ،351 ،350 ،307

)حرف الغني(
295  ،92 الغّسانّ                  

165 غيالُن بن عقبة  

)حرف الفاء(
10 الفاكهّي  

فتح اهلل بن علوان الكعبّي          38، 71، 169، 

392 ،388 ،378 ،339 ،336 ،306

الفرزدق             183، 194، 224، 274، 

333 ،310

43  ،15 الفريوزآبادّي                 

)حرف القاف(
21 قاسم السّيد حسن  

401 القاسم بن عيّل احلريرّي  

القايض زكريا بن مّمد األنصارّي                122

78 القالّ  

133 القرييّش  

350 القالخ بن حزن السعدّي  

361 قيس بن عاصم  

147 قيس بن معد يكرب  

103 قيس منون بني عامر  

)حرف الكاف(
28 كاظم األزرّي  

كاظم بحر املرجان               74، 85، 85، 215

183 كافور األخشيدّي  

230 َكثري بن عبد الرحن بن أب مجَعة  

99  ،85 كرم البستانّ               

الكسائّي           108، 109، 311، 330، 346

كعب بن زهري            200، 227، 333

267 كعب بن مامة  

الكميت بن زيد             176، 309، 310

166 َكنَْزة بنُت َشْمَلة املنقربة  

)حرف الالم(
 لبيد بن ربيعة بن العامرّي       130، 218، 228، 

317 ،316 ،315 ،296 ،250 ،229

173 لقامن  

ليىل األخيلّية                    144، 182، 183

)حرف امليم(
90 املازنّ  

24 مالك األشت  

345 مالك بن حنظلة  

345 مالك بن زيد  

212 مالك َأبو قبيلة  

15 املّبد  

208 دة امرأة النعامن   املتجرِّ

135 مثقب العبدّي  
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مسن األمني، السيِّد              19، 28، 41

31 ق احِليّلّ   املحقِّ

38 د بدر الدين النعسانّ   ممَّ

د بن أب بكر الدمامينّي         166، 315 ممَّ

د السيِّد )السيِّد صادق بن عيّل(  22 ممَّ

49 د ابن عيّل بن نجم السعدّي   ممَّ

د َأبو الفضل إبراهيم     100، 129، 172،  ممَّ

382 ،310 ،288 ،251 ،208 ،195

26  ،25 د تقي الدورقّي                    ممَّ

225 د توفيق البكرّي   ممَّ

74 د جعفر الكربايّس، الشيخ   ممَّ

د حرز الدين                       19، 41 ممَّ

52 د حسن ابن الشيخ صالح   ممَّ

د حسن آل ياسني        126، 127، 352 ممَّ

28 د رضا الشبيبّي    ممَّ

د رضا النحوّي                   26، 27، 33 ممَّ

د الساموّي                    19، 41 ممَّ

20 د عباس الدراجّي   ممَّ

د بن عبد الكريم الطباطبائّي          23، 24 ممَّ

مالك        84، 240،  ابن  اهلل  بن عبد  د  ممَّ

357 ،313

205 د بن عبيد اهلل العلوّي   ممَّ

37 د بن عيّل بن أحد احلريرّي   ممَّ

اليعقوّب        19، 20، 21، 22،  د عيّل  ممَّ

42 ،41 ،33 ،27

د مسن، الشيخ                32، 38، 71 ممَّ

د مي الدين عبد احلميد، الشيخ        37،  ممَّ

 ،287 ،255 ،239 ،193 ،137 ،74 ، 73

336

25 د مهدي األصفهانّ   ممَّ

 26 د مهدي الفتوّن العاميلّ   ممَّ

د مهدي املوسوّي               19، 41 ممَّ

د مهدي بحر العلوم        10، 21، 23،  ممَّ

26 ،25 ،24

106 د نايف الدليمّي   ممَّ

38 د هبه اهلل الدمشقّي   ممَّ

71 ممود بن ًأحد العينّي  

 79 ممود جاسم الدرويش  

53 ممود حسن البرصاوّي  

372 ار بن سعيد الفقعّس   امَلرَّ

10 د الطباطبائّي   مرتىض بن ممَّ

74  ،14 املرزبانّ                 

174 املرزوقّي  

377 مروان النحوّي  

216 مرون ابن احلكم  

217 مسعود بن عمر التفتازانّ  
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361 مسكني الّدارمّي  

34 مرض احِليّلّ  

معاوية ابن أب سفيان         113، 245، 255

87 معن بن أوس املزنّ  

44 املغريّي  

223 بّي   الـُمكْعُب الضَّ

32 مالَّ كاظم األُزرّي  

384 امللك الناص  

َمنازل بن ربيعة العني املنقرّي       223، 223، 

224

 23 مهدي الرجائّي  

238  ،237            موسى

51 موسى آل شيخ سعد  

254 موسى بناي العلييلّ  

113 ميسوُن بنُت بحدل الكلبّية  

147 ميمون بن قيس  

)حرف النون(
191  ،182 النابغة اجلعدّي             

النابغة الذبياّن          131، 136، 172، 173، 

255 ،221 ،208 ،196 ،195

15 ناص عبد اإلله كاظم  

74 النّحاس  

153 النرض بن كنانة بن خزيمةَ  

23 النقدّي، الشيخ   

86 نوري ّحودي القيّس  

375 نوفل  

)حرف اهلاء(
20 هاشم، السيِّد  

393 هرقل  

390 مُهام بن مّرة  

)حرف الواو(
154 الوليد بن عبد امللك  

262 الوليد بن عقبة  

)حرف الياء(
14 ياسني األيوبّ  

85 يزيد بن الصعق  

313 يزيد بن حاتم  

332 يزيد بن ُعَبيد األشجعّي  

255 يزيد بن معاوية  

150 يزيُد بن ُمفّرغ احلمريَي  

يس بن احلمّص الشافعّي، الشيخ  37

331  ،14 يوسف بن احلسن السريافّ  

117 يوسف حسني بكار  

266 د البقاعّي   يوسف ممَّ

237 يونس بن حبيب  
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)حرف األلف(
309  ،9             آل البيت

24 آل عيلّ  

33 آل احلاج عيّل شاهني  

 26 آل الشاعر  

21 آل الفّحام  

33 آل النَحوّي  

21 األعرجيَّة  

313  ،309 أهل احلجاز             

97 أهل مّكة  

)حرف الباء(
357  ،251  ،250  ،108 ــني        ــرصّي ــب ال

283  ،255  ،236 بنو أميَّة                 

307  ،255 بنو َتْغُلَب             

257  ،256 بنو احلرث              

350 بنو َحْزن  

393 بنو احلسحاس  

361  ،310 بنو دارم               

136 بنو ذبيان  

241 بنو ربيعة  

291 بنو سّلول  

103 بنو عامر  

390 بنو عبِد مناف  

136 بنَُو عْبس  

144 بنو عقيل  

186 بنو غدانة  

327 بنو كنانة  

349  ،348 بنو هلب                

24 بنو مالك  

290  ،255 بنو مروان                 

224 بنو منَْقر  

348 بنو نظر  

310  ،309  ،106 بنو هاشم                  

105 بنو هذيل  

328 بيت الشجري  

)حرف التاء(
تيم             82، 105، 277، 309، 312، 

361 ،345 ،313
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)حرف اخلاء(
خلفاء بني أمية                 106، 154

)حرف الدال(
146 الدولة األموية  

)حرف الفاء(
228 الَفَزاريِّني  

)حرف القاف(
137  ،136 قبيلة حري              

374  ،305  ،154 قريش                 

)حرف الكاف(
ــون                  147، 148، 151،  ــّي ــوف ــك ال

 ،271  ،254  ،251  ،250  ،238  ،237 

357 ،349 ،336

)حرف الشني(
150 شعراء الدولة األموّية  

)حرف العني(
216 عبد مناة بن كنانة  

)حرف النون(
176 نصارى كندة  
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)حرف األلف(
33 أرياف العراق  

400 األندلس  

)حرف الباء(
339 البحرين  

401  ،126  ،71 البرصة                     

384  ،32 بغداد                       

33 بوادي العراق  

)حرف التاء(
237 تونس  

)حرف احلاء(
333  ،104 احلجاز                    

احِللَّة الفيحاء             10، 20، 21، 26

180 حنني  

)حرف اخلاء(
182 خراسان  

)حرف الدال(
54 دائرة املخطوطات  

210  ،154 دمشق                   

21 الديوانّية  

)حرف السني(
353 رسو سحيم  

217 سمرقند  

122 سنيكة  

)حرف الشني(
الشام                   114، 183، 312، 353

24  ،20 الشاميَّة                      

71 شرياز  

)حرف الصاد(
21 الصالحّية  

)حرف الطاء(
 180 الطائف  

)حرف العني(
76 عاصم  

العراق                       21، 24، 183، 312

135 العقبة  

104 العقيق  
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)حرف القاف(
القاهرة                       71، 122، 384، 400

400 القرافة  

23 قرية جناجة  

قرية احلصني                            10، 20، 21

23 قضاء اهلاشمّية  

قسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة       12

)حرف الكاف(
32 الكاظمّية  

25 كربالء املقّدسة  

183 الكوفة  

)حرف امليم(
100 مالقة  

50 مديرّية اآلثار العاّمة  

333 ،104        املدينة املنورة= مدينُة النبيِّ

12 مركز تراث احِللَّة  

334 مزينة  

210  ،183 مرص                          

38 املطبعة اخلريّية  

مّكة                              25، 180، 207، 305

 ،53  ،50      املؤمنني أمري  اإلمام  مكتبة 

71 ،56

مكتبة اإلمام احلكيم          34، 47، 47، 49، 

56 ،54

مكتبه الشيخ عيّل كاشف الغطاء   32

)حرف النون(
258 نجران  

النجف األشف=الغرّي         10، 20، 22، 

405 ،50 ،32 ،26 ،24 ،23

183 النعامنّية  

)حرف اهلاء(
339 اهلند  

)حرف الياء(
333 الياممة  

اليمن        50، 78، 136، 156، 210، 237، 

257
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)حرف األلف(
إجابة طاّلب اهلدى ف شح ميب الندى      38

14 أخبار النحويِّني البرصيِّني  

15 األصول  

)حرف التاء(
15 تاج الّلغة وصحاح العربّية  

31 تاريخ النجف  

ة                   31 تقريض عىل ختميس الدريديَّ

)حرف اجليم(
15 اجلمل  

)حرف احلاء(
ــم  ــي ــراه )إب ــّي  ــه ــاك ــف ال شح  عـــىل   حــاشــيــة 
38 الرياحّي(  

اهلل  هبة  د  )ملحمَّ الفاكهّي  شح  عىل   حاشية 
38 الدمشقّي(  

37 حاشية يس  

حسن بيان الندى برشح قطر الندى             38

)حرف اخلاء(
خزانة األدب                    14، 43

15 اخلصائص  

)حرف الدال(
37 دليل اهلدى  

237 ديوان جرير  

125 ديوان احلطيئة  

 33 ام   ديوان السيِّد صادق الفحَّ

ــة               31 الــدرر النجفيَّة ف علم الــعــربــيَّ

)حرف الراء(
 32 ة املنظومة   الرحلة احلجازيَّ

32 ة نثًرا   الرحلة الرضويَّ

ــرّي(              24 ــغ رسالة ف اإليــامن )تفة ال

رسالة ف حكم صوم عــاشــوراء                24

23 الروض النضري  

21 روضات اجلنّات  

)حرف الشني(
14 الشعر والشعراء  

9 شح ابن عقيل  

9 شح ابن الناظم  

238 شح اجلزولّية  
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43  ،37  ،34  ،14 شح قطر الندى     

24 شح املفاتيح  

254 شح املفّصل  

31 شح شائع اإلسالم  

بن  اهلل  لـــ)فــتــح  الــنــدى  قطر  شــواهــد   شح 

38   ) علوان الكعبيَّ

شح شواهد قطر الندى         31، 38، 39، 

67 ،43 ،42 ،41

48  ،46 شح قطر الندى                  

38 شواهد القطر لـ)الرشبينّي(  

ابن مالك         45 ألفيَّة  الشواهد عىل شح 

)حرف الصاد(
ــاح                 43، 84، 87، 111،  ــح ــص ال

 ،221  ،213  ،171  ،154  ،141  ،113 

379 ،327 ،325 ،307 ،298 ،257

)حرف الطاء(
ــني               14 ــوّي ــغ ــّل طبقات النحوّيني وال

14 طبقات فحول الشعراء  

)حرف الفاء(
فرائد القالئد                45، 46، 250

)حرف القاف(
ــط           15، 43، 141،  ــي ــح امل القاموس 

 ،203  ،187  ،186  ،179  ،177  ،171 

 ،351  ،334  ،252  ،220  ،218  ،213 

355 ،353

 ،20 الــرشيــف       الكريم=املصحف   القرآن 

55 ،54 ،43 ،42

قطر الندى وبّل الصدى     9، 38، 70

)حرف الكاف(
208 الكامل  

15 كتاب سيبويه  

)حرف الالم(
15 لسان العرب  

)حرف امليم(
43 املقاصد النحوّية  

ميب الندى إىل شح قطر الندى           10، 37

14 مراتب النحوّيني  

ــالت ومــداعــبــات مــع الــعــلــامء وأهــل  ــراس  م

32 الفضل واألدباء  

معامل االهتدا برشح شواهد قطر الندى  38

معجم الشعراء ف لسان العرب                       14

 15 املقتضب  

 ،9 األعـــاريـــب       كتب  عــن  الّلبيب  مغني 

 ،379  ،340  ،237  ،226  ،109  ،108 

389 ،389 ،385

)حرف الواو(
32 وسائل الشيعة  
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)حرف األلف(
79 ابن خالويه وجهوده ف الّلغة  

135 م   طبقات ابن سالَّ

305 أبو طالب مؤمن قريش  

أبو العتاهية أشعاره وأخباره     191، 192

100 أبيات األعراب  

71 اإلجادة ف شح القالدة  

41  ،19 أحسن الوديعة                   

90 أخبار النحوّيني البرصّيني  

225 أراجيز العرب  

217 اإلرشاد ف النحو  

إرشاد املريد إىل املقصود القصيد                399

381 أرسار البالغة  

 ،141  ،80 اخلمسني         األبيات  أسطورة 

332 ،293 ،215

175 أشعار الشعراء السّتة  

األصمعيات                   202، 295

 األعالم            19، 31، 41، 42، 111، 135، 

287 ،210

أعيان الشيعة               19، 20، 21، 23، 27، 

42 ،41 ،34 ،33 ،31 ،30 ،28

84 إكامل األعالم بمثلث الكالم  

األلفاظ املختلفة ف املعان املؤتِلفة  84

100 أمال السهييلّ  

310 أمال السيِّد املرتىض  

ــال الــشــجــرّيــة        202، 205، 259،  األم

363 ،328

إنباه الرواة عىل أنباه النحاة        330، 331، 381

328 االنتصار عىل بن اخلّشاب  

اإلنصاف ف مسائل اخلالف         92، 254، 

367 ،366 ،366 ،259

أوضح املسالك إىل ألفّية ابن مالك      70، 74، 

 ،137  ،133  ،126  ،116  ،110  ،85  ،83

 ،150 ،149 ،147 ،146 ،144  ،143 ،138 

 ،160 ،159 ،158 ،157 ،157 ،155 ،153 

 ،171 ،170 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 

 ،200 ،198 ،188 ،186 ،184 ،173 ،172 

242 ،224 ،220 ،202
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ل        254، 254،  املفصَّ اإليضاح ف شح 

272 ،271

)حرف الباء(
البابلّيات           19، 20، 21، 22، 23،26، 

42 ،41 ،33 ،31 ،30 ،29 ، 27

164 بحار األنوار  

بغية الوعاة ف طبقات الّلغوّيني والنّحاة       70، 

377 ،217 ،100 ،97 ،71

 بلوغ الغايات ف إعراب الشواهد واآليات         39، 

263

)حرف التاء(
81 تاج الّلغة وصحاح العربّية  

تاريخ األدب العرّب ف العراق      19، 34، 41

237 التثنية واجلمع  

202 تصيل عني الذهب  

تفة الغريب برشح مغني اللبيب             166

100 التذكرة= اإليضاح ف النحو  

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  84

330 التصانيف البديعة  

الترصيح برشح التوضيح         101، 121، 163

164 تفسري الثعالبّي  

تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد      159، 

 ،242 ،222 ،215 ،200 ،186 ،170 ،162 

249

291 التامم  

331 تثال األمثال  

تنقيح األلباب ف شح غوامض الكتاب         278

)حرف اجليم(
اجلمل لـ)الزّجاجّي(                    263، 377

اجلواهر احلسان ف تفسري القرآن                164

)حرف احلاء(
مة أ حد بن أحد السجاعّي       74 حاشية العالَّ

حاشية الصّبان عىل شح األشموّن          213، 259

122 حاشية عىل تفسري البيضاوّي  

 100 احلّجة  

400 حرز األمان ووجهة التهان  

155 احلَُلل ف إصالح اخلََلل  

327 حاسة البحتّي  

احلامسة الصغرى، ألب تّام         327، 328

)حرف اخلاء(
 خزانة األدب          75، 91، 129، 144، 146، 

 ،202 ،200 ،191 ،187 ،186 ،150 ،149 

 ،259 ،256 ،230 ،224 ،215 ،205 ،203 

 ،287 ،280 ،275 ،272 ،269 ،266 ،262 

 ،350 ،332 ،318 ،309 ،300 ،297 ،291 

401 ،377 ،372 ،370 ،366 ،363 ،361

اخلصائص          271، 291، 300، 327، 

386 ،361 ،330
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)حرف الدال(
الدّر املنثور ف معرفة األكابر والصدور  20

401 درة اخلواص ف معرفة اخلواص  

122 الدرر السنّية  

384  ،70 الدرر الكامنة                

 درر الّلوامع       89، 101، 105، 137، 141، 

 ،205 ،193 ،188 ،170 ،163 ،159 ،149 

 ،268 ،255 ،249 ،224 ،220 ،215 ،213 

 ،374 ،363 ،358 ،350 ،348 ،337 ،324 

377

254 ب   الديباج املذهَّ

210 ديوان ابن عنني  

ديوان أب األسود الدؤلّ            126، 127

ديوان أب طالب                     305، 352، 374

94 ديوان أب فراس احلمدانّ  

ديوان أب نواس                      156، 383، 384

147 ديوان األعشى  

ديوان امرئ القيس             129، 132، 133، 

345 ،288 ،251 ،133

110 ديوان حّسان بن ثابت  

ديوان احلامسة           146، 166، 168، 182، 

 ،313 ،290 ،287 ،259 ،228 ،203 ،183 

361 ،328

124 ديوان احلُطيئة  

ديوان ذي الرّمة                165، 325

334 ديوان زهري بن أب سلمى  

ام               19، 34 ديوان السيِّد صادق الفحَّ

305 ديوان شيخ األباطح أب طالب  

384 ديوان صفّي الدين احِليلِّ  

152 ديوان طرفه بن العبد  

211 ديوان الطرّماح  

179 ديوان العّباس بن مرداس  

272 ديوان عبد اهلل بن رواحة  

ديوان عمر بن أب ربيعة املخزومّي        275، 322

80 ديوان العّجاج  

ديوان كثري عّزة                        300، 330

228 ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي  

182 ديوان ليىل األخيلّية  

86 ديوان معن بن أوس املزنّ  

284 ديوان املتنبّي  

ديوان النابغة الذبياّن          85، 136، 173، 

221 ،209 ،208 ،196 ،195

)حرف الذال(
الذريعة                                 38، 71

)حرف الراء(
رجال السيِّد بحر العلوم            24، 25
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71 رسالة ف التجويد  

الروض اآلنف ف شح السرية النبوّية         100

)حرف الزاي(
71 زاد املسافر  

)حرف السني(
سبيل اهلدى بتحقيق شح قطر الندى        195، 

337 ،336 ،255 ،203 ،202

330 رّس صناعة اإلعراب  

158 السنن الكبى  

158 سنن التمذّي  

92 السنن ف الفقه  

السرية النبوّية                     374، 375

)حرف الشني(
254 الشافية ف الترصيف  

شذور الذهب                    70، 202

شح ابن عقيل             83، 84، 85، 112، 

 ،144  ،139  ،126  ،122  ،120  ،116

 ،240  ،228  ،220  ،205  ،170  ،163

370 ،363 ،348 ،332 ،329 ،318

331 شح أبيات إصالح املنطق  

100 شح أبيات اإليضاح  

 ،223  ،202  ،74 سيبويه         أبيات  شح 

331 ،272

شح أشعار اهلذلّيني          149، 199، 200، 

368 ،367 ،322 ،320 ،290

شح األشموّن              83، 91، 113، 116، 

 ،184 ،176 ،141 ،137 ،123 ،121 ،117 

 ،206 ،205 ،204 ،202 ،200 ،193 ،188 

 ،242 ،228 ،222 ،220 ،218 ،215 ،213 

 ،282 ،281 ،280 ،279 ،272 ،259 ،249 

 ،352 ،337 ،327 ،326 ،324 ،318 ،300 

374 ،372 ،363

شح الترصيح عىل التوضيح         89، 202، 

263 ،259 ،215

328 شح الترصيف امللوكّي  

217 شح التلخيص  

شح اجلامع الصحيح =عمدة القارئ  71

شح اجلمل  237، 278، 340، 377

287  ،146 شح احلامسة، لـ)املرزوقّي(  

149 شح الشافية، لـ)ابن احلاجب(  

217 شح العضد  

328 شح اّللمع، لـ)ابن جنّي(  

335  ،304 شح املعّلقات السبع              

99 شح املعّلقات العرش  

شح املفّصل           85، 112، 113، 200، 

 ،352 ،332 ،293 ،263 ،223 ،205 ،202 

377 ،372 ،354

237 شح املقّدّمة اجلزولّية  
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 شح مجل الزّجاجّي       91، 141، 154، 174، 
352 ،350 ،327 ،291 ،287 ،228

287 شح حاسة املرزوقّي  

شح ديــوان جــريــر        103، 236، 266، 

386 ،339 ،307

شح ديوان الفرزدق                        194، 273، 343

شح ديوان لبيد  298، 303، 314، 316

شح ديوان املتنبّي   184، 189، 205، 237

290 شح ديوان اهلذلّيني  

149 شح ريّض الدين األستابادّي  

شح شذور الذهب        74، 77، 81، 85، 89، 

 ،126 ،122 ،120 ،116 ،112 ،110 ،105 

 ،188 ،186 ،162 ،159 ،149 ،138 ،127 

220 ،205

شح شواهد سيبويه                        300، 301

شح شواهد قطر الندى             34، 39، 40، 

406 ،405 ،71 ،46 ،44 ،43 ،42

122 شح صحيح مسلم  

شح قطر الندى           40، 77، 82، 91، 92، 93، 

 ،112 ،109 ،108 ،103 ،102 ،100 ،98 

 ،193 ،185 ،182 ،180 ،179 ،177 ،115 

 ،230 ،227 ،226 ،212 ،204 ،198 ،197 

 ،254 ،253 ،247 ،240 ،239 ،238 ،235 

 ،285 ،279 ،278 ،273 ،266 ،264 ،259 

 ،302 ،299 ،297 ،296 ،292 ،287 ،286 

 ،322 ،319 ،313 ،312 ،311 ،309 ،308 

 ،339 ،337 ،336 ،332 ،330 ،329 ،328 

 ،357 ،355 ،354 ،349 ،346 ،343 ،341 

 ،370 ،369 ،367 ،363 ،360 ،359 ،358 

 ،381 ،380 ،379 ،378 ،376 ،375 ،373 

402 ،383 ،382

122 شح خمترص املزنّ  

401 شح مقامات احلريرّي  

شح مقصورة ابن دريد  79، 85، 325

100 شح نج البالغة  

309 شح هاشمّيات كميت بن زيد  

شح الوافية ف نظم الكافية        293، 370 

149 شعر ابن مفّرغ احلمريّي  

107  ،106 شعر ابن مّيادة               

 99 شعر زهري بن أ ب سلمى  

117 شعر زياد األعجم  

247 شعر النمر بن تولب  

الشعر والشعراء           99، 106، 110، 117، 

 ،149 ،147 ،135 ،130 ،126 ،124 ،119 

 ،180 ،179 ،172 ،165 ،157 ،154 ،152 

 ،218 ،211 ،194 ،191 ،188 ،183 ،182 
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 ،266 ،262 ،255 ،248 ،230 ،229 ،224 

373 ،372 ،361 ،354 ،350 ،309 ،275

شعراء احِللَّة= البابلّيات       20،21، 23، 26، 

28 ،27

شواهد املقتضب  117، 118، 141، 354

318 شواهد املقّرب  

شواهد سيبويه               179، 204، 215، 

 ،332 ،300 ،293 ،273 ،269 ،263 ،223 

390 ،377 ،372 ،361 ،352 ،350

ل                    81، 101، 293 شواهد شح املفصَّ

الشواهد عىل شح ألفّية بن مالك            120، 

 ،204 ،178 ،178 ،161 ،147 ،130 ،123 

 ،368 ،353 ،352 ،319 ،249 ،220 ،216 

378 ،369

شواهد مغني الّلبيب          79، 144، 222، 

281 ،249

)حرف الصاد(
الصحاح                72، 81، 83، 84، 87، 

 ،135 ،130 ،125 ،112 ،111 ،107 ،104 

 ،176 ،173 ،171 ،167 ،155 ،154 ،141 

 ،221 ،213 ،207 ،187 ،186 ،181 ،180 

 ،274 ،270 ،264 ،258 ،257 ،252 ،223 

 ،309 ،308 ،307 ،287،297 ،282 ،280 

 ،330 ،327 ،326 ،325 ،324 ،324 ،311 

386 ،363 ،354 ،348 ،337 ،333 ،332

)حرف الضاد(
رضائر الشعر  202، 136، 287، 394

الضوء الاّلمع ألهل القرن التاسع  71

ضياء السالك إىل أوضح املسالك            74، 81

78 ضياء السالك  

)حرف الطاء(
 طبقات أعالم الشيعة             19، 20، 21، 22، 

34 ،31 ،23

90 طبقات النحوّيني واّللغوّيني  

الطليعة من شعراء الشيعة           19، 41

)حرف العني(
144 العباب  

237 العروض  

عقد اجلامن ف تاريخ أهل الزمان  71

267 العقد الفريد  

)حرف الغني(
254 غاية النهاية ف طبقات القّراء  

)حرف الفاء(
97 الفائق ف غريب احلديث  

71 الفتوحات ف املنطق وشحها  

فرائد القالئد            45 ، 46، 71 ، 83، 84، 85 
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 ،128 ،123 ،122 ،120 ،104 ، 92 ،91 ، 

 ،199 ،194 ،189 ،176 ، 169 ،167 ،147 

 ،300 ،250،259 ،229 ،221 ،216 ،212 

 ،355 ،351 ،349 ،316 ،315 ،311 ،301 

378 ،361

الفهرست لـ)ابن النديم(          92، 100

384 فوات الوفيات  

)حرف القاف(
املحيط          104، 125، 136،  القاموس 

 ،180 ،179 ،179 ،177 ،171 ،165 ،141 

 ،252 ،231 ،220 ،218 ،213 ،187 ،186 

 ،347 ،339 ،339 ،335 ،325 ،325 ،257 

388 ،388 ،355 ،353 ،351

قطر الندى لـ)بركات يوسف هيود(  73 

73 قطر الندى لـ)مّمد مي الدين(  

331 القناع  

 237 القواف  

)حرف الكاف(
الكافية ف النحو             149، 254، 398

الكامل لـ)املبد(                   202، 203

 كتاب سيبويه       90، 91، 141، 237، 273، 

332 ،313 ،301 ،300 ،299 ،293

الكّشاف ف تفسري القرآن        97، 376

كشف الظنون                    37، 38، 122

الكنى وااللقاب                 71، 305، 212

)حرف الالم(
المّية العرب                    240، 241

لسان العرب         70، 72، 74، 75، 78، 81، 

 ،107  ،105  ،104  ،100  ،92  ،85  ،82 

 ،117 ،116 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 

 ،130 ،129 ،128 ،126 ،125 ،121 ،119 

 ،197 ،188 ،184 ،179 ،142 ،141 ،133 

 ،213 ،209 ،207 ،206 ،203 ،202 ،200 

 ،241 ،231 ،229 ،225 ،222 ،219 ،214 

 ،272 ،270 ،269 ،252 ،250 ،248 ،245 

 ،320 ،319 ،301 ،295 ،290 ،285 ،276 

 ،371 ،366 ،354 ،348 ،346 ،338 ،335 

401 ،398 ،386 ،384 ،377

اللمع ف العربية                     118، 330

71 هلنة املقيم واحلارض  

)حرف امليم(
مايض النجف وحارضها        23، 24، 26

20 ملة الكوثر  

ممع األمثال                     155، 333

املحتسب لـ)ابن جنّي(           204، 263

125 خمتارات ابن الشجرّي  
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299 خمترص شواذ القران  

90 مراتب النحويِّني  

100 املسائل البغدادّيات  

100 املسائل احللبّيات  

331 املستقىص  

معارف الرجال      19، 20، 23، 34، 41

معان القرآن         74، 90، 118، 267

معجم األدباء  106، 328، 377، 377

معجم الشعراء اجلاهلني واملخرضمني       176، 

295 ،202

معجم الشعراء ف لسان العرب       74، 119، 

 ،182 ،180 ،179 ،176 ،168 ،154 ،149 

 ،224 ،218 ،211 ،203 ،202 ،200 ،188 

 ،309 ،295 ،290 ،287 ،266 ،262 ،248 

373 ،361 ،354 ،350 ،333 ،327

327 معجم الشعراء، لـ)املرزباّن(  

313 معجم الطبانّ  

312 املعجم الكبري  

 معجم املؤّلفني                   19، 21، 31، 34، 41، 

 ،278 ،238 ،183 ،149 ،122 ،84 ،71 ،42 

400 ،334

معجم مصطلحات العروض والقواّف     224، 

388 ،300

92 املغازّي  

مغني الّلبيب               79، 90، 100، 107، 

 ،159 ،152 ،139 ،138 ،129 ،116 ،109 

 ،198 ،190 ،188 ،186 ،184 ،182 ،176 

 ،301 ،300 ،267 ،251 ،237 ،202 ،200 

 ،328 ،327 ،326 ،324 ،322 ،321 ،312 

 ،379 ،377 ،375 ،357 ،354 ،340 ،331 

389 ،389 ،385

177 مفتاح العلوم  

املفصل للزخمرشّي                   205، 350

388 املفضليات  

217 املقاصد ف الكالم  

روح  شــواهــد  شح  ف  الــنــحــوّيــة   املــقــاصــد 
األلفّية        45، 46، 71، 74، 75، 78، 81، 85، 

 ،122 ،121 ،120 ،116 ،113 ،101 ،91 

 ،147 ،146 ،144 ،139 ،138 ،128 ،123 

 ،169 ،167 ،165 ،163 ،162 ،159 ،149 

 ،199 ،198 ،194 ،193 ،188 ،176 ،170 

 ،220 ،218 ،215 ،212 ،205 ،204 ،202 

 ،262 ،259 ،230 ،229 ،224 ،222 ،221 

 ،282 ،280 ،279 ،274 ،272 ،267 ،263 

 ،337 ،327 ،326 ،324 ،318 ،316 ،307 

 ،372 ،370 ،365 ،361 ،361 ،350 ،348 
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398 ،377 ،374

املقتصد ف شح اإليضاح         74، 85، 215، 

381 ،224

املقتضب                    112، 263، 350، 352

املقرب                       259، 330، 332، 372

401 ملحة اإلعراب  

املمتع ف الترصيف      89، 170، 237، 279

74 منحة اجلليل  

منهج الرشاد ملن أراد الّسداد    23، 24، 26

166 املنهل الصاف ف شح الواف  

176 املؤتلف واملختلف  

)حرف النون(
نج التقى وإعراب آيات قطر الندى        39، 

118 ،100،101 ،86 ،74

263 نوادر أب زيد األنصارّي  

)حرف اهلاء(
اهلاشمّيات                309، 310

166 هدية العارفني  

 مهع اهلوامع       101، 129، 146، 159، 163، 

 ،249 ،220 ،213 ،205 ،188 ،176 ،170 

 ،332 ،327 ،324 ،293 ،280 ،268 ،263 

 ،374 ،372 ،363 ،358 ،350 ،338 ،337 

398 ،377

)حرف الواو(
223 الوحشيات  

401  ،210 وفيات األعيان           
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آخر البيت الشعرّي
الصفحةالشاعرالبيت

قافية اهلمزة

124احلَُطيَئُةَعواُءأملْ أُك َجاَرُكْم فتكتمون

124الشاعر مهولواإلخاُءأملْ أُك َجاَرُكْم َويكُوَن َبيني

124، 125احلَُطيَئُةواإلخاُءأملْ أُك ُمرما ويكوَن بيني

اءوراُءإذا أنا مَلْ ٌأؤمن عليَك ومل يكن 89الفرَّ

عالِءاألحياِءليْسَ مَنْ مَاَت فاْستَاَح بِميِت 294عديُّ بن الرَّ

خت : قد 34أحد العطَّار، السيِّدالعلامءوغداة عمَّ مصابه أرَّ

قافية األلف

ّت راَح ف امللبَّني إىل  ُد بُن احلسِنَوِمنَىثمَّ 79أبو بكر ممَّ

م مشِعٌر بِه َكَفى 240الشاعر مهولواملقتفىوإن ُيقدَّ

166َكنَْزة بنُت َشْمَلةهياأاَل َحبَّذا أهل املال غرَي أنَّه 

قافية الباء

264، 277علقمة الفحلنصيُبإذا شاَب رأُس املرِء أو قلَّ ماُلُه

ان بن ثابتاملشيِبإَذن واهلل َنْرِميُهْم َبحْرٍب 110حسَّ
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ُق أثواب، وَيرضبني 174أّم ثواباألدباأضحى ُيمزِّ

375طالب ابن أب طالبُكعباأاَل إِنَّ عيني أنفذْت دمَعها َسْكبَا

َباَب َيعوُد َيْوًما 191أبو العتاهيِةاملشيُبأاَل َلْيَت الشَّ

282الشاعر مهوللأَِلريِبأال َيا َقْوُم لِْلَعَجِب اْلعِجيِب

374طالب ابن اب طالبحرباأَيا أَخَوينَا َعْبَد َشْمٍس َوَنْوَفال

384عبد العزيز بن رساياالّذَهِببِْكٌر إذا ُزّوجْت باملاِء باملاِء أولدها

33الفحام، صادق بن عيّلحبيبحبيب إىل قلبي حبيب وإنني

222أبو ُأميَة احلنفيُّدبِيباَزَعَمْتنَِي َشْيًخا َوَلْسُت بَِشْيٍخ

390رجٍل من مذَحٍجَأعَجُبَعَجٌب لِْتلَك َقضيًَّة، َوإَقاَمتِي

ا باِب وكان َغضَّ 192أبو العتاهيِةالْقَضيبَعريُت ِمَن الشَّ

310الُكَمْيُت بن زيٍدوُمذنُبفطائفٌة قد كّفرون بحبِّهم

هبكَأنَّ ُصْغَرى َوُكبَى مِنْ فَقَاقِعِها 383أبو عيّل احلسُن بن هانىءالذَّ

131النابغة الذبياّنالكواكبِكليني َلـهم يا أمْيمَة ناِصِب

367الشاعر مهولرجُبلِكنَُّه َشاَقُه َأْن ِقيَل َذا َرَجٌب

386جرير بن عطية بن اخلطفّيالُعلِبمَلْ َتَتَلّفْع بِفْضِل ِمئزِرها

رَنُبَوا، بِأب أْنِت َوفوِك األْشنَُب اِز تيمالزَّ 324راجٌز من رجَّ

391جندبجنُدُبوإذا تكوُن كرهيٌة أدعى هلا

332يزيد بن ُعَبيد األشجعيَّبيثرِبوَعْدَت وَكاَن اخلْلُف ِمنَك َسِجيًَّة

ام، صادق بن عيّلالنجائبعىل الدار باجلرعاء من جانب احلمى 30الفحَّ

309الُكَمْيُت بن زيٍدَمذَهُبوَمال إالَّ آل أَحَد ِشيعٌة
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اِر ُمْغتب  280الشاعر مهولللَعَجِبَيْبِكيَك َناٍء َبِعيُد الدَّ

337الشاعر مهولراِكِبَياِيي بِِه اجَلْلُد الذي هَو َحاِزٌم

101الشاعر مهولَذهاباَيرُسُّ املرَء ما َذَهَب اللّيال

قافية التاء

ِتَخبرٌِي هِلِب، فال تُك ُملغًيا 348رجٌل من طّيٍءَمرَّ

َة فاعقال 231َكَثرُي بن عبد الرحن بن أب مْجَعةحلَّتَخلييلَّ هذا َربيُع عزَّ

43ابن هشام األنصارّيوامسلمةذاك خلييل وذو يواصلني

ي 146ابو تَامطويُتفإن املاء ماء أب وَجدَّ

85النابغة الذبياالفراتفساغ ل الرشاب وكنت قبال

ْي َمْسَلَمْت 394الفضل بن قدامةَمْتواهلل َأْنَجاَك بَكفَّ

ِتَوَما ُكنُْت أْدِري َقْبَل َعّزَة ما البكا 230َكَثرُي بن عبد الرحن بن أب مْجَعةتولَّ

قافية اجليم

322عمر بن أ ب ربيعةأحُجِجأْوَمْت بَِعْينَْيَها مَن اهَلْوَدِج

320أبو ذؤيبنئيُجشبَن باِمِء البحِر ُثمَّ ترفَّعت

جافأْصَبحَت أّنى تأهِتا َتْسَتجْر هَبا 140الشاعر مهولتأجَّ

قافية احلاء

45، 361مسكنُي الّدارمّيسالحأخاك أخاك، إنَّ َمْن ال أًخا له 

362مسكنُي الّدارمّيَجناِحفإنَّ ابَن عمِّ املْرِء فاعلْم جناَحُه

144الشاعر مهولملِحاحانحُن اللُذوَن َصبَُّحوا َصَباحا

145الشاعر مهولالصباحاال كذب اليوم وال مراحا
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ا َفِسيحا َيايا َناُق ِسريي َعنَقَّ اءَفنَسْتِ 118الفرَّ

قافية الدال

م مزُقون عريض 354زيُد اخليِلفديُدَأتان أنَّ

196النايغة الذبيان الثَّمِداحُكْم كحكِم فتاِة احلي اْذ َنَظرْت

208النابغة الذبيانقِدأرَف التحل غرَي أنَّ ركابنا

194الفرزدقاملقّيداأِعْد نظًرا ياعبَد قيٍس لعّلام

172النابغة الذبيانُلَبِدأْمَسْت خالًء وأْمسى أْهُلها أحَتَمُلوا

177امرؤ القيسترقِدتطاول ليلك باالثمِد

287الشاعر مهولمقائدتأل ابن أوِس َحْلَفًة لرُيدَّي

220الشاعر مهولحيُدُدريَت الَوفَّ الَعْهِد َياُعْرَو فاْغَتبْط

218خداش بن ُزهري بن ربيعةُجنُوداَرأَيُت اهلل أكب ُكلَّ يَشء

192أبو العتاهيِةسعوٌدَرمان زمان بام ساءن

اُم ما ُكنَت َجاهال 151َطرفة بن العبدُتزّوِدَسُتْبدي لَك األيَّ

266جريٌراجلواداَفام كعَب بن َماَمَة َوابُن ُسْعدى

195النابغُة الذبياّنفقدقالت: أال ليتام هذا احلامم لنا 

ا 365الشاعر مهولوعهوداال ال َأُبوُح بُحبِّ َبْثنََة، إنَّ

156َطرفة بن العبِدواحِدليَس َعىل اهلل بمستنكر

208النابغة الذبياّنُمزوِدمن آل ميَّة رائٌح أو ُمغتٍد

46ابن هشام األنصارّيمفائدنال ابن أو خلفة لريدن

داوإّياَك واملْيَتاِت ال َتقرّنا 396االعشى ميموُنلتفصَّ
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175امرؤ القيساألرمدوبات وباتت له ليلٌة

152َطرفة بن العبِدموعدويأتيَك باألخبار من مل تبع له 

121الشاعر مهولللجسدَهْل َتْعِرُفُوَن َلُبَانَات فأرجَو أْن

ي ويا ُشقيِّق نفس 261أبو ُزبيد حرملُة بن املنذرَشِديِديا ابَن ُأمِّ

279الشاعر مهولازِدياِدَيا َلَقْوِمي َوَيا ألْم ثاِل َقْوِمي

385الشاعر مهولاألسِدَيا َمْن َرَأى َعاِرًضا ُأرَسُّ بِه

قافية الراء

ْؤِم ُتوِعُدن 223الشاعر مهولواخلوُرَأبا ألََراجيِز َياْبَن اللُّ

165ذو الّرمِة غيالُن بن عقبةالفجرأقامت هبا حتى ذوى العوُد والتوى

370الشاعر مهولدبرَأْقَسَم باهللِ َأُبو َحْفٍص عْمر 

21صادق الفحامالقراراأاَل َمن يمنح القلب اصطبارا

لُت بن أ ب إهابالغوادِرأال نحُن ُكنَّا أهلها فأبادنا 207الصَّ

165الشاعر مهولالقطُرأاَل يا اسلمي يا دار ميِّ عىل البىل

ُرإمْن آِل ُنْعِم أنَت غاٍد فمبكُر 275عمُر بن أب ربيعَةفمهجِّ

353أبو طالب عبد منافوباُشبرس وسحيم عازٌف ومناكٌر

284الشاعر مهولواْعَتمراَتنَْعى النَّعاُة َأمرَي املؤمنني لنا

236جرير اخلطيفيَُّقَدِرَجاَء ا خلاِلَفَة أو َكاَنْت َلُه َقَدًرا

283جريٌريا ُعَمَراُحَّْلَت َأْمًرا عظِيام فاْصَطبَت َلُه

224الشاعر مهولالزبْرداٌر لسلمى إذ سليمى جارة

يْفِ ُسوَق ِسامنا 352أبو طالب عبد منافعاِقُررُضوٌب بنِْصِل السَّ
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ْزِق امُلسِء إهُلُه 343الشاعر مهولَفِقرياَعِجْبُت ِمَن الرِّ

رافال أَب وأْبنًا ِمثُل مْرواَن وابنِه 215عبد مناة بن كنانةوتأزَّ

225الشاعر مهولمقفرقد هاج قلبي منزٌل

275عمُر بن أب ربيعَةَيْذَكُرِقفي فاْنُظِري َيا َأْسُم َهْل َتْعرفِينَُه

فا لُت بن أ ب إهاٍبسامُركَأْن مل يُكْن َبني احلَُجوِن إىل الصَّ 206الصَّ

236جرير اخلطيفيُّوالنََّظِركم بالياممة ِمن َشْعَثاء أْرملٍة

ْعَب َاو َاْدِرُك امُلنى 116الشاعر مهوللَِصابِرألْسَتْسِهلنَّ الصَّ

ِت األْرضون إذ قَام من بني 105الشاعر مهولمنريلَقْد ضجَّ

ٌة زَّ 290أبو صخٍر اهلذ لُّالقطُرَوإِ نَّ َلتُعرون لِِذْكَراِك هِّ

24الفحام، صادق بن عيّلواحلرضيا قب هل أنت داٍر من حويت ومن

101الشاعر مهولاألباِعِريظلُّ به اجلرباُء يمثُل قائام

قافية السني

ت عىل َعدْس 150يزيُد بن ُمفّرغ احلمرييُّجلْسإذا حلُت بزَّ

363الشاعر مهولاحبِسَفَأْيَن إىل أْيَن النََّجاُة َبَبْغَلتِي

امالعروِسكواعُب قد زّوجت بالقراِح 385صادق الفحَّ

80العجاجمخسالقد رأيت عجًبا مذ أمسا

81مهولة القائلفلساوال لقني الدهر إالَّ تعسا

ُديسواحللِسَيا َصاِح َيا َذا الّضاِمُر الَعنِْس 269ُحزز بن لوذن السَّ

273الفرزدُقييَأِسَيا َمْرَو، إنَّ َمطِيَّتِي ْمُبوَسٌة
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قافية العني 

ُبُعأبا ُخراَشَة أما أنت ذا نفر 179، 180العباُس بن مرداٍس السلميُّالضُّ

ار بن سعيد الفقعّسوقوعا َأَن اْبُن التَّارِك الَبْكريِّ برِش 372امَلرَّ

159َطرفة بن العبدُأقاطُِعخلييلَّ ما واٍف بعهدي أنتام

245أبو ذؤيب اهلذّلمرصُعَسَبُقوا َهَويَّ وَأْعنُقوا هلَواُهُم

122الشاعر مهولَسِمِعاَياْبَن الِكراِم أاَل َتدُنو ُفُتبرص َما

راْعَيا سيًَّدا ما َأنَت ِمْن َسيٍِّد 388السفاح بن بكري الريبوعّيالذِّ

قافية الفاء

401القاسم بن عيل احلريرّيتِقْفإَذا الِفْعُل َيْوًما ُغمَّ َعنَْك ِهَجاُؤُه

398رجٌل من ربيعةَدنِْفَأاَل َحبَّذا ُغنٌْم وُحْسَن َحديثها

185الشاعر مهولاخلزُفَبنِي ُغدانة، ما ان أنتم ذهٌب

ياِريِفَتنِْفي َيَداَها احَلىص ف ُكلِّ َهاِجَرٍة 343الفرزَدُقالصَّ

فوِفَوُلبُس َعباَءِة وَتَقرَّ َعينّي 112سيبويهالشُّ

82ابن عصفور اإلشبييّلالعواطفومن َقْبِل نادى كل موىل قرابة

قافية القاف

عي 33النحوّيشقاشقأرى بعض من قد جاوز احلدَّ يدَّ

149ابن مفّرغ احلمريّيطليقَعدس ما لَِعّباٍد عليِك إمارة

113ميسوُن بنُت بحدل الكلبّيُمنيِقَلَبْيٌت ختفُق األرواُح فيِه

307جريرِمنطِيُقوالتَّْغَلبِيُّوَن بِْئَس اْلَفْحُل َفْحُلُهُم

150يزيُد بن ُمفّرغ احلمريّيمضيقوإنَّ الذي نّجى من الكرب بعدما
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قافية الالم

350القالُخ بن حزٍن السعدّيَأْعَقالأَخا احلَْرِب َلبَّاًسا إليها ِجالهلا

137الشاعر مهولتنزلإذا النَّْعَجُة األدمَاُء باْنِت بَقْفرٍة

87َمَعُن بن أوس املز ّنيعقُلإذا أنت مل تنِصف أخاك وجدتِه

ِك ِمنَّي أنَّ ُحبَِّك َقاتيِل 132الشاعر مهولَيفَعِلأَغرَّ

241الشنفرىألمِيُلأقيموا بني ُأمّي ُصُدوَر َمطيِّكم

341الشاعر مهولالَعْقالأاَل إنَّ ُظْلَم َنْفِسِه امَلْرُء َبني 

315لبيُد بن ربيعةوباطُلأاَل تسأالن املرء ماذا ُياوُل

314لبيُد بن ربيعةزائُلأاَل كلُّ يْشء- َما خال اهللَ- َباطُِل

255الشاعر مهولَبعالأاَل يا ِعباَد اهللِ َقْلبي ُمتيٌَّم

345امرؤ القيسونائالالقاتلني امللَك اجلُالجال

ديَد َأَران 338الشاعر مهولَعُذوالإنَّ َوْجِدي بِِك الشَّ

199جنوب أخت عمروالثامالبأنك ربيٌع وغيٌث مريٌع

245امرؤ القيسوكاهالتاهللِ ال يذهُب َشيِخي باطِال

249الشاعر مهولُمهِمُلَجَفْون َومل أْجُف األِخالَء إنَّنِي

168السموألوجهولَسيل إن َجهْلِت النَّاَس َعنَّا َوَعنُهُم

317لبيُد بن ربيعَةنازُلسوى جنّة الفردوِس إّن نعيَمها

ُلوَن، فجاُدوا 198الشاعر مهولُسؤلِعلُموا أْن ُيَؤمَّ

ْت لِنَْوِم ثَِيا َهبا لَفِجْئُت َوَقْد َنضَّ 289امرُؤ القيسامُلَتَفضِّ

293الشاعر مهولالطِّحاِلَفُكونوا أْنُتُم َوبنِي َأبَيُكْم
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333الشاعر مهولاألباطيُلكانت مواعيُد عرقوٍب هلا خلًفا

213الشاعر مهولآجالال َسابَغاَت وال جأواء باسلًة

هَر ذو َبغي ولْو ملًكا 184الشاعر مهولواجلبُلال يْأمِن الدِّ

86معن بن أوس املزّنأوُللَعمُرَك َما أدري وإنَّ ألوَجُل

ِّ عّزةِخَلُلمَلِّيّة ُموِحًشا َطَلُل 300كثريَّ

34أحد العطَّار، السيِّدأفلهلفي عىل بدر عال

اِد مل أُكْن ِت األيِدي إىل الزَّ 240الشنفرىأعجُلَوإْن ُمدَّ

399أبو حَّد القاسم الشاطبّيَمنَْهالَوَتثنَِيُة األسامِء َتْكشُفَها، َوإِْن

200الشاعر مهولشامالوقد َعلَم الضيف واملرملون

241الشنفرىأبَسُلوُكلُّ أّب باسٌل غرَي أنَّني

315لبيُد بن ربيعَةاألنامُلوكلُّ ُأناٍس سوَف تدخُل بينهم

251، 288امرُؤ القيساملالَوَلْو أنَّ َما َأْسَعى ألْدنى َمِعيَشٍة

بَِّل 272عبد اهلل بن رواحةفانِزِليا َزيُد َزْيَد اليعَماَلِت الذُّ

قافية امليم

لها َقَطاِم؟ الِمَأتاِرَكٌة َتدلُّ 382النابغُة الذبياّنوالسَّ

385الشاعر مهولأالِئُمإذا َغاَب عنُْكْم َأْسَوُد اْلَعني ُكنُْتُمْْ

قوها  74جيم بن صعبَحذاِمإذا قالت َحذاِم فصدَّ

132الشاعر مهولُمسلامأقوُل َلُه أْرحل ال تقيمنَّ ِعندنا

عب إْذ يأرُسونني 111منسوب جلابر بن سحيمزَهَدِمَأُقوُل هلُه هلْم بالشِّ

75َحذاملناماأاَل يا قومنا ارتلوا وسريوا
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366الشاعر مهولامُلزدَحمأنا امْلِلُك الَقْرِم َواْبِن اهْلاُمِم

مَتنَكْرِت ِمنَّا َبْعَد َمعرفة َ ملِي 276َأْوُس بن َحَجر بن َعتَّابامُلَكرَّ

184أبو الطيِّب املتنبيالّصوارمَحييون إاّل أنم ف َنزاهلم 

ام، صادق بن عيّلخمّيامرقاد مع السلوان أمسى مقّوضا  30الفحَّ

29الفحام، صادق بن عيّلبمساملعالَم وقد جهزت جيش العزائم 

ماعسى حرُف جرَّ من نداكم تّرن 210أبو املحاسِن نرُص اهللمقدَّ

211الشاعر مهولُمتَّامفلو كنَت ظرًفا يا بَن عنني أوجبْت

، وملْ جُير ماَكأن ِمْن أخباِر أنَّ 210أبو املحاسِن نرُص اهلليتَقدَّ

ِف  182الشاعر مهولمظلوًماال تقربنَّ آل ُمطرِّ

126، 292الشاعر مهولَعظيُمال َتنْه عن ُخلق ًوَتأِتِ ِمْثلُه

َصًة 170الشاعر مهولواهلرمال طيَب لْلَعْيِش َماَدامْت ُمنغَّ

ر 129الشاعر مهولللّرحِملعلَّ التَفاتا ِمنَك نحوي مقدَّ

يُمَلعلَّ اهلل فضلُكْم َعَلْينَا 318الشاعر مهولَشِ

268زهري بن أب ُسلمىوالّدِملِساُن الفَتى نِْصٌف ونِْصٌف ُفؤاُدُه

املقد كنت بالب منذ كنت )مالكا( د عيل متمِّ 27اليعقوب، ممَّ

153َطرفة بن العبدالَعَمَومُنصيّلِ لّلذي َصّلْت قريٌش

284أبو الطيِّب املتنبيَسَقُمَواَحرَّ قْلَباُه ممَّْن َقْلُبُه َشبُِم

ُهم افِعني َأُكفَّ 347الشاعر مهولَزْمَزِمولقد َحَلْفُت بِرَ

228لبيُد بن ربيعَة العامرّيسهاماَوَلَقْد َعِلْمُت َلتأتنِي َمنِيتَّي

ِمَوَما ا حلْرُب إالَّ َما َعلْمتُمْ َوُذْقتُمُ 334زهرُي بن أ ي ُسلمىامُلَرجَّ
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202كعب بن أرقمالسلمويوًما توافينا بوجٍه مقسٍم

قافية النون

211الطرّماح بن حكيماملعادنأنا ابُن ُأباِة الّضيم من آِل مالِك

135الشاعر مهولتعرفونأنا ابُن ِجال وَطالُع الثنايا

138الشاعر مهولاألزماِنَحيثام َتْستِقْم ُيقدر لك اهلل

43، 120الشاعر مهولَسنَْنربَّ وفقني فبل أعدل عن

ْر، َو ا َتَزْل ذاكر ال 163الشاعر مهولُمبنيَصاح َشمِّ

193أبو العتاهيِةيكون َفَو اهلل َما َفاَرْقُتكْم َقالًيا َلُكْم

162َطرفة بن العبِدقطناأَقاطٌِن َقْوُم َسْلمى أْم َنوْوا َظَعنًا

136النابغة الذبياّنبَِشنَّكأنِك من مجاِل بني ُأقيش

358زهرُي بن أ ي ُسلمىِسنَانما َرأْيُت اْمرًأ أَحبَّ إَلْيِه البْذُل

يرين ِهْجَرتُكْم 339جريرُقرباناَهْل تذكُرنَّ إىل الدَّ

306أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلبدفيناواهللِ لن َيِصلوا إليَك بَِجْمِعهْم

ٍد 305أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلبِدينَاَوَلَقْد َعِلْمُت بَأنَّ ِديَن َممَّ

امرهنُيول جسٌد ف )حصن سامة( موثٌق 20صادق الفحَّ

204فتُح اهللحقاِنووجٍه مرشق اللون

ام، صادق بن عيّلاملعنينييا منتمي فخرُا إىل مالك 24الفحَّ

281الشاعر مهولوهواِنيا يزيَدا آلِمِل َنْيَل ِعزِّ

قافية اهلاء

َف َرْحَلُه حيَفَة َكْي خَيفِّ 46، 377أبُو مرواَن النحوّيَألقاهاَألَقى الصَّ
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106الرّماُح بُن أبرَد ابن ميَّادةكاِهُلُهَرَأْيُت الَوليَد ْبَن اْلَيِزيِد ُمَباَرًكا

ة فأصابنها 229الشاعر مهولسهاُمهاصادفَن منها ِغزَّ

205املتنبيَيُدهاَظلَت هَبا َتنَطوي َعىل َكبِِد

103، 323جريرنواصلهَفهْيَهاَت ْهيَهاَت الَِعقيُق َوَمْن بِه

195زرقاِء الياممةميهليت احلامم ليه إىل حامتيه

107الرّماُح بُن أبرَد ابن ميادةلقائُلْهمهمُت بقوِل صادِق أن أقولُه

242الشاعر مهولَقْلُبُهوإنَّام ُيريِض امُلنِيُب َربَُّه

326الشاعر مهولوفاهاَواًها لَِسْلمى ثمَّ َواًها َواَها

45، 303لبيٌد العامرّينظاُمهاَوُتيضُء ف وجِه الّظالِم ُمنريًة

147االعشىقاهلاِوقصيدٍة َتأت امللوك غريبٍة

91الشاعر مهولجانبهواهلل َما َلييل بِنَاَم صاحُبُه

104قيُسأصائُلْهَوملْ أنَس يْوًما بالعقيق ختاَيلْت

195زرقاِء الياممةمعهيا ليت ذا القطا لنا

326اجلوهرّيأباهايا ليَت عينيها َلنا وَفاها 

قافية الواو

226الشاعر مهولوخابوااْلَقْوُم ف إْثري ظنَنُْت، َفإْن َيُكْن

قافية الياء

189أبو الطيِّب املتنبيباقياإذا اجلُوُد مل ُيْرزْق َخالًصا مَن األذى

59أ ي فراس احلمداّنبحالأقوُل وقد ناحت بقرب حامة

94أ ي فراس احلمداّنتعالأيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا
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ا َعَرضَت فبلًِّغا 256عبد يغوث بن وقاص احلارثّيتالقياأيا راكًبا إمَّ

187أب ذؤيب اهلذّلواقياتعزَّ فال يشُء عىل االرِض باقيا

392ُسَحْيم عبد نبي احلسحاسناهًياُعَمريَة َوّدْع إْن تَهْزَت َغاِدَيا

247النّمُر بن َتْولب الكلبّيفاجزِعيال َتَزِعي إْن ُمنِْفًسا َأْهَلْكُتُه

د وعيل فلذتا كبدي 22الفحام، صادق بن عيّلعينيممَّ

77الفحام، صادق بن عيّلُتسمنَع البقاء تقلَّب الّشمس 

د بن عبد اهللاملشتيوإِذا ُتباع كريمًة أو ُتشتى 313ممَّ

139الشاعر مهولآتياوإنََّك إذ ما تأِت ما أنت آمر

191أبو الطيِّب املتنبيمتاخياوحلت سواد القلب ال أنا باغيا

327عمرُو بن أطنابَة األنصارّيَتسَتييَوَقْول ُكّلام َجَشأْت َوَجاَشْت

259الشاعر مهوللوانولسُت براِجٍع ما فاَت منَّي

263أبو النَّجِم العجيّلَمْضَجِعيَيا ابنَة عامَّ ال َتُلوِمي واهجعي
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آخر البيت الشعرّي
الصفحةالشاعرالبيت

قافية الباء

374طالب ابن أب طالبكعباأاَل إِنَّ عيني أنفذت دمعها سكبا

ْيُته وهو مثُل الفرخ أعظُمه 174أّم ثوابزغباربَّ

390ُهنى بن أ حريكذبضمَر أخبن ولسِت بمخبي

264علقمة الفحلمشيُبطحا بك قلُب ف احلساِن طِروُب

374طالب ابن أب طالبحربافيا أخوينا عبد شمس ونوفال

367عبد اهلل بن مسلمرجبالِكنَُّه َشاَقُه َأْن ِقيَل َذا َرَجٌب

390ُهنى بن أ حراألجنُبهل ف القضّية أن إذا استغنيتم

374طالب ابن اب طالبالُتباوما إن جنينا ف قريش عظيمًة

قافية اجليم

ت بامء البحر ُثمَّ تنصبت 320أبو ذؤيٍبنئيُجتروَّ

قافية الدال

اك وامليتاِت ال تأُكَلنَّها 395ميمون بن قيسلَِتَفصدافإيَّ

ادف آل غرف لو بغيت ل األس 345األسود بن يعفرالعدَّ
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262أب ُزبيد الطائّيَشِديِديا ابن َحسناَء ِشّق نفس يا جلالج

قافية الراء

236جرير اخلطيفّيقدِرناَل اخلالفَة إذ كانت لُه قدّرا

دت املسالُك ملَّ يكن  د بن عبد اهللبأوَعِروإذا َتوعَّ 313ممَّ

قافية السني

150يزيُد بن ُمفّرغ احلمريّيوالفرسإذا َحلُت برت عىل عدس

273الفرزدقييأسَمْروان إن مطيتَي مْعكوَسة

قافية العني

388السفاح بن بكري بن معدان الِذراْعيا فارًسا ما أنت من فارٍس

قافية الفاء

186الشاعر مهولاخلزفبني غدانة مان أنتم ذهبا

قافية القاف

150يزيُد بن ُمفّرغ احلمريّيمضيقطليق الذي نجى من احلبس بعدما

قافية الكاف

265رؤبة بن العجاجَفَتكهاَجَك ِمْن َاْرَوى َكُمنْهاِض الَفَكْك

قافية الالم

227كعب بن زهريتعجلأرجوا وآمل أن يعجلن ف أبٍد

350القالُخ بن حزٍن السعدّياجلمالأنا الُقالُخ بن جناب ابن جال

224الشاعر مهولاجلبلإن أنا جال إن كنت تعرفني

228كعب بن زهريمكبوُلبانت ُسعاد فقلبي متبول 



457

بيَع املغيث  199كعب بن زهريالشامالباَّنك ُكنْت الرَّ

333كعب بن زهرياألباطيُلكانت مواعيد عرقوب هلا مثال

قافية امليم

لها َقطام 382النابغة الذبياّنوالكالِمأ تاركة َتدلُّ

85النابغة الذبياّنللمليماال أبلغ، لديك، أبا ُحريث

ِف هر ال ُمطرِّ 182الشاعر مهول مظلوماال تغُزون الدَّ

127أبو االسود الدؤّلعظيمال تنه عن خلٍق وتأت مثله

قافية النون

ًة 358زهري بن أب سلمى سناِنإذا جَرفت مال اجلوارُف مرَّ

291شِمر بن َعمٍرو احلَنَفّيبالطني لو ُكنُت ف َريامَن لسُت ببارٍح

ني هجرتُكم 339جريرُقرباناهل تُتكنَّ إىل الَقسَّ

قافية اهلاء

159الشاعر مهولوامسلمهذاك خلييل وذو ُيوصلني

155عدي بن الرقاع العاميّلأبالدهاعرف الديار تومًها فاعتادها

147األعشىقاهلاغريبٍة تأت امللوك حكيمٍة

ا ثمَّ وها واًها 326اجلوهرّيوفاهاواًها لِريَّ

قافية الياء

191النابغة اجلعدّيثامنياأمل تسأل الداَر الغداة متى هيا

167طرفة بن العبد نمي فسقا ديارك غري مفسدها

260الشاعر مهوللو أنوما َرَجَع أمرٌؤ شيًئا إذا ما





459

* القرآن الكريم.

املخطوطة
• رة خمطوط عند 	 الدرر املنثور ف معرفة األكابر والصدور، للسيِّد جعفر األعرجّي، وهي مصوَّ

األستاذ كاظم الفتالوّي.

• ة برقم )389(.	 رة خمطوط مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ ام، وهو مصوَّ ديوان سيِّد صادق الفحَّ

• د ممود بن أحد العينّي )ت 855هـ(، وهي 	 فرائد القالئد ف خمترص الشواهد للمؤلِّف أب ممَّ
ة برقم )1181(. رة خمطوط مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامَّ مصوَّ

املطبوعة
• وتقيق: 	 دراســة  دريــد،  ابن  مقصورة  شح  كتابه  تقيق  مع  الّلغة  ف  وجهوده  خالويه   ابن 

د الدرويش، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافّية العاّمة، بغداد،  د. ممود جاسم ممَّ
1990م.

• (، عني بتحقيقه: د. شكري فيصل، 	 أبو العتاهية أشعاره وأخباره، صانع الديوان )ابن عبد البِّ
مطبعة اجلامعة، دمشق، 1965م.

• العاملّي 	 املكتب  منشورات  الثانية،  الطبعة  اخلنيزّي،  اهلل  عبد  تأليف:  قريش،  مؤمن  طالب  أبو 
للتأليف والتمجة، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت.

• أبو 	 د  ممَّ تقيق:  القفطّي،  يوسف  بن  عيّل  الدين  مجال  تأليف:  النحاة،  أنباه  عىل  الرواة  إنباه 
الفضل إبراهيم، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرصّية، 1374هـ/1955م.
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• املوسوّي 	 مهدّي  د  ممَّ السيِّد  تأليف:  الشيعة،  متهدي  مشاهري  تراجم  ف  الوديعة  أحسن 
الكاظمّي، املطبعة احليدرّية،، النجف، الطبعة الثانية، 1968م.

• أخبار النحوّيني البرصّيني، تأليف: أب سعيد احلسن بن عبد اهلل السرياّف، اعتنى بنرشه: فرتبس 	
كرتكو، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، 1936.

• النسخة األصلّية 	 حة عىل  حة ومصحَّ منقَّ البكرّي،  توفيق  د  السيِّد ممَّ تأليف:  العرب،  أراجيز 
للمؤّلف، الطبعة الثانية، 1346هـ.

• أسطورة األبيات اخلمسني ف كتاب سيبويه، د. رمضان عبد التّواب.	

• األصمعّيات- اختيار األصمعّي- أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك )ت 216هـ(، 	
د شاكر وعبد السالم هارون، الطبعة الثانية، دار املعارف بمرص، 1964. تقيق: أحد ممَّ

• األعالم، تأليف: خري الدين الزركيّل، مطبعة دار املاليني، بريوت، لبنان.	

• أعيان الشيعة، تأليف: السيِّد مسن األمني، الطبعة األوىل، مطبعة اإلنصاف.	

• السعادة 	 الثالثة، مطبعة  الطبعة  البغدادّي،  القاّل  القاسم  بن  تأليف: أب عيّل إسامعيل  األمال، 
بمرص، سنة 1953.

• اإلنصاف ف مسائل اخلالف بني النحوّيني البرصّيني والكوفّيني، تأليف: أب بركات عبد الرحن 	
د بن أب سعيد األنبارّي النحوّي )ت 577هـ(، ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف،  ابن ممَّ
د مي الدين عبد احلميد، دار إحياء التاث العرّب، الطبعة الرابعة 1380هـ/1961م. تأليف: ممَّ

• إىل 	 السالك  هداية  كتاب  ومعه  األنصارّي،  هشام  البن  مالك،  ابن  ألفّية  إىل  املسالك  أوضح 
د مي الدين عبد احلميد، الطبعة الرابعة، مطبعة السعادة  تقيق أوضح املسالك، تأليف: ممَّ

بمرص، 1956.

• النحوّي 	 احلاجب  بابن  املعروف  عمر  بن  عثامن  عمرو  أب  للشيخ  املفصل،  شح  ف  اإليضاح 
570هـ-646هـ، تقيق: د. موسى بناي العلييّل، مطبعة العان، بغداد، إحياء التاث اإلسالمّي، 

.1982

• د عيّل اليعقوّب، مطبعة الزهراء ف النجف، 1370هـ/1951م.	 البابليات، تأليف: الشيخ ممَّ
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• د تقي املجلّس، مطبعة احليدرّي، طهران، 1380هـ.	 د باقر بن ممَّ بحار األنوار، ملحمَّ

• أغناطيوس 	 عليه:  والفهارس  املقّدمة  وتعليق  بنرشه  اعتنى  املعتز،  بن  اهلل  لعبد  البديع، 
كراتستقوفسكي، منشورات دار احلكمة، حلبون، دمشق.

• د أبو الفضل إبراهيم، الطبعة 	 بغية الوعاة ف طبقات اللغوّيني والنحاة، للسيوطّي، تقيق: ممَّ
األوىل، مطبعة عيسى الباّب احللبّي وشكائه.

• الغفور 	 عبد  أحد  تقيق:  اجلوهرّي،  حاد  بن  إسامعيل  تأليف:  العربّية،  وصحاح  اللغة   تاج 
عّطار.

• العراقّي، 	 العلمّي  املجمع  مطبعة  العزاوّي،  عّباس  تأليف:  العراق،  ف  العرّب  األدب  تاريخ 
1382هـ/1962م.

• تصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب ف علم مازات العرب، ليوسف بن سليامن بن 	
عيسى الشنتمرّي، هبامش كتاب سيبويه، بريوت، لبنان.

• عّباس 	 الدكتور  وتعليق:  تقيق  األنصارّي،  هشام  البن  الفوائد،  وتلخيص  الشواهد  ختليُص 
مصطفى الصاحلّي، املكتبة العربّية، بريوت، الطبعة األوىل، 1986م.

• تفسري الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ف وجوه التأويل، جلار اهلل ممود 	
ابن عمر الزخمرشّي املتوفَّ سنة 528هـ، الناش: دار الكتاب العرّب، بريوت، لبنان.

• املتوفَّ 	 بن جنّّي  الفتح عثامن  رّي، ألب  السكَّ أبو سعيد  أغفله  ممّا  أشعار هذيل  تفسري  التامم ف 
راجعه:  مطلوب،  وأحــد  احلديثّي  وخدجية  القيّس  ناجي  أحد  له:  وقــّدم  حّققه   392هـــ، 

د. مصطفى جواد، مطبعة العاّن، بغداد، الطبعة األوىل، 1962.

• د بن عيّل العبدرّي الشيبّي املتوفَّ سنة 837هـ/1433م، 	 تثال األمثال، تأليف: أب املحاسن ممَّ

حّققه وقّدم له: د. أسعد ذبيان، دار املسرية، بريوت.

• الزّجاجّي، عني بنرشه وتقيقه وشحه: 	 الرحن بن إسحاق  القاسم عبد  تأليف: أب  اجلمل، 
العاّلمة ابن أب مثنب، الطبعة الثانية، مطبعة كلنكسبك، باريس، 1957م.

• أبو سنّه 	 الفتاح  الثعالبّي )ت 875هـ(، تقيق: عبد  تفسري  القرآن،  تفسري  اجلواهر احلسان ف 
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التاث،  إحياء  دار  األوىل،  الطبعة  املوجود،  أحد  عادل  والشيخ  عوض  د  ممَّ عيّل  والشيخ 
1418هـ.

• حاشية السجاعّي عىل شح قطر الندى، للمؤلف السجاعّي، 1294هـ، مرص.	

• د بن البطليويّس، تقيق: سعيد عبد 	 احللل ف إصالح اخللل من كتاب اجلمل، لعبد اهلل بن ممَّ
الكريم سعودّي، مطبعة دار الطليعة، بريوت، 1980م.

• املطبعة 	 األوىل،  الطبعة  البحتّي، ضبطه وعّلق حواشيه: كامل مصطفى،  عبادة  احلامسة، ألب 
الرحانّية، مرص، 1929.

• خزانة األدب ولب لباب لسان العرب عىل شواهد شح الكافية، تأليف: الشيخ عبد القادر بن 	
عمر البغدادّي 1030-1093هـ، دار صادر، بريوت.

• د عيّل النّجار، الطبعة الرابعة، مرشوع النرش 	 اخلصائص، ألب فتح عثامن بن جنّّي، تقيق: ممَّ
العرّب املشتك، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، دار الشؤون الثقافّية العاّمة، 1990.

• العسقالّن 	 حجر  بن  أحد  الدين  شهاب  تأليف:  الثامنة،  املائة  أعيان  ف  الكامنة  ــدرر   ال
د سيد جاد احلق، دار الكتب احلديثة، الطبعة الثانية، مطبعة  م له: ممَّ قه وقدَّ )ت 852هـ( حقَّ

املدّن، 1966.

• الدرر اللوامع عىل مهع اهلوامع شح مجع اجلوامع ف الُعلوم العربّية، تأليف: أحد بن األمني 	

الشنقيطّي، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، ُأعيد طبعه باألوفسيت 
1393هـ/1973م.

• د 	 الديباج املذهب ف معرفة أعيان علامء املذهب، تأليف: برهان الدين إبراهيم بن عيّل بن ممَّ
ابن فرحون اليعمرّي املدّن املالكّي، يطلب من ملتزم طبعه عباس بن عبد السالم بن شقرون، 

مرص، الطبعة األوىل، 1351هـ.

• د بن نرص املشهور بابن عنني األنصارّي الدمشقّي 	 ديوان ابن عنني، شف الدين أب املحاسن ممَّ
)ت 630هـ(، ُعني بنرشه وتقيقه: خليل مردم َبك، مطبعة دمشق، 1946م.

• د حسن آل ياسني، مكتبة النهضة، بغداد )نفائس 	 ديوان أب األسود الدؤّل، تقيق: الشيخ ممَّ
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املخطوطات(، الطبعة الثانية، مطبعة املعارف، بغداد، 1384هـ/1964م.

• ديوان أب طالب بن عبد املطلب، صنعة: أب جفان عبد اهلل بن أحد املهزمّي البرصّي املتوفَّ سنة 	
د حسن آل ياسني. 257هـ، تقيق: ممَّ

• ديوان أب طالب بن عبد املطلب، صنعة: عيّل بن حزة البرصّي التميمّي )ت 375هـ(، تقيق: 	
د حسن آل ياسني. ممَّ

• ديوان أب فراس احلمداّن، نخلة قلفاظ، بريوت، 1900.	

• ديوان أب نواس، دار مكتبة الثقافة العربية للطباعة والنرش والتوزيع، بغداد.	

• د حسني، الناش: مكتبة اآلداب 	 ديوان األعشى الكبري )ميمون بن قيس(، شح وتعليق: د. ممَّ
باجلامميز، املطبعة النموذجية.

• ديوان احلطيئة، شح: أب سعيد السكري، دار صادر، بريوت، 1387هـ/1967م.	

• ديوان احلامسة، أب تام حبيب بن أوس الطائي )ت 231هـ(، تقيق: د. عبد املنعم أحد صالح، 	
دار الرشيد للنرش، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، سلسلة كتب التاث، 1980م.

• د 	 الشيخ ممَّ نفطويه، تقيق:  اهلل  املخطوطات(، صنعة: أب عبد  نفائس  السموأل )من  ديوان 
حسن آل ياسني، مطبعة املعارف، بغداد، 1955م.

• دمشق، 	 العرّب،  التاث  إحياء  ة  مديريَّ مطبوعات  حسن،  عزة  د.  قه:  حقَّ اح،  الطرمَّ  ديوان 
.1968

• ديوان العّباس بن مرداس الُسلمّي، مجعه وحّققه: د. ييى اجلبورّي، املؤّسسة العاّمة للصحافة 	
والطباعة، دار اجلمهورّية، بغداد، 1968.

• بمرص، 	 املعارف  دار  الثانية،  الطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حد  تقيق:  القيس،  امرئ  ديوان 
1964م.

• د يوسف نجم، دار صادر، بريوت، 1960.	 ديوان أوس بن حجر، تقيق وشح: د. ممَّ

• بن 	 وليم  وترتيبه:  بتصحيحه  اعتنى  العرب(،  أشعار  مموع  )ضمن  احلّجاج  بن  رؤبة  ديوان 
الورد البويّس، طبع باآلت دروغولني املشهورة ف مدينة ليبسيغ، برلني، 1903م.
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• ديوان زهري بن أب ُسلمى، تقيق: كرم الُبستاّن، دار صادر للطباعة والنرش، بريوت، 1960.	

• ديوان زيد اخليل الطائّي، صنعة: د. نوري ّحودي القيّس، مطبعة النعامن، النجف األشف.	

• الكتب 	 دار  مطبعة  امليمنّي،  العزيز  عبد  األستاذ  تقيق:  احلسحاس،  بني  عبد  سحيم  ديوان 
املرصّية، 1950م.

• دار 	 ط1،   ، ّ احِليلِّ سليامن  مرض  الدكتور  تقيق:  1205هـ(،  )ت  ام  الفحَّ صادق  السّيد  ديوان 
الضياء للطباعة، النجف األشف، 1432هـ/2011م.

• ديوان شعر املتلمس الضبعّي، رواية األثرِم وأب عبيده عن األصمعّي، ُعني بتحقيقه وشحه 	
والتعليق عليه: حسن كامل الّصريّف، 1390هـ/1970م.

• ديوان شعر عدي بن الرقاع العاميّل عن أب العباس أحد بن ييى ثعلب الشيباّن املتوفَّ سنة 	
العلمّي  املجمع  الضامن، مطبعة  القيّس و د. حاتم صالح  291هـ، تقيق: د. نوري حودي 

العراقّي، 1407هـ/1987م.

• ديوان شيخ األباطح أب طالب، مجع: أب هفان عبد اهلل بن أحد املهزمّي العبدّي، رواية عفيف 	
د صادق آل بحر العلوم،  ابن أسعد عن عثامن بن جنّّي، صححه وعّلق عليه: العاّلمة السيِّد ممَّ

املطبعة احليدرّية ف النجف، العراق، 1356هـ.

• األشف، 	 النجف  ف  العلمّية  املطبعة  منشورات  752هـــ(،  )ت   ّ احِلــيلِّ الدين  صفيِّ  ديــوان 

1956م.

• ديوان طرفه العبد، تقيق ودراسة لشعره وشخصيّته، د. عيّل اجلندي، دار الفكر العرّب.	

• د باجودة، 	 ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصارّي اخلزرجّي، دراسة، مجع، تقيق: د. حسن ممَّ
دية، القاهرة، مرص، 1972م. مطبعة السنّة املحمَّ

• باألعلم 	 املعروف  عيسى  بن  سليامن  بن  يوسف  احلّجاج  أب  برشح  الفحل،  علقمة  ديــوان 
الكتاب  قباوة، دار  الدين  الصّقال ودرية اخلطيب، راجعه: د. فخر  الشنتمرّي، حّققه: لطفي 

العرّب، حلب، الطبعة األوىل، 1969م.

• املطبعة 	 األوىل،  الطبعة  يموت،  بشري  وتصحيحه:  طبعه  عىل  وقف  ربيعة،  أب  بن  عمر  ديوان 
الوطنّية، بريوت، 1934م.
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• لبنان، 	 بريوت،  الثقافة،  دار  وتوزيع  نرش  عّباس،  إحسان  د.  وحّققه:  مجعه  ة،  عزَّ كثري  ديوان 
1971م.

• ديوان ليىل األخيلّية، عني بجمعه وتقيقه: خليل إبراهيم العطّية وجليل العطّية، دار اجلمهورّية، 	
بغداد، 1967.

• الّدارمّي )ت 89هـ(، مجعه وحّققه: خليل إبراهيم العطّية وعبد اهلل اجلبورّي، 	 ديوان مسكني 
مطبعة دار البرصّي، بغداد، الطبعة األوىل، 1970.

• صالح 	 حاتم  د.  و  القيّس  حودي  نوري  د.  صنعة:  64هـ(،  )ت  املزّن  أوس  بن  معن  ديوان 
الضامن، مطبعة دار اجلاحظ، بغداد، 1977.

• ديوان النابغة الذبياّن، تقيق: شكري فيصل، مطبعة دار الفكر، بريوت، 1968م.	

• ديوان النابغة الذبياّن، تقيق: كرم البستاّن، مطبعة دار بريوت، بريوت، 1379هـ.	

• الثانية، 	 الطبعة  بمرص،  املعارف  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  د  الذبياّن، تقيق: ممَّ النابغة  ديوان 
1985م.

• الطبعة 	 الطهراّن،  بزرك  آغا  بالشيخ  الشهري  د مسن  للشيخ ممَّ الشيعة،  إىل تصانيف  الذريعة 
األوىل، مطبعة اآلداب.

• د مهدّي بحر العلوم 	 رجال السيِّد بحر العلوم املعروف بـ)الفوائد الرجالّية(، تأليف: السيِّد ممَّ
د صادق بحر العلوم وحسني بحر العلوم، الطبعة األوىل،  الطباطبائّي، حّققه وعّلق عليه: ممَّ

مطبعة اآلداب، النجف، 1385هـ/1965م.

• رس صناعة األعراب، صنعة: الشيخ أب الفتح عثامن بن جنّّي النحوّي، تقيق: مصطفى السّقا 	
د الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمني، الطبعة األوىل، مطبعة مصطفى الباب احللبّي  وممَّ

وأوالده، 1379هـ/1960م.

• د عثامن، الطبعة 	 د بن عيسى التمذّي )ت 279هـ(، تقيق: عبد الرحن ممَّ سنن التمذّي، ممَّ
الثانية، دار الفكر ، بريوت، 1403هـ.

• الطبعة 	 املتوفَّ سنة 458هـ،  البيهقّي  بن عيّل  بن احلسني  أحد  بكر  أب  الكبى، لإلمام  السنن 
األوىل، مطبعة ملس دائرة املعارف العثامنّية بحيدر آباد الركن، اهلند، 1350هـ.
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• مصطفى 	 فهارسها:  ووضع  وشحها  وضبطها  حّققها  احلمريّي،  هشام  البن  النبوّية،  السرية 
السّقا وإبراهيم اآلب آري وعبد احلفيظ شلبي، مطبعة مصطفى الباب احللبّي وأوالده بمرص، 

1355هـ/1936م.

• غازي 	 زهري  تقيق:  338هـ(،  )ت  النّحاس  د  ممَّ بن  أحد  جعفر  ألب  سيبويه،  أبيات  شح 
زاهد، ساعدت مجعية مدارس النجف الثقافّية األهلّية عىل نرشه، الطبعة األوىل، مطبعة الغرّي 

احلديثة، 1974.

• شح 	 بتحقيق  اجلليل  منحة  كتاب  ومعه  769هـــ(  )ت  مالك  بن  ألفّية  عىل  عقيل  ابن   شح 
جامعة  والنرش،  للطباعة  الكتاب  دار  احلميد،  عبد  الدين  مي  د  ممَّ تأليف:  عقيل،   ابن 

املوصل.

• شح أشعار اهلذلّيني، صنعة: أب سعيد احلسن بن احلُسني السّكرّي، حّققه: عبد الستار أحد 	
د أحد شاكر، مطبعة املدّن )كنوز الشعر(. فّراج، مراجعة: ممَّ

• د 	 شح األشموّن عىل ألفّية ابن مالك املسّمى )منهج السالك إىل ألفّية ابن مالك(، حّققه: ممَّ
مي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العرّب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1955م.

• الطبعة 	 األزهرّي،  اهلل  عبد  بن  خالد  تأليف:  مالك،  ابن  أللفّية  التوضيح  عىل  الترصيح  شح 
األوىل، مطبعة االستقامة بالقاهرة، 1954م/1374 هـ.

• الضّباع، 	 عيّل  الرشيف  تأليف:  القصيد(،  املقصود  إىل  املريد  )إرشاد  املسّمى  الشاطبّية  شح 
د عيّل صبيح وأوالده بمرص. مطبعة ممَّ

• دار 	 الناش:  الزوزّن،  أحد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أب  تأليف:  للزوزّن،  السبع،  املعّلقات  شح 
اجليل، بريوت، لبنان، مكتبة املحتسب، عامن، الطبعة الثانية، 1972م.

• شح املفصل، للشيخ العامل موفق الدين يعيش ابن عيّل بن يعيش )ت 643هـ(، عامل الكتب، 	
بريوت، مكتبة املتنّبي، القاهرة.

• دراسة 	 املتوفَّ 646هـ،  النحوّي  احلاجب  بن  الكافية، ألب عمرو عثامن  نظم  الوافية ف  شح 
وتقيق: د. موسى بناي علوان العلييّل، مطبعة اآلداب، النجف االشف، 1980م.
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• شح مُجل الزّجاجّي، البن عصفور األشبييّل )ت 669هـ(، تقيق: د. صاحب أبو جناح، دائرة 	
األوقاف والشؤون الدينّية، إحياء التاث اإلسالمّي، 1980م.

• شح ديوان امرئ القيس ومعه أخبار املراقسة وأشعارهم ف اجلاهلّية وصدر اإلسالم، تأليف: 	
حسن السندوّب، مطبعة االستقامة، القاهرة.

• املرزوقّي )ت 421هـ(، نرشه: أحد 	 د بن احلسن   شح ديوان احلامسة، ألب عيّل أحد بن ممَّ
والنرش، 1371هـ/  والتمجة  التأليف  األوىل، مطبعة جلنة  الطبعة  السالم هارون،  أمني وعبد 

1952م.

• شح ديوان الفرزدق، عني بجمعه وطبعه والتعليق عليه: عبد اهلل الصاوي، مطبعة الصاوي، 	
الطبعة األوىل، 1354هـ/1936م.

• شح ديوان املتنّبي، وضعه: عبد الرحن البقوقّي، دار الكتاب العرّب، بريوت، لبنان.	

• د إسامعيل عبد اهلل الصاوي مضاًفا إليه تفسريات العامل الّلغوّي 	 شح ديوان جرير، تأليف: ممَّ
د بن حبيب، دار األندلس للطباعة والنرش، بريوت. أي جعفر ممَّ

• له وعّلق عليه: سيف 	 قّدم  العدوّي )77-117هـــ(،  بن عقبة  مة، غيالن  الرَّ شح ديوان ذي 
الدين الكاتب وأحد عصام الكاتب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان.

• شح ديوان عمر بن أب ربيعة املخرومّي من سلسلة )شعراء العرب(، إعداد وتقديم وتقيق: 	

عيّل ملكّي، منشورات دار إحياء التاث العرّب، بريوت، لبنان.

• شح ديوان كعب بن زهري، وصفه اإلمام أبو سعيد احلسن بن احلسني بن عبيد اهلل السّكرّي، 	
دار الكتب املرصّية، 1369هـ/1950م.

• سلسة 	 ضمن  عّباس،  إحسان  الدكتور  له:  م  وقدَّ حّققه  العامرّي،  ربيعة  بن  لبيد  ديوان  شح 

التاث العرّب، وزارة اإلرشاد واألنباء ف الكويت، مطبعة الكويت، 1962.

• شح شذور الذهب ف معرفة كالم العرب، البن هشام األنصارّي، ومعه كتاب منتهى األرب 	
د مي الدين عبد احلميد، الطبعة السابعة، مطبعة السعادة،  بتحقيق شح شذور الذهب، ملحمَّ

مرص، 1376هـ/1957م.
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• شح قطر الندى وبّل الصدى، البن هشام األنصارّي )ت 761هـ(، ومعه كتاب سبيل اهلدى 	
طبعة  عرش،  الثالثة  الطبعة  احلميد،  عبد  الدين  مي  د  ممَّ تأليف:  الندى،  قطر  شح  بتحقيق 

جديدة ومنّقحة مذّيلة بالفهارس.

• شح مقامات احلريرّي، تأليف: أحد بن عبد املؤمن الرشييّش، املطبعة اخلريّية بمرص، الطبعة 	
األوىل، 1306هـ.

• د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربّية، 	 شح نج البالغة، البن أب احلديد، تقيق: ممَّ
عيسى الباب احللبّي، الطبعة الثانية، 1967م.

• شح هاشميات الكميت بن زيد األسدّي بتفسري أب رّياش أحد بن إبراهيم القيّس، تقيق: 	
د. داود سلوم و د. نوري ّحودي القيّس، مكتبة النهضة العربّية، عامل الكتب، الطبعة األوىل، 

1984م.

• بغداد، 	 املعارف،  مطبعة  القيّس،  ّحــودي  نــوري  د.  وحققه:  مجعه  الطائّي،  زبيد  أب   شعر 
.1967

• غ احلمريّي، مجع وتقديم: د. داود سّلوم، نرش وتوزيع: مكتبة األندلس،  شارع 	 شعر ابن مفرِّ
املتنّبي، بغداد، مطبعة اإليامن، بغداد، 1968.

• د نايف الدليمّي، مطبعة 	 ي )ت 149هـ(، مجع وتقيق: ممَّ شعر ابن مّيادة الرماح بن أبرد املرُّ
اجلمهور، املوصل، شارع النجفّي.

• د 	 د بن العّباس اليزيدّي عن أب سعيد السّكرّي عن ممَّ شعر األخطل، رواية أب عبد اهلل ممَّ
ابن حبيب عن ابن األعراّب، عني بنرشه ألّول مّرة: األب أنطوان صاحلات اليسوعّي، الطبعة 

الثانية، دار املرشق، املطبعة الكاثوليكّية، بريوت، لبنان، 1986.

• شعر الكميت بن زيد األسدّي، مجع وتقديم: د. داود سلوم، مطبعة النعامن، النجف األشف، 	
الناش: مكتبة األندلس، شارع املتنّبي، بغداد، 1970.

• شعر النابغة اجلعدّي، الطبعة األوىل، منشورات املكتب اإلسالمّي، دمشق، 1964م.	

• شعر النمر بن تولب: صنعة د. نوري ّحودي القيّس، مطبعة املعارف، بغداد.	
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• شعر زهري بن أب ُسلمى، صنعة: األعلم الشنتمرّي، تقيق: د. فخر الدين قباوة، منشورات دار 	
اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثالثة، 1980.

• شعر زياد األعجم، مجع وتقيق ودراسة: د. يوسف حسني بّكار، دار املسرية، الطبعة األوىل، 	
1983م.

• د شاكر، دار املعارف بمرص، 	 الشعر والشعراء، البن قتيبة )ت 276هـ(، تقيق وشح: أحد ممَّ
الطبعة الثانية، 1967.

• شعراء احِللَّة )البابليات(، عيّل اخلاقاّن.	

• د آل السيِّد عيّل املوسوّي العاميّل، طبع 	 الشواهد عىل شح ألفّية ابن مالك، تقيقات: السيِّد ممَّ
د الكتبّي العاميّل، املطبعة العلوّية، النجف األشف، 1344هـ. عىل نفقة السيِّد ممَّ

• للطباعة 	 األندلس  دار  د،  ممَّ إبراهيم  السيِّد  تقيق:  األشبييّل،  عصفور  البن  الشعر،  رضائر 
والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 1980م.

• الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين بن عبد الرحن السخاوّي، منشورات 	
دار مكتبة احلياة، بريوت.

• ضياء السالك إىل أوضح املسالك، وهو صفوة الكالم عىل أوضح املسالك البن هشام، تأليف: 	
د عبد العزيز النّجار، الطبعة األوىل، مطبعة الفجالة بالقاهرة، 1969م. ممَّ

• د مسن الشهري بالشيخ آغا بزرك الطهراّن، مطبعة القضاء، 	 طبقات أعالم الشيعة، تأليف: ممَّ
النجف، 1377هـ/1958م، املطبعة العلمّية ف النجف، 1374هـ/1954م.

• د 	 د بن سالم اجلُمحّي )139-231هـ( قرأه وشحه: ممود ممَّ طبقات فحول الشعراء، ممَّ
شاكر، املطبعة املدّن، شارع العّباسّية، القاهرة.

• أبو 	 د  األندلّس، تقيق: ممَّ الزبيدّي  د بن احلسن  النحوّيني واللغوّيني، ألب بكر ممَّ طبقات 
الفضل إبراهيم، دار املعارف، الطبعة الثانية.

• الطرائف األدبّية، صّححه وخّرجه وعارضه: عبد العزيز امليمنّي، مطبعة جلنة التأليف والتمجة 	
والنرش، القاهرة، 1937.
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• د الساموّي، تقيق: كامل سلامن اجلبورّي، دار 	 الطليعة من شعراء الشيعة، تأليف: الشيخ ممَّ
املؤّرخ العرّب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 1422هـ/2001م.

• د سعيد العريان، الطبعة 	 د بن عبد رّبه األندلّس، تقيق: ممَّ العقد الفريد، تأليف: أحد بن ممَّ

الثانية، مطبعة االستقامة، القاهرة، 1953م.

• املتوّف سنة 	 اجلزرّي  بن  د  بن ممَّ د  اخلري ممَّ أب  الدين  لشمس  القراء  النهاية ف طبقات  غاية 
بمرص،  اخلانجي  ومكتبة  الناش  بنفقة  مره  ألّول  طبع  برجستارس،  بنرشه:  عني  833هـــ، 

1351هـ/1932م.

• ُغرر الفوائد ودرر القالئد )أمال املرتىض(، للرشيف املرتىض عيّل بن احلسن املوسوّي العلوّي 	
الطبعة  لبنان،  بريوت،  العرّب،  الكتاب  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  د  ممَّ تقيق:  436هـ(،  )ت 

الثانية، 1967م.

• د بن أب يعقوب إسحق املعروف بالوّراق، تقيق: رضا 	 الفهرست، البن النديم أبو الفرج ممَّ
تّدد بن عيّل بن زين العابدين، 1971م.

• د ميي الدين عبد احلميد، 	 د بن شاكر بن أحد الكتبّي، تقيق: ممَّ فوات الوفيات، تأليف: ممَّ
مطبعة السعادة بمرص، 1951م.

• َقطُر الندى وبّل الصدى، البن هشام األنصارّي، ومعه كتاب نج التقى وإعراب آيات قطر 	
د جعفر الشيخ إبراهيم الكربايّس، مطبعة األدباء، النجف األشف،  الندى، تأليف: الشيخ ممَّ

.1998

• الكافية ف النحو، تأليف: اإلمام أب عمرو عثامن بن عمر املعروف بابن احلاجب املتوفَّ 646هـ، 	
د بن احلسن األستاباذّي املتوفَّ 686هـ، دار الكتب العلمّية،  شحه: الشيخ ريّض الدين ممَّ

بريوت، لبنان، 1415هـ/1995م.

• الفضل 	 أبو  د  ممَّ عليه:  وعّلق  بأصوله  عارضه  املّبد،  يزيد  بن  د  ممَّ العباس  ألب  الكامل، 
إبراهيم، دار الفكر العرّب.

• د 	 كتاب سيبويه، ألب برش عمرو بن عثامن بن قنب )ت 180هـ(، تقيق وشح: عبد السالم ممَّ
هارون، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 1988.
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• كتاب سيبويه، منشورات مؤسسة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 1967م.	

• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليقة، عني بتصحيحه: املعلم رفعت بيلكه 	
الكيتي، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة ف مطبعتها البهّية، 1366هـ/1947م.

• الكنى واأللقاب، عّباس القّمّي، مطبعة العرفان، صيدا، 1358هـ.	

• بديع 	 د  ممَّ د.  وحّققها:  شحها  )الشنفرى(،  األزد  لشاعر  الصحراء،  نشيد  أو  العرب  المّية 
شيف، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 1964م.

• دار 	  ،291 العدد  الصغرية،  املوسوعة  إبراهيم،  العزيز  عبد  تأليف:  للشنفرى،  العرب  المّية 
الشؤون الثقافّية العاّمة، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 1988م.

• األفريقّي 	 منظور  ابن  مكرم  بن  د  ممَّ الدين  مجال  الفضل  أب  العاّلمة  لإلمام  العرب،  لسان 
املرصّي، دار صادر للطباعة والنرش، ودار بريوت للطباعة والنرش، بريوت 1375هـ/1956م.

• املؤتلف واملختلف، لآلمدّي، أب القاسم احلسن بن برش بن ييى املتوفَّ سنة 370هـ، تقيق: 	
عبد السّتار أحد فّراج، دار إحياء الكتب العربّية، مطبعة عيسى الباب احللبّي وشكاه، القاهرة، 

1381هـ/1961م.

• النجف، 	 النعامن،  مطبعة  مبوبة،  آل  باقر  الشيخ  جعفر  تأليف:  وحارضها،  النجف  مايض 
1376هـ/1957.

• مالس ثعلب، ألب العّباس أحد بن ييى ثعلب )200-291هـ(، شح وتقيق: عبد السالم 	
هارون، القسم االول، دار املعارف بمرص.

• د بن حبيب ابن أمّية بن عمرو اهلاشمّي البغدادّي املتوّف سنة 245هـ، 	 املحّب، ألب جعفر ممَّ
الدكتورة  الكتاب:  هذا  بتصحيح  اعتنت  وقد  السّكرّي،  احلسني  بن  احلسن  سعيد  أب  رواية: 

ايلزه ليختن شتري، منشورات املكتب التجارّي للطباعة والنرش، بريوت.

• جنّّي، 	 بن  عثامن  الفتح  أب  تأليف:  عنها،  واإليضاح  القراءات  وجوه شواّذ  تبني  ف  املحتسب 
تقيق: عيّل اجلندّي ناصق والدكتور عبد احلليم النّجار والدكتور عبد الفتاح إسامعيل شلبي، 

القاهرة، 1386هـ/1966م.
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• اخلامسة 	 املائة  علامء  )من  الشيخ  بن  اهلل  هبة  السعادات  أب  للرشيف  الشجرّي،  ابن  خمتارات 
بعد اهلجرة(، ضبطها وشحها: ممود حسن زنات، الطبعة األوىل، مطبعة االعتامد، 1344هـ/ 

1925م.

• 351هـ(، 	 )ت  احللبّي  الّلغوّي  عيّل  بن  الواحد  عبد  الطّيب  أب  تصنيف:  النحوّيني،  مراتب 
د أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نضة مرص، مطبعة الفجالة، القاهرة. تقيق: ممَّ

• املستقىص ف أمثال العرب، للعاّلمة األديب أب القاسم جار اهلل ممود بن عمر الزخمرشّي املتوفَّ 	
العثامنّية،  املعارف  دائرة  املعبد خان، مطبعة ملس  عبد  د  د. ممَّ 538هـــ/1144م، إشاف: 

حيدر آباد الدكن، اهلند، 1381هـ/1962م.

• عثامن 	 أب  لإلمام  الترصيف  لكتاب  النحوّي  جنّّي  بن  عثامن  الفتح  أب  االمام  شح  املنصف، 
املازّن، تقيق: إبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمني، الطبعة األوىل، شكة مكتبة ومطبعة مصطفى 

الباب احللبّي وأوالده بمرص، 1379هـ/1960م.

• حرز 	 حسني  د  ممَّ عليه:  عّلق  الدين،  حرز  د  ممَّ واألدباء،  العلامء  تراجم  ف  الرجال  معارف 
الدين، مطبعة النجف، 1964.

• د 	 معان القران، ألب زكرّيا ييى بن زياد الفّراء املتوفَّ 207هـ، تقيق: أحد يوسف نجات وممَّ
عيّل النّجار، مطبعة دار الكتب املرصّية، 1374هـ/1955م.

• معجم األدباء، لياقوت احلموّي، د. أحد فريد رفاعي بك، الطبعة األخرية، منّقحة ومضبوطة 	
وفيها زيادات، مطابع دار املأمون. 

• لبنان، 	 مكتبة  الكريطّي،  حبيب  حاكم  د.  تأليف:  واملخرضمني،  اجلاهلّيني  الشعراء  معجم 
ناشون، الطبعة األوىل، 2001م.

• معجم الشعراء ف لسان العرب، الدكتور ياسني األّيوّب، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة 	
األوىل، 1980.

• معجم الشعراء، للمرزباّن أبو عبيد اهلل بن عمران بن موسى، تقيق: عبد الستار أحد فّراج، دار 	
إحياء الكتب العربّية، عيسى الباب احللبّي وشكائه، 1960.
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• الطبعة 	 املجيد،  عبد  حدي  تقيق:  360هـ،  املتوفَّ  الطباّن  أحد  بن  سليامن  الكبري،  املعجم 
الثانية، دار إحياء التاث العرّب، بريوت، لبنان.

• التّقي، 	 مطبعة  كحالة،  رضا  عمر  تأليف:  العربّية،  الكتب  مصنّفي  تراجم  املؤّلفني-  معجم 
دمشق، 1957م.

• معجم مصطلحات العروض والقواف، د. رشيد عبد الرحن العبيدّي، مطبعة جامعة بغداد، 	
الطبعة األوىل، 1986م.

• مفتاح السعادة ومصباح السيادة ف موضوعات النحو، تأليف: أحد بن مصطفى الشهري بطاش 	
كبى زاده، مراجعة وتقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو نور، دار الكتب احلديثة، مطبعة 

االستقالل الكبى.

• املفصل ف العربّية، للزخمرشّي، مطبعة التقّدم، مرص، الطبعة األوىل، 1323هـ.	

• الكبى(، لإلمام 	 الشواهد  بـ)شح  املشهور  األلفّية  النحوّية ف شح شواهد شوح  املقاصد 
ممود بن أحد العينّي، هبامش خزانة األدب.

• املقتصد ف شح اإليضاح، لعبد القاهر اجلرجاّن، تقيق: د. كاظم بحر املرجان، ، دار الرشيد 	
للنرش، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقّية، 1982.

• إحياء 	 جلنة  عضيمة،  اخلالق  عبد  د  ممَّ تقيق:  املّبد،  يزيد  بن  د  ممَّ العّباس  ألب  املقتضب، 
التاث اإلسالمّي، الطبعة الثانية، القاهرة، 1399هـ/1979م.

• املمتع ف الترصيف، البن عصفور األشبييّل )ت 669هـ( تقيق: د. فخر الدين قباوة، منشورات 	
دار اآلفاق اجلديدة، الطبعة الثالثة، بريوت.

• د بن الرّساج، حّققه وقّدم له: مصطفى الشوبمي بن سامل دام 	 املوجز ف النحو، ألب بكر ممَّ
جي، بدران للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.

• د بن عمران ابن موسى املرزباّن )ت 384هـ(، تقيق: عيّل 	 املوشح، للمرزباّن أبو عبد اهلل ممَّ
د البجاوّي، دار النهضة للطبع والنرش، مرص، 1965. ممَّ

• د 	 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصارّي )ت 761هـ(، ج1-2، تقيق: ممَّ
مي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العرّب، بريوت، لبنان.
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• تغري 	 بن  يوسف  املحاسن  أب  الدين  تأليف: مجال  والقاهرة،  ملوك مرص  الزاهرة ف  النجوم 
بردي األتابكّي 113-874هـ.

• د عبد القادر أحد، دار الرشق، 	 النوادر ف اللغة، ألب زيد األنصارّي، تقيق ودراسة: د. ممَّ
الطبعة األوىل، 1981م.

• مطبعة 	 الثالثة،  الطبعة  البغدادّي،  إسامعيل  املصنّفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني  هدية 
أوفسيت، اسطنبول، 1951م.

• السيوطّي، 	 الدين  جالل  اإلمــام  تأليف:  العربية،  علم  ف  اجلوامع  مجع  شح  اهلوامع  مهع 
بريوت،  والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  النعساّن،  الدين  بدر  د  ممَّ السيِّد  بتصحيحه:   عني 

لبنان.

• الوحشّيات )وهو احلامسة الصغرى(، ألب تّام حبيب بن أوس الطائّي، عّلق عليه وحّققه: عبد 	
د شاكر، دار املعارف، القاهرة، 1963. العزيز امليمنّي، وزاده ف حواشيه: ممود ممَّ

• عبد 	 الدين  مي  د  ممَّ تقيق:  خلكان،  بن  د  ممَّ بن  أحد  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
احلميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 1948.

ت يات واملجالَّ الدورَّ
• العاّمة، 	  البيت أهل  مكتبة  عن  األشف  النجف  ف  تصدر  شهرية  نصف  الكوثر،  ملَّة 

العدد )31(، 15صفر 1422هـ/9 آيار 2001م.
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7 اإلهداء  
9 كلمة املركز  
13 مة التحقيق   مقدِّ
17 ام.. حياته وآثاره   الفصل األول: السيِّد صادق الفحَّ
35 الفصل الثاين: رشح قطر الندى  
37 التعريف بكتاب قطر الندى وبّل الصدى  
41 دراسة لكتاب رشح شواهد قطر الندى  
47 وصف النُسخ املعتمدة يف التحقيق  
54 منهج التحقيق  
57   صور النسخ املعتمدة من مكتبة اإلمام احلكيم
67 رشح شواهد قطر الندى  
73 ]الكلمة وأقسامها[  
74 ]املعرب واملبني من األسامء[  
91 ]أنواُع الفعِل وأحكاُمها[  
98 ]احلرف وبيان ما اختلف فيه منه[  
105 ]إعراُب جِع املذكِر الساملِ[  
106 ]إعراُب االسم الذي الينرُف[  
110 ]نواصُب املضارِع[  
128 ]جوازم املضارع[  
142 ]الضمري[  
142 ]الَعَلم[  
143 ]االسُم املوصوُل[  
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156 ]ذو األداة[  
157 ]املبتدأ واخلرب[  
163 ]كاَن وأخواهُتا[  
185 ]األحرف النافية العاملة عمل ليس[  
191 ]النواسُخ إنَّ وأخواهتا[  
212 ]ال النافية للجنس[  
218 ]النواسُخ: َظنَّ وأخواهُتا[  
235 ]الفاعُل[  
239 ]نعم وبئس وأحكامهام[  
240 ]النائُب عِن الفاعِل[  
247 ]االشتغال[  
249 ]التنازع[  
254 ]أنواع املفعوالت[  
255 ]املناَدى وأنواُعُه[  
259 ]أحكاُم املنادى املضاِف إىل ياِء املتكلِِّم[  
265 ]أحكاُم تابِع املنادى[  
273 ]الرخيم[  
278 ]االستغاثُة[  
283 ]النّْدَبُة[  
286 ]املفعول املطلق[  
288 ]املفعول له[  
292 ]املفعول معه[  
294 ]احلاُل[  
299 ]رشوط صاحب احلال[  
302 ]الّتمييُز[  
308 ]االستثناُء[  
318 ]حروُف اجَلّر[  
323 ]اسُم الفعِل[  
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331 ]إعامُل املصدِر[  
345 ]إعامُل اسم الفاعِل[  
350 ]إعامُل أمثلِة املبالغِة[  
356 ]اسم التفضيل[  
356 ]الصفُة املشبََّهُة[  
358 ]اسم التفضيِل[  
359 ]التوابُع[  
359 ]النعُت[  
360 ]التوكيُد[  
369 ]عطُف البيان[  
377 ]عطُف النَّسَق[  
382 ]الَبَدُل[  
382 ِف[   ]موانُع الّرْ
388 ]التعّجب[  
394 ]الوقُف[  
405 اخلامتة  
407 الفهارس الفنيَّة  
409 فهرس اآليات  
413   فهرس املعصومني
415 فهرس األعالم  
425 فهرس البيوتات والقبائل والفرق  
427 فهرس األماكن والبلدان  
429 فهرس املؤلَّفات املذكورة يف املتن  
431 فهرس املؤلَّفات املذكورة يف اهلامش  
441 فهرس األشعار املذكورة يف املتن  
455 فهرس األشعار املذكورة يف اهلامش  
459 فهرس مصادر التحقيق  
475 فهرس املحتويات  
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من�صوراُتنا
ترّشَف مركُز تراِث احِلّلة التابع لقســم املعارف اإلســالمّية واإلنســانّية يف العتبة العّباسّية املقّدسة 

بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:
معاين أفعال الصالة وأقواهلا.. 1

تأليف: الشيخ أمحد ابن فهد احِليّلّ )ت 841هـ(.
حتقيق وتعليق وضبط: مركز تراث احِلّلة.

خمتر املراسم العلوّية.. 2
، جعفر بن احلسن الـُهَذيّل )ت 676هـ(. تأليف: املحّقق احِليّلّ

. حتقيق: أمحد عيّل جميد احِليّلّ
راجعه وأخرجه: مركُز تراِث احِلّلة.

ة العلميَّة- دراسة حتليليَّة.. 3 التأصيل والتجديد يف مدرسة احِللَّ
. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم املالَّ

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.
مدرسة احِلّلة وتراجم علامئها، ِمن النشوء إىل القّمة.. 4

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت احلسينّي.
راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.

املنهج التارخيّي يف كتايَب العاّلمة احِليّلّ )ت 726هـ( وابن داود )حيًّا سنة 707هـ( يف علم الرجال.. 5
تأليف: أ.م.د. سامي محود احلاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.
6 ..الراث احِليّلّ يف جمّلة فقه أهل البيت

ه وضبطه: مركز تراث احِللَّة. أعدَّ
رشح شواهد قطر الندى.. 7

ام )ت 1205هـ(. تأليف: السيِّد صادق الفحَّ
دراسة وحتقيق: أ.م.د. نارص عبد اإلله دوش.

مراجعة وضبط: مركُز تراِث احِلّلة.
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و�صي�صدُر قريًبا
مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 8

ر، العاّلمة احِليّلّ )ت 726هـ(. تأليف: احلسن بن يوسف بن عيّل ابن الـُمطهَّ
حتقيق: د. الشيخ حمّمد غفوري نژاد.

درر الكالم ويواقيت النظام.. 9
تأليف: السّيد حسني بن كامل الدين بن األبزر احلسينّي احِليّلّ )بعد 1063هـ(.

حتقيق: السّيد جعفر احلسينّي األشكورّي.
ة يف احِللَّة.. 10 ر احلركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء وتطوُّ

تأليف: السّيد هادي محد آل كامل الدين احلسينّي )ت 1405هـ(.
حتقيق: أ.م.د. عيّل عبَّاس األعرجّي.

ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مبراجعة و�صبط مركز تراث احِللَّة
رة.. 11 موسوعة تراث احللَّة املصوَّ

إعداد: وحدة اإلعالم. مركز تراِث احِللَّة.
يِّني. 12 موسوعة الّلغويِّني احِللِّ

تأليف: أ.م.د. هاشم جعفر حسني املوسوّي
إجازات احلديث احلّلّية.. 13

جع وحتقيق: أ. حمّمد كاظم رمحتي.
اإلجازة الكبرية.. 14

ّ )ت 726 هـ(. ر العاّلمة احِليلِّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عيّل ابن املـُطهَّ
حتقيق: املرحوم كاظم عبود الفتالوّي.

حتصيل النجاة يف أصول الدين.. 15
ّ )ت 771هـ(. ر احِليلِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: فخر املحّققني حممَّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األمحدّي.
التحقيق املبني يف رشح نج املسرشدين.. 16

ّ )ت 850هـ(. د احلبلرودّي احِليلِّ تأليف: الشيخ خرض بن حممَّ
حاشية إرشاد األذهان.. 17

تأليف: الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )حيًّا سنة 777هـ(.
حتقيق: السّيد حسني املوسوّي الربوجردّي.

العاّلمة احليّلّ )ت726هـ(.. 18
تأليف: د. حمّمد مفيد آل ياسني.
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ّية.. 19 الفوائد احِللِّ
. تأليف: أمحد عيّل جميد احليّلّ

كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.. 20
تأليف: الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )كان حيًّا سنة 777هـ(.

كشف اخلفا يف رشح الشفا.. 21
ّ )ت726هـ(. مة احِليلِّ ر، العالَّ تأليف: احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

حتقيق: الشيخ جميد هادي زاده.
املختار من حديث املختار.. 22

تأليف: أمحد بن حمّمد ابن احلّداد البجيّل احليّلّ )بعد 745 هـ(.
حتقيق: مركز تراث احلّلة.

مزارات احلّلة الفيحاء ومراقد علامئها.. 23
تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.

منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.. 24
تأليف: الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )حيًّا سنة 777هـ(.

حتقيق: الدكتور محيد عطائي نظري.
منهج القّصاد يف رشح بانت سعاد.. 25

تأليف: أمحد بن حمّمد ابن احلّداد البجيّل احليّلّ )بعد 745 هـ(.
حتقيق: د. عيّل عّباس األعرجّي.

املوسوعة الرجالّية للعاّلمة احليّلّ )ت 726هـ(.. 26
 ،الثاين الشهيد  ِمن:  كلٍّ  حواش  إضافة  مع  األقوال(،  )خالصة  كتاب  حتقيق  وتشتمل: 
االشتباه(،  )إيضاح  كتاب  وحتقيق   ،البهائي والشيخ   ،املعامل صاحب  حسن  والشيخ 

وتأليف كتاب بعنوان: )املباين الرجالّية للعاّلمة احليّلّ يف كتبه األخرى(.
حتقيق: الشيخ حمّمد باقر ملكيان.

موصل الطالبني إىل رشح نج املسرشدين.. 27
ّ )ت 755هـ(. تأليف: الشيخ نصري الدين عيّل بن حمّمد القاش احِليلِّ

مقام . 28 احليّلّ سنة )677هـ( يف  العاّلمة  تلميذ  بالفاكس ميل عى نسخٍة كتبها  ُيطبع  البالغة،  نج 
صاحب الزمان يف احِللَّة.

نج املسرشدين.. 29
ّ )ت 726هـ(. ر احِليلِّ تأليف: العاّلمة احليّلّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ


