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قيد الشوارد يف شرح الشواهد                                                                                                       منت النص حمققا   
 

  (*)فــؤلـــة املـــمقدم                                               
        $ # " ! ، وى اهللاُ لَّصلَعى سيدنا محمد ولَعى آله وصبِحه ولَّسم تسلايم.  

]الْ ولُقُيعبفَالْ دقري إىل مالَوالْ هنِغبِ يه عمن سواه، عبياللََّ ده قَفْأَور بِعيدلَإِ هيه باكَرـ  ت بـ  ن باديس 
قَفَّواللَّ هه لما يحبه ويرضاه، أَونجاه ملِّكُ ن هو مقَو1(]اه( 

.   
نحمداللَّ كهِءآلالَاْ اذَ م الْوجودو ،نلِّصلَي عالَى خصوالْ[ ةج2(]ود( محمالْ دمفَطَصى سيالْ دعبِر 
الْوعلْاْ ،مِجحرِم منهم والسود، ولَعى آله أَوصابِحالَّ هذأَ ينـ  له وافُو ـ حفَ ،ودهعالْبِ ـ وا يف جلُّ نات 
  :دعبا، وريثا كَيملست ملَّس، وودلُخالْ
ـ  نب يلع نب نِمحالر دبع ديز بوأَ اممِإلاْ هلَقَا نى ملَع يديِقْا تذَهفَ صالْ حٍالـ م ـ مْالْ يودكُ  وفرع
 دته مـن مختصـرِ  الْخالَصة اَْأللْفية جرمن الشواهد الشعرِية  يف شرحه الصغريِ علَى )3( يزِرِطاملبِ

الْحنفي مع الْتفَات إِلَى غَيرِه مـن   بنِ أَحمد الْعينِي )4*(] محمد[الْعالَّمة قَاضي الْقُضاة بدرِ الدينِ 
غَرِيبِ بعضِ أَلْفَـاظ   )5(]عقيدت[التواليف مما الَبد يف تحرِيرِ النقْلِ وتحقيقه منه، والَ رغْبةَ يف حلِّ 

دماَء بِحفَج ،هنع هطبض رِفَةعمو ةبِيرالْع ةمِ اللُّغالْجِر ريغالَى صعت مِ )6(اللَّهالْفَه فْـعِ   قَرِيبالن يمظع
وأَسأَلُ اللَّه تعالَى أَنْ يجعلَه لي من اَْألعمالِ  قَيد الشوارِد يف شرحِ الشواهد سميته ،لَطيف الْوضعِ

  ةَ إِالَّ بِاللَّـهالَ قُولَ ووالَ حو ،ةُ الْفُوترسا حهباحص قُبعالَ يو ،توبِالْم عقَطني الَ تالَّت  ـيلالْع
   :الْعظيمِ، فَأَقُولُ واللَّه الْمستعانُ

                                                
  .هذا العنوان من وضع احملقق وليس موجودا بأصل املنت(*) 

عبد اهللا بركات بن باديس برد اهللا ضرحيه : "اء اآليتج) ط(مع بعض االختالف يف التعبري ففي ) غ(و ) ط(زيادة وردت يف  - 1
 ".وأسكنه من الفردوس فسيحه مبنه وطوله وجوده وكرمه

 )ط(يف  ) اجلود( بلفظ  - 2
هو عبد الرمحن بن علي بن صاحل، كنيته أبو زيد، املعروف ياملكودي، امللقب باملطرزي، لغوي وفقيه مالكي، ولد قرب فاس  - 3

هـ،من مؤلفاته شرح على ألفية ابن مالك، وشرح مقدمة ابن آجروم، وشرح املقصور واملمدود 807سنة وفيها درس وتويف 
  .ومنظومة البسط والتعريف يف علم التصريف

 .156ص / 5معجم املؤلفني، ج – 318ص / 3األعالم، ج – 83ص / 2بغية الوعاة، ج: ينظر  
فقيه  ،كنيته أبو حممد، املعروف بالعيين ،)نسبة إىل عنتاب قرية حبلب(الصواب هو حممود بن أمحد بن موسى العنتايب   - ) 4(*

، تعلّم  حبلب ومصر ودمشق والقدس، توىل قضاء احلسبة يف القاهرة، وقضاء احلنفية والتدريس، له العديد ومؤرخ وحمدث ولغوي
عقد اجلمان يف (يف الفقه ) رح البحار الزاخرة الدرر الزاهرة يف ش( يف احلديث ) عمدة القارئ يف شرح البخاري ( من املؤلفات منها

  ).صر شرح الشواهدفرائد القالئد يف خمت(و يف شرح شواهد شروح األلفية )  قاصد النحويةامل( يف التاريخ ) تاريخ أهل الزمان 
معجم املؤلفني   -  135ص / 7األعالم ج - 286ص / 7شذرات الذهب ج - 276،  275ص / 2بغية الوعاة ج: ينظر 

     .150ص / 12ج
 ) .ت(يف  ) تقييد (بلفظ  -  5
   .هو اجلسم ويعين به صغر احلجم) بكسر اجليم(اجلرم : اجلرم - 6
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املبينشـــواهـد املعرب و
 )1(ملَظَا مفَ هبأَ هابِشي نمو        مركَيف الْ يٌٌٌٌٌدى عدتاقْ هبِأَبِ -1                 

ـَليلَ )4(]الصحابِي[ )3(وأَراد بِه عدي بن حاتمٍ الطَّائي )2(قَالَه رؤبةُ ـَشهور[ اجلْ                                                                                                                                   )5(]مِركَالْبِ املْ
-  - ]هترمي زا فنرشحمِ فَ ) 6(]والْكَرو دمٍ يف اجلْواتح ى بِأَبِيهدا اقْتيدواملعىن أَنَّ ع ابِهشي نم

اكحيو اهأَباِء لديف هذا االقْت ا ظَلَمفَم هفَاتيف ص هابِأنوى بِالصأَت ه لِّهحئَْ يف مالش عضوو  الظُّلْمو
 رائثَلَ السفيه الْم اجِزالر سباقْت قَدو ،لِّهحرِ مئِْ يف غَيالش عضو)أَش نـما ظَلَمفَم اهأَب هاُء  )7()بالْبو

 الشاهدو اُء جواب الشرط، والْفَوأَبه منصوب بِيشابِه الختصاصِل )8(]وقُدم[يف بِأَبِه تتعلَّق باقْتدى 
و ،كَاترباً بِالْحرعالالَّمِ م ذْفلَ بِحمعتنِ اسيعضويف الْم ةُ فيه أَنَّ اَْألبلُغ هذهانةُ أَبثْنِيا فَالتهلَيعو 

]راذُكرِكَمعقوله).9( ]يف الش :  

                                                
وشرح التصريح  - 77ص / 1واملقاصد النحوية ج -182 لرؤبة بن العجاج يف ديوانه صمن الرجز وهو ) 1(الشاهد رقم  - 1

وضح ، وهو بال نسبة يف أ 106ص / 1مع جو يف الدرر اللوا - 9واهد ابن عقيل ص وشرح ش  - 62ص / 1على التوضيح ج
   / 1ومهع اهلوامع ج - 50ص / 1وشرح األمشوين ج -50ص / 1وشرح ابن عقيل ج -   44ص / 1املسالك البن هشام ج

                                                                                                                                                                                                                                           .139ص 
د من أشهر الرجاز وفصحاء العربية          ، أو أبو حممن رؤبة التميمي كنيته أبو اجلحافهللا بن العجاج بهو رؤبة بن عبد ا - 2

رالعصر األموي وبداية العصر العباسي أقام بالبصرة كثريا وهو من أشهر من أخذت عنه اللغة ، واعتربه الكثري من العلماء اخيف أو
له ديوان رجز مطبوع حققه املستشرق وليم الورد  . م ضمن الطبقة التاسعة من الرجاز ، صنفه ابن سالاحجة يف اللغة وإماما فيه

  .هـ145بالبادية حنو  وكان ذلك" دفنا الشعر واللغة والفصاحة" وقال عنه أبو عمرو بن العالء ملا مات 
كتاب  -1312ص / 3جمعجم األدباء  - 305ص / 2وفيات األعيان ج  - 148طبقات فحول الشعراء البن سالم ص  :ينظر 

  .34ص / 3األعالم ج -  91، 90ص / 1خزانة األدب ج - 217، 216ص / العقد الثمني للذهيب
يف اجلاهلية  وأبو وهب رئيس قومه  الشاعر، كنيته أبو طريف ،طائي، ابن الرجل املشهور بالكرمهو عدي بن حامت بن عبداهللا ال -  3

انب اإلمام إىل ج ، أقام بالكوفة وشهد موقعة اجلمل وصفني والنهروانيف فتح العراقشارك واإلسالم أسلم وثبت يف حروب الردة و
  . العلماء ستا وستني حديثا عنه هـ ، وقد روى68 علي ، مات بالكوفة  سنة

         461ص/ 2اإلصابة يف متييز الصحابة ج - 76معجم الشعراء للمرزباين  ص  - 313كتاب املعارف البن قتيبة ص :ينظر 
  / 1شذرات الذهب ج – 287، 286ص / 1خزانة األدب ج - 17، 16، 15/ 1معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي ج

  .220/ 4األعالم ج - 293، 292ص 
  .)غ( يف ) والصحايب(ة واو العطف بإضاف - 4
 .فحسب) ط( عبارة وردت يف  - 5
  .فحسب) ط( عبارة وردت يف - 6
وكتاب جممع  -28ص / 2وكتاب مجهرة األمثال أليب هالل العسكري ج -332ص / 1حظ جورد يف كتاب احليوان للجا - 7

واية األرب يف فنون األدب للنويري  -114ص / 4وخزانة األدب لعبد القادر البغدادي ج -300ص / 2األمثال للميداين ج
 .46ص / 3ج
 .)ت( فة يف حبذف الواو العاط - 8
  ) .غ( )ت(عبارة طمست يف  - 9
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               2 – دانِعي من نجنَّإِفَ د نِسينلَ          هعببِ ننا شيبا وشيبننا مر1( اد(                                                                
 نم وهو )4(انَتسرِبطَيف  اتم ةيومأُالْ ةلَوالد اِءرعش نم )3( ]يوِدب[يمالَسإِ راعش)2(لِيفَالطُّ ناب هالَقَ
مقَ نصيدة مالَقَ ،يلِوِالطَّ نهقَا ود اشتإىل ذي الْ اقود من نِطَوبِ هنجقَ )5(دلُوه دي أَانِعي اتي انِكَر
يخاطبه ب خيلَله، ومن عادهِتم خاَيطالْ ونَبواحبِ دصيغة نِثْالتيكَ ةا يف قَملِو قَالْ ئِرِام6(سِي(:  

              - فَقا نبك من كْذريبٍبِى ح وم7(لِزِن(                     
ونجد اسلَبِالْ مالَّ ادي أَتالَعها ته8(ةُام( الْويمن، أَولُفَسا الْهعراق والشامأَ، ولُوها من ناحة الْيحازِج)9( 
 نَّإِيف فَ اُءفَالْ، ودجن ىركْذ ني مانِعد يردـقْالت، واقِرعالْ ةياحى نلَإِ قٍرع اتذَ )9(ازِجحالْ
للتعيلِل،وـَالشاهد   

                                                
     103ص / 1واملقاصد النحوية ج - 60، ص ديوان الصمة بن عبد اهللا القشريييف ) دعوين(بصيغة  2ورد الشاهد رقم  - 1

/       1وهو بالنسبة يف أوضح املسالك ج - 12وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 75ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج
 ) دراين من جند(وبصيغة   450ص / 3الرضي على الكافية جوشرح  - 236ص / 1واملفصل يف صنعة اإلعراب ج - 57ص 

 .)مادة سنه(وتاج العروس للزبيدي ) مادة سنه (ولسان العرب  -63ص / 1وشرح األمشوين ج - 65ص / 1وشرح ابن عقيل ج
يم يف بادية هو الصمة بن عبد اهللا بن الطفيل بن قرة القشريي من بين عامر بن صعصعة من مضر، شاعر أموي مقل كان يق - 2

.                                                                                       بوع حققه عبد العزيز حممد الفيصلهـ له ديوان مط95العراق مث غزا بالد الديلم ومات يف طربستان سنة 
  .209ص / 3ألعالم جا - 65ص / 8، ج62ص / 3خزانة األدب لعبد القادر البغدادي ج: ينظر 

 ).ت( لقال فإن سنينه يف  - 3
ثرية ، واستان وتعين املوضع أوالناحية وهو إقليم يضم مدنا كمعناها اآللة اليت يشق ا احلطبطربستان مكونة من كلمة الطرب و - 4

     وتقع بني الري وقومس وحبر قزوين وبالد الديلم واجلبل، فتحها املسلمون يف عهد عثمان بن عفان  وتتميز بوعورة تضاريسها
  .ـ وهي إحدى واليات إيران حاليا ـ 

معجم البلدان لياقوت  - 244، 243، 242، 241أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم حملمد بن أمحد املقدسي ص  :ينظر 
/ 15دائرة املعارف اإلسالمية ج  -  383،384ص  / 1الروض املعطار يف خرب األقطار ج -18إىل 13ص من / 4احلموي ج

 .568كتاب املعارف البن قتيبة ص  - 63، 62ص 
وهي هضبة تقع يف وسط شبه اجلزيرة العربية ، وتشمل املناطق الواقعة ما بني جبال السروات  ،جند تعين يف اللغة األرض املرتفعة - 5

وقد كانت جند موطن الكثري من القبائل العربية ومولد كبار الشعراء يف العصر اجلاهلي با إىل صحراء الدهناء شرقا، جاز غريف احل
  .وصدر اإلسالم والعصر األموي

          .265إىل 261ص / 5معجم البلدان لياقوت احلموي ج: ينظر 
 .)ط(  السبع يفيف املعلقات  -  6
 )25ديوان امرئ القيس ص ( بسقط الوى بني الدخول فحومل                                 :    هذا صدر البيت وعجزه  - 7

غريب شبه اجلزيرة العربية حمصور بني جبل السراة والبحر األمحر، مناخه صحراوي، جتري فيه بعض  امة سهل ساحلي ضيق - 8
  .مرافئها جدة ونبع  األودية اليت تغور مياهها  يف الرمال قبل أن تصل إىل البحر، من

  . 181املنجد يف األعالم، ص : ينظر 
احلجاز جبل ممتد، يفصل بني الغور غور امة وجند فكأنه منع كل واحد منهما أن خيتلط باآلخر فهو حاجز بينهما، ويضم  - 9

  .مدن الطائف، جدة، خيرب، تبوك، وفيه أقامت كثري من القبائل العربية 
 .  219، 218، 63ص / 2معجم البلدان،  ج -188الروض املعطار، ص   -353ص / 3أخبار مكة، ج: ينظر 
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نِيف سينه حأَ ثُيجراه مجى الْرإِيف الْ نيِحعالْبِ ابِرحكَرات]الْوت1(]امِز( النإِمع الْ ونافَضة لَوملَ و 
ْيجإِالْ لِععرالْبِ ابحكَرات لَعى نالْ ونجلَ[ عِمذَحف 2(]ونَالن( نَّإِفَ الَقَو هيِنِس والشبكسر  يب

ا منإِ تعالنا ذَه نَّأَ؛ لاسٍيق رِيى غَلَع بيشأَ وهفَ ةًيبشو يباًش هسأْر ابش نم بيشأَ عمج الشني
ونُكُي من فَ ابِبلَع فْيلُع مثل علم يلَعم وانتصابه ى أَلَعنه الٌح مقَ نولبِ ها، أَني كَ الُحنِويف ا ن

يبِالش وشيبننطْا عف ى لَلَععبنو ،مداًر الٌح من ضالْ ريِمفْمولِع مقَ نوله شيبنان.  
3- وما ذا يّدري الشراُءع نِّمقَي                    ود جاوزت حاَأل درب3( نيِع(  

وذا  ،أٌدتبا ممفَ ،عدخيو لُتخال املهملة ومعناه يي بتشديد الدرِدى يرخي أُفو ،يغتبي ةايويف رِ
مبتثَ أٌدان، الْوجةُلَم خبره ،]الْوج4(]ةُلَم( خبأَالْ رلِوالْ، وعائد مذُحوف قْتديره يبتـغيه، الْوواو      

قَيف و5(]واو[  د( لْلالِح، والشاهيف كَ درِس نأَالْ ونربيِعن ضرةًورو ،يجنْأَ وز أَ ونَكُيجراه مجى ر
مجى الْرأَن فَيِحعربالْبِ هحكَرات قَوالْ لَببيت:  

  يينِـقي الَو يلَي عقـبا يمأَ              الُـحتراو لٌّح رِـهالد لُّكُأَ -        
  )6(ونؤـالش ةُروادي منِذَجنو         ي    دشأَ عمتجم نيـِسمو خخأَ -        
  )7(اانيبا ظَهبشأَ نِيرخنما             واننيعالْو يدجِا الْهنم فرِعأَ – 4   :قوله 
الصحأَ يحنه لرلٍج من نِبي ضب8(ة( جِالْوكَبِ يدالْ يمِجِالْ رِسعنقظَ، وبفَبِ انُيالْ اِءالظَّ حِتمعجمة 

وكُسالْ ونالْ اِءبموحدة الْبِواِءي الْ رِآخحروف اسم ربِ لٍجعنِيه لَويبِ سنِثْتيظَ ةيٍبو ،الضمري يف منا ه

                                                
 .)ط (  وإلزام يف -  1
  .)ت( طمست العبارة يف - 2
واملقاصد النحوية  – 44ص / 1وهو لسحيم بن وثيل يف كتاب احلماسة للبحتري جوفيه إيطاء، من الوافر  3الشاهد رقم  -3
/ 1شرح التصريح على التوضيح ج - 141ص / 1و الدرر اللوامع ج  - 14شرح شواهد ابن عقيل ص و   115ص / 1ج

                                                                                            .451ص / 3وبال نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج -  67، 65ص / 1وشرح األمشوين ج - 76ص
 .)ط (  واجلميع يف -  4
 .)ط (  إضافة يف -  5
 .70ص / ثقف العبديهذا البيت نسبه ابن سالم يف كتابه طبقات فحول الشعراء للم - 4
وهو لرجل من بين ضبة يف املقاصد النحوية  - 187من الرجز املسدس وهولرؤبة بن العجاج يف ديوانه ص  4الشاهد رقم  - 7
      ونوادر أيب زيد األنصاري  - 157وبال نسبة يف اجلمل يف النحو ص  -16وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 111ص / 1ج

اختالف يف رواية بعض  مع  415ص / 3ج وشرح الرضي على الكافية - 705ص / 2عراب جإلوسر صناعة ا -  186ص 
   24ورصف املباين ص  - 87ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج -) أعرف منها اجليد ( بدل ) حب منها األنف أ( عباراته 

وشرح التصريح على  - 2435ص / 5واالرتشاف ج - 71ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 64ص / 1وأوضح املسالك ج
 .68ص / 1وشرح األمشوين ج - 425ص / 7ب جوخزانة األد - 79ص / 1التوضيح ج

هي بطن من طاخبة من العدنانية، وهم بنو ضبة بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وكانت إقامتهم           - 8
  .يف اجلاهلية قرب اليمامة، تفرقوا بعد اإلسالم واستقر أكثرهم يف العراق
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يجِرى لَإِ علْسيف الْ مىبيت قَ[ قِابِالسلَب الشاه1(]د( والشاهيف قَ دوله الْوعينانا حفَ ثُيتح ونَفيه ن 
نِثْالتيةوفيه ش ،اهد آخر وهو جِانرالْ ارثَمَألاْبِ ىنلف ةَالَح الن2(بِص( وهلُ يالْ يبِأَ[ ةُغارِحث نِب 
 )6(اصفْح الَّإِ ونَيوفكُالْو)5( رٍامع نابو )4(عافن أَرقَ ةغاللُّ هذهبِ، وةوررضبِ سيلَو مهرِيغَو )3(]بٍعكَ
 Â Á À  )7( ويلَق الشاهد يف ظبانَي وهو نِثْتةُي ظيٍب لَإِويه الْ الَمهوِري )8(وهغَ وير 
صيحٍح كَذََ اَملرنقَا، والْ لَببيت :  

  انالَفُ هنابا ونالَى فُـزخا              أَانيـوا دندنى عمـلْسل نَّإِ
  اناَسحا إِهئَيى سرت يها               فَانمز ترما عوزجع تانكَ                  

  البيت....أعرف منها 
                                     

  

                                                                                                                                    
   261ص / 2اللباب يف ذيب األنساب ج – 31خمتلف القبائل ومؤتلفها ص  – 10ص / 4األنساب للسمعاين، ج: ينظر 

 .    661ص / 2معجم قبائل العرب ج
 .)ت( طمست العبارة يف -  1
ررت رأيت الرجالن، وم: ألم جيعلون املثىن باأللف يف كل وجه فيقولون " 157جاء يف كتاب اجلمل يف النحو، ص  -  2

 ". بالرجالن، وأتاين الرجالن
  .، وهم بطن من متيم من العدنانيةحتريف والصواب ابن احلارث بن كعب - 3

 231ص / 1معجم قبائل العربية، ج: ينظر
هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم أصله من أصبهان، أقام يف املدينة املنورة وهو أحد القراء السبعة، وعنه روى ورش الذي  - 4
  .هـ169رأ به أهل املغرب العريب، تويف يق

  558ص / 1تقريب التهذيب البن حجر ج - 533ص / 7ثقات ابن حبان ج  - 369، 368ص / 5وفيات األعيان ج: ينظر 
  .5ص / 8األعالم ج

سنة  هـ وتويف24، ولد حنو اليحصيب الشامي، كنيته أبوعمران، عاش يف العصر األموي هو عبد اهللا بن عامر بن زيد - 5
   .هـ توىل القضاء يف دمشق يف عهد الوليد بن عبد امللك121
  .95ص / 4األعالم ج - 202ص ص / 1خالصة ذيب الكمال ج: ينظر 

عن هـ ونشأ ا مث أقام ببغداد، أخذ القراءة 90نة ، ولد بالكوفة ساملغرية األسدي، كنيته أبو عمر هو حفص بن سليمان بن - 6
  .هـ180هل املشرق بقراء ته، تويف هو ممن يأخذ أصم بن أيب النجود، وعا

   .246ص / 2األعالم ج -11ص / 7ذيب الكمال ج: ينظر 
 .36سورة طه، اآلية  -  7
هـ أقام يف مصر ودرس على 340، كنيته أبو احلسن، امللقب باهلروي نسبة إىل هراة بأفغانستان، ولد ا سنةهو علي بن حممد - 8

وهو كتاب ) املرشد يف النحو( و ) الذخائر يف النحو ( ، له كتب منها ـ، عامل بالنحو وله دراية باألدبه415األزهري تويف سنة 
   .)املذكر واملؤنث( ، وخمتصر

   .327ص / 4األعالم ج 205ص / 2بغية الوعاة ج - 311ص / 2ج أنباه الرواة - 1923ص / 5ج معجم األدباء : نظر ي
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  ـرفةرة واملعــواهــد النـــكشــــ                                     
5- وام نباذَي إِال ا كُمنت جارتالَّا                 أَن ياوِجرالَّا إِنك دي1(ار(  

ـ ى عوريو هبِ اثُرتكْاالِ ئْالشبِ ةُاالَبمالْ، ويطـِسبالْ نم وهو دحى أَلَإِ هزعي ملَو )2(اُءرفَالْ هدشنأَ ى لَ
ياوِجرإِبِ انبالْ الِدهمزة يناًع، الْوجةُلَم يف ملِّح نبٍص فْمولُع ما نبيال، نْأَو مصرِدةٌي وقْالتدـ  ير ام 
نبالي عدم مجاورأَ ةحغَ درِيإِ كيذَا إِانا كُا منت جارتنا، وما بعاذَإِ د زائةٌد، الْومعىن حـ كُ ني نت 

جارتان، ويجنْأَ وز ونَكُت مصرِدةًيو ،قْالتدير حكَ نيونك جارتان، بِ الَّأَومعى غَنير ـ و هـ  و اسثْتاٌءن 
قَمدمالْ، ومعالَّأَ ىن ياوِجرنا ديأَ الَّإِ ارنتالُقَ، ي ا بِمارِالد ديأَ ارأَ يحدو ،الشاهيف قَ دولالَّإِ هإِفَ كنه 
ـ نأَ، وةوررضلل اذٌّش وهو اكيإِ لُصفَنمالْ اسيقالْو )3(]الَّإِ[ دعب لِصتمالْ ريِمالضى بِتأَ ـ مالْ ركَ بر4(د( 
قُووع ذَهأَا ونشد سواك ديقولهار ،:   
            )5( يرارِهالد رِهيف د ضرأَالْ ماهإي          تنمض دقَ اتومأَالْ ثارِوالْ ثاعبالْبِ - 6          

                                                
وشرح  - 168ص / 1واملفصل يف صناعةاإلعراب ج - 538، 312ص / 1اخلصائص جبال نسبة  يف  5الشاهد رقم  - 1

/ 5واالرتشاف ج - 20وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 149ص /1واملقاصد النحوية   ج - 31ص / 3الرضي على الكافية ج
ين وشرح األمشو - 98ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 845وشرح شواهد املغين ص  - 5/2446ج/ 933ص 

      .87ص / 1ج
هو حيي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسلمي الديلمي الكويف، املعروف بالفراء، كنيته أبو زكرياء، ولد  ونشأ بالكوفة  - 2  

أخذ عن يونس بن حبيب والكسائي وسلمة بن عاصم ، وهو ذو معارف متعددة من فلك وطب ولغة ، أقام يف بغداد وأدب ابناء 
 واعتربه معاصروه أعلم الناس بالنحو بعد الكسائي تويف ) املقصور واملمدود) (املذكر واملؤنث) (معاين القرآن(ن مؤلفاته املأمون، م

  ..هـ207يف طريق مكة سنة 
/ 6وفيات األعيان ج -2815إىل  2812ص / 6معجم األدباء لياقوت احلموي ج  -545كتاب املعارف البن قتيبة ص  :ينظر 
 .   146ص / 8األعالم ج -333ص / 2بغية الوعاةج -181إىل  176ص 

 .)ط(  سقط يف  -  3
، اخذ العلم عن اجلرمي هـ ونشأ ا210سنة حممد بن يزيد األزدي الثمايل، كنيته أبو العباس، املعروف باملربد، ولد بالبصرة  - 4

        ) املقتضب) (الكامل يف اللغة واألدب(واملازين وأيب حامت السجستاين، نزل بغداد واشتهر بني علماء عصره، من مؤلفاته 
 . هـ 286وغريها، ويعترب من أئمة اللغة واألدب تويف ببغداد سنة ) كتاب االشتقاق (و

معجم  -2684إىل  2678ص / 6معجم األدباء لياقوت احلموي ج -136 البصريني للسريايف ص أخبار النحويني: ينظر 
 188العقد الثمني للذهيب ص  -110 ،101طبقات النحويني واللغويني للزبيدي ص  -362، 361الشعراء للمرزباين ص 

 369ص / 1بغية الوعاة ج  -  253 إىل 241ص / 2انباه الرواة ج   -  319إىل  313ص / 4وفيات األعيان ج -189
370 ،371.  

   بدل ) بالدهر(و) األرض(بنصب  صياغة بعض األلفاظمع اختالف يف  292ص / 1للفرزدق يف ديوانه ج 6الشاهد رقم  -  5
الدرر اللوامع  - 21وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 106ص / 1وهو للفرزدق يف شرح التصريح على التوضيح ج -يف دهر 

وبال نسبة يف  اإلنصاف  - 158ص / 1واملقاصد النحوية ج  - 538، 312ص /1ألمية يف اخلصائص ج ،وهو 196ص / 1ج
  108، 101ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 36ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج - 220ص / 2يف مسائل اخلالف ج

                                                                                                                                                           .92ص / 1وشرح األمشوين ج -  246ص/ 1ومهع اهلوامع ج
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ـ الْ، وميهِيِحيو اتوأمالْ ثُعبي يذالَّ ثُاعبالْ، ويطِسبالْ نم تيبالْ، وقدزرفَالْ هالَقَ اُءب  فيـه تتـ ع  قلَّ
  :وهي هلَبقَ يف البيت تفْلَحبِ

  )1(ورِعمن مياعالس نم تيبَء انف              دنى فَلَع فلَحأَ ملَو تفْلَي حنإِ -              
أَورالْبِ ادبيكَالْ تعالْ ةَبمشةَفَربِ، والساعالطَّ نيائفنيالْ، والَّ ثُارِوذي تجِرلَإِ عيَألاْ هالَمك ـ ب عـ فَ د اِءن 
ـ ا ممي إِانِالثَّ الُمعإِوا فيه عازنت نِيفَصوالْ نَّى أَلَع ثارِوالْبِ وبصنا ممإِ اتومَألاْو ،كالَمالْ جرور 

ـ فَّخبكسر املـيم املُ  تنمضو )دسَألاْ ةهبجي وعارذ نيب( هلوقَ دى حلَي عانِالثَّ وِأَ لِوَألاْ ةبإضاف  ةفَ
ـ ] مرفُـوع  [ ضرَألاْو مهِانِدبأَبِ تلَفَّكَا تهنأَكَ تلَفَكَ ىنعمبِ وأَ ،تلَمتاش يأَ تنمضت ىنعمبِ  هبِ
إِوياهم فْمولُعه وفيه الشاه؛د حفَ ثُيلَص الضمالْ ريمنصوب للضرورة، الْوـ ق يـ  اس ـ  دقَ ضمنتهم  
والدهر الزانُمو ،َألاْ يلَقبد قَولُوهم دهر دارِهأَ يري شديد لَةلَ كَلَيالًي ويوأَ ميوم ـ و سـ  ةٌاع سوا ع
ِإلاْوةُافَض فيه لُثْم جرقَ دةٌيفَط(*) جرد وجنِا فَذَإِ داًريت وبليقوله ت ،:   

7- لوهِجِإليف اْ كحسان بطٌس وبهأَ                   ةٌجا لَنهمفْقَ اهكْأَومِر وال2( د(  
هو مقَيلِوِالطَّ ن ،لُوِإليف اْ هحسأَ اني قْيف وِإلاْ تحسان، بأَ طٌسي بشةٌاش وترسٍ  كبعتوبهجأَ ةي 
حسن وسرورو ،هو طْعف لَعى بـسالْ طمبِ وعِفُراالبـتاِءدالْ، وخبر لوهِجقَ ،كلُوأَ  ها لَنـ ه ماه 
جةٌلَم مالْ نفلِع الْوفْمولَعأَ نِيحدها الَّمذي يجِرى الْلَإِ عبسط الْوبهجة  ،اْوآلخر هو الضمـ  ري  يذالَّ
بعده يجِرى الْلَإِ عوجه وفيه الشاه؛د الْ نَّأَلقيأَ اسا لَنها إِميبِ اهاالنففَ الِصاَءج متالًصقَ، ولُوـ قَ ه  وفْ
مفُرفَالْبِ وعاعلية مضكْى أَلَإِ افمِر والد مفَقَ نوثَأَ ترفْقَ هو فْقَوذَا إِوا اتبعتهأَ، وركْأَ ادرالْ مـ و الدنِي 
  :، قوله اُءآلباْ يِأّ

         8 - عددقَ توي كَمعدالطَّ يدذَ ذْإِ           يِسيهقَالْ بوالْ مكرلَ ام3(يِسي(  
  

                                                
  .292ص / 1يف ديوان الفرزدق ص ج - 1

        /3ذلك أوضح املسالك جينظر يف ) شئ جرد من جنس القطيفة ( يقصد الشارح بالقول حذف املوصوف والتقدير -(*)
 . 110ص 

     / 1ومهع اهلوامع ج - 190ص / 1واملقاصد النحوية ج -105ص / 1بال نسبة يف أوضح املسالك ج 7الشاهد رقم  - 2
 .99ص / 1وشرح األمشوين ج - 203ص / 1والدرر اللوامع ج - 113ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -251ص 

    مادة باب السني والدال (،  ويف معجم العني 175رؤبة بن العجاج يف ديوانه ص الرجز املسدس وهو لمن  8الشاهد رقم   - 3
واملقاصد  - 200ص / 4، ج59، 44ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج) مادة طيس (و لسان العرب  -) و واو ي  ء

ويف الدرر   - 23د ابن عقيل ص وشرح شواه - 116ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 191ص / 1النحوية ج
  وبال نسبة ) مادة طيس(وبال نسبة يف معجم مقاييس اللغة البن فارس ) مادة ظيب (ويف تاج العروس  - 205ص / 1اللوامع ج

         109ص / 1وشرح ابن عقيل ج -343ص/2ويف شرح الرضي على الكافيةج -107ص / 2يف شرح مجل الزجاجي ج
    .101ص / 1وشرح األمشوين ج -   268ص / 9، ج 383، 317  ص/ 5خزانة األدب ج و
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ـ بفتح الطاء و سيالطَّ، وةرثْكَى يف الْصحالْ لُثْم يددع مه الُقَي ددعالْ لُثْم يددع، الْ)1(ةُبؤر هلَقاَ هو 
الركَالْ لُمثري،  ظَ ذْإِورف زمالْان ،كرام قَالْ ةُفَصمِو لَ، وي أَِسيلَ ييالذَّ ساهب ِإيـ فَ اي اسـ  م  سيلَ
مستتر فيها، وخبرها الضمالْ ريمتبِ لُصها، وّالشاهد ف؛يه حثُي ذَحف منه قَوِالْ ونَناية للضرورة مع 
  :، قولهمِلِّكَتمالْ اِءي لَبقَ الِعفَْألاْ يعمج )2(ا هومزلُ

  )3( يالـــم لَّج دقفْأَو هفُادصي                      أُتيلَ الَقَ إذْرِ بٍاج ةينِمكَ -9
ـ قُ ةفَلَّؤمالْ نم وهو )5( رِيخالْ ديـ ز  ـ   يبِالن اهمي سذالَّ )4(]لُيخالْ[ ديز هالَقَ ـ  مهوبلُ تفِّوي      

رِيف آخ فَالَخة عمـ  ر قَـ ولَبه:  
              - تمّنى مزيد زأَ                       ىقَالَا فَيدخا ثإِ قةذ اخلَتالْ فعويال  

مالْ نورِافو ،زِمفَبِ يدالْ حِتيمِم وكُسون الْ ايِالزمعجمة فَوالْ حِتاِءي الْ رِآخحروف رـ  لٌج من ـ ب  ينِ
ـ إِ ىنمت ذئنيح ريخالْ ديز الَقَفَ برهفَ ديز هنعطَ هيقا لَملَفَ ديز اَءقَل ىنمتي انَكَ )6(دسأَ ـ لَ رِى آخه 
الْوعوالي الرماح واحدالْ اهعالواملْةُي ،ـُنبِ ةُيضالْ ميمِم التمني مجركَالْبِ ةٌورافظَ ذْإِ، وربِ فمـ ع ى ن
حني لَويي أُنِتصفُاده قَالْ ولُقُملِوو ،اسلَ ميت مضمر متلٌص، وخبرا قَهلُوأُ هصفُاده و ،ـالشاهد فيه 
حثُي بِ اَءجدون نقَوِالْ وناية للضرورةو ،معأُ ىنصفُادجِأَ هده ومعفْأَ ىنقجِأَ الَ  دد، وهو مفُروع ى لَع
ـ أَل هفُادصى أُلَع وفطُعم هنإِ يلَا قمم حصا أَذَهو ،دقفْا أَنأَو يردقْالتو ،محذُوف أدتبم ربخ هنأَ نه     

                                                
 .2سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 1
   .)غ (يف  ) على (زيادة لفط  - 2  
 عةواملفصل يف صن - 279األنصاري ص  ونوادر أيب زيد - 370ص / 2لزيد اخليل يف كتاب سيبويه ج  9الشاهد رقم  - 3

  192ص / 1واملقاصد النحوية ج - 2413ص / 5واالرتشاف ج  - ) مادة ليت(ولسان العرب  - 177ص / 1اإلعراب ج
ومعجم  - 550/ 2وبال نسبة يف سر صناعة اإلعراب ج -) مادة ليت (وتاج العروس  - 24وشرح شواهد ابن عقيل ص 

  300ورصف املباين ص  - 111ص / 1وشرح ابن عقيل ج -57ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج -) مادة ليس(الصحاح 
 .102ص / 1وشرح األمشوين ج - 365ص / 5وخزانة األدب ج - 256ص / 1ومهع اهلوامع ج - 361

زيد  -  -هو زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا، من طئ كنيته أبو مكنف ، املعروف بزيد اخليل ، والذي مساه الرسول  - 4
هـ ، وقيل مات 9وأسلم ، ومات بعد ذلك بأيام سنة  -  -سالم ووفد على النيب ، أدرك اإل، أحد شعراء اجلاهلية وفرساااخلري

  .وقد مجع الدكتور نوري محودي القيسي العراقي شعره يف ديوان ـ  يف خالفة عمر بن اخلطاب ـ 
    250إىل  247ص / 17ـ األغاين ج 206، 205ص / 1ـ الشعر والشعراء البن قتيبة ج 556ص / 1اإلصابة ج: ينظر  
  . 61ص / 3األعالم ج - 269، 268ص / 5خزانة األدب ج و
 .رواه الطرباين -  5
وهي قبيلة عظيمة من العدنانية، وتنيب إىل أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، كانت تقيم بأرض جند جبوار  - 6

ارتد كثري منهم، ومن  -  -طئ يف اجلاهلية، وبعد اإلسالم استوطنوا العراق، وهلم أيام وحروب يف اجلاهلية، وبعد وفاة النيب 
  .شعرائها الكميت بن زيد

 .   22، 21ص / 1معجم قبائل العرب، ج - 67خمتلف القبائل ومؤتلفها، ص  - 184قالئد اجلمان، ص : نظر ي
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] لْيزنْأَ )1(]م قَفَ ونَكُيد لَّج مالى هنمتم،  وفْأَ يلَققد منصألَِ وبنه جواب التمنقْي تديرلَ هيـ ت ي نِ
  :ي، قولهالم لَّج دقفْأَ نْأَو هفُادصأُ

  )2( داجِم ضيبأَا لربا قَهبِ طُّخي                    أَنِلَّعلَ ومدقَي الْانِريعأَ تلْقُفَ - 10
هو ميلِوِالطَّ نقَالْ، ودفَبِ ومقَالْ حِتاف وضم الْ الِالدمهلَمالْ ةمفَفَّخة وهـ الَّ ةُآلَالْ ي تي يـ ن جـ ِ ر  ا
ه يِفا وربا قَِ طُّخأَ ةلَميف ج هربخ، وهماس لُصتمالْ ريمي الضنِلَّعلَ، وةيولعفْمى الْلَع هابصتانو بشخالْ

الشاهد حثُي اَءجبِ تنقَوِالْ ونايةأَالْ، وشهر فا بِيهدون النكَ ونا يف قَمـ و له ـ ت ىالَع  c b
d  )3( ومعأَ ىنأَ طُّخنحت، أَورقَالْبِ ادالْ رِبالَغالْ نَّألَِ فمرَألاْبِ ادبضِي السيفالْ، وـ م  داجِ

من مجد ذّإَِ ئْالشظُا عمو ،أَ نَّإِ يلَقبِ طَّخمعأَ ىنفُحرقَالْ، وبقَربالْ رميتَألاْ، وبيالْ ضاجِمـ  د شخص 
وهو بعقوله ،يد:  

  )4( ينِم سيا قَلَو سٍيقَ نم تسلَي                        نِعو مهنع لُائا السهيأَ - 11
ـ و نَالَيغَ سيقَ وهو ،رضم نم ةَيلَبِقَ بوأَ وه، وسٍيقَ ةيلَبِقَ نم سٍيقَ نم تس، لَولٌهجم هلُائقَ اسمه 
ـ تارو ينم يسقَ سيلَو يي أَنم سـيقَ الَ، و)5(قبيلة سـيقَ، وارٍزنِ نر بضم نب اسيلْإِ ـ  اعفَ  سٍيقَ
 يـلَ ق ،ةايقَوِالْ ونَا نميهِف كرت ثُيح ينمو ينيف ع داهالش، واتركيف الن لُمعا تمنإِ الَ نَّألَِ اِءدتباالبِ
هو ضرةٌور ويلَق قولهاذٌّش ،:  

  )6( يدقَ نِيبيبخالْ رِصن ن ميندْقَ   -12                 

                                                
  .)ت( يف) ال يلزم (  - 1
       / 1املقاصد النحوية ج و -113/ 1و شرح ابن عقيل ج -) مادة قدم(بال نسبة  يف لسان العرب  10الشاهد رقم  - - 2

وشرح  - 212ص / 1والدرر اللوامع ج - 24وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 260ص / 1، ومهع اهلوامع ج194ص 
                                                                                                .103ص / 1األمشوين ج

   .36سورة غافر، اآلية   - 3   
       57ص / 3و شرح الرضي على الكافية ج -371ص / 2من املديد، وهو بال نسبة يف كتاب سيبويه ج 11الشاهد رقم  - 4

/ 5واالرتشاف ج - 361املباين ص ـ  ورصف  114ص / 1ـ ويف شرح ابن عقيل ج118ص / 1وأوضح املسالك ج
    / 1مهع اهلوامع ج  ـ و 120ص / 1صريح على التوضيح جشرح الت و - 195ص / 1واملقاصد النحوية ج - 2413ص
      .25وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 307،308ص / 6ألدب جـ ويف خزانة ا 104ص / 1شرح األمشوين جـ و 259ص 

 .243ص / 1مجهرة أنساب العرب البن حزم األندلسي ج ينظر -5
وشرح  -  197ص / 1النحوية جواملقاصد  -) مادة خبب (من الرجز، وهو حلميد األرقط  يف لسان العرب 12الشاهد رقم  - 6

و معجم الصحاح  - 207ص / 1والدرر اللوامع ج - 26ص وشرح شواهد ابن عقيل  - 122ص /1التصريح على التوضيح ج
والكامل يف اللغة واألدب      527ونوادر أيب زيد األنصاري ص  - 371ص / 2سيبويه جكتاب وبال نسبة يف  -) مادة حلق(

    / 2واألصول يف النحو البن السراج ج -123ص / 1اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 212ص / 3،  ج 115ص / 1ج
ين ومغ - 157 58ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج - 178ص / 1واملفصل يف صنعة اإلعراب للزخمشري ج -122ص 

                                                                                                  .105ص /    1جشرح األمشوين و - 258ص / 1ومهع اهلوامع ج - 362ص  ورصف املباين -226ص / 1اللبيب ج
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  :، وبعده)3(يرِهوجالْ هالَقَ )2(طقَرَألاْ كالم نب )1(]ديِمح[ هالَقَ
  درفْم ازِجحالْبِ نِتوبِ الَو                    دحلْمالْ يحِحالشبِ اممِإلاْ سيلَ -          

قَدي أيضاًحيث  )4(]لْحق فيه النونَ تشبِيها بقطين ويف قولهأ ثُيح[ داهالش يهفي وبِسح ىنعمبِ ينِدقَ
 نِب رِيبالز نِب هاللَ دبع نِب بيبخ نِيبيِبخالْبِ ادرأَي وبِسحبِ هلَ يهاٌبِشت ونن الَبِ مِلِّكَتمالْ اِءى يلَإِ هافَضأَ
ـ و ةمجعمالْ اِءخالْ مضبِ وهو بٍيبي خبِأَبِ ىنكْي انَكَ هنَألِ )6(اِهللا دبع اهبأَـ و  ـ   )5(امِوعالْ  حِتفَ
ـ  حِتفَبِ نتوالْ، وقحالْ نِع لُائمالْ رائجالْ دحلْمالْ، ووفرحالْ رِآخ اِءيالْ ونكُسو ةدحومالْ اِءبالْ  اوِوالْ
وكُسون الْ اِءالتثَمناة مفَ نقِو وفرِي آخه بِ ونٌنمعىن واتأَ ،ني بِ الَودابِثَ مٍائت ي أَفالْ ضِرـ ح ازِج 
فْمرد والُقَي لْلالْ اِءممنيِع الدالَّ مِائي الَذذْيهب واتن ذَكَوا واثالْ اِءالثَّبِ نثَلَّثَمة.  

  
  
  
  

                                                
 .)ط( أمحد يف -  1
   .، شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية عاصر احلجاج ومدحهربعي بن خماشن، املعروف باألرقطبن مالك بن  هو - 2

 . 383، 382ص / 5ـ خزانة األدب ج 1225ص / 3معجم األدباء لياقوت احلموي ج :ينظر 
، قصد بغداد حو، أصله من فاراب من بالد التركمحاد كنيته أبو نصر املعروف باجلوهري، من أئمة اللغة والن إمساعيل بن هو - 3

األعراب ، من مؤلفاته معجم الصحاح ومقدمة يف  وأخذ عن أيب علي الفارسي وأيب سعيد السريايف وغريمها ، طاف باحلجاز وشافه
  .هـ398هـ ، أو 393النحو وكتاب يف العروض ، اختلف يف وفاته بني قائل بأنه كان سنة 

/ 1ـ لسان امليزان البن حجر ج 10البلغة يف تراجم أئمة النحو للفريوز آبادي ص  - 447، 446ص / 1بغية الوعاة ج: ر ينظ
   .267ص / 2ـ معجم املؤلفني ج 313ص / 1ـ األعالم ج 401، 400ص 

 .)غ(و ) ت(  عبارة طمست يف -  4
هو خبيب بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام ، يكىن أبامحزة ، أقام يف املدينة املنورة ،من رواة احلديث حيث روى عن أبيه عبد اهللا  -  5

  .هـ 93بن الزيب وكعب األحبار وعائشة أم املؤمنني ، تويف سنة 
ـ  مولد العماء  267ص / 1ـ تقريب التهذيب ج 223ص / 8ـ ذيب الكمال ج 211ص / 4ثقات ابن حبان ج :ينظر

                                            .224ص / 1ووفيام ج
بن العوام، وأمه أمساء بنت هو عبد اهللا بن الزبري بن العوام صحايب أول من ولد يف املدينة املنورة بعد اهلجرة ابن الصحايب الزبري  - 6

هـ  46، شارك يف فتح إفريقيا وبويع باخلالفة سنة بيب خطيب وفارس ومن رواة احلديثأيب بكر الصديق ،كنيته أبو بكر مث أبو خ
  .هـ 73قاتل األمويني على ذلك إىل أن قتل مبكة على يد احلجاج بن يوسف عام 

/ 14ذيب الكمال ج - 74،  73،  72، 71ص / 3وفيات األعيان ج - 90، 89ص / 4اإلصابة يف متييز الصحابة ج :ينظر 
 .  87ص / 4األعالم ج  -  303ص / 1تقريب التهذيب ج - 509، 508ص 
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  شــــــواهــد العلــــــــــم
  )1( ارِجفَ تلْمتاحو ةَرب تلْمحا                    فَننيب ناَيتطَّا خنمستاقْ ناَّأَ - 13

قاله ابِالنزِ ةُغياد بن وِعاَميالذُّ ةبانِي2(ي(و ،هو مقَ نصيدة مكَالْ نلِام يهو بِجاه زرةَع نِب عـ رٍم نِو ب 
خويلفَالْ دارِزقَ)3(ي ،لُوفَبِ ناَّأّ هالْ حِتهمزألَِ ةنهقَا وعت فْموالًع قَلوله:                                                                                                              

          - لأَعتم موي اظَكَع حلَ نيقي    نِيت        تحالْ تعفَ اجِجمقْقَا شغُ ت4(يارِب(  
نَّأَو مع اسمها وخرِبها سدت مسد فْمولَعي علمت، الْوالْ ةُطَّخقةُص الْوخةُلَص وذَهأَ لٌثَا مكاَ ينت 
للَي وك تاَطَّخأَفَ نذْخالْ ناَأَ تبالْ يِأَ ةَرُءفاَو بِالْور يبِخبِ ره عن ِسفْنه، أَوذْخفَ تـ فُالْ أي ارِج ورِج 
والْ ضِقْنعهد، يخاطبِ به زرةَع بن عرِمو، والشاهد يف بةَر فَوفَإ ارِجنهـ م ا مـ أَ ن ـ الْ مِالَع  سِنجِ
ا يهبِنت الِمتحاالبِ ةَرعزو لِمحالْبِ هسفْن صا خمنإِو ،ورِجفُلْل ملَع ارِجفَ، وربِلْل ملَع ةَرب نَّإِفَ يوِنعمالْ
ثْى كَلَعرة رِذْع زرنَّألَِ ةَع اَءالت تلُّد لَعكْى التكَ ريِثا يف كَمسب اكْوتسافْفَ ،بهم.    

  
  
  
  

                                                
/ 2مل يف اللغة واألدب جوالكا  - وكذا البيت املوايل 59وهو للنابغة يف ديوانه ، ص) إنا ، وأَنا(ورد بصيغة 13الشاهد رقم  - 1

         130ص / 1واملقاصد النحوية ج -)  مادة برز( و معجم الصحاح ) مادة برر ، فجر ، إنن( لعرب و لسان ا -343ص 
وشرح  - 593ص / 2ونفح الطيب ج 308ص / 6وخزانة األدب ج -) مادة برر، فجر ، اجنذان، بذعر( تاج العروس  و
 463،  4ص / 2اخلصائص ج - 274ص / 3وهو بال نسبة يف الكتاب لسيبويه ج - 141ص / 1لتصريح على التوضيح جا

                                                                                                                             .117ص / 1وشرح األمشوين ج - 193ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج -  466
معاوية بن ضباب ينتهي نسبه إىل ذبيان من مضر، كنيته أبو أمامة ، املعروف بالنابغة الذبياين، من أشهر شعراء  امسه زياد بن - 2

 راء يف سوق عكاظ، ومن أشراف قومهالعصر اجلاهلي، من ندماء النعمان بن املنذر أحد العرب يف اجلاهلية وكان حيكّم بني الشع
  .أمثال األصمعي وأيب عمرو بن العالء ، مات قبل البعثة، وله ديوان شعر مطبوع نوله مكانة رفيعة عند أهل اللغة واألدب م

ـ  واألغاين  101،إىل 92ص / 1ـ الشعر والشعراء البن قتيبة ج 19، 15طبقات فحول الشعراء البن سالم، ص : ينظر 
إىل 333ص /  1ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ج 136، 135ص / 2ـ خزانة األدب ج 38إىل  6ص / 11ج

 .  55، 54ص / 3ـ األعالم ج 337
قصة ذلك أن زرعة بن عمرو لقي النابغة يف عكاظ وأشار عليه أن يسعى لدى قومه ليغدروا ببين أسد وينقضوا حلفهم فرفض  - 3

 . لنابغة قصيدة هذا بيت منهاة بن عمرو هجاه وتوعده فقال االنابغة ذلك وعزم على الوفاء مع قومه بعهدهم ، غري أنه مسع زرع
 .308، 307ص / 6خزانة األدب ج: ينظر

 . 59ديوان النابغة الذبياين، ص  - 4
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  ـــــواهــــد اإلشـــــــــــارةشــــــــ
14 - أَريت ي غَنِببالَ اَءر ينكري            نِون  أَ الَولُه ذَهالطِّ اكرالْ افممد1( د(  

 اُءرقَفُالْ يلَقو وصصاللَّ اَءربغَ ينِب،ويلِوِالطَّ نم ةورهشمالْ هتيدصقَ نم وهو )2(دبعالْ نب ةُفَرطَ هالَقَ
والصعاليكو ،أَ يلَقأَالْ لُهالْ نَّألَِ ضِرغبإِ اَءرما اسم ْأَلْلأَ ضٍرو لَ ةٌفَصاهو ،بنأَاوهلُههالَا، و ينكري نِون
الٌحأَ، والطِّ لُهركَبِ افالْ اِءالطَّ رِسمهلَمنِغْأَالْ ةاُءي وهالْ وبيت مَألاْ[ ن3(]مِد( الْوممدد ةٌفَص          
ال[ وشاهيف قَ )4(]دوله ذَهاك حلْأَ ثُيحالْ قاَءه ى الْلَعقْمركَالْبِ وناف وهقَ وبِ يلٌلالنسبة لْلمجرد 
مكَالْ ناف.                                    

  

                              

  

  

  

                                                
ـ ويف معجم  322ص / 1، ويف مجهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي ج31لطرفة بن العبد يف ديوانه ص  14الشاهد رقم  - 1

 ) مادة غرب، بين ، بنو(ـ ولسان العرب  1248ص / 3وكتاب املعاين الكبري البن قتيبة ج) ء والفاء معهمامادة الطاء والرا(العني 
وخزانة األدب  -)مادة غرب، ط ر خ ف بين(وتاج العروس  -  235ص / 1ـ واملقاصد النحوية ج) مادة األبناء (واملخصص 

 / 1وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 236ص / 1جو الدرر اللوامع  - 30ـ وشرح شواهد ابن عقيل ص  281ص / 4ج
   .122ص / 1وشرح األمشوين ج - 405ـ ورصف املباين ص  134ص 

هو طرفة بن العبد بن سفيان وامسه عمرو من شعراء املعلقات يف العصر اجلاهلي ، وضعه ابن سالم على رأس الطبقة الرابعة من  - 2
، لكنه بعد أن مسع هذا األخري هجاءه له أرسل معه وعرف بصداقته لعمرو بن هندء اجلاهليني، كان ذا حسب يف قومه، الشعرا

  .رساله إىل عامله بالبحرين يومهه فيها مبكا فأته وهو يأمر بقتله ، فمات وهو ابن ست وعشرين سنة ، له ديوان مطبوع
ـ خزانة األدب  121، 118، 117ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج -30طبقات فحول الشعراء البن سالم ص : ينظر 

 .225ص / 3ـ األعالم ج 376إىل  370/ 2ج
 .لوجود بياض فيها) غ( طمس يف  - 3
                                                                                   )غ( يف ) شاهد(ظة بصيغة النكرة وردت اللف - 4
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  املــوصــــــــــولـــــواهــــدشـــــــ                                      
  )1(ا ورجحوا الْمهد دقَء االالَّنيلَع              بِأَمن منها ناؤا آبمفَ -15                 

ا نرموا أَدهما وننأْوا شحلَصأَ ينذا الَّناؤآب سيلَ اهنعم، ورِافوالْ نم وهو )2(مٍيلَس ينِب نم لٌجر هالَقَ
وجلُعوا حجورهلَ مالْا كَنمهثَكْأَبِ در امتاًانن لَعينا مالْ نمماُءفَ، الْوحِد لْلطْعنْإِ ف قَتدمه ئْش ٌوا م
ا نائبِآل ةٌفَص ِءالالَّ، ووحِدممإىل الْ عاجِر هنيف م ريمالض، وةٌدائز اُءبالْ، وهربخ نمأَبِ، وسيلَ ىنعمبِ
]أَولُصه لجالْ عِممؤن3(]ث( وفيه الشاهد حبِ انَكَ ثُيمعالَّ ىنذين وذَحف مناْ هأَ اَءلييأَ ذْا إِضلُصه 
  :ا، قوله يعما جمهِبِ ئرِقُ دقَوي ئالَّلا

 16- تعمجها مأَ نيقٍن مذَ                 قِارِووات ينهضبِ نغرِي س4( قِائ(  
ى لَع عمجيفَ ةٌقَوا نهلُصأَ، وةاقَن عمج قنيَألاْ، وهلَبا قَيمف ةَوركُذْمالْ وقالن تعمج يأَ )5( ةُبؤر هالَقَ
ـ يأَ ارصفَ اًءي اووالْ تبلقُمث  وقنأُ ارصفَ اوِوعلى الْ ةُمالض تلَقثْتاسفَ ةلَّقيف الْ وقٍنأُ نقـ الْ، و مارِوق 

جمع قَرِامة من قَرِامة السمِه من الرمايا شبه هذَألاْ هينبِ قالسالَّ امِهتي تمرق من الرمـ اي ا يف سرعة 
ميِشها وجيِرها وسبقاه، ووِري سابِوق جمع قَابِسة، ذَووات موبِ ةٌولَصمعالالَّ ىنتي وفـ  يه الشاهد 
ـ غبِ، وولِصومالْ ةُلَص نضهنيو )7(ئط نم ةاعمج ةُغلُ يهي وتالَّ ىنعمبِ يي هتالَّ )6(وذُ عمج هنإِفَ رِي 

سقٍائ من الساِْإلبِلَ، ،قِو وقسقوله وهو الذي ي:  

                                                
وكتاب املعاين الكبري البن  -) باب الطاء والراء والفاء معهما (من الوافر وهو لطرفة بن العبد يف  معجم العني 15الشاهد رقم  - 1

 مادة غري ،ط ر خ ف (وتاج العروس  -) باب األبناء( واملخصص  - ) ، بين، بنومادة غري(ولسان العرب  - 302ص / 1قتيبة ج
      154ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 251ص / 1ـ ولرجل من بين سليم يف املقاصد النحوية ج) بين ، غرب

           124ص / 1نسبة يف شرح ابن عقيل ج وبال -263ص / 1والدرر اللوامع ج - 35وشرح شواهد ابن عقيل ص 
   .132ص / 1وشرح األمشوين ج

قبيلة عربية عدنانية وهي فصيلة من قيس بن عيالن، ونسبها سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر  - 2
  .بن نزار بن معد بن عدنان، ومنها صحابة أجالء كاخلنساء الشاعرة والعباس بن مرداس

معجم قبائل  -481ص / 2مجهرة أنساب العرب، ج – 420ص / 1األنساب للسمعاين، ج – 123قالئد اجلمان، ص : ينظر 
 .544، 543ص / 2العرب، ج

 .)ط(  طمست اجلملة يف  - 3
وشرح  - 260ص / 1واملقاصد النحوية ج  – 180من الرجز ، وهو لرؤبة بن العجاج يف ديوانه ص 16الشاهد رقم  - 4

            )ذوا وذوي(وبال نسبة يف لسان العرب  - 267ص / 1والدرر اللوامع ج - 162ص / 1ح على التوضيح جالتصري
 .326ص /1ومهع اهلوامع ج  -  144ص /1وشرح األمشوين ج -) فصل الياء(وتاج العروس 

 .2سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 5
وتسمى ذو الطائية، وهي اسم موصول يستعملوا بصيغة واحدة إفرادا وتثنية ومجعا، ويف حالة الرفع والنصب واجلر، فيقولون  - 6

 .  بتصرف) مادة ذوا، وذوي( من لسان العرب . رأيت ذو جاءك، وذو جاءك، وذو جاؤوك، ومررت بذو، وقال ذو 
طئ بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهالن، ومنها حامت الطائي وابنه  قبيلة عربية شهرية أصلها من اليمن، ونسبهم - 7

  .عدي وزيد اخليل، وقد أسلمت القبيلة وثبت أهلها يف حروب الردة
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17 - ا أَمنالْبِ تالْ مِكََحترضكُى حومته        َألاْ الَويلُص الَو ذيِأْي الر الْوج1(لِد(  
ـ َألاْ، و)2(امهنيب لَصفْيل انمصخالْ همكِّحي يذالَّ نِيتحتفَبِ مكَحالْ، وقدزرفَالْ هالَقَ الْ يلُصـ ح  يبِس
الْوجفَبِ لُدتحتنِي شالْ ةُدخصومةالْ، والْبِيف  اُءبمِكَح زائةٌد للأْتكيدالْ، وترضكُى حومته يف ملِّح عٍفْر 
ةٌفَص لْلمِكَح وهو مفُروع قْتألَِ اًيردنه خبرالْ، وترضى منِبلِْل يمجولِهو ،ارفَتالْ اعكُحومبِ ةه وف يـه 

الشاهد حأَ ثُيدلَخ فَألاْ يهلف الالَّوكَالْ[ مائبِ )3(]ةَنمعالَّ ىني الَّي أَذذي ترضى تبِشا لَيهـ بِ ه فَالصة 
وذَها ضرةٌور عند النوِحينيالَقَ، و ابن ماللَ" كيبِ سضرورة لتنِكُّمه منْأَ ن لَوقي ا أَمنالْبِ تمِكَح 
  قوله . انتهى )4("هتومكُح ىضرمالْ

18 - من يعالْبِ نحمالَ د ينطبِ قمفَا سه          الَو يحد عن مِلْاحلِْ يلِبِس كَالْو5( مِر(  
هو مالْ نِسبيطم ،ن موةٌولَص يف ملِّح عٍفْر لَعى االبتاِءدالَ، و ينطق خبره مجزوم لتضالْ نِممـ ب تدأ 
معىن الشرطو ،يعبِ نضالْ ماِءي آخالْ رحروف وكُسالْ وننيِع فَوحِت النون مقَ نوهِلم نِعبِ يتحاجتك 
ـ  الَ هلَ اسِالن دميف ح بغَري نم يأَ دجمالْ ولِصحبِ نِتعي نم ىنعمالْا، وهبِ ينعأُ هلوأَ مضبِ يلَّكَتم 
ـ  عم اِءدتباالبِ وعفُرمالْ دائعالْ فذَح ثُيح داهالش يهفو هفَس وي هذالَّبِ يأَ هفُا سمبِ عـ  مِد  ولِطُ

لَالصة وهو ضعيف، الَو يحالْبِ دجمِز طْعف ى الَلَع ينطق من حاد ذَإِ يقِرِالطَّ نِعالَا م وعلَد عنه 
  :قوله

19 - ا اللَّمه مولفَ يكفَ لٌضاحمدنبِ هفَ          ها لَمى غَدرِيه فْنع الَو ضر6( ر(  
هأَ ويضا مالْ نِسبيط ،وام موةٌولَص يف ملِّح عٍفْر لَعى االبتاِءد وخبرفَ هلٌضقَ، ولُواللَّ هه موليك 
جةٌلَم من االبتاِءد الْوخرِب الْ ةُلَصموولِص الْ، وعائد مذُحوف قْتديره ميكَولأَ ،هي مولإِ يكياه من 

                                                                                                                                    
 .690، 689ص / 2معجم قبائل العرب، ج - 72قالئد اجلمان، ص : ينظر = 
واملقاصد  -)  مادة أمس ، لوم(وهوله يف لسان العرب من البسيط، وهو منسوب للفرزدق وليس يف ديوانه ، 17الشاهد رقم  -  1

         37وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 51ص / 1وخزانة األدب ج ) فصل الالم(وتاج العروس  - 65ص / 1النحوية ج
/        1وأوضح املسالك ج -79ص / 2و اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 42ص / 1وبال نسبة يف شرح مجل الزجاجي ج

     32ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -  148، 75ورصف املباين ص  - 2451ص / 5واالرتشاف ج 165ص 
 .151، 139ص / 1وشرح األمشوين ج - 332ص / 1ومهع اهلوامع ج

 ".مبوجب شرعي أو صلح عن رضى منهما" :)ط (  زيادة يف -  2
 .)ط (  الكائنتني يف -  3
 .157ص / 1والدرر اللوامع ج -33ص / 1يف شرح التصريح على التوضيح، ج -  4
) اد(بدل ) احللم(ولفظ )  سفَه(و ) سفَه) (سفه(ولفظ) الينطق(بدل )  مل ينطق(ورد بألفاظ خمتلفة منها  18الشاهد رقم  -  5

   / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 266ص / 1واملقاصد النحوية ج -168ص / 1وهو بغري نسبة يف أوضح املسالك ج
  .155ص / 1وشرح األمشوين ج - 349ص / 1ومهع اهلوامع ج -173ص 

واملقاصد النحوية  - 169ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 169ص / 1مذكور بال نسبة يف أوضح املسالك ج 19الشاهد رقم  - 6
 وشرح شواهد ابن عقيل  - 346ص / 1ومهع اهلوامع ج - 174ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 266ص / 1ج

 .156ص / 1وشرح األمشوين ج - 42ص 
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 ولِصومى الْلَإِ دائعلْا فصوالْبِ وبِصنمالْ ريِمالض فذْح وهو داهالش يهفو ،ااهيإِ اهطَعأَ ةَمعالن هالَوأَ
   . ررض الَو لٌاصح عفْن اِهللا رِيغَ دنع سيلَ يأَ هريى غَدا لَمقوله فَ
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    ــريفــواهـد املعـــرف بأداة التعـش                                      
    20- قَلَود جنيتكْأَ كمؤا وعسالًاق          قَلَود نهيتك عن بنَألاْ اتو1( رِب(  

ـ كْأَو كلَ تينج يأَ كتينج، ويقِقحتلل دقَ، ويدكأْتلل مالالَّ، ومِسقَلْل اووالْ، ولِامكَالْ نم تيبالْ ما ؤ
فْمولُع جنيت وهفَبِ والْ حِتهمزة وكُسكَالْ وناف وضالْ ميمِم وفرِي آخه همةٌز  كمي علـى وزن 
ي تالَّ يضبِالْاربكالْ الْكَمأَةُ امهو نِيتلَمهمالْ نيِالس ونكُسو نيِعالْ مضبِ ولٍقُسع عمج الًاقعسو ،سلْفَ
لَ الُقَيها شحَألاْ ةُمضِر، وبنأَ اتوكَ رِبأَةٌم صغار مغَزةٌب ى لَلَعون التابِر رالطَّ ةُيئَدمِع ـ و هأَ يلُو 
 ذإِ ةوررضلل رِبوَألي اْف مالالَّو فلَألاْ ادز ثُيح داهالش يهفو ،ةًأَمكَ تسيلَا وهلُثْم يلَـقو أَة،مكَلْا
  :، قولهرِبوأَ اتنب لُصَألاْ

21 - أَريتلَ كا      نْا أَمنوهجو فْترع صددت وطبت فْالنس اقَييس عن ع2(ورِم(  
ـ  ودعسم نب سيا قَهبِ باطخي يلِوِالطَّ نم ةيدقص نم وهو )3(يرِكُشيالْ ابِهش نِب يدشر هالَقَ نِب 

خالالْ ديرِكُش4(ي(، أَورالْبِ ادوجأَ وهعقَالْ انَيمِو وصددت ]جولَ ابام[)أَ )5أَ يعـ ر ضت وـ ط بت 
فْالنأَ سطَ يابت فْنسك عن عو الَّرٍمي قَذلْتناه، انَكَو عمرو حمقَ يمسٍي، وفيه الشاهد حكَذَ ثُير 
  :، قولهةوررضا للهادا زمنّإِو (*)ةًركن ونَكُي نْأَ هقُّح انَكَو مِالالَّو فلَألاْبِ فاًرعم )6(]يزيِملتا[

                                                
واخلصائص  -273ص / 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج -) باب الرباعي من العني (بال نسبة يف العني   20الشاهد رقم  - 1
وتاج  - )مادة عشب ( ومعجم الصحاح  -402واالشتقاق ص  -366ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج -294ص / 2ج

    241ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 169ص / 1وجممع األمثال للميداين ج) جىن مادة وبرـ عسقل ـ ( العروس 
وشرح التصريح على التوضيح  - 310ص / 1واملقاصد النحوية ج - 181ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 78ورصف املباين ص 

 .44وشرح شواهد ابن عقيل ص  – 169ص / 1وشرح األمشوين ج -  616،  184ص / 1ج
وشرح شواهد   - 314ص / 1واملقاصد النحوية ج -  310لرشيد بن شهاب اليشكري يف املفضليات ص  21الشاهد رقم  - 2

      /1وشرح األمشوين ج - 989/ 2واالرتشاف ج -182ص / 1وهو بال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 45ابن عقيل ص 
 .170ص 

  ذكر له املفضل الضيب قصيدتني ،اإلسالم هو راشد بن شهاب بن عمرو الشيباين من بين يشكر شاعر جاهلي أدرك - 3
  .12ص / 3واألعالم ج - 434ص / 2اإلصابة يف متييز الصحابة ج: ينظر 

هو قيس بن مسعود بن خالد بن عبد اهللا ذي اجلدين من بين ذهل بن شيبان شاعر وفارس وخطيب جاهلي وهو أبو الشاعر  - 4
ا من موقعة يوم ذي قار؛ حيث كان تعهد على أال يدخل أرض السواد أحد بسطام الشيباين، كان واليا لكسرى ، وشهرته اكتسبه

من العرب غري ان قبيلة بكر بن وائل فعلت ذلك، وملا علم كسرى بذلك جهز جيشه سرا لقتاتلهم غري أن قيس بن مسعود بلغ بكر 
  .بن وائل باخلرب ، وملا عرف كسرى حبسه حىت مات

 .332، 330ص / 15واية األرب يف فنون األدب ج - 59، 58، 56ص / 24األغاين ج: نظر ي
  .)ت( طمست يف - 5
  .وهو حتريف) ت( التمين يف - 6

  ".طبت نفسا"بأن يقول (*) 
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  )1( دعسأَبِ واًدغَ اكقَلْأَ نْأَ لُمؤأُ                هيتقا لَموي كنم انربا دذَإِ - 22
هو ميلِوِالطَّ نو ،دبانٌر لَعم كَالْ[ى لَعالَّ )2(]بِكَوذي يدبالثُّ رريا وهو مفُربِ وعاالبتاِءد وخبرلَ هقيته 
ويحتغَ لُميذَ رلك مِإلاْ نعابِر، والشاهد ذْحَألاْ فلف مِالالَّو منأَ ذْإِ هلُصنْأَ ه الَقَي الدبـ ألَِ انُر نه 
لَعالْبِ ملَغبة زِلَومَألاْ هلف الالَّوفَ مصكَ ارجزئه وجُءز الَ[ ئِْالش يهد3(]م( أُوؤـ  لُم جوذَإِ ابنْأَا ، و 
 وهو اكقَلْأَبِ قلَّعتي دعسأَبِو ،ادغَ هبِادرأَو ،فرى الظَّلَع بصا نودغَو ةٌيرِدصم نْأَ، و هولُعفْم اكقَلْأَ
ـ  ههركْا أَئًيي شنِعا يموا ياربدإِ كنم تيأَا رذَإِ ىنعمالْو"  ومِجالن ودعسو دعع سمج نيِعالْ مضبِ  الَفَ
ـ قْإِو دعي سف دغي الْف اكقَلْأَ نْأَبِ كريخحصولَ  لُمؤأُ ينكلَو كني مائجر عطَقْأَ انتـهى  )4("الٍب .
والدبانُر اَألوسعد استعةٌار لنلِي الشر الْوخرِي.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
) بعد(يف مهع اهلوامع، وبكلمة ) دبران( اية هذا الشاهد فهو بكسر النوناختلفت مصادر اللغة واألدب يف رو 22الشاهد رقم  -1

   / 1وبال نسبة يف املستقصى يف أمثال العرب للزخمشري ج - 79يف ديوان الشاعر وهو لكثري يف شرح ديوانه ص ) غدواً(بدل 
 . 288ص / 1ومهع اهلوامع ج - 319ص / 1واملقاصد النحوية ج - 180ص 

 .)غ ( و ) ت (  يف) أل( طمست  -  2
  .)ألنه يهدر(بصيغة ) ت( حتريف يف - 3
 .320ص / 1املقاصد النحوية ج -  4
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  شـــــــــواهـــد االبتــــــــــداء                                     

  )1(انطَقَ نم شيع يبجِعوا فَنعظْي نْإِ    ا   نعوا ظَون مى أَملْس مون قَاطقَأَ - 23
هو ماْ نِسلبيطالْ، وهمةُز لالسفْتامِهقَ، واطن مبتأٌد مطَقَ نالْبِ نكَمقَا أَذَإِ انبِ امه قَ، ووم لْسى فَملُاعه 
ـ م لُاعفَالْ دس ثُيح ؛داهالش يهفو لِعفالْ ةويف قُ فصوالْ عم هنألَِ رِبخالْ دسم دس دقَ سالْ دـ خ رِب 
العتماده لَعى االسفْتامِهقَ، ولُوفَ هجِعيب عيش مطَقَ ننا جواب الشرط وارفَتـ  اع عبِ شٍياالـ ب تاِءد 
مضلَإِ افى من وخبره جِعيب قَمدمالظَّا، وعفَبِ نتحت2(]وقيل بفتح الظاء[، نِي( ـ و كُسـ الْ ون نيِع 
مصدظَ رعن ظْيعفَالْبِ نحِت يهِفا ذَا إِمسار، الْومعقَ ىنوم لْسى الَّمتي هالْ يمحبةُوب لْه هم مقأَ ونَيمم 
نووا الرنْإِ؟ فَيلَح نووفَ هعيش من يقيم ويتلَّخف عنهم ونُكُي جِعا، قولهيب:  

24 - خيلَلي مبِاا و فعهي أَدنتلَ ذاَإِ  ا         مم كُتونلَا يل عى مقَأُ ناط3( ع(  
هو مأَيلِوِـالطَّ ن ،ي يا خـليلي، وما نـافةٌيو ،واف مـبتأٌد وحفَذت ـالضةُم منه ـاساالًقَثْت                      
 ىلَع هادمتعال هدسم دس ثُيح داهالش يهفو رِبخالْ دسم دس دقَو هبِ لٌاعا فَمتنأَو )4(]ظفْيف اللَّ[
يِفْالن، ومن موةٌولَصقَأُ، واطع لَصتاه الْوعائد مذُحأَ ،وفقَأُ ياطعه مطَقَ نأَ عخاه اطَقَوعهالْ، ومعىن 
يا صاحباي ا أَمنتما وافيبِ انعهدي وصحبا ملَذَي إِت ْكُتا ألَِونجللَي عى مقَأُ ناطعه أَوهجرقولهه ،:  

25 - بٍ خبريهالَفَ بنو ل تك لْمغييب إِ ةَالَقَا                مها الطَّذَلير مر5( ت(  
   يح اِءهالْ ونكُسو مِالالَّرِسكَبِ )6(بٍهو لنب، وأٌدتبم ريبِخ، ويلِوِالطَّ نم وهو نييائالطَّ نم لٌجر هالَقَ
  

                                                
        وشرح قطر الندى  -233وشرح شذور الذهب ص  -190ص / 1بال نسبة يف أوضح املسالك ج 23الشاهد رقم  -  1

     .178/ 1وشرح األمشوين ج -193ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 325ص/ 1واملقاصد النحوية ج -122ص 
 .)غ (و ) ت (  العبارة يفت مسط -  2
 121وشرح قطر الندى ص  -232ذهب ص وشذور ال -189ص / 1بال نسبة يف أوضح املسالك ج 24الشاهد رقم  - 3

/        1ح التصريح على التوضيح جوشر -327/ 1واملقاصد النحوية ج -898وشواهد املغين ص  - 723ومغين البيب ص 
 .179ص / 1وشرح األمشوين ج -5ص / 2والدرر ج -361ص / 1ومهع اهلوامع ج - 192ص 

 .)ط( يف) الياء(وبلفظ ) ت ( طمست يف  - 4
 194ص / 1ح التصريح على التوضيح جوشر -190ص / 1لرجل من الطائيني يف أوضح املسالك ج 25الشاهد رقم  -  5

   195ص / 1ابن عقيل جوهو بال نسبة يف شرح  - 50وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 329ص / 1واملقاصد النحوية ج
 .272وشرح قطر الندى ص  - 181ص / 1األمشوين ج وشرح

هم بطن من األزد، وينسبون إىل هلب بن أحجن بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد، وقد  - 6
  .اشتهروا بالقيافة والزجر

معجم  -29خمتلف القبائل ومؤتلفها، ص  – 473ص / 2ب، جمجهرة أنساب العر – 87ص / 1األنساب للسمعاين، ج: ينظر 
 .1015ص / 3قبائل العرب، ج
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مَألاْ نز1(د( وهأَ مزجقَ رمٍو وهفَ ولُاع ريٍبِخ سد مسالْ دخرِب وفيه الشاهد حثُي سد مسده مغَ نرِي 
ـ  تلْقُ نْإِفَ نييوفكُالْ دنع غٌائسو هيويبس دنع يحبِا قَذَهو امٍهفْتاس وِأَ يٍفْى نلَع ادمتعا بِخري ـ ن كةٌر 
 اِءغلِْإلاْ نا ميغلْم، و اتصصخمالْ ةلَمج نم وهدع دقَو هدعا بيمف لٌامع وه تلْ؟ قُأًدتبم عقَو فيكَفَ
لْأَ الُقَيغيالَكَ تمذَإِ ها عديته سطاًاقاللِّ، وبِهنِ يسلَإِ ةٌبنِى بي لبِه الْ، ومعنَّى إِن نِبي لبٍه عالونَم 
  :، قولههيلَع ريالطَّ رمت نيح افع وأَ رجا زذَإِ يبِهل لٍجر مالَى كَغلْي الَفَ هبِ )2(]يافَةعالْو[ رِجالزبِ

26 - بنونا بو أَنبنائنا وبناتا             ن  بنوهأَ نباُءن الرَألاْ الِجباع3(د(    
استشهبِ ده الناةُح لَعى جازِو قْتالْ ميِدخرِب مكَ عنِوه مياًاوِس لْلمبتدأ لقرِقَ امِيينة لَعى تلِّكُ نيِيِع منها م
ـ ائنبو أَنب هلُو، قَاِءنبَألاْ اِءنبأَبِ اِءنبَألاْ يهبِشت الَ اِءنبَألاْبِ اِءنبَألي اْنِب يهبِشت ادرمالْ نَّأَ ومِلُعمالْ نم هنألَِ ا ن
مبتأٌد] وبونا ن مقَدمخبره الْ، ومعنى بو أَنبنائنلُثْا م نِباينو ،بناتنا مبت4(]أٌد( وبنوهن مبتثَ أٌدانأَ، وباُءن 

الرالِج خبره ربلَةُ خمالْجَألاْ، ولِوَألاْ، وباعد الرِّ ةُفَصالِج جمأَ عبع5(د(.  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

األزد من أعظم القبائل العربية وأشهرها وأكثرها فروعا، من أصل ميين، وهم بنو األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن  - 1
  .بيلة وحسن إسالمهاكهالن، ومن فروعها األوس واخلزرج باملدينة املنورة، وقد أسلمت الق

معجم قبائل  - 91قالئد اجلمان، ص  - 484ص / 2مجهرة أنساب العرب، ج - 158ص / 1األنساب للسمعاين، ج: ينظر 
 .17، 16، 15ص / 1العرب، ج

 .)غ( والعناء يف -  2
     وغري موجود يف الطبعات األخرى ) طبعة الصاوي (  217من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه ص  26الشاهد رقم  - 3 

  257ص / 1رح الرضي على الكافية جوش - 72ص / 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج -346ص / 1وبال نسبة يف احليوان ج
  1103ص / 3واالرتشاف ج - 233ص / 1رح ابن عقيل جوش - 589ومغين اللبيب ص  - 206ص / 1وأوضح املسالك ج
ومهع اهلوامع  - 214ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 341ص / 1لنحوية جواملقاصد ا -848وشواهد املغين ص 

     وشرح شواهد ابن عقيل  - 199ص / 1وشرح األمشوين ج - 424،  423ص / 1وخزانة األدب ج - 384ص / 1ج
 . 24ص / 2لوامع جوالدرر ال - 62ص 

  .)غ( طمست يف - 4
وهو البعيد النسبة عن نسبك بالنسبة إىل بنيك وبين بنيك فإن بين بنيك بنوك نسبا، وبنو بناتك بنو غريك البعيد ") ط(  زيادة يف - 5

 ".يف النسب
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   شــــــــــواهــد كان وأخـواتــــــــــــها                                   

27 - احِص شمر الَو تذَ لْزاك ت        ولْمنِفَراً لسيانه لٌالَض بِم1( ني(  
هو مالْ نخفيف ومعناه ياصبِاحي اجهِتد واستعد لْلموت الَو تنس كْذرنِ نَّإِفَ هسيانانُ  [ هـينِس أَي

توكْرِ الْم2(]ذ( ظَ لٌالَضــاهر، الَو تلْز نهي، واسمس هـْمرتت فيه، وخبرـ ذَ ه اكـ الْا ر موت 
والشاهد ف3( يه( قَتدم شبه يِفْالن وهو النهياُءفَالْ، و نِي فَفسيانه للتعيلِل وهو مبتأٌد ولٌالَض ـ خ بره 
وبِمني قولهةٌفَص ،:  

  )4( ادوع ةُيطع ماهيإِ انَكَا مبِ             مهِوتيب لَوح ونَاجده ذٌافنقَ - 28           
 ذَافنقَالْبِ مههبشو ةانيخالْو ورِجالْبِ مهفَصو يرٍرِج طُهرِ مها وموقَ )5(]هبِ[ وجهي اممه قدزرفَالْ هالَقَ
ـ نقُ عمج ةمجعمالْ الِالذَّبِ ذُافنقَو )6(]قُوتهم بِاللَّيلِ[ مهِبِلَيف طَ لِيلَّا لبِ مهِيِشيف م ذَافنقَالْبِ ـ بِ ذفُ ضم 
ـ  ثُيح ةاينكالْبِ ةٌارعتاس وهو ذٌافنقَ مه يأَ وفذُحم أدتبم ربا خهحتفَو افقَالْ شبههقَالْبِ مـ ن افذ 
طَووكْى ذالْ رمشبهو ،هدونَاج فَصته جمع هبِ اجٍدتشديد الِالد وفرِي آخجِ هيم مالْ نهدجان وهو 
مشا ةُيلشخِيو ،عطأَ ةُيبو يرٍرِج و هو اسانَكَ م، وعودا خبراه، إِوياهم فْمولٌع  ] مقَد7(]م( الْوعائد 
الْوعائد مذُحوفو ،قْالتدالَّبِ يرانَي كَذ عطةُي ]عوده8(]به م( والشاهيف إِ دياهم حفَ ثُيبِ لَصه بين 

                                                
/ 1واملقاصد النحوية ج -  265ص / 1وشرح ابن عقيل ج  - 234ص / 1بال نسبة يف أوضح املسالك ج 27الشاهد رقم  - 1

 410ص / 2ومهع اهلوامع ج - 221ص  /1وشرح األمشوين ج - 236ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 404ص 
 .221ص / 1وشرح األمشوين ج - 44ص / 2والدرر اللوامع ج - 74وشرح شواهد ابن عقيل ص 

 .)غ(و) ت( طمست العبارة يف  -  2
  .)ت(يف ) حيث(بإضافة لفظ  - 3
  :بصيغة أخرى وهي ) ط دار صادر(  252ص / 1من الطويل، وقد وردورد يف ديوان الفرزدق ج 28الشاهد رقم  - 4

  .قنافذ درامون خلف جحاشهم                ملا كان إياهم عطية عودا
     وشرح شواهد ابن عقيل – 247ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 411ص / 1وللفرزدق يف املقاصد النحوية ج

وشرح الرضي على الكافية  -377ص / 1وهو بال نسبة يف شرح مجل الزجاجي ج -71ص / 2والدرر اللوامع ج - 81ص 
             281ص / 1وشرح ابن عقيل ج -795ومغين اللبيب ص  - 248ص / 1وأوضح املسالك ج - 204ص / 4ج

 .272، 271ص / 9وخزانة األدب ج - 240، 238ص / 1جوشرح األمشوين  - 432ص / 1ومهع اهلوامع ج
 .)ت( يف] م[ - 5
 .)غ (و ) ت (  سقط يف - 6
 .)غ( و) ت( لفظ طمس يف -  7
  .]عودموه) [غ(و ) ت( يف  - 8
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بيانَكَ ن واسمهالْا، وأَ الُحنلَ هيظَبِ سرف الَو ]ار1(]ج( ومجورٍر لَعكُالْ يِأْى روفيني، ـ أَو جاب 
  :قوله ،لَـصفَ الَفَ انَكَ ربخ ةُلَمجالْو )2(نأْالش رمَض انَيف كَ نَّأَبِ ونَيرِصبالْ

  )3( لُبجالْو لُها السهنع ضاق هودنج  هر ذُو بغيٍ ولَو ملكاً     الد نمأْي الَ- 29
هو مالْ نِسبيطو ،معنظَ اهاهر فَ وذُ، ولُاع أْيمنو ،الدهر منصوب الظَّى لَعرفيأَ ةو ـ فْم أَ ولٌعالَ ي 
أْيمن يف الدالْ رِهحوأَ ثَادالَ و أْيمغَ ندرات الدرِه ]صاحب بيٍغ لَ مٍلْظُولَ انَكَ وه جنـ  ود ضاق 
عنها السلُه الْوج4(]لُب( والشاهيف قَ دوله لَوو ما كًلحثُي ذَحف منانَكَ ه مع اسمهـ ا ب عـ  د  ولَ
وجنوده مبتأٌد، الْوجةُلَم بعده خبر، الْوجكُالْ ةُلَمبرى يف ملِّح نصأَى لَب عـ ن ـ ه ةٌفَا ص لـ م لك 
والصغرى ملُّحالا هفْرقوله )5(ع:  

                      30 - ملَ ند شى إِلَإِفَ الًوالَتئ6(اه(  
ذَها من الرالْ زِجمأَ رِطَّشنشده سيبويه يف كابِته قَودره "ملَ ناكَ نْأَ دنت شفَبِ )7(" الًوـ  حِت نيِالش 
ـ نبلَ في ختالَّ وقالن يهو اسٍيق رِيى غَلَع ةلَائش عمج ينِوِنالتو رِصقَالْو اوِوالْ ونكُسو ةمجعمالْ ا ه
وارفَتع ضرعهأَا وتلَى عيها منِ ناجِتها سبأَ ةُعشأَ رٍهثَوانِمةٌيو ،الشاهد ذْحانَكَ ف واسمها بعلَ دنْد 

                                                
 .)غ(و ) ت(  طمس يف -  1
ويسمونه أيضا ضمري القصة أو ضمري األمر، أو ضمري احلديث أو ضمري اهول؛ وإمنا يسموه ضمري الشأن ألنه يرمز للشأن أي  -  2

للحال اليت يراد الكالم عنها، وضمري القصة ألنه يشري إىل القصة أي املسألة اليت سيتناوهلا الكالم، كما يسمى ضمري األمر وضمري 
ىل األمر اهلام الذي جيئ بعده، ويسميه الكوفيون الضمري اهول؛ ألنه مل يسبقه املرجع الذي يعود عليه  وقد احلديث ألنه يرمز إ

أن يكون مبتدأ أو أصله مبتدأ، أن تكون صيغته للمفرد فقط، ووجود مجلة تفسره وأن : وضع علماء النحو شوطا ستة له، وهي 
 يكون له تابع، ووجوب إبرازه إذا وقع منصوبا لفعل ناسخ ينصب مفعولني أصلهما تكون اجلملة اليت املفسرة متأخرة عنه، وأال

 .        بتصرف – 254، 253، 252، 250ص / 1من كتاب النحو الوايف، ج. املبتدأ واخلرب 
  1187ص / 3واالرتشاف ج - 143وشرح قطر الندى ص  - 354بال نسبة يف مغين اللبيب ص  29الشاهد رقم  -  3

/ 1ومهع اهلوامع ج -  256/ 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 658وشواهد املغين ص  - 425ص / 1واملقاصد النحوية ج
   .85ص / 2والدرر اللوامع ج  - 247ص / 1وشرح األمشوين ج - 441ص 

 .يف املوضوع املكرر) غ( إضافة يف - 4
غدرات الدهر وتصرفه مبا يكون فيه من النصب والتعب ولو ملكا ذا ومعىن البيت أن اإلنسان ال يأمن ) : ط( وردت زيادة يف - 5

بغي وقوة وسطوة وأن جنوده ةضاق عنها السهل وهي األرض املنبسطة السمحاء واجلبل وهو معروف كل ما عال من األرض 
وده اليأمن الدهر وغوائله وارتفع يقال فيه جبل ، ومعىن البيت هو كناية عن كثرة جنوده، فإن هذا امللك بقوته وبغيه وكثرة جن

 .وتصرفاته من النصب والكذ والنكد والتعب فأحرى سائر اخللق
وشرح الرضي على  -546ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج - 264ص / 1بال نسبة يف كتاب سيبويه ج 30الشاهد رقم  -  6

  295ص / 1ج وشرح ابن عقيل - 551ص/ 1ومغين اللبيب ج - 263ص / 1وأوضح املسالك ج - 182ص / 2الكافية ج
وشرح التصريح   - 425ص / 1واملقاصد النحوية ج -  1456،  1131ص / 3واالرتشاف ج -) مادة شول(ولسان العرب 

  / 9، ج 24، 23ص / 4وخزانة األدب ج - 443ص / 1ومهع اهلوامع ج - 713،  256، 226ص / 1على التوضيح ج
   .248ص / 1وشرح األمشوين ج - 321ص 

 .265ص / 1الكتاب ج -  7
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وهقَ ويلٌل، إِوالَتئكَا بِهالْ رِسهمزة وكُسون الْ اِءالتثَمناة مفَ نأّ قِوي لَاتت أَ ةُاقَالنأَ والَتهلَا ودا أَهي 
بِتعهِا فَهي متلةٌي كَذَّالور لْتو ُألاْوثَنلْى تةٌو الْوجمأَ عفَبِ الًتالْ حِتهمزقولهة ،:  

  )1( اررالسى بِفَّعت دارٍ قَد مسر              هاجه نْى أَوس قحالْ كي ملَ - 31
 لَبقَ وهو مِازِجالْ دعا بهوعقُو عم هونِن فذْيف ح داهالش، ونكُي هلُصأَ كي، ولِمالر رِحب نم تيبالْ

السنِاك وِرذَ يلك عن يون2(س( وفَكُالْوةو ،هاجه من هاج ئْالش ُ هِييج هيجا وهيجانا وـ اه تاج 
وهِتأَ يجثَ يار وتحرك يتعى دالَ و يتعىد، وهاهنا متع ، دورسم فَ ارٍدبِ لٌاعهاج وهو ـ م  انَا كَ
 تسرد ىنعمبِ ارالد تفَّع نم اِءفَالْ يددشتبِ افَّّعت، و هوِحنو ادمالركَ ارِيالد ارِآثَ نم ضِرَألاْا بِقًصالَ
والريح تفُعو الدأَ اري تمحوها ويلُزِتها سوى ما يى بِقَبا  همكَ ارِآلثَاْ نالرماد ثََألاْوياف ونوِحـ ه ام 
الْوجةُلَم من تفَّعى يف ملِّح عٍفْر ةٌفَص لرمٍس والسرالَقَ ،ار الزبيد3(ي( "هو طْبن مَألاْ نطَ ضِريب"  

  .انتهى
  
  
  
  
  

  

                                                
      وتاج العروس ) مادة كون (ولسان العرب   - 542ص / 2حلسني بن عرفطة يف ديوان بين أسد ج 31الشاهد رقم  - 1
        وبال نسبة  - 296وحلسيل بن عرفطة يف نوادر أيب زيد األنصاري ص  - 94ص / 2والدرر اللوامع ج -) فصل الكاف (

وشرج الرضي على الكافية  - 228ص / 2واملنصف ج - 540ص / 2سر صناعةاإلعراب جو -131ص / 1يف اخلصائص ج
  .307ص / 9وخزانة األدب ج - 446ص / 1ومهع اهلوامع ج - 1194ص / 3واالرتشاف ج - 210ص / 4ج
األصل من قرية هو يونس بن حبيب الضيب بالوالء، كنيته أبو عبد الرمحن، املشهور بالنحوي، عامل باألدب والنحو، أعجمي  -  2

جبل بني بغداد وواسط، أخذ عن أيب عمرو بن العالء، ومسع من العرب، وممن أخذ عليه سيبويه والكسائي والفراء، تويف سنة 
  .هـ 182
 .261ص / 8األعالم، ج -365ص / 2بغية الوعاة، ج -84البلغة، ص  -244،245ص / 7وفيات األعيان،ج: ينظر 

بيد اهللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، لغوي وفقيه، كنيته أبو بكر، أصله من محص لكنه هو حممد بن احلسني بن ع - 3
) الواضح يف النحو(هـ ، من مؤلفاته 379ولد ونشأ بإشبيلية واشتهر فيها، حيث درس وويل القضاء بقرطبة ، واليت تويف ا سنة 

  .)خمتصر العني) (حلن العامة) (طبقات النحوييني واللغة(
 .82ص / 6األعالم، ج -63البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، ص  -382ص / 4وفيات األعيان، ج: ينظر 
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   ـسمـا و ال والت وإن املشبــهات بلي دشـواهـ  

32 - كُون لي شفيعا يوذُ الَ م           ةفَاعبِ و شمفَ نٍغيالًت عن سواد 1( بِارِقَ نِب(  
     هلويف قَ داهالشو يلِوِالطَّ نم ةيدصقَ نم وهو -  - يابِحالص يوسدالس)2( بٍارِقَ نب ادوس هالَقَ
  سيلَ رِبيف خ لُخدا تما كَهرِبيف خ ةُدائالز اُءبالْ تلَخدو سيلَ ىنعمبِ الَل )3(]خبرا[ اَءج ثُيح نٍغمبِ
فَوفَبِ يالًتاِءفَالْ حِت وهالْ وخالَّ طُيذيف  ونُكُي ي]ش4(]ق( النواة نصب ى أَلَعنه فْمولُع منٍغ ـ َألاْو لُص 
  :قوله ) ¡ � ~  )5ى الَعت هلوا يف قَمكَ يلٍتفَ ردقَ

  )6( لُجعأَ مِوقَالْ عشجأَ ذْإِ مهِلجعأَبِ       نكُأَ ملَ ادى الزلَي إِديَألاْ تدم وإِنْ - 33
ـ خ وهو يهف اُءبالْ تلَخد ثُيح مهِلجعأَبِ هلويف قَ داهالش، ويلِوِالطَّ نم تيبالْ بـ  ر ـ نمالْ نَاكَ ي ف 
أَوجشع مبتأٌدأَ، وعلُج خبره وهو مالْ نجيمِجِالْبِ عِش وهالْ وحرص ي [ لِكَْألى اْلَعديأ اددتلَ امقَب

  :، قولهصِرحالْ دشأَ وهَ )8( يرِهوجالْ الَقَ )7(]الْقَومِ إِلَى الطَّعامِ
34 - تعالَفَ ز ئْش ٌَألى اْلَعضِر باقا       ي      الَو وزر ما قَماللَّى ضه واق9(اي(  

                                                
،   273ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 460ص / 1لسواد بن قارب يف  املقاصد النحوية ج 32الشاهد  - 11

        294ص / 1وهو بال نسبة يف أوضح املسالك ج -126ص / 2والدرر اللوامع ج - 95وشرح شواهد ابن عقيل ص   740
     / 2ومهع اهلوامع ج - 835وشرح شواهد املغين ص  - 1828ص / 4واالرتشاف ج - 759،  548ومغين اللبيب ص 

 .147ص / 2، ج259ص / 1وشرح األمشوين ج - 233ص 
، صحايب يف اٌسالم عاش إىل خالفة عمر بن اخلطاب  هو سواد بن قارب األزدي الدوسي أو السدوسي، كان شاعرا يف اجلاهلية - 2

  .هـ ، له ديوان شعر15ومات بالبصرة حنو سنة 
 .144ص / 3األعالم ج - 95ص / 2اإلصابة ج: ينظر 

 .)غ(و) ت( طمست يف -  3
  .وهو حتريف) ت( سق النواة يف - 4
 .49سورة النساء، اآلية  ،71سورة اإلسراء، اآلية  - 5
واألمايل أليب علي  - 76وخمتارات شعراء العرب البن الشجري ص  -52للشنفرى يف المية العرب ص  33الشاهد رقم  - 6

 463ص / 1واملقاصد النحوية ج - 899وشرح شواهد املغين ص  -) مادة جشع (وتاج العروس  - 208ص / 3القايل ج
وشرح شواهد ابن عقيل  - 319ص / 3وخزانة األدب ج - 273ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -112ص / 3،ج
  295ص / 1وبال نسبة يف أوضح املسالك ج - 125ص / 2والدرر اللوامع ج  - 339وشرح شواهد ابن عقيل ص  -  97ص 

          1215ص / 3واالرتشاف ج - 182ص / 3، ج 310ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 188وشرح قطر الندى ص 
 .307ص/ 2، ج260ص / 1وشرح األمشوين ج - 464ص / 1ومهع اهلوامع ج

 .)غ(و) ت(  مست العبارة يفط -  7
 .10سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 8
           359، 256، 251وشرح شذور الذهب ص  -286ص / 1بال نسبة يف أوضح املسالك ج 34الشاهد رقم  -  9

       / 3واالرتشاف ج  - 313ص / 1وشرح ابن عقيل ج -144وشرح قطر الندى ص  - 612وشرح شواهد املغين ص 
  111ص /2والدرر ج - 271ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 454ص / 1واملقاصد النحوية ج -1208ص 

 .98وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 264ص / 1وشرح األمشوين ج



قيد الشوارد يف شرح الشواهد                                                                                                      منت النص حمقـقا    
 

 
 

24 

هأَ ويضا ميلِوِالطَّ نو ،تعأَ زمر مالْ نعاِءز وهو الصبر والتي، ـِّلسالَفَو ـ ُ ئْش جومـرِ ْألاْ اب، الَو    
ـ  لَمع الَمعو ةركى النلَعالَخد ثُيا حميهِف داهالش، وسيلَ ىنعمبِ نِيعضوميف الْ ـ و ،سيلَ  رزوالْ

                               :الْحافظُ، واملعىن ظَاهر، قوله والْواقي الْملْجأُ،
)1(نيِانجمالْ فعضى أَلَع الَّإِ  يا علَى أَحد             لوتسم وه نْإِ - 35  

هو مالْ نو2(رِاف( نْإِو نافبِ ةٌيمعلَ ىنيس وعلَمت علَمها وهو نادرو ،الشاهد فيها حثُي دلَخت ىلَع 
  .نيِعالَمالْ ةبزى حلَع الَّى إِوريا، ويلوتسا مهربخا وهماس وهو ةفَرِعمالْ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
          291ص / 1وأوضح املسالك ج - 227ص / 2يف شرح الرضي على الكافية ج جمهول القائل 35الشاهد رقم  -  1

           /3واالرتشاف ج – 317ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 108ورصف املباين ص  - 360وشرح شذور الذهب ص 
  453، 250ص / 1ومهع اهلوامع ج – 270/ 1وشرح التصريح على التوضيح ج – 460/ 1واملقاصد النحوية ج  1207ص 

               108ص / 2والدرر اللوامع ج - 102ص وشرح شواهد ابن عقيل  - 155،  154ص / 4وخزانة األدب ج
 . 268ص / 1وشرح األمشوين ج

 .من املنسرح وليس من الوافر - 2
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  ــةشــــواهـــد أفعــــال املقاربـ
  )1(رفصت يها وهتقْارا فَهلثْم مكَو ا            بآيِ تدا كمو مٍهى فَلَإِ تبأُفَ -36    

هو ميلِوِالطَّ نأُ، وبأَ تي رجعتفَ، وهفَبِ ماِءفَالْ حِت وكُسالْ ونأَ اِءهيلَبِقَ بو2(ة( والشاهيف قَ دـ و له 
 هلُوقَ هربخو ،ريثكَ ىنعمبِ ةٌيرِبخ مكَو،  لُعفالْ هاسيا قمنإِا، ودرفْا مماس ادكَ ربخ لَمعتساُ ثُيحا بآيِ
ـ لثْمو ،رِائالطَّ رِفَص نم رفصا تهنأَ الُحالْا وهتقْارفَ ةطَّخالْ هذه لُثْم مكَو يأَ اهتقْارفَ ا هـ م جرور 
تيِمقولهيز ،:  

           37 - عكَى الْسرالَّ بي أَذمسيت فيه         ونُكُي واَءرـفَ هررِـقَ ج3( يب(  
ـ مأَو ،ىسع ربخ ونُكُيى وسع ماس اِءالر ونكُسو افكَالْ حِتفَبِ بركَلْا، ورِافوالْ نم تيبالْ سيت 
ـ  جرفَو نْأَبِ هانِرتاقْ نِى مسع ربخ الَخ ثُيح داهالش يهفو ابِطَخى الْلَع اِءالت حِتفَبِ اسم ـ ي  نُوكُ
وخبرقَ هلُوه واَءرهرِقَ، ويب فَصهت وفإِ يهعراب آخر، أَوقَالْ لُوصيدة:  

    يبـشمالْ كالَّعت دقَو وكَيف            وبرطَ اناًـَيحأَ تنأَو تـبرِطَ       
                                                 يِ الْقُلُوبـْيجِـد النأْي ذكْرك يف فُؤادي         إِذَا ذَهلَـت عنِ النأ       

       رٍ  ـتـيمأَبِي ن ـئَابقُنِي اكْترـفَقَلْ        ؤيـبكَئ هـتكَآب نبِي م                                                                              
  يبصمالْ بو اللُّذُ لِوقَالْ ريخو         الَّـهفَ هاللَّ اكدـه هلَ تـلْقُفَ                  
     عكَى الْسرتــالبي .........................................ب  

  يبرِغالْ لُجالر هلَهي أَتأْـيو           ارـع كـفَيو فـائخ نم أْيفَ      

                                                
  ) وماكدت ( بدل ) ومل أك آيبا (وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي نصيغة  - 91لتأبط شرا يف ديوانه ص  36الشاهد رقم  -  1

 152ص / 10واألغاين ج - 386/ 1وهو كذلك يف اخلصائص ج -  83ص / 3ج) وكم مثلَها ( بدل ) وكم مثلُها( و 
    378ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 5ص / 2واملقاصد النحوية ج -)مادة كيد (ولسان العرب  - 152ص / 21ج

  105ص / 2 نسبة يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف جوبال - 150ص / 2والدرر اللوامع ج - 106 وشرح شواهد ابن عقيل ص
/ 1وشرح ابن عقيل ج 190ورصف املباين ص  -221، 27ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج -  323ص / 1واملفصل ج

  474ص / 7وخزانة األدب ج -478ص  /1ومهع اهلوامع ج - 2446ص / 5، ج1226ص / 3واالرتشاف ج  - 325ص 
 .273ص / 1وشرح األمشوين ج -350ص / 9ج،  378،  377ص / 8، ج 477

  .هو فهم بن بن عمرو بن قيس بن عيالن بن مضر، وهو بطن من قيس بن عيالن العدنانية، ومنهم الشاعر تأبط شرا  2
 .929ص / 3معجم قبائل العرب، ج -101خمتلف القبائل ومؤتلفها، ص  -243ص / 1مجهرة أنساب العرب، ج: ينظر

    والكامل  -259ص / 3وكتاب سيبويه ج - 54ص ) شعر هدبة بن اخلشرم العذري (هلدبة بن اخلشرم  37الشاهد رقم  - 3
     394ويف األمايل أليب علي القايل ص  - 187ص / 2وكتاب احلماسة للبحتري ج - 151ص / 1يف اللغة واألدب ج

    107وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 283ص / 1ج وشرح التصريح على التوضيح - 16ص /  2واملقاصد النحوية ج 
            285ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج  - 358ص / 1وبال نسبة يف املفصل ج -  145ص / 2والدرر اللوامع ج

وشرح ابن  - 754،  203ومغين اللبيب ص  - 312ص / 1وأوضح املسالك ج - 219ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج
 .476ص / 1ومهع اهلوامع ج -  285، 276ص / 1رح األمشوين جوش - 327ص / 1عقيل ج
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  وبؤـتوأَ ركابتا نتـاجحل           اترخـسم احـيالر تـْيلَ الَأَ      
  وبـنجا الْنا عنلَهأَ ربِختو        ا     نتتا أَذَإِ الُمـَا الشنرـبِـختفَ    
  يبصت وا أَايـَنما الْنمرِختفَ  ى         وـلْب ارا دنلْلَــح دـقَ انإِفَ   
  بـيرِقَ هرِــاظنا لدغَ نَّإِفَ   ى        ولْب مِويالْا ذَه ردـص كي نْإِفَ   
    قَود علمت لَـسينَّى أَم عي       ود     ى الْلَعحثَدو ذُ انلَجد صليب  
  وبرحا الْهذَاجِون تا أَبدذَإِ     ي      نوأَ مرـي كَـِتقَـيـلخ نَّوأَ 
  وبـيهالْ عا كَذَا إِههارِكَم           شىـا وأَغْهمارِكَى ملَع نـيعأَ                
               قَوأَ دى الْقَبحوثُاد منك كْرا     ن         صليبا ما تسيـؤطُ هالْخوب  
               الْ نَّى أَلَعـنِمقَ ةَـيد ـتيواف              لقْوت والنوائقَ بد تن1(وب(  

ـ أَ ىنكَي هموقَ نم الًجر باطخي هنأَ ىنعمالْو ،)3(يذَرِعالْ )2(]مٍرشخ نِب ةَبده[لِ ةُيدصقَالْ با نـ م رٍي 
أَ انَكَوسا فَريعزذَبِ اهلك ودا لَعاُ ،هرِظُن ابن عبد ربقوله)4(ه ،:  

  )5( احصمي نْأَ ىلَبِالْ ولِطُ نم ادكَ دقَ   -38          
ـ  سرِدنيو بهذْي يأَ حصمي نْأَ ةبحَألاْ عبر ادكَ يأَ )6(قَالَه رؤبةُ بن الْعجاجِ مـ  ن ـ بِالْ ولِطُ  ىلَ

      :، قولهيلٌلقَ وهبأنْ و ادكَ رِبخ انرتيف اقْ داهالشو ،اِءبالْرِسكَبِ
         39- قَسا ذَاهَألو اْومِالَح سالًج ى الظَّلَعا    م   قَوكَ دربأَ تعاقُننْا أَه طَقْت7(اع(  

                                                
  58، 57، 56، 55،  54،  53، 52ص ) شعر هدبة بن اخلشرم العذري ( القصيدة هلدبة بن اخلشرم العذري يف ديوانه  - 1
  .)ت(و) ط( هدبة بن خيشوم يف - 2
 نيته أبو عمري، من بادية احلجاز شعراء العصر األموي كهو هدبة بن خشرم بن كُرز شاعر فصيح إسالمي راوية احلطيئة من  - 3

وأفضل شعره ما قاله بعد سجنه بسبب قتله لزيادة بن زيادة هذا األخري الذي كان شاعرا أيضا فتهاجيا حىت اقتتال فقتله هدبة وهرب 
هـ وله 50ألهل القتيل فقتلوه حنوسنة فأخذ وايل املدينة أهله رهائن حىت سلم هدبة نفسه وبقي ثالث سنوات مث سلمه وايل املدينة 

  .حققه الدكتور حيي اجلبوري)شعرهدبة بن اخلشرم العذري(ديوان 
/ 10األغاين ج - 408، 407معجم الشعراء للمرزباين ص  - 583،  582، 581ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
  .    78ص / 8األعالم ج - 338، 334ص / 9خزانة األدب ج - 276،  268،  260، 259، 258، 257ص 

   .257ص / 6اليزيد عن أربع أبيات ج) العقد الفريد الفريد (ما ذكر يف كتاب ابن عبد ربه   -  4
  والكامل  -160ص / 3وكتاب سيبويه ج -173من الرجز وهو لرؤبة بن العجاج يف ملحق ديوانه ص  38الشاهد رقم  - 5

/ 2واملقاصد النحوية ج -) مادة كود(ولسان العرب  -) مادة كوف (ومعجم الصحاح  -158، 51ص / 1يف اللغة واألدب ج
وأسرار العربية           -323دب الكاتب ص وبال نسبة يف أ -350ص / 9وخزانة األدب ج) كهد(روس وتاج الع -34ص 
/       4وشرح الرضي على الكافية ج -258ص / 1صل جواملف - 115ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج -127ص 
 .222ص 

 . 2سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 6
وشرح  -22ص / 2واملقاصد النحوية ج -151ص / 1أليب زيد األسلمي يف الكامل يف اللغة واألدب ج 39الشاهد رقم  - 7

/         2 نسبة يف شرح مجل الزجاجي جبالو - 115وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 285ص / 1التصريح على التوضيح ج
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ـ َألو اْى ذُوري، وولِقُعالْ ابحصأَ مالَحَألاْ، ويلِوِالطَّ نم ةيدصقَ نم)1( يملَسَألاْ ديو زبأَ هالَقَ مِالَح 
وسفَبِ الًجحِت نيِالس لْالدانَا كَذَإِ و فأَ لَّقَ )2(]ماٌء[ يهولَّج الَو الُقَي فيه وهةٌغَارِفَ ي، أَوعاقُناه اسم 
ـ  اَءج ثُيح داهالش يهف، وهربخ اعطَقْت نْأَ، وبركَ ـ أَو يـلِ لقَيف الْ نْأَبِ نْأَ لُص ـ قْت ـ بِ عطَ اَءتنِي            
 يـه ف وي هذالَّ لِّذُّلل وأَ شِطْعالْ ةدشا لما إِهاقُنعأَ عطَقْتو4( ( Â Á ا يف مكَ )3(]أي تتقطّع[

   :قوله
40 - يوشك مفَ نر                   هتنِيم نم   يف بضِع غراته يوقُاف5( اه(  

ـ  رِسكَبِ كوشي، حِرِسنمالْ نم ةيدصقَ نم وهو )6(يفقَالثَّ تلْي الصبِأَ نب ةُيمأُ هالَقَ نيِالش  و  ـنم
فَرةٌلَص وموولٌص قَوعت اسمه، وخبرقَ هلُوه يوقُافها، والشاهيف  ديوشك حاُ ثُيستعلَم ـ م ارِضاع 
الْوغركَبِ اتالْ رِسالْ نيِغمعجمة جمع غرة وهالْ يةُلَفْغالْ، ومعنَّأَ ىن من يفر من نِمـ ي تأَ هي مـ و ته     

  :، قولهةلَفْغالْ يلِبِس )7(]ىلَع[ ايهف عقَي نْأَ كوشي بِرحيف الْ
  )8(ااببا يوشحو يسِنَِألاْ فالَخ  ا                ودعت نْا أَنضرأَ ةٌكَوشمفَ - 41

                                                                                                                                    
وشرح  - 335ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 355وشرح شذور الذهب ص  -316ص / 1وأوضح املسالك ج - 287ص = 

 .486ص / 1ومهع اهلوامع ج - 281ص / 1األمشوين ج
الدولة األموية قصد املدينة ميدح إبراهيم نعذر العثور على ترمجة وافية للشاعر وكل ماحصلت عليه أنه شاعر إسالمي من شعراء  - 1

ب وأُرِبن هشام املخزومي فلم حيسن املدح فضرِخمن املدينة ج.  
 . 285، 284ص / 1واألغاين ج – 152،  151ص / 1الكامل يف اللغة واألدب ج: ينظر

 .)غ(و) ت( طمست يف -  2
 .)غ(و) ت(يف  مطموسة -  3
  .)14(سورة الليل، اآلية  - 4
/ 2وشرح مجل الزجاجي ج - 161ص / 3وكتاب سيبويه ج - 172ألمية بن أيب الصلت يف ديوانه ص  40الشاهد رقم  - 5

والدرر  - 113وشرح شواهد ابن عقيل ص  -) مادة ظرط ( وتاج العروس  -) مادة بيس ، كأس (ولسان العرب  - 286ص 
وأوضح املسالك   - 360ص / 1واملفصل ج - 62ص / 1ج وبال نسبة يف الكامل يف اللغة واألدب - 136ص / 2اللوامع ج

وشرح التصريح على  - 338، 333ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 352وشرح شذور الذهب ص  - 318، 313ص / 1ج
 .279ص / 1وشرح األمشوين ج - 477، 472ص / 1ومهع اهلوامع ج - 287، 284ص / 1التوضيح ج

في ، املعوف بأمية بن أيب الصلت شاعر جاهلي حكيم من املتحنفني حرم اخلمر وابتعد هو عبد اهللا بن أيب ربيعة بن عوف الثق - 6
عن عبادة األوثان قرأ الكتب السماوية وكان يبلغ الناس بقرب بعثة النيب ،  غري أنه مل يثبت إسالمه مدح سيف بن ذي يزن ، تويف 

    .هـ له ديوان شعر مطبوع5حنو 
  303ص / 17واألغاين ج  - 369ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج - 66طبقات فحول الشعراء البن سالم ص :ينظر 
 .23ص / 2األعالم ج - 313

  .)غ(و ) ت(  طمس حرف اجلر يف - 7
 1293 ص/ 3وشرح أشعار اهلذليني ج  -  199ص / 2ألسامة بن احلارث اهلذيل يف ديوان اهلذليني ج 41الشاهد رقم  -  8

    117و شرح شواهد ابن عقيل ص  - 32ص / 2وأليب سهم اهلذيل يف املقاصد النحوية ج  - 137ص / 2والدرر الوامع ج
 .482ص / 1ومهع اهلوامع ج - 286ص / 1وشرح األمشوين ج - 338ص / 1وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج
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ـ اُ ثُيح يهف داهالشو كوشي ىنعمبِ ةٌكَوشمفَ، بِارِقَتمالْ نم وهو )1( يلذَهالْ مٍهسوبأَ هالَقَ ستعلَم 
اسفَالْ ملِاع من يوشك وهو نادرأَ، ورضان اسمهو ،خبرنْأَ ه تعاود، والَخـ َألاْ ف بعـد   يأَ يسِنِ
 ،وأي بعـده  )  B A @ ? > = )2ومنه قوله تعاىل سانِؤمالْ
وحاوش نصب ى الْلَعبِ الِحمعىن متوحش وهو جمع وشٍح يلَقال بد وحأَ شفْقَ يفَوقيل بِ ،رحِت 
ـ ا أَهدعب ةدحومالْ اِءبالْ حِتفَبِا اببي، وريكذْالتو يثُنِأْي فيه التّوِتسي ورٍصبكَ ةٌفَص اوِوالْ لـ  ف ساكةٌن 
وبعدهأُ اٌءا بخىر أَ الُقَيرض يبأً ابي خرالْ الَقَ ابجورِه3(ي( الُقَي خراب يباب لَويبِ سـ ات اعٍب 
ينِعالُقَي ي لَعيلِبِى س التوكمثل  يد]  £ ¢  )4( يلَق يجنْأَ وز ـ أَ ونَكُي لُصه وـ ي باب 
 )6(]رآخ[ هجو هلَو تلْقُ يسِنَِألاْ فالَخ نم لٌدا بوشحو نَّأَو ةوررضلل فطْعالْ )5(]فرح فذَحفَ
]آخالْ انَا كَذَإِ )6(]رالَخف لَعى حيقَقته.  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
خمضرم عاش إىل خالفة عمر بن اخلطاب له شعر يف شرح أشعار هو أسامة بن احلارث بن حبيب اهلذيل كنيته أبو سهم شاعر  - 1

  .اهلذليني
  .20، 19ص 2املقاصد النحوية ج - 164ص / 1اإلصابة ج: ينظر 

 .81سورة التوبة، اآلية  - 2
 .10سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 3
  .)31(سورة األنبياء، اآلية  - 4
  .)غ( طمس هذا اجلزء يف - 5
 .)غ(و) ط( طمس يف - 6
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   ـهاـواهـــد إن وأخـواتــــــشـ

42 - كُونأُ ترى زكَ اًديما             ا قديا أَذَإِ   يلَ سنه عبفَقَالْ داللَّا و1( مِازِه(  
هو ميلِوِالطَّ نُأ، وبِ ىرضالْ مهمزبِ ةمعظُأَ ىنن و ،زياد فْمولُعَألاْ هلُو و ،سياد فْمولُعيانِالثَّ ه كَوا م
يلَق معرِتض بينها،م وام مصرِدأَ ،ةٌيقَكَ يلِو اسِالن فيهو ،الشاهأَ يف دنه حثُي جاز فالْ يهوـ ج هان 
 افَقَالْ دبعو ،ةٌلَصاح هتيودبا عذَإِفَ يأَ ،درفْمالْا بِهيرِدقْى تلَع حتفَالْ، وةلَمجالْ اِءدتا يف ابهر لأَنسكَالْ
اللَّومِازِه كانةٌي الْ نِعخسةاللَّ، وازِهم جمع لزِهمكَبِ ةمِالالَّ رِس وهطَ يرالْ فومِقُلْح و ،ـ  يلَق هي 
مضةٌغ تحذُُألاْ تأَ نرأَ ادنظَ[ هن [)2( سيادتلَفَ همظَا نفَى قَلَإِ راه لَوازِهمه ]َثبت3(]ت( عبوديته لُوؤمه 
وخص ذَهفَقَالْ نَّألَِ نِيا موضع عِفْالص  اللَّوازِهم موضزِكْاللَّ ع و ،الْ نَّإِ يلَقمعكُ ىننظُأَ تنـ  ه سيا د
  :قوله )4(نِطْبالْ دبع يسسخ يلٌلذَ وا هذَإِفَ يلَقا مكَ

  يلقْمالْ ةوراذُقَي الْذ مين                 يصـقَالْ دعقْم نَّدعـقْتلَ -                 
  )5(يبِالص كالي ذَ وبي أَنِّأَ                  يـلعالْ كبري بِفلحت وأَ - 43

ـ  يدكوالت ونُن تلَخا دملَفَ ،ةُأَرما الْهتيأَ يندعقْتلَ يأَ،زاجِالر )6(ةُبؤر هالَقَ طَقَسـ  ت كَالْ ونُنـ ل مة 
وحفَذالْ تاُءي لْالاِءقَت الساكننِي، ِسكُورت الُالد لتلَّد ى اْلَعالْ اِءليموفَذُحة ،وقْمعـ قَالْ د صـ إِ ي ا م
فْمولٌع لَطْمق نْى أَلَع الْ ونَكُيقْمعبِ دمعقُالْ ىنعأَ ودو ى أَلَعنه فْمولٌع فأَ يهي قْيف معقَالْ دص7(يِأَ ي( 
ـ ر الُقَي ةُوراذُقَالْ، ودعا بذَو إِصقْي انَكَما الْصقَ نم يدعبالْ )7(يِأَ ـ  لٌج ـ ذُو[  ةٌوراذُقَ  الَ ةوراذُو قَ

                                                
       265ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج -  144ص / 3بال نسبة يف كتاب سيبويه ج 42الشاهد رقم  -  1

وشرح الرضي على  - 467ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 391، 214ص / 1واملفصل ج 171ص / 2واخلصائص ج
/ 1وشرح ابن عقيل ج - 269وشرح شذور الذهب  ص  - 338ص / 1وأوضح املسالك ج - 258، 355ص / 4الكافية ج

/ 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 40ص / 2واملقاصد النحوية ج - 1414ص / 3واالرتشاف ج  - 358، 356ص 
والدرر  - 221وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 500ص / 1ومهع اهلوامع ج - 302ص / 1وشرح األمشوين ج - 305ص 

  .180ص / 2اللوامع ج
 .)غ ( حمذوفة يف -   2
 .)تبني( ط  يف - 3
  .إضافة ال كما قيل) ط ( يف - 4
 45ص / 2واملقاصد النحوية ج  -  188والبيت الذي قبله من الرجز وهو  لرؤبة بن العجاج يف ديوانه ص  43الشاهد رقم  - 5
       وهو بال نسبة  - 123وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 306ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 495ص / 3ج

  358ص / 1وشرح ابن عقيل ج)  مادة ذا(ولسان العرب  - 340ص / 1وأوضح املسالك ج - 218يف اللمع ص 
 .303ص / 1وشرح األمشوين ج - 2396ص / 5واالرتشاف ج

 .2الصفحة رقم  سبقت ترمجته يف - 6
 .إما) ط ( يف - 7
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يخطُال1(]ه( الناس لوِءس لُخقه الْوقْملالْ يمبغوض مالَقَ نه قْيليه ـ كَالْبِ ىلًق 2(رِس( وـ ه ـ م فَا صتان 
قَلْلصيأَ، وبِ ومعى فَلَإِ ىنذَللك نصالْ بفإِبِ لُعضأَ[ارِمنْ بعدها والشاهيف  ديأن ثْحي ُيجوز ف يـه 
 رمضا أُملَي فَنِّى أَلَع كبري بِفلحت وأَ يأَ ارِمضى إِلَع حتفَالْو ـمِسقَالْ ابِوى جلَع رسكَالْ انهجوالْ
  :، قوله اكيذَ اكذَ رغصم نَّا أَمكَ كلذَ رغصم كاليذَو ،نَّأَ تحتفُ ارجالْ

ـَصنِ وأَ تنااممى حلَإِ       ا        نلَ اممُحذا الْا همتيلَ الَأَ تالَقَ - 44   )3( دقَفَ هفَُ
 ةافَّكَا الْم ولِخد دعب تيلَ الُمعإِ يهف وزجي ثُيح امُمحا الْذَه امتيلَ يف داهالشو ، ةُغابِالن هالَقَ
إِوهالُم؛ فَاهَألاْ ىلَعلِو ينـصالْ بحمام وانِى الثَّلَعي يفَرع، بِ ىلَإِومعىن مكَ عا يف قَمو له تىالَع       
   Ý Ü Û Ú؟)4( َأي ماللَّ عه أَ، وبِ ومعالْ ىناوِو، والديلُل لَعيأَ هنه وِري نِوفَُصالْبِ هاوِو وهو 
وهبِ وعِفْالر والنبِص جميعطْا عف ى الْلَعحقَامِم ،لُوقَفَ هبِ دمعى فَنحيبِس أَولُصبِالْ هاُءن ىلَع 

كُالسون كَوسرها للضرورة وهو مبتأٌد وخبره مذُحأَ وففَ يحي ذَبِسلكقَ، والْ لَببيت:  
            دمـالثَّ دارِو اعٍرـش امِـمى حلَإِ                 ترظَن ذْإِ يحالْ اةتفَ مكْح مكُحاُ
يـفُّحه ـانِجقٍـيا نِب وتبِتـعه                  لَـْثم الزجاجملَ ة ْكْتلْح من الرمد                     

                                        دقَـفَ هفَُـصنِا ونـتامـمى حلَإِ  ا               نلَ امَـمحا الْذَا همتيلَ الَأَ تالَقَ 
ـُسحفَ                                             دزِت ملَو صقُنت ملَ نيعستا وعـست                    تبِسا حمكَ هوفَلْأَفَ وهب
  )5( ددعالْ كليف ذَ ةًبسح تعرـسأَو ا                   هتامما حيهف ةًـبسح تلَمكَفَ

وهذقَالْ هصةُيد يخاطبِ بها النعانَم بالْ نمنرِذ كُ: ولُقُين حيكما مصيبا لليف أَ يِأْررِمالَي و قَتلْب 
ممن وشى مأَ نعدفَي كَائتالْ اةحي حأَ نيصابيف قَ تولهلَا وطَأْ مخت حسبتا ه.  

                                                
 .الخيال) ت (  يف - 1
 .)3( سورة الضحى اآلية  ماودعك ربك وما قلى إذا بغضه ومنه قوله تعاىل  )ط(إضافة يف ) ط(يف   - 2
  / 3واحليوان ج - 137ص / 2وكتاب سيبويه ج  - 35من البسيط وهو للنابغة الذبياين يف ديوانه ص  44الشاهد رقم  -  3

واإلنصاف يف مسائل  - 233واللمع ص  - 460ص / 2واخلصائص ج - 299ص / 1وكتاب املعاين الكبري ج  -  221ص 
  338ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 38ص / 11واألغاين ج  - 390ص / 1واملفصل ج - 47ص / 2اخلالف ج

واية األرب يف فنون  - 89ب ص ومغين البي - 362وشرح شذور الذهب ص   - 214ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج
وخزانة  - 317ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 58ص / 2واملقاصد النحوية ج  - 167ص / 10األدب للنويري ج

أوضح املسالك  -  233ص / 1وبال نسبة يف األصول يف النحو ج - 216ص / 1والدرر اللوامع ج - 275ص / 10األدب ج
/ 2واالرتشاف ج - 318، 316، 299ورصف املباين ص  - 406، 376، 151وشرح قطر الندى ص  - 349ص / 1ج

 .311ص / 1وشرح األمشوين ج - 519، 246ص / 1ومهع اهلوامع ج - 895ص 
  .14، وسورة الصف ، اآلية 52سورة آل عمران ، اآلية - 4
 .35يف ديوان النابغة الذبياين ص  -  5
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وَألاْ نِعصمعفَ نَّإِ :)1( يالْ اةَتحي هذه هبِ ينالْ تـخكَ سِِنانت جالةًـس مع جفَ ارٍومبِ رطاَا قَه 
يف ميقٍض بين جلَبالَقَفَ نِيت :  

                           الَييا لَطَقَا الْذَ تنا                  ونِ لَثْمصفه معه  
ـَى قَلَإِ                              هايم طاًا قَنا لَذًإِ  ا                  نلهأَ اةط

وعبِأَ ني عبي2(ةَد( َأنها زالْ اُءقَريمامة )3( كَوانت ترى من ِسمريثَالَثَ ةأَ ةامٍي، كَوانلَ تفَ اةٌطَا قَهمر 
  : تالَقَفَ نِيلَبج نيا بطَقَ نم برا سهبِ

  )4(]هعم هفصنِ لَثْمو[                 هيل اممحالْ تيلَ                             
                             نِوفَصقَ هديه                     تالْ محاـمم ماي5( ه(  

كَوانت ستا وستفَ نيقَوعت يف شكَبة صيفَ ادعرف عددانتهىاه ،  
  ، انتهىلُبجالْ يقالن، ويلُلقَالْ اُءمالْ يمِمالْو ةثَلَّثَمالْ حِتفَبِ دمالثَّو

  :قوله 
  

                                                
، كنيته أبو سعيد املعروف باألصمعي راوية وأحد أئمة اللغة العربية والشعر بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي هو عبد امللك  - 1

هـ وا نشأ مث قصد بغداد أيام هارون الرشيد تويف بالبصرة 123والبلدان عرف بالصدق والضبط وقوة احلفظ ،ولد بالبصرة سنة 
غري أن شهرته كانت من كتاب ) شرح ديوان ذي الرمة) (اخليل ) (املترادف) (األضداد) (اإلبل(هـ من مؤلفاته 216سنة 

  .وله شعر قليل) األصمعيات(
/ 2وفيات األعيان ج -  108، 103، 101أخبار النحويني البصرين للسريايف ص  - 544، 543املعارف البن قتيبة ص :  ينظر
 .187ص / 6معجم املؤلفني ج - 162ص / 4األعالم ج - 112ص / 2بغية الوعاة ج - 172، 170،171ص 

هو معمر بن املثىن التيمي بالوالء ، كنيته أبو عبيدة لغوي حنوي وأديب عامل بالشعر والنسب األخبار عرف ولد وتويف بالبصرة  -  2
  )هـ209 -هـ 110(

بو حامت السجستاين له أخذ عن أيب عمرو بن العالء ورؤبة بن العجاج وهشام بن عروة ويونس بن حبيب ، وأخذ عنه املازين وأ
  . )ما تلحن فيه العامة ) (كتاب األضداد) (غريب احلديث ) (جماز القرآن ) (أخبار قضاة البصرة : (الكثري من املؤلفات منها 

   البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة  - 111، 109، 108أخبار النحويني البصريني ص  - 543املعارف البن قتيبة ص : ينظر 
       / 5وفيات األعيان ج -2708، 2705، 2704ص / 6معجم األدباء ج - 26، 25، 24العقد الثمني ص  - 76ص 
معجم  - 272ص / 7األعالم ج - 296، 295، 294ص / 2بغية الوعاة ج  -243، 242، 239، 238، 235ص 

 . 310، 309ص / 12املؤلفني ج
: مامة من بين جديس من أهل اليم امة جاهلية اشتهرت حبدة بصرها حىت قيل امسها عرت بنت لقمان بن عاد املعروفة بزرقاء الي  - 3

إا كانت ترى من مسري ثالثة أيام ، وإن حسان بن تبع اليماين ملا أراد غزو جديس شاهدم وحذرت قومها فلم يصدقوها حىت 
  . باغتهم حسان

اية األرب  – 278، 277، 276ص / 10، ج311ص / 1خزانة األدب ج - 114ص / 1جممع األمثال للميداين ج  :ينظر 
 49ص / 7األعالم ج - 263ص / 15، ج 139ص / 2يف فنون األدب ج

 .إىل محامتيه) غ( يف - 4
 .38ص / 11األغاين ج - 5
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  )1( نادعمالْ امرك تانكَ كالم نْإِو          كالم آلِ نم مِية الضباَأُ ناب ناَأَ - 45
 نم لٌدب كالم آلِ نم هلُو، قَملْالظُّ ميالض، وعنتا امذَى إِبأَ نم اضٍقَ عمج اةضقُالْكَ آبٍ عمج اةُبُألاْ
ـ ي تتالَّ اِءدتباال مالَ يهف كرت ثُيح تانكَ كالم نْإِو هلويف قَ داهالش، ومِيالض اةبأُ نا ابنأَ هلوقَ  قرفَ
بينْ الْإِ نمفَفَّخة مالثَّ نيلَقة وبينْإِ ن النافيةو ،قْالتدير نْإِو مالكَلَ كانقوله ت ،:  

46 - لَّشت يمينقَ نْإِ كلْتلَ تِسما                لم لَّحت لَعيك قُعالْ ةُوبمتعم2( د(   
و رمعل ابطَخالْو–  – امِوعالْ نب ريبا الزهي بِثرت )3( ةيوِدعالْ ديز تنبِ ةَكَاتعل لِامكَالْ نم تيبالْ
نِب جرقَ وزٍملِات الزبيرو ،لَّشفَبِ تحِت إِ نيِالشخبار ومناَعه الداُءع  ـ و الشاهيف قَ دـ و لقَ نْإِ هـ ت  تلْ
 تبجو يأَ كيلَع تلَّح، و اذى الشلَع خِاسوالن نم وه سيلَو لٌعف ةَفَفَّخمالْ نْإِ يلو ثُيح املسملَ
لَعيقوله  ك ،:  

47 - علنْوا أَم يؤفَ ونَلُمجقَ   وا           ادنْأَ لَب يأَسأَا بِلومِظَع س4( لِؤ(  
                                                

واملقاصد   – 280يف ديوانه ص ) وحنن أباة الضيم للطرماح (من املنسرح، وقد وردت عبارته األوىل  45الشاهد رقم  - 1
والدرر اللوامع  - 129وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 327ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج  - 69ص / 2النحوية ج

ووردت عبارة البيت األوىل  - 165وشرح قطر الندى ص  - 367ص / 1وبال نسبة يف أوضح املسالك ج - 193ص / 2ج
ومهع  - 1273ص / 3واالرتشاف ج  - 317ص / 1األمشوين ج وشرح - 379ص / 1ج) وحنن أباة(يف شرح ابن عقيل 

 .511ص / 1اهلوامع ج
  :بصور أربعة  الذي جاء ورد بروايات خمتلفة خاصة صدر البيت 46الشاهد رقم  - 2

  باهللا ربك إن قتلت ملسلما                وجبت عليك عقوبة املتعمد                                 
  ........................تاهللا ربك إن قتلت ملسلما                                                 
  واهللا ربك إن قتلت ملسلما                حلت عليك عقوبة املتعمد                                 
  .......................         ثكلتك أمك إن قتلت ملسلما                                      

/ 2واملقاصد النحوية ج - 68،  63ص / 18واألغاين ج  - 112ص / 3والبيت لعاتكة بنت زيد يف األمايل أليب علي القايل ج
واية األرب يف فنون  - 404، 398ص / 10وخزانة األدب ج -  328ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج  -  70ص 

        وبال نسبة يف اجلمل يف النحو للخليل  - 130وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 56ص / 20وج 88ص / 19األدب ج
واملفصل  -176ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 550،  548ص / 2وسر صناعةاإلعراب ج - 272،  160ص 

      ف املباين ورص - 384ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 439ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 395ص / 1ج
/ 3واالرتشاف ج  - 382ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 77ومغين اللبيب ص  - 368ص / 1وأوضح املسالك ج - 109ص 
 .318ص / 1وشرح األمشوين ج - 513ص / 1ومهع اهلوامع ج - 1273ص 

لعبد اهللا بن أيب بكر الصديق هي عاتكة بنت زيد الدوية صحابية مهاجرة وشاعرة  عرفت جبماهلا وسداد رأيها ،كانت زوجا  -  3
وبعد موته تزوجها عمر بن اخلطاب وبعد استشهاده تزوجت الزبري بن العوام وقد قالت فيهم الشعر مجيعا وبقيت بعد ذلك أميا إىل 

  .هـ 40وفاا سنة 
 .242ص / 3األعالم ج  - 11ص / 8، ج28ص / 4اإلصابة ج - 68، 67، 65، 64، 63ص / 18األغاين ج: ينظر 

   / 2واملقاصد النحوية ج - 388ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 155بال نسبة يف شرح قطر الندى ص  47الشاهد رقم  - 4
      وشرح شواهد ابن عقيل  - 323ص / 1وشرح األمشوين ج - 332ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -  79ص 
 .134ص 
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هو مالْ نخفيفو ،الشاهيف قَ دولنْأَ ه يؤونَلُم حثُي اَءجالْ نْأَ تمةُفَفَّخ مالثَّ نيلَقة مغَ نـ فَ رِي لٍص 
بينها وبيالْ نمعِارِضالْ، وقياس علنْوا أَم يونَلُأَس ،]ومعفَ )1(]ولُمجادـ وا م ذُحأَ وفـ فَ ي جوا اد
 ولٌعفْوا ملُأَسيف ي ريمالضو لِ هو مفْعولُه ألَِنَّ الْباَء تتعلَّق بِه ؤـس مِظَعأَبِ هلَوقَ نَّأَ يححالصو ،الِمالْبِ
نائب فَالْ نِعلِاعالْ، وفْم2(]يانِالثَّ[ ولُع( مذُحأَ وفقَ ينْأَ لَب يلَأَسهم السونَلُائ و ،السبِ لُؤالضم 
  :قوله  ) Ü Û Ú Ù Ø  )3اىلعت هلوقَالْمسؤولِ ك ىنعمبِ

48 - يف فيِتكَ ةسيوهِالْ فنقَ دد علنْأَ        وا    م هاللُّكُ ك من يفَحى وينت4( لُع(  
  :وهو قوله  هلَبقَ تيبيف الْ اوٍش نم الٌح ةيتيف ف هلُو، قَ)5( ىشعَألاْ هلَقاَ

     قَوغَ ددوى الْلَإِ تحانوت يبتي              نِع  ششلٌّاوٍ م لُشلْولٌ شش6( لٌوِلٌ ش(   
 هدـيبِ دـي شذالَّ وهو ةمجعمالْ نيِالش حِتفَو يمِمالْ رِسكَبِ لٌّـشمي ووِـشي يذالَّ ياوِـلشافَ

ـشفَ[ ئاًيهو ذْيه7(]ب( ا ذَكَوولُلُالش ولْالشلُش ولُوِالشو ،هذاظٌفَلْأَ ه كَ نْإِوانت من ابٍب واحد 
لَوكنها مختةٌفَل يف الصيغة لْلمالَبغة أْيف التكيد و ،الشاهالْ نْيف أَ دمفَفَّخة مالثَّ نيلَقالْ ةفْمتوحالْ ةهمزة 
حثُي اَءج خبرها جةًلَم اسمةًي وقَتدالْ مخبر لَعى االمِس لَوم فْيلْص بينها وبيالْ نجلَمفَ ةلٌاصأَ، وراد 
ـ خ كاله، وأٌدتبمى فَحي نم لُّكُو ينِغالْ لُعتني نمبِو، ريقفَالْ ىفَحي نمبِ بره ـ م ـ مجالْا، ومدقَ        ةُلَ

يف موعِض فْمولِع علوا، قوله م:  

                                                
 .)غ(و) ت(يف ) مفعول (بلفظ  -  1
 .80ص / 2ينظر املقاصد النحوية ج) يسأهلم السائلون شيئا(وهناك نقص عند الشارح والتقدير ) ط( طمست الكلمة يف -  2
  .)36(سورة طه، اآلية  - 3
  :غري أن عجز البيت ورد بشكل خمتلف ) ط صادر( 147ألعشى ميمون يف ديوانه ص  من البسيط، وهو   48رقم  الشاهد  -  4

  أنْ ليس يدفع عن ذي احليلة احليل   وف اهلند قد علموا           فتية كسييف                                 
 239ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج – 454، 164، 74ص / 3، ج137ص / 2وهولألعشى يف كتاب سيبويه ج

وخزانة  - 76ص / 2واملقاصد النحوية ج  -  178ص / 9واألغاين ج - 177ص / 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج –
    396ص / 1وهو بال نسبة يف املفصل ج - 194ص / 2والدرر اللوامع ج - 419ص / 10، ج409ص / 5األدب ج

 .115ورصف املباين ص  - 369، 32ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج
هو ميمون بن قيس بن جندل ، كنيته أبو بصري ، املعروف باألعشى، وامللقب بصناجة العرب ، من فحول شعراء العصر  - 5

ومل يؤمن بعد أن قصد مكة يريد أن يسلم  –صلى اهللا عليه وسلم  –اجلاهلي وظف شعره للتكسب مبدح امللوك ، أدرك بعثة النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم فمات يف طريق عودته إىل اليمامة له ديوان شعر مطبوع –قابل النيب لكن قريشا أغرته مبائة من اإلبل على أالي

         189، 188، 187ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج   - 19، 16، 15طبقات الشعراء البن سالم ص :  ينظر
اية األرب يف فنون األدب  - 182، ص 132إىل ص  127ص / 9األغاين ج  - 292، 291معجم الشعراء للمرزباين ص 

   .341ص / 7األعالم ج -  176، 175ص / 1خزانة األدب ج - 104ص / 3ج
 .147ديوان األعشى ص  - 6
 .)غ( مست العبارة يفط - 7
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49 - ووجه مقِرِش النثَ نْأَكَ                        رِحدياه قَّح1( ان(  
هو مالْ نهجِزالْ، وواو فيه واو رأَب ،ي ورب وجه لُيلَ وحونه ثَوديا صبِاحكَ هقَّحنِي يف االستدارة 
لاوصرِغو ،الشاهد وعِقُيف و خرِب كأنْ الْمفَفَّخة جةًلَم وذْحف اسماهأَ، ولُصأَكَ هنه والضمري لْلوجه 
ـ غَ نعو )2(هيويبس نع نواللَّ قِرِشم هجوى وورا يهربخ ةُيماالس ةُلَمجالْ، ونأْالش وِأَ رِحالن وِأَ رِيه 
وصرٍد مقِرِش النرِح رِظُان الترِصقوله )3( يح ،:  

50 - ويماًو توافبِ اينوجه قَمنْأَكَ              مٍس ظبةٌي تلَو إِطُعقِارِى و 4( مِلَّالس(  
ـ لَع رجالْبِ مٍويو مهضعب هدشنأَ، وهلَبقٍَ ئْى شلَع فطْع ماًويو )5(] يرِكُشيالْ عفُري[ هالَقَ ذْى حف 
ربو ،توافاين مارِضع مالْ نمافَواة وهالْ وقَمِإلاْبِ ةُلَابحسانو ،قَمسبِ مضالْ ميمِم ـ و ـ الْ حِتفَ  افقَ
وتشديد الْ نيِالسمهلَمأَ ةي حسن مالْ نقامِس وهالْ وحسن الُقَي رِسقَ لٌجالْ يمـ و جأَ هي جـ م  هيلُ
والشاهيف قَ دولنْأَكَ ه ظببِ ةٌيكُسون النون مةًفَفَّخ مالثَّ نيلَقة حثُي اَءج خبرهفْا مردا وهو ظـ ب ةٌي 
ف الْخبرِ ويروى بِالنصبِ علَى أَنها اسم كَأَنَّ علَى حذْ ،ةٌيبا ظهنأَأي كَ مِساال فذْحى لَع عِفْالربِ

كَانكَأَنَّ م ةً،أَييا ظَبه ويرالْى بِوجر َألاْ نَّى أَلَعكَ لَصظبية زِويدنْأَ ت بينها وبيكَالْ نكَ افيف  ام
توالْ يحِضمسالكو ،تأَ وطُعي تتنلُاو وعدلَإِبِ اهى لتضنِمه معىن تيـلُ مالْ، وجـ م ـ  ةُلَ ةٌفَص ظَلـ ب ية    
الْوارِوبِ قمعى الْنورق ولَالسفَبِ متحتنِي شجر من شالْرِجعضله  اةشوك.  

                                        
                                                

    واإلنصاف  - 246ص / 1واألصول يف النحو ج - 140، 135ص / 2بال نسبة يف كتاب سيبويه ج 49الشاهد رقم  - 1
             391ص / 1وشرح ابن عقيل ج - 388ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 176ص / 1يف مسائل اخلالف ج

  85ص / 2واملقاصد النحوية  ج - 1278ص / 3واالرتشاف ج  -) مادة أنن(ولسان العرب  - 230ودرة الغواص ص 
   427، 425ص / 10وخزانة األدب ج -  324ص / 1وشرح األمشوين ج - 334ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج

  .199ص / 2والدرر اللوامع ج - 135وشرح شواهد ابن عقيل ص 
 .مل أعثر على رواية ذه الصيغة يف كتاب سيبويه - 2
 .334ص / 1شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهري ج - 3
 82ص / 2واملقاصد النحوية ج  -178األصمعيات ص  من الطويل، وهو لعلباء بن أرقم اليشكري يف 50الشاهد رقم   - 4

والبن  - 202ص / 2ج/ والدرر  اللوامع   -) فصل القاف (وتاج العروس  -  333ص / 1وشرح النصريح على التوضيح ج 
ولزيد بن أرقم اليشكري  - 245ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج - 134ص / 2صرمي اليشكري يف كتاب سيبويه ج

واألمايل أليب علي القايل  - 683ص / 2وبال نسبة يف سر صناعة اإلعراب ج -  180ص / 1نصاف يف مسائل اخلالف جيف اإل
    ورصف املباين - 434، 371ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 437ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج -  457ص 
واالرتشاف  - 157قطر الندى ص  وشرح - 51ومغين اللبيب ص  - 367وشرح شذور الذهب ص  - 211، 117ص 

 .325ص / 1وشرح األمشوين ج -  408ص / 2ومهع اهلوامع ج -2455، 2392ص / 5، ج 1691، 1278ص / 3ج
هذا لبس وقع فيه الشارح، واحلقيقة هو علباء بن أرقم بن سعد بن عجل بن عتيك بن كعب اليشكري، وهو شاعر جاهلي  - 5

  .معاصر للملك النعمان بن املنذر، والبيت من قصيدة قاهلا يعتذر فيها هلذا امللك عن ذحبه كبشا له ويشكو من امرأته
  . 150اين، ص معجم الشعراء للمرزب – 157األصمعيات، ص : ينظر
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   سـفي اجلنـد ال اليت لنشـــواهـ                                     
  )1( ارزأَتى ودتار دجمالْبِ وه ذاَإِ                هنِابو انَورم لُثْم ناًابو بأَ الَفَ - 51

ـ مالْ دبع هنابو )2( مِـكَحالْ نب انَورم ادرأَ، وةانـنك نِب افنم دبي عنِب نم لٌجر هالَقَ لـ ا ك بن 
مرانو، والشاهيف قَ دوله ناًاب حثُي طَعبِ فالنبِص فْى لَلَعظ الَ مِاس، ويجوز ـ و ابـ  ن  الَو عِفْالربِ
يجوز وفَالْبِ ابنحِت ظَ اذَإِ، ورف منصبِ وبلِثْم لما فيه من معالْ ىنملَاثَمة  وهو مـ ب تأٌدو ،ـ ار تىد 

خبرهو ،أَتزا رطْعف لَعيه فْأَ، ورد الضمري يهِفا كَما يف قَموله ـ ت ى الَع   L K J I H

N M  )3( أَ الَقَوو الْبحاجِج)4( لَوأَ وكَمنالْ هوالَقَلَ نُز ارتديا وأَتزلَ اركناكْ هالْى بِفَتخرِب نِع 
  :، قوله  ةٌوررا ضمهنم داحوالْ

52 - ذَها وجكُدم الصغبِ ارعنِيأُالَ         هم ذَ انَكَ نْي إِلاك أَ الَو5( ب(  

                                                
وشرح التصريح على التوضيح  - 114ص / 2من الطويل، وهو لرجل من عبد مناة يف املقاصد النحوية ج 51الشاهد رقم  - 1
 واللمع       - 292ص / 2ولرجل من مذحج يف الكتاب ج - 186بال نسبة يف اجلمل يف النحو للخليل ص  - 349ص / 1ج

وشرح األمشوين  - 61ص / 4وخزانة األدب ج - 135ص / 3، ج 199ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج - 46ص 
 .340ص / 1ج
هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية ،كنيته أبو عبد امللك  إذ هو والد عبد امللك بن مروان اخللقيفة األموي  - 2

شارك إىل جانب  –رضي اهللا عنه  –ثمان بن عفان املشهور،ولد مبكة ونشأ بالطائف وأقام باملدينة املنورة وكان مقربا من اخلليفة ع
وله  شعر قليل ، تويف سنة   ،معاوية يف حروبه مع اإلمام علي مث ترك ذلك ، توىل والية املدينة مث اخلالفة اليت مل تزد على تسعة أشهر

  .هـ65
 .207ص / 7األعالم ج - 257ص / 6اإلصابة ج - 284معجم الشعراء للمرزباين ص  - 553املعارف البن قتيبة ص : ينظر 

  .)11(سورة اجلمعة ، اآلية  - 3
  .)ت( جزء طمس يف -*
هو يوسف بن معزوز القيسي كنيته أبو احلجاج حنوي أندلسي أخذ عن أيب إسحاق بن ملكون وأيب زيد السهيلي امتهن  - 4

التنبيه على أغالط الزخمشري يف املفصل وما ( ) شرح اإليضاح أليب علي الفارسي(التدريس يف عدة مدن من األندلس ، من مؤلفاته 
  .هـ625تويف مبرسية ستة  ) خالف فيه سيبويه

   .336ص / 13معجم املؤلفني ج -  254ص / 8األعالم ج - 362ص / 2بغية الوعاة ج: ينظر 
  139 وشرح شواهد ابن عقيل ص - 35ص / 2من الكامل ، وهو لضمرة بن ضمرة يف خزانة األدب ج 52الشاهد رقم  - 5

/ 1واألصول يف النحو ج - 419وكتاب األمثال أليب عبيد البكري ص  - 151ص / 1ولرجل من مذحج يف الكتاب لسيبويه ج
        ) مادة حيس (وهلين بن أمحر الكناين أو لزرافة الباهلي يف تاج العروس  - 105ص / 2واملقاصد النحوية ج -  386ص 

 15ص / 1واالزاهر يف معاين كلمات الناس أليب بكر بن األنباري ج - 187خليل ص وبال نسبة يف كتاب اجلمل يف النحو لل
      16ص / 2وأوضح املسالك ج - 109ص / 1واملفصل ج - 45واللمع يف العربية ص  - 103والالمات للزجاجي ص 

  1310ص / 3واالرتشاف ج  - 13ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 113وشرح شذور الذهب ص  - 772ومغين اللبيب ص 
وشرح األمشوين  - 237ص / 3ومهع اهلوامع ج - 345ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 267ورصف املباين ص 

 .336ص / 1ج
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هو لضمةَر نِب ضم1(ةَر( لَ انَكَوأَ هخ يدعى جندبأَ انَكَا وبوه أُومه يؤارثنه لَعينِأَفَ هف مـ ذَ ن لك 
قَ الَقَوصةًيد مكَالْ نلِام وهقَ ولُوه :  

ذَإِورِكَ ونُكُا تاُ ةٌيهدى لَعا        ه  ذَإِوا يحالْ اسحيس يدعى جندب  
أَوررِكَلْابِ اديهالْ ةحرأَ بأَ لَّكُ ورٍم فيه شةٌدالْ، وحيفَبِ سالْ حِتاِءح والْ نيِالسمهلَمتنِي بينهـ م اٌءا ي 

آخالْ رحروف ساكةٌن وهو تمر يبِ طُلَخسنٍم قْإِوثُ طم يلَدك حىت يختضٍ [ طَلعبِـب هضعوهـذا   ،ب
هفَسأَنبِ ورالْع دنع أَلَذُّهامِ والطَّع دوقَ)2(]ُ أَجلُوه اذَه مبتأٌد و ،الصغفَبِ ارحِت الصاد خبرـ الذِّ يِأَ ه  ةُلَّ

الْوهانُو الْ، وويف  اووجكُدم قَلْلأَ  مِسي وحق كُظِّحم وبخكُتم و ،يرى لَوـ ع مكُرمالْ، وـ خ بر 
مذُحأَ وفلَ يعمكُرقَ مسي أَمو يي أَينِملَ وعمفَالْبِ رحِت يستعقَيف الْ لُممِس من رمع الركَالْبِ لِجرِس 
 (*)]ا قح ىنعمبِ[الٌح يلَق، وةٌدائز اُءبالْ، وارِغصلل يدكأْت هنِيعبِو يدكأْتلل مالالَّ، ويالًوِطَ ناًمز اشا عذَإِ
أُوم اسالَ م ولي خبالَ ر انَكَو تةٌامذَ، وفَ اكلُاعإِ هشَألى اْلَإِ ةٌارالَّ رِمـ ذ ي استلَجـ  ب ـ  هلَ الصغار 
الْوجةُلَم الشرطةُي اعترضت بيالْ نمطُعوف الْومطُعوف لَعيهو ،الشاهيف قَ دوله بِ ُبأَ الَوعِفْالر ى لَع
 هصـلِّخيالَا ذَهو ةٌدائز بأَالَ ولُقُي انَكَ يودكُّمالْ نَّأَيف االس ا نعمس )3(رٍبِجم ناب الَقَ لِّحمالْ
مِإلاْ نألَِ الِكَشنها زائةٌد مهما وردت بعد وٍاو عفَاطة ا الْذَيف هه قول ، انتهىابِب:  

   53 - ورد ازِجرهم حفًرا مصرةًم          رِـكَ الَومي ملْوِالْ ندان مصـب4( وح(  
  :وأول القصيدة

- الَّه لْأَـسال تيبِنتيني ما حي   بِس         عند ذَإِ اِءـَتالشا مـا هبت يالرح                                                     
-  ورد ازِجرهم حفاًر مـصرةًم              سِأْيف الر منها وَألي اْفِءالَص تمليح                                           

     

                                                
مساه به النعمان بن املنذر ،وهو شاعر وفارس وحكيم ) ضمرة(هو ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي وامسه شقة بن ضمرة و  -  1

من أيام العرب يف اجلاهلية حيث أغار على بين أسد وانتصر عليهم ) ذات الشقوق(هو صاحب يوم جاهلي من بين دارم من متيم ، و
  .يف مكان يسمى ذات الشقوق

 . 216ص / 3األعالم ج - 199ص / 2الزاهر يف معاين الكلمات البن األنباري ج -  244االشتقاق البن دريد ص : ينظر 
 .)ط( زيادة يف -  2
 .هـ807هـ واملكودي تويف 610تويف ) أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن جمرب (وقع يف وهم حيث إن يبدو أن الشارح قد  - 3
من البسيط، ويال حظ فيه اخللط بني أشطر األبيات والصواب ماكان بالشكل الذي وردت به األبيات  53الشاهد رقم  - 4

وهوحلامت الطائي  ،يرجح  نسبة البيت وما بعده ألحد النبتينيوإن كان حمقق الديوان  293ثالثتهم، وهو حلامت الطائي  يف ديوانه ص 
   51ص / 1واملفصل ج -)ويف األصالء(بدل ) باألنقاء(مع اختالف يف صيغة عجز البيت الثاين  168ص / 1يف الشعر والشعراء ج
   وبال نسبة  - 145وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 124ص / 2واملقاصد النحوية ج - 382ص / 17وللنبييت يف األغاين ج

ورصف املباين )  مادة صرر (ولسان العرب   -  358ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج  –299ص / 2يف الكتاب ج
     ) صرر مادة() وال كرمي  (بدل ) وال صرمي (غة بصيوتاج العروس  - 1299ص / 3رتشاف جواال -  267، 266ص 

 .346ص / 1جوشرح األمشوين  - 25ص / 2وشرح ابن عقيل ج
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  )1( وحـبصم اندلْوِالْ نم ميرِـكَ الَو     ا         هترصى أَقًلْم تدغَ احقَاللِّ اَذإِ - 
                 )2(سٍوأَ نب كالـم نو برـمع وهو تـيـبـن إِلَى ةًبـْسنِ يــتبنِ عمج ونَيـتـيـبِلنا

]الْوازِجالَّ )3(]رذي ينحلَبِِإلاْ رالْ، وحرف الْ ةُاقَالنمهةُولَزو ،مصرةًم فَصتهالُقَا ي ةٌاقَن ـ م صرا ذَإِ ةٌم
ـ م وه الًص عمج ُءالَصَألاْا، وهى لَوقْأَ ونَكُيل نباللَّ جرخي الَو يلُلحِإلاْ سبييا لاهيبط عطقُ ا حلَو 

ـ و وحٍقُلَ عمج احقَاللِّو هبِ ها لَيهبِشت حِلْمالْبِ محالش يمس محش يأَ يحلمت، وبِنالذَّ هو ـ الن  ةُاقَ
ـ ري الَّئَل ةاقَالن عرض هبِ دشي طٌيخ وهو ادالص رِسكَبِ ارٍرص عمج ةُرصَألاْ، ووبلُحالْ ضع ـ و  اهدلَ
الْومصبوح من صبحتذَإِ ها سقتيه الصبوح وهو الشرالْبِ ابغداةو ،الشاهد رِكْيف ذ خالَ رِب ـ و هو 
مصبوح حلَ ثُيم يلْد ]لَعذْى حفه د4( .]يلٌل( .      

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .382ص / 17واألغاين ج - 168ص /  1األبيات مذكورة يف الشعر والشعراء البن قتيبة ج - 1
النبيت بن مالك بطن من األوس من األزد، من القحطانية، وهم بنو النبيت بن مالك بن األوس بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن  - 2

  .البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسانعامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس 
 . 1171ص / 3معجم قبائل العرب، ج -228ص / 1األنساب للسمعاين، ج: ينظر

 .)ت( مست اللفظة يفط - 3
 .)حيث مل يدل على دليله دليل(بصيغة ) غ( وقع حتريف يف - 4
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    هان وأخـواتــــد ظشــــواه

  )1( بدَألاْ ةيمالش كالَم تيأَي رنأَ   ي     حتى صار من خلُق تبأُدّ اكذَكَ -54  
هو مالْ نِسبيط قَولَبه:  

  )2( ـبقَاللَّ ةُوَءـالسو ـهبقِّلَأُ الَو         همرِكْألُِ يـهادنأُ يـنح يـهنِّكَأُ    
 اِءدتبى االلَع وعفُرم وهو هبِ ومقُي اا مهرِسكَو يمِمالْ حِتفَبِ كالَم، وارص لُاعفَ ةزمهالْ حِتفَبِ نيأَ هلُوقَ
والشكَالْبِ ةُيمالْ رِسلُخقَألاْ، ودب خبرو ،الشاهد فإِ يهـ ب ـ ع الُطَ لِم ـ أَر يأَ تو ـ و جدتيف ، و
  :، قولهبدَألاْو كالَي منِعا يمهِبِصنبِ )3(]ةاسمحالْ[

  )4(هبارِه تومالْ نو مجني الَ تومى الْرأَ   ا أَو مت كَرِميا فَإِننِي   مدعم شعفَ - 55
 رِمَألاْ لِعف ريِمض نا مضيأَ الٌح اميرِكَ، وشيف ع رِتتسمالْ ريِمالض نم الٌح امدعم، ورٍمأَ لُعف شعفَ
وهأَ وو متو ،الشاهأَيف  دىر حثُي قَلِّعت الْ نِععظاًفْلَ لِم لقُووعا قَهلَب ـ ن ـ لَبِ[ الَ يِفْ  )5(]ظفْ
ـ جم ابـن  هالَقَ )6(]دوجَألاْ [  وهو هبصن وزجيو ،ادهشتساال حصي هبِو ،يقِلعى التلَع تومالْ  )7(رٍبِ
ومعالْ ىنبيظاَ تهر وارِهبأَ هي ارِهب منقولهه ،:  

56 - قَلَود علملَ تأْتتين نِميالْ نَّإِ               ي تمنا الَاي تطيش سهام8(اه(  

                                                
   164ص / 2واملقاصد النحوية ج - 1146ص / 3لبعض الفزاريني فس شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ج  54الشاهد رقم  - 1

     وهو  257ص / 2والدرر اللوامع ج - 160وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 375ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج
  / 2وأوضح املسالك ج – 378، 156ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج – 295ص / 1بال نسبة يف شرح مجل الزجاجي ج

/ 1وشرح األمشوين ج - 359ص / 10ج - 145، 141ص / 9وخزانة األدب ج - 552ص / 1ومهع اهلوامع ج - 65ص 
 .367ص 

  286ص / 1واملزهر ج - 1146ص / 3ج)السوءة والقبا ( ونصب ) رأيت (بدل ) وجدت (يف شرح ديوان احلماسة   - 2
 .142ص / 9وخزانة األدب ج

  .)اخلماسية(بلفظ ) ت( حتريف يف - 3
  :وهي  286ص / 2ديوان اللصوص بصيغة خمتلفة يف الصدر ج أليب النشناش النهشلي يف 55الشاهد رقم  -  4

                                             فمت معدما أو عش كرميا فإنين                      أرى املوت ال ينجو من املوت هاربه                
  .119واألصمعيات ص   - 59ص  ديوان احلماسة أليب متام و
  .)غ (يف ) فلفظ(بصيغة  - 5
  .)غ( يف) أجود(بصيغة النكرة  - 6
أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن جمرب البكري املالقي ، أبو جعفر، وممن أخذ عنهم العربية السهيلي ، عرف جبودة اخلط وحسن  وه - 7

  .هـ610اخللق، وقوة التدين، تويف سنة 
 .319ص / 1الوعاة، جبغية : ينظر 

لكن الذي يتفق مع الشاهد املذكور شطره الثاين فقط ونصه يف الديوان  171للبيد بن ربيعة يف ديوانه ص  56الشاهد رقم  -  8
  :كما يلي 

  صادفن منها غرة فأصبنه                    إن املنايا ال تطيش سهامها
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قَلَوالْ دواو قَلْلمِسالالَّ، وم للأْتكيدالالَّ"، ويف لَ مأْتتين جوقَالْ ابمِسقَلْا، وسم وجوابه جةٌلَم          
يف ملِّح نبٍص ملَّعق عنا الْهاعقَالْ مِالَبِ لُمالَ مِس جـ الْ ةَلَم جـ فَ ابِو ـ  )1("طْقَ ـ ا يف التذَكَ يحِرِص  

والشاهد يف تعيقِل علمت الْ نِععقَالْ مِالَا بِظًفْلَ لِممِسلْا، ومنااي جمع نِمية وتطيش مطَ ناش السهم 
الْ نِعهدذَإِ فالَا م   

  )2( االَزخان لَزخانو لُيى اللَّافَجت            ا     ا مذَى إِتح يتقَفْر ماهرأَ - 57
 )4(] وهقُارفَ[ هموقَ نم ةًاعما جهفي ركُذْي رِافوالْ نم ةيدصقَ نم وهو )3(يلاهبالْ رٍمحأَ نو برمع هالَقَ
لَووا بِقُحفَ امِالشصار يراها[ مامنا أَذَإِ )5(]مى أَتاللَّ لُولِيو ،الشاهأَيف  دراهي  مفْقَترحثُي نصبت 
وهي حلْميةٌ [ي تقَفْر رآلخاْو ريما الضمهدحأَ نِيولَعفْمتنصب   )6(]مناما[ ايؤالر نم يي هتى الَّرأَبِ

ـ  ونَكُت نْأَ وزجيو ةٌدائزا م، وفرظَ اذَإِ، وةٌيئادتاب ىتحو )7(]قَوله إِذاَ ما تجافَى اللَّيلُبِدليلِ  حىت 
جةًار ذَإِوا يف موعِض جر ،وتى اللَّافَجلُي طَانوى ، وانخلَز طَقَانقولهع ،:  

  )8( بِسحتو يلَا عارع مهبى حرت                ةنس ةيأَبِ مأَ ابٍتك يأَبِ - 58
                                                                                                                                    

وشرح التصريح  - 160ص / 2واملقاصد النحوية ج - 110ص / 3سيبويه جوكتاب  - 263ويف مجهرة أشعار العرب ص 
 400ص / 1اإلعراب جوبال نسبة يف سر صناعة   -  264، 263ص / 2والدرر اللوامع ج - 371ص / 1على التوضيح ج

 61ص / 2وأوضح املسالك ج - 378، 160ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 94ص / 1شرح مجل الزجاجي ج
       /4واالرتشاف ج  - 176وشرح قطر الندى ص  - 532، 524ومغىن اللبيب ص   – 471ور الذهب ص وشرح شذ

 .368ص / 1وشرح األمشوين ج - 556ص / 1ومهع اهلوامع ج - 2114ص 
 .371ص / 1خالد بن عبد اهللا األزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج -  1
  366/ 1وشرح التصريح على التوضيح ج  - 175ص / 2لعمرو بن أمحر الباهلي يف املفاصد النحوية ج 57الشاهد رقم  - 2

وشرح  - 49ص / 2وبال نسبة يف أوضح املسشالك ج - 252ص / 2والدرر اللوامع ج - 162وشرح شواهد ابن عقيل ص 
 .372ص / 1وين جوشرح األمش - 545ص / 1ومهع اهلوامع ج - 53ص / 2ابن عقيل ج

هو عمرو بن أمحر بن العمرد بن عامر الباهلي كنيته أبو اخلطاب شاعر خمضرم أسلم وشارك وغزا مع خالد بن الوليد يف الشام  - 3
 ،  يتقدم كثريا من شعراء زمانه  وعاش إىل عهد عبد امللك بن مروان ، مدح عمر وعثمان وعليا وخالدا ، وهجا يزيد بن معاوية

سالم يف الطبقة الثالثة من اإلسالميني وكان مييل إىل الغريب ، اختلف يف وفاته حيث ذكر املرزباين أنه مات يف عهد عثمان عده ابن 
هـ واألقرب إىل الصواب الثاين لكونه هجا يزيد بن معاوية ، له ديوان شعر مجعه وحققه  65يف حني أرخ الزركلي لوفاته سنة 

  .الدكتور حسني عطوان بدمشق
       / 6وخزانة األدب ج - 27، 26معجم الشعراء للمرزباين ص ص   – 273ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ر ينظ
 .73، 72ص / 5األعالم ج – 257ص 

 .)غ(و) ت( طمس يف    - 4
 .)غ(و) ت( طمس يف - 5
 .)غ(و) ت( طمس يف -  6
 .)غ(و) ت( طمس يف -  7
وشرح الرضي  - 290ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 377للكميت بن زيد األسدي يف ديوانه ص  58الشاهد رقم  - 8

وخزانة   – 377ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -167ص / 2واملقاصد النحوية ج - 154ص / 4على الكافية ج
وبال نسبة يف شرح الرضي على  - 253 ص/ 2والدرر اللوامع ج164وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 290ص / 4األدب ج
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ـ م فذح ثُيح بِسحتيف و داهالش، وامِهفْتسالل يأَى،ورتبِ قلَّعتت اُءبالْ، ويلِوِالطَّ نم تيبالْ نه 
فْموالَعه وقْالتدير و]تِسحب1(]ه( عارلَا عقوله ي ،:  

   59- قَلَود نلْزالَفَ ت ظُتن      هري غَي        مي بِنملَزِنالْ ةمحالْ بكْم2( مِر(  
 ابوج نظُت الَفَو )4(]هتوببحمل[ تلْزيف ن ابطَخالْ، ويقِقحتلل دقَو، يدكأْتلل مالالَّو )3(مِسقَلْل اووالْ
ـ نا وعاقو يأَ وفذُحي مانِالثَّ، ونيظُتل لٌوأَ ولٌعفْم هريغَ، وهقلِّعتمو ارِجالْ نيب ضرِتعم مِسقَالْ حوه 
وفيه الشاه؛د حثُي فَذَحه لالختارِص ونَد قْاالتارِصالْ، ومحفَبِ بالْ حِتبِ اِءحمعالْ ىنمحقولهوبِب ،:  

            60- متلَّقُالْ ولُقُى تالر ا    صماسو          يحلْمأُ نقَ ممٍاس قَواس5(ام(  
الشـاهيف د ولُقُت حثُي نصب فْمولَعألَِ نِينبِ همعنظُى تأَ نحدلَّقُلْاا هص جموصٍلُقَ ع وهي الشةُاب 

من وقِالن و ،الرواسم ةٌفَص جمع راسمة من الرمِس نوع من سلِبِِإلاْ رِي اْوآلخر يحلْمه، قولن:  
  )6(ا؟ينلاهجتم مأَ يكبِأَ رمعلَ                  ولُ بنِي لُؤيقُت االًهجأَ - 61            

                                                                                                                                    
  549ص / 1ومهع اهلوامع ج - 55ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 69ص / 2وأوضح املسالك ج - 155ص / 4الكافية ج

 .373ص / 1وشرح األمشوين ج
 .)ت( يف) اهلاء(حبذف الضمري  - 1
واخلصائص   - 12ص / 2ومجهرة أشعار العرب ج - 49من الكامل وهو لعنترة بن شداد يف ديوانه ص  59الشاهد رقم  - 2
وشرح شذور  -  17ودرة اخلواص يف أوهام اخلواص ص  - 289ص / 1والزاهر يف معاين كلمات الناس ج - 20ص / 2ج

وشرح التصريح  - 167ص / 2واملقاصد النحوية ج  -) حبب(وتاج العروس  -) حبب (ولسان العرب  - 486الذهب ص 
وبال نسبة يف االشتقاق  - 254ص / 2والدرر اللوامع ج - 164وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 379ص / 1على التوضيح ج
 152ص / 4ج - 37ص / 2وشرح الرضي على الكافيةج  - 292ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 38البن دريد ص 

     / 1وين جوشرح األمش - 550ص / 1ومهع اهلوامع ج - 56ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 70ص / 2وأوضح املسالك ج
 .374ص 

 .الواو ليست للقسم ولكنها تعرب حسب ما قبلها - 3
  .)ت( احملبوبة يف - 4
)  تقول (عوض ) تظن(بصيغة  130ص ) شعر هدبة بن اخلشرم (من الرجز، وهو هلدبة بن اخلشرم يف  60الشاهد رقم  -  5

وشرح شواهد  - 179ص / 2واملقاصد النحوية ج -) قول ـ فغم ( ولسان العرب  -581ص / 2والشعراء كذلك ج  والشعر
      174ص ) تظن (وبال نسبة يف اجلمل يف النحو للخليل بصيغة  - 274ص / 2والدرر اللوامع ج  - 167ابن عقيل ص 

/ 1ومهع اهلوامع ج - 59ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 488وشرح شذور الذهب ص  - 471ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج
 .376ص / 1وشرح األمشوين ج -) مادة قنعدل ، فغم (روس وتاج الع - 567ص 

 181ص /2واملقاصد النحوية ج - 123ص / 1سيبويه جوكتاب  - 395للكميت بن زيد يف ديوانه ص  61الشاهد رقم  - 6
      276ص / 2والدرر اللوامع ج - 168وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 384ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -

 51ص / 3وشرح مجل الزجاجي ج - 176ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 345ص / 1بة يف املفصل جوبال نس
    / 2وخزانة األدب ج - 568ص / 1ومهع اهلوامع ج - 60ص / 2وشرح ابن عقيل ج  - 78ص / 2وأوضح املسالك ج

 .377ص /1وشرح األمشوين ج - 188، 187، 186ص / 9، ج 379ص 
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 يانِالثَّ هولُعفْم ــلٍاهج عمج االًهج، ونظُت ىنعمبِ ولُقُت، و امِهفْتسالل ةُزمهالْ، ورِافوالْ نم تيبالْ
وي لُنِبؤ1(ي( فْمولُعَألاْ هلُوأَ، ورهِبِ ادقُ مرشاًيالْ، ومعأَ ىنظُتن ي لُنِبؤي جأَ االًهو متجاهلـ  ني حني 

ـاستعوا أَلُمالْ لَهينِم ى أَلَععمهِالم ـ و ـ ع موهرآثَ ـ مى الْلَ رِضيـ  )2(ني مـ فَ ع ضهِلم ـ ع  مهِيلَ
الْ[ومتجالَّ )3(]لُاهذي يرى من ِسفْنالْ هجلَه لَويبِ سهلَ، وعمبِأَ ريك معرِتـ  ض بيالْ نمـ ع  وفطُ
الْومطُعوف لَعيه وخبره مذُحوفو ،الشاهفَيف الْ دلِص بين االسفْتامِه الْومأَبِ عِارِضحالْ دفْمولَعنِي 
وهو جقولهاالًه ،:  

   )4( اينائرسإِ هاللَّ رمعا لَذَه           ا    ينطفَ الًجر تنكُو تالَقَ -62             
ـ إِ هاللَّ رـمعلَ هيلَإِ هبِ تارـَشأَا وذَه تالَقَفَ هتأَرـى املَإِ هى بِتأَو ضباً ادص يابِرعأَ هالَقَ ـسرائا ين
ـ ع اهـنعمو مِالالَّبِ يلَائرـسيف إِ ةٌغلُ بِالنون نيائرـسإِ، ويلَائرسي إِنِب نم خـِسا مم يأَ بـ  د  هاللَّ
ولَــيق ـسمي يقُعـوب -   -ِإِبسرألَِ يلَائنلَ هما هرب مأَ نخيه عيصانَا كَو ياللَّي بِرِسلِي 
وكْيمبِ نالنارِه، والشاهالَقَيف  دت حثُي نصب فْمولَعألَِ نِينبِ همعظَ ىنننت ـ ى لُلَع غـ  ة لَس5(مٍي( 
 )6(]يلَائرسي إِنِب نم يأَ نيائرسإِ وخسمما ذَه هيردقْت فذْح يهفو[ يلُائرسإِ راآلخا، وذَها مهدحأَ
ـ عم هاللَّ رمعلَو، فلَألاْبِ ونالن ةُكَرح تعبِشأُو هامقَم هيلَإِ افضمالْ يمقأُو افضمالْ فذحفَ رِتض 
بينهما وهو مبتأٌد وخبره مذُحأَ وفلَ يعماللَّ ره يي أَينِمقَ وسيما قَذَكَ، ولُوه كُونت رالًج معرِتض 
بيقَالْ نلِو ومعولَميه.  

                                                
  بطن من قريش من العدنانية، فهم  لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر  - 1

 . 1019ص / 3معجم قبائل العرب، ج -464ص / 2مجهرة أنساب العرب، ج -24ص / 1األنساب للسمعاين، ج: ينظر
نزار بن بن معد بن عدنان، وكان املضريون ميثلون الغلبة والكثرة باحلجاز مضر قبيلة عظيمة من العدنانية وهم بنو مضر بن  - 2

  .ومنها تفرعت أكثر القبائل العدنانية
معجم قبائل العرب  -110قالئد اجلمان، ص  -7ص / 1مجهرة أنساب العرب، ج -318ص / 5األنساب للسمعاين، ج: ينظر 

 .1107ص / 3ج
  .)غ(و ) ت( يف) املتجاهلني( صيغة اجلمع ب - 3
  :برواية أخرى  649ص / 1من الرجز املسدس وهو ألعرايب يف ضب صاده يف كتاب املعاين البن قتيبة ج 62الشاهد رقم  - 4

                                                              يقول أهل السوق ملا جينا             هذا ورب البيت إسرائينا                                                                                   
        سم مع اختالف يف صيغة الق - 309ايل صوهو بال نسبة يف يف األمايل أليب علي الق - 169وشرح شواهد ابن عقيل ص   
        /2واملقاصد النحوية ج - 62ص / 2وشرح ابن عقيل ج) فطن ، مين (ولسان العرب  -) لعمر اهللا(بدل ) ورب البيت( 

)  فطر سلني ، مين ( وتاج العروس  - 566ص / 1ومهع اهلوامع ج - 385ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 177ص 
 . 378 ص /1وشرح األمشوين ج

  . فإنه يعمل عملها يف لغة بين سليم يف رأي اجلمهور ) ظن(إذا تضمن القول معىن  - 5
 .384ص / 1على التوضيح،جشرح التصريح : ينظر

  .)ت( طمس هذا اجلزء يف - 6
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   ـــلـــواهــد الفاعــــــــشــــ

          63 - تىلَّو قالْ الَتارِمقبِ نيِسفْنه              قَوأَ دلَسماه مبعد وحم1( يم(  
 بٍعصى ملَإِ عجِري ىلَّوتيف  ريم، الض)3(امِوعالْ نِب رِيبالز نب بعصم هي بِثري)2(سٍيقَ نب هاللَّ دبع هالَقَ
بِوِسفْنه أْتكيدالْ، واُءب زائةٌد أَورالْبِ ادارِمقالْ نيخارِوج من مرق السهم من الرمية مـ ر  )4(]اذَإِ[ا وقً
خرج مالْ ناْ بِانِجآلخرو ،الشاهد قَيف وأَ دلَسماه حثَ ثُيالْ ىنفالْ لَعمسنفَى الْلَإِ دلَاعالظَّ نِياهرنِي 
وهما مبعد وحميمالْ، وأَ ةُالَحنها بِمطْعف رِآخ]االسم5(]نِي(َألى اْلَعلِوالْ، وقيأَ اسلَسمأَه ،ي لَذَخه 
لَذَخه الْوجةُلَم الٌح، أَورلْابِ ادمبعَألاْ دجبِني لْابِوحيمِم الصاحالَّ بذي يهتم لصبِاحقولهه ،   :     
  )6(اهالَقَبإِ لَقَبأَ ضرأَ الَو     ا       هدقَت وقَدو ةٌنزم الَفَ -64               
هو مالْ نمبِارِقَتو ،مزةٌن مبتوِ، أَأٌداسالَ م لْى إِلَعغائهإِا وعمالا ه]علَ )7(]لَميس ووـ د ـ خ تقَ بر 
ـ  يهو ةٌودجوم يأَ وفذُحم ربخالْ، وةَنزمل تعن وأَ الَربخ وأَ أدتبمالْ الساحالْ ةُببـ ي اُءضو ،ودق 
 فطْع رِ، والَ أَْرضدصمالْى لَع بصن اهقُدوو ،اقًدوو قاًدو رطَمالْ يمس هنمو رطَقَا ذَإِ قدي رطَمالْ

                                                
  212ص / 2واملقاصد النحوية ج  - 196من الطويل، وهو لعبد اهللا بن قيس الرقيات يف ديوانه ص  63الشاهد رقم  - 1

          282ص / 2والدرر اللوامع ج -176وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 406ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج
  .389ص / 1وشرح األمشوين ج – 81ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 227نسبة يف شرح شذور الذهب ص  وبال

بن قيس بن شريح بن ) عبيد اهللا (اختلف املترمجون يف تسميته فهو عبد اهللا عند ابن سالم وابن قتيبة وبالتصغري عند الزركلي -  2
مالك من بين عامر ، شاعر قرشي عاش يف العصر األموي يف املدينة املنورة من أنصار مصعب بن الزبري بن العوام ، وملا مات ابنا 

      قصد الشام واستجار بعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب لدى عبد امللك بن مروان فأمنه أكثر شعره ) ب عبد اهللا ومصع(الزبري 
  . هـ85له ديوان شعر مطبوع تويف سنة  ،يف الغزل واملدح والفخر

   452، 451، 450ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج - 138، 137ص / طبقات فحول الشعراء البن سالم : ينظر 
 . 243ص /6معجم املؤلفني ج -196ص / 4األعالم ج - 86إىل  80ص من / 5ألغاين جا

     هـ تلقى الرعاية 26هو مصعب بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي القرشي أحد األبطال يف صدراألسالم ولد سنة  -  3
بصرة ودارت بينه وبني األمويني معارك حىت قاد املعركة ، وملا بويع أخوه عبد اهللا باخلالفة عينه واليا على اليف كنف أخيه عبد اهللا

  .هـ يف العراق71عبد امللك بن مروان بنفسه فقتل سنة 
 .248، 247ص / 7األعالم ج - 411، 410ص / 5الثقات البن حبان ج: ينظر 

  .وهو حتريف) غ( يف) إمنا(بصيغة  - 4
 ).ت(يف  )االمني(وبكلمة ) غ( بياض يف - 5
  66ص /  3، ج49ص / 2لكامل يف اللغة واألدب جوا -  46ص / 2ج لعامر بن جوين يف الكتاب 64 الشاهد رقم - 6

        215ص / 2واملقاصد النحوية ج - ) ودق ، بقل ( ولسان العرب  - 413ص / 2واألصول يف النحو البن السراج ج
        180ح شواهد ابن عقيل ص وشر -) ودق ، ب غ ل س (وتاج العروس  - 407/ 1وشرح التصريح على التوضيح ج

       / 3، ج 42ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج -) وده (ومعجم الصحاح  -  411ص / 2يف اخلصائص جوبال نسبة 
     409ص / 7ج – 64ص / 1وخزانة األدب ج - 92ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 166ورصف املباين ص  342ص 

  .400ص / 1وشرح األمشوين ج
 .)ت( يف) على(بلفظ  - 7
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لَعا قَى ملَبه، أَورض اسالَ م التئَرِبةأَ، ولَقَب خبرها وفا يهلشاهد حكَذَ ثُيفَالْ رلَاع مإِ عسنادى لَإِ ه
  :قوله )1(]هرِكْذبِ[ يلُطن الَفَ رآخ ابرعإِ يهف، وةٌثَنؤم يهو ضِرَألاْ

  )2(اهامشوِ ارِيالد َءنآإِ ةَيشع         انلَ تجيا هم هاللَّ الَّإِ رِدي ملَفَ -65          
ـ  ورِصحمالْ  لُاعفَالْ مدقُ ثُيح داهالش يهفو ريغَ ىنعمبِ الَّإِ، وفطْعلْل اُءفَالْ ـ ع الَّإِبِ ـ فْمى الْلَ ولِع       

 يٍأْن عمج وهو ارِيالد آِءنإِى لَإِ افضم فرى الظَّلَع بصن ةُيشع، وهولُعفْم تجيا هم، ويلِلقَيف الْ
وهالْ وبعدالَقَ، و يف التيحِرِص "ِإلاْوكَبِ آُءنالْ رِسهمزة وكُسون النون ـ و ـ هالْ حِتفَ مزالْ ةـ م مدودة 
ـ ت )4(]ديـارا  [ ارِيالد لَهأَى مسفَ ارِيالد لِهأَ آُءنإِ يردقْالتانتهى، و )3(" ىنعما ونزو ادعبِإلاْكَ سمةًي 
لْلبِ الِحالْ مِاسملِّحوِ ، وشامبِ اهفَ عِفْالرلُاع هيجت وهكَبِ والْ رِساوِو جمع ومٍاش من وشـ  م يده 
وشغَ اذَا إِمرزإِا بِهبرثُ ةذَ مر لَعيهأَ[ةَيلَا النغَ ونالْ جقدرالْ ةمعدة طَلالطَّ خِب5(]امِع( ـ و يروـ ى ع شةُي 
  .ةيولعفْمى الْلَا عهامشوِ بصتني ذئينحفَ ،تجيه لُاعفَ ونَكُي نْأَ ههجوفَ تحص نْإِفَ عِفْالربِ

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .)غ(و) ت( يف ) به ( - 1
      وهو بال نسبة  -) عشية (بدل ) أهلّة (وبلفظ  458ص /  1من الطويل، وهولذي الرمة يف ديوانه ج 65الشاهد رقم  - 2

        236ص / 2واملقاصد النحوية ج  - 104، 101ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 131ص / 2يف  أوضح املسالك ح
          404ص / 1وشرح األمشوين ج -  582ص / 1ومهع اهلوامع ج - 417ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج

 .181وشرح شواهد ابن عقيل ص 
 .417ص / 1ينظر شرح التصريح على التوضيح ج -  3
 .)غ(و) ت( مست يفط -  4
  .)ط( عبارة زائدة يف - 5
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   ـلشـواهد النائـب عن الفاعــ

  )1( تيرتاشفَ وعا باببش تيلَ                 تيا لَئًيش عفَني لْهو تيلَ -66         
ـ ني ينِعأَ هلعف عم لٌاعي فَانِالثَّ تيلَ، وهلَ يدكأْت ثُالالثَّ تيلَ، ويلِحتسميف الْ ولَ، وينمتلل تيلَ  )2(عفَ

معرِتض بيالْ نمؤكِّد الْومؤكَّد  ،وشائًي فْمبِ ولٌعفَ هاشتريت طْعف لَعيِه والشاهـ يف  د بـ  وع  نَّإِفَ
                            . اعب ولُهجم هنألَِ يعفيه بِ اسيقالْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
واملقاصد النحوية  - ) بوع(بدل ) بيع(بصيغة  171من الرجز املسدس وهو لرؤبة بن العجاج يف ديوانه ص   66الشاهد رقم   - 1
وشرح شواهد ابن عقيل  - 438ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 820وشرح شواهد املغين ص  -  254ص / 2ج

ومهع اهلوامع  –  513ومغين اللبيب ص  - 155ص / 2سالك جوأوضح امل - 99وبال نسبة يف أسرار العربية ص  - 181ص 
 .415ص / 1وشرح األمشوين ج - 329ص / 2ج
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة) ط( زيادة يف - 2
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  هشــواهـد تعـدي الفعـــل ولزومــ
  )1(وسالس ةيرقَالْ يف هلُكُأْي بّحالْو             همعطْأَرهالد اقِرعالْ بح تيآلَ - 67

آليأَُ تي فْلَحت لَعى حالْ بعاقِرو ،الشاهد فيه، والدهر نصب ى الظَّلَعرف، طْأَوـ ع مأَ هالَ ي 
 ىنعم، والِحى الْلَع بٍصن لِّحيف م هربخ ةُلَمجالْ، وأٌدتبم بحالْو،  يِفْالن فرح هنم فذَحفَ همعطْأَ
 لُمثْوهو ،وسالس هلُكُأْي ]متيسّر[ بحالْ نَّأَ عم رهالد همعطْأَ الَي نِّأَ اقِرعالْ بى حلَع تيآلَ تيبالْ
  .بِاطَخملْل يلَق، و مِلِّكَتملْل يلَق تيآلَ اُءت، وهوِحنو حِمقَالْ
  

  
  

  
  
  
  
  
  

              
                           

  
  

                                                
وكتاب  -123واجلمل يف النحو للخليل ص  -95من البسيط، وهو للمتلمس الضبعي يف ديولنه ص    67الشاهد رقم  - 1

واألصول يف النحو  -  95ص / ومجهرة أشعار العرب ج - 115ص / 1والشعر والشعراء البن قتيبة ج -38ص / 1سيبويه ج
وشرح التصريح على التوضيح  - 267ص / 2واملقاصد النحوية ج - 233ص / 24واألغاين ج - 179ص / 1البن السراج ج

 134ص  ومغين اللبيب   180 ص/ 2وبال نسبة يف أوضح املسالك ج  - 323ص / 6وخزانة األدب ج - 467ص / 1ج
                     . 441ص / 1وشرح األمشوين ج  -  784، 769، 323
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   ـازعشــــــــواهـد التنــــــــ                                      

        68- هِعدت ميثًغا منِغيا مأَ نجرتلَفَ            هأَ متالَّإِ ذْخ فاَءنك مو1( الًئ(    
هِعدت مجولٌه مالْ نعهبِ دمعىن مفَرِعة ئْالش ِلَعانَا كَى م لَعيه ،والشاهد يف ميثًغا ومنِغإِفَ اينها م
اسمان تنازا يفعمأَ نجرته مأَ نجاره مالَفُ نا أَذَإِ نذَقَنه إِوعرابهماالَا حنـ الْ، و  ي، أَيـلِ لعتلل اُءفَ
 هنألَِ )2(]وبصنم ىنثْتسمالْ، وكبرقُو كاروجِ يأَ كاَءنفَ الَّإِ أٌجلْم يأَ الًئوم[ ذْختأَ ملَ كلذَ لِجألَِفَ
مغَ نرِي قوله ،بٍوجِم:  

  )3(اعمسم بِرالض نِع لْكنأَ ملَفَ تيقلَ  ي       نِنأَ ةريغمالْ ىولَأُ تملع دقَلَ - 69       
ـ و يأَ يتقى لَلَع فطع لْكَنأَ ملَو ،تقْحى لَوريو نَّأَ ربخ يتقلَ، وةُريغمالْ لُيخالْ يِأَ ةُريغمالْ  ملَ
 ماس لِوَألاْ رِسكَا بِعمسم هلوا يف قَعازنت ثُيح بِرالض نِعو يتقلَ داهالشو، اِءفَالْى بِوريو زجعأَ
رَألاْفَ لٍجىلَو فلٌعانِالثَّ، وي اسقوله ،م  
   )4( الِمالْ نم يلٌلقَ بلُطْأَ ملَي وانِفَكَ        ةيشعم ىنَدى ألَِعسا أَم نَّأَ ولَفَ -70          
ـ أَ نويف كَ داهالش، وولَ ابوج يانِفَكَ هلُو، قَيدنكالْ رٍجح نب سِيقَالْ ؤرام هالَقَ حـ الْ د علَامالَ نِي 
قْيتضي عيف الْ الًممتنلُطْأَ نَّإِفيه فَ عِازغَ بيطَ ربٍال قَلْلفَيلِل ،حثُي تذَّعر توجهقَى الْلَإِ هفَ يلِلونُكُي 
  :ةيدصقَالْ لُ وأَ، وهوحن وأَ دلْك أَو مجم وهو وفذُحم ولٍعفْملا بالطَ
     يالخالْ رِصعيف الْ انَكَ نم نمعي لْهو الْبالي        لُلَا الطَّهيأَ ااحبص مع الَأَ -              
           - ولْه يعمالَّإِ ن سعيد ملَّخقَ           دالْ يلُـلـهومِم ميبِا يأَبِ تو 5(لِاج(  

                                                
  274ص / 2واملقاصد النحوية ج – 189ص / 2من الطويل، وهو بال نسبة يف أوضح املسالك ج  68الشاهد رقم   - 1

 .452ص / 1وشرح األمشوين ج
 .)ط( مس هذا اجلزء منط -  2
/ 1والكتاب لسيبويه ج  – 240ص / 2من الطويل ، وهو ملرار بن سعيد الفقعسي يف ديوان اللصوص ج 69 الشاهد رقم  - 3

وملالك بن زغبة الباهلي يف الدرر  - 129ص / 8وخزانة األدب ج - 8ص /  3،ج 297ص / 2واملقاصد النحوية ج - 79ص 
وشرح مجل  - 479ص / 3الرضي على الكافية جوشرح  - 196وبال نسبة يف اللمع يف العربية ص  -255ص / 5اللوامع ج

 .453ص / 1وشرح األمشوين ج - 97ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 121ص / 1الزجاجي ج
واإلنصاف يف مسائل  - 79ص / 1سيبويه جوكتاب  - 68من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص  70الشاهد رقم  - 4

وشرح مجل   -243، 186، 185ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج - 40ص / 1واملفصل ج - 86ص / 1اخلالف ج
وشرح قطر الندى ص  - 660ومغين اللبيب ص  – 296وشرح شذور الذهب ص  -  94ص / 2، ج118ص / 1الزجاجي ج

/ 2واملقاصد النحوية ج -340وشرح شواهد املغين ص   - 2152ص / 4، ج1384ص / 3واالرتشاف ج - 227، 199
، ص 3ج/  451/ 1وشرح األمشوين ج -  318ص / 1وخزانة األدب ج -162ص / 2ة يف اخلصائص جوبال نسب -  294ص 

289. 
 .56ديوان امرئ القيس ص  - 5
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قَوكَذَ درأَ تبياتا منها يف حاشيتنلَا عرِى الشيف نِب يلَعى مع سقَالْ بِبصيدة وئاً شيميبِرِغَ نها نالًاق 
ذَللك مفَ نالْ حِتم1(ىلَو( لشيخا الْنالَّعمِإلاْ ةامِم سيدي عبكُّفَالْ ميِرِكَالْ دون )2( - براللَّ ده رِضحيه - 
  :، قولهيها فهرظُانفَ

  )3(سِبِاح سِبِاح ونَقُحالالَّ اكتأَ اكتأَ   ي          تلَغببِ اُءجالن نيى أَلَإِ نيأَفَ -71         
ـ ى أَلَإِ هربخ، وأٌدتبم اعرسِإلاْ دمالْبِ اُءجالنو ،بهذْت نيأَفَ ي، أَوفذُحمبِ قلِّعتم امِهفْتسالل نيأَ ين 
قَمدام، والشاهأَيف  دتإِفَ يانِالثَّ اكنغَ هيطَ ربٍال الَلحقإِفَ  نينأَ هبِ ىته توكا ألَِيدتَألاْ اكلِوو ،ونُالن 

 كسفْن سبِاح هيردقْت وفذُحم سبِاح ولُعفْم، وابِطَخالْ افى كَلَإِ ةافَضِإلاْبِ تطَقَس ونَقُحالالَّيف 
انِالثَّوي توكيد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       

                                                
 .ما ذكره الشارح خمتصر ملا جاء يف املرجع املشار إليه، وهو خمطوط قيد التحقيق - 1
 .36سبقت ترمجته يف مقدمة التحقيق ص  2
  385ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج - 339، 332ص / 2بال نسبة يف اخلصائص جمن الطويل،  71الشاهد رقم  - 3

/ 4واالرتشاف ج - 214ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 290، 289وشرح قطر الندى ص  - 194ص / 2وأوضح املسالك ج
          480ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -142ص / 3، ج 278ص  / 2واملقاصد النحوية ج - 1957ص 

والدرر اللوامع  - 352وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 361ص / 2وصبح األعشى ج - 173،  125ص / 3ومهع اهلوامع ج
 .450ص / 1وشرح األمشوين ج - 323ص / 5ج
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   )*(شــــــــواهـــد املصــــــــدر                                   

         ]72- لْه من قْألَِ ومٍلُحفَ امٍونبِخرهم     ما جرب اسالن من ع1*(]ي وتضريسيض(  
 ردصم مِالالَّ ونكُسو اِءحالْ مضبِ ملْح هداحو وملُحالْو وملُح هلُو، قَيررِج هلُائقَ يطِسبالْ نم تيبالْ
فَبِ مٍلَحالْ حِتاِءح ذَإِ مِالالَّوأَا رى يف منامه حسا أَنو كْمروها، ويجمع ى أَلَعيف الْ مٍالَحلَّقة وى لَع
ثْكَيف الْ ومٍلُحرةإِ، ونما جمع وهو مصدر الخالَتأَ فنواعهأَ، والْا ملْحكَالْبِ مفَ رِسهو مصدر مٍلُح 
 ردصم وهو عمج ثُيح ومٍلُيف ح)  داهالشو(  هيلَإِ اَءسأَ وأَ هملَظَ نما عفَعو حفَصا أَذَإِ مِالالَّ مضبِ
نوعيو ،هو ذْمهب سيبويأَ هنه قَياس لَعيهقَ، ولُوفَ هنبِخرهم منصنْأَبِ وب مضمةًر بعاِءفَالْ د ى لَع

جابِو االسفْتامِه َألاْوالَحأَ ميا الْضولُقُع ومنقَ هلُوه تىالَع# " !  )2( َأي أْتمرهم 
ولُقُعهقوله. م :    

        73- لَعلْأَ نيِى حىه الناس أُ لُّجورِمهفَ       منالًد رِزالْ يقالِم نالثَّ لَدع3(بِال(   
 ىهلْأَو اِءنبِالْو ابِرعِإلاْى بِوري نيٍى حلَع هلُوا ، قَوصصو لُجهي يحِحى الصلَع )4(انَدمى هشعأَ هلَقاَ
ملِْإلاْ ناِءه هو االشتالُغ ،وأُ لُّجورِمهفَ ملُاعهو ،الشاهفَيف  دنفَ الًدهو نائب عأَ ننإِ لَدذ ـ الت  يردقْ

ـ الْو )5(ةيلَبِقَ ماس اِءالر حِتفَو ايِالز مضبِ قيرز، وافطَتخاالو لُقْالن وهو الًدن قيرازي لْدنأَفيه  الُم 
منصالْبِ وبقَمالَّ رِدكَي ذَذرناه ،ونالثَّ لُدعأَ بِاليضا منصبِ وبنالْ عِزخضِاف.  

  

                                                
  .ويعين عند القدماء املفعول املطلق -(*)
    .)ح ل م(وتاج العروس  -)حلم(ولسان العرب  -395وهو جلرير يف ديوانه ص ) غ(و ) ت( سقط من72الشاهد رقم   - 1*

  .)32(سورة الطور ، اآلية  - 2
  148ص / 1وألخ مهدان يف الكامل يف اللغة واألدب ج -221من الطويل لألحوص يف ديوانه ص  73الشاهد رقم  - 3

واخلصائص  - 116ص / 1وبال نسبة يف الكتاب لسيبويه ج - 20ص / 3ولألحوص أو أعشى مهدان يف املقاصد النحوية ج
ولسان العرب  -250ص/ 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 507ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج -158ص / 1ج
 / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -  2253ص / 5واالرتشاف ج – 178ص / 2وشرح ابن عقيل ج –) خشف، ندل (

 .200ص/ 2، ج 473، 39ص / 1وشرح األمشوين ج  -501ص 
الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث بن نظام بن جشم اهلمذاين كنيته أبو املصبح املعروف بأعشى مهدان، شاعر اليمن امسه عبد  - 4

وفارسها نشأ بالكوفة يف عهد األمويني وكان فقيها من القراء وملا اشتهر بشعره ترك كل ذلك ، غزا أرض الديلم ووصفها يف شعره 
له ديوان  ،هـ83ويني وخاض معارك ضدهم إىل أن متكن احلجاج منه فأسره وقتله سنة ،انضم إىل ابن األشعث يف ثورته ضد األم

   .شعر
 .312ص / 3األعالم ج – 274ص / 7اإلكمال البن ماكوال ج – 71إىل  41ص من / 6ينظر األغاين ج

  .مرو بن الغوث بن طئبطن من من طئ من كهالن من القحطانية، وهم بنو زريق بن عوف بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن ع - 5
 .471ص / 2معجم قبائل العرب، ج: ينظر 
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  ـول لـهشــــــواهـد املفعــ
                 74- يكَرلَّكُ ب عرٍٍاق جمورِه  

                                      مةًافَخ وزالْ لَعمحورِب  
                                                         الْوهولَ من تهالْ لِوه1(ورِب(  

هذَألاْ هطَشار مأَ نروجزة لْلعبن  اجِجبعاللَّ ده نِب رؤبة التم2(ييم( والشاهد فيه ـ ن صب مـ خ  ةًافَ
وزلَع الْوهلَو ى الْلَعفْملَ ولِعأَ هحدها نكةٌر انِثَويها مضافثَ، وثُالها ملْأَى بِلَّح وتعى الْدفلَ لُعا ه
لقُسالْ وطحرالْ فجلَ اره وهالالَّ ومَألاْ، ولُص فيه لمافَخة ولزالْ لِعمحورِب ولْلهأَ لِوألَِ يلِج هذه 
ـ ع ثدحتمالْ يشحوى الْلَإِ دائع ريمض هلُاعفَو بكر عارِضم بكَريو رٍاقع لَّكُ بكَري اِءيشَألاْ نه 
] تييف الْب3(] قِابِالس( لَّكُو فْمبِ ولٌعهو ،عرٍاق مضلَإِ افيهالْ، وعاقر من الرلِم ا الَم يبِنت، ويـلَ ق 
هو الرالْ لُمعظيمو ،جمهور وصلَ فه وهو الركَالْ لُمثالْ ريمتراكمو ،مةًافَخ فْمـ  ولٌع ـ ز، وهلَ لَع 
فْملَ ولٌعه وهو الناطُشالْ، ومحورِب مضلَإِ افيالْ يِأَ همسورِرالْ، وهلَو مطُعوف لَعا قَى ملَبه معرب 
 لِوهت نمو ضِرَألاْ نم نمئطْمالْ وهو رٍبه عمج وربهمالْ، وعزفَالْ لُوهالْو هيلَع فطا عم ابِرعإِبِ
 وأَ دائص نا مفًائا خيشحا وروثَ فصي هنأَ اتيبَأليف اْ ىنعمالْ، وهيلَإِ افضمو لِوهالْبِ قلِّعتم ورِبهالْ
متفَ عٍبهو يكَرب فَلزعه ونشاطلَّكُ ه عرٍاق لمافَخته ملِّكُ ن طْممئن مَألاْ نالَ ضِر متكِّمنا من الصياد 

  .)4(ورِكُذْما الْنخيشى للَومالْ حِتفَ رِصتخم نم ، انتهى
  

  
  
  

                                                
ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج - 369ص / 1سيبويه جوكتاب  – 230للعجاج يف ديوانه ص  74الشاهد رقم  - 1

على  وشرح الرضي – 173وأسرار العربية ص  - 749ص / 2وبال نسبة يف املعاين الكبري  – 87ص / 1واملفصل ج – 208
  .110ص / 3وخزانة األدب ج – 33، 31ص / 2الكافية ج

املعروف بالعجاج، شاعر جميد من  ،هو عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ، كنيته أبو الشعثاء ، والد رؤبة - 2
، ولد يف اجلاهلية وأدرك اإلسالم  أشهر الرجازالذين استشهد بشعرهم، وضعه ابن سالم يف الطبقة التاسعة، متيز بترفعه عن اهلجاء

  .له ديوان شعر مطبوع، هـ90وآمن وعاش إىل زمن الوليد بن عبد امللك تويف سنة
ص  / 2نزهة األلباء يف األلقاب ج - 494، 493ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج - 148طبقات فحول الشعراء ص : ينظر 
  .87، 86ص / 4األعالم ج - 87ص / 5اإلصابة ج - 22

  .يف البيت السابق) ط(ويف  ) غ(و) ت(ذه الصيغة يف النسخ الثالث - 3
 .36سبقت ترمجته يف مقدمة التحقيق ص  -4
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   هشـــــواهـد املفعـــول معـ

  )1(يدعب الًثَم بِها ااهيإِو ونُكُت                 ةًيدصوقَذُحأَ كفَنأَ الَ تيآلَ - 76
ى لَإِ هلُسري بٍيؤو ذُبأَ انَكَا، ودالخ هتخأُ ناب باطخي ةيدصقَ نم )2(بٍيؤي ذُبِألَِ يلِوِالطَّ نم تيبالْ
معوقَشة لَه تدى أُعم عو فَرٍماستالَملَا إِهـِسفْى نهآلَ، وـيت فْلَحت مأَ الَ ِءيالَِإلاْ نفَنأَ كي 
ا ماهدحإِ تيوا سذَا إِوذْح لِعالنبِ لَعالن توذَح نم ةمجعمالْ الِالذَّو ةلَمهمالْ اِءحالْوا بِذُحأَ ،الُزأَالَ
اْآل[ى لَع3(]رِخ( ويرى بِوالْ الِالدمهلَمة من حدوالْ تبعذَإِ ريقْا سته أَونت تغرِثْإِبِ ينه لينيف  طَش

السرِي وونُكُت يف موعِض فَالصة قَلصيدةو ،الشاهد فيها حثُي اَءج الضمري مفَنالًص كَلنِوه ولي واو 
 يها فمل عِمجالْو ةينِثْالت عقوم عقَي دقَ وهو ونُكُت ربخ هنألَِ بصن الًثَما، واهيإِو اوي ونِعأَ  ةباحصمالْ
من معى الْنعومِم.  

          77- فْلَعتها تبان وااًءم ارِبا                  د  حتى شتت هةًالَم عين4(ااه(  
الضميف  ريفْلَعتاه يجِرلَإِ عى الدابالْ ةمعهودةو ،الشاهد يف والَ ذْإِ ،اًءم يجفيـه الْ  وزـ ع  الَو فطْ
النصب ى الْلَعمعيفَ ةونُكُي اًءم ]فْمبِ )5(]والًعفلٍع مضرٍم قْتديره وقَـسيتاه اًءم ارِباد ويرىو حىت 
]غَدت بلَد شت6(]ت( ومعنااهم واحد وعينفَ ااهلُاعه و ،هةًالَم تيِميز ،الُقَي هلَمالْ تعيذَإِ نا صبت 

صبت دمهع  

                                                
) فأقسمت ( برواية أخرى  97وهو أليب ذؤيب اهلذيل يف ديوانه ص ) غ(و) ت(سقط من النسختني  76هذا الشاهد رقم  -  1

وخزانة  - 168ص / 2ومعاهد التنصيص ج - 169ص / 1واملقاصد النحوية ج - 288ص / 6ج واألغاين -) آليت ( بدل 
  .108ص / 1وبال نسبة يف شرح التصريح على التوضيح ج - 517ص / 8األدب ج

رة امسه خويلد بن بن خالد بن حمرث ، كنيته أبو ذؤيب من بين هذيل بن مدركة ، شاعر فحل جميد خمضرم أقام باملدينة املنو - 2
  .هـ ، له ديوان شعر مطبوع27وعاش إىل زمن عثمان شارك يف فتوح افريقيا ومات ا حنو سنة 

    / 3معجم األدباء للحموي ج  - 547ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة جج - 29، 26طبقات فحول الشعراء ص : ينظر 
   / 2معاهد التنصيص ج - 423، 422ص / 1خزانة األدب ج -  457ص / 1اإلصابة ج - 1277، 1276، 1275ص 
  . 325ص / 2األعالم ج -  169، 168، 167، 165ص 

 .الصواب األخرى ولعله خطأ من الناسخ -  3
  يغة أخرىـطر األول ورد فيه بصـلكن الش 331ص / 2من الرجز، وهو لذي الرمة يف ملحق ديوانه ج  77الشاهد رقم    - 4

  كما حطت الرحل عنها واردا                         علفتها تبنا وماء باردا                                                                     
وشرح الرضي على الكافية  - 153ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 431ص / 2وهو بال نسبة يف اخلصائص ج  
ومغين اللبيب        - 312ذور الذهب ص ــوشرح ش - 245ص / 2وأوضح املسالك ج - 339ص / 2، ج520ص / 1ج

  1491ص / 3واالرتشاف ج  –) زجج، قلد ، علف ( ولسان العرب         – 207ص / 2وشرح ابن عقيل ج – 828 ص 
وخزانة  - 189ص  /3ومهع اهلوامع ج - 535ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -198ص / 3واملقاصد النحوية ج

  .205وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 499ص / 1وشرح األمشوين ج - 133، 132ص / 3، ج203ص / 2األدب ج
 .يف كل النسخ) مفعول(ورد مرفوعا  -  5
  .)ط( يف  - 6
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                                  ـــــــتثناءد االســـــواهـشــــ 

   :قوله 
             78- ولْبدلَ ةيبِ سنِا أَهالْ الَّإِ               يسيعافري الْ الَّإِوع1( يس(  

   سانِؤم يأَ سيلَ ماس يسنِأَو ،اهبِ وررجم ةدلْبو ،رب اوفيه و اووالْ، وثارِحالْ نب )2(]رماعالْ[ هالَقَ
بِ[و3(]اه(   ربخقَمدم و ،الشاهالْيف  ديعافإِفَ رينه اسثْتاٌءن مقَ نولنِأَ هيس ِإلى اْلَعبالِد مأَ ننه مقَنطع 
ى لُلَعغة نِبي ت4(يمٍم( أَوالْ لُهحازِج وجِيونَب النصب ،وهو جمع يورٍفُع وهو لَوالْ دقَبرالْ ةوـ ح شية 
الْوعيس كَالْبرِس جمع عءٍِايس وهبِالْ لُبِِإلاْ ييض يخطُال بياضهئْا ش ٌمن قْالشرقولهة ،:  

           79 - لَامك من شيخلُهمإِالَّ ع الَّإِ                 ك رسيمه الَّإِو رلُم5( ه(     

  

  

                                                
  :التالية مع اختالف يف الرواية فقد جاء بالكيفية   111من الرجز، وهو  جلران العود يف ديوانه ص  78الشاهد رقم  - 1

  الذئب أو ذو لبد مهوس               بسابسا ليس به أنيس     
إال اليعافري وإال العيس                وبقر ملمع كنـوس                                                                                                               
          162 ص/ 3والدرر اللوامع ج – 547ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 339ص / 2واملقاصد النحوية ج

وشرح الرضي على الكافية  -233ص/ 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج -322ص / 2بال نسبة يف الكتاب لسيبويه جوهو 
      ورصف املباين  -) إال(ولسان العرب  -  481ومفتاح العلوم ص  -  521ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج -304ص / 4ج

    / 10ج 260ص / 9، ج 339ص / 7ج114،115ص/4وخزانة األدب ج - 256ص / 2ومهع اهلوامع ج - 417ص 
 . 505ص/ 1وشرح األمشوين ج - 19، 16ص 

كنيته النمريي ) اختالف بني املترمجني ( والشاعر هو عامر بن احلارث بن كلفة أوكلدة   )ت( االسم يفسقط اجلزء األول من  - 2
له  ،هـ68ضرم أدرك اإلسالم وحسن إسالمه وتأثر بالقرآن وأسلوبه تويف حنو شاعر خم ،أبو غباب املعروف جبران العود لبيت قاله

   .ديوان شعر مطبوع شرحه أبو سعيد السكري وقد حققه كارين صارد
                  131ص / 6اإلكمال البن ماكوال ج - -608، 607، 606، 605ص/ 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 

  .53ص / 5معجم املؤلفني ج - 250ص / 3األعالم ج - 20،21ص / 10خزانة األدب ج و
  )غ( بياض يف - 3
وينسبون إىل متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي قبيلة عظيمة من العدنانية، هلا  - 4

  .وعنها أخذ علماء اللغة أكرب املدونة بطون كثرية، وقد امتدت إقامتهم عرب مساحة شاسعة من شبه اجلزيرة العربية،
   127.، 126ص / 1معجم قبائل العرب، ج -480ص/ 2مجهرة أنساب العرب، ج -24ص / 4األنساب للسمعاين، ج: ينظر

  :بصيغة أخرى 194من الرجز، وهو لعلي بن اجلهم يف ديوانه ص  79الشاهد رقم  - 5
  إال الغنـاء نصبـه ورمـله          قد بان منها كل شئ تفعله                      
  فهي كما أرسل حقا مثله                           مالك من شيخك إال عمله       

  / 2يبويه جـسـسبة يف كتاب وهو بال ن - 345ص / 2بينما ورد بصيغة املخطوط يف املصادر األخرى ، واملقاصد النحوية ج
  552ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 89ورصف املباين ص  – 389ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 341ص  

  .265ص / 2ومهع اهلوامع ج
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]الَـم1(]ك( ام لليِفْن وانتقض علُمالَّإِا بِهو ،ـالشاهد كْيف تالَّإِ ارِر زائةًد مـ ؤ ـ نلل[ ةًدكِّ  )2(]يِفْ
ا مهدحأَ نِيعابِا  تنهه نَّأَ الَّإِ هيلَع لُخدا فيما تئًيش لُمعت الَا وهوجِرخكَ يف الكَالمِ اهولُخدا وهلَبقَ
]ب3(]لٌد( وهو رسيمه فَبحِت اِءالر كَورِس الْ نيِالسمهلَمتنِي بلٌد من عمله )بلُد بضٍع ملٍّكُ ن( وهو 

كْالرضو ،يلَق الرسيم نوع من السرِيي انِالثَّ، ورلُمفَبِ هحِت اِءالر الْويمِم مطُعوف ىلَع رسيمه ـ و هو   
  )5("هلمعل انريِسفْت هلُمرو هيمسر" )4(اسحالن الَقَو ،اعرسِإلاْ افويف الطَّ
         80- الَو ينطفَالْ قحاَءش مانَكَ ن منهاذَإِ         م لَجسوا منالَا و من سوائ6(ان(  

هو ميلِوِالطَّ نفَالْ، وحاُءش مفَالْ ناحشة وهلُّكُ و ئْش ٍجاوز حدهو ،انتاصبإِ همأَى لَا عنه ـ فْم ولُع 
ينطنَّألَِ ق طْالنفَالْبِ قحفُ اِءشحش، إِوا بِمنعِز  حرالْ فجأَ رفَالْبِ يحاِءش، إِوا بِمذْحالْ فـ م ضاف 
ـ وم قطني لُاعفَ نمو اَءشـحفَالْ ركُذْي الَ يأَ ،ركُذْي قطني نِمضتا بِمإِ، واِءشحفَالْ قطْن يأَ ةٌولَص 
انَكَو منهم لَصتاه، الْوعذَيف إِ لُاما ينطق، ومان تتلَّعبِ قمذُحوف يف موالْ عِضالِح منهم، وقْالتدير 
الَو ينطفَالْ قحاَءش مانَكَ ن منهم منالَا و من سوائذَا إِن لَجسوا مأَ نجلنـ ا، و الشاهـ يف  د سوائان 
حثُي احتبِ جه سيبويمعىن  نََّأل" هسغَمعىن  اء و7(" ري( متصرف الَو قُارِفَتالظَّ هرفالَّإِ ةُي يف الضرورة 
وورِعبِ ضعن إِفَدنظَ هرف ويدلُخ لَعيه مقوله ، ن:  

      81- تخالف عن جالْ ويمامة اقَني        ت وا قَمصدت مأَ نهلهِسا لو8(اكَائ(  
                                                

 .)ط(و) ت( طمست الكلمة يف - 1
  .)ت( لليت يف - 2
 .)ط( مطموسة يف - 3
من مواليد مصر، تلقى العلم فيها، مث  ، كنيته أبوجعفر ، املعروف بالنحاس،حممد بن إمساعيل بن يونس املراديهو أمحد بن  -  4

هـ له العديد 338انتقل إىل بغداد فأخذ عن املربد وثعلب والزجاج واألخفش ،تصدر للتدريس وخترج على يده علماء، تويف سنة 
  .كتاب التفاحة يف النحو، إعراب القرآن: من املؤلفات منها

 األعالم - 362 ص/ 1بغية الوعاة، ج -100، 99 ص / 1وفيات األعيان، ج - 139إىل 136 ص/ 1انباه الرواة، ج: ينظر 
  .82ص / 2معجم املؤلفني، ج - 208 ص/ 1ج
 .149شرح أبيات سيبويه ما أشار إليه الشارح ص مل أجد يف كتابه  -  5
واملقاصد ـ   408، 31ص / 1سيبويه جوهو ملرار بن سالمة العجلي يف كتاب  )غ( من 80رقم  سقط هذا الشاهد - 6

يف اإلنصاف يف  وبال نسبة  - 209وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 405ص / 3وخزانة األدب ج -  351ص / 2النحوية ج
و لسان العرب   297، 294ص / 1ج) الفحشاء ( بدل ) وال ينطق املكروه ( مسائل اخلالف مع اختالف يف رواية بعض ألفاظه 

  .517ص / 1وشرح األمشوين ج - 2451ص / 5واالرتشاف ج - 227ص / 2عقيل ج وشرح ابن -) سوا(
 .407،  32ص / 1ينظر كتاب سيبويه ج  -  7
) ختالف(بدل ) جتانف ( مع اختالف يف بعض األلفاظ  200من الطويل، وهو ألعشى ميمون يف ديوانه ص   81الشاهد رقم  -  8

ولسان  - 8ص / 4والكامل يف اللغة واألدب ج - 408، 32ص / 1سيبويه ج، وهو لألعشى يف كتاب )جو(بدل ) جل (و 
 / 3والدرر اللوامع ج - 406، 403ص / 3وخزانة األدب ج -) ج ن ف ، سوو( وتاج العروس  -) جنف ، سوا ( العرب 

  .163ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج -297، 294ص / 1وبال نسبة يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 94ص 
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تخالف مارِضع الَخف، الْوجالْ[ وهالْ )1(]اُءوبعـ  يد مَألاْ نضِرالْ، ويـ م ـ  ةُام اسم مـ و عٍض يف و
الزبيد2(ي( "سمبِ يبِ همِاس امأَركَ ةانت تسى الْميمةُام")3( واقَنفَي تبِ لٌاعتخالف، ـ و ا ممـ و ةٌولَص 
مطُعوف لَعى مجورِرعن، قَوصدت ةُلَص ا الَم ملَ لَّحه  ،ومأَ نهلاه متلِّعق ـ قَب صدتالْ، وـ ع ائد 
مذُحوف قْتديرقَ هصدته وِسلوائك مجرمِالالَّبِ ور  وفيه الشاهد حلَ ثُيم كُيظَ نا فًرلجرـ  ه  مِالالَّبِ
ذَولك ضرةٌور عند سيبويكَ)4( همَّقَا تديف الْ مبيقَ تلَبه أَونه اسبِ ممعغَ ىنير.  
  
  

                                      
  
  
  
  
  

                           
                                   

  
  

                                                
 .)غ( بلفظ اهلوى يف  - 1
للخليل بن أمحد املتوىف سنة ) خمتصر العني (قصد أبا بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا بن مذحج الزبيدي األندلسي صاحب   - 2

 .145مبركز ودود ورقم الورقة  0068رقم ) وهو خمطوط (هـ واملعلومة توجد يف املؤلف املشار إليه 379
تصلة بأرض عمان من جهة الغرب،كان امسها جوا، ومسيت باسم امرأة هي زرقاء اليمامة ،املشهورة حبدة واليمامة مدينة م - 3

بقيادة خالد بن الوليد بعد مقتل مسيلمة الكذاب، وهي مدينة قريبة من  - - نظرها، وقد فتحت صلحا يف عهد أيب بكر الصديق
  .الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية

 .447إىل 441ص / 5لبلدان، جمعجم ا: ينظر 
 .409، 408، 407ص / 1كتاب سيبويه ج -  4
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   ــــالـــــشـــــــــواهــد احلــــــ                                   

  )1(اِءجالر يلَلقَ هـالُا بفًاسكَا                بيئـكَ يشعي نم تيما الْمنإِ -82         
والشاهكَيف  دئإِفَ ؛ايبنه الٌح اعترلَ ضه موجِا يب كْذره لتقُّوالْ فمعىن لَعيالَ ذْ؛ إِه يصح االستغاُءن 
الْ نِعلَهنا  الِحالَا فَه إِ ،لُوقُتنا الْمميت من يعيش وتترك ما بعده مالْ نالِح قَانتهى والْ لَببيت:  
  )2(اِءـيحَألاْ تيم تـيما الْمنإِ           تيمبِ احرتاسفَ اتم نم تيمالْ سيلَ -            

    83 - لَوكنهم بانةً         لَوا وتغرِ بأَد م      أَوظَعم ئٍْش حني فْيجؤالْ كبغ3(ت(  
 اوِوالْ نم الٌح ةًأَجفَ يأَ ةًتغبفَ ،مهِبِ رعشأَ ملَ يأَ رِدأَ ملَو ةًتغوا بلُحتار يِاخل أَ واانب مهنكلَو هلُوقَ

 تغبالْ كؤجفْي نيح كيلَع ئٍْش ربكْأَ يأَ ئٍْش مظَعأَو، الِحالْ اوو رِدأَ ملَو هلوقَيف  اووالْ، وواانبيف 
 يهو ةُأَجفَالْ يه ةَتغبالْ نَّأَ يهف داهالشو ،هيلَإِ كنم ؤٍيهت الَبِ ةًأَجفَو ةًتغب يهف رمَألاْ كبِ لُزِني نمز يأَ
ا أَمتاك أَونالَ ت تشعإِبِ رتانِيه .  

           84 - جِالْبِومِس مين بيا لَنو علمته     شحوب نْإِو تستشهالْ يدعين تشه4( د(  
جِالْبِومِس خبر قَمدم قَلوله شحوب من شحجِ بسمذَإِ ها تغير، ومين ةٌفَص جِلْلمِس لَعـ ى ت  يرِدقْ
ـ ا عمدقَم االًح عقَو ثُيح انيِّبيف  داهالش، ولِصَألى اْلَع هنم الٌح وأَ ،مِالالَّو فلَألاْ ةاديزِ ي ى ذلَ
 نْإِو ،ثنؤملْل ابطَخالْو ،هترظَن نْى إِوري، وضرِتعم هتملع ولَ، ووبحش وهو ةًركن هنِوكَل الِحالْ
تستشهأَ ،يدي نْإِو يبِلُطْت الشهةَاد مالْ نعنِي تشهلَ ديف جِ نَّأَبِ كسمي شحوبا بأَ ناًيـ  ي  اًراهظَ

  :قوله 
            85- ياحِا ص لْه حم عيش باقا فَيتى   ر  لِسفْنالْ كذْعر يف إِبعادَألا اْه5(الَم(  

                                                
 405،  404وشرح شواهد املغين ص   - 171من اخلفيف وهو لعدي بن الرعالء يف األصمعيات ص   82الشاهد رقم   - 1
  161ص / 2ولصاحل بن عبد القدوس يف شرح كتاب احلماسة للبحتري ج - 583ص / 9وخزانة األدب ج - 858، 725،

وشرح  – 601ومغين اللبيب ص  – 234وقطر الندى ص  – 320، 226ص / 1وبال نسبة يف شرح مجل الزجاجي ج
 .4ص / 2األمشوين ج

 .170الرعالء يف األصمعبات ص البيت لعدي بن  - 2
بدل ) أفظع (و) بانوا(بدل ) ماتوا ( مع وجود اختالف يف رواية البيت فهو بلفظ ) ط(و) ت( يف 83رقم  سقط هذا الشاهد - 3
    وليزيد بن ضبة  -)بعت (وتاج العروس  -) بغت ( ولسان العرب  -) بغم (وهو ليزيد بن ضبة الثقفي يف الصحاح  )وأعظم (

   .107ص / 3زيد بن الصمة يف الكامل يف اللغة واألدب جأو ي
وهو ) لو علمته(بدل ) نظرته(بلفظ  ) اجلمل يف النحو ( من الطويل، وقد ورد بصيغة أخرى حيث جاء يف   84الشاهد رقم  - 4

    257ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 123ص / 2والكتاب ج -103بال نسبة يف اجلمل يف النحو املنسوب للخليل ص 
 .223وشرح شواهد ابن عقيل ص  -  11ص / 2وشرح األمشوين ج - 365ص / 2واملقاصد النحوية ج

         229وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 588ص / 1لرجل من طئ يف شرح التصريح والتوضيح ج 85الشاهد رقم  - 5
  .13ص / 2األمشوين ج وشرح - 369ص / 2واملقاصد النحوية ج  - 261ص / 2وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج
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ـ نِإلاْ هجى ولَع امِهفْتسالل لْه، و مخرم باحا صي ي، أَيطِسبالْ نم وهو ئط نم لٌجر هالَقَ  ارِكَ
وحبِ مضالْ مأَ اِءحقَ يدرو ،الشاهيف  دباقاي حثُي قَوع االًح من عشٍي وهو نكةٌر، لَوكنه قَويف  ع
ساقِي االسفْتقَامِه ،لُوفَ هتأَ ىرنْإْفَ ي تىر، اُءفَالْو جواب االسفْتامِه الْوذْعر فْمـ ع ـ َألاْ، وهولُ الَم 
فْمالْ ولُعمصالْ رِدمضى فَلَإِ افاعلهأَ، وفُله إِلْلشقولهاعِب ،:  

  )1(امِمحل فاًوختى مغَوالْ موي       أَحد إِلَى اِْإلحجامِ         ننكُيرَ الَ - 86           
هو مقَ نصيدة مكَالْ نلِامالَ، و يكُرنن فلُع نيٍه مكَّؤبِ دالنالْ ونخيفَفة أَ، وحفَ دلُاعِإلاْوَ هـ ح جام 
 برحالْ ةمجعمالْ نيِغالْبِ ىغَوالْ، وريخأْالتو وصكُالن يمِجِالْو ةلَمهمالْ اِءحالْ ونكُسو ةزمهالْ رِسكَبِ
والشاهيف  دمتخفاًو حثُي قَوع االًح مأَ نحد وهو نكأَ الَّإِ ،ةٌرنه قَوع يف ساقِي النيِهو ،لـ ح امِم 

لِّقعتبِ مأَ هألَِ يلِج احلمام وهالْ وموقولهت ،:  
           87 - تلَّسيطُ ترا عكُنم بعد بكُنِيبِ          مكْذكُانِرم حأَى كَتكُنم عن2(يد(  

 داهـَّالش يهفو نعبِ ورِرجمالْ هبِاحى صلَع مدقَت دقَو ،يمِمالْو افكَالْ نم الٌا حيعمج ىنعمبِ راًطُفَ
بِالْوفُالْ نيراقالْ، واُءب كْيف ذكُانِرم متلِّعبِ قتلَّسيت وحىت ابتدائةٌي.  
  

  
  
  

  
  
  
  

                                                
وشرح ديوان  - 439واألمايل أليب علي القايل ص  - 45لقطري بن الفجاءة يف ديوان اخلوارج ص  86الشاهد رقم  - 1

واملقاصد   - 79واإليضاح يف علوم البالغة ص  - 262ص / 2وشرح ابن عقيل ج - 136ص / 1احلماسة للمرزوقي ج
والدرر اللوامع  - 230وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 587ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 366ض / 2النحوية ج

 .13ص / 2وشرح األمشوين ج -  314ص / 2وبال نسبة يف أوضح املسالك ج - 5ص / 4ج
    373ص / 2ملقاصد النحوية جوا - 321ص / 2من الطويل، وهو بال نسبة يف أوضح املسالك ج 87الشاهد رقم  -  2

 .15ص / 2وشرح األمشوين ج - 590ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج
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                                                                                                                             ــزشـــــــــواهـد التمييــــــــ
  :قوله
       88 - لَوسا ذَذَإِ ترا أَعضبِ يقعٍارِض           الَو يسٍائ عند التعرِس من ي1(رِس(  

هو ميلِوِالطَّ نو ،يف لَ اُءالتست اسمهبِ، وعٍارِض خبره ،الْواُءب زائةٌد ـ و هالـذَّ  والْ يلُلمـ ت ضرع 
والشاهذَيف  درإِفَ اعنه تيِميز مأَ نضيق، قَود قَتدم لَعى عامله عند النوِ مِاظنِابهو ،عنغَ درِيهما تيِميز 
مالْ نفالْ لِعمذُحوف قْتديرا أَذَإِ هضذَ يقأَ عاًرضيق، الُقَي قْضَألاْبِ تذَ رِمرا لَذَا إِعم تقْطه لَوم قْتو 
لَعيه، أَوالذَّ لُصعِر بالْ طُسيأَكَفَ دنك رِتيد مالْ ديلَإِ ديلَفَ هم ]تلْن2(]ه( وربمالُقَا ي قْضبِ ته ذـ ار اع 
وجوا لَذَإِ ابسبِ تألَِ عٍارِضنها معرِتةٌض بين االمِس الْوخرِب وقْالتدا أَذَإِ يرضذَ يقرا لَعسبِ تعٍارِض 
  . هبِ قلِّعتم رٍسي نمو )3(]وطُنقُالْ[وهو سِأْيالْ نم عٍارِضى بِلَع فطْع رجالْبِ سٍائي الَو هلُوقَ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 . 20 4ص / 2بال نسبة يف املقاصد النحوية ج 88الشاهد رقم  - 1
 .)تقله( بلفظ ) غ( حتريف يف  - 2
  .لوجود بياض) غ( غري واضحة يف  - 3
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        رشـــــــواهــد حروف اجلـــــ

  )1(عفَنيو رضا يميى كَتفَى الْجري  ا         منإِفَ رضفَ عفَنت ملَ تنا أَذَإِ -89        
ـ  ا الَذَإِ نَّألَِ ،تنأَ عفَنت ما لَذَإِ يأَ يلِوِالطَّ نم )3(يدعجالْ يلَقو )2(]يانِيبالذُّ[ هالَقَ تدالَّإِ لُخ ـ ع ى لَ
 لِجألَِ مالضو فخأَ هنألَِ حتفَالْ يثُلثْالت )4(]اِءالر[يف  وزجي، وطرالش ابوج رضفَو ،ةيلعفلْا لِمجالْ

الضمة كَالْوسألَِ رنَألاْ هلُصيف إِ اُءفَالْ، ونما للتعيلِل، ويروى يرفَالْ ادىت ويروى يرجى ، والشاهيف  د
  :، قولهةٌافَّكَ يلَقو رادن وهو يى كَلَع ةُيرِدصما الْم تلَخد ثُيح اميكَ

  )5(اعدختو رتغ نْا أَميكَ كانسل  ا         حانِم تحبصأَ اسِلنا لَّكُأَ تالَقَفَ -90      
ـ و امِهفْتسالل ةُزمهلْا ،انسحل هنإِ )6(يرِشخمالز هالَا قَمم حصأَ وهو ،هاللَّ دبع نب يلُمج هالَقَ  لَّكُ

اسِالن منصبِ وبحٍانِم مالْ نمحِن وهالْ واُءطَع، وهو خبأَ رصبحتو ،لسانك ـ فْم ـ  ولٌع ـ  انثَ   هلَ
اولشاهكَيف  ديا أنْم حظَ ثُيهرت فيه أنْ للضرورةأَ، ولف تخدا عقوله قِالَطْإلِْل:  

                                                
وليس يف ديوات النابغة الذبياين، وقد جاء بصيغة أخرى يف كتب اللغة  80لقيس بن اخلطيم يف ديوانه ص  89الشاهد رقم  -  1

وهو للنابغة الذبياين  - 66ص / 4وهو لقيس بن اخلطيم يف الدرر اللوامع ج -) يضر وينفع(ونصب ) يراد(واألدب فريجى 
وهو بال نسبة يف كتاب احليوان  - 632ص / 1رح التصريح على التوضيح جوش - 507أواجلعدي يف شرح شواهد املغين ص 

  ومغين اللبيب  - 163ص / 1والزاهر يف معاين كلمات الناس ج - 51ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 76ص / 3ج
 .182/ 3، ج59ص / 2وشرح األمشوين ج - 503، 500ص / 8وخزانة األدب ج - 214ورصف املباين ص  - 241ص 

   .وهو حتريف للذبياين) ت(و ) غ( بلفظ الزياين يف - 2
هو قيس بن عبد اهللا بن عدس بن ربيعة اجلعدي العامري ، كنيته أبو ليلى ، املشهور بالنابغة اجلعدي ، صحايب، وشاعر مشهور  - 3

آمن ، وحضر موقعة صفني إىل خمضرم نبذ عبادة األوثان وشرب اخلمريف اجلاهلية ، قدم على النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ و
هـ وقد مجعت 50جانب اإلمام علي، مث أقام بالكوفة بغثه معاوية إىل أصبهان مع أحد والته ومات هناك بعد أن عمر طويال حنو 

  .ما تفرق من شعره يف ديوان )  MARIA NALLINO(املستشرقة مارية نلينو 
جم الشعراء مع -28، 26وطبقات فحول الشعراء ص  - 210، 209، 208ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 

          .207ص / 5األعالم ج -169، 167ص / 3خزانة األدب ج - 509، 508ص / 3اإلصابة ج -177، 176للمرزباين ص 
 .)غ(و ) ت( يف) فيه(بصيغة  - 4
  / 2واملقاصد النحوية ج - 445ص / 1واملفصل ج -108ويل، جلميل بن معمر يف ديوانه ص من الط  90الشاهد رقم  -  5

والدرر  - 508وشرح شواهد املغين ص  - 359ص / 2، ج 632ص // 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 428ص 
ال نسبة يف شرح وب - 172وحلميد يف مفتاح العلوم ص  - 482ص / 8وحلسان يف خزانة األدب ج - 67ص / 4اللوامع ج

  وشرح شذور الذهب  - 242ومغين اللبيب ص  -246ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 48ص / 4الرضي على الكافية ج
 .182/ 3، ج 60ص / 2وشرح األمشوين ج - 2392ص / 5واالرتشاف ج - 373ص 

جبار اهللا ، املعروف بالزخمشري، عامل بالدين هو اإلمام حممود بن عمر بن أمحد اخلوارزمي الزخمشري ، كنيته أبو القاسم امللقب  - 6
والتفسري واللغة واألدب ،ولد يف زخمشر وهي إحدى قرى خوارزم قصد مكة ، وطاف ببلدان عديدة مث استقر يف جرجانية من قرى 

) املفصل ( ووهو معجم لغوي ، ) أساس البالغة ( ويف تفسري القرآن، ) الكشاف ( ته من أهم مؤلفا ،هـ538خوارزم وتويف سنة 
  .يف النحو باإلضافة إىل املقامات وقصائد شعرية
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  )1(ميرِش مكُمأُ نَّإِ ئٍْشبِ            انيلَع مكُلَضفَ هاللَّ لَّعلَ -91                         
هو مالْ نورِافو ،الشاهلَيف  دإِفَ لَّعنها حرف جر هان، ولذَها جاللَّ ظَفْلَ ره ،وهـ لُ ي ةُغ ـ قَع 2( لٍي( 
ورِشفَبِ ميحِت الْ نيِالشمعجمة هالْ يمالْ ةُأَرفْماةُض ذَكَولك ]الشرقوله )3(]وم ،:  

                        92- ى الذَّلَّخنابات شكَ االًمثا            ب أُوأَ موكَ الٍعا أَهقْأَ ور4(اب(  
ـ لَإِ عجِري ىلَّخيف  ريمالض، ويشـحوالْ ارمحا الْهبِ فصي ةزجرم ةيدصقَ نم )5(اججعالْ هالَقَ ـيه 
الذَّونابفَبِ اتالْ الِالذَّ حِتمعجمة والنون وبعلََألاْ دف اٌءب موحةٌد وبعَألاْ دلُألاْ فخراٌءى ت ثَماةٌن من 
 اِءالثَّو افكَالْ حِتفَبِ هتفَص ابثكَو انثَ ولٌعفْموشماالً اتابنالذَّ ىحى نوري، وهنِيعبِ عٍضوم ماس قٍوفَ
ـ  ةَياحن اتابنالذِّ كرت يشحوالْ ارمحا الْذَه نَّأَ ىنعمالْا، ويبرِقَ يأَ ةدحومالْ اِءبالْو  ةثَلَّثَمالْ شماله 
ـ نِيعبِ )6(]ةبضه[ ماس الٍعوأَ مأُ ، وهنم برقْأَ وأَ اتابنالذِّكَ الٍعوأَ مأُ كرتو ،هوديف غُ هنا ميبرِقَ ا ه
وهَأليف اْ يلِص جمع ولٍع وهَألر اْكَذَ ورىو، أُوأَ موالٍع مبتأٌد وخبرقَ هلُوكَ هالذِّكَ اهنابات وفيه 

الشاه؛د حثُي دكَ لَخاف التبِشيه لَعى الضريِم وهقَ وقَيلٌل ،لُوأَ هقْأَ وراب طْعف ـ ع ـ لَ ى الضريِم 
ـ ج ىنعى ملَع اتابنى الذِّلَع فطْع الٍعوأَ مأُ بصن وزجيو ،ارجالْ ةادعإِ رِيغَ نم ورِرجمالْ أُ لِعم 
  :، قولهورِرجمالْ لِّحم ىلَع اًفطْع برقْأَ ونُكُيفَ برقْأَ وأَ اتابنالذَّكَ الٍعوأَ

                                                                                                                                    
م أئمة النحو للفريوز البلغة يف تراج -280، 279ص / 2بغية الوعاة ج - 174إىل  168ص / 5وفيات األعيان ج: ينظر 

 .186، 185ص/12معجم املؤلفني ج -178ص / 7األعالم ج -156إىل  151ص / 20م النبالء جسري أعال -75آبادي ص
بال نسبة يف شرح الرضي على  - 631ص / 1لرجل من بين عقيل يف شرح التصريح على التوضيح ج 91الشاهد رقم  - 1

        وشرح قطر الندى  -  7ص / 3وأوضح املسالك ج - 421ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 394ص / 4الكافية ج
وخزانة األدب  - 429ص / 2اصد النحوية جواملق - 5ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 375ورصف املباين ص  - 249ص 

 . 240 وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 61ص / 2وشرح األمشوين ج - 456، 450ص / 10ج
ونسبهم بنوعقيل بن كعب بن ربيعة بن صعصعة، سكنوا البحرين، مث أقاموا يف الكوفة والبالد الفراتية حىت أخرجهم السالجقة  - 2

  ).س بن امللوحقي(ومنهم الشاعر جمنون بين عامر
 . 801ص / 3معجم قبائل العرب، ج -120، 119قالئد اجلمان، ص : ينظر

  .)ت( الشرمي يف - 3
ولسان   385ص / 1واملفصل ج - 384ص / 2والكتاب لسيبويه ج - 390للعجاج يف ملحق ديوانه ص  92الشاهد رقم  - 4

/ 10وخزانة األدب ج - 634ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 434ص / 2واملقاصد النحوية ج  –) وعل(العرب 
وبال نسبة  152ص / 4والدرر اللوامع ج - 284وشرح شواهد ابن عقيل ص  –) و ع ل (وتاج العروس  – 219، 213ص 

وشرح ابن  483ص / 1زجاجي جوشرح مجل ال -  341ص / 4وشرح الرضي على الكافية  ج - 155يف مفتاح العلوم ص 
 .66ص / 2وشرح األمشوين ج - 2455ص / 5، ج1710ص / 4واالرتشاف جج  – 13ص / 3عقيل ج

 .50سبقت ترمجته يف الصفحة  - 5
 .)ت( يف) ضبة(بلفظ  -  6
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  )1(الَاظح الَّإِ نهكَ الَو هكَ         الَئالَح الَو الًعى برت الَفَ -93                   
ـ ج لُئالَحالْو جوالز لُعبالْ، وفطْعلْل اُءفَالْ، اتيشحو تناًأُا ويشحا وارمح فصي )2(ةُبؤر هالَقَ مع 

حةُيلَل الرلِج وهي امأَرتهو ،الشاهكَيف  ده كَوهن حأَ" ثُيدكَالْ لَخيف األول اف ]3(]ىلَع( ضريِم 
ـ الْبِ لُاظحلْا، و اتيشحوالْاُْألتنِ  ريِمى ضلَعي انِيف الثَّو يشحوالْ ارِمحالْ الْ ِءاحمهـ م ـ و ةلَ  اِءالظَّ
 الَو يشحوالْ ارِمحالْ لَثْم الًعى برت ى الَنعمالْ، وادالضبِ هنأَ الَّإِ لِاضعالْكَ يجِوِزالت نم عانِمالْ ةالَشمالْ
زوجات نِ  لَثْمالْاُْألتوحشيالَّإِ ات انِمالَقَ )4("اعه يف التقوله ،يحِرِص:  

  )5(اديي زِبِأَ نابي اكتح ىتفَ                اسنى أُفَلْي الَ هاللَّو الَفَ -94              
هو مالْ نورِافاُءفَالْ، و لْلطْعفالَ، و لأْتكقَالْ يدمِسالَ، و ى فَلْيجوابأَ هالَ ي جِيدـ ، و ـ فْم ىتفَ ولٌع 
والشاهد يف حتاك حثُي جر حالْ ىتمضمرَألاْ، ونْأَ لُص يجالظَّ[ راهر[)6( وهو اذٌّش]عنالْ دعيف  بِر

  قوله )7(]مهِتغيف لُ
  )8(اقِرهم مٍدو فيس رِيغَ نم             اقِرعى الْلَع رشى بِوتاس دقَ - 95           

استبِ ىومعىن استلَوالْى، وعراق يأَ هرطَ ضيذَ ةٌبقَأَ اتاليم وـاسعة قُورى متلَصبعضها بـبعض  ة 
ومن منِدا الْهمشهورة بغدادا، ولشاهد ؛ىلَيف ع حكَ ثُيانت لالستالْ ِءالَعمعوِنقوله .ي:  
  
  

                                                
/      2جوكتاب سيبويه  -) كَهو(فهو ) كه(مع اختالف يف لفظ  138لرؤبة بن العجاج يف ديوانه ص  93الشاهد رقم  - 1

  وشرح شواهد ابن عقيل   - 634ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 436ص / 2واملقاصد النحوية ج – 384ص 
وشرح الرضي  - 123ص / 2وهو بال نسبة يف األصول يف النحو البن السراج ج - 152ص / 4والدرر اللوامع ج - 249ص 

      ورصف املباين - 18ص / 3وأوضح املسالك ج - 482ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج – 340ص / 4على الكافية ج
وشرح  - 212ص / 10وخزانة األدب ج - 448ص / 2ومهع اهلوامع ج - 14ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 204ص 

 .67ص / 2األمشوين ج
 .2سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 2
 .)غ( يف) عن( - 3
 .634ص / 1التوضيح ، جخالد بن عبد اهللا األزهري ، شرح التصريح على  -  4
وشرح ابن عقيل  -277ص / 4شرح الرضي على الكافية ج 316ص / 3سيبويه جبالنسبة يف كتاب  94الشاهد رقم  - 5
 / 2ومهع اهلوامع ج – 442ص / 2واملقاصد النحوية ج - 2455ص / 5، ج1756ص  / 4واالرتشاف ج -11ص / 3ج

 .246وشرح شواهد ابن عقيل ص  – 69ص / 2وين جوشرح األمش – 11ص / 4والدرر اللوامع ج – 424ص 
 .)غ( غري واضحة يف - 6
  .فقط) ط( إضافة يف- 7
       / 5وبال نسبة يف قرى الضيف ج -وليس يف ديوانه )  سوو(من الرجز وهو لألخطل يف تاج العروس  95الشاهد رقم  - 8

      ورصف املباين  -) سوا(ولسان العرب  - 530ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج -) سيأ(والصحاح يف اللغة  – 276ص 
 .372ص 
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  )1(ااهضي رِنِبجعأَ هاللَّ رمعلَ                 رٍيشو قُنب يلَع تيضا رذَإِ -96            
ـ  رمعلَ ربخ، وةٌيلَبِقَ افقّالْ مضبِ )2(رٍيشو قُنبو،  نع ىنعمبِ ىلَعيف  داهلشا، ورِافوالْ نم تيبالْ  هاللَّ
مذُحأَ وفي يي، ينِمأَوعجي رِنِبضااه جوذَإِ اباا، ولضميف رِ ريضاها يجِرلَإِ عي قُنِى بشقولهرٍي ،:  

        97- اب الهن عمفْأَ الَ كلْضت يف حبٍس         عنأَ الَي ونت دي فَانِيتخ3(ينِوز(  
ـ ع نِاب رد هلَّل ىنعمالْ، ووذاًذُى شرخُألاْو ةُارجالْ انمالالَّ تفَذحفَ هلَّل هلُصأَ هالَ مـ فْأَ الَ ك لْضت       

يف حبٍس لَعي، أَ الَونت مالي فَكتسي، نِوسوابن عمك مبتأٌدالَ، وه خبره  مقَـدم ـ ي ـ ذَ الُقَ لك        
 ونُن تفَذحي فَنِانيد هلُصأَ، وهربخ يانِيد، وأٌدتبم تنأَى ، ولَع ىنعمبِ ينعيف  داهالش، وحِدميف الْ

ـ ي اهزخ ني منِوسستفَ يي أَنِوزختي فَرِمأَ كالم تنأَ الَو يأَ ،يففختلل ةايقَوِالْ خزذَإِ وهـ ا س اسه 
قَوهره خزاو، الْوخزي مصدزِيخ ر يخ4(]لَّذُ[ا ذَي إِز( الْومعفَ ىنا أَمنت دي فَانِيما تخيونِز، وهو 
وهو مفُرنَّألَِ وع شطَر النبِص بعالَّ اِءفَالْ دتقَي تع جواب نْأَ  يِفْالن ونَكُي خصاًال من معثِْإلاْ ىنبات 
  :قوله )انثُدحتا فَنتأْت الَّإِ تنا أَم(وحن عفْالر نيعت صاًالخ نكُي ملَ نْإِفَ

                                                
والكامل يف اللغة  - 481ونوادر أيب زيد األنصاري ص  - 395للقحيف العقيلي يف أدب الكاتب ص  96الشاهد رقم  -  1

وشرح التصريح على  - 453ص / 2واملقاصد النحوية ج) رضي، با( ولسان العرب   - 71ص / 3، ج427ص / 2واألدب ج
/ 4والدرر اللوامع ج -) رضي ، علي، الباء ( وتاج العروس  - 255وشرح شواهد ابن عقيل ص  – 651ص / 1التوضيح ج

ومعجم  - 167ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 379، 311ص / 2وبال نسبة يف اخلصائص ج – 135ص 
ومغين اللبيب  - 333،  375ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج – 531ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج) رعبل(الصحاح   

     / 5، ج1734ص / 4واالرتشاف ج  – 25ص / 3وشرح ابن عقيل ج  - 372ورصف املباين ص  – 887، 191ص 
 .27ص / 2والزاهر يف معاين كلمات الناس ج - 90ص / 2وشرح األمشوين ج  - 440ص / 2ومهع اهلوامع ج - 2440ص 

ونسبها قشرب ين كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن  بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس  - 2
  .ين عيالن

 .954ص / 3معجم قبائل العرب، ج -483ص / 2مجهرة أنساب العرب، ج -501ص / 4األنساب للسمعاين، ج: ينظر
واملعاين  - 404وأدب الكاتب ص  - 160دواين يف املفضليات ص من البسيط، وهو لذي األصبع الع 97الشاهد رقم  - 3

      ) خسف ، ذا ( ومعجم الصحاح  – 373وإصالح املنطق ص  - 259ص / 1وأمايل القايل ج - 1257ص / 2الكبري ج
        / 4،ج313ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج - 479ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 101ص / 3واألغاين ج

/ 5ج 1727ص / 4واالرتشاف ج  –) فضل ، دي ن، عنن ، لوه، خزا ( ولسان العرب  - 196ومغين اللبيب ص  –331ص 
وشرح   23ص / 3وشرح ابن عقيل ج) فضل، دي ن، خزو( وتاج العروس  - 456ص / 2واملقاصد النحوية ج - 2419ص 

ال نسبة يف  وب – 143ص / 4رر اللوامع جوالد - 254وشرح شواهد ابن عقيل ص   -  653ص / 1التصريح على التوضيح ج
ومهع اهلوامع  - 368، 254ورصف املباين ص  - 336ص / 1اف يف مسائل اخلالف جواإلنص - 75ص / 2اخلصائص ج

 .443ص / 2ج
  .)ت( طمست يف - 4
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           98 - ورحالْ نِابِكَا بِناِءم يجنب وطَسا     ن  تصوب فالْ يهعيطَ نراًو وترت1(يق(  
   ريهزو ةُغابِالنو ،سِيقَالْ ؤرام اِءرعالش رعشأَ نَّى أَلَوا عقُفَات: )2(ورٍمو عبأَ الَقَ  ،سِيقَالْ ؤرام هالَقَ
َألاْوعالَى، قَش: أَوشعَألاْ رربعة امرقَالْ ؤثُ سِيذَكَ ملك ىلَع الترالْ[ يبِتقَ )3(]ورِكُذْملُوه ورحا نمن 

الراحِو وهالْ وعشي، الُقَي رحذَا إِنا سرنا عشا، يوالرواح ملَ ننْد زالِو ـالشـ إِ سِم ـ ى اللَّلَ لِي 
إِوعراباه يحتونَتكَُ نْأَ لُم ناقةًص مأَ نخوانَكَ ات واسما هوهو الضمالْ ريمتبِ لُصاه، ويحتنْأَ لُم 
ونَكُت تةًام، الْ نِابِكَبِواِءم يتلَّعبِ قمذُحوف وهالْ وخبر عنكَ نْا إِهانت ناقةًصو ،الشاهكَيف الْ داف 

حثُي جلَع اسما لدولِخ حرالْ فجر لَعيه وابن مضلَإِ افيه الْواُءم مضلَإِ افنِى ابو ،ابـ الْ ن اِءم 
ـ الد تنبجِ نم ةٌوحتفْم ونٌا نيهلي ةٌناكس يمجِا هدعب لٍفَسأَ نم اةنثَمالْ اِءيالْ مضبِ بنجيو ،رائطَ ةُاب 
قدتاه، وهو فلٌع مارِضع منِبي لا لَمم يسفَ ملُاعه، و]نائفَالْ ب4(]لِاع( الضمالْ ريـ م  يـه ف رتتـْس
ووطَسبِ انكُسون ظَ نيِالسرف كَمان منصوب ى الظَّلَعرفيةالْ، وعفَ لُاميه يجنب، وتصوـ أَ ب لُصه 
تتصوبِ باَءتفَ نِيهو فْمتوح الْ اِءالتثَمناة مفَ نقِو فَوحِت الصالْ ادمهلَمة وتشدـ  يد ـ و اوِوالْ حفَذت 
 الٌح بٍصن لِّحيف م ةُلَمجالْو ،بٍوصتبِ لٌاعفَ نيعالْو ،اردحناال بوصلتاو ،ايفًفخت نِياَءالت ىدحإِ
من ضريِم يجنبـطَ، وفَبِ راًوالْ اِءالطَّ حِتمهلَمأَ ةي ةٌالَح وهظَ ورف زمان مـ ن صبِ وبـ ت صبٍو  
وترتفَبِ يقحِت الْ اِءالتثَمناة مفَ نقِو من قَالري وهو الصعود واالرفَتاع ومعالْ ىنبيأَ تنه يصفَ فرا س
ا ذَه كلذَكَفَ رِيالطَّ يعرِس رائالطَّ نَّا أَمكَفَ ؛رائطَ وهو اِءمالْ نِكَابِبِ ههبشو هيِرج ورِفُو و هقبس ةدشبِ
  :قوله. انتهى،اضيأَ قِبيف الس يِرجالْ يعرِس وهفَ سرفَالْ
  )5(لُبقَ ةٌرـظْا نيبحالْ نيِمي نع نم            مهِبِ الَع نْا أَملَ بِكْرلل تلْقُفَ - 99           

                                                
وحروف املعاين  - 393وأدب الكاتب ص  - 155من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص  98الشاهد رقم  - 1

وخزانة -) كوف ( وتاج العروس  –) كوف ( ولسان العرب  - 492ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج – 77للزجاجي ص 
 .196وبال نسبة يف رصف املباين ص  - 186ص / 10األدب ج

للغة واألدب وأخبار ، املعروف بأيب عمرو بن العالء من أئمة ابن عمار التميمي املازين البصري، كنيته أبو عمرو هو زبان - 2
ر للتدريس واإلقراء وأخذ عن أنس بن مالك  أقام بالبصرة وتصدمثالعرب وأيامهم، وأحد القراء السبعة املشهورين ولد مبكة املكرمةُ 

هـ ومل 154واحلسن البصري ونصر بن عاصم ، ومن تالميذه اخلليل ويونس واليزيدي وأبو عبيدة واألصمعي ، تويف بالكوفة سنة 
  .نا مؤلفاته لكونه أحرقها كما يقالتصل

وفيات  1317ص / 3معجم األدباء ج – 78أخبار النحويني البصريني للسريايف ص ص   -  531املعارف البن قتيبة ص : ينظر 
األعالم  – 232، 231/ 2بغية الوعاة ج – 228، 226، 225العقد الثمني للذهيب ص  – 469، 466ص / 3األعيان ج

  .41ص / 3ج
  .)غ(و) ت( ست يفطم - 3
  .)غ(و) ت( يف) ونائبه( - 4
ومعجم  - 392وأدب الكاتب ص  - 291ومجهرة أشعار العرب ص  - 28للقطامي يف ديوانه ص  99الشاهد رقم  -  5

            ) من ، حبو ( وتاج العروس  - 463ص / 2ملقاصد النحوية جوا -) عنن، منن، حبا ( ولسان العرب  - ) عنا ( الصحاح 
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  )1(لُلَكالْ هبِ تالَتاخ ةيالع هجو مأَ  ي         رِصى بأَر قٍرا بنس نم ةًحملَأَ         
اولُهإِ          :أَونا محيفَ وكلَاسأَ ميلُلَـا الطَّه            نْإِو بليت الَطَ نْإِوبِ تالطِّ ك2(لُي(  
 انميلَس نب داحوالْ دبا عهبِ حدما يهحتفَو افقَالْ مضبِ )3(يامطَقُلْل يطِسبالْ نم ةيدصقَ نم اتيبَألاْ
بن عبالْ دملك بن مرو4(ان( و ،كْالرب اسم جعٍم عند سيبويه، وعنَألاْ دشِفَخ)5( جمع ـ ر بٍاك 
ومن عن فيه الشاهد حثُي جلَعت عن اسما وهبِ يمعى نبِ بٍانِجديلِل دولِخ حرالْ فجر لَعـ ي ا ه
وهو من الْوحببِ )6(ايضالْ مالْ اِءحمهلَمة فَوالْ حِتالْ اِءبموحدة وتشدالْ يداِءي الْرِآخحروفـ قْ، م صور 
مصغالَ[ ر ِسكْتري[)لَ )7ه اسم موضبِ عامِالشو ،ظْنفَ ةُرلُاع ]هِبِ )8(]الَعمو ،لَبق فَصتفَبِ هقَالْ حِتاف 
الْوالْ اِءبموحدةالُقَ، ي ظْنقَ ةٌرلَ اذَإِ لُبم يقَتدمهظَا نرلَأَ، ومالْ ةًحهمةُز لالسفْتامِهلَ، ومةًح ـ ن صب 
ـ الع يلَقو ،ةٌيالع ةٌأَرام يِأَ ،ةًحمى لَلَع ةيالع هجا وهبِ فطْع مأَ ي، ورِصى بأَر هلوقَبِ ـ   ةٌي اسما ه

                                                                                                                                    
        / 4واالرتشاف ج -  157ومفتاح العلوم ص  - 231وبال نسبة يف أسرار العربية ص  - 435ص / 6وخزانة األدب ج

 .367ورصف املباين ص  - 1722ص 
  .436ص / 6وخزانة األدب ج - 291ص / 2ومجهرة أشعار العرب ج -28البيت للقطامي يف ديوانه ص  - 1
 .23البيت للقطامي يف ديوانه ص  - 2
هو عمري بن شييم بن عمرو بن عباد التغليب ، كنيته أبو سعيد ، املشهور بلقب القطامي لبيت قاله ، وصريع الغواين ،شاعر  - 3

فحل عده ابن سالم ضمن الطبقة الثانية من اإلسالميني، عاش يف الدولة األموية، كان نصرانيا مث أسلم ومدح الوليد وسليمان ابين 
  .هـ، له ديوان شعر مطبوع 130يف حنو عبد امللك بن مروان تو

   67، 45ومعجم الشعراء للمرزباين ص - 121طبقات فحول الشعراء ص - 609/ 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
/ 2خزانة األدب ج - 185، 183، 182، 180ص / 1معاهد التنصيص ج - 44، 26، 24،  23، 21ص / 24األغاين ج

 . 89ص / 5األعالم ج – 609،  370
هـ ملروان بن حممد ، وملا انتصر 130عبد الواحد بن سليمان بن عبد امللك بن مروان أمري أموي توىل إمارة مكة واملدينة سنة  - 4

  . هـ132العباسيون كان يف عداد القتلى 
 .176ص / 4األعالم ج: ينظر 

احلسن املعروف باألخفش األوسط ، عامل باللغة والنحو واألدب أصله من هو سعيد بن مسعدة ااشعي بالوالء ، كنيته أبو  - 5
  من اهتمامه البحث يف غريب اللغة يبويه، وأخذ عنه املازين وأبو حامت السجستاين وكانـبلخ أقام بالبصرة وأخذ على اخلليل وس

وهو من أضاف ) كتاب القوايف(و) ين الشعر معا(و) شرح أبيات املعاين) (تفسري معاين القرآن(هـ ، من مؤلفاته 115تويف سنة 
  .حبر املتدارك

طبقات  - 1376، 1375، 1374ص / 3معجم األدباء للحموي ج - 95، 94أخبار النحويني البصريني للسريايف ص : ينظر 
الرواة  أنباه - 381ص / 2وفيات األعيان ج - 112، 111العقد الثمني للذهيب ص  -73،  72ني واللغويني للزبيدي ص النحوي

األعالم  591، 590ص/ 1بغية الوعاة ج  - 24البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوز آبادي ص  – 43إىل  36ص / 2ج
 . 102ص / 3ج
  .وهي بلدة بنواحي حلب بسوريا - 6

 .216ص / 2معجم البلدان، ج: ينظر
  .)ط( التكثري له يف - 7
  .)ت( طمست يف - 8
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وـاخالَتبِ تلُلَكَالْ ه جةٌلَم حالأَ ةٌيي تبخترت، لْاوكَالْبِ لُلَكرِس جمع لَّكة وهو ستر رقيق ]يستر 
  :، قولههجوالْ نم الُحالْا فَذَى هلَعفَ )1(]هاَءرا وم هي بِارويامهِعاجطاض لَّحم انجوالز هبِ
  )2(لِهجم اَءزيزبِ ضٍيقَ نعو لُّصت  ا      هؤمظ ما تم دعبه يِلَع نم تدغَ -100         
ـ قَالْ فصيف و يلِوِالطَّ نم ةيدصقَ نم يمالَسإِ هنأَ يححالص، )3(يليقَعالْ ثارِحالْ نب ماحزم هالَقَ  ا طَ
واسغَ مدت مستتر فيه يعطَقَى الْلَإِ ودا، والشاهيف  دمن لَعينَّإِفَ ه لَعى ههنا اسفَ مذَللك دلَخ لَعيه 
من معناه مفَ نوقأَ هفَ يوفَالْ قخِر، وام مصرِدأَ ةٌيي بعد تامِم ظمئها وهو]م4(]ةُد( صرِبهـ ا ع ى لَ
ـ الْ ودرو وهو اِءخالْ رِسكَا بِهسمى خوري، وبِرى الشلَإِ بِرالش نيا بم وهو اِءمالْ ـ  اِءم  لِّيف كُ
خمسأَ ةامٍي، وتبِ لُّصالصالْ ادمهلَمة خبغَ ردأَ تي تصوأَ تحشاؤها مالْ نشِطَع، ـ و عـ  ن  ضٍيقَ
طْعف لَعى من لَعيفَبِ هقَالْ حِتاف وكُسالْ وناِءي الْ رِآخحروف رِويف آخه ضاد معجةٌم "أَورـ  اد  هبِ
ـ يف الت هالَقَ تحت اةٌنـثَم اٌءا يمهنيا بهلُوأَ ورٍسكْم نِيتمجعم نِياَءزبِ وه اَءزيزبِا ونهه خرفَالْ يحِرِص 
وهالْ يغةُيظَل مَألاْ ن5("ضِر( ويربِ ونَوبياَءد ةٌفَص قَلضٍي وهالَّ ةُالَفَالْ يتيبِي تـ  د مـ  ن كَسنا أَهي 
تهكُله، ومجلٍه فَصتا إَهام مصدهِفَ ري لْلمالَبغوِأَ ة اسم كَمان، قَوالْ لَببيت:  

  لِكَيه راغصَألاْ ولُعي بٍاصى خلَع ا        هودتقُ نَّأَكَ اتوششب تعطَقَ  -            
  لِيعمالْ يمِتـيالْكَ  يورِ رشبِ يقلَ     ا      هخرفَ لَّظَ ةٌـيرِدكُ مأَ كلأَذَ -            

  البيت .......هيلَع نم تدغَ -            

                                                
 .)ط( زيادة يف - 1
) قصيدتان ملزاحم بن احلارث العقيلي مع أبيات منسوبة إليه يف كتب خمتلفة (  ملزاحم بن احلارث العقيلي يف 100الشاهد رقم  - 2

) مجهلِ (بدل ) مجهلِ (و ) ضمؤها (بدل ) خمسها (وبرواية أخرى 10ص f. krenko)( بتحقيق املستشرق ف كرنكو
واملقاصد النحوية  -) صلل ، عال ( ولسان العرب  - 454ونوادر أيب زيد األنصاري ص  -  317ص / 1وكتاب املعاين الكبري ج

وبال نسبة يف الكتاب  - 258وشرح شواهد ابن عقيل ص  -  660ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 465ص / 2ج
   262الغواص ص ودرة   – 231وأسرار العربية ص  -71ص / 3الكامل يف اللغة واألدب ج - 231ص / 4لسيبويه ج

         / 4واالرتشاف ج - 371ورصف املباين ص   – 335ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج 158ومفتاح العلوم ص 
وبال نسبة يف شرح مجل    -  187ص / 4والدرر اللوامع ج - 426وشرح شواهد املغين ص   - 2454ص / 5، ج1722ص 

 .100ص / 2وشرح األمشوين ج – 496ص / 1الزجاجي ج
من شعراء الغزل واهلجاء   ل، شاعر إلسالمي بدوي فصيح شجاعهو مزاحم بن احلارث أو مزاحم بن عمرو من بين عقي - 3

وضعه ابن سالم ضمن الطبقة العاشرة من الشعراء اإلسالميني، عاش يف زمن جرير والفرزدق وذي الرمة وأقروا له مبكنته الشعرية 
  .هـ120تويف حنو 

 165، 164ص / 1معاهد التنصيص ج - 111إىل  104من ص /  19األغاين ج -150الشعراء ص  طبقات فحول: ينظر 
 .211ص / 7األعالم ج - 274، 273ص / 6خزانة األدب ج -  167،  166

 .)ت( مست يفط - 4
 .303ص / 2، وهذا األخري نقل عن املقاصد النحوية للعيين، ج661ص / 1شرح التصريح على التوضيح، ج - 5
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  )1(لِتؤم ريا غَطَقَالْ رِيس نم نِييلَمكَ     ا    هقُالَطا انهنع نِيموي ىوا طَودغَ -            
   :قوله 

  )2(يملحالْ لُـجالرو انُوـشا النمكَ         ـديـمـحا بأَي ونإِ كرمعلَ -101        
  :هنم، ورِافوالْ نم اتيبأَ نم )3(مجعَألاْ اديزِ هالَقَ
  )4(مٍـيمي تنِب رـش اتطَبحا الْمكَا         ايطَمالْ رش نـم رـمحالْ نَّإِفَ -              

الشاهكَيف  دامالنشكَ نَّإِفَ انُواف التبِشيه دلَخت لَعيهفَّكَفَ ةُافَّكَا الْا متهالْ نِا ععفَ لِمذَللك ـ ر  عفَ
النشانَو ى الْلَعخرِبيةو ،النشانُو كْالسانُر، الْوحمبِ رضالْ مالْ اِءحمهلَمة جمع ـ ح ارٍم، ـ و يرى و
 تيبالْكَ داها الشضيأَ يهفو ِءادتباالبِ وعفُرم اتطَبِحالْو ،برشي تتالَّ رمخالْ وهو ةمجعمالْ اِءخالْبِ
ـ  انَكَ هنألَِ طُبحالْى مسي يمٍمت نو مرٍمع نب ثُارِحالْ انَكَ، وهربخ يمٍمت ينِب رشو، رِآلخاْ رٍفَيف س 
    :، قولهاتطَبح مهلَّكُ هدالَوى أَمس ما ثُطًبح بقِّلُفَ هنطْب حفَتانفَ )5(قوقُدنالْح وهو قِرالذَّ نم لَكَأَفَ

    :قوله
          102- ةبرا ضمببِ رسيف صيلٍق               بين بصىر طَوعنة ن6(ِءالَج(  

ـ  نيبو لِمعالْ نِع فكُت ملَ ثُيح ةبرا ضمبريف  داهالش، ويففخالْ نم تيبالْ صبأَ يرـ  ي بين 
  :، قولهةٌعاسو يأَ ةنعطَل ةٌفَص ِءالَجنو )1( امِالشبِ ةٌدلْب اِءبالْ مضبِ يرصب اتهجِ

                                                
 .164ص / 10خزانة األدب جيف  - 1
) لعمرك( وذكر رواية أخرى للبيت  502شرح شواهد املغين  ص  - 169لزياد األعجم يف ديوانه ص  101الشاهد رقم  - 2

 .236وبال نسبة يف مغين اللبيب ص   – 225، 223ص / 10وخزانة األدب ج –) وأعلم (بدل 
   كنيته أبو أمامة موىل عبد القيس املعروف بسليمان األعجم لوجود لكنة  )باختالف الروايات (هو زياد بن سليمان أو سليم  -1

ه يف أصفهان مث انتقل إىل يف لسانه، شاعر فحل فصيح عده ابن سالم يف الطبقة السابعة من الشعراء اإلسالميني ،كانت وال دت
بشعره أمراء عصره وهجا  ، مدحانهء عبد القيس خوفا من سالطة لس، عاصر الفرزدق وجرير فكانوا يتحاشون هجاخراسان
  . هـ100تويف حنو  خبالءهم 

          / 3معجم األدباء  ج -  142طبقات فحول الشعراء ص   - 344، 343ص / 1ينظر الشعر والشعراء ال بن قتيبة ج 
 .54ص / 3األعالم ج - 9، 8، 7ص / 10خزانة األدب ج -  384إىل  370ص من / 15ألغاين ج  - 1330، 1329ص 

) احلبطات (و) احلُمر(مع اختالف يف رواية بعض األلفاظ  170لزياد األعجم يف ديوانه ص من الوافر وهو  101الشاهد رقم  - 4
 576ص / 1وبال نسبة يف البيان والتبيني ج – 226ص / 10وخزانة األدب ج  - 494ص / 2واملقاصد النحوية ج –باخلاء 

  :برواية أخرى  363ص / 1واحليوان ج
  وجدنا احلمر من شر املطايا                          كما احلَبِطات شر بين متيم

 105ص / 2وشرح األمشوين ج -  32ص / 3، وشرح ابن عقيل ج327ص / 4بة يف شرح الرضي على الكافية جـوهو بال نس
 )مادة حبك، ذرق" ( نبت وهو الذرث نبطي معرب" قال اجلوهري يف الصحاح - 5
 وشرح شواهد املغين  - 491ص /2واملقاصد النحوية ج - 170لعدي بن الرعالء يف األصمعيات ص  102اهد رقم الش - 6

وهو بال  - 205ص / 4والدرر اللوامع ج -  666ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج  - 858، 725، 405، 404ص 
  183ومغين اللبيب ص  - 226ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج -301ص / 4نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج

 .106ص / 2وشرح األمشوين ج  - 316، 194ورصف املباين ص - 1748ص / 4واالرتشاف ج
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          103- وننصر مالَونا ونلَعأَ منكَ             هماسِا الن مجزوم لَعيه وازِج2(م(  
الشاهكمايف  د حثُي دلَخت ام كَى الْلَعاف لَوم كُتف علَما فَهلذَها جرت الناس الْومجزوم من 

  :، قولهمالظَو هيلَع وملُظْى موريو اِءالزو يمِجِالْبِ مِزجالْ
      104 - لْب       هماجِ قَتجلُْء الْفم لَدالَ          ب يشتي كَرتانه وجهرم3(ه(  

ـ  داهالش، واربغالْ افقَالْ حِتفَبِ امتقَالْو همتقَ قرالطُّ أَلَم دلَب بر لْب يأَ )4(ةُبؤر هالَقَ يف جر ـ ب  دلَ
ـ  طُسب يهو بِسلنا ِءياَبِ ةٌيمرهج يأَ همرهج، و لْب دعب بر ارِمضإِبِ شرٍع تـ ن سـ إِ ب ـ رى قَلَ ية 
  :، قولههنع بِسالن اِءي اجِرخإِا بِماس مرهجالْ لَعج، وةٌيمرهى جمست )5(]سرِافَبِ[

  )6(لِوحم امٍمي تذ نا عهتيهلْأَفَ         ا  عضرمقْت وطَر دى قَلَبح كلثْمفَ -105         
الشاهيف  د"جر بِ لِثْمرالْ بموفَذُحة بعاِءفَالْ د ومعطَ ىنقْرأَ تتيتا لَهالًي لْأَوهيتاه ملِْإلاْ ناِءه ـ و هو 
الشأَ لُغأَ يشلْغتاه، والتمائم التذُاوِع واحدها تمةٌيم، وهالْ يعالَّ ةُذَوتي تلَّعق لَعبِى الصقَوِ يةًاي من 

ى لَبحالْ صا خمنإِو ،ةٌنس يأَ لٌوح هلَ ما تذَإِ لٌوحم وهفَ يبِالص لَوحأَ نم لِوحم و ،رِحالسو نِيعالْ
الْومرضذَبِ علألَِ كنها أَمزهد الناِءـس يف الرالِج لُّقَأَوهن شهِا بِفًغالَقَ )7("مه يف التيحِرِصـ ، و  الَقَ

                                                                                                                                    
  .بصرى مدينة سورية قدمية يف حمافظة حوران مشال دمشق - 1

 . 129املنجد يف األعالم، ص -441ص/1معجم البلدان،ج -109الروض املعطار، ص: ينظر
  /2واملقاصد لبنحوية ج - 379من الطويل وهو لعمر بن براقة اهلمداين يف األمايل أليب علي القايل ص  103الشاهد رقم  - 2

 666ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج  - 1713ص / 4واالرتشاف ج -500وشرح شواهد املغين ص  - 484ص 
وشرح ابن  -  412، 236وبال نسبة يف مغين اللبيب ص  - 210ص / 4والدرر اللوامع ج - 264وشرح شواهد ابن عقيل ص 

وشرح األمشوين  -)جمروم عليه وجارم ( ، وقد جاء يف هذه املراجع برواية  476ص /2ومهع اهلوامع ج - 35ص / 3عقيل ج
 .382، 106ص / 2ج
   وتاج العروس  -) جهرم ندل ، ( ولسان العرب  - 150من الرجز وهو لرؤبة بن العجاج يف ديوانه ص 104الشاهد رقم  - 3
/ 4، ج114ص / 1والدرر اللوامع ج - 267وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 486ص / 2واملقاصد النحوية   -) ج ه ض م ( 

/ 1وشرح مجل الزجاجي ج - 86ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج) اهلاء واجليم ( وبال نسبة يف معجم العني  - 194ص 
 .108ص / 2وشرح األمشوين ج - 37ص / 3وشرح ابن عقيل ج -156ورصف املباين ص  - 477ص 

 .2سبق التعريف به يف الصفحة رقم - 4
  .)غ( مست الراء يفط - 5
ومجهرة أشعار  - 135ص / 1والشعر والشعراء ج - 31من الطويل وهو المرئ القيس يف ديوانه ص  105الشاهد رقم  - 6

/ 2واملقاصد النحوية ج  -)رضع (ولسان العرب   - 163ص / 2ج) مغيل ( سيبويه بلفظ وكتاب   - 159ص / 1العرب ج
وشرح شواهد  - 31ص / 10، ج326ص / 1وخزانة األدب ج - 669ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 487ص 

  159وبال نسبة يف مفتاح العلوم ص   - 193ص / 4والدرر اللوامع ج - 266وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 402املغين ص 
  36ص  / 3وشرح ابن عقيل ج  - 387ورصف املباين ص - 73ص / 3وأوضح املسالك ج -213،  181ومغين اللبيب ص 

 .109ص / 2وشرح األمشوين ج  -) رضع ، غيل ، الطاء ( وتاج العروس   - 1746ص / 4واالرتشاف ج
 .669/ 1من شرح التصريح على التوضيح خلالد األزهري، ج -  7
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ى وريو )1(" لٌامح وأَ عضرت يهو يتؤي تتالَّ يه ةمجعمالْ نيِغالْ ونكُسو يمِمالْ ضمِب لِيغمو"ي ينِعالْ
ومحلِو َألى اْلَعلِص ]الْوبيت القَالْ ئِرِمسِي مقَ نصيدتالْ همشهورة  :فَقا نبقوله  )2(]ك:  
          106- وولَهدى سخرِ أَرحجِ الْبولٍ كَملَي            لَعأَبِ ينالْ اعِوهومِم ليبت3(يل(  
 يأَ ،اوِوالْ دعرب ب ارِمضإِبِ رج ثُيح لٍيلَويف  داهالش، وةورهشمالْ هتيدصقَ نم سِيقَالْ ؤرام هالَقَ
ورلَ بكَ لٍيمالْ جِوبافَثَيف كَ رِحلْظُ ةمته، أَورى خسولَده ةٌفَص لَّلأَ لِيي ـ س ـ تبيل، وهورـُت أَ يلي 
ليظُنر امعندي من الصرِب الْوجأَ عِزي ليخبِتي أَنِرو ليذِّعينِب، أَولُصه ليبتلي فَنِيحذف منالْ هـ فْم ولُع 

  :قوله
  )4(عابِصَألاْ فكَُألاْبِ بٍيلَكُ تارشأَ              ةًيلَبِقَ رش اسِالن يأَ يلَا قذَإِ -107             

اولشاهلَكُيف  دبٍي حثُي جى الْلَإِبِ رقَمدرة قْتديرأَ هشارلَى كُلَإِ تبٍيَألاْ، وابِصفَ عـ أَبِ لٌاع شارت 
الْوبيت مقَ نصيدة ميلِوِالطَّ ن فَلْلرزقِد يخاطبِ بهرِا جيرأَا، ورذَبِ ادلرِ كطَه يرٍرِج وهـ لَكُ و يب 
بن يروعٍب بن حةَلَظَن.  

  
  
  
  
  

  
                                                

 .487ص / 2النحوية، جاملقاصد  -7
  .)غ(و) ت( غري منسوب يف - 2
واية األرب  - 166ص / 1ومجهرة أشعار العرب ج - 42من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص 106الشاهد رقم  - 3

  488ص / 2واملقاصد النحوية ج - 264ص / 1ومعاهد التنصيص ج -146ص / 7، ج130ص / 1فنون األدب جيف 
/ 3وبال نسبة يف أوضح املسالك ج - 782وشرح شواهد املغين ص   - 255، 236ص / 3، ج286ص / 2ج وخزانة األدب

 .110ص / 2وشرح األمشوين ج - 473ومغين اللبيب ص  -  415وشرح شذور الذهب ص  - 75ص 
رح التصريح وش - 500ص / 2واملقاصد النحوية ج - 47ص / 2من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه ج107الشاهد رقم  - 4

والدرر  - 116، 115ص / 9وخزانة األدب ج - 12وشرح شواهد املغين ص  - 466ص / 1على التصريح على التوضيح ج
وشرح ابن عقيل  - 299، 137ص / 4وبال نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج - 185ص / 5، ج191ص / 4اللوامع ج

 440ص / 1وشرح األمشوين ج -468ص / 2مع جومهع اهلوا - 2092،  1720ص / 4واالرتشاف ج -39ص / 3ج
 .269وشرح شواهد ابن عقيل ص  -112ص / 2ج
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  ـةــــافــــــواهـد اإلضــــشـ
           108- مشيكَ نا امهتزرِ تماح تفَّسهت          را ميهالأَع الراحِي النو1(مِاس(  

ـ و ،احِمالر ازِزتاهكَ ي، أَ ةٌيرِدصم اا ممكَ، وةُوسالن يِأَ نيشمو )2(نٌيالَغ ةمو الرذُ هالَقَ الشاهد           
 هيلَإِ افضمالْ نم يثَنِأْالت بستاكْ هنألَِ احِيالر رم وهو ركَّذَم  هلَاعفَ نَّأَ عم ثَنأَ ثُيح تهفَّستيف 

  :، قولهنيٍلبِ بهت نيح يحِالر لُوأَ يهو يمٍِسن عمج ماسوالنو احِيالر را ميهالعأَبِ تالَم يأَ
            109- رؤالْ ةُيرِكْف ما يلَ ولُؤَألاْ هـــــرممعني لَعى اجتابِن الت3(يانِو(  

هو مالْ نخفيف، والشاهيف قَ دوله معنيلَ، وم لْقُي معألَِ ةٌيننه خبر عقَ نوله رؤالْ ةُيـ ف ـ ذَو رِكْ لك 
لسريان ذْالتلَ ريِكه مالْ نمضلَإِ افيه وهالْ وكْفرا، ولتا يانِوكَلتلُاسو ،يروى اكْلَى عتالثَّ ابِسابِو 

  :قوله
               110- دعوت لما ننِابي مسولَفَ    ا        رلَى فَببي يدي مس4(رِو(  

ي نِابصا أَمل - لٍجر ماس وهو -ا روسم تبلَطَ يأَ ،بِارِقَتمالْ سِدسم نم دسي أَنِب نم يابِرعأَ هالَقَ
من النائبلَفَ ةأَ ىبلَ الَقَ يبيك قْتديرلَفَ هبين فَاذَحالْ ففْمولَع و ،الشاهلَفَيف  دىب ييد حـ  ثُي اَءج 
ي نِابي نذالَّ رِمأَلْا لروسم توعد ىنعمالْو"يحِرِصيف الت الَقَ ،وذذُالش هجى ولَع رٍاهى ظَلَإِ اافًضم يبلَ

                                                
) مشني ( بدل ) رويدا كما ( برواية أخرى فهي   362ص / 1من الطويل، وهو لذي الرمة يف ديوانه ج 108الشاهد رقم  -  1

واألصول يف النحو البن  - 394ص / 2و الكامل يف اللغة واألدب ج -  65، 52ص / 1وهو لذي الرمة يف الكتاب لسيبويه ج
وشرح شواهد ابن عقيل  - 209ص / 4وخزانة األدب ج - 508ص / 2واملقاصد النحوية ج - 480، 72ص / 2السراج ج

/ 3رح ابن عقيل جـوش - 558ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 186ص / 2هو بال نسبة يف اخلصائص جو - 271ص 
وشرح األمشوين  -) عرد ( وتاج العروس  - 736ص  /2واالرتشاف  -) عرد، صدر ، قيل، سفه( ولسان العرب - 50ص 

   .139/ 2ج
حلارث ، املعروف بذي الرمة ، شاعر إسالمي بدوي من فحول امسه غيالن بن عقبة ينتهي نسبه إىل مضر بن نزار ، كنيته أبو ا - 2

شعراء عصره وكان أكثر شعره غزال يف مية ابنة مقاتل عده ابن سالم يف الطبقة الثانية من الشعراء اإلسالميني ظفر من اللغويني 
  .هـ له ديوان شعر مطبوع117ة مات سن" ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة" مبكانة هامة وقد قال عنه أبو عمرو بن العالء 

  128،  125، 121طبقات فحول الشعراء ص - 446، 440، 439، 437ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 261، 260ص / 3معاهد التنصيص ج - 16، 14، 13، 11ص / 4وفيات األعيان ج - 47إىل 5من ص 18األغاين ج

 .124ص / 5األعالم ج - 108، 107، 106ص / 1خزانة األدب ج - 264، 263، 262
   / 5والدرر اللوامع ج - 512ص / 2ومهع اهلوامع ج - 510ص / 2بال نسبة يف املقاصد النحوية ج 109الشاهد رقم  - 3

 272وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 140ص / 2وشرح األمشوين ج - 21ص 
وشرح التصريح على  - 610وشواهد املغين ص  - 518ص /2لرجل من بين أسد يف املفاصد النحوية ج 110الشاهد رقم  - 4

يف اجلمل يف النحو و بال نسبة  - 68ص / 3والدرر اللوامع ج - 274شرح شواهد ابن عقيل ص و - 697ص / 1التوضيح ج
        1247ص / 3ان احلماسة أليب متام جرح ديوـوش - 352ص / 1يبويه جـسوكتاب  - 176املنسوب للخليل ص 

  580ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 329ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج - 747ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج
  .81ص / 2وخزانة األدب ج - 53ص / 3وشرح ابن عقيل ج -) سور ، لىب ( ولسان العرب 
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نِم نوبِائ الدنلَا فَيانِبأَي، ولُص نَّا أَذَه رالًج دعا رالًج  آخراسمه مسور ليغرم عنه ـ د زِلَ ةًيـ م ته 
  :قوله )1("هتبائن نم صلَّخت ىتح الَمالْ اهتطَعأَ انتا اللَّمهنألَِ رِكْالذِّبِ هيدي صخو كلى ذَلَإِ هابجأَفَ

             111 - لَعى حلْأَ نيهى الناس أُ لُّجورِمه2(م(  
قَتدكَ مالْ لُامبييف الْ تمصرِدو ،الشاهد يف اختبِالْ ارِياِءن لحالْ نَّألَِ نيجةَلَم بعده ـ م صدبِ ةٌرـ ف لِع 
اضٍم منِبقولهي ،:  

  )3(يمٍحل لَّكُ نيبصتسي نيى حلَع       ي تحلُّمابِلْقَ نهنم نبذتجَألَ -112              
الشاهد فالَّكَ يهي قَذلَبالْ نَّأَ الَّإِ هجةَلَم هنا مصدبِ ةٌرمعٍارِض منِبي لْا قُذَإِ، وبِالْا بِناِءن لحفَ نييبىن ى لَع

ـ جَألوَ نياَبالصيف عدد  هتلْعي جنِعا ييبِص هتيدا عذَإِ ناًالَفُ تيبصتاس الُقَي نيبصتسي، وحِتفَالْ تذبن 
  :، قولهرِسكَالْبِ مِلْحالْ فلُّكَت يددشالتبِ ملُّحالت، ويدكوالت وننبِ

  )4(يلُلقَ امِركالْ نيى حلَع ميرِكَ     ي يا عمرك اللَّه أَننِي     ملَعت ملَأَ - 113      
   هاللَّ كرما عيو تعلَمي  )5(]مفْعولي[ دـسم تدـا سهرِبخا وهماس عم نَّأَ، وامِهفْتسالل ةُزمهلْاَ
معرِتض  و]اي[)6( لمجرد ]التبِن7(]يه( وعمرك منصوب نصالْ بمصا أُذَإِفَ رِاددلَخت لَعيالالَّ هم يفَرع 
يفَربِ عاالـِب ي نإِ هادرم لْا بنهاه مسقَالْ ادرمالْ سيلَو اِءقَبالْبِ لَه كارِرقْإِبِ يأَ ،اللَّه كريِمعتبِ اهنعمو اِءدت

لْأَساللَّ تنْأَ ه ييلَط عمرك الَا فُيةُن و ،الشاهيف  دلَعالْبِ نيِى حجر حأُ ثُيرِعألَِ بنه قَوقَ علَب مبتدأ 
وهالْ وكرام، ووِرفَبِ يحِت حني بِى الْلَعاِءن، قَويلٌل خبرقوله  ه:  

                                                
 .698ص / 1اهللا األزهري ، جشرح التصريح على التوضيح خلالد بن عبد  -  1
  :من الطويل وما ذكر  ميثل صدر البيت ومتامه  111الشاهد رقم  - 2

  ندل الثعالب  فندالً زريق املال                                                         
  148ص /1واألدب ج والكامل يف اللغة - 116ص / 1سيبويه جوبال نسبة يف كتاب  221يف ديوانه ص  وهو لألحوص
        293ص / 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 507ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج - 120ص / 1واخلصائص ج
وشرح  -  501ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 301ص / 2واملقاصد النحوية ج -) خشف ، ندل ( ولسان العرب 

 .200ص / 2، ج473،  39ص / 1وشرح األمشوين ج - 883شواهد املغين ص 
وشرح شذور  - 672ومغين اللبيب ص  - 135ص / 3من الطويل وهو بال نسبة يف أوضح املسالك ج 112الشاهد رقم  -  3

  537ص / 2واملقاصد النحوية ج -  1829ص / 4واالرتشاف ج - 93ص) اختالف يف رواية الشطر األول  مع( الذهب 
 .145ص / 3والدرر اللوامع ج  -وشرح األمشوين   - 231ص / 2ومهع اهلوامع ج

  884من الطويل وهو ملوبال بن جهم املدحجي ، أو ملبشر بن اهلذيل الفزاري يف شرح شواهد املغين ص  113الشاهد رقم  - 4
ومغين  - 49واألمايل أليب علي القايل ص  -  243ص / 3وبال نسبة يف البيان والتبيني ج - 538ص / 2واملقاصد النحوية ج

 .232ص / 2ومهع اهلوامع ج - 673 اللبيب ص
 .)غ(و) ت( طمس اللفظ يف - 5
  .)ط( سقطت يف - 6
  .)ت( يف) التثنية ( - 7
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          114- أَ الَكخي وخيللاجِي ودي عداًض         يف النائبات لْإِوالْ امِمملم1(ات(  
هو مالْ نِسبيطو ،الشاهد فنَّأَ يه أُ الَكضى كَلَإِ يفلمتنِي ضرةٌور، وأَ الَكي خمـ ب تأٌد وخـ ل ييل 
طْعف لَعيه، و اجِويد خبرهرِفْأُ، وبِ داعتفْلَ ارِبظ الْفَ ،الَكاُءي لْلممِلِّكَت مضلَإِ افيه فْمأَ ولٌـعلُو 
لــاجِويد، وعضا دفْمثَ ولٌعان و ،النائبالْ اتمصيباتلِْإلاْ، ومِإلاْ امتانُي والنولُز الْومـ ل مات 

جمع ةملم وهي ةُلَازِالن من نلِازِو الدقولهرِه ،:  
  )2(امركْأَا وريخ انَا كَنيقَتالْ اةَدغَ            مكُيأَي ويأَ اسلنا ونَلُأَست الَأَ -115        

هو ميلِوِالطَّ نو ،الشاهأَيف  دإِفَ ينالَ اه تضاف لفْمرذَإِ الَّإِ دكَا ترركَ تيف الْ امبيت، الَأَو للتبِنيه 
غَواةَد نصب ى الظَّلَعرفيأُ ةضى الْلَإَ يفجلَمة، انَكَو خيا رخبالْ رمبتدأَ أي أَنِعيي، أَوكُيم ـ ع  فطْ
لَعيهو ،خيار خبانَكَ ر  ،كْأَورم طْعف لَعيقولهه ،:      

            116- إِونانُس عنِيي يحساُءرةً  الْمارفَ      تيبود وتارات يجفَ ميغر3(ق(  
 الُثَمالْ وهو أٌدتبم يافضإِ مالَكَ ينِيع انُسنإِ، ويلِوِالطَّ نم ةيدصقَ نم وهو )4(نُيالَغ ةمو الرذُ هالَقَ
 هنع اُءمالْ رِسحي هلُصأَو نِيتلَمهمالْ نيِالسو اِءحالْبِ اَءمالْ رِسحي هربخو )5(]نِيعالْادوس[يف ى ري يذالَّ
عنأَ هي يكَنشف منلْا؛ فَهفَ اُءمبِ لٌاعيـِسحر وهو أْموذٌخ مقَ نوهِلم ـِسحالْ ربحا غَذَإِ رار، 
الْومعنَّأَ ىن   
                                                                              ارا غَذَإِ )6(]اهعمد وهو نِيعالْ اُءم يأَ[اَءمالْ
ـ فَ ابغَو[رتتاسو قرِغَ )8(]وعمالد يِأَ اُءمالْ[رثُا كَذَإِو ،نِيعالْ انُسنإِ رهظَ )7(]حزنو ابغَ يأَ[  ملَ
ظْيهأَ رالًص لسرِتبِ هالد9(]وعِم( وتةًار نصب ى الْلَعمصقَرِد ،لُوفَ هبِْيود جةُلَم خرٍب بعد ـ خ رٍب الَو 

                                                
  63ص / 3شرح ابن عقيل ج - 269ومغين اللبيب ص  - 140ص / 3بال نسبة يف أوضح املسالك ج 114الشاهد رقم  -  1

ومهع  - 552وشرح شواهد املغين ص  - 708ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -543ص / 2واملقاصد النحوية ج
 26ص / 5والدرر اللوامع ج - 279وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 514ص   / 2اهلوامع ج

/ 2وشرح األمشوين ج -545ص / 2واملقاصد النحوية ج - 64ص / 3بال نسبة يف شرح ابن عقيل ج 115الشاهد رقم  - 2
 280وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 155ص 

  17ص / 2والدرر اللوامع ج -  168ص / 2وخزانة األدب ج -241ص / 1لذي الرمة يف ديوانه ج 116الشاهد رقم  -5
واملقاصد النحوية  - 1884ص / 4واالرتشاف ج  - 651ومغين اللبيب ص  -  362ص / 3وبال نسبة يف أوضح املسالك ج

  .157ص /  2وشرح األمشوين ج - 374ص / 1هلوامع جومهع ا -196ص / 3، ج 545ص / 2ج
 .67 سبق التعريف به يف الصفحة رقم - 4
  .)غ(و ) ت( يف) السواد(بلفظ  - 5
  . )غ(و) ت( مطموسة يف - 6
  .)غ(و) ت( مطموسة  يف  - 7
  .)غ(و ) ت( مطموسة يف - 8
  .)غ(و ) ت( طمس يف - 9
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الَّإِ طَابِر يف هذالْ هجلَمَألاْ ةخرية وهو الضمالَّ ريذي يف يباكْو فَدـ ى فيها بِفَت ضريٍم ـ و احـ  ،د  الَقَ
ى لَا عماهدحإِ تفَطا عذَإِ نِيتلَمجالْ نَّأَ يققحالت"  تيبالْبِ هادهشتاس دعب أدتبمالْ ابِيف ب )1(يادرمالْ
ُألى اْلَعخالَّ اِءفَالْى بِرتي للسبِبية تنلَزت مةَلَزِن الشرط الْوجاِءز اكْوى بِفَتضريٍم واحـ يف إِ د حداها م
ـ تراالفَ همرِكْأَو فَرمع اَءج ديز تلْا قُذَإِفَ اِءزجالْو طرالش يتلَميف ج داحو ريِمضى بِفَتا اكْمكَ اطُب 
ـ ز( ةَلَزِنا متلَزنا تمهنألَِ:  الَقَ )2(يعِبِي الربِأَ ناب كلى ذَلَع صن ةيانِي يف الثَّذالَّ ريِميف الض عقَي يإذا  د 

اَءج عمرِكْأَو فَرمه( َِإلاْفخبذاً إِإِ ارنما هبِ وجمهِوعما وإِ طُابِالرنما هو الضمري")ذَكَ .انتهى )3لَقَا نه 
صاحب الت4(يحِرِص( والشاهيف  ديِسحأَ ذْإِ رلُصنْأَ ه يِسحالْ رلَفَ اُءمما حفَذنْأَ ت ارـ ت ـ فالْ عفَ لُع، 
وتارات جمع تارة و ،يجيمِجِالْبِ م مالْ نجومِم وهثْكَالْ وةُر ]ولُقُت جمئْبِالْ تثُا كَذَإِ رالْ راُءم ـ ف ا يه
بعد نزح5(]ه( وهو خبر مبتدأ مذُحأَ ،وفي هو يجم فَويرِغق طْعف لَعيقولهه ،:  

        117- رِصغَ يعوان قَارهن وقْرنلَ        هنْد شب حىت شاب سالذَّ ودو6(بِائ(  
الشاهيف إِ دافَضلَ ةى الْلَإِ نْدجلَمة ومعناه عند شابِبه وحىت لْلغاية الذَّووائب جمذُ عؤابـ  ة الشعر 

غَووبِ اننيٍغ معجمة فْمتوحة جمانِغَ عية وهالْ يارِجالَّ ةُينِغَ يتيبِ تحنِسهالْ نِا عحليو ،ـ اقَر هن 
ـ ع وحرطْمالْ وهو وعرصمالْ يعرِالص، وهلَ اكرح الَ ىتح هنتمأَ هنقْرو ،هنبجعأَ ـ لَغَ ضِرَألى اْلَ ةًب 
]والصرع ونُكُي إِلْلنسان مالْ نجنأَ ون ،ي من مالْ سلَ انِّجفَ هيتصرع مذَ نلك وونُكُي من تنِكُّم 

                                                
)  وهي جدته من أبيه(املرادي ، كنيته أبو حممد بدر الدين املعروف بابن أم قاسم هو احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي  - 1

                    )تفسري القرآن ( ، من مؤلفاته هـ749شهرته يف املغرب تويف سنة  ولد مبصر وأخذمفسر، وعامل بالقراءات ولغوي 
  .)توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ( ن مالك مساه وشرح ألفية اب) شرح الشاطبية يف القراءات ) ( إعراب القرآن ( 

  .211ص / 2األعالم ج - 517ص / 1بغية الوعاة ج: ينظر 
هو عبد اهللا أو عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا القرشي األموي العثماين، كنيته أبو احلسني ، املعروف بابن أيب الربيع ، إمام  -  2

زمانه، ولد بإشبيلية باألندلس وممن أخذ عنهم الشلوبني ، وبعد استيالء الفرجنة على األندلس استقر بسبتة وتويف النحو والعربية يف 
  .)القوانني النحوية ) (اإلفصاح يف شرح اإليضاح) (شرح اجلمل للزجاجي(و) شرح كتاب سيبويه(هـ ، من مؤلفاته 688ا سنة 

معجم  - 191ص / 4األعالم ج - 735ص / 2، ج444ص / 1هارس جفهرس الف - 125ص / 2بغية الوعاة ج: ينظر 
 . 236 ص / 6املؤلفني ج

 .476ص / 1ج) املعروف بابن أم قاسم(ينظر توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي  -  3
 .163ص / 2شرح التصريح على التوضيح ، ج -  4
  .)غ(و ) ت( طمس يف - 5
   455وشرح شواهد املغين ص  -22ص /  24واألغاين ج - 44الطويل، وهو للقطامي يف ديوانه ص من 117الشاهد رقم  - 6

ومعاهد التنصيص  -  327ص / 2وخزانة األدب ج - 712ص / 1وشرح التصريح ج - 548ص /  2واملقاصد النحوية ج
وأوضح  - 302، 288ص / 3وبال نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج - 137ص / 3والدرر اللوامع ج -181ص / 1ج

وشرح  - 220ص / 2ومهع اهلوامع ج - 1455ص / 3واالرتشاف ج  - 208ومغين اللبيب ص  - 145ص / 3املسالك ج
 .160ص / 2األمشوين ج
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ـ إِ حرطَان هيلَإِ اقشو هوببحم انُسنِإلاْ ركَّذَا تذَإِفَ هتوببحمل هبح ةدش نم يببِالْح يأَ هبِ بحالْ ى لَ
  :قوله )1(]وننجالْ وعِرصمكَ ارصو هِسفْيف ن هارِيتاخ رِيغَ نم ةًبلَغَ ضِرَألاْ

        118 - ]وكُذْتر نعملَ اهأَ نْدنت ياف2(]ع(  
ذَها صدر بيت ميلِوِالطَّ نو ،نعماه فْمولُع كُذْترو ،النعقَالْبِ امرِص وضم النون النعةُمفُ إنْ، وتحت 
ونُالن مددتهو ،يافع هالَّ وذالْ ونَي دمرقِاهالْ، ومراهق هالَّ وي قَذرب االحالَتم والشاهيف إِ دافَضة 
   ةيمساال ةلَمجى الْلَإِ نْدلَ

   )3(فلَّكَمالْ انُحشحالش نيطقَالْ ثَّحو  ى حالض تدتام اذَإِ ىتةً حودغُ نْدلَ - 119     
ـ قَلْاو )4(نيالَغ ةمي الرذل تيبالْ طالْ[ نيـ م ق5(]يم( والشـ ح شيـلُ وِالطَّ انُح،  ـ يف الْو جورِهي 

الشحشانُح  رِالسيع قَالْوطالْ نيخدميو ،ـالشاهد يف نغُ بِصدةًو بعلَ دنْد قَى الْلَعيلِل وهي ها ن
منوةٌن قَود سمى بعالْ[ ضمأَترِخ6(]ين( توِنغُ يندةًو ملَ عنْد توِنفَالْ ينأَقِر،ي ـ لْل ـ  قِرفَ بيـ  ن  ندلَ
الناصبة الْومافَضغُ نَّألَِ ةدا كَذَإِ ةًوانت ليبِ مٍوعنِيفَ ههغَ وير منرِصف لْللَعمية ونِأْالتـ ا كَذَإِ، فَيث انت 
منصكَ ةًوبا يف الْمبيت نونت، ا كَذَإِوانت ]ملَإِ )7(]اافًضيهفِّا خضفَالْبِ تتحفَ ةلْيبِتس  ـ فيهـا ح  ةُالَ
النبِ بِصالَحالْ ةجفَ رنونت هنفَلْا لقِر بيالْ نمنصوبة الْومجرورة، نعلَ )8(]نْإِ[ مم رِيد الشاعـ بِ ر ا ه
يوا بِمعنِيفَ هالتوِنين فيها توِنين صرالَ ف توِنفَ ينقٍرقَلَ، ولْأَ دغز سعـ  د بأَ نـ ح مـ أَ د بـ ثْو ع انَم 
  :الَقَا فَهبِصنا بِهاصصتاخو ةًودغُ نْديف لَ )9(يامذَجالْ

         - ولَ ةٌظَفْا لَميسبِ تفلٍع الَو حرف           الَو هي مشتق لَويسبِ تمصرِد  
         - وتنصب اسما واحا لَديغَ سيرلَ             ههةٌالَا ح معه ـبِتني لمرِـبِـخ  

                                                
  .)ط( إضافة يف - 1
  : وما ذكر هو صدر البيت أما عجزه)  غ(و) ت( سقط  118الشاهد رقم - 2

فال يك منكم للخالف جنوح                                                                                                                                        
  .220ص / 2ومهع اهلوامع ج – 103ص / 7وخزانة األدب ج - 1454ص / 3وهو بال نسبة يف االرتشاف ج

    والصحاح  -274ص / 2والبيان والتبيني ج -  205ص / 2يوانه جمن الطويل، وهو لذي الرمة يف د 119الشاهد رقم  -  3
 .159ص / 2وشرح األمشوين ج -) شحح ( وتاج العروس  -)  شحح، لدن (ولسان العرب  -) شخب ( يف اللغة 

 .67سبق التعريف به يف الصفحة رقم  - 4
  .)ت(بصيغة اجلمع يف ) املقيمون( - 5
  .)ط( إام الكلمة يف  - 6
     .) ط(  مضافا بصيغة التذكري يف  - 7
 .)ط( طمست يف - 8
أمحد بن أمحد بن عبد اهللا اجلذامي األندلسي ، كنيته أبو عثمان حنوي بياين ، أقرأ النحو بكل من األندلس وبغداد  هو سعد بن - 9

  .)شرح املقدمة اجلزولية يف النحو ( من مؤلفاته ،  هـ645تويف بعد 
 .210ص / 1معجم املؤلفني ج - 577ص / 1بغية الوعاة ج :ينظر
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         - ومنصوبها صدلَ رها هو ضد ناَتاَأَ ِء  ا           ت لبا يف الَاسكالْ ابِتطَمرِـَه   
  )1(انتهى من طبقات النحاة للسيوطي

  :قوله 
  )2(يمِمحالْ اِءمالْبِ صغَأُ ادكَأَ          الًبقَ تنكُو ابرالش يل اغَسفَ -120         

يف  اووالْو ابريل الش أَرمتي اس، أَرِافوالْ نم هدشنأَفَ هكَردأَفَ رأْثَ هان لَكَو )3(اِهللا بن يعرِب دبع هالَقَ
كُيف ونت والْ اوالِح]قَولُوغَأَ هص منغص يغص من ابِب علم يلَع4(]م( والشاهد يف نقَ بِصالًب ى لَع

ى الظَّلَعرفيالَقَ ة يف التيحِرِص "والروالْ ةُايمشهالْبِ ةُورالْ اِءمحوالََّ يمِمذي روالثَّ[ اهعبِالـ الْبِ )5(]ي اِءم 
ـ حالْ اققَتاش هنمو ارحالْ يممحالْ، وبذْعالْ هنألَِ بسنَألاْ وهو حضومالْ الَقَ تارفُالْ امِم، ويـلَ ق 
  :قوله )6("اددضَألاْ نموهو دارِبالْ  يممحالْ

   )7(اارن لِياللَّبِ دقَّوت ارٍنو               ًءارام نيِبِِسحت ئٍرِام لَّكُأَ - 121                 
   لُّكُ سيي لَنِعا، يارا نهينبِِسحت ارٍن لَّكُو ،الًجر هينبِِسحت لٍجر لَّكُأَ ىنعمالْ، وبِارِقَتمالْ نم تيبالْ

                                                
 1979: بريوت . 2حممد أبو الفضل إبراهيم ط :يف طبقات اللغويني والنحاة، تح جالل عبد الرمحن السيوطي، بغية الوعاة - 1

 .577ص / 1املكتبة العصرية، ج
وشرح التصريح على التوضيح   – 554ص / 2من الوافر، وهو لعبد اهللا بن يعرب يف املقاصد النحوية ج120الشاعد رقم  - 2
ص /1وشرح الرضي على الكافية ج 461، 457، 456ص / 6، ج 409، 407ص / 1وخزانة األدب ج - 719ص / 1ج

 1820، 1817ص / 4وبالنسبة يف االرتشاف ج – 286وشرح شواهد ابن عقيل ص  – 283ص / 3،ج224
 554ص / 2عامر  من املقاصد النحوية ج هو عبد اهللا بن يعرب بن معاوية بن عبادة بن البكَاء بن -  3
  )ط( إضافة يف - 4
 )ط( النعاسي يف - 5

مؤلف وأديب ) كان خييط جلود الثعالب (وهو عبد امللك بن حممد بن إمساعيل النيسابوري ، كنيته أبو منصور املعروف بالثعاليب 
) فقه اللغة(و) تيمة الدهر يف حماسن أهل العصري( هـ ، من مؤلفاته  429هـ وتويف سنة  350ولغوي وشاعر ولد بنسابور سنة 

  )سحر البالغة وسر الرباعة (و
معجم  – 163ص / 4األعالم ج – 271، 266ص / 3معاهد التنصيص ج – 180، 178ص / 3وفيات األعيان ج: ينظر 

  189ص / 6املؤلفني ج
 719ص / 1يف شرح التصريح على التوضيح خلالد بن عبد اهللا األزهري، ج -  6
    بدل) وحترق ( بدل جرها ) وناراً ( مع اخلتالف يف الرواية  221أليب دؤاد اإليادي يف ألصمعيات ص  121الشاهد رقم  - 7
ومفتاح  – 137ص / 1واملفصل ج – 66ص / 1سيبويه جوكتاب  – 239ص / 1والشعر والشعراء البن قتيبة ج –) توقّد ( 

وحلارثة بن اخلجاج يف شرح شواهد    – 700وشرح شواهد املغين ص   – 560ص / 2واملقاصد النحوية ج - 205العلوم ص 
      لعدي بن زيد  – 39ص / 5والدرر اللوامع ج  - 729ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -  287ابن عقيل ص 

وشرح  - 41ص / 2صاف يف مسائل اخلالف جوبال نسبة يف اإلن   -72ص / 3، ج217ص / 1يف الكامل يف اللغة واألدب ج
  507ص / 10ج – 593ص / 9ج – 165ص / 7ج – 383ص / 4وخزانة األدب ج - 22ص / 2مجل الزجاجي ج
 .  175ص / 2وشرح األمشوين ج
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ملَ نه صةُور بِ ئٍرِامكَ ئٍرِاملٍام، الْ[ لِبمكَالْ )1(]ُءرلُام ملَ نه خالٌص نِسةٌي أَووصاف هِبةٌي، لَويس 
ـ هيو[ارِوى الـز رقل دوقَت ارن ارا النمنإِ )3(]ةًلَامكَ[ اارن لِياللَّبِ دوقَت )2(]ااهرت[ ارٍن لُّكُ تـ ي بِد ا ه

السائ4(]ر( الْوهمةُز لالسفْتامِه ،لَّكُو ئٍرِام فْمولُع تبِِسحني وامءاًر فْمولُعـ  ه ـ ي، وانِالثَّ الشاهد       
يف و؛ارٍن حثُي ذَحف منالْ همضاف وترالْ كمضلَإِ افيإِبِ هعابِرذْ، إِه قْتديره لَّكُو أَ ،ارٍني وتبِِسحني 

ـ حتل انثَ ولٌعفْم اارنو ،ارٍنل ةٌفَص وهو ،نِياَءى التدحإِ تفَذحفَ دقَّوتا تهلُصأَ دقَّوتو ،ارٍن لَّكُ  نيبِِس
  :قوله ،رِدقَمالْ

              122 - يا من أَررِاى عا أُضسبِ ره             بين ذراعي وجبهَألاْ ةس5(د(  
ـ فُكْأَ[ يوِر، وهبِ حرفْأَ يأَ هبِ رسأُو ابحالس ضارِعالْ، وحِرِسنمالْ نم قدزرفَالْ هالَقَ ـ و هفْ يرىو 
ـ مالْ ادسفَل ورِرالس ونَد ةيؤالر ولُمعم يةفرى الظَّلَع بصن نيبو  )6(] هلَ تقْرِأَ عىنـ ، و الشاهد      

ـ رذ نِيب هلُصأَو ،هيلَع وفطُعمالْ هيلَإِ يفضي أُذالَّ لِثْم وفذُحى ملَإِ افضم وهفَ ياعرذ يف يِاع 
  :قوله ،دسَألاْ ةهبجو دسَألاْ

  )7(يلِِسعبِ ةرخا صموي تاحنكَ       يتحدمو نونكُأَ الَ رٍيخي بِنِشرِفَ -123               
ـ لَع )9(]تقَزِلَ[ا ذَإِ امهالس تشر نم يهبِشى التلَع )8(]رٍيخبِ[ي الح حلَصأَ يأَ يه  الـريش ـ و       اووالْ

يف مدحي بِتمعىن معو ،الشاهكَيف  دناحت يوما صخرة حفَ ثُيلَص بيالْ نمضاف وهو ـ ن احت 
الْومضلَإِ افيه وهو صخرقَبِ ةوله يوما وهو معولٌم لْلمضاف، الْوفَبِ يلُِسعالْ حِتنيِع كَورِس نيِالس 

                                                
  .)ط( يف) املراد( - 1
 .)ط( يف إضافة - 2
  .)ط( إضافة يف - 3
  .)ط( إضافة يف - 4
ص / 1واملفصل ج - 180ص / 1سيبويه جومل أجده يف ديوانه، وهو له يف كتاب منسوب للفرزدق  122الشاهد رقم  - 5

 178ص / 2وهو بال نسبة يف اخلصائص ج - 799وشرح شواهد املغين ص  - 564ص / 2واملقاصد النحوية ج - 132
وشرح الرضي  - 204ومفتاح العلوم ص   - 297ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج - ) أسر به (بدل ) أرقت له ( برواية أخرى 

      بدل ) يسر (مع اختالف يف رواية فهو بلفظ  19ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج -278/ 2،ج355ص / 1على الكافية ج
 ) 4واالرتشاف ج - 809، 498ومغين اللبيب ص  -  341ورصف املباين ص  -) بعد ، يا ( ولسان العرب  - ) أُسر /      

 .177ص / 2 جوشرح األمشوين - 2429ص / 5، ج2206ص 
  .)ط(و ) ت( طمست يف - 6
وأوضح املسالك  -) عسل ( ولسان العرب  -) عشب ( من الطويل، وهو بال نسبة يف الصحاح يف اللغة  123الشاهد رقم  - 7
     / 1ريح على التوضيح جـوشرح التص -582ص/2واملقاصد النحوية ج -1842ص / 4واالرتشاف ج -184ص / 3ج

 .182ص / 2وشرح األمشوين ج - 43ص / 5والدرر اللوامع ج - 523ص / 2ومهع اهلوامع ج - 734ص 
 .)ط( يف) بشئ ( - 8
  .)ت( يف) لزمت( - 9
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 ةَدائفَ ا الَيمف هيِعس نوكَ نع ةٌاينك وهو )2(]رطْعلْا[ا هبِ عمجي يتالَّ رِاطَّعالْ )1(]ةُسنكْم[ نِيتلَمهمالْ
  :قوله ،دكَالْو بِعالت ولِصح عم يهف ةَدائفَ

  )3(اناَرينِ اكادع نم لُّا كُهى بِلَصي        ةرابصم اِءجيهيف الْ ادتعم تنَأل -124            
هو مالْ نِسبلالَّا يطم للأْتكيد أَونت مبتأٌد ومعتاد خبرهال، وشاهالْيف  دهياِءج وهالْ وحرب ـ ح ثُي 
ـ  هتلْخدا أَذَا إِارن لَجالر تيلَص نم ىلَصيو ،هيلَإِ افضمالْو افضمالْ نيب هبِ لَصفَ النارـ الْ، و اُءب 
للسبِبيأَ ةبِ يسبِب مصابرتيف الْ كحبِر يدأَ لُخعداؤك النأَ ،ارراد نالْ ارحقوله بِر:  

  )4(يلُزِي وأَ بارِقَي يودهي ا            موي فكَبِ ابتكالْ طَّا خمكَ -125              
ويرى كَوتالْ ريِبِحكابِتكَالْ، واف للتبِشيهو ،ا ممصرِدةٌي يف ملِّح عٍفْر ى أَلَعنه خبر مبتدأ مذُحوف 
ـ مالْ نيب لُصفَالْ عقَو ثُيح داهالش، و يدكأْتلل مالالَّ،  ابِتكالْ طِّخكَ ارِالد هذه مسر يأَ ضاف 
الْومضلَإِ افيأَبِ هجبِني وهو يومذَا ولك يف الضرورة، وخالْ صيهودألَِ رِكْالذِّبِ ينه مأَ نالْ لِهكابِت  
وارِقَيالْ يِأَ بطُّخ ةٌفَص ليهودي ]أَو5(]و(  يلُزِي طْعف لَعيأَ هي فَيرق فيما بينه ويباعقولهد ،:  

       126- نجوت قَود الْ لَّبمرادي سفَيه          من بِأَ نِابي شَألاْ خِيبطَ حِاط6(بِال(  
 اًداحو مهنمواحد  لٌّكُ لَتقْي نْأَ جِارِوخالْ نم ةٌثَالَثَ قفَا اتمـ لَ  ـ   انَيفْي سبِأَ نب ةُياوِعم هالَقَ
7(]الثالثة[ نم( علي بي طَبِأَ نبٍال وعمرو بالْ ناصِع وماوِعفَ ةَيلَّساللَّ مه ـثْاالننِي ـ قُو لَت ـ ع لي        
-  - الْوواو قَيف ود لْلالِحالْ، ومرادي هو عبد الرحنِم نِب عو الْرٍممعربِ وفبِأَ نِابـ لْي م         مٍج
ـ لَإِ افضمالْ تعنبِ هيلَإِ افضمالْو افضمالْ نيب لِصفَيف الْ داهالشو -لعنه اهللا - يه ـ و هـ  و شيخ 

                                                
  .)ت( يف) منكسة ( - 1
  .)ت( يف) العطار( - 2
 .584ص / 2و املقاصد النحوية ج - 1842ص / 4بال نسبة يف االرتشاف ج 124الشاهد رقم  - 3
   / 1سيبويه جوكتاب  - 163ص ) شعر أيب حية النمريي ( من الوافر وهو أليب حية النمريي يف ديوانه 125الشاهد رقم  - 4

  / 3وشرح مجل الزجاجي ج - 288ص / 2وصبح األعشى ج – 432ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 179ص 
        / 4وخزانة األدب ج - 736ص / 1لتوضيح جوشرح التصريح على ا -  575ص / 2واملقاصد النحوية ج - 239ص 
  105وبال نسبة يف اجلمل يف النحو ص  - 45ص / 5والدرر اللوامع ج -  290وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 384ص 

      / 3وأوضح املسالك ج - 467ص / 3، ج227ص / 2واألصول يف النحو البن السراج ج -175ص / 2واخلصائص ج
       / 2ومهع اهلوامع ج - 2429ص / 5، ج1843ص / 4واالرتشاف ج - 83ص / 3يل جوشرح ابن عق - 189ص 
  .184ص / 2وشرح األمشوين ج - 525ص 

 .)غ(و ) ت( يف) وأي ( - 5
وشرح  - 580ص / 2واملقاصد النحوية ج - 54من الطويل وهو ملعاوية بن أيب سفيان يف ديوانه ص 126الشاهد رقم  - 6

    وبال نسبة  - 46ص / 5والدرر اللوامع ج - 291وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 737ص / 1التصريح على التوضيح ج
      / 2ومهع اهلوامع ج1844ص / 4واالرتشاف ج - 84ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 193ص / 3يف أوضح املسالك جج

 .185، 38ص / 2وشرح األمشوين ج - 526ص 
 .)غ(و) ت( طمست يف  -  7



قيد الشوارد يف شرح الشواهد                                                                                                      منت النص حمقـقا    
 

 
 

75 

ـ  - ىالَعت ها اللَّهفَرش - ةَكَّم خيش هبِ ادرأَو )1(]حِاطبَألاْ خِيش بٍالي طَبِأَ نِاب نم[حِاطبَألاْ ـ أَ نَّإِفَ ا ب
  :قوله  ا هلهأَ فرشأَو اسِالن انيعأَ نم انَكَ بٍالطَ

  )2(ارقَيف س دلْخالْو ةكَلُهت يلِجِعت        نم كلَ ذٌقنم رٍيجب بعكَ اقفَوِ - 127             
   ادعس تانب باحص )4(رٍيهز نِب بِعو كَخأَ وهو نيِالس مضى بِملْي سبِأَ نب رِيهز نب )3(]ريجب [هالَقَ

سعاد   
وها أَمخوان صابِحيان مقَ نصيدة مالْ نِسبيط يحربِ ضا أَهخكَ[ اهاًبع[)5( ِإلى اْلَعمِالَس ]والدولِخ 
ففَوِ )6(]يهاق مبتأٌد مضلَإِ افى بجرٍيكَ، وعب منىاد حذف منه حرف الناِءد، وفيه الشاهد حثُي 
 لِجألَِ يهف ةُحتفَالْو منهج ماس رقَسو كالَهالْ ةُكَلُهالت، و أدتبمالْ ربخ ذٌقنم، ونِيفَايِضتمالْ نيب لَصفَ
    هتبترم ولُعو هتردقُل مِالَسِإلى اْلَع هضرحيو اًبعكَ اهخأَ باطخا يريجب نَّأَ تيبالْ ىنعمو[ .ةيافقَالْ

ا ينالد ارِيف د كبِ لِاجِعالْ كالَهالْ نم كذُقنت مِالَسِإلي يف اْل كتقَافَوم، وىالَعت هاللَّ دنع مِالَسِإليف اْ
  )7(] كتوم دعب ةرآلخيف اْ منهج ارِن ي، أَرٍقَس نا مضيأَ كلَ ذٌقنمو ً،ياا حيهف كتامقَإِ ةُدم وي هذالَّ
[)7(  
  
  
  
  
  

                                                
 .)ت( مس يفط - 1
  294وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 587ص / 2املقاصد النحوية جمن البسيط وهو لبجري بن زهري يف  127الشاهد رقم  -  2

  527ص / 2ومهع اهلوامع ج  - 1844واالرتشاف ج - 86ص / 3بال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 48ص / 5والدرر ج
 .186ص / 2شرح األمشوين جو
  .)ط( حيي يف*  3
       كنيته أبو عقبة شاعر فحل خمضرم أدرك اإلسالم فنفر) ابن زهري بن أيب سلم ( هو كعب بن زهري بن أيب سلمى املزين  - 4

يف خالفة عثمان  وشهد غزوة الفتح وخيرب وحنني وتويف) بانت سعاد ( ـ فآمن وأنشد قصيدته  من اإلميان مث أثبل على النيب ـ 
  .وله ديوان شعر مطبوع ،هـ29سنة 

      معجم الشعراء للمرزباين  - 20طبقات فحول الشعراء ص  - 91، 90، 89ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 153ص / 9خزانة األدب ج - 279ص / 3اإلصابة ج - 94، 93، 92، 91، 88، 87ص/ 17األغاين ج - 206ص 

  .226/ 5م جاألعال  - 155
 .يف النسخ الثالث ولعله خطأ من النساخ) كعب(ورد مرفوعا  -  5
  .)ط( إضافة يف - 6
  .)ط( إضافة يف - 7
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  ماملضـاف إىل ياء املتكلـ دشـــــواهـ                                
    128- سقُبوا هوي أَوعقُنوا لهواهفَ             متخرموا ولِّكُل جبٍن مصر1(ع(   
ـ مخالْ يهنِا بهي بِثري لِامكَالْ نم ةيدصقَ نم )2(يلذَهالْ بٍيؤو ذُبأَ هالَقَ ـ لَه ةَســ ـ وا جكُ ـما يع       

 ةَورصقْمالْ فلَألاْ يهف بلَقَ ثُيح يوهيف  داهلشا، ومهِيلَإِ عجِري واقُبسيف  ريمالضو ،وناعيف الطَّ
ثُ اًءيأُ مدغمالْ تيف الْ اُءيأَ نَّإِفَ اِءيلَصه هواي وهلُ يةُغ ذَه3(لٍي( أَوعأَ قواني بِتع بـ ع ضهم بـ ع اض      
ـ نِمالْ مهتمرختا وداحو اداحوا وذُخأُ يأَ ،لوهجم وامرختفَ )4(]توميف الْ[ أَ[ ةُيـ أَ ي ذَخته5(]م( 
ولِّكُل جبٍن مصرع الٌحو ،مقَالْ نصيدة :  

  عزجي نم بٍتعمبِ سيلَ رهالدو   ع          جوتـي اـهبِيرو ونـنمالْ نمأَ -       
  علَـقْا تم ةًربوعـ ادقَالر دـعب ـــرةً          سي حونِبقَعأَو ينِى بدوأَ -       
       - سقُــبوا هوي أَوعقُنوا له             ماهفَوتـخرموا ولِّكُل جبٍن مصرع   
       - وقَبيت بعدهبِ معبٍياصــشٍ ن              إِوأَ الُخي الَنـحق مستتعـُب  

       - قَلَود رِحـصأُ نْأَبِ تدافع عنها الْذَإِفَ              منِـمفَقْأَ ةُيدالَ ت لَتـبع  
       - ا الْذَإِونِمأَ ةُينشـبـفَظْأَ تارفَلْأَ     ا          هـيلَّكُ ت تميمالَ ة تفَـن6(ع(  

                                                
  184ص / 2ومجهرة أشعار العرب ج - 421واملفضليات ص   - 141أليب ذؤيب اهلذيل يف ديوانه ص  128الشاهد رقم  - 1

 191وشرح قطر الندى ص  -) هوا ( ولسان العرب  -) هوى (  والصحاح يف اللغة – 700ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج
ومعاهد التنصيص  -) صرع ( وتاج العروس  741ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج - 3ص / 3واملقاصد النحوية ج

 / 3وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 51ص / 5والدرر اللوامع ج - 295وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 164ص / 2ج
 .193ص / 2وشرح األمشوين ج - 90ص 

 .50سبقت ترمجته يف الصفحة  - 2
بطن من مدركة من العدنانية، وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكانوا يقيمون بالصروات قرب الطائف، مث تفرقوا  -3

  .وأبو ذؤيب وشعراء كثريون -  -بعد اإلسالم، ومنهم عبد اهللا بن مسعود الصحايب 
معجم قبائل  -133قالئد اجلمان، ص -383ص / 3اللباب يف ذيب األنساب،ج -631ص / 5نساب للسمعاين، جاأل: ينظر 

  .1214، 1213ص / 3العرب،ج
  . )ط( إضافة يف  - 4
  . )غ(و ) ت( سقطت يف - 5
 .143، 142، 141، 138األبيات  يف ديوان أيب ذؤيب اهلذيل ص  - 6
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يف  لُـاقعالْ كـشيالَ ذْإِ مِلْعالْ ىنعمبِ يهو نظُأَ ىنعمبِ ةزمهالْ رِـسكَبِ الُخإِو هلُوقَ
 ىالَعت هلُوقَ كلذَو هنم بارِه تومالْ نو مجني الَ ي، أَ هرِيغَو انسنإِ لِّكُبِ هوللُحو هومجهو[تومالْ
 µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬  [)1(  .  

   ــلشــــــواهـد اســــم الفاعـ     

    )2(لُعوالْ هنرى قَهوأَا وهرضي ملَفَ  ا        هنوهيا لموي ةًرخص حٍاطنكَ - 129      
 وهو حٍاطن لٍعوكَ هيردقْت )4(]وفصوى ملَع هادمتعال[ حٍاطنكَيف  داهالشو )3(ونٌميى مشعأَ هالَقَ

خبر لمبتدأ مذُحأَ وفأَ ينكَ تنحٍاط صخةًر ليوهنا أَهي فْيقُللَفَ اها مهرضي من ضار ضيـ ر ا ضر 
ضرار الْووِإلاْ[ لُعكَ لُيبالْ شجفَ )5(]لِبأَ لُاعوهى مأَ نوهيالْ تلْجذَإِ دا خقْرتهو ،الضميف قَ رينِره 
يجِرى الْلَإِ عولِع لَويإِبِ سضقَ ارٍمفَالْ نَّألَِ ؛رِكْالذِّ لَبلَاع قَمدم يف الرتبقولهة ،:  

         130- ضربِ وبنلِص السيف سوق سانِمذَإِ  ا       ها عدموا زإِا فَادنك عاق6(ر(  
الشاهيف إِ دعالِم ضروب لَعى وزفَ نفَ ولٍعهو مالَبةُغ بٍارِض قَود عيف لَموقٍ س النصـ فَ ب هو 

ـ ى أَلَع وبٍرض اعفَتاروِ ،لِبِِإلاْ انُمس يأَ ةينمس عمج انُمالسو قٍاس عمج نيِالس مضبِ نه ـ خ بر 
مبتدأ مذُحأَ وفأَ[ ينت ضر7(] وب( الْوبييب طَألَِ تبٍال عم بِالنـ  ي اللَّـ وأَ هلَعم.  

131- حذأُ رما الَور تضري وآمن                ا لَميس مجِنيه مقَْألاْ ن8(ارِد(  
                                                

  .فقط) ط( وما سبقها إضافة يف واآلية) 78(سورة النساء، اآلية  - 1
) ليفلقها ( فقد جاءت ) ليوهنها ( مع اختالف يف رواية 223من البسيط، وهو لألعشى يف ديوانه ص 129الشاهد رقم  -2

/ 2والكامل يف اللغة واألدب ج - 854ص / 2واملعاين الكبري البن قتيبة ج -) باب الثالثي اللفيف ( ولألعشى يف معجم العني 
وشرح  - 24ص / 3واملقاصد النحوية ج - 62ص / 3واية األرب يف فنون األدب ج - 187ص / 9واألغاين ج - 198ص 

وشرح ابن  - 501وبال نسبة يف شرح شذور الذهب ص  -)و ع ل ( وتاج العروس  - 12ص / 2التصريح على التوضيح ج
 . 309وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 218ص / 2وشرح األمشوين  - 109ص / 3عقيل ج

 . 33سبق التعريف به يف الصفحة رقم  - 3
  . )غ(و ) ت( طمس يف - 4
  . لوجو د بياض فيها) غ( طمست يف- 5
/ 1سيبويه جوكتاب  - 46يف ديوانه ص  -  -من الطويل، وهو أليب طالب بن عبد املطلب  عم النيب  130الشاهد رقم  - 6

وشرح التصريح  -  29ص / 3واملقاصد النحوية ج  - 505وشرح شذور الذهب ص  -  286ص / 1واملفصل ج - 111ص 
 271ص         / 5والدرر اللوامع ج - 159، 148ص / 8، ج225ص / 4وخزانة األدب ج - 15ص / 2على التوضيح ج

- 421ص  /3، ج222ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج - 124ص / 1وبال نسبة يف األصول يف النحو البن السراج ج -
 . 74ص / 3ومهع اهلوامع ج - 284وشرح قطر الندى ص  - 15ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج

  . )غ(و ) ت( طمست العبارة يف - 7
وية و هو من الوافر ، وينسب أليب حيي الالحقي يف املقاصد النح) غ(و) ت(وشرحه يف النسخة  131سقط هذا الشاهد رقم  - 8
وتاج  -) حذار( ولسان العرب  -) حذا( ومعجم الصحاح  -113ص / 1سيبويه ج هو بال نسبة يف كتاب - 31ص / 3ج

  . 223ص / 2وشرح األمشوين ج – 492  ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج -) حدمر ( العروس 
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    الَ؟ قَنيِعالْ رِسكَو اِءفَالْ حِتفَبِ الًعف برعي الْدعت لْه هلَأَس هيويبس نَّأَ معز )1(يقحالالَّ يحو يبأَ هالَقَ
ـ و  )3(ينِازِمالْ الَ، قَ)2(*هابِتيف ك هيويبس هتبثْأَو بِرعى الْلَإِ هتبسنو تيبا الْذَه تعضوفَ حذر ـ خ بر 
مبتدأ مذُحأَ وفي هو حذرو ،الشاهفَ ديه حثُي علَم علَم حاذر ونصأُ بما، ورالَو تضري ةُفَص 
  .        مالذَّو حدمالْ لُمتحي تيبالْ، وهولُعفْم هدعا بمو رذى حلَع فطْع دمالْبِ نآم،وورٍمأُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
انتقل إىل هو أبان بن عبد احلميد بن الحق بن عفري الرقاشي شاعر عباسي وراوية للشعر من أهل البصرة وعاصر سيبويه ،مث  - 1

   . هـ200ق صلته ارون الرشيد، من أشهر أعماله نظمه لكليلة ودمنة شعرا تويف سنة بغداد واتصل بالربامكة وعن طريقهم وثّ
 . 1ص / 1معجم املؤلفني ج -27ص / 1األعالم ج –  272، 271ص / 1األغاين ج: ينظر 
اد أبان بن عبد احلميد الالحقي ، وإن البيت مما عده النقاد إن املر:"  422ص / 3جاء يف شرح الرضي على الكافية ج -) 2( *

بينما رأى غريه أن البيت متداول وله مناذج مشاة يف الشعر  "عيبا يف كتاب سيبويه وعذر سيبويه أنه أخذه واثقا من صاحبه 
 .العريب، ومن مث فال ضري يف االستشهاد به

       وبكر بن حممد بن عثمان ) يف األعالم ( ده فهوبكر بن حممد بن حبيب هو بكر بن حممد واختلف املترمجون يف اسم ج - 3
املازين أحد اللغويني البصريني البارزين وارواة املشهورين، تلقى العلم على أيب عبيدة واألصمعي وأيب زيد ) يف وفيات األعيان(

وكتاب ( و ) كتاب التصريف ( و ) فيه العامة  ما تلحن( هـ، من مؤلفاته 249د تويف سنة األنصاري ، وممن أخذ عنه املرب
  .)العروض 

طبقات النحويني  - 765إىل  757من ص / 2معجم األدباء ج - 116، 113أخبار النحويني البصريني للسريايف ص :ينظر 
ة وبغية الوعا - 187العقد الثمني للذهيب ص  -  386، 385، 383ص / 1وفيات األعيان ج - 87واللغويني للزبيدي ص 

 . 69ص / 2األعالم ج –466، 465، 464، 463ص / 1ج
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    ـادرشــــــواهد أبنيـــة املصـــ

       132- وهي تزِنلْي دوها تا         زِنكَ         يما تزِني شةٌلَه بِص1(اي(                                             
ويروى باتت تي أَزِني لْتالْ كمةُأَر تحركو ،الشاهيف  دتزِـنالْ نَّإِفَ ايقياس فيه تزِنالْبِ ةًيالْ اِءيمفَفَّخة 
بعدهاُءا ت نِأْالتكَ يثمولُقُا ت سىم تسمةًي وكَّزى تزكةًيا، ولشفَالْبِ ةُلَهالْ حِتعجوز شبـ  ه يديا ذَا إِه

ذَجبهِبِ تملْا الدو مبِ رِئْبِالْ نيي ادمأَرة ترقص بِصاي، وخص الشألَِ ةَلَهنا أَهضعف من الشابـ فَ ة  يهِ
تزِنبِي الصبِ ياجتهاد]قُووة الْ ونَدع2(]وزِج(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
          / 2واخلصائص ج -) باب اهلاء والشني والالم معهما ( من الرجز، وهوبال نسبة يف معجم العني  132الشاهد رقم  - 1

/ 3وشرح ابن عقيل ج - ) شهل ، نزا ( ولسان العرب  - 32واألمايل أليب علي القايل  -  280ص / 1واملفصل ج -302ص 
  35ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 2351ص / 5واالرتشاف ج - 44ص / 3واملقاصد النحوية ج - 128ص 

 . 235ص / 2وشرح األمشوين ج - ) ش هـ ل ، نزو ( وتاج العروس 
  . )ط( إضافة يف - 2
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  ــلاملشبهــة باســم الفاعـالصـفـة شواهد 
  )1(رزُألاْ هبِ تثَأَتا الْم لِّي كُبِيوالطَّ            لَ اَْألخيارِ منزِلَةًبا قهتجعفَ -133          

ا اجعما وجوع هوجعأَ ريعبالْ تجع نم ةُاقَالن يِأَ اهتجعو فطْعلْل اُءفَالْ، يطِسبالْ نم قدزرفَالْ هالَقَ
ـ  لَّي كُبِيالطَّويف  داهالش، ويزيِمت ةًلَزِنم،  مهوحن يأَ ارِيخَألاْ لَبقو امِمالزبِ هسأْر تفْطَا عذَإِ ا م
 اثُئَتلْواال ولٍصوى ملَإِ افضم وي هذالَّ لِّكُى لَإِ ةٌافَضم ةٌهبشم ةٌفَص يبِيالطَّ نَّإِفَ رزُألاْ هبِ تثَأَتالْ
ـ ع ئِْالشبِ ونَنكَي مهنألَِ ةفَّعالْبِ مهِفصو نع ةٌاينك وهو ارٍزإِ عمج رزُألاْ، واففَتلْاالو  طُالَتخالا ا م
يوِحيه ويشتلُم لَعيقولهه ،:  

  )2(رآزِمالْ هيلَع تفَّتا الْم اتريثو ا        هورصخ اققَد اندبأَ تيالَسأُ -134         
ـ ج )3(]تيالَسأُو تيالَسأَ هذه[ ي، أَوفذُحم أدتبم ربخ تيالَـسأُو ةَيعبِر يبِأَ نب رمع هالَقَ مع 
 )4(]اتبيطَ[ نهنأَ ادرأَ، وةثَلَّثَمالْ اِءالثَّ رِسكَو اوِوالْ حِتفَبِ ةريثو عمج اتريثو، وةُيلَوِالطَّ يهو ةيلَسأُ
ا م وهو ولَصومالْ ام نَّإِفَ اتريثويف  داهالشو رٍبخ دعب ربخ هنى أَلَع هاعفَتارو ،ازِجعَألاْو فادرَألاْ
معولُم فَالصة مجرد ع5(] لْأَ[ ن( ِإلاْوافَضقوله ة ،:  

  )6(رِهالد ةَمزا أَيفكْتسم همأَ نمل             هدعأَ الٌوا نمج أًرام ورزأَ -135           
الشاهيف  دجا م]ن1(]الٌو( حثُي جِود معولُم فَالصة وهو نالٌو مجرد علْأَ ن ِإلاْوافَضة  وقْالتدير 
جما نالُوأَ هي عظا إِيمطَعاؤه أَوعده  ] أَهي2(]ه(مِإلاْ نعداد جةٌلَم يف ملِّح عٍفْر لنـ ذَكَ الٍو وا الُا قَ

                                                
وهو بال نسبة يف  اخلصائص  - 62ص / 3ج واملقاصد النحوية  - 255ص /1للفرزدق يف ديوانه  ج  133الشاهد رقم  - 1
      / 2وشرح األمشوين ج - 127ص / 4وخزانة األدب ج - 55ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 87ص / 2ج

 . 249ص 
  254يف ديوان عمر بن أيب ربيعة ص ) املالحف ( من الوافر، ورد برواية أخرى حيث إن روي البيت فاء 134الشاهد رقم  -  2

/ 2وبال نسبة يف  شرح التصريح على التوضيح ج - 63ص / 3واملقاصد النحوية ج  -24ص / 2ية األرب يف فنون األدب جوا
 . 248ص / 2شرح األمشوين ج - 55ص 

  .)غ(و ) ت( أي هي مجع أسيلة يف - 3
 . )غ(و ) ت( يف) وصبات( - 4
  . )ط( طمست يف - 5
وشرح  – 64ص / 3واملقاصد النحوية ج  - 926ص / 2من الطويل، وهو بال نسبة يف االرتشاف ج 135الشاهد رقم  - 6

 . 258، 249ص / 2وشرح األمشوين ج - 55ص / 2ج) أزور (بدل ) تزور ( التصريح بلفظ 
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َألاْوصونْأَ ب ونَكُت ةًفَص المأًرو ،الضمالْ ريمنصوب يجِرلَإِ عيه ولمن هأَ أَمقَ يصده، وـ م سكْتفاي 
فْمثَ ولٌعألَِ انعده الالَّويف  ملمةٌ نيقَوم ]تتلَّعبِ )3(]قه أَوزةَم الدرِه منصبِ وبمسكْتفا أَيـ  ي شدته 

  :قوله
           136- حسالْ نوجقُلْطَ هأَ هنت مِـــلْيف الس وي الْفحكَ بِرالح هِفَكْم4(ر(  
هو مالْ نخفأَ يفلْطَ يالْ قوجغَ هير عوسٍبو ،الشاهيف إِ دعالِم فَالصالْ ةمشبهة يف الضالْ ريِمزِارِب 
وهأَ ونت ولْالسكَالْبِ مرِس لْالصح، كَالْوالح موحِلُكُالْ ن وهو كَالتشر يف عوسٍب الْوـ فَكْم هـ  ر نِم 

  .)5(]ههجو[ سبا عذَإِ لُجالر رهفَاكْ
                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                    
 . )ط( يف ) توال(بلفظ  - 1
 . )غ(و) ت( طمست يف -  2
 . )ط( يف) مقوية( - 3
 . 248ص / 2وشرح األمشوين ج – 64ص / 3بال نسبة يف املقاصد النحوية ج 136قم الشاهد ر - 4
 . )ط( إضافة يف - 5
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    التعجــــــــــبشـــــــــواهـــد                                       

  :قوله
               137- جاللَّ ىزه عنالْا وجفَبِ اُءزضله       بِرةَيع خاًري ا أَمعف أكْور1(ام(  

ـ فْمالْو لِاعفَالْ نيب ضرِتعم هلضفَبِ اُءزـجالْو -  - بٍالي طَبِأَ نب يلع هالَقَ ولِع، ـ و االشهد      
ذْيف حالْ فمتعبِج منأَ هي ا أَمفَّعهم  !وكْا أَمرمهم !  

               138-  الَقَو بِنالْ يمسلمني قَتدوا     م      أَوبِحلَإِ بينْا أَن الْ ونَكُتقَمد2(ام(  
 داهالشو  نينِمؤمالْ ريمأَ الَقَو يوِرو ،مهِوبِلُقُ ةفَلَّؤمالْ )4(]ةابحالص[ دحأَ )3(اسٍدرم نب اسبعالْ هالَقَ

ـ إلِْا لمدقَمالْ فلأَ، وورِرجمالْبِ هولمعمو بِجعالت لِعف نيب لَصفَفَ ونَكُت نْا أَنيلَإِ ببِحأَويف   قِالَطْ
  :قوله

       )5(الَوحتأَ نْأَبِ تالَا حذَى إِرحأَو ا       همزح اما دم بِرحالْ ارِدبِ يمقأُ -139              

  

                                                
  :بالصيغة التالية   113و له رواية أخرى يف ديوان علي بن أيب طالب ص،هو من الطويل137الشاهد رقم   - 1

  ما أعف وأكرم جزى اهللا قوما قاتلوا يف لقائهم                       لدى البأس خرياً
  :وهي  71غري أين وجدت يف ديوان زياد األعجم رواية بيت هلذا األخري قريبة إىل صيغة الشارح ص 

  جزى اهللا خريا واجلزاء بكفه             أخا األزد عنا ما أذب وأحربا
التصريح على التوضيح وشرح  - 70ص / 3واملقاصد النحوية ج  - 259ص / 3وهو لعلي بن أيب طالب يف أوضح املسالك ج

 . 50ص / 3ومهع اهلوامع ج - 157ص / 2وشرح األمشوين ج - 63ص /2ج
  :مع اختالف يف روايته حيث جاء بالصيغة التالية  102من الطويل، وهو لعباس بن مرداس يف ديوانه ص 138الشاهد رقم  - 2

  اوقال نيب املسلمني تقدموا               وحب إلينا أن نكون املقدم
  / 3وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 234ص / 5الدرر اللوامع ج - 73ص / 3وهولعباس بن مرداس يف املقاصد النحوية ج

  165ص / 2وشرح األمشوين ج - 62ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 2067ص / 4واالرتشاف ج – 157ص 
  . 327ابن عقيل ص  وشرح شواهد - 486، 51،  48ص / 3ومهع اهلوامع ج - 163ص / 4ج
أمه اخلنساء الشاعرة من مضر، كنيته أبو اهليثم، شاعر وفارس بدوي خمضرم أسلم  باس بن مرداس بن أيب عامر السلميهو الع - 3

قبل فتح مكة  ، وغزا مع النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وكان ممن ذم اخلمر وحرمها يف اجلاهلية ، ومات يف خالفة عمر بن 
  . هـ ، له ديوان شعر مجعه الدكتور حيي اجلبوري مطبوع18 اخلطاب حنو

معجم الشعراء   - 308إىل  294ص من / 14األغاين ج  -634، 633، 632ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج : ينظر 
 . 267ص / 3األعالم ج  -153، 152ص / 1خزانة األدب ج  - 264ص / 2اإلصابة ج - 91للمرزباين ص 

  . )ط( إضافة يف - 4
      )احلرب ( بدل ) احلزم ( مع اختالف يف روية بعض ألفاظه  83ألوس بن حجر يف ديوانه ص  139الشاهد رقم  - 5

 . 301ص / 2وشرح األمشوين ج - 66ص /  2وشرح التصريح على التوضيح ج  - 74ص / 3واملقاصد النحوية ج
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ا ضيا أَنأَفَ ةامقَِإليف اْ ةًمازِح يه تاما دم يأَ يمقيف أُ رتتسم انأَ، ويلِوِالطَّ نم )1(رٍجح نب سوأَ هالَقَ
ازِحبِ مذَإِا فَها تحلَوت هأَ نْى أَولَُألاْفَ يتحلَو و ،الشاهيف  د]أَوحإِفَ )2(]ىرنفَ هلَص بينه ـ و بين 
]معمول3(]ه( وهأَ نْأَبِ وتحالظَّبِ لَورف وهذَإِ ولَا ويس ِسليبوييف ذَ هلك نص .   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
شاعر فحل جاهلي مال يف شعره إىل وصف مكارم األخالق ومظاهر هو أوس بن حجر بن مالك من متيم ، كنيته أبو شريح ،  - 1

له ديوان شعر مطبوع ،هـ2له بعض أهل اللغة واألدب على زهري مات حنو احلياة ، وحرص على دقة املعىن ، وفض .  
/ 4جخزانة األدب  - 78، 77، 76، 75، 74، 73ص / 11األغاين ج  - 131ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 . 31ص / 2األعالم ج – 379ص 

  . )ط( يف ) وأحزم(بلفظ  - 2
  . )ط( يف) مفعوله( - 3
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  ــم وبئـــــسشـــــواهـد نعـــــ 
               140- تزود لَثْم ازبِأَ ديك فنِفَ   ا              ينعم الزاد زبِأَ اديك ز1(ااد(    

ـ ع وبصنم لَثْمـ و  ـ  يزِزِعالْ دبع نب رما عهبِ حدمي ةيدصقَ نم يررِج هالَقَ ـ ى أَلَ نـ  ه ةٌفَص 
لمصرٍد مذُحأَ وفي تزاًدو لَثْم زبِأَ اديك ، والشاهيف الْ دجعِم بين التيزِيِم فَالْوالظَّ لِاعـ  رِاه نِلعم  

     :قوله
  )2(ايا هذَبح الَفَ يم تركا ذُذَإِ              هنأَ ريغَ الَمالْ لُها أَذَبح الَأَ -141               

ا مدقَم ةُلَمجالْ، وأٌدتبم حِدمالْبِ وصصخم يافضإِ مالَكَ الَمالْ لُهأَ، وحٍدم لُعف اذَبح، ويهبِنتلل الَأَ
خبرهغَ، وير نصب لَعى االسثْتاِءنو ،مي ترخيم مةَي ]وهي اسم امأَرةو ،الشاهد في جـ الْ عِم محِد 
الذَّوبِ محذَبالَا و حذَبا ، وهيا كنةٌاي عن م3(]ةَي( َألاْولف إِلْلشاعِب.  

  )4(لُتقْت نيح ةًولَتقْا مهحب بِو  ا          هاجِزمبِ مكُا عنهولُتاقْ تلْقُفَ - 142             
 ابرالش تلْتقَ مهِلوقَ نم رمخالْ يِأَ اوهلُتاقْ، و فطْعلْل اُءفَالْ، يلِوِالطَّ نم ةيدصقَ نم لُطَخَألاْ هالَقَ
ـ حي نمل بِرالش لِهأَ دنع وحدمم فصوا الْذَه، و هتبرِشو[اِءمالْبِ هتجزا مذَإِ ـ قَ نِس الْ لَتـ خ رِم 
ـ لُاعفَ اَءجو حِدملْل اِءحالْ مضبِ هنإِفَ ؛اهبِ بحويف  داهالشو  )5(]اَءمالْ يهف رثكْي الَ يأَ ـاِءمالْبِ ا ه
  .يزِيِمى التلَع بصن ةًوجزمم ةًولَتقْم، وبحبِ عِفْالر عِضوا يف مهبِ نَّإِفَ ةدائالز اِءبالْبِ

  

                                                
    / 1واملفصل ج -389، 126ص / 1واخلصائص ج - 164من الطويل، وهو جلرير يف ديوانه ص  140الشاهد رقم  - 1

      / 3املقاصد النحوية جو - 57وشرح شواهد املغين ص  - 604ومغين اللبيب ص  –) زود ( ولسان العرب  - 362ص 
وشرح مجل الزجاجي  - 249ص / 4وبال نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج - 333وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 97ص 

  286،  57ص / 2وشرح األمشوين ج - 396ص / 9وخزانة األدب ج - 164ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 71ص / 2ج
 . 604ص / 1ومهع اهلوامع ج

       ولكرتة أم مشلة   –) مين ( وتاج العروس  -  361ص/ 2من الطويل، وهو لذي الرمة يف ديوانه ج 141الشاهد رقم  - 2
وشرح   169ص / 3وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 334وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 86ص / 3يف املقاصد النحوية ج

 . 44ص / 3ومهع اهلوامع ج - 293ص / 2وشرح األمشوين ج -  88ص / 2التصريح على التوضيح ج
  . )ت( طمست يف - 3
وإصالح املنطق  -  143ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج -) فقلت ( بصيغة  155لألخطل يف ديوانه ص  142الشاهد رقم  - 4

عقيل وشرح شواهد ابن  -)قتل ( وتاج العروس  - 94ص / 3واملقاصد النحوية ج  -) قتل ، كفى (  ولسان العرب - 35ص 
  وأسرار العربية  - 116ص / 1وبال نسبة يف األصول يف النحو البن السراج ج - 229ص / 5والدرر اللوامع ج - 335ص 
    172ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 258ص  / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 364ص / 1واملفصل ج - 111ص 

 . 45ص / 3ومهع اهلوامع ج - 296ص / 2وشرح األمشوين ج
 . فقط) ط( افة يف إض - 5
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   ـلشـــــــواهـد أفعــل التفضيـــ

   )1(بيطْأَ منه تدوا زم وأَ لِحى الننج      تدوزو الًهسو الًها أَنلَ تالَقَفَ - 143      
ا انكَم تيتأَو سنِأْتاسفَ الًهأَ تيتأَ يرِدقْى تلَع انوبصنم الًهسو الًهأَو ، ئٌْش همدقَت نْإِ فطْعلْل اُءفَالْ
سالًه الْ، وواو يف وزودت لْلالِح أََوبِ ومعىن لْب ، وذَكَهوِا رأَ يياض والشاهد قْيف تالْ ميِدمجورِر 
  .يلِضفْالت لَعفْى أَلَع نمبِ

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
وبال  -) وليس يف ديوانه ط دار صادر (  -106ص/ 3من الطويل، وهو للفرزدق يف املقاصد النحوية  ج  143الشاهد رقم  - 1

/ 5والدرر اللوامع ج - 99ص / 3ومهع اهلوامع ج - 309ص / 2وشرح األمشوين ج - 184ص / 3نسبة يف شرح ابن عقيل ج
 . 296ص 
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  ــــتشـــــــواهـد النعــ
        144- حذَى إِتا جلَطْ     نتاخو الظَّالَم     جوا بِاؤقٍذْم لْه أَريئْالذِّ ت1(طْقَ ب(                           

الْا ذَهبيت يصبِ فقَ هوا أَمافُضوه الُطَأَولَوا عيثُ هأَ متولَبِ هنٍب ملُخالْبِ وطاِءم حلَ نَّإِ ىتونـ يف الْ ه عنِي 
يبِشلَ هبِئْالذِّ نَوالْ، وذْمفَبِ قالْ حِتيمِم وكُسالْ الِالذَّ ونمعجمة وفرِي آخـ  ه ـ و افقَ هـ  و  نباللَّ
ـ مج اهنألَِ كلذَو طْقَ بئْالذِّ تيأَر لْهيف  داهالش، واِءمالْ ةرثْكَبِ هاضيب لُّقيفَ اِءمالْبِ وجزممالْ  ةٌلَ
 لُوؤيفَ ةيائشنِإلاْ ةلَمجالْبِ ةُركالن فوصت الَ ذْإِ ؛كلذَكَ سيلَو قذْم هلوقَل ةٌفَا صهنا أَهراهظَو ةٌيائشنإِ
  :، قولهطْقَ بئْالذِّ تيأَر لْه تهيؤر دنع يهف ولٌقُم قٍذْمبِ

             145 - قَوكُ دنالْ يف تحذَ بِرا تإٍدلَفَ           رأُ مطَع شئًيلَا وأُ مم2(عِن(  
 عِفْى دلَع ةوقُو ةدع باحص رإٍدتا ذَ، وفطْعلْل اووالْـ  ـ  يابِحالص )3(اسدرم نب اسبعالْ هالَقَ
  .الًائطَ ائًيش يأَ ةفَالص فذْيف ح داهالش، واِءدعَألاْ

  
  
  
  
  

                                                
  :مع اختالف يف رواية صدر البيت فهو كما يلي  404من الطويل، وهو للعجاج يف ديوانه ص 144الشاهد رقم  - 1

   حىت إذا كاد الظالم خيتلط        جاؤوا مبذق هل رأيت الذئب قط                
البن قتيبة  وهو بال نسبة يف املعاين الكبري - 348وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 95ص / 2ج وهو للعجاج يف خزانة األدب

       واإلنصاف  - 226، 110ص / 3والكامل يف اللغة واألدب ج - 281ص / 2والبيان والتبيني ج - 97، 49ص / 1ج
 / 1وشرح الرضي على الكافية ج - 284ومفتاح العلوم ص  -150ص / 1واملفصل ج - 333ص / 1يف مسائل اخلالف ج

  310ص / 3وأوضح املسالك ج -325، 175ص  /4ج 307،  144،  325،92ص / 3، ج325ص / 2، ج296ص 
واملقاصد   2447ص / 5، ج1915ص / 4واالرتشاف ج - )خضر، مذق ( ولسان العرب  - 761، 325ومغين اللبيب ص 

/ 2وشرح األمشوين ج - 200، 199ص / 3وشرح ابن عقيل ج - )خضر ، مذق ( وتاج العروس  - 119ص / 3النحوية ج
 . 147ص / 3وامع جومهع اهل -120ص / 3، ج322ص 

) تدرإٍ ( فهو فيه ) تدرب ( مع اختالف يف رواية  84من املتقارب وهو للعباس بن مرداس يف ديوانه ص  145الشاهد رقم  - 2
وخزانة  - 129ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 124ص / 3واملقاصد النحوية ج - 300ص / 14ويف األغاين ج

وهو بال نسبة يف شرح مجل  -104ص / 1والدرر اللوامع ج - 925اهد املغين ص وشرح شو -  161ص / 1األدب ج
 . 332ص / 2وشرح األمشوين ج -174ص / 3الزجاجي ج

 . 83تقدمت ترمجته يف الصفحة رقم  - 3
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  شـــــــــواهـــد التــــوكيــــــــــــد
        146-  ا لَييي كُنِتنت بِصيا مرضا           ع تحاُءفَلْي الذَّنِلُم حكْأَ الًوتـاع  

  )1(اعمجي أَكبأَ رهالد تلْلَا ظَذًإِ            اعبر أَينـِتلَبقَ تـيكَا بذَإِ -               
 ماس ةمجعمالْ الِالذَّبِ اُءفَلْذَّال، وتيلَ ربخ ايبِص تنكُ ةُلَمجو ،ينِتيلَ موا قَي يأَ وفذُحى مادنمالْ
امأَرة،اذَإِو للشرط قَ، ولَبينِت جوابهأَ، ورباع ةٌفَص لمصرٍد مذُحأَ وفي أَ يالًبِقْتربعـ  اذًإِا، و حرف 
]أَافَكَم2(]ة( وجابٍو، وهنا جواب لشرط قَمأَ ،رٍدلَإن  يم َألاْ نِكُيمذَكَ رللْلَا ظَذًإِ كتو ،الشاهد 

  .ةٌركن وهو الًوح دكَّأَ ثُيح اعتكْأَ الًوح هلويف قَ
  )3(بجر هلِّكُ لٍوح ةَدع تيا لَي              بجا رذَ يلَق نْأَ هاقَش هنكلَ -147         

]مالْ نِسبيط [)4(فَالْبِ نْأَوحِت ]مع لَصت5(]اه( يف ملِّح عٍفْر ى أَلَعنفَ هلُاع اقَشه والشونِ قزاع سِفْالن 
 ةٌفَرِعم وي هذالَّ لِّكُ ةظَفْلَبِ ةٌركن وي هذالَّ لٍوح يدكأْيف ت داهالشو ،يهبِنالت درجمل اي، وئِْى الشلَإِ

          :قوله
  )6(اُءوداً دبأَ مهِا بِمل الَو          ما بِي     ى لفَلْي الَ هاللَّو الَفَ -148           

 بائن اُءودو  دوجيالَ يأَ ،هابوجمبنِي للْمجهولِ و ىفَلْي الَو، مِسقَالْ يدكأْتل الَ، ورِافوالْ نم تيبالْ
فَالْ نِعلِاع والشاهد فيه أْتكيد حرالْ فجر لَعثْى ملهو ،ام موةٌولَص.   

                          

                                                
  352 349ايب يف شرح شواهد ابن عقيل ص وألعر  -138ص / 3من الرجز وهو ألعرابية يف  الدرر ج 146الشاهد رقم  - 1

 / 3وشرح ابن عقيل ج - 239ص /1وشرح مجل الزجاجي ج - 392ص / 2وهو بال نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج
/ 2وشرح األمشوين ج -  139ص / 3واملقاصد النحوية ج 1954ص /4واالرتشاف ج -) كتع ( ولسان العرب  - 210ص 
 . ) كتع( وتاج العروس  - 165ص / 5انة األدب جوخز - 341، 339ص 

  . )غ(و ) ت( يف) مفاجأة( - 2
وشرح شذور  - 258وأسرار العربية ص  -23ص / 2بال نسبة يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج 147الشاهد رقم  - 3

  / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 141ص / 3واملقاصد النحوية ج - 296وشرح قطر الندى ص  - 551الذهب ص 
 . 341ص / 2وشرح األمشوين ج - 138ص 

 . )غ(و ) ت( طمست يف  - 4
  . )غ(و ) ت( طمست يف - 5
     274، 270ص / 2وخزانة األدب ج -505ملسلم بن معبد الواليب يف شرح شواهد املغين ص  148الشاهد رقم  -  6

وبال نسبة  - 360، 145ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 145ص / 3ولرجل من بين أسد يف  املقاصد النحوية ج
  119ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج  -332، 282ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج - 69ص / 2يف اخلصائص ج

   / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 285 ،277ص / 4، ج364ص / 2، ج387، 386ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج
  2400ص / 5واالرتشاف ج  - 11ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 259، 255، 248، 185ورصف املباين ص -230ص 

 . 148ص / 5والدرر اللوامع ج - 338، 292ص / 4، ج 383ص / 2، ج353ص / 2وشرح األمشوين ج
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  شــــــــــــواهـــد العطـــــــــف                                      
   )1(اوعقُو هبقُرت ريالطِّ هيلَع             رٍشبِ يرِكْبِالْ كرِاالت نا ابنأَ -149   

  لٍــدببِ سيلَو يرِكْبِى الْلَع انيب فطْع هنإِفَ رٍشبِيف  داهالش، ورِافوالْ نم )2(يدسَألاْ ارٍرمل تيبالْ
بِوشر هو ابن عقَ انَو كَرٍمد رِجح لَوم يلَعم ارِجحنَّأَكَ ه الشاعر ـ أَ ولُقُي ـ ن ا ابـ  ن ـ ذالَّ ي ترك 
 كلذَو )4(]هنم لُكُأْتفَ[ اتا مذَإِ هيلَع عقَت نْأَ وريالطُّ رظتنت ثُيحبِ )3(]ضِرَألى اْلَى عقًلْا محيرِج[ارشبِ
ذَولألَِ[ كنالَ )5(]اه تتنلُاوه ما دبِ امه رمقالطَّ، وير مبتأٌدو،تقُربه خبره الْوجةُلَم الٌح مالْ نـ ب  يرِكْ
ولَعيه يتلَّعبِ ققُوا الْوعمنصوب لَعى التعأَ يلِلألَِ يلِج قُووعهأَا وعربه ابقَالْ ننَّأَبِ )6(ارِص لَعيه خبر 
قَمدم  الطَّوير مبتأٌد مؤخرو ،قُولٌحاَ اوع مفَ نلِاع تقُربهو ،جالْ ةُلَممبتدأ الْوخرِب يف ملِّح ـ ن بٍص 
ى الْلَعالِح مبِ نالَقَ. ، انتهىرٍش شيخنا سييد عب7(ونُكُّفَالْ ميِرِكَالْ د(   ـ رمحه اهللا ـ وهإِ وعراب 
  :قوله ،نسح ابرعإِ

  )8(ااهقَلْأَ هلَعى نتح ادزلاو         هلَحر ففِّخي يكَ ةَفَيحى الصقَلْأَ -150              
                                                

واملفصل   182ص / 1سيبويه جوكتاب  - 242ص / 2صوص جللمرار بن سعيد الفقعسي يف ديوان الل 149الشاهد رقم  - 1
 150ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 158ص / 3واملقاصد النحوية ج  -) وقع ( وتاج العروس  - 160ص / 1ج
وشرح الرضي   135ص / 1وبال نسبة يف األصول يف النحو البن السراج ج - 265، 263، 262ص / 4وخزانة األدب ج -

 - 351ص / 3وأوضح املسالك ج  - 269ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 414، 401، 263ص / 2ية جعلى الكاف
  - 222ص        / 3وشرح ابن عقيل ج  - 299، 298وشرح قطر الندى ص  - 563، 561وشرح شذور الذهب ص 

 . 161ص/ 3ومهع اهلوامع ج - 358ص / 2وشرح األمشوين ج - 1944ص / 4واالرتشاف ج
، عاش يف العصر األموي وأدرك بداية لفقعسي من بين أسد ، شاعر إسالمي، كنيته أبو حسان ، ارار بن سعيد بن حبيبهو امل - 2

  ، وقد ألف الدكتور نوري محودي القيسي رسالة مساها كثر شعره يف هجاء املساور بن هندالدولة العباسية، وهو شاعر مكثر ، وأ
  . )بقي من شعره املرار بن سعيد الفقعسي حياته وما ( 

  . 199ص / 7األعالم ج – 289، 288ص / 4خزانة األدب ج – 588ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 . )ط( إضافة يف - 3
  . )ط( فة يفإضا - 4
 . )ط( إضافة يف - 5
: ارك، من مؤلفاته م  حنوي مش1388 /هـ 790هو أمحد بن حممد بن عبد الرمحن القصار األزدي التونسي، تويف بعد  -  6

   . خمتصر على الربدة، شرح شواهد املقرب
 . 74هـ ، دار السعادة، ص 1329: مصر. نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التنبكيت، ال ط: ينظر 

  . 36  صفحة رقميف مقدمة التحقيق  سبق التعريف به  - 7
/   3وخزانة األدب ج -314ص / 2معاهد التنصيص جو - 327منسوب للمتلمس وهو يف ديوانه ص 150الشاهد رقم  - 8

وشرح  - 166ص / 3املقاصد النحوية ج و - 97ص / 1سيبويه جوأليب مروان النحوي يف كتاب  473ص /9، ج 22ص 
وشرح الرضي  - 243ص ، وأسرار العربية -78اللمع يف العربية ص نسبة يف  وهو بال -- 166/ 2التصريح على التوضيح ج

واالرتشاف  - 182ورصف املباين ص  - 365ص / 3وأوضح املسالك ج - 277ص / 4ج - 413ص / 1فية جعلى الكا
 . 372، 368، 75ص / 2وشرح األمشوين ج - 213ص    / 3ومهع اهلمع ج - 1999ص / 4ج
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زِعي ى الْلَا إِذَهملَت1(سِم( حفَ نير من عرِمنِو ب هند)2( قَ انَكَود ـ ه جاه ـ و هـ  و مـ كَالْ ن لِام 
والصالْ ةُيفَحكتأَاب ،قَلْأَ ياها يف النرِه واِءقَلْإِبِ[ غَالَب االز3(]د( والنلِع ليفِّخف من رلَاحتوِ هينجو من 
من عدوالْ همخقَبِ بِاطتلهو ،يفِّخف ـمنصالْ نْأَبِ وبقَمدةَر بعكَ دي والزبِ ادالنبِص طْعف ى لَع
رحله والشاهيف  د]حىت نلَعالْ نَّألَِ همطُعالَ وف الَّإِ ونُكُي بعضغَا وةًاي لا قَملَبه و ،النلَ لُعيبِ سبضِع 

الزاد لْب بينهما مبايةٌن  و4(] يلٌوِأْت( قْتديرقَلْأَ هى مثْا يلُقه حىت الزاد، ويجوز فيه النصب ى الْلَعطْعف 
 رجفيه الْ وزجيو ةٌيائدتاب ىتح ونُكُتو هربخ ااهقَلْأَ، واِءدتبى االلَع عفْالرو ورِكُذْمالْ يلِوِأْالتبِ فطْعالْ
نْى أَلَع ونَكُت حىت جبِ ةًارملَزِنقوله ،ىلًإِ ة:  

  )5(؟رضم مأَ ةَبيعر نوا مالُقَى فَأَتونِ        رٍشعمكَ الَ ساًنِفَأَصبحت فيهِم آ -151           
الشاهد ذْيف حالْ فهمزالَّ ةتقَي تدر مأَ عأَبِ مي، ومعنأَ اهمن بِرأَ )6(ةَيعم من مضأَ رأَ ييهام ساًنِآو 
خبأَ رصبحت ،"الْومعشلُّكُ ر جماعأَ ةمرهم واحالَقَ "ده الزبيدقولهي ،:  

            152- الْ اَءجأَ ةَفَالَخكَ وانلَ تقَ هدكَ  ا         را أَمتى ربه موسى قَلَى ع7(رِد(  

                                                
العبد وهو شاعر جاهلي خال طرفة بن ن ربيعة ، املشهور باسم املتلمس هو جرير بن عبد العزى أو عبد املسيح من بين ضبيعة م - 1

وضعه ابن سالم ثالث الطبقة السابعة من الشعراء اجلاهليني، كان من أصدقاء عمرو بن هند مث هجاه فأو مهه هذا األخري جبائزة 
 فلما عرف ذلك هرب إىل،ويف طريقه قرأ له له أحد الغلمان الرسالة اليت حيملها  ،يأخذها من عامله بالبحرين وهو يأمره فيها بقتله

  . له ديوان شعر مطبوع ،الشام وتويف يف اجلاهلية
  93، 92ص / 6وفيات األعيان ج - 36طبقات فحول الشعراء ص  - 115، 114ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 

 . 119ص / 2األعالم ج -345ص / 6خزانة األدب ج
ه فكانت القبائل العربية ختشاه وهو صاحب طرفة بن العبد هو عمرو بن املنذر اللخمي ملك احلرية يف اجلاهلية عرف بسطوت - 2

واملتلمس اللذين كتب هلما رسالة إىل عامله بالبحرين يأمره بقتلهما فنجا املتلمس وقتل طرفة ، وكثري من كتب األدب تذكر أن 
  . عمرو بن كلثوم الشاعر من قتله قبل جمئ اإلسالم

 . 87، 86ص / 5عالم جاأل -648كتاب املعارف البن قتيبة ص : ينظر 
 . )ت( يف) بإلقائها الزائد( - 3
  . )يف ما بعضيته مؤولة(وورد ب ) غ(و ) ت( مس هذ اجلزء يفط - 4
    وهو لعمران بن حطان ) أم ( بدل ) أو ( وكذا ) آنسا ( بدل ) آمناً ( من الطويل،  وله رواية أخرى  151الشاهد رقم  - 5

وبال نسبة يف  - 120ص / 18واألغاين ج - 127ص / 3والكانل يف اللغة واألدب ج -182ديوان شعر اخلوارج ص يف 
  . 2422ص / 5واالرتشاف ج – 68ص / 2اخلصائص ج

من أهم أصول القبائل العربية إىل جانب مضر، وتنحدر منها بطون كثرية، ونسبهم ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، ويعرفون  - 6
  .يقيمون بقرن املنازل ملا يلي بالد جند وامةبربيعة الفرس، وكانوا 

 . 425، 424ص/ 2معجم قبائل العرب، ج -129قالئد اجلمان، ص - 292ص/ 2مجهرة أنساب العرب، ج: ينظر
          )أو(بدل ) إذ(و) جاء (بدل ) نال (مع اختالف يف رواية بعض ألفاظه   333جلرير يف ديوانه ص  152الشاهد رقم  - 7

  174ص / 3واملقاصد النحوية ج  - 89ومغين اللبيب ص  - 51ص / 8واألغاين ج - 307و اجلمل يف النحو للخليل ص 
          358وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 73ص / 11وخزانة األدب ج - 415ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج

 . 184وشرح قطر الندى ص  -233ص / 3وشرح ابن عقيل ج -  124ص / 2وبال نسبة يف أوضح املسالك ج
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 عجِري اَءجيف  ريمالض، ويزِزِعالْ دبع نب رما عهبِ حدمي يطِسبالْ نم ةيدصقَ نم يفطَخالْ يررِج هالَقَ
 ىنعمبِ فرظَ ذْإِفَ )1(]ذْإِ[ ةَفَالَخى الْتى أَوري، وهولُعفْم بِصالنبِ ةَفَالَخالْ، ويزِزِعالْ دبع نِب رمى علَإِ

حني ويرأَ ىوو وفيه الشاهأَ نَّإِفَ دبِ ومعالْ ىناوِو كَوانالْ يِأَ تلَ ةُفَالَخأَ، هي لـ ع مـ  ،ر  يأَ اردقَ
قَمدةًر وبقالْ ةُيبيت واضقولهح ،:  

  )2(الَمر نفْسعت الَفَالْ اجِعنِكَ      ى   ادهت رهزو تلَبقْأَ ذْإِ تلْقُ -153           
ـ بقْأَ لُاعفَو )3(]نيح ىنعمبِ[ فرظَ ذْإِ، ويففخالْ نم ةَيعبِي ربِأَ نب رمع هالَقَ ـ  تلَ هو محبـ وب ته  
والشاهيف  دوزهر حثُي عطف لَعى الضالْ ريِممستالْ رِتمقْيف أَ وعِفُرلَبت مغَ نرِي توكيد فَ الَولٍص 
ويمكنْأَ ن ونَكُي ]مناًوبص[)4( ى الْلَعمعية، أَولُص تهادى تتاهى أَدي تتبختر ]َـ ف حفَذـ إِ ت حى د
اَءالتنِي والنعاج جمع نعجة وهي قَبر الرلِمو ،تعفْسن أَ الٌحأَ يغَ نَذْخي5(] يـقِ رِالطَّ ر( وـ ر الًم 
نصبِ بقْتيف أَ يرِدي يف رقولهلٍم،:  

        154- ورُألاْ اجخيلُط من فَساهة يِأْره          ا لَمم كُين أَولَ به لي6(االَن(  
ى لَع هفَطَع ثُيح بأَويف  داهالش، وِلِامكَالْ نم تيبالْو ،هرغص كلذَلفَ لَطَخَألو اْجهي يررِج هالَقَ

الضالْ ريِممستكن كُيف ين مغَ نرِي توكيد فَ الَولٍصو ،يمكن نصبٍأَ ب ى أَلَعنه فْمولٌع معه، لَوه 
يف ملِّح عٍفْر ]أَ بٍألَِ ةٌفَصي أَلْل7(]لِطَخ( الالَّويف  مليالَن للتعيلِل وانتصن الْأَبِ بـ م ـ لأَو ةردقَ  هفُ

للنِثْـتيقولهة ،:  
  )8(بِجع نم امِيَألاْو كبِا مو بهاذْفَ ا      نمتشتا وونجهت تبرقَ مويالْفَ -155           

                                                
  . )غ(و ) ت(يف ) إذ( طمست - 1
   واللمع يف العربية  - 254ص /1والكامل يف اللغة واألدب ج -340لعمر بن أيب ربيعة يف ديوانه ص  153الشاهد رقم  -  2

وبال نسبة يف كتاب   - 361وشرح شواهد اين عقيل ص  -185ص / 3واملقاصد النحوية ج 161واملفصل ص  - 96ص 
وشرح مجل الزجاجي   -  161ص / 2واخلصائص ج - 43ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج -379ص / 2سيبويه ج

 . 393ص / 2وشرح األمشوين ج - 238ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 200ص / 1ج
 . )غ(و) ت( يف طمست  - 3
 )غ(يف  ) منصوب ( ورد اللفظ مرفوعا  - 4
  . )غ( طمس هذا اجلزء يف - 5
واملقاصد   - 31ص / 3، ج241ص / 1اللغة واألدب جو الكامل يف  - 562جلرير يف ديوانه ص  154رقم  الشاهد - 6

/ 2وهو بال نسبة يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 182ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج -184ص / 3النحوية ج
 . 221ص / 3ومهع اهلوامع ج - 393ص / 2وشرح األمشوين ج - 476ص 

 .) غ( مست العبارة يفط - 7
  383ص / 2يه جسيبووهو بال نسبة يف كتاب  - 197لعمرو بن معد يكرب الزبيدي يف ديوانه ص  155الشاهد رقم  - 8

وشرح  - 97واللمع يف العربية ص  - 34ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 31ص / 3والكامل يف اللغة واألدب ج
ورصف  -) اآلن قربت ( مع اخلتالف روايته فهو  202ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 359ص / 2الرضي على الكافية ج
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هو مأَ نبيالْ اتكابِت مالْ نِسبالْ، فَيطيوم نصب ى الظَّلَعرفيةقَ، ورببِ تالتشديدو ،تهجـ ا ون الٌح    
ـ ذَ تلْعفَ نْإِفَ يأَ وفذُحم طرش ابوج بهاذْفَو ،ةبارقَمالْ الِعفْأَ نم تبرقَ لَعج نَّّإِ ربخ وأَ لك 
ـ ع هنإِفَ امِيَألاْويف  داهالش، وامِيَألاْ هذه لِثْم نم، وكلثْم نم بٍجعبِ سيلَ كلذَ نَّإِفَ بهاذْفَ  فطْ
لَعى الضالْ ريِممجيف بِورِرك مغَ نإِ رِيعادالْ ةجقوله ار ،:  

             156 - فْلَعتها تبنا وااًءم ارِب1(اد(  
قَتدم يف شواهالَ دفْمولِع معهو ،ـالشاهنَّفيه أَ د قْالتدير وقَسيتهااًءا م الْ نَّألَِ ،داًارِبالَ اَءم يلَعف 
إِونما يىقَس.  

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                    
  439ص / 1ومهع اهلوامع ج - 186ص / 3واملقاصد النحوية ج - 240ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 220املباين ص 

 . 362وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 52ص / 3وشرح األمشوين ج
 . 51تقد م خترجيه يف الصفحة رقم  156الشاهد رقم  - 1
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  البــــــــــــــــدلشـــــــــــواهـــد                                       
   )1(مِاسنمالْ ةُنثْي شلجرِي فَلجرِ             مِاهدَألاْو نِجالسي بِنِدعوأَ -157          

 اِءيالْ نم ضٍعب نم لٌدب هنإِفَ يلجرِيف  داهالشو ،ديقَالْ وهو مهدأَ عمج ماهدَألاْ، وزِجالر نم تيبالْ
 مِاسنمالْ ةُنثْشو أٌدتبم يلجرِفَ هلُو، قَدعومالْبِ اِءزهتساال يقِرِى طَلَى عادنم وه يلَق، وينِدعوأَيف 
خبرأَه ،غَ يالْ ةُيظَلمنمِاس وهبِ ونيٍش معجمة ٍءثاَو ثَلَّثَمة ونونالْ، ومناسم جمع منفَبِ مٍسالْ حِتيمِم 
كَورِسالْ نيِالسمهلَمة وهو خالْ فبفَ ريِعاستعري إِلْلنسقوله ان ، :   
  )2(ااعـضي مملْي حنِتيـفَلْأَ الَو ا        اعطَي نلَ كرمأَ نَّي إِينِرِذَ -158              
ـ  ةايوي رِف، وينِتدجو الَ يأَ ينِتيفَلْأَ الَو ، ةأَرملْل ابطَخالْي وينِكرات يِأَ رِافوالْ نم تيبالْ سيبويه 
وما، والشاهيف  دلْحأَ[ يمي قْعإِفَ )3(]يلنه بلُد اشتالٍم مالْ نفَلْأَيف  اِءييينِت، ومضااع فْمثَ ولٌعان 
  :ي، قولهنِتيفَلْألَِ

        159- مىت أْتتنلْا تمبِ منا يف دارِيا          ن جِتد طَحبا جالًز ونارأَا تج4(اج(  
لْتمم ملَأَ نبِ ما قَذَإِ ئِْالشرلَإِ بيه، وفيه الشاهد حأَ ثُيبلَّكُالْ لَد مفَ لِّكُالْ نلْتمم مجزوم ى أَلَعنه 
بلٍّكُ لُد من أْتتالْ انمجبِ ومِزمِاس الشرط، وجالًز هالْ وطَحالْ بابِيس، ويلَق الْ هوـ غ ـ الْ يظُل  يوِقَ
وأَتجج اوِطَمأَ عججت النا أَذَإِ ارقَودتاه، ويحتنْأَ لُم ونَكُي مارِضعا حفَذإِ تحداَءى تيه اساالًقَثْت 
أَولُصه تأَتجفَ جحفَذت اُءالت لْأُوقَحت الْ ونُالنخفَ ةُيفَفصارأَ تيف الْ فاًلقْوف، الْومعى يف الْنبيأَ تنه 
يصف فْنسكَالْبِ همِر الْوجود نَّأَو قَألاْ ىرضياف مأَ ىتتوه وجدلَ وهأَ الًيو نهارـكَا وىن عـ ذَ ن لك 

                                                
 272ص  وهو بال نسبة يف أدب الكاتب - 205ص / 3يف املقاصد النحوية ج قاله العديل بن الفرخ 157الشاهد رقم  - 1

  ولسان العرب  -) وعد ( والصحاح يف اللغة  - 407ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج - 294، 226وإصالح املنطق ص 
     وشرح شذور الذهب  -) وعد، دهم ( وتاج العروس  - 198ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج -) وعد ، دهم ( 

 . 188، 187، 186ص / 5وخزانة األدب ج - 8ص / 3وشرح األمشوين ج - 572ص 
ولرجل من جبيلة أو خثغم  - 206ص / 3واملقاصد النحوية ج - 35لعدي بن زيد العبادي يف ديوانه ص  159الشاهد رقم  - 2

رضي على الكافية وبال نسبة يف شرح ال -33ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج - 156ص / 1يف الكتاب لسيبويه ج
وخزانة  - 180ص / 3ومهع اهلوامع ج - 1967ص / 4واالرتشاف ج - 573وشرح شذور الذهب ص  - 408ص / 2ج

 . 202ص / 5األدب ج
  . )غ(و ) ت( مس هذا اللفظ يفط - 3
       / 1واملفصل ج  - 687ص / 2لعبد اهللا بن احلر يف يف سر صناعة اإلعراب ج من الطويل، وهو 159الشاهد رقم   - 4

 / 3سيبويه جوكتاب  - 217، 166وبال نسبة يف اجلمل يف النحو ص  - 101، 99ص / 9وخزانة األدب ج -  335ص 
/ 4واالرتشاف ج -) نور ( ولسان العرب  - 250ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 129ص / 2واإلنصاف ج  - 86ص 
وتاج العروس  - 10ص / 3وشرح األمشوين ج - 183ص / 3ج ومهع اهلوامع  - 335، 32ورصف املباين ص - 1972ص 

  . )نور ( 
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ـ الر نَّ، ألَِادمالر ريثكَ نٌالَفُ مهِلوقَ دى حلَع لِزجالْ بِطَحيف الْ ارِالن يجِجِأْت نم هركَا ذَمبِ مـ  اد من 
  .انتهى افيضَألاْ ةرثْكَ
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   داءـــواهـد النـــــــــــشـــــ

  )1(امرغَو ةٌعولَا ذَه كلثْمبِ        ي بِاحص الَا قَهي لَنِيع تلَما هذَإِ -160          
ـ بم ةٌعولَو ةارشِإلاْ مِاس عم اِءدالن فرح فذْيف ح داهلشاو )2(نُيالَغ ةمو الرذُ هالَقَ تأٌد بِوـ ثْم لك 

خبره غَورام طْعف لَعيهو ،هلَمأَ تي صبت ]عنِيي دموعاه[)3( ا ذَكَو]همرقوله )4(]ت ،:  
          161- الَـساللَّ مه يطَا مر لَعيا           ه  لَويس لَعيك يطَا مر الَالس5(م(  
ـ  ةيدصقَ نم )6(يارِصنَألاْ مٍاصع نب هاللَّ دبع نب دمحم هماسو صِوحأَلْل تيبالْ لْيف سـ ى أُم خت 
امأَرته ومناه:  

  امـينِ رطَا مهاحكَنِ اةَدـغَ  ى            ملْس احكَنِ نيكالمالْ نَّأَكَ -            
  امرـح رـطَا مهاحكَنِ نَّإِفَ               ئٍْش لَّحأَ حاكَالن نِكُي نْإِفَ -            
  واامصوا ولُّـص ولَو مهوبنذُا              هيحكنمل هاللَّ رــفَغَ الَفَ -            
   اممهالْ كلما الْهيئَفكَ انَكَلَ  ا               ًءفكُ الَّإِوا حكني ملَ ولَفَ -            

  
                                                

واملقاصد )  فتنة ( فهي ) لوعة ( باختالف يف لفظ  213ص / 2من الطويل، وهولذي الرمة يف ديوانه ج 160الشاهد رقم  -  1
/ 3رر اللوامع جوالد - 209ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج  -  42ص / 2ومهع اهلوامع ج - 235ص / 3النحوية ج

 . 18ص / 3وشرح األمشوين ج - 840ومغين اللبيب ص  - 15ص / 4وبال نسبة يف أوضح املسالك ج - 24ص 
 . 67سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 2
  . )غ(و ) ت( طمس يف  - 3
  . )ت( مست يف ط - 4
وطبقات فحول  - 202ص / 2سيبويه جوكتاب  -189من الوافر، وهو لألحوص يف ديوانه ص  161الشاهد رقم  -  5

واملقاصد   - 286، 285، 284ص / 15واألغاين ج - 344ص / 1واألصول يف النحو البن السراج ج - 140الشعراء ص 
  767وشرح شواهد املغين ص  -  221ص / 2، ج31ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج -219ص / 3النحوية ج

      واإلنصاف -324، 162ومفتاح العوم ص  - 82بة يف اجلمل يف النحو ص وبال نس -  372وشرح شواهد ابن عقيل ص 
  206ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج -316ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج - 266ص / 1يف مسائل اخلالف ج

  262ص / 3وشرح ابن عقيل ج - 449ومغين اللبيب ص  - 147وشرح شذور الذهب ص  -28ص / 4وأوضح املسالك ج
  40ص / 2ومهع اهلوامع ج - 27ص / 3وشرح األمشوين ج - 355، 177ورصف املباين ص - 2379ص / 5تشاف جواالر

 . )الياء ( وتاج العروس 
، وهو األحوص د بن عاصم األنصاري عند ابن سالماختلفت كتب األدب والتراجم يف امسه فهو األحوص بن عبد اهللا بن حمم - 6

بة ،  وهو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا لدى الزركلي، املعروف باألحوص شاعر أموي مقدم عند بن حممد بن عبداهللا عند ابن قتي
أهل احلجاز، وضعه ابن سالم يف الطبقة السادسة من الشعراء اإلسالميني، عاصر مجيل والفرزدق وجرير ، سكن املدينة قربه عبد 

بنساء أشراف املدينةوبقي فيها حىت تويف عمر بن عبد العزيز فعاد إىل  امللك بن مروان لكنه نفاه إىل جزيرة جنوب اليمن  لتشبيبه
  . وله ديوان شعر مطبوع، هـ 105دمشق وتويف هناك سنة 

  16ص / 2خزانة األدب ج - 137طبقات فحول الشعراء ص  - 425، 424ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 . 116ص / 4األعالم ج - 19، 17
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  )1(امـسحالْ كقَرِفْم لُعي الَّإِو                 ٍءفكُا بِهلَ تسلَا فَهقْلِّطَفَ -            
قَوضقَالْ ةُيصيدنَّأَ ة لْسى كَمانت جةًيلَم انَكَو هو جيالًم انَكَو يحبها حبا شدا فَيدتزوجبِ ترلٍج 
ـ بم هاللَّ مالَس هلُوقَ. انتهى ،اهبِ احب ىتا حهبح صِوحَألى اْلَع بلَغفَ رطَم هلَ الُقَي رِظَنمالْ يحِبِقَ تأٌد 
ولَعيا هخبرأَ هي لَعلْى سمى امأَرة رٍطَمقَ، ولُوه يطَامر منادفْى مرد هنون للضرورة وفـ  يه الشاهد 
وفانِالثَّ رِطْي الشاَءي ج َألى اْلَعأَ[لِصي اَءج مفُرا ألَِوعنه منادفْى مرد لَعم كْحمـ بِالْ ه اُءن ـ ع ى لَ

الضقوله )2(]م:  
           162- ضربت صدرلَا إِهي لَقاَوت            يا عدقَا لَيد قَوتَألاْ كاو3( يق(   

 ةايغالْ هذى هلَي إِاتجن نم ةًبجعتا مهردص تبرض اهنعمو يففخالْ نم ةيدصقَ نم )4(لُهِلْهمالْ هالَقَ
مع ا لَمقيت مالْ نحوبِر َألاْورِس الْوخوجِر َألاْ نِعلِهو ،هو من فلِع الناِءس  والشاهايف  ديعداي 
ـ حالْ وهومن الْوِقَاية بِمعىن ةياقو عمج ياقوَألاْ، وافضمالْا بِيهبِشت هبصنو هنون رطَا اضملَ هنإِفَ  ظفْ
وهفَ ولُاع، قَوتك لالَّاوم للأْتكيد، قَود للتحقولهيقِق ،:  

               163- مأَ نجلك لَّاايي تتيمي      بِلْقَ ت       أَونت بالْبِ ةٌيلَخود ع5(ين(  
مأَ نجلك يجوز يف همزتفَالْ هتح ـ كَالْو ـسـ ويف الْ ر " # $ % &  !  آنرقُ

'   )6( َأي منجِالْ نايةو ،تيمأَ تلَلِّذَ يت وعبدت، ومنقَ هصكَ ةُيدبٍع متيم ـ ع ندا أَهي 

                                                
  . 191، 190، 189األبيات يف ديوان األحوص ص  - 1
  . فقط) ط( إضافة يف  - 2
مع اختالف يف رواية بعض   385واألمايل أليب علي القايل ص  - 58ملهلهل بن ربيعة يف ديوانه ص  162الشاهد رقم  - 3

   / 3واملقاصد النحوية ج -) وقى(ولسان العرب  - 59ص / 5واألغاين ج -)ضربت صدرها (بدل ) رفعت رأسها ( ألفاظه 
وهولعدي  - 22ص / 3والدرر اللوامع ج - 373وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 145ص / 2وخزانة األدب ج - 219ص 

وشرح  - 505ص / 1واملفصل ج - 800ص / 2وهو بال نسبة يف سر صناعة اإلعراب ج –) وقى ( أخ املهلهل يف تاج العروس 
          /3وشرح ابن عقيل ج - 177ورصف املباين ص  - 146ر الذهب ص وشرح شذو - 179ص / 2مجل الزجاجي ج

 . 40ص / 2ومهع اهلوامع ج - 28ص / 3وشرح األمشوين ج - 698ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 263ص 
، كنبته أبو ليلى، املعروف باملهلهل والزير سامل شاعر وفارس جاهلي أول من قال عدي بن ربيعة أخو كليب التغليب  هو - 4

     القصائد، وهو خال امرئ القيس وجد عمرو بن كلثوم، قاد قومه يف حرم ضد بكر ، وأكثر شعره يف النسيب واخلمر مات 
  . )حسب رواية ابن قتيبة ( يف أسر عوف بن مالك بن ضبيعة 

      / 2خزانة األدب ج  - 73، 72معجم الشعراء للمرزباين ص  - 216، 215ص / 1شعراء البن قتيبة جالشعر وال: ينظر 
 . 220ص / 4األعالم ج - 165، 164ص 

   463ص / 3واألصول يف النحو ج - 197ص / 2سيبويه جبال نسبة يف كتاب  من الوافر، وهو163الشاهد رقم  - 5
  188ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 348ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج  - 210ص ) فديتك ياليت ( وأسرار العربية 
 . )ليت ( وتاج العروس  -) لتا ( ولسان العرب 

 . 32سورة املائدة ، اآلية  - 6
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معبد ولٌلَّذَمو ،تيمالْ هحذَإِ با استلَولَى عيه الْ، ووالْ دحب الُقَي وددت الرأَ لَجوده وا أَذَإِ اًدحببته 
وقَيع يف بضِع النالْبِ خِسولِص بالْبِ لٌدود وهو ضهِالْ دجرانو ،الشاهد   يف دولِخ حرـ  ف الناِءد 
لَعى ما فلْأَ يه وهالَّ وقوله ،يت:  
  )1(ارا شانبِسكْت نْا أَماكُيإِ               ا  رفَ انذَاللَّ انمالَغلْاا يفَ -164               
هو من يعِرِالس وفالْ[ يهخب2(]ن( كَالْوسالْبِ بمهلَمالْا يف ذَكَ ةيينِعو ،الشاهد فيه جمع حرف 
الناِءد مع ما فَألاْ يهلف مِالالَّو ذَوليف قَ كولفَ هلْاايالَغمان وهمنِثْا تمٍالَغُ ةُي، إِواكُيام تحذير، نْأَو 
ِسكْتبأَا اني منْأَ ن ِسكْتباننْأَا ، و مصرِدأَ ةٌيي مكَ نكُبِسا إِميانا وِسكْتبانا مارِضاكْ عتسفَ بهو 
 ارشو، لٍوأَ هبِ ولٍعفْم ريمض وهفَ هبِ لُصتمالْ ان ظُفْا لَمأَا ونيلَإِ الَوصت ىنعمبِ نيِالس رِسكَو اِءالت مضبِ
فْمثَ ولٌعلَ انه، فَوار مالْ نفارِر فَ الُقَير يففَ رهفَ وذَإِ ارا هرقولهب ،:  

  )3(امهاللَّي مهاللَّي ولُقُأَ   لَما             أَ ثٌدا حا مذَي إِنإِ - 165             
  :هلَبقَو )4(يلذَهالْ اشٍرخوبأَ هالَقَ

  )5(الَمأَ الَ كد لَبع يأَو    ا           مج رفغت مهاللَّ رفغت نْإِ -                   
ـ و ةٌدائا زذَإِ دعا بم )6(]أَلَما اخل وقَد قَرروا قَاعدةًقَولُه إِني إذا ما حدثٌ [ حثٌد مـ ر ـ فبِ وعفُ لٍع 
مذُحوف فَيسرالظَّ هاهأَ رلَا أَذَإِ يم حثٌد، وهالَّ وذي يحثُد من ارِكَمه الدنا،يلَأَوام نلَزولُقُأَ، و  

                                                
وشرح  - 287ص / 1واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج  -373ص / 1بال نسبة يف األصول يف النحو ج  164الشاهد رقم  - 1

 / 3واملقاصد النحوية ج – 50والالمات ص  – 187ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 349ص / 1كافية جالرضي على ال
 29ص / 3وشرح األمشوين ج -30ص / 3والدرر اللوامع ج -226ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 222ص 

 . 374وشرح شواهد ابن عقيل ص 
  لوجود بياض) غ( غري واضح يف - 2
و شرح التصريح على التوضيح  - 222ص / 3من السريع، وهو أليب خراش اهلذيل يف  املقاصد النحوية ج165الشاهد رقم   -  3
وبال نسبة يف نوادر أيب زيد  - 41ص / 3والدرر اللوامع ج - 375وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 235، 224ص / 2ج

واإلنصاف يف مسائل  - 430، 419ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج - 113واللمع يف العربية ص  - 458األنصاري ص 
)  أله ( ولسان العرب  -350ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج - 113وأسرار العربية ص  - 291ص / 1اخلالف ج

       / 3واملقاصد النحوية ج - 2400ص / 5واالرتشاف ج - 265ص / 3وشرح ابن عقيل ج -  306ورصف املباين ص 
 . 30ص / 3وشرح األمشوين ج - 63ص / 2ومهع اهلوامع ج  - 625وشرح شواهد املغين ص  – 222ص 

 ، أسلم وهو شيخ كبري وحسن إسالمه، شاعر وفارس خمضرم اشتهر بالعدوهو خويلد بن مرة من بين هذيل، كنيته أبو خراش - 4
  . هـ15وعاش إىل زمن عمر بن اخلطاب مات بعد أن شته أفعى حنو 

وخزانة  - 457ص / 1اإلصابة ج - 219إىل 211من ص /  10األغاين ج -554ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 . 325ص / 2األعالم ج – 443ص / 1األدب ج

 . ودون نسبة يف بقية املراجع املشار إليها سابقا – 68هذا البيت ألمية بن أيب الصلت يف طبقات فحول الشعراء ص  - 5
 . )غ ( و) ت(  طمس يف  -  6



قيد الشوارد يف شرح الشواهد                                                                                                      منت النص حمقـقا    
 

 
 

97 

 خبيِإِ رنو ،الشاهد للَّاايف يهم حثُي جمع فيه بيالْ نعضِو ]وهالْ وميم الْومعضِو عنه وهو 1(]اي( 
للضرورقولهة ،:  
  )2(يقِرِالطَّ رما خمتزاوج دقَفَ     ا      ريس اكحالضو ديا زي الَأَ - 166              
ـ  اكحالض، وحكْمه الْبِناُء علَى الضم ملَع درفْى مادنم ديا زي، ويهبِنتو امٍهفْتاس فرح الَأَ  عِفْالربِ
مطُعوف فْى لَلَعظ زيد بِوالنبِص لَعى موضعه وفيه الشاهد و ،سيأَ ارمـ  ر مـ  ن سار ـ و الضمري 
فَلْللَاعنِيو ،خميقِرِالطَّ ر هلُّكُو ما استتبِ ره ملِّكُ ن ئٍْش شجأَ انَا كَرغَ ويرألَِ هنه يخمأَ ري يي طِّغ
من دلَخ تحته ويارِويه وهو فْمولُع اجوزتميقِرِالطَّا، و مضلَإِ افيقوله ه:  

              167- هذَأَيالَكُ ان ازدكُيا   م            ودانِعاي والًغ فيمن 3(لْغَو(  
هو من الرلِمو ،الشاهأَيف  ديذَهان حثُي وصالْ فمنى فيه بِادِإلاْ مِاسشارالْ ةثَمىن الْووالْبِ لُاغنيِغ 
ـ أَ لُعف يانِعدو لُغَوالْ ابرالش كلذَو ؛عدي ملَو ونَبرشي مِوقَى الْلَع لُخدي يذالَّ وه ةمجعمالْ رٍم 
   ي قولهانِعيف د وبِصنمالْ ريِمالض نم الٌح الًاغو ي، وانِكَرات ىنعمبِ

               168- يا تيم يتم عدأَ الَ يالَ         مكُا لَب لْيفيكُنم يف سَءوة عم4(ر(                                      
هو ليرٍرِجو ،الشاهيف  دايتيم تيم عدنَّإِفَ ي فيه وجهأَ نِيحدهمفْا رَألاْ علِو ونصَألاْفَ يانِالثَّ بلُو 
منادلَى عم ]كْحمبِالْ هاُءن لَعى الض5(]م( وتانِالثَّ يمي منصوب ى الْلَعبلِد من موَألاْ عِضلِو، نْإِو 
ئْشإِبِ تضأَ ارٍمنِعنْإِي و ئْشانَكَ ت فًطْعَألى اْلَا علِو طْعف بيان ويجنْأَ وز ونَكُي منادى مسأْتا فًن
حذف حرف الناِءد منه، الْووجانِالثَّ هي نصبهما جميعا وفيه وجوه ،راُ أُخرِظُن ابن عبد رب6(ه( ى لَع

                                                
 . )ط( إضافة يف - 1
  110واجلمل يف النحو ص  -) باب احلاء والراء وامليم معهما ( بال نسبة يف العني  من الوافر، وهو 166الشاهد رقم  - 2

ومهع  - 210وشرح قطر الندى ص  -) مخر ( ولسان العرب  - 129ص / 1وشرح املفصل ج -195واللمع يف العربية ص 
 . 168ص / 6والدرر اللوامع ج - 142ص / 2اهلوامع ج

/ 3واملقاصد النحوية ج - 2194ص / 4واالرتشاف ج -  199بال نسبة يف شرح شذور الذهب ص  167الشاهد رقم  - 3
        . 33ص / 3والدرر اللوامع ج -   50ص / 2ومهع اهلوامع ج - 37ص / 3وشرح األمشوين ج - 238ص 

بدل              ) ال يو قعنكم  (اختالف يف رواية بعض ألفاظه فهو  من البسيط، وهو جلرير يف ديوانه مع 168الشاهد رقم  - 4
     411ونوادر أيب زيد األنصاري ص   - 205ص / 2، ج 53ص / 1سيبويه جويف كتاب  - 346ص ) ال يلفينكم(

 87، 23ص / 8واألغاين ج - 345ص / 2واخلصائص ج – 100والالمات ص  – 155ص / 3والكامل يف اللغة واألدب ج
   376وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 239ص / 3واملقاصد النحوية ج  -) أىب ( ولسان العرب  - 66ص / 1واملفصل ج -

    / 4واالرتشاف ج  - 245ورصف املباين ص  - 287ص / 2، ج352ص / 1شرح الرضي على الكافية ج  وبال نسبة يف
 . 208ص / 10،ج 261ص / 2وخزانة األدب ج - 2203ص 

  . )ط( يفإضافة  - 5
املعروف بكتابه ) أمحد بن حممد بن عبد ربه (ي هو ابن عصفور وليس ابن عبد ربه ؛ فاملعروف أن شارح مجل الزجاجهذا خطأ - 6
 . )العقد الفريد( 
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شواهد جا لِملزياجِج ،وتيم عد1(ةٌيلَبِقَ ي( إِونا أَمضاف التلَإِ يمى عدي لفَيرق بينها وبين يمِت مرة   
     هلُوقْ، وةبّض يمِت، وانبيش يمِت، وةَبلَعثَ نِب سٍيقَ يمِتا، وضيأَ شٍيريف قُ رٍهف نِب بِالغَ يمِتو شٍيريف قُ

 حِتفَالْبِ ةَُءولسا، ودجا وذَإِ ىفَلْأَ نم مكُنيفلْي الَ، وسِنجِالْ يِفْنل الَو ابِطَخيف الْ ةظَلْغلْل مكُالَبأَ الَ
  :ةًَءوس ةُروعالْ تيمس هنمو انَسنِإلاْ وُءسا يم لِّكُ نم ةُيحبِقَالْ ةُلَعفالْ

                169- يا ابأُ نمي ويقَا شيق أَ        ي  ِسفْننت لَّخينِتي لدرٍه شد2(يد(  
ـ الْ اتبثْيف إِ  داهالشو ،اهخأَ هي بِثري يففخالْ نم )3(رِذنمالْ نب ةُلَمرح دييو زبأَ هالَقَ ـ أُيف  اِءي يم 
وقَشيق تصغري شيقٍق للتريمِخ يي نِعاايبأُ نمي، وا أَيخيِسفْا ن لَّخينِتي لدرٍه شدابِكَأُ يدده ـ و حي د
قَوكُ دنت هِي ظَلريلَا عيه، وكْرا أَنسنِتد لَعيأَفَ هوحقْي فَنِشدك نِقَلَقْأَوي موتقوله، ك:  

  )4(امهي الْفكْتو نِييززِع شعن   ا             مع نابي يلَع ي الَل نكُ -170              
هو رجز مسدس والشاهد الْ نِيف ابعما حلَقَ ثُيب الشاعر ِإلاْ اَءيافَضَألاْبِ ةلف ونعش مجزألَِ ومنه 
جوَألاْ ابرِمو ،زِعيزنِي الٌح، أَوللْا فهام قِالَطْإِلْل.  
  )5(اشائع تما دم شِيعيف الْ لٌما أَنلَ  ا        منإِا فَينف تلْزِي الَتبيا أَأَ -171            

                                                
 تيم الذي ذكره جرير هو تيم بن عبد مناة وهو الشاعر عمران بن جلأ يهجوه ا، وعدي الذي أضاف تيما إليه هو وأخوه ومها - 1

  .تيم وعدي ابنا عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر
 . 239ص / 2واملقاصد النحوية، ج -200ص / 1مجهرة أنساب العرب، ج: ينظر

  : 48لزبيد الطائي يف ديوانه برواية أخرى ص  169الشاهد رقم  - 2
  يابن حسناء شق نفسي يا جلـــــــــالج خليتين لدهر شديد

  213ص / 2والكتاب لسيبويه ج -229، 228ص / 2يف مجهرة أشعار العرب ج) ياخنساء ( وبلفظ  وأليب زبيد الطائي 
ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 226ص / 3واملقاصد النحوية ج - )شقق ( وتلج العروس ) شقق ( ولسان العرب 

ومهع  - 40ص / 4وأوضح املسالك ج - )شقق ( وهو بال نسبة يف الصحاح يف اللغة  - 57ص / 5والدرر اللوامع ج - 238
 . 41ص / 3وشرح األمشوين ج - 533ص / 2اهلوامع ج

            ، كنيته أبو زبيد ، املشهور بأيب زبيد الطائي، شاعر خمضرم نصرايناملنذر بن معد يكرب الكندي هو حرملة بن - 3
سالميني، اشتهر بوصفه لألسد ، وتردده على ملوك العجم  وضعه ابن سالم يف الطبقة اخلامسة من اإل)اختلف مترمجوه يف إسالمه(

وكان اخلليفة عثمان بن عفان يقربه ، كما كان من مقريب الوليد بن عقبة بن أيب معيط ملا كان هذا األخري على والية اجلزيرة 
  . هـ62والكوفة تويف حنو 

األغاين  133، 132ل الشعراء البن سالم ص طبقات فحو - 221، 220، 219ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 193، 192ص / 4خزانة األدب ج – 1175، 1168، 1167ص / 3معجم األدباء ج -162إىل 150ص من / 12ج

 . 174ص / 2األعالم ج – 194
 . 245ص / 3مذكور يف املقاصد النحوية  ج 170الشاهد رقم  - 4
     / 3واملقاصد النحوية ج - 258ص / 1من الطويل، وهو بال نسبة يف  شرح الرضي على الكافية ج171الشاهد رقم  - 5

 . 43ص / 3وشرح األمشوين ج - 236ص / 2وشرح التصريح ج -245ص  
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والشاهأَ يف دبيت حثُي جمع فيه بيالْ نمعضِو الْومعضِو هنع وهماُءا الت والْ اُءيمـ  نَّألَِ مِلِّكَت اَءالت 
عوض عن الْ اِءيميف قَ مِلِّكَتوله ا أَيبيت وا الَذَه يجل الَّإِ وزلضرورة أَوجازكَ هثـ  ري مـ الْ ن   نييوفكُ
وعائا شخبر ما دمت.  

  )1(يلفُ نع اًنالَفُ كِسمأَ ةجيف لَ -172            
ـ  مِالالَّ حِتفَبِ ةُجلَّلاو ةزجرم ةيدصقَ نم )2(يلجعالْ مِجالنوبأَ هالَقَ اخـ َألاْ طُالَت صوـ يف الْ ات حبِر 
ولَبةُالْج أَوا بِمضفَ مِالالَّ مهو مظَعم الْ اِءمبرِحالْ، ومعنَّأَ ىن هقَ ِءالَؤد لَبغوا من شدالْ ةحبِر الَيف حة 
يدعنْأَفيها  نَو يِسمك ذَها عن ا فَذَها الُقَيِسماًنالَفُ ك عا يِأَ لِفُ نجِحز بينهمقَا، ولُوأَ هـ م  كِس
ـ ما أَيهف ولُقُت ةجيف لَ هيردقْت وفذُحمل ولٌعفْا مهنى أَلَع بٍصن لِّحيف م ةٌلَمج لِفُ نع ناًالَفُ  كِس
  .، انتهىرِعيف الش ةوررضلل اِءدالن رِييف غَ هرج ثُيح داهالشوفيه  نالَفُ نع يأَ لِفُ نع ناًالَفُ
   

  
  

  
  
  

  
  

                                                
          248ص / 2سيبويه جوكتاب  -  229من الرجز، وهو أليب النجم العجلي يف ديوانه ص  172الشاهد رقم  - 1

  230ص / 3واملقاصد النحوية ج -) جلج، فلل ، فلن ( ولسان العرب  - 349ص / 1 النحو  البن السراج جواألصول يف
وبال نسبة يف شرح الرضي على الكافية  - 379وشرح شاهد ابن عقيل ص  - 240ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج

/ 5، ج252ص / 1واالرتشاف ج  – 287ص / 3وشرح ابن عقيل ج – 43ص / 4وأوضح املسالك ج - 390ص / 1ج
  . 59ص / 2ومهع اهلوامع ج - 48ص / 3وشرح األمشوين ج - 2223ص 

هو الفضل بن قدامة بن عبيد اهللا من عجل وهو حي من بين تيم اهللا بن ثعلبة ، املعروف بأيب النجم العجلي ، راجز مشهور من  -  2
تاسعة من اإلسالميني ،كان يرتل سوق املربد ، ويفضله البعض يف الفصاحة رجاز العصر األموي ، وضعه ابن سالم الثاين يف الطبقة ال

  . هـ130على العجاج ، وحيضر جمالس عبد امللك بن مروان ، تويف سنة 
     / 1خزانةاألدب ج - 149، 148طبقات فحول الشعراء ص  - 503، 502ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 . 151ص / 5األعالم ج -103ص 
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  شــــــــــــواهـــد االســـــتغاثـــــة

                173- قَلَايومي وأَلَايقَ الِثَموألُِي              ماسٍن عتوهم يف ازدي1(اد(   
هو مالْ نخفيفالالَّ، وقَيف لَ مومفْي متألَِ ةٌوحنه مستبِ اثٌغوهو ه منادى، وأَا لَيقَ الِثَموي مطْعف 
لَعيه الالَّ، وفيه أَ ميضفْا متوفيه  ةٌوحالشاهد حفُ ثُيتحالالَّ تم فيه لكَترِر حرف الناِءد، لالَّاويف  م
 يددشتو قِوفَ نم اةنثَمالْ اِءالتو ةلَمهمالْ نيِعالْ مضبِ وتعالْ، وهلجأَ نم اثٌغتسم هنألَِ ةٌورسكْم اسٍنألُِ
 ةٌفَا صهنألَِ )2(]الْجر[ ةلَمجالْ لُّحمو، هربخ اديديف از، وأٌدتبم وهو ،ربكْتا اسذَو إِتعا يتع نم اوِوالْ
  :قوله،  اسٍنألُِ
        174- يبكيك ناٍء بعيد ارِالد مغرِتب       كُلْا لَيولِه وللشبان من ع3(بِج(  
ـ تفْم ولِهكُلْلَاييف  مالالَّ، وهتفَص ارِالد يدعبوي، كبي لُاعفَ وهو يدعب يأَ اٍءن كيلَي عكبي يأَ ةٌوح 
والشاهيف كَ دمِالَ رِس للشبانالالَّ، ويف  ملْلعبِج كْمسأَ ةٌوريا ألَِضنا الَهالْ ممستغاث مأَ نـ ج له 

  :قوله
             175 - ايعجبا من هذفَالْ هيقَله                  لْه ذْتهباَءقُالْ نبو الرقَي4(ه(              

ايحرنِ فاٍءد ،عجاب مصدرالْ، ومنادى مذُحوف وهالْ ومستبِ اثُغالَّ هذـ ي ت ـ م ونُكُ عالـالَّ  هم 
ـ و وررجمو ارج ومن هذه ،ةيقَلفَالْ هذها لبجوا عبجاع اسِنللَاي وي أَموقَلَاي الَقَ هنأَكَ ةُوحتفْمالْ هو 
 يكرِحتبِ اُءبوقُالْو يبجِعالْ رمَألاْو ةُياهالد )6(]يه[و هذهل )5(]تعن[ ةُيقَلفَالْ، وهلجأَ نم اثُغتسمالْ
ـ يالر، وهولُعفْم يهو اتبوا قُهعمجو ةُاززحى الْمسي يذالَّ )7(]رشقالْ[ وهو فرِصنم ريغَ اوِوالْ  ةُقَ
ـ َألا اْذَهبِ الَزي نْأَبِ هنم فوخمالْ يلِلجالْ رِمَألا اْذَه نم بجعتي هنأَ ىنعمالْ، وابعاللُّ يهو هلُاعفَ رِم 

                                                
     / 3واملقاصد النحوية ج - 218وشرح قطر الندى ص  - 46ص / 4بال نسبة يف أوضح املسالك ج 173الشاهد رقم  - 1

 . 52ص / 3وشرح األمشوين ج - 243ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 250ص 
  . )ط(و ) ت( يف ) جر( - 2
  192ص  /3والكامل يف اللغة واألدب ج - 383ص / 2سيبويه جمن البسيط، وهو بال نسبة يف كتاب  174الشاهد رقم  - 3

     / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 359ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج -  353ص / 1واألصول يف النحو للزجاجي ج
وشرح التصريح على  - 250ص / 3واملقاصد النحوية ج – 219وشرح قطر الندى ص  -) لوم ( ولسان العرب  - 211ص 

 . 42ص / 3والدرر اللوامع ج -) ل و م ( وتاج العروس  - 136ص / 2وخزانة األدب ج - 245ص / 2يح جالتوض
     83وهو بال نسبة يف  الالمات ص ) تغلنب ( بلفظ ) تذهنب ( من الرجز، له رواية أخرى يف لفظ  175الشاهد رقم  - 4

) قوب ( ولسان العرب  – 791شواهد املغين ص  وشرح – 487، 372ومغين اللبيب ص  – 353، 344وإصالح املنطق ص 
 .)قوب ( وتاج العروس  – 181ص / 2وشرح التصريح ج

 . )غ(و) ت( طمست يف - 5
 . )ط( يف ) وهو( - 6
   . )غ( يف) البسر (و) ت(يف  ) البشر( - 7
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ـ عأَ نا مذَه ولُقُي هنأَا كَهيلَع ثَفَا نذَإِ مِائالص يقرِ وهو هبِ أُبعي ي الَذالَّ ريِقحالْ الْ بِجعـ ج بِائ 
  .اازواجبجا عي رِيف آخ فلَألاْ ةادييف زِ داهالشوِ
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  شـــــــــــواهـــد الرتخيــــــــــــــم                                        
   )1(لِمجأَي فَمرص تعمزأَ دقَ تنكُ نْإِو       لِلُّبعض هذَا التد الًهم ماطفَأَ -176          

ـ إِفَ ماطفَأَيف  داهالش، واخل كبا نفَا قهلُوي أَتالَّ ةورهشمالْ هتيدصقَ نم يدنكالْ سِيقَالْ ؤرام هالَقَ نه 
مرخم وهو لَعأَ ذْإِ ؛ملُصفَأَ هاطةُم، ومالًه نصبِ بفلٍع مذُحيِأَ وف هِاملي مالًهو ،مـ ع نـ كُ اه ي فِّ
أَوزمعأَ يِأَ تكَحمت عزمكو ،صِأَ يمرطْقَ ييع، أَوجملي مِإلاْ نجالِم وهِإلاْ وحقولهانُس ،:  

           177- ي الَارِج تستنرِكي عي    يرِذ       سرِيإِي وفَشاقلَي عى ب2(يريِع(                                                                                                   
 يرذعالْو ةُيارِا جي هلُصأَو ةٌركن يهو يمِخرتلل اَءالت فذَح ثُيح يارِجيف  داهالشو )3(اججعالْ هالَقَ
 هلَعا فَذَإِ هيلَع رذَعا يمم انُسنِإلاْ هلُاوِحي يذالَّ رمَألاْوهو ةمجعمالْ الِالذَّ رِسكَو ةلَمهمالْ نيِعالْ حِتفَبِ
ينِعي يي  الَارِا ج تستنرِكا أُي ملُاوِحه مذُعا أَورا فيهن ]من سرِيي مشقًفلَا عى ب4(]ي ريِع( وسيرِي 
وسيرِي بلٌد من عييرِذ الْوواو لْلطْعأَ ،فبِ ومعنى مع .  

  
  
  
  
  
  

                                                
واألغاين  -160ص / 1ومجهرة أشعار العرب ج - 32من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص  177الشاهد رقم  - 1
وشرح التصريح على  - 272ص / 3واملقاصد النحوية ج  - 20وشرح شواهد املعين ص  - 85ص / 9، ج310ص / 5ج

/ 3وشرح األمشوين ج -) عرت ، زمع ، دل ل ( وتاج العروس  – 234ص / 11وخزانة األدب ج - 246ص / 2التوضيح ج
 . 52املباين ص  وبال نسبة يف رصف - 63ص 

   ومعجم العني  - 184وهو للعجاج يف ديوانه ص ) سريي ( بدل ) سعيي ( من الرجز، وقد ورد برواية 178الشاهد رقم  - 2
   ولسان العرب  -) عرب ( والصحاح يف اللغة  - 241، 231ص / 2والكتاب لسيبويه ج) ع ذ ر ذ ع ر ذ ر ع مستعمالن ( 
  وتاج العروس  - 255ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 265ص / 3قاصد النحوية جوامل -) شقر ، عذر، جرس ( 
  109ص / 2وخزانة األدب ج –307ص / 1شرح الرضي على الكافية ج - 163وبال نسبة يف مفتاح العلوم ص  -)شقر ( 

 . 64ص / 3وشرح األمشوين ج
                                                                        .49سبق التعريف به يف الصفحة رقم  - 3
  . )غ(و) ت( طمس هذا الشرح يف - 4
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  شـــــــــــــواهـــد اإلغــــــــــراء
                                  )1(حِالَس رِيغبِ اجيهى الْلَإِ اعٍسكَ      من الَ أَخا لَه    نَّإِ اكخأَ اكخأَ - 178      

الشاهد يف نأَ بِصخاك غِْإلى اْلَعاِءر، الْوهيالْ اُءجحرب. وبعالْ دبيالْ تورِكُذْم بيآ تخر وهو 
  :هلُوقَ
       ]نَّإِو ابن عالْ ممفَ ِءرلَاعم جناحالْ            ه ريطلْ يهوزِاببِ يغرِي جاحِن  
ومعه بيثَ تان :  

         وا طَمالالْ بحاجالَّإِ ات ماًبذَّع              ومالَا ن شا طَئًيالكَ بن2(]احِج(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
/ 20واألغاين ج -  256ص / 1سيبويه جوكتاب  - 33من الطويل، وهو ملسكني الدارمي يف ديوانه ص  178الشاهد رقم  - 1

وخزانة األدب  - 279ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 286ص / 3و واملقاصد النحوية ج – 225، 223ص 
 237ص / 2واخلصائص ج - 83وبال نسبة يف اجلمل يف النحو ص  - 11ص/ 3والدرر اللوامع ج - 66، 65ص / 3ج
  79ص / 4الك جوأوضح املس - 229ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج - 9ص / 2وشرح الرضي على الكافية ج - 3332،

 26ص / 2ومهع اهلوامع ج - 1957ص / 4واالرتشاف ج  - 289وشرح قطر الندى ص  - 288وشرح شذور الذهب ص 
 . 88ص / 3وشرح األمشوين ج - 172ص / 3ج
  . 29ومها يف ديوان مسكني الدارمي ص ) غ(و) ت( طمس البيتان يف - 2
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  ـدشـــــواهـــد نونـي التوكيــــ
            179- يِسحبالْ هجلُاه لَامم يلَعا  م           شيخى كُلَا عرسيه معم1(ام(    

 بصخالْ همع دقَ الًبج فصي هنألَِ لِبجى الْلَإِ عجِري هبِسحي يف ريملضاو )2(يِسعقْفُالْ انَسحوبأَ هالَقَ
وفَّحه النبات و ،الشاهيف  دلَامم يلَعام حكَّأَ ثُيدبِ هنون التوكالْ يدخيفَفة بعد منفالْ مِلَ يـ ازِج مة 
وذَها نادرأُ، وبلَدت أَ ونُالنا ألَِفًلالْ لِجقْوفو ،شيا خفْمثَ ولٌعان ليِسحبه ،ومعمام فَصتقولهه ،:  

                           )3(اعنمت ةُارزف هنم أْشا تمهمو    طعت ةُارزف هنم أْشا تمهمفَ -180       
 مزا جذَهلو طرالش ىنعم نمضتي ماس امهمفَ يلِوِالطَّ نم ةيدصقَ نم )4(وفرعم نب تيمكُالْ هالَقَ
تيف الْ أْشموضعنِيفَ، وزحِبِ ةُارةٌيلَبِقَ[ اِءفَالْ فَت [)انَفَطَيف غَ)5و ،الشاهيف  دتمن؛اع حثُي قَوع ]جاًءز 
للشرط [)6( وهو مها م]َألُصه تمنعن مكَّؤبِ دوالنالْ نخيفَفأُفَ ةبلَديف الْ اُءفَالْ تقْوقوله )7(]ف:  

       

                                                
والبن  - 256وهو للعجاج يف اجلمل يف النحو ص  - 416وانه ص من الرجز، وهو للعجاج يف ملحق دي179الشاهد رقم  - 1

وملساور العبسي أو العجاج يف الدرر  -305ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 516 ص/ 3سيبويه جاخلرع يف كتاب 
      384وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 304ص / 3يف املقاصد النحوية جوأليب حيان الفقعسي  - 159ص / 5اللوامع ج

/ 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج -  679ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج - 165وبال نسبة يف نوادر أيب زيد األنصاري ص 
  33ورصف املباين ص  - )شيخ ، خشي ، عمى ، أ ( ولسان العرب  -528ص / 4وشرح الرضي على الكافية د -186ص 

  . 118ص / 3شرح األمشوين جو -2384ص / 5واالرتشاف ج 310ص / 3وشرح ابن عقيل ج 335
، كنيته أبو سعيد، شاعر خمضرم اعترب أحد شياطني الشعر، أسلم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس هو جريبة بن أشيم - 2

   . وشارك يف غزوات مل يصلنا منه إال قليل من شعره ، ويوجد شئ منه يف كتاب أشعار اللصوص وأخبارهم
 . 118ص / 2األعالم ج – 95املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء لآلمدي ص : ينظر 

وهوالبن  - 165ص / 5والدرر اللوامع ج - 306ص / 3للكميت بن معروف يف املقاصد النحوية ج 180الشاهد رقم  - 3
) قزع ( ولسان العرب  - 504ص / 2وهوللكميت بن ثعلبة يف ديوان بين أسد ج - 515ص / 3سيبويه جاخلرع يف كتاب 

 525ص / 4وهو بال نسبة يف شرح الرضي على الكافية ج - 414ص / 11وخزانة األدب ج -) ق ز ع ( وتاج العروس 
  . 615ص / 2ومهع اهلوامع ج - 122ص / 3وشرح األمشوين ج - 307ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج

ي ، كنيته أبو أيوب ،شاعر خمضرم ، صنفه ابن سالم ضمن الطبقة هو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة  األسد - 4
العاشرة من اجلاهليني، عاش أكثر حياته يف اإلسالم عرفه اجلمحي بالكميت األوسط لتوسطه يف الزمن بني جده الكميت بن ثعلبة 

   . هـ 60تويف حنو  ،والكميت بن زيد  وهو أكثرهم
        213، 212معجم الشعراء للمرزباين ص  -147ص / 22األغاين جـ  45، 44طبقات فحول الشعراء ص : ينظر 

 . 234، 233ص / 5األعالم ج
  . )غ(و) ت( طمس يف  - 5
 . )غ(و) ت( يف ) بعد( - 6
  . )ط( طمس يف  - 7
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  )1(هعفَر دقَ رهالدا وموي عكَتر        نْأَ كلَّع ريقفَالْ نيهِت الَ -181          
  هلُصأَو ونالنبِو وفرحالْ رِآخ اِءيالْ ونكُسو اِءهالْ رِسكَبِ نيهِت الَيف  داهـَلشاو ،يففخالْ نم تيبالْ
 فيرِعالت مالَ وهو ناكا سهلَبقْتا اسملَ ةُيفَفخالْ ونُالن تفَذحفَ ةٌوحتفْا مماهدحإِ)2(] نِيوننبِ[ نينهِت الَ
إِوفَالْ اُءقَبتحة ديلٌل لَعيها، ولَّعأَ كلَ يلَّعكنْأَ، و تكَرع خبره أَوربِ ادوعِكُالر االناطَطَح من الرتية 
وقُالسوط مالْ نملَزِنة والدهر فَرعانَ[  ههالْم ذلك الفقري فَعر 3(]أَي( جةٌلَم حالةٌي.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
        )ترفع ( بدل ) ختشع ( بصيغة  383ص / 1لألضبط بن قريع السعدي يف الشعر والشعراء ج 181الشاهد رقم  - 1

/ 3واملقاصد النحوية ج - 453وشرح شواهد املغين ص  - 341ص / 3والبيان والتبيني ج 495ص / 1وكتاب املعاين الكبري ج
      وتاج العروس  - 387وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 312، 299ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 308ص = 
والكامل يف اللغة  - 333وهو بال نسبة يف اجلمل يف النحو ص  - 173ص / 5والدرر اللوامع ج -) خ د ر ع، ركع ، هوذ ( 

        536ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 459ص / 1واملفصل ج -) ال ني الكرمي (  390ص / 2واألدب ج
  249ورصف املباين ص  - 111ص / 4وأوضح املسالك ج -) قنس ( ولسان العرب  - 450ص / 1وشرح مجل الزجاجي ج

  . 488ص / 1ومهع اهلوامع ج - 128ص / 3وشرح األمشوين ج - 318ص / 3رح ابن عقيل جوش
  . )غ(و) ات(طمس يف  - 2
 .) غ ( و ) ت (  مست يفط -  3
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  شـــــــــواهـــد ما ال ينصــــــــرف

   )1(بِلَعيف الْ دعد قست ملَومئْزرِها           دعد  لضفَبِ عفَّلَتت ملَ -182         
يف  هفَرص ثُيح ؛داهـالش يهفو ةأَرام ماس دعدو،فحتلْتلَم  يأَ عفَّلَتت ملَو ،حِرِسنمالْ نم تيبالْ
  )2(]اَْألعراب جِلْد تشـرب بِه من [مخض حدقَ يهو ةٌبلْع عمج بـلَعالْي، وانِالثَّ نم هعنمو لِوَألاْ
                                                :، قولهيديبالز هالَقَ
  )3(عصائب طَيرٍ تهتدي بِعصائبِ      هقَوفَ قلَّح شِيجالْا بِدغَاا مذَإِ -  183            
عصائب اخل وهو للابِنغالذُّ ةبانِيي مقَ نصيدتالْ همشهورةالْ، وعصائالْ بجـ م اعاتـ ، و الشاهيف  د
 مخالرو ورسالن ةربخالْ لُهأَ الَ، قَ ةوددممالْ يثنِأْالت فلأَ ودجو عم ةوررضلل هفَرص ثُيح بِائصعبِ
تتبالْ ععساكر تنتظقَالْ رلَتى لقَتع لَعيا لَذَإِا فَهم تمِح النسور ى الْلَعجظَ شِيوا أَننالَ ه ونُكُي قالٌت  

  )4(عِمجيف م اسدرم انوقَفُي  ن والَ حابِس           صح انَا كَمفَ -184               
ـ نم ثُيح اسدرميف   داهالش، وبِارِقَتمالْ نم ةيدصقَ نـ م  ـ   )5(اسدرم نب اسبعالْ هالَقَ عه 
من الصرفو ،حصن والد عييةَن و ،ابِحس والقَْألاْ دعِرالْ، وعباس ذَها هالَّ والَي قَذ للبِني-  - 
)حأَ نيى الْطَعمهِوبِلُقُ ةَفَلَّؤم من لِفْن حن6(نٍي( ةَائَم اقَنة أَوى الْطَععبأَ اسباعفَ رسطَخهلَقاَا و:  

  عِرقَْألاْو ـةَنييع بِهنكَونهـب الْعبيــــــدي ـبِهن لُعجتأَ -               
                                                

والكامل يف اللغة واألدب  - 222وأدب الكاتب ص  - 241ص / 3سيبويه جبال نسبة يف كتاب   182الشاهد رقم   - 1
ولسان العرب   - 36ص / 1واملفصل ج -) لفف ( والصحاح  - 298ص / 2واخلصائص ج -) مل تغذ ( 236ص / 1ج
   ) عكشب ، دعد، لفع ( وتاج العروس  – 318وشرح قطر الندى ص  – 596وشرح شذور الذهب ص  –) دعد، لفع (

 . 155ص / 3وشرح األمشوين ج
 . )غ(و) ت( مست يف ط -  2
ب  ع س ب ، ص ع ب ( ومعجم العني  -10للنابغة الذبياين يف ديوانه ص و وه) غ(و ) ت( يف 183هذا الشاهد  مسط - 3

ع ص  حشرب ، ح ل ق  (وتاج العروس ) عصب ، حلق ( ولسان العرب  - 283ص / 1واملعاين الكبري ج - ) ع ص ص ب 
  . 267ص / 4وخزانة األدب ج –) ب 

  مع االختالف يف لفظ  300ص / 1والشعر والشعراء ج -  84للعباس بن مرداس السلمي يف ديوانه ص  184الشاهد رقم  - 4
واإلنصاف يف مسائل  - 300ص / 14واألغاين ج - 437ص / 3واألصول يف النحو البن السراج ج) بدر(فقد جاء ) حصن ( 

 93ص / 1وخزانة األدب ج  – 331ص / 3واملقاصد النحوية ج - 925وشرح شواهد املغين ص  - 62ص / 2اخلالف ج
وشرح الرضي على الكافية  - 546ص / 2وهو بالنسبة يف سر صناعة األعراب ج - 104ص / 1رر اللوامع جوالد -136

  133ص / 1ومهع ةاهلوامع ج -)فوق ( ولسان العرب  – 174ص / 3وشرح مجل الزجاجي ج -155، 107ص / 1ج
 . 175ص / 3وشرح األمشوين ج

 . 83تقدمت ترمجته يف الصفحة رقم  -  5
وقبائل هوازن وثقيف  -  -بني مكة والطائف، وفيه وقعت غزوة حنني يف السنة الثامنة للهجرة بني الرسول حنني واد  - 6

  .وانتصر فيها املسلمون
 ، وكتب السرية النبوية 229املنجد يف األعالم، ص : ينظر 
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                - قَوكُ دنيف الْ تذَ ربِـْحا تدرأ               أُ فَلَمطَع شئًيلَا وأُ ممعِن   
  البيت ........ نصح انَا كَمفَ -               
               - وا كُمنـت ونَد ئٍرِام منهم                ومن تالْ عِضيولَ مم ي1(عِفَر(  

 باحص يأَ أردا تذَ، وهسرفَ ماس ديبعالْو )2()يضر ىتح وهادزفَ هانسوا لعطَاقْ - - بِيالن الَقَفَ
عدة قُووة لَعَألاْ عِفْى دعانتهى اِءد،.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 84األبيات يف ديوان العباس بن مرداس السلمي ص  - 1
 . أخرجه مسلم -  2
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  ـــلشــــــواهـد إعــراب الفعـــ
   )1(ادحا أَرعشت الَ نْأَو مالَي السنم   ا    مكُحيو اَءمسأَ ىلَع آنرقْت نْأَ -185         

هو مالْ نِسبيطو ،الشاهنْأَيف  د قْترآن حأُ ثُيهلَمأَ تالْ نِنْ ععلْقُ نْإِ، فَلِمت ما مـ  نْإِ لُّح هذ؟ه 
  :هلَبقَ هلويف قَ ةاجح نم لٌدب تلْقُ

  )2(اديا وهي لَدنع ةًنا مبجِوتست  ا          هلُمحف مي خل ةًجاا حيضقْت نْإِ -        
ى لَع ارعشت الَ نْأَو ،مٍحرت ةُملكَ امكُحيو ،آنرقْت نْأَ يه يأَ ،وفذُحممبتدإٍ  ربخ هنى أَلَع عفْر وأَ

قوله ،ىولَُألاْ أَن:  
                186- ايناق ريِسي عِسا فَقًنلَإِ       ايحلَى سيفَ انَمنسرِت3(احي(     

ـ  وأَ رِدصمالْ بائن هنى أَلَع قاًنـع، وةُاقَناي يأَ مخرى مادنم اقنو )4(يلجعالْ مِجالنوبأَ هالَقَ ةُفَص 
مصرٍد مذُحأَ وفي سيار عقًنا وهو ضرب من السرِيـ فَالْ، و ـ والْ يحِس اسع ـ ن عت ـ و الشاهد           

  :، قولهاِءفَالْبِ رِمَألاْ ابوج هنألَِ بصن ثُيح احيرِتسنفَيف 
             187 - رب أَ الَي فَنِقْفِّوعلَد عن             سنِن الساعني يف خرِي سن5(ن(  

هو من الرلِمو ،الشاهأَ الَفَيف  دعلَد حثُي] نصألَِ )6(]بنه جوال ابداِءعاُءفَالْ، و للسبِبة  والسنن 
  :، قولهالطُّرق نِيعضوميف الْ ونالنو نيِالس حِتفَبِ

      188 - لْه تلُ ونَفُرِعبانأَي فَاترجنْأَ و           قْتي فَضريتد بعض يف الْ وحِالرجس1(د(  
                                                

واإلنصاف يف مسائل  - 549ص / 2وسر صناعة اإلعراب ج - 384ص / 1بال نسبة يف اخلصائص ج 185الشاهد رقم  - 1
/ 1وشرح مجل الزجاجي ج  - 32ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 171ومفتاح العلوم ص  - 114ص / 2اخلالف ج

     ورصف املباين   - 915، 46ومغين اللبيب ص  - 156ص / 4وأوضح املسالك ج -) أنن ( ولسان العرب  - 437ص 
       وشرح شواهد املغين  – 363ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 345ص / 3واملقاصد النحوية ج - 113ص 
 . )أن ( وتاج العروس  – 425، 424، 423، 421ص / 8وخزانة األدب ج - 193ص / 3وشرح األمشوين ج – 100ص 

 . 563ص / 2يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 2
( ولسان العرب   - 35ص / 3سيبويه جوكتاب  - 60من الرجز، وهو أليب النجم العجلي يف ديوانه ص  186الشاهد رقم  - 3

ص / 2ومهع اهلوامع ج - 376ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 352ص / 3واملقاصد النحوية ج - )نفخ ، عنق 
وبال نسبة يف اللمع  - 52ص / 3والدرر اللوامع ج  -) ع ن ق (س وتاج العرو - 394وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 386

وأو   183ص / 2واألصول يف النحو البن السراج ج - 274، 270ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج - 128يف العربية ص 
  381ورصف املباين ص  - 71وشرح قطر الندى ص  – 394وشرح شذور الذهب ص  - 182ص / 4ضح املسالك ج

 . 208ص / 3وين جوشرح األمش
 . 100سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  -   4
    / 4وشرح ابن عقيل ج - 72وشرح قطر الندى ص  - 396بال نسبة يف شرح شذور الذهب ص  187الشاهد رقم  -  5

        / 3وشرح األمشوين ج - 378ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 353ص / 3واملقاصد النحوية ج - 12ص 
 . 80ص / 4والدرر اللوامع ج - 396وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 387ص / 2ومهع اهلوامع ج - 209ص 

  . )ت( يف ت مسط - 6
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هو مالْ نِسبيطاللُّ، وبانات جملُ عبانبِ ةضالْ )2(]مِالالَّ[ محةُاجو ،الشاهأَفَ يف درجو حثُي ـ ن صب 
لَعى جابِو االسقْتامِه  ،تقَْ نْأَوضي يف ملِّح نبٍص فْمأَ ولُعرجقَو، ولُوفَ هيرتد طْعف ـ ع  نْى أَلَ
قْتضي وبعفَ ضلُاع يرتقولهد ،:  

  )3( اعمس نمكَ راِء امفَ وكثُدح دقَ  ا   م رصبتو فَندت الَأَ مِاركالْ نبيا -189           
ـ ُألاْ ام، وضِرعالْ ابِوى جلَع )4(]بصن[ ثُيح رصبتفَيف  داهالش، وضِرعلْل الَأَ ـ وى مولَ ةٌولَص 
وعائدها مذُحوف قْتديره ا قَمد حثُدبِ وكهفَيف  اُءفَالْ، وام للتعيلِل و ،ا مهذه نافةٌيو ،اٍءر مـ ب تأٌد 
  :قوله ، قِالَطْإِلْل هفُلأَ، وهعمس نمكَ ي، أَهربخ اعمس نمكَو، راظن يأَ يائر هلُصأَ

      190- فَقا نبك من كْذريبٍبِى ح ومقِْسبِ     لِزِناللِّ طىو بين الدفَ ولِخحو5(لِم(   
ـ ق وهو رِمَألاْ ابوج هنألَِ مزِج ثُيح كبنيف  داهالش، وةورهشمالْ هتيدصقَ نم سِيقَالْ ؤرام هالَقَ ا فَ

طَخاب ثْالننِي الْومرالْ ادواحدو ،ذَها من عادهِتأَ مو معناه قف قكُفَ فرر للأْتكيد  وقْساللِّ طىو 
 اُءفَالْ، وانعضوم لُموحو ولُخالدو قرِيي ووِتلْيو عطقَني ثُيى حواللِّو لِمالر عطقَنم نيِالس رِسكَبِ

  :له، قواوِوالْ ىنعمبِ يف قوله فَحوملِ
           191- لُوبس عاَءبة وقَتر عأَ      ي       نِيحلَإِ بي ملُ نسِب فُالش6(وف(     

                                                                                                                                    
وشرح التصريح على  -  353ص / 3واملقاصد النحوية ج - 73بال نسبة يف شرح قطر الندى ص  188الشاهد رقم  - 1

 . 397وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 210ص / 3وشرح األمشوين ج -378ص / 2التوضيح 
  . )غ( يف ) الباء( - 2
وشرح ابن  - 74وشرح قطر الندى ص  - 398من البسيط، وهو بال نسبة يف شرح شذور الذهب ص   189الشاهد رقم  - 3

/ 2ومهع اهلوامع ج - 378ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج  – 354ص / 3واملقاصد النحوية ج – 13ص / 4عقيل ج
 . 80ص / 4والدرر اللوامع ج - 398وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 211ص / 3وشرح األمشوين ج - 389ص 

  . )ط( يف تمسط - 4
ومجهرة أشعار   -205ص / 4سيبويه جوكتاب  - 25من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص  190الشاهد رقم   - 5

      / 9واألغاين ج - 191ص / 1والكامل يف اللغة واألدب ج – 107ص / 1والشعر والشعراء ج - 153ص / 1العرب ج
        وشرح شواهد املغين   - ) أ ( ولسان العرب  - 153ص / 3وشرح مجل الزجاجي ج - 281ودرة الغواص ص  - 85ص 
         / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 377ص / 3واملقاصد النحوية ج - 8ص / 1ومعاهد التنصيص ج - 463ص 
      وبال نسبة  –) س ق ط، و ق ف ، درك، أ، الطاء ( وتاج العروس  – 212ص / 3وخزانة األدب ج - 161، 157ص 

  408ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج - 692،  625ومفتاح العلوم ص  –188ص / 2يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج
 . 363ص / 2وشرح األمشوين ج -  3812ص/ 5ج واالرتشاف - 353املباين ص ورصف  – 80وشرح قطر الندى ص 

واملقاصد  - 373، 352ومغين اللبيب ص  - 49من الوافر، وهومليسون بنت حبدل يف درة الغواص ص  192الشاهد رقم  - 6
وخزانة األدب  -  389ص  /2وشرح التصريح على التوضيح ج - 653وشرح شواهد املغين ص  - 361ص / 3النحوية ج

  45ص / 3سيبويه جوبال نسبة يف كتاب  -90ص / 4للوامع جوالدرر ا - 404شواهد ابن عقيل ص وشرح  - 505ص / 8ج
  192ص  / 4وأوضح املسالك ج – 62ص / 1و شرح مجل الزجاجي ج -  79، 54ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج

 . 225ص / 3وشرح األمشوين ج - 1688ص / 4واالرتشاف ج - 423ورصف املباين ص 
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ـ و يظُلغالْ ريصقَالْ لُجالر ةغيف اللُّ لُدحبالْ، ونِيتلَمهم الٍدو اٍءحبِ )1(لٍدحب تنبِ ونَسيمل تيبالْ هي 
مقَ نصيدة مالْ نورِاف كُذْتر فيه ضيق ِسفْنها و]اسالْ )2(]ِءالَيتهم لَعيها حني تسى رلَعياه مـ اوِع ة ي
ُوعلَزهلَ الَقَا وا أَهنت لْيف مك عيمٍظ وما ترِدا قَي مدرفَ هعنذَ دلأَ كنشدقَالْ تصـ الْ الَقَ ةَيد يينِع 

والصحيح لُوبس عاَءببِ ةالْ اوِوطْعألَِ فنها جةٌلَم مةٌوفَطُع لَعى جلَمقَ ةلَبانتهى ا،ه .اللُّوبس مصدر 
ـ ع هفطْعل ةًرمضنْ مأَبِ رقَت نم اِءالر بِصيف ن داهالش، ومِالالَّ مضبِ لُبساً رِسكَالْبِ بوالثَّ تسبِلَ ى لَ
مصرٍد وهلُ وبسو ،فُالشبِ وفضم الْ نيِالشمعجمة الثِّ اِءفَالْبِوياب قَالراق الْوعالْ ةُاَءبجةُب وقَتفَبِ رحِت 
  :تيبالْ لَبقَو نكُست يأَ اِءفَالْ

  يفنِم رٍــصقَ نم يلَإِ بحأَ                يـهف احيرَألاْ قفخت تيبلَ -         
   يفغالر لِكْأَ نـم يلَإِ بّحأَ                يتِيب رِسيف كَ ةريِسكَ لُكْأَو -: وبعده

         - أَوصوات الرفَ لِّكُبِ احِيأَ                 جحلَإِ بي من رِـقْن فُالدوف  
         - لْكَوب ينبالطُّ حراق أَ   ي             ونِدحلَإِ بي من ـلُطٍّ أَقوف  
         - وكْبر يتبظْألَْاْ عانَع صعأَ                بحلَإِ بي ـمن بلٍغ فُزوف  
         - وخرق من ينِب عيِم نحأَ              يفحلَإِ بي من جٍـلْع عليف                                   

         - خشةُون عيلَى           يف يتِشوِأَحدلَإِ   الْبِسفْى ني مالْ نعرِالظَّ شِييف  
  )3(يفرِش نٍطَو نم اكي ذَبِسحفَ               الًيدين بطَى ووي سغبا أَمفَ -         

ِسكَوةٌري طْقةٌع من رغيف الْوكسر انِجالْ ببيتَألاْ، وروالْبِ احاوِو جميحٍرِ عو ،كْبفَالْبِ رفَالْ حِتىت 
ملِبِِإلاْ نظَْألاْ، وانُع جمظَ ععينة وهالْ يميف الْ ةُأَرهوجِدالْ، وخرق السخي من الرالِج ]الُقَي فيه 
خرإِفَ قنا قَهد وفَصت نِبي عما بِهالساِءخ كَالْومِر وهأَ ولُّج ئٍْش يوصبِ فِإلاْ هنانُس وهو عد ن

  :قوله. انتهى )4(] كلذَ مهِفصى ولَع نياقب بِاألعرا
     )5(بِرى تلَا عابرتأَ روثأُ تنكُام            هيضرأُفَ رتعم عِقُّوت الَولَ -192            

                                                
ميسون بنت حبدل بن أنيف من بين حارثة بن جناب الكليب ، شاعرة بدوية أموية تزوجها معاوية بن أيب سفيان ، فضاقت هي  - 1

نفسها حبياة القصور يف دمشق وقالت شعرا يف ذلك فلما مسعها معاوية طلقها ، وقد أجنبت يزيدا ابنه وهلا شعر منها القصيدة واليت 
  . هـ80 منها األبيات السابقة توفيت حنو

 . 339ص / 7األعالم ج – 506ص / 8خزانة األدب ج - 36ص / 4سري أعالم النبالء ج  :ينظر 
  . )غ(و) ت( استوالء يف  - 2
 . 505ص / 8األبيات يف خزانة األدب ج - 3
 . )ط( إضافة يف  - 4
     405لذهب ص وشرح شذور ا - 194ص / 4من البسيط، وهو بال نسبة يف أوضح املسالك ج192الشاهد رقم  - 5

وشرح التصريح  - 363ص / 3واملقاصد النحوية ج - 1689ص / 4واالرتشاف ج - 23، 22ص / 4وشرح ابن عقيل ج
  وشرح شواهد ابن عقيل  -  404ص / 2ومهع اهلوامع ج - 226ص / 3وشرح األمشوين ج - 389ص / 2على التوضيح ج

 . 92ص / 4والدرر اللوامع ج - 408ص 
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 بٍرت عمج ابرتَألاْو اِءفَالْ دعب بصن ثُيح هيضرأُفَيف  داهالش، ووفرعملْل ضرِتعمالْ رتعمالْ
  :، قولهيهف دلي وذالَّ تقْويف الْ دولَي يذالَّ وهو هتادل لِجالر برتو قوفَ نم اةنثَمالْ اِءالت رِسكَبِ

  )1(رقَبالْ تافَا عملَ برضي ورِالثُّكَ           هلَقعأَ ما ثُكًيلَي سلتقَي ونإِ -193          
الشاهد يف نأَ بِصعلَقه بعثُ دم مأَ نلْقَعقَالْ تأَ يلَتأَ يطَعيته ديتهو ،لَسبِ اكًيالتصريِغ اسم ـ ر لٍج 

فْمالْ ولُعمصالْ رِدمضى فَلَإِ افاعلهورِالثُّكَ، و خبنَّإِ ر لَوبِ اممعىن حنيو ،افَعت من عاف الرلُج 
ـ ذَإِفَ هعبتت رقَبالْ نَّألَِرِقَبالْ ركَذَ ورِالثُّبِ ادرملْاو" ،هبرشي ملَفَ )2(]ههرِكَ[ا ذَإِ ابرالش وِأَ امعالطَّ ا عاف 
 اِءمالْ ىلَو علُعي يذالَّ وهو بِلُحالطُّ ورثُ ورِالثُّبِ ادرمالْ يلَق، وهنم درِتل اَءمالْ درِيل برضعافته فَي اَءمالْ
 هالَقَ )3("لُوَألاْ يهبِشتلل باسنمالْو ،رقَبالْ هبرِشيفَ اِءمالْ نِع صحفْيل رِقَبالْ باحص هبرِضيفَ رقَبالْ دصيفَ

يف التقوله  ، يحِرِص:  
             )4(هلَعفْأَ تدا كم دعب تهنهنو             داحو ةَاسبخ اهلَثْم رأَ ملَفَ -194        

 وها وهلثْم نم لٌدب هيلَإِ افضمو افضم داحو ةَاسبخى، ورأَبِ ولٌعفْما هلَثْمو )5(يلذَهالْ رامع هالَقَ
وهبِ وضالْ مالْ اِءخمعجمالْ ةمغنمو ،نهنهت زجرتو ،ام يف كدت مصرِدةٌي وقْالتدير بعقُ  دـ ر ي بِ
مالْ نفلِعو ،الشاهفْأَيف  دلَعه حثُي نصنْأَبِ ب مضمةًر اوذًذُش.  
  
  

                                                
واملعاين الكبري البن قتيبة  -285ص / 1من البسيط، وهو ألنس بن مدركة اخلثغمي يف الشعر والشعراء ج 193الشاهد رقم  - 1
   364ص / 3واملقاصد النحوية ج -) ثور ، وجع ( ولسان العرب  - 401، 399ص/ 20واألغاين ج -928ص  2/ج

) وجع، ع ي ف ، عفكل ( تاج العروس و -406وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 390ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج
/ 4وأوضح املسالك ج -) ع ق ل ع ل ق ق ل ع ل ع ق  ل ق ع( وبال نسبة يف كتاب العني  - 93ص / 4والدرر اللوامع ج

ومهع اهلوامع  -1689ص / 4واالرتشاف ج - 21ص / 4وشرح ابن عقيل ج - 406وشرح شذور الذهب ص  - 195ص 
 . 226ص / 3وشرح األمشوين ج - 404ص / 2ج
  . )غ( بياض يف  - 2
 . 255ص / 2ينظر شرح التصريح على التوضيح خلالد بن عبد اهللا األزهري، ج - 3
/     1و لعامر بن جوين يف كتاب سيبويه ج 471يوانه صمن الطويل، وهو المرئ القيس يف ملحق د 194الشاهد رقم    - 4

ولعمرو بن  - 365ص / 3واملقاصد النحوية ج -  111ص / 2ولعامر بن الطفيل يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج - 307ص 
ولعامر اهلذيل يف شرح التصريح على التوضيح  -) ب س خ ( وتاج العروس  -) خبس ( جوين أو امرئ القيس يف لسان العرب 

  2420ص / 5واالرتشاف ج - 113ورصف املباين ص  – 64ص / 1وبال نسبة يف شرح مجل الزجاجي ج - 392ص / 2ج
 . 177ص / 1والدرر اللوامع ج - 277ص/ 1وشرح األمشوين ج

هو عامر بن احلليس اهلذيل ، كنيته أبو كبري اهلذيل ، شاعر فحل أدرك اإلسالم وأسلم وحسن إسالمه ذكر صاحب األعالم أن  - 5
   . رمجة إىل الفرنسية ، وأشعاره مذكورة أيضا يف ديوان اهلذلينيله ديوانا شعريا مطبوعا شرحه أبو سعيد السكري وت

 . 250ص / 3األعالم ج – 209ص / 8وخزانة األدب ج - 561ص / 2الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
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  ــزمـــواهـد اجلــــــشــ
 195- ومهمكُا تن عند ئٍرِام من خيقَلة     لَوو الَخها تفَخلَى عاسِى الن ت1(مِلَع(   
 داهالشو )3(اننس نب مرِهو )2(فوع نب ثَارِحا الْهبِ حدمي نيِالس مضى بِملْس يبِأَ نِب رِيهزل تيبالْ

 وا أَريخ رسأَ نم نَّأَ تيبالْ ىنعمو ةُيعبِالطَّ ةُيقَلخالْ، ومِلَعا تهابوجا وم ىنعمبِ يهو امهمبِ مِزجالْيف 
شا الَر بنْأَ د ظْيهر لَعيهو ،منقَ هلُوـ  ه    ـ)مأَ نسر رِسـ كَ ةًير سـ  اه ـ و) 4()هاَءدرِ هاللَّ من 
  :ةيدصقَالْ

                                     مِلَّثَتـمـالْبِ اجِرالد ةانموحبِ      مِلَّـكَت ملَ ةٌــنمى دفَوأَ مأُ نـمأَ -          
          - أَريالْ تمنايا خطَب عشاَءو من تصب      تمته ومن تخئْط يعمفَ ريهمِر  

          - ومن يغرِتب يـِسحب عدوا صيقَده      ومالَ نكَيرم فْنـسالَ ه كْيمِر  
          - أَولَعم ـلْعالْ مـيمِو َألاْوقَ سِـملَبه      لَوكنِني عن مِلْع ا يف غَمد 5(مِع(  

ـ و، يظُلغالْ انُكَمالْ ةُانموحالْ، وهرِيغَو ادمالر نم رثََألاْ ةُنمالد هلُوقَ  ـ مالْو اجردال لِّثَتم مـ و ضعان 
  :قوله .انتهى،

            196- متأْى تتنلْا تمبِ م6(البيت... ان(  
 قَتدالَكَالْ مم لَعييف الْ هبلِدو ،الشاهد هالْا نجزبِ ممقوله،  ىت:  
  
  
  

                                                
    202ص / 1ومجهرة أشعار العرب ج – 32من الطويل، وهو لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه ص 195الشاهد رقم  - 1

وشرح قطر  -  435ومغين اللبيب ص  - 194ص / 2وكتاب احلماسة للبحتري ج -  512ص / 2مل يف اللغة واألدب جوالكا
  548، 464ص / 2ومهع اهلوامع ج -  329ص / 1ومعاهد التنصيص ج -384وشرح شواهد املغين ص  - 37الندى ص 

  / 2وهو بال نسبة يف شرح مجل الزجاجي ج -72ص / 5، ج184ص / 4والدرر اللوامع ج - 28ص / 9وخزانة األدب ج
 . 241ص / 3وشرح األمشوين ج – 323ص 

داحس هو احلارث بن عوف بن أيب حارثة املري من فرسان اجلاهلية وكرمائها املشهورين إذ حتمل ديات القتلى يف حرب  - 2
  . سالم أسلم ، وقد قال فيه حسان بن ثابت شعرا، وملا جاء اإلوالغرباء رفقة هرم ابن سنان

 . 157ص / 2األعالم ج – 286ص / 1اإلصابة ج: ينظر 
هو هرم بن سنان بن أيب حارثة املري من أجواد العرب يف اجلاهلية وهو ممدوح زعري بن أيب سلمى مع ابن عمه احلارث بن  - 3

  . ، مات قبل اإلسالمحتملهما ديات القتلىس والغرباء وعوف إلصالحهما بني عبس وذبيان يف حرب داح
 . 82ص / 8األعالم ج - 264ص / 6وفيات األعيان ج: ينظر 

  . رواه ابن أيب الدنيا يف اإلخالص ورواه أمحد والطرباين وأبو نعيم - 4
 . 32، 30، 19يف ديوان زهري بن أيب سلمى ص  - 5
 . 95ص  160ينظر ختريج الشاهد رقم  - 6
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          197- من يكي بِنِدسئكُ ينت منكَ          هالشجا بين نرِحه الْورِو1(يد(  
ـ  لِعيف ف داهالش، وهتخأُ نا ابهي بِثري يففخالْ نم وهو )2(يائالطَّ دييو زبأَ هالَقَ الشرط ـ م ارِضا ع
وجوابه ماضيا وهكُ ونفَبِ تحِت اِءالت ال، وشاج ما يتشيف الْ ثُبقِلْح من أَ   مٍظْعغَ ورِيهالْ، ورِو يـد 
عرغَ قيف الْ يظٌلعقِن و ،مقَالْ نصيدة:  

  ودلُخالْ لِين يلُـمأْت لٌالَضو                 ودعس ريغَ اةيحالْ ولَطُ نَّإِ -          
          - الْ لُلَعمبِ ِءرالرجا ويي           ضغَ      حرضلْا لمنون نصالْ بعود  

          - من يكي بِنِدسيكُ ئنت منالبيت               ه  
  )3(ودؤيف كَ ةًونع مصخالْ علطْي ا              دلْمو رٍديـح ريغَ دـسأُ -          

الْومعكَ نْى إِني أَنِادحبِ دقَ وٍءسلْابتأَ هنأَبِ تشد منه من حالَ ثُي يستطيع فْدعقولهه ،  
]198- نْإِو       أَلَةسم مويلٌ يلخ اهأَت    غَالَ ولُقُيائب مالالَي ورِح4(]م(  

ـ ييف    داهالش، و ةٌاعجم يأَ ةبغسم موى يوريو ريقفَالْ يلُلخالْ، ومرِه هبِ حدمي رٍيهزل تيبالَْ  ولُقُ
 يلَق، و ئٌش هنى مطَعي الَو مرحي انَا كَذَإِ نِيتلَمهمالْ اِءالر رِسكَو اِءحالْ حِتفَبِ مرِحو ومٍزجم ريغَ هنإِفَ

أي الَو ممنقوله وع ،:  
  
  

                                                
ويف مجهرة أشعار العرب  – 303ص / 1والشعر والشعراء ج  -  52أليب زبيد الطائي يف ديوانه ص  197الشاهد رقم  - 1

   : برواية أخرى 589ص
  من يردين بسيئ كنت منه             كالشجا بني حلقه والوريد= 

  79ص / 9خزانة األدب ج - 390ص / 3واملقاصد النحوية ج - 208وهو أليب زبيد الطائي يف نوادر أيب زيد األنصاري ص 
    / 2وشرح مجل الزجاجي ج -113ص / 4وبال نسبة يف  شرح الرضي على الكافية ج - 418وشرح شواهد ابن عقيل ص 

  . 256ص / 3وشرح األمشوين ج – 33ص / 4وشرح ابن عقيل ج  - 105ورصف املباين ص  - 81ص 
 . 99سبقت ترمجته يف الصفحة رقم  - 2
يطلع النجم (و ) وملدا ( بدل ) وملث (مع اختالف يف رواية بعض األلفاظ  230ص / 2األبيات يف مجهرة أشعار العرب ج - 3
 .) يطلع اخلصم ( بدل ) 
واجلمل  79وهولزهري يف شرح ديوانه ص ) 31(لضياع الورقة رقم ) غ(من الطويل، مفقود يف النسخة   198م  الشاهد رق - 4

والكامل يف اللغة واألدب  – 66ص / 3سيبويه جوكتاب  -) باب احلاء والالم  خلل خ  (ومعج العني   – 221يف النحو ص 
واإلنصاف يف مسائل  – 188األمايل أليب علي القايل ص و – 192ص / 2واألصول يف النحو البن السراج ج –108ص / 1ج

ومغين ) خلل، حرم ( ولسان العرب  –) حوا ، خال ( والصحاح يف اللغة  – 439واملفصل ص  – 163ص / 2اخلالف ج
      /2وشرح التصريح على التوضيح ج - 391ص / 3واملقاصد النحوية ج - 104ورصف املباين ص   – 525اللبيب ص 

يف املعاين  – 82ص / 5والدرر اللوامع ج –) خلل، حرم ( وتاج العروس   - 419وشرح شواهد ابن عقيل ص   - 402ص 
  557ص/ 2ومهع اهلوامع ج – 451وشرح شذور الذهب ص  – 207ص / 4وأوضح املسالك ج 541ص / 1الكبري ج

  . 258ص / 3وشرح األمشوين ج
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199- قْأَاي         عاأَقْرابِسِ يح نب عإِ  رننْإِ ك يصرع أخوك تصر1(ع(  
 نيب هوعقُول هعم ينِبم نب، واالنٍاب فصو هنِوكَل حِتفَى الْلَع ينِبم لُوَألاْ عرقْأَالْفَ، زِجالر نم تيبالْ
لَعمنِي يانِالثَّو منِبي لَعى الضمو ،الشاهد يف تص2(]ي انِالثَّ[ عِر( حثُي رفع وهو ضعقوله  يف ،:  

                                      )3(امرحالْ دلَبالْو اسِالن يعبِر             كلهي وسٍابقَوبأَ كلهي نْإِفَ -200

وأْنذْخ بعدبِ هذابِن عأَ               شٍيجالظَّ بلَ رِهيلَ سه سنام  
ى وريو ،انمعالن دعب رِغصَألاْ ثارِحالْ نب انَمعالنا هبِ حدمي رِافوالْ نم يانِيبالذُّ ةُغابِالن هالَقَ
ونِسمك بعدأَ هي نقَبي بعده يف شدة ووِءس الَحةالذِّ، ونكَبِ ابالْ الِالذَّ رِسمعجمة عقلِّكُ ب 
ئٍْش أَوجالظَّ بأَ رِهي طُقْموع السامِن يجوز فْرأَ عجب ونصالظَّ برِه لُثْم حسالْ نوجه 
وارفَتأَ اعجأَ بنه خبر لمبتدأ مذُحوفو ،نصالظَّ برِه لَعى التبِشالْبِ يهفْمأَ ولِعوى لَع
التيزِيِملَعكُالْ يِأْى روفنيي، وفإِ يهعرغَ ابيرهو ،الشاهد يف جازِو عِفْر وأْنذُخ ونبِصه وجزمه 

  :             قوله 
  )4(امسحالْ كقَرِفْم لُعي الَّإِو         ٍءفكُبِ اهلَ تسلَا فَهقْلِّطَفَ -201

                                                
وشرح شواهد ابن   -) جبل ( ولسان العرب  – 67ص / 3سيبويه ججلرير بن عبد اهللا البجلي يف كتاب  199الشاهد رقم  - 1

والدرر اللوامع  - 19ص / 8خزانة األدب ج - 392ص / 3ولعمر بن خثارم البجلي يف املقاصد النحوية ج - 421عقيل ص 
واألصول يف النحو  - 108ص / 1اللغة واألدب جوالكامل يف  - 218وبال نسبة يف اجلمل يف النحو ص  - 227ص / 1ج

وشرح الرضي على الكافية  –162ص / 2واإلنصاف يف مسائل اخلالف ج – 462ص / 3، ج192ص / 2البن السراج ج
   36ص / 4وشرح ابن عقيل ج - 104ورصف املباين ص  - 314ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج - 96ص / 4ج

 558ص / 2، ج287ص / 1ومهع اهلوامع ج - 403ص / 2ح على التوضيح جوشرح التصري - 1874ص / 4واالرتشاف ج
 . 260ص / 3وشرح األمشوين ج –
  )غ( مس يفط - 2
) ونأخذ ( بدل) ومنسك ) (لبلدا( بدل ) الشهر(مع اختالف يف روايته فهوبلفظ  110للنابغة يف ديوانه ص  200الشاهد رقم  - 3

     / 9وخزانة األدب ج - 396ص / 3واملقاصد النحوية ج - 339ص  /1ومعاهد التنصيص ج - 32ص / 11واألغاين ج
  . 423وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 253ص / 2وشرح األمشوين ج 39ص / 4وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ج - 366ص 

   / 15واألغاين ج  - 140وطبقات فحول الشعراء ص  - 191من الوافر، وهو لألحوص يف ديوانه   201الشاهد رقم  - 4
  133ص / 2وخزانة األدب ج - 410ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج 397ص / 3واملقاصد النحوية ج  – 283ص 

) لو إما ال يل إال اآلالء آلي ( وبال نسبة يف معجم العني  – 87ص / 5والدرر اللوامع ج - 427وشرح شواهد ابن عقيل ص 
ومغين اللبيب  -) إما ( ولسان العرب    -  317ص / 2وشرح مجل الزجاجي ج -77ص / 1إلنصاف يف مسائل اخلالف جوا

وشرح شواهد  - 1883ص / 4واالرتشاف ج - 106ورصف املباين ص  - 445وشرح شذور الذهب ص  -  848ص 
وشرح األمشوين  -) ال ( العروس وتاج  - 562ص / 2ومهع اهلوامع ج -  42ص / 4وشرح ابن عقيل ج - 767املغين ص 

 . 268ص / 3ج
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قَتدقَ ملُائها وبعأَ ضبياتهالْ ابِا يف ببلِدو ،الشاهغْيف إِ دالْ اِءنجابِو نِع الشرأَ طي ـ  نْإِو  ملَ
قْلِّطَتها يفَ ،لُعيلُع هالْ وجوابالْ، وحسفَ املُاعه وهو السيف و ،قُرِفْمك فْمولُعأَه ،ي أْرسك. 

  :قوله 
  )1(لُفتنن مِوقَالْ اِءمد نا عنفلْتالَ       ةكَرعم بغ نا عنبِ يتنِم نئلَ - 202           

 يتلتاب يأَ يتنِم نئلَ هاللَّو يأَ وفذُحم مٍسقَل ةٌئَطِّوم مالالَّ، يطِسبالْ نم )2(ونٌميى مشعأَ هالَقَ
ـ تي ملَ نْإِو مِسقَى الْلَع رِخأَتمالْ طرالش حِيجِريف ت داهالش، و هبِ يلتا ابذَإِ رٍمأَبِ يمنِ نا منبِ  مدقَ
ـ ا ، وندجِت الَ يا أَينفلْت الَ هلَصأَ نَّألَِ مِزجالْبِ انفلْت الَ هلُو، قَيلِلقَى الْلَع كلذَو رٍبو خذُ حذف 
جوقَالْ ابمِس للَالَدذَ ةلك لَعيه و ،عبِ نمعىن بعد وغب كَبِ ئِْالشالْ رِسالْ نيِغمعجمة ـ ع قب 

كَةرعم وتنتلُف تنتفقَي وع االًح من الضالْ ريِممنيف الَ وبِص لْتفان ويلَق االنالْ [الُفَتـ ج ح3(]ود( 
لَ نْإِ ولُقُيقيتنا بعد قْوعة نوقعكُا بِهلَ مم ننتلْف الَو نتبأُر الَو نعتذر من داِءم مقَ نلْتنا مكُنم.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                     

                                                
واملقاصد  -  504، 496، 494ص / 4وشرح الرضي على الكافية ج  -  225لألعشى يف ديوانه ص 202الشاهد رقم  - 1

وهو بال  - 428وشرح شواهد ابن عقيل ص  - 352ص / 11وخزانة األدب ج - 399ص / 3، ج454ص / 2النحوية ج
 . 273ص / 3وشرح األمشوين ج - 45ص / 4نسبة يف شرح ابن عقيل ج

 . 33سبق التعريف به يف الصفحة رقم  - 2
  . )ط( يف) جلمودا( - 3
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  وــــــد لواهــــــــــش                                            
  )1(اودجسا وعكَّر ةَزعوا لرخ     ا   هيثَدح تعمس امكَ نَوعمسي ولَ -203

  : هلَبقَو لِامكَالْ نم ةَزع )3(]هتوببحيف م )2(ريثَكُ[ هالَقَ
      رهانُب مدين الَّوذين هِعدتهم           يونَكُب من الْ رِذَحقُ ابِذَععاود  

والشاهد الْ وعِقُيف ومعِارِض بعلَ دو لَوكن معناه مصرى الْلَإِ وفماضكَالْي ، واف للـ ت بِشيه 
واممصرِدةٌيو ،خوار جولَ ابو مالْ نخورِر وهو وطُقُالسو ،مدين لْبةٌد مشهبِ ةٌورسلِاح برِح 

  . ملَعأَ هاللَّو )4(ورِالطُّ
                       

  
  

                            
  
  
  
  
  
  

                                                
          337واألمايل أليب علي القايل  -  81ص / 1واخلصائص ج - 66لكثري يف شرح ديوانه ص 203الشاهد رقم  - 1

  432وشرح شواهد ابن عقيل ص  -) ك ع ر م ( وتاج العروس  - 421ص / 3واملقاصد النحوية ج -) كلم ( ولسان العرب 
 . 296ص / 3وبال نسبة يف شرح األمشوين ج

هو كثري بن عبد الرمحن بن عبد األسود من خزاعة ، شاعر إسالمي أموي فحل من شعراء الدولة األموية وضعه ابن سالم يف  - 2
، وهوالشاعر املشهور بتغزله هـ باملدينة املنورة40، ولد سنة بكثري عزة  ، املعروفية من اإلسالميني، كنيته أبو صخرالطبقة الثان

بعزة ، عاصر الفرزدق وجرير واألخطل ، وكان مفضال عند احلجازيني على غريه ، مدح األمويني كثريا ويف مقدمتهم عبد امللك بن 
  .ديوان شعر مطبوع، له هـ باملدينة105واهلجاء، تويف سنة مروان، وأكثر شعره يف النسيب واملد 

  123، 122، 121طبقات فحول الشعراء البن سالم ص  - 418، 415، 410ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
 112، 107، 106ص / 4وفيلت األعيان ج - 47إىل  5ص / 9األغاين ج - 417، 416معجم الشعراء للمرزباين ص 

       / 5األعالم ج - 224، 223، 221ص / 5وخزانة األدب جج - 147إىل  136ص / 2معاهد التنصيص ج - 113
    . 219ص 

   ) .ت(يف   تمسط - 3
  . -  -مدين مدينة تقع مشال غريب اململكة العربية السعودية حماذية لتبوك قريبة من البحر األمحر، وهي مدينة شعيب - 4

 .526الروض املعطار، ص -77ص/5معجم البلدان، ج: ينظر
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  اــلــومولــوال وـواهــد ما شــــــ                                         
            بِاكومالْ اضِرا يف عريس نكلَو        مكُيدلَ الَتق الَفَ الُتقلْاامأَفَ -204
  )1(بِاكنمالْ امِظَع وديف س ونَدمقُ   نتم      أَو ارِرفالْا بِشيرقُ متحضفَ         

وعرالْبِ اضالْ نيِعمهلَمة والضالْ ادمعجمأَ ةي قِّيف شها وناحيتاه، الْومواكب جمع مـ و بٍك 
وهقَالْ موم كُالروب لِبِِإلى اْلَع للزينةذَكَ، ولك جمفُالْ ةُاعانسوردبِ نَقُمضقَالْ ماف ـ الْو يمِم 
وتشديد الِالد وهوِقَالْ وي الشديدو ،الشاهد ذْيف حاِءفَلْا ف مالْ نجلَمالْ ةواقعة جوـ ا ألَِاب ا م
وهقَ ولُوالَ ه قالَتالْ انَكَ، وقينْأَ اس الَفَ ولَقُي قالَت وهو خبر قَلولالْ هقالُتو ،سيار نصب ى لَع
  :قوله ، اريس ونَريِسي يرِدقْت ىلَع رِدصمالْ

  )2(تيـبِت ةلَصحى ملَع لُّدي ا          ريخ هاللَّ اهزج الًجر الَأَ - 205      
                ترلُج لمتي وتقم بيي             ت أَوطَعيتها الدنْأَ ةَاو نضيت  

 الَأَ يردقْالتو رٍدقَم لٍعفبِ وبصنم هنإِفَ الًجريف  داهالشو ةنسح ةأَرام اجوز بلُطْي يابِرعأَ هالَقَ
ترإِي فَنِونه فَيسره سيمِالَكَالْ اق الْومحتةُلَم هالْ يمالَّ ةُأَرتي تحلُص ترالْ ابمعادنو ،بِتفَبِ يتحِت 

اِءالت من بات فْيا فَذَا إِذَكَ لُعاللَّبِ لَعلِيو ،الضمري اسم بات وخبرا قَهلُوه تريف الْ لُجبيي انِالثَّ ت
ويلَق معناه ونُكُي لي بييِا أَت اماحٍكَنِبِ ةٌأَرو ،غَ يلَقيذَ رلكاللِّ، وكَبِ ةُممِالالَّ رِس الشعـ  ر ي ذالَّ
تجاوز شحذُأُلُاْ ةَمن .  

  
  
  
  

                                                
     /1وبال نسبة يف سر صناعة اإلعراب ج - 45ص / 1من الطويل، وهو لسالمة القس يف األغاين ج  204د رقم الشاه - 1

  53ص / 4وشرح ابن عقيل ج - 236ص / 1وشرح الرضي على الكافية ج -110وأسرار العربية ص  -  265ص 
وشرح التصريح على التوضيح  - 436ص / 3واملقاصد النحوية ج - 1896ص / 4، ج1140، 1117ص / 3جواالرتشاف 

 . 296ص / 3، ج216، 185ص / 1وشرح األمشوين ج - 430ص / 1وخزانة األدب ج - 429ص / 2ج
      52ص / 3وهوولعمرو بن قعاس املرادي يف خزانة األدب ج  من حبر الوافر،) ت( و) غ( يف 205سقط الشاهد رقم  -  2

    / 1واألصول يف النحو البن السراج ج - 256ونوادر أيب زيد األنصاري ص  - 201ص / 2سيبويه جيف كتاب  وبال نسبة
      449ص / 4، ج204ص / 2، ج426ص / 1كافية جوشرح الرضي على ال -176ومفتاح العلوم ص  - 398ص 

وشرح األمشوين   1758ص  /4، ج1318ص / 3واالرتشاف ج - 79ورصف املباين ص  - 783، 97ومغين اللبيب ص 
  . 345ص / 1ج
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  ــةشـــــواهـد احلكايـ
  )1(ماًالَوا ظَمع تلْقُفَ نجِوا الْالُقَفَ        متنأَ ونَنم تلْقُي فَارِا نوتأَ -206

ـ خ نجِالْو ،نجِى الْلَإِ عجِري يارِا نوتأَيف  ريمالضو)2(ارش طَبأَتل يلَق، وجذع بن سنان هالَقَ بر 
مبتدأ مذُحأَ وفي نحجِالْ ننو ،عكَبِوا مالْ رِسالْ نيِعمهلَميِأَ ة انعوام، الَظَوام نصب ـ ع ى لَ

ـ  يا أَيزيِمت هنوكَو مكُمالَيف ظَ وامعي انأَِ )3(]ةيفرى الظَّلَع هبصا نمالَظَو[فرالظَّ مـ جِ ن هة 
  يحِرِصيف الت هالَقَ يححص ادشنإِ وها واحبوا صمع )4(]دشني[ هنأَ يدرِيى ولَوأَ لُوُألاْ، و مكُمالَظَ
والشاهيف  دنَّإِفَ ونَـُنـم فيه وذُذُشُألاْ نِيلْإِ لُوحالْ اقاوِو وـالنـ بِ ون َألا يف اْهـــلِ ص 
انِالثَّوي ترِحيك النون وهي ونُكُت ساكةًن .  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
     / 6وخزانة األدب ج -513،  461ص / 3من الوافر، وهو جلذع بن سنان يف املقاصد النحوية ج  206الشاهد رقم  -  1

       ولشمر بن احلارث الضيب يف نوادر أيب زيد األنصاري  -ص / وخلديج بن سنان اخلفاجي يف شرح األمشوين ج - 168ص 
واحليوان  -) باب النون وامليم وواي ء ( وبال نسبة يف كتاب العني  -) حسد، أنس ، من ، سرى ( و تاج العروس  - 380ص 

     165ص / 1واخلصائص ج  - 411ص  / 2سيبويه جوكتاب  - 197ص / 6، ج328، 186ص / 1للجاحظ ج
  159ص / 3وشرح الرضي على الكافية ج - 188واملفصل ص  -) أنس ( والصحاح يف اللغة  - 337وأسرار العربية ص 

 . 22ص / 4، ج347، 346ص / 3وشرح األمشوين ج - 437ورصف املباين ص  - 2386ص / 5واالرتشاف ج
، املشهور بتأبط شرا، شاعر فحل عداء من ان  فهم من مضر ، كنيته أبو زهريوهو ثابت بن جابر بن سفي )ط( لتأبط شرا يف - 2

، عره كل من سلطان داود القره غويل، وقد مجع شسنة 80تل  قبل اهلجرة بنحو فتاكها من أهل امة ، قالصعاليك يف اجلاهلية و
  . )شعر تأبط شرا( وجبار جاسم يف كتاب 

وخزانة األدب  - 179إىل  138من ص  10األغاين ج -  231، 230، 229ص / 1الشعر والشعراء البن قتيبة ج: ينظر 
  . 97ص / 2الم جاألع - 324، 323، 322ص / 3ج
  ) .ت(مست يف ط - 3
  . )ط( يف) ويؤيده( - 4
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  ودـدـواهـد املقصـور واملمــــش
  )1(اصِقَع اتذَ ضِرَألاْوامالس نيب         اهلَثْم رأَ ملَى فَلَيا لَمى ولَيلَ -207

ـ لَع اةحالن اقِفَاتبِ[ ةوررالضيف زائجوهو اِءمـالس ظُفْلَوهو وددممالْرِصيف قَ داهـَّالش ي2(]ه( 
  قوله 

208- ُءاورالْ لْمبربِالَُء الس يهلبي          تاقُعِإلاْ بلِالَه بعِإلاْ د3(لْالَه(  
 بوى الثَّلَب نم ِءالَبِإلاْ نم يهلبيو ربخ هدعب ةُلَمجالْ، وأٌدتبم ُءرمالْو )5(يعِرِالس نم )4(اججعلْا هالَقَ
يبذَي إِللَا خقو ،الشاهيف  دِءالَب السرالِب حثُي مده وهو قْمصور، وفي جازِوه الَخف بين 
 اِءبالْ رِسكَبِ بوي الثَّلَبِ نم اِءبالْ رِسكَبِ انَاكَذَإِ ِءالَبِبِ ادهشتساال ةحص طُرش، و نييوفكُالْو نييرِصبالْ
        .يبليه لُاعفَ وهو )6(]رمقَالْ لَّهأَ نم[ هداروت لِالَهِإلاْ باقُعتو ،يهف داهش الَو تددا مهتحتفَ نَّإِفَ

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 . تعذر العثور عليه يف املراجع األخرى 207الشاهد رقم  - 1
 . )ط( مس يفط - 2
     وتاج العروس  –) بال ( ولسان العرب  -)فندك ( والصحاح يف اللغة  – 413للعجا ج يف  ديوانه ص 208الشاهد رقم  - 3
  :أخرى للشطر الثاينبرواية ) بلى ( 

  كر الليايل وانتقال األحوال                                                                              
/ 3وشرح األمشوين ج - 2386ص / 5واالرتشاف ج -) ل و ب و ل ب ب و ل و ب ل ب ل و ( وبال نسبة يف كتاب العني 

  . 365ص 
 . 49صفحة رقم سبقت ترمجته يف ال - 4
 .الصواب أنه من الرجز - 5
  . )ط( إضافة يف - 6
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  املشـــواهـد جـمع املـؤنث الســ
209- لَّع صروف الدأَ رِهووالَدتا     ه    اتلُّناللَّ دةُم ملَ نماتاه  

  )1(اهاترفْز نم سفْالن يحرِتستفَ -210
رجلَ زم يدر ]اجِرزه[)2( ولُ  لَّعةًغ ]َل3(]لَّع( ووالَالدبِ تضم الِالد جمع ـ د ـ يف الْ ةولَ الِم 
فَالْبِويف الْ    حِتحبِرو ،يلَق هما واحد وتلُلِّدا نمِإلاْ نالَدة وهالْ يلَغةُباللَّ، وفَالْبِ ةُمـ  حِت الشةُد 
وهي فْمولٌع ليلُّدانفَ، وتسرِتيح نصب بعلَ دالَّ لَّعذي هأَ واةُد الترجي وهو الصحيحو ،فْالزرات 
جمع فْزرة وهي الشةُد، َألاْولُص ترِحاِءفَالْ يكو ،الشاهيف  دتسينِكا يف الْهجعِم ضرقوله ةًور ،  

  )4(وحبس نِيبكَنمالْ حِسمبِ يقفر           بوأَتم حائر اتضيو بخأَ -211
ي خأَكَ وه يأَ يغٌلب يهبِشت وهو اتضيو بخأَ وه يأَ هلمج حِديف م يلِوِالطَّ نم يلذَه راعش هالَقَ
بيضفَبِ اتالْ حِتأَكَ اِءينه ولُقُي جميل يف سرعة سرِيالظَّكَ هالَّ يمِلي لَذه بيضات ِسيلَ ريالًي ونها ار
ليلَإِ لَصيهالا ، ورائح من الراحِو وهالذِّ وهابلْا، ومأَتوب من أَتوـ ذَإِ ب أَ اَءا جـ اللَّ لَو لِي  
ورفبِ يقمالْ حِسمكَنبأَ نِيي عالبِ مترِحالْ يكمكَنبنِي يف السرِيو ،الشاهيف فَ دحِت عنِي بـ ي ضات 
]وهو جمع بيضة معلَّتالْ ةعنِي الْوقياس تسكين5(]اه( .  

  
  

  
  

                                                
واإلنصاف  - 407ص / 1وسر صناعة اإلعراب ج - 320ص / 1بال نسبة يف اخلصائص ج 210، 209الشاهدان رقم  - 1

ومغين  -) علل، ملم ( ولسان العرب  -) ملي ( والصحاح يف اللغة  - 131والالمات ص  -194ص / 1يف مسائل اخلالف ج
       478،  390ص / 3واملقاصد النحوية ج - 592ص / 2واالرتشاف ج - 249ورصف املباين ص  -206اللبيب ص 

 . 224ص / 3وشرح األمشوين ج) ل م م ( وتاج العروس   - 631ص / 1وشرح التصريح على التوضيح ج
 ).ت(زاجره يف  - 2
 ).ت(يف ) يف لعل( -  3
   89ص / 1ومهع اهلوامع ج - 27ومفتاح العلوم ص  -  238ص /1لشاعر هذيل يف املفصل ج  211الشاهد رقم  - 4

وشرح  - 308وبال نسبة يف أسرار العربية ص  - 104، 103ص / 8وخزانة األدب ج - 479ص / 3واملقاصد النحوية ج
    / 3وشرح األمشوين ج - 306ص / 4وأوضح املسالك ج -) بيض ( ولسان العرب  - 463ص / 3الرضي على الكافية ج

 . )بيض ( وتاج العروس  - 375ص 
  . )ط( إضافة يف - 5
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  بشـــــــواهد النــســـــ
212- كَويلَ فا بِنالشا    بِرلَن كُنت إِنْ لَم دراهم عنالْ دحوِاني الَو قْن1(د(  

ـ لَ فيكَ يأَ وفذُحم أدتبم ربخ انلََ، وبِجعتلل فيكَ، وقدزرفَالْ هالَقَ ا بِنـ الت ـ بِ ذذُّلَ الشبِر 
وجواب الشرط مذُحوف لَّد لَعيالَكَالْ هُألاْ ملُوو ،الشاهيف الْ دحوِانإِفَ ينه مـ ن سـ إِ وب ى لَ
ـ  الَقَو يوِاضي قَاضقَى الْلَإِ ةبسا يف النما كَاوو اُءيالْ تبلقُا ويردقْت ةيانِحالْ سيبويالْ" هـ و جه 
ـ  الَقَي نْأَ ازا جمنإِ، وارِمخالْ تيب يهو ةانحى الْلَإِ وبسنم هنألَِ )2("  يانِحالْ حوِانـ ألَِ ي نه 
]ب3(]ىن( واحده ى فَلَعلَاعة من حنا يحذَو إِنطَا عانتهى ،ف .  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                      
                                                

          331ص / 2ولذي الرمة يف ديوانه ج - 254من الطويل، وهو البن مقبل يف ملحق  ديوانه ص 212الشاهد رقم  -  1
/ 3سيبويه جوبال نسبة يف كتاب  - 498ص / 3حوية جوللفرزدق يف املقاصد الن  -)  عون (  وهو لذي الرمة يف لسان العرب

 . 437ص/ 3وشرح األمشوين ج - 592ص / 2وشرح التصريح على التوضيح ج - 261ص / 1واملفصل ج - 341ص 
 . 341ص / 3كتاب سيبويه، ج -  2
  . )غ(و ) ت( يف) بناء( - 3
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    ــفـــــد الـوقـــــــواهـشــــــ                                          

                213- يارب يمٍو الَ يلأُ       أُظَلَّلُهرمض من تحت أُوضحى من لُع1(ه(  
ـ  يلو  مٍوي بر مواقَي يأَ )3(]وفذُحى مدناَمالْ[ )2(] انَورومبأَ هلُائقَ زِجالر نم تيبالْ[ ةٌفَص 
ليمٍو لُلَّظَأُ الَ، وه مجأَ ولٌه ،لُلِّظَأُالَ ي فيه والْ انَا كَذَكَهقياس لَوكنه ذَحالْ فجار تـ و ساع 
أُورمض مجولٌه من رمضقَ تدمذَإِ ها احتقَرت من شدة الرضِم وهَألاْ يرالَّ ضتقَي تع لَعيا ه
حرةُار الشسِم أَ، ولُص من تت حمن تحِإلاْي بِتافَضلَإِ ةالْ اِءى يملَفَ مِلِّكَتطَا قَمع عنهنِا بي ى لَع

الضم أُ، وضىح مجأَ ولٌهيضا من ضحيت الشمكَالْبِ سرِس ضذَإِ اًءحا برزت و ،من ـ ع  هلُ
 لٌدب اَءهالْ نَّإِ يلَق، ولَعبِ تكْالس اِءه اقِحلْيف إِ داهالشو اِءهالْ ونكُسو مِالالَّ مضو نيِعالْ حِتفَبِ
مالْ ناوِو َألاْولُـص لُعقوله ،و:  
  )4(متنأَ نَنوم تلْقُي فَارِا نوتأَ -214               
قَتدم االستشهبِ ادا الْذَهبييف الْ تكَحايا ةنهو ،استهِشبِ ده لْلقْوف.   

      215 - ضخم يحالْ بلُخَألاْ قضخ5(ام(  
ذَهطْا شر بيت من الر6(زِج( لَويالَّفيه إِ س الشاهد وهقَ ولُوَألاْ هضخام اسم فْتيلٍض ـ م ضعف 
ـ والْ راعالش ردا قَملَ نكا لَهيففختبِ مخضَألاْ لُصَألاْ، و قِالَطِْإلاْ فرحا بِهلصو عم يمِمالْ  فقْ
لَعيا أَهالًو شددا ثُهظَ مهلَ رالْ هقْوف لَعى حرقِالَطِْإلاْ ف وهَألاْ ولفَ فولَصا بِهه وقَوف لَعيه 
مع اِءقَب تضعالْ يفيمِم لَعى حالإِ هجاًءر لْلولِص مجى الْرقْوف.  

  
  
                                    

                                                
          636ص / 2التصريح على التوضيح ج شرح - 503ص / 3أليب ثروان يف املقاصد النحوية ج  213الشاهد رقم  - 1

/ 2وخزانة األدب ج - 440ص / 3ومهع اهلوامع ج - 205ومغين اللبيب ص  - 351ص / 4بال نسبة يف أوضح املسالك ج
  .19ص / 4، ج171ص / 2وشرح األمشوين ج - )علو ( وتاج العروس  - 351ص 

  . )غ( و) ت(مس يف  ط - 2
  . )ط( مس يف ط - 3
  206يف الشاهد رقم ه سبق خترجي 214الشاهد رقم  - 4
وكتاب  -)ضخما(بنصب  183بن العجاجفي ملحق ديوانه ص  وهو لرؤبة) غ( و) ت(يف   215هد رقم هذا الشا حذف - 5

وسر صناعة اإلعراب  - 453ص / 3وبال نسبة يف األصول يف النحو البن السراج ج -170ص / 4، ج 29ص /1سيبويه ج
   . 162ورصف املباين ص  –) بعد ، بيد ، فوه ( ولسان العرب  - 515ص / 2، ج416، 162ص / 1ج
 .الصواب أنه من السريع - 6
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  ـدالشـــــواهـد اإلبـــــــ                                          
216- حىت كَّذَتر بيضات وهيجه        يوم ذَراذ لَعيه الدجن مغي1(وم(  

ـ عالن ركَذَ وهو يملالظَّ وه ركَّذَت لُاعفَ، وةايغلْل ىتحو ،يطِسبالْ نم )2(ةَدبع نب ةُمقَلْع هالَقَ امة 
 ـلُاعفَ هنى أَلَع وعفُرم يافضإِ مالَكَ اذذَر مويو، ةضيب عمج اتضيبالْ، وهلَبقَا يهف ورِكُذْمالْ
هيـجه، والَذَبِ اذُذَالرالْ نِيطَمالْ رخفيفا، ولدجلْإِ نبالْ اسغمِي الساَءم ،ـ و الشاهيف قَ دـ و له 
مغيإِفَ ومنه اَءج ى أَلَعصلبِ هدِإلاْ ونلِالَعالْ، وقياس فيه مغيم مالْ نغمِي وهو السحَألاْ[ ابزرق 

ائى اللَإِ لُالْمشهب3(]ة(   
  )4(اهمالَكّ الَّإِ اميالن قرا أَمفَ          رٍذنم ةُناب ةُيم انتقَرطَ الَأَ -217

الشاهد يف النأَ نَّإِفَ امِيلَصه النوبِ امضم النون جمع نانتهى، مٍائ.             
  )5(].نتهى آمنيا ،ميِرِكَالْ ههِجوا لصالخاهللاُ  هلَع، جآبمالْو عجِرمالْ هيلَإِ، و ابِوصلل قفِّواملُواهللاُ [
  
  
  
  
 

                                                
  533ص / 3واملقاصد النحوية ج - 367ص / 4واحليوان ج - 53لعلقمة بن عبدة يف ديوانه ص  216الشاهد رقم  -  1

 . 127ص / 4وشرح األمشوين ج -  314ص / 11وخزانة األدب ج
، عاصر امرأ الشعراء ، املشهور بعلقمة الفحل علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس من بين متيم شاعر جاهلي من فحول هو - 2

ق هـ وله ديوان شعر  20القيس وله معه مساجالت شاعرية ، وقد وضعه ابن سالم ضمن الطبقة الرابعة من اجلاهليني تويف حنو 
  .شرخه األعلم الشنتمري 

/ 10األغاين ج  - 31، 30طبقات فحول الشعراء البن سالم ص  - 146، 145ص / 1عراء البن قتيبة جالشعر والش: ينظر 
  284،  283، 282ص / 3خزانة األدب ج - 176، 175ص / 1معاهد التنصيص ج - 208، 207،  206، 205ص 

 . 247ص / 4األعالم ج
  . )ط( إضافة يف - 3
وورد يف ديوانه مايشبهه ولكن برواية أخرى ) باب داء الوجه ( وهولذي الرمة يف املخصص  من الطويل،  217الشاهد رقم  - 4

   459ص /1ج 
  تداويت من مي بنكليمة هلا                                  فما زاد إال ضعف دائي كالمها

   ) ن و م ( وتاج العروس  –) نوم ( وبال نسبة يف لسان العرب  - 535ص / 3وأليب الغمر الكاليب يف املقاصد النحوية ج  
 . 405ص / 1وشرح األمشوين ج

كمل، واهللا املوفق للصواب، وإليه املرجع واملآب، وصلى اهللا على " فقد جاء فيها ) ط(أما النسخة ) ت(هذه خامتة النسخة  - 5
 ". سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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   فهــــــرس آيات القرآن الكريم                                   

  
  الصفحة  رقمها يف السورة  السورة  نص اآلية
من أنصاري إىل اهللا ؟   30  14 -52  الصف-آل عمران  
وال يظلمون فتيال    23  71 -79  اإلسراء -النساء  
أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة  77  78  النساء  
من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل   96  32  املائدة  
 اهللافرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول   28  21  التوبة  
قد أوتيت سؤلك ياموسى   33  36  طه  
إن هذان لساحران   5  63  طه  
سبال فجاجا  28  31  األنبياء  
ذا؟ أم تامرهم أحالمهم   48  32  الطور  
لعلي أبلغ األسباب  9  36  غافر  
وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها  35  11  اجلمعة  
نارا تلظى   27  14  الليل  

  فهــرس األحاديـث النبـوية الشـريفة                  
  8ص..................................رواه الطرباين)  زيد اخلري -  - الذي مساه النيب( 

  109ص.......................أخرجه مسلم ) اقطعوا لسانه فزادوه حىت رضي(  - قال النيب

  114ص..والطرباين وأبو نعيم رواه بن أيب الدنيا وأمحد) كساه اهللا رداءهمن أسر سريرة  ( -  – قال
  لـاــواهــد األمثـــشـــ                                        

  13ص...................................................ملت برة واحتملت فجارفح     
  2ص........................................................"من أشبه أباه فما ظلم"      
  21ص.........................................................من لد شوال فإىل إتالئها     
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  فهرس الشواهد الشعرية
 

  الصفحة  قائله  حبره  قافيته  صدر البيت  رقم الشاهد
 88 الواليب ونسب لغريهمسلم بن معبد  الوافر دواء فال واهللا 148

  54  عدي بن الرعالء  اخلفيف  الرجاء  إمنا امليت  82
  64  عدي بن الرعالء  اخلفيف  جنالء  رمبا ضربة  102
  27  أبو سهم اهلذيل  ونسب لغريه  املتقارب  يبابا  فموشكة أرضنا  41
  35  رجل من مذحج  الكامل  أب  هذا وجدكم  52
  38  بعض الفزاريني  البسيط  األدب  كذاك أدبت  54

  86  الفرزدق  الطويل  أطيب  وقالت لنا  143
  39  الكميت بن زيد  الطويل  وحتسب  بأي كتاب  58

  88  اهلذيل عبد اهللا بن مسلم  البسيط  رجب  لكنه شاقه  147
  25  هدبة بن خشرم  الوافر  قريب  عسى الكرب  37
  38  أبو النشناش  النهشلي   الطويل  هاربه  فعش معدما  55

  70  القطامي  الطويل  الذوائب  غوانصريع   117
  112    البسيط  على ترب  لوال توقع  192
  68-48  ونسب لغريه األعشى  الطويل  الثعالب  على حني  111- 73

  74  معاوية بن أيب سفيان  الطويل  طالب  جنوت وقد  126
  91  جرير    الكامل  من عجب  فاليوم  155
  101    البسيط  للعجب  يبكيك ناء  174
  107  جرير  املنسرح  العلب  مل تتلفع  182
  23  سواد بن قارب  الطويل  قارب  وكن يل  32

  119  ملخزوميا احلارث بن خالد  الطويل  املواكب  فأما القتال  204
  107  النابغة الذبياين  الطويل  بعصائب  إذا ما غدا  183
  54  يزيد بن ضبة  الطويل  البغت  ولكنهم بانوا  83

  119  املرادي عمرو بن قعاس  الوافر  تبيت  أال رجال  205
  18  رجل من طئ  الطويل  مرت  خبري بنو  25
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  69    البسيط  امللمات  كال أخي  114
  114-93  عبد اهللا بن احلر  الطويل  تأججا  مىت تأتنا  196 -159

  122  رجل من هذيل  الطويل  سبوح  أخو بيضات  211    
  36    البسيط  مصبوح  ورد جازرهم  53

  104  مسكني الدارمي    الطويل  سالح  أخاك أخاك  178
  108    البسيط  أحدا  أن تقرآن  185
  84  جرير  الوافر  زادا  تزود  140
  118  كثري عزة  الكامل  وسجودا  لو يسمعون  203
  20  الفرزدق  الطويل  عودا  قنافذ هداجون  28

  9  عبداهللا الصمة بن  الطويل  مردا  دعاين من جند  2
  123  لغريهونسب  ذو الرمة  الطويل  وال نقد  فكيف لنا  212
  19  الفرزدق  الطويل  األباعد  بنونا  26

  101    اخلفيف  ازدياد  يا لقومي  173
  73  الفرزدق  املنسرح  األسد  يا من رأى  122
  17    الطويل  بأسعد  إذا دبران  22
  50  أبو ذؤيب اهلذيل  الطويل  بعدي  فآليت  76
  54    الطويل  تشهد  وباجلسم مين  84

  110    البسيط  اجلسد  هل تعرفون  188
  59    الوافر  زياد  فال واهللا  94

  99  أبوزيد  اخلفيف  شديد  يا بن أمي  169
  55    الطويل  عندي  تسليت طرا  87
  30  النابغة الذبياين  البسيط  فقد  قالت أال  44
  9    الطويل   ماجد  فقلت أعرياين  10
  32  عاتكة بنت زيد  الكامل  املتعمد  شلّت ميينك  46
  12  طرفة بن العبد  الطويل  املمدد  رأيت بين غرباء  14

  7    الطويل  والد  لوجهك يف  7
  115  أبوزبيد  اخلفيف  والوريد  من يكدين  197
  90  عمران بن حطان  الطويل  مضرأم   فأصبحت   151
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51  را  فال أب35    الطويل  وتأز  
  13  رجل من بين سليم  الوافر  احلجورا  فما آباؤنا  15

  75  جبري بن أيب سلمى  البسيط  سقرا  وفاق كعب  127
  72  عدي بن زيد  املتقارب  نارا  أكل امرئ  121
  81  الفرزدق  البسيط  األزر  فعجتها  133
  112  اخلثعمي أنس بن مدركة  البسيط  البقر  إين وقتلي  193
  25  تأبط شرا  الطويل  تصفر  فأبت إىل  36

  5    البسيط  ديار  وما نبايل  5
  14    البسيط  وال ضرر  ما اهللا موليك  19

  78   أبو طالب بن عبد املطلب  الطويل  عاقر  ضروب بنصل  130
  98  جرير  البسيط  عمر  يا تيم تيم  168
  81  ربيعة عمر بن أيب  الطويل  املآزر  أسيالت أبدان  134
  82    اخلفيف  مكفهر  حسن الوجه  136
  16    الكامل  األوبر  ولقد جنبتك  20

  78  أبو حيي الالحقي  الكامل  األقدار  حذر أمورا  131
  22  عرفطة حسيل بن  الرمل  بالسرار  مل يك  31

  6  الفرزدق  البسيط  الدهارير  بالباعث الوارث  6
  81    الطويل  الدهر  أزور امرأ  135
  16  رشيد اليشكري  الطويل  عمرو  رأيتك ملّا  21
  11  النابغة الذبياين  الكامل  فجار  أنا اقتمنا  13

  90  جرير  البسيط  قدر  جاء اخلالفة  152
  67    املتقارب  مسور  دعوت ملّا  110
  56  أبو اهلول احلمريي  الطويل  يسر  ولست إذا  88
  45  املتلمس  البسيط  السوس  آليت  67
  47    لطويلا  احبس  فأين إىل أين  71
  48  جرير  البسيط  وتضريسي          هل من    72

  99    الطويل  عائشا  أيا أبيت  171
  121    السريع  عقاص  ليلى وما  207
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  57  معمرمجيل بن   الطويل  وختدعا  فقالت أكل  90
  26  أبوزيد األسلمي  الطويل  أن تقطعا  سقاها ذوو  39

  105  معروف الكميت بن  الطويل  متنعا  فمهما تشأ  180
  110    البسيط  مسعا  يابن الكرام  189
  89  املرار األسدي  الوافر  وقوعا  أنا ابن  149
  46  املرار األسدي  الطويل  مسمعا  لقد علمت  69

  93  بن زيدعدي   الوافر  مضاعا  ذريين إن  158
  106  األضبط بن قريع  املنسرح  رفعه  ال ني الفقري  181
  66  الفرزدق  الطويل  األصابع  إذا قيل  107
  18    الطويل  أقاطع  خليلي ما واف  24

  76  أبو ذؤيب اهلذيل  الكامل  مصرع  سبقوا هوي  128
  57  قيس بن اخلطيم وغريه  الطويل  وينفع  إذا أنت  89

  87  العباس بن مرداس  املتقارب  أمنع  وقد كنت  145
  107  العباس بن مرداس  املتقارب  جممع  فما كان  184
  71  ذو الرمة  الطويل  املكلف  لدن غدوة  119
  111  ميسون بنت حبدل        الوافر  الشفوف  للبس عباءة  191
  69  ذو الرمة  الطويل  فيغرق  وإنسان عيين  116
  27  أمية بن أيب الصلت    املنسرح  يوافقها  يوشك من  40

  96  مهلهل  اخلفيف  األواقي  ضربت صدرها  162
  61  امرؤ القيس  الطويل  وترتقي  ورحنا بكابن  98

  98    الوافر  الطريق  أال يازيد  166
  58  األعشى  الطويل  لسوائكا  ف عنختال  81

  98    الرمل  وغل  أيهذان  167
  83  أوس بن حجر  الطويل  أحتوال  أقيم بدار  139
  39  عمرو بن أمحر  الوافر  اخنزاال  أراهم رفقيت  57
  54  رجل من طئ  البسيط  األمال  يا صاح  85

  91  عمر بن أيب ربيعة  اخلفيف  رمال  قلت إذ  153
  91  جرير  الكامل  ليناال  ورجا األخيطل  154
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  46    الطويل  موئال  عهدت مغيثا  68
  112  عامر بن جوين  الطويل  أفعله  فلم أر  194
  42  عامر بن جوين  املتقارب  إبقاهلا  فال مزنة  64
  23  الشنفرى  لطويلا  أعجلوإن مدت األيدي                        33

  85  األخطل  الطويل  تقتل  فقلت اقتلوها  142
  117  األعشى  البسيط  تنتفل  لئن منيت  202
  21  اللعني املنقري  البسيط  واجلبل  اليأمن الدهر  29
  61  القطامي  البسيط  قبل  فقلت للركب  99

  68  موبال بن جهم ونسب لغريه  الطويل  قليل  أمل تعلمي  113
  78  األعشى  البسيط  الوعل  كناطح صخرة  129
  74  أبو حية النمريي  الوافر  أو يزيل  كما خطّ  125
  33  األعشى  البسيط  وينتعل  يف فتية  48
  14  الفرزدق  البسيط  واجلدل  ما أنت  17
  32    اخلفيف  سؤل  علموا أن  47

  103  القيسامرؤ   الطويل  فأمجلي  أفاطم مهال  176
  110  امرؤ القيس  الطويل  فحوملقفا نبك                            190 

  66  امرؤ القيس  لطويلا  ليبتليوليل كموج      106
  46  امرؤ القيس  الطويل  املالفلو أن                                   70

  8  زيد اخليل  الوافر  مايل  كمنية جابر  9
  63  مزاحم العقيلي  الطويل  جمهلغدت من                                100
  65  امرؤ القيس  الطويل  مغيل  فمثلك حبلى  105
  73    الطويل  بعسيل  فرشين  123
  69    الطويل  وأكرما  أال تسألون  115
  83  علي بن أيب طالب  الطويل  وأكرما  جزى اهللا  137
  124-120  تأبط شرا أو غريه  الوافر  ظالما  أتوا ناري  214، 206

  83  العباس بن مرداس  الطويل  املقدما  وقال نيب  138
  65  عمرو بن براقة  الطويل  وجارم  وننصر موالنا  103
  116  النابغة الذبياين  البسيط  احلرام  فإن يهلك  200
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  115  زهري بن أيب سلمى  البسيط  وال حرم  وإن أتاه  198
  116  األحوص  الوافر  احلسام  فطلقها  201
  42  عبد اهللا بن قيس   الطويل  ومحيم  توىل قتال  63

  95  األحوص  الوافر  السالم  سالم اهللا  161
  116  النابغة الذبياين  الوافر  سنام  ونأخذ بعده  200
  58    الوافر  شرمي  لعل اهللا  91

  95  ذو الرمة  الطويل  وغرام  إذا مهلت  160
  125  علقمة بن عبده  الطويل  مغيوم  حىت تذكر  216
  38  لبيد بن ربيعة  الكامل  سهامها  ولقد علمت  56
  43  ذو الرمة  الطويل  وشامها  فلم يدر  65

  125    الطويل  كالمها  أال طرقتنا  217
  114  زهري بن أيب سلمى   الطويل  تعلم  ومهما تكن  195
  64  زياد األعجم   الوافر  احلليم  لعمرك إنين  101
  72  عبد اهللا بن يعرب  ونسب لغريه     الوافر  احلميم  فساغ  120
  34  ابن صرمي اليشكري ونسب لغريه  الطويل  السلم  ويوما توافينا  50
  14    البسيط  والكرم  من يعن  18
  55  قطري بن الفجاءة  الكامل  حلمام  ال يركنن أحد  86
  29    الطويل  اللهازم  وكنت أرى  42
  40  عنترة  الكامل  املكرم  ولقد نزلت  59

  67  ذو الرمة  الطويل  النواسم  كمامشني   108
  68    الطويل  كل حليم  ألجتذبن  112
  109    الرمل  سنن  رب وفقين  187
  52  املرار  الطويل  لسوائنا  وال ينطق  80
  18    البسيط  من قطنا  أقاطن قوم  23
  40  الكميت بن زيد  الوافر  متجاهلينا  أجهاال  61

  74    البسيط  نريانا  ال أنت معتاد  124
  20    اخلفيف  مبني  صاح مشر  27

  4  سحيم بن وثيل  الوافر  األربعني  وماذا يبتغي  3
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  67    اخلفيف  التواين  رؤية الفكر  109
  34    اهلزج  حقان  وصدر مشرق  49
  60  ذو األصبع العدواين  البسيط  فتخزوين  اله ابن عمك  97
  24    املنسرح  احملانني  إن هو  35
  32  الطرماح  الطويل  املعادن  أنا ابن  45

  96    الكامل     بالود عني  أجلكمن   163
  89  ابن مروان  الكامل  ألقاها  ألقى الصحيفة  150
  60  القحيف العقيلي  الوافر  رضاها  إذا رضيت  96

  85  كرتة أم مشلة  الطويل  هيا  أال حبذا  141
  24    الطويل  واقيا  تعز فال  34

  
                                                  

  شـــواهـد الرجــز                                  
رقم الصفحة     قائله  منت الرجز              لشاهدارقم 
  58  العجاج  وأم أوعال كها أو أقربا       خلّى الذنابات مشاال كثبا  91
  44  رؤبة  ليت شبابا بوع فاشتريت       ليت وهل ينفع شيئا ليت  66

  122    نا اللَّمةُ من لَماتهاتدلُّ     صروف الدهرِ أَودوالَتهاعلَّ   209-210
  122    تسترِيح النفْس من زفْراتهافَ  211
  109  أبو النجم العجلي  إىل سليمان فنسترحيا        يا ناق سريي عنقا فسيحا  186

  26  رؤبة  أعناقها أن تقطعاوقد كربت     قد كاد من طول البلى أن ميصحا   38
  9  ألرقطا محيد   قدين من نصر اخلبيبني قدي  12

  97    إياكما أن تكسبانا شرا         فيا الغالمان اللذان فرا  164
  103  العجاج  جاري ال تستنكري عذيري  177

  خمافة وزعل احملبور            يركب كل عاقر مجهور  74
  احملبور واهلول من ول                  

  49  العجاج
  

  51  جران العود  إال اليعافري وإال العيس      وبلدة ليس ا أنيس  77
  7  رؤبة  إذ ذهب القوم الكرام ليسي عددت قومي كعديد الطيس  8

  87  العجاج  جاؤوا مبذق هل رأيت الذئب قط    حىت إذا جن الظالم واختلط   143
  88  حتملين الذلفاء حوال أكتعا                          يا ليتين كنت صبيا مرضعا  145
  116  إنك إن يصرع أخوك تصرع                  يا أقرع بن حابس يا أقرع  199
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  13  رؤبة  ذوات ينهضن بغري سائق       مجعتها من أينق موارق  16
  101    هل تذهنب القوباء الريقة   ياعجبا هلذه الفليقة  175

  59    من غري سيف ودم مهراق  بشر على العراق قد استوى  94
  59  رؤبة   كه وال كهن إال حاظال       فال ترى بعال وال حالئال  92
  51  أبو النجم العجلي  إال رسيمه وإال رمله       مالك من شيخك إال عمله  79

  124  أبو ثروان  أرمض من حتت وأضحى من عله     يارب يوم ال أظلله  213
  100  أبو النجم العجلي  أمسك فالنا عن فليف جلة   172
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  ـــالمــــــــــــــــــاألع ـرســـــفهــ                                     
  العلـــم            الصفــحات                                    

          70:  ابن أيب الربيع 
       3 :      ابن الطفيل

  5:    ابن عامر
          98 -26: ابن عبد ربه  
         89:  ابن القصار   

    14  : ن مالك    اب
  38 -36 :   ابن جمرب     

  56: ابن الناظم
          35:  أبو احلجاج  

   105:أبو حسان الفقعسي 
  97:   أبو خراش اهلذيل    

  50:      أبو ذؤيب اهلذيل  
  115 -99: أبو زبيد حرملة بن املنذر 

          27: أيو زيد األسلمي 
        28:  أبو سهم اهلذيل   
           78 -75: أبو طالب       
        31: أبو عبيدة       

      61 ) :بن العالء(أبو عمرو 
               124: أبو مروان   

        109 - 100 :أبو النجم العجلي  
         78: أبو حيي الالحقي 
          96 -95 :األحوص        
         91 -85: األخطل         
           62 :األخفش        

  31: صمعياأل
          48 : أعشى مهدان
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          117 - 78 -61 -33: األعشى        
           110 -103 -66 -61 -46 - 3:    امرؤ القيس

      27 :أمية بن أيب الصلت 
    84:  أوس بن حجر      
      75: جبري بن زهري        
  120: تأبط شرا           
  72: الثعاليب              

    120: جذع بن سنان الغساين 
    71 ):سعد بن أمحد أبو عثمان(اجلذامي 
         98 - 91 -85 -66 -48 - 20: جرير   

  57: مجيل بن عبد اهللا 
  71 -28 -23 -10: اجلوهري  

  107: حابس والد األقرع 
  2: حامت الطائي

   64 :احلارث بن عمرو   
  114: احلارث بن عوف   

  57) : بن ثابت ( حسان 
  107: حصن والد عيينة    

      5:  حفص     
   10 :محيد بن مالك األرقط 

   10 :خبيب بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام 
  95 -71 - 69 -67: ذو الرمة  غيالن 

  65 - 59 -29 -26 -13 -8 -2: رؤبة   
  16: رشيد بن شهاب اليشكري 

  107 -53 -22: الزبيدي  
  32:  الزبري بن العوام 

   11 :بن عمرو بن خويلد الفزاري  زرعة
  31: زرقاء اليمامة  
  57: الزخمشري    
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  107 -87 - 83: العباس بن مرداس  

   74 ) :عبد الرمحن بن ملجم(عبد الرمحن بن عمرو 
  89 - 49 -47: عبد الكرمي الفكون  

  10) : بن الزبري بن العوام(عبد اهللا 
  42: عبد اهللا بن قيس الرقيات 

  72: عبد اهللا بن يعرب 
  35: عبد امللك بن مروان 

  62: عبد الواحد بن سليمان بن عبد امللك بن مروان 
  121 -103 -58 -49: العجاج   

  2: عدي بن حامت  
   20) :بن يربوع(عطية 

  125:  علقمة بن عبدة 
  83 - 74: علي بن أيب طالب  
  51:  العامر بن احلارث 
  91 -81: عمر بن أيب ربيعة 

  8) : بن اخلطاب ( عمر 
  91 -85: عمر بن عبد العزيز 
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  39: عمرو بن أمحر الباهلي 
  32:     عمرو بن جرموز 

  74:اص  عمرو بن الع
  37: عمرو بن مالك بن أوس

  90: عمرو بن هند  
  41: عيصوا
  111 -97 -66 -1:   العيين

  6: الفراء  
   123 -81 -73 -66 -20 -14 - 7: الفرزدق 
  62: القطامي 

  16: قيس بن مسعود بن خالد اليشكري 
  118: كثري عزة  

  96 -75: كعب بن زهري 
   66 :كليب بن يربوع بن حنظلة 

  105:  الكميت بن معروف 
  35:   مروان بن احلكم 

  79:   املازين   
  6: املربد    
  90: املتلمس 
  70: املرادي  

   89 :املرار األسدي 
  63: مزاحم بن احلارث العقيلي 
  42: مصعب بن الزبري بن العوم  

  11 -74: معاوية بن أيب سفيان   
  31 -1:  املكودي

  96: املهلهل   
   111 :ميسون بنت حبدل 

  57: النابغة اجلعدي
  116 - 107 - 61 -57 -30 -11: النابغة الذبياين 
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  52: النحاس   
   116 :النعمان بن احلارث األصغر 

  30: النعمان بن املنذر 
  56: وابنه ) ابن مالك( الناظم 
  5: نافع  

   26 :هدبة بن اخلشرم العدويل 
  115 -114: هرم بن سنان  

  5: اهلروي 
   34 :يرفع اليشكري 

  41: يعقوب 
  22: يونس بن حبيب
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  والـطـــــوائــف لـائـــبـرس القـــفه                        
         5: احلارث بن كعب ابن

                          19: األزد
           41: إسرائني –إسرائيل 

                     67 -8: بنو أسـد
                         64 -51: بنو متيم

                     13: بنو سـليم
                   4: بنو ضبــة

             35:ينو عبد منــاف
                  60: بنو قشــري

                41: بنــو لـؤي
                                    19 - 18: بنـو هلـب

  99: تيم شيبان
  99:تيم ضبة

                     99 -98: تيم عدي
  99: تيم غالب
  99: تيم قيس
  99: تيم مرة
  74 -42: اخلوارج

  90: ربيعة
  48: زريق
  41: سليم
  4: ضبة

                                                78 -20 -18 -15 - 13: الطائيون) طئ(
  58: عقيل
  105: فزارة
  25: فهم

  41: قريش
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                          9  : قيس
  90 -41: مضر

  37: نبتيون
                          76: هذيل

  74: اليهودي
  عــواضـدان واملـلــرس البفـهـ                   

  58: أم أوعال
  64: بصرى
                         59: بغداد
                           :3امة

                 65: جهرم   
  62: احلبيا

                     51 - 10 -3: احلجاز
                      107: حنني
                       62 - 39 -3: الشام

                  3: طربستان
                     59 -45 -3: العراق
                      65: فارس
                      7: الكعبة
  118: مدين
  75: مكة
                          3: جند

                           41 -3: اليمن 
                    53: اليمامة
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  .العلمية
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  .، املكتبة العصرية2006: لبنان . ط
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. 1شرح التصريح على التوضيح إعداد حممد باسل عيون السود، ط خالد بن عبد اهللا األزهري -3

    .دار الكتب العلمية ،2000: بريوت 
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  .، مؤسسة الرسالة1984: بريوت 
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معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، حتقيق حممد حمي عبد الرحيم بن أمحد العباسي،  - 14
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                                                                                                                      .العلمية

بريوت . 2، اخلصائص ، حتقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي ، ط الفتح أبوعثمان بن جين  - 20
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 1972: الكويت . فائز فارس، ال ط ، اللمع يف العربية، حتقيقأبو الفتح عثمان بن جين  - 21
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  .، دار القلم1985: دمشق
أبو احلسن نور الدين ، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، تقدمي  علي بن حممد بن عيسى - 22

، دار الكتب 1998: بريوت . 1وميش وفهرسة حسن حامد وإشراف إميل بديع يعقوب، ط
  .العلمية

حتقيق فواز الشعار، إميل  علي بن مومن بن علي بن عصفور اإلشبيلي، شرح مجل الزجاجي، - 23
                                                                                                           .، دار الكتب العلمية1998: بريوت . 1بديع يعقوب، ط

السالم حممد هارون  الكتاب حتقيق عبد  )سيبويه( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه  - 24
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. القاسم بن علي احلريري، درة الغواص يف أوهام اخلواص، حتقيق عرفات مطرجي، ال ط - 25
   .، مؤسسة الكتب الثقافية1998: بريوت 
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. 3بن دريد، االشتقاق، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط أبو بكرحممد بن احلسن  - 26
  . سنة، مكتبة اخلاجنيال :القاهرة

االستراباذي، شرح كافية ابن احلاجب، تقدمي وفهرسة إميل  رضي الدينحممد بن احلسن  - 27
  .، دار الكتب العلمية2007: بريوت . 2بديع يعقوب، ط

. 1العاملي، الكشكول، حتقيق حممد عبد الكرمي النمري، ط اء الدين حممد بن حسني - 28
  .العلمية، دار الكتب 1998: بريوت 

. 3بن السراج، األصول يف النحو، حتقيق عبد احلسني الفتلي، ط أبو بكرحممد بن سهل  - 29
  .، مؤسسة الرسالة1988: بريوت 

: مصر . حممد علي الفيومي، شرح شواهد شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ال ط - 30
  .هـ، املطبعة الكستيلية1291

العرب، حتقيق ارتشاف الضرب من لسان  )األندلسيأبو حيان (حممد بن يوسف بن علي  - 31
، مطبعة 1998: مصر. 1رمضان عبد التواب، ط وشرح ودراسة رجب عثمان حممد، مراجعة

  .املدين
 نحوية يف شرح شواهد شروح األلفيةالعيين، املقاصد ال بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى 32
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  42ص........................................شواهد الفاعل                            
  44ص..............................شواهد النائب عن الفاعل                            
  45ص............................ي الفعل ولزومهشواهد تعد                            
  46ص........................................شواهد التنازع                            
  48ص........................................شواهد املصدر                            
  49ص.....................................له شواهد املفعول                            
  50ص...................................شواهد املفعول معه                            
  51ص......................................شواهد االستثناء                            
  54ص.........................................شواهد احلال                            
  56ص........................................شواهد التمييز                            
  57ص..................................شواهد حروف اجلر                            

  67ص......................................شواهد اإلضافة                            
  76ص........................شواهد املضاف إىل ياء املتكلم                            
  78ص..................................شواهد اسم الفاعل                            
  80ص.................................أبنية املصادر شواهد                            
  81ص...................شواهد الصفة املشبهة باسم الفاعل                            
  83ص....................................شواهد التعجب                            
  85....................................شواهد نعم وبئس                            

  86ص...............................شواهد أفعل التفضيل                            
  87ص.......................................شواهد النعت                            
  88ص.....................................شواهد التوكيد                            
  89ص.....................................شواهد العطف                            
  93ص......................................شواهد البدل                            
  95ص......................................شواهد النداء                            
  101ص...................................شواهد االستغاثة                            
  103ص....................................شواهد الترخيم                            
  104ص.....................................شواهد اإلغراء                            

  105ص................................شواهد نوين التوكيد                            
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  107ص................................شواهد ما ال ينصرف                            
  109ص................................شواهد إعراب الفعل                            
  114ص.......................................شواهد اجلزم                            
  118ص..........................................شواهد لو                            
  119ص..............................شواهد ما و لوال و لوما                            
  120ص......................................شواهد احلكاية                            
  121ص.............................شواهد املقصور واملمدود                            
  122ص............................شواهد مجع املؤنث السامل                            
  123ص......................................شواهد النسب                            
  124ص......................................شواهد الوقف                            

  125ص......................................شواهد اإلبدال                            
  126ص...........................فهرس آيات القرآن الكرمي                            

  126ص.....................فهرس األحاديث النبوية الشريفة                            
  126ص............................... .......فهرس األمثال                            

  127ص.............................فهرس الشواهد الشعرية                            
  133ص.......................................فهرس الرجز                            
  135ص.....................................فهرس األعالم                            
  139ص............................فهرس القبائل والطوائف                            
  141ص............................فهرس البلدان واألماكن                            
  142ص...............................قائمة مراجع البحث                            
                                     157ص.....................................فهرس احملتوى                            
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