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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال العالمة أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر اجلواليقي رمحه اهللا بلغنا عن النيب صلى اهللا 
حلمد هللا بادئ بدء على نعمه اليت فا" كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أقطع"عليه وسلم أنه قال 

ال ينفدها عدو ال حيصرها حد محدا خيلد على األبد ويدوم به املستند ومييل منتهى رضاه ويوجب املزيد 
من نعماه وصلى اهللا على سيدنا حممد نيب الرمحة وسراج األمة وعلى آله وأصحابه املنتخبني وعترته 

  .الطيبني الطاهرين 

ة من أهل العلم أن أذكر هلم من شرح خطبة أدب الكاتب أليب حممد عبد اهللا بن وبعد فإنه سألين مجاع
مسلم قتيبة الدينوري رمحه اهللا وتفسري أبياته وإيضاح مشكالته وتبيني ما رد عليه فيه ما ال تسع جهالته 

 التوفيق يف وال تسيم إطالته فأجبتهم إىل ذلك وباهللا أستعني فيما حنوته وأتوكل عليه فيما عزوته وأسأله
  .القول والعمل وأعوذ به من اخلطل والزلل وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  ".أما بعد محد اهللا جبميع حمامده والثناء عليه مبا هو أهله والصالة على رسوله املصطفى"قال أبو حممد 

هذه أما حرف تفصل به اجلمل مسعت قائال قال فالن كرمي عاقل فقيه فيقال له على طريق إثبات بعض 
الصفات ونفى بعضها أما كرمي فكرمي وأما عاقل فعاقل أي هذه الصفات هي الثابتة وفيما بقى شك وفيها 

أما زيد فمنطلق وأما عمرو "معىن الشرط وال بد هلا من اجلواب بالفاء لتضمنها معىن الشرط كقولك 
رب االبتداء وتقديره مهما فزيد وعمرو مرفوعان باالبتداء وموضعهما بعد الفاء ومنطلق وذاهب خ" فذاهب

يكن من شيء فزيد منطلق فحذفت هذه اجلملة استغناء بأما عنها وعوضت من احلذف عمل ما بعد الفاء 
قبلها إذا قلت أما زيداً فضربت ألن الفاء وسائر حروف العطف ال يعمل ما بعدها فيما قبلها وإمنا لزم 

ة من حرف اجلزاء والفعل اازي به وال بد للفعل من تقدمي االسم يف قولك أما زيد فمنطلق ألن أما نائب
وبعد منصوب على الظرف وهو معرب إلضافته إىل احلمد . فاعل فلذلك وليتها األمساء دون األفعال

والعامل فيه ما يف أما من معىن الفعل والتقدير مهما يكن من شيء بعد محد اهللا وإن شئت كان العامل فيه 
. وجاز تقدميه ألنه ظرف والظروف يتسع فيها. ين رأيت بعد محد اهللا أكثر أهلما بعد الفاء بتقدير فإ

وقبل وبعد معربتان بالنصب واجلر إذا كانتا مضافتني أو نكرتني فإن قطعتهما عن اإلضافة بنيتهما على 
 دلتا الضم ألن الفتح والكسر يكون فيهما إعراباً وإمنا استحقا البناء ألن معنامها يفهم باإلضافة فلما

طريقتهما فإن نكرما . مفردتني على ما تدالن عليه مضافتني بنيتا خلروجهما عن باما ومفارقتهما
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أعربتهما لزوال العلة اليت أوجبت هلما البناء فتقول جئت قبال وبعدا ومن قبل ومن بعد ويسميهما 
ا حذف املضاف إليه صار آخر النحويون يف حال احلذف غاية ألن اية ألن الكلمتني ما أضيفتا إليه فلم

ومحد مصدر محدت أمحد محداً وحممدة وحممدة وهو أعم من الشر ألن احلمد . كل واحدة منهما غاية هلا
الثناء على الرجل مبا فيه من حسن والشكر الثناء عليه مبعروف أواله واحملامد مجع حممدة وحممدة وهي 

تكرير احلمد وال يكون يف الذم وهو فعال من ثنيت تقول منه والثناء بتقدمي الثاء ممدود . أيادي اهللا ونعمه
  : أثنيت على الرجال أثناء حسناً والثناء االسم ورمبا استعمل يف الشر قال زهري 

 الكلمات ما في ثناء من  سيأتي آل حصن حيث كانوا

  وقال األعشى 

 على أعجازهن معلق ثناء  وإن عتاق الخيل سوف يزوركم

    

ول إمنا مسى الذم ثناء يف هذين البيتني على سبيل التهكم واهلزء ويقال أن األعشى أراد املدح ولقائل أن يق
وأما النثا بتقدمي النون والقصر فهو اخلرب يكون . الذي حيدين به واحلادي من ورائها كما ان اهلادي أمامها

ليه وسلم ال تنثى فلتاته وال يف اخلري والشر والفعل منه نثا ينثو ويف صفة جملس رسول اهللا صلى اهللا ع
تلتفت إىل قول ال يصرف منه فعل وقال بعض أهل اللغة الثناء يكون يف اخلري والشر والنثا ال يكون إال يف 

أي باملدح الذي يؤنس بأنه له ويستحقه وكذلك " مبا هو أهله" وقوله . الذكر اجلميل والقول هو األول 
أي يؤنس باتقاء عقابه ويؤنس بالعمل املؤدي إىل مغفرته أي ال " رةهو أهل التقوى وأهل املغف"قوله تعاىل 

ومنه يقال أهل الرجل إذا . قال اليزيدي أنست به واستأنست وأهلت به مبعىن واحد .    ينفر عن التقوى 
والصالة يف اللغة الدعاء ومسى ما تعبدنا اهللا به صالة ألن املصلي يدعو . تزوج لألنس الذي بني الزوجني 

 صالته والعرب تسمى الشيء إذا تعلق به أو جاوزه أو كان منه بسبب ومن ذلك الصالة على امليت يف
إمنا هي الدعاء له وقال الزجاج األصل يف الصالة اللزوم يقال قد صلى واصطلى إذا لزم ومن هذا هو 

نفا الذنب من الناقة يصلى يف النار أي يلزمها قال وقال أهل اللغة يف الصالة أا من الصلوين ومها مكت
وغريها وأول موصل الفخذين من اإلنسان فكأما يف احلقيقة مكتنفا العصعص قال والقول عندي هو 
األول إمنا الصالة لزوم ما فرض اهللا والصالة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه وقيل مسيت صالة من 

 الرمحة ومن املالئكة دعاء واستغفار ومن صليت العود إذا لينته ألن املصلي يلني وخيشع والصالة من اهللا
  .الناس اليت فيها الركوع والسجود قال األعشى يف أن الصالة الدعاء 

  يا رب جنب أبي األوصاب والوجعا  بنتي وقد قربت مرتحال تقول
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 فإن لجنب المرء مضطجعا نوماً  مثل الذي صليت فاغتمضي عليك

  .ا بالربكة وتكون الصالة كنيسة اليهود وأنشد ابن األنباريوصلى على دا وارتسم أي دعا هل: وقال

  إن في الصوم والصالة فسادا  اهللا والصالة فدعها اتق

والرسول قال ابن األنباري مسي رسوال ألنه يتابع أخبار . أراد بالصالة ما ذكرت والصوم ذرق الظليم 
  .الذي بعثه أخذ من قوهلم جاءت اإلبل رسالً أي متتابعة

ل مسى رسول ألنه ذو رسالة وهو فعول يف معىن مفعل من أوزان املبالغة كضروب ملن كثر من وقي
" إنا رسول رب العاملني"والرسول يف غري هذا املوضع مبعىن الرسالة قال الزجاج يف قوله تعاىل . الضرب

  وقال كثير . معناه إنا رسالة رب العاملني أي ذو رسالة رب العاملني

 وال أرسلتهم برسول بسر  ن ما بحت عندهملقد كذب الواشو

  .أي برسالة

واملصطفى املختار وهو مفتعل من الصفوة ومن الصفو وهو ضد الكدر وقلبت التاء طاء لتوافق الصاد يف 
وآل الرجل أشياعه وأتباعه أهل ملته . األطباق وأصله مصتفو فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

كان على دينهم وقد يقع اآلل مكان األهل وأصل آل أهل ألنك تقول يف تصغريه أهيل وآل األنبياء من 
والتصغري يرد الشيء إىل أصله فأبدلوا اهلاء مهزة كما أبدلوا اهلمزة هاء يف هرقت املاء وهياك واألصل 

 أهل فأين رأيت أكثر"أرقت وإياك واآلل يف غري هذا املوضع الشخص واآلل الذي يرفع الشخوص وقوله 
رأيت هنا مبعىن علمت وهي تتعدى " زماننا عن سبيل اآلدب ناكبني ومن امسه متطريين وألهله هاجرين

  : إىل مفعولني ال يقتصر على أحدمها قال الشاعر

  رأيت اهللا قد غلب الجدودا  أيها الفتيان إني تقوه

 وأكثره جنودا محاولة  اهللا أكبر كل شيء رأيت

    

اإلحساس بالبصر تقول رأيت زيداً أي أبصرته فتتعدى إىل مفعول واحد وقد ترد وتستعمل رأيت مبعىن 
متعديه إىل مفعول واحد فقط وذلك من أفعال القلوب واملعىن فيها الرأي واالعتقاد وعلى هذا قالت 

 التقدير مبا" مبا أراك اهللا" العرب فالن يرى التحكيم قال ابن برهان وعليه تأول أبو يوسف قوله تعاىل

أراكه اهللا ولو كان أراك مبعىن أعلمك مع كونه من أفعال القلوب لوجب أن يتعدى إىل ثالثة مفعولني 
والسبيل . الثالث هو الثاين وال يصح حذف املفعول الثالث وال يصح يف هذه اآلية حذف مفعول به ثالث

وإن يروا سبيل "ل وقال عز وج" قل هذه سبيلي " الطريق تذكر وتؤنث ومجعها سبل قال اهللا تعاىل 
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  ".الرشد ال يتخذوه سبيال 

واألدب الذي كانت تعرفه هو ما حيسن من األخالق وفعل املكارم مثل ترك السفه وبذل اهود وحسن 
  .اللقاء قال الغنوي

واصطلح الناس بعد اإلسالم مبدة طويلة على أن . كأنه ينكر على نفسه أن يعطيه الناس وال يعطيهم
نحو والشعر وعلوم العرب أدبياً ويسمون هذه العلوم اآلدب وذلك كالم مولد ألن هذه يسموا العامل بال

واشتقاقه من شيئني جيوز أن يكون من اآلدب وهو العجب ومن اآلدب مصدر . العلوم حدثت يف اإلسالم
  .قولك أدب فالن القوم يأدم أدباً إذا دعاهم طرفة

 فينا ينتقرترى اآلدب  ال  نحن في المشتاة ندعو الجفلى

فإذا كان من اآلدب الذي هو العجب فكأنه الشيء الذي يعجب منه حلسنه وألن صاحبه الرجل الذي 
يعجب منه لفضله وإذا كان من اآلدب الذي هو الدعاء فكأنه الشيء الذي يدعو الناس إىل احملامد 

عادلني " ناكبني"و.  أديبوالفعل منه أدبت آدب أدباً حسناً وأنا. والفضل وينهاهم عن املقابح واجلهل
والناكب العادل عن الطريق وإمنا قيل للعادل عن الشيء ناكب ألنه يوليه منكبه وقالوا للريح العادلة عن 

ومن . "مهاب الرياح األربع نكباء ونكب ينكب نكابة إذا كان عريفاً ونكب ينكب إذا اشتكى منكبه
ساكنني إذا دخلت عليها مهزة الوصل قال سيبويه قال أوب على نون من حترك بالكسر اللتقاء ال" امسه

وقد فتح قوم فصحاء فقالوا من ابنك وقالوا عن الرجل فلم يفتحوا كما فتحوا نون من ألنه مل تتوال فيه 
كسرتان فان دخلت على اسم فيه الم التعريف فتحت نوا حنو من القوم ومل جييزوا الكسر إال شاذا 

ني الكسر من بني سائر احلركات وإمنا خص به ألن ما حيرك اللتقاء وأصل التحريك اللتقاء الساكن
الساكنني فحركته للبناء دون اإلعراب أال ترى أنك جتد يف الكالم قبيلني يعربان وال جر فيمها أحدمها 
الفعل املضارع والثاين باب ماال ينصرف فلما كانت الكسرة أقل احلركات تصرفا يف اإلعراب كانت 

إذا كانت أبعدها من األعراب كانت أقرا إىل البناء فلما احتاجوا إىل إزالة التقاء الساكنني أبعدها منه و
واشتقاق االسم من السمو يف قول البصريني وهو الصحيح ألنك يف . آثروا ما هو أذهب يف مناسبة البناء

سام ووسيم فدل على أن اجلمع والتصغري ترد الالم احملذوفة تقول أمساء ومسى ولو كان من السمة لقيل أو
من مسا يسمو وأيضاً فإنه ال يعرف فيما حذفت فاؤه شيء تدخله ألف الوصل إمنا تدخله هاء التأنيث 
كالزنة والعدة وأصله مسو وأمساء كحنو وأحناء وفيه مخس لغات اسم واسم وسم وسم ومسى كهدى 

وحذف آخره وسكن أوله فمن ضم السني قال هو من مسا يسمو ومن كسرها قال هو من مسى يسمى 
اعتالال على غري قياس ودخلته مهزة الوصل لسكون أوله وقيل حلقته مهزة الوصل عوضاً من النقص الذي 
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وقوله متطرين أي متشائمني لنفور طباعهم عنه والطائر والطري الشؤم وأصل ذلك من الطري ألن . دخله
ا وهو ما أخذ منها ذات اليسار إذا أثاروها العرب كان من شأا عيافة الطري وزجرها والتشاؤم ببارحه

وبنعيق غرباا قسموا الشؤم طريا وطائرا وطرية لتشؤمهم ا هذا هو الصحيح والطرية يف الشر والفأل يف 
" وألهله هاجرين. "اخلري والزجر جيمعهما والزاجر الذي يزجر الطري والوحش فيستخرج الطرية والفأل

راً وهجرة وهجرانا إذا قطعته ومسى املهاجرون من أصحاب رسول اهللا اهلاجر القاطع يقال هجرته هج
صلى اهللا عليه وسلم ألم هجروا أوطام إىل مستقره عليه السالم ومنه مسيت اهلاجرة وهي انتصاف 

  .النهار أما النقطاعها عن وقت الربد وطيب اهلواء أو ألنه يهجر السري فيها أي يقطع

    

م فراغب عن التعليم والشادي تارك لالزدياد والتأدب يف عنفوان الشباب ناس أو أما الناشئ منه"وقوله 
  ".متناٍس ليدخل يف مجلة ادودين وخيرج عن مجلة احملدودين

الناشئ احلدث الشاب حني نشأ أي ابتدأ يف االرتفاع عن حد الصىب إىل اإلدراك أو قرب منه يقال 
  : مثل خادم وخدم قال نصيبللشاب والشابة إذا كانا كذاك وهم النشا 

  لقلت بنفسي النشأ الصغار  أن يقال صبا نصيب ولوال

والفعل منه نشأ ينشا نشأ ونشأة ونشاءة قال الفراء العرب تقول هؤالء نشء صدق فإذا طرحوا اهلمزة 
وأجود من ذلك حذف الواو واأللف .قالوا هؤالء نشو صدق ورأيت نشا صدق ومررت بنشء صدق

أي زاهد فيه صادف عنه ملا يرى " راغب عن التعليم"وقوله . قوهلم يسل أكثر من قوهلم يسألوالياء ألن 
الذي قد شدا شيئاً من العلم أي أخذ منه طرفا وتعلمه شدا يشدو " والشادي. "من قلة رغبة من فوقه

ي قد أخذ واملتأدب الذ.وكأن الشادي املبتدئ باألخذ من الشيء.والشادي يف غري املوضع املغين. شدوا
من اآلدب حبظ وهو متفعل من اآلدب يقال منه أدب الرجل يأدب إذا صار أديباً مثل كرم يكرم إذا صار 

وعنفوان الشباب أوله وجدته وكذلك عنفوان البنات وكل شيء أوله ومثل عنفوان الشباب ريعانه . كرمياً
  .أولهوريقه بالتشديد والتخفيف وجنه وسكراته واصطمته وشرخه وربانه كله 

وقوله ناس أو متناس الناسي الذي طبعه النسيان وال حيفظ وإن تعمل للحفظ يقال منه نسي ينسى نسيانا 
واملتناسي الذي يتهيأ له أن حيفظ وال حيفظ وهو الذي يتعمد النسيان يقال منه تناسى ويتناسى وتناسياً 

ادودين ادودون احملظوظون يقال ليدخل يف مجلة . وقيل هو الذي يظهر النسيان كاملتجاهل واملتعاقل
منه جد الرجل فهو جمدود ما تقول حظ فهو حمظوظ وفالن جد حظ وجدي حظي وجديد حظيظ إذا 

واجلد . كان ذا جد وحظ واجلد بفتح اجليم احلظ هنا وهو أيضاً القطع وأب األب وأبو األم والعظمة
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وخيرج عن مجلة . "ر اجليدة املوضع من الكألبالكسر ضد اهلزل واالجتهاد يف العمل واجلد بالضم البئ
احملدودون احملرومون كأم منعوا الرزق وأصل احلد املنع ومنه مسى البواب حداداً ملنعه الناس " احملدودين

وأراد باحملدودين العلماء وقيل لبعض احلكماء . من الدخول ومسى حد السارق حداً ملنعه إياه من املعاودة
  : واملال فقال لعدم الكمال وقال إبراهيم بن شكلة مل ال جيتمع العلم 

  الرزق أروغ شيء عن ذوي األدب  أنني واجد في الناس واحدة مع

فالعلماء مغمورون وبكثرة اجلهل مقموعون حني خوى جنم اخلري وكسدت سوق الرب وبارت "وقوله 
  " .بضائع أهله

واملغمور . كرمي وكرماء وظريف وظرفاءوأحد العلماء عامل كشاعر وشعراء ويكون وأحدهم عليما ك
اخلامل وهو مأخوذ من الغمر وهو املاء الكثري وأصله التغطية فكأن املغمور الذي قد غشيه ماء كثري فغطاه 

والغمر الذي . والغمري نبت صغري يف أصل الكبري كأنه غمره. وهو ههنا الذي غمر جبهل الناس فال يعرف
مث "وكرة اجلهل دولته ورجوعه قال اهللا تعاىل . ه والغمر احلقد منه أيضاًمل جيرب األمور لغلبة اجلهل علي

أي الدولة والفعل منه كريكر كراً إذا عطف ورجع بضم الكاف من املستقبل " رددنا لكم الكرة عليهم
وما كان من فعل ومضاعفا غري متعد فعني مستقبله يف األكثر مكسورة حنو عف يعف وخف خيف وما 

فيفعل منه مضموم كمد ميد ورد يرد إال أحرفا جاءت بالوجهني وهي شده يشده ويشده كان متعدياً 
وعله يعله ويعله إذا سقاه ثانيا ومن احلديث ينمه وينمه وهره يهره ويهره كرهه وبته يبته ويبته قطعه 

 واجلهل ضد العلم. وأضين األمر يؤضين ويئضين إذا أضطرك ومن قال حببته فمضارعه أحبه بالكسر 

وأصله من الطيش واخلفة فحقيقة اجلهل خفة تصيب اإلنسان استجهلت فالنا إذا استخففته حىت ترتيه 
  : واستجهل هو أي أنتقل من حد العلم إىل اجلهل كما تقول استنوق اجلمل واستتيست الشاة قال الشاعر 

  واستجهلت حلماؤها سفهاؤها  قد سفخت أمية رأيها هيهات

    

هاؤها اخلرب وجيوز أن يكون حلماؤها بدال من أمية بدل االشتمال وسفهاؤها رفع حلماؤها مبتدأ وسف
. واهلة االمر حيملك على اجلهل . باستجهلت تقديره وسفهت حلماء أمية فاستجهلت سفهاؤها 

وخوى جنم اخلري أي سقط واصله من . واملقموع املقهر تقول قمعته أي أذللته وقمعته أي ضربته باملقمعة 
وأصل أخوى من اخللو يقال خوى جنم كذا إذا خال من . نواء وهي منازل القمر وقد ذكرها ابن قتيبة اال

املطر عند سقوطه أي أخلف مطره خيوى خيا وأخوى أيضا يقال خوى املرتل خيوى خويا إذا خال 
  : وخوى خيوى وخوى جوفه من الطعام مثله وقال كعب ابن زهري يف خوى النجم 
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 النازلين مقار للطارقين  نجوم فانهمقوم إذا خوت ال

  وأنشد الفراء يف أخوى 

  أنضة محل ليس قاطرها يثري  نجوم االخذ إال أنضة وأخوت

مث استعمل خوى فيما يقل خريه وتسقط دولته يقال خوى النجم مشدد إذا طار وخوى إذا أفل ومسى 
وكسدت سوق الرب الكساد .  ناجم النجم جنما بالطلوع يقال جنم النجم والنبت إذا طلعا وكل طالع

خالف النفاق ونقيضه وسوق كاسدة بائرة وقيل الكساد الفساد والسوق موضع البيع ومسيت سوقا ألن 
  : األشياء تساق اليها أي جتلب للبيع وهي مؤنثة وقد جاء تذكري ما يف الشعر قال الشاعر 

  بسوق كثير ريحه وأعاصره

ز وجل من عمل خري فهو بر هذا قول الزجاج وقال غريه الرب خري الدنيا والرب كل ما تقرب به إىل اهللا ع
وخري االخرة فخري الدنيا ما ييسره اهللا للعبد من اهلدى والنعمة واخلريات وخري االخرة والفوز بالنعيم 

الدائم يف اجلنة والفعل منه بررته أبره براً والرب االسم وبارت السوق أفرط رخص سلعتها وكسدت وقي 
أي كسادها وهو أن تبقى املرآة يف بيتها ال يأتيها خاطبها وأصل " نعوذ باهللا من بوار األمي " حلديث ا

والبضاعة القطعة منة . ذلك من الفساد واهلالك يقال بارت األرض إذا خرجت وبار الشيء إذا هلك 
طعة منه وسيف باضع إذا املال يتجر فيها واشتقاقها من البضع وهو القطع ومنه البضعة من اللحم وهي الق

  .مر بشيء قطع منه بضعة ويقال بضعه بلسانه يبضعه بضعا 

وصار العلم عاراً على صاحبه والفضل نقصا وأموال امللوك وقفاً على النفوس واجلاه الذي هو " وقوله 
اً رميته العار العيب ومل يستعمل الفعل منه إال بالزيادة عريت الرجل تعيري" زكاة الشرف يباع بيع اخللق 

والفضل الزيادة من علم وغريه يقال فضل الرجل وفضل واسم الفاعل من فضل فاضل مثل فهو . بالعار
عامل ومجعه فضلة ككاتب وكتبة فأما فضالء فهو مجع فعيل ومل يتكلموا به اكتفاء بفاعل وفعيل مبىن ملا 

جاء فضل على وزن كرم ماضيه فعل ككرم فهو كرمي وحلم فهو حليم واجلمع حلماء وكرماء وملا 
آخرجوه يف اجلمع إىل باب فعيل فقالوا فضالء ومثله شاعر شعراء على غري قياس فأما علماء فإنه ملا جاء 

واملعىن وصار ما يف اإلنسان من الزيادة . فيه عامل وعليم استغنوا جبمع عليم عن مجع عامل فقالوا علماء
املستعلني بضده فهم يرونه نقصاً خللوهم منه وافتقار أهله ومن العلم الذي حتالء القلوب لنباهته مغمور ب

  : وأهل العلم يرون أن ما أعطوا من العلم أفضل مما حرموا من املال إىل هذا ذهب الشاعر يف قوله

 كنت عرياناً من اآلدب وأنني  ما سرني أن ملك األرض أصبح لي
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ل امللوك حبساً على شهوات النفوس ومالذها وقوله وأموال امللوك وقفاً على النفوس أي وصارت أموا
غري مصروفة يف سبل اخلري وطرق الرب وقوله وقفا روى أبو عبيد عن الكسائي وقفت الدابة واألرض وكل 

شيء إذا حبسته فأما أوقفت فهي ردية وعن أيب عمرو بن العالء وقفت يف كل شيء إال أين لو مررت 
حسنا قال أبو زيد أوقفت الرجل على خزية إذا كنت ال حتبسه برجل واقف فقلت ما أوقفك ههنا لرأيته 

ثعلب . بيدك ووقفت دابيت إذا حبستها بيدك وقال أبو عمرو الشيباين كان على أمر فأوقف أي أقصر
أوقفت املرأة إذا علمت هلا وقفا وهو السوار من العاج فقد ثبت من هذه األقوال أن ال وقفت مخسة 

أنه قال سألت ابن قتيبة عن قوله وقفا على النفوس فقلت مل تزل األموال مواضع وحيكى عن اليزيدي 
كذلك فقال األموال يف سالف الدهر كانت تنفق يف احلقوق الواجبة الالزمة فصارت اليوم تنفق يف 

املواضع اليت متيل النفس إليها وروى لنا الشيخ أبو زكرياء عن القصباين عن الزخريف يف النقوش بالقاف 
 املعجمة يريد به زخرفة الدور وتزويقها ووشى الثياب وتوسيعها وأصل النقش األثر وقال أعرايب والشني

واجلاه املرتلة عند السلطان وألفه منقلبة من واو . يذهب الرماد حىت ما ترى له نقشا أي أثرا يف األرض
لت فاء الفعل إىل وضع وقال قوم هو مقلوب من الوجه واستدلوا بقوهلم وجه الرجل إذا صار ذا جاه فحو

العني ومثله طمرت العني قذاها أي طرحته وما أطيبه وأيطبه واملعىن وصار اجلاه اجلاه الذي جيعله ذوو 
والشرف زكاة لشرفهم فيبذلونه لذوي احلاجات والرغبات عند من يبيعه بأدىن عرض ويبذله بالتافه وال 

اء وذكر أن احلسن بن سهل جاءه رجل يرى منحه تطوعا كما كان يفعله من كان قبل من الرؤس
يستشفع به يف حاجة فقضاها فأقبل الرجل يشكر فقال احلسن عالم تشكرين وحنن نرى أن للجاه زكاة 

  : كما أن للمال زكاة مث أنشأ احلسن يقول

 جاهي أن أعين وأشفعا وزكاة  فرضت علي زكاة ما ملكت يدي

 له أن تشفعابوسعك ك فاجهد  ملكت فجد فإن لم تستطع فإذا

والزكاة مسيت بذلك ألا مما يرجى به زكاة املال وهي زيادته ومناؤه وقال قوم مسيت زكاة ألا طهرة 
وأصلها زكوة على فعله فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها " وتزكيهم ا"واحتجوا بقوله تعاىل 

 الصالح يقال رجل تقي زكي وزكا الزرع والفعل منها زكى الرجل ماله يزكيه تزكيه والزكاة أيضاً
والشرف الرفعة تقول شرف الرجل يشرف شرفاء واخللق الثوب البايل مسى خلقا ملالسته . ظهرت زيادته

ومن ذلك قيل للصخرة امللساء خلقاء وقيل يف ضده حلة شوكاء إذا كانت حديدا اشتقوا هلا وصفا من 
 املذكر واملؤنث بغري هاء ألنه مصدر والفعل منه خلق لفظ الشوك خلشونة ملبسها واخللق يستعمل يف
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الثوب خلوقة خلوقا وأخلق اخالقا ومجع اخللق خلقان واخالق وقالوا ثوب أخالق للواحد فوصفوه 
  : بصيغة اجلمع كما قالوا حبل أرماث وحنو ذلك قال الشاعر

  جاء الشتاء وقميصي أخالق

ضموم بعضه إىل بعض من قطع متفرقة فصارت األخالق وتأويل ذلك أن القميص وإن كان واحدا فهو م
  .الزمة لتلك القطع

وقوله واضت املروءات يف زخارف النجد وتشييد البنيان ولذات النفوس يف اصطفاق املزاهر ومعاطاة 
  ".الندمان ونبذت الصنائع وجهل قدر املعروف وماتت اخلواطر

ي مصدر قولك مرؤ مروءة وقوم مريؤون آضت رجعت واأليض الرجوع واملروءة كمال الرجولية وه
ومراء وهي مشتقة من شيئني احدامها أا مأخوذة من املرء كاإلنسانية من اإلنسان واآلخر أا من امرأين 

  .الطعام ألن اإلنسان يهضم نفسه على الصرب على املكارم يشهد لذلك قول الشماخ

  لوصل خليل صارم أو معارز  خليل غير هاضم نفسه وكل

    

والزخارف مجع زخرف وهو الزينة واحلسن والزخرف الذهب وكل حمسن مزين زخرف أي زينتها 
والنجد ما جند ونضد من متاع البيت واجلمع النجود وأصله االرتفاع ومنه مسي ما ارتفع من األرض جندا 

 األمر جنودا ومسيت جند جندا الرتفاعها عن الغور والنجد الطريق الواضح وتقول أمر جند أي واضح وجند
أي وضح ودليل جند أي هاد، وتشييد البنيان رفعه وأطالته ويقال شيدته فهو مشيد أي مرفوع فاما املشيد 

والبنيان مصدر بىن يبين بنيانا وأصله . فاملطلى بالشيد وهو اجلص تقول منه شدته ويقال مها مبعىن واحد
 مضموما كما قالوا الطغيان والطغيان والغنبان الكسر كما تقول عصى عصيانا وهو من أبنية املبالغة وجاء

واصطفاق املزاهر أصوات العيدان وهو افتعال من الصفق وهو الضرب وأصله اصتفاق فقلبت . والغنبان
التاء طاء ملا تقدم واملزاهر مجع مزهر وهو العود ومسى مزهراً حلسن صوته ومن ذلك زهرة الدنيا حسنها 

غضارا وحسنها وروى ابن األعرايب عن أيب املكارم قال الزاهر احلسن من وجتها وزهرة احلياة الدنيا 
واملعاطاة املناولة وأصلها معاطوة من عطا يعطو إذا تناول فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما . النبات
ار والندمان الندمي كما يقال رمحن ورحيم وهو واحد وأصله املنادم على الشراب مث كثر حىت ص. قبلها

الندمي املصاحب واالس على غري شراب وفعالن من أبنية املبالغة ومل جيئ من فعل فعالن وفعيل وفاعل 
إال قوهلم ندم فهو ندمان وندمي ونادم وسلم فهو سامل وسليم وسلمان ورحم فهو راحم ورحيم ورمحان 
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ندماء مثل ظريف وظرفاء ذكره املفضل بن سلمة ومجع الندمان ندامى مثل سكران وسكارى ومجع الندمي 
  .الشاعر يف الندمان

 تسقنى باألصغر المتثلم وال  إذا كنت ندماني فباألكبر اسقنى

  وقال برج بن مسهر 

  سقيت إذا تغورت النجوم  يزيد الكأس طيبا وندمان

ذا وأخربت عن عبد اهللا بن مسلم أنه قال أمنا قيل ملشارب الرجل ندميه من الندامة ألن معاقر الكأس إ
سكر تكلم مبا يندم عليه وفعل ما يندم عليه فقيل ملن شاربه نادمه ألنه فعل مثل فعله كما تقول ضاربه 

وشامته مث اشتق من ذلك ندمي كما تقول جالسه فهو جليسه وقاعده فهو قعيده ويدل على هذا قول 
 من كاس ما ا صداع فيها أار من عسل مصفى وأار"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وصف اجلنة 

ونبذت الصنائع تركت وأعرض عنها وأصل النبذ الرمى نبذت الشيء من يدي إذا رميته ومنه ". وال ندامة
والصنائع مجع صنيعة وهي اإلحسان وقدر املعروف . مسى النبيذ نبيذاً ألن التمر يلقى ويترك حىت يدرك

اعتقاده يف أعناق الرجال ومسى معروفاً ألن كل قيمته وهو القدر أيضا واملعروف والعرف اصطناع اخلري و
واخلواطر مجع خاطر وهو الفكر وفاعل جيمع على . إنسان فعله أو مل يفعله يعرف فضله وال ينكر حسنه

فواعل إذا كان امسا فأما النعت فال جيمع عليه لئال يلتبس باملؤنث ال تقول يف مجع ضارب ضوارب ألنه 
 على هذا اجلمع حنو فارس وفوارس ألنه خيتص بالرجال وهالك مجع وقد جاءت أحرف يف املذكر

  .وهوالك قال ابن جذل الطعان

  غداتئذ أو هالك في الهوالك  أني ثائر ابن مكدم فأيقنت

  وناكس ونواكس قال الفرزدق 

  خضع الرقاب نواكس األبصار  الرجال رأوا يزيد رأيتهم وإذا

حواجب من احلجابة ومن ذلك ما جاء يف املثل مع وقال ابن األعرايب حارس وحوارس وحاجب و
اخلواطئ سهم صائب وقوهلم أما وحواج بيت اهللا ودواجه مجع حاج وداج والداج األعوان واملكارون 

  : وغائب وغوايب وشاهد وشواهد وقال عتيبة بن احلارث

  ومثلى في غوايبكم قليل

  : شدفقيل له نعم ويف شواهدنا وحكى املفضل رافد وروافد وأن

  إذ قل في الحي الجميع الروافد
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وسقطت مهم النفوس وزهد يف لسان الصدق وعقد امللكوت فأبعد غايات كاتبنا يف كتابته أن "وقوله 
يكون حسن احلظ قومي احلروف وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا يف مدح قينة أو وصف 

  ".كأس

    

 اإلنسان يف نفسه وهو اتساع مهه يقال هم بالشيء إذا عزم عليه أو اهلمم مجع مهة وهي العزمية وما جييله
حدث به نفسه وقيل للملك مهام ألنه إذا هم بشيء فعله والزهادة يف اللغة أصلها القلة فمعىن قوهلم 

زهدت يف الشيء أي قلت رغبيت فيه قال الليث الزهد والزهادة يف الدنيا وال يقال الزهد إال يف الدين 
ولسان الصدق الثناء احلسن قال .  يف األشياء كلها وقال ثعلب يف الفعل منه زهد وزهد وزهدوالزهادة

واللسان لسان اإلنسان والكالم واللغة والرسالة ويقال " واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين"اهللا تعاىل 
ا صلبا والصدق ضد الكذب واشتقاقه من قوهلم رمح صدق إذا كان قوي. للسان اإلنسان مقول ولقلق

ومنه يقال هو صدق النظر وصدق اللقاء إذا كان قويهما فحقيقة معىن الصدق قوة اخلرب كما أن معىن 
وعقد امللكوت مصدر عقدت احلبل عقدا . ضعف اخلرب من قوهلم محل عليه فما كذب أي فما ضعف

املعىن وقلة الرغبة شددته وامللكوت امللك وهو فعلوت منه مثل اجلربوت من التجرب والرمحوت من الرمحة و
يف الثناء احلسن ويف بلوغ امللك وقيل أراد بعقد امللكوت اعتقاد ملكوت اهللا بالقلب ومعرفته على احلقيقة 
بنور النفس ويروى وعقد امللكوت بضم العني وفتح القاف مجع عقده أي زهد يف اختاذ الشرف والرعفة 

نتهاه وغاية اجليش رايته، كذلك غاية اخلمار والغاية والغايات مجع غاية وغاية الشيء م. بالتوحيد والعلم
القصبة اليت تصاد ا العصافري والقومي وإمنا ذكر ذلك منكرا على من اقتصر من الكتاب على حسن احلظ 
دون غريه ورأى أنه قد تناهى يف الكمال إذا كان حسن احلظ ومل يقصد إىل عيب حسن احلظ فإن ذلك 

 احلظ والقلم آثار كثرة فمنها ما روى عن ابن عباس رمحه اهللا أنه قال يف حممود باجلملة وقد جاءت يف
أنه " يزيد يف اخللق ما يشاء"قال احلظ احلسن وفسر بعضهم قوله تعاىل " أو إثارة من علم"قوله تعاىل 

وقيل حسن " احلظ احلسن يزيد احلق وضوحا"احلظ احلسن وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
ظ إحدى البالغتني ورداءته إحدى الزمانتني وأنكر أيضاً على من رضى من األدباء يقتصر من اآلدب احل

على أن يقول من الشعر أبياتا يف مدح قينة أو وصف كأس وقنٍع ذه املرتلة وكان ذلك أفضل ما فيه 
ليس هذا الطعن متعلقا وليست هذه مرتبة العلماء فأما من كان عاملا وانضم اىل علمه طبع يف قول الشعر ف

به وأبيات تصغري أبيات وإمنا جاز تصغري هذا اجلمع ألنه مجع قلة ومجع القلة يشبه التصغري من حيث أنه 
تقليل كما أن التصغري تقليل وشبة اآلحاد أال ترى أنه يفسر به العدد حنو ثالثة أكلب وأصل العدد أن 

غر على لفظة فأما مجع الكثرة فال جيوز تصغريه على يفسر بالواحد حنو أحد عشر درمها فلهذا املعىن ص
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لفظه ألن املراد بتصغري اجلمع تقليل عدده وذلك ضد الكثرة فكان يتناىف لكن يرد إىل أدىن العد فإن مل 
يكن له أدىن عدد رد إىل الواحد وأحلق الواو والنون إن كان ممن يعقل واأللف والتاء إن كان مما ال يعقل 

جعيفرون ويف مساجد مسجدات فأما أمساء اجلموع فتحقريها حتقري اآلحاد تقول يف حتقري تقول يف جعافر 
وأمثلة القلة أربعة أفعل كاء كلب وأفعل كاء مجال وأفعلة كأرغفة وفعله كصبية . قوم ورهط قومي ورهيط

  .والقينة األمة مغنية كانت أو غري مغنية قال زهري. وحده من الثالثة إىل العشرة

 الظهيرة أمر بينهم لبك إلى  ان جمال الحي فاحتملوارد القي

أراد اإلماء أن رددن مجال احلي لشد أقتاا عليها واشتقاقها من قانت املرأة اجلارية إذا زينتها واملاشطة 
تدعى املقينة وقال ابن كيسان إمنا مسيت قينة ألا تعمل بيدها مع غنائها وكل صانع بيده قني إال الكاتب 

يت األمة وإن تكن صانعة قينة للمغنية وإن مل تكن أمة قينة إذا كان الغناء صناعة ألن ذلك من عمل مث مس
اإلماء دون احلرائر والوصف النعت للشيء حبليته والكأس القدح فيه اخلمر فإن مل يكن فيه مخر فهو قدح 

كأص فالن الطعام والكأس مهموزة مؤنثة ومجعها كؤوس قال األزهري وأحسب اشتقاقها من قوهلم 
والشراب إذا أكثر منه ألن الصاد والسني يتعاقبان يف حروف كثرية لقرب خمرجيهما وذكر قوم إن الكأس 

  .الشراب بعينه

وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقومي الكواكب وينظر يف شيء من القضاء وحد املنطق "وقوله 
معناه وعلى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يعترض على كتاب اهللا بالطعن وهو ال يعرف 

    " بالتكذيب وهو ال يدري من نقله

واللطيف يريد به . الدرجات املنازل والدرجة العلو يف املرتلة ودرجات اجلنان منازل ارفع من منازل
.  فهمهماالدقيق الفكر من الناس الذي يغوص على املعاين ويعين به املتفلسف واملنجم لدقة نظرمها ولطف

وطالع الشيء إذا أشرف عليه ومل يستقص ويبالغ فيه وهو مما جاء من فاعل للواحد وطالع الوعل املاء إذا 
  : قال النمر بن تولب. ورده مشرفا عليه

  ترى حولها النبع والسأسما  شاء طالع مسجورة إذا

نوس والتطلع التشوف وتقومي املسجورة عني مملوءة والنبع شجر تعمل منه القسى والسأسم قيل شجر اآلب
الكواكب حساب سريها وحركاا وهو مصدر قومته تقوميا قال أبو زيد أقمت الشيء وقومته فقام مبعىن 

والكوكب . استقام قال واالستقامة اعتدال الشيء واستواؤه واستقام فالن بفالن أي مدحه وأثىن عليه
وهو اللعب ويقال كوكب وكوكبة كما قالوا النجم وهو مما جاءت فاؤه وعينه من موضع واحد كددن 

بياض وبياضة وعجوز وعجوزة وكوكب الشيء أيضا معظمه وكوكب الروضة نورها وكوكب احلديد 
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بريقه وتوقده وذهب القوم حتت كل كوكب إذا تفرقوا والقضاء يريد به أحكام النجوم ههنا ومهزة 
لبت الياء مهزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة القضاء منقلبة من ياء وهو فعال من قضيت وأصله قضاى فق

وقضى ربك "والقضاء يف اللغة على ضروب كلها يرجع إىل معىن انقطاع الشيء ومتامه فمنها قوله تعاىل 
والقضاء اإلعالم وقضينا إىل بين إسرائيل أعلمناهم إعالماً قاطعا والقضاء الفصل يف " أال تعبدو إال إياه

وحد املنطق .  ألن أداءه يقطع ما بني الغرميني وكل ما أحكم فقد قضى قضاءاحلكم وقضاء الدين أداؤه
واحلد هو لفظ وجيز دال على حقيقة . قيل يريد به صناعة املنطق وهي علم القياسات واحلد والقسمة

الشيء كقولك يف حد اإلنسان حي ناطق مائت ومسى احلد حدا ألنه مينع احملدود أن خيرج منه بعضه أو 
وقوله بالطعن الطعن مصدر طعن قال قوم يقال طعن بالرمح يطعن . ه غريه واحلد يف اللغة املنعيدخل في

بضم العني طعنا وطعن عليه يف علم أو نسب أو ما أشبهه يطعن بفتح العني طعنانا وينشدون قوله 
  : الشاعر

  طعنانا وقول ما ال يقال  ظاهر الشناءة إال وأبى

 وطعنانا فيهما مجيعا قال الكسائي مل أمسع أحدا من العرب يقول يطعن وقال آخرون يطعن ويطعن طعنا
ومعىن الشيء حمنته وحاله . بالرمح وال يف احلسب إمنا مسعت يطعن وقال الفراء مسعت أنا يطعن بالفتح

ا اليت يصري إليها أمره وعن ثعلب املعىن والتفسري والتأويل واحد ويقال عناين هذا األمر يعنيين عناية فأن
والتكذيب مصدر كذبة إذا نسبه إىل الكذب وأكذبه إذا وجده كاذبا وقال . معىن واعتنيت بأمره

الكسائي أكذبته إذا أخربت أنه جاء بالكذب ورواه وكذبته إذا أخربت أنه كاذب وقال ثعلب مها مبعىن 
  .واحد وأصل النقل حتويل الشيء من موضٍع إىل موضٍع

ا عنده بأن يقول فالن لطيف وفالن دقيق النظر يذهب إىل أن لطف قد رضي عوضا من اهللا ومم"وقوله 
  ".النضر قد أخرجه عن مجلة الناس وبلغ به علم ما جهلوه فهو يدعوهم الرعاع والغثاء والغثر

العوض البدل واخللف وهو اسم من قولك عاض يعوض عوضا وعياضا يقال عاضه اهللا خريا وأعاضه 
عفاؤهم وهم الذين إذا فزعوا طاروا ويقال للنعامة رعاعة كأا أبدا والرعاع رذال الناس وض. وعوضه

منخوبة فزعة والغثاء ما محله السيل من القماش شبه به السفلة ألنه ال ينتفع به قال أبو زيد غثا املاء يغثو 
غثاؤه غثوا وغثاء إذا كثر فيه البعر والورق والقصب وعنه أيضا غثا الوادي يغثو غثوا فهو غاث إذا كثر 

والغثر مجع أغثر وهو األمحق وعن األصمعي الغثراء من الناس الغوغاء وأصله من الغثر وهي الغمرة ويقال 
  .للضبع غثراء للوا وهي أمحق الدواب فشبه احلمقى من الناس ا
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وهو لعمر ذه الصفات آوىل وهي به أليق ألنه جهل وظن أن قد علم فهاتان جهالتان وألن "وقوله 
قوله لعمر اهللا هو قسم ببقائه عز وجل والعمر البقاء ويقال عمر وعمر " الء جهلوا وعلموا أم جيهلونهؤ

وعمر وال يستعمل يف القسم إال الفتح ألن القسم كثر يف الكالم فاستعمل فيه املفتوح ألنه األخف وهو 
 حذفت الالم نصبت فقلت مرفوع باالبتداء وخربه حمذوف تقديره لعمر اهللا قسمى أو ما أقسم به فان

عمر اهللا ونصبه أما بفعل القسم أو على حذف الباء أو على املصدر كأنك قلت عمرتك اهللا تعمريا 
وقوله أليق أي ألصق وألزم وأصل االلتياق لزوم الشيء للشيء يقال هذا . فجعلت العمر يف موضع التعمري

 يليق بك فمعناه أنه ليس بوفق لك ومنه األمر ال يليق بك أي ال حيسن بك حىت يلصق بك ومن قال ال
تلييق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه ويقال لقت الدواة وألقتها أي ألصقت املداد ا وما أالقتىن البالد أي 

ما لصقت يب أي مل أثبت ا وظن أن قد علم أي أيقن أنه قد عرف والظن يكون يقينا وشكا ومة فإذا 
وعلم األول . بتدأ واخلرب فنصبهما وإذا كان مة تعدى إىل مفعول واحدكان يقينا وشكا دخل على امل

  .مبعىن عرف يتعدى إىل مفعول واحد والثاين من أفعال الشك واليقني يتعدى إىل مفعولني

ولو أن هذا املعجب بنفسه الزاري على اإلسالم برأيه نظر من جهة النظر ألحياه اهللا بنور اهلدى "وقوله 
لكنه طال عليه أن ينظر يف علم الكتاب ويف أخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته وثلج اليقني و

  .ويف علوم العرب ولغاا وآداا

املعجب الذي يعجب مبا يكون منه وأن كان قبيحا والزاري املستصغر العايب يقال زري عليه فعله إذا 
 قصر به إزراء واإلسالم أصله االنقياد وقيل عابه عليه زاري ومزرية وزريانا عن أيب زيد وأزري به إذا

اإلخالص والرأي أي القلب وهو ما يراه اإلنسان يف األمر ومجعه آراء وأراء على القلب والفعل منه رأى 
وراء وقوله نظر من جهة النظر يريد أن الناظر منهم لو نظر من جهة احلق والتبصر واالسترشاد هلداه اهللا 

واهلدى الرشد تقول منه هديت إىل احلق وهديت للحق قال .  واإلعجاب برأيهولكنه يقصد معاندة احلق
أو "ابن اإلعرايب اهلدى إخراج شيء إىل شيء واهلدى أيضا الطاعة والروع واهلدى اهلادي يف قوله تعاىل 

  .أي هاديا واهلدى أيضا الطريق قال الشماخ" أجد على النار هدى

 ن تمام الظمئ مسمولم كأنه  قد وكلت بالهدى إنسان ساهمة

ويقال هداه يف الطريق هدى وهداه الطريق هداية وهديت العروس هداء وأهديت اهلدية واهلدى اهداء 
وثلج اليقني برد اليقني والثلج . واهلدى أحد املصادر اليت جاءت على فعل حنو السرى والتقى والبكا

أيضا إذا سر به وبرد ما كان جيد من حرارة الشيء الذي تسر به يقال ثلج فؤادي بالشيء يثلج وثلج يثلج 
احلزن كما يقال يف ضده أحرق احلزن فؤاده ويقال يف غري هذا املعىن ثلج فؤاد الرجل فهو مثلوج إذا كان 
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والصحابة بالفتح األصحاب وهي يف األصل . بليدا وثلجت السماء جاءت بثلج كمطرت جاء مبطر
ع الصاحب صحب مثل راكب وركب وصحبة مثل فاره مصدر يقال صبحه بالضم وصحابة بالفتح ومج

وفرهة وصحاب مثل جائع وجياع وصحبان مثل شاب وشبان واألصحاب مجع صحب مثل فرخ وأفراخ 
ومجع األصحاب أصاحيب وقوهلم يف النداء يا صاح معناه يا صاحيب وال جيوز ترخيم املضاف إال يف هذا 

صدر علم وجاز مجعه الختالف أنواعه فإن مل ختتلف والعلوم مجع علم م. وحده مسع من العرب مرمخا
وقوله ولغاا اللغات مجع لغة وأصل اللغة لغوة من لغا يلغو إذا . أنواعه ومل تدخله اهلاء مل يثن ومل جيمع

تكلم وقال ابن اإلعرايب لغا فالن عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه قال واللغة أخذت من هذا ألن 
م مالوا فيه عن لغة هؤالء اآلخرين وقال الكسائي لغا يف القول يلغا وبعضهم يقول هؤالء تكلموا بكال

  .يلغو قال ولغى يلغى لغة واملصدر لغو وقال الليث اللغة واللغات واللغني اختالف الكالم يف معىن واحد

تناظرون له فنصب لذلك وعاداه واحنراف عنه إىل علم قد سلمه له وألمثاله املسلمون وقل فيه امل"وقوله 
     " ترمجة تروق بال معىن واسم يهول بال جسم

نصب لذلك أي قصد له وجترد يقال منه نصب فالن لفالن نصبا وكل شيء جعلته علما فهو نصب 
والنصب ضرب من السري لني وهو أيضا ضرب من الغناء والنصب بفتح الصاد التعب والنصب الشر 

اه هو فاعله من العداوة وهي خالف املصادقة واشتقاق وقوله وعاد. والنصب بالكسر لغة يف النصيب
. العداوة من العدوان وهو الظلم وقال ابن األنباري قوهلم هو عدوه معناه هو يعدو عليه باملكروه ويظلمه

وقوله ترمجة الترمجة تفسري لسان بلسان آخر وهو تفعلة من رمجت أرجم رمجا إذا ظننت وحدست ومنه 
  : وقال اهلذيل" يبرمجا بالغ"قوله تعاىل 

  ما كان من عيب ورجم ظنون  البالء لدى المقاوس مخرج إن

فكأن الترمجان الذي يصيب بطنه معىن كالم املتكلمني بلسانني قال اللحياين يقال ترمجان وترمجان 
ويهول خييف واهلول املخافة من . ويروق يعجب راقين الشيء يروقين أي أعجبين. وقهرمان وقهرمان

لى ما يهجم عليه منه كهول الليل وهول البحر تقول هالين األمر يهولين وأمر هائل واجلسم جيمع األمر ع
البدن وأعضاؤه من الناس واإلبل والدواب وحنو ذلك مما عظم من اخللق اجلسيم والفعل جسم جيسم 

  .جسامة واجلسمان جسم الرجل أيضا وكذلك اجلثمان وهو ههنا مثل

حلدث الغر قوله الكون والفساد ومسع الكيان واألمساء املفردة والكيفية والكمية فإذا مسع الغمر وا"قوله 
والزمان والدليل واألخبار املؤلفة راعه ما مسع وظن أن حتت هذه األلقاب كل فائدة وكل لطيفة فإذا 

  ".طالعها مل حيل منها بطائل
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. ع الغمر أغمار وهو املغمر أيضاالغمر الذي مل جيرب األمور يقال منه غمر بالضم يغمر غمارة ومج

واحلدث الناشئ فإن قلت السن زدت ياء فقلت حديث السن ومجع احلدث حدثان ورجل حدث 
وحدث إذا كان كثري احلديث حسن السياق له وهو حدث ملوك إذا كان صاحب حديثهم ويقال أخذه 

له والغر احلدث الغافل وهو منه ما قدم وما حدث وال يضم حدث يف شيء من الكالم إال مع قدم اتباعا 
العزيز والغرارة احلداثة وقد غريغر بالكسر غرارة وجارية غرة وغريرة وعيش غرير إذا كان ال يفزع أهله 

والكون عندهم وجود اجلوهر عن عدم مثل وجود عمرو بعد أن مل يكن والفساد عدم . والغار الغافل
 ومثل بعضهم الكون والفساد بالنطفة تقع يف .اجلوهر عن وجود مثل أن ميوت عمرو بعد أن كان حيا

الرحم فتنعقد منها علقة مث تصري خلقا فإذا انعقدت النطفة فسد املىن فيصلح غريه ويفسد هو قال ومثلوا 
هذا باحلطب والرماد فتكون الرماد يفسد احلطب وقالوا وليس شيء يتكون إال بفساد غريه فهذا معىن 

ب من كتب أرسطاطاليس وقالوا تأويله امسع معىن ما تكون أو يتكون الكون والفساد ومسع الكيان كتا
والكيان بالسريانية هو الطبيعة ويريدون بالطبيعة الشيء الذي يصرف هذه األجسام وحيركها إىل 

ويروي مساع الكيان . مواضعها كاملعىن الذي حيرك املسجد إىل أسفل واملعىن الذي حيرك النار إىل العلو
م يسمونه مساع اجلوهر ومسع أقرب إىل مساع ألما مصدران والسمع إمنا هو الصيت وليس باجليد أل

. ومسى بذلك ألنه أول ما يسمعه املتعلمون هلذا العلم ويسمى أيضا السمع الطبيعي والسماع الطبيعي

ذلك واألمساء املفردة هي األمساء اليت ركب منها الكالم التام حنو زيد وعمرو واإلنسان والفرس وك
األفعال املفردة يعربون عنها باألمساء املفردة حنو خرج وعلم فإذا ركبت حصل منها كالم تام مفيد حنو 

والكيفية قالوا هو من قوهلم . زيد خارج وعلم عمرو والفرس جواد وهو الذي يسميه النحويون مجلة
لسواد والبياض كيف هذا الشيء وكيف زيد فكيف سؤالك عن حال اجلسم من احلرارة والربودة وا

والكمية هو من قوهلم كم املال وكم هذا الشيء وكم سؤال عن عدد وهو عدد من مساحة اإلنسان 
كقولك ذراع وذرعان وشرب وشربان والزمان كقولك كان اخلروج اليوم أو أمس ويسمونه مقولة مىت 

موعة وهي األخبار والدليل كقولك غالم زيد وعبد عمرو وهو يسمى اإلضافة واألخبار املؤلفة أي ا
اليت انتقلت من األلفاظ املفردة وذلك أنك إذا قلت خرج زيد كان ذلك خرب قد ائتلف من لفظتني 

راعة أي أفزعه . مفردتني إحدامها خرج واألخرى زيد وهو مبرتلة الكالم الذي يسميه النحويون مجلة
الروع أي الفزع فمعىن راعه أصاب والروع بالفتح الفزع والروع بالضم اجللد ومسى روعاً ألنه موضع 

إن يف كل أمة حمدثني ومروعني فإن يكن يف هذه "بالفزع روعه أي قبله كما تقول جلده ويف احلديث 
فاملروع الذي ألقى يف روعه الصواب والصدق وكذلك احملدث كأنه حدث " األمة منهم أحد فهو عمر
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اله والفائدة ما يستفيده من مال أو علم أي باحلق الغائب فنطق به واألروع اجلميل الذي يروعك جبم
  : يستحدثه وحيصل له ويقال أفدت املال أعطيته غريي وأفدته استفدته قال القتال

  مهلك مال ومفيد مال

واللطيفة ما يطرف به الرجل صاحبه ويتحفه . أي مستفيد وفاد املال نفسه يفيد إذا ثبت له واالسم الفائدة
وطالعها أشرف عليها ووقف . واللطف الرب والكرامة ومجع لطيفة لطائف. هبه من مال أو علم ليعرف بر

ومل حيل مل يظفر يقال ما حليت منه شيأ أي ما أصبت وحكى أبو جعفر الرواسي ما حليت . على معناها
منه بطائل باهلمز أي ما أصبت ويقال حلي الشيء بعيين وبصدري ويف عيين ويف صدري وحال يف فمي 

  .والطائل الشيء النفيس الذي له فضل مأخوذ من الطول وهو الفضل. حيلى فيهما مجيعاالشراب حيلو و

إمنا هو اجلوهر يقوم بنفسه والعرض ال يقوم بنفسه ورأس اخلط والنقطة ال تنقسم والكالم أربعة "وقوله 
احد أمر واستخبار وخرب ورغبة ثالثة ال يدخلها الصدق والكذب وهي األمر واالستخبار والرغبة وو

     " يدخله الصدق والكذب وهو اخلرب

لفظة اجلوهر ليست بالعربية وإمنا هي فارسية معربة وجيوز أن تكون عربية ووزا فوعل من اجلهر 
واجلوهر عندهم هو اجلسم وحدوه بأنه الشيء الذي له طول وعرض وعمق وهو يقوم بنفسه والعرض 

وايات اجلسم عندهم سطوح . وجد يف األجسامكالطعم والريح واللون وهو ال يقوم بنفسه وإمنا ي
والسطح ماله طوله وعرض فقط وال عمق له وايات السطح خطوط واخلط هو طول فقط وال عرض له 

وال عمق له واية اخلط النقطة وهي جزء ال يتجزأ وليس يراد نقطة ينقطها الكاتب ألن تلك شكل 
اية اخلط نقطتان واخلط املستقيم هو املوضوع على مقابلة بسيط وإمنا هي شيء يدرك بالوهم ال قدر له و

النقطة وقالوا النقطة ال تنقسم ألا لو انقسمت لكانت خطا وقوهلم رأس اخلط معناه ابتداء اخلط وايته 
فأمت األشكال هو اسم وهو الطويل العريض العميق دون اجلهات الست اليت هي قدام ووراء وميني 

فكل طويل عريض عميق ذي جهات ست جسم وليس إىل وجود شكل أمت من هذا ومشال وفوق وحتت 
السبيل وإذا حل اجلسم بأن يرفع منه العمق بقي الطول والعرض بذلك الشكل البسيط مث ينحل هذا 

البسيط إىل اخلطوط بأن يقدر رفع العرض منه فيبقى الطول وحده وهو اخلط وإمنا هو خط ومهي ال ما 
ينحل اخلط إىل نقطة وهو اية ما يتناهى إليه وليس دوا ما هو أصغر منها فتنحل يصوره الكاتب مث 

وقد اختلف الناس يف معاين الكالم اختالفا كثرياً فزعم األوائل أنه أربعة أقسام خرب واستخبار وأمر . إليه
ونقصوا فاخلرب وطلب واختلف املتأخرون يف ذلك وزاد بعضهم الدعاء والتمين والعرض وزادوا شيئاً آخر 

النبأ عمن تستخرب تقول أخربين وخربين ومجع اخلرب أخبار واخلرب العلم بالشيء واالستخبار طلب اخلرب 
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وهو االستفهام كقولك أزيد عندك والدعاء النداء مبن تريد عطفه أورده أو تنبيهه كقولك يا زيد والتمين 
 القدر حنو قولك ليت يل ماال أنفقه والعرض أن تقدر الشيء وحتب أن يصل إليك واشتقاقه من املىن وهو

كقولك إال ترتل بنا واألمر ملن هو دونك حنو اذهب والطلب والرغبة ملن هو فوقك تقول للخليفة انظر 
وقال عبيد اهللا بن أمحد . يف أمري ففصلوا بينهما يف التسمية والنهي خالف األمر كقولك ال تفعل

كله يف لسان العرب هو اخلرب ألن الكالم املفيد ال يكون إال مجلة الفزاري النحوي عندي أن أصل الكالم 
هلا طرفان أحدمها احلديث واآلخر احملدث عنه وأن االستخبار هو مجلة اخلري زيد عليه حرف دل به 

املتكلم على أنه يريد أن يلفظ اخلري كما يزيد املثبت حرفاً يدل على أن مجلة اخلرب منفية ال مثبتة وكذلك 
 هو مجلة اسم وفعل دل ا األمر على أنه يريد من املأمور أن يستحق أن خيرب عنه بذلك وعلى هذا األمر

  .سبيل النهي والطلب والتمين والعرض والدعاء وسائر أجناس الكالم

واآلن حد الزمانني مع هذيان كثري واخلرب ينقسم على تسعة آالف وكذا مائة من الوجوه فإذا أراد "وقوله 
ن يستعمل بعض تلك الوجوه يف كالمه كانت وباالً على لفظه وقيداً للسانه وعياً يف احملافل املتكلم أ

     " وعقلة عند املتناظرين

قالوا الزمان ماض وحاضر ومستقبل وهو متصل مبرتلة احلظ املمدود حىت يكون املاضي متصال باحلاضر 
مونه اآلن آخر الزمان املاضي وأول الزمان واحلاضر متصال باملستقبل فاحلد الذي يتصل به زمان بزمان يس

املستقبل مبرتلة النقطة اليت يتصل ا اخلطان حىت يصريا واحدا فتكون النقطة مبدأ ألحد اخلطني ومنتهى 
للخط اآلخر واآلن يف غري هذا املوضع مبىن لتضمنه معىن اإلشارة وقيل حذفت منه األلف والالم وضمن 

ف و الم أخرى وبين على حركة لسكون ما قبل آخره وفتح ألن الفتحة معنامها فبىن وزيدت فيه األل
أخف احلركات أو ألن الفتحة من األلف وهو من شاذ ما بىن ألن فيه األلف والالم وسبيلهما أن متكنا ما 
دخلنا عليه وأصله أو أن فحذفت األلف وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقيل ألفه منقلبة من 

 تقول آن يئني أينا وأخربت عن ابن األنباري أنه قال اآلن تفتح نونه وتكسر فمن كسرها قال أصله ياء
من األوان ومن فتحها قال أصله آن لك فدخلت األلف والالم والنون الزم هلا الفتح فأما اآلن يف هذا 

ال الالم يف قوهلم املوضع فحكمه أن يعرب قرأت على أيب زكرياء عن عال بن عثمان بن جين عن أبيه ق
ألا يف قوهلم اآلن حد الزمانني مبرتلتها يف قوهلم " قالوا اآلن"اآلن حد الزمانني غري الالم يف قوله تعاىل 

الرجل أفضل من املرأة وامللك أفضل من اإلنسان أي هذا اجلنس أفضل من هذا اجلنس كذلك اآلن إذا 
ن عنده ومسعت اآلن كالمه فمعىن هذا كنت يف رفعه جعله اسم جنس هذا املستعمل يف قولك كنت اآل

هذا الوقت احلاضر بعضه وقد تصرمت أجزاء منه عنده فهذا معىن غري املعىن يف قوهلم اآلن حد الزمانني 
فأعرفه وقوله يف احلكاية عنهم واخلرب ينقسم على تسعة آالف وكذا وكذا مائة من الو جوه قدوهم وذلك 
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 كذا كناية عن العدد فإذا قلت له على كذا وكذا درمها فأقل ذلك أحد أن املتقدمني اصطلحوا على أن
عشر درمها ألنه أول عدد ميز بالواحد املنصوب وإذا قلت كذا وكذا درمها فأقله أحد وعشرون وعلى 

هذا القياس بقية العدد فقوله كذا وكذا مائة أقل ذلك إحدى وعشرون مائة فكأنه قال واخلرب ينقسم على 
 وإحدى وعشرين مائة فيصري أحد عشر ألفا ومائة وهذا غلط عليهم بعبارة فاسدة ألن العادة تسعة آالف

مل جتر بأن يقال له على إحدى وعشرون مائة إال أن حيمل على ما روي عن جابر كنا مخس عشرة مائة 
ن وإن خفض مائة كان حلنا ألنه حكاية عن نيف وعشرين ومميز ذلك منصوب أبدا وجره حل. وهو نادر

والصواب أن تقول وكذا مائة حبذف كذا الثانية وخفض مائة على سبيل احلكاية فيكون تقديره ثالث 
  .مائة أو أربع مائة ولعل تكرير كذا وقع من الناقل واهللا أعلم

واهلذيان كثرة الكالم يف غري معىن والوبال أصله الثقل ومنه كأل وبيل إذا كان ال ميري لثقله وقال تعاىل 
وقياد للسانه أي يقبض . أي ثقيال شديدا ومنه الوابل من املطر لغلظ قطره وشدته" ه أخذا وبيالفأخذنا"

والعي احلصر وهو مصدر قولك عي فالن . لسانه عن التصرف يف الكالم كما يقبض القيد اتساع اخلطو
التعب كما أن باملنطق يعيا وأعييت من التعب إعياء ومعنامها واحد ألن اإلعياء انقطاع عن العمل من 

وباحملافل مجع حمفل وهو الس واتمع يف غري جملس أيضا وأصله . العي انقطاع الكالم من احلصر
وعقلة أي حبسة والعقل يف اللغة . االجتماع والكثرة ومنه احملفلة وهي الشاة اليت جيمع لبنها يف ضرعها

ق وما ال ينبغي ومنه العقال ألنه مينع يد احلبس واملنع ومنه مسى العقل عقال ألنه حيبس صاحبه عن احلم
  .البعري عن البسط وعقل الدواء بطنه حبسه عن احلدث والدرة عقيلة البحر ألا حمتبسة فيه

ولقد بلغين أن قوماً من أصحاب الكالم سألوا حممد بن اجلهم أن يذكر هلم مسألة من حد املنطق "وقوله 
 أول الفكرة آخر العمل وأول العمل آخر الفكرة فسألوه حسنة لطيفة فقال هلم ما معىن قول احلكيم

التأويل فقال مثل هذا رجل قال إين صانع لنفسي كنا فوقعت فكرته على السقف مث احندر فعلم أن 
السقف ال يقوم إال على اصل مث ابتدأ يف العمل باألصل مث باألس مث باحلائط مث بالسقف فكان ابتداء 

بدء تفكره فأية منفعة يف هذه املسألة وهل جيهل أحد هذا حىت إىل إخراجه تفكره آخر عمله وآخر عمله 
  ".ذه األلفاظ اهلائلة وهكذا مجيع ما يف هذا الكتاب

    

والتأويل التفسري وهو رد . حممد بن اجلهم رجل من الربامكة من أصحاب املنطق وللكندي إليه رسالة
قيل أولت كذا فمعناه رددته إىل أصله وقال النصر أصل فرع إىل أصل واشتقاقه من آل يؤل إذا رجع فإذا 

والكن ما وقى وستر من . التأويل من اإليالة وهي السياسة فكأن املتأول للكالم سائسه وواضعه موضعه
واألس . كل شيء وهو الكنان أيضا والفعل منه كننت الشيء أكنه كنا وأكننته إكنانا إذا جعلته يف كن
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وقوله يف احلكاية عنه فكان ابتداء . أيضا فجمع األس أساس ومجع األساس أسسأصل البناء وهو األساس 
تفكره آخر عمله وآخر عمله بدء تفكره غلط ألن قوله وآخر عمله بدء تفكره هو قوله فكان ابتداء 

ويقع يف بعض الروايات يف أول . تفكره آخر عمله فقد كرر والصواب أن يقول وآخر تفكره بدء عمله
  .ة أو الفكرة آخر العمل وآخر العمل أول الفكرة وهو تكرير أيضاهذه املسأل

ولو أن مؤلف حد املنطق بلغ زماننا هذا حىت يسمع دقائق الكالم يف الدين والفقه والفرائض "وقوله 
والنحو لعد نفسه من البكم أو يسمع كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وصحابته أليقن أن للعرب احلكمة 

  ".وفصل اخلطاب

والدين هنا امللة ويكون الطاعة والعادة واجلزاء واحلساب . دقائق مجع دقيقة وهو ما غمض معناه ودق
والفقه أصله العلم يقال فحل فقيه إذا كان حاذقا بالضراب وكل عامل بشيء فهو فقيه ومنه . والسلطان

ه حق فهمه مث صار الفقه علما قوهلم ما يفقه وال ينقه معناه ال يعلم وال يفهم يقال فقهت الكالم إذا فهمت
لعلم الشريعة تقول منه فقه الرجل بضم القاف إذا صار فقيها وقد أفقته أي بينت له تعلم الفقه ففقه عىن 

والفرائض مجع فريضة مبعىن مفروضة وهي ما أوجبه اهللا على العباد . بكسر القاف كما تقول أفهمته ففهم
عتا واشتقاقها من الفرض وأصل الفرض احلزيف الشيء ومنه فرض ودخلت فيها اهلاء ألا جعلت إمسا ال ن

الصالة وغريها ألنه الزم للعبد كلزوم احلز احملزوز والنسب إىل الفرائض فرضي ترده إىل فريضة وكذلك 
والنحو أصله القصد تقول حنا ينحو حنوا إذا . كل مجع غري مسمى به إذا نسبت إليه رددته إىل واحده

 لعلم اإلعراب وذلك ملا حيكى أن عليا عليه السالم رسم أليب األسود الدئلي الرفع قصد مث صار امسا
والبكم مجع أبكم وهو األخرس عيا وإن كان يتكلم والفرق بينه . والنصب واخلفض وقال انح حنو هذا

 واحلكمة العقل والعلم وهي احلكم أيضاً. وبني األخرس أن األخرس ال يتكلم خلقه كالبهيمة العجماء

وكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إىل مكرمة أو تك عن قبيح فهي حكمة واصل ح ك م يف 
والفصل يف اللغة . اللغة املنع من ذلك احلاكم ألنه مينع من الظلم وحكمة الدابة ألا ترد غرا ومجاحها

فكأن معىن واخلطاب مراجعة الكالم وهو مصدر خاطب خطاباً كجادل جداال . قطع ما بني الشيئني
أن يفصل بني احلق " فصل اخلطاب"فصل اخلطاب قطع اجلدال واخلصام بإصابة احلجة وقيل يف قوله تعاىل 

والباطل ومييز بني احللم وضده وقيل أما بعد وداود أول من قاهلا وقيل الفهم يف القضاء وقيل الشاهدان 
  .وميني املدعى عليه

احلسن أيده اهللا من هذه الرذيلة وأبانه بالفضيلة وحباه خبيم السلف فاحلمد هللا الذي أعاذ الوزير أبا "وقوله 
الصاحل ورداه رداء اإلميان وغشاه بنوره وجعله هدى يف الضالالت ومصباحا يف الظلمات وعرفه ما 

  ".اختلف فيه املختلفون على سنن الكتاب والسنة
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 عمل له هذا الكتاب فاصطنعه وأحسن صلته يعين بالوزير عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان كاتب املتوكل ألنه
واشتقاق الوزير من الوزر وهو احلمل وكأن الوزير حيمل عن السلطان الثقل وقيل اشتقاقه من الوزر وهو 

والرذيلة النقيصة واخلسيسة ورذالة . اجلبل الذي يعتصم به يريد أن السلطان يعتمد عليه ويلجأ إىل رأيه
من الشيء الدون والفعل رذل يرذل رذالة وهم الرذلون واألرذلون كل شيء أردؤه والرذل والرذال 

وأبانه مبعىن ميزه وأفرده بالفضل ممن تقدم ذمهم وهو من بان يبني بينا وبينونة وأبانه اهللا عن . واألرذال
 كذا أي أفرده وأبعده ويكون أيضاً أبانه لفضيلة أي أظهره بفضيلة العلم والدين فهذا من البيان والفضيلة

والسلف املتقدمون واملعىن . الدرجة الرفيعة يف الفضل وحباه أعطاه واحلباء العطية واخليم األصل والغريزة
فضله اهللا بشيمة من تقدم من الصاحلني ورداه رداء اإلميان أي زينه بزينة اإلميان قال ابن األعرايب يقال 

قال أبو عمرو وأصل . أي غطاهأبوك رداؤك ودارك رداؤك وكل ما زينك فهو رداؤك وغشاه بنوره 
الضالل الغيبوبة يقال ضل املاء يف اللنب إذا غاب وضل الكافر عن احلجة ضاللة إذا غاب وضل الناسي إذا 

غاب عنه حفظه واملصباح السراج باملسرجة واملصباح نفس السراج وهو قرطه الذي تراه يف القنديل 
سنة يف األصل سنة الطريق وهو طريق سنة أوائل ومصابيح النجوم أعالم الكواكب واحدها مصباح وال

الناس فصار مسلكا ملن بعدهم والسنة الطريقة املستقيمة احملمودة ولذلك قيل فالن من أهل السنة والسنن 
  .االستقامة والقصد يقال تنح عن سنن الطريق وسننه وسننه أي حمجته

إىل اهللا فيه مظان القبول ممتدة وألسنتهم فقلوب اخليار له معتقلة ونفوسهم إليه صبة وأيديهم "وقوله 
  ".بالدعاء له شافعة يهجع ويستيقظون ويغفل وال يغفلون

اخليار خالف االشرار ويقال للواحد خيار يقال ناقة خيار ومجل خيار ويف حديث مرفوع اعطوه مجال 
 على فعال إال أنه قد رباعيا خيارا واخليار االسم من االختيار ويكون اخليار مجع أخري وقلما جيمع أفعل

ومعتلقة مفتعلة من العالقة يقال علق الرجل الشيء . جاء أعجف وعجاف وأبغث وبغاث وأبرق وبراق
وصبة مشتاقة والفعل من الصبابة صب يصب صبا فهو صب فاألول فعل . إذا أحبه يعلق علقا وعالقة

حلب واشتقاقها من الصبب وهو املنحدر والثاين فعل والصبابة رقة الشوق والرأفة رقة الرمحة والعشق رقة ا
من األرض ألن احملب ينحدر قلبه إىل حمبوبه كما أن اهلوى مأخوذ من اهلوى وهو االحندار والسقوط يقال 

ومظان القبول مجع مظن " واجعل أفئدة من الناس وى إليهم"هوى إذا سقط احندر يشهد هلذا قوله تعاىل 
ى الظرف والعامل فيه ممتدة وتقديره وأيديهم ممتدة يف األوقات اليت وهو مفعل يراد به الزمان ونصبه عل

يوقنون أن الدعاء يستجاب فيها وإن جعلته ظرف مكان قدرته حيث يظن القبول وممتدة منبسطة وشافعة 
تدعو مرة بعد مرة ومعىن الشفع يف اللغة الزيادة ومنه شفعت الرجل إذا صرت ثانيا له والشفع الزوج 
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ة وهو أن يشفعك فيما تطلب حىت تضمه إىل ما عندك فتزيده وتشفعه ا أي كان وترا فضم ومنه الشفع
وقوله يهجع ويستيقظون أي ينام وال ينامون الليل من الدعاء والشكر له يقال هجع . إليه ما شفعه وزاده

  ".كانوا قليال من الليل ما يهجعون"الرجل هجوعا إذا نام قال تعاىل 

م هللا مقامه وصرب على اجلهاد ونوى فيه نيته أن يلبسه اهللا لباس الضمري ويرديه رداء وحق ملن قا"وقوله 
  ".العمل ويصور إليه خمتلفات القلوب ويسعده بلسان الصدق يف اآلخرين

    

وحق أوجب يقال حق لك أن تفعل كذا وحق عليك فإذا قلت حق قلت لك وإذا قلت حق قلت عليك 
وقوله ملن قام هللا أي حفظ ما . حقيق أن يفعل كذا من الفعلني مجيعاًومعناه وجب عليك أن تفعل وهو 

استرعاه اهللا ومتسك به وأدى حقوقه يقال للخليفة هو القائم باألمر وفالن قائم بكذا وكذا إذا كان 
. إمنا هو من املواظبة على األمر والقيام به" ومن أهل الكتاب أمة قائمة"حافظا له متمسكا قال اهللا تعاىل 

وقوله وصرب على اجلهاد صربه أي حبس نفسه عليه أخربين املبارك بن عبد اجلبار عن احلسن بن علي عن 
قال بعض أهل العلم صرب النفوس مسي صرباً ألن مترره يف القلب وإزعاجه : املازين عن ابن األنباري قال

هلا عن االتساع يف الغي للنفس كتمرر الصرب يف الفم قال وقال غريه مسي صرب النفوس صربا ألنه حبس 
. واالنبساط فيما يؤثر ومما يسخط الرب تعاىل ذكره واجلهاد مصدر جاهد يف سبيل اهللا جماهدة وجهادا

ونوى فيه نيته أي قصد قصده يقال فالن ينوي كذا من سفر أو عمل أي يقصده أن يلبسه اهللا لباس 
لعمل معناه أن كل من عمل عمال هللا تعاىل ويرديه رداء ا. الضمري أي يظهر اهللا عز وجل ضمريه اجلميل

فيه طاعة أبان اهللا ذلك يف بشرة وجهه وألبسه نورا ومن كان عاصيا كان بالضد من ذلك فالرداء يف هذا 
ويصور مييل إليه ويضم أي جيمع إليه ما اختلف من األهواء حىت يقع اإلمجاع على . املوضع النور استعارة

ولسان . ته ويقال صار عنقه يصورها ويصريها إذا أماهلا وأصار لغةحمبته وتصطحب القلوب على طاع
  .الصدق يف اآلخرين الثناء احلسن يف األمة اآلخرة

فإين رأيت كثريا من كتاب زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة واستوطأوا مركب العجز وأعفوا "وقوله 
رك بغري سبب وبلغوا البغية بغري آلة وقد أنفسهم من كد النظر وقلوم من تعب الفكر حني نالوا الد

  ".لعمري كان ذاك فأين مهة النفس وأين األنفة من جمانسة البهائم

سائر عند البصريني مأخوذ من سؤر الشيء وهو بقيته فريون أنه جيب أن يقدم قبل هذه الكلمة بعض 
ل بعضهم وكذلك هي هنا الشيء الذي هي مضافة إليه فيقال لقيت الرجل دون سائر بين فالن ألن الرج

ألن املعىن كبقية أهله وال حيسن أن يقول لقيت القوم سائر الناس وعلى هذا املنهج أكثر كالم العرب 
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وقال قوم سائر ماخوذ من سار يسري وقوهلم لقيت سائر القوم أي اجلماعة اليت ينتشر فيها هذا االسم 
  : ما أنشدنيه أبو زكريا عن أيب العالء املعريويسري ومما يدل على أن سائرا قد يكون مبعىن اجلميع و

 يوم وردها مقامي يقوم  أن من يزجر الحمام لو

    إذا أضل سائر األحالم

  : وقذ النوم سائر احلراس وقال ذو الرمة== وقال األحواص فجلتها لنا لبابة ملا 

 كال وانفل سائره انفالالً  أصاب خصاصةً فبدا كليالً

والدعة الراحة واخلفض يف العيش وفاؤها حمذوفة وهي واو الفعل .  خلل السحابيصف ظهور القمر من
منها ودع يودع دعة فهو وادع واتدع تدعة وتدعة فهو متدع واستوطئوا مركب العجز وجدوه وطيأ ال 

والعجز الضعف تقول منه عجزت عن الشيء . تعب فيه وهو استفعلوا من الشيء الوطئ وهو اللني الوثري
والكد الشدة يف العمل والتعب والدرك . وأعفوا أنفسهم أراحوها ورفهوها. ا ضعفت عنهأعجز إذ

املطلوب وأصل الدرك قطعة حبل تشد يف الرشاء إذا مل يلحق الركية وقل ماء الطوى فينالون حاجتهم من 
السبب و. سقي املاء مث قيل لكل من نال مراده قد نال الدرك وقوهلم أنا ضامن الدرك أي بلوغ حمابك

واآللة األداة واملراد به ما حيتاج إليه . احلبل مث قيل لكل شيء وصلت به إىل أرب سبب والبغية ما تطلبه
واألنفة االستنكاف واالستكبار . الكاتب من العلم الذي به تتم كتابته كأداة الصانع اليت ا تظهر صناعته

ة وأرقت واانسة املشاكلة وأخربين ثابت بن يقال أنفت من الشيء آنف أنفا وانفه وانافا وأرقت البارح
بندار عن حممد بن عبد الواحد عن أيب سعيد السريايف عن ابن دريد قال كان األصمعي يدفع قول العامة 

والبهائم مجع يمة ومسيت يمة ألا أمت . هذا جمانس هلذا ويقول ليس بعريب خالص يعين لفظة اجلنس
ام ألا تبهم الكف أي تطبق عليها وطريق مبهم إذا كان خفيا ال يستبني عن أن متيز وقيل لالصبع إ

  .وضربه فوقع مبهما أي مغشيا عليه

    

واي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض اخللفاء لنفسه وارتضاه "وقوله 
اخلليفة ممتحنا له وما الكأل لسره فقرأ عليه يوما كتابا ويف الكتاب ومطرنا مطراً كثر عنه الكأل فقال 

  ".فتردد يف اجلواب وتعثر لسانه مث قال ال أدري فقال سل عنه

واخلليفة . أخزى أفعل من اخلزي واخلزي اهلوان والسوء يقال خزى الرجل خيزي خزيا وأخزاه اهللا إخزاء
ح من املكتب السائل عن الكأل املعتصم وكان أميا ألن الرشيد مسعه يقول وقد مات بعض اخلدم استرا

فقال أو قد بلغت منك كراهة املكتب هذا وأمر بإخراجه منه والرجل الذي اصطفاه أمحد بن عمار بن 
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شاذي املذاري ويكىن أبا العباس وكان ويل العرض للمعتصم بعد الفضل بن مروان ومل يكن وزيرا وإمنا 
ملعتصم األمر إىل أمحد بن عمار كان الفضل بن مروان اصطنعه لنفسه لثقته وصدقة فلما نكب الفضل رد ا

وكان حممد بن عبد امللك الزيات أبو جعفر يتوىل قهرمة الدار يف خالفة املعتصم يف دراعة سوداء فورد 
كتاب على املعتصم من صاحب الربيد باجلبل يصف فيه خصب السنة فقال فيه وكثر الكأل فقال املعتصم 

 أدري فقال أنا هللا وأنا إليه راجعون خليفة أمي وكاتب ألمحد بن عمار ما الكأل فقال ال أدري فقال ال
أمي قال من يقرب منا من كتاب الدار فعرف مكان حممد بن عبد امللك فدعا به فقال له ما الكأل فقال 

النبات كله رطبه ويابسه والرطب خاصة يقال له خلى واليابس يقال له حشيش مث اندفع يف صفات النبت 
كتهاله إىل هيجه فاستحسن املعتصم قوله فقال ليتقلد هذا العرض على مث خض من حني ابتدائه إىل ا

مكانه منه حىت استوزره وقد حكى بعضهم أن املسؤول عن الكأل الفضل بن مروان وكان كاتبه احلسن 
بن سهل فسأل الفضل احلسن عنه فأخربه فصار إىل املعتصم فقال قد سالت فإذا هو العشب فأمر له مبائة 

هم فانصرف إىل احلسن باملال فقال لو ضربك مائة مقرعة على قلة فهمك كان أكثر من أن ألف در
  .يعطيك مائة ألف درهم على ما جتهله

ومن مقام آخر يف مثل حاله قرأ على بعض اخللفاء كتابا ذكر يف حاضر طيء فصحفه تصحيفا "وقوله 
  ".أضحك منه احلاضرين

ي قرأ على املستمعني وصحف هذه اللفظة فقال حاء ضرطي هذا شاجع بن القاسم كاتب أوتامش الترك
واحلاضرين مجاعة الناس احلضور ومثل ما ذلك ما صحفه بعضهم أن األمري أوغل وأبعط يف أرض فقرأ 
وانعظ واإلبعاط اإلبعاد واالنعاظ انتشار عضو الرجل وانتصابه ومثله أيضا ما أخربين به املبارك بن عبد 

ي عن حممد بن العباس عن ابن األنباري قال حدثنا املقدمي عن احلار ث بن حممد اجلبار عن احلسن بن عل
قال حدثين بعض أصحابنا قال بكر بن أيب خالد فقرأ على املأمون قصصا فجاع فمرت به قصة عليها 
ئعا فالن بن فالن اليزيدي فقرأ الثريدي فقال املأمون باغالم صحفة مملوءة نريدا أليب العباس فإنه أصبح جا

فاستحيا وقال ما أنا جبائع ولكن صاحب القصة أمحق نقط على الياء ثالث نقط فقال ما أنفع محقه لك 
وأحضرت الصحفة مملوءة ثريداً وعراقا وودكا فخجل أمحد فقال له املأمون حبيايت ملا ملت إليها فأكلت 

ن فالن احلمصي فقرأ فعدل فأكل حىت اكتفى وغسل يده وعاود القراءة ومرت به قصة عليها فالن ب
اخلبيصي فقال املأمون يا غالم جاما مملوءا خبيصا أليب العباس فإن طعامه كان مبتورا فاستحيا فقال يا 

سيدي صاحب القصة أمحق فتح امليم فصارت بسنني فقال لوال محقه ومحق صاحبه مت اليوم من اجلوع 
 ملت حنوه فأكلت فأكل وغسل يده وعاود فأيت جبام مملوء خصيبا فخجل فقال املأمون حبيايت عليك أال

  .القراءة فما سقط حبرف حىت انقضى الس
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ومن قول آخر يف وصف برذون أهداه وقد بعثت به أبيض الظهر والشفتني فقيل له أرمث أملظ فقال "وقوله 
  ".هلم فبياض الظهر قالوا ال ندري قال فإمنا جهلت من الشفة ما جهلتم من الظهر

يل ما كان من غري نتاج العراب واألنثى برذونة وسريته الربذنة وقوله بعثت به الصواب الربذون من اخل
ومل يقل من بعث " يا ويلنا من بعثنا"بعثته ألن بعثت متعد بنفسه فاستغىن عن حرف اجلر قال اهللا تعاىل 

 وإذا ابيضت وإذا ابيضت جحفلة الفرس العليا فهو أرمث" مث بعثنا من بعدهم موسى"بنا وقال عز امسه 
جحفلته السفلة فهو أملظ فأراد أبيض الظهر فهو أرحل وقيل األرحل الذي يف موضع ملبده بياض من 

  .البلق

    

ولقد حضرت مجاعة من وجوه الكتاب والعمال والعلماء بتحلب الفيء وقتل النفوس فيه وإخراب "وقوله 
دخل عليهم رجل من النخاسني ومعه جارية البالد والتوفري العائد على السلطان باخلسران املبني وقد 

ردت عليه بسن شاغية زائدة فقال تربأت إليهم من الشغا فردوها علي بالزيادة فكم يف فم اإلنسان من 
سن فما كان فيهم أحد عرف ذلك حىت أدخل رجل منهم سبابته يف فيه يعد ا عوارضه فسال لعابه 

ن ائتمنه سلطان على رعيته وأمواله ورضي حبكمه وضم رجل فاه وجعل يعدها بلسانه فهل حيسن مب
  ".ونظره أن جيهل هذا من نفسه وهل هو يف ذلك إال مبرتلة من جهل عدد أصابعه

الفيء الغنيمة واخلراج وختلبه جبابته واستخراجه والسلطان احلجة ولذلك قيل لألمراء سالطني وقال 
والسلطان يذكر ويؤنث يقال . يل للزيت السليطالزجاج اشتقاقه من السليط وهو ما يضاء به ومن هذا ق

قضت به عليك السلطان فمن ذكره ذهب به إىل معىن الرجل ومن أنثه ذهب به إىل معىن احلجة وقال 
حممد بن يزيد من ذكر السلطان ذهب به إىل معىن الواحد ومن أنث ذهب به إىل معىن اجلمع وواحدة 

له من النخاسني واحدهم خناس ومسي خناسا لنخسه الدواب وقو. سليط كقفيز وقفزان ومل يسمع من غريه
وقوله بسن شاغية الشغا اختالف نبتة األسنان ال . وهو تغريزه مؤخر الدابة مث قيل لبائع الناس خناس أيضا

غري وهو أن يركب بعضها بعضا فتخرج من منبتها ولذلك قيل للعقاب شغواء لفضل منقارها األعلى 
وقوله فردوا علي بالزيادة أي .  إليهم من الشغا ألنه ال ينكتم إذ العيان يدركهعلى األسفل وإمنا تربأ

زعموا أن هذه السن الشاغية زائدة على عدد األسنان فكم يف فم اإلنسان من سن ليعلم هل هي زائدة أم 
ال ورمبا وقع يف بعض النسخ بسن شاغية أي زائدة وهي غلط من الكاتب وأما الزيادة فهي الثعل 

املصدر الثعل وعدد األسنان اثنان وثالثون سنا أربع رباعيات وأربعة أنياب وأربعة ضواحك واثنتا عشرة و
رحى وأربعة نواجذ من وهي أقصاها وقيل للنواجد الضواحك ملا روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

والسبابة . كضحك حىت بدت نواجذه وروى أن ضحكه كان تبسماً وآخر األضراس ال يبديه الضح
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اإلصبع اليت تلي اإلام ومسيت بذلك ألن الساب يشري ا كما مسيت دعاءة ومسبحة والعوارض مجع 
عارض وهو الناب والضرس الذي يليه وقوله يف فيه أصل فوفوه بدليل تفوهت وفويه وأفواه فحذفوا اهلاء 

  .وهي الم الكلمة وابدلوا منها امليم فقالوا فم

 هذا الس كالم يف ذكر عيوب الترقيق فما رأيت أحدا منهم يعرف فرق ما بني ولقد جرى يف"وقوله 
  ".الكوع والوكع وال احلنف من الفدع وال اللمى من اللطع

الرقيق اسم جنس للعبيد ال واحد له من لفظه وقد رق فالن أي صار عبدا ومسي العبيد رقيقاً ألم يرقون 
 إام الرجل على األصابع حىت تزول فريى شخص أصلها خارجا والوكع ميل. ملالكهم ويذلون وخيضعون

. يقال وكعت توكع وكعا وهي وكعاء واألدواء والعيوب تأيت على فعل كثريا كشتر وعمى وضلع

واحلنف . والكوع اعوجاج اليد من قبل الكوع وهو رأس الزند الذي يلي اإلام والفعل منه مثل األول
 على صاحبتها يف قول األصمعي وقال ابن األعرايب األحنف الذي ميشي إقبال كل واحدة من اإلامني

على ظهر قدميه والفدع قال األصمعي أن متيل الكف على وحشيها وهو ما أدبر عن اإلنسان منها يقال 
واللمي مسرة يف الشفة تضرب إىل السواد وهو يستحسن وكذلك . فدعت تفدع فدعا وكذلك يف الرجل

ملى وامرأة ملياء ويقال شجرة ملياء أي سوداء الظل لكثافة ورقها واللطع له موضعان احلوة واللعس رجل ا
  .أن تذهب األسنان وتبقى أصوهلا واللطع أيضا يف الشفاه بياض يصيبها وأكثر ما يعتري ذلك السودان

ا فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إىل نقصان وخشيت أن يذهب رمسه ويعفو أثره جعلت له حظ"وقوله 
من عناييت وجزءاً من تأليفي فعملت ملغفل التأدب كتبا خفافا يف املعرفة ويف تقومي اللسان واليد يشتمل 
كل كتاب منها على فن وأعفيته من التطويل والتثقيل ألنشطه لتحفظه ودراسته إن فاءت به مهته وأقيد 

أو لقضاء الوطر عند تبني فضل النظر عليه ا ما أضل من املعرفة واستظهر له بإعداد اآللة لزمان اإلدالة 
  ".وأحلقه مع كالل احلد ويبس الطينة باملرهفني وأدخله وهو الكودن يف مضمار العتاق

    

رسم كل شيء أثره وترمست املوضع طلبت رسومه ويعفو يدرس هنا ومصدره العفاء باملد وهو يف غري 
عناية مصدر قولك عنيت بالشيء فأنا معىن به وال. هذا املوضع مبعىن يكثر ومصدره العفو وهو من األضداد

  : قال الشاعر. إذا اهتممت به ويقال عىن بفتح العني فهو عان

  عان بقصواها طويل الشغل

وأعفيته تركته وخلصته والنشاط طيب النفس . والفن الضرب من األشياء. ويشتمل حييط وحيتوي عليه
وقوله ما أضل من املعرفة يقال . وفاءت رجعت. وخفتها للعمل والتعب يقال منه نشطته فنشط نشاطا
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واستظهر له معناه احتاط له واستوثق وهو مأخوذ من البعري . أضللت الشيء إذا ضاع منك فلم تد له
الظهري وهو ما جعلته عدة حلاجتك ألنه زيادة على حاجة صاحبه إليه أن انقطع من ركابه شيء أو 

 حمتاطا به مث أقيم االستظهار مقام االحتياط يف كل شيء وقيل مسى أصابه آفة مث يقال استظهر ببعري ظهري
واالعداد . البعري ظهريا ألن صاحبه جيعله وراء ظهره فال يركبه وال حيمل عليه وجيعله عدة لوقت احلاجة

يئة الشيء لوقت احلاجة واسم الشيء الذي تعده ويئه عدة مثل األهبة يقال أعددت لألمر عدته 
زمان اإلدالة وقت رجوع الدولة بعد زواهلا أي زمان النصر والغلبة يقال أدال اهللا فالنا إدالة و. وعتاده

ودال هو دولة وهو االنتقال من حال إىل حال واملداولة مفاعلة من الدولة ومنه قول احلجاج أن األرض 
تكون لك فيها مهة فإذا ستدال منا كما أدلنا منها معناه أنه تأكلنا كما نأكلها ولقضاء الوطر كل حاجة 

بلغتها قلت قضيت وطري من هذا األمر أي حاجيت ومجع الوطر أوطار وقوله عند تبني فضل النظر يقال 
بان الشيء وأبان إذا وضح ومل يك فيه شك وابنته أي تأملته وتومسته وفيه لغات آخر تكون الزمة 

نته تبيينا وتبيانا واملبني يف صفات اهللا تعاىل قد ومتعدية وهي استبان الشيء واستبنته وبني وبينته وتبني وتبي
فسر بالوجهني قيل أبان مجيع ما حيتاج إليه العباد يف كتابه فيكون متعديا وقيل املبني مبعىن البني الربوبية 

بكسر الياء وفتحها فمن كسر فاملعىن واضحات ومن فتح فاملعىن إن اهللا بينها " آيات مبينات"وقرئ 
بالرفع وعليه أكثر القراء فيكون غري واقع وقد قرئ سبيل ارمني "  سبيل ارمنيولتستبني"وقرئ 

بالنصب املعىن ولتستبني أنت يا حممد سبيل ارمني أي لتزداد استبانة واملعىن أين احتطت له فجعلت ما 
قوله مع كالل احلد الفته عدة لوقت رجوع الدولة إليه أو لبلوغ أربه من العلم إذا أنعم فيما ألفت النظر و

غري صواب ألن الكالل مصدر كل إذا أعيا فأما كل احلد فمصدره كل وكلول وكلة وكذلك اللسان 
  : قال الشاعر. والطرف وكل إذا أعيا كالال وكاللة

 هلك مال أو كاللة راحلة وال  فإن تقعدي أقعد وال أخشى موردا

وقوله باملرهفني . اجلهام الذي ال ميضي يف الضريبةوهذا مثل ضربه للبليد القليل املضاء وشبهه بالسيف 
ويبس الطينة . مثل أيضا ضربه لذوي الفهم والذكاء واملرهف املرقق احملدد شبههم به يف مضائهم وحدم

مجودها وشبه طبع البليد ا إذ كانت ال تقبل اخلتم وال تطوع يف العمل والكودن الربذون ووزنه فوعل 
تقاقه من الكدنة وهو غلظ اجلسم وما ابني الكدانة فيه أي اهلجنة ومجعه كوادن والواو فيه زائدة واش

  : والكودن والكودين البغل قال

  إلى قصعة فيها عيون الضياون  خليلي عوجا من صدور الكوادن
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واملضمار مفعال من الضمر وهو موضع تضمري . شبه الثريدة الزريقاء بعيون السنانري ملا فيها من الزيت
يل والضمر اهلزال وحلوق البطن وتضمري اخليل أن تعلف قوتا بعد مسنها ويكون املضمار وقتا لأليام اليت اخل

تضمر فيها اخليل للسباق أو للركض إىل العدو وتضمريها أن تشد عليها سروجها وجتلل بأجلة حىت تعرق 
 ا فإذا فعل ذلك ا امن حتتها فيذهب رهلها ويشتد حلمها وحيمل عليها غلمان خفاف جيروا ويعنفون

عليها البهر الشديد عند حضرها ومل يقطعها الشد ويسمى ذلك التضمري واإلضمار وروي عن حذيفة 
رمحه اهللا أنه خطب فقال اليوم مضمار وغدا السباق والسابق من سبق إىل اجلنة أراد اليوم العمل يف الدنيا 

ن يسابق عليه واملضمار أيضا الغاية جرى الفرس يف لالستباق غدا إىل اجلنة كالفرس الذي يضمر قبل أ
والعتاق مجع عتيق من اخليل . مضماره أي يف غايته والفعل منه ضمر وضمر يضمر ضمورا واضمرته أنا

مسى بذلك لتقدمه يف سريه يقال عتق الفرس بفتح التاء إذا تقدم اخليل فنجا وعتقت من ميني أي تقدمت 
     : قال أوس

  فليس لها وإن طلبت مرام  ديماألية عتقت ق على

والذكر واألنثى فيه سواء والفعل منه عتق بضم التاء عتاقة صار عتيقا ويقال للجميل ما أعتقه وأبني العتق 
يا أبا "فيه وبه مسى أبو بكر رضوان اهللا عليه عتيقا وقيل بل دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .مى يومئذ عتيقا وامسه عبد اهللا بن عثمانفس" بكر أنت عتيق اهللا من النار

وليست كتبنا هذه ملن يتعلق من اإلنسانية إال باجلسم ومن الكتابة إال باالسم ومل يتقدم من األداة "وقوله 
إال بالقلم والدواة ولكنها ملن شدا شيئا من اإلعراب فعرف الصدر واملصدر واحلال والظرف وشيئاً من 

  ".ب الياء عن الواو واأللف عن الياء وأشباه ذلكالتصاريف واألبنية وانقال

    

اإلنسانية جبلة اإلنسان وفطرته مثل البشرية والعبودية وإذا وصف اإلنسان ا فاملراد أنه على األوصاف 
اليت جيب أن يكون اإلنسان عليها وقوله ومل يتقدم من األداة بالقلم والدواة يقول ليست كتبنا اليت ألفناها 

الثيب يعرب "واإلعراب يف اللغة البيان ومنه احلديث . توجه يف شيء من آلة الكتابة إال يف اخلطملن مل ي
أي يبني ومسى النحويون اعتقاب احلركات على أواخر األمساء املتمكنة واألفعال املضارعة " عنها لساا

ن قوهلم عربت معدته أي اعرابا ألنه يكون اإلعراب أي البيان للمعاين املختلفة وقيل اإلعراب منقول م
فسدت فكان املعىن يف األعراب إزالة الفساد ورفع األام ألنك إذا خالفت بني احلركات وجعلت كل 

واحدة على معىن إتضح املراد وزال اللبس فأعربت على هذا الوجه مثل أعجمت الكتاب أي أزلت 
احلدث والفعل عبارة عنه ومسى والصدر الفعل واملصدر اسم . عجمته وهذه اهلمزة تسمى مهزة السلب
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مصدر عند البصريني ألن الفعل صدر عنه وأخذ منه أصل له وقال الكوفيون مسى مصدر ألنه صدر عن 
الفعل وأخذ منه ولكل واحد من القولني حجج ليس هذا موضعها وهو منصوب أبدا إذا ذكر بعد فعله 

 ضربا وبيان النوع كقمت قياما طويال فضله وذكره بعد فعله ألحد ثالثة أشياء توكيد الفعل كضربت
وعدد املرات كضربت ضربات وهو موحد أبدا ألنه اسم اجلنس فإن اختلفت أنواعه أو دخلته اهلاء جاز 

واحلال قال ابن السراج هي هيئة الفاعل أو املفعول يف وقت ذلك الفعل وهي اسم نكرة . تثنيته ومجعه
فعل أو مبعىن فعل وتعتربها بإدخال كيف على الفعل والفاعل تأيت بعد متام الكالم ويكون منصوبا أما ب

تقول كيف جاء عبد اهللا فكيف اجلواب راكبا واألحوال ثالث منتقلة كجاء زيد راكبا ومؤكذة كقوله 
ومقدرة كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدراً الصيد به غدا واحلال " وهو احلق مصدقا"

والظرف على ضربني ظرف زمان وظرف مكان ومسي ظرفا لتضمنه . التذكر وتؤنث وجتمع على األحو
األشياء كما تتضمنها األوعية والكوفيون يسمونه احملل حللول األشياء فيه وهو منصوب أبدا ويزاد فيه 

معىن يف وليست يف لفظه فإن ظهرت إىل اللفظ مل يكن ظرفا وصار امسا صرحيا وجعل التضمن لفى 
ة والشهر واليوم وغدوة وعشية وما أشبه ذلك وهو يتضمن األحداث دون اجلثث فظرف الزمان حنو السن

تقول القتال اليوم وال تقول زيد اليوم ألنه ال فائدة فيه وظرف املكان حنو خلف وقدام وفرسخ وميل وما 
أشبه ذلك وهو يتضمن األحداث واجلثث تقول القتال أمامك وزيد وراءك والتصاريف مجع تصريف وهو 

 االسم والفعل يف وجوه من األمثلة حنو ضرب يضرب ضربا فهو ضارب ومضروب وال يكون يف تنقل
واألبنية أمثلة األمساء واألفعال وهي على ضربني أصول وذوات زوائد فأما األصول . احلرف ألنه جامد

اسية فأقل أصول األمساء عند البصريني ثالثة أحرف وعند الفراء ومن تابعه حرفان وتكون رباعية ومخ
وأقل أصول األفعال ثالثة وأكثرها أربعة أحرف وعدة أمثلة األمساء األصول تسعة عشر بناء يف قول 

سيبويه واثنان وعشرون بناء يف قول غريه وأمثلة األفعال األصول أربعة ثالثة ثالثية وواحد رباعي وينتهي 
رية وانقالب الياء عن الواو يكون إذا بالزيادة إىل تسعة عشر بناء وأما أبنية األمساء ذوات الزوائد فكث

اجتمعا وسبقت إحدامها بالسكون كطويت الثوب طيا ولويته ليا ويكون أيضا بأن تسكن الواو وينكسر 
ما قبلها فتنقلب ياء حنو ميقات وميعاد أصلهما موقات وموعاد ألما من الوقت والوعد وأما انقالب 

موقن وموسر ومها من اليقني واليسر وأصلهما ميقن وميسر الياء واو فإذا سكنت وانضم ما قبلها حنو 
وانقالب األلف عن الياء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهما حنو قضى ودعا واألصل قضى ودعو وكذلك إذا 

وقوله واشباه ذلك كإبدال . كانتا يف موضع العني مثل قال وباع أصلهما مقول وبيع ألنه من القول والبيع
لواو إذا كانتا ال مني وقبلهما ألف زائدة يف مثل قضاء وعطاء ورداء وكساء وتبدل من اهلمزة من الياء وا

األلف املنقلبة من الياء والواو إذا كانتا عينني كقائم وبائع وحنوه وإذا كان الفعل معتل الالم كقضى 
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  .يقضي وغزا يغزو اعتل اسم الفاعل منه واملفعول حنو قاض وغاز ومقضى ومغزو

    

البد له مع كتبنا هذه من النظر يف األشكال ملساحة األرضني حىت يعرف املثلث القائم الزاوية و"وقوله 
واملثلث احلاد واملثلث املنفرج ومساقط األحجار واملربعات املختلفات والقسي واملدورات والعمودين 

 بد ال فراق يقال البد معىن ال" وميتحن معرفته بالعمل يف األرضني ال يف الدفاتر ألن املخرب ليس كاملعاين
اليوم من قضاء حاجيت أي ال فراق ومنه قول ام سلمة ابد يهم مثرة مثرة أي فرقي فيهم وأبدهم حقوقهم 

  : إذا فرقها فيهم وبد الرجل رجليه إذا باعد بينهما قال أبو ذؤيب

  بدمائه أو بارك متجعجع  حتوفهن فهارب فأبدهن

    

واألشكال مجع شكل بفتح الشني وهو املثل ويعين به ههنا . ر الوحشيصف صياداً فرق سهامه يف مح
واملساحة ذرع األرضني واألرضون مجع أرض . املساحات فإا وان اختلفت صيغتها فصورها متماثلة

يقال أرض وأرضون وأراض وأروض وإمنا فتحت الراء يف مجع السالمة ليفرق بني ما مجع بالواو والنون 
ا محل عليه من غري احليوان قالوا واألشكال اليت تقع عليها املساحة ستة أجناس من احليوان وبني م

املربعات واملثلثات واملدورات واملقوسات واملطبالت وذوات األضالع الكثرية فاملربعات مخسة أجناس أو 
لثاين وا. هلا املربع املطلق وهو كل شكل أحاطت به أربعة خطوط متساوية وكانت زواياه األربعة قوائم

املختلف األضالع القائم الزوايا والثالث املعني وهو الذي استوت أضالعه واختلفت زواياه والرابع الشبيه 
باملعني وهو الذي طواله متساويان وعرضاه متساويان إال أن عرضه خمالف لطوله وزواياه خمتلفة واخلامس 

نقطة يف بسيط على غري استقامة وهو املختلف األضالع والزوايا والزاوية احنراف خطني كل واحد عن 
شكل حييط به خطان خط مستقيم فتصري الزاويتان اللتان عن جنبيه متساويتني فذلك اخلط عمود على 

احلظ الواقع عليه وكل واحدة من الزاويتني قائمة ومسى عمودا ألنه مستٍو فإن صري إحدى الزاويتني اللتني 
واخلطوط ثالثة . لكربى من الزاويتني منفرجة والصغرى حادةعن جنبيه أعظم من األخرى فليس بعمود وا

خط مستقيم وخط مدور فاخلط املستقيم هو املوضوع على مقابلة أي النقط كانت عليه بعضها ببعض 
يعين أنك إذا وصلت بني نقطتني متقابلتني خبط فذلك اخلط هو اخلط املستقيم وقيل اخلط املستقيم هو 

قيل هو كل خط وجد فيه ثالث نقط على مست واحد غري املستقيم يدخل أقصر خط وصل بني نقطتني و
حتته املقوس والدائرة فإذا احنرف اخلط عن االستقامة فهو غري املستقيم فإن تقوس فلم يلتق طرفاه فهو 

واملثلثات . املقوس فإن التقى طرفاه وكان له مركز تتساوى اخلطوط اخلارجة منه إىل احمليط فذاكم الدائرة
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ثة أجناس مثلث حاد الزوايا وهو أن تكون زواياه الثالث حواد ومثلث قائم الزاوية وهو أن تكون فيه ثال
زاوية واحدة قائمة وزاويتان حادتني فيقال له قائم الزاوية وال جيوز أن يقع يف مثل زاويتان قائمتان ألن 

 زاويتان قائمتان فإذا مل يقع فيه كل مثلث فزواياه الثالث مساويات لزاويتني قائمتني فمحال أن يقع فيه
ومثلث منفرج الزاوية وهو أن يقع زاوية منفرجة . قائمتان فاملنفرجتان أبعد ألن املنفرجة أكرب من القائمة

. وزاويتان حادتان وحمال أن يقع فيه زاويتان منفرجتان أو زاوية منفرجة وزاوية قائمة واألخرى حادة

ن ثالثة أجناس مثلث متساوي األضالع وهو أن تتساوى أضالعه وحتديد املثلث أيضا من خطوطه يكو
الثالث ومثلث متساوي الساقني وهو أن يتساوى ضلعان منه وخيالف الثالث فالثالث هو القاعدة 

واملقوس كل شكل حيسط به شكل مقوس فال . واملتساويان ساقاه والثالث ما اختلفت أضالعه الثالث
هو ثالثة أجناس مقوس هو نصف الدائرة ومقوس أكرب من نصف دائرة يلتقي طرفاه وهو بعض الدائرة و

ومقوس هو أصغر من نصف دائرة واخلط الذي يصل بني طرفيه يقال له الوتر وسهمه خط يصل بني 
وأما الدائرة فهو شكل حييط به خط واحد مستدير يف داخله نقطة هي مركزه وكل . القوس والوتر

واملطبل شكل حييط به أربعة خطوط يف وسطها . رة إىل حميطها متساويةاخلطوط اليت خترج من تلك الدائ
وذوات األضالع الكثرية هي األشكال اليت . احنراف عن االستقامة إىل داخله فوسطه أصغر من طرفيه

ومسقط احلجر هو . والعمودان ضلعا املثلث القائم الزاوية. حييط بكل واحد منها أكثر من أربعة خطوط
لو نصب املثلث قائماً وأرسل حجر من زاويته إىل الضلع السفلى اليت توتر تلك الزاوية وقع النقطة اليت 

عليها أي على النقطة، واملعاين املشاهد وياؤه غري مهموزة ألن الياء إذا صحت يف الفعل املاضي مل مز 
  .يف اسم الفاعل يقول عاين فهو معاين وبايع فهو مبايع

من مل يكن عاملا بإجراء املياه وحفر فرض املشارب وردم املهاري وجماري وكانت العجم تقول "وقوله 
األيام يف الزيادة والنقص ودوران الشمس ومطالع النجوم وحال القمر يف استهالله وأفعاله ووزن املوازين 

 وذرع املثلث واملربع واملختلف الزاويا ونصب القناطر واجلسور والدوايل والنواعري على املياه وحال

     " أدوات الصناع ودقائق احلساب كان ناقصا يف حال كتابته

املياه مجع ماء وأصل ماء موه وتصغريه مويه والواحدة ماهه وماءه وجيمع املاء أيضاً على األمواه ويقال 
والفرض مجع فرضة وهي النقب والثلمة تنحدر منه . ماهت البئر وأماهت إذا كثر ماؤها وهي متوه ومتاه

واد مث كثر ذلك حىت مسى كل موضع يرده الناس من شفار األار فرضة قال األصمعي الفرضة إىل ر أو 
املشرعة ومجعها فراض واشتقاقها من الفرض وهو احلزيف الشيء والقطع يقال منه فرضت اخلشبة وفرضة 

م والرد. واملشارب مجع مشرب وهو موضع الشرب. القوس احلز الذي جيري عليه الوتر وفرضها أيضا
ردمته ردما وهو أبلغ من السد ألن الردم ما جعل بعضه على بعض يقال ثوب مردم إذا كان مرقعا رقعة 
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واملهاوي مجع مهواة وهي احلفرة أو الوهدة العميقة واملهاواة موضع يف اهلواء مشرف ما . فوق أخرى
  : دونه من جبل وغريه يقال هوى يهوي هيا وهويا وهويانا إذا سقط قال الراجز

  ما دام منهن فصيل حيا  قربا جلديا تقربنل

   الليل فهيا هيا فقدنا

  : يريد أهوي وأعجلي واجللدي الشديد والقرب الليلة اليت يصبح يف صبيحتها املاء قال زهري

 الدلو أسلمها الرشاء هوي  فشج بها األماعز وهي تهوي

    

وقوله وجماري األيام يف الزيادة والنقص . هاواهلاوية اسم من أمساء جهنم مسيت بذلك هلوى ارمني في
ااري مجع جمرى وهو مصدر وتقريب ذلك أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة مستوية إذا نقص من 

النهار شيء زاد يف الليل مثله حىت يستويف اليوم والليلة أربعا وعشرين ساعة فإذا نزلت الشمس احلمل 
كون يف النصف األخري من آذار مث يزيد النهار إىل أن تبلغ الشمس آخر اعتدال ومسى االعتدال الربيعي وي

اجلوزاء وذلك يف النصف األخري من حزيران فيكون هذا انتهاء طول النهار وقصر الليل مث يأخذ الليل من 
النهار إىل أن ينتهي قصر النهار وطول الليل وذلك يكون يف النصف األخري من كانون األول وهو كون 

وقوله ودوران الشمس هو .  يف آخر القوس مث يأخذ النهار من الليل حىت يرجع االعتدال الربيعيالشمس
تقلبها وتصرفها وهو مصدر دار دورا ودورانا وإذا جاء االسم على فعالن فبابه احلركة واالضطراب حنو 

ودوران . وات منهانزوان وقفزان وغليان وغثيان إال ما أشذوا حنو امليالن والشنآن وموتان األرض للم
وقوله وحال القمر يف . الشمس خيتلف ألا تسري يف يوم سريا مث تسري يف غدا غريه فال ميكن شرحه

استهالله قال الليث غرة القمر حني يهله الناس يف غرة الشهر تقول أهل القمر وال يقال أهل اهلالل وقد 
أبو عبيد عن أيب عمرو وثعلب عن ابن غلط يف ذلك وكالم العرب أهل اهلالل واستهل رواه الثقات 

اإلعرايب ويسمى القمر لليلتني من أول الشهر هالال ولليلتني من آخر الشهر ليلة ست وسبع وعشرين 
هالال ومسى ما بني ذلك قمرا ويقال أهللت اهلالل واستهللنا قال أبو العباس مسى اهلالل هالال ألن الناس 

هل الرجل واستهل إذا رفع صوته ومسى القمر قمر البياضة واألقمر يرفعون أصوام باألخبار عنه يقال أ
األبيض وإفعاله عندهم تأثرياته وقوله ووزن املوازين هي مجع ميزان واصله موزان وإمنا قلبت يف الواحد 

الواو ياء النكسار ما قبلها واملوازين آالت تقاس ا األرضون فيعرف ا قدر ما بينها من ارتفاع 
أما املثلثة احلادة الزوايا فهي اليت إذا ضربت .  وقوله وذرع املثلث واملربع واملختلف الزوايا.واخنفاض

ضلعني من أضالعها أيتهما كانت كل واحدة منهما يف مثلها ومجعته كان أعظم من الضلع الباقية يف 
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ا أن تضرب مثلها مثاله أرض مثلثة ضلع مخس عشرة ذراعا وأخرى أربع عشرة وأخرى ثالث عشرة فبا
أربع عشرة يف مثلها فيكون مائة وستا وتسعني مث تضرب ثالث عشرة يف مثلها فيكون مائة وتسعا وستني 
فيكون ثالمثائة ومخساً وستني فهي أكرب من ضرب الضلع الطويل وهلذا اجلنس من املثلثات ثالثة أعمدة إذا 

 كل واحدة من ضلعيها القصريني يف نفسها واملنفرجة كل مثلثة إذا ضربت. كانت املثلثة خمتلفة األضالع
ومجع كان أقل من ضرب الضلع الطويل يف نفسها مثالة أرض مثلثة خمتلفة األضالع منفرجة الزوايا ضلع 

مثاين عشرة ذراعا وضلع عشرة أذرع وضلع اثنتا عشرة ذراعا باا أن تضرب مثاين عشرة يف مثلها فيكون 
شر يف مثلها فيكون مائة وأربعا وأربعني مث تضرب عشرا يف مثلها ثالمثائة وأربعا وعشرين مث تضرب ع

فيكون مائة وأربعا وأربعني ومائة فتكون مائتني وأربعا وأربعني فضرب الضلع األوىل أكثر من ضرب 
وهلذا اجلنس من املثلثات عمود واحد يقع على . الضلعني القصريني فبان أن هذه املثلثة منفرجة املزويا

والقائمة الزوايا كل مثلثة إذا ضربت ضلعها الطوىل يف نفسها كان مثل ما يرتفع من .  منهااجلانب أطول
ضرب كل واحدة من الضلعني القصريني يف نفسها إذا مجع مثاله أرض خمتلفة األضالع قائمة الزاوية منها 

 مائة مث ضلع عشر أذرع وأخرى مثاين أذرع وأخرى ست أذرع فباا أن تضرب عشرة يف مثلها فتكون
تضرب مثانية يف مثلها فتكون أربعة وستني مث تضرب ستة يف مثلها فتكون سنة وثالثني فتجمع أربع 

وستني وستة وثالثني فتجمع أربع وستني وستة وثالثني فيكون مائة فقد بان أن ضرب الضلعني ساوى 
ا عمود يقع على ضلعها وهذا الضرب من املثلثات هو نصف املربعة وهل. مبلغه مبلغ ضرب الضلع الطويل

املربعات اجلنس األول ما ساوى طواله . الطويل ألن ضلعيها القصريني كل واحدة منهما عمود األصل
عرضيه فمثال أرض مربعة متساوية األضالع كل ضلع من أضالعها عشر أذرع تكسريها أن تضرب 

اله أرض مربعة متساوية الطولني واجلنس الثاين ما يزيد طواله على عرضيه مث. عشرة يف عشرة فتكون مائة
متساوية العرضني كل طول منها مخس عشرة ذراعا وكل عرض منها عشرة أذرع فباا أن تضرب 

    مخسة 

وهذا . عشر يف عشرة فيكون مائة فقد بان أن ضرب الضلعني ساوى مبلغه مبلغ ضرب الضلع الطويل
لعها الطويل ألن ضلعيهما القصريني كل الضرب من املثلثات هو نصف املربعة وهلا عمود يقع على ض

املربعات اجلنس األول ما ساوى طواله عرضيه فمثاله أرض مربعة متساوية . واحدة منهما عمود األصل
واجلنس الثاين ما يزيد طواله على عرضيه مثاله أرض مربعة متساوية الطولني . األضالع كل ضلع مائة

اعا وكل عرض منها عشرة أذرع فباا أن تضرب مخسة متساوية العرضني كل طول منها مخس عشرة ذر
الثالث املتساوي الطولني املختلف العرضني تكسريه . عشر يف عشرة فيكون مائة ومخسني فذلك تكسريها

من قبل اإلضالع مثاله أن تكون أرض مربعة أحد عرضيها أربع أذرع والثاين الذي يقابله ست عشرة 
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الزوايا فباا أن يستخرج عمودها وهو اخلط املمدود يف وسطها والطوالن عشر عشر وليست بقائمة 
وهو أن تلقي أربعة من ست عشر فيكون الباقي اثين عشر فتأخذ نصفها وهو ستة فتضربه يف مثله فيكون 
ستة فتضربه يف مثله فيكون ستة وثالثني مث تضرب أحد الطولني وهو عشرة يف اآلخرة وهو عشرة فيكون 

تة وثالثني فيبقى أربعة وستون فتأخذ جذرها وهو مثانية فذلك العمود ومعرفة تكسريها مائة فتلقي منه س
أن جتمع أربعة وستة عشر فيكون عشرين فتأخذ نصفها وهو عشرة فتضرا يف العمود وهو مثانية فيكون 

 ثالث الرابع أن تكون أرض مربعة خمتلفة أحد طوليها مخس عشرة ذراعا والثاين. مثانني فذلك تكسريها
عشرة وأحد طوليها تسع عشرة والثاين مخس أذرع فباا أن تضرب مخسة عشر يف مثلها فيكون مائتني 
ومخسة وعشرين مث تضرب ثالثة عشر يف مثلها فيكون مائة وتسعة وستني مث تلقيها من مائتني ومخسة 

ضني من اآلخر فيبقى وعشرين فيبقى ستة ومخسون فتلقي نصفها فيبقى مثانية وعشرون مث تلقي أحد العر
أربعة عشر فتقسم مثانية وعشرين على أربعة عشر فيخرج القسم اثنتني فتزيدها على نصف األربعة عشر 
وهو سبعة فتكون تسعة وهو مسقط احلجر على تسع عشرة مما يلي مخسة عشر وإذا اردت عن تعرف 

ومخسة وعشرين يبقى مائة عمودها فاضرب تسعة من مثلها يكون أحدا ومثانني فأسقطها من مائتني 
وأربعة وأربعون فتأخذ جذرها وهو اثنا عشر فذلك عمودها وإذا أردت تكسريها مجعت العرضني وهو 

تسعة عشر ومخسة فتصري أربعة وعشرين فتلقي نصفها وهو اثنا عشر وتضرا يف العمود وهو اثنتا عشرة 
باملعنيات ومعرفة تكسريها من قبل القطر اخلامس وهو يعرف . يكون مائة وأربعا وأربعني وهو تكسريها

مثاله أرض قطرها األول ست عشرة ذراعا وقطرها اآلخر اثنتا عشرة ذراعا فباا أن تضرب نصف أطول 
القطرين يف األقصر وإن شئت ضربت مثانية يف اثىن عشر فيكون ستة وتسعني فهو تكسريها أو تضرب 

تة عشر يف اثىن عشرة فيكون مائة واثنني وتسعني ستة عشر يف ستة فيكون ستة وتسعني أو تضرب س
واملدورات أحد وجوه تكسريها أن تضرب القطر يف . فتأخذ نصفها وهو ستة وتسعون فذلك تكسريها

نفسه وتضع مما خيرج به الضرب سبعة ونصف سبعة فما بقي فهو التكسري مثاله أرض مدورة قطرها أربع 
اعا فباب تكسريها أن تضرب القطر وهو أربع عشرة يف مثله عشرة ذراعا وحييط ا أربع وأربعون ذر

فيكون مائة وستا وتسعني فتلقي سبعها وهو مثان وعشرون مث تلقي نصف سبعها وهو أربع عشرة فيكون 
الباقي مائة وأربعا ومخسني ذراعا فهو تكسريها ومما يعرف به الدوران تضرب القطر يف مثله مث تضربه يف 

ذرة فما كان فهو الدور مثاله أرض مدورة قطرها أربع عشر ذراعا كم حييط ا عشرة فما بلغ أخذ ج
تضرب أربعة عشر يف مثلها تكون مائة وستة وتسعني مث تضرا يف عشرة تكون ألفا وتسعمائة وستني مث 

املقوسات وهي ال . تأخذ جذر ذلك يكون أربعة وأربعني وربعا وربع عشر تقريبا فهو الذي حييط ا
 من أن تكون نصف مدورة أو أقل أو أكثر فإن كان سهم القوس مثل نصف الوتر فهي نصف ختلو
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مدورة فإن كان السهم أقل من نصف الوتر فهي أقل من نصف مدورة وإن كان أكثر من نصف الوتر 
فهي أكرب من نصف مدورة فإذا أردت أن تعلم أي مدورة هي فاضرب نصف الوتر يف مثله وأقسمه على 

    د ما خرج على السهم فما خرج فهو قطر املدورة اليت القوس السهم وز

منها ووتر القوس اليت هي نصف املدورة وهو قطر املدورة بأسرها وإن قيل قوس وتراها مثاين أذرع 
وسهمها ذراعان وهذه القوس أقل من نصف مدورة كم قطر املدورة فباا أن تأخذ نصف الوتر وهو 

ن ستة عشر فتقسمها على السهم وهو ذراعان يكون مثاين أذرع وهو قطر تلك أربعة فتضربه يف مثله يكو
فأما تكسري القوس فله وجوه كثرية فمنها أن تضرب ربع الوتر يف الدور فما بلغ . املدورة اليت القوس منها

مثاله أرض مقوسة وترها أربع عشرة ذراعا ودورها اثنان وعشرون ذراعا باا أن تضرب . فهو التكسري
وقوله . ربع الوتر وهو ثالثة ونصف يف الدورة وهو اثنان وعشرون يكون سبعة وسبعني فتلك التكسري

ونصب القناطر واجلسور القناطر مجع قنطرة وهي أزج يبين باآلجر أو باحلجارة على املاء يعرب عليه وهي 
  : عربية قال طرفة

 حتى تشاد بقرمد لتكتنفن  كقنطرة الرومي أقسم ربها

عربنا على القنطرة اجلديد بال هاء ألا يف تأويل مفعول وما كان كذلك كان بغري هاء إذا ذكرت وتقول 
املوصوف كعني كحيل وكف خضيب وعربنا على القنطرة العتيقة باهلاء ألا ليست يف تأويل مفعول فال 

ن خشب يعرب واجلسور مجع جسر وجسر بفتح اجليم وكسرها وهو ما مد على املاء م. وجه حلذف اهلاء
  : عليه ومجعه جسور قال الراجز

  دبدبة الخيل على الجسور

ويقال رجل جسر إذا كان طويال ضخما شجاعا ومنه قيل للناقة جسرة وقال ابن مقبل موضع رحلها 
والدوايل مجع دالية وهي شيء يتخذ من خوص وخشب يستقي ا حببال . جسر وإن ليجسر فالنا أي

 وهي عربية حمضة ويف حديث معاذ بن جبل ما سقي بالدوايل فنصف العشر تشدا يف رأس جذع طويل
  : وقال املسيب بن غلس يصف خليجا

 بهن دوالي الزراع ترمي  وكأن بلق الخيل في حافاته

والنواعري مجع ناعورة وهو دوالب يديره املاء ويسمع له صوت ومسى ناعورة بصوته يقال نعر الرجل ينعر 
  : رة صخابة وليست الناعورة بعربية أنشدين أبو زكرياء لبعضهم يصفهاإذا صاح وامرأة نعا

 يشكو إلى زائر متيما  تحسب في صوتها ناعورة

  صيبوا بريب الزمن الواتر  كيزانها عصبة كأنما
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 يبكي على اآلخر أولهم  منعوا أن يلتقوا فاغتدى قد

بت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولكل واألدوات مجع أداة وهي اآللة وألفها واو وأصلها أدوة فقل
. ذي حرفة أداة وهي آلته اليت يقيم ا حرفته وأداة احلرب سالحها ورجل مؤد كامل أداة السالح

والصناع مجع صانع وهم الذين يعملون بأجيديهم واحلرفة الصناعة وامرأة صناع إذا كانت حاذقة رفيقة 
اقي والدالء ورجل صنع اليدين بكسر الصاد وسكون النون إذا أضفت اليدين بالعمل واحلرز وتسوية األس

  : قال

  صنع اليدين بحيث يكوى األصيد

  : ورجل صنع إذا أفردت فتحت الصاد وحركت النون قال

  أنبل عدوان كلها صنعا

والدقائق . واصنع الرجل إذا أعان أخرق وكل ما صنع فيه فهو صنع مثل السفرة ويكون الصنع الشواء
مجع دقيقة والدقيق األمر الغامض وإذا قيل رجل دقيق فاملراد به القليل اخلري والدقيق أيضا ضد الغليظ 

  : واملداقة فعل اثنني يقال أنه ليداقه احلساب ويقال دق الشيء يدقه إذا أظهره وقال زهري

  ودقوا بينهم عطر منشم

 يقال حسبت الشيء أحسبه حسابا أي أظهروا العداوات والعيوب واحلساب واحلسابة عدك الشيء
  : وحسابة وحسبانا بالضم وحسبانا بالكسر إذا عددته قال النابغة

  وأسرعت حسبة في ذلك العدد

    : أي حبساب وقال الراجز يف حسابه" الشمس والقمر حبسبان"وقال اهللا تعاىل 

  يا جمل أسقاك بال حسابه

وفتحها والكسر شاذ وهو أجود اللغتني وقرئ ما وحسبت الشيء بالكسر أحسبه وأحسبه بكسر السني 
  .وليس يف السامل فعل يفعل غري حسب حيسب ونعم ينعم واملصدر حمسبة وحمسبة وحسبانا

وال بد مع ذلك من النظر يف مجل الفقه ومعرفة أصوله من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "وقوله 
لى املدعى عليه واخلراج بالضمان وجرح العجماء جبار وال وصحابته كقوله البينة على املدعي واليمني ع

البنية " يغلق الرهن واملنحة مردودة والعارية مؤداة والزعيم غارم وال وصية لوارث وال قطع يف مثر وال كثر
يراد ا الشهود ومن جيري جمراهم من احلجج اليت يقيمها املدعي واليمني القسم وهي مؤنثة ومجعها أميان 

واليمني على وجوه اليد والقوة واليمن يقال قدم فالن على أمين اليمن أي اليمن وقيل يف قول وأمين 
  : الشماخ
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  تلقاها عرابة باليمين

أي من قبل دينهم واملعىن يف احلديث أن " وعن أميام"أي بالقوة واليمن واليد اليمىن وفسر قوله تعاىل 
 هذه الدار يل وهذا املال يل وينكر الذي يف يده الشيء تكون يف يد رجل دار أو مال فيجيء آخر فيقول

فعلى الذي طالب البنية شاهدان عدالن أو رجل وامرأتان يشهدون أن الشيء له فان شهدوا حكم له 
بالشيء وإن مل تكن له بنية فعلى اجلاحد املدعي عليه اليمني باهللا ما األمر على ما يدعي عليه فإن حلف 

ج بالضمان قال أبو عبيد وغريه من أهل العلم معىن اخلراج يف هذا احلديث غلة واخلرا. كان الشيء له
العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا مث يعثر منه على عيب دلسه البائع ومل يطلعه عليه فله رد العبد على 

 ضمانة ولو البائع والرجوع عليه جبميع الثمن والغلة اليت استغلها املشتري من العبد طيبة له ألنه كان يف
هلك هلك من ماله وهذا معىن قول شريح لرجلني احتكما إليه يف مثل هذا فقال للمشتري رد الداء بدائه 

وقوله وجرح العجماء جبار قال أبو عبيد أراد بالعجماء . ولك الغلة بالضمان ومجلة معىن اخلراج الغلة
الكالم فهو أعجم ومستعجم يقال قرأ البهيمة مسيت عجماء ألا ال تتكلم قال وكل من ال يقدر على 

فالن فاستعجم عليه ما يقرأ إذا التبس عليه ومل يتهيأ له أن ميضي فيه وصالة النهار عجماء ألنه ال يسمع 
فيها قراءة ومعىن جرح العجماء جبار البهيمة تفلت فتصيب إنسانا يف إفالا فذلك هدر وهو معىن 

وقوله ال يغلق الرهن أب ال يستحقه . تحقه املرن وهو معىن اجلباروقوله ال يغلق الرهن أب ال يس. اجلبار
املرن إذا مل يرد الراهن ما رهنه فيه وكان هذا من فعل أهل اجلاهلية فأبطله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .قال زهري" ال يغلق الرهن"بقوله 

  يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا  برهن ال فكاك له وفارقتك

ا ارنت قلبه فذهبت به والغلق اهلالك ومعىن ال يغلق الرهن أي ال يهلك والفعل من الرهن رهنته أي أ
  : أرهنه رهنا قال األصمعي وال يقال أرهنته وروي بيت ابن مهام السلويل

  نجوت وأرهنهم مالكا  خشيت أظافيرهم فلما

واملنحة . م مالكا خطأ وغريه جييزهاوقال هو كما يقول قمت واصك عينه قال ورواية من روي وأرهنته
مردودة قال أبو عبيد املنحة عند العرب على معنني أحدمها أن يعطي الرجل صاحبه املال هبة أو صلة 

فيكون له وأما املنحة األخرى فان مينح الرجل أخاه ناقة أو شاة حيتلبها أزمانا مث يردها وهو تأويل قوله 
من "ون يف األرض مينح الرجل الرجل أرضه ليزرعها ومنه احلديث املنحة مردودة واملنحة أيضا أن تك

أي يدفعها إليه يزرعها فإذا رفع زرعها ردها على صاحبها " كانت له أرض فليزرعها أو مينحها أخاه
واملنحة منفعتك أخاك متنحه ولك شيء يقصد به قصد شيء فقد منحته إياه ويف املنحة لغتان منحة 
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يراد به القرض والعارية الشيء الذي " من منح منحة ورق"ت أمنح ويف احلديث ومنحة والفعل منها منح
يتداوله القوم بينهم وهي منسوبة إىل العارة وهو اسم من اإلعارة يقال أعرته الشيء أعري إعارة وعارة 

كما تقول أطعته إطاعة وأجبته إجابة وجابة وهي من ذوات الواو وأصلها عورية فقلبت الواو ألفا 
ركها وانفتاح ما قبلها تقول هم يتعاورون العواري بينهم بالواو وهي املعاورة والتعاور شبه املداولة لنح

  : والتداول يف الشيء يكون بني اثنني قال ذو الرمة

 وهيأنا لموقعها وكرا أباها  وسقط كعين الديك عاورت صحبتي

    

ول من قال أا منسوبة إىل العار فليس بشيء يعين الزند وما سقط من ناره وتقول يف مجعها عواري فأما ق
ألن العار من ذوات الياء والعارية من ذوات الواو وتقول استعرت منه العارية فأعارنيها ومعىن احلديث أن 

املستعري جيب عليه رد العارية على املعري وللعرب سبعة أمساء تضعها موضع العارية لينتفع ا املستعري مث 
وهي املنحة والعرية واإلفقار واألخبال واألعمار واألكفاء واألقارب فاملنحة اليت مضى يردها إىل العري 

والعرية النخلة يعطي الرجل أخاه مثرها عامه ذلك من بني خنلة كأنه ملا أعطاه مثرها فقد أعراها . ذكرها
ليه واشتقاقها من واإلفقار أن يعطي الرجل دابته فريكبها ما أحب يف سفر أو حضر مث يردها ع. من الثمر

واألخبال أن يعطي . فقار الظهر وهي خرز الصلب بقوله أفقره معناه أمكنه من ركوب فقاره أي ظهره
  : الرجل البعري أو الناقة يركبها وجيتز وبرها وينتفع ا مث يردها وإياه اراد زهري بقوله

  وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا  أن يستخلبوا المال يخلبوا هناك

واشتقاقها من اخلبل وكان الرجل إذا أصابته شدة جاء إىل صاحبه فاستدعى معونته على اخلبال الذي 
واإلكفاء أن يعطي الرجل الناقة لينتفع بلبنها ووبرها . حلقه فأخبله أي أعطاه ما يستعني به أي أزال خباله

.  مع الناقة ويف اإلكفاء ال يردهوولد عامها ذلك والفرق بينه وبني األخبال أن الولد يف األخبال يرد

واإلعمار واألقارب يف املنازل واالسم العمري والرقيب فالعمري فالعمري أن يسكن الرجل الرجل الدار 
فإذا مات رجعت إليه كأنه جعلها له عمرة واألقارب أن يعطيه داراً ويقول له أن مت قبلي رجعت إيلّ 

 كل واحد منهما يرقب موت صاحبه والفعل من هذه وإن مت قبلك هي لك وأصله من املراقبة ألن
والزعيم الكفيل وكذلك القبيل والضمني والصبري . األشياء كلها أفعلتك باأللف إال احملنة فإا بغري ألف

فإذا كان لرجل على آخر مال " وأنا به زعيم"يقال منه زعمت به أزعم زعامة أي كفلت قال اهللا تعاىل 
فضمانه جائز ولرب املال أن يأخذه باملال الذي كان عليه وإن شاء أخذ الضمني فضمنه إنسان لرب املال 

وال وصية . وهذا مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا وقال غريه إذا وقع الضمان فقد برئ الذي كان عليه املال
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لوارث هو أن يكون للرجل وراث فيوصى ألحدهم بشيء من تركته ويزوي عنه الباقني فال جيوز له أن 
ع بني املرياث والوصية لكراهية إزواء املرياث عن الورثة إال أن جييز الورثة الوصية فإن أجازوها كانت جيم

ماضية ويف حديث عن احلسن رمحه اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال وصية لوارث إال أن 
 خشنا والثمر يعين الثمر املعلق يف وال قطع يف مثر وال كثر الكثر اجلمار واجلذب منه ما كان. جييزه الورثة

رؤوس النخل والشجر الذي مل حيرز يف اجلرين واجلرين الذي جيعل فيه مثر النخل فإذا جد وأحرز يف 
اجلرين فعلى السارق فيما بلغت قيمته ربع دينار القطع وهو معىن حديث عمر رضي اهللا عنه ال قطع يف 

  .عام سنة وال يف عذق معلقا

 إال حبديدة واملرأة تعاقل الرجل إىل ثلث ديتها وال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال قود"وقوله 
وال اعترافا وإلطالق يف إغالق والبيعان باخليار ما مل يتفرقا واجلار أحق بصقبه والطالق بالرجال والعدة 

  ".بالنساء

    

تعلق به وقال ال يقتل من قتل حبديد بل أما قوله ال قود إال حبديدة فقد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من 
تؤخذ منه الدية وبعضهم يقول إذا قتل مبا مثله يقتل قتل مثل أن يرميه بصخرة عظيمة وما أشبه ذلك هو 

قول الشافعي رمحه اهللا وقال قوم مىت قتل بغري حديدة مل يقد منه إال بالسيف واملرأة تعاقل الرجل إىل ثلث 
هو الدية أي تساوي الرجل يف الدية إىل الثلث فما جاوزت الثلث ردت إىل ديتها هو تفاعل من العقل و

نصف دية الرجل ومعناه أن دية املرأة يف األصل على النصف من دية الرجل كما أا ترث نصف ما يرث 
االبن فأما يف األعضاء فما كان فيه أقل من ثلث دية حنو اإلصبع فإن فيها عشر الدية وهو عشر من اإلبل 

ذلك اإلصبعان والثالث وما أشبه ذلك مما ال جيب فيه ثلث الدية فإن دية أعضاء املرأة على النصف من فك
دية الرجل حنو دية الرجل والعني والشفة وما أشبه ذلك وهو قول سعيد بن املسيب ومن تابعه من أهل 

ليه عشر الدية قال املدينة وسأل رجل من أهل العراق سعيدا قال أرأيت رجال قطع إصبع امرأة قال ع
فاصبعني قال عشران قال فثالث قال ثالثة أعشار قال فأربعا قال عشر أن فقال له فلما اشتد جرحها 
وعظمت بليتها نقص عقلها قال أعراقي أنت بذلك جاءت أمسنة يريد السنة فأبدل الم التعريف ميما 

يب يعقل عقوال إذا احترز يف اجلبل وهي لغة ويف تسميتهم الدية عقال قوالن أحدمها من قوهلم عقل الظ
واملوضع يسمى معقال ووعل عاقل فكأن الدية قد صارت حرز للقاتل من القتل وصار ممتنعا ا كامتناع 
الوعل بقلة اجلبل والقول اآلخر أن اإلبل وإن كانت جتمع وتعقل بفناء ويل املقتول مث كثرت حىت مسيت 

 ذلك عقال وأصل العقل يف اللغة احلبس واملنع والدية أصلها ودية الدية وإن كانت دراهم أو دنانري أو غري
وهي مصدر واسم فحذفت واوها كما حذفت من زنة وعدة والعاقلة قيل هم العصبة والقرابة من قبل 
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األب وال تعقل منهم صغري وال جمنون وال أنثى ومعرفة ذلك أن تنظر إىل إخوة اجلاين من قبل األب 
اقلة فإن احتملوها أدوها يف ثالث سنني وإن مل حيتملوها رفعت إىل بين جده فإن مل فيحملون ما حتمل الع

حيتملوها رفعت إىل بين جد أبيه فإن مل حيتملوها رفعت إىل بين جد أيب جده مث هكذا ال ترفع عن بين أب 
 أن القتل إذا كان حىت يعجزوا وقيل العاقلة القبيلة وقيل هم أهل الديوان الذين يقبضون معه العطاء واملعىن

عمدا حمضا مل تلزم العاقلة الدية وكذلك إذا صوحل اجلاين من الدية على مال بإقرار منه مل تلزم العاقلة 
الدية وكذلك إن اعترف أنه قتل خطأ فليس على عاقلته ديته وإذا جىن عبد لرجل حر على إنسان جناية 

عىن قال األصمعي خطأت أبا يوسف القاضي ألنه تأول خطأ مل تغرم عاقلة اجلاين مثن العبد وهذا أشبه بامل
معىن قوله ال تعقل العاقلة عبداً إذا قتل عبد لرجل رجالً مل جيب على عاقلة املوىل شيء قال فقلت لو كان 

. األمر على هذا لقال وال تعقل العاقلة عن عبد ألنه يقال عقلت العاقلة عن القاتل وعقلت العاقلة املقتول

وإلطالق يف إغالق معىن اإلغالق اإلكراه واإلجبار كأنه يغلق . قلة على معىن اجلماعة العاقلةوأنثت العا
عليه الباب وحيبس أو يضيق عليه أمره حىت يضطر إىل تطليق امرأته فكأنه قد أغلق عليه باب املخرج مما 

إىل التخلص منه وإغالق أجلئ إليه فوضع اإلغالق موضع اإلكراه كالرجال يغلق عليه حمبسه ال جيد سبيالً 
  : القاتل إسالمه إىل ويل املقتول فيحكم يف دمه ما شاء يقال أغلق فالن جبريرته قال الفرزدق

  أساري حديد أغلقت بدمائها

واالسم الغالق قال عدي بن زيد ويقول العداة أودى عدي وبنوه قد أيقنوا بالغالق وقد اختلف أهل 
وقوله البيعان باخليار ما مل . لرأي يقع طالقه وقال أهل الظاهر ال يقعالعلم يف طالق املكرة فقال أهل ا

يتفرقامها البائع واملشتري ومسيا بيعني ألن كل واحد منهما يقال له بائع والبيع من األضداد يكون البيع 
 ويكون الشراء وكذلك الشراء يقع عليهما مجيعا وقد اختلف يف االفتراق هنا فمن الفقهاء من يرى أنه

واجلار أحق بصقبة أي مبا الصقه وقاربه والصقب . افتراق األبدان ومنهم من يرى أنه افتراق واألول أظهر
القرب يقال اصقبت دارنا أي دنت يريد الشفعة وهو أن يبيع الرجل داراً أو بستانا مث جييء جاره فيطلب 

  :  شركته واحتج ببيت األعشىالشفعة فإن له ذلك وقال الشافعي رمحه اهللا وهو اجلار الذي ال تنفصل

  أيا جارتا بيني فإنك طالقة

    

وقوله . فجعل الزوجة جارة ألا ال تنفصل من بعلها ما مل يطلقها والشريك أقرب إىل شريكه من اجلار
الطالق بالرجال والعدة بالنساء معناه أن الطالق يعترب به حال الرجل والعدة تعترب ا حال النساء فإذا 

 وحتته أمة فالطالق ثالث والعدة حيضتان وإن كان الزوج عبداً وحتته حرة فالطالق بنتان والعدة كان حراً
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وكنهيه يف البيوع عن املخابرة واحملاقلة واملزانبة واملعاومة والثنيا وعن ربح ما مل "ثالث حيض وقوله 
 وعن بيع الغرر وبيع يضمن وبيع ما مل يقبض وعن بيعتني يف بيعة وعن شرطني يف بيع وعن بيع وسلف

  ".املواصفة وعن الكالئ بالكالئ وعن تلقي الركبان

املخابرة مزارعة االرض على الثلث أو الربع أو النصف أو أكثر من ذلك أو أقل وهو اخلرب أيضا ومن 
ذلك قيل لالكار خبري ألنه خيابر االرض واخلابرة هي املواكرة واخلرباء االرض تنبت السدر وكان ابن 

ايب يقول أصل املخابرة من خيرب ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أقرها يف أيدي اهلها على االعر
واحملاقلة مفاعلة من . النصف فقيل خابروهم أي عاملوهم يف خيرب مث تنازعوا عن ذلك مث جازت بعد 

 الذي هو القراح احلقل الذي هو الزرع يقال أحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه أومن احلقل
ويقال يف مثل ال تنبت البقلة اال احلقلة يضرب مثل للكلمة اخلسيسة خترج من الرجل اخلسيس وفيها 

أقوال أو هلا أا بيع الزرع يف سبله بالرب فخذا غري جائز ألنه بيع مثل مبثل جمازفة وقيل هي بيع زرع بزرع 
ا بعرض وقد اختلفوا يف ذلك فقال قوم ال جيوز مثله وغلتهما من جنس واحد وقيل هي بيع السنبل قائم

بيع السنبل حىت يشتد قوم وقال ال جيوز بيعه على كل وجه ألنه يف أكمامه مستتر ال يعلم صحة احلب 
فيه وقيل هي مبعىن املزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر ويف حديث رافع بن خديج قال كنا حناقل 

 اهللا عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام املسمى فجاء ذات يوم األرض على عهد رسول اهللا صلى
عموميت فقالوا ى رسول اهللا عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول اهللا انفع لنا انا أن حناقل باألرض 

ن وهو واملزابنة بيع التمر يف رؤس النخل بالتمر واشتقاقها من الزب. وهذا يدل على أنه مبرتلة املخابرة 
الدفع يقال حرب زبون للشديدة وتزابن القوم تدافعوا وذلك أن املتبايعني إذا وقفا على الغنب أراد املقهور 

أن يفسخ البيع وأراد الغابن ان ميضيه فتزابنا أي تدافعا واختصما وإمنا ى عنه ألنه بيع التمر بالتمر ال 
ويدخل يف املزابنة بيع العنب على الكرم بالزبيب كيال جيوز اال مثال مبثل فهذا جمهول ال يعلم أيهما أكثر 

وقيل املزابنة بيع ما يف رؤوس النخل من الرطب خبرصه يقول أبيعك رطب هذه النخلة على ان جييء منه 
ألف رطل متر فان زاد فهو لك وأن نقص فهو عليك فهذا ال جيوز أيضا عند الفقهاء وقيل املزابنة بيع ما 

التمر وروى عن مالك أنه قال املزابنة كل شيء من اجلزاف الذي ال يعلم كيله وال يف الشجر مبثله من 
وزنه وال عدده بيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد وشبيه ذا ملا يدفع بني السالمة والعيب يف 

السلعة ارش ألن مبتاع الثوب بشرط الصحة إذا وقف على عيب فيه وقع بينه وبني البائع أرش أي 
ومة واختالف تقول أرشت بني القوم وحرشت إذا اوقعت بينهم الشر فسمى ما نقص الثوب من خص

  .العيب أرشا اذ كان سبب االرش 
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واملعاومة بيع االخنل والشجر عامني أو أعواما وهي مفاعلة من لفظ العام والعام حول يأيت على شتوة 
ن حممد بن العباس عن أيب حممد الزهري عن وصيفة وأخربين احلسن بن عبد امللك عن احلسن بن على ع

ثعلب فال السنة من أي يوم عددا فهي سنة والعام ال يكون إال شتاء وصيفا وليس السنة والعام مشتقا 
من شيء قال فإذا عددنا من اليوم إىل مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف والعام ال 

الربع والربع والنصف و النصف إذا حلف ال يكلمه عاما ال يدخل يكون إال صيفا وشتاء ومن األول يقع 
والثنيا هو أن يستثىن جمهوال من معلوم فأن العرب كانت تبيع . بعضه يف بعض إمنا هو الشتاء والصيف 

النخل وغريه وتستثين ألنفسها أشياء غري معلومة كقولك أبيعك خنلى اال ما آكل أنا وأهلي منه فهذا ال 
ع وكذلك إذا قال أبيعك رطب هذه النخل اال ألف رطل منه مل جيز أيضا وكذلك إذا باع جيوز بامجا

جزروا بثمن معلوم واستثىن الرأس واالكارع فأن البيع فاسد والثنيا من اجلزور الرأس والقوائم مسيت ثنيا 
  : لشاعر ألن البائع يف اجلاهلية كان يستثنيها إذا باع اجلزور فسميت االستثناء الثنيا وقال ا

 تختب ثم تنيب عذافرة  جمالية الثنيا مساندة القرى

    

. ويروي مذكرة يصف ناقة بأا غليظة القوائم كقوائم اجلمل وال يدخل الرأس يف هذا ألن عظمه هجنه

. وكل من باع بيعا فاستثىن منه جمهوال فالعقد باطل ومن استثىن معلوما قد عرفاه مجيعا فالعقد جائز 

 ما مل يضمن هو أن يبتاع من الرجل سلعته ويقول ان خرجت عين يف البيع فالبيع الزم وقوله وربح
والثمن علي وأن مل خيرج عين يف البيع فال بيع بيين وبينك فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وفيه 

ور تلك السلعة وجه آخر وهو أن يأيت الرجل الرجل فيقول له أشتر يل سلعة أنا أرحبك فيها فيشتري املأم
وال أرب له فيها وبيع ما مل يقبض هو أن يسلف الرجل يف طعام مث يبيعه من غري املستسلف عند حمل 

األجل من غري أن يقبضه وعن مالك إذا أشترى شيئاً جزافا باعه وأن مل يقبضه فأن أسلف فيه حىت يقبضه 
كتل من طعامي ما أحببت بغري سعرا فإذا وقوله بيعتني يف بيعة يكون يف أشياء منها أن يقول أ. بامجاع 

بعت لغريك بسعر فقد بعتك بذلك السعر فيصري إذا باع الثاين فقد باع األول فقد صار ذلك بيعتني يف 
بيعة ومنها ان يقول أبيعك هذا بدينار على ان تعطيين به عشرين درمها ومنها أن يقول بعتك هذه السلعة 

 مالك أنه قد وجب عليه أحد الثمنني ال ينفك منه إن شئت النقد وإن بكذا نقداً وبأزيد منه مؤجال وعند
وقوله وعن . شئت املؤجل فهذا منهي عنه فإذا خريه يف النسيئة والنقد والقبول والترك كان البيع جائزاً 

وعن بيع سلف هو أن يسلف الرجل مائة دينار يف كر طعام . شرطني فبدينارين فهذا حمظور غري جائز 
 يشترط عليه أن مل تأتين بالكر الطعام إىل سنة فقد بعتك أياه مبائتني فهذا بيع وسلف وقيل هو أن إىل سنة
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يقول أشتريت هذه السلعة مبائة دينار على أن تسلفين مائة أخرى فهذا ال جيوز ألنه ال يؤمن أن يكون 
 تفعله وذلك أن الرجل وبيع الغرر هو ما كانت اجلاهلية. باعه السلعة بأقل من مثنها من أجل القرض 

كان يشتري من الرجل عبده اآلبق ومجله الشارد فهذا بيع الغرر والفاسد بامجاع ومن الغرر بيع ما يف 
وأما بيع املواصفة فهو أن يقول الرجل . بطن الناقة أو بيع ولد ذلك احلمل أو ما يضرب الفحل يف عامه

تريته فهذا البيع باطل عند الشافعي وقال أهل أبيعك ثوبا من صفته كذا ومنة نعته كذا فيقول قد أش
العراق إذا وجدها املبتاع على الصفة مل يكن به اخليار فأن مل جيدها على الصفة فالبيع باطل وهو رأي 

مالك والكايلء بالكايلء النسيئة يقال تكألت كألة أي أستنسات نسيئة والنسيئة التأخري أخربين طراد بن 
 علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال تفسريه أن يسلم الرجل إىل الرجل مائة حممد عن أمحد بن علي عن

درهم إىل سنة يف كر طعام فإذا أنقضت السنة وحل الطعام عليه قال الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي 
هكذا طعام ولكن بعين هذا الكر مبائيت درهم إىل شهر فهذه نسيئة أنتقلت إىل نسيئة فكل ما أشبه هذا هو 

ولو قبض الطعام منه مث باعه منه أو من غريه بنسيئة مل يكن كالئا بكايلء قال أبو زيد تقول كألت يف 
. الطعام تكليئا واكألت فيه اكالء إذا أسلفت فيه وما أعطيت يف الطعام من الدراهم نسيئة فهي الكألة

د اإلعراب بالسلع تلقوهم قبل أن وقوله عن تلقى الركبان معىن ذلك أن أهل املصر كانوا إذا بلغهم ورو
يدخلوا املصر فاشتروا منهم وال علم اإلعراب بسعر املصر فغبنوهم مث أدخلوه املصر فباعوه وأغلوه وهو 

وكان اإلعراب إذا قدموا بالسلع مل يقيموا على " ال يبع حاضر لباد"حنول قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 املصر يتوكلون هلم بيعها وينطلق اإلعراب إىل باديتهم فنهوا عن بيعها فتسهلوا فيه وكان ناس من أهل

يف أشباه هلذا إذا هو حفظها وتفهم معانيها وتدبرها أغنته بإذن اهللا عن "ذلك ليصيب الناس منهم وقوله 
  " .كثري من إطالة الفقهاء

    

هو أن يستام الرجل السلعة األشباه األمثال الواحد شبه وشبه بدل وبدل وهي مثل النهي عن بيع العربان و
مث يدفع إىل صاحبها ديناراً عربونا على أنه أن اشترى السلعة كان الذي دفعه إليه من الثمن وأن مل 

ومثل النهي عن املنابذة وهو أن يقول الرجل لصاحبه إذا . يشترها كان الدينار لصاحبه وال يرجتعه منه
ذا نبذت احلصاة فقد وجب البيع وهذا معىن ما روي عن نبذت إيلّ الثوب أو نبذته إليك فد وجب البيع إ
ومثل ذلك النهي عن املالمسة وهو أن يقول الرجل . النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ي عن بيع احلصاة

لصاحبه إذا ملست ثويب أو ملست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا وقيل هي أن يلمس املتاع من وراء 
البيع على ذلك وهذه بيوع كانت يف اجلاهلية فنهى عنها النيب صلى اهللا عليه الثوب وال ينظر إليه ويقع 

ويقال فهمت الشيء أي عقلته وعرفته وتفهمته تعرفته شيئا بعد شيء وفهمته غريي وأفهمته . وسلم
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 وتدبرها أي نظر يف عاقبتها والتدبري قيس دبر الكالم بقبله لتنظر هل خيتلف مث جعل كل متييز تدبريا ومنه

تدبري العبد وهو أن يعتق الرجل عبده بعد موته فكأنه تأخري عتقه إىل وفاة مواله وهي دبر أمره وقوله 
وال بد له مع ذلك من دراسة أخبار الناس وحتفظ عيون احلديث ليدخلها يف تضاعيف سطوره متمثال إذا "

لقرحية فإن القليل معهما كتب أو يصل ا كالمه إذا حاور ومدار األمر عن القطب وهو العقل وجودة ا
دراسة أخبار الناس قراءا وتعلمها وأصل الدرس احملو " بإذن اهللا كاف والكثري مع غريمها مقصر

واألخالق ومنه قيل للثوب اخللق درس ومجعه درسان ودرس األثر يدرس دروسا ودرسته الريح تدرسه 
 خف حفظه علي ودرست السورة أي درسا أي حمته فمعىن درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حىت

وعيون احلديث خمتاره وأفضله وقد عيب ذلك عليه وقيل الصواب أن يقال أعيان احلديث ألن . حفظتها
العيون مجع عني املاء والعني اليت يبصر ا ويقال يف سائر األشياء أعيان يقال أعيان املال وأعيان الرجال 

وقوله يف تضاعيف سطوره أي يف أثناء .  كثرية ليس هذا موضعهاوأعيان الثياب وللعني يف اللغة مواضع
واحملاورة مراجعة الكالم يف املخاطبة تقول حاورته يف املنطق وأحرت له جوابا وما أحار بكلمة . سطوره

  : واالسم احملاورة كاملشورة من املشاورة قال الشاعر 

  كفى رجعها من قصة المتكلم  بحاجة ذي بث ومحورة له

  : ل احلور الرجوع عن الشيء وإىل الشيء وكل شيء تغري من حال إىل حال فقد حار حيور قال لبيد وأص

 رماداً بعد إذ هو ساطع يحور  وما المرء إال كالشهاب وضوئه

    

ومدار مفعل من يدور وأصله مدور فنقلت الفتحة من الواو إىل الدال وقلبت ألفا لتحركها يف األصل 
آلن ويسمى النحويون هذا إعالل اإلتباع معناه أنه تبع الفعل يف اإلعالل والقطب أصله وانفتاح ما قبلها ا

للرحى وهو احلديدة القائمة يف وسط الطبق األسفل من الرحيني وعليه تدور الرحى وفيه أربع لغات 
قطب وقطب و قطب وقطب ويقال لكوكب صغري بني اجلدي والفرقدين أبيض ال يربح مكانه أبدا 

ه بقطب الرحى ألن الكواكب تدور عليه وهو ال يزول الدهر ويقال فالن قطب بين فالن أي قطب شب
سيدهم الذي يدور عليه أمرهم وقطب رحى احلرب رئيسها وشبه العقل بالقطب ألن قوام اإلنسان بعقله 

 ألنه يعقل كما أن قوام الرحى بقطبها والعقل التمييز الذي به يتميز اإلنسان من سائر احليوان ومسى عقال
صاحبه عن التورط يف املهالك أي حيسبه وقال ابن األعرايب العقل التلبب يف األمور والعقل القلب وقيل 

وأخربين املبارك بن عبد اجلبار عن إبراهيم بن . العرايب ما العقل فقال مل ير كامال يف أحد كيف يوصف
ن املرزبان عن شيخ له قال األصمعي عمر عن حممد بن حممد بن محدان عن ابن األنباري عن حممد ب
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كانت العرب تقول من كانت فيه خصلة أمحد من عقله فباحلرى أن تكون سبب هالكه قال فحفظت 
احلديث فحدثت به املدائىن فقال هذا حديث حسن وعندي آخر يشبهه كانت العرب تقول من مل يكن 

حلدثيني فحدثت ما أمحد بن يوسف عقله من أكمل ما فيه كان هالكه من أيسر ما فيه قال فحقظت ا
فقال هذان حديثان حسنان وعندي آخر ال يشبههما كانت العرب تقول من لك يكن عقله أغلب 

خصال اخلري عليه كان سريعا إىل حتفه فحفظت األحاديث فحدثت ا أبا دلف فقال هذه األحاديث 
ل كل شيء إذا كثر رخص إال حسان عندي حديث أحسن منها غري أنه ال يشسبهها كانت العرب تقو

العقل فأنه إذا كثر غال قال فحفظت األحاديث فحدثت ا احلسني بن على الكوكيب فقال أن للكالم 
وشيا وهذا اسكندراين وشى الكالم وكان احلسن يقول ما مت دين رجل حىت يتم عقله وبعد فقد قال ابن 

قوله وجودة القرحية قال ابن األعرايب قرحية و. السماك من مل يتحرز من عقله بعقله هلك من قبل عقله
الرجل طبييعته اليت جبل عليها ومجعها قرائح ألا أول أمره والقرحية أول ماء خيرج من البئر حني حتفر 

  : قال الشاعر

  شروب الماء ثم تعود ماجا  فإنك كالقريحة عام تمهى

ثري مع غريمها مقصر ما أخربين أبو القاسم ويؤيد قوله والك. واالقتراح أول الشيء وقروح كل شيء أوله
علي بن أمحد البندار عن أيب أمحد الفرضي عن الصويل قال حدثنا جبلة بن حممد قال حدثنا أيب قال جاء 

رجل إىل ابن شربمة فسأله عن مسألة ففسرها له فقال له مل أفهم فأعاد فقال مل أفهم فقال إن كنت مل 
  .عادة وان كنت مل تفهم ألنك ال تفهم فهذا داء ال دواء لهتفهم ألنك مل تفهم فستفهم باإل

وحنن نستحب ملن قبل عنا وائتم بكتبنا أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه ويهذب أخالقه قبل "وقوله 
أن يهذب ألفاظه وبصون مروءته عن دناءة الغيبة وصناعته عن شني الكذب وجيانب قبل جمانبة اللحن 

ائتم اقتدي وهو افتعل من األمام وهو القدوة وقدم القوم أي " م ورفث املزحوخطل القول شنيع الكال
تقدمهم اخذ اإلمام وكذلك قوهلم فالن إمام القوم معناه هو املتقدم هلم فيكون اإلمام رئيسا كقولك إمام 

املسلمني والتهذيب التصفية والتنقية ورجل مهذب أي مطهر األخالق ويصون مروءته أي يقيها مما 
سدها والصوان الشيء الذي تصون به أو فيه شيئاً أو ثوبا والفرس يصون عدوه جريه إذا ذخر منه يف

ذخرية حلاجته وقيل لألحنف ما املروءة قال العفة واحلرفة وقيل آلخر ذلك فقال أن التفعل يف سريرتك 
روءته وخلقه شيئا تستحي منه يف عالنيتك وقال عمر رضي اهللا عنه حسب املرء دينه وأصله عقله وم

والدناءة اخلسة وهي مصدر قولك دنؤ الرجل فهو دينء إذا كان خسيسا وهو الذي ال يبايل ما قال وما 
قيل له وقد دنوت من فالن أدنو دنواً وأنا دان إذا قربت منه ودخل أبو ز يد األنصاري على أمري الكوفة 
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    قبل أن يتعلم النحو فقال ادن يا أبا زيد فقال أنادين 

ا األمري فضحكوا منه أراد أنا دان فخجل فتعلم النحو فصار رئيسا فأما دنأ يدنأ باهلمز فمعناه سفل يف أيه
والغيبة فعلة من الغيب وهو أن يقال يف الرجل من خلفه ما فيه من السوء فإذا استقبل به فتلك . فعله وجمن

اب وقال ابن األعرايب عاب إذا ااهرة فإذا قيل ما ليس فيه فذلك البهت وهي االسم من اغتاب يغت
اغتاب وغاب إذا ذكر إنساناً خبري أو شر والغيبة فعلة منه تكون حسنة وتكون قبيحة وقد غلط فيه قالوا 

وال يغتب : "ألنه لو كانت الغيبة حتتمل شيئني ألبانه اهللا عز وجل ومل يقع النهي عنها جمرداً فقال تعاىل
والشني ضد . كون مطلقة يف اخلري فإذا كانت يف الشر قرنت بهبشر أال ترى البشارة ت" بعضكم بعضا

والكذب يف اللغة ضعف اخلرب يقال محل فالن على فالن فما كذب أي فما ضعف . الزين وهو القبح 
وجمانبة اللحن مباعدته وقد جانبه أي باعده واجلار اجلنب الغريب . وال يذكب الرجل اال من مهانة نفسه 

تباعده عن الطهارة واللحن اخلطأ من األكم وأصله من امليل والعدول فإذا قيل حلن ومسى اجلنب جنباً ل
  : فالن فتأويله أنه قد أخذ يف ناحية غري الصواب وعدل عنه إليها قال الشاعر 

  ناً وخير الحديث ما كان لحنا  منطق صائب وتلحن أحيا

ا يعرف أمرها من أحناء قوهلا وقال بعضهم تأويله خري احلديث من مثل هذه ما كان ال يعرفه كل أحد أمن
يريد أا ختطىء يف األعراب وذلك أنه يستملح من اجلواري ذاك إذا كان خفيفا ويستثقل منهن لزوم 

: حلق األعراب واللحن أيضا اللغة حلن الرجل بلحنه إذا تكلم بلغته وحلن القول معناه قال اهللا تعاىل 

واحد االحلان وهي الضروب من األصوات املوضوعة املصوغة وحلن واللحن " ولتعرفنهم يف حلن القول"
القدح صوته إذا نقرته فلم يكن صافيا وحلن القوس صوا عند االنباض وكذلك السهم إذا مل يكن حنانا 

عن االدامة على االصبع واللحن بفتح احلاء الفطنة يقال منه حلن يلحن ومنه قوله النيب صلى اهللا عليه 
وخطل القول اضطرابه . أي أفطن هلا وأغوص عليها " أحدكم أن يكون أحلن حبجته لعل " وسلم 

وفساده يقال لالمحق العجل خطل ورمح خطل إذا كان مضطربا وقال أبو عبيد اهلراء املنطق الفاسد 
وشنيع الكالم قبيحه وقد شنع شناعة . ويقال الكثري واخلطل مثله يقال خطل الرجل يف كالمه وأخطل 

والرفث قبح الكالم يقال رفث . السم الشنعة وقد شنع فالن على فالن أي شهره بفعلة قبيحة فهو وا
  : الرجل يرفث رفثا وهو الذي جاء فيه النهي يف الترتيل وحدا ابن عباس فقال 

  ان تصدق الطيرننا لميسا  يمشين بنا هميسا وهن

فث كأن الرفث عنده حديث النساء فقيل له أتقول الرفث وأنت حمرم فقال أنه ليس بني الرجال ر
واملزح الدعابة وهو املزاحة واملزاح يقال مزح ميزح فهو مازح واجلمع مزح قال ابن . باجلماع وحنوه
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االعرايب هم اخلارجون من طبع الثقالءاملتميزون من طبع البغضاء ومما ورد يف ذم املزاح قول أكثم بن 
فوان املزاح سباب النوكي وقال عمر بن عبد العزيز اياي صيفي املزاحة تذهب املهابة وقال خالد بن ص

واملزاح فأنه جير القبيحة ويورث الضغينة ويروي عن سعيد بن العاصي أنه قال ال متازح الشريف فيحقد 
خلقان ال أرضامها لصديق == أما املزاحة واملراء فدعهما : عليك وال الدينء فيجتريء عليك وقال الشاعر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة ميزح وال يقول اال حقا ومازح عجوزاً كان رسول "وقوله 
وكانت يف علي رضوان اهللا عليه دعابة وكان ابن سريين يضحك " أن اجلنة ال يدخلها العجز " فقال 

نفس اهللا يتوىف اال"وميزح حىت يسيل لعابه وسئل عن رجل فقال تويف البارحة فلما رأى جزع السائل قرأ 
    " حني موا واليت مل متت يف منامها

أسوة قدوة والعجز مجع عجوز مثل رسول ورسل وهي املرأة الشيخة الطاعنة يف السن والفعل منه 
عجزت تعجز تعجيزاً وامرأة معجزة ضخمة العجيزة وللعجوز يف اللغة مواضع فمنها العجوز املسمار 

ب والعجوز البقرة والعجوز اخلمر ويقال للرجل عجوز الذي يف قائم السيف يكون معه آخر يسمى الكل
تدخلينها " وللمرأة عجوز وعجوزة بالتاء أيضاً فلما قال أن اجلنة ال يدخلها العجز فبكت املرأة قال 

وذلك أن أهل اجلنة جرد مرد مكحلون جعاد أبناء ثالث وثالثني سنة على خلق آدم " وأنت شابة 
قول علي عليه السالم ال يدخل اجلنة أعجمي يقول تقلب ألسنتهم سبعون باعا يف سبع أذرع ومثله 

والفعل " فهال بكرا تداعبها وتداعبك " والدعابة املزاح ومنه قوله النيب عليه السالم جلابر . فيكونون عربا 
وأبن سريين هو حممد . منه دعب يدعب دعبا مثل مزح ميزح مزحا إذا قال قوالً يستملٍح ورجل دعابة 

ين ويكىن أبا بكر وكان سريين عبداً ألنس بن مالك كاتبه على عشرين ألفا وأدى املكاتبة فكان بن سري
من سيب ميسان ويكىن أبا عمرو واللعاب الريق والفعل منه لعب الرجل لعبا إذا سال لعابه بفتح العني 

  : ويقال لعب بكسرها قال لبيد

  اصماوليدا وسموني مفيداً وع  على أكتافهم وحجورهم لعبت

مفيد من الفائدة وعاصم من الشر ويروى لعبت وألعب الصيب إذا صار ذا لعاب يسيل منم فيه وأراد أبن 
سريين بقوله تويف أي نام ألن الرجل إذا نام تويف اهللا تعاىل نفسه ألن يف اإلنسان نفساً وروحاً فالروح هو 

 ا التمييز واملخاطبة فإذا نام الرجل الذي يكون به الغطيط والنفس واحلركة والنفس هي اليت يكون
والبارحة الليلة املاضية وال تكون بارحة . خرجت نفسه وبقي روحه وإذا مات خرج النفس والروح مجيعاً

حىت ميضي نصف يومها يقال فعلت البارحة كذا وكذا من نصف النهار وفعلت الليلة من غدوة إىل 
ر أو ضحوة فعلت البارحة كذا وكذا وهذا خطأ ويقال نصف النهار والعامة ختطئ فتقول من أول النها
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. من نصف الليل إىل نصف النهار كيف أصبحت ومن نصف النهار إىل نصف الليل كيف أمسيت

  .والرجل الذي سئل عنه ابن سريين هشام بن حسان 

الشيء ومازح معاوية األحنف بن قيس فما رئي مازحان أو قر منهما قال له معاوية يا أحنف ما "وقوله 
  : امللفف يف البجاد قال له السخينة يا أمري املؤمنني أراد معاوية قول الشاعر 

 أن يعيش فجئ بزاد فسرك  إذا ما مات ميت من تميم

  أو الشيء الملفف في البجاد  أو بتمر أو بسمن بخبز

 رأس لقمان بن عاد ليأكل  يطوف اآلفاق حرصاً تراه

راد األحنف أن قريشا كانت تعري بأكل السخينة وهي حساء من دقيق وامللفف يف البجاد وطب اللنب وأ
يتخذ عند غالء السعر وعجف املال وكلب الزمان واألحنف لقب وقد مر شرح احلنف ولقب به ألنه 

  : كان أحنف الرجل قالت مرقصته

  ما كان في فتيانكم من مثله  واهللا لوال حنف برجله

ن بن عباد بن مرة بن عتبة بن متيم وأمسه الضحاك ويكىن أبا حبر وأمسه صخر بن قيس بن معاوية بن حص
وكان سيد بين متيم وحكيمهم وحليمهم ومن كالمه اخللق ليس لكذوب مروءة وال حلسود راحة وال 
لبخيل خلة وال مللوٍل وفاء وال لسيء اخللق سؤدد وخاطر رجل علىى ألف درهم أن يغضب األحنف 

أخي ما أردت إىل ذلك فقال بايعت على أن ألطم سيد بين متيم فقال وحيك فجاء فلطمه فقال له يا ابن 
وأوقر أفعل من الوقار . لست بسيدهم ولكن سيدهم جارية بن قدامة فذهب الرجل فلطمه فقطع يده

ثبت : وهو السكينة والوداعة وقر الرجل يقر وقار فهو وقور ووقر أيضاً بضم القاف يوقر قال العجاج 
والسخينة دقيق يلقى على ماء أو على لنب . لقوم وقر والبجاد الكساء املخطط ومجعه جبدإذا ما صيح با

فيطبخ ويؤكل أو حيسى وهي السخونة أيضاً وقال ابن السكيت هي اليت ارتفعت عن احلساء ونقلت أن 
ق حتسى وهي دون العصيدة قال وإمنا يأكلون السخينة يف شدة الدهر وقال غريه السخينة تعمل من دقي

  : ومسن وا مسيت قريش سخينة قال كعب بن مالك 

 مغالب الغالب وليغلبن  زعمت سخينة أن ستغلب ربها

    

أراد معاوية أن متيما كانت تعري النهم وهو أفراط الشهوة للطعام واحلرص عليه وأن ال تشبع عينه وإن 
 موناة بن متيم ومسوا بذلك شبع بطنه وسبب هجائهم به أن رجالً من الرباجم وهم بنو حنظلة بن زيد

ألم تربمجوا على سائر أخوم بين يربوع بن حنظلة وربيعة بن حنظلة ومالك بن حنظلة وقالوا جنتمع 
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فنصري كرباجم الكف وهي رؤوس األشاجع واألشاجع عروق ظاهر الكف مر بنا عمر وبن هند وقد 
 ابنا له صغرياً يقال له مالك عند زرارة بن ألقى فيها بين دارم وسبب ذلك أن املنذر بن ماء السماء وضع

عدس أي استرضعه فبلغ حىت صار رجالً وأنه خرج ذات يوم يتصيد فأخفق فمر بابل لسويد بن ربيعة بن 
زيد بن عبد اهللا بن دارم وكانت عنده بنت زرارة قد ولدت له سبعة غلمة فأمر مالك ببكرة منها سنمة 

أنتبه سويد شد على مالك بعضا فضربه ومل فأمه ومات الغالم فخرج فنحرها مث أشتوى وسويد نائم فلما 
سويد هارباً حىت حلق مبكة وعلم أنه ال يأمن فحالف بين نوفل فغزا عمرو بن هند دارم وأخد أمرأة سويد 

فبقر بطنها وقتل سبعة بنني له بعضهم فوق بعض وآىل عمرو ليحرقن من بين دارم مائة فأخذ مثانية 
 بأسفل أوارة من ناحية البحرين وأمر بأخدود فخدهلم مث أضرم ناراً فلما تلظى وأحتدم وتسعني رجالً

قذف م فيه فاحترقوا وأقبل راكب عند املساء من بين كلفة بن حنظلة من الرباجم ال يعلم بشيء مما 
الثاً مل كان فوضع بعريه فأناخ وأقبل يعدو فقال له عمرو ما جاء بك قال حب الطعام فأين قد أقويت ث

أذق طعاماً فلما سطع الدخان ظننته دخان طعام فقال عمرو إن الشقي راكب الرباجم فذهبت مثالً ورمى 
  : به يف النار فاحترق فهجت العرب بذلك متيما فقال ابن الصعق من هوازن 

  بآية ما يحبون الطعاما  أبلغ لديك بني تميم أال

  : وقال أبو مهوش األسدي مث الفقعسي

  ا مات ميت من تميمإذا م

واآلفاق النواحي وقوله بأكل السخينة مما . ويطوف يكثر التطواف. وخص لقمان بن عاد لعظمه. األبيات
أخذ عليه والصواب تعري أكل السخينة بغري باء وقد ى عن استعماله بالباء فيما تلحن فيه العامة من هذا 

  : الكتاب وأنشد بيت النابغة

  هبتهوعيرتني بنو دبيان ر

  : وبيت املتلمس

  تعيرني أمي رجال

  وبيت األخيلية 

  وعيرتني داء

والعار العيب والسبة يقال عاره إذا عابه واملعاير املعايب وتعاير القوم تعايبوا . ولكنه خالف إىل ما ى عنه
منه الغلو وغالء السعر ارتفاعه عن حدود الثمن وأصله غال والغلو االرتفاع عن الشيء وجماوزة احلد و

بالسهم وهو أن ترمي به حيث ما بلغ وكل شيء ارتفع فقد تغاىل وعجف املال هزاله يكون للناس 
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واملاشية يقال عجف يعجف عجفا والعجف أيضاً غلظ العظام وعراؤها من اللحم واملال اإلبل والبقر 
ل كلب الشتاء إذا وكلب الزمان شدته يقا. والغنم يقال رجل مال أي ذو مال وكذلك اإلثنان واجلمع

  : اشتد وكذلك كلبته يقال أصابتهم كلبة من الزمان أي شدة وقحط وكذلك هلبه والكلبة شدة الربد قال

 قد أقامت بكلبة وقطار  أنجمت قرة الشتاء وكانت

وقال ابن اإلعرايب الكلب القيادة والكلب األكل الكثري بال شبع والكلب القد والكلب وقوع احلبل بني 
البكرة وهو املرس والكلب أنف الشتاء وحده والكلب صياح الذي قد عضه الكلب الكلب قال القعو و

وقال املفضل أصل هذا إن داء يقع على الزرع فال ينحل حىت تطلع عليه الشمس فيذوب فإن أكل منه 
ا ند املال قبل ذلك مات ومنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن سوم الليل أي رعيه ورمب

بعري فأكل ذلك الزرع قبل طلوع الشمس فإذا أكله مات فيأيت كلب فيأكل من حلمه فيكلب فإن عض 
  .إنسانا كلب املعضوض فإذا مسع نباح كلب أجابه ويقال دواؤه أن يسقى دم ملك

فهذا وما أشبه مزح األشراف وذوي املروءات فأما السباب وشتم السلف وذكر األعراض بكبري "وقوله 
السباب مصدر سابه مسابة وسباباً وأصل السب " حش فما ال نرضاه خلساس العبيد وصغار الولدانالفوا

  : القطع مث صار السب شتماً قال الشاعر

  بأن سب منهم غالم فسب  كان ذنب بني مالك فما

 سب أي شتم فسب أي قطع يريد معاقرة غالب أيب الفرزدق وسحيم ابن وثيل الرياحي ملا تعاقرا بصوأر

والسلف املتقدمون من آباء الرجل . فعقر سحيم مخسا مث بدا له وعقر غالب مائة ومل يكن ميلك غريها
    : وأقاربه الذين هم فوقه يف السن والفضل وأحدهم سالف قال طفيل الغنوي يرثى قومه

  وصرف المنايا بالرجال يقلب  مضوا سلفاً قصد السبيل عليهم

ه مين كالم أي تقدم وسبق وسالفة اخلمر أول ما خيرج من عصريها وأصله من التقدم يقال سلف إلي
واألعراض مجع عرض وقد اختلف الناس يف . والسلفة الطعام الذي يتعلل به قبل الغذاء والسلف السلم

عرض الرجل فقال قوم جسمه ومنه قوهلم هو طيب العرض أي طيب ريح اجلسد ومنه قول رسول اهللا 
ال يبولون وال يتغوطون إمنا هو عرق خيرج من أعراضهم مثل ريح "هل اجلنة صلى اهللا عليه وسلم يف أ

  : أي من أبدام وقال قوم عرض الرجل نفسه واحتجوا بقول حسان" املسك

  لعرض محمد منكم وقاء  أبي ووالده وعرضي فإن

رضه حسبه وقال قوم عرض الرجل خليقته احملمودة وقال آخرون عرضه ما ميدح به ويذم وقال آخرون ع
وقيل عرضه أسالفه ومنه قول عمر للحطيئة كأين بك عند بعض امللوك تغنيه بأعراض الناس معناه تثلب 
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أسالفهم والعرض أيضاً الرجل يعترض الناس بالباطل وهو العرضن أيضاً واملرأة عرضة وعرضنة والعرض 
بت أعراض املدينة وهي وادي اليمامة والعرض كل واد فيه قرى ومياه يقال أخصب ذلك العرض وأخص

واخلساس مجع اخلسيس وهو الذي ال يبايل ما قال وما قيل له والعبيد اسم جلماعة . قراها اليت يف أوديتها
عبد وهو خالف احلر يقال عبد وأعبد وعبيد وعباد وعبدان وعبدان بتشديد الدال وعبدي بالقصر 

ع والذل والتعبيد التذليل يقال طريق معبد أي وعبداء باملد وعبد ومعبدة ومعبوداء وأصل العبودية اخلضو
ونستحب له أن يدع يف كالمه التقعري والتقعيب "وقوله : مذلل والولدان مجع وليد مثل ظليم وظلمان

يدع " كقول حيىي بن يعمر لرجل خاصمته امرأته أئن سألتك مثن شكرها وشربك أنشأت تطلها وتضهلها
 األكثر ودع وال وداع ولكن تارك وقد جاء ودع وهو قليل قرأ يترك تقول دع ذا وهو يدعه وال يقال يف

بالتخفيف وسائر القراء بالتشديد وأنشد األصمعي ألنس بن زنيم " ما ودعك ربك"عروة بن الزبري 
  : الليثي

 غاله في الحب حتى ودعه  ليت شعري عن أميري ما الذي

 ودعوا والتقعري تفعيل من قعر الشيء إذا أكثر نفعاً من الذي== وكان ما قدموا ألنفسهم : وقال آخر
انتهى إىل قعره قال الكسائي قعرت اإلناء إذا شربت ما فيه حىت ينتهي إىل قعره وقعرت البئر إذا نزلت 

فيها حىت تنتهي إىل قعرها وقعر الرجل قعرت اإلناء إذا شربت ما فيه حىت ينتهي إىل قعره وقعرت البئر إذا 
 قعرها وقعر الرجل إذا روى فنظر فيما يغمض من الرأي حىت يستخرجه كأنه نزلت فيها حىت تنتهي إىل

إذا تكلم بكالم غريب عويص أحتيج إىل إخراج معانيه كما حيتاج إىل إخراج ما يف القعر وقال ابن 
والتقعيب مثل التقعري ومعناه التعمق . اإلعرايب القعر العقل التام يقال هو يتقعر يف كالمه إذا كان يتبحر

وهو تفعيل من القعب وهو القدح من اخلشب قال ابن األعرايب هو قدر ري الرجل وقال الليث هو قدح 
غليظ جاف وكالم له قعر أي غور وقال األصمعي كان ابن جريج يعقب يف كالمه إذا تكلم جيمع فاه 

  : وقوله مثن شكرها الشكر الفرج قال اهلذيل. كأنه قعب وهذا على جهة التشبيه واالستعارة

  جواد بقوت البطن والعرق زاخر  صناع بأشفاها حصان بشكرها

والشرب النكاح وكانت خاصمته يف مهرها والشرب العطية قال . قوله والعرق زاخر أي حسبها كرمي
تطلها تبطل حقها طل بنو فالن فالنا حقه يطلونه . أنشأت ابتدأت. العجاج احلمد هللا الذي أعطى الشرب

. مطلوه من قوهلم طل دمه وأطل وطل وأطله اهللا إذا ذهب هدراً والدم مطلول وطليلإذا منعوه إياه أو 

وقوله تضهلها تعطيها قليالً قليالً من حقها وأصله من قوهلم بئر ضهول إذا كانت قليلة املاء وشاة ضهول 
  .إذا كانت قليلة الدر والضهل والضحل املاء القليل
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يضربه بالسياط واهللا إن كانت أال أثيابا يف أسيفاط قبضها وكقول عيسى بن عمر وابن هبرية "وقوله 
عشاروك فهذا وأشباهه كان يستثقل واألدب غض والزمان زمان وأهلوه يتحلون فيه بالفصاحة 

ويتنافسون يف العلم ويرونه تلو املقدار يف درك ما يطلبون وبلوغ ما يؤملون فكيف به اليوم مع انقالب 
  ".إن أبغضكم إيلّ الثرثارون املتفيهقون املتشدقون"لى اهللا عليه وسلم احلال وقد قال رسول اهللا ص

    

عيسى بن عمر هذا ثقفي من أهل البصرة ومن متقدمي النحويني ا وعنه أخذ اخلليل بن أمحد وكان 
صاحب تقعري يف كالمه واستعمال للغريب فيه ويف قراءته وضربه يوسف بن عمر بن هبرية الثقفي وكان 

 عم احلجاج ويكىن أبا عبد اهللا ويل اليمن هلشام مث واله العراق وحماسبة خالد بن عبد اهللا يوسف ابن
القسري وكان بعض أصحاب خالد استودع عيسى بن عمر وديعةفكتب يوسف بن عمر إىل واليه 
يك إمنا بالبصرة أن حيمل إليه عيسى بن عمر مقيداً فدعا به ودعا باحلداد فأمره بتقييده وقال له ال بأس عل

أرادك األمري لتؤدب ولده قال فما بال القيد إذاً فذهبت مثالً بالبصرة فلما أتى به يوسف بن عمر سأله 
عن الوديعة فأنكر فأمر به فضرب فلما أخذته السياط جزع فقال أيها األمري إمنا كانت أثيابا يف أسيفاط 

لبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء وأثياب تصغري أثواب وكان األصل أثيوابا فق. فرفع الضرب عنه
وأشيفاط تصغري أسفاط وإمنا حيقر من اجلموع مجع القلة دون مجع الكثرة وخص بالتصغري مجع القلة ألن 

والعشارون . التحقري تقليل يف احلقيقة كما أن التكسري تكثري فكرهوا أن يأمتع علم القلة وصيغة الكثرة
عشر أمواهلم وهو العاشر أيضاً تقول منه عشرت القوم أعشرهم مجع عشر وهو الذي يأخذ من القوم 

واألدب غض أي طري ناضر تتوق . بالضم وإذا كنت هلم عاشر أقلت أعشرهم أقلت أعشرهم بالكسر
إليه النفوس حلسنه ونضارته والغض الناضر الطري من كل شيء والفعل منه غضضت تغض وبعضهم 

ان مل يتغري ومل يفسد وهو على طبعه األول كما تقول إذا يقول غضضت تغض والزمان زمان أي والزم
ويتحلون يتزينون بالعلم كما . الناس ناس أي هم على طباعهم اليت خلقوا عليها مل يتغريوا إىل الفساد

والفصاحة اإلبانة والبالغة ورجل فيصبح وقد فصح فصاحة وأصله من اخللوص يقال أفصح . يتزين باحللى
  : اللباء وخلص وفصح إذا ذهبت رغوته قالاللنب إذا ذهب عنه 

  وتحت الرغوة اللبن الفصيح  يخشوا معالته عليهم ولم

ويف ذلك "ويتنافسون يف العلم أي يرغبون فيه ويتحاسدون وقوله تعاىل . وافصح الصبح إذا بدا ضوؤه
يء أنفس أي فلريغب الراغبون وشيء نفيس يرغب فيه وقد نفست عليك بالش" فليتنافس املتنافسون

وقوله تلو املقدار معناه تابع للمقدار . نفاسة إذا ضنت به ومل حتب أن يصل إليه ورجل نفوس أي حسود
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والتلو الذي يتبع يقال تلوت الشيء أتلوه إذا تبعته واجلحش يتلو أمه أي يتبعها واملقدار مفعال من القدر 
ملون ال يدركونه ويبلغونه إال بقدر اهللا تعاىل وهو قضاء اهللا تعاىل ومعىن ذلك أم يرون أن ما يطلبون ويؤ

والثرثار الكثري الكالم . مث بالبالغة والعلم ومها من أقوى أسباب النجح وأدعى الوصل إىل بلوغ املطلب
  : وأصله من الكثرة يقال عني ثرة غزيرة الدمع وطعنة ثرة كثرية الدم تشبيها بالعني قال الشاعر

  يا من لعين ثرة المدامع

املتفيهق الذي يتوسع يف كالمه وميأل به فمه وأصل الفهق االمتالء واالتساع يقال انفهقت الطعنة و
  : وانفهقت العني وأرض فيهق واسعة قال رؤية

  وإن علوا من فيف خرق فيهقا

  : وقال األعشى

  كجابية الشيخ العراقي تفهق  على آل المحلق جفنة تروح

خلاء املعجمتني أراد كسرى باد ومن رواه بالسني واحلاء املهملتني أراد ويروى السيح فمن رواه بالشني وا
قال أبو " املتكربون"به النهر الذي يسيح على جانبيه ويف احلديث قيل يا رسول اهللا وما املتفيهقون قال 

بذخ عبيد وهو يؤول إىل املعىن األول ألن ذلك إمنا يكون من الكرب وقال الليث املتفيهق الذي ينفتح بال
واملتشدق الذي يتوسع يف منطقة وميأل به شدقيه وهو مفتعل من الشدق . يقال هو يتفيهق علينا مبا غريه

  .يقال شدق وأشدق لغتان

ونستحب له إن استطاع أن يعدل بكالمه عن اجلهة اليت تلزمه مستثقل األعراب ليسلم من اللحن "وقوله 
ه للثغة إخراج الراء من كالمه ومل يزل يروضها حىت وقباحة التقعري فقد كان واصل ابن عطاء سام نفس

إنقاد له طباعه وأطاعه لسانه وكان ال يتكلم يف جمالس التناظر بكلمة فيها راء وهذا أشد وأعسر مطلبا مما 
     " أردناه

استطاع استفعل من الطوع وهو نقيض الكرة يقال ما أستطيع وما أسطيع وما أسطيع وما استيع فمن قال 
ضم اهلمزة فإنه زاد السني عوضا من حركة الواو اليت هي عني الفعل ألن األصل أطوع وقيل أسطيع ب

زيدت عوضا من حتويل حركة الواو إىل الطاء يف إطاع ومن قال أسطيع حذف التاء ختفيفا لقرا من 
 فإذا الطاء ومن قال أستيع حذف الطاء للتخفيف أيضاً وطاع له إنقاد له فإذا مضى ألمره فقد أطاعه

ويعدل مييل يقال عدل عن الطريق إذا مال عنه وعدلته أنا ومصدره والعدول قال . وافقه فقد طاوعه
  : املراد

 ال يميل به العدول قويما  فلما أن صرمت كان أمري
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وعدل يف احلكم عدالً ومعدلة ومعدلة وهو خالف اجلور والعادل املنصف والعادل اجلائر عن الشيء املائل 
 الشيء بالشيء عدالً إذا سويته به ومنه كذب العدلون باهللا والعامة تقوله بالذال معجمة وهو عنه وعدلت

واجلهة أصلها وجهة وفيها قوالن أحدمها أنه مصدر منقول إىل االسم ومصدر فعل املعتل إذا جاء . خطأ
سرة الواو مع كوا على فعلة أعل حنو العدة والزنة محالً على يعد ويزن وأصله وعدة ووزنة فاستثقلوا ك

مصدر فعل معتل قد كانت هذه الواو حمذوفة فيه فالقوا حركتها على الساكن الذي بعدها وحذفوها 
فقالوا جهة وعدة وزنة فأما االسم فإن الواو تثبت فيه وال حتذف تقول وعدة ووزنه ووجهة قال تعاىل 

والسوم أن جتشم .  وشبه باملصدروالقول اآلخر إنه حذفت الواو يف جهة على غري قياس" ولكل جهة"
واللثغ واللثغة قال املربد هو أن " يسومونكم سوء العذاب"إنسانا مشقة أو سواء أو ظلما قال اهللا تعاىل 

يعدل حبرف إىل حرف وقال الليث األلثغ الذي يتحول لسانه من السني إىل الفاء وقال أبو زيد األلثغ 
ثقل ويف النوادر ما أشد لثغته وما أقبح لثغته فاللثغة الفم واللثغة الذي ال يتم رفع لسانه يف الكالم وفيه 

وقوله حىت إنقاد له طباعه ويروى إنقادت له طباعه . ثقل اللسان للكالم ألثغ بني اللثغة وال يقال بني اللثغة
عند السجية وهو عند الفراء والكوفيني واحد مؤنث ال مجع ورمبا ذكر مثل النجار إال أن النجار مذكر 

  : ويروضها يذللها وأصله من رياضة الدابة قال امرؤ القيس. البصريني أنه مجع طبع فيؤنثه تأنيث اجلمع

  ورضت فذلت صعبة أي إذالل

والتناظر مصدر قولك تناظر اخلصمان إذا حتاجا ويقال فالن يناظر فالنا أي حياجه وإشتقاق ذلك من 
حلجة بنظريها وقيل للمثلني نظريان ألن الناظر إذا رآمها قال مها النظري وهو املثل فمعىن املناظرة أن تقطع ا

وكان واصل يكىن أبا حذيفة ويلقب الغزال . سواء والتأنيث النظرية واجلميع النظائر يف الكالم واألشياء
وكان معتزليا بصريا ومل يكن غزاالً ولكنه لقب بذلك ألنه كان يلزم الغزالني ليتعرف املتعففات من 

  :  فيجعل هلن صدقته ومن كالم واصل بن عطاء لبشار بن برد حني هجاه بقولهالنساء

  كنقنق الدو إن ولى وإن مثال  أشايع غزاالً له عنق مال

وكان واصل طويل العنق وكان بشار يلقب باملرعث فقال واصل أما هلذا األعمى امللحد أما هلذا املشنف 
وضع الضرير وامللحد موضع الكافر واملشنف مكان املقرط املكتين بأيب معاذ من يقتله فجعل األعمى م

  .والكنية مكان بشار بن برد

وليس حكم الكتاب يف هذا الباب حكم الكالم ألن األعراب ال يقبح منه شيء يف الكتاب وال "وقوله 
ا يثقل وإمنا يكره فيه وحشي الغريب وتعقيد الكالم كقول بعض الكتاب يف كتابه إىل العامل فوقه وأن

  ".حمتاج إىل أن تنفذ إيل جيشاً جلبا عرمرماً 
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وحشي الغريب الذي ينفر عن الطباع وكل ما نفر عن الناس ومل يستأنس م فهو وحشي و الغريب من 
الكالم البعيد من العرف واألستعمال وتعقيده تصعيبه يقال عقد فالن كالمه تعقيداً إذا أعماه وأعوصه 

  .لق ورجل أعقد إذا كان يف اسانه رتج وكبش أعقد ملتوي الذنبويقال لئيم أعقد ليس بسهل اجل

واجليش اجلند يسريون حلرب أو غريها وكأن أصله من جاشت القدر جيشاً وجيشانا وكل شيء يغلي 
واللجب ذو اللجب وهو صوت العسكر يقال عسكر جلب وسحاب جلب بالرعد وجلب . فهو جييش

ب قالت صفية بنت عبد املطلب وضربت الزبري فرآها األمواج كذلك وكل صوت عال خمتلط فهو جل
  : نوفل بن خويلد فقال إنك تضربينه ضرب مبغضة فقالت 

 وإنما أضربه لكي يلب  قال أبغضه فقد كذب من

    ويهزم الجيش ويأتي بالسلب

    

 حدهم يقال لب الرجل إذا صار له لب وهو العقل والعرمرم الكثري وهو فعلعل من العرام وعرام اجليش
  : وشرم وكثرم قال أوس بن حجر

 منا بجمع عرمرم معضلة  ترى األرض منا بالفضاء مريضة

  .يقال عضلت املرأة إذا نشب ولدها يف رمحها

وكقول آخر يف كتابه عضب عارض أمل أمل فأيته عذراً وكان هذا الرجل قد أدرك صدراً من "وقوله 
ان ال يشان يف كتابته اال بتركه سهل األلفاظ ومستعمل املعاين الزمان وأعطى بسطة يف العلم واللسان وك

وبلغين أن احلسن بن سهل أيام دولته رآه يكتب وقد رد عن هاء اهللا خطاً من آخر السطر إىل أوله فقال 
ماهذا فقال طغيان يف القلم وكان هذا الرجل صاحب جد وأخا ورع ودين مل ميزح ذا القول وال كان 

هذا الكاتب امسه شريح من أهل مرو عضب قطع و العضب القطع ومنه " نده ممن ميازحاجليش أيضاً ع
وعارض أمل أي حادث وجع والعارض . مسى السيف القاطع عضبا ورجل عضب اللسان إذا كان خطيبا

يف غري هذا جانب عراق القربة وهو السري يف أسفل القربة و العارض السحاب املطل والعارض واحد 
 ما بني الثنايا و األضراس و العارض اخلد يقال أخذ الشعر من عارضيه و العارض اجلراد العوارض وهي

ميأل األرض يقال مر بنا عارض من جراد وأمل نزل واألملام الزيارة اخلفيفة وأن يأيت الشيء لوقت وال يقيم 
 أي أوصلته إليه وأيت إليه وأيته أبلغته واألاء األبالغ أيت إليه السهم. عليه واألملام مقاربة الشيء

وقوله . الكتاب والرسالة قال الكسائي إليك أي املثل وأى املثل وانتهى املثل وي وى وي بالتخفيف
والبسطة الزيادة والفضيلة واصلها من االنبساط واالتساع والطغيان . كان هذا الرجل يعين أمحد بن شريح
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عل طغوت وطغيت واالسم الطغوي وكل شيء جاوز القلم قلما بالقلم جماوزة احلد والطغوان لغة فيه والف
وهو الربي وال يسمى قلما إال إذا برى وإال فهو أنبوبة وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته ومنه 
قلمت أظفاري والقلم أيضاً واحد األقالم وهي القداح والقلم طول أمية املرأة وامرأة مقلمة أي أمي والقلمة 

  : العزاب من الرجال الواحد قامل والنساء مقلمات والقلم كاجللم وقول الفرزدق

 بالخاتم الميمون و القلم باثنين  رأت قريش أبا العاصي أحقهم

واجلد ضد اهلزل . قيل أراد بالقلم القضيب الذي خيتصر به ألنه يقلم أي يقطع وقيل أراد بالقلم اخلالفة 
الكسر جدا واجلد األجتهاد يف األمر تقول منه جد فالن يف أمره وأجد تقول منه جد فالن يف األمر ب

والورع التحرج والفعل منه ورع . واجلد يف دعاء الوتر إن عذابك اجلد بالكفار ملحق أي عذابك احلق 
يرع رعة فهو ورع بكسر الراء فيهن والورع بفتح الراء اجلبان والفعل منه ورع يورع وقال إبن السكيت 

و الضعيف يقال إمنا مال فالن أوراع فكان املتورع جينب ويضعف عن األقدام على األشياء خوفاً الورع ه
وقد عيب عليه قوله وال كان احلسن عنده ممن ميازح ألنه ذكر قبل أن النيب صلى اهللا عليه . من تبعته 

  .وسلم كان ميزح

ر الكاتب واملكتوب إليه وأال يعطي ونستحب له أيضاً أن يرتل ألفاظه يف كتبه فيجعلها على قد"وقوله 
خسيس الناس رفيع الكالم وال رفيع الناس وضيع الكالم فإين رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من 

أنفسهم وخلطوا فيه فليس يفرقون بني من يكتب إليه فرأيك يف كذا وبني من يكتب إليه فأن رأيت كذا 
 جيوز أن يكتب ا إىل الرؤساء واألستاذين ألن فيهما ورأيك إمنا يكتب ا إىل األكفاء واملساوين وال

     " معىن األمر ولذلك نصبت

ويفرقون مييزون يقال . خلطوا فيه أي أفسدوا ويقال خلط بالتشديد يف الشر وخلط بالتخفيف يف اخلري 
بني زيد فيما كان متييزاً فرق بالتخفيف فرقت بني احلق والباطل وما كان من مجع ففرق بالتشديد فرقت 

وعمرو ونصب رأيك على معىن قر رأيك ألنه مصدر والعامل فيه الفعل الذي صدر عنه ورأى يكون 
مبعىن نظر ومبعىن علم وإضمار الفعل جائز يف كل املصادر املأمور ا ألن األمر ال يكون إال بالفعل فإذا 

يكون بالفعل وغريه وإن كتب أضمرته دل املصدر عليه ولو كان خرباً مل جيز فيه اإلضمار ألن اخلرب 
فرأيك موفقاً ثىن موفقا ومجعه فقال فرأيكما موفقني ورأيكم موفقني وال جيوز األفراد على هذا الوجه فأن 

واألكفاء األمثال وأحدهم . جعل التوفيق للرأي مل يثن ومل جيمع فكتب فرأيكما موفق ورأيكم موفق 
والرؤساء مجع رئيس يقال رأس الرجل القول يرأسهم رأساً " ومل يكن له كفؤاً أحد"كفؤ قال اهللا تعاىل 
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ورياسة وفالن رأس القوم ورئيسهم وقد ترأس عليهم والرئيس أيضاً الذي رأسه الربسام أي أصاب رأسه 
  : والرئيس أيضاً الذي ضرب رأسه قال 

  يحاذر من سرايا واغتيال  سحيله شكوى رئيس كأن

واألستاذين الواحد . س الكالب وهو فيها مبرتلة الرئيس يف الناس فيقال الرئيس ههنا الذي شج وهو رأ
أستاذ وهو املاهر بصنعته وهذه الكلمة ليست بالعربية وال توجد يف الشعر اجلاهلي ولو كانت عربية 

لوجب أن يكون أشتقاقها من الستذ وليس ذلك مبعروف ورمبا خاطبوا اخلصى باألستاذ إذا عظموه وإمنا 
ستاذ الذي هو الصانع ألنه رمبا كان حتت يده غلمان يؤدم فكأنه أستاذ يف حسن أخذ ذلك من األ

  .األدب 

وال يفرقون بني من يكتب إليه وأنا فعلت ذلك وبني من يكتب إليه وحنن فعلنا ذلك وحنن ال "وقوله 
" ن نزلنا الذكرأنا حن"يكتب ا عن نفسه إال آمر أوناٍه ألنه من كالم امللوك والعظماء قال اهللا عز وجل 

وعلى هذا االبتداء خوطبوا يف اجلواب فقال حكاية عمن حضره املوت " أنا كل شيء خلقناه بقدر"وقال 
  .ومل يقل رب ارجعن" رب أرجعون "

إمنا جاز األخبار عن الواحد بلفظ اجلماعة ألن امللوك والعلماء والعظماء يستغىن برأي الواحد منهم وفهمه 
لي أمر مجاعة من يسوسهم من أهل مملكته فهم له منقادون وعلى طاعته جمتمعون عن اجلماعة فامللك ي

فحسن منه لفظ اجلمع يف األخبار عن نفسه لذلك والعامل حيتاج إليه اجلميع ممن يضطر إىل علمه فقد 
 وحنن مجع أنا من غري. حصل فيه ما جيتمع يف الكثري املقصرين عنه ولذلك مسى عاملا حلاجة األمة إليه 

لفظها وحرك آخره بالضم أللتقاء الساكنني ألن الضمة من جنس الواو اليت هي عالمة اجلمع وحنن كناية 
  .عنهم

ورمبا صدر الكاتب كتابه بأكرمك اهللا وأبقاك فإذا توسط كتابه وعدد على املكتوب إليه ذنوبا له "وقوله 
صدر " كيف جيمع بني هذين يف كتابقال فلعنك اهللا وأخزاك فكيف يكرمه اهللا ويلعنه وخيزيه يف حال و

أي كتب صدره والصدر أعلى مقدم الشيء وصدر القناة أعالها وصدر األمر أوله والصدرة من األنسان 
ولعنه اهللا أبعده واللعن يف اللغة . ما أشرف من أعلى صدره ويقال صدر الفرس إذا جاء وقد سبق بصدره

  : معناه الطرد واألبعاد قال الشماخ 

 الذئب كالرجل اللعين مقام  القطا ونفيت عنهذعرت به 
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أراد مقام الذئب اللعني كالرجل ويقال أراد مقام الذئب الذي هو كالرجل اللعني وهو املنفي والرجل 
وأخزاه اهللا أي أهانه واخلزي اهلوان وقد خزى الرجل . اللعني ال يزال منتبذاً عن الناس شبه الذئب به

  :  ساسه قال لبيدخيزي خزياً وخزاه خيزوه إذا

 بالبر هللا األجل وأخزها  غير أن ال تكذبنها في التقى

وقال أبرويز لكاتبه يف ترتيل الكالم إمنا الكالم أربعة سؤالك الشيء وسؤالك عن الشيء وأمرك "وقوله 
بالشيء وخربك عن الشيء فهذه دعائم املقاالت إن التمس إليها خامس مل يوجد وإن نقص منها رابع مل 

أسجح أي أحسن " م فإذا طلبت فأسجح وإذا سألت فأوضح وإذا أمرت فاحكم وإذا أخربت فحققتت
وأرفق وسهل وقالت عائشة رضي اهللا عنها لعلي يوم اجلمل ملكت فأسجح وقال عبد يغوث بن وقاص 

  : احلارثي

  أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا  وقد شدوا لساني بنسعٍة أقول

 أخاكم لم يكن من بوائيا فإن  واأمعشر تيم قد ملكتم فأسجح

    

وأوضح أي بني وأظهر يقال وضح الشيء إذا بان وظهر . ويقال وجه أسجح أي مستقيم الصورة
وأحكم أي شدد وأوثق وأصله من املنع وحقق قال أبو زيد حققت األمر أحققته إذا كنت . وأوضحته أنا
  .على يقني منه

 تريد يف القليل مما تقول يريد اإلجياز وهذا ليس مبحمود يف كل وقال له أيضاً وأمجع الكثري مما"وقوله 
موضع وال مبختار يف كل كتاب بل لكل مقام مقال ولو كان اإلجياز حمموداً يف كل األحوال جلرده اهللا 

يف القرآن ومل يفعل اهللا ذلك ولكنه أطال تارة للتوكيد وحذف تارة لإلجياز وكرر تارة لألفهام وعلل هذا 
األجياز ضد األطالة يقال أوجز الكالم والعطية " ة يف كتابنا املؤلف يف تأويل مشكل القرآنمستقصا

وحنوها واألكثر يف الكالم أوجز ويف الوعد أجنز وأمر وجيز وكالم وجيز ووجز وموجز وموجز يقال 
يف وجز يف كالمه وأوجز وقد توجزت الشيء مثل تنجزت واألجياز يستحسن إذا صح به املعىن وكان 

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن أرتبتم فعدن ثالثة "الكالم دليل على ما أختصر حنو قوله تعاىل 
ففي هذا حذف وذلك أن املرأة ال تكون معتدة بالشهور وهي مرتابة بإا حتيض " أشهر والالئي مل حيضن

عىن واهللا أعلم والالئي يئسن من أو ال حتيض وإمنا تكون العدة بالشهور إذا يئس يأسا ال ريب فيه وامل
حذف أيضاً " والالئي مل حيضن"احمليض من نسائكم إن أرتبتم يف يأسهن فزال الريب فعدن ويف قوله 

يبني اهللا لكم أن "ومثله قوله . تقديره والالئي مل حيضن فعدن ثالثة أشهر فحذف لداللة ما قبله عليه
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 وضع إلزالته فكان املعىن واهللا أعلم لئال تضلوا ومنه قوله تعاىل ألن البيان مل يوضع للضالل إمنا" تضلوا
. يريد الشمس فاضمرها ومل جيرد هلا ذكر ومثل ذلك يف القرآن والكالم كثري" حىت توارت باحلجاب"

وكقوله سبحانه " أوىل لك فأوىل مث أوىل لك فأوىل"واألطالة والتكرير يقعان لتأكيد وتعظيم كقوله تعاىل 
وكقول " وما أدراك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم الدين" "ف تعلمون مث كال سوف تعلمونكال سو"

  : ابن اخلرع

  أولى فزارة أولى فزارا  فزارة تصلى بنا فكادت

  .وكقول عبيد

  هال سألت جموع كندة             يوم ولوا أين أينا

توعد واألعذار ومما جاء منه يف معىن التعظيم قوله فهذا وشبهه إمنا كرر لتأكيد ما يشتمل عليه من معىن ال
  : النابغة

 من حر وقد كان أظهرا سواقط  إذا الوحش ضم الوحش في ظلالتها

  : وكقول سوادة بن عدي

 الموت ذا الغنى والفقيرا نفض  ال أرى الموت يسبق الموت شيء

تلط بالبياض وهذا شيء أشكل وقال واملشكل املشتبه واشتقاقه يف قول بعضهم من الشكلة وهي احلمرة خت
ومعىن القرآن . الرياشي أشكل على األمر إذا اختلط وكان أشكل األمر صار له أشكال أي أشباه وأمثال

الضم واجلمع من قوهلم ما قرأت الناقة سالقط أي مل تضم رمحها على ولد وقال قطرب مل تقرأ جنينا مل 
  .أي لفظت به جمموعا والقول األول هو املعروفتلقه قال وجيوز أن يكون معىن قرأت القرآن 

وليس جيوز ملن قام مقاما يف ختضيض على حرب أو محالة لدم أو صلح بني عشائر أن يقلل الكالم "وقوله 
وخيتصر وال ملن كتب إىل عامة كتابا يف فتح أو استصالح أن يوجز ولو كتب كاتب إىل اهل بلد يف 

ية كتاب يزيد بن الوليد إىل مروان حني بلغه عنه تلكؤ يف بيعته أما بعد الدعاء إىل الطاعة والتحذير للمعص
فإين أراك تقدم رجالً وتؤخر أخرى فاعتمد على أيتهما شئت مل يعمل هذا الكالم يف أنفسها عمله يف 

أعم مذاهب العرب وفصحاء الكتاب اإلشارة إىل املعاين باللفظ الوجيز ويرون ذلك من " نفس مروان
اعة ولكل من اإلجياز واإلطالة موضع خيصه وقيل إمنا مسي البليغ بليغا ألنه يبلغ من أدبه بإجيازه أحسن الصن

ماال يبلغه املتكلف بإكثاره وقيل حلكيم الفرس ما البالغة فقال تصحيح األقسام واختصار الكالم وقيل 
قيل لبليغ اهلند ما البالغة قال حلكيم الروم ما البالغة فقال االختصار عند البديهة والغزارة عند احلاجة و
وأخربين أبو القاسم علي بن . البصر باحلجة واملعرفة مبواضع الفرصة وقيل إذا كفاك اإلجياز فاإلكثار عي
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أمحد البندار عن الفرضي عن الصويل عن حممد بن عروس عن أبيه قال كان جعفر بن حيىي يقول البالغة 
 للكالم حد حيجزه عن اخلروج إىل غريه وعن دخول غريه عليه تناسب املعاين وعذوبة األلفاظ وأن يكون

    كقول علي رضي اهللا عنه أين من سعى واجتهد وأعد واحتشدو مجع وعدد وبىن وشيد وفرش 

ومهد فاتبع كل لفظة لفظة تناسبها ولو قلب بعض األلفاظ إىل بعض لكان كالما مستويا ولكن أين مساء 
لبالغة فقال سد الكالم معانيه وإن قصر وحسن التأليف وإن طال وقال من أرض وقيل لبعض البلغاء ما ا

معاوية لعمرو بن العاص من أبلغ الناس قال من اقتصر على اإلجياز وتنكب الفضول قال فمن أصرب الناس 
قال أردهم جلهله حبلمه وقيل ألعرايب من أبلغ الناس قال أحسنهم لفظا وأمثلهم بديهة يعين أحسنهم 

للمثل على البديهة وقعد أعرايب إىل ربيعة الرأي فأكثر ربيعة مث قال يا أعرايب ما البالغة فقال انتزاعاً 
اإلقالل يف اإلجياز قال فما العي قال ما كنت فيه منذ اليوم وقيل للمفضل ما اإلجياز فقال تقليل الكثري 

ثثته واحلض احلث والتحضيض مصدر قولك حضضته على الشيء إذا حرضته عليه وح. وتقصري الطويل
  : واحلمالة حتمل الدية عن القوم ويقال أيضا محال بال هاء قال األعشى. على اخلري

  فرع نبع يهتز في غصن المجد            عظيم الندى كثير الحمال

والعشائر . واحلمالة بكسر احلاء عالقة السيف واجلمع احلمائل وكذلك احململ بكسر امليم واجلمع احلامل
رية وهي القبيلة ومن دوا ومن أقرب إىل الرجل من أهل بيته واملعشر والنفر والرهط هؤالء مجع عش

معناها اجلمع وهي للرجال دون النساء ال واحد لشيء منها من لفظة وقيل املعشر كل مجاعة أمرهم 
 إذا اعتللت والتلكؤ االعتالل واالمتناع يقال تلكأت تلكؤاً. واحد مثل معشر املسلمني ومعشر املشركني

وحيذر خيوف والنحذير التخويف واحلذار احملاذرة واحلذر واحلذر التحرز حذرت أحذر حذراً . وامتنعت
واإلنذار اإلعالم مع التحذير يقال أنذرته أنذره إنذار إذا أعلمته وحذرته . ورجل حذر وحذر أي متيقظ

  .كل معلم منذراًوال يكون املعلم منذراً حىت حيذر بإعالمه فكل منذر معلم وليس 

هذا منتهى القول فيما خنتاره للكاتب فمن تكاملت له هذه األدوات وأمده اهللا بآداب النفس من "وقوله 
العفاف واحللم والصرب وسكون الطائر وخفض اجلناح فذلك املتناهي يف الفضل العايل يف ذرى اد 

 أن يرسل الرجل لرجل مبدد يقال أمددنا اإلمداد" احلاوي قصب السبق الفائز خبري الدارين إن شاء اهللا
أحيسبون إمنا "وقال يف املال " ميددكم ربكم خبمسة آالف"فالنا جبيش ومال وغري ذلك قال اهللا تعاىل 

ومد النهر وحكى قوم أمد ومده ر آخر إذا " وأمددناكم بأموال وبنني"وقال " مندهم به من مال وبنني
  : زاد يف مائة قال

  تيسيل أتي مده أ
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وقوله من . ومددت الدواة وأمددا إذا زدت يف مائها ونقسها وأصل املد الزيادة واملادة الزيادة املتصلة
العفاف قال علماء أهل اللغة العفاف الكف عما ال حيل يقال عف يعف عفا عفافا وعفة ورجل عف 

والصرب احلبس صربت . وأنا حليمواحللم ترك اإلعجال بالعقوبة يقال حلمت عنه أحلم حلما . وامرأة عفة
نفسي على األمر أي حبست وقتله صرباً إذا أمسكه مث قتله ومنه قيل للرجل يقدم فتضرب عنقه قتل صربا 

يعين أنه أمسك على املوت وكذلك إن حبس رجل نفسه على شيء يريده قال صربت نفسي ومنه ميني 
وسكون الطائر مثل يقال للرجل احلليم إنه . الصرب وهو أن حيبسه السلطان على اليمني حىت حيلف ا

لساكن الطائر أي إن طائره ال ينفر من سكونه وذلك أن الطري ال يقع إال على ساكن فرياد أنه ساكن ال 
يتحرك حىت يصري بذلك عند الطائر كاجلدران واألبنية اليت ال ختاف الطري وقوعاً عليها وال حلوالً ا ويف 

م الطري قوالن أحدمها أم ال يتحركون فصفتهم صفة من على رأسه طائر يريد قوهلم كأمنا على رؤوسه
أن يصيده فهو خياف أن حترك طريان الطائر وذهابه واآلخر هو أن نيب اهللا سليمان عليه السالم كان جيلس 

هو وأصحابه ويقول للريح أقلينا وللطري أظلينا ويستشعر أصحابه السكون والسكوت فشبهوا جبلساء 
يمان عليه السالم الذين ال يتحركون والطري تظلهم من فوق رؤوسهم وللطائر مواضع فالطائر احلط سل

واخفض جناحك ملن "وخفض اجلناح يريد لني اجلانب قال اهللا تعاىل . والطائر العمل والطائر التطري
الذرى بضم الذال مجع و. واملتناهي الذي بلغ النهاية وهي الغاية. أي ألن جانبك هلم" اتبعك من املؤمنني

واد بلوغ اية الكرم وأصله من . ذروة وذورة وهي أعلى الشيء فأما الذرى بفتح الذال فهو الكنف
الكثرة وأن تأكل املاشية حىت متتلئ بطوا يقال راحت اإلبل جمدا وموجدا ومنه رجل ماجد وجميد وقد 

ا قال ابن السكيت الشرف واد يكونان باآلباء جمد وجمد بالفتح والضم فكأن املاجد املمتلئ كرما وشرف
واحلسب والكرم يكونان يف الرجل وإن مل . يقال رجل شريف وماجد أي له آباء متقدمون يف الشرف

والقصب مجع قصبة وكانت العرب تنصب يف الرهان قصباً . واحلاوي اجلامع. يكن له آباء هلم شرف
أبو عبيدة كانوا يعطون األول والثاين والثالث من السوابق يف تكون هلم كالغايات يقع السبق إليها وقال 

احللبة قصبا كلما سبق فرس أعطى قصبة يقال هذا فرس مقصب إذا كان سابقا بأخذ القصب وصفة 
القصبة اليت تعطي صاحب السابق من اخليل يوم احللبة يكتب كتاب هذا فرس فالن بن فالن سبق يوم 

مح أو قصبة يترك يف يد صاحب الفرس يطوف ا على الناس فيعرف كذا مث يعلق ذلك الكتاب يف ر
  .والفائز الظافر خبري الدنيا واآلخرة. سبقه فيعطى على ذلك

من ذلك أشفار العني " باب معرفة ما يضعه الناس غري موضعه"بسم اهللا الرمحن الرحيم : قال أبو حممد
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فر ألنه أقله ومنه يقال شفر مال الرجل إذا أصل ش ف ر يف اللغة القلة ومن ذلك قيل حلرف كل شيء ش
  : قل وعيش مشفر أي ضيق قال الشاعر يصف النساء

  مولعات بهات هات وإن شفر              مال طلبن منك الخالعا

  : وقال اآلخر

  فأصبحوا ليس فيهم غير ملهوف  شفرت نفقات القوم بعدكم قد

ني أي ما ا أحد وقال اللحياين شفر لغة وقال البصريون ومنه قوهلم يف النفي ما بالدار شفر بفتح الش
والكوفيون بأسرهم العرب تقول حلرف كل شيء من القرب واملياه واألار والعينني شفر وشفري فإذا 

 .جاوزوا هذا قالوا شفر وقوهلم ما بالدار شفر أي أحد

ها املثل وبغة لولد الناقة الذي ومحة العقرب أصلها محوة وكذلك لغة ودغة اسم امرأة محقاء يضرب حبمق
بني اهلبع والربع وقيل أصلها محية من احلمى يقال اشتد محو الشمس ومحى الشمس وأخربت عن حممد 

بن عبد الواحد عن ايب سعيد عن ابن دريد قال سألت أبا حامت عن احلمة فقال سألت األصمعي عن ذلك 
قال لسم العقرب احلمة واحلمة ومل حيك التشديد فقال هي فوعة السم أي حرارته وقال ابن األعرايب ي

وإبرة العقرب شوكتها وإبرة الذراع الناتئ يف وسط املرفق وما يليه مما يلي البطن . غريه وهو الثقة األمني
 : كسر قبيح ومما يلي اجلانب اآلخر كسر حسن قال الشاعر

  احلسن والقبح يف عضو من اجلسد

 كان فيه احلمة يقال درياق وترياق وطرياق وطراق وليس له اشتقاق وقال ابن سريين يكره الترياق إذا
  .ألنه رومي معرب

    

قال أبو حممد وتقول اوس إن ولد الرجل إذا كان من أخته مث خط على النملة شفى صاحبها قال 
  : الشاعر قيل إنه لعمرو بن محمة الدوسي

 د وفي حفلبدينا بها في كل نا  العزة القعساء والبأس والندى لنا

 ويبرى ذو نجيس وذو خبل برين  وإن تشرب الكلبى المراض دماءنا

 وأنا ال نخط على النمل كرام  عيب فينا غير عرق لمعشر وال

العزة الغلبة واملنعة والقعساء الثابتة يقال عز . وهذا البيت يروى ملزاحم العقيلي وعروة بن أمحد اخلزاعي
والكليب اانني والكلب اجلنون ولقد مضى . واحلفل اتمع. ثهموالنادي جملس القوم ومتحد. أقعس

واخلبل اجلنون وفساد األعضاء يقول لنا الفضل على الناس بالغلبة . شرحه والنجيش الداء الذي ال يربأ
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والشدة وحنن ملوك دماؤنا تشفي من الكلب وقوله وال عيب فينا نفى أن يكون فيهم عيب مث قال مثل 
دونه من صنعة الشعر واملعىن لكن مع انتقائنا من العيوب فينا عرق معشر كرام وهو كقولك هذا كثري ويع

ما يف فالن عيب إال إنه سخي أي ال عيب فيه يقول فعيبنا أنا ال خنط على النمل أي لسنا مبجوس ومثله 
  : قول النابغة

 فلول من قراع الكتائب بهن  وال عيب فيهم غير أن سيوفهم

للغة كل مجاعة فوق العشرة وأمرهم واحد حنو معشر املسلمني ومعشر الكافرين واألنس واملعشر يف ا
معشر واجلن معشر وقيل معناه أنا ال نأيت ما قد مجعه النمل يف الصيف فنأخذه يف الشتاء من قراها 

م إال وقوله مبجوس ال ينصرف للتعرف والتأنيث ألنه اسم قبيلة وال جيوز أن تدخله األلف والال. ونأكله
بعد النسبة إليه وجموس اسم للجمع كتمر فإذا نسبت إليه قلت جموسي مث جتمع جموسياً املنسوب فتقول 

  .جموس فمجوس مجع وليس باسم اجلمع مث تدخل األلف والالم على مجع جموسي فتقول اوس

ي وامسه عبد اهللا قال أبو حممد الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة اجلزع قال النابغة اجلعد
  : بن قيس ويكىن أبا ليلى

 ما عي ذو اللب يسل وإذا  جارتي عن أمتي سألتني

 الدهر عليهم وأكل شرب  سألتني عن أناس هلكوا

  بحساب وانتهى ذاك األجل  الملك فلما أدركوا طلبوا

 لم يغادر غير فل فأراه  الدهر عليهم بركه وضع

 اله أو كالمختبلالو طرب  طرباً في أثرهم وأراني

  : جارته هنا امرأته قال األعشى

  أيا جارتا بيني فإنك طالقة

وأمته قومه وأمة الرجل قرنه الذي يكون فيه وعي ذو اللب أي مل يعرف وجه األمر ومل يهتد له واللب 
وله العقل ولب كل شيء خالصه ومنه مسى سم احلية لبا يقول إذا مل يعرف العاقل وجه األمر سأل عنه وق
شرب الدهر عليهم وأكل شرب أهل الدهر واملعىن ملا ماتوا فنسوهم وفارقهم احلزن عليهم عادوا إىل 

وقوله فلما أدركوا ملا علم للظرف واملعىن ملا نالوا ما قدره اهللا هلم وبلغوه من أحوال . األكل والشرب
 وضع الدهر عليهم بركه أي صدره وقوله. امللك احملسوبة والسنني املعلومة وانتهت أجاهلم ماتوا وذهبوا

كأنه افتراسهم كما يفترس األسد الفريسة وهذا مثل وإمنا يريد أهلكهم ومل يغادر مل يترك غرب فل أي غري 
وقوله وأراين يروى بفتح اهلمزة وضمها على ما مل يسم فاعله وإمنا . بقية منكسرة وأصل الفل املنهزمون
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ت ال تقول ضربتين ألنه من أفعال الشك واليقني وهي غري مؤثرة تعدى هذا الفعل إىل ضمري الفاعل وأن
يقول أراين استخف من بعدهم كما يستخف الواله وهو املتحري أو املختبل وهو الذاهب العقل يقال منه 

وله يوله وهلاً ويروي أو كاحملتبل وهو الذي قد وقع يف احلبالة ويروى كاملتبل وهو مفتعل من التبل والتبل 
  .م اهلوى اإلنسانأن يسق

نسبه بعضهم إىل بشار والصحيح إنه أليب جنة األسدي باجليم والنون كذا أخربت عن " وقال آخر"
  : احلسن بن بشر اآلمدي وأسم أيب جنة حكيم بن عبيد ويقال حكيم بن مصعب وهو خال ذي الرمة 

 صهب هواديهن قود إلى  ودعونا واستقلوا فلما

 لهن ليتهم بعيد وقلت  كتمت عواذلي ما في فؤادي

 كأن وابلها الفريد تجود  عبرة أشفقت منها وفاضت

  وهل يبكي من الطرب الجليد  لقد بكيت فقلت كال فقلن

 قذى له طرف حديد عويد  قد أصاب سواد عيني ولكن

    

  أكلتا مقلتيك أصاب عود  ما لدمعهما سواء فقالوا

البل سايرين والصهب االبل البيض يضرب بياضها إىل قوله استقلوا يقول ملا احتمل من حيب على ا
احلمرة واهلوادي األعناق والقود الطوال كتمت عواذيل مايف فؤادي أي أخفيت عنهن ما أجده من الوجد 

باملتحملني وأظهرت هلن السرور ببعدهم خوفاً من الئمتهن وبعيد يقع للواحد واالثنني واجلمع واملؤنث 
واملعىن مكان بعيد وقريب ومن بناه " وما هي من الظاملني ببعيد"ل اهللا تعاىل بلفظ واحد وكذلك قريب قا

وقوله وفاضت عربة أشفقت منها أي خفت من . على قرب وبعد ومل ينو املكان ثىن ومجع وأنث 
ظهورها وجتود تأيت بدمع غزير والوابل أكثر منه وأصلهما يف املطر والفريد مجع فريدة وهي الشذرة من 

اللؤلؤة وقوله كال ليس األمر كما زعمنت ومعناها الردع والزجر واجلليد اجللد يقول مل أبك الفضة ك
ولكن أصاب عيين عود أقذاها فجرى دمعها فقالوا أي قال العاذلون والعاذالت فلذلك أتى بالواو ما 

ؤنث كما أن لدمعهما سواء أي فما أجرى دمع األخرى وإمنا قالوا ذلك تكذيبا له وكلتا اسم لتثنية امل
  .كال للمذكر وألفها للتأنيث وتاؤها منقلبة عن الوار وأصلها كلوى

احلشمة يف اللغة هلا موضعان أحدمها الغضب واآلخر احلياء وقيل للمربد احلشمة . وقوله من ذلك احلشمة 
ا الغضب واحلشمة احلياء ما معىن ذلك فقال الغضب واحلياء كالمها نقصان يلحق النفس فكان خمرجهم

  .واحدا ومسي حشم الرجل حشماً ألم يغضبون لغضبه 
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وأما زكنت األمر فقال ابن درستويه معناه حزرت ومخنت وقال وأهل اللغة يقولون معناه علمت 
ويستشهدون عليه ببيت قعنب وليس فيه دليل على تفسريهم أمنا معناه مخنت على مثل ما مخنوا عليه من 

 أركان وليس يعنون به صاحب علم ولكن صاحب حزر وأنشد سوء الظن والعرب تقول فالن صاحب
  : أبو حممد بيت قعنب

  زكنت منهم على مثل الذي زكنوا  يراجع قلبي حبهم أبدا ولن

يقول قد علمت من بغضهم يل مثل ما علموا من بغضي هلم فقليب ال يودهم أبداً لذلك يعين بين ضب 
  .ن غطفان وكانوا حيسدونه ويروى زكنت من بغضهم وبين وهب وهم بنو أعمامه من بين عبد اهللا ب

فقال األزهري هذا غلط ما زالت العرب تسمي الناهضني . وقوله أن القافلة ال تسمى قافلة حىت يصدروا 
يف ابتداء األسفار قافلة تفاؤالً بأن ييسر اهللا هلا القفول وهو شائع يف كالم فصحائهم والذي قال األزهري 

  . هو قول ابن األعرايب

وأما املأمت فأصله من اجلمع وهو األمت يف اخلرز وهو أن ينفتق خرزتان فتصريا واحدةً وأمرأة أتوم إذا التقى 
مسلكاها والفعل منه أمت يأمت وأمت يأمت ومأمت من أمت يأمت وقال أبو عطاء السندي وكان فصيحاً وامسه 

  : مرزوق

 جمودبجاري دمعها ل عليك  أال أن عينا لم تجد يوم واسط

 بأيدي مأتم وخدود جيوب  قام النائحات وشققت عشية

يرثى ابن هبرية وكان املنصور قتله بعد أن أمنه وسبب ذلك أنه دخل على املنصور يوما فقال له حدثنا 
فقال له يا أمري املؤمنني إن سلطانكم حديث وإمارتكم جديدة فأذيقوا الناس حالوة عدهلا وجنبوهم مرارة 

 يا أمري املؤمنني لقد حمضت لك النصيحة مث ض فنهض معه سبعمائة من قيس فأثأره جورها فو اهللا
املنصور بصره وقال ال يعز ملك فيه مثل هذا مث قتله فلما محل رأسه إليه قال للحرسي أترى إىل طينة 

ود قليلة قوله مل جتد مل تسمح بالبكاء ومج. رأسه ما اعظمها فقال احلرسي طينة أمانه أعظم من طينة رأسه
الدمع يقال عني جامدة ومجود وسنة مجاد قليلة القطر وعشية بدل من قوله يوم واسط وأمساء الزمان 
تضاف إىل األفعال وهو حتديد وتوقيت ومعىن قيام النائحات يؤها للنوح كما تقول قامت السوق 

ه جيبا وقال سلمت واجليوب مجع جيب والفعل منه جبت القميص إذا قورت جيبه وجيبته إذا عملت ل
  : جبت القميص وجبته وأنشد أليب حية النمريي وامسه اهليثم بن الربيع

 الضحى في مأتم أي مأتم نؤوم  أناة من ربيعة عامر رمته

 بسيما ذي وقار وميسم ولكن  كخوط البان ال متتابع فجاء
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 وإآل تقتليه فألممي صحيحا  لها سرا فديناك ال يرح فقلن

  بأحسن موصولين كف ومعصم  نه الشمس واتقتفألقت قناعا دو

 منها السحر قلن له قم وعينيه  فلما أفرغت في فؤاده وقالت

    

 وقالوا في المناخ له نم تنادوا  فود بجدع األنف لو أن صحبه

فتور قوله رمته أي رمته بنظرها إليه واألناة املرأة اليت فيها فتور عند القيام وأصلها ونأة من الوىن وهو ال
والكسل والواو املفتوحة مل تزل منها اهلمزة إال يف أحرف يسرية هذا أحدها وقد جيوز أن تكون أناة من 

التأين وهو التمكث وربيعة بن عامر بن صعصعة أخو منري ووصفها برقاد الضحى ألا مكفية مكرمة ختدم 
 ألن قضبانه أحسن القضبان يف وال ختدم واخلوط الغصن والبان شجر شبه به الشباب الناعم وخص البان

الطول واالستواء واملتتايع الذي يتهافت على أمر ليس باحلميد وموضع كخوط نصب على احلال وال 
متتايع ارتفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف كأنه قال ال هو متتايع ولكن استدراك بعد نفي أي جاء غري 

وأثر اجلمال يقول حنل ملا رمته فصار كأنه خوط متتايع ولكن ذه السيما وهي العالمة واملسيم احلسن 
وقلن هلا أي قالت النسوة اليت حوايل . بان قضافة وحنافة ومع ذلك كان وقورا موسوما باحلسن واجلمال

هذه املرأة هلا وقوله سرا جيوز أن يكون مصدرا يف موضع األمر كأنه قال ساريه مسارة فوقع السر موقع 
يرح جواب األمر الذي دل عليه سرا وجيوز أن يكون سرا مصدرا يف موضع املسارة فيكون على هذا ال 

احلال ويكون ال يرح جمزوما بال النهي وجيعل النهي يف اللفظ للرجل واملرأة هي املنهية كما تقول ال 
أرينك ههنا واملعىن ال تكن ههنا فأراك أي يقلن هلا قد ألقيته يف فتنة العشق فال تدعيه يروح صحيحا 

. يه من املوت أن مل تقتليه واملمى أي قارىب وأظهر التضعيف ضرورة ألن امليم هنا تلزمها احلركةوأدن

وألقت قناعا القناع املقنعة يقول طرحت قناعها وسترت مبعصمها وجها كالشمس واملعصم من موضع 
وتكلمنا وقيل وقوله وقالت جيوز أن يكون معناه تكلمت كما تقول قال وقلنا أي تكلم . السوار من اليد

معناه أو مأت أو يأت ألمر تريده وافرغت صبت السحر يف عيين الرجل وفؤاده وسحرت عينه ألنه 
رآها فوق ما هي عليه من احلسن والسحر إخراج الشيء يف أحسن معارضه حىت يفنت ويروى قلن له 

قد صدناك أنعم على القلب أي أحزن وتوجد من العشق وجيوز أن يكون معىن أنعم هزءاً أي 
وقوله فود جبدع األنف الباء هنا تفيد معىن العوض تقول هذا بذاك أي عوض من ذاك . واستعبدناك

وتنادوا جيوز أن يكون جتمعوا من الندى وهو الس وأن يكون من النداء يريد تداعوا وقالوا ذلك وجدع 
  .األنف قطعه واملناخ موضع اإلناخة
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مام اسم جنس الواحدة محامة يقع على الذكر واألنثى وحكى عن احل. قال أبو حممد ومن ذلك احلمام
وانشد أبو حممد حلميد بن ثور اهلاليل ويكىن أبا . األصمعي أنه قال اليمام ضرب من احلمام بري

  : األخضر

 ساق حر ترحة وترنما دعت  هاج هذا الشوق إال حمامة وما

   أسحماعسيب أشاء مطلع الشمس  الورق حماء العالطين باكرت من

 ولم تفغر بمنطقها فما فصيحا  لها أنى يكون غناؤها عجبت

 وال عربيا شاقه صوت أعجما  فلم أر مثلي شاقة صوت مثلها

يقول ما أثار شوقي إال صوت قمرية تدعو ذكرها وقيل احلر فرخ احلمام والساق أبوه وقيل ساق حر 
م والورق مجع ورقاء وهي اليت لوا كلون حكاية صوا والترحة احلزن والترمن الصوت الذي ال يفه

الرماد ومحاء سوداء والعالط مسة يف العنق يعين طوقها والعسيب عود السعفة واإلشاء صغار النخل 
واألسحم األسود وإن مبعىن كيف ويكون أىن مبعىن أين أيضا وتفغر تفتح يقول عجبت كيف يفصح 

تنطق فهي مطبقة فمها ال تفتحه وقوله فلم أر مثلي شاقه غناؤها مبا يف جوفها من احلزن ومل تفتح فاها ف
صوت مثلها بقول مل أر إنساناً هيج شوقة صوت محامة وال عربيا مثلي شاقه صوت أعجم وهو الذي ال 
يفصح وذلك أن العريب ال يهتدي إىل غناء األعجمي فال يطرب له فإذا أطربه غناؤه فذاك متناهي احلسن 

  .يروى ومل أر حمزونا له مثل صوا أي مل أر حمزونا أملح صوتا من صواوعىن باألعجم احلمامة و

  : وأنشد أبو حممد للنابغة الذبياين وامسه زياد ويكىن أبا إمامة

 حمام سراع وارد الثمد إلى  وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت

 حمامتنا ونصفه فقد إلى  إال ليتما هذا الحمام لنا قالت

 ستاً وستين لم ينقص ولم يزد   وجدتفألفوه كما فحسبوه

    

  وأسرعت حسبة في ذلك العدد  فكملت مائة فيها حمامتها

 ونصفه قديه تم الحمام ميه  الحمام ليه إلى حمامتيه ليت

أحكم أي كن حكيما واحلكم احلكمة مثل نعم ونعمة وحنل . خياطب النعمان ويعتذر إليه مما بلغه عنه
فتاة احلي إذ أصابت فوضعت األمر موضعه وهي مل حتكم بشيء إمنا قالت وحنلة تقول أحكم كحكم 

شيئا كانت فيه حكيمة يقول فأصب أنت يف األمر وال تقبل ممن سعى علي وقال األصمعي مسعت ناسا 
  : بالبادية حيدثون أن ابنة اخلس كانت قاعدة يف جوار فمر ا قطا وارد يف مضيق من اجلبل فقالت
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 إلى قطاة أهلنا إذاً لنا قطاً مائه  ا لنا ومثل نصفه معهيا ليت ذا القط

وقال أبو عبيدة زرقاء اليمامة كان امسها اليمامة . فاتبعت القطا فعدت على املاء فإذا هي ست وستون
فسميت جو اليمامة وقال ابن الكليب امسها عرت وكانت زرقاء فنسبت إىل اليمامة وكانت من بقية طسم 

ساكين اليمامة وهي إذ ذاك من أخصب البالد وأكثرها خريا فمر ا سرب من قطا وجديس وكانوا من 
  : على مسرية ثالث فنظرت إليها فقالت

 قدية تم الحمام مية ونصفه  ليت الحمام ليه إلى حمامتيه

وكان هلا قطاة فنظر فإذا القطا كان ستا وستني وكان وقع يف شبكة صياد فعدته وهو مير بني جبلني حني 
نظرت إليه وحسبته وأسرعت احلسبة والثمد املاء القليل وقدي أي حسيب وهي كلمة تستعمل كثريا وال 
يعرف استعماهلا مع الظاهر وإذا جاءت مع املضمر فإمنا خياطب ا املواجه وحذف النون من قدين عند 

 والنصب فمن رفع جعل واحلمام بالرفع. ويروى فياليت ما هذا احلمام. سيبويه للضرورة وعند الفراء لغة
ما كافة ومن نصب جعلها زائدة واحلمام يذكر ويؤنث ويوصف بالواحد واجلمع فلذلك قال وارد وكل 

والثمد املاء القليل وحيفه يكون من . ما كان بينه وبني واحده التاء فهو اسم للجمع وحكمه وكذلك
نيق ضاق عليه املوضع وركب بعضه بعضا جانبيه والنيق أرفع موضع يف اجلبل وإذا كان احلمام بني جانيب 

وقوله مل . وقوله مثل الزجاجة يريد عينا صافية كصفاء الزجاجة فحسبوه اهلاء للحمام. فكان أشد لعده
تنقص ومل تزد يروى بالتاء والياء فالياء ضمري العدد وقيل هو ضمري احلمام والتاء ضمري املرأة وروى أبو 

تمت وقال األصمعي احلسبة اجلهة اليت حيسب منها وهي مثل القعدة عبيدة فكلمت مائة بالتخفيف أي ف
  .واجللسة واحلسبة هي املرة الواحدة تقول اسرعت أخذاً يف تلك اجلهة

قال أبو حيىي بن كناسة يف صفة أزمنة السنة وفصوهلا وكان عالّمة ا أعلم أن . وقوله ومن ذلك الربيع
د العامة اخلريف مث الشتاء مث الصيف وهو الربيع اآلخر مث القيظ السنة أربعة أزمنة الربيع األول وهو عن

قال وهذا قول العرب البادية قال والربيع األول هو اخلريف عند الفرس يدخل لثالثة أيام من أيلول قال 
ويدخل الشتاء لثالثة أيام من كانون األول قال ويدخل الصيف الذي هو الربيع عند الفرس خلمسة أيام 

قال أبو حيىي وربيع أهل . آذار ويدخل القيظ الذي هو صيف عند الفرس ألربعة أيام حزيرانختلو من 
العراق موافق لربيع الفرس وهو الذي يكون بعد الشتاء وهو زمان الورد وهو أعدل األزمنة وفيه تقطع 

لو الشتاء وأما العروق ويشرب الدواء قال وأهل العراق ميطرون يف الشتاء كله وخيصبون يف الربيع الذي يت
  .أهل اليمن فإم ميطرون يف القيظ وخيصبون يف اخلريف الذي تسميه العرب الربيع األول

  : وأنشد أبو حممد شاهداً على ظل الليل لذي الرمة وامسه غيالن بن عقبة
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 ظل أخضر يدعو هامه البوم في  أعسف النازح المجهول معسفه قد

  ل ما وجفت أشرافها الكوممن طو  ناصبة األعناق قد خشعت بالصهب

    

أعسف أسري على غري هداية والنازح اخلرق البعيد واملعسف والعسف واحد وهو أن يأخذ على غري هدى 
واهول الذي ال يهتدي لطريقه وقد بالغ يف وصف نفسه بقطع الفلوات وارتكاب األهوال ألنه مل يكفه 

ه حىت أخرب أنه يسري فيه يف ليل أسود ال قمر فيه أن جيعل املوضع الذي يسري فيه خرقا ال يهتدي في
واهلام مجع هامة . وذلك لقطعه مث جعله ال يسمع به سوى صوت البوم وذلك أروع له وأبعد من األنيس

وهي أنثى البوم والذكر الصدأ واألخضر هنا األسود وظله ستره ويروى يف ظل أغضف وهو املتثىن 
اليت خيالط بياضها محرة وهو أن حيمر أعلى الوبر وتبيض والصهب مجع أصهب وصهباء وهي اإلبل 

والوجيف ضرب من السري . وخشعت تطامنت. أجوافه ومجل صهاىب أي أبيض اللون وهو جنار العتق
وأشرافها أسنمتها الواحد شرف والكوم مجع أكوم وكوماء وهي العظيمة السنام يقول أعسف . سريع

اكب الظلمة باإلبل الصهب الناصبة األعناق وقد تطامنت اسنمتها هذا املكان اهول معصفة يف ليل متر
  .العظام الطوال ولصقت بظهورها من طول سريها السريع

  : أي ترجع وأنشد المرئ القيس بيتا وقبله" حىت تفيء إىل أمر اهللا"قال أبو حممد ومنه قول اهللا عز وجل 

 ميالبياض من فرائضها دا وأن  رأت أن الشريعة همها فلما

  يفيء عليها الظل عرمضها طامي  العين التي عند ضارج تيممت

أخربين املبارك بن عبد اجلبار عن علي بن عمر عن عبيد اهللا بن حممد املروزي الكاتب عن ابن األنباري 
عن العرتي عن علي بن الصباح عن هشام بن حممد عن فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب عن 

م على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناس من أهل اليمن فقالوا يا رسول اهللا أحيانا أبيه عن جده قال قد
اهللا بيتني من شعر امرئ القيس خرجنا نريدك فلما كنا ببعض الطريق ضللناه فبتنا على غري ماء فلم نزل 

 متلثم ثالثا على ذلك حىت استذرينا بظل الطلح والسمر فبينا حنن على ذلك إذ أقبل راكب على بعري
البيتني فقال الراكب من يقول هذا قلنا امرؤ القيس . بعمامة فتمثل رجل منا بقول امرئ القيس فلما رأت

قال فو اهللا ما كذب هذا ضارج عندكم فحبونا إليه على الركب فوجدناه ماء قد عاله العرمض وهو 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه الطحلب فشربنا منه حىت روينا ومحلنا ما كفانا حىت وقفنا على الطريق ف

ذاك رجل شريف يف الدنيا مذكور فيها منسي يف اآلخرة خامل فيها جييء يوم القيامة معه لواء "وسلم 
يف رأت ضمري يعود إىل ناقته والفريصة اللحمة يف ناغض الكتف على اجلنب " الشعراء يقودهم إىل النار
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رأت الناقة أن الشريعة مهها تيممت العني أي قصدا وإمنا يقول ملا . وهو أول ما يرعد من الدابة إذا فزع
جعل البياض من فرائصها داميا ليدل على ما حلقها من الكالل والتعب يف طول السري وقال أبو إسحق 

احلريب الصواب وإن البياض من فراسنها دامي والفراسن مجع الفرسن وهو يف يد الناقة والسالميات عظام 
  .وضارج جبل. والطامى املرتفع. ضها العرمض اخلضرة اليت تعلو املاءوقوله عرم. الفرسن

  : وأنشد أبو حممد للشماخ ويكىن أبا سعد ميدح عرابة األوسى وقبله

 بعد محفدها السمين حروثا  بعثت راحلتي تشكى إليك

  عسيب جرانها كعصا الهجين  بركت على شرف وألقت إذا

 ئ بالرمل عينجواز خدود  األرطى توسد أبرديه إذا

واحلروث اهلزال واحملفد السنام يقول مل أزل أذيبها يف السري . الراحلة من اإلبل اليت خيتارها الرجل ملركبه
واجلران باطن . والعسيب هنا عظم الذنب. إليك حىت أنضيتها بعد مسنها والشرف ما ارتفع من األرض

. جني الراعي شبه عنق ناقته بالعصا هلزاهلاعنق البعري وهو ما أصاب األرض منه إذا برك وأراد باهل

واألرطى ضرب من الشجر وخصه ألن منبته يف الرمل والبقر والظباء تعوذ وتكنس فيه من احلر والربد 
. واجلوازئ الظباء اليت جتتزئ بالرطب عن املاء. وقوله توسد أبرديه أي اختذ الظل والفيء وسادة. واملطر

  .ت العيونوالعني مجع عيناء وهي الواسعا

    

أما السراب فإمنا مسي سرابا ألنه يسرب سربا أي جيري جريا . قال أبو حممد ومن ذلك اآلل والسراب
يقال سرب املاء يسرب سروبا قال الفراء وهو ما لصق باألرض واآلل الذي يكون كاملالء بني السماء 

.  الزوال إىل صالة العصرواألرض كأنه املاء قال ويكون من الضحى إىل زوال الشمس والسراب بعد

وأنشد أبو حممد للنابغة . واآلل الشخص واآلل األحوال مجع آلة واآلل اخلشب ارد واآلل األهل
  : اجلعدي

 كأننا رعن قف يرفع اآلال  حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا

آلل قوله تعدي أي تستحضر اخليل يقول هي مترح م فكان ذاك نزوان ا. قال وهذا من املقلوب 
والقف اجلبيل الصغري . ومفعول تعدى حمذوف أراد تعدى فوارسنا أفراسهم والرعن أنف نادر من اجلبل

وقال أبو عبيدة الرعن واآلل كالمها يرفع أحدمها اآلخر وليس هذا من املقلوب ألنه شبه الكتيبة برعن 
يكن التشبيه واقعا ألن احلديد والقف وشبه ما على الكتيبة من احلديد باآلل فلو كان اآلل هو الرافع مل 
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والقيعة مجع قاع وهو املنبسط من األرض الذي ال نبت فيه ومثله نار ونرية وولد وولدة . أبدا يعلو الكتيبة
  : وأخ وأخوة قال أبو حممد إمنا الدجل سري الليل وأنشد للشماخ

 الليل وهاد قياس ودلج  كأنها وقد براها االخماس

 شرائج النبع براها القواس  ومرج الضفروماج االحالس

  كأن حر الوجه منه قرطاس  يهوى بهن بختري هواس

 يضر البر ما قال الناس وال  بما ليس به باس باس ليس

الضمري يف كأا يرجع إىل اإلبل واالمخاس مجع مخس واخلمس أن ترد اإلبل املاء يوماً وتدعه ثالثة أيام 
وقطع حلمها واهلادي الدليل والقياس الذي يقيس طريقا بطريق فيأخذ وترد يف اليوم اخلامس وبراها هزهلا 

باألشبه ومن روى قسقاس فهو اهلادي املتفقد الذي ال يغفل إمنا دأبه التلفت والتنظر يقال ليلة قسقاسة 
شديدة الظلمة يقول هزل هذه اإلبل اظماؤها وسراها واتعاب دليلها املاهر بالداللة فال يرتل وال يتوقف 

ستدالل فتستريح اإلبل ومرج قلق يقال مرج اخلامت يف يدي إذا قلق والضفر نسيج من الشعر عريض لال
يشد يف وسط الناقة يقول اضطراب بطاا منت هزاهلا واالحالس مجع حلس وهو الكساء الذي يكون 

نه حتت الرحل والقتب يلي ظهر البعري والشرائج مجع شرجية وهو أن يشق القضيب نصفني فتعمل م
قوسان فيقال لكل واحدة شريج وشرجية وبراها قطعها وقوله يهوى ن أي يسرع ذه النوق خبترى 

قال . وهو املتبختر واهلواس واهلواسة الرجل ارب الشجاع وحر الوجه خالصه وشبهه بالقرطاس لبياضه
  : أبو حممد أبو زبيد يذكر قوما يسرون اسم أيب زبيد حرملة بن املنذر

 ما ابتز أمركم النعوس إذا  السرى هجرا وقالواب تواصوا

 فآخذها مليس لموماة  وهذا العرق واسموا فإياكم

  وضموا كل ذي قرن وكيسوا  وحفوا بالرحال على المطايا

 بالدجى هاد غموس بصير  يدلجون وبات يسري فباتوا

وابتزاي عري من . ةتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا هجرا أي وقت اهلاجرة والسرى سري الليل خاص
األمر وجرد ويروى ابتز بالفتح أي إذا غلب أمركم ناعس وقوله فإياكم وهذا العرق أي احذورا هذا 

العرق وأبعدوا عنه وهو اجلبل ويقال الغيضة وميلوا إىل املوماة وهي الفالة وأصلها موموة فقلبت الواو ألفا 
 فيه فاعل مبعىن مفعول كقوله تعاىل ماء دافق أي لتحركها وانفتاح ما قبلها وآخذها طريقها الذي يؤخذ

وحفوا بالرحال يقول إذا أعييتم وغلبكم النعاس فأنيخوا بنا يف املوماة وإياكم . مدفوق ومليس أي أملس
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والقرن اجلعبة وكيسوا أي استعملوا . أن تنيخوا قريبا من هذا العرق وأديروا الرحال حوهلم وأعدوا الرماة
  : ال الشاعرالكيس وهو العقل ق

  وكيس األم يعرف في البنينا  كنتم لميسة أكاست فلو

 ما ترى فيكم سمينا غثاثاً  أمكم حمقت فجئتم ولكن

وقوله هاٍد أي . فباتوا يدجلون أي يسرون الليل وبات األسد يسري معهم حيث ال يرونه يراعى غرم
والدجى الظلمة .  وال حيس به أحدمهتد إىل الطريق واملأخذ واهلموس الذي ال يسمع لقوائمه وطء

قال أبو حممد وكان رجل من : الواحدة دجية، ويروي عموس وغموس بالعني والغني ومعنامها الشديد
    : أصحاب اللغة خيطئ الشماخ يف قوله

 بيننا مثل الشواء الملهوج لنا  إذا القيتها كان سرنا وكنت

   الصدر مشرجبما تحت مكنون من  غداة البين ينطق طرفها وكادت

 المنادى أصبح القوم أدلجي وقيل  بعين ما أكل ركابها وتشكو

يقول كنت إذا القيت هذه املرأة مل أمتكن من مسارا واالشتفاء حبدثيها وتعرف ما عندها يل إال على 
عجلة وغري متكن من امتام احلديث خوف الرقباء فكان سرنا مثل الشواء الذي مل يتم نضجه وقوله مبا 

ومشرج مشدود كشرج العيبة وهي عراها املداخل بعضها يف بعض . حتت مكنون من الصدر أي مكتوم
يقول كادت هذه املرأة غداة الفراق تبكي فيعلم ببكائها يف ضمريها فيقوم بكاؤها مقام النطق بسرنا 

ها إليه وقوله ما والبوح به وتشكو بعني معناه أا ال تقدر على الكالم من التعب واجلهد فهي تومئ بطرف
أكل ركاا قال أبو علي جيوز أن ينشد ما أكلت ركاا على أن يكون مبعىن املصدر فيكون التقدير 

وتشكو بعني إكالل ركاا وال يكون يف الصلة شيء يرجع إىل ما ألا إذا كانت مبعىن املصدر مل يكن يف 
كو بعيين إكالل ركاا إياها فترك ذكر صلتها عائد إليها واملعىن على ضربني أحدمها أن يكون وتش

املفعول للداللة عليه واآلخر أن يكون وتشكو كالل ركاا وال تقدر املفعول ولكن كأنك قلت وتشكو 
أن أكلت ركاا أي صارت ذات كالل ويف ذلك داللة على كالهلا إذ كانت معهن تسري بسريهن وجيوز 

 فيكون التقدير وتشكو بعني الذي أكلته ركاا فتحذف ما أكلت ركاا على أن يكون ما مبعىن الذي
اهلاء العائدة إىل املوصول والذي أكلته ركاا هو التعب والكالل فهذا يف املعىن مثل األول وإن كان 

تقدير اللفظ خمتلفا وهذا الوجه هو الرواية يف البيت فيما روى عن األصمعي وجيوز تشكو بعني ما أكل 
 ما مبعىن الذي ويكون فاعل أكلّ ضمري ما والذي أكل ركاا يف املعىن هو دؤوت ركاا على أن تكون

وجيوز وتشكو بعني ما أكل ركاا على . السري وكثرته وموضع ما مع صلته يف كل هذه الوجوه نصب



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  74  

أن تكون ما تعجبا كأنه قال وتشكو بعني ما أكل ركاا فتعجب من كالل ركاا فيكون موضع ماجراً 
لعني كما تقول مررت برجل ما أحسن ثوبه وال جيوز أن تكون مانفيا يف قول من رفع فقال ما صفة ل

أكل ركاا لقوله وقيل املنادى وال يكون مع هذا األمر منادى الرفقة واالئتمار له إالّ تكل الركاب 
و هذه الظاهرة ويكون قيل املنادى على هذا التأويل أصبح القوم أدجلي حمموالً على فعٍل آخر غري تشك

كأنه وتشكو قيل املنادى إال أن هذا الظاهر دلّ عليه وإن شئت محلت قيل املنادى يف هذا الوجه على 
موضع الباء وما جرته مثل مررت بزيد وعمراً ويكون يف األقاويل األخر مثل قولك وتشكو زيدا وعمراً 

واها رغاؤها وأثر الكالل فيها وما مبعىن فهذا ما حيتمله ها البيت وقيل يف قوله وتشكو يعين الناقة وشك
الذي وقال بعضهم الشكوى ههنا من املرأة يقول غمزت بعينها وأومأت بيدها ألا ال تقدر على الكالم 

ممن ابه والقول األول قيل أنه قول األصمعي ويروى وقيل املنادى وقول املنادى فالقول مصدر والقيل 
  .دى نادى يف أول الليل أو يف وسطهوالقال امسان وهذا على أن املنا

أخربت عن ابن األنباري أنه قال أنكر ابن قتيبة أن يكون العرض ". ومن ذلك العرض"قال أبو حممد 
اآلباء واألسالف واحتج باحلديث يف أهل اجلنة وليس يف احتجاجه ذا احلديث حجة له ألن األعراض 

لذي يدل على غلطه يف هذا التأويل قول مسكني عند العرب املواضع اليت تعرق من اجلسد وقال وا
  : الدارمي

  وسمين الجسم مهزول الحسب  رب مهزوٍل سميٍن عرضه

معناه مهزول البدن واجلسم كرمي اآلباء وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للحطيئة كأين بك عند رجل 
تغنيه بأعراض الناس فمعناه من قريش قد بسط لك منرقةً وكسر أخرى وقال يا حطيئة غننا فاندفعت 

  : بثلب أسالفهم وآبائهم وقال اآلخر

  قاتلك اهللا ما أشد عليك البذل              في صون عرضك الخرب

    فان أيب ووالده وعرضي : يريد يف صوت أسالفك اللئام وقول حسان

ء كما قال اهللا تعاىل معناه فان أيب ووالده وآبائي فأتى بالعموم بعد اخلصوص ذكر األب مث مجع اآلبا
فخص السبع مث أتى بالقرآن العام بعد ذكره إياها وقول أيب " ولقد آتينا سبعاً من املثاين والقرآن العظيم"

ضمضم اللهم إين قد تصدقت بعرضي على عبادك معناه إين تصدقت عليهم مبا يلحقوين من األذى يف 
 أقرض من عرضك ليوم فقرك من سب أباك وقول أيب الدرداء. أساليف فجعلتهم من إمث ذلك يف حل

وأسالفك فال تسب أباه وأسالفه ولكن اجعل ذلك قرضا عليه ليوم القصاص واجلزاء قال وقول ابن قتيبة 
ال جيوز أن يكون األسالف ألنه إذا ذكر أسالفه مل يكن التحليل إليه لذكره قوما موتى ليس املعىن يف هذا 
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من سبه اآلباء وإمنا أحله مما وصل إليه من األذى يف ذكره أسالفه انتهى عندنا على ما قال ألنه مل حيلله 
كالم أيب بكر فهذه الشواهد اليت استشهد ا ابن قتيبة على أن العرض النفس متأولة كما ترى والدليل 

فمن اتقى الشبهات "القاطع عن ان العرض النفس حديث النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أراد احتاط لنفسه ال جيوز فيه معىن اآلباء وكذلك قوله يلّ الواجد حيل عقوبته " ستربأ لدينه وعرضها

وعرضه ال يكون عرضه إال نفسه وقد اختلف الناس يف العرض ومحله على ما قيل فيه أنه النفس والبدن 
منه اجلسد والعرض والريح واحلسب وما ميدح به الرجل ويذم وخالئقه احملمودة واملوضع الذي يعرق 

وأنشد . أيضا الرجل الذي يعترض الناس بالباطل والعرض وادي اليمامة والعرض كل واد فيه قرى ومياه
  مغلغلة فقد برح اخلفاء == أال أبلغ أبا سفيان عين : حلسان بن ثابت ابياتا قبلها

 اهللا في ذاك الجزاء وعند  محمدا فأجبت عنه هجوت

 لخيركما الفداء ركمافش  ولست له بكفٍء اتهجوه

 وينصره سواء ويمدحه  فمن يهجو رسول اهللا منكم

 محمد منكم وقاء لعرض  أبي ووالده وعرضي فإن

يعين أبا سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وكان رضيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرضعته حليمة 
الفتح وشهد حنيناً واملغلغلة الرسالة حتمل من وكان يألفه يف اجلاهلية فلما بعث عاداه وهجاه مث أسلم عام 

وقوله فقد برح اخلفاء أي انكشف الستر واتضح األمر وهو مثل واخلفاء مصدر خفي األمر . بلد إىل بلد
خفاء إذا اكتتم ويروى فأنت جموف خنب هواء واوف الذي ال قلب له كالقصبة اجلوفاء وكذلك 

 هواء وقوم هواء وأصله من قوهلم وعاء هواء إذا كان منخرق النخب واهلواء الرجل اجلبان يقال رجل
األسفل ال يعي شيئا والكفء النظري يقال كفٌء وكفؤ وكفؤ قالوا وكفئ على فعيل وكفاء على فعال 

  .والوقاء ما وقى شيئاً وهو كالفداء يقول هجوكم ال ينقصه كما أن مدحكم ال يرفعه

ترة فهي نسل الرجل ورمبا جعلوها األسرة واشتقاقها من العتر أما الع" ومن ذلك العترة"قال أبو حممد 
وهو األصل فكأا اجلماعة اليت أصلها واحد ومعىن حديث أيب بكر رضي اهللا عنه حنن عترة رسول اهللا 

التفقؤ التشقق وضرب البيضة مثالً ومعىن . صلى اهللا عليه وسلم اليت خرج منها وبيضته اليت تفقأت عنه
بت العرب عنا كما جيبت الرحا عن قطبها يقول خرقت العرب عنا وكنا وسطا وكانت قوله وإمنا جي

  .العرب حوالينا كما خرقت الرحا يف وسطها القطب وهو الذي تدور عليه الرحا وهذا مثل أيضا

وأما اجلاعرتان فقال أبو زيد وغريه مها من البعري العظمان املكتنفان أصل الذنب والذنب بينهما وقال 
ث مها حيث يكوي احلمار يف مؤخره ومها الرقمتان وهذا قريب من قول أيب زيد وحكى بعضهم عن اللي



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  76  

األصمعي مها حرفا الوركني املشرفان على الفخذين والرقمتان أيضا شبه ظفرين متقابلني يف باطن أعضاد 
  .الفرس واحلمار وأنشد أبو حممد بيتا لكعب ابن زهري وقبله

 عامين جاباً شنونا رحقوي  شددت بأنساعها كأني

 حملت فأسرت جنينا قد  حقباً ترى كلّهن يقلّب

 خميصا وصلبا سمينا بطنا  فأبقين منه وأبقى الطراد

 أكم صليباً رزينا وميظب  وعوجا خفافا سالٍم الشظى

 رأيت لجاعرتيه غضونا  ما انتحاهن شؤبوبه إذا

    

 قارح يريد محار وحش شبه ناقته به يف قوا وصالبتها االتساع حبال من أدم الواحد نسع وقويرح تصغري
والشنون الذي بني السمني . مث أخذ يف وصف احلمار واألتن اجلأل يهمز وال يهمز وهو الصلب الغليظ

واملهزول واحلقب مجع أحقب وحقباء وهي اليت يف حقوا بياض وأسرت جنينا أي أضمرت ولدا يف 
وعوجا خفافا يعين . ن من العري وأبقى الطراد أيضا بطناً مخيصا أي ضامرابطنها فأبقني منه أي أبقت االت

والشظى عظم الصق بالذراع وميظب أكٍم . وسالم الشظى سليمة من الداء والعيب. قوائم منحنية خفيفة
وقوله انتحاهن أي . يريد أنه مواظب أبدا على األكم يعين، حوافر تدمي دق األكم والصليب الصلب

 يرجع إىل األتنقصدهن وشؤبوبه شدة دفعته يف جريه واهلاء راجعة إىل العري والضمري يف انتحاهن .

  .والغضون االسترخاء والتثين من اهلزال

قال أبو حممد وأما قول اهلذيل يف صفة الضبع عشرترةٌ جواعرها مثان فال أعرف عن أجذ من علمائنا فيه 
  .قوال أرتضيه

  : ب بن عبد اهللا وهو أخو صخر الغي وأول هذا الشعراهلذيل هو األعلم وامسه حبي

  دمي إن كان يصدق ما يقول  اهللا ينذر يال سعد أعبد

 الموت ليس له عديل يالق  ما يلقني ومعي سالحي متى

 سيداً ضبعاً تبول لتحسب  وسط ذودك مقبئناً فشايع

 زماعها خدم حجول فويق  جواعرها ثماٍن عشنزرة

وسعد بن . ب على نفسه سفك دمي يقول أن لقيته ألقتلنه ويروى يوعد أي يتهددقوله ينذر أي يوج
واملعىن أن كان يصدق فتعجبوا له يريد أنه كاذب ال يقدر على ما . هذيل بن مذركة بن الياس بن مضر

وتدعو ذودك والذود ما بني الثالث إىل . وقوله فشايع أي ادع أبلك ويروى تشايع أي تنادي. يقول
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ومقبئناً منتصبا ويروى مستقناً من القن وهو الذي يقيم مع غنمه يشرب ألباا ويكون . ن اإلبلالعشر م
وقوله . وعشرترة غليظة مسنة يريد الضبع. وتنول حترك رأسها ويروى تبول يهزأ به. معها حيث ذهبت

الشيخ أبو زكريا قد جواعرها مثان قال ابن قتيبة ال أعلم عن أحد من علمائنا فيه قوالً أرتضيه قال لنا 
" أحاديث الضبع من استها بالليل"وجدنا يف ذلك قوال مرضيا وذلك أن هذا مبين على قوهلم يف املثل 

يضرب مثال للباطل وهو أن يف حياء الضبع خروقا كثرية فإذا كان الليل استقبلت الريح حبيائها فيسمع له 
والزمعة اليت خلف الظّلف مثٍل . دعى أا مثانعند ذلك كاحلديث فجعل الشاعر هذه اخلروق جواعر وا

واخلدم مجع خدمة وهي مثل اخللخال وقيل جعل جواعرها مثانياً يريد أن خلقها منتشر وإمنا هي . الزيتونة
  .جاعرتان ويروى عشوزنة وهي أيضا الغليظة

  .قال أبو حممد ومن ذلك الفقري واملسكني

سكني فمذهب يونس بن حبيب ومن وافقه أن الفقري أحسن اختلف أهل اللغة يف الفرق بني الفقري وامل
حاال من املسكني وقد ذكر ابن قتيبة حجته ومذهب األصمعي ومن وافقه أن املسكني أحسن حاال من 

فأخرب أن " أما السفينة فكانت ملساكني"الفقري قال ابن األنباري وهو الصحيح عندنا ألن اهللا عز امسه قال 
للفقراء الذين أحصروا يف سبيل " البحر وهي تساوي مجلة من املال وقال تعاىل للمسكني سفينة من سفن

. اهللا ال يستطيعون ضربا يف األرض حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس

ذي احتج به فهذه احلال اليت أخرب ا عن الفقراء هي دون احلال اليت أخرب ا عن املساكني قال وال" إحلافا
يونس من قول األعرايب ال واهللا بل مسكني جيوز أن يكون أراد ال واهللا بل أنا أحسن حاال من الفقري 
وليس يف بيت الراعي حجةٌ ألن املعىن كانت هلذا الفقري حلوبة فيما مضى وليست له يف هذه احلال 

ر ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر ومعىن الفقري يف كالم العرب املفقور الذي نزعت فقرة من فق. حلوبة
ومعىن املسكني الذي سكنه الفقر أي قلل حركته واشتقاقه من السكون . فال حال هي أوكد من هذه

وأنشد أبو حممد بيت الراعي . والفعل منه متسكن وتسكّن إذا صار مسكينا كتمدرع إذا ليب املدرعة
قب الراعي وامسه عبيد بن حصٍني ويكىن أبا جندل النمريي ومل يكن راعيا وإمنا كان جييد وصف اإلبل فل

  : وقبل البيت

 فينا فما أبقوا وال قصدوا بالعدل  بأموالنا قوم بعثتهم أزرى

 تضاعف أضعافا لها عدد حتى  نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم

    

  وفق العيال فلم يترك له سبد  الفقير الذي كانت حلوبته أما
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صر ا يقال زريت عليه إذا عبت عليه فعله وأزريت به إذا قصرت به واملعىن أم قوله أزرى بأموالنا أي ق
وخطيبهم متكلمهم . والقصد ضد اإلسراف. أهانوا األموال وأسرفوا يف هالكها فلم يبقوا على شيء

ك ظلم شكا إىل عبد املل. ومتقدمهم يقول ال يرضى بالزكاة حىت يأخذ اضعافاً كثرية هلا عدد تعدياً وظلماً
السعاة على الصدقات لقومه وجورهم عليهم وأم مل يتركوا للفقري شيئاً والفقري ال جيب عليه يف املقدار 

وقوله وفق العيال أي ما يكفي عياله وحلوبته يراد به ما فيه لنب . الذي ميلكه صدقة وال سبيل عليه للسعاة
وقوله مل يترك له سبد أي مل يترك . اقة يركبهاحيلب ويقال ما لفالن حلوبة وال ركوبة أي ناقة حيلبها ون

له شيء وهذه الكلمة تستعمل يف النفي إذا عرب عن اإلنسان وأخرب عنه أنه ال ميلك شيئاً قيل ما له سبد 
  .وال لبد مبعىن ما له شيٌء والسبد من الشعر واللبد من الصوف هذا األصل مث اتسع فيه

  .ذ وأنشد للنمر بن تولب العكليقال أبو حممد واخلائن الذي أؤمتن فأخ

  كراعي البيت يحفظه فخانا  بني ربيعة بعد وهب وإن

وهب رجل من ربيعة نازع النمر بن تولب يف بئر تدعي الدخول وهي بئر منرية املاء وكان النمر سقاه فلم 
أي إذا مل يشكر له يقول وهب أمثل ربيعة فإذا خان فكلهم خائن كما يقال يف بين فالن بعد فالن خري 

يكن فيه خري فليس يف أحد منهم وقوله كراعي البيت أي كمن أؤمتن على بيت فخان الذي ائتمنه عليه 
  .ويروى حيفظه بضم الياء أي جيعل حافظا له

وقوله ومن . فيه لغتان مآلم على وزن مفعال ومألم على وزن مفعل" واملآلم الذي يقوم بعذر اللئام"قال 
  .لتاء فيهما بدل من الواو وأصلهما من الوالدة والواو تبدل منها التاء كثرياا. ذلك التليد والتالد

قد وهم يف هذا ألن اللبة " ومن ذلك اللبة يذهب الناس إىل أا النقرة اليت يف النحر وذلك غلط"وقوله 
ور وروى أبو وتارة يف ثغر النح: والنقرة والثغرة واملنحر شيء واحد وهي اهلزمة بني الترقوتني قال الراجز

العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول اهللا أما تكون الزكاة إال من اللبة أو احللق فاللبة موضع النحر واحللق 
موضع الذبح فكأنه ظن أن النحر يكون يف موضع الذبح وإمنا النحر ودج يف أصل العنق والذبح يف آخره 

  .والغنم تذبحمما يلي الرأس واإلبل تنحر وال تذبح والبقر تذبح تنحر 

  ".إمنا اآلرى اآلخية اليت تشد ا الدابة من تأريت باملكان إذا أقمت به"قال أبو حممد 

اآلخية وزا فاعولة من تأخيت أي قصدت وتيممت وهو عود يعرض يف احلائط واجلميع األواخي 
أليب قحفان عامر بن يعين يف الصالة وأنشد " ال جتعلوا ظهوركم كأخايا الدواب"واألخايا ويف احلديث 

  : احلارث أعشى بأهلة بيتا قبله

 يزال أمام القوم يقتفر وال  ال يغمز الساق من أيٍن وال وصب
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 يعض على شرسوفه الصفر وال  يتأرى لما في القدر يرقبه ال

قوله ال يغمز الساق يقول هو مصحح ال يصيب ساقه . يرثى املنتشر بن وهب ويقال أا ألخت املنتشر
 فيغمز من أجله وال يعيا إذا مشى وال يتوصب لشدته وقوته وجيوز أن يكون املراد إذا حلقه أمل من أمل

. التعب مل يغمز ساقه كما يفعل الناس بال يصرب على ذلك إىل أن يزول وال مييل إىل الدعة والرفاهية

ر هلم األثار وقوله ال يتأرى واألين األعياء والوصب أمل التعب للمشي ويقتفر يتتبع أي يتقدم أصحابه فينظ
أي ال يتحبس ليدرك الطعام أن أصاب شيئاً أكله وإن مل يصب شيئا صرب على اجلوع وال حيرص على 

. والشراسيف مقاط األضالع الواحد شرسوف. طيب الطعام يريد أنه ليس بشرٍه ٍم ينتظر إدراك القدر

  . جاع اإلنسان عضت على شراسيفهوالصفر حية تكون يف اجلوف كان يقال يف اجلاهلية إذا

يريد به أجود الوجهني فإنه جيوز أن يقال أطعمنا ملّة يراد خبز ملٍّة " وال يقال اطعمنا ملّةً"وقوله ابن قتيبة 
  .فيحذف املضاف ويقام املضاف إليه مقامه ومثله يف القرآن والكالم كثري

  : عشىقال أبو حممد العبري عند العرب الزعفران وحده وأنشد لأل

  على أن في الطرف منها فتورا  بحسناء رقراقٍة فبان

 تر شمسا وال زمهريرا لم  مبتلّة الخلق مثل المهاة

 الصيف رقرقت فيه العبيرا في  وتبرد برد رداء العروس

    

  نباحا بها الكلب إال هريرا  وتسخن ليلة ال يستطيع

جل أحسن والرقراقة البيضاء الناعمة ويقال هي اليت بأن أي فارق حبسناء أي بامرأة مجيلة وال يقال للر
والطرف اسم جامع للبصر وهو ههنا حتريك اجلفون . يربق وجهها كأن املاء جيري فيه ويروى براقة

والفتور االسترخاء وإمنا يستحسن الفتور يف اجلفون ال يف نفس البصر واملبتلة التامة اخللق وال يوصف به 
واملها . ليت مل يركب حلمها بعضه بعضا وقيل هي املنقطعة عن النساء هلا عليهن فضلالرجل ويقال املبتلة ا

وقوله مل تر مشسا وال زمهريرا أي هي يف كن مل جتد حرا . بقر الوحش الواحدة مهاةٌ واملها البلّور أيضا
ثل برد رداء وقوله وتربد برد رداء العروس يف الصيف أي تربد هذه املرأة يف الصيف بردا م. وال بردا

. العروس إذا رقرقت فيه العبري أي صبغته بالزعفران وصقلته أي قد مجعت يف الصيف الربد وطيب الرائحة

مث قال وتسخن ليلة ال يستطيع يقول هي حارة يف الليلة الشديدة الربد اليت ال يقدر الكلب فيها على 
سخنة يف الشتاء باردة يف الصيف : قال اآلخرالنباح من شدة الربد إال أن يهر هريراً وهو دون النباح كما 

  .سراج يف الليلة الظلماء
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قال الفراء وأبو العباس األعجم الذي يف لسانه عجمة ". ومن ذلك األعجمي والعجمي"قال أبو حممد 
واألعراب أهل البادية والعرب أهل . واألعجمي هو العجمي قال ابن األنباري وهو الصحيح عندنا

ت رجال إىل أنه من أعراب البادية قلت أعرايب وال يقال عريب لئال يشتبه بالنسبة إىل أهل األمصار فإذا نسب
األمصار قال الفراء إذا نسبت رجال إىل أنه يتكلم بالعربية وهو من العجم قلت رجل عرباينّ وإمنا مسيت 

 عنهم وابنت العرب عربا حلسن بياا وإيضاح معانيها من قوهلم قد أعربت عن القوم إذا تكلمت
  .معانيهم

  : وأنشد أليب خنيلة" إمنا أشالء الكلب أن تدعوه إليك وكذلك الناقة والفرس والشاة"قال أبو حممد 

  أشليت عنزي ومسحت قعبي  إذا ما جاع جار الجنب إني

 على ماء بدئ عذب دأبا  تهيأت لشرب قأب ثم

  : وأنشده ابن املفجع

 ت بالمقرنبيقعدتي ولس في  على ما بدئ عذب ضبا

 تسعى يداي وألوي عجبي  أمثل شيء ما ترى من شطبي

   مر يهوي كرشاء الغرب إذ

وهو إناء من خشب والضب اجللب جبميع األصابع واقرنيب جلس على رجليه متجمعا يقول فأنا أرجف 
وألوى من الكرب يقول أخاف الذئب إذا مر وليس يف وض وأنا التمس بيدي يف األرض حجرا أرميه به 

عجيب أتلفت ال يقول دعوت عرتي الحتلبها ومسحت قعيب ال حلب فيه مث يأت أي تأهبت ألن أشرب 
والقأب الشرب املروي الكثري يقال قأب وقئب وذأج وصيب إذا شرب شرباً كثرياً . شربا كثريا مرويا

ما األشالء فقد جاء يف معىن املاء البديء املبتدأ منبعه ويقال يف مبتدأ الورد ويقال هو العجيب عذوبةً وأ
علينا فكدنا بني بيتيه نؤكل وقال == نزلنا جبالد فأشلى كالبه : اإلغراء وهو قليل قال بالل بن جرير

  : آخر

  على الرغم من تلك النوابح والمشلي  خروج القدح قدح ابن مقبل خرجت

ا ناحية الثوب يقال أنا يف احلاشية مشتقة من احلشا وهو الناحية أل" ومن ذلك حاشية الثوب"وقوله 
حشا فالن أي يف ناحيته وقيل أن حاشيتا الثوب جانباه الطويالن يف طرفيهما اهلدب واشتقاق الطرة من 

الطر وهو القطع ألا مقطوعة من مجلة الثوب وكذلك الطرة من الشعر مسيت طرة ألا مقطوعة من 
ء املقطوع مبرتلة الغرفة والغرفة وقال ابن دريد طرة الثوب مجلته والطرة بالفتح املرة الواحدة وبالضم الشي

  .موضع هدبه
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وأما اهلجني وهو الذي أبوه خري من أمه فالفعل منه هجن يهجن هجانة وهجنة وهجونة واهلجنة يف 
واألقراف مداناة اهلجنة من قبل . الكالم ما يلزمك من العيب تقول ال تفعل هذا فيكون عليك هجنة

  : ن أيب عبيدة هلند بنت النعمان بن بشري يف روح بن زنباعاألب وأنشد ع

 أفراس تجللها بغل سليلة  هند إال مهرة عربية وهل

  وإن يك إقراف فمن قبل الفحل  نتجت مهرا كريما فبالحري فإن

    

ا تقول أنا يف خلوص نسيب مبرتلة املهرة العربية الكرمية وروح يف أيتشاب نسبه كالبغل فإن ولدت كرمي
فهو خليف أن يشبهين وإن ولدت لئيما فمن قبل أبيه من قبلي ويف البيت إقواء ويروى وإن يك إقراف 

  .فأقرفه الفحل ويروى فما أجنب الفحل ويروى فجاء به الفحل

  باب ما جاء مثنى في مستعمل الكالم

سم أخف من إن قيل كيف غلب عمر على أيب بكر وهو أفضل قيل إن اال" العمر أبو بكر وعمر"قوله 
الكنية وقيل ألن العرب إذا ذكروا امسني بدؤا باألدىن منهما يقولون ربيعة ومضر وسليم وعامر ومل يترك 
له قليالً وال كثرياً وقيل لعثمان يوم الدار نسألك سرية العمرين وسئل قتادة عن عتق أمهات األوالد فقال 

ي قول قتادة العمران عمر بن اخلطاب وعمر بن أعتق العمران فمن بينهما من اخللفاء أمهات األوالد فف
  .عبد العزيز

احلجازي هو مزيد وقول مزبد الليل واحلرة فاحلرة أرض غليظة " وقال حجازي لرجل استضافه"وقوله 
تركبها حجارة سود وعين حرة املدينة وحرار العرب مخس حرة بين سليم وحرة ليلى وحرة راجل وحرة 

وقوهلم ما يدري أي طرفيه أطول قال بعضهم املعىن أي نصفيه أطول . لبين عبسواقم باملدينة وحرة النار 
والطرف األسفل أطول من الطرف األعلى فالنصف األسفل طرف والنصف األعلى طرف واخلطر ما بني 

منقطع الضلوع إىل أطراف الوركني وذلك نصف البدن والسرة بينهما كأنه جاهل ال يدري أي طريف 
  : أبو حممد وأنشد أبو زيد لعون بن عبد اهللا بن عتبةقال . نغسه أطول

 بعد شتم الوالدين صلوح وما  وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني

يقول كيف أغفر لك شتمك والدي وال صلح بعد شتم الوالدين وصلوح مصاحلةٌ قال وأطرافه أبواه 
ريف كما أن أحد وإخوته وأعمامه وكل قريب له حمرم وقيل األطراف السادة واحدهم طرف وط

  : االشراف شريف وينشد
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 حباً بزغبة أسمرا طعامهم  عليهن أطراف من القوم لم يكن

  .ويروي برغمة وهو موضع وأراد باحلب العدس

  باب تأويل المستعمل من مزدوج الكالم

يقال مزدوج ومزدوج مجيعا املفتوح الواو مصدر أو مفعول على قوهلم قصيدة مزدوجة أي ازدواجها 
قوهلم له الضح والريح قال ابن األعرايب الضح ما برز للشمس والريح ما اصابته الريح وقال . اعرالش

  : األصمعي الضح الشمس وأنشد

  أبيض ابرزه للضح راقبه

وقال أبو عبيدة جاء بالضح والريح معناه جاء بكل شيء والضح الرباز الظاهر واالختيار أن يكون الضح 
  .الشمس

  : فاألليل األنني قال ابن ميادة وميادة أمه وامسها الرماح بن أبرد"  الويل واألليلله"قال أبو حممد 

وسيال ببطن النسع حيث تسيل  سيرا واذكرا اهللا ترشدا خليلي  

 ريا الغمام هطول يمانية  أنتما كلمتماها سقتكما وإن

 له بعد نومات العيون اليل  لها ما تأمرين بوامق تقوال

والريا السحابة املمتلئة ماء واهلطول فعول من اهلطالن وهو .  اهبطا واحندرا والنسع اسم وادقوله سيال أي
ومعىن ما تأمرين بوامق أي ما تأمرين يف أمره اجرينه أم . تتابع القطر املتفرق العظام والوامق احملب

     واإلليل أنني وتوجع وقرأت خبط الصويل قال مسعت . تصلينه

بن حيىي رمحه اهللا قال األليل من وجٍد بلغ القلب واألنني من علٍة واحلنني تشوق والرنني أبا العباس أمحد 
وقوهلم ال يقبل منه صرف وال . الضجة من البكاء واحلنني صوت يتردد يف احللق مع البكاء ال ينفذ عنه

وهو قول " ةالصرف التوبة والعدل الفدي"عدل فيه سبعة أقوال يروى عن النيب عليه السالم أنه قال 
مكحول ومذهب األصمعي وقال يونس الصرف االكتساب والعدل الفدية وقال أبو عبيدة الصرف احليلة 

وقال قوم الصرف الفريضة والعدل التطوع وقال احلسن العدل الفريضة والصرف النافلة وقال قتادة يف 
نها وقيل العدل املثل لو جاءت بكل شيء مل يقبل م" وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها"قوله تعاىل 

وقال مجاعة من أهل اللغة العدل والعدل لغتان ال فرق بينهما " أو عدل ذلك صياما"واحتجوا بقوله تعاىل 
مبرتلة السلم والسلم وقال الفراء العدل ما عادل الشيء من غري جنسه والعدل ما عادل الشيء من جنسه 

ما "ا أخربت بذلك عن ابن األنباري وقوهلم يقال عندي عدل صوبك أي قيمته من الدراهم أو غريه
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اللطف واملعىن ما يعرف براً من عقوق وقال خلد بن " يعرف هراً من بر قال الفراء اهلر العقوق والرب
كلثوم اهلر السنور والرب اجلرذ وقال ابن األعرايب ما يعرف هارا من بارا لو كتبت له وقال أبو عبيدة ما 

  . واهلرهرة صرت الضأن والرببرة صوت املعزيعرف اهلرهرة من الرببرة

معناه إذا " إذا حييتم بتحية"يف حياك ثالثة أقوال امللك والسلم قال اهللا تعاىل " حياك اهللا وبياك"وقوهلم 
  : سلم عليكم والبقاء قال الشاعر

 نلته إال التحيه قد  ولكل ما نال الفتى

اك وهو كقوهلم بعداً وسحقاً ودخلت الواو ملّا خالف ويف بياك مخسة أقوال قال الفراء معناه كمعىن حي
لفظه وقال األمحر معناه حياك اهللا وبوأك مرتال فتركت العرب اهلمز وأبدلوا من الواو ياء ليزدوج الكالم 

فتكون بياك على مثل حياك وقال أبو زيد وأبو مالك حياك اهللا وبياك معناه حياك وقربك وقال ابن 
بالتحية وقال األصمعي معىن بياك أضحكك ذهب إىل قول املفسرين وذلك أم األعرايب معناه قصدك 

زعموا أن قابيل ملا قتل هابيل مكث آدم سنة ال يضحك فأوحى اهللا إليه حياك اهللا وبياك قال وما بياك 
  : وأنشد ابو حممد للحذملي شاهدا على أن بياك اعتمدك. قال أضحكك فضحك

  لصفوف القت الصفوفامثل ا  باتت تبيا حوضها عكوفا

 تقول أعطني التشريفا ثم  ال تغنين عني فوفا وأنت

يصف اإلبل ومشيها إىل احلوض لتشرب شبهها بالصفوف من الناس اليت تلقى مثلها وقوله وأنت يعين 
امرأته ال تغنني عين فوفا وذلك أن تسأل رجال فيقول بظفر إامه على ظفر سبابته والذا ومنه الفوف 

بياض يف أظفار األحداث يقول وأنت ال تعينيين على عمل بشيء مما أحتاج إليه مث تريدين أن وهو ال
أمدحك وأشرفك من غري استحقاق والتشريف ذكرها باجلميل ومدحها وقوله عكوفا أي عاكفة 

  : والعاكف املقبل على الشيء واملالزم له قال وأنشد ابن األعرايب لرويسد األسدي

  وعسعس نعم الفتى تبياه  ياهفينا لبيد وأبو مح

. وأبو حمياه رجل كىن مباءة يف بالد بين أسد تسمى حمياه. لبيدا اسم رجل هو يف اللغة اجلوالق الصغري

وعسعس أيضا اسم رجل يقال هو عسعس بن سالمة وكان مذكوراً يف صدر اإلسالم ويقع يف بعض 
   :النسخ ومنه التحيات هللا يراد امللك هللا قال عمرو بن

 معاود الغارات جلد وكل  وكل مفاضة بيضاء زغف

 على تحيته بجند أنيخ  به إلى النعمان حتى أسير
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أي أسري ذا الفرس الذي يعاود الغارات إىل النعمان وذه املفاضة يقال درع مفاضةٌ وفيوض إذا كانت 
  .سابغة وجند موضع وحتيته ملكه

ض وإال كثر التحريك واملسكن مصدر واحملرك اسم يروى حبض ونب" ما به حبض وال نبض"وقوهلم 
ومعناها التحرك يقال حبض القلب حيبض حبضاً إذا ضرب ضرباً شديداً وكذلك العرق حيبض مث يسكن 

وهو أشد من النبض ويقال حبض الشيء نقص حبضاً ومنه سهم حابض إذا سقط بني يدي الرامي ويقال 
مبا أنبضته احلمى وغريها من األمراض ومنبض القلب حيث من النبض نبض ينبض نبضاناً وهو حتركه ور

  .تراه ينبض وحيث جتد مهس نبضاته

    

أي ماله ذو شعر وال ذو وبر متلبد وهلذا مسى املال سبداً وقال األصمعي ماله " ما له سبد وال لبد"وقوهلم 
هم بني حاذف "وقوله . صوفسبد وال لبداي ماله قليل وال كثري وقال غريه السبد من الشعر واللبد من ال

معناه أم يف شر ومكروه عظيم واحلذف الرمي بالعصا واخلذف باخلاء الرمي باحلصى الصغار " وقاذف
اختلفوا يف " هو جائع نائع"وقوله . بأطراف األصابع والقذف يكون بالسهم واحلصى والكالم وغري ذلك

هو بالعطش أشبه لقول العرب هو جائع النوع فقال بعضهم هو اجلوع وقال بعضهم هو العطش قال و
نائع فلو كان اجلوع نوعا مل حيسن تكريره وقيل إذا اختلف اللفظان جاز التكرير واملعىن واحد وقال ابن 

األنباري أكثر أهل اللغة أن النائع اجلائع وقيل البنة اخلس ما أحد شيء قالت ضرس جائع يقذف يف معي 
  :  وأنشد أبو حممد على العطشاننائع وقيل هو اتباع كحسٍن بسٍن

  صدور الخيل واألسل النياعا  بني شهاب ما أقاموا لعمر

  .األسل الرماح وقيل أطراف األسنة والنياع العطاش إىل الدماء

أصل العبك خلطك الشيء والعبكة قطعة من سويق وقيل العبكة ما " ما ذقت عنده عبكة وال لبكة"وقوله 
  .يقال هي الشيء اهلني واللبك مجعك الثريد لتأكله واللبكة اللقمة منهيتعلق بالسقاء من الوضر و

  : قال ابن األنباري معناه ال خيلط قال الشاعر" ال يدالس وال يوالس"وقوله 

  هم السمن بالسنوات ال ألس فيهم

  .أي ال ختليط فيهم والسنوت الكمون وقيل الشبت وقيل الرازيانج وقيل العسل

  الدعاء في الكالمباب ما يستعمل من 
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قال األصمعي الرغم كل ما أصاب األنف مما يؤذيه ويذله والرغم أيضا املساءة والغضب " أرغم اهللا أنفه"
يقال فعلت كذا على رغمه أي على مساءته وغضبه وقال ابن األعرايب وأبو عمر ومعىن أرغم أنفه أي 

معناه قبض عصبه ومجع بعضه إىل " صبهقمقم اهللا ع"وقوهلم . عفره بالرغام وهو تراب خيلط فيه رمل
بعض وضمه أخذ من القمقام وهو اجليش جيتمع من ههنا وههنا حىت يكثر وينضم بعضه إىل بعض 

والقمقام البحر أيضاً منه والقمام السيد ألن قومه ينضمون إليه والقمقام صغار القردان ألن خلقه منضم 
قيل يف " استأصل اهللا شأفته"وقوهلم . سلط عليه القردانبعضه إىل بعض قال احلريب معىن قمقم اهللا عصبه 

أباد اهللا "وقوله . أن النأمة عرق يف شواة الرأس" اسكت اهللا نأمته"ويف قوهلم . معناه ايضا أن الشأفة األصل
أي سوادهم اخلضرة عند العرب السواد يقال الليل أخضر لسواده وإمنا قيل لألسود أخضر " خضراءهم

اشتدت خضرته رئي أسود وقال أمحد بن عبيد يقال أباد اهللا خضراءهم وغضراءهم معناه ألن الشيء إذا 
  : أنه مأخوذ من رفوت الرجل إذا سكّته قال اهلذيل" بالرفاء والبنني"ويقال يف قوهلم . مجاعتهم

  رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع

ىن الدعاء كأنه قال رحب اهللا بك قال الفراء هو منصوب على املصدر وفيه مع" مرحبا وأهال"وقوله 
  .مرحبا وأهلك أهال والرحب والرحب السعة ومسيت الرحبة التساعها

  باب تأويل كالم من كالم الناس مستعمل

كأنه استخرج درة الدهر يف حلبة لطول جتربته وهي بدل من الدهر بدل " حلب الدهر أشطره"قوهلم 
فيه قوالن أحدمها أن الرمة يف هذا " أخذ الشيء برمته"م وقوهل. االشتمال والتقدير حلب أشطر الدهر

املوضع قطعة حبل يشد ا األسري وذلك أم كانوا يشدون األسري فإذا قدموه ليقتل قالوا أخذناه برمته 
  : أي باحلبل املشدود به مث استعمل يف غري هذا والقول اآلخر قد ذكره ابو حممد وأنشد لألعشى بيتا قبله

 آمن أكسادها أزيرق  من بكار القطاف اتنخّله

 اجنئت بعد أقعادها إذا  كحوصلة الرأل في دنها

 في حبل مقتادها بأدماء  له هذه هاتها فقلت

    

وبكار القطاف أوله حني . وأالزيرق اخلمار وجعله أزرق ألنه كان علجا. تنخلها أي ختري هذه اخلمرة
كسادها يقول قد علم أا جيدة فهو ال خياف كسادها يقال وقوله آمن أ. يقطف فيعصر أراد أول اخلمر

ويقال . أكسد الرجل إذا كدت سوقه وشبهها حبوصلة الرأل حلمرا والرأل فرخ النعامة وحوصلته محراء



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  86  

بل أراد أن السنني أتت عليها فقللتها حىت اجنئت أي أضحت وأميلت بعد ما كانت منتصبة وهو إقعادها 
بأدماء أي بناقة أدماء وهي . ذه هاا أي يعين هذه اخلمرة فإين ال أريد غريهافقلت له أي للخمار ه

الصادقة البياض السوداء األشفار والذكر آدم ويف الظباء احلمراء ويف الناس السمراء ومقتادها عبدها ايل 
 إلينا بأدماء يقودها ويروي هاا إلينا بأدماء مقتادها أي باليت يقتاد عبدها الذي يقودها ويروي هاا

مقتادها أي باليت يقتاد صاحبها مثلها كما تقول امرأة حاطبها وجارية طالبها أي باليت يطلب مثلها ويقال 
وأنشد أبو حممد حلميد بن ثور . أنه داء يصيب اإلبل يف رؤوسها فتقلبها إىل فوق" مابه قلبةٌ"يف قوهلم 

  : وذكر فرسا

 ها البيطاريقلب أرض ولم  ال رحح فيها وال اصطرار

   لحبليه بها حبار وال

الرحح سعة احلافر وهو عيب يقال حافر أرح إذا كان واسعا واالصطرار ضيقة وهو عيب يقال حافر 
ومل يقلب أرضها أي قوائمها والبيطار العامل بأحوال اخليل وأدوائها ويقال له ايضا . مصطر إذا كان ضيقا

وقوهلم . ر يقول مل يشدها حببليه فيؤثرا فيها وحباله الزيار والشكالوقوله وال حلبليه ا حبا. بيطر ومبيطر
أي هو واحد يف معناه ليس له فيه ثان كأنه ثوب نسج على حدته مل ينسج معه " فالن نسيج وحده"

ووحده منصوب يف مجيع كالم العرب إال يف ثالثة مواضع نسيج وحده وعيري وحده وجحيش . غريه
 رجل نفسه ال ينتفع به غريه وهي نكرات وهو يف غري هذا منصوب كقولك ال وحده ومها ذم يراد ما

آله إال اهللا وحده ال شريك له ويف نصبه ثالثة أقوال قال قوم من البصريني هو منصوب على احلال وقال 
لئيم "وقوهلم . يونس وحده عندهم مبرتلة عنده وقال هشام وحده منصوب على املصدر وفعله وحد حيد

فيه أربعة أقوال أحدمها أنه الذي رضع اللؤم من ثدي أمه أي ولد يف اللؤم ونشأ فيه وقيل الراضع " راضع
الذي يأخذ اخلاللة من رأس اخلاللة فيأكلها خبال وحرصا على أن ال يفوته شيء وقيل الراضع هو الراعي 

وإذا أراد هو الشرب رضع ال ميسك معه حملبا فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج بأنه ال حملب معه 
هو العدل بن جزء بن سعد " وضع على يدي عدل"وقوهلم . الناقة والشاة والوجه الرابع الذي ذكره

العشرية ويف الكتاب هو العدل بن فالن وأخربت عن حممد بن سعد أنه قال إمنا مسي سعد العشرية ألنه 
ان يركب فيهم فيقال من هؤالء معك يا طال عمره وكثر ولده فكان ولده وولد ولده ثالمثائة رجل فك

يقال برح اخلفاء من " برح اخلفاء"وقوهلم . سعد فيقول عشرييت خمافة العني عليهم فقيل سعد العشرية
 قوهلم ما برحت من مكاين أي ما زلت ومن قال برح أراد انكشف وزال اخلفاء وأول من قاله شق

ا الذي ذكره وهو قول األصمعي والثاين هو تفعل من فيه قوالن أحدمه" ال تبلم عليه"وقوهلم . الكاهن
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األبلمة وهي خوصة املقل واملعىن ال جيمع عليه أنواع املكروه كجمع اخلوصة لبقل ويف األبلمة ثالث 
إذا ألقاه على أحد قطريه فإن ألقاه على وجهه قيل " طعنه فقطره"وقوهلم . لغات أبلمةٌ وأبلمةٌ وابلمة

رأسه قيل نكته وإن ألقاه على قفاه قيل نكته وإن ألقاه على قفاه قيل سلقه وسلقاه قحطبه وإن ألقاه على 
  : وأنشد أبو حممد عن أيب زيد

 العاجز بالجداله وأترك  قد أركب االله بعد اآلله

الة واحمل. منعفراً ليست له حماله قوله اآلله بعد اآلله أي احلالة بعد احلالة واملنعفر املتلطخ بالعفر وهو التراب
" غضب واستشاط"وقوهلم . مصدره الفحم والفحم والفحم" بكى الصيب حىت فحم"وقوله . ههنا احليلة

  : جيوز أن يكون من شاط إذا هلك كأنه احتد حىت أشرف على اهلالك قال األعشى

 يشيط على أرماحنا البطل وقد  قد نطعن العير في مكنون فائله

    

هلك حلمه ومنه الغضب غول احللم ومسى الشيطان ألنه يشيط بقلب وقد جيوز أن يكون معىن استشاط 
ابن آدم أي مييل فقوهلم غضب واستشاط جيوز أن يكون أيضا من امليل عن احلق واجلور عنه إذا كان 

وقوهلم . غضبه فيما ال يرضى فإن كان الغضب يف حق فمعىن استشاط أي حاد عن طبعه الذي كان عليه
فتخر فوق مقداره وادعى رتبة ليس هلا وذلك أن الطوار فناء الدار وليس ألحد حق إذا ا" عدا فالن طوره"

قال ابن األعرايب معناه أمر " أمر ال ينادي وليده"وقيل يف قوهلم . ما عدا فناءه والطور يف غري هذا احلال
ء هذه لفظة كامل ما فيه خلل وال اضطراب قد قام به الكبار فاستغىن م عن نداء الصغار وقال الفرا

  : تستعملها العرب إذا أرادت الغاية وأنشد

 جود ال ينادى وليدها شرائع  لقد شرعت كفّا يزيد بن مزيد

معناه لكل كلمة " لكل ساقطة القطة"وقوهلم . وقوله وقال أبو العميثل العميثل الرجل الطويل وقيل األسد
ن يقال لكل ساقطة القط أي لكل كلمة ساقطة أي يسقط ا اإلنسان القط أي متحفظ هلا فكان جيب أ

خطأ متحفظ هلا فأدخلت اهلاء يف الالقطة ليزدوج الكالم كما قالوا أين آلتيه بالغدايا والعشايا وقال الفراء 
العرب تدخل اهلاء يف نعت املذكر يف املدح والذم للمبالغة يذهبون يف املدح إىل معىن الداهية ويف الذم إىل 

معناه على ما أرت احلال " على ما خيلت"وقوهلم . ل هذا غري الفراء ومن أخذ بقولهمعىن البهيمة ومل يق
يعين " حىت توارت باحلجاب"وشبهت فأضمر احلال ومل جير هلا ذكر لعلم املخاطب ا كما قال تعاىل 

ويقال معىن قوهلم على ما خيلت أي ما أرتك نفسك أنه الصواب . الشمس فاضمرها ومل جير هلا ذكر
ويقال على ما ختيلت وخيلت هو الكالم اجليد واألصل فيه من قوهلم خيلت السحابة وختيلت إذا أرت 
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خميلة املطر واملخيلة نفس السحابة فإذا أردت الفعل قلت خميلة والفعل منه خالت وأخالت وأخيلت 
 هذا اللديد وقال معناه بقي متحريا ينظر مرة إىل هذا اللديد ومرة إىل" تركته يتلدد"وقوهلم . وختيلت

األصمعي هو مأخوذ من لديدي الوادي ومها جانباه ومن ذلك اللدود وهو ما سقيه اإلنسان يف أحد 
اشتقاق القفة من تقفف أي تقبض واجنمع يقال استقف " كرب حىت صار كأنه قفة"شقي الفم وقوهلم 

رض قدر شرب وتيبس فيشبه ا الشيخ إذا انضم وتشنج وقال بعضهم القفة شجرة مستديرة ترتفع من األ
وقوهلم . الشيخ إذا عسا فيقال كأنه قفة قال أبو بكر بن األنباري وجائز أن يشبه الشيخ بقفة اخلوص

الداعر اخلبيث الفاجر يقال دعر الرجل دعراً إذا كان يسرق ويزىن ويؤذي الناس وهو " خبيثٌ داعر"
مة فاملفرغ يقال قد ذعرت الرجل إذا أفزعته، وقوهلم الدعار أيضا فهو بالدال وأما الذاعر بالذال معج

النيف وزنه فيعل وال جيوز ختفيفه لعلتني أحدامها أن املخفف من املشدد إمنا يستعمل فيما " مائة ونيف"
يستعملونه وال جيعل قياسا واألخرى أن امليت واهلني كثر استعماله وهذا قل استعماله ألن كل شيء 

د وحيوان يقال مات الثوب بلي وماتت األرض مل تنبت وليست كل مائة تزيد معلوم أنه ميوت من مجا
وقال أبو العباس الذي حصلنا من كالم حذاق البصريني . ولو قيل جلاز وقد خففت النية فقالوا النية

قال . والكوفيني أن النيف من واحد إىل ثالث والبضع من أربع إىل تسع وال يقال نيف إال بعد كل عقد
قال الفراء هي مبرتلة ال بد وال حمال مث كثرت يف الكالم حىت صارت كقولك " الجرم"حممد وقوهلم أبو 

  .حقاً واصله من جرمت أي كسبت قال الشاعر هو أبو أمساء بن الضريبة

  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا  طعنت أبا عينة ولقد

    

لك ففزارة املفعول األول وأن تغضبوا جرمت معناه كسبت وهو يتعدى إىل مفعولني كما أن كسبت كذ
املفعول الثاين قال أبو عبيدة معناه أحقّت الطعنة لعم الغضب وروى قوم فزارة الغضب وحقيقة معىن ال 

ال نفي ملا ظنوا أنه "ال جرم أم يف اآلخرة "جرم أن ال نفي لكالم وجرم مبعىن كسب وقولع تعاىل 
أي كسب " الجرم أم يف األخرة هم اآلخرون" ابتدئ فقيل ينفعهم فرد ذلك فقيل ال ينفعهم ذلك مث

ذلك العمل هلم اخلسران ويف ال جرم ست لغات ال جرم أنك حمسن وهي لغة أهل احلجاز وال جرم أنك 
حمسن بضم اجليم وتسكني الراء وبنو فزارة يقولون ال جرانك حمسن وبنو عامر يقولون ال جرم أنك قائم 

قال أبو حممد وكان الدليل . ك عمرو ال جرم أن هلم النار على وزن ال ال كرمويقال ال إن ذا جرم إن
بالفالة رمبا أخذ التراب فشمه ليعلم أعلى قصٍد هو أم على جور مث كثر ذلك حىت مسعوا البعد مسافة 

  : وأنشد لرؤية
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  مسودة األعطاف من وشم العرق  كل مغالة الرهق تنشّطته

 الضبعين مصالت العنق ائرةم  قرواء هر جاب فنق مضبورة

إذا الدليل استاف أالق الطرق يصف ناقة والنشط سرعة املشي يقول رمت بيديها مث ردا سريعاً إىل 
. واهلاء يف تنشطه راجعة إىل املهمة وأصل النشط اجلذب. صدرها أي أسرعت املشي يف هذا املهمه

ل املغالة الناقة اليت تغلو يف سريها والوهق من واملغالة السريعة السري من الغلو وهو بعد اخلطوة ويقا
يقول جهدت هذه . واألعطاف اجلوانب الواحد عطف. املواهقة وهو التباري يف السري مع املواظبة عليه

الناقة جىت عرقت فبقي أثر عرقها أسود كالوشم ويقال أن الناقة إذا وردت خلمس عرقت عرقا خاثرا 
عضها إىل بعض املوثوقة اخللق ومنه إضبارة الكتب والقرواء الطويلة واملضبورة هي اموع ب. كالزفت

القرى وهو الظهر وال يكاد يقال للذكر أقرى واهلر جاب الطويلة على وجه األرض الضخمة الوثيقة 
والضبعان . ومائرة الضبعني أي مترددما. اخللق والفنق الكثرية واللحم وامرأة فنق أي مفتقة منعمة

وأخالق الطرق البعيدة . املصالت السهلة العنق أي ليست بكثرية حلم العنق وال بكثرية الشعرو. العضدان
يقول هذه الناقة تدي يف هذا املوضع الذي . القدمية الواحد خلق وهي الطرق اليت ال يسار فيها لقدمها

ار فيعلم بذلك أنه وإمنا يقصد بشم التراب رائحة األبوال واألبع. يضل فيه الدليل وتسرع فيه السري
  .مسلوك

القطا كدرى نسب إىل معظم القطا وهي كدر وكذلك القمري منسوب "ومن املنسوب قول أيب حممد 
ليس بصحيح عندهم ألن اجلمع ال ينسب إليه إذا مل يسم به والصحيح أنه منسوب إىل " إىل طري دبس

وقيل إمنا " ل احلديد اهلالك بن عمروواحلداد هالكي ألن أول من عم: "وقوله. القمرة والدبسة والكدرة
  .مسي احلداد بذلك ألنه يتهالك على احلديد إذا حاله ومنه مسيت الفاجرة هلوكا لتثنيها يف مشيها

  باب أصول أسماء الناس المسميين بالنبات

  : قال أبو حممد مثامة واحدة الثمام وهو شجر له خوص وأنشد لعبيد ابن األبرص

   ببيضتها الحمامهعيت  عيوا بأمرهم كما

 وآخر من ثمامه نشٍم  لها عودين من جعلت

ميدح حجر بن عمرو والد امرئ القيس والضمري يف عيوا يعود إىل بين أسد وكان حجر مالك بن أسد 
أي مل يدروا كيف يصنعون بأمرهم كما مل تدر احلمامة كيف تصنع ببيضتها وذلك أن احلمامة تضع 

والنشم شجر يتخذ منه القسى . ٍب فهو على خطر ويروى برمت بنو أسدبيضتها بني عودين رخو وصل
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  .والثمام خيطان صغار العيدان دقاق تأكله اإلبل والغنم. يوصف بالصالبة

  : قال أبو حممد شقفرة واحدة الشقر وهو شقائق النعمان وأنشد

 داود لبأس محتضر نسج  ماهم إذا ما لبسوا وهم

   الخيل دماء كالشقروعال  القوم كأساً مرة وتساقى

    

والبأس احلرب والشدة . ما استفهام على سبيل التعجب أي شيء هم إذا لبسوا الدروع وحضروا احلرب
وعال اخليل أي ألبستها دماء من كثرة . واحملتضر احلاضر والكأس املر ما يتجرعونه من احلتوف. وما خياف

وقول .  حرفا وشبه الدماء بالشقر حلمرة الدماجلراحات ويروى وعلى اخليل باجلر على أن يكون على
احلمزة يف الطعام . أنٍس كناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها وكان يكىن أبا محزة

شبه اللذعة واحلرارة وكذلك الشيء احلامض إذا لذع اللسان وقرصه فهو حامز ورمانة حامزةٌ فيها 
  . كان فيها لذع للسان فسميت البقلة محزةً بفعلهاوالبقلة اليت جناها أنس. محوضة

والسعدانة كركرة البعري واسم شجرة ومجعها السعدان وهي . ويف املسمني بأمساء الطري سعدانة احلمامة
  .أيضا العقدة يف أسفل امليزان

لك يف الناس ابن األعرايب احليدرة يف األسد مثل امل". حيدرة األسد"املسمون بأمساء السباع قال أبو حممد 
ومسى بذلك لغلظ عنقه وقوة ساعده ومنه غالم حادر إذا كان ممتلئ البدن شديد البطش والياء زائدة 

وأنشد أبو حممد لعلي رضي اهللا عنه ومل . وقال أبو زيد احليدرة اهللكة يقال رماه اهللا باحليدرة أي باهللكة
  : خيتلف الرواة أن هذه األبيات لعلي

 آجام شديد القصره رئبال  ي حيدرهأنا الذي سمتني أم

أكيلكم بالصاع كيل السندره الرئبال ها هنا األسد وقد يوصف به الذئب واللص واآلجام مجع أمجة وهو 
وخص األم بالتسمية ألن أبا طالب غاب . والسندرة مكيال كبري. والقصرة أصل العنق. موضع القصب

أخذ من اهلصم وهو الكسر يقال " هيصم األسد"وقوله . عن مولده فسمته أمه بذلك فلما رجع مساه عليا
شل "وقوله . هصمه وهزمه إذا كسره وهو اهلصمصم أيضا وقال األصمعي اهليصم الغليظ الشديد

قيل إنه مأخوذ من النهش والالم زائدة وقال ابن األعرايب شل إذا عض إنسانا جتمشا وشل إذا " الذئب
مسي بذلك الستدارة وجهه والكلثمة استدارة الوجه مع كثرة "  الفيلكلثوم"وقوله . أكل أكل اجلائع

  .اللحم

  : وأنشد لساعدة بن جؤية بيتا قبله" شبت دابة تكون يف الرمل"املسمون بأمساء اهلوام قال أبو حممد 
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 سرب كالجراد يسوم حساب  ينتبه حتى أحاط بظهره فلم

  ظام صميمإذا صاب أوساط الع  لينا ال يثمثم نصله فورك

 شبثاٍن لهن هميم مدارج  ترى أثره في صفحتيه كأنه

  : اهلاء يف ينتبه تعود إىل ولد امرأة شبه وجده ا يف قوله

  على الناي شمطاء القذال عقيم  وجدت وجدي بها أم واحد وما

هالً يعين القطيع ويسوم مير مراً س. سرب قطيع رجال هاهنا. مل ينتبه مل يشعر وأحاط بظهره أتاه من ورائه
وورك محل عليهم سيفا لينا يقال ورك فالن ذنبه على فالن أي محله عليه ويقال . حساب عدد رجال

وركه حرفه بعض التحريف ويقال صريه على جانبه األيسر فهو يقع على الورك ال يثمثم ال يتعتع وال يرد 
 كبرية األرجل صفراء رأسها ثلثاها نصله ويقال مصمم وأثره فرنده والشبثان واحدها شبث وهي دابة

وصفحتاه جانباه . وهي شبيهة بالعقربان خترج يف بعض الليل تدب وقال الباهلي هو دخال األذن
  .واملدارج مجع مدرج وهو املمشى

جيوز أن يكون مسي به وجيوز أن يكون مسي " الذر مجع ذرة وهي أصغر النمل وبه مسي الرجل ذرا"وقوله 
. ا طلع وكذلك الشمس وذررت الشيء املسحوق إذا أخذته بأطراف أصابعك ونثرتهمصدر ذر البقل إذ

  .والفرعة القملة العظيمة والفرعة أيضا أعلى اجلبل وفريعة تصغري واحدة منهما

املسمون بالصفات وغريها ابن القرية هو أيوب بن زيد بن قيس والقرية أمه وهو من بين هالل بن ربيعة 
. ر وكان لسناً خطيباً وكان مع احلجاج فقتله بسبب امه فيه مبيل إىل ابن األشعثبن زيد مناة بن عام

احلوفزان فوعالن من حفزه يقال أنه مسي بذلك ألن بسطام بن قيس حفزه بالرمح حني "وقال أبو حممد 
    : وأنشد" خاف أن يفوته فسمى بتلك احلفزة احلوفزان

 
   من دم الجوف أشكال  نجيعا  ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة سقته  

هكذا الرواية عنه وهو سهو والصحيح أن الذي حفزه قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر يف يوم 
جدود وكان من حديثه فيما بلغنا عن أيب عبيدة قال عز احلوفزان وهو احلارث بن شريك فأغار على من 

 فيهن الزرقاء من بين ربيع بن احلارث بالقاعة من بين سعد بن زيد مناة فأخذ نعما كثريا وسىب نساًء
فأعجب ا وأعجبت به فلما انتهى إىل جدود ومنعتهم بنو يربوع بن حنظلة ان يردوا املاء ورئيسهم 

عتيبة بن احلارث ابن شهاب فقاتلوهم فلم تكن لغزى بكرم يدان فصاحلوهم على أن أعطوا بين يربوع 
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ابوهن من بين سعٍد على أن خيلوهم وورد املاء فقبلوا ذلك بعض غنائمهم وجالل متر زعمت بكر أم أص
 : وأجاروهم فبلغ ذلك بين سعد فقال قيس بن عاصم يف ذلك

 إذا ذكرت في النائبات أمورها    جزى اهللا يربوعا بأسوأ سعيها

  وسألمتم والخيل تدمى نحورها    ويوم جدوٍد قد فضحتم أباكم

 يف أثر القوم حىت أدركوهم باألمشني فأحلّ قيس على وملا أتى بين سعد الصريخ ركب قيس بن عاصم
احلوفزان وقد محل الزرقاء خلفه على فرسه وجناا وكانت فرس قيس إذا أوعست قصرت ومتطر عليها 

الربذ فلما جد أحلقته حبيث يكلم احلوفزان فقال له قيس يا أبا محاد أنا خري لك من الفالة والعطش فقال 
 فلما رأى قيس فرسه ال تلحقه باحلوفزان نادى قيس الزرقاء فقال ميلي يا جعار احلوفزان ما شاء الربذ

فلما مسعها احلوفزان دفعها مبرفقه فألقاها على عجر فرسه وخاف قيس إال يلحقه إذا خف فرسه فنجله 
ري بالرمح يف خرابة وركه ومل يقصده وعرج منها ورد قيس الزرقاء إىل بين ربيع قال سوار بن حبان املنق

احلفز األعجال يقول أعجلته بطعنة سقته جنيعاً وهو دم اجلوف الطري واألشكل . وحنن حفزنا البيت
وكيع هو وكيع بن حسال بن قيس بن . فأما بسطام بن قيس فهو ابن عم الزبرقان. األمحر خيلطه بياض

 قتيبة بن .ومحاد عجرد مضاف إىل رجل امسه عجرد. أيب سود ويكىن أبا مطرف وكان سيد بن متيم
مسلم الباهلي ويكىن أبا حفص وهو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصني بن أسيد بن زيد بن قضاعي ابن 

هالل بن عمرو بن باهلة وكان مسلم بن عمرو عظيم القدر عند يزيد بن معاوية وكان قتيبة على 
عامر بن فهرية . سعنيخراسان عامال للحجاج ومن قبل ذلك على الري مث خلع فقتل بفرغانة سنة سبع وت

موىل أيب بكر وكان للطفيل بن احلارث أخي عائشة المها أم رومان وأسلم عامر فاشتراه أبو بكر وأعتقه 
وكان وكان ممن يعذّب يف اهللا وكان عامر بن فهرية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني هاجر إىل 

الزبر قان هو حصني بن بدر ابن . ذ رمحه اهللاملدينة خيدمه وشهد يوم بدر وبئر معونة واستشهد يومئ
امرئ القيس ابن خلف بن دلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم رئيس قومه وإمنا كان 

وقوله إمنا مسي . يصفر عمامته ألن سادات العرب كانت تصبغ عمائمها بالزعفران ال يفعل ذلك غريهم
 يطاء إذا ذهب يف األرض فهو فيعل من هذا ألم انتقلوا عن مهلهالً ألنه أول من وإمنا هو من طاء

  .منازهلم اليت كانوا ا وأرضهم إىل أرضني آخر

  باب آخر من صفات الناس

وأنشد للكميت بن زيد " اصطلب الرجل إذا مجع العظام فطبخها ليخرج ودكها فيأتدم به"قال أبو حممد 
  : األسدي ويكىن أبا املستهل
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  وبات شيخ العيال يصطلب  ء منزلهبرك الشتا واحتل

يصف شدة الزمان وجدبه واحتل وحل واحد والربك والربكة الصدر يريد ذلك معظم الشتاء وإذا اشتد 
وأنشد أبو حممد أليب خراش . الربد أجدبت البادية وقل الطعام فيها وأحتاج صاحب العيال إىل االحتيال

  : وامسه خويلد بن مرة اهلذيل بيتا قبله

 العقبان خايته ظلوباء من  إذ عدوا ضمنت رحلي يكأن

  ترى لعظام ما جمعت صليبا  ناهض في رأس نيق جريمة

بزه سالحه يقول كأين إذ عدوا إىل الغارة ضمنت بزى أي ركبت فرسا كالعقاب واجلرمية الكاسبة 
ما مجعت من والناهض فرخها والنيق أرفع موضع يف اجلبل ومث يكون وكر العقاب يقول ترى لعظام 

صيدها عند وكرها صليبا أي ودكا واخلايتة العقاب يقال خاتت العقاب إذا انقضت يصف سرعة عدو 
  : فرسه

  باب معرفة في السماء والنجوم واألزمان والرياح

    

قال الزجاج السنة أربعة أجزاء لكل ربع منها سبعة أنواء كل نوء منها ثالثة عشر يوما ويزاد فيها يوم 
ل أيام السنة ثالمثائة ومخسة وستني يوما وهذا ما تقطع به الشمس بروح الفلك كلها فإذا واحد لتكم

نزلت الشمس يوما من هذه املنازل سترته ألا تستر ثالثني درجة مخس عشرة درجة خلفها ومخس 
ب رقيبه عشرة درجة أمامها فإذا انتقلت عنه ظهر فإذا اتفق أن يطلع مرتل من هذه املنازل مع الغداة ويغر

فذلك النوء وهو مأخوذ من ناء ينوء إذا ض متثاقال والعرب جتعل النوء للغارب ألنه ينهض للغروب 
متثاقال على ذلك أكثر أشعارها وبعضهم جيعله للطالع وهو مذهب املنجمني ألن الطالع له التأثري والقوة 

 ملا كان ال يطالع جنم أبداً إال والغارب ساقط وال قوة وقال احلريب جعلوا النوء للساقط من املغرب
بسقوط نظريه نقلوه من الطالع فجعلوه للذي يغرب وهذه املنازل كلها تقطع من املشرق إىل املغرب يف 

كل يوم وليلة مرة وهو دور الفلك ولكن النوء ينسب إىل املرتل الذي يظهر من حتت الشعاع ويتفق 
  . واحد منهما إال يف السنة مرةطلوعه مع الغداة كما ذكرت لك وال يتفق ذلك لكل

فالربع األول ابتداؤه يف تسعة عشر يوما من آذار وبعضهم يقول يف عشرين يوما وفيه إستواء الليل والنهار 
يطلع يوم العشرين مع الغداة فرغ الدلو األسفل ويسقط العوا والعرب تنسب نوءه إألى العوا وهو 

اهبهم والعواء متد وتقصر وهي مخسة كواكب كأا ألف الغارب وكذلك سائر األنواء فنذكرها على مذ
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معطوفة الذنب ولذلك مسيت العواء لالنعطاف الذي فيها يقال عويت الشيء إذا عطفته وقال بعضهم 
والثاين السماك ومها مسا كان . مسيت العواء كأا مخسة كالب تعوي خلف األسد وهي يف برج السنبلة

قدمه يقال هو رحمه وهو يف برج امليزان ومسي اآلخر أعزل ألنه ال األعزل والرامح فاألعزل كوكب ي
كوكب معه شبه بالرجل األعزل وهو الذي ال رمح معه وقيل مسي أعزل ألن القمر ال يرتل به ومسى 

مساكا الرتفاعه وعلوه وهو اسم خص به وال يقال لغريه من األشياء إذا عال مساك والسماك الرامح ال نوء 
الثة كواكب غري زهر منها كوكبان قدام الزبانيني والزبانيان قرنا العقرب وإمنا مسى الغفر من والغفر ث. له

الغفرة وهو الشعر الذي يف طرف ذنب األسد وقيل إمنا مسى الغفر ألما كأما ينقصان بنقصان ضوئها 
 شعر صغار دون من قولك غفرت الشيء إذا غطيته ألنه ملا خفى صار كاملغفرة وقال أبو عبيدة الغفر

الكبار وريش صغار دون الكبار مسى بذلك ألنه يغطي اجللد ألنه دون ما فوقه والغفر النكس يف املرض 
والزباين كوكبان مقتونان ومها قرنا العقرب وبعضهم يسميها يدي . ومسى النكس غفراً لتغطيته العافية

. فع مندفع عن صاحبه غري مقارن لهالعقرب واشتقاقها من الزبن وهو الدفع ألن كل واحد منهما مرت

واإلكليل ثالثة كواكب مصطفة على رأس العقرب فلذلك مسيت اإلكليل والقلب وهو كوكب أمحر نري 
والشولة كوكبان مقترنان أحدمها مضيء مسى بذلك ألنه ذنب . ومسى بذلك ألنه يف قلب العقرب

شال امليزان أي ارتفع وأهل احلجاز العقرب وذنب العقرب وذنب العقرب شائل أي مرتفع ومنه يقال 
يسمون الشولة اإلبرة وهي اليت تسميها العامة أرق الشعر فغري صحيح وأخربين ابن أيوب بإسناده عن ابن 

  : الكليب أنه قال إمنا مسي مهلهال ببيت قاله وهو

  هلهلت أثأر مالكا أو صنبال  لما توقل في الكراع هجينهم

مل يسم الرجل حفصاً بالزبيل وإمنا مسى " حفص زبيل من جلود" حممد قال أبو. وكان مهلهل جاهليا
باسم األسد ألنه يدعى حفصا كما يسمى أسداً وبه كين عمر رضي اهللا عنه قال ثعلب ومدح رجل 

قال أراد كحفص فحذف التنوين اللتقاء الساكنني " وإن حفصا كحفص الضيغم العادي"رجال فقال 
طل مسي بذلك من قولك خطل يف كالمه خيطل خطال إذا كان مضطرب األخ. ويقال لولد األسد حفص

وقريش قيل مسيت قريشاً . الكالم مفوها ال من اخلطل الذي هو استرخاء األذن كما ذكر أبو حممد
لتقرشها أي لتجمعها إىل مكة من حواليها حني غلب عليها قصي ابن كالب وقيل مسيت قريشا ألم 

ا أصحاب ضرع وزرع والقرش الكسب وروى عن ابن عباس أنه قال قريش كانوا أهل جتارة ومل يكونو
  : دابة تسكن البحر وأنشد يف ذلك

  وقريش هي التي تسكن البحر                 بها سميت قريش قريشا
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العاتكة اليت قد عتك ا الطيب وقال قوم العاتكة من النساء الطاهرة وقد حكى عتك عليهم بالسيف إذا 
رؤبة يف الكالم مخسة . ليهم وعتك يف أمره إذا جد فيمكن أن يكون اشتقاق عاتكة من هذا كلهمحل ع

أشياء أخربنا ابن بندار عن حممد بن عبد الواحد عن أيب سعيد عن ابن دريد قال أخربنا أبو حامت قال 
 فتزحزح له األصمعي أخربين يونس قال كنت يف حلقة أيب عمرو بن العالء فجاء شبيل بن عزرة الضبعي

أبو عمرو وألقى له لبد بغلته فجلس فقال أال تعجبون من رؤيبتكم هذا سألته عن اشتقاق أمسع مل يدر ما 
هو قال يونس فما متالكت إذ ذكر رؤبة أن قمت فجلست بني يديه فقلت لعلك تظن أن معد بن عدنان 

بة والرؤبة قال مث فسره لنا يونس فقال كان أفصح من رؤبة أنا غالم رؤبة ما الروبة والروبة والروبة والرو
الروبة احلاجة يقال قمت بروبة أهلي أي حباجتهم والروبة محام الفحل يقال أعرين روبة فحلك أي مجامه 
الروبة القطعة من الليل والروبة اللنب احلامض يصب على احلليب حىت يروب والرؤبة مهموزة القطعة من 

  : أنشد أبو حممد لبشر بن أيب خازم األسدي بيتا قبلهاخلشب يرقع ا العس أو القدح و

 عذابا وكانا عراما كانا  النسار يوم الجفار ويوم

  فألفاهم القوم روبى نياما  تميم تميم بن مر فأما

يوم النسار يوم لبين أسد والنسار موضع وقعة كانت لبين أسد على بين متيم واجلفار موضع وقعة بني بين 
اً وقال األصمعي اجلفار ليست مبوضع ولكنها إبلٌ غزار ذهب ا إىل مكان فسمى ذلك أسد ومتيم أيض

املكان ا والعرام الشر الدائم وألفاهم وجدهم على هذه احلال وقوله روىب أي ناعسون الواحد رائب مثل 
الواحد مائق وموقى يف قول األصمعي وأيب عبيدة وقال غريمها الواحد أروب مثل أمحق ومحقى ويقال 

روبان مثل كسالن وكسلى وقال ابن األعرايب العرب تقول أكل حىت شبع وشرب حىت روى ونام حىت 
وألفى قوهلا كذبا وميتا وقوله وروى نقلة األخبار : راب ومثل روىب نياما يف أما مبعىن واحد قوله اآلخر

  : ىل طيء بيتا قدروي لغريه وهوإن طيئا أول من روى املناهل فسميت بذلك هذا قول ابن الكليب ونسبوا إ

  وبئري ذو حفرت وذو طويت  الماء ماء أبي وجدي فإن

وطويت ال مهز فيه وقد جيوز أن يقال ملا اجتمعت الياءات فروا إىل اهلمز وذلك إم إذا بنوا فيعال من 
د من سيد إذا طوى اجتمعت ثالث ياءات إحداها الواو املنقلبة عن الياء فليس مهزهم يف هذا املوضع أبع

قالوا سيايد وقال بعض أهل اللغة طيٌء مأخوذ من طاء يف األرض إذا ذهب فيها قال املعمري اشتقاقه من 
قوهلم للماء والطني املختلط طاءة على فعله واأللف بدل من ياء أو واو فإذا بنيت فيعال منه صار طيئاً 

او بالسكون أو الياء فتصر ياء منقلبة ومسوا وسواء كانت فيه األلف ياء أو واو ألن ياء فيعل تسبق الو
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بذلك ألن أرض أرض مياه وط قال املربد سألت الناس عن طييء مم اشتق فلم حيسنوه قال محة العقرب 
  .فهذه السبعة أنواء الربيع. وإمنا احلمة السم

    

ا يف ارة وتسمى والربع الثاين الصيف وأول أنوائه النعائم وهي مثانية كواكب زهر مضيئة أربعة منه
 الواردة وأربعة خارجةٌ منها تسمى الصادرة ومسيت النعامي تشبيها باخلشبات اليت تكون على البئر أربع

والثاين من أنواء الصيف . كذا وأربع كذا أي كهيئة اخلشب الذي على البئر تعلق فيه البكرة والدالء
الذابح خالية من النجوم يرتل ا القمر فعدت مع البلدة ليست بكوكب وإمنا هي فرجة بني النعامي وسعد 

النجوم اليت هي منازل القمر وإمنا سيمت البلدة تشبيها بالفرجة بني احلاجبني الذين مها غري مقرونني يقال 
والثالث سعد الذابح وهو كوكبان صغريان أحدمها موتفع يف . رجل أبلد إذا كان مفترق احلاجبني

جلنوب مع الشمايل وهو األعلى منهما كوكب صغري يقال أن ذلك الكوكب الشمال واآلخر هابط يف ا
والرابع سعد بلع وهو . شاته اليت تذبح وبني الكوكبني قدر ذراع يف مرآة العني وهو من حنوس املنازل

كوكبان صغريان مستويان يف اري ومسى بلع ألن الذابح معه كوكب مبرتلة شاته وهذا ال كوكب معه 
ع شاته وقيل مسى بلع ألن بني الكوكبني قدر زراع برأي العني فصورته صورة فم مفتوح ليبلع كأنه قد بل

وهو غري مصروف ألنه معدول عن بالع كعمر معدول عن عامر وسعد مضاف إىل بلع وقيل مسى بلع 
وسعد السعود ثالثة كواكب أحدمها أنور من " يا أرض أبلعي ماءك"ألنه طلع حني قال اهللا تعاىل 

خرين مسى سعد السعود ألن طلوعه يقع عند انكسار احلر وابتداء األمطار ورعى املاشية وهو وقت اآل
ابتداء ما به يعيش الناس وسائر احليوان من النبات والزرع واستكمال بلوغه وسعد األخبية كوكبان عن 

رة اخلباء وقيل مسى مشال اخلباء واألخبية أربعة كواكب واحد منها يف وسطها يسمى اخلباء ألنه على صو
وفرغ . سعد األخبية ألنه إذا طلع خرجت حشرات األرض وهوامها من حجرا جعلها هلا كاألخبية

الدلو األعلى وبعضهم يسميه عرقوة الدلو العليا ومها كوكبان أزهران مفتوقان مسيا عرقوةً تشبيهاً بعراقي 
  .مسيا بذلك ألما على صورة صليب الدلوالدلو وسيما فرغا ألن فيهما تأيت األمطار الكثرية وقيل 

الربع الثالث اخلريف وأول أنوائه فرغ الدلو األسفل ويقال عرقوة الدلو السفلى وصورته كوكبان مضيئان 
واحلوت وهو كوكب أزهر نير يسمى . مفترقان يتبعان عرقوه الدلو العليا وإمنا مسى بذلك ألنه ابتداء املطر

سمكة مما يلي رأسها وصورة السمكة اليت يف ارى كواكب تنفرج من قلب السمكة وهو يف وسط ال
الشرطان ومها كوكبان . فم السمكة فال تزال تتسع كاحلبلني إىل وسطها مث ال تزال تنظم إىل ذنبها

مفترقان مع الشمايل منهما كوكب أصغر منه مسي شرطني ألما كالعالمتني ألن سقوطهما عالمة ابتداء 
البطني ثالثة كواكب متقاربة طمس . شرط نفسه أي أعلمها عالمة يعرف ا وبه مسي الشرطاملطر يقال أ
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الثريا وهي ستة كواكب جمتمعة . غري نيرات وهو تصغري بطن والبطن مذكر مسي بذلك ألنه بطن احلمل
 طمس مسيت بذلك ألن مطرها تكون منه الثروة والغىن وهي تصغري ثروى ومل تستعمل يف كالمهم إال

والدبران كوكب أمحر يربق وبعضهم يسميه الفنيق وتسمى الكواكب الصغار . مصغرة مل ينطق مبكربها
. اليت بينه وبني الثريا القالص وبعضهم يسميه الراعي وسم الدبران ألنه دبر الثريا والثريا تسمى النجم

الثة أصابع يف تراب نٍد كأنك واهلقعة ثالثة كواكب متقاربة صغار وهي رأس اجلوزاء وصورا كأا أثر ث
مجعت بني السبابة واألام ونكت بأطرافها يف األرض ومسيت اهلقعة تشبها قعة الدابة وهي دائرة تكون 

  .عند رجل الفارس يف جند الدابة

    

ى والربع الرابع من أجزاء السنة وهو فصل الشتاء أول أنوائه اهلنعة وهي كوكبان أبيضان مقترينان يف ار
بني اجلوزاء والذراع املقبوضة ومسيا هنعة من قولك هنعت الشيء إذا عطفته وثنيت بعضه على بعض 

الذراع ذراع األسد املقبوضة ومها كوكبان نيران بينهما . فكأن كل واحد منهما منعطف على صاحبه
وإمنا قيل هلا الذراع كواكب صغار يقال هلا األظفار ألا يف مواضع خمالب األسد فلذلك قيل هلا األظفار 

النثرة لطخة صغرية بني كوكبني وهي . املقبوضة ألا ليست على مست الذراع األخرى هي مقبوضة عنها
بني فم األسد ومنخريه فكأا خمطة األسد ألا كقطعة من سحاب وجيوز أن تكون مسيت نثرة ألا كأا 

نهما قدر قامة للناظر ومسي الطرف ألما الطرف كوكبان صغريان مفترقان بي. قطعة من سحاب نثرت
اجلبهة أربعة كواكب فيها عوج وأحدمها براق وهو الثاين منها ومسكيت بذلك ألا جبهة . عينا األسد

والزبرة كوكبان نريان مسيا بذلك ألما موضع زبرة األسد . األسد ويسمى هذا النوء أيضاً نوء األسد
ويقال هلما اخلراتان من اخلرت وهو الثقب كأما ينخرتان إىل جوف وهو موضع الشعر الذي بني كتفيه 

األسد أي ينفذان إليها وقال بعضهم إمنكا مسيا اخلراتني ألما يف عجز األسد وهذا غلط ألن رأى العني 
الصرفة كوكب أزهر عنده كواكب طمس مسيت بذلك إلنصراف الربد . تدركهما يف موضع زبرة األسد

  .بسقوطه

لناس من جيعل الربع األول ابتداؤه لثالثة وعشرين متكضي من أيلول وعند ذلك يستوي الليل ومن ا
  .والنهار وهو نوء فرغ الدلو األسفل

الشرطان رقيبه الغفر البطني رقيبه الزباين الثريا رقيبها األكليل الدبران رقيبه " ذكر كل جنم ورقيب " 
النعامي والذراع رقيبها البلدة النثرة رقيبها سعد الذابح الطرف القلب اهلقعة رقيبها الشولة اهلنعة رقيبها 

رقيبه سعد بلع ورقيب اجلبهة سعد السعود ورقيب اخلراتني سعد األخبية ورقيب الصرفة عرقوة الدلو 
  .العليا وبعضهم يسميه فرع الدلو األعلى ورقيب العواء عرقوة لدلو السفلى ورقيب السماك احلوت
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ل إمنا مسيت نفال ألن الغزر كانت األصل وصارت زيادة النفل زيادة على األصل وقيل وقوله وثالثة النف
ألن القمر يزيد فيها مشتق من النفل وهو الزيادة والعطية ويوضع موضع قوله ثالثة ظلم ثالثة خنس ألن 

لدأدئ فهو القمر خينس فيها أي يتأخر طلوعه وقيل فيها أيضاً حنس ألن القمر ينحس فيها أي ميحق وأما ا
مأخوذ من الدأداة من عدو البعري وهو أن يقدم يده مث يتبعها األخرى سريعا ففي هذه الثالث النفل مكث 

  .القمر حىت تكون غيبوبته تقرب من طلوعه جداكما يسرع اتباع يد البعري يده اليت يقدمها

  : قال أبو حممد وكل من أتاك ليال فقد طرقك وأنشد هلند ابنة عتبة

  نمشي على النمارق  نات طارقنحن ب

 تدبروا نفارق أو  إن تقبلوا نعانق

فراق غري وامق قالت هذه األبيات يوم أحد حتضض قريشاً على القتال أرادت حنن بنات ذي الشرف يف 
وقوله إياه الشمس . الناس كأنه النجم يف علّو قدره والنمارق مجع منرقة وهي الوسادة والوامق احملب

وزا فعلةٌ وأصله إيوة ويقال أياء الشمس بغري مفتوح ممدود وإياً بكسر اهلمزة وبغري تاء ضوءها إياة 
كل ذلك جائز مقصور.  

    

صفة يف األصل وليس باسم وكذلك اجلنوب " الرياح أربع الشمال وهي تأيت من ناحية الشام"وقوله 
ا ب من اجلانب اآلخر وهو ميني ومسيت مشاالً ألا ب عن مشال الكعبة ومسيت اجلنوب جنوباً أل

الكعبة وبذلك مسى اليمن والشأم ومسيت القبول قبوالً ألا ب من قبل الكعبة والقبول هي الصبا ومسيت 
الدبور دبورا ألا ب من دبر الكعبة ويف الشمال سبع لغات يقال مشالٌ ومشألٌ وشأملٌ ومشولٌ وشيملٌ 

وقوله ودراري . ياح األربع فعلت بغري ألٍف مشلت وجنبت وصبت وقبلتومشلٌ ومشلٌ والفعل من هذه الر
النجوم عظامها الواحد دري إمنا نسب إىل الدوران كان الكوكب أكثر ضوءاً من الدر ألنه يفضل 

الكواكب بضيائه كما يفل الدر سائر احلب ودري مبعناه وكسر أوله محال على وسطه وآخره ألنه يثقل 
ها كسرة وياءان كما قالوا للكرسي كرسي والسها وزنه فعل من السهو وقوهلم أرا عليهم ضمة بعد

السها وتريين القمر هذه امرأة يكلمها رجل مبا خفي وغمض من الكالم وكانت تكلمه مبا ظهر ووضح 
الغز فجعل السها مثال لكالمه له ألنه خفي وجعل القمر مثال لكالمها ألنه واضح بين وهذا املثل البن 

وكان عظيم الذكر فكان إذا واقع امرأة ذهب عقلها فأنكرت امرأة ذلك فقالت سأجرب فلما واقعها قال 
أترين السها قالت ها هو ذا وأشارت إىل القمر فضحك وقال أريها السها وتريين القمر فلما كان أيام 

  : عراءاحلجاج شكي إليه خراب السواد فحرم حلوم البقر ليكثر احلرث فقال بعض الش
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 فينا لحوم البقر فحرم  شكونا إليه خراب السواد

  أريها السها وتريني القمر  فكان كما قيل في بعده

والعيوق جنم أمحر مضيء يتلو الثريا ال يتقدمها ووزنه فيعولٌ من عاق يعوق ألن . ويقال للسها الصيدق
ن مرتال للقمر ويقال يف املثل أبعد من العرب تزعم أن القمر رام املسري عليه فاعتاقه عن ذلك وال يكو

  .العيوق يراد من جمرى القمر ألنه جيري بالبعد منه

وأنشد " وسهيل كوكب أمحر منفرد عن الكواكب ولقربه من األفق تراه أبداً يضطرب"قال أبو حممد 
  : جلران العود بيتال قبله

  عليها سقيطٌ من ندى الليل ينطف  كأن العين أفنان سدرة أبيت

 ما بدا من آخر الليل يطرف إذا  لوحا من سهيل كأنه أراقب

األفنان األغصان الواحد فنن والسقيط واجلليد والضريب مبعىن واحد وينطف يقطر شبه سقوط الدمع من 
عينيه بأغصان سدرٍة عليها جليد يقطر طول ليلة وأراقب أنظر ولوحاً أي ما يلوح منه وذلك أن سهيال 

 فال ميكث إال قليالً حىت يسقط فهو يطرف كما تطرف العني واملعىن أن الليل طال يطلع يف آخر الليل
  .عليه فهو ينتظر الصبح

قال ابن دريد أيام العجوز ليس من كالم " وأيام العجوز عند العرب مخسة"وقال أبو حممد يف األوقات 
أيام العرب وإمنا مسيت بذلك ألا العرب يف اجلاهلية إمنا ولد يف اإلسالم وقال أبو علي الفارسي إا من 

آخر الربد واشتقاقه من العجز وذكر الشرقي بن القطامي ورجل من النمر ابن قاسط قاال أصابت الناس 
سنة فلما تصرم الشتاء جزوا أغنامهم وإبلهم وقالوا لعجوزهم إال جتزين قالت حىت تصرم أيامنا هذه قال 

لشاء فحزموا رأيها ومسوا تلك األيام أيام العجوز وهي الصن فأصابتهم قحلةٌ فقلبت اإلبل وأقعصت ا
 والنمري رب وأخومها الوبر وآمر ومؤمتر وخمزي الشيخ يف الكسر وملقم األمة اجلمر هذا قول الشرقيوالصن

وقال أبو الشرقي بعد مؤمتر وجمفر الظعن وخمزي الشيخ يف الكسر وقال غريهم بعد مؤمتر مغلٍّل ومطفئ 
  : وقال بعض األعراباجلمر 

 ششهلتنا من الشهر أيام  الشتاء بسبعة غبر كسع

 وصنّبر مع الوبر صن  مضت أيام شهلتنا فإذا

  ومعللل وبمطفئ الجمر  وأخيه مؤتمر وبآمر

 وافدة من النجر وأتتك  الشتاء موليا هربا رجل
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بعة من آخر شباط وثالثة من والنجر احلر ويروى الفحة يقال أصابين لفح من برد ولفح من حر وهي أر
    أول آذار 

اختلف الناس يف التشريق فقيل مسيت بذلك ألم يشرقون اللحم " واأليام املعدودات أيام التشريق"وقوله 
يف الشمس الشارقة وقيل مسيت بذلك ألنالبدن والذبائح تشرق بالدماء من الشرق وقيل مسيت بذلك ألن 

بذلك ألن األمحر يقال له شرق وقيل إمنا كانوا يقولون أشرق تثري كما األرض حتمر بالدم فكأا تشرق 
نغري والذي كان يقول ذلك أبو سيارة عميلة بن خالد العدواين أحد بين وابش وكان يدفع بالناس من 

وقيل مسيت أيام . املزدلفة عل محار أربعني سنة فضربت به العرب املقل فقالوا أصح من عري أيب سيارة
 ألم كانوا يلبسون األطفال الثياب احلمر فلذلك قيل أيام التشريق وذهب بعض الفقهاء إىل ان التشريق

وقيل إمنا قالوا أيام التشريق ألم كانوا يأتون املشرق أي املصلى وهذا . التشريق التكبري وأنكر ذلك غريه
د يف اجلاهلية من أن راجع إىل شروق الشمس ألم كانوا جيتمعون يف وقت شروقها ومل يكن هلم ب

  .جيتمعوا فيها للدعاء والتعبد

  : وأنشد البن أمحر" ويسمى الشحم ندى ألنه بالنبت يكون"قال أبو حممد 

 تعلّى الندى في متنه وتحدرا  كثور العداب الفرد يضربه الندى

ول املطر الثاين شبه ناقته بالثور الوحشي يف سرعتها ومسنها والعداب مسترق الرملة ومنقطعها والندى األ
والشحم وقال األصمعي أراد بالندى األول املطر وبالثاين الكأل والبقل يقول امسنه فعال السمن يف جسمه 

وقيل أنه يصف امرأة شبهها من غفلتها وليس عيشها بالثور من بقر . واحندر واستبان عليه يف مجيع بدنه
  .الوحش

وأنشد ملعاوية بن مالك معود احلكماء ومسي " سماء يرتلويقولون للمطر مساء ألنه من ال"قال أبو حممد 
  : معود احلكماء بقوله

  إذا ما الحقّ في األشياع نابا  مثلها الحكماء بعدي أعود

 ولم أدب لها دبابا نهضت  إذا العظيمة أفظعتني وكنت

 وإن كانوا غضابا رعيناه  نزل السماء بأرض قوم إذا

 أكد أطيقها وقوله ضت أي قمت ا ومل أعجز عنها ومل أتلقها أدب أفظعتين أي هالتين وغلبتين ومل
وقوله إذا نزل السماء بأرض قوم معناه إذا غيثت بالد . إليها بل استقبلتها ناهضا بأعبائها والدباب الدبيب

أعدائنا وأعشبت خرجنا إليها وقصدناها ورعينا عشبها لعزنا ومنعتنا ومل يكن ذلك عن رضي منهم 
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 فقال معىن وإن كانوا غضابا أي مطرت بالدهم وأعشبت ومل يكن هلم سائمة ترعاها فهم غصاب وصلح
  : قال الشاعر" وأضعف املطر الطل وأشده الوابل ومنه يكون السيل"قال أبو حممد . لذلك

 ديموا جاد وإن جادوا وبل إن  هو الجواد ابن الجواد ابن سبل

  : األكرب لبين جعدة قال النابغة اجلعدياجلواد الفرس الكرين وسيل أم أعوج 

  نجل فياض ومن آل سبل  جيح طوال شزب وعنا

يريد أنه كرمي اآلباء واألأمهات وقوله أن دميوا أي أن أتوا بدمية وهي مطر مع سكون يوما وليلة وأكثر 
 فضله يف طبقات أتى باجلواد وهو أغزر من الدمية وإن جادوا أتى بالوابل وهو املطر الشديد الضخم القطر

  : اجلود كما فضل زهري هر ما يف طبقات الشجاعة يف قوله

  ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا  ما ارتموا حتى إذا أطعنوا يطعنهم

أمساء القطنية قال أبو العباس القطنية احلبوب اليت خترج من األرض ويقال قطينة ومسيت بذلك ألن 
نية وقيل ألا تزرع كلها يف الصيف وتدرك يف آخر وقت احلر وقيل خمارجها من األرض مثل الثياب القط

مسيت بذلك لقطوا يف بيوت الناس يقال قطن باملكان إذا أقام به وقيل هي اخللف وخضر الصيف وقيل 
القطنية ما كان سوى احلنطة والشعري والزبيب والتمر وقيل القطنية اسم جامع هلذه احلبوب اليت تطبخ مثل 

اخللر والفول والدجر وهو اللوبياء واحلمص وماشا كلها مما يقتات ومجعها القطاين وهو مجع العدس و
  .اجلمع وليس هلا واحد من اللفظ

قلب النخلة عسبها وهو لبها الذي مل تفرق خوصه وكباستها قنوها وتثنيته قنوان ومجعه قنوان " النخل"
وكريان وكريان ونري ونريان ةونريان وجن وجنان ومثله مما مجعه مثل تثنيته صنو وصنوان وصنوان وكري 

     وجنان وريد ويدان وريدان وهو الترب وسيدان وسيدان فهذه 

غري موافق عليه قد حكى فيه " وهو فحال النخل بالتشديد وال يقال فحل"وقوله . سبعة عزيزة الوجود
يث أن النيب صلى اهللا عليه فحل أيضا ومجعه فحول ويف حديث عثمان ال شفعة يف بئر وال فحل ويف احلد

وسلم دخل دار رجل من األنصار ويف ناحية البيت فحل من تلك الفحول أي حصري من تلك احلصر 
اليت ترمل من سعف الفحال من النخيل فتكلم به على التجوز كما قالوا فالن يلبس القطن والصوف 

  : وقال أحيجه بن اجلالح

  وليتأبري من جند فش  يا خيرة الفسيل تأبري

إذ ضن أهل النخل بالفحول تأبري اقبلي وجند موضع وشويل ارتفعي وطويل وأراد إذ ضن أهل النخل 
بطلع الفحول قد وقف على حديث عثمان فيما رد على أيب عبيد وقال قد تدبرت هذا احلديث فرأيت 
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ل فحال يف غري لفظه يدل على أنه أراد ال شفعة يف نفس البئر والفحل وكان الصواب أن يقول وال يقا
  .النخيل كما قال ابن السكيت

  : وأنشد" الثعلبان ذكر الثعالب"ذكور ما شهر منه اإلناث قال أبو حممد 

  لقد ذل من بالت عليه الثعالب  يبول الثعلبان برأسه أرب

هذا البينت يضرب مثال للذليل املستضعف وهو فيما أخربت عن احلسن بن علي عن حممد بن العباس عن 
 بن معروف عن احلارث بن أيب أسامة عن حممد بن سعد لراشد بن عبد ربه وهو أحد الوفد الذين أمحد

قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة من بين سليم فأسلموا وأعطاه رسول اهللا صلى 
 فرأى يوما اهللا عليه وسلم رهاط وفيها عني يقال هلا عني الرسول وكان راشد يسدن صنما لبين سليم

ثعلبانا يبول عليه فقال أرب يبول الثعلبان برأسه البيت مث شد عليه فكسره مث أتى النيب صلى اهللا عليه 
فأسلم وحسن إسالمه " أنت راشد بن عبد ربه"فقال غاوي بن عبد العزي فقال " ما امسك:"وسلم فقال 

" قرى عربية خبري وخري بين سليم راشدخري "وشهد الفتح مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا 

ويقال له أيضا العدمول واألنثى ضفدعة والولد " والعلجوم ذكر الضفادع"قال . وعقد له على على قومه
  .الشرنوغ والشفدع

  : وأنشد لألعشى يهجو عمري بن عبد اهللا بن املنذر عجز بيت قبله" والشيهم ذكر النافذ"قال 

 قصي وحده وابن جرهم بناها  وثوبي راهب اللج والتي فإني

  لترتحلن مني على ظهر شيهم  جد أسباب العداوة بيننا لئن

اللج غذير عند دير هند ابنة النعمان وكانت ترهبت فيه حني غضب كسرى على أبيها النعمان قصي هو 
جرهم قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب جد النيب عليه السالم وكان امسه زيدا وابن 

هو احلارث بن مضاٍض اجلرامهي وكام أمر الكعبة إىل جرهم مث صار إىل خزاعة مث صار إىل قصي وقيل 
أراد بثويب راهب اللّج ما يعيده راهب اللج أقسم بثويب راهب اللج وبالكعبة اليت بناها قصي وجرهم لئن 

 ال ميكنه االستقرار عليه كما ال يستقر استحكمت أسباب العداوة بينه وبني عمري لريكنب منه مركباً صعباً
على ظهر الشيهم ويروي لئن شب أي أوقد وقيل يف الشيهم أنه الذّعر والياء فيه زائدة كزيادا يف خيفق 

  .يقال شهمت الرجل إذا ذعرته

معي هذه رواية أيب عبيٍد عن األمحر وقال األص" واألنثى من الوعول أرويةٌ"إناث ما شهر منه الذكور قوله 
يقال للذكر واألنثى أرويةٌ وكذلك قال أبو زيد الذكر واألنثى عندهم أرويةٌ وهي من الشاء ال من البقر 

الذي " واألنثى من العقبان لقوة"ويقال للجماعة أيضا وعلةٌ وأوعال وقوله . فأما األنثى فيقال هلا وعلةٌ



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  103  

لوا أا ختتص باألنثى وهي صفة يف األصل حكى الثقات يف اللّقوة أا السريعة االختطاف الثقفة ومل يقو
  : قال امرؤ القيس

  صيود من العقبان طأطأت شماللي  بفتخاء الجناحين لقوة كأني

وفيها لغتان لقوة ولقوة وامرأة لقوة ولقوة وكذلك الناقة إذا كانت تسرع اللقح والفتح يف هذه أجود 
  .د تقديره املطروالعقاب يقع على الذكر واألنثى والذكر الغرن والغي

ما يعرف مجعه ويشكل واحده الذراريح أعظم من الذباب شئياً جمزعة مربقشةٌ بسواد ومحرة وصفرة هلا 
جناحان تطري ما وهي سم قاتل فإذا أرادوا أن يكسروا حد مسه خلطوه بالعدس فيصري دواًء ملن عضه 

د لعبد يغوث بن وقاص احلارثي عجز بيت وأنش" الشمائل واحدها مشالٌ"وقال أبو حممد . الكلب الكلب
  : وقبله

  فما لكما في اللوم خير والليا  ال تلوماني كفى اللوم مابيا أال

    

  قليل وما لومي أخي من شماليا  ألم تعلما أن المالمة نفعها

كان عبد يغوث أسرته التيم تيم الرباب يوم الكالب اآلخر وشدوا لسانه خوفا من هجائه فلما أحس 

بالقتل سأهلم خيلوا لسانه ويدعوه يذم أصحابه وينوح على نفسه وحلف أآل يهجوهم ففعلوا فقال قصيدة 
أوهلا هذان البيتان والكالب اسم ماء كانت عليه وقعتان فيقال الكالب األول والكالب الثاين وأال 

م قد زاد على اللوم فإذا الستفتاح الكالم وقوله ال تلوماين ى عاذليه عن لومه يقول ما نزل يب من اهل
ملتماين بعد وقوع احلادثة مل جيد لومكما نفعا ومل تنفعا به واملالمة بعد وقوع املكروه نفعها قليل فال 
تلوماين على ترك احلزم والتأهب لوقوع احلادثة فإين ال ألومكما على ختاذلكما وتأخركما عين فليس 

  .خ اجلماعة ويروى أخاًأخالقي لوم اإلخوان ومشايل أخالقي وأراد باأل

يقال للقوم إذا استووا يف الشر سواسيةٌ وليس له واحد من لفظه ويروى عن أيب عمرو " سواسيةٌ"وقوله 
بن العالء أنه قال ما أشد ما هجا القائل وهو الفرزدق سواسيةٌ كأسنان احلمار وذلك أن أسنان احلمار 

  : مستوية وقال ذو الرمة

  صالب على عض الهوان جلودها   أنهاأخالق امرئ القيس وأمثل

 أحرارها وعبيدها سواسية  مجلس صهب السبال أذلة لهم

الكمأة "وقوله . ويقال أآلم سواسية وأرآد سواسية يقال هو لئمه ورئده أي مثله واجلمع أآلم وأرآد
ذا أرادوا قال اجلرمي مسعت يونس يقول هذا كمء كما ترى لواحدة الكمأة فيذكرونه فإ" واحدها كمء
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مجعه قالوا هذه كمأة قال أبو زيد قال منتجع كمء واحد وكمأة مجع قال أبو خرية كماة للواحد وكمء 
  .للجميع فمر رؤبة بن العجاج فسألوه فقال كمء وكمأة كما قال منتجع

الصواب عند " وكذلك اجللي وهو األمر العظيم مجعها جلل"ما يعرف واحده ويشكل مجعه قوله 
ويقول يف مجع األيام سبت وأسبت "وقوله .  اجللل باأللف والالم وأجاز الكوفيون جللالبصريني
وجيوز السبات ومسي سبتا ألم كانوا يسبتون األعمال فيه أي يقطعوا وقيل مسي سبتاً " وسبوت

قلوا واألحد جيمع آحاداً على أقل العدد تقول أحد وثالثة آحاد وأصله وحد فاستث. النقطاع األيام عنده
الواو فأبدلوا منها اهلمزة فإذا جزت إىل الكثرة قلت األحود مثل أسود وأما االثنان فال تلحقها عالمة 

التثنية ألن لفظهما لفظ التثنية وال عالمة اجلمع على من قال االثنني ولكن تقول مضى يوما االثنني وأيام 
 مضى االثنانان وهذا على من جعل االثنتني ولو قلت مضى االثنانان مجعت بني إعرابني وقد حكيت

والثالثاء يؤنث . الواحد اثنان وقد حكى عن بعض أسد مضت اثان كثرية وحكى اثانني وهي ضعيفة
على اللفظ ويذكر على اليوم فيقال ثالثة ثالثا وات وثالث ثالثا وات وكذلك األربعاء تقول أربعة أربعا 

مع يف أدىن العدد على أمخسٍة كفقري واقفزة وأمخاس وات وأربع أربعا وات وجتمع أربعاوي واخلميس جي
أيضا فإذا جاوزت العشرة فهي اخلمس واخلمسان كالرغف والرغفان وجيمع على أمخساء كنصيب 

وانصباء ويقال ومجعةٌ ذهبوا ا إىل أا صفة اليوم ألنه جيمع الناس كما يقال رجل مهزة ملزة وروى عن 
ألن فيها طبعت طينة أبيك " عليه وسلم ألي شيء مسي يوم اجلمعة قال أيب هريرة قال قيل للنيب صلى اهللا

  ".آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة ويف آخر ثالث ساعات منها ساعة من دعا اهللا فيها استجيب له

وأما الشهور فإن احملرم مسي حمرما لتحرميهم إياه وخصوه ذا االسم وإن كانوا حيرمون غريه ألنه أول 
ومسي صفر صفرا ألنه وقع . السنة وأوقعوا الفرق فيما بعد وجيمع حمرمات وإن شئت قلت حمارم وحمارمي

بعد شهر حرام فانتشروا فيه للغارة فصفرت بيوم من الرجال واخلري والصفر اخلايل من كل شيء وقال 
    أبو عبيدة مسي صفراً ألن العرب كانت 

تار منها الطعام كل عام وقيل مسي صفراً ألنه كانت تصفر فيه األشجار هلا بلدة بالشام يقال هلا الصفرية مت
وشهرا ربيع مسيا بذلك لطيب . وجيمع أصفارا ملا كان دون العشرة فإذا كثرت فهي الصفور والصفار

وقتهما والربيع عندهم الوقت الذي أجنم فيه الربد وظهرت األنوار والزهر وقال أبو عبيدة وأيضا مسي 
ومجاديان مسيا بذلك جلمود املاء فيهما . تباع القبائل فيه أي ملقامهم فيه وجيمع على أربعة وربعربيعا الر

ألن الوقت الذي وضعوا فيه التسمية كان املاء جامدا فيه يف وقت مجادتني وذلك يف صبارة القركما أن 
ورجب .  بفتح اجليمشهر رمضان يف حمارة القيظ وجيمعان على مجاديات وإن شئت مجعتها فقلت مجادي

مسي بذلك لتعظيمهم إياه يقال رجبت إذا عظمته واملرجب يف اللغة املعظم املبجل ويسمى رجب االسم 



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  105  

واألصب كما قالوا ضربة الزم ومسي بذلك ألنه ال يسمع فيه قعقعة سالح ويسمى أيضاً منصل اآلل مجع 
وشعبان مسي . والكثرة الرجاب والرجوبألة وهي احلربة ومنصل األسنة وجيمع على األرجاب يف القلة 

بذلك النشعاب القبائل فيه وتفرقهم وكل قوم يلحقون بقومهم ومياههم وبالدهم وقالوا مسي شعبان 
لتشعب الشجر فيه ألن بعد مجود املاء جيري يف العود وجيمع على شعبانات وإن شئت شعاب على حذف 

ورمضان مسي بذلك ألن أول ما وقع يف . مبرتلة سرحانالزوائد فأما شعابني فرديئة ألن فعالن ال يكون 
شهر شديد احلر فأخذوه من الرمضاء فعالن من ذلك والرمضاء احلصى إذا أصابه حر الشمس فحمي 

لذلك عند اهلاجرة وجيمع رمضانات وليس شيء من أمساء الشهور واأليام ميتنع من اجلمع باأللف والتاء 
 وهي رديئة وقيل أرمضة على غري واحدة وجيوز يف رمضان حنو رجبات وصفرات وقد قيل رماضنني

وشوال مسي بذلك ألن اإلبل كانت تقل ألباا فيه يقال ناقة شائلةٌ باهلاء . رماض على حذف الزوائد
وذو القعدة مسي بذلك ألم كانوا . واجلمع شول وقيل كانت تشول فيه اإلبل أي حتمل فتشول بأذناا

ومسي ذو . والغارات ألنه من أشهر احلرم ويتأهبون للحج فسمي ذو القعدة بذلكيقعدون فيه عن الغزو 
احلجة ألنه من شهور احلج واملوسم وأشهر احلج شهران وبعض ثالث شوال وذو القعدة عشر من ذي 

  .احلجة فسماه اهللا تعاىل شهرا فقال احلج أشهر معلومات

يستحب يف األذن الدقة واالنتصاب ويكره فيها "معرفة يف اخليل وما يستحب يف خلقها قال أبو حممد 
  ": اخلذا وهو استرخاؤها قال الشاعر

 آذانها أطراف أقالم كأن  يخرجن من مستطير النقع دامية

خيرجن يعين اخليل واملستطري املتفرق املتنشر والنقع الغبار ومسي نقعاً الرتفاعه ولذلك مسي الصياح نقعاً 
  : قال لبيد

  يحلبوه ذات جرس وزجل  ادقينقع صراخ ص فمتى

يقول مىت مسعوا صوت مستغيث أغاثوه ودامية عليها الدم وشبه آذان اخليل يف دقتها وانتصاا برؤوس 
  ": ويستحب يف الناصبة السبوغ ويكره فيها السفا وهي خفة الناصبة قال عبيد"قال أبو حممد . األقالم

 نهدةٌ سرحوب تحملني  عسر وقد أراني فذاك

ينشق عن وجهها السبيب  خلقها تضبيراً رمضب  

قوله فذك عصر أي دهر قد مضى فعلت ذاك فيه يقول كانت هذه األشياء مىن دهرا وقد كنت أحيانا 
حتملين فرس دة وهي املشرفة اجلسيمة والسرحوب الطويلة، الذكر واألنثى فيه سواء واملضرب املوثق 
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قال أبو حممد والسيب شعر الناصبة قال سالمة . كثرته وطولهوقوله ينشق عن وجهها السبيل أي ينفرج ل
  : بن جندل يصف فرسا

 األديم أسيل الخديعبوب صافي  من كل حت إذا ما ابتل ملبده

  يعطي دواء قفي السكن مربوب  بأسفى وال أقنى وال سغل ليس

    

عاديات بين من أي اخليل هي قوله من كل حت دخل من للتبيني ألنه ملا قال وكرنا خيلنا وقال بعده وال
واحلت السريع وأخذ من قوهلم حتته مائة أي عجلت له " فاجتنبوا الرجس من األوثان"ومثله قوله تعاىل 

النقد وقيل هو السريع العرق وقوله إذا ما ابتل ملبده يريد يكون سريعا يف الوقت الذي يبتدئ فيه بالعرق 
 وهو اجللد أي حلسن القيام عليه وقصر الشعرة قد صفا لونه ويلتهب وامللبد موضع اللبد وصايف األدمي

ويروى ضايف السيب أي سابغ شعر الذنب والعرف واليعبوب قيل هو الطويل اجلسم وقيل هو البعيد 
القدر يف اجلري وقيل الواسع الشحوة وهو الكثري األخذ من األرض بني اخلطى وقيل هو الذي جيري 

صل فيه عباب األمر والبحر أي أعظمه وأكثره وقوله ليس بأسفى يف جرية املاء وكل ذلك صحيح واأل
ليس ضمري يعود إىل حت وبأسفى يف ليس ضمري يعود إىل حت وبأسفى خربه واألسفى اخلفيف البناصبة 

وأصل السفا اخلفة يقال فرس أسفى إذا خفت ناصيته وال يقال لألنثى سفواء وبغلة سفواء وال يقال 
 الذي يف أنفه إحديداب والسغل الضعيف اخللق املضطرب الصقلني ومها اخلاصرتان للذكر أسفى واألقىن

ويروى وال صغل يف معىن سغل والدواء ما يداوى به الفرس يف تضمريه والقفية ما يؤثر به الصيب والضيف 
كل يقال أفقيته بكذا وكذا إذا آثرته به وهو مقفى به إذا كان مؤئرا به ومربوب نعت حلت تقديره من 

  .حت مربوب وهو الذي قد رىب وقيم على إصالحه وتعهده ومل يترك يرود لكرامته على أهله

هو دكني ابن رجاء الفقيمي ميدح عمر بن " والسفايف البغال واحلمري حممود قال الراجز"قال أبو حممد 
  : هبرية

  سفواء تردى بنسيج وحده  به معتجرا ببرده جاءت

 قيس كلها بزنده دحتق  ريح الصبا بخده مستقبال

 أن تلقه يفده وكلهم  تلقه من بسطل يرده من

املعتجر الذي يلف العمامة على رأسه من غري أن يديرها حتت احلنك وتردى تعد وقوله بنسيج وحده 
معناه بالرجل الذي ال نظري له ووحده هنا جر باإلضافة وال يضاف وحده يف شيء من الكالم إال يف ثالثة 

يف املدح وهو هذا وموضعان يف الذم ومها جحيش وحده وعيري وحده وهو فيما عدا هذه مواضع موضع 
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املواضع منصوب أبدا على معىن املصدر وقوله مستقبال ريح الصبا خبده معناه أن العرب كانت تطعم عند 
  : هبوب الصبا كما قالت

 عند هبتها الوليدا دعونا  إذا هبت رياح أبي عقيل

 الصبا وأبو عقيل كنية لبيد بن ربيعة يقول يستقبل هبوا بشروجه وقوله تقدح قيس ورياح أيب عقيل هي
كلها بزنده أي كلهم يسعون جبده وينتفعون برفده والبطل الشجاع ألنه تبطل عنده دماء األقران وقوله 

  .يسرنده أي يغلبه ويعلوه وقوله يفده تقول فدتك نفسي أي كانت فداءك من السوء

هذا غلط ألنه توهم أن السفايف اخليل والبغال واحلمري " السفايف البغال واحلمري حممود "وقول أيب حممد
شيء وإنه خفة الناصبة فيها وليس األمر كما توهم السفايف اخليل خفة الناصبة وهو مذموم ويف البغال 

يل اخلفيفة خفة املشي وهو حممود حكى أبو عبيد عن األصمعي قال السفواء من البغال السريعة ومن اخل
الناصبة وأنشد البيت الذي أنشده أبو حممد والسفا من الياء ألنك تقول سفت الريح التراب تسفيه سفيا 

  .فأما بغلة سفواء فهو مثل جبيت اخلراج جباوة والقياس سفياء

  : قال امرؤ القيس يصف فرسا" ويستحب يف اجلبهة السعة"قال ابو حممد 

 صانع المقتدرال حذفه  جبهة كسراة المجن لها

 مآقيها من آخر شقت  وعين لها حدرة بدرة

 تريح إذا تنبهر فمنه  لها منخر كوجار الضباع

السراة الظهر وان الترس وحذفه أي أخذ من جوانبه والصانع املقتدر هو العامل البحاذق وحدرة قال 
 بالنظر شقت مآقيها أي األصمعي مكترتة صلبة وقال ابن األعرايب واسعة وبدرة عظيمة ويقال تبدر

جوانبها اليت تلي األنف وإمنا يريداا واسعة وليست مبشقوقة وقال من أخر الن العني تتسع من آخرها 
والوجار حجر الضبع يقال وجار ووجار ويروى كوجار السباع فمنه تريح أي خترج نفسها ويقال معناه 

  .نفسهاتستريح يقال أرح القوم إذا استراحوا وتنبهر أي ينقطع 

  : قال أبو داود يصف فرسا" ويستحب يف العني السمو واحلدة"قال أبو حممد 

  ل ذي ميعة سكب وقد أغدو بطرف هيك

 ل ال شخت وال جأب سلجم المقب أسيل

    

 مفزعة والكلب لي  طامح الطرف طويل

    ن صافي اللون كالقلب نبيل سلجم اللحيي
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    ب والعرقوب والقلب حديد الطرف والمنك

الطرف الفرس الكرمي واهليكل الضخم وامليعة النشاط والسكب السريع اجلري الذي يسيل يف سريه وأسيل 
طويل اخلد سبطه وسلجم طويل ومقبله رأسه وعيناه والشخت الدقيق واجلأب الغليظ وطامح الطرف أي 

 ينظر إىل حيث ينبح رافع الطرف إىل ترقب وثوب الكلب على الصيد فيبادره إليه من نشاطه ويقال هو
  .الكلب والقلب سوار من فضة شبه صفاء لونه بصفاء الفضة

وهم يصفوا بالقبل والشوس واخلوص وليس ذلك عيبا فيها وال هو خلقة إمنا تفعله لعزة "قال أبو حممد 
  ": أنفسها قالت اخلنساء

  تباري بالخدود شبا العوالي  أن رأيت الخيل قبال ولما

ضم التاء ونسب الشعر إىل اخلنساء وليس هلا والصواب رأيت بفتح التاء على اخلطاب كذا أنشد رأيت ب
والشعر لليلى اإلخيلية ترثي توبة وتعري قابضا فراره عنه وهو قابض بن عبد اهللا ابن عم توبة وأول 

  : األبيات

 بالخدود شبا العوالي تباري  أن رأيت الخيل قبال ولما

   الساق ركضا غير آلبعظم  حباله وصددت عنه صرمت

 األسر منكمش التوالي شديد  ربذ القوائم أعوجي على

قوهلا تبارى تعارض وتسابق والشبا أطراف األسنة الواحد شباة والعوايل مجع عالية الرمح وهي ما دون 
 ملا السنان إىل نصف القناة يقول كأن اخليل تريد أن تسبق أسنة الرماح واملعىن إا ال تالو جهدا ويروى
أن رأيت صرمت حباله تقول ملا رأيت اخليل على هذه احلالة صرمت حبال ابن عمك توبة وأسلمته 

وجعلت تركض فرسك وأنت فار غري مقصر تستحثه بعظم ساقك يف الركض واآليل املقصر وقوهلا على 
ر لبين ربذ القوائم أي خفيف القوائم وأعوجي منسوب إىل أعوج األكرب وهو فرس لغىن وأعوج األصغ

هالل بن عامر واألسر اخللق والقوة ومنكمش سريع والتوايل يريد آخر عدوه ويقال عجزه ورجاله وإمنا 
يستحب ,"قال أبو حممد . يصف أنه سريع اليدين منكمش الرجلني ويروى منكفت النوايل أي منقبضهما

الربو " ه عند ذلك فقد كبايف املنخر السعة ألنه إذا ضاق شق عليه النفس فكتم الربو يف جوفه فيقال ل
البهر وهو أن يعدو الرجل أو الفرس حىت يغلبه البهر وكبا الفرس يكبو إذا ربا وانتفخ من فرق أو عدو 

  : قال ويستحب يف األفواه اهلرت قال وأنشد. حىت يقوم فال يتحرك من األعياء والكبو االمتالء

  أسيل طويل عذار الرسن  هريت قصير عذار اللجام

  : فسره واهلريت الواسع الشدقني الطويل شق الفم وأنشد أبو حممد أليب داودوقد 
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 فيها تالتل وهموم الحرب  مربط النعامة إن قربا

 قتبا في أحنائه تشميم  كما يركب قين كتفاها

   تذري به العجاج السموم  ولها منخر كمثل وجار الضبع
 ميضل فيه الشكي مستجاف  وهي شوهاء كالجوالق فوها

قربا أدنيا مربط العرادة والعرادة اسم فرسه ومربطها املوضع الذي تشد فيه أي شداها بالقرب مين 
ألركبها إذا فجثتين العدو فإين مستعد للحرب وتالتل أي حركات وعناء وشبه كتفيها بالقتب 

به وكل شيء الرتفاعهما وذلك مما يستحب والقني للبعري مبرتلة األكاف للبغل وإحناؤه ما عطف من خش
فيه إنفراج وإعوجاج فهو حنو وتشميم إرتفاع وقوله تذرى به العجاج السموم يقول إذا هبت السموم 
رمت بالعجاج يف وجار الضبع فأخرب أن منخرها واسع كوجار الضبع والوجار حجر الضبع والثعلب 

ا هي صفة لألنثى فإذا قيل والشوهاء اليت يف رأسها طول ويف فمها سعة وال يقال للذكر من اخليل أشوه إمن
امرأة شوهاء فهو من األضداد تكون احلسنة وتكون القبيحة وشبه فمها باجلوالق لعسته ومستجاف 

  : قال وقال طفيل ويكىن أبا قران. أجوف واسع ويضل فيه الشيكم أي يضيع فيه فأس اللحام

  شديد القصيري خارجي محنّب  رهوا على متتابع وعارضتها

 يلق كلب بين لحييه يذهب وإن  طافه ثوب مائحعلى أع كأن

املعارضة أن يسري حياهلا وحياذيها ويقال عارض فالن فالناً إذا أخذ يف طريق وأخذ هو يف غريه فالتقيا 
كأن : وعارضه أيضا إذا فعل مثل فعله والضمري يف وعارضتها يعدو إىل رعال اخليل اليت ذكرها يف قوله

    رعال اخليل ملا تبددت 

والزهو العدو السهل واملتتابع املتساوي اخللق الذي يشبه بعضه بعضا واخلارجي الذي ليس من أصل 
معروف يف اجلودة فيخرج سابقا وأعطافه نواحيه شبه جلده وقد ابتل بالعرق بثوب املائح وهو الذي 

لب بني حلييه يدخل البئر فيمأل الدلو فكلّما جذبت الدلو وقع عليه من مائها شيء فابتل وإن يلق ك
  .يهذب هذا على طريق املبالغة أراد أنه واسع الشدقني

هو خالد بن " ويستحب يف العنق الطول واللني ويكره فيها القصر واجلسأة قال الشاعر"قال أبو حممد 
  : الصعقب النهدي وقبل البيت الذي أنشده

خالها أمر الزعيم ويشهد  لها نطاف القوم سراً تصب 

 وتقريب طميط وأرخاء  ير كدبين شد غ تواتر

  على المعزاء بالبرد الهزيم  السحابة إذا ألحت كغادية
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 إلى كتفين كالقتب الشميم  العنان بغصن بان مالعبة

النطاف مجع نطفة وهو املاء القليل يريد أا تؤثر باملاء سراً من القوم لكرامتها وخاهلا قيمها من قوهلم 
قيام عليه يعين فارسها والزعيم الرئيس يريد أن فارسها شريف إذا كانت فالن خال مال إذا كان حسن ال

مشورة حضرها وتواتر أي تتابع أي جييء شيء مث ينقطع مث جييء بعده شيء والشد العدو يقول جتيء به 
وال تكد فيه وال تضرب واألرخاء جري سهل والتقريب يف قول األصمعي أن يضع الفرس يديه معا 

وقال أبو زيد إذا رجم األرض رمجاً فهو التقريب والطميم العدو السهل وقال األموي طم ويرفعهما معاً 
الفرس يف سريه طميما وهو مضاؤه وخفته والغادية السحابة متطر أول النهار وأألحت اشتد وقعها واملعزاء 

العب العنان جبيد األرض ذات احلصى واألمعز مثلها واهلزمي املنهزم الذي ال يستمسك واملالعبة النشيطة ت
  .كغضن بان يف طوله واعتداله والشميم املرتفع

فأما خرب سلمان بن ربيعة فروى األصمعي عن أيب عمرو بن العالء أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
شك يف العتاق واهلجن فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي بطست من ماء أو بترس فيه ماء فوضع باألرض مث 

فرسا فرسا فما ثىن منها سنبكه فشرب هجنة وما شرب ومل يئن سنبكه عربه وروى قدمت اخليل إليه 
أيضاً أن سلمان بن ربيعة الباهلي عرض اخليل فمر عمرو بن معدي كرب على فرس فقال سلمان هذا 

هجني فقال عمرو وعتيق فقال سلمان هو هجني قال عمرو وعتيق فأمر به سلمان فعطش مث دعا بطست 
خبيل عتاق فشربت فجاء فرس عمرو فثىن يده وشرب وهذا صنيع اهلجني فقال له سلمان من ماء ودعا 

ترى فقال أجل اهلجني يعرف اهلجني فبلغت عمر فكتب إليه قد بلغين ما قلت ال مريك وبلغين إن لك 
سيفا تسميه الصمصامة وعندي سيف أمسيه مصمما وأمي اهللا لئن وضعته على هامتك ال أقلع حىت أبلغ به 

ويستحب ارتفاع الكتفني واحلارك "قال أبو حممد . شيئاً وقد ذكره فإن سرك أن تعلم أحق ما أقول فعد
  : وأنشد لزهري بن مسعود الضيب بيتاً قبله" والكاهل

 ما يأمل مكذوب والمرء  ليت شعري والمنى ضلة يا

 كبداء كالصعدة سرحوب  هل تذعرن الوحش بي في الضحى

 كجذع النخل يعبوب هاد  هاالمتنين ينمي ب مدفقة

 أشراف وتقبيب فراع  أفرع فيه مع إال وكاهل

املنادى حمذوف تقديره يا هؤالء ليت شعري مبعىن علمي وهو يف موضع نصب بليت واخلرب حمذوف 
تقديره واقع أو كائن متىن أن يعلم هل تذعرن الوحش وقوله واملىن ضلّة إىل آخر البيت اعتراض أي التمين 

ي مجع منية وهي األمنية وقوله واملرء ما يأمل مكذوب أي كذب ما متناه حني حدثته به نفسه ضالل وه
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والكبداء من اخليل العظيمة الوسط والصعدة القناة تنبت مستوية شبهه ا يف الطول والسرحوب الطويلة 
ه يف طوله جبذع النخل وقوله مدفقة أي مندفقة منصبة واملتنان واملتنيان مكتنفا الصلب واهلادي العنق شبه

واليعبوب الشديد اجلري والكاهل مقدم الظهر مما يلي العنق وهو الثلث األعلى فيه ست فقارات والتقبيب 
  .الضمر

  : وأنشد أليب النجم" ويستحب عرض الصدر"قال أبو حممد 

 فرعا ولسنا نعتليه نفرعه  ورحنا بشديد زجله راح

 جوف عريض كلكلهال منتفخ  يهمهم الصوت وطوراً يصهله

    

الرواح التصرف بالعشي وهذا على أعمال الفعل الثاين والزجل الصوت الرفيع ونفرعه نكفّه يقال فرعت 
الفرس إذا كبحته باللجام فسال الدم وعتل الناقة والفرس إذا أخذ بزمامها فقادها قوداً ويقال ال أتعتل 

ة حنو احلمحمة وهي دون الصهيل كأا حكاية معك شرباً أي ال أبرح مكاين وال أجيء معك واهلمهم
صوته إذا طلب العلف أو رأى صاحبه ومنتفج باجليم أي عظيم اجلوف واالنتفاخ باجليم يكون عن غري 

فأما اجلؤجؤ والزور ومها شيء واحد "قال أبو حممد . علة واالنتاخ باخلاء عن علة والكلكل الصدر
  : ويقال سلمة ويقال سليم" مةفيستحبفيهما الضيق قال عبد اهللا بن سلي

 وسط الجنة المغروس كالجذع  ولقد غدوت على القنيص بشظيم

 اللبان شديد طي ضريس رحب  الثفنات ضيق زوره متقارب

القنيص الصيد وهو القنص والشيظم الفرس الطويل وقوله ووسط اجلنة أراد وسط اجلنة فسكنها وهي لغة 
ا وسط الذي يكون ظرفا فباال سكان ومل يسمع فيه التحريك تقول ووسط الدار ضربا واحتمايا فأم: قال

جلس وسط القوم ال غري وأراد كاجلذع املغروس وسط اجلنة واجلنة البستان ومسيت جنة ألن األشجار 
جتن أرضها أي تسترها والثفنات مواصل الذراعني يف العضدين والساقني يف الفخذين وإمنا الثفنات للبعري 

ار واملعىن أن مرفقيه أحدمها قريب من اآلخر ورحب واسع واللبان الصدر وقوله شديد وهو ههنا مستع
. طي ضريس أي شديد طي الفقار ضرس ضرساً وأصله يف البئر إذا طويت حبجارة وقيل ضرست ضرسا

  ": ويستحب أيضاً عظم جنبيه وجوفه وانطواء كشحه قال النابغة اجلعدي"قال أبو حممد 

  سارعت فيها بصلدم صمم  ب قدتسعر المقان وغارة

 إلى دقٍة وال هضم يرجع  على زفرة فتم ولم خيط



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  112  

الغارة اخليل املغرية يقال أغار الفرس إغارة وغارة وهي سرعة حضره وتسعر يج واملقانب مجع مقنب 
وهو وهو ما بني الثالثني إىل األربعني من اخليل وقوله بصلدم أي بفرس صلدم وهو الشديد والصمم حنوه 

الشديد اخللق املعصوب ويروى قد حاربت فيها ومعىن قوله خيط على زفرة أي خلق منتفجا جمفر اجلنبني 
. عظيمهما كأنه زفر فخلق على ذلك ومل يرجع إىل دقة خلق عليها وواهلضم إنضمام اجلنبني ويروى رقٍة

  : وأنشد المرئ القيس" ويستحب أشراف القطاة ويكره تطامنها"قال أبو حممد 

 هيكل نهد الجرازة جوال على  أشهد الخيل المغيرة بالضحى ولم

 حجبات مشرفات على الفالي له  سليم الشظا على الشوى شنج النسا

 مكان الردف منه على رال كأنه  حوام ما بقين من الوجى وصم

تفاع النهار كأين مل أركب جواداً للذة يقول ذهب عين الشباب فإين مل أفعل هذا والضحى ار: وقبل ذلك
ف ويروى عبل وخص الضحى ألن الغارة تكون يف وجه الصبح واهليكل الفرس الضخم والنهد املشر

اجلزارة أي غليظ القوائم واجلزارة القوائم والرأي وال يدخل فيها الرأس هنا ألن عظمه هجنه ومسيت 
جزارة ألن اجلزار يأخذها أجرته وجوال نشيط وهو الذي يكثر التجوال وهو ايء والذهاب وسليم 

رك ذلك العظيم شظي والعبل الشظا صحيحه والشظا عظيم الصق بالذراع من باطنه مثل املخرز فإذا حت
الغليظ والشوي القائم وشنج النسا انقباضه والنسا عرق يأخذ من الفخذ إىل الساق وألفه منقلبة عن الياء 
أو عن الواو ألنك تقول يف تنيته نسيان ونسوان واحلجبات رؤوس األوراك اليت تشرف على اجلنبني ويف 

 الفخذين اجلاعرتان واللذان يشرفان على الظهر الغرابان الورك ثالثة امساء حرفاها اللذان يشرفان على
واللذان يشرفان على اخلاصرتني احلجبتان والفايل عرق من فوارة الورك قصري إىل الرجل وهو مقلوب 

الفائل مثل شاك وشائك وجرف هار وهائر وقوله مشرفات على الفايل أي أشرفت على هذا العرق وقوله 
حوام موانع ما يقني من الوجى معناه ما يتقني الوجى إذا مشني والوجى أن وصم صالب يعين حوافره و

  : يشتكي حوافره من احلفا وذلك إذا رق واملعىن ليس متّ وجى يتقني منه كما قال

  وال ترى الضب فيها ينجحر  تفرع األرنب أهوالها ال

ي أي هو قوي عليه وقوله على املعىن ليس هناك أرنب فتفزعها األهوال وهو كقولك ما يشتكي من املش
  .رأل مهموز ولكنه خفف اهلمزة ألن القصيدة مردفة

ويقال ذلك من شدة الصلب قال النمر بن " ويستحب يف اخليل أن ترفع أذناا يف العدو"قال أبو حممد 
     : تولب

 الطعن والضرب الشجاجا مراس  وقد القيت فيها أأهلكها



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  113  

 عداء تختلج اختالجااأل على  باطال عدوات صهبى وتذهب

  تخال بياض غرتها سراجا  جموم الشد شائلة الذنابي 
قوله أهلكها يعين أبله واملراس مصدر قولك مارسه ممارسة ومراسا واملرس من شدة العالج والشجاج 

مصدر قولك شاجه إذا شج كل واحد منهما صاحبه والشج الضرب يف الوجه والرأس خاصة وهو بدل 
هة التبيني وصهىب اسم فرسه يقول ال يذهب عدو فرسي يف طلب هذه اإلبل باطال من الضرب على ج

وقوله ختتلج اختالجاً أي تنتزع من نفسها سريها وعدوها ومجوم الشد كبريته والشد العدو وهو احلضر 
  .وشائلة الذنايب مرتفعة الذنب

  : بلهوأنشد المرئ القيس بن حجر بيتا ق" ويستحب طول الذنب"قال أبو حممد 

 وجهها سعفٌ منتشر كسا  في الروع خيفانة وأركب

 ركب فيه وظيف عجر  حافر مثل قعب الوليد لها

 يفين إذا تزئبر سود  ثنن كخوافي العقاب لها

 حماتيهما منبتر لحم  كعباهما أصمعان وساقان

 عنها جحاف مضر أبرز  لها عجز كصفاة المسيل

 خها من دبربه فر تسد  لها ذنب مثل ذيل العروس

الروع الفزع واخليفانة اجلرادة قبل أن يستوي جناحاها تشبه الفرس ا لعرض صدرها ودقة مؤخرها 
وقيل شبهت ا خلفتها وسرعتها وأراد بالعسف الناصبة ومنتشر متفرق وقد عاب األصمعي ذلك عليه 

الصيب وصف حافرها ألن الناصبة يستحب أن تكون صغرية مدورة والقعب القدح الصغرية والوليد 
بالتقعيب والوظيف ما بني الرسغ إىل الركبة ويف الرجل ما بني الرسغ إىل العرقوب والعجز الغليظ والثنن 

شعرات خلف الرسغ واخلوايف دون الريشات العشر من مقدم اجلناح شبهها خبوايف العقاب لرقتها 
فني بال مهز يكثرن وتزئرب تنتفش وسوادها ويستحب أن يكون شعر الثنن والسبيب والناصية لينا وي

وتقشعر مث ترجع فتقع مواقعها أي تدحو ويروي يفئن باهلمزاي يرجعن يقال فاء يفيء إذا رجع والكعوب 
املفاصل فأراد إما ليستا برهليت املفاصل واألصمعان اللطيفان يف صالبة وحدة واحلماتان اللحمتان اللتان 

اهر وباطن واملنبتر املتفرق املنقطع وأراد إنه ال حلم عليهما يف عرض الساق تريان كالعصبتني من ظ
ويروى هلا كفل والكفل ردف العجز والصفاة الصخرة امللساء وخص صفاة املسيل ألا تصلب يف املاء 
ومتالس شبه كفل الفرس ا يف صالبتها وأمالستها وإكتنازك حلمها وأبرز أظهر واجلحاف السيل الذي 

قال سيل حمجاف وجراف واملضر العظيم الكثري الذي ركب ضريري الوادي ومها يذهب بكل شيء وي
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جانباه ويقال املضر الداين وكل شيء دنا منك حىت يزمحك فقد أضربك وقيل امللح وقوله هلا ذنب مثل 
  .ذيل العروس أي أا صافية الذنب وقد فسره

رى النسا بينهما واستبان كأنه حية وإذا وإذا مسن انفلقت فخذاه أي أنفلقت بلحمتني فج"قال أبو حممد 
  : وأنشد" قصر كان أشد لرجله

  جابي الضلوع خفق األحشاء  موتر األنساء بشنج

  .اجلايب الداين واخلفق املضطرب واألحشاء مجع حشى وهو ما بني األضالع إىل الورك والشنج املتقبض

وأنشد أليب "  تسمح باملشي منها الظيبومن احليوان ضروب توصف بشنج النسا وهي ال" قال أبو حممد 
  : داود يصف فرسا

  ضب     فوجئ بالرعب له ساقا ظليم خا

       ء نباح من الشعب وقصري شنج األنسا

الظليم ذكر النعام واخلاضب الذي قد أكل البقل فامحر ظنبو باه وأطراف ريشه ويقال لألنثى خاضبه 
العارد الشول الذي مل خيضب العارد : األرض قال الراجزويقال اخلاضب الظليم الذي قد أخضرت له 

الغليظ اجلاسئ أي شوله قد غلظ وعسا ومل يسرع يف احلضر إسراع الظليم الذي أكل البقل وذلك أقوى 
له وإذا فرغ كان أشد لعدوه والقصريي والقصريي آخر األضالع وهي الضلع اليت تلي اخلاصرة وقيل اليت 

بض نباع معناه يف صوته يقال له ذلك إذا أسن لن صوته إذا كرب يشبه نباح تلي أصل العنق وشنج متق
الكلب ويقال ظيب أشعب إذا تباعد طرفا قرنيه واجلمع شعب أراد أن قصري هذا الفرس كقصري ظيب 

ومنها الغراب حيجل كأنه مقيد قال الطرماح بن حكيم الطائي يصف "قال أبو حممد . من الظباء الشعب
  : غرابا

  من ذي األبارق شاحج يتفيد  بينهم غداة تحملوا رىوج

    

  في الدار أثر الظاعنين مقيد  النسا حرق الجناح كأنه شنج

األبارق محع أبرق وهو املكان الذي فيه رمل وطني أو حجارة وطني وهو يف األصل صفة كأنه يقال 
ع األمساء فقالوا أبارق كأحامد ومل مكان أبرق مث كثر حىت صريوه أمسا فال يقولون مكان أبرق ومجعوه مج

يقولوا برق كحمر وبينهم فراقهم وشاحج غراب مصوت ويتفيد يتبختر وتفيدت املرأة تبخترت واحلرق 
  .املتحات الريش وقيل احلرق القليل الريش ويروى أدىف اجلناح وهو املائل املسترخي

كفل كصفاة املسيل وقد مر تفسريه قال هلا : وأنشد ال مرئ القيس" ويكره فيها الفرق"قال أبو حممد 
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هلا كفل مثل منت الطراف والطراف القبة من األدم شبه الكفل بظهر الطراف يف : ولذلك قالت الشعراء 
  : أمالسه وأستوائه قال وقال طفيل

 وأما أرضه فمحول فربا  وأحمر كالديباج أما سماؤه

 قوائمه ممحصة ليست برهلٍة وأعاله مسني وقد يصف فرساً الديباج أعجمي معرب شبهه به يف لونه يقول
له منت عٍري وساقا ظليم املنت واملتنة : قال أبو حممد وقال آخر". له ساقا ظليم"مضى تفسري بيت أيب دواد 

لغتان واملنت يذكر ويؤنث ومها متنان حلمتان معصوبتان بينهما صلب الظهر معلوبتان بعقب واجلميع 
 وهو محار الوحش يف اندماجه وإكتناز حلمه وشبه ساقه بساق الظليم يف يبسه املتون شبه متنه مبنت العري

ويستحب مع ذلك أن يكون ما فوق الساقني من فخذيه طويال فيوصف "قال أبو حممد . وسرغه عدوه
  : قال أبو داود" حينئذ بطول القوائم

 ذو ميعٍة إضريج أجولي  أغتدي يدافع ركني ولقد

  حملته وفي السراة دموج  اشرجب سلهب كأن رماح

أغتدي أسري غداة واألجوايل الفرس الذي جيول بفارسه ويروى أعوجى منسوب إىل أعوج واألضريج 
الفرس الكثري العرق الشديد اجلري كأنه يتضرج يف عدوه أي يتفتح ويقال هو الواسع الصدر ويقال 

الطويل وكذلك السلهب وقوله كأن األضريج األشقر من قوهلم ضرج بالدم إذا لّطخ به والشرجب 
  .رماحا مجلته شبه قوائمه بالرماح يف طوهلا والسراة الظهر والدموج اإلندماج وهو انفتال الظهر

  : ويستحب أن يكون يف رجليه احنناء وتوتري وهو التجنيب باجليم قال أبو داود"قال أبو حممد 

 وفيه إذا ما جد تصريب عال  بفارسه منه إلى سند يعلو

  ثني قليل وفي الرجلين تجنيب  اليدين إذا ما الماء أسهله وفي

يعلو بفارسه أي يعلو هذا الفرس بفارسه أي يرتفع به إىل ظهره إذا جرى وعدا فإذا جد يف عدوه رأيت 
فيه تصريبا كأنه يعتمد يف االختصار على صدره واهلاء يف منه تعود إىل الفرس وإذا ما املاء أسهله أي سال 

  . ويقال معناه أسهل منه أي احندر من أعاليه وقوله ثىن قليل أي يثىن يديه قليالعرقه

  : قال اجلعدي" ويستحب أن تكون األرساغ غالظاً يابسة"قال أبو حممد 

 الفالج المصعب كأوظفة  وأوظفه أيد جدلها

 األباجل لم تضرب نيام  ظماء الفصوص لطاف الشظى

  على مشربوعوٍل رقاب  تماثيل أرساغه كأن
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أيد فيعل من األبد وهو القوة وجد هلا فتلها وطيها والوظيف ما بني الركبة والرسغ والفاجل البعري ذو 
السنامني واملصعب الفحل من اإلبل الذي يودع من الركوب والعمل للفحلة ومل ميسه حبل وظماء 

قوله لطاف الشظى أي الفصوص أي يابسها وواحد الفصوص فص وهو ملتقى كل عظمني يف املفاصل و
شظاها مل ينتشر والشظى عظم الصق بالذراع دقيق الطرف غليظ األصل ونيام األباجل أي ساكنة مل 

تضرب األياجل العروق الواحد إجبل والتماثيل الصور واحدها متثال والوعول تيوس اجلبال وشبه األرساغ 
هلا ثنن كخوايف العقاب وقد تقدم : وأنشد بعده بيت امرئ القيس. برقاب الوعول لغلظلها وشدا

  .تفسريه

  : قال عوف بن عطية بن اخلرع" ويستحب أن تكون نسورها صالبا وفيها تقعب مع سعة"قال أبو حممد 

 الفأر فيه مغادا يتخذ  لها حافر مثل قعب الوليد

ز أن تعود على القعب قدح صغري والوليد الصيب الصغري واملغار السرب واهلاء فيه تعود على القعب وجيو
  : قال أبو حممد وقال آخر. احلافر أي لو أختذ فيه الفار مغاراً لصلح من سعته وتقعبه

  ليس بمصطر وال فرشاح  وأب للحصى رضاح بكل

    

وقد فسره والوأب اتمع ومنه اإلية االستحياء ألا اجتماع وتقبض واملصطر الضيق وهو مفتعل من 
  .ذي يكسر احلصى واحلجارة من صالبتهالصر وهو اجلمع والرضاح ال

الشخت وهو القليل اللحم الدقيق وكذلك الضئيل " ومن عيوب اخليل أيضاً مما مل يذكره ابن قتيبة"
والغش حنوه والرطل واجلمع رطال وهو الضعيف اخلفيف واملكبون واجلمع مكابني القصري القوائم 

 اللحم وقيل الصغري اجلرم واجلانب وهو الغليظ الرحيب اجلوف الدقيق العظام والسغل والصغل القليل
  .القصري وكذلك اجلحد

يقال العجاية والعجاوة " والعصبة اليت تنتشر هي العجاية"قوله " العيوب احلادثة يف اخليل"قال أبو حممد 
يقال الشظاة " الشظا عظم الصق بالذراع"وقوله . لغتان وهي عصبة مستطلية يف الوظيف ومنتهاها الرسغ

هلاء والشظا بغري هاء ومها واحد وهو عظيم رقيق وقال ابن األعرايب هو عصبة رقيقة بني عصبتني با
والشظا من ذوات الواو يكتب باأللف ألنك تقول شظوان وجاء الفعل منه على فعل ألنه عيب كما 

قال " قةالعرن جسوء يف رسغ رجله وموضع ثنتها لشيء يصيبه من الشقاق أو املشت,"وقوله . تقول خفي
بعضهم هي املشقة خفيفة ألنه يصيبه من الشكال أو احلبل والصحيح املشقة بتشديد القاف كذا روى عن 

وأما املشش فغنتيصيب العظم فيسترخي ذلك املكان حىت ينتفخ وهو شبه املشاش ليست له . أيب عبيدة
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 قد ذكرت يف آخر صالبة العظم الصحيح وذلك أحد ما جاء من املضاعف باإلظهار يف أحرف يسرية
  .الكتاب

  باب خلق الخيل

ويروى خلق اخليل فخلق مصدر ومعىن اخللق يف اللغة التقدير وخلق مجع خلقة وهي احلالة اليت خيلق 
  .املخلوق عليها

  : قيل فرس ذائل قال النابغة" فإن كان قصرياً طويل الذنب"قال أبو حممد 

 نييوم ذلك عند ظ فكانوا  ساروا بحجر في خميس وهم

  رحيب السرب أرعن مرثعن  زحفوا لغسان بزحف وهم

 أوصال ذيال رفن إلى  مجرب كالليث يسمو بكل

حجر أبو امرئ القيس وهم يعين بين أسد وهم قتلوا أبا امرئ القيس واخلميس اجليش ألنه مخس كتائب 
ان للقتال فتمشي كل وقوله فكانوا يوم ذلك عند ظين أي فظفروا به وقتلوه والزحف متشي الفئتني تلتقي

فئة مشيا رويداً إىل الفئة األخرى قبل التداين للضراب وكل فئة زحف وأصل ذلك من زحف الصيب على 
استه قبل أن يقوم وغسان هو مازن ابن األزد وإمنا غسان ماٌء نسبوا إليه والرحيب الواسع والسرب 

ذي ال يكاد يربح من كثرته كما مسرحه وطريقه حيث سرب يقول هو واسع لكثرة اجليش واملرثعن ال
تناجز أواله ومل يتصرم وارب بكسر الراء الذي قد جرب األمور وعرفها وارب بفتح الراء هو : قال

  .الذي قد جرب يف األمور وعرف ما عنده واألوصال مجع وصال وهو العضو وقد فسر باقي البيت

  : قال طرفة" واهلضب الكثري العرق"قال أبو حممد 

 كل أموٍن وطمر جردوا  الفتيان في مجلسنا اأيه

  مسلحبات إذا جد الحضر  تراها تنتحي أعوجيات

 إذا ابتل العذر وهضبات  يعابيب ذكور وقح من

أيه الفرسان دعوا ورفعوا أصوام والتأييه الدعاء برفع الصوت والس متحدث القوم حيث جيلسون 
 عن اخليل اجلالل واجلريدة اخليل اليت ختتار فتجرد يف مهم أمورهم والس أيضاً أهل الس جردوا ألقوا

واألمون املوثق اخللق اآلمن من العثار الطبر الوثوب واألعوجيات منسوبات إىل أعوج فحلّ معروف 
تنتحي تعمد يف السري واملسلحبات املستقيمات واحلضر العدو واليعابيب مجع يعبوب وهو الفرس الطويل 

بيدة اليعبوب اجلواد البعيد القدر يف اجلري وقال ابن األعرايب اليعبوب النهر السريع اجلرية وبه وقال أبو ع
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شبه الفرس وخص الذكور لصالبتها والقح مجع وقاح وهو الصلب احلافر يقال حافر وقاح إذا كان صلباً 
الفرس يعين إ ا يكثر جريها عند والعذر مجع عذار وهو السري املتصل حبدائد اللجام يكون على خد

فالسنف مجع سناف وهو حبل يشد من التصدير إىل خلف الكركرة " مشدودات بالسنف"وقوله . عرقها
يقال منه أسنفت البعري أسنافا إذا جعلت له سنافا وذلك إذا مخص بطنه واضطرب تصديره والتصدير 

وذلك " ف الفرس فارها متتابعاوكان األصمعي خيطئ عدي بن زيد يف قوله يف وص"احلزام قال أبو حممد 
  : قوله

  أيسر طرفا ساهم الوجه فارعا  منهن المصير فلم أزل تأبيت

    

 عين إذا شير ضابعا فتبصره  لم أله عن ثغباته تربيته

 القياد فارها متتابعا يبذ  فصاف يفرى جله عن سراته

وعيون يباكرن : د إىل احلمر يف قولهتأبيت تعمدت والضمري يف منهن يعو. غافبيبييب ويروي يبذّ اجلياد
النظيمة مربعا والعون مجعا عانة وهي القطعة من احلمري واملصري املوضع الذي تصري إليه ويعرف ا أيسر 
أسدد والطرف الفرس العتيق الكرمي يوصف الكرمي يوصف به الذكر يقال طرف وال يقال طرفة وقوله 

ق الوجه والسهومة الضمر والفارع املشرع تربيته يعين ساهم الوجه يستحب من الفرس أن يكون معرو
الطرف أي ربيته وثغباته فضول ما يبقى من اللنب يقول مل أله عن أن أرويه حىت يبقى يف إنائه ثغبا من 

شرابه أي مل أترك ذاك والثغب قد اختلف فيه فقال أبو عبيد هو املوضع املطمئن يف أعلى اجلبل يستنقع 
ل ابن اإلعرايب الثغبان جماري املاء بني كل ثغبني طريق وقال ابن السكيت الثغب حتتفره فيه ماء املطر وقا

املسايل من عل فإذا احنطت حفرت أمثال الدبار فيمضي السيل منها ويغادر املاء يصفو فاملاء ثغب واملكان 
فصاف أقام صيفه يفري ثغب وثغب أيضا فيهما وشري اخترب وأجرى يقول فال تراه العني إذا تأملته ضابعاً 
  .ميزق جله من مرحه يبذ يسبق واملتتابع يشبه بعضه بعضا يف استواء اخللق وتتابعه

الشيات مجع شية والشية اللون وأصلها وشيةٌ ألا مصدر وشيت فأعلت العغالل الفعل " شيات اخليل"
ن كما أن الدية تكون يف يشي ةأصله يوشي فحذفت الواو لوقوعها بني ياء وكسرة مث جعلت امسا للو

  .مصدرا وامسا

وهو مأخوذ من الصقيع وهو اجلليد ويقال للعقاب صعقاء وكل " إذا ابيض أعلى رأسه فهو أصقع"قوله 
صاد جتيء قبل القاف وكذلك كل سني فللعرب فيها لغتان منهم من يعلها سينا ومنهم من جيعلها صادا 

ا من كلمة واحدة إال أن الصاد يف بعضها أحسن وال يبالون أمتصلة كانت أم منفصلة بعد أن يكون
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  .والسني يف بعضها أحسن

: كأنه مقلوب أقفن واشتقاقه من القفن وهي لغة يف القفا قال الراجز" إذا ابيض قفاه فهو أقنف"وقوله 

أحب منك موضع القفن وإحدى النونني زائدة والقفينة الشاة تذبح من قفاها وقيل اليت يبان راسها ألنه 
إمنا يوصف بذلك إذا كان يف ناصيته لون " فإن شابت ناصيته فهو أسعف"وقوله . لغ بالقطع القفايب

خمالف للبياض كأن البياض خالط ذلك اللون ودنا منه وكل شيء دنا فقد أسعف ومكان مساعف ومرتل 
ه من مساعف أي قريب ومسيت الغرة اليت على قدر الدراهم فما دون قرحة ألنه بياض يف سواد وغري

ومسيت . ألوان يقال للصبح أقرح لذلك ويقال لضرب من الكمأة بيض صغار قرحان الواحدة قرحانة
الغرة إذا طالت ودقت ومل تبلغ اجلحفلة مشراخا تشبيهاً بالغصن يقال للغصن الدقيق الرخص خيرج من 

 ألا اتسعت يقال سنته يف أعلى الغصن الغليظ مشراخ ومشروخ وكذلك املاء عليه البسر ومسيت شادخةً
شدخت غرة : شادخة الغرة جنالء العني وقال اآلخر: شدخت الغرة إذا كان رطبا رخصا مل يشتد قال

السوابق فيهم ومسيت الغرة مربقعة ألا برقعت وجهه كربقع املرأة ومسي الذي رجعت غرته يف أحد شقي 
وأصل اخليف االختالف ومنه الناس وجهه لطيما كأنه لطم خده ا ومسي أخيف الختالف لوين عينيه 

. ومسي الذي ابيضت أشفاره مغرباً ألنه جعلت غروبه بيضا. أخياف ويقال خنيف فالن ألوانا إذا تغري

ومسي األبيض الشفة العليا أرمث تشبيها باملرثوم األنف وهو الذي انكس أنفه فتلطخ بالدم ومنه قول ذي 
  : الرمة

 مارتها بالمسك مرثوم اءشم  تثنى النقاب على عزتين أرنبة

    

واألملظ من التلمظ وهو حتريك اللسان يف الفم . فشبه أنفها ملغما بالطيب بأنف مكسور متلطخ بالدم
بعد األكل كأنه يتبع بقية الطعام بني أسنانه ومسي أدرع من املدرع واملدرعة كأنه سربل بلونه دون رأسه 

 واآلزر األبيض موضع األزار من اإلنسان واألخصف وعنقه وإال رحل األبيض موضع الرحل من البعري
يقال للظليم أخصف لسواد فيه وبياض والنعامة خصفاء ويقال لألبيض البطن أنبط كأنه مقلوب أبطن 
والتحجيل من احلجل وهو القيد واألعصم األبيض موضع املعصم من املرأة واألقفز من القفازين وهو 

 يغطي األصابع واليد مع الكف وقيل هو سترة اليد إىل املرفقني شيء يلبسه نساء اإلعراب يف أيديهن
والتخدمي تفعيل من اخلدمة وهي اخللخال قال والشكال أن يكون بياض التحجيل يف يد ورجل من 

خالف وهو مكروه وهذا هو الصحيح وقوم جيعلون الشكال البياض يف ثالث قوائم وهذا القوم رديء 
  : ولهألن الشاعر قد مدح ذا يف ق
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 وقائمة نهيم بتحجيل  تعدى من قوائمها ثالث

  .فلو كان مكروها ملا مدح به

قال قوم الكميت معرب وأصله بالفارسية " الكميت للذكر واألنثى سواء"ألوان اخليل قال أبو حممد 
كميتة أي خملط كأنه اجتمع فيه لونان سواد ومحرة وقال قوم هو مصغر على طريق الترخيم من أكمت 

 من أزهر ويستعمل إآل مصغرا وإمنا لزمه التصغري على هذا القول ألن فيه بعض السواد وبعض كزهري
  .احلمرة ومل يكمل سواده وال كملت محرته فلذلك استعمل مصغرا

واألمساء اليت جاءت مصغرة ال مكرب هلا كثرية منها الكميت والكميت أيضا احلمر مسيت بذلك لكلفتها 
 القطران والكسيت الذي جيي آخر خيل احللبة واللبيد طائر والبطني ثالثة والكعيت البلبل والكحيل

كواكب متقاربة طمس غري نريات وهو تصغري بطن والبطن مذكر مسي بذلك ألنه بطن احلمل وسهيل 
النجم واحلميقيق طائر والصليفاء طائر والرضيم طائر والشقيقة طائر والزغية بالغني معجمة طائر واخلليقاء 

لفرس كموضع العرنني من اإلنسان وهو ما ألن من األنف والعزيراء فجوة الدبر من الفرس والغريراء من ا
طائر والسويطاء ضرب من الطعام والشويالء موضع واملريطاء جلدة رقيقة بني السرة والعانة واهلييماء 

هم مث رماه هدياه أي موضع والسويداء موضع والعميصاء أيضاً جنم من جنوم السماء ويقال رماه اهللا بس
على إثره واحلميا سورة اخلمر والثريا من منازل القمر معروفة واحلديا من التحدي يقال حتدى فالن لفالن 

إذا تعرض له بالشر ويقال أنا حدياك على هذا األمر أي أخاطرك عليه واحلذيا من احلذية وهي العطية 
ضلوع وقد يقالقصري واحلجيا األحجية واحلبيا ومنه قوهلم أحذاين كذا أي أعطاين والقصريي آخر ال

موضع واهلوينا السكون واخلفض والرتيلي دويبة تلسع والعقيب ضرب من الطري واألديرب دويبة واألعريج 
ضرب من احليات واألسليم عرق يف اجلسد واخلوخيية الداهية فأما مهيمن من أمساء اهللا تعاىل وهو األمني 

ر البيطار ومبيقر الذي يلعب البقريي وهي لعبة هلم واملبيقر أيضا الذي خيرج ومسيطر وهو املتملك وميط
  .من أرض إىل أرض فأمساء لفظها لفظ التصغري وهي مكربة يف املعىن

  ومن باب الدوائر من الخيل

املهقوع قيل املهقوع يف أول األمر حممود يستحب إذ كان أبقى اخليل حىت أراد رجل شراء فرس مهقوع 
  : صاحبه من بيعه فقالفامتنع 

 وازداد حراً متاعها حليلته  إذا ما جرى المعقوع بالمرء أنعظت
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ويكره الرجل إال أن " قال أبو حممد . فزعموا أن صاحب الفرس بقي عنده كاسداً ال يقدر على حيلة
  .وهو مرقش األكرب" يكون به وضح غريه قال الشاعر

  و شرب ملوحطويناه حينا فه  بصاف كالعسيب مجلل غدونا

كميت كلون الصرف أرجل أقرح أي غدونا للصيد بفرس صايف اللون == أسيلٌ نبيل ليس فيه معابةٌ 
وقوله كالعسيب يريد يف ضمره وجدله والعسيب طرف السعفة وطويناه يريد يف الضمر والشرب الضامر 

ذا أصبت الفرس وامللوح الشديد الضمر وروى أبو عمرو بضاف وقال ضاف طويل وقال أبو فقعس إ
عريض ثالث طويل ثالث قصري جديد ثالث صايف ثالث رحة ثالث أخذت ما شئت عريض اجلبهة 

واللبة والورك طويل البطن واهلادي والذراع قصري الظهر والعسيب والرسغ جديد القلب واألذن واملنكب 
 نبيلٌ أي عظيم اخللق صايف العني واألدمي والصهيل رحب املنخر واجلنب والشدق وقوله أسيلٌ أي طويل

  .ال عيب فيه سليم األضاء رائق اللون والصرف صبغ أمحد تعل به اجللود شبه لون الفرس به

    

مل يذكر أبو حممد مجيع أمساء خيل احللبة وأمساء خيل احللبة عشرة ألم كانوا " السوابق من اخليل"
والثاين املصلي ألنه . ن جيلي عن صاحبهفاألول منها السابق وهو الي ألنه كا. يرسلوا عشرة عشرة

يضع جحفلته على صال السابق والثالث املسلي ألنه يسليه والرابع التايل واخلامس املرتاح والسادس 
العاطف والسابع املؤمل والثامن احلظي والتاسع اللطيم ألنه يلطم عن احلجرة والعاشر السكيت ألنه يعلو 

أيضاً بتشديد الكاف والفسكل الذي جييء يف احللبة آخر اخليل صاحبه ختشع وسكوت ويقال السكّيت 
ويقال للحبل الذي جيعل يف صدور اخليل يوم الرهان املقبص واملقوس وقال النيب صلة اهللا عليه وسلم 

اخليل جتري بأعراقها وعتقها فإذا وضعت على املقوس جدت جبدود أرباا وقيل يف أمساء خيل احللبة إن 
مث املصلي مث املسلي مث العاطف مث املرتاح مث اخلظي مث املؤمل هذه السبعة حظوظ مث اللوايت ال أوهلا الي 

وقال حممد بن يزيد بن مسلمة بن عبد املطلب يصف احللبة . حظوظ هلا اللطيم مث الوغد مث السكيت
  : وذكر أمساء اخليل

 فلم يذمم األدهر وسلّى  األغر وصلى الكميت فجلى

 من المنجد المتّهم وإني   تاليارابع وإتبعها

 جاء يقدم ما يقدم وقد  وما ذم مرتاحها خامسا

 لحيته يحرم يكاد  العاطف المستحير وسادسها

 له الطائر األشأم وعن  المرمل فيما يخيب وخاب
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 حصته المسهم فأسهم  الحظي لها ثامنا وجاء

 الخيل ال تسهم وثامنة  سبعة وأتى ثامناً حدا

 فمن كل ناحية يلطم  اللطيم لها تاسعاً ءوجا

من قتبه أعظم وعلياه  السكيت على أثرها يخب 

 وسائسه ألوم مليما  ساقة الخيل يعدو بها على

  من الحزن بالصمت مستعصم  قل من رب ذا لم يجب إذا

  : وأنشد عجز بيت جلرير أوله. قال أبو حممد والعذرة وجع احللق" العلل"

 الطبيب نغانغ المعذور غمز   يا فرزدق كينهاغمز ابن مرة

ابن مرة هو ابن عمران بن مرة املنقري والكني حلم باطن الفرج ومجعه كيون والضمري يف كينها يعود إىل 
جعثن أخت الفرزدق وكانت امرأة صاحلة وإمنا قال ذلك جرير ألن الفرزدق نزل يف بين سعد بن زيد 

عندهم ليلة فلما أصبح وقد غدا القوم يقرون يف حياضهم مسع امرأة مناة على بين محان بن كعب فبات 
تستغيث من دور بين سعد فاتبع الصوت فدخل فإذا امرأة قائمة وإذا ابنتها نائمة يف ملحف وقد تطوي 

عليها أسود فقال الفرزدق ال بأس عليك أسكيت فسكتت وهي ال تعرفه فأخذ التراب فألقاه على األسود 
ية وذهب واجلارية نائمة على حاهلا فلما رأى الفرزدق ثاورها وصاحت األم فخرج فخلى عن اجلار

الفرزدق هارباً حىت أتى رب مرتلة احلماينّ وجاء الناس إىل املرأة فأخربم خرب األسود والفرزدق وبلغ 
 املنقريون احلمانيني ذلك فقالوا إن بين منقر سيطلبونك فاخرج فقد غررتنا وأبقيت فينا عاراً فخرج فجاء

فقالوا أين الفرزدق فقال احلمانيون قد أخرجناه فال يرتل بنا أبدا فقالت بنو منقر من لنا برجل يصنع 
بأخت يصنع بأخت الفرزدق مثل ما صنع الفرزدق فقالوا ما لكم مثل عمران بن مرة املنقري فإنه ال 

بيث من العار فاصنع شيئاً اهتك به تدرك شدة عدوه وال جيارى فأتوه فقالوا قد علمت ما ألزمنا هذا اخل
ستراً وخذ ثوباً فانطلق عمران بن مرة ليالً فرصد جعثن ابنة غالب حىت إذا خرجت تريد بعض بيوم 

وثب عليها فنادت يال جماشع أما ههنا أحدا مينعين من ابن مرة وجرها وأستلب بعض ثياا فغشيه القوم 
 قرفت به جعثن والنغانغ حلمات حول اللهاة الواحد نغنغ فوىل هارباً فلم يدركوه فهو السبب الذي

  .واملعذور الذي أصابته العذرة

  : قال النابغة" والشغاف داء يسيل إىل الصدر"قال أبو حممد 

 ألما تصح والشيب وازع وقلت  على حين عاتبت المشيب على الصبا

 ولوج الشغاف تبتغيه األصابع  حال هم دون ذلك والج وقد
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هذا الوقت الذي أنا فيه قلت للشيب ما أقبح بك أن تصبو املا نفق من غيك وقد وزعك املشيب أي يف 
اك وكفك وحال منع وقوله دون ذلك أي دون ما شببت به وبكيت عليه والشغاف داء يأخذ حتت 
أي الشراسيف يف البطن من الشق األمين والشراسيف مجع شرسوف وهي مقاط األضالع تبتغيه األصابع 
  .أصابع األطباء ينظرون أنزل من ذلك املوضع أم ال وإمنا يرتل عند الربء فيقول دخل اهلم ذلك املدخل

والصفار والصفر مها اجتماع املاء يف البطن يعاجل بقطع النائط وهو عرق يف الصلب قال "قال أبو حممد 
  .يصف الثور والكالب وأنه يعطف عليها بطعنها بقرنه" العجاج

ارٍة تؤور  انٍد نعوركل ع وبجأجوف ذي ثو  

قضب الطبيب نائط املصفور بج شق وفيه ضمري يعود إىل الثور الذي وصفه والعاند عرق ينفجر منه الدم 
فال ينقطع وال يكاد يرقأ والنعور الذي خيرج منه الدم فال ينقطع وأجوف عميق جموف وذو ثوارٍة أي ذو 

يعين قطعه وهو منصوب على املصدر إما ببج ألنه يف معناه وإما بفعل دٍم والثؤور الظاهر وقضب الطبيب 
يدل عليه بج تقديره وبج كل عاند وقضبه قضبا مثل قضب الطبيب مث حذف املوصوف مث صفته وأقام ما 

أضيفت إليه مقامها والنائط عرق يف الصلب يسقى العظام ويقال له النخاع مثل الوتني الذي يسقى 
وقال أبو حممد . قال أن الوتني والنائط را البدن واملصفور الذي يف بطنه املاء األصفرالعروق واللحم وي

  : وقد يعاجل بالكي واللدود وغري ذلك قال ابن أمحر وكان سقي بطنه"

  وال أي من قارفت أسقي سقائيا  علم لي مانوطة مستكنة وال

 اأفواه العروق المكاوي وأقبلت  الشكاعي والتددت ألدة شربت

النوطة ما ينتفخ من اجلسد ويتعلق قال أبو عبيد يقال للبعري إذا ورم حنره وأرفاعه قد نيط وبه نوطة يقول 
ال أدري من أي شيء أصابين هذا الداء أمن طعام أم شراب وقوله أسقى سقائياً أي مأل بطين وقيل هو 

 بعض املآكل اليت ال يعرف مثل يقال من أسقى سقاءه عند األمري أي من أغتابه فجعل ما أصابه عن
ضررها مبرتلة املغتاب له وهو ال يعلم بضرر ما قيل فيه وقارنت دانيت والشكاعي نبت وهو من أحرار 

البقول يتداوى به واأللدة مجع اللدود وهو دواء يوجره اإلنسان يف أحد شقي فيه وأفواه العروق املكاويا 
  .يكوى اأي جعلتها قبالتها واملكاوي مكواة وهي حديدة 

مل يذكر أبو حممد رمحه اهللا مجيع الشجاج وأمسائها والشجاج أحد عشر شجة أخربت عن ابن " الشجاج"
السكيت قال قال أبو زيد الشج يف الوجه والرأس وال يكون إال فيهما فأيسر الشجاج الدامية وهي 

رصة اليت جرحت من وراء واحلارصة واحل. الدامعة بالعني غري معجمة اليت يظهر دمها من غري أن يسيل
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اجللد ومل خترقه قال األصمعي احلارصة اليت حترص اجللد أي تشقه من قوهلم حرص القصار الثوب إذا 
مث املتالمحة وهي اليت أخذت . مث الباضعة وهي اليت جرحت اجللد وأخذت يف اللحم والبضع القطع. شقه

مللطاة وهي اليت بينها وبني اجللد قشرة رقيقة يف اللحم ومل تبلغ السمحاق مث السمحاق وهي الالطئة وا
وكل قشرة رقيقة فهي مسحاق ومنه قيل على ثرب الشاة مساحيق من شحم ويف السماء مساحيق من غم 

وهو اسم هلا وال يصرف منه فعل مث املوضحة وهي اليت أوضحت عن العظم أي أبدت وضحه مث املقرشة 
وهي اليت هشمت العظم فنقش وأخرج وتباين فراشه مث املنقلة وهي اليت تصدع العظم وال شم واهلامشة 

وهي اليت تنقل منها العظام وخترج مث اآلمة وبعض العرب يقول املامومة وهي اليت تبلغ أم الرأس وهي 
الدماغ ورمبا نقشت ورمبا مل تنقش وصاحبها يصعقلصوت الرعد ولرغاء البعري وال يطيق الربوز يف 

لغني معجمة وهي اليت ختسف الدماغ وال بقية هلا وقرأت خبط أيب احلسن علي بن الشمس مث الدامغة با
حممد بن عبيد الكويف قال ماسر جويه خلق الرأس وركب من مجيع أجزاء اجلسد من العظام واجللد 

واللحم والعصب والعروق واحلجب فأعلى الرأس اجللد وهو الذي إذا كانت فيه اجلراحة فهي الدامية 
    اجللد حلم رقيق فإذا انتهت إليه اجلراحة فهي الباضعة وحتت ذلك اللحم حجاب رقيق فإذا وحتت ذلك 

انتهى إليه أول اجلراحة فهي أول املتالمحة وحتت ذلك احلجاب العروق وحتت العروق وحتت العروق 
حجاب رقيق وحتت ذلك احلجاب عصب فإذا انتهت اجلراحة إليه فهي منتهى املتالمحة وحتت ذلك 

لعصب حجاب فإذا انتهت إليه اجلراحة فهي السمحاق وحتت ذلك العظم حجاب فإذا انتهت اجلراحة ا
إىل العظم فهي املوضحة فإذا إنكسر أعلى العظم فهي اهلامشة فإذا إنقطع أعلى العظم فبان وضح مشاش 

عنه العظم فهي العظم فهي املنقلة وحتت العظم حجاب فيه بعض الصالبة فإذا انتهت إليه اجلراحة وبان 
  .اآلمة وعن الفراء املوضحة واملوضحة واملوضح ثالث لغات

ذكر أبو حممد البشرة واألدمة وقد اختلف الناس فيهما فقال قوم البشرة باطن " فروق يف خلق االنسان"
ار اجللد واألدمة ظاهره وهذا القول الغالب وقال قوم البشرة ما ظهر والقةالن متقاربان ألنه جيوز أن يستع
أحدمها لآلخر للمقاربة فمن حجة البشرة أا باطن اجللد قوهلم بشرت األدمي إذا أخذت باطنه بشفرة 

ومن حجة أا ظاهر اجللد قوهلم باشرت املرأة إذا ألصقت بشرتك ببشرا وقوهلم فالن مؤدم مبشر إذا 
ف الناس يف اجلانب األنسي ذكر أبو حممد اختال.وصف بالكمال وأصل ذلك يف األدمي مث أستعري يف الناس

والوحشي واجليد الذي عليه اجلمهور قول أيب زيد قال وقال األصمعي الوحشي الذي يركب منه 
الراكب وحيتلب احلالب ولذلك قالوا فجال على وحشيه وانصاع جانبه الوحشي أما قوله فجال على 

  : وحشيه فقد ذكره مجاعة من الشعراء منهم األعشى وهو قوله
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 على وحشيه لم يعتم وجال  ي السهم تحت لبانهفمر نض

يعين محار وحش واللبان الصدر ونضي السهم قدحه وهو ما جاوز من السهم الريش اىل النصل يعين 
اخطأه فمر حتت صدره أي خاف الرمي من قبل يساره فجال على ميينه ومل يعتم مل يبطىء وقال ضايبء 

  .بن احلارث الربمجي يصف الثور والكالب

 يعاسيب صيف أثره اذ تمهال  فجال على وحشية وكأنها

كأا يعين الكالب واليعاسيب مجع يعسوب وهو فحل النحل شبه الكالب ا ومتهل وقف وقال عبد بين 
  : احلسحاس يصف الثور والكالب أيضاً

  على متنه سباً جديداً يمانياً  على وحشية وتخاله فجال

له تظنه والسب الشقّة البيضاء من الثياب شبه جلد الثور به واهلاء يف أي جال حني طردته الكالب وختا
ختاله الجيوز أن تعود على الثور ألا لو عادت عليه لوجب رفع سب وما بعده باالبتداء ألن مفعول خيال 

الثاين هو األول يف املعىن إذا كان مفرداً وليس السب الثور فوجب إذا أن تعود اهلاء على مصدر ختال 
ويكون التقدير وختال خيالً سباً جديداً ميانياً على ظهره وهكذا قدوره وعندي أن اهلاء تعود على البياض 

  : فأضمره للعلم به أي وختال البياض على ظهره سباً وقد صرح الراعي بأن الوحشي األمين يف قوله

 ريع جانبها األيسر وقد  فجالت على شق وحشيها

  : حشي فهو لذا الرمة والبيتوأما قوله انصاع جانبه الو

  يلحبن ال يأتلي المطلوب والطلب  جانبه الوحشي وانكدرت وانصاع

إنصاع الثور ميضي على أحد شقيه وإنكدرت الكالب انقت ميررن مستقيمات والثور املطلوب والطلب 
ذلك مما يذم يقال رجل أغم القفا و"قال أبو حممد . الكالب مجع طالب كخادم وخدم وال يأتلي ال يقصر

  : به قال هدبة بن خشرم العذري 

  وبعض الوصايا في اماكن ينفعا  إن فارقتني أم معمر فأوصيك

 الوجه ليس بأنزعا أغم  فال تنكحي إن فرق الدهر بيننا

 القوم هشوا للفعال تقنعا إذا  بلحييه على عظم زوره ضروبا

  أو قال قوالً تبلتعاإذا ما مشى           قرزالً وسط الرجال جنادفا وال

    

تبلتع تفاصح ويقال للكثري الكالم البلتعاين والقرزل القصري واجلنادف الذي إذا مشى حرك منكبيه خياطب 
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امرأته يقول إن هلكت فال تنكحي رجالً لئيما والغمم عندهم مذموم وهلذا يقال يف املدح رجل واضح 
ى الكرم وبعضها يدل على اللؤم ويف ليس ليس اجلبني وصلت اجلبني وعندهم أن بعض اخللق يدل عل

ضمري يعود على والوجه جمرور معطوف على القفا وبعضهم ينشد أغم القفا والوجه بالرفع واجليد جر 
الوجه عطفاً على ما قبله واللحيان العظمان من جانيب الفم والزور الصدر يريد أنه قصري العنق فلحياه 

احوا أي أرتاحوا لفعل املعايل تقنع يريد هو ذه املرتلة وال يريد أن يصيبان صدره لقصر عنقه وهشوا ارت
  .يتجاوزها لقصور مهه وقوله ينفعا أراد النون اخلفيفة وأبدل منها األلف للوقف 

واختلفوا يف النواشر والرواهش وقال ابن الرواهش عروق باطن الذراع والنواشر عروق ظاهر الكف 
  .الرواهش كما قال إبن األعرايب وقال يف النواشر أا عروق باطن الذراعوروي عن األصمعي أنه قال يف 

وولد الظبية أول سنة طال وخشف مث هو يف الثانية جذع مث هو ف "فروق يف األسنان قال أبو حممد 
أنشدنيه جعفر بن أمحد عن القاض أيب عبد اهللا حممد ةن " الغالثة غنك ح زال ثنياً حتك ميوت قال الشاعر

  : مة عن حممد ابن أمحد عن إبن دريد عن االشنانداينسال

 سناء قتيٍل أو حلوبة جائع  كسن الظبي لم أر مثلها فجاءت

  وتفرس في الظلماء أفعى األجارع  أعناق التنوط بالضحى تقطع

ل هذا رجل قتل فتحكم أهله األ يأخذوا ديته إال أثناء فالظيب ثين أبدا ال يربع وال يسدس وال يضلع يقو
جاءت هذه األبل كسن الظيب أثناء كلها مث قال مل أر مثلها سناء تيل والسناء ممدود الشرف يقول هذه 

الدية شرف هذا القتيل ألن أهله أعزة فتحكموا يف ديته مث وصف األبل فقال تقطع أعناق التنوط 
 مث يعلق العش يف بالضحى أراداا طوال األعناق والتنوط طائر يغشش يف أطول ما ميكنه من األغصان

موضع حلج من الشجر فال ينال يقول فهذه األبلر لطول أعناقها تعطو الشجر فتنال أعشاش التنوط حىت 
وتفرس يف الظلماء أفعى األجارع يقول هي جممرة شداد األخفاف صالا فهي ختبط األفاعي . تقطاها

  .فتقتلها واألجارع مجع أجرع وجرعاء وهي األرض السهلة ذات الرمل

  : وأنشد لألعشى ميدح هوذة بن علي احلنفي" والكرير من الصدر"فروق يف األصوات قال أبو حممد 

  إذا كان دعوى الرجال الكريرا  فداؤك يومك النزال وأهلي

املعىن أن احلرب إذا تناهت يف الشدة بأن غناء هوذة وصربه عليها وظفره فيها والرتال يف احلرب أن يتنازل 
  .ا تكون أصوات الرجال الكرير يف شدة احلربالفريقان وإمن

  : قال الراجز" واألفعى تفح بفيها وتكش جبلدها"قال أبو حممد 

  كشيش أفعى أجمعت لعض  صوت شخبها المرفض كأن
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فهي حتك بعضها ببعض الشخب ما خيرج من اللنب من الضرع إذا عصره احلالب وكل ما خيرج يف 
ملتفرق شبه صوت الشخب إذا خرج من الضرع بصوت حتكّك جلد عصرٍة واحدة فهو شخب واملرفض ا

  .األفعى

  باب معرفة في الطعام والشراب

  ": وفالن يدعو اجلفلى واألجفلي إذا عم قال طرفة"قال أبو حممد 

 ترى اآلدب فينا ينتقر ال  نحن في المشتاة تدعو الجفلى

ته واالسم منه النقري واآلدب الداعي املشتاة الشتاء والشتاء عندهم جدب واالنتقار أن خيص بدعو
والدعوة املأدبة واملأدبة ومعىن البيت حنن مطاعيم كرام دعواتنا يف اجلدب واألزل عامة ال خنص ا بعض 

الناس دون بعض ويف الشتاء تقل األلبان وختف األزواد عندهم فعند ذلك يبني جود اجلواد واجلفلي يف 
  .ل ندعو الدعوة اجلفلى كما يقال ندعو الدعوة العامةموضع نصب نعت ملصدر حمذوف كأنه قا

  : يهجو جريرا" واألرشم الذي يتشمم الطعام وحيرص عليه قال البعيث"قال أبو حممد 

  فجاءت بيتٍن للضيافة أرشما  حملته أمه وهي ضيفة لقي

    

قى أو ذم لقى وجيوز أللقى الشيء امللقى جيوز أن يكون منصوباً بإضمار فعل تقديره اهج ل. ويروي بنز
أن يكون يف موضع رفع على أنه خرب ابتداٍء حمذوف وخمرجه على الذم كأنه قال أنت لقى وقد جوز 

بعضهم نصبه على النداء وهو بعيد ألن النكرة ال حيذف منها حرف النداء ال تقول راكبا تعال تقديره يا 
ته ألن اللقي هو املطروح بعد الوالدة يف لقى وال جيوز أن يكون منصوبا على احلال ويكون العامل محل

املعىن أنه خيف عند الضيافة . والنز اخلفيف. موضع ليلتقط فيمتنع أن يكون محلته يف حال ما هو لقي
واالستطعام وقوله وهي ضيفة أي جاءت به لغري رشدٍة والينت الذي خترج رجاله من الرحم قبل يديه 

  .وهي والدة مذمومة عندهم

البغر أن يشرب املاء فال يروي قال وعري رجل من قريش فقيل مات أبوك بشما وماتت "مد قال أبو حم
الذي عري ذلك ولد سليمان بن عبد امللك يقال أنه أصاب امرأة سليمان البغر حىت ماتت " أمك بغرا

  .وكان سليمان بن عبد امللك أكل مثانني كلية بعد الغداء فمات بشما

وأنشد أليب اهلندي عبد اهللا بن شبث بن " م غمرة ومن اللنب والزبد وضرةيدي من اللح"قال أبو حممد 
  : ربعي
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 لم يعلق بها وضر الزبد أباريق  ستغنى أبا الهندي عن وطب سالم

 بنات الماء تفزع للرعد رقاب  قزاً كأن رقابها مفدمة

 طري املاء وجعلها تفرغ الوطب سقاء اللنب والتلطخ بوسخه ومفدمه مشدودة وشبه أعناق األباريق بأعناق
وقوهلم يدي من كذا فعلة املسموع منهم يف ذلك ألفاظ . للرعد ألا متد أعناقها مع طوهلا فتزداد طوال

قليلة وقد قاس قوم من أهل اللغة على ذلك أشياء فقال يدي من اإلهالة سنخة ومن البيض زمهة ومن 
ولزجة ومن العشب كتنة أيضاً ومن اجلنب نسمة التراب تربة ومن التني والعنب والفواكه كتنة وكمدة 

ومن اجلص شهرة ومن احلديد والشبه والصفر والرصاص سهكةٌ وصدئة أيضا ومن احلمأة ردغة ورزغة 
بغني معجمة ومن اخلضاب ردعة بعني غري معجمة ومن احلنطة والعجني واخلبز نسغة ومن اخلل والنبيذ 

ومن الدم شحطة وشرقة ومن الدهن زخنة ومن الرياحني مخطة ومن الدبس والعسل دبقة ولزقة أيضا 
ذكية ومن الزهر زهرة ومن الزيت قنمة ومن السمك سهكة وصمرة ومن السمن دمسة ونسمة ومنسة 

ومن الشهد والطني لثقة ومن العذرة جعرة وطفسة أيضا ومن العطر عطرة ومن الغالية عبقة ومن الغسلة 
اللنب وضرةٌ ومن اللحم واملرق غمرةٌ ومن املاء بللة وسربة ومن والقدر وحرة ومن الفرصاد قنئة ومن 

والعلماء بلغة العرب جيعلون الطال "املسك ذفرة وعبقة ومن الننت قنمة ومن النفط جعدة قال أبو حممد 
  : اخلمر بعينها وحيتجون بقول عبيد

  كما الذئب يكنى أبا جعده  الخمر تكّنى الطال هي

ويروى وهو من الضرب الرابع من املتقارب وقد سقط من صدره جزء ومتامه هذا البيت ناقص وهكذا 
هي اخلمر واخلمر تكين الص هذا البيت ناقص وهكذا يروى وهو من الضرب الرابع من املتقارب وقد 
سقط من صدره جزء ومتامه هي اخلمر واخلمر تكىن الصالء أو حنو ذلك ومعىن البيت أن اخلمر يكىن 

  . كنية حسنة وتفعل فعال قبيحاً كما أن كنية الذئب حسنة وفعله قبيحعنها بالطالء وهي

  : قال أبو ذؤيب" واخلمطة اليت أخذت شيئاً من الريح"قال أبو حممد 

 يفوح بباب الفارسين بابها  ما أن بالة لطميةٌ فأقسم

 غاية تهدي الكرام عقابها لها  وما الراح راح الشأم جاءت سبيئة

 خلٍّة يكوي الشروب شهابها وال  يست بخمطةعقار كما النيء ل

    

البالة بالفارسية بيلة وهي الوعاء وعاء الطيب واللطمية منسوب إىل اللطمية واللطمية عري حتمل املتاع 
والعطر فإن مل يكن يف املتاع عطر فليست بلطيمة والفارسون جتار وكان كل شيء يأتيهم من ناحية 



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  129  

ح ويهيج وباا أراد باب حانوا ومسيت لطيمة ألا يتطيب ا املالطم العراق فهو عندهم فارسي ويفو
وهي اخلدان والعارضان والراح اخلمر وسبيئة مشتراةٌ والغاية الراية بعينها وهي العالمة وكان اخلمار 
يها ينصب غاية على بابه إذا رأى الشريف علم أن مث مخاراً ومخراً تباع والشاعر يرى أن اخلمر إمنا يشتر

الكرام وعقاا رايتها والعقاب والراية واحد وإذا اختلف اللفظان حسن وأن كان املعىن واحدا والعقار 
اليت تعاقر الدن أو تعاقر العقل ويقال هي اليت بقيت منها بقية يف أسفل دا لطول مر السنني عليها كماء 

طعم االدراك ومل تدرك وتستحلم واخللة الينء أراد يف صفائه وهو ما قطر من اللحم واخلمطة اليت أخذت 
احلامضة وال خلة أي جماوزة القدر خرجت من حال اخلمر إىل حال احلموضة واخلل يقول فليست خبمطة 
مل تدرك وال خلة قد جاوزت االدراك ولكنها على ما ينبغي أن تكون عليه يف طعمها وطيبها والشروب 

حدا ويقال ماء الينء الدم وروي كماء الين والين مجع شرب وهم الندامى أي فليس يؤذي الندامى 
  : وأنشد" والكسيس السكر"قال أبو حممد . الشحم

  لنا العين تجري من كسيس ومن خمر  تسق من أعناب وج فإننا فإن

الكسيس قيل هو شراب يتخذ من الذرة أو الشعري وقال أبو عمرو والكسيس من أمساء اخلمر قال وهي 
كر فقال أبو عبيد السكر نقيع التمر الذي مل متسه النار ووج الطائف وا كروم كثرية القنديد وأما الس

  .وأراد فإن تسقمن ماء أعناب وج فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه

  : وأنشد" وونيم الذباب"فروق يف األرواث قال 

 ونيمه نقط المداد كأن  لقد ونم الذباب عليه حتى

ابن رزمة عن أيب سعيد عن أبن دريد أن أبا حامت أنكر هذا ومل يعرفه وال البيت أخربين ابن بندار عن 
الذي احتج به على أنه جاء به يف كتاب الفرق واستضعفه يقال ومن ينم ومناً وونيما شبه خرؤ الذباب 

  .عليه بنقط املداد

  : اً حيفر كناسهقال تاألعشى يصف ثور" والشاة الثور من الوحش"معرفة يف الوحوش قال أبو حممد 

 خريق شمال يترك الوجه أقتما  إلى ارطاة حقٍف تلفه يلوذ

 ظهر عريان الطريقة اهيما على  على روقيه يحفر عرقها منكبا

  وحان انطالق الشاة من حيث خيما  أضاء الصبح ثار مبادراً فلما

وله عروق محر يدبغ بورقه يلوذ يلجأ وأرطاة واحدة االرطي وهو شجر ورقه عبل مفتول ومنبته الرمال 
أساقي اللنب فيطيب طعم اللنب فيها ووزن ارطي فعلى وألفها األوىل أصل والثانية لالحلاق ال للتأنيث 

واخلريف ريح شديدة اهلبوب والشمال الريح اليت ب عن . والقف ما أعوج من الرمل ومجعه احقاف
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ي الغربة وقوله مكباً أي مطأطئٌ رأسه حيفر عرق واالقتم الذي تعلوه قتمة وه. ميني مستقبل قبلة العراق
هذه االرطاة فيتخذ كناسا يكنت فيه من احلر والربد يقال اكب على الشي إذا عكف عليه واكببت على 

. الشيء إذا جتانأت عليه وقد كببته لوجهه وهذا من النوارد أن يكون املتعدي بغري مهزة والالزم باهلمزة

يقة أي على ظاهر طريق وأهيم رمل غري متماسك ومنا حيتفر يف أصول وقوله على ظهر عريان الطر
  .األرطي ألن منبته رمل واحتفاره يسهل عليه

وقوله فلما اضاء الصبح ثار أي قام هذا الثور مبادرا من كناسه وهو الوقت الذي حان فيه تركه الكناس 
  .زخيم أقام

قال جرير بن " ة ال يدخلها ألف والم وال تصرفوهنيدة املائ"فروق يف أمساء اجلماعات قال أبو حممد 
  : عطية بن اخلطفي ويكين أبا حرزة

  ما في عطائهم من وال سرف  هنيدة يحدوها ثمانية أعطوا

ميدح يزيد بن عبد امللك ويذكر إيقاعه باملهالبة يقول ال مين إذا أعطى وال يغفل عمن ينبغي أن يعطيه 
ت هند كان امسا للمائتني وكان عبد امللك أعطاه مائة ناقة من نعم كلب وهنيدة اسم للمائة معرفة فإذا قل

  : ومثانية أعبد رعاؤها ملا مدحه بالقصيدة اليت يقول فيها

 العالمين بطون راح وأندى  ألستم خير من ركب المطايا

    ": طيئةوالكرب أن يشد احلبل على العراقي مث يثين مث يثلث قال احل"معرفة يف اآلالت قال أبو حممد 

 إذا ما ينسبون أبا واألكرمين  أمام فإن األكثرين حصى سيري

 يسوي بأنف الناقة الذنبا ومن  هم األنف واألذناب غيرهم قوم

  شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا  إذا عقدوا عقداً لجارهم قوم

يم وكانوا يغضبون من أنف ميدح بين أنف الناقة من بين قريع وهم قبيلة من بين سعد بن زيد مناة بن مت
الناقة ألن قريعاً حنر جزورا فقسمها بني نسائه فبعثت جعفراً هذه أمه فأتى أباه وقد قسم اجلزور ومل يبق 
إال رأسها وعنقها فقال شأنك ذا فأدخل يده يف أنفها وجعل جيرها فسمى أنف الناقة فكانوا يغضبون 

وأمام ترخيم . نف واألذناب غريهم فصاروا يفتخرون بهقوم هم األ: من ذلك حىت مدحهم احلطيئة فقال
أمامة واحلصى العدد الكثري وأباً نصب على التمييز يقول إذا عقدوا جلارهم حلفا وأعطوه عهداً حكموه 

كما حتكم الدلو إذا شدت باحلبل مث شد العناج بعد ذلك وهو حبل يشد من حتتها يف عروق جتعل يف 
إن انقطعت األوذام امسكها العناج والكرب أن يثىن عقد احلبل على خشب أسفلها إذا ضخمت الدلو ف
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  .الدلو وهذا على طريق التمثيل

  : قال الشماخ" كل صانع عند العرب فهو أسكاف"أمساء الصناع قال أبو حممد 

  لم يبق إال منطق وأطراف  األيدعى لهذا عراف قالت

  وشعبتا ميس براها أسكاف  وقميص هفهاف وريطتان

العراف الطبيب مل يبق إال منطق أي أنه قد أحنله الشوق ومنه السري حىت مل يبق منه إال كالمه وما يبني 
منه األيداه ورجاله وثيابه واهلفهاف الذي حتركه أدىن ريح من رقته ويقال هفهاف أيضاً وابلشعبتان قادمة 

وتروى هذه األبيات البن مطر . الرحل وأخرته وامليس خشب تعمل منه الرحال وبراها جنرها وعملها
وللجليج بن يزيد والصحيح أا للشماخ وروى ثعلب عن ابن اإلعرايب قال أسكف الرجل إذا صار 
إسكافا قال واألسكاف عند العرب كل صانع غري من يعمل اخلفاف فإذا أرادوا معىن األسكاف يف 

  : احلضر قالوا هذا األسكف وأنشد

  ا ضمد جنبيه الطحلمثل م  األسكف فيه رقعا وضع

  : يصف أبالً أسرعت السري" والعصاب الغزال قال رؤبة"قال 

 القسامي برود العصاب طي  طاوين مجهول الخروق األجداب

طاوين فأعلن من قولك طوى املرتل إذا قطعه واهول من األرض الذي ال علم فيه واخلروق مجع خرق 
ب وهوالذي ال مرعى به يريد هذا اهول طواهن زله أياهن وهو الفالة الواسعة واألجداب مجع اجلدي
يطوين أجواز الفالء ويطوين وطي القسامي منصوب على : يف السري قيه كما طوينه أي قطعنه ومثله 

تقدير فطويته طيا مثل طي القسامس فمثل منصوب على أنه صفة طيا مث حذف طيا وأقيم مقامه وحذف 
  .همثل وأقيم طي القسامي مقام

  باب معرفة في الطير

  أنشد للكميت 

  بأقرب جابةً لك من هديل  من تهتفين به لنصر وما

واجلابة االسم من قولك أجاب واملصدر اإلجابة كما . تفني تنادين واهلتف الصوت الشديد هتف يهتف 
  .تقول أطاع واالسم الطاعة يريد أن من تدعوه لنصرها ال جييبها كما أن اهلديل كذلك

  ": ومرة جيعلونه الطائر نفسه قال جران العود" أبو حممد قال

  وراجعك الشوق الذي كنت تعرف  الصبى فأنهلت العين تذرف ذكرت
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 ورقٌ بالمدينة هتف جمائم  فؤادي قد صحا ثم هاجني وكان

 البغي شريب يغرد مترف من  الهديل الضالع الرجل وسطها كأن

راً له صوت وذرفت من الذرفان وهو الذريف وهو أن يقطر قطؤاً الت سالت وأصل ذلك أن يقطر قط
ضعيفاً وقوله قد صحا أي سكن ما به وزال وورق يف ألواا تغري وهو مجع أورق وورقاء واملصدر الورقة 
وهو سواد يف غربة كلون الرماد وهتف تصيح واهلديل ههنا الفرخ بعينه وظالع يغمز من رجله يقول من 

ع ملا هو فيه من الطرب وشريب الذي قد أكثر الشرب حىت سكر ويغرد يصيح ويروى نشاطه كأنه ظال
بغرٍة وهي مدينة بالشام ا قرب هاشم بن عبد مناف ومترف منعم خملي فيما يريد ويروى مترف وهو 

السكران وروى أمحد بن عبيد مرتف بكسر الزاي أي قد شرب شرابه حىت أنفده يقال أنزف الرجل إذا 
  .مخرهنفدت 

  ": ومرة جيعلونه الصوت قال ذو الرمة"قال أبو حممد 

  رواح اليماني والهديل المرجع  أرى ناقتي عند المحصب شاقها

    

احملصب املوضع الذي يرمى فيه حبصى اجلمار واحلصباء احلصى الصغار وشاقها هيج شوقها ورواح 
ل صوت احلمام يقول ملا رأت اإلبل حندج وسكعت اليماين يعين نفرهم واليماين ينفر قبل النفر بيوم واهلدي

  .اهلديل اشتاقت

  : وأنشد بيتا قبله" وأبو براقش طائر يتلون ألواناً"قال أبو حممد 

 يجبنوا ال يجفلوا أو  يغدروا أو يبخلوا أن

    ن كأنهم لم يفعلوا يغدو عليك مرجلي

 لونه يتخيل ن  كأبي براقش كل لو

ا هذه املقابح واملخازي مل يبالوا ومل يستحيوا للؤمهم ومحقهم وكانوا مبرتلة من يهجو قومه يقول إذا فعلو
مل يفعل فعال يذم به وقوله مرجلّني يقال رجل فالن شعره إذا سرحه ودهنه ويقال للمشط املرجل 
واملسرح ويتخيل يظن ويروى يتحول أي يتغري من حال إىل حال يقول يتنقلون يف املذام كلها وال 

  .رون منها على البعض كتنقل لون هذا الطائر إىل كل لونيقتص

  : قال" والواق بكسر القاف الصرد مسى حبكاية صوته"قال أبو حممد 

 له مجد أشم قماقم بناه  أباك الخير بحراً بنجوة وجدت

 وقد طاح منهم سادة ودعائم  معد في الحروب إذا لها سنان
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 ليوم واق وحائمعداني ا يقول  بهياب إذا شد رحله وليس

  إذا صد عن تلك الهنات الخثارم  يمضي على ذاك مقدما ولكنه

هذه األبيات رواها أبو عبيد خلثيم بن عدي بن عطيف بن تويل ابن عدي بن حباب الكليب ولقبه الرقاص 
ويقال إن الرقاص محل محالة فسأل فيها قومه فلم يعطه أحد منهم كبري شيء فحملها مسعود بن حبر 

. النجوة املوضع املرتفع واألشم الطويل والقماقم العظيم الضخم وطاح هلك. ل الرقاص هذه األبياتفقا

والسادة مجع السيد والدعائم مجع دعامة وهو ما يسند به الشيء وهم ههنا السادة وعداين صرفين 
الطرية مضى هو عليه والغراب والصرد يتطريون ما واخلثارم املتطري يقال إذا هاب املتطري األمر من أجل 

ومل يهب واهلنات كناية عن األمور اليت تيطري منها أي إذا صد املتطري عن األمر الذي حياوله من أجل 
  .اهلنات

  : ويقال له أيضا ابن ماء يبزق قال ذو الرمة"قال أبو حممد 

 الدبا ماء العضا فيه يبزق كأن  قديم العهد بالناس آجن وماء

  على قمة الرأس ابن ماء محلّق  يا كأنهاأعتسافاً والثر وردت

اآلجن املاء املتغري من طول العهد والقدم أجن يأجن ويأجن أجونا يقال كأن الدبا بصق يف املاء مما أكمل 
من الغضا أخضر أسود والدبا جراد صغار مل يطر واعتسافاً أخذاً على غري هدى وقمة الرأس أعاله ابن 

  .رتفع يف جو السماء فإذا رأى مسكة غاص عليهاماء يعين طائر املاء حملق م

  : وأنشد" واملكاء طائر يسقط يف الرياض وميكو أي بصفر"قال أبو حممد 

 ألهل الشاء والحمرات فويل  إذا غرد المكاء في غير روضه

غرد طرب يف صوته والروضة كل مكان مستدير فيه ماء ونبات ومسيت روضة ال ستراضة املاء فيها أي 
عه وال يغرد املكاء يف غري روضه إال يف زمان اجلدب وخص أهل الشاء واحلمري بالويل ألن اإلبل استنقا

  ذباب : تستطيع اللحوق بالغيث حيث كان وال تستطيع ذلك الشاء واحلمر قال الراعي

  جمار ابن جزٍء عاصم وأفارقه  عرق الغيث إذ ال يناله تناول

  .ماألفارق مجع فرق وهو القطيع من الغن

والوزع سام أبرص وال يتثىن وال جيمع وأنشد "قال أبو حممد " معرفة يف اهلوام والذباب ومواضع الطري"
هذا رجل أم ولده فعرض عليه األبارص فتقزرها فقال وأشار إىل ذكره لو كنت هلذا خالصاً " : أبو زيد

  .أي لو خرجت منه لكنت أعرابياً خالصاً يأكل األبارص

واهللا لو كنت بضم التاء لكنت بضم التاء فيهما وروى أكل األبارصا وقال يف تفسريه هذا وأنشده املفجع 
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خياطب أباه ويعاتبه وقد كلفه عمالً شاقاً فيه مهنة فقال لو كنت ممن يصلح هلذا العمل لكنت كالعبد 
  .املذال الذي يأكل األبارص

لشبيب ابن الربصاء يصف إبال مسنت ومحلت وأنشد " والنبز دويبه تدب على البعري فيتورم"قال أبو حممد 
  : الشحوم

  دبت عليها عارمات األنبار  من بدن وإيقار كأنها

    

ويروى ذربات العارمات الشديدات اخلبيثات وهو مأخوذ من العرام وهو الشدة واحلدة وذربات مشتق 
 وهو يف معىن وإيقار من الذرب وهو احلدة يقال يف لسان فالن ذرب أي حدة ويروى من بدن واستيقار

والوقر احلمل ويروى واستيفار وهو مأخوذ من الشيء الوافر يقول كأن هذه اإلبل من مسنها لسعتها 
والزبابة فارة صماء تضرب ا العرب املثل "قال أبو حممد . األنبار فورمت جلودها وحبطت بطوا

  " يقولون أسرق من زبابة ويشبهون ا اجلاهل قال ابن حلّزة

 ثمروا ماال وولدا قد  رأيت معاشراً قدول

  ال تسمع اآلذان رعدا  زباب حائر وهم

املعاشر اجلماعات ومثروا أعطوا ويروى مثروا أي كثروا والولد مجع ولد مثل أسد وأسد واحلائر املتحري 
  .الذي جييء ويذهب ال يتجه لشيء

  " نشد األصمعيونزك الضب ذكره وله نزكان وكذلك احلرذون وأ"قال أبو حممد 

 األذناب صفر الشواكل محلقة  جيى المال عمال العراق وجبوتي

 سلطان ثياب المراجل كساهن  الدبا والنقد حتى كأنما رعين

 بين عرسيه سمو المخابل سما  ترى كل ذيال الشمس عارضت

 كل حاف في البالد وناعل على  سبحل له نزكان كانا فضيلة

جه واجلباية اجلمع يقال جبيت املاء يف احلوض إذا مجعته واجلوايب احلياض ألنه جباية املال مجعه واستخرا
جييء فيها املاء أي جيمع ومهلّقة األذناب ال شعر عليها والشواكل مجع شاكلة وهي اخلاصرة والدبا صغار 

ود اجلراد والنقد الواحدة نقدةٌ ضرب من الشجر أي صدن اجلراد ورعني النقد واملراجل ضرب من الرب
وذيال طويل الذنب ويكون املتبختر ومسا ارتفع وعرساه زوجتاه واملخايل املفاخر باخليالء املتكرب وذلك 

وهذا الشعر لرجل من ربيعة استعمله بن عبد اهللا القسري على ظهر احلرية فلما . لرتكيه والسجل العظيم
ا من ضباب وقال هذه كان يوم النريوز أهدت الدهاقني والعمال جامات الذهب وأهدى هو قفص
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  .األبيات

  : وأنشد" والكشية شحم بطنه"قال أبو حممد 

  لما تركت الضب يعدو بالواد  لو ذقت الكشي باألكباد وأنت

أخربنا املبارك بن عبد اجلبار بن عبد العزيز األزجي عن املخلص عن أىب حممد السكري عن أيب سعيد قال 
ن دل على نفسه الضب إذ كان كل شيء يتكلم قال فمر حدثين حممد بن أيب الوزير قال إن أول م

  : راكب يف بعض األيام فلما وىل صاح به الضب

  إنك لو ذقت الكشى باألكباد  أيها الراكب ينجو بالواد يا

ملا تركت الضب يسعى بالواد يقول لو ذقت كشي الضباب مع أكبادها حلملك طيبها على صيدها حىت 
  : وهذا كما قال أمية. حرشتهكنت ال تدع بواد ضباً إال 

  وخان أمانة الديك الغراب  قام ينطق كل شيء بآبة

  ": ومكنه بيضه قال أبو اهلندي"قال أبو حممد 

 تشتهيه نفوس العجم وال  ومكن الضباب طعام العريب

س العرب مؤنثة لقوهلم العرب العاربة وكان القياس أن يقال يف تصغريها عربية كما يقال يف تصغري مش
مشسية ألن تصغري املؤنث الثالثي تلحق به اهلاء كما تلحق صفته وقد جاء مثل هذا يف أمساء يسرية وهذا 

والعرب اسم جنس ينسب . التصغري على طريق التعظيم كما قال أنا عذيقها احملكك وعذيقها املرجب
لعرب املستطاب وليس يقول بيض الضباب من طعام ا. الواحد منه إليه ومثله العجمي منسوب إىل العجم

  .من طعام العجم

  : قال جرير" واحلفّات حية تنفخ وال تؤذي"قال أبو حممد " ويف احلية والعقرب"

  جلد الرجال ففي القلوب الخولع  يعجبنك أن ترى المجاشع ال

 عضه فقضى عليه األشجع قد  يشون وقد رأوا أحفّاثهم أيفا

والفياش املفاخرة . ن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيميهجو الفرزدق وجماشع بن دارم بن مالك ب
واجللد مصدر اجلليد من الرجال وهو القوي الشديد واخلولع اجلنب والفزع وهذا إستفهام على سبيل 

التوبيخ وضرب احلفّاث مثال للفرزدق واألشجع وهو الشجاع مثال له يقول كيف يفاخرون بشاعرهم 
  .وقد قتله هجاًء

  : وأنشد للزباء" الصرفان الرصاص"قال أبو حممد " واهر األرضمعرفة يف ج"

  أجند ال يحملن أٍم حديدا  للجمال مشيها وئيدا ما
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 الرجال قبضاً قعودا أم  صرفانا بارداً شديدا أم

    

قالت هذه األبيات ملا نظرت إىل اجلمال اليت جاء ا قصري بن سعد صاحب جذمية وكان قد احتال عليها 
لرجال يف توابيت وجعل التوابيت يف جوالقات فرأا تسري نثقلة فأنكرت ثقلها وقالت هذه وجعل ا

األبيات والقصة مشهورة ومشيها خفض على البدل من اجلمال بدل االشتمال والتقدير ما ملشي اجلمال 
هو اتمع وئيداً والوئيد من املشي الرويد ونصبه قيا الرصاص وقيل جنس من التمر والقبض مجع قابض و

  .ويروى جثما مجع جامث

  " اجلمع اتمعون واجلماع املتفرقون قال أبو قيس ابن األسلت"قال أبو حممد " نوادر من الكالم املشتبه"

 عرانين ودفاع ذات  عنا بمستنّة نذودهم

  من بين جمع غير جماع  تجلت ولنا غاية حتى

ة على سنن واحد ال تعرج على شيء وعرانني القوم نذودهم ندفعهم ومننعهم واملستنة الكتيبة املاضي
رؤساؤهم ومتقدموهم يف الفضل والشجاعة والعرانني األنوف وا شبه السادة ويقال للشيء إذا كان 

شديد الدفع يتدافع له دفاع وجيوز أن يكون دفاع مجع دافع مثل كافر وكفار وهم الذين يدفعون األعداء 
ت احلرب فأضمرها ومل جير هلا ذكر وقوله ولنا غاية أي مجاعة وغاية وقوله حىت جتلت أراد حىت جتل

اجليش ورايته واحد واجلماع الفرق من ههنا وههنا يقول ذلك اجلمع منا مل يستعن بأحد غرينا وهو 
خالف ما رواه أبو حممد ويروى بني يدي رجراجة فخمة الرجراجة اليت متخض من كثرا والفخمة 

  .ددالعظيمة الكثرية الع

يصف إبالً ومل يكن راعياً ولكنه " وإذا كان الفحل كرمياً من اإلبل قالوا فحيل قال الراعي"قال أبو حممد 
  : كان جييد وصف اإلبل فلّقب الراعي وامسه عبيد بن حصني

  ال يستطيع بها القراد مقبال  بنيت مرافقهنفوق مزلة

 وطرقهن فحيال أماتهن  نجائب منذٍر ومحرٍق كانت

له مرافقهن يريد مرافق هذه اإلبل مزلة مزلقة يريد مغرز املرفق من اجلنب أملس فالقراد ال يثبت عليه قو
وقوله أمان أي أمهات هذه اإلبل كانت جنائب منذر أي املنذر مب . من مالسته ومقيالً مستقراً وهو مثل

وهو أبو النعمان بن املنذر امرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر اللخمي 
وحمرق هو امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر وهو أول من عاقب بالنار 

قال أبو حممد . وقوله وطرقهن الطرق الفحل هنا مسمى باملصدر واملعىن ذو طرقهن والفحيل الكرمي
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ه خداش بن بشر ويكىن أبا يزيد ومسي البعيث لقب له وامس" وقتب عقر أيضاً غري واق قال البعيث"
  : البعيث بقوله فيما أخربين علي بن احلسن يرفعه إىل ابن الكليب

  أمرت حبالي كلها مرة شزرا  مني ما تبعث بعد ما تبعث

 على أكتافهم قتب عقر الح  إذا ال قيت قوماً بخطة ألد

وا يب وشقت عليهم جمادليت وكنت عليهم يف األلد الشديد اخلصومة يقول إذا لقيت قوماً يف خصومٍة تأذ
  .الشدة كالقتب العقر على ظهر البعري واخلطّة احلالة الصعبة

  شرح باب تسمية المتضادين باسم واحد

    

احملققون من علماء العربية ينكرون األضداد ويدفعوا قال أبو العباس أمحد بن حيىي ليس يف كالم العرب 
قال ألنه لو كان فيه ضد لكان الكالم حماالً ألنه ال يكون األبيض أسود وال األسود أبيض وكالم ضد 

العرب وإن اختلف اللفظ فاملعىن يرجع إىل أصل واحد مثل قوهلم التلعة وهي ماعال من األرض وهي ما 
اخنفض ألا مسيل املاء إىل الوادي فاملسيل كله تلعة فمرة يصري إىل أعاله فيكون تلعة ومرة يتحدر إىل 

وكذلك اجلون هو األسود وإذا . أسفله فيكون تلعة فقد رجع الكالم إىل أصل واحد وإن اختلف اللفظ
والصارخ املستغيث والصراخ املغيث ألنه صراخ . اشتد بياض الشيء حىت يعشي البصر رئى كاألسود

رة فتقيم وجيوز واألمهاد السرعة واإلمهاد اإلقامة ألمها حركة منك تظهرها مرة فتسرع ومتسكها م. منهما
والقرء الوقت فاحتمل أن يكون للحيض والطهر . أن يكون اإلمهاد يف لغ قوم اإلقامة ويف لغة قوم السرعة

. ووراء خلف وقدام ألن األمام يقطع وخيلف فيصري وراء. ألن احليض يأيت لوقت والظهر يأيت لوقت

تصب الطئا وجيوز أن يكونا من اغتني املاثل لبمنتصب وهو الالطئ ألنه ظهر فرأيته مث زال فصار املن
اجللل العظيم والصغري ألنه شيء يزيد . وشعبت الشيء مجعته وفرقته ألنك إذا الءمت التفرق صار إمجاعا

يف النفس وينقص وجيوز أن يكونا من لغتني والرهوة االرتفاع واالخنفاض ألنه موضع فمرة ينحدر فيه 
اخلناذيذ اخلصيان من . ني وشك ألن الشك قد يزول فيصري يقيناًالظن يق. ومرة يعلي فيه ويكون من لغتني

قال أبو العباس السدقة اختالط . اخليل والفحولة ألن اخلناذيذ الكرام والكرام يكون فيها اخلصي والفحل
وأخربين ابن بندار عن . الضوء والظلمة ألن الضوء يضعف فيصري ظلمة وقد تضعف الظلمة فتصري ضوءاً

أيب سعيد عن ابن دريد أنه قال وأسدف الفجر إذا أضاء قال وهي لغة هلوازن دون سائر ابن رزمة عن 
وقال ابن قتيبة أصل السدفة السترة فكأن الظالم إذا أقبل . العرب تقول هوازن أسدفوا لنا أي أسرجوا لنا
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د ما هو أصغر منه واجللل الكبري والصغري ألن الصعري قد يكون كبرياً عن. ستر الضوء إذا أقبل ستر الظالم
الناهل العطشان . والكبري قد يكون صغرياً عندما هو أكرب منه فكل واحد منهما صغري كبري وكذلك النبل

والريان ألن الشرب األول رمبا روي منه الشارب فهو ريان ورمبا مل يرو فيحتاج إىل العلل فيكون 
الصرمي الصبح والصرمي الليل . االنتباه والنوماهلاجد املصلي بالليل وهو النائم ألنه وقت يقع فيه . عظشان

اخلشب السيف إذا برد ومل يصقل وهو الصقيل ألن الصقل يتلو . ألن كلّ واحد منهما ينصرم من صاحبه
اخلشب والشيء قد يسمى مبا قاربه أو كان منه بسبب احلي خلوف غيب ومتخلفون ألن من يبقى خلف 

وأما قوله طلعت . الشيء أخفيته إذا أظهرته أزلت خافيهأسررت . ملن غاب ومن غاب خيلف من بقي
على القوم أقبلت عليهم وطلعت عنهم غبت عنهم فليس من األضداد وإمنا تغري معىن الفعل بتغري احلرف 

وشريت الشيء أشتريته وبعته وكذلك بعت الشيء أشتريته وبعته . فهو كقولك دعوت له ودعوت عليه
  : يف أن اجلون األبيض وهو اخلطيم الضبايبألما متعاوضان قال الراجز 

 لم تجده سابحاً يعبوبا إن  تسقه حزراً وال حليبا ال

  يترك صوان الحصى ركوبا  ميعة يلتهم الجبوبا ذا

 يترك في آثارها لهويا  قعبت تقعيبا بزلقات

 الجونة أن يغيبا وحاجب  اآلثار أن تؤوبا يبادر

    كالذئب يتلو طمعاً قريبا 

اء يف ال تسقه تعود إىل فرس واحلزر من اللنب احلازر وهو احلامض والسابح السريع الذي ميد يديه يف اهل
عدوه واليعبوب الكثري العدو وامليعة النشاط ويلتهم يأخذ ويبتلع بسرعة واجلبوب األرض جعله كأنه يبتلع 

ي األرض اليت فيها األرض ن شدة أسراعه والصوان احلصى الصلب واحلجارة والصوى مجع صوة وه
ارتفاع وغلظ الركوب املوطئ املذلل الذي تسهل ذلك املكان ومل يصعب السري فيه بعد ذلك والزلقات 

احلوافر امللس اليت تزلق عليها اليد أي ذوات زلق والتعقيب يف احلوافر حممود واللهوب مجع هلب وهو 
ا مثل اللهوب اليت تكون يف اجلبال وقوله يبادر الشق يف اجلبل وأراد أنه يرتل يف الصوى حيفره حبوافره فيه

اآلثار أي إذا طردت طريدة وتبعتها اخليل لتردها سبق هو اآلثار أي أثار اخليل اليت تطلبها حىت يلحقها 
قبل أن ترجع اخليل إىل مأمنها وكان إدراكه هلا قبل مغيب الشمس وحاجب كل شيء جانبه وحرفه 

 لشيء يطمع فيه يف موضع يقرب منه وإذا ضمرت اخليل سقيت اللنب وشبهه بالذئب إذا أسرع يف عدوه
وأنشد " والنبل الصغار والكبار"قال أبو حممد . فأراد أنه إن مل يكن على هذه األوصاف فال تضمره

  : حلضرمي ابن عامر األسدي
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 أنى تروحت ناعما جذال  يزعم جزء ولم يقل جلال

  مثلها عجالفالقيت جزء  كنت أزننتني بها كذبا إن

  أورث ذوداً شصائصا نبال  أن أزرأ الكرام وأن أفرح

قيل كان حضرمي بن عامر عاشر عشرة من أخوته فماتوا فورثهم فمر حضرمي وعليه حلة ألخيه على 
جزء بن مالك بن جبيل أحد بين موألة بن مهام وهو ابن عم حضرمي فقال جزء أيفرح أن ورث أخاه 

مر فقال حضرمي هذه األبيات مع أبيات أخر فلم ميكثوا إال أياما حىت دخل حلته فبلغت حضرمي بن عا
أخوة جلزء سبعة مغرة حيفروا فاارت عليهم فماتوا مجيعاً فبلغ حضرمي بن عامر فقال إنا هللا كلمة 

  .وافقت قدرا واورثت حقدا وباقي األبيات

   لعجاجة األسال  الالبطال نحت ا    كم كان في أخوتي إذا استعمل            

 جزيال ويقتل البطال يعطي  من ماجد واجد أخي ثقة

  أكناف بيته رسال  رصتم األرامل والاليتام أروع
 سأعطيك نائال فعال قال  إن جئته خائفا حباك وإن

الزعم ما كان بني الشك واليقني واجللل يف هذا البيت اهلني وتروحت ورحت واحد والناعم املتنعم 
ور وقوله أزنتين امتين يقال فالن يزنّ بكذا أي يتهم واألسل الرماح والصتم الرجل الذي واجلذل السر

قد أسن ومل ينقص والرسل اجلماعة وقوله أفرح أراد فرح وهذا استفهام على سبيل اإلنكار قال الليث 
الثالثة إىل العشرة الذود وال يكون إال إناثا وهو القطيع من اإلبل ما بني الثالث إىل العشر وقيل ما بني 

  : من اإلناث والذكور وقيل ما بني الثنتيت إىل التسع من اإلناث دون الذكور وقال

  ما بين تسع فإلى اثنتين  ذود صفايا بينها وبيني

يغنيننا من عيلة ودين وقيل هو ما بني الثالث إىل مخس عشرة والشصائص مجع الشصوص قال األصمعي 
 وقد أشصت فهي شصوص وهذا شاذ على غري قياس قال الكسائي شصت بغري هي الناقة اليت ال لنب هلا

الذبياين ميدح احلارث " الناهل العطشان والريان قال النابغة"قال أبو حممد . ألف وأصله من الشدة واليبس
  : األعرج الغساين

  الالعرج ال النكس وال الخامل        واهللا واهللا لنعم الفتى           

   المحروب والمرجل والحامل      حارب الوافر والجابر ال          

 منها األسل الناهل ينهل  والطاعن الطعنة يوم الوغى
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النكس الفسل من الرجال مشبه بالنكس من السهام وهو الذي انكسر فوقه فجعل أسفله أعاله واجلمع 
الذي يسلب من له مال ووفر أنكاس ويقال هو الضعيف اجلبان واخلامل الذي ال ذكر له واحلارب الوافر 

واجلابر احملروب الذي يعني احملروب وهو املسلوب فيعطيه ويعينه واملرجل هو الذي يأخذ الفرسان 
والركبان فيسلبهم دوام فريجلهم واحلامل الذي حيمل الضعفاء والرجالة على اخليل واإلبل والوغى 

ل الرماح والناهل العطشان وإمنا جعل احلرب وأصله الصوت يف احلرب وكذلك الوعي والوحي واألس
النهل من األضداد ألن النهل الشرب األول وقد تكتفي الشاربة بأول شربة وقد ال تكتفي فلذلك جعل 

من األضداد وجعل الرماح عطاشا كأا تعطش إىل الدماء فإذا أشرعت فيها رويت ويروى ينهل أي 
  : األسدي" الفحولة قال بشر بن أيب خازماخلناذيذ خصيان اخليل وهي "قال أبو حممد . يروى

  سنام األرض إذ قحط القطار  من تغيب واستبحنا كفينا

 بها المسالح والغوار أضر  قياد مسنفة عنود بكل

 الزق علقه التجار كطي  وخنذيذ ترى الغرمول منه

م األرض يعين خري بقاعها يقول كفينا من تغيب عنا ونبنا عنه يف مغيبه ما دام وأصال حلبلنا واستبحنا سنا
حني عم الناس اجلدب يقال قحط املطر وقحط وقحط الناس واقحطوا وهو الكثري يف االستعمال والباء يف 
قوله بكل قياد تتعلق بقوله استبحنا واملسنفة املتقدمة وروى أبو عبيدة مسنفة وهو خيط يشد من احلقب 

ئال يضطرب السرج والرحل والعنود اليت تعند عن إىل التصدير إذا ضمرت ويفعل هذا باإلبل واخليل ل
الطريق ملرحها واملساحل واملراقب والثغور سواء والغوار مصدر غاورت واخلنذيذ الضخم الشديد عن ابن 
األعرايب وقيل هو الكرمي والغرمول قال وعاء الذكر واخلناذيذ أطراف تنذر من اجلبل وقوله كطي الزق 

 الكالل واألعياء قد استرخى وتطوى وكان عليه طي زق خال علق لينحدر مبا أراد أن غرموله مما أثر فيه
فمنها : وأنشد أبو حممد على املائل. علقه ويف الكالم حذف تقديره ترى طي الغرمول منه كطي الزق

  .مستبني وماثل ومعناه واضح يصف داراً قد درس بعضها وبقي بعض

  " كتاب اهلجاء"

  باب في إقامة الهجاء

الفصل وأنشد لذي الرمة بيتاً " وخيتزلون من الكالم ما ال يتم الكالم على احلقيقة إال به"و حممد قال أب
  : قبله
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  قالت الصفا عادت عليها المقادح  حد الشمس خزراً كأنها يعاورن

 من خذا آانها وهو جانح له  فلما لبسن الليل أو حين نصبت

 ز مفاضححافتيهن ارتجا على  شحاج كأن سحيله حداهن

يعاورن حد الشمس أي ينظرون إىل الشمس مرة ويصددن مرة وإمنا أراد غؤور عيون وعادت عليها أي 
كرت عليها املقادح اليت يغرف ا املاء الواحد مقدح وهو األناء أراد أو حني أقبل الليل نصبت آذاا لربد 

ئل يعين الليل أنه مال على األرض وقيل الليل وكانت قبل ذلك مسترخية واخلذا االسترخاء واجلانح املا
أراد أن الشمس قد جنحت للمغيب يقول رفعت رؤوسها مع الليل حني غابت الشمس ونصبت آذاا 

وحداهن ساقهن والشحاح احلمار وشحيجه صوته وكذلك سحيله يقول كان يق احلمار يف ناحييت هذه 
  : ولبوقال النمر بن ت. األتن ارجتاز صوت فيه سباب فضاح

 فال تتهيبك أن تقدما  فإن أنت القيت في نجدة

 تصادفه أينما فسوف  المنية من يخشها فإن

النجدة الشجاعة والبأس والقوة وحذف مفعول القيت يريد إذا القيت حرباً يف جندة أو داهية أو ما أشبه 
يهم فإن الذي خيشى املنية ذلك واملعىن إذا القيت قوماً ذوي جندة يف حرب وحنوها فال تتهيب األقدام عل

تلقاه أين ذهب من األرذ وأين كان منها وقوله فال تتهيبك أن تقدما من املقلوب أراد فال تتهيب أن تقدم 
  .أي فال تتهيب األقدام ومن خيشها بدل املنية بدال االشتمال

  باب دخول ألف االستفهام على ألف القطع

  : أنشد بيت ذي الرمة

 النقا آذءنت أم أم سالم وبين   جال جٍلأيا ظبية الوعساء بين

الوعساء رابية رمل من النية تنبت أحرار البقل وجال جل والنقا موضعان والنقا أيضا الكثيب من الرمل 
وروى أبو عمرو ها أنت يقول ها أنت ظبية أم أم سامل وإذا شبه الشاعر املرأة بالظبية فإمنا يريد حسن 

  .جيدها

   األسماء في الجميعومن باب حذف األلف من

    : أنشد لألعشى

  وثمان عشرة واثنتين وأربعا  شربت ثمانيا وثمانيا ولقد
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إمنا عدد ما شرب ومل جيمله أرادة التكثري والتعظيم ومثاين عشرة تثبت فيها الياء تارة وحتذف أخرى 
  .واثباا أكثر

  باب حروف توصل بما وباذ وغير ذلك

  : وأنشد للمتنخل اهلذيل بيتا قبله" موصولة أن مل مزوتكتب ويلمه "قال أبو حممد 

 قتلت وأنت الحازم البطل أنى  لقد عجبت وما بالدهر من عجب

 تجرد ال خال وال بخل إذا  ويلمه رجالً تأبى به غبنا

يرثى ابنه أثيلة وكان خرج مع ابن عم له يقال له ربيعة بن حجذر فأغاروا على طائفة من فهر يقال هلم 
أىن مبعىن كيف يقول كيف قتلت وأنت .  سعد فقتلوا أثيلة وأفلت ربيعة ابن حجدر على رجليهبنو

شجاع بطل ومل يعجب من الدهر ألنه يقتل فيه البطل وينجو الضعيف وقوله ويلمه كلمة تقال عند 
وال خبل التعجب وال يراد ا الدعاء عليه وقوله إذا جترد أي جترد لألمور ال خال أي ليست فيه خميلة 

  .والغنب النقص يقول تأىب به أن تظلم إذا كان معك وتقبل به نقصانا ويروى خذل وهو الذي خيذل

  في باب ما نقص منه الياء الجتماع الساكنين

فإذا نصبت قلت ركبت "أنشد ابو حممد لألعشى ولقد شربت مثانيا ومثانيا وقد مر تفسريه قال أبو حممد 
رباعياً مرتبعا أو شوقبا يصف مجال شبهه == أن حتيت أحذريا أحقبا ك: برذونا رباعيا قال العجاج

باألحذري يف سرعته وقوته وهو محار وحش واحلمر األحذرية تكون فيما بني العراق وكاظمة نسبت إىل 
واألحقب الذي يف موضع احلقيبة منه بياض . احذر فرس تربر وضرب يف احلمر الوحشية وقيل كان محارا

  .بني الطويل والقصري واملرتبع أيضا الذي يأكل الربيع والشوقب الطويلواملرتبع الذي 

  باب ما يكتب بالياء واأللف من األسماء

  : وأنشد أبو حممد على رجا البئر أنه من الواوي قول الشاعر

 القوم من يغني مكاني أقل  فال يرمي بي الرجوان إني

ونه األمور يقول ليس مثلي من يطرح وتقطع األمور يقال فالن ال يرمي به الرجوان إذا كانت ال تقطع د
  .دونه فقل من يقوم مقامي ويغين غنائي ويسد مسدي
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وأنشد قول مهلهل بن ربيعة " ومن العرب من يقول رحوت الرحا ومنهم من يقول رحيت"قال أبو حممد 
  : التغليب

  وجساس بن مرة ذي ضرير  ما قتيل المرء عمرو قتيل

 عنيزة رحيا مدير بجنب  ناغدوة وبني أبي كأنا

القتيل هو كليب بن ربيعة بن احلارث التغليب وعمرو هو عمرو بن احلارث بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة 
وجساس هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان وهو ابن عم عمرو بن احلارث وكان سبب ذلك أن 

ظرت إليه صرصرت وخفقت جبناحيها كليبا خرج يوما يدور يف محاه فإذا هو حبمرة على بيض هلا فلما ن
فقال أمن روعك أنت وبيضك يف ذميت مث دخلت ناقة البسوس احلمى فكسرت البيض فرماها كليب يف 

ضرعها فاستغاثت البسوس جبارها جساس وكان كليب زوج أخت جساس فعدا عليه جساس ومعه 
نة ومل تسكن احلرب حىت قتل عمرو بن احلارث ابن عمه فقتاله فوقعت احلرب بني بكر وتغلب أربعني س

جساس فقال مهلهل هذه األبيات يف يوم عنيزة من أيامهم وقوله ذي ضرير يقال أنه لذ وضرير على 
الشيء إذا كان ذا صرب عليه ومقاساة يقال ذلك يف الناس والدواب وقوله وبين أبينا أراد م بكر بن وائل 

م بالرحيني ألم تكافؤا فيه فلم يكن لبكر على تغلب وعنيزة موضع وقوله رحيا مدير شبههم يف هذا اليو
  .وال لتغلب على بكر

  باب التاريخ والعدد

وقد تقدم شرح التاريخ واشتقاقه وأما العدد فمبىن على الوقف ألن املراد به جمرد العدد وال يراد األخبار 
ب تقول ثالثة وأربعة عنه تقول واحد إثنان ثالثة أربعة فمىت أخرب عنه أو عطف بعضه على بعض أعر

ومخسة وتقول يف األخبار أربعة خري من ثالثة وكذلك حروف التهجي مبنية إذا جردت من األخبار أو 
العطف كقولك باتاثا فإن قلت باء وتاء وثاء أو قلت هذه باء حسنة وجيم جيدة أعربت وعدد املذكر 

على اجلموع التأنيث فجرى العدد عليه باهلاء وعدد املؤنث بغري هاء وعلة ذلك أن العدد مجع واألغلب 
  .واملعدود مذكر ومؤنث واملذكر األصل فحصل له التأنيث وحذفت اهلاء من عدد املؤنث للفرق بينهما

  باب ما يجري عليه العدد في تذكيره وتأنيثه
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خذ وأنشد للنابغة اجلعدي يصف بقرة أ" وتقول سار فالن مخس عشرة من بني يوم وليلة"قال أبو حممد 
  : الذئب ولدها فطلبته

  وكان النكير أن تضيف وتجأرا  ثالثا بين يوم وليلة فطافت

يريد فطافت هذه البقرة ثالثة أيام جؤدرها حني أخذه الذئب ومل يكن عندها من اإلنكار إال أن تشفق 
  .وتصيح واإلضافة الشفقة أضاف إضافة واجلؤار الصوت مع خضوع ويروى أقامت

  باب ما ال ينصرف

أعلم أن أصل األمساء أن تكون منصرفة وما ال ينصرف منها مشبه بالفعل من وجهني ألن الفعل فرع على 
االسم من وجهني فال يدخله جر وال تنوين ألما ال يدخالن الفعل ويكون جره كنصبه واألسباب اليت 

الزم واأللف والنون متنع الصرف تسعة كلها فروع وثوان ال وائل وهي وزن الفعل والتعريف واالنيث ال
املضارعتان أللفي التأنيث والوصف والعدل واجلمع والعجمة والتركيب فكل اسم اجتمع فيه اثنان من 

هذه أو واحد يقوم مقام اثنني امتنع من الصرف بأن ال يدخله جر وال تنوين أن تدخله األلف والالم أو 
ا شبه الفعل وعاد االسم ما إىل أصله اإلضافة فإنه حينئذ ينصرف ألما من خواص األمساء فبطل 

ومنهم من يقول اجنر وال يقول انصرف ويقول املقصود مبنع الصرف التنوين ألنه عالمة لألخف واجلر 
تابع للتنوين فإذا أمن دخول التنوين دخله اجلر فإن احتج على من قال انصرف حبروف اجلر أا ختتص 

والالم واإلضافة أشد اختصاصا باالسم من حروف اجلر من باالسم وال توجب له الصرف فإن األلف 
حيث أن املضاف واملضاف إليه كاالسم الواحد أال ترى أنه يكتسي من املضاف إليه التعريف والتنكري 

واالستفهام والشرط وأما حرف التعريف فإنه جعل كبعض حروفه بدليل أنه جعل أوال لئال يتطرق عليه 
اً واحداً لئال يقوم بنفسه وجعل ساكنا ليكون أشد اتصاال باالسم واجتلبت احلذف وايضا فإنه جعل حرف

  .مهزة الوصل لسكونه ويفارق حروف اجلر من حيث أنه ال يتعلق بفعل كما تتعلق حروف اجلر باألفعال

" وما كان منها على ثالثة أحرف أوسطه ساكن فمنهم من يصرفه ومنهم من ال يصرفه"قال أبو حممد 

  : وأنشد

  دعد ولم تغد دعد في العلب  تتلفع بفضل مئزرها لم

التلفع أن يشمل اإلنسان بالثوب حىت جيلل به . ويروى ومل تسق دعد مجع يف هذا البيت بني اللغتني
  : جسده وهو استمال الصماء عند العرب والتلفع بالثوب مثله قال
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 كميع الفتاة ملتفعا بات  وهبت الشمال البليل وإذ

 من جلد بعري كالعس حيتلب فيه واجلمع عالب وعلب يقول إا صغرية ليست بعد ممن والعلبة إناء
  .يلتحف وال حيتاج أن يشرب بالعلب ألنه يرويها الغمر أو حنوه

فلما أضاء الصبح قام مبادرا : أنشد بيت األعشى" ويف باب ما يكون للذكور واإلناث وفيه علم التأنيث"
  .وقد مر تفسريه

  نث بغير هاءباب أوصاف المؤ

  : أنشد أبو حممد على ملحفة جديد يف تأويل جمدودة قول الشاعر

  وأمسى حبلها خلقاً جديدا  حبي سليمي أن يبيدا أبى

  .يبيد يهلك ويفىن وحبلها وصلها وخلقاً بالياً وجديد ههنا مبعىن جمدود أي مقطوع مبتوت

روه على الفعل أحلقوه عالمة التأنيث كما أحلقوها قال أبو حممد فإذا أرادوا الفعل قالوا طالقة يريد إذا ج
  : الفعل حنو طلقت فهي طالقة كما تقول امرأة حامل فإذا أجريته على محلت قلت حاملة قال

 ولكل حاملة تمام أنى  تمخضت المنون له بيوت

  : وأنشد األعشى

  كذاك أمور الناس غاد وطارقه  جارتا بيني فإنك طالقه أيا

وج امرأة فرغب ا عنه فأتاه قومها يتهددونه بالضرب أو يطلقها فقال أيا جاريتا بيين كان األعشى تز
  : البيت فقالوا ثنة فقال

 وأال تزال فوق رأسي بارقه  وبيني فإن البين خير من العصا

  : قالوا ثلث فقال

 فينا كما كنت وامقه وموموقة  وبيني حصان الفرج غير ذميمة

له بيين أي فارقي وقوله غاد وطارقه ذكر غاد على إرادة اجلمع وأنت طارقة على اجلارة ههنا املرأة وقو
إرادة اجلماعة يقول كذاك أمور الناس منها ما يغدو أي يأيت غدوة ومنها ما يطرق أي يأيت ليال واحلصان 

 خرب ال العفيفة وغري ذميمة أي غري مذمومة وموموقة حمبوبة ويف ال تزال ضمري العصا وبارقة الئحة وهي
  .تزال

  باب األسماء التي تتفق ألفاظها وتختلف معانيها



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  146  

     : وأنشد للربيع بن ضبع الفزاري" والفتاء من السن ممدود"قال أبو حممد 

 ذهب اللذاذة والفتاء فقد  إذا عاش الفتى مائتين عاما

ي اجلوهري قال حدثنا أخربنا الشيخ أبو احلسن املبارك بن عبد اجلبار قال أخربنا أبو حممد احلسن بن عل
أبو عبد اهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين قال حدثين أبو بكر أمحد بن حممد اجلوهري قال حدثنا 

احلسن بن عليل الغرتي قال حدثنا علي بن الصباح بن الفران الكاتب قال أخربنا أبو املنذر هشام بن حممد 
وغري واحد يقولون عاش ربيع بن ضبع بن وهب الشائب الكليب قال مسعت اسحق بن اجلصاص وشرقيا 

  : بن بغيض بن مالك ومالك هو محممة بن سعد بن عدي بن فزارة مائيت سنة فقال

 البنين لكم فداء فأشرار  أبلغ بني ربيع أال

 تشغلكم عني النساء فال  بأني قد كبرت ورق عظمي

 آلى بني وال أساؤا وما  كنايني لنساء صدق وإن

 فإن الشيخ يهدمه الشتاء  لشتاء فأدفئونيكان ا إذا

 فسربال خفيف أو رداء  حين يذهب كل قر وأما

 ذهب البشابة والفتاء فقد  عاش الفتى مائتين عاماً إذا

أال الفتتاح الكالم وقوله فأشرار البنني لكم فداء وصفهم بالرب وقوله فال تشغلكم عين النساء يقول ال 
الحها نساؤكم والكنائن مجع كنة وهي امرأة االبن أو األخ وقوله نساء يشغلكم عن تفقد أموري وإص

صدق أي هن نعم النساء وقوله وما آىل بين أي ما أبطؤا وال قصروا وهو من ألوت يقول ما أبطأ بين عن 
فعل املكارم وما جيب عليهم من القيام بأمري وإصالح شأين وقوله إذا كان الشتاء كان ههنا تامة ال اسم 

ا وال خرب أي إذا جاء الشتاء فألبسوين ما يدفع عين الربد فالشيخ يؤذيه الربد ويضعفه ويقل حركته هل
والسربال القميص يقول فإذا ذهب الربد وجاء احلر فاكسوين قميصا رقيقا ورداًء وأو هنا مبعىن الواو 

قوله مائتني عاما كان الوجه أن والبشاشة اهلشاشة ويروى اللذاذة والفتاء مصدر لفىت يقال فىت بين الفتاء و
  .يقول مائيت عام ولكنه اضطر فأثبت النون ونصب على التمييز

  ومن باب ما يمد ويقصر قال أبو محمد والبكاء يمد ويقصر

  : وأنشد

  وما يغني البكاء وال العويل  عيني وحقّ لها بكاها بكت
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البكاء مث رجع على نفسه يلومها فقال وأي قوله وحق هلا بكاها أي وجب هلا البكاء وهذا عذر لعينه يف 
  : ماذا يغري ابنيت ربع عويلهما وكما قال األحوص: شيء جيدي عليها البكاء كما قال اهلذيل

  فقد أعولت لو نفع العويل  يكن البكاء يرد شيئاً فإن

  كتاب تقوم اللسان 

  باب الحرفين اللذين يتقاربان في اللفظ والمعنى ويلتبسان

وقال اهللا عز وجل : قال" وكرب الشيء معظمه" الناس أحدمها موضع اآلخر قال أبو حممد فرمبا وضع
  : وقال قيس بن اخلطيم" والذي توىل كربه منهم"

  هزلى جراد أجوافه جلف  لباتها تبددها كأن

 رويداً تكاد تنغرف قامت  عن كبر شأنها فإذا تنام

ا باجلراد ألنه يصاغ على صيغة اجلراد وتنغرف وتنقصف مبعىن مجع اللّبة مبا حوهلا وشبه ما نظم يف عقده
واحد يصف امرأة بالنعمة والرفاهية وقلة العمل وهذا حيسنها وينعم بدا وقال تنام عن معظم شأا ألا 

  .كفية ختدم ورويداً معناه برفق ودعٍة وتنغرف أي تنقطع من نعمتها

  : قال رؤبة"  حرق اهللاواحلرق النار نفسها يقال يف"قال أبو حممد 

  شداً سريعاً مثل أضرم الحرق  أيدين تهوى في الزهق تكاد

يصف احلمر وي أي تسقط هوة والزهق جماوزة القدر يف كل شيء يريد أن ميددن أيديهن فوق القدر 
ل يقال للفرس إذا جرى مع خيل فتقدمها وسبقها قد انزهق منها والشد العدو الشديد واألضرم األشعا

  .شبه عدوهن باشتعال النار

  ": والعر قروح خترج يف مشافر اإلبل وقوائمها قال النابغة"قال أبو حممد 

 عبداً ظالما وهو ضالع وتترك  عبداً لم يخنك أمانة أتوعد

  كذى العر يكوى غيره وهو راتع  وحملتني ذنب امرئ وتركته

    

ه بنو قريع وقوله أتوعد أي أدد وقوله وتترك عبدا ظاملا خياطب النعمان بن املنذر ويعتذر إليه مما وشت ب
أي ظاملا ربه يف خيانته وتركه لقضاء حقه والضالع اجلائر ويروى طالع بالطاء أي معوج عن احلق أخذ 

من طلع البعري والعر قروح خترج يف مشافر اإلبل وأعناقها مثل القوباء وكان أهل اجلاهلية جبهلهم 
اإلبل الصحيحة فيكوون مشفره وفخذه وعضده يرون أم إذا فعلوا ذلك ذهب القرح يعترضون بعريا من 



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  148  

  .من إبلهم يقول فأنا بريء وغريي السقيم املذنب فحملتين ذنبه وأعفيته ضربه مثال

  : وأنشد أليب خراش" الطعم الطعام والطعم الشهوه"قال أبو حممد 

بالطعموأوثر غيري من عيالك  شجاع البطن قد تعلمينه أرد   

 الزاد أمسى للمزلج ذا طعم إذا  وأغتبق الماء القراح فأتنهي

خياطب امرأته أم األديرب شجاع البطن حية تكون فيه والطعم ما أكل وشجاع البطن يف احلقيقة إمنا هو 
لذع اجلوع وليس هناك حية وإمنا هذا شيء كان يعتقده أهل اجلاهلية ويسمونه الصفر وقد أبطله النيب 

واملاء القراح اخلالص يقال لكل خالص من " ال عدوى وال طرية وال صفر" اهللا عليه وسلم يف قوله صلى
ماء أو غريه مما يؤكل ويشرب قراح واملزجل املدفع ويقال لكل ما ال يبالغ فيه مزجل وذا طعم طيبا يف فيه 

اد طيبا يف املزجل فأنا أشرب وقوله فأنتهي أي أكف نفسي عن الطعام إذا شربت املاء القراح وإذا كان الز
وأحسو == أقسم جسمي يف جسوم كثرية : ومثله بيت عروة بن الورد. املاء القراح وأوثر أضيايف باللنب

  .قراح املاء واملاء بارد ويقال زاد ذو طعم إذا كان طيباً

  : وأنشد لسبيع بن اخلطيم التيمي" واحلور النقصان"قال أبو حممد 

  للهو جوها كما نالوا من العير  د طالبهااآلله ولوال مج لوال

والذم يبقى وزاد القوم يف حور أغار بنو صبح على إبل سبيع == واستعجلوا عن حثيث املضغ فازدردوا 
فاستغاث بزيد الفوارس الضيب عليهم فانتزعها منهم فمدحه يقول لوال اآللة ولوال شرف زيد وكرمه 

بالغ يف انضاج اللحم يريد أكلوا حلمها غري نضيج وابتلعوه من غري ألخذ هؤالء القوم إبلي واهلوجة أال ي
  .مضغ جيد واالزدراد االبتالع يريد الذم يبقى على األيام واألكل يذهب

إذا تدلت == كأن راكبها غصن مبروحٍة : وأنشد" واملروحة األرض اليت ختترق فيها الريح"قال أبو حممد 
 يف حتريكه لسرعتها بغصن شجرة والشجرة يف مكان كثري الريح به أو شارب مثل شبه راكب هذه الناقة

فالغصن ال يستقر يذهب ميينا ومشاال أو برجل سكران يتمايل من السكر وقوله إذا تدلت به يريد إذا 
هبطت به الناقة من نشاز إىل مطمئن من األرض وهذا البيت متثل به عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

سفاره على ناقة صعبة قد أتعبته إذ جاءه رجل بناقة قد ريضت وذللت فركبها وذلك أنه كان يف بعض أ
  .قال األصمعي فال أدري أمتثل به أم قاله. فمشت به مشياً حسنا فأنشد هذا البيت مث قال أستغفر اهللا

  باب الحروف التي تتقارب ألفاظها وتختلف معانيها

  :  عمرو بن امرئ القيس اخلزرجيقال الشاعر يقال أنه" والوكف العيب"قال أبو حممد 
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   مكث ونحن المصالت األنف      نحن المكيثون حين نحمد بال            

   يأتيهم من ورائهم وكف ال  الحافظو عورة العشيرة                     

 غريف مقيلها الغرف أسد  واهللا ال تزدهي كتيبتنا

عون ما استحفظوا فيلحق العشرية عيب بذلك حيفظون العشرية أن يصيبهم ما يعابون به وال يضي" 2"
واملكيثون املقيمون واملصالت مجع مصالت أراد املصاليت ويقال هو مجع مصلت وهو املاضي املنجرد 
واألنف مجع آنف وهو الذي يغضب ويأىب أن يضام وتزده تستخف والكتيبة من اجليوش ما مجع فلم 

  . تستخف كتيبتنا فرسان كأم أسد غريفينتشر والغرفجمع غريف والغريف األمجة يقول ال

  باب اختالف األبنية في الحرف الواحد الختالف المعنى

  : وأنشد لطرفة" ورجل طهر إذا اشتكى ظهره مثل فقر إذا اشتكى فقاره"قال أبو حممد 

  أنني لست بموهون فقر  تلسنني ألسنها وإذا

الكرب وقيل يف الفقرانه من قوهلم أفقرك الصيد قوله تلسنين أي تأخذين بلساا واملوهون الضعيف من 
فارمه وفقر إذا متكن منه الرامي وصف امرأة وقال ال أصربعلى ما يسوؤين من كالمها ألين شاب كرمي 

يرغب فيه وليس يف عيب احتملها ألجله وقد عابوا عليه ذلك وقالوا خماصم وليس مبحب ألن احملب من 
  .شأنه اخلضوع حلبيبه أبدا

    

  ": فإذا أطعمه الناس فهو تامر قال احلطيئة" أبو حممد قال

  رك                إذ تنبده حضاجر هال غضبت لرحل جا

  أغررتني وزعمت أنك                  البن بالصيف تامر

خياطب الزبرقان بن بدر وكان الزبرقان ضمن له أن حيسن جواره فجفته امرأة الزبرقان يف غيبته فتحول 
ه إىل بين أنف الناقة بن قريع وهجا الزبرقان وهال ختضيض وحضاجر اسم من أمساء الضبع وهذا بناء عن

غريب جاء على أبنية اجلمع وهو للواحد وهذا مثل ضربه المرأة الزبرقان أي هي يف احلمق وتضييعها 
 اغررتين بأنك توسع علي امره مبرتلة الضبع ويقال إن الضبع امحق الدواب وتنبذه تلقيه وتفرقه ويريد بقوله

  .التمر واللنب وان عندك منهما ما فيه كفاييت فلم اجد ذلك كما وصفت

  باب المصادر المختلفة عن الصدر الواحد
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  ": وأباله اهللا يبليه ابالء حسنا قال زهري"قال ابو حممد

 امرأين كل شأنهما يعلو كانا  فرحت بما حدثّت عن سيديكم

   فأبالهما خير البالء الذي يبلو ويروى    عال بكمجزى اهللا باالحسان ما ف  

كل امرمها أي فرحت باحلمالة اليت محالها وروى االصمعي رأى اهللا باالحسان أي رأى فعلهما حسنا 
فأبالمها أي صنع اهللا اليهما خري الصنيع الذي يبتلى به عباده واالنسان يبلى باخلري والشر فيقول ابالمها 

إذا " حفيت الدابة حفى إذا رق حافرها وحفى حيفى فهو حاٍف واألول حف" وقوله. خري ما يبلو به
مشى الرجل بال نعل فهو حاٍف وإذا رقت قدمه فهو حٍف قال يونس ويتداخلون فيوضع احدمها موضع 

  كل احلذاء حيتذي احلايف الوقع : اآلخر قال الرجز

  باب االفعال

  : قال األسود ابن يعفر" نوبدن الرجل إذا أسن وهو رجل بد" قال أبو حممد

 ما بكاء البدن االشيب أم  هل لشباب فات من مطلب

هذا استفهام على سبيل التفجع والتوجع لفقد الشباب يقول هل ملا مضى مرد وقوله من مطلب أي من 
وجه يطلب فيه مث رجع على نفسه يوخبها ويعاتبها فقال أم ما بكاء البدن االشيب أي الحيسن بالكبري أن 

  .يبكي حتسرا على فقد الشباب

  ": زغت الناقة عطفتها قال ذو الرمة" وقال أبو حممد

 تجاوب من برديه ترنيم إذا  رجليه رجال مقطف عجل كأن

 بالزمام وجوز الليل مركوم زغ  وخافق الرأس فوق الرحل قلت له

راد رجال مقطف أي قوله كأن رجليه أي رجال اجلندب الذي ذكره يف قوله يضحي ا االرفش وهو اجل
رجال صاحب بعري قطوٍف او برذوٍن أو محار شبه ضرب رجليه على االرض بضرب رجل املقطف بعريه 

وهو عجل وأراد بربديه جناحيه وترنيم صوت وخافق الرأس يريد ورب رجل خيفق رأسه من النعاس 
ع أي كف وجوز وشدة السري ويروى مثل السيف وشبهه بالسيف يف مضائه وزغ أي اعطف ويروى ز

  .الليل معظمه ووسطه واملركوم الذي تراكمت ظلمته بعضها على بعض خياطب رفيقه بذلك

  ": فان قتله عشق النساء أو اجلن فليس يقال فيه اال اقتتل قال ذو الرمة"قال أبو حممد

 إحنة بين النفوس وال ذحل بال  ما امرؤ حاولن أن يقتتلنه اذا

  وفترن من أبصار مضروجة نجل  لثرىعن نور االقاحي في ا تبسمن
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حاولن اجتهدن يف قتله يعين النساء واالحنة احلقد والذحل الوتر والطائلة وتبسمن جواب إذا والتبسم أول 
الضحك والنور من الزهر االبيض واالقحوان البابونج ونوره يشبه به الثغر شبه ثغورهن بنوره وفترن أي 

  .عة شق العني وجنل واسعات العيون ويروى كحلضعفن ومضروجة واسعة الضرج أي واس

  : وأنشد للكميت" تأيبت بالتشديد والقصر حتسبت"قال أبو حممد 

 انك غير صاغر وتأي  قف بالديار وقوف زائر

يقول صاحبه تلبث بالوقوف على الديار فلست صاغرا يف فعلك ذلك والصاغر الذليل يقال صغر الرجل 
وثغر الرجل فهو مثغور إذا كسر "قال أبو حممد . اغر إذا رضى بالضيم فأقربهيصغر صغراً وصغاراً فهو ص

  : يهجو عبيد اهللا بن غاضرة ألنه فضل الفرزدق" ثغره قال جرير

 منا في ثناياه مشهدا سميرة  أيشهد مثغور علينا وقد رأى

    

ومثيلة عنربي قال مثغور هو عبيد اهللا بن غاضرة بن عمرو بن قرط العنربي ويروى وقد رأى مثيلة 
السكري وكان من قصة مثغور أن عثمان بن عفان رمحه اهللا استعمل مسرة بن عمر بن قرط على هوايف 
النعم واهلوايف الضوال فو تذهب فتقع يف إبل الناس وكان ال خيرب يف نعم قوم بضالة إال أخذها فعرفها 

ة يف نعم سحيل بن وثيل الرباحي فأتى اإلبل فكان من ذهب له بعري أتاه فطلبه عنده فبلغه أن ناقة ضال
وفيها غلمة لسحيم وأم سحيم وسحيم غائب ومعه أعبد له فقال أعرضوا على إبلكم فأبت أم سحيم 

وهي ليلى بنت شداد أحد بين ثعلبة بن يربوع فقال هلا مسرة مري غلمانك يعرضوا على اإلبل فأبت عليه 
لت فمى فمى فأراد العبيد عرضها فأهوت لبعضهم وهي عجوز فوقع بينها وبينه كالم فأهوى إليها فقا

كبرية فدفعها فنادت فمى وزعموا أن ثنيتها سقطتا قبل ذلك بزمان فكانتا مصرورتني يف مخارها فلما 
رأى ذلك مسرة انصرف ومل يكن سحيم شاهداً فلما أتاه اخلرب أتى على عبيد بن غاضرة ابن مسرة فانتزع 

وراً فاستعدى مسرة عثمان فرفع سحيم إىل املدينة وحبست إبله حىت ضاعت فشكا تثنيته فكان يدعى مثغ
ذلك إىل عثمان فقال أبعدك اهللا ما محلك على ما صنعت قال كسر فم أمي قال فهال استعديت؟ فحسبه 

مث إن بين العنرب اصطلحوا على أن يعقلوا فم صاحبهم وبنو يربوع على أن يعقلوا فم صاحبهم ففعلوا 
  .سبيل سحيموخلى 

  : وأنشد لسويد بن الصامت األنصاري" أدين بالفتح آخذ بالدين"وقال أبو حممد 

  ولكن على الشم الجالد القرواح  وماديني عليكم بمغرم أدين
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املغرم الغرم والشم الطوال واجلالد اللوايت تصرب على اجلدب والعطش وغريمها والقراوح مجع قرواح وهي 
لت ومجعها قراويح بالياء وحذفها ضرورة خياطب قومه يقول آخذ بالدين ويقضيه اليت اجنرد كرا وطا

  .عين مثر خنلى وال أكلفهم قضاءه

  : قال أبو ذؤيب" وأدين بالضم أعطى الدين"قال أبو حممد 

  بأن المدان ملي وفي  وأنبأه األولون أدان

ولون أي الناس األولون يعين املشايخ أن الذي أدان إذا باع بيعاً إىل أجل فصار له على الناس دين وأبنأه األ
بايعته ملي ويف فكتب عليه كتاب شبه آثار الدار وقد درست بكتابه هذا الكتاب يف قوله عرفت الديار 

قال العديل بن الفرخ العجلي وكان " فإذا جاؤا بالباء قالوا أوعدته بالشر"قال أبو حممد . كرقم الدواة
  : جاهاحلجاج طلبه فهرب منه وه

  رجلي ورجلي شئنة المناسم  أوعدني بالسجن واألداهم

األداهم القيود الواحد أدهم وشثنة غليظة وأراد باملناسم هنا باطن رجليه واصابعهما على طريق االستعارة 
على البكر : وإمنا املنسم للبعري خاصة مبرتلة الظفر من اإلنسان وهذا كما استعار اآلخر احلايف للقدم فقال

ريه بساق وحافر ورجلي يف موضع نصب عظف على ضمري املفعول يف أوعدين تقديره وأوعد رجلي مي
  : باألداهم فعطف على عاملني كما قال أبو النجم

  بالكلب خيراً والحماة شرا  من برة قلباً حرا أوصيت

لي بالسجن وال حيسن أن جيعل رجلي بدال من الضمري املنصوب يف أوعدين فيكون التقدير أوعد رج
وباألدهم ألنه اليقال سجن رجله وإمنا يقال سجنه وقيد رجله بالسجن للشخص والقيد للرجل والعطف 

  .على عاملني قد جاء يف القرآن وهو يف الشعر كثري

هجعوا ناموا واهلجوع النوم وسهيل هذا : قال املتلمس" الح النجم إذا بدا وأالح إذا تألأل"قال أبو حممد 
يراه الناس بالعراق أربعني يوما ومسريه من اليمن ويدوم طلوعه ا وال يراه أهل الشام الكوكب الذي 

  .وال خراسان والضرم دق احلطب الذي يسرع اشتعاله الواحدة ضرمة ومقبوس مشعل والقبس النار

  ": جزت املوضع وأجزته قطعته وخلفته قال امرؤ القيس"قال أبو حممد 

 بطن خبت ذي قفافعقنقل بنا  أجزنا ساحة الحي وانتحى فلما

  علي هضيم الكشح ريا المخلخل  هصرت بفودي رأسها فتمايلت

الساحة والباحة والفجوة والعروة كلها عرصة الدار ورحبتها وانتحى اعترض واخلبت بطن من األرض 
 بعض ويروى بطن حقف وهو ما اعوج من الرمل وانثىن ومجعه أحقاف والعقنقل املتعقد الداخل بعضه يف
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وجواب ملا هصرت بفودي رأسها وقال بعضهم اجلواب قوله وانتحى بنا والواو مقحمة وجيوز أن تكون 
الواو غري مقحمة ويكون اجلواب حمذوفا يكون التقدير فلما أجزنا ساحة احلي أمنا ويكون رواية البيت 

    : الذي بعده على هذا

فودان جانبا الرأس والكشح ما بني منقطع إذا قلت هايت نوليين متايلت وهصرت جذبت وثنيت وال
األضالع إىل الورك واملخلخل موضع اخللخال يصف دقة خصرها وعبالة ساقيها وهضيم الكشح 

منصوب على احلال وكذلك ريا املخلخل ومن روى إذا قلت هايت نوليين فمعىن التنويل التقبيل ويكون 
عىن مهضمومة فلذلك كان بال هاء وعند سيبويه إذا ظرف متايلت وهو اجلواب وهضيم عند الكوفيني مب

على النسب وريا فعلى من الري وهو انتهاء شرب العطشان ومعىن البيت أنه إذا قال هلا نوليين متايلت 
  .عليه ملتزمة له

  : قال كعب بن جعل يف يوم صفني" أشررت الشيء أظهرته"قال أبو حممد 

   المناكب شارفلدى الموت شهباء  صبرت حول ابن عم محمد وقد

 أشرت باألكف المصاحف وحتى  فما برحوا حتى رأى اهللا صبرهم

ميدح علياً عليه السالم ألن عامتهم كانوا ربيعة وكعب تغليب وتغلب من ربيعة وليس مدحاً ألهل الشام 
يف ولدى مبعىن عند وشهباء كتيبة الشهبة بياض يصدعه سواد وجعلها شهباء ملا فيها من بياض السالح 

حال السواد واملنكب من كل شيء جممع عظم العضد والكتف وحبل العاتق من اإلنسان والطائر وكل 
ما برحوا يعين أصحاب علي . شيء وأراد باملناكب النواحي والشارف الناقة املسنة واستعاره للكتيبة

قال . صة معروفةوصربوا حىت رأى اهللا صربهم وحىت أظهر أهل الشام املصاحف ودعوا إىل التحكيم والق
  : وأنشد للمسيب بن علٍس" بعضهم جييز نصف النهار ينصف إذا انتصف"أبو حممد 

 بالغيب ما يدي ورفيقه  نصف النهار الماء غامره

أراد انتصف النهار واملاء غامره مل خيرج منه ذكر غائصا أنه غاص وانتصف النهار ومل خيرج من املاء 
غواص من الشدة واجلهد يف طلب الدرة اليت غاص من أجلها واملاء وشريك الغواص ما يدري ما يلقى ال

مبتدأ وغامره خربه واجلملة يف موضع احلال وإذا كانت اجلملة حاال كان فيها عائد إىل ذي احلال فإن مل 
  .يكن فيها عائد مل يكن من الواو بد لتسد مسد العائد

  : قال الشاعر" أمجع فالن أمره فهو جممع إذا عزم عليه"قال أبو حممد 

 أمر حزم ال يفرق مجمع لها  نهّل ونسعى بالمصابيح وسطها
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املصابيح هنا مجع مصباح وهو إناء يسقى فيه الصبوح شرب الغداة يقول نسعى على الضيفان ذه اآلنية 
وال نسقيهم فيها اللنب وقوله هلا أمر حزم يعين للمرأة اليت هي أم مثواهم أي هلا جودة رأي غري منتشر 

  : متفرق ألا أشارت مبذق اللنب لقصوره عن كفاية الضيفان ألنه يقول يف البيت الذي بعده

  ولكن إذا ما ضاق شيء يوسع  نمد لهم الماء ال من هوانهم

  باب ما يكون مهموزاً بمعنى وغير مهموز بمعنى آخر

  ".ونكيت يف العدو أنكى نكايةً قال أبو النجم"قال أبو حممد 

  .دى ونكرم األضيافاننكي الع

ننكي العدى أي نوقع م ونبالغ يف عقوبتهم واألضياف مجع ضيف وفعلٌ ال جيمع يف القلة على أفعال إال 
إذا كانت عينه معتلة فلذلك مجع على أفعال ومسي النازل على القوم ضيفا ألنه مال إىل من نزل عليه 

  .واإلضافة اإلمالة

  والعوام تبدل الهمزة فيه أو تسقطهاباب ما يهمز من األسماء واألفعال 

هذه الكلمة جاءت شاذة ألن القياس أن يكون " وهي الكمأألة باهلمز والواحدة كمء"قال أبو حممد 
الواحد باهلاء واسم اجلنس بغري هاء كتمرة ومتر وحبة وحب وشعرية وشعري فجاءت هذه الكلمة خمالفة 

إذا أرادوا مجعه قالوا هذه كمأة قال أبو زيد قال للقياس قال يونس هذا كمء لواحد الكمأة مذكر ف
منتجع بن نبهان كمء واحدو كمأة اجلمع وقال أبو خرية كمأة للواحد وكمء للجمع وهذا القول على 

  .القياس إال أن األكثر خبالفة قال رؤبة كمء وكمأة كما قال منتجع

  : قال كثري" أزللت إليه زلة وال يقال زللت"قال أبو حممد 

 عليها بما كانت إلينا أزلت   وإن صدت لمثٍن وصادقوإني

يقول أنا معترف مبا أحسنت إيل واصطنعته عندي من اجلميل ال أكفره وإن أعرضت عين وهجرتين وقد 
  .اعترض الشرط بني اسم أن وخربها فسد خربها مسد اجلواب

  باب ما ال يهمز والعوام تهمزه

  : نشدوأ" هزلت الدابة وعلفتها"قال أبو حممد 

 ما علفت من خبيث وطيب فكل  إذا كنت في قوٍم عدى لست منهم
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    : هذا الشعر ملالك أو احلارث بن سعد بن ثعلبة بن دوران بن أسد بن خزمية وقبل هذا البيت

 وإن عالوا به كل مركب عليه  لرهط المرء خير بقية لعمري

 جربجزيل ولم يخبرك مثل م  من الجانب األقصى وإن كان ذا غنى

 ظفرت كفّي وال طاب مشربي فما  من دوران قسراً وأرضها تبدلت

واسم دوران سامل ولقب دوران ألنه كان يقول لقومه كل يوم قد آن حلول الديدان يف . إذا كنت البيت
كان هذا . األبدان فاتركوا اللهو والزموا اجلد فقد أبادت الدنيا األمم واآلباء وستفىن الباقني واألنباء

اعر فارق قومه وحتول إىل قشٍر وقشر من قبائل اليمن فلم حيمد جوارهم وظلموه فأوصى ابنه وقال له الش
إذا كنت يف قوم غرباء لست منهم فاحتمل منهم املكروه فإنك إن حاولت أن تنتصف منهم مل جتد معينا 

قد خرب األمور وقوله لرهط املرء خري بقية يقول إن ظلموه فظلمهم دون ظلم غريهم وارب الذي 
" زكنت األمر ازكنه أي علمته وأزكنت فالنا أي أعلمته وليس هو يف معىن الظن"قال أبو حممد . وعرفها

  .وأنشد للغطفاين

  .زكنت منهم على مثل الذي زكنوا

  : ميدح هوذة بن علي احلنفي" ما جنع فيه القول قال األعشى"قال أبو حممد . وقد مضى تفسريه

 أتوه أسارى كلّهم ضرعا لما   صفقتهمتميما به أيام سائل

 يستطيعون بعد الضر منتفعا ال  المشقر في عشواء مظلمة وسط

  ما أبصر الناس طعماً فيهم نجعا  أطعموا المن والسلوى مكانهم لو

الصفق والصفقة يف البيع والبيعة ضرب اليد على اليد لألجياب وضرع إذا ذلّ وخشع هنأ ومرأ والسلوى 
ثل السماىن الواحدة سلواة واملن الترجنبني يقول لو أطعموا يف مكام من املشقر املن والسلوى طري بيض م

ما نفعهم وال كان هبيئاً وال مريئاً وذلك أن بين متيم أغاروا على لطيمة كسرى فوجه إىل عامله املكعرب 
 فقسم فيهم صعاما وقال إن جر أن يكفيه إياهم فأمهل حىت أدرك النخل وحضر بنو متيم للشراء واملرية

امللك أمرين أنأقسم فيمن كان ههنا من بين متيم فأدخلوا فجعل يدخلهم الصفا واملشقر رجال رجالً فيأخذ 
سالحه مث يقتله وكان هوذة بن علي يوم الصفقة جر وكانت امللوك تدنيه وتوجهه فشفع لسرى بين متيم 

م السوبق والبسر يف اجلفان حىت إذا كان يوم الفصح فأطلق له عن مائة منهم وكان نصرانياً فأطعمه
ورعد يل بالقول وبرق قال ابن "قال أبو حممد . كساهم ثوبني مث أطلقهم فمدحه األعشى ذا الشعر

  ": أمحر

 موكب زجل الهواجر مبرد في  له يوماً ببطن سبوحة قالت
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  فأبرق بأرضك ما بدا لك وارعد  يا جل ما بعدت عليك بالدنا

ن سبوحة من وراء بستان ابن معمر من وراء جبل يقول كانت تواصله وهي جماورته فلما أبردوا بط
بالرواح قالت له يا هذا جل ما بعدت بالدنا عليك أي عظم بعد بالدنا عليك فليكن مقامك وخريك 

 وأنزلوهم وشرك ببالدك وال تأتنا وقوله زجل اهلواجر أراد غناء حدام يف ذلك الوقت أن احلداة كفوهم
وبعضهم جييز أرعد وأبرق ببيت "قال أبو حممد . حىت أبردوا وارحتلوا فزجلهم صياح حدام يف أنزاهلم

  ": الكميت

  أرعد وأبرق يا يزيد               فما وعيدك لي بضائر

عىن يزيد بن خالد بن عبد اهللا القسري وكان خالد حبس الكميت وكتب يف أمره إىل هشام بن عبد 
لك وذكر أنه هجا بين أمية فكتب هشام إىل خالد أن اقطع يده ورجليه وأصلبه فلمابلغ الكميت ذلك امل

  .هرب من السجن يف زي امرأة ومدح مسلمة بن عبد امللك واستجار به وهجا خالدا ويزيد ابنه

  باب ما يشدد والعوام تخفقه

  : ابن رجاء الفقيمي" الفلّو مشدد الواو قال دكني"قال أبو حممد 

 وانقطعت أو ذامه وكربه  لما تدانى مقربه كأنه

  شيطان جن في هواء يوقبه  الخيل جميعا تذنبه وجاءت

 لنا وهو فلو نرببه كان  فانقض عليه كوكبه أذنب

املقرب سري القارب وهو طالب املاء والوذم سري يشد به عروة الدلو والكرب ان يعقد احلبل على العراقي 
  .شبهه يف سرعته بدلو انقطعت من رشائها فسقطت كما قال زهريمث يثين مث يثلث 

ويوقبه يدخله وأذنب . هوي الدلو يسلمها الرشاء وقوله تذنبه تتلوه وتتبعه يقال ذنبت الشيء أي تلوته
  .أجرم وانقض النجم هوى وشبه سرعة مرة بسرعة انقضاض النجم كما قال ذو الرمة

  .ملهر وقد فلوناه فطمناه ونربيه أي نربيه ونصلحهكأنه كوكب يف أثر عفرية والفلّو ا

    

  : وأنشد لعلقمة بن عبدة بيتا قبله" وهي األترجة واألترج أبو زيد حيكي ترجنة وترنج"قال أبو حممد 

   فكلها بالتزيديات معكوم      رد القيان جمال الحي فاحتملوا             

 جواف مدموممن دم األ كأنه  عقال ورقما تظّل الطير تخطفه

 تطيابها في األنف مشموم كأن  أترجة نضج العبير بها يحملن



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  157  

خص اجلمال ألن كانوا حيملون النساء عليها لشدا وذهلا والتزيديات ضرب من الربود فيها خطوط 
محر نسبت إىل قبيلة يقال هلا تزيد بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة كانوا حاكة نسبت الربود 

ا قاله أبو عمرو ويقال تزيد بن حيدان بن عمران بن احلاف بن قضاعة وقيل التزيديات اهلوادج جياء إليه
ا من شق بالد قضاعة وقوله عقال ورقما أي عكمت بالعقل والرقم ومها ضربان من الوشي فيهما محرة 

تصب عقال على أنه وقال األصمعي العقل خيط يعقل خبيط آخر يدخل فيه من حتته مث يرفع على خيط وان
مفعول معكوم على حذف حرف اجلر وإمنا قال تظل الطري تتبعه يريد انه خييل إليها أنه حلم كما قال 

  .طفيل

  .تظل الطري تتبع زهوه

واملدموم املطلى بالدم وقوله ختطفه أي تسلبه حتسبه حلما من محرته وقوله حيملن أترجةً كىن باألترجة عن 
 والتطيات مصدر كالترماء والتصعاق والتقدير كأن طيبها يف األنف عبري مشوم أو املرأة وشبه طيبها ا

  .مسك مشموم والعبري أخالط من الطيب جتمع بالزعفران

  : وأنشد لكليب بن ربيعة التغليب" والقبرة والقبر"قال أبو حممد 

  خال لك الجو فبيضي واصفري  لك من قبرٍة بمعمر يا

ري خرج كليب يدور يف محاه فإذا هو حبمرة على بيض هلا فلما نظرت إليه ونقري ما شئت أن تنق
صرصرت وخفقت جبناحيها فقال أمن روعك أنت وبيضك يف ذميت مث دخلت ناقة البسوس احلمى 

فكسرت البيض فرماها كليب يف ضرعها فكان هذا سبب احلرب بني بكر وتغلب وهلا حديث يطول 
 ويقال كنت مبعمر صدق أي مبرتل صدق ويقال أول من قال ذلك طرفة ذكره واملعمر املرتل الذي تعمره

بن العبد وهو يومئذ صيب وذلك أن عمرا قفل من أرضه إىل سواها ومحل الغالم معه فلما نزلوا ذهب 
طرفة بفخ له ونصبه للقنابر وقعد عليها عامة يومه فجعلن حيدن عن الفخ وينقرن ما حوله مث انتزع فخه 

ع إىل عمر وأصحابه فلما حتملوا وركبوا جعلت القنابر يلتقطن ذلك احلب الذي ألقاه هلن من التراب ورج
  .فرآهن فقال عند ذلك هذه األبيات وبعدها

  .ال بد من أخذك يوماً فاصربي

  : وأنشد" وهي القوصرة"قال أبو حممد 

 منها كل يوم مرة يأكل  أفلح من كانت له قوصرة

ش والنعمة وأصل الفلح والفالح البقاء ويقال لكل من أصاب خريا مفلح معىن قوله أفلح أي فاز بالعي
والقوصرة وعاء من قصب يكرت فيه النمر ورمبا خففت وهو ههنا كناية عن املرأة كما يكىن عنها 
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  .أفلح من كانت له مزخه: بالقارورة ومثله

  .وهي مفعلة من الزخ وهو النكاح

مل تزوج فهي معنسة وال يقال عنست قال يوسف بن أيب سعيد وقول األصمعي عنست املرأة إذا كربت و
  .هذا على أما قد روامها يف قول اهلذيل

  .حىت أتت أمشط عانس

  .والعانسون ومنا املراد والشيب: ويف قول اآلخر

  .ويف قول األعشى

  .والبيض قد عنست

  ومن باب ما جاء خفيفا والعامة تشدده

  .لالم من امللحة وهو البياض وأنشد األصمعيقال أبو حممد عنب مالحي خمففة ا

  يعصر منها مالحي وغربيب  تعاجب خلق اهللا غاطية ومن

التعاجيب ال واحد هلا من لفظها إمنا هي أعجوبة وأعاجيب وغاطية عالية واملالحي األبيض والغربيب 
  .األسود يصف كرمة

  باب ما جاء محركا والعامة تسكنه

  : رة للنجم قال الشاعر أنشده أبو زيد يف نوادرهقال أبو حممد وطلعت الزه

 لطلوع الزهرة وأيقظتني  قد وكلتني طلتي بالسمسرة

قال أبو زيد زعموا أن امرأة أمرت زوجها بالسمسرة فقال هلا ويلك إين أخاف أن أوضع مث ذهب إىل 
  : السوق فخسر عشرة فقال

 وأيقظتني لطلوع الزهرة  أمرتني طلتي بالسمسرة قد

  وفي الرخام أن وضعت عشره  ما ربحت وسط الغيثرة انفك

طلة الرجل امرأته وكذلك عرسه وحليلته وحنته وزوجه وزوجته وجارته والسمسار القيم باألمر احلافظ 
له واملصدر السمسرة ويف احلديث كنا نسمى السماسرة باملدينة فسمانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    : التجار وقال األعشى

 أن أكلم سمسارها سوى  فأصبحت ال أستطيع الكالم
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  .والغثرية اجلماعات من الناس املختلطون

  ": وهو سلف الرجل قال أوس"قال أبو حممد 

 ألبيه ضيزن سلف فكلهم  والفارسية فيهم غير منكرة

حم أباه يف يهجو بين مالك بن ضبيعة والفارسية عىن ا امللة الفارسية أي اوسية والضيزن الذي يزا
امرأته وقوله سلف يقول الرجل منهم يأيت أمه وخالته فهو ضيزن ألبيه باألم وسلف له باخلالة ويروى 

والفارسية فيكم غري منكرة خياطبهم بذلك والسلف زوج أخت امرأة الرجل يقال هو سلفه وظأمه 
  .وظأبه

  باب ما جاء بالصاد وهم يقولونه بالسين

  ": الذي ذكره األعشى يف قولهفأما السفح "قال أبو حممد 

 وحلت علوية بالسخال لى  أهلي بطن الغميس فبادو حل

  وفروض القطا فذات الرئال  ترتعي السفح والكثيب فذاقا

يقول حل قومي يقول فارقت جبرية فحللت مع قومي ببطن الغميس وهو قريب من الكوفة وبادو يل 
ا بالعالية والعالية ما جاوز الرمة إىل مكة وقال ابن بسواد العراق وحلت علوية أي حلت جبرية وأهله

األعرايب علوية مرتفعة والعالية مكة واملدينة وألواذها وما قرب منها والسخال من أرض العالية وهي 
هضاب صغار متقارب بعضها من بعض يف أرض مستوية إذا نظر إليها الناظر ظنها سبخا ال ترعى حىت 

 هضاب صغار وقوله ترتعي ال يريد جبرية وإمنا يريد القبيلة أي ترعى إبلهم يقرب منها فحيئذ يعلم أا
السفح سفح اجلبل وهو خضيضه من أصله حيث يسفح املاء من اجلبل عليه إذا كثرت األمطار والسفح 

ههنا موضع معروف والكثيبما عال من الرمل وارتفع وهو هنا موضع بعينه وذوقار موضع كانت فيه 
س وبكر بن وائل وروض القطا رياض يتصل بعضها ببعض والقطا يبيض فيها ويأويها حروب بني الفر

فلذلك نسبت إليه وذات الرئال مفاوز متصل بعضها ببعض يكون فيها النعام لقلة مائها والنعام ال يريد 
  .املاء والرئال فراخ النعام يقال رالٌ وأرآلٌ وأرالٌ فإذا كثرت فهي الرئال

  العامة تفتحهباب ما جاء مكسور و

. السرادب والدهليز أعجميان معربان وليس يف الكالم فعالل إال يف املضاعف حنو القلقال والزلزال

واألنفخة فيها ثالث لغات إنفخة بالتخفيف وإنفحة بالتشديد ومنفخة بكسر امليم وختفيف احلاء وفتح 
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  .يث هو طعام يتخذه أهل الشامامليم خطأ واإلطربة عجني يرقق ويقطع صغاراً ويطبخ بلحم وقال الل

  : قال" طعام مدود ومتر مسوس"قال أبو حممد 

 مسوسا حجريا مدوداً  قد أطعمتني دقال حوليا

هو زرارة بن صعب بن دهر وذلك أن امرأة عامرية خرجت يف سفٍر ميتارون من اليمامة فلما امتاروا 
  : عامريةوصدروا جعل زرارة يأخذه بطنه فيتخلف خلف القوم فقالت ال

  يمشي وراء القوم سيتهيا  رأيت رجال دهريا لقد

كأنه مضطغن صبيا دهري منسوب إىل بين دهر بطن من بين كالب ومضطغن طبيا أي كأن على بطنه 
  : صبيا من عظمه فأجاا زرارة

 مسوسا حجريا نفاية  قد أطمعتني دقال حوليا

 يكن من التمر ألوانا فهو دقلٌ واحلويل الذي أتى عليه قد كنت تفرين به الفريا الدقل أردأ التمر وما مل
  .تفرين به الفريا أي كنت تكثرين فيه القول وتعظيمه والفري العجب: حول وقوله

كان الوجه أن يقال مزابر ومزابق بفتح الباء ألنه يف معىن املفعول ولكنه " ثوب مزابر ودرهم مزابق"وقوله 
والنرسيان ضرب . والسمك القريب القريب العهد بالتلميح. ر فيهجاء على لفظ الفاعل ألن ذلك قد ظه

من التمر جيد والعرب تضرب الزبد بالنرسيان مثال فيما يستطاب وهذه الكلمة غري عربية وال جتتمع 
  .النون والراء والسني يف كلمة عربية

  باب ما جاء مفتوحا والعامة تضمه

  : أيب أنس رمحه اهللاأنشد أبو حممد على التخوم أليب قيس صرمة بن 

  وصلوها قصيرة من طوال  بني األرحام ال تقطعوها يا

 ظلم التخوم ذو عقال إن  بني التخوم ال تظلموها يا

    

كان أبو قيس من بين النجار وكان قد ترهب ولبس املسوح وفارق األوثان وهم بالنصرانية مث أمسك 
 جنب وقال اعبد رب إبراهيم فلما قدم رسول اهللا عنها ودخل بيتا فاختذه مسجدا ال يدخله طامث وال

صلى اهللا عليه وسلم املدينة أسلم وزحسن إسالمه والعقال داء ال دواء له والنجوم تروى بضم التاء 
وفتحها فمن رواها مضمومة فهو مجع ختم مثل فلس وفلوس ومن فتح التاء جعله واحداً ومجعه على مجع 

 يقول لبنيه يا بين ال تتعدوا حدودكم فتأخذوا من األرض ما ليس النعت مثل غفور وغفر وصبور وصرب
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والروشم سكة الدراهم والدنانري . لكم فإن عقوبة ذلك تتعلق بكم فال تفارقكم وهذا على طريق املثل
: دنانري شيفت من هرقل بروسم وقال األعشى: والذي يرشم به الطعام وغريه يقال بالشني والسني قال

ارتشم قال وهو النشوط والشبوط فالنشوط كالم عراقي وهو مسك ميقر يف ماء وملح وصلى على دا و
والشبوط ضرب من السمك دقيق الذنب عريض الوسط لني املمس صغري . وانتشطت السمكة إذا قشرا

ودوارة الرأس . الرأس وفيه لغة أخرى شبوط بضم الشني ورأيت يف كتاب أيب حامت هو السبوط والشبوط
مزربان الزأرة املزربان الرئيس والزأرة اسم . ملستدير يف وسطه ومنه قوهلم فالن ال تقشعر دوائرهالشعر ا
  .موضع

سيبويه يقول " يقال دابة قماص وال يقال قماص"ويف باب ما جاء مكسورا والعامة تضمه قال أبو حممد 
اج واألدواء تأيت على فعال قماص والعيوب تأيت كثريا على فعال بكسر الفاء حنو النفار والشماس والضر

  .بضم الفاء مثل القالب واخلمال والنحاز والدكاع

  باب ما جاء على يفعل مما يغير

  ": هررت احلرب أهرها قال عنترة"قال أبو حممد 

 حتى تهروا العواليا نزايلكم  حلفت لهم والخيل تردى بنامعا

ولكم أي ال نزايلكم فحذف ال للعلم ا قال الرديان ضرب من السري أي تعدو بنا وم مجيعا وقوله نزا
أي ال تفتأ والعوايل الرماح وروا تكرهوا أي نزاولكم حىت " تاهللا تفتؤ تذكر يوسف"اهللا عز وجل 

هذا " وقصت عنقه توقص"ويف باب ما جاء على يفعل مما يغري قال أبو حممد . تكرهوا احلرب وتسأموها
يسم فاعله ووقصت عنقه ولكنه قد جاء وقصت عنقه ووقصت قد رد عليه والصواب وقص على ما مل 

  فبعثتها تقص املقاصر : ورجل او قص قال ابن مقبل

  باب ما جاء على لفظ ما لم يسم فاعله

  ": وعنيت فأنا أعىن به وال يقال عنيت قال احلارث بن حلزة"قال أبو حممد 

  به ونساءوأتانا عن األراقم أنبأء                      وخطب نعني 

  ن                   علينا في قيلهم أحفاء إن أخواننا األراقم يغلو

األراقم أحياء من بين تغلب وبكر مب وائل وأنباء مجع نبأ وهو اخلرب واخلطب األمر العظيم وقوله نعىن به 
ه كما يقال عنيت فيه قوالن أحدمها نتهم ونظن به أي يعنوننا به واآلخر أن يكون من العناية أي تم ب
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ونساء فيه قوالن أيضا يساء بنافيه الظّن واآلخر نساء حنن له أنفسنا الهتمامنا ذا . حباجتك أعين ا
وقوله إن اخواننا يروى بفتح أن وكسرها فمن فتح فموضعها رفع على البدل من قوله أنباء ومن . اخلطب

نا وحيملوننا ذنب غرينا وأصل الغلو يف اللغة كسرها ابتدأها ويغلون يرتفعون يف القول علينا ويظلمون
الزيادة واالرتفاع وأحفاء حيتمل وجهني إحدامها أن يكون معناه االستقصاء من قولك أحفيت شعري إذا 
استقصيت أخذه كأم استقصوا علينا ونقضوا العهد واآلخر أن يكون من أحفيت الدابة إذا كلفتها ما ال 

نتجت الناقة وال يقال نتجت ولكن "قال أبو حممد . لزمونا ما ال نطيقتطيق حىت حتفى فيكون معناه أ
  : قال الكميت" يقال نتجت ناقيت

 وضاق به المهبل يتناً  طرق األمر بالمفلفات إذا

  متى ذمرت قبلي األرجل  المذمر للنتاجين وقال

عسر عليها خروج ولدها طرق ضاق يقال طرقت القطاة إذا عسر عليها خروج بيضها وكذلك الناقة إذا 
فضربه مثال لألمر الذي يضيق بالناس فال جيدون منه خمرجا واملفلفات الدواهي والفلق الداهية والينت أن 

خترج رجال املولود قبل يديه يضرب مثال النقالب األمر واملهبل أقصى الرحم وقيل موضع الولد من 
  .الرحم قال اهلذيل

  .خطّ له ذلك يف املهبل

    

و البهو بني الوركني حيث جيثم الولد وقبل ما بني الغلقني أحدمها فم الرحم واآلخر موضع العذرة وقيل ه
واملذمر الذي يدخل يده يف حياء الناقة لينظر أذكر جنينها أم أنثى وهو أن يلمس مذمرة فإن كان غليظا 

ه إىل الذفري وهو العظم علم أنه ذكر وإن مل يكن غليظا علم أنه أنثى واملذّمر العنق والكاهلوما حول
  .الناشز وراء األذن هذا مثل ضربه النقالب األمر وجواب إذا يف قوله بعد فنفسي فداؤهم يف احلروب

  باب ما ينقص منه ويزاد فيه ويبدل بعض حروفه بغيره

  ": شتان ما مها بنصب النون وال يقال ما بينهما قال األعشى"قال أبو حممد 

 دوسرة عاقر بجسرة  ىأسلّي الهم حين اعتر وقد

 حيان أخي جابر ويوم  شتان ما يومي على كورها

اجلسرة العظيمة من النوق والدوسرة مثلها والعاقر اليت مل حتمل وذلك أصلب هلا يقول أسلى اهلم بركوب 
ناقة هذه صفتها مث قال شتان ما يومي على كورها والكور الرجل بأداته وحيان رجل من بين حنفيه كان 
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دم األعشى وله أخ يقال له جابر يقول أن يومي يف الرحيل والركوب على كور هذه الناقة ليس مثل ينا
يومي مع حيان وشربنا وتنعيمنا أي هذا مفترق وحيان كان خليال لألعشى ومل يكن جابر مثله فغضب ملا 

  .ضمه األعشى إليه ومل ينادمه فاعتذر إليه بالقافية

  .وأنشد لربيعة الرقي ويكىن أبا أسامة" قال لشتان ما بني اليزيدين حبجةوليس قول من "قال أبو حممد 

 سليم واألغر بن حاتم يزيد  ما بين اليزيدين في الندى لشتان

إتالف ماله فهم وهم الفتى القيسي جمع الدراهم  الفتى األزدي  

 قد عقد ليزيد بن أسيد على اليزيدان يزيد بن حامت املهبلي وهو املمدوح ويزيد بن أسيد وكان املنصور
ديار مضروعقد ليزيد بن حامت على ديار إفريقية وسارا معا فكان يزيد بن حامت ميون الكتيبتني مجيعا 

  : أصحابه وأصحاب يزيد بن أسيد وقال ربيعة أيضا فيهما

 ال يجود كما تجود سميك  يزيد الخير أن يزيد قومي

  من يقودفترزق من تقود و  كتيبة وتقود أخرى يقود

وقال يزيد قومي ألنه كان موىل بين سليم ويزيد بن أسيد سلمى وربيعة الرقي ال يستشهد بشعره وكان 
  .ربيعة مدح يزيد بن حامت فأنح له ومل يكفه فكتب إليه

  بخفّي حنين من يزيد بن حاتم  وال كفر إن اهللا راجعا أراني

وشتان مصروفة عن . سى فقال لشتان ما بني البيتنيفدعاه وحشا خفيه دنانري وأمر له بغلمان وجوار وك
شتت والفتحة يف النون هي الفتحة يف التاء والفتحة تدل على أنه مصروف عن الفعل املاضي وقيل ه 

ويقال مسك مليح وال يقال ماحلٌ وقد قال غدافر وليس "قال ابو حممد . يكسبحان من التسبيح اسم املصدر
  .وعذافر فقيمي" حبجة

 أسق بشعفر المطيا ولم  شاء ربي لم أكن كريالو 

 المالح والطريا يطعمها  تزوجت بصريا بصرية

 حتى نتت سرتها نتيا  البر لها مقليا وجيد

وفعلت ثنتها فريا عذافر هذا من بين فقيم وكان يكري إبله إىل مكة وأكرى معه رجل من بين حنفة من 
كان امسها شعفر وكان احلنفي وزوجته مسينني فرتل الفقيمي يزجر أهل البصرة بعرياً يركبه هو وزوجته و

ما فقال هذه األبيات واملطي مجع مطية وهي الناقة وقد مضى اشتقاقها واملقلي املشوي على املقلى 
ونتت أصله نتأت وأبدل اهلمزة ألفا وحذفها رلتقاء الساكنني ونتياً أراد نتوءاً فقلب اهلمزة ياء وقبلها واو 
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كنة فقلبت واو ساكنة فقلبت الواو ياء وادغمت الياء يف الياء والثنة ما بني السرة والعانة وهي مراق سا
  : وقد جاء املاحل يف شعر من قوله حجة وهو جرير قال يهجو آل املهلب. البطن والفري العجب

 اشتووا مالحا من كنعد جدفوا ثم  كانوا إذا جعلوا في صيرهم بصال

  .ة والكنعد ضرب من السمك يريد كانوا مالحنيالصري الصحنا

  ".يقال فاظ امليت يفيظ فيظاً ويفوظ فوظاً كذاروه األصمعي وأنشد لرؤبة"وقال أبو حممد 

 يدفنون منهم من فاظا ال  واألسد أمسى شلوهم لفاظا

واألسد ميدح بين متيم ويهجو ربيعة واألسد وكانا متخالفني على مضر ويذكر من قتلت مضر من ربيعة 
يف احلروب اليت كانت بينهم يف املربد وهي واقعة مشهورة واألسد لغة يف األزد والشلو اجلسد واللفاظ 

  .امللفوظ يقول ال يدفنون قتالهم لكثرم

    

  ": وال يقال فاظت نفسه وال فاضت إمنا يفيض املاء وأنشد األصمعي"قال أبو حممد 

  طٍة وبرودإذ ثوى حشو رب  النفس أن تفيظ عليه كادت

كاد من أفعال املقاربة وهي تستعمل بغري أن يقال كاد فالن يفعل معناه قارب الفعل ومل يفعل ألن مقاربة 
الفعل متنع من ذخول أن من حيث أن أن لالستقبال ولكن كاد تشبه بعسى كما تشبه عسى بكاد وثوى 

  .أقام والريطة املالءة والربود مجع برٍد

وأنشد بيتا لزياد األعجم يهجو خالد بن " ياما صان خطأ إمنا هو يامصان ويامصانةقوهلم "قال أبو حممد 
  : عتاب بن ورقاء وقبله

 أبظراء أم مخنونة أم خالد  ما أدري وإن كنت داريا لعمرك

 ختنت إال ومصان قاعد فما  فإن تكن الموسى جرت فوق بظرها

ت أعلم أا كذلك فإن كانت خمتونة فما ختنت إال بعد يقول أنا يف شك أخمتونة هي أم ال مث قال وإن كن
ما كرب ابنها فختنت حبضرته وعين مبصان ابنها ويروى ختنت وخفضت ووضعت وبضعت وهي مبعىن 

  .ويقال رجل مصانٌ وماص وال يقال ماصان. واحد

ل يف الناس لنب ولبان قوله وال يقال بلنب أمه قد يقا" هو أخوه بلبان أمه وال يقال بلنب أمه"قال أبو حممج 
وال يقال لبان يف غري الناس واألكثر يف الناس اللبان وجاء يف احلديث يف لنب الفحل أنه حيرم ومل يرو لبان 
الفحل وهو أن يكون للرجل امرأة ترضع فكل من أرضعته بلبنه فهم ولد زوجها حمرمون عليه وعلى ولده 

 مجيعا ويف حديث آخر أن خدجية بكت فقال هلا النيب صلى من ولد تلك املرأة ومن ولد غريها ألنه ابوهم
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وأنشد أبو حممد لألعشى ميدح احمللق من بين بكر . فقالت درت لبنة القاسم" ما يبكيك"اهللا عليه وسلم 
  .بن كالب وامسه عبد العزيز وإمنا مسي احمللق ألن فرسه كدمه فصار اثر ذلك كاحللقة

 ضوء نار في يفاع تحرق إلى  لعمري لقد الحت عيون كثيرة

وبات على النار الندى والمحلّق  لمقرورين يصطليانها تشب  

 داج عوض ال نتفرق بأسحم  رضيعي لبان ثدي أن تقاسما

لعمري أقسم ببقائه والحت نظرت واليفاع املشرف وقوله وبات على النار يقول بات على هذه النار 
 يفارقه وقوله رضيعي لباٍن يريد أما أخوان وأمهما واحدة وهذا اجلود واحمللق ألن اجلود ضجيع احمللق ال

على طريق املثل وقوله تقامسا يريد حتالفا أال يفارق أحدمها صاحبه وقوله بأسحم داج قيل هو الرماد يقول 
حتالفاعند الرماد وهو صنيع الفرس وإال سحم األسود الداجي الشديد السواد وقيل بأسحم داج يعين الليل 

 حتالفا بالليل وقيل هو الرحم وذلك أن الندى حالف احمللق يف الرحم قبل والدته وقيل هو الدم وذلك أي
أن العرب إذا حتالفت غمست أيديها يف الدم وعوض من أمساء الدهر وهو مبين على الضم والفتح 

  : وأنشد ابو حممد أليب األسود الدؤيل. والكسر يقول ال نتفرق ابدا

   رأيت أخاها مغنيا لمكانها      خمر يشربها الغواة فإنني دع ال          

 غذته أمه بلبانها أخوها  فاال يكنها أو تكنه فإنه

خياطب موىل له كان حيمل جتارة إىل األهواز وكان إذا مضى إليها يتناول شيئاً من الشراب فاضطرب أمر 
 إنّ الزبيب يقوم مقامها فإن مل تكن البضاعة فقال أبو األسود هذه األبيات ينهاه عن شرب اخلمر ويقول

  .اخلمر نفسها من الزبيب فهي أخته اغتديا من شجرة واحدة وقيل أنه عين بقوله أخوها الطالء

ويقال جاء بالضج والريح أي جاء مبا طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح وال يقال "قال أبو حممد 
  : وأنشد لذي الرمة بيتا قبله" الضيح

 الجذل إال أنه ال يكبر على  باء للشمس ماثاليظل بها الحر

 وفي قرن الضحى ينتصر حنيفا  حول الظل العشي رأيته إذا

  من الضج واستقباله الشمس أخضر  أكهب األعلى وراح كأنه غدا

    

قوله يظل ا أي يقيم بالصحاري اره واحلرباء دويبة على خلقة العظاءة أكرب منها شيئا يستقبل الشمس 
 الظهائر ويدور معها واملاثل املنتصب واجلذل أصل الشجرة وأراد الشجرة هنا ومل يرد أصلها أي كأنه يف

يصلّي إال أنه ال يكرب وقوله إذا حول الظل يقول إذا زالت الشمس استقبل قبلة املشرق واحلنيف املسلم 
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ى أي يف وقت الضحى خمالف ورمبا قال حنيفا ألنه تلك الساعة بالعشية مستقبل القبلة وهو يف حد الضح
للقبلة فإمنا ينتصر من ذا يدور مع عني الشمس كيف ما دارت وقرن الضحى حاجبها وناحيتها وقوله 

أكهب األعلى الكهبة غربة إىل السواد ويروى أصفر األعلى وهو هكذا يصفر على الشمس وخيضر 
 أفردت الواحدة قلت هذه خصية قال أبو زيد مها خصيان إذا ثنيا فإذا"والضح الشمس قال أبو حممد 
  : وأنشد" ومها أليان فإذا أفردت قلت ألية

  إن طال خصياه وقصر زبه  حلفت باهللا ال أحبه قد

يقول أقسمت امرأة هذا الرجل باهللا أا ال حتبه لكربه ومن عادة الكبري إن يسترخي صفنه فتطول خصياه 
  .على فعل أو فعل جيوز ختفيفهويتشنج ذكره فيقصر وقصر ختفيف قصر وكل ما كان 

  : وأنشد أبو حممد ايضاً بيتاً قبله

  ظعينة زاقفة في ركب  عطية بن كعب كأنما

ترتج ألياه ارجتاج الوطب الظعينة املرأة شبه عجزه بعجز املرأة والركب أصحاب اإلبل واالرجتاج 
قال " ال يقال مد البصريقال هو مين مدى البصر و"قال أبو حممد . االضطراب والوطب سقاء اللنب

  : القحيف

  مدى األبصار عليتها الفحال  بنات أعوج ملجمات بنات

أعوج فرس كان لغين بن أعصر وهو أعوج األكرب وليس يف العرب فحل أشهر وال أكثر نسال وال 
الشعراء والفرسان أكثر له ذكرا به وافتخارا من أعوج ومدى البصر متناه وقد يقال مد البصر ومدى 

جود وأكثر قال األصمعي وأول ماروي من عدو أعوج أنه أغري على الناس يف يوم النسار وصاحب أ
أعوج األكرب موثقه بثمامة فلما أغارت اخليل يف وجه الصبح جال يف متنه مث صاح به ونسى الوثاق فاقتلع 

  .الثمامة وخرج خيف به كأنه حذر وف فسار مسرية أربع ليال

  : وأنشد لعمرو بن أسوى ابن عبد القيس" ستأهل فهو الذي يأخذ اإلهالةوأما امل"قال أبو حممد 

 الذي أنفقت من ماليه إن  ال بل كلي يامي واستأهلي

وأنشد . استأهلي أي إهالة وهوالشحم املذاب ويامي نداء مرخم يريد يامية وجيوز يف الياء الضم والفتح
  : أبو حممد يف احلافرة

 اهللا من سفٍه وعار معاذ  أحافرةً على صلٍع وشيٍب

انتصب حافرة ألنه يف معىن املصدر أقيم مقامه تقدير الكالم أرجوعاً إىل أول أمري وقد صلعت وشبت 
يريد أرجع رجوعاً مث حذف الفعل واكتفى باملصدر مث جعل االسم يف موضع املصدر وقد أقاموا الصفات 
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يئاً مريئاً يف الصفات وترباً وجندال يف األمساء وذلك واألمساء مقام املصدر وحذفوا الفعل معها كقوهلم هن
  .حممول على باب سقياً ورعياً

  : وأنشد" عدس زجر البغل والعوام تقول عد"قال أبو حممد 

  فما أبالي من غزا ومن جلس  حملت بزتي على عدس إذا

وقال ابن "ل أبو حممد قا. يريد ببزته سالحه يقول إذا فعلت ذلك فما أبايل من غزا ومن ختلف عن الغزو
  ": مفرع احلمريي

  نجوت وهذا تحملين طليق  مالعباد عليك إمارة عدس

كان سعيد بن عثمان بن عفان استصحب يزيد بن مفرغ حني ويل خراسان فلم يصحبه وصحب عباد 
ث بن زياد بن أيب سفيان فلم حيمده فهجاه فأخذه عبيد اهللا بن زياد فحبسه وعذبه فلما طال حبسه بع

  : رجالً ومحله أبياتاً وأمره أن ينشدها على طريق دمشق إذا انصرف الناس من اجلمعة على باب معاوية

 بأير أبيها سادة اليمن عضت  أبلغ لديك بني قحطان قاطبة

  يا للعجائب يلهو بابن ذي يزن  دعي زياد فقع قرقرة أمسي

    

 فكلموه فوجه رجال يقال له جهنام من بين راسب فلما مسع أشراف اليمن هذا الشعر دخلوا على معاوية
وكتب له عهداً وأنفذه على الربيد وأمره أن يبدأ باحلسن فيخرج منه يزيد بن مفرغ قبل أن يعلم عباد 

ففعل جهنام ذلك فلما أخرجه من احلبس قرب إليه دابة من الربيد لريكبها فلما استوى عليها قال عدس 
ان لعباد عليك والطليق املطلق وهذا مبتدأ وطليق خربه وحتملني مجلة يف ما لعباد البيت يقول ال سلط

موضع احلال والتقدير وهذا طليق يف حال محلك له ويقال أن هذا يف معىن الذي وقد حكاه مجاعة 
وحتملني صلته وهو يف موضع رفع باالبتداء وطليق خربه وتقديره والذي حتملينه طليق وجيوز حذف العائد 

وأخربين ابن بندار عن ابن رزمة عن أيب سعيد عن ابن . إذا كان متصال للصوق االسم بالصلةمن الصلة 
دريد أنه قال كان اخلليل يزعم أن عدسا كان عنيفا بالبغال أيام سليمان بن داود فالبغال إذا قيل هلا عدس 

  .انزعجت

أيب بن مقبل وقبل البيت الذي هو متيم بن " وهو الدرياق وال يقال الترياق قال الشاعر"قال أبو حممد 
  : أنشده

  وليلى هوى النفس ما لم تبن  ليلى على عانٍط ليالي

 متى ما تلن عظامي تلن  بصهباء درياقة سقتني
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عانط بلد ويروى ناعط وقوله ما مل تنب أي ما مل تفارق يريد كانت النفس واها مدة اجتماعنا وجتاورنا 
عينا :ء أي سقتين صهباء يعين مخرا فزاد الباء كما قال اهللا عز وجل وبعد ما فارقت وقوله سقتين بصهبا

أي يشرا ومسيت اخلمر صهباء للوا والصهبة يف األلوان احلمرة والدرياقة من أمساء " يشرب ا عباد اهللا
يف هذه الكلمة أربع " وهو احلندقوق نبطي معرب قال وال يقال حندوقي"قال أبو حممد . اخلمر ايضا

  .ات يقال حندقوق وحندقوق وحندقوقي وحندقوقي أخربين بذلك أبو زكرياءلغ

  باب ما يعدى بحرف صفة أو بغيره والعامة

إياك وإن تفعل كذا وال تقول إياك أم تفعل بال واو أال ترى "قوله " ال تعديه أوال يعدى والعامة تعديه
 واحد من االمسني فعال ينصبه مقدرا غري العلة يف ذلك أن لكل" إنك تقول إياك وكذا وال يقال غياك كذا

  : فعل صاحبه وهو معطوف عليه بالواو فإذا قال إياك والشر فالتقدير احفظ نفسك واتق الشر قال الشاعر

  موارده ضاقت عليك المصادر  واألمر الذي إن توسعت فإياك

إال أبلغ أبا :  عجز بيت وأولهوأنشد" وقد جاء يف الشعر وهو قليل"قال . وكذلك املثل فإياه وإيا الشواب
  : عمر رسوال وإياك احملاين أن حتينا الرسول هنا الرسالة قال الشاعر

 وال أرسلتهم برسول بسر  لقد كذب الواشون ما بحت عندهم

وتقول "قال أبو حممد . أي برسالة واحملاين املهالك وحتني لك يريد أحذرك املهالك أن تقع فيها فتهلك
إمنا مل يستعمل كاد بأن ألن كان ملقاربة الفعل ومشارفته "  كذا وال يقال كاد أن يفعلكاد فالن يفعل

وأن لالستقبال والتراخي وقرب وقوع الفعل خالف بعده لكن كاد شبهت بعسى فاستعملت بغري أن 
  .كما شبهت عسى بكاد فاستعملت بغري أن يف حنو قوله

  .عسى اهلم الذي أمسيت فيه

  .وأنشد

  .طول البلى أن ميصحاقد كاد من 

  .ميصح يذهب ومعىن البيت أن ما أتى عليه من الدهر قد قارب دروسه

  : قال النابغة" وتقول عريتين كذا وال يقال عريتين بكذا"قال أبو حممد 

  وهل علي بأن أخشاك من عار  بنو ذبيان رهبته وعيرتني

احلارث األصغر بن احلارث األوسط وهو ويروى خشيته قال أبو عبيدة أمحى النعمان أمحى النعمان بن 
األعرج بن احلارث بن أيب مشر الغساين وهو األكرب ذا أقر قال وهو واد خنل أي واسع وهو مملوء محضاً 
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ومياها ويقال له أيضا سبطر أي كثري البنات فاحتماه الناس فتربعه بنو ذبيان فنهاهم النابغة وخوفهم أغارة 
أبوا فتربعوه وكان النابغة منقطعاً إليه فلما مات وكان يكىن أبا حجر رثاه امللك فعريوه خوفه النعمان و

دعاك اهلوى واستجهلتك املنازل قال أبو عبيدة وقيل بل أغار حصن بن حذيفة يف بين اسد : النابغة بقوله
وغطفان على بعض نواحي الشام فرتلوا ذا أقر فنهاهم النابغة عن ذلك وحذرهم إغارة امللك فعصوه 

عث إليهم النعمان بن احلارث الغساين جيشاً عليهم ابن اجلالح الكليب فأغار عليهم بذي اقر فقال النابغة فب
  : يف ذلك قصيدة اوهلا

  وعن تربعهم في كل أصفار  نهيت بني ذبيان عن أقر لقد

    

 كل أصفار ألن يقول وعريتين بنو ذبيان البيت أقر جبل وذو أقر واد وتربعهم إقامتهم يف الربيع وقال يف
الربيع وافق صفرا يف ذلك الوقت وقال أبو عبيدة يف كل إصفار حني يتصفر املاء ويتزيل الشجر ويربد 

  : وأنشد أبو حممد للمتلمس. الليل وذلك يف آخر الصيف

 كرٍم إال بأن يتكرما أخا  تعيرني أمي رجال ولن ترى

مكث عندهم حىت كادوا يغلبون على نسبه فسأل كان املتلمس يف أخواله بين يشكر يقال أنه ولد فيهم و
امللك عمرو بن هند مضرط احلجارة احلارث بن التوأم اليشكري عن املتلمس وعن نسبه فوقع فيه احلارث 
فقال امللك أواناً يزعم أنه من بين يشكر واوانا يزعم أنه من بين ضبيعة أضجم فقال عمرو بن هند ما هو 

 أنه لغري رشدة ال يعرف أبوه فبلغ ذلك املتلمس فقال األبيات أي لن ترى إال كالساقط بني فراشني يقول
أنسانا له كرم وحسب إال يتكرم عن الشيء الذي يبلغه ويعفو يقول فأنا اتركم واغفر وال أكون مثل 

  : احلارث بل أعفوا وأصفح وأنشد أبو حممد لليلى اإلخيليه

   هالوأي حصان ال يقال لها  أعيرتني داء بأمك مثله

  .جو النابغة اجلعدي وترد عليه قوله

هال زجر تزجر به الفرس األنثى إذا نزا . أال حييا ليلى وقوال هلا هال قالت تعريين داء بأمك مثله فغلبته
وقد ى ابن قتيبة عن تعدية . عليها الفحل لتقر وتسكن وهذا مثل ضربه يقول وأي أنثى ليست كذلك

 قوله أن قريشا كانت تعري بأكل السخينة وكذلك عامة العلماء ينهون عن عريت بالباء واستعمله هو يف
  .الباء يف عريته بكذا ويستعملونه يف كالمهم

  باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما
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  : مث أنشد للنابغة الذبياين" يقولون نصحتك وشكرتك واألجود نصحت لك وشكرت لك"قال أبو حممد 

  رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي  تقلوابني عوف فلم ي نصحت

يعين بين مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وكان حذرهم أن يغزوهم عمرو بن احلارث األصغر الغساين 
قال أبو حممد . ويروى رسائلي ووسائلي أي رساليت والوسائل مجع وسيلة وهو ما يتوصل به إىل اإلنسان

  : ج وزوجة قليل قال الفرزدقويقولون للمرأة هذه زوجة الرجل واألجود زو

  كساع إلى أسد الشرى يستبيلها  الذي يسعى ليفسد زوجتي وإن

قال ذلك حني وقع بينه وبني النوار بنت أعني زوجته شر فخرجت من أجل ذلك مستعدية إىل عبد اهللا 
 يريد أن بن الزبري وهلا حديث يقول من سعى يف فساد امرأيت كمن سعى إىل األسد ليأخذ بوهلا يف يده

  .من يتعرض يل كمن يتعرض لألسد والشرى موضع تكثر فيه األسد

  : قال النابغة" ويقال هو ابن عمه دنية ودنياً أجود ويقال دنيا أيضا"قال أبو حممد 

 غسان الملوك األشايب بغسان  وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزا

 قوم بأسهم غير كاذب أولئك  عمه دنيا وعمرو بن عامر بنو

ألشايب مجع أشيب وأشايب ويروى إذ قيل قد غزت قبائل من غسان غري أشايب أي غري أخالط أي ا
هم صميم كلهم وهو مجع أشابة وقوله بين عمه دنيا أي غزا بين عمه حلا وقوله بأسهم غري كاذب أي 

  .هم صادقوا البأس ال يضعفون يف القتال

  باب ما يغير من أسماء الناس

  : ن السدوس الطيالسة بيتا ليزيد بن حذاق قبلهأنشد أبو حممد على أ

  لدي وأني قد صنعت شموسا  هل أتاها أن شكة حازم أال

 عليها سندساً وسدوسا كأن  حتى شتت حبشية وداويتها

الشكة السالح واحلازم اجليد الرأي والشموس اسم فرسه وصنعتها حسن قيامه عليها وداويتها أي سقيتها 
ت أي حني جاء الشتاء وهي قوية وقوله حبشية أي اخضرت من العشب ذهبت اللنب بالصيف حىت شت

أي سوداواد من شدة اخلضرة " مدهامتان"شعرا األوىل ومسنت واألخضر عندهم أسود قال اهللا تعاىل 
والسدوس الطيالسة اخلضر شبه لوا وهذا االستفهام خارج على وجه التمين كأنه يود أن يتأدى إىل املرأة 

  .مترشح ملالقاة األعداءأنه 

  ".قال األصمعي سألت ابن أيب طرفة عن املسديف شعر اهلذيل"قال أبو حممد 
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  ألفيت أغلب من أسد المسد حديد        الناب أخذته عفر فتطريح

الشعر أليب ذؤيب وألفيت وجدت واألغلب الغليظ العنق أخذته عفر يعين املرثي شبهه يف شدته وشجاعته 
  .أي يعفّره يف التراب فيطرحه ويقال عفر جذب وتطريح يطرحهباألسد وعفر 

    " ويف باب ما يغري من أمساء البالد"

  : قال أبو حممد هي البصرة مسكّنة الصاد وكسرها خطأ قال الفرزدق

  ما كانت البصرة الحمقاء لي وطنا  ابن عتبة عمرو والرجاء له لوال

  : السيلحون قرية بقرب الكوفة قال الشاعر

  صريفون في أنهارها والخورنق  إليه السيلحون ودونها وتجبى

  " كتاب األبنية"

  باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى

  : وأنشد للعباس بن عبد املطلب ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم" أضاء القمر وضاء"قال أبو حممد 

 حيث يخصف الورق مستودع  من قبلها طبت في الظالل وفي

 أنت وال مضغة وال علق  الد ال بشرهبطت الب ثم

 نسراً وأهله الغرق ألجم  نطفة تركب السفين وقد بل

 مضى عالم بدا طبق إذا  من صالب إلى رحم تنقل

 وضاءت بنورك األفق أرض  لما ظهرت أشرقت ال وأنت

وآدم يف اجلنة قبل قوله يف الظالل مجع ظل يعين ظالل اجلنة أراد أنه كان طيباً يف صلب آدم عليه السالم 
أن يهبط من اجلنة إىل األرض وقوله حيث خيصف الورق حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق اجلنة 
أي ضما بعضاً إىل بعض وقوله مث هبطت البالد يعين ملا هبط آدم عليه السالم إىل األرض ألن النيب صلى 

 وال علقة بل نطفة يريد بل كنت نطفة اهللا عليه وسلم كان يف صلبه ومل يكن إذ ذاك بشراً وال مضغة
وقوله تركب السفني يريد ركوب نوح السفينة وقت الطوفان وكنت يف صلبه والسفني مجع سفينة وهذا 

اجلمع غريب يف املصنوعات وال يكون إال يف املخلوقات حنو شعرية وشعري ومترة ومتر وال يقال قصعة 
نعهم من الكالم وقوله تنقل من صالب أي من صلب إىل وقصع وقوله أجلم نسراً نسر صنم وأجلمهم م

رحم يقال صلب وصلب وصالب وقوله إذا مضى عاملٌ أي مضى قرن بدا قرن وقيل للقرن طبق ألم 
طبق لألرض يقال هذا مطر طبق األرض وقوله ملا ظهرت أي ولدت وأشرقت أضاءت وأنث األفق على 
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وقال عبد مناف بن " سلكته قال اهللا عز وجل ما سلككم يف سقرسلكته وأ"قال أبو حممد . معىن الناحية
  : ريع اهلذيل

  مصرح طحرت أسناؤه القردا  تحت صيفي له نحم كأنهم

 كما تطرد الجمالة الشردا شالّ  حتى إذا أسلكوهم في قتائده

ا صيفي سحاب له حنم صوت رعد ينحم مثل حنيم الدابة مصرح صرح باملاء صبه وانكشف فصار غيم
خالصاً ونفى عنه القرد والقرد من السحاب الصغار املتلبد املتراكب بعضه على بعض وطحرت دفعت 
واألسناء مجع سناً وهو الضوء ويقال مطر مطحر إذا كان شديد الدفعة بعيد املذهب يقول كأم حتت 

ل وقال األصمعي مطر صيفي مما يقع م من الضرب وقتائدة مكان والشلّ الطرد واجلمالة أصحاب اجلما
ليس إلذا جواب قال ويقال إن قوله شالّ هو اجلواب كأنه قال حىت إذا اسلكوهم يف هذا املوضع شلّوهم 

  .شالّ

  ": هلكت الشيء وأهلكته قال العجاج"قال أبو حممد 

 أهواله من أدلجا هائلة  ومهمٍة هالك من تعرجا

جوا فيه واأللف والالم يف املهمة القفر من األرض وهالك من وصف املهمة ومن تعرج يف معىن الذين تعر
معىن الذي فيصري املعىن هالك املتعرجني فيه وجيوز أن يكون هالك من فعل املتعرجني والضمري العائد إىل 

املهمة حمذوف تقديره ومهمٍة هالك متعرجوه كما تقول ومكان مهتد سالكوه فإذا نقلت الضمري 
مهتد السالكني بنصب السالكسن وتنوين مهتد وجيوز اإلضافة فتقول وأدخلت األلف والالم قلت ومكان 

مهتدي السالكني وهذا التفسري على غري الوجه الذي ذكره ابن قتيبة مبعىن أهلكت ويقول هلكت ال 
يتعدى وتقدير يبث العجاج مستقيم على أن هالكاً ال يتعدى والذين جعلوا هلكت مبعىن أهلكت يف 

البيت وجعلوا الفعل للمهمة وهائلة من وصف املهمة وأهواله فاعلة ومن أدجل التعدي استشهدوا ذا 
  .مفعول يعين أن أهواله ول من أدجل فيه

  : قال أبو ذؤيب" جال القوم عن املوضع وأجلوا تنحوا عنه وأجليتهم وجلوم"قال أبو حممد 

  بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها  عليها بين سب وخيطة تدلى

 ثبات عليها ذلّها واكتئابها  الها باأليام تحيزتفلما ج

    

يصف مشتار العسل وإنه يتدىل ألخذه من اجلبل ألن النحل تعسل يف اجلبال واجلرداء ها هنا الصخرة 
امللساء شبه الصخرة يف أمالسها بالنطع والوكف النطع والكبو العثار والسب احلبل بلغة هذيل واخليطة 
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ة دراعة يلبسها املشتار وجالها طردها واأليام الدخان وحتيزت تفرقت ومتيزت يف الوتد وقيل أن اخليط
كل وجه ويقال اجتمع بعضها إىل بعض ويروى حتريت أي بقيت ال تدري إىل أين تذهب والذي يأخذ 
 العسل ال يصعد إال ومعه شيء يدخن به عليهن لئال يلسعنه يقال منه آمها يؤومها أوماً والثبات مجع ثبٍة

  .وهو القطعة من القوم ومن كل شيء واالكتئاب احلزن

  ": وهنه اهللا فأوهنه قال طرفة"قال أبو حممد 

  أنني لست بموهون فقر  تلسنني ألسنها وإذا

  .وأنشد. وقد تقدم تفسريه

  إال لتوهن آمن العظم  سادتنا بغير دم أقتلت

نا بغري دم أراقوه إال لتذلنا فنكون مبرتلة العظم هذا االستفهام على سبيل اإلنكار واملعىن ما قتلت به سادت
. الصحيح اآلمن من الوهن حىت حلقه كسر فأوهنه وأضعفه وإذا قتل سادة القوم فقد ذهب عزهم وذلوا

  : وأنشد بيتا ألمية بن أيب الصلت" ال يأكله إال اخلاطئون"خطئت وأخطأت قال اهللا تعاىل "قال أبو حممد 

المنايا ال تموت بكفّيك  عبادك يخطئون وأنت رب 

  : هكذا أنشده ال متوت والقصيدة ميمة وأوهلا

 ما تغنثك الذموم بريئاً  ربنا في كل فجر سالمك

 المنايا والحتوم بكفيك  عبادك يخطئون وأنت رب

  ولكن المسيء هو الظلوم  اآلفات لست لها بأهل من

ك أي ما تلزمك ويروى ما تليق بك الدموم وهي مجع قوله سالمك ربنا أي سلمنا يا ربنا وقوله ما تغتث
. ذم وبريئا نصب على احلال وهذه احلال موكدة ويروى بريٌء بالرفع وهو خرب مبتدأ تقديره أنت بريء

وأخطأت يف غريه يقال ألن ختطئ يف " إنه كان خطئاً كبريا"يقال خطئت خطأ إذا أمثت قال اهللا تعاىل 
ين وأبو عبيدة يقول مها لغتان واحلتوم مجع حتم وهو القضاء وقوله من العلم خري من أن ختطأ يف الد

  .اآلفات من تتعلق بقوله بريئاً من اآلفات واملليم الذي يأيت مبا يالم عليه

  باب فعلت الشيء عرضته للفعل

  : قال األجدع بن مالك اهلمداين" أبعت الشيء عرضته للبيع"قال أبو حممد 

 فليس جوادنا بمباع فرسا  عفرضيت آالء الكميت فمن يب
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آالء الكميت خصاله ويقال نعمه جعل جناته به من املهالك نعماً ويروى أفالء الكميت وهو مجع فلو 
كعدو وأعداء ويقال يف مجعه فالء وفلي وفلي يقول لرغبتنا يف جوادنا وخربنا بعتقه وكرمه ال نعرضه 

  .بفتح الياء ويبع بضمهاللبيع إذا عرض الناس خيلهم للبيع ويروى فمن يبع 

  باب فعلت الشيء وجدته كذلك

  : وأنشد بيتا للمخبل السعدي قبله" وأقهرت الرجل وجدته مقهورا"قال أبو حممد 

 ريب الزمان ألكبرا تخاطأني  تعلمي يا أم عمرة أنني ألم

  يحجون سب الزبرقان المزعفرا  من عوف حلوال كثيرة وأشهد

 حصين قد أذل وأقهرا فأمسى  حصين أن يسود جذاعه تمنى

يهجو الزبرقان قوله ختاطأين مبعىن ختطاين أي جتاوزين ريب الزمان وريبه صروفه وحوادثه وقوله وأشهد 
بالنصب عطف على ألكربا وأشد من عوف وعوف هذا هو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 

لسب العمامة ها هنا وحصني اسم متيم واحللول اجلماعة الواحد حال أي نازل وحيجون يقصدون وا
  : الزبرقان ورهطه يقال هلم اجلذاع ويقال ألخوم األمحال قال جرير

  أم من يقوم لشدة األحمال

وأنشد . وقوله قد أذل وأقهر أي وجد ذليال مقهورا ويروى قد أذل وأقهر أي صار إىل الذل والقهر
  : لألعشى

  تيلة موعدافمضى وأخلف من ق  وقصر ليلة ليزودا أثوى

ويروى أثوى على طريق االستفهام يقال ثوى وأثوى لغتان وزودت الرجل الزاد فتزوده ومن الزاد 
اشتقاق املزود ويف مضت ضمري يعود إىل الليلة والتقدير فمضت الليلة ويروى فمضى أي مضى الرجل 

ى شريطة التفسري يريد ألجل وعدها وجيوز أن يكون الضمري يف مضت لقتيلة وهو اسم امرأة وأضمره عل
  .أنه حبس نفسه عليها لتزوده فلم تفعل

== حىت إذا ما اصفر حجران الذرق : وأنشد لرؤبة" وأهيجتها أي وجدا هائجة النبات"قال أبو حممد 

    وأهيج اخللصاء من ذات الربق 

جتمع أي اصفر عشب احلجران وهو مجع حاجر وهو األرض ترتفع على ما حوهلا وينخفض وسطها في
يف ذلك االخنفاض ماء السماء ومينعه احلاجر أن يفيض ومنه قيل ملرتل بطريق مكة حاجر ويروى حريان 

الذرق وهي مجع حائر وهو املوضع الذي جيتمع فيه املاء والذرق احلندقوق يصف هيج األرض ويف أهيج 
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مجع برقاء وهي أرض ضمري فاعل يعود إألى محار وحش وقد تقدم ذكره واخللصاء مكان بعينه والربق 
  .ذات رمل وطني أو حجارة وطني

  أفعل الشيء أتى بذلك واتخذ ذلك

  .وأنشد" أالم الرجل أتى مبا يالم عليه"قال أبو حممد 

  .ومن خيذل أخاه فقد أالما

قال أبو عبيدة كان رجل من بين نفيل بن عمرو بن كالب أتى عمري بن سلمي فأجاره وكتب له على 
نا وعمري هذا هو أحد األوفياء الثالثة يف اجلاهلية وهم السموءل ابن عادياء واحلارث سهم عمري أجار فال

بن ظامل وعمري بن سلمي وكان لعمري أخوان ومها مرارة وقرين ابنا سلمي وكان مع الكاليب أخ له صبيح 
ا يتحدث إىل الوجه فقال قرين أخو عمري للكاليب ذات يوم ال تقربن أبيات نسائنا بأخيك هذا فوجده يوم

  : بنت امرأة فرماه بسهم فقتله وكان عمري اري غائباً فلما رأى ذلك الكاليب أتى سلمى فعاذ به وقال

 بن يربوع وآل مجمع زيد  وإذا استجرت من اليمامة فاستجر

 الزمانة عائذ باألمنع وأخو  سلميا فعذت بقبره وأتيت

 انب ضلفعإلى جو بعمايتين  إنك لو شهدت فوارسي أقرين

 خائنة مغّل اإلصبع للغدر  نفسك بالوفاء ولم تكن حدثت

فلما عاد عمري أخذ أخاه وبلغ ذلك وجوه بين حنيفة فأتوه وكلموه فقال ال واهللا إال أن يعفو عنه جاري 
فأتوا أخا املقتول فأضعفوه له الدية فأىب وكلمت عمريا أمه وهي أم قرين فأىب مث أخرج أخاه حىت قطع 

اليمامة فربطه إىل خنلة وقال أما إذا أبيت أن تعفو وتأخذ الدية فأمهل حىت أقطع الوادي راجعاً وادي 
  : وشأنك وال أرينك تقتله فقالت أمهما

  ومن يخذل أخاه فقد أالما  معاذرا ال عذر فيها يعد

ي واملغل وعمايتان وضلفع موضعان يقول لو رأيت فوارسي يف هذا املوضع هلبتهم وامتنعت عن قتل أخ
اخلائن واملعاذر مجع معذرة وهي مفعلة من عذر يعذر وأقيم مقام االعتذار ومعىن االعتذار حمو أثر املوجدة 

  .من قوهلم اعتذرت املنازل إذا درست ويقال بل معناه قطع ما يف القلب

  :  أبو زيدقال أبو حممد أرعى اهللا املاشية جعل هلا ما ترعاه قال وأنشد" أفعلت الشيء جعلت له ذلك"

  تأكل من طيب واهللا يرعيها  ظبية تعطو إلى فنن كأنها
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تعطو تتناول والفنن الغصن وقوله من طيب أي من عشب طيب يصف امرأة شبه عنقها بعنق الظبية إذا 
مدا وذلك أحسن هلا وإذا شبهت املرأة بالظبية فإمنا يراد حسن عنقها وإذا شبهت بالبقرة فإمنا يراد 

  .حسن عينيها

أشكيت "إحدى اهلمزتني يف هذا الباب للتعدية واألخرى للسلب فقوله " أفعلت وأفعلت مبعنيني متضادين"
هذه اهلمزة للتعدية شكا هو واشكيته أنا شكيته نزعت عن األمر الذي " الرجل احوجته إىل الشكاية

 فاهلمزة هنا للتعدية شكاين له إذا أزلت شكايته وكذلك طلب الرجل الشيء وأطلبته الشيء جعلته يطلبه
وقوله أطلبته اسعفته مبا طلب اهلمزة للسلب املعىن أغنيته فأزلت طلبته وأفزعت القوم أحللت م الفزع 

اهلمزة للتعدية فزعوا وأفزعتهم وقوله وأفزعتهم إذا فزعوا إليك فأغثتهم واملعىن أزلت فزعهم وقوله 
اهلمزة فيه " وأودعته قبلت وديعته" هذه التعدية وقوله وأودعت فالنا ماال دفعته إليه وديعة هذه للتعدية

أسررت الشيء أظهرته اهلمزة فيه للسلب كأنك أزلت ما . للسلب ألنه أخذها منه فكأنه شاركه إياها
  .تغطيه فظهر وأسررته كتمته اهلمزة فيه للتعدية

 النار غريها قال أضاءت النار واضاءت"قال أبو حممد " أفعل الشيء يف نفسه وافعل الشيء غريه"
  ": اجلعدي

  وما نبصر الحي إال التماسا  فلما دنونا لجرس النبوح

 بالفؤاد التباسا ملتبساً  لنا النار وجهاً أغر أضاءت

    

ملا علم للظرف وهي جتيء لوقوع الشيء لوقوع غريه يقول ملا حلقنا باحلي الذي قصدناه ليالً ودنونا من 
رس الصوت والنبوح ضجة احلي وجلبتهم والنبوح أيضاً مجاعات الناس جرس أي مسعنا أصوام واجل

الكثرية أي مسعنا أصوات اجلماعات وقوله وما نبصر احلي إال التماساً أي ما نبصرهم من ظلمة الليل 
معاينة لكن ملسناهم وجواب ملا قوله أضاءت لنا النار وجهاً أغر وهذا يسمى التضمني واملعىن أبدت لنا 

ا قربنا من أصوات احلي وجها أبيض ملتبسا بالفؤاد أي خمتلطا حبه بقؤادي ويقال ضاءت النار النار مل
  .وأضاءت غريها

ميدح عبيد " قال العجاج. جربت اليد وجرب الرجل واليد"قال أبو حممد " فعل الشيء وفعل الشيء غريه"
  .اهللا بن معمر التيمي وكان غزا أبا فديك جر فقتله

  وعور الرحمن من ولي العور  له فجبرجبر الدين اآل قد
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جرب الدين أي أصلحه فصلح وعور الرمحن أي أفسد من وىل العور أي من واله ترك احلق والفساد وأصل 
العور الفساد من ذلك عور العني هو فساد بصرها والعور يف الكالم قبحه وفساده ومنه الكلمة العوراء 

ؤها يقول أصلح اهللا الدين بعمر فانصلح به وأفسد أمر أيب وعورت الركية أفسدا بالكبس لينضب ما
  .فديك ألنه واله العور والفساد أي ملكه اإلفساد فأصلح الفاسد بتولية عمر

هجدت صليب ومنت قال "قد مضى القول يف األضداد قال أبو حممد " فعلت وأفعلت مبعنني متضادين"
  ": وقال بعضهم جدت سهرت وهجدت منت قال لبيد

  عاطف النّمرق صدق المبتذل  من صابات الكرى جودوم

 أن خنى الدهر غفل وقدرنا  هجدنا فقد طال السرى قال

اود الذي أخذه النعاس يقول رب صاحب يل يأخذه النعاس والصبابات مجع صبابة وهي هاهنا بقية 
 افترشه الراكب على الرحل النوم ويقال لبقية كل شيء صبابة والكرى النوم والنمرق والنمرقة واملرية ما

الصدق . كاملرفقة غري أن مؤخرها أعرض من مقدمها وهلا أربعة سيور تشد بآخره الرحل وواسطه
الصلب يريد أنه نزل عن رحله فعطفها ونام عليها ومل حيط رحله يريد أنه صبور عند ابتذاله نفسه وقوله 

دهر أحداثه يقول قد دنونا إن مل يعقنا الدهر هجدنا أي نومنا يقول دعنا ننام وقدرنا دنونا وخىن ال
  .األصمعي قدرنا على التهجد أن غفل عنا الدهر

  ": قد جاء يف هذا انفعل وافتعل قال الكميت"قال أبو حممد " أفعلته ففعل"

 تضمنت األبواب والكلل عما  أخبر جاري من حليلته ولن

  أنH لعلى دقارير أحكيها وافتع  أبيت من األسرار هينمة ولن

 يدي في حميت السكن تندخل وال  خطوتي تتعاطى غير موضعها ال

ميدح نفسه بالعفة يف الفرج واللسان يقول ال أصف امرأة جاري يف الشعر فيسمع بذلك زوجها وال 
أذكر عما تضمنت أبواب بيتها وكللها أي ال أخرب عن أخبار داخل بيتها والكلل مجع كلة وهي الستر 

اء من ثوب رقيق يتوقى به من البعوض والذباب وغري ذلك وال أصنع حديثاً ال أصل له والكلة أيضا غش
من الوقيعة يف الناس وإشاعة احلديث السيء عنهم خترضاً واهلينمة الكالم اخلفي والدقارير الدواهي 

روه واحدها دقرارة وقوله ال خطويت تتعاطى غري موضعها أي ال أختطى أفنية اجلريان على الوجه املك
  .واحلميت زق السمن والعسل والسكن أهل الدار وهذا مثل

  : وأنشد بيتا للفرزدق قبله

  في المجد ليس أرومها بمذال  بني لي دارم عادية أنى
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  بالخيل تحت عجاجها المنجال  الذي ورد الكالب عشية وأبي

د بالعادية الشرف القدمي دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم وهو جد الفرزدق وأرا
واألروم األصل واملذال املهان ويروى مبزال أي مبنحى عن موضعه وقوله وأيب الذي ورد الكالب هو 

جده سفيان بن جماشع كان يف الكالب األول مع شرحبيل املقتول ابن احلارث بن عمرو آكل املرار وقتل 
ة واملنجال اجلائل وهو املقبل واملدبر وقيل املنجال مع سفيان يومئذ ابنه مرة ومسوما معلما والسومة العالم

  .املنكشف اجنالت السحابة واجنابت أي انفرجت والعجاج الغبار

  أفعل الشيء وفعلته

    

هذا الباب نادر ألنه خالف القياس إذ القياس أن يعدى الفعل باهلمزة إذا كان الزماً حنو قام زيد وأقمت 
أما أقشع الغيم نفسه باأللف يف الالزم وقشعته الريح بغري ألف يف زيداً وخرج عمرو وأخرجت عمراً ف

  .املتعدي فمخالف للقياس وكذلك باقي الباب

وتدخل فعلت على أفعلت إذا أردت تكثري العمل "قال أبو حممد " فعلت ومواضعها. معاين أبنية األفعال"
" وفجرنا األرض عيونا"وبقوله تعاىل " جنات عدن مفتحة هلم األبواب"واستشهد بقوله تعاىل " واملبالغة

  : قال وقال الفرزدق

  حتى أتيت أبا عمرو بن عمار  زلت أفتح أبوابا وأغلقها ما

  .أراد أبا عمرو بن العالء بن عمار مدحه الفرزدق وأفتخر بصحبته وحذف التنوين من عمر وختفيفا

  أفعلت ومواضعها

  : قال ذو الرمة" ياًقالوا سقيته وأسقيته قلت له سق"قال أبو حممد 

  فما زلت أبكي عنده وأخاطبه  على ربع لمية ناقتي وقفت

 أحجاره ومالعبه تكلمني  حتى كاد مما أبثه وأسقيته

الربع املرتل وأسقيته أدعو له بأن يسقى الغيث وأبثه أخربه مبا يف نفسي واملالعب مجع ملعب وهو موضع 
  .اللعب

  تفاعلت ومواضعها
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  : وأنشد لألغلب" أيت تفاعلت مبعىن إظهارك ما لست عليه مثل تغافلت وجتاوزتوت"قال أبو حممد 

  ثم كسرت الطرف من غير عور  إذا تخازرت وما بي خزر

 ما حملت من خير وشر أحمل  ألوي بعيد المستمر وجدتني

الشديد اخلزر انقالب احلدقة حنو اللحاظ وختازر إذا تكلف ذلك والعور ذهاب إحدى العينني واأللوي 
اخلصومة ملتو على خصمه باحلجة وال يقر على شيء واحد وقال أبو عبيد يضرب هذا املثل للرجل 

  .الصعب اخللق الشديد اللجاجة وقوله بعيد املستمر أي بعيد االستمرار أي غري مستمر

  تفعلت ومواضعها

  : وأنشد حلامت" وتدهقت أي تشبهت بالدهاقني وحتملت"قال أبو حممد 

  ولن تستطيع الحلم حتى تحلما  األذنين واستبق ودهمعن  تحلم

األدنون مجع األدىن واألصل األدنوون وكذلك مجع ما أشبهه فلما قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها التقت ساكنة مع واو اجلمع فحذفت األلف اللتقاء الساكنني ودلت الفتحة عليها يقول تكلف احللم 

حفظا لودهم واحلاجة إليهم مث قال ولن تستطيع احللم حىت تتكلفه وختالف طباعك عن أقاربك وأدانيك 
وتقيست "قال أبو حممد . اليت حتملك على الغضب ويف احلديث أشدكم من ملك نفسه عند الغضب

قيس عيالن بن مضر ويقال قيس بن عيالن وليس " وترترت وتعربت قال الراجز وقيس عيالن ومن تقسيا
يالن بعني غري معجمة غريه وامسه الناس بالنون وأخاه الياس بالياء وفيه العدد وكان الناس يف األمساء ع

متالفا وكان إذا نفذ ما عنده أتى أخاه الياس فيناصفه ماله أحياناً ويوسيه أحياناً فلما طال ذلك عليه وأتاه 
ن وجهل الناس ومن قال كما كان يأتيه قال له الياس غلبت عليك العيلة فأنت عيالن فسمى لذلك عيال

قيس بن عيالن فان عيالن كان عبداً ملضر حضن ابنه الناس فغلب على نسبه وقيل أنه فرس كان للناس 
  .وتقيس أدخل نفسه يف القيسيني وانتسب إليهم. غلب على نسبه

  أفعوعلت وأشباهها

  : قال محيد بن ثور" وكذلك حلى واحلويل وخشن واخشوشن"قال أبو حممد 

  مكودا إذا ما استفرغ الخور جودها  يعاً يمتري أرحبتهصن فصاف

 الضرع واحلولى دماثاً يرودها عن  فلما أتى عامان بعد انفصاله

 إلى عليا ثالث يزيدها بسن  المماري بالذي فوق سنه رماه
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يصف ولد ناقة وصاف أتى عليه الصيف وصنيع أي مصنوع قد علف وميتري يرتضع أمه وأرحبية 
 إىل أرحب وهو حي من مهدان واملكود الناقة اليت دام غزرها واخلور الغزارة الواحدة خوارة منسوبة

وجودها ما جتود به من لبنها عند احللب واالرتضاع يقول إذا انقطع حلم الغزار دام لنب هذه الناقة وقوله 
وىل أي استحلى عامان أي صيفان وشتاءان كمال بعد انفصاله عن الضرع أي بعد أن فصل عن أمه احل

والدماث األرض السهلة اللينة أي ملا طاب له املرعى رماه املماري وهو الذي ميتري يف سنه أي يشك فيه 
قال أبو . فيزيد فوق سنه سناً أخرى فيعده ابن ثالث سنني وإذا كان حقا ظن أنه رباع لعظمه وضخمه

الفلفل حب معروف ". لفلفل املصعرروفعللت يتعدى قالوا صعررته فتصعرر وأنشد سود كحب ا"حممد 
واملصعرر املدور جيوز أن يصف نوقا ذهبت ألباا فكمشت أخالفهن فشبه حلماا بالفلفل كما قال 

  : الفرزدق

 فلفل األطباء منها ذؤوبها إلى  رأيت عرى األحقاب والغرض التقت

  .وقد يشبه بعر الظبية بالفلفل قال الراجز

  :  وقد يشبه القراد به أيضا أنشد أبو زيديبعرن مثل الفلفل املصعرر

سود  قردانه في العطن الحولي كحب الفلفل المقلي 

معىن جلببته ألبسته اجلباب واجللبات كل ما " وجلببته"قال أبو حممد . ويقال لدحاريج اجلعل الصعارير
 واملتصمع املنضم ومعىن صومعته ضممته ورفعته ومنه الصومعة" وصومعته"قال . غطى به من ثوب وغريه

قد حكى " وما كان على فعلت فإنه ال يتعدى"وقوله . ريشه بالدم قال أبو ذؤيب فخر ريشه متصمع
قال أبو حممد . بعضهم حرفاً واحدا قال نصر بن سيار أرحبكم الدخول يف طاعة الكرماين أي أوسعكم

أشهاببت قال ونظريه من بنات وما كان على افعللت فإنه ال يتعدى حنو امحررت وامحاررت وأشببهت و"
األربعة اطمأننت وامشأززت وزن اطمأنت وامشأززت افعللت ومعىن اطمأن إىل الشيء سكن إليه ومعىن 

  .امشأز تقبض

  ومن باب فعلت في الواو والياء بمعنى واحد

مسه يقال كنوت عن الشيء إذا تكلمت مبا يدل عليه وكنيت الرجل مسيته باسم ابنه توقريا له عن ذكر ا
وتعظيما وقد تغلب الكنية على االسم كأيب هلب وقد يكىن عن اإلنسان بفالن وفالنة وعن البهيمة 

بالفالن والفالنة ويكىن عما يفحش ذكره كالغائط واحلش ويقال كنوت الرجل بفالن وفالنا وبأيب فالن 
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  .وأفصحها عند الفراء كين بفالن

  .جرا هل مرت بسعد أو بنحسواحملو طمس األثر وحزوت الطري إذا مرت بك فز

وقال أبو حممد يف أبنية من األفعال بالياء والواو مبعىن واحد طيحته أي أذهبته وتيهته أضللته وتاه ضل تبيغ 
الدم بصاحبه إذا هاج به فكاد يقتله وتضيعت رحيه فاحت وشيطه أحرقه وأصل اإلشاطة اإلحراق مث يقال 

  .ط هلك قال األعشىأشاط دمه إذا سفكه وأشاطه أهلكه وشا

  وقد يشيط على أرماحنا البطل

  .ودخيتهم ذللتهم وداخ فالن ذل ويقال ذخيتهم أيضا بالذال معجمة

  ومن باب ما يهمز أوله من األفعال وال يهمز بمعنى واحد

  .أرشت بينهم أي حرشت

  .قال والوجد الغين وأنشد احلمد هللا الغين الواجد

ه وهم إذا أرادوا توكيد الكلمة بلفظها أتوا بلفظة يف معناها من غري لفظها الواجد مبعىن الغين وهو تأكيد ل
  .كما قال

  وألفى قولها كذبا ومينا

  .واملني الكذب فيكون أحسن من تكرارها بلفظها

  ومن باب ما يهمز أوسطه من األفعال وال يهمز بمعنى واحد

الرجل عاديته ودارأته دافعته واحبنطأت ناوأت . ذوي العود إذا ذبل وأخذ يف اليبس ورقأ الدم انقطع
  .انتفخت غضبا وروات يف األمر نظرت فيه وفكرت وأرجأت األمر أخرته

  ومن باب فعلت وفعلت بمعنى

شحب لونه تغري من حر الشمس أو من سفر أو من مرض وخثر اللنب غلظ ورعف الرجل قطر أنفه دما 
  .دمها وسبقها يقالومعىن رعف سبق وتقدم يقال رعف الفرس اخليل إذا تق

  .به ترعف األلف إذا أقبلت

  ومن باب فعلت وفعلت بمعنى
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سفه وسفه معىن السفه يف اللغة اخلفة ومعىن السفيه اخلفيف العقل وتسفهت الرياح الشيء حركته 
  : واستخفته قال

 مر الرياح النواسم أعاليها  مشين كما هتزت رياح تسفهت

    

 مروءة ومجع السرى سراة بفتح السني على غري قياس والقياس وسرو الرجل يسرو والسرو الشرف يف
سراة مثل قضاة ويقال سخا الرجل يسخو وسخى يسخى وسخو يسخو ومعناه التوسعة يقال سخوت 
النار إذا اجتمع اجلمر والرماد ففرجته فالسخاء توسعة الصدر بالعطاء وقوله لببت أي صرت لبيبا واللب 

  .العقل ولب كل شيء خالصه

  من باب فعل يفعل ويفعلو

وعند عن احلق أعرض عنه وواله جانبه . قال أبو حممد برض له من ماله أي أعطاه قليال والربض اليسري
ومن املعتل قالوا وجد . والعند اجلانب ومنه عاند فالن فالنا أي جانبه فكان يف جانب واآلخر يف جانب

اذ ال نظري له من ذوات الياء والواو وذلك أن جيد وجيد من املوجدة والوجدان مجيعا قال وهو حرف ش
فعل إذا كانت فاؤه واواً حتذف يف املستقبل لوقوعها بني ياء وكسرة ويعل املصدر العالل الفعل فيقال 
وعد يعد عدة وكان األصل يوعد وعدة فوجد جيد على القياس وجيد بالضم على غري قياس ألنه على 

ل يوجد ألن الواو مل تقع بني ياء وكسرة فتحذف الط حبه بقليب يفعل وإذ جاء كذلك فكان حقه أن يقا
  .لصق طباين دعاين ماهت الركية كثر ماؤها

مل يأت فعل يفعل بالفتح يف املاضي واملستقبل إذا مل يكن فيه أحد حروف "ومن معتل فعل قال أبو حممد 
قد جاء غري ذاك " كن يركناحللق إال يف حرف واحد جاء نادرا وهو أىب يأىب قال وزاد أبو عمرو ور

وهو قال يقال وسال يسال وجبا جيبا ووجهه أن األلف أخت اهلمزة واهلمزة حرف حلق فهو كقرأ يقرأ إذا 
ومن فعل . لينت مهزته فقلت قرا يقرا وأما ركن يركن فمركب من لغتني يقال ركن يركن وركن يركن

كعلم يعلم وفضل يفضل كقتل يقتل يفعل قالوا فضل يفضل وهو مركب ايضا من لغتني فضل يفضل 
ومن معتل فعل يفعل أيضا مت مث . فأخذ مستقبل فضل فركب على ماضي يفضل فقالوا فضل يفضل

قالوا متوت وكذلك دمت مث قالوا تدوم وهذان أيضا أخذا من لغتني وذلك أن قوما يقولون مت متات 
موا ا وأخذوا لغة الدين ضموا ودمت تدام على القياس فأخذ قوم لغة الذين كسروا املاضي فتكل

  .املستقبل فتكلموا ا فخرجت عن القياس وليس يف الكالم فعل يفعل سوى هذه الثالثة
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  باب المبدل

  : وأنشد لذي الرمة بيتاً قبله" وصيت الشيء بالشيء ووصلته"قال أبو حممد 

 بنا بينها أرجاء داوية غبر  بآفاق السماء وترتمي نؤم

 يشتق أنصافها السفر مقاسمة  م حتى صالتنانصى الليل باأليا

يقول إمنا نقصد الطريق بآفاق السماء يقول تدي بالسماء وكواكبها فإذا مل تكن كواكب اهتدينا 
باملشرق واملغرب واألرجاء النواحي وبينها اهلاء للدوية أي نأخذ مرة كذا والدوية املستوية اليت تسمع فيها 

ألرجاء ونصي نواصل يقال وصى يصي وصيا إذا وصل أي نصل سرى الليل دوياً وغرب مجع أغرب صفة ل
بسري النهار فال جنعل بينهما فرجة ويشتق أي يشق والسفر املسافرون الواحد سافر يقول سفرنا متصل 

فصالتنا على النصف من صالة املقيم ومقامسة منصوب بيشتق وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل دل 
 يكن املصدر من لفظ الفعل وكان يف معناه فمن النحويني من ينصبه بالفعل الذي مبعناه عليه يشتق وإذا مل

ومنهم من مينع من ذلك ويقول ال ينصبه إال فعل من لفظه وجيعل الفعل الذي ليس من لفظه داال على 
  .فعل من لفظه يعمل فيه

  : وأنشد عجز بيت للشماخ قبله" نقز ونفز سواء"قال أبو حممد 

 ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز  بض الرامون عنها ترنمتإذا أن

 ربع منها أسلمتها النوافز وإن  هتوف إذا ما خالط الظبي سهمها

يصف قوسا واألنباض إن ميد وترها مث يرسله فتصوت وترمنت أي صوتت وزنت والثكلى الذي مات 
تف إذا وقع سهمها يف الظيب ولدها واجلنائز مجع جنازة وجنازة وهو السرير الذي للميت وهتوف أي 

وأن ريع أي افزع من القوس ومل يقع به سهمها استلمه قوائمه من فرقها حني يسمع صوا فال تتبعه 
  .قيخرق حىت ال يقدر على الرباح من مكانه والنوافر القوائم ألا تنفز أي تقفز

  ": سكنت الريح وسكرت قال أوس بن حجر"قال أبو حممد 

 فلج إلى ناظره بصحراء  ساهرةعلى ليلة  خذلت

 بطلق وال ساكره فليست  ليالي في طولها تزاد

  تشك به مضجعي شاجره  كأن أطاول شوك السيال

 بها أختها الغابرة واعيت  برجل بها ذهنها أنوء
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يقال أن أوس بن حجر انطلق مسافرا حىت إذا كان يف أرض بين أسد والناس بادون يف ربيع بني شرج 
 وبني ناظرة ليال حيث البيوت جالت به ناقته فصرعته ظالما فاندقت فخذه وسرحت الناقة فبات لعبس

يف مكانه فلما أصبح غدت جوار من بين أسد جيتننب اخلطمي والكمأة ومن جىن األرض وإذا ناقته جتول 
 فقال من أنت حوايل زمامها فلما رأينه رعن منه فأجلني غري حليمة ابنة فضالة بن كلدة وكانت أصغرهن

قالت ابنة فضالة قال اذهيب إىل أبيك وأعطاها حجرا فقويل له يقول لك ابن هذا ائتين فأتته فبلغته فقال 
لقد أتيت أباك مبدح طويل أبو جاء طويل وأحتمل بيته فبناه عليه وقال ال أحتول أبدا أو تربأ وأقام عليه 

أبياتا وهي اليت ذكرت بقول خذلت على أن ليليت حىت برأ وكانت حليمة ابنة فضالة تقوم عليه فقال 
ساهرة أي ساهر صاحبها كما تقول اره صائم أي يصوم فيه والطلق اليوم الطيب الذي ال حر فيه وال 

برد واستطال الليلة ملا لقي فيها من األمل والشدة والسيال نبت له شوك أبيض تشبه به األسنان تشك تغرز 
أة تطعنين بذلك الشوك وأنوء أض وجعل القوة ذهنا والغابرة الباقية يقول شاجرة طاعنة يريد كأن امر

  .واحدة صحيحة ا قوة

  ": ثاخ وساخ يف األرض سواء أي دخل قال أبو ذؤيب"قال أبو حممد 

 حلق الحديد مقنع مستشعر  ال يبقى على حدثانه والدهر

 الرحالة فهي رخو تمزع حلق  به خوصاء يفصم حربها تغدو

 فهي تثوخ فيها اإلصبع بالني  ر الصبوح لها فشرح لحمهاقص

  : احلدثان حوادث الدهر ورمبا أنث احلدثان يذهب به إىل احلوادث قال

  بنا الحدثان واألنف النّصور  المئين إذا ألمت وحمال

 وإمنا ومستشعر فارس اختذ احلديد شعارا والشعار الثوب الذي يلي بدن الفارس واخلوصاء الغائرة العني
يريد فرسا تغدو ذا الرجل والفصم إنصداع الشيء من غري يينونة والرحالة سرج من جلود ليس فيه 

خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد وحلق الرحالة حلق احلزام ويقال األنرمي يقول يفصله ويكسر من 
متزع متر يف شدته أي تعدو فتنفصم حلق احلزام وقال فهي رخو أي هي شيء رخو أي شيء سهر و

عدوها سراً سريعا خفيفا وقال أبو عبيدة املزع أول العدو وآخر املشي ويروي يقصم والقصم الكسر 
وقوله قصر الصبوح أي حبس والصبوح شرب الغداة وشرح خلط أي جعل حلمها شرحيتني ألنه خلط 

زت بإصبعك مل بشحم والين الشحم وتثوخ تدخل وتغيب وأراد أن عليها من اللحم والشحم ما لو غم
تبلغ العظم ومل يرد أن اإلصبع تغيب فيه قال األصمعي هذا من أخبث ما نعت به اخليل ألن هذه لوعدت 
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ساعة النقطعت لكثرة شحمها وإمنا توصف اخليل بقلة اللحم ويقول الناصر أليب ذؤيب أنه ملا أراد أا 
وأنه لو دخلت فيه اإلصبع لكانت ال تبلغ تسمن بإقامة األلبان هلا مسنا من حكمه أن يكون حلمه شرحيني 

  .العظم ال أا صارت كذلك

  إبدال الياء من أحد الحرفين المثلين

  ": تظنيت من الظن وأصله تظننت قال العجاج"قال أبو حممد 

  تقضي البازي إذا البازي كسر  الكرام ابتدروا الباع بدر إذا

ذا الكرام ابتدروا وتسابقوا إىل فعل املكارم سبقهم هذا ضرب الباع مثال للكرم وابتدروا وتسابقوا يقول إ
املمدوح وأسرع إليها كانقضاض البازي يف طريانه على الصيد وذلك أسرع ما يكون من الطريان ونصب 

تقضي بفعل مضمر تقديره وتقضض تفضض البازي وجيوز أن ينصب ببدر ألنه يف معىن تفضض ميدح 
  .القرشيبذلك عمر بن عبيد اهللا بن معمر 

  .وأنشد أبو حممد

  .باتت تكركره الجنوب

  .أي باتت اجلنوب تكرر هذا السحاب أي تردد بعضه على بعض حىت يكثف

  : قال أبو حممد وأنشد عجز بيت للفرزدق قبله

 النحل وأبكار كرم تقطف جنى  هن ساقطن الحديث كأنه إذ

  ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف  لألسرار إال ألهلها موانع

معىن ساقطن جئن منه بالشيء بعد الشيء يقول يلتذ حبديثهن وحالوة كالمهن وطيبه كما يلتذ بالعسل 
واخلمر حالوة وطيبا وجين النحل العسل وأبكار الكرم أول ما يدرك منه وصفهن حبفظ السر والعفاف 

د شفته الغرية أي يقول ال يطلعن أحدا على أسرارهن إال من استودعهن إياها والغيور املشفشف الذي ق
  .نقصت جسمه ألن فرط غريته حتمله على سوء الظن ن فيخلف ظنه ويكذبنه لعفتهن

  باب ما أبدل من القوافي

    : قال أبو حممد أنشد للفراء

 على األخوال واألعمام إال  واهللا ما فضلي على الجيران
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 وأما جميئه بامليم مع النون فإنه يسميه املعىن أنه يعد فضله على جريانه كفضله على أعمامه وأخواله وأهله
بعض الناس األكفاء ومعىن األكفاء اإلمالة يقال كفأت اإلناء إذا أملته لينصب ما فيه ويسميه بعض الناس 
االقواء واجليد أن األقواء اختالف حركة حرف الروي كقول النابغة خربنا الغراب األسود مع قوله أو يف 

بل إذا ظهرت قوة من قواه على سائر القوى واألكفاء يكون باختالف غد وهو من أقوى الفاتل احل
قال أبو حممد وأنشد . احلروف املتقاربة املخارج فإن تباعدت خمارج احلروف فهو اإلجارة بالراء املهملة

  : غريه

 السباط أنهم مناتين وال  قالت سليمى ال أحب الجدعين

ط املقادمي اجلعد من العرب والسبط من العجم قال تضرب ضرب السب== يا رب جعد فيهم لو تدرين 
ثعلب اجلعد من الرجال والسبط الذي ليس مبجتمع وذلك أن الرجل إذا كان مداخال اجتمع بعضه يف 
بعض كان اشد ألسره وأقوى خللقه وإذا اضطرب خلقه وأفرط يف طوله كان أرخى له واجلعد يكون 

يان أحدمها أن يكون معصوب اخللق شديد األسر غري مدحا ويكون ذما فإذا كان مدحا كان له معن
مسترخ وال مضطرب والثاين أن يكون شعره جعدا غري سبط ألن السبوطة غالبة على شعور العجم من 

وأما اجلعد املذموم فله معنيان أيضا أحدمها . الروم والفرس وجعودة الشعر هي الغالبة على شعور العرب
خر يقال رجل جعد إذا كان لئيما خبيال ورجل جعد اليدين وجعد أن يكون قصريا متردد اخللق واآل

األصابع إذا كانت الراحة قصرية وهو ذم واجلعودة يف اخلدين ضد اإلسالة وهو ذم ويقال ثرى جعد إذا 
ابتل فتقعد وزند جعد جمتمع وقال ابن األنباري قال الرستمي اجلعد اخلفيف من الرجال وقال أمحد ابن 

مع الشديد األسر ومناتني مجع مننت وزاد الياء من أجل الشعر وقوله يا رب جعد املنادى عبيد هو ات
حمذوف تقديره يا هذه رب جعد أي رجل جعد يضرب املقادمي ضربا مثل ضرب السبط واملقادمي مجع 
مقدام وهو الرجل اجلريء املقدم يف احلرب ويقال ضربه فركب مقادميه أي وقع على وجهه واحدها 

  : وأنشد أبو حممد. مقدم

  بالليل أصوات الحصى المنقز  أصوات القطا المنقض كأن

القطا ضرب من الطري معروف وزهو ثالثة أضرب كدرى وجوىن وغطاط فالكدري واجلوين ما كان 
كدر الظهر أسود باطن اجلناحني مصفر احللق قصري الرجلني يف ذنبه ريشتان أطول من سائر الذنب 

باطن أجنحته وطالت أرجله واغربت ظهوره غربة ليست بالشديدة وعظمت عيونه والغطاط ما اسود 
واملنقض املنحط الذي هوى يف طريانه ليسقط واملنقز املنعل من القز وهو الوثب والقفز ويروى املنغص 

  : قال أبو حممد وأنشد غريه. واملنفز واملنقز ويروى املنفص
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  لكادوااليوم أو لكمرونا  لوال شيخنا عباد واهللا

 لها رئات ولها أكباد  حوقاء لها أحياد يحمل

 كأنها ملطاط بفيشة  فرشط لما كره الفرشاط

قوله لكمرونا أي لغلبوا بعظم الكمرة أو لقربوا من الغلب والكمرة رأس الذكر من اإلنسان خاصة وقد 
 وهو إطارها زعم قوم أنه يقال لكل ذكر من احليوان وحوقاء عظمة احلرق واحلوق حرف الكمرة

واألحياد مجع جيد وهو احلرف الناتئ من الشيء حنو حيود القرن وحيد اجلبل نادر يندر منه وقوله هلا 
رئات مجع رئة وأكباد مجع كبد وليس مث رئة وال كبد وإمنا أراد عظمها وقوله فرشط الفرشطة أن يلصق 

وعباد . ط الرأس مجلته والفيشة والذكرالرجل اليتيه باألرض ويتوسط ساقية وامللطاط قال ابن دريد ملطا
هذا رجل من إياد له حديث وذلك أن حيني كانا قد جعال بينهما خطرا يف املكامرة فغلب احلي الذي فيه 

  : عباد قال أبو حممد وأنشد الفراء

  شطار ميت فوقه بشط  تحت درعها المنقد كأن

عدي بن عبد مناه امرأة من بين ضبة فنشزت قال أبو عبيدة كانت عند يربوع بن ثعلبة العدوى من بين 
  : عليه فخاصموه فقال يربوع

 بداء تمشي مشية األبد  من ضبن بن أد جارية

  قالت لها إحدى أألك النكد  في مجسد وبرد مياسة

 أتقنت بوارم مرد حتى  ويحك ال تستحسري وجدي

  : فأجابه بعض قومها

  يل الخطلم تدر ما غرس فس  إحدى بنات الزط جارية

 تحت درعها المنعط كأن  بين مجسد ومرط تميس

    

 شطاً رميت فوقه بشط  لما بدا منها الذي تغطي

  لم ينز في البطن ولم ينحط  المجس حسن المختط رابي

   الشيخ العبام الثط كجبهة

ين من كثرة حلمها ضبة بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر والبداء املرأة السمينة املتباعدة ما بني الفخذ
والرجل أبد واسد بضم امليم الثوب املصبوغ باجلساد وهو الزعفران واسد بكسرها الثوب الذي يلي 
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وجدي أي . اجلسد والنكد مجع أنكد ونكداء وهو املشؤوم ال تستحسري ال تتلهفي ويقال ال تلقى ثيابا
يقال ناقة مرد إذا شربت املاء فورم ضرعها وحياؤها اتركي الزينة والوارم املنتفخ يعين هنها واملراد مبعناه 

واخلطسيف البحرين وعمان ويريد أا خمدرة مل تربز من خدرها ومتيس تتبختر واملرطّ كساء من خز أو 
صوف تأتزر به والدرع قميص املرأة واملنعط واملرط كساء من خز أو صوف تأتزر به والدرع قميص 

لكتاب املنقد وهو املنشق طوال ملا بدا منها الذي تغطى يعين هنها وشطا اسم املرأة واملنعط املنشق ورواية ا
كان وحتت درعها خربه وشطا السنام جانباه وصف متاعها بالعظم وقوله مل يرت مل يرتفع ومل ينحط 

فيصري بني فخذيها إذا ضمتهما بل هو يف موضع اعتدال واحملبس موضع اجلس والرايب املرتفع واملختط 
من جوانبه والعبام الرجل الثقيل وجبهته تكون غليظة والزط جيل من الناس والثط هنا الذي ال حدوده 

وقد روى هذا الرجز أليب النجم قرأت يف كتاب األغاين . حلية له وشبهه بالثط ألنه محيس ال شعر عليه
 القسري بسيب من اهلند الكبري أليب الفرج قال أبو عمرو بعث اجلنيد بن عبد الرمحن إىل خالد بن عبد اهللا

بيض فجعل يهب أهل البيت كما هو للرجل من قريش من وجوه الناس حىت بقيت جارية منهن مجيلة 
كان يدخرها لنفسه وعليها ثياب أرضها فوطتان فقال أليب النجم هل عندك فيها شيء حاضر وتأخذها 

 يقدر على ذلك وكان على شرط الساعة قال نعم أصلحك اهللا فقال العريان بن اهليثم النخعي كذب ما
  : خالد بن عبد اهللا فقال أبو النجم

 جهاز مضغط ملط ذات  خودا من بنات الزط علقت

 قط على مقط كأنه  المجس جيد المخط رابي

 تحت ثوبها المنعط كأن  بدا منه الذي تغطي إذا

  لم يعل في البطن ولم ينحط  رميت فوقه بشط شطا

 كهامة الشيخ اليماني الثط  شفاء من أذى التمطي فيه

وأومأ بيده إىل هامة العريان فضحك خالد وقال للعريان هل تراه احتاج إىل أن يروي فيها يا عريان قال 
  .ال واهللا ولكنه ملعون ابن ملعون

  : قال أبو حممد وأنشد غري الفراء

 كبير ال أطيق العندا أني  إذا نزلت فاجعالني وسط

 وكان هذا الشاعر قد كرب والرجل إذا كرب عاد كالصيب والصبيان خيافون بالليل العند اجلانب والناحية
يقول اجعالين وسطكما فإين ال أطيق أن أكون يف اجلانب ويروي العندا وهو مجع عاند أو عنود فعاند 
مما وعند كشاهد وشهد وعنود وعند وعند يقال ناقة عنود إذا تنكبت الطريق من قوا ونشاطها وذلك 
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ميدح به ويستحب والرواية اجليدة إذا ركبت كذا رواه لنا ثابت عن ابن رزمة عن أيب سعيد وقال العند 
  .ميلك عن الشيء عند يعند ويعند عندا وعندا وعنودا

  : قال أبو حممد وأنشد ابن األعرايب

  ميمم البيت كريم السنخ  لم يولد بنجم الشح أبلج

الذي ليس مبقرون احلاجبني وكذلك األبلد واالسم البلجة والبلدة يقول مل األبلج الواضح ما بني العينني 
يولد بطالع خبل يصفه بالكرم وميمم مقصود والسنخ األصل ويروى غمر األجاري والغمر الكثري اجلري 

  : وأنشد أبو حممد البن هرمي. واإلجازي ضرب من العدو

  كأنها كشية ضب في صقع  من سالفة ومن صدغ قبحت

. سالفة صفحة العنق والصدغان ما بني اللحية والرأس والكشية شحمة بطن الضب والصقع الناحيةال

  : وأنشد أبو حممد

  أس جراميز على وجاذ  والعهد مذ أقياظ كأنها

أقياظ مجع قيظ واألس األساس وهو واحد واجلمع آساس واجلراميز مجع جرموز وهو احلوض الصغري 
 يف قاع أو روضة مرتفع األعضاد فيسيل فيه املاء مث يفرغ من بعد ذلك يتخذ لإلبل ويقال حوض يتخذ

والوجاذ مجع وجذ وهو النقرة يستنقع فيها املاء وكذلك الوقط ومجعه وقاط شبه الدار وقد مضت عليها 
  .أعوام فدرست ببقايا حياض دمت

    

  : قال أبو حممد وأنشد غريه يعين غري ابن األعرايب

  ال تدع الدمن إذا الدمن طفا  اء القفاحشورة الجنبين معط

إال جبرع مثل أثباج القطا احلشورة العظيمة البطن واملعطاء القفا اليت ال شعر على قفاها والذكر أمعط 
ومثله االمرط وقد معط شعره إذا نتفه والدمن البعر وحنوه وطفا عال أي ال تعاف الدمن الذي فوق املاء 

  .ثباج القطا والثبج مستدار الكاهل إىل الصدر يصف ناقة ولكن جترع املاء جرعا مثل ا

  .والروي يف هذه االبيات األلف وليست مكفأةً فال تكون حينئذ مما ابدل من القوايف

  : وانشد للشنفري يصف امرأة باحلياء والعفاف " بتلت الشيء وبلته قطعته"قال أبو حممد " ومن املقلوب"

  أمها وان تحدثك تبلتعلى  كأن لها في االرض نسيا تقصه

 ذكر النسوان عفت وجلت إذا  ال يخزي نثاها حليلها أميمة
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يقول كأا من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيئاً ضاع ال ترفع رأسها والنسي الشيء املنسى وتبلت 
أيتقطع كالمها وال تطيله من فرط حيائها او من نعمتها وأمها قصدها الذي تريده وموضع على أمها 

 على احلال أي تقصه آمة ونثاها خربها يقول إذا ذكرت أفعاهلا مل تسوء حليلها حبسن مذهبها نصب
القياسي " مثل القياسي انتاقها املتقي* انتقى الشيء وانتاقه من النقاوة قال الراجز "قال أبو حممد . وعفتها

  .ومجع يف البيت بني اللغتنيمجع قوس قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها املنقي الذي ينتقيها وخيتارها 

  باب ما تتكلم به العرب من الكالم االعجمي

  : وأنشد للفرزدق " الكرد العنق"قال أبو حممد 

  . ضربناه دون االثنين على الكرد  إذا الجبار صعر خده وكنا

وهو صعر خده اماله كرباً والعتود من اوالد املعز ما رعى وقوى ونب صاح يقال نب التيس ينب نبيبا 
  .صوته عند السفاد واالنثيان االذنان

  .وأنشد لالعشى" والدست الصحراء"قال أبو حممد 

ميدح سالمة ذا فايش احلمريي وفارس هذا اجليل ومحري بن سبا واالعراب سكان البدو من العرب يقول 
  : قد علموا ثباتك يف احلرب ونزولك والرتول أشد مواقف احلرب قال الشاعر 

  وأخو الحرب من أطلق النزوال  نزلوا ونزلنايطيقوا أن ي لم

  حيلبوه ذات جرس وزجل == فمىت ينقع صراخ صادق : وأنشد أبو حممد للبيد 

 قردمانيا وتركا كالبصل  فخمة ذفراء ترتى بالعرى

ينقع يرتفع والنقع ارتفاع الصوت أي مىت يرتفع صوت مستغيث حيلبوه أي يغيثوه بكتيبة ذات جرس 
  : في والزجل الصوت الشديد ويقال جرس وجرس مبعىن واحد قالل خداش بن زهري وهو الصوت اخل

  ال أنا منكم وال حسي وال جرسي  تدعوني فاني غير تابعكم ال

والزجل الصوت الرفيع والفخمة الكتيبة الضخمة وهي وصف لذات جرس وترتى تشد والعرى عرى 
 كانت طواال جعلوا هلا عرى تقرب من وسطها إذا الدروع يقول دروع هذه الكتيبة طوالل والدروع إذا

أرادوا رفعها رفعوا من أطراف الدروع يف عراها وشبه الترك بالبصل لبياضه والترك البيض مجع تركة 
  .ويقال شبهه به الستدارته وجعل الكتيبة ذفراء ملا يعلوها من سهك احلديد والذفر حدة ريح الشيء

  : جوأنشد أبو حممد علي البازي للعجا

  كالخص إذ جلله الباري  إذا ما اجتافه جوفي فهو
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أجتافه دخل يف جوفه واجلويف العظيم اجلوف شبه كناس الثور وهو بيته ذا . يصف ثور وحش وكناسه
  .الذي يقال له الكوخ املعمول بالقصب والبواري 

   : والسبيج بقرية وأصله بالفارسية شيب وهو القميص وأنشد للعجاج"قال أبو حممد 

  أصك نغضا ال يني مستهدجا  رسومه سفنجا واستبدلت

   التف أو تسبجا كالحبشي

الرسوم مجع رسم وهو من آثار الدار ما مل يكن له شخص والسفنج الظليم قال ابن األعرايب مسي بذلك 
لسرعته وأصك من نعته ألنه تصتك عرقوباه إذا عدا يقال صك يصك صككا والنغض من صفته وقيل له 

غض ألنه إذا عجل يف مشيته ارتفع واخنفض واملستهدج املستعجل أي أفزع فمر واهلدجان مشية الشيخ ن
ومشية الظليم وهو سعي ومشي وعدو كل ذلك إذا كان يف اراش ويروى مستهدجا أي عجالن وشبهه 

  .يف لونه باحلبشي والتف اشتمل وتسبج اشتمل بالسبيج

   :وأنشد من هذه األرجوزة بيتاً قبله

 مسرول أرندجا كأنه  عيناء تزجى بحزجا وكل

  كما رأيت في المالء البردجا  في ناعجات من بياض نعجا

    

عيناء بقرة وصفت بذلك لسعة عينيها وتزجى تسوق والبحزج ولدها واالرندج جلود سود يقول كأنه 
 مجع مالءة وهي الريطة قد ألبس سراويل من االرندج لسواد قوائمه والناعجات البقر لبياضهن واملالء

  وقال 

  عكف النبيط يلعبون الفنزجا  فهن يعكفن به إذا حجا

يوم خراج خيرج السمرجا يعكفن أي يقبلن عليه والعكف إقبالك على الشيء ال تصرف عنه وجهك 
وحجا وقف يقول هذا البقر يقبلن على الثور إذا وقف ال يصرفن وجوههن عنه والنبيط النبط وقال ابن 

  : وقال. رايب الفرتج لعب النبيط إذا بطروا وقال األصمعي الفرتج الرتواناألع

 تدافع السيل إذا تعمجا  مياحة تميع مشيا رهوجا

يصف امرأة واملياحة اليت ختتال يف مشيتها وتنثىن والرهوج السهل من املشي والتعمج التلوي يقول هي 
در ألن ميتج مبعىن متشي مشياً سهال مثل تدافع تتلوى وتتثىن كما يتلوى السيل ونصب مشياً على املص

  : وقال. السيل متلويا

  وكان ما اهتض الجحاف بهرجا  خاشى شرها وهجهجا وصاح
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يصف حربا يقول صاح من خشي هذه احلرب جنبا وفرقا وقوله هجهجا أي زجر واهتض كسر 
يقول كان ما كسرت واجلحاف والتجاحف يف القتال تناول القوم بعضهم بعضا بالسيوف والعصي 

  .ااحفة يف احلرب من القتل وغريه رجا أي باطال ال يثأر من قتل

  : وأنشد للنابغة الذبياين ويروى ألوس بن حجر

 الفقار وإدالج وتهجير أجد  تبلغينهم حرف مصرمة هل

 على رحلها بالحيرة المور يسفى  قد عربت نصف حول أشهراً جددا

 الفصافص بالنّمي سفسير من  لهاوباع  وهي لم تجرب وقارفت

احلرف الناقة الضامر شبهت حبرف الكتابة وقيل شبهت حبرف اجلبل وقيل مسيت حرفاً الحنرافها من 
السمن إىل اهلزال واملصرمة اليت ال لنب ا وإذا مل يكن ا لنب كان أقوى هلا وإال جد املوثوقة اخللق 

ج سري الليل والتهجري سري نصف النهار وعريت تركت من والفقار خرز الظهر الواحدة فقارة واألدال
الركوب ويروى وقد ثوت نصف حول أي أقامت واجلدد التامة واملور التراب الدقيق ويسفى حتمله 

الرياح حىت تصريه عاليا على الرحل وقارفت دنت من اجلرب وملا جترب بعد وإمنا دنت من اجلرب ألا 
نت اجلرىب وباع هلا اشترى هلا والفصافص الرطبة والنمي الفلوس الواحدة أقامت يف الريف ويقال معناه دا

منية ومنية والسفسري اخلادم وقيل السفسري الذي يقوم على الناقة يصلح شأا واجلمع السفاسرة يصف 
طول مقامه بالريف وما يقرب منه حىت خشي على ناقته من اجلرب ألن اجلرب عندهم يكثر بالريف 

 الرطبة وألقت علف األمصار يهجو بذلك حيا من إياد يقال هلم برد يريد أنه أطال املقام وصارت تعتلف
  .عندهم فلم يصنعوا به خرياً

  : وأنشد للحماين" واملقمجر القواس وهو بالفارسية كما نكر"قال أبو حممد 

  مثل القسي عاجها المقمجر  أقلتنا المطايا الضمر وقد

ع مطية والضمر مجع ضامر والضمر اهلزال ألا إذا ضمرت بدت ضلوعها وهي أقلتنا محلتنا واملطايا مج
  : قال وقال األعشى. معوجة فشبهها بالقسي وعاجها عطفها

 إياد بأجيادها رجال  وبيداء تحسب آرامها

ل البيداء الفالة مسيت بيداء ألن األشياء تبيد فيها أي لك لسعتها كما مسيت مفازة من قوهلم فوز الرج
إذا هلك واآلرام األعالم الواحد إرم وإرمى ويرمي وإيرمي وشبهها برجال إياد إذا لبسوا األجياد وهي 

مجع جيد وهي مدرعة من صوف وإياد توصف بعظم األجسام وقيل بأجيادها أي بأعناقها يف طوهلا 
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  .ويروى بأجالدها واألجالد األجسام

  : يسوأنشد أبو حممد علي القريوان قول امرئ الق

  كأن أسرابها الرعال  ذات قيروان وغارة

األسراب مجع سرب وهو القطيع من البقر والظباء والنساء والقطا واخليل شبه أسراب اخليل برعال النعام 
قال أبو حممد قال األعشى وذكر . والرعلة النعامة مسيت بذلك ألا ال تكاد ترى إال سابقة للظليم

  : اخلمار

 رأى حضر إشهادها فلما  لمنصفنا اعطه فقلت

  والليل غامر جدادها  ج  أضاء مظلته بالسرا

    

املنصف والناصف اخلادم والضمري يف أعطه للخمار وقد تقدم ذكره يف قوله إىل جونة عند حدادها 
واحلداد اخلمار أي قلت خلادمنا اعط اخلمار حكمه ويروى شهادها قال ابن األعرايب يعين الدراهم وقال 

خفش شهادها الذين يشهدوا أضاء مظلته بالسراج أراد أنه طرقة ليال فسرج سراجه والليل غامر األ
جداد املظلة وقيل جدادها طرائقها الواحدة جدة وكذلك طرائق اجلبال اليت على غري لوا قال أبو أأضا 

 الثوب الزق مبؤخر عبيدة اجلداد خصاص ما بني شعر املظلة وقال األصمعي اجلداد سلوك الثوب يعين أن
  : وأنشد أبو حممد ألوس يصف ناقته. البيت قد ألبسه مل ينكشف بعد واملظلة أعظم ما يكون من الشعر

 أكب عليها جازر متعرق  أضرت بها الحاجات كأنما

  إذا ضم جنبيه المخارم رزدق  وهم ركوب كأنه تضمنها

ا فصارت يف اهلزال مثل ناقة قد أخذ اجلازر أي هزهلا تدآب السري عليها لقضاء حوائجه حىت ذهب حلمه
ما على عظامها من اللحم ويقال عرقت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم وقوله تضمنها أي تضمن 

الطريق هذه الناقة وذلك إذا علته وأخذت فيه والوهم الطريق الواضح والركوب الذي قد ذهللا كثرة 
 منقطع أنف اجلبل وشبهه بالسطر املمدود المتداده واستوائه الوطء مرة بعد مرة واملخارم مجع خمرم وهو

  .وأنشد أبو حممد لرؤبة

  .ضوابعا نرمي ن الرزدقا

الضوابع مجع ضابعة وهي الناقة اليت متد ضبعيها يف سريها والضبع العضد ونرمي ن أي بأخفافهن يف 
  .السري

  : وأنشد للشماخ بيتا قبله" وابوذوالديابوذ ينسج على نريين وهو بالفارسية د"قال أبو حممد 
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 وكل جديد مرة مود أودى  طال الثواء على رسم بيمؤود

 ظبية عطال حسانة الجيد يا  الفتاة التي كنا نقول لها دار

 قرة العين مجتابا ديابود من  وابن أيام تربيه كأنها

ي خال من أهله ويروى خال الثواء اإلقامة والرسم أثر الدار وميؤود موضع وأودى هلك ويروى أتوى أ
صار خاليا ودار الفتاة يروى بالرفع والنصب واخلفض فمن رفع جعله خرب مبتدأ حمذوف تقديره هي دار 
الفتاة ومن نصب فبإضمار فعل كأنه قال اذكر دار الفتاة ومن خفض جعله بدال من رسم والعطل الذي 

بية على طريق التشبيه واهلاء يف كأا راجعة إىل ال حلى عليها واحلسانة احلسنة وهو للمبالغة وقوله يا ظ
الظبية وابن أيام ولدها ترببه تربه ومن قرة العني أي هو قرة عينها وجمتابا داخال فيه وتفسري الديابود أن 

  .حلمته خيطان وهو ثوب أبيض

  : وأنشد أبو حممد شطر بيت لألعشى قبله

 قبقت وتعليق فقد كاد يسن  لليحموم كل عشية ويأمر

  بساباط حتى مات وهو محرزق  وما أنجى من الموت ربه فذاك

ذكر ملوكا بادوا وذكر النعمان فقال وال امللك يقول فما بقوا وال بقي النعمان ويف يأمر ضمري يعود إىل 
النعمان واليحموم فرس كان محله عليه كسرى حني ملكه، وألقت الرطبة والتعليق ما يعلق عليه من 

تخم واهلاء يف ربه تعود إىل اليحموم وساباط املدائن وحمرزق حمبوس ويروى حمزرق بتقدمي العلف ويسنق ي
الزاي وهي رواية البصريني وبتقدمي الراء رواية الكوفيني يقول مل يدفع ملكهم ما نزل م من انتقال امللك 

وز أن يكون خرب عنهم وقوله فذاك أشار به إىل امللك وهو يف موضع رفع باالبتداء وخربه حمذوف وجي
. ابتداء حمذوف ويف أجنى ضمري تقديره وما أجنى امللك الذي للنعمان ربه حىت أخذه وحبسه حىت مات

  : وأنشد أبو حممد بيتا لرؤبة قبله

 على أحدب كالعريش حدباً  تركن أعظم الجؤشوش حتى

  في جسم شخت المنكبيت قوش  ضعيف حيلة النطيش رثاً

وش الصدر يقول تركن عظام الصدر حدبا على رجل كذلك والعريش هنا يصف سنني جمدبة واجلؤش
اهلودج شبه به عظام الصدر ويقال العريش بيت من خشب ورثاً ضعيفا والنطيش القوة والشخت الدقيق 

  .والقوش القليل اللحم

  : وأنشد أبو حممد للمثقب العبدي عجز بيت قبله

 دينيدينه أبداً و أهذا  تقول إذا درأت لها وضيني
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 يبقي علي وال يقيني أما  الدهر حل وارتحال أكّل

 الداربنة المطين كدكان  باطلي والجد منها فابقى

    

يربد لو قدرت ناقيت لقالت ذلك ودرأت دفعت وأزلت الشيء عن موضعه والوضني حزام الرحل وأشار 
ت الذي يليه نصب مفعول تقول بقوله هذا إىل ما استمرت به عادته معها وموضع أهذا دينه إىل آخر البي

وما بعد القول حمكى إذا كان مجلة وأكل نصب على الظرف وحلّ مبتدأ واأللف استفهام ومعناه التعجب 
والتقريع وقوله أما يبقي علي وال يقيين يريد وأالّ يقيين فحذف ألف االستفهام وتكرير االستفهام وتكرير 

اطلي أي ركويب هلا يف طلب اللهو والغزل واجلد مثل دكان االستفهام مبالغة يف التعجب وقوله فأبقى ب
الدرابنة والدكان الدكة وهو فعالن من الدك واملطني من طنته أطينه يقول فان كنت قد أتعبتها مبواصلة 

  : وقال أبو دواد األيادي. السري فهذه حاهلا والكاف يف موضع نصب مفعول أبقى

  عل في حالبيه اضطمارمح         ص فنهضنا إلى أشم كصدر الر

  فسرونا عنه الجالل كما سلل            لبيع اللطيمة الدخدار

ضنا أي قمنا واألشم الفرس املشرف وصعل صغري الرأس واحلالبان عرقان يكتنفان السرة واالضطمار 
در الرمح افتعال من الضمر فقلبت التاء طاء لتوافق الضاد يف األطباق والضمر حلوق البطن بالصلب وص

وقال . أعاله وقوله فسرونا أي كشفنا ويروى فسللنا واللطيمة اإلبل اليت حتمل بز التجار والطيب
  : الكميت

 بفلتة بين إظالم وإسفار  هاجت عليها من األشراط نافخة

  تجلو البوارق عنه صفح دخدار  تزجي دوالح من ثجاجة قطف

ازل القمر والنافخة الريح الشديدة ويقال النعام هي الريح قوله من األشراط يريد من الشرطني ومها من من
اليت جتيء دفعة واحدة بغتة ويروى نافحة باحلاء وهي الباردة والفلتة آخر ليلة من الشهر املنقضى وأول 
لسلة من الشهر الداخل وتكون يف كل شهر وقوله بني إظالم وإسفار أي بني إدبار الليل وإقبال النهار 

م السحاب وإسفار الربق وتزجى تسوق والدواجل السحائب املوقرة باملاء والقطف مجع وقيل بني إظال
قطوف وهي البطيئة السري من ثقلها والبوارق مجع بارقة وهي الربقة وقوله عنها أي عن الدواحل ومن روى 

  .عنه أي عن احلمار شبه بياض ظهره بالثوب األبيض
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  دخول بعض الصفات على بعض

  : تدخل من على على أنشد الكسائيقال أبو حممد 

 به تقطع أجواز الفال نوشاً  باتت تنوش الحوض نوشاً من عال

يصف إبال باتت تشرب من ماء احلوض وتتناول ما فيه من املاء تناوال من فوق تقطع به أرضا بعيدة 
  .وتستغين به عن املبالغة فيه واألجواز مجع جوز وهو الوسط والفال مجع فالة

  : حممد وتدخل من على عن قال ذو الرمةقال أبو 

  على عرصات كالرسوم النواطق  لنفسي واقفا عند مشرف أقول

 المغاني وابتكار الحزائق رسوم  يئن للقلب أال تسوقه ألماً

 نفحت من عن يمين المشارق إذا  تهيج البين بعد تجاور وهيف

ع رسم وهو األثر بال شخص ويئن حين العرصات مجع عرصة وهي كل بقعة ليس فيها بناء والرسوم مج
ومشرف جبل رمل واملغاين املنازل واحدها مغىن واحلزائق مجع حزيقة وهي اجلماعة من الناس واهليف 
ريح حارة تأيت من قبل اليمن وهي معطوفة على قوله رسم املنازل ويج البني أي تفرق الناس ألا إذا 

وأنشد أبو حممد عجز بيت . ىل املياه األعداد ونفحت هبتهبت يبس البقل وجفت الغدر فعاد الناس إ
  : للقطامي

 عن يمين الحجيا نظرة قبل من  للركب لما أن عالبهم فقلت

 عالية اختالت بها الكلل أم  ألمحة من سنا برق رأى بصري

ة الركب أصحاب اإلبل خاصة ونظرة قبل أي مستأنفة والقبل استئناف الشيء واحلجيا موضع وقوله أحمل
مفعول رأى وسنا الربق ضوؤه واللمحة اللمعة من ملعان الربق يقول أرأى بصري ضوء الربق أم رأى 

  .وجه عالية واختالت افتعلت من اخليالء والكلل مجع كلة وهو من الستور ما خيط فصارت كالبيت

  : وجيئت من عليه كقولك من عنده قال مزاحم"قال أبو حممد 

 بشر ورى كاليتيم المعيل لقي  أم كدرية ظل فرخها أذلك

  تصل وعن قيض بزيزاء مجهل  من عليه بعدما تم ظمؤها غدت

    

يريد أذلك الظليم أحب إليك أم قطاة كدرية وهو ضرب من القطا واللقي املتروك وشروري موضع 
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 له وقوله كاليتيم اليتيم يف البهائم موت األم ويف الناس موت األب والولد الصغري املعيل الذي ال شيء
غدت من عليه أي غدت القطاة من فوق فرخها وكانت حتضنه والظمء ما بني الشربتني ويروى بعدما مت 

مخسها واخلمس سري أربع ليال تصل أي يسمع جلوفها صوت من العطش والقيض قشر البيض األعلى 
ك الصرف أال أن جيعل اسم ويروى ببيداء والبيداء املفازة اليت ال أعالم ا ومن روى بزيزاء فال وجه لتر

بقعة بعينها ولو روى بزيزاء جمهل مضافا لكان جائزاً وكان تقديره بزيزاء أرض جمهل والزيزاء أرض جمهل 
  .والزيزاء األرض الغليظة الصلبة

  : وأنشد" وتدخل الباء على الكاف"قال أبو حممد 

  إذا ونت الركاب جرى وثابا  بكا لهرواة أعوجى وزعت

أي كففت يف احلرب من يتقدم بفرس مثل اهلرواة صالبة وهي العصا واألعوجي منسوب إىل قوله وزعت 
أعوج األكرب فحل كان لغىن ابن أعصر وونت ضعفت وفترت والركاب اإلبل ليس هلا واحد من لفظتها 

  : وأنشد أبو حممد المرئ القيس. وثاب رجع إليه عدوه

  ين طورا وترتقيتصوب فيه الع  بكابن الماء يجنب وسطنا ورحنا

قوله رحنا أي سرنا عشيا وقوله بكابن املاء أي بفرس مثل ابن املاء وهو طائر من طري املاء وتصوب فيه 
  .العني طورا وترتقي أي تنظر العني إىل أسفله تارة وأعاله أخرى تردد النظر إليه حلسنه والطور التارة

  : ح ااشعي وامسه عياض بن بشر بن عياضقال أبو حممد وتدخل الكاف على الكاف قال خطام الري

 يبق من آي بها تبقين لم  حي ديار الحي بين السهبين

 ككما يؤثفين وصاليات  رماد وحطام كنفين غير

السهب الفضاء الواسع يف طمأنينة واآلي مجع آية وهي العالمة وكنفني أراد كنيفني تثنية كنيف وهو 
ر لتقيها الربد والريح وحطامه ما تكنسر منه والصاليات األثايف وهي احلظرية حتظر لإلبل والغنم من الشج

احلجارة اليت تنصب حتت القدر وصالها احتراقها بالنار ويروى وركودها ثبوا وإقامتها وقوله ككما 
يؤثفني أي مثل ما نصنب أثايف مل يزلن والكاف األوىل زائدة وكان حقه أن يقول يثفني ولكنه أخرجه 

 ألن األصل أن يقال يف مستقبل أكرم أأكرم فكر هو اجتماع مهزتني فحذفوا إحدامها مث على األصل
قال . اتبعوا باقي حروف املضارعة اهلمزة لئال خيتلف الباب ويقال أثفيت األثفية إذا نصبتها واثفتها وثفيتها

  : أبو حممد وأنشد القسم بن معن يصف طريقا

 قلب عفى الحياض أجون هل  علي كالخنيف السحق يدعو به الصدى
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قوله كاخلنيف أي على طريق كاخلنيف وهو ثوب يتخذ من كتان غليظ والسحق البايل وشبه الطريق به 
لدروسه وقلة من يسلكه والصدى ذكر البوم وإمنا تسكن البوم يف املواضع اخلالية والقلب مجع قليب وهو 

 تراا والعفي مجع عاف وهو الدارس واألجون البئر مطوية كانت أو غري مطوية ومسيت قلبيا ألا قلب
اليت تغري ماؤها من طول مكثه ويروى له قلب عاديةٌ وصحون والعادية القدمية والصحون مجع صحن وهو 
ساحة وسط الفالة وحنوها من متون األرض ويروى له صدد ورد التراب دفني وصدد الطريق ما استقبلك 

  .مرة والدفني املدفون العايفمنه وورد التراب الذي لونه إىل احل

  دخول بعض الصفات مكان بعض

  : أنشد أبو حممد على أنّ يف مكان على

 عطست شيبان إال بأجدعا فال  وهم صلبوا لعبدي في جذع نخلة

العبدي منسوب إىل عبد العيس وقوله بأجدعا أي بأنف جمدوع وهو املقطوع وروى يل هذا البيت عن 
  : ابن دريد

  .الرأس في جذع نخلةونحن صلبنا 

  .أي على جذع خنلة قال وهو المرأة قد دعت عليهم

  : وأنشد أبو حممد لعنترة العبسي

  يحذى نعال السبت ليس بتوأم  كأن ثيابه في سرحة بطل

يروى بطل باجلر والرفع فمن جر محله على قوله عن حامي احلقيقة معلم ومن رفع فبإضمار مبتدأ أي هو 
ع الذي تبطل عنده الدماء والفعل منه باطل بطالة بفتح الباء وسرحة شجرة واملعىن بطل والبطل الشجا

كأن ثيابه على سرحة من طوله والعرب متدح بالطول وتذم بالقصر وحيذى يلبس ونعال السبت املدبوغة 
  .بالقرظ وكانت تلبسها امللوك وقوله ليس بتوأم أي مل يولد معه آخر فيكون ضعيفا

    : قال النابغة الذبياين" ىل مكان يفإ"قال أبو حممد 

 التي أهتم منها وأنصب وتلك  أبيت اللعن أنك لمتني أتاني

  إلى الناس مطلي به القار أجرب  تتركني بالوعيد كأنني فال

خياطب النعمان بن املنذر كانت حتية ملوكهم يف اجلاهلية أبيت اللعن ومعناها أبيت أن تأيت من األشياء ما 
يه والنصب العناء والتعب وقوله فال تتركين بالوعيد البيت أي ال تتوعدين فيستوحش مين الناس تلعن عل
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فال أجار وال أكلم لسخطك علي وابعادك يل واجتنب كما جتنبت اإلبل البعري األجرب الذي قد هنئ 
  : قال أبو حممد وقال طرفة. بالقطران

  لرفيع المصمدإلى ذروة البيت ا  يلتق الحي الجميع تالقني وإن

يقول إذا التقى احلي اجلميع للمفاخرة وذكر املعايل جتدين يف الشرف مع ذروة البيت وذروة كل شيء 
  .أعاله والبيت هنا األشراف واملصمد الذي يصمد إليه يف احلوائج أي يقصد

  ": ويقال رضيت عليك مبعىن عنك قال القحيف العقيلي"قال أبو حممد 

  لعمر اهللا أعجبني رضاها  يررضيت علي بنو قش إذا

ميدح حكيم بن املسيب القشريي وقشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وقشري وعقيل واحلريش 
  .وجعدة أخوة وهم بنو كعب بن ربيعة يقول إذا رضيت عين بنو قشري سرين رضاها

  : قال أبو حممد ورميت على القوس مبعىن عنها قال

 ثالث أذرع وإصبع وهي  أرمي عليها وهي فرع أجمع

 النحل أبى ال يهجع ترنم  إذا أنبضت عنها تسجع وهي

قوله وهي فرع أمجع يقول هذه القوس عملت من غصن ومل تعمل من شق عود وإذا كانت من غصن 
كان أقوى له وقوله وهي ثالث أذرع وإصبع أي هي تامة واالنباض أن جتذب وتر القوس بإصبعني مث 

 انبضت وانضبت على القلب إذا فعلت ذلك والترمن من الرنيم وهو تطريب الصوت ترسله فتصوت يقال
ونصب ترمن بإضمار فعل تقديره ترمن ترمن النحل أي مثل ترمن، وجيوز أن يكون منصوبا بتسجع ألنه يف 

  .معىن ترمن، وهو مثل قوهلم تبسمت وميض الربق والنحل يذكر ويؤنث

  : واينقال أبو حممد وقال ذو اإلصبع العد

  لومي ومهما أضع فلن تسعا  صاحبي لن تدعا أنكما

 صديقا ولم أبل طبعا أوذ  تعقال جفرة علي ولم لن

 أن تكذبا وأن تلعا أملك  إال بأن تكذبا علي وال

خياطب صاحبني له استجفامها وتربم بكثرة لومهما فقال ال يكون عندكما وسع ملا أضيع إذا أنا ضعفت 
 مبلغي ولن تقوما مقامي واجلفرة من أوالد املعز إذا رعت وشربت املاء وانتفخ جنباها عنه أي مل تبلغا

والذكر جفر قال األصمعي اجلفرة ال تعقل وإمنا أراد بكرة فقال جفرة ليحقرها أي مل أجن جناية 
اركما فتحتمال عين شيئاً ومل أفعل شيئاً يسوء صديقا ويدنس عرضا فتعيباين به وتكونا صادقني يف أخب

عىن بذلك وإن عبتماين بشيء من ذلك كنتما كاذبني وأنا ال أملك منعكما من الكذب والطبع تدنس 
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هو دوسر بن " وقال آخر"قال أبو حممد . العرض وتلطخه ويقال ولع الرجل يلع ولعا وولعاناً إذا كذب
  .غسان بن هذيل بن سليط بن يربوع

 بأدباره وديلم يصدر  وأدبر  ما امرؤ ولّى علي بوده إذا

  كما كان يأتي مثلهن على عمد  أتعذر من خالٍل تسوءه ولم

مل يصدر مل يرجع أي إذا ذهب عين امرؤ مل أطلب وده يقول ال أود من ال يودين ومل أتعذر من خالل 
  .تسوءه أي مل أعتذر من اخلصال اليت آيت إليه من شيء يسوءه كما كان ال يعتذر إىل من مثلها متعمدا

  : وأنشد لعلقمة ابن عبدة" ويقال أتينا فالنا نسأل به أي عنه"بو حممد قال أ

 بأدواء النساء طبيب بصير  تسألوني بالنساء فإنني فإن

 له في ودهن نصيب فليس  إذا شاب رأس المرء أو قل ماله

 وشرخ الشباب عندهن عجيب  ثراء المال حيث علمنه يردن

امل مبا حيبنب وما يبغضن فالذي حيبنب املال والشباب والذي يبغضن يقول أن تسألوين عن النساء فإين ع
  : وأنشد البن أمحر. ضد ذلك والثراء كثرة املال وشرخ الشباب أوله

  أعارت عينه أم لم تعارا  تسائل بابن أحمر من رآه

    

عي والشماخ عمرو بن أمحر من باهلة وهو أحد عوران قيس وهم مخسة شعراء متيم بن أيب بن مقبل والرا
وابن أمحر ومحيد بن ثور يقول تسائل هذه املرأة عن ابن أمحر أصارت عينه عوراء أم مل تعورو يقال 

عارت العني وعرا أنا وعورا ويروى تعارا بفتح التاء وتعارا بكسرها وهي لغة فيما كان مثله وأراد 
لوقف ويروى وربت سائل عين حفي واحلفي تعارن بالنون اخلفيفة اليت للتأكيد فأبدل منها ألفا على نية ا

  : قال أبو حممد وأنشد أبو عمرو بن العالء والشعر لألخطل. املستقصى يف السؤال

  وأسأل بمصقلة البكري ما فعال  المغمر ال تسأل بمصرعه دع

  .املغمر السدوسي أبو خالد بن املغمر ومصقلة بن هبرية الشيباين اشترى ألف رجل أهل بيت واحد

  : هو مالك بن حرمي اهلمداين" وقال آخر" أبو حممد قال

 زخرت قدري له حين ودعا بما  وال يسأل الضيف الغريب إذا شتا

  .زخرت جاشت وارتفعت وعلت

  ": قال امرؤ القيس" يقال رميت عن القوس مبعىن بالقوس"قال أبو حممد 
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بناظرة من وحش وجرة مطفل  وتبدي عن أسيل وتتقي تصد  

نا وتبدي عن خد أسيل ليس بكز وتلقانا بناظرة يعين عينها ووجرة موضع وأراد بوحش أي تعرض ع
وجرة الظباء ومن روى عن شتيت أراد عن ثغر شتيت والشتيت املتفرق ومطفل ظبية هلا طفل وإمنا قال 

أي مطفل ومل يقل مطفلة ألنه مل جيره على الفعل ولو أجراه على الفعل لقال مطفلة ولكنه أراد النسب 
ذات طفل يف قول أهل البصرة وقال الكوفيون إمنا حذف اهلاء ألن املذكر ال يشركها فيه وأراد بناظرة 

مطفل من وحش وجرة فجاء بالتنوين وجيوز أن يكون اراد بناظرة من وحش وجرة ناظرة مطفل مث 
 تعرض عنا مث حذف ناظرة وأقام مطفال مقامها واملعىن تعرض عنا حياء وتبسم فيبدو ثغرها وتتقي أي

وقول ابن قتيبة أن عن يف هذا البيت مبعىن . تالحظنا كما تالحظ الظبية طفلها وذلك أحسن ما تكون
الباء أي تصد بأسيل فجعل عن من صلة تصد ليس كذلك وإمنا عن من صلة تبدي أي تبدى عن خد 

  .أسيل وتبدى تتعدى بعن كما قال

  يوم تبدي البيض عن أسؤقها

  :  مكان الباء قال زيد اخليلقال أبو حممد يف

 صرمتي فيهم ألول من سعى وما  جبار علي ورهطه يحضض

 يصدون الظلوم عن الهوى رجال  باطراف الشعاب ودونها ترعى

  بصيرون في طعن األباهر والكلى  ويركب يوم الروع فيها فوارس

 وحضضته بالتخفيف إذا حيضض حيرض وحيث يقال حضضت الرجل إذا حثثته على اخلري والشر مجيعا
حثثته على اخلري وحثثته إذا حرضته على سوق أو سري وال يكون احلض يف السري والسوق وجبار اسم 

رجل ورهطه نفره وهم ما دون العشرة من الرجال والصرمة القطعة من اإلبل ما بني الثالثني إىل األربعني 
دافع وقوله ترعى أي ترعى والشعاب مجع شعب يقول ليست إبلي ألول مجاعة تغزوين ألين أقاتل عنها وأ

وهو املوضع املنفرج بني اجلبلني وهو مجع نادر ومثله قدح وقداح ودوا رجال أي دون هذه الصرمة 
رجال يردون الظامل عن هواه والروع الفزع وفيها أي من أجلها وقوله بصريون يف طعن األباهر والكلى 

ألباهر مجع أر وهو عرق مستبطن الصلب والكلى مجع كلية أي هم بصراء عاملون مبواضع الطعن وا
قال أبو حممد وقال . ولإلنسان وكل حيوان كليتان ومها حلمتان محراوان منبترتان الزقتان بعظم الصلب

  : آخر

  على كل حال من غمار ومن وحل  فينا البحر حتى قطعنه وخضخض
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. هي معظم املاء أي قطعن بنا غمرة وضلحةيصف سفناً قوله خضخضن أي حركن والغمار مجع غمرة و

  : قال وقال آخر

 سمالها أنف عزيز ذو ذنب  في أم لنا ما تغتصب تلوذ

 من السحاب ترتدي وتنتقب  وحاجب ما أن نواريه العطب

    

أراد باألم سلمى أحد جبلى طيء وجعلها أماً هلم ألا جتمعهم وتضمهم كما تضم األم أوالدها وكل 
إليه أشياء فهو أم هلا وقوله ما تغتصب أي هي منيعة على من أرادها ويروى ما تعتصب أي شيء انضمت 

ليست بامرأة فتعتصب وإمنا هي على احلقيقة جبل ومسا ارتفع وانف اجلبل نادر يندر منه ويتقدم والعزيز 
طن يريد ثياب املمتنع والذنب التلعتني وهو ذنب التلعة واحلاجب حاجب اجلبل وهو ناحيته والعطب الق

القطن أي ال تتوارى بثياب القطن وهذا الغاز عن هذا اجلبل الذي هو سلمى وملا جعلها أماً استعار هلا 
. الردية واالنتقاب واملعىن أن السحاب يكون حواليها يواريها من النظر كما يواري الرداء والنقاب املرأة

  : قال وقال األعشى

  شد في المهارق أنشداوإذا تنو  ربي كريم ال يكدر نعمة

تنوشد تفوعل من قولك نشدتك اهللا أي سألتك ويقال أنشدت الضالة أي سألت عنها وواحد املهارق 
مهرق وهي أعجمية معربة وهي الصحائف أي إذا ذكر بكتبه وسئل عنها أعطى ما سئل ويروى يف 

  .الصحائف

  : قال أبو حممد على مكان الالم قال الراعي

 في أكمته قفارا نباتاً  عليهاوذات إثارة أكلت 

  كما فجرت بالحدب الديارا  تحني السيل فيه جماديا

 الني فيها واستغارا فطار  أشهراً وخال عليها رعته

يصف ناقة ذات إثارة أي ذات مسن واإلثارة شحم متصل بشحم آخر ويقال هي بقية من الشحم العتيق 
م أكلت عليها أي على هذه اإلثارة نباتا يف أكمته أي يف يقال مسنت الناقة على إثارة أي على بقية شح

علفه الواحد كمام وقوله قفارا أي خالياً من الناس مل يرع فرعته وحدها ومجاديا نبت يف مجادي أي تثين 
وتعطف وكما فجرت أي شققت والديار املشارات الواحدة ديرة رعته أي رعت هذه الناقة هذا النبات 

رعه غريها وطار الين أي ارتفع الشحم واستغار أي هبط فيها ودخل كما قال ابن أشهرا وختلت به مل ي
  : أمحر
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  تعلىالندى في متنه وتحدرا

  : قال أبو حممد يف الالم مبعىن على يقال سقط لفيه أي على فيه وأنشد لكعب بن جدير املنقري

  كثير التقى فيما ترى العين مسلم  وأشعت قوام بآيات ربه

 صريعا لليدين وللفم فخر  بالرمح جيب قميصهشككت له 

 ومن ال يتبع الحق يظلم عليا  غير ذنب غير أن ليس تابعا على

 فهال تال حم قبل التقدم  حم والرمح شاجر يذكرني

األشعث اجلاف الشعر املنتشره قوام كثري القيام يف صالته بقراءة القرآن شككته انتظمته وخر سقط 
له على غري ذنب أي فعلت به ذلك ومل يذنب إال بتركه عليا ويظلم يضع احلق يف والصريع املصروع وقو

غري موضعه بقوله حملمد بن طلحة بن عبد اهللا وكان آخذاً بزمام مجل عائشة رضي اهللا عنها يوم اجلمل 
ا فجعل ال حيمل عليه أحدا إال محل عليه وقال حم ال ينصرون فاجتمع عليه نفر كل ادعى قتله وادعى هذ

  .الشاعر أنه طعنه

  : وأنشد للطرماح بن حكم

  معرس خمس وقعت للجناحين  مخواها على ثفناتها كأن

 يبادرن تغليسا سمال المداهن  اثنتين واثنتين وفردة وقعن

املخوى موضع ختويها وهو ما جتاىف منها عن األرض إذا بركت والثفنات مواضع مباركها من قوائمها 
ست والتعريس الرتول من آخر الليل واخلمس أي مخس ثفنات شبه آثار وكركرا ومعرس حيث عر

ثفناا بآثار لق حني وقعت على اجلناجن وهي عظام الصدر وقعن اثنتني واثنتني يعين ركب اليدين 
والرجلني وفردة يعين الكركرة فشبه آثار هذه املواضع بأفاحيص القطائم رجع إىل القطا فقال يبادرن 

وأنشد أبو حممد . مال وهي بقايا املاء الواحد مسلة واملداهن نقر يف القفا الواحد مدهنتغليسا إىل الس
  : لعمرو بن أمحر

  يسقى فال يروى إلى ابن أحمرا  وقد عاليت بالكور فوقها تقول

  : فاعل تقول مضمر يعود إىل ناقة قد تقدم ذكرها يف قوله

  نهضت إلى القصواء وهي معدة
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لكور الرحل بأداته تقول هذه الناقة وقد وضعت الكور عليها أن ابن أمحر ال يروى وعاليت أي أعليت وا
  .مين من شر وال يشبع وال يعدل عين إىل غريي إمنا يركبين دون أبله وضرب السقي مثال لركوبه إياها

  : قال أبو حممد إىل مبعىن عند قال أبو كبري اهلذيل عامر بن احلليس

 ال سبيل إلى الشباب األول أم  أزهير هل عن شيبة من معدل

    

  أشهى إلي من الرحيق السلسل  أم ال سبيل إلى الشباب وذكره

زهرية ترخيم زهرة وهي ابنته من معدل أي انعدال واحنراف يقول هل أستطيع أن أعدل عن الشيب أي 
قيل البارد انصراف عنه وآخذ غري طريقة والرحيق السهل وقيل اخلمر وسلسل سلس الدخول يف احللق و

  : وأنشد أبو حممد للراعي. اللني يف احللق وقيل العذب

  صناع فقد سادت إلي الغوانيا  ثقال إذا راد النساء خريدة

الثقال املرأة إذا كانت ذات كفل ومآكم وهي الثقيلة يف جملسها أيضا وراد النساء أي خففن يف الذهاب 
 أخردت اخراداً وقيل اخلريدة اليت مل متسس والصناع وايء إىل بيوت جاران واخلريدة احليية وقد

احلاذقة الرقيقة اليدين بالعمل والغواين مجع غانية وهي اليت غنيت حبسنها ومجاهلا وقيل اليت غنيت ببعلها 
  .وقد يقع الغواين على النساء مجع

  : وأنشد أبو حممد للنابغة اجلعدي يصف بقرة

  اد الحر بالصيف أشهراوبين جم  لها فرد خال بين عاذب اتيح

 ير فيها دونها متغبرا ولم  رآها كانت الهم والمنى ولما

 وبغضا أو أطم وأهجرا شقاقا  إليها كالذي اصطاد بكرها وكان

الضمري يف هلا يرجع إىل بقرة قد تقدم ذكرها أخذ السباع ولدها وأتيح قدر والفرد الثور الوحشي 
لثور أقام بني هاذين املوضعني صيفه وملا رآها أي ملا رأى الثور وعاذب ومجاد احلر موضعان يعين أن ا

البقرة كانت منيته وهواه ومل ير فيها ما يؤخره عنها واملتغرب املتأخر وكان إليها أي كان الثور عندها أي 
عند هذه البقرة يف الكراهية والبغضة كالذئب الذي أكل ولدها أو أطم أي أزيد بغضا وكل شيء جتاوز 

  .ر فقد طم ومنه الطامة الكربى وأهجر أي أقبح وأفحشالقد

  : وأنشد أبو حممد حلميد بن ثور عجز بيت قبله

 جمل للرجال خلوب ليالي  كأن الجمان الفصل نيطت عقوده

 وأما خلقها فتليب فملس  أما ضواحي متونها بوحشية
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 وأما جلدها فذهيب فملس  األقراب أما سراتنها موشحة

 أولى بيضنا كالكواكب قوانس  طام حول مزاحماآل صبحناهم

 سبات الي عجيب وذكرك  لما اتعلت من كناسها ذكرتك

اجلمان اللؤلؤ الصغار والفصل الذي يفصل به غريه ونيطت علقت والعقود مجع عقد وهو القالدة 
أي علقت وخلوب خدوع وليايل تصطاد الرجال حبسنها وشباا والباء يف بوحشية تتعلق بقوله نيطت 

على وحشية وهي الظبية والضواحي مجع ضاحية وهو ما برز منها واملتون مجع منت وهو الظهر ومجعه مبا 
حوله وامللس اليت ال أثر ا ويروى فبيض وأما خلقها فتليب أي طويل والذهيب املذهب أي جعل عليه 

ء ألن يف متنيها خطني أسودين الذهب وهو فعيل مبعىن مفعل كبغيض مبعىن مبغض واملوشحة الظبية األدما
يتبعان متنيهما فجعلهما هلما كالوشاح وقال ملس ومل يقل أملس ذهب ا إىل املواضع والسراة الظهر 

واألقراب مجع قرب وهو اخلاصرة وما يليها وقوله ذكرتك ملا اتلعت من كناسها أي رفعت عنقها 
ي كناسا ألنه يكنس الرمل حىت يصل وأخرجت رأسها من الكناس فنظرت والكناس بيت الوحشي ومس

  .إىل برد الثرى ومجعه كنس وكنس والسبات مجع سبة وهي الربهة من الدهر ويروى ذكرك أحيانا

  : وأنشد أبو حممد

 وإن باشرتها لبغيض الي  لعمرك أن المس من أم جابر

ح واملس اللمس باليدين املباشرة الصاق البشرة وهي ظاهر اجللد بالبشرة واملباشرة يكىن ا عن النكا
قال أبو حممد يف عن مكان على وأنشد لذي اإلصبع . ويكىن به أيضا عن النكاح والبيت حيتمل املعنيني

  : بيتا قبله

  أضربك حيث تقول الهامة اسقوني  يا عمرو إال تدع شتمي ومنقصتي

 وال انت دياني فتخزوني عني  ابن عمك ال أفضلت في حسب اله

    

ع نصب يريد أضرب من رأسك ذلك املوضع وكانوا يقولون أن املقتول إذا مل يدرك بثأره حيث يف موض
خرج من رأسه هامة تقول اسقوين اسقوين فإذا قتل قاتله أمسكت وقيل معناه أال تدع شتمي أضربك 

على هامتك حيث تعطش والعرب تقول العطش يف الرأس قال قد علمت إين مروى هامها وقوله اله ابن 
فحذف الم اجلر والم التعريف وابن عمك مبتدأ وهللا خربه والكالم تعجب وتفخيم وال أفضلت يف عمك 

حسب أي مل تفضلين يف حسب فتستطيل علي ويقال أفضل عليه إذا ناله من فضله وأحسن إليه وأفضل 
 الشيء من كذا ترك منه شيئاً وأفضل عنه أتى بفضل دونه وذاهبا عنه وإمنا قيل هذا ألن عن ملا عدا
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منصرفا عنه وقوله وال أنت دياين فتخزوين أي وال أنت مالك أمري فتسوسين يقال دنته أي ملكته 
وخزوته سسته وقهرته وروى أمحد بن عبيد اله ابن عمك على اخلفض وقال هو قسم املعىن ورب ابن 

  : وأنشد لقيس بن اخلطيم. عمك وقوله ال أفضلت جواب القسم

 أولى بيضنا كالكواكب قوانس  حماآلطام حول مزا صبحناهم

  تدحرج عن ذي سامه المتقارب  أنك تلقي حنظال فوق بيضنا لو

  .صبحناهم أي غاديناهم ويروى اآلجام مجع أطم وأجم وهو احلصن وقيل هو كل بيت مربع

ألن يقول ملا أطلعنا عليهم كانت قوانس كالنجوم لربيقها وخص أوىل البيض ألن الرؤية عليها تقع أوال و
ما وراءها يستره الغبار وقوله لو أنك تلقى حنظال فوق بيضنا مل يسقط إىل األرض لشدة تراصنا وانضمام 

بعضنا إىل بعض وذلك من كثرم وذو السام البيض املطلى بالذهب ويقال أن السام يف البيت خطوط 
ض بيت للحارث بن قال أبو حممد عن مكان بعد وأنشد بع. ذهب والسام عروق الذهب الواحدة سامه

  : عباد قبله

   كليب تزاجروا عن ضالل     ال بخير أغنى قتيالً وال رهط           

 حرب وائل عن حيال لقحت  قربا مربط النعامة مني

جبري هو جبري بن عمرو بن مرة بن عباد وكليب هو كليب بن وائل بن احلارث بن عباد اعتزل الفريقني 
بشسع نعل كليب فغضب احلارث حينئذ وقال هذا الشعر وقوله تزاجروا حىت قتل مهلهل جبريا وقال بؤ 

أي زجر بعضهم بعضا والنعامة اسم فرس احلارث بن عباد واملربط املوضع الذي تربط فيه واللقاح احلمل 
واحليال ضده وإذا بقيت الناقة أعواما مل تلقح مث ألقحت كان أقوى لولدها كما أن األرض إذا مل تزرع 

وأنشد أبو حممد . ان أكثر لنباا ألن النتاج مبرتلة احلرب عندهم وهذا مثل ضربه لشدة احلربأعواما ك
  : المرئ القيس

  نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل  فتيت المسك فوق فراشها ويضحى

يضحى أي يدخل يف الضحاء وهي ههنا تامة ال خرب هلا وفتيت املسك ما تفتت منه أي حتات عن جلدها 
  : ها وقيل كأن يف فراشها مسكا من طيب جسدها كما قاليف فراش

  وجدت بها طيبا وإن لم تطيب

ونؤوم الضحى منصوب على أعين وفيه معىن املدح وال جيوز نصبه على احلال ألن الفعل مل يعمل يف 
املضاف إليه شيئا وقد روى نؤوم الضحى على معىن هي نؤوم الضحى وجيوز نؤوم الضحى باجلر على 
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ل من اهلاء واأللف يف فراشها والضحى مؤنثة وتصغريها والقياس ضحية ومل يقولوه لئال يلتبس بتأنيث البد
  .وأنشد أبو حممد للعجاج. ضحوة واالنتطاق االنرباز للعمل والتفضل أن تبقى يف ثوب واحد

  قفرين هذا ثم ذا لم يؤهل  ومنهل وردته عن منهل

د مورد آخر نزلته قفرين مل يردمها أحد خاليني يعين املنهلني مل املنهل املورد يريد رب مورد وردته بع
  .يؤهل مل حيل به قوم فيكون أهله

  : وأنشد أبو حممد للجعدي

  حرب العدو تشول عن عقم  بهم أسداً إذا جعلت وأسأل

شالت الناقة إذا رفعت ذنبها عند اللقاح فاستعاره للحرب والعقم مصدر قولك عقمت املرأة وعقمت 
رحم إذا مل تقبل الولد وإذا لقحت الناقة بعد ذلك كان أقوى لولدها وهذا كقوله لقحت حرب وائل ال

  : قال أبو حممد عن مكان من أجل قال لبيد يصف احلمار واالتن. عن حيال

 كأنضية المغالي هواديها  وأقبلها النجاد وشايعته

  يبذ مفازة الخمس الكمال  تقلص الغيطان عنه لورد

    

لها استقبل ا النجاد مجع جند وهو املرتفع من األرض وهواديها أوائلها واألنضية مجع نضى وهو قدح أقب
السهم واملغايل املرامي لصاحبه لينظرا أيهما أبعد سهما والغيظان مجع غائط وهو أرض منصوبة شجرية 

بق ويقطع ويقلص يقصر وتقلص الغيطان عنه من بعده وجيوز أن يكون املعىن أا تطوي له طيا ويبذ يس
  .أي يقطعها السري

  : وأنشد أبو حممد للنمر بن تولب

  وشهدت عند الليل موقد نارها  شهدت إذا القداح توحدت ولقد

  وكأن لون الملح فوق شفارها  ذات أولية أساود ربها عن

رجالن مل توحدت فيه قوالن أي أخذ كل واحد قدحا واحداً لغالء اللحم وقيل توحدت أي توحد ا 
يشركهما غريمها وقوله وشهدت عند الليل موقد نارها ألم قسموها بالعشى فلم يفرغوا حىت أدركهم 
الليل وألأوقدوا نارا وقوله عن ذات أولية أي من أجل ذات أولية أي قد أكلت وليا بعد ويل فهي مسينة 

جلدب حيتز كل واحد إىل نفسه وقوله أساوداي إساره وأخادعه عنها وال يكون ذلك إال عند الغالء وا
النقص من الثمن وال يظهر السوم لئال يزاد عليه والشفار السكاكني العراض شبه ما مجد من الشحم على 

السكني بامللح لبياضه واملعىن أنه وصف نفسه بأنه ممن يشهد ضرب القداح على اإلبل والدخول يف 
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  .ب عن ذلك وهذا إمنا تفعله الكرماء األجواداإليسار ويشهد حنرها وتفرقه حلمها وليس هو ممن يغي

  حنامت سود ماؤهن ثجيج == سقى أم عمرو كل آخر ليلة : قال أبو حممد

 نشء بعدها وخروج فعاقب  إذا هم باإلقالع هبت له الصبا

 لجج خضر لهن نئيج متى  شربن بماء البحر ثم ترفعت

ناه ال أكلمك ما بقي من الزمان ليلة واحلنائم قوله كل آخر ليلة مثل قوله ال أكلمك آخر الليايل ومع
اجلرار اخلضر مجع حنتم شبه السحاب األسود ا واألخضر عند العرب األسود ويقال للسحاب إذا كان 

ريان أسود كأنه احلنتم مث كثر حىت مسي به السحاب وثجيج صبوب واإلقالع االنقشاع يقول إذا هم هذا 
جمعته فأعقب أي جاء بعده سحاب يعين غيما خرج من غيم ويقال السحاب أن يتقشع هبت له الصبا ف

للسحاب أول ما ينشأ قد نشأ له نشٌء حسن وخرج له خروج حسن أي غيم بعد غيم قوله شربن يعين 
أن السحاب شربن من ماء البحر ومىت معناها من يف لغة هذيل على جلج أي مىت جلج أخرجت املاء من 

وسط جلج تقول أخرجته من مىت كمي أي من وسطه هلن نئيج أي مر سريع البحر وتكون مىت جلج مبعىن 
مو صوت ويروى تروت مباء البحر مث تنصبت على جبشيات تنصبت ارتفعت على حبشيات أي 

  : وانشد أبو حممد لعنترة. سحابات سود

 تنفر عن حياض الديلم: زورا  شربت بماء الدحر ضين فأصبحت

ذكرها قبل هذا البيت أي شربت من ماء الدحر ضني ومها دحرض ووسيع يف شربت ضمري يعود إىل ناقة 
فغلب أحدمها على اآلخر والزوراء املائلة يقال زور يزور زورا فهو أزور وقيل قرى النمل وقيل بين سعد 

يقول مالت عنها ألا ختافها وذلك أن إبله وابل قومه كانت تشرب من مياه بين سعد حني كانوا 
  . فلما ارادت بنو سعد الغدر م نفروا إبلهم عهن مياههم بعد ما كانت ألفتهاجماورين فيهم

  : قال أبو حممد الباء مبعىن يف وأنشد صدر بيت لألعشى

 وسؤالي فما يرد سؤالي  بكاء الكبير باألطالل ما

   بريحين من صبا وشمال  دمنه قفرة تعاورها الصيف
    

يل التوبيخ واإلنكار على نفسه والكبري هو األعشى نفسه فجعل قوله ما بكاء الكبري استفهام على سب
اسنفهامه ذا كأنه يستخرب غريه مث صرح فقال وسؤايل فبني أنه يريد ما بكائي يف األطالل كأنه يسفه 

نفسه واألطالل ما شخص من إعالم الدار وقوله فما يرد سؤايل يقول وأي شيء جيدي على سؤايل كما 
جيدي عليك أسفك ودمنة تروى بالرفع والنصب واجلر فمن رفع جعل ما جحدا تقول للرجل وأي شيء 
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كأنه قال وال ترد السؤال الدمنة ومن نصب جعل الدمنة مفعولة كأنه قال وما سؤايل دمنة ومن خفض 
جعل دمنة بدال من االطالل وتقديره وما بكاء الكبري بدمنة قفرة والدمنة آثار الناس وما سودوا وهي مثل 

عار والسرجني وما اشبههما والقفرة اليت ال أنيس ا وال ماء وال مرعى وتعاورها الصيف أي اختلفت اإلب
عليها رياحه فمرة تسفي عليها الصبا ومرة الشمال وخص الصيف لكثرة الغبار فيه وقلته يف الشتاء 

 يف رأسي وإمنا والكالم مقلوب ووجهه تعاورها رحيان من صبا ومشال يف الصيف ومثله جعلت القلنسوة
  .جيعل الرأس يف القلنسوة

  : قال أبو حممد إىل مبعىن مع وأنشد البن مفرغ

  في وجوه إلى اللمام الجعاد  سدخت غرة السوابق فيهم

شدخت الغرة إذا فشت واتسعت واللمام مجع ملة وهي ما أمل من الشعر باملنكب واجلعاد مجع جعدة وهي 
يذمون ا وهذا الشاعر ميدحهم بذلك ألن اجلعودة يف العرب ضد السبطة وهم ميدحون باجلعودة و

والسبوطة يف العجم وإذا قيل فالن جعد الكف فهو ذم يعنون أنه خبيل أي هو مقبوض الكف وقوله يف 
وجه أي يف وجوه حسان وحذف الصفة أفخم واستعار الغرة من اخليل ألن اخليل متدح ا واملعىن ظهر 

  :  الرمةفضل السبق فيهم وقال ذو

 دارمي من صدور الركائب على  عوجا اليوم حتى تسلما خليلي

 جدة حول الصبا والجنائب لها  المعا أو برقة الثور لم يدع بصلب

  ضهول ورفض المذرعات القراهب  كل خوار إلى كل صلعة بها

ب واملعا  اخلليل املصفي املودة وعوجا أي ميال ومن زائدة وركائب مجع ركوب وهي كل دابة ترك
موضع ويروى ببطن املعا والبطن الغامض من األرض والثور موضع والربقة حجارة ورمل خمتلط وخوار 
يعين ثور وخواره صوته وقيل خوار غزال خيور إىل أمه وصلعة صغرية الرأس يعين نعامة وضهول يذهب 

ذرعات البقر معهن ويرجع يقال ما ضهل إليك أي ما رجع إليك والرفض فرق وهو ما أرفض وتفرق وامل
  .أوالدهن والقراهب املسنات الواحد قرهب 

  : قال أبو حممد على مبعىن الباء وأنشد

  ما بين كاظمة وسيف األجفر  المطي على دليل دائب شدوا

  : الدائب اد وكاظمة موضع والسيف شاطئ البحر واألجفر موضع قال أبو حممد وقول أيب ذؤيب 

  ر يفيض على القداح ويصدعيس  ربابة وكأنه وكأنهن
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الربابة خرقة أو جلدة جتمع فيها القداح أراد كأن قداح ربابة كأن يعين األتن شبه اجتماعهن باجتماع 
القداح يف الربابة واشتقاق الربابة من قوهلم رب الشيء أي مجعه وأصلحه وكأنه يعين احلمار قال أبو 

 حيليها ويعليها ويريد حسن طاعتها له وانقيادها لتدبريه ويفيض عبيدة شبه احلمار باليسر وشبه أتنه بقداح
على القداح أي بالقداح يقال أفاض القوم يف احلديث إذا اندفعوا فيه وأفاضوا من عرفة إذا دفعوا وقيل 

يفيض على القداح أي يعتمد عليها فيدفعها باالحالة فلذلك عداه بعلى ومعىن يصدع يبني احلكم وحيكم 
وقيل معناه يقول بأعلى صوته هذا قدح فالن قد فار وقيل على القداح أي عندها كما يقال مبا خيرج 

  .فألن على النار أي عندها وقال الرماين جعل على القداح بدال من على اليد

  : وقال أبو حممد على مبعىن مع وأنشد للبيد 

  وأضحى من على السعب الرحال  له وأنجد بعد هدء أرقت

 بالحراب وباالالل قياما  المزن حبشاربابه و يضيء

 عليهن المآلي وانواحا  مصفحات في داره كأن

    

قوله له أي للربق وأجند خرج إىل جند واهلدء بعد ساعة من الليل والرباب السحاب الذي دون السحاب 
األعلى يكون أبيض ويكون أسود يتربع من حتت السحاب كأنه معلق به واحلبش احلبشة فشبه ذلك 

الرباب يف سواده من دون السماء برجال حبش بأيديهم حراب تلوح لبياض الربق يف سواد الرباب واآللّة 
احلربة وإمنا كرره الختالف اللفظني ويروى جيشا أي كأنه جيش قيام باحلراب واملصحفات السيوف 

 ا إذا ناحت يضرب ا صفحا وذراه أعاليه واملآيل واحدها مياله وهي خرقة تكون مع النائحة تشري
ويروى مصفحات بكسر الفاء وهن النساء يصفقن يقال صفحت إذا صفقت وقيل يف املصفحات بفتح 

الفاء إا اإلبل اليت قد صفحت عن أوالدها أي ردت عنها فهي حتن إليها فشبه صوت الرعد حبنني اإلبل 
اتمعات واملآيل مجع مئاله ويقال صفحته عن حاجته إذا رددته عنها واألنواح مجع نوح وهي النساء 

وهي خرقة سوداء متسكها النائحة تشري ا شبه ملعان الربق بلمح النائحة مبيالا وأنشد للمشاخ يصف 
  .قوساً اشتراها وعدد األاشياء اليت شراها ا

 السيراء أو أوراق نواجز من  إزار شرعبي وأربع فقال

  أزكى على النار خابزمن الجمر ما   من الكوري حمر كأنها ثمان

 على ذاك مقروظ من القد ماعز  من خال وسبعون درهما وبردان
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الشرعيب جنس من الربود جاء على لفظ املنسوب وأصل الشرعبة قطع األدمي واللحم طوال والسرياء جن 
د وهو من الربود املسرية ألن فيها خطوطا كالسيور وقوله أربع شقاق واألواقي مجع أوقية وأصله التشدي

وزن معروف والنواجز مجع ناجزة وهي الناجحة كما تقول نقدا ومثان صفة ألواق وكورى منسوب إىل 
الكور يريد من الذهب الذي أدخل الكور وخلص ما فيه واخلال ضرب من الربود أرضها محر وفيها 

اء هلذه األشياء خطوط خضر واملقروظ املدبوغ بالقرظ واملاعز الشديد والقد السري يقال هو جراب أو وع
  .ويقال عين به الوتر

  : قال أبو حممد على مبعىن من وأنشد لصخر الغي اهلذيل بيتا قبله

 الغي ماذا تستبيث لصخر  لحق بني شعارة أن يقولوا

 أقطارها علق نفيث على  ما تنكروها تعرفوها متى

علموه ما يثري على نفسه شعارة لقب نسبه له قوم صخر تستبيث تستعني أي حقهم أن ينصحوا لصخر وي
وقوله مىت ما تنكروها أي مىت ما تشكوا فيها فتقولوا ما هذه ترد عليكم وتعرفوها يعين كتيبة كريهة 

ونفيث ينفث بالدم يسمع له صوتا يف خروجه ويروى مىت أقطارها أي من أقطارها ويقال معناه وسط 
شعر إىل صخر الغي وإمنا هو أليب املثلم اهلذيل اقطارها وأقطارها نواحيها وعلق دم ونسب أبو حممد هذا ال

  : وقال أبو حممد يف مبعىن من قال امرؤ القيس. يف صخر الغي وقومه

  وهل ينعمن من كان في العصر الخالي  أنعم صباحا أيها الطلل البالي إال

 شهراً في ثالثة أحوال ثالثين  ينعمن من كان أقرب عهده وهل

له أنعم صباحا دعا له بالنعم يف الصباح مث رجع منكراً على نفسه فقال كيف إال الستفتاح الكالم وقو
ينعم من مرت عليه السنون وليس له عهد باخلفض مذ ثالثني شهراً يف ثالثة أحوال واألحوال مجع حول 

قال أبو حممد . وهو السنة ويقال أن يف هنا مبعىن مع أي كيف ينعم من كان هكذا والعصر والعصر واحد
  .ل فالن عاقل يف حلم أي مع حلم وأنشد للنابغة اجلعدي يصف فرسايقا

  إلى جؤجؤ رهل المنكب  ذراعين في بركة ولوح

كا عظم عريض فهو لوح لت برك ففتحت الباء واجلؤجؤ الزور ورهل املنكب أي مسترخي جلد املنكب 
  .فهو ميوج لسعته

  : وأنشد أبو حممد بيتا قبله

 مستكن نماه النحل في نيق من  بقتريقتها بعد الكرى اغت كأن

  من ساكن المزن يجري في الغرانيق  طعم غادية في جوف ذي حدب أو
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الكرى النوم والغبوقشرب العشي ومناه رفعه والنيق أرفع موضع يف اجلبل وأراد باملستكن عسال يف كن 
ه يف طيبه وعذوبته حبالوة عسل شبه حالوة ريقة هذه املرأة بعد النوم وهو الوقت الذي تتغري فيه األفوا

هذه صفته مث قال أو طعم غادية يريد أنه يف عذوبته كطعم ماء سحابة وهي اليت متطر غدوة ومطر أول 
النهار عندهم أمحد من مطر آخره واحلدب املوضع املرتفع حنو األكمة وقوله جيري يف الغرانيق أي جتري 

 جيري مع الغرانيق، والغرانيق ضرب من طري املاء الواحد الغرانيق فيه وهذا من املقلوب وميكن أن يكون
  .غرنوق وقالوا غرنيق واملزن مجع مزنه وهي السحابة البيضاء

  : قال أبو حممد الالم مبعىن مع وأنشد ملتمم بن نويرة بيتا قبله

  من الدهر حتى قيل لن يتصدعا  كندماني جذيمة حقبة وكنا

 تماع لم نبت ليلة معااج لطول  تفرقنا كأني ومالكا فلما

قوله كنا يريد كنت وأخي مالك كندماين جذمية ومها مالك وعقيل ابنا فارح بن مالك بن كعب بن 
القني بن جزء من قضاعة نادما جذمية األبرش حني ردا عليه ابن أخته عمرو بن عدى وهو عمرو ذو 

مكما فقاال منادمة امللك فكانا ندمييه الطوق بن منارة اللخمي وذلك أنه قال هلما حني ردا عليه عمراً حك
مث قتلهما وجذمية الوضاح بن فهم األزدي وكان أول ملوك الطوائف، وقتلته الزباء وحديثه معروف 

واحلقبة الدهر ويقال هي مثانون سنة ولن يتصدعا لن يتفرقا ولن ينفى ا املستقبل كما أن مل ينفى ا 
  : مبعىن بعد قول الراعيوأنشد أبو حممد يف أن الالم . املاضي

 بياض الفرقدين دليال أال  يتخذن إذا علون مفازة ال

 تعاوره الرياح وبيال جدا  حتى وردن لتم خمس بائص

ال يتخذن إذا علون مفازة أي ال تتخذ هذه اإلبل دليال إذا علت مفازة وهي املهلكة أال الفرقدين حىت 
إلبل املاء يوما وتدعه ثالثة ايام وترد يف اليوم اخلامس وردن لتم مخس أي لتمام مخس واخلمس أن ترد ا

والبائص السابق البعيد الطلب جدا وهي البئر اجليدة املوضع من الكأل واجلميع أجداد وتعاوره تداوله وهو 
  .أن ب عليه هذه مث هذه والوبيل الوخيم وهو من نعت اجلد

  : قال أبو حممد الالم مبعىن من أجل وأنشد للعجاج

  للماء في أجوافها خريرا  للجرع إذا استحيرا معتس

يصف إبال وردت املاء واجلرع بلع املاء واستحري إحارته أدخلته يف أجوافها وخرير املاء صوته يقال مسعت 
  .خرير املاء وقسيبه
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سليمى إذا == بودك ما قومي على أن تركتهم : قال ابو حممد الباء مبعىن على وأنشد لعمرو بن قميئة
ت مشال ورحيها يقول بودك جماورة قومي على أنك قد تركتهم وفارقتهم سليمى يريد يا سليمى وما هب

صلة وكانت امرأته أشارت عليه بفراق قومه فلما فارقتهم ندمت فقال هلا هذه املقالة وأراد بودك 
سم بودها عليها جماورم على شدة الزمان قال أبو علي جيوز أن تكون الباء للقسم وما استفهام كا،ه أق

  : لتسألن قومه يف هذا الوقت وهذا كثري كقول اآلخر

 إذا الكماة التقت فرسانها الصيد  فسائلي القوم ما جودي وما حسبي

وتتعلق على من قوله على أن تركتهم مبا يف قومي من معىن الفعل كأنه رده إىل األصل ضرورة ألن القوم 
انيه ذوو الكفاية ولذلك استعمل يف الرجال دون النساء ومثل القوم املأل إمنا هو ملن يقوم مبا يراد منه مما يع

مسوا بذلك ألم مليئون مبا يراد منهم والتقدير ما قومي متروكني يف هذا الوقت ويكون العامل يف إذا هذا 
املعىن دون تركت كأنه قال سلي ما قومي وقت ويطمعون يف احملل وينحرون قال وجيوز إذا جعلت ما 

لة أن ترفع قومي باالبتداء وعلى أن تركتهم اخلرب فأما قوله مشال ورحيها فإنه يريد الريح اليت هي مثل ص
الشمال يف الربد وأخربت عن ابن األنباري أنه قال يروى على وجهني، بودك بفتح الوار وبودك بضمها 

ء وجدت قومي يا سليمى فمن فتح الواو أراد بصنمك ومن ضمها أراد اليت بيين وبينك واملعىن أي شي
قال أبو . على تركك إياهم أي قد رضيت بقولك يف ذلك وإن كنت تاركة هلم فاصدقي وقويل احلق

  : حممد الباء مبعىن من اجل قال لبيد

  ترجى نوافلها ويخشى ذامها  وكثيرة غرباؤها مجهولة

 البدي رواسياً أقدامها جن  تشذر بالذحول كأنها غلب

    

ريد ورب مجاعة كثرية غرباؤها مث حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه هذا أصح ما قيل فيه قوله وكثرية ي
إال أن إقامة الصفة مقام املوصوف يف مثل هذا قبيح ملا يقع فيه من األشكال أال ترى إنك لو قلت مررت 

غلب جبالس كان قبيحا ولو قلت مررت بظريف كان حسنا وغرباؤها مرفوع بكثري أي كثرت غرباؤها 
من صفة اجلماعة أيضا واحدهم أغلب وهو الغليظ العنق تشذر يوعد بعضهم بعضا وقيل إذا تفاخروا 

وتثالبوا وتشذرت الناقة إذا شالت بذنبها والذحول مجع ذحل وهو احلقد والبدى والبادية وقيل موضوع 
روي تشازر أي والرواسي الثوابت ونصبه على احلال وإقدامها رفع برواس وصرف رواسي للضرورة وي

ينظر بعضهم إىل بعض مبؤخر عينه للحقود اليت بينهم وقيل أراد بكثرية غرباؤها قبة النعمان حيضرها 
  .الوفود وغريهم وقيل يف البدى أنه واد لبين عامر
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  زيادة الصفات

  : أنشد أبو حممد على زيادة الباء قول أمية بن أيب الصلت الثقفي

    للعضاه فيها صريرا       ترى     سنة أزمة تخيل بالناس          

        جنوب وال ترى طمرورا    ال على كوكب ينوء وال ريح             

 ال يأكلون خبزا فطيرا قبل  إذ يسفون بالدقيق وكانوا

السنة تقع على سنة اجلدب يقال أصابت الناس سنة أي جدب وأزمة شديدة ختيل تلون والعضاه كل 
وصرير صوت يقول تسمع صوت العضاه لشدة الريح والربد وأنه ال مطر شجر من شجر الرب له شوك 

فيها وقوله ال على كوكب يقول مل متطر فيها نوء وال هبت جنوب ومع اجلنوب يكون السحاب واملطر 
وال ترى طمرورا يقال الطمرور العود اليابس واجلمع طمارير وقوله إذ يسفون بالدقيق أي يستفون الدقيق 

  .قتماح وال يكون إال يف شيء يابس صغار كالسمسم واخلشخاش وحنو ذلكواالستفاف اال

  : وقال أبو حممد قال الراعي

  سود المحاجر ال يقرأن بالسور  الحرائر ال ربات أحمرة هن

احلراير الكرميات وأمحرة مجع محار مجع القلة والكثري محر وخص احلمر ألا رذال املال وشره يقال شر 
كى وال يزكى يعين احلمر واحملاجر مجع حمجر وهو من الوجه حيث يقع عليه النقاب وما بدا املال ما ال يز

  .من النقاب حمجر أيضا يقول هن خريات كرميات يتلون القرآن وليس بإماء سود ذوات محر يسقنها

  : وأنشد أبو حممد بيتاً للنجاشي قبله

 الصليان الجون والعلجان إلى  ونصر وسعد فاستغاث شريدها

 بالمرخ والشبهان وأسفله  ينبت الشث صدره بواديمان

الباء من قوله بواد متعلقة باستغاث والشثّ شجر طيب الريح مر الطعم ينبت يف جبال الغور وامة قال 
  : الشاعر يصف النساء

 غيبه مر المذاقة والطعم وفي  ريحه فمنهن مثل الشتّ تعجب

ون األسود ونصر وسعد قبيلتان وفرارها من فر منها وازم جلأ والصليان والعلجان ضربان من النبت واجل
  : إىل هذه األماكن وصدره أعاله واملرخ أقدح العفار باملرخ مث اشدد إن شئت أو ارخ وقال األعشى

  صادف منهن مرخ عفارا  خير زناد الملوك زنادك
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  .والشبهان الثمام أو نبت يشبه الثمام لغة ميانية يقول يف حرب صفني

  : قال أبو حممد وقال األعشى

  ملء المراجل والصريح األجردا  برزق عيالنا أرماحنا ضمنت

  : وقبله

 تضمنه لنا لن ينفدا رزقاً  جعل اآللة طعامنا في مالنا

يريد أم فرسان ذوو جندة يكثرون الغزو فرزقهم مما تفيء عليهم رماحم وقوله ملء املراجل تبيني لقوله 
صبه على البدل من موضع الباء أي ضمنت ملء املراجل وهي القدور الواحد مرجل برزق عيالنا ون

واشتقاقه من الرجل وهي القطعة من اجلراد ألا تطبخ فيه والصريح األجرد اللنب اخلالص أخذ من النخلة 
  .ومهااجلرداء وهي اليت ال ليف عليها واملعىن أم يغزون فينغمون اإلبل فيشربون ألباا ويأكلون حل

  : وانشد ابو حممد بيت امرئ القيس

 قطعوا رأسي لديك وأوصالي ولو  يمين اهللا ابرح قاعدا فقلت

  هصرت بغصن ذي شماريخ ميال  تنازعنا الحديث واسمحت فلما

    

نصب ميني اهللا بإسقاط حرف القسم احللف بيمني اهللا فلما حذف الباء نصب االسم وأراد فقلت واهللا ال 
 وال حتذف من جواب القسم كثريا قال اهللا تعاىل قالوا تاهللا تفتؤ تذكر يوسف والوصل أبرح فحذف ال

كل عظم على حد ال يكسر وال يوصل به غريه وهو الكسر واجلدل وقوله فلما تنازعنا احلديث أي 
جتاذبنا وأمسحت النت وانقادت بعد صعوبة وهصرت جذبت ومدت عصنا أي عنقا شبه عنقها وشعرها 

  . مشاريخ وميال مييل من كثرتهبغصن ذي

  وأنشد أبو حممد قوال الراجز 

  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

  : قال أبو حممد وقال محيد بن ثور. أي نقاتل ونأمل من اهللا النصر

 بها الشرى دجن دائم وبروق  سقى السرحة المحالل بالبهرة التي

 الحول عراض الغمام دفوق على  راب كل عام يمده بأبطح

 كل أفنان العضاه تروق على  اهللا إال أن سرحة مالك أبى
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السرحة شجرة من شجر العضاه قال بعضهم السرحة هنا بأرض بين هالل وهي مبدأ من مبادئهم ومرتل 
من منازهلم وليست ا سرحة أضخم منها واملبدأ ما تباعد منها من املاء وكىن ا عن امرأة والعرب تكىن 

  : البالسرحة عن املرأة ق

  وماؤك عذب ال يحل لشارب  سرحة الركبان ظلك بارد فيا

واحملالل الذي خيتار للرتول والبهرة أرض لينة سهلة واسعة والشرى شجر احلنظل وال ينبت إال بأطيب 
األرض ويروى ا السرح والدجن الباس الغيم السماء ويقال هو الغيم ويقال املطر، وقيل ظلمة الليل 

 أحسن األقوال واألبطح موضع فيه رمل وحصى صغار تنبسط على وجه األرض ويقال وظلمة الغيم وهو
األبطح ما تطامن من األرض مثل بطن الوادي وقوله سرحة مالك يعين امرأة مالك والرايب املشرف على 
احلول يريد رأس كل حول والعراض سحاب كثري الربق واالضطراب ال يكاد خيلف واألفنان األغصان 

كل شجر من شجر الرب له شوك وتروق تفضل وإمنا جعل أفناا تفضل أفنان العضاه ألن العضاه والعضاه 
ويقال أن عمر بن . هلا شوك والسرحة ال شوك هلا ولذلك مسيت سرحة لسهولتها وألن منبتها أسهل

  : اخلطاب رضي اهللا عنه ملا ى الشعراء أن يشببوا بالنساء قال محيد بن ثور هذه األبيات

  من السرح موجود علي طريق  أنا أن عللت نفسي بسرحة لفه

  إدخال الصفات وإخراجها

  : قال أبو حممد واستجبتك واستجبت لك قال

 يستجبه عند ذاك مجيب فلم  دعايا من يجيب إلى الندى وداع

 أبا المغوار منك قريب لعل  فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة

بو املغوار كنية أخيه يعين أنه كان جييب من دعاه إىل اجلود ومل يكن من قوله فلم يستجبه أي مل جيبه وأ
  .جييب من دعا إليه سواه

  : قال أبو حممد اخترت الرجال زيدا واخترت من الرجال زيدا وأنشد

  رب العباد إليه الوجه والعمل  اهللا ذنباً لست محصيه أستغفر

صى وأصله أم كانوا يضعون املعدود على األرض لست حمصيه اإلحصاء منتهى العدد واشتقاقه من احل
فإذا نفذ قالوا أحصينا أي بلغنا احلصى مث قيل أحصيت الشيء إذا عددته وقوله إليه الوجه والعمل أي 

  : القصد والعمل أي وله العمل أي العبادة قال أبو حممد قال عنترة

  مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل  المنية لو تمثل مثلت أن
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 أنال به كريم المأكل حتى  أبيت على الطوى وأظله دولق

قوله أن املنية لو متثل معناه لو كانت املنية صورت لكانت يف صوريت ومثايل عند الرتال والضنك الضيق 
والطوى اجلوع وقوله وأظله يريد أنه أصبح على اجلوع يقال ظل يفعل كذا إذا فعله ارا وبات يفعل 

ض بقيس بن زهري ألنه كان أكوال وكانت عبس غزت بين متيم وعليها قيس بن من كذا إذا فعله ليال يعر
عبس فهزمت بنو عبس بين متيم فوقف عنترة وحلقتهم كتيبة من اخليل فحامى عنترة عن الناس فلم يصب 
منهم أحد وكان قيس رئيسهم فساءه ما صنع عنترة يومئذ حىت قال حني رجع واهللا ما محى الناس إال ابن 

  : وداءالس

  أبنية األسماء

  : قال أبو حممد ما له عندي قدر وال قدر وأنشد للفرزدق

 القدر إال حاجة لي أريدها مع  وما صب رجلي في حديد مجاشع

    

يقول كان حبسي قد قدره اهللا علي وكان يل فيه مع ذلك حاجة ومل يكن يل منه بد وقيل قاله ملا قيد 
قال أبو حممد طريق يبس ويبس وأنشد لعلقمة بن .  حيفظ القرآننفسه وآىل أن ال يرفع عنه القيد حىت

  : عبدة

 وقاش قاتلت وشبيب وهنب  من غسان أهل حفاظها وقاتل

  كما خشخشت يبس الحصاد جنوب  أبدان الحديد عليهم تخشخش

يريد أهل غسان قال األصمعي غسان ماء بنوا به ويروى ما صعت أي قاتلت واملماصعة املضاربة 
سيوف وهنب بن أهوذ بن راء بن عمرو ابن احلاف بن قضاعة وقاش وشبيب ابنا درمي بن القني بن بال

أهوذ وقوله خيشخش أراد بتخشخش أي تصوت وأبدان احلديد الدروع واجلواشن وما جيري جمراها شبه 
ت واليبس بالسالح على ال بسيه بيبس الكأل إذا هبت الريح عليه فهزته واحتك بعضه ببعض فجاء له صو

  .اليابس واليبس االسم واحلصاد احلصيد من الزرع

  : قال أبو حممد وهو اللغو واللغا، وأنشد للعجاج بيتا قبله

 اللغا ورفث التكلم عن  ورب أسراب حجيج كظم
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أقسم برب أسراب حجيج واألسراب اجلماعات الواحدة سرب وهي القطعة من الناس وغريهم واحلجيج 
 والكظم مجع كاظم وهو الساكت واللغو واللغا اختالط الكالم وما كان غري مجاعة احلاج كالكليب

  .معقود عليه والرفث كالم النساء باجلماع

  ومن باب فعل وفعٍل من معتله

  : قال أبو حممد غري وغارة وأنشد أليب ذؤيب اهلذيل عجز بيت قبله

  إذا ما سماء الناس قل قطارها  صرم ينحرن في كل شتوة لنا

 إذا لم نستفدها نعارها نضار  من الصيد أن فيها مذانبوسود 

  ضرائر حرمى تفاحش غارها  نشيج بالنشيل كأنها لهن

الصرم مجع صرمة وهي القطعة من اإلبل ليست بعظيمة ما بني العشرة إىل العشرين ومن الناس ما بني 
رنا لألضياف والفقراء والسود اخلمسة إىل العشرين والقطار مجع قطر يقول إذا اشتد الربد وقل القطرحن

القدور والصيدان والبصريون يكسرون الصاد واملذنب املغارف ونضار أي من أثل يقول إذا مل نشترها 
استعرناها قال السكري والنضار بالكسر الذهب والفضة واحدها نضر وأراد بالنشيج صوت غلياا 

ياس وتفاحش عظم شبه أصوات غليان والنشيل اللحم واحلرمى رجل منسوب إىل احلرم على غري ق
  .القدور بأصوات هؤالء الضرائر إذا اختصمن

  ومن باب فُعل وفُعُل

  : قال أبو حممد يقولون قد علم ذاك أي علم وأنشد أليب النجم بيتا قبله

 روضات تردين الزهر فغمة  في نشرها إذا نشر كأنما

  وهزت الريح الندى حتى قطر  نضج من الطل سحر هيجها

لو عصر منه البان واملسك انعصر النشر الريح الطيبة والفغمة الرائحة متأل اخلياشيم يقال منه فغمتين رائحة 
الطيب إذا سدت خياشيمك وتردين لبسن والزهر من النور األصفر والنضج الرش وهزت حركت يصف 

الروضة وقيل بل الضمري منها املرأة بكثرة الطيب يقول لو عصر منها الطيب النعصر شبه ريح املرأة بريح 
  .يعود إىل الروضة أي املسك ينعصر من الروضة

قال أبو حممد وإذا جاء الفعل على فعل مل خيففوه حنو ضرب وأكل وقتل ألم ال يستثقلون الفتحة وقد 
  : قال األخطل
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 ما قد فاته برداد براجع  وما كل مغبون وإن سلف صفقة

ن دلو أو ثوب لينقص من طوله فالغنب يف الشراء نقصان احلظ أو نقصان أصل الغنب يف اللغة ثين الشيء م
العقل ونظر احلسن إىل رجل غنب آخر يف بيع فقال إن هذا يغنب عقلك قال أمحد بن حيىي أي ينقصه 

وسلف صفقة الصفق يف البيع والبيعة ضرب اليد على اليد والرداد أن يرد كل واحد على صاحبه ما أخذ 
  .منه

  ما جاء على مفعل فيه لغتان مفعٌل ومفعٌلومن باب 

  : قال أبو حممد قال أكثرهم موحلٌ وقال بعضهم موحلٌ وأنشد للمتنخل اهلذيل

  فأصبح العين ركودا على األوشاز          أن يرسخن في الموحل

ع العني بقر الوحش وركود سكون ثوابت على األوشاز خمافة الغرق من هذا السيل والوحل واألوشاز مج
وشز كاإلنسان وهو ما ارتفع من األرض والركود القيام مجع راكد وهو الساكن الثابت يقال بات فالن 
راكدا أي قائما يصلي منتصبا وصف قبل هذا البيت غثاء مأل األودية وقلع الشجر حىت التجأت الوحش 

  .ثرةخوفا من أن يناهلا إىل األماكن املرتفعة لئال ترسخ يف الوحل وصف املطر بالك

  ومن باب َأفْعَل و فَِعل

    

  : قال أبو حممد وأوجل ووجل وأنشد

 على أينا تعدو المنية أول  لعمرك ما أدري وإني ألوجل

هذا الشعر ملعن بن أوس يقوله لصديق له كان معن متزوجا بأخته فأتفق إنه طلقها وتزوج غريها فآىل 
  :  يستعطفه وبعد هذا البيتأخوها أال يكلمه فقال معن أبياتاً أوهلا هذا البيت

 أن أبزاك خصم أو نبابك منزل  أخوك الدائم العهد لم أخن وإني

 مالي أن غرمت فأعقل وأحبس  من حاربت من ذي عداوة أحارب

 يوماً منك آخر مقبل ليعقب  سؤتني يوماً صفحت إلى غد وإن

 وترسل أخرى كل ذلك يفعل  تغضبن قد تستعار ظغينة فال

 بوجه آخر الدهر تقبل إليه  نفسي عن الشيء لم تكدإذا انصرمت 
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لعمرك رفع باالبتداء وخربه حمذوف لكثرة االستعمال وألنه معلوم وتقديره لعمرك قسمي وأوجل أي 
خائف وال فعالء له يقال رجل أوجل وال يقال امرأة وجالء استغنوا عنه بوجلة ويروى تغدو وتعدو وأول 

افة كقبل وبعد وموضع على أينا نصب على أنه مفعول أدرى واملعىن مبين على الضم لقطعه عن اإلض
وبقائك ما أدري أينا يكون املقدم يف عدو املوت عليه وقوله أن أبزاك أي قهرك وألقى حركة اهلمزة من 

أبزا على النون وحذف اهلمزة ونبا املرتل إذا ارتفع فلم يستقر عليه وقوله وإن سؤتين يوما يقول أن فعلت 
قال أبو حممد وأشنع وشنع قال أبو . سوءين جتاوزت إىل غد ليجيء يوم آخر مقبل منك مبا يسرينما ي

  : ذؤيب

 حلق الحديد مقنع مستشعر  والدهر ال يبقي على حدثانه

 اتيح له جريء سلفع يوما  تعتقه الكماة وروغه بينا

 واليوم يوم أشنع ببالئه  يتناهبان المجد كل واثق

س جعل الدرع له شعاراً يلبسه وقوله بينا تعتقه كان األصمعي يرويه بينا تعتقه باجلر قوله مستشعر فار
ويقول بينا تضاف إىل املصادر خاصة والنحويون خيالفونه ويقولون بينا وبينما عبارتان عن احلني مبهمتان 

نا تعتقه بالرفع تضافان إىل اجلمل اليت بينهما فريفعون ما بعدمها باالبتداء واخلرب حمذوف ويروون بي
باالبتداء واخلرب حمذوف تقديره بينا تعتقه الكماة حاصل أي موجود أتيح أي قدر له فارس جريء املقدم 
والسلفع اجلريء الصدر واألشنع الكرية ويتناهبان اد جيعالنه بينهما ىب ويروى متحاميني اد أي كل 

  . على احلالواحد منهما حيمي اد لنفسه يطلب الذكر به ونصبه

  ومن فعيل وفاعل

  : قال أبو حممد وعريف وعارف وأنشد عجز بيت لطريف بن عمرو بن متيم العنربي

 إلي عريفهم يتوسم بعثوا  كلما وردت عكاظ قبيلة أو

  شاكي السالح في الحوادث معلم  غنني أنا ذاكم فتوسموني

تواىف ا أحد إال تربقع وأعتم على قال ابن حبيب كانت سوق عكاظ يتوافون ا من كل أوب وال ي
برقعه خشية أن يؤسر فيكثر فداؤه فكان أول عريب استفتح ذلك وكشف القناع طريف بن عمرو بن متيم 

العنربي ملا رآهم يتطلعون يف وجهه ويتفرسون يف مشائله قال قبح اهللا من وطن نفسه على األسر وأنشأ 
 وهي من أعظم أشواق العرب وكانت تقوم يف النصف يقول أوكلما األبيات وعكاظ قريبة من عرفات

من ذي القعدة فال يربحون حىت يروا هالل ذي احلجة فإذا رأوا هالل ذي احلجة انقشعت وقوله يتوسم 
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أي يتعرف وشاكي السالح الذي لسالحه شوكة أي حد وهو من الشوك مث يقلب واملعلم الذي جيعل 
وأنشد أبو حممد شاهدا على . زة رضي اهللا عنه بريشة نعامةلنفسه يف احلرب عالمة يعرف ا وأعلم مح

  : من بني مقتول وطاف غارق ومعناه بني: غارق قول أيب النجم

  ومن باب فعل وفعيل

  قال أبو حممد ومسج ومسيج قال أبو ذؤيب 

 ومنهم صالح وسميج خليال  فإن تصرمي حبلى وإن تتبدلي

 من ماء الشؤون لجوجلج  وقد  فإني صبرت النفس بعد ابن عنبس

    

قوله فإن تصرمي حبلى أي تقطعي وصلي والصرم القطع ومسيج ليس عنده خري ويروى فإن تعرضي عين 
وقوله فإين صربت النفس الفاء وما بعدها جواب الشرط وقوله يف البيت املتقدم ومنهم صاحل ومسيج 

بن عنبس رجل رثاه والشؤون مجع اعتراض وقع بني الشرط وجوابه وصربت النفس حبستها عن اجلزع وا
شأن وهي شعب الرأس اليت بني العظام فزعم الناس أن الدموع خترج منها حىت تصري إىل العني واللجوج 

  .اسم مثل السعوط والوجور وأراد جل دمع جلوج

  ومن باب ما يكسر ويفتح

  : فقلت مرزبة وأنشد بيتاً قبلهقال أبو حممد وهي األرزبة اليت يضرب ا بالتشديد فإذا قلتها يامليم خففت 

 ضربت كل صنديد اشر به  حسام كالشهاب المستعر معي

    ضربك بالمرزبة العود النخر

احلسام السيف القاطع واحلسم القطع والشهاب الشعلة من النار ساطعة واملستعر املتوقد والصنديد 
  .الشجاع واألشر البطر واملرزبة شبه عصية من حديد والنخر البايل

  : قال أبو حممد وهو عشر الشيء فإن فتحت العني قلت عشري فزدت ياء وكذلك مثني وأنشد

  فما صار لي في القسم أال ثمينها

  : الشعر ليزيد ابن الطثرية يصف امرأة هلا سبعة أخدان هو ثامنهم وأوله

 عند ليلى دينة يستدينها له  سبعة يسعون للوصل كلهم أرى

 صار لي في القسم إال ثمينها فما   أوخشوافأرسلت سهمي وسهطم حين
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 الشرك من ورهاء طوع قرينها لي  عزوف النفس أكر أن يرى وكنت

الدينة الدين يستدنيها يطلبها وكان له عندها دين أيضا فاجتمعوا كلهم يف املطالبة هلا فما حصل بيده إال 
حظ لكل واحد منهم مما يناله من الثمني ألن شركاءه سبعة أنفس وهو الثامن والدين الذي هلم هو 

االستمتاع ا وأوخشوا خلطوا وقيل دخل بعضهم يف بعض والعزوف الذي يصرف نفسه عن الشيء 
الذي يضع منه وال حيسن به فعله وكره أن يكون له شركاء يف هذه املرأة والطوع املنقاد وجيوز أن يعين 

 يريد أن نفسها تطاوع كل من دعاها إىل وصله بقرينها نفسها يقال للنفس قرين وقرون وقرينة وقرونة
وجيوز أن يكون الطوع مصدر فعل مل يسم فاعله ويقوم قرينها مقام الفاعل ويكون القرين مبعىن اخلليل 

واملعىن أن هذه املرأة مطاع صديقها أي هي اليت تطيعه ويكون معىن الكالم قد دل على الفاعل احملذوف 
  .أنه هي

  : لراجزقال أبو حممد وقال ا

  لم يغذها مدوال نصيف

هو سلمة بن األكوع كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسري فقال لسلمة بن األكوع أنزل هات من 
  : هناتك فرتل سلمة يرجتز ويقول

 تميرات وال تعجيف وال  لم يغذها مد وال نصيف

  المحض والقارص والصريف  غذاها اللبن الخريف لكن

ار يذكر التمريات واملد والنصيف علموا أنه يعرض م فاسترتلوا كعب بن مالك فقالوا فلما مسعته األنص
  : يا كعب أنزل فأجبه فرتل كعب يرجتز ويقول

 تميرات وال تعجيف وال  يغذها مد وال نصيف لم

 كطرة الخنيف ومذقة  لكن غذاها حنظل نقيف

    تنبت بين الزرب والكنيف

يصف جارية بالنعمة وأا . خمافة أن جيري بينهما شيء" اركبا اركبا"وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه 
بدوية مل تنشأ بالقرى يعرض باألنصار واملد مكيال معروف والتمريات تصغري مترات وهو مجع قلة يقول 
ليست تسكن األمصار فيكون غذاؤها القليل من التمر والرب ويروى لنب اخلريف ألنه أدسم وأغلظ من 

أللبان واحملض من اللنب الذي مل يشب مباء حلواً كان أو حامضا والقارص الذي محض والصريف سائر ا
من اللنب احلار حني ينصرف به عن الضرع والتعجيف تقليل الطعم حىت يعجف صاحبه أي يهزل وحيتمل 

 إذا أن يكون أراد بالتعجيف اليابس واحلشف من التمر واحلنظل النقيف املنقوف يقال نقفت احلنظل
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كسرته حىت تستخرج اهلبيد وهو حبه وكانت قريش وثقيف تستخرج بالطبخ بعد أن تعاجل حىت تذهب 
  : فعرض هلم بذلك معريا كما قال الشاعر

  لم يعللن بالمغافير والصمغ            وال تقف حنظل الخيطان

    

كون منه وطرة الثوب قالوا جانبه واملذقة الشربة من اللنب املمزوجة باملاء واخلنيف ثوب كتان أردأ ما ي
الذي ال هدب له وقال بعضهم طرة الثوب موضع هدبه وشبه املذقة ا ألن اللنب إذا مزج باملاء يضرب 

لونه إىل الزرقة وطرة اخلنيف كذلك ليست بناصعة البياض والزرب حظرية من غصنة تعمل للغنم 
اإلبل يف الزروب والكنف وال تدر عن الكأل وذلك والكنيف احلظرية يريد أن تلك املذقة تدر عما تعلفه 

  .أن مكة ليس ا رعي يسام فيه املال ألنه واد غري ذي زرع

قال أبو حممد ويقال أحاد وثناء وثالث ورباع كل ذلك ال ينصرف ومل نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على 
  :  ا أبان بن الوليد وقبلهخصاال عشارا هذا البيت يف قصيدة له ميدح: هذا البناء غري قول الكميت

 وال نبت فيك انغارا عشرا  ولم تتكامل سنوك رجوك

 أربع فبقوك انتظارا إلى  ألدنى خسا أو زكا من سنيك

فوق الرجاال خصاال عشارا يقول تبينوا فيك السؤدد لسنة أو سنتني من == ومل يستريثوك حىت رميت 
 ومل تبلغ عشر سنني وقوله وال نبت فيك اتغارا أي مولدك فرجو أن تكون كبريا مطاعاً رفيع الذكر

اتغرت ومل تنبت اسنانك بعد وقوله ألدىن خسا أو زكا فاخلسا الفرد والزكا الزوج وخسا وزكاينون وال 
ينون واملعىن أم رجوك أن تكون كذلك ألقل ما يعرب عنه خبسا وزكا وهو سنة أو سنتان إىل أن صار 

ا دهلم على ما رجوه منك وتفرسوه عند كمال سنك وقوله فبقوك أي لك أربع سنني فظهر للناس م
انتظروك يقال بقوت الشيء انتظرته ومنه يقال للمؤذنني بقاة ألم ينتظرون أوقات الصلوات وانتظارا 

منصوب ببقوك ألنه يف معىن انتظروك انتظارا وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل من لفظ املصدر ألنه 
. ك فكأنه قال وانتظروك انتظارا حىت رميت أي زدت على الرجال الكاملني خصاال عشرملا قال فبقو

فإنه قد روى لنا حيىي بن علي عن " ومل نسمع فيما جاوز رباع شيئا غري قول الكميت"وقول ابن قتيبة 
كيت هالل بن احملسن عن ابن اجلراح عن ابن اجلراح عن ابن األنباري عن أبيه عن الرستمي عن ابن الس

وأنشد أبو حممد . أنه قال، قال أبو عمرو يقال احاد وثناء وثالث ورباع ومخاس وكذلك إىل العشرة
  .لصخر بن عمرو السلمى

  وتركت مرة مثل أمس الدابر  قتلتكم ثناء وموحدا ولقد
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  : كذا روي ملا عنه والذي روي يف شعر صخر مثل أمس املدبر واألبيات غري مؤسسة وقبله

  نجالء تزغل مثل عط المنخر  لى دريد طعنةدفعت إ ولقد

يعين دريد بن الصمة والنجالء الواسعة وتزغل ترمي الدم دفعا دفعا والعط الشق شبه سعة الطعنة بسعة 
شق املنخر واملدبر املويل يقال دبر النهار وأدبر إذا وىل ويروى لزيد بن عمرو الكاليب أبيات مؤسسة منها 

  : كامس الدابر وهي

 جاري بسهم ناقر ورميتم  جملي برحلي قائما مأعقرت

 الرماح بصيرة بالحاسر إن  ركبتم فالبسوا أدراعكم فإذا

 فالظلم تارككم بجاث عاثر  تظلمون وتأكلون صديقكم إذ

  وتركت ناصركم كأمس الدابر  ساقتلكم ثناء وموحداً إني

ىل مكان كذا وغين بطريقي فقال يزيد وسبب هذه األبيات أن رجال أتى يزيد فقال إين أريد اخلروج إ
هذا مجلي فاركبه فإن غنيا والد ومجلي يعرف فركب األسدي اجلمل فمر بالغنويني فخرجوا وعقروا 

البعري فرجع إىل يزيد فأخربه فقال هذه األبيات الناقر من السهام الذي يصيب القرطاس ويتعلق به 
قال أبو حممد ويقال مثىن كما قيل . ركبتيه والعاثر الكايبواحلاسر الذي ال درع عليه واجلاثي البارك على 

  : موحد وال ينون ألنه معدول وأنشد لساعدة بن جؤيه بيتا قبله

 من يحفي ومن يتودد بجانب  ولو أنه إذ كان ما حم واقعا

  ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد  أهلي بواد أنيسه ولكنما

أن يصيبين جبانب من حيفى يب ومن يتودد أي من يودين لكان حم قدر يقول لو كان هذا الذي ال بد 
أهون ملا يب ولكنه إىل جانب من ال يودين وال مايل يب والتحفي الكرامة والترفق ويقال معناه لو كان ما 

أراد أن يصيبين صابين جبانب أهلي ولكنما أصابين وأنا ناٍء وأهلي بواد ليس به أنيس هم مع لسباع 
  .قفر وتبغي تطلب ومثىن وموحد صفة لقوله ذئاب مثىن وموحدوالوحش يف بلد 

    : قال أبو حممد وفالن مرضي ومرضو وأنشد" ومما يقال بالياء والواو"

  ما أنا بالجافي وال المجفى

هو من جفا جيفو وإمنا أتى به بالياء ألنه بناه على جفى فانقلبت الواو ياء للكسرة قبلها وبىن مفعوال عليه 
  : فسه حبسن اخللق والكرم حيب الناس وحيبونه قال أبو حممد وقال آخريصف ن

  أنا الليث معديا عليه وعاديا
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  : الشعر لعبد يغوث بن وقاص احلارثي وقبله

  كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا  وتضحك مني شيخة عبشمية

 الليث معديا عليه وعاديا أنا  علمت عرسي مليكة إنني وقد

قال شيخ وشيخة وكهل وكهلة ورجل ورجلة عبشمية من بين عبد مشس يعين امرأة األهتم ويروى كهلة ي
الذي كان مأسوراً عنده فجعلت تضحك منه وقوله كأن مل ترى خاطبها بعدما أخرب عنها وعرسه امرأته 

ويقع على الرجل أيضا يقال هو عرسها وهي عرسه يقول قد علمت امرأيت إين كالليث غالبا ومغلوبا 
  : انت تيم الرباب أسرته يوم الكالب الثاين وروى بعضهم حلنظلة بن فاتكوك

  أنا الليث معديا عليه وعاديا  تسائلني ماذا تكون بداهتي

  .والبداهة الفجاءة

  وفي باب ماجاء فيه ثالث لغات من بنات الثالثة

  : قال أبو حممد وهذاَ فم وفم وفم وكان األصمعي يروي

  وضح الفماذا تقلص الشفتان عن 

  : البيت لعنترة وأوله

  ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى

اذ تقلص الوصاة الوصية وبالضحى أي يف وقت الضحى وتقلص ترتفع ويف احلرب ترتفع الشفة من 
  .اإلنسان حىت يرى كأنه يتبسم

  ومن باب ما جاء فيه أربع لغات من بنات الثالثة

  : ولد احلمار وأنشدقال أبو حممد العفو والعفو والعفو والعفا 

  وطعن كتشهاق العفا هم بالنهق

الشعر أليب الطمحان القيين وامسه حنظلة بن شرقي ميدح عمرو بن عمرو بن عدس يف وقعة أوقعها ببين 
  : ملقط الطائيني وقبله

 سالمي فرسن مخه تنقي وبين  انفك حتى لم يدع بين هامه فما

  ق العفا هم بالنهقوطعن كتشها  بضرب يزيل الهام عن سكناته
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السالمى عظام الفرسن تنقي يكون فيها نقي وهو املخ وسكناته مستقرة الذي جيب ان يكون فيه يريد أن 
الضرب أزال الرؤوس عن مواضعها والتشهاق مصدر شهق شهيقا وتشهاقا شبه سعة الطعنة وفتحها بفتح 

  .قفم اجلحش إذا شهق وفمه يتسع عند الشهيق والشهيق قبل النهي

  وفي باب معاني أبنية األسماء ألفاظ من الغريب غير مفسرة ذكرت تفسيرها

احلبط من الدواب الذي يأكل فيكثر حىت ينتفخ لذلك بطنه واحلبج اإلبل الذي أكل العرفج فيشتكي 
لذلك بطنه واللوي الذي يشتكي جوفه واللوى وجع يف اجلوف واللقس الشره واللقس أيضاً السيء اخللق 

النفس الفحاش الضبس قال بعضهم هو يف لغة متيم اخلب ويف لغة قيس الداهية وقيل الضبس امللح اخلبيث 
  .على غرميه وحلج يف الشيء نشب فيه فهو حلج

    

ومن األلوان األقهب األبيض يعلو بياضه محرة واألصدأ الذي خيالط شقرته سواد واخلصيف الذي فيه 
لذي انقلب جفن عينه األسفل وقال أبو زيد الشتر انقالب ومن العيوب األشتر ا. لونان سواد وبياض

اجلفن من أسفل وأعلى واآلدر العظيم اخلصيني والشلل فساد اليد والرجل أشل والثول كاجلنون رجل 
اثول وامرأة ثوالء والشيب مسي بذلك الختالط سواد شعر الرأس واللحية ببياضهما من قوهلم شبت 

ذلك الشمط مسي مشطا الختالط الشعر األسود باألبيض وكل شيئني الشيء بالشيء إذا خلطته به وك
خلطهما فقد مشطهما ومها مشيط ومنه مسي الصباح مشيطا الختالطه بسواد الليل والرجل امشط واملرأة 

مشطاء ويقال رجل أشيب وال يقال امرأة شيباء إال يف قوهلم باتت بليلة شيباء للهدى إذا مل تفتض يف ليلة 
لرسح خفة العجز رجل أرسح وامرأة رسحاء واألميل الذي ال يثبت على السرج واألميل أيضا زفافها وا

ومن األدواء . الذي ال سيف معه من الصاد والصيد وهو داء يأخذ اإلبل يف رؤوسها فيلوي أحدها رأسه
حاز داء القالب داء يشتكي البعري منه قلبه فيموت من يومه واخلمال ظلع يكون يف قوائم البعري والن

يصيب اإلبل يف رئاا تسعل منه والدكاع داء يأخذ اإلبل يف صدورها واخليل والسهام تغري الوجه من حر 
ومن الوسوم العالط كي اومسة . الشمس والسواف مرض املال وهالكه واخلراط إسراع البعري يف السري

ا أخفاف اإلبل لتعرف ا تكون يف مقدم العنق عرضا واخلباط مسة بالفخذين والعراض حديدة تؤثر 
آثارها واجلناب مسة يف اجلنب والكشاح مسة يف أسفل الضلوع اهلباب صوت التيس إذا أراد السفاد 

  .والصراف شهوة الكلبة للسفاد

  ومن باب شواذ األبنية
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قال أبو حممد قال يل أبو حامت مسعت األخفش يقول جاء على فعل حرف واحد وهو الدئل قال وهي 
  : رية تشبه ابن عرس قال وأنشدين األخفشدويبة صغ

 كان إال كمعرس الدئل ما  جاؤا بجيش لو قيس معرسه

  : الشعر لكعب بن مالك األنصاري وبعده

  أبطال أهل البطحاء واألسل  من النسل والثراء ومن عار

راكب من وسبب ذلك أن أبا سفيان نذر بعد نذر أال ميس رأسه ماء حىت يغزو حممدا فخرج يف مائيت 
قريش حنو املدينة فبعث رجاال من قريش إىل املدينة فوجوداً رجلني يف حرث فقتلومها مث انصرفوا راجعني 

ونذر م الناس فخرج رسول اهللا صلة عليه وسلم يف طلبهم حىت بلغ قرقرة الكدر مث انصرف راجعا فرأوا 
قد كان أبو سفيان قال وهو يتجهز من من مزاود القوم ما قد طرحوها يف اجلوف يتخففون منها للنجاء و

  : مكة إىل املدينة أبياتا حيرض ا قريشا أوهلا

 ما جمعوا لكم نفل فإن  كروا على يثرب وجمعهم

فرد عليه كعب رمحه اهللا قوله بأبيات منها البيتان اللذان تقدم ذكرمها معرسه موضع تعريسه والتعريس 
احلقارة يقول لو قدر مكام عند تعريسهم كان كمكان هذه الرتول من آخر الليل وصف اجليش بالقلة و

الدابة عند تعريسها وقوله قيس قدر قست الشيء بالشيء إذا قدرته به والنسل الولد وقد تناسل بنو فالن 
إذا كثر أوالدهم والثراء الكثرة وأهل البطحاء من قريش الذين يرتلون الشعب بني جبلي مكة وهم قريش 

ظواهر الذين يرتلون خارج الشعب وقريش البطاح أكرم من قريش الظواهر واألسل البطاح وقريش ال
  .الرماح

  : قال أبو حممد قال سيبويه وال يعرف يف الكالم أفعالء إال أرمداء وهو الرماد العظيم وأنشد

 أثافيه وأرمدائه غير  لم يبق هذا الدهر من آيائه

  . وقد روى غريه هذه األبيات على غري ما رواها وهيهكذا أنشده أبو حممد عن سيبويه يروى أثريائه

 أثافيها وارمداتها غير  يبق هذا الدهر من آياتها لم

  تهمع من مجرى مدامعاتها  من عرفان بيناتها فالعين

فعلى هذا اإلنشاد ال شاهد فيه ألن أرمدت مجع أرمدة وأرمدة مجع رماد فهو مجع اجلمع وكذلك 
مع مجع مدمع وهو موضع الدمع وصف مرتال درس ملا ارحتل أهله عنه يقول مل مدامعات مجع مدامع ومدا

يبق من رسومه ومعامله أال األثايف وهي األحجار اليت تنصب عليها القدر الواحدة أثفية والثرياء الثرى وهو 
ذا التراب الندي ومن روى من آيائه فهو أي واآلي مجع آية وهي العالمة يقول مل يبق مما يعرف به ه
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  .املرتل إال موقد ناره ويقال أن الرماد يبقى ألف سنة

قال أبو حممد وليس يف الكالم مفعل قال الكسائي قد جاء حرفان نادران ال يقاس عليهما وهو قول 
     : الشاعر

  ليوم روع أو فعال مكرم  إذا ما هز للتقدم وهو

 تقدم وقاتل وكذلك إن هز يف يوم يصف رجال بالشجاعة واجلود يقول إذا ما هز يف يوم فزع ليتقدم
  : وقال اآلخر. عطاء وجود أعطى وجاد

 كثرة الواشين أي معون على  بثين الزمي إال أن ال أن لزمته

بثني ترخيم بثينة يريد يا بثينة وبثينة تصغري بثنة ومعناها يف اللغة الزبدة والبثنة أيضا الرملة اللينة والبثنة 
 على الواشني قوهلم وإذا سألوك فقويل ال فام إذا عرفوا منك ذلك انصرفوا النعمة يف النعمة يقول ردي

  .عنك وتركوك فيكون لزوم ال عونا لك عليهم

  : قال أبو حممد قد جاء فعلول يف حرف واحد نادر قالوا بنو صعفوق خلول باليمامة قال العجاج

 أخذهم على يديك والثؤر من  فقد رجا الناس الغير هافهوذا

    ل صعفوق واتباع آخرمن آ

قوله فهو ذا أي األمر هو الذي ذكرته من مدحي لعمر بن عبد اهللا بن معمر التيمي ورجا الناس أن يتغري 
أمرهم من فساد إىل صالح ومن شر إىل خري بإمارتك ونظرك يف أمورهم ودفع ما دمههم من أمر 

قتلت اخلوارج من املسلمسن وآل صعفوق من اخلوارج والثؤر مجع ثؤرة وهي الثأر أي آملون أن يثأر مبن 
اخلوارج وأشياعهم أتباعهم ويقال لبين صعفوق الصعافقة وصعفوق ال ينصرف ألنه أعجمي وقد تكلمت 

  .به العرب مفتوح األول

قال أبو حممد قال سيبويه قد جاء فعالء بفتح العني يف األمساء دون الصفات قالوا قرماء وجنفاء ومها 
  : مكانان وأنشد

 فناء بيتك بالمطالي أنخت  رحلت إليك من جنفاء حتى

  تروح صحبيت أصال حمار == كأن حوافر النحام ملا : وأنشد

  كأن بياض غرته خمار  على قر ماء عالية شواه

املطايل قال أبو علي واحدها مطالء زعموا قال وهذا يف األماكن مثل قوهلم حمالل واملطايل إىل جنب 
وقول اآلخر . إمنا أراد املطالء فجمعها مبا حوهلا وهو واد يف بالد بين أيب بكر بن كالبالنباج وقال غريه 

كأن حوافر النحام هو سليك بن السلكة السعدى والنحام اسم فرسه وكان فرسه مات يف هذا املوضع 
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واه وانتفخ فشخصت قوائمه أي ارتفعت فشبهها باحملار وهي الصدف وشبه غرته باخلمار ويروى عالية ش
  .ومها مبتدأ وخرب ويروى عاليه شواه وشواه قوائمه

قال أبو حممد وقال سيبويه قد جاء فعالء يف حرف واحد وهو صفة قالوا لألمة ثأداء بتسكني اهلمزة 
  : وثأداء بفتحها وأنشد للكميت

  شفينا باألسنة كل وتر  كنا بني ثأداء لما وما

 يعريون أمهام يقول لو كنا بين أماء ملا شفينا نفوسنا وال أي مل نكن هجناء أوالد أماء وأوالد اإلماء
  .أدركنا ثأرنا من أعدائنا والوتر الذحل

  : قال أبو حممد قال سيبويه وهبلع وهو صفة قال وأنشد غريه

  فشحا جحا فله جراف هبلع

  : البيت جلرير وأوله

 جحا فله جراف هبلع فشحا  وضع الخزير فقيل أين مجاشع

 يقطع اللحم صغارا وتغلى مباء كثري فإذا نضج ذر عليه الدقيق وقيل هو احلساء من الدسم اخلزير أن
والدقيق وبنو جماشع يعريون اخلزيرة فشحا أي يفتح فمه واجلحفلة من الفرس مبرتلة الشفة من اإلنسان 

  .فاستعارها هنا اشع تقبيحا واجلراف الكثري األكل واهلبلع الشديد البلع

  : مد ومل يأت على فعالن إال حرف واحد قالقال أبو حم

  أال يا ديار الحي بالسبعان

  : الشعر البن مقبل متيم بن أيب وعجز البيت

  أمل عليها بالبلى الملوان

السبعان جبل يف قبل فلح وامللوان الليل والنهار وال يفرد واحد منهما يريد أن الليل والنهار أمال عليها 
ء كما قال ال يقرأن بالسور وهو من أمللت الكتاب أمله وخاطبها مث خرج من أسباب البلى فزاد البا

خطاا إىل األخبار عن الغائب وقيل جيوز أن يكون أمل عليها من قولك أمللت الرجل إذا أضجرته 
  .وأكثرت عليه مما يؤذيه كأن الليل والنهار أمالها بكثرة ما فعال ا من البلى

  : ل إال يف املعتل حنو سيد وميت غري حرف واحد جاء نادراً قال رؤبةقال أبو حممد ومل يأت فيع

  ما بال عيني كالشعيب العين
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الشعيب املزادة وهي يف األصل صفة غالبة فعيل يف معىن مفعول والعني اليت فيها عيون فهي تسيل وهم 
ادتا متعجل يعين عينيه يشبهون خروج الدمع من العني خبروج املاء من خرز املزادة كما قال كأما مز

  .يروى العني والعني بالفتح والكسر

  شرح ما في شواذ األبنية من األمثلة الغريبة

    

قال أبو حممد قال سيبويه ليس يف الكالم فعل إال حرفان يف األمساء إبل واحلرب وهو القلح يف األسنان 
قلت وقد . ء حرف آخر وهو إيلوحرف يف الصفة قالوا امرأة بلز وهي الضخمة قال ابن قتيبة وقد جا

جاء يف الصفات أتان إبد وهي املتوحشة وقيل اليت تلد كل عام ورويت عن ابن دريد إنه قال دبس 
قال أبو حممد قال سيبويه ليس يف الكالم فعل وصف األحرف واحد من املعتل . ودبس فهذا يف األمساء

غريه قد جاء مكان سوى أي عدل بني يوصف به اجلميع وذلك قولك قوم عدي قال ابن قتيبة وقال 
وقالوا حلم زمي وهو املتعضل املتفرق ومنازل " دينا قيما"املوضعني قلت وقد جاء غري ذلك قال اهللا تعاىل 

  : زمي أي متفرقة ومال خري أي كثري وزمي أيضا اسم فرس األخنس بن شهاب قال فيها

  هذا أوان الشد فاشتدي زيم

ر واحد املغافري وهي شيء ينضجه العرفط حلو كالناطف وله رائحة كريهة ومثل مبغفور ومغثور ومغمو
اهلذلول اخلفيف والبعكوك الرهج والغبار واملريق العصفر واجلرجار نبت والدهداه . تشبه رائحة الثوم

صغار اإلبل والصلصال الطني اليابس الذي يصل من يبسه أي يصوت يقال قرب حقحاق وهقهاق 
يدا صعبا واحلمالق ما يظهر من العني إذا فتح الرجل عينه وقنطار قيل ألف دينار وقهقاه إذا كان شد

وقيل ملء مسك ثور ذهبا ومشالل ناقة سريعة والسرداح الناقة الطويلة ومجعها سرداح والسرداح الناقة 
  : الكثرية اللحم والسرداح أماكن تنبت النجمة والنصى قال

   نصي واضحذا عجلة وذا  سرداح من السرادح عليك

هلباج رجل ضخم فدم واهللباج واهللباجة األمحق األصمعي اهللباج أخثر اللنب فأما قوهلم ماه وسعاله 
فإن األلف فيهما ليست لتأنيث ألنه ال جيتمع يف اسم عالمتان للتأنيث وكذلك رجل عزهاه وهو الذي ال 

لع الشديد البلع واملسيطر املتعهد للشيء هب. الضيزى القسمة اجلائرة قلعم وهو اسم. حيب اللهو والغزل
املسلط عليه واملهيمن الشاهد واملؤمين وأصله مؤمين وسىب طيبة إذا مل يكن عن غدر وال نقض عهد 

واألبلم خوص املقل وإمدان منقع ماء واألربيان ضرب من السمك ويوم أرونان صعب شديد وعجني 
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ل األحرف واحد قالوا ماء سخاخني ليس وزن سخاخني قال ومل يأت على فعالي. انبجان إذا انتفخ وعظم
فعاليل وإمنا وزنه فعاليل ألن العني تكررت ومل تتكرر الالم وألنجج افنعل العود الذي يكتحل منه يقال 

ألنجج ويلنجج ويلنجوج وألنجوج ورجا ندد وهو الشديد اخلصومة والسرياء ضرب من الربود فيه 
  .عة مأخوذ من خفقان الريحخطوط كالسيور خفيق الناقة السري

  شواذ التصريف

  : قال أبو حممد من ذلك قوهلم إين لتيه بالغدايا والعشايا فجمعوا الغداة غدايا وأنشد

  يخلط بالجد منه البر واللينا  أخبية والج أبوبة هتاك

لى أفعال اخلباء مجعه أخبية وكذا مجع فعال يف القلة كفراش وأفرشة وكساء واكسية وباب مجعه أبواب ع
كقوهلم مال وأموال وقاع وأقواع فغريه عن أفعال إىل فعلة لتقدم أخبية واملعىن أن هذا املمدوح يغري على 
أعدائه فيستبيحهم ويهتك بيوم يقتلعها من مواضعها ويسيب نساءهم وهو شريف رفيع القدر إذا قصد 

  .ع اجلد ويلني يف موضع اللنيامللوك وجل أبوام ومل حيجب لعزه وحمله ووصفه أنه جيد يف موض

  : قال أبو حممد وقال آخر هو منظور بن مرثد األسدي

 درست غير رماد مكفور قد  هل تعرف الدار بأعلى ذي القور

 عيناء سرور المسرور أزمان  اللون مروح ممطور مكتئب

   حوراء من العين الحير عيناء

 ذي القور وقد درست وذهبت معاملها األرمادا وهو اجلبل الصغري أي هل تعرف الدار بأعلى املكان
مكفورا وهو الذي سفت عليه الريح التراب فغطاه ومكتئب اللون يضرب لونه إىل السواد كلون وجه 

الكئيب واملروح الذي أصابته الريح واملمطور الذي أصابه املطر وعيناء امرأة وهي مبتدأ وسرور املسرور 
عىن هل تعرف الدار يف الزمان الذي كانت فيه هذه املرأة تسر من خربه وأزمان مضاف إىل اجلملة وامل

رآها حلسنها وحوراء أي حوراء العني واحلور بياض بياض العني يف شدة سواد سوادها والعني مجع عيناء 
وهي البقرة شبهها ا واحلري أراد احلور مجع حوراء كسرت حاؤه فانقلبت واوه ياء وراوه غريه من العني 

  .احلور

  : وأنشد أبو حممد شاهدا على أرض مسنية ومسنوة قول الراجز

  ما أنا بالجافي وال المجفى
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    : وقد مضى تفسريه وتفسري البيت الذي بعده وهو

  : أنا الليث معدوا علي وعاديا وأنشد أبو حممد على التلقاء بيتا للراعي

  فاليوم قصر عن تلقائك األمل  خيرك هل تأتي مواعده أملت

  .عد مجع موعد يقول رجوت خريك هل تصدق فيه مواعيدك فقد عجز األمل حني لقيتك أي خابموا

  : وأنشد أبو حممد

  مكتئب اللون مروح ممطور

  .وقد مضى تفسريه

  : وأنشد أبو حممد

  وماء قدور في القصاع مشيب

يروى مشوب سيكفيك ضرب القوم حلم معرض وماء قدور و: البيت للسليك ابن السلكة السعدى وأوله
خياطب صاحباً له كان امسه صرد وكان معه يف غزوة يقول سيكفيك اللنب احلامض الذي كنت تشربه 

واللحم املعرض بالضاد معجمة وهو الذي مل يتم تضجه مثل املضهب وامللهوج وإمنا مل ينضجوه لعجلتهم 
الذي قد أخذ يف التغري وقد ألم غزاة وقيل يف املعرض إنه الكثري ويروى معرص الصاد غري معجمة وهو 

  .ردت الرواية األوىل فقيل هي تصحيف ويروى مغرض بالغني والضاد املعجمتني وهو الطري

  : وأنشد أبو حممد قال أنشد الكسائي فيما جاء بالواو

 ال تخطاه الرفاق مهوب فال  ويأوي إلى زغب مساكين دونهم

  : حيحالشعر حلميد بن ثور وهو يف صفة قطاة واإلنشاد الص

 نظرت أهوية وصبوب إذا  غدت لم تباعد في السماء ودونها

 لمسكنها والواردات تنوب  وما جاء القطاثم قلصت فجاءت

 ال تخطاه الرفاق مهوب فال  إلى زغب مساكين دونها وتأوي

قوله مل تباعد أي مل حتلق يف السماء فيكون أبطأ هلا ومل تسف إىل األرض فيكون أضعف هلا ولكنها 
خذت وسطا من ذلك فارتفعت عن األسفاف واخنفضت عن التحليق وقوله ودوا إذا نظرت أهوية أ

وصبوب يقول مل ترتفع فتكون إذا نظرت إىل األرض فكأا تنظر إىل أهوية وهي البئر وصبوب منصب 
 ألا املاء يف األرض ومنحدره قوله فجاءت وما جاء القطا يقول جاءت هذه القطاة وما جاء القطا بعد

تبادر أألوالدها أن تعطش وقوله ملسكنها أي لفراخها اليت يف عشها وتنوب جتيء ناب للورد جاء للشرب 
وقوله وتأوي أي تنضم إىل زغب يعين فراخها الزغب ما يكون على الفرخ من الريش قبل ان يقصب 



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  233  

ون معاً ويرتلون معاً ومساكني أي هي صغار ال تطري والرفاق مجع رفقة وهم الذين ينهضون يف سفر يسري
  .ال يفترقون ومهوب يهاب

  : أخرب أن هذه الفالة خموفة ال تتخطى من هوهلا ويروى

  مالً ما تخطاه العيون رغيب  أطفاال مساكين دونها تبادر

األطفال أفراخها واملال الصحراء ما ختطاه العيون أي ال تدرك العيون أقصاه وال تقطعه والتخطي أن ترفع 
 أقصى شيء تراه وتدع ما دونه ورغيب واسع والذي روى لنا عن ابن قتيبة دوم بامليم بصرك إىل

  .والصواب دوا ألن اهلاء وامليم ختتص مبن يعقل

  : قال أبو حممد قال سيبويه ومما جاء على أصله

  وصاليات ككما يؤثفين

  : قال أبو حممد وقول اآلخر.وقد فسر

  كرات غالم في كساء مؤرنب

  :  بيت لليلى األخيلية وقبلههو من

 شزنيها منكباً بعد منكب على  إذا افترت ضرب الجناحين عاقبت

 من ذلك المتأوب وآبتهما  أحسا جرسها وتضورا فلما

 غالم في كساء مؤرنب كرات  إلى حص الرؤوس كأنها تدلت

 فرخيها أي حتركا أي إذا املنكب ومرة على هذا املنكب وفترت أعيت وجرسها صوا وتضورا يعين
  : وآبتهما رجعت إليهما مساء من ذلك املكان ويروي

  إذا ما احسا رزها وتضوعا

الرز الصوت وتضوعا حتركا وقوله حص الرؤوس فراخ ال ريش عليها وكرات مجع كرة شبه رؤوس 
  .الفراخ بكرات يف لطفها واستدارا واملؤرنب املنسوج من مسوك األرانب

  :  الليل فهو غاض ومغض وأنشد بيتاً لرؤبة قبلهقال أبو حممد وأغضى

 فوق الشرك الرفاض بالعيس  أجواز الفال انقضاضى يقطع

  يخرجن من أجواز ليل غاض  كأنما ينضحن بالخضخاض

   قداح النابل النواضي نضو
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ليسقط األجواز مجع جوز وهو الوسط واالنقضاض من قوهلم انقض الطائر انقضاضا إذا هوى يف طريانه 
على شيء والعيس اإلبل البيض الذكر أعيس واألنثى عيساء والشرك أخاديد الطريق الواحدة شركة 

والرفاض املتفرقة ميينا ومشاال كأمنا ينضحن أي يعرقن باخلضخاض وهو القطران الرقيق شبه عرق اإلبل به 
خلروج شبه خروجها من وعرقها أسود وخيرجن يعين اإلبل والغاضي املظلم ويروى من أجواف والنضو ا

  : وانشد أبو حممد بيتاً للعجاج قبله. الليل خبروج القداح من الرمية

 وطام ماؤه كالجريال دفن  معرد بالنهال ومنهل

  عباية غثراء من أجن طال  عن جماته دلو الدال يكشف

والريان والدفن املنهل املشرب والتعريد ترك القصد وسرعة الذهاب والنهال مجع ناهل ويكون العطشان 
الركية واجلميع دفان والطامي املاء املرتفع واجلريال صبغ أمحر شبه ماءه واجلمات مجع مجة ومجة البئر 

اجتماع مائها والدايل اجلاذب للدلو من البئر ليخرجها ويقال الدايل معناه صاحب الدلو كالالبن والتامر 
 ما على املاء من الغلفق ألنه ال يورد واألجن املتغري طال والعباية الكساء والغثراء كالغرباء ويعين بالعباية

  .عليه طالء وهو ما ألبسه

  : قال أبو حممد وال يقال مفعل يف شيء من هذا إال يف حرف واحد قال عنترة

  مني بمنزلة المحب المكرم  نزلت فال تظني غيره ولقد

ت دل على الرتول واملعىن لقد نزلت مين مبرتلة الباء يف قوله مبرتلة متعلقة مبصدر حمذوف ألنه ملا قال نزل
مثل مرتلة احملب فال تظين غريه واهلاء يف غريه حيتمل أن يكون ضمري ما قال وما قال مبعىن القول هو 

مصدر ويف الكالم حذف وهو حذف املفعول الثاين من الظن كأنه قال فال تظين غريه حقا أي غري قويل 
 غري ضمري احلب أي ال تظين غري حبك يف قليب وحذف املفعول الثاين حقاً وجيوز أن تكون اهلاء يف

  .واحملب جاء على أحب واألكثر يف الكالم حمبوب

  : وقال أبو حممد وقال أبو عبيدة يف قول الشاعر

  حرام وإني بعد ذاك لبيب  لها فيئي إليك فإنني فقلت

راد ملب باحلج وجيوز أن يكون قوله إليك فيئي إليك أي ارجعي إىل نفسك وقوله حرام أي حمرم ولبيب أ
  .نائباً مناب األمر فكأنه قال ارجعي ارجعي

  ومما يحتاج إلى معرفته من هذا الباب



اجلواليقي-شرح أدب الكاتب  235  

واملذروان فرعا األليتني يقول قائل كيف قال واألصل . قال أبو حممد وقالوا مذروان واألصل مذريان
ل ابن قتيبة األصل الياء فالقول أن كل مذريان وهو من الواو من ذرايذرو فاألصل الواو فكيف جع

مقصور على أربعة أحرف فتثنيته بالياء سواء كان من الواو أو الياء فلزيادة احلرف الرابع بين بالياء ألا 
أخف من الواو فأراد ابن قتيبة باألصل ما استعملته العرب ومل يرد أصل الكلمة وكذلك قوهلم عقلته 

ه ال يفرد واحدة فيقال ثناء وذلك أن الواو والياء مىت وقعتا طرفاً بعد ألف بثنايني بياء غري مهموزة ألن
زائدة مهزتا فإذا ثين مثل هذا بقيت مهزته حباهلا فقيل يف تثنية كساء كساءان ورداء رداءان فأما قوهلم 
عقلته بثنايني غري مهموز فإن مهزته حتصنت من حيث أنه مل يفرد واحدة فتتطرف ياؤه ولو تطرفت 

الستحقت اهلمزة بأن يقال ثناء فيقال ثناءان ومعىن عقلته بثنايني أن تشديديه بطريف حبل فهو حبل واحد 
تشد بأحد طرفيه يد البعري وبالطرف اآلخر اليد األخرى واتفق البصريون والكوفيون على إال يهمزوه 

حبيته إمنا غريوا واوها ألن وقال يف قوهلم حل . ويقال لذلك احلبل الثناية وخطئى الليث يف جتويز مهزه
الفعل الثالثي إذا كانت المه واواً واحلقتنه بالرباعي قلبت واوه ياء خلفة الفتحة فتقول يف غزا يغزو ودنا 

  .يدنو أغزيت وأدنيت وأهليت وال تقل أغزوت وكذلك ما أشبهه

ون التفعال إال امسا قال أبو حممد قال الفراء وجاء التبيان مكسور األول وهو مصدر بينت قال وال يك
أعلم أن ما جاء على هذا املثال فهو على ضربني اسم ومصدر فأما املصادر فتجيء على تفعال . موضوعا

بفتح التاء حنو التهيام والتهدار والتلعاب والترداد وهكذا سائر املصادر اليت على هذا املثال ومل يأت منها 
ان ومها يف القرآن والتنضال من املناضلة منهم من جيعله امسا شيء على تفعال بكسر التاء إال التلقاء والتبي

وكذلك قوهلم جاء بالتيفاق اهلالك منهم من جيعله مصدرا ومنهم من جيعله امسا وأما األمساء فجاءت على 
    تفعال بكسر 

التاء وهي التنبال القصري ورجل تيتاء أي عذيوط وهو الذي حيدث عند اجلماع وترباك موضع وتعشار 
موضع وتقصار قالدة قصرية يف العنق وتيغار حب مقطوع ومتراج برج صغري للحمام ومتساح دابة تكون 

يف املاء ورجل متساح أي كذاب ومتتان واحد التماتني وهي خيوط يضرب ا الفسطاط ورجل تكالم 
 معروف وترباع كثري الكالم وتلقام كثري اللقم وتلعاب كثري اللعب ومتثال واحد التماثيل وجتفاف الفرس

موضع وترعام اسم شاعر وترياق يف معىن درياق وطرياق فهذه االمساء اليت جاءت على تفعال أمالها 
  .الشيخ أبو زكريا عن أيب العالء

وجه شذوذه أنه كان جيب أن يكون حية . قال أبو حممد ومن املشاذ قوهلم للرجل حيوة وللقط ضيون
سبقت إحدامها بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت الياء يف الياء وهذا وضني ألن الواو والياء إذا اجتمعتا و

مأجج . وعر طليل صفة العنق الغليظ. عقد من عقود التصريف وهذا يدل على أن الياء أخف من الواو
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موضع ومهدد اسم امرأة وكان القياس أن تدغما فيقال ماج ومهد كمرد ومفر لكنهما ملحقان جبعفر 
 أفعل ولد الضأن الصغري واألنثى إمرة ورجل إمر أمحق وهو الضعيف من الرجال ولو أدغما لذهب لفظ

هيج رجل ضخم وفحل هيج وهو املنتفخ قال أبو حممد كل أفعل . وإمع وإمعه التابع الذي ال رأي له
. فاالسم منه مفعل بكسر العني إال حرفاً واحداً نادراً ال يعرف غريه قالوا أسهب يف كالمه فهو مسهب

. لت وجاء حرفان آخران حكامها غريه قالوا ألفج فهو ملفج إذا أعسر وأحصن فهو حمصن إذا تزوجق

والسرية جيوز أن يكون اشتقاقها من السر كما ذكر وهو النكاح وجيوز أن تكون فعلية من السر وهو 
كها يشتريها أي السرور ألا تسر مالكها وجيوز أن تكون فعلية من السرور مثل علية من العلو ألن مال

خيتارها يقال اشتريت الشيء أي اخترته وجيوز أن تكون فعلية من السراة وهو الظهر ألا مركب كما 
  : قال الشاعر

 بين دملوج وخلخال كمركب  ما إن أرى وركوب الخيل يعجبني

  .ا منهوال يراد ركوب الظهر ولكن ملا كانت مركباً وكان الظهر موضع الركوب من الدواب اشتق امسه

  ومن باب ما جمعه وواحده سواء

  أنشد أبو حممد على أن قناً قد جيمع أقنة بياً جلرير قبله 

 قوم خلقوا أقنّة أوالد  إن سليطاً في الخسار أنه

أراد بن رياح بن يربوع وكرر أن توكيدا أراد أنه يف اخلسار وقوله أوالد قوم أي أوالد هذه القبيلة خلقوا 
  . للذي قدره قدر العبيد هو العبد زملة والعبد القن الذي ملك هو وأبواهخلق العبيد كقوهلم

  ومن أبنية نعوت المؤنث

  : قال أبو حممد وقال العجاج وذكر رحيا

  حدواء جاءت من جبال الطور

  : وصف قبله مركباً يف قوله

 جذب الصراريين بالكرور  يثانيه عن الحؤور ألياً

   جاءت من جبال الطورحدواء  إذ نفخت في جله المشجور

يصف مركباً من مراكب البحر شبه سرعة محله بسرعة مره أليا بعد بطء يثانيه يثنيه واحلؤور مصدر حار 
يعين أنه عظيم والكرور مجع كر وهو حبل الشراع ويروى عن اجلؤور مصدر جار جيور أي بعد بطء 
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 فاعل يثانيه ونفخت هبت وقوله يف يقيمه على الطريق وواحد الصراريني صراري وهم املالحون وجذب
جله اجلل الشراع واملشجور الذي جيعل فيه عود لئال يرجع واحلدواء الريح الشمال ألا حتدو السحاب 

  .ومن جبال الطور أي الشام

  : قال أبو حممد وقال امرؤ القيس

  طبق األرض تحري وتدر  هطالء فيها وطف ديمة

قت الدمية ثلث يوم واهلطالء املتتابعة القطر يف تفرق وعظم وطبق الدمية املطر تدوم مع سكون وأقل و
وعالمات التأنيث تكون آخراً "قال أبو حممد . األرض أي تعم مبطرها األرض وحتري تعمد وتدر متطر

قلت ليست التاء يف كلتا " بعد كمال االسم إال كلتا فإن التاء وهي عالمة التأنيث جعلت قبل آخر االسم
ا األلف للتأنيث والتاء فيها منقلبة عن واو وهي الم الفعل ووزا فعلى وأصلها كلوى للتانيث وإمن

وأبدلت الواو تاء كما أبدلت يف تراث وختمة والتاء تبدل من الواو كثرياً وأصل كال كلو فهذه الواو 
ا اهلاء عالمة التأنيث املنقلبة ألفاً يف كال هي املنقلبة تاًء يف كلتا وأما ماة فاأللف ليست للتأنيث وإمن

  .واأللف قبلها زائدة لغري التأنيث إذ ال جيتمع يف اسم عالمتان للتأنيث

    : ومما جاء فيه املصدر على غري الصدر أنشد أبو حممد للقطامي بيتا قبله

 وتعينا غلب الصناعا بلى  األديم إذا تفرى ولكن

 مرة منه استماعا يزيدك  الشفيق عليك مما ومعصية

 بأن تتبعه اتباعا وليس  ر األمر ما استقبلت منهوخي

تفري تشقق والتعني أن تصري فيه عيون والصناع احلاذقة بالعمل ومعصية الشفيق يقول معصيتك الذي 
يشفق عليك وال تسمع منه يزيدك مرة أن تسمع منه وقوله وخري األمر ما استقبلت منه هذا البيت يضرب 

حلزم أن ال يتهاون اإلنسان باألمور حىت إذا فاتت أخذ يتتبعها فيصلحها بل مثال يف األخذ باحلزم يقول ا
يستقبلها باإلصالح يف أول ما تأتى ومنه قوهلم يف املثل خذ األمر بقوابله أي باستقباله قبل أن يدبر 

 وأنشد أبو حممد. فيفوتك قال األصمعي ومن هذا قوهلم شر الرأي الدبري أي الذي يكون يف آخر األمر

  : عجز بيت أوله

 شئتم تعاودنا عوادا وإن  بما لم تشكروا المعروف عندي

يقول كان احنرايف عنكم وهجراين لكم ألنكم كفرمت الغحسان فإن شئتم أن أعود إىل اإلحسان فعودوا 
  .إىل الشكر

ر هذا آخر ما صنفه الشيخ اإلمام العامل حجة اإلسالم أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلض
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  .اجلواليقي من شرح أدب الكاتب وما أشكل من أبياته وغريبه

كتبه إمساعيل ولده واحلمد هللا وصالته على سيدنا حممد وآله الطاهرين يف سنة مخس وثالثني ومخسمائة 
  هجرية حامداً هللا تعاىل ومصلياً على حممد النيب األمي وآله 

  .ومسلماً
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