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 للشيخ احماد بن ابا

 األبهمي الديماني

 رحمه اهللا
 



٢ 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على نبيه الكرمي

احلمــد هللا وحــده وال يــدوم إال ملكــه وبعــد فهــذه اســتعانات علــى بعــض عربيــة الــشنفرية مجعهــا 

 أضـافللزخمـشري ورمبـا " ميـة العـربأعجب العجـب علـى ال " كتابُّوقر�ا امحاد بن حممد من

 :إليها من تعليقات املربد عليها أو من غريه من الشروح طلبا للوضوح فيقول وباهللا التوفيق

م الـــشفتني وامســـه حريـــب بـــن يالـــشنفرية نـــسبة إىل الـــشنفري األزدي والـــشنفري لغـــة تقـــال لعظـــ

ثانيــــة مــــات ســــنة حمــــارب ويف بعــــض الروايــــات أن امســــه ثابــــت بــــن أوس مــــن شــــعراء الطبقــــة ال

مخــسمائة وعــشر مــن املــيالد وهــو مــن صــعاليك العــرب ومــن العــدائني الــذين ال تلحقهــم اخليــل 

ة معروفة بالمية العرب أنـشدت بـني يـدي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأمر دوهذه القصي

 :حبفظها وقال تعلموها وعلموها صبيانكم فإن فيها الشجاعة ومكارم األخالق قال الشنفري

 

ْأقيمـــــوا بنـــــي أمـــــي صـــــدور مطـــــيكم ـ١ ُ ِّ ِ
َ ََ ُ ُ ُِّ َِ

ُ
ِ 

 

ُ فـــــــإني إلـــــــى قــــــــوم ســـــــواكم ألميـــــــل  َ َْ َ ْ ُ َ
ِ ٍ

ْ َ َِ ِِّ َ
١ 

 

  :أقام صدر مطيته إذا سار وتوجه وأقيموا هنا مبعىن اصرفوا عين وعليه قوله

 وإال تقيموا صاغرين الرؤوسا    أقيموا بين النعمان عين صدوركم 

 ســريها أي جتــد وتــسرع وقولــه أميــل أي أعــدل مــن مــال عــن واملطــي مجــع مطيــة للدابــة متطــو يف

الـشيء وإليــه عـدل والتفــضيل هنـا لــيس علـى بابــه مــن كونـه ال يقــع إال بـني اثنــني بـل هــو علــى 

حـــد قولـــه تعـــاىل وهـــو أهـــون عليـــه واملعـــىن �يئـــوا ملفـــارقيت فـــإين شـــديد الرغبـــة يف اللحـــوق بقـــوم 

 .غريكم

 

 

 

 

 

                                                           
لة طلبية تقتضي تنبيه املخاطبني على العـزم علـى متاركتـه ملـا كـان عليـه مـن عـو�م عنـد االحتيـاج إليـه وأن يقومـوا ألنفـسهم وسـبب ذلـك  مج١

 اطالعه على تقصريهم يف معاونتهم له على طلب ثأره فصار ذلك داعيا للتعاون مع غريهم واالحنياز عنهم له اهـ



٣ 

 

ُقـــد حمـــت الحاجـــاتَفـ ـ٢ َ َُ ْ ِ َّ ـــَْ ٌ مقمـــرُلَّْ واللي
ِ ْ ُ 

 

ِوشــــــــدت لط  ِ ْ َّ ُ ــــــــا وأرحــــــــلَ ــــــــات مطاي ُي ُ َ َْ ََ َ ٍ َّ
١ 

 

ثقــت وقويــت و وشــدت أ للمجهــول   محــت أي قــدرت و�يــأت وحــضرت وهــي مالزمــة للبنــاء

والطية احلاجة واملكان املقصود واملطايا مجع مطية واألرحل مجع رحل يقال شـد املطـي بالرحـل 

ىن أنــه يقــول هلــم عجلــوا بالرحيــل فقــد قــضيت احلاجــات عــواملوشــد الرحــل بــاملطي علــى الــسواء 

 .ومتهدت األسباب ومت االستعداد

 

ًْوفي األرض منأ ـ٣ َ ِ ْ َ
ِ
َى للكريم عن األذىَ َ ِ َ ِ ِ َ ُوفيها لمن خاف القلى متحول  ٢ِْ َّ َ َُْ َ ِ َِ َ َ َ

ِ
َ 

    

 : الذبياينةبغا واملنتأى املكان البعيد قال الن٣أىنامل

     وإن خلت أن املنتأى عنك واسعفإنك كالليل الذي هو مدركي

والقلـى الـبغض والتحـول املوضـع الـذي يتحــول إليـه ويف نـسخة متعـزل أي املوضـع الـذي يعتــزل 

 .فيه

 

ـــــــاألرض  ـ٤ ـــــــا ب ِلعمـــــــرك م ْ َ ِ َ َ ُ ْ ـــــــرئِضـــــــََ ـــــــى ام ٍيق عل ِ ْ َ َ ٌ 

 

ــــــا وهــــــو يـعقــــــل  ــــــا أو راغب ُســــــرى راهب
ِ ْ َ ََ ْ َ ً ًِ

َ ََْ
ِ

َ 

 

قسمي حمذوف وجوبا أي حياتك وبقـاؤك كأنـه  لعمرك مبتدأ خربه .ويف نسخة ما يف األرض 

لكـسر ويفـتح والرغبـة يف الـشيء إرادتـه يقـال احلف �ما والضيق مـصدر ضـاق يـضيق ضـيقا ب

 . ٤إذا أراد ورغب عنه إذا مل يرده والرهبة اخلوفرغب يف الشيء 

 

  

                                                           
 أنه مقدر للحاجات قـضاؤها باختـاذ أسـباب القـضاء السـيما مـع املبـادرة لألسـباب لقـضائها والليـل  يؤيدين على عزمي على ما عزمت عليه١

 مقمر أجريت مثال إلمكان طلب املقصود اهـ
  يريد ما يعري به من عدم األخذ بالثأر اهـ٢
  أي موضع للنأي اهـ املنأى واملنتأى مكانان مبعىن البعد موضع النأي ٣
  من رغب فيه حال من ضمري سرى وراهبا اسم فاعل من رهب إذا خاف اهـ وراغبا اسم فاعل هنا٤



٤ 

 

َولـــــي دونكـــــم أهلـــــون ـ٥ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ
ِ
َ

ٌ ســـــيد عملـــــس١
َّ َ َ ٌ ِ 

 

َوأرقــــــــــ  ْ ــــــــــول وعرفــــــــــاََ َط زهل ْ َ َ ٌ ُ ــــــــــألُُْ ُء جي َ ْ َ ُ 

 

والــسيد الــذئب مجعــه ســيدان والعملــس القــوي علــى الــسري أو ســريع املمــر   دونكــم أي غــريكم 

  :يف سهولة أو الذي فيه بياض وسواد قال

 مـــ  مسوم كحر النار مل يتلث عملس أسفار إذا عرضت له 

 وهــو أن واألرقـط احليــة الـيت فيهــا نقـط بيــاض وسـواد كمــا للزخمـشري ويف بعــض الـشروح خالفــه

األرقط تقال للنمـر وهـو األنـسب هنـا لـذكره الـذئب والـضبع والزهلـول األملـس والعرفـاء الـضبع 

ذات الــــشعر الكثــــري والعرفــــاء يف األصــــل صــــفة فلكثــــرة اســــتعماهلم هلــــا صــــارت مبنزلــــة األعــــالم 

فـــصارت علمـــا علـــى الـــضبع وتقـــال أيـــضا للـــضبع الطويلـــة واجليـــأل األنثـــى مـــن الـــضباع والـــذكر 

  واملعىن إين أفضل عليكم معاشرة الوحوش من السباع اهـالضبعان

 

ــــسر شــــائع ـ٦ ٌهــــم األهــــل ال مــــستـودع ال ِ َ ِّ ِّ ُ َ ْ َُ ْ ُ ْ َ ُ ُ 

 

ُلــــديهم وال الجــــاني بمــــا جــــر يخــــذل  َ ْ ُ ََّ َ َ
ِ ِ

َ ْ ْ ِ ْ َ َ 

 

 باســم الفاعــل أي ع    وهــم األهــل أي الــذين أســتأنس �ــم القــائمني مقــام األهــل وال مــستود

ملفعــول أي مــا أودع منــه واإلضــافة هنــا مبعــىن مــن وشــائع أي منتــشر الــذي أودع الــسر وباســم ا

مـن شـاع الكـالم عـم وانتـشر ولـديهم مبعـىن عنـد واجلـاين املقـرتف للجرميـة وجـر جريـرة أي جــىن 

جناية طولب �ا واملخذول الذي ال يعان وال ينصر واملعىن أفـضل علـيكم هـذه الـسباع الـيت ال 

 اية اهـتفشي سرها وال ختذل من أتاها جبن

 

 

 

 

 

 

                                                           
  مما تكون فيه الواو عالمة للرفع وأهلون مبتدأ خربه ما قبله اهـ١



٥ 

 

ََِّوكـــــــــل أبــــــــــي باســــــــــل غيـــــــــــر أننــــــــــي ـ٧ ََ َْ ٌ
ِ

َ ٌّ ِ ٌّ َُ 

 

َإذا ع  َ ُضـــــت أولــــــى الطرائــــــد أبــــــسلَرِ َ ََْ ُِ ِ َّ َ ْ َ
١ 

 

الذي ال يقر علـى الـضيم أي كـل مـن أصـحايب الـذين ذكـرت أيب والباسـل  األنف األيب احلمي

بـدا الشجاع البطل يقال بسل بضم السني فهو باسل وعرضت بدت ومن قال أعرضت مبعىن 

ـــد مجـــع : عرضـــها أي ناحيتهـــا قـــال عمـــرو بـــن كلثـــوم وأعرضـــت اليمامـــة وامشخـــرت اخل والطرائ

طريدة لكل ما تطرده من وحش وغريه واملراد هنا الفرسـان الـيت تطـرد يريـد إذا عـرض مـن يطـرد 

سواء كان منا أو من غرينا كنت أشـد بـسالة وميكـن أن يكـون يعـين الـيت تطـرد هـي فهـي فعيلـة 

أو تطــرد بالبنــاء للمجهــول فهــي مبعــىن مفعولــة واملعــىن إذا لقيتــين أوائــل اخليــل تريــد مبعــىن فاعلــة 

   طردي امتنعت لبساليت أو إن مل يطمع غريي يف اخليل املطرودة طرد�ا لبساليت اهـ

 

ْوإن مــــدت األيــــدي إلــــى الــــزاد لــــم أكــــن ـ٨ ُ َ ْ َ َِ َِّ ِ َِْ ِ َّ ُ ْ َ 

 

َبــــــأعجلهم إذ أ  ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ْع القــــــوم أعَشْجــــــِ َ ِْ
ْ ُجــــــلَُ َ

٢ 

 

 شع بالكسر وهذا من جنس قول حامت جعهم أحرصهم على الطعام واملاضي شأج

 أكف يدي من أن تنال أكفهم    إذا حنن أهدينا وحاجاتنا معا

 

ٌَومــــــــا ذاك إال بــــــــسطة ـ٩ َْ َ ََِّ َ ٍ عــــــــن تـفــــــــضلَ ُّ َ َ ْ َ 

 

ُعلــــــيهم وكــــــان األفــــــضل المتـفــــــضل  َِّ َْ َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ِ ْ َ َ
٣ 

 

وبـــسطة خـــربه والبـــسطة الـــسعة والتفـــضل اإلحـــسان واألفـــضل مبتـــدأ مـــا نافيـــة وذاك ومـــا ذاك  

ذكرتـه مـن األخـالق مل يكـن مينعـين  يريـد مـا .الذي يفضل غريه واملتفضل الذي يـدعي الفـضل

 بعـــض يفن اإلتيـــان بـــضده إال أين مـــصروف عنــه مـــن جهـــة أخـــرى وهــي الـــسعة واإلفـــضال ومــ

 .ا ذكر الزخمشريالشروح وهو األوضح أن املتفضل هو املتكلف الفضل خالفا مل

                                                           
 أبسل أزيد يف البسالة يريد أن وقت االحتياج للبسالة وذلك عند الشروع يف استنقاذ الطريدة أي الوسـيقة الـيت أخـذها األعـداء فعيلـة مبعـىن ١

 فعول اهـم
 يريد أنه إذا حضر الطعام وسارعت النفوس إىل تناوله مل أكن بأعجلهم ملد يده إليه يف حال أن احلريصني على األكل أعجلوا مد األيدي ٢

 اهـ
 أي عندي من سعة غىن القناعة ما جيعلين يف رتبة التفضل مع قلة ذات يدي اهـ.  أي الزائد على املطلوب منه٣



٦ 

 

 ـ١٠

 ـ١١

ــــِيازَ جَسْيَ لـــــ١ْنَ مـــــَدْقـــــَي فـِانَفـــــَي كِّنـــــِإَو  اـ�

ـــــــــــــالَث ـــــــــــــٍابَحْصـــــــــــــَ أُةَث  ٌعِّيَشُ مـــــــــــــٌادَؤُ فـ

 

ــــــــــِب  ــــــــــْرُي قـِال فــــــــــَى وَنْسُح  ُلَّلــــــــــَعَتـُ مِهِب

 ُلَطـــــــْيَ عُاءَرْفَصـــــــَ وٌيتِلْصـــــــِ إُضَيْبــــــــَأَو

 

ى بــه والفاعــل لكفــاين هــو فــالن يتعلــل بكــذا أي يتلهــاملتعلــل املــسرتاح مــن اهلــم واملــشقة يقــال 

ثالثة يف البيت الـذي بعـده واملـشيع ا�تمـع القلـب املقـدام كأنـه يف شـيعته مـن عـشريته وجيـشه 

والرجل الشجاع املقدام واإلصليت الصقيل وجيوز أن يكون مبعىن مصلت يقال سيف مـصلت 

إلبـــل أي جمـــرد مـــن غمـــده وصـــفراء اســـم القـــوس كمـــا للجـــوهري والعيطـــل الطويلـــة العنـــق مـــن ا

 والنعام واستعاره هنا للقوس اهـ

 

 ـ١٢

 ـ١٣

ُهتــــــــوف مــــــــن الملــــــــس المتــــــــون يزينهــــــــا َ
ِ ُ ُُ ُ َِ ْ ِ ٌ َ 

َّإذا زل َ ـــــــــس٢ِ َّ عنهـــــــــا ال َهم حنَّـــــــــت كأنـهـــــــــاَ ََّ َ ْ َ ُ ْ 

 

ُرصــــــائع 
ِ

َ
ْ قــــــد نيطــــــت٣ َ ُليـهــــــا ومحمــــــلَ عَ َ َْ ْ

ِ
َ َ 

ٌمــــــــــــــــرزأة ََّ َ ــــــــــــــــرنُ ُّ ثكلــــــــــــــــى ت ِ ُ َ ْ َ
ُ وتـعــــــــــــــــول٤ ِ ْ ُ َ 

 

لــس مجــع ملــساء واملالســة ضــد اخلــشونة يريــد اهلتــف الــصوت وهتفــت احلمامــة أي صــوتت وامل

أ�ا ملساء ال أثر فيها من عقد األغصان واملتون الصلبة من منت الـشيء صـلب ومتتـني القـوس 

صــالبتها وعلــى هــذا املعــىن تكــون املتــون نعــت للملــس ويف بعــض الــشروح أن املتــون مجــع مــنت 

القــوس ملــساء الظهــر ويزينهــا للظهــر وعليــه فتكــون مــضافة إليهــا امللــس إضــافة لفظيــة أي هــذه 

يزيدها حسنا والرصائع مجع رصيعة ما يرصع به من اجلواهر أي حيلى ومنه سيف مرصـع وتـاج 

مرصع أي حمليني ونيطت أي علقت واحململ ما حتمل به القوس ومنه حممـل الـسيف وقولـه إذا 

الثكلـــى املـــرأة زل أي إذا خـــرج بـــسرعة ورنـــت أي صـــوتت واملـــرزأة الـــيت تعتادهـــا الرزايـــا كثـــريا و

 الفاقدة الولد وترن تصوت وتعول تبكي ملا �ا من احلزن واجلزع اهـ

 

 

                                                           
ْ من واقعة على أ١  هلي الذين ال أحد منهم جازيا اخل التمتع باالنتفاع اهـَ
  مبعىن انفصل اهـ٢
  سيور تعلق على القوس تزينها اهـ٣
  فيه الرباعي أرن عليها قارب أي صوت اهـ٤



٧ 

 

 

ـــــــاف يـعـــــــشي ســـــــوامه ـ١٤ ـــــــست بمهي ُول َ َ ُّ َ
ٍ ِ ِ ُ َ َ 

 

ْمجدعــــــــــة ســــــــــق  ُ ًُ َ َّ ُا وهــــــــــي بـهــــــــــلَهُانـَبَ َّ ُ َ ْ َ
١ 

 

املاشية تـسوم إذا رعـت املهياف السريع العطش والسوام مجع سائمة وهي املاشية يقال سامت 

ت غـذاءه غذاء وقد جدع بالكسر وأجدعته أسـألدعة اليت قطعت آذا�ا أو السيئة ااملرعى وا�

واألول أنــسب لقولــه وهــي �ــل والــسقبان مجــع ســقب للــذكر مــن ولــد الناقــة وال يقــال لألنثــى 

ســـقبة أو يقـــال كمـــا يف ق والـــسقبة عنـــدهم اجلحـــشة والبهـــل مجـــع باهـــل للناقـــة الـــيت ال صـــرار 

ليها راعيها و�ا مسيـت باهلـة ويقـال �ـل الرجـل إذا تـرك ال قـيم عليـه عليها واملخالة ال يعقد ع

 وباهلة أيضا ال صرار عليها اهـ

 

ِوال جبــــــــــإ أكهــــــــــى مــــــــــر ـ١٥ ُ َُ ْ ََّ ٍ ِب بعرســــــــــهَ ِ ِِ ٍّ 

 

ُيطالعهـــــــا فـــــــي شـــــــأنه كيـــــــف يفعـــــــل  َ َُ َُ ََ ِِ ِ٢ 

 

باملكان أقام اجلبأ اجلبان واألكهى األخبر والكدر األخالق وقيل البليد واملرب املقيم من أرب  

  .والعرس الزوجة ويطالعها يسائلها والشأن األمر

 

َوال خـــــــــــرق هيـــــــــــق كـــــــــــأن فــــــــــــؤ ـ١٦ ُ َّ َ َ ٍ َ ٍ ِ َ ُادهَ َ 

 

ُيظـــــــل بـــــــه المكـــــــاء يـعلـــــــو ويـــــــسفل  ُ َ َ ََ ُُ َْ ُ َّ ِ ِ ُّ
٣ 

 

اخلـــرق الـــدهش مـــن اخلـــوف أو احليـــاء واملـــراد هنـــا اخلـــوف وقـــد خـــرق بفـــتح اخلـــاء وكـــسر الـــراء 

ق الظلـيم واملكـاء طـائر واملعـىن أي لـست خفيـف القلـب عنـد وأخرقته أدهـشته أو األمحـق واهليـ

                                                           
دعون اآلذان  يريد لست بالرجل الذي يرتك نفسه جائعة عظشى إيثارا لنماء إبله حىت أن سقبانه قد جدعت آذا�ا لصر اللنب هلا أل�م جي١

 لصر اللنب وإن أصاب السقبان ال يرتكها مصراة لرتضعها السقبان وتنمو اهـ 
  أي لست بالرجل الذي ال علم له بتدبري أموره وال يستقل برأيه فهو دائما يسأل عرسه كيف يفعل وغريها أي لست بأمعة اهـ٢
يم يف كونه خايل الفؤاد حىت كأن فؤاده آلة صفري للمكاء الذي عادته  يريد لست بالرجل الذي ال عقل له اجلبان املشبه للهيق أي الظل٣

وهو أي اتصاف الفؤاد باخلالء كناية عن اجلنب أي لست جببان بل شجاع كما يقال للجبان يراع . الصفري فهو يعلو به ويسفل للصفري

لب له اهـ  يريد كأن فؤاده فؤاد يظل به املكاء يعلو إذا ما هلل النكس الرياع ألن الرياع ال ق* شهدت طرادها وصربت فيها : أيضا قال

عنوا بدل على [: ويسفل أي كأن فؤاده فؤاد مكاء فحذف فؤاد واستغىن عنه بصاحبه وهذا أقرب وإليه أشار الشيخ حممد املامي يف أبياته

  من غض الكنايات اهـخيطئ مخائل* قلت ومن يشو بيت الشنفرى خرق * فشروا حذفا بإثبات ] مدلوله* الكالم دل على 



٨ 

 

حدوث املروع فقد شبه رجفان فؤاد اخلرق وتقلقله بشيء مع طائر يعلو به مرة ويسفل أخـرى 

 وهذا كقول صاحب عفراء 

 كأن قطاة علقت جبناحها    على كبدي من شدة اخلفقان

 

ـــــــــــــــــة متـغـــــــــــــــــزل ـ١٧ ٍوال خـــــــــــــــــالف داري َّ َ َُ
ٍ َِّ ٍ ِ

َ 

 

َيــــــــــروح ويـ  ََ ُغــــــــــدو داهنــــــــــا يـتكحــــــــــلُ َّ َ ََ ً ِ َ ُ ْ
١ 

 

اخلالفة الذي ال خري فيه يقـال فـالن خالفـة أهـل بيتـه إذا مل يكـن فيـه خـري مـأخوذ مـن عمـود  

املتخلــف أي املتــأخر والداريــة والــداري املقــيم يف داره والتــاء يف داريــة للمبالغــة والــداري البيــت 

 بعض الـشروح أن اخلـالف الـذي أيضا العطار يكتسب من ريح عطره فيصري مبنزلة املتعطر ويف

يتخلـــف عـــن الغـــزاة وداريـــة مـــالزم لـــداره واملتغـــزل املتحـــدث إىل النـــساء الـــذي يـــراودهن واملعـــىن 

لــست ممــن يتــشاغل بتطييــب بدنــه مــن طيــب حليلتــه ملالزمتــه هلــا ومغازلتهــا فكأنــه نفــى هــذه 

 األوصاف الذميمة عن نفسه لشرف مهته اهـ

 

ُولـــــــــست بعـــــــــل شـــــــــره ـ١٨ ُّ َ ٍّ َِ ُ َ ِِ دون خيـــــــــرهَ َ َ 

 

ْألــــــف إذا مــــــا رع  ُ ِ َّ ــــــه اهتــــــاج أعــــــزلََ ُت َ َ َ
ِ
ُ َ

٢ 

 

العل القراد ومن الرجـال املـسن الـصغري اجلـسم واأللـف العـاجز الـذي ال غنـاء عنـده يف حـرب  

 وال ضيف ورعته أفزعته واهتاج أسرع حبمق واألعزل الذي ال سالح معه اهـ

 

 

 

 

 

                                                           
  يريد لست بالرجل الكسالن املشغول عن تدبري شؤونه مبا ال فائدة فيه عليه اهـ ١
 منه رجل أعزل أي ال سالح له فاعل اهتاج ومقتضى الظاهر نصبه على احلال من ضمري اهتاج ولكن رفعه فاعل اهتاج على سبيل ٢

 التجريد جرد منه رجال ال سالح له وهو أبلغ اهـ



٩ 

 

 

ْولـــــست بمح ـ١٩ ِ ِ ُ َ َّار الظـــــَيـــــَ َالم إذِ ِ ْنتحـــــتِا اِ َ َ 

 

َهـــــد  ْ الهو١ىُ ـــــَ ُل العـــــسيف يـهمـــــاءَج َّ ْ َ
ِ ُ هوجـــــل٢ِ َ َ 

 

احمليـار مفعــال مــن احلــرية والفعــل حــار حيـار حــرية وحــريا وانتحــت قــصدت واعرتضــت واهلوجــل  

 :الرجل الطويل الذي فيه تسرع ومحق قال الشاعر

 فأتت به حوش الفؤاد مبطنا    سهدا إذا ما نام ليل اهلوجل

غري هدى واليهماء الفالة اليت ال يهتدون فيها للطريق وال يستطيع املار والعسيف اآلخذ على 

فيهــا دفــع حتــريه عــن نفــسه وهوجــل صــفة لليهمــاء أي آخــر الفــالة واملعــىن ال توجــد مــين احلــرية 

هتــدائي يف الظــالم والفلــوات ال تغــريه وال تنحيـــه عــين اهليمــاء اهلوجــل وإن كــان ذلـــك اأصــال و

 غري الطريق يف الرجل األمحق املتسرع يف األمور اهـسببا للتحري واألخذ على 

 

َْإذا األم ـ٢٠ ِز الـــــــصوان القـــــــى مناســـــــميَعـــــــِ
َ ُ ّ ُ ُ 

 

ُتطــــــــــايـر منــــــــــه قــــــــــادح ومفلــــــــــل 
َّ َ ُ ََ ٌ

ِ ُ
ِ

َ َ
٣ 

 

املكـان الـصلب الكثـري احلجـارة والـصوان ككتـان الـصخرة امللـساء واملناسـم مجـع منـسم األمعز  

 وقادح وقود وشرر ومفلل مـثلم ومتكـسر ٤ رجلهوهو خف البعري أو مقدمه واستعاره هو ملقدم

 اهـ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مفعول انتحت ألن افتعل قد يتعدى ويف نسخة أخرى إذا حنت هدى اهـ ١
  فاعل انتحت اهـ٢
  أي مور للنار مل يفلل ومنه مل يور له تتطاير منه الشرر اهـ٣
  خلشونته بسبب عدم االنتعال الدائم يف األودية اخلشنة اهـ٤



١٠ 

 

َيـــــم مطـــــالِدُأ ـ٢١ ِ
ُ

ُ الجـــــوع حتـــــى أميتـــــه١ َ ُ ّ َ ِ ُ 

     

ــــــذ  ِّوأضــــــرب عنــــــه ال ُ َ ُ ِ ْ ْكر صــــــفحا فأذََ ََ ً ْ َ ُهــــــلَ َ 

 

املماطلــة امتــداد األزمنــة وكــل ممــدود ممطــول ومطلــت احلديــدة إذا ضــربتها ومــدد�ا وأضــرب أي 

 أذهل أغفل اهـأعرض وأترك والصفح اإلعراض و

 

ْوأســـــــ ـ٢٢ ُتف تـــــــرب األرض كـــــــيال يــــــــرى لـــــــهََ ََ َ َ َ ِ ْ ََ ُ ُّ 

 

َّعلــــــي   َ ّمــــــن الطــــــول امــــــرؤ متطــــــوَ َ َُ ُ ٌْ ِ ِ َّ َ
 ٢ُلِ

 

  املن والتطول التعرض للمكافآت باإلحلاح حسا أو معىن اهـالطول بالفتح

 

ْولــــوال اج ـ٢٣ َ ْتنــــاب الــــذام لــــم يـلــــَ ُ ْ َ ِ َّ ُ
ٌف مــــشربِ َ َ َ 

 

َيـعـــــــ  ـــــــديُ ـــــــه إال ل َّاش ب َ َ ِّ ِ ِ ُ ومأكـــــــلُ َ َ َ
٣ 

 

الــذام مــا يــذم بــه مــن األخــالق املذمومــة والعيــب يهمــز وال يهمــز يقــال ذأمــه يذأمــه إذا عابـــه 

 :وحقره مثل ذأبه فهو مذءوم قال أوس بن حجر

 فإن كنت ال تدعو إىل غري نافع    فذرين وأكرم من بدا لك واذأم

 

ــــــسي ـ٢٤ ْولكــــــن نـف َ َّ ِ َ ــــــيم بــــــيَ ُ حــــــرة ال تق ُ ٌَّ ُ 

 

ــــــــضيم  ِعلــــــــى ال ْ َّ َْ إال ريـَ ُمــــــــا أتحــــــــولَثِّ َّ َ ََ
٤ 

 

 إليها شيئا آخر كقوله تعاىل أتاتون الـذكران أضافلكن لالستدراك ألنه ذكر بعض صفاته مث 

مــن العــاملني مث قــال بــل أنــتم قــوم عــادون فلــم يــضرب عمــا وصــفهم بــه بــل أضــاف إليــه صــفة 

َأخــرى والــضيم الــصغار ويف ق الــضيم الظلــم ج ضــيوم مــصدر مجــع اهـــ منــه و
يف بعــض النــسخ ُِ

 على الذام مكان على الضيم والريث اإلبطاء أي قدر ما أحتول اهـ

                                                           
تكون مصدر ماطل لفاعل الفعال واملفاعلة كأن اجلوع يطالبه  حيتمل أن مطال بالفتح مصدر ميمي من طال أي طول وهو األقرب وأن ١

 بإزالته وهو مياطله يف ذلك ويكون بالكسر وميكن ضم امليم على أن مصدر من أطال رباعيا اهـ
ّ يصف نفسه بالقناعة حىت أنه خيتار استفاف الرتب عن من املان املتطول أي الفعل أي اخلري اهـ ٢ ِّ َ 
 ل املذمومة قد يكون سببا للغىن اهـ ألن عدم اتقاء األفعا٣
  يريد ال أقيم على الضيم إال قدر ما أحتول عنه اهـ ٤



١١ 

 

ـــــأَو ـ٢٥ ْوي علـــــى الخمـــــْط ُ َ الحوِصَ ـــــا كمـــــا انَ ِْاي ْطـــــوتَ َ َ 

 

َخيوطــــــــة مــــــــاري تـغــــــــ  ُ ٍّ ِ َ ُ َ ُ ُار وتـفتــــــــلُ َ ْ ُ َ ُ
١ 

 

 اخلمـــص بالـــضم ضـــمور الـــبطن ورجـــل مخـــصان احلـــشا ضـــامر الـــبطن واخلمـــص بـــالفتح اجلـــوع 

ويف بعـــض الـــشروح أنـــه ابـــن ود وقيـــل املـــاري يـــة األمعـــاء واملـــاري اســـم رجـــل واحلوايـــا مجـــع حاو

 الفتال وتغار أي حيكم فتلها ومنه حبل مغار الفتل قال بكل مغار الفتل شدت بيذبل اهـ

 

ْوأغـــــ ـ٢٦ َّو علـــــى القـــــوت الزُدََ ِ ُ َ كمـــــا غـــــدا٢ِيـــــدِهَ َ َ 

 

ُّأزل  ََ
َّ تـهـــــــاداه التـ٣ ُ َ َ ُنـــــــائفَ ِ َ

ُ أطحـــــــل٤ َ ْ َ٥ 

 

قـوت بـه والزهيـد احلقـري أو القليـل يقـال رجـل زهيـد األكـل أي قليلـه ويقـال أيـضا  القوت ما يت

اقنــع بــالقوت الزهيــد واعــد يف طلبــه عــدو الــذيب وواد زهيــد قليــل األخــذ للمــاء واألزل األرصــع 

واألرســح مبعــىن ممــسوح الــوركني اخلفيفهمــا واألنثــى زالء والفعــل زل زلــال ويف ق والــسمع األزل 

ني الضبع والذئب ق ووصـف رجـال فارسـا فقـال قاتلـه اهللا أقبـل بـزورة أسـد ذئب أرسح يتولد ب

وأدبــر بعجــز ذئــب ألنــه حيمــد مــن الفــارس أن يكــون كبــري الــصدر كثــري شــعره خفيــف الــوركني 

و�ــــاداه أي تعاطــــاه والتنــــائف مجــــع تنوفــــة وهــــي األرض املقفــــرة ال عمــــارة فيهــــا ويف ق التنوفــــة 

ُســـعة البعيـــدة األطـــراف إىل أن قـــال وتنـــائف تـنَّـــف كركـــع بعيـــدة زة أو األرض الوااوالتنوفيـــة املفـــ

األطراف وأطحـل كلـون الطحـال ويف ق والطحلـة بالـضم لـون بـني الغـربة والـسواد ببيـاض قليـل 

 ذئب أطحل وشاة طحالء والفعل كفرح اهـ

 

 

 

 

                                                           
  يريد أن حواياه انطوت على صورة انطواء خيوطة ماري بعد طول زمن فتلها وإغار�ا بأعتاد اخلمص فزال عنه أذاه اهـ ١
  املزهود فيه اهـ٢
  أي الذئب اهـ٣
 هـ  تعتطاه التنائف أي اخللوات ا٤
  لونه الغربة صفة كاشفة اهـ٥



١٢ 

 

َغــــــدا ط ـ٢٧ َ َاويــــــا يـعــــــَ ُ ً َارض الــــــريح هِ َ ِّ ُ ًافيــــــاِ ِ 

 

َيخـــــوت بأذنـــــ  ْ َِ ُ ُ ِّاب الـــــشَ َعاب وِ ُيـعـــــسلِ
ِ ْ َ

١ 

 

ســـبع هـــاف أي جـــائع  الطـــاوي اجلـــائع وكـــذلك الطيـــان والفعـــل كرضـــي واهلـــايف اجلـــائع يقـــال 

 علــى األرض واشــتد عــدوه وحيتمــل أن يكــون مبعــىن مــسرعا يف العــدو يقــال مــر يهفــو إذا خــف

ض يقـال خـات البـازي انقـض علـى الـصيد وقيـل خيـوت خيطـف يقـال فـالن خيتـات وخيوت ينق

ذ منـه ويف ق خـات الـشاة واختا�ـا ختلهـا فـسرقها وهـو األنـسب هنـا اهــ حديث القوم إذا أخـ

والــشعاب مجــع شــعب وهــو الطريــق يف اجلبــل وأذنا�ــا أواخرهــا ويعــسل أي ميــشي خببــا عــسل 

 :الذئب يعسل عسال وعسالنا إذا أعنق وأسرع قال الشاعر

   برد الليل عليه فنسل عسالن الذئب أمسى قاربا 

 ونسل أي أسرع ق اهـ

  

ــــو ـ٢٨ َفـلمــــا ل َ ّ َ ــــث أمــــهَ ــــن حي ُاه القــــوت م ََّ ُ ْ َ
ِ ُ ُ ُ 

 

َدعـــــــــــــ  َا فأجَ ـــــــــــــه نظـــــــــــــائر نحـــــــــــــلََ ُابـت َّ ُ َُ
ِ ُ ْ َ 

 

  اللي الطي والدفع قال غيالن 

 تطيلني لياين وأنت غنية    وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا

 يريــد ملــا رده القــوت ودفعــه عنــه وتعــذر عليــه حــصوله مــن اجلهــة الــيت طلــب منهــا .وأمــه قــصده

 . والنظائر األمثال واألشباه والنحل املهازيل أي مثله يف اهلزالدعا

  

ٌمهللــــــــــة ـ٢٩ ََّ َ ُ
ََّ شــــــــــيب الوجــــــــــوه كأنهــــــــــا٢ َ ِ

ُ ُ ُ
ِ 

 

َقــــــــــد  ٌاحِ
ْ بكفــــــــــي٣ َّ َ َاســــــــــر تـَ يِ ٍ ُتـقلقــــــــــلِ َ َ َ

٤ 

 

 النـــساج الثـــوب رقـــق نـــسجه ١ويف بعـــض الروايـــات مهلهلـــة واملهللـــة الرقيقـــة اللحـــم يقـــال هلهـــل

  مهلهال ألنه أول من هلهل الشعر أو لقولهربيعةامرؤ القيس بن وشعر هلهل رقيق وإمنا مسي 

                                                           
  سري الذئب اهـ١
  أشباه األهلة من الضمر اهـ٢
  مجع قدح بالكسر للسهم قبل أن يراش اهـ٣
  يف ملفها وربابتها اهـ أي تشبه قداح امليسر يف الضمر اهـ٤



١٣ 

 

  هجينهم   هلهلت أثأر مالكا أو صنبالملا توغل يف الكراع

ويف ق املهللـــة اإلبـــل املتقوســـة الـــضامرة وكـــل ذلـــك تـــشبيها بـــاهلالل لرقتـــه واهلـــاء الثانيـــة زائـــدة 

 قدح وهو السهم قبـل أن يـراش وكمعظم املقوسة اهـ منه وهو أقرب لوجه التشبيه والقداح مجع

ويركــب فيــه النــصل والياســر الــضارب بالــسهام يف امليــسر والقاســم بــاألزالم وقولــه مهلهلــة هــي 

روايــــة الزخمــــشري املــــشروح عليهــــا وتتقلقــــل تــــصوت ألن الــــضارب بلقــــداح حيركهــــا يف اخلريطــــة 

  هو الضمر اهـلتختلط فيسمع هلا صوت ووجه الشبه بني القداح املشبه �ا والذئاب املشبهة

 

ُأو الخــــــشرم ـ٣٠ َ َ ُ المبعــــــ٢َ ــــــرهَ ُوث حثحــــــث دبـ ََ ْ َ َ َ ُ 

 

َمحــــــ  ْابيض أرَ َ ّســــــاهن ســــــام معــــــسُ َ ُ ٍَ َّ  ٣ُلُ

 

اخلــشرم كجعفــر مجاعــة النحــل والزنــابري واحدتــه �ــاء وأمــري النحــل ومأواهــا اهـــ ق واملعــىن هنــا  

ه أرســــله اهـــــ أمــــري النحــــل واملبعــــوث الــــذي انبعــــث يف الــــسري وأســــرع والــــذي يف ق بعثــــه كمنعــــ

وحثحث حض عليه وطلب منه ويف ق حثحث حرك والدبر بالفتح مجاعة النحل ال واحد له 

مــن لفظــه ويف القــاموس وبــالفتح مجاعــة النحــل والزنــابري ويكــسر فيهمــا ج أدبــر ودبــور اهـــ ق 

واحملـابيض عيـدان عنـد طالــب العـسل ويف ق احملـبض كمنــرب عـود يـشتار بــه العـسل أو يطـرد بــه 

رســــاهن نــــصبهن وروايــــة الزخمــــشري املــــشروح عليهــــا أرداهــــن أي أنــــزهلن وســــام مرتفــــع الــــدبر وأ

 واملعسل طالب العسل اهـ

 

ََّمهرتـــــــــــــ ـ٣١ َ ُ فـــــــــــــوه كـــــــــــــأن شـــــــــــــدٌةُ ٌُ َّ َ َ  َوقهاُ

 

ُشـــــــــق  ٍّوق عـــــــــصيُ ِ ِ َ كالحـــــــــُ
ِ َّات وبـــــــــسَ ُ َ  ُلٌ

 

   املهرتـــة الواســـعة األشـــداق والفـــوه مجـــع أفـــوه أي مفتـــوح الفـــم واألنثـــى فوهـــاء والـــشدوق مجـــع

 أخذه من قول علقمة شدق وهو جانب الفم من داخل اخلدين وهذا التشبيه 

                                                                                                                                                                      
  هلهل غري هلل فليحرر اهـ١
لة وهو تشبيه تام وما بعده زيادة املقصود أو اخلشرم فقط كما قال امرؤ  وجه التشبيه إلصاق بطن الذئب بظهره من شدة اجلوع ببطن النح٢

 القيس كأن صليل املروحني تشده صليل زيوف فقط وأما ينتقدن بعبقري فزيادة اهـ 
بالدخان  كما تسرع مجاعة النحل اليت طرد أمريها بعيدان يف رؤوسها الدخان أرسلها إليها رجل سام أي عال يف اجلبل مثال فإذا أحست ٣

 انبعثت مسرعة وتركت اجلبح الذي فيه العسل للمعسل أي طالب العسل اهـ



١٤ 

 

 فوه كشق العصا أليا تبينه    أسك ما يسمع األصوات مصلوم

يصف ظليما والكلـوح تكـشر يف عبـوس والبـسل الكريهـة املنظـر ومنـه شـجاع باسـل قـال رجـل 

 وقد أكل احلنظل 

 سلبجع منه كبدي وأكت   شر الطعام احلنظل املبسل 

 

ِفــــــــضج وضــــــــجت بــــــــالبراح ـ٣٢ َ ِ َّ َ ََ َّ ََّ كأنهــــــــاَ َ 

 

ــــــــ  ــــــــََِّوإي ٌوحُاه ن
ــــــــو١ ْ فـ ْق علَ َ ــــــــَ ُاء ثكــــــــلَي

َّ ُ َ 

 

يقـــال أضـــج القـــوم إضـــجاجا إذا جلـــسوا وصـــاحوا فـــإذا جزعـــوا مـــن شـــيء وغلبـــوا قيـــل ضـــجوا  

يــضجون ومسعــت ضــجة القــوم أي جلبــتهم يريــد أ�ــم ملــا غلــب علــيهم أمــرهم وعــزهم القــوت 

حاب األرض الواسعة اليت ال جبال فيهـا والنـوح مجـع نائحـة للنـساء النـوائح صاحوا والرباح كس

وإمنـا مسـني بــذلك ألن كـل واحـدة تقابــل األخـرى وثكــل مجـع ثاكـل وثكلــى للفاقـدة زوجهــا أو 

 .ولدها

  

ْفأغـــــــ ـ٣٣ ِى وأغـــــــضت وائتـــــــسى وائتـــــــست بـــــــهَضََ
َ ََ َ

ِ ِ
َ َ ََ ْ َ 

 

ــــــــل  ــــــــه مرم ــــــــل عزاهــــــــا وعزت ُمرامي ُ
ِ ِ

ُ َُ َّْ َ ََ ّ
٢ 

 

 إدنــاء اجلفــون بعــضها مــن بعــض والتأســي التــصرب واملراميــل أصــله مرامــل فأشــبع املــيم اإلغــضاء

 مجع مرمل للذي نفد زاده والعزاء الصرب أو حسنه ق

 

َشــــــك ـ٣٤ َا وشــــــكت ثــــــم ارعــــــوَ َ ْ َّ ُ َ َ ْى بعــــــد وارعــــــوتَ َ َ ْ َ ُ َ 

 

ُوللــــصبـر إن لــــم ينفــــع الــــشكو أجمــــل  َ َْ َ ُ ْ َ ََ َ َ ِ
ُ ْ َّ 

 

ا بالــضم النــزوع عــن اجلهــل وحــسن الرجــوع عنــه اهـــ وقولــه ويف ق االرعــواء والرعيــارعــوى أقلــع 

 وللصرب الالم الم االبتداء وأمجل خربه ويف بعض النسخ إذ مل ينفع الشكو مكان إن اهـ

 

                                                           
  نوح بالفتح اسم مجع نائحة اهـ١
  فاعل عزاها صفة أزل أي الذئب اهـ٢



١٥ 

 

َفـفــــــــ ـ٣٥ َاء وفــــــــَ َ َاءتَ
َادرَ بــــــــ١

َُّات وكلهــــــــاِ َُ ٌ 

 

َعلـــــــى نكـــــــظ ممـــــــا يكـــــــ  َُ ّ
ِ ٍ َ ُاتم مجمـــــــلَ

ِ ْ ُ ُ
ِ 

 

ات والــنكظ العجلــة يقــال جــاء ناكظــا أي  ففــاء وفــاءت أي رجــع كــل منهمــا وبــادرات مــسرع

 مستعجال وقيل النكظ اجلوع واجلهد وزاد ق االلتواء وشدة احلال وجممل غري مفرط اهـ

 

ْوتــــش ـ٣٦ َ ْب أســــرَ َ َآري القطــــُ َ ْا الكــــدِ َر بـعــــدمُ ََ ْ  ا ُ

 

ْســــــرت  َ ْ قـربــــــا أحَ َ ً َ ُاؤهــــــا تـتصلــــــصلَنَ َ َْ َ َ ُ 

 

وق احلمــام أو نــوع مــن احلمــام واحــدها ســآر البقايــا واحــدها ســؤر والقطــا نــوع مــن الطــري فــاأل

قطـــاة والكـــدر الغـــرب والقـــرب ورود املـــاء لـــيال أو بينـــك وبينـــه مـــسافة ليلـــة قـــال األصـــمعي قلـــت 

ألعــرايب مــا القــرب قــال ســري الليــل لــورود الغــد وقــال اخلليــل القــارب طالــب املــاء لــيال وال يقــال 

الكـسر والفـتح كـل مـا فيـه اعوجـاج لطالبه �ارا واألحناء اجلوانـب واحـدها حنـو ويف ق احلنـو ب

مـــن البـــدن كالـــضلع قلـــت واألنــــسب هنـــا أن يكـــون يعـــين باألحنــــاء مـــا حتتويـــه األضـــالع اهـــــ 

وتصلـصل تـصوت اهــ واملعـىن إين أسـبق القطـا الغـرب األلـوان بعـد مـا سـرت ليلـة اليـوم الـذي تـرد 

 املاء فيه فأشرب قبلها اهـ

  

ْهممــــت وهمــــت ـ٣٧ َّ َ ََ َُ ْ فابـْ
ْتــــدرنا َِ َ َوأســــدلتَ َ ْ ََ 

 

ّوشــــــــــــمر منــــــــــــي فــــــــــــارط متمهــــــــــــ  ََ َُ ٌ ِ ّ ِ َ َّ  ٢ُلَ

 

قوله مهت حكاية حال وابتدرنا تسابقنا وأسدلت أي أرخت أجنحتها فخف جريها ومشـر أي 

 القـــوم ليـــصلح هلـــم حـــاهلم يف املوضـــع الـــذي يقـــصدونه ومنـــه متقـــدم و�يـــأ والفـــارط املتقـــدم أمـــا

لـى تـؤدة اهــ ويف ق فـرط القـوم تقـدمهم إىل احلديث أنا فرط لكم واملتمهل يف أمره مـن يأتيـه ع

 الورد إلصالح احلوض والدالء وهو الفراط اهـ

 

 

                                                           
  أي رجعت عن شكواها وضجيجها اهـ١
  جرد منه شخصا قائدا متمهال يف سرعته اهـ٢



١٦ 

 

َفـوليــــــت عنهــــــ ـ٣٨ َ ُ َّ
َ ْ تكبــــــو لعقــــــَيْهــــــَا وَ ُ

ِ
ُ ْ  ِِرهَ

 

ُاشـــــــــره منهـــــــــا ذقـــــــــون وحوصـــــــــلَُتـب  َ ْ َ َ ٌ ُ ْ ِ ُ ُ
ِ١ 

 

 قولــه فوليــت عنهــا أي رجعــت عــن القطــا وتكبــو تتــساقط والعقــر مقــام الــساقي مــن احلــوض 

وض والــــذقون مجــــع ذقــــن بــــالفتح والتحريــــك ويكــــسر مــــذكر جمتمــــع اللحيــــني مــــن ومــــؤخر احلــــ

أسفلهما وحوصل كجندل جوع حوصـلة والـذي يف ق احلوصـل واحلوصـلة واحلوصـالء وتـشدد 

المها من الطري كاملعدة لإلنسان اهـ قلت مل يذكر ق إال أذقان ومل يذكر ذقـون كمـا يف البيـت 

 . التحتيةاهـ ويف بعض النسخ يباشره باملثناة

  

ُكـــــــــأن وغاهـــــــــا حجرتـيـــــــــه وحولـــــــــه ـ٣٩ َ ْ َ ََ َ
ِ

ْ ََْ َ َ َ َ
٢ 

 

ْأضــــــاميم مــــــن ســــــف  ُ ْ
ِ ِ

ُ َ ــــــزلََ القبَلىَ ــــــل نـ ُائ َّ ُ ِ ِ 

 

جرتيـــه جانبيـــه  الـــوغى األصـــوات ومنـــه قيـــل للحـــرب وغـــى ملـــا فيهـــا مـــن األصـــوات واجللبـــة وح

ضـــمامة بالكـــسر ق وهـــم القـــوم ينـــضم بعـــضهم إىل بعـــض وســـفلى أســـافل واألضـــاميم مجـــع إ

ر أي املـسافر والـسافر املـسافر وال فعـل لـه ق ْر القبائـل والـسفْالقبائل ويف بعض النسخ مـن سـف

 اهـ

 

ـــــــو ـ٤٠ َتـ َّافين مـــــــن شـــــــتى إليـــــــه فـــــــضمهاَ َ َ َِ
َِْ ّ َ ْ

ِ
َ 

 

ُكمـــــــا ضـــــــم أذواد األصـــــــاريم منـهـــــــل  َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ 

 

ي متفرقــة وضــمها أي واجــتمعن وقولــه مــن شــىت أي مــن نــواح شــىت أحقــن قولــه تــوافني أي تال

 مجــع ذود وهــو مــن الثالثــة إىل العــشرة مــن اإلبــل واألصــارمي مجــع صــرمة وهـــي مجعهــا واألذواد

 .القطعة من اإلبل حنو الثالثني

 

 

  

                                                           
  أي وردت املاء وشربت وتركتها ؟؟١
 هـ ظرف مكان ا٢



١٧ 

 

ــــــت غــــــشاشا ثــــــم مــــــرت كأنهــــــا ـ٤١ ََّفـعب َ َّ ََّ ُ ً َ ِْ ََّ َ 

 

َمـــــع الـــــصبح ركـــــب مـــــن أحاظـــــة  َ ُُّ ِ
ٌ َْ ِ ْ َ ُ مجفـــــلَ

ِ
ْ ُ 

 

 العــــب شــــرب املــــاء مــــن غــــري مــــص وشــــرب غــــشاش بالكــــسر قليــــل أو عجــــل أو غــــري مرئــــي 

الفــــتح أي علــــى عجلــــة قالــــت ووأغشــــشته عــــن حاجتــــه أي أعجلتــــه ولقيتــــه غــــشاشا بالكــــسر 

 حممودة الكالبية 

 اراــقد طرد النها    لنا والليل ــوما أنسى مقالته غشاش

 ني أوكب مث طاراوصاتك بالعهود وقد رأينا   غراب الب

 وأوكب أي �يأ اهـ وأحاظة كأسامة قبيلة من اليمن وجمفل أي مسرع اهـ

 

ْوآلــــــــف وجــــــــه األر ـ٤٢ َ َ ْ َ ََ َض عنــــــــد افترَ
ِْ َ ْ ِ َاشــــــــهاِ

ِ 

 

َبأهـــــــدأ  ْ َِ
ُ تـنئيـــــــه سناســـــــن قحـــــــل١ َّ ُ ُ

ِ ِ
َ

ِْ ُ 

 

وآلف من املؤالفة وهي الـصحبة ويف بعـض النـسخ عنـد افرتاشـه واألهـدأ الـشديد الثبـات وتنئيـه 

رفعــه والــسناسن حــروف فقــار الظهــر واحــدها سنــسن ي تبعــده ويف بعــض النــسخ تنبيــه أي تأ

 بالكسر وسنسنة وسن والقحل مجع قاحل وهو اليابس اهـ

 

ُوأعـــــــدل منحوضـــــــا كـــــــأن فـــــــصوصه ـ٤٣ َ ُ ُ َّ َ َ ً ُ ْ َْ ُ ِ ََ 

 

َكعـــــاب دح  َ ٌ َ
ُا العـــــب فـهـــــي مثـــــلَاهـــــِ َُّ َ ْ َ ٌ

ِ٢ 

 

أو  حتـت رأسـي حـال كونـه متوسـدا ذراعـا قوله وأعـدل منحوضـا أي أسـويه وأقيمـه يريـد أسـوي

منحوضا أي قليل اللحـم واملنحـوض الـذي ذهـب منـه اللحـم والـنحض اللحـم ويف ق أو ساقا 

املكتنـز منـه و�ــاء القطعـة الكبـرية منــه واملنحـوض والنحــيض الـذاهبا اللحـم أو الكثــرياه ضـد اهـــ 

 .منه

 

  

                                                           
  صفة ظهر اهـ١
  ؟؟٢



١٨ 

 

ــــــش ـ٤٤ ــــــئس بال ــــــإن تـبت َّف ِ ِ َْ َ ْ ــــــسطلَِ ٍنـفرى أم ق َ ْ َ ُُّ َ ْ 

 

َّلمــــــا اغتبطــــــت بالــــــش  ِ َ ََْ
ِ ُنـفرى قـبــــــل أطــــــولَ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ 

 

 ن بن ثابت رضي اهللا عنه االبؤس احلزن من أجل اخليبة قال حس 

 ما يقسم اهللا أقبل غري مبتئس    منه وأقعد كرميا خايل البال

وأم قــسطل احلــرب والقــسطل لغــة الغبــار والغبطــة اإليثــار والرغبــة يقــول فــإن حتــزن وتكــره احلــرب 

 رى أي حتمله على ما يكره وحيزنه فما آثرته وأفرجته قبل أطول وأكثر اهـالشنف

 

ِطر ـ٤٥ َيــــــــد جنَ ِ ََات تـيَايـــــــــُ
ْاســــــــرٍ ْن لحَ َ ُمـــــــــهَ َ 

 

َِّعقيرتـــــــــــــــــــه أليـ  ُ َُ ـــــــــــــــــــَ َّا حـــــــــــــــــــمَه ُ
ُ أول١ ََّ 

 

الطريد املبعـد فعيـل مبعـىن مفعـول واجلنايـات مجـع جنايـة الرزايـا والـذي يف ق جـىن الـذنب جينيـه 

ـ ويتاســرن تقــامسن كــأ�ن ضــربن عليــه بامليــسر والعقــرية مــا عقــر مــن صــيد أو ليــه اهــإجنايــة جــره 

 وأول ـغــريه ويعــين �ــا نفــسه وحــم قــال يف ق حــم األمــر بالــضم محــا قــضي ولــه ذلــك قــدر اهــ

ظرف مبين على الضم واملعىن أن اجلنايات أبعدتـه فليـت شـعره أليهـا تكـون نفـسه أوال اهــ ويف 

 بعض النسخ أليها جر أول اهـ

 

ــــــام يقظــــــى عيونـهــــــا ُيــــــتِبَت ـ٤٦ َإذا مــــــا ن ُ ُُ َ َ ََ ِ 

 

ُحثاثــــــــــا علــــــــــى مكروهــــــــــه تـتـغلغــــــــــل  َ َْ َ َ ِ ِ
ُ ْ َ َ َ ً ِ 

 

وحثاثـا أي سـراعا وتتغلغـل تتـدخل واملعـىن أن تبيت أي أصحاب اجلنايـات ويقظـى غـري نائمـة 

أرباب اجلنايات تبيت تطلبين وعيو�م ساهرة إذا ما منت ويف أكثر النسخ إىل مكروهها مكان 

 .على

 

 

 

                                                           
 يف نسخة جر أي جىن عليه يريد أنه إن قدر أخذه فهو يطالب جبنايات كثرية فال ميكن أن يؤتى به إال اليت جىن أول فغريها من جناياته ١

 مل جتد شيئا ومل تدركه اهـ



١٩ 

 

 ـ٤٧ 

 ـ٤٨

ٍوإلــــــف همــــــوم
ُ َُ ُ ــــــزال تـعــــــودني١ِْ ُِ مــــــا تـ ُ َ َُ َ َ 

ْإذا وردت أصــــــــــــدر َ ْ َ ْ َ َ َِّها ثــــــــــــم إنهــــــــــــاُتِ َّ ُ 

 

ُعيـــــــادا كح  َ ً ّمـــــــى الرِ ُبـــــــع أو هـــــــي أثـقـــــــلّ َ َْ ََ
ِ

ْ ِ ْ 

ـــــت ومـــــن عـــــل ـــــأتي مـــــن تحي ـــــوب فـت ُتث َ ْ َ
ِ ِ
َ ُ ْ ُ ََ َ ُ 

 

 وقولـه إذا اإللف الصاحب ومحى الربع هي الـيت تأخـذ يومـا وتـرتك يـومني وتعـود يف اليـوم الرابـع

وردت البيـت الـورود خـالف الــصدور وتـؤوب ترجـع واملعـىن أن اهلمــوم تناوبـه كمـا تنـاوب محــى 

  اهـاالربع صاحبها فإذا وردت عليه أصدرها فتأتيه من كل جهة لكثر�ا فال يستطيع رده

 

 ـ٤٩

 ـ٥٠

ــــــة الرمــــــل ضــــــاحيا ــــــي كابن ًفإمــــــا تـرين ِ َ ِ ْ َ َ
ِ َ َ َ ّ َِ

٢ 

ْفـــــــإني لمـــــــو َ َ ّ ِ َبر أجتـــــــَّى الـــــــصَلَ ْ َ ُاب بـــــــزهِ َّ ِ ُ 

 

ُعلــــــــــــــى رقــــــــــــــة أحفــــــــــــــى وال أتــــــــــــــسربل  َ ْ َ ََ ََ َ ْ
ٍ َِّ َ 

ِّعلــــى مثــــل قـلــــب الــــس ِ ْ َ ِ ْ ِ ْمع والحــــزَ َ َْ َم أِ ُعــــلْفـَ َ 

 

ابنة الرمل الوحـشية وضـاحيا بـارزا للقـر واحلـر ومنـه احلـديث اضـح ملـن أحرمـت لـه والرقـة اهلـزال 

أي الـصرب والـسمع وأحفى من احلفا وهو املشي بدون نعـال وقولـه أجتـاب بـزه أي ألـبس ثيابـه 

 ِبالكسر سبع مركب من الذئب والضبع ويف املثل أمسع من مسع قال الشاعر 

 ِ واضحا    أغر طويل الباع أمسع من مسعتراه حديد الطرف أبلج

هذه من بروز للحر والقر وهزال ومشي بال نعال فـإين أنـا القـائم واملعىن فإذا رأيتين على حاليت 

 كيف شئت والويل القائم بأمر مواله والصرب حبس الـنفس علـى بالصرب وأنا ملكه أتصرف فيه

 ما تكره اهـ

  

 ـ٥١

 ـ٥٢

ََِّوأعـــــــــــدم أحيانـــــــــــا وأغنـــــــــــى وإنمـــــــــــا َ َْ َ َ ًُ َ ْ ُ
ِ ْ 

ِّوال جـــــــــــزع مـــــــــــن خلـــــــــــة متكثـــــــــــ َ َُ َ
ٍ َّ َ ْ

ِ ٌ  ٌفَ

 

ـــــــال ال  ُيـن ِّغنـــــــى ذو البـعـــــــدة المتبـــــــذََ َ َُ ُْ
ِ َ ُ  ُلَِ

ِوال مــــــــــر َ ُح تحــــــــــت الغنــــــــــى أتخيــــــــــلَ َّ َ َ ََ ِْ َ ْ ٌ 

 

الفقـر وهـو أيـضا بـضم العـني وسـكون أكرم والعدم بفـتح العـني وسـكون الـدال  وأعدم كأفرح و

وأغـــىن أســـتغين والبعــدة بـــضم البــاء وكـــسرها اســـم للبعــد واملتبـــذل الـــذي ال وأعـــدم أفتقــر الــدال 

                                                           
  خرب مبتدإ حمذوف اهـ١
  بارزا للشمي ٢



٢٠ 

 

يصون نفسه وقولـه وال جـزع اجلـزع نقـيض الـصرب واخللـة بـالفتح احلاجـة والفاقـة واملتكـشف مـن 

ملرح شدة الفرح والنشاط والتخيل التكرب ومنه إن اهللا ال حيب كـل يظهر فقره وحاجته للناس وا

 خمتال فخور واملعىن ال أجزع عند افتقاري وال أفرح عند غنائي اهـ

 

ِوال تـزدهـــــــــ ـ٥٣ َ ْ َ َُي األجهـــــــــال حلمـــــــــي وال أرىَ َ ْ ِ ُ َ ْ َ 

 

َســــــؤوال بأعقــــــاب األق  َ ِ َ ْ ِ ً ُ ُاويــــــل أنمــــــلَ ُ َْ ِ ِ 

 

 واحللـم ٢ غـري قيـاس ويف أكثـر النـسخ اجلهـال على١تزدهي أي تستخف واألجهال مجع جاهل

العقــل وأعقــاب األقاويــل أي أواخــر األحاديــث وأمنــل أمن والنملــة النميمــة ورجــل منــل منــام قــال 

 الكميت

 وال أزعج الكلم احملفظا    ت لألقربني وال أمنل

 

َِوليـلــــــة نحــــــس يــــــصطلي ـ٥٤ َْ َ ٍ ْ َْ ِ َ َُّ القــــــوس ربهــــــاَ َ ْ َ
٣ 

 

ْوأق  َعــــــــه الالتــــــــي بهــــــــا يـُطََ ِ ُ ُتـنبــــــــلَ ََّ َ
٤ 

 

والنحس أيضا الربد وهو املراد هنا واالصـطالء مقاسـاة حـر النـار واصـطلى النحس ضد السعد 

استدفأ يقال اصطليت بالنار وتصليت �ا واألقطع مجع قطع وهـو نـصل قـصري عـريض الـسهم 

 يريد أنه يصطلي القوس والسهام لشدة الربد ويتنبل أي يرمي �ا اهـ

 

َدعــــــست علــــــى غ ـ٥٥ َ َ َُ َطــــــش وبـغــــــش وصــــــحبتيْ ْ ُ َ ٍَ ٍْ َ ْ 

 

ـــــــــز ووحـــــــــر وأفكـــــــــل  ُســـــــــعار وإرزي ُ ْ ََ َ َ ٌَ ْ ٌ ِ ْ ِ ٌ ُ 

 

ـــدعس الطعـــن والـــوطء والغطـــش شـــدة الظلمـــة والـــبغش املطـــر اخلفيـــف وهـــو فـــوق الطـــش   وال

والسعار بالضم النار وشدة اجلوع وهو مراده أي يـشبه حـر النـار واإلرزيـز الـربد والـوحر اخلـوف 

 واألفكل الرعدة اهـ

                                                           
ٍ األجهال مجع جهل للكالم السيئ واحلمق ومنه ١ ْ  قوله حىت تزدهي احللوم باألجهال اهـ َ
  وهو مجع جاهل اهـ٢
  أي ال يرغب عن إيقاد النار �ا للصالء لشدة الربد مع احتياجه هلا اهـ ٣
  جيعل نباال اهـ٤



٢١ 

 

َت نـــــــسوْمـــــــَََّفأي ـ٥٦ ْ
ِ ًانا وأيـتمـــــــت إلـــــــدةُ َ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ ً

١ 

 

َْوعــــــدت كمــــــا أبــــــدأت والليــــــل أل  َُ َْ َ َُ ُْ َ َ ْ ُيــــــلُ َ 

 

األمي من ال زوج هلـا مـن النـساء وكـذلك مـن الرجـال أي تـركتهن بـال أزواج واليـتم االنفـراد وهـو 

ي يف النــاس مــن قبــل األب ويف البهــائم مــن قبــل األم واإللــدة عبــارة عــن األوالد والليــل أليــل أ

 .٢مظلم

 

ًوأصــــــــبح عنــــــــي بالغميــــــــصاء جالــــــــسا ـ٥٧ ِ
َ

ِ
َ ْ َ َُ ِ

َ َ ْ َ 

 

ُفريقـــــــــان مـــــــــسؤول وآخـــــــــر يـــــــــسأل  َ ْ ُْ َُ َ َ ٌ ُ ِ َ ِ َ 

 

أصبح هنا تستعمل ناقصة وتامة الوجهـان هنـا حمـتمالن أمـا كو�ـا تامـة فيحتمـل أنـه أخـرب عـن 

حـال فريقني بأ�ما دخال يف الصباح ويف هذه احلال ففريقان فاعـل وجالـسا حـال وبالغميـصاء 

مـــن الـــضمري يف جالـــسا أي أصـــبح جالـــسا وهـــو بالغميـــصاء والوجـــه اآلخـــر أن تكـــون ناقـــصة 

وفريقان امسها وجالسا خربها والواجب أن يطابق اخلـرب االسـم يف التثنيـة واجلمـع ولكـن اكتفـى 

  :بالواحد عن االثنني وقد جاء ذلك ومنه قول الشاعر

  فا�لتن يف العينني حب قرنفل    أو سنبال كحلت بهوكأ

يقـــال جلـــس م لنجـــد ســـوهـــو يريـــد كحلتـــا أي العينـــني اهــــ والغميـــصاء موضـــع بنجـــد واجللـــس ا

 الرجل أذا أتى جندا قال الشاعر 

 قل للفرزدق والسفاهة كامسها     إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس

 

َُفقـــــــالوا لقـــــــد هـــــــرت بليـــــــل كالبـنـــــــا ـ٥٨
ِ ٍ َِْ َّ َ ْ ََ َ 

 

ـــــ  ْفـقلنـــــا أذئ ِ َ َْ ُ ُب عـــــس أم عـــــس فـَ َّ ََّ ََ ُرغـــــلٌ ُ ْ 

 

اهلرير صوت الكلـب مـن غـري نبـاح مـن قلـة صـربه علـى الـربد والفعـل منـه هـر يهـر بالكـسر قـال 

 :الشاعر

َإذا كبد النجم السماء بشتوة    على حني هر الكلب والثلج خاشف ُ َ َ 

                                                           
  قتلت آباءهم اهـ ١١
  ما زال كما كان اهـ ٢



٢٢ 

 

 اخلشفة احلس واحلركة تسمع له خشفة وعس أي طاف ودار والفرعل ولد الضبع اهـ

 

َفـلــــــــم تــــــــك إال نـ ـ٥٩ ّ َِ ُ َ ْ ٌَبــــــــأةَ ْ ثــــــــم هومــــــــتْ َ َّ َُ َّ 

 

ـــــــع أجـــــــدل  ـــــــع أم ري ـــــــا قطـــــــاة ري ُفـقلن َ ْ َ ََ َِ ْ ٌ ََ ُ َ 

 

 هنــا تامــة مبعــىن يوجــد ونبــأة فاعــل والنبــأة الــصوت والتهــومي النــوم ُكَيـــ ولــه فلــم يــك إال نبــأة فــق

والـــــضمري يف هومـــــت أي الكـــــالب أي نامـــــت بعـــــد النبـــــاح والقطـــــاة احلمامـــــة وريـــــع أي أفـــــزع 

ه مل جيـــد مــن الكــالب إال نبــأة فــزال نـــومي كمــا يــزول نــوم القطـــاة واألجــدل الــصقر واملعــىن أنــ

 الشروح أن املعىن املراد أن املتسائلني ضوهذا التقرير غري واضح ويف بع. واألجدل بأدىن حركة

جعلوا يقولون إنـا ملـا مسعنـا كالبنـا تـصوت لـيال حـسبناها تنـبح علـى ذئـب أو فرعـل ولكنهـا ملـا 

 كانــت نبأ�ــا لطــريان قطــا ارتاعــت أو ملــرور صــقر خــائف وهــذا صــوتت قلــيال ونامــت قلنــا رمبــا

 واضح اهـ

 

َفــــإن يــــك مــــن جــــن ألبــــرح ـ٦٠ ََ َ ٍّ ِ
ْ

ِ ُ ِ ًارقــــاَ طَ ِ١ 

 

ــــك َو  ُإن ي َ ُنــــسا مــــا كهــــا اإلنــــس تـفعــــلإِ َ ْ َ ُ ْ َْ ً
٢ 

 

 :الربح الشدة قال الشاعر 

 أجدك هذا عمرك اهللا كلما    دعاك اهلوى برح لعينيك بارح

 وقال 

  تغيريهاق أضر به    برح النوى وعذاب فيما كنت أول مشت

مــن والطــارق القــادم لــيال والــالم يف ألبــرح  جــواب قــسم حمــذوف أي واهللا إنــه ألبــرح والكــاف 

 كها كاف تشبيه أي ما كانت اإلنس تفعل مثل هذا اهـ

 

 

 

                                                           
  متييز اهـ١
  يك فاعله إنسا ما تفعل كهذا الفعل اإلنس اهـ  إن يك هذا الفعل من جن ألشد وأمكر طارقا أي زائرا بالليل وإن٢



٢٣ 

 

ِّويــــــوم مــــــن الــــــش ـ٦١ َ َ
ِ ٍ

ُعرى يــــــذَ َ ُوب لْ ُؤابــــــهُ ُ َ 

 

ِأفاع  ُيـــــــــــه فـــــــــــي رمـــــــــــضائه تـتملمـــــــــــلَ َ َْ َ َ ِ ِِ َْ 

 

الــشعرى هــو الكوكــب الــذي يطلــع بعــد اجلــوزاء وطلوعــه يف شــدة احلــر ويف ق والــشعرى العبــور 

والــشعرى الغميـــصاء أختــا ســـهيل اهـــ ذاب الـــشيء يـــذوب ضــد مجـــد واللــؤاب واللعـــاب واحـــد 

واملعين به هنا ما تراه من شدة احلر كأنه نسج العنكبوت واألفاعي مجع أفعـى للحيـة والرمـضاء 

ى األرض والرمـل وغـريه وأرض رمـضاء أصـا�ا الـرمض والتملمـل التحـرك شدة وقع الـشمس علـ

على الفراش إذا مل تستطع أن تستقر من الوجع كأنه على ملة وامللة الرمـاد احلـار مـن أثـر النـار 

 :قال الشاعر

 رت    عن املكارم ال عف وال قاريـــــــــأباتك اهللا يف أبيات معت

 ارــــــــأمنا ضيفه يف ملة النصلد الندى زاهد يف كل مكرمة    ك

 

ْنــــــصب ـ٦٢ َ ُت لــــــه وجهــــــي وال كــــــن دونــــــهَ َُ ُ َّ ِ
َ َْ َ ُ 

 

ُّوال ســــــــــتـر إال األتحمــــــــــي  ِ
َ َُ ِّ َ ْ

ِ
ُ المرعبــــــــــلَ َ َ ُ 

 

 قوله نصبت له وجهـي أي أقمتـه مواجهـا للحـر والكـن الـساتر مجعـه أكنـان قـال تعـاىل وجعـل 

نــسجه مــن نــسج هــورم ه أحتمــي وعليــ: لكــم مــن اجلبــال أكنانــا واألحتمــي نــوع مــن الــربود قــال

نسجته أم خلمي كـل يـوم وزن درهـم واخللـم بالكـسر الـصاحب والـصديق واألحتمـي واألحتميـة 

 نوع من الربود معروف والتاحم احلائك هلا وحتم الثوب وشاه ق واملعربل أي املمزق اهـ

 

 ـ٦٣

 ـ٦٤

ْوضـــــاف إذا هبـــــت لـــــه الـــــريح طيــــــرت َ َّ ََّ ُ ِّ ُ َ َ ِ ٍ
َ 

ِّبعيـــــــد بمـــــــس َ
ِ ٌ ْ الـــــــدهَ ُن والفلـــــــي عهـــــــدهُّ َُ ْ ُ ْ َ َ ِ 

 

ُلبائـــــــــد عـــــــــن أعطافـــــــــه مـــــــــا تـرجـــــــــل  َّ َ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ 

ــــه عــــبس عــــاف مــــن الغــــسل محــــول ُل ِ ْ ُ ِ ْ َ َ
ِ ٍ

ٌ َ َ ُ َ 

 

قولــه وضــاف البيتــني أي شــعر ضــاف والــضفو الــسبوغ والكثــرة ومهــا ضــفوان وثــوب ضــاف أي 

 :سابغ قال الشاعر

 ليايل ال أطاوع من �اري    ويضفو حتت كعيب اإلزار



٢٤ 

 

واألعطاف اجلوانب وما ترجل أي مـا تـسرح ع لبدة وهي الشعر املرتاكب بني كتفيه واللبائد مج

والعبس ما يتعلق بأذناب اإلبل من أبواهلـا فيجـف عليهـا وعـبس الوسـخ يف يـد فـالن أي يـبس 

 والعايف الكثري وحمول أتى عليه حول مل ميسه غسل وال ترجل قال الكميت 

 لل احملولما أنت والطوباك بالعرف املنزل    أأ

 

ـــــــ ـ٦٥ ِّوخـــــــرق كظهـــــــر التـ ِ ْ َ َ ٍ َ ُرس قـفـــــــر قطعتـــــــهَ ُ َْ َ ٍَ ْ ِ ْ 

 

ْبعـــــــاملتـي  ََ
ِ َْن ظهـــــــِ ـــــــيِ ْره ل َ ُ ْس يـعُ ُ ُمـــــــلَ َ 

 

 اخلرق القفر واألرض الواسعة خترتق فيها الرياح مجعه خروق والرتس بالضم مجعه أتراس ووجـه 

قفــر مكــان التــشبيه بــه االســتواء أي هــذه األرض مــستوية ورحــب أي واســع ويف بعــض النــسخ 

رحـب والعاملتـان يريـد �مــا رجليـه ويف بعـض النــسخ بطنـه مكـان ظهــره ولـيس يعمـل أي لــيس 

 مما تعمل فيه الركاب لعدم مائه واألكل اهـ 

 

ــــــــــــا ـ٦٦ ــــــــــــأخراه موفي ًفألحقــــــــــــت أواله ب ِ
ُ ُ َُ ْ ُ َِ ُ َ َ 

 

ـــــــــل  ُعلـــــــــى قـنَّـــــــــة أقعـــــــــي مـــــــــرارا وأمث ُ َْ َُ ً ِ ْ ٍ ُ َ 

 

 والقنة بالضم أعلى اجلبل كالقلة قال الشاعر قوله موفيا من أوىف على الشيء أشرف عليه ق 

 اـ وبالنسر عندمـــــــا    على قنة العزىأما ودماء مائرات ختاهل

 اـ بن مرمي  أبيل األبيلني املسيحوما سبح الرهبان يف كل بيعة  

 ع    حساما إذا ما هز بالكف صمماـــــلقد ذاق منا عامر يوم لعل

ئــيس النــصارى أو الراهــب أو صــاحب النــاقوس ق وقولــه علــى قنــة واألبيــل اخلريــر بالــسريانية ور

ملـستطيل يف الـسماء وال يكـون إال والذي يف ق القنة بالـضم اجلبـل الـصغري قلـة اجلبـل واملنفـرد ا

سود مجعه قنان وقـنن وقنـون اهــ منـه واإلقعـاء أن يلـصق الرجـل إليتيـه بـاألرض وينـصب سـاقيه أ

نتــصاب والقيــام قــال يف ق مثــل قــام منتــصبا كمثــل بالــضم ويــستند إىل ظهــره واملثــول بالــضم اال

 ولطأ باألرض ضد وزال عن موضعه اهـ منه

 

 



٢٥ 

 

 

ُّتــــــــرود األراوي الــــــــص ـ٦٧ ِ َ ُ ََّحم حــــــــولي كأنهــــــــاَ َ ِ
َ ُ ْ 

 

َعــــــذار  ُى علــــــيهن المــــــالء المــــــذيلَ َّ َ ُ ُُ َّ ْ َ َ 

 

ول تـــرود أي جتـــيء وتـــذهب واألراوي الوعـــول قــــال يف ق األرويـــة بالـــضم والكـــسر أنثـــى الوعــــ

وثــالث أراوي إىل العـــشر والكثـــري أروى أو هـــو اســـم للجمــع اهــــ منـــه والـــصحم مجـــع صـــحماء 

والصحمة بالضم سواد يضرب إىل صـفرة والعـذارى مجـع عـذراء وهـي البكـر واملـالء ضـرب مـن 

 .الثياب واملذيل الطويل الذيل اهـ ورواية الزخمشري املشروح عليها هي دوين مكان حويل

 

َويركـــــــدن با ـ٦٨ ْ ُ َ ََّآلصـــــــال حـــــــولي كـــــــأننيَ َ ِ
ْ َ ِ 

 

ُمـــن العـــصم أدفـــى ينتحـــي الكـــيح أعقـــل  َ ْ َْ ََ ْ َ َ َْ َ ُ َ
ِ 

 

ركـد ســكن وثبــت ومنــه قولــه تعــاىل فــيظللن رواكـد علــى ظهــره وركــد املــاء إذا صــار غــري متحــرك 

 آلخــر النهــار واألعــصم الوعــل مســي بــذلك لبيــاض يف يــده واألدىف الــذي أصــيلواآلصــال مجــع 

ا ينخسانه ويف ق أدىف الظيب طـال قرنـاه مذا بلغا عجزه مسي ناخسا أل�مييل قرناه إىل ظهره فإ

حىت كادا أن يبلغا أسته اهـ والكيح حرف من حروف اجلبل وحنوه احليد مجع حيـود واحليـد مـا 

شخص من نواحي الشيء ومن اجلبل شخص منه كأنه جناح ق ويف ق والكـاح عـرض اجلبـل 

 ه اهـ فياألعقل املعتصم باجلبل املعتقل كالكيح بالكسر مجعه أكياح وكيوح اهـ و

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٦ 

 

انتهت هذه االستعانات على تقريب عبارات الشنفرية مساء اجلمعة احلادي عشرين من شـهر 

 . هجرية على صاحبها أفضل الصالة والسالم ١٣٩٢رمضان من سنة 

 :وكتب حتته يعقوب بن عبد اللطيف األبيات التالية

    سيذكر معكم امسي يف سجلي ــــــأقرظ شرحكم هذا لعل

 لـــمو    وحيظى باملرام على األقـومن يلحق بذكركم سيس

 لـــــفهذا الشرح باملقصود واف    فلم يك باملخل وال املم

انتهى نسخ هذا الشرح على يد بباه بن اميه ضـحوة اجلمعـة العاشـرة مـن شـهر رمـضان املبـارك 

 خر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني اهـ هجرية نسخته جلامعه من خطه وآ١٣٩٤من سنة 

 مـارس ٢٠ للهجـرة املوافـق ١٤٣١ من شهر ربيع الثاين سنة وانتهت طباعته يوم اجلمعة الرابع

ومــا يف احلواشــي الــسفلية هــو .  م علــى يــد امــني بــن حامــد كــان اهللا هلمــا وليــا وناصــرا٢٠١٠

 .تعليقات هامشية خبط امحاد على النسخة اليت خط بباه


