
األعشى

ھو أبو بصیر واسمھ میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن سعد بن مالك بن 

ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن 

.ھنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان

:قال األعشى

وھل تطیق وداعا أیھا الرجلودع ھریرة إن الركب مرتحل
ھریرة قینة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، أھداھا إلى قیس بن :قال أبو عبیدة

:حسان بن ثعلبة بن عمرو بن مرثد فولدت لھ خلیدا وقد قال في قصیدتھ

جھال بأم خلید، حبل من تصل؟صدت ھریرة عنا ما تكلمـنـا
.والركب ال یستعمل إال لإلبل، وقولھ وھل تطیق وداعا، أي أنك تفزع إن ودعتھا

تمشي الھوینى كما یمشي الوجل الوحلغراء فرعاء مصقـول عـوارضـھـا
البیضاء الواسعة الجبین، وروي عنھ أنھ قال الغراء :الغراء[قال األصمعي]

والعوارض الرباعیات ]أي الشعر :البیضاء النقیة العرض، والفرعاء الطویلة الفرع

أي على رسلھا، والوجى یشتكي حافره، ولم یخف، وھو :تمشى الھوینى[واألنیاب

.مع ذلك وحل فھو أشد علیھ

وغراء مرفوع ألنھ خبر مبتدأ ویجوز نصبھ بمعنى أعني، وعوارضھا مرفوعة 

على أنھا اسم ما لم یسم فاعلھ والھوینى في موضع نصب على المصدر وفیھا زیادة 

.على معنى مصدر

مر السحاب ال ریث وال عجلكأن مشیتھا من بیت جارتـھـا
]الحالة، وقولھ مر السحابة أي تھادیھا كمر السحابة، وھذا مما یوصف بھ :المشیة
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.[النساء

كما استعان بریح عشرق زجلتسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت
الحلي واحد یؤدي عن جماعة، ویقال في جمعھ حلي، والوسواس جرس الحلي، إذا 

یرید إذا خفت، فمرت الریح، تحرك الحلي، فشبھ صوت الحلي بصوت :انصرفت

.خشخشة العشرق على الحصباء

وال تراھا لسر الجار تختتـللیست كمن یكره الجیران طلعتھا
.فھي ال تفعل ھذا[بمعنى تسرق وتخدع]تختتل وتختل واحد 

إذا تقوم إلى جاراتھا الكسلیكاد یصرعھا لوال تشددھـا
یقول لوال أنھا تشدد إذا قامت لسقطت وإذا في موضع نصب والعامل فیھا 

.یصرعھا

وارتج منھا ذنوب المتن والكفلإذا تالعب قرنا ساعة فـتـرت
.العجیزة والمعاجز مقر الوشاح:ذنوب المتن

إذا تأتي یكاد الخصر ینـخـزلبھكنة [صفر الوشاح وملء الدرع]
أي خمیصة البطن، دقیقة الخصر، فوشاحھا یقلق علیھا لذلك ھي :صفر الوشاح

تمأل الدرع ألنھا ضخمة، والبھكنة الكبیرة الخلق، وتأتى تترفق من قولك ھو یتأتى 

:تھیأ للقیام، واألصل تتأتى فحذف إحدى التاءین، تنخزل:لك ألمر، وقیل تأتى

.تنثني، وقیل تتقطع ویقال خزل عنھ حقھ إذا قطعھ

للذة المرء، ال جاف، وال تقلنعم الضجیج غـداة الـدجـن
ال .وقولھ للذة المرء كنایة عن الوطء ویروى تصرعھ.إلباس الغیم السماء:الدجن

.المنتن الرائحة وقیل ھو الذي ال یتطیب:أي ال غلیظ والتفل:جاف

كأن أخمصھا بالشوك منتعلھركوكة، فنق، درم مرافقھا
الحسنة المشیة، :وقال أبو زید.الصخمة الوركین، الحسنة الخلق:الھركوكة
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:الحسنة الخلق والخلق،والفنق من النساء واإلبل الفتیة حسنة الخلق، وواحد الدرم

أي مرافقھا درمة، لیس لمرفقھا حجم، وجمع مرافق ألن :أدرم، واألنثى درماء

التثنیة جمع ھنا، واألخمص باطن القدم، وقولھ كأن أخمصھا بالشوك منتعل معناه 

.إنھا متقاربة الخطو وقیل ألنھا ضخمة فكأنھا تطأ على شوك لثقل المشي علیھا

والزنبق الورد من أردانھا شملإذ تقوم یضوع المسك أصـورة
وقال أبو عبیدة أجود .تارات:أصورة:جمع أوان قال األصمعي:ویروى آونة

الزنبق ما كان یضرب إلى حمرة فلذلك ما كان یضرب إلى حمرة قال والزنبق 

یشتمل یقال شمل [وشمل]أردان جمع ردن، وھي أطراف األكمام، .الورد طیبھا

.فھو شامل

خضراء جاد علیھا مسبل ھطـلما روضة من ریاض الحزن معشبة
:ریاض الحزن أحسن من ریاض الخفض

مؤزر بعمیم النبت مكـتـھـلیضاحك الشمس منھا كوكب شرق
معظمھ، والمراد بھ ھنا الزھو، :أي یدور معھا حیثما دارت، وكوكب كل شيء

التام الحسن؛ :والعمیم.الربان الممتلئ ماء:مفعل من اإلزار، والشرق:مؤزر

.واكتھل الرجل إذا انتھى شبابھ نكھة وشذا

وال بأحسن منھا إذ دنا األصلیوما بأطیب منھا نشـر رائحة
نشر منصوب على البیان، وإن كان مضافًا، ألن المضاف إلى نكرة نكرة وال 

یجوز خفضھ ألن نصبھ وقع لفرق بین معنیین؛ ألنك إذا قلت ھذا الرجل أفره عبدا 

واألصل جمیع ]في الناس وتقول ھذا العبد أفره عبد في الناس فالمعنى أفره العبید 

، وخص ھذا الوقت ألن الثبت یكون فیھ [أصیل واألصیل من العصر إلى العشاء
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.أحسن ما یكون لتباعد الشمس، والفيء عنھ

غیري وعلق أخرى غیرھا الرجلعلقتھا عرضا وعـلـقـت رجـال
.تقدر عرضا منصوب على البیان كقولك مات ھزال وقتلتھ عمدا

ومن یشي عمھا منیت بھا وھلوعلقتھ فتـاة، مـا یحـاولـھـا
.ھذا وروى ابن حبیب.ما یریدھا وال یطلبھا:ویروي خبل، ما یحاولھا

من أھلھا میت یھذي بھا وھلوعلقتھ فتاة، مـا یحـاولـھـا
:وقال ما یحاولھا ھنا ما یقدر علیھا وال یصل إلیھا، ومعنى ومن بني عمھا میت

.رجل میت، والوھل الذاھب العقل كلما ذكر غیرھا رجع إلى ذكرھا لفتنتھ بھا

فاجتمع الحب حب، كلھ تبلوعلقتني أخرى ما تالئمنـي
.أي أحبتني امرأة، ولم أحبھا ألنھا ال توافقني على أمري

وتبل أي وھل، وحب بدل مرفوع من الحب أو بمعنى كل حب تبل، ویجوز نصبھ 

.على الحال كأنك تقول جاء زید رجال صالحا

.ویروى فاجتمع الحب حبي كلھ تبل

ناء ودان ومخبول ومختبلفكلنا مغرم بھذي بصاحبـھ
ویروى فكلنا ھائم یھذي بصاحبھ ورواة األصمعي ومحبول ومحتبل بالحاء 

المھملة، وقال من رواه بالخاء فقد أخطأ، وإنما ھو من الحبالة وھي الشرك الذي 

.یصاد بھ

بكسر "صدت خلیدة محبول ومحتبل"أي كلنا موثوق عند صاحبھ، وقال أبو عبیدة 

.الباء أي مصید وصائد

جھال بأم خلید حبل من تصل؟صدت ھریرة عنا ما تكلمـنـا
وقولھ .ورواه أبو عبیدة صدت خلیدة عنا ما تكلمنا قال ھي ھریرة، وھي أم خلید
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أي حبل من تصل إذا لم تصلنا ونحن .حبل من تصل؟ استفھام وفیھ معنى التعجب

.نوردھا

ریب المنون ودھر مفند خبل؟أأن رأت رجال أعشى أضر بھ
ویروي مفسد وروى النحاس مفسد تبل، األعشى ھو الذي ال یبصر باللیل، 

المنیة، سمیت المنون ألنھا تنقص :والمنون.واألجھر ھو الذي ال یبصر بالنھار

.واحد ال جمع لھ مذكر:األشیاء وقال األصمعي

.ھو جمع ال واحد لھ:وقال األخفش

لوال أن ) [قولھ تعالى]والمفند من الفناد وھو الفساد، ویقال فنده إذا سفھھ ومنھ 

.وھو الفساد:وخبل من الخبال(تفندون

أأن في موضع نصب والمعنى أمن أن رأت رجال ثم حذف من، ولك أن :وقولھ

.تحقق الھمزتین ولك أن تخفف الثانیة

ویلي علیك وویلي منك یا رجلقال ھریرة لما جـئت زائرھـا
.زائرھا منصوب على الحال، ویقدر فیھ النصب على أنھ نكرة إال أن الرفع أجود

[ولم تر الشمس إال دونھا الكلـللم تمش میال ولم تركب على جمل]
[مشي الیعافیر في جیئانھا الوھلتمشي الھوینى كأن الریح ترجعـا]

إنا كذلك ما نحفى ونـنـتـعـلإما ترینا حفـاة ال نـعـال لـنـا
إن ترینا نستغني :المعنى:وقیل.أي إن ترینا نتبذل مرة ونتنعم أخرى فكذلك سبیلنا

إن ترینا نمیل إلى النساء مرة، ونتركھن :وقیل المعنى.مرة ونفقر مرة أخرى

.وحذف الفاء لعلم السامع والتقدیر فإنا كذلك نحفى فتكون ما زائدة للتوكید.أخرى

وقد یحاذر مني ثم ما یئلفقد أخالس رب البیت غفلتھ
وقد أخالس، وقد أراقب، وقولھ غفلتھ بدل من قولھ رب البیت بدل :ویروى
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.ینجو:االشتمال ویئل

وقد یصاحبني ذو الشرة الغزلوقد أقود الصبا یوما فیتبعـنـي
.ویروى ذو الشارة الغزل، والشارة الھیئة الحسن

شاو مشل شلول شلشل شولوقد غدوت إلى الحانوت یتبعني
والحانوت .وروى أبو عبیدة شول على وزن فعل.شاو مشل نشول شلشل شمل:ویروى

بین الخمار یذكر ویؤنث، والشاوي الذي یشوي والمشل بكسر المیم وفتح الشین المعجمة 
.وكذلك الشلول والشلشل مثل القلقل وھو المتحرك.وھو الذي شل بیده، فھو یذھب بھ

وھو الذي یحمل الشيء یقال شلت بھ وأشلتھ، وقیل ھو من قولھم فالن نشوان في :وشول
قد لفھ اللیل :أي یعني بھا ویتحرك فیھا، وقد روى شول بمعناه إال أنھ للتكثیر كقولھ:حاجتھ

.یسواق حطم
.والنشول الذي ینشل اللحم برفق والشمل الطیب النعت والرائحة

أن ھالك كل من یحفى وینتعلفي فتیة كسیوف الھند قد علموا
.أن لیس یدفع عن ذي الحیلة الحیل:ویروى

.فتیة وفتو وفتي وفتیان:األجل، ویقال في جمع فتى:ویروى

.یقول ھم في صرامتھم كالسیوف وأن موضع نصب

وقھوة مرة راووقھا خضلنازعتھم قضب الریحان متكئا
ویروى مرتفقا .نازعتھم حسن األحادیث وطریفھا، وقیل أي یحیي بعضھم بعضا

.وھو بمعنى یتكئ

والمرة والمرار التي فیھا مرارة والراووق، والناجور ما یخرج من نفس الدن 

.والخضل الندي

إال بھات وإن علوا وإن نھلواال یستفیقون منھا الدھر راھنة
.أي مشربھم دائم لیس لھم وقت معلوم لشربھم، والراھنة الدائمة

.وھي بمعنى واحد:المعدة، وقیل راھبة وراھنة:ساكنة، وقیل:راھنة
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.وقولھ إال بھات أي بقولھم ھات، أي إذا أبطأ علیھم الساقي قالوا ھات

مقلص أسفل السربال معتملیسعى بھا ذو زجاجات لھ نظف
ویجوز -مشمر :النطف جمع نطفة وھي القرط، وقیل اللؤلؤ العظام، مقلص

.[على الحال من المضمر الذي في لھ والرفع أجود]نصب مقلص 

إذا ترجع فیھ القینة الفضـلومستجیب، تخال الصنج یسمعھ
العود إي أنھ یجیب الصنج وقال أبو عمرو یعني بالمستجیب العود شبھ :المستجیب

وقال النحاس وقیل المستجیب ھا .صوتھ بصوت الصنج، فكأن الصنج دعاه فأجابھ

تخالھ الصنج ثم حذف :والتقدیر.ھنا یعنى أنھ یجیب العود والمعنى رب مستجیب

.الھاء، ویروى ومستجیب لصوت الصنج

والفضل التي في ثیاب فضلتھا وھي مباذلھا .وترجع تصوت من شدة إلى لین

.والقینة عند العرب األمة مغنیة كانت أو غیر مغنیة

والرافالت على أعجازھا العجلوالساحبات ذیول الـمـریط آونة
والرافالت النساء اللواتي یرفلن .ویروى ذویل الخز، آونة جمع أوان وھو الحین

ثیابھن أي یجررنھا، وقولھ على أعجازھا العجل ذھب أبو عبیدة إلى أنھ شبھ 

وقال .أعجازھن لضخمھا بالعجل، وھي جمع عجلة، وھي مزادة كاألداوة

أراد أنھ یخدمنھ معھن فیھن الخمر والساحبات في موضع نصب على :األصمعي

إضمار فعل ألن قبلھ فعال لذلك اختیر النصب فیھ ویكون الرفع بمعنى وعندنا 

.الساحبات

وفي التجارب طول اللھو، والغزلمن كل ذلك یوم لقد لـھـوت بـھ
ویروى یوما على الظرف ویروى طول اللھو والشغل یقول لھوت في تجاربي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


.وغازلت

للجن باللیل في حافاتھا زجلوبلدة مثل ظھر الترس موحشة
.أي مستویة معتدلة

إال الذین لھم فیما أتوا مھلال ینتمي لھا بالقیظ یركبھـا
ال یسموا لركوبھا، إال الذین لھم فیما أتوا مھل وعدة یصف شدتھا، :ال ینتمي لھا

.التقدم في األمر والھدایة قبل ركوبھا:والمھل

في مرفقیھا إذا استعرضتھا فتلجاوزتھا بطلیح جسـرة سـرح
المعیبة، والفعل طلح یطلح طلحا وطلحا، والقیاس إسكان الالم وفتحھا :الطلیح

.السھلة السیر، والفتل تباعد مرفقیھا من جنبیھا:أكثر، والسرح

كأنما البرق في حافاتھ شـعـلبل ھل ترى عارضا قد بت أرمقھ
السحابة تكون ناحیة السماء وقیل :أرقبھ ویا من رأى عارضا، والعارض:ویروى

.السحاب المعترض

منطق بسجال الماء متصللھ رداٌف، وجوٌز مفأم عمل
العظیم الواسع، :وسطھ، والمفأم:سحاب قد ردفھ خلفھ، وجوز كل شيء:رداف

قد أحاط بھ فصار بمنزلة المنطقة وقولھ متصل أي :دائم البرق، ومنطق:وعمل

.لیس فیھ خلل

وال اللذاذة من كأس وال شغللم یلھني اللھو عنھ حین أرقبھ
ویروى وال كسل ویروى وال ثقل 

شیموا وكیف یشیم الشارب الثملفقلت للشرب في درنى وقد ثملوا
كانت بابا من أبواب فارس، وھي دون الحیرة بمراحل، وكان فیھا أبو :درنى

ثبیب الذي ذكره في معلقتھ، وقیل درني بالیمامة، وشیموا انظروا إلى البرق، 

.السكران:وقدروا أین صوبھ، والثمل
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(وبالخبیة فیھ عارض ھطـلبرقا یضيء على أجزع مسقطھ)
فالعسجدیة فاألبالء فالـرجـلقالوا نمار فبطـن جـاءھـمـا

.ویروى فاألبواء، وھذه كلھا مواضع والرجل مسایل الماء واحدتھا رجلة

حتى تدافع منھ الربو فالحبلفالسفح یجري فخنزیر فبرقتھ
.ویروى فالسفح أسفل خنزیر، والربو ما نشر من األرض، والحبل جبل أو بلد

روض القطا فكثیب الغینة السھلحتى تحمل منھ المـاء تـكـلـفة
ویروى حتى تضمن عنھ الماء، ویقول تحمل روض القطا ما ال یطیق إال على 

.مشقة لكثرتھ، الغینة األرض الشجراء وتكلفة في موضع الحال

زورا تجانف عنھا القود والرسلیسقي دیارا لھا، قد أصبحت غرضا
:القود.ازورت عن الناس:األمطار، یروى عزبًا أي عوازب، وزورا:الغرض

وھو القطیع من الغنم یرید أنھم أعزاء ال یغزون قد تجانف :الخیل، والرسل القوط

.عنھا الخیل واإلبل

أبا ثبیب أما تنفك تأتكل؟أبلغ یزید بني شیبان مألكة
الفساد والسعي بالشر، :تأكل لحومنا، المألكة بالھمزة الرسالة واالئتكال:تأتكل

.تحتك من الغیظ، وقیل تحتك فتتوھج من الغضب:وقیل تأتكل

ولست ضائرھا ما أطت اإلبلألست منتھیا عن نحت أثلتـنـا
.أصلنا وعزنا، كما تقول مجد مؤثل قدیم لھ أصل والتأثل أصل المال قال:أثلتنا

وقد یدرك المجد المؤثل أمثاليولكنما أسعى لمـجـد مـؤثـل
فلم یضرھا وأوھى قرنھ الوعلكناطح صخرة یوما لیفلـقـھـا

أي تكلف نفسك ما ال تطیق وما ال تصل إلیھ، ویرجع ضره علیك، والوعل بفتح 

الواو وكسر العین، ویجوز ضمھا مع سكون العین، وھي األیل بفتح الھمزة 

.واألنثى أرویة، والجمع أروى.وكسرھا، وضمھا، وتشدید الباء

 [وشیب الحرب بالطواف واحتملواألعرفنك إن جد الـنـفـیر بـنـا]
عند اللقاء فتردي ثم تـعـتـزلتغري بنا رھط ابن مسعود وإخوتھ
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أي تغري بیننا وبینھم كأنھ التصق بیننا العدواة من الغراء وتردي تھلك، یقال 

.ردي إذا ھلك وأرداه غیره بردیھ

والتمس النصر منكم عوض تحتملألعرفنك إن وجـدت عـداوتـنـا
.عوض اسم للدھر، ویروى بفتح الضاد مثل حیث وحیث

یقول ألعرفنك إن التمس النصر منك دھرك، واحتملوا أي اذھبوا، من الحمیة 

.والغیظ وتحتمل أي تذھب وتخلي وقومك

عند اللقاء فتردیھم وتعتـزلتلزم أرماح ذي الجدین سورتنا
.ویروى

أرماحنا ثم تلقاھم، فتعـتـزلتلحم أبناء ذي الجدین إن غضبوا
تجعلھم لحمة، أي تطعمھم إیاھم وذو الجدین قیس بن مسعود بن خالد أسر :تلحم

أنھ لذو جد في األسر، وقال آخر إنھ لذو جدین فصار :أسیرا لھ فداء كثیر فقال رجل

.ویروى شوكتنا وھو السالح.الغضب:والسورة.یعرف بھذا

تعوذ من شرھا یوما وتبتھلال تقعدن وقد أكلتھا حطـبـا
.أججتھا، تبتھل تدعو إلى اهللا من شرھا:أكلتھا

أن سوف یأتیك من أبنائنا شكلسائل بني أسد عنا فقد عمـلـوا
خبر ثم خبر وشكل اختالف، وأن ھذه التي تعمل في األسماء :أي أزواج:شكل

خففت وسوف عوض، والمعنى أنھ سوف یأتیك وال یجوزھا ھذا إال مع سوف 

.والسین

.ویروى من أیامنا شكل أي أیامنا المتقدمات وما فیھا من حروب

واسأل ربیعة عنا كیف نفتعـل؟واسأل قشیرًا وعبد اهللا كـلـھـم
عند اللقاء وإن جاروا وإن جھلواإنا نقاتلھم حتـى نـقـتـلـھـم

ویروى أن بفتح الھمزة على البدل من قولھ، فقد علموا أنھ سوف، والكسر أجود 
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على االبتداء والقطع عما قبلھ، ویروى ثمت نقتلھم، فمن روى ثمت نقتلھم أنث ثم 

.جعل تأنیثھا بمنزلة التأنیث الذي یلحق األفعال بھا في الوقف كما یفعل في األسماء

والجاشریة ما تسعى وتنتـضـلقد كان في آل كھف إن ھم احتربوا
ویروى إن ھم قعدوا، ولم یطلبوا بثأرھم، فقد كان فیھم من یسعى، وینتقم لھم 

وقیل بنت كعب بن مامة یقول قد كان لھم من یسعى فما .والجاشریة امرأة من إیاد

دخولك بینھم، ولست منھم؟ 

تحذى وسبق إلیھا الباقر الغیلإني لعمر الذي حطت مناسمھا
"مناسمھا لھ وسیق إلیھا الباقر العثل"ھذه روایة أبي عمرو، ویروى أبو عبیدة 

حطت اعتمدت في زمامھا، قال حطت معناه أسرعت، وسیقت بمناسمھا التراب، 

:البقر، والغیل جمع غیل:وتحذى تسیر سیرا شدیدا فیھ اضطراب لشدتھ، والباقر

.وھو الكثیر وقیل جمع غیول، والعثل الجماعة یقال عثل لھ مھرھا إذا كثر

لنقتلن مثلھ منكم فنمتثـللئن قتلتم عمیدا لم یكن صددا
.المتقارب، فنمتثل أي نقتل األمثل فاألمثل، وأماثل القوم خیارھم:الصدد

ال تلفنا من دماء القوم ننتقللئن منیت بنا عن غب معركة
أي لم ننتقل من قتل .الجحود:ابتلیت، واالنتقال:ویروى وننتقل أي ننتقي، ومنیت

.قومك ولم نجحد، ویروى وإن مننت

كالطعن یھلك فیھ الزیت والفتلال تنتھون وال ینھى ذوي شطـط
الجور والفعل منھ أشط ویھلك فیھ الزیت :ویروى أتنتھون؟ وھل تنتھون؟ الشطط

.أي یذھب فیھ لسعتھ

.المعنى ال ینھى أصحاب الجور مثل طعن جائف یغیب فیھ الزیت والفتل

یدفع بالراح عنھ نسوة عجلحتى یظل عمید القوم مرتفقا
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العجل جمع عجول، وھي الثكلى، أي حتى یظل سید الحي تدفع عنھ النسوة بأكفھن 

.لئال یقتل ألن من یدفع عنھ من الرجال قتل

.وقیل تدفعن لئال یوطأ بعد القتل

أو ذابل من رماح الخط معتدلأصابھ ھندوانـي، فـأقـصـده
.قصده أي قتلھ مكانھ

إنا ألمثالكم یا قومنا قتلكال زعمتم بأنا ال نقاتلكم
.جمع قتول:قتل

جنبي فطیمة ال میل وال غزالنحن الفوارس یوم الحنو ضاحیة
ضاحیة أي عالنیة، قال أبو عمرو وابن حبیب فطیمة ھي فاطمة بنت حبیب بن 

واألصل فیھ أن یكون على .ثعلبة، والمیل جمع أمیل، وھو الذي ال یثبت في الحرب

فعل مثل أبیض وبیض، والعزل یجوز أن یكون بني االسم على فعیل ثم جمعھ على 

رجال عزالن كرغیف :رغیف ورغف وحكى ابن السكیت:فعل كما تقول

.ورغفان، واألعزل ھو الذي ال رمح لھ

وقال أبو عبیدة ھو الذي ال سالح لھ، وإن كان معھ عصا لم یقل لھ أعزل، ویقال 

.معزال على التكثیر

أو تنزلون فإنا معشر نزلقالوا الطراد فقلنا تلك عاداتنا
قالوا الركوب إن طاردتم بالرماح فتلك عادتنا، أو تنزلون لتجالدوا بالسیوف فإنا 

.نجالدكم أیضا

وقد یشیط على أرماحنا البطلقد تخضب العیر من مكنون فائلھ
الدم، الفائل عرق یجري من الجوف إلى الفخذ وقال أبو :السید والمكنون:العیر
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خربة في الفخذ والفائل لحم الخربة، والخربة والخرابة دائرة في :عمرو المكنون

قیل لھ النسا ویشیط یھلك، وقیل :الفخذین لیس حوالیھ عظم، وإذا كان في الساق

.یرتفع وأصلھ في كل شيء الظھور

طرفة بن العبد

مما الشك فیھ أن ھذه القصائد الطوال ال یمكن أن تتم دفعة واحدة، بل یزاد فیھا، 

وینقح ویحذف منھا، وینقص والمناسبة الھامة لھذه القصیدة ھي وصف ظلم أقاربھ 

:لھ، وھذا یتجلى في قولھ

على المرء من وقع الحسام المھندوظلم ذوي القربى أشد مـضـاضة
وقال طرفة بن العبد بن سفیان بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكابة ابن 

صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة 

.بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان

.شھر بالبكري الوائلي من بني بكر بن وائل ویكنى أبو عمرو

تلوح كباقي الوشم في ظاھر الیدلخولة أطالل بـبـرقة ثـھـمـد
[ظللت بھا أبكي وأبكي إلى الغدبروضة دعمي فأكنـاف حـائل]

ویروى 

غد ما غد ما أقرب الیوم من غدظللت بھا أبكي وأبكي إلى الغـد
ویروى ظللت بكسر الالم، وظلت بكسر الظاء، والم واحدة ساكنة، ویروى أظلت، 

.ویروى وقفت

والبرقة أرض فیھا طین ورمل وحجارة، وال تكون برقة حتى ترتفع كالرابیة، 

.وتھمد بالمثلثة اسم موضع
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یقولون ال تھلك أسى وتجلدوقوفا بھا صحبي على مطیھم
وقوفا جمع واقف كجالس وجلوس، وھو نصب على الحال ومن روى تلوح، 

.فالعامل فیھ تلوح، تجلد أي كن جلدا

خالیا سفین بالنواصف من ددكأن حدوج المالكـین غـدوة
یقال حداج وحداجة وحدجة .الحدوج مراكب النساء واحدھا حدج والمالكیة امرأة

.[وخالیا جمع خلیة]بسھم، والخلیة السفینة العظیمة 

الخلیة من اإلبل وھي العطوفة على ولدھا، وال تكون الخلیة من :قال األصمعي

السفن إال ومعھا قاربھا، وھو زورق صغیر تشبیھا بالناقة، والنواصف ھي الرحبة 

الواسعة تكون في الوادي، وجمعھا رحاب، ورحبات ورحب والحدوج اسم كأن 

الخالیا خبرھا، والباء في بالتواصف حالیة ومن صلة النواصف ومعنى البیت 

فما أنت بنعمة ربك بكاھن وال ) :مثل قولھ.حدوج المالكیة غدوة بالنواصف من دد

، والباء الثانیة دخلت للجحد، والمعنى فذكر، فما أنت من ھذه حالك، (مجنون

والغدوة موضعھا نصب على الوقت وكان حقھا أن تكون غیر منونة ألنھا ال 

نسبة [والمالكیة]تتصرف فأخطأ الشاعر لصرفھا، وإنما صار حكمھا ال تنصرف 

.إلى مالك بن سعد بن ضبیعة بن قیس

یجوز بھا المالح طورا ویھتديعدولیة أو من سفین ابـن یامـن
عدولى :عدولیة نعت سفین ینون منسوبة إلى جزیرة من جزائر البحر، یقال لھا

منسوبة إلى قومھ من ھجر، أو سفین تاجر بالبحر منھ، :وقال أبو عمرو الشیباني

)ویروى وطورا منصوب على أنھ ظرف ألن معناه وقتا وحینا ومنھ قولھ تعالى 
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.أي في اختالف المناظر(وخلقناكم أطوارا

كما قسم الترب المفایل بالیدیشق حباب الماء حیزومھا بھا
المالعب :صدرھا، والمفایل:حباب الماء ما ارتفع فوقھ من طریقھ، وحیزومھا

بالفیال، والمفایلة لعبة لصبیان العرب، وھو تراب یكومونھ أو رمل ثم یخبؤون فیھا 

خبیئا، ثم یشق المفایل تلك الكومة، كما الكاف في موضع وما في موضع خفض 

.بالكاف وما بعدھا صلة لھ، والترب مفعول بھ

مظاھر سمطي لؤلؤ وزبـرجـدوفي الحي أحوى ینفض المرد شادن
األحوى الظبي لھ خطتان سوداوان في ظھره، ویقال خضراوان، والمرد ثمر 

]األراك وأرادھا ھنا سوادا مدامع عینیھ، فشبھ المرأة بالظبي واألحوى كنایة عن 

ینفض المرد، أي یلعب ألنھ قد شبع وطاب وأمن، والشادن الذي استغنى [المرأة

وقد شدن .شدن یشدن؛ إذا قوي واشتد، ویقال ألم الظبي مشدن:عن لبن أمھ، یقال

.إذا قوي وتحرك، ویقال ألول حمل األراك الكابھ، ثم البریت، ثم المرد الطویل

لبس واحدا فوق واحد، ویجوز نصب مظاھر على :مظاھر سمطي لؤلؤ:وقولھ

.الحال وھو من ینفض

تناول أطراف البربر وترتديخذول تراعي ربربا بخـمـیلة
.الظبیة التي قد خذلت الظباء، وأقامت على ولدھا:الخذول

خذول، والخذول نفس األنثى قیل :وفي الحي أحوى، ثم قال:فإن قال قائل كیف قال

.ھذا إنما ھو على سبیل التشبیھ، كما تقول ھي الشمس وھي القمر:لھ

تراعي ربربًا أي ترعاه، وأراد في الحي امرأة تشبھ الغزال في طول عنقھا، :وقولھ
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.وحسنھا، وتشبھ البقرة في الحسن مع الربرب

القطیع من البقرة، والخمیلة أرض ذات شجر، وقیل رملة ذات شجر :والربرب

ثمیر األراك القصیر، وترتدي إذا تناولت الثمر فقد وقفت األغصان على :والبریر

.منكبیھا فذلك ارتداؤھا

تخلل حر الرمل دعص لھ نديوتبسم عن ألمى، كأن مـنـورا
األقحوان :أي عن ثغر ألمى فحذف واللمى سمرة تحمد في الشفة واللثة، النور

تخلل أي .أي إذا ابتسمت عن ثغر ألمى ثم أقام الصفة مقام الموصوف.المزھر

الرمل یصیبھ الندى، والندي :توسط فیھ لونا، وحر الرمل أحسنھ فتنة، والدعص

.نعت للدعص

أسف ولم تكدم علیھ بإثمدإال لثاتھ :سقتھ إیاه الشمس
إیاة الشمس ضوءھا وشعاعھا، والضمیر في سقتھ للثمر، واللثاث مغارس 

حثى عیھ، لم یكدم :األسنان، ویقال إیا بغیر ھاء، وإیاء بفتح األولى والمد، وأسف

.أي لم ینھش عظما

علیھ نقي اللون لـم یتـخـددووجھ كأن الشمس حلت رداءھا
أي ولھا وجھ، ویروى بعضھم ووجھ بالجر عطفا على ألمى، أي وتبسم عن وجھ، 

لم یخالطھ قط اصفرار، والتخدد :نقي اللون.حسنھا وبھجتھا:ألقت، رداؤھا:وحلت

.اضطراب الخد، واسترخاء اللحم، ومنھ سمي الخد الضطرابھ عند األكل

بعوجاء مرقال تروح وتغتديوإني ألمضي الھم عند احتضاره
یقال مضى الشيء یمضي مضیا ومضاء، وأمضیتھ أنا أمضیھ إمضاء إذا أذھبتھ 

.السرعة:عنك، والمضاء
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إذا نزل بي الھم نفیتھ عني، وأمضیتھ بأن أرتحل على ھذه الناقة العوجاء، :یقول

.وھي الضامرة التي قد لحق بطنھا ظھرھا، واعوج شخصھا

.السریعة في سیرھا خببا، ومرقال على التكثیر كما تقول مذكار ومئناث:والمرقال

بعوجاء ویقال للمذكر أعوج، وكان یجب أن یقال لألنثى أعوجة كما یؤنث :وقولھ

:بالھاء في غیر ھذا، إال أن قولك أعوج وما أشبھھ ضارع الفعل من وجھتین

إحداھما أنھ صفة، واألخرى أن لفظھ كلفظ الفعل فلو قلنا أعوجة وأحمرة لزالت 

إحدى الجھتین، فلھذا أتت بالھمزة فإن مخرجھا مخرج لھا وأزیلت الھمزة من ألوه؛ 

ألنھم لو تركوھا على حالھا لكان في وزن أحمرة، وأما زیادتھم األلف قبل الھمزة 

أحدھما أن ھاء التأنیث یكون ما قبلھا مفتوحا، والھمزة تختلف وما قبلھا :ففیھ قوالن

إنھم أرادوا أن یخالفوا بینھا وبین :فجاءوا باأللف عوضا عن الفتحة، والقول اآلخر

.الھاء فزادوا حرفین ولم یزیدوا واحدا فیكون بمنزلة الھاء

على الحب كأنھ ظھر برجدأمون كألواح اإلران نسأتھـا
التابوت كانوا :الناقة الموثقة الخلق التي یؤمن عیاؤھا وعثارھا، واإلران:األمون

.یحملون فیھ ساداتھم وكبراءھم دون غیرھم

:والالحب.أخرتھا:قدمتھا ونسأتھا:ویروى نصأتھا.ضربتھا بالمنسأة:ونسأتھا

.ویقال مر فالن یلحب إذا مر مرا سریعا.الطریق منقاد

البین المؤثر فیھ، فإن قیل كان یجب أن یقال ملحوب، قلنا یجوز أن یكون :والالحب

.(من ماء دافق) :[قولھ تعالى]مثل 
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ومعناه ماء مدفوق أي ذي دفق، ویجوز أن یكون الحب على أنھ كان یلحب أخفاف 

في كأنھ تعود على الطریق كأنھ قال على طریق [ء]اإلبل أي یؤثر فیھا؛ والھا

.الحب، وشبھ الطرائق التي في الطریق بطرائق برجد وھو كساء من صوف أحمر

.كساء مخطط فیھ خطوط حمر وغیره:وقال األصمعي

تسارع، یقال :وظیفا وظیفا فوق مور معبد تباري=تباري عتاقا ناجیات وأتبعت

یباریان في السیر إذا فعل ھذا شیئا وفعل ھذا مثلھ والوظیف عظم الساق والذراع، 

أي أتبعت وظیف یدھا وظیف رجلھا ویستحب في الناقة أن تكون خرقاء الید صناع 

والمور بالضم التراب، .الرجل، والمور الطریق یقال مار یمور مورا إذا دار

أرى المال عند الباخلین .المذلل یقال بعیر معبد أي مكرم وھو من األضداد:والمعبد

معبدا وموضع تباري في محل نصب على الحال من الھاء واأللف أي مباریة عتاقا 

.ویجوز أن یكون في موضع جر على اإلتباع ألمون بما لیس في ھذه الروایة

سفتجة تبري ألزعر أربدجمالیة وجناء تردي كأنھـا
.الذي لونھ لون الرماد:القلیل الشعر، واألربد:واألزعر.النعامة:السفتجة

حدائق مولي األسرة أغیدتربعت القفین بالشول ترتعي
ما غلظ من األرض وارتفع، ولم یبلغ أن یكون حبال، وھو تشبیھ والجمع :القف

والشول من النوق التي قد ارتفع ألبانھا، والمولي الذي أصابھ الولي من :قفاف

المطر وھو یحسن منھ النبت، األسرة الواحدة سرارة، وھو أكرم الوادي ألنھ یقال 

فالن في سرقوقھ أي صمیمھم، وقولھ بالشول أي في الشول وھي جمع شائلة وكأنھا 

التي قد شال ضرعھا، وھي التي قد أتى علیھا من وقت نتاجھا سبعة أشھر، شال 
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.المیزان یشول إذا ارتفع وقیل جمع شائل من شال البعیر بذنبھ إذا رفعھ

بذي خصل، روعات أكلف ملبدتریع إلى صوت المھیب وتتقـي
ھوب ھوب، وتریع ترجع إلى صوت الراعي إذا دعاھا، :االمھیب الذي یصبح بھا

وحذف مفعول تتقي ومعناه وتتقي الفحل بذنب خصل ألن الناقة إذا كانت حامال 

.اتقت الفحل بحركة فیعلم الفحل أنھا حامل فلم یقربھا

الذي قد :األكلف من صفات الفحل وھو الذي في لونھ حمرة إلى السواد، والمبلد

صار على وركھ مثل اللبد من ثلطھ، ألنھ یضرب بذنبھ من الھیاج على ظھره، 

والروعات جمع روعة وھو الفزع ومن العرب من یقول روعات یفرق بین االسم 

والصفة مثل جفنة وجفنات إال أن األحسن روعات بتسكین الواو الستثقالھم الحركة 

.فیھا

حفافیھ، شكا في العسیب بمسردكأن جناحي مضرحي تكـنـفـا
[العتیق من النسور یضرب إلى بیاض]شبھ ھلب ذنبھا بجناحي مضرحي وھو 

.جانباه، وتكتفا أي صار عن جانبیھ عن یمین الذنب، وشمالھ:من كبره، وحفافاه

المخصف وھو األشقى:عظم الذنب، والمسرد:غرزا وأدخال فیھما، والعسیب:شكا

.

على حشف كالشن ذاو مجددفطورا بھ خلف الزمیل، وتارة
أي تارة ترفع ذنبھا وتضرب بھ خلف الزمیل، أي الردیف، وال زمیل، وإنما أراد 

موضع الزمیل، ومرة یضرب بھ على ضرعھا، وإنما سماه حشفًا متقبضًا ال لبن 

الذاھب :فیھ، والشن القربة الخلقة، والذاوي الذابل الذي قد أخذ في الیبس، والمجدد
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وناقة جدود، وأتان جدود ذھب لبنھا من غیر بأس، وأصل الكلمة من قولھم، جددت 

.الشيء إذا قطعتھ، فالجدود التي انقطع لبنھا، والطور والتارة وقتان

كأنھما بابا منیف مـمـردلھا فخذان أكمل النخض فیھما
لھا ]نخض العظم، إذا ما علیھ من النخض، وروى الطوسي :اللحم، یقال:النخض

.[فخذان عولي النخض فیھما

أناف الشيء ینیف إنافة، إذا عال :وعولي أي ظھر وكثر، منیف أي مشرف، ویقال

وأشرف واإلنافة العلو، والممرد قالوا ھو المطول، فیكون على ھذا من قولھم تمرد، 

إذا جاوز الحد في الشر، وقیل سمي األمر أمردًا ألنھ أملس الخدین أراد باب قصر 

.منیف

وأجرنة لزت بدأي منضدوطي محال كالحني خلوفھ
الواحدة محالة (فقار)طي البیر أي لھا محال مطویة، المحال فقار الظھر :الطي

واحدتھا حنیة ویجمع على الحنایا ویروى بضم الحاء وكسرھا )القسي، :والحني

وخلوفھ والخلوف أطراف األضالع الواحدة خلف، .(كما یقال عصي، وعصي

قرنت :فیكون باطن الحلقوم، لزت[أجرنة]والجران باطن العنق منھا والجمع 

بعضھا إلى بعض، فانضمت واشتدت، ودأي جمع دأیة، وھي الفقار، وكل فقرة من 

فقار العنق والظھر دأیة، یثول على ظھرھا متراصف متدان بعضھ من بعض، 

.وذلك أشد لھا، وأقوى من أال تكون متدانیات

وأطر قسي تحت صلب مؤیدكأن كناسي ضالة یكنفانـھـا
الكناس أن تحفر الغیران في أصل الشجرة، كالسرب، یكنھا من الحر والبرد، 
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كان كناسا]والجمع كناس وقد كنست تكنس، إذا استظلت في كنسھا من الحر، وإنما 

ألنھ یبتكره في الغداة في ظلھا، وبالعشي في فنائھا، والضال السدر البري الواحدة [

ضالة، یكتنفان ھذه الناقة من جھة ما بین مرفقیھا وزورھا، وإنما أراد أن مرفقیھا 

قد بانا عن إبطیھا، فشبھ الھواء الذي بینھما بكناسي ضالة، فلیس لھا حاز، وال 

.ناكت وكأن قسیًا مأطورة تحت صلبھا، یعني تحت ضلوعھا

تمر بسلمي دالج متشددلھا مرفقان أفتالن كأنما
أفتالن واسعان منجرفان عن آباطھما، وتمر أي تقبل بضم التاء وكسر المیم، وفتح 

سلم وسجل كل مذكر عند األصمعي، :یقال.الدلو العظیم:التاء وضم المیم، والسلم

السلم لھ عروة واحدة نحو دلو :ویقال.دلو الوذة:وزعم الفراء أنھا مؤنثة، یقال

ھما مفتوالن، كأنھما :والدالج الذي یمشي بین الحوض والبئر ویقال.السقائین

سلمان بیدي دالج، فھو یجافیھما عن ثیابھ والروایة الجیدة تمر بفتح التاء، والكسر 

كأنما تمر سلمي فزاد الباء أراد بھا بأن مرفقیھا تباعد زورھا كما یتباعد عضد 

.الدالج عن زوره

لتكتنفن حتى تشاد بقرمـدكقنطرة الرومي، أقسم ربھا
وتشاد .لیحاطن بھا:الحلف، والرب المالك، لتكتنفن:األرج، والقسم:القنطرة

.بالشید وترفع والشید ھو الجص والقرمد اآلجر، الواحدة القرمدة فارسي معرب

لتكتنفن أقسم بالنون الخفیفة والوقف علیھا :وقولھ.وقصد بناء الروم إلحكامھ

باأللف عوضا عن التنوین، وال عوض منھا إذا كان قبلھا ضمة أو كسرة؛ ألنھم 

شبھوھا بالتنوین في األسماء، ألنك تعوض منھ في موضع النصب وال تعوض في 
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أو ألن النون تحذف في األفعال اللتقاء الساكنین والتنوین في .موضع الرفع والجر

األسماء، فاالختیار فیھ التحریك، ألن ما یدخل في األسماء أقوى مما یدخل في 

.األفعال یقول بأن ھذه الناقة كاألرج النتفاخ جوفھا

بعیدة وخد الرجل موارة الیدصھابیة العثنون، موجدة القرا
.أي كتفاھا یتبعان یدیھا، في سھولة یرید أنھا خرقاء الید:موارة الید

لھا عضداھا في شقیف مسندأمرت یداھا، فتل شزر وأجنحت
الفتل الذي یقال لھ الدبیر، ومنھا یقال فالن ینظر إلیك :فتلت، والشزر:أمرت

الدبیر، وانتصب الفتل ألنھ نعت لمصدر محذوف كأنھ قال أمرت یداھا إمرارا مثل 

فتل شزر، وأجنحت أي أمیلت عن الزور إلى خارج كأن ظھرھا صفائح صفحن ال 

:یؤثر فیھ شيء، والشقیف فضاء زورھا وأصل الشقیف صفائح من حجارة، وقولھ

.أسند بعضھا إلى بعض:مسند

لھا كتفاھا في معال مصعدجنوح، دقاق، عندل ثم أفرغت
في معال.وقیل أشرفت، عولیت:أفرغت[دفاق أي سرعة، عندل ضخمة الرأس]

.یعني صاعد:مع معال، مصعد:

موارد من خلقاء في ظھر قرددكأن علوب النسع فـي دأیاتـھـا
منتھى :حبل مضفور من أدم، والدأیات:ألن العلوب اآلثار واحدھا علب، والنسع

األضالع، قیل في الظھر، وقیل في الصدر، والموارد خطوط طرق المیاه، 

والخلقاء الصخرة الملساء، والقردد الصلب من األرض المستوي، وظھر القردد 

ھذه العلوب في صدرھا مثل الطرق في ھذه الصخرة، وھذه النسوع :یقول.أعاله

الموارد في الصخرة الملساء، واستغنى بكثیر [تؤثر]ال تؤثر في ھذه الناقة كما ال 
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.الجمع عن قلیلھ، وكان یجب أن یقال في أقل عدد، والجمع أنساع

بنائق غر في قمیص مقددتالقى وأحیانا تبین كأنـھـا
تالقي أحیانا، تجتمع وأحیانا تتفرق، یعني ھذه الموارد یكون بعضھا یلي بعضا، 

:ویتصل بعضھا ببعض، والبنائق جمیع بنیقة كأنھا دخاریص قمیص، والغر

.المشقق:البیض، والمقدد

تالقى یعني الحبال واآلثار، إذا انفكت إلى العرا التقت :وقال أحمد بن عبیدة

رؤوسھا، وإذا ارتفعت إلى الرحل تباینت، وخص الدخاریص لدقة رؤوسھا، وسعة 

أسافلھا، فأراد أن اآلثار مما یلي الحلق دقیقة وما یلي ذلك من الرحل الواسع، ألن 

.الحلق تجمع الحبال فیدق األثر

كسكان بوصي بدجلة مضعدوأتلع نھاض، إذا صعدت بـھ
یعني باألتلع عنقھا، واألتلع المشرف، واألتلع الطویل العنق، ونھاض أي ینھض 

إلیھ، أي یرتفع إلیھ، ونھض الفرخ، وفارق عشھ، وھي النواھض، وقیل النھاض 

أي ذو حركة، واألصل عنق أتلع فأقام الصفة مقام الموصوف، ومعنى صعدت بھ، 

السفینة فارسي :والسكان الذي تقوم بھ السفینة، والبوصي.أشخصھ في السماء

.سكان نوتي، والنوتي المالح:معرب، ویروى

.مجرى الماء[مسموح]وقال مصعد ألنھ یعالج الموج، أي 

.وروى أبو عبیدة لسكان نوتي

وعى الملتقى منھا إلى حرف مبردوجمجمة مثل الـعـالة كـأنـمـا
وأصل .سندان الحداد، شبھ جمجمتھا بھا لصالبتھا:الھامة، العالة:الجمجمة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ووعى اجتمع، وانضم، ویقال وعى عظمھ، إذا جبر .عظام الرأس:الجمجمة

.وتماسك، وال وعى عن ذلك أي ال تماسك

ملتقى كل قبیلتین من قبائل الرأس، وإنما أراد صالبتھا، كأنھ یلتئم كلھ :والملتقى

.كالتئام المبرد

یقول ھذه الجمجمة كأنھا قطعة واحدة في التئامھا وخص المبرد للحزوز التي فیھ 

.فیقول فیھا نتوء غیر مرتفع

كسبت الیماني قده لم یجـردوخذ كقرطاس الشآمي ومشفر
إنھ :قیل.شبھ بیاض خدھا ببیاض القرطاس قبل أن یكتب فیھ.ویروى ووجھ

عتیق ال شعر علیھ، والشعر في الخد ھجنة، والمراد أنھ جعلھ كالقرطاس لنقائھ، 

.وقصر شعره

والمشفر من البعیر، كالشفة من اإلنسان، والسبت جلود البقر، إذا دبغت بالقرظ، فإن 

وإنما أراد مشافرھا طوال كأنھا نعال السبت، وذلك .لم یدبغ بالقرظ فلیس بالسبت

مما یمدح بھ وخص السبت بھ للینھ، وقولھ لم یجرد أي لم یعوج، فھي إذن شابة فتیة 

وذلك أن الھرمة، والھرم تمیل مشافرھا، وروي لم یحرد بالحاء، والقد مصدر 

.قددتھ

بكھفي حجاجي صخرة قلت موردوعینان كالماویتین اسـتـكـنـتـا
المرآتان، واستكنتا حلتا في كن، :شبھ عینیھا بالماویتین لصفائھما، والماویتان

والكن غار في الجبل، وھو ھنا غار العین الذي فیھ مقلتاھا؛ والحجاج العظم 

الثغرة في الجبل :المشرف على العین، الذي ینبت علیھ شعر الحاجب، والقلت
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یستنقع فیھا الماء مؤنثة، وجمعھا قالت، وقولھ قلت مورد بدل من صخرة، وإذا 

.كانت كصخرة في ماء كان أصلب لھا، والمراد أن صفاء عینیھا كصفاء ماء القلت

.أراد أن المطر یرده:وقولھ مورد

كمكحولتي مذعورة أم فرقدطحوران عوار القذى، فتراھما
إذا ألقتھ :دفوعان، یقال دحره وطحره أي دفعھ، وطحرت العین القذى:طحوران

عینھا صحیحة، ال قذى :والعوار والعایر ما أفسد العین من الرمد، فیقول.عنھا

فیھا، كأنھا قد طحرتھ، وقولھ كمكحولتي مذعورة یرید كعیني بقرة مذعورة لفقدھا 

.ولدھا، وإذا كانت مذعورة مطفال كان احد لنظرھا

لھجس خفي أو لصوت منددوصادقنا سمع التوجس للسرى
التسمع بحذر، والھجس :یعني أن أذنیھا ال تكذبھا، إذا سمعت النبأة، والتوجس

وقولھ للسرى أي في السرى أو عند السرى، یقال سرى وأسرى إذا .الصوت الخفي

سار باللیل، وقیل للنھر سرى، سمي بھذا ألن النھر یسري فیھ الماء، قال المبرد 

خص النھر بھذا االسم من قولھم خیر المال عین ساھرة لعین نائمة أي ال تنام وإن 

.نمت عنھا

ویروى لصوت مندد باإلضافة، والمندد الذي یرفع صوتھ والروایة الجیدة لصوت 

.صفة الصوت:مندد والمندد

كسامعتي شاة بحومل مفردمؤللتان، تعرف العتق فیھما
المحدد كتحدید اآللة، وھي الحربة، والعتق، الكرم، ویرید بھ ھنا الحسن :المؤلل

والنقاء، ویرید بالشاة ھنا الثور الوحشي، یقال مفرد بال ھاء، ألنھ أراد الثور 
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الوحشي وإذا كان مفردا كان أسمع ألنھ لیس معھ ما یشغلھ، وقیل العتق أال یكون 

.في داخلھا وبر، یكون أجود وكذلك آذان الوحش

كمرادة صخر من صفیح مصمدوأروع نباض أحـذ مـلـمـلـم
أي :ینبض:وھو الحدید السریع االرتیاع، ونباض:یعني قلبھا:وأروع نباض

.األملس الذي لیس لھ شيء متعلق بھ:واألحذ.یضرب من الفزع

:وقال أبو عمرو ھو الخفیف، وقال ابن األعرابي األحذ الذكي الخفیف، وململم

وبنو تمیم .أي ادخل في جماعتنا:مجمع، وقولھم للشعر لمة من ھذا، وألمم بنا

في (الذین یجتنبون كبیر اإلثم والفوحش إال اللمم) [عز وجل]یقولون لم بنا وقولھ 

معظم الشيء، ولیس في الكالم دلیل على أنھ أباح اللمم ألنھ استثناء لیس من األول 

فلیس فیھ دلیل على أنھ (وأن تجمعوا بین األختین إال ما قد سلف) :وھو مثل قولھ

وإنما المعنى ولكن ما قد سلف فإن اهللا یعفو عنھ وكذلك قولھ [سلف]أباح ما قد 

ولكن إن قتلھ خطأ فعلیھ أن یفعل ما (وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إال خطأ)تعالى 

.أمر بھ

أحدھما أن المعنى جمع اهللا متفرقك والثاني قول :لم اهللا شعثك، ففیھ قوالن:وقولھم

.المبرد إن المعنى جمع اهللا ما یزیل الشعث عنك

صخرة یدق بھا الصخور ملء الكف، والمرادة من صخر، والصفیح من :والمرادة

.الحجارة العریضة، والمصمد الصلب الذي فیھ خور

وعامت بضبعیھا نجاء الخـفـیددوإن شئت سامى واسط الكور رأسھا
العود الذي بین موركة الرحل ومؤخره، والمؤخرة :عالى، واسط الكوز:سامى
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آخر الرحل، والموركة الموضع الذي یضع علیھ الراكب رحلھ، وقیل الموركة مھاد 

فإذا أعیا من الغرز نزع رجلھ .یمھده الرجل لرحلھ إلى جانب الواسط أسفل منھ

سبحت، :منھ، وجعلھا على الموركة، وقیل الواسط كالقربوس للفرس، وعامت

.العضد، والنجاء السرعة، والخفیدد الظلیم وھو ذكر النعام:والضبع

مخافة ملوي من القد محـصـدوإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت
السوط، واالحصاد اإلحكام والتوثیق :دون العدو وفوق السیر، والملوي:االرقال

.والمحصد المحكم، ومخافة منصوب ألنھ مفعول من أجلھ، وإن شئت كان مصدرا

عتیق متى ترجم بھ األرض ترددوأعلم مخروت من األنف مـارن
أراد باألعلم مشفرھا، واإلبل كلھا علم، والعلم شق في الشفة العلیا، فإن كان في 

شقھ ونقبھ والمارن :والمخروت المشقوق، وخرت كل شيء.السفلى قیل لھ أفلح

متى ترجم بھ األرض إذا أدنت رأسھا من األرض في سیرھا فذلك :اللین، وقولھ

.رجمھا إیاھا یقول إذا أوطأت رأسھا إلى األرض ازدادا سیرا

وإن أدبرت قالوا تقدم فـاشـددإذا أقبلت قالوا تأخر رحـلـھـا]
من البعد حفت بالمالء المعضدوتضحي الجبال الحمر خلفي كأنھا
[بمشفرھا یوما إلى اللیل تنقـدوتشرب بالقعب الصغیر، وإن تقذ
أال لیتني أفدیك منھا وأفـتـديعلى مثلھا أمضي إذا قال صاحبي

أي على مثل ھذه الناقة أسیر وأمضي، إذا قال صاحبي من خوف الفالة وقولھ أال 

لیتني أفدیك معناه من الفالة فجاء بمكینھا ولم یجر لھا ذكر لداللة المعنى علیھا 

أي أعطیك فداءك :وقولھ أفدیك منھا(حتى توارت بالحجاب) [تعالى]كقولھ 

.وقیل معناه لیتني أقدر أن أفدیك منھا وأفتدي نفسي.وتنجو، أو أفتدي أنا منھا

.وعلى تتعلق بما مضى، وكذلك إذا

مصابا ولو أمسى على غیر مرصدوجاشت إلیھ النفس خوفـا وخـالـھ
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ارتفعت إلیھ من الخوف، ولم تستقر، كما یجیش القدر، إذا ارتفع علیانھ، :جاشت

وإنما جاز أن یقال خالھ مصابا، .أي صاحبھ، وقولھ وخالھ أي خال نفسھ:وقولھ إلیھ

أنھم استغنوا عن .ولم یجز ضربھ إذا أردت ضرب نفسھ على مذھب سیبویھ

ضرب نفسھ، بقولھم ضرب نفسھ، والذي یذھب إلیھ أبو العباس أنھ لم یجز ضربھ 

لئال یكون فاعال مفعوال في حال وجاز خالھ ألن الفاعل في المعنى مفعول ألنھ إنما 

أي ولو أمسى ال یرصد، وال یخاف من :على غیر مرصد:وقولھ.رأى شیئا فأظنھ

.أحد لظن أنھ ھالك من العطش لھول المفازة أي فأنا أنجو منھا على ناقتي

عنیت فلم أكسل ولـم أتـبـلـدمن فتى؟ خلت أنني :إذا القوم قالوا
إذا قالوا من فتى لھذه المفازة؟ خلت أنھم یعنونني، ویقولون لیس لھا غیره، :یقول

یقال رجل بلید، ومتبلد؛ إذا أثر .أنا لھا ولم أتبلد عن سلوكھا:فلم أكسل عن أن أقول

فیھ الجھل كي یذھب بھ عن فطن الناس واحتیالھم، وكذا یقال في الدواب، وأصل 

البالدة والتبلد من التأثیر، یقال في جلده بلد إذا كان فیھ أثر، وكذلك في غیر الجلد، 

.ویقال لكركرة البعیر بلدة ألنھا تؤثر في األرض، أو تؤثر فیھا األرض قال الشاعر

قلیل بھا األصوات إال بغامھاأنیخت فألقت بلدة فوق بلـدة
وبھذا سمیت البلدة بلدة ألنھ موضع مواطن وتأثیرھم، وعنیت من قولھم عني 

ویعني عنیا بمعنى أراد، ولیس یعنیني بھذا أي ال یریده، والمعنى ھو المراد والجمع 

.المعاني

أنا لھا، ولم أتبلد أي لم أكن :ویروى فلم أكل ولم أتبلد أي فلم أكل إلى إجابتھم أقول

.بلیدا في مثلھا ألني خبیر بھا
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وقد خب آل األمعز المتوقدأحلت علیھا بالقطیع فأجذمت
أحلت علیھ :السوط أي أقبلت علیھا بالسوط، یقال:أي رفعت والقطیع:أحلت

ضربا إذا أقبلت علیھ تضربھ ضربا في أثر ضرب أو على ضرب ومنھ قولھم 

یحیلون السجال على السجال أي یصبون دلوا على أثر دلو، وأجذمت أسرعت، 

وخب اآلل جرى، واضطراب السراب، واآلل یكون بالغداة، والعشي، واألمعز، 

المكان الذي یتوقد بالحر، :والمعزاء، الموضع الغلیظ الكثیر الحصى، والمتوقد

.والواو في قولھم وقد خب الواو واو الحال

تري ربھا أذیال سحل ممددفذالت كما ذالت ولیدة مجلس
تتبختر ھذه الناقة في مشیتھا كما تتبختر :یقول.ماست، وتبخرت في مشیھا:ذالت

ولیدة أي أمة عرضت على أھل مجلس، فأرخت ثوبھا، واھتزت بأعطافھا، وخص 

ولیدة المجلس یرید أنھا لیست بممتھنة، وإذا شئت جرت في األرض أذیالھا، 

الثوب األبیض والممدد الذي ینجر في األرض، :والسحل بالسین والحاء المھملتین

.إني أبلغ على ھذه الناقة حاجتي بأقل تعب:ومعنى البیت

ولكن متى یسترفد القوم أرفدولست بحالل التالع مـخـافة
مبالغة من الحلول، والتلعة ما ارتفع من األرض، وانخفض عن الجبال أو :الحالل

وھي مجاري المیاه من رؤوس الجبال إلى :قرب من األرض، والجمع التالع

.األودیة

لست أستتر في التالع ألني ال أنزلھا مخافة أن تواریني عن الناس حتى ال :المعنى

یراني ابن السبیل والضیف، ولكن أنزل الفضاء، وأرفد من السھل من استرفدني، 
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.وأعین من استعانني، ومخافة منصوب على أنھ مفعول لھ أو على المصدر

وإن تقتنصني في الحوانیت تضطدوإن تبعني في حلقة القوم تلقـنـي
إن تطلبني في مواضع تجمع فیھا الناس للمشورة وإجالة الرأي تلقني لما :یقول

عندي من الرأي ال أتخلف عنھم وإن تطلب صیدي في حوانیت الخمارین تجدني 

[بیوت]والحوانیت .أشرب وأسقي من یحضرني، والحانوت یذكر ویؤنث

.الخمارین، والحوانیت أیضا الخمارون، ویروى تلتمسني

وإن كنت عنھا غانیا فاغن وازددمتى تأتني أصبحك كـأسـا رویة
ویروى وإن تأتني، ویروى وإن كنت ذا غنى فاستغن وازدد والصبوح شرب 

الغداة، والكأس مؤنثة، والمعنى متى تأتني تجدني قد أخذت خمرا كثیرا مرویة لمن 

.فاغن بما عندك وازدد:یحضرني، ومعنى فاغن وازدد

إلى ذروة البیت الرفیع المصمدوإن یلتق الحي الجمیع تالقنـي
یقول إذا التقى الحي الجمیع الذین كانوا متفرقین للمفاخرة وذكر المعالي تجدني في 

الشرف، وإلى ذروة أي مع ذروة، وذروة كل شيء أعاله، والمصمد الذي یصمد 

.إلیھ في الحوائج واألمور أي یقصد

تروح علینا بین برد ومجسدنداماي بیض كالنجوم وقـینة
األصحاب الذین یتواصلون [كالنجوم]نداماي بیض الوجوه ویروى ألفنا الندامي 

على الشرب یقال فالن ندیم فالن، إذا شاربھ، وفالن ندیمھ فالن، ویقال ذلك إذا 

صاحبھ، وحدثھ، وإن لم یكونا على شراب وإنما سمي الندیم ندیما لندامة جذیمة 

حینما قتل جذیمة مالكا وعقیال للذین أتیاه بعمرو ابن أختھ، فسأاله أن یكونا في 

ثم ندم فسمى كل شارب ندیما، ویقال من الندم ندمان .سمره، فوجد علیھما فقتلھما
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وندمى، وقیل األصل فیھما واحد ألنھ إنما قیل للمتواصلین ندامى؛ ألنھم یجتمعون 

األمة :على ما یندم علیھ من إتالف المال، وقولھ كالنجوم أي ھم أعالم، والقینة

قینة ألنھا تعمل بیدھا مع غنائھا والعرب :مغنیة كانت غیر مغنیة، وإنما قیل لھا

.تقول لكل من یصنع بیده شیئا قین

كل عامل بحدیدة قین :اإلماء المدیدات وقال األصمعي:وقال أبو عبیدة القینات

والمجسد المصبوغ بالزعفران .والفعل منھ قان یقین قینا فھو قاین، والمفعول مقین

خاصة؛ ألنھ یقال للزعفران جساد، والمجسد الثوب المصبوغ الذي قد یبس علیھ 

الصباغ، ویقال جسد الدم إذا یبس علیھ، ومعنى قولھ بین برد مجسد أي علیھا مجسد 

معناه مرة تأتي وعلیھا المجسد، والمجسد أیضا الذي یلي الجسد من الثیاب، :وقیل

.وقیل في الذي یلي الجسد مجسدا بكسر المیم

تجاوب اظآر علـى ربـع رديإذا رجعت في صوتھا خلت صوتھا
بجسى الندامى بضة المتـجـردرحیب قطاب الجیب منھا رفـیقة

مجتمع الجیب، قطب أي جمع :ویروى رحیب قطاب الجیب، وقطاب الجیب

الجس :أي جمع وجاء الناس قاطبة أي جمیعا، وجس الندامى:وقطب ما بین عینیھ

أن یجسوا بأیدیھم یلمسونھا كما قال األعشى :والمس واحد، وجس الندامى

لجس الندامى في ید الدرع مفتق[ورادعة بالمسك صفراء عندنـا]
وذلك أن القینة تفتق كمھا إلى الرفغ فإذا أراد الرجل أن یلمس منھا شیئا أدخل یده 

مما یطلب الندامى اقترابھا "تجس الندامى" :وقال بعضھم.فلمس، وید الدرع كمھ

رحیب قطاب :وعناقھا، والجس بمعنى الطلب وقطاب یرتقع برحیب، ومعنى قولھ
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الجیب أن عنقھا واسع فتحتاج إلى أن یكون جیبھا واسعا، والبضة البیضاء الرخصة 

.والمتجرد جسدھا المتجرد من الثیاب

على رسلھا مطروفة لم تشددإذا نحن قلنا أسمعینا انبرت لنا
وعلى رسلھا أي .اعترضت:غنینا، وانبرت:بالقاف، اسمعینا:ویروى مطروقة

قصدت إلى ما أردناه منھا، ومطروفة :على ھیئتھا، أي ترنمت برفق، وقیل انبرت

وقیل .بالفاء، ومعناه ساكنة الطرف فاترتھ، كأنھا طرفت عن كل شيء تنظر إلیھ

ومن رواه مطروقة بالقاف فمعناه مسترخیة أي غضیضة .التي عینھا إلى الرجال

.مطرقة، ألنھا تلین ما یلیھا:مسترخیة لینة، ومنھ سمیت المطرقة:وقیل.الطرف

إذا خیض ومنھ سمي الطراق ألن :ومنھ قیل طراق ألنھ یلین، ومنھ ماء طرق

الناس فیھم من یفعل ذلك، وانبرت جواب إذا وھو العامل فیھ، ومطروفة منصوب 

.على الحال

وبیعي، وإنفاقي طریفي ومتلديوما زال تشرابي الخمور، ولذتي
.تفعال من الشرب إال أن تشرابا یكون للكثیر، والشرب یقع للقلیل والكثیر:تشراب

ولیس في كالم العرب اسم على تفعال بكسر التاء إال أربعة أسماء، والخامس 

وتعشار، وتبراك موضعان والخامس .مختلف فیھ، یقال تبیان، ویقال للقالدة تفصار

المختلف فیھ تمساح وتمسح، وتمساح أكثر وأفصح، والطارف والطریف ما 

استحدثھ الرجل، واكتسبھ والمتلد والتالد والتلید، والتالد ما ورثھ عن آبائھ ومعناه 

.المتولد والتاء بدل من الواو

وأفردت إفراد البعیر المعبدإلى أن تحامتني العشیرة كلھا
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أھل بیتھ، ویدخل فیھم غیرھم ممن خالطھم، :تركتني، واتقتني، العشیرة:تحامتني

األجرب وقیل ھو المھنوء الذي سقط :وأفردت إفرادا مثل إفراد البعیر، والمعبد

أي تركت ولذاتي لما رأت أني ال أكف عن إتالف المال .وبره، فأفرد عن اإلبل

.واالشتغال باللذات

وال أھل ھذاك الطراف الممددرأیت بني غبراء ال ینكروننـي
الفقراء، وتدخل فیھم األضیاف، والمعنى أنھم :األرض، وبنو غبراء:الغبراء

یجیئون من حیث ال یحتسبون، وأھل مرفوع معطوف على الضمیر الذي في 

، (سیقول الذین أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا)ینكرونني وقال اهللا تعالى 

والطراف قبة من أدم یتخذھا المیاسیر، واألغنیاء، والممدد الذي قد مد باألطناب، 

.والطراف لفظھ لفظ الواحد، ومعناه معنى الجمع

.ومعنى البیت أنھ یخبر أن الفقراء یعرفونھ ألنھ یعطیھم، واألغنیاء یعرفونھ لجاللتھ

وأن شھدت اللذات ھل أنت مخلديأال أیھذا الالئمي أحضر الـوغـى
الالیم، لحاه یلحوه ویلحاه إذا :أال أیھا الالحي أن أحضر الوغى، والالحي:ویروى

ویروى أال أیھذا الزاجري أحضر الوغى على إضمار أن، وھذا عند .المھ

البصریین خطأ ألنھ أضمر ما ال یتصرف، وأعملھ فكأنھ قد أضمر بعض االسم، 

.والزاجر الناھي

أن أحضر فلما حذف :ومن رواه بالرفع فھو على تقدیرین أحدھما أن یكون تقدیره

المعنى (أفغیر اهللا تأمروني أعبد) [تعالى]ومثلھ على مذھب سیبویھ قولھ .أن رفع

.عنده أن أعبد
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في رفع أحضر وھو قول أبي العباس أن یكون في موضع الحال، [اآلخر]والقول 

دل على الحضور كما :ویكون وأن أشھد معطوف على المعنى ألنھ لما قال أحضر

تقول من كذب كان شرا لھ، أي كان الكذب شرا لھ، وقولھ أحضر مفرد دل على 

.الصحیح

وقولھ ھل أنت مخلدي؟ أي ھل أنت مبقیني؟ ومعنى البیت أال أیھذا الالئمي في 

حضور الحرب لئال أقتل وفي إنفاق مالي لئال افتقر، ما أنت مخلدي إن قبلت منك، 

.فدعني أنفق مالي وال أخلفھ

فدعني أبادرھا بما ملكت یديفإن كنت ال تسطیع دفع منیتي
أي فدعني ولذتي من قبل أن یأتیني الموت، وقیل معناه أبادر المنیة بإنفاق ما 

.ملكت یدي في لذاتي، وتسطیع بمعنى تستطیع فأسقط التاء

وحقك لم أحفل متى قام عوديفلوال ثالث ھن من عیشة الفتى
أي لم أبال، وعود جمع عائد :ونفسك، وقیل وأبیك، ولم أحفل:وحقك قبل معناه

.من یحضره عند مرضھ وموتھ ویبكي علیھ أي لم أبال متى بنت

كمیت متى ما تعل بالماء تزبدفمنھن سبق العاذالت بـشـربة
برید .ویروى سبقي، والكمیت الخمر التي تضرب إلى السواد، تعل تمزج بھ

.أنھاعتیقة

كسید الغضا نبھتھ المتـوردوكري إذا نادى المضاف محنبا
الغر الناتئ العظام، :عطفي، والمضاف الذي قد أضافتھ الھموم، والمحنب:كري

شجر ذبابھ أخبث الذباب، :وإن شئت قلت فرس أقنى العظام، والسید الذئب والغضا

الذي یطنب الورد، ومحنبا منصوب بكري والمعنى :ھیجتھ، والمتورد:ونبھتھ
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كري فرسا محنبا والكاف من قولھ كسید الغضا في موضع نصب ألنھا من نعت 

.المحنب

ببھكنة تحت الطراف المعـمـدوتقصیر یوم الدجن والدجن معجب
الندى أو المطر الخفیف، وقیل ھو إلباس الغیم السماء، وإن لم یكن مطرا :الدجن

.یقول أقصره باللھو، ویوم اللھو ولیلتھ قصیران

أي یعجب من رآه، والبھكنة التامة الخلق، ویروى ھیكلة :وقولھ، والدجن معجب

والھیكلة العظمیة األلواح والعجیزتین، والفخذین، ویروى تحت الخباء، وھو بیت 

.من شعر أو أدم، والمعمد الذي لھ أعمدة

على عشر أو خروع لم یخضدكأن البرین والدمالیج علـقـت
شبھ .الخالخیل واحدتھا برة، والعشر شجر أملس مستو ضعیف العود:البرین

لم یثن یقال :لم یخضد.عظامھا وذراعیھا بھ لمالستھ، واستوائھ وكل ناعم خروع

خضدت العود أخضده خضدا؛ إذا أثنیتھ لتكسره وفي برین لغات من العرب من 

یجعل إعرابھ في النون، ومنھم من یجعلھ بمنزلة مسلمین والدمالیج جمع دملج، 

وكان یجب أن یقول دمالج، فیجوز أن یكون جمعا على غیر واحد، ویجوز أن 

.یكون أشبع الكسرة فتولد منھا یاء، ویجوز أن یكون بناؤه على دملوج وھو الوجھ

مخافة شرب في الحیاة مصردفذرني أروي ھامتي في حیاتھا
الشرب بكسر الشین وبالضم اسمان للمشروب، والشرب بالفتح مصدر، وقد تكون 

.المقلل والمنغص:الثالثة مصدرا، والمصرد

ستعلم إن متنا غدا أینا الصدي؟كریم یروي نفسھ في حـیاتـھ
ویروى إذا متنا صدى أي عطشا، والصدي العطشان، ویروى صدى بفتح الصاد 
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ویروى صدا، والمراد بالصدي في ھذه الروایة، ما كانت العرب تزعمھ في 

إن الرجل إذا قتل، ولم یدرك بثأره، خرج من رأسھ طائر یشبھ البوم، :الجاھلیة

فیصیح اسقوني، فإذا أخذ بثأره سكن، والصدى في ھذا قالوا بدن المیت، والصوت 

.الذي یسمعھ من ناحیة الجبل ونحوه

وذكر البوم، ویقال لھ ھو صدي مال أي الذي یقوم بھ، وقولھ یروي نفسھ أي من 

الخمر ثم حذف لیعلم المخاطب، ومن روى صدى باإلضافة أراد الصدى أینا 

العطشان والصدى أیضا حشوة الرأس، وكانوا في الجاھلیة یقولون إذا مات المیت 

خرجت من قبره ھامة تزقو علیھ، وكانوا یسمون الصوت الصدى، فأبطل ذلك 

.ال عدوى وال ھامة وال صفر:اإلسالم، فقال علیھ السالم

كقبر غوي في البطالة مفسدأرى قبر نحام بخیل بمـالـھ
یقول ھذا الشحیح بمالھ، عند أداء الحق وعند .الزحار عند السؤال؛ البخیل:النحام

السؤال، وعند لذاتھ، وھذا المبذر لمالھ في قضاء حقوقھ، وحقوق أصحابھ، 

واستمتاعھ بلذاتھ، وفضلھ على من ینفق علیھ یصیران إلى الموت، فال ینتفع 

الشحیح بمالھ وال یضر ھذا ما أنفقھ في أوطاره، والغوي الجاھل والغوي الذي یتبع 

.ھواه، ولذاتھ

صفائح صم من صفیح منضدترى حثومتین من تراب علیھما
إنما ھو جثوة الیوم أو غد، ویقال لكل :والجثوة التراب المجموع، یقال للرجل

من دعاء دعاء الجاھلیة فإنھ من جثى )وفي الحدیث .مجتمع جثوة، والجمع جثي

.أي من جماعات جھنم(جھنم
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:ویروى من جثي وھو جامع جاث، والصفائح صخور عریضة رقاق، الصم

.المصمتة والمنضد الذي نضد بعضھ على بعض

عقیلة مال الفاحش المـتـشـددأرى الموت یعتام الكرام ویصطفي
.یختار، یقال اعتامھ، واعتماه إذا اختاره كل من خیرتھ، وأنفسھ عند أھلھ:یعتام

یختار صفوتھ، :ویصطفي.ویروى یغتام الكرام، یقال أخذت غیمة مالھ أي خیاره

وإنھ )البخیل وكذلك الشدید قال اهللا تعالى :والفاحش القبیح السیئ الخلق، والمتشدد

.قال أبو العباس إنھ من أجل حب المال لبخیل(لحب الخیر الشدید

[بعیدا غدا ما أقرب الیوم من غد؟أرى الموت أعداد النفوس، وال أرى]
وما تنقص األیام والدھـر ینـفـدأرى الدھر كنزا ناقصا كـل لـیلة

.أراد أھل الدھر، ویروى أرى العیش، وأرى العمر

.والكنز ما حفظ وقولھ، وما تنقص األیام أي ما تنقصھ األیام ینفد

لكالطول المرخى وثنیاه بالـیدلعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى
العمر والعمر والعمر، وال یستعمل في القسم إال بفتح العین والطول الحبل، وثنیاه 

.ما ثني منھ، ویقال طرفاه؛ ألنھما یثنیان

أي إن عمره بمنزلة حبل ربطت بھ دابة یطول لھا في الكأل حتى ترعاه، فیقول 

.قد مد لھ في أجلھ، وھو آتیة ال محالة:اإلنسان

وھو في یدي من یملك قبض روحھ كما أن صاحب الفرس الذي قد طول لھ إذا شاء 

.جذبھ

.وموضع ما نصب في تقدیر المصدر

ومن یك في حبل المنیة ینقدمتى ما یشأ یوما یقده لحتفـھ
متى أدن منھ ینأ عني ویبعدفما لي أراني وابن عمي مالكا
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إي إذا أردت وده ودنوه تباعد عني، والنأي والبعد معناھما واحد وإنما جاء بھما 

.ألن اللفظتین مختلفتان، وإنما المعنى یبعد بعد ذلك البعد بعدا آخر

كما المني في الحي قرط بن أعبدیلوم وما أدري عـالم یلـومـنـي
.قرط رجل المھ على ما یجب أن یالم علیھ ویردى ابن معبد

كأنا وضعناه إلى رمس ملحدوآیسني من كل خیر طلبـتـھ
.على رمس ملحد...ویروى وأیأسني

أي جعلني ذا یأس من كل خیر فھو بمنزلة الموتى، إذ كان ال یرجى منھم خیر، 

.اللحد:القبر، الملحد:والرمس

نشدت فلم أعقل حمولة معبدعلى غیر ذنب قلتھ غیر أنني
معبد أخو طرفة؛ قال ابن األعرابي كان لطرفة وألخیھ إبل یرعیانھا یوما ویوما، 

لم ال تسرح في إبلك كأنك ترى أنھا إن أخذت :فلما أغبھا طرفة، قال لھ أخوه معبد

یردھا شعرك ھذا؟ قال فإني ال أخرج فیھا أبدا حتى تعلم أن شعري سیردھا إن 

فتركھا، فأخذھا عامر بن مضر فادعى جوار عمرو وقابوس، ورجل من .أخذت

أعمرو بن ھند ما ترى رأي :الیمن یقال لھ بشر بن قیس فقال في ذلك طرفة

ھذه إبل ضاعت لمعبد، فسأل طرفة ابن عمھ مالكا أن یعینھ :صرمة؟ وقال غیره

.في طلبھا

فلم أعقل، أراد نشدت حمولة معبد فلم أعقل، وأعمل الفعل الثاني، ولو :وقولھ

.أعمل األول لقال فلم أعقلھا

.ویروى فلم أغفل حمولة معبد أي فلم أغفل عن ذلك
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المني على غیر ذنب كل مني إلیھ إال أنني طلبت حمولة معبد وغیر منصوبة :یقول

على االستثناء؛ وھو استثناء لیس من األول، وعلى متعلقھ بالمني ویحتمل أن تكون 

.متعلقة بأیأسني

متى یك أمر للنكیثة أشھدوقربت بالقربى وجدك أنني
أي أدللت على مالك بالقرابة والنكیثة بلوغ الجھد، ویقال النكیثة شدة النفس، بتعت 

وجدك أي :إذا أجھدتھ في السیر، فلم یبق من سیره شيء، وقولھ:نكثة البعیر

وحلف أنھ متى یك .أذللت بما بیني وبینك من القرابة:وحظك یخاطب مالكا ویقول

أمر للنكیثة یشھد ذلك األمر، ویعینھ على حضوره، ویروى وجدك إنھ والھاء لألمر 

.والشأن

وإن یأتك األعداء بالجھد أجھـدوإن أدع في الجلى أكن من حماتھا
األمر العظیم الجلیل، وقال یعقوب الجلى فعلى من األجل :ویروى للجلى والجالء

كما تقول العظمى، واألعظم، وقال غیره الجلى بضم الجیم مقصورة، فإذا فتحت 

.جیمھا مددت، فقلت الجالء

الجلى األمر الجلیل، وأنثھ على معنى القصة والحال، :وقال أبو جعفر النحاس

ویقال جلیل وجالل كما یقول طویل وطوال، وقولھم جلل للعظیم على بابھ، وجلل 

للصغیر على بابھ من الجلى، وھو الشيء الذي ال یعبأ بھ، ویجوز أن یكون جلل لما 

إن اهللا ال یستحى أن یضرب مثال )جاوز في العظم والصغر، وقالوا في قولھ تعالى 

.في الصغر(ما بعوضة فما فوقھما

بكأس حیاض الموت قبل التھددوإن یقذفوا بالقذع عرضك أسقھم
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القذع اللفظ القبیح، والشتم الفاحش، "بشرب حیاض الموت قبل التنجد"ویروى 

.االجتھاد:والعرض النفس، أي أن شتمك األعداء عاقبتھم قبل أن أتھددھم والتنجد

ھجائي وقذفي بالشكاة ومطرديبال حدث أحدثتـھ وكـمـحـدث
الباء في بال حدث یجوز أن تكون متعلقة بینأ عني، ویجوز أن تكون متعلقة بقولھ 

یلوم، وبقولھ وأیأسني من كل خیر، والكاف في كمحدث في موضع رفع المعنى ھو 

كمحدث وھجائي أي ھو معتمد علي ویجوز أن یكون المعنى وأنا كمحدث ھجائي 

أي قد صیرتني بمنزلة من قد فعل ھذا بھ ومنھ روي مطرد بضم المیم، فھو من 

.أطرده إذا جعلھ طریدا ومن فتح المیم، فھو من طرده إذا أنجاه

ومن روى كمحدث بفتح الدال فمن كسرھا أراد الرجل الذي ھجاني كرجل أحدث 

.حدثا عظیما، ومن فتحھا أراد ھجائي كأمر محدث عظیم

یقال ھجا غرثھ، وأھجى غرثھ إذا كسره والھجاء الذم، وفالنة تھجو :قال األصمعي

.زوجھا أي تذم صحبتھ، وقال في قولھ كمحدث بفتح الدال أي كأحداث شكایتھ

لفرج كربي أو ألنظرني غديفلو كان موالي امرءًا ھو غیره
ویروى، فلو كان موالي ابن اصرم مسھر وموالي في موضع نصب خبر كان 

في ھذه الروایة، وفي الروایة األولى في موضع رفع اسم كان ویجوز أن یروى فلو 

:كان موالي امرؤ على أن یكون امرؤ اسم كان وموالي الخبر ویكون قولھ

یكون مزاجھا عسل وماءكأن سبیئة من بـیت رأس
ھو غیره، فقارب المعرفة وقولھ :إال أنھ في بیت طرفة أحسن، ألنھ وصلھ بقولھ

لفرج كربي أي أعانني على ما نزل بي من الھم أو ألنظرني إلى غدي تأنى علي 
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.فلم یعجلني

على الشكر والتسآل أو أنا مفتديولكن موالي امرؤ ھو خانـقـي
أو أنا مفتد منھ، ویروى أو :وقال األصمعي.یسألني أن أشكر أو أفندي منھ:معناه

.أنا معتدي أي معتد علیھ

على المرء من وقع الحسام المھندوظلم ذوي القربي أشد مـضـاضة
قیل أن ھذا البیت لعدي بن زید العبادي ولیس من ھذه القصیدة وقولھ أشد 

.مضاضة أي أشد حرقة من قولھم مض وأمض

ولو حل نائیا عند ضرغـدفذرني وخلقي، إنني لك شاكر
.ضرغد اسم جبل وھو حرة بأرض غطفان

ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدفلو شاء ربي كنت قیس بن خـالـد
فلما بلغ الخبر .قال أبو عبیدة قیس بن خالد من بني شیبان، وعمرو بن مرثد ابن عم طرفة

أما الولد فإن اهللا یعطیكم وأما المال، فسنجعلك بھ :عمرو بن مرثد، وجھ إلى طرفة فقال لھ
أسوتنا، فدعا ولده، وكانوا سبعة، فأمر كل واحد، فدفع إلى طرفة عشرا من اإلبل، ثم أمر 

.ثالثة من بني بنیھ، فدفع كل منھم إلى طرفة عشرا من اإلبل

بنون كرام سادة لمسـودفألفیت ذا مال كثیر وعادني
ویروى لموسد، ویروى فأصبحت ذا مال، یقال عادني واعتادني، وزارني 

.وازدراني

.سادة لمسودة أي سادة سید كما یقال شریف لشریف أي شریف ابن شریف:وقولھ

خشاش كرأس الحبة المتوقـدأنا الرجل الضرب الذي تعرفونھ
الرجل الخفیف اللحم، یقول أنا الضرب الذي عرفتموه، والعرب تمدح :الضرب

والفشل والثقل، ویمنع من اإلسراع في دفع بخفة اللحم ألن كثرتھ داعیة للكسل، 

الملمات، وكشف المھمات، ویروى الجعد أي المجتمع الشدید والخشاش الرجل 

.الذي یخش في األمور ذكاء ومضاء
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كل شيء خشاش :روى األصمعي خشاش بكسر الخاء، ویروى بحاء مھملة، وقال

كرأس الحیة، العرب تقول لكل متحرك :وقولھ.بالكسر إال خشاش الطیر لخسیسھ

رأسھ كرأس الحیة، وأما الحدیث الذي روى في صفة الدجال كان رأسھ :نشیط

الذكي، یقال توقدت النار توقدا، ووقدت تقد :أصلة فإن األصلة األفعى، والمتوقد

.وقدانا ووقدا ووقدة

لعضب رقیق الشفرتین مھندفآلیت ال ینفك كشحي بطـانة
.ویروى ألبیض عضب، ومعناه ال یزال جنبي الصقا بالسیف

كفى العود منھ البدء لیس بمعضدحسام إذا ما قمت منتـصـرا بـھ
وقولھم .القاطع، وقولھ كفى العود أي كفت الضربة األولى من أن یعود:الحسام

.رجع عوده على بدئھ أي رجع ناقضا لمجیئھ

وعوده منصوبا ألنھ في موضع الحال عند سیبویھ، ویجوز أن یكون مفعوال بھ ألنھ 

یقال رجع الشيء ورجعتھ، ویجوز عوده على بدئھ أي وھذه حالھ، كما تقول كلمتھ 

:والمعضد الكال الذي یعضد بھ الشجر، وقولھ.فوه إلى في، وإن شئت نصبتھ

ویقال قد تناصر القوم على رؤیة الھالل إذا تتابعوا، .منتصرا معناه متابعا للضرب

.ونصر اهللا أرض بني فالن إذا جادھا بالمطر ویقال منتصرا أي ناصرا

إذا قیل مھال قال حاجزه قدأخي ثقة ال ینثني عن ضریبة
.ال ینبو، وال یعوج، والضریبة المضروبة، وحاجزه حده، قد أي قد فرغ:ال ینثني

منیعا إذا بلت بـقـائمة یديإذا ابتدر القوم السالح وجدتني
أي إذا عجلوا إلیھ وتبادروا، ومنھ یقال ناقة بدریة إذا كانت تبكر اللقاح وتنتج قبل 

:اإلبل، وذلك من فضل قوتھا وجودتھا، قال الراجز
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عن البكاء ناقة بدریةلسالم إن سكت العشیة
المنیع الذي ال یوصل إلیھ، .ویروى وجدتني بضم التاء.والسالح یذكر ویؤنث

.وبلت ظفرت، وتمكنت وقائم السیف مقبضھ

نوادیھا، أمشي بعضب مجردوبرك ھجود قد أثارت مخافتي
البرك ما یقع على جمیع ما یبرك من :البرك القطعة من اإلبل، وقال أبو عبیدة

الجمال والنوق على الماء وبالفالة، ومن حر الشمس أو السبع الواحد بارك، واألنثى 

إن البركة :ویقال للمصدر برك وبركة، ویقال.باركة، وقیل برك الجتماع مباركھا

.مشتقة من البرك ألن معناھا خیر مقیم، وسرور یدوم

.ما ند منھا:ونوادیھا.وقولھ مبارك معناه الخیر یأتي بنزولھ، وتبارك اهللا منھ

.ویروى ھوادیھا وھو أوائلھا

ویروى بوادیھا، وإنما خص النوادي ألنھ أراد ال تفلت من عقري ما قرب وال ما 

أي قد أثارت مخافتي نوادي ھذه البرك في حال مشیي إلیھ .شذ، وأمشي حال

.بالسیف مجردا مسلوال

عقیلة شیخ بالوبیل یلـنـددفمرت كھاة ذات خیف جاللة
أي الناقة، والكھاة الضخمة السمینة، والخیف جلد الضرع األعلى الذي یسمى 

:الجراب، وناقة خیفاء إذا كان ضرعھا كبیرا، والجاللة والجلیلة العظیمة، والوبیل

.العصا، وقیل ھي خشبة القصارین، وكل ثقیل وبیل، والیلندد الشدید الخصومة

ألست ترى أن قد أتیت بمؤیدیقول وقد نز الوظیف وساقھا
الداھیة :بمؤید.والوظیف عظم الساق، والذراع.قطعتھ:نز الوظیف وأنزرتھ

.أي جئت بأمر شدید تشدد فیھ من عقرك ھذه الناقة:ویروى بمؤبد
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شدید علینا بغیة متعمـدوقال أال ماذا ترون بشارب
:ویروى بسخطھ متعبد، والمتعبد الظلوم قال الشاعر

أسود خفیة القلب الرقابایرى المتعبدون علي دوني
وموضع ماذا نصب بترون، ویجوز أن تجعل ما في الوضع رفع ویكون التقدیر 

ما الذي ترون بشارب؟ 

وإال تردوا قاصي البرك یزددفقال ذروه إنما نفعـھـا لـھ
وروى الحسن بن كیسان فقالوا ذروه، وھو الصواب ألن معناه وقال الشیخ یشكو 

طرفة إلى الناس، فقالوا یعني الناس ومن روى فقال فروایتھ بعیدة، ألنھ یحتاج إلى 

.تقدیر فاعل، والھاء في قولھ ذروه تعود على طرفة وكذلك في قولھ نفعھا لھ

وقال أبو الحسن الھاء في قولھ ذروه عائد یعود على طرفة وفي قولھ نفعھا لھ على 

ویروى تزدد بالتاء؛ أي تزداد .الشیخ، وقاصي البرك منھ إن لم تردده یزد في عقره

.نفارا أي ذروه وال تلتفتوا إلیھ واطلبوا أقاصي البرك ال یذھب على وجھھ

ویسعى علینا بالسدیف المسرھدفظل اإلماء یمتللـن حـوارھـا
الخدم الواحدة أمة، وقد تجمع أموان، والجمع المسلم أموات وحكى :اإلماء

الكوفیون أمیات یمتللن أي یشوین في الملة وھي الرماد والتراب الحار، وقولھم 

.أطعمنا ملة خطأ، ألن المال الرماد، ویحتمل أن یكون المراد، أطعمنا خبر ملة

، والحوار (واسئل القریة)فحذف المضاف وأقام المضاف إلیھ مقامھ كقولھ تعالى 

ولد الناقة، والسدیف شطائف السنام الوحدة شطیبة، وھو ما قطع منھ طوال، 

.والمسرھد الناعم الحسن الغذاء

وشقي علي الجیب یا بنة معبدفإن مت فانعیني بما أنا أھلـھ
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أي اذكریني، واذكري من فعالي ما أنا أھلھ یقال فالن ینعى على فالن ذنوبھ إذا 

.كان یعددھا علیھ وابنة معبد ھي ابنة أخیھ

كھمي وال یغني غنائي ومشھديوال تجعلیني كامرئ لیس ھـمـھ
أي ال یغني عني في الحرب غنائي ومشھدي في المجالس والخصومات، والغنى 

.یمد ویقصر، فإذا فتح أولھ مد وإذا كسر قصر، وھو ضد الفقر

ذلیل بأجماع الرجال مـلـھـدبطيء عن الجلى سریع إلى الخنا
األمر العظیم الذي یدعى لھ ذوو الرأي، والخنا الفساد في :ویروى ذلول، والجلى

المنطق الذلیل المقھور، والذلول ضد الصعب، وأجماع جمع جمع وھو ظھر الكف 

.المضروب:إذا أنك جمعت أصابعك، وضممتھا والملھد

عداوة ذي األصحاب والمتوحـدفلو كنت وغال في الرجال لضرني
والواغل الداخل على القوم من .الرجل الضعیف الخامل الذي ال ذكر لھ:الوغل

.غیر أمرھم، والواغل أیضا الذي یحضر الشراب ولم یدع إلیھ

.المنفرد:والوغل بسكون الغین الشراب الذي لم یدع إلیھ الرجل، والمتوحد

علیھم وإقدامي وصدقي ومحتديولكن نفى عني األعادي جراءتي
ویروى ولكن نفى عني الرجال جراءتي والتقدیر ولكن نفى عین األعداء جرأتي، 

األصل، یقول محتدي وصدقي وجرأتي نفین عني إقدام الرجال باإلساءة :والمحتد

.إلي

نھاري وال لیلي علي بسرمدلعمرك ما أمري علي بغـمة
الغمة األمر الذي ال تھتدي إلیھ والمعنى إني ال أتحیر في أمري نھارا وال أؤخره 

.علي لئال یطول اللیل السرمد الطویل

حفاظا على عوراتھ والتھددویوم حسبت النفس عند عراكھ
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أي جرت .ویروى عند عراكھا، ویروى على روعاتھ، وأصل العراك االزدحام

النفس عند ازدحام القوم في الحرب، الخصومات على روعات الیوم، ومن روى 

.عراكھ أي عراك الیوم، ومن روى عراكھا أراد الحرب

متى تعترك فیھ الفرائص ترعـدعلى موطن یخشى الفتى عنده الردى
الموطن ھنا مستعر الحرب، والردى الھالك، والفرائص جمع فریصة وھي 

المضغة التي تحت الثدي مما یلي الجنب عند مرجع الكتف، وھو أول ما یرعد عند 

.اإلنسان إذا فزع، ومن كل دابة، وعلى ما تتعلق بقولھ حبست في البیت الذي قبلھ

وإن كان في الدنیا عزیزا بمعقعـداأرى الموت ال یرعى على ذي جاللة]
على النار واستودعتھ كف مجـمـدوأصفر مضبوح نـظـرت حـواره

عنى باألصفر قدحا، وإنما جعلھ أصفر؛ ألنھ من نبع أو سدر، واألصفر ھا ھنا 

المرد یقال ما أدري من حوار :األسود والمضبوح التي قد غیرتھا النار، والحوار

ھذا الكالم والحوار مصدر حاورتھ، وعلى النار أي عند النار وذلك في شدة البرد، 

وكانوا یوقدون النار وینحرون الجزور، ویضربون علیھا بالقداح، وأكثر ما یفعلون 

.ذلك بالعشي عند مجيء الضیف

واستودعتھ كف مجمد، المجمد الذي :نظرت حواره انتظرت حواره، وقولھ:وقولھ

یضرب بالسھام والمجمد الذي یأكل بكلتا یدیھ، وال یخرج من یدیھ شيء یقال أجمد 

.الرجل إذا لم یكن عند خیر

ویأتیك باألخبار من لم تزودستبدي لك األیام ما كنت جاھال
أي ستظھر لك األیام ما لم تكن تعلمھ، ویأتیك باألخبار من لم تسألھ وقیل 

.ستطلعك األیام على ما تغفل عنھ
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بتاتا ولم تضرب لھ وقت موعدویأتیك باألخبار من لم تبـغ لـھ
.تبع لھ بتاتا أي تشتري لھ زادا

فما استطعت من معروفھا فتزودلعمـرك مـا األیام إال مـعـارة
لعمرك، لعمر بفتح العین والضم واحد، ولكنھم ال یستعملون في القسم إال :قولھ

الفتح لكثرة استعمالھم إیاه وعمرك مرفوع على االبتداء والخبر محذوف والمعنى 

.لعمرك واهللا الموفق وإلیھ المرجع والمآب

وال نـائل یأتـیك بـعـد الـتـلـددوال خیر في خیر ترى الـشـر دونـھ
فإن القرین بالـمـقـارن یقـتـديعن المرء ال تسأل وسل عن قـرینـھ

أفي الیوم إقـدام الـمـنـیة أم غـدلعمـرك مـا أدري وإنـي لـواجـل
وإن تك قدامي أجدھـا بـمـرصـدفإن تلك خلفـي ال یفـتـھـا سـوادیا
ولم تنك بالبؤسى عـدوك فـابـعـدإذا أنت لـم تـنـفـع بـودك أھـلـھ

وال أختني من صولـھ الـمـتـھـدال یرھب ابن العم ما عشت صولتي [و]
لمخلف إیعادي ومنجـز مـوعـديوإنـي وإن أوعـدتـھ أو وعـدتــھ

النابغة والمعلقة

اختلف رواة األدب ونقاده حول أھمیة النابغة وشعره في الجاھلیة وھل ھو من 

قدم التبریزي في كتابھ شرح المعلقات القصائد السبع ثم -أصحاب المعلقات أم ال؟ أ

.أضاف إلیھا النابغة الذبیاني واألعشى بن األبرص

قدم الزوزني في كتابھ شرح المعلقات القصائد السبع ولم یذكر بینھا قصیدة -ب

.النابغة التي وسمت بالمعلقة

أما الخطابي فقد ذكر في كتابھ شرح المعلقات السبع ولم یذكر ضمنھا النابغة -ج

.الذبیاني

أما الخطابي فقد ذكر المعلقات وذكر من بین الشعراء النابغة لكنھ قدم لنا قصیدة -د
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:لیست بالمعلقة وإنما وضع

ماذا تحیون من نؤي وأحجارعوجوا فحیوا لنعم دمنة الدار
.وعدد أبیاتھا ستون

عوجوا "قدم لنا الھاشمي في كتابھ جواھر األدب المعلقات وأورد لنا قصیدة -ه

.وعدد أبیاتھا ستون بیتا"فحیوا دمنة الدار

تأرجح بقیة نقلة األدب بین ھذین الرأیین إما في نقل القصیدة الرائیة أو القصیدة -و

الدالیة غیر أن النابغة یبقى بین من یقولون بوجود المعلقة وبین من ینفي قصائده من 

.المعلقات، وبین من یقول برائیتھ معلقة ومن یقول بالدالیة

واألغلب ھم الذین نفوه من شعراء المعلقات سواء كان النحاس أو ابن األنباري أو 

.التبریزي أو الزوزني

ولو درسنا ھاتین .بینما لم یختلف النقاد في شأن الشعراء اآلخرین أو في قصائدھم

-أ:القصیدتین لنرى أیة قصیدة أحق أن تدخل في عداد ھذه القصائد المطولة لوجدنا

أغلب الرواة الذین نقلوا معلقة النابغة قالوا بالدالیة سواء ما نقلھ التبریزي أو األعلم 

.الشنتمري أو النحاس أو ابن األنباري

ولو درسنا ھذه القصیدة لرأینا أنھا تختلف عن منھاج القصائد المطولة ولو كانت 

ھذه القصیدة طویلة لكنھا تختلف في فنھا عن القصائد األخرى التي اعتبروھا 

معلقات فھذه القصیدة تبدأ بالوقوف على األطالل ثم وصف ناقتھ ثم الموضوع وھو 

.االعتذار
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أما الرائیة فقد بدأھا بالوقوف على األطالل، ثم الغزل ومن ثم وصف الطریق ومن 

.ثم وصف ناقتھ ثم المدیح واالعتذار

وبھذا تبقى الرائیة أتم في فنونھا وأقرب إلى المطوالت من الدالیة ولكن اإلجماع 

شبھ منعقد على الدالیة وطالما أوردت المخطوطة الدالیة ولھذا سأناقشھا على أساس 

أنھا المعلقة وسأسقط من مراجعي المراجع التي ناقشت الرائیة كجواھر األدب 

.وجمھرة أشعار العرب في معلقة النابغة

وقال النابغة الذبیاني ویكنى أبا ثمامة، وأبا أمامة زیاد بن معاویة ویقال زناد بن 

عمرو بن معاویة بن خباب بن جابر بن یربوع بن غیظ بن مرة بن عوف بن سعد 

بن ذبیان بن بغیض بن الریث بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیالن بن مضر بن 

:نزار بن معد بن عدنان

أقوت وطال علیھا سالف األمدیا دار میة بالعلیاء فـالـسـنـد
بالعلیاء، فجاء بالیاء ألنھ :قال:قال ابن السكت.مكان مرتفع من األرض:العلیاء

أي :سند الوادي في الجبل، وھو ارتفاعھ حیث یسند فیھ:بناھا على علیت، والسند

.یصعد فیھ

عیت جوابا وما بالربع من أحدوقفت فیھا أصیال كي أسائلھـا
ویروى وقفت فیھا طویال، ویروى طویالنًا وأصیالًال فمن روى أصیال أراد 

عشیا، ومن روى طویال جار أن یكون معناه وقوفا طویال، ویجوز أن یكون معناه 

وقفا طویال، ومن روى أصیالنا ففیھ قوالن، أحدھما أنھ تصغیر أصالن وأصالن 

جمع أصیل كما یقال رغیف ورغفان، والقول اآلخر بمنزلة غفران وھذا ھو القول 
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.الصحیح، واألول خطأ ألن أصالنا ال یجوز أن یصغر إال أن یرد إلى أقل العدد

وھو حكم كل جمع كثیر، وقولھ عییت یقال عیبت باألمر، إذا لم تعرف وجھھ وقولھ

جوابا منصوب على المصدر أي عیت أن تجیب وما بھا أحد ومن زائدة للتوكید :

.فأنا بھ عیي

والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدإال األواري ألیا مـا أبـینـھــا
ویروى أواري بضم الھمزة والنصب أجود، واألواري واألواخي واحد وھي التي 

تحبس بھا الخیل، والألي، البطء یقال التأت علیھ صاحبتھ أي بعد بطء استبانھا، 

والنؤي حاجز من تراب یعمل حول البیت والخیمة لئال یصل إلیھا الماء والمظلومة 

األرض من غیر عمارة، وال حجارة، وإنما قصد إلى الجلد ألن الحفر فیھا یصعب 

.فیكون ذلك أشبھ شيء بالنؤي

ضرب الولیدة بالمسحاة فالثأدردت علیھ أقاصـیھ ولـبـده
یروى بفتح الراء وضمھا ردت علیھ أقاصیھ، وھذه الروایة أجود ألنھ إذا قال 

فأقاصیھ في موضع رفع فأسكن الیاء ألن الضمة فیھا ثقیلة وإذا .ردت علیھ أقاصیھ

والفتح ال یستثقل فكان یجب أن یفتح الباء إال .روي ردت فأقاصیھ في محل نصب

أنھ یجوز إسكانھا في الضرورة ألنھ تسكین في الرفع والخفض، فأجرى النصب 

مجراھما وأیضا فإنھ إذا روي ردت، فقد أضمر ما لم یجر ذكره أراد ردت علیھ 

األمة، إال أن ھذا یجوز إذا عرف معناه، وأقاصیھ ما شذ منھ ولبده سكنھ أي سكنھ 

.حضر الولیدة والثأد الموضع الندي التراب، الثأد ثأد یثأد فھو ثئد

ورفعتھ إلى السجفین فالنضدخلت سبیل أتي كان یحبـسـھ
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النھر الصغیر، أي خلت األمة سبیل الماء في األتي تحفرھا، ورفعتھ لیس :األتي

كما تقول ارتفع القوم إلى السلطان [قدمتھ، وبلغت بھ]یرید بھ علت الماء، ومعناه 

.والسجفان ستران رقیقان یكونان في مقدمة البیت، والنضد ما نضد من متاع البیت

أخنى علیھا الذي أخنى على لـبـدأضحت خالء، وأضحى أھلھا احتملوا
.أفسد ألن الخنا الفساد والنقصان، وقیل أخنى علیھا أتى:ویروى ارتحلوا، أخنى

وانم القتود على عیرانھ أجدفعد عما ترى إذ ال ارتجاع لھ
یعني ما ترى من خراب الدیار، والقتود خشب الرحل وھو للجمع الكثیر وفي 

.القلیل أقتاد والواد قتد

لھ صریٌف صریُف القعد بالمسدمقذوفة بدخیس النحض بازلـھـا
أي مرمیة باللحم، والدخیس والدخاس الذي قد دخل بعضھ في بعض من :مقذوفة

اللحم، وھو جمع نحضة بالحاء المھملة، والضاد المعجمة، :كثرتھ، والنحض

الصیاح، والصریف من اإلناث من شدة اإلعیاء، ومن :والبازل الكبیر، والصریف

والقعد بالضم البكرة، إذا كان خشبا وإذا كان حدیدا فھو خطاف، .الذكور من النشاط

ویروى صریف صریف بالرفع على المصدر وعلى النصب أجود وعلى البدل 

.أحسن

بذي الجلیل على مستأنس وخدكأن رحلي وقد زال النھار بنـا
.زال النھار أي انتصف، وبنا بمعنى علینا، والجلیل الثمام أي موضع فیھ ثمام

أي أبصرت ومنھ قیل (إني آنست نارا) :والمستأنس الناظر بعینھ ومنھ قولھ تعالى

.إنسان ألنھ مرئي ویروى على مستوحش وھو الذي أوجس في نفسھ الفزع

طاوي المصیر كسیف الصیقل الفردمن وحش وجرة موشـي أكـارعـھ
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خص وحش وجرة ألنھا فالة قلیلة الشرب، والموشى الذي فیھ ألوان مختلفة، 

المصار وجمعھ مصران وجمع مصران مصارین :طاوي أي ضامر، والمصیر

أي ھو یلمع كسیف الصقیل، والفرد الذي لیس لھ نظیر ویجوز فیھ فتح الراء 

.وضمھا

تزجى الشمال علیھ جامد البردسرت علیھ من الجوزاء ساریة
.ویروى جامد البرد

طوع الشوامت من خوف ومن صردفارتاع من صوت كالب فـبـات لـھ
ارتاع فزع، وھو افتعل من الروع، ویقال وقع ذلك في روعي بالضم أي في 

.خلدي، والھاء في قولھ لھ عایدة على الكالب بفتح الكاف

وإن شئت على الصوت فبات لھ ما أطاع شوامتھ من الخوف، وقال أبو عبیدة فبات 

لھ ما یسر الشوامت، ویروى طوع الشوامت، فمن روى ھذه الروایة، فالشوامت 

عنده القوائم، یقال للقوائم شوامت الواحدة شامتة، أي فبات یطوع للشوامت أي ینقاد 

.لھا فبات قائما

صمع الكعوب بریئات من الحردفبثھن عـلـیھ واسـتـمـر بـھ
الضوامر الواحدة صمعاء، ویقال أذن صمعاء إذا كانت :بثھن فرقھن، الصمع

ملساء بالرأس، ومنھ قیل صومعة ألن رأسھا قد رقق، وفالن أصمع القلب أي 

الكعوب جمع كعب وھو المفصل من العظام وكل مفصل من العظام عند .حدیده

العرب كعب، واستمر بھ أي قد استمرت قوائمھ، وأصل الحرد استرخاء عصب في 

ید البعیر من شدة العقال، وربما كانت خلقة وإذا كانت بھ نفض یدیھ وضرب بھما 
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.األرض ضربا شدیدا وھذا عیب فیھ

طعن المعارك عند المحجر النجدفغاب ضمران منھ حیث یوزعـھ
وروى األصمعي وكان ضمران منھ، ومن رفع طعن المعارك رفعھ بیوزعھ، 

الشجاع من :ویروى النجد والنجد والنجد فمن روى النجد فھو نعت المعارك والنجد

وھو المكر، ونجد ینجد :النجدة ومن روى النجد بالفتح فھو نعت للمحجر، والنجد

ومن روى النجد فھو من نعت المحجر .نجدة فھو نجدة إذا عرق من شدة الكرب

أیضا إال أنھ دل على حذف، والتقدیر عند المحجر ذي النجد فیكون مثل قولھ تعالى 

أي ولكن ذو البر من آمن والنجد جمع نجود وھي من (ولكن البر من آمن باهللا)

حمر الوحش التي ال تحمل، وقیل ھي الطویلة المشرفة وقد یكون نجد جمع نجد 

.وھو الشجاع، وجمع نجد أنجاد

شك المبیطر إذ یشفي من العضدشك الفریصة بالمذرى فأنفـذھـا
الفریصة المضغة التي ترعد من الدابة عند البیطار، ویرید بالمذرى قرن الثور أي 

.شك فریصة الكلب بقرنھ، والعضد داء بالعضد، یقال عضد یعضد عضدا

سفود شرب نسوه عند مـفـتـئدكأنھ خارجا من جنب صفـحـتـھ
في حالك اللون صدق غیر ذي أودفظل یعجم أعلى الروق منقبـضـا

:والصدق الصلب واألود.یمضغ، والروق القرن، والحالك الشدید السواد:یعجم

العوج، وكأنما انتصب كالحائط، والعود یقال فیھ عوج بالفتح، وما كان من أرض 

.یقال عوج بالكسر

وال سبیل إلى عقل وال قـودلما رأى واشق إقعاص صاحبھ
واشق اسم كلب واإلقعاص الموت الوحي السریع، وأصلھ من القعاص وھو داء 
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.یأخذ الغنم ال یلبثھا حتى تموت

وإن موالك لم یسلم ولم یصـدقالت لھ النفس إني ال أرى طمعا
.وھذا تمثیل أي حدثتھ النفس بھذا.الناصر:المولى

فضال على الناس في األدنى وفي البعدفتلك تبلغـنـي الـنـعـمـان أن لـھ
أي الناقة التي شبھھا بھذا الثور، والبعد بفتح الباء والعین، قیل أنھ مصدر یستوي 

فیھ الواحد واالثنان والجمع والمذكر والمؤنث وقیل إنھ جمع باعد كما یقال خادم 

وخدم، وحارس وحرس، والمعنى في األدنى وفي البعد كمعنى القریب والبعید ومن 

.روى البعد فھو جمع بعید

وما أحاشي من األقوام من أحدوال أرى فاعال في الناس یشبھھ
أي ال أرى فاعال یفعل الخیر یشبھھ، ومعنى وما أحاشي أي وما استثني كما تقول 

حاشا فالنا وإن شئت خفض والنصب أجود ألنھ قد اشتق منھ فعل وحذف منھ كما 

.ومن في قولھ من أحد زائدة(قلن حاشا اهللا)یحذف من الفعل ومثلھ قولھ تعالى 

قم في البریة فاصدرھا عن الفندإال سلیمـان إذ قـال اإللـھ لـھ
إال سلیمان في موضع نصب على بدل من موضع من أحد وإن شئت على 

.االستثناء

یبنون تدمر بالصفاح والعمدوخیس الجن إني قد أذنت لھم
ذلل، وتدمر مدینة بأرض المشرق بأطراف دیار بكر والصفاح جمع :خیس

.صفاحة وھي حجارة رقاق عراض

كما أطاعك وادهللا على الرشدفمن أطاع فاعقبھ بطـاعـتـھ
.ویروى فمن أطاعك فانفعھ

تنھى الظلوم وال تعقد على ضمدومن عصاك فعاقبھ مـعـاقـبة
.الحقد یقال ضمد یضمد ضمدا فھو ضمد:الضمد
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یكبو الجواد إذا استولى على األمدإال لمثلك أو مـن أنـت مـائلـھ
أي لمثلك فلك كفضل سابق أي لیس بینك وبینھ في العقل والشرف إال بسبب 

.استولى علیھ إذا غلب واألمد الغایة

إلى حمام شراع وارد الثـمـدواحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت
أي كن حكیما كفتاة الحي إذ أصابت، وجعلت الشيء في موضعھ وھي لم تحكم 

ومعناه كن في أمري حكیما وال تقبل ممن سعى .بشيء، إنما قالت قوال فأصابت فیھ

.بي والثمد الماء القلیل

إلى حمامتنا أو نصفھ فقدقالت إال لیتما ھذا الحمام لنا
ویروى الحمام بالرفع والنصب، وكذلك نصفھ، فإذا نصبتھ تكون ما زائدة، وإذا 

إنما زید :كما تقول.رفعتھ تكون ما كافة لیت عن العمل، وما بعدھا مبتدأ وخبر

.منطلق وقد بمعنى حسب

مثل الزجاجة لم تكحل من الرمدیحفھ جانبـا نـیق وتـتـبـعـھ
إذا كان الحمام :تكون في ناحیتھ، والنیق أعلى من الجبل، وقال األصمعي:تحفھ

من جانبي نیق كان أشد لعدده، ألنھ یتكاثف، ویكون بعضھ فوق بعض، وإذا كان 

.في موضع واسع كان أسھل لعدده

تسعا وتسعین لم تنقص ولم تزدفحسبوه فألفوه كما حـسـبـت
:فالعدد كما حسبت تسعا وتسعین لم تنقص ولم تزد، ویروى كما زعمت وألفوه

وجدوه، وكان الحمام الذي رأتھ ستا وستین ولھا حمامة واحدة في بیتھا فلما عدت 

:الحمام الذي رأتھ قالت

إلى حمامتیھلیت الحمام لیھ
تم الحمام میھونصفھ فـدیھ

وقولھا إلى حمامتیھ أي مع حمامتیھ فیكون سبعا وستین ونصف ما رأتھ ثالثة 
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.وثالثون فیكون مائة كما قالت

وأسرعت حسبة في ذلك العددفكملت مائة فیھا حمامـتـھـا
أسرعت أخذا في تلك :الجھة التي تحسب وھي مثل اللبسة والجلسة، فقال:الحسبة

.أي حسابھ والحسبة المرة الواحدة!الجھة یقال ما أسرع حسبتھ

من المواھب ال تعطى على نكدأعطى لفارھة حلو توابـعـھـا
أي ال أرى فاعال من الناس یشبھھ یعطي كما أعطى لفارھة ویروى على حسد، 

.حلو توابعھا مبتدأ وخبر في موضع جر

سعدان توضح في أوبارھا اللبدالواھب المائة األبكار زینـھـا
.ویروى المائة الجوجوز، وھي الضخام، ویكون الواحد والجمع على لفظ واحد

والسعدان نبت تسمن علیھ اإلبل وتغزر ألبانھا، ویطیب لحمھا، وتوضح اسم 

.موضع، ومن روى یوضح بالیاء، فمعناه یبین، وھو فعل

.واللبد ما تلبد من الوبر الواحدة لبد ویروى في األوبار ذي اللبد

برد الھواجر كالغزالن بالجردوالسابحات ذیول المرط فنقھـا
ویروى والراكضات، وعنى بالسابحات الجواري وفتقھا طیب عیشھا أي ھي ال 

تسیر في الحر ویروى أنفھا أي أعطاھا ما یعجبھا، والجرد الموضع الذي ال نبات 

.فیھ

كالطیر من الشؤبوب ذي البردوالخیل تمزع غربا في أعنتھـا
رھوا :ویروى.تمرمرا سریعا:والخیل بفتح الالم وكسرھا، ویروى تنزع، وتمزع

السحاب العظیم القطر القلیل العرض، :والرھو الساكن، وغربا أي حدة والشؤبوب

.الواحدة شؤبوبة وال یقال لھا شؤبوبة حتى یكون فیھا برد، ویروى مزعا

مشدودة برحال الحیرة الجددواألدم قد خیست فتال مرافقھا
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ذللت، ومنھ سمي السجن مخیسا ویقال مخیس ومثلھ مكاتب :النوق، خیست:األدم

جدد وجدد والضم أجود ألنھ األصل، ولئال یشكل بجمع جدد :بمعنى واحد یقال

.ومن قال جدد في جمع جدید بدل الضمة فتحة لحقتھا

وما ھریق على األنصاب من جسدفألیا لعمر الذي قد زرتھ حجـجـا
ھریق وأریق واحد، واألنصاب معلومة، والجسد ھنا الدم، والجساد صبغ وكذلك 

.الجسد

ركبان مكة بین الغیل والسنـدوالمؤمن العائذات الطیر تمسحھا
جمع عائذة مما عاذ بالبیت من الطیر، وروى أبو عبیدة بین الغیل :العائذات

.والسعد بكسر الغین وھما أجمتان كانتا بین مكة ومنى

وأنكر األصمعي ھذه الروایة وقال إنما الغیل بكسر الغین الغیضة وبفتحھا الماء، 

.وإنما یعني النابغة ما یخرج من جبل أبي قبیس

إذا فال رفعت سوطي إلى یديما إن أتیت بشيء أنت تكرھـھ
إن ھھنا توكید إال أنھا تكف ما عن العمل كما أن ما تكف أن عن العمل، والمعنى 

..شلت یدي ویروى ما قلت من سيء مما أتیت بھ

[كانت مقالتھم قرعا على الكبدإال مقالة أقوام شقـیت بـھـا]
قرت بھا عین من یأتیك بالحسدإذا فعاقبني ربـي مـعـاقـبة

طارت نوافذه حرا على كبديھذا ألبرأ من قول قذفـت بـھ
.النوافذ تمثیل من قولھم جرح نافذ أي قالوا قوال صار حره على كبدي وشقیت بھم

وما أثمر من مال ومن ولدمھال فداء لك األكوام كلھـم
أثمر أجمع، ویروى فداء بالنصب على المصدر ومعناه األقوام كلھا یفدونك فداء 

ویروى فداء بمعنى لیفدك فبناه، كما بنى األمر دراك وتراك ألنھ بمعنى أدرك 

.واترك
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ولو تأثفك األعداء بالرفدال تقذفني بركید ال كفاء لھ
المثل، تأثفك اجتوشوك، فصاروا منك األثافي من القدر ومعنى بالرفد، أي :الكفاء

.یتعاونون ویسعون بي عندك

ترمي أواذیھ العبرین بالزبدفما الفرات إذا جاشت غواربھ
األمواج، العبران :فارت، والغوارب ما عال الواحد غارب، األواذي:جاشت

.الشطآن

فیھ حطام من الینبوت والخضدیمده كل واد مـزبـد لـجـب
ویروى مترع، ویروى فیھ ركام، المترع الممتلى المملوء، واللجب الصوت 

المتكاثف، والینبوت نوع من النبت، والخضد بالفتح ما ثنى وكسر من :والركام

.النبت

بالخیزرانة بعد األین والنجـدیظل من خوفھ المالح معتصما
والخیزرانة كل ما ثني وھي .وروى أبو عبیدة الخیسفوجة من جھد ومن رعد

.السكان، واألین اإلعیاء والنجد العرق من الكرب

وال یحول عطاء الیوم دون غدیوما بأجود منھ سـیب نـافـلة
العطاء، أي إن أعطى الیوم لم یمنعھ ذلك من أن یعطي في غد، وأضاف :السیب

إلى الظرف على السعة ألنھ لیس من حق الظروف أن یضاف إلیھا ویروى یوما 

.بأطیب منھ

وال قرار على زأر من األسدأنبئت أن أبا قابوس أوعـدنـي
أبا قابوس ھو النعمان بن المنذر ویروى نبأت یقال زأر األسد یزئر ویزأر زأرا 

.وزئیرا

فما عرضت أبیت اللعن بالصفدھذا الثناء فإن تسمع لـقـائلـھ
.ویروى فإن تسمع بھ حسنا فلم أعرض أبیت اللعن بالصفد
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ال یكون الصفد ابتداء إنما یكون بمنزلة المكافآت یقال :الصفد العطاء قال األصمعي

أصفدتھ إصفادًا وأصفدة، إذا أعطیتھ، واالسم الصفد وصفدتھ أصفدة صفدًا وصفادًا 

.إذا شددتھ واالسم أیضًا الصفد أي أبیت أن تأتي شیئا تلعن علیھ

فإن صاحبھا قد تاه في البلدھا إن تا عذرة إال تكن نفعت
ویروى فإن صاحبھا مشارك النكد، ویروى أن تا عذرة، ویروى أنھا عذرة تأتي 

.بمعنى ھذه

.ما أنت بالمرضي:قال لھا ھل لك یا تا في قالت لھ:قال الفراء

ویقال ذي ھي ھند وھذه ھند وذه ھند، وتا ھند، وفي ھند، وذي ھند إال أن الھاء إذا 

قلت ذه بدل ذي فھي بدل من الیاء ألن ما قبلھا مكسور ویقال عذرة وعذرة وعذرة 

.ومعذرة واحد

أي أن ھذه القصة عذر أي ذات عذر وصلى اهللا على سیدنا محمد وآلھ:وبمعنى أنھا

.

عبید بن األبرص

قال محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشیباني وكان من حدیث عبید بن األبرص بن 

جشم بن عامر بن فھر بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان ابن أسد بن 

خزیمة بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أنھ كان رجال 

فأقبل ذات یوم ومعھ غنیمة لھ، ومعھ أختھ ماویة لیورد .محتاجا، ولم یكن لھ مال

غنمھ، فمنعھ رجل من بني مالك بن ثعلبة وجبھھ، فانطلق حزینا مھموما، لما صنع 
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بھ المالكي حتى أتى شجیرات فاستظل ھو وأختھ تحتھن، وناما فزعم أن المالكي 

:نظر إلیھ نائما وأختھ إلى جنبھ وقال

یا لیتھ ألقحھا صبـیاذاك عبید قد أصاب میا
فحملت فولدت ضاویا

اللھم إن كان ظلمني ورماني :فسمع عبید، فساءه ذلك فرفع یده نحو السماء فقال

.بالبھتان، فأذن لي منھ ثم نام ولم یكن قبل ذلك یقول شعرا

فقام وھو یرتجز .قم:فأتاه آت في منامھ بكبة من شعر فألقاھا في فیھ، ثم قال لھ

:ببني مالك وكان یقال لھم بنو الزنیة فقال

لكم الویل بسربال حجریا بني الزنیة یا غركـم
:ثم اندفع في الشعر فقال

فالقطبیات فالذنوبأقفر من أھلھ ملحوب
.ملحوب موضع ماء، القطبیات وحبر جبالن الذنوب موضع

فذات فرقین فالقـلـیبفراكس فثـعـیلـبـات]
لیس بھا منھـم عـریبفعردة فـقـفـا حـبـر

وغیرت حالھا الخطوبإن بدلت أھلھا وحـوشـا
وكل من حلھا محروبأرض توارثھا شـعـوب
والشیب شین لمن یشیبإما قتیال وإما ھـالـكـا

كأن شأنیھما شـعـیبعیناك دمعھمـا سـروب
من ھضبة دونھما لھوبواھیة أو معین ممـعـن
للماء من تحتھ قسـیبأو فـلـج بـبـطـن واد

[للماء من تحتھ سكوبأو جدول في ظالل نخـل

أنى وقد راعك المـشـیبوتصبو وأنى لك التصـابـي
فال بـدئ وال عـجــیبإن یك حول منھا أھلـھـا]
وعادھا المحل والجـدوبأو یك قد افتقر منھا جوھـا
[وكل ذي أمل مـكـذوبفكل ذي نعمة مخلوسـھـا
وكل ذي وكل ذي سلب مسـلـوب[إبـل مـوروث]
وغائب المـوت ال یؤوبوكـل ذي غـــیبة یؤوب
أم غانم مثل من ال یخـیبأعاقـر مـثـل ذات رحـم

وسـائل الـلـھ ال یخـیبمن یسأل الناس یحـرمـوه
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والقول في بعضھ تلغـیببالـلـھ یدرك كـل خـیر]
عالم ما أخفت القـلـوبوالـلـھ لـیس لـھ شـریك
بالضعف وقد یخدع األریبأفلح بما شئت فقـد یبـلـغ

الدھر وال ینفع التلـبـیبال یعظ الناس مـن ال یعـظ
وكم یرى شانـئا حـبـیبإال سجایا مـن الـقـلـوب

وال تقل إنـنـي غـریبساعد بأرض إذا كنت بـھـا
إال السجیات والـقـلـوبال ینفع اللب عـن تـعـلـم
ویرجعن شانـئا حـبـیبفقد یعودن حبیبـا شـانـئي

یقطع ذو الھمة الـقـریبقد یوصل النازح النائي وقد
طول الحیاة لھ تـعـذیبوالمرء ما عاش في تكـذیب
سبـیلـھ خـائف جـدیببل رب ماء وردتـھ آجـن
والشیب شین لمن یشـیببل إن أكن قد علتني كبـرة
للقلب من خوفـھ وجـیبریش الحمام علـى أرجـائھ

وصاحبي بـادن خـبـوبقطعتھ غـدوة مـشـیحـا
كأن حاركـھـا كـثـیبعیرانة مؤجـد فـقـارھـا
الحـقة ھـي وال نـیوبمخـلـف بـازل ســدیس
جون بصفحـتـھ نـدوبكأنھما من حـمـیر غـاب

[تلفھ شـمـأل، ھـبـوبأو شبب یرتعي الرخـامـى
تحملني نھدة سـرحـوبفذاك عصـر وقـد أرانـي
ینشق عن وجھھا السبـیبمضبر خلقھا تـضـبـیرًا]
[ولین أسـرھـا رطـیبزیتـیة نـائم عـروقـھـا

تخر في وكرھا القلوب =كأنھا لقوة طلوب

كأنـھـا شـیخة رقـوبباتت علـى إرم عـذوبـا]
یسقط عن ریشھا الضریبفأصبحت في غـداة قـرة
ودونھ سبـسـب جـدیبفأبصرت ثعلبـا سـریعـا
فذاك من نھـضة قـریبفنفضت ریشـھـا، وولـت

وفعلھ یفعل الـمـذءوبفاشتال، وارتاع من حبـس
وحردت حرده تـسـیبفنھضت نـحـوه حـثـیثة
والعین حمالقھا مقلـوبفدب مـن رأیھـا دبـیبـا
والصید من تحتھا مكروبفأدركتـھ، فـطـرحـتـھ
فكدحت وجھھ الجـبـوبفجدلتـھ، فـطـرحـتـھ
فأرسلت وھو مـكـروبفعـاودتـھ فـرفـعـتـھ

[ال بد حیزومھ منـقـوبیضفو ومخبلھا فـي دفـھ
.وھذه القصیدة نحو أربعین بیتًا وفي ھذا القدر منھا كفایة واهللا الموفق

امرؤ القیس
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:وقال امرؤ القیس

من المزنسقى دار سلمى بالمحصب ھـطـال ھامل جلجـال [وطف]
یقلبھا فـي دوحة الـحـب مـیالوما زالت األمطـار كـل عـشـیة

یسح وفیھا الماء أزرق سـلـسـالیسح علیھا الغیث من كـل جـانـب
زرابي فیھا للـنـمـارق تـسـآلویعقـبـھ زھـر الـربـیع كـأنـھ
على صحن خدي والمحاجر سلسالوقفت بھا والدمـع مـنـي كـأنـھ
وھل ینفع الصب المتـیم تـسـآل؟أسائلھـا أین الـذین قـتـلـنـنـي؟
وسار بھم عنـا حـداة وأجـمـالفقالت حوتھـن الـھـوادج بـكـرة

نـزال [وما كان فیھـا سـاكـن]حضرت أجیل الطرف في البر حائر
وأھلي نشج والنشج یرفـعـھ اآللومن بعد حین الح لي بعض بلغتـي
إلى ھودج من فوقھ الخز مفضـالفھللت ضحـاكـا وأیدت نـاظـري

لمن ھذه الظعن التي ھي مـھـدالوقلت لحادي العیس ھل أنت مخبـر
وأجمال [ء]وبدر لھا في الحي ضوفقال لسلمى وھي شمـس مـنـیرة
خبیر بما فیھ الـسـرور وإقـبـالفقلت لـھ لـلـھ درك مـن فـتـى

ونوختھ فانطاع لـي وھـو مـذاللوجئت إلى سلمى وأوقفت بكـرھـا
فمدت إلي الطرف والطرف مكحالوحین رفعت الحجب بیني وبـینـھـا
فقلت لھا من لي إلى الوصل إباللوقالت حبیبي ما الذي أنـت طـالـب
رجال یرومون المسیر إذا قـالـوافقالت ترى أھلي وقومي وجـیرتـي
تعال إلینا والـحـواسـد غـفـالإذا ما حططنا عن ظھور مـطـینـا

وعـادوا كـأمـثـال الـسـكـارى إذا مـالــواصبـرت إلـى أن خـالـط الـنـوم روسـھـــم
ولو علـمـوا قـطـعـت بـالـسـیف أرطـالوجـیت إلـیھـم ثـم دسـت رقــابـــھـــم
لفـي الـلـیل مـصـبـاح یضـيء لـقـفـالإلـى أن أتـیت الـخـدر وھـي كـأنـــھـــا

كمـا دارت األحـقـاب یومـا بـأجــمـــالوصـرت أدیر الـزنـد مـن فـوق ردفــھـــا
وأنـت أتـیت اآلن لـم یعـلـم الـــخـــالفقـالـت دع الـفـحـشـاء إنـــي غـــریبة
فمـا بـغـیتـي غـیر الـحـدیث مـع الـقـالفقـلـت لـھـا سـمـعـا لـــدیك وطـــاعة
إلـى أن أتـانـا الـصـبـح یركـد مـرســالوبـتـنـا عـلـى عـیش ھـنـــيء وعـــفة
لقـد جـاءنـا الـصـبـح الـذي ھـو فــاللفقـالـت وقـالـت ویلـتـا ثــم ویلـــتـــا
على حالھـم فـي نـومـھـم وكـمـا حـالـوافقـلـت لـھـا قـري فـقـومـك ھــجـــع

فقالوا فخذ مني ثیابي ومعجزي وخلخالي كأنك سالل
وخلیتـھـا فـي خـدرھـا وھـي مـعـضـالفقمت إلى أثوابھا فخلعتھا

فلـلـھ فـي الـحـاء والـمـــیم والـــدالوجـئت إلـى بـكـري ھـنـیئا مـسـلـمـــا
امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الملك بن عمرو :وقال امرؤ القیس أیضًا

المقصور الذي اقتصر على ملك أبیھ ابن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاویة بن 

وقال قوم ابن معاویة بن ثور بن مرتع، وإنما سمي .الحارث بن معاویة بن مرتع
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مرتعا ألنھ كان من أتاه من قومھ رتعھ أي جعل لھ مرتعا لماشیتھ وھو عمرو بن 

معاویة بن ثور وھو كندة بن عفیر ألنھ كفر أباه نعمتھ، ویكنى أبا الحارث، ویكنى 

.وقیل اسمھ حندج ولقبھ امرؤ القیس.أیضا أبا ذھب وأبا زید

رویت عن ابن الكلبي أخبار تفید الشك في نسبة ھذه القصیدة أو بعضھا إلى امرئ 

وروى أبو .القیس، فقد روى البطلیوسي عنھ أن أعراب كلب ینشدونھا البن خذام

سمعت رواة أعاریب :أحمد العسكري عن أبي حاتم عن ابن الكلبي أنھ كان یقول

كلب، وعلماءھا یذكرون أن أبیاتا من أول ھذه القصیدة البن خذام، وأن ابن خذام 

.ھذا أول من بكى في الدیار

وروى ابن حزم عن ابن الكلبي أیضا أن أعراب كلب إذا سئلوا بماذا بكى ابن حمام 

"قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل"الدیار؟ أنشدوا خمسة أبیات متصلة من أول 

.إن بقیتھا المرئ القیس:ویقولون

.وابن خذام ھو ابن حزام وابن حمام

ھذه المعلقة ھي أشھر المعلقات الجاھلیة وأكملھا دربة فنیة وأقصاھا بعدا نفسیا 

یقص فیھا نفسھ في عواطفھ، وخواطره وتأمالتھ، باكیا طلل الحبیبة، ذاكرا أیام 

لھوه ومجونھ مع صواحبھ، متأرجحا بین الذكرى الوجدانیة والشھوة اإلباحیة، 

ویتدرج في ذلك إلى وصف تسللھ إلى مخدع حبیبتھ، مستحضرا لھا صورة جمالیة 

مستمدة من معالم الطبیعة في جمادھا ونباتھا، وحیوانھا، خالعا علیھا صفة الكمال 

والمثال، ومن مناجاة الحبیبة، ووصفھا، یعرض للیل فإذا ھو دلیل حسي نفسي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


یمتزج فیھ العالم الداخلي بالعالم الخارجي، ویتحد سواد اللیل بسواد الھموم، بعد أن 

.یتمثلھ على حدقة الخیال

ویصف الفرس أیضا بأوصاف معینة في الدقة والجزئیة، وفرسھ ھو أبدا مطیة 

للصید واللھو وفي ھذه القصیدة إلمام بحركات الطبیعة وتنفساتھا، وثورة 

عناصرھا، ینظر إلى البرق والمطر الذي سرعان ما یتحول إلى سیل یبعث 

.[الخراب والدمار مقتلعا األشجار، ھادما البیوت، مخلفا أثره ما یخلف الطوفان

المعلقة

بسقط اللوى بین الدخول فحوملقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل
لما نسجتھ من جنوب وشمـالفتوضح فالمقراة لم یعف رسمھا

إذا :غدیر یجتمع فیھ الماء، قریت الماء:توضح والمقراة موضعان، ویقال المقراة

أنت جمعتھ، والمقراة أیضا الجفنة تتخذھا العرب للطعام والشمأل والشمال والشمل 

.واحد

 [كساھا الصبا سحق المالء المذیلرخاء تسح الریح في جنبـاتـھـا]
وقیعانھا، كأنھ حـب فـلـفـلترى بعر اآلرام في عرصاتـھـا]
[لدى سمرات الحي ناقف حنظلكأني غداة البین یوم تـحـمـلـوا
یقولون ال تھلك أسى وتجـمـلوقوفا بھا صبحي علي مـطـیھـم

.وقوف جمع واقف وھو نصب على الحال

ولكن على ما غالك الیوم أقبلفدع عنك شیئا قد مضى لسبیلـھ
[عمایة محزون بشوق موكـلوقفت بھا حتى إذا مـا تـرددت
فھل عند رسم دارس من معولوإن شفائي عـبـرة مـھـراقة

وجارتھا أم الرباب بـمـأسـلكدأبك من أم الحویرث، قبلـھـا
أي كعادتك والمعنى أصابك من ھذه المرأة واسمھا ھرأم الحارث بن ضمضم 

.الكلبي وأم الرباب
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وقال أبو عبیدة أي كحالك .وتذكرك أھلھا كما لقیت من أم الحویرث وجارتھا

وعادتك ومأسل اسم جبل وقیل موضع من كلب أیضا من التعب والنصب كما 

أصابك من ھاتین المرأتین وفیھ معنى آخر أن یكون قد لقیت من وقوفك على ھذه 

.الدیار

نسیم الصباحات جاءت بریا القرنفلإذا قامتا تضوع المسك مـنـھـمـا
ھذا البیت لم یروه األصمعي، ومعنى تضوع أي أخذ كذا وكذا، یقال للفرخ إذا 

سمع صوت أمھ تتحرك قد ضاع صوت أمھ یضوع ضوعا، والنسیم الریح اللینة 

الھبوب، ونصبھ ألنھ قام مقام نعت لمصدر محذوف والتقدیر، إذا قامتا تضوع 

:المسك إلیك منھما تضوعا مثل نسیم الصبا ومثلھ قول الحجاج

طي اللیالي زلفا فزلفاتاج طواه األین مما رجفا
أي طیا مثل طي اللیالي، وریا الرائحة الطیبة، ویروى إذا التفتت نحوي تضوع 

.ریھا

على النحر بل دمعي محمليففاضت دموع العین مني صبابة
الصبابة رقة الشوق، والمحمل السیر الذي یحمل بھ السیف .سالت:فاضت

والحمایل ولم یسمع بواحدة، والصبابة منصوبة على المصدر، وھو مصدر في 

أصبح ماؤكم )موضع الحال، كما تقول جاء زید مشیا أي ماشیا ونحو قولھ تعالى 

أي غائرا، ویجوز أن یكون نصب صبابة على أنھ مفعول من أجلھ كما تقول (غورا

:جئتك البتغاء العلم أي من أجل ابتغاء العلم، وأنشد سیبویھ لحاتم طيء

والسیما یوم بدارة جلجـلأال رب یوم صالح لك منھما
.وسیما یخفف ویشدد ونصب سیما بال.المثل یقال ھما سیان أي مثالن:السي
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ویجوز أن یكون مبنیا مع ال ألن ال تبنى مع المضاف، ألن سي مشبھة بالحروف، 

.وال تقع اإلضافة في الحروف، فلو أضفت إلیھن ألزال البناء وأصلھ سي مشدد

وحكى األخفش تخفیفھ وخفض ما بعده فإنھ جعل ما زائدة للتوكید ویجوز فیھ الرفع 

على إضمار ھو ومن خفض فإضافة سي إلیھ، وما صلة في سیما ویجوز على 

البدل من رب یوم، والدارة والدار واحدة، جلجل موضع من الحمى قال أبو عبیدة 

.واألصمعي ھي في الحمى، قال ھشام ھي عند غمر كندة

فیا عجبا من رحلھا المتحملویوم عقرت للعذارى مطیتي
.القتب:الرحل

[ویا عجبا للجازر المتبـذلویا عجبا من حلھا بعد رحلھا]
وشحم كھذاب الدمقس المفتلفظل العذارى یرتمین بلحمھـا

وینادي بعضھن بعضا، والھداب .یرتمین، یتھادین بھ:من المخطوطة16شرح 

.قال األصمعي ھو الھدب والدمقس الحریر األبیض والمفتل المفتول

[ویؤتى إلینا بالعبیط المثـمـلتدار علینا بالسدیف صحافـھـا]
فقالت لك الویالت إنك مرجليویوم دخلت الخدر خدر عنـیزة

ھو الھودج، الویالت جمع ویلة، وعنیزة اسم امرأة من بني كندة، ویقال :الخدر

إنك مرجلي أي تعقر بعیري، فتدعني راجلة أمشي ونصب خدر عنیزة .موضع

.على البدل من الخدر

عقرت بعیري یا امرأ القیس فانزلتقول وقد مال الغبیط بـنـا مـعـا
إنما قال بعیري ولم یقل ناقتي ألنھ كما قال فأجاز الناقة على :وقال األصمعي

.الذكور ألنھا أقوى والبعیر یقع على المذكر والمؤنث والغبیط قتب

.الھودج بعینھ:وقال أبو عمرو الشیباني الغبیط
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معا منصوب ألنھ في موضع الحال، وأما .وقال غیرھما مركب من مراكب النساء

قولك جئت معھ قال سیبویھ نصبھا باأللف ألنھ ظرف وقال سیبویھ سألت الخلیل 

عنھ قال ألنھ كثر استعمالھم لھا مضافة فقالوا جئت معھ وجئت من معھ، فصارت 

.بمنزلة أمام یعني إنھا ظرف

ال تبعدیني من جناك المعلـلفقلت لھا سیري وأرخي زمامھ
قال األصمعي جعلھا بمنزلة ثمرة الشجرة فجعل لھا ما للشجرة من رائحة، 

وحدیثھا بمنزلة ما یصیب من رائحة الشجرة وثمرتھا، والمعلل بفتح الالم الذي قد 

.عل بالطیب والمعلل بكسر الالم الشاغل ویقال الملھي

وھاتي أیقینا جناة القـرنـفـلدعي البكر ال ترثي لھ من ردافنا]
نفي الثنایا أشنب غـیر أثـعـلبثغر كمثل األقـحـوان مـنـور

فألھیتھا عن ذي تمائم مـحـولفمثلك جبلى، قد طرقت ومرضع
یعني ولدا ذا تمایم وھي العود، وروى األصمعي وأبو عبیدة عن ذي تمایم مغیل 

یقال اغتیلت المرأة فھي مغیلة، ومغیل، ومغیل والولد مغیل، إذا أرضعت ولدھا 

أغالت، وأغیلت، إذا سقط ولدھا غیال :وھي حبلى أو وطئت، وھي ترضعھ یقال

.والغیل أن ترضع على حمل أو تؤتى أمھ، وھي ترضعھ

بشق وتحتي شقھا لـم یحـولإذا ما بكى من خلفھا انصرفت لھ
وروى أبو عبیدة انحرفت لھ بشق وشق عندنا لم یحول أي لما قبلھا أقبلت تنظر 

.إلیھ وإلى ولدھا فأمالت طرفھا إلیھ وخدھا تحتھ

علي وآلت حلفة لم تحـلـلویوما على ظھر الكثیب تعذرت
تمنعت، یقال تعذر فھو متعذر وعذر فھو معذر إذا تعلل بالمعاذیر ومنھ :تعذرت

أي الذین یأتون بالعلل وقیل معناه المعتذرون (وجاء المعذرون)قولھ تعالى 
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وأسكنت التاء ودغمت في الذال لقرب المخرج ومن قال المعتذرون فھذا معناه 

وأسكنت التاء ألنھا جاءت بعد العین والعرب تبدل التاء بعدھا حسب الحرف الذي 

یلیھ، المعذرون أي الذین جاءوا بالعذر وآلت من العذر أي لم یجدھا على ما یرید 

.ونصب یوما بتعذرت والكثیب الرمل المجتمع المرتفع على غیره

وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمليأفاطم مھال بعـض ھـذا الـتـدلـل
یقال أزمعت عن األمر، وعزمت علیھ وأجمعت علیھ سواء، والصرم القطیعة، 

.أفاطم أبقي بعض ھذا التدلل:وقولھ فأجملي أي في اللفظ، وقال أبو عبیدة

فسلي ثیابي من ثیابك تنسلوإن تك قد ساءتك مني خلیقة
أي أخرجي .إذا رماه:كنایة عن اللقب، نسل ریشھ ینسلھ:الخلق، والثیاب:الخلیقة

.قلبك من حبي تنسل أي تبین

وأنك مھما تأمري القلب یفعلأي أغرك مني أن أحبك قاتلي
:الغر الذي لم یجرب األمور وقال

بیضاء قد متعتھا بـطـالقیا رب مثلك في النساء غریرة
تأمري جزم بالشرط وعالمة جزمھ سقوط النون ویفعل جزم بالمجازاة وكسر 

.الالم للقافیة وحقھا في الكالم السكون

[قتیل ونصفا بالحدید مكبـلوأنك قسمت الفؤاد فنصفـھ]
بسھمیك في أعشار مقتـلوما ذرلفت عیناك إال لتضربي

أي ما بكت عیناك إال لتجرحي قلبا معشرا، أي مكسرا، یقال برمة أعشار وبقدح 

.أعشار، إذا ما كان قطعا ثم جبرت

إنما ھذا مثل لألعشار والجزور وھي تنقسم على عشرة أنصباء :قال األصمعي

وقولھ بسھمیك یرید المعلى ولھ سبعة أنصباء، والرقیب ولھ ثالثة أنصباء، فأراد 
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أنك ذھبت بقلبي أجمع، واعلم أن قداح المیسر عشرة، أولھا الفذ ثم التوأم ثم الرقیب 

فالفذ لھ .ثم الحلس بالحاء ثم النافس ثم المسبل والمعلى ثم الوغد ثم السفیح ثم المنیح

نصیب إذا فاز والتوأم لھ نصیبان وھكذا إلى المعلى وھو السابع ولھ سبعة أنصباء 

.وثالثة ال نصیب لھا وإنما یتكثر بھذه القداح

واجتمع لھا منھم من العین ثم السفیح والمنیح والوغد، وربما سموا المنیح أحد ھذه 

:التي لھا األنصباءش وذلك أن یمنحنھ من صاحبھ لما عرف من فوز قال الشاعر

غدا ربھا قبل المغیضین یقدحإذا امتحنتھ من معد عـصـابة
:أي ثقة بفوزه وھذا كما قال امرؤ القیس

تعالوا إلى أن یأتي الصید نحطبإذا ما ركبنا قال ولدان قـومـنـا
وصفة المیسر أن العرب كانت تفتخر بھ وتعده من مكارم األخالق، وتفعلھ في 

سنة الجدب ألنھم یطعمون ما یقمرون من اللحم، ویخسرون ثمنھ وذلك بأنھم 

.ینحروق الناقة ویقسمونھا على عشرة سھام وقیل على أربعة وعشرین

ثم یأتي واحد بقدحھ وقد أصلحھ وملسھ، لیسرع في الخروج، وقد أعلمھ كما قال بھ 

علمان من أمام ومن عقب ثم یجعلونھا في خریطة ضیقة الفم ال یكاد یخرج منھا 

تسمى الرمانة، فیضعونھا على ید رجل عدل عندھم یسمى المجد والمقبض ثم 

أنھا ذھبت بقلبي أجمع والمقتل المذلل المنقاد على التشبیھ :ومعنى البیت.یحملھا

.ویقال قلب معشر أي مكسر

تمتعت من لھو بھا غیر معجلوبیضة خدر ال یرام خبـاؤھـا
شبھھا بالبیضة لصفائھا ورقتھا والخباء ما كان على عمودین أو ثالثة والعرب 
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.غیر خائف على مھل:غیر معحل.یجعلونھا على ستة أعمدة إلى تسعة

علي حراصًا لو یسرون مقتليتجاوزت أحراسا إلیھا ومعشـرا
أي ھم حراص على إسرار مقتلي، ویروى ینشرون مقتلي بالشین المعجمة أي 

یظھرون ویسرون بالسین المھملة من األضداد، یقال أسررت الشيء أظھرتھ، 

:أخفیتھ وقال الشاعر:وأسررتھ

أسر الذي كان الحروري أضمراولما رأى الحجاج جـرد سـیفـھ
.أي أظھر الحروري، والمعشر بنو عمھا وعشیرتھا

تعرض أثناء الوشاح المفضلإذا ما الثریا في السماء تعرضت
ویروى المفصل الوشاح ھو ما یعمل من كل لون، والمفصل الذي فیھ فصل 

الزبرجد وأثناء الوشاح نواحیھ، وواحد األثناء ثنيء، وثني وثنو، وتعرض نصب 

.على المصدر

لدى الستر إال لبسة المتفضلفجئت وقد نضت لنوم ثیابھـا
ثوبھا الذي یلي جسدھا، وقال :سلخت، ولبسة المتفصل:لدى بمعنى عند، نضت

یعني ما جعل اهللا من :بعض المفسرین لھذا البیت معنى قولھ إال لبسة المتفضل

الحسن والمتفضل ھو اهللا وھو وجھ حسن، والفضلة الثیاب تبتذل للنوم، والعمل، 

والمتفضل الذي یبقى في ثوب واحد لینام فیھ أو یعمل عمال، واسم الثیاب المتفضل 

.ویقال لألول من الثیاب فضل أیضا وأما المفضل فھو اإلزار الذي ینام فیھ

ولیست تكون للحال، ما أحسن بالكسر لبستھ وقعدتھ فإن أردت المرة الواحدة قلت 

.ما أحسن لبستھ وقعدتھ بالفتح

وما إن أرى عنك الغوایة تنجليفقالت یمین اهللا مـا لـك حـیلة
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یمین اهللا منصوبة بمعنى إني حلفت بیمین اهللا فلما ألغى نصب وأسقط الحرف 

أي یمین اهللا :فتعدى بالفعل، ویروى یمین اهللا بالرفع على االبتداء، والیمین محذوف

قسمي أو علي، وإن في قولھ ما إن أرى عنك الغوایة تأكید لما على الغوایة تنجلى 

.تنكشف، وجلیت الشيء كشفتھ:من غوى غوایة وتنجلي

وروى األصمعي وما إن أرى عنك العمایة تنجلي والعمایة مصدر عمي قلبھ یعمى 

فالمعنى .إنھا خافت أن یظھر علیھما ویعلم بأمرھما:ومعنى البیت.عمایة وعمى

.ما لك حیلة في التخلص، ویجوز أن یكون المعنى ما لك حیلة فیما قصدت لھ

على إثرنا أذیال مرط مرحلفقمت بھا أمشي تجر وراءنـا
:ویروى على أثرینا ذیل مریط، ویروى خرجت بھا، واألذیال جمع ذبل، والمرط

كساء من خز معلم، واألثر واإلثر واحد، والمرحل بالحاء المھملة الذي فیھ صور 

.ویقال ضرب من البرود الموشاة.الرجال من الوشي

المعلم، ویروى المرجل بالجیم أي علیة أنملة الرجال من الوشي، :ویقال للمرحل

إنھا لما أنب :وھو النقش،وقولھ أمشي في موضع النصب على الحال، ومعنى البیت

.قالت لھ ما لك حیلة فخرج بھا إلى الخلوة

بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلفلما أجزنا ساحة الحي وانتحـى
سرنا :أجزنا وجزنا بمعنى واحد، وقال األصمعي أجزناه قطعناه وخلفناه، وجزنا

.الباحة الفجوة، والغروة والنالة فناء الدار:فیھ، والساحة

الخبت بطن .ناء:یقال ھي الرحبة كالعرصة، وھو ما اتسع من األرض، وانتحى

ویروى بطن حقف والحقف ما اعوج من الرمل، وانثنى .من األرض غامض
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.وجمعھ أحقاف، والحقف ما ارتفع من األرض وغلظ ولم یبلغ أن یكون جبال

ویروى ذي ركام والركام ما یركب بعضھ بعضا من الكثرة، والعقنقل المعقد 

الداخل بعضھ في بعض، وعقنقل الضب بطنھ المنعقد، وھو كشیتھ وبیضھ، وشحمھ 

.من أصل حلقھ إلى رفغھ

.وجواب فلما أجزنا ھصرت

لي ھضیم الكشح ریا المخلخلھصرت بفودي رأسھا فتمایلت
وزعم بعضھم أن جواب لما قولھ انتحى بنا والواو مقحمة، ویجوز أن تكون الواو غیر 

وعلى ھذا الوجھ تكون روایة .فلما أجزنا ساحة الحي أمنا:مقحمة والجواب محذوفا تقدیره
البیت الذي یلیھ، إذا قلت ھاتي نولیني تمایلت، ویروى مددت بغصني دومة، ودومة شجرة 

وھما القرنان أیضا والقرون أیضا غدائر الرأس سمیت بذلك لمنبتھا .والفوادان جانبا الرأس
على قرون الرأس، ومعنى ھصرت جذبت وثنیت، والكشح ما بین منقع األضالع إلى 

یصف .موضع الخلخال:والریا الممتلئة، من اللحم، والمخلخل.الضامر:الورك، والھضیم
.وھضیم منصوب على الحال، وكذلك ریا المخلخل.رقة خصرھا وعبالة ساقیھا

ومن روى إذا قلت ھاتي نولیني فتكون إذا ظرف وتمایلت ھو الجواب، وإذا من حروف 
إذا قمت قمت :أال ترى أنك إذا قلت.الشرط، وشبھھا بھا أنھا ترد الماضي إلى المستقبل

معناه إذا تقوم أقوم، وأیضا فألنھ ال بد لھا من جواب كحروف الشرط ألنھ ال یلیھا إال فعل، 
 :فإن ولیھا اسم أضمرت فعال كقول الشاعر

فقام بفأس بین وصلیك جازرإذا ابن أبي موسى بالال بلغتھ
والتقدیر إذا بلغت ابن أبي موسى، وروى سیبویھ إذا ابن أبي موسى بالرفع، وزعم 

أبو العباس أن ھذا غلط، أن یرفع ما بعد إذا االبتدائیة، ولكنھ یجوز الرفع عنده 

وأما إذا وإن .والخلیل وأصحابھ یستقبحون أن یجاز.بتقدیر إذا بلغ ابن أبي موسى

كانت تشبھ حروف المجازاة في بعض أحوالھا، فإنھا تخالفھن بأن ما بعدھا یقع 

إذا السماء )وكذلك .موقتا ألنك إذا قلت البنك إذا احمر األقحوان فھو وقت بعینھ

:وقت بعینھ، ولھذا قبیح أن یجازى بھا إال في الشعر قال الشاعر(انشقت

نارا إذا ما خبت نیرانھم تقدیرفع لي خندف واهللا یرفع لي
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وھضیم عند الكوفیین بمعنى مھضومة فلذلك كان بال ھاء وھي عند سیبویھ على 

الكشحین كما تقول كحلت عیني ترید عیني وریا فعلى من :النسب، وأراد بالكشح

الري وھو إنھاء شرب العطشان، ومعنى البیت أنھ إذا قال لھا نولیني تمایلت علیھ 

.مكتنزة اللحم

 [نسیم الصبا جاءت بریا القرنفلإذا التفتت نحوي تضوع ریحھـا]
ترائبھا مصقولھ كالسجنـجـلمھفھفة بیضاء غـیر مـفـاضة

الخفیفة اللحم التي لیست برھلة وال ضخمة البطن، والمفاضة المسترخیة :المھفھفة

البطن من قولھم حدیث مستفیض، وقیل مھفھفة معناه أنھا لطیفة الخصر والترائب 

.جمع تریبة وھي موضع القالدة من الصدر

.المرآة قال یعقوب ھذا حرف رومي وقیل سبیكة الفضة:والسجنجل

وروایة أبي عبیدة مصقولة بالسجنجل، وقیل السجنجل الزعفران وقیل ماء الذھب 

ومھفھفة مرفوع على أنھ خبر مبتدأ محذوف والكاف في قولھ كالسجنجل في 

موضع رفع نعت لقولھ مصقولة، ویجوز أن یكون في موضع نصب على أن یكون 

نعتا لمصدر غدون، كأنھ قال مصقولة صقال كالسجنجل، وإنما یصف المرأة بحداثة 

وجمع السجنجل سجاجل، ومن رواه بالسجنجل فالجار والمجرور في موضع .السن

.نصب

بناظرة من وحش وجرة مطفلتصد وتبدي عن أسیل وتتـقـي
أي تعرض عنا وتبدي عن خد أسیل لیس بكز وال بمكثف، وتتقي تلقانا بناظرة 

یعني عینھا، والوحش ھا ھنا البقر الوحشي، والظباء، وجرة موضع، ویقال أراد 
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.الظباء فقط

[واألشنب حدة األسنان]ویروى تصد وتبدى عن شنیب أي ثغر شنیب، والشنیب 

قال الفراء لم یقل مطفلة ألن ھذا ال یكون إال للنساء فصار عنده مثل :وذات طفل

حائض وھو على مذھب سیبویھ على النسب كأنھ قال ذات طفل، والدلیل على 

صحة قولھ أنھ یقال مطفلة إذا أردت أن یأتي بھ على قولك ھي أطفلت فھي مطفلة 

ولو كان یقع للمؤنث ال یشركھ فیھ المذكر وال یحتاج إلیھ الھاء فیھ ما جاز مطفلة 

.(تذھل كل مرضعة عما أرضعت) :قال تعالى

كأنھ قال بناظرة مطفل من وحش :وقولھ بناظرة أي بعین ناظرة قال ابن كیسان

:وجرة غلط فجاء بالتنوین كما قال اآلخر

بسجستان طلحة الطلحاترحم اهللا أعظما دفنـوھـا
تقدیره رحم اهللا أعظم طلحة، فنون ثم أعرب بإعراب أعظم واألجود إذا فرق بین 

:المضاف والمضاف إلیھ إال ینون كقولھ

أواخر المیس إنقاض الفراریجكأن أصوات من إیغالھن بـنـا
.كأن أصوات أواخر المیس:كأنھ قال

وفي بیت امرئ القیس تقدیر أحسن من ھذا وھو أن یكون التقدیر بناظرة من وحش 

وجرة ناظرة مطفل، ویحذف ناظرة ویقیم مطفال مكانھ وكذلك قولھ طلحة الطلحات 

.كأنھ قال أعظم طلحة الطلحات

ومعنى الشنیب لھا ثغر حیثما تأتي تبتسم، فیبدو لنا ثغرھا، وتتقي أي تتلقانا بھ 

واإلعراض عنا بمالحظتھا كما تالحظ الظبیة ولدھا وذلك أحسن ما یكون من غنج 
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الظھور، واألسالة امتداد وطول في الخد، أي :المرأة، والصد االعراض، واإلبداء

بناظر من نواظر وحش ھذا الموضع التي لھا أطفال من ظبیة مطفلة ومھاة مطفل، 

.وفي قولھ وجرة حذف المضاف، وأقام المضاف إلیھ مقامھ

إذا ھي نصتھ وال بمعطلوجید كجید الریم لیس بفاحش
الكریھ، ولیس بفاحش أي لیس :رفعتھ، والمعطل الذي خلي حلیھ، والفاحش:نصتھ

.بكریھ المنظر، وھو نحرھا

أثیث كقنو النخلة المتعثكلوفرغ یزین المتن أسود فاحم
الفرع الشعر التام وأعلى كل شيء فرع، والمتن والمتنة ما یلي یمین الصلب 

وشمالھ من العصب واللحم، والفاحم الشدید السواد، مشتق من الفحم یقال ھو فحم 

الداخل بعضھ في بعض واحدة عثكول :الكثیر، والمتعثكل:بین الفحومة، واألثیث

وعثكال كشمروخ وشمراخ، وقد یكون العثكال والعثكول في اللغة بمعنى طعمة من 

.القنو، والنخلة المعثكلة التي خرج عناقیدھا أي قنواتھا، وقیل المتعثكل المتدلي

تبدي عن شعر طویل نام یزین ظھرھا إذا أرسلتھ علیھ ثم شبھ ذوائبھا بقنو :یقول

.نخلة أخرجت قنواتھا والذوائب تشبھ العناقید

تضل العقاص في مثنى ومرسلغدائره مستشزرات إلى الـعـال
الفتل على غیر الجھة والشيء أدبرت بھ عن صدرك فھو الدبیر، :أصل الشزر

والبسر ما أقبلت بھ على صدرك وھو القبیل، واالنشزار الرفع واالرتفاع جمیعا 

یكون الزما ومتعدیا فمن رواه مستشزرات بكسر الزاي جعلھ الزما، ومن رواه 

بفتحھا جعلھ متعدیا، والعقاص جمع عقیصة وھو ما جمع من الشعر، ففتل تحت 
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الذوائب وھي مشطة معروفة، یرسلون فیھا بعض الشعر، ویثنون بعضھ، فالذي 

المسرح غیر المفتول فذلك قولھ في :فتل بعضھ على بعض ھو المثنى والمرسل

.مثنى ومرسل

وروایة ابن األعرابي مستشزرات بكسر الزاي أي مرتفعات، ویروى یضل 

.العقاص بالیاء على أن العقاص واحد

الخصلة :قال ابن كیسان ھو المذري فكأنھ یستتر في الشعر لكثرتھ، وأما العقیصة

المجموعة من الشعر، والجمع عقیص وعقاص وعقائص ویروى تضل المذاري 

.أي من كثافة شعرھا، والمذري مثل الشوكة یصلح بھا شعرھا

وساق كأنبوب السقي المذللوكشح لطیف كالجدیل مخصر
اللطیف أراد بھ الصغیر الحسن، والعرب إذا وصفت شیئا بالحسن جعلتھ لطیفا 

والجدیل زمام من السیور مجدول ومفتول فیجيء حسنا لینا ینثني مشتقا من الجدل 

وھو شدة الخلق، ومنھ األجدل والمجادلة واألنبوب البردي الذي ینبت وسط النخلة، 

أحدھا أنھ :والسقي النخل المسقي، كأنھ قال كأنبوب النخل المسقي والمذلل فیھ أقوال

الذي تثنیھ أدنى الریاح لنعومتھ یقال نخل مذلل إذا امتدت أقناؤھا، فاستوت شبھ 

.ساقھا ببردي قد نبت تحت نخل، والنخل تظلھ الشمس، وذلك أحسن ما یكون منھ

.وقیل معنى المذلل لھ الماء وقیل المذلل الماء الذي خاضھ الناس

.وقیل المذلل الذي قد عطف ثمرة لیجتني واألنبوب الكعب من القصب

نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلویضحي فتیت المسك فوق فراشھا
أي ما تحات عن جلدھا في فراشھا، وقیل كأن بھ المسك من طیب جسدھا، ألن 
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واحتج بقولھ وجدت بھا طیبا وإن لم تطیب، وقولھ ویضحي أي .أحدا لھا فیھا مسكا

ویدخل في الضحى، یقال أظلم إذا دخل في الظالم، وال یحتاج ھذا إلى خبر، ونؤوم 

.منصوب على أعني وفیھ معنى المدح وال یجوز نصبھ على الحال

أال ترى أنك إذا قلت جاءني غالم ھند مسرعة لم یجز أن تنصب مسرعة على 

الحال من ھند إال على حیلة، والعلة في ھذا أن الفعل لم یعمل في ھذا شیئا، والحیلة 

التي یجوز علیھا أن معنى جاءني في غالم ھند فیھ معنى تحثھ فتنصبھ وروى نؤوم 

على معنى ھي نؤوم ویجوز نؤوم على البدل من الضمیر الذي في فراشھا، 

(موسى)فإنھا بمنزلة (ألف تأنیث)والضحى مؤنثة تأنیث صیغة وال تعد فیھ 

وتصغیر ضحى ضحي، والقیاس ضحیة إال أنھ لو قیل ضحیة ألشبھ تصغیر 

.والمھنة(للعمل)االئتزار :ضحوة والضحى قبل الضحاء واالنتطاق

.ویجوز نصب نؤوم على المدح ومعنى عن تفضل أي بعد تفضل

أي لم تنتطق، فتعمل وتطوف ولكنھا تتفضل وال تنتطق، وقیل :وقال أبو عبیدة

یرید أنھا .التفضل ھو التوشح وھو لبسھا أدنى ثیابھا، واالنتطاق؛ االئتزار للعمل

مخدمة منعمة تخدم وال تخدم واالضحاء مصادفة االضحاء، وتقول رجل نؤوم 

.وامرأة نؤوم ومنھ توبة نصوحا

أساریع ظبي في مساویك إسحلوتعطو برخص غیر شئن كأنـھ
المنادلة، والمعاطاة الخدمة، والتعطیة مثلھا، برخص أي ببنان رخص، :اإلعطاء

والرخص اللین الناعم، وغیر شئن أي غیر كز غلیظ خشن، واألساریع جمع 
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أسروع ویسروع دود یكون في البقل واألماكن الندیة، یشبھ النساء، وظبي اسم 

كئیب وھو الجبل من الرمل، وقیل األساریع دواب تكون في الرمل وقیل في 

الحشیش، ظھورھا ملس مثل سحم األرض، ویقال یساریع وقیل ھي دواب تسمى 

بفتح التاء واألسحل شجر لھ أغصان ناعمة شبھ أناملھا بأساریع أو :بنات التقى

.مساویك للینھا

منارة ممسى راھب متبتلتضيء الظالم بالعشاء كأنھا
أي كأنھا سراج منارة وقیل ھي على غیر حذف، والمعنى إن :أي في العشاء

منارة الراھب تشرق باللیل إذا أوقد فیھا قندیلة، والمنارة مفعلة، وخص الراھب ألنھ 

ال یطفى سراجھ والجمع منائر ومناور لغتان شاذتان ال یقاس علیھما بكسر المیم 

وفتحھا وممسى راھب إي إمساء راھبن والتبتل االنقطاع عن الناس للعبادة ومتبتل 

صفة للراھب ومعنى البیت إنھا وضیئة الوجھ إذا ابتسمت باللیل رأیت لثنایاھا بریقا 

.وضوءا وإذا برزت في الظالم استنار وجھھا وظھر جمالھا حتى یغلب ظلمة اللیل

إذا ما اسبكرت بین درع ومجولإلى مثلھا یرنو الحلـیم صـبـابة
أي یدیم النظر، الصبا رقة الشوق، وھو مصدر في موضع الحال، ویجوز :یرنو

قال .أن یكون مفعوال من أجلھ واسبكرت امتدت وتمت، ویقال سفر مسبكر للمنبسط

.أبو عبیدة المسبكر التام الممتلى، یقال اسبكرت إذا تم شأنھا والمراد بھ تمام شبابھا

بین درع ومجول أي سنھا بین من یلبس الدرع وبین من یلبس المجول ألن الدرع 

الرداء :للنساء، والمجول للصبایا، والدرع ثوب مھذب ال تكف أسافلھ، والمجول

وقیل الثوب األبیض، وقیل الوشاح واإلزرار، أي أنھا بین الكبیرة التي تلبس الدرع 
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وبین الصغیرة التي تلبس المجول أي لیست بصغیرة وال بكبیرة بل ھي بینھما وإلى 

.تتعلق بیرنو

غذاھا نمیر غیر محـلـلكبكر المقاناة البیاض بصفرة
البكر ھنا أول بیض النعام، أي أول بیضة قد تبیضھا النعامة، وبكر كل شيء أولھ 

وما یقانیني .والمقاناة المخالطة، یقال قانیت بین الشیئین إذا خلطت أحدھما باآلخر

فالن أي ما یشاكلني، وھي في البیت المقاناة دون المصدر، والنمیر الماء الناشئ 

في الجسد، وقیل النمیر العذب، ویقال النمیر الذي ینجع في الشارب وإن لم یكن 

.عذبا ألنھ لیس كل عذب نمیرا

ومن روى محلل بكسر الالم أراد أنھ ینقطع سریعا، وغیر منصوب على الحال، 

وتقدیره كبكر البیض المقاناة، وأدخل الھاء لتأنیث الجماعة، كأنھ قال كبكر جماعة 

البیض ونصب البیاض على أنھ خبر ما لم یسم فاعلھ واسم ما لم یسم فاعلھ مضمر 

.والمعنى كبكر البیض الذي قوني ھو البیاض كما تقول مررت بالمعطي الدرھم

ومن روى البیاض بالجر شبھھ بالحسن الوجھ وفیھ بعد ألنھ شبھ بما لیس من بابھ 

.وقد أجازوا بالمعطى الدرھم

وغیر ھذا قال ابن كیسان ویروى كبكر المقاناة بیاضھ وجعل األلف والالم مقام 

أي ھذا مأواه وھذا كأنھ مقیس على (فإن الجنة ھي المأوى)الھاء ومثلھ قولھ تعالى 

قول الكوفیین ألنھم یجیزون مررت بالرجل الحسن الوجھ أي الحسن وجھھ یقیمون 

.األلف والالم مقام الھاء
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وقال الزجاج بالرجل ھذا خطأ ألنك لو قلت مررت بالرجل الحسن الوجھ لم یعد 

على الرجل من نعتھ شيء وأما قولھم إن األلف والالم بمنزلة الھاء فخطأ ألنھ لو 

فإن الجنة )كان ھذا ھكذا لجاز زید األب منطلق ترید أبوه منطلق، وأما قولھ تعالى 

أي ھي المأوى لھ ثم حذف ذلك لعلم السامع ومعنى البیت أنھ یصف أن (ھي المأوى

بیاضھا تخالطھ صفرة واآلخر أنھا حسنة الغذاء، وقیل أراد بالبكر ھنا الدرة التي لم 

ویصف أن ھذه الدرة بین الماء الملح والعذب فھو أحسن ما .وھكذا لون الدرة.تثقب

یكون، فأما على القول األول، فإن غذاھا یكون راجعا إلى المرأة أي نشأت بأرض 

.مریئة

ولیس فؤادي عن ھواھا بمنسليتسلت عمایات الرجال عن الصبا
یقال سال یسلو سلوا إذا خال أي زال حبھ عن قلبھ، والعمایة والعمى واحد والفعل 

تسلت الرجال عن عمایات :عمي یعمى، وزغم األكثرون في البیت قلبا تقدیره

.أي خرجوا عن ظلماتھ، ولیس فؤادي خارجا عن ھواھا:الصبا

وزعم بعضھم أن عن في البیت بمعنى بعد أي انكشف، وبطلت صبایات الرجال 

بعد صباھم ویروى عن ھواك، وعن صباه، والصبا أن یفعل فعل الصبیان، یقال 

صبا إلى اللھو یصبو صباء وصبوا، والعمایات جمع عمایة وھي الجھالة ومنسلي 

.منفعل من السلو وعن األولى متعلقة بتسلت والثانیة بمنسل ولیس فؤادي عن ھواه

نصیح على تعذالھ غیر مؤتلأال رب خصم فیك ألوى رددتھ
التفعال من :والتعذالالشدید الخصومة، كأنھ یلتوي على خصمھ بالحجج، :األلوى

العذل والتعذال والعذل بسكون الذال والعذل بفتحھا واحد، وغیر مؤتل غیر مقصر 
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في النصیحة والعذل، رددتھ، أي لم أقبل منھ نصیحة، ومعنى غیر مؤتل أي غیر 

تارك نصحي بجھده، یقال ما ألوت أن أفعل كذا وكذا، وقد یكون مؤتل غیر ھذا من 

(وال یأتل أولو الفضل منكم والسعة)البیت، وائتلیت بھ حلفت وقیل في قولھ تعالى 

أي ال یحلف أولو السعة أن یؤتوا أولي القربى، ویجوز أن یكون المعنى، وال یقصر 

أولو الفضل عن أن یؤتوا والخصم یقع للواحد واالثنین والجمع والمؤنث على لفظ 

.واحد، كما تقول رجل عدل،ورجال عدل فال یثنى وال یجمع وال یؤنث

علي بأنواع الھموم لیبتـلـيولیل كموج البحر أرخى سدولھ
قولھ كموح البحر أي في كثافة ظلمتھ، وسدولة أطرافھ، وقیل ستوره واحده سدل، 

بأنواع الھموم أي یطرد بھا كالحزن :سدل ثوبھ إذا أرخاه، ولم یضمھ، وقولھ

والجزع ونحوه والباء بمعنى مع، لیبتلي أي لینظر ما عندي من الصبر، ویبتلي 

بمعنى لیختبر، ومعنى البیت أنھ یخبر أن اللیل قد طال علیھ وسدولھ ینتصب بمرخ 

.وعلي تتعلق بمرخ وكذلك الباء بأنواع الھموم

وأردف أعجازا وناء بكلكلفقلت لھ لما تمطى بصلبـھ
الوسط :امتد، وروى األصمعي لما تمطى بجوزه أي امتد بجوزه، والجوز:تمطى

.وأردف أعجازا أي رجع

بصبح وما اإلصباح منك بأمثلأال أیھا اللیل الطویل أال انجلـي
إال انجلي في موضع السكون وھو مبني على حذف الیاء ووردت بإثبات األلف 

.وبإثبات األلف أیضا في قولھ(سنقرئك فال تنسى)بقولھ تعالى 

ظننت بآل فاطمة الظنوناإذا الجوزاء أردفت الثریا
:وبإثبات الیاء في قولھ
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بما القت لبون بني زیادألم یأتیك واألنباء تنمـي
:وبإثبات الواو في قولھ

من سب زبان لم تھجو ولم تدعھجوت زبان ثم جئت معـتـذرا
.ومعنى البیت أنا معذب واللیل والنھار عندي سواء

أي ال یكشفھا (وال یجلیھا لوقتھا إال ھو) [تعالى]االنجالء ھو االنكشاف كقولھ 

وما اإلصباح منك بأمثل فمنك ینوي بھا التأخیر، ألنھا في غیر موضعھا :ویروى

.، أن تقع بعد أفعل"من"ألن حق 

وأما قولھم في قولھ ناب فھو في مكان المعنى ناب منھا بخبر فھو غلط، ألن الشيء 

إذا كان في موضعھ لم یقدر في غیر موضعھ فحق من ارتفع بعد أفعل، وھي في 

إذا جاء الصبح فإني أیضا مھموم، وقیل معنى فیك بأمثل إذا :موضعھا والمعنى

جاءني الصبح وأنا فیك فلیس ذلك بأمثل ألن الصبح قد یجيء واللیل مظلم بعد، 

.وفیك تتعلق بأمثل

بكل مغار الفتل شدت بیذبلفیا لك من لیل، كأن نجومـھ
كأن نجومھ شدت بیذبل وھو جبل، والمغار المحكم الفتل، ویقال أغرت :معناه

.فیا لك من لیل فیھ معنى التعجب كما تقول فیا لك من فارس:وفي قولھ

بأمراس كتان إلى صم جندلكأن الثریا علقت في مصامھا
موضعھا، واألمراس الحبال، واحدھا مرس، ویروى كأن نجوما علقت :مصامھا

أحدھما أنھ یصف طول اللیل :الصالب، وفیھ تفسیران:الحجارة، والصم:والجندل

.بقول كأن النجوم مشدودة بحبال إلى حجارة فلیست بمعنى

.ومصامھا ھو مواضع وقوفھا وفي والیاء وإلى متعلقة بقولھ علقت
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والتفسیر الثاني على روایة من یروي ھذا البیت مؤخرا عند صفة الفرس بحیال 

كتان إلى صم جندل وشبھ حوافره بالحجارة ویروى بعض الرواة ھھنا أربعة أبیات 

.وذكر أنھا من ھذه القصیدة وخالف فیھا سائر الرواة وزعموا أنھا لتأبط شرا

على كاھل في ذلول مرجلوقربة أقوام جعلت عصامھا
الحبل الذي تحمل بھ، ویضعھا الرجل على عاتقھ وعلى صدره :عصام القربة

.والكاھل موصل العنق والظھر یصف نفسھ أنھ یخدم أصحابھ

بھ الذئب یعوي كالخلیع المعیلوواد كجوف العیر قفر قطعتـھ
.أحدھما أن جوف العیر ال ینتفع منھ بشيء، یعني العیر الوحشي:فیھ قوالن

إن العیر ھا ھنا رجل من العمالقة كان لھ بنون، وواد خصب، وكان :والقول الثاني

حسن الطریقة، فسافر بنوه في بعض أسفارھم فأصابتھم صاعقة فأحرقتھم، فكفر 

فسلط اهللا على وادیھ .ال أعبد ربا أحرق بني، وأخذ في عبادة األصنام:باهللا، وقال

الجوف فأحرقتھ فما أبقى لھ شیئا، وھو تضرب بھ :نارا والوادي بلغة أھل الیمن

والخلیع المقامر، وقیل ھو الذي قد خلع عذاره، فال یبالي .األمثال فیما ال بقیر فیھ

بما ارتكب، وقیل الخلیع المخلوع الذي خلعھ قومھ، إذا قتل ال یطلب بنو عمھ بثأره، 

وإذا قتل ال یطالب بنو عمھ بثأر من قتل، والمعتل الكثیر الخطأ، والكاف منصوب 

.بیعوي

قلیل الغنى إن كنت لما تھولفقلت لھ لما عوى إن شأنـنـا
أي أن كنت لم تصب من الغنى ما یكفیك، وقولھ إن شأننا قلیل الغنى أنا ال أغنى 

عنك، وأنت ال تغني عني، أي أنا أطلب وأنت تطلب فكالنا ال غنى لھ ومن رواه 
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.طویل الغنى أراد ھمتي تطول في طلب الغنى

 [خالف ندى من آخر اللیل مخضلطرحت لھ نعال من السبت طـلـھ
ومن یحترث وحـرثـك یھـزلكالنا إذا مـا نـال شـیئا أقـاتـھ

أي إذا نلت شیئا أقتھ وكذلك أنت إذا أصبت شیئا أقتھ، ومن یحرث حرثي وحرثك 

.أي یطلب مني ومنك لم یدرك مراده

من كان ھذا فیھ وطلبتھ مثل طلبتي وطلبتك في ھذا الوضع مات ھزاال :وقال قوم

.ألنھما كانا بواد ال نبات فیھ وال صید فھذه األبیات األربعة من الزیادات فیھا

بمنجرد قید األوابد ھـیكـلوقد أغتدي والطیر في وكناتھا
أخرج غدوة، والطیر ساكنة لم تطر، ویروى في وكراتھا، والوكر حیث :أغتدي

مواضع العش، :یسقط الطائر للمبیت أي موضعھا التي تبیت فیھا، والوكر أیضا

والوكنات في الجبال كالتمارید في السھل واحدھا تمراد وھو برج صغیر للحمام 

الواحدة وكنة، وھي الوقنات أیضا وقد وكن الطائر یكن ووقن یقن ووكر یكر؛ إذا 

وقیل ال واحد لھا فمن قال واحدھا وكنة، جمع وكنة على وكنات، .أوى إلى وكن

كما تقول غرفة وغرفات فھذا الجید لیفرق بین االسم والنفس فتقول في النعت حلو 

حلوات وفي االسم الذي لیس بنعت وكنة وكنات وركبة ركبات وإن شئت أبدلت من 

.الضمة فتحة فقلت ركبات، وإن شئت أسكنت لثقل الضمة فقلت وكنات وغرفات

(إذا الرسل أقتت) [قولھ تعالى]وإن شئت أبدلت من الواو ھمزة فقلت أكنات ومثلھ 

وإنما ھو الوقت وفیھ القراءتان وقال أبو حاتم جمع وكرا على وكر ثم جمع وكرا 

على وكرات، وكذلك وكنات فھي جمع الجمع، والواو في الطیر واو الحال والجملة 
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في موضع نصب حال، یقول قد أغتدي في ھذه الحال بفرس منجرد فأقام النعت 

مقام المنعوت أي قصیر الشعر واألوابد الوحش، وكذلك أوابد الشعر وتقدیره قید 

والمعنى أن ھذه الفرس من سرعتھ .األوابد تقیید ذي األوابد ثم حذف ذي األوابد

وھذا الكالم جید بالغ لم یسبقھ إلیھ أحد .یلحق األوابد فیصیر لھا بمنزلة القید

.والھیكل الضخم

كجلمود صخر حطھ السیل من علمكر مفر مقـبـل مـدبـر مـعـا
أي یصلح للكر والفر، إذا أقبل حسن اإلقبال وإن أدبر حسن األدبار، وقولھ معا أي 

عنده ھذا وعنده ھذا، كما یقال فارس راجل أي قد جمع ھذین والجلمود الصخرة 

الملساء التي لیست بالكبیرة، وحطھ أي حدره السیل بقوتھ، من عل أي من مكان 

عال، وفیھ ثمان لغات تقول جئتھ من عل ومن عل یاھذا، ومن علو یا ھذا، ومن 

.علو، ومن عال وأنشد یونس

نوشا بھ تقطع أجواز الـفـالفھي تنوش الحوض نوشا من عال
.ویقال حئتك من عال ومن معال، ومن معالى

من عل یا ھذا :من عال، جعلھ نكرة، كأنھ قال من موضع عال، ومن قال:فمن قال

فالمضارعة من علو قد حكوه :فھو معرفة وتقدیره من فوق ما تعلم، وقال سیبویھ

ألنھم یقولون من عل فیجزونھ، فمعنى ھذا أن على عنده كان مما یجب أن ال 

یحرك، إال أنھ لما أشبھ المتمكن أعطوه فضیلھ، وھي الحركة، واختیر لھ الضم ألنھ 

.غایة الحركات

ألن الضم ال یدخل الظروف بحق اإلعراب وإنما یدخلھا اإلعراب النصب :وقیل
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والخفض، فیبنى على حركة لیست لھ، فصار من ھذه الجھة بمنزلة قبل وبعد وھكذا 

القول فیمن قال من عل، ومن قال جئت من علو جعلھ نكرة وجاء بھ على التمام، 

ومن ضم قدره معرفة، ومن قال جئتك من عال فمعناه من مكان عال ثم أقام الصفة 

.مقام الموصوف

وال یجوز أن نبني في ھذه اللغة ألنھ لم یحذف منھ شيء ومن قال من معال فمعناه 

.كمعنى عال ومن قال معالي فمعناه من مكان عال

ومعنى ھذا البیت أنھ یصف أن ھذا الفرس في سرعتھ بمنزلة ھذه الصخرة التي 

حطھا السیل في سرعة انحدارھا وأن ھذا الفرس حسن اإلقبال واإلدبار كھذه 

.الصخرة

كما زلت الصفواء بالمتنزلكمیت یزل اللبد عن حال متنھ
موضع اللبد وإضافة إلى المتنزل الذي ینزل منھ لقربھ منھ والمتن ما :حال متنھ

اتصل بالظھر من العجز یذكر ویؤنث والمتنزل الطائر الذي ینزل على الصخرة، 

وقیل ھو المطر، والصفواء .فیحطھ السیل وقیل المتنزل السیل ألنھ ینزل األشیاء

الصخرة الملساء وقد تكون الصفواء جمع مصفاة كما قالوا طرفة، وطرفاء وقصبة 

وقصباء، وخلقة، وخلقاء وذكر الفراء خلفة بكسر الالم كل ھذا اسم للجمع ألنھ ال 

شبھ مالمسة ظھر الفرس .أي وسطھ:ینقاس في نظائره ویروى عن حاذ متنھ

إلكثار اللحم علیھ، وامتالئھ بالصفاة الملساء ویقال صفوان وجمعھ صفوان، وجمع 

.صفاة صفا

إذا حاش حمیھ غلي مرجلعلى الذبل جیاش كأن اھتزامھ
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الضمور ویروى على الضمر، الجیاش الذي یجیش في عدوه كما تجیش :الذبل

القدر في غلیانھا وھو بمعنى الكثیر مبالغة في جاش، وجاش البحر جیشان إذا 

.ماجت أمواجھ

.غلیھ:صوتھ بشدة، وحمیھ:ویروى على المضمر الجیاش، واھتزامھ

ویروى على العقب جیاش، والعقب جري بعد جري، وقیل معناه إذا حركتھ بعقبك 

.جاش وكفى ذلك من السوط وعلى العقب في موضع الحال

ومعنى ھذا البیت أن ھذا الفرس آخر عدوه على ھذه الحال فكیف أولھ؟ 

[أثرن الغبار بالكدید المـركـلمسح إذا ما السابحات على الونى]
سریع یسح أي یصب العدو في جریھ صبا والسابحات اللواتي كأن عدوھا :مسح

من سباحة والسباحة في الجري أي تدحو بأیدیھا دحوا أي تبسطھا، والونى الفتور 

قال الفراء یمد ویقصر والكدید األرض الغلیظة الصلبة وقیل ما كد من األرض 

بالوطء والمركل الموطوء بالحوافر أي یركل باألرجل ومعنى البیت أن الخیل 

السریعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلھا من التعب جرى ھذا الفرس سھال مھال 

.كما یسح السحاب المطر وعلى تتعلق بأثرن وكذلك الباء في الكدید

ویلوي بأثواب العنیف المثقلیزل الغالم الخف عن صھواتھ
الخفیف، صھواتھ، جمع صھوة، وھي موضع اللبد وقال أبو :یزلق، الخف:یزل

عبیدة من مقلوب ویلوي بنا أي یذھب بنا، والعنیف الذي ال رفق فیھ والمثقل الثقیل 

.الركوب، ویحتمل الثقل الثقیل البدن

ویروى یزل الغالم والمعنى یزل الفرس الغالم الخف وقال عن صھواتھ، وإنما ھي 
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صھوة واحدة والتقدیر أنھ جمعھا بما حوالیھ، ومعناه أن ھذا الفرس إذا ركبھ 

الخفیف لم یتمالك أن یصلح شیئا علیھ وإذا ركبھ الغالم زل عنھ وزاغ الفرس من 

.تحتھ وإنما یصلح لھ من یداریھ

تتابع كفیھ بخیط موصلدریر كخذروف الولید أمره
أي مندر في العدو، وقیل الدریر السریع، والخذروف الخرارة التي یلعب بھا 

الصبیان یسمع لھا صوت، واإلمرار الفتل، وقیل ھي النشابة واإلمرار إسراع 

والولید الصبي وقولھ بخیط (ذو مرة فاستوى)الفتل، وإحكامھ بقوة ومنھ قولھ تعالى 

.موصل قد لعب بھ حتى خف وملس فیقطع ویوصل

وإرخاء سرحان وتقریب تتفللھ أیطال ظبي وساقا نـعـامة
الظبي ھنا اسم جبل، واألیطالن الخاصرتان، واإلرخاء جرى فیھ سھولة 

والسرحان الذئب والتقریب دون العدو، وھو أن یرفع یدیھ معا، ویضمھما معا، 

والتتفل ولد الثعلب، وھا ھنا التتفل وھو الثعلب نفسھ، وإنما شبھ عدو الفرس بعدو 

من كل جھة ألنھ یقال تذاءبت الریح من كل جھة إذا جاءت، ولھ أسماء یقال ذئب، 

وسرحان، وسلق، وأویس، وسید، وقد أوضحناه في غرر المعارف ودرر العوارف

ویقال لولد الثعلب تتفل بفتح التاء وضم الفاء وتتفل بضم التاء وفتح الفاء ولو .

سمیت الرجل یتتفل أو تتفل لم تصرفھ في المعرفة ألنھ على مثال تفعل وتفعل ولو 

سمیتھ بتتفل لصرفتھ في المعرفة والنكرة ألنھ لیس في األفعال تفعل وقولھ ساقا 

.نعامة ومعناه أنھ قصیر الساقین، صلبھما كالنعامة وذلك محمود في الخیل

بضاف فویق األرض لیس بأعزلضلیع إذا استدبرتھ سـد فـرجـھ
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القوي المنتفخ الجنبین، وقیل الضلیع الشدید، وقیل ھو الذي یضلع بما :الضلیع

حمل وفرجھ ما بین رجلیھ، بضاف أي ذنب طویل واألعزل الذي ذنبھ في شق وھو 

.عیب في الخیل

كأن سراتھ لدى البیت مداك عروس أو صالیة حنظل[قـائمـا]
الحجر الذي یسحق بھ الطیب، :عند البیت، المداك:ظھره، لدى البیت:سراتھ

الصالیة التي یسحق علیھا المبید، وھو الحنظل، ویروى صرایة حنظل وھي 

.الحنظلة الخضراء

عصارة حناء بشیب مرجلكأن دماء الھادیات بنـحـره
.مسرح:المقدمات وھادي كل شيء أولھ ونحره أعلى صدره ومرجل:الھادیات

عذارى دوار في مالء مذبلفعن لنا سرب كأن نعـاجـھ
عن اعترض قال أبو العباس محمد بن یزید السرب القطیع من البقر والظباء 

.والنساء وال یستعمل في غیر القطیع إال الفتح

القطیع من الظباء والبقر خاصة وھو ھنا البقر، ودوار اسم :وقال غیره السرب

صنم في الجاھلیة كانوا یطوفون حولھ وھم عراة، وأتى بعضھم إلى بني عدي 

:فوجدھم یطوفون بدوار عراة فأعجبھ ما رأى من محاسن النساء فقال

لھم في ما أتى دوارأال لیت أخوالي عـدیا
:وكذلك كانوا یطوفون في البیت الحرام عراة أیضا في الجاھلیة فقالت امرأة

وما بدا منھ فال أحلھالیوم یبدو بعضھ أوكلھ
عب بـاد ظـلــھأصـم مـثـل الـق

إال الحمس وھم قریش فیطوفون في ثیابھم، النساء في اللیل والرجال في النھار 

وكانت المرأة منھم تتخذ مسابح من سیور فتعلقھا بحقویھا وتضمھا وتدور الدوران 
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.بعینھ ودوار بالضم موضع في الرمل ودوار سجن بالیمامة

بجید معم في العشیرة مخولفأدبرن كالجزع المفصل بینھ
قال أبو عبیدة الجزع الخرز فیھ بیاض وسواد، فالوسط أبیض، والطرفان أسودان 

.إلى الطول، وذلك أن البقر بیض القوائم

ومعم مخول كریم العم والخال وذو العم والخال، وأضاف إلیھ الجزع ألن الجزع 

.أصغر الخرز

جواحرھا في صرة لم تزملفألحقھ بـالـھـادیات ودونـھ
اللواتي قد تخلفن، والجاحر المتخلف حتى أدرك، فالحقھ، لحق الفرس :الجواحر

الجماعة، ویقال الصرة الصیحة :والغالم بالھادیات، ودونھ المتخلفات والصرة

)والضجة وقیل الشدة، یقال صراتنا إذا شد بعضھا على بعض وأما قولھ تعالى 

، في شدة واھتمام وضجة والصرة بالكسرة اللیلة الباردة (فأقبلت امرأتھ في صرة

:قال الشماخ وھو ضرار بن معقل(فیھا صر أصابت حرث قوم)ومنھا قولھ تعالى 

ما تبصر العین فیھا كف ملتمسفي لیلة صرة طخـیاء نـاجـیة
:وأما الصرة بالضم فالخرقة التي یصر فیھا الشيء، قال الشاعر

لكن یمر علیھا مر منطلـقال یألف الدرھم الصیاح صرتھا
أي (فأقبلت امرأتھ في صرة)وقیل الصرة بالفتح الجماعة وقال بعض المفسرین 

:في جماعة واستدل علیھ بقول الشاعر

حسنا وفیھن األسنة تلمعھباط أودیة ومأوى صرة
والى :دراكا ولم ینضح بماء فیغسل فعادى=فعادى عداء بین ثورة ونعجة:وقولھ

أي لم یعرق، فیكون اعتراه ماء، فیغسل :بین صیدین في طلق، ولم ینضح بماء
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بالماء، وعداء مصدر عادي یعادي معاداة وعداء دراكا ومداركة، وعادى من 

العدو ال من العود، ولم یرد ثورا بعینھ، وال بقرة بعینھا، والنعجة یرید بھا البقرة 

الوحشیة بدلیل قولھ دراكا ولو أراد ثورا ونعجة فقط الستثنى بقولھ، فعادى، ویجوز 

.في ینضح بضم الیاء وفتحھا

صفیف شواء أو قدیر معجلفظل طھاة اللحم ما بین منضج
الطباخون واحدھم طاه، والصفیف الذي صفف مرققا على الجمر والطبخ :الطھاة

ما طب في قدر وأما خفض قدیر فأجود ما قیل فیھ وأجاز سیبویھ أنھ كان یجوز أن 

.یقول من منضج صفیف شواء

.فحمل قدیرا على صفیف، لو كان مجرورا

وشرح ھذا أنك لو عطفت اسما على اسم، وجاز لك فیھ إعرابان، فأعربتھ بأحدھما، 

فتقول ھذا .ثم عطفت الثاني علیھ، جاز لك أن تعربھ بما كان یجوز في األول

ھذا ضارب زید وعمرا؛ ألنھ قد كان یجوز :ضارب زید وعمرو، وإن شئت، قلت

وكذلك تقول ھذا ضارب زیدا وعمرو ألنھ قد كان .ھذا زیدا وعمرا:لك أن تقول

.فھذا یجيء على مذھب سیبویھ وأنشد.یجوز لك أن تقول ھذا ضارب زید وعمرو

وال ناعب إال بشؤم غرابھامشائیم لیسوا مصلحین عشیرة
والمازني وأبو العباس ال یجیزان ھذه الروایة، والروایة عندھما، وال ناعبا؛ ألنھ 

.ال یجوز أن یضمر الخافض ألنھ ال یتصرف، وھو من تمام االسم

والمعنى من .وأما القول في البیت؛ فإن قدیرا معطوف على منضج بال ضرورة

والتقدیر من بین منضج قدیر، ثم حذف منضجا وأقام قدیرا مقامھ في .بین قدیر
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.اإلعراب

متى ما ترق العین فیھ تسھلورحنا یكاد الطرف یقصر دونھ
غدا غب ریعان السوام بأجدلكأني وأبدان السـالح غـدیة]

أراد بالطرف [على الجمر حتى یستغیث بمأكل=من الطامحات الطرف ضار كأنھ

العین، والطرف یكون المصدر، ورحنا أي رجعنا بالعشي، ویروى ورحنا یكاد 

الطرف بالكسر ینفض رأسھ، ومعنى یقصر دونھ؛ أنھ إذا نظر إلى ھذا الفرس أطال 

النظر، إلى ما ینظر منھ حسنھ، فال یكاد یستوفي النظر إلى جمیعھ، ویحتمل أن 

.یكون معناه أنھ إذا نظر إلى ھذا الفرس لم یدم النظر إلیھ لئال یصیبھ بعینیھ لحسنھ

.وروى األصمعي، وأبو عبیدة ورحنا وراح الطرف ینفض رأسھ

وقیل الطرف الطرفین وقولھ ینفض .والطرف الكریم من كل شيء، واألنثى طرفة

.رأسھ أي من المرح والنشاط

وقولھ متى ما ترق العین بفتح التاء والراء والقاف، ویجوز فتح التاء وكسر الراء، 

وضم القاف أي متى ما نظر إلى أعاله نظر إلى أسفلھ بكمالھ، لیستقیم النظر إلى 

.جمیع جسده

وبات بعیني قائما غیر مرسلفبات علیھ سرجھ ولجـامـھ
وقولھ علیھ سرجھ ولجامھ في محل نصب خبر بات، وبات الثاني معطوفًا على 

األول وبعیني خبره؛ أي بحیث أراه، وقائما في محل نصب على الحال، وغیر 

أنھ لما جيء بھ من الصید، لم یرفع عنھ سرجھ وھو :مرسل إلى غیر منھل ومعناه

.عرق ولم یقلع عنھ لجامھ فیعلف على التعب فیؤذیھ ذلك
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فبات علیھ سرجھ ولجامھ ألنھم مسافرون، كأنھ أراد العدو :ویجوز أن یكون معنى

.فكان معدا لذلك، فبات على الھیئة لیرسل في وجھ الصبح

كلمع الیدین في حبي مكلـلأصاح ترى برقا أریك ومیضة
یقال ومض البرق، "أعني على برق أریك ومیضھ"یروى أحار ترى ویروى 

خطراتھ، وقولھ كلمع :الخفي، وومیضھ:وأومض ومضًا وإیماضًا، والومض

المستدیر، كاألكالیل، :الیدین أي كحركتھما، والحبي ما ارتفع من السحاب، والمكلل

ال ترخم النكرة فكیف جاز :قال النحویون:والمكلل المتبسم بالبرق ولك أن تقول

ترخیم صاحب وھو نكرة، قال سیبویھ ال ترخم من النكرات إال ما كان في آخره 

:ھاء كقولھ

حاري ال تستنكري عذیري
فالجواب أن أبا العباس قال ال یجوز أن ترخم نكرة ألبتھ، وأنكر على سیبویھ ما 

:من أن النكرة ترخم، إذا كانت فیھا الھاء، وزعم أن قولھ:قال

جاري ال تستنكري عذیري
أنھ یرید بأنھا الجاریة، ثم رخم على ھذا معرفة، وكذلك في قولھ صاح ترى كأنھ 

قال أیھا الصاحب ثم رخم على ھذا ومما یسأل عنھ في ھذا البیت أن یقال كیف جاز 

إن األلف في :أن یسقط حرف االستفھام، وإنما المعنى أترى برقا؟ فإن قال قائل

قولھ أصاح ھي ألف االستفھام فھذا خطأ ألنھ ال یجوز أن یقول صاحب أقبل ألنك 

تسقط بین شیئین أال ترى إذا قلت یا صاحب فمعناه أیھا الصاحب؟ فالجواب عن ھذا 

األلف للنداء كقولك یا صاح إال أنھا دلت على االستفھام وقد أجاز :إن قولھ أصاح
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زید عندك أم عمرو یریدون أزید عندك أم عمرو؛ ألن أم دلت على :النحویون

.معنى االستفھام

زید عندك وأنت ترید االستفھام لم یجز :وأما بغیر داللة فال یجوز، ألنك لو قلت

:وقد أنكروا على عمر بن أبي ربیعة

عدد الرمل والحصا والترابتحبھا قلـت بـھـرا :ثم قالوا
أتحبھا ثم أسقط ألف االستفھام وھذا عند أبي العباس لیس :قالوا:قالوا ألنھ أراد

:وقال بعضھم!قالوا أنت تحبھا:باستفھام إنما ھو على اإللزام والتوبیخ كأنھ قال

أي تدانى، :الحبي الداني من األرض، وقیل الحبي الذي قد حبى بعضھ إلى بعض

.والمكلل من السحاب الذي عال بعضھ على بعض

.ویقال المكلل السحاب الذي قد كلل بالبرق

أھان السلیط بالذبال المفتـلیضيء سناه أو مصابیح راھب
بالمد الشرف، وبالقصر الضوء، ویقال سنا یسنو إذا أضاء، ومصابیح :السنا

.مرفوع على أن یكون معطوفًا على المضمر الذي في الكاف في قولھ كلمع الیدین

.والمضمر یعود على البرق، وإن شئت على الومیض، وإن شئت عطفت على سناه

ویروى أو مصابیح راھب بالجر عطفا على قولھ كلمع الیدین ویكون المعنى أو 

.كمصابیح راھب أو على الھاء من سناه

.وقولھ أھان السلیط لم یكن عنده لھ قیم فیشرف على استعمالھا في إتالفھ في الوقود

أمال السلیط، والسلیط عند عامة العرب الزیت، وعند :وال معنى لراویة من روى

.والذبال جمع ذبالة وھي الفتیلة وقد تثقل فیقال ذبالة.أھل الیمن الشیرج
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وبین العذیب بعد ما متأمـلقعدت لھ وصحبتي بین ضارج
أي قعدت لھذا البرق أنظر من أین یجيء بالمطر، وصحبتي بمعنى صاحب وھو 

مكانان، ویروى بین حامر وبین إكام، وحامر وإكام :اسم للجمع، وضارج والعذیب

وھما من بالد غطفان، ثم تعجب من ذلك فقال بعد ما متأمل أي ما أبعد ما تأملت، 

.وحققت أنھ نداء مضاف أي یا بعد ما متأمل بمعنى ما أبعد ما تأملت

وروى الریاشي بعدما بفتح الباء وھي تحمل على معنیین أحدھما أن المعنى بعد ثم 

.حذف الضمة كما یقال عضد في عضد

.ویجوز أن یكون المعنى بعدما تأملت، والتأمل التفرس والتثبت

وأیسره على الستار فیذبلعال قطنا بالشیم أیمن صوبھ
وروى األصمعي على قطن، وقطن بفتح القاف اسم جبل، والشیم النظر إلى البرق

مطره، أي ما یصیب األرض منھ، وقولھ أیمن صوبھ یحتمل معنیین :وصوبھ.

أحدھما أن یكون من الیمن البركة، واآلخر أن یكون من الیمین، وأیسره أیضا 

یحتمل من الیسر، وأن یكون من یسرة، ویذبل بالذال المعجمة اسم جبل، وھو ال 

ینصرف ألنھ على وزن الفعل المضارع، وإنما صرفھ لضرورة الشعر، ویروى 

.على النباج وتیتل

یكب على األذقان دوح الكنھبلفأضحى یسح الماء حول كنـیفة
اسم موضع وقیل اسم جبل، واألذقان مستعارة :أي ضحوة النھار كثیفة:أضحى

لرؤوس الجبال وأعالي الشجر، ودوح ھنا ضخام الشجر، الكنھبل شجر من أعظم 

.العضاه مثل شجرة الطرف
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أي أن ھذا المطر یقتلع الشجر إذا جرى من أعالي الجبال فیكبھا في األودیة على 

.أذقانھا

فأنزل منھ العصم من كل منزلومر على القنـان مـن نـفـیان
بقیة المطر، والعصم الوعول جمع أعصم :القنان جبل لبني أسد لطیف والنفیان

.ومنزل بفتح المیم وضمھا على معنیین مختلفین

وال أجما إال مشیدا بجنـدلوتیماء لم یترك بھا جذع نخلة
تیماء اسم بلد، واألجم واألطم بناءان عالیان من الحصون وھي األجام واآلطام، 

.مشیدا مبنیا بالشید وھو الكلس وقیل الجص والجندل

كبیر أناس في بجاد مزملكأن ثبیرا في عرانین وبلـھ
المطر والوبل أوسع المطر قطرا والبجاد كساء مخطط فیھ :ثبیر اسم جبل، الوبل

.المدثر مرفوع ألنھ صفة كبیر أناس:سواد وبیاض، والمزمل

من السیل واإلغثاء فلكة مغزلكأن ذرا رأس المجنـب غـدوة
والغثاء الیابس، (غناء أحوى)اسم جبل والغثاء معروف ومنھ قولھ تعالى :المجنب

وما یبس یسمى غثاء من النبات، ویسمى ھشیما، والغثاء والغثاء ما یحملھ السیل 

.مما جف من النبت

نزول الیماني ذي العیاب المحولوألقى بصحراء الغبیط بعـاعـھ
ویروى المجمل والغبیط اسم موضع والعیاب جمع العیبة فیھا متاع التاجر، أي 

.زھر األرض الذي أخرجھ ھذا المطر فجعل نزول الغیث كنزولھ

صبحن سالفا من رحیق مفلفلكأن مكاكـي الـجـواء غـدیة
جمع مكاء، طائر كبیر، الجواء مكان والضمیر لبكاء الغیث یشبھھ بتغرید :مكاكي

المكاكي وصفیره كصوت السكارى، والتصدیة تصفیق الیدین، والجواء جمع جو 
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وھو بطن األرض الواسع، وانخفاض، غدیھ تصغیر عدوة، صبحن أي سقین 

.ما فیھ الفلفل یرید بذلك حدة الشراب:الصبوح والمفلفل

 [فأنزل منھ العصم من كل منزلوألقى ببسیان مع اللیل بـركـھ]
بأرجائھ القصوى أنابیش عنصلكأن السباع فیھ غرقـي عـشـیة

وكأن ھذا الغیث جر السباع فغرقھا بسیلھ، فنظرت في جوانبھ تبدو منھا أرجلھا وأطرافھا، 
نجزت معلقة امرئ القیس الكندي وھي .كما یبین العنصل إذا نبش، أنابیش جمع أنبوش

.نیف وثمانون بیتًا واهللا الموفق للصواب

 [وإذ نحن ال ندعى عبیدا لقرملوإذا نحن ندعو مرثد الخیل ربنا]

زھیر بن أبي سلمى

عرفت عائلة زھیر بن أبي سلمى بأنھا عائلة شعر وھي عریقة بھ فقد شھر خالھ 

أوس ابن حجر بالشعر ثم شھر بعد ذلك زھیر بن أبي سلمى، وأختاه، وأتى بعد ذلك 

ابناه كعب وبجیر، وكعب ھو الذي شھر ببردتھ حینما قدم على الرسول تائبا وقدم 

:قصیدتھ المشھورة

متیم أثرھا لم یفد مكبـولبانت سعاد فقلبي الیوم متبول
ھذه القصیدة التي أثارت ضجة في البالد اإلسالمیة وفي شعراء اإلسالم فسموھا 

.البردة ونھجوا على منوالھا وشرحوھا الشروح الكثیرة

عرف لزھیر مدرسة شعریة خاصة، فقد كان ینقح أشعاره حتى عرفت مدرستھ 

بمدرسة عبید الشعر ، فقد كان یقول القصیدة في أربعة أشھر، وینقحھا في أربعة 

أشھر ویرسلھا في أربعة أشھر ودعیت ھذه القصائد بحولیات زھیر عاشت ھذه 

.المدرسة طویال وكان لھا رواد وتالمیذ

فقد كان كعب تلمیذ أبیھ زھیر وكان الحطیئة تلمیذ كعب وزھیر وكان ھدبة بن 
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.خشرم تلمیذ الحطیئة وكان جمیل تلمیذ ھدبة بن خشرم

ثم رأینا من یحمل ھذه الرایة في العصر العباسي منھم مسلم بن الولید صریع 

.الغواني حامل رایة التجدید في البدیع قبل أبي تمام

وحسبي أن أسوق ھذه الوقفة بین ھذه المدرسة مدرسة عبید الشعر والمدرسة 

األخرى التي ال تنقح مسلم بن الولید وأبي العتاھیة لیكون ھذا المثال شاھدا على 

.شموخ أعالم ھذه المدرسة

التقى أبو العتاھیة بمسلم بن الولید فقال لھ یا مسلم إنما یعیبك قلة شعرك فأنت في 

لو :العام ال تقول إال قصیدة أو قصیدتین بینما أنا أقول في كل یوم قصیدة قال مسلم

أردت أن أقول شعرا مثل شعرك لكان كل كالمي شعرا، ولكني أعطیك العمر كلھ 

:لتقول مثل ھذا القول

كأنھ أجل یسعـى إلـى أمـلموف على مھج في یوم ذي رھج
ھذا الكالم المنقح ال یقدر على سبكھ إال قلة من الشعراء أمثال زھیر وتالمذتھ 

.والنابغة وأضرابھ ومسلم ومن نحا نحوه

بل إن .یعتبر زھیر عند بعض النقاد القدماء ثالث الفحول من الشعراء في الجاھلیة

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، اعتبره خیر الشعراء في الجاھلیة على اإلطالق 

.ألنھ شاعر الحكمة، وكان ال یعاظل في الكالم

ولم یختلف النقاد في شأن معلقتھ نھائیا ولم یخرجوه من شعراء المعلقات كما فعلوا 

مع النابغة، والحارث بن حلزة الیشكري، واألعشى، أو عبید بن األبرص وكل 
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فقد ترفع عن فحش .الذین قالوا بالمعلقات ذكروا اسم زھیر بینھم وكان واسطة العقد

.امرئ القیس، وعنجھیة بن كلثوم وغرابة كلمات لبید وكان نسیجا مفردا في زمنھ

المعلقة وزھیر بن أبي سلمى

.وقال أبو سلمى زھیر بن أبي سلمى یمدح الحارث بن عوف بن سنان المریین

وأبو سلمى بضم السین، ولیس في العرب سلمى بضم السین غیره، وأبو سلمى ھو 

ربیعة بن ریاح بن قرة بن الحارث بن مازن بن ثعلبة بن برد بن الطم بن عثمان 

.بن مزینة بن أد طابخة بن إلیاس بن مضر

.وآل سلمى حلفاء في بني عبد اهللا بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیالن بن مضر

:وكان ورد بن جابس العبسي قتل ھرم بن ضمضم المري الذي یقول لھ عنترة

للحرب دائرة على ابني ضمضمولقد خشیت بأن أموت ولم تـدر
قتلھ في حرب جرت بین عبس وذبیان قبل الصلح، ثم اصطلح الناس، ولم یدخل حصین بن 

ال یغسل رأسھ حتى یقتل ورد بن حابس أو رجال من بني :ضمضم أخوه في الصلح فحلف
.عبس ثم من بني غالب، ولم یطلع على ذلك أحدا

وقد حمل الحمالة الحارث بن عوف بن أبي حارثة، فأقبل رجل من بني عبس ثم أحد بني 
عبسي فقال من أي :مخزوم حتى نزل بحصین بن ضمضم ففال من أنت أیھا الرجل؟ فقال

عبس؟ فلم یزل ینسب إلى غالب فقتلھ حصین فبلغ ذلك الحارث بن عوف وھرم ابن سنان 
فاشتد ذلك علیھما، وبلغ بني عبس فركبوا نحو الحارث، فلما بلغ الحارث ركوب بني 

عبس، واشتداد ذلك علیھم من قتل صاحبھم، وإنما أرادت بنو عبس أن یقتلوا الحارث، بعث 
إلیھم بمئة ناقة من اإلبل معھما ابنھ، وقال للرسول قل لھم اإلبل أحب إلیكم أم أنفسكم؟ وأقبل 

إن أخاكم قد أرسل إلیكم یقول اإلبل أحب إلیكم :الرسول حتى قال لھم ما قال ربیع بن زیاد
.بل نأخذ اإلبل، ونصالح قومنا:أم أنفسكم؟ یعني قتل ابنھ تقتلونھ؟ فقالوا

 :فقال زھیر یمدح الحارث ین عوف وھرم بن سنان
بحومانة الدراج فالمتثلمأمن أم أوفى لم تكـلـم

لم .تقدیره أمن دمن أم أوفى دمنة، ألن من ھنا للتبعیض فأخرج الدمنة من الدمن
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أین من شق أنھارك؟ :تكلم، وروى أن بعض أھل اإلغارة وقف على معاھد، فقال

.وغرس أشجارك وجنى ثمارك ثم بكى

إنما كانت إرادة فكانت على ما (قالتا أتینا طائعین) :وقال أھل النظر في قولھ تعالى

.أثار الناس،وما سوي بالرماد وغیره:أراده والدمنة

قد دمن، والدمن البعر والسرخین، والحومانة المكان الغلیظ :فإذا اسود المكان قیل

الحومان، والحوامین، والدراج :المنقاد وقیل الحومانة القطعة من الرمل والجمع

بفتح الدال وضمھا، وحومانة الدراج والمتثلم موضعان بالعالیة متقاربان منقادان، 

.ومعنى قولھ لم تكلم أي لم یكلم أھلھا

رواجع وشم في نواشر معصمدیار لھا بالرقمتـین كـأنـھـا
الرقمتان أحدھما قرب المدینة، واألخرى قرب البصرة ومعناه :قال األصمعي

الرقمتان من جرثم، ومن مطلع الشمس من بین أسد، وھما :بینھما وقال الكالبي

أبرقان مختلطان بالحجارة، والرمل، والرقمتان أیضا بشط فلج أرض بني حنظلة، 

:وقولھ رواجع وشم أي ما رجع وكرر، وفالن یرجع صوتھ أي یكرره، والنواشر

والمعصم .وقیل الناشر عصب الذراع من باطنھا وظاھرھا.عروق ظاھر الذراع

شبھ اآلثار التي في الدیار كمراجع الوشم ویروى دار لھا بالرقمتین.موضع السوار

.

وأطالؤھا ینھضن من كل مجثمبھا العین واآلرام یمشین خـلـفة
البقر الوحشي الواحدة عیناء والذكر أعین، وإنما قیل لھا عیناء لكبر :العین

عیونھا، واألصل أن تجمع على فعل كما تقول في جمع أحمر وحمراء حمر ألن 
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العین كسرت لمجاورتھا الیاء وقولھ خلفة إذا مشى فوج جاء فوج، وقیل خلفة أي 

مختلفة، ھذه مقبلة وھذه مدبرة، وھذه صاعدة، وھذه نازلة، وخلفة في موضع الحال 

.بمعنى مختلفات، والمجثم المكان الذي یجثم فیھ أي تسكنھ وتقیم فیھ

فألیا عرفت الدار بعد توھـموقفت بھا، من بعد عشرین حجة
السنة، یقال حج وحج بالفتح والكسر فإذا جئت بالھاء كسرت ال غیر، وقال :الحجة

أھل النظر باإلعراب الحجة السنة والحجة الفعلة من الحج بالفتح، والألي البطء 

.وقیل الجھد والمشقة

قالوا والمعنى فبعد ألي كأنھم یقدرونھ على الحذف، واألجود أن یكون المعنى، 

.فعرفت الدار ألیا، وقولھ في موضع الحال والمعنى مبطئا فھذا بغیر حذف

والتوھم .ومعناه إن عھدي بھذه الدار قد تم حتى أشكلت علي وقیل الألي ھو البطء

.ما وقع في وھمك ولم تحققھ، وحجة منصوب على التفسیر

ونؤیا كجذم الحوض لم یتثلمأثافي سفعا في معرس مرجل
السود، وإنما قولھ :الحجارة التي تجعل تحت القدر الواحدة أثفیة، والسفع:األثافي

إذا أخذت بھا، :ومعناه لنأخذن یقال سفعت بناصیتھ(لنسفعن بالناصیة)تعالى 

:والمعرس ھنا الموضع الذي یكون فیھ المرجل، وكل موضع یقام فیھ یقال لھ

.معرس، والمرجل كل قدر یطبخ فیھا من حجارة أو حدید

ویقال نأى إذا .والنؤي حاجز یجعل دون الخباء یمنع من السیل من تراب وغیره

إذا باعد غیره، وقد یقال ناءى غیره إذا باعده وجذم الحوض :تباعدن وأناء غیره

.ومعنى قولھ لم یتثلم أي قد ذھب أعاله ولم یتثلم باقیھ.بقیتھ
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ویروى أثافي سفعا بتخفیف الیاء وھو أكثر، وإن كان األصل التثقیل لكثرة 

استعمالھم، وأثافي منصوب بقولھ بعد توھم أثافي سفعا ویروى ونؤیا الحوض، 

والجد البئر العتیقة، والجد الطریق في الماء، ویقال للموضع الذي ترفأ فیھ السفن 

.جد وجدة أیضًا

أال انعم صباحا أیھا الربع واسلمفلما عرفت الدار قلت لربعـھـا
المنزل في الربیع، ثم كثر استعمالھم حتى قیل لكل منزل ربع وقولھ إال :الربع

ال تدرس، والذي في الظاھر للربع وفي -یدعو لھ-أي كن في نعمة :أنعم صباحا

.الباطن ألھلھ ومن كان ساكنھ

وروى األصمعي أال عم صباحا ومعناه أنعم صباحا وقال ھكذا ینشده عامة العرب 

.وتقدیر الفعل الماضي منھ وعم یعم وال ینطق بھ

وقد یتكلمون باألفعال المستقبلیة، وال یتكلمون بالماضي منھا، فمن ذلك :قال الفراء

.ذرا ذرا، ودعھ:عم صباحا، وال یقولون وعم صباحا، ویقولون:قولھم

وذرتھ وودعتھ، وال یقولون غیره، ویتكلمون بالفعل الماضي وال :وال یقولون

.أعسى وال عاس:یتكلمون بالمستقبل، فمن ذلك عسیت أن أفعل ذلكن وال یقولون

.وكذلك یقولون لست أقوم وال یتكلمون بمستقبل وال دائم

.وصباحا منصوب على الظرف

تحملن بالعلیاء من فوق جرثـمتبصر خلیلي ھل ترى من ظعائن
الظعائن النساء في الھوادج الواحدة ظعینةش ویقال للمرأة وھي في بیتھا ظعینة 

وسمیت بذلك ألنھا یظعن بھا أي یسافر، وأكثر أھل اللغة یقولون لما كثر 
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استعمالھا؛ لھذا سموا المرأة ظعینة حتى تكون في الھودج، وال یقال للھودج ظعینة 

.حتى تكون فیھ المرأة

وقال األصمعي من في قولھ من ظعائن زائدة یرید أنھا زائدة للتوكید ویحتمل أن 

تكون غیر زائدة وتكون للتبعیض والعلیاء بلد وجرثم بضم المیم وبالتاء المثلثة 

.المضمومة ماء لبني أسد

وكم بالقنان من محل ومحرمجعلن القنان عن یمین وحزنھ
روى األصمعي ومن بالقنان، والقنان جبل لبني أسد، والحزن، والحزم األسود، 

والمحرم الذي .وھو ما غلظ من األرض والمحل الذي لیس لھ ذمة تمنع، وال حرمة

.لھ حرمة تمنع منھ ھذا قول أكثر أھل اللغة

وقال أبو العباس محمد بن یزید المحل والمحرم ھنا الداخالن في األشھر الحرم 

وفي األشھر التي لیست بحرم، ویقال أحرم إذا دخل في الشھر الحرام، وأحل إذا 

خرج منھ، وقد حل من إحرامھ، یحل حال فھو حالل، وال یقال حال، وقد أحرم 

.بالحج یحرم إحراما فھو محرم وحرام

والمعنى كم بالقنان من عدو وصدیق لنا، یقول حملت نفسي في طلب ھذه الظعن 

.على شدة أمر بموضع فیھ أعدائي ولو ظفروا بي لھلكت

وراد الحواشي لونھا لون عندموعالین أنماطا عتاقـا وكـلـھ
:وروى األصمعي

وراد حواشیھا مشاكھة الدمعلون بأنطاكیة فوق عقـمة
:ویروى

وراد الحواشي لونھا لون عندمعلون بأنماط عـتـاق وكـلـھ
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عالین أي رفعن، األنماط جمع نمط، والكلل جمع كلة وھي الستور الرقاق على 

اإلبل الوارد الحمر التي لونھا یمیل إلى األحمر وأنھ أخلص الحاشیة بلون واحد لم 

یعملھا بغیر الحمرة، واألنطاكیة أنماط توضع على الخدور نسبتھا إلى أنطاكیة، 

وعقمة والجمع عقم، مثل شیخة وشیخ، وشحمة وشحم، والعقم أن تظھر خیوط أحد 

السیرین، فیعمل العامل بھ، وإذا أراد أن یشي بغیر ذلك اللون لواه وجمعھ، وأظھر 

دم :المشابھة، والمشاكلة سواء، والعندم البقم والعندم:ما یرید مكانھ والمشاكھة

.األخوین ویقال النمط ثوب منقوش عتاق أي حسان

على كل قیني قشیب ومفأمظھرن من السویان ثم جزعنھ
السوبان واد لبني أسد، وظھرن أي خرجن منھ، وجزعنھ قطعنھ، والجزع قطع 

والقیني القتیب یكون تحت الھودج، وھو الغبیط، منسوبة لبني قین وقشیب :الوادي

.جدید، ومفأم واسع، وأراد الغبیط، والغبیط تحت الرحل

علیھن ذل الناعم المتـنـعـمووركن في السوبان یعلون متنھ
أناخت :وركن فیھ أي ملن فیھ، یقال توركن موضع كذا، ووركن اإلبل موضع كذا

فیھ، ورأوا أوراكھا، والمتن ما غلظ من األرض، وارتفع، وقولھ علیھن أي على 

الظاعنین، والتقدیر ووركن في السوبان عالیات متنھ، والتوریك ركوب أوراك 

.الدواب والتنعم تفعل من النعمة

نزلن بھ حب الغنا لم یحطـمكأن فتات العھن في كل منزلة
ویروى في كل موقف، وقفن بھ، والعھن جمع عھون، الصوف المصبوغ، شبھ ما 

تفتت من العھن الذي علق على الھودج، إذا نزلن بھ منزال بحب الغنا والغنا شجر 
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لھ حب أحمر فیھ نقط سود وقال الفراء ھو عنب الثعلب وقال أبو عبیدة ھو نبت لھ 

لم یحطم أراد حب الغنا صحیح، ألنھ .حب تتخذ منھ القراریط، وھو شدید الحمرة

إذا كسر ظھر لھ لون غیر الحمرة، والفتات اسم لما أنفت من الشيء؛ أي انقطع 

.وتفرق، وأصلھ من الفت وھو التقطیع

العھن الصوف صبغ ألم یصبغ، وھو ھنا المصبوغ، وقولھ لم یحطم:قال األصمعي

.لم یكسر:

فھن ووادي الرس كالید في الفمبكرن بكورا واستحرن بسحـرة
ویروى فھن لوادي الرس كالید في الفم، والرس واد فیھ ماء ونخل لبني أسد، واستحر أي 
سار سحرا، وال ینصرف سحرة، وسحر إذا عینتھما من یومك الذي أنت فیھ، وإن عینت 

أي ال :أي ال یجاوزن من ھذا الوادي:سحرا من األسحار انصرف، ومعنى كالید للفم
.یخطئنھ كما ال تجاوز الید للفم

وضعن عصي الحاضر المتخیمفلما وردن الماء زرقا جمامـھ
یقال ماء أزرق إذا كان صافیا، وجمام جمع جمة، وھو الماء المتجمع، یقال جم 

المقیمن :المتخیم.النازل على الماء:یجم جموما ویسمى الماء نفسھ جما، والحاضر

وضع الرجل عصاه إذا لم یرد السفر :وأصلھ من تخیم إذا نصب الخیمة، ویقال

منھ، المتخیم الذي ضرب خیمة وأقام، عصي جمع عصا وكان یجب أن یقول 

عصو، فأبدل من الواو یاء ألنھا أطراف، وألنھ لیس بینھا وبین الضمة إال حرف 

.ساكن، والجمع باب تغییر، ثم كسرت الصاد من أجل الیاء التي بعدھا

.وصف أنھن في أمن ومنعة، فإذا نزلن آمنات كنزول من ھو في أھلھ ووطنھ

ونصب زرقا على أنھ حال للماء ویصلح أن یكون حاال ألنھ قد عادت علیھ الھاء في 
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قولھ جمامھ، ویرفع جمامھ بقولھ زرقا، ویكون المعنى یزرق جمامھ، وجاز أن 

یقول زرقا، وإن كان بمعنى النظر، ألنھ جمع مكسر فقد خالف الفعل من ھذه الجھة 

:كما تقول ھذا رجل كرام قومھ وكما قال

فعودا لدیھ بالصریم عواذلھبكرت علیھ غدوة فوجدتـھ
.قاعدا:ولو كان في غیر الشعر لجاز أن یقول

ومن یروي زرق جمامھ رفع زرقا على أنھ خبر االبتداء وینوى بھ التأخیر وجمامھ 

.مرفوع باالبتداء

فلما وردن الماء جمامھ زرق، ویجوز في غیر الشعر أزرق جمامھ على :والمعنى

.أن التقدیر جمامھ أزرق كما تقول الجیش مقبل

[علیھ خیاالت األحـبة یحـلـمتذكر في األحالم لیلى ومن تطف]
أنیق لعین الناظر المـتـوسـموفیھن ملھى للطیف ومـنـظـر

ملھى ولھو واحد، وھو في موضع رفع االبتداء، وإن شئت بالصفة واللطیف 

أي یتلطف في الوصول :وقیل عنى باللطیف نفسھ.المتلطف الذي لیس معھ جفاء

الحسن الشمائل الفطن، وأنیق بمعنى مؤنق أي معجب، :وقولھ اللطیف.إلیھن

قال مجاھد في .المتوسم الطالب للوسامة، وھي الحسن:الناظر، وقیل:والمتوسم

وقیل .قال ھي الحسنة والمتوسم الوسامة المتثبت(والخیل المسومة) :قولھ تعالى

.أنیق جمیل

.وفیھن ملھى للصدیق:ویروى

تبزل ما بین العشیرة بالـدمسعى ساعیا غیظ بن مرة بعدما
الساعیان الحارث بن عوف، وھرم بن سنان سعیا في حرب داحس والغبراء، 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


.وغیظ بن مرة بن عبد اهللا بن غطفان.فأصلحا

أي قد كان بینھم صلح فتشقق بالدم، فسعى ساعیا غیظ بن .تشقق وھو تمثیل:تبزل

مرة، فأصلحاه، ویقال تبزل الجرح إذا ھو تشقق فخرج ما فیھ، وتبزل جلد فالن إذا 

عرق، وبزل ناب البعیر أي موضع نابھ، وذلك في السنة التاسعة، فإن البعیر في 

أول سنة حوار، وفي الثانیة ابن مخاص، وفي الثالثة ابن لبون، وفي الرابعة حق، 

وفي الخامسة جذع، وفي السادسة ثني، وفي السابعة رباع وفي الثامنة سدس، 

وسدیسن وفي التاسعة بازل، وفي العاشرة مخلف، وھذا آخر سنیھا، فإذا زاد على 

ھذا قیل بازل عامین، ومخلف عامین، وبازل ثالثة أعوام إلى أن ینتھي ویبلغ 

.منتھاه

رجالفأقسمت بالبیت الذي طاف حولھ من قریش وجرھم [بنوه]
كانو والة البیت وسكان الحرام قبل قریش وھم حي :الكعبة وجرھم:یعني بالبیت

، وبقوا بمكة مدة، واستحلوا حرمتھا، 4من الیمن، وھم أخوال إسماعیل بن إبراھیم 

وأكلوا مال الكعبة الذي یھدى لھا، ثم لم یتناھوا، حتى جعل الرجل منھم إذا لم یجد 

وكانت مكة ال بغي فیھا، وال ظلم فیھا، و .مكانا یزني فیھ، دخل بناء الكعبة فزنى

ال یستحل حرمتھا ملك إال ھلك مكانھ، وكانت تسمى الناسة ألن أھلھا كأنھم یبس 

:من العطش كما قال

قطاه نسساویلد تمسـي
ثم استوى من بعد جرھم خزاعة ثم قریش، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا ترجمان 

.األشواق
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على كل حال من سحیل ومبرمیمینا لنعم السـیدان وجـدتـمـا
أي نعم السیدان وجدتما حین تفاجآن ألمر قد أبرمتماه وأمر لم تبرماه، ولم تحكماه 

أي على كل حال من شدة األمر وسھولتھ، والسحیل الخیط الذي على طاق واحدة، 

أبرم :والمبرم المفتول على طاقین أو أكثر، والسحیل الضعیف، والمبرم القوي یقال

إذا أعاد علیھ الفتل ثانیا :فالن األمر إذا ألح فیھ حتى یحكمھ، وأبرم العامل الحبل

(أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون)فاألول سحیل والثاني مبرم ومنھ قولھ تعالى .بعد أول

:قال األفوه األودي

اإلبرام لألمر واألذناب أكتـادإشارة الغي أن تلقى الجمیع لدى
ومنھ رجل برم، إذا كان ال یحضر المیسر، و ال یشھد الناس حیث یكون كأنھ قد 

.اشتد ضیق صدره، حتى صار ال یفعل مثل ھذا

وحبل مبرم، وقد أبرمني، وأبرمت الشيء أبرمھ برما، ومنھ سمیت البرمة؛ إللحاح 

الناس علیھا بالنار، وسكنت الراء ألنھا مفعول بھ، یقال رجل ضحكة إذا كان 

.یضحك منھ وضحكة إذا كان یضحك من غیره بكسر الحاء

والسیدان الحارث بن عوف وھرم بن سنان مدحھما إلتمامھما الصلح بین عبس 

.وذبیان وتحملھما دیات القتلى

تفانوا ودقوا بینھم عطر منشمتداركتما عبسا وذبیان بعـدمـا
أي نعم السیدان وجدتما حیث تداركتما أمر ھذین الحیین بعدما تفانوا في الحرب، 

فأصلحتم بینھم، ومنشم اسم امرأة عطارة من خزاعة، ویقال جرھمیة، یشترى منھا 

الحنوط، فإذا حاربوا كانو یشترون منھا الحنوط والكافور لموتاھم فتشأموا بھا 
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ویقال إن قوما تحالفوا، فأدخلوا أیدیھم في عطرھا، لیتحرموا بھ، ثم خرجوا إلى 

فصار ھؤالء بمنزلة أولئك في :یقول.الحرب، فقتلوا جمیعا فتشاءمت العرب بھا

.شدة األمر

وقال أبو عمرو بن العالء عطر منشم، إنما ھو من التنشیم في الشر، ومنھ قولھم لما 

.نشم الناس في أمر عثمان

وقال أبو عبیدة منشم اسم وضع لشدة الحرب ولیس ثم امرأة كقولھم جاءوا على 

.بكرة أبیھم ولیس ثمة بكرة

وقال أبو عمرو الشیباني منشم امرأة من خزاعة كانت تبیع عطرا، فإذا حاربوا 

.اشتروا منھا كافورا لموتاھم فتشاءموا بھا

.وقال ابن الكلبي منشم ابنة الوجیھ الحمیري

وذبیان بالضم والكسر، والضم أكثر، واألصل ذبان ثم أبدل من الباء یاء كما یقال 

.تقصیت من القصة

بمال ومعروف من القول نسلموقد قلتما إن ندرك السلم واسعا
ویروى من األمر، ومعنى واسع ممكن، یقول نبذل فیھ األموال، ونحث علیھ 

وقولھ نسلم أي نسلم من الحرب إن قبل منا إعطاء الدیات، والسلم بكسر السین، 

:الصلح یذكر ویؤنث قال:وفتحھا

ملساء لیس بھا وعث وال ضیقفال تفیقـن إن الـسـلـم آمـنة
بعیدین فیھا من عقوق ومأثـمفأصبحتما منھا على خیر موطن

أي لم تركبا منھا ما ال یحل لكما، فلم تغمسوا أیدیكما :یعني الحرب بعیدین:منھا
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في الدماء فتأثموا ولم تتركوا قومكم، فتعقوھم، ونصب بعیدین على الحال، وخبر 

.أصبحتما على خیر، والعقوق قطیعة الرحم

ومن یستنتج كنزا من المجد یعظمعظیمین، في علیا معد ھدیتـمـا
أي یصیر :علیا معد وعلیاء معد أرفعھا، ویعظم أي یأتي بأمر عظیم، ویعظم

.عظیما، ویعظم أي یعظمھ الناس

مغانم شتى من إفال مزنـموأصبح یحدى فیھم من تالدكم
.فأصبح یجري فیھم من تالدكم:ویروى

ما ولد عندھم أصلھ، ثم كثر استعمالھم إیاه، حتى قیل لملك :یساق، والتالد:ویحدى

.الرجل كلھ تالده، وشتى متفرقة یقول صرتم تغرمون لھم من تالدكم

قولھ من تالدكم معناه من كرم سعیكم الذي سعیتم لھ حتى جمعتھم :وقال أبو جعفر

.لھم الحمالة، ویروى من نتاج مزنم

فاإلفال الفصالن، والواحد أفیل والمزنم عالمة تجعل في الجاھلیة، وعلى ضرب 

من إبل كرام وھو أن یسمى ظاھر األذن أي یقشر جلدتھ ثم یفتل فیبقى زنمة تنوس 

.أي تضطرب

.وروى أبو عبیدة من إفال المزنم قال وھو فحل معروف

ینجمھا من لیس فیھا بمجرمتعفى الكلوم بالمئین فأصبحت
عفا اهللا :تمحى الجراح بالمئین من اإلبل، وتؤدى، تجعلونھا نجوما، وقولھم:تعفى

وقد استعفى فالن من كذا سأل أن ال یكون لھ فیھ أثر، .عنك أي محا عنك الذنوب

وینجمھا ألجل أدائھا وقتا أي یغرمھا لم یجرم فیھا والجارم الذي قد أتى بالجرم، 
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.وھو الذنب

یقال أجرم وجرم، وأجرم أفصح، وبھما جاء القرآن الكریم، وجرم الشيء إذا حق 

:وثبت، قال الشاعر

جرمت فزارة بعدھا أن یغضبواولقد طعنت أبا عبـیدة طـعـنة
ولم یھرقوا من بینھم ملء محجمینجمھـا قـوم لـقـوم غـرامة

مألتھ مأل، وقد مأل فالن إذا وضع في :مقدار ما یملؤه، والملء المصدر یقال:ملء الشيء
وأنت أمأل من فالن والمالءة .الشيء ما یمأله، وفالن مليء بین المالءة، والمأل األشراف

والمالوة قطعة من الدھر، وأكثر أھل اللغة یقولون المالوة وقد حكي .بالمد التي یلتحف بھا
بالضم وقولھم أمل جدید، وتملى حینا ھو من ھذا أي عاش قطعة من الدھر وقد أتى تفسیر 

.ھذا البیت مع الذي قبلھ

وذبیان ھل أقسمتم كل مقسمأال أبلغ األحالف عني رسالة
فالن حلف بني فالن إذا منعوه مما :األحالف أسد وغطفان، واحدھم حلف، ویقال

ومعنى ھل أقسمتم كل .یمنعون منھ أنفسھم، وأن یكونوا یدا واحدة على غیرھم

وروى األصمعي فمن مبلغ .أي ھل أقسمتم كل أقسام أنكم تفعلون ما ال ینبغي:مقسم

.األحالف، یرید مبلغ األحالف على أن یحذف التنوین اللتقاء الساكنین

(وال اللیل سابق النھار)وحكي عن عمارة أنھ قرأ 

لیخفى ومھما یكتم اهللا یعلـمفال تكتمن اهللا ما في صدوركم
في نفوسكم، یقول ال تكتموا اهللا ما صرتم إلیھ من الصلح، وتقولوا إنا لم :ویروى

نكن نحتاج إلى الصلح، وإنا لم نسترح من الحرب، فإن اهللا یعلم من ذلك ما تكتمون 

معنى البیت ال تظھروا الصلح، وفي أنفسكم أن تغدروا كما فعل :وقال أبو جعفر

.حصین بن ضمضم إذ قتل ورد بن حابس بعد الصلح أي صححوا الصلح

لیوم حساب أو یعجل فینقـمیؤخر فیوضع في كتاب فیدخر
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أي ال تكتمن اهللا في ما نفوسكم فیؤخر ذلك إلى یوم الحساب فتحاسبوا بھ أو یعجل 

.في الدنیا النقمة بھ

ومن یفعل ذلك یلق أثاما )وقال بعض أھل اللغة یؤخر بدل من یعلم كما قال تعالى 

.(یضاعف لھ العذاب یوم القیامة

:وكما قال الشاعر

تجد حطبا جزال ونارا تأججامتى تأتنا تلحم بنا في دیارنـا
)فأبدل تلحم من تأتنا، وأنكر بعض النحویین ھذا وقال ال یشتبھ ھذا بقولھ تعالى 

.ألن مضاعفة العذاب ھو لقي التأثیم(ومن یفعل ذلك یلق آثاما یضاعف لھ العذاب

فبدل تحسن "إن تعطني تحسن إلي أشكرك" :ولیس التأخیر العلم أال ترى أنك تقول

إن تجئني نتكلم أكرمك إال :من تعطني، ألن العطیة إحسان، وال یجوز أن تقول

على بدل الغلط ألن التكلم لیس ھو المجيء، وبدل الغلط ال یجوز أن یقع في السفر 

قال بعض النحویین .أن یكون قولھ یؤخر مردود إلى أصل األفعال:وأجاز سیبویھ

یؤخر جواب النھي والمعنى فال تكتمن اهللا ما في نفوسكم یؤخر، وأجاز ال تضرب 

.زیدا یضربك

وما ھو عنھا بالحدیث المجمجموما الحرب إال ما علمتم وذقتـم
.ما الحرب إال ما جربتم و ذقتموه:ویروى بالحدیث المرجم یقول

وقولھ وما ھو عنھا بالحدیث أي الخبر عنھا بحدیث .فإیاكم أن تعودوا إلى مثلھا

قال .إال ما علمتم دل على العلم:یرجم فیھ بالظن، فقولھ كنایة عن العلم ألنھ لما قال

.(وال یحسبن الذین یبخلون بما آتاھم اهللا من فضلھ ھو خیرا لكم) :تعالى
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بل ھو المعنى أنھ لما قال یبخلون دل على البخل، كقولھم من كذب كان شرا أي 

إنما قال ما ال .رجمھ لظنھ:والمرجم الذي لیس بمستیقن یقال.كان الكذب شرا

.یتیقنھ

وتضر إذا ضربتموھا فتضرممتى تـبـعـثـوھـا ذمـیمة
مذمومة، وقال بعض أھل فعیل إذا كان بمعنى مفعول :تثیروھا، ذمیمة:تبعثوھا

كان بغیر ھاء كقولھ قتیل بمعنى مقتول، وھذا إنما یقع على المؤنث بغیر ھاء إذا 

تقدم االسم كقولك مررت بامرأة قتیل أي مقتولة، فإن قیل مررت بقتیلة لم یجز 

حذف الھاء ألنھ ال یعرف أنھ مؤنث، وذمیمة أي حقیرة وتضر یقال ضري یضرى 

.ضراوة یكون أولھا صغیرا ثم یعظم بعد ذلك، یقال تضرمت النار إذا اشتعلت

وتلقح كشافا ثم تنتج، فتتـئمفتعرككم عرك الرحى بثفالھا
الثقال جلدة تجعل تحت الرحى، لیكون ما سقط علیھا، وأراد عرك الرحى، ومعھا 

.(تنبت بالدھن) :قال تعالى.أي عرك الرحى طاحنة:ثفالھا

یقال لقحت الناقة .ومعھا الدھن كما تقول باء فالن بالسیف أي ومعھ السیف:المعنى

كشافا إذا حمل علیھا كل عام، وذلك أردأ النتاج، والمحمود عندھم أن یحملھ علیھا 

بعد سنة وتحجم سنة، یقال ناقة كشوف، إذا حمل علیھا كل سنة، واللقح واللقاح 

وإنما شبھ الحرب بالناقة إذا حملت، ثم أرضعت ثم فطمت ألنھ جعل ما .حمل الولد

یحلب منھا من الدماء بمنزلة ما یحلب من الناقة، وقیل شبھ الحرب بالناقة ألن ھذه 

الذكر توأم :وتتئم أي تأتي بتوأمین(بالمعنى)الحرب یطولھم شأنھا وھو أشبھ 

واألنثى توأمة والجمع التوائم وقیل في قولھ كشافا أي أنھ یعجل علیكم أمرھا بال 
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.أكشف القوم إذا فعل بإبلھم كذلك:وقت، یقال

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمفتنتج لكم غلمان أشأم كلـھـم
یقال نتجت الناقة تنتج، وال یقال نتجت، وأنتجت، إذا استبان حملھا فھي نتوج، وال 

یقال منتج، وھو القیاس، وأشأم فیھ قوالن أحدھما أنھ بمعنى المصدر كما قال 

یقال كانت لھم بأشأم یرید بشؤم فلما جعل أفعل .غلمان شؤم، وأشأم ھو الشؤم بعینھ

.مصدرا لم یحتج إلى من ولو كان أفعل غیر مصدر لم یكن بد منھ

وكلھم مرفوع .والقول اآلخر أن یكون الغلمان غلمان امرئ أشأم أي مشؤوم

باالبتداء وال یجوز أن یكون توكیدا ألشأم وال الغلمان ألنھما نكرتان والنكرة ال 

تؤكد، وما بعدھا خبر المبتدأ، كأنھ قال كلھم مثل أحمر عاد یرید عاقر الناقة قدار 

.بن سالف

وقال األصمعي أخطأ زھیر في ھذا ألن قدار عاقر الناقة لیس من عاد وإنما ھو من 

.ثمود، فغلط، فجعلھ من عاد

وقال أبو العباس محمد بن یزید وھذا لیس بغلط ألن ثمود یقال لھا عاد اآلخرة 

.وبھ أقول(وإنھ أھلك عادا األولى)ویقال لقوم ھود عاد األولى، ودلیل قولھ تعالى 

أي أنھ یتطاول أمرھا حتى تكون بمنزلة من تلد وترضع :ثم ترضع، فتفطم:وقولھ

.وتفطم

قرى بالعراق من قفیز ودرھمفتغلل لكم ما ال تغل ألھلـھـا
قال األصمعي یرید أنھا تغل لھم دما یكرھون ولیس تغل ما تغل قرى العراق من 

یقول ال یأتیكم منھا ما تسرون بھ مثل .قفیز ودرھم، وقال یعقوب ھذا تھكم وھزء
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.ما یأتي أھل العراق من الطعام والدراھم، ولكن غلة ھذا ما تكرھون

.وقال أبو جعفر معناه أنكم تقتلون وتحمل إلیكم دیات قومكم فافرحوا فھذه لكم غلة

إذا طرفت إحدى اللیالي بمعظملحي حالل یعصم الناس أمرھـم
إذا نزل بعضھم قریبا من :مائتا بیت، وقیل حي حالل:الكثیر، والحلة:الحالل

وقیل .سعى ساعیا غیظ بن مرة لحي حالل:بعض، والالم في لحي متعلقة بقولھ

المعنى اذكر ھذا لحي حالل، أي ھذه اإلبل التي تؤخذ في الدیة لحي كثیر، وإنما 

إذا ائتمروا أمرا كان :أراد أن یكثرھم لیكثر العقل، وقولھ یعصم الناس أمرھم معناه

.عصمة الناس

وال الجارم الجاني علیھم بمسلمكرام فال ذو الضغن یدرك تبلھ
ویروى وال ذو الوتر یدرك وتره، والجارم الذي أتى الجرم، وھو الذنب ویروى 

ما تكن :فال ذو النبل یدرك نبلھ لدیھم وال الجاني علیھم بمسلم الضغن، والضغینة

.في القلب من العداوة، والجمع األضغان والضغاین

غمارا تفرى بالـسـالح وبـالـدمرعوا ما رعوا من ظمئھم، ثم أوردوا
الظمء في اإلبل العطش، وھنا ما بین الشربتین، وإنما یرید أنھم تركوا الحرب ثم 

رجعوا، فحاربوا أال تراھم أنھم أوردوا غمارا، والغمار جمع غمر وھو الماء 

تشقق، :الكثیر، یرید أنھم وردوا على الموت كقول ورد القوم على الماء، تفرى

.وتكشف، وتتفتح، وأصلھ یتفرى ویروى، رعوا ظمأھم حتى إذا تم أوردوا

إلى كأل مستوبل متوخـمفقضوا منایا بینھم ثم أصدروا
والمستثقل الذي :أوردوا إبلھم الكأل والرعي، والمستوبل:اآلجال، أصدروا:المنایا

ثم أصدروا إلى كأل أي :ال یمري على من أكلھ، والمستوخم مثلھ، وقیل معنى قولھ
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.إلى أمر استوخموا عاقبتھ

بما ال یؤاتیھم حصین بن ضمضملعمري لنعم الحي جر عـلـیھـم
لعمري في موضع رفع باالبتداء والخبر محذوف، كأنھ قال لعمري الذي أقسم بھ 

أي بما ال یوافقھم :وجر علیھم بمعنى جنى من الجریرة، وقولھ بما ال یؤاتیھم

المتابعة، :أي یمالیھم علیھ والمماالة:بما ال یمالیھم حصین بن ضمضم:ویروى

وكل حصین من بني مرة أبى أن یدخل في صلحھم، فلما اجتمعوا للصلح شد على 

.رجل منھم فقتلھ

فال ھو أبداھا ولـم یتـقـدموكأن طوى كشحا على مستكنة
العدو المضمر العدواة في كشحھ، وقیل ھو من :الكشح منقطع األضالع، والكاشح

قولھم كشح یكشح كشحا إذا أدبر، وولى، فسمي العدو كاشحا إلعراض قلبھ عن 

أي أضمره في صدره، واالستكنان طلب الكن، :یقال طوى كشحھ على كذا.الود

وكان طوى الكشح على فعلة أكنھا في نفسھ، فلم :واالستكنان اإلستتار ومعنى البیت

یظھرھا ویروى ولم یتجمجم أي ولم یدع التقدم على ما أضمر، وكان ھرم بن 

ضمضم قتلھ ورد بن حابس فقتلھ حصین بھ، والمستكنة یعنى فعلة مكتومة وھي 

.الغدرة

وقال أبو العباس ھذا بإضمار قد، ومعناه، وكان قد طوى كشحا؛ ألن كان فعل 

ماض عنھ إال باسم، أو بما ضارع االسم وأیضًا، فإنھ ال یجوز كان زید قام، ألن 

قولك زید قام یغنیك عن كان، وخالفھ أصحابھ في ھذا فقالوا الفعل الماضي قد 

ضارع أیضا، فھو یقع خبر لكان كما یقع االسم، والفعل المستقبل، وأما قولھ إن 
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.قولك زید قام یغني عن كان، فإنھ یجيء بكان لتوكید أن الفعل ماض

وقولھ على مستكنة أي على حالة مستكنة، فال ھو أبداھا أي فلم یبدھا؛ أي لم 

فلم یتصدق ولم یصل وال یجیز النحویون (فال صدق وال صلى)یظھرھا، ومثلھ 

وال ضربت عمرا، لئال یشبھ الثاني الدعاء وال یجوز أن یكون المعنى .ضربت زیدا

ضربت زیدا، ولم أضرب عمرا ألن ھذا إنما یكون إذا كان في الكالم دلیل علیھ كما 

فمعنى لكن یدل على أن ال في قولھ فال یصدق وال (ولكن كذب وتولى)قال تعالى 

.صلى بمعنى لم یصدق ولم یصل

عدوي بألف من ورائي ملجموقال سأقضي حاجتي ثم أتقي
فمن روى الجیم ملجم أراد بألف فرس ومن روى بكسرھا أي بألف فارس ملجم، 

والملجم نعت لأللف، واأللف مذكر، فإن رأیتھ في شعر مؤنثا، فإنما یذھب في 

.تأنیثھ إلى تأنیث الجمع وحاجتھ قتل ورد بن حابس

لدى حیث ألقت رحلھا أم قشعمفشد ولم ینظر بیوتـا كـثـیرة
ولم یرفع بیوتا كثیرة، ولم یخرج بیوتا أي لم یتجمع علیھ أحد:أي لم یحفل ویروى

.العنكبوت، وقیل النسر، وھي ھنا الحرب:والقشعم.

لھ لبد أظفاره لـم تـقـلـملدى أسد شاكي السالح مقاذف
.ویروى مقذف وھو الغلیظ اللحم، ومعناه أن سالحھ ذو شوكة وھو داخل فیھ

سریعا وإال یبد بالظلم یظلـمجريء متى یظلم یعاقب بظلمة
ویروى جريء بالرفع أي ھو جريء، ویظلم مجزوم بالشرط ویعاقب جوابھ 

سریعا حال منصوبا، ویجوز أن یكون منصوبا على المصدر المحذوف كأنھ قال 

.یعاقب عقابا سریعا
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دم ابن نھیك أو قتیل الـمـثـلـملعمرك ما جرت علیھم رماحـھـم
وال وھب فیھا وال أبیھ المـحـزموال شاركت في الحرب في دم نوفل

روى یعقوب وغیره المحزم بالحاء المھملة وروى أبو جعفر المخزم بالخاء 

المعجمة وفاعل شاركت مضمر فیھ ذكر الرماح، ویروى وال شاركت في الموت، 

.ویروى وال شاركت في القوم، ویروى وال شاركت كغیره

عاللة ألف، بعد ألف مصممفكال أراھم أصبحوا یعقلونـھ
قولھ یعقلونھ أي یودون عنھ أي دیتھ، والعاللة ھنا زیادة، وأصلھ من العلل وھو 

الشرب الثاني، كأنھ فاضل عن الشرب األول، والعرب تقول عرضت علیھ عالة، 

وعاللة، ویكون للشيء الیسیر نحو القالمة، وما أشبھھا، والمصمم التام ویروي 

عثمان ألفا وكال منصوبة، بإضمار فعل یفسره ما بعده، وكأنھ قال فأرى كال 

ویجوز الرفع على أن ال تضمر، إال أن النصب أجود لتعطف فعال على فعل ألن 

:قبلھ وال شاركت في الحرب فصار كقولھ

أملك رأس البعیر إن نـفـراأصبحت ال أحمل الـسـالح وال
وحدي وأخشى الریاح والمطراوالذئب أخشاه إن مـررت بـھ

مطیع العوالي ركبت كل لھذمومن بعض أطراف الزجاج فإنھ
یطیع العوالي، والزجاج جمع زج، وھو أسفل الرمح، والعوالي جمع :ویروى

عالیة وھو أعلى الرمح، واللھذم الحاد، وھو تمثیل أي من لم یقبل األمر الصغیر 

.یضطره إلى أن یقبل األمر الكبیر

إلى مطمئن البر ال یتجـمـجـمومن یوف ال یذمم، ومن یغض قلبھ
خالصھ، :یقال وفى، وأوفى أكثر وقولھ من یغض قلبھ أي یصیر، ومطمئن البر

وال یتجمجم أي ال یتردد في الصلح، ویوف مجزوم بالشرط وجوابھ ال یذمم، ولم 

بین الشرط وجوابھ كما لم تفصل بین النعت والمنعوت في قولك مررت "ال"تفصل 
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بھذا ألنھا تزاد التأكید كما قال اهللا تعالى"ال"برجل ال جالس وال قائم، وإنما خصت 

.أي أن تسجد(ما منعك أال تسجد) :

ولو رأم أسباب السماء بسلمومن ھاب أسباب المنایا ینلنھ
ولو رام أسباب السماء بسلم یقول من تعرض =ومن یبغ أطراف الرماح ینلنھ:ویروى

للرماح نالتھ، ورام حاول، واألسباب النواحي، وإنما عنى بھا من ھاب كریھة أن تنالھ، ألن 
قل إن الموت الذي تفرون منھ ) :المنایا تنال من یھابھا ومن ال یھابھا ونظیر ھذا قولھ تعالى

.والموت مالقي من فر ومن ال یفر عنھ(فإنھ ملقیكم

یكن حمده ذمـا عـلـیھ ویذمـمومن یجعل المعروف في غیر أھلھ
یقول من وضع أیادیھ في غیر مستحقیھا، أي من أحسن إلى من لم یكن أھال 

أي كافأه .لإلحسان إلیھ واالمتنان علیھ، وضع الذي أحسن إلیھ موضع الحمد ذمھ

.على إحسانھ بدل المدح ذما للمحسن الذي وضع إحسانھ في غیر موضعھ

فلم یبق إال صورة اللحم والدملسان الفتى نصف، ونصف فؤاده
.المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ:ھذا قول العرب

على قومھ یستغن عنھ ویذممومن یك ذا فضل فیبخل بفضلھ
جزم یك بالشرط وما حذف النون للتخفیف أو األصل یكن إال لكثرة االستعمال 

أال تراھا تحذف في التثنیة والجمع كما یحذف .ومضارعتھا لحروف اللین والمد

لم یضربا، ولم یضربوا فكذلك حذفت ھنا للتخفیف، :حروف المد واللین في قولك

فیبخل معطوف على یك، والجواب في قولھ یستغن عنھ ویذمم معطوف :وقولھ

.علیھ

وال یعفھا یوما من الذل ینـدمومن ال یزل یسترحل الناس نفسھ
.أي یجعل نفسھ كالراحلة للناس یركبونھ، ویذمونھ

ومن ال یكرم نفسـھ ال یكـرمومن یغترب یحسب عدوا صدیقھ
أي من اغترب حسب األعداء أصدقاءه، ألنھ لم یجربھم، فتوقفھ التجارب على 
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.ضمائر صدروھم، ومن ال یكرم نفسھ بتجنب الرذائل لم یكرمھ الناس

یھدم ومن الیظلم الناس یظلمومن ال یذد عن حوضھ بسالحھ
ومن مأل :قال األصمعي.أي من ال یمنع عن عشیرتھ یذل.یطرد، ویدفع:یذد

أي من الن للناس ظلموه، :وھو تمثیل.حوضھ ثم لم یمنع منھ غشي، وھدم

.واستضاموه

یضرس بأنیاب ویوطأ بمنسمومن ال یصانع في أمور كثیرة
یترفق ویداري، فإنھ من ال یصانع الناس، ولم یدارھم في كثیر من األمور :یصانع

یمضغ بضرس، ویوطأ بمنسم، والضرس :قھروه، وأذلوه، وربما قتلوه، ویضرس

.العض على الشيء بالضرس والمنسم خف البعیر

یفزه ومن ال یتق الشـتـم یشـتـمومن یجعل المعروف من دون عرضھ
.یقال وفرتھ؛ وفارة ووفرة.یتمھ وال ینقصھ:یفره

ثمانین حوال ال أبا لك یسـأمسئمت تكالیف الحیاة ومن یعش
علي في :یقال.مللتھ، والتكالیف ھي المشاق، والشدائد:یقال سئمت السوء سآمة

.أي مشقة:مثل ھذا األمر تكلفة

أي سئمت ما تجيء بھ الحیاة من المشقة وقال سئم سآمة وسأمة ومثلھ رؤف رآفة 

ال أبا لك زائدة ولوال :ورأفة، وكآبة وكأبة، واأللف تمد وتقصرن والالم في قولھ

أنھا زائدة لكان ال أب لك، ألن األلف تثبت مع اإلضافة، والخبر محذوف، والتقدیر 

.ال أبا لك موجود أو بالحضرة

تمتھ ومن تخطئ یعمر فـیھـرمرأیت المنایا خبط عشواء من تصب
الخبط ضرب الیدین والرجلین، وإنما یرید أن المنایا تأتي على غیر قصد، ولیس 
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ذلك إال ألنھا تأتي بقضاء وقدر، یقال عشي یعشو إذا أتى على غیر قصد كأنھ 

:یمشي مثل األعشى

وإن خالھا تخفى على الناس تعلمومھما تكن عند امرئ من خلـیقة
مھما أصلھ ماما فما األولى للشرط والثانیة :قال الخلیل.الخلیقة والطبیعة واحد

.للتوكید فاستبقوا الجمع بینھما ولفظھما واحد فأبدلوا من األلف ھاء

ولكنني عن علم ما في غد عميوأعلم ما في الیوم واألمس قبلـھ
أي أعلم ما مضى في أمس، وما أنا فیھ الیوم، ألنھ شيء قد رأیتھ فأما في غد فال 

.علم لي بھ ألني لم أره

زیادتھ أو نقصانھ في التـكـلـموكائن ترى من صامت لك معجب]
وإن الفتى بعد السفـاھة یحـلـموإن سفاه الشیخ ال حـلـم بـعـده
ومن أكثر التسآل یوما سـیحـرمسألنا فأعطیتم، وعدنـا فـعـدتـم

عنترة

ھو عنترة بن شداد العبسي أحد شعراء العرب وفرسانھم وأبطالھم ومن أصحاب 

المعلقات، أمھ أمة حبشیة یقال لھا زبیبة، وكان لعنترة أخوة من أمھ عبید وكان ھو 

عبدا أیضا ألن العرب كانت ال تعترف ببني اإلماء إال إذا امتازوا على أكفائھم 

.ببطولة أو شاعریة أو سوى ذلك

 وسرعان ما اعترف بھ أبوه لبسالتھ وشجاعتھ وكان السبب في ذلك أن بعض أحیاء

العرب أغاروا على بني عبس فلحقوھم وقاتلوھم وفیھم عنترة فقال لھ أبوه كر یا 

فقال كر وأنت حر .عنترة فقال لھ العبد ال یحسن الكر وإنما یحسن الحالب والصر

.فكر وقاتل یومئذ فأبلى واستنفذ ما في أیدي القوم من الغنیمة فادعاه أبوه بعد ذلك
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عنترة أحد أغرب العرب وھم ثالثة عنترة وأمھ سوداء واسمھا زبیبة، وخفاف بن 

ندبة وأبوه عمیر من بني سلیم وأمھ سوداء وإلیھا نسب والسلیك بن السلكة من بني 

.سعد وأمھ اسمھا السلكة وإلیھا نسب وھو أحد الصعالیك العرب الشجعان

كان عمرو بن معد یكرب الزبیدي یقول كنت أجوب الجزیرة العربیة ال أخاف إال 

من أبیضین وأسودین أما األبیضان فربیعة بن زید المكدم وعامر بن الطفیل وأما 

.أسوداھا فعنترة والسلیك بن السلكة

كان عنترة شجاعا ال كالشجعان وكان أجود العرب بما ملكت یداه ولم یكن ذلك 

.الشاعر الذي یعتد بھ فكانت مقطوعاتھ قصیرة

وسابھ رجل فعیره بسواده وسواد أمھ وأنھ ال یقول الشعر فقال عنترة واهللا إن الناس 

لیترافدون الطعمة فما حضرت أنت وال أبوك وال جدك مرفد الناس وإن الناس 

لیدعون في الغارات فیعرفون بتسویمھم فما رأیتك في خیل مغیرة في أوائل الناس 

.قط

وإن اللبس لیكون بیننا فما حضرت أنت وال أبوك وال جدك خطة فصل وإني 

ألحضر اللبس وأوفي المغنم وأعف عند المسألة وأجود بما ملكت یدي وأفضل 

الخطة الصماء وأما الشعر فستعلم فكان أول ما قالھ معلقتھ المشھورة ھل غادر 

.الشعراء من متردم

ولكني ال أرى ھذا فالشعر ال یكون ھكذا ینتقل اإلنسان من البیت والبیتین إلى 

المعلقة دفعة واحدة وإنما لھ مقطوعات كثیرة وقصائد إذا ما عرفنا أن القصیدة تزید 
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على عشرة األبیات ولھذا فھو شاعر قبل المعلقة وقد تكون المعلقة قمة نتاجھ من 

.ناحیة الطول إال أن نفسھ في قصائد كثیرة یظھر لمن یقرأ شعر عنترة

ابتلى عنترة بعشق عبلة وأھاج ذلك شاعریتھ ورفض عمھ أن یزوجھ عبلة وھو 

.عبد فكان حافزا لیدفعھ إلى األمام للمعالي وللفروسیة

حضر عنترة حرب داحس والغبراء وأبلى بالء حسنا وصارت العرب تعده من 

فحولھا بل إن السیرة اعتبرتھ أسطورة من أساطیر العرب وسیرتھ من ست مجلدات 

ضخمة حوت التاریخ العربي الجاھلي فالغساسنة والمناذرة وملوك حمیر وصراع 

.العرب في ذي قار مع الفرس

وقد كتبھا الشیخ .وھذه السیرة فیھا الكثیر من القیم الخلقیة والمثل العلیا الكثیر

یوسف بن إسماعیل وكان متصال بالعزیز الفاطمي بالقاھرة دونھا في اثنین وسبعین 

.كتابا جعل كل اثني عشر كتاب في مجلد

عده صاحب الجمھرة ثاني أصحاب المجمھرات ویقول ابن قتیبة إن قصیدتھ ھل 

.غادر الشعراء تسمیھا العرب المذھبة

.أما أبو عبیدة فعده في الطبقة الثالثة من الشعراء

وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم عنھ ما وصف لي أعرابي فأحببت أن 

.أراه إال عنترة

معلقة عنترة
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وقال أبو .عنترة بن معاویة بن شداد بن قراد، وكذا یعقوب بن السكیت:وقال

عنترة بن شداد بن معاویة بن قراد أحد بني مخزوم بن ربیعة :جعفر أحمد بن عبید

.بن مالك بن قطیعة بن عبس العبسي

ابن عود بن غالب، وكانت أمھ حبشیة، ویكنى أبا المغلس وقال غیره ھو :وقیل

وقیل بن عوف بن مخزوم بن ربیعة بن مالك .عنترة بن شداد بن معاویة بن رباح

.ابن قطیعة بن عبس

أم ھل عرفت الدار بعد توھمھل غادر الشعراء من متـردم
ھل أبقى ألحد معنى إال وقد :من قولك ردمت الشيء إذا أصلحتھ، ومعناه:متردم

وھل تھیأ ألحد أن یأتي بمعنى السبق إلیھ، ویروى من مترنم والترنم .سبقوا إلیھ

وھما حرفا :صوت ترجعھ بینك وبین نفسك، وقولھ أم ھل إنما دخلت أم على ھل

استفھام، ألن ھل ضعفت في حروف االستفھام فأدخلت علیھا أم كما أن لكن ضعفت 

.في حروف العطف

ال تكون مثقلة ومخففة وعاطفة، فلما لم تقف حروف العطف، أدخلت علیھا الواو، 

أنھ یجیز جاء في القوم إال حاشا ألن حاشا ضعفت :ونظیره ما حكي عن الكسائي

أم ھل عرفت الربع، والربع المنزل :عنده إذا كانت تقع في غیر االستثناء ویروى

لكل منزل ربع وإن لم یكن في الربیع :في الربیع، ثم كثر استعمالھم حتى قالوا

وكذلك الدار من التدویر، ثم كثر استعمالھم حتى قیل لكل دار، إن لم یكن مدورا 

.قل ھو االبتكار ویحتمل أن یكون الظن:والتوھم

حتى تكلم كاألصـم األعـجـمأعیاك رسم الدار لـم یتـكـلـم
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وبقیة من نؤیھا المـجـرنـثـمإال رواكد بینـھـن خـصـائص
[ترغو إلى سفع رواكد جـثـمولقد حبست بھا طویال نـاقـتـي
وعمي صباحا دار عبلة واسلميیا دار عبلة بالجواء تـكـلـمـي

بلد یسمیھ أھل نجد جواء عدنة، والجواء أیضا جو، وھو البطن من :الجواء

أخبري عن أھلك، وسكانك وعمي قال :األرض، الواسع في انخفاض، معنى تكلمي

عمي وانعمي واحد، یذھب إلى أن النون حذفت كما حذفت فاء الفعل من :الفراء

:قولك خذ وكل ویروى أن أبا ذر لما أتى النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم، فقال لھ

إن اهللا قد أبدلني منھا ما ھو :أنعم صباحا، فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

.سلمك اهللا من اآلفات:ومعنى اسلمي.قال السالم.ما ھي:فقال لھ أبو ذر.خیر منھا

 [طوع العناق لذیذة المتبسمدار آلنسة غضیض طرفھا
فدن ألقضي حاجة المتلومفوقفت فیھا ناقتي وكأنھـا

المنتظر، وعنى بالمتلوم نفسھ، ألقضي منصوب بإضمار :القصر، والمتلوم:الفدن

.أن والم كي بدل عنھا والالم متعلقة بوقفت فیھا

بالحزن فالصمان فالمتثلموتحل عبلة بالجواء وأھلنا
.جبل الصوان، والصمان في األصل لحجارة:فالصمان، والصوان؛ ویقال

.یستعمل لحجارة النار خاصة، وكانت العرب تذبح بھا:والصوان

الجواء بنجد، والحزن لبني یربوع، والصمان لبني تمیم، والمتثلم :وقال أبو جعفر

.مكان

وأظل في حلق الحدید المبھموتطل عبلة في الخزوز تجرھا
أقوى، وأقفر بعد أم الھیثـمحییت من طلل تقادم عـھـده

خال، والمقوون الذین فني زادھم، كأنھم خلوا من الزاد، وقیل المسافرون :أقوى

كأنھم نزلوا األرض القواء، وأقفر معناه كأقوى، إال أن العرب قد تكرر إذا اختلف 
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:اللفظان، وإن كان المعنى واحدا كقول الحطیئة

وھند أتى من دونھا النأي والبعدأال حبذا ھند وأرض بھا ھـنـد
.والنأي والبعد واحد

:وكقول اآلخر

مال وذا نشبفقد تركتـك ذا
وھما بمعنى واحد، وزعم أبو العباس أنھ ال یجوز أن یتكرر شيء إال وفیھ فائدة 

قال والنأي لما قل، والبعد ال یقع إال لما كثر، والنشب ما ثبت من المال كالدار وما 

(شرعة ومنھاجا)أشبھھا یذھب إلى أنھ نشب ینشب، وكذلك قال في قولھ تعالى 

الشرعة :وقال غیره.ما ابتدى من الطریق، والمنھاج الطریق المستقیم:الشرعة

.وھما الطریق، ویعني بالطریق ھنا الدین:والمنھاج واحد

عسرا علي طالبك ابنة محرمحلت بأرض الزائرین، فأصبحت
:وروى أبو عبیدة

عسرا علي طالبك ابنة مخرمشطت مزار العاشقین فأصبحت
األعداء كأنھم یزأرون كما یزأر األسد، وعسرا منصوبة على أنھ خبر :والزائرون

أصبحت، وطالبھا مرفوع بھ، واسم أصبحت مضمر فیھ، ویجوز أن یكون عسر 

رفع على أنھ خبر االبتداء، ویضمر في أصبح، ویكون المعنى، فأصبحت طالبھا 

عسر علي ونصب ابنة مخرم على أنھ نداء مضاف، ویجوز الرفع في ابنة على أنھ 

ھند أبوھا :في مذھب البصریین فأصبحت ابنة مخرم طالبھا عسر علي كما تقول

شطت عبلة مزار العاشقین أي بعدت مزارھم وفیھ رجوع الغیبة :ومعناه.منطلق

(وسقاھم ربھم شرابا طھورا إن ھذا كان لكم جزاء)إلى الخطاب ومثلھ قولھ تعالى 
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.(حتى إذا كنتم في الفلك وجرین بھم بریح)ومن الخطاب إلى الغیبة كقولھ تعالى 

.ومخرم اسم رجل، وقیل اسمھ مخرمة ثم رخم في النداء

زعما لعمرو أبیك لیس بمزعمعلقتھا عرضا وأقتل قومـھـا
أي أحببتھا یقال علق، وعالقة من فالنة، وقولھ عرضا أي كانت عرضا :علقتھا

من األعراض، اعترضني من غیر أن أطلبھ، ونصبھ على البیان، وفي قولھ زعما 

قوالن أحدھما في أحبھا، وأقتل قومھا فكأن حبھا زعم مني، والقول اآلخر أن أبا 

عمرو الشیباني قال یقال زعم یزعم زعما إذا طمع، فیكون على ھذا الزعم اسما 

.یعني الزعم

أي كیف !وقال ابن األنباري علقتھا، وأنا أقتل قومھا فكیف أحبھا، وأنا أقتلھم؟

زعما لعمر أبیك لیس بمزعم أي ھذا :أقتلھم وأنا أحبھا؟ ثم رجع مخاطبا نفسھ فقال

فعل لیس بفعل مثلي والزعم الكالم، ویقال أمر فیھ مزاعم أي فیھ منازعة، قال 

.وقولھ عرضا منصوب على المصدر والزعم كذلك

مني بمنزلة المحب المكرمولقد نزلت فال تظني غـیره
الباء في قولھ بمنزلة متعلقة بمصدر محذوف ألنھ لما قال نزلت دل على المنزول 

إن الباء متعلقة بمصدر (ومن یرد فیھ بإلحاد بظلم)وقال أبو العباس في قولھ تعالى 

ألنھ لما قال بمعنى على النصب على اإلرادة، وقولھ بمنزلة في موضع نصب، 

والمعنى لقد نزلت مني منزلة المحب، فال تظني ما أنا علیھ من محبتك والمحب 

.جاء على أحب، وأحببت، والكثیر في كالم العرب محبوب

ما قد علمت وبعض ما لم تعلمـيإني عداني أن أزورك فاعـلـمـي
وزوت جواني الحرب من لم یجزمحالت رماح ابني بغـیض دونـكـم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


[في الحرب أقدم كالھزبر الضیغمیا عبل لو أبصرتنـي لـرأیتـنـي]
بعنیزتین وأھلـنـا بـالـغـیلـمكیف المزار وقد تربـع أھـلـھـا

عنیزتین والغیلم موضعان یقول كیف أزورھا، وقد بعدت عني، وتعذرت 

زیارتھا، والمزار مرفوع باالبتداء على مذھب سیبویھ، وباالستقرار على مذھب 

.غیره

زمت ركابكم بلیل مظلـمإن كنت أزمعت الفراق فإنما
یقال أزمعت، وأجمعت، فأنا مزمع، اإلزماع توطین النفس على الشيء، واألزمة 

في الركاب، وال یستعمل إال في اإلبل خاصة، والركب الجماعة الذین یركبون اإلبل 

دائما، وإنما قصد اللیل ألنھ وقت تصفو فیھ األذھان، وال یشتغل القلب بمعاش ال 

.غیره

وسط الدیار تسف حب الخمخمما راعني إال حمولة أھـلـھـا
ظرف، وإذا لم یكن ظرفا، حركت السین، فقلت وسط الدیار، وأسف تسف :وسط

.تأكل یقال سففت الدواء، وغیره أسفھ سفا

بقلة لھا حب أسود، إذا أكلتھ الغنم، قلت ألبانھا :الخمخم:قال أبو عمرو الشیباني

.وتغیرت، وإنما یصف أنھا تأكل ھذا ال تجد غیره

ومعنى البیت أنھ إذا .وروى ابن األعرابي الحمحم بالحاء المھملة غیر المعجمة

أكلت حب الحمحم لجفاف العشب، والوقت خریف، وذلك أنھم كانوا مجتمعین في 

:الربیع، فلما یبس البقل ارتحلوا

سودا كخافیة الغراب األسـحـموتفرقوا منھا اثنتان وأربعون حلوبة
وروى خلیة، والخلیة أن تعطف على الحوار ثالث نوق، ثم یتخلى الراعي بواحدة 
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منھن فتلك الخلیة، والحلوبة المحلوبة، تستعمل في الواحد، والجمع على لفظھ واحد، 

والخوافي جمع خافیة أواخر ریش الجناح مما یلي الظھر، واألسحم األسود واثنتان 

نعت لحلوبة ألنھا :مرفوع باالبتداء أو باالستقرار، وأربعون معطوف علیھ، وسودا

.في موضع الجماعة، ویروى سود بالرفع على أن یكون نعتا لقولھ اثنتان وأربعون

وإن قیل كیف جاز أن في أحدھما معطوفة على صاحبھ قلت ألنھما اجتمعا فصارا 

بمنزلة جاءني زید وعمرو الظریفان، والكاف في كخافیة في موضع نصب 

.والمعنى سودا مثل خافیة الغراب األسحم

مثل الضفادع في غدیر مفعـمفصغارھا مثل الدبى وكبـارھـا]
نظر المحب بطرف عیني مغرمولقد نظرت غداة فارق أھلـھـا
[واهللا من سقم أصابك من دميوأحب لو أسقیك غیر تـمـلـق

عذب مقبلھ لذیذ الـمـطـعـمإذ تستبیك بذي غـروب واضـح
تستبیك تذھب بعقلك، وسباه اهللا أي غربھ اهللا، وغرب كل شيء حده، وأراد بثغر 

األبیض ویرید بالعذب أن رائحتھ :ذي غروب، وغروب األسنان حدھا، والواضح

المقبل، وإذ في موضع نصب، والمعنى :طیبة، فقد عذب لذلك، ویرید بالمطعم

لذیذ :علقتھا إذ تستبیك أو اذكر وقولھ عذب نعت، ومقبلھ مرفوع بھ، ومعنى عذب

.كأن معناه مقبلھ عذب لذیذ المطعم

[رشأ من الغزالن، لیس بتوأموكأنما نظرت بعینـي شـادن]
سبقت عوارضھا إلیك من الفموكأن فأرة تاجـر بـقـسـیمة

أي وكأن فأرة مسك، والتاجر ھنا العطار، والعوارض منابت األضراس واحدھا 

عارض، وھذا الجمع الذي على فواعل ال یكاد یجئ إال جمع فاعلة نحو ضاربة، 

وضوارب، إال أنھم ربما جمعوا فاعال على فواعل ألن الھاء زائدة كھالك وھوالك 
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.فعلى ھذا جمع عارضا على عوارض

أي سبقت الفأرة عوارضھا، وإنما یصف طیب رائحة فمھا، وخبر كأن قولھ سبقت، 

وقولھ بقسیمة ھو تبیین ولیس بخبر كأن، وھي الجونة، وقیل سوق المسك، وقیل 

.ھي العیر التي تحمل المسك

غیث قلیل الدمن لیس بمعلمأو روضة أنفا تضمن نبتھـا
أي كأن ریحھا ریح مسك، أو كریح روضة، وھي المكان المطمئن یجتمع إلیھ 

الماء، فیكثر نبتھ، وال یقال في الشجر روضة، إنما الروضة في النبت، والحدیقة 

إذا صارت فیھ روضة، واألنف التام من كل :في الشجر، ویقال أروض المكان

شيء، وقیل األنف أول كل شيء ومنھ استأنفت األمر وأمر انف، واستأنف العمل 

.واالستئناف، واالئتناف بمعنى واحد

والمعلم والمعلم، والعالمة واحد، والمعنى أن ھذه الروضة لیس في وضع معروف 

المرفوع ألن .فیقصدھا الناس للرعي فیؤثروا فیھا، ویوسخوھا، وھي أحسن لھا

الكالم قد طال، أال ترى أنك إذا قلت ضربت زیدا وعمرو فقطعت عمرا على التاء 

.كان حسنا لطول الكالم

[مما تعتقھ ملوك األعجـمأو عاتقا من أذرعات معتقـا]
نظر الملیل بطرفھ المتقسمنظرت إلیھ بمقلة مكحـولة]

وبناھد حسن وكشح أھضـموبحاجب كالنون زین وجھھـا
 [لعب الربیع بربعھا المتوسمولقد مررت بدار عبلة بعدما
فتركن كل قرارة كالدرھمجادت علیھ كل بكـر حـرة

ویروى كل بكر ثرة، أي جادت بمطر جود، والبكر السحابة في أول الربیع التي لم 

تمطر، والحرة البیضاء، وقیل الخالصة، والثرة الكثیرة، والثرثار بمعناه، وإن لم 
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وكأن .یكن من لفظھ، والقرارة الموضع المطمئن من األرض، یجتمع فیھ السیل

القرارة مستقر السیل، والھاء في علیھ ضمیر الموضع، وشبھ بیاضھ ببیاض 

.الدرھم، ألن الماء لما اجتمع استدار أعاله فصار كدور الدرھم

یجري علیھا الماء لم یتصرمحا وتسكابا، فكـل عـشـیة
:تسكاب تفعال من السكب، وھو بمعناه، وسحا منصوب على المصدر ألن قولھ

.جادت علیھ یدل على السح، فصار بمنزلة قول العرب ھو یدعھ دعا

وتسكابا مثلھ في إعرابھن كل عشیة منصوب على الظرف والعامل فیھ یجري لم 

یتصرم لم یتقطع،وخص مطر العشي ألنھ أراد الصیف، وأكثر ما یكون باللیل 

.مطره

غردا كفعل الشارب المترنموخال الذباب بھا فلیس ببارح
من قولھم غرد الشيء یغرد تغریدا إذا طرب، وأخرج غردا على قولھ غرد :الغرد

یغرد غردا فھو غرد، وھو نصب على الحال والمعنى وخال الذباب بھا غردا كفعل 

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، والمعنى یفعل فعال، مثل فعل 

وإن یسلبھم الذباب )الشارب، والذباب واحد، مؤدى على جماعة بدلیل قولھ تعلى 

والجمع أذبة في أقل العدد، وذبان في الكثرة، ببارح أي بزائل، ویقال ما (شیئا

.برحت قائما أي ما زلت

فعل المكب على الزناد األجزمھزجا یحك ذراعـھ بـذراعـھ
السریع الصوت، المتدارك بصوتھ، والھزج خفة، وتدراكا یقال فرس :الھزج

إذا كان خفیف الرفع والوضع سریع المناقلة، ویروى ھزجا بفتح الزاي، :ھزج
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وھزجا بكسرھا فمن كسرھا فھو منصوب على الحال، وإذا فتحھا، فھو مصدر 

والكسر أجود، وألن بعده یحك، ولم یقل حكا، ویحك أیضا في موضع نصب على 

أي یمر بإحداھما على األخرى وكذلك الذباب :الحال ومعنى یحك ذراعھ بذراعھ

.ویروى یسن بذراعھ، وأصل السن التحدید

یرید قدح المكب األجذم على الزناد، فھو یقدح بذراعھ، فشبھ الذباب بھ إذا سن 

الزناد ھو األجذم، وھو قصیر، فھو أشد إلكبابھ :ذراعھ باألخرى، وقال بعضھم

.علیھ، فشبھ الذباب إذا سن ذراعھ باألخرى برجل أجذم قاعد یقدح نارا بذراعھ

.واألجذم المقطوع الید

وقال ابن األنباري ھزجا منصوب بالرد على الغرد، والقدح منصوب على المصدر 

.وعلى الزناد صلة للمكب أي قدح الذي أكب على الزناد

وأبیت فوق سراه أدھم ملجمتمسي وتصبح فوق ظھر حشیة
ویروى فوق ظھر فراشھا، ویروى فوق سراة أجرد صلدم، وھو الشدید یعني 

أي تمشي عبلة ھكذا، أي ھي منعمة موطأ لھا الفرش، وأبیت أنا على ظھر .فرسھ

.فرس، وسراة كل شيء أعاله وسراة النھار أولھ

نھد مراكلھ نبیل المحـتـرموحشیتي سرج على عبل الشوى
فراش والحشیة من الثیاب ما حشي والجمع الحشایا والنھد المشرف الصدر:حشیة

.

یدعو علیھا بانقطاع اللبن من ضرعھا، وأنھا ال تحمل وال تلد، :قولھ لعنت

.والشراب ھنا اللبن
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تطس اإلكام بذات خف میثمخطارة غب السـرى زیافة
یقال ناقة تخطر في سیرھا بذنبھا، تطس بكسر الطاء، والوطس الضرب الشدید 

بالخف، یقال وطس یطس، إذا كسر وكذلك وثم یثم، ومیثم على التكثیر وكذلك 

خطارة أي :وقولھ.وفض یفض، ولثم یلثم وھرس یھرس إذا كسر وكذلك لكم یلكم

.بقوائم ذات خف

بقریب بین المنسمین مصلموكأنما أقص اإلكام عشـیة
.یعني بذلك الظلیم، وھو ذكر النعامة، والمصلوم المقطوع األذنین

حزق یمانیة ألعجم طمطمتأوي لھ قلص النعام كما أوت
ویروى إلى قلص، والحزق بفتح الزاي، وكسرھا وجمعھ حزائق وھي الجماعات 

من اإلبل یعني بھ ھنا اجتماع النعام حول ھذا الظلیم، یسمعن كالمھ وال یفھمن ما 

یقولھ، ویقال طمطم وطمطماني وبھ طمطمة، إذا كان كالمھ یشبھ كالم العجم، 

وبھ لكنة إذا كان یعترض في كالمھ اللغة األعجمیة، ورجل تمتام وبھ :ویقال ألكن

تمتمة، إذا كان یكرر الیاء، ورجل فأفاه وبھ فأفأة إذا كان یكرر الفاء، ویقال بھ 

عقلة، إذا كان بھ التواء عند إرادة الكالم، وبھ حسبة إذا تعذر علیھ الكالم عند 

إنھا تعرض من كثرة السكوت، واللغف إدخال بعض الحروف في :إرادتھ، ویقال

بعض، والرئة والرتت كالریح تعرض في أول الكالم فإذا مر في الكالم انقطع ذلك، 

ویقال أنھا تكون غریزة، والغمغمة أال تعرف تقطیع الحروف وھي تستعمل في كل 

كالم ال یفھم، والتغمغم مثلھ واللثغة أن یدخل بعض الحروف في بعض، والغنة أن 

یخرج الصوت من الخیاشیم، ویقال إنھا تستحسن في الحدیث للسن، فإن اشتدت قیل 
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.لھا الخنة والخنن والترخیم حذف في الكالم

حرج على نعش لھن مخیمیتبعن قلة رأسـھ وكـأنـھ
:أي یتبعن القلص، وھن أوالد الظلیم قلة رأسھ، أي یطرن على رأسھ والحرج

مركب من مراكب النساء، وھي أیضا عیدان الھودج، ویروى حرج بسكون الراء 

.وفتحھا وھي الجبال، والنعش یرید بھ الھودج

كالعبد ذي الفرو الطویل األصلمصعل یعوذ بذي العشیرة بیضـھ
ذكر النعام الصغیر الرأس، واألصلم المقطوع األذنین شبھ بھ الناقة :الصعل

.لسرعة عدوھا ونشاطھا وذو العشیرة موضع

زوراء تنفر عن حیاض الدیلمشربت یماء الدحرضین فأصبحت
شربت من ماء الدحرضین، وھما ماءان، ویقال للواحد دحرض، واآلخر وسیع 

األمة :فلما جمعھما غلب أحد االسمین على اآلخر، وھما یعرفان لبني سعد، والدیلم

الداھیة، :التي یقال لھا الدیلم، وھي صنف من األتراك وأراد بھ العدو، والدیلم

.الظلمة، والدیلم الجماعة:والدیلم

وقال أبو زید الكالبي حیاض الدیلم آبار معروفة عندنا وقد أوردت فیھا إبلي غیر 

.مرة

شي من ھزج العشي مؤدموكأنما ینأى بجانب دفھا الـو
األیمن ألنھ ال یركب :وبعضھم یكتبھا باأللف مأدم والدف الجنب، الجانب الوحشي

العظیم القبیح من الرؤوس :الذي یصوت، والمأدم:األیسر، والھزج:منھ، واألنس

.ویقال أدم فھو مؤدم إذا كان عظیم الرأس

غضبى اتقاھا بالیدین وبالفمھر جنیب كلما عطفت لـھ
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وكأن بجانبھا ھرا، یخدشھا من نشاطھا، وجنیب بمعنى مجنوب، والمعنى :جنیب

أو :تقاه، واتقاه واألصل في اتقاه:كلما عطفت الناقة للھر اتقاھا، ویروى تقاھا، یقال

ولیس ثمة تاء نحو اتجاه .تقاه ثم أبدلوا من الواو تاء ألنھم یبدلون من الواو تاء

.وتخمة فإذا كانت معھا تاء كان البدل حسنا

سندا ومثل دعائم المتـخـیمأبقى لھا طول األسفار مفرقدا
.أي المتخذ خیمة

بركت على قصب أجش مھضمبركت على ماء الرداع كأنـمـا
بركت على جنب الرداع :الصوت فیھ بحة، ویروى:موضع، األجش:الرداع

.القصب ھنا تقع أضالعھا من ھزالھا، والمھضم، المخرق

.أنھا حین بركت جشت في صوتھا فشبھ جنبیھا بالقصب:المعنى

حش الوقود بھ جوانب قمقموكأن ربا أو كحیال معـقـدا
الرب الدبس، الكحیل القطران شبھ عرق الناقة بھ وحش أي أحماه ویقال حششت 

النار إذا أوقدتھا، والوقود الحطب وجوانب منصوبة، على أنھا مفعولة لحش أو 

ھذا ال یخلطھ شيء، أي ال یختلط بھ شيء ویكون :اتقد كما یقال:معنى حش:تقول

.جوانب منصوبة على الظرف

منھا على شعر قصار مـكـدمنضحت بھ والذفرى فأصبح جاسدا]
[منھ على سعن قصیر مـكـرمبلت مغانیھا بـھ فـتـوسـعـت

زیافة مثل الفنـیق الـمـكـدمینباع من ذفرى عضوب جـسـرة
:ینفعل من باع یبوع إذا مر مرا لینا فیھ تلو كقول اآلخر:ینباع:قال ابن األعرابي

انبیاع الشجاعتمت ینـبـاع
وأنكر أن یكون األصل فیھ ینبع، وقال ینبع كما ینبع الماء من األرض، ولم یرد 

.وإنما أراد السیالن منھ وتلویھ على رقبتھا كما تتلوى الحیة.ذلك
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ھو من نبع ینبع، ثم أشبع الفتحة فصارت ألفا والذفریان في أذنیھا :وقال غیره

العظمان النابتان وراء األذن، ومنتھى الشعر، وأول ما یعرق من البعیر الذفریان، 

وأول ما یبدأ فیھ السمن لسانھ وكرشھ، وآخر ما یبقى في السمن عیناه وسالماه، ثم 

واحد وأما غضوب للكثیر كظلوم وغشوم، :عظام أخفافھ،والغضوب، والغضبى

والجسرة الطویلة، وقیل الماضیة في سیرھا، وقیل الضخمة القویة، والزیافة 

.العض:الفحل، والكدم:المسرعة، والفنیق

طب بأخذ الفارس المستلئمإن تغدفي دوني القناع فإنني
إرخاء القناع على الوجھ، واالغداف أیضا إرواء الرأس من الدھن، :اإلغداف

إذا غطى وجھھ، والقناع مشتق :یقال فالن مغدف.ترسلي وتحتجبي مني:تغدفي

ضرع مقنع بفتح النون وكسرھا، وإذا كان عالیا مرتفعا، والطب :من العلو، یقال

.الحاذق، والمستلئم الذي قد لبس الألمة، وھي الدرع

یقول إن نبت عینك عني وأغدقت دوني قناعك فإني حاذق بقتل الفرسان وأسر 

.األقوام

سھل مخالطتي إذا لم أظلمأثنى علي بما علمت فإننـي
ویروى سمح مخالقتي، ومخالطتي في موضع رفع بقولھ سھل أي تسھل مخالقتي، 

.وإذا ظرف، والعامل فیھ سھل

ومعنى البیت إذا رآك الناس قد كرھتني، فأغدقت دوني القناع، توھموا أنك 

.استقللتني، وأنا مستحق لخالف ما صنعت فأثني علي بما علمت

مر مذاقتھ كطعم العلقـمفإذا ظلمت فإن ظلمي باسل
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أي فإن ظلمني ظالم فظلمي إیاه باسل لدیھ أي كریھ، أي مذاقتھ مرة، ومر مذاقتھ 

مرفوع بقولھ مر ویكون كطعم خبر بعد خبر، وإن شئت كانت نعتا لقولھ مر، 

.ویجوز على إضمار ھي كأنھ قال ھي كطعم الحنظل

[حتى أنال بھ كریم المطعـمولقد أبیت على الطوى وأظلھ]
ركد الھواجر بالمشوف المعلمولقد شربت من المدامة بعدمـا

السكون، :أي بعدما ركدت الشمس، ووقفت، وقام كل شيء على ظلھ، والركود

.والھواجر جمع ھاجرة، وھي الظھیرة، ویقال لھا ھجیر أیضا

شفت الدینار :والمشوف الدینار والدرھم، وقیل الكأس، وقیل البعیر المھنوء، یقال

.إذا نقشتھ قال النابغة الجعدي

دنانیر مما شیف في أرض قیصركھوال وشبانا كـأن وجـوھـھـم
إذا جلوتھ، وأصلھ مشووف، ثم ألقیت حركة الواو على الشین، :وشفت الشيء

فبقیت الواو ساكنة، وبعدھا واو ساكنة فحدفت إحداھما اللتقاء الساكنین، والمخلوقة 

.عند سیبویھ الثانیة ألنھا زائدة، وعند األخفش األولى

قرنت بأزھر في الشمال مفدمبزجاجة صفـراء ذات أسـرة
الخطوط واحدتھا سرة، وسرر، وھذا عند أھل اللغة شاذ، وإنما الواجب :األسرة

إال أنھ یجوز .مثال:سرار، كما یقال في واحد األمثلة:أن یقال في واحد األسرة

.جمع سر على سرائر ویجمع سرارة على أسرة

:في الشمال.، واألزھر اإلبریق من فضة أو رصاص[قرینتھ]قرنت أي جعلت 

.شمال الساقي، مفدم مسدود بالفدام وھي خرقة تجعل على رأسھ تكون مصفاتھ

مالي وعرضي وافر لم یكلمفإذا شربت فإنني مستھـلـك
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.یثلم:یكلم

وكما علمت شمائلي وتكرميوإذا صحوت فما أقصر عن ندى
تمكو فریصتھ كشدق األعلـموحلیل غانیة تركـت مـجـدال

تمكو فریصتھ، تصفر، والفریصة في األصل الموضع الذي یرعد من الدابة عند 

البیطار، وھي لحمة تحت الثدي والكتف، ترعد عند الخوف، والكاف في موضع 

.نصب أي تمكو مكاء مثل شدق األعلم

ورشاش نافذة كلون العندمسبقت یداي لھ بعاجل طعنة
أي رشاش ضربة نافذة، فأقام الصفة مقام الموصوف، والعندم صبغ أحمر، وقیل 

ھو البقم، وقیل ھو العصفر، وقیل ھو صبغ للعرب، وھو جمع عندمة والكاف في 

موضع خفض ألنھا نعت للرشاش، ویجوز أن یكون في موضع رفع على إضمار 

.مبتدأ فیكون المعنى لونھ كلون العندم

 [ویصدني عنھا الحیا وتكرميف مغانم لو أشاء حـویتـھـا]
إن كنت جاھلة بما لم تعلميھال سألت الخیل یابنة مـالـك

[یمأل یدیك تعففي وتكرمـيال تسألیني واسألي بي صحبتي]

مني وبیض الھند تقطر من دميولقد ذكرتك والرمـاح نـواھـل
لمعت كبارق ثغرك المتبـسـمفھممت تقبیل السـیوف ألنـھـا
نھد تعاوره الكمـاة مـكـلـمإذا ال أزال على رحالة سـابـح

الرحالة سرج من سروج العرب، كانت تعمل من جلود الشیاه واحدة الرحائل تتخذ 

للجري الشدید، تعاوره الكماة بفتح الواو وكسرھا، وفتح الراء وضمھا، أي طعنھ ذا 

.[فحذف إحدى التائین]مرة وذا مرة، أي تتداولھ بالطعن وأصلھ تتعاوره 

یأوي إلى حصد القسي عرمرمطورا یجرد للطـعـان وتـارة
.الشدید:الكثیر:العرمرم

أغشى الوغى وأعف عند المغنمیخبرك من شھد الوقائع أنـنـي
ال ممعن ھربا وال مستسـلـمومدجج كره الكـمـاة نـزالـھ
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منازلتھ في الحرب، ال ممعن أي مسرع، فیذھب ویعدو ھربا وال یسلم نفسھ:نزالھ

.

بمھند صافي الحدیدة مخذمفطعنتھ بالرمح ثم علـوتـھ
بمثقف صدق الكعوب مقومجادت یداي لھ بالعاجل طعنة

.صدق أي صلب، الكعوب جمع كعب وھي أنبوب الرمح والجمع أنابیب

باللیل معتس الذئاب الضرمبرحیبة الفرغین یھدي جرسھا
:تثنیة الفرغ، وھي مدافع الماء إلى األودیة الجرس:الفرغین:الرحیبة الواسعة

.الضرم جمع ضارم الجیاع.الطالب:الصوت، المعتس من الذئاب

لیس الكریم على القنا بمحرمفشككت بالرمح األصم ثیابـھ
ویقال (ولقد كرمنا بني آدم)الشریف السید الفاضل ومنھ قولھ تعالى :الكریم

ویقال للكثیر كریم قال (إن ربي غني كریم)للصبوح الكریم لتفضلھ قال تعالى 

وقولھ لیس (ومقام كریم)ویقال للحسن كریم لقولھ تعالى (ورزق كریم)تعالى 

.الكریم أي لیس یمنعھ كرمھ من أن یقتل بالقنا فما علیھ ذلك بحرام

[برشاش نافدة كلون العندمأوجرت ثغرتھ سنانا لھذمـا]
یقضمن قلة رأسھ والمعصمفتركتھ جزر السباع ینشـنـھ

جزرتھ السباع، إذا تركتھ جزرا لھ، والجزر الشحم، والجزر الشاة، والجزر :یقال

وأنشد أبو عبیدة (وأنى لھم التناوش)الناقة تذبح وتنحر، وینشنھ یتناولھ قال تعالى 

:لغیالن بن حریث

نوشا بھ تقطع أجـراز الـفـالفمتى تنوش الحوض نوشا من عال
أحدھما بمعنى غیر المھموز، وأن الواو :ومن قرأ التناؤش بالھمزة ففیھ قوالن

أبدلت فیھا ھمزة لما انضمت كما یقال أدؤر في جمع دار، والقول اآلخر إنھ من 

.النیش وھي الحركة في إبطاء
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.یقطعن، وإنما یكون بأطراف األسنان خاصة والخضم بجمیع األسنان:یقضمن

بالسیف عن حامي الحقیقة معلمومشك سابغة ھتكت فروجـھـا
الدرع، ھتكت فروجھا أي خرقتھا، والمعلم الذي یسم نفسھ في الحرب :السابغة

.بعالمة

ھتاك غایات التجار ملومربذ یداه بالقداح إذا شتـا
السریع الضرب بالقداح، الخفیف اللعب، والقداح السھام، كانوا یقامرون بھا :الربذ

قطاع، غایات جمع غایة وھي الرایات ینصبھا :ھتاك.فعل من الشتا، یشتو:وشتا

.الخمار لیعرف موضع داره والتجار جمع تاجر وھم الخمارون

أبدى نواجذه لغیر تبسملما رآني قد نزلت أریده
أظھر، فیقال أبدى یبدي، وبدا یبدو إذا ظھر وأنشد األصمعي للربیع بن زیاد :أبدى

:العبسي

فالیوم حین بدون للنظـارقد كن یخبأن الوجوه تستـرا
 [بمھند صافي الحدیدة مخذمفطعنتھ بالرمح ثم علـوتـھ]

.والمھند ما عمل بالھند، وقال أبو عمرو الشیباني النھنید شحذ السیف

خضب البنان ورأسھ بالعظلمعھدي بھ مد النھار كأنـمـا
ویروى خضب اللبان، ومد النھار أي غایة النھار والعظلم صبغ أحمر تتخذه 

.العرب

یحذى نعال السبت لیس بتوأمبطل كأنھ ثیابھ فـي سـرحة
الشجرة، والسبت بكسر السین النعال الیمانیة المدبوغة بالقرظ ال شعر :السرحة

.علیھ، وأما السبت بالضم فنبت یشبھ الخطمي

:قال حسان بن ثابت

ترى السبت فیھا كركن الكثیبوأرض یحاربھا المـدلـجـون

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


:والسبت أیضا بالضم ما قطر من الثلوج قال الشاعر

جمال تھادى خال في السلك أو سبتكأن دموع الـعـین یوم تـرحـلـوا
.والسبت بالفتح الیوم المعروف والتوأم األجرد

حرمت علي ولیتھا لم تحرمیا شاة ما قنص لمن حلت لھ
الشاة یرید بھا المرأة، حلت لھ لمن قدر علیھا، وحرمت علي ألنھا بأرض األعداء

.

فتحسسي أخبارھا لي واعلميفبعثت جاریتي فقلت لھا اذھبي
والشاة ممكنة لمن ھو مرتـمقالت رأیت من األعادي غـرة

والغرة مكان اغترار وغفلة، والشاة كنایة عن المرأة وممكنة من التمكین ومرتم 

.مفتعل من الرمي والواو الحال

رشأ من الغزالن حر أرثمفكأنما التفتت بجـید جـدایة
الجدایة من الظباء بمنزلة الجاء من الغنم، وھو الذي علیھ خمسة أشھر، واألرثم 

.الذي في شفتھ العلیا بیاض أو سواد فإن كان في السفلى فھو ألمظ ولمظاء

والكفر مخبثٌة لنفس المنعمنبئت عمرا غیر شاكر نعمتي
.مفعلة من الخبث:مخبثة

إذ تقلص الشفتان عن وضح الفمولقد حفظت وصاة عمي بالضحى
.تقلص بكسر الالم وضمھا، ووضح الفم یعني بھ أسنانھ

غمراتھا األبطال غیر تغمغـمفي حومة الموت الذي ال تشتكي
ویروى الذي ال یشتكي والحومة من كل شيء معظمھ وشدتھ، ویتقیك یتستر، 

والغمرة الشدة، والغمرات جمع غمرة وجمعت بالتحریك للتفریق بین األسماء 

والصفات كما تجمع جفنة جفنات،وعبلة عبالت، وفي النعت عبالت بإسكان الباء، 

:وكان النعت أحق باإلسكان ألنھ أثقل إذا كان ثانیا، والعبل الممتلى، والعبالء
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إذا كانت بیضاء، والتغمغم صوت تسمعھ، وال :وامرأة عبالء.الھضبة البیضاء

.تفھمھ

عنھا ولكني تضایق مقدميإذ یتقون بي األسنة لم أخـم
ویروى نسابق مقدمي، ولم أخم، لم أنكل، ولم أضعف، ولم أجبن، ولم أعدل عنھا 

.وھو من خام یخیم؛ إذا أصاب رجلھ كسر

وابني ربیعة في الغبار األقتملما سمعت نداء مرة قد عـال
."وقاتم األعماق خاوي المخترق"المرتفعن وقیل المتغیر ومنھ قول رویم :األقتم

والموت تحت لواء محلمومحلم یسعون تحت لوائھم
محلم مرفوع باالبتداء والجملة في موضع نصب على الحال كما تقول كلمت زیدا 

(یغشى طائفة منكم وطائفة قد أھمتھم أنفسھم) :وعمرو جالس، قال اهللا تعالى

.والمعنى عند سیبویھ

ضرب یطیر عن الفراخ الجثمأیقنت أن سیكون عند لقـائھـم
أن ھا ھنا الثقیلة التي تعمل في األسماء، :وقولھ أیقنت أن سیكون عند لقائھم

ومفعول یطیر محذوف والمعنى یطیر الھام عن الفراخ الجثم، وإنما شبھ ما حول 

.الھام بالفراخ أي المقیمة في أوكارھا وأعشاشھا

[سوداء حالكة كلون األدلـمولقد ھممت بغارة في لـیلة]
یتذامرون كررت غیر مذمملما رأیت القوم أقبل جمعھـم

أي حملت علیھم غیر مذموم، وقولھ لما رأیت القوم أقبل جمعھم أي قد أقبل فحذف 

قد، وقولھ یتذامرون أي یحض بعضھم بعضا وغیر منصوب على الحال كأنھ قال 

كررت مخالفا للمذمة، ویتذامرون موضعھ في محل نصب على الحال، وأقبل 

.جمعھم حال القوم

أشطان بئر في لبان األدھمیدعون عنتر والرماح كأنھا
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ویروى عنتر وعنتر بالضم والفتح فمن فتح الراء رخم عنترة وترك ما قبل 

المحذوف على حالھ مفتوحا ومن ضمھا احتمل وجھین أحدھما أن یكون قد جعل ما 

.بقي اسما على حالھ ألنھ قد صار كحروف اإلعراب

والوجھ الثاني ما رواه المبرد عن بعضھم إنھ كان یسمیھم عنترًا، فعلى ھذا الوجھ 

والواو .ال یجوز إال الضم، ویجوز أن یكون عنترًا في ھذا الوجھ منصوبا بیدعون

واألشطان جمع شطن وھو حبل البئر یرید أن الرماح .في قولھ والرماح واو الحال

في صدر ھذا الفرس بمنزلة حبال البئر من الدالء؛ ألن البئر إذا كانت كبیرة كثیرة 

.الوراد، فقد اضطربت الدالء فیھا فیجعل فیھا حبالن لئال تضطرب واللبان الصدر

برق تألأل في سحاب مظـلـمیدعون عنتر والسیوف كأنـھـا
حدق الضفادع في غدیر نجـمیدعون عنتر والدروع كـأنـھـا
طش الجراد على المنادح حومیدعون عنتر والنبـال كـأنـھـا

والموت نحو لواء آل محـلـمیدعون عنتر والوغى ترمي بھم
برق تألأل في السحاب األركم؟كیف التقدم والرماح كـأنـھـا]
غوغا جراد في كثیب أھـیم؟كیف التقدم والسیوف كـأنـھـا
[أدنیتھ من سل عضب مخـذمفإذا اشتكى وقع القنا بلـبـانـھ
ولبانھ حتى تسـربـل بـالـدمما زلت أرمیھم بغرة وجـھـھ

الصدر تسربل صار بمنزلة :یقول عن فرسھ، ویروى بثغرة نحره، واللبان

.السربال وھو القمیص

تجري بفیاض الدماء وتنھمـيیدعون عنتر والدماء سـواكـب]
في حومة تحت العجاج األقتـمیدعون عنتر والفوارس في الوغى
[عادات قومي في الزمان األولیدعون عنتر والرماح تنوشـنـي
قول الفوارس ویك عنتر أقـدمولقد شفى قلبي وأبرأ سـقـمـھ

ویروى شفى نفسي، ویروى قیل الفوارس، وھو واحد من األقیال وھم الملوك، 

ألم تر وأما ترى، وروى سیبویھ عن الخلیل أن وي كلمة منفصلة :ویك معناھا
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وي )فكأنھم قالوا على التندم في قولھ تعالى .یقولھا المتندم إذا تنبھ على ما كان منھ

:وأنشدوا لنبیھ بن الحجاج(كأنھ ال یفلح الكافرون

قل مالي قد جئتماني بنـكـرتسـأالن مـاال وإن رأتـانـي
ومن یفتقر یعش عیش ضـروي كأن من یكن لھ نشب یحبب

یقال سقم وسقم بفتح القاف وضمھا، ومعنى البیت إني كنت أكبرھم فلذلك خصوني 

.بالدعاء

وقولھ ویك معناه ویحك وقد قال بعضھم معناه ویلك، وكال القولین خطأ؛ ألنھ كان 

.ویلك أنھ، وویحك أنھ:ویك أنھ كما یقال:یجب على ھذا أن یقرأ

وي كأنھ ) [لقولھ تعالى]على أنھ قد احتج صاحب ھذا القول بأن المعنى ویلك اعلم 

حذف الالم من ویلك، وحذف :إحداھا:وھذا خطأ من جھات(ال یفلح الكافرون

وأیضا وأن المعنى ال یصح؛ .اعلم، ألن مثل ھذا ال یحذف؛ ألنھ ال یعرف معناه

.ألنھ ال یدري من خاطبوا بھذا

وروي عن أھل التفسیر أن معنى ویك ألم تروا ما ترى، واألحسن في ھذا ما روى 

.سیبویھ عن الخلیل وھو وي مفصولة كأنھ قالوا على التندم

وشكا إلي بعبرة وتحمحموازور من وقع القنا بلبانة
.یقول لو كان ممن تصح منھ الشكایة لشكا(مثل)ازور مال، شكا إلي 

.والتحمحم صوت متقطع لیس بالصھیل

ولكان لو علم الكالم مكلـمـيلو كان یدري ما المحاورة اشتكى
المحاورة المراجعة ویحاور محاورة وحوارا وھو اسم تام، والمحاورة خبر لمبتدأ 

.وما في موضع رفع مبتدأ وخبره في موضع نصب بقولھ یدري
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والتقدیر لو كان یدري ما .وقولھ ولكان جاء بالالم فإنھ محمول على المعنى

.المحاورة الشتكى، وھو عطف جملة على جملة

ھل بعد أسوة صاحب من مذممآسیتھ في كـل أمـر نـابـنـا]
یكبو صریعا للیدین ولـلـفـمفتركت سیدھـم ألول طـعـنة
[سحماء تلمع ذات حد لـھـذمركبت فیھ صـعـدة ھـنـدیة

من بین شیظمة وأجرد شیظـموالخیل تقتحم الخبار عوابـسـا
االقتحام الدخول في الشيء بسرعة، والخبار األرض اللینة ذات الحجر والجرفة، 

الطویل، واألجرد :الكوالح من الجھد، والشیظم:والركض یشتد فیھا، والعوابس

.القصیر الشعر

حتى اتقتني الخیل بابني حـذیمولقد كررت المھر یدمي نحره]
حذر األسنة إذ شرعن لدلھـمإذ یتقى عمرو، وأذعـن غـدوة
یفري عواقبھا كلـدغ األزقـمیحمي كتیبتھ ویسعى خلـفـھـا

ولقد رقدت على نواشر معصمولقد كشفت الخدر عن مربـوبة
[بمسور ذي بارقین مـسـومولرب یوم قد لـھـوت ولـیلة

قلبي وأحفزه بأمـر مـبـرمذلل ركابي حیث شئت مشایعـي
.ویروى مشایعي ھمي، وأحفزه برأي مبرم

ذلل جمع ذلول والذلول من اإلبل وغیرھا الذي ھو ضد الصعب، وركابي في 

موضع رفع باالبتداء وینوى بھ التقدیم، وذلل خبر وإن شئت كان ذلك رفع باالبتداء 

:وركابي خبره، وإن شئت جعلت ركابي فاعال یسد مسد الخبر فیكون على ھذا قال

.ذلل ولم یوجد ألنھ جمع تكسیر

والمعنى أن ناقتي معتادة للسیر ذلولة، وروى األصمعي مشایعي، وقال معناه ال 

.یعزب عقلي في حال من األحوال واحفزه أدفعھ، والمبرم المحكم

للحرب دائرة على ابني ضمضمولقد خشیت بأن أموت ولم تكـن
قال ابن السكیت ھما ھرم وحصین ابنا ضمضم .ویروى ولم تدر، ویروى ولم تقم
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یعني (ویتربص بكم الدوائر) [عز وجل]المریان والدائرة ما ینزل وقیل في قولھ 

الموت أو القتل وھرم وحصین ابنا ضمضم اللذان قتلھما ورد بن حابس العبسي 

.وكان عنترة قتل أباھما ضمضما فكانا یتوعدانھ

والناذرین إذا لقیتھما دمـيالشاتمي عرضي ولم أشتمھما
ویروى إذا لم ألقھما دمي، یقوالن إذا لقیناه لنقتلھ، وقولھ الشاتمي عرضي أي 

اللذان شتما عرضي، والنون تحذف في ھذا كثیرا للتخفیف تقول جاءني الضاربا 

ویقال نذرت النذر أنذره وأنذره إذا أوجبتھ على نفسك، وأنذرت دم فالن إذا .زید

.أبحتھ

 [ھذا لعمرك فعل مولى األشأمأسد علي وفـي الـعـدو أذلة]
جزر السباع وكل نسر قشعـمإن یفعال فلقد تركت أباھـمـا

إن نذرا دمي فقد قتلت أباھما، وأجزرتھ للسباع أي تركتھ جزرا والقشعم :یقول

.الكبیر من النسور، والقشعم أیضا الموت، والقشعم العنكبوت

ال قاصدا صمد الطریق وال عميلما استقام بصدره مـتـحـامـال]
[ما كان یعلمھ وما لـم یعـلـمإن العدو علـى الـعـدو لـقـائل
وضرابھم بالسیف حسو التـرتـمال تحسبن طعان قیس بـالـقـنـا
وأنا ابن فرق الجماجـم والـفـمأمي زبیبة لست أنكر اسـمـھـا

مالحظة أخیرة وردت أبیات في العقد الفرید من قافیة المعلقة وفیھا بعض التشابھ 

:منسوبة إلى أفنون التغلبي وھو شاعر جاھلي فأردت أن أثبتھا قال أفنون التغلبي

فعصى وضیعھا بذات العجرمولقد أمرت أخاك عمـرا مـرة
غمراتھا األبطال غیر تغمغـمفي غمرة الموت التي ال تشتكي

سرب تساقط في خلیج مفعـموكأنما أقدامـھـم وأكـفـھـم
وابني ربیعة في العجاج األقتملما سمعت نداء مرة قـد عـال
والموت تحت لواء آل محلـمومحلم یمشون تحـت لـوائھـم

في كل سابغة كلون العظـلـمال یصدفون عن الوغى بوجوھھم
عند اللقاء بكل شاك مـعـلـمودعت بنو أم الرقاع فأقـبـلـوا
تحت العجاجة وھي تقطر بالدموسمعت یشكر تدعي بخـبـیب
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أسد العرین بیوم نحس مظلم =یمشون في حلق الحدید كما مشت 

جرد الجمال یقودھا ابنا قشعموالجمع من ذھل كأن زھاءھم
وعلى سنابكھا مناسج من دموالخیل تحت العجاج عوابسـا

وقال محقق العقد تنسب األبیات في غمرة الموت، لما سمعت، ومحلم إلى عنترة 

وأنا أنفي لما سمعت نداء مرة ومحلم فھي في الواقع أقرب إلى أفنون التغلبي ألن 

محلم الشیباني وقف في الحرب مع بكر ضد بني تغلب ولم یكن في حرب مع عنترة 

وكذلك آل مرة بن ذھل قاتلوا كلیب بن ربیعة قتلھ جساس بن مرة وابني ربیعة إنما 

.وبھذا انتھت المعلقة.ھما حیا بكر وتغلب فھم أبناء ربیعة بن نزار بن معد

لبید بن ربیعة العامري

ھو لبید بن ربیعة بن مالك العامري من ھوازن قیس قتل والده في السنوات األولى 

من عمره فكفلھ عمامھ وكان أبوه یلقب بربیعة المقترین لكرمھ وسؤدده أمھ بنت 

فاطمة األنماریة أم الكملة وأخوالھ الربیع بن زیاد وعمارة الوھاب وأنس الفوارس 

من بني عبس، عاش لبید في قومھ عیشة السادة یقري الضیف ویھرع للنجدة وینظم 

في الفخر والحكمة والوصف ترفع عن التكسب بشعره أخذ من المجد من أطرافھ 

.ففي شعره فخر عمرو بن كلثوم ودقة امرئ القیس وحكمة بن زید

عاش لبید حتى اإلسالم وكان أخوه أربد في وفد بني عامر على الرسول صلوات 

اهللا علیھ وفد مع عامر بن الطفیل وقد عقدا العزم على الغدر برسول اهللا ولما فشال 

في مبتغاھما قفال عائدین فمات عامر وعرف عنھ غدة كغدة البعیر وموت في بني 
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سلول وانحدرت صاعقة على إربد فقتلتھ وكان ذلك نتیجة لدعوة رسول اهللا صلى 

اهللا علیھ وآلھ وسلم علیھما فجع لبید بمقتل أخیھ ورثاه رثاء مرا وأعلن إسالمھ ثم 

توقف عن الشعر منذ أن أعلن إسالمھ وكان یفتخر بتالوة القرآن الكریم وحسن 

إسالمھ وقد یكون في ساعات الفراغ عاد فنقح شعره ولھذا نرى المعاني اإلسالمیة 

داخلة في شعره الرثائي رغم أنھ لم یقل شعرا في ھذه الفترة إذ عاش في اإلسالم 

ردحا من الزمن وتوفي في أیام خالفة معاویة بن أبي سفیان ومن ھنا أتت نظرة 

االستسالم لمشیئة اهللا في الموت وھو آخر أصحاب المعلقات وقد أربى عمره على 

.المئة واألربعین سنة

یعتبر لبید الشاعر الذي یمثل السمات العربیة في بالد نجد في تلك الفترة فقد كانت 

.مضارب بني عامر في نجد من وصف للصحراء

ولكنھ لم یستطع أن یجعل نفسھ مدار الفخر كما فعل عنترة أو أن یرتفع في شعره 

الملحمي إلى عمرو بن كلثوم من مبالغة وافتخار فھو فارس واثق من نفسھ وسید 

من سادات قبیلتھ ولھذا نلحظ فیھ خشونة البدوي في بیتھ، في صحرائھ یعرو كلماتھ 

الجفاف وتسیطر علیھا الغرابة وخاصة في شعره الوصفي وتمثلھا المعلقة إما إذا 

.أردنا رقة اللفظ فعلینا أن نقرأ شعره الرثائي والحكمي وھذا لیس مجال بحثنا اآلن

المعلقة ھي المعلقة الرابعة بین المعلقات السبع فھو یأتي بعد امرئ القیس وطرفة 

وزھیر حسب رأي النقاد في تلك األیام ویأتي بعده عنترة وعمرو بن كلثوم 

والحارث بن حلزة فھو واسطة العقد بین المعلقات وھذه ھي المعلقات التي أجمع 
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.علیھا النقاد في أدبنا القدیم

تمتاز ھذه المعلقة بأنھا تبدي الصراع بین الموت والحیاة ویبدو الصراع بین البقرة 

وكالب الصید واضحا، وكأنھ أمام إنسان یصارع الحیاة وقد تجلت بھمومھا 

وعذابھا، ھذا المصیر الذي یجعلھ یتعلق بھموم الحیاة خائفا من المجھول الذي یأتیھ 

بعد الموت وھذا ما كان یقف عنده اإلنسان الجاھلي إذ لم یكن لدیھم الحساب 

.والعذاب والنعیم في الدار اآلخرة

فالصراع بین الحیاة والموت كصراع البقرة الوحشیة وھي تدافع عن مصیرھا 

.أولیس اإلنسان فردا یصارع كالبقرة الوحشیة

بھذا المعنى النفسي بنى قصیدتھ ولھذا كانت موضوعیة أكثر من بقیة المعلقات التي 

.كانت تتناول موضوعات عدیدة ال رابطة بینھا

إن لبید ھو بدایة لذي الرمة الذي تابع الصراع في دیوانھ ولم یجعل الموت ینتصر 

على الحیاة وال الحیاة على الموت بل تركھا تتذبذب بین االستمراریة والفنا بین 

.األمل والیأس

.ومن ھنا یبدو وصفھ عمیقا متقصیا لحیاة البقرة وما یحیط بھا

وھو في قصیدتھ یمثل الحیاة البدویة خیر تمثیل ولو كان باحث ما یرید أن یبحث 

الحیاة البدویة الجاھلیة بما فیھا من مشقات وأتعاب لكان علیھ أن یدرس معلقة لبید 

.بن ربیعة العامري
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لبید والمعلقة

وقال أبو عقیل لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كالب بن عامر بن صعصعة 

ابن معاویة بن بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس عیالن بن 

.مضر بن نزار بن معد بن عدنان وكان یكنى أبا عقیل

بمنى تأبد غولھا فرجامـھـامحلھا فمقامـھـا :عفت الدیار
خلقا كما ضمن الوحي سالمھافمدافع الریان عري رسمـھـا

المدافع مجاري المیاه في األودیة واحدھا مدفع، ویقال ھي األودیة نفسھا متصلة 

بعضھا ببعض، والریان اسم واد وقیل اسم جبل، ویقال عرى وعراي أي عري من 

أھلھ، فخال رسمھا أي أثرھا خلقا أي قد خلق بعد حدوثھ، والوحي جمع وحي وھو 

الكتاب واألصل الموحو فصرف عن المفعول إلى فعیل فأبدلت من الواو یاء ومثلھ 

.حلي وحلي، والسالم جمع سلمة وھي الحجارة

حجج خلون حاللھا وحرامھادمن تجرم بعد عھد أنیسـھـا
الدمن جمع دمنة، وھو البعر والسرخین والرماد، وآثار الناس، وحاللھا یعني بھ 

.شھور الحل وحرامھا شھور الحرم

.ویروى دمنا تجرم بالنصب على الحال من الدیار والمنازل المذكورة

ودق الرواعد جودھا فرھامھارزقت مرابیع النجوم وصابھـا
والمرابیع جمع مرباع وھي التي تنجم أول .أي أمطرت:أي رزقت ھذه الدار

:الربیع یعني األمطار، ضرب بھ مثال وصابھا بمعنى أصابھا بمطر، والرواعد

.جودھا جمع رھمة وھي األمطار اللینة.السحاب التي فیھا رعد

وعشیة متجاوب إرزامھـامن كل ساریة وغاد مدجـن
بالجلھتین ظباؤھا ونعامھافعال فروع األیھقان وأطفلت
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الجرجیر البري، واحدتھا أیھق وأیھقانة، :فعال من العلو واالرتفاع، واألیھقان

ما :وأطفلت بمعنى توالدت والجلھتان ما استقبلك من جانبي الوادي، ویقال الجلھة

.انحبس عنھ نبات الوادي والجمع الجلھات

عوذا تأجل بالفضاء بھامھاوالوحش ساكنة على أطالئھا
أطالؤھا أوالدھا واحدتھا طالء .وھو بقر الوحش، واحدھا أعین:ویروى والعین

تأجل .وھي الصغیرة من أوالد الظباء والبشر وغیرھا، ویستعمل في كل صغیر

.یتأجل آجاال وھو القطیع من البقر والظباء

زبر تجد متونھا أقـالمـھـاوجال السیول على الطلول كأنھا
.أرسانھا:جال بمعنى كشف، تجد مأخوذة من الجد، متونھا

كففا تعرض فوقھن وشامھاأو رجع واشمة أسف نؤورھا
أي أسف وذر والنؤور یتخذ من دخان الشحم یجعل فیھ اإلثمد، :ومعنى أسف

.ویجعل على الموضع الذي ضرب باإلبرة فیخضر

صما خوالد ما یبین كالمھافوقفت أسألھا وكیف سؤالھا
بواق لم تذھب آثارھا، ولم تدرس فیذھل عنھا، ما :كیف أسأل من ال یفھم، خوالد

.یبین كالمھا أي لیس لھا ما تنطق فیبین

منھا وغودر نؤیھا وثمامـھـاعریت وكان بھا الجمیع فأبكروا
بمعنى خلت من أھلھا، غودر ترك، النؤي الحواجز تجعل حول الخباء :عریت

.والخیمة لیمتنع عنھا المطر وال یلحقھا الحر

فتكنسوا قطنا تقر خیامھـاشاقتك ظعن الحي یوم تحملوا
شاقتك ظعن الحي ویروى القوم، ویروى تحدروا إذا دخلن عشیة، الھوادج جمع 

ھودج، والظعن جمع ظعینة، واألظعان كذلك، وھي النساء في الھوادج، وقطن فیھا 
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والوجھ .أحدھما یربد بھ األغشیة من القطن وھي أبرد من الكتان والصوف:وجھان

الھوادج، وتقر :اآلخر أراد القطن وھو الساكن في الدار مع صاحبھا والخیام ھنا

.لجدتھا ألن العتیق ال یقر

زوج علیھ كلة وقرامھـامن كل مخفوف یظل عصیھ
ھو الھودج قد حف بالثیاب إذ أفرغت علیھ، فأخذت بحفافھ أي جانبیھ عصي 

الثوب یجعل تحت :الستر الرقیق، قرامھا، غشاؤھا ویقال القرام:خشبیة والكلة

.الرجل والمرأة فوق الفراش، فیجلسان علیھ

وظباء وجرة عطفا آرامھازجال كأن نعاج توضح فوقھا
.أي جماعات، والنعاج البقرة الوحشیة وجرة اسم موضع

أثلھا ورضامھا :أجزاع بیشةحفزت وزایلـھـا كـأنـھـا
فارقھا، ودافعھا وحركھا، :سبقت ودفعت دفعة واحدة، ومعنى زایلھا:حفزت

حجارة مرتفعة بعضھا على بعض، وقیل الرضام:واألجزاع جمع جزع، والرضام

.جبال الصغار:

وتقطعت أسبابھا ورمامھـابل ما تذكر من نوار وقد نأت
نوار اسم امرأة، ورمامھا ھي الحبال الضعاف التي قد خلقت أراد بذلك تقطع من 

.جدید وصالھا فھو خلق بمنزلة ھذه الحبال

أرض الحجاز فأین منك مرامھا؟مریة حـلـت بـفـید وجـاورت
مریة أي مرة وھي في محل نصب على الحال وقد جاز رفعھا، وفید اسم موضع 

.بأرض الحجاز ویرید حجاز طي وھي قریة من قراھم ویروى بلحد الحجاز

فتضمنتھا فردة، فرخامھابمشارق الجبلین أو بمحجر
یعني جبلي طیئ، ومحجر بكسر الجیم وفتحھا، تضمنتھا نزلت بھا، والفردة اسم 
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.مكان ورخامھا أیضا، وقیل اسم موضع كثیر الشجر

فیھا وحاف القھر أو طلخامھافصوائق إن أیمنت فـمـظـنة
صوائق اسم موضع أي یظن لھذه المواضع، وحاف یرید بذلك جماال صغارا 

اسم جبل ویقال :واحدتھا وحفاء، وحفاء النھر اسم جبل ویقال موضع، أو طلخامھا

.موضع والطلخام أیضا األنثى من ولد الفیلة، والذكر تربیل

ولشر واصل خلة صرامھـافاقطع لبانة من یعرض وصلھ
قطاعھا، قطاعھا، والصرم القطع، والصریمة :الحاجة ومعنى صرامھا:اللبانة

من :ولخیر واصل، والمعنى خیر الواصلین:القطیعة، والصرام القطاع، ویروى

.صرم من یستحق الصرم ومن كان عنده صرم الخلة فوصلھ شر وصل

باق إذا ضلعت وزاغ قوامھـاواحب المجامل بالجزیل وصرمھ
:قوامھا.مال:تغیرت، وزاغ:أي اعط المجامل وإن كان صرمھ باقیا، ضلعت

.استقامتھا واستواؤھا

منھا فأحنق صلبھا وسنامھابطلیح أسفار تركن بـقـیة
األسفار تركن بقیة من ناقة سقیمة، فأخنق أي فأضمر، ولصق بالظھر :تركن

صلبھا وسنامھا، وال یقال حنق السنام إنما یقال ذھب إال أنھ حملھ على المفید لعلم 

.السامعین

وتقطعت بعد الكالل خدامھافإذا تغالى لحمھا وتحسـرت
انحسر لحمھا عن عظمھا ویقال :أي ارتفع، ویقال ذھب من غال السعر، تحسرت

سقط وبرھا، ویقال صارت جسیما وھي المعیبة، ویقال تجسرت من الجسرة 

والخدام السیور التي تشد من أرسانھا على الخف واحدتھا خدمة ویقال للخلخال 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


خدمة 

صھباء راح مع الجنوب جھامھافلھا ھباب في الزمان كـأنـھـا
ھنا یرید بھ :اإلسراع في السیر والوثوب فیھ والنشاط بھ، والصھباء:الھباب

السحابة الصھباء اللون، والجھام السحاب الذي قد ھرق ماؤه تدفقا فھو شدید 

.السرعة

طرد الفحول وضربھا وكدامھاأو ملمع وسقت ألحقـب الحـھ
الملمع من ذوات الحوافر التي ألمعت أطباؤھا باللبن حتى تقارب أن تضع ما في 

أجوافھا من سخائھا، واألطباء الضروع، وسقت أي جمعت، واألحقب الحمار الذي 

العطش، وضربھا أي ضربھا :في حقیبتیھ بیاض ومعنى الحھ أي غیره، واللوح

.بیدیھا ورجلیھا والكدم العض

قد رابھ عصیانھا ووحامھایعلو بھا حدب اإلكام مسحجا
یعلو الحمار باألتان، والحدب ما ارتفع من األرض، مسحجا نصب على الحال 

.والمسحج المع، یقول ھذا الحمار إذا نھق كأن عودا في فمھ تعرض

ووحامھا على وجھین أحدھما أن تشتھي الحبلى على حبلھا األكل، واآلخر أن 

قد :تشتھي الحبلى على حبلھا الجماع والوحام والشھوة، فإذا اشتھت على حملھا قیل

توحم وحما والمصدر الوحام، ووحمت توحم وحما ووحاما بكسر الواو إذا اشتھت 

.الفحل وكل حامل تمتنع عن الفحل إال اإلنس

قفر المراقب، خوفھا آرامھابأجزة الثلبوت یربأ فوقـھـا
األحزة جمع حزیزة وھو ما غلظ من األرض، ویقال أحزه وحزات والثلبوت اسم 

.موضع ویقال ھو ماء لذبیان
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المواضع المرتفعة، ینظر من یمر بالطریق، واآلرام جمع إرم :یعلو، المراقب:یربأ

.وھو العلم من الحجارة ینصب على الطریق لیھدي بھا

جزءا فطال صیامھ وصیامھاحتى إذا سلخا جمـادى سـتة
.یرید الحمار واألتان أي استكمال أیامھما ویروى جمادى كلھا جزءا

حصد ونجح صریمة إبرامھارجعا بأمرھما إلى ذي مـرة
.أي رجعا إلى الحشیش

ریح المصایف سومھا وسھامھاورمى دوابرھا الشفاء وھیجـت
.ویروى ریح الشقائق

كدخان مشعلة یشب ضرامھافتنازعا سبطا یطیر ظـاللـھ
.أي خلطت بنبت كثیر الشوك

منھ إذا ھي عردت إقدامھـافمضى وقدمھا وكانـت عـادة
مسجورة متجاورا قالمـھـافتوسطا عرض السري وصدعا

.قالمھا نبت قیل ھو القصب

منھا مصرع غابة وقیامھاومحففا وسط الیراع یظلـھ
.األجمة:الماثل الغابة:مصرع.أي حافا

خذلت وھادیة الصوار قوامھاأفتلك أم وحشیة مـسـبـوعة
.القطیع من البقر:متقدمة، والصوار:أي أفتلك تشبھ ناقتي أم بقرة وحشیة، ھادیة

عرض الشقائق طرفھا وبغامھاخنساء ضیعت العزیز فلـم یرم
یعني البقرة، العزیز ولدھا، ویحتمل ضیاعھا لھ أن السباع أكلتھ والبغام :خنساء

.صوتھا

غبس كواسب ما یمن طعامھالمعفر فھد تـنـازع شـلـوة
ھو األبیض الذي یخالط بیاضھ صفرة أو حمرة، والغبس :الفھد األبیض، ویقال

.الذئاب والغبسة لون فیھ شبھ الغبرة

إن المنایا ال تطیش سھامھـاصادفن منھا غرة فأصبنـھـا
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یروي الخمائل دائما تسجامھاباتت وأسبل واكف مـن دیمة
.الخمائل جمع خمیلة، وھي الرملة التي قد غطاھا النبت، كأنھ قد أجملھا وأخفاھا

بعجوب أنقاء یمیل ھیامھاتجتاف أصال قالصا متنبـذا
المتفرق، والعجوب جمع عجب وھو :تجتاف تدخل والقالص المرتفع، والمتنبد

طرف النعجة، وھو أیضا آخر كل شيء، وإنما أراد بھ ھنا أواخر التالل، واألنقاء 

.بفتح الھاء الرمل المنھال:ینزل، والھیام:جمع نقا، یمیل

في لیلة كعز النجوم غمامھایعلو طریقة متنھا متـواتـرا
كجمانة البحري سل نظامھاوتضيء في وجھ الظالم منیرة

.الغواص:وجھ الظالم أولھ، والجمانة اللؤلؤة الصغیرة، والبحري

بكرت تزل عن الثرى أزالمھاحتى إذا انحسر الظالم وأسفرت
.أي قوائمھا

سبعًا تؤامًا كامًال أیامھاعلھت تبلد في نھاء صعائد
الغدران واحدھا نھي، أي طار قلبھا من الجزع، وبقیت سبعة أیام تطلبھ :النھاء

وتدور علیھ، ویروى تردد أي تمر وتجيء، علھت فسد جزعھا یقال علھ یعلھ فھو 

.عالھ ومعلوه

لم یبلھ إرضاعھا، وفطامھاحتى إذا یئست وأسحق حالق
یرید ضرعھا، فإنھا لما یئست من ولدھا جف لبنھا وأراد إبالء ولدھا :أسحق حالق

.فقدھا لھ

عن ظھر غیب واألنیس سقامھاوتسمعت زر األنیس فراعـھـا
الصوت، أراد من مكان في خفیة عنھا وأصل الغیب :ویروى األنین، والرز

.الوادي ألن الشيء یختفي فیھ

مولى المخافة خلفھا وأمامھافغدت كال الفرجین تحسب أنھ
.وخلف وأمام لم یجعلھما ظرفا فرفعھما
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غضفا دواجن قافال أعصامھاحتى إذا یئس الرماة وأرسلـوا
یئس بمعنى علم أي لما علم الصیادون موضع البقرة رأوھا راجعة ومنھ قولھ 

قال أبو عبیدة أي أفلم یعلموا، وقال سحیم بن وثیل (أفلم ییأس الذین آمنوا)تعالى 

:الریاحي الیربوعي

ألم تیأسوا أني ابن فارس زھدمأقول ألھل الشعب إذ یأسرونني
وقیل أنھم أیسوا أن یصیبوھا لعددھا فتركوا رمي السھام، وأرسلوا غضفا وھي 

الذكر أغضف، .الكالب المسترخیة اآلذان سمیت بذلك، النعطاف آذانھا إلى قدام

واألنثى غضفاء، والدواجن ھنا المقیمات یقال دجن بالمكان إذا أقام بھ، واألعصام 

قالئد من أدم تجعل في أعناق الكالب الواحد عصم وھو جمع على غیر قیاس وكأنھ 

جمع الجمع فجمع على عصم كحمار وحمر ثم جمع عصما على أعصام كطنب 

وأطناب، وقیل واحد األعصام عصمة فھذا جمع على حذف الھاء كأنھ جمع عصما 

.على أعصام فیكون مثل جمل وأجمال وقیل واحدھا عصم مثل جذع وأجذاع

كالسمھریة حدھا وتمامھافلحقن واعتكرت لھا مدریة
.أي عطفت على الكالب بقرن كالرمح

أن قد أحم من الحتوف حمامھالتذودھن وأیقنـت إن لـم تـذد
بدم وغودر في المكر سحامھافتقصدت منھا كساب فضرجت

ویروى فتنكب، وكساب مبني الجتماع العلل الثالث فیھ المعرفة والتأنیث والعدل 

.صبغت، وغودر ترك وسحام اسم كلب:ألنھ معدول من كاسبة، فضرجت

واجتاب أردیة السراب إكامھافبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى
كي ال یلوم بحاجة لوامـھـاأقضي اللبانة ال أقصـر خـیفة

.ویروي ال أفرط

وصال عقد حبائل جذامھاأو لم تكن تدري نوار بأنني
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.قطاعھا:یقال للظبیة تنور نوارا بفتح النون جذامھا

أو یرتبط بعض النفوس حمامھاتراك أمكـنة إذا لـم أرضـھـا
.الموت، وجزم یرتبط عطفا على لم أرضھا:الحمام

طلیق لذیذ لھوھا وندامھابل أنت ال تدرین كم من لیلة
.یقال یوم طلق، ولیلة طلقة، إذا لم یكن فیھا حر وال قر

وافیت إذا رفعت وعز مدامھاقد بت سامرھا وغایة تـاجـر
خفض غایة على موضع الھاء من سامرھا، والتاجر ھنا الخمار والغایة العالمة 

.ینصبھا لیعلم مكانھ، وافیتھ أتیتھ لیال فابتعت منھ خمرا

أو جونة قدحت وفض ختامھاأغلي السباء بكل أدكن عاتـق
الخمر وال یستعمل في غیرھا، سبأت الخمر أسبأھا سباء وسبأ قال :السباء بالمد

.امرؤ القیس

ولم أتبطن كاعبا ذا خلخالكأني لم أركب جوادا لـلـذة
لخیلي كري كرة بعد إجفالولم أسبأ الزق الروي ولم أقل

وقیل التي لم .الخالص، وقیل ھي التي قد عتقت:الزق األغبر، العاتق:األدكن

تفتح من قبل، العاتق من صفة الزق، وقیل من صفة الخمر ألنھ یقال اشترى زق 

.وفض ختامھا، معناه فتحت:الخمر، والجونة الخابیة للخمرة، وقدحت

بموتر تأتالھ إبھـامـھـابصبوح صافیة وجذب كرینھ
:شرب الغداة، والكرینة صاحبة الكران وھو العود ومعنى تأتالھ:الصبوح

.عود لھ أوتار:تصلحھ، والموتر

ألعل منھا حین ھب نیامھاباكرت حاجتھا الدجاج بسحرة
من العلل وھو الشرب بعد الشرب، والنھل الشرب :أي وقت صیاح الدیكة، ألعل

.األول، وبعده یأتي العلل

إذ أصبحت بید الشمال زمامھاوغداة ریح قد وزعـت وقـرة
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.الباردة:القرة

فرط وشاحي إذ غدوت لجامھاولقد حمیت الخیل تحمل شكتـي
.السالح:اسم فرسھ، وھو مأخوذ من التفریط والشكة:فرط

خرج إلى أعالمھن قتامھافعلوت مرتقبا على مرھوبة
.الغبار:ھي الروابي القتام:الدقیق، األعالم:األرض المخوفة، الحرج:المرھوبة

وأجن عورات الثغور ظالمھاحتى إذا ألقت یدا في كـافـر
.ستر:اللیل ألنھ یستر كل شيء، والثغور مواضع المخافة وأجن:الكافر

جرداء یحصر دونھا جرامھاأسھلت، وانتصبت كجذع منیفة
أي نزلت إلى السھل وانتصب الفرس أسرع في مشیھ، بحصر تضیق صدورھم 

.من ھولھا، والجرام الذین یقطعون الشجر والجرام والصرام القطع

حتى إذا سخنت وخف عظامھارفعتھا طرد النعـام وفـوقـھ
.ویروى لجامھا، سخنت أي حمیت، خف عظامھا أي عرقت فخفت للعدو

وابتل من زبد الحمیم حزامھاقلقت رحالتھا وأسبل نحرھـا
.العرق:السرج، وقلقت أي اضطربت، وأسبل أي سال عرقھا، والحمیم:الرحالة

ورد الحمامة إذا أجد حمامھاترقى وتطعن في العنان وتنتحي
ترقى أي تعلو، یقال رقیت أرقى رقیا، إذا صعدت، ورقیت أرقى رقیا من الرقیة، 

ورقا الدم رقوا إذا انقطع، وتطعن أي تغدو وتنتحي، تقصد كالحمامة التي وردت 

وقد تباعد حمامھا فھي تطلبھ، والحمامة ھنا بمعنى القطاة وطعن یطعن طعنا علیھ 

.أي أغار

ترجى نوافلھا ویخشى ذامھاوكثیرة غرباؤھا مجـھـولة
أراد خیمة الملك إذا اجتمع علیھا الناس یرجون المنافع، ویخشون العیون، مجھولة 

.یرید الحرب:فیھا أناس من كل مكان، نوافلھا معروفھا، ذامھا عیبھا

جن البذي رواسبا أقدامھاغلب تشذر بالذحول كأنھا
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اسم واد :األحقاد، البذي:الذحول.تنتصب وتتفرق، ویتوعد بعضھا بعضا:تشذر

الثوابت، ویروى رواسبا بالباء الموحدة وھي التي قد :یعرف الجن، الرواسي

.رسبت في األرض أي غاصت وھي في محل نصب على الحال

یوما ولم یفخر علي كرامھاأنكرت باطلھا، وبؤت بحقھا
.بؤت رجعت بما وجب لي منھا ویقال بؤت اعترفت، وأقررت

بمغالق متشابھ أعالمھـاوجزور أیسار دعوت لحتفھا
القوم المیاسیر، والجزور الناقة للذبح وجمعھا جزائر :أي لنحرھا، واألیسار

:وجزر ویقال جزر بإسكان الزاي قال األبیرد الیربوعي یرثي أخاه

إذا نودي األیسار واحتضر الجزركثیر رماد المال یغشـى خـبـاؤه
األیسار جمع یسر، وھو الذي یضرب بالقداح، ویقال لھ أیضا والمغالق القداح 

.وھي سھام المیسر

بذلت لجیران الجمیع لحامھاأدعو بھن لعاقر أو مطـفـل
ھبطا تبالة مخصبا أھضامھافالضیف والجار الجنیب كأنما

نصب على الحال :الجار الحمیم، وتبالة اسم قریة، ومخصبا، ومخصبة:ویروى

.أراد بھ المخصب

مثل البلیئة قالص أھدامھاتأوي إلى األطناب كل ذریة
الناقة تشد إلى قبر الرجل حتى تموت، واألھدام الثیاب :الطویلة، والبلیة:الرذیة

.الخلقات، فاستعاره ھنا والمعنى أنھم یذبحون السمان ویبقون المھازیل

خلجا تمد شوارعا أیتامھاویكللون إذا الریاح تناوحت
كانوا یكللون في الشتاء جفانا كالخلج، ترد كاألیتام لتأكل ما فیھا، والشوارع جمع 

.شارع؛ وھو اإلنسان إذا شرع في الشيء

منا لزاز عظیمة جشامھاإنا إذا التقت المجامع لم یزل
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قطاعھا، اللزاز الذي یلزم الشيء، یعتمد علیھ فیھ، ومنھ سمیت :ویروى حسامھا

جشمت :المكلف لألمور القائم بھا یقال:الخشبة التي تشد بھا الثیاب لزازا والجشام

األمر أجشمھ إذا تكلفتھ على مشقة، فأنا جاسم، وجشام على التكثیر، ومنھ سمي 

.راكبھا على م:الرجل جشما وجشامھا

ومغذمر لحقوقھا ھشامھاومقسم یعطي العشیرة حقھا
قال .المغذمر الذي یضرب بعض حقوق الناس ببعض، فیأخذ من ھذا، ویعطي ھذا

.أبو عبیدة ھو الذي ال یعصى وال یرد قولھ

سمح كسوب رغائب غنامھـافضال وذو كرم یعین على العال
:ویروى كتامھا، وقتامھا، ویروى على التقى، السمح، السھل األخالق الرغائب

.األموال الكثیرة وصرف رغائب للضرورة

ولكل قوم سنة وإمامھـامن معشر سنت لھم آباؤھم
الطریق، واألمر الواضح البین، والسنة تكون في الخیر وفي الشر، لكل قوم :السنة

سننت :أي مصبوب ومنھ یقال(من حمأ مسنون) :سنة أي طریق ومنھ قولھ تعالى

.الدرع وشننتھا، والسنة أمر اهللا الواضح المبین

إذ ال تمیل مع الھوى أحالمھاال یطبعون وال یبور فعالـھـم
وكنتم قوما )ال یدنسون ألن الطبع الدنس، ال تبور فعالھم أي تھلك لقولھ تعالى :أي

.وبارت تجارتھ كسدت(بورا

فسما إلیھ كھلھا وغالمھافبنوا لنا بیتا رفیعا سمكـھ
بنوا یعني اآلباء من إسماعیل، وإنما یعني بھ الشرف، ویجوز رفیع على معنى 

سمكھ رفیع واألول أجود، ألن رفیعا جاء على الفعل فھو نعت لقولھ بیتا وسمكھ 
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.رفع بھ ویروى فبنى یعني اإلمام

قسم المعایش بیننا عالمھـافاقنع بما قسم الملیك فإنمـا
أوفى بأعظم حقنا قسامھـاوإذا األمانة قسمت في معشر

.ویروى بأفضل حظنا

وھم فوارسھا وھم حكامھـاوھم السعاة إذا العشیرة أفظعت
نزل أمر فظیع، :الذین یصلحون بین القبائل، ویحملون الدیات، أفظعت:السعاة

الذین یمنعون ذوي الجھل، ویرجع إلى آرائھم ویقبل قولھم إذا كان :وھم حكامھا

.أمر عظیم، فیحكمون للناس ومثلھم ال یرد لھم قول

والمزمالت إذا تطاول عامھاوھم ربیع للمجـاور فـیھـم
المرمالت ھنا اللواتي مات أزواجھن، أي ھم بمنزلة الربیع في الخصب لمن 

.عامھا سنتھا وعامھا شھوة اللبن.جاورھم

أو أن یلوم مع العدى لؤامھاوھم العشیرة أن یبطئ حاسد
.ویروى تبطأ فیھ معنى المدح كما تقول ھو الرجل الكامل

والسن یلمع كالكواكب المھاإن یفزعوا تلق المغافر عندھم

عمرو بن كلثوم والمعلقة

عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زھیر بن جشم بن :قال أبو األسود

بكر بن حبیب بن عمر بن عثمان بن تغلب بن وائل بن قاسط بن ھند بن أفصى بن 

.دعمي بن خویلد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان

:قال أبو عمرو الشیباني كانت بنو تغلب بن وائل من أشد الناس في الجاھلیة وقالوا]

.لو أبطأ اإلسالم قلیال ألكلت بنو تغلب الناس

جاء ناس من بني تغلب إلى بكر بن وائل یستسقونھم فطردتھم بكر للحقد :ویقال
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الذي كان بینھم، فمات منھم سبعون رجال عطشا، ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب 

بكر بن وائل، واستعدت لھم بكر حتى إذا التقوا كره كل صاحبھ، وخافوا أن تعود 

الحرب بینھم كما كانت، فدعا بعضھم بعضا إلى الصلح، فتحاكموا في ذلك إلى 

ما كنت ألحكم بینكم؛ حتى تأتوني بسبعین رجال :الملك عمرو بن ھند، فقال عمرو

من أشراف بكر بن وائل فأجعلھم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتھم 

.إلیھ، وإن لم یكن لھم حق خلیت سبیلھم، ففعلوا وتواعدوا لیوم بعینھ یجتمعون فیھ

من ترون تأتي بھ تغلب لمقامھا ھذا؟ فقالوا شاعرھم وسیدھم :فقال الملك لجلساتھ

فبكر بن وائل؟ فاختلفوا علیھ وذكروا غیر واحد من أشراف :عمرو بن كلثوم، قال

.بكر بن وائل

كال واهللا ال تفرج بكر بن وائل إال عن الشیخ األصم یعثر في ریطتھ فیمنعھ :قال

.الكرم من أن یرفعھا قائده فیضعھا على عاتقھ

وقال .فلما أصبحوا جاءت تغلب یقودھا عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك

إني قد قلت خطبة فمن قام بھا ظفر بحجتھ، وفلج على :الحارث بن حلزة لقومھ

خصمھ فرواھا ناسا منھم، فلما قاموا بین یدیھ لم یرضھم، فحین علم أنھ ال یقوم بھا 

واهللا إني ألكره أن آتي الملك، فیكلمني من وراء سبعة ستور، :قال لھم.أحد مقامھ

وینضح أثري بالماء إذا انصرفت عنھ، وذلك لبرص كان بھ، غیر أني ال أرى أحدا 

.یقوم بھا مقامي، وأنا محتمل ذلك لكم

فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إلیھ عمرو بن كلثوم قال للملك، أھذا یناطقني، 
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"وھو ال یطیق صدر راحلتھ؟ فأجابھ الملك حتى أفحمھ، وأنشد الحارث قصیدتھ 

تاهللا :وھو من وراء سبعة ستور، وھند تسمع، فلما سمعتھا قالت"آذنتنا ببینھا أسماء

.ما رأیت كالیوم قط رجال یقول مثل ھذا القول یكلم من وراء سبعة ستور

ارفعوا سترا ودنا فما زالت تقول ویرفع ستر، فستر حتى صار مع :فقال الملك

الملك على مجلسھ، ثم أطعمھ من جفنتھ، وأمر أال ینضح أثره بالماء، وجز نواصي 

السبعین الذین كانوا في یدیھ من بكر، ودفعھا إلى الحارث، وأمر أال ینشد قصیدتھ 

.إال متوضئا

فلم تزل تلك النواصي في بني یشكر بن الحارث، وھو من ثعلبة بن غنم من بني 

.مالك بن ثعلبة

.[وأنشد عمرو بن كلثوم قصیدتھ

.[وقال عمرو بن كلثوم یذكر أیام بني تغلب ویفتخر بھم]

تعاطف عمرو بن ھند مع بني -1 :یمكن أن یالحظ المرء في ھذه القصة ما یلي

.بكر منذ البدایة حینما وصف حارث بن حلزة

إن قصیدة الحارث رقیقة لطیفة ولكنھا ال تكفل بدفع الحق عن بني بكر فھم الذین -2

.دفعوا رجال تغلب إلى الموت لعدم تركھم یشربون

لم یقض عمرو بن ھند بشيء فجز نواصي بني بكر إدانة واضحة لكنھ لم یمكن -3

.بني تغلب من رقابھم كما وعد

ھذا الموقف المنحاز دفع بعمرو بن كلثوم لقتل عمرو بن ھند كما تقول روایات -4
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.التاریخ في صدام عمرو بن كلثوم مع عمرو بن ھند

قصیدة عمرو بن كلثوم لیست قطعة واحدة كما یشم من ھذا الخبر ومن خبر -5

.مقتل عمرو بن ھند ولھذه فھما مكملتان لبعضھما أدمجتا في قصیدة واحدة

.القصیدة التي قیلت في ھذا الموقف-?أ

.القصیدة التي قیلت في موقف وعرفنا كل قسم بمفرده-?ب

وقد روي أن طرفة قال ھذا :قال الشیخ أبو عبید اهللا المرزباني رحمھ اهللا تعالى]

أخبرني یحیى بن :القول لعمرو بن كلثوم التغلبي فحدثني علي بن عبد الرحمن، قال

وفد طرفة بن العبد على عمرو بن :علي المنجم عن أبیھ عن محمد بن سالم قال

ھند فأنشده شعرا لھ وصف فیھ جمال والھاء یجب أن تعود على عمرو بن كلثوم 

لیتم المعنى والصواب فأنشده عمرو شعرا لھ وصف فیھ فبینما ھو في وصفھ خرج 

استنوق الجمل فغضب عمرو بن كلثوم :إلى ما توصف بھ الناقة فقال لھ طرفة

وھایج طرفة، وكان میل عمرو بن ھند مع طرفة، فاستعاله عمرو بن كلثوم بفضل 

:السن والعلم فقال طرفة أبیاتا یفخر فیھا ببكر على تغلب وأولھا

أم رماد دارس حممھأشجاك الربع أم قدمھ
فانصرف عمرو بن كلثوم مغضبا بفخر طرفة علیھ ومیل عمرو بن ھند مع 

:طرفة فقال قصیدتھ

أال ھبي بصحنك فأصبحینا
ففخر على بكر بن وائل فخرا كثیرا، وعاد عمرو بن ھند فأنشده فلم یقم طرفة ولم 

یكن عنده رد ورحل عمرو بن كلثوم إلى قومھ، وأشاع حدیث عمرو بن كلثوم، 
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"فأحمش البكریة، فبلغ ذلك الحارث بن حلزة الیشكري ویشكر ھو ابن وائل فقال 

."آذنتنا ببینھا أسماء

وكان الحارث أبرص، ولم یكن یدخل على عمرو بن ھند ذو عاھة، فمكث ببابھ ال 

یصل إلیھ حتى خرج عمرو بن ھند متمطرا غب سماء، فقعد في قبة لھ، فوقف 

الحارث بن حلزة خلف القبة فأنشد القصیدة، فلما سمعھا عمرو دعاه، فأكرمھ وأدناه

.

وال تبقي خمور األندریناأال ھبي بصحنك فأصبحینا
القدح الكبیر، ویقال :ھبي أي انتبھي وقومي من منامك، والصحن:أال انتباه

أي فاسقینا الصبوح وھو شرب :الصغیر، ویقال القصیر الجدار، وقولھ فأصبحینا

أول النھار وال تبقي خمور األندرینا أي ال بتعثیھا لغیرنا، وتسقیھا لسوانا واألندرین 

.قریة من قرى الشام

وأخرى في بالحس قاصریناوكأس قد شربت ببعـلـبـك
لعمرك من وراء المشفقینـاوعاذینا بـھـا أن الـمـنـایا

إذا ما الماء خالطھا سخینـامشعشعة كأن الحص فـیھـا
أراد بھ :صبغ أحمر، وقیل ھو الورس، وقیل ھو الزعفران، قولھ سخینا:الحص

سخن الماء، ألنھم كانوا یموجون الخمرة بالماء الساخن في الشتاء، وقیل بل ھو من 

.سخا الرجل یسخو إذا جاد بما في یدیھ

إذا ما ذاقھا حتى یلینـاتجور بذي اللبانة عن ھواه
أي حتى یعدل عن حاجتھ ویلین :تمیل بھ وتعدل عن ھواه، اللبانة الحاجة:تجور

.ألصحابھ، ویجلس معھم

علیھ لمالھ فیھا مھیناترى اللحز إذا أمرت
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.جمعھ وحفظھ:إذا مرت أدیرت، لمالھ مھینا أي إنفاقھ إھانتھ، وإكرامھ

[إذا قرعوا بحافتھا الجبیناكأن الشھب في اآلذان منھا]
مقدرة لنا ومـقـدرینـاإنا سوف تدركنا الـمـنـایا

.مقدرة لنا أي قدرت لنا، وقدرنا لھا، ومقدرة نصب على الحال

بصاحبك الذي ال تصبحینـاوما شر الثالثة أم عـمـرو
وكان الكأس مجراھا الیمیناصددت الكأس عنا أم عمرو

.ویروى ھذان البیتان لعمرو ابن أخت جذیمة األبرش

.أي منعت الیمینا منصوب على الظرف أي ناحیة الیمین:صددت

من الفتیان خلت بھ جنـونـاإذا صمدت حمـیاھـا أریبـا]
[قد روینـا :تغالوھا، وقالوافما برحت مجال الشراب حتى

وبعد غد بما ال تعلـمـینـاوإن غـدا وإن الـیوم رھـن
نخبرك الیقین وتخـبـرینـاقفي قبل التفرق یا ظـعـینـا

الظعینة المرأة في الھودج، وأراد یا ظعینة، فرخم وأشبع الفتحة فنشأت منھا األلف

.

أقربھ موالیك العیونـابیوم كریھة ضربا وطعنا
الكریھة الحرب، ضربا وطعنا منصوبان على الحال أو على المصدر، والضمیر 

.في بھ عائد على الیوم، والموالي بنو العم الواحد مولى

لوشك البین أم خنت األمیناقفي نسألك ھل أحدثت صرما
السرعة :أي قطعھ، والوشك:الصرم القطیعة، والصریمة كذلك یقال صرم حبلھ

.والقرب، ومنھ یوشك أن یفعل كما جاء في عسى على التشبیھ بكاد

.القوي، وقیل الثقة الحافظ للسر الذي استودع:خنت فعلت من الخیانة، واألمین

 [وإخوتھا وھم لي ظالموناأفي لیلى یعاتبني أبـوھـا]
وقد أمنت عیون الكاشحیناتریك إذا دخلت على خالء

الخال من الخلوة من الرقباء والكاشحین األعداء المبغضین وھو مأخوذ من 
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.الكشح، وھو الجنب كأنھ یضم عدواتھ فیھ ویروى تریك وقد دخلت

تربعت األجارع والمتوناذراعي عیطل أدماء بكر
أي تریك ھذه المرأة ذراعي عیطل، تربعت من الربیع، والمتون .ویروى األراجع

.جمع متن وھو المرتفع من األرض الغلیظة، ومنھ قیل فالن متین

حصانا من أكف الالمسیناوثدیا مثل حق العاج رخصا
أي على ناھد مثل حق العاج، وھو جمع حقھ، شبھ الثدي بھ، فھو ناھد في الصدر 

یعني بھم أھل الریبة، ویجوز أن یكون حصانا من :والحصان الممتنع، والالمسون

.نعت الثدي، ویجوز أن یكون حاال من الضمیر في تریك

[بإتمام أناسا مـدجـنـینـاووجھا مثل ضوء البدر وافى]
روادفھا تنوء بمـا یلـینـاومتني لدنة طالـت والنـت

ویروى مماولینا، المتن جانب القنا، من نصف الصلب إلى أسفلھ، لدنة أي لینة، 

أراد بھ القنا، شبھ المرأة بقوامھا، والروادف جمع ردف، وذلك مما یلي العجیزة، 

وما یرتدفھا من أسفل الظھر، الواحد ردف ویجمع أیضا على أرداف كجذع وأجذاع 

تنھض بتثاقل، بما یلینا، أي :إال أنھ على رادفة وروادف كضاربة وضوارب، تنوء

.بما یلي الروادف من العجز

وكشحا قد جننت بھ جنوناومأكمة یضیق الباب عتھا]
[یرن خشاش حلیھما رنیناوسالفتني رخام أو بلـنـط

رأیت حمولھا أصال حدینافراجعت الصبا، واشتقت لما
.أصل جمع أصیل حدین سیقت

كأسیاف بأیدي مصلتـینـاوأعرضت الیمامة واشمخرت
ظھرت، الیمامة اسم امرأة من بنات ثمود بن عاد سمیت البلد بھا، :أعرضت

وكانت البلدة یقال لھا جو، واشمخرت طالت أي بدت مستطیلة، ومنھا شمروخ 
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للجبال إذا كان عالیا والجمع شماریخ، والكاف في موضع نصب على أنھا نعت 

.لمصدر محذوف

أضلتھ فرجعت الحنینـافما وجدت كوجدي أم سقب
لھا من تسعة إال جنـینـاوال شمطاء لم یترك شقاھا

المرأة المسنة، وحزنھا من حزن الشابة، من تسعة أي من تسعة أوالد، :الشمطاء

إال جنینا إال ولدا في بطن أمھ الشمطاء ألن الشمطاء ترجو الولد، والجنین المدفون 

ألنھ یقال للقبر الجنین وللمیت الجنین،وإذا خرج الولد من بطن أمھ زال عنھ ھذا 

.االسم

وأنظرنا نخبرك الیقیناأبا ھند فال تعجل علینا
.یعني ذلك عمرو بن ھند بن المنذر وھو ابن المنذر أي تمھل فإنھ سیأتیك الیقین

ونصدرھن حمرا قد روینابأنا نورد الرایات بـیضـا
یعني الرایات من الدماء، نوردھا كما نورد اإلبل للماء واأللف فیھ لفتحة :روین

.النون

عصینا الملك فیھا أن ندیناأیام لـنـا غـیر طـوال
وعلى الھامش، ویروى بأیام لنا غیر طوال، ویروى بكسر الالم وھي لغة ربیعة 

ویجوز (الكھف) (بورقكم)وجاء عند سیبویھ على الكسرة والضمة للھاء كما في 

عند سیبویھ إسكان الضمة والكسرة في الحرف الثاني من الكلمة الثالثیة وكما یقال 

.عضد عضد وال یجوز ھذا في الفتحة، فال یقال في َجَمل َجمل ألن الفتحة خفیفة

عصینا إي إنا عصینا الملوك قبلك فال یخوفنا الوعید وجعل األیام طواال لما قبلھا 

.من الحروب والوقائع وھي على نسق بأنا نورد
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بتاج الملك یحمي المحجرینا ویروى قد عصبوه، =وسید معشر قد تؤجوه

والمحجرون محجر وھم الذین ألجئوا إلى الضیق وقد أحاطت بھم الخیل من كل 

.وجھ فاستلموا للموت

مقلدة أعنتھا صفونـاتركنا الخیل عاكفة علیھ
أي دارت بھم الخیل، ویروى عاطفة علیھ وصفون جمع صافن وھي من :عاكفة

.الخیل القائمة على ثالث قوائم من التعب

وشذبنا قتادة من یلـینـاوقد ھرت كالب الحي منا
الرجال الذین یكمنون في الحرب، أي لما دار علینا السالح :كالب الحي:ومعنى

أي :نبحت، وشذبنا من التشذیب وھو التفریق، وذلك أنھ یأخذ من الشجرة أغصانھا

والقتادة شجر لھا شوك أي فرقناھم كما یفرق الشوك وقولھ .مزقنا جمعھم وذللناھم

.من ولي حربنا أو من یقرب منا من أعدائنا:من یلینا

 [إلى الشامات ننفي الموعدیناوأنزلنا البیوت بذي طـلـوح]
یكونوا في اللقاء لھا طحینـامتى ننقل إلى قـوم رحـانـا

أي قوم حاربنا كانوا كالطحین للرحى :ویروى متى تنقل، أي متى ننقل مكیدتنا إلى قوم
.ویرید بالرحي الحرب

ولھوتھا قضاعة أجمعینایكون ثفالھا شرقي نجـد
ویروى شرقي سلمى، والثفال كساء أو جلد أو ثوب یجعل تحت الرحى، یسقط 

.علیھ الدقیق، شرقي نجد، ما ولي المشرق منھ وقضاعة حي عظیم

علیك ویخرج الداء الدفینـاوإن الضغن بعد الضغن یفشو
الحقد الشدید الذي یكون مالزما للقلب فال یفطر إال :ویبدو، الضغن:ویروى

.إن كتمت الحقد ال بد أنھ یبدو علیك:بالدالئل، یقول

نطاعن دونھ حتى یبینـاورثنا المجد قد علمت معد
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ویروى حتى بیانا بفتح الباء أي حتى ینقطع عنھم، ویصیر إلینا، معد قبیلة 

أي :والضمیر عائد على المجد، حتى یبینا بالنون والیاء ویروى بالفتح والضم معا

.أي ینقاد لنا:حتى یظھر مجدنا وآثارنا الحسنة، ویروى حتى یلینا

على األحفاض نمنع من یلیناونحن إذا عماد الحي خـرت
ویروى عن األحفاض واحدھا حفض، وھي ھنا اإلبل التي تحمل متاع البیت 

فمن روى .متاع البیت فقط:والعماد جمع عمد وھي األساطین، وأصل األحفاض

.عن األحفاض أراد عن اإلبلن ومن روى على األحفاض أراد المتاع

ونحمل عنھم ما حملوناندافع عنھم األعداء قدما
فال یصیبونھم وقدما بمعنى قدیما، ونحمل عنھم أي الحمالة وھي :ندافع عنھم

.الدنة، ما یحملوننا، وھم مھما جنوا، نحمل عنھم الدیات فیھ

ونضرب بالسیوف إذا غشینانطاعن ما تراخى الناس عنـا
تباعد أي إذا بعدوا أعملنا :ویروى القوم أي نطاعن إذا ولى الناس، تراخى

.الرماح، وإذا قربوا أعملنا السیوف، غشینا من غشي یغشى إذا دخل في الحرب

ذوابل أو ببیض یعتلینابسمر من قنا الخطي لدن
.العطاش یعتلین أي الرؤوس:الذوابل

ونخلیھا الرقاب فتختلینانشق بھا رؤوس القوم شقا
أي نجعل بالسیوف الرقاب خلى بالقصر وھو الحشیش، ونخلیھا أي نطعمھا فشبھ 

.الرقاب بالخلى، ویروى وتختلینا بترك الفاعل

وسوقا باألماعز یرتمیناتخال جماجم األبطال فیھا
تحسب، الجماجم جمع جمجمة وھي قحف الرأس، وسوقا جمع وسق وھي :تخال

الحمل ستون صاعا یقال أسواق وتبدل من الواو ھمزة النضمامھا، فیقال أسؤق 
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أدؤر واألصل سووق إال أن الواو إذا انضمت ما قبلھا لم تكسر ولم تضم ألن ذلك 

ثقیل فیھا فوجب أن تسكن وال یجتمع ساكنان فحذفت إحدى الواوین فعلى قیاس 

سیبویھ أن المحذوفة ھي الثانیة ألنھا الزائدة فھي أولى بالحذف وعلى قیاس األخفش 

سعید بن مسعدة أن المحذوفة األولى ألن الثانیة عالمة فال یجوز حذفھا عنده 

.واألماعز جمع أمعز وھو المكان الغلیظ الكثیر الحصا

فما یدرون ماذا یتقونا؟تجز رؤوسھم في غیر بر
أي ال یتقرب بدمائھم إلى اهللا :في غیر بر.نجز ونحز بالجیم والحاء؛ ومعناه نفتل

تعالى كما نفعل في النسك، ویروى في غیر نسك، ویروى نجز بالجیم أي نحن نجز 

نواصیھم إذا أسرناھم ونمن علیھم، ویروى في غیر بر أي نفع في بحر من الدماء، 

.وقولھ بماذا یتقونا أي نبادرھم من كل ناحیة

مخاریق بأیدي العبیناكأن سیوفنا فینا وفیھـم
مخاریق جمع مخراق ومخرق، شبھت بالسیوف ولیس بھ، وھو شيء یتالعب بھ 

.الصبیان وغیرھم معمول من غیر الحدید

خضبن بأرجوان أو طلیناكأن ثیابنا منا ومـنـھـم
أي صبغن واألرجوان صبغ أحمر یشبھ الدم، ومعنى البیت أنا قتلناھم وطار على 

.ثیابنا من دماھم

تغمغم أو تنھد أو أنینـافلم نسمع لوقع السیف إال
الصوت الخفي، األنین جمع أنة وھو ضرب من فروع األلم یحصل عند :التغمغم

.تنفس الصعداء، وال یكون إال مع األسف:المریض والتنھد

من الھول المشبھ أن یكوناإذا ما عي باالستئناف حـي
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عي من العیي واألصل فیھ عیي فأدغمت الیاء في الیاء واإلسناف التقدم في 

الحرب ومنھ إبل مسنفات، والحي القبیلة والھول الفزع، والمشبھ الذي یشتبھ علیھم 

.فال یعملون كیف یتوجھون إلیھ

محافظة وكنا السابقینـانصبنا مثل رھوة ذات حد
أي أقمنا كتیبة، والرھوة أعلى الجبل وأراد كبیرة مثل الجبل عزھا ویقال الرھوة 

السالح، محافظة أي نحافظ على حسبنا ویروى وكنا المسنفینا أي :اسم جبل، والحد

.السابقین المتقدمین

وشیب في الحروب مجربینابفتیان یرون القتـل مـجـدا
المجد ما اتسع من المفاخر، وشیب جمع أشیب، وإنما یقال شیب ألنھم قد جربوا 

االمتحان، وكان یجب :الممتحن، والتجربة:في الحروب مرة بعد مرة، والمجرب

.أن یضم الشین إال أنھم أبدلوا من الضمة الكسرة لمجاورتھا إلیھا

[حزاورة بأبطحھا الكرینایدھون الرؤوس كما تدھدى]
مقارعة بنیھم عن بنـینـاحدیا الناس كلھم جـمـیعـا

أي إنا حدیاك على ھذا األمر، أي أخاطرك علیھ، وأحدوك علیھ أي إني أسوقك 

.والمقارعة من القرع أي تقارعھم عن بنیھم، وعن بنینا، وحدیا تصغیر حدوى

قصدت أي أقصد الناس مقارعة أي أقارعھم على :تحدیت:وحدیا سبب قولھم

وقیل حدیا معناه نحن أشرف الناس ویقال إنا حدیاك ] .الشرف، أو نقارعھم بالرماح

في األمر أي فوقك والحدو العلیة، وقیل معناه نحن أشرف الناس ویقال معناه أحدو 

الناس أسوقھم وأدعوھم إلى المقارعة ال أھاب أحدا فاستثني وحدیا منصوب على 

.[المدح أو مرفوع على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي نحن حدیا الناس
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فنصبح غارة متلببینافأما یوم خشیتنا علیھم
.أي خشیتنا على بنینا، وغارة مثل اإلغارة والمتلببون مثل المتحرمون

فتصبح في مجالسنا ثبیناوأما یوم ال تخشى علیھم
ثبین جمع ثبة فأصلھ من ثاب بعضھم إلى بعض إذا اجتمعوا والعصب أیضا 

.الجماعات المتفرقة الواحدة عصبة، ویروى فتصبح خیلنا عصبا ثبینا

ندق بھ السھولة والحزونابرأس من بني جشم بن بكر
یرید بذلك الحي العظیم، والسھولة جمع سھل، وھي األرض السھلة اللینة، 

.والحزون جمع حزن، وھو المكان الغلیظ من األرض

نكون لقیلكم فھیا قطینابأي مشیئة عمرو بن ھند
.عمرو منصوب على اإلتباع لقولھ ابن ھند، مشیئتھ أي بأي قول، والقیل الملك]

قال ابن السكیت الخلیف الرديء من كل .والقطین الخدم واألتباع، ویروى لخلفكم

المتجاورون، وقال غیره قطین :شيء، وإنما یریدھا ھا ھنا العبید واإلماء، والقطین

.[اسم للجمع كما یقال عبید

تطیع بنا الوشاة وتزدرینابأي مشیئة عمرو بن ھند
؟[ترى أنا نكون األرذلینابأي مشیئة عمرو بن ھند]
متى كنا ألمك مقتوینـاتھددنا وتـوعـدنـا رویدا

مقتوي بفتح المیم كأنھ ینسب إلى مقتى وھو مفعل من القتو، والقتو خدمة الملوك ]

.[فقط مقتوى والجمع مقتوون ویقال مقتوى وفي الرفع مقتوون وفي النصب مقتوین

على األعداء قبلك أن تلینافإن قناتنا یا عمرو أعـیت
القناة ھنا األصل والقوة، وقناة مثل ضربة، ویرید أن من نازعنا وغالبنا خاب 

وخسر، ویروى فتیات جمع فتاة مثل فتى وفتیان في الكثرة وفي القلة فتیة ویقال فتى 

.من الفتاة وفتى بین الفتاء

وولتھم عشوزنة زبـونـاإذا عض الثقاف بھا اشمأزت
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الحشبة التي یقوم بھا الرماح، اشمأزت اشتدت وانقبضت وامتنعت :الثقاف

.دولتھم، أي تلك الثقاف، والعشوزنة الناقة السیئة الخلق

تدق قفا المثقف والجبیناعشوزنة إذا انقلبت أرنت
.صوتت، المثقف الذي یقوم الرماح:أرنت

بنقص في خطوب األولینافھل حدثت في جشم بن بكر
ویروى بضم الحاء وكسر الدال أي حدثوك وھو األفصح یخاطب عمرو بن ھند 

.واألولین یعني بھ القرون الماضیة

أباح لنا حصون المجد دیناورثنا مجد علقمة بن سیف
علقمة ھو علقمة بن تغلب، یقال علقمة ھذا ھو الذي .ویروى حصون الحرب دینا

.[حاربھم أربعین عاما]أنزل بني تغلب الجزیرة 

زھیر نعم ذخر الذاخریناورثت مھلھال والخیر فیھ
.یعني بھ مھلھل بن ربیعة جد عمرو بن كلثوم ألمھ وزھیر جده من قبل أبیھ

بھم نلنا تراث األكرمیناوعتابا وكلثوما جمـیعـا
.(تراث األجمعینا)كلثوم أبو عمرو الشاعر وعتاب جده ویروى 

بھ نحمى ونحمي الملجئیناوذا البرة الذي حدثت عنـھ
ذو البرة اسم رجل من بني تغلب بن ربیعة كان یسمى برة القنفدلف بذلك لكثرة ما 

.كان على أنفھ من الشعر والبرة الحلقة تكون في أنف البعیر

فأي المجد إال قد ولیناومنا قبلھ الساعي كلیب
الساعي الذي یسعى في حاالت الصلح، وكلیب ھذا كلیب بن وائل بن ربیعة أخي مھلھل 

قتلھ جساس بن مرة أخو ھمام، وأي منصوب بولینا ھذه أكثر الروایات أي صار إلینا 
.فصرنا والة علیھ

نجذ الوصل أو نقص القرینامتى نعقد قرینتنـا بـحـبـل
القرینة المقرونة بحبل بغیرھا نجذ نقطع، ویروى بالتاء تجذ بمعنى القرینة، 
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والنقص والوقص دق العنق، وكذلك في تجذ الرفع على االبتداء وھو ھنا عماد 

النصب على الصرف بإضمار أن، والتقدیر فیھ أن تجذ الحبل، والجزم عطفا على 

تعقد بالدال واألصل أن القرینة ھي :ویروى[ویروى ویحذ بالیاء والحاء]الجزاء 

.الناقة، والجمل یكون فیھما خشونة یربط أحدھما إلى اآلخر حتى یلین

وأوفاھم إذا عقدوا الیمیناونوجد نحن أمنعھم ذمارا
ذمارا ویمینا منصوبان على التفسیر، ونوجد خبر نحن، والجملة في موضع ]

ویروى وأوالدھم، والذمار [نصب ویقال وفى أوفى أفصح وقد جاء القرآن باللغتین

والذمر ما یحق على الرجل أن یحمیھ من حریم وغیره، یقال ھم یتذامرون أي 

یزجر بعضھم بعضا، ونصب أمنعھم على خبر ما لم یسم فاعلھ، ویروى أمنعھم 

.بالرفع على أنھ خبر نحن والدمار نصب على التفسیر

رفدنا فوق رفد الرافدینـاونحن غداة أوفد في خزازى
ویروى خزاز بغیر األلف قال ابن السكیت خزازى ویقال خزار أي موضع قال 

.واجتمعت معد على كلیب بن وائل في یوم خزازى أي أوقدوا النیران لألضیاف

تسف الجلة الخور الدریناونحن الحابسون بذي أراطى
وأراطي اسم موضع كانوا حبسوا فیھ إبلھم، وأقاموا فیھ وتسف بضم التاء وفتح 

السین وبالعكس، معناه تأكل، الجلة اإلبل السمان، الخور الغزیرات األلبان، وھي 

الحشیش الیابس :جمع واحدھا خوراء، والمستعمل في كالم العرب خوارة والدرین

.وقیل ما یبس ثم نبت ثم جف أیضا

ونحن العازمون إذا عصیناونحن الحاكمون إذا أطعنـا
أي إذا أطاعنا الناس أقمنا علیھم الحكم بالعدل، وإن عصونا عزمنا على تقویمھم 
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ویروى ونحن العاصمون إذا أطعنا ویروى إذا طعنا وقیل .مما ھم علیھ مصرون

.العازمون نعزم على قتال من عصانا ونثیب من أطاعنا

ونحن اآلخذون عارضیناونحن التاركون لما سخطنا
یصف عزتھم، وإن أحدا ال یقدر أن یجبرھم على شيء مما یكرھون لعزتنا 

.وارتفاع شأننا

وكان األیسرین بنو أبیناوكنا األیمنین إذا التقینـا
یصف حربا كانت بینھم یرید بني تغلب ویقال إن بني تغلب كانوا األیمنین وبني 

قال ابن .بكر كانوا األیسرین، وقیل أراد باألیمنین الشدة وباألیسرین الضعف

قال أبو .السكیت وكنا في یوم خزارى في المیمنة، وكان بنو عمنا في المیسرة

أصحاب المیمنة أصحاب التقدم، وأصحاب المشأمة التأخر یقال :العباس ثعلب

.اجعلني في یمینك أي من المتقدمین وال تجعلني في شمالك أي من المتأخرین

وصلنا صولة فیمن یلینافصالوا صولة فیمن یلھم
.یلونھم:الصولة الشدة وقال یلیھم على لفظ من، ولو كان على المعنى لقال

وأبنا بالملوك مصفدینافآبوا بالنھاب وبالسبـایا
:ویروى مع السبایا، آبوا رجعوا یعني بكر بن وائل، والنھاب جمع نھب، والسبایا

النساء اللواتي سبین الواحدة سبیة، الملوك ملوك األعادي، مصفدینا أسرى، وھي 

.منصوبة على الحال

ألما تعرفوا منا الیقیناإلیكم یا بني بكر إلیكم
إلیكم قولھ إلیكم اسم للفعل فإذا قال القائل إلیك عني أي ابعد، وإلى في األصل 

النتھاء الغایة، أي تباعدوا إلى أقصى ما یكون البعد، وال یجوز أن یتعدى إلیكم عند 
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.فال یقال إلیك زیدا ألن معناه تباعد.البصریین

ألم :معناه انتھوا أو كفوا عما أنتم علیھ، ومعنى ألما:وقیل أن قولھ إلیكم یا بني بكر

تعرفوا منا المجد، فإذا قلت ألم تعلم قلت أجھلت وإذا قلت ألما تعلم، فكأنك قلت 

أبطأت في العلم، أي آن لك أن تعلم، والفرق بین لما ولم أن لما نفي من قد فعل ولم 

.نفي من فعل، وأیضا لم ال بد أن یأتي الفعل وال یجوز حذف الفعل معھ

كتائب یطعن ویرتمینـاألما تعلموا منا ومـنـكـم
إلى األعداء الحقة بطونانقود الخیل دامیة كالھـا

وأسیاف یقمن وینحنینـاعلینا البیض والیلب الیماني
.أصل الیماني الیمني ثم أبدل من أحدى الیاءین ألفا

ترى فوق النجاد لھا غضوناعلینا كـل سـابـغة دالص
الدالص والدلیص واحد، وھو الشيء المجلو البراق اللین، وقیل التامة المحكمة، 

وقیل السھلة اللینة التي یزل السیف عنھا، والنجاد حمائل السیف والجمع نجائد 

وحمائل والحمالة والمحمل الواحد، وأما الغضون فضول الدرع دمع غضن كما 

.یقال فلس وفلوس

رأیت لھا جلود القوم جوناإذا وضعت عن األبطال یوما
یرید ثیابھم، الجون جمع جون أي سوادا من لبس الحدید، والجون :جلود القوم

.األبیض، یقول انح عن فالن ثوبھ، أي انزع عنھ ثوبھ

تصفقھا الریاح إذا جریناكأن متونھن متون غـدر
متون غدر، شبھ تكسیر متونھن بمتون غدر :الدرع، ویروى غضونھن:متونھن

.إذا ذھبت بھا الریح، ومتن كل شيء أعاله، والغضون تكسیر الدرع

عرفن لنا نقائذ وافتلیناوتحملنا غداة الروع جرد
النقائذ الخیل التي استنفذت من الشيء أي أخذت من ید القوم فاستنفذوھا، قولھ 
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فلیتھ وأفلیتھ؛ إذا قطعتھ عن لبن أمھ، ومن :وافتلینا أي ولدن عندنا من الفلو، یقال

فلوتھ :ویقال.ومنھا ما فلیناه أي ربیناه:فالة، ألنھا قطع عنھا الماء، ویقال:ھذا قیل

.أي ربیتھ

[كأمثال الرضائع قد بلینـاوردنا دوارعا، وخرجن شعثا]
ونورثھا إذا متنـا بـنـینـاورثناھن عـن آبـاء صـدق

یقال متنا ومتنا بضم المیم وكسرھا والضم أجود ألنھ من المةت، ومثلھ دمنا ودمنا

.

إذا قبب بأبطحھا بنیناوقد علم القبائل من معد
.القبب بضم القاف وكسرھا جمع قبة ابن السكیت یعني بھ أبطح مكة المكرمة

وأنا الباذلون لمجتدینـابأنا العاصمون بكل كحل
.ویروى فإنا العاصمون والكحل السنة الشدیدة المجدبة، والمجتدي السائل

إذا ما البیض زایلت الجفوناوأّنا المانعون لـمـا یلـینـا
.السیوف زایلت جردت من أغمادھا:البیض

وأّنا المھلكون إذا أتیناوأّنا المنعمون إذا قدرنا
.أي إذا أسرنا، وقدرنا على عدونا أطلقناه، وإذا ھم أتونا غارة للحرب أھلكناھم

وأّنا العارمون إذا ابتلینـابأّنا العاصمون إذا أطعنـا]
وأّنا النازلون بحیث شینـاوأّنا المانعون لـمـا أردنـا
وأّنا النازلون بحیث شینـاوّأنا الحاكمون بمـا أردنـا
وأّنا اآلخذون لما ھـوینـاوأّنا التاركون لما سخطنـا
وأّنا الضاربون إذا ابتلینـاوأّنا الطالبون إذا نقـمـنـا
[یخاف النازلون بھ المنوناوأن النازلون بكـل ثـغـر

ویشرب غیرنا كدرا وطیناوأنا الشاربون الماء صفـوا
ودعمیا فكیف وجدتمونـاأال سائل بني الطماح عنـا

وبنو الطماح قبیلة من بني وائل وھم من بني نمارة، ودعمي قبیلة .ویروى أال أبلغ

.من جدیلة من أیاد
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.أي سائل ھذین القبیلتین كیف وجدتموھا في الحرب، وموضع كیف نصب بوجد

فعجلنا القرى أن تشتمونانزلتم منزل األضیاف منا
أي جئتم للقتال، فعاجلناكم بالحرب مخافة أن تشتمونا فحذف مخافة، وأقام أن 

أي أتیتمونا فنزلتم بنا؛ كما ینزل الضیف، فعجلنا لكم :تشتمونا مكانھا ومقامھا

.القرى أي لقیناكم كما یلقى صاحب البیت ضیفھ بالطعام كیال یذمھ

وقولھ أن تشتمونا أي مخافة أن تشتمونا ھذا قول البصریین وقال الكوفیون لئال 

.تشتمونا

قبیل الصبح مرداة طحوناقریناكم فعجلنـا قـراكـم
صخرة تمأل الكف، شبھ الكتیبة بھا والطحون التي وقعت على شيء :المرادة

.فطحنتھ

نحاذر أن تفارق أو تھوناعلى آثارنا بـیض كـرام
تفارق بفتح الراء وكسرھا ویروى أن تقسم وواحد اآلثار أثر أي نساؤنا خلفنا 

یحرضن على القتل، والبیض ھنا النساء نقاتل عنھن ونحذر أن نفارقھن أو تھون 

.أي تستبین

خلطن بمیسم حسبا ودینـاظعائن من بني جشم بن بكر
الظعائن جمع ظعینة وھي المرأة في الھودج وسمیت ظعینة ألنھا یظعن بھا أي 

لما كثر استعمالھم لھذا سموا المرأة ظعینة، :یسافر بھا، وأكثر أھل اللغة یقولون

.وسموا الھودج ظعینة

قال أبو الحسن بن كیسان ھذا من األسماء التي وضعت على شیئین إذا فارق 

أحدھما صاحبھ، لم یقع لھ ذلك االسم، ال یقال للمرأة ظعینة، حتى تكون في الھودج، 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وال یقال للھودج ظعینة، حتى تكون فیھ المرأة، كما یقال جنازة للمیت إذا كان على 

النعش، وال یقال للمیت وحده جنازة، وال یقال للنعش وحده جنازة، وكما یقال للقدح 

الذي فیھ الخمر كأس، وال یقال للقدح وحده كأس، وال للخمر وحدھا كأس، وبنو 

جشم قبیلة، والمیسم الجمال، والحسب والدین ھھنا طاعتھن ألزواجھن، وقیل 

.حفظھن من الریبة

إذا القوا فوارس معلمیناأخذن على بعولتھن عھدا
معلمین نعت للفوارس، مشتھرین، قد شھروا أنفسھم بعالئم في الحب یرفعون بھا 

.ذكرھم ویعرفون أنفسھم

وأسرى في الحدید مقرنینالیستلبن أبـدانـا وبـیضـا
األبدان جمع بدن وھي الدرع القصیرة من الحدید، وبیضًا بفتح الباء وكسرھا فمن 

.أراد بیض الحدید فتح، ومن أراد السیوف كسر

وأكثر أھل اللغة یذھب إلى أن األسرى واألسارى واحد، :جمع أسیر:واألسرى

وقال أبو زید األسرى ما كان في وقت الحرب واألسارى ما كان في .وھو المشھور

.األیدي

األسرى الذین جاءوا :وحكى السجستاني عن أبي عمرو بن العالء أنھ قال

مستأسرین، واألسارى الذین صاروا في الوثاق، والمقرنین الذین قرن بعضھم إلى 

.بعض، ویروى مصفدینا أي في الحدید

كما اضطربت متون الشاربیناإذا ما رحن یمشین الھـوینـى
یرید بذلك الظعائن رحن أي رجعن بعد الحرب ثم الھرب الھوینى المشي على 
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مھل بال قلقن یصف نعمتھن، وأن مشیتھن كمشي السكاري إذ تضطرب متونھن 

.ویتمایلن كما یتمایل السكران

بعولنا إذا لم تمنعونایقدن جیادنا ویقلن لستم
إنھم كانوا ال :ویروى یقتن من القوت أي یطعمن األفراس، وھي الجیاد، ویقال

.یرضون للقیام على الخیل إال بأھلھم إشفاقا علیھا

لخبر بعدھن وال وقـینـاإذا لم نحمھن فال بـقـینـا
ترى منھ السواعد كالقلینـاوما منع الظعائن مثل ضرب

القلون جمع قلة، وھي خشبة یرفعھا الصبیان ثم یضربون بھا األرض، وقال غیره 

یرفعونھا بخشبة أخرى یضربونھا، وتلك الخشبة التي یرفعونھا بھا تسمى القال 

.فشبھ السواعد إذا قطعت فطارت بھا، وأبدل من الضمة الكسرة في قلین

ونبطش حین نبطش قادرینالنا الدنیا ومن أضحى علیھـا
.ویروى حیث نبطش

أبـــینـــا أن نـــــقـــــــر الـــــــخـــــــســـــــف فـــــــینـــــــا

فنـــجـــھـــل فـــوق جـــھـــل الـــــجـــــــاھـــــــلـــــــینـــــــا
.أي فنعاقبھ بما ھو فوق جھلھ وأعظم

ولكنا سنبدأ ظالمـینـانسمى ظالمین وما ظلمنا
.ویروى بغاة طالمین وما ظلمنا

تخر لھ الجبایر ساجدیناإذا بلغ الفطام لنا صبـي
وظھر البحر نملؤه سفینامألنا البر حتى ضاق عنا

وعرض البحر بفتح :ویروى البحر، ویروى.وھي الصحار:البر واحد البراري

العین، ویروى بضمھا، والسفین، والسفن واحد، والواحدة سفینة انتھت معلقة عمرو 

.بن كلثوم
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زادت الجمھرة وبعض المصادر األبیات التالیة ولم ترد ھذه األبیات في المخطوطة

:

ونادوا یا لكندة أجمعیناتنادى المصعبان وآل بكر
وإن نغلب فغیر مغلبینافإن تغلب فغالبون قدما

.وھذا البیت ھو آخر بیت في المعلقة في جواھر األدب والجمھرة

.حسب الترقیم ھنا أال ال یجھلن114وزادت الجمھرة بعد البیت 

ونضرب بالمواسي من یلیناونعدو حیث ال ُیعدى علینـا
تضعضغنا، وأنا قد فنـینـاأال ال یحسب األعـداء أنـا
قد اتخذوا مخافتنا قـرینـاترانا بـارزین وكـل حـي
ولذنا الناس طرا أجمعینـاكأنا والسیوف مـسـلـالت

:مجمھرة أمیة بن أبي الصلت لیوازن القارئ بینھا وبین معلقة عمرو بن كلثوم

لزینب إذ تحل بھ قطـینـاعرفت الدار قد أقوت سنینـا
كما تذري الملحلحة الطحیناأذعن بھا جوافل معصفـات
بأذیال یرحن ویغـتـدینـاوسافرت الریاح بھن عصرًا
ثالثا كالحمائم قد صلـینـافأبقین الطلول ومـحـنـیات

أطلن بھ الصفون إذا افتلینـاوأریا لعـھـد مـربـتـات
وعن نسبي أخبرك الیقـینـافإما تسألي عـین لـبـینـى
وأجدادا سموا في األقدمینـافإني لـلـنـبـیھ أبـا وأمـا
لمنصور بن یقدم األقدمینـافإني للنـبـیھ أبـي قـسـي

على أفصى بن دعمي بنینـاألفصى عصمة الھالك أفصى
فأورثنا مـآثـره بـنـینـاورثنا المجد عن كبرى نـزار
أقمنا حیث ساروا ھاربینـاوكنا حیث قد علمـت مـعـد
تخال سواد أیكتھا عـرینـابوح وھي عبـري وطـلـح
حلوال لإلقامة ما بـقـینـافألقینا بساحـتـھـا حـلـوال

یكون نتاجھا عنبا وتینا =فأنبتنا خضارم فاخرات 

لھا میما وماذیا حصـینـاوأرصدنا لریب الدھر جودا
وأسیافا یقمن وینحـنـینـاوخطیا كأشطـان الـركـایا
إذا عدوا سعـایة أولـینـاوتخبرك القبائل من مـعـد
وأنا الضاربون إذا التقینـابأنا النازلون بـكـر ثـغـر
وأنا العاطفون إذا دعـینـاوأنا المانـعـون إذا أردنـا
خطوب في العشیرة تبتلیناوأنا الحاملون إذا أنـاخـت
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أكفا في المكارم ما بقینـاوأنا الرافعون على مـعـد
قرون أورثت منا قرونـاأكفا في المكارم قدمـتـھـا
ویعطینا المقادة من یلـینـانشرد بالمخافة مـن نـآنـا

وزالت المھندة الجفـونـاإذا ما الموت عسكر بالمنـایا
یكب على الوجوه الدارعیناوألقنا الرماح وكان ضـرب
وكانوا بالربابة قاطنـینـانفوا عن أرضھم عدنان طرا
بنخلة حین إذ وسق الوضیناوھم قتلوا السبي أبا رغـال
وساروا للعراق مشرقینـاوردوا خیل تبع فـي قـدید
كنانة بعدما كانوا القطینـاوبدلت المسـاكـن مـن إیاد
وحلوا دار قوم آخـرینـانسیر بمعشر قـوم لـقـوم

الحارث بن حلزة الیشكري

ھو الحارث بن حلزة بن مكروه بن یزید بن عبد اهللا بن مالك بن عبد بن سعد بن جشم بن 
.ذبیان بن كنانة بن یشكر بن بكر بن وائل

شاعر جاھلي مشھور وصاحب إحدى المعلقات في الجاھلیة ھو یقابل عمرو بن كلثوم 
.الشاعر اآلخر ینتمیان إلى وائل

الحلزة لقب والده وشھر بھ وھو في أحد معنیین إما البخیل، أو دویبة معروفة وقال قطرب 
.إنھ ضرب من النبات وبھ سمي الحارث بن حلزة

ال نعرف الكثیر عن حیاتھ سوى موقفھ الذي ألقى فیھ ھذه القصیدة وھو أحد الشعراء الذي 
.شھروا بواحدة طویلة

اجتمع بكر وتغلب للمفاخرة عند عمرو بن ھند وفي لیلة المفاخرة ھیأ :سبب القصیدة
الشاعر قصیدتھ، وجمع بعض شباب قبیان وأرادھم أن ینشدوھا لكن لم یوفق أحد في إلقائھا 

كما یرید شاعرنا، وكان بھ برص، وكان یكره ذلك ألن ھند أم عمرو بن ھند ستسمع 
.القصیدة وسوف ینضحون أثره بالماء حتى ال یعدیھم ولكنھ لم یكن لھ بد من إلقائھا

وفي یوم المفاخرة جلست ھند وراء ستورھا تسمع وكانت ترفع سترا بعد ستر إلعجابھا 
.بالقصیدة وقربتھ على مجلس عمرو ابنھا

وأمر .وحكم عمرو بن ھند للحارث وبني بكر مما جعل آل تغلب یغضبون وینصرفون
.عمرو بن ھند أال ینضح أثره بالماء

وال نعرف عن الحارث بن حلزة سوى ھذه الحادثة ولوال قصیدتھ ھذه لظل مجھوال 
وانطوى اسمھ شأن أي إنسان ولد في الجاھلیة ومات دون أن یخلف أثرا، وكثیر من نقاد 

األدب لم یعترف بقصیدتھ ھذه إحدى المعلقات منھم أبو عمرو الشیباني والخطابي صاحب 
جمھرة أشعار العرب إذ لم یضعھا في المعلقات وكذلك حذفھا الزوزني من معلقاتھ ولم 

.یوردھا
قال أبو عمرو الشیباني لو قال الحارث ھذه القصیدة في سنة لم یلم، -1 :رأي النقاد فیھ

.ولكنھ لم یعتبرھا من المعلقات فلم یشرحھا
:أجود الشعراء قصیدة واحدة جیدة ثالثة مفر:قال ابن سالم في كتابھ طبقات الشعر-2
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.عمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة وطرفة بن العبد
.قال صاحب كتاب شعراء النصرانیة، إنھ من شعراء الطبقة األولى-3

.ولعلھ اعتبره من أوائل الشعراء زمانیا
قالوا إنھ ارتجل ھذه القصیدة ارتجاال وشك في ذلك طھ حسین وأنا معھ في أنھ لم -4

.یرتجلھا أمام عمرو بن ھند، وإنما بیتا ألفا قبل ذلك ثم ألقاھا
:في القصیدة إقواء فالقافیة كلھا مرفوعة ما عدا-5

ملك المنذرین ماء السماءفملكنا بذاك الناس حـتـى
.واألقواء معروف عند الشعراء الجاھلیین وممن سقطوا فیھ النابغة الذبیاني

لو أردنا الموازنة بین قصیدة الحارث وقصیدة عمرو بن كلثوم لرأینا أن قصیدة -6

الحارث فیھا الحكمة واالتزان والعقل أما قصیدة عمرو فھي قصیدة العاطفة 

.واالرتجال

.ھذه أھم اآلراء التي یمكن أن نقولھا عن الحارث

المعلقة

رب ثاو یمل مـنـھ الـثـواءآذنتـنـا بـبـینـھـا أسـمـاء
لیت شعري متى یكون اللقـاءآذنتنا بـعـھـدھـا ثـم ولـت
ء فأذني دیارھا الخـلـصـاءبعد عھد لنـا بـبـرقة شـمـا
ق فتاق فعـاذب بـالـوفـاءفالمحیاة فالصـفـاح فـأعـنـا
بب فالشعبـتـان فـاألبـالءفریاض القطا فـأودیة الـشـر

الیوم دلھا وما یحیر البـكـاءال أرى من عھدت فیھا فأبكـي
ر أخیرا تلوي بھا الـعـلـیاءوبعینیك أوقـدت ھـنـد الـنـا
بخزازى ھیھات منك الصـالةفتنورت نـارھـا مـن بـعـید

ین بعود كما یلوح الـضـیاءأوقدتھا بین العقیق فـشـخـص
إذا خف بالثـوي الـنـجـاءغیر أني قد أستعین على الـھـم

أم رئال دویة سـقـفـــاءبزفـوف كـأنـھـا ھـقــلة
اص عصرا وقد دنا اإلمسـاءآنست نبأة وأفزعـھـا الـقـن

قع منـینـا كـأنـھ إھـبـاءفترى خلفھا من الرجـع والـو
ساقطات ألوت بھا الصحـراءوطراقا من خلفـھـن طـراق
ابـن ھـم بـلـیة عـمـیاءأتلھى بھا الـھـواجـر إذ كـل
اء خطب نعنى بـھ ونـسـاءوأتانا من الـحـوادث واألنـب
ن علینا في قیلـھـم إخـفـاءأن إخوانـنـا األراقـم یغـلـو

ب وال ینفع الخلي الـخـالءیخلطون البريء منا بذي الـذن
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یر موال لـنـا وأنـا الـوالءزعموا أن كل من ضرب الـع
أصبحوا أصبحت لھم ضوضاءأجمعوا أمرھم عشاء فـلـمـا

ھال خیل خـالل ذاك رغـاءمن مناد ومن مجیب ومن تـص
عند عمرو ھل لـذاك بـقـاءأیھا الناطق المـرقـش عـنـا
قبل ما قد وشى بنـا األعـداءال تخلنا عـلـى غـراتـك إنـا
حصـون وعـزة قـعـسـاءفبقینا على الشناءة تـنـمـینـا

اس فیھـا تـعـبـظ وإبـاءقبل ما الیوم بیضت بعیون الـن
عن جونا ینجاب عنھ العمـاءوكأن المنـون تـردي بـنـا أر
نوه للدھـر مـؤید صـمـاءمكفھرا على الحـوادث ال تـر
ل فآبت لخصمـھـا األجـالءإرمي بمثلھ جـالـت الـخـي
شي ومن دون ما لدیھ الثنـاءملك مقسط وأفـضـل مـن یم
ھا إلینا تمشي بـھـا األمـالءإیمـا خـطة أردتـم فـــأدو

قب فیھ األمـوات واألحـیاءإن نبشتم ما بین ملحة فالـصـا
س وفیھ الصـالح واإلبـراءأو نقشتم فالنقش یجشمـھ الـنـا

ض عینا في جفنـھـا أقـداءأو سكتم فكـنـا كـمـن أغـم
ثتموه لھ عـلـینـا الـعـالءأو منعتم ما تسألون فمـن حـد
س غوارا لكـل حـي عـواءھل علمتم أیام ینتـھـب الـنـا

ین سیرا حتى نھاھا الحـسـاءإذا ركبنا الجمال من سعف البحر
منا وفینا بـنـات مـر إمـاءثم ملنا علـى تـمـیم فـأحـر
ل وال ینفع الذلیل الـنـجـاءال یقیم العزیز بالبـلـد الـسـھ

رأس طـود وحـرة رجـالءلیس ینجي مـوائال مـن حـذار
ملك المنذر بن ماء السـمـاءفملكنا بذلـك الـنـاس حـتـى
جد فیھا لـمـا لـدیھ كـفـاءملـك أضـرع الـبـریة ال یو

ل علیھ إذا أصیب الـعـفـاءما أصابوا من تغلبي فمطـلـو
ر ھل نحن البن ھنـد رعـاءكتكالیف قومنا إذا غزا المـنـذ
ن فأدنى دیارھا الـعـوصـاءإذ أحل العلـیاء قـبة مـیسـو
كل حـي كـأنـھـم ألـقـاءفتـأوت لـھ قـراضـبة مـن

بلغ تشـقـى بـھ األشـقـیاءفھداھم باألسودین وأمـر الـلـھ
قتھم إلیكـم أمـنـیة أشـراءإذا تمنونـھـم غـرورا فـسـا
رفع اآلل شخصھم والضحـاءلم یغروكـم غـرورا ولـكـن
عند عمرو ھل لذاك انتـھـاءأیھا الناطق المـبـلـغ عـنـا
غیر شك في كلھـن الـبـالءإن عمـرا لـنـا لـدیھ خـالل
ت ثالث في كلھن القـضـاءمن لنا عنـده مـن الـخـیر آیا
ؤا جمیعا لـكـل حـي لـواءآیة شارق الـشـقـیقة إذ جـا

قرطـي كـأنـھ عـبــالءحول قیس مستلئمین بـكـبـش
اه إال مـبـیضة رعـــالءوصتیت من العواتـك ال تـنـھ
ج من خربة المزاد الـمـاءفرددناھم بطعن كـمـا یخـر
ن شـالال ودمـي األنـسـاءوحملناھم على حـزم ثـھـال
في جـمة الـطـوي الـدالءوجبھناھم بطعن كما تـنـھـز
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وما إن لـلـحـائنـین دمـاءوفعلنا بھم كمـا عـلـم الـلـھ
ولـھ فـارسـیة خـضـراءثم حجرا اعني ابن أم فـطـام
وربیع إن شمـرت غـبـراءأسد في اللقـاء ورد ھـمـوس
بعد ما طال حبسھ والعـنـاءوفككنا غل امرئ القیس عنـھ
س عنـود كـأنـھـا دفـواءومع الجون جون آل بنـي األو

شالال وإذ تلظـى الـصـالءما جزعنا تحت العجاجة إذا ولوا
ر كرھا إذ ال تكال الـدمـاءوأقدناه رب غسان بـالـمـنـذ

ك كرام أسالبـھـم أغـالءوأتینـاھـم بـتـسـعة أمـال
من قریب لما أتانا الـحـبـاءوولدنا عـمـرو بـن أم أنـاس
فالة مـن دونـھـا أفــالءمثلھا یخرج النصیحة للـقـوم
تتعاشوا ففي التعاشـي الـداءفاتركوا الطیخ والتعاشي وإمـا
قدم فیھ العھود والـكـفـالءواذكروا حلف ذي المجاز ومـا
قض ما في المھارق األھواءحذر الجور والتعدي وھـل ین

اشترطنا یوم اختلفنـا سـواءواعلموا أننـا وإیاكـم فـیمـا
عن حجرة الربیض الظـبـاءعننا باطال وظلما كما تعـتـر

یغنم غازیھم ومنـا الـجـزاءأعلـینـا جـنـاح كـنـدة أن
نیط بجوز المحمل األغـبـاءأم علـینـا جـرى إیاد كـمـا

وال جـنـدل وال الـحــذاءلیس منا المضربون وال قـیس
ر زفإنا من حربـھـم بـراءأم جنایا بني عتیق فـمـن یغـد

یھم رماح صدورھن القضاءوثمـانـون مـن تـمـیم بـأید
بنھاب یصم منھـا الـحـداءتركوھـم مـلـحـبـین وآبـو

جمعت من محارب غـبـراءأم علینا جرى حـنـیفة أو مـا
لیس علینا فیما جنـوا أنـداءأم علینـا جـرى قـضـاعة أم
جع لھم شـامة وال زھـراءثم جاؤوا یسترجعون فلـم تـر
ء نطاع لھم علـیھـم دعـاءلم یخلوا بني رزاح بـبـرقـا

ر وال یبرد الغلـیل الـمـاءثم فاؤوا منھم بقاصمة الـظـھ
مع الغالق ال رأفة وال إبقـاءثم خـیل مـن بـعـــد ذاك

م الحیارین والـبـالء بـالءوھو الرب والشھید عـلـى یو
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