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السَّلم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
الحؿد هلل ربـا ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف.
أما بعد ،ففذا هق الدرس الثالث والعشرون مـ بركامج الدرس الواحد التاسع ،والؽتاب الؿؼروء فقهف
هق «تػريج الؽرب» ،لؾعَّلمة ابـ زاكقر الػاسل  $تعالك.
وقبؾ الشروع يف إقرائف ٓبد مـ ذكر مؼدمتقـ اثـتقـ.
الؿؼدمة األولى :التعريف بالؿصـف؛ وتـتظؿ يف ثَّلثة مؼاصد:
محؿد ِ
ٍ
الػاسهل الؿهالؽل،
الؿؼصد األولَ :جر كسبه; هق الشقخ الؾغقي العَّلمة محؿد بـ قاسؿ بـ
ُي ْؽـك بلبل طبد اهلل ،ويعرف بابـ زا ُكقر كسب ًة إلك أحد أجداده.
ٍ
خؿس وسبعقـ بعد إلػ (.)2186
الؿؼصد الثاين :تاريخ مولده; ولد سـة
الؿؼصد الثالث :تاريخ وفاته; تقيف  $سـة طشريـ بعهد الؿائهة وإلهػ ( ،)2231ولهف مهـ العؿهر
خؿس وأربعقن سـ ًة  $رحؿ ًة واسعةً.
ٌ
الؿؼدمة الثاكقة :التعريف بالؿصـف ،وتـتظؿ يف ثَّلثة مؼاصد.
ِ
صرح الؿصـػ باسؿ كتابف فؼال :فسؿقتف «تػريج ال ُؽ َر ِ
قؾوب
ب طن
الؿؼصد األول :تحؼقق طـواكه؛ ا
األر ِ
ب يف معرفة ٓمقة ال َع َرب».
أهل َ

ٍ
قصهقدة شهفقر ٍة سهقارة ،ههل ٓمقهة
الؿؼصد الثاين :بقان موضوطه; طؿد الؿصـػ  $تعالك إلهك

العرب لؾشـػرى ،فشرحفا يف هذا الؽتاب.
الؿؼصد الثالث :توضقح مـفجهه; قسهؿ الؿصهـػ  $تعهالك شهرحف بنتبهاع كهؾ ٍ
بقهت أو بقتهقـ
متـاسبقـ بؿا يقضح معـاهؿا ،وقد جرى  $تعالك طؾك تؼهديؿ تقضهقح الؿػهردات ،ثهؿ إباكه ُة الؿعها
الؿؼصقدة يف إبقات ،ولؿ يؽثر  $مـ ذكر الشقاهد الؿقاصئة لؿا يذكره مـ معا أبقات الؼصقدة.
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قال الؿملػ  $تعالك:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الض َرب(،)1
الحؿد هلل الذي جعؾ معرفة كَّلم العرب مـ أققى دواطل ال َط ارب ،مـ أجؾ أكف أحؾ مـ ا
أفصح ال َع ِ
طؾك الـاس يف ذوقف متػاوتق الر َت ِ
ِ
رب قاصب ًة(،)2فنكف بؾغ مشهار
ب ،وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد
ِ
وس َار بف ،فؾق اجتؿعت اإلكس والجـ طؾهك أن يهلتقا بؿثهؾ فصهاحتفؿ مها
البقان ومغاربف ،واسرت
سار َي ُف َ
ِ
صاح َبف( ،)3وكاكت كسبة كَّلمفؿ مـ كَّلمف طؾقهف صهَّلة اهلل وطؾهك لهف
صاحب مـفؿ
استطاطقا ولق ضاهر
ٌ
ِ
حر يف قالب كثره وكِ َظامِه ِف ،كسهبة الته ْر ِ
ب مِه َـ الت ْبه ِر،
وأزكك سَّلمف ،وإن قادوا البقان بِ ُخ َطامف ،وأ ْف َر ُغقا الس َ
ِ
الذ َه ِ
والخ َش ِ
ب مِ َـ ا
َ
معرفة كَّلمِ ِف ،وما أكهزل طؾقهف وسهبب،
ب( ،)4ومع هذا فنن معرفة كَّلمفؿ ،وسقؾ ٌة إلك
فؽاكت لذلؽ مـ أطظؿ القسائؾ وأجؾ الؼرب(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــ
الض َرب) ،الض َر ُب محركًا هو العسل األبقض ،وهذا ٌ
مثؾ تضربف العهرب فتؼهقل
( )2ققلف ( :$من أجل أكه أحؾى من َ
ِ
وأجقدها َلذةً.
الض َرب) أي أحؾك مـ العسؾ إبقض ،وهق مـ أمتع أكقاع العسؾ مذا ًقا،
(أحؾك مـ ا
ٌ
مشفقر يذكره الؿصـػقن بالؼراءات والعربقهة
حديث
( )3قق ُلف( :طؾى سقدكا محؿد أفصح العرب قاصبة) ،روي يف ذلؽ
ٌ
ٍ
كثقهر  $تعهالك ،إٓ أن ههذه
بالضاد» ،إٓ أن هذا الحديث ٓ أصؾ لهف ،كؿها ذكهره ابهـ
وهق «أكا أفصح من كطق ّ
ِ
ِ
العرب هؿ قريشُ ،
قبقؾ الـبل ﷺ ،وهق ﷺ قهد أوََ
يصح فقفا شل ٌء معقـ ،فنن أفصح
مؼطقع هبا ،وإن لؿ
الػضقؾة
ا
ُ
جقامع الؽؾؿ كؿا ثبت يف الصحقح ،وذلؽ اإليتاء ِ
يؼتضل أن يؽقن بالؿحؾ إطؾك مـ الػصاحة ،فنن جؿع الؿعا
َ
َ
يف قؾقؾ الؿبا ٓ يؽقن إٓ لؿـ بؾغ الغاية فقفا.
( )4ققلف( :ولو ضاهر) أي كاصر وزكًا ومعـك ،فالظفقر :الـصقر.
( )5ققلف( :كسبة الت ُْر ِ
ب من الت ْبر) التبر اسم لؾذهب قبل أن يسبك ،فنذا سبؽ ُسؿل ذه ًبإ ،كف قبؾ السبؽ يؽقن مخؾق ًصا
وسبِ َؽ سؿل ذه ًبا.
بغقره ،فنذا ُصػ َل ُ
( )6ققلف ( :$فؽاكت لذلك) أي معرفة كَّلم العرب (من أطظم الوسائل) أي ما يتقسؾ بف إلك اهلل گ يف صؾهب
طربهل والسهـة
مرضاتف( ،وأجل ال ُؼ َرب) أي العبادات التل يتؼرب هبا مـ اهلل گ ،وإمر كؿا ذكهر  ،$فهنن الؼهر ن
ا
قرره الشاصِبل يف «الؿقافؼات» ،وٓ سبقؾ إلك معرفتفها إٓ ففؿفها إٓ بؿعرفهة كهَّلم
طرب اقة; بؾ الشريعة ك ّؾفا طربقة كؿا ا
الؼقل وس ِ
ِ
ِ
العر ِ
ــف طـدهؿ; لؿ يتفقل لف ففؿ ما فقفؿا
مؼاصد
ب ،واصَّل ٌع طؾك
ُ
العرب ،وإذا لؿ يؽـ لؾؿرء يدٌ يف معرفة كَّلم َ
أصـب أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك يف تحؼقؼ الؿطالبة هبذا يف حهؼ
مـ الؿعا  ،واستقضاح ما فقفؿا مـ الؿؼاصد ،وقد
َ
الؿجتفديـ ،فنهنؿ يذكرون يف شروط الؿجتفد أن يؽقن طار ًفا بؾسان العرب ،اإٓ أهنؿ اختؾػقا يف الؼدر الذي يـبغهل لهف
أن ُيحصؾف حتك ُيس اؾؿ لف بآجتفاد ،وبالغ الشاصبل  $تعالك يف «الؿقافؼات» حتك أهنك رتبة مـ يصح لف آجتفاد أن
يؽقن بؿـزلة الخؾقؾ وسقبقيف ،وٓ ريب أن القصقل إلك ذلؽ لقس لؽؾ أحد ،وٓ ُيحتاج يف ففؿ أحؽام الشهريعة إلهك
=
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ِ
العرب ،وأجؾس ُتفا طؾك البقان مـ ُم ْر َت َؼب ،وكشػت طـ وجففها الهذي صالؿها
حت ٓم اقة
فؾذلؽ َش َر ُ
شهرحا
ووجهب ،فجهاء
مؼتصرا يف إبداء معـاها الذي قد
قد ا ْك َت َؼب،
ً
احتجب ،طؾك ما قد تع اقـ مهـ الؼهقل َ
َ
ً
()1
ِ
أههل األَ َر ِ
ِ
ِ
ب يف معرفهة ٓمقهة
قؾهوب
ريج ال ُؽرِب طن
فسؿق ُتف « َت ْػ ُ
كثقر ال َع َجب ،كاق ًعا ل َغ َؾ ِؾ أه ِؾ إَ َدب  ،ا
ال َع َر ِ
ب» ،افر َج اهلل تعالك ُكرو َبـا و َغ َػر ُذ ُكق َبـَاَ ،و َج َب َر بِؿ ْع ِر َفتِ ِف ُق ُؾق َبـَا .مقـ
َ ِ ()2
الشـْ َػرى َطؿرو بـ بر ِ
اك إ ْزدي:
َا
ْ
قال ا َ
ِ
َفههنكل إِ َلههك َقهه ْق ٍم ِسهه َقا ُكؿ َٕمِ ُ
قههؾ)
قؿ هقا َبـِهل ُأم هل ُص هدُ و َر َمطِ هق ُؽ ُؿ
( َأق ُ

سقرها أي َت ِ
جد و ُت ْس ِر ُع ،وإِ َقا َمه ُة ُصهدُ ِ
كالؿطايا جؿع َمطِ اق ٍة :وهل الدا ابة َت ْؿ ُطق فِل ِ
الؿطِهل:
ور َ
الؿطل َ
ُ
إطؿا ُلفا يف السقر ،والتقجف هبا إلك ِ ٍ
ؼصد بف ِ
ِ
تؿثهقَّل
ً
إمر ،وآكتباه مـ ال َغ ْػ َؾ ِة ،فقؽقن
الجد يف
وج َفة ،وقد ُي َ
ا

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
لؽـ الهذي يسهتطقع الؿجتفهد أن
وســفؿ فقف; ّ
مرتبة الخؾقؾ وسقبقيف يف إدراك معا كَّلم العرب واإلحاصة بؼقاطدهؿ ُ
مفؿاتف ،فالذي ُيحتاج إلقف مـ مفؿاتف هق الذي يـبغل أن ُيعتـك بف.
يستعقـ بف يف ففؿ كَّلم العرب هق ما ُيحتاج إلقف مـ ّ
ولفذا قال جؿاطة لؿا ذكروا لة آجتفاد ومـفؿ الجقيـل يف «القرقات» قال( :طارفا بؿا ُيحتاج إلقف) ،فالؼدر الذي
ٍ
َ
يـبغل هق ما ُيحتاج إلقف يف ففؿ الشريعة ،وما زاد طـ ذلؽ ّ
ساحؾ لف.
بحر ٓ
فنن الؿجتفدَ غقر
مطالب بف ،والعربقة ٌ
الشافعل  $تعالك وابـ خزيؿة وابـ فارس أن اإلحاصة بؽَّلم العرب ٓ تتلتك ٕحد إٓ لـبهل ،ذلهؽ أن
وقد كؼؾ
ا

كَّلم العرب كثقر وقبائؾفؿ متػرقة ومسال ُؽفؿ مختؾػة ،فاإلحاصة بذلؽ ّ
متعذرة.،

وأقؾ ما يـبغل أن يلخذ صالب العؾؿ أن يؼرأ الؿختصرات التل اطتـك أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك فقؿا سؾػ بلخذها
رواجا« -كػاية الؿتحػظ وكفاية الؿهتؾػظ» ٓبهـ إجهدابل
واستشراحفا وحػظِفا ،ومـ جؿؾتفا طـدهؿ -وهل أكثرها
ً
 $تعالك ،فنن هذا الؽتاب ص ابؼ الخافِ َؼقـ يف وسط ُطؿر إمة ومتلخرها ،وكان قبؾف «الػصقح» لثعؾهب أشهفر ،إٓ أن
إجدَ ابِل  $تعالك صار َ
بلخ َره هق أشفر الؽتب الؿملػة يف مػردات الؾغة ،ففذا الؽتاب هق أقؾ مها يـبغهل
كتاب ابـ ْ
الؿ َر احهؾ $
لطالب العؾؿ أن يح َػظف وأن ا
يتػفؿ معاكقف ،فنذا أراد الزيادة طؾك ذلهؽ فؾقلخهذ «موصهلة الػصهقح» ٓبهـ ُ
تعالك ،وطؾك هذيـ الؿتـقـ شرحان طظقؿان ٓبـ الط ّقب الؿغربل  $تعهالك ،فنكهف شهرح «الؽػايهة» باسهؿ «تحريهر
ٍ
كتاب سؿاه «الؿوصئة يف شرح موصلة الػصقح» وههق كتهاب
الؽػاية» وهق مطبقع يف مجؾد ،وشرح «موصلة الػصقح» يف
ٌ
ستؽؿؾ تحؼقؼف وهذا قبؾ مدة مديدة.
حافؾ جدا لؿ يطبع بعد ،وحؼؼ الجزء إول مـف يف جامعة إزهر ،ولؿ ُي
َ
مفؿهات طؾهؿ
والؿؼصقد أن هذيـ الؽتابقـ مـ أكػع الؽتب التل يـبغل أن يعتـل صالب العؾؿ هبؿا إن أراد أن ُيدرك ا
العربقة.
( )2ققلف( :كاق ًعا ل َغ َؾل أهل األدب) أيُ :مرو ًيا لعطش أهؾ إدب ،فالغ َؾ َل :العطش.
الشـْ َػرى َطؿرو بـ بر ِ
إز ِدي ،ففذا هق الهذي
اك إَ ْز ِدي) الؿعروف يف جر كسبف أكف طؿرو بـ مالؽ ْ
َا
ْ
( )3ققلف ( $قال ا َ
باره.
ذكره إقدمقن مؿـ روى شعره وذكر أخ َ
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ب يـَهام َط َؾهك ِ
ِ
ِ
راح َؾتِهف
طؾك سبقؾ
الراكه ِ َ ُ
آستعارة ،وهذا هق الؿراد هـا كؿا ققؾ ،وهق الظاهر ،وأصه ُؾف يف ا
َ
ف بف طـ ال َؼ ْص ِد فقؼال لف :أقِؿ َصدْ َر مطِ اقتِ َؽ ،أي اكتبف مـ كقمِؽ .والؿقهؾ إلهك الشهلء :آكحهراف
فتـح ِر ُ
َ
ُ
وإمقؾ :إشد مقَّل ،و( َبـق أمف) ،ققؾ :هؿ َف ْفؿ وطدوان ،و(الؼقم سقاهؿ) ره ُطف مـ إَ ْز ِد،
إلقف بالؼؾب،
وكان ً
كازٓ يف بـل أمفُ ،ف ُعقر; َفر َحؾ إلك ققمِ ِف ،وهذا ال اتعققر سقؼق ُلف يف الؼصقدة.
غارون ،واكتبفقا فنكؽؿ كائؿقن طـ شهل الهذي ههق غقهر
والؿعـكُ :جدا وا يا بـل أمل يف أ ْم ِر ُكؿ فن اكؽؿ ُ
مقَّل إلك قهق ٍم َغ ِ
ً
قهر ُكؿ ،أي
فقؽؿ ،فن اكـل أشد ً
كازٓ
طؿا تتقهؿقكف مـ مقؾل إلق ُؽؿ لؽق
ُ
شلك ُؽؿ ،وبؿراحؾ ا
معفؿ وإِن َلؿ أكـ ِ
إكهذار لبـهل
فقفؿ ،وههذا
مقؾل إلقفؿ أكثر مـ مقؾل إلق ُؽؿ وإِن ُكـت بعقدً ا مِ ُـفؿَ ،
اي ُ
وه َق َ
ٌ
()1
ِ
ِ
طـفؿ.
أمف ُبرحؾتف ُ
فؼال:
ِ
ات وال اؾ ُقؾ ُم ْؼ ِؿه ٌر
اج ُ
الح َ
( َف َؼدْ ُح اؿت َ

و ُشههدا ْت لطِقهه ٍ
ات َم َطا َيهها َو َأ ْر ُحهه ُؾ)
ا
َ

ُح اؿ إمر-بالبـاء لؿا لؿ يسؿ فاطؾفُ -قد َر(.)2
ومعـك (الؾقؾ م ِ
ؼؿر) :أي ذو ٍ
ٌ
تؿثقؾ طؾك سهبقؾ آسهتعارة،
ؼصد مـف :إمر واضح ،وهق
قؿر ،وقد ُي َ
ُ
وٓ تبعد إرادتف هـا ،ومـف ققل الشاطر:
ِ ()3

وخالهدٌ قههال لهل قه ً
هقٓ َم َت ْعه ُت بِهف

لههق كـههت اطؾههؿ أكّههك َي ْط ُؾهه ُع ال َؼ َؿهه ُر

ات كالـ اقات لػ ًظا ومعـك ،وواحدها صِ اقة كـ اقة ،وهق ما يـقيف الؿسافر مـ وجف ،وواحد إَ ْر ُح ِؾ،
والط اق ُ
اح ِ
الر ْح ِؾ :إِي َثا ُقفَ .
قلَ .
الؿ َطايا :بؿعـك شد رحؾِفا وأدواتِفا.
كالر ُ
وشد َ
وشد ا
َر ْحؾ :وهق مركب لؾبعقر ا
والؿعـك :فؼد ُقد ِ
رت الحاجات الداطق ُة إلك ارتحالِل طـؽؿ ،والحالة أن الزمان مسهاطد طؾهك ذلهؽ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
الشـْ َػ َرى طـد إكشاء هذه الرسالة ،فنكف كان ً
( )1ذكر الشارح  $تعالك ما اتػؼ لحال ا
كازٓ مع أمف يف ققمفها ،وقق ُمفها
وطدْ وانُ ،م ِ
ػار ًقا لؼقمف الذيـ يرجع كسبف إلقفؿ وهؿ رهطف مـ إزد ،فعقر مـ قبؾ بعض ققم أمف ،فلكشل
ققؾ هؿ ففؿ َ
ِ
والصدح بؿقؾف إلك ققمف ،ا
وأن إقامتف بهقـ أضفهر أخقالهف لقسهت ركقكًها إلهقفؿ
هذه الؼصقدة يف اإلطَّلن بؿػارقتفؿ ،ا
وزهدً ا يف أصؾ َهرو َمتِف وكسبف.
( )3قق ُلف( :بالبـاء لؿا لم يسم فاطؾه) الؿراد بف كائب الػاطؾ ،والػعؾ يبـك لف ،وكان إقدمقن يسؿقن هذا الباب يف الـحق
ٍ
(كائب الػاطؾ) فاش ُتفر هذا الباب طـدهؿ بذلؽ ،ويؽقن الػعهؾ
مالؽ فسؿاه
(باب ما لؿ يسؿ فاطؾف) ،حتك جاء ابـ
َ
ٍ
حقـئذ مبـقا لؾؿػعقل ،وققلـا :مبـ ًقا لؾؿػعقل أطؿ مـ ققلفؿ :مبـقا لؾؿجفقلٕ ،ن سبب حذف الػاطهؾ ٓ ي اط ِ
هر ُد أن
يؽقن الجفؾ بف; بؾ لذلؽ أسباب طدة ،فتسؿقتف بالؿبـل لؾؿػعقل أطؿ وأوسع; ففل أولك وأحرى.
(( )4متعت به) أي :ارتػعت.
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وهق الؾقؾ الؿؼؿر ،فنن السقر فقف يسؿك ُسرى( ،)1وطاقبتف محؿقدة طـد الصهباحٓ ،سهقؿا إذا كهان الؾقهؾ
ِ
ِ
آرتحال ،ا
فهنن
الراية ،ولست بلوحدَ يف
السرى يف الؼؿر يبؾغ الغاية ،ف ُتر َف ُع بحؿده يف الصباح ا
مؼؿرا ،فنن ُ
الـّاس قد هتقموا لف ،وشدوا َأ ْر ُح َؾ ُفؿ طؾك َم َطاياهؿ لؼصد جفات مختؾػة يف صؾب الحاجهات ،فؾهل فهقفؿ
أمقر ا
الزمهان ،وآئتسهاء
كؾ مـفا يدطق إلك آرتحهال ،وههل تؼهدير الحاجهات ،ومسهاطدة ّ
أسقة ،ففذه ٌ
باإلخقان ،فاجتؿاطفا يؽقن ادطك إلك ذلؽ.
ِ
إر ِ
ض َمـْه َلى لِ ْؾ َؽه ِر ِ
ْٕ َذى
يؿ َطه ِـ ا َ
( َوفل ْ

اف ِ
الؼ َؾهههك ُم َت َحههه اق ُل)
َوفِ َقفههها لِ َؿهههـ َخههه َ

الخ ْؾ ِؼ .و( ِ
ؿـلى) :الؿؽان الذي يـلى ،أي :يب ُعد .و(الؽريؿ) هـا :العزيز والسقد القاسع َ
الؼ َؾك):
اله(ه
إذى

البغض .واله(ه ُؿ َت َح اقل) :الؿقضع الذي يحصؾ التحقل إلقف ،وهق الؿعـل بؼقلل ،وإرض واسعة فػقفها
َ
وبهال الهبغض ،وسهقء طاقبتهف;
تحقل إلقف مـ خاف
ما يبعد العزيز طـ اإلذٓل وإذ اية ،وفقفا ً
أيضا ما إذا ا
سؾِؿ و َأمِـ .وهذا معـك ِ
ققل َم ْع ِـ بـ ْأو ِ
الؿ َزكِل:
س ُ
ويف إرض طهههـ دار ِ
وفِ هل الـ ه ِ
إن َر اث ه ْت(ِ )2حبا ُل هؽ واصه ٌ
اس ْ
الؼ َؾهههك ُم َت َحههه اقل
هؾ
ِ
إرض َمـْه َلى ). . .البقهت ،أي :أن إرض واسهع ٌة غقهر ضهقؼة طؾهك الراغهب يف
وأففؿ ققلف( :ويف
َ
آطتزاز ،والراهب مـ الؼؾك( ،)3فل اكد هذا الؿػفقم بؼقلف:
( َل َع ْؿه ُر َك َمها فِههل ْإَ ْر ِ
ض ِضه ٌقؼ ط َؾهك ا ْمه ِر ٍئ

ِ
راغبههها َأو ر ِ
اه ًبههها َو ْهههه َق َي ْع ِؼههه ُؾ)
َسههه َرى ً
ْ َ

لعؿرك)- :بالػتح-أي لحقاتؽ ،وققؾٍ :
لديـؽ.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرئ
( امه ُ

ِ
ٍ
حالهة كقكهف
لهقَّل يف
امرئ سرى)( ،)4أي :سار ً
يؼقل :لحقاتؽ قسؿل (ما يف إرض) مـ (ضقؼ طؾك
اوة( ،وهق ِ
مثَّل ،أو راه ًبا مـ ُطؼبك َطدَ ِ
يعؼ ُؾ) أي يؿقز ما رغب فقف ،وما رههب مـهف ،فحقثؿها
راغ ًبا يف العز ً
ــــــــــــــــــــــــــــ
حؿدُ الؼق ُم الس َرى) ،يعـل مسقرهؿ بالؾقؾ ،ومـف ققلل:
( )2ومـف (طـد الصباح َي َ
اغتههههـؿ سههههـ الشههههباب يهههها فتههههك

طـهههد الصهههباح يحؿهههدُ الؼهههق ُم السهههرى

(( )3رثت) أي بؾقت .ومـف (ثقب رث) أي :بالل.

( )4وٕجؾ هذا ُأمر بالفجرة إذا ضاقت إرض طؾك أهؾ الفهدى ،كؿها قهال اهلل َ ﴿ :۵ألَمۡ ََ ن
ُم ۡرَُ ن هِو ََِٰعوم َ
َف نت َهاج نروا ْ ف َ
ويها ﴾ [الـساء.]:8 :
و

( )5ققلف (( :$لعؿرك) بالػتح أي لحقاتك وققل :لديـك ،يؼول :لحقاتك قسؿي (ما يف األرض) من (ضقق)) ،وههذا
طؾك مذهب مـ يرى أن هذه الؽؾؿة تطؾؼ ويراد هبا الؼسؿ ،والصحقح أكفا كؾؿ ٌة تطؾؼفا العرب تريهد تعظهقم األمهر
دون إرادة الؼسم فتؼقل( :لعؿرك إن إمر طظقؿ) وال َع ُؿر هق الحقاة.
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بالخَّل ِ
ص مـف ،وهذا معـك ضقؼ إرض وسعتفا ،فؿرجعهف
َ
وجد الؿرغقب فقف أقام ،فتتسع إرض طؾقف
وغقر ُه كؿا أفصح بف مـ قال:
الؿَّلئؿ ُ
يف الحؼقؼة إلك اكؼباض الـػقس واكشراحفا بحسب إدراكفا ُ
ضهههاقت بهههَّل ٌد بلهؾِفههها
لعؿهههرك مههها
ْ
ُ

ولؽهههه ْـ َأ ْخهههه ََّل ُ الر َجهههه ِ
ال َت ِضهههه ُقؼ

( َولِههل ُدو َك ُؽههؿ َأ ْه ُؾهه َ
قن ِسههقدٌ َط َؿ اؾهه ٌس

َو َأ ْر َقهههه ُط ُز ْه ُؾهههه ٌ
قل َو َط ْر َفهههها ُء َج ْقهههه َل ُل)

()1

اله(أهؾقن) :جؿع أهؾ ،وأهؾ الرجؾ :طشقر ُتف ،و َذ ُوو قرباه ،وهق هـا استعارة لؿا ذكره مهـ السهقد-
العقـ الؿفؿؾة ،والؿقؿ والَّلم الؿشددة-الخبقث مهـ
طؿ اؾس) بػتح :
بالؽسر-وهق مـ أسؿاء الذئب ،واله( َ
الذئاب(.)2
واله( َأر َق ُط) :الـا ِؿر ،سؿل بذلؽ لِ ِر ْق َطتِف ،وهل سقاد مشقب بـُ َؼ ٍ
ط بِقض(.)3
ُ
ْ
الضبع ،سؿقت بهذلؽ ٕن لفها ُط ْر ًفها بضهؿ
واله(زه ُؾقل)-بزكة ُط ْر ُجقن-إمؾس ،واله(طرفاء) هـا :ا
العقـ :أي :شعرا يف ُطـُ ِؼ َفا(.)4
الضبِع ،ففق بدل مـ َط ْر َفاء ،وهق طؾك وزن (فقعهؾ) ومعرفهة بهالَّلم وإلهػ،
و( َج ْق َلل) :مـ أسؿاء ا
قالف يف «الصحاح))).
ــــــــــــــــــــــــــــ
فسر الشارح  $تعالك (ضقؼ إرض) باكؼباض الـػهقس ،وههذا ههق إصهؾ يف إصَّلقفها ،فهنن إرض رحبه ٌة
( )1ا
َ َ َ ََ
ٍ
امرئ فؾضقؼ كػسف فقفا .وقد يجؿع بقـفؿا ،كؿا قال اهلل تعهالكَ ﴿ :ح ٰٓ
َّت إوذا ضاقت علمي وه نۡ
واسع ٌة ،فنذا ضاقت طؾك
َ َ ََ
َ ن
َ ن
هۡلُ ب و َما َر نح َبت َوضاقت علي وهۡ ۡرنف نس نهۡ﴾ [التقبة ،]229:وهذا مبالغ ٌة يف بقان الشدا ة وههذا مهـ أسهرار التصهريػ
َ ٰٓ َ َ َ
الؼر  ،فنن ضقق األرض طـد العرب يراد به ضقق الـ ْػ ِ
َّت إوذا ضماقت
س ،وأطقد معـاه يف سقا ٍ خر ،فنن معـك ﴿ ح
ََ ن َ ن
كػقسها كثقهرة ،لؽهـ
تحتؿؾ
واسعة
إرض
ٕن
;
أكػسفؿ
طؾقفؿ
ضاقت
:
أي
بعدها
ما
يذكر
لؿ
لق
﴾
علي وهۡ هۡلُ
ً
َ َ ََ
َ ن
يشار بؿثؾ هذا إلك ضقؼ الـػس; فلريد بنطادة ما بعدها بؼقلفَ ﴿ :وضاقت علي وهۡ ۡرنف نس نهۡ ﴾ بقان شدّ ة ما هؿ فقف مـ
وكػقسفؿ ضاقت ضق ًؼا شديدً ا طؾقفؿ.
الؽرب العظقؿ ،فؽلن إرض
َ

( )3تػسقره (اله( َط َؿؾس)) الخبقث مـ الذئاب أحد أققال أهؾ العربقة ،وذهب قهق ٌم إلهك أن ال َع َؿؾهس مهن الهذئاب ههو
سقرا.
أقواها وأشدها ً
أبقضا شقب بـؼطة ُسقد،
أيضا طؽسف ،فقؽقن ً
( )4تػسقر (اله( َأ ْر َق ُط)) بلكف مـ الر ْق َطة ِوهق سقاد مشقب بـؼط بقضُ ،ذكر ً
لؽـ إول هق إكثر ،فاقتصر طؾقف الشارح.
شعرا يف طـؼفا) لقس الؿراد مطؾؼ الشعر; بؾ الؿراد شعر كثقر يف طـؼفا ،فالشعر الؽثقر الؿرتػع هق الذي
( )5قق ُلف( :أيً :
يسؿك ُط ْر ًفا.
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ومعـك البقت :ولل دوكؽؿ يا بـل أمل أهؾقن ممالػهقن مهـ وحهقش الؼػهار والؿػهاوز ،وههؿ ذئهب
الؿ َفامِهف حتهك ألػتهف
خبقث ،وكؿر أمؾس ،وضبع ذات ُطرف ،والؿؼصقد أكف اطتاد السػر ،وتؽرر مـف قطع َ
وحقشفا فصارت لف بؿثابة إهؾ ،أي فَّل يمذيـل الرحقؾ ،وٓ يشؼ طؾل السقر(.)1
الههر ُ
َلهههدَ ْي ِف ْؿ َو َٓ ا ْل َجهههاكِل بِ َؿههها َجههه ار ُي ْخههه َذ ُل)
هط َٓ ُم ْسهه َت ْق َد ُع السههر َشههائِ ٌع
( ُههه ُؿ ا
(الرهط) :يف معـك إهؾ ،والسر الؿستقدع :الذي ُأ ِ
ودع ،أيُ :جعؾ وديعة طـد الشخص ،بؿعـهك أن
ا
مـ ألؼل إلقف يطؾب مـف كتؿاكف.
أحؼ باسؿ إههؾ والهرهط مهـ
يؼقل :هؿ -أي ما َذكر مـ القحقش -الرهط ٓ غقرهؿ ،بؿعـك أهنؿ ّ
الـاس ،فنن مـ استقدطفؿ سرا كتؿقه فؾؿ يػش طـدهؿ ،ومهـ جـهك جـايهة طؾهك أحهد لهؿ يسه ّؾؿقه إلقهف
الؿسهؿقـ بإههؾ ،الهذيـ يشهقع لهديفؿ مسهتقدع
بجريرتف ،فقؽقن ذلؽ ِخذٓكا( )2مـفؿ لف ،فليـ هؿ مـ
ا
السر ،ويخذلقن الجا بؿا جرى ،فقسؾؿقكف إلك الؿجـل طؾقف.
(وكُههه اؾ َأبِهههل ب ِ
إِ َذا َط َر َضهه ْت ُأو َلههك ال اطرائِهه ِد َأ ْب َس ُ
ههؾ)
اسههه ٌؾ َغ ْقههه َر أ اكـِهههل
َ
ٌ َ
أيضا ،واله(باسؾ) هـها:
الض ْقؿ ،فع ُؾف :أبك بالؼصر ،إباء بالؽسر ً
اله(أبل) :الذي يلبك الدكايا ،وٓ يؼبؾ ا
إسد ،والذي َب َسؾ ُب ُس ً
أيضها َب ِسه ٌؾ و َب ِسه ٌقؾ .و(طرضهت) :ضفهرت.
قَٓ :ط َبس غضهبا أو شهجاطة ،ففهق ً
و(الطرائد) :جؿع صريدة ،بؿعـك مطرودة ،وهل مـ اإلبؾ ما يز َطج مـ محؾف يف ال َػ َؾ ِ
قات(.)3
ُ ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )2ققلف ( :$ولي دوكؽم يا بـي أمي أهؾون ،ممالػون من وحوش الؼػار والؿػاوز) ،هذا يؼع لؾعبد إذا استقحش مهـ
الخؾقؼة ،فقػضل بف استقحاشف مـ الـاس إلك التػر د طـفؿ يف الؼػار ،كؿا يؼع يف خر الزمان طـهد كثهرة الػهتـ ،فػهل
يتبهع بفها َش َ
هعف
الصحقح مـ حديث أبل سعقد الخدري أن الـبل ﷺ قالُ « :يوشك أن يؽون خقر مال الؿسؾم غـم ُ
ا
الجبال ،ومواقع الؼطرِ» ففذا حال الؿممـ إذا فسد الـاس ،فنن ُأكسف بالؼػار والؿػاوز يؽقن أكثهر مهـ أكسهف بالـهاس
لػسادهؿ.
الؿ َف ِام ِه) أي إراضل الؿتسعة التل هل ٌ
محؾ لؾفؾؽة ،جؿع َم ْف َؿف.
وقق ُلف( :وتؽرر مـه قطعه َ
ودائؿا حاول أن تجد يف الؿعـك ما يدل طؾك الؿبـك ،فنن الخذٓن فقه ِضعة وذلهة ،والضهعة
(ِ ( )3خذٓن) بؽسر الخاء،
ً
والذلة يـاسبفا الؽسر ،فتؼقلِ :
(خذٓن) وٓ تؼقل ُ
(خذٓن) ،ومثؾ هذا أكؽ تؼقل (تِفامة) وٓ تؼقلُ ( :تفامة)ٕ ،ن
كثقهرا مهـ
(تِفامة) اسم لؿا اكخػض من األرض ،والؽسرة تحت التاء هل الؿـخػض ،وبؿثؾ هذه الؿؼاركهة تحػهظ
ً
كَّلم العرب.
ٍ
حديث طـد الـاسهائل أن
حرك مـ مؽاكف يف الصحراء ،ومـف ما جاء يف
( )4ققلف ( :$ما ُي َ
زطج مـه يف الػؾوات) أي :ما ُي ا
ٍ
الـبل ﷺ مر ب َظ ٍ
مزطجها لهف أحهد مهـؽؿ ،والحهاقف:
حاقػ; فؼال «ٓ يربه مـؽم أحد» أي ٓ :يحركف وٓ يثقهره
بل
ً
=
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ِ
ٍ
هبهقان،
قؿةُ ٓ ،يهرام
والؿعـك :وكؾ واحد مؿا ذكرتف مـ إهؾقـ حؿل إكػُ ٓ ،يضام ،شديد ال اشؽ َ
غقر أكـل أشد إبا ًء لذلؽ مـفا إذا ضفهرت إولهك مهـ اإلبهؾ التهل َشه اؾت( )1يف الغهارات ،وتبعفها أرباهبها
أحر ُد شلء إذ ذاك( ،)2واشد غقظا ،يؽادون يتؿقزون مـ الغهقظ طؾقـها ،فـاهقهؽ بؼتهالفؿ،
وهق ْ
ٓستـؼاذها َ
وبشجاطة مـ يجقل يف مجالفؿ ،وٓ يؽرتث بـزالفؿ ،ثؿ قال:
الز ِ
وإن مدا ِ
أج َش ه ُع ال َؼ ه ْق ِم أ ْط َج ه ُؾ)
اد لؿ َأ ُك ْـ
ت ْإَ ْي ِدي إِ َلك ا
بِ ه َل ْط َجؾِ ِف ْؿ إِ ْذ ْ
( ْ ُ
أج َش ُع)  -بتؼديؿ الجقؿ طؾك الشقـ-إكثر جشعا ،بالتحريؽ ،وهق أشد الحرص وأسهقهه ،وأن
اله( ْ
يلخذ اإلكسان كصقبف وطقـف يف كصقب غقره.
طج ًَّل إلقف بلن أسبؼفؿ
يؼقل :إذا اجتؿع الـاس طؾك زادهؿ ،ومدوا أيديفؿ لتـاولف ،لؿ أكـ أكا أكثرهؿ َ
إلك ذلؽ جؿقعفؿ ،أ اما َس ْب ُؼ بعضفؿ فؼط ،كؿا إذا سبؼ بعض أكؾقـ الجؿقع فتَّلهؿ بعضفؿ طؾك الػهقر
قبؾ غقره ،فنن ذلؽ قد ٓ يؽقن طقبا; بؾ ربؿا كان مـ مؽارم إخَّل  ،لؿها فقهف مهـ رفهع ِ
الح ْشهؿة طهـ
ً
ِ
مطؾؼ ال َع َجؾ ،فنكف ٓ يؽقن مـ الزلؾ ،وٓ يعهد
السابؼ ،بؿا يـاسبف بذلؽ ،ولذلؽ كػك طـف إ ْط َجؾِ اقة دون
بالف َبؾ(.)3
صاحبف مخط ًئا ُف ُقدْ َطك طؾك أمف َ
ُ
ويدل لؿا قؾـاه ققلف( :إ ْذ َأ َ
حرصا طؾك الطعام لشدة هنؿف ،أشهدهؿ
أطجؾ) أي أشد الؼقم
جش ُع الؼق ِم
ً
طجَّل إلك مد القد إلك الزاد.
ً
ووجف الدٓلة مـف أكف ط ّؾؾ كػل كقكف أطجؾ بلن سببف شهدة الجشهع يف الخهارج ،ف ُقسهتدل بإطجؾقهة
حقث أكف طـقان طؾك شدة الـا ْف ِؿ ،ا
طؾك الجشع ف ُقذم بذلؽ ،و ُ
فالذم يف الحؼقؼة إكؿها ههق بالجشهع ،أمها إذا
كان سبب العجؾة ما قؾـا ،فَّل ذم ،واهلل سبحاكف أطؾؿ.
( َو َمهها َذ َ
اك إِ آ َب ْسهه َط ٌة َطهه ْـ َت َػضهه ٍؾ

َط َؾهه ْق ِف ْؿ َوكَهه َ
الؿ َت َػضهه ُؾ)
ان ْإَ ْف َضهه َؾ ُ

أفضهؾ طؾقـها
والسعة يف الؽرم ،واله(تػضؾ) كاإلفضال :اإلحسان ،يؼهالَ :
السؿاحة ّ
اله(بسطة) هـاّ :
وتػضؾ.
الزاد قبؾفؿ لع ّؾة سقى سؿاحة الـّاشئة طـ إحسان إلقفؿ ،أو
والؿعـك :ولقس اكؼباض يدي طـ تـاول ا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
سفؿ أصابف.
الجالس يف ضل َح ْؼف؛ أي يف ضل مرتػع من الرمل ،وكان فقف ٌ
(َ ( )2شؾت) يعـل هربت.
الح َرد :الغضب ،أي أكف شديد الغضب.
أح َرد شيء إذ ذاك) َ
( )3ققلف ( $وهو ْ
الف َبل وهو الخَ َبل.
(هبِ َؾت أمؽ) أي :أصاهبا َ
( )4قق ُلف( :ويدطى طؾى أمه بالفبل) أي يؼال كؿا تؼقل العرب َ
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سقى سعة يف إحسان إلقفؿ.
فه(طـ) بؿعـك (يف) طؾك هذا التؼدير َ
أخر ،وكان الؿتػضؾ أي الؿحسـ إفضهؾ ،بالـصهب طؾهك
أكف خرب كان مؼدا ًما طؾك اسؿفا ،وجؿؾة (وكان إفضؾ ). . .إلخ .أكاهدَ ت مها أهبؿتهف التهل قبؾفها بؿعقكهة
الؿؼام مـ كقن الؿتػضؾ أكثر فضَّل مـ غقره ،وهذا يسؿك تذيقَّل( ،)1وقد تؽقن الجؿؾهة الؿذيؾهة ممكهدَ ة
لؿـطق ما قبؾفا ،وهل طؾك كؾ حال ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب.
ومـ الـاس مـ يسؿل مثؾ هذه الجؿؾة اطرتاضا ،وإن كهان يف ِخهر الؽهَّلم بـها ٌء ،طؾهك أكهف طـهده ٓ
مشهاحة يف آصهطَّلح،
يختص بلثـاء الؽَّلم القاحد ،أو ما يف معـاه مـ الؽَّلمقـ الؿ اتصهؾقـ معـهك ،وٓ
ا
و ُكؽتة هذا التذيقؾ أو آطرتاض الحث طؾك التػضؾ.
بِحسهههـَك وٓ فِهههل ُقربِ ِ
(وإكل َك َػاكِل َف ْؼدَ َمه ْـ َله ْق َس َج ِ
هههف ُم َت َع اؾههه ُؾ)
از ًيها
َ
ُ ْ
ِ
الس ْق َأى ،واله( ُم َت َع اؾؾ) :مقضهع
( َك َػاكل) كذا :أي أحسبـل ،ووجدت فقف الؽػاية .واله(حسـك) :ضد ا
ال ات َعؾؾ ،أي التؾفل وآ ْجتِ َز ِاء.
يؼقل ٓ :أبالل بػؼد الشخص الذي لقس مؽاف ًئا طؾك الػعؾهة الحسهـك ،ولهقس يف ُقربهف -أي الؼهرب
قرب ،وتتؽؾػ آجتزاء بف لؼ اؾتِهف ،فؼهد
مـف -ما يتع اؾ ُؾ بف َمـ َق ُر َب مـف ،أي ٓ :خقر فقف ا
فتتؾفك بف كػس مـ ُ
كػا ف ْؼد هذا الؿذكقر وأي :خقف فؼدُ ه.
( َث ََّل َثههه ُة َأ ْصههه َح ٍ
ابُ :فههه َما ٌد ُم َشههه اق ٌع

قتَ ،و َص ه ْػ َرا ُء َط ْق َط ه ُؾ)
َو َأ ْبه َق ُض إِ ْص هؾِ ٌ

ومـ ٓ يخاف فؼده ٕجؾ وجقد هذه الثَّلثة ،يؽقن وجقده مساو ًيا لعدمف ،مهـ أجهؾ طهدم آكتػهاع
بف ،واله(فماد) اله( ُمش اقع) -بضؿ الؿقؿ وفتح الشقـ الؿعجؿة والقاء الؿشددة :-الشهجاع الجهريء ،كلكهف
ُي َش اق ٌع بغقره( )2أو بؼقة أودطفا اهلل فقف.

الصهه ْؾ ُت
إصؾِ ُ
قت) بؽسههر الفؿههزة :السههقػ الصههؼقؾ الؿاضههل ،ويف معـههاه :ا
والههه(أبقض) الههه( ْ
والؿـْ َصؾِ ْت( .)3واله( اصػراء) اله( َطق َطؾ) -بالعقـ الؿفؿؾة -الؼقس الطقيؾة.
ُ
ٍ
مهاض،
فه(فماد) وما ططػ طؾقف تػصقؾ إلجؿال ثَّلثة أصحاب ،أي ففؿ فماد ققي ،وسقػ صهؼقؾ

ــــــــــــــــــــــــــــ
تذيقل) التذيقل طـد طؾؿاء البلغة :تعؼقب جؿؾة بلخرى تشتؿل طؾى معـاها تلكقدً ا لفا.
( )2قق ُلف( :وهذا يسؿى
ً
( )3قق ُلف( :كلكه يشقع بغقره) أي :كلن معف غقره ،فالتشققع هو الؿصاحبة.
ت والؿـْص ِؾت) إكؿا يؽقن اسؿا لف إذا خرج مـ ِغ ِ
ؿده ،فقؼال :سقػ مصؾتًا
( )4إٓ أن هذا الؾؼب وهق اإلصؾقت و(الص ْؾ ُ
ُ َ
ً
ِ
غؿده.
إذا كان مجر ًدا مـ
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وققس صػراء صقيؾة ،ولعؾفا أجقد ال ِؼ ِسل ُطق ًدا وأبعدَ ها َم ْرمك.
ثؿ وصػ الؼقس بؿا يدل طؾك جقدهتا فؼال:
( َه ُت ٌ ِ
س ا ْلؿتُه ِ
قن َي ِزيـُ َفها
قف مه َـ ا ْل ُؿ ْؾه ِ ُ
السهه ْف ُؿ َحـاهه ْت َك َل اك َفهها
إِ َذا َز ال َطـْ َفهها ا

َر َصائِ ُع َقدْ كِق َطه ْت َط َؾ ْق َفها ومِ ْح َؿه ُؾ
ُمهههه َر از َأ ٌة َط ْج َؾههههك َتهههه ِرن و ُت ْعهههه ِق ُل)
()1

()2
ِ
ِ ِ
والف ْت َػك ك َج ْؿ َزى بالتحريؽ.
الؿ َصق َتة ب َؽ َث َرة  ،ومثؾف الف اتا َفة َ
اله(ه َف ُتقف) مـ الؼسلُ :

و(الؿتقن) :الظفقر ،واحدها متـ .واله(ه ار َصائع) ،جؿع َر َصقعة :وهل كهؾ ح ْؾؼهة مسهتديرة ،فؾعهؾ
الؼسل العربقة كاكت تزيـ بالحؾؼ الؿستديرة.
صائع هـا بسققر مضػقرة ولقس ذلؽ يف «الؼامقس» ،وٓ خقر فقؿا ٓ يقجهد
فسر الر
َ
ومـ الـاس مـ ّ
()4
()3
ِ
ِ
ؿر از َأ ُة) :الؽثقهرة
فقف إن شاء اهلل تعالك  ،واله(هؿ ْح َؿ ُؾ) :الع ََّل َقه ُة  ،وحـهقـ الؼهقسَ :ت ْصه ِقي ُت َفا ،واله(هه َ
مرزأة ،ففل بؿعـك َطجقل
الرزايا ،أي الؿصائب .والركقن :التصقيت ،ر اكت الؼقس ترن ،و( َط ْج َؾك) صػة ا
بػتح العقـ :وهل القالِ ُف مـ الـساء لػؼد ولدها .واإلطوال :رفع الصقت بالبؽاء ،وجؿؾة (ترن) يف مقضهع
مر ازأة.
كصب طؾك الحال مـ َ

والؿعـك :اشبفت الؼقس بتصقيتفا ،طـد مػارقة السفؿ لفا ،امهرأة كثهرت أرزاههها ،والِ ًفها ،يف حهال

كقهنا ترن وترفع صقهتا بالبؽاء.
(و َلسهه ُت بِ ِؿفقهه ٍ
اف ُي َعشههل َسهه َقا َم ُف
َْ
َ ْ

ُم َجدا َطههه ًة ُسههه ْؼ َبا ُك َفا َو ْهههه َل ُب افههه ُؾ)

ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )2محؿل) ِ
كؿـْ َبر.
الفتاف هو التصويت.
(ٕ )3ن ُ
الزبقدي يف «تهاج
( )4ققلف ( :$ولقس ذلك يف «الؼاموس») أي هذا الؿعـك يف تػسقر الرصائع ،ولذلؽ استدركف طؾقف ا
العروس» ،و«الؼامقس» الؿراد بف «الؼامقس الؿحقط» لؾػقروز بادي ،وققل الؿصـػ (وٓ خقر فقؿا ٓ يوجد فقهه)
أي ٓ :وثق فقف مـ جفة العربقة ،فؽلكف يرى أن «الؼامقس» هق البحر الجامع لؽَّلم العرب ،وهذا الهذي كحها إلقهف
صحقحا ،بؾ «الؼامقس» قد اشتؿؾ طؾك
كطريؼة مـ كحا إلك أن مـ خرج طـ الؼراءات السبع شا ٌذ ،ولقس هذا وذاك
ً
ٍ
كثقر مـ لغة العرب وفاتف شل ٌء مـفا ،ومـ صالع شرحف «تاج العروس» وقػ طؾك كثقر مـ مستدركاتف ،وقهد أخهرج
الزبقدي  $تعالك طؾك «الؼامقس»; بؾ ألػ أحد الـصارى الؿفتؿقـ بؾسان العهرب
بعض الؿتلخريـ «مستدرك» ا
كبقرا فلدخؾ أشقاء كثقرة ٓ يسامح
كبقرا يف طشرة مجؾدات ذكر فقف ما فات معاجؿ الؾغة; لؽـف تقسع فقف تقس ًعا ً
كتا ًبا ً
والؿحدَ ثقِـ بعد العرب الػصحاء.
يف كقهنا مـ لغة العرب ،وإ ّكؿا هل مؿا وقع يف كَّلم الؿق الديـ ُ
( )5قق ُلف( :والؿحؿلِ :
العلقة) أي ِطَّلقة السقػ التل ُيع اؾؼ هبا.
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اف) :الشديد العطش ،واله(ه اسقام) :الـعؿ الراطل كالسائؿة ،أسهام اإلبهؾ :رطاهها ،وطشهاها
اله(مِ ْف َق ُ
بال ّتشديد :رطاها لقَّل( ،)1ففل طاشقة ،ويف الؿثؾ :العاشقة هتق ُج أبِ َقة ،أي :الراطقة تبعث التل امتـعت مهـ
خص بف الذكقر ،ومـفؿ مـ قهال :إكؿها
الرطل طؾقف .واله(س ْؼ َبان) -بالضؿ -أوٓد اإلبؾ ،ومـ الـاس مـ ا
ؼب ساطة القٓدة ،وتجديع السؼ َبان :إساءة غذائفا كنجداطفا .والهه( ُب اف ُؾ) جؿهع باههؾ :وههل
يسؿك الس ُ
الـاقة التل ٓ ِصرار طؾقفا .والص َر ُار -بالصاد الؿفؿؾة بزكة كتاب -ما يشد بف ضرع الـاقة ،يؼال :أ ْب َف َؾ َفا إذا
أهؿؾفا مـ ذلؽ ،وترك ولدها يرض ُعفا.
يؼقل :لست راط ًقا شديد العطش ،أو سريعف يف حال كقكف يرطك إبؾهف لهقَّل حهال كهقن اإلبهؾ جائعهة
إوٓد لؼؾة الؾبـ ،ويف حال كقهنا غقر مشدودة الضروع مـ أجؾ ذلهؽ ،إذ ٓ فائهدة مهـ شهدها حهقـ ٓ
لبـ ،فلوٓدها ترضعفا لق كان الرضاع يغـقفا مـ جقع ،أو يسؿـفا ،وهذه حالة شديدة( .)2كػك طهـ كػسهف
أن يؽقن مـ ذكر ممكدً ا لؾـػل بزيادة الباء يف الخربٕ ،ن الؽقن طؾهك تؾهؽ الحهال تسهقء معهف إخهَّل
و َت ْح ُر ُج بف الصدور.

(وٓ ُج ابهههنٍ َأ ْك َفهههك ُمههه ِرب بِ ِع ْر ِسههه ِف

ػ يػ َعهه ُؾ)
ُي َطالِ ُع َفهها فِههل َشهه ْلكِف َك ْقهه َ

اله( ُج ابل) -بقزن ُس اؽر :-الجبا ،واله( َأ ْك َفك) بالفاء :الجبان الضعقػ .ففق تلكقهد لؾجبهان ،أي :كعهت

كر ِض َل(.)3
لف مػقد لؾتلكقد بؿا فقف مـ الزيادة طؾك معـك ّ
إول ،يؼال مـفَ :ك ِف َل َ

ِ
اب بال ُع ْر ِ
س -أي :الزوجة مَّلزم ُتفا ،ومطالع ُتفا يف الشلن :ممامرهتا فقف(.)4
واإل ْر َب ُ
ٍ
ٍ
ضعقػ مَّلزم لزوجتف ،يمامرها يف شهموكف ،كقهػ يػعهؾ فقفها ،فؼقلهف( :كقهػ
بجبان
يؼقل :ولست
ٍ
بضهعػ مهـ يسهلل
يػعؾ) تػسقر له (يطال ُعفا) أي :يسائِ ُؾفا كقػ يػعؾ فقؿا طه اـ لهف مهـ شهلكف ،وكاهقهؽ
ــــــــــــــــــــــــــــ
لقل ففي طاشقة) الصحقح رطاها يف ال َع ِشل ،وهق خر الـفار ،واإلبؾ ٓ ُتطعؿ يف
( )2ققلف ( $طشاها بالتشديد :رطاها ً
الؾقؾ ،وإكؿا تطعؿ يف صريف الـفار يف أولف ويف خره.
( )3ققلف ( :$وهذه حالة شديدة) الصحقح أن الحال تذكّر يف صقرة البـاء وتمكث يف الؿعـك ،فهَّل تضهاف إلقفها تهاء
التلكقث وإكؿا يؼال( :هذه ٌ
حال) ثؿ تعامؾ طؾقف فقؼال( :هذه حال شديدة) ،وطـد العد يؼال (الحال إولهك ،الحهال
الثاكقة) ٕهنا ممكث.
جبان مخصقص ،وخصصف بصػف الضعػ ،فػقف معـًك يزيد طهـ الجب ِ
ٌ
هاء
( )4ذهب الشارح  $تعالك إلك أن إكْفك
ُا
الؿذكقر قبؾف ،وذهب بعض أهؾ العربقة إلك أن األَك َْفى هو َكرِ ُه األخلق الذي ٓ خقر فقه ،أو هو البؾقد.
( )5قق ُلف( :ممامرتفا فقه) أي :مشاورهتا يف إمر.
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الـساء ،ويرجع إلك إشارهتـ يف إمقر ،ومشقرهتـ يف الشمون ،فنهن ّـ كاقصهات طؼهؾ وديهـ ،والؿحتهاج
()1

طؼَّل ،وأضعػ رأ ًيا.
إلقفـ يف ذلؽ أكؼص ً

َي َظههههؾ بِهههه ِف ا ْل ُؿ اؽهههها ُء َي ْع ُؾههههق َو َي ْسهههه ُػ ُؾ)
( َو َٓ َخههههه ِر ٍ َه ْقههههه ٍؼ كَههههه َل ان ُفههههه َما َد ُه
اله( َخ ِر )-بالخاء الؿعجؿة الؿػتقحة بقزن كتِػ :-الذي خر كػهرح ،أيُ :د ِههش مهـ خهقف أو

()2
وخ ِر َ
فاتحا طقـقف يـظرَ .
الؿ اؽهاء)-
ُب ِفت ً
الطائر :لؿ يؼدر طؾك الطقران .واله( َه ْقؼ) :الرققؼ الطقيؾ .و( ُ
ُ

بضؿ الؿقؿ وفتح الؽاف الؿشددة :-صائر جؿعف ُمؽاكل .وأمها الؿ َؽهاء بهالتخػقػ :فالتضهػقر بهالػؿ ،أو
الصهافر ،وههق صهائر
الـّػخ يف إصابع مشبؽة .والؿؽاء بال ّتشديد :ذو مؽاء بهالتخػقػ ،ولهذلؽ
يسهؿك ا
ّ
خصف ا
الشـْ َػ َرى بظـف يف فهماد الخهر الفقهؼ.
جبان يضرب بف الؿثؾ ،يؼال( :أجبـ مـ صافر) .ولذلؽ ما ّ
والػماد :ما يتعؾؼ بالؿرء مـ كبد ورئة وقؾب(.)3
والؿعـك طؾك تشبقف الؼؾب يف آضطراب مـ الدهش والخقف بالؿؽاء .وههق تشهبقف مؽـه ّل طـهف ٓ
مصرح بف .وبقان الؽـاية أكف يؾزم مـ ضـ الؿؽاء يف الػماد ضـ الؼؾب ُم ّؽهاء; ٕن الهذي يف الػهماد -طؾهك
التحؼقؼ -الؼؾب ،والظـ الؿذكقر استػقد مـ خرب ( َك َل ان) .فنكف إذا كان فعَّل كؿا هـا ،أو ضرفها ،أو مشهتؼا،
ُأشربت ( َك َل ان) معـك الظـ(.)4
دهش صقيؾ يف كحافة ،فنن ذلؽ مـ إمارات الحؿؼ غالبا ،مظـقكًها،
وتؼدير البقت :ولست ً
أيضا بذي َ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
( )1ما يذكر يف كَّلم أهؾ العؾؿ مـ ِ
طقب استشارة الـساء ٓ ،يراد بف ُمطؾؼف وإكؿا يراد بف دوا ُمف ،وأ ّما و ُققطف مرة بعد مرة;

يحؾِؼقا وأن يـحهروا فؾهؿ
ففذا ا ّتػؼ لخقر الخؾؼ ﷺ ،فن ّكف لؿا أمر أصحابف يف ُصؾح الحديبقة -كؿا يف الصحقح -أن ْ
يؼؿ مـف أحدٌ  ،فدخؾ طؾك أم سؾؿة فذكر لفا ما لؼل مـ الـاس ،فذكرت لف أن يخرج فَّل ُي َؽؾ َؿ أحدً ا مـفؿ ،فقـحر ثهؿ
مهرة
يدطق حالؼف فقحؾؼ رأسف ،فػعؾ ذلؽ ﷺ فتبعف الـاس يف ذلؽ .فاستشارة الؿرأة إذا كاكت طـدها حؽؿهة ورأي ّ
شرطا وقدَ ًرا.
أمر ٓ بلس بف ،أما إدامة ذلؽ وإجؿالف ففذا الذي ُيعاب لؿا يف صبع الـساء مـ الـؼص ً
مرة; ففذا ٌ
بعد ّ

هقهؼ يف خقفهف ،إذا صهار
( )3تػسقره لؾفقؼ بالرققؼ الطقيؾ ،أحسـ مـف مـ فسر الفقق بالظؾقم ،وهق ذكر الـعام ،فؽلكهف ٌ
ِ
لقجقد ما ُيزلزل فماده.
هار ًبا
( )4ققلف ( $والػماد ما يتعؾق بالؿرء من كبد ورئة وقؾب) فقف كظر ،الصحقح أن الػماد هو محل العؼهل مهن الؼؾهب،
فالؼؾب يشتؿؾ طؾك الػماد ،وهق يف سقيدائف ،وبف أكقط العؼؾ ،ولذلؽ فنن اهلل سبحاكف وتعهالك يؿهتـ طؾهك الخؾهؼ
بإفئدةٕ ،هنا محؾ العؼؾ مـفؿ.
( )5ققلف ( $أشربته ( َك َلن) معـى الظن) أيُ :ضؿـت ذاك ،فنن اإلشراب يف الؿعا طـدهؿ معـاه التضهؿقـ ،فؽهلن يف
مشفقر مذهب البصريقـ.
داخؾ (كلن) معـك الظـ ،والتضؿقـ هق
ُ
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فماد ذلؽ الخر يؼقؿ بف الؿؽاء حالة كقكف طالقا وسافَّل ،أي :يرتػع ويـخػض مـ شدة الدهش.
ػ د ِاريه ٍ
ِ ٍ
يهههروح وي ْغهههدُ و د ِ
اهـًههها َي َت َؽ احههه ُؾ)
ههههة ُم َت َغهههههز ٍل
َ
َ ُ ُ ََ
( َو َٓ َخهههههال َ ا
أيضها ،أو الهذي
حؿؼ ،ويسؿك هبهذا الؿعـهك الثها خالػهة ً
اله(خالػ) الذي خؾػ :بؿعـك فسد أو ُ
خ ُؾػ طـ أصحابف; بؿعـك تخ ّؾػ طـفؿ ،أو الذي خ ُؾػ غقره; أي :صار خؾقػتف يف أهؾف .والدار اية :مـ ٓ
يػار البققت .وققؾ :الذي يؽثر اإلدراء لغقره :أي َ
وكسهابة.
الخ ْتؾ( .)1فتاهه -طؾقفؿا -لؾؿبالغة ا
كعَّلمة ،ا
الغزل -بالتحريؽ :-وهق محادثة الـساء ،ومرادودهتـ ،غازلفـ وغازلـف.
واله(متغزل) :الذي يتؽؾػ َ
يؼقل :ولست بالػاسد أو الذي يخؾػ طـ أصحابف :أي يتخ ّؾػ طـفؿ ،ويخؾػفؿ يف أهالقفؿ بالريبهة،
يغازل الـساء ويغازلـف ،رائح ٍ
ٓ يػار البققت لذلؽ ِ
متؽحل يستؿقؾ بذلؽ الـساء.
غاد متطق ًبا،
ً
ٌ
والؿؼصقد كػل كقكف خال ًػا ٓ ،خالػا مقصق ًفا بإوصهاف الؿهذكقرة ،حتهك يؼهال :يؾهزم مهـ كػهل
الخالػ الؿقصقف هبا كػل الخالػ غقهر الؿقصهقف هبها ،طؾهك أكهف -واهلل العهالؿ سهبحاكف ٓ -وجهقد
لؾخالػ بدون تؾؽ إوصاف ،ففل صػة كاشػة لف طـ معـاه ،تشعر بذمف( ،)2ومع ذلؽ فهنن كػهقس ذوي
الفؿؿ مـ العرب كاكت تلكػ مـ ذلؽ يف جاهؾقتفا ،وتذم فاطؾف غاية الذم ،ويتؿدحقن بغض البصهر طهـ
الجارات ،قال طـرتة:
وأغض صريف طـ بهدت لهل جهارَ
الؿري:
وقال طؼقؾ بـ ُط اؾ َػة ُ

حتههههك يههههقاري جههههارَ ملواههههها

ولسهههت بسهههائؾ جهههارات بقتهههل

أغقهههههاب رجالهههههؽ أم شهههههفقد

وٓ مؾؼ لهذي القدطهات( )3سهقصل

أٓطبههههههههف وربتههههههههف أريههههههههد

ٍ
بصههادر طههـ بقههت جههاري
ولسههت

غؿههههره الههههقرود
صههههدور العقههههر ا

( َو َل ْسههه ُت بِ َعهههؾ َشهههر ُه ُد َ
ون َخ ْقههه ِر ِه

اج َأ ْطهه َز ُل)
َأ َلهه ا
ػ إِ َذا َمهها ُر ْطتَهه ُف ْاهتَهه َ

ــــــــــــــــــــــــــــ
مختؾسا.
(( )2الختل) إخذ طؾك غرة ،أن يؽقن
ً

ۡغ ب َغۡي َ
َ َ َ
هۡلم ِّ و ﴾
( )3ققل (ففي صػة كاشػة) أي ٓ تػقد
ً
تخصقصا; بؾ هل مَّلزمة ٕصؾ الؽؾؿة ،فؼقلف تعالك ﴿ :وهۡل و و
[إطراف ]44:فنن ققلف﴿ :ب َغۡي َ
هۡل ِّ و ﴾ صػة كاشػة ،فؽؾ بغل ففق بغقر الحؼ ،ففل ٓ تػقد معـك جديدً ا يؼقد البغل
و و
بحقث يؽقن بعضف بحؼ وبعضف بغقر الحؼ.

(( )4الودطات) يعـل متعؾؼ القدطات ،الودطات جؿع ودطة ،وهو خرزٌ تتزين به الـساء مؿا يمخذ من أصداف البحر أو
غقره.
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كثقرا ،ومـ تؼبض جؾده مـ مهرض،
اله(هعؾ) -بػتح العقـ الؿفؿؾة وتشديد الَّلم :-مـ يزور الـساء ً
والؿسـ الصغقر الجثة .وهذه الؿعا صالحة هـا كؾفها( .)1أمها الهذي يؽثهر الزيهارة لؾـسهاء فنكهف يتخؾهؼ
بلخَّلقفـ فقؽثر شرهّ ،
ويحهر ُج صهدره،
ويؼؾ خقره ،كالذي تؼبض جؾده مـ الؿرض ،فنكف يػسد مزاجف،
ُ
وٓ تسؾ طـ شره وكدور خقره.
الخؾؼ -بالػتح -يَّلزمفا ذمامة ُ
وأما الثالث فألن دمامة َ
ػ) -بتشديد الػهاء-
الخؾؼ يف الغالب .و( َأ َل ا
أيضها الثؼقهؾ البطهلء الؿؼهرون الحهاجبقـ .وكهَّل
العقل ،البطلء الؽَّلم ،إذا تؽؾؿ مأل لساكف فؿف ،وههق ً
الؿعـققـ يعاب بف; لؽقكف يهدل طؾهك كؼهص بهاصـل .وآهتقهاج :الثهقران ،كهالفقج والفقجهان ،والفقهاج
بالؽسر .والروع :الػزع .واله(أطزل) :الذي ٓ سَّلح معف.
وجؿؾة ( َشر ُه ُد َ
ألهػ) و(أطهزل) :كعتهان لهف
ون َخ ْقه ِر ِه) يف مقضهع خػهت طؾهك الـعهت لهه(طؾ) و( ّ
ألػ ،وهق أطزل ،والثا هق الؿؼطقع ،وإول تابع لؿتبقطف يف اإلطراب.
مؼطقطان ،أي هق ّ
والؿؼصقد مـ هذه الـعقت مجرد الهذم لؾؿـعهقت ،طؾهك أن إول وههقَ ( :شهر ُه ُد َ
ون َخ ْقه ِر ِه) مبهقـ
لؿَّلزم معـك الؿـعقت كؿا أوملكا إلقف كػا ،ومعـكَ ( :شر ُه ُد َ
ون َخ ْق ِر ِه) أي شهره أدكهك الـهاس مهـ خقهره،
وضره أقرب إلقفؿ مـ كػعف ،فشره حائؾ بقـف وبقـ خقره فَّل يصؾقن إلقف ،وهذا بحسب الدّ ٓلة القضعقة.
ّ
أما الؿؼصقد :فـػل خقره طؾك سبقؾ الؿبالغة ٓ ،كػل القصقل إلقف مع وجقدهّ ،
ٕن وجقد الخقر إكؿا
ٍ
مـتػ بؽقن ّ
شهره ،وكػهع يخهالط
يدرك بـقؾف والقققف طؾقف ،وهق
الشر دوكف ،أي ٓ يعؾؿ فقف خقر يشقب ّ
ضره ،وأففؿ كػل هذه إوصاف الؿذمقمة طـف ،ثبقت أضهدادها الؿحؿهقدة لهف ،ففهق خقهره دون شهره،
قريب البقان ،فصقح الؾسان ،ث ْب ُت الجـان ٓ ،يفتاج [لؼ اعة] السـان ،مَّلزم السَّلح ،مستعد لؾؽػاح.
ُههدَ ى ا ْلفقجه ِؾ ا ْل ِعسه ِ
( َو َل ْسهه ُت بِ ِؿ ْح َقهه ِ
قػ َي ْف َؿها ُء َي ْع َؿه ُؾ)
ار ال اظهه ََّل ِم إِ َذا ا ْك َت َحهه ْت
َْ َ
اله(محقار) :الؽثقر الحقرة .وآكتحاء :الؼصد .اله(يعؿؾ) :الجؿهؾ الؿطبهقع طؾهك العؿهؾ ،والـاقهة
يعؿؾة .والقعؿؾ والقعؿؾة اسؿان ٓ يقصػ هبؿا كؿا يف «الؼامقس».
والقعؿؾ فاطؾ اكتحك ،ويروى( :هقجؾ) :وهل الـّاقة السريعة ،واكتحت بتاء التلكقث .والهه(هدى)-
بضؿ الفاء وفتح الدال -الرشاد والدٓلة ،والؿراد هـا الطريؼ والؼصد; ٕكف يفتدى بالطريؼ ويفتدى لهف،
والفقجؾ هـا :الدلقؾ .و( ِ
العسقػ)-بؽسر العقـ والسهقـ الؿشهددة الؿفؿؾتهقـ :الهذي يؽثهر مهـ قطهع
ــــــــــــــــــــــــــــ
صالح لؾؿعـهك هـها،
أيضا إكف ال ُؼراد ،والؼراد دويبة صغقرة تعؾق باإلبل وغقرها فتمذيفا ألكفا تؿص دمفا ،وهق
( )2وققؾ ً
ٌ
وبف فسره بعض شراح الؼصقدة.

َّ
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حمد ال ُعصيمي

06

الؿػاوز طؾك غقر صريؼ ،مبالغ ًة يف العاسػ.
َو( ُهدَ ى) مـصقب به(ا ْك َت َحت) طؾك أكف مػعهقل بهف ،أو مػعهقل مطؾهؼ مهرادف لؿصهدر الػعهؾ ،لهـ
الؿعـك :اكتحك اكتحاء الفقجؾ ،أو الؿعـك :اهتدى هداه.
وتؼدير البقت :ولست بشخص كثقر الحقرة يف الظَّلم ،بؿعـك أكف يؼهع التح ّقهر مـهف كثقهرا ،أي :تؽثهر
مراءاتف( ،)1أو يشتد ما يؼع مـف مـ ذلؽ بحقث ٓ يجد مخرجا ،وقد يؼالُ ٓ :يحتاج إلك هذا ،إذ ٓ يسهؿك
تحقرا إٓ ما كان مثؾ هذا .أ ّما التققػ الذي يعؼبف آهتداء فؾقس بحقرة ،وٓ ُيذم بف صاحبف ،وق ّؾؿا يسهؾؿ
ً
خص الـػل بؿا يدل طؾك الؽثرة يف ذلؽ وهق محقار بزكة (مػعال) الهذي ههق مهـ أمثؾهة
مـف ،فألجؾ هذا ّ
الؿبالغة يف تؽثقر الؿعـك ،وكػل ذلؽ طـف أفاد ثبقت ضده لف وهق أكف كثقر آهتداء إلك قصد السهبقؾ طـهد
جؿ ٍؾ مطبق ٍع طؾك العؿؾ َق ْصدُ الدا لق ِؾ الذي يؽثهر مـهف
اشتباك الظَّلم ،فَّل تعؿك طؾقف الؿسالؽ ،إذا َق ْصدُ َ
طسػ اله(يفؿاء); أي :الؿػازة التل يفقؿ فقفا السالؽ.

()2

فه (يفؿاء) -طؾك ما قرركا -مػعقل بالعسقػ ،وأسـد الؼصهد طؾهك الجؿهؾ ٕكهف ههق الهذي يسهقر،
تابع لؾراكب يف آهتداء والتحقر ،ولذلؽ ما كػهك التحقهر
فالراكب تابع يف الؼصد لؾؿركقب ،والؿركقب ٌ
طـف دون الجؿؾ .وهذه مـ لطائػ البَّلغة ،وأسرار الػصاحة.
وجعؾ الطريؼ الدلقؾ هدىٕ ،ن مـ يسؾؽفا يجد طؾقفا هدى ،فؽان الطريؼ هدى مـ الهدلقؾ الهذي
يسؾؽفا ً
أوٓ لؿـ يسؾؽفا بعده.
ويجقز أن يػسر الفدى بالراحة هـآ ،هتداء راكبفا هبا .فه(هدى) طؾقف فاطهؾ (اكتحهت) ،و(يعؿهؾ)
بدل مـف ،و(يفؿاء) بالـصب مػعقلف.
والتؼدير :إذا قصدت راحؾة الفقجؾ العسقػ وهل يعؿؾ يفؿاء.
َت َطههههههاير مِـْههههههف َقهههههه ِ
ان َٓ َقهههك مـَ ِ
ههق ُ
اد ٌح َو ُم َػ اؾهههههه ُؾ)
اسههه ِؿل
الصه ا
(إِ َذا ْإَ ْم َعههه ُز ا
ُ
ََ
َ
هقاكة :ضه ْهر ٌب مههـ الحجههارة شههديد .فههإمعز
الصه اقان) جؿههع صه ا
(إمعههز) :الؿؽههان الصههؾب .و( ا
الصقان( :)3صاحب الصقان .واله(مـاسؿ) جؿع مـسؿ :مؼدم ُ
الخهػ .والهه(قادح) :الهذي يؼهدح الـهار.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )2وما تؽثر مراءاته) أي :ما يصدر ويتبادر إلقف مـ أراء.
قصدُ جؿ ٍؾ مطبقع طـ العؿؾ قصدُ الدلقؾ الذي يؽثر مـف طزف القفؿاء) ولذلؽ لعؾفا حقـئذ( :إذ قصد
( )3الجؿؾة (إذا ْ
ٍ
جؿل مطبوع طن العؿل قصد الدلقل الذي يؽثر مـه طزف القفؿاء أي :الؿػازة)  ،الؿؼصقد أهنؿا يستقيان يف هذا.
صقان) كؿا ذكر هذا شقخ اإلسَّلم ابـ تقؿقهة
( )4والؿؽان الذي يـتفل إلقف حدّ جزيرة العرب مـ الشؿال يسؿك (ح ّرة ا
=
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الؿؽسر.
واله( ُمػ اؾؾ):
ا
مـاسؿفا يف إماكـ الصؾبة إذا ٓقتفا .فتطقهر مـفها أحجهارا
وصػ بعقره بصَّلبة أخػافف بحقث تمثر
ُ
قادحة لؾـار ،وأخرى مؽسقرة مـ شدة القطء وصَّلبة ما يباشر إرض مـ إخػاف
ِ
َو َأ ْضهه ِر ُب َطـْهه ُف الههذ ْك َر َصهه ْػ ًحا َف َل ْذ َههه ُؾ)
يهههؿ مِ َطههه َال ا ْل ُجهههق ِع َحتاهههك ُأمِقتَههه ُف
( ُأد ُ
اله(مِطال) :كالؿطؾ :تلخقر الحؼ .يؼال :مطؾف وماصؾف بحؼف :لقاه ،أي :أخره .والهه(صػح) :مصهدر
صػح ،يصػح -بػتح الػاء فقفؿا -أطرض ،و(أذههؾ) -بهالػتح -مضهارع ذهؾهت طهـ الشهلء ،بهالػتح،
ً
صهػحا :اإلطهراض
ذهقٓ :كسقتف ،و(الذكر) :ال اتذكر( .)1وضربف مهـ الجهقع
ذهَّل ،أو ذهؾت طـف بالؽسر
ً
ً
طؿا يؼتضقف مـ إكؾ إطراضا ،وهذا طقـ مطالف الذي يديؿهف حتهك يؿقهت الجهقع ،أي :يؽسهر سهقرتف،
ويؼتؾ كؾبف بدوام مصابرتف بلن يرتاض بف فَّل يتلثر بف بعد .وغاية ذلؽ أن يذهؾ طـ وجهقده ،وأٓ يحهس
بحر وققده.
( َو َأ ْس ه َتػ ُت ه ْر َب ْإَ ْر ِ
ض َك ه ْق ََّل َي ه َرى َل ه ُف

َط َؾهههه ال مِهههه َـ ال اطهههه ْق ِل ا ْمهههه ُر ٌه ُم َت َطههههق ُل)

والسقيؼ :أخذه غقر مؾتقث( .)2و(ال اطه ْقل) -بػهتح الطهاء الؿفؿؾهة -الػضهؾ
كسػف ،ا
استػاف الت ْرب َ

و(مِ ْـ) زائدة لؾتقكقد .واله(متطقل) :الؿتػضؾ.

يستػ الرتاب ،أو أن يتحؿؾ مـاة مـ ذي َمـ  ،فنكف يختار استػاف الرتاب.
يريد أكف إذا دار أمره بقـ أن
ّ
وتؼدير البقت :وأستػ تراب إرض ٕجؾ أٓ يرى بسبب ذلؽ طؾك امره متػضؾ فضَّل.
بؿعـك أن هذه طادَ ،فسػ الرتاب طـد خقف الؿـة متحؼؼ يف حؼهف مهاض بالـسهبة لزمهان تؽ ّؾؿهف،
فالتعبقر بالؿضارع لحؽاية حالة سػف الرتاب الؿاضقة ،ففق يستحضر بف صقرة السػ لػظاطتفا.
أو يؼال :إن الؿعتاد مستؼبؾ العقدة كؿا هق ماضل البدء ،فالتعبقر بالؿضارع طؿها يعهقد مـهف حؼقؼهة،
وطؿا مضك مـف َمجاز.
(و َل هق َٓ ِ
اب اله ا
ػ َم ْش ه َر ٌب
هذم َل ه ْؿ ُي ْؾ ه َ
اجتـَ ه ُ
َ ْ ْ

ُي َعهههههه ُ
اش بِهههههه ِف إِ آ َلههههههدَ اي َو َم ْل َكهههههه ُؾ)

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
الصقان ح ّرة معروفهة سهقداء الصهخقر ،بعهد
 $تعالك ،وفات الؿتؽؾؿقـ طؾك تحديدها مـ جفة الشؿال ،وهذا
ّ
هناية حدود السعقدية بؿسافة قريبة جدا بداخؾ إردن.
( )2ققلف ( $والذكر :التذكر) هذا طـد جؿاطة مـ أهؾ العربقة ،وذهب بعض أهؾ العربقة إلك أن ال اتذكر يؽهقن بضهؿ
الذال فقؼال :الذكر طؾك إرادة التذكر.
(( )3مؾتو ٍ
ٍ
محتبس.
ث) يعـل
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يعـل أن اجتـابة ال ّذم الؿحؼؼ بحسب دطقاه بشفادة (لهقٓ) فنهنها تؼتضهل وجهقد شهرصفا ،وامتـهاع
جقاهبا لقجقده ،والشرط هـا اجتـاب الذم ،ففهق الهذي أرقهك هؿتهف ،وقؿهع هنؿتهف ،ومـهع مهـ وجهدان
الؿشارب والؿآكؾ التل يعاش هبا طـده ،ولقٓ ذلؽ -أي :لق قدر طدم اجتـاب الذم بعدم الؿبآة بف -لؿ
يقجد شلء مؿا ذكر إٓ طـده.
ِ
ِ
قؿ بِههههل
( َو َلؽهههه اـ َك ْػ ًسهههها ُحهههه ار ًة َٓ ُتؼهههه ُ

ا
الهههههذ ِم إِ آ َر ْي َث َؿههههها َأ َت َحههههه اق ُل)
َط َؾهههههك

حرة) ( :)1هل الؽريؿة التل تلكػ مـ الدّ كايا ،وتستسفؾ يف جـبفها الؿـايها .والهه(ريث)
اله( ّكػس) اله( ّ
هـا :الؼدر ،و(لؽ ّـ) هـا لَّلستدراك الؿحؼؼ لقجقد اجتـاب الذم الؿاكع مـ ارتؽاب ما تضهؿـف الجهقاب
الذي امتـع لقجقده ،فقتحؼؼ امتـاع مضؿقن الجقاب  ،وذلؽ مػفقم مـ (لهقٓ) يف البقهت إول فقؽهقن
هذا تلكقدا لذلؽ.
وبالجؿؾة :إن هذا مـ آستدراك الؿشتؿؾ طؾك اإلثبات الذي لؿ يتقهؿ كػقهف لؿجهرد التلكقهد .وقهد
ُ
بل بـ ُسؾؿك بـ ربقعة:
يؽقن بالـػل لؿا لؿ يتقهؿ ثبقتف كذلؽ .ومـ ققل أ ّ
فؾههههق صههههار ذو حههههافر قبؾفهههها

لطهههههارت ولؽـهههههف لهههههؿ يطهههههر

فنن (لق) أفادت امتـاع صقران ذي الحافر ،فارتػع تقهؿف فاستدراكف بعد يؽقن لؾتلكقد.
وتؼدير البقت :ولؽ ّـ كػسا كريؿة ٓ تستؿر بل طؾك ما ُأ َذم بف إٓ مؼدار ما اكتؼؾ طـف.
والؿعـك أكف ٓ يؼقؿ لحظة ،فاستثـاء مؼدار التحقل مـ مؼدار اإلقامة استثـاء مهـ غقهر الجهـس ،أفهاد
ذلؽ مبالغة يف طدم اإلقامة طؾك ا
الذم .فاإلقامة والتحقل -أي :قدره  -متغايران ،وقد حصر مها أثبتهف مهـ
اإلقامة يف التحقل الذي هق ضدها بَّل تلول  ،وذلؽ محال ٓ يخطر ببال ،فتؽقن اإلقامهة طؾهك ا
الهذم مهـ
الؿحال ،وهذا هق الؿسؿك بعؾؿ البديع بتلكقد الؿدح بؿا يشبف الذم ،ومـ شقاهده ققل الـابغة:
وٓ َطقههب فههقفؿ غقههر أن سههققففؿ

هبهههـ فؾهههقل مهههـ قهههراع الؽتائهههب

فاستثـاء فؾقل السقػ مـ العقب ،كاستثـاء التحقل مـ اإلقامة يف بقت ا
الشـْ َػ َرى  ،فػؾقل السقػ مدح
ُأفرغ يف قالب الذم ،أكد الؿدح بـػل العقب لتحؼقؼف أكف لؿ يقجد مـ أفراد العقب شهلء ،وكهذلؽ الؼهقل
طـ الذم مدح طظقؿ مػرغ يف قالب الذم ،حقث استثـل مـ كػل اإلقامة طؾهك الهذم وآسهتثـاء مهـ الـػهل
إثبات ،فقؼتضل إثبات اإلقامة طؾك الذم ،وكقهنا تحقٓ طـف ممكد لـػقفا ،وبرههان طؾهك اسهتغرا الـػهل
بجؿقع إفراد اإلقامة طؾك الذم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مرة) والؿرة; هل إبقة.
كػسا ّ
( )2وقع يف بعض روايات الؼصقدة (ولؽن ً
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ُخ ُقق َصهههههه ُة َمهههههه ِ
اري ُت َغهههههه ُار َو ُت ْػتَهههههه ُؾ)

حقية -بقزن غـ ّقة -وحاوية وحاوياء.
تحقت ،أي استدارت ،واحدها ّ
(الحقايا) :إمعاء التل ّ
الخ ْؿهص) مصههدرَ ،خ َؿصههف الجههقع :أضههؿرهَ .
و( َ
ص الههبطـ  -مثؾههث الؿههقؿ( -)1أي :خههَّل،
وخ ُؿه َ
ماري) :كسهاء صهغقر لخطهقط مرسهؾة،
و(الخققصة)  -بالتاء -كالخققط ،وإخقاط :جؿع خقط .والهه( ّ
وإزار الساقل مـ الصقف الؿخطط .و(تغار) :يحؽؿ فتؾفا.
فه(الحقايا) مػعقل (صوى) أي :أشد إمعاء طؾهك جقطفها فتـطهقي كؿها اكطهقت خقهقط الؽسهاء،
واإلزار الؿاري يف حال كقهنا تػتؾ ويحؽؿ فتؾفا ،واكطقاء الخققط يف حالة الغزل طؾهك الؿغهزل يف غايهة
آكضؿام والتهداخؾ .فقسهتػاد مهـ تشهبقف صهل إمعهاء بهف شهدة جقطفها ،وفهرط َخَّلئفها مهـ الغهذاء
والرصقبات ،واستقَّلء ال َقبس طؾقفا ،فتضؿر وتـضؿ ،وٓ كاكضؿام الخققط طـد إحؽام ال َػ ْتؾ.
الز ِه ِ
(و َأ ْغههدُ و إِ َلههك ا ْل ُؼهه ِ
ػ َأ ْص َحهههههه ُؾ)
قههد َك َؿهها َغههدَ ا
َأ َزل َت َفهههههها َدا ُه ال اتـَههههههائِ ُ
قت ا
َ
(الؼقت) :ما يؿسؽ الرمؼ( .)2و(الزهقد) :الؼؾقؾ والضقؼ ،أو الؿرغقب طـف ،بؿعـهك الؿزههقد فقهف،
الؿحتؼر .ففذا يـاسب ققلف( :وأستػ ترب إرض ) . . .البقت ،واله( ّ
أزل) :الذئب الؼؾقؾ لحهؿ إلقهة،
بالضؿ -وههل لهقن بهقـ الغهربة
وخصف; ٕن ذلؽ أشد لقثقبف وسرطة سقره .واله(أص َحؾ) :ذو الطحؾة -ا
ػ) جؿع تـقفة وهل الؿػازة .وهؾ وزن ال ّتـقفة (فعقلة) أو (تػعؾة)؟ خَّلف ذكركهاه يف
والبقاض .و(ال اتـَائِ ُ
مضارع (هتادتهف) أي :أههده بعضهفا
«فرائد التبقان يف شرح قلئد العؼقان»( ،وهتاداه) :أصؾف تتفاداه بتاءيـ
ُ
تسهؿك
إلك البعض .وهق استعارة لخروجف مـ بعضفا إلك ما يؾقف يف سقره لطؾب ققتف ،وههذه آسهتعارة
ا
ّ
محهؾ التشهبقف الهذي
تبعقة; ٕهنا يف الػعؾُ ،سؿقت بذلؽ لؽقهنا بالتبع لؿصدر الػعؾ ،بؿعـك أن الؿصدر
اكبـت طؾقف آستعارة ،فجرى ذلؽ أوٓ يف الؿصدر ،ثؿ تبعف يف الػعؾ.
فرارا مـ الذم ،سقرا حثقثا شبقفا بسهقر
ومعـك البقت :وأسقر غدوة مثَّل إلك محؾ الؼقت الؿزهقد فقف ً
الذئب الؼؾقؾ لحؿ العجز ،الؿغربّ الؾقن إلك ققتف يف ذلؽ الققت يف حال كقكف تتفهاداه الؿػهاوز ،وتتدفعهف
أوٓها إلك ما يؾقف وهؽذا.
وطدو الذئب يف صؾب ققتف بالغ الغاية يف اإلبعاد والسرطةٓ ،سقؿا إذا كان ِأزل .فتشهبقف طهدْ ِوه بعهدو
الذئب لبقان حالف يف الغدو يف صؾب ال ُؼقت الذي ُيـجقف مهـ الؿؼهت الؿحؼهؼ ،لشهدة اجتـابهف مهـ ّ
الهذم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )2قق ُلف( :مثؾث الؿقم) أي :يصح فقف :الضؿ والػتح والؽسر.
( )3ققلف ( $ما يؿسك الرمق) الرمق هو بؼقة الحقاة ،والؼقت هق الذي يبؼل طؾك الحقاة.
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فؿضؿقن هذا البقت ،والذي قبؾف :آحتجاج طؾك ما ادطاه فقؿا قبؾفؿا مـ اجتـاب الؿذ ّمات وأكػتهف مهـ
الدكقات.
ثؿ أخذ يشرح أحقال الذئب يف سقره طؾك الؼقت لقتعؾؿ مـفا حالف هق يف الطؾب لؽقهنا مثؾفا ،فؼال:
( َغهههدَ ا َص ِ
او ًيههها ُي َعههه ِ
اب الشههه َع ِ
قت بِ َل ْذكَههه ِ
اب َو َي ْع ِسههه ُؾ)
يح َهافِ ًقههها
َي ُخههه ُ
ار ُض الهههر َ
اله(صاوي) :الذي صقى يطقي :أي لؿ يلكؾ شق ًئا متعؿدً ا لذلؽ ،والؿعارضة :الؿباراة .و(يخهقت)-
بالخاء الؿعجؿة -يسرع هـا( ،)1مـ خهقت البهازي والعؼهاب :أي :اكؼضاضهفؿا ،ههق أسهرع مها يؽهقن.
كعسؾِف :خببف يف مشقتف.
وطسلن الذئبَ ،
و(أذكاب الشعاب) :أسافؾفاَ ،
فجؿؾة (غدا) استئـافقة ٓ محؾ لفا ٕ -جؾ ذلؽ  -مـ اإلطهراب ،ويجهب فصهؾفا طهـ التهل قبؾفها
الؿؼتضقة سمآ يجاب طـف بالثاكقة ،وبقان ذلؽ أن ققلف( :كؿا غدا) اقتضك أن يؼال :كقهػ غهدا؟ فقؼهال:
(صاويا) ،ولق تحؼؼ السمال لقجب فصؾ الجقاب طـف ،فؽذلؽ يجب فصؾ الجقاب طؿا يتضهؿـ ذلهؽ
السمال ،ويسؿك الػصؾ استئـا ًفا كالجؿؾة الؿستلكػ هبا.
والؿعـك :غدا الذئب لطؾب الؼقت يف حال كقكف جائعا ،وهذه الحهال ٓزمهة لهف ،ولهذلؽ يؼقلهقن:
أيضا حالة كقكف يباري الريح يف السرطة ،ويف حال كقكهف يتحهدر
(رماه اهلل بداء الذئب)  ،أي الجقع ،وغدا ً
يف أسافؾ الشعاب مسرطا كؿا يـؼض البازي ،ويف حال كقكف يضطرب يف مشقتف مـ شدة السرطة .وواحهد
الشعاب ،شعبة :وهل مسقؾ الؿاء إلك القادي.
قت مِ ه ْـ َح ْق ه ُث َأ ام ه ُف
( َف َؾ اؿ ها َل ه َقا ُه ا ْل ُؼ ه ُ

َد َطهههههها َف َل َجا َب ْتهههههه ُف َك َظههههههائِ ُر ُك احهههههه ُؾ)

َل َويت فلكا :مطؾتف بحؼف وهق هـا استعارة لعدم وجدان الذئب الؼهقت يف الؿحهؾ الهذي (أ امهف) :أي
قصده .ولؿا لؿ يجد ذلؽ طقى مـ خقبتف يف مطؾبف (فلجابتف كظائر) :أي أشباه لف ،يف حالة مـ الجقع ومـ
صؾب الؼقت طؾك الحال الذي وصػ ،كاحؾة مفزولة مـ أجؾ ذلؽ.
قِهههههدَ اح بِ َؽ اػهههههل ي ِ
(مف اؾ َؾهههه ٌة ِشههههقب ا ْلقجهههه ِ
اسههههه ٍر َت َت َؼ ْؾ َؼههههه ُؾ)
قه َك َل اك َفهههها
ٌ
ُ ُ ُ
ُْ
ْ َ
اله(مف ّؾؾة) :التل تشبف الفَّلل ،وهذا استعؿال غريب مخؾ بػصاحة الؽؾؿهة ،إذ لهؿ يعفهد اسهتعؿال
مسرج) يف ققل العجاج:
(ف ّعؾ) بالتشديد يف التشبقف .وكظقر (مفؾؾة) هـا ( ّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )2قق ُلف( :ويخقت يسرع هـا) ٓ يؼتصر هذا الػعؾ يف دٓلتف طؾك اإلسراع فؼط; بؾ ٓبد أن يؽقن مؼاركا لؾختؾ ،وهذه
هل صبقعة الذئبّ ،
فنن الذئب إذا مشك يف أذكاب الشعب يؽقن طؾك هقئة الؿخاتؾ الذي يطؾب ِغ ّرة مـ يؾتؿسف.
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مسر ًجا
وفاحؿا ومرسـًا ّ
ً

()1

أي :كالسقػ الس َر ْيجل( )2يف الدقة وآستقاء ،أو كالسراج يف الربيؼ والؾؿعهان .والهه(شقب) ،جؿهع
شقب :وهق ها هـا الؿتغقر لقن القجف طؾك سبقؾ آستعارة .واله(قداح) ،جؿع قدح بالؽسر :وهق السفؿ
قبؾ أن يراش( .)3وتؼؾؼؾ الؼداح :تحريؽفا واضهطراهبا ،ومِهـ ٓزم ذلهؽ تصهقيتفا .والهه(ياسر) :الهذي
يجقؾفا ويػرقفا( ،)4فعؾف يسر -بالػتحِ -
يقسر بالؽسر.
َ
الضامرة مـ الجقع بؼداح الؿقسهر الؿصهقتة طـهد اضهطراهبا يف
والؿعـك طؾك تشبقف الذئاب العاوية ا
كػ الؿػقض :وهق القاسر ،فؼقلف( :تؼؾؼؾ) ٓ يتؿ الؿعـك بدوكف .و(مف ّؾؾة) بالرفع ،مـ صػات الـظائر.
( َأ ِو ا ْل َخ ْشهه َر ُم ا ْل َؿ ْب ُعهه ُ
قث َح ْث َحهه َث َد ْبهه َر ُه

اه اـ َسهههها ٍم ُم َعسهههه ُؾ)
َم َحههههابِ ُ
قض َأ ْر َسهههه ُ

والزكابقر ،واحدتف هباء .و(الؿبعهقث) :الهذي ههقج
(الخشرم) -بالخاء والشقـ الؿعجؿتقـ -الـحؾ ّ
أيضا فقفؿا.
مـ محؾف .واله( ّدبر) -بالػتح -جؿاطة الـحؾ والزكاكبقر وبؽسر الدال مـ الدبر ً
وإلقؼ بالـظر إلك الدبر أن يػسر الخشرم بؿلوى الـحؾ هـا ،أو بلمقرها ،وهؿها مهـ معها الخشهرم
أيضا.
ً
وحثحثة الدبر :تحريؽف بالؿحابقض ،بالضاد الؿعجؿة ،جؿع مِحبض بزكة (مـرب) ،وههق طهقد يشهار
بف العسؾ( )5ويطرد بف الدبر .وإرسهاء الؿحهابقض :إثباهتها .والهه(سامل) الهه(معسهؾ) :الؿرتؼهل لطؾهب
العسؾ ،كالؿستعسؾ فه(الخشرم) معطقف طؾك (قداح).
والؿعـك :طؾك تشبقف الذئاب الـحؾ يف حالة طقائفا بلمقر الـحؾ الذي حرك دبهره بهإطقاد الؿسهؿاة
بالؿحابقض مريد طسؾفا ،وصقت الـحؾ إذ ذاك متقفر متقاتر ،وتشبقففا بالـحؾ الؿبعقث أدل طؾك شهدة
صقهتا مـ تشبقففا بالؼداح الؿضطربة يف كػل القاسر.
( ُم َف ار َتههههه ٌة ُفهههههق ٌه كَههههه َل ان ُشهههههدُ و َق َفا

ات َو ُب اس ُ
ههههؾ)
ُشهههه ُؼق ُ ا ْل ِع ِصههههل َكالِ َحهههه ٌ

ــــــــــــــــــــــــــــ
مسر ًجا) و(مف ّؾؾة) ،يعـل كَّلهؿا دخؾ طؾقف التشديد وهق يف التشبقف قؾقؾ.
(ّ ( )1
(( )3السقػ الس َر ْيجل) مـسقب إلك صاكع كان يصـعف اسؿف ُس َر ْيج ،فاشتفر هبذا آسؿ يف صػتف.
السفؿ يؽقن يف خره.
(( )4قبؾ أن يراش) أي :قبؾ أن يجعؾ لف ريش ،وريش ا
(( )5والقاسر :الذي يجقؾفا ويػرقفا) أي يحركفا ويػرقفا طـد ضرب الؿقسر.
(( )6يشار بف العسؾ) أي يستخرج بف العسؾ.
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مفرتة) :القاسعة إشدا ( .)1واله( ُفقه) جؿعف أفقاه وفقهاء :لؾقاسع الػؿ ،ومهـ تخهرج أسهـاكف
اله( ّ
بسؾ):
مـ شػتقف مع صقلفا .وصػة ذلؽ :الػقه بالتحريؽ .واله(كالحات) :الؿـؽسرات يف طبقس .والهه( ا
جؿع باسؾ :وهق الؽريف الؿـظر هـا.
وصػ الذئاب بسعة إشدا  ،وبربوز أكقاهبا لطقلفا يف شػتقفا ،وبالعبقس وكراهة الؿـظر مـ أجهؾ
سعة أفقاهفا حتك أشبفت أشداقفا شؼق العصل يف الطقل مع التزا أحد الشؼقـ بأخر.
( َف َضهههه اج َو َضهههه اج ْت بِهههها ْل َب َر ِ
اح َك َل اك َفهههها

َوإِ ايهههها ُه كَهههه ْق ٌح َفهههه ْق َ َط ْؾ َقهههها َء ُث اؽهههه ُؾ)

الضجقج :صقاح الجازع والؿغؾقب .و(الرباح) :الػضهاء .والهه( اك ْقح) جؿهع كائحهة .واله(ههعؾقاء):
الؿؽان العالل .واله(ث ّؽؾ) ،جؿع ثاكؾ :وهل الػاقد لقلدها.
يؼقل :فصاح الذئب صقاح محزون ،وصاحت معف الـظائر الـحؾ يف الػضاء يف حال كقهنا وإياه تشبف
كساء فاقدات ٕوٓدهـ ،كائحات طؾقفا ،فق مؽان مشرف ،وهذا الضجقج غقر دطائف وإجابتفا; ٕن ذاك
إجابة لؾصقت مـ بعقد .وهذا بعد اجتؿاع ،ولذلؽ ر اتبف طؾك ما تؼدم بالػاء التل تؼتضل ال اتسبب.
َم َرامِهههه ُؾ َط از َاههههها َو َط از ْتهههه ُف ُم ْرمِهههه ُؾ)
( َو َأ ْغ َضك َو َأ ْغ َض ْت َوا ْب َت اسهك َوا ْب َت اسه ْت بِه ِف
(أغضك) -بالغقـ والضاد الؿعجؿتقـ -أدكك الجػهـ مهـ الجػهـ .وأغضهك الشهلء :سهؽت طـهف.
و(ابتسك) -بالؿقحدة التحتقة قبؾ الؿثـاة الػقققة -أكس ،ك َب َس َل بزكة( :جعهؾ) و(فهرح) .وههق يف إصهؾ
مفؿقز فسفؾ الفؿزة أل ًػا هـا ضرورة .واله(مرامؾ) :التل كػذ زادها ،واحدها مرمؾ.
طزاها).
فه(مرامؾ) فاطؾ (ابتست)( .ومرمؾ) فاطؾ ( ا
يؼقل :فلغضك الذئب ،وأغضت الذئاب :أي سؽتت بعد الصقاح مدكقهة لجػقهنها ،وأكهس ههق هبها،
وأكست بف ،مؼػرات مـ الطعام ،صربها مؼػر هبا مثؾفا ،وصربتف هل.
ويصح أن يؽقن (مرامؾ) خرب مبتدأ محذوف ،أي :هل مرامؾ ،وهق أولك لسَّلمتف مـ وضع الظهاهر
وضع الؿضؿر ،واهلل سبحاكف أطؾؿ.
وأولك مـ ال اتؼديريـ أن يؽقن مـصق ًبا طؾك الحال مـ فاطؾ (ابتست) وهق ضؿقر الذئاب.
( َش ه َؽا َو َش ه َؽ ْت ُث ه اؿ ْار َط ه َقى َب ْع هدُ َو ْار َط ه َق ْت

ؾصهه ْب ُر إِ ْن َلهه ْؿ َيـْ َػهه ِع ا
الشهه ْؽ ُق َأ ْج َؿهه ُؾ)
َو َل ا

اله(ارطقاء) :الـزوع طـ الجفؾ ،وحسـ الرجقع طـف.
يؼال :شؽا الذئب لؾذئاب طـد اجتؿاطفؿ ما يجده مـ الجقع والخقبهة يف الطؾهب ،وشهؽت ههل لهف
ــــــــــــــــــــــــــــ
مفرتة) :القاسعة إشدا ) األشداق جؿع شدق ،وهو جاكب الػم.
( )2ققلف ( $اله( ّ
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أيضا طـ الشؽقى ،صابرة طؾك تؾهؽ البؾهقى ،و(لؾصهرب)
ذلؽ .ثؿ كزع طـ ذلؽ بعد،
ّ
وكػ وكػت هل ً
أكثر جؿال مـ الشؽقى إن لؿ يؽـ لفا كػع .والؿشاركة بقـ الصرب والشؽقى يف الجؿال بحسهب اطتؼهاد
الشاكل طؾك ما يؼتضقف الطبع ،وإٓ فَّل جؿال لؾجزع والشؽقى بالـسبة لؾصرب ،حتك يؽقن الصهرب زائهدا
طؾقف بعد الؿشاركة ،كعؿ قد يؽقن الجزع يف بعض الؿقاصـ هق الجؿقؾ دون الصرب كػؼد الديـ ومـ جهاء
بالديـ ،خاتؿ الـبققـ ،وإمام الؿرسؾقـ صؾك اهلل وسؾؿ طؾقف وطؾقفؿ أجؿعقـ ،فنكف كؿا قال شاطره حسان
بـ ثابت رضل اهلل طـف:
والصههرب يحؿههد يف الؿههقاصـ كؾفهها
ادر ٍ
ِ
ات َو ُكؾ َفهههها
( َو َفهههها َء َو َفهههها َء ْت َبهههه َ

إٓ طؾقههههههؽ فنكههههههف مههههههذمقم
َط َؾههههك َك َؽهههه ٍ
ظ مِ اؿهههها ُي َؽههههاتِ ُؿ ُم ْج ِؿهههه ُؾ)

الػقئة :الرجقع .والبادر :الذي بدر غقره طؾك إمر :سبؼف إلقف وطاجؾف .واله(كؽظ) -بالـقن والؽهاف
والظاء الؿشالة محركة -الجفد والؿشؼة هـها .والؿؽاتؿهة :الؽهتؿ والؽتؿهان أي :اإلخػهاء .واإلجؿهال:
التمدة وآطتدال يف الطؾب مـ غقر إفراط.
مج ِؿهؾ) بسهؽقن الجهقؿ
و(بادرات) مـصقب طؾك الحال مـ فاطؾ (فاءت) .و(ك ّؾفا) مبتدأ خهربه ( ْ
وكسر الؿقؿ( .)1و(طؾك كؽظ) حال مـ الضؿقر الؿسترت يف الخرب .و(طؾك) فقف بؿعـك (مع) و(ما) يف (مؿا
يؽاتؿ) مقصقل اسؿل و(يؽاتؿ) صؾتف ،والعائد محذوف; ٕكف مـصقب بالػعؾ.
أيضها يف حهال كقهنها
وتؼدير البقت :ثؿ ارطقى وارطقت ورجهع طهقده طؾهك بدئهف ،ورجعهت ههل ً
ٍ
معتدل فقف ،لقس معف شلء مـ اإلفراط الؿمذن
سابؼات إلك الػقئة ،وكؾ واحد مـفا متئد يف صؾب الؼقت،
بشدة الحرص ،مع جفد ومشؼة كائـ مـ الذي يخػقف مـ الجقع الشديد الذي ٓ يشبف الجقع ،وقد قهدمـا
أيضا( :هق كالهذئب
الؿثؾ الذي ُيضرب بف يف جقع الذئب ،وهق ققلفؿ( :رماه اهلل بداء الذئب) ،ويؼقلقن ً
ُيغ َبط بذي بِطـة وهق جائع) .وإذا كان الذئب -وهق حققان أطجؿ مـ أحؼر الحققاكات طؾك ما يؽابِدُ ه مـ
ال اتعب الؿػرط مـ الجقع والحاجة ا
الشديدة -لقس بشديد الحرص طؾك الؼهقت فقـبغهل لسكسهان وههق
فاهؿ طاقؾ أ آ يؽقن شرا مـ الذئب يف ذلؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ
مجؿؾ بسؽقن الجقؿ وكسر الؿقؿ) ولؿ يبقـ معـاها ،ومعـاها أكف هق الذي يعامؾ صهاحبف بالجؿقهؾ،
( )2قق ُلف( :وخربه
يؼال( :رجؾ مجؿؾ) أي :يعامؾ صاحبف بالجؿقؾ.
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( َو َأ ْشهه َر ُب َسهه َار ا ْل َؼ َطهها ال ُؽههدْ ُر(َ )1ب ْعههدَ َما

اه َههههها َت َت َص ْؾ َصهههه ُؾ())2
َسهههه َر ْت َق َر ًبهههها َأ ْحـَ ُ

اله( سار) :البؼايا ،واحدها سقر ،و(الؼطا) ،كالؼطقات ،جؿع قطاة :وهل صائر معروف :وهل ثَّلثهة
أكقاع مـفا (الؽدر) .والؽدرة :غربة يف إلقان ،وقد ذكركا أكقاع الؼطا مػسهرة يف «شهرح قَّلئهد العؼقهان»
طـد ققل الؿعتؿد:
بؽقت طؾك سرب الؼطا إذ مررن بهل
ِ
أس ْر َب ال َؼطا َهؾ مهـ ُم ٍ
ـاحه ُف
عقهر َج َ

هههدير
ؾهههت ومثؾهههل بال ُبؽهههاء َج
ف ُؼ
ُ
ُ
أصقههر
يههت
لع ّؾههل إلههك مههـ َقههد َه ِق ُ
ُ

واله(قرب) بالتحريؽ :سقر الؾقؾ لقرد الغداة .واله(أحـاء) :إضَّلع ،واله(تصؾصؾ) :التصقيت.
ققلف( :أشرب) معطقف طؾك ققلف( :أغدو إلك الؼقت) والتؼدير :وأشرب بؼايها الؿهاء الػاضهؾ طهـ
الؼطا الؽدر بعد ورودها ،وهق أسبؼ الطقر ورو ًدا .فشربف سارها :الؿراد مـف سبؼف إلقف وتبؽقره ،وسهرطتف
يف السقر إلقف بحقث ٓ يسبؼف إلقف إٓ الؼطا الذي هق أسرع الطقر ورو ًدا; إذ لهق سهبؼ غقهر الؼطها لؽهان مها
يشربف سار الغقرٕ ،ن السمر يضاف إلك الشارب إخقر.
فتبقـ مؿا قرركا بف شرب أسار الؼطا أكف كـايةِ ،أريد هبا ٓزم معـاه مـ السرطة والسبؼ إلقف مع الؿعـهك
أيضا ،وهق سبؼ الؼطا إياه إلك القرود ،أي :يشرب بعد شرب الؼطا ،بعهد سهراها -أي الؼطهاَ -ق َر ًبها :أي
ً
سقرها الؾقؾ لتصبح الؿاء يف حالة تصقيت أحـائفا يف صقراهنا إلك الؿاء ،فؼقلف( :بعدما سرت) ضهرف لؿها
دل طؾقفا الؼطا مـ شرهبا.
والتؼدير :ويشرب الػاضؾ طـ شرب الؼطا الؽائـ ذلؽ الشرب بعد سرى الؼطا (قربها) ،أي سهراها
سري قرب.
فؼقلف( :قر ًبا) مـصقب طؾك الؿػعقلقة الؿطؾؼة; ٕن ال َؼرب كقع مـ السرى باطتبار الحامؾ طؾقف.
تصحقػ فقؿا بقدي مـ كسخ الؼصهقدة ،فؽتهب( :وتشهرب) بالتهاء الؿقهؿهة أن
ووقع يف هذا البقت
ٌ
الػعؾ لؾذئاب ،مع أكف لف ،وذلؽ يؼتضل أن يؽتب بالفؿزة ،ويدل لفذا ققلف(:)4
َو َشههههه اؿ َر مِـهههههل َفههههه ِ
ار ٌط ُم َت َؿفههههه ُؾ)
( َه َؿ ْؿهه ُت َو َه اؿهه ْت َوا ْبتَههدَ ْر َكا َف َل ْسههدَ َل ْت
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )2والصحقح يف هذا البقت ( َو َت ْش َر ُب َأ ْسآ ِري ا ْل َؼ َطا ا ْل ُؽدْ ُر) وهق سقـبف إلك ذلؽَ ( ،أ ْسآر) ٓبد مـ زيادة ياء اإلضافة.
( )3إذا ضبطـا إبقات هـاَ ( :و َت ْش َر ُب َأ ْسآ ِري ا ْل َؼ َطا ا ْل ُؽدْ ُر) أما طؾك روايتف هـا ( َو َأ ْش َر ُب َسا َر ا ْل َؼ َطا ا ْل ُؽدْ ُر) هذه الروايهة
خطل يف ما سقـبف طؾقف هق.
( )4والصحقح رواية (و َت ْشرب َأسآ ِري) ،وسقبقـ أكف ِ
وه َـ يف ذلؽ.
ُ
َ َ َ ْ
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فنكف صريح يف أكف أدركفا طـد الؿـفؾ قبؾ ورودها ،فابتهدر كهؾ مـفؿها إلقهف ،أي :طاجهؾ كهؾ مـفؿها
الفؿ بف الؽائـ مـ كؾ مـفؿا.
أخر إلك القرود بعد ّ
ٌ
فهارط):
(فهلسدلت) هل :أي أرخت أجـحتفا لرتد الؿاء بعد آبتدار ،و(شؿر) مـف ههق; أي :جهد( ،
أي سابؼ متؼدم طؾك القارديـ إلك الؿاء ،وهق كػس ذلؽ الػارط ،اكتزع مـ كػسف فار ًصا مبالغة يف كقكف هق
تـبقفا طؾك كؿال صػة الػروط فقف ،وبؾقغفا الغاية ،حتك سهاغ لهف أن يـتهزع مـهف شخصها مقصهقفا
فار ًصا ً
بؿثؾ تؾؽ الصػة ،وهذا آكتزاع يسؿك (تجريهدا) يف طهرف أههؾ البهديع ،والؿؼقهد لهف هـها (مهـ) ففهل
وبحهرا)
لؼقهت يف فَّلكها أسهدً ا
تجريدية ،وٓ يـحصر ذلؽ فقفا; بؾ قد يؽقن بالباء التجريديهة كؼهقلفؿ( :
ُ
ً
مثَّل ،وقد يؽقن بغقر ما ذكر وهق كثقر .واله(متؿفؾ) :الؿ ّتئد الذي يؿشهل طؾهك مفهؾ ،وههذا يهدل طؾهك
تشاركفؿا يف الشرب ،واتحادهؿا يف زماكف ،فؾؿ تسبؼف ،فؾؿ يرد سمرها حقـئذ إٓ أن يؼهال :شهرب السهمر
ٓ يدل طؾك تؼدم الؿسئر ،فنكف قد يتحؼؼ مع آصطحاب ،فهنن كهَّل مهـ الؿصهطحبقـ يف الشهرب ٍ
مبهؼ
سمرا :أي بؼقة ،فعقدهؿا لؾشرب بعد طقد لؾسمر ،أي :طقد كؾ مـفؿا طهقد لسهمر أخهر ،ففهق شهارب
سمرها ،وهل شاربة سمره.
أيضا; لؼصهر زمهان شهرهبا ،وصهقل زمهان
وقد يؼال :يتؿخض لف شرب السمر يف زمان آصطحاب ً
شربف ،فقتلخر طـفا وإن لؿ تتؼدم طؾقفا.

()1

طؾك ا
أن ققلف -بعد -صريح يف تؼدمف طؾقفا وهق ققلف:
ُتب ِ
اشهههه ُر ُه مِـْ َفهههها ُذ ُقهههه ٌ
قن َو َح ْق َصهههه ُؾ)
( َف َق ال ْقههه ُت َطـْ َفههها َو ْهههه َل َت ْؽ ُبهههق لِ َع ْؼههه ِر ِه
َ
اإٓ أن يريد بؼقلفَ ( :ف َق ال ْق ُت َطـْ َفا) لتشرب قبؾف ،ويريد بذلؽ أكف لؿ يزاحؿفها ولهؿ يـػرهها مهع قدرتهف
طؾك ذلؽ طؿَّل طؾك ما تؼتضقف مؽارم إخَّل  ،وهق إلقؼ بالؿؼام; ٕكف يف سهقا آفتخهار ،والتؿهدح
بؿحاسـ ِ
الخَّلل.
وهذا كؾف بـاء طؾك أ ّن ما سبؼ إلك القهؿ أن الؾػظ (أشرب) بصقغة مضارع الؿتؽؾؿ .وبعهد َك ْتبِهل مها
تؼدم تبقـ لل أن الؾػظ ( َو َت ْش َر ُب َأ ْس ِ
آري) بالتهاء يف ( َت ْشه َرب) وفاطؾهف (الؼطها) ،و(أسهاري) مػعهقل بهف،
وطؾقف فَّل يحتاج إلك تلويؾ ،واهلل أطؾؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ققلف يف هذا البقتَ ( :و َش اؿ َر مِـل َف ِ
ار ٌ
ط) أوضح أن معـك ( ٌ
سابؼ متؼدم ،فؿاذا يشفد لف مهـ الحهديث
فارط) أيٌ :
الـبقي؟ «أكا َف َر ُصؽم طؾى الحوض» أي :سابؼؽؿ إلك الحقض ،والؿتؼدم بقـ أيديؽؿ إلك الحقض.
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ققلفَ ( :ت ْؽ ُبق لِ َع ْؼ ِر ِه) أيَ :تـْ َؽب طؾك وجففا يف طؼر البئر ،أي :مؼام الشاربة مـ الحقض ،أو مهمخره.
ومصدر تؽبق :ال َؽ ْبق بهالػتح والسهؽقن ،وال ُؽ ُبه ّق بالضهؿات وتشهديد الهقاو .والهه(ذققن) ،جؿهع َذ َقهـ
بالتحريؽ :وهق مجتؿع ال اؾحققـ مـ أسػؾفؿا ،وقد ُتؽسهر قافهف .وباطتبهار ذلهؽ ،جؿعهف طؾهك (فعهقل)
وجؿعف باطتبار التحريؽ (أذقان) .والحقصؾ; كالحقصؾة والحقصَّلء.
قال يف «الؼامقس» :أسػؾ البطـ إلك العاكة مـ كؾ شلء .اكتفك .و(حقصؾه)هة الطقر معؾقمهة تجؿهع
طؾك حقاصؾ.
الؿعـك :أكف أدبر طـفا وتركفا مـؽبة طؾك أذقاهنها يف محهؾ ققهام الشهاربة مهـ الحهقض ،أو مهمخره،
ِ
ومباش َرة لف بلذقاهنا وحقاصؾِفا.
وجؿؾتا ققلف( :ت ْؽبق لع ْؼ ِره) و( ُتب ِ
اش ُر ُه) مـصقبان طؾك الحال مـ الضؿقر الؿجرور به(طـ) ،أو الثاكقة
َ
ُ َ
حال مـ فاطؾ (تؽ ُبق) ،وطؾك كؾ مـ التؼديريـ :فالجؿؾة الثاكقة مػسهرة لألولهكٕ ،ن ال َؽ ْبهق :آكؽبهاب
طؾك القجف ،وٓ ُيتصقر بدون مباشرة إذقان والحقاصؾ إرض.
ِ
قؿ مِهه ْـ َسهه ْػ ِر ا ْل َؼ َبائِهه ِؾ كُهه از ُل)
اهههها ُح ْج َر َت ْقههه ِف َو َجا َلههه ُف
(كَههه َل ان َو َغ َ
َأ َضههام ُ
والح ْجرة -بضؿ الحاء وسؽقن الجقؿ -ما يؿسؽ الؿاء مـ شػة الحقض هـها.
اله(وغك) :الصقتُ .
إضهؿامة -بؽسهر
واله(جال) بالجقؿ -جاكهب البئهر وكاحقتفها،
كهالجقل بالضهؿ .والهه(أضامقؿ) جؿهع ْ
ُ
الفؿزة -وهل الجؿاطة مـ الـاس .فقزن أضامقؿ إذا (فعالقؾ) .واله( اس ْػر) :جؿاطة الؿسافريـ.
يؼقلّ :
كلن أصقات الؼطا القاردة الؽائـة يف الؿقضعقـ الؾذيـ يؿسؽان مهاء الحهقض الؿخهرج مهـ
قعره ،ويف جاكبف وكاحقتف ،لػظ جؿاطات كائـات مـ مسافري قبائؾ شتك يف وقت الـهزول .ووجهف الشهبف:
آختَّلط ،وآختَّلف ،وطدم التبقـ مع التقاتر.
ققلف( :حجرتقف) مـصقب طؾك الظرفقة الؿؽاكقة .و(جالف) معطقفة طؾقهف ،و(أضهامقؿ) طؾهك حهذف
مضاف; أي :صقت أضامقؿ ،و( ُك ازل) مـ سػر الؼبائؾ كعهت لألضهامقؿ ويف اطتبهار وصهػ الهدال طؾهك
الحدث ،اطتبار لزمان حدوثف ،فؾذلؽ ما قؾت يف التؼدير وقت الـزول.
َك َؿهههها َضهههه اؿ َأ ْذ َوا َد ْإَ َصهههه ِ
ار ِ
يؿ َمـْ َفهههه ُؾ)
( َتههه َقا َف ْق َـ مِههه ْـ َشههه اتك إِ َل ْقههه ِف َف َضههه اؿ َفا
توافوا :تتامقا .واله(أذواد) -بنطجام إولك وإهؿال الثاكقة -جؿع َذود بهالػتح ،ويف كقكهف جؿ ًعها ٓ
واحد لف ،أو واحدا خَّلف .والذود :ثَّلثة أبعرة إلك العشرة ،أو إلك خؿسة طشر ،أو طشريـ ،أو ثَّلثهقـ،
أو ما بقـ الثـتقـ والتسع ،أو ٓ يؽقن إٓ مـ اإلكاث ،أقهقال .و(إصهاريؿ) جؿهع أصهرام ،جؿهع ِصهرم
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بالؽسر :وهق الجؿاطة ،واله(مـفؾ) :الغدير.
يؼقل :اكتفك -يعـل الؼطا -إلك البئر مجتؿعقـ طـده ،فحازها كؿا حاز َمـْ َف ٌؾ إبَّل كثقرة ٕحقاء كثقرة.
وققلف( :مـ شتك) :أي مـ جفات مػرتقة متعددة ،والؿهراد كثهرة الؼطها الهقاردة طـهد البئهر ،كؽثهرة
إذواد الؿقصقفة طـد الؿـفؾ.
( َف َع ابههه ْت ِغ َش ً
ب مِهه ْـ ُأ َحا َضهه َة ُم ْج ِػهه ُؾ)
اشههها ُثههه اؿ َو الههه ْت َك َل اك َفههها
َمهه َع الصهه ْب ِح َركْهه ٌ
الج ْر ُع( .)2واله( ِغشاش) -بالغقـ الؿعجؿة مؽسقرة وشقـقـ معجؿتقـ بقـفؿا ألهػ -الشهراب
العبَ :
ّ
الؼؾقؾ أو العجؾ ،أو غقر الؿروي .واله( ار ْكب) :جؿاطة راكبل اإلبؾ ،واحدهؿ راكب .و( ُأحاضة) -بضهؿ
أيضا بعدها حاء مفؿؾة مػتقحة فهللػ فظهاء مشهالة -مديـهة بهالقؿـ وأرض
الفؿزة وبالقاو والؿضؿقمة ً
يـسب إلقفا مخَّلف( .)2واله(مجػؾ) :الؿـفزم.
يؼقل :فجرطت جرطا قؾقَّل طؾك طجؾ ،أو غقر مرو ،ثهؿ أدبهرت راجعهة إلهك مػاحصهفا( )3يف حهال
كقهنا يشبففا طـد الصبح ركب مـفزم كائـ مـ أحاضة.
الؿعـك :أهنا أدبرت راجعة مسرطة يف الطقران ،إسراع الركب الؿـفزم.
الؿجػؾ بقان حالفا يف تقلقتفا ورجقطفا ٓ ،بقان مؼهدار الحهال الهذي
والغرض مـ تشبقففا بالركب ُ
هق السرطة .حتك يؼال :ا
إن مؼدار ال اطقران فق مؼدار العدو يف السرطة.
هههههف سـَ ِ
بِ َل ْهههههههدَ َأ ُتـْئِقه ِ
ض ِطـْهههدَ ا ْفتِر ِ
ػ َو ْجههه َف ْإَ ْر ِ
اسهههههه ُـ ُق احهههههه ُؾ)
اشههه َفا
( َو َلههه ُ
َ
َ
ػ) -بالػتح -مضارع ألػتف ،كعؾؿتف :حصؾت بقـهل وبقـهف ألػهة :أي مَّلئؿهة .وافتهراش األرض:
( َل ُ
فراشا ،بلن يضجع طؾقفا مـ غقر حائؾ بقـفؿها .والهه(أهدأ) -بهالفؿزة -اسهؿ ههدئ ِ
اتخاذها ً
كػهرح :أي
اكحـك .يؼال :أهدأه الؽِرب .و( ُتـئقف) ،مضارع أكاتف :أي أبعدتف .ويروى ( ُت ْثـ ِقه) .واله(سـَ ِ
اسـ) جؿع ِسـْ َسـ
َ
ِ
وسـْ َسـة بالؽسر فقفؿا :حروف َفؼار ال اظفر( )4هـا ،واله( ُق احؾ) :جؿع قاحؾ :وهق القابس.
ــــــــــــــــــــــــــــ
العب :الجرع) يراد بالجرع الشرب بدون مص ،ففل تعب بَّل ٍ
مص.
( )2ققلف ّ ( $
ووحاضة
( )3قق ُلف( :وأرض يـسب إلقفا مخلف) الؿخلف من القؿن كاإلقؾقم من غقره ،فنن القؿـ تؼسؿ إلك مخالقػُ ،
ِ
فقحاضة بالقاو تؼع اسهؿا
اسؿا لبطـ مـ ح ْؿقر ،ققم مـ أهؾ القؿـُ .
بالقاو كؿا تجلء اسؿ مديـة بالقؿـ فنهنا تجلء ً
الؿديـة والؼقم ،أما بالفؿزة ففل اسؿ الؿديـة.
( )4قق ُلف( :مػاحصفا) تعـل أطشاشفا.
(( )5حروف فؼار الظفر) أي :مغارز رهوس إضَّلع يف الظفر.
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وصػ كػسف بآرتقاض بالؿؼاساة لؾؿشؼات( )2حتك ألػفا فؾؿ يجد لفا كبقر ألؿ بعد ،فلخرب طـ كػسهف
اكف يػرتش إرض فقضطجع طؾقفا بؿـؽب مـحـل مـ الؽرب أو مـ مؼاسهاة إههقال والشهدائد .أبعهدت
ذلؽ إهدأ طـ إرض حروف فؼار الظفر القابسهة مهـ الؽهرب ،فهَّل يجهد لؼسهاوة إرض ألؿها طـهدما
يػرتشفا ل ُق ْب ِ
س ما يباشرها مـ أضَّلطف و َف َؼاره التل أبعدت طـ إرض ما يحس هبا مـ مـؽبف.
ققلف( :طـد افرتاشفا) فقف إضافة الؿصدر إلك الؿػعهقل بهف .و(بلههدأ) متعؾهؼ (بهافرتاش) .و(تـئقهف)
كعت له(أهدأ).
وتؼدير البقت :و لػ وجهف إرض أي ٓ :أتهللؿ بهف طـهد افرتاشهل إياهها ،أي :اضهطجاطل طؾقفها،
ٍ
مـحـ مبعد طـ إرض بلضَّلع يابسة.
بؿؽـب أو جـب
وققلف( :و لػ) معطقف طؾك ققلف( :وأغدو) كؼقلف( :أشرب) .وكذا ققلف:
ِ
ِ
ب َف ْفههه َل ُم اثههه ُؾ)
قصهههه ُف
( َو َأ ْطهههه ِد ُل َمـْ ُح ً
اب َد َح َ
اهههها َٓطههه ٌ
ك َعههه ٌ
قضهههها َكهههه َل ان ُف ُص َ
(أطه ِ
هد ُل)-بالؽسههر-مضههارع طدلتههف بههالػتح-أي :أقؿتههف ،وال هه(مـحقض) :الؿفههزول .ومقصههقفف
مـحقضا .واله(فصقص) جؿع فص :وهق مؾتؼك كؾ طظؿقـ .والهه(كِعاب) ،جؿهع
محذوف ،أي :ذرا ًطا
ً
كعب ،وهق طظؿ كاشز يف كؾ مـ جاكبل الؼدم ،ودحق الؽِعاب :الرمل هبا; ٕن يف ذلؽ بسه ًطا لفها ،الهذي
ٌ
هق معـك الدا حق ،والؿثؾ جؿع الؿاثؾ أي :مـتصب.
ِ
ً
مقاص ُؾ طظامف كعا ًبا رمك هبا طؾهك إرض شهخص ٓطهب هبها;
مفزوٓ تشبف
يؼقل :وأكصب ذرا ًطا
ففل ٕجؾ ذلؽ ُمـتصبة قائؿة.

فالغرض مـ التشبقف هـا بقان مِؼدار هزال الذراع ،فنكف أفاد أن ذلؽ يف الغاية ،وإكؿا يعدل الؿـحهقض

لقتقسده.
ويتقسد ذراطف الؿفزول كؿا قال غقره:
والؿعـك :أكف يػرتش إرض،
ّ
اإٓ ذراع ِ
يههها ُر اب َسه ٍ
العههه ِ
قس أو َط ْظههه َؿ ال َقهههدَ ا.
تقسهههدَ ا
ههار به َ
ههات مههها ا
( َفههههنِ ْن َت ْب َتههههئِ ْس بِ ا
الشههههـْ َػ َرى ُأم َق ْسهههه َط ٍؾ

َل َؿهها ا ْغ َت َب َطهه ْت بِ ا
الشههـْ َػ َرى َق ْبهه ُؾ َأ ْصهه َق ُل)

ابتلس :حزن ،و( ا
إزدي ،و(أم قسهطؾ) -بالسهقـ والصهاد
بهراك ْ
الشـْ َػ َرى) :لؼبف .واسؿف طؿرو بهـ ّ
أيضا -كـقة الداهقة ،وأي :داهقة أطظؿ مـ الحرب ،ومـ الحرب يتقلد الغبار :وهق الؼسطؾ .وآغتبها :
ً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )2والؿؼاساة لؾؿشؼات) الؿؼاساة تاهها مربقصة ،قاس ،يؼاس ،مؼاساةً.

29

تطريس تفريج الكرب العن زاكور

السرور.
يؼقل :إكف مسهعر حهرب ،ومـجهدٌ لؾهدواهل طؾهك قتهؾ إبطهال ،فهنن مهات ابتلسهت بهف الهدواهل
تسر بف ،طؾك أن زمان اغتباصفا بهف أصهقل .وققلهف ههذا تعزيهة لفها،
والحروب ،وحزكت طؾقف ،كؿا كاكت ّ
والتعزية يف الحؼقؼة لـػسف.
الؿعـك :أكف إن قدر مقتف وابتلس مـف ما ُذكر بف ،فؾؿ يؽـ ذلؽ إٓ بعد أن أمهات كثقهرا ،وأوقهد كقهران
الحروب زما ًكا صقيَّل ،ويف ذلؽ اغتباط الدواهل وسرورها ،فؾؿ يػ ْتف شلء تحهب ٕجؾهف الحقهاة ،إذ ذاك
()1
غاية ما كاكقا يطؾبقن الحقاة لف ،كؿا قال َق َطري بـ الػجاءة:

فنن أمت حتػ أكػل ٓ أمهت كؿهدا
ولؿ أقؾ :لهؿ ُأ َسها ِ الؿهقت شهار ُبف
ٍ
ِ
اسهههه ْر َن َل ْح َؿهههه ُف
( َص ِريههههدُ جـَا َيههههات َت َق َ

الؽؿهدُ
طؾك الطعهان وقصهر العهاجز َ
يف كلسههههف والؿـايهههها ُشهههه ار ٌع ُو ُر ُد
ِ
ِ
فؿهههههها ُحهههههه اؿ َأ او ُل)
َطؼ َقر ُتهههههه ُف َٕي َ

اله(صريد) :الؿطرود :الؿبعد .وإضافتف لؾه(جـايات) ،جؿع جـاية مجاز .بؿعـهك أهنها سهبب صهرده.
واله(تقاسر) :الؿؼارطة بؼداح الؿقسر ،وهق مجاز طـ آستحؼا  ،وإسـاده إلك ضهؿقر الجـايهات مجهاز
ٌ
تؿثقهؾ ٓسهتحؼا
أيضا; ٕن الؿتقاسر أي :يف الحؼقؼة الؿجـل طؾقفؿ ،والجـايات سببف ،ومع ذلؽ ففهق
ً
الؿجـل طؾقفؿ د َمف طؾك سبقؾ آستعارة.
وبقان ذلؽ أكف ش ابف حال كػسف مـ حقهث أكهف مطؾهقب الهدا م ،مطؾقلهف( )2يف الجهزور الؿعهقـ لؾـحهر
تقاسرا ،ثؿ استعار لػظ الؿشبف بف-وهق مركب -لؾؿشبف .ومها كهان مثؾهف
بالؿؼارطة طؾقف بالسفام الؿسؿك
ً
مـ الؿجاز –أي :مرك ًبا  -سؿل تؿثقَّل طؾك سبقؾ آستعارة ،إن لقحظ فقف التشبقف كؿا هـا.
واله(طؼقرة) بؿعـك الؿعؼقرة .والعؼر :الجرح ،ويعـل هبا ذاتف .و(ح ّؿ)ُ :قدّ ر.
وققلف( :صريد جـايات) خرب مبتدأ محذوف ،أي :هق مطرود جـايات; أي :مبعد طـ طشهقرتف بسهبب
سبب يف استحؼا الؿجـل طؾقفؿ -وههؿ كثقهرون -دمهف ،كاسهتحؼا الجهزور
جـاياتف الؽثقرة التل هل ٌ
الؿتقاسرون طؾقفا .فذاتف ٕجؾ ذلؽ أول الذوات طؼرا ٕي الجـايات قدر.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اكسب إلك قطر ،أققل :اكسب إلك قطرَ ( :ق َطري)َ ،ق َطري بـ الػجاءة .فجاءة أمف.
(( )3مطؾقب الدم مطؾقلف) مطؾوله يعـي مفدر الدم ،إذا ققؾ( :رجؾ مطؾقل) يعـل مفدر الدم ،وإذا ققؾ( :زهر مطؾقل)
فالؿراد أصابف ال اطؾ وهق الـدى ،فالدم الؿطؾول يعـي الؿفدر.
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والؿعـك :أكف بؿثابة الصقد الذي يعؼره مـ أمؽـهف طؼهره مهـ الطهالبقـ لهف .فالطهالبقن لهف مهـ أههؾ
الجـايات; كالؿتصقديـ ،فؿـ ضػر بف مـفؿ قتؾف إن قدر طؾقف.
وجؿؾة (هق صريد جـايات) مستلكػة لبقان حالف ،فَّل محؾ لفا مـ اإلطراب.
ِحهَههههه َثا ًثا إِ َلههههك م ْؽر ِ
وههههه ِف َت َت َغ ْؾ َغهههه ُؾ)
( َتـَههها ُم إِ َذا َمههها كَههها َم َي ْؼ َظهههك ُط ُقق ُك َفههها
َ ُ
اله(يؼظك) :الؿـتبفة ،وهل أكثك القؼظان .واله(حثاث) -بالػتح ويؽسر -الغؿهض كهالؼرار ،وحؽهك
()1
الؿرحؾ يف كظؿ «الػصقح» خَّل ًفا يف إفصح مـ الػتح والؽسر وكصف:
مالؽ بـ
ا

ومثؾهههههف الحثهههههاث وههههههق يػهههههتح

وققههههؾ :إن الؽسههههر فقههههف أفصههههح

و(مؽروهف) :ما يؽرهف .وتغؾغل :أسرع.
ققلف( :يؼظك طققهنا) فاطؾ ( َتـَا ُم) وفاطؾ (كام) ضؿقر ا
الشـْ َػ َرى  .و(حثاثا) مـصقب طؾهك الؿػعقلقهة

ِ
مؽروهف) متعؾؼ به(تتغؾغؾ).
الؿطؾؼة له(تـام) .و(إلك

غؿاضا إذا ما كام هق ،أي غػؾ طـفا.
والؿعـك :تـام أطقـ الجـايات القؼظك
ً
بؿعـك أهنا ٓ تغػؾ طـف لحظة ،وما يظـ مـ ذلؽ غػؾة ،ففق حقؾة ومؽهر ،كؿهـ يغؿهض طقـقهف ُيهري
الـاس أكف كائؿ ،وما بف مـ كقم ،يريد اكتفاز الػرصة إذا أمؽـتف .ففل تسرع إلك ما هق مؽروه لف ،وإن رئقهت
ساكـة ،ومـ هـا قالقا( :الد ُم ٓ يـام).
وقد أففؿ ققل( :تـام يؼظك طققهنا [حثا ًثا]) :أهنا صالبة لف ،غقر غافؾة طـف .فجاء ققلف( :إلهك مؽروههف
تتغؾغؾ) ممكدا بذلؽ ويسؿك ذلؽ تذيقَّل ،وقد شرحـاه غقر مرة .فالجؿؾة الؿمكد مضهؿقهنا مها قبؾفها-
مـطق ًقا أو مػفق ًما ٓ -محؾ لفا مـ اإلطراب.
ػ ُه ُؿهههق ٍم َمههها َتههه َز ُال َت ُعهههق ُد ُه
( َوإِ ْلههه ُ

ِ
الح ِؿهههل الر ْبههه ِع َأ ْو ِهههه َل َأ ْث َؼههه ُؾ)
ط َقههها َد َ

الحؿهك التهل
(الحؿل) :فعقؾ .بؿعـك مػعقل :هق الذي أصابتف الحؿك .و(الربهع) -بالؽسهر هـهاُ -
تخؾك طـ صاحبفا يقمقـ ،ثؿ تخشاه بعدهؿا ،فقؽقن يقمفا رابعا لققمفا قبؾف .و(الحؿل) مجرور بنضهافة
(طقاد) إلقف ،وهق مصهدر طهاد الؿهريض يعهقده .و(الربهع) -بهالرفع-فاطهؾ الؿصهدر ،وروي (بـصهب
الربع) بنضافة الؿصدر الؿػصقل مـ الؿضهاف إلقهف بهالؿػعقل ،فقؽهقن كظقهر قهقل اهلل
الحؿل) ،وجر ( ّ
َ َ َ َ

َا

َ َ

َ َ

َا

ُشكئهۡ﴾ [إكعام ]248:بـصب ﴿ۡرول ِ َد َهۡ ﴾ به﴿ قتْل﴾ وجر ﴿ ن َ
سبحاكف ﴿ قتل ۡرول ِ َد نهۡ ن َ
ُشكئ و وهۡ﴾ بنضافتف.
وو

ومعـك البقت :هق صريد جـايات وممالػ هؿقم ٓ تغقب طـف غقبة اكؼطاع ،ففل تهرتد إلقهف كؿها تهرتد
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الـظؿ الػصقح الذي هق «مقصلة الػصقح».
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حؿك الربع إلك الؿحؿقم; بؾ الفؿقم أكثر ثؼَّل مـ الحؿك الؿذكقرة.
َت ُثههقب َفتَهه ْلتِل مِههـ ُتحقهه ٍ
ت َومِهه ْـ َطهه ُؾ)
(إِ َذا َو َر َد ْت َأ ْصهههههدَ ْر ُت َفا ُثههههه اؿ إِ اك َفههههها
ْ َْ
ُ
الورود :الحضقر بعد الغقبة .واإلصدار :والرد.
يؼقل :إذا حضرتـل الفؿقم ردهتا :أي فرجتفا طـ كػسل ،وهقكهت أمرهها طؾهل ،ثهؿ إهنها (تثهقب)-
بالؿثؾثة -أي :تعقد ،وترجع أطظؿ مؿا أصدرهتا ،فتلتقـل مـ أسػؾ ومـ فق .
( َفنِمههها َتريـِهههل َكابـَههه ِة الرمههه ِؾ َضههه ِ
َط َؾهههههك ِر اقههههه ٍة َأ ْح َػهههههك َو َٓ َأ َتـَ اعههههه ُؾ)
اح ًقا
ْ
َْ
ا ْ
ا
(ابـة الرمؾ) :البؼرة القحشقة .واله( ّضاحل) :البارز لؾشؿس( .)2واله(رقة) :خَّلف الغؾظة ،والرقهة يف
الؼدم :أن ير أسػؾف حتك يملؿف الؿشل ،ويسؿك لذلؽ (حػك) بالؼصر ،مصدر حػل الحقهقان بالؽسهر،
أيضا مصدر حػل بالؽسهر ،وأحػهك مضهارطف،
لذلؽ الؿعـك .وأما الؿشل بَّل كعؾ (فحػاء) بالؿد ،وهق ً
أي :أمشل بغقر كعؾ .والتـ ّعؾ :تؽؾػ لبس الـعال.
يؼقل :مخاصبا لؿمكث :فنن تريـل مثؾ البؼرة أو ال اظبقة يف حال كق بارزا لؾشهؿس ،ويف حهال كهق
أمشل بغقر كعؾ ،مع رقة يف قدمل يملؿـل الؿشل بسببفا ،وٓ أتؽؾػ مع ذلؽ لبس الـعال.
وجقاب الشرط يف ققلف:
اب َبههه از ُه
الصههه ْب ِر َأ ْجتَههه ُ
( َفهههنِكل َل َؿههه ْق َلك ا

َط َؾههك مِ ْثهه ِؾ َق ْؾهه ِ
ههؿ ِع َوا ْل َحهه ْز ِم َأ ْف َعهه ُؾ)
ب الس ْ

(مقلك الصرب) :ولقف وحؾقػف .واجتقاب البز-أي السَّلح هـا :-لبسف ،كاجتقاب الؼؿقص .و(السهؿع)
بالؽسر والعقـ الؿفؿؾة -ولد الذئب مـ الضبع ،وهق أخبث حققان يضرب بهف الؿثهؾ يف شهدة العهدو،ويف شدة السؿع فقؼقلقن( :أسؿع مـ ِسؿع) و(مـ السؿع إزل) .مـ إول ققل الشـػرى هذا يف مرثقهة
خالف تل ابط شرا:
مسهههه اب ٌؾ يف الحههههل أحههههقى رفههههؾ

وإذا يغههههههههههههزو ِ
فسهههههههههههه ْؿ ٌع َأزل

و(الحزم) :الضبط ،وإخذ يف إمقر بإحقط ،وههق مـصهقب مػعهقل مؼهدم بهه(أفعؾ) مضهارع
(فعؾت).
والؿعـك :إن تريـل كؿا ذكر فن لحؾقػ الصرب ،أي :مَّلزمف ،يف حال كق ألبس سَّلحف طؾك قؾهب
مؿاثؾ لؼؾب ولد الذئب الذي أ ّمف ضبع ،وكاهقؽ بؼقتف وجرأتف ،وأفعؾ الحزم يف إمقر ،وأحتهاط فقفها،
فَّل تػريط طـدي وٓ إضاطة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
()2وققؾ( :ابـة الرمل) وهل :الحقة; ٕهنا تؽقن فقفا .وهذا أققى.

َّ
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حمد ال ُعصيمي

32

( َو ُأ ْطهههه ِد ُم َأ ْح َقاكًهههها َو َأ ْغـَههههك َوإِ اك َؿهههها

َيـَهههه ُال ا ْل ِغـَههههك ُذو ا ْل ُب ْعههههدَ ِة ا ْل ُؿ َت َبههههذ ُل)

اإلطدام :آفتؼار( .وأغـك) -بالػتح-مضارع (غـل) بالؽسر بؿعـك :اسهتغـك ،و(ال ُبعهدة) -بالضهؿ
ّ
الؿتبذل) :الذي يتؽؾػ ابتذال كػسف :أي امتفاهنا.
السػرة .و(
كالرحؾة :-ا
يؼقل :أفعؾ الحزم ،وافتؼر أزمـة الدهر ،واستغـل كذلؽ ،وما يدرك الغـك إٓ صاحب السهػر الهذي
يتؽؾػ امتفان كػسف بآغرتاب طهـ إههؾ ،وقطهع الؿػهاوز ِ
والؼػهاز .ويف ههذا الحهث طؾهك اسهتعؿال
إسػار والتحذير مـ مَّلزمة الؼرار ،فنكف طقـ آفتؼار.
َو َٓ َمههههه ِر ٌح َت ْحههههه َت ا ْل ِغـَهههههك َأ َت َخ اقههههه ُؾ)
ػ
( َفههه ََّل َجههه ِز ٌع مِههه ْـ َخ اؾههه ٍة ُم َت َؽشههه ٌ
اله( ِ
جزع) -بـزة الػرح -الهذي جهزع بالؽسهر :أي ذههب صهربه ،والؿصهدر (الجهزع) بالتحريهؽ.
واله(خؾة) -بػتح الخاء الؿعجؿة-الحاجة والػؼر .واله(متؽشػ) :الؿظفر لحاجتف .والؿتخقل :الؿظفهر
الخقَّلء.
ققلف( :جزع) خرب مبتدأ محذوف ،أي :فهَّل أكها فها الصهرب مهـ أجهؾ احتقهاج طهرض لهل ،مظفهر
ٓحتقاجل( ،وٓ) أكا (مرح) ،أي ذو مرح -بالتحريؽ -أي بطر .وهق الخهروج طؿها تؼتضهقف الهـعؿ مهـ
الشؽر طؾقفا لعدم احتؿال الـػس لذلؽ.
فؼقلفَ ( :ت ْح َت ا ْل ِغـَك َأ َت َخ اق ُؾ) مـصقب طؾك الحال مـ (مرح) وهذه مهـ إحهقال الَّلزمهة لؾؿهدح.
والؿعـك :ولست بؿرح يف حال كق مختآ تحت الغـك ،أيٕ :جؾف ،وهذا معـك مطرو جدا.
وحاصؾف أن الدهر يقمان ،يقم لف  ،ويقم طؾقف ،فهنن كهان طؾقهف لهؿ يضهجر ،وإن كهان لهف لهؿ يبطهر،
كالج َذ ْيؾ الؿح اؽؽ،
ٓطتقاده بؽؾ مـ كعقؿف وبمسف ،وسعتف وضقؼف ،وشدتف ورخائف ،ففق مفذب مجرب
ُ
الؿرجب.
وال ُع َذ ْيؼ
ا

()1

( َو َٓ َت ْز َد ِهههل ْإَ ْج َفهه ُال ِح ْؾ ِؿههل َو َٓ ُأ َرى

اب ْإَ َق ِ
وٓ بِ َل ْط َؼهههه ِ
َسهههه ُم ً
اويهههه ِؾ َأ ْك ُؿهههه ُؾ)

ــــــــــــــــــــــــــــ
الؿرجب) والجذيؾ تصهغقر ِجه ْذلِ ،
اسهم
والجه ْذل
وط َذ ْي ُؼفا
ّ
( )2هذا مثؾ طـد العرب يؼقلقن( :فلن ُج َذيؾفا ال ُؿحؽك ُ
ٌ
فتحتك طؾقه اإلبل ،فقسؿك (جذل) وتصغقره (جذيؾ) ففق محؽؽ ا
ّ
محؾ لؾحؽ ،فقػل بحاجهة
لؾعؿود الذي يـصب
الؿرجب ،ال ُع َذيؼ تصغقره َطذ  ،والعذ هق اسؿ لؾـخؾهة أو
اإلبؾ يف هذا ،فؿثؾ هذا ٓ يؼقم بف إٓ طظقؿ ،وطذيؼفا
ّ
له ِ
الرجبة ،والرجبة شبقف بالعؿقد الذي ُي ْسـِدُ الـخؾهة لهئَّل
ؾؼـْق الذي يؽقن فقف َث َؿرها ،ومعـك
ا
الؿرجب مـسقب إلك ّ
تسؼط لؽثرة ما فقفا مـ الثؿر ،فالؿؼصقد أكف يؼقم بؿؼام ما يؼقم بف العظقؿ كؿا يف هذه الؿ َث َؾ ْقـ.

تطريس تفريج الكرب العن زاكور

33

()1

اله(حؾؿ) :إكاة ،وازدهاهه :استخػافف .و(إجفال) :جؿع جفؾ ،و(أرى) :مبـل لؿا يسؿ فاطؾهف،
أيُ ٓ :أوجد وٓ ُألؼك سموٓ .واله(سمول) :الذي يؽثر السمال ،و(إقاويؾ) :جؿع أققال ،جؿع قهقل.
و(أ ْك ُؿؾ) -بالضؿ -مضارع (كؿؾ) بالػتح.
ثؿ يؼقل ٓ :تستخػ إجفال طؾل حؾؿل ،وٓ تحرك سؽق  ،وٓ يؾػقـل أحد مؽثرا لسمال الـهاس
يف حال كق أ ُكؿ( )2بلطؼاب إقاويؾ :أي أواخرها .أي أكػؾفا إلك الغقر طؾك وجفة اإلفساد بقـف وبقـ مهـ
كسبة لف .وسؿقت هذه إقاويؾ أطؼابا لتلخرها طـ آطتبار ،وآطتداد هبا طـ ذوي الفؿؿ واهلل أطؾهؿ .أو
ٕن الذي يحػظ ويـؼؾ هق أخر ما يؼال يف الغالب .فباء (بلطؼاب) متعؾؼة به (أكؿؾ) طؾك ما قدركا.
( َو َل ْق َؾهه ِة َك ْحهه ٍ
الَّلتِههههههل بِ َفهههههها َي َتـَ ابهههههه ُؾ)
َو َأ ْق ُط َعهههههه ُف ا
س َي ْصهه َطؾِل ا ْل َؼهه ْق َس َرب َفهها
اله(كحس) هـا :الشمم والشدة .وآصطلء :التسخـ بالـار .واصطَّلء الؼقس :اصهطَّلء الـهار التهل
أوقدت بالؼقس .واله(أقطع) :جؿع قطِع -بالؽسر -وهق هـا السفؿ والهه(تـبؾ) :تؽؾهػ الرمهل بالـبهؾ،
وٓ واحد لؾـبؾ مـ لػظف ،وققؾ :واحده َك ْبؾة.
والتؼدير :ورب لقؾة شمم ،وشدة برد ،مقصقفة بؿا ُذكر مـ آصطَّلء بالـار الؿققدة بهلطقاد الؼهقس
التل ٓ غـك لصاحبفا طـفا ،لعدم ما يققد بف الـار سقاها وسقى سفامفا التل يتؽؾػ الرمل هبا كبآ.
ويصح -وهق إولك إن شاء اهلل -أن يؽقن معـك (يتـبؾ) يصقر كبهقَّل ،صهاحب كبهؾ -بالضهؿ -أي
ذكاء وحذقا .وٓ شؽ أن إجادة الرمل بالؼقس مـ أمثؾ ما يدخؾ بف اإلكسان يف زمرة الـهبَّلء كالػروسهقة
والسباحة.
ققلف( :ولقؾة) مخػقض به(رب) الؿؼدرة بعد القاو ،ومع ذلؽ ففق مرفهقعٕ ،ن (رب) حهرف زائهد
يدخؾ طؾك الؿبتدأ ،وجؿؾة (يصطؾل) صػة (لقؾة) .وخرب مبتدأ يف ققلف:
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ققلف  $تعالك( :اله(حؾؿ) :إكاة) يخالػ حدي ًثا كبقيا تحػظقكف ،وهق ققلف ﷺ يف حديث ابـ طباس يف الصحقح
ٕشج طبد الؼقس« :إن فقك خصؾتقن يحبفؿا اهلل :الحؾم واألكاة» إ ًذا يؽقن واحد أم يؽقن شقئقـ مختؾػهقـ؟ شهقئقـ
يػسر حقـئذ الحؾؿ بإكاة ،فؿا الػر بقـفؿا؟
مختؾػقـ; ٕن العطػ يدل طؾك الؿغايرة ،فَّل ّ
قؾـا لؽؿ فقؿا سؾػ :األكاة :سؽون يف مؼابل ما يثقر .والحؾم :سؽون ُمطؾق.
فؿثَّل إذا استغضب اإلكسان ثؿ سؽـ يقصػ به (إكاة); ٕن يف مؼابؾ ما يثقر ،وأما (الحؾؿ) ففق سؽقن مطؾؼ سقاء
ً
يف مؼابؾ ما يثقر أو يف دون مؼابؾف ففق أطؿ.
أكؿ) أي :أكؼؾ الؽَّلم طؾك جفة اإلفساد.
(( )3يف حال كق
ّ

34

ش َو َب ْغ ه ٍ
( َد َط ْس ه ُت َط َؾ هك َغ ْط ه ٍ
ش َو ُص ه ْح َبتِل

َّ
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حمد ال ُعصيمي

ههههز َو َو َجههههه ٌر َو َأ ْف َؽههههه ُؾ)
ُسههههه َع ٌار َوإِ ْر ِزيه ٌ

اله(دطس) هـا :شدة القطء .واله(غطش) -بالغقـ الؿعجؿة :-الظَّلم .واله(بغش) -بالغقـ والشقـ
الؿعجؿتقـ بعد الؿقحدة التحتقة :-الؿطر الخػقػ .واله(صحبة)-بالضؿ-الصحابة ،القاحهد صهاحب،
واله(سعار)-بالضؿ :-حر الجقع .واله(إرزيز)-بؽسر الفؿزة فراء ساكـة فزاءيـ بقـفؿا ياء :-تؽؿ ٌش مـ
وجر) –بػتح الجقؿ بقـ القاو والراء :-القجؾ .واله(أفؽؾ) -بػتح الفؿهزة فسهؽقن الػهاء:-
الربد .واله( َ
الرطدة مـ خقف أو ٍ
برد وكحقه.
يؼقل :ورب لقؾة كحس سريت فقفا ،واصئا إرض بشدة مع ضَّلم ومطر .وصحابة  -أي الؿَّلزمهقن
لل يف سراي -جقع شديد ،وبرد شديد ،وخقف ورطدة مـف ومـ الربد.
فجؿؾة ( َو ُص ْح َبتِل) يف محؾ كصب طؾك الحال مـ الػاطؾ .و(طؾك) يف ( َط َؾك َغ ْط ٍ
ش) بؿعـك (مع).
َو ُطهههدْ ُت َك َؿههها َأ ْبهههدَ ْأ ُت َوال اؾ ْقههه ُؾ َأ ْل َقههه ُؾ)
( َف َل اي ْؿهههه ُت كِ ْسهههه َقا ًكا َو َأ ْي َت ْؿهههه ُت إِ ْلههههدَ ًة

تليقم الـسوة :تصققرهـ أيامك ،واأليم :التل ٓ زوج لفها .كؿها أن اإليتهام :تصهققر الهه(إلدة) يتهامك.
وهؿزة اإللدة أصؾفا واو .والعود :الرجقع ،ضد البدء ،واإلبداء أيضا :بدأ الشلء وبهدأه كابتدائهفَ ،ف َع َؾهف:
ابتدا ًء( .والؾقؾ) اله(ألقؾ) :الطقيؾ ،كالققم إيقم مبالغة يف الطقل ،وهؽذا كؾ وصػ لشلء مـ لػظف.
وققلفَ ( :ف َل اي ْؿ ُت) معطقف طؾك ققلفَ ( :د َط ْس ُت) مسبب طـف; أي :سريت مصهاحبا لؿها ذكهر ،فتسهبب
طـ ذلؽ تليقؿل كسقاكا كثقرة بؼتؾ أزواجفـ .وإيتامل أوٓدا كثقريـ بؼتؾ بهائفؿ ،ورجعهت سهالؿا إلهك
محؾل ،طـ الحالة التل أبدأت السرى هبا ،والؾقؾ صقيؾ جدا ،أي بؼل مـف بعد طقدي كثقر.
والؿعـك :أكف فعؾ ما فعؾ يف بعض الؾقؾ ،وهق وسطف مثَّل ،وفضؾ مـف طـ سراه كثقر.
(و َأصهههبح َطـهههل بِا ْل ُغؿقصههه ِ
َف ِري َؼهههه ِ
انَ :م ْسهههه ُم ٌ
ول َو َخهههه ُر َي ْسههههه َل ُل)
اء َجالِ ًسههها
َْ َ
َ ْ ََ
(ال ُغؿقصاء) -بالغقـ الؿعجؿة مصغرا مؿدودا -مقضع أوقع فقف خالد بـ القلقد ﭬ ببـهل َجذيؿهة
إثر فتح مؽة .و( َف ِري َؼ ِ
ان) :تثـقف فريؼ ،بؿعـك مػار لغقره ،وهق اسؿ أصبح ،و( َجالِ ًسا) :خربهها ،وأفهرده.
ان) لػ ًظإ ،ن ( َف ِري َؼ ِ
ولؿ يؼؾ :جالسقـ لقطابؼ ( َف ِري َؼ ِ
ان) يف معـك جؿع مختؾػ .و( َم ْسه ُم ٌ
ول) خهرب مبتهدأ
محذوف ،أي :فريؼ مسمول وأخر يسلل ،وهذا تػصقؾ إلجؿهال ( َف ِري َؼه ِ
ان)  ،وأههؾ الؿعها والبهديع
يسؿقن مثؾ هذا الؿثـك الؿػسر باسؿقـ طؾك إثره يف خهر الؽهَّلم توشهق ًعا ،وههق يف الؾغهة :لهػ الؼطهـ
الؿـدوف ،ووجفف أن الؿثـك -وهق لػظ واحد -لؿا كان معـهاه متعهددا ،كهان كؾهػ الؼطهـ بعهد كدفهف.
و(طـ) يف ( َطـل) معـاها التعؾقؾ ،ولقسهت متعؾؼهة بهه( َم ْس ُم ٌ
ول) و( َي ْسه َل ُل) حتهك يؽهقن الؿعـهك :فريهؼ
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مسمول طـل ،وفريؼ سائؾ طـلٕ ،ن الؿسمول طـف مبفؿ ،غقر معقـ ،بدلقؾ السقا  ،وتعؾؼف بف يؼتضل أن
الشههـْ َػ َرى ؟ أو ا
يؽههقن صههقرة سههمالفؿ هؽههذا :أفعههؾ ا
الشههـْ َػ َرى فعههؾ هههذا؟ ومهها أشههبف ذلههؽ.
أيضا ٓزم يف جعؾفها
وٓ يؾزم مـ كقن الجؾقس يف الغؿقصاء ٕجؾف أن يؽقن معقـا طـدهؿ حتك يؼال هذا ً
لؾتعؾقؾّ ٕ ،كا كؼقل :ققلفَ ( :طـل) ٕجؾل ،معـاه أن الجؾقس سببف فعؾتف هق وسهراه يف كػهس إمهر ،ولهؿ
يعؾؿقا بف ،ولؿ يطؾعقا طؾك ما يف إمر مـ ذلؽ ،فجؾسقا مستؽشػقـ طؾك ما كان.
جالسها بعضهفؿ مسهمول
ومعـك البقت :وأصبح ٕجؾ فعؾتل الؿـؽرة يف الغؿقصهاء جؿهع مختؾهػ
ً
وبعضفؿ يسللف .ورهية ما تؽرهف ققلف:
( َف َؼههها ُلقاَ :ل َؼهههدْ َهههه ار ْت بِ َؾ ْقههه ٍؾ كِ ََّل ُبـَههها

ِ
ب َطههه اس َأ ْم َطههه اس ُف ْر ُط ُ
هههؾ)
َف ُؼ ْؾـَهههاَ :أذئْههه ٌ

معـاه ما قدمـاه مـ جؾقسفؿ لؾتحدث ،وآستخبار طؿا كان بسبب سهراه .أي :فؼهالقا جؿقعها- ،أو
مـ قال مـفؿ :-لؼد هرت كَّلبـا يف الؾقؾ هريرا مرددا لؿ كعؾؿ سببف ،فؼؾـا جؿقعا -بؿعـك أن بعضفؿ قالهف
لبعض -فالػاطؾ السائؾ ،والؿػعقل لف الؿسمول( :أذئب طس)؟ أي سرى صالبا( ،أم طس فرطؾ)؟ وهق
صهقت دون كبهاح لهربد أو غقهره بحسهب
ولد الضبع .وهذا حؽاية لؼقلفؿ طـد سهؿاطفؿ الفريهر :وههق
ٌ
اطتؼادهؿ ،وهق أن سببف أحد أمريـ :طس الذئب أو الػرطؾ مـ غقر قطع بلحدهؿا.
( َف َؾهههه ْؿ َتهههه ُؽ إِ آ َك ْبهههه َل ٌة ُثهههه اؿ َه اق َمهههه ْت

هههع َأ ْجههههدَ ُل)
هههع َأ ْم ِريه َ
َف ُؼ ْؾـَههههاَ :ق َطهههها ٌة ِريه َ

اله(كبلة) هـا :صقت الؽَّلب ،أو صقت مـبرتٌ( ٓ )1مادة لف ،وكذلؽ أصقات الؽَّلب .والتفويم :ههز
الرهوس مـ الـعاس .و(ريع) :أصابف روع :أي فزع .وإجدل :الصؼر.
ققلف( :كبلة) يروى بالرفع طؾك أن (يؽ) تامة ،وبالـصب طؾهك أهنها كاقصهة ،وآسهؿ حقـئهذ ضهؿقر
هرير.
والؿعـك أهنؿ قالقا يف تؿام الحؽاية :فؾؿ يؽـ هرير الذي سؿعـاه إٓ خػقا; أي :لؿ َي ْؼ َق ولؿ يهدم .ثهؿ
لؿا ه اقمت طؾك
كامت الؽَّلب بعده ،فتغقر اطتؼادكا أن سببف ما تؼدّ م ،معتؼديـ أن سببف خَّلف ذلؽ .فؼؾـا ّ
أيضا :-أقطاة حصؾ لفا روع فطارت؟ أم صؼر هق الهذي أفهزع
أيضا ،وإن لؿ يؽـ مطابؼا ً
حسب اطتؼادكا ً
فطار؟ ففرت الؽَّلب فاكؼطع ذلؽ ،فاكؼطع هريرها ،إذ لق كان سببف اطتسهاس الهذئب أو الػرطهؾ لهدام،
ٕن الفرير بحسب مقجبف يف الؼقة والضعػ ،وصقران الؼطاة وإجدل طـهد الهروع أضهعػ مهـ حركهة
الذئب والػرطؾ يف آطتساس .فالفرير الذي يرتتب طؾك إول أضعػ مـ الذي يرتتب طؾك الثا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )2مـبرتٌ) أي مـؼطع.
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أيضها مهـ
والحاصؾ أكف يستدل بصػة الفرير طـ سببف ،ولؿا تبقـ لفؿ طدم مطابؼهة اطتؼهادهؿ الثها
ً
كقن الفرير لؼطاة أو أجدل( )1ريع ،قالقا :ما حؽاه هق طـفؿ بؼقلف:
َوإِ ْن َيهه ُؽ إِ ْكسهها مهها َك َفهها ْ ِ
( َفهههنِ ْن َيههه ُؽ مِههه ْـ ِجهههـ ََٕ ْبههه َر ُح َص ِ
اإلكْهه ُس َت ْػ َعهه ُؾ)
ار ًقههها
ً َ
(أبرح) فعؾ ماض فاطؾف ضؿقر الطهار الؿهدلقل طؾقهف .بؿها تؼهدم .ومعـهك أبهرح :أتهك بهالربْح -
بالسؽقن -أي الشدة .واله(صار ) :أَ لقَّل ،و(كفا) جار ومجرور وهق ضهؿقر الػعؾهة الؿػفقمهة مهـ
سقا الؽَّلم .وجر الضؿقر بالؽاف شا اذ مـف ققل العجاج:
الهههذ ِ
ا
ً
وأم أوطههههههال كفهههههها أو أقربهههههها
شهههؿآ كث ًبههها
كابات
َح اؾهههك
ققلف( :فنن يؽ) حرف شرط ،وفعؾف وهق مضارع (كان) الـاقصة ،واسؿف ضؿقر يعقد طؾك الطهار .
و(مِ ْـ ِجـ) خرب (يؽ) و(ٕبرح) جقاب الشرط .و(صارقا) حهال مهـ فاطهؾ (أبهرح) وققلهف( :مها كفها)
مؿا يستحؼف مـ الػاء ضرورة .وكظقره ققل حسان ﭬ:
جرده ّ
جقاب ققلفَ ( :وإِ ْن َي ُؽ إِ ْك ًسا) ،ا
والشهههر بالشهههر طـهههد اهلل مهههثَّلن

مههـ يػعههؾ الحسههـات هلل يشههؽرها

وحؾ البقت :فنن يؽـ الطار مـ جـ ،و َمـ ُيحؾػ بف(ٕ )2تك بهلمر طظهقؿ ،وداهقهة دهقهاء مهع قؾهة
زماكف ،وخػاء مؽاكف ،بحقث ض اـ ذئبا أو فرطَّل اطتس ،ثؿ ضـ قطهاة أو أجهدل حصهؾ لهف روع ،وإن يؽهـ
كسا فؿا مثؾ هذه الػعؾة تػعؾ اإلكس ،فؼد خرج طـ كظائره مـ اإلكس بػعؾتهف الؿـؽهرة الؿؼهررة.
الطار إ ً
وهذا يدلؽ طؾك ما قرركاه مـ كقن الؿسمول طـف مـفؿا مطؾقب التصهقر ٓ مع اقـًها مشهؽقكا فقؿها كسهب
إلقف .ويسؿك إول تصقرا ،والثا تصديؼا.
هذا و( ْ ِ
اإل ْك ُس) فاطؾ فعؾ مؼدّ ر دل طؾقف الؿمخر ففق مـ آشتغال يف الؿرفقع كظقهر ققلهف سهبحاكف:

َ َ َ َ َ ََ
َ َ ٞ
ِّ
ن
ن
َ
و
ۡشك وني هعتجارك فأ وجره ﴾ [التقبة.]7:
﴿ِإَون ۡرحد م هلم و

()3

ِ
َأ َف ِ
قهههههف فِهههههل َر ْم َضهههههائِ ِف َت َت َؿ ْؾ َؿههههه ُؾ)
اط

ِ
وب ُل َما ُبههه ُف
( َو َيههه ْق ٍم مههه َـ الشههه ْع َرى َيههه ُذ ُ
(الشعرى) :كجؿ  ،وهؿا ِشه ْع َر َيان( :)4العبهقر وههل الؿهرادة هـها ،سهؿقت بهذلؽ ٕهنها طهربت هنهر

ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )2إجدل) الصؼر.
(( )3مـ ُيحؾػ بف) يعـي قسؿ ،مثؾ ققلؽ :والذي ُيحؾػ بف.
( )4قق ُلف( :وهق كظقر ققلف تعالك) أي تؼدير أية  :وإن استجارك أحد مهـ الؿشهركقـ فهلجره ،فتهلخر العامهؾ وتؼهدم
الػاطؾ.
اسؿ يؼع طؾك الشهعريان ،إول :العبهقر ،كهان يـبغهل أن
(( )5وهؿا شعريان) يعـل كجؿ الشعرى ،الشعرى كجؿ ،وهق ٌ
=
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الؿجرة( ،)1وإخرى الغؿقصاء .وكان الشعرى العبقر تطؾع يف شدة الحهر .و(لهماب) القهقم ولعابهف :مها
ّ
أيضها،
يرى فقف طـد الفاجرة متدل ًقا يف الجق كخققط الحرير ،وكسج العـؽبقت ،وقد يضاف ذلؽ لؾشؿس ً
فقؼال :لعاب الشؿس كؿا قال أبق الطقب:
وأصدى فَّل ُأبدي إلك الؿهاء حاجهة

ولؾشههؿس فههق الهه َق ْعؿَّلت لعههاب

وقال أخر:
وذاب لماب الشؿس فق الجؿاجؿ

وذلههههههؽ بـسههههههخف ولصههههههؼف

وواحد اله(أفاطل) :أفعك بالتـقيـ ،مصروف ،وقهد ٓ يصهرف كـظهائره وههل (أجهدل) و(أخقهؾ).
واله(رمضاء) :إرض التل ترمض فقفا أقدام مـ مشك طؾقفا ٓشتداد حرهها .والتؿؾؿهل :التؼؾهب ضفهرا
لبطـ مـ شدة الحر هـا ،أو مِـ شدة القجع.
فؼقلفَ ( :و َي ْق ٍم) مخػقض به(رب) الؿؼدرة بعد القاو ،وما بعده مـ الجؿؾ وما يف معـاها صهػات لهف،
ومع ذلؽ ففق مرفقع الؿحؾ بآبتداء ،خربه يف ققلف:
َو َٓ ِسههههه ْت َر إِ آ ْإَ ْت َح ِؿهههههل ا ْل ُؿ َر ْط َبههههه ُؾ)
( َك َصههه ْب ُت َلههه ُف َو ْج ِفهههل َو َٓ كِههه اـ ُدوكَههه ُف
اله(كـ) -بالؽسر :-السرت والغطاء .و(إتحؿل) :بر ٌد مـسقب إلك أتحؿ طؾك ما ققهؾ ،وههل ُبؾقهدة
بالقؿـ ،ولقس هذا يف «الؼامقس» .والذي فقف :أكف كإتحؿقهة( ،)2والؿتحؿهة -كؿؽرمهة ومعظؿهة -بهرد
أيضاَ :ت َح َؿ الثقبَ :و اشاه ،والتاحؿ :الحائؽ .و(الؿرطبؾ) :الؿـخر .
معؾقم .وفقف ً
والؿعـك :ورب يقم كائـ مـ أيام الشعرى ،ذائب لعابف ،ففق يسقؾ مـ شهدة حهره ،متؼؾبهة أفاطقهف يف
أرضف الحامقة مـ شدّ ة َوهج الشؿس ،كصهبت وجفهل لحهره; أي :سهرت فقهف مـؽشهػ القجهف لشهعاع
الؿسهؿك بهإتحؿل
الحر طؾقف ،وٓ غطهاء إٓ الهربد
ّ
الشؿس وٓ سرت كائـ مـ دون وجفل يؼقف مـ وقع ّ
تخر وصار رطابقؾ; أي :قطعا ،ثؿ ططػ طؾك (إتحؿل) ققلف:
الذي ا
ٍ
َل َبائِههههدَ َطهههه ْـ َأ ْط َطافِهههه ِف َمهههها ُت َر اجهههه ُؾ)
يح َص اقهه َر ْت
( َو َضههاف إِ َذا َه ابهه ْت َلهه ُف الههر ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
يضع كؼطتقـ بعد شعريان; ٕكف سقػصؾفؿا.
( )2يعـل أن هذا الـجؿ -كجؿ الشعرى -اثـان:
طبقرا; ٕكف طرب طرض السؿاء ،ويؼقلقن طرب هنر الؿجرة; يعـل مجرة الؽقن.
أحدهؿا :العبقر سؿل ً
والثا  :الغؿقصاء ،وسؿتف العرب الغؿقصاء يؼقلقن إكف بؽك حتك أصابف الغؿص طؾك طبقر صاحبف.
(( )3والذي فقف أكف كإتحؿقة) ،صححقها( .والؿتحؿة كؿؽرمة ومعظؿة).
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اله(ضايف) :الشعر الؽثقر الطقيؾ ،وهبوب (الريح) لف :إصابتفا إياه طـد هبقهبا أي هقجاهنا .وتطققهره
البائدة -جؿع لبقدة .بؿعـك مؾبهقدة :مها تؾ ابهدَ مهـ ا
الشهعرَ -ر ْف ُعفها إيهاه طـهد الفبهقب .والهه(أططهاف):
الجقاكب ،واحدها ِططػ بالؽسر .وترجقل ا
الشعر :تسريحف بالؿشط بعد إدهان.
والؿعـك :وٓ سرت دون القجف إٓ إتحؿل الؿرطبؾ ،وشعر صقيؾ كثقر ،إذا هبت الريح مـتفقهة إلقهف
يف هبقهبا ،رفعت ما تؾ ّبد مـف لعدم تسريحف وا ّدهاكف ،وبعد تػؼده .وهذا معـك ققلف:
َلهههف َطهههبس َطههه ٍ
اف مِههه َـ ا ْل ِغ ْسههه ِؾ ُم ْحههه ِق ُل)
( َب ِعقهههدٌ بِ َؿهههس الهههد ْه ِـ َوا ْل َػ ْؾههه ِل َط ْفهههدُ ُه
ُ َ ٌ
ففق تذيقؾ ،أي ممكد لؿػفقم ما قبؾف.
ققلفَ ( :ب ِعقد) فعقؾ ،بؿعـك فاطؾ وهق خرب مؼدم .و(طفدُ ه) مبتهدأ مهمخر .ويصهح أن ترفهع (طفهده)
طؾك أكف فاطؾ (بعقد) ٓطتؿاده طؾك الؿبتدأ الؿحذوف بـاء طؾك ّ
أن التؼدير (هق بعقد) ،وٓ محؾ لؾجؿؾهة
طؾك التؼديريـ ٕهنا تذيؾة .وفؾي الرأس :استخراج قؿؾهف وصهمابف .والصهماب -بزكهة غهراب  :-بهقض
الؼؿههؾ ،ويجؿههع طؾههك صههئبان .وال هه(طفد) :أي التعفههد ،أي التػؼههد .وال هه(طبس) -بههالعقـ الؿفؿؾههة
والتحريؽ-ما تعؾؼ بلذكاب اإلبؾ مـ أوضارها ،وما يبس طؾك أفخاذها مـ ثؾطفا وأبقالفها .والهه(طايف):
الؿرتوك طؾك حالف حتك طػك :أي أكثر وصال مـ تراكؿ بعضف طؾك بعض ،وقد يش ابف بالؼرون كؿا قال أبق
الـجؿ:
كههههههلن يف أذكههههههاهبـ ُ
هههههقل
الشه ا

مههـ َطهه َب ِ
الصههقػ قههرون إيههؾ
س ا

و( ِ
الغسؾ) بالؽسهر :الغسهقل الهذي يغسهؾ بهف الهرأس ،وههق ال اط ْػهؾ .وققهؾٌ :س صقهب ومهاء(.)1
واله( ُم ْح ِقل):
اسؿ الذي أحال :أي أتك طؾقف حقل مـ كؾ شلء.
ققلف( :بِ َؿس الد ْه ِـ) متعؾؼ به( َط ْفدُ ُه) وإن كان يف معـك الؿصدر ،أي( :تعفده) ٕن الصهحقح جهقاز
ومجرورا لَّلتساع يف الظروف.
جارا
ً
تؼدم معؿقل الؿصدر طؾقف إذا كان ضرفا أو ً
وققلفَ ( :ط ٍ
اف) يصح أن يؽقن وصػا له( َط َب ٌس) وطؾقف ما تؼدم ففق حقـئذ بؿعـك كثقر .و(مِ َـ ا ْل ِغ ْسه ِؾ)
يتعؾؼ به (مح ِق ُل) لتضؿـف معـك (مغػر)  ،ويصح أن يؽقن مـ أوصاف ( َض ٍ
اف) .و(مِه َـ ا ْل ِغ ْسه ِؾ) حقـئهذ
ُ ْ
يتعؾؼ به( َط ٍ
اف).
والؿعـك :هق-أي الشعر الضايف -بعقد تعفده :أي تػؼده بؿس الهدهـ ،وباسهتخراج الؼؿهؾ وبقضهف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )2أس) شجر تعرفف العرب ،كاكقا يتخذون مـ ورقف الطقب ،ويغتسؾقن بف.
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ٌ
الضهايف طهاف :أي دارس مهـ
وسخ
مـف ،لف مـ أجؾ ذلؽ
وودح َل ابدَ شعره لؽثرتف وتهقفره .أو ههق-أي :ا
ٌ
َ
والخ ْطؿل أتك طؾقف طام مـ طفده بؿا ذكر مـ الرتجقؾ والغسؾ والػؾل.
الطػؾ
( َو َخههه ْر ٍ َك َظ ْفههه ِر التههه ْر ِ
بِ َعهههههامِ َؾ َت ْق ِـ َض ْفههههه ُر ُه َلههههه ْق َس ُي ْع َؿههههه ُؾ)
س َق ْػههه ٍر َق َط ْع ُتههه ُف
اله( َخ ْر )-بػتح الخاء الؿعجؿة-الؿؽان الذي تخرتقف الرياح إلقػهاره مؿها يسهرت الريهاح مهـ بـهاء
وشجر .و(الترس)ِ :
الؿ َجـ الذي يتؼك بف يف الحرب مـ الطعـ والضرب .وقطهع الؼػهر :الخهروج مـهف،
بالسقر ،والعامؾتان هـا :ققؾ :الر ْجَّلن ،وكان ا
الشـْ َػ َرى -كخالهف تهلبط شهرا  -يعهدو
وتخؾقػف وراء الظفر ا
طؾك رجؾقف ،وهؽذا شلن لصقص العرب .و(يعؿؾ) بالبـاء لؾؿػعقل ،أي ٓ :يعؿؾ فقف بالحرث والغرس
لؽقكف ٓ يـبت.
ققلفَ ( :و َخ ْر ٍ ) مخػقض لػ ًظا به( ُر اب) الؿحذوفة ،مرفقع محَّل بآبتداء ،و( َك َظ ْف ِر الت ْر ِ
س) و( َق ْػه ٍر)
تضهؿـت
مـ أوصاف الخر  ،وققلفَ ( :ق َط ْع ُت ُف) خربه ،وجؿؾة ( َض ْف ُر ُه َل ْق َس ُي ْع َؿ ُؾ) مهـ أوصهاف الخهر
ّ
آحرتاس مؿا طسك أن يتقهؿ مـ كقكف يصح إطؿالف ،ويتلتك ،وإولك أن ههذا إيغهال مػقهدا لـؽتهة يهتؿ
أصؾ الؿعـك بدوهنا.
وأصؾ الؿعـك هـا قطع الؿػازة الخالقة التل تشبف ضفر الرتس برجؾقف وهق تام ٓ يتققػ طؾك ما ختؿ
بف البقت الذي أفاد أن الؿػازة ٓ يتؿؽـ فقفا البؼاء لؽقهنا غقر معؿقلة لعدم صَّلحفا لهذلؽ ،فؾهقس فقفها
مـ ساكـ ٕجؾ ذلؽ.
وإولك إن شاء اهلل كثرة مسهاربف التهل يتحقهر فقفها
ووجف الشبف بقـ الخر والرتس ققؾ :آستقاء،
ْ
وتحؿؾف طؾك الضَّلل كؽثرة ثار ضفر الرتس بالضرب والطعـ واختَّلففا وتػاوهتا.
السالؽ،
ّ
( َف َل ْل َح ْؼهههههه ُت ُأ َ
َط َؾههههك ُقـاهههه ٍة ُأ ْق ِعههههل مِهههه َر ًارا َو َأ ْم ُثهههه ُؾ)
وٓ ُه بِهههههه ُل ْخ َرا ُه ُمقفِ ًقهههههها
الضؿقران لؾخر  .وإلحا الشلء بغقره :جعؾف ٓح ًؼا بف ،وإلحا أولك الخهر بهلخراه كـايهة طهـ
قطعف بالسقر ،وجهقازه إلهك غقهره .والؿهقيف :الهذي أو  :أي أشهرف والهه(قـة) :رأس الجبهؾ إطؾهك.
واإلقعاء بالـسبة لسكسان :جؾقسف طؾك ألقتقف ،كاصبا فخذيف كلكف ُم َت َساكدٌ إلهك مها وراءه .وإقعهاء الؽؾهب:
ً
مػرتشا رجؾقف ،كاصبا يديف .و َم َثؾ َي ْؿثِؾ -بؽسر الؿضارع-اكتصب قائؿا.
جؾقسف طؾك ألقتقف
ققلفَ ( :ف َل ْل َح ْؼ ُت) الػاء لؾرتتقب الذكريٕ ،ن إلحا أولك الخر بلخراه كػس قطعف ٓ غقهره ،رتهب
طؾقف ،وط ْطػف طؾقف لتػصقؾف إجؿال الؼطعٕ ،ن يف إلحا إولك بهإخرى تـصقصها طؾهك أكهف اسهتقطب
بالسقر ،ولؿ يرتك مـف شقئا ،والؼطع لف محتؿؾ لغقر ذلؽ مـ آقتصهار طؾهك معظؿهف مهثَّل ،واهلل سهبحاكف
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أطؾؿ.
ومعـك أكف فعؾ ما ذكر مـ إلحا إحدى الغايتقـ بإخرى يف حهال كقكهف مشهرفا طؾهك رأس جبهؾ،
ربقئة( ،)1ويف حال كقكف يجؾس طؾك ألقتقف مرارا ،ويـتصب مرارا أخرى ،قائؿا يؼعل إذا خاف أن يػطـ لهف
ويعؾؿ بؿؽاكف ،ويـتصب إذا أمـ مـ ذلهؽ لقشهرف طؾهك مهـ تحتهف لقرصهده لؾغهارة ،إن أمؽـتهف فرصهة
اكتفزها .ومـ جؿؾة أحقالف يف إشرافف طؾك الؼـة ما قرره بؼقلف:
( َتهه ُرو ُد ْإَ َر ِ
َطهههه َذ َارى َط َؾهههه ْق ِف اـ ا ْل ُؿهههه ََّل ُء ا ْل ُؿهههه َذ اي ُؾ)
اوي الصهه ْح ُؿ َحهه ْقلِل َك َل اك َفهها
( َت ُرو ُد) :أي تجلء وتذهب ،وتؼبؾ وتدبر يف صؾب ما تلكؾف .وواحد ( ْإَ َر ِ
اوي) :أرويهة وههل الشهقاه
الؿطال .و(الص ْح ُؿ) :جؿع أصحؿ
الؿذيؾ)ُ :
الجبؾقة .واله( ُمَّلء) :اسؿ جؿع ،وهل الريطة والؿؾحػة .و( ُ
وصؿحاء :وهق ما يف لقكف صحؿة -بضؿ الصاد -أي صػرة تضرب إلك السقاد.
أيضا يف حال رود شهقاه
والؿعـك :إن إيػاءه طؾك الؼـة كؿا كان يف حال إقعائف مرة ومثقلف أخرى ،كان ً
الجبؾ الصحؿ حقلف.
والؿؼصقد أكف ارتؼك إلك مقضع مـ الجبؾ لقس فقف إٓ إرو اية( )2ففل تجل وتذهب ،غقر مؽرتثة بهف
ٕمـفا مـ أن تمتك هـالؽ بؿؽروه ،أو ٕهنا ألػتف وأكست بف ففل لذلؽ ٓ تـػر مـف ،وقهد شهبففا يف حالهة
رودها حقلف-بإبؽار الَّلئل لبست الؿَّلحػ الؿذيؾة.
ويدل لؿا قؾـ لف ك ًػا مـ أن ترددها حقلف سببف اإللػ وإُكس ققلف:
ِ
ِ
ِ
( َو َيركُهههدْ َن بِا ْٔ َصههه ِ
قح َأ ْط َؼهه ُؾ)
ال َحههه ْقلِل كَههه َل اكـِل
مهه َـ ا ْل ُع ْصهه ِؿ َأ ْد َفههك َيـْ َتحههل ا ْلؽهه َ
ْ
روية :ربقضفا ،أي بروكفا ساكـة .و(أصهال) :جؿهع أصهقؾ :وههق
فنكف صريح يف ذلؽ .وركود األُ ّ
العشل .و(ال ُعصؿ) ،جؿع أطصؿ ،وطصؿاء :وهق ما يف معاصؿف بقاض مـ القطقل والظبهاء .والهه(أد )
الذي صال قركاه واكعطػا إلك ضفره حتك كادا يؿسان طجزه .واله(أطؼؾ) :الذي تداكت رجَّله ،وآكتحاء:
الؼصد .والؽقح -بالؽاف الؿؽسقرة فالقاء فالحاء الؿفؿؾة : -سػح الجبؾ وسـده.
فؼقلفَ ( :ك َل اكـِل مِ َـ ا ْل ُع ْص ِؿ) يف محؾ كصب طؾك الحال مـ القاء يف ( َح ْقلِل) .و(مِ َـ ا ْل ُع ْص ِؿ) حال مهـ
كعت لف ،فؾؿا ُقدّ م طقف اكتصب طؾك الحهال كغقهره مهـ كعهقت الـاؽهرة الؿتؼهدم
( َأ ْد َفك)  ،وهق يف إصؾ ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )2ققلف ( :$مشرفا طؾك رأس جبؾ ربقئ ًة) الربقئة هق صؾقعة الؼقم; فؽلكف بؿـزلة الؿتؼدم الؿتخػهل لق ّطؾهع طؾهك مها
يتؼدم الجقش.
(( )3إٓ إُ ْرو اية) ،تشديد القاء ،ضؿ الفؿزة ،سؽقن الراء ،تشديد القاء .إرو ّية.

40

تطريس تفريج الكرب العن زاكور

ِ
ِ
قح) كعتان له( َأ ْد َفك).
طؾقفا .وأطؼؾ و( َيـْ َتحل ا ْلؽ َ

أشهبفت
والؿعـك :أن إروية -مـ فرط أكسهفـ بهل -يرقهدن فقؿها قهرب مـهل طـهد العشهل حتهك
ُ
بؿخالطتفـ لل ،وطدم استقحاشفـ بؿؽا  ،وطَّل صال قركاه ،واكعطػا إلك كاحقة إلقتقف يف حهال كقكهف مهـ
إروية التل ابقضت معاصؿفا مقصقفا بتدا الرجؾقـ ،ويؼصد سػح الجبؾ.
جعؾف اهلل إلقف قصدكا ،وحصر يف قصده مؼاصدكا ،مقـ.
والحؿد هلل أجؾ مؼصقد ،وأطظؿ محؿقد ،طؾك تؿام ما قصدكاه مـ شرح «ٓمقة العرب» ،والشؽر لف
يسر لـا مـ ذلؽ وسـاه ،وما كـا لـفتدي لقٓ أن هداكا اهلل.
طؾك ما ّ
وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك أفصح العرب قاصبة ،سقدكا محؿد ،الذي فصهاحة كهؾ فصهقح مهـ فصهاحتف
راهبة ،وطؾك لف وأصحابف الؿؼتبسقـ مـ فصاحتف ما امتطقا إلقف سـام البقان وغاربف.
ٍ
لؾقال خؾت مـ ربقع الـبقي سـة اثـتل طشرة ومائة وألػ.
ووافؼ تؿام تبقضف طشقة الخؿقس
وكتب مملػف محؿد بـ قاسؿ بـ محؿد بـ طبد القاحد بـ زاكقر.

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1وهذا خر التؼرير طؾك هذا الؽتاب ،وباهلل التقفقؼ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ.
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