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 لسان الَّذي يلْحدون إِلَيه أَعجمي وهذَا لسان عربِي مبِنيقال تعاىل : 

  

  صدق ا العظيم

  )١٠٣سورة النحل اآلية (
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قال تعاىل :   



  

  

  ) من سورة احلديد١٢اآلية (

مْ  ��یِْدِهيمْ  بَْنيَ  نُوُرمهُْ  �َْسَعىٰ  َوالُْمْؤِم�َاِت  الُْمْؤِم�ِنيَ  ى�َرَ  یَْومَ  ِ اهنِ ��یَْم بِ اُمكُ  َو   َج��اتٌ  الَْیْومَ  �ُْرشَ

ِهتَ  ِمنْ  يْجِر تَ ْهنَارُ اَحتْ �نَ  اْ�� ِ�َ ُهَو  َ�اِ�ِ  ﴾١٢﴿ الَْعِظميُ  الَْفْوزُ  ِفهيَا ۚ َذ�
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  داءـــــــــــاإله

  

أهدي هذا اجلهد إىل كل عامل من أجل رفعة 

اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولسان النيب األمني وإىل 

  كل باحث يسعى الستخراج جواهرها ونثر دررها
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ار  
  

علــى رســول اهللا محمــد بــن عبــد اهللا وعلــى آلــه  الحمــد هللا والصــالة والســالم

  وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا .

  الحمد هللا أوًال وآخرًا ، والشكر له وحده ال شریك له .

 تاذ الـدكتور : مصـطفى محمـد الفكـيثم الشكر من بعد ذلك ألسـتاذي األسـ

 ولــم یبخــل بتوجیــه أو نصــح أو تســدیدالـذي تفضــل باإلشــراف علــى هــذه الدراســة 

أنه تحمل ثقلنا وفتح لنا قلبه قبـل مكتبـه فجـزاه اهللا خیـر مـا جـزى معلمـًا عـن كما 

  طالبه .

والشكر بعد ذلك لكل من أعانني في هذه الدراسة بماله أو وقته أو توجیهه 

. وشكر خاص ألهل بیتي الكرام الذین شدوا من أزري حتى خرجت هذه الدراسة 

  إلى الوجود .
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  ةـــالمقدم

لســالم علــى والصـالة وامالــك یـوم الــدین ، ،  الــرحیم الـرحمنعــالمین ، رب الالحمـد هللا 

  .نبینا محمد علیه من ربه أفضل الصالة وأتم التسلیم ، أشرف األنبیاء والمرسلین

  أما بعد : 

وقد كان موضوع البحـث فیهـا متعلقـا -فقد عزمت بعد االنتهاء من مرحلة الماجستیر 

متعلقــا بالشـــعر العربــي القـــدیم ،  وضــوع الـــدكتوراهعزمـــت علــى أن یكـــون م -بــالقرآن الكــریم

الــدكتور محمــد غالــب عبــد الــرحمن وراق فأشــار علــى أن أبحــث األســتاذ فاستشــرت أســتاذي 

، فاتجهت نحوها وانكببت أقرأها فرأیت من خالل مطالعتي لألشعار ظواهر في المفضلیات 

ة جمیــع المنصــوبات ولكــن نحویــة جــدیرة بالدراســة. وكانــت النیــة فــي البــدء أن تشــمل الدراســ

  بعد تكرار القراءة وجدت المنصوبات كثیرة جدًا ، فاقتصرت على الحال فقط.

  موضوع البحث : 

  .حال في المفضلیات دراسة نحویة تطبیقیةال

  سبب اختیار الموضوع :

بدراسـة  -مع عظمته ومكانته العالیة بین االختیارات -دیوان المفضلیاتلم یحظ  -١

إلــى الناحیــة األدبیــة  -فیمــا وقفــت علیــه-الدراســات  لُّ ُجــة فیــه بــل اتجهــت الظــواهر النحویــ

  واللغویة.

  ریة. اإلسهام في خدمة النحو العربي من خالل كتب االختیارات الشع -٢

  .یات ، وخدمتها من الجانب النحويمفضلاإلسهام في سبر أغوار ال -٣

ـــراث العربـــيمفضـــلإبـــراز مكانـــة ال -٤ ــا فـــي الت ــع  فاشـــتمالها ، یات ، وأثرهـ ـــى روائـ عل

ها على مـا قیـل فـي أیـام العـرب جعـل منهـا ؤ ، واحتوا الشعر العربي جعلها كتابًا نقدیًا ممتازاً 

وشــهرة ، العـرب  جزیـرة اءوثیقـة تأریخیـة ثمینـة ، ثــم إن اشـتمالها علـى أشــعار مـن شـتى أنحــ

فاستمد اللغویون ، أعطاها أهمیة لغویة كبیرة ،  هموالصدق في الروایة عن صاحبها باألمانة

  منها مادتهم وحفلت معاجم اللغة بشواهد منها ، وبنى النحویون على أساسها أحكامهم.   
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  أھمیة الموضوع :

  :مما یدل على أهمیة الموضوع

ـ ناحیـة التاریخیةـكتـاب ـ مـن ال أولیات فـي التـراث العربـي ، إذ هـي مفضل/ مكانة ال١

ــون الشــــعر العربــــي القــــ ــن عیــ ــارات مــ ــم مختــ ــا یضــ ــوق بهــ ــات موثــ ــد اشــــتملت دیم ، بروایــ ، فقــ

المفضلیات على قصائد حماسیة رائعة ، وغزل رفیع ، ورثاء بدیع ، ووصف هو الغایة في 

الروعة والجالل. وهذا ینبئ عـن أن المفضـل الضـبي قـد أجهـد نفسـه فـي االختیـار واالنتقـاء 

  من تراث شعري ضخم. 

، ممــا یتــیح لــي الفرصــة للوقــوف  وتنــوع مباحثــه ، وتعــدد مداخلــه / ســعة الموضــوع٢

  .أمهات كتب السابقین ، والمعاصرینعلى كثیر من تراث علمائنا ، والرجوع إلى 

  .ذي هو اآللة التي تعین على فهم مراد اهللا ومراد رسوله/ تعلقه بعلم النحو ، ال٣

  .ما تناثر من المسائل في كتب أهل العلم/ جمعه ل٤

  مكتبة العربیة ، واإلسالمیة.إضافة جدیدة للالموضوع / یعتبر ٥

   الدراسات السابقة :

دیوان المفضلیات مع عظمته وسمو مكانته بین كتب االختیارات الشعریة ، لم یحظ ـ 

الدراسـات ، إلـى الجوانـب  لُّ فیما وقفت علیه ـ بدراسة الظـواهر النحویـة فیـه ، بـل اتجهـت ُجـ

  ل في الدیوان.ولم أقف على دراسة تناولت الحا األدبیة ، واللغویة.

  الصعوبات : 

 -في بدایات البحث–لم تواجهني مشكلة بحمد اهللا إال صعوبة فهم أبیات المفضلیات 

مـن ناحیـة أخـرى ممـا كلفنـي شــططا  )١(لكثـرة الغریـب فـي ألفاظهـا مـن ناحیـة ، وكثـرة أبیاتهـا

  ألستخرج األبیات محل الدراسة وأصنفها. 

  منھج البحث :   

ــات ،المــــنهج الوصــــفي  -فــــي هــــذا البحــــث-اتبعــــت  ــع المعلومــ ــوم علــــى جمــ ــذي یقــ  الــ

  .نتائج  وأحكامتصنیفها ، ودراستها ، بغیة الوصول إلى و 

  والمنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة قائم على :

  

  

                                                

  بیتا. ٢٧٢٧بلغ عدد أبیاتها ) ١(



 - و  - 

االعتماد في الدراسة للمفضلیات على النسخة التي حققها وطبعها األستاذان:  .١

  أحمد محمد شاكر ، وعبدالسالم محمد هارون.

  .الحال في المفضلیات المواضع التي ورد فیها تتبع .٢

  .ف ، ما أحصیتهیصنت، و  یبرتت، و  دراسة .٣

  الجملة في المفضلیات.الحال و ، ذكر عدد مرات ورود الحال المفرد  .٤

  .أرقام آیاتها إلى سورها ، وذكر یات القرآنیة الواردة في البحثاآل عزو .٥

  من أمهات كتب السنة. ة في البحثاألحادیث النبویة الوارد یجخر ت .٦

  ورقم الصفحة.، األقوال إلى أصحابها ، بذكر المصدر ، والجزء  ةنسب .٧

الـــذین استشـــهدت ذكــر ترجمـــة مختصـــرة لكـــل شـــاعر مـــن شـــعراء المفضـــلیات  .٨

  .بأشعارهم في البحث

  .ألبیات المفضلیات نِ یْ قَ قِّ حَ على شرح المُ ر في شرح الكلمات الغریبة اقتصالا .٩

ــا .١٠ ـــى كتـــــب المعـــ ــوع إلــ ــا الرجـــ ــ ـــین مـ ــي وتبیــ ـــو العربـــ ــب النحــ ـــة ، وكتـــ جم اللغویــ

  استشهدوا به من المفضلیات ، مما یدل على علو منزلتها.

ولقد رجعت في هذه الدراسة إلى عدد من كتب النحـو واللغـة واألدب والتـراجم . ومـن 

  المراجع التي اعتمدت علیها في الدراسة :

  .هـ)٧٤٥ (ت ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حیان األندلسي .١

ــاء-یـــب إرشـــاد األریـــب إلـــى معرفـــة األد .٢ ـــد اهللا  -معجـــم األدبـ ــن عب : یـــاقوت بـ

  .الحموي

   .الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو ، البالغة أساس .٣

أبوالبركــات عبــدالرحمن بــن محمــد بــن ســعید اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف ،  .٤

   .األنباري

ــن مالــــك .٥ ــــى ألفیــــة ابــ ــالك إل ــال ، أوضــــح المســ ــدین جمــ ــد الــ ــاري هللا عبــ  األنصــ

   .)هـ ٧٦١(ت

  .)ابن مالك( محمد بن عبد اهللا بن مالك، الفوائد وتكمیل المقاصد تسهیل  .٦

  .هـ)٣٢١أبو بكر بن محمد بن الحسن بن درید (ت ،جمهرة اللغة  .٧

   .دراسات ألسلوب القرآن الكریم ، محمد عبد الخالق عضیمة .٨
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لســالم محمــد دیــوان المفضــلیات ، شــرح وتحقیــق أحمــد محمــد شــاكر ، وعبــد ا .٩

  هارون.

  .دیوان المفضلیات ، المفضل بن محمد الضبي ، شرح أبي محمد األنباري .١٠

شــرح ألفیــة ابــن مالــك ألبــي الحســن ، علــي بــن محمــد بــن عیســى األشــموني  .١١

  هـ).٩٠٠(ت 

بـن عبـد الـرحمن بـن عقیـل (ت شرح ألفیة ابـن مالـك لبهـاء الـدین ، عبـد اهللا  .١٢

   .هـ)٧٦٩

محمـد بــن عبـد اهللا (ابــن مالـك) المتــوفى ســنة ، لجمـال الــدین شـرح التســهیل  .١٣

  .هـ٦٧٢

   .، خالد بن عبد اهللا األزهريشرح التصریح على التوضیح  .١٤

   .شرح الرضي على الكافیة .١٥

   .شرح شافیة ابن الحاجب .١٦

ـــعر والشــــعراء  .١٧ ــلمالشـ ـــن مســ ــد اهللا بـ ــد عبـــ ـــو محمــ ـــدینوري أبــ ــن قتیبــــة الــ (ت  بـــ

  .هـ)٢٧٦

   .هـ)١٨٠قنبر (تأبو بشر عمرو بن عثمان بن ،  سیبویه كتاب .١٨

   .محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، لسان العرب .١٩

   .، إمیل بدیع یعقوب المعجم المفصل لشواهد النحو الشعریة .٢٠

مغنــى اللبیــب عــن كتــب األعاریــب ، لجمــال الــدین عبــد اهللا بــن یوســف بــن  .٢١

   .هـ)٧٦١هشام (ت

عـیش هــ) وشـرح المفصـل لی٥٣٨المفصل للزمخشري ، محمود بن عمـر (ت .٢٢

 هـ).٦٤٣بن علي بن یعیش الحلبي (ت 

  .هـ)٢٨٥أبو العباس ، محمد بن یزید المبرد (تالمقتضب :  .٢٣

أبــو الحســن بــن علــي بــن مـــؤمن بــن محمــد بــن علــي بــن عصـــفور المقــرب  .٢٤

   .هـ)٦٦٩الحضرمي اإلشبیلي (ت 

   .النحو الوافي ، عباس حسن .٢٥



 - ح  - 

أبــي بكــر ، جــالل الــدین عبـد الــرحمن بـن الهوامــع شـرح جمــع الجوامـع همـع  .٢٦

 .السیوطي

  لعدد من الباحثین منها : وفي المفضلیات كما وقفت على دراسات سابقة في الحال

  الحال في األسلوب القرآني ، لعبد الستار عبد اللطیف أحمد.  .١

  د.علي أحمد عّالم. المفضلیات وثیقة لغویة وأدبیة .٢

  :تقسیمات البحث

  وقد َقسَّْمُت دراستي هذه إلى ثالثة فصول :

  :، وفیه مبحثان المفضل الضبي واختیاراته األول:  الفصل

  المبحث األول: سیرة المفضل الضبي

المفضلیات ، توثیقها ومنهج المفضل الضبي في االختیار وشروحها المبحث الثاني: 

  وطبعاتها . 

  المطلب األول : توثیق الكتاب

  المطلب الثاني : منهج المفضل الضبي في اختیاراته 

  : شروحها وطبعاتهاالمطلب الثالث 

  المطلب الرابع: مقارنة بین المفضلیات وكتب االختیار األخرى

  المطلب الخامس : أثر المفضلیات في علوم العربیة

  :، وفیه أربعة مباحث  الفصل الثاني:  الحال وأوصافها

  المبحث األول: الحال عند اللغویین والنحویین

  المطلب األول: الحال عند اللغویین      

  مطلب الثاني: الحال عند النحویینال

  في الحال المبحث الثاني: التأنیث والتذكیر ، والتنكیر والتعریف

  في الحال  المطلب األول: التأنیث والتذكیر      

  في الحال  المطلب الثاني: التنكیر والتعریف      

  في الحال  المبحث الثالث: االشتقاق والجمود

  اق في الحالالمطلب األول: االشتق      

  المطلب الثاني: الجمود في الحال      

  المبجث الرابع : االنتقال واللزوم في الحال 
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  المطلب األول : االنتقال في الحال       

  المطلب الثاني : اللزوم في الحال       

  وفیه ثالثة مباحث :  الفصل الثالث: أقسام الحال وأحوال صاحبها

  ، وفیه ثالثة مطالب : أقسام الحال  المبحث األول:

  المطلب األول : الحال المفرد .                

  الحال الجملة . : المطلب الثاني       

  المطلب الثالث : الحال شبه الجملة ،               

  المبحث الثاني : صاحب الحال والعامل فیها 

  المبحث الثالث : الحال من حیث التعدد والحذف ، وفیه مطلبان : 

  التعدد في الحال .  المطلب األول :      

  لب الثاني : الحذف في الحال . المط      

  ختمت الدراسة بخاتمة ذكرت فیها أبرز نقاط البحث.: الخاتمة

 :على وتحتوي  الفهارس

  .: اآلیات القرآنیةفهرس 

  : األحادیث النبویة.فهرس 

  .: األبیات الشعریة فهرس

  .: األعالم فهرس

  .ادر والمراجع: المص فهرس

 سأل اهللا العون والتیسیر والتجاوز عن التقصیر إنه نعم المولى ونعم النصیر .أو 



  ص اث

تحـــدث هـــذا البحـــث عـــن الحـــال فـــي المفضـــلیات . تحـــدث الفصـــل األول عـــن 

المفضل الضبي ، حیاته وعلمه وطریقة اختیاره لألشعار ، وأثر المفضلیات في علـوم 

  العربیة.

وتحدث الفصل الثـاني عـن الحـال وأوصـافها، فتحـدث أوًال عـن الحـال عنـد  .١

والتعریـف یث التأنیـث والتـذكیر والتنكیـر ، وتحدث عن الحال من حاللغویین والنحویین

، وتحـــدث عـــن االشـــتقاق والجمـــود فـــي الحـــال ، وتحـــدث عـــن االنتقـــال والثبـــوت فـــي 

 لم تأت الحال جامدة في المفضلیات .  الحال.

 جاءت (أل) الموصولیة داخلة على اسم الفاعل في المفضلیات.  .٢

 لیات. لم تأت (أل) الموصولیة داخلة على اسم المفعول في المفض .٣

ـــــة االســـــمیة الحالیـــــة مصـــــدرة بضـــــ .٤ یر مخـــــاطبین فـــــي ملـــــم تـــــرد الجمل

 المفضلیات. 

لــم تــرد الجملــة االســمیة الحالیــة مصــدرة بضــمیر الغائــب المثنــى فـــي  .٥

  المفضلیات . 

أظهر البحث أن األصل في الحال أنه یجوز ذكرها وحذفها ؛ ألنها فضلة ، 

وقد احتوت المفضلیات  وٕانما تحذف لقرینة ، ویحذف صاحبها كذلك لقرینة، 

  أحواًال محذوفة .

كما تحدث الفصل الثالث عن أقسام الحال وأحوال صاحبها ، فتحدث  .٦

أوال عن  صاحب الحال والعامل فیها ، ثم عن الحال المفرد ، والحال الجملـة ، 

والحــال شــبه الجملــة ، ثــم تحــدث عــن تعــدد الحــال ، وعــن حــذف الحــال وحــذف 

 عاملها.

  لى أنه: وتوصلت الدراسة إ

  یئها جامدة.ثبت من خالل البحث غلبة كون الحال مشتقة ، وقلة مج .٧

  .تنكیر الحال ، وندر مجیئها معرفةشاع في المفضلیات  .٨



  ت منتقلة ، ووردت في مواضع الزمة.وردت الحال في المفضلیا .٩

تبین بالبحث في المفضلیات عن الجملة االسمیة الحالیة أنهـا متنوعـة  .١٠

دوءة بالضمیر ، وفي أخـرى باسـم ظـاهر ، علـم ، أو اسـم الصور ، فهي تارة مب

إشارة ، وقد تكون مبدوءة بنكرة  ، وقد یتقدم فیها الخبر علـى المبتـدأ ، كمـا أنهـا 

 قد یدخل علیها حرف ناسخ.

الجملة ذات الفعل الماضي في المفضلیات في صور مختلفة:  جاءت .١١

" وعاریـــة عـــن الـــواو ، فجـــاءت مســـبوقة بــــ "قـــد والـــواو" ، وجـــاءت مســـبوقة بــــ "قـــد

  وجاءت عاریة عن "قد" ومقترنة بالواو ، وجاءت عاریة عن "قد" و "الواو".

  وردت الحال متعددة لمفرد في المفضلیات. .١٢

تبین من تتبع "صاحب الحال" في المفضلیات أنه جاء معرفة ، ونكرة  .١٣

  بمسوغ ، ولم یأت نكرة بدون مسوغ.

حیـــث التعریـــف ،  كـــان لصـــاحب الحـــال المعرفـــة صـــور مختلفـــة مـــن .١٤

  اقتضاها المقام.

وجــــاءت الحــــال متطابقــــة مــــع صــــاحبها مــــن حیــــث التــــذكیر والتأنیــــث  .١٥

 واإلفراد والتثنیة والجمع.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 



Abstract 
 

This research is about (alhal) in  the Mufaddalyat. The first 
chapter provides information about Al-Mufaddal, his life, his 
knowledge, and the methodology he used to select poetry, in 
addition to the impact made by the Mofaddalyat on the Arabic 
language studies. 

 
Chapter two revolved around topics such as (alhal) and its 
descriptions. The researcher elaborated on (alhal) from the view 
point of the linguists and grammar scholars. Light, also, has 
been shed on (alhal) as far as the (taneeth), (tazkeer), (tankeer), 
and (tareef) are concerned.    

 
 

It has also elaborated on the (Ishtigag or derivation) and the 
(jimood) of (Alhal). 

 
Chapter three focused mainly on parts of (alhal) and the 
different situations accompanying it. First of all, the researcher 
talked about (Sahib Alhal) and the factors affecting it in case it 
is in the singular and phrasal form. He also talked about (alhal) 
when it comes in multiple forms, and when it is omitted together 
with its factor. 
This study has come to the following findings: 
1. It has been found in most cases that (alhal) comes as 
derivation. It is less frequently comes as (Jamid). 
2. It is known that (alhal) in the Mofaddalyat is indefinite, it is 
rarely comes as definite. 
3. (Alhal) in the Mofaddalyat comes as transitive, but in fewer 
cases it came as intransitive.  
4. It has been found, when the Mofaddalyat researched, that the 
nominal sentence came in various forms. It start sometimes with 
 a pronoun, sometimes with a noun, proper noun and sometimes 
with the (khabar) coming first before the (mobtada). 



5.   In the Mofaddalyat, the sentence of the past tense comes in 
various forms: sometimes it comes preceded with (waw), 
sometimes with (gad) without (waw), and sometimes comes 
with (waw) without (gad). 
6. (Alhal) sometimes comes plural for a singular in the 
Mofaddalyat. 
7. From the research, it has been found that (sahib alhal) in the 
Mofaddalyat comes as definite and indefinite with explainable 
reasons.  
7. For certain reasons, (sahib alhal) comes in various shapes in 
the mofaddalyat. 
8. (Alhal) conforms to (sahib alhal) as far as the (tazkeer and 
taneeth), plural and singular are concerned. 
9. (Alhal) did not come in a (jamid) form in the mofaddalyat. 
10. The definite article comes to join subject in the Mofaddalyat. 
11. The definite article comes to join the object in the 
Mofaddalyat. 
12. The nominal sentence of (alhal) did not come preceded with 
third person plural pronoun. 
13. The nominal sentence of (alhal) did not come preceded with 
third person dual pronoun. 
14. The research showed that (alhal) could be mentioned or 
omitted. 

  

  

  

  

  



  

 
 

 
 
 
 
 

   
    

  الفصل األول

  املفضل الضبي واختياراته

  

  ة ا ا ا اول : 

  تا  : ما ا ،  وط ور، وا  ا ا و  
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  املبحث األول

  سرية املفضل الضبي

 : و ا  

 الكثـــرة مـــن كانـــت وغیـــرهم والشـــعراء الخلفـــاء مـــع المفضـــل أخبـــار أن یبـــدو

 أخـر وٕان: " القفطـي قـول مـن یفهـم مـا وهـذا ، بالتصنیف تفرد أن تستحق ثبحی

 ارأخبـ فـي المفصـل: هتأسـمی مفـرد مصـنف فـي أخبـاره استقصـیت األجـل في اهللا

 علـى وبقـي ، األرجـح علـى األمنیـة هـذه یحقق لم القفطي أن غیر  ،)١("المفضل

 وبعـض ترجمتـه وردت وقـد،  المصـادر فـي أخباره من تناثر ما یتتبع أن الدارس

 ولكـــن - الدراســـة هـــذه حواشـــي عنهـــا تكشـــف - قلیلـــة غیـــر مصـــادر فـــي أخبـــاره

  .مكرر متناقلفیها  ورد ما معظم

 بنا یعلى بن محمد بن المفضل: اآلتي النحو لىع ترد لنسبه صورة وأكمل

 ذؤیـب بـن ثعلبـة بـن عـامر بـن انبـز  بـن ربیعـة بـن سـلمى أبي بن سالم بن عامر

 دون المصـادر بعـض ویقـف.  )٢(ضـبة بـن سـعد بـن بكـر بـن مالـكبن  السید بن

  . )٣(متعمداً  إخالالً  ال إیجازًا، النسب، هذا استكمال

  

                                     
ـــن یوســـف القفطـــي ، تحقیـــق محمـــد  الـــرواة هإنبـــا )١( ـــدین أبوالحســـن علـــي ب ـــاه النحـــاة ، جمـــال ال ـــى أنب عل

 .۳/۳۰۵ م ، ۱۹۵۵ ۱أبوالفضل إبراهیم . مطبعة دار الكتب المصریة القاهرة ، ط 

 د.ت تبـــة الســـلفیة ، المدینـــة النبویـــةك: الخطیـــب البغـــدادي أبـــوبكر أحمـــد بـــن علـــي ، الم بغـــداد ریخاتـــ )٢(

هــ) ، نشــر ۵۶۲(ت  السـمعاني: أبـو سـعید، عبـد الكـریم بـن محمـد بـن منصـور نسـاباألو ،  ۱۳/۱۲۲

 بـــین خـــالف وال ، ۳/۲۹۹ الـــرواة وٕانبـــاء،  ۸/۳۸۵ م ،۱۹۸۰، بیـــروت ،  ۲محمـــد أمـــین دمـــج ، ط 

 ."السند" كتب قد "والسید" "یادز " یرد هنبااإل في فزبان:  التصحیفات بعض في إال المصادر هذه

طبقات النحویین واللغویین ، محمد بن أبي الحسـن الزبیـدي ، تحقیـق محمـد أبوالفضـل إبـراهیم ،  انظر )٣(

 المعرفـة دار ، النـدیم الفـرج أبـو إسـحاق بـن محمد والفهرست،  ۱۹۳ ص .۲۱۰م، ص ۱۹۵۴، ۱ط 

 سـالم بـین مـا الفهرسـت أسـقط كمـا "اعـامر " الزبیـدي وأسـقط،  ۷۵ م ص۱۹۷۸ – هـ۱۳۹۸  بیروت -

 ."الریان": أخرى مصادر في وورد "اللایر" إلى األخیر هذا وتصحف ، والزبان



 - ٣ -

معد بن عدنان ، وترد له في المصـادر  ینتهي نسبه إلى مضر بن نزار بن

 بــــأبي فكنــــاه الجــــزري ابــــن وشــــذ، )١(كنیتــــان : أبــــو العبــــاس ، وأبــــو عبــــدالرحمن 

  .)٣(سهو أو طباعي خطأ ذلك ولعل - )٢(محمد

 : ه وم  

لــم تــذكر المصــادر التــي ترجمــت للمفضــل الضــبي تأریخــًا محــددًا لمولــده ، 

الذین سمع منهم كانت وفـاتهم بـین سـنتي وقد ذكر محققا المفضلیات أن شیوخه 

هـــ ، وأن المفضــل قــد خــرج مــع إبــراهیم بــن عبــداهللا بــن الحســن علــى ١٤٨-١٣٢

هــ ، ١٤٥الخلیفة أبي جعفر المنصور ، وُأسر المفضـل فـي الوقعـة وكانـت سـنة 

  .)٤(ورجحا أن تكون والدته في العشر األول من القرن الثاني الهجري

ترعرع فیها وأخذ العلم عن أكابر شیوخها ، كما نشأ المفضل في الكوفة ، و 

الحقــًا ، وكــان عصــر نشــأته مــن أفضــل عصــور روایــة القــرآن  هســیذكر فــي محلــ

یــة الشــعر ، وأكبــر دلیــل قــول ، وكانــت لــه الیــد الطــولى فــي روا والشــعر واللغــة

مــن غیــر -: "أعلــم مــن ورد علینــا بالشــعر وأصــدقه  )٥(بــن ســالم الجمحــيمحمــد 

  لمفضل الضبي" . ا -أهل البصرة

                                     
ـــاء ، أبـــو البو ،  ۷۵ ص الفهرســـت )١( ـــاري ، القـــاهرة نزهـــة األلبـــاء فـــي طبقـــات األدب م ۱۹۶۷ركـــات األنب

ة : جــالل الــدین عبــد فــي طبقــات اللغــویین والنحــا الوعــاة وبغیــة ، ۳۵ تحقیــق محمــد أبــي الفضــل  ص

 علـوم فـي المزهـر، و  ۲/۲۹۷ م ،۱۹۷۹ ۲الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، دار الفكـر ، بیـروت ، ط 

،  بیـــروت -  العلمیـــة الكتـــب دار،  الســـیوطي بكـــر أبــي بـــن عبـــدالرحمن الـــدین جـــالل وأنواعهـــا اللغــة

 .۲/۳۶۲ منصور علي فؤاد:  تحقیقم ، ۱۹۹۸ ، األولى الطبعة

 .۳۰۷: ۲ ایةالنه غایة )٢(

 .۳۰۸: ۳ النهج شرح في "أحمد" المفضل والد تسمیة السهو شبیه )٣(

تحقیـــق وشـــرح أحمـــد محمـــد شـــاكر وعبدالســـالم محمـــد هـــارون ، دار المعـــارف  فضـــلیات) انظـــر : الم٤(

 .۲۵، ص  ۵بمصر، ط 

ود م ، تحقیــق محمــ۱۹۷۴ جــدة -  المــدني دار،  الجمحــي ســالم بــن محمــدطبقــات فحــول الشــعراء ،  )٥(

   .۱/۲۳،  محمد شاكر
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، وقد عاصر من حكـام الدولـة العباسـیة  )١(ثم قدم بغداد أیام هارون الرشید

أبــا العبــاس الســفاح ، وأبــا جعفــر المنصــور ، وابنیــه المهــدي والهــادي ثــم هــارون 

  .)٢(الرشید

ا : ه  دوا ة ا  

 عصر العباسينشأ المفضل الضبي في أخریات العصر األموي وبدایات ال

، وقد شهدت تلك الفترة اضطرابات سیاسیة . وقد كانت سیاسة العباسیین قائمـة 

داخـل دولـة  –على كسر شـوكة خصـومهم مـن األمـویین والعلـویین والخراسـانیین 

  .)٣(ثم جیرانهم من الفرس والروم والهند والترك وغیرهم -اإلسالم

 أثروا بالخالفــة دونهــم،وقــد اتضــح للعلــویین أن العباســیین قــد خــدعوهم واســت

ولكـــن  ، إمـــام مـــن العلـــویین -بعـــد الســـفاح-فقـــد كـــان الظـــن أن یلـــي الخالفـــة  

ن جعلوا الخالفة وراثیة في ذریتهم ، ولهذا السبب بدأت حركات العلویین یالعباسی

  .)٤(تظهر في خالفة المنصور بعد أن اتضح لهم أن العباسیین أقصوهم نهائیاً 

كلون خطــرًا علـى العباسـیین ، فقـد وجـدوا الفرصــة أمـا الفـرس فلـم یكونـوا یشـ

مــن غلــیلهم الــذي حملــوه تجـــاه   -وٕان كــان قلــیالً -لیطفئــوا شــیئًا ســانحة أمــامهم 

  .األمویین فوجدوا ضالتهم عند العباسیین

كما أن هذه الفترة شهدت بعض الفتن الداخلیة ، ففي دمشـق ظهـرت الفـتن 

دى وسـبعین ومائـة ، وفـي الموصـل ة والیمانیة ، وكـان ذلـك سـنة إحـیبین المضر 

  أیضًا في نفس السنة ، وأخرى بمصر سنة ثمان وسبعین ومائة.

                                     
 .۱۳/۱۳۱) تأریخ بغداد ١(

علبكــي ، دار العلــم للمالیــین بیـــروت، كــارل بروكلمــان ، ترجمــة منیــر الب ) تــأریخ الشــعوب اإلســالمیة ،٢(

 .۱۷۰م ، ص ۱۹۶۸،  ۵ لبنان ط

، ۴/۳۴۴م، ۱۹۳۱،  ۱) انظـــر األغـــاني أبـــوالفرج األصــــفهاني ، دار الكتـــب المصـــریة ، القــــاهرة ، ط ٣(

 .۱۷۰أریخ الشعوب اإلسالمیة ص وت

،  ۳) العصـــر العباســـي األول ، الســـید عبـــدالعزیز ســـالم ، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة ، اإلســـكندریة ، ط ٤(

 .۳/۱۰۹م ۱۹۹۳
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أمــا سیاســتهم الخارجیــة فقــد كانــت تختلــف مــن قطــر آلخــر ، فالعالقــة بــین 

الروم والعباسیین في عهد أبي جعفر المنصور ، مثًال ، كانـت منقطعـة ال تتـرك 

وكــان النظــام المتبــع فــي الخالفــة إحــداهما قتــال األخــرى متــى حانــت الفرصــة ، 

إرسال الجیوش لغزو الروم في الصیف وتسمى بالصوائف ولـم یكـن ذلـك ینقطـع 

  .)١(إال لمانع

الملك ، عبـــدأمـــا الهنـــد فقـــد اســـتطاع األمویـــون دخولهـــا فـــي أیـــام الولیـــد بـــن 

بفضل الجهود التي بذلها محمد بن القاسم الثقفي ، ولكـن تقلـص ملـك المسـلمین 

، فنشـــط  )٢(یةود إلــى الهندوســـر هشــام وارتـــد عـــدد كبیــر مـــن الهنـــفیهــا فـــي عصـــ

فـي سـبیل إرجـاع مـا ضـاع مـن نفـوذ ، فغزاهـا المهـدي  -مرة أخـرى –العباسیون 

  .)٣(سنة تسع وخمسین ومائة للهجرة

ــــر  أمــــا التــــرك فقــــد كانــــت سیاســــة العباســــیین معهــــم سیاســــة ســــلمیة فقــــد آث

نهـم وجـدوا مـن جیـرانهم التـرك تقـبًال العباسیون السلم في هـذه النـواحي الشـرقیة أل

  .)٥(على اعتناق اإلسالم )٤(للدعوة اإلسالمیة وتهافتاً 

وبعد استقرار الحكم للعباسیین ازدهرت أحوالهم االقتصادیة وتقدمت العلـوم 

تقدمًا كبیرًا ، ففتحوا الباب لكل الثقافات الواردة على الفكر العربي ، مـن فارسـیة 

وســـاعد علـــى تطـــور الناحیـــة العلمیـــة إغـــداق الـــوالة علـــى ، ویونانیـــة ، وهندیـــة ، 

                                     
مكتبـة التجاریـة الكبـرى ، د:ط، ال) محاضرات في تـأریخ األمـم (الدولـة العباسـیة) محمـد الخضـري بـك ، ١(

 .۱۳۳،  ۱۳۲،  ۷۳د:ت. ص 

 .۳/۲۱۱العباسي األول  رص) الع٢(

 .۵/۵۵ م ،۱۹۷۸، دار الفكر ، بیروت ، لبنان  ، ابن األثیرفي التأریخ ) الكامل ٣(

 لعل األصوب إقباًال . ) ٤(

 .۳/۲۰۷) العصر العباسي األول ٥(
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العلمـاء األمــوال والهـدایا إضــافة إلـى أن العلــم أصـبح متاحــًا للكثیـرین إذ انتشــرت 

  .)١(المكتبات في المساجد ، كما كان في معظم المدن دور عامة للكتب

وقد ساعد هذا الجـو المفضـل الضـبي وغیـره مـن العلمـاء علـى التنـافس فـي 

  علوم المختلفة. أوجه ال

  مشاركته في ثورة "النفس الزكیة" :

 )٢( "الزكیــة الــنفس" بـن عبــد اهللا محمــد قــام حــین البصـرة فــي المفضــل وكـان

 ویبـدو. لمشـایعته النـاس یدعو البصرة إلى إبراهیم أخاه وأرسل المدینة في بثورته

 مــن اً كثیــر  إلیهــا تجــذب أن اســتطاعت قــد إبــراهیم وأخیــه "الزكیــة الــنفس" ثــورة أن

 تصــرح إذ:  فعـالً  تــم فیهـا المفضــل اشـتراك وأن ، العلــم وأهـل والمحــدثین الفقهـاء

 كثیـر مثـل- وأنـه ، )٣(زیـدیاً  كـان المفضـل أن الثـورة تلـك مـع المتعاطفـة الروایات

 لهـا تحمسـاً  أشـدهم مـن كان وأنه ، الثورة صفوف في االنخراط رأى -الزیدیة من

 عیـون مـن مسـتتراً  المفضل دار إلى هذا لجأ إذ ، إبراهیم ثقة موضع كان وأنه ،

 ،)٤(نفســها الــدار تلــك إلــى دعــاهم اجتماعــاً  ألصــحابه عقــد إذا وكــان ، العباســیین

 تدفعه للثورة حماسته وكانت إلبراهیم، األخبار معلیتس یخرج نفسه المفضل وكان

  .إلیها لالنضمام - والحیل الوجوه بشتى - الناس دعوة إلى

                                     
ـــألیف والترجمـــة والنشـــر ،  ) قصـــة الحضـــارة ، ول دیورانیـــت١( ـــدران ، مطبعـــة لجنـــة الت ، ترجمـــة محمـــد ب

 . ۱۳/۸۸،  ۲ القاهرة  ، ط

ولــد ســنة  ، العلـوى الهاشــمى القرشـى طالــب أبـى بــن علـى بــن حسـن بــن حسـن بــن اهللا عبـد بــن محمـد )٢(

. انظـر سـیر أعـالم هــ ۱۴۵سـنة  بالمدینـة تـوفي التـابعین أتبـاع كبـار مـن ، ذلـك غیـر قیـل و ، هـ ۹۲

 .۱۱/۲۶۲النبالء 

 .۳۳۸ ص الطالبیین مقاتل )٣(

 كـانوا الشـیعة إن أي )التشـیع علـى غاشـیة لـه كـان( بأنـه المفضل ویوصف ۳۷۸ ص الطالبیین مقاتل )٤(

 .منزله یغشون
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 مــع إبـراهیم وتحــرك ، صـحبته فــي المفضـل كــان الخـروج إبــراهیم قـرر ولمـا

 المفضــل فأخــذ ، البكــاءب فــأجهش ، محمــد أخیــه نعــي أتــاهفــي الطریــق و  جماعتــه

  .)١(وما لبث أن لحق إبراهیم بأخیه ، الجزع من یظهره ما على ویلومه یعزیه

 ثمـة ولـیس ، إبـراهیم ثـورة فـي المفضـل اشـتراك عـن القصـة موجز هو ذلك

 : -التمـــریض بصـــیغة الطـــرق بعـــض مـــن جـــاءت وٕان- فیهـــا شـــككن یجعلنـــا مـــا

 وقـد ، )٢(" حسـن بـن اهللا عبـد بـن إبـراهیم مـع خـرج محمد بن المفضل إن ویقال"

 دور لـه كـان وقـد عنه یعفو كیف":  فیقال ، عنه المنصور بعفو القصة عارضتُ 

 رالمنصـو  أن ذلـك علـى والجـواب ؟" الثورة تلك عمر من القلیلة األشهر في ممه

 أن یعلــــم كـــان إذ ؛ الثــــورة رأســـي علـــى قضــــى أن بعـــد یستقصــــي أن یحـــاول لـــم

 الحربي بالنصر اكتفى ولهذا ، عصره في "العلماء"  من كثیراً  سینال االستقصاء

 أصـبح بـل وحسـب عفواً  ینل لم الذي ، المفضل ومنهم ، بالعفو كثیرین وشمل ،

 في كبیر تحولحصل  ظةاللح هذه ومنذ ، للمهدي مؤدباً  - النفوس هدأة بعد -

 وكانت ، والبصرة الكوفة علماء من غیره كثیرین مع ، بغداد إلى فانتقل ، حیاته

 اتجاهـه تقـرر وفیهـا ، حیاتـه فـي العطـاء مـن فتـرة أخصب البغدادیة المرحلة هذه

 العلــــم طــــالب حولــــه مــــن كثــــر - أقـــدر فیمــــا - وفیهــــا ، واألخبــــار الشــــعر نحـــو

،  القشیري مالك بن وأحمد ، والمدائني ، والكسائي ، الفراء:  مثل عنه واآلخذون

،  الشـــیباني عمـــرو وأبـــي ، القصـــبي عمـــر بـــن ومحمـــد ، الجحـــدري كامـــل وأبـــي

  .شبة بن وعمر

 والمهـــدي المنصـــور خالفـــة المفضـــل عاصـــر فقـــد شـــيء مـــن یكـــن ومهمـــا

 الخلفــاء هــؤالء مــن واحــد كــل مــع لــه وكــان ، الرشــید خالفــة مــن وجانبــاً  والهــادي

 فكـان ، المهـدي ابنه لیعلم ندبه الذي هو المنصور أن به المقطوع فمن ، عالقة

                                     
 .۳/۳۰۴ الرواة نباهإ و  ، ۳/۳۰۸ النهج وشرح،  ۳۷۳ ص الطالبیین مقاتلانظر  )١(

 .۳/۳۰۲ الرواة نباهإ )٢(
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 باللغــة تتصــل أشــیاء عــن ویســأله یجالســه وكــان ، القصــر إلــى تــردده أثنــاء یــراه

  .)١(والشعر

 قصــــیدة  یــــوم ذات المهــــديوســـیأتي قــــول المنصــــور لــــه لمــــا ســـمعه ینشــــد 

  : )٢(علس بن لمسیبا

ــــــت ــــــاع بغیــــــر ســــــلمى مــــــن أرحل   بـــــــــوداع ورعتهــــــــا طـــــــــاسالع قبــــــــل  *  مت

 یقتنـي وأن ، الكفـاف مستوى فوق یعیش أن من مكنته الخلفاء عطایا لعلو 

 یهـدي فنـراه ، الجـوار لحقـوق راعیـاً  سـخیاً  كـان إنـه یقـال أن صـح وربما ، ضیعة

 التعــــریض ســــوى علیهــــا الجــــار ذلــــك مــــن یتلقــــى فــــال ، أضــــحیة جیرانــــه بعــــض

  .)٣(الالذع

ا ا م  :  

، فقد نقل الذهبي عن  المفضل الضبي بأنه عالمة في روایة الشعر اشُتهر

  .)٤( أبي حاتم السجستاني قوله : "هو ثقة في األشعار ..."

 بـالعلم  - )١(لـه هجائـهمن  رغمبال - المازني خلف بن جهم له اعترف كما

 أوثـق كـان: (فقـال -بعـد مـن - السجسـتاني حـاتم أبو له وشهد .)٢(فنون عدة في

   .)٣()الشعر في كوفةبال من

                                     
 .۳ ، ۲ ص الزجاجي أمالي )١(

عشـى قـیس وهـو جـاهلي لـم یـدرك اإلسـالم ، وهـو خـال أ الُمَسی�ب : زهیر بن علس بن مالك بن عمرو )٢(

. وانظـر: معجـم ۱/۱۵۶ ، طبقـات فحـول الشـعراء ، جعله ابن سالم في الطبقة السابعة من الجاهلیین

 وسماه : ابن علسة.  ۳۵۴ صالشعراء 

 أضــحیتك؟ وجــدت كیــف: فقــال ، النحــر بعــد فلقیــه ، أضــحیة جیرانــه لــبعض الضــبي المفضــل وهــب )٣(

  :  الشاعر قول أراد ، ماً د لها وجدت ما:  فقال

بِّيِّ  اللؤم من        تجد لم بالسیف الّضبِّي بحذُ  ولو        دما وال لحماً  للضَّ

 .۱۰۵ – ۱۰۴ /۱بهجة المجالس وأنس المجالس ، ابن عبد البر      

) میزان االعتدال فـي نقـد الرجـال شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد الـذهبي ، تحقیـق علـي محمـد معـوض ، ٤(

 .۶/۵۰۲م ، ۱۹۹۵،  ۱أحمد عبدالموجود . دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط وعادل 
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وقال عنه الخطیب البغـدادي : "وكـان عالمـة راویـة لـآلداب واألخبـار وأیـام 

  .)٤( العرب موثقًا في روایته"

دب الجــاهلي ، فقـــد ویعــد المفضـــل الضــبي مـــن الطبقــة األولـــى الراویــة لـــأل

عــاش قریبــًا مــن عصــر الجاهلیــة ، وعاصــر فتــرة التــدوین اُألولــى ، وشــارك فــي 

، وأخـذ  العصـر الجـاهلي ، وكـان سـندًا فـي الروایـة ألشـعار القـدماءجمع أشـعار 

عنه كثیر مـن الـرواة الـذین أتـوا مـن بعـده ؛ إذ كـان یحتـل مكانـة عالیـة مـن الثقـة 

بـل بـین أهـل مدرسـة البصـرة المنافسـة  –التـي یتبعهـا  –بین أهـل مدرسـة الكوفـة 

  لمدرسة الكوفة وعلمائها. 

عــن إبــراهیم بــن  )٥(ر مــا أورده ابــن األثیــروممــا یؤكــد ثقتــه فــي روایــة الشــع

المهـدي قـال: حــدثني السـعیدي الراویـة وأبوٕایــاد المـؤدب قـاال : كنــا فـي دار أمیــر 

المؤمنین المهدي بعیساباذ وقد اجتمع فیهـا عـدة مـن الـرواة والعلمـاء بأیـام العـرب 

وآدابهـــا وأشـــعارها ولغاتهـــا ، إذ خـــرج بعـــض أصـــحاب الحاجـــب فـــدعا المفضـــل 

، فمكث ملیًا ثم خـرج إلینـا ومعـه حمـاد والمفضـل جمیعـًا ،  الراویة فدخلالضبي 

وجه المفضل السـرور والنشـاط ، ثـم  فيوجه حماد االنكسار والغم و  فيوقد بان 

خرج حسین الخادم فقال : یا معشر من حضر من أهل العلم إن أمیر المؤمنین 

عره ، وأبطل روایتـه یعلمكم أنه وصل حمادًا الشاعر بعشرین ألف درهم لجودة ش

                                                                                                       
یــــاقوت الحمــــوي الرومــــي ، تحقیــــق د. إحســــان عبــــاس ، دار الغــــرب  األدبــــاء معجــــم فــــي هجــــاؤه ورد )١(

  :یقول حیث ۲۷۱۲ص  ، م۱۹۹۳ ، ۱، لبنان ، ط  اإلسالمي، بیروت

 خلیقا للخیر كوفي یا كوجه یكن لم...  صدیقا كوفي یحفظ وال كوفي نتأ     

 .۳/۳۰۴ الرواة نباهإ )٢(

هــــ) ، دار األفــــاق ۳۵۱، عبــــد الواحـــد بـــن علــــى الحلبـــي (ت : أبــــو الطیـــب اللغـــوي مراتـــب النحـــویین )٣(

 .۷۱ صم ، ۲۰۰۳لعربیة، القاهرة ، ا

 .۱۳/۳۱) تأریخ بغداد ٤(

 .۲۷۱۱ – ۲۷۱۰) معجم األدباء ، ص ٥(
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لزیادته في أشـعار النـاس مـا لـیس منهـا ، ووصـل المفضـل بخمسـین ألفـًا لصـدقة 

وصحة روایته ، فمن أراد أن یسمع شـعرًا جیـدًا محـدثًا فلیسـمع مـن حمـاد ، ومـن 

ا أن أراد روایـــة صــــحیحة فلیأخــــذها عـــن المفضــــل . فســــألنا عـــن الســــبب فأخبرنــــ

إنــي رأیــت زهیــر بــن أبــي ُســلمى افتــتح  وحــده : المهــدي قــال للمفضــل لمــا دعــاه

، فما  ، ولم یتقدم له قبل ذلك قول قصیدته بأن قال : دع ذا وعدِّ القول في هرم

أمر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل: ما سمعت یا أمیر المؤمنین في هذا شیئًا إال 

إني توهمته كان یفكر في قوله أو یروِّي في أن یقول شعرًا فعـدل عنـه إلـى مـدح 

رم وقــال : دع ذا ، أو كــان مفكــرًا فــي شــيٍء مــن شــأنه فتركــه وقــال : دع ذا ، هــ

فأمسك المهدي عنه ، ثم دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنـه المفضـل فقـال 

  : لیس هكذا قال زهیر یا أمیر المؤمنین، قال : فكیف قال؟ فأنشد : 

  ِلَمـــــــــــــــِن الـــــــــــــــدََّیاُر ُبقََّنـــــــــــــــِة الِحْجـــــــــــــــرِ 

 

 

ــــــــــَوْیَن ُمــــــــــْذ     ِحَجــــــــــٍج َوُمــــــــــْذ َدْهــــــــــرِ أْق

ــــــــــــــَدَفِع النََّجائــــــــــــــِب ِمــــــــــــــن     َقْفــــــــــــــٌر ِبُمْن

 

 

ــــــــــــــ َضــــــــــــــْفوى  ــــــــــــــال والسِّ   ْدرِ ُأوالِت الضَّ

  فـــــــــــــِي َهـــــــــــــِرمٍ  لَدْع َذا َوَعـــــــــــــدِّ الَقـــــــــــــوْ   

 

 

ـــــــــــــرِ   ـــــــــــــیِّد الَحْض ـــــــــــــداِة وَس ـــــــــــــِر الُب   خْی

قــال : فــأطرق المهــدي ســاعة ثــم أقبــل علــى حمــاد فقــال لــه : قــد بلــغ أمیــر   

 لالبـد مـن اسـتحالفك علیـه ، ثـم اسـتحلفه بأیمـان البیعـة وكـالمؤمنین عنـك خبـر 

یمین محرجة لیصدقنه عن كل ما یسأله عنـه ، فحلـف لـه بمـا توثـق منـه ، فقـال 

له: أصدقني عن حال هذه األبیات ومن أضافها إلى زهیـر ، فـأقرَّ لـه حینئـذ أنـه 

  ا وكشفه . مأمره وللمفضل بما أمر به من صلة وشهر قائلها، فأمر له
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 علـى القـدرة لنفسه یزعم وال الشعر یقول ال فهو الروایة في باعه طول ومع

 الحرج أدركه وقد ، )١(قوله من یمنعني به علمي: قال ذلك عن سئل ولما ، ذلك

 ویقفهـا المصاحف یكتب فأقبل ، وكتبه الهجاء لشعر روایته من أیامه أواخر في

 وأنـه ، الحـج إلـى الـذهاب كـرری كان أنه ویبدو،  )٢(ذلك عن تكفیراً  المساجد في

 ، األعــراب عنــد نــزل حــج إذا وكــان ، حیاتــه مــن مبكــر دور فــي بــذلك یقــوم كــان

 مــن واالســتكثار األلفــاظ وجمــع اللغــة إلتقــان ةطریقــ هــذا اتخــذ أنــه الظــن وأغلــب

 صـاحبة خرقـاء علـى نـزل المرات إحدى في أنه یحدثنا وهو ، والروایات األخبار

 هـــل:  ســـألته ولمـــا ، إلیهـــا فتحـــدث ، حّســـانةً  طویلـــة ةامـــرأ فوجـــدها ، الرمـــة ذي

 مــن منســك إنهــا مــع یزورهــا وال یحــج ألنــه فداعبتــه "مــرة غیــر" أجــاب ؟حججــت

  :الرمة ذو یقول كما ، الحج مناسك

ــــــــام   )٣(اللثــــــــام واضــــــــعة خرقــــــــاء علــــــــى  *  المطایــــــــا تقــــــــف أن الحــــــــج تم

لك هذه القصة وباإلضافة للروایة فقد كان عالمًا بمعاني الشعر یدل على ذ

: قــال الرشــید للمفضــل الضــبي : مــا أحســن مــا قیــل فــي  )٤(التــي أوردهــا القفطــي

الـــذئب. ولـــك هـــذا الخـــاتم فـــي یـــدي وشـــراؤه ألـــف وســـتمائة دینـــار؟ فقـــال : قـــول 

  :  )٥(الشاعر

ــــــــــاُم بإْحــــــــــدَ     ِه َوَیَتَقــــــــــيْیــــــــــتَ لَ ى ُمقْ َیَن

                                     
 .۳/۲۹۹ الرواة نباهإ )١(

 أیضــاً  ینسـب العمـل هـذا ومثـل ۲/۲۹۷ الوعـاة وبغیـة،  ۲۶۳ ص والبلغـة،  ۳/۳۰۴ السـابق رالمصـد )٢(

 .۱/۲۰۲ األعیان وفیات انظر ، الشیباني عمرو أبي إلى

هــــ) ۲۷۶الشـــعر والشـــعراء (طبقـــات الشـــعراء) أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري (ت  )٣(

 م۲۰۰۰،  ۱ار الكتـــب العلمیــة بیــروت ، لبنـــان ، ط تحقیــق مفیــد قمیحــة ومحمـــد أمــین الضــناوي ، د

 .۴/۱۳ األعیان ووفیات،  ۱۷/۳۳۸ واألغاني،  ۴۴۱و ، ۴۴۰ ص

 .۲۹۹،  ۳/۲۹۸إنباه الرواة  )٤(

 .۱۰۵) هو حمید بن ثور ، والبیت في دیوانه ص ٥(
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  بـــــُأْخرَى الَمَناَیـــــا َفْهـــــَو َیْقَظـــــاُن َهـــــاِجعُ  

ق بـه إلیـه، فاشـترته لهذا على لسانك إال لذهاب الخاتم. وح ي: ما ألقفقال 

أم جعفــر بــألف وســتمائة دینــار وقالــت : قــد كنــت أراك ُتعجــب بــه ، فألقــاه إلــى 

  ًا ونرجع فیه . ئالضبي وقال : خذه وخذ الدنانیر ، فما كنا نهب شی

، فقـد  الشـعر ومع أنه كان متقدمًا في الروایة ، موثقًا فیها ، عالمـًا بمعـاني

فقـد جمـع مجلـس ، أخذت علیه بعض السقطات التـي ال تحـط مـن منزلتـه وقـدره 

 )١(بالبصرة بین المفضل الضبي واألصمعي فأنشد المفضـل قـول أوس بـن حجـر

 :  

   أیَُّتَهــــــــــا الــــــــــنَّْفُس أجمِلــــــــــي َجَزَعــــــــــاً 

  إنَّ الــــــــــذِّي َتْحــــــــــَذرْیَن َقــــــــــْد َوَقَعــــــــــا 

   اوَذاِت ِهـــــــــــــــْدٍم عـــــــــــــــاٍر َنَواِشـــــــــــــــُرهَ 

ــــــــــبِ  تُ ُتْصــــــــــمِ     بــــــــــًا َجــــــــــَذَعالاِء َتوْ الَم

فقــال لــه : إنمــا هــو  –وكــان أحــدث ســنًا منــه  –ففطــن األصــمعي لخطئــه 

فأراد تقریره على الخطأ ، فلم یفطن المفضل لمراده ، وقال : كذلك  "تولبًا جذعاً "

فقال المفضـل :  "تولبًا َجِدعا"، فقال األصمعي حینئذ : أخطأت إنما هو  أنشدته

ــبُّورِ  "جــذعا جــذعا" مــا ) ٢(ورفــع صــوته ، فقــال لــه األصــمعي : لــو نفخــت فــي الشَّ

فقال له المفضل: ما الَجِدع؟  "جدعا"تكلم كالم النمل وأصب ، إنما هو  نفعك ،

فقال سلیمان الهاشمي: اختارا من نجعله بینكما ، فاتفقا على غالم من بني أسـد 

، فعرضــا علیـه مــا اختلفــا فیــه ، ، فبعــث ســلیمان إلیـه مــن أحضــره  حـافظ للشــعر

                                     
 ) هو أوس بن حجر بن عتاب ، أشهر شعراء مضر في الجاهلیة . ١(

 : البوق . ) الشَّبُّور كَتنُّور ٢(
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، وصوب قوله . فقال له المفضل : وما الجدُع؟ قال : السیئ  دَّق األصمعيص

  . )١(إذا أساءت غذاءه –الغذاء ، یقال : أجدعته أمه 

بعد أن نقل قـول أبـي حـاتم الـرازي  –عنه–الذهبي  أما في القراءات فقد قال

تم السجســتاني عنــه : هــو ثقــة فــي نــه متــروك القــراءة والحــدیث ، وقــول أبــي حــاإ

قال : "بل قراءته حسنة قویة وأما الحدیث ففیه ، األشعار غیر ثقة في الحروف 

  .)٢(لین"

 –أي علمـاء الكوفـة  –أما في النحو فقد قال السـیوطي : "لـم یكـن أعلمهـم 

، ولیس في هذا القول حجة لمن زعـم  بالشعر" باللغة والنحو ، وٕانما كان یختص

لمفضل بالنحو فكونه لیس بأعلم أهل الكوفة بالنحو ال یفیـد عـدم علمـه قلة علم ا

 ة، وقد صرح السیوطي بعلمه بالنحو في بغیة الوعـا -إن شاء اهللا-به وهذا بین 

بـل  )٣(وقدم علمه بالنحو على علمه بالشـعر فقـال : "كـان عالمـًا بـالنحو والشـعر"

ــــــ ــــــد حدیث ــــــة الثانیــــــة عن ــــــى رأس الطبق ــــــدي وضــــــعه عل ه عــــــن اللغــــــویین إن الزبی

  .)٤(الكوفیین"

  

  

  

  

  

  

                                     
 . ۳۰۳ – ۳/۳۰۲) إنباه الرواة ١(

) تـأریخ اإلســالم ووفیــات المشــاهیر واألعــالم لشــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تحقیــق ٢(

 هـ)  ۱۷۰:  ۱۶۱د. عمر عبدالسالم التدمري ، دار الكتاب العربي ، حوادث ووفیات (

 .۲/۲۹۷) بغیة الوعاة ٣(

 .۲۱۰ص ، یین ) طبقات النحویین واللغو ٤(
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 :   

  .)١(كان شیعیًا علویاً 

 :   

  )٢(سمع المفضل الضبي لطبقة لها مكانتها بین العلماء في عصره منهم

 القـــراءات عنـــه أخـــذ فقـــد ،المشـــهور المقـــرئ )٣(النجـــود أبـــي بـــن عاصـــم -١

 فــأقرأ اً عاصــم آتــي كنــت":  الشــیخ بهــذا عالقتــه تصــویر فــي یقــول ،)٤(والحــدیث

 شـذوذ، -عاصـماً  خـالف إذا- قراءتـه فيو  ، )٥("بیتي في أتاني آته لم وٕاذا علیه،

 جانــب إلــى ، القــراءة متــروك أنــه أبوحــاتم ذكــر - أعتقــد فیمــا - ذلــك أجــل ومــن

  .الحدیث في تضعیفه

 بالشـعر عالمـاً  فصـیحاً  وكـان ،" الكـوفي المغیـرة أبـو"  حـرب بـن سماك -٢

  .  الناس وأیام

  .)٦( "باألعمش" المعروف مهران بن نسلیما -٣

    .)٧(المحدث الكوفي البجلي مهاجر بن إبراهیم -٤

                                     
) تــــأریخ األدب العربــــي ، كــــارل برولكمــــان ، نقلــــه إلــــى العربیــــة د. عبــــدالحلیم النجــــار ، دار المعــــارف ١(

 . ۱/۷۲ ۲بمصر ط 

األنساب ، أبـو سـعد عبـد الكـریم بـن محمـد و ،  ١٣/١٢١ بغداد تاریخ:  انظر جملة المفضل شیوخ في )٢(

  ١ار الجنان بیروت لبنان ، ط هـ) ، د٥٦٢بن منصور التمیمي السمعاني (المتوفى 

ـــوأن،  ۸/۳۸۵   وفـــي،  ۶/۸۱ المیـــزان ولســـان،  ۴/۱۷۰ االعتـــدال ومیـــزان،  ۲۹۹ - ۲۹۸/ ۳ الـــرواة اهب

 .۲/۳۰۷ هایةنال غایة: خاصة منهم القراء

 .۳۸ /۵ التهذیب تهذیب في ترجمته انظر ،۱۲۸ أو ۱۲۷ سنة عاصم توفي )٣(

 وأضـداد ۱۳/۱۲۲ بغـداد تـاریخ "حكمـاً  الشـعر مـن ن"إ:  رواه اوممـ ، كثیـرة أحادیـث المفضل یروي ال )٤(

ــــن ســــماك أســــتاذه عــــن ، ۳۴۳ ص األنبــــاري ابــــن ــــزان( المحــــدثین عنــــد مضــــعف وهــــو ، حــــرب ب  می

 ).المیزان ولسان االعتدال

 .۲/۳۰۷ النهایة وغایة،  ۳/۲۹۸ الرواة نباهإ )٥(

 ).۴/۲۲۲ التهذیب تهذیب( والحدیث والنحو بالقراءة مشهور )٦(

 .۱/۱۶۷ التهذیب تهذیب )٧(
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     .)١(المحدث الفقیه الكوفي الضبي مقسم بن مغیرة -٥

 العلماء یختلف ال الذي اهللا عبد بن عمرو الكوفي السبیعي إسحاق أبو -٦

  .)٢(الحدیث في ثقة كان أنه على

 وهـو " ،ملحـان بـن عمـران" العطـاردي رجاء أبي عن أخذ أنه كرذُ  وقد -٧

 علـى تـوفي العطـاردي أن : أولهمـا:  ألمرین مستبعد هذا ولكن ، بصري محدث

 البصــرة إلـى الكوفـة یتــرك لـم المفضـل أن : وثانیهمـاـ . هــ١٠٩ سـنة تقـدیر أعلـى

 لـم المفضـل إن قـال مـن قـول فـي الصـواب أرى ولهـذا ؛ نسـبیاً  كبیـرة سن بعد إال

  .قلیل بعد سأبین كما ، ءرجا أبا یدرك

  :منها الحقائق من عدد عند یتوقف أن للدارس یمكن تقدم مما

 فبعضـهم والئهـم فـي یتفـانون ، كـوفیین الجملـة في كانوا المفضل أساتذة أن

ــــل عثمــــاني ــــزوا وأنهــــم ، األعمــــش مثــــل یتشــــیع وبعضــــهم عاصــــم مث ــــي - تمی  ف

  .بینهم فیما واسع تفاوت على والحدیث بالقراءة -الغالب

 علمــي هــو الكــوفیین األســاتذة أولئــك مــن المفضــل أفــاده مــا جــل كــان اوٕاذ

ــــین تمیــــزه عــــدم وهــــي ، همــــةم ظــــاهرة إلــــى یلفتنــــا هــــذاف ، والحــــدیث القــــراءات  ب

 أخملتـه القـراءة فـي إنـه یقـال وقـد ، العلمـین هذین في بعدهم جاء ومن معاصریه

 فــي توثیقــاً  یكتســب لــم وأنــه ، لــه ظــالً  أصــبح حتــى - بعــد مــن - عاصــم شــهرة

 دون واألخبار الشعر في برز أنه ذلك من األهم ولكن ،)٣(مذهبیة لمیول الحدیث

 اســتثنینا إذا إال اللهــم ، الفنــین هــذین فــي متمیــز هــو مــن أســاتذته فــي یكــون أن

 فـي التحول هذا حدث كیف هو بالنظر الجدیر واألمر ، حرب بن سماك أستاذه

 بالنشأة یتعلق أولهما:  شقان التساؤل اهذ على وللجواب ؟تأثیر أي وتحت حیاته

 للمفضـل رزق مصـدر - واألخبـار الشـعر - الفنـین هـذین بتحـول یتصـل والثاني

                                     
 .۱۰/۲۶۹ التهذیب تهذیب )١(

 .۸/۶۳ التهذیب تهذیب )٢(

 وهي أنه كان شیعیا كما تقدم في الكالم عن مذهبه.) ٣(
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ـــاء اتصـــاله عنـــد ـــد  الثـــاني الشـــق عـــن والحـــدیث ، بالخلف ـــه عن قـــد تقـــدم شـــيء من

 التوجـه یـرتبط أن مـن فالبـد األول الشـق عـن أمـا ؛الحدیث عن الحالة السیاسیة 

 ، الطبیعــي المیــل منهــا ، قویــة بمــؤثرات - الصــغر منــذ - ارواألخبــ الشــعر إلــى

 عـن الطبیعي المیل عبر وقد . البیتیة البیئة أثر ومنها الموجه األستاذ قوة ومنها

 الموجــه األسـتاذ قـوة وأمــا ، المادیـة الحاجـة مــع الموهبـة التقـت حــین تلقائیـاً  نفسـه

 الرجـل كان فقد ، ساتذتهأ سائر دون ، فیه حرب بن سماك أثر إلى تلفتنا فلعلها

 وأمـا -األثـر ذلـك یؤیـد مـا الروایـات في نجد لم وٕان - الناس وأیام بالشعر عالماً 

 تتحـدث ال المصـادركانـت  وٕان -فیـه والـده أثر إلى أشار فربما البیتیة البیئة أثر

 الكثیـــر الشـــيء تقـــول ذلــك مـــن رغمبـــال ولكنهـــا -والــده عـــن مباشـــر محـــدد بشــيء

 .)١(الحقیقة هذه عرف الطبري تاریخ فحتص ومن ، استنتاجاً 

   :)٢(ه

وأبو  ، )٣("األعرابي ابن" ربیبه مقدمتهم في الطالب من كبیر عدد عنه أخذ

،  الشیباني عمرو ووأب ، القصبي عمر بن ومحمد،  "الفراءزكریا یحیى بن زیاد "

   .)٤(البصري األزدي الوراق بسطام بن وحبیب،  شبة بن وعمر

                                     
 وفـــي ، المفضـــل یرویهـــا التـــي األحـــداث وتتبـــع ، الطبـــري فهـــرس مراجعـــة مـــن البـــد ذلـــك علـــى للحكـــم )١(

 أن المــرجح مــن یبــدو ولكــن ، األب اســم قطیســ اآلخــر بعضــها وفــي ، أبیــه عــن صــریح نقــل بعضــها

 .باسمه یصرح وٕان لم  والده عن اتلقاه إنما الروایات تلك معظم

 بغـــــداد وتـــــاریخ، ۸۱ /۶ المیـــــزان ولســـــان،  ۱۷۰ /۴ االعتـــــدال میـــــزان: انظـــــر تالمذتـــــه أســـــماء فـــــي )٢(

ــــرواة نبــــاهإ و ،  ۳۸۵ /۸ الســــمعاني وأنســــاب،  ۱۳/۱۲۱ ــــة وغایــــة، ۲۹۹ - ۳/۲۹۸ ال   ۲/۲۰۷ النهای

 .۳/۴۴۰و  ،۲۰۲ /۱ األعیان ووفیات

 علـم ِإلیـه انَتهـى .ومائـة خمِسـین سـنة ، بالكوفـة ولـد اللغـة إمـام،  الهاشـمي زیـاد بـن محمد اهللا عبد أبو )٣(

 .سندي عبد وأبوه والحفظ اللغة

 وهـــو الكوفــة إلــى البصــرة فغــادر ، المفضــل علــى العلـــم طلــب إلــى یتشــوف كــان كیــف علینــا یقــصو  )٤(

 حــین لــه قــال بــأن الحقیقتــین هــاتین عــن رىو فــ ، أزدي وألنــه بصــري ألنــه المفضــل یصــده أن فیتخــو 

: أجـاب والئـه عـن سـأله ولمـا بذلك، یومئذ تعرف كانت البصرة ألن) الهند أرض من: (منبته عن سأله

 .  ۳/۳۰۰. إنباه الرواة  اهللا لرسول
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عید بــن قــراءة علــي بــن حمــزة الكســائي ، وجبلــة بــن مالــك ، وســروى عنــه ال

 الجحــدري ، وأحمــد بــن مالــك القشــیري ، وأبــو كامــل  أوس ، وأبوالحســن المــدائني

  وعبدالملك بن قریب األصمعي.

 :   

 شـاهد ریـخ وذلـك ، یحسـنها كـان التـي الموضوعات يف المفضل ألف ولقد

، همـا  كتـابین سـوى منها یصلنا لم التي مؤلفاته هي وهذه ، یحسن كان ما على

  :كتاب المفضلیات وكتاب األمثال

  .)١(العروض في كتاب - ١

  .)٢(الشعر معاني في كتاب - ٢

  .)٣(األلفاظ في كتاب - ٣

   .)٤(" وهو أهم تصانیفه" المفضلیات وتسمى ، االختیارات – ٤

  .)٥(األمثال كتاب - ٥

 : و  

  مهما عن تأریخ وفاته : یقول محققا المفضلیات عند كال

"وأما تأریخ وفاته فإن كل الذین ترجموا له ، ما بین مسهب وموجز، سكتوا 

عنــه إال ثالثــة : الحــافظ الــذهبي فــي تــأریخ اإلســالم ومیــزان االعتــدال ، والحــافظ 

، أرَّخــه  فــي النجــوم الزاهــرة يابــن الجــزري فــي طبقــات القــراء ، وابــن تغــري بــرد

                                     

  .۳۶ ص األلباء ونزهة ۷۵ ص الفهرست )١(

 .۱۹/۱۶۷ ویاقوت ۳۶ ص األلباء ونزهة ۷۵ ص الفهرست )٢(

 .۱۹/۱۶۷ ویاقوت ۷۵ ص الفهرست )٣(

 وعـــــــددها المفضــــــلیات عــــــن والحـــــــدیث ، ۲۶۳ ص والبلغــــــة ۱۹/۱۶۷ ویــــــاقوت ۷۵ ص الفهرســــــت )٤(

 .هنا فیه فاضةاإل إلى حاجة فال سیأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل ، وشروحها

  .۱۹/۱۶۷ جم األدباءمعو  ۳۵ ص األلباء ونزهة ۷۵ ص الفهرست )٥(
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. وكالهمـــا خطـــأ فیمـــا نـــرى  ١٧١والثالـــث فـــي ســـنة ، هــــ ١٦٨األوالن فـــي ســـنة 

  ونرجح. 

أمــا أوًال : فــإن أخبــار ورود المفضــل بغــداد فــي أیــام الرشــید ، ومــا نقــل مــن 

قصــص فــي ذلــك ومنــاظرات وأســئلة ، كثــرت حتــى ال یكــاد یشــك فیهــا . والرشــید 

  هـ. ١٧٠ولي الخالفة سنة 

نده فیما أرَّخ عن أحد من وأما ثانیًا : فإن صاحب النجوم الزاهرة لم یذكر س

  المؤرخین ، وما نظن إال أنه أراد أن یقرب تأریخ وفاته إلى ما بعد والیة الرشید. 

وأما ثالثا : فإن أبا جعفر الطبري یـذكر فـي تأریخـه شـیئًا بسـنده إلیـه یتعلـق 

  هـ. ١٧٦بخروج یحیى بن عبداهللا وتأریخ هذا الخروج هو سنة 

رجمته في (إنباه الرواة) ویعـد بتصـنیف ومن عجب أن القفطي یسهب في ت

التواریخ التي صـنفت كتب كتاب مفرد في أخباره ، ثم ال یذكر تأریخ وفاته! وأن 

لــه  ن كثیــر وشــذرات الــذهب ، لــم تتــرجمعلــى الســنین ، كتــأریخي ابــن األثیــر وابــ

، والذي نراه أقـرب إلـى مـا بـین أیـدینا مـن نصـوص أن یكـون تـأریخ وفاتـه  أصالً 

، وأن كلمـــة (ســـبعین) بالكتابـــة صـــحفت علـــى بعـــض القـــارئین أو  ـهـــ١٧٨ســـنة 

 .)١" (الناسخین فجعلت (ستین) وأن یكون ابن الجزري نقل من أحد كتابي الذهبي

                                     
 . ۲۶،  ۲۵ المفضلیات ص) ١(
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  املبحث الثاني

  املفضليات توثيقها ومنهج املفضل الضبي 

  وشروحها وطبعاتها يف االختيار

  :  اب :  ا اول

سماة باختیار المفضل أو المفضلیات أقدم مجموعة شعریة ُتعد القصائد الم

فـــي تـــأریخ األدب العربـــي ، إذا اســـتثنینا المعلقـــات التـــي قیـــل  إن حمـــادًا الراویـــة 

  . أخرجها للناسجمعها و 

ا وعــدد وكــان ابــن النــدیم أول مــن تكلــم عــن المفضــلیات مبینــًا ســبب تألیفهــ

الضــبي "وللمهــدي عمــل فــي ترجمــة المفضــل  قصــائدها. فقــد قــال فــي الفهرســت

األشعار المختارة المسماة المفضلیات. وهي مائة وثمان وعشـرون قصـیدة ، وقـد 

تزیــد، وقــد تــنقص ، وتتقــدم القصــائد وتتــأخر بحســب الروایــة عنــه . والصــحیحة 

. ویظهـر مـن كـالم ابـن النـدیم أنَّ ثمـة روایـات )١(التي رواها عنه ابن األعرابـي" 

ابــــن األعرابــــي ، لكــــن هــــذه الروایــــة أو النســــخة أخــــرى للمفضــــلیات غیــــر روایــــة 

اشتهرت ، ورجحت على سواها للصلة الوثیقة بین ابن األعرابي وشیخه المفضل 

  الضبي. 

وقـــد اختلـــف الـــرواة فـــي الـــدافع الـــذي دفـــع المفضـــل الضـــبي إلـــى تصـــنیف 

في ذلـك كشـأنهم فـي اختیاراته. واختلفوا أیضًا في عدد قصائد االختیارات شأنهم 

عمل علمي ضخم، وأصله والظروف التي اكتنفت والدته. فرواة نشأة كل تفسیر 

،  قطريیالبصرة مثل العباس بن بكار الضبي ، ومحمد النوفلي ، وأبي عثمان ال

هم ردوا الفضــل فــي بــروز هــذا العمــل الرائــد إلــى وعلــي بــن أبــي الحســن ، وغیــر 

قطـري یي عثمـان البلدتهم البصرة. فقد ذكـر أبـوالفرج األصـفهاني بأسـانیده عـن أبـ

كـان إبـراهیم بـن عبـداهللا بـن "وعلي ابن أبي الحسن عن المفضـل الضـبي قولـه : 

                                     
وجمــال الــدین القفطــي فــي اإلنبــاه نــص ، ، ونقــل أبوالبركــات األنبــاري فــي النزهــة  ۷۵هرســت ص ) الف١(

 .  ۳/۳۰۲، وٕانباه الرواة  ۵۶. انظر : نزهة األلباء ص كالم ابن الندیم (فیما یبدو)
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تركــه . فقــال لــي : إنــك إذا خرجــت أالحســن متواریــًا عنــدي ، فكنــت أخــرج عنــه و 

ضــاق صــدري. فــأخرج إلــيَّ شــیئًا مــن كتبــك أتفــرْج بــه . فأخرجــت إلیــه كتبــًا مــن 

لتـــي صـــدرت بهـــا اختیـــار الشـــعراء، ثـــم الشـــعر. فاختـــار منهـــا الســـبعین قصـــیدة ا

  .)١( "أتممُت علیها باقي الكتاب

وروى أبــوالفرج فــي موضــع آخــر أن إبــراهیم بــن عبــداهللا نــزل وقــت اســتتاره 

ائتنــي بشــيء مــن كتبــك أنظــر فیــه ، "بالبصــرة علــى المفضــل الضــبي وقــال لــه : 

فـــإنَّ صـــدري یضـــیق إذا خرجـــت فأتـــاه بشـــيء مـــن أشـــعار العـــرب فاختـــار منهـــا 

فلمــا ". وعـزا إلـى المفضـل الضـبي قولـه :  )٢( "قصـائد . وكتبهـا مفـردة فـي كتـاب

ــّي وهــي القصــائد التــي تســمى اختیــار المفضــل فنســبت "اهرتهــظتــل إبــراهیم أق ها إل

، وُروي عــن )٣(وعشــرین یــة، ثــم زدت علیهــا وجعلتهــا مائــة وثمان الســبعین قصــیدة

ــار الضــبي أحــد علمــاء البصــرة وصــدیق المفضــل الضــبي قولــه :  العبــاس بــن بكَّ

وقول  "قلت للمفضل الضبي ما أحسن اختیارك لألشعار! فلو زدتنا من اختیارك"

واهللا ما هذا االختیار لي ، ولكن إبراهیم بن عبداهللا استتر عندي ، "المفضل له: 

، وأعــود إلیــه باألخبــار ، فیــأنس ویحــدثني ، ثــم عــرض لــي خــروج  فكنــت أطــوف

لــي: اجعــل كتبــك عنــدي ألســتریح إلــى النظــر فیهــا . إلــى ضــیعتي أیامــًا ، فقــال 

علــى  مَ لَّــ. فلمــا ُعــْدت وجدتــه قــد عَ فیهمــا أشــعار وأخبــار )٤(ده ِقَمْطــرینفتركــت عنــ

. فجمعتُـــه وأخرجتـــه فقـــال النـــاس : وكـــان أحفـــظ النـــاس للشـــعرهـــذه األشـــعار ، 

  .)٥("اختیار المفضل

                                     
 .۳۷۳ص ،  م)۱۹۴۹(القاهرة ، ألبي الفرج األصفهاني  نی) مقاتل الطالبی١(

 .۳۳۸ص  ) مقاتل الطالبیین٢(

 .۳۳۶) المصدر السابق ص ٣(

  القمطر : ما تصان فیه الكتب ، قال الشاعر : ) ٤(

  لیس بعلم ما حوى القمطر * ما العلم إال ما وعاه الصدر

 لسان العرب ، مادة (قمطر) .     

 .  ۲/۳۴۸) المزهر للسیوطي ٥(
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م یرغبــوا فـــي أن ومــن قــراءة دقیقــة للروایــات المـــذكورة نجــد أن البصــریین لــ

  طـوا ظهــوره بغبـار مـن الشــكوكییظهـر عمـل كـوفي مــنظم ذو شـأن ، دون أن یح

تقلـل مـن فضـل  ودون أن ینسجوا حوله القصـص والحكایـات التـي مـن شـأنها أن

  . علماء الكوفة فیه

 -علــى وفــق مــا تــذهب إلیــه الروایــات البصــریة المــذكورة-فالفضــل والفخــر 

الفكرة ، ومظهرها إلى حیز العمل . بل إنَّ رواة  إلبراهیم بن عبداهللا ألنه صاحب

البصرة جعلوا المفضل الضبي یعتـرف اعترافـًا بـأنَّ هـذا االختیـار لـیس لـه  وٕانمـا 

هــو إلبــراهیم بــن عبــداهللا ، وأنــه لــم یخــرج عــن كونــه قــد أظهــر اختیــار إبــراهیم ، 

وثمــان ونســبه إلــى نفســه ، ثــم زاد بعــد علــى اختیــارات إبــراهیم بــأن جعلهــا مائــة 

  وعشرین قصیدة. 

وجليٌّ أنَّ الروایات التي صدرت من بعـض علمـاء البصـرة أو رواتهـا بشـأن 

، فلـیس ثمـة  المفضلیات قد ابتعـدت كثیـرًا عـن الحـق والعـدل والمنطـق والصـواب

عالم أو أدیب یفرغ من عمل أنجزه ، وتوَّج به سنوات من الدأب والبحث والكفاح 

ن یفخــر بعملــه األحــرى بهــذا األدیــب أو الــراوي أ ، لیعــزوه إلــى ســواه إذ العلمــي

قــران والمنافســین ، والــرواة دومــًا یســعون فــي ســبیل الشــهرة ویتبــاهى بــه علــى األ

والصیت متطلعین إلى أن تعجـب النـاس بمصـنفاتهم ومؤلفـاتهم  ویسـبغون علیهـا 

 نإبراهیم بن عبداهللا بن الحس وأما من ناحیة أخرى فإن، الثناء ، هذا من ناحیة 

لــم یعــرف عنــه ذلــك االطــالع الواســع  –علــى حبــه للشــعر ، وحفظــه لروائعــه  -

على الشـعر العربـي واإلحاطـة بتـراث القبائـل التـي تتجلـى فـي المفضـلیات ؛ ألن 

هـــذا العمـــل الكبیـــر ال یــــنهض بـــه غیـــر راویـــة ناقــــد ولغـــوي إخبـــاري كبیـــر مثــــل 

یركن إلى ذوق المفضل الضبي. ثم إن المفضل ال یسهل علیه بل ال یرضى أن 

فُیخرج للناس اختیـار إبـراهیم   ، ویعتمد على تأشیرة له على أشعار قرأها إبراهیم

، وقله بضـاعته  ویعزوه إلى نفسه. ألیس ذلك دلیًال على ضعفه وقصوره العلمي
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، وهو ما ترمي إلیه تلك الروایات الصادرة من المدرسة  في الروایة واألدب والنقد

على -مثلة في المفضل الضبي سة الكوفة في الروایة المتالبصریة المنافسة لمدر 

  . -ما أرجح

لــم و وفــي بغــداد صــنف المفضــل الضــبي اختیاراتــه وأمالهــا علــى تالمیــذه ، 

یعــرف أحــٌد شـــیئًا عمــا قیــل مـــن إســهام إبـــراهیم بــن عبــداهللا فـــي تلــك االختیـــارات 

ي ردت ات غیــر تلــك التــیومشــاركته فیهــا. بــل لــم تكــن ثمــة روایــة بصــدد المفضــل

الفضـــل فـــي ظهـــور هـــذا العمـــل األدبـــي الرائـــد إلـــى الخلیفـــة األمـــوي أبـــي جعفـــر 

  المنصور. 

  فقد ُروي أن أبا جعفر المنصور مر بالمهدي وهو ینشد المفضل قصیدة 

  المسیب بن علس التي أولها : 

ـــــــاعِ  ـــــــَت ِمـــــــْن َســـــــْلَمى ِبغْیـــــــر َمَت    َأَرَحْل

ـــــــــَوَداعِ  قبـــــــــل  ـــــــــا ب ـــــــــاِس وُرْعَتَه   الُعَط

یزل واقفًا من حیث ال یشعر به حتى اسـتوفى سـماعها ، ثـم صـار إلـى  فلم

بوقوفـــه واســــتماعه لقصــــیدة  لمجلـــس لــــه ، وأمـــر بإحضــــارهما ، فحـــدَّث المفضــــ

لو عمدت إلى أشـعار المقلـین ، واختـرت "المسیب واستحسانه إیاها ، وقال له : 

  .)١( . ففعل المفضل "لفتاك لكل شاعر أجود ما قال لكان ذلك صواباً 

وقــد لفـــت الـــدكتور إحســـان عبـــاس األنظــار إلـــى أنَّ للصـــراع بـــین العلـــویین 

،  والعباســیین أثــرًا فــي الخــالف بشــأن فكــرة المفضــلیات والباعــث علــى تصــنیفها

فأشــار إلــى أن العباســیین عــزوا الفضــل فــي ظهــور االختیــارات إلــى أبــي جعفــر 

  .)٢( اهللا، بینما ردَّ العلویون الفصل إلى إبراهیم بن عبد المنصور

                                     
  ، بیــروت: د.ت. ، دار األفــاق الجدیـدة : أبـو علــى إسـماعیل بـن القاســم القـالي الياألمـالي وذیـل األمــ )١(

   .۱۱:  رقم المفضلیة هي المسیب وقصیدة،  ۳۳۱ص 

 الطبعـة لبنـان  - بیـروت ، العربـي الرائـد دار ، عبـاس إحسان تحقیق الضبي المفضل، العرب  أمثال )٢(

 .  ۲۰ص  ، هـ۱۴۰۳ الثانیة
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وفي تقدیري أن ما أثیر حول المفضلیات من حكایات وأقوال ال یخرج عـن 

دائـــرة المنافســـة بـــین الكـــوفیین والبصـــریین ، ومحاولـــة كـــل طـــرف ســـلب الطـــرف 

. وأظـن التـألیف والتصـنیف اللغـوي واألدبـياآلخر مزایاه وفضائله وٕاسهاماته فـي 

ـــة أن مـــن آثـــار المنافســـة والخصـــومة بـــین رواة البصـــرة  ورواة الكوفـــة تلـــك الروای

الغریبة التي انفرد بها القالي في أمالیه ، ومؤداها أن األصمعي وتالمیذه أسهموا 

الحسن علي بن سلیمان األخفش  على أبي في المفضلیات. یقول القالي : "قرأت

في المفضلیات قصیدة عبد یغوث بن وقاص الحارثي ، وكـان ُأسـر یـوم الُكـالب 

قــال أبوالحســن علــي بــن ســلیمان : حــدثني أبــوجعفر محمــد بــن ، أســرته التــیم ، و 

علینــا أبوعكرمــة الضــبي المفضــلیات مــن أولهــا  ىاللیــث األصــفهاني ، قــال : أملــ

إلى آخرها، وذكر أن المفضـل أخـرج منهـا ثمـانین قصـیدة للمهـدي ، وقرئـت بعـد 

علـــى األصـــمعي، فصـــارت مائـــة وعشـــرین . قـــال أبوالحســـن : أخبرنـــا أبوالعبـــاس 

وهـــؤالء كلهــــم  -ة بـــن شــــبیب  العالیــــة األنطـــاكي والســــدري وعافیـــ ب أن أبـــاثعلـــ

ـــروه أنهـــم  –بصـــریون مـــن أصـــحاب األصـــمعي  قـــرأوا علیـــه المفضـــلیات ثـــم أخب

الشعر، فأخذوا من كل شاعر خیار شعره ، وضـموه إلـى المفضـلیات ،  استقرؤوا

  .)١( "اً وسألوه عما فیه مما أشكل علیهم من معاني الشعر وغریبه ، فكثرت جد

والظاهر مـن كـالم القـالي أن أحـد تالمیـذ أبـي عكرمـة وهـو أبـوجعفر محمـد 

بـــن اللیـــث األصـــفهاني روى عـــن شـــیخه أبـــي عكرمـــة أن للمفضـــل مـــن القصـــائد 

، ائد األخـرى فهـي لألصـمعي وتالمیـذهالمختارة ثمـانین قصـیدة ، أمـا سـائر القصـ

فرج األصـفهاني فـي نقطـة وبهذا یكون ثمة تطابق بین روایة القالي وروایة أبي ال

واحدة هي أن المفضلیات كانت في األصل ثمانین. لكن روایة أبي الفرج تذهب 

إلى أن الزیادة كانت من عند المفضل الضبي نفسـه ، بینمـا تـذهب روایـة القـالي 

                                     
لــي أبــو عبیــد البكــري عبــداهللا بــن عبــدالعزیز ، تحقیــق آلح أمــالي القــالي وذیــل الســمط الآللــي فــي شــر  )١(

 .۱/۱۳۰ م ،۱۹۸۴الطبعة الثانیة ، بیروت ، دار الحدیث ،  ، عبدالعزیز المیمني
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إلــى أن األصــمعي وتالمیــذه هــم الــذین زادوا فــي اختیــارات المفضــل. وســنرى أن 

ــــادة كلتیهمــــا  ــــداهللا وال الثمــــانین والزی ــــن عب ــــراهیم ب ــــیس إلب للمفضــــل الضــــبي ، ول

لألصــمعي إســهام أو مشــاركة حقیقیــة فــي تصــنیف المفضــلیات . وتفصــیل ذلــك 

  نجده في مقدمة القاسم بن محمد األنباري للمفضلیات وهي : 

حدثنا أبوبكر محمد بن القاسم األنباري قال : قرأت علـى أبـي هـذا الكتـاب "

لقاسم بن محمد بن بشار األنباري أملـى علینـا عـامر والتفسیر ... قال أبومحمد ا

بــن عمــران أبوعكرمــة الضــبي هــذه القصــائد المختــارة المنســوبة إلــى المفضــل بــن 

محمد الضبي إمالًء مجلسًا مجلسًا من أولها إلى آخرهـا ، وذكـر أنـه أخـذها عـن 

دار الكرخـي وأبـا بكـر أبوحمد : وكنت أسأل أبـا عمـرو ُبنـ المفضل الضبي . قال

العبدي وأبا عبداهللا محمد بن رسـتم والطوسـي وغیـَرهم عـن الشـيء بعـد الشـيء ، 

ي على روایة أبي عكرمة البیت والتفسـیر ، وأنـا أذكـر ذلـك فـي موضـعه نفیزیدون

عبید بن ناصـح ، أحمد بن إن شاء اهللا ، فلما فرغنا منها صرُت إلى أبي جعفر 

اء ، فأنكر علي أبي عكرمة أشیاأولها إلى آخرها بشعرها وغریبه فقرأتها علیه من

إلــى أبــي جعفــر مــا فســر وروى فــي موضــعه إن  أنـا مبینهــا فــي مواضــعها ومســند

  .)١( "شاء اهللا

ولیس ثمة شك في أننا واجـدون أنفسـنا إزاء توثیـق دقیـق محكـم للمفضـلیات 

  ما بعده توثیق ، وال عجب فقد كان األنباري الكبیر عالمًا تقیًا ورعًا ثبتًا . 

اســة هــذه المقدمــة القیمــة، وهــذا التــدقیق واإلســناد الرائــع فــي روایــة ومــن در 

  األدب، تتضح لنا جملة أمور هي: 

األعرابـــي أملـــى علـــى أبـــي محمـــد  أنَّ أبـــا عكرمـــة الضـــبي تلمیـــذ ابـــن – ١

  . جلسًا مجلسًا من أولها إلى آخرهاالقاسم بن محمد األنباري المفضلیات إمالًء م

                                     
، شــرح أبــي محمــد األنبــاري بعنایــة المستشــرق لیــال  : المفضــل بــن محمــد الضــبي دیــوان المفضــلیات )١(

 .  ۱ص  م ،۱۹۲۰ ، بیروت ،اآلباء الیسوعیین  مطبعة
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نبـاري لـم یكتـف بمـا أمـاله علیـه أبوعكرمـة بـل أن القاسم بـن محمـد األ – ٢

دار الكرخي وأبا بكـر العبـدي وأبـا نبأبا عمرو  –إنعامًا في التوثیق  –كان یسأل 

عبـــداهللا محمـــد بـــن رســـتم وعلـــي بـــن الحســـن الطوســـي وغیـــرهم عـــن الشـــيء بعـــد 

  الشيء، فیزیدونه على روایة أبي عكرمة البیت والتفسیر. 

روایة أبي عكرمة للمفضلیات علـى العلمـاء  لم یكتف األنباري بعرض – ٣

المــذكورین ســلفًا ومقابلــة مــا أخــذه مــن أبــي عكرمــة بمــا وجــده عنــدهم ، بــل كــان 

یصـیر أیضــًا إلـى عــالم آخـر ثقــة ثبـت هــو أحمـد بــن عبیـد بــن ناصـح فیقــرأ علیــه 

  المفضلیات. 

ومــــن موازنــــة نــــص األنبــــاري بالروایــــات التــــي ســــاقها أبــــوالفرج األصــــفهاني 

  ي القالي نالحظ ما یأتي : وأبوعل

أن الروایة التي تذهب إلى أن أحـد تالمیـذ أبـي عكرمـة وهـو أبـوجعفر  – ١

أن المفضل أخرج منها  "محمد بن اللیث األصفهاني روى عن شیخه أبي عكرمة 

ثمـــانین قصـــیدة ، وقرئـــت بعـــد علـــى األصـــمعي ، فصـــارت  –أي المفضــلیات  -

  . "مائة وعشرین

قـرأوا علیــه المفضـلیات ، ثـم اســتقرأوا الشـعر، فأخـذوا مــن "وأن تالمیـذ األصـمعي 

تحتاج إلى نظر؛ ألن موقـف  )١( "كل شاعر خیار شعره وضموه إلى المفضلیات

  أبي عكرمة هذا من المفضلیات الذي یتجلى لنا في روایة تلمیذه اآلخر 

                                     
 .۱/۱۳۰ سمط الآللي )١(
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عكرمة قد ذكر أن ما یصح للمفضل األنباري . وقد یبعد أن یكون أبو أبي محمد 

إذ لـو ؛ لضبي من االختیارات ثمانون قصیدة ، وما سواها لألصـمعي وتالمیـذه ا

كـــان أبوعكرمـــة أورد هـــذا الكـــالم ، ووقـــف هـــذا الموقـــف الخطیـــر مـــن اختیـــارات 

المفضل لكان األنباري علم بذلك عند مذاكرته لـه بشـأن المفضـلیات ، ولكـان قـد 

األنبـاري یوثــق روایــة . ولكننـا بــدًال مـن ذلــك نجــد )١(نـص علیــه فـي مقدمــة شــرحه

أبي عكرمة للمفضلیات التي تذهب إلى أنها مائة وعشرون قصیدة بسؤاله علماء 

  .)٢(آخرین، فیزیدونه على روایة أبي عكرمة شیئًا ، وینكرون علیه شیئاً 

أنَّ روایة ابن األعرابي الختیارات شیخه المفضل الضبي قوامها مائـة  – ٢

بعیدًا وغیر معقول أن یروي ابـن األعرابـي وثمان وعشرون قصیدة ، و قد یكون 

؛ ألن ابـن  –إن صـح ذلـك أصـًال  –قصائد أضافها األصمعي إلـى المفضـلیات 

  .)٣(اإلعرابي خصم لدود لألصمعي یذهب في خالفة كل مذهب

ضـــل، أنَّ العلمـــاء الـــذین قـــرأ علـــیهم أبومحمـــد األنبـــاري اختیـــارات المف – ٣

تبعد أن یقعــوا فــي أوهــام فـي شــأن عمــل علمــي قــون یسـوثَّ وسـألهم بشــأنها أثبــاٌت مُ 

  ضخم مثل المفضلیات ، ودونك بیان منازلهم العلمیة ومدى الثقة بهم : 

  أ/ أبوعكرمة الضبي : 

وهو عامر بن عمران بـن زیـاد ، أحـد تالمیـذ ابـن األعرابـي ، وشـیخ القاسـم 

بـل، بن محمد األنباري ، له مصنفات فـي اللغـة منهـا: كتـاب الخیـل ، وكتـاب اإل

والغنم، واألمثـال. ولـم یصـل إلینـا مـن آثـاره سـوى كتـاب األمثـال . وصـفه یـاقوت 

كــان أعلــم النــاس بأشــعار العــرب "وأنــه  "نحویــًا لغویــًا أخباریــاً "الحمــوي بأنــه كــان 

  .)٤("وأرواهم له

                                     
 .  ۵۷۶م) ص ۱۹۸۷) مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدین األسد (القاهرة ١(

 .   ۱بشرح األنباري ص  ) دیوان المفضلیات٢(

 .۵۷۶) مصادر الشعر الجاهلي ص ٣(

 .۲/۳۴بغیة الوعاة ، و  ۱۲/۳۹) معجم األدباء للحموي ( طبعة مرجلیوث) ٤(
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  ب/ أبوالحسن الطوسي : 

هو علي بـن عبـداهللا بـن سـنان التمیمـي الطوسـي اللغـوي ، أحـد تالمیـذ ابـن 

عرابـــي وأبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ســـالم ، وكـــان مـــن أعلـــم أصـــحاب أبـــي عبیـــدة األ

عــالم راویــة ألخبــار القبائــل وأشــعار "وأكثــرهم أخــذًا عنــه. وصــفه القفطــي بقولــه : 

الفحول، لقي مشایخ الكوفیین والبصریین ، وكـان أكثـر مجالسـته وأخـذه عـن ابـن 

  .)١( "األعرابي

  ج/ ُبندار األصفهاني : 

نـــدار بـــن عبدالحمیـــد الكرخـــي األصـــفهاني المعـــروف بــــابن وهـــو أبـــوعمر بُ 

كـــان "، أحـــد تالمیـــذ أبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ســـالم . قـــال یـــاقوت الحمـــوي : )٢(لـــرَّة

الطوسي صاحب ابن األعرابي یوصـي أصـحابه باألخـذ عـن ُبنـدار ویقـول : هـو 

ي كان واحد زمانه ف"ووصفه المبرد بقوله :  )٣( "أعلم مني ومن غیري فخذوا عنه

روایـــة دواویـــن شـــعراء العـــرب حتـــى كـــان ال یشـــذ عـــن حفظـــه مـــن شـــعر شـــعراء 

الجاهلیة واإلسالم إال القلیل ، وأصح الناس معرفة باللغـة . وكـان لـه كـل أسـبوع 

. وروى أبوبكر محمـد بـن القاسـم عـن أبیـه القاسـم قولـه : )٤(" دخلة على المتوكل

. وقـد صـنف عـدة  "سـعاد كان ُبندار یحفظ مائة قصیدة أول كل قصـیدة : بانـت"

  مؤلفات في اللغة واألدب فقدت كلها. 

  

  

                                     
 . ۶/۲۲۸معجم األدباء و ، ۲/۲۸۵) إنباه الرواة ١(

، وقــد عــدَّ القفطــي بنــدار األصــفهاني غیــر بنــدار بــن عبدالحمیــد بــن لــرة  ۲۵۷ – ۱/۲۵۶) إنبــاه الــرواة ٢(

 وهو وهم لمخالفته جمیع المصادر التي عدتهما علمًا واحدًا . 

، والفهرســـت  ۲۰۸النحـــویین ص ، وانظـــر : طبقـــات  ۳۹۰،  ۳۹۱،  ۲/۳۹۰) معجـــم األدبـــاء ۵و () ٣(

 .۹۱ص 
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  د/ أحمد بن عبید : 

ـــد بـــن ناصـــح  هـــو أبـــوجعفر أحمـــد مـــن  –یعـــرف بـــأبي عصـــیدة  –بـــن عبی

ــده بعــد مــا عــرف مــن  العلمــاء النحــویین المشــهورین . اختــاره المتوكــل لیــؤدب ول

نــا منهــا فضــله وعلمــه. صــنف عــدة كتــب فــي اللغــة والنحــو واألدب لــم یصــل إلی

  .)١(شيء

  هـ/ عبداهللا بن رستم : 

هــــو أبومحمــــد عبــــداهللا بــــن محمــــد بــــن رســــتم اللغــــوي ، أحــــد تالمــــذة ابــــن 

وأنـــه  "كــان مــذكورًا بالفضــل والعلــم"، وصــفه الخطیــب البغــدادي بأنـــه )٢(الســكیت

  .)٣(حدَّث عنه القاسم بن محمد األنباري "كان ثقة"

  و/ أبوبكر العبدي : 

داهللا بـــن آدم أحـــد تالمیـــذ ابـــن األعرابـــي ، وأحـــد هـــو أبـــوبكر محمـــد بـــن عبـــ

  .)٤(اللغویین الكوفیین، روى عنه أبومحمد القاسم بن محمد بن بشار األنباري

أما أبومحمد القاسم بن محمد األنباري فقد كان محـدثًا ثقـة ، وصـاحب لغـة 

 برع ابنه أبوبكر وسمع علیه في حیاته وكان أبوبكر األنباري عالماً  وعربیة ، وقد

ثقة صدوقًا دینًا ، یحفظ ثالث مائة ألف بیت شاهد في القرآن ، وكان یملي فـي 

  .)٥(ناحیة المسجد وأبوه في ناحیة أخرى

                                     
 .۸۵ – ۱/۸۴، إنباه الرواة  ۲۰۴) طبقات النحویین واللغویین ص ١(

 .۱/۱۲۰ ) إنباه الرواة٢(

 .  ۱۰/۸۱) تاریخ بغداد ٣(

 - بیـروت - الرسـالة مؤسسـة،  األنبـاري القاسـم بـن محمـد بكـر أبـو،  النـاس كلمات معانى فى الزاهر )٤(

 .  ۲/۱۹۸ الضامن صالح حاتم. د:  تحقیق،  األولى:  ةالطبعم ، ۱۹۹۲- هـ ۱۴۱۲

 .۲۱۵نزهة األلباء ص و  . ۱۵۴و ، ۱۵۳و،  ۲۰۸) طبقات النحویین واللغویین ص ٥(
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أقــول : إنَّ معرفــة مكانــة هــؤالء العلمــاء العلمیــة وأمــانتهم تفیــدنا فــي مســألة 

توثیق المفضلیات ، فقد عرض أبومحمد األنباري روایة أبي عكرمة الضبي على 

العلمــــاء فوثقوهــــا ، ولــــم یشــــككوا فیهـــا ، وهــــم مــــن هــــم فــــي اللغــــة واألدب  هـــؤالء

  والصدق في الروایة والنقل . 

وال یصــــــح أن نتجــــــاوز آراء بــــــاحثین فضــــــالء ونحــــــن نتحــــــدث عــــــن نشــــــأة 

المفضلیات وعدد قصائدها ، فقد تكلم األستاذان عبدالسالم محمد هارون وأحمـد 

أن أوردا الروایـــات المختلفـــة التـــي  محمـــد شـــاكر كالمـــًا طـــویًال بهـــذا الشـــأن فبعـــد

وهـذه أخبـار كمـا تـرى فیهـا اخـتالف ، وفیهـا اضـطراب ، "ذكرتها مصادرنا قـاال: 

  .)١( " وفي ترجیح بعضها على بعض عسر وحرج ، بل لعله غیر مستطاع ...

فإنه ال یخالجنا ریب في أن المفضل لم یخـرج كـل هـذه "ثم قاال بعد ذلك : 

نباري والتي نسـمیها المفضـلیات ، وأن كثیـرًا منهـا أدخـل القصائد التي شرحها األ

في أثنائها من بعده . ونرى أن أصلها السبعون التـي اختارهـا إبـراهیم بـن عبـداهللا 

صــدرت بهــا اختیــار الشــعراء ثــم أتممــت علیهــا بــاقي "والتــي یقــول المفضــل فیهــا 

ـــدَّم إلیـــه المنصـــور فـــي اخت "الكتـــاب یـــار قصـــائد وأنـــه زادهـــا بعـــُد عشـــرًا حـــین تق

للمهدي، فصارت ثمانین ، وأّن هذه الثمانین هي أصـل الكتـاب عـن المفضـل لـم 

یتجاوزهــا ، ثــم قرئــت علــى األصــمعي ، فأقرهــا وزادهــا قصــائد ، وزاد فــي بعــض 

قصائدها أبیاتًا ، واختار قصائد ُآخـر ، ثـم جـاء َمـن بعـد األصـمعي ، وزادوا فـي 

فـي روایتـي المفضـل واألصـمعي حتـى أبیاتًا دخلـت  -أصلها ومزیدها –القصائد 

اختلطت كلها ، فلم یكن میسورًا أن یجزم جازم بما كان أصًال وما كان مزیدًا إال 

قلــیًال . ونحــن موقنــون أن الســبعین التــي ُبنــي علیهــا الكتــاب والعشــر التــي زادهــا 

                                     
 .۱۳ص  م)۱۹۷۶(القاهرة ) المفضلیات ص بشرح عبدالسالم هارون وأحمد محمد شاكر ١(
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المفضــل لیســت الثمــانین األولــى مــن هــذه المجموعــة وٕانمــا هــي ثمــانون قصــیدة 

  .)١( "كتابمفرقة في ال

وُیالحظ من كالم األستاذین الفاضلین أنهما خلطا خلطـًا كبیـرًا بـین روایـات 

 –متضاربة واعتمـداها كلهـا علـى الـرغم مـن معارضـة بعضـها بعضـًا ، وأعرضـا 

عن روایة ثمینة ألبي محمد األنباري ، وأشـد مـا یثیـر الدهشـة  –لسبب ال نعرفه 

اضـالن إلـى تلـك الروایـة الغریبـة التـي ویدعو لالستغراب أن یطمئن المحققـان الف

أو اختارهــا ، ثــم  بــن عبــداهللا هــو الــذي صــنع المفضــلیات تــذهب إلــى أّن إبــراهیم

جاء المفضل الضبي فزاد على صنع إبراهیم عشر قصائد! فاستمع إلیهما یقوالن 

ونرى أن أصلها السبعون التي اختارهـا إبـراهیم بـن عبـداهللا بـن حسـن ... وأنـه ": 

ُد عشــرًا حــین تقــدم إلیــه المنصــور فــي اختیــار قصــائد للمهــدي فصــارت زادهــا بعــ

  .)٢( "ثمانین

اختیـارات إلبـراهیم بـن عبـداهللا بـن "ویكرر األستاذان الفاضالن الكـالم علـى 

ولكننـا نسـتطیع أن "، ثم یقوالن بعد صـفحات  )٣( "حسن تتم من بعده للمفضلیات

داهللا بن حسن من قبله أثبت كلـه نرجح أن اختیاره واختیار صدیقه إبراهیم بن عب

. وكل اعتمادهما على روایة غریبة ال تثبت عند النقد والتدقیق، ویمضي )٤( "فیها

ر فــي الغایــة، و األســتاذان الكریمــان فــي اتجــاه آخــر یلتقــي هــو واتجاههمــا المــذك

فیعوالن على أمر وجداه في كتاب منتهى الطلب في أشعار العرب البن میمون. 

ن میمــون أورد ثــالث قصــائد للمــرقش األكبــر نــص فــي األولــى علــى وذلــك أنَّ ابــ

                                     
 .۱۳ص  المفضلیات ) ١(

 .۱۳ المصدر السابق ص) ٢(

 .۱۹ – ۱۸بق ص ) المصدر السا٣(

 .۲۲) المصدر السابق ص ٤(
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أنها مفضلیة قرأها في جملة المفضلیات علـى شـیخه ابـن الخشـاب  وسـكت عـن 

  األخریین. 

ــــم یعــــد�  ــــر األســــتاذان الفاضــــالن ســــكوت ابــــن میمــــون هــــذا بأنــــه ل ــــد فسَّ وق

:  قــاالالقصــیدتین المــذكورتین مــن المفضــلیات ، بــل ذهبــا إلــى أبعــد مــن ذلــك إذ 

 ى"إن قصیدة المـرقش األولـى التـي رواهـا صـاحب منتهـى الطلـب عـن شـیخه علـ

ما أدخل في مأنها مفضلیة نص ابن قتیبة على أنها أصمعیة ، فتكون على هذا 

  .)١(المفضلیات من األصمعیات"

، فعدم إشارة ابن  وهذا االستنتاج من الباحثین ال یثبت عند البحث والتدقیق

عـن التعلیــق علــى قصـیدتین للمــرقش األكبــر علـى أنهمــا مــن میمـون أو انصــرافه 

المفضلیات ، ال یعد وحده دلیًال كافیًا على أنه یرى أنهمـا لیسـتا مـن المفضـلیات 

، فقد یكون ذلك سهوًا من ابن میمون الذي هو متأخر ، أو أنه لم یشأ أن یعلق 

  .)٢(ذلك التعلیق ألنه لیس ملزمًا به

میمـــون أنهـــا مفضـــلیة ، فقـــد رأى األســـتاذان  أمـــا القصـــیدة التـــي ذكـــر ابـــن

. وهــذا )٣(الكریمــان أن إشــارة ابــن قتیبــة إلیهــا بأنهــا أصــمعیة تنفــي كونهــا مفضــلیة

، ألنَّ ابن قتیبة یمیل إلى المذهب البصري ، ویقتفـي أثـر علمـاء  وهم منهما بین

 البصرة ویضع نفسه في زمـرتهم ، وقـد تتلمـذ ألبـي حـاتم السجسـتاني والریاشـي ،

، وقـــد عـــده أبوالطیــب اللغـــوي مـــن علمـــاء  )٤(وعبــد الـــرحمن بـــن أخــي األصـــمعي

. وكـان )١(الزبیدي في الطبقة السادسة من اللغـویین البصـریین ، وذكره )٥(البصرة

  .)٢( "وعلماؤنا ال یرون شعره حجة"ابن قتیبة قد قال في عدي بن زید العبادي : 

                                     
 .۱۶ – ۱۵ص  المفضلیات) ١(

 .۳۴ ، ۳۳ص  م ،۱۹۸۴،  الریاض،  یة وأدبیة للدكتور علي أحمد عالموثیقة لغو  ) المفضلیات٢(

 .۱۵ المفضلیات ص) ٣(

 .  ۸۵ص ) مراتب النحویین ٤(

 .۱۸۳) طبقات النحویین واللغویین ص ٥(
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معي مـنهم خاصــة. ومـن ال یـرى شـعر عــدي حجـة هـم البصــریون أو األصـ

وأحـــبُّ أن أبـــیِّن أنَّ ابـــن قتیبـــة استشـــهد فـــي كتابـــه الشـــعر والشـــعراء بـــأجزاء مـــن 

قصائد مفضـلیات لـم یـنص فـي واحـدة منهـا علـى أنهـا مفضـلیة. فعـدم إشـارة ابـن 

ال  –وقــد عرفنـا میلــه للبصــریین -قتیبـة إذًا إلــى قصـیدة مــا علـى أنهــا مفضـلیة ، 

  ة ، أو على أنه لم یعدها مفضلیة. یدل البتة على أنها لیست مفضلی

محمــد  ویتعــین علینــا أن نحمــد لألســتاذین عبدالســالم محمــد هــارون وأحمــد

ما ال ریب فیه أنهما بحثـا فـي أصـل المفضـلیات ا الواسع ، فممشاكر استقصاءه

بحثًا ممتعًا شیقًا ، وخرجا بآراء جدیرة بالدراسة ، ونحن ال ننكر كل ما ذهبا إلیه 

مــة قصــائد أدخلــت فــي المفضــلیات ، وزیــدت علیهــا ، ولكــن هــذه ، فقــد تكــون ث

ذي صوراه . ولعلها قصائد لیست كثیرة على النحو ال – على ما أرجح –الزیادة 

نــة الظــن ووضــع االحتمــاالت حــین قـــال : . وقــد كفانــا ابــن النــدیم مؤو معــدودات

فــي ، فـاالختالف  )٣( "قصــیدة وقـد تزیـد وتــنقص ... وهـي مائـة وثمــان وعشـرون"

عــدد القصــائد قــدیم ، وقــد الحــظ ابــن النــدیم أن الــرواة فــي عصــره لــم یتفقــوا علــى 

ولكن هذه الزیادة وهذا النقصان ال یعـدوان  "قد تزید وتنقص"عددها ، فأفاد بأنها 

بضــع قصــائد ، وهــو أمــر طبیعــي ومعقــول ؛ ألن الــرواة الــذین  – فیمــا أرجــح –

فـي شـأنها اتفاقـًا تامـًا كمـا یتضـح  رووا المفضلیات كثـر، لـم یتفقـوا علـى كـل أمـر

  من خالل شرح األنباري لها. 

  

                                                                                                       
 .۱/۱۵۰ ، ینطبقات النحویین واللغوی) ١(

 .۵۴۲،  ۳۳۴،  ۳۳۱،  ۳۱۱،  ۲۵۵،  ۲۵۱،  ۲۳۰،  ۱/۱۹۲) المصدر السابق ٢(

 .۷۵) الفهرست ص ٣(
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ما ا  : راا  ا ا  :  

تحتوي اختیارات المفضـل الضـبي المعروفـة بالمفضـلیات علـى مائـة وثمـان 

،  وعشــرین قصــیدة ومقطعــة مطابقــة للوصــف الــذي ورد فــي فهرســت ابــن النــدیم

 وستون شاعرًا ، منهم ستة وأربعون شاعرًا عاشوا قبل اإلسالموعدد شعرائها ستة 

، وقد اختار لهم المفضل ثمانیة وتسعین قصیدة ، أما الشعراء المخضرمون فقد 

شـــعرهم ثمانیـــة وعشـــرون قصـــیدة. أمـــا  مـــنبلـــغ عـــددهم ســـتة عشـــر شـــاعرًا ورد 

ة مــنهم الشــعراء اإلســالمیون فقــد كــانوا أقــل حظــًا مــن االختیــار فقــد اختــار ألربعــ

  خمس قصائد وجمیعهم أدركوا الدولة األمویة. 

اهتمـــام المفضـــل انصـــب علـــى الشـــعراء المقلـــین،  لویتجلـــى للباحـــث أنَّ ُجـــ

  ولكنه اختار من شعرهم أجوده. ولنقرأ أسماء من شعراء المفضلیات: 

أفنون التغلبـي ، وبشـر بـن عمـرو ، وثعلبـة بـن عمـرو ، وجـابر بـن حنـي ، 

اشة بن عمرو ، وثعلبـة بـن ُصـَعیر ، وراشـد بـن شـهاب وحاجب بن حبیب ، وخر 

وزبَّان بن سیَّار، وسـبیع بـن الخطـیم ، وعـامر الخصـفي المحـاربي ، وعبـداهللا بـن 

، وعبـــد المســـیح بـــن عســـلة ، ومـــرة بـــن همـــام ،  ســـلمة ، وعبـــد قـــیس بـــن خفـــاف

 ومعاویة بـن مالـك ، ویزیـد بـن الخـذَّاق ، ویزیـد بـن سـنان ، والحـارث بـن َوْعلـة ،

، والســــفاح بــــن بكیــــر ، وجبیهـــــاء  وعمــــرو بــــن األهــــتم ، ومحــــرز بـــــن المكعبــــر

  شجعي ، وعبداهللا بن عنمة ، وغیرهم . األ

فلماذا أقبل المفضل الضبي على هؤالء ، وأعرض عن االختیار مـن شـعر 

امــرئ القــیس ، وطرفــة بــن العبــد ، وزهیــر بــن أبــي ُســلمى، واألعشــى ، والنابغــة 

ثوم ، وعنتـرة العبسـي ، وعبیـد بـن األبـرص ، وعـدي بـن ، وعمرو بن كل الذبیاني

، وأوس بــن حجــر ،  زیــد ،  وعــروة بــن الــورد ، وحــاتم الطــائي ، وطفیــل الغنــوي

، والخنسـاء  وقیس بن الخطیم ، وحسان بن ثابت ، والنابغة الجعدي ، والحطیئة

، ولیلــى األخیلیــة ، وكعــب بــن زهیــر ، وكعــب بــن مالــك ، ودریــد بــن الصــمة ، 
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رهم من الشعراء المعـروفین المشـهورین؟ ولـم اختـار مـن أشـعار أربعـة شـعراء وغی

والمــرَّار بــن رصــاء ، إســالمیین مقلــین هــم : جبیهــاء األشــجعي ، وشــبیب بــن البَ 

ـــن بكیـــر. ورغـــب عـــن شـــعر جریـــر، والفـــرزدق ، واألخطـــل ،  منقـــذ ، والســـفاح ب

، وجمیـــل بـــن  ، ورؤبـــة ، والطرمـــاح ، والكمیـــت ، وذي الرمـــة والراعـــي النمیـــري

  هم؟ ، وغیرِ  ، وعمر بن أبي ربیعة معمر

ألیست هـذه الظـاهرة األدبیـة جـدیرة بااللتفـات؟ ألـیس المفضـل الضـبي رائـدًا 

  في هذا االتجاه والمنحى النقدي؟ 

في بادئ األمر أن أصل كالمي على منهج المفضل في االختیار هنـا  أودُّ 

أقول : إنَّ احتـــواء المفضـــلیات بكالمــي الســـابق المتعلــق بتوثیـــق المفضـــلیات ، فــ

علــى قــدر كبیــر مــن شــعر المقلــین یعــزز الروایــة التــي تــذهب إلــى أن المفضــل 

صنف اختیاراته في بغداد ولیس في البصرة ، وأن أحدًا غیر المفضل لم تكن له 

ید في هذا العمل األدبي النقـدي ، ویظهـر أن اقتـراح أبـي جعفـر المنصـور علـى 

إلــى شــعر المقلــین وارد ، وأّن المفضــل قــد أخــذ بــه.  المفضــل الضــبي بااللتفــات

 ولكن ذلك ال یعني أن هذه الفكرة من بنات أفكار الخلیفة ، وأن المفضل الضبي

. وٕانما األقرب إلى المعقول أن فكرة االختیارات تلقفها منه ، وجعلها أساس كتابه

تحـاور  كانت قـد نضـجت لـدى المفضـل إبـان إقامتـه فـي البصـرة. وال یسـتبعد أنـه

وصــدیقه إبــراهیم بــن عبــداهللا بشــأن مــا یستحســن مــن األشــعار ، وأعتقــد أن توجــه 

المفضل إلى شعر المقلین لم یكن بإیحاء من إبراهیم بن عبداهللا ، وال بإشارة من 

ن المفضـل الضـبي نفسـه ، وهـو ر المنصور، وٕانما هو اتجـاه صـادر عـأبي جعف

  ولید تفكیر ونظر سابق لمجیئه إلى بغداد . 

ولــیس ببعیــد أن المفضــل الضــبي اســتجاب لمالحظــة الخلیفــة بشــأن شــعر 

جاءت بعد أن وجـد  -فیما أرجح-، ولكنَّ مالحظة أبي جعفر المنصور  المقلین

ـــین  ـــذه المهـــدي شـــیئًا مـــن شـــعر المقل قصـــیدة المســـیب بـــن -المفضـــل یقـــرئ تلمی
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ار أجـود ، فرغَّب إلیه اإلكثار من هـذا الشـعر ، ومراعـاة أن یكـون المختـ -علس

، ولــم یغــب عــن ذهــن المفضــل الضــبي أن الشــاعر  مــا فــي شــعر الشــاعر المقــل

، وٕانما یقاس بمقدار ما تحقق في نتاجه  الجید ال یقاس بمقدار ما نظم من شعر

مــن شــروط األصــالة واإلبـــداع والتصــویر الشــعري الرائـــع . فقــد اختــار المفضـــل 

  :)١(صمعي وهيالضبي قصیدة ثعلبة بن ُصعیر التي نالت إعجاب األ

  اِت ُمَســـــاِفرَتـــــَهــــْل ِعْنـــــَد َعْمـــــَرَة ِمــــْن بَ 

  

 

ــــــــــاِكر   ــــــــــَروٍِّح َأْو َب ــــــــــٍة ُمَت ــــــــــي َحاَج ِف

  :  )٢(واختار من شعر األسود بن یعفر قصیدته 

ــــــاِدي ــــــسُّ ُرٌ◌َق ــــــا ُأِح ــــــيُّ وم ــــــاَم الَخِل    َن

  َديَّ ِوَســـــــــاِديلـــــــــوالَهـــــــــمُّ ُمحتضـــــــــٌر  

والتي  )٣(ي الرافقة لمن ینشده إیاهاالتي بذل الرشید عشرة آالف درهم وهو ف

لـه " و  "ولـه واحـدة رائعـة طویلـة الحقـة بـأجود الشـعر ..."قال فیها ابـن سـالم : 

  .)٤( "شعر جید وال كهذه

  وانتقى من شعر المثقب العبدي قصیدته : 

ــــــــــــاِطمَ  ــــــــــــلَ  َأَف ــــــــــــكِ  َقْب ــــــــــــي َبْیِن    َمتِِّعیِن

ـــــــكِ   ـــــــَأْلتُ  مـــــــا وَمْنُع ـــــــَأنْ  َس ـــــــي ك   َتبیِن

لــو كــان الشــعر مثلهــا لوجــب علــى "ول فیهــا أبــوعمرو بــن العــالء : التــي یقــ

  .)٥( "الناس أن یتعلموه

                                     
 ۲۳ص  م ،۱۹۵۳،  ) فحولة الشعراء األصمعي ، القاهرة١(

األسود بـن یعفـر بـن عبـد األسـود بـن جنـدل بـن نهشـل بـن دارم، وهـو أعشـى بنـي نهشـل، كنیتـه : أبـو  )٢(

طبقــات ، وامتــدح قصــیدته هــذه.  الم فــي الطبقــة الخامســة مــن فحــول الجاهلیــةالجــراح ، جعلــه ابــن ســ

  .۲۱۵. وهامش المفضلیات ص ۱/۱۴۷ فحول الشعراء

 .۴۴۵بشرح األنباري ص  ) دیوان المفضلیات٣(

م ، تحقیــق محمــود ۱۹۷۴ جــدة -  المــدني دار،  الجمحــي ســالم بــن محمــدطبقــات فحــول الشــعراء ،  )٤(

 .۱/۱۴۷،  محمد شاكر

 .۲۸۰ ص ) الشعر والشعراء البن قتیبة٥(
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  واختار من شعر المسیب بن علس قصیدة العینیة: 

ـــــــاعِ    َأرحلـــــــَت ِمـــــــن َســـــــلَمى ِبغیـــــــِر َمَت

 

 

ـــــــــلَ   ـــــــــوَداع َقْب ـــــــــا ِب   الُعطـــــــــاس وُرعَتَه

  التي أعجب ابن سالم بقوله فیها : 

َیـــــــــاحِ    َقِصــــــــــیَدةً  فُألْهـــــــــدینَّ مــــــــــع الرِّ

 

 

ـــــــــــي ُمَغْلغَ   ـــــــــــِمنِّ ـــــــــــًة إِ ل ـــــــــــاعِ ل   ى الَقْعَق

  أنـــــــــَت الـــــــــذِّي زعمـــــــــْت َمعـــــــــدٌّ أّنـــــــــه  

 

 

  َأهــــــــــُل الَتَكــــــــــرُِّم والنَّــــــــــَدى والَبــــــــــاعِ  

وقـد یطـول بنـا الشــوط لـو توقفنـا عنـد كــل درة مـن درر الشـعر العربـي التــي 

بــــن ســــالم المفضــــل فــــي اختیارهــــا ، وحســــبنا أن نشــــیر إلــــى أنَّ كــــًال مــــن ا قَ فِّــــوُ 

الجمحي وأبي قتیبة تأثر بالمفضل الضبي في اختیاراته ، وفي مالحظاته النقدیة 

عتقد أن إشارات ابن سالم النقدیة متـأثرة بالمفضـل الضـبي وبغیـره  فـالمقلون أ، و 

ســالمة بــن جنــدل ، وحصــین بــن الحمــام ، "المحكمــون للشــعر عنــد ابــن ســالم : 

ل ابن سالم أشار أبوعبیدة إلى أنَّ النقاد . وقب)١(" سلوالمتلمس ، والمسیب بن عَ 

اتفقوا على أن أشعر المقلین في الجاهلیة ثالثة : المسیب بن علس ، والمتلمس "

. وقــد ســبق المفضــل الضــبي هــذین العــالمین  )٢( "، وحصــین بــن الحمــام المــري

  الناقدین إلى تفضیل هؤالء الشعراء األربعة باالختیار من شعرهم. 

لمفضـــل النقـــدي المتمثـــل فـــي اختیاراتـــه یقـــوم علـــى أســـس أن مـــنهج ا ظـــنأو 

ومعاییر یفضل على ضوئها الشاعر، وُتقّدُم على وفقها القصیدة من شـعره علـى 

   سائر قصائده .

  

                                     
 .۱/۱۵۵) طبقات فحول الشعراء ١(

 .۴۶۸ ص ) الشعر والشعراء٢(
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  هي :  -فیما یبدو لي-واألسس المراعاة 

أنَّ الشاعر المقل أو غیر المشهور أحق بالعنایة مـن الشـاعر المكثـر  – ١

  المشهور. 

لقصــائد المحكمــة مــن شــعر المقــل تــرجح كفتهــا علــى ســواها فــي أنَّ ا – ٢

  االختیار. 

أنَّ الشــاعر المتقــدم فــي الــزمن أولــى بــأن یختــار مــن شــعره مــن الــذي  – ٣

  تأخر عنه وجاء بعده. 

، وتفضــیلها علــى  أن اتفــاق النقــاد القــدماء علــى استحســان قصــیدة مــا – ٤

  ارات. سواها من قصائد الشعر العربي قد روعي في المخت

ـــد االختیـــار  – ٥ ألنَّ ؛ أنَّ طـــول القصـــیدة ممـــا یشـــفع لهـــا فـــي الغالـــب عن

  الطول دلیل على قوة موهبة الشاعر وطول نفسه الشعري. 

أنَّ شــعراء البادیــة أولــى بالتقدمــة مــن شــعراء المــدن وأحــق بــأن یأخــذوا  – ٦

  حیزًا أوسع في المختارات من غیرهم . 

ي واألخالقـــي الرصـــین ممـــا یشـــفع لهـــا أن محتـــوى القصـــیدة االجتمـــاع – ٧

  عند االختیار. 

أنَّ مراعــاة األســس واالعتبــارات المــذكورة أدت إلــى كثــرة الغریــب فــي  – ٨

  قصائد المفضلیات. 

وقـــد الحـــظ أبـــو هـــالل العســـكري علـــى اختیـــارات المفضـــل الضـــبي ِســـَمتین 

  بارزتین:

  : اشتمالها على شعر یقل تداوله بین الرواة. همااحدإ
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  .)١(ها على قدر كبیر من الغریبؤ احتوارى : واألخ 

أما احتواء المفضلیات على شعر المقلین فقد سبق أن بیناه ، وأما اشتمالها 

علـى شـعر یكثــر فیـه الغریــب فقـد ذكرنــا أن نهـج المفضــل فـي الروایــة یقـوم علــى 

هـذا األسـاس . وتتصـل بالسـمة الثانیـة ســمة ثالثـة هـي اشـتمال المفضـلیات علــى 

ل اإلسالم أكثر من اشتمالها علـى شـعر الشـعراء اإلسـالمیین ، ولعـل شعر ما قب

ذلــك راجــع إلــى أن شــعر مــا قبــل اإلســالم أبعــد عــن المــؤثرات األجنبیــة التــي مــن 

شأنها أن تشوب اللغة فـي الشـعر اإلسـالمي ، ونحـن نعـرف أن الـرواة واللغـویین 

بــداوة ، وأنهــم عامــة یقفــون موقــف التثمــین واإلعجــاب إزاء الشــعر الموغــل فــي ال

لشـاعر یثقون بالشاعر البدوي أكثر من ثقتهم بالشاعر الحضري. بل إن ثقـتهم با

ف بالمدن ، وهم یثقون بالشاعر المتقدم في الـزمن البدوي تتزعزع إذا وجدوه یطو 

بن العالء ال یستشهد بشـعر اأكثر من ثقتهم بمن تأخر عنه ، وقد كان أبوعمرو 

  .)٢(تلمیذه األصمعيإسالمي البتة فیما یروى عنه 

وقد اشتملت المفضلیات على قصائد حماسـیة رائعـة ، وغـزل رفیـع ، ورثـاء 

، ووصــف هـــو الغایــة فـــي الروعــة والجـــالل. وهــذا ینبـــئ عــن أن المفضـــل  بــدیع

، ولقـد كـان  الضبي قد أجهد نفسه في االختیار واالنتقاء من تراث شعري ضـخم

  . قًا في اختیاراته توفیقًا كبیراً موف

اشــتمال المفضــلیات علــى روائــع الشــعر العربــي جعــل منهــا كتابــًا نقــدیًا إن 

ممتازًا ألن االختیار قائم على منهج ونظرة ، وٕان احتواء اختیارات المفضل على 

ــــم إن اشــــتمال  ــــة ثمینــــة ، ث ــــة تأریخی ــــام العــــرب جعــــل منهــــا وثیق ــــي أی مــــا قیــــل ف

حبها باألمانـة ، العرب وشهرة صـاجزیرة االختیارات على أشعار من شتى أنحاء 

والصدق في الروایة عـن العـرب أعطـى لهـا أهمیـة لغویـة كبیـرة فاسـتمد اللغویـون 

                                     
ص ،  م١٩٥٢،  ، القــاهرة المكتبــة الجدیــدة ، هـــ)٣٩٥(ت ، كتــاب الصــناعتین : أبــو هــالل العســكري )١(

اثنتــین وســتین مائــة و  -فیهــا-هـارون محمــد األســتاذان ، أحمــد محمـد شــاكر ، وعبدالســالم  . وقـد أحصــى٣

 .٥٣، المفضلیات ص  لفظة لم تذكر في المعاجم

 دار،   عطـــوي فـــوزي المحـــامي:  تحقیـــق "الجـــاحظ" ، بحـــر بـــن عمـــرو عثمـــان وأبـــ،  والتبیـــین البیـــان) ٢(

 .۱/۳۲۱م ، ۱۹۶۸ ، األولى الطبعة،  بیروت صعب
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منهــا مــادتهم وحفلــت معــاجم اللغــة بشــواهد منهــا . وبنــى النحویــون علــى أساســها 

أحكامهم .أما البالغیون فقد وشـحوا كتـبهم بأشـعار مـن المفضـلیات واغترفـوا منـا 

  كثیرًا. 

ا ا و : : وط   

سـواء مـن  لقیت المفضلیات اهتمامًا كبیرًا من العلماء واألدباء والبـاحثین ، 

العـرب أو المستشــرقین علــى مختلــف األزمــان منـذ جمعهــا إلــى عصــرنا الحاضــر  

بهــا مــن العلمــاء أبوالحســن علــي بــن ســلیمان األخفــش إذ جمــع بینهــا  يَ ِنــوممـن عُ 

وقــد نشـــر الجـــزء  "االختیاریناه بــــ"صـــمعیات وشــرحهما فـــي مصـــنف ســموبــین األ

م بدمشــق ، وأعــاد ١٩٧٤الثـاني مــن هــذا الكتــاب الــدكتور فخــر الــدین قبــاوة ســنة 

  بیروت.بم ١٩٨٤نشره سنة 

وأكبر عنایـة حظیـت بهـا المفضـلیات كانـت مـن لـدن أبـي محمـد القاسـم بـن 

محمـــد األنبـــاري فقـــد شـــرحها شـــرحًا وافیـــًا بعـــد أن وثقهـــا. وقـــد نشـــر هـــذا الشـــرح 

م علـــى نفقـــة جامعـــة ١٩١٢ارلوس یعقـــوب الیـــل مـــع مقدمـــة باإلنجلیزیـــة ســـنة كـــ

  أكسفورد. 

ثــم جــاء بعــد أبــي محمــد األنبــاري أبــوجعفر النحــاس فشــرحها ولكــن شــرحه 

. )٢(، وعنــى بهــا بعــد النحــاس أبــوعلي المرزوقــي وال یــزال شــرحه مخطوطــاً )١(ُفقــد

رح مـرتین. وآخـر مـن وشرحها بعد المزروقي الخطیب التبریزي وقد طبع هذا الش

، لكن هـذا المصـنف لـم )٣(شرحها من القدماء أبوالفضل أحمد بن محمد المیداني

  یصل إلینا. 

واهــتم المعاصــرون بالمفضــلیات فحققوهــا وشــروحها ، وأقــدم مــن عنــى بهــا 

م فــي لیبــزیج ، ثــم ١٨٨٥، فقــد طبــع الجــزء األول منهــا ســنة  هالمستشــرق توربكــ

                                     
 .۱/۳۶۲، بغیة الوعاة  ۷/۳۶۳م) ۱۹۷۹) الوافي بالوفیات للصفدي  (طبعة ١(

 .  ۷۴و ،۱/۷۳ ) تأریخ األدب العربي٢(

 .۱/۱۲۴) إنباه الرواة ٣(
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ولى . وتــیــق أبـي بكــر بـن عمــر الداغسـتانيتحقم ب١٩٠٦طبعـت فـي مصــر سـنة 

. ثــــم نشـــرها األســــتاذ الســـندوبي بمصــــر ســــنة یــــل نشـــرهابعـــد ذلــــك المستشـــرق ال

  م .١٩٢٦

ونشـــرها األســـتاذان عبدالســـالم محمـــد هـــارون وأحمـــد محمـــد شـــاكر . وقـــد 

ات بشـــرح یم ونشــرت المفضـــل١٩٤٢صــدرت الطبعـــة األولـــى مــن نشـــرتهما ســـنة 

لـدكتور فخـر الـدین قبـاوة وقـد كانـت رسـالته لنیـل م بتحقیـق ا١٩٧١التبریزي سـنة 

درجـة الـدكتوراه فــي اللغـة العربیـة وآدابهــا مـن جامعـة القــاهرة. وقـد طبعهـا مجمــع 

م ، ونشـــر الشـــرح نفســه األســـتاذ علـــي محمـــد ١٩٧١اللغــة العربیـــة بدمشـــق ســنة 

  م في القاهرة. ١٩٧٧البجاوي سنة 
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:اا ا ا  رم:ىر اا ت و  

الجــدول التــالي یبــین مقارنــة عددیــة لمــا جــاء فــي المختــارات الشــعریة التــي 

  )١(جمعت في زمن مقارب لجمع المفضلیات

عدد   اسم المختار  م

  الشعراء

عدد 

  القصائد

عدد 

  األبیات

ما وجد فیها 

  من المفضلیات

  -  ٥٩٤  ٧  ٧  المعلقات السبع  

  -  ٧٣٣  ١٠  ١٠  المعلقات العشر  

  -  ٢٦٩١  ١٢٦  ٦٦  المفضلیات  

المفضلیات بما فیها من   

  زیادة في بعض النسخ

٢٧٢٧  ١٣٠  ٦٦  -  

  ٢٦٦  ١٤٣٩  ٩٢  ٧١  األصمعیات  

  ٥٧  ٣٧٩٢  ٨٧١  ٥٠٦  حماسة أبي تمام  

الوحشیات (الحماسة   

  الصغرى ألبي تمام)

١  ١٩٥٠  ٤٦٦  ١٠١٥  

  ٦١  ٣٨٣٨  ١٤٥٤  ٦٠٨  حماسة البحتري  

  ١٧٣  ٢٤٤٢  ٤٧  ٤٧  جمهرة أشعار العرب  

من هذا الجدول یتضح أن دواوین الحماسة تتقدم على باقي المختارات فـي 

-      عــدد شــعرائها وفیمــا ذكــر لهـــم ، إال أنــه مــن المعلــوم أن تلــك الـــدواوین 

ال تحتـوي علـى قصـائد متكاملـة ، ویغلـب علیهـا ذكـر بیـت أو  -دواوین الحماسـة

مــن تلــك الــدواوین قصــائد متكاملــة  بیتــین مــن قصــیدة الشــاعر ، وال نجــد فــي أي

  للشعراء ، بجانب كثرة ما بها من أشعار المتأخرین.

                                     
 .۶۰المفضلیات وثیقة لغویة وأدبیة ص ) ١(
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وٕاذا نظرنا إلى المعلقات فهي قصـائد معـدودة كـل منهـا قصـیدة لشـاعر مـن 

  شعراء الجاهلیة.

ها أكثـــر مــــن عـــدد شــــعراء ئأمـــا األصــــمعیات ، فإنهـــا وٕان كــــان عـــدد شــــعرا

ة لهــؤالء الشــعراء یكــاد یكــون نصــف مــا المفضــلیات ، إال أن عــدد األبیــات الــوارد

جــاء فــي المفضــلیات ویرجــع ذلــك إلــى كثــرة مــا فــي األصــمعیات مــن مقطوعــات 

ت بكثـرة مـا ورد فیهـا صـائد ، بینمـا المفضـلیات قـد امتـاز شعریة لم تكتمل فیها الق

  من القصائد المتكاملة.

د قـ -وهـو بـاب الملحمـات-، فالباب األخیر منها أما جمهرة أشعار العرب 

مــن الجمهــرة  ع ســبع قصــائد لشــعراء إسـالمیین ، وقــد ورد لهــم فــي هـذا البــابمـج

. ومــن جانــب آخــر نجــد أن جامعهــا أو شــارحها أبــا زیــد خمســمائة وعشــرة أبیــات

مجهـول النسـب ، ولـم یرفـع روایتهـا إلـى رواة  -كما یرى بعض العلمـاء–القرشي 

  .)١(ثقاة ، وهو نفسه متأخر عن طبقة الرواة األولى

ذلـــك یجعـــل للمفضـــلیات حـــق التقـــدیم والتفضـــیل علـــى تلـــك المختـــارات كـــل 

العامة التي جمعت في بدایة حركة جمع الشعر العربي ، بجانب أنها قد امتازت 

فـي عصـر غریب األلفاظ التي كانت متداولة  علیها جمیعا بكثرة ما ورد فیها من

أحمـد –ضـلیات ، ممـا جعـل محققـا المفهؤالء الشعراء القدماء وماتت مـن بعـدهم 

 خاصــاً  هرســاً فیفــردان فــي تحقیقهمــا  -وعبــد الســالم محمــد هــارون محمــد شــاكر

ـــذكر فـــي  ـــم ت بغریـــب األلفـــاظ ، وهـــو الفهـــرس الرابـــع بعنـــوان : "الحـــروف التـــي ل

  )٢(المعاجم"

  
  
  

                                     
 .۱۷۸د . شوقي ضیف ص   -العصر الجاهلي–مصادر الشعر الجاهلي ) ١(

 .۵۰۳المفضلیات ص ) ٢(
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 ا ا : :ا   تا أ  

  أثر المفضلیات في النحو والصرف:أوال : 

كتــاب ســیبویه علــى الكثیــر مــن أشــعار شــعراء  ىحتــو ا بویه:كتــاب ســی -١

  ، ومن شعراء المفضلیات الذین استشهد بشعرهم : المفضلیات كشواهد نحویة

  استشهد بقوله:  : الحرث بن ظالم

ــــــــْوِمي َفمــــــــا ــــــــنِ  بــــــــةَ لبَثعْ  َق ـــــــــــــَزاَرةَ  َوال  *  َســــــــْعدٍ  ْب ـــــــــــــْعَرى ِبَف ـــــــــــــا الشُّ   )١(رقاَب

  .)٢(عل فیما عملت فیهباب الصفة المشبهة باسم الفافي 

  :"معود الحكماء"  معاویة بن مالكبقول استشهد و 

ـــــن  *  وكانــــــــــتْ  َكْعبــــــــــاً  َكْعُبَهــــــــــا فَأْمَســــــــــى ـــــدْ  الشَّـــــْنآنِ  م   )٣(ِكعاَبـــــا ُدِعَیـــــتْ  ق

  .)٤(في باب جمع أسماء الرجال والنساء

  :روایة الكتابو 

ــــــأَ رَ  ــــــ تُ ْب ــــــوَ  بٍ ْعــــــن كَ ِمــــــ عَ دْ الصَّ ـــــــِمـــــــ  *  واانُ َك   ااَبـــــــعَ وا كِ ارُ َصـــــــ دْ َقـــــــ آنِ نَ ن الشَّ

  علقمة بن عبدة:وقول 

ـــا الَحْســـَرى، ِجَیـــفُ  ِبهـــا ــــــا َفِبــــــیٌض،  *  ِعظاُمهـــا فَأمَّ   )٥(َفَصــــــِلیبُ  ِجْلــــــُدها وَأمَّ

  )٦(باب الصفة المشبهة ، جلدها : أي جلودهافي 

  

  :وقوله كذلك

                                     
 بها.، أي أكثر من غیرها شعرا في رقا. الشعرى : أفعل تفضیل للمؤنث ۳۱۴المفضلیات ص ) ١(

 الســالم عبــد:  تحقیــق،  هـــ۱۸۰" تــوفي ســیبویه" قنبــر بــن عثمــان بــن عمــرو بشــر أبــو ســیبویه كتــاب )٢(

 .۱/۲۰۱ بیروت ـ الجیل دار،  هارون محمد

  . الشنآن : البغض والعداوة. ۳۵۸ المفضلیات ص) ٣(

  ۳/۳۹۷ الكتاب )٤(

لصــلیب : الجلــد الیــابس الــذي ة یتركهــا أصــحابها فتمــوت . ایــ. الحســرى : المعی۳۹۴ المفضــلیات ص) ٥(

  لم یدبغ.

 ۱/۲۰۹ الكتاب )٦(



 - ٤٤  -

ــــــــِإنَّ   *  َتَعـــفْ  فـــِإنْ  اْلِحیـــاضِ  ِدْمـــنِ  ىلـــع تُـــرادُ  ــــــــدَّى ف ــــــــِرحْ  الُمَن ــــــــوبُ َفرُ  ةٌ ل   )١(ُك

بــاب الرفــع فیمــا اتصــل بــاألول كاتصــاله فــي  استشــهد بالشــطر األخیــر فقــط

  .)٣(، وفي باب حتى )٢(بالفاء وما انتصب ألنه غایة

  علقمة بن عبدة:وقول 

  )٤(َذُنـــــوبُ  َنـــــَداكَ  مـــــن ِلَشـــــأس َفُحـــــقَّ   *  ِبِنْعَمـــــةٍ  َخَبْطـــــتَ  قـــــد حـــــيٍّ  لُكـــــ وفـــــي

  "التي هي من ُمخرج واحد" في باب اإلدغام في الحروف المتقاربة 

  ةٍ مَ عْ نِ طَّ بِ بَ خَ  دْ قَ  يٍّ حَ  لِّ ي كُ فِ وَ روایة الكتاب : و 

  .)٥(تها الطاءر والشاهد فیه : إبدال التاء من خبطت طاء لمجاو 

  علقمة بن عبدة: وقول 

  )٦(َمْصــــُرومُ  الیــــومَ  َنَأْتــــكَ  ِإذْ  َحْبُلهــــا َأم  *  َمْكُتــومُ  اْســَتوِدْعتَ  ومــا َعِلْمــتَ  مــا هــل

ـــرٌ  هـــل َأمْ  ـــى َكِبی ـــم َبَك ـــضِ  ل ـــهُ  َیْق ــــــرَ   *  َعْبَرَت ــــــةِ  ِإْث ــــــْینِ  یــــــومَ  اَألِحبَّ   َمْشــــــُكومُ  الَب

  .والشاهد فیه : أم بمعنى أو، باب "أو" في 

  :)٧(جابر بن حني التغلبي وقول

ــــــــا َتْســــــــَتِحي َأالَ  ــــــــي ُملــــــــوكٌ  ِمنَّ ـــــــا  *  وَتتَِّق ـــــــُوؤِ  ال َمحاِرَمَن ـــــــدَّمِ  الـــــــدَّمُ  َیْب   )٨(بال

  من الجزاء ما ینجزم فیه الفعل. اببفي 

                                     
: البعــر والتــراب والقــذى یســقط فــي . تــراد : تعــرض علــى المیــاه. الــدمن والدمنــة۳۹۴المفضـلیات  ص ) ١(

المــاء ، فیســمى المــاء ِدْمنــًا أیضــا، والجمــع "ِدَمــٌن" . المنــدى أن ترعــى اإلبــل قلــیال حــول المــاء ثــم تــرد 

  التندیة. یقول : یعرض علیها ماء الدمن فأن عافته فلیس إال الركوب.ثانیة للشرب ، وهي 

 ۳/۲۳الكتاب ) ٢(

 .۳/۱۹الكتاب ) ٣(

. یقال : خبطـه بخیـر أعطـاه مـن غیـر معرفـة بینهمـا . شـأس : هـو أخـو علقمـة ۳۹۶ المفضلیات ص) ٤(

 بن عبدة . الذَّنوب : الدلو . أراد حظا ونصیبا.

  ۴/۴۷۱ الكتاب )٥(

 . حبلها : وصلها . مصروم : مقطوع.۳۹۷ ات صالمفضلی) ٦(

  .  ۲۰۸شاعر جاهلي قدیم معاصر المرئ القیس الكندي . هامش المفضلیات ص  )٧(

 . ال یبوؤ : من قولهم "باء فالن بفالن" إذا كان كفئا له أن یقتل به.۲۱۱ المفضلیات ص) ٨(



 - ٤٥  -

  )١(والشاهد فیه : جزم یبؤؤعلى جواب ما تضمنته "أال تنتهي"

  :)٢(عبد یغوث بن وقاصوقول 

ـــــــا ـــــــا راِكبـــــــاً  َفَی ـــــــبَ  َعَرْضـــــــتَ  ِإمَّ   َغنْ لَف

  

ــــداَمايَ   * ــــن َن ــــَرانَ  ِم ــــا ال َأنْ  َنْج   )٣(َتَالِقَی

كـون وصـفا لـألول وال ألنه ال یوالشتم أباب ما ینتصب على المدح والتعظیم في   

  )٤(عطفا علیه

: نصـــب راكبـــا ألنـــه نكـــرة غیـــر مقصـــودة ، إنمـــا الـــتمس راكبـــا مـــن والشـــاهد فیـــه 

  .الركبان یبلغ قومه خبره ووداعه

  عبد اهللا بن عنمة الضبي :وقول 

  ِبَرْوَضــــــِتنا َیْرَتــــــعْ  ال ِحَمــــــاَركَ  فــــــاْزُجرْ 

  

ـــــــَردُّ  ِإذاً   *   )٥(َمْكـــــــُروبُ  الَعْیـــــــرِ  وَقْیـــــــدُ  ُی

  روایة الكتاب:و ،  )٦(باب إذنفي   

  اردد حمـــــــــــارك ال تنـــــــــــزع ســـــــــــویته

  

  إذن یـــــــرد وقیـــــــد العیـــــــر مكـــــــروب    *

: نصــب مــا بعــد إذن ألنهــا مصــدرة فــي الجــواب والرفــع جــائز علــى  والشــاهد فیــه  

  ا.إلغائه

  عامر بن الطفیل :وقول 

  وُعَواِرضــــــــــــاً  الَمــــــــــــالَ  َفَألَ◌ْنعیــــــــــــنَُّكمُ 

  

  )٧(َغدِ َضــــــرْ  َالَبــــــةَ  لالخیــــــ وَألُ◌ْهــــــِبَطنَّ   *

  :روایة الكتابو ،  )١(في باب من الفعل یبدل فیه األخیر من األول  

                                     
 ۳/۹۵ الكتاب )١(

كـــان  ســـید قومـــه بنـــي الحـــرث جـــاهلي قـــدیم،  د یغـــوث بـــن الحـــرث بـــن وقـــاص الحـــارثي ، شـــاعرعبـــ )٢(

 .  ۱۵۵هامش ص  یه أسر فقتل. انظر: المفضلیاتوقائدهم في یوم الكالب الثاني إلى بني تمیم وف

. فیاراكبـــا : بـــالتنوین علـــى النـــداء ، وكـــان األصـــمعي ینشـــده بـــال تنـــوین ، قـــال ۱۵۶ المفضـــلیات ص )٣(

ء. عرضــت : أتیــت الَعــروض ، وهــي مكــة والمدینــة ومــا أبوعبیــدة : أراد "فیاراكبــاه" للندبــة فحــذف الهــا

 حولها، وقیل والیمن أیضا.

 ۲/۲۰۰ الكتاب )٤(

 . مكروب : شدید الفتل.۳۸۳ المفضلیات ص) ٥(

  ۳/۱۴ الكتاب )٦(

موضــــعان ، منصــــوبان بنــــزع الخــــافض ، أراد ألنعیــــنكم فــــي . المــــال وُعوارض:۳۶۳المفضــــلیات ص ) ٧(

  معایبكم وقبح أفعالكم.  البة ضرغد : حرة لبني تمیم.المال وفي عوارض ، أي ألذكرن 
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  وألقــــــــــبلن الخیــــــــــل البــــــــــة ضــــــــــرغد  *  فألبغیــــــــــــــــنكم قنــــــــــــــــا وعوارضــــــــــــــــا

  بنزع الخافض. "عوارضا"و "قنا"نصب والشاهد فیه 

  عوف بن عطیة بن الخرع:وقول 

ـــــــــــــاَدتْ  ـــــــــــــَزاَرةُ  فك ـــــــــــــ َف ـــــــــــــا ىلَتْص   ِبَن

  

ــــــــــــَأوْ   * ــــــــــــَزاَرةُ  ىلف ــــــــــــأوْ  َف ــــــــــــزَ  ىل   )٢(اَراَف

  :روایة الكتاب و في باب الترخیم ،   

ــــــــــــــ ــــــــــــــ تْ ادَ َك ــــــــــــــتَ  ةُ ارَ زَ َف ــــــــــــــى بِ قَ ْش   اَن

  

ــــــــــــــَلــــــــــــــوْ أَ  ةُ ارَ زَ ى َفــــــــــــــلَ وْ أَ َفــــــــــــــ  *   اارَ زَ ى َف

  )٣(ترخیم فزارة في آخر البیت : والشاهد فیه  

  :العرني  الكلحبةوقول 

ـــــــــَرجِ  َأْمـــــــــِري َأمـــــــــرُتُكمُ  ـــــــــال ِبُمْنَع   )٤(یََّعاُمَضــــــــ ِإالَّ  للَمْعِصــــــــيِّ  َأمــــــــرَ  وال  *  َوىل

  باب ما یقدم فیه المستثنىفي 

  .)٥(والشاهد فیه : إال مضیعا ، كأنه قال : للمعصي أمر مضیعا

  :بن نویرةمتمم وقول 

ـــــِريل ـــــا َعْم ـــــِري وم ـــــْأِبینِ  َدْه ـــــكٍ  بت ـــــــا َجـــــــَزعٍ  وال  *  َهاِل   )٦(فَأْوَجَعـــــــا َأَصـــــــابَ  ِممَّ

یكــــن  بــــاب مــــا ینتصــــب فیــــه المصــــدر كــــان فیــــه األلــــف والــــالم أو لــــمفـــي 

  )٧(فیه...

                                                                                                       
 ۱/۱۶۳ الكتاب )١(

  . أولى : كلمة تهدید ووعید.۴۱۶ المفضلیات ص) ٢(

 .۲/۲۴۳ الكتاب )٣(

  . اللوى : ما التوى من الرمل. ومنعرجه : حیث انعرج.۳۲ المفضلیات ص) ٤(

 .۲/۳۳۷ الكتاب )٥(

ا دهـــري بكـــذا أي همتـــي وٕارادتـــي وعـــادتي ، قالـــه فـــي . یقـــال مـــاذاك دهـــري ومـــ۱۶۵ المفضـــلیات ص) ٦(

 اللسان وأتى بالبیت شاهدا . التأبین: مدح المیت بعد موته.

  ۱/۳۳۷ الكتاب )٧(
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جعل دهره الجزع ، والنصب جائز ، وٕانما أراد : ومـا دهـري  : والشاهد فیه

  .دهُر جزعٍ 

  :)١(الهذلي ذؤیب وقول أبي

ـــــــوقُ  َفـــــــَوَرْدنَ  ـــــــَرباءِ   *  ال ئَرابـــــــ َمْقَعـــــــدَ  والَعیُّ   )٢(عُ لـــــــَیَتتَ  ال الـــــــنَّْظمِ  َفـــــــوقَ  ضُّ

بهت بـه إذا باب مـا شـبه مـن األمـاكن المختصـة بالمكـان غیـر المخـتص شـ

  :روایة الكتابو ،  )٣(كانت تقع على األماكن

ـــــــالعَ وَ  نَ دْ رَ وَ َفـــــــ ـــــــرَ  دَ َعـــــــقْ مَ  وقُ یُّ ـــــــ    *  ال ئِ اِب   عُ لَّـــــــتَ تَ ال یَ  مِ جْ الـــــــنَّ  فَ ْلـــــــخَ  اءِ بَ رَ ضُّ

والشـــاهد فیـــه : نصـــب مقعـــد علـــى الظـــرف مـــع اختصاصـــه ، تشـــبیها لـــه 

  بالمكان.

  : )٤(الحصین بن الحمام المريوقول 

ــــــــوَءكَ  َأو ُســــــــَبْیعٍ  وآلِ   *  َمــــــاِزنٍ  بـــــنِ  ِرَزامِ  ِمــــــن رجـــــالٌ  ولـــــوال ــــــــا َأْس   )٥(َعْلَقَم

  .والشاهد فیه نصب "أسوءك" بأن مضمرة،  )٦(باب "أو"في 

                                     
خویلد بن خالد بن ُمحرث بن زبید بن مخزوم بـن صـاهلة بـن كاهـل الهـذلي ، وضـعه ابـن سـالم ثـاني  )١(

وقـال عنـه : "وكـان أبوذؤیـب شـاعرًا فحـًال ال غمیـزة الطبقة الثالثة من الجاهلیین بعد النابغة الجعـدي ، 

فیه . وال وهن، وهو من الشعراء المخضـرمین أسـلم فحسـن إسـالمه ، ومـات مرجعـه مـن غـزو الـروم ، 

ر هـذیل غیـر مـدافع أبوذؤیـب قـال ابـن عوحسان بن ثابت یفضل شعر هذیل على غیـرهم ویقـول : وأشـ

، وهـامش المفضــلیات ص :  ۱۳۱،  ۱/۱۲۳:  راءطبقـات فحـول الشـعسـالم : ونحـن نقولـه. انظـر : 

۴۱۹ .  

ـــع بحیـــال الثریـــا . الضـــرباء : قـــوم یضـــربون بالقـــداح ، ۴۲۴ المفضـــلیات ص) ٢( . العیـــوق : كوكـــب یطل

الواحـد ضــریب ، ورابــئهم : رجـل یقعــد فــوق القــوم الـذین یضــربون بالقــداح ینظـر مــا یعملــون . الــنظم : 

 ال یرتفع. نظم الجوزاء . ال یتتلع : ال یتقدم و 

 ۱/۴۱۳ الكتاب )٣(

هو الحصین بن الحمـام بـن ربیعـة بـن مسـاب بـن حـرام بـن وائلـة بـن سـهم بـن مـرة بـن عـوف بـن سـعد  )٤(

بــن ذبیــان بــن بغــیض بــن ریــث بــن غطفــان. كــان ســیدا شــاعرا وفیــا. وكــان ســید قومــه. ذكــره ابــن عبــد 

ثــة الــذین اتفقــوا علــى أنهــم أشــعر البــر وابــن األثیــر وابــن حجــر فــي الصــحابة. وعــده أبوعبیــدة فــي الثال

  .۴۶۸المقلین في الجاهلیة. انظر الشعر والشعراء ص 

 .  ۶۶ المفضلیات ص) ٥(

 ۳/۵۰ الكتاب )٦(
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استشــــهد الفــــراء لجملــــة مــــن شــــعراء  كتــــاب معــــاني القــــرآن للفــــراء: -٢

  المفضلیات في كتابه معاني القرآن ومن الشعراء الذین استشهد بأشعارهم:

  استشهد بقوله:و  :السعدي لالمخب

ــــــــــــكَ  ــــــــــــاً  وُتِری ــــــــــــحیَفةِ  َوْجه ــــــــــــــــآنُ   *  الَ  كالصَّ ــــــــــــــــمُ  وال جٌ لُمْخــــــــــــــــت َظْم   َجْه

ــــــــــدُّرِّ  ةِ لــــــــــَكَعِقی ــــــَرابَ   *  ِبهــــــــــا اْسَتَضــــــــــاءَ  ال ــــــْرشِ  ِمْح ــــــا َع ــــــمُ  َعِزیزِه   )١(الُعْج

الرفع بعد "ال" في مسألة ،  )٢(في تفسیر قوله تعالى "ال مقطوعة وال ممنوعة"

  )٣(ال ظمآن مختلج وال جهم والشاهد فیه :

  عبد قیس بن خفاف :استشهد بقول و 

ــــــــلِ  َخصاَصــــــــةٌ  ُتِصــــــــْبك وإَِذا  *  بـــــالِغَنى َربُّـــــكَ  َأْغنـــــاكَ  مـــــا واْســـــَتْغنِ    )٤(َفَتَجمَّ

يتَهم تُعجِبك أَجسامهمو : في تفسیر قوله تعالى الجزم في مسألة ،  )٥( َإِذَا رأَ

   .شاهد : "وٕاذا تصبك خصاصة "والبإذا عند بعض العرب ، 

  :)٦(المثقب العبديقول و 

  َیِلیِنـــــــــي َأیُُّهمـــــــــا الَخْیـــــــــرَ  ُأریـــــــــدُ   *  َأْمــــــــــــراً  َیمَّْمــــــــــــتُ  ِإَذا َأْدِري ومـــــــــــا

  )١(َیْبَتِغیِنـــــي ُهـــــوَ  ِذيلـــــا الشَّـــــرُّ  َأم  *  َأْبَتِغیــــــــــهِ  َأنــــــــــا ِذيلــــــــــا أََألَخْیــــــــــرُ 

                                     
. شـــبه وجههــا بالصـــحیفة لمالســته ولینـــه . المخــتلج : القلیـــل اللحــم الضـــامر . ۱۱۵ المفضــلیات ص) ١(

 المحراب : صدر المجلس.الجهم : الكثیر اللحم البشع . عقیلة كل شيء : خیرته . 

 سورة الواقعة. ۳۳، و۳۲اآلیة ) ٢(

هـــ دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت لبنــان ۲۰۷معـاني القـرآن أبـو زكریـا یحــي بـن زیـاد الفـراء المتـوفى ) ٣(

 .۳/۱۲۴ م.۲۰۰۳هـ ۱۴۲۴ ۱ط

  . الخصاصة : الفقر والحاجة . التجمل : التجلد وتكلف الصبر.۳۸۵ المفضلیات ص) ٤(

  سورة المنافقون. ۴یة اآل) ٥(

المثقـب لقبـه : واسـمه عائـذ بــن محصـن بـن ثعلبـة بـن عبــدالقیس ، وضـعه ابـن سـالم علـى رأس طبقــة  )٦(

:  طبقــات فحــول الشــعراءشــعراء البحــرین وهــو جــاهلي قــدیم كــان فــي زمــن عمــرو بــن هنــد . انظــر : 

  . ۲۰۶. ومعجم الشعراء :  ۱۴۹، والمفضلیات ص هامش  ۱/۲۷۱
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: وما  ه والشاهد فیهالكالم ما یدل علی إضمار أحد الشیئین إذا كان فيفي 

  .)٢("أدري ... أرید الخیَر أیهما یلیني" ذكر الخیر ولم یذكر الشر في اإلرادة

  :الهذلي ذؤیب يأبقول و 

ـــــــــــــذِ  َ◌ْنفَســـــــــــــْیِهما َســـــــــــــالاخَفتَ    ِبَنَواِف

  

ــــــــُبطِ  َكَنَواِفــــــــذِ   * ــــــــعُ  الَ  تــــــــيلا الُع   )٣(ُتْرَق

  )٤( فَاقْطَعوا أَيديهماوالسارِقُ والسارِقَةُ  : أورده في تفسیر قوله تعالى  

فقـد ،  )٥(الـذهاب بالواحـد مـذهب التثنیـة ، والتثنیـة مـذهب الجمـع في مسألة 

  .جاء بالجمع "أیدي" بدل المثنى "یدیهما"

  : وقوله كذلك

  ِلَهـــــــــواُهمُ  وَأْعنُقـــــــــوا َهـــــــــَويَّ  َســــــــَبقوا

  

ــــــوا،  * ــــــ َفُتُخرِّم ــــــبٍ  لوُلك   )٦(َمْصــــــَرعُ  َجْن

  
والشاهد فیه : ، یاء مشددة جعل األلف التي أضافها المتكلم إلى نفسه في 

  ها في الیاء.سبقوا هويَّ واألصل : هواي جعل األلف یاء وأدغم

  سالمة بن جندل:قول و

                                                                                                       
  .۲۹۲ ات صالمفضلی) ١(

 ۱/۱۷۰معاني القرآن ) ٢(

. فتخالســا : جعــل كـــل واحــد منهمــا یخــتلس نفـــس صــاحبه بــالطعن . النوافـــذ : ۴۲۹المفضــلیات ص ) ٣(

جمع نافذة ، وهي الطعنة تنفذ حتى یكون لها رأسان . عـبط : جمـع عبـیط ، وأصـل العـبط شـق الجلـد 

 الصحیح ونحر البعیر من غیر علة.

 ئدة.سورة الما ۳۸اآلیة ) ٤(

 .۱/۲۲۳ معاني القرآن )٥(

. هوي : هواي بلغة هذیل . أي مـاتوا قبلـي وكنـت أحـب أن أمـوت قـبلهم. أعنقـوا ۴۲۱المفضلیات ص )٦(

 :أسرعوا . تخرموا : ذهبوا واحدا واحدا.

 سورة یوسف. ۱۹اآلیة ) ٧(

 .۲/۳۴ معاني القرآن )٨(
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  وَأْنِدَیــــــــــةٍ  َمَقاَمـــــــــاتٍ  یـــــــــومُ  َیوَمـــــــــانِ 

  

  )١(َتْأِویــــبِ  اَألعــــداءِ  ِإلــــى َســــْیرٍ  ویــــومُ   *

  
الَّذي أَحلَّنا دار الْمقَامـة مـن فَضْـله ال يمسـنا فيهـا       : أورده في تفسیر قوله تعالى

ا لُغُوبيها فنسملَا ي و بنَص)٢(  

: فیهالشاهد ، و المقامة : المجلس الذي یقام فیه ، فالمجلس مفتوح ال غیر ف

  ."یومان یوم مقامات وأندیة"

  :السفاح بن بكیر الیربوعيقول و 

ـــــــیِّداً  یـــــــا ـــــــتَ  مـــــــا َس ـــــــنْ  َأْن ـــــــیِّدٍ  ِم   َس

  

ــــــــإِ   * ــــــــتِ  ُمَوطَّ ــــــــبِ  الَبْی ــــــــذِّ  َرِحی   )٣(عْ ار ال

  
نصب ، في مسألة  )٤( لَى الْعباديا حسرة ع:  أورده في تفسیر قوله تعالى 

والشــاهد : یــا ســیدا مــا أنــت مــن ،  النكــرة الموصــولة بشــيء عنــد الــدعاء "النــداء"

  .)٥(سید

استشـــهد ابـــن عصـــفور لجملـــة مـــن شـــعراء  كتـــاب المقـــرب البـــن عصـــفور: -٣

  المفضلیات في كتابه المقرب ومن الشعراء الذین استشهد بأشعارهم:

  :استشهد بقوله "الفحل" بن عبدة علقمة

  وَأراَدهــــــــــا لهــــــــــا بــــــــــاَألْرَطى َتَعفَّــــــــــقَ 

  

ــــــــذَّتْ  ِرجــــــــالٌ   * ــــــــبْ  َفَب   )٦(وَكِلیــــــــبُ  ُهْم،لَن

  

                                     
، وهـــي المجلـــس ، أو بضـــمها وهـــي  . المقامـــات : جمـــع مقامـــة ، بفـــتح المـــیم۱۲۰المفضـــلیات ص ) ١(

اإلقامة. األندیة : األفنیة ، والندي والنادي سواء ، وهـو مـا حـول الـدار وٕان لـم یكـن مجلسـا. یریـد بیـوم 

 المقامات واألندیة مواقف الخطابة ونحوها . التأویب : سیر یوم إلى اللیل.

 سورة فاطر ۳۵اآلیة ) ٢(

 .۳۲۳المفضلیات ص ) ٣(

 یس. سورة ۳۰اآلیة ) ٤(

 .۲/۳۲۷ معاني القرآن )٥(

. تعفق لها رجـال : تثنـوا واسـتتروا ، یعنـي الصـیادین . األرطـى : شـجر . بـذت ۳۹۳المفضلیات ص ) ٦(

 : سبقت وغلبت . الكلیب : جماعة الكالب.
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رادهـــا رجـــال" حیـــث قـــدم أوالشـــاهد فیـــه : "تعفـــق... و ،  "التنـــازع"بـــاب فـــي 

عاملین ، وهمـا "تعفـق" و "أرادهـا" علـى معمـول واحـد هـو قولـه "رجـال" ، فأعمـل 

یر الرجــال مــن "تعفــق" ، ولــو أظهــره لقــال : الثــاني فــي المعمــول ، وحــذف ضــم

  .)١(تعفقوا وأرادها رجال

  :وقوله أیضا

  َكــــْأُس َعِزیـــــٍز ِمــــن اَألْعَنـــــاِب َعتََّقَهـــــا

  

  )٢(ِلــــــَبعِض َأْحَیاِنَهــــــا َحاِنیَّــــــٌة ُحــــــْومُ     *

اني" : "حانیـــة" فـــي النســـب إلـــى "حـــوالشـــاهد فیـــه قولـــه ، "النســـب"بـــاب فـــي   

یر فتصـ ، ویجـوز أن تقلـب كسـرة النـون فتحـة ، فحذف الیاء وأضاف یاء النسب

 : فتقـول ، ینسب إلى نظیـره ممـا فـي آخـره ألـف ، كما "الیاء" "ألفا" ثم ینسبه إلیه

  )٣("حانوي"

  :السفاح بن بكیر الیربوعيوقول 

ـــــــیِّداً  یـــــــا ـــــــتَ  مـــــــا َس ـــــــنْ  َأْن ـــــــیِّدٍ  ِم   َس

  

ــــــــإِ   * ــــــــتِ  ُمَوطَّ ــــــــبِ  الَبْی ــــــــذِّ  َرِحی   )٤(عْ ار ال

فـي البیـت شـاهدان : األول " ، و ن تمام مـا یطلبهـا المنصوبات ع"باب في   

: قولــه "مــن ســید" ، حیــث إن دخــول "مــن" فــي هــذه العبــارة یــدل علــى أن النكــرة 

الواقعة بعدها تمییز ال حال ، إذ التمییـز علـى معنـى "مـن" أمـا الحـال فهـو علـى 

  معنى "في".

                                     
هــ ۶۶۹علي بن مؤمن بن محمد بن علي بـن عصـفور الحضـرمي اإلشـبیلي ت  : أبو الحسنالمقرب ) ١(

 ۱د عبــد المحمــود وعلــي محمــود معــوض . دار الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان ط تحقیــق : عــادل أحمــ

 .۳۳۰م ، ص۱۹۹۸هـ ۱۴۱۸

: یقـــول أعـــدها لفصـــح أو عیـــد أو نحـــو ذلـــك . . العزیز:الملـــك. لـــبعض أحیانهـــا۴۰۲المفضــلیات ص ) ٢(

ئم مثــل حانیــة : قــوم خمــارون نســبوا إلــى الحانــة ، الواحــد حــاني. الُحــوم : الكثیــر . أو الحــوم جمــع حــا

 "صبر" جمع صابر ، فأصل الواو مضمومة فخففت ، ویكون من حام یحوم إذا طاف حولها.

 .۴۵۷ المقرب ص )٣(

 .۳۲۳المفضلیات ص  )٤(
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مقصــودة والشـاهد الثــاني : قولـه : یــا ســیدا ، حیـث نصــب المنـادى النكــرة ال

  .)١(للضرورة

  ذؤیب الهذلي: يأبوقول 

  ِلَهـــــــــواُهمُ  وَأْعنُقـــــــــوا َهـــــــــَويَّ  َســــــــَبقوا

  

ــــــوا،  * ــــــ َفُتُخرِّم ــــــبٍ  لوُلك   )٢(َمْصــــــَرعُ  َجْن

فـي البیـت شـاهدان : أولهمـا قولـه : "هـوي" واألصـل "اإلضافة" ، و باب في   

  هواي فقلب األلف یاء على لغة هذیل ، وأدغمها في یاء المتكلم.

: قوله : "تخرموا" فإنه فعل مـاض مبـدوء بالتـاء الزائـدة ، فلمـا بنـاه وثانیهما 

للمجهول وضم أوله أتبع ثانیه ألوله ، فضم التاء والخاء جمیعا ، وهذا حكم كل 

  .)٣(هئفعل مبدوء بهذه التاء الزائدة عند بنا

  :اإلصبع العدواني يذوقول 

  حَســـبٍ  فــي َأْفَضـــْلتَ  ال َعمِّــك ابــنُ  َالهِ 

  

ــــي،  * ــــتَ  وال َعنِّ ــــاني َأْن ــــي َدیَّ   )٤(َفَتْخُزوِن

والشــاهد فیــه قولــه "اله ابــن عمــك" أراد : هللا " ، حــروف الخفــض "بــاب فــي   

  .)٥(ابن عمك فحذف الالم من لفظ الجاللة وبقي عملها ، وهو ضرورة

  المثقب العبدي:وقول 

ــــــــــا ــــــــــونَ  َأنْ  فِإمَّ ــــــــــي َتك ــــــــــقٍّ  َأِخ   بَح

  

ـــــــَأْعِرفَ   * ـــــــكَ  ف   يســـــــِمینِ  َأوْ  َغثِّـــــــي ِمْن

  واتَِّخـــــــــــــــــــــــْذِني فـــــــــــــــــــــــاطَِّرْحِني وإِالَّ   

  

ــــــــــــــــي َأتَِّقیــــــــــــــــكَ  َعــــــــــــــــُدو�ا  *   )٦(وَتتَِّقیِن

  

                                     
  .۲۳۱المقرب ص) ١(

ـــي وكنـــت أحـــب أن أمـــوت قـــبلهم. ۴۲۱المفضـــلیات ص  )٢( . هـــوي : هـــواي بلغـــة هـــذیل . أي مـــاتوا قبل

 دا واحدا.أعنقوا :أسرعوا . تخرموا : ذهبوا واح

 .۲۹۲ص  المقرب )٣(

 .۱۶۲المفضلیات ص  )٤(

 .۲۷۰المقرب ص ) ٥(

 .۲۹۲المفضلیات ص ) ٦(
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والشــاهد فیهمــا : حــذف "إمــا" الثانیــة اســتغناء " ، عطــف النســق"بــاب فــي   

  .)١(عنها بإال

  عبد یغوث بن وقاص:وقول 

ـــــد ـــــتْ  وق ـــــي َعِلَم ـــــةُ لمُ  ِعْرِس ـــــي ْیَك   َأنَِّن

  

ـــــا  * ـــــثُ لال َأَن ـــــُدو�ا ْی   )٢(اِدیـــــاوع علـــــيَّ  َمْع

والشــاهد فیــه : قلــب معــدو إلــى معــدي " ، القلــب والحــذف والنقــل"بــاب فــي   

استثقاال للضمة والواو ، وتشـبیها لـه بمـا یلـزم قلبـه مـن الجمـع ، ویجعـل بعضـهم 

  )٣(معدیا جاریا على عدي في القلب والتغییر

ــن هشــام: -٤ ــاب أوضــح المســالك الب استشــهد ابــن هشــام لجملــة مــن  كت

یات فــــي كتابــــه أوضــــح المســــالك ومــــن الشــــعراء الــــذین استشــــهد شــــعراء المفضــــل

  بأشعارهم:

  :واستشهد بقولهبن جندل سالمة 

ـــــبابُ  َأْوَدى ـــــهُ  َمْجـــــدٌ  ِذيلـــــا الشَّ   َعَواِقُب

  

ــــــــهِ   * ــــــــنَ  فی ــــــــ وال ذُّ،ل ــــــــیبِ  ذَّاتِ ل   )٤(ِللشِّ

الشــاهد فیـه قولــه: و ،  )نواســخ المبتـدأ بــاب "ال" العاملـة عمـل "إن"(بـاب فـي   

شـــیب حیـــث جـــاء اســـم "ال" وهـــو لـــذات جمـــع مؤنـــث ســـالما ، ووردت وال لــذات لل

الروایة ببنائه على الكسرة نیابة عن الفتحة ، كما كان ینصب بها لو أنـه معـرب 

وایتین علـى جـواز ر ، كما وردت روایة أخـرى ببنائـه علـى الفـتح ، فـدل مجمـوع الـ

  .)٥(الوجهین فیه وفي نظائره

                                     
  .۳۰۹المقرب ) ١(

 .۱۵۸المفضلیات ص  )٢(

 .۵۴۵المقرب ص ) ٣(

 .۱۲۰المفضلیات ص ) ٤(

بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد اهللا عبـداهللا أوضح المسالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك أبـو محمـد جمـال الـدین ) ٥(

 .۲/۸هـ دار الطالئع للنشر والتوزیع القاهرة ۷۶۱بن هشام األنصاري المصري المتوفى 



 - ٥٤  -

  :)١(األكبرالمرقش وقول 

  ِبْكــــــــــــــرٍ  الَخــــــــــــــدَّْینَ  یلةِ َأِســــــــــــــ وُربَّ 

  

ـــــــــــةٍ   *   )٢(وِجیـــــــــــدُ  َفـــــــــــْرعٌ  لهـــــــــــا ُمَنعََّم

الشاهد فیه قوله : "لها فرع وجید" حیث ذكـر المنعـوت ، و  "النعت"باب في   

  .)٣(وحذف النعت ، وأصل الكالم : لها فرع فاحم ، وجید طویل

  بن شهاب الیشكري: راشد وقول 

ــــــا رَأْیتُــــــك   ُوجوَهنــــــا َعرْفــــــتَ  َأنْ  لمَّ

    

  )٤(َعمِرو َعنْ  َقْیُس  یا النَّْفَس  َوِطْبتَ صددت   *

الشـاهد فیـه قولـه : "طبـت الـنفس" حیـث أدخـل "المعرفـة بـاألداة" ، بـاب في   

  .)٥(ضرورة -الذي یجب له التنكیر–األلف والالم على التمییز 

  :ذؤیب  يأبوقول 

ـــــــــــيَّ  َأْوَدى ـــــــــــوِني َبِن ـــــــــــةً  وَأْعَقب   ُغصَّ

  

ـــــــــدَ   * ـــــــــادِ  َبْع َق ـــــــــَرةً  الرُّ ـــــــــعُ  ال وَعْب   )٦(ُتْقِل

الشاهد فیه قوله : "بني" و أحكام المضاف إلى الیاء" ، ، "اإلضافة باب في   

حیث قلبت واو الجمع یاء عند إضافة هذا الجمع لیـاء المـتكلم ، ألن أصـله بعـد 

بالسكون فقلبت الـواو یـاء اإلضافة "بنوي" فاجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما 

  .)٧(م سكنت النون لمناسبة الیاءوأدغمت الیاء في الیاء ث

  

  

                                     
المرقش األكبـر : عمـرو بـن سـعد بـن مالـك ینتهـي نسـبه إلـى معـد بـن عـدنان ولقـب المـرقش لقولـه فـي  )١(

كمــا رقــش فــي ظهــر األدیــم قلــم" وهــو عــم المــرقش األصــغر ، واألصــغر عــم طرفــة بــن العبــد  ۵۴/۲

 . ۱۳۳ صفهو شاعر جاهلي قدیم ، انظر : الشعر والشعراء البكري ، 

  .۲۲۴المفضلیات ص ) ٢(

 .۳/۲۷۷أوضح المسالك ) ٣(

 . أي لما أن عرفت وجوهنا فررت ، وطابت نفسك عن حمیمك الذي قتلناه.۳۱۰المفضلیات ص ) ٤(

 .۱/۱۶۲أوضح المسالك ) ٥(

 .۴۲۱المفضلیات ص ) ٦(

 .۳/۱۶۸ أوضح المسالك )٧(



 - ٥٥  -

  :  وقوله كذلك

  ِلَهـــــــــواُهمُ  وَأْعنُقـــــــــوا َهـــــــــَويَّ  َســــــــَبقوا

  

ــــــوا،  * ــــــ َفُتُخرِّم ــــــبٍ  لوُلك   )١(َمْصــــــَرعُ  َجْن

الشـاهد فیـه قولـه : "هـوي" " ، و اإلضافة أحكام اإلضـافة إلـى الیـاء"باب في   

كافـــة إذا  وأصــله "هــواي" األلـــف ألــف المقصـــور ، والیــاء یــاء المـــتكلم ، والعــرب

فیقولــون : فتــاي ، وعصــاي ،  أضــافوا إلــى یــاء المــتكلم یبقــون ألفــه علــى حالهــا

  .)٢(، وهوايورحاي

   اإلصبع: يذوقول 

  حَســـبٍ  فــي َأْفَضـــْلتَ  ال َعمِّــك ابــنِ  َالهِ 

  

ــــي،  * ــــتَ  وال َعنِّ ــــاني َأْن ــــي َدیَّ   )٣(َفَتْخُزوِن

هــذا البیــت الشــاهد فیــه قولــه : "عنــي" استشــهد ب" ، حــروف الجــر"بــاب فــي   

علـــى أن "عـــن" فـــي قولـــه : ال "أفضـــلت فـــي حســـب عنـــي" معناهـــا االســـتعالء ، 

  .)٤(بمنزلة "على"

  یغوث بن وقاص:عبد وقول 

ـــــــا ـــــــا راِكبـــــــاً  َفَی ـــــــبَ  َعَرْضـــــــتَ  ِإمَّ   َغنْ لَف

  

ــــداَمايَ   * ــــن َن ــــَرانَ  ِم ــــا ال َأنْ  َنْج   )٥(َتَالِقَی

قولــه : "فیــا راكبــا" الشــاهد فیــه " ، و النــداء أقســام المنــادى وأحكامـه"بــاب فـي   

  .)٦(نكور الذي یقصد به معین ، وانتصبحیث وقع فیه نداء االسم الم

  

                                     
ـــي وكنـــت أحـــب أن أمـــوت قـــبلهم. ۴۲۱فضـــلیات ص الم) ١( . هـــوي : هـــواي بلغـــة هـــذیل . أي مـــاتوا قبل

 أعنقوا : أسرعوا . تخرموا : ذهبوا واحدا واحدا.

 .۳/۱۶۹ أوضح المسالك )٢(

 .۱۶۲ المفضلیات ص) ٣(

 .۳/۳۶ أوضح المسالك )٤(

ینشـــده بـــال تنـــوین ، قـــال . فیاراكبـــا : بـــالتنوین علـــى النـــداء ، وكـــان األصـــمعي ۱۵۶المفضـــلیات ص ) ٥(

راكبــاه" للندبــة فحــذف الهــاء. عرضــت : أتیــت الَعــروض ، وهــي مكــة والمدینــة ومــا  أبوعبیـدة : أراد "فیــا

 حولها ، وقیل والیمن أیضا.

 .۴/۱۶ أوضح المسالك )٦(



 - ٥٦  -

  : ه أیضاوقول

ـــــد ـــــتْ  وق ـــــي َعِلَم ـــــةُ لمُ  ِعْرِس ـــــي ْیَك   َأنَِّن

  

ـــــا  * ـــــثُ لال َأَن ـــــُدو�ا ْی   )١(وعاِدیـــــا علـــــيَّ  َمْع

الشـاهد فیــه قولــه : " ، و اإلبــدال فصـل فــي إبــدال الیـاء مــن األلــف"بــاب فـي   

أوالهما واو المفعول  -بواوین-حیث أعله بقلب واوه یاء ، وأصله معدووا  "معدیا"

، والثانیـة واو الكلمـة ، ألن فعلـه عـدا یعـدو عـدوا ، فلمـا أراد أن یعـل قلـب الـواو 

التي هي واو الكلمة یاء ، ألنها متطرفة ، فصار "معدویا" فاجتمعت الواو والیاء 

واو یـاء ثـم أدغمـت الیـاء فـي الیـاء ، ثـم في كلمة والسابقة منهما سـاكنة فقلبـت الـ

تصــح الم قلبـت ضـمة الـدال كسـرة لمناسـبة الیــاء ، وقیـاس نظـائر هـذا الفعـل أن 

اســم مفعــول منــه ، أي تقلــب یــاء ، وتــدغم فــي واو مفعــول فیقــال : "معــدو" علــى 

، ولكن الشـاعر غزا ، ودعا : مغزو ، ومدعونحو ما یقال في اسم المفعول من 

  .)٢(ول في هذا البیت شذوذاأعل اسم المفع

  مب ا  تر اأ    

لقد كان عصر المفضل الضبي عصر نشاط الحركة العلمیة وجمع التراث 

العربي . وأدى هذا النشاط إلى ضرورة اإللمام بألفاظ اللغة التي حفل بها الشعر 

لغویـــة اهتمـــام الجـــاهلي والبحـــث عـــن معانیهـــا . وكـــان مـــن نتـــاج هـــذه الحركـــة ال

العلماء بشرح معاني الشـعر القـدیم ، وكـان علـى رأس مـا اهـتم بـه هـؤالء العلمـاء 

شــرح المعلقــات ودواویــن المختــارات الشــعریة التــي جمعــت فــي تلــك الفتــرة . ولقــد 

حظیــت المفضــلیات بعنایــة الكثیــر مــن العلمــاء لمــا حوتــه بــین طیاتهــا مــن جیــد 

لــة . والمالحــظ فــي تلــك الشــروح اهتمــام الشــعر القــدیم وغریبــه فــي قصــائد متكام

الشــراح بألفــاظ اللغــة وشـــرح الغریــب منهــا ، وذكــر مشـــتقاته ، وعلــى هــذا یمكـــن 

اعتبار حركة شرح القصائد الجاهلیة الخطوة األولى التي مهدت لتألیف المعاجم 

                                     
 .۱۵۸المفضلیات ص ) ١(

 .۴/۳۳۲ أوضح المسالك )٢(



 - ٥٧  -

التــي حــرص جامعوهــا علــى جمــع ألفــاظ اللغــة وقواعــدها مــع االستشــهاد  ةالعربیــ

  نیة واألحادیث النبویة والشعر القدیم.بالشواهد القرآ

، أول  ولقــد كــان معجــم العــین للخلیــل بــن أحمــد فــي القــرن الثــاني الهجــري

. وفي القرن الرابع الهجري اظ اللغة وقواعدها على هذا النحومعجم دونت فیه ألف

كانت المعارف العربیة قد نضجت وتطورت ، وزادت الحاجة إلى معرفة الغریب 

، فاشتد االهتمام بجمع المعاجم ، وكان علـى قمـة مـا ظهـر فـي  في كالم العرب

  :بدایة هذا القرن 

ة ا ب)١(:  

أبــي بكــر محمــد بــن الحســن األزدي  –كتــاب الجمهــرة فــي اللغــة البــن دریــد 

هـــ ، وقــد كــان هــذا المعجــم مرجعــًا عظــیم النفــع ، ٣٢١المتــوفي ســنة  –البصــري 

مـــاء اللغـــة بعـــد عصـــر ابـــن دریـــد فـــي تـــألیف انتفـــع بـــه وأخـــذ منـــه الكثیـــر مـــن عل

معــاجمهم لمــا حــواه مــن أســماء القبائــل والرجــال ، وتفســیر الكثیــر مــن النصــوص 

  األدبیة ، وذكر األیام والدیار التي تتعلق بمواد الكلمات التي یشرحها . 

ویحتوي كتاب الجمهرة على الكثیر مـن أشـعار شـعراء المفضـلیات كشـواهد 

  مفضلیات الذین استشهد بشعرهم : لغویة، ومن شعراء ال

  :  ٤٤استشهد له من المفضلیة رقم  األسود بن یعفر النشهلي : – ١

  ذي األعواد) –في مادة (د ع و  ٥بالبیت رقم 

   أجالد) –في مادة (ج د ل  ١٩ورقم 

   )لَمذِ  -في مادة (ذ ل م   ٢١ورقم 

  قنأت) –في مادة (القاف والهمزة  ٢٤ورقم 

   نفأ) –ي  –أ  –و  –(ف م في مادة  ٣٠ورقم 

                                     
هــ) تحقیــق رمـزي منیـر البعلبكــي، دار ۳۲۱(ت جمهـرة اللغـة: أبـو بكــر بـن محمـد بـن الحســن بـن دریـد )١(

 م.۱۹۸۷، ۱العلم للمالیین ، بیروت، ط



 - ٥٨  -

  في باب ما صفوا به الخیل في السرعة ٣٢ورقم 

   ي یشوي) –و  –أ  –في مادة (ش  ٣٣ورقم 

 ١١٨استشـــهد لـــه مـــن المفضـــلیة رقـــم  أوس بـــن غلفـــاء الهجیمـــي : – ٢

   في مادة (ص ع ق) ١١،  ١٠،  ٨باألبیات 

   ٩٦استشهد له من المفضلیة رقم   : )١(ازمخبشر بن أبي  – ٣

   رهو) -في مادة (ر و ه   ٢١بالبیت رقم 

   ٩٨یة رقم لومن المفض

  في باب ما یتكلم به بالصفة. ٣٠بالبیت رقم 

   الطبي) –في مادة (ب ط ي  ٤٦ورقم 

   نسوف) –وفي مادة (س ف ن 

   في مادة (َب َر ك) ٥٦ورقم 

  : استشهد له من المفضلیة األولى :  )٢(تأبط شراً  – ٤

   األرق) –مادة (ر ق و  بالبیت األول منها في

  استشهد له من المفضلیة:  جابر بن حنى التغلبي : – ٥

   المكس) –في مادة (س ك م  ١٧بالبیت رقم  ٤٢رقم 

  : استشهد له من المفضلیة: جبیهاء األشجعي – ٦

   منح) –، في مادة (ح م ن  ٣و،  ١بالبیتین  ٣٣رقم 

  د ق) –في مادة (َد َق َق  ٨والبیت رقم 

  بالبیت:  ٢٥استشهد له من المفضلیة رقم :ارث بن حلزة الیشكريالح – ٧

  حدس)  –في مادة (ح د س  ٤رقم 

  الشرو) –في مادة (ر ش و  ١٠ورقم 

  أفاض) –في مادة (ض ف ي  ١١ورقم 

                                     
ـــة مـــن الجـــاهلیین شـــاعر فـــارس جـــاهلي قـــدیم )١( ـــاني الطبقـــة الثانی ـــه الجمحـــي ث طبقـــات فحـــول .  ، جعل

 .۹۷/ ۱ الشعراء

نــه ثابــت بــن جــابر بــن ســفیان بــن عــدي بــن كعــب بــن حــرب بــن تــیم بــن ســعد . وســمي "تــأبط شــرا" أل )٢(

تـــأبط ســـیفا وخـــرج ، فقیـــل ألمـــه : أیـــن هـــو ؟ فقالـــت تـــأبط شـــرا وخـــرج . وكـــان أحـــد لصـــوص العـــرب 

 .۲۷المغیرین ،  وكان من العدائین . المفضلیات هامش ص
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   في باب اللفیف (شروى) ١١و،  ١٠والبیتین 

   التعس) –في مادة (ت س ع  ١٤والبیت رقم 

   دنع) –ومادة (د ع ن 

  سدك) –بالبیت األول في مادة(د س ك ٦٢د له من المفضلیة رقم واستشه

   سجسج) –في مادة (ج س ج س  ٢والبیت رقم 

 –فــي مــادة (ب ر غ  ٢بالبیــت رقــم  ١٢٧واستشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم 

  غبر)

   الكسع) –وفي مادة (س ع ك 

   الهمج) -في مادة (ج م هـ  ٨ورقم 

  رقح)  –ومادة (ح ر ق 

  استشهد له من المفضلیة رقم ذبیاني : الحادرة ال – ٨

   في مادة (د ع د ع) ٢٥بالبیت رقم  ٨

بالبیت  ٢٢استشهد له من المفضلیة رقم  سالمة بن جندل السعدي : – ٩

   الكحل) –في مادة (ح ك ل  ٣٢رقم 

   الصراخ) –في مادة (خ ر ص  ٣٦

   فزع) –و (ز ع ف 

  استشهد له  كاهل الیشكري : أبي سوید بن – ١٠

   سقط) –في مادة (س ط ق  ٧٩بالبیت رقم  ٤٠ن المفضلیة رقم م

بالبیـت رقـم  ٣٤استشهد له من المفضلیة رقم  شبیب بن البرصاء : – ١١

   نضج) –في مادة (ج ض ن  ١٨

  : بالبیت رقم ٢٠رقم  استشهد له من المفضلیة زدي :الشنفري األ  – ١٢

   في مادة (ب ت ل) – ٩

   في مادة (أ م) ١٩ورقم 
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   الحتر) –ح ر  و (ت

  سیحف) –في مادة (ح س ف  ٢٣ورقم 

   حف)یس –وفي باب ما جاء في باب فیعل 

 ١١٥استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  عبــداهللا بــن عنمــة الضــبي : – ١٣

   كرب) –في مادة (ب ر ك  ٤بالبیت رقم 

 ٣٠استشهد له من المفضلیة رقـم  عبد یغوث بن وقاص الحارثي : – ١٤

   شیخة) –ادة (خ ش ي في م ١٢بالبیت رقم 

   الصدع) –في مادة (د ص ع  ١٦ورقم 

مـــا ذكرتـــه مـــن شـــعراء كـــان نمـــاذج للـــذین استشـــهد لهـــم مـــن شـــعراء و 

  بأشعار:كذلك استشهد ، و المفضلیات

عــوف بـــن ، وعبــد قــیس بــن خفــاف البرجمــي ، و  "الفحــل"علقمــة بــن عبــدة 

تمم بـن نـویرة مـ، و  الكلحبـة العرنـي، و  قـیس بـن األسـلت أبـي، و  عطیة بن الخرع

 يذ ، و نيشاق الیزید بن الخز ، و  المرقش األكبر، و  المثقب العبدي، و الیربوعي

  .اإلصبع العدواني

ا   ب)١(:  

في القرن الرابع الهجـري نفسـه ، قـام عـالم آخـر مـن علمـاء اللغـة وواضـعي 

) بجمـع هــ٣٩٥هـو أبوالحسـن أحمـد بـن زكریـا بـن فـارس (ت و المعاجم العربیة ، 

   .معجم مقاییس اللغة 

فـــي األجـــزاء  ومـــن شـــعراء المفضـــلیات الـــذین استشـــهد ابـــن فـــارس بشـــعرهم

  : الثالثة األولى من معجمه

                                     

هــــ) ، تحقیـــق عبـــد الســـالم ۳۹۵معجــم مقـــاییس اللغـــة: أبـــو الحســـین ، أحمـــد بـــن فــارس بـــن زكریـــا (ت )١(

 م.۱۹۷۰،  ۲هارون ، مطبعة الحلبي بمصر ، ط
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بالبیت  ٤٤استشهد له من المفضلیة رقم  األسود بن یعفر النهشلي : – ١

  في مادة (س ج د)  ٢٣ رقم

 :١٠یة رقم استشهد له من المفضل )١( بشامة بن عمرو (بن الغدیر) – ٢

  في مادة (أ ر ك)  ١٨بالبیت رقم 

 ٤بالبیـت رقـم  ٩٦المفضـلیة رقـم استشهد له مـن  بشر بن أبي خازم: – ٣

   و (د ب ر)  (ج ر ب) : مادة في

   في مادة (ذ و ب) ١٢ورقم 

   في مادة (ر هـ و) ٢١رقم و 

   في مادة (ص ر م) ١٣بالبیت رقم :  ٩٧ومن المفضلیة رقم 

   نفس المادة في ١٥وبالبیت رقم 

   في مادة (أ ط ر) ٢٦بالبیت رقم :  ٩٨ومن المفضلیة رقم 

  في مادة (أ و ر) ١٠و

  في مادة (ض م ز) ٣٨و

   في مادة (ب ق ع) ٤٠و

   في مادة (ب ر ك) ٥٦و 

  المفضلیة األولى: من: استشهد له  تأبط شراً  – ٤

   في مادة (أرق) ١بالبیت رقم  

   في مادة (أین) ٢وبالبیت رقم 

   في مادة (روق) ٤لبیت رقم وبا

   في مادة (ضفو) ١٤وبالبیت رقم 

   في مادة (ضحى) ١٦وبالبیت رقم 

  : استشهد له من المفضلیة: ثعلبة بن صعیر المازني  – ٥

   في مادة (رثد) ١١بالبیت رقم  ٢٤رقم 

                                     
بشامة بن عمرو (الغدیر) بن هالل بـن سـهم بـن مـرة بـن عـوف الغطفـاني شـاعر محسـن مقـدم ، وهـو  )١(

 .  ۲/۷۱۸ فحول الشعراءخال زهیر بن أبي سلمى ، وترجمته في طبقات 
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  ي مادة (ك ف ر)ف ١١ورقم 

بیــت بال ٤٢: استشـهد لـه مــن المفضـلیة رقـم  جـابر بــن حنـي التغلبــي – ٦

   في مادة (أتى) وفي مادة (مكس) ١٧رقم 

   في مادة (بوأ) ١٩والبیت رقم 

 ٩بالبیـت رقـم  ٣٣استشـهد لـه مـن المفضـلیة رقـم جبیهاء األشـجعي:  – ٧

   في مادة (بجج)

 ١١٠استشـــهد لـــه مـــن المفضـــلیة رقـــم  حاجـــب بـــن حبیـــب األســـدي: – ٨

  في مادة (ثدق) ١بالبیت رقم 

بالبیــت  ٦٢استشــهد لـه المفضــلیة رقــم  :الحــارث بــن حلــزة الیشــكري – ١٠

   )الثاني في مادة (سجَّ 

 ١٢استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  الحصــین بــن الحمــام المــري : – ١١

   في مادة (بقع) ٢٣بالبیت رقم 

بالبیــت  ٣١استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  ذو اإلصــبع العــدواني : – ١٢

   في مادة (خزو) ٤رقم : 

  ید)في مادة (ز  ١٢وبالبیت رقم 

  :بالبیت رقم ١٢٦استشهد له في المفضلیة رقم  :أبوذؤیب الهذلي – ١٣

   في مادة (ریب) ١

   في مادة (زعل) ١٨والبیت رقم 

   وفي مادة (سعل)

   في مادة (بتر) ٢٣والبیت رقم 

   في مادة (جمع) ٢٤البیت رقم 

   في مادة (تلع) ٢٧و البیت رقم 

  في مادة (جشا) ٣٠والبیت رقم 
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   في مادة (صمع) ٣٢والبیت رقم 

   في مادة (رجع) ٣٣والبیت رقم 

   في مادة (بّد) ٣٥والبیت رقم 

  وفي مادة (جّع) 

   )في مادة (بلَّ  ٣٩والبیت رقم 

  في مادة (رخو) ٥٣والبیت رقم 

   في مادة (ثوخ) ٥٤والبیت رقم 

   في مادة (السلفع) ٥٧والبیت رقم 

   في مادة (خدع) ٥٩والبیت رقم 

 ٩٢استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  یــر الیربــوعي :الســفاح بــن بك – ١٤

  في مادة (بوع) ٦بالبیت رقم: 

: ٢٢استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقـــم  ســالمة بــن جنــدل الســعدي: – ١٥

   في مادة (أوب) ١٠بالبیت رقم 

  ومادة (سفل)  )في مادة (ربَّ  ١٥والبیت رقم 

  في مادة (ظنب)  ٣٦والبیت رقم 

   في مادة (بكؤ) ٣٨والبیت رقم 

 ٥المفضلیة رقم استشهد له من :  : )١(سلمة بن الخرشب األنماري – ١٦

  في مادة (خدر)  ٩ بالبیت رقم

   في مادة (صرف) ٨بالبیت رقم  ٦ومن المفضلیة رقم 

 ٤٠اشـتهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  ســوید بــن أبــي كاهــل الیشــكري : – ١٧

   في مادة (خدع) ٤بالبیت رقم 

                                     
سلمة بن عمرو بن نصر بن حارثة بن طریف بن أنمار. والخرشب  لقـب أبیـه وأصـل معنـاه: الطویـل  )١(

 .۳۶ه إلى مضر. همش المفضلیات ص السمین، ینتهي نسب



 - ٦٤  -

   في مادة (صقع) ٢١والبیت رقم 

   في مادة (تأم) ٢٥والبیت رقم 

  في مادة (جشع) ٥٥والبیت رقم 

   في مادة (ضلع) ٦١والبیت رقم 

   في مادة (ثأد) ١٠٨والبیت رقم 

 ٩بالبیـت رقـم:  ٢٠استشهد له من المفضلیة رقـم  :الشنفري األزدي – ١٨

   في مادة (صقع) ٢٥ي) والبیت رقم في مادة (بلت) وفي (نس

   (الهمزة والمیم )في مادة  ١٩والبیت رقم 

   في مادة (سحف) ٢٢والبیت رقم 

 ١٨ه مـــن المفضـــلیة رقـــم استشـــهد لــ : عبـــداهللا بـــن ســـلمة الغامـــدي– ١٩

  مادة (أطر) ٧ بالبیت رقم

 ١١٦استشـهد لـه مــن المفضـلیة رقــم  عبـد قــیس خفـاف البرمجــي : – ٢٠

   في مادة (بهش) ١٧بالبیت رقم 

  : ٣٠من المفضلیة رقم  استشهد له:رثيعبد یغوث بن وقاص الحا – ٢١

  "ما جاء على أكثر من ثالثة أحرف أوله باء"في باب  ١٢بالبیت رقم 

  ١١٩استشهد له من المفضلیة رقم  : علقمة بن عبدة الفحل – ٢٢

   في مادة (طحو) ١بالبیت رقم 

   )في مادة (طبّ  ٨والبیت رقم 

   في مادة (ثروى) ١٠والبیت رقم 

   )في مادة (صبّ  ١٦والبیت رقم 

   في مادة (جنب) ٢٤والبیت رقم 

   في مادة (دحص) ٢٥والبیت رقم 

  في مادة (شكم) ٢: بالبیت رقم  ١٢٠ومن المفضلیة رقم 
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  :٧٥استشهد له من المفضلیة رقم :وقیس بن األسلت األنصاريأب – ٢٣

  في مادة (صقع) ٢٥البیت رقم ب

   في مادة (جع) ٣البیت رقم و 

   في مادة (جنأ) ٨والبیت رقم 

  في مادة (رعى) ١١یت رقم والب

   في مادة (جمع) ١٥والبیت رقم 

   ٩استشهد له من المفضلیة رقم  وعي :بمتمم بن نویرة البر  – ٢٤

   في مادة (ضیف) ٢٣بالبیت رقم 

   في مادة (أبث) ١بالبیت رقم  ٦٧ومن المفضلیة رقم 

   في مادة (زبع) ٧والبیت رقم 

   في مادة (حثل) ١٤والبیت رقم 

بالبیــت رقــم  :٧٦استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  ب العبــدي :المثقــ – ٢٥

   في مادة (ذب) ٢٩

  في مادة (الهمزة والهاء). أو (أ و هـ)  ٣٥والبیت رقم 

   في مادة (درى) ٣٦والبیت رقم 

   في مادة (دّك) ٣٨والبیت رقم 

  وفي مادة (دكن)

م : بالبیـت رقـ ١٦استشـهد لـه مـن المفضـلیة رقـم  المرار بـن منقـذ : – ٢٦

   في مادة (ثغر) ١٠

   في مادة (بكر) ٥٤والبیت رقم 

 ٢: بالبیت رقم  ٥٤استشهد له من المفضلیة رقم  المرقش األكبر : – ٢٧

   في مادة (رقش)
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:  ١٥استشــهد لــه مــن المفضــلیة رقــم  مــزرد بــن ضــرار الــذبیاني : – ٢٨

   في مادة (سفه) ١٩بالبیت رقم 

بالبیـت رقـم  ١١ضـلیة رقـم استشهد له مـن المف : سالمسیب بن عل – ٢٩

   في مادة (تنف) ٢٤

هـــذا بجانـــب مـــا ورد لهـــؤالء الشـــعراء وغیـــرهم مـــن شـــعراء المفضـــلیات مـــن 

  شواهد في األجزاء الباقیة من معجم مقاییس اللغة . 

ولقد اتخذت ما ورد مـن شـواهد فـي جمهـرة اللغـة البـن دریـد ، ومـا ورد مـن 

 قاییس اللغة بجانب ما ذكره شارحامشواهد في األجزاء الثالثة األولى من معجم 

ردة بلسـان العــرب المفضـلیات ، أحمـد شـاكر وعبدالسـالم هــارون ، مـن شـواهد وا

على مكانة هذه القصائد في اللغة ، ممـا جعـل هـؤالء وغیـرهم  البن منظور دلیالً 

من جامعي المعاجم العربیة یأتون بها للداللة على المعـاني اللغویـة فـي المعـاجم 

  ها . التي جمعو 

س اب أ:  

إذا كانــت أشــعار المفضـــلیات موضــع استشـــهاد للداللــة اللغویـــة لكثیــر مـــن 

موضـع استشـهاد لالسـتخدام المجـازي  كذلكالكلمات في المعاجم العربیة ، فإنها 

لكثیر من الكلمات ، فقد أورد الزمخشري الكثیر منها في كتابه (أساس البالغـة) 

  ستشهد الزمخشري بشعرهم هم : وشعراء المفضلیات الذین ا

جـابر بـن ، و تـأبط شـرًا ، و بشـر بـن أبـي خـازم ، و األسود بن یعفر النهشلي 

أبوذؤیـب ، و  العـدواني ذو اإلصـبع، و الحارث بن حلزة الیشكري ، و حنى التغلبي 

سـالمة بــن ، و ربیعـة بــن مقـروم الضــبي ، و راشـد بــن شـهاب الیشــكري ، و الهـذلي 

عبـدة بـن ، و األزدي  ىالشـنفر ، و بي كاهـل الیشـكري سوید بن أ، و  جندل السعدي

متم بـن ، و أبوقیس بن األسلت األنصاري ، و  "الفحل"علقمة بن عبدة ، و  بیبالط

ـــدي ، و  نـــویرة  ،  المـــرار بـــن منقـــذ الفقعســـي، و المخبـــل الســـعدي ، و المثقـــب العب
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مقـــاس ، و  المســیب بــن علــس، و مــزرد بــن ضـــرار الــذبیاني ، و المــرقش األكبــر و 

  . یزید بن الخذاق الشني، و الممزق العبدي ، و ي العائذ

  من أمثلة استشهاداته : و 

نحر لهم جزورًا ....  : جزر لهم الجزِّار : )١(في مادة (ج ز ر) یقول – ١

  : )٢(: جزر الماء عن األرض : انفرج وحسر . قال أبوذؤیبومن المجاز

ـــــَزَرتْ  ِإَذا حتَّـــــى ـــــاهُ  َج ـــــه ِمی   َتتَقطَّـــــــعُ  الَوةٍ َمـــــــ ِحـــــــینِ  وبـــــــَأيِّ   *  ُرُزوِن

جــزرت : نقصــت وغــارت. الــرزون : أمــاكن فــي الجبــل یكــون فیهــا المــاء. 

  المالوة: الزمن والدهر.

وفي مـادة (ح و ط) یقـول: حاطـك اهللا ِحیاطـة ، وال زلـت فـي حیاطـة  – ٢

  اهللا ووقایته . 

. ب، فلـم یحطـك أخـوك ، وتـرك معونتـكومن المجاز .... إذا نزل بك خط

اطــك فــي الجانــب القصــا وهــو البعیــد، حتهكــم ، أي أ قصــا ، وهــواطــك الحقیــل: 

  :) ٣(ومعناه لم یحطك ، ألن من یحوط أخاه یدنو منه ویسانده . قال بشر

ــــــا ــــــا فحاُطوَن ــــــدْ  الَقَص ــــــا ولَق ــــــاً   *  َرَأْوَن ــــــَرارُ  ُیْســــــَتَمعُ  َحْیــــــثُ  َقِریب   السِّ

وا عنـا وهــم حاطونـا : أحـاطوا بنـا . القصـا : البعـد. ومعنـى الجملـة : تباعـد

  حولنا ، یقال : "حطني القصا" ، أي تباعد عني.

  ، واختدعه ...  هوفي مادة (خ د ع) یقول خدعه وخادع – ٣

، ومـا خـدعت فـي عینـي  وجـفَّ  لومن المجاز... وخدع الریق في الفم : ق

  : نفسه، قال راشد بن شهاب

                                     

 المـدني مطبعـة شـاكر محمـد محمـود:  تحقیـق الزمخشـري عمـر بـن محمـود القاسـم أبـو البالغـة أسـاس) ١(

 . رحال بن عمر:  للنشر عدهِ م أ۱۹۹۱ – القاهرة -

 .۴۲۳ص  ) المفضلیات٢(

 .۳۴۱ص  ) المفضلیات٣(
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  َخْدَعــــــة ِبَعْیَنــــــيَّ  َتْخــــــَدعْ  َفلــــــمْ  َأِرْقـــــتُ 

  

  )١( َســـَقمْ  وال ِبِعْشـــقٍ  ْهـــريدَ  مـــا وَواهللاِ   *

  تخدع : تدخل ، یقول : لم یدخل في عیني شيء من النعاس.  

یقول رتعت الماشیة رتعًا ، ورتوعا ، وابل، رتاع   وفي مادة (ر ت ع) – ٤

  ، وُرتع وُرُتوع هو أن ترعى كیف شاءت في خصب وسعة. 

  : ومن المجاز ... رتع فالن في الحمى إذا اغتابك قال سوید

  َالَقْیتُـــــــــــــــــــــــــــه ِإَذا وُیَحیِّیِنـــــــــــــــــــــــــــي

  

ــــــــو وإَِذا  * ــــــــهُ  َیْخُل ــــــــيل ل ــــــــعْ  ْحِم   )٢( َرَت

  رتع : أكل بشره.

شـجا الهـم شـجوا ، وأمـر شـاٍج : یحـزن... :وفي مادة (ش ج و) یقـول – ٥

  : ومن المجاز : في حلقة شجا ما ینتزع ، وهو ما یشجى به ، قال سوید

ـــــــــي ـــــــــَجا وَیَراِن ـــــــــه فـــــــــي كالشَّ   َحْلِق

  

  )٣( ُیْنَتــــــــَزعْ  َمــــــــا َمْخَرُجــــــــهُ  َعِســــــــراً   *

  الشجا : ما یعترض في الحلق من عظم ونحوه.  

یقول : أقِّر طائعًا ، وفعل ذلك طوعًا وطواعیة وهو  وفي مادة (طوع) – ٦

  لي طائع ومطیع . 

بي حاسدًا أي تفعل بي ما  یَعنَّ طِ ومن المجاز ... تقول العرب : اللهم ال تُ 

  :  ُیحُب قال سوید

  َقلَبـــــــهُ  َغیظـــــــاً  َأْنَضـــــــْجتُ  نَمـــــــ ُربَّ 

  

ــــى قــــد  * ــــيَ  َتَمنَّ   )٤(  ُیَطــــعْ  لــــم َمْوتــــاً  ِل

یقول : هو قرنـه فـي السـن ، وقرنـه فـي الحـرب،   وفي مادة (ق ر ن) – ٧  

  والقرن بالفتح ، مثلك في السن ، وبالكسر : مثلك في الشجاعة . 

                                     
 .۳۰۸) المفضلیات ص ١(

 .۱۹۸) المفضلیات ص ٢(

 .۱۹۸ص  ضلیات) المف٣(

 .۱۹۸) المفضلیات ص ٤(
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بـالد  ومن المجاز ... ولها قرون طوال : ذوائب ، ومنـه قولـك : خـرج إلـى

  : األكبر ذات القرون ، وهم الروم لطول ذوائبهم قال المرقش

ــــــا َالتَ  ــــــيلو  َهنَّ ــــــَرفَ  ْیَتِن ــــــزُّ  َط ـــــْأمِ  وَأْهِلـــــي جِّ   *  ال   القـــــُرونِ  َذاتِ  بالشَّ

الت هنا : لیس هذا وقت إرادتك إیاي. طرف الزج : أي في طرف الزج ، 

ت الشـأم بـذلك لمــا الضـفائر ، ووصـف: القـرون  ،والـزج : موضـع . ذات القـرون 

  أنها كانت في حكم الروم ، وهم یضفرون شعورهم.

یقــول : نشــر الثــوب والكتــاب ، ونشــر الثیــاب   وفــي مــادة (ن ش ر) – ٨ 

والكتــب، وصــحف ُمنشــرة ، ومــالء نشــیر ، وناشــر : الثیــاب ، وتناشــروا الثیــاب، 

َنشــري ، واستنشـره طلـب إلیـه أن ینشــر طیـه الثـوب وُضـمَّ الُنشــر ، واللهـم أضـمم 

  ورأیتهم نشرا : منتشرین . 

ومن المجاز ... وله نشر طیب : هو ما انتشر من رائحته . قـال المـرقش 

  یصف نساء: األكبر 

ـــــــرُ  ـــــــكٌ  النَّْش ـــــــوهُ  ِمْس ـــــــا والُوُج   )١( َعــــــَنمْ  الَبَنــــــانِ  وَأْطــــــَرافُ  ِنیــــــرُ   *  َدَن

  النشر : الریح. العنم : شجر أحمر ، شبه حمرة أطراف األصابع به.

وأنفقتهـا : كقولـك نفـدت  : نفقـت الـدراهم ، وفي مـادة (ن ف ق) یقـول – ٩

  ، وأنفق التاجر : نفقت تجارته. نفق الرجل على عیاله استنفق ....، وأوأنفدتها

ومــن المجــاز فــرس َنفــُق الجــوي إذا كــان قصــیر الغایــة قریــب مــدى الجــري قــال 

  :الفحل علقمة

ـــفُ  َوال  *  َنِفــــــقٌ  َمْشــــــِیهِ  فــــــي َتَزیُّــــــُدهُ  َفــــــال ـــنَ  الزَِّفی ـــدِّ  ُدَوْی ـــُؤومُ  الشَّ   )٢( َمْس

. الزفیـف : دون الشـد قلــیال .ر سـریع . النِفـق : السـریع الـذهابالتزیـد : سـی  

  مسؤوم : یعني أنه ال یسأم الزفیف.

                                     
 .۲۳۸) المفضلیات ص ١(

 .۴۰۰) المفضلیات ص ٢(
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: یـــبس الشــيء ییــبس ، وســمع بعـــض  وفــي مــادة (ي ب س) یقــول – ١٠

ر ، ویبسته ، وأیبسـته، ه : جعلت علیه الجمر هظالعرب َجمَّرت الخبز كي یابس 

وأرض یابسة ، وقد یبست إذا ذهب نداها ، وعود یـابس ، عیـدان یـبس والسـفینة 

  ال تجري على یبس ...

ومن المجاز ... َضَرَب األیبسین : ما فوق الكعبین لقلة لحمهما ، وضرب 

   :األیابس ما فوق الكعبین والزندین . قال أبوذؤیب

ــــــــا ــــــــحٌ  وِكَالُهم ــــــــقٍ َروْ  َذا ُمَتَوشِّ ــِریَبةَ  َمــسَّ  ِإَذا َعْضــباً   *  َن   )١(◌ُ  َیْقَطــع الضَّ

الرونــــق : مــــاء الســــیف . العضــــب : القــــاطع . الضــــریبة : مــــا وقــــع علیــــه   

  السیف من كل شيء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .۴۲۹) المفضلیات ص ١(
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  الفصل الثاني

  احلال وأوصافها

  

   املبحث األول : احلال عند اللغويني والنحويني

  يف احلال املبحث الثاني : التأنيث والتذكري ، والتنكري والتعريف

  يف احلال .  لث: االشتقاق واجلموداملبحث الثا

  يف احلال .  املبحث الرابع : االنتقال والثبوت
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  املبحث األول

  احلال عند اللغويني والنحويني

  ال  ا : : ا اول 

حـول  -كما جاء في المعـاجم اللغویـة -في اللغة العربیة  "حال"ة تدور كلم

الحــال تؤنــث فیقــال حــال حســنة. : " )١(عــدة معــان یقــول الخلیــل فــي كتــاب العــین

  وحاالت الدهر وأحواله: صروفه. والحال الوقت الذي أنت فیه.

  وحال الشيء یحول حؤوال في معنیین، یكون تغییرا، ویكون تحویال.

  غیر اللون. رماد حائل، ونبات حائل.والحائل: المت

والحائل كـل شـيء یتحـرك مـن مكانـه، أو یتحـول مـن موضـع إلـى موضـع، 

  :الشاعر ومن حال إلى حال. قال

ــــــ ــــــي ُك ــــــُت ِبَعْیِن ــــــلٍ  لَرَمْق   )٢( ْیــــِل َكْیـــــَف َیُحـــــولُ لال لَألْنظُــــَر َقْبـــــ  *  َشــــــْبٍح َوَحاِئ

  وقال الزمخشري في أساس البالغة:

وعن النضر أنه ،، ومنه الحول وال قوة إال باهللا إذا احتال(حال الرجل حوال 

فسـره بــالتحرك، مـن حــال الشــخص یحـول إذا تحــرك، واسـتحل هــذا الشــخص أي 

حوال عنها يبغُون ال فيها خالدينانظر هل یتحرك، و  (٣)  (٤)"تحوال"أي   

  وقال الجوهري في الصحاح:

  أحال الرجل أتى بالمحال وتكلم به.

  وثب. : ، أي مثل حال ، وأحال في متن فرسه

                                     
كتـــاب العـــین ألبـــي عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي مـــادة (حـــول) الجمهوریـــة العراقیـــة وزارة  )١(

  .۳/۲۹۸ت  -ط ، د -الثقافة واإلعالم د

  .۳/۲۹۸ین البیت بال نسبة في كتاب الع) ٢(

 سورة الكهف. ۱۰۸اآلیة  )٣(

 ت.مادة (حول) –ط ، د –أساس البالغة ألبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري دار الفكر د  )٤(
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  أقبل. : ، أي وأحال علیه بالسوط یضربه

  وأحال علیه الحول: حال.

  )١(وحال متن الفرس : وسط ظهره موضع اللبد

 علـــى الرجـــل َیْحِملـــه الشـــيءُ  الحـــالُ " وقـــال ابـــن منظـــور فـــي لســـان العـــرب:

ل یقال، ظهره ْلـت یقـال، و ْهـرهظَ  علـى الكـاَرة َحَمـل ِإذا الرجـلُ  َتَحـوَّ  علـى حـاالً  َتَحوَّ

ل ،وغیرها ثیاب من كاَرة َحَمْلت ِإذا ظهري  َحَملـه ثـم شـیئاً  فیـه َجَعل كساَءه وَتحوَّ

  .الحالُ  واالسم ظهره على

ــْهلة لـه یقــال الـذي یِّنلــال التـراب والحـال  والَحْمــَأةُ  اَألسـود الطــینُ  والحـالُ  ،السَّ

 ِإال ِإلـه ال َأنـه آمنـت فرعـون قـال لمـا- لقـا السـالم علیـه جبریل َأن الحدیث وفي

 وجهــه بــه فَضــَرْبتُ  البحـر حــال مــن َأَخـْذتُ قــال : " -ِإســرائیل بنـو بــه آمنــت الـذي

 ِطیُنـه َأي )٣("الِمْسكُ  حاُله" : الكوثر حدیث وفي، )٢(" فمه به فحَشْوت روایة وفي

  .اَألسود الطین سائر دون الَحْمَأة بالحال بعضهم وَخصَّ 

 إذا بطنهـا مـن تلقیـه سـاعة الناقـة لولـد یقال،  األنثى من ولد الناقةوالحائل 

  :أبو ذؤیب الهذلي قال ، حائلٍ  أم وأمها ، حاِئل: أنثى كانت

ـــــكَ  ـــــيلا َفِتْل ـــــَرحُ  ال ت ـــــبَ  َیْب ـــــا الَقْل   ُحبَُّه

  

ــــــلِ  ُأمُّ  أْرَزَمــــــتْ  مــــــا ِذْكُرهــــــا وال  *   )٤(حاِئ

ل والجمع     .وَحَواِئلُ  ُحوَّ

  حائل ونبات حائُل، ورمادُ  ْوِن،لال المتغیر والحائل

                                     
بیــروت ، دار الحضــارة العربیــة ، الجــوهري ، إســماعیل بــن حمــاد كتــاب الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم  )١(

 .مادة (حول) ، م ۱۹۷۵ ۱ط

ــال( : لَقــا مَ لَوَســ ْیــهِ لعَ  اهللاُ  ىلَصــ النَِّبــيَّ  َأنَّ  َعبَّــاسٍ  اْبــنِ  ي مــن روایــةْ الحــدیث أخرجــه الترمــذ )٢(  اهللاُ  َأْغــَرقَ  مَّ

ــدُ  َیــا : ِجْبِریــلُ  لَفَقــا) لِإْســَراِئی َبُنــو ِبــهِ  آَمَنــتْ  ِذيلــا الإِ  هَ لــإِ  ال َأنَّــهُ  آَمْنــتُ : ( لَقــا ِفْرَعــْونَ   َرَأْیَتِنــي وْ لــفَ  ُمَحمَّ

ــهُ  اْلَبْحــرِ  َحــالِ  ِمــنْ  آُخــذُ  َوَأَنــا مســند اإلمــام وهــو فــي ، ۱۰/۳۷۴)الرَّْحَمــةُ  ُتْدِرَكــهُ  َأنْ  َمَخاَفــةَ  ِفیــهِ  ِفــي َفَأُدسُّ

 .۶/۲۱۳،  ، د.ط، د.ت : مؤسسة قرطبة مصر أحمد بن حنبل الشیباني

 .۸/۴۰۹، والطبراني في المعجم الكبیر ۸/۱۳۳أخرجه أحمد في مسنده  )٣(

وبـــال نســـبة فـــي لســـان العـــرب مـــادة .۱۴۷فـــي شـــرح أشـــعار الهـــذلیین ص لي البیـــت ألبـــي ذؤیـــب الهـــذ) ٤(

 (حول).
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ـبيُّ  علیهـا ُیـَدرَّج التي الدَّرَّاجة والحال  َیـِدبُّ  التـي الَعَجلـة وهـي مَشـى ِإذا الصَّ

  :اَألنصاري َحسَّان بن الرحمن عبد قال الصبي علیها

ـــــــــــــا ـــــــــــــي زال م ـــــــــــــدُّه َیْنِم   صـــــــــــــاِعداً  َج

  

 

ـــــــــــــــــــــالُ  فاَرقـــــــــــــــــــــه ُدنْ لـــــــــــــــــــــ ُمْ◌ذُ     الَح

  .ُفِطم ُمْنذُ  وَیْنِمي َجدُّه َیْعلو زال ما یرید 

 وُیَؤنَّـث ُیـَذكَّر -شـر َأو خیـر مـن علیه كان ما وهو - اإلنسان ِكیَنةُ  والحالُ 

  .َأحوال والجمع

   َبنُ لال والحالُ 

  الحارُّ  الرَّماد والحال

 من وُنفاض َوَرقٍ  من حالٌ  یقال وُیْنَفض ثوب في ُیْخَبط السَُّمر ورق والحالُ 

  ورق

  :اَألزهري َأنشد، امرَأته الرجلِ  وحالُ 

  َوقَّــــــــــــاع َحْوَقــــــــــــلٍ  حــــــــــــالِ  ُربَّ  یــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــا  * ــــــــــــــــــةَ  َتَرْكته   الِقنــــــــــــــــــاع ُمْدِنَی

  الفرس َظْهر من ْبدلال موضع والحالُ   

  :القیس امرؤ قال

ــــــت ــــــزِ  ُكَمْی ــــــدُ لال لَی ــــــه حــــــالِ  عــــــن ْب   َمْتِن

  

 

  كمـــــــــــا زلـــــــــــت الصـــــــــــفواء بــــــــــــالمتنزل 

ل َحْوالً  الشيءُ  لوحا   مـن یریـد "الجنـة خـلد لَأحـا من: " الحدیث وفي ،َتَحوَّ

ل َألنــه َأســلم ل كــل وكــذلك اِإلســالم ِإلــى الكفــر مــن َتَحــوَّ ، وفــي حالــه عــن ُمَتَحــوِّ

   . )١(عظیمة َدْلواً  تْ لَتَحوَّ  َأي "ً َغْربا تْ لفاْسَتحا: " عنه اهللا رضي عمر حدیث

                                     
 َعْبـدِ  مـن روایـة، وفـي بـاب الطیـب ،  مناقـب عمـر بـاب الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه فـي  )١(

 َقِلیـٍب  ىلـعَ  َبْكـَرةٍ  ِبـَدْلوِ  عُ َأْنـزِ  َأنِّـي اْلَمَنـامِ  ِفـي ُأِریـتُ  لَقـا النَِّبـيَّ  َأنَّ بلفـظ ( َعْنُهَما اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اهللاِ 

 تْ لَفاْسـَتَحا اْلَخطَّـاِب  ْبـنُ  ُعَمـرُ  َجـاءَ  ثُـمَّ  هُ لـ َیْغِفـرُ  َواهللاُ  َضـِعیًفا َنْزًعـا َذُنـوَبْینِ  َأوْ  َذُنوًبـا َفَنـَزعَ  َبْكـرٍ  َأُبـو َفَجاءَ 

 ۱۲/۱۵) ِبَعَطنٍ  َرُبواَوضَ  النَّاُس  َرِويَ  َحتَّى َفِریَّهُ  َیْفِري َعْبَقِری�ا َأرَ  مْ لفَ  َغْرًبا
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 تلـُأِحی: "ْیلـىل َأبـي ابن حدیث وفي ،نهر ِإلى نهر من ماء تحویل والَحوالة

  .تحویالت ثالث تلُحوِّ  َأو تغییرات ثالث ُغیِّرت َأي  )١("َأْحوال ثةثال الصالة

                                     
من روایة ابن أبـي لیلـى عـن معـاذ بـن جبـل في باب كیف األذان ، الحدیث أخرجه أبو داؤد في سننه  )١(

ـ تْ لُأِحی بلفظ ( ـَیامُ  لَوُأِحیـ َأْحـَوالٍ  ثَـةَ الثَ  ةُ الالصَّ ـ َأْحـَوالُ  َفَأمَّـا َأْحـَوالٍ  ثَـةَ الثَ  الصِّ  َقـِدمَ  النَِّبـيَّ  َفـِإنَّ  ةِ الالصَّ

  ْیهِ لعَ  لَأْنزَ  اهللاَ  ِإنَّ  ثُمَّ  اْلَمْقِدسِ  َبْیِت  ىلإِ  َشْهًرا َعَشرَ  َسْبَعةَ  يلُیصَ  َوُهوَ  َمِدیَنةَ الْ 

 َوَحْیـثُ  اْلَحـَرامِ  اْلَمْسـِجدِ  َشـْطرَ  َوْجَهـكَ  لَفـوَ  َتْرَضاَها ةً لِقبْ  َینَّكَ لُنوَ لفَ  السََّماءِ  ِفي َوْجِهكَ  بَ لَتقَ  َنَرى َقدْ { 

  } َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  والوَ فَ  ُكْنُتمْ  َما

َهـهُ  لَقـا ـ َیْجَتِمُعــونَ  َوَكـاُنوا لَقـا َحـْولٌ  َفَهـَذا لَقــا َمكَّـةَ  ىلـإِ  اهللاُ  َفَوجَّ  َبْعًضــا َبْعُضـُهمْ  ِبَهـا َوُیـْؤِذنُ  ةِ الِللصَّ

 اهللاِ  لَرُســو  َأَتــى َزْیــدٍ  ْبــنُ  اهللاِ  َعْبــدُ  هُ لــ ُیَقــالُ  اْألَْنَصــارِ  ِمــنْ  َرُجــًال  ِإنَّ  ثُــمَّ  لَقــا َیْنُقُســونَ  َكــاُدوا َأوْ  َنَقُســوا َحتَّــى

 َصـَدْقتُ ل َناِئًمـا َأُكـنْ  مْ لـ ِإنِّـي ُقْلـتُ  وْ لوَ  النَّاِئمُ  َیَرى ِفیَما َرَأْیتُ  ِإنِّي اهللاِ  لَرُسو  َیا لَفَقا مَ لَوسَ  ْیهِ لعَ  اهللاُ  ىلصَ 

 َأْكَبــرُ  اهللاُ  لَفَقــا ةَ لــاْلِقبْ  لَفاْسـَتْقبَ  َأْخَضــَرانِ  َثْوَبــانِ  ْیــهِ لعَ  ْخًصـاشَ  َرَأْیــتُ  ِإذْ  َواْلَیْقَظــانِ  النَّــاِئمِ  َبـْینَ  َأَنــا َبْیَنــا ِإنِّـي

ــرُ  اهللاُ  ــى َمْثَنــى اهللاُ  الإِ  هَ لــإِ  ال َأنْ  َأْشــَهدُ  اهللاُ  الإِ  هَ لــإِ  ال َأنْ  َأْشــَهدُ  َأْكَب  لَأْمَهــ ثُــمَّ  اْألََذانِ  ِمــنْ  َفــَرغَ  َحتَّــى َمْثَن

ــمَّ  لَقــا َســاَعةً  ــا لِمْثــ لَقــا ُث ــي َیِزیــدُ  َأنَّــهُ  َغْیــرَ  لَقــا ِذيل ــ َقاَمــتْ  َقــدْ  َذِلــكَ  ِف ــ َقاَمــتْ  َقــدْ  ةُ الالصَّ ــا ةُ الالصَّ  لَفَق

 ُعَمـرُ  َوَجـاءَ  لَقـا ِبَهـا َأذَّنَ  َمـنْ  لَأوَّ  لٌ الِبـ َفَكـانَ  ِبَهـا َفْلُیـَؤذِّنْ  ًال الِبـ ْمَهـالعَ  مَ لَوَسـ ْیهِ لعَ  اهللاُ  ىلصَ  اهللاِ  َرُسولُ 

 نِ الَحــوْ  َفَهـَذانِ  َسـَبَقِني َأنَّـهُ  َغْیـرَ  ِبـهِ  َأَطـافَ  ِذيلـا ِمْثـلُ  ِبـي َطـافَ  َقـدْ  ِإنَّـهُ  اهللاِ  لَرُسـو  َیـا لاَفَقـ اْلَخطَّـاِب  ْبـنُ 

 ىلـإِ  ُیِشـیرُ  الرَُّجـلُ  َفَكـانَ  لَقـا مَ لَوَسـ ْیـهِ لعَ  اهللاُ  ىلَصـ النَِّبـيُّ  ِبَبْعِضـَها َسـَبَقُهمْ  َوَقدْ  ةَ الالصَّ  َیْأُتونَ  َوَكاُنوا لَقا

 َفَجــاءَ  لَقـا ِتِهمْ الَصـ ِفــي اْلَقـْومِ  َمـعَ  َیــْدُخلُ  ثُـمَّ  یَهالَفُیَصـ اْثَنَتــْینِ  َأوْ  َواِحـَدةً  َفَیقُـولُ  ىلَصــ َكـمْ  َجـاءَ  ِإنْ  ُجـلِ الرَّ 

 النَِّبــيُّ  هُ َســَبقَ  َوَقــدْ  َفَجــاءَ  لَقــا َســَبَقِني َمــا َقَضــْیتُ  ثُــمَّ  ْیَهــالعَ  ُكْنــتُ  الإِ  َأَبــًدا َحــالٍ  ىلــعَ  َأِجــُدهُ  ال لَفَقــا ُمَعــاذٌ 

 َقـامَ  َتهُ الَصـ مَ لَوَسـ ْیـهِ لعَ  اهللاُ  ىلَصـ اهللاِ  َرُسـولُ  َقَضـى مَّـالفَ  َمَعـهُ  َفثََبتَ  لَقا ِبَبْعِضَها مَ لَوسَ  ْیهِ لعَ  اهللاُ  ىلصَ 

 َأْحـَوالٍ  ثَـةُ الثَ  َفَهـِذهِ  َفاْصـَنُعوا َفَهَكـَذا ُمَعـاذٌ  ُكـمْ ل َسـنَّ  َقـدْ  ِإنَّـهُ  مَ لَوَسـ ْیـهِ لعَ  اهللاُ  ىلَصـ اهللاِ  َرُسـولُ  لَفَقـا َفَقَضى

َیامِ  َأْحَوالُ  َوَأمَّا  ثَـةَ الثَ  َشـْهرٍ  لُكـ ِمـنْ  َیُصـومُ  لَفَجَعـ اْلَمِدیَنـةَ  َقـِدمَ  مَ لَوسَ  ْیهِ لعَ  اهللاُ  ىلصَ  اهللاِ  لَرُسو  َفِإنَّ  الصِّ

لِ  َرِبیـعِ  ِمـنْ  َشـْهًرا َعَشـرَ  َسـْبَعةَ  َفَصـامَ  َیِزیـدُ  لَوَقـا َأیَّامٍ   َوَصـامَ  َأیَّـامٍ  ثَـةَ الثَ  َشـْهرٍ  لُكـ ِمـنْ  َضـانَ َرمَ  ىلـإِ  اْألَوَّ

ـَیامَ  ْیـهِ لعَ  َفـَرَض  لَوَجـ َعـزَّ  اهللاَ  ِإنَّ  ثُمَّ  َعاُشوَراءَ  َیْومَ   ُكِتـبَ  آَمُنـوا ِذینَ لـا َأیَُّهـا َیـا{  لَوَجـ َعـزَّ  اهللاُ  لَفـَأْنزَ  الصِّ

َیامُ  ْیُكمْ لعَ   ِمْسـِكینٍ  َطَعـامُ  ِفْدَیـةٌ  ُیِطیُقوَنـهُ  ِذینَ لـا ىلـَوعَ  اْآلَیـةِ  َهـِذهِ  ىلـإِ  َقـْبِلُكمْ  ِمنْ  ِذینَ لا ىلعَ  ُكِتبَ  َكَما الصِّ

 اْآلَیـةَ  لَأْنـزَ  لَوَجـ َعـزَّ  اهللاَ  ِإنَّ  ثُـمَّ  لَقـا َعْنهُ  َذِلكَ  َفَأْجَزَأ ِمْسِكیًنا َأْطَعمَ  َشاءَ  َوَمنْ  َصامَ  َشاءَ  َمنْ  َفَكانَ  لَقا }

  } َفْلَیُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمْ  َشِهدَ  َفَمنْ  َقْوِلهِ  ىلإِ  اْلُقْرآنُ  ِفیهِ  لُأْنزِ  ِذيلا َرَمَضانَ  َشْهرُ {  اْألُْخَرى

ــِحیحِ  اْلُمِقــیمِ  ىلــعَ  ِصــَیاَمهُ  اهللاُ  َفَأْثَبــتَ  لَقــا ــَص  الصَّ ْطَعــامَ  َوثَبَّــتَ  َواْلُمَســاِفرِ  ِلْلَمــِریضِ  ِفیــهِ  َوَرخَّ  اإلِْ

ــَیامَ  َیْســَتِطیعُ  ال ِذيلــا ِلْلَكِبیــرِ   مْ لــ َمــا النَِّســاءَ  َوَیــْأُتونَ  َوَیْشــَرُبونَ  َیــْأُكُلونَ  َوَكــاُنوا لَقــا نِ الَحــوْ  انِ َفَهــذَ  الصِّ

ــاُموا َفــِإَذا َیَنــاُموا  َحتَّــى َصــاِئًما َیْعَمــلُ  لَظــ ِصــْرَمةُ  هُ لــ ُیَقــالُ  اْألَْنَصــارِ  ِمــنْ  َرُجــًال  ِإنَّ  ثُــمَّ  لَقــا اْمَتَنُعــوا َن

 لَقـا َصـاِئًما َفَأْصـَبحَ  َأْصـَبحَ  َحتَّـى َیْشـَربْ  مْ لـوَ  َیْأُكلْ  مْ لفَ  َنامَ  ثُمَّ  ِعَشاءَ الْ  ىلَفصَ  َأْهِلهِ  ىلإِ  َفَجاءَ  َأْمَسى

ــَرآهُ  ــدْ  مَ لَوَســ ْیــهِ لعَ  اهللاُ  ىلَصــ اهللاِ  َرُســولُ  َف  َجْهــًدا َجَهــْدتَ  َقــدْ  َأَراكَ  ِلــي َمــا لَقــا َشــِدیًدا َجْهــًدا َجَهــدَ  َوَق

 ِحـینَ  َوَأْصـَبْحتُ  َفِنْمـتُ  َنْفِسـي َفَأْلَقْیـتُ  ِجْئـتُ  ِحـینَ  َفِجْئـتُ  َأْمـسِ  ْلـتُ َعمِ  ِإنِّي اهللاِ  لَرُسو  َیا لَقا َشِدیًدا

 َوَأَتــى َنـامَ  َمــا َبْعـدَ  ُحــرَّةٍ  ِمـنْ  َأوْ  َجاِرَیـةٍ  ِمــنْ  النَِّسـاءِ  ِمــنْ  َأَصـابَ  َقـدْ  ُعَمــرُ  َوَكـانَ  لَقــا َصـاِئًما َأْصـَبْحتُ 

ـَیامِ  ةَ لـیْ ل ُكـمْ ل لُأِحـ{ لَوَجـ َعـزَّ  اهللاُ  لَفـَأْنزَ  هُ لـ َذِلـكَ  َفـَذَكرَ  مَ لَوَسـ ْیـهِ لعَ  اهللاُ  ىلصَ  النَِّبيَّ  َفـثُ  الصِّ  ىلـإِ  الرَّ

َیامَ  َأِتمُّوا ثُمَّ  َقْوِلهِ  ىلإِ  ِنَساِئُكمْ   .۲/۹۸ } ْیلِ لال ىلإِ  الصِّ
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 معـاني تجمـع بـري ابـنأبیاتـا عـن  )١(وقد أورد ابن منظور فـي لسـان العـرب

   فقال: الحال

  ُتًقــــى ِشـــعارَ  ُأْكَســـى هـــل ِشـــْعِريَ  ْیـــتَ ل یـــا

  

 

ـــــــْعرُ       حـــــــال َبْعـــــــَدما حـــــــاالً  َیْبـــــــَیضُّ  والشَّ

   شيء بعد شیئاً  َأي  

ـــــــوادُ  َشـــــــْعِري اْبـــــــَیضَّ  فكلمـــــــا    ِإلـــــــى فالسَّ

  

 

  حــــــالي بـــــالهوى َفَنْفِســــــي تمیـــــل نفســـــي 

   حالٍ  فَأنا َحِلیتُ  الَحْليِ  من حالٍ  

  النفـــــــوس ُســـــــودُ  َغـــــــداً  َتُســـــــودُ  لیســـــــت

 

 

  الحــــال عــــاِمرَ  نــــورٍ  ُمَضــــّیع َأْغــــُدو فَكــــمْ   

   التراب هنا الحال 

ـــــــــُدورُ  ـــــــــدُّنى دارُ  َت ـــــــــالنفس ال    َتْنُقُلهـــــــــا ب

  

 

   الحــــــــال راكــــــــبِ  كَصــــــــبيٍّ  حالهــــــــا عــــــــن 

   الَعَجلة هنا الحالُ   

  َجـــــَدثٍ  مــــن الَحْشـــــرِ  یــــوم ُیْبَعـــــث فــــالمرءُ 

   

 

  حـــــال مـــــن فـــــات مـــــا وعلـــــى َجنـــــى بمـــــا 

   شر َأو خیر َمْذَهب هنا الحال   

   َنَظـــــر ذي لَعْقــــ حــــالي َأْعِقـــــلُ  كنــــتُ  لــــو

  

 

   والحـــــــــــال بالوقــــــــــت مشــــــــــتغالً  لكنــــــــــت 

   فیها َأنت لتيا الساعة هنا الحال  

ــــــــــي ــــــــــذ لِكنَّن ــــــــــیش بلذی ــــــــــِبطٌ  الع   ُمْغَت

  بالحـــــــال ِشـــــــیب َشـــــــْهدٌ  هـــــــو كَأنمـــــــا 

                                     

م مــادة ۱۹۹۰ ۱لســان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفریقــي المصــري دار صــادر بیــروت ط )١(

 (حول).
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   َبنلال هنا الحال

   َأْعَشــُقه ِزْلــتُ  مــا الــذي الُمحــالُ  مــاذا

  

 

  حـــــالي بـــــه ُأْصـــــِلح فلـــــم َعْقلـــــي َضـــــیَّْعت 

   هنا النفس عن عبارة وهي امرَأته الرجل حال 

  َطــــَرفٌ  لــــه امــــ ِطْرفــــاً  للــــذَّْنب َرِكْبــــت

   

 

ء ِطـــــــــْرفٍ  ِلراكـــــــــبِ  فیــــــــا     الحـــــــــال َســـــــــيِّ

   َمْتُنه وقیل َظْهره طرائق الَفَرس حالُ   

   َأْجَمَعـــــه الـــــذنب َیُهـــــدُّ  َغْفـــــراً  َربِّ  یـــــا

  

 

ـــــــــى     كالحـــــــــــال اآلراب مـــــــــــن َیِجـــــــــــزَّ  َحتـَّ

 .َیْسُقط الشجر َوَرق هنا الحال  
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           : ما ا:ا  لا  

أطلق النحویـون علـى مـا بـه بیـان هیئـة الصـاحب وقـت قیامـه بالحـدث اسـم 

  . )١(الحال

یقـول ابــن جنـي: "الحــال وصـف هیئــة الفاعـل أو المفعــول بـه ، وأمــا لفظهــا 

فإنهــا نكــرة تــأتي بعــد معرفــة قــد تــم علیهــا الكــالم وتلــك النكــرة هــي المعرفــة فــي 

  .)٢(المعنى

ة منتصب ، وأصل ذلك قول وقد شاع على األلسنة أن الحال وصف فضل

  .)٣(ابن مالك

  اذهب  امفهم في حال كفرد        الحال وصف فضلة منتصب 

هـو "أن عرف الحال فقال عـن الحـال :  دبع والمراد بالفضلة بینه ابن هشام

وصف فضلة یقع علـى جـواب كیـف كــ"ضربت اللـص مكتوفـًا ، والمـراد بالفضـلة 

  .)٤(ستغناء عنه"ما یقع بعد تمام الجملة ال ما یصح اال

 ئالحــال حــین تــذكر فــي األســلوب فهــي قائمــة بوظیفــة مقصــودة لــدى منشــو 

"ابن رشـیق" هذا ما جعل ل ولعهذا األسلوب : وال یمكن االستغناء عنها عنده ، 

من عملَ صالحا میمًا" فهو یقول في قوله تعالى : تیسمى ما أعربه النحاة حاًال "ت

                                     
، وشـــرح ۲/۱۰ظـــر: شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة تحقیـــق: یوســـف عمر،منشـــورات جامعـــة قـــاریونس ان )١(

.وكتـاب التعریفـات  ۲/۵۵المفصل البن یعیش تحقیق: جماعة من العلمـاء، المطبعـة المنیریـة، مصـر 

. وأســــرار العربیــــة ، أبوالبركــــات بــــن  ۸۵لعلــــي بــــن محمــــد الشــــریف الجرجــــاني، مكتبــــة لبنــــان ، ص 

 .۱/۱۷۶م ، ۱۹۹۵، ۱الجیل ، بیروت ، تحقیق د. فخر صالح قدارة ، ط األنباري، دار

. وكـــذلك عرفهـــا ابـــن معطـــي بـــنفس ۱/۶۲اللمـــع ، أبـــوالفتح عثمـــان بـــن جنـــي ، دار الكتـــب الثقافیـــة  )٢(

 . ۶۲التعریف انظر : الفصول الخمسون ص 

 .۳۱۱شرح ابن عقیل ص  )٣(

داهللا جمــال الــدین األنصــاري ، الطبعــة الحادیــة ابــن هشــام عبــ، شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى انظــر  )٤(

 .۱/۲۳۵: محمد محیى الدین عبد الحمید . ، تحقیق هـ۱۳۸۳ –عشرة ، القاهرة 
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ثَ تمم المعنى بقوله : (وهو مؤمن) ،  )١( ى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياة طَيبةًمن ذَكَرٍ أَو أُنْ

يتيما وأَسرياویقول في قوله تعالى :  ا وينكسم هبلَى حع امالطَّع ونمطْعيو )قوله :  )٢

 )٣(ء ضـمیر "الطعــام"] هـو التتمــیم والمبالغـة فــي قـول مــن قـال إن الهــاَعَلـى ُحبِّــهِ [

 السـبِيلِ  وابـن  والْمساكني والْيتَامى الْقُربى ذَوِي حبه علَى الْمالَ وآتَى ومثله قوله تعـالى : 

نيلــائ الســي و فــابِِ و فقــد أعــرب العكبــري (علــى حبــه) حــاًال أي أتــى المــال  .)٤( الرقَ

  .)٥(محبًا له

میتهم له بالحال بقولـه : "وٕانمـا سـمي حـاًال ألنـه سر تس  ویكشف ابن یعیش

ت فیـه تطـاول الوقـت أم قصـر، وال نـیجوز أن یكون اسم الفاعل فیها إال لما أال 

یجــوز أن یكــون لمــا مضــى وانقطــع ، وال لمــا یــأتي مــن األفعــال، إذ الحــال هــي 

  . )٦(هیئة الفاعل أو المفعول وصفته في وقت ذلك الفعل"

ذا یوافـــق رأي البصـــریین فـــي مســـألة وقـــوع الفعـــل ولعـــل رأي ابـــن یعـــیش هـــ

الماضي حاًال بخالف الكوفیین الـذین یجیـزون ذلـك وفـد فصـل هـذه المسـألة ابـن 

فقال : "ذهب الكوفیون إلى أن الفعل الماضي یجوز أن یقـع حـاًال وٕالیـه  األنباري

، مـن البصـریین ، وذهـب البصـریون إلـى أنـه ال یجــوز  ذهـب أبوالحسـن األخفـش

أو كـان وصـفًا لمحـذوف فإنـه  "قـد"ع حاًال وأجمعوا على أنه إذا كانـت معـه أن یق

  یجوز أن یقع حاًال . 

                                     
 . ۳۷سورة النحل اآلیة  )١(

 . ۸سورة اإلنسان اآلیة  )٢(

 . ۱/۵۱العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، البن رشیق  )٣(

 . ۱۷۷سورة البقرة ، اآلیة  )٤(

ان فـي إعـراب القــرآن ، أبوالبقـاء عبـداهللا بــن الحسـین العكبـري ، تحقیــق علـي محمـد البجــاوي، دار التبیـ )٥(

 . ۱/۱۴۴إحیاء الكتب العربیة ، 

 . ۲/۵۵شرح المفصل  )٦(
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أما الكوفیون فاحتجوا بقوله تعالى : 

 

وهو  فحصرت فعل ماض  )١(

صــدورهم ، والــدلیل علــى صــحة هــذا التقــدیر  ةً فــي موضــع الحــال وتقــدیره حصــر 

 مكُواءجـ  وأَ  :عـن عاصـم والمفضـل ویعقوب الحضـرمي ، قراءة الحسن البصري

حصرة صدورهم  )٢(.  

  :  )٣(واستدلوا كذلك بقول أبي صخر الهذلي

ـــــــــــوإِ  ـــــــــــرُ عْ تَ ي لَ نِّ ـــــــــــوِن ـــــــــــفْ نِ  اكِ رَ كْ ذِ ي ِل   ةٌ َض

 

 

ــــكَ   ــــتَ َم ــــلَّ بَ  ورُ فُ ْصــــالعُ  َض فَ ا ان ــــالقَ  هُ َل   )٤(رُ ْط

ـــا إنـــه ال یجـــوز أن یقـــع حـــاًال    وأمـــا البصـــریون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا إنمـــا قلن

لـــوجهین: أحـــدهما أن الفعـــل الماضـــي ال یـــدل علـــى الحـــال فینبغـــي أن ال یقـــوم 

أن یوضع موضع الحال ما یصلح أن یقال فیه  مقامه، واآلخر : أنه إنما یصلح

أَو جــاءوكُم حصــرت   اآلن حــاًال ، وأجــابوا عــن احتجــاج الكــوفیین بآیــة النســاء : 

مهوردص  :من أربعة أوجه  

الوجه األول : أن تكون صفة لقوم المجرور في أول اآلیة وهو قوله تعالى 

 : ــو ــى قَ لَ ــلُون إِ صي ينــذ ــا الَّ لَّ مٍإِ   والوجــه الثــاني : أن تكــون صــفة لقــوم مقــدر ویكــون

                                     
 سورة النساء . ۹۰اآلیة  )١(

 سورة النساء. ۹۰اآلیة  )٢(

 .۶/۵عبد اهللا بن مسلم شاعر موال لبني أمیة. الوافي بالوفیات  )٣(

شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى . ۳/۲۵۴. وخزانـــة األدب ۱/۲۵۳. واإلنصـــاف ۵/۱۶۹،۱۷۰انظـــر األغـــاني ) ٤(

ألفیـة ابــن مالــك: بهــاء الـدین عبــد اهللا بــن عقیــل الهمــداني المصـري، وبهامشــه : منحــة الجلیــل بتحقیــق 

ص  ، م۲۰۰۵ ۲شـــرح ابـــن عقیـــل: محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، مكتبـــة دار التـــراث القـــاهرة ط 

  .۱/۱۹۴وهمع الهوامع . ۳۶۱

 حصرت جاءوكم أو میثاق وبینھم بینكم قوم إلى یصلون الذین إال(

 علیكم لسلطھم هللا شاء ولو قومھم یقاتلوا أو یقاتلوكم أن صدورھم

 لكم هللا جعل فما السلم إلیكم وألقوا یقاتلوكم فلم اعتزلوكم فإن فلقاتلوكم

 .) سبیال علیھم
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، والماضــــي إذا وقــــع صــــفة  "أو جــــاؤكم قومــــًا حصــــرت صــــدورهم"یر فیــــه دالتقــــ

 جــاز أن یقــع حــاًال باإلجمــاع ، والوجــه الثالــث : أن یكــون، لموصــوف محــذوف 

 : حصــرت صــدورهم .ثــم أخبــر فقــال  ، كمخبــرًا بعــد خبــر كأنــه قــال : أو جــاءو 

ع : أن یكون محموًال على الدعاء ال على الحـال، كأنـه قـال : ضـیق والوجه الراب

: جــاءني فــالن وســع اهللا رزقــه فــاللفظ مــاٍض ومعنــاه :  اهللا صــدورهم ، كمــا یقــال

  الدعاء.  لفظ الماضي ومعناه : وكذلك قوله : (حصرت صدورهم) لفظه الدعاء،

جــاز ذلــك  ؛ فإنمـا "كمــا انـتقض العفصــور بللـه القطــر"وأمـا قــول الشـاعر : 

لضـرورة الشـعر فلمـا كانـت (قـد) (قـد) ألن التقدیر: قد بللـه القطـر إال أنـه حـذف 

مقـدرة نزلــت منزلـة الملفــوظ بهـا وال خــالف أنـه إذا كــان مـع القــول الماضـي (قــد) 

  . )١(فإنه یجوز أن یقع حاالً 

والذي یظهـر لـي فـي هـذه المسـألة أن الحـق مـع البصـریین لقـوة أدلـتهم ومـا 

  لى الكوفیین . احتجوا به ع

وقد قرر النحاة أن الحال منصوبة في اللفظ أو في المحل ، لكـنهم اختلفـوا 

مــــن أي جهــــة نصــــب الحــــال؟ فقیــــل : نصــــب المفعــــول بــــه ، أو علــــى التشــــبیه 

ف ، ألن الحـال یقـع فیـه الفعـل بالمفعول به وهو األرجح ، وقیل : نصب الظـرو 

  . )٢(بهت ظرف الزمانفأش

وا أن نصب الحـال علـى المفعـول بـه أو علـى التشـبیه وٕاذا كان النحاة قد رأ

بـــالمفعول بـــه فـــإن الحـــال لیســـت مفعولـــة ؛ ألن الحـــال یعمـــل فیهـــا الفعـــل الـــالزم 

ه الفعـل یبنـى لـوالمتعدي ، والمفعول ال یعمل فیه إال الفعل المتعدي ، والمفعول 

                                     
اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف ، أبوالبركــات عبــدالرحمن بــن محمــد بــن ســعید األنبــاري ، دار الفكــر ،  )١(

 ، بتصرف یسیر .  ۱/۲۵۷دمشق ، د.ت ، د.ط ، 

همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، جــالل الــدین الســیوطي ، تحقیــق : د. عبــدالعال ســالم مكــرم،  )٢(

 ، بتصرف یسیر .  ۴/۸یة دار البحوث العلم
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فعــل لمجهــول فیرفــع علــى أنــه نائــب عــن الفاعــل ، والحــال ال یــؤثر فیهــا بنــاء الل

  . )١(للمجهول

وقد بین ابن األنباري عامـل النصـب فـي الحـال وجعلـه علـى ضـربین: فعـل 

ومعنى فعل فإن كان فعًال نحو : جاء زید راكبًا جاز أن یتقدم الحال علیه نحو: 

ألن العامل لما كان متصرفًا تصـرف عملـه فجـاز تقـدیم معمولـه ؛ جاء زید  اراكب

عل نحو : هذا زید قائمًا لم یجز تقدیم الحال علیه ، وٕان كان العامل فیه معنى ف

لم یجز ألن معنـى الفعـل ال یتصـرف تصـرفه  ، قائمًا هذا زیدو قلت : علیه ، فل

، فلم یجز تقدیم معموله علیه ، وذهب الفراء إلى أنه ال یجوز تقدیم الحال على 

إلى  العامل في الحال سواء كان العامل فیه فعًال أو معنى فعل وذلك ألنه یؤدي

ضمیر  "راكباً "ففي  جاء زید أن یتقدم المضمر على المظهر فإنه إذا قال : راكباً 

وقد تقـدم علیـه وتقـدم المضـمر علـى المظهـر ال یجـوز ، وهـذا لـیس بشـيء  "زید"

وٕان كـان مقـدمًا فـي اللفـظ إال أنـه مـؤخر فـي التقـدیر وٕاذا كـان مـؤخرًا  "راكبـاً "ألن 

،  )٢( فَـأَوجس فـي نَفْسـه خيفَـةً موسـى      تعـالى: في التقـدیر جـاز التقـدیم ، قـال اهللا

إلى موسى إال أنه لمـا كـان فـي تقـدیر التقـدیم، والهـاء فـي  ةفالهاء في نفسه عائد

  . )٣(تقدیر التأخیر ، جاز التقدیم ، وهذا كثیر في كالمهم فكذلك هنا

بـاري نفـس المـذهب الـذي فصـله ابـن األن )٥(وابـن جنـي )٤(وقد ذهب العكبري

  في العامل في الحال. 

                                     
مؤسسـة الرسـالة  عبدالرحمن بن أبـي بكـر ، الطبعـة األولـى ، بیـروت ،، السیوطي ، األشباه والنظائر  )١(

 . ۲/۱۸۲،  عبدالعال سالم مكرم: تحقیق  ، م۱۹۸۵

 ) .  ۶۷سورة طه ، اآلیة ( )٢(

 . ۱۷۸ – ۱۷۷أسرار العربیة ، ابن األنباري ، ص  )٣(

، تحقیـق د.  ، محـب الـّدین عبـداهللا بـن الحسـین العكبـري : أبـو البقـاء البنـاء واإلعـراب اللباب في علـل )٤(

   م.۱۹۵۵،  ۱، ط ، دمشق  ، دار الفكر غازي مختار طلیمات

اللمــع ، أبــوالفتح عثمــان بــن جنــي ، دار الكتــب الثقافیــة ، الكویــت ، تحقیــق: فــائز فــارس ، دون ت،  )٥(

 . ۶۲دون ط ، ص 
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والظـرف الـذي تشـبهه الحـال هـو ظـرف الزمـان ، ألن الحـال ال تبقـى ، بـل 

، وعلـى  )١(تنتقل إلى حال أخرى، كما أن الزمان منقض ال یبقـى ، ویخلفـه غیـره

الرغم من هذا التشابه فالحال غیر الظرف؛ ألن الحال هي ذات صاحبها والزمن 

  . )٢(غیر الذات

الَّذين ببیان الهیئة یجعلها على معنى (في) ففي قوله تعالى :  وقیام الحال

     ـوبِهِمنلَـى جعا وـودقُعـا واميق اللَّـه ونذْكُري... )و "قعـودا" قیامـا"نجـد أن األحـوال  .)٣ "

علــى معنـى یــذكرون اهللا حـال قیــامهم وقعـودهم واضــطجاعهم ،  )٤(وعلـى جنـوبهم

یمیزهـــا عـــن "التمییـــز" فهـــو علـــى معنـــى  -"فـــي" كـــون الحـــال علـــى معنـــى–وهـــذا 

في تفسیره ما قبله من إبهام ، فــ "فارسـًا" فـي قولنـا : هللا دره فارسـًا تمییـز  )٥("من"

ال حال ، ألنها لبیان جنس المتعجب منه ، وبیان الهیئة قد أتـى ضـمنًا والمعنـى 

في الذات ،  : هللا دره من فارس ، أي : من رجل فارس ، فالتمییز قد بین إبهاماً 

  أما الحال فهي تبین إبهام الهیئات قصدًا . 

 

                                     

 . ۲/۵۵شرح المفصل  )١(

 . ۴/۸همع الهوامع ،  )٢(

 ) .  ۱۹۱سورة آل عمران اآلیة ( )٣(

 .۲/۱۰انظر شرح الرضي ) ٤(

 .۷۱انظر معاني القرآن ص ) ٥(
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  املبحث الثاني

  يف احلال التأنيث والتذكري والتنكري والتعريف
وا مول : اا ل  اا :  

  فرزدق:، ومن شواهد تأنیث لفظه قول ال )١(یذكر لفظه ویؤنثالحال 

  َمـــاً و َأنَّ ِفـــي الَقـــْوِم َحاتِ لـــٍة لـــى َحالـــعَ 

  

  )٢(ى ُجوِدِه َضنَّْت ِبِه َنْفُس َحاِتمِ لعَ   *

  :شاعرومن شواهد تأنیث لفظه قول ال   

  إَذا َأَ◌ْعَجَبْتـــَك الـــدَّْهَر َحـــاٌل ِمـــن امـــِرئٍ 

  

ــــــــَرُه َوال  * ــــــــْل َأْم ــــــــُه َوَواِك ــــــــالَفَدْع   )٣(َیاِلَی

  ن قیل : ما األثر الذي یترتب على تذكیر لفظ الحال أو تأنیثه؟إف  

ن یقال : إن تذكیر لفظـه یـدل علـى تـذكیر معنـاه ، وحینئـذ یـؤتى فالجواب أ

عالمـة التأنیـث فیقـال : "حسـن حـال محمـد وسـاء بالفعـل المسـند إلیـه مجـردا مـن 

، "حال محمد أداه إلى فعل ما فعل" حال خالد" ویعاد الضمیر إلیه مذكرا فیقال :

محمــد" ویوصــف ویشـار إلیــه باسـم اإلشــارة الموضــوع للمـذكر فیقــال : "هــذا حـال 

  بوصف المذكر فیقال : "لمحمد حال حسن".

وتأنیــث لفظــه یــدل علـــى تأنیــث معنــاه ، وحینئــذ یـــؤتى بالفعــل المســند إلیـــه 

خالـد" ، ویعــاد  مقترنـا بتـاء التأنیـث فیقــال : "حسـنت حالـة محمـد ، وســاءت حالـة

 فیقــال : "حالــة محمــد أدتــه إلــى فعــل مــا فعــل" ، ویشــار إلیــه الضــمیر إلیــه مؤنثــاً 

باســم اإلشــارة الموضــوع للمؤنــث فیقــال : "هــذه حالــة محمــد" ، ویوصــف بوصــف 

  المؤنث فیقال : "لمحمد حالة حسنة".

بقــي أن أشــیر إلــى أن لفــظ الحــال إذا كــان مــذكرا فــال تلــزم معاملتــه معاملــة 

  .)٤(المذكر بل لك أن تذكر معناه أو تؤنثه

                                     
انظــر همــع الهوامـــع شــرح جمـــع الجوامــع جــالل الـــدین عبــد الـــرحمن بــن أبــي بكـــر الســیوطي المكتبـــة ) ١(

 .۳۱۱، وشرح ابن عقیل هامش صفحة  ۲/۲۹۳التوفیقیة مصر 

  ، الشــركة العالمیــة للكتــاب : إیلیــا الحــاوي ، همــام بــن غالــب بــن صعصــعة اعتنــي بــه دیــوان الفــرزدق )٢(

ــص : أبــو الحســن   و .ولســان العــرب مــادة "حــتم"  . ۲/۲۹۷،  م۱۹۹۵، طبعــة ثانیــة  بیــروت الُمخصَّ

ت ، ، بیـــرو  ، دار األفـــاق الجدیـــدة هــــ)۴۵۸علـــي بـــن إســـماعیل األندلســـي المعـــروف بـــابن ِســـیَدْه (ت 

 .۱۷/۱۴ د.ت

، ولمویلـــك العبـــدي فـــي حماســـة البحتـــري ص ۱۶۴البیـــت ألفنـــون التغلبـــي فـــي حماســـة البحتـــري ص ) ٣(

 .۳/۹۹، والمقاصد النحویة  ۱/۲۲۵، وبال نسبة في شرح األشموني  ۲۱۵

 بتصرف یسیر. ۳۱۱شرح ابن عقیل هامش صفحة ) ٤(
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: ما ا وا ل  اا :  

في الحال أن تكون نكرة ، فإن جاءت في كالم ما من كالم العرب  األصل

فـي تأویـل النكـرة ، والسـر فـي ذلـك أن  -عنـد البصـریین–معرفة فهي بغیـر تـردد 

صــاحب الحــال معرفــة فــي أغلــب حاالتــه ، والحــال تلتــبس بالنعــت ، فلــو جــاءت 

 الحـــال معرفـــة وقبلهـــا اســـم معرفـــة یصـــح أن یكـــون موصـــوفا بهـــذه الحـــال ، ظـــن

السامع أنها نعت ، والتـبس علیـه األمـر ، فـدفعا لهـذا االلتبـاس، ورغبـة فـي إفـادة 

المقصود من أول األمر ، التزم العرب في كالمهم إذا أتى في الكالم اسم معرفة 

ثم جاءوا بوصف بعد هـذه المعرفـة فـإن أرادوا جعـل هـذا الوصـف نعتـا جـاءوا بـه 

ــم یلتــبس علــى معرفــة ، وٕان أرادوا جعــل هــذا الوصــف حــاال جــ اءوا بــه نكــرة ، فل

السامع األمر. فالنكرة هي األصل في األشیاء، ووظیفة الحال في األسلوب تقیید 

الحـدث عنـد إسـناده إلــى صـاحبه، ویقـع التقییـد بــالنكرة ، وال معنـى للتعریـف "فلــو 

  .)١( عرفت وقع التعریف ضائعا وبمعنى آخر ، التعریف في الحال عبث ضائع"

  :لثالثـــــــة أوجـــــــه -عنـــــــد مـــــــن یوجـــــــب ذلـــــــك–تكـــــــون نكـــــــرة وٕانمـــــــا لـــــــزم أن 

جــاء زیــد راكبــا قــد تضــمن  :أنهــا فــي المعنــى خبــر ثــان أال تــرى أن قولــك :أحــدها

ـــــر التنكیـــــر ـــــد وبركوبـــــه حـــــال مجیئـــــه واألصـــــل فـــــي الخب ـــــار بمجـــــيء زی   .اإلخب

ــــــال :والثــــــاني ــــــف :أن الحــــــال جــــــواب مــــــن ق   .) ســــــؤال عــــــن نكــــــرةكیــــــف و (كی

جــاء زیــد راكبــا یفیــد أن  :فــي المعنــى ألن قولــكأن الحــال صــفة للفعــل  :والثالــث

  .)٢(مجئیه على هیئة مخصوصة والفعل نكرة فصفته نكرة

، وأجـــــاز یــــــونس  -والبصـــــریون معهـــــم–هـــــذا مـــــذهب جمهـــــور النحـــــاة    

ففـي  ، مسـتدلین علـى ذلـك بـالقرآن )٣(والبغدادیون تعریف الحال مطلقا بـال تأویـل

                                     

  . بتصرف.۲/۶۱شرح الرضي  )١(

 .۱/۲۸۴اللباب  )٢(

 .۱/۲۴۴شموني األ )٣(
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قوله تعـالى 

َ )الراء مضارع  كسربضم الیاء و  "جنخرِ لیُ ". قرئ )١

فــتح الیــاء وضــم ب "جنخــرُ لیَ "مفعــول بــه. وقــرئ  "األذل"فاعــل و "األعــز"و "أخــرج"

،  )٢(منصوب على الحال  "األذل"فاعل و "األعز"الالزم ، و "خرج"الراء مضارع 

 "األعــز"بضـم النـون وكســر الـراء ونصـب  "جنخـرِ لنُ "وكـذلك قـرأ الحسـن البصــري 

، وقـد قـال النحـاة هنـا: إن نصـب  )٣(على الحالیة "األذل"فعولیة ونصب على الم

لیـه ، ألن الحـال ال یكـون فیهـا األلـف والـالم على الحال شاذ ال یقـاس ع "األذل"

، أو األلف والالم زائدتان والتقدیر: لیخرجن منها األعز ذلیال، أو هو مفعـول )٤(

لحـــــال محذوفـــــة أي مشـــــبها األذل، أو النصـــــب علـــــى المصـــــدریة علـــــى تقـــــدیر: 

لیخرجن األعز منها خروج األذل ثم حـذف المضـاف إلیـه وأقـیم المضـاف مقامـه 

  .)٥(المصدر على سبیل النیابة فانتصب على

وللنحـاة فـي الحـال التـي وردت معرفــة تـأویالت وتخریجـات كثیـرة لیخرجوهــا 

أن مـــذهب یـــونس  -هنـــا–مـــن التعریـــف إلـــى التنكیـــر، والـــذي أود أن أنبـــه علیـــه 

والبغـــدادیین هـــو األولـــى بـــالقبول ، ألن الشـــاهد القرآنـــي یؤیـــده ، وال داعـــي لهـــذه 

عریــف الحــال فــي أســلوب القــرآن یكفــي أن یقــال : إن ت التــأویالت والتخریجــات إذ

  في تعبیرنا اللغوي. استخدام ذلك قلیالً إمكان ، وهذا یهدینا إلى قلیل

  

                                     
 سورة المنافقون. ۸اآلیة  )١(

 .۲/۲۴۱البیان  )٢(

، عبــد الفتــاح القاضــي ، طبعــة دار إحیــاء الكتــب العربیــة القــراءات الشــاذة وتوجیههــا مــن لغــة العــرب  )٣(

  .۹۰ص م ، ۱۹۵۲مطبعة عیسى البابي الحلبي 

 .۲/۲۴۱البیان  )٤(

  .۱۴۶نحویة ص ، أثر القرآن في الدراسات ال۱۵۰شذور الذهب ص  )٥(

ِِھ َیقُ  َِرُسول ةُ َول ِ اْلِعزَّ ْعَنا إِلَى اْلَمِدیَنِة لَُیْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنَھا اْألََذلَّ ۚ َوِ�َّ ولُوَن لَئِْن َرَج

ْعلَُمونَ  ِقِیَن َال َی ِكنَّ اْلُمَناف ِیَن َولَٰ ِمن ُمؤْ  )َولِْل
  

  

  

  

  

)  

  

  

  

  

  

  



 - ٨٧  -

  

  تعریف الحال وتنكیرها في المفضلیات:

تتبعت الحال في المفضلیات من حیث التعریف والتنكیر ، فوجدتها تالزم   

،  وضـع معرفـة بـاأللف  والـالمالتنكیر إال في ثالث مواضع جاءت الحـال فـي م

  وفي موضعین معرفة باإلضافة.

  قد جاءت معرفة باأللف والالم في قول متمم بن نویرة:ف

ــــا بالُمَشــــقَّرِ  وَجــــْزءاً  وَعْمــــراً   *  وماِلكـــاً  َقْیســـاً  لَغـــا مـــا وَغیََّرِنـــي     )١( َأْلَمَع

ـــم أد "ألمعـــا"    ـــة . قـــال الكســـائي: "أراد "معـــا" ث ـــى الحالی خـــل منصـــوب عل

  . (٢)األلف والالم". وقال أبو عمرو بن العالء : "ألمعا، یرید الذین معا"

  وجاءت الحال معرفة باإلضافة في قول الحصین بن الحمام المري:

ها ِجَحاٌش  وجاَءتْ    (٣) وَأَألَما َأَدقَّ  ما ُعَوالٍ  وَجْمعُ   *  بَقِضیِضها َقضَّ

  

                                     
. غـال : أهلــك . قـیس وعمــرو : رجـالن مــن بنـي یربــوع ، وجـزء هــو ابـن ســعد  ۲۶۹ المفضـلیات ص )١(

  الریاحي ، وهؤالء قتلهم األسود بن منذر یوم أوار ومالك : أخو متمم . المشقر: حصن بالبحرین.

  المرجع السابق نفس الصفحة. )٢(

لــة بــن مــازن بــن ثعلبــة بــن ســعد بــن ذبیــان . قضــها جحــاش ، بكســر الجــیم، هــم بنــو جحــاش بــن بجا )٣(

بقضیضـــها أي : صـــغیرها بكبیرهـــا . وأصـــل القـــض الحصـــى الصـــغار والتـــراب ، والقضـــیض جمعـــه، 

مثـل: كلـب وكلیـب، وقیـل : "القـض" الحصـى الكبـار ، و"القضـیض" الحصـى الصـغار. عـوال ، بضـم 

  ن.العین وتخفیف الواو، هو ابن الحرث بن ثعلبة بن سعد بن ذبیا
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إلضـافة ، وقـد مثـل منصوبة على الحـال وهـي معرفـة با "قضها بقضیضها"

  :(١)ابن هشام بهذا المثال بعینه للحال المعرفة فقال

 : أي، اجتهـــد وحـــدك  :بلفـــظ المعـــرف باإلضـــافة كقـــولهم الحـــال قـــد تـــأتي"

  ". جمیعا : وجاؤوا قضهم بقضیضهم أي، منفردا 

  :)٢(والموضع الثاني للمعرف باإلضافة هو قول عوف بن األحوص

ــــــــــْهرِ  ــــــــــي وَش ــــــــــةَ  َبِن ـــــــتْ  ِإذا  *  َداَیاوالَهــــــــــ ُأَمیَّ ـــــــرَِّجَها ُحِبَس ـــــــدَِّماءُ  ُمَض   (٣) ال

عائــدة علــى الهــدایا ، وهــو  "هــا"اســم فاعــل والــدماء فاعلــه ، و  "مضــرجها"

. وقــد زعــم ابــن هشــام أن "حبســت"منصــوب علــى الحــال مــن ضــمیر الهــدایا فــي 

  . )٤(إضافة الصفة كاسم الفاعل إلى معمولها لیست محضة ، فال تفیده تعریفا

  

 

  

  

                                     
 بــن أحمـد بـن یوســف بـن عبـداهللا بــن یوسـف بـن عبـداهللا،  العــرب كـالم معرفـة فــي الـذهب شـذور شـرح )١(

،  الــدقر عبــدالغني:  تحقیــقم ، ۱۹۸۴ ۱ ط،  دمشــق – للتوزیــع المتحــدة الشــركة،  هشــام بــن عبــداهللا

۱/۳۲۴. 

بـن بكــر  هـو عـوف بـن األحــوص بـن جعفـر بـن كــالب بـن ربیعـة بــن عـامر بـن صعصـعة بــن معاویـة )٢(

بـــن هـــوازن بـــن منصـــور بـــن عكرمـــة بـــن خصـــفة بـــن قـــیس بـــن عـــیالن بـــن مضـــر. واســـم ابیـــه ربیعـــة 

  .۱۷۳واألحوص لقبه، وهو ابن عم الطفیل والد عامر بن الطفیل. هامش المفضلیات ص 

  : ذو الحجة ، كانت مشایخ قریش تعظمه. شهر بني أمیة )٣(

 .۲/۴۷انظر همع الهوامع  )٤(
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  املبحث الثاني 

  االشتقاق واجلمود يف احلال 

  ا اول: اق  ال:

غلب مجيء الحال مشتقة في المفضـلیات ، فقـد اتصـفت بـه فـي أكثـر مـن 

مائــة وعشــرین موضــعا ، وقــد أشــار ابــن مالــك إلــى غلبــة االشــتقاق فــي الحــال ، 

  حیث قال في ألفیته:

ــــــــــــــَتقِ      ـــــــــْن لَیْغِلـــــــــُب   *  قًَّا  ُمْشــــــــــــــتَ الً َوَكْوُنــــــــــــــُه ُمْن   )١(ْیَس ُمْســـــــــَتَحَقاً لـــــــــِك

والمقصــود باشــتقاق الحــال أنهــا جــاءت وصــفا مشــتقا: اســم فاعــل ، أو اســم 

. غة ، أو اسم تفضیل ، أو اسم مكـانمفعول ، أو صفة مشبهة ، أو صیغة مبال

واشــتقاقها مــن المصــدر علــى رأي البصــریین مــن النحــاة ، ومــن الفعــل علــى رأي 

: اســم ي نســیر علیــه ، فنقــول، ونلحــظ أن رأي الكــوفیین هــو الــذ)٢(ین مــنهمالكــوفی

  فاعل من الثالثي أو من غیره.

فــي المفضــلیات ، فقــد وردت بهــذه الصــفة  -بقلــة-وجـاءت الحــال جامــدة   

ـــین موضـــعا. وأفصـــل القـــول فـــي اشـــتقاق الحـــال وجمودهـــا فـــي  ةفـــي ثالثـــ وثالث

  المفضلیات فیما یلي:

  یات:المشتقات في المفضل

تنوعــت المشــتقات الواقعــة حــاال فــي المفضــلیات ، فهــي اســم فاعــل تــارة ، 

  أبسط فیه القول. سواسم مفعول أخرى ، أو صفة مشبهة أو غیر ذلك مما 

                                     
 .۳۱۲ شرح ابن عقیل ص )١(

، أبـو البقـاء العكبـري تحقیـق محمـد خیـر  ، وانظـر مسـائل خالفیـة فـي النحـو ۱/۲۳۵انظر اإلنصاف  )٢(

ـــواني دار الشـــرق العربـــي بیـــروت ط ، ۱/۱۶۱، وانظـــر كـــذلك أســـرار العربیـــة ۷۳م ص ۱۹۹۲ ۱الحل

، ۱/۴۹۱وانظر شرح شذور الذهب البـن هشـام األنصـاري وقـد صـرح بـأن الفعـل مشـتق مـن المصـدر 

  .۱/۲۶۰نظر اللباب وا
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جاء الحال في المفضلیات اسم فاعل  : مجيء الحال من اسم الفاعل -١

  وسبعین موضعا تفصیلها على النحو التالي: ةفي سبع

م فاعل مصوغا من الفعل الثالثي مفردا ومجموعا مطابقـا ورد الحال اس   

  صاحبه في أكثر من أربعین موضعا. 

ــــن  وعشــــرین موضــــعاً  ةفــــورد مفــــردا مــــذكرا فــــي تســــع ، منهــــا قــــول عبــــدة ب

  : )١(الطبیب

  ُمْســـــــَتْهِتراً  جاِهـــــــداً  وَیْجَمـــــــعُ  َیْســـــــَعى

  

  )٢(َیْجَمــــــعُ  مــــــا بآِكــــــلٍ  ْیَس لــــــو  ِجــــــد�ا،  *

  ى ویجمع.جاهدا حال من فاعل یسع  

   )٣(ومثله قول سوید بن أبي كاهل الیشكري

  َیْرَفُعــــــــــــــــهُ  ال الَمْنِخــــــــــــــــرِ  ســــــــــــــــاِجدَ 

  

ـــــعَ   * ـــــمَّ  الطَّـــــْرفِ  خاِش   )٤(الُمْســـــَتَمعْ  َأَص

فــي البیــت الســابق لهــذا  "هــو"، حــاالن مــن الضــمیر  "خاشــع"، و" فســاجد"  

  . )٥(البیت

ومـن  ة مواضـععـجـاءت الحـال مؤنثـة اسـم فاعـل مـن الفعـل الثالثـي فـي أرب

  أمثلتها قول عبدة بن الطبیب:  

ـــــــارُِعونُ  ـــــــمِ  ُرُؤوَس  ُیَق   َضـــــــاِحَیةً  الُعْج

  

ـــــَواِرُس  مـــــنهم  * ـــــْزلٌ  ال َف ـــــلُ  وال ُع   )١(ِمی

  

                                     
عبــدة بــن الطبیــب شــاعر مخضــرم شــهد القادســیة مــع المثنــى بــن حارثــة وكــان  مــن لصــوص الربــاب  )١(

 .۵۲۵ص  الشعر والشعراء ،انظر : 

 . والمستهتر المولع بالشيء الذاهب العقل فیه من حرصه علیه.۱۴۸ص  المفضلیات )٢(

،  : طبقــات فحــول الشــعراء ، انظــر بعنتــرة ، قرنــه الجمحــي فــي طبقاتــه شــاعر مقــدم محســن مخضــرم )٣(

 م ،۱۹۷۴،  ۱ط ، ، دار المـــدني القـــاهرة ، تحقیـــق محمـــود محمـــد شـــاكر محمـــد بـــن ســـالم الجمحـــي

 .۲۵۳. والشعر والشعراء ۱/۱۵۲

 .۲۰۱ المفضلیات ص )٤(

 َوَقعُ  قد عْنهُ  اِإلْتَرافِ  طاِئرُ ...  اْسَتهُ  َیْحِمي ال وْهو ىلوَ  ثمَّ      وهو قوله:) ٥(



 - ٩١  -

  ضاحیة حال من المضاف(رؤوس).

  ومنها قول المرقش األكبر: 

ـــــــلْ  ـــــــلْ  َب ـــــــجْتكَ  َه ـــــــنُ  َش ـــــــاِكَرةً  الظُّْع   ب

  

ــــــــــلُ  كــــــــــَأنَّهنَّ   * ــــــــــمْ  ِمــــــــــنْ  النَّْخ   )٢(َمْلَه

  ."الظعن"حال من  "ةباكر "  

وقد جاءت الحال مشتقة اسم فاعل مجموعة جمـع مـذكر سـالم فـي موضـع 

  :)٣(واحد هو قول یزید بن الحذاق الشني

  ُصــــُدوَرُكم عنَّــــا النُّْعمــــانِ  َبِنــــي َأِقیُمــــوا

  

وُؤَســـــــــا كـــــــــارِِهینَ  ُتِقیُمـــــــــوا وإِالَّ   * الرُّ
)٤(  

  ."تقیموا"حال من الواو في  "كارهین"  

ســالم فــي ســتة  ل مشــتقة اســم فاعــل مجموعــة جمــع مؤنــثوقــد جــاءت الحــا

  مواضع منها قول المرقش األكبر: 

ـــــــنْ  ـــــــنُ  ِلَم ـــــــَحى الظُّْع ـــــــاتٍ  بالضُّ   َطاِفَی

  

  )٥(َســـــِفین َخَالَیـــــا َأوْ  الـــــدَّْومُ  ِشـــــْبُهَها  *

  ."الظعن"حال من  "طافیات"  

وقد وردت الحال مشتقة اسم فاعل من الثالثي مجموعة جمع تكسـیر علـى 

مختلفة فـي سـتة مواضـع ، فقـد جـاءت علـى وزن فعل(بضـم الفـاء والعـین) أوزان 

  : )٦(في قول سالمة بن جندل

نــــــــــا ــــــــــالَخیْ  وَكرُّ   ُرُجعــــــــــاً  َأْدَراَجهــــــــــا َن

  

ــــناِبكِ  ُكــــسَّ   *   )١(وَتْعِقیــــبِ  َبــــْدءٍ  ِمــــن السَّ

  

                                                                                                       
، أراد الوقعـــة التـــي كانـــت فـــي  : أهـــل فـــارس العجـــم . : یضـــاربون ، ویقـــارعون۱۳۵ المفضـــلیات ص )١(

،  : جمــع أعــزل . العــزل۱۳، وكانــت فــي ســنة  ، وكانــت العجــم جــاءت بــالفیول فیهــا عقــب القادســیة

  ، وهو السیئ الركوب. : جمع أمیل المیل . وهو الذي ال سالح معه

جا : الحـــزن ، وشــجاه : حزنـــه. الظعـــن ، بضــم الظـــاء وســـكون العـــین : . والشـــ۲۳۸ المفضــلیات ص )٢(

  النساء بهوادجهن . ملهم: أرض بالیمامة كثیرة النخل.

 .۲۲۹شاعر جاهلي قدیم . الشعر والشعراء  )٣(

 . أقیموا صدوركم : أزیلوا عوجها. ۲۹۸ المفضلیات ص )٤(

المـــاء . الـــدوم : شـــجر الـــدوم الخالیـــا . وطافیـــات : عالیـــات كأنهـــا تطفـــو علـــى ۲۲۷ المفضــلیات ص )٥(

 جمع خلیة وهي السفینة العظیمة ، سفین : جمع سفینة.

 .۱۵۲شاعر جاهلي قدیم من بني تمیم ، من فرسان العرب المعدودین . الشعر والشعراء  )٦(



 - ٩٢  -

  ."خیلنا"حاالن من المضاف في  "كس"و "رجعا"

  :)٢(حرث بن ظالمبكسر الفاء) في  قول الووردت على وزن فعال (

ـــــــــــودٌ  التَّـــــــــــاجَ  كـــــــــــَأنَّ  ـــــــــــیهمْ  َمْعُق ــــــــــــــــــاُحُهمْ  َوَرَدتْ  ِإَذا  *  عل ــــــــــــــــــزاَبا ِلق   )٣(ِش

   ."لقاحهم"حال من المضاف في  "شزابا"

  ووردت على وزن فواعل في  قول بشر بن أبي خازم:

  )٤(َضــــْیَغمِ  َأْكلــــفَ  لِبُكــــ الســــباعِ  َخَبــــبَ   *  عَواِبســـــاً  الُغبـــــارِ  لِ لـــــخَ  مـــــنْ  َیْخـــــُرْجنَ 

  ."یخرجن"حال من فاعل  "عوابسا"

وجاءت الحال اسم فاعل مصوغا من غیر الثالثي مفردة ومجموعة مطابقة 

موضـعا،  ١٩صاحبها في أكثر من ثالثین موضعا.وقد جاءت مفردة مـذكرة فـي 

  : )٥(منها قول أفنون التغلبي

ــــــوفَ  ِإنَّ  ُمْعِرضــــــًا، َفَطــــــأْ  ــــــَرةٌ  الُحُت   )٦(باِقَیــــــــا ماِلــــــــكَ بِ  تُْبِقــــــــي ال وإِنَّــــــــكَ   *  َكِثی

  الضمیر المستتر.  "طأ"حال من فاعل  "معرضا"

  ومنها قول عامر بن الطفیل: 

ـــــعِ  مـــــن اْزَورَّ  ِإَذا ـــــهُ  الرِّمـــــاحِ  َوْق   َزَجْرُت

  

ــ: وُقلــتُ   * ــِبالً  اْرجــعْ  هُ ل ــْدِبرِ  غیــرَ  ُمْق   )١(ُم

                                                                                                         
بك: السـنا .بـدأ فیـهالـذي  الكر: الرجوع أدراجها رجعا: یقال رجع أدراجه وعلى أدراجـه أي فـي الطریـق  )١(

مقادیم الحوافر والكسس: أصله تحات األسنان فاستعاره للسنابك وأراد أنهـا تثلمـت مـن كثـرة السـیر لـثلم 

  وتعقیب: من غزو ابتدأناه وغزو عقبنا به.جارة إیاها وأكل األرض لها من بدٍء الح

زیـد الحرث بن ظالم المري ، من بني مـرة بـن عـوف بـن بـن سـعد بـن ذبیـان  بـن بغـیض بـن ریـث بـن  )٢(

بــن غطفــان بــن ســعد بــن عــیالن بــن مضــر.كان مــن أشــراف بنــي مــرة وســادتهم ، وكــان أفتــك النــاس 

 .۳۱۱وأشجعهم ، وبه ضرب المثل (أفتك من الحرث بن ظالم). هامش المفضلیات ص 

  : شازبة.   ، الواحدة : الضامرات . الشزاب ۳۱۶ المفضلیات ص )٣(

 خبـب الســباع . لمنظـر لمـا هــن فیـه مـن الجهـد والحـرب. العـوابس : الكریهـات ا۳۴۷ص  المفضـلیات )٤(

 :. الضـــیغم سر ، عنـــى بـــه الفـــا األكلـــف : الـــذي یخـــالط بیاضـــه ســـواد . : الخبـــب ضـــرب مـــن العـــدو

  األسد.

هــــامش  . شــــاعر جــــاهلي مشــــهور . : صــــریم بــــن معشــــر بــــن ذهــــل بــــن تــــیم التغلبــــي لقبــــه ، واســــمه )٥(

 .۲۶۰المفضلیات ص 

 .۲۶۱ المفضلیات ص )٦(



 - ٩٣  -

  الضمیر المستتر. "ارجع"حاالن من فاعل  "مدبرغیر "و  "مقبال"

اسـم فاعـل مـن غیـر الثالثـي مفـردا مؤنثـا فـي سـبعة مواضـع  وجاءت الحال

  عبدة بن الطبیب:  منها قول

ــــدََّجاجُ  فیهــــا ــــِدَرةً  اُألْســــدُ  اوفیهــــ ال   ُمْخ

  

ـــَرى َشـــيءٍ  لكـــ ِمـــنْ   *   )٢(َتَماِثیـــلُ  فیهـــا ُی

  . "األسد"حال من  "مخدرة"  

  وقول عوف بن األحوص:

ــــــــــْهرِ  ــــــــــي وَش ــــــــــةَ  َبِن   والَهــــــــــَداَیا ُأَمیَّ

  

ــــــــتْ ُحبِ  ِإذا  * ــــــــرَِّجَها َس   )٣(الــــــــدَِّماء ُمَض

  حال من النائب عن الفاعل یرجع إلى الهدایا.  "مضرجها"  

  وقول بشر بن أبي خازم:  

ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــمَّ  ال ُمَعاِلَی ـــــــــــــــرٌ  ِإالَّ  َه   ُمَحجَّ

  

ــــهلُ  ىلــــیْ ل وَحــــرَّةُ   *   )٤(وُلوُبَهــــا مْنهــــا السَّ

  دة.یرید سلیمى المذكورة في أول القصی "شطت"حال من فاعل  "معالیة"  

  :)٥(ومنها قول الشنفرى األزدي

  ُدوَنهــــــا السِّـــــْترُ  َیْقُصـــــرُ  ال َكةً ُمَصـــــْعلِ 

  

تَُبیِّــــــتِ  لــــــم ِإن للَبْیــــــتِ  ُتْرَتَجـــــى والَ   *
)٦(  

    

                                                                                                       
 : المیل عن الشيء واالنحراف عنه. ، و االزورار ۳۶۱ لمفضلیات صا )١(

 : في خدرها وهو أجمتها. ، مخدرة۱۴۴ المفضلیات ص )٢(

، إذ یفخـرون فیـه  ، كانـت مشـایخ قـریش تعظمـه : ذو الحجـة ، شهر بني أمیـة ۱۷۴ المفضلیات ص )٣(

 ، ونسبه الشاعر إلى بني أمیة.  بآبائهم بعد الحج

إلـى ذكـر المـرأة أي شـطت معالیـة ال  عرجـ، : یریـد أنهـا تقصـد العالیـة  ، معالیة۳۳۱ ص المفضلیات )٤(

: جمـع لوبـة وهـي الحـرة وهـي الالبـة  : بفـتح الجـیم وكسـرها موضـع اللـوب : أي ال هـم لهـا محجـر هم

 أیضا وجمعها الب.

وهــو ابــن أخــت  شــاعر جــاهلي قــدیم مــن بنــي الحــرث بــن ربیعــة األزدي، والشــنفرى اســمه، وقیــل لقبــه، )٥(

 .۱۰۸تأبط شرا، وهو من الشعراء العدائین الذین ال یدركهم الطلب. هامش المفضلیات ص 

، مصـعلكة صـاحبة صـعالیك وهـم الفقـراء ال یقصـر السـتر دونهـا: أي ال تغطـي ۱۱۱ المفضلیات ص )٦(

 أمرها یقول هي مكشوفة األمر ال ترتجى أن تكون مقیمة إال أن ترید هي ذاك فتجيء.



 - ٩٤  -

  .)١(المذكورة في البیت قبله "أم العیال"حال من  "مصلعكة"

واحتــوت المفضــلیات الحــال مشــتقة اســم فاعــل مــن غیــر الثالثــي مجموعــة 

  :)٢(في موضعین منهما قول الجمیح اً جمع مذكر سالم

ـــــــــــا ةَ لَنْضـــــــــــ ِجـــــــــــَوارَ  ُمَتنظِِّمـــــــــــینَ    َی

  

  )٣(الــــــــــنَّْظمِ  لــــــــــذلكَ  الُوُجــــــــــوهِ  َشـــــــــاهَ   *

  .)٤(بلهقالمذكور في البیت  "بني هدم"حال من المضاف في "متنظمین"  

واحتــوت المفضــلیات الحــال مشــتقة اســم فاعــل مــن غیــر الثالثــي مجموعــة 

  ا هما قول سلمة بن الخرشب األنماري:جمع مؤنث سالم في موضعین أیض

ـــــــــــ اسٍ رَ ْفـــــــــــأَ  نُ رِّ َقـــــــــــمُ    لٍ اِحـــــــــــوَ رَ بِ  هُ َل

  

  )٥(رِ اجِ وَ الَهـــــــ التِ بِ قْ تَ ْســـــــمُ  مْ هُ نَ لْ اوَ َغـــــــفَ   *

  . "غاول"حال من فاعل  "مستقبالت"  

  وقول بشر بن أبي خازم: 

ــــــــــــــاِرینَ    )٦(الَحَمـــــــــامُ  الثََّمـــــــــدَ  َیتفـــــــــاَرطُ  َكَمـــــــــا  *  ُمْصــــــــــــــِغَیاتٍ  اَألِســــــــــــــنَّةَ  ُیَب

  ."یباري"حال من فاعل  "مصغیات"

                                     
  وهو قوله: )١(

 ِت لوَأقَ  َأوَتَحتْ  َأَطَعْمُتْهمْ  ِإذا...  َتُقوُتُهمْ  َشِهدتُ  قد ِعَیالٍ  وُأمُّ 

لقبه واسمه منقذ بن الطماح بن قیس األسدي ، وهو من فرسان بني أسد، قتـل یـوم شـعب جبلـة، وأبـوه  )٢(

 .۳۴وأبوه الطماح كان صدیقا المرئ القیس الكندي.هامش المفضلیات ص 

، متنظمـــین: مجتمعـــین فـــي جـــواره یریـــد نظمهـــم أیـــدیهم بـــالرمح الـــذي قتلـــوه بـــه ۳۶۶ المفضـــلیات ص )٣(

 یتهكم بهم إذ كان جارهم وكانوا أجدر أن ینتظموا لحمایته شاه الوجوه: أي قبحت.

  وهو قوله :  )٤(

 ِهْدم َبِني في بجاِركَ  َتْسَعى...  َأنْ  لكَ  َأَنى قد ةَ لَنضْ  جاَر  یا

حل:اإلبـــل التـــي صـــلحت أن یوضـــع علیهـــا الرحـــل غـــاولنهم: مـــن المغاولـــة ، الروا۳۸ المفضـــلیات ص )٥(

وهــي االغتیــال والمـــراد هنــا المســـابقةألن أحــدهما یغتـــال جــري اآلخــر یجـــري أكثــر منـــه الهــاجرة: هـــي 

 نصف النهار عند اشتداد الحر .

 ارؤوسـه، یبارین: أي تباري الخیـل أسـنة راكبیهـا بخـدودها مصـغیات: ممـیالت  ۳۳۷ المفضلیات ص )٦(

 إذا اشتد عدوها الثمد: الماء القلیل یتفارطه الحمام: یتسابق الحمام إلیه.
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  في  أكثر من عشرین موضعا:  مجيء الحال مشتقة اسم مفعول -٢

مـن الثالثـي وغیـره مفـردة  جاءت الحال فـي المفضـلیات مشـتقة اسـم مفعـول

مذكرة ومؤنثة ومجموعـة جمـع مؤنـث سـالم، وممـا جـاء مشـتقا مـن الثالثـي مفـردا 

  : )١(مذكرا قول المرقش األصغر

  )٢(وَیْجَرحُ  الَمِضیقِ  َغمِّ  من وَیْخُرجُ   *  طـــــــاِرداً  وَیْلَحـــــــقُ  َمْطـــــــُروداً  وَیْســـــــِبقُ 

  ."یسبق"حال من فاعل  "مطرودا"

  :)٣(ومنه أیضا قول متمم بن نویرة الیربوعي 

ــــتَ  ــــَرأً  َنَعْی ــــانَ  لــــو اْم ــــكَ ل ك ـــــــــا َأو لـــــــــه َمْجُموعـــــــــاً  َآلَواهُ   *  عنــــَدهُ  ْحُم   )٤(ُمَمزََّع

   "لحمك"في  حال من المضاف "مجموعا"

  ومنها قول بشر  بن أبي خازم: 

  )٥(تُـــــــــــِذیُبَها َأمْ  َمْذموَمــــــــــةً  َأتُْنِزُلهــــــــــا  *  تْ لـــغَ  ِإذْ  تَـــْدرِ  لــم الِقـــْدرِ  َكـــذاتِ  فكــاُنوا

، ویحتمـل أن تكـون حـاال مـن " أتنزلهـا"فـي  "ها"حال من الضمیر "مذمومة"

  ."ذات القدر"المضاف في 

                                     
ربیعـــة بـــن ســـفیان بـــن ســـعد بـــن مالـــك... ابـــن أخ المـــرقش األكبـــر ... واألصـــغر أحـــد عشـــاق العـــرب  )١(

 .۱۱۵وفرسانهان وهو عم طرفة بن العبد بن سفیان البكري. الشعر والشعراء 

م المضیق: إذغ ضـاق علیـه األمـر فـي السـبق خـرج منـه یجـرح: یكسـب ، من غ۲۴۳ المفضلیات ص )٢(

 ویصید.

مــتمم بــن نــویرة بــن جمــرة بــن شــداد بــن عبیــد بــن ثعلبــة بــن یربــوع الیربــوعي التمیمــي، مــن أصــحاب  )٣(

ـــن ســـالم علـــى رأس طبقـــة  ـــه مالـــك، وضـــعه اب ـــه مـــراث فـــي أخی ـــي المشـــهورین وهـــو صـــحابي ل المراث

 .  ۱۹۶. والشعر والشعراء ۱/۲۰۴ شعراءطبقات فحول الأصحاب المراثي. 

 ، والممزع: الممزق أو المفرق.۲۷۰ المفضلیات ص )٤(

 .۳۳۱ص  المفضلیات )٥(
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فـي مـا  الثـي مشـتقة اسـم مفعـولواحتوت المفضـلیات الحـال مـن غیـر الث

یقارب العشرین موضعا وقـد جـاءت مفـردة مـذكرة ومؤنثـة ومجموعـة جمـع مؤنـث 

  سالم، ومما جاء منها مفردا مذكرا قول متمم بن نویرة:  

ــــــــــــْأتینَّ لو    َمــــــــــــرَّةً  یــــــــــــومٌ  علیــــــــــــكَ  ی

  

  )١(َتْســـــــَمعُ  ال ُمَقنَّعـــــــاً  علیـــــــك ُیبكـــــــي  *

  : الملفف في أكفانه. ع، والمقن" علیك"حال من الكاف في  "مقنعا"  

  :)٢(ومن األمثلة  قول المرار بن منقذ

ـــــــْیفُ  َیِســـــــیرُ  ـــــــ ثـــــــمَّ  الضَّ   فیهـــــــا لَیُح

  

ــــــــــال�   * ــــــــــا حتَّــــــــــى ُمْكَرمــــــــــاً  َمَح   )٣(َیِبیَن

  ."یحل"حال من فاعل  "مكرما"  

  ومن أمثلة المفرد المؤنث قول عبدة بن الطبیب:

ــــــــــلٌ  ــــــــــتْ  َحَواِج ــــــــــاً  ُمِلَئ ــــــــــرَّدةً  َزْیت   ُمَج

  

  )٤(َســواِجیلُ  ُخــوصٍ  ِمــن یهنَّ علــ ْیَســتْ ل  *

  ."حواجل"حال من الفاعل  "مجردة"  

  :)٥(وقول المثقب العبدي

  )٦(ُقُیوُدهـــــــا الرِّحـــــــال َوْســـــــطَ  ُمَفكََّكـــــــةً   *  هــــــمْ ِخاللَ  النِّســــــاءُ  َتْمِشــــــي وَأطِلْقُهــــــمُ 

  

                                     
  .۵۴المفضلیات ص  )١(

المــرار بــن منقــذ بــن عبــد بــن عمــرو بــن صــدي بــن مالــك بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زیــد منــاة بــن تمــیم،  )٢(

إســالمي ، معاصــر لجریر،وقــد هــاج الهجــاء  الحنظلــي العــدوي، مــن بنــي العدویــة.وهو شــاعر مشــهور

  .۷۲بینهما.هامش المفضلیات ص 

 ، ویبین: یفارق.۷۳المفضلیات ص  )٣(

الســواجیل: جمــع مجــردة لــیس علیهــا غلــف . ، مجــردة: یعنــي أن هــذه القــواریر  ۱۳۷المفضــلیات ص  )٤(

  ساجول وسوجل وهو الغالف.

لي قـدیم عـاش فـي زمـن الملـك عمـرو بـن هنـد. عائذ بن محصن بن ثعلبـة بـن عبـد القـیس شـاعر جـاه )٥(

. ومعجــم الشــعراء ۱/۲۷۱ طبقـات فحــول الشـعراءوضـعه ابــن سـالم علــى رأس طبقـة شــعراء البحــرین. 

 ۱ط  فـــاروق اســــلیم ، دار صـــادر بیــــروت . : د المرزبـــاني : محمـــد بــــن عمـــران بــــن موســـى تحقیــــق

 .۲۰۶، ص  م۲۰۰۵

 .۱۵۳المفضلیات ص  )٦(
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  مفككة حال من (النساء).

فـي موضـع واحـد هـو قـول  اً وجاءت اسم مفعول مجموعا جمع مؤنـث سـالم

  بشر بن أبي خازم: 

ــــــــــــــا ــــــــــــــَالءُ  ِبَأْحِقیَه مــــــــــــــات الُم ـــــــــَالمُ  ُأُصـــــــــالً  ِجـــــــــَذاَعَها كـــــــــَأنَّ   *  ُمَحزَّ   )١(ِج

  محزمات حال الضمیر (ها) في (أحقیها).

وقد جاءت صیغة فعیل بمعنى اسـم المفعـول مفـردة مـذكرة فـي قـول سـالمة 

  بن جندل السعدي:

ـــــوبِ  َغْیـــــرُ  َشـــــْأوٌ  وذلـــــكَ  ْوَدىأَ   *  التَّعاِجیــــبِ  ُذو َحِمیــــداً  الشَّــــبابُ  َأْوَدى   )٢(َمْطُل

  ، وهو فعیل بمعنى مفعول أي: محمودا." الشباب"حال من  "حمیدا"

  مجيء الحال مشتقة صفة مشبهة في عشرین موضعا:

جاءت الحال في المفضلیات مشتقة صفة مشبهة من الثالثـي وغیـره مفـردة 

، فقـد  مختلفـة أوزان، وقد جاءت علـى  ، ومجموعة جمع تكسیر ، ومثنى مذكرة

، وممـا جـاء منهـا مفـردا  في ما یقارب العشرین موضعا "فعیل"جاءت على وزن 

  :)٣(مذكرا قول األسود بن یعفر النهشلي

ال التِّجـــــــارِ  علـــــــى َأُروحُ  فلقـــــــد ـــــــَرجَّ ـــــــــِذالً   *  ُم ـــــــــاِلى َم ـــــــــاً ل بَم   )٤(َأْجَیـــــــــاِدي یِّن

  المستتر. "أروح"حال من فاعل  "لینا"

  :)١(ر بن حني التغلبيومنه أیضا قول جاب

                                     
  .۳۳۷المفضلیات ص  )١(

  : ذهب . ذو التعاجیب : كثیر العجب . الشأو : السبق.، أودى : هلك وأراد ۱۱۹فضلیات ص الم )٢(

األسود بـن یعفـر بـن عبـد األسـود بـن جنـدل بـن نهشـل بـن دارم، وهـو أعشـى بنـي نهشـل، كنیتـه : أبـو  )٣(

طبقــات ، وامتــدح قصــیدته هــذه.  الجــراح ، جعلــه ابــن ســالم فــي الطبقــة الخامســة مــن فحــول الجاهلیــة

  .۲۱۵. وهامش المفضلیات ص ۱/۱۴۷ فحول الشعراء

، مذال : أصل المذل القلق ، أي یقلق بماله حتـى ینفقـه . واألجیـاد : جمـع جیـد ۲۱۸المفضلیات ص  )٤(

، وهو العنق ، وٕانما أتى به مجموعا إرادة لجیده وما حولـه ، ولـین الجیـد كنایـة عـن الشـباب ، وقیـل : 

  سكر.إنه أراد میل عنقه من ال
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ــــــــَتناوَ  ــــــــالرُّْمحِ  هُ ل ــــــــمَّ  ب ــــــــى ُث ــــــــهُ  اتََّن ــــــــرَّ   *  ل ــــــــِریعاً  َفَخ ــــــــَدْینِ  َص ــــــــمِ  ِلْلَی   )٢(وِلْلَف

  المستتر. "خر"حال من فاعل  "صریعا"

، هـــو قـــول  وجـــاءت صـــیغة فعیـــل بمعنـــى اســـم الفاعـــل فـــي موضـــع واحـــد

  المرقش األصغر:

ــا ُفَطْیمــةَ  وَأســتحِیي یصــًا،َخمِ   *  جاِئعــــــــاً  ُفَطْیمــــــــةَ  َألْســــــــَتحِیي وإِنِّــــــــي   )٣(طاِعَم

  ." حال من الیاء في "وٕاني"خمیصا"

  :)٤(وجاءت صیغة فعیل مثنى في قول مزرد بن ضرار الذبیاني

ـــــــــــَأوُّهُ  ـــــــــــدٍ  َشـــــــــــیخٍ  َت ـــــــــــوزِهِ  قاِع ـــــْلَعاءِ  َحـــــِریَبْینِ   *  وَعُج   )٥(اَألَســـــاِود َذاتِ  بالصَّ

  حال من المضاف إلیه والمعطوف.  "ینبحری"

  فعیل مجموعة جمع تكسیر في موضعین منهما قول المرار بن منقذ:وجاءت 

ــــــــدَّناً   *  الُخَطـــــــى َقِریَبـــــــاتِ  الَمْشـــــــيِ  ُقطُـــــــفَ  ــــــــ ُب ــــــــام لِمث   )٦(الُمْزَمِخــــــــرّْ  الَغَم

  حال من البیض في قوله في البیت المتقدم: "بدنا"

ـــدمى ـــرى البـــیض بهـــا مثـــل ال ـــــــم یخـــــــنهن زمـــــــان مقشـــــــعر  *  قـــد ن   )٧(ل

  

                                                                                                       

  .  ۲۰۸شاعر جاهلي قدیم معاصر المرئ القیس الكندي . هامش المفضلیات ص  )١(

 .۲۱۲المفضلیات ص  )٢(

 .۲۴۶المفضلیات ص  )٣(

مــزرد لقــب لــه ، واســمه یزیــد بــن ضــرار بــن حرملــة الــذبیاني ،  شــاعر فــارس مخضــرم مشــهور ، وهــو  )٤(

 .۱۸۲أخو الشماخ بن ضرار الذبیاني . الشعر والشعراء 

، وحـــریبین : محـــروبین ســـلب مالهمـــا . الصـــلعاء : موضـــع بنجـــد . األســـاود :  ۷۶المفضـــلیات ص  )٥(

 جمع أسود ، وهو الحیة العظیمة.

 ، وقطف : جمع قطوف ، وهي المتقاربة الخطو . المزمخر : المرتفع. ۸۹المفضلیات ص  )٦(

  المرجع السابق نفس الصفحة. )٧(
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  عة جمع مؤنث سالم في قول المثقب العبدي:وجاءت فعیل مجمو 

  )١(والُقـــــــــــُرونِ  الـــــــــــذَّواِئبِ  َطــــــــــِویَالتِ   *  بــــــــــاتٌ لُمط الظِّــــــــــَالمِ  علــــــــــى وُهــــــــــنَّ 

  ."هن"حال من الضمیر  "طویالت"

وجـــاءت الحـــال مشـــتقة صـــفة مشـــبهة علـــى وزن فعـــالن (بفـــتح الفـــاء)مفردة 

  المرقش األكبر: مذكرة في قول

ـــــآَض  ـــــْذالنَ  بهـــــا َف ـــــْنُفُض  َج ـــــهُ  َی   )٢(الُمَحـــاِلُس  الَكِمـــيُّ  بالنَّْهـــبِ  آبَ  كمـــا  *  َرْأَس

  ."بها"حال من الهاء في  "جذالن"

وممــا جــاء مــن صــفة مشــبهة علــى وزن فعــل (بفــتح الفــاء وســكون العـــین) 

  مفردة مذكرة قول سالمة بن جندل: 

  )٣(َمْضــُروبِ  َغْیــرِ  َعْفــواً  اَألْلــف ویْســِبقُ   *  َجحاِفُلهـــــا ُمْخَضـــــرَّاً  الُجـــــونَ  ُیحاِضـــــرُ 

  ."یسبق"حال من فاعل  "عفوا"

  ومنه كذلك قول عبدة بن الطبیب:

ـــرَ  مـــا  *  طاِبُخــــــــهُ  ُیْنِهْئــــــــهُ  لــــــــم وَأْشــــــــَقرَ  َوْرداً  ـــهُ  الَغْلـــيُ  َغیَّ   )٤(مـــْأُكولُ  َفْهـــوُ  ِمْن

  المذكور في البیت قبله: "اللحم"حال من  "وردا"

ــــــــل ــــــــا ِظ ــــــــا َرَفْعَن ــــــــا َوَرْدَن ــــــــةٍ  لمَّ   ْحِم ِلْلَقـــــــــوِم الَمَراِجیـــــــــلُ لاَر ِبـــــــــالَوَفـــــــــ  *  َأْرِدَی

  شبه ما أخذ فیه النضج بالورد وما لم ینضج باألشقر. 

ل (بضــم الفــاء وســكون ْعــوجــاءت الحــال مشــتقة صــفة مشــبهة علــى وزن فُ 

  العین) 

                                     
ســـر الظـــاء : الظلـــم . مطلبـــات : أي مطلوبـــات . أي نحـــن مـــع ، الظِّـــالم ، بك ۲۸۹المفضـــلیات ص  )١(

 ظلمهن إیانا نطلبهن . القرون : خصل الشعر أو الضفائر.

، وآض : رجـــــع .الجـــــذالن : الفـــــرح النشـــــیط . النهـــــب : الغنیمـــــة . الكمـــــي : ۲۲۶المفضـــــلیات ص  )٢(

 الشحاع . المحالس : الذي الیبرح مكانه في الحرب.

جــون ، بضــم الجــیم : جمــع جــون بفتحهــا ، یقــال لألبــیض ولألســود . وأراد ، ال۱۲۲المفضــلیات ص  )٣(

 بها هنا الحمر الوحشیة . یحاضرها : یطاولها الحضر ، وهو.

 . لم ینهئه : لم ینضجه . مأكول : یرید أنهم یأكلونه قبل تمام نضجه.۱۴۱المفضلیات ص  )٤(
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  مفردة مذكرة في قول المرار بن منقذ:

ــــــــــــــــَزاَوْرنَ  ــــــــــــــــا َكَتْقطــــــــــــــــاءِ  َیَت   الَقَط

  

ــــنَ   * ــــواً  الَعــــْیَش  وَطِعْم   )١(ُمــــرّ  یــــرَ غ ُحْل

  ."العیش"حال من  "حلوا"  

ل (بضـم الفـاء وسـكون ْعـومن أمثلة الحال مشتقة صـفة مشـبهة علـى وزن فُ 

  العین) مجموعة جمع تكسیر قول متمم بن نویرة الیربوعي: 

  َتُســــوُقها ُجــــْدباً  الَحــــيِّ  ِلقــــاحُ  وَراَحــــتْ 

  

  )٢(َســـــــُفوعُ  الُوُجـــــــوهَ  َتـــــــْزوي َشـــــــآِمَیةٌ   *

  ، وهي جمع تكسیر من جدباء." لقاح الحي"اف في حال من المض "جدبا"  

  ومن األمثلة كذلك قول سالمة بن جندل: 

  ُمَثقََّفـــــــــــةً  ُحْمـــــــــــراً  َأِســـــــــــنَُّتها ُزرقـــــــــــاً 

  

  )٣(ِللَیَعاِســـــــــــیبِ  مِقیـــــــــــلٌ  َأْطـــــــــــَراُفُهنَّ   *

  ."أسنتها"حاالن من المضاف في  "حمرا"، و" زرقا"  

قــول عمــرو بــن  وممــا جــاء مــن الحــال مشــتقا صــفة مشــبهة علــى وزن أفعــل

  :)٤(األهتم

ــــــــــُؤوبُ  ــــــــــكَ  َی ــــــــــَعثَ  ِإلی ــــــــــهُ  َأْش   َجرَّفْت

  

  )٥(الُفتــــــــــــورُ  ینهِنُهَهــــــــــــا ال َعــــــــــــَوانٌ   *

المستتر الذي یعود علـى الضـیف المـذكور  "یؤوب"حال من فاعل  "أشعث"  

  في البیت المتقدم:

ـــــــــــــْیِفي ـــــــــــــُه َوِض ـــــــــــــاِرْي ال ُتِهْیَنْن ــــــــــــورُ   *  َوَج ــــــــــــِت ُك   ِإَذا َأْمَســــــــــــى َوَراَء الَبْی

                                     
 ، تقطاء : من القطو وهوتقارب الخطو. ۸۹المفضلیات ص  )١(

، اللقـاح : جمـع لقحــة ، وهـي الناقـة الحلـوب . جــدب : مهازیـل كـأل وال مرعــى  ۲۷۲المفضـلیات ص  )٢(

. الشــآمیة : ریــح الشــمال مــن قبــل الشــأم . تــزوي الوجــوه : تجمعهــا وتقبضــها مــن شــدتها . الســفوع : 

 التي تسفع الوجه أي تضربه.

ـــون الرؤســـاء فیرفعـــون رؤوســـهم علـــى ، الیعاســـیب : الرؤســـاء، یریـــد أنهـــم یقت ۱۲۳المفضـــلیات ص  )٣( ل

 أسنتها.

عمرو بن األهتم بن سمي التمیمي من سادات بنـي تمـیم ، وفـد علـى رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم  )٤(

. األشعث : الیابس ، وأصله مـن جفـوف الشـعر لفقـد الـدهن  ۳۸۷في وفد بني تمیم. الشعر والشعراء 

ســـت بـــأول ، یعنـــي مصـــیبة نزلـــت بـــه مـــرة بعـــد مـــرة . ال . جرفتـــه : أذهبـــت مالـــه . العـــوان : التـــي لی

 ینهنهها : ال یردها . الفتور : السكون.

 .۴۱۰المفضلیات ص  )٥(
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  ومنه كذلك قول عبدة بن الطبیب:

  طاِبُخــــــــهُ  ُیْنِهْئــــــــهُ  لــــــــم وَأْشــــــــَقرَ  َوْرداً 

  

ـــرَ  مـــا  * ـــهُ  الَغْلـــيُ  َغیَّ   )١(مـــْأُكولُ  َفْهـــوُ  ِمْن

  ، وشبه به ما لم ینضج من اللحم.  المذكور قبل "اللحم"حال من  "أشقر"  

ــفَ وجــاءت الحــال مشــتقة صــفة مشــبهة علــى وزن مُ  ل (بضــم المــیم وتشــدید عَّ

  دي:س) مفردة مؤنثة في قول حاجب بن حبیب األالعین

  ُمَحنََّبــــــــةً  ْیــــــــهِ لِرجْ  َ◌ســــــــناِبكُ  َتْهــــــــِوي

  

ــي  * ــِفیحِ  مــن ُمْكــَرهٍ  ف   )٢(َكــذَّان القُــفِّ  َص

ٌة" حـال لصفة مشبهة ، من التحنیب ، مفردة مؤنثة على وزن "ُمَفعَّ  "محنبة"  

  من المضاف في "رجلیه".

  ل قول المرار بن منقذ:ومما جاء منها على وزن فاعل بمعنى فعی

  باِدنـــــــــــــاً  یومـــــــــــــاً  ِهْجنـــــــــــــاهُ  فـــــــــــــِإذا

  

ــــــــــَرام َفِحَضــــــــــارٌ   * ــــــــــَتِعرْ  كالضِّ   )٣(الُمْس

  ."هجناه"حال من الهاء في  "بادنا"  

   : "مبالغة"صیغة  مجيء الحال مشتقة

 في أربعة مواضع منها ، بفتح الفاء وكسر العین ، "لعِ فَ "جاءت على وزن 

  :)٤(قول الحارث بن حلزة الیشكري

ـــــــــِدكاً   *  ُمــــــــْدِلجِ  ةِ لــــــــیْ لكَ  وال الَخَیــــــــالُ  َطــــــــَرقَ  ـــــــــا َس ـــــــــو  بَأْرُحِلن ـــــــــرَّجِ  مْ ل َیَتَع
)٥(  

  ل ، حال من "الخیال".عِ "سدكا" صیغة مبالغة على وزن فَ 

  متمم بن نویرة: وقول 

                                     
 .۱۴۱المفضلیات ص  )١(

 .، محنبة  ۳۷۱المفضلیات ص  )٢(

. بادنـــا : ســـمینا . الحضــــار : ســـرعة العـــدو . الضــــرام : مـــا دق مـــن الحطــــب  ۸۴المفضـــلیات ص  )٣(

  عني أن سمنه ال یعوقه عن سرعة الجري.تشعل به النار . ی

 لـه القصـیدة المشـهورة :لیشكري بن مكـروه بـن بدیـد الیشـكري،من بنـي بكـر بـن وائل،الحارث بن حلزة ا )٤(

  ِمْنُه الثََّواءُ  لآَذَنْتَنا ِبَبْیِنَها َأْسَماُء    ُربَّ ثَاٍو ُیمَ 

طبقــات فحــول ســة مــن الجــاهلیین . جعلــه ابــن ســالم بعــد عمــرو بــن كلثــوم التغلبــي فــي الطبقــة الساد

 .۱/۱۵۱ الشعراء

 . المدلج : الذي سار اللیل كله . السدك : المالزم . لم یتعرج : لم یقم.۲۵۵المفضلیات ص  )٥(
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  )١(الُمْشـــِرعُ  النَِّجیـــدُ  َیحمـــي كمـــا َزِجـــالً   *  َأدبـــــــرتْ  ِإذْ  َفْرَجهـــــــا لَیْحِمـــــــيَ  َأْهـــــــَوى

وهـــو ‘ غة مبالغـــة علـــى وزن َفِعـــل ، حـــال مـــن فاعـــل "یحمـــي" "زجـــال" صـــی

  الضمیر المستتر.

  في موضع واحد : ، بفتح الفاء والعین،  "لعَ فَ "جاءت على وزن و 

  :)٢(هو قول معاویة بن مالك (معود الحكماء)

ـــــــــــا ماً لَســـــــــــ َقِنیُصـــــــــــها وآبَ   *  شـــــــیئاً  الیـــــــومَ  َتِصـــــــیدُ  ال تَـــــــكُ  فـــــــِإنْ    )٣(وَخاَب

  مضاف في "قنیصها" وهو فعیل بمعنى فاعل.ال"سلما" حال من 

  في موضع واحد : "ولعُ فَ "وجاءت على وزن 

  :)٤(هو قول ربیعة بن مقروم

ـــــــــى ـــــــــْوَزهُ  ُمستَعِرضـــــــــاً  لَ یـــــــــلال َرَم ــــــــــُذوَما ِمَشــــــــــال�  ِمــــــــــَزر�ا ِبِهــــــــــنَّ   *  َج   )٥(َع

  المستتر.، وهو الضمیر   "رمى"حال من فاعل  "عذوما"

                                     

. زجـال منـه ، الفـرج : موضـع المخافـة ، أي لیحمـي الموضـع الـذي یخـاف علیهـا ۵۰المفضلیات ص  )١(

تفـــع . النجیـــد : ذو النجـــدة . وهـــو الشـــجاع . المشـــرع : : ذا زجـــل ، بفـــتح الجـــیم ، وهـــو الصـــوت المر 

  الذي أشرع نفسه في الحرب أي قدمها.

بكــر بــن بــن معاویــة بــن مالــك بــن جعفــر بــن كــالب بــن ربیعــة بــبن عــامر بــن صعصــعة بــن معاویــة  )٢(

هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قـیس بـن عـیالن بـن مضـر . لقـب معـود الحكمـاء بقولـه: 

الحكمــاء بعــدي. وهــو فــارس شــاعر مشــهور، وهــو خــامس خمســة مــن إخوتــه ، كلهــم ســاد  أعــود مثلهــا

ووســم بخصــلة حمیــدة عــرف بهــا. وأمهــم أم البنــین بنــت ربیعــة بــن عمــرو . وهــو عــم لبیــد بــن ربیعــة. 

 .  ۳۵۴هامش المفضلیات ص 

 سالم.، قنیصها: قانصها وصائدها . سلما: السلم ، بفتح الالم : االست۳۷۵المفضلیات ص  )٣(

ربیعة بن مقروم بن قیس بن جابر الضبي من شـعراء مضـر المعـدودین فـي الجاهلیـة واإلسـالم، أدرك  )٤(

. وهــامش ۱۸۵اإلســالم فأســلم وحســن إســالمه، وشــهد القادســیة وغیرهــا مــن الفتــوح. الشــعر والشــعراء 

 .۱۸۰المفضلیات ص 

 : الطـارد : العـض. المشـل لـزر، وا : العضـوض : وسـطه. المـزر ، جوز اللیـل۱۸۲المفضلیات ص  )٥(

 : العض أیضا. . العذم ، والشل : الطرد
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  ل : ا ام : اد  ا

جامــدة ،  -بقلــة-مشــتقا ، وتــأتي الحــال  -كمــا تقــدم–یغلــب مجــيء الحــال 

 ثُبات فَانْفروا حذْركُم خذُوا آمنوا الَّذين أَيها يا: ومن أمثلة مجیئها جامدة قوله تعالى 

ــروا أَوِ ــا انْف يعمج )ي فـــ "ثبــات" حــال مــن الــواو فــي (انفــروا) وهــو جامــد لكنــه فــ  )١

تأویـــل المشـــتق ، أي : متفـــرقین ، بـــدلیل قولـــه تعـــالى : (أو انفـــروا جمیعـــا) وقـــد 

مجـــيء ول اشــتملت هـــذه اآلیـــة علـــى مجـــيء الحــال جامـــدة وعلـــى مجیئهـــا مشـــتقة

  أبینها في التالي. )٢(مواضع وضحها النحاة الحال جامدة

  :مواضع مجيء الحال جامدة

  : )٣(وهيع في مواض المشتق تأویل في وهي جامدةتأتي الحال 

  سعر على الحال تدل أن - ١

 ، أي مناجزة .  تفاعل على ن تدلأ - ٢

  تشبیه علىأن تدل  - ٣

 ، رجـــال رجـــال الـــدار ادخلـــوا:  كقولـــك ، ترتیـــب علـــى الحـــال تـــدل أن - ٤

 یذكر أن:  النوع هذا وضابط ، مرتبین ترید ، رجلین رجلین الجند سار:  وقولك

 المثـال فـي فـالمجموع ، مكـررا بعضـه بذكر جموعالم هذا یفصل ثم أوال المجموع

 عنــد والحــال ، الجنــد هــو الثــاني المثــال وفــي ، علیــه الــواو تــدل الــذي هــو ولاأل

 كل جعل حاال المجموع یكون أن تعذر لما ولكنه ، اللفظین مجموع هو التحقیق

 الرمـان:  قولـك نحـو في عاطف بغیر المتعدد الخبر في كما ، حاال منهما واحد

                                     
 سورة النساء. ۷۱اآلیة ) ١(

شــــرح و  ومابعــــدها  ، ۲/۳۰۰  أوضــــح المســــالك ومــــا بعــــدها ، و ۲۹۵/ ۲مــــن  همــــع الهوامــــعانظــــر  )٢(

  .  ۱/۲۸۸اللباب ، و  ۱/۳۲۳ذور الذهب ش

 .۳۱۳انظر شرح ابن عقیل ص ) ٣(
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 معطــوف والثــاني ، ولاأل هــو الحــال أن إلــى جنــى ابــن وذهــب ، حــامض حلــو

  .مقدر بعاطف علیه

:  تعــالى قولـه نحــو ، موصــوفة الحــال تكـون أن - ٦

 

  ". الموطئة الحال: " الحال

 موسـى  وواعـدنَا  : تعـالى قولـه نحـو ، عـدد علـى دالة الحال تكون أن - ٧

نيلَةً ثَلَاثا لَياهنمأَتْمرٍ وشبِع فَتَم يقَاتم هب ر نيعب لَةً أَرلَي  )٣(.  

 أطیـب بسـرا هذا:  قولهم نحو ، تفصیل فیه طور على الحال تدل أن - ٨

  .رطبا منه

 أو ، ذهبــا مالــك هــذا:  كقولــك ، صــاحبها مــن نوعــا الحــال تكــون أن - ٩

 :تعـــالى وكقولـــه ، خاتمـــا حدیـــدك هـــذا:  كقولـــك ، لصـــاحبها فرعـــا الحـــال تكـــون

 

 ، حدیــدا خاتمـك هــذا:  كقولـك لصــاحبها أصـال الحــال تكـون أو 

يناط

 

)٥(

.  

 ، بمشـتق تأویلهـا یجـب ولـىاأل ربعـةاأل المواضـع أن على النحاة أجمع وقد

 إلى قوم فذهب ، الباقیة المواضع في اختلفوا ثم ، فیه التكلف وعدم ، ذلك لیسر

                                     
 سورة یس. ۲اآلیة ) ١(

 سورة مریم. ۱۷اآلیة ) ٢(

 سورة األعراف. ۱۴۲اآلیة ) ٣(

 سورة األعراف. ۷۴اآلیة ) ٤(

 سورة اإلسراء. ۶۱اآلیة ) ٥(

ُونَ  قِل ْع َّكُْم َت ل ََع ًا ل ّی

ِ

َرب ًا َع َن ُْرآ اهُ ق َْن َْزل َن َّا أ ن

ِ

  إ

لَّا فَسجدوا لآدم اسجدوا للْملَائكَة قُلْنا وإِذْ بليس إِ  خلَقْت لمن أَأَسجد قَالَ إِ
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 ال أنـه إلـى قـوم وذهـب ، فیها صلاأل هو ما على الحال لیكون ، تأویلها وجوب

 مــا الــتحكم مــن ذلــك وفــي ، تكلفــا شــتقبالم تأویلهــا فــي نأل بمشــتق تأویلهــا یجــب

  .یخفى لیس

  الحال الجامد في المفضلیات:

  لم أعثر على حال جامدة في المفضلیات.
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  املبحث الرابع 

  االنتقال والثبوت يف احلال 

  ا اول : امل  ال :

تقــل األصـل فــي الحـال أنهــا تبـین هیئــة صــاحبها مـدة مؤقتــة ثـم تفارقــه وتن  

الـذي هـو -، ألن لفظ الحال نفسه ینبـئ عـن ذلـك، فالحـال، والتحـول  عنه بعدها

ول مـن حـال إلـى حـال ، : أحال الشيء : تحـ ، یقال(١)من مادة واحدة -االنتقال

 .)٢(: تحول من شيء إلى شيءوأحال الرجل

وذلــــك  ، والمقصــــود باالنتقــــال فــــي الحــــال أال تكــــون وصــــفا ثابتــــا الزمــــا   

 -هــذا هــو األصــل-فالضــحك یزایـل زیــدا وال یالزمــه  "زیــد ضــاحكاجــاء "كقولـك: 

 الْكتَاب يكُملإِ لأَنْز ذيلا وهووربما جاء الحال داال على وصف ثابت كقوله تعالى: 

 ، وقول العـرب خلـق اهللا الزرافـة یـدیها أطـول مـن رجلیهـا" مبینا" : أي )٣(مفَصال

)٤( .  

وٕانمـا لـزم أن تكـون منتقلـة ألنهـا خبـر فـي ، "وكون الحال منتقلة هو الغالـب

  )٥("واألخبار تتجدد فیجهل المتجدد منها فتمس الحاجة إلى األعالم به، المعنى 

  الحال المنتقلة في المفضلیات: 

 رجاءت الحال منتقلة بكثرة في المفضلیات ومن األمثلة قول المرقش األكب

 :  

  بــــــاِكَرةً  الظُّْعـــــنُ  َشـــــجْتكَ  َهـــــلْ  َبـــــلْ    

  

ـــــــــلُ  كـــــــــَأنَّهنَّ   * ـــــــــنْ  النَّْخ ـــــــــمْ  ِم   (٦) َمْلَه

  

                                     
  .۲/۲۹۶عدة الساك إلى تحقیق أوضح المسالك  )١(

 .۷/۳۹۳تاج العروس  )٢(

 سورة األنعام. ۱۱۴اآلیة ) ٣(

 . ۱/۳۲۲،۳۲۳انظر شرح شذور الذهب  )٤(

 .۱/۲۸۵اللباب  )٥(

. الشـــجا : الحـــزن . الظعـــن بضـــم الظـــاء وســـكون العـــین : النســـاء بهـــوادجهن. ۱۳۸المفضـــلیات ص  )٦(

  ملهم: أرض بالیمامة كثیرة النخل.
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  وهي منتقلة. "الظعن"حال من  "باكرة"

  وقول المزرد یصف جواده :

ـــــَدتْ   *  َتلقََّحـــــتْ  الَعــــَوانُ  اْلَحـــــْربُ  ِإذا وعنــــدي ـــــا وَأْب ـــــوبُ  َهَواِدیه ـــــزََّالزلُ  الخُط   ال

ــــَوالُ  ــــادَ  قــــدْ  الَقــــَرا ُط ـــَوادُ   *  َكــــاِهالً  َیــــذَهبُ  ك ـــَدى َج ـــبِ والعَ  الَم ـــقُ  ْق ـــلُ  والَخْل   كاِم

ــــــــشُّ  ــــــــِریحيٌّ  َأَج ــــــــَأنَّ  َص ـــــــرُ   *  هُ لَصــــــــهی ك ـــــــْرب َمَزاِمی   َجَالجـــــــلُ  جاَوَبْتهـــــــا َش

ــــى ــــرَ  مت ــــاً  ُی ــــلْ  َمْرُكوب ــــازُ  ُیَق ــــاِنصٍ  ب   (١) َتَســــاُتلُ  الِقَیــــادِ  عنــــدَ  َمْشــــِیهِ  وفــــي  *  ق

  منتقل.حال وهو  حال من النائب عن الفاعل ،  "مركوبا"  

  :(٢)قول ُمرَّة بن همامومنها كذلك       

  )٣(َبـالُیغْ  َأنْ  َمـا ِقـْرنَ  نْفِسـي ْهفَ ل یا  *  َأثَواَبــــــــهُ  َالِبســــــــاً  َعــــــــْوف هِ لــــــــلِ   

  وهي منتقلة. "عوف"حال من  "البسا"

  :)٤(وقول عبد المسیح بن عسلة العبدي

ــــــتَ  ــــــنْ  بٍ لوُمْس ــــــهِ  ِم   )٥(قاِئما یْنَهُس  الذِّْئبَ  علیه َتَرْكَنا  *  وِســــــالِحه ِدْرِع

  وهو منتقل. "الذئب"حال من  "قائما"

          

                                     
قحــت : أي حملــت بالقتــال  التــي قوتــل فیهــا مــرة بعــد مــرة . تل. الحــرب العــوان : ۹۵المفضــلیات ص  )١(

ه جــواده . القــرا : الظهــر. العقــب : جــري الــزالزل : األمــور الشــدیدة . الطــوال : فــوق الطویــل یصــف بــ

بعد الجري األول . األجش : خشن الصـوت . صـریحي : منسـوب إلـى فحـل یـدعى الصـریح التسـاتل 

 : التتابع . 

هو مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل  )٢(

مس فــي نســب عبــد المســیح بــن عســلة . األعــالم: خیــر ، شــاعر جــاهلي قــدیم جــدا . وهــو الجــد الخــا

 .۷/۲۰۷م. ۱۹۵۶الدین الزركلي ، مطبعة كوستاتسوماس:

 . أثوابه : سالحه . قرن ما أن یغلبا : أراد قرن غلبة ، و "ما" صلة . ۳۰۳المفضلیات ص  )٣(

رة بـن همـام "عسلة" أمه ، نسب إلیها. وهو عبد المسـیح بـن حكـیم بـن عفیـر بـن طـارق بـن قـیس بـن مـ )٤(

بن مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علـي بـن بكـر بـن وائـل.ذكره ابـن حبیـب 

 .۲۷۸في باب من نسب إلى أمه من الشعراء. المفضلیات هامش ص 

 .۳۰۴المفضلیات ص  )٥(
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 ا لاا  وا : م:  

  :ثالث مسائل الحال في یلزم الثبوت في

، وهـذه جبتـك  هذا مالـك ذهبـالجامدة غیر المؤولة بالمشتق نحو:ا : إحداها

  خزا. 

 كَأَنَّها تَهتَز رآها مالفَ:  ، نحو: (ولى مدبرا) من قوله تعالى المؤكدة : الثانیة

انج ا ىلوبِر دم ملْو قِّبعي ((١)  . 

: خلـــق اهللا الزرافـــة  "التـــي دل عاملهـــا علــى تجـــدد صـــاحبها نحـــو : الثالثـــة

  .)٢(، الحال أطول ویدیها بدل بعض من كل" یدیها أطول من رجلیها

، بل  ، ولم تبین هیئة لصاحبها وتلزم الحال كذلك إذا لم تفد معنى جدیدا  

، أو  اقتصـــرت وظیفتهـــا فـــي األســـلوب علـــى مجـــرد التأكیـــد لصـــاحبها أو عاملهـــا

  ، وتأكید الحال لعاملها قد یكون تأكیدا یشمل :(٣)مضمون جملتها

  اللفظ والمعنى: مثل قوله تعالى: 

َاكــلْن سأَرــاسِ و لنــ ل سوالر  )علــى  "أرســلناك"حــال مــن الكــاف فــي  "رسوالـ"فــ )٤

ألن معناهـا  ؛ والمالحظ أن هذه الحال لم تعطنا شیئا جدیـدا )٥( الةتقدیر: ذا رس

یفهـم منـه أن صـاحب الحـال رسـول،  "أرسـلناك"مستفاد مما قبلها حیث أن الفعل 

فهـــي لـــم تـــزد شـــیئا ســـوى تأكیـــد ذلـــك المعنـــى الســـابق ومـــن هنـــا لزمـــت صـــاحبها 

، ویـرى  المعنـىوالتصقت بـه ال تفارقـه لتأكیـدها عاملهـا وموافقتهـا لـه فـي اللفـظ و 

  .)٦(مصدر مؤكد بمعنى: إرسال"رسوال"بعض المعربین أن 

                                     
  سورة النمل. ۱۰اآلیة  )١(

 بتصرف یسیر. ۱/۶۰۴مغني اللبیب  )٢(

 یسیر. بتصرف ۱/۲۴۳األشموني  )٣(

 سورة النساء. ۷۹اآلیة  )٤(

 .۱/۳۷۵التبیان  )٥(

 .۵/۲۸۷، القرطبي  ۱/۳۷۵، التبیان ۱/۲۶۱البیان  )٦(
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وكمـا تلــزم الحـال لتأكیــد عاملهـا فــي اللفــظ والمعنـى فإنهــا تلزمـه أیضــا حــین 

ـــه تعـــالى:  تؤكـــده فـــي المعنـــى دون اللفـــظ  رضِاألَ فـــي تَعثَـــوا الو، مثـــال ذلـــك قول

ينــد فْسم (١) ألن  " ؛ال تعثــوا"لمعنــى عاملهــا  )٢( حــال الزمــة مؤكــدة "مفسدینـ"فــ

: ال تفسـدوا فـالمعنى واحـد واللفـظ مختلـف ومـن هنـا كانـت حـاال  "ال تعثوا"معنى 

  .)٣(مؤكدة لعاملها في المعنى دون اللفظ

  الحال المؤكدة في المفضلیات :

  في المفضلیات قول سالمة بن جندل: مما ورد من الحال المؤكدة

نــــــــــا َخیْ  ــــــــــا َأْدَراَجهــــــــــلوَكرُّ   (٤)ُكسَّ السَّناِبِك ِمن َبْدٍء وَتْعِقیبِ   *  ا ُرُجعــــــــــاً َن

فمعناهمـــا واحـــد واللفـــظ مختلـــف.  "كـــر"حـــال مؤكـــدة لعاملهـــا  "رجعـــا"فقولـــه 

ـــى لـــزوم الحـــال وثبوتهـــا  "كـــس الســـنابك"ستشـــهد بالمضـــاف مـــن یُ ویمكـــن أن  عل

فالكســس تــثلم الحــوافر لكثــرة المشــي بهــا علــى الصــخور وهــذه ثابتــة الزمــة غیــر 

  قلة.منت

، أو فــي المعنــى دون  وكمــا تلــزم الحــال لتأكیــد عاملهــا فــي اللفــظ والمعنــى

:  ، ومـن األمثلـة قولـه تعـالى اللفظ فإنها تلزم أیضا إذا أتي بهـا لتأكیـد الصـاحب

نم كَان رِيدي ةزالْع لفَله ةزا الْعيعمج )العزة"حال مؤكدة لصاحبها وهو  "جمیعافـ"،  )٥" 

                                     

  سورة العنكبوت. ۳۶سورة الشعراء ، واآلیة  ۱۳۱سورة البقرة ، واآلیة  ۶۰اآلیة  )١(

 .۲/۴۹، شرح الرضي  ۲/۶۰۳مغني اللبیب  )٢(

 .۲/۱۷بتصرف ، القرطبي  ۱/۸۵التبیان  )٣(

. الكــر : الرجـــوع . أدراجهــا رجعــا : یقـــال رجــع أدراجــه وعلـــى أدراجــه ، أي فـــي ۱۲۱المفضــلیات ص )٤(

الطریـق بــدأ فیـه . الســنابك : مقـادم الحــوافر . والكسـس : أصــله تحـات األســنان ، فاسـتعاره للســنابك ، 

وتعقیـب : مـن غـزو  ءٍ وأراد أنها تثلمت من كثرة السیر ، لثلم الحجارة إیاهـا وأكـل األرض لهـا . مـن بـد

 .۱۲۱ابتدأنا به وغزو عقبنا به . المفضلیات ص 

 سورة فاطر. ۱۰اآلیة  )٥(
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أي العــزة كلهــا مختصــة  (١)، حیــث أن األلــف والــالم فیهــا تفیــد االســتغراق یــةالثان

 ، فوضـع قولـه  : فلیطلبهـا عنـد اهللا ، والمعنـى باهللا أي عزة الـدنیا وعـزة اآلخـرة

لهفَل ةزا الْعيعمج ألن الشيء ال یطلب إال عند صاحبه  ؛ موضعه استغناء به عنه

  ومالكه.

  فضلیات :الحال الثابتة في الم

ممـــا جـــاء مـــن الحـــال فـــي المفضـــلیات ثابتـــا غیـــر منتقـــل قـــول حاجـــب بـــن  

  حبیب األسدي:

ــي  *  ُمَحنََّبــــــــةً  ْیــــــــهِ لِرجْ  َ◌ســــــــناِبكُ  َتْهــــــــِوي ــَرهٍ  ف ــِفیحِ  مــن ُمْك ــفِّ  َص   (٢)َكــذَّان الُق

الفرس ، والتحنیب  دیر ی "سنابك رجلیه"حال من المضاف في قوله  "محنبة"

  زم غیر منتقل.هو  االحدیداب وهو حال ال

  ومنه كذلك قول المرار بن منقذ:

ـــــــــــِإذا   ـــــــــــاهُ  ف ـــــــــــاً  یومـــــــــــاً  ِهْجن ـــــــــَرام َفِحَضـــــــــارٌ   *  باِدن ـــــــــَتِعرْ  كالضِّ   )٣( الُمْس

یرجع إلى الفرس الذي أسهب في  "هجناه"حال من ضمیر الهاء في  "بادنا"

  حال الزم كذلك. -بادنا–. وهو  وصفه فیما یقارب العشرین بیتا

  :(٤)الحال كذلك قول خراشة بن عمرو العبسي ومن أمثلة لزوم

  َفَحــــْوَمالَ  لالــــدَُّخو َتْرَعــــى الَمــــالَ  ِنعـــاجَ   *  هُ لــــــتحُ  قــــــد بمــــــا يلــــــیْ ل مــــــنْ  لوُبــــــدِّ 

                                     
 .۱۴/۳۲۸القرطبي  )١(

. محنبــة : مــن التحنیــب وهــو االحدیــداب . فــي مكــره : فــي مكــان یوجــد فیــه ۳۷۱ص ، المفضــلیات  )٢(

ـــذَّان : نـــعلـــى الســـائر كراهـــة . القـــف : الصـــلب مـــن األرض ، وصـــفیح القـــف : مـــا اســـتوت م ه . الَك

 .الحجارة الرخوة 

. بادنـــا : ســـمینا . الحضــــار : ســـرعة العـــدو . الضــــرام : مـــا دق مـــن الحطــــب  ۸۴المفضـــلیات ص  )٣(

 تشعل به النار . یعني أن سمنه ال یعیقه عن سرعة الجري . 

 لم أعثر له على ترجمة . ) ٤(
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ــــــةً لمُ    َع ــــــفعاً  ِبالشَّــــــْأمِ  مَّ ــــــــَذیَّالَ  َســــــــاِبِری�ا علیهــــــــا كــــــــَأنَّ   *  ُخــــــُدوُدها ُس   (١) ُم

هو حال الزم ألن الملمع ما كان ، و  "نعاج المال"حال من المضاف في قوله  "ملمعة"

   فیه ألوان مختلفة.

  وبما سبق أكون قد أظهرت أوصاف الحال في المفضلیات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                     
تســـع مـــن األرض . الـــدخول وحومـــل : . النعـــاج : البقـــر الوحشـــي . المــال : الم۴۰۵المفضــلیات ص  )١(

موضــعان . الملمعــة : التــي فیهــا ألــوان مختلفــة ، یصــف البقــرز الســفعة : ســواد یضــرب إلــى حمــرة . 

 . المذیل : الطویل الذي له ذیل. السابري : ثوب أبیض ، شبه به بیاض ظهورها
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  الفصل الثالث

  أقسام احلال وأحوال صاحبها

  أقسام احلال املبحث األول : 

  ا اول : ال اد . 
 . ل اا : ما ا  

 . ا  لا : ا ا  

  صاحب احلال والعامل فيها . اني : املبحث الث

  من حيث التعدد واحلذف املبحث الثالث :  احلال

  ا اول : ال   اد . 
  ا ام : اف  ال . 
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  املبحث األول

  صاحب احلال والعامل فيها

  ا اول :  ال

نكر في الغالب إال عند وال ی )١("الغالب في صاحب الحال أن یكون معرفة"

  أفصلها في موضعها من هذا البحث.س، والمسوغات متعددة مسوغ وجود

وأقــف مــع صــاحب الحــال فــي المفضــلیات فأجــد أنــه قــد جــاء معرفــة متنــوع 

  التعریف ، ضمیرا ، وعلما ، ومعرفا بأل ، ومضافا إلى معرفة.

  صاحب الحال معرفة "ضمیر":/ ١

ورا ، ورد الضــمیر الصــاحب للحــال بــارزا متصــال مرفوعــا ومنصــوبا ومجــر 

ـــارز المرفـــوعفأمـــا  فقـــد ورد كثیـــرا ومنـــه قـــول الحصـــین بـــن الحمـــام  الضـــمیر الب

  :  )٢(المري

ـــْروَ  وال ـــرُ  ِإالَّ  َغ ـــارب ُخْضـــرُ  الُخْض ــــــونَ   *  ُمَح   )٣(وُمألََّمــــــا َحاِســــــراً  َحــــــْوِلي ُیَمشُّ

  ."یمشون"في البارز المرفوع حاالن من الضمیر  "ومألما احاسر "فقوله 

                                     
تكمیــل و الفوائــد  تســهیل، و  ۳/۱۵۷۷انظــر ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ألبــي حیــان األندلســي ) ١(

، بیــروت ، لبنــان ، دار الكتــب العلمیــة  ۱ ط، ابــن مالــك ، محمــد بــن عبــد اهللا بــن مالــك  ، المقاصــد

، وشــرح ابــن عقیــل  ۲/۳۰۸، وأوضــح المســالك  ۲/۱۷والمســاعد  . ۱۰۹ص  م.۲۰۰۱هـــ / ۱۴۲۲

۳۱۸. 

اء العـرب ، وكـان یقـال لـه الحصین بن الحمام بن ربیعة المري . كان سیدا شاعرا وفیا ، یعـد مـن أوفیـ) ٢(

"مانع الضیم" . ذكره ابن عبـد البـر وابـن األثیـر وابـن حجـر فـي الصـحابة . وعـده أبوعبیـدة فـي الثالثـة 

، والمفضــلیات ۴۶۸الــذین اتفقــوا علــى أنهــم أشــعر المقلــین فــي الجاهلیــة . انظــر الشــعر والشــعراء ص 

 .۶۴هامش ص

ضـر محــارب : هـم بنـو محـارب بـن خصـفة بــن . الغـرو : ال عجـب . الخضـر خ۶۷المفضـلیات ص )٣(

 قیس بن عیالن . الحاسر : الذي ال مغفر علیه وال درع . المألم : ذو الألمة.
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  : )١(رقش األصغرومنه أیضا قول الم

  )٢( وَأْنَصـــحُ  ذُّ لـــأَ  ُفوهـــا َبـــلْ  ْیـــِل،لال مـــنَ   *  طاِرقـــــاً  جْئــــتُ  ِإَذا فیهــــا ِمــــنْ  ِبَأْطَیــــبَ 

  ."جئت"حال من ضمیر التاء في قوله  "طارقا"

ــارز المتصــل صــاحب حــال منصــوباو جــاء  ومثــال ذلــك قــول  الضــمیر الب

  المرقش األصغر :

  )٣(طاِعَما ُفَطْیمةَ  وَأستحِیي َخِمیصًا،  *  اً جاِئعــــــــ ُفَطْیمــــــــةَ  َألْســــــــَتحِیي وإِنِّــــــــي

اسـم إن فـي قولـه  "الیـاء" الضـمیر المنصـوب حاالن من "خمیصا"و "جائعا"

  ."وٕاني"

فـي مواضـع منهـا قـول  وجاء الضمیر البارز المتصل صاحب حال مجرورا

  :  )٤(عمرو بن األهتم

ـــــــــامَ  ـــــــــا وق ـــــــــاِزَرانِ  ِإلیه ـــــــــَدا الَج ـــَرانِ   *  فَأْوَف ـــدَ  اَعنهـــ ُیِطی   )٥(َتْفـــوقُ  َوْهـــيَ  الِجْل

  ."إلیها"جملة حالیة من الضمیر المجرور في قوله  "وهي تفوقجملة "

                                     
ربیعــة بــن ســفیان بــن ســعد بــن مالــك ... ابــن أخــي المــرقش األكبــر ... واألصــغر أحــد عشــاق العــرب  )١(

 .۱۱۵الشعراء ص وفرسانهم وهو عم طرفة بن العبد بن سفیان البكري ، انظر : الشعر و 

  المذكورة في أبیات سبقت هذا البیت وهي: -وهي الخمر–. یرید القهوة ۲۴۲المفضلیات  ص  )٢(

ـــــَوةٌ  ومـــــا     ِریُحهـــــا كالِمْســـــكِ  َصـــــهْباءُ  َقْه

  

  وتُْقــــَدحُ  َطــــْوراً  النَّــــاُجودِ  علــــي يلــــُتعَ   *

ـــَوتْ      ـــدَّنِّ  ِســـباءِ  فـــي َث ـــةً  ِعْشـــِرین ال   ِحجَّ

  

ــــــــــــدٌ  علیهــــــــــــا ُیطــــــــــــانُ   *   وتُــــــــــــَروَّحُ  َقْرَم

ـــــــباها     ـــــــودَ  مـــــــن ِرجـــــــالٌ  َس   َتباَعـــــــُدوا َیُه

  

ــــْدنیها ِلِجــــیَالنَ   * ــــوقِ  مــــن ُی ــــْرِبحُ  السُّ   ُم

  
  

  . الخمیص: الضامر من الجوع.۲۴۶ المفضلیات ص )٣(

فــي وفـد بنـي تمــیم  عمـرو بـن األهـتم بــن سـمي التمیمـي مــن سـادات بنـي تمـیم وفــد علـى رسـول اهللا  )٤(

 .   ۳۸۷وترجمته في ابن قتیبة 

 أي علوا علیها لعظمها (یرید الناقة) . تفوق : تجود بنفسها.. أوفدا : ارتفعا،۱۲۷المفضلیات ص  )٥(
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  :)١(ومنها قول متمم بن نویرة الیربوعي

ــــــــــــْأتینَّ لو    )٢(َتْســـــــَمعُ  ال ُمَقنَّعـــــــاً  علیـــــــك ُیبكـــــــي  *  َمــــــــــــرَّةً  یــــــــــــومٌ  علیــــــــــــكَ  ی

   ".علیك"حال من ضمیر الكاف المجرور في قوله  "مقنعا"

  : )٣(نها قول مزرد بن ضرار الذبیانيوم

  )٤(المناِضـدِ  َفـْوقَ  باَألضـیاف الَمْحـضِ  مـن  *  َمَشـــــــاِفراً  َتْســـــــَتْنِقُعونَ  بكـــــــم وَعهـــــــدي

  ."بكم"من الضمیر المجرور في قوله في موضع الحال  "تستنقعونجملة "

فــي  )٥(صـاحب حــال وهــو غیـر بــارزوكـذلك وقـع الضــمیر فـي المفضــلیات 

  :)٧(ل ذلك قول الشنفرى األزدي، ومثا)٦(الكالم

  )٨( ُحمَِّتي العموَدْینِ  بینَ  جاَءِني ِإَذنْ   *  قاعــداً  َ◌ْبِیِتــيَ  َأْهــلِ  فــي ْم◌ِ َأرِ  لــم ولــو

                                     
متمم بن نویرة بن جمرة بن شداد بن عبید بن ثعلبة بن یربوع الیربـوعي التمیمـي مـن أصـحاب المراثـي  )١(

س طبقــة أصـــحاب المشــهورین وهــو صـــحابي لــه مــراٍث فـــي أخیــه مالــك ، وضـــعه ابــن ســالم علـــى رأ

 .۱۹۶وابن قتیبة  ۱/۲۰۴ طبقات فحول الشعراءالمراثي، انظر : 

 . المقنع : الملفف في أكفانه. ۵۴المفضلیات  ص  )٢(

لقبه ، واسمه : یزید بن ضرار بن حرملة بن صیفي بن أصرم بن إیـاس بـن عبـد غـنم بـن جحـاش بـن  )٣(

فــارس مشــهور ، أدرك اإلســالم فأســلم ، ولــه بجالــة بــن مــازن بــن ثعلبــة ، الــذبیاني الغطفــاني . شــاعر 

صحبة . وكان هجاء. وهـو أخـو الشـماخ بـن ضـرار ، وكـان مـزرد أسـن منـه. المفضـلیات هـامش ص 

۷۵. 

  . تستنقعون : من النقع وهو الري . المحض : اللبن الخالص. ۸۱ المفضلیات ص )٤(

 بــأمر المرفــوع: وهــو منفصــل، میرضــ وال ظــاهر یخلفــه ال مــا: وهــو وجوبــا مســتتر إلــى المســتتر ینقســم )٥(

" أقـوم" كــ بـالهمزة، مبـدوء بمضـارع أو" تقـوم" كــ الواحـد، خطـاب بتـاء مبـدوء بمضارع أو" قم" كـ الواحد،

  .وعدا ، خال" كـ استثناء، بفعل أو" نقوم" كـ ، بالنون أو

 الفعــل اســم أو ، بــةالغائ أو الغائــب بفعــل المرفــوع وهــو ذلــك، یخلفــه مــا:  وهــو ، جــوازا مســتتر وٕالــى      

 . أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك. الماضي

ــــي اســــتتار الضــــمیر وجوبــــا وجــــوازا جــــامع الــــدروس العربیــــة) ٦( ــــي، ط  انظــــر ف  ۱۴، مصــــطفى الغالیین

 .۵۱، و ۱/۵۰، ومنار السالك  ۱/۱۲۳ م ،منشورات المكتبة العصریة ، بیروت ، صیدا،۱۹۷۴

بــن ربیعــة األزدي ، والشــنفرى اســمه وقیــل لقبــه وهــو ابــن أخــت شــاعر جــاهلي قــدیم مــن بنــي الحــرث  )٧(

 .  ۱۰۸تأبط شرًا ، وهو من الشعراء العدائین الذي ال یدركهم الطلب . المفضلیات هامش ص 

 لم أرم : لم أبرح . العمودین : لعله أراد عمودي الخیمة . الحمة : الموت.۱۱۲المفضلیات ص  )٨(
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  قاعدا حال من فاعل أرم ، وهو الضمیر المستتر وجوبا.

  قول مزرد بن ضرار الذبیاني: كذلكومنه 

  )١(براِشـــــدِ  ْســــتُ لفَ  َتْرجـــــعْ  لــــم قــــاِحيَ لِ   *  َتُكــنْ  ِإنْ : قــال راشــدًا، اقُعــدْ : لــه فقــالوا

  ، وهو الضمیر المستتر وجوبا. "اقعد"حال من فاعل  "راشدا"

  :)٢(ومنه قول األسود بن یعفر النهشلي

ال التِّجـــــــارِ  علـــــــى َأُروحُ  فلقـــــــد ـــــــَرجَّ   )٣( َأْجَیـــــــــاِدي یِّنـــــــــاً ل بَمـــــــــاِلى َمـــــــــِذالً   *  ُم

  تر وجوبا.، وهو الضمیر المست "أروح"حال من فاعل  "مرجال"

ــاومــا ذكرتــه مــن شــواهد فیمــا ســبق هــي  وقــد وقــع  للضــمیر المســتتر وجوب

  في مواضع منها قول تأبط شرا: ضمیرا مستترا جوازاالصاحب 

ـــنِ  ىلـــع َیْســـِري ـــاتِ  اَألْی   )٤(ساقِ  ىلع سارٍ  ِمن ِفداُؤكَ  نفسي  *  ُمْحَتِفیـــاً  والحیَّ

  .ا" حال من فاعل "یسري" المستترمحتفی"

  :)٥(وقول الجمیح

یاضـــــةَ  ِإنَّ   *  صــــادقةٌ  وهــــي لقالــــْت، َأصــــابتْ  ولــــو ـــــیبِ  تُْنِصـــــْبك ال الرِّ   )١( ِللشِّ

                                     
 .۸۰المفضلیات  ص ) ١(

بــن یعفــر بــن عبداألســود بــن جنــدل بــن نهشــل بــن دارم ، وهــو أعشــى بنــي نهشــل كنیتــه أبــو  األســود )٢(

 طبقــات فحــول الشــعراءالجـراح ، جعلــه ابــن ســالم فــي الطبقــة الخامســة مـن فحــول الجاهلیــة ، انظــر : 

  . ۲۱۵، هامش ص  قصیدته هذه ، وانظر : المفضلیاتوامتدح ابن سالم  ۱/۱۴۷

: أصل المذل القلق ، أي یقلق بمالـه حتـى ینفقهـز األجیـاد : جمـع جیـد، . مذال ۲۱۸المفضلیات ص  )٣(

وهو العنق ، وٕانما أتى به مجموعا إرادة للجید وما حوله ن وهو كنایـة عـن الشـباب ، وفـي اللسـان أنـه 

 أراد میل عنقه من السكر.

یـاء . محتفیــا: . یسـري الطیــف : یسـیر لــیال . األیـن : نــوع مـن الحیــات ، أو اإلع۲۷المفضـلیات ص  )٤(

 حافیا.

الجمـیح لقبـه واسـمه منقـذ بـن الطمـاح بـن قـیس األسـدي ، وهـو مـن فرسـان بنـي أسـد ، قتـل یـوم شـعب  )٥(

 . ۳۴جبلة، وأبوه الطماح كان صدیقًا المرئ القیس بن حجر الكندي . المفضلیات هامش ص 
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" ، وهوالضـــمیر قالــت"مــن فاعــل  فــي موضــع الحــال "وهــي صــادقةجملــة "

  المستتر.

  وقول متمم :

  )٢(الُمْشِرعُ  النَِّجیدُ  َیحمي كما َزِجالً   *  َأدبـــــــرتْ  ِإذْ  َفْرَجهـــــــا لَیْحِمـــــــيَ  َأْهـــــــَوى

  " ، وهو الضمیر المستتر.أهوى"حال من فاعل  "زجال"

، فالصفة ال تكون صاحب الحال ضمیرا بمجيء  تتمیز الحال عن الصفةو

  .)٣(مع المضمر بخالف الحال

  صاحب الحال معرفة "علم":/ ٢

  : )٤(جاء صاحب الحال معرفة "علما" ومنه قول زبان بن سیار المري

  )٥(ُیســـــاِلمُ  ال َخْصــــَمهُ  اْلَتَقْینــــا مــــا ِإَذا  *  ماِلـــــكٍ  بـــــنُ  َشـــــِریكُ  ُمْرتاحـــــاً  فَأْقَســـــمَ 

  " ، وهو علم.شریك"حال من  "مرتاحا"

  :)٦(وقول شبیب بن البرصاء

ـــــــاءَ  تِ لـــــــاْحتَ  ِإَذا ْنَق ـــــــدٌ  الرَّ ــُروجُ  ِدَمْشــقَ  مــن منِّــي حــانَ  وقــد  *  ُمِقَیمـــــــةً  ِهْن   )٧( ُب

  ، وهي علم. "مقیمة" حال من "هند"

  

                                                                                                       
 . الریاضة : التذلیل والمعالجة ۳۴المفضلیات ص  )١(

 .۵۰المفضلیات ص ) ٢(

 .۲/۲۲۷انظر الشباه والنظائر ) ٣(

زبــان بــن ســیار بــن عمــرو بــن جــابر بــن عقیــل بــن هــالل بــن ســمي بــن مــازن بــن فــزارة بــن ذبیــان بــن  )٤(

بغـــیض بـــن ریـــث بـــن غطفـــان الفـــزاري ، أحـــد ســـادات بنـــي فـــزارة وشـــعرائهم . جـــاهلي كـــان فـــي زمـــن 

 .۳۵۱النعمان بن المنذر . المفضلیات ص ، هامش ص

 .۳۵۴ص  المفضلیات) ٥(

شبیب بن یزید بن جمرة بن عوف بن أبي حارثة المـري ، شـاعر محسـن فصـیح إسـالمي، مـن شـعراء  )٦(

 . ۱۶۹الدولة األمویة ، كان شریفًا في قومه . انظر هامش المفضلیات ص

  . الرنقاء : في بالد عامر بن صعصعة . البروج : الخروج والظهور هنا.۱۷۰المفضلیات ص  )٧(
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  :صاحب الحال معرف بـ"ال"/ ٣

جاء صاحب الحال فـي المفضـلیات معرفـا بـأل و (أل) التـي بهـا التعریـف  

، وقـد تكـون )١(-وهي الداخلة علـى اسـم الفاعـل أو المفعـول–قد تكون موصولیة 

جنسیة مستغرقة األفراد او الخصائص والصفات ، أو عهدیة ، والعهد إما ذهني 

  .)٢(، أو علمي ، أو حضوري 

مــا معرفــا بــاأللف والــالم قــول ربیعــة بــن وممــا جــاء فیــه صــاحب الحــال عل

  :)٣(مقروم

ــــــَرةَ   *  غـــــاَدرتْ  ةَ لـــــَجِدی َحیَّـــــيْ  وِمـــــن وَمْعـــــنٍ  ــــــ َعِمی َبــــــالمُ  َیْكُبــــــو ْخمَ لوالصِّ   )٤(حَّ

 "ملحبا" حال من المعطوف على مفعول غادرت وهو "الصلخم" ، وهو علم

  .معرف باأللف والالم

قـول عمـرو بــن  الفاعـل اسـمممـا جـاء معرفـا بـأل الموصـولیة داخلـة علــى و 

  :)٥(األهتم

ـــــــــامَ  ـــــــــا وق ـــــــــاِزَرانِ  ِإلیه ـــــــــَدا الَج   )٦(َتْفوقُ  َوْهيَ  الِجْلدَ  َعنها ُیِطیَرانِ   *  فَأْوَف

  .األلف في (فأوفدا)حال من في موضع ال "یطیرانجملة "

                                     
 .۳/۱۴۳ شرح المفصل) ١(

 .۱/۱۵۰شرح التصریح ) ٢(

ربیعـة بــن مقــروم بــن قــیس بـن جــابر الضــبي ، مــن شــعراء مضـر المعــدودین فــي الجاهلیــة واإلســالم ،  )٣(

أدرك اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه ، وشهد القادسـیة ، وغیرهـا مـن الفتـوح ، انظـر المفضـلیات هـامش 

  . ۱۸۵، و الشعر والشعراء ص  ۱۸۰ص 

  .۳۷۸المفضلیات ص ) ٤(

فــي وفـد بنـي تمــیم  عمـرو بـن األهـتم بــن سـمي التمیمـي مــن سـادات بنـي تمـیم وفــد علـى رسـول اهللا  )٥(

 .   ۳۸۷وترجمته في ابن قتیبة 

  .۱۲۷المفضلیات ص  )٦(
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  : المرقش األكبرقول منه و 

ـــــــــلُ  ـــــــــدَّةَ  لالَبـــــــــازِ  ُیْعِم ـــــدَ  النِّجـــــادَ  َتَشـــــكَّى لِ   *  ِبـــــــــالرَّحْ  الُمِج ـــــُزونِ  َبْع   )١( الُح

   .جملة "تشكى" واقعة موقع الحال من "البازل" وهو اسم فاعل

  في المفضلیات.  اسم المفعولولم تأت "ال" الموصولیة داخلة على 

  صاحب الحال معرف بـ"ال" الجنسیة:/ ٤

وجـــاء صـــاحب الحـــال معرفـــا بـــأل التـــي تســـتغرق جمیـــع أفـــراد الجـــنس فـــي  

  األكبر: مواضع منها قول المرقش 

ـــــــــــوتِ   *  فــــــــي لَدَواِخــــــــ الطَّْیــــــــرَ  تَــــــــَرى عــــــــامَ  ـــــــــــمْ  قـــــــــــومٍ  بُی   )٢(مّْ تتَـــــــــــرْ  مَعُه

ـــرتم" فـــي موضـــع الحـــال مـــن "الطیـــر" ـــة "ت بـــاأللف والـــالم  "الطیـــر"، و جمل

  الجنسیة.

  :)٣(وقول بشر بن أبي خازم

ــــــتُ تَ  ــــــعاتُ  النِّســــــاءُ  ِبی ــــــَوةٍ  الُمْرِض ـــزَّعُ   *  بَرْه ـــْوفِ  مـــن َتَف ـــانِ  َخ ـــ الَجن   )٤( اُقلوُبَه

بـــاأللف والـــالم  "النســـاء"، و جملـــة "تفـــزع" فـــي موضـــع الحـــال مـــن "النســـاء"

  الجنسیة.

                                     
. البازل : یوصف به الجمل والناقـة ، وهـو هنـا وصـف للناقـة . المجـدة: الجـادة ۲۲۸ المفضلیات ص )١(

: جمـع حـزن، وهـو مـا غلـظ مـن  نجد وهو مـا ارتفـع مـن األرض . الحـزونفي سیرها . النجاد : جمع 

  األرض . 

 . ترتم : من االرتمام ، وهو األكل.۲۴۰المفضلیات ص  ) ٢(

بشــر بــن أبــي خــازم األســدي جعلــه الجمحــي ثــاني الطبقــة الثانیــة مــن الجــاهلیین ، وهــو شــاعر فــارس  )٣(

 . ۱/۹۷ طبقات فحول الشعراءجاهلي قدیم. انظر 

 . الرهوة : ما ارتفع من األرض وما انخفض . الجنان : القلب. ۳۳۳المفضلیات ص  )٤(
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  :)١(وقول سبیع بن الخطیم

ــــ َشــــِهْدتُ  ولقــــد ــــلُ  لالخی ــــكَّتي َتْحِم ــــــْرَادءُ   *  ِش ــــــَذالِ  ُمْشــــــِرَفةُ  َج ــــــُلوفُ  الَق   )٢(َس

معـــرف  "الخیـــل"و ، جملـــة "تحمـــل شـــكتي" فـــي موضـــع الحـــال مـــن "الخیـــل"

  الالم الجنسیة.باأللف و 

    )٣(وقول المرار بن منقذ

ــــــــــــــــَزاَوْرنَ یَ  ــــــــــــــــا َكَتْقطــــــــــــــــاءِ  َت ــــواً  الَعــــْیَش  وَطِعْمــــنَ   *  الَقَط   )٤( ُمــــرَّ  غیــــرَ  ُحْل

  ، وهو معرف باأللف والالم الجنسیة. "حلوا" حال من المفعول "العیش"

  )٥(وقول شبیب بن البرصاء 

ـــــي ـــــي وإِنَّ ـــــمَ لال َألُ◌ْغِل ـــــاً  ْح ـــــي ِنیئ ــــنْ ل  *  وإِنَِّن ــــو ْحــــمَ لال ُیهــــینُ  ِممَّ   )٦(َنِضــــیجُ  وْه

  ، وهو معرف باأللف والالم الجنسیة. "نیئا" حال من المفعول "اللحم"

                                     

ســبیع بــن الخطــیم التیمــي ، تــیم عبــد منــاة بــن أد بــن طابخــة . شــاعر محســن ، مــن ســادات التــیم .  )١(

 .۳۷۲المفضلیات هامش ص

 .۳۷۳المفضلیات  ص  )٢(

حنظلـة بـن مالـك بـن یزیـد بـن منـاة بـن تمـیم ن بـالمرار بن منقذ بن عبد بن عمرو بن صدي بـن مالـك  )٣(

، الحنظلي العدوي ، من بني العدویة . شـاعر إسـالمي مشـهور ، معاصـر لجریـر ، وقـد هـاج الهجـاء 

 .۱۴بینهما . المفضلیات ، هامش ص

 . تقطاء : من القطو ، وهو تقارب الخطو.۸۹المفضلیات ص  )٤(

المــري ، شــاعر محســن فصــیح إســالمي ، مــن  شــبیب بــن یزیــد بــن جمــرة بــن عــوف بــن أبــي حارثــة )٥(

 .۱۶۹شعراء الدولة األمویة ، كان شریفًا في قومه انظر المفضلیات هامش ص 

 .۱۷۲المفضلیات ص  ) ٦(
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  صاحب الحال معرف بـ"ال" التي للعهد الذهني:/ ٥

ورد صــاحب الحـــال معرفــا بـــأل التــي للعهـــد الــذهني فـــي قــول المســـیب بـــن 

  :  )١(علس

ــــْأِتي ــــى ی ــــومِ  َعل ــــرِ  الق ــــالُحهُ  الَكثی   )٢( َوْعـــــَواعِ  فـــــي القـــــومُ  منـــــهُ  فَیبیــــتُ   *  مِس

قوله : "في وعواع" في موضع الحال من فاعل "یبیـت" وهـو "القـوم" ، وهـو 

معرف باأللف والالم التي للعهد الذهني ألنه قد تقـدم ذكـر القـوم فـي قولـه "القـوم 

  الكثیر سالحهم".

  صاحب الحال معرف باإلضافة إلى معرفة :/ ٦

معرفـــا باإلضـــافة إلـــى معرفــة ، وممـــا جـــاء منـــه معرفـــا ورد صــاحب الحـــال 

  باإلضافة إلى ضمیر المتكلم قول المزرد:  

  )٣( ناِهــــلُ  َریَّــــانُ  وْهــــوَ  ُرمِحــــي ْرجــــعُ أَ و   *  جــــــاِمحٌ  والَكــــــْبُش  الَكــــــْبَش  َأُردُّ  وَأنِّــــــي

جملة "وهو ریان ناهل" في موضع الحال من المضاف إلى ضمیر المتكلم 

  و معرف باإلضافة إلى ضمیر "الیاء".، وه في قوله "رمحي"

  ومنه قول األسود بن یعفر النهشلي: 

ال التِّجـــــــارِ  علـــــــى َأُروحُ  فلقـــــــد ـــــــَرجَّ ـــــــــِذالً   *  ُم ـــــــــاِلى َم ـــــــــاً ل بَم   )٤(َأْجَیـــــــــاِدي یِّن

                                     
الُمَسی�ب : زهیر بن علس بن مالك بن عمرو ، وهـو خـال أعشـى قـیس وهـو جـاهلي لـم یـدرك اإلسـالم  )١(

. وانظـر معجـم ۱۵۶/ ۱ طبقـات فحـول الشـعراء جاهلیین ،، جعله ابن سالم في الطبقة السابعة من ال

 وسماه : ابن علسة.  ۳۵۴الشعراء ص 

  . الوعواع : الجلبة والصیاح.۶۳المفضلیات ص )٢(

. كـــبش القـــوم : بطلهـــم وســـیدهم . الناهـــل : الریـــان ، وهـــو مـــن األضـــداد ، یقـــال ۹۵المفضـــلیات ص  )٣(

 ایضا للعطشان.

 .۲۱۸المفضلیات ص ) ٤(
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وهـــو "لینـــا" حـــال مـــن المضـــاف إلـــى ضـــمیر المـــتكلم فـــي قولـــه "أجیـــادي" ، 

لــه جیــدا واحــدا إرادة  وأتــى بــه مجموعــا مــع أن .معــرف باإلضــافة إلــى الضــمیر 

  للجید وما حوله. 

  : )١(ومنه قول مرة بن همام بن مرة بن ذهل

ــــــا  *  ِإنَِّنــــــــــــي ِرتاعــــــــــــاً  ِإِبِلــــــــــــي تَــــــــــــَرْكُتمُ ل ــــــْیَش  َأُردُّ  ِممَّ ــــــا الَج ــــــا َعْنه   )٢( ُخیََّب

  إلى ضمیر المتكلم في قوله : "إبلي". ف"رتاعا" حال من المضا

  ر الغائب المفرد:صاحب الحال معرف باإلضافة إلى ضمی/ ٧

  ومنه قول مزرد بن ضرار الذبیاني:

ـــــــــــَأوُّهُ  ـــــــــــدٍ  َشـــــــــــیخٍ  َت ـــــــــــوزِهِ  قاِع ـــــْلَعاءِ  َحـــــِریَبْینِ   *  وَعُج   )٣(اَألَســـــاِودِ  َذاتِ  بالصَّ

"حــریبین" حــال مــن شــیخ وعجــوزه ، و"عجــوز" مضــاف إلــى ضــمیر الغائــب 

  المفرد.

  وقول المثقب العبدي: 

  )٤(ُقُیوُدها الرِّحال َوْسطَ  ُمَفكََّكةً   *  هــــــمْ لَ ِخال  النِّســــــاءُ  َتْمِشــــــي وَأطِلْقُهــــــمُ 

 -قیــود– " ، وصــاحب الحــال"مفككــة" حــال مــن المضــاف فــي قولــه "قیودهــا

  معرف باإلضافة إلى الضمیر.

                                     
بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان ...بن بكر بن وائل ، وهـو شـاعر جـاهلي قـدیم وعمـه جّسـاس مرة  )١(

بن مرَّة هو الذي قتل كلیبًا بن ربیعة زوج أخته جلیلة بنت مرة في حـرب البسـوس . انظـر المفضـلیات 

 .۳۰۲هامش ص

  . رتاعا : آمنة ترعى.۳۰۳المفضلیات ص  )٢(

  .۷۶المفضلیات ص ) ٣(

 .۱۵۳ت ص المفضلیا) ٤(
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  ضافة إلى ضمیر الغائب وهو جمع:صاحب الحال معرف باإل/ ٨

  : )١(ومنه قول الحرث بن ظالم

ـــــــــــودٌ  التَّـــــــــــاجَ  كـــــــــــَأنَّ  ـــــــــــیهمْ  َمْعُق   )٢( ِشـــــــــــــــــزاَبا ِلقـــــــــــــــــاُحُهمْ  َوَرَدتْ  ِإَذا  *  عل

" ، وهـو معـرف باإلضـافة إلـى لقـاحهم"حال مـن المضـاف فـي قولـه  "شزابا"

  ضمیر الغائبین "هم".

  صاحب الحال معرف باإلضافة إلى العلم:/ ٩

  ومنه قول ربیعة بن مقروم: 

ـــنُ  وقـــاظَ  ـــاً  ِحْصـــنٍ  اب ـــا فـــي عاِنی ــــد�ا ُیعــــاِلجُ   *  ُبُیوتن ــــي ِق ــــ ف ــــَحَبا هِ ِذَراَعْی   )٣(ُمْص

في موضع الحال من المضـاف إلـى العلـم فـي قولـه (ابـن  "یعالج قدا" جملة

  حصن).

  صاحب الحال معرف باإلضافة إلى المحلى بـ "أل":/ ١٠

  ومنه قول مزرد بن ضرار الذبیاني: 

ـــــا ــ ــــدي زفیرهـ ــ ــــوم یهــ ــ ـــــاح القــ ـــــت لقـــ المجاهــد ســرى الضــیف أو نعمــت مطایــا  *  فنعمـــ
)٤(  

                                     
الحــرث بــن ظــالم المــري ، مــن بنــي مــرة ، كــان مــن أشــراف بنــي مــرة وســاداتهم ، وكــان أفتــك النــاس  )١(

وأشــجعهم . وبــه ضــرب المثــل "أفتــك مــن الحــرث بــن ظــالم" . وقــد فتــك الحــرث بخالــد بــن جعفــر بــن 

، فلمـا  فـي یـد النعمـان -الحـرث–كالب بن ربیعة ، وفتك أیضا بـابن النعمـان بـن المنـذر ، ثـم حصـل 

دخــل علیــه قــال : مــن كــان لــه عنــد هــذا ثــأر فلیقتلــه ، فقــام إلیــه عمــرو بــن الخمــس فقتلــه بخالــد بــن 

 .  ۳۱۱جعفر. المفضلیات ، هامش ص

 . الشزاب : الضامرات ، الواحدة شازبة. ۳۱۶المفضلیات ص  )٢(

ـــد ، وقـــد مصـــ ۳۷۸المفضـــلیات ص  )٣( ـــد : الســـیر مـــن الجل ـــه . الق ـــام القـــیظ كل حب : علیـــه . قـــاظ : أق

 صوفه أو شعره أو وبره.

 .۷۸المفضلیات ص ) ٤(
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 إلـى المحلـى بـاأللف ا" فـي موضـع الحـال مـن المضـافجملة "یهـدي زفیرهـ

  . في قوله "لقاح القوم"والالم 

  وقول بشر بن أبي خازم: 

ــــُمو  *  ُمنـــــاِزلٍ  النِّجـــــادِ  ُمْســـــَتْرِخي لكـــــ مـــــن ــــى َیْس ــــَرانِ  ِإل ــــرِ  اَألْق ــــُمقَ  غی   )١( مِ ل

إلـى المعـرف  جملة "یسمو" إلى األقران في محل نصب حال من المضـاف

  في "مسترخي النجاد". باأللف والالم

  مسوغات مجيء الحال من النكرة :/ ١١

إال عند وجود  -في الغالب-حق صاحب الحال أن یكون معرفة، وال ینكر 

  فقال: )٢(مسوغ، وهو أحد أمور ذكرها ابن مالك في ألفیته

ــــــــْر َغاِلَبــــــــًا ُذو الَحــــــــاِل ِإْن لــــــــوَ  ـــــــْص َأْو لـــــــ  *  ْم ُیَنكَّ ْر َأْو ُیَخصَّ ـــــــَأخَّ ـــــــِبنْ ْم َیَت   َی

ــــــ   الً ى امـــــِرٍئ ُمْسَتْســـــهِ لـــــَیْبـــــِغ امـــــُرُؤ عَ   *  الِمــــــْن َبْعــــــِد َنْفــــــٍي َأْو ُمَضــــــاِهْیِه َك

  :)٣(والمسوغات المذكورة في هذین البیتین هي

"قائما" حـال ـ، ف أن یتقدم الحال على النكرة ، مثل : فیها قائما رجل األول:

  من "رجل" ، وساغ مجیئها منه ألنها تقدمت علیه.

أن تخصــــص النكــــرة بوصــــف أو بإضــــافة ، فمثــــال مــــا تخصــــص  ثــــاني:ال

عنـدنَا  مـن  أَمـرا  حكيمٍ أَمرٍ لكُ يفْرقُ فيها: بوصف قوله تعالى  )أمرا" حـال مـن ـفـ )٤"

  أمر األول وسوغ مجيء الحال منه تخصیصه بحكیم بمعنى محكم.

                                     
 . النجاد : حمائل السیف . المقلم : الذي لیس بتام السالح. ۳۴۷المفضلیات ص   )١(

 .۳۱۷شرح ابن عقیل ص  انظر )٢(

 المصدر السابق نفس الصفحة.) ٣(

 سورة الدخان ۵و۴اآلیتان  )٤(
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االستفهام والنهي،  أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه، وشبه النفي هو الثالث:

معلُوم كتَاب اهلَو الإِ قَرية من كْنالأَه وما فمثال ما وقع بعد النفي قوله تعالى:  )١(   

فـــ"لها كتــاب معلــوم" جملــة فــي موضــع الحــال مــن "قریــة" ، وصــح مجــيء 

، وال یصح كون الجملـة صـفة لقریـة ، خالفـا  الحال من النكرة لتقدم النفي علیها

، ألن الـــواو ال تفصـــل بـــین الصـــفة والموصـــوف، وأیضـــا وجـــود "إال"  زمخشــريلل

  مانع من ذلك ، إذ ال یعترض ب "إال" بین الصفة والموصوف.

  :)٢(ومثال ما وقع بعد االستفهام قول الشاعر

  الِلَنْفِســــَك الُعـــــْذَر ِفـــــْي ِإْبَعاِدَهـــــا اَألَمـــــ  *  َیــا َصــاِح َهــْل ُحــمَّ َعــْیٌش َباِقَیــًا َفتَــَرى

فقوله "باقیـا" حـال مـن النكـرة "عـیش" ، والـذي سـوغ مجـيء الحـال منهـا     

  وقوعها بعد االستفهام.

  ومثال ما وقع بعد النهي قول قطري بن الفجاءة:

ـــــــــْرَكَنْن َأَحـــــــــٌد إِ ال ـــــــــ َی ــــــــامِ   *  ى اِإلْحَجـــــــــامِ ل ــــــــًا ِلِحَم َف ــــــــَوَغى ُمَتَخوِّ ــــــــْوَم ال   )٣(َی

اال مـن النكـرة التـي هـي قولـه "أحـد" والشاهد فیه قوله "متخوفا" حیث وقع حـ

  والذي سوغ مجیئها من النكرة وقوعها بعد النهي .

                                     
 سورة الحجر. ۴اآلیة ) ١(

 في نسبة هذا البیت أنه لرجل من طيء ، ولم یعینه أحد ممن استشهد بالبیت.أكثر ما قیل ) ٢(

، وبـــال نســـبة  ۳۳۰، وشـــرح ابـــن عقیـــل ص  ۱۰/۱۶۳، وخزانـــة األدب  ۱۷۱البیـــت فـــي دیوانـــه ص ) ٣(

 .۱/۲۴۰، وهمع الهوامع  ۱/۲۴۷، وشرح األشموني  ۲/۳۱۴في أوضح المسالك 
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  :)١(وبقي من المسوغات ثالثة أخرى لم یذكرها ابن مالك وهي

 أَو  ، كمـا فـي قولـه تعـالى:)٢(أن تكون الحال جملة مقترنـة بـالواو األول :

ية ىلع مر ذيلكَا قَر يهةٌ واوِيخ ا ىلعهوشرع  )والسر في ذلك أن وجود الواو في  )٣ ،

صدر الجملة یرفع توهم أن هذه الجملة نعت للنكرة ، ألن النعـت ال یفصـل بینـه 

  وبین المنعوت بالواو.

أن یكـون الوصـف بهـا خـالف األصـل ، وذلـك بـأن تكـون جامـدة،  الثاني :

  نحو قولك : هذا خاتم حدیدا.

كة مـــع معرفـــة أو مـــع نكـــرة یصـــح مجـــيء أن تكـــون النكـــرة مشـــتر  الثالـــث :

  : زارني خالد ورجل راكبین. الحال منها، كقولك

 وإِذْ فـي قولـه تعـالى: وقد جاءت الحال من النكرة بدون مسوغ في القرآن

يتُكُم املَ النبِيني ميثَاقَ اُ أَخذَ  بِه تُؤمننل معكُم مال مصدقٌ رسولٌ جاءكُم ثُم وحكْمة كتَابٍ من آتَ

لونَّهــر صتَن )ففــي معــاني القــرآن للفــراء "وفــي قــراءة عبــد اهللا فــي آل عمــران ( )٤ــم  ثُ

كُمــاء ــولٌ ج سق رــد صبالنصــب فــي "مصــدق" ، وذكــر المحقــق أن النصــب علــى اًم (

  .)٥(الحال من النكرة 

                                     
 .۳۱۸انظر شرح ابن عقیل هامش ص  )١(

 .۳/۱۵۷۸رتشاف الضرب من لسان العرب ا) ٢(

 سورة البقرة. ۲۵۹اآلیة ) ٣(

 سورة آل عمران. ۸۱االیة ) ٤(

 بتصرف یسیر. ۱/۵۵انظر معاني القرآن للفراء ) ٥(
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  لشریف :وجاءت الحال من النكرة بدون مسوغ في الحدیث ا

  ، "فقیاما" حال من "رجال" بدون مسوغ. )١()ِقَیاًما َقْومٌ  َوَراَءهُ  ىلَوصَ (

  نكرة في المفضلیات:ال من الحالمجيء / ١٢

ممـا جـاء مـن صــاحب الحـال نكـرة موصـوفة فــي المفضـلیات قـول بشـر بــن 

  أبي خازم : 

  )٢( لَقَســـــــامُ ا َمراِغِمـــــــهِ  ىلـــــــعَ  ُیَســـــــنُّ   *  َفْخـــــــــمٍ  الَخـــــــــدَّْینِ  ُمْشـــــــــِرقِ  جَ لـــــــــوَأبْ 

جملــة "یســن علــى مراغمــه القســام" فــي موضــع الحــال مــن النكــرة "أبلــج" ، 

  وساغ مجيء الحال منه ألنه تخصص بالوصف باإلشراق.

  : ومنه كذلك قول الجمیح

ــــــــُدویَ  ــــــــاِرحٌ  بــــــــه ْع ــــــــشُّ  ق ــــــــو َأَج   )٣( َزِهــــــمُ  ُمَشاُشــــــُه، َنْهــــــدٌ  ،لالخیــــــ دُ   *  َیُس

  رح" وهو نكرة موصوفة."یسود الخیل" في موضع الحال من "قا

                                     
 َشـاكٍ  َوُهـوَ  َبْیِتـهِ  ِفـي مَ لَوَسـ ْیـهِ لعَ  اهللاُ  ىلَصـ اهللاِ  َرُسـولُ  ىلَصـ أخرجه البخاري من روایة عائشة بلفـظ : ") ١(

َمـامُ  لُجِعـ ِإنََّمـا لَقـا اْنَصَرفَ  مَّالفَ  اْجِلُسوا َأنْ  ْیِهمْ لإِ  َفَأَشارَ  ِقَیاًما َقْومٌ  َوَراَءهُ  ىلَوصَ  َجاِلًسا ىلَفصَ   ِلُیـْؤَتمَّ  اإلِْ

ـــهِ  ـــِإَذا ِب ـــعَ  َف ـــاْرَكُعوا َرَك ـــعَ  َوإَِذا َف ـــاْرَفُعوا َرَف  حالصـــحی المســـند الجـــامع" ُجُلوًســـا والَفَصـــ َجاِلًســـا ىلَصـــ َوإَِذا َف

 إســماعیل بــن محمــد اهللا عبــد أبــو وأیامــه وســننه وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا رســول أمــور مــن المختصــر

 ۱ط النجــاة طـوق دار الناصـر ناصـر بـن زهیـر محمـد قیــحقت البخـاري الجعفـي المغیـرة بـن إبـراهیم بـن

 األعظمــي مصــطفى محمــد . وموطــأ مالــك تحقیــق۲/۹۹ـ ، بــاب إنمــا جعــل اإلمــام لیــؤتم بــه هــ۱۴۲۲

بــــاب صــــالة اإلمــــام وهــــو جــــالس   م۲۰۰۴ - هـــــ۱۴۲۵ ، ۱ط نهیــــان آل ســــلطان بــــن زایــــد ؤسســــةم

۲/۱۸۶. 

. وأبلـــج : أي وبوجـــه أبلـــج ، واألبلـــج الواضــح الحســـن . الفخـــم : المكســـو مـــن  ۳۳۴المفضــلیات ص  )٢(

 اللحم . یسن : یصب . المراغم : األنف وما حولها . القسام : الحسن. 

ارح مـن الخیـل : مـا تمـت أسـنانه ، وذلـك فـي الخامسـة مـن عمـره . األجـش: . القـ۴۲المفضـلیات ص  )٣(

الخشــن الصــوت . النهــد : الضــخم القــوائم . المشــاش : رؤوس العظــام . والــزهم : الســمین ، وهــو مــن 

 نعت القارح.
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  تطابق الحال مع صاحبها:/ ١٣

وفــي المفضــلیات تتطــابق الحــال مــع صــاحبها فهــي مفــردة ، أو مثنــاة ، أو 

مجموعــــة مطابقــــة للصــــاحب ، مــــع مراعــــاة التــــذكیر والتأنیــــث فــــي كــــل حالــــة ، 

وأعــرض فیمــا یلــي بعــض مــا ورد منهــا فــي المفضــلیات زیــادة فــي إظهــار تطــابق 

  الحال مع صاحبها.

  فمن ذلك مع المفرد المذكر قول المزرد أخو الشماخ :

ـــلُ   *  تقــــــــوُل ِإذا َأْبصــــــــرَتُه وْهــــــــَو صــــــــائمٌ  ـــیُد ماِث ـــٍز َأِو السِّ ـــى َنْش ـــاٌء عل   )١(ِخَب

مـع  -كمـا تـرى- ةتطابقـجملة في موضـع الحـال وهـي مفقوله "وهو صائم" 

  الضمیر المنصوب في "أبصرته". اصاحبه

  :  )٢(اشة بن عمرو العبسيومنه مع المفرد المؤنث قول خر 

ــــــــنُ  ــــــــَوةً  َتَرْكَنــــــــا وَنْح   )٣( ثُكَّالَ  ْیلِ لال ساِهرَ  َنْوحاً  ُتجاِوبُ   *  حاِجــــــــبٍ  ُأمَّ  َعْن

جملـــة "تجـــاوب" فـــي موضـــع الحـــال مـــن المفعـــول المضـــاف "أم حاجـــب" ، 

  متطابق معها في اإلفراد والتأنیث. -كما ترى–والحال 

ـــه الحـــال مـــع صـــاحبه وهـــو م ثنـــى قـــول مـــزرد بـــن ضـــرار وممـــا تطـــابق فی

  الذبیاني:  

ـــــــــــَأوُّهُ  ـــــــــــدٍ  َشـــــــــــیخٍ  َت ـــــــــــوزِهِ  قاِع ـــــْلَعاءِ  َحـــــِریَبْینِ   *  وَعُج   )٤(اَألَســـــاِودِ  َذاتِ  بالصَّ

تطــابق الحــال "حــریبین" " ، فإنــه قــد "حــریبین" حــال مــن "شــیخ قاعــد وعجــوزه

  مع صاحبي الحال "شیخ وعجوزه".

                                     
 .۹۵المفضلیات ص ) ١(

 لم أجد له ترجمة. )٢(

 .ارا غیر ختل.عنوة : ظاهرا ، أي قتلنا حمیمها جه۴۰۶المفضلیات ص  )٣(

 .۷۶المفضلیات ص ) ٤(
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  :)١(قول الحادرة سالمجمع مذكر ومما تطابق فیه الحال مع صاحبه وهو 

ـــــــینَ  ـــــــع ُمَتَبطِِّح ـــــــفِ  ىل ــــــاَزةٍ  لحــــــو َیْبُكــــــونَ   *  كـــــــَأنَّهم الَكنی ــــــعِ  لــــــم ِجَن   )٢(ُتْرَف

  في البیت قبله. "متبطحین" حال من "فتیة"

قـول المـرار  جمع المؤنـث السـالمومما جاء فیه الحال متطابقا مع صاحبه 

  بن منقذ:

ــــد ــــَرى ق ــــیَض  َن ــــ بهــــا الِب ــــدَُّمى لِمْث ـــــــــــ  *  ال ـــــــــــْنُهنَّ  مْ ل ـــــــــــانٌ  َیُخ ـــــــــــِعرّْ  َزَم   ُمْقَش

ـــــــــــــــْینَ لَیتَ  ـــــــــــــــَحى ِبَنْوَمـــــــــــــــاتِ  هَّ ْنــــــسِ  الِحْلــــــمِ  راِجَحــــــاتِ   *  الضُّ   )٣( ُخُفــــــرْ  واُأل

 في موضع الحال من الضمیر المنصوب في "یخنهن" وهي فجملة "یتلهین"

  متطابقة مع صاحبها.

صـبع متطابقـا مـع صـاحبه قـول ذي اإل "جمع تكسـیر"ومما جاء فیه الحـال 

  :)٤(العدواني

ـــــــــــْیفَ  ـــــــــــرُّْمحَ  السَّ ـــــــــــةَ  وال ــــــــلُ   *  وال والِكَناَن ــــــــاداً  نَّْب   )٥(ُصــــــــُنَعا َمْحُشــــــــوَرةً  ِجی

                                     
لقبه ، وأصل "الحادر" الضخم ، ویقال له "الحویدرة" أیضا على التصـغیر . واسـمه قطبـة بـن محصـن  )١(

بـن جـرول بـن حبیــب بـن عبـد العـزى بــن خزیمـة بـن رزام بـن مــازن بـن سـعد بـن ذبیــان بـن بغـیض بــن 

 .۴۳ش صریث بن غطفان . وهو شاعر جاهلي مقل . المفضلیات ، هام

 .۴۶المفضلیات ص ) ٢(

. البــیض : أراد الحســان . الــدمى : جمــع دمیــة . لــم یخــنهن : أي لــم یعشــن فــي ۸۹المفضــلیات ص  )٣(

بــؤس . مقشــعر : ممحــل مجــدب . راجحــات : یقــول أنســهن مــع رزانــة وحلــم ، ال مــع خفــة وطــیش . 

 الخفرات : الحییات.

شـت إبهـام قدمـه فقطعهـا ، وقیـل ألنـه كـان لـه فـي رجلـه اسمه ُحْرثَان ، وسمي ذا اإلصبع ألن حیـة نه )٤(

إصــبع زائــدة. وهــو ابــن الحــرث بــن محــرث بــن شــباث بــن ربیعــة بــن هبیــرة بــن ثعلبــة بــن الظــرب بــن 

عمرو بن عیاذ بن یشكر بن عدوان . شاعر فارس قدیم جـاهلي ، لـه غـارات كثیـرة فـي العـرب ووقـائع 

ـــه عـــاش مشـــهورة . وهـــو أحـــد الحكمـــاء ، عمـــر طـــویال ، یقـــ ســـنة . المفضـــلیات ، هـــامش  ۱۷۰ال إن

 .۱۵۳ص

 .۱۵۴المفضلیات ص ) ٥(
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ن وٕان " ، وهـ"جیادا" حال مجموع جمع تكسیر مـن "السـیف والـرمح والكنانـة

  جمع.الیدل على  ت إال أن مجموعهنمفردا كن

  و المجرور:الحال من الفاعل أوالمفعول أو المبتدأ أو الخبر أ/ ١٤

وقـــد یكـــون صـــاحب الحـــال فـــاعال ، أو مفعـــوال ، أو مبتـــدأ ، أو خبـــرا ، أو 

  مجرورا ، وٕالیك بیانه مفصال:

  مجيء الحال من الفاعل:/ ١٥

  )١(مثال الصاحب من الفاعل قول سالمة بن جندل السعدي

ــــرُ  َشــــْأوٌ  وذلــــكَ  َأْوَدى  *  التَّعاِجیــــبِ  ُذو َحِمیــــداً  الشَّــــبابُ  َأْوَدى ــــوبِ مَ  َغْی   )٢( ْطُل

  "حمیدا" حال من "الشباب" وهو فاعل.

  ومنه والصاحب مضمر قول المرقش األصغر: 

ــــــي ِمْثلــــــهِ  علــــــي ــــــِديَّ  آِت ــــــاِیالً  النَّ ــــــزُ   *  ُمَخ ــــــَريَّ  َأيُّ : ِســــــر�ا وَأْغِم ــــــحُ  َأْم   )٣( َأْرَب

  " ، وهو الضمیر المستتر."مخایال" حال من فاعل "آتي

  :  )٤(لعبديومنه والفاعل مضاف قول الممزق ا

ْمــثُ  ُدوِنهــا ِمــنْ  َأتــى فلمَّــا ـــِریَقْینِ  نـــارُ  لهـــا وَالَحـــتْ   *  والَغَضـــا الرِّ ـــُرقُ  الَف   )١( َتْب

  .المضاف في "نار الفریقین"الفاعل وهو "تبرق" حال من 

                                     
سالمة بن جندل السعدي ، شاعر جاهلي قدیم من بنـي تمـیم . مـن فرسـان العـرب المعـدودین ، انظـر ) ١(

 . ۱۵۲ ص: الشعر والشعراء 

 : السبق. : كثیر العجب . الشأو: هلك ، وأراد ذهب . ذو التعاجیب. أودى ۱۱۹المفضلیات ص  )٢(

. علـــى مثلـــه : أي علـــى مثـــل الفـــرس الـــذي وصـــفه فـــي أبیـــات ســـبقت . النـــدي ۲۴۳المفضـــلیات ص  )٣(

  والنادي : المجلس . المخایل : من الخیالء . أي أمريَّ : یرید النجاء أو الطلب.

لقبـه ، واسـمه شـأس بـن نهـار بـن أسـود بـن جزیـل بـن حیـي بـن عـوف بـن سـود بـن عـذرة بـن منبـه بـن  )٤(

   بـــن عبــد القـــیس . وهـــو ابــن أخـــت المثقـــب العبــدي . المفضـــلیات  هـــامش  يبـــن لكیـــز بــن أفصـــ نكــرة

 .۲۹۹ص 
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  مجيء الحال من المفعول:/ ١٦

قـول المـرار  -محلـى بـاأللف والـالم-أما مجيء الحـال مـن المفعـول فمثالـه 

  :  بن منقذ

ــــــــــــــــَزاَوْرنَ  ــــــــــــــــا َكَتْقطــــــــــــــــاءِ  َیَت ــــواً  الَعــــْیَش  وَطِعْمــــنَ   *  الَقَط   )٢( ُمــــرَّ  غیــــرَ  ُحْل

  ، وهو مفعول محلى باأللف والالم. "حلوا" حال من "العیش"

  ومنه قول رجل من عبد القیس حلیف لبني شیبان:

ــــــرُّمحَ  َتركــــــتُ  ــــــُرقُ  ال ــــــي یْب ــــــــَأنَّ   *  َصــــــَالهُ  ف ــــــــناَنهُ  ك ــــــــومُ  ِس   )٣( َنْســــــــرِ  ُخْرُط

، وهو مفعول محلى باأللف  جملة "یبرق" في محل نصب حال من "الرمح"

  والالم.

  : )٤(وقول عوف بن عطیة

ـــــــــــــــــودُ  ـــــــــــــــــادَ  َنُق ـــــَبطن َیَضـــــْعنَ   *  بأْرســـــــــــــــــاِنها الِجی ـــــاء ِب ِش ـــــاَرا الرُّ   )٥( الِمه

، وهو مفعـول محلـى بـاأللف  جملة "یضعن" في موضع الحال من "الجیاد"

  والالم.

                                                                                                       

 . الرمث والغضا : موضعین. ۴۳۳المفضلیات ص  )١(

 . التقطاء : من القطو وهو تقارب الخطو ۸۹المفضلیات ص  )٢(

  الطیر.. الصال : وسط الظهر . الخرطوم : أراد به هنا منقار  ۷۱المفضلیات ص  )٣(

عوف بـن عطیـة بـن عمـرو التمیمـي ، مـن شـعراء العـرب وفرسـانهم فـي الجاهلیـة جعلـه ابـن سـالم فـي  )٤(

 .  ۱/۱۵۹  فحول الشعراءالطبقة الثامنة من الجاهلیین . طبقات 

. بطـــن الرشــــاء : موضـــع .المهــــار : جمـــع مهــــر . یقـــول : مــــن الجهـــد یلقــــین ۴۱۵ المفضـــلیات ص )٥(

 أوالدهن. 
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ـــه ومثـــال الحـــال مـــن الم قـــول خراشـــة بـــن عمـــرو  -وهـــو مضـــاف-فعـــول ب

  :العبسي 

ــــــــنُ  ــــــــَوةً  َتَرْكَنــــــــا وَنْح ــــلِ لال ســــاِهرَ  َنْوحــــاً  ُتجــــاِوبُ   *  حاِجــــــــبٍ  ُأمَّ  َعْن ــــالَ  ْی   )١(ثُكَّ

"أم قوله المضاف في المفول به وهو جملة "تجاوب" في موضع الحال من 

  حاجب".

  :معا مجيء الحال من الفاعل والمفعول/ ١٧

: والمفعول معا ، ومنه قوله تعالى حتملة أن تكون من الفاعلتأتي الحال م

اإِمو تَخَافَن نمٍ مانَةً قَويلإِ فَانْبِذْ خهِمي ىلع اءوس إِن َال ا بحني ينالْخَائ )٢(  

 علـى : َسـَواء ىلعَ ،  العهد إلیهم فاطرح:  ْیِهمْ لإِ  َفانِبذْ " :)٣(جاء في الكشاف

 بینـاً  مكشـوفاً  إخبـاراً  وتخبـرهم العهـد نبـذ لهـم تظهر أن وذلك ، قصد ستوم طریق

 العهــد بقــاء تــوهم علــى وهــم الحــرب تنــاجزهم وال ، وبیــنهم بینــك مــا قطعــت أنــك

 العلم في استواء على:  وقیل ."الَخاِئِنینَ  ُیِحبُّ  الَ  اهللاَ  ِإنَّ " منك خیانة ذلك فیكون

 موضــع فــي والمجــرور والجــار.  عــداوةال فــي اســتواء علــى وقیــل.  العهــد بــنقض

 علـى اصـلینح أو ، سـوى قصد طریق على ثابتاً  إلیهم فانبذ:  قیل كأنه ، الحال

  ." معاً  إلیهم والمنبوذ النابذ من حال أنها على ، العداوة أو العلم في استواء

  :قول الشاعرومنه 

ـــــــدٍ لـــــــیْ لْقـــــــُت لوعُ  ــــلــــوَ   *  ى َوِهـــــــَي َذاُت ُمَؤصَّ ــــُد ِلَألْت ــــْدِیَها َحْجــــمُ ْم َیْب   َراِب ِمــــْن َث

                                     
 .۴۰۶ ت صالمفضلیا) ١(

 سورة األنفال. ۵۸اآلیة ) ٢(

 .۲/۲۱۹الكشاف ) ٣(
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ـــا  ـــَبْهَم َی ـــى ال ـــالَصـــِغْیَرْیِن َنْرَع ـــَت َأنََّن   )١(ْم َتْكُبـِر الــَبْهمُ لـْم َنْكُبــْر وَ لـى الَیـْوِم لـإِ   *  ْی

وهـي فاعـل ومـن لیلـى  "تعلقت"على الحال من التاء في  "صغیرین"فنصب 

  . وهي مفعول

  لشاعر:ل او قومنه أیضا 

  )٢(َرَواِنــــــــــــُف ِإْلَیَتْیــــــــــــَك َوُتْســـــــــــــَتَطاَرا  *  ْرَدْیِن َتْرُجـــــــفْ َمتَـــــــى َمـــــــا َتْلَقِنـــــــي َفـــــــ

  .)٣("تلقنى"على الحال من ضمیر الفاعل والمفعول في  "فردین"فنصب 

 -وهمــا مختلفــان فــي اإلعــراب–وبمجــيء الحــال مــن الفاعــل والمفعــول معــا 

  .)٤(فهي ال تكون لموصوفین مختلفي اإلعراب تتمیز الحال عن الصفة

  يء الحال من المبتدأ:مج/ ١٨

   جاء صاحب الحال مبتدأ ، ومنه قول عبد یغوث بن وقاص

ـــــد ـــــتْ  وق ـــــي َعِلَم ـــــةُ لمُ  ِعْرِس ـــــي ْیَك ـــــا  *  َأنَِّن ـــــثُ لال َأَن ـــــُدو�ا ْی   )٥(وعاِدیـــــا علـــــيَّ  َمْع

  عادیا" حاالن من المبتدأ "أنا"."و،  ""معدوا

                                     
ـــى فـــي دیوانـــه ص ) ١( ، وبـــال نســـبة فـــي لســـان العـــرب  ۱۶/۱۵، والمخصـــص  ۱۸۶البیـــت لمجنـــون لیل

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس: محــي الــدین، محمــد مرتضــى الحســیني، دار الفكــر،  "وصــد" ، و

 "وصد". بیروت، د.ط، د.ت.

، ولســان العــرب  ۲/۵۵،وشــرح المفصــل  ۴/۲۹۷، وخزانــة األدب  ۲۲۴فــي دیوانــه ص البیــت لعنتــرة ) ٢(

األنبـاري. دار أسـرار العربیـة: أبـو البركـات ، عبـدالرحمن بـن محمـد "طیر" و "خصا" ، وبـال نسـبة فـي 

 رضــي ، وشــرح شــافیة ابــن الحاجــب ۳/۵۷۹وشــرح األشــموني  . ۱۹۱ص  م ،۱۹۹۵الجیــل بیــروت 

 .۲/۶۳، وهمع الهوامع  ۳/۳۰۱ ، األستراباذي الدین

 .۱۷۷ -۱/۱۷۶أسرار العربیة ) ٣(

 .۲/۲۲۷انظر األشباه والنظائر ) ٤(

 .۱۵۸المفضلیات ص ) ٥(
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  طبیب:قول عبدة بن ال -وقد تقدم فیه المبتدأ على الخبر-ومثاله 

  )١( َتَماِثیـــلُ  فیهــا ُیـــَرى َشــيءٍ  لكـــ ِمــنْ   *  ُمْخـــــِدَرةً  اُألْســـــدُ  وفیـــــه الـــــدََّجاجُ  فیهـــــا

  "مخدرة" حال من المبتدأ المؤخر "األسد".

  ومنه أیضا قول المرقش األكبر:

ـــــــنْ  ـــــــنُ  ِلَم ـــــــَحى الظُّْع ـــــــاتٍ  بالضُّ   )٢( َســـــِفین َخَالَیـــــا َأوْ  الـــــدَّْومُ  ِشـــــْبُهَها  *  َطاِفَی

  حال من المبتدا المؤخر "الظعن". "طافیات"

  مجيء الحال من الخبر:/ ١٩

خبـــرا ، ومثالـــه قـــول حاجـــب بـــن  -فـــي المفضـــلیات-جـــاء صـــاحب الحـــال 

  حبیب األسدي:

  )٣( دانِ ااْلَجو  السَّْبقَ  َأْحَرزَ  كما َعْفواً   *  َســــــــَبقا غایــــــــاِتِهمْ  ِإلــــــــى والحاِرثــــــــانِ 

  "عفوا" حال من الضمیر المتصل في "سبقا".

  جيء الحال من المضاف إلیه:م/ ٢٠

   شـروط:ثالثـة واحـد مـن  علـىذلـك من المضاف إلیه ویتوقف  وتأتي الحال

 الو: لیـه كمـا فـي قولـه تعـالىإأن یكـون المضـاف بعضـا مـن المضـاف  :أحدها

غْتَبي ضُكُمعضًا بعب بحأَي كُمدأَح أْكُ أَنحلْ ليم يهتًا أَخيوه متُمفَكَرِه  ُ◌ )حال من  "میتاـ"ف )٤

                                     
 . مخدرة : في خدرها ، وهو أجمتها.۱۴۴المفضلیات ص  )١(

. الظعــن : اإلبــل بهوادجهــا فیهــا النســاء . طافیــات : عالیــات . الــدوم : شــجر  ۲۲۷المفضــلیات ص  )٢(

 . الخالیا : جمع خلیة وهي السفینة العظیمة. الدوم

 . عفوا : سهال من غیر مشقة.۳۷۱المفضلیات ص  )٣(

 سورة الحجرات. ۱۲اآلیة ) ٤(
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 :وقولـــه تعـــالى ، وهـــو مخفـــوض بإضـــافة اللحـــم إلیـــه والمضـــاف بعضـــه، األخ 

انعنَزا وي مف مورِهدص نم انًا لغوإِخ رٍ ىلعرس نيتَقَابِلم )١(   

ن یكــون المضــاف كــبعض مــن المضــاف إلیــه فــي صــحة حذفــه أ :والثــاني

ــالُوا :ك كقولـه تعــالىواالسـتغناء عنـه بالمضــاف إلیـه وذلــ ــوا وقَ ــودا كُونُ ه ى أَوــار نَص 

براهيم ةَلم بلْ قُلْ تَهتَدوا الْمشرِكني من كَان وما حنيفًا إِ  َ◌ )هیم احال من إبر  "حنیفا" ـف ، )٢

ولكنهـا كبعضـه فـي  ، ولیسـت الملـة بعضـه .وهو مخفـوض بإضـافة الملـة إلیـه، 

 ، اتبعوا إبـراهیم حنیفـا :أال ترى أنه لو قیل ؛عنها  ء بهصحة اإلسقاط واالستغنا

ونزعنـا مــا فـیهم مــن ، أیحـب أحــدكم أن یأكـل أخـاه میتــا  :كمـا أنــه لـو قیــل. صـح

  .خوانا كان صحیحاإغل 

 يـه لإِ :أن یكون المضاف عـامال فـي الحـال كمـا فـي قولـه تعـالى : الثالثو 

كُمجِعرا ميعمج )مرجـع"الكاف والمـیم المخفوضـة بإضـافة  حال من "جمیعاـ"ف) ٣" 

  .)٤(هو العامل في الحالو 

وبهـذا التنــوع لصـاحب الحــال فــي أسـلوب القــرآن والشــعر العربـي مــن فاعــل 

یمكــن أن ، أو مـن المبتــدأ والخبــر ، أو المجــرور  ، أو منهمــا معــا، إلـى مفعــول 

هیئـــة نــدفع قـــول "ابـــن یعـــیش" شـــارح المفصــل للزمخشـــري "اعلـــم أن الحـــال بیـــان 

  فالحال تبین هیئة غیرهما. )٥(الفاعل أو المفعول"

                                     
 سورة الحجر. ۴۷اآلیة ) ١(

 سورة البقرة. ۱۳۵اآلیة ) ٢(

 سورة یونس. ۴اآلیة ) ٣(

 .۳۲۳،  ۳۲۲. وشرح ابن عقیل ص۱/۳۲۱شرح شذور الذهب  )٤(

 .۲/۵۵ل شرح المفص )٥(
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  تأخر الحال عن صاحبها المحصور بإال:/ ٢١

جاءت الحال متأخرة عن صاحبها مسبوقة "بإال" : ومن األمثلـة مـن القـرآن 

ــاالكـــریم قولـــه تعـــالى:  ــلُ ومـ ــلني نُرسـ ــرِين الإِ الْمرسـ ــذرِين مبشـ ومنـ  )فمبشـــرین"  )١" ،

، وقد قال النحاة هنا : "إن هذه الحال واجبة  )٢(و"منذرین" حاالن من "المرسلین"

  .)٣(التأخیر عن الصاحب ، ألنها محصورة والمحصور یجب تأخیره"

وهـي جملـة -ومما جـاءت الحـال فیـه متـأخرة عـن صـاحبها واقعـة بعـد "إال" 

  قول متمم بن نویرة: -اسمیة

ــــــــَذكُّرُ  ُحْزنــــــــاً  لــــــــي وَهــــــــیَّجَ  ــــــــ َت   )٤(َمــــــــُروعُ  والُفــــــــَؤادُ  ِإالَّ  ِنْمــــــــتُ  فمــــــــا  *  كماِل

وهـو ، جملة "والفؤاد مروع" اسمیة في موضـع الحـال متـأخرة عـن صـاحبها 

  وهي مسبوقة "بإال".، الضمیر المرفوع في "نمت" 

  :)٥(وقول السفاح بن بكیر الیربوعي

ــــــــــــمْ  ِإالَّ   *  بیتـــــــــهِ  ِمــــــــن اَألضـــــــــیافُ  َیْخــــــــُرجُ  ال ــــــــــــَباعْ  ِرَواءٌ  منــــــــــــهُ  وُه   )٦(ِش

جملة "وهم منه رواء شباع" اسمیة في موضـع الحـال متـأخرة عـن صـاحبها 

  وهي مسبوقة "بإال". ، "األضیاف"

                                     
  سورة األنعام. ۴۸اآلیة ) ١(

  .۱/۳۷۸شرح التصریح ) ٢(

  المصدر السابق نفس الصفحة.) ٣(

 .۲۷۱المفضلیات ص  )٤(

 لم أعثر له على ترجمة.) ٥(

  .۳۲۳المفضلیات ص  ) ٦(
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  تأخر الحال عن صاحبها المجرور بحرف جر أصلي:/ ٢٢

وردت الحال متأخرة عن صاحبها المجرور بحـرف جـر أصـلي فـي مـواطن 

 مهلـُ  صـدقُهم  الصـادقني  ينفَـع  يـوم  هـذَا كثیرة من آیات التنزیل ومن ذلـك قولـه تعـالى: 

اتنرِي جتَج نا مهتتَح ارالْأَنْه يندالا خيها فدب الْعظيم الْفَوزُ ذَلك عنه ورضُوا عنهم اُ رضي أَ  

  .)٢(، "خالدین" حال من الضمیر المجرور في "لهم" )١(

للناسِ وهدى نُورا موسى بِه جاء ذيلا الْكتَاب لأَنْز نم قُلْوقوله تعالى:   )٣(  

  .)٤("نورا" وما عطف علیه حال من الضمیر المجرور في "به"

 بعدي من فْتُمونيلخ بِئْسما لقَا أَسفًا غَضْبان قَومه ىلإِ موسى رجع املَّووقوله تعالى : 

جِلْتُمأَ أَعرم كُمب لْقَى ر لْواح وأَ يهلإِ يجره أَخيه بِرأْسِ وأَخذَ الْأَ  )٥(  

  .)٦("جملة "یجره" في موضع الحال من "الرأس

فــــي  تــــأخر الحــــال عــــن صــــاحبها المجــــرور بحــــرف جــــر أصــــلي/ ٢٣

  :المفضلیات

في المفضلیات في مواضع  -المجرور–جاءت الحال متأخرة عن صاحبها 

  متمم بن نویرة: منها قول

ــــــــــــْأتینَّ لو    )١(َتْســـــــَمعُ  ال ُمَقنَّعـــــــاً  علیـــــــك ُیبكـــــــي  *  َمــــــــــــرَّةً  یــــــــــــومٌ  علیــــــــــــكَ  ی

                                     
 سورة المائدة. ۱۱۹اآلیة ) ١(

 .۱/۳۱۲البیان ) ٢(

 سورة األنعام. ۹۱اآلیة ) ٣(

 .۱/۳۳۱البیان ) ٤(

 سورة األنعام. ۱۵۰ة اآلی) ٥(

 .۱/۵۹۵أو من موسى التبیان ) ٦(



 - ١٣٨ -

  "مقنعا" حال من الضمیر المجرور في "علیك" وهو متقدم علیها.

  قول الجمیح: -مع الحال الجملة-ومن األمثلة 

ــــى ــــي منهــــا الحــــوادثُ  َأبَق     )٢(لوبِ مغ غیرِ  راعٍ  ِصْرَمةَ  والحقُّ   *  َتْتبعهــــا وْه

جملــة "وهــي تتبعهــا" فــي موضــع الحــال مــن الضــمیر المجــرور فــي "منهــا" 

  متأخرة عنه.  -الجملة-وهي 

مجـــرورا بحـــرف جـــر وقـــد أوجـــب جمهـــور النحـــاة تقـــدم الصـــاحب إذا كـــان 

، وعللوا لذلك بقولهم: "إن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه ، فحقه أصلي

بواسطة أن یتعدى إلیه بتلك الواسطة لكن منع إذا تعدى لصاحبه  -أي العامل–

ذلك أن الفعل ال یتعدى بحرف واحد إلى شـیئین ، فجعلـوا عوضـا عـن االشـتراك 

  )٣(في الواسطة التزام التأخیر"

، لنحـویین مـنهم الفارسـي ، وابـن جنـيوذلك التعلیق لم یرتضه جماعة من ا

ول بــــه فــــي المعنــــى ، وابــــن ملكــــون فقــــالوا : "إن المجــــرور مفعــــ )٤(وابــــن كیســــان

، ومـن أثـر هــذا االخـتالف اخـتالفهم فــي  )٥(والمفعـول ال یمنـع تقـدم الحــال علیـه"

كَذبٍ بِدمٍ قَميصه ىلع وجاءواإعراب قوله تعالى:   )٦(  

                                                                                                       
 .۵۴المفضلیات ص  ) ١(

 .۳۵المفضلیات ص  ) ٢(

انظـــر شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح ، خالـــد بـــن عبـــد اهللا األزهـــري ، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة ، ) ٣(

علــى ، وحاشــیة الصــبان  ۲/۳۰۷، وهمــع الهوامــع  ۱/۳۷۸مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي ، مصــر ، 

م. ۲۰۰۳شرح األشموني على ألفیة ابن مالك/ ومعه شرح الشـواهد للعینـي، دار الفكـر بیـروت، طبعـة 

۱/۲۶۰. 

أبوالحســن محمــد بــن أحمــد "ابـــن كیســان" كــان أمیــل إلــى مـــذهب البصــرة مــع إحاطتــه بالمـــذهبین "ت  )٤(

 . ۱/۱۸هـ" ، البغیة : ۳۲۰

 .۱/۳۷۸انظر شرح التصریح وحاشیة یاسین علیه ) ٥(

 سورة یوسف. ۱۸اآلیة ) ٦(
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 :یقــول الزمخشــري فــي الكشــاف: "فــإن قلــت "علــى قمیصــه" مــا محلــه؟ قلــتُ 

: یصــه بـــدم، كمــا تقـــولمحلــه النصــب علـــى الظــرف كأنـــه قیــل: وجــاءوا فـــوق قم

؟ قلـت  جاءوا على جماله بأحمال ، فإن قلت : هل یجوز أن تكون حاال متقدمة

ویقــول العكبــري :"علــى قمیصــه" ،  )١(ال ؛ ألن حــال المجــرور ال تتقــدم علیــه" :

  .)٢(حال من دم ألن التقدیر: جاءوا بدم كذب على قمیصه

  تأخر الحال عن صاحبها المجرور باإلضافة :/ ٢٤

رت الحال عن صاحبها المجرور باإلضافة في المفضلیات في مواضع تأخ

  منها قول بشر بن أبي خازم:

  )٣(ُجُیوُبَهــــــــــا بــــــــــالزَّْعفرانِ  ُمَضــــــــــرََّجةً   *  كالــدَُّمى الِبــیضِ  ُمْســَتْبِطنو َعَضــاِریُطنا

  "مضرجة" حال من المضاف إلیه في "مستبطنوا البیض".

  وقول حاجب بن حبیب األسدي:

ــي  *  ُمَحنََّبــــــــةً  ْیــــــــهِ لِرجْ  َ◌ســــــــناِبكُ  َتْهــــــــِوي ــِفیحِ  مــن ُمْكــَرهٍ  ف   )٤(َكــذَّان القُــفِّ  َص

"محنبــة" حــال مــن "الــرجلین" المجــرور باإلضــافة فــي "ســنابك رجلیــه"، فــإن 

: ال ؛ ألن  قلــــت: أال یمكــــن أن تكــــون حــــاال مــــن المضــــاف فــــي "ســــنابك" قلــــتُ 

  لین.التحنیب ال یكون في السنابك ، وٕانما یكون في الرج

                                     
 عمــــر بــــن محمــــود القاســــم يبــــأل التأویــــل وجــــوه فــــي األقاویــــل وعیــــون التنزیــــل حقــــائق عــــن الكشــــاف) ١(

 .۲/۴۲۵ المهدي الرزاق عبد:  تحقیق بیروت – العربي التراث إحیاء دار،  الخوارزمي لزمخشريا

 اهللا عبــد بــن الحســین بــن اهللا عبــد البقــاء أبــو والقــراءات اإلعــراب وجــوه مــن الــرحمن بــه مــن مــا إمــالء )٢(

 .۲/۵۰ باكستان -الهور -العلمیة المكتبة عوض عطوه إبراهیم تحقیق العكبري

 .۳۳۲المفضلیات ص  )٣(

  . ۳۷۱المفضلیات ص  )٤(
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ومــن أمثلـــة مجــيء الحـــال متــأخرة عـــن صــاحبها المجـــرور باإلضــافة قولـــه 

ــكتعـالى:  ل ــه يهــدي اِ هــدى ذَ ــن بِ م ــاء شي ــن م هــاد بع لــوكُوا وــر ــ أَش ــنهم بِطَحلَ ــا ع ــانُوا م  كَ

  )١(◌َ يعملُون

  )٢(جاء في التبیان : "یهدي" حال من "الهدى" أو من اسم اهللا"

 وأَهـش  يهالع أَتَوكَّأُ عصاي هي لقَا موسى يا بِيمينك تلْك وماها قوله تعالى : ومن

أُخرى مآرِب فيها ولي غَنمي ىلع بِها  )٣(  

  .)٤(جملة "أتوكأ علیها" حالیة من "العصا" أو من "الیاء"

ف إلیه معللین لهـذه وقد أوجب النحاة أن تتأخر الحال عن صاحبها المضا

القاعدة قائلین : "لئال یلـزم الفصـل بـین المضـاف والمضـاف إلیـه ، وال یجـوز أن 

تتقــدم علیهمــا معــا ؛ ألن نســبة المضــاف إلیــه مــن المضــاف كنســبة الصــلة مــن 

كــذلك ال یتقــدم مــا فالموصــول فكمــا ال یتقــدم مــا یتعلــق بالصــلة علــى الموصــول 

  .)٥(یتعلق بالمضاف إلیه على المضاف"

وبهذا أكون قد كشفت النقاب عن "صاحب الحال" في المفضـلیات ، وأبـین 

  فیما یلي : عامل الحال في المفضلیات.

  
           

                                     
 سورة األنعام. ۸۸اآلیة ) ١(

 محمــد لــيع تحقیــق،  العكبــري اهللا عبــد بــن الحســین بــن اهللا عبــد البقــاء أبــو القــرآن إعــراب فــي التبیــان)٢(

 .۱/۵۱۷  وشركاه الحلبي البابي عیسى، مطبعة  البجاوي

 سورة طه. ۱۸، و  ۱۷اآلیتان ) ٣(

 .۲/۸۸۸التبیان ) ٤(

 .۱/۳۸۰شرح التصریح على التوضیح ) ٥(
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  :ا ام :  ال

"إن نظریة العامل في الفكر النحوي العربي قد نبعت من رافد دینـي وعقلـي 

موجود موجدا ، وال یصـح ، فمن قضایا علم التوحید أن لكل حادث محدثا ولكل 

فـي الـذهن وجـود مخلـوق بغیـر خـالق ، وال مصـنوع بغیـر صـانع ، كمـا ال یصـح 

ـــه فـــي وقـــت واحـــد ، ال یصـــح أن یكـــون  ـــر الواحـــد مـــؤثران یوجدان أن یكـــون لألث

للمعمول الواحد عـامالن ، ومـا دام األمـر كـذلك فرفـع آخـر الكلمـة أو نصـبها أو 

ن ذلـك إلست بعیدا ممن یقولون "و  )١(ث"جرها أو جزمها حادث البد له من محد

. وسـوف یتبـین ذلـك فـي )٢("العامل هو شيء آخر غیر المتكلم من لفـظ أو غیـره

  إظهار عامل الحال في المفضلیات.

  العالقة بین الحال وعاملها:

ـــى إحـــداث حركـــة النصـــب ظـــاهرة أو  إن عامـــل الحـــال ال یقتصـــر دوره عل

اهر جلــي ، بــل إن مهمــة العامــل فــي مقــدرة فــي اللفــظ أو المحــل ، فــذلك أمــر ظــ

الحـــال تتجـــاوز ذلـــك إلـــى االرتبـــاط بالحـــال ، فهنـــاك ارتبـــاط وعالقـــة بـــین الحـــال 

ــاكُم وإِذْوعاملهــا ونلمــح ذلــك فــي قولــه تعــالى :  نينَج ــن آلِ م نــو عرف ونَكُمــوم سي ــوء س 

بناءكُم يذَبحون الْعذَابِ لكُم وفي اءكُمنس ويستَحيون أَ بكُم من ءالب ذَ يم رظع  )فالجملة  )٣ ،

والعامـــل   )٤("یســـومونكم ســـوء العـــذاب" فـــي محـــل نصـــب حـــال مـــن "آل فرعـــون"

بمعنى أن ذلك الحدث قد وقع مـن اهللا لبنـي إسـرائیل فـي حـال هـم فیهـا ، "نجینا" 

الحــال وعاملهـــا  فالعالقـــة بــین، أحــوج مــا یكونـــون إلــى اإلنقــاذ مـــن ظلــم فرعــون 

عالقــة تقییــد ، فالحــدث "نجینــا" لــیس مطلقــا بــل هــو فــي حــال ســوم بنــي إســرائیل 

نعـام مـن رب العـالمین علـى هـؤالء إلرعون وآلـه ، وذلـك هـو منـاط افالعذاب من 

                                     
 ، بتصرف. ۱۸۷اللغة والنحو عباس حسن ، دار المعارف مصر ص ) ١(

  ، بتصرف. ۱۸۸المصدر السابق ص ) ٢(

 قرة.سورة الب ۴۹اآلیة ) ٣(

 .۱/۶۱التبیان ) ٤(
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اإلنجاء بل أغرق اهللا  القوم الذین لم یقدروا هذه النعمة ، ولم یقتصر األمر على

 : نون إغــراقهم وذلــك مــا یتضــمنه قولــه تعــالىوبنــو إســرائیل یعــای،  آل فرعــون

اكُمنيا فَأَنْجقْنأَغْرلآ و نوعرف أَنْتُمو ونظُرتَن  )وأنتم تنظرون" حالیة من آل  : ، فجملة )١"

ولكن العالقة واالرتباط لیست مع الفعل "أنجیناكم" بـل مـع الفعـل  ، فرعون أیضا

ســـرائیل لـــذلك ، وذلـــك إي حـــال معاینـــة بنـــي فـــاإلغراق قـــد حـــدث فـــ،  )٢("أغرقنـــا"

یوجب أن یكون من هذه حالهم معترفین بذلك الفضل الذي عاینوه بأنفسهم ولكن 

  أنى لهم ذلك؟.

  ونلمح هذا االرتباط بین الحال وعاملها في المفضلیات في قول تأبط شرا:

  وإِیـــــراقِ  َشــــْوقٍ  مـــــن كَ لــــما ِعیـــــدُ  یــــا

  

ـــــرِّ   *   اقِ َطـــــرَّ  اَألهـــــوالِ  ىلـــــع َطْیـــــفٍ  وَم

ـــنِ  ىلـــع َیْســـِري   ـــاتِ  اَألْی   ُمْحَتِفیـــاً  والحیَّ

  

  )٣(ســاقِ  ىلــع ســارٍ  ِمــن ِفــداُؤكَ  نفســي  *

"محتفیــا" حــال مــن فاعــل "یســري" ، والعامــل هــو الفعــل "یســري" ، فالشــاعر   

، یشــفق علــى الطیــف ، ألنــه ســیره لــیس مطلقــا بــل هــو فــي حــال كونــه "حافیــا" 

  .وقد بلغ منه اإلعیاء مبلغا،  اتبالحی مليء، یمشي لیال في مكان مخوف 

  ونلمحه كذلك في قول المرقش األصغر :

  لٍ لـــــــُمجَ  كالَعِســـــــیبِ  ِبَصـــــــافٍ  َغـــــــَدْونا

  

ـــــْه◌َ  ِحینـــــاً  طوینـــــاهُ   * ـــــمُ  ِشـــــْزبٌ  وَف   وَّحُ ل

ـــــــیلٌ    ـــــــلٌ  َأِس ـــــــیَس  َنِبی ـــــــهِ  ل ـــــــةٌ  فی   َمعاَب

  

ــــتٌ   * ــــكَ  ُكَمْی ــــْرفِ  ْونِ ل ــــلُ  الصِّ ــــَرحُ  َأْرَج   َأْق

ــــــي ِمْثلــــــهِ  علــــــي   ــــــِديَّ  آِت ــــــاِیالً  النَّ   ُمَخ

  

ـــــــحُ  َأْمـــــــَريَّ  َأيُّ : ِســـــــر�ا وَأْغِمـــــــزُ   *   )٤(َأْرَب

  

                                     
  سورة البقرة. ۵۰اآلیة ) ١(

 .۱/۶۲التبیان ) ٢(

  : حافیا.یامحتف. یسري الطیف :یسیر لیال. األین: نوع من الحیات،أو اإلعیاء.۲۷یات ص المفضل) ٣(

. غــدونا : أي للصــید . العســیب : طــرف الســعفة ، شــبه بــه فرســه فــي ضــمره  ۲۴۲المفضــلیات ص ) ٤(

یــه الجــالل . طوینــاه : ضــمرناه . الشــزب : الضــامر . الملــوح : الشــدید الُضــْمِر . وجدلــه .مجلــل : عل

األســیل : الملــس المســتوي . الصــرف صــبغ أحمــر یصــبغ بــه الجلــود . أرجــل : محجــل بــثالث قــوائم 

مطلق بواحدة . أقرح : ذو قرحة ، وهي بیاض في الوجـه مثـل الـدرهم ، فـإذا كبـرت فهـي غـرة . النـدي 

  أمريَّ : یرید النجاء أو الطلب. : المجلس . أي
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فاعــل "آتــي" ، والعامــل هــو الفعــل "آتــي" ، والشــاعر ال  "مخــایال" حــال مــن

بـل یـأتي علـى فـرس أصـیل أسـهب فـي وصـفه ، فهـو ، یأتي النادي إتیانا مطلقـا 

   مفاخرا أصحابه.را ، فهو یأتي مخایالبْ ویملؤه زهوا وكِ ، مما یجعله یشمخ بأنفه 

  كما نلمحه في قول زبان بن سیار المري: 

ـــــةَ  یـــــْأِتى وَأْقَســـــمَ  ـــــْیم ُخطَّ   )١(َراِغـــــمُ  كَ وَأْنفُــــ تْأِتیهــــا َســــْوفَ  ىلــــبَ   *  طائعـــــاً  الضَّ

 هو الفعل جملة "وأنفك راغم" في موضع الحال من فاعل "تأتي" ، والعامل

ملـــه ، فالشـــاعر یخبـــر عـــن "تـــأتي" ، وال یخفـــى االرتبـــاط الوثیـــق بـــین الحـــال وعا

یقسم له بأنه سوف یأتي وهو حقیر ذلیل ثم قد أبي اإلتیان طائعا ،  هخصمه بأن

  ملصق األنف بالتراب.

  العامل في الحال أحد الفعلین :

، ن یكون لها أحد العاملین في النصقد تكون الحال في األسلوب محتملة أ

 النمـلِ  واد ىلع أَتَوا إِذَا تَّىحولكل عامل صاحب معین ، وذلك مثل قوله تعالى : 

يشعرون ال وهم وجنوده يمانلس يحطمنكُم ال مساكنكُم ادخلُوا النملُ أَيها يا ةٌلنَم تلقَا )٢(  ،

" یمكن أن تكون حالیة من "سلیمان وجنوده" ، والعامل  َیْشُعُرونَ  ال َوُهمْ  فجملة "

ا "ال یحطمنكم" ، كما یمكن أن تكون حالیة من "نملة" ، والعامل فیها "قالـت" فیه

  .)٣(، أي قالت ذلك في حال غفلة الجنود كقولك : "قمت والناس غافلون"

                                     

. أقسم یأتي : أي أقسم ال یـأتي ، وحـذف حـرف النفـي مـع القسـم كثیـر . راغـم: ۳۵۴المفضلیات ص ) ١(

 ذلیل ملصق بالرغام وهو التراب.

 سورة النمل. ۱۸اآلیة ) ٢(

 .۱۳/۱۷۳القرطبي ) ٣(
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  العامل في الحال أحد الفعلین في المفضلیات:

  المفضلیات قول المرقش األكبر: مثاله في

  )١(ظاِلَمـــــــا ةَ لـــــــَمَحا الَ  علیـــــــهِ  وَیْعَبـــــــدْ   *  هُ لـــِلیخَ  َیْصـــِرمْ  الـــُودِّ  ُذو َیَشـــأْ  مـــا متَـــى

ـــه" ، والعامـــل فیـــه ی"ظالمـــا"  مكـــن أن یكـــون حـــاال مـــن المضـــاف فـــي "خلیل

  "یصرم" كما یمكن أن یكون حاال من المجرور في "علیه" والعامل فیه "یعبد".

  عامل الحال فعل أمر:

  :)٢(مر في قول أفنون التغلبيأورد عامل الحال فعل 

ــــــوفَ  ِإنَّ  ُمْعِرضــــــًا، َفَطــــــأْ  ــــــَرةٌ  الُحُت   َكِثی

  

  )٣(باِقَیــــــــا ِبماِلــــــــكَ  تُْبِقــــــــي ال وإِنَّــــــــكَ   *

"معرضا" حال من فاعل "طـأ" وهـو الضـمیر المسـتتر ، وعامـل الحـال فعـل   

  األمر "طأ".

  عامل الحال فعل ماض:

  ورد عامل الحال فعل ماض في قول المرقش األصغر:

ـــرْ  ـــَرى هـــل َخِلیلـــي تَبصَّ ـــاِئنٍ ظَ  ِمـــنْ  َت   َع

  

ــــَرْجنَ   * ــــَراعاً  َخ ــــْدنَ  ِس ــــا واْقَتَع   )٤(الَمفاِئَم

، وعامل الحال  )" وهو الضمیر في (خرجن"خرجن"سراعا" حال من فاعل   

  فعل الماضي "خرج".ال

  عامل الحال فعل مضارع:

  ورد عامل الحال فعل مضارع في قول المرقش األصغر:

  طـــــــاِرداً  وَیْلَحـــــــقُ  َمْطـــــــُروداً  وَیْســـــــِبقُ 

  

  )١(وَیْجـــَرحُ  الَمِضـــیقِ  َغـــمِّ  مـــن ُرجُ وَیْخـــ  *

  

                                     
 . یعبد : یغضب ، وبابه فرح.۲۴۶المفضلیات ص ) ١(

، واســمه صــریم بــن معشــر بــن ذهــل التغلبــي ، شــاعر جــاهلي قــدیم . وترجمتــه فــي الشــعر أفنــون لقبــه  )٢(

  من المفضلیات.  ۲۶۰، وهامش ص  ۲۵۱ ص والشعراء

 .۲۶۱المفضلیات ص ) ٣(

. اقتعــــدن : ركــــبن . المفـــائم : األبــــل العظــــام ، أو المراكـــب الوافیــــة الواســــعة ، ۲۴۵المفضـــلیات ص ) ٤(

 واحدها ُمْفأم.
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"مطـرودا" حــال مـن فاعــل "یســبق" وهـو الضــمیر المســتتر ، وعامـل الحــال الفعــل 

  المضارع "یسبق".

  عامل الحال اسم فاعل :

  في قول عبدة بن الطبیب: اسم فاعلورد عامل الحال 

یحِ  لُمســــَتْقبِ  ــــرِّ ــــو ال ــــوَ  َیْهُف ــــِركٌ  َوْه ــما عــن لســاُنهُ   *  ُمْبَت   )٢(َمْعــُدولُ  الشِّــْدقِ  لِ ِش

جملة "یهفو" في موضع الحـال مـن "الثـور" الـذي تقـدم ذكـره فـي أبیـات قبـل 

  هذا البیت ، والعامل فیها اسم الفاعل "مستقبل".

  یضا في قول المرقش األكبر:أوورد العامل اسم فاعل 

ـــــــــــوتِ   *  فــــــــي لَدَواِخــــــــ الطَّْیــــــــرَ  تَــــــــَرى عــــــــامَ  ـــــــــــمْ  قـــــــــــومٍ  بُی   )٣(مّْ تتَـــــــــــرْ  مَعُه

جملــة "تــرتم" فـــي موضــع الحــال مـــن "الطیــر" ، والعامــل فیهـــا اســم الفاعـــل 

  "دواخل".

  عامل الحال صفة مشبهة:

  جاء عامل الحال صفة مشبهة في قول ربیعة بن مقروم:

ـــــــــباحِ  َغـــــــــداةَ  الرِّمـــــــــاحِ  ِطـــــــــَوالُ  ـــــــــَدةٍ  َذُوو  *  الصَّ ـــــــــونَ  َنْج ـــــــــا َیْمَنُع   )٤(اْلَحِریَم

 )٥(المضاف في "قومي" في بیت قبلهجملة "یمنعون" في موضع الحال من 

  ، والعامل في الحال الصفة المشبهة "طوال".

                                                                                                       
ذا ضـــاق علیـــه األمـــر فـــي الســـبق خـــرج منـــه . یجـــرح : إغـــم المضـــیق : یعنـــي أن فرســـه  ویخـــرج مـــن) ١(

 یكسب ویصید.

ـــات ســـابقة ، ۱۴۰ المفضـــلیات ص) ٢( ـــذي تقـــدم ذكـــره فـــي أبی ـــد الثـــور الوحشـــي ال . مســـتقبل الـــریح : یری

رك واســتقباله للــریح لیســتروح بهــا مــن حــرارة التعــب وجهــد العــدو . المبتــرك : المعتمــد فــي ســیره ال یتــ

 جهدا . معدول : ممال ، یرید أنه قد دلع لسانه یلهث من اإلعیاء.

. تـرتم : مـن االرتمـام ، وهـو األكـل ، وٕانمـا تـدخل الطیـر البیـوت لتأكـل فـي وقـت ۲۴۰المفضلیات ص )٣(

 الجدب.

  .النجدة : الرفعة في كل أمر . الحریم : ما یجب علیهم منعه.۱۸۳المفضلیات ص  )٤(

 َعِلیَما ِبَقْومي فاْسَئلْ  ِبَقْوِليَ ...  كذَّْبَتِني َأنتَ  فِإنْ  ي،وَقْومِ هو قوله: )٥(
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  عامل الحال صیغة مبالغة :

  ورد عامل الحال صیغة مبالغة في قول شبیب بن البرصاء:

ــــــــرَّةِ  ــــــــاقِ  وُمْغَب ــــــــَراُبها َیجــــــــِري اآلف ـــعَ   *  َس ـــا ىل ـــ ُأْكِمَه ـــَحى لقب ـــوجُ  الضُّ   )١(فَیُم

  "مغبرة". "سرابهاالعامل في "یجري 

  :)٢(وورد كذلك في قول الحارث بن حلزة الیشكري

ــــــــــــي ــــــــــــْرفٍ  ِإلــــــــــــى َأْنِم   ُخــــــــْنسِ  ِبَمَواِقــــــــعٍ  اْلَحَصــــــــى َتِهــــــــُص   *  ُمــــــــــــَذكََّرةٍ  َح

ـــــــــــِذمٍ  ـــــــــــا َخ ـــــــــــْرنَ  َنَقاِئُلَه ـــــــــــَأقْ  َیِط ــــــَراءِ  طــــــاعِ   *  ك   )٣(َشــــــْأسِ  ِبَصْحَصــــــحٍ  الِف

العامــل مضــاف فــي "نقائلهــا" و جملــة "یطــرن ..." فــي موضــع الحــال مــن ال

  ، وهو صیغة مبالغة."خذم"

  تقدم الحال على عاملها اللفظي:

الفعل العامل في الحال أو الوصف الذي یشبهه هـو مـا یسـمى عنـد النحـاة 

، وهذا العامل تأتي الحال متأخرة عنه ، وقد تتقدم علیـه ومـن  )٤(بالعامل اللفظي

                                     
 . مغبرة اآلفاق : فالة ارتفع فیها الغبار لذهاب النبت . األكم : جمع أكمة. ۱۷۱المفضلیات ص ) ١(

  الحارث بن حلزة بن مكروه بن بدید الیشكري ، من بني بكر بن وائل له القصیدة المشهورة :  )٢(

  منه الثواء لببینها أسماء * رب ثاٍو ُیمآذنتنا 

طبقـات فحـول جعله ابن سالم بعد عمـرو بـن كلثـوم التغلبـي فـي الطبقـة السادسـة للجـاهلیین ، انظـر :   

 .۱/۱۵۱:  الشعراء

. أنمـــي : أرتفـــع . الحـــرف : الناقـــة الماضـــیة . المـــذكرة : التـــي تشـــبه الفحـــل . ۱۳۳المفضـــلیات ص ) ٣(

اقــع : المطــارق ، شــبه مناسـمها فــي صــالبتها بمطــارق الحــداد . الخــنس : تهـص : تــدق فتكســر . المو 

القصـار ، وٕاذا كانــت المناســم قصــارا مجتمعـة كــان أحمــد لهــا . النقائــل : السـرائح التــي تنتعــل بهــا مــن 

ــــراء : جمــــع فــــروة . فــــالح ــــد أنهــــا متقطعــــة مــــن طــــول الســــیر . الف ا . الخــــذم منهــــا : المتقطعــــة ، یری

 مستوي . الشأس : الموضع الخشن أو الغلیظ. الصحصح : الموضع ال

 .۲/۵۷انظر شرح التصریح ) ٤(
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ــالْحقذلــك قولــه تعــالى :  بِ و ــاه لْن أَنْز قــالْح بِ و ــز لنَ )فـــ"بالحق" األولــى حــال مــن  )١ ،

  .)٢(الضمیر في "أنزلناه" ، "وبالحق" الثانیة حال من الضمیر في "نزل"

وشرابٍ كَثرية بِفَاكهة فيها يدعون فيها تَّكئنيمومنه قوله تعالى :   )متكئین"  )٣" ،

  .)٤(حال من الضمیر في "یدعون" مقدمة على العامل

  ما ورد من الحال مقدمة على عاملها في المفضلیات قول المزرد:وم

  )٥(ُیَزاِیـــلُ  َســـْلَمى ُحـــبُّ  َألْ◌یـــاً  كـــادَ  ومـــا  *  الَعواِذلُ  وَمل َسْلَمى عن القلبُ  َصَحا

  "ألیا" حال من المضاف في "حب سلمى" مقدم على العامل "یزایل".

  وقول سوید بن أبي كاهل الیشكري:

  َرَقـــــــــــــعْ  َوْهیــــــــــــاً  والَ  َفاتـــــــــــــتْ  ِتــــــــــــَرةً   *  بــــــــــــهِ  ُیــــــــــــْدِركْ  ولــــــــــــم الـــــــــــدَّاءَ  َزَرعَ 

ــــــــاً  ــــــــْرِدي ُمْقِعی ــــــــَفاةً  َی ــــــــم َص ــــــــَرمْ  ل   )٦(عْ لـــــــالُمطَّ  َوْعـــــــرِ  َأْعـــــــَیطَ  ُذَرى فـــــــي  *  ُت

ـــه مـــن "مقعیـــا" حـــال  فاعـــل "رقـــع" فـــي البیـــت األول وهـــو متقـــدم علـــى عامل

  "یردي".

ب لفظـا أو لهـا عامـل تـرتبط بـه ، ویعمـل فیهـا النصـ وبهذا یظهر أن الحال

محال وذلك مـا قـرره النحـاة ، فهـذا ابـن یعـیش یقـول : "اعلـم أن الحـال ال بـد لهـا 

، وبهـذا أكـون قـد  )٧(والمعـرب ال بـد لـه مـن عامـل"، كانـت معربـة  امن عامل إذ

  أتممت الحدیث عن عامل الحال في المفضلیات.

                                     

 سورة اإلسراء. ۵اآلیة ) ١(

 .۱/۲۵۴إعراب القرآن للزجاج ) ٢(

 سورة ص. ۵۱اآلیة ) ٣(

 .۲/۱۰۳التبیان ) ٤(

 . ألیا : بطیئا في مشقة.۹۳المفضلیات ص ) ٥(

. یـردي : إلقعـاء فـي النـاس: كهیئـة جلـوس الكلـب. الترة: الثأر. الوهي: الشـق. ا۱۹۹المفضلیات ص ) ٦(

 یرمي . الصفاة : الصخرة الملساء . لم ترم : لم یرمها أحد لعظمها .األعیط : الجبل الطویل.

 .۲/۵۷انظر شرح المفصل ) ٧(
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  املبحث الثاني

  احلال املفرد

ال شبه جملـة. وتنقسـم هـذه الحـال إلـى یراد بالحال المفرد ما لم یكن جملة و 

  أقسام أفصلها في التالي:

  :)١(أ ال اد

  :المؤكدة والحال ، المؤسسة الحال - ١

  : مؤكدةٌ  وٕامَّا مؤسسٌة، إّما الحاُل،ف

 هـي : والّتوضـیح ینیـللتّب تُـذكرُ  نهـاأل؛  َأیضـاً  ةنـیِّ المب وُتسـّمى : فالمؤسسةُ 

 من الحالُ  تأتي ما وَأكثر. راكباً  خالدٌ  جاءَ :  نحو ، دونهاب معناها ُیستفادُ  ال التي

ومنذرِين مبشرِين الإِ الْمرسلني نُرسلُ وما : تعالى قولهُ  ومنه ، النوع هذا  )٢(.  

 وهـي. للتوكیـد بهـا ُیـؤتى وٕانمـا ، بدونها معناها ُیستفادُ  التي هيَ  : والمؤكدةُ 

  :أنواع ثالثة

. ولفظــاً  معنــى أو ، فقــط معًنــى وُتوافقــه ، عاملهــا لتوكیــدِ  بهــا یــؤتى مــا -١

لها من ضَاحكًا فَتَبسم قوله تعـالى: نحو فاألول قَو  )فــ "ضـاحكًا" حـال مؤكـدة  ، )٣

  لعاملها ، وقد وافقته في المعنى فقط.

بوا لُواكُ :تعالى قوله نهوم  راشو نم رِزْق ِا ا الوثَوتَع ضِ يفالْأَر يندفْسم  )٤( ، 

  "مفسدین" حال مؤكدة لعاملها ، وقد وافقته في المعنى فقط.

بِرِين يتُملو ثُم رحبت بِما الْأَرض يكُملع وضَاقَت:  وقوله دم  )حال  ، "مدبرین" )٥

  مؤكدة لعاملها ، وقد وافقته في المعنى فقط.

                                     
 .۳۱۸/ ۲انظر همع الهوامع ) ١(

 سورة األنعام. ۴۸اآلیة ) ٢(

 سورة النمل. ۱۹اآلیة ) ٣(

 قرة.سورة الب ۶۰اآلیة ) ٤(

 سورة التوبة. ۲۵اآلیة ) ٥(
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 فَمـن  سـيئَة  مـن  أَصابك وما اِ فَمن حسنة من أَصابك ام:  تعالى كقوله والثاني

ــك اكَ نَفْســلْن سأَرــاسِ و لنــولًا ل سر  )رســوًال" حــال مؤكــدة لعاملهــا ، وقــد وافقتــه معنــى )١" ،

  .ولفظاً 

 هلو قو  ، جمیعاً  هملك التالمیذُ  اءَ : جنحو ، صاحِبها لتوكیدِ  بها یؤتى ما -٢

نني يكُونُوا حتَّى الناس تُكْرِه أَفَأَنْت جميعا هملكُ الْأَرضِ في من منآل ربك شاء ولو: لىتعا مؤم  

)٢(.   

 معــــرفتینِ  اســــمینِ  مــــن معقــــودة جملــــة مضــــمون لتوكیــــدِ  بهــــا یــــؤتى مــــا -٣

 ، ُمتعــاونینَ  األخــوةُ  نحــنُ  :ونحــو ، صــریحاً  أو ، بّینــاً  الحــقُّ  هــو :نحــو ، جامــدینِ 

  :الشاعر قولُ  ومنهُ 

ـــــا ـــــنُ  َأَن ـــــاً  َداَرةَ  اب ـــــبي بهـــــا َمْعروف   )٣(عارٍ  ِمنْ  للنَّاسِ  یا ِبداَرةَ  َوَهلْ     *  َنَس

  الحال المؤكدة في المفضلیات:

قول سـالمة  في المفضلیاتفي المعنى  مما ورد من الحال المؤكدة لعاملها

  بن جندل:

نــــــــــا ــــــــــالَخیْ  وَكرُّ ــــناِبكِ  ُكــــسَّ   *  ُجعــــــــــاً رُ  َأْدَراَجهــــــــــا َن   )٤(وَتْعِقیــــبِ  َبــــْدءٍ  ِمــــن السَّ

  فقوله "رجعا" حال من المضاف في "خیلنا" وهو مؤكد لعامله معنى.

                                     
 سورة النساء. ۷۹اآلیة ) ١(

 سورة یونس. ۹۹اآلیة ) ٢(

. ۲/۶۴. وشـــرح المفصـــل ۱/۵۴۷.وشـــرح أبیـــات ســـیبویه ۱/۴۸۶البیـــت لســـالم بـــن دارة خزانـــة األدب ) ٣(

  .۱/۲۴۵. وهمع الهوامع ۳۳۸ص  . وشرح ابن عقیل۲/۷۹والكتاب 

. أدراجهـا رجعـا : یقـال : رجـع أدراجـه وعلـى أدراجـه ، أي فـي . الكـر : الرجـوع ۱۲۱المفضلیات ص ) ٤(

الطریـق بــدأ فیــه . الســنابك : مقــادیم الحــوافر. والكسـس : أصــله تحــات األســنان ، فاســتعاره للســنابك ، 

وأراد أنها تثلمت من كثرة السیر ، لثلم الحجارة إیاهـا وأكـل األرض لهـا . مـن بـدء وتعقیـب : مـن غـزو 

  ا به.ابتدأناه وغزو عقبن



 - ١٥٠ -

  :كذلك ومنها قوله 

  َمْطُلـــــــوبِ  َغْیـــــــرُ  َشـــــــْأوٌ  وذلـــــــكَ  َأْوَدى  *  التَّعاِجیــــبِ  ُذو َحِمیــــداً  الشَّــــبابُ  َأْوَدى

ــــهُ  كــــان لــــو  *  هُ َیْطلُبــــــ الشَّـــــْیبُ  وهــــــذا َحِثیثـــــاً  ىلـــــوَ  ــــُض  ُیْدِرُك   )١(الَیَعاِقیــــبِ  َرْك

  فقوله "حثیثا" حال من فاعل "ولى" وهو حال مؤكد لعامله معنى.

  ومنها قول متمم بن نویرة الیربوعي:

  )٢(َتَكْعَكَعا الُحُروبَ  َیْلَقي َمنْ  َبْعُض  ِإَذا  *  ◌ً  ُمْقــــِدما َذاكَ  يلــــعَ  َأْمِضــــي ولِكنَِّنــــي

  "أمضي" ، وهو حال مؤكد لعامله معنى. "مقدما" حال من فاعل

  ومنه كذلك قول سوید بن أبي كاهل الیشكري:

ــــــــــــرَّ  ــــــــــــي َف ــــــــــــاً  ِمنِّ ــــــــــــْیطاُنهُ  هارب ــــــعْ  شــــــیئاً  وال ُیْعِطــــــي ال حیــــــثُ   *  َش   )٣(َمَن

  "هاربا" حال من المضاف في "شیطانه" وهو حال مؤكد لعامله معنى.

  :الموطئة والحال ، لذاتها المقصودة الحال -٢

ـــا الحـــالُ  ـــا ، منفـــرداً  ســـافرتُ : نحـــو -الغالـــبُ  وهـــو- لـــذاتها مقصـــودة إمَّ  وٕامَّ

 :تعـــالى كقولـــه ، بعـــدها لمـــا َتوطئـــةً  فُتـــذكرُ  -الموصـــوفةَ  الجامـــدةُ  وهـــيَ - ُموطِّئـــة

الْنسالإِ فَأَرها ينوحثَّ را اهلَ لفَتَمرشا بوِيس  )ُمحسـناً  رجـالً  خالـداً  قیـتُ ل :ونحـو ، )٤  ،

بصفة هي الحال ل قائال : "إنها اسم جامد موصوف الرضي هذه الحا وقد ضبط

، ثم یردف بما یكشف سر هـذا المصـطلح النحـوي قـائال : "فكـأن  )٥(في الحقیقة"

                                     
. أودى : ذهـــب . ذو التعاجیـــب : كثیـــر العجـــب . الشـــأو : الســـبق . حثیثـــا : ۱۱۹المفضـــلیات ص ) ١(

ـــو كـــان ركـــض  ســـریعا. الیعاقیـــب : جمـــع یعقـــوب ، وهـــو ذكـــر الحجـــل ، وخـــص لســـرعته . یقـــول : ل

 الیعاقیب یدركه لطلبته ، ولكنه ال یدرك.

 . التكعكع : الرجوع والنكوص.۲۶۸المفضلیات ص ) ٢(

 .۲۰۱المفضلیات ص ) ٣(

 سورة مریم. ۱۷اآلیة ) ٤(

 .۲/۳۲شرح الرضي ) ٥(



 - ١٥١ -

، ویمثــل  )١(االســم الجامــد قــد وطــأ الطریــق لمــا هــو حــال لمجیئــه قبلهــا موصــوفا"

لْناه إِنَّا: بقوله تعالى آنًا أَنْزا قُربِي رل علعكُم لُونقتَع  )و"قرآنا"  -عنده-فـ"عربیا" حال  )٢

هو الحال ، ومـا بعـده صـفة  أن الجامد )٣(توطئة لهذه الحال ، ویرى "ابن هشام"

  ي هیأ لذكر الصفة.ذال والجامد ه، وهذا 

  :السببیة والحال الحقیقیة، الحال -٣

ــا الحــالُ  ــّینُ  التــي وهــي : حقیقیــةٌ  إمَّ  نحــو -الغالــبُ  هــوو - صــاحبها هیَئــةَ  تُب

ــرواقولــه تعــالى:  ــا انْف ــدوا وثقَالًــا خفَافً اهجو كُمالوــأَم ــي وأَنْفُســكُم بِ ــبِيلِ فس ِا  )٤( ،

 تُبـّینُ  مـا وهي :َسببّیة وٕامَّا فالحاالن "خفافا" و"ثقاال" یبینان هیئة الفاعلین مباشرة.

 يـدع  يوم عنهم لفَتَوقوله تعـالى :  ونح ، صاحبها إلى یعودُ  ضمیراً  َیحملُ  ما هیئةَ 

منتَشر جراد كَأَنَّهم الْأَجداث من يخْرجون أَبصارهم خشعا نُكُرٍ شيء ىلإِ الداعِ  )فـ"خشعا"  ،)٥

حال من الضمیر في "یخرجون" ، أو من فاعـل "یـدع" ، وهـي حـال سـببیة ألنهـا 

  له عالقة وارتباط بصاحب الحال. -وهو األبصار–تبین هیئة شيء 

  الحال الحقیقیة والسببیة في المفضلیات :

  المرار بن منقذ:كثر مجيء الحال الحقیقیة في المفضلیات ومن ذلك قول 

ـــــــْیفُ  َیِســـــــیرُ  ـــــــ ثـــــــمَّ  الضَّ ــــــــــال�   *  فیهـــــــا لَیُح ــــــــــا حتَّــــــــــى ُمْكَرمــــــــــاً  َمَح   )٦(َیِبیَن

-حقیقـي ألنـه بـین هیئـة صــاحبه ، وهـو حــال  "مكرمـا" حـال مـن "الضـیف"

  مباشرة. -الضیف

                                     
 . ۲/۳۲شرح الرضي ) ١(

 سورة یوسف. ۲اآلیة ) ٢(

 .۲/۶۰۵انظر مغني البیب ) ٣(

 سورة التوبة. ۴۱االیة ) ٤(

  سورة القمر. ۷،  ۶اآلیتان ) ٥(

 .۷۳المفضلیات ص ) ٦(



 - ١٥٢ -

  مما جاء من الحال السببیة في المفضلیات قول الحادرة:و  

ـــــــبَ  ُمْحَمـــــــرَّة ـــــــُبوحِ  َعِق ـــرىً   *  ُعیـــــــوُنهمْ  الصَّ ـــاك ِبَم ـــاةِ  مـــن هن   )١(وَمْســـَمعِ  الحی

فقولــه "محمــرة" حــال مــن المضــاف فــي "عیــونهم" ، وهــي ســببیة ألنهــا تبــین 

  له عالقة بصاحب الحال. -العیون–هیئة شيء 

                                     
 .۴۶المفضلیات ص ) ١(



 - ١٥٣ -

   أقسام: وتنقسم بحسب الزمان إلى ثالثة

لد تَىلوي يا تلقَاوهو الغالب نحو  :مقارنة   إِن شـيخًا  بعلـي  وهـذَا  عجـوزٌ  وأَنَا أَأَ

  .)١( عجِيب شيءل هذَا

 :أي، وهي المسـتقبلیة كمـررت برجـل معـه صـقر صـائدا بـه غـدا  :ومقدرة 

بوابها وفُتحت جاءوها إِذَا حتَّى قوله تعالى : ومنه، ذلك  مقدرا  مالس خزنَتُها مهلُ لوقَا أَ

لعكُمي تُمبا طلُوهخفَاد يندالخ  )٢(.   

  .وهي الماضیة نحو جاء زید أمس راكبا :ومحكیة 

  

  

  

  

  

  

                                     
 سورة هود. ۷۲اآلیة ) ١(

 سورة الزمر. ۷۳اآلیة  )٢(



 - ١٥٤ -

  املبحث الثالث

  احلال اجلملة
  : اا اول : ال ا

وفــي هــذا یقــول ابــن مالــك فــي ،  )١(قــرر النحــاة أن الحــال قــد تــأتي جملــة 

  ألفیته

ــــــــيُء ُجمْ  ــــــــاِل َتِج ــــــــُع الَح ــــــــَوَمْوِض   ةل

  

ـــــــاٍو ِرحْ   * ـــــــَو َن ـــــــٌد َوْه ـــــــاَء َزْی ـــــــَكَج   )٢(ةل

"وتتضــمن الجملــة الواقعــة حــاال ضــمیرا یعــود علــى ذي الحــال ...، وتغنــي   

 الضمیر في الجملة االبتدائیة نحو  جتمع معو تسمى واو الحال ، وقد ته واعن

لَم وهم ديارِهم من خرجوا الَّذين إِلَى تَر أَ  أُلُوف  ـذَرح  تـوالْم  )وفـي المصـدرة بـأن�  )٣ ، ،

  نحو قول كثیر عزة:

ــــــــــــــاِني وَ     َســــــــــــــَأْلُتُهَماالَمــــــــــــــا َأْعَطَی

  

  )٤(َحــــــــاِجِزي َكَرِمــــــــيل َوإِنِّــــــــي الإِ        *

  : جاء وكأنه أسد. نحو ، بكأنَّ في المصدرة و   

 ستُملو تُنفقُون منه الْخَبِيث تَيمموا الو نحو قوله تعالى:  ، بالباءفي المصدرة و 

يهذبِآَخ)صدرة بلیس أكثر من انفراد ، والماجتماع الواو والضمیر في االسمیةو .)٥

مسلمون وأَنْتُم الإِ تَموتُن الفَتعالى:ومثال اجتماعهما في االسمیة قوله الضمیر، )٦( 

                                     
 .۱/۹۲المفصل ) ١(

 .۳۲۸ صشرح ابن عقیل ) ٢(

 سورة البقرة. ۲۴۳اآلیة ) ٣(

 م ، تحقیــق إحســان عبــاس۱۹۰۰، بیــروت ، دار الثقافــة  ۱ كثیــر عــزة  ط البیــت مــن المنســرح دیــوان) ٤(

، وبــــــال نســــــبة فــــــي شــــــرح األشــــــموني  ۲/۳۰۸، والمقاصــــــد النحویــــــة  ۳/۱۴۵، والكتـــــاب  ۲۷۳ص 

ــــــرد  : أبــــــو العبــــــاس ، والمقتضــــــب ۱۸۰، وشــــــرح ابــــــن عقیــــــل ص ۱/۱۳۸ ، محمــــــد بــــــن یزیــــــد المب

وهمـع  . ۲/۳۴۶ ، د.ت ، ، بیـروت ، عـالم الكتـب هــ) ، تحقیـق محمـد عبـد الخـالق عضـیمة۲۸۵(ت

 .۱/۲۴۶الهوامع 

 سورة البقرة. ۲۶۷اآلیة ) ٥(

 سورة البقرة. ۱۳۲اآلیة ) ٦(



 - ١٥٥ -

 تُنفقُون منه الْخَبِيث تَيمموا الو المصدرة بلیس قوله تعالى : ، ومثال اجتماعهما في

لوتُمس يهذبِآَخ )ومثال انفراد الواو في الجملة االسمیة قولـه تعـالى:)١ ،  لـ  قَـالُوانئ 

اسرونخلَ إِذًا إِنَّا عصبةٌ ونَحن بالذِّئْ هلأَكَ  )وقول امرئ القیس : )٢ ،  

ـــــــــْرُت إِ  ـــــــــوُم َكَأنََّهـــــــــالَنَظ   )٣(َمَصـــــــاِبْیُح ُرْهَبـــــــاٍن ُتَشـــــــبُّ ِلُقفَّـــــــالِ   *  ْیَهـــــــــا َوالنُُّج

ومثــال انفــراد الجملــة االســمیة بالضــمیر : جــاء زیــد یــده علــى رأســه ، وفــي 

  هذه المسألة ثالثة مذاهب:

  جواز ذلك مطلقا وهو كثیر فصیح ، وهو مذهب الجمهور ألول :ا

فــي أحــد قولیــه : إنــه نــادر  )٥(وتبعــه الزمخشــري )٤(مــذهب الفــراء :والثــاني 

  .شاذ

وهــو أنــه إذا كــان خبــر المبتــدأ اســما مشــتقا ،  )٦(مــذهب األخفــش والثالــث :

: جــوزقــول : جــاء زیــد حســن وجهــه وال یمــن الــواو ، فت )٧( وقــد تقــدم وجــب عــروه

  .)٨(وحسن وجهه "

                                     
 سورة البقرة. ۲۶۷اآلیة ) ١(

 سورة یوسف. ۱۴ اآلیة) ٢(

 م ،۱۹۸۹، ط أولـــى  ، بیـــروت ، دار الجیــل ، تحقیــق حّنـــا الفـــاخوري دیــوان امـــرئ القــیس بـــن حجـــر )٣(

 .۱/۲۴۶، وبال نسبة في همع الهوامع  ۱/۳۲۸وخزانة األدب  . ۳۱ص 

 .۱/۲۴۶. والهمع ۲/۴۶. والمساعد ۲/۱۹۲انظر رأي الفراء في األشموني ) ٤(

 .۶۴انظر المفصل ص ) ٥(

 .۱/۲۴۶انظر رأي األخفش في الهمع ) ٦(

 خلوه.) ٧(

 ، وما بعدها بتصرف یسیر.  ۲/۱۵۰۵ارتشاف الضرب ) ٨(
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   الحال جملة اسمیة في المفضلیات:

 ، وهــي مربوطــة بصــاحبها، وردت الجملــة الحالیــة فــي المفضــلیات اســمیة 

  وقد تعدد هذا الربط تعددا أفصله في التالي:

  :  الربط بالواو والضمیر

  من أمثلته قول بشامة بن عمرو:

  )١(الَ ُغــــــــو  ءِ رْ للَمــــــــ ثِ وادِ حَ الِبــــــــ َكَفــــــــى  *  ُمنَّـــــــــــــــــــةٌ  وِبُكـــــــــــــــــــمْ  ُدواُعــــــــــــــــــقْ تَ  الوَ 

  جملة "وبكم منة" اسمیة في موضع الحال ، والرابط فیها الواو والضمیر.

  وقول المرار بن منقذ:

ـــــــــــــــــــتُ لوَتعَ  ـــــــــــــــــــاِلي ْل ـــــــــَزالٍ   *  نـــــــــــــــــــاِعمٌ  وَب ـــــــــَورِ  ِبَغ ـــــــــینِ  َأْح ـــــــــرّْ  الَعْیَن   )٢(ِغ

  الرابط الواو والضمیر.جملة "وبالي ناعم" اسمیة في موضع الحال ، و 

  أبي ذؤیب:وقول 

ـــــــذ َفَرَمـــــــى عُ مِّ ُمَتَصــــــ وِریُشــــــهُ  َفَخــــــرَّ  َســــــْهمًا،  *  عـــــــاِئطٍ  َنُجـــــــودٍ  ِمـــــــنْ  فَأْنَف
)٣(  

   .الرابط الواو والضمیرجملة "وریشه متصمع" اسمیة في موضع الحال ، و 

  وقول عبدة بن الطبیب: 

ــــُت منــــُه ُوُحوشــــًا َوْهــــَي ســــاِكَنةٌ  ــــ  *  َأْفَزْع ــــْبِح َمْش ــــي الصُّ ــــٌم ف   )٤(ُلولُ كَأنَّهــــا َنَع

  الرابط الواو والضمیر.جملة "وهي ساكنة" اسمیة في موضع الحال ، و 

  وقول المزرد الذبیاني:

                                     
 .۵۹المفضلیات ص ) ١(

تعللـــت : تمتعـــت منهـــا مـــرة بعـــد مـــرة . الحـــور : شـــدة ســـواد العـــین مـــع شـــدة  . ۸۳المفضـــلیات ص  )٢(

 بیاضها . الغر : الذي ال تجربة له.

الصــائد أتانــا نجــودا ، وهــي العبلــة المشــرفة . العــائط : التــي اعتــاط  . أي رمــى۴۲۵المفضــلیات ص ) ٣(

 رحمها فبقیت أعواما ال تحمل . متصمع : منضم من الدم ، كاألذن الصمعاء ، وهي الصغیرة.

: . منـــه : مـــن العـــازب . الـــنعم : اإلبـــل ، ال واحـــد لهـــا مـــن لفظهـــا . المشـــلول ۱۴۳المفضـــلیات ص ) ٤(

  المطرود . 
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ــــلُ   *  وَأنِّــــــي َأُردُّ الَكــــــْبَش والَكــــــْبُش جــــــاِمحٌ  ــــاُن ناِه ــــَو َریَّ ــــي وْه   )١(وَأْرجــــُع ُرمِح

وفي البیت حاالن األول "والكبش جـامح" والـرابط فیـه الـواو ، واآلخـر "وهـو 

  الواو والضمیر.فیه الرابط " و ریان

  وقول متمم بن نویرة.

  )٢(َجِمیــــــعُ  وَنحـــــن ُیْصـــــِبحْ  ولـــــم َأراُه،  *  ةً لــــیْ ل ُأْمــــسِ  ولــــم ُأجاِلْســــُه، لــــم كــــَأنْ 

  الرابط الواو والضمیر.جملة "ونحن جمیع" اسمیة في موضع الحال ، و 

  :الربط بالواو فقط 

  ومنه قول عبد اهللا بن عنمة الضبي:

ـــــــَردُّ  ِإذاً   *  ِبَرْوَضــــــِتنا َیْرَتــــــعْ  ال َمــــــاَركَ حِ  فــــــاْزُجرْ    )٣(َمْكـــــــُروبُ  الَعْیـــــــرِ  وَقْیـــــــدُ  ُی

  الرابط الواو فقط.جملة "وقید العیر مكروب" اسمیة في موضع الحال ، و 

  الربط بالضمیر فقط:

  ومنه قول سالمة بن جندل:

ـــــيُّ  تظـــــاَهرَ  ـــــهِ  النَّ ـــــوَ  فی ـــــٌل◌ُ  َفْه   )٤(وَتْقِریـــبِ  َجـــْريٍ  ِمـــن َأَســـاِهيَّ  ُیْعِطـــي  *  ُمْحَتِف

الـرابط الضـمیر فقـط ، جملة "فهو محتفـل" اسـمیة فـي موضـع الحـال ، و    

  ویمتنع الربط بالواو معه ؛ ألنه قد تقدم الجملة حرف عطف آخر وهو الفاء.

                                     
 .۹۵ت ص المفضلیا) ١(

 .۷۲المفضلیات ص ) ٢(

. مكـروب : شــدید الفتـل . یقـول : انتــه عنـا وازجـر نفســك عـن التعـرض لنــا وٕاال ۳۸۳المفضـلیات ص ) ٣(

 رددناك مضیقا علیك.

. تظــاهر النــيء : ركــب الشــحم بعضــه بعضــا . المحتفــل : الكثیــر المجتمــع . ۱۲۲المفضــلیات ص ) ٤(

ا . اللســان (ســها) . مخضــوب : مضــرج بــدماء الصــید أو األســاهي : الضــروب والفنــون ، ال واحــد لهــ

 العدو.
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  أنواع الجملة االسمیة الواقعة في موضع الحال:

وقــد حصــرت  حــاال تنوعـا یقتضــیه المقــام ، تنوعـت الجملــة االســمیة الواقعــة

  تنوعها فیما یلي:

  أوال : الجملة االسمیة المبدوءة بالضمیر:

وردت الجملــة االســمیة المبــدوءة بالضــمیر حــاال ، وقــد جــاء فیهــا الضــمیر 

متنوعــا مــن مــتكلم أو مخاطــب أو غائــب ، مفیــدا استحضــار صــاحبه الــذي تقــدم 

 قبلها ، مسبوقاً ذكره في األسلوب إلثبات الحال له ، ومفیدا ربط جملة الحال بما 

ذا ابتــدئ بــه إالمســوقة معــه للــربط أیضــا ؛ "ألن الضــمیر  -غالبــا-بــالواو الحالیــة

فــي –وذلــك ألن الــواو مـع الضــمیر  )١(صـاحب حــال لــم یصـلح بغیــر الــواو البتـة"

ـــآلف بـــین جملـــة الحـــال  -هـــذا المـــوطن ـــربط والت كأنهـــا الوســـیلة المســـاعدة فـــي ال

  وصاحبها.

  ضمیر المتكلم للجمع (نحن):وأبدأ باالسمیة المبدوءة ب

 بِالْملْـك  أَحـق  ونَحـن  ينـا لع الْملْـك  هلـ  يكُـون  أَنَّـى  قَالُوا...ومن أمثلتها قوله تعـالى 

هن(٢)...م   فجملة ،ننَحو قأَح لْكبِالْم هنم   إسمیة مصدرة بضمیر المتكلم وهي

  .)٣(حالیة

بضمیر المتكلم للجمـع مقرونـا بـواو الحـال فـي ومن أمثلة االسمیة المبدوءة 

  المفضلیات قول متمم بن نویرة الیربوعي:

  ةً لــــیْ لكــــَأْن لــــم ُأجاِلْســــُه، ولــــم ُأْمــــِس 

  

  )٤(َأراُه، ولـــــم ُیْصـــــِبْح وَنحـــــن َجِمیــــــعُ   *

  وواوها للحال. "نحن"اسمیة مبدوءة بضمیر المتكلم  "ونحن جمیع"جملة   

                                     
 – العربـــي الكتـــاب دار الجرجـــاني محمـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالقاهر بكـــر أبـــو،  اإلعجـــاز دالئـــل )١(

 ، بتصرف یسیر. ۱۶۰. ص التنجي محمد.د : تحقیقم ، ۱۹۹۵ ، ۱ط  بیروت

  سورة البقرة. ۲۴۷االیة ) ٢(

 .۱/۱۹۷التبیان ) ٣(

 .۷۲لمفضلیات ص ا) ٤(



 - ١٥٩ -

مقرونـة بـواو  -أنـت-المفـرد المـذكر  االسمیة المبدوءة بضمیر المخاطـب

  الحال:

 ملْأَ لقَـا : ن فرعـون مخاطبـا موسـى علیـه السـالمومنها قوله تعالى على لسا

كبا نُرينا فيدل و لوا بِثْتينف نرِكَ ممع نينس لْتفَعو لفَعيلا تَكت لْتفَع أَنْتو نم رِينالْكَاف  )١(  ،

، ثـم مكـث بیـنهم رای(موسى) عن طریق االستفهام بأنه قد رباه صغ ففرعون یقرر

عن طریق إعادة ذاتـه لیثبـت علیـه كفـران  )٢(سنین ، وبعد ذلك یوبخه على فعلته

  )٣(النعمة ، كل ذلك نلمسه في جملة الحال وهي (وأنت من الكافرین)

 :ومما ورد من االسمیة المبدوءة بضمیر المخاطـب المفـرد المـذكر (أنـت)

  في المفضلیات مقرونا بواو الحال قول عمرو بن األهتم:

  )٤(جــــــدیرُ  بهــــــا وَأنــــــتَ  الُعْلیــــــا، ِإلــــــى  *  فاْرَفَعْنهــــــــــا اَألِعنَّـــــــــةَ  َرَفُعــــــــــوا فـــــــــِإنْ 

اسـمیة مبـدوءة بضـمیر المخاطـب المفـرد المـذكر ،  "وأنـت بهـا جـدیر"جملة 

  ."فارفعنها"وهي واقعة في موضع الحال من ضمیر المفعول من 

رد منها والضمیر للمخاطب المفرد المؤنث مسـبوقا بـواو الحـال قـول ومما و 

  الشنفرى األزدي:

ــــــــــَرتْ  ِإَذا  *  ُمِلیَمـــــــة غیـــــــرُ  وَأنـــــــتِ  جـــــــاَرِتي فَیـــــــا ــــــــــَذاتِ  والَ  ،ُذِك   )٥(تِ لــــــــــَتقَ  ِب

اســمیة مبـدوءة بضــمیر المخاطـب المفــرد المؤنــث  "وأنــت غیـر ملیمــة"جملـة 

  مسبوقة بواو الحال. "جارتي"وهي واقعة في موضع الحال من المضاف في 

                                     
 سورة الشعراء. ۱۹و۱۸اآلیتان ) ١(

 .۲/۱۲۰قتل القبطي. الكشاف ) ٢(

 المرجع السابق نفس الصفحة.) ٣(

  .۴۱۰المفضلیات ص ) ٤(

، والتــبغض مقابــل التحبــب . وقولــه : (وال بــذات تقلــت) أي: . تقلــت : تبغضــت۱۰۹المفضــلیات ص ) ٥(

علـى تقـدیر : وال بـذات صـفة یقـال مـن أجلهـا تقلـت  لیست ممن یقال فیها أنهـا تقلـت ، فأضـاف الفعـل

  فالنة.
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فـي  االسـمیة المصـدرة بضـمیر المخـاطبین حـاالوفي القرآن الكـریم جـاءت 

مـون لتَع وأَنْتُم أَنْدادا هلل تَجعلُوا الفَقوله تعـالى:   )فالجملـة (وأنـتم تعلمـون) تـدل  )١ ،

فــان المخــاطبین التــي یســتحقون علیهــا التــوبیخ ، فهــم أهــل علــم وعر  )٢(علــى حــال

بـدقائق األمـور وغــوامض األحـوال ، ومـع ذلــك یجعلـون هللا أمثـاال بمــا عبـدوه مــن 

  .)٣(دونه

االسـمیة التـي تصـدرت بضـمیر –هذا ولم أعثر على هذا النـوع مـن الجمـل 

  حاال في المفضلیات. -المخاطبین

  االسمیة التي تصدر فیها ضمیر المفرد المذكر الغائب:

من وهو أُنْثَى أَو ذَكَرٍ من الصالحات من يعملْ نومومن أمثلة ورودها قوله تعالى ؤم 

نَقريا مونليظْ الو الْجنةَ يدخلُون ئكلفَأُو  )فجملة (وهو مؤمن) في موضع الحال من  )٤

  .)٦(، وقد سمى ابن رشیق ذلك تتمیما)٥(ضمیر الفاعل في (یعمل)

  : )٧(مرة بن ضمرة النهشليومما ورد في المفضلیات قول ض

ـــــتُ  ـــــالً : لـــــهُ  وُقل   )١(حامـــــدُ  وْهـــــوَ  َغـــــَدا حتـــــى وَأْكَرْمتُـــــهُ   *  ومْرَحبـــــاً  َوســـــْهالً  َأْه

                                     
 سورة البقرة. ۲۲اآلیة ) ١(

 .۱/۲۰التبیان ) ٢(

 بتصرف. ۱/۲۳۷الكشاف ) ٣(

 سورة النساء. ۱۲۴اآلیة ) ٤(

 .۹۵انظر دالئل اإلعجاز ص ) ٥(

 .۱/۳۹۲التبیان ) ٦(

یــة لســانا وبیانــا ، كــان اســمه ضــمرة بــن ضــمرة بــن جــابر النهشــلي . كــان مــن رجــال تمــیم فــي الجاهل) ٧(

(ِشق) ، وكان أبوه صدیقا للنعمـان بـن المنـذر ، ودخـل شـق هـذا علـى النعمـان بـن المنـذر فـزرى علیـه 

: أبیـت اللعــن ، إن  . فقــالهللـذي رأى مــن دمامتـه وقصــره ، فقـال النعمــان : تسـمع بالمعیــدي ال أن تـرا

المــرء بأصــغریه ، بقلبــه ولســانه ، إن صــال صــال كــال بــالقفزان ، وال تــوزن بمیــزان ، وٕانمــا الرجــال ال ت

بجنان ، وٕان قال قـال ببیـان . فقـال  لـه النعمـان : أنـت ضـمرة بـن ضـمرة ، یریـد أنـت كأبیـك ، فصـار 

: وكـــــان ضـــــمرة خطیبـــــا ، وكـــــان فارســـــا شـــــاعرا ۱/۲۰۱اســـــمه ضـــــمرة . قـــــال الجـــــاحظ فـــــي البیـــــان 

 .۳۲۴شریفا.هامش المفضلیات ص 
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اسمیة تصدر فیها ضمیر المفرد المـذكر الغائـب ، وهـي  "وهو حامد"جملة 

  " ، وهو الضمیر المستتر.غدا"في موضع الحال من فاعل 

  ومنه أیضا قول المزرد الذبیاني:

  ُل ِإذا َأْبصــــــــرَتُه وْهــــــــَو صــــــــائمٌ تقــــــــو

  

ـــلُ   * ـــیُد ماِث ـــٍز َأِو السِّ ـــى َنْش ـــاٌء عل   )٢(ِخَب

اسمیة تصدر فیها ضمیر المفرد المذكر الغائب ، وهـي  "وهو صائم"جملة   

 ."أبصرته"في موضع الحال من ضمیر المفعول في 

  االسمیة المبدوءة بضمیر المفرد المؤنث:

السحابِ مر تَمر وهي جامدة تَحسبها لالْجِبا ىوتَر: مثالها قول اهللا تعالى    )٣(  

، وال تكــون  "تحســبها"حــال مــن الضــمیر المنصــوب فــي  "وهــي تمــر"جملــة 

، إذ ال یســـــتقیم أن تكـــــون جامـــــدة مـــــارة مـــــر  "جامـــــدة"حـــــاال مـــــن الضـــــمیر فـــــي 

القیامـة  وهذه من أحوال القـرآن التـي أتـى بهـا لتصـویر مـا یحـدث یـوم )٤(السحاب

  بقدرته سبحانه.

  :ومن األمثلة في المفضلیات قول الجمیح   

  صــــادقةٌ  وهــــي لقالــــْت، َأصــــابتْ  ولــــو

  

یاضــــــةَ  ِإنَّ   * ــــــیبِ  تُْنِصــــــْبك ال الرِّ   )٥(ِللشِّ

اســمیة تصــدر فیهــا ضــمیر المفــرد المؤنــث الغائــب ،  "وهــي صــادقة"جملــة   

  ."قالت"وهي في موضع الحال من ضمیر الفاعل في 

                                                                                                       
 .۳۲۶المفضلیات ص ) ١(

 .۹۵المفضلیات ص ) ٢(

 سورة النمل. ۸۸اآلیة ) ٣(

  .۲/۱۰۱التبیان ) ٤(

الریاضــة : التــذلیل والمعالجــة . تنصــبك : تتعبــك . یقــول : لــو أصــابت لقالــت لمحرضــها : ال تتعــب ) ٥(

نفســـك فـــي ریاضـــة المســـان ، فـــإن ریاضـــتك إیـــاهم عنـــاء وتعـــب ، ال یجـــدي علیـــك شـــیئا ، فـــإنهم ال 

 ما معهم من التجربة.یسمعون ما یؤمرون به ، ل
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 ول عمرو بن األهتم:ومنها ق

ـــــــــامَ  ـــــــــا وق ـــــــــاِزَرانِ  ِإلیه ـــــــــَدا الَج   فَأْوَف

  

ـــَرانِ   * ـــدَ  َعنهـــا ُیِطی   )١(َتْفـــوقُ  َوْهـــيَ  الِجْل

اســمیة تصـدر فیهـا ضــمیر المفـرد المؤنـث الغائــب ،  "وهـي تفـوق"جملـة      

  ."عنها"وهي في موضع الحال من الضمیر  في 

  االسمیة المبدوءة بضمیر الغائب المثنى:

 تلخ وقَد أُخرج أَن أَتَعدانني كُمال أُفٍّ لوالديه لقَا ذيلوا:  له تعالىوردت في قو 

ونالْقُر ني ملا قَبمهيثَانِ وتَغسي َا يلوك نآَم  )جملـة (وهمـا یسـتغیثان) حالیـة مـن )٢ ،

بینمـا االبــن وهـي حـال تصـور حـرص الوالـدین علـى هدایـة ولـدیهما  )٣()(الوالـدین

  یقول لهما (أف لكما ...).

  .  المثنى في المفضلیاتولم ترد الحال مصدرة بضمیر الغائب 

  االسمیة المبدوءة بضمیر الغائبین:

ــا:  ومـن أمثلتهـا مـن القــرآن قولـه تعـالى مهنيب و  ـابجح عىلــو  افرــالٌ الْـأَع رِج 

رِفُونعالكُ ي ماهيما بِسونَادو أَصابح ةنالْج أَن السم لعكُما ملْ يلُوهخدي مهون وعطْمي )٤(  

ومعنــاه ،  "یــدخلوها"حالیــة مــن الضــمیر المرفــوع فــي  "وهــم یطمعــون"جملــة 

لكنهم دخلوها وهم على یأس من  ، أنهم یئسوا من الدخول فلم یكن لهم طمع فیه

،  )٦(أصـحابها بعـد دخـول الجنـة، وعلى هذا تكون هذه الحـال قـد أظهرهـا )٥(ذلك

ویجوز أن یكون معناه : لم یدخلوها بعد ولكنهم یطمعون في الدخول بعد ذلك ، 

  .)٧(وعلى ذلك المعنى فالجملة ال محل لها من اإلعراب

                                     
 .۱۲۷المفضلیات ص ) ١(

  سورة األحقاف. ۱۷الالیة ) ٢(

 .۴/۱۳۰الفتوحات ) ٣(

 سورة األعراف. ۴۶اآلیة ) ٤(

 .۲/۶۷الكشاف ) ٥(

 .۱/۵۷۱، والتبیان ۱/۳۶۳البیان ) ٦(

 .۱/۵۷۱التبیان ) ٧(
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  ومن أمثلتها من المفضلیات قول السفاح بن بكیر الیربوعي:

  )١(نـــــــــــُه ِرَواٌء ِشـــــــــــباعْ ِإَ◌الَّ وُهــــــــــْم مِ   *  ال َیْخــــــــُرُج اَألْضـــــــــیاُف ِمــــــــْن بیتـــــــــهِ 

اســمیة مبـدوءة بضـمیر جمــع الغـائبین مســبوقة  "وهـم منــه رواء شـباع"جملـة 

  ."األضیاف"بواو الحال ، وهي واقعة في موضع الحال من 

  :)٢(وقول محرز بن المكعبر الضبي

ـــــا وُهـــــْم ِصـــــیٌد ُرُؤوُســـــُهمُ    )٣(فقـــــــْد جعلَنـــــــا لُهـــــــْم یومـــــــًا كَأیَّـــــــامِ   *  ســـــاُروا ِإلیَن

اســمیة مبــدوءة بضــمیر جمــع الغــائبین مســبوقة بــالواو ،  "وهــم صــید"جملــة 

  ."ساروا"وهي واقعة في موضع الحال من الضمیر في 

  االسمیة المبدوءة بالمعرف باأللف والالم  مقرونة بواو الحال:

 ميـدعوكُ  والرسـولُ  بِاِ تُؤمنون ال كُمل وما قوله تعـالى : ومن األمثلة من القرآن

بكُم لتُؤمنوا بِر )جملة اسمیة مبدوءة بالمعرف بالأللف  )الرسول یدعوكم(و جملة  )٤

   )٥()تؤمنون(الفاعل في ضمیر وهي في موضع الحال من  "الرسول"والالم 

  ومن األمثلة في المفضلیات قول المزرد:

  )٦( ناِهــــلُ  َریَّــــانُ  وْهــــوَ  ُرمِحــــي ْرجــــعُ أُ و   *  جــــــاِمحٌ  والَكــــــْبُش  الَكــــــْبَش  َأُردُّ  وَأنِّــــــي

 "الكــــبش"اســــمیة مبـــدوءة بــــالمعرف بــــاأللف والــــالم  "والكــــبش جــــامح"جملـــة 

  مقرونة بواو الحال ، وهي واقعة في موضع الحال من المفعول. 

                                     

 .۳۲۳المفضلیات ص ) ١(

ولـم یرفعـوا نسـبه إلـى بكـر بـن ربیعـة، انظـر:  محرز بن مكعبر الضبي ، من ولد بني ربیعـة بـن كعـب) ٢(

  من المفضلیات .  ۲۵۱هامش ص 

 . الصید : جمع أصید وهو الذي یرفع رأسه كبرا.۲۵۲المفضلیات ص  )٣(

 سورة الحدید. ۸اآلیة ) ٤(

 .۲/۴۲۰البیان ) ٥(

ل أیضــا . كــبش القــوم : بطلهــم وســیدهم.الناهل : الریـان ، وهــو مــن األضــداد، یقــا۹۵المفضـلیات ص  )٦(

 للعطشان.
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  االسمیة المبدوءة بمضاف إلى ضمیر المخاطب مقرونة بواو الحال:

  وردت في المفضلیات في قول زبان بن سیار الضبي:

ـــــةَ  یـــــْأِتى وَأْقَســـــمَ  ـــــْیم ُخطَّ   )١( َراِغمُ  وَأْنَفكَ  تْأِتیها َسْوفَ  ىلبَ   *  طائعـــــاً  الضَّ

اسـمیة مبـدوءة بالمضـاف إلـى ضـمیر المخاطـب المفـرد  "وأنفك راغـم"جملة 

  ."تأتي"المذكر مقرونة بالواو ، وهي واقعة في موضع الحال من فاعل 

  لحال:االسمیة المبدوءة بمضاف إلى ضمیر الغائب مقرونة بواو ا

  وردت في قول أبي ذؤیب الهذلي:

ــــــــي ــــــــهِ  َیْرِم ــــــــوبَ  ِبَعْیَنْی ــــــــهُ  الُغُی ـــضٍ   *  وَطْرُف   )٢( َیْســـَمعُ  مـــا َطْرفُـــهُ  ُیَصـــدقُ  ُمْغ

اسـمیة مبـدوءة بالمضـاف إلـى ضـمیر الغائـب المفـرد  "وطرفه مغـض"جملة 

المــذكر مقرونــة بـــالواو ، وهــي واقعـــة فــي موضــع الحـــال مــن ضـــمیر الهــاء فـــي 

  ."بعینیه"

  وهي عاریة من الواو: "لیس"االسمیة التي دخلت علیها 

  جاءت في قول ربیعة بن مقروم:  

ــــــُه الَمــــــواِلي ــــــد َجَفــــــا عْن ــــــَعَث ق   )٣(قــــًى كــــالِحْلِس لـــــْیَس بــــِه َزَمـــــاُع ل  *  وَأْش

، عاریــة مــن  "لــیس"اســمیة مبــدوءة بــالحرف الناســخ  "لــیس بــه زمــاع"جملــة 

  ."عنه"لضمیر المجرور في ، وهي واقعة في موضع الحال من االواو

                                     
. أقسـم یـأتي : أي أقســم ال یـأتي ، وحـذف حـرف النفــي مـع القسـم كثیـر. راغــم : ۳۵۴المفضـلیات ص )١(

 ذلیل ملصق بالرغام وهو التراب.

. الغیـوب : جمـع غیـب وهـو المكـان المطمـئن، فـالثور یرمـي بطرفـه إلـى الغیـوب ۴۲۶المفضـلیات ص )٢(

كـــل نظـــرتین إغضـــاء، وكـــذلك الثـــور وهـــو أقـــوى لبصـــره.  لمـــا یأتیـــه منهـــا . المغضـــي : الـــذي لـــه بـــین

  یصدق إلخ: یقول إذا سمع شیئا رمى ببصره ، فصار ذلك تصدیقا له یرید أنه ال یغفل عما یسمع.

. األشـــعث : المحتـــاج. المـــوالي : بنـــو العـــم هنـــا . أي قـــد جفـــا عنـــه ناصـــروه ۱۸۷المفضـــلیات ص  )٣(

مطــــروح. الحلـــس: الكســــاء . الزمـــاع : بالكســــر والفــــتح: وضـــیعوه . اللقــــى ، بفـــتح الــــالم  : الشـــيء ال

 المضاء في االمر والعزم علیه.
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  االسمیة المبدوءة بنكرة :

  وردت االسمیة المبدوءة بنكرة حاال في قول بشامة بن عمرو:

ـــــــى  *  ُمنَّـــــــــــــــــــةٌ  وِبُكـــــــــــــــــــمْ  َتقعــــــــــــــــــُدوا وال ـــــــوالَ  للمـــــــرءِ  بـــــــالحوادثِ  َكَف   )١( ُغ

اســـمیة مبـــدوءة بنكـــرة مســـبوقة بـــالواو ، وهـــي واقعـــة فـــي  "وبكـــم منـــة"جملـــة 

  ."تقعدوا"في  موضع الحال من الضمیر

قـد و وهي مثبتة وقد احتوت المفضلیات على الجملة االسمیة الواقعة حاال  

  ومن أمثلتها قول بشامة بن عمرو: ، تقدم فیها الخبر على المبتدأ 

  )٢(ُغــــــــوالَ  للمــــــــرءِ  بــــــــالحوادثِ  َكَفــــــــى  *  ُمنَّـــــــــــــــــــةٌ  وِبُكـــــــــــــــــــمْ  َتقعــــــــــــــــــُدوا وال

وهي مثبتة  "منة"ى المبتدأ عل "بكم"اسمیة تقدم فیها الخبر  "وبكم منة"جملة 

  ."تقعدوا"واقعة في موضع الحال من الضمیر في 

ومن االسمیة الواقعة حاال وقـد تقـدم فیهـا الخبـر علـى المبتـدأ وهـي منفیـة   

  قول ربیعة بن مقروم:

ــــــَعثَ  ــــــد وَأْش ــــــهُ  َجَفــــــا ق ـــــْیَس  كـــــالِحْلسِ  قـــــيٍ ل  *  الَمــــــواِلي عْن ـــــاعُ  بـــــهِ  ل   )٣(َزَم

 "بـه"اسمیة تقدم فیها الخبر وهو الجـار والمجـرور  "لیس به زماع"جملة    

وهــي منفیــة بالناســخ واقعــة فــي موضــع الحــال مــن الضــمیر  "زمــاع"علــى المبتــدأ 

  ."عنه"المجرور في 

  

                                     

. المنــة : القــوة . الغــول : مــا غــال الشــيء فــذهب بــه .یحــرض قومــه علــى القتــال ۵۹المفضــلیات ص  )١(

 ویقول : لم تعطون الضیمة والموت البد أن یغتالكم.

 المصدر السابق ، نفس الصفحة . ) ٢(

 ..۱۸۷ات ص المفضلی) ٣(
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:ا ل اا : ما ا  

، وقـد فعلیـة  ، وٕامـاوهـي إمـا إسـمیة ،  أتي جملـةقرر النحاة أن الحال قـد تـ

، والجملة الحالیة الفعلیة إما أن یكون فعلها مضارعا ة االسمیةتقدمت معنا الجمل

ویمتنــع مجــيء األمــر ؛ لمــا تقــدم مــن أن شــرط الجملــة ، وٕامــا أن یكــون ماضــیا 

الحالیة أن تكون خبریة ، وقد وردت الجملة الحالیة فـي المفضـلیات جملـة فعلیـة 

رعیة مثبتـة ، في نحو ثمانین موضعا ، وقد تنوعت هذه الجملة ، فهي تارة مضا

حینـا  "قـد"وعاریـة مـن ، حینـا  "قـد"ـوأخرى منفیة ، وتارة تكـون ماضـویة مسـبوقة بـ

  :بـ في ذلك بادئا، وهي في كل ذلك مرتبطة برابط ، وأفصل القول آخر

  :الحال الجملة المبدوءة بفعل مضارع مثبت في المفضلیات

ـــ ـــة الحالیـــة المضـــارعیة الأف ـــة غیـــر قول : " لقـــد قـــرر النحـــاة فـــي الجمل مثبت

أن تكـون عاریــة مـن واو الحـال ، وعللــوا لـذلك قـائلین : "وذلــك  "قـد"المسـبوقة ب 

، كمـا اشـترطوا فـي  )١(ألن المضارع على وزن اسـم الفاعـل لفظـا وبتقـدیره معنـى"

المضـــارع الواقـــع حـــاال أن یكـــون خالیـــا مـــن حـــرف االســـتقبال ، كالســـین وســـوف 

  لظاهر.ونحوهما ، لتناقض الحال واالستقبال في ا

    )٢(ومما ورد منها في المفضلیات قول سلمة بن الخرشب األنماري

ـــــــــیُض  وُمْختـــــــــٍاض ـــــــــدُ  َتِب ْب ـــــــــهِ  الرُّ   فی

  

  الَعِمـــــــــــیمُ  فْهـــــــــــوَ  َنْبتُـــــــــــهُ  ُتحـــــــــــوِميَ   *

ــــــــــَدْوتُ    ــــــــــهِ  َغ ــــــــــ ب ــــــــــُبوحٌ  اِفُعنيدَ ُت   َس

  

ـــــــراُش   * ـــــــورِها َف ـــــــمٌ  ُنُس ـــــــِریمُ  َعَج   )٣( َج

  

                                     
 .۲/۴۳شرح الرضي ) ١(

ســـلمة بـــن عمـــرو بـــن نصـــر األنمـــاري ، والخرشــــب لقـــب أبیـــه ، وأصـــل معنـــاه : الطویـــل الســــمین .  )٢(

 .   ۳۶المفضلیات هامش ص 

. المختــاض : الموضــع  الــذي یخــوض فیــه النــاس لكثــرة عشــبه والتفافــه. الربـــد: ۳۹المفضــلیات ص  )٣(

تحامـــاه النـــاس لـــم یرعـــوه لخوفـــه ، فغـــزر نباتـــه وصـــار عمیمـــا.  النعـــام ، واحـــدها ربـــداء. تحـــومي نبتـــه

  والعمیم : التام الكامل. 

به: أي بهذا المكان المخـوف . السـبوح : التـي تسـبح فـي سـیرها لسـرعتها. النسـر : لحمـة صـلبة فـي بـاطن 

ظــام الحــافر كأنهــا حصــاة أو نــواة. وفراشــها : مــا تطــایر منهــا ، والفــراش : مــا تطــایر مــن الحدیــد والع

ونحوهـا . العجــم : النـوى . الجــریم : المجــروم ن أي المقطـوع ، الــذي بقـي فــي نخلــه حتـى أتمــر، فهــو 

 أصلب لنواه .
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فـــي موضـــع الحـــال مـــن فعلیـــة مبـــدوءة بمضـــارع مثبـــت  "تـــدافعني"جملــة    

  ."غدوت"فاعل 

  :  )١(ومنها قول بشامة بن عمرو

ــــــــــــــــــــــــــــَتْعِجلٍ  ـــــدَّمِع َیْنَضـــــُح َخـــــد�ا َأِســـــیال  *  فباَدَرَتاهــــــــــــــــــــــــــــا بُمْس   )٢(مـــــن ال

  ."الدمع"فعلیة مبدوءة بمضارع مثبت في موضع حال من  "ینضح"جملة 

  وقول مزرد بن ضرار الذبیاني:

ـــــِدي زَ  ــــوِم َیْهـــ ــ ــــاُح الَقــ ــ ـــــْت ِلَقــ ـــــاَفِنْعَمـــ ــ   ِفیُرَهـ

  

یِف َأو ِنْعَمْت َمَطاَیا الُمَجاِهدِ ُسَرى   * الضَّ
)٣(  

فعلیة مبدوءة بمضارع مثبت في موضع الحال مـن  "یهدي زفیرها"جملة    

  ."لقاح القوم"المضاف في قوله 

  وقول عبدة بن الطبیب:

ــــــَرُه ِوْرُدهــــــا ــــــراَء ُیْك ــــــُت فــــــي َغْب ـــــِفي عَ   *  وُتِرْك ـــــَتْس ـــــیَن أُ ل یُح ِح ـــــرِّ   )٤(َودَّعُ يَّ ال

فعلیــــة مبــــدوءة بمضــــارع مثبــــت حــــال مــــن الضــــمیر فــــي  "تســــفي"جملــــة    

  ."تركت"

  :المضارعیة المثبتة الدالة على الحال وهي مسبوقة بالواو

  قول بشر بن أبي خازم:مما ورد منها في المفضلیات 

  )٥(وَیْضـــــــــــُفو َفـــــــــــْوَق َكْعَبـــــــــــيَّ اِإلَزارُ   *  َیــــــــــاِلَي َال ُأطــــــــــاوُِع َمــــــــــْن َنَهــــــــــاِنيل

                                     

بشامة بن عمرو (الغدیر) بن هالل بـن سـهم بـن مـرة بـن عـوف الغطفـاني شـاعر محسـن مقـدم ، وهـو  )١(

 .  ۲/۷۱۸ فحول الشعراءخال زهیر بن أبي سلمى ، وترجمته في طبقات 

. بادرتاهـــا : یعنـــي عینیهـــا ، أضـــمرهما ولـــم یجـــر لهمـــا ذكـــر . الخـــد األســـیل : ۵۶المفضـــلیات ص  )٢(

 السهل اللین الدقیق المستوي.

 .۷۸المفضلیات ص ) ٣(

 .۱۴۸المفضلیات ص ) ٤(

 . الضافي : السابغ.۳۴۰المفضلیات ص ) ٥(
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فعلیــة مثبتــة مســبوقة بــالواو فــي موضــع الحــال مــن  "ویضــفو ..."جملــة    

  ."أطاوع"فاعل 

  قول أبي ذؤیب الهذلي: و 

ــــــَوى بــــــالطُّرَّتْیِن ُموَ   *  َیْنَهْشـــــــــــــَنُه ویـــــــــــــُذبُُّهَن وَیْحَتِمــــــــــــــي   )١(ُع لــــــَعْبــــــُل الشَّ

جملــة "ویحتمــي" فعلیــة فعلهــا مضــارع مثبــت مســبوق بــالواو فــي موضــع    

  اعل "یذب".حال من ف

  وقول عوف بن عطیة:

ــــــــــــــــــتَّاَن ُمْخَتِلــــــــــــــــــٌف َباُلَنــــــــــــــــــا ـــــــَواَرا  *  َفَش ـــــــي الِغ ـــــــَالَء وَنْبِغ ـــــــي الَخ ُیَرعِّ
)٢(  

في محل نصب حال من الضـمیر المضـاف إلیـه فـي  "ونبغي الغوارا"جملة 

  ."بالنا"

  حاال وهي عاریة من الواو: "الـ"المضارعیة المنفیة ب

  ذلي:قول أبي ذؤیب الهمما ورد منها 

ـــــــَرباءِ   *  ال َرابــــــىءِ  َمْقَعــــــدَ  والَعیُّــــــوقُ  َفــــــَوَرْدنَ    )٣(عُ لـــــــَیَتتَ  ال الـــــــنَّْظمِ  َفـــــــوقَ  ضُّ

  ."العیوق"منفیة في موضع الحال من  "ال یتتلع"جملة 

  حاال وهي مسبوقة بالواو: "الالمضارعیة المنفیة بـ"

  ومما ورد منها في المفضلیات قول عوف بن عطیة:

ــــــــــــُؤمُّ  ــــــــــــِبَالدَ  َن ــــــــــــبِّ لِ  ال ــــــــي وال  *  قــــــــــــاءِ لال ُح ــــــــثُ  طــــــــاِئراً  َنتَِّق   )٤(َطــــــــاَرا حی

  ."نؤم"منفیة في موضع الحال من فاعل  "وال نتقي"جملة    

                                     
الجنبــین ، یقــول : بــه  . عبــل الشــوى : غلــیظ القــوائم .الطرتــان : الخطتــان فــي۴۱۵المفضــلیات ص  )١(

 تین في جنبیه ، والتولیع : ألوان مختلفة.لبالخطتین ال  تولیع

. الخالء : هو الخلـى ، وهـو الرطـب مـن النبـات یرعـى ، مقصـور وقـد مـده هنـا ۴۱۵المفضلیات ص ) ٢(

 . الغوار : المغاورة ، أي القتال . یقول : عدونا في سلوة یرعى الخلى ونحن نرید الغوار.

 .۴۲۵مفضلیات ص ال) ٣(

 .۴۱۵المفضلیات ص ) ٤(
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  المضارعیة المنفیة بلم وهي مسبوقة بالواو:

  ومما ورد منها في المفضلیات قول سلمة بن الخرشب: 

  )١(ُمظــاِئرِ  َصــُفوفٍ  عــن منهــا َتْنــهَ  ولــم  *  ِعَشــــاَرَها ثُــــمَّ  لاْلُبــــزْ  الَمَخــــاَض  َبــــَذْلتَ 

فعلیة مضارعیة منفیـة بلـم مسـبوقة بـالواو فـي موضـع  "لم تنه ..."جملة    

  ."بذل"الحال من فاعل 

  المضارعیة المنفیة بما مسبوقة بالواو: 

  ومن أمثلتها في المفضلیات قول بشر بن أبي خازم:

ــــــــــــــــاهُ  ــــــــــــــــيٍّ  َأَبْحَن ــــــــــــــــَاللٍ  ِذي ِبَح   َأقــــــــــاُموا ْرُبُهمُ َســــــــــ ِریــــــــــعَ  َمــــــــــا ِإَذا  *  ِح

  )٢(◌ُ ِفَئـــــــــــام ِمـــــــــــنُهمْ  ةٍ لـــــــــــَمحَ  لِبُكـــــــــــ  *  ولِكـــــــــــنْ  النَّـــــــــــاِدي یْنـــــــــــُدوُهمُ  ومـــــــــــا

مســـبوقة بـــالواو فـــي ، فعلیـــة مضـــارعیة منفیـــة بمـــا  "ومـــا ینـــدوهم ..."جملـــة 

  في البیت المتقدم. "أقاموا"موضع الحال من ضمیر الفاعل في 

  ومنها قوله بعده: 

ـــــــــــ ِرجـــــــــــاُلُهمُ  َتْســـــــــــَعى ومـــــــــــا   )٣(ِصـــــــَیام ُمْلَجَمـــــــةٌ  الَخْیـــــــلِ  ُفُضـــــــولُ   *  نْ ولِك

فــي ، فعلیـة مضــارعیة منفیـة بمـا مســبوقة بـالواو  "ومـا تســعى ..."جملـة    

  المجرور في البیت المتقدم علیه وهو قوله :  ضمیرالموضع الحال من 

ـــــــــــــنهم فئـــــــــــــام  *  ومـــــــــــا ینـــــــــــدوهم النـــــــــــادي ولكـــــــــــن  ـــــــــــــل محلـــــــــــــة م   بك

                                     

ـــل الحوامـــل . البـــزل : جمـــع بـــزول وهـــو مـــا اســـتكمل الثامنـــة  ۳۸المفضـــلیات ص ) ١( . المخـــاض : اإلب

وطعـــن فـــي التاســـعة .العشـــار : جمـــع ُعَشـــراء ، وهــــي التـــي أتـــى علیهـــا مـــن حملهـــا عشـــرة أشــــهر . 

دة . والُمظــائر : التــي عطفــت علــى الصـفوف : الناقــة الغزیــرة التــي تصــف بــین محلبــین فــي حلبــة واحــ

 ولد غیرها ، وكانت ظئرا له.

. أبحنـــاه : جعلنـــا ذلــــك الغیـــث مباحـــا . الحــــالل : الجماعـــات مـــن البیــــوت ،  ۳۳۶المفضـــلیات ص ) ٢(

واحــدتها حلــة . ریــع : ُأفــزع . ســربهم : إبلهــم . أي إذا فزعــت إلبلهــم أقــاموا لعزهم.مــا ینــدوهم النــادي : 

 ثرتهم .  الفئام : الجماعات.ما یسعهم المجلس لك

ـــل : القـــائم  ) ٣( یقـــول : ال یمشـــون علـــى أرجلهـــم ولكـــن لهـــم فضـــول خیـــل یركبونهـــا . والصـــائم مـــن الخی

 الساكت الذي ال یطعم شیئا. المصدر السابق نفس الصفحة.
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  وقول سالمة بن جندل: 

ــــــى ــــــاُترك حتَّ ــــــى ومــــــا ن   َظعاِئُنَنــــــا تُْثَن

  

  )١(وبِ لفــــال الَخــــطِّ  ســـوادِ  بــــینَ  َیْأُخـــْذنَ   *

في  ، فعلیة مضارعیة منفیة بما مسبوقة بالواو "وما تثنى ظعائننا"جملة      

  ."تركنا"موضع الحال من الضمیر في 

  :المضارعیة المنفیة بما وهي عاریة من الواو

  ي:من األمثلة قول سوید بن أبي كاهل الیشكر 

  بــــــــــهِ  َنْعیـــــــــا مــــــــــا ِلْلَحـــــــــقِّ  ُعـــــــــُرفٌ 

  

ــــدَ   * ــــرِّ  عن ــــِر، ُم ــــا اَألم ــــا م ــــَرعْ  ِفیَن   )٢(َخ

فعلیـة مضـارعیة منفیـة بمـا عاریـة مـن الـواو فـي موضـع  "مـا نعیـا بـه"جملة   

  ."نحن"الحال من ضمیر المبتدأ المحذوف 

  الحال الجملة الفعلیة ذات الفعل الماضي:

وقــد جــاءت تــارة مســبوقة بــالواو ،  جــاءت الحــال جملــة فعلیــة فعلهــا مــاض

وهـي فـي ذلـك أیضـا قـد تكـون  "قـد"دون الواو ، وثالثـة بـدون  "بقد"، وأخرى "قد"و

  مسبوقة بالواو أو عاریة منها ، وأذكر ذلك في تفصیل فأقول : 

  الجملة الفعلیة الماضویة مسبوقة بقد والواو:

ـــــة الفعلیـــــة الماضـــــویة المســـــبوقة بـــــالواو  ورد فـــــي  "وقـــــد"إن مجـــــيء  الجمل

  : )٣(المفضلیات في أكثر من عشرة مواضع منها قول أفنون التغلبي

ـــدْ  َقـــْوِمي َســـَأْلتُ  ـــاِعُرُهم َســـدَّتْ  َوَق   ◌ْ  َأَب

  

  )١(والَعــَدنِ  الِعــیصِ  ذاتِ  ُرْحَبــةَ  َبــْینَ  مــا  *

  

                                     
. تثنى : تمنع وترد عن وجهها . الخط : موضـع عـل البحـرین . اللـوب : جمـع ۱۲۴المفضلیات ص ) ١(

ة أو لوبة ، وهي الحرة : األرض ذات الحجارة السود . یرید أن المرعى اتسـع لهـن فـال یـردهن أحـد الب

 عن مكان.

 الخرع : الضعف واللین.) ٢(

أفنــون لقبــه ، واســمه صــریم بــن معشــر بــن ذهــل التغلبــي ، شــاعر جــاهلي قــدیم . وترجمتــه فــي الشــعر  )٣(

 .  ۲۶۰، والمفضلیات هامش ص  ۲۵۱ ص والشعراء
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ـــة     فـــي ، فعلیـــة فعلهـــا مـــاض مســـبوق بـــالواو وقـــد  "وقـــد ســـدت ..."جمل

  ."قومي"موضع الحال من المضاف في 

  ومنها قول بشر بن أبي خازم:

ــــــراً  َأْقَصــــــْدنَ  ــــــ ُحْج ــــــكَ  لقب ــــــا ذل   والَقن

  

  )٢(الَفــــمِ  ىلــــعَ  َأَكــــبَّ  وقــــد ِإلیــــهِ  َشــــَرعٌ   *

فعلیـة فعلهـا مـاض مسـبوق بـالواو وقـد فـي موضـع  "وقد أكب ..."جملة      

  ."إلیه"الحال من الضمیر المجرور في 

  ومنها كذلك قوله بعد هذا البیت :

  َمَضـــــتْ  وقـــــد الِقیـــــام ةَ لـــــُمَحاوَ  َینـــــِوى

  

  )٣(ْهــــــَذمِ ل ْدنٍ لــــــ لكــــــ َمخــــــاِرُص  فیــــــهِ   *

فعلیــة فعلهــا مــاض مســبوق بــالواو وقــد فــي موضــع  "وقــد مضــت ..."جملــة   

  ."ینوي"الحال من فاعل 

  ومنها قول بشامة بن الغدیر:

   وقـــــــــد اْلَجِمیـــــــــعِ  دارِ  فـــــــــي َفَوَقْفـــــــــتُ 

  

  )٤(بالــــــدَّْمعِ  الــــــرَّأسِ  ُشــــــُؤون تْ لــــــجا  *

فـي موضـع ، فعلیة فعلهـا مـاض مسـبوق بـالواو وقـد  "لت ...وقد جا"جملة   

  . "وقفت"الحال من الضمیر في 

  وقول عبد یغوث بن وقاص:  

  :ِبِنْســـــَعةٍ  لســـــاِني َشـــــدُّوا وقـــــد َأُقـــــولُ 

  

  )٥( ِلَســــاِنَیا عـــن َأْطِلُقــــوا تَـــْیمٍ  َأَمْعَشـــرَ   *

  

                                                                                                       
. السؤال هنا : االسـتعطاء . رحبـة ، بضـم الـراء ، هـي رحبـة صـنعاء . العـیص ۲۶۲المفضلیات ص  )١(

: الشــجر الملتــف النابـــت بعضــه فــي أصـــول بعــض، كالســدر والســـلم والعوســج . العــدن : أراد مدینـــة 

  عدن أدخل علیها حرف التعریف ، كما نص علیه یاقوت.

 هو ابن عمرو الكندي والد امرئ القیس. . أقصدن : قتلن . حجر :۳۴۷المفضلیات ص  )٢(

. المخـارص : األسـنة . اللـدن : اللـین المهـزة . اللهـذم : الحـاد . أي : ینـوي أن ۳۴۷المفضـلیات ص  )٣(

 یقوم فال یقدر وقد مضت فیه األسنة. 

 . الجمیع : الحي المجتمعون.۴۰۷المفضلیات ص  )٤(

قطعــة مــن النســع ، وهـــو ســیر یضــفر مــن جلـــد . . النســعة ، بكســر النـــون : ال۱۵۷المفضــلیات ص  )٥(

وشـد اللســان بـه هنــا إمـا حقیقــي ، بـأن یكممــوه بالنسـعة ، وٕامــا مجـازي ، أراد أنهــم فعلـوا مــا منـع لســانه 

 عن مدحهم. 
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موضع في  ،فعلیة فعلها ماض مسبوق بالواو وقد  "وقد شدوا ..."جملة    

  ."أقول"الحال من فاعل 
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  الجملة الفعلیة الماضویة مسبوقة بقد :

 بِاِ يؤمن ومندون الواو في قوله تعالى: "بقد"قد ورد الماضي حاال مسبوقا 

بدا فيها خالدين الْأَنْهار تَحتها من تَجرِي جنات يدخلْه صالحا ويعملْ رِزْقًا هل اُ سنأَح قَد أَ  

)١(  

ــــة     حــــال ثانیــــة ، أو حــــال مــــن الضــــمیر فــــي ) قــــد أحســــن اهللا...(فجمل

        )٢() خالدین(

"وقد نص النحاة على أن الماضي ال یصلح للداللة على الحـال إال بوجـود 

معه ، بل هي المسوغة لوقوعه حاال ؛ ألن الماضي ال یجـوز أن یقـع حـاال  "قد"

حــرف  "قــد"علیهــا ، فــإن جئــت معــه بقــد جــاز أن یقــع حــاال ؛ ألن ، لعــدم داللتــه 

، وقد أشار الزمخشري في الكشاف إلى معنى آخر  )٣(یقرب الماضي من الحال"

للماضي من الحال ، فقد قال عنـد الحـدیث علـى قولـه تعـالى :  "قد"سوى تقریب 

إِذَاو وكُماءا قَالُوا جنآَم قَدلُوا وخبِالْكُفْرِ د مهو وا قَدجرخ بِه )٤(  

حاالن أي دخلوا كـافرین وخرجـوا كـافرین ...  "به"و  "بالكفر"قال : "قوله : 

تقریبـا للماضـي  "قـد"ولـذلك دخلـت  "وقد دخلوا ... وهم قـد خرجـوا"وكذلك قوله : 

مــن الحــال ، ولمعنــى آخــر وهــو : أن أمــارات النفــاق كانــت الئحــة علــیهم وكــان 

 علیه وسلم متوقعا إلظهار اهللا ما كتموه فدخل حرف التوقـع رسول اهللا صلى اهللا

  )٥(وهو متعلق بقوله (قالوا آمنا) أي : قالوا ذلك وهذه حالهم"

                                     
 سورة الطالق. ۱۱اآلیة ) ١(

 .۴/۳۶۲ اإللهیة الفتوحات) ٢(

 .۱/۲۲۸بتصرف ، ومغني اللبیب  ۲/۶۶انظر شرح المفصل ) ٣(

  سورة المائدة. ۶۱یة اآل) ٤(

 .۱/۶۲۶الكشاف ) ٥(
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 -زیـادة علـى مـا سـبق–مع الماضي الواقـع حـاال تفیـد  "قد"ویبدو لي أن    

قَد الْحسنة لقَب بِالسيئَة ويستَعجِلُونَك: تحقق هذه الحال وألمس ذلك في قوله تعالى و 

لخت نم هِملثُ قَبالالْمت  )١(  

حالیـة تحمـل معنـى التحقـق والتأكیـد  "وقد خلت من قـبلهم المـثالت"فالجملة 

عنـدما تـدخل علـى الفعـل الماضـي ، ونلحـظ أن  "قـد"وذلك هو الغالب في معنى 

كان هؤالء المستعجلون التحقیق والتأكید هنا لهما مغزاهما الداللي العمیق ، فإذا 

فـي تعـذیب األمـم  )٢(فـي حـال محققـة لـدیهم وهـي تقـدم المثلـة  -وهم كفار مكـة–

  .  )٣(السابقة فاألولى بهم أن یعتبروا ویرتدعوا عن مطلبهم

  الحالیة الماضویة مسبوقة بقد في المفضلیات: ةالجمل

  في المفضلیات في أربعة مواضع هي: "بقد"ورد الماضي حاال مسبوقا 

  قول عبد اهللا بن عنمة الضبي:

ــــــْرحٌ  بَأیــــــدیِهمُ  ــــــمِ  مــــــنَ  َق ــــــبٌ  الَعْك   ِصــفاُدَها اُألســاَرى َأْیــِدي فــي بــانَ  كمــا  *  جاِل

ـــــا  *  ِلَحـــاُهمُ  الـــدُّخانِ  َســـْفعِ  مـــن اْصـــَفرَّ  قـــدِ  ــــن الحَ  كمـ ـــــْدبِ  مـــ ــــَالءِ  ُهـ ـــاُدَها الُمـــ ــ   ِجســ

مـن  فعلیة فعلها ماض مسبوق بقد في موضـع الحـال "قد اصفر ..."جملة   

  ."لحاهم"المضاف في 

  :)٤(وقول عوف بن األحوص

ـــــــي ـــــــرَّاكُ ل وإِنِّ ـــــــِغیَنةِ  َت ـــــــدْ  الضَّ ـــــــَدا َق ــــن َثَراهــــا  *  َب ــــوْ  ِم   )١(َأْســــَتِثیُرها فــــال ىلالَم

                                     
 سورة الرعد. ۶اآلیة ) ١(

، محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزأبــــادي  مفـــرد مـــثالت وهـــي العقوبــــات الفاضـــحة انظـــر القـــاموس المحــــیط) ٢(

 .۴/۴۹ الشیرازي ، عالم الكتب ، بیروت ،

العامــة للنشــر والتوزیــع انظــر الحــال فــي األســلوب القرآنــي عبــد الســتار عبــد اللطیــف أحمــد ، المنشــأة ) ٣(

  م.۱۹۸۴ ۱واإلعالن طرابلس ط

عــوف بــن األحــوص بــن جعفــر بــن كــالب بــن ربیعــة العــامري ، كــان أبــوه ربیعــة األحــوص ســیدًا فــي  )٤(

 . ۱۷۳قومه وكان عوف قائدًا من قوادهم في الجاهلیة ، انظر : هامش : 
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فعلیة فعلها مـاض مسـبوق بقـد وهـي عاریـة مـن الـواو  "قد بدا ..."جملة    

  ."ثراها"في موضع الحال من المضاف في 

  :وقول المرقش األكبر

ــــــةٍ  یَّ ــــــَراءَ  وَدوِّ ــــــد َغْب ــــــا ق ــــــُدها لَط ـــْرءُ  الـــِوْردُ  فیهـــا كُ لـــَتَها  *  َعْه   )٢(نـــاِعُس  والَم

فعلیة فعلها ماض مسبوق بقد وهي عاریة من الواو  "قد طال ..."جملة    

  ."عهدها"في موضع الحال من المضاف في 

  

  وقوله أیضا: 

ـــى فُیْصـــِبحُ  ـــا ُمْلَق ـــثُ  َرْحِلَه واِمُس  علیـهِ  َدبَّتْ  قد رضِ األَ  من  *  َعرَّســـتْ  حی   )٣(الـرَّ

فعلیة فعلها ماض مسبوق بقد وهي عاریة من الواو  "قد دبت ..."جملة    

  ."علیه"في موضع الحال من المجرور في 

  ومقترنة بالواو: "قد"الماضویة الدالة على الحال وهي عاریة من 

  :"معود الحكماء"وردت في قول معاویة بن مالك 

ـــــــــــالوآَب َقِنیُصـــــــــــها َســـــــــــ  *   َتِصـــــــیُد الیـــــــوَم شـــــــیئاً فـــــــِإْن تَـــــــُك ال   )٤(مًا وَخاَب

ـــة  ، وفعلهـــا  "قنیصـــها"فـــي موضـــع الحـــال مـــن المضـــاف فـــي  "وخابـــا"جمل

  الماضي مقرون بالواو.

  

  

  

                                                                                                       
 .۱۷۷المفضلیات ص ) ١(

 .۲۲۵المفضلیات ص ) ٢(

 .۲۲۶ المفضلیات ص )٣(

. قنیصــها : قانصــها وصــائدها . ســلما : الســلم بفــتح الــالم االستســالم . یوصــف ۳۵۷ المفضــلیات ص)٤(

 بالمصدر یراد به المستسلم المنقاد ، على المبالغة.
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  الماضویة الدالة على الحال وهي عاریة من الواو:

ــاتَّقُوامــن تعبیــر القــرآن عــن هــذا قولــه تعــالى:     ــار فَ ــيلا الن قُو تــاو هد ــاس الن 

ةارجالْحو تدرِين أُعلْكَافل َ◌ )قد أعربها العكبري حالیة  "أعدت للكافرین"فالجملة  )١

: "وفــي ذلــك نظــر ؛ ألن  لكــن أبــا حیــان قــد نــاقش ذلــك الــرأي قــائال )٢(مــن النــار

الجملة حاال یصیر المعنى : فاتقوا النار في حال إعدادها للكافرین ، وهي  جعله

لهــم اتقــوا النــار أو لــم یتقوهــا فتكــون علــى هــذا حــاال الزمــة ، واألصــل فــي  معــدة

ن الجملة استئنافیة و ثم رجح أن تك )٣(الحال التي لیست للتأكید أن تكون منتقلة" 

 "وقودهـا النـاس والحجـارة" ، جوابا عن سؤال مقدر ؛ ألن النار لما وصـفت بـأن:

  . )٤(كأنه قیل: لمن أعدت؟ قیل : أعدت للكافرین

ومما ورد من جملة الحال في المفضلیات وفعلها مـاض خـال مـن الـواو    

  قول المسیب بن علس:   "قد"و

ـــــــ ـــــــادرْت ُجـــــــدَّاَدها لِفْع ـــــــمُّ باِإلســـــــراِع  لقبـــــــ  *  ا لسَّـــــــِریعِة ب   )٥(الَمســـــــاِء َتُه

، وقد جاءت هذه  "فعل السریعة"حال من المضاف إلیه في  "بادرت"جملة 

  .  "قد"ءة بفعل ماض عار عن الواو و مبدو  -كما ترى–الجملة 

  ومنها قول المرقش األصغر:

ــــــــــْت جــــــــــاَرِتي ِبَوْشــــــــــِك َرِحیــــــــــلِ    )١(َبــــــــاِكرًا جــــــــاَهَرْت بَخْطــــــــٍب َجِلیــــــــلِ   *  آَذَن

                                     
 سورة البقرة. ۲۴اآلیة ) ١(

ـــن الحســـین العكبـــري ، تحقیـــق علـــي محمـــد  )٢( انظـــر التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن ، أبـــو البقـــاء عبـــد اهللا ب

 .۱/۴۱البجاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة 

ـــن یوســـف بـــن حیـــان األندلســـي ) ٣( ـــن علـــي ب ـــن یوســـف ب انظـــر البحـــر المحـــیط ، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد ب

 .۱/۱۰۹الغرناطي ، مكتبة ومطبعة النصر الحدیثة ، الریاض السعودیة 

 المصدر السابق نفس الصفحة.) ٤(

خیـوط الثـوب . شـبهها فـي سـرعة یـدیها بـامرأة تحـوك ثوبـا  . الُجدَّاد : مـا بقـي مـن۶۲ المفضلیات ص )٥(

 ، فهي تبادر إتمامه. 
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وفعلهــا مــاض  "جـارتي"جملـة حالیــة مــن المضـاف فــي  "جــاهرت ..."فقولـه 

  ."قد"عار عن الواو و

وهو الحال الجملة ، وأنتقل  وبهذا أكون قد عرضت نوعا من أنواع الحال ،

  إلى نوع آخر من األنواع في المبحث التالي وهو الحال شبه الجملة.

  

 
 
 

  

                                                                                                       
 . آذنت : أعلمت . الوشك : السرعة.۲۵۰ المفضلیات ص )١(
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  املبحث الرابع

  احلال شبه اجلملة

ـــ "شــبه الجملــة" وهــو  عنــد –مــن طرائــق التعبیــر عــن الحــال التعبیــر عنهــا ب

ل  ، وخــالل بحثــي عــن هــذا النــوع مــن الحــا )1(الجــار والمجــرور والظــرف -النحــاة

یســتخدمون تعبیــرات متنوعــة ، فیقولــون  -فیمــا اطلعــت علیــه-وجــدت أن النحــاة 

عنــد إعــراب أحــدهما حــاًال: إنــه متعلــق بمحــذوف حــال ، أو فــي موضــع نصــب 

على الحال ، أو في موضع الحال ، أو هو حال ، فوجدت أنها تعكـس مـا قـرره 

 والظــــرف النحــــاة فــــي الحــــال شــــبه الجملــــة ، فهــــم یقــــررون أن الجــــار والمجــــرور

وهـذا المحـذوف هـو الحـال فـي  )2(الواقعین حاًال یتعلقان بمحذوف واجـب الحـذف

بـــ "اســتقر" أو مــا فــي معنــاه إن قــدرا فــي  -هنــا-الحقیقــة ، ویقــدر هــذا المحــذوف 

، ولمـا  )3(موضع الجملة ، وبمستقر وما یؤدي مؤداه إن قـدرا فـي موضـع المفـرد

صــح  )4(والمجــرور وهـذا المحـذوف كـان هنـاك ارتبـاط وثیــق  بـین الظـرف والجـار

 ل عن أحدهما : إنه حال . أن یقا

 فـي  يـدكَ  وأَدخـلْ ومن أمثلة مجـيء الجـار والمجـرور بــ "إلـى" قولـه تعـالى : (

بِكيج جتَخْر ضَاءيب نرِ مغَي وءي سعِ فست اتإِلَى آي نوعرف همقَوو ما كَانُوا إِنَّهمفَا قَو نيـقس ()٥( 

  .)٦("إلى فرعون" متعلق بمحذوف حال ، أي : مرسًال إلى فرعون

                                     
  ،الجمـل وأشـباهإعـراب الجمـل  ، و ۲/۵۶۶انظر في مصطلح "شبه الجملة" عند النحاة مغنـي اللبیـب ) ١(

  .۲۷۱م ، ص ۱۹۸۹ ۵، سوریة ، ط  د. فخرالدین قباوة ، دار القلم العربي، حلب

  .۲/۶۶،  ۱/۹۰، وشرح المفصل  ۲/۵۶۶انظر مغني اللبیب  )٢(

 .۱/۳۸۸انظر شرح التصریح ) ٣(

 .۲/۵۷۵وهو ما یعبر عنه بالتعلق.انظر مغني اللبیب ) ٤(

 سورة النمل. ۱۲اآلیة ) ٥(

 .۲/۲۱۹انظر التبیان ) ٦(
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 بِما يشهد اللَّه لَكنِ ومن أمثلة مجيء الجار والمجرور بـ "الباء" قوله تعالى : "

لَيك أَنْزلَ شهِيدا بِاللَّه وكَفَى يشهدون والْملَائكَةُ بِعلْمه أَنْزلَه إِ "بعلمه" حال من المفعول ،  )١(" 

  .)٢(أي : أنزله وفیه علمه ، أو من الفاعل ، أي : أنزله عالما به

 علَـى  يأْخـذَهم  أَوومن أمثلة مجيء الجار والمجرور بـ "على" قولـه تعـالى : (

 فتَخَـو ــإِن بكُـم  فَ ر وفءــر ــيم لَ حر ، "علـى تخـوف" حــال مـن المـأخوذین ، بمعنــى  )٣()

ــه" بمعنــى  )٤(الخــوف علــیهم ظهــور ْفُت ، أو مــن اآلخــذ وهــو اهللا تعــالى ، مــن "َتَخوَّ

"تنقصــته" ، وذلــك بــأن ینقصــهم شــیئًا فشــیئًا فــي أمــوالهم وأنفســهم ، وفــي تخــوف 

  واصفا تأثیر رحل الناقة في سنامها: )٥(بمعنى تنقص یقول زهیر بن أبي سلمى

َف الرَّْحـــــــُل ِمْنَهــــــا َتاِمكـــــــًا َقـــــــَرَداً    َتَخــــــوَّ

  

ــــَفنُ   * ــــوَد النَّْبَعــــِة السَّ َف ُع ــــا َتَخــــوَّ   )٦(َكَم

 قَالَ زِينته في قَومه علَى فَخَرجومن أمثلة مجيء الجار والمجرور بـ "في" (       

ينالَّذ ونرِيدي اةيا الْحنْيا الدي تا لَيثْلَ لَنا مم يأُوت ونقَار ظٍّ لَذُو إِنَّهيمٍ حظع "في زینته"  )١()

  .)٢(حال من فاعل "خرج" ، أي : مزیناً 

                                     
 سورة آل عمران. ۱۶۶اآلیة ) ١(

 .۱/۲۵۵، إعراب القرآن للزجاج  ۱/۲۷۸، البیان  ۴۱۰ /۱التبیان ) ٢(

 سورة النحل. ۴۷اآلیة ) ٣(

 ۱۶۲انظر مفردات الراغب ص ) ٤(

 أئمــة وفــي. الجاهلیــة فــي الشــعراء حكــیم ، مضــر مــن ، المزنــي ریــاح بــن ربیعــة ســلمى أبــي بــن زهیــر )٥(

 یكــن لــم مــا الشــعر فــي لزهیــر كــان:  عرابــياأل ابــن قــال .كافــة العــرب شــعراء علــى یفضــله مــن دباأل

 وأختـه ، شـاعرین وبجیـر كعـب وابنـاه ، شـاعرة سـلمى وأختـه ، شـاعرا وخالـه ، شـاعرا أبوه كان ، لغیره

 .  ۲/۵۲األعالم  .شاعرة الخنساء

البیــت لزهیـــر فـــي أســـاس البالغـــة "خـــوف" ، ولـــیس فـــي دیوانـــه ،ولـــذي الرمـــة أو البـــن مقبـــل فـــي تـــاج  )٦(

م لســان العـرب "تمــك". القـرد : مــا ارتفـع مــن األرض . النبـع : شــجر والتامــك : السـنا العـروس "سـفن".

 خشـــب الحدیـــدة هـــذه تأكـــل كمـــا تـــنقص َأي ســـيالقِ  بهـــا تبـــرد التـــي الحدیـــدةللقســـي والســـهام. الســـفن : 

 ، لسان العرب "سفن".الِقسي
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  وقد ورد الجار والمجرور حاًال في المفضلیات في قول المسیب بن علس:

  ســـــالحهم الكَـــــثري ومِالقَـــــ علـــــى يـــــأْتي

  

*  ــت ــه فيبيـــــ ــوم منـــــ ــواعِ يف القـــــ   )٣( وعـــــ

  "في وعواع" حال من "القوم" وهو جار ومجرور.  

 يـوم واقعة حاًال ، ومن األمثلة والظرف "بین" : قوله تعـالى : (وتتنوع الظروف ال 

يديهِم بين نُورهم يسعى والْمؤمنات الْمؤمنني تَرى يمانهِم أَ نْهار تَحتها من تَجرِي جنات الْيوم بشراكُم وبِأَ  الْأَ

يندالا خيهف كذَل وزُالْفَ هو يمظالْع "بین أیدیهم" ظرف لـ "یسعى" ، أو حـال مـن "نـورهم"  (٤))

)٥(. 

نْبتَها حسنٍ بِقَبولٍ ربها فَتَقَبلَهاومن األمثلة والظرف "عند" قوله تعالى : ( أَ اتًا وا نَبنسح 

لَّما زَكَرِيا وكَفَّلَها يا علَيها دخلَ كُ يم يا قَالَ رِزْقًا عندها وجد الْمحراب زَكَرِ رأَنَّى م ذَا لَكه قَالَت وه نم 

دنع اللَّه إِن زُقُ اللَّهري نم اءشرِ يي حسابٍ بِغَ "عند" ظرف لـ "وجد" ، أو حال من الرزق ،  )٦( )

  .)٧(أي : رزقًا كائنًا عندها

  لجملة وهو ظرف في المفضلیات.هذا ولم أعثر لمثال على الحال شبه ا

  

  

  

 

                                                                                                       
 سورة القصص. ۷۹اآلیة ) ١(

 .۱۲۶، والتبیان / ۱/۲۵۶إعراب القرآن للزجاج ) ٢(

  . الوعواع : الجلبة والصیاح.۶۳ت صالمفضلیا )٣(

 سورة الحدید. ۱۲اآلیة ) ٤(

  .۱/۱۲۰۸التبیان ) ٥(

 سورة آل عمران. ۳۷اآلیة ) ٦(

 بتصرف یسیر. ۱/۲۵۵التبیان ) ٧(
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  املبحث اخلامس

  تعدد احلال

  :)١(الحال َتَعدُّدُ 

 وصاحُبها تعدُّدها، فمثالُ . ُمَتعّددٌ  أو واحدٌ  وصاحُبها الحاُل، َتتعّددَ  أن یجوزُ 

أَسفًا غَضْبان قَومه ىلإِ موسى فَرجع تعالى قوله واحٌد،  )٢(.  

 ثَّنیتهـا واحـدٍ  ومعًنـى واحـٍد، لفـظٍ  من كانت فإن صاحبها، وتعّددَ  َتعّدَدت وٕان

 ومنـه ،"ماِشـیینَ  وأخـواه خلیـلٌ  وسـافر. راكبـینِ  وخالدٌ  سعیدٌ  جاءَ " نحو جمعتها، أو

والنهـار  ليـ لال كُـم ل وسـخَّر  دائبـينِ  والْقَمـر  الشـمس  كُمل وسخَّر:  تعالى قوله  )وقولـه )٣ 

بِأَمرِه مسخَّرات والنجوم والْقَمر والشمس والنهار ليلال مكُل وسخَّر تعالى :  )٤(.  

  قول مزرد بن ضرار الذبیاني: -وهو مثنى-ومنه 

ـــــــــــَأوُّهُ  ـــــــــــدٍ  َشـــــــــــیخٍ  َت ـــــــــــوزِهِ  قاِع ـــــْلَعاءِ  َحـــــِریَبْینِ   *  وَعُج   )٥(اَألَســـــاِودِ  َذاتِ  بالصَّ

  ي اإلصبع العدواني:ومنه وهو مجموع جمع تكسیر ومتعدد قول ذ

ـــــــــــْیفَ  ـــــــــــرُّْمحَ  السَّ ـــــــــــةَ  وال ــــــــلُ   *  وال والِكَناَن ــــــــاداً  نَّْب   )٦(ُصــــــــُنَعا َمْحُشــــــــوَرةً  ِجی

  ومنه وهو مجموع جمع مؤنث سالم قول ذي اإلصبع العدواني:

ـــــــنْ  ـــــــنُ  ِلَم ـــــــَحى الظُّْع ـــــــاتٍ  بالضُّ   َطاِفَی

  

  )١(َســـــِفین َخَالَیـــــا َأوْ  الـــــدَّْومُ  ِشـــــْبُهَها  *

  
                                     

. وشــرح ابــن  ۱/۲۷۱. وحاشــیة الصـبان ۸/۶۷، مصــطفى الغالیینـي  انظـر جــامع الـدروس العربیــة  ) ١(

  .۲/۲۲۷. واألشباه والنظائر  ۲/۳۱۵ همع الهوامع. ۱/۷۳۳. ومغني اللبیب  ۳۲۶ صعقیل 

 سورة طه. ۸۶اآلیة ) ٢(

 سورة إبراهیم. ۳۳اآلیة ) ٣(

 سورة النحل. ۱۲االیة ) ٤(

. التــأوه : التلهــف والتحــزن علــى شــيء فــات . قاعــد : قعــد بــه الســن . حــریبین : ۷۶ص  المفضــلیات) ٥(

 د : جمع أسود ، وهو الحیة العظیمة.محروبین سلب مالهما . الصلعاء : موضع بنجد . األساو 

. الكنانـة : جعبـة السـهام . النبــل الجیـاد : السـهام الجیـدة . المحشـورة : المســواة ۱۵۴المفضـلیات ص ) ٦(

 المحددة . الُصُنع : المحكمة العمل.
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 ُمصـِعداً  خالـداً  لقیـتُ :  نحـو ، عطـف بغیـر بینهمـا فُـرِّقَ  همالفظُ  اختلفَ  وٕان

 لـم وٕان".  قاعـدا واقفین وسعیدا خلیال ونظرت. ماشیاً  راكبةً  َدعداً  ولقیتُ . ُمنحدراً 

 العكـس أردت فـإن. لـألول واألخـَرى ، للثـاني األولـى الحـال أعطیتَ  بُس لال یؤمن

. الُمصـِعد وأنـت المنحِدر هوَ  فیكونُ  ،ُمصِعداً  ُمنحِدراً  خالداً  لقیتُ " تقول أن وجبَ 

 التقـــدیمُ  جـــاز البــاقییِن، المثـــالینِ  فــي كمـــا المعنــى، لظهـــور بُس،لــال مـــن ُأِمــنَ  وٕان

 ماشیاً  دعداً  لقیتُ " قلت فإن. صاحبها إلى حال لك َتُردّ  أن یمكُنكَ  ألنهُ  والتأخیر،

-  ومنه. المراد نىالمع ِلوضوح جاز ،"راكبینِ  قاعداً  وسعیداً  خلیالً  ونظرت. راكبةً 

  قول ذي اإلصبع العدواني: -في المفضلیات

ـــــــــــْیفَ  ـــــــــــرُّْمحَ  السَّ ـــــــــــةَ  وال   وال والِكَناَن

  

ــــــــلُ   * ــــــــاداً  نَّْب   )٢(ُصــــــــُنَعا َمْحُشــــــــوَرةً  ِجی

  "جیادا" حال من السیف ، و"محشورة" من الكنانة ، و"صنعا" من النبل.  

  ومنه أیضا قول المرقش األصغر: 

ــــــــــْت جــــــــــاَرِتي ِبَوْشــــــــــِك    َرِحیــــــــــلِ آَذَن

  

  )٣(َبــــــــاِكرًا جــــــــاَهَرْت بَخْطــــــــٍب َجِلیــــــــلِ   *

"باكرا" حال من المضاف إلیه "رحیل" وجملـة "جـاهرت" حـال مـن المضـاف   

  تي".ر في "جا

  :موضعان ذلك لوجوب ، الحال تعدد فیها یجب التي المواضع

يناه إِنَّا: تعـالى قوله نحو" ما"إ بعد یقع أن :أولهما  دبِي ها لالسا إِمراكا شإِمو 

   )٤( كَفُورا

 وال مستبشـــرا ال بكـــرا رأیـــت:  كقولـــك النافیـــة"  ال"  بعـــد یقـــع أن: وثانیهمـــا

  .)١(جذالن

                                                                                                       
. الظعــن : اإلبــل بهوادجهــا فیهــا النســاء . طافیــات : عالیــات . الــدوم : شــجر ۲۲۷ المفضــلیات ص )١(

 م . الخالیا : جمع خلیة ، وهي السفینة العظیمة.الدو 

 .۱۵۴المفضلیات ص ) ٢(

 . آذنت : أعلمت . الوشك : السرعة.۲۵۰المفضلیات ص ) ٣(

 سورة اإلنسان. ۳اآلیة ) ٤(
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  وقد وجدت المعربین للقرآن یقولون في إعراب الحال المتعددة ما یلي:

  حال من الضمیر في الحال السابقة.

 بدل مما قبلها أو وصف لها.

 حال ثانیة.

  الى:ففي قوله تع

لا إِنينوا ذاتُوا كَفَرمو مهو لأُو كُفَّاركئ لعهِمةُل ينع ِا الْمالوكَةاسِ ئالنو نيعمأَج يندالخ 

ينظَـرون  هم الو الْعذَاب عنهم يخَفَّف ال فيها  )٤(ویوافقـه األنبـاري )٣(یقـول العكبـري )٢( :

ن الهاء والمـیم فـي "علـیهم" ، و"الیخفـف" حـال مـن الضـمیر فـي "خالدین" حال م

  "خالدین" ، وفي قوله تعالى:

لنَز لعكي تَابالْك ققًا بِالْحدصا ممل نيه بيدي  )بالحق" حال یقول العكبري: ( )٥"

من "الكتاب" ، و"مصدقا" إن شئت جعلته حاال ثانیا ، وٕان شئت جعلته حاال من 

  ،)٦(وٕان شــئت جعلتــه حــاال مــن الضــمیر فــي المجــرور) وضــع قولــه "بــالحق" ،م

أُخـرى  آيـةً  سـوء  غَيـرِ  من بيضَاء تَخْرج جناحك ىلإِ يدكَ واضْمموفي قوله تعالى:  )٧(  ،

من غیر سـوء" یجـوز أن یتعلـق بتخـرج ، وأن یكـون یعرب العكبري الثانیة قائال (

و حـاال مـن الضـمیر فـي "بیضـاء" ، "آیـة" حـال أخـرى بـدل مـن صفة لبیضاء ، أ

                                                                                                       
   .۳۲۶ ص شرح ابن عقیل هامش )١(

 سورة البقرة. ۱۶۱،۱۶۲اآلیة ) ٢(

 .۱/۱۳۲التبیان ) ٣(

 .۱/۱۳۱التبیان ) ٤(

 سورة آل عمران ۳اآلیة ) ٥(

 .۱/۱۹۰، وذكر األنباري الرأي األخیر فقط انظره في البیان  ۱/۳۲۶التبیان ) ٦(

 سورة طه. ۲۲اآلیة ) ٧(
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، أو حال من الضمیر میر في بیضاء ، أي َتْبَیضُّ آیةاألولى ، أو حال من الض

 )١(في الجار "من غیر سوء")

ولعــل تعــدد آراء معربــي القــرآن فــي إعــراب الحــال الثانیــة یكشــف لنــا خالفــا 

لحـــال لمفـــرد قیاســـا علـــى الخبـــر للنحـــویین ، فجمهـــور النحـــاة یـــرى جـــواز تعـــدد ا

، ففـي الحــال إخبـار كمـا أن فیهــا وصـفا لصـاحبها وٕان لــم یكـن قصــدا  )٢(والنعـت

  وعلیه فالحال الثانیة والثالثة أحوال متعددة مترادفة لصاحب واحد وعامل واحد.

فقـد منعـا تعـدد الحـال لصـاحب واحـد قیاسـا  )٣(أما الفارسي ، وابن عصـفور

یصح أن یكون للفعل زمانان أو مكانان فكذلك إذا كان  على الظرف فكما أنه ال

وعلیـه فالحـال الثانیـة  )٤(صاحب الحال واحدا فال یقتضي العامل إال حاال واحـدة

ـــى ، أو هـــي حـــال مـــن الضـــمیر فـــي الثانیـــة وهـــي العامـــل فیهـــا  )٥(وصـــف لألول

  .)٦(وتسمى الحال الثانیة حاال "متداخلة"

وعامــل واحــد ، أمــا قیــاس الفارســي  والحــق أن الحــال تتعــدد لصــاحب واحــد

وابن عصـفور الحـال علـى الظـرف فهـو قیـاس بـین الفـرق ، ألن وقـوع الفعـل فـي 

فــال شــيء  -حــالین-زمــانین أو مكــانین مــن واحــد محــال أمــا تقییــد الفعــل بقیــدین 

  .)٧(فیه

                                     
 .۲/۸۸۹التبیان ) ١(

 .۱/۲۵۴شرح األشموني ) ٢(

 . ۲/۳۵وانظر أیضا المساعد . ۱/۳۶۸منار السالك ) ٣(

 .۱/۳۶۸منار السالك هامش ص ) ٤(

   .۲/۷۳۳مغني اللبیب  )٥(

 المصدر السابق نفس الصفحة.) ٦(

 بتصرف. ۱/۳۶۸منار السالك هامش ص ) ٧(
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وبــاختالف النحــاة حــول تعــدد الحــال یبــدو أحــد الفــروق واضــحا بــین الحــال 

لــم یختلفـــوا حــول تعـــدد النعــوت لمنعـــوت واحــد وصـــار  -ةالنحـــا-والنعــت ، فهــم 

  عندهم ما عرضناه في تعدد الحال لمفرد.

  تعدد الحال في المفضلیات:

وردت الحــال متعــددة فــي المفضــلیات أكثــر مــن خمــس وعشــرین مــرة تقــدم 

    بعضها في ثنایا الكالم وأعرض بعضها فیما یلي:

  شلي:قول األسود بن یعفر النه فمما جاء منها مفردة

ال التِّجـــــــارِ  علـــــــى َأُروحُ  فلقـــــــد ـــــــَرجَّ ـــــــــِذالً   *  ُم ـــــــــاِلى َم ـــــــــاً ل بَم   )١(َأْجَیـــــــــاِدي یِّن

  فـ"مرجال" و"مذال" حاالن من فاعل "أروح".

  ومنها قول أبي ذؤیب الهذلي:

ـــــــــَدا   )٢(ُیْرِجــــعُ  الِكنانــــة فــــي َفَعیَّــــثَ  َعِجــــًال،  *  َرائغـــــــــاً  َهـــــــــَذا َأْقـــــــــَرابُ  هُ لـــــــــ َفَب

  الن من المضاف في "أقراب هذا".فـ"رائغا" و"عجال" حا

  :-وقد تقدم المفرد-وجاءت الحال متعددة "جملة فعلیة وحاال مفردا" 

  ومنها قول ربیعة بن مقروم الضبي:

ـــنُ  وقـــاظَ  ـــاً  ِحْصـــنٍ  اب ـــا فـــي عاِنی ــــد�ا ُیعــــاِلجُ   *  ُبُیوتن ــــي ِق ــــهِ  ف ــــَحَبا ِذَراَعْی   )٣(ُمْص

" ، واألول مفــرد والثــاني "عانیــا" وجملــة "یعــالج قــدا" حــاالن مــن فاعــل "قــاظ

  جملة.

                                     
. التِّجار : جمـع تـاجر ، والمـراد هنـا بـائعو الخمـر . مـرجال : أي مرجـل الشـعر ۲۱۸ المفضلیات ص )١(

، والترجیــل : تســـریح الشـــعر وتنظیفـــه وتحســینه . مـــذال : أصـــل المـــذل القلــق ، أي یقلـــق بمالـــه حتـــى 

 اد : جمع جید وهو العنق. ینفقه . األجی

ـــه لیأخـــذ ۴۲۵المفضـــلیات ص ) ٢( ـــده إلـــى كنانت . األقـــراب : الخواصـــر . رائغـــا : عـــادال . عیـــث : مـــد ی

 سهما. 

. قـــاظ : أقـــام القـــیظ كلـــه . العـــاني : األســـیر . القـــد : الســـیر مـــن الجلـــد . وقـــد ۳۷۸المفضـــلیات ص ) ٣(

 مصحب : علیه صوفه أو وبره أو شعره.
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  :-وقد تقدمت الجملة-وجاءت الحال متعددة "جملة فعلیة وحاال مفردا" 

  ومنها قول عبد المسیح بن عسلة العبدي:

ــــــــتَ  ــــــــنْ  بٍ لوُمْس ــــــــهِ  ِم ــــــــالِحه ِدْرِع   )١(قاِئمــــا یــــْنَهُس  الــــذِّْئبَ  علیــــه َتَرْكَنــــا  *  وِس

  ول جملة والثاني مفرد.جملة "ینهس" و "قائما"حاالن من "الذئب" ، واأل

  وقول ربیعة بن مقروم الضبي:

ــــــَرةَ   *  غـــــاَدرتْ  ةَ لـــــَجِدی َحیَّـــــيْ  وِمـــــن وَمْعـــــنٍ  ــــــ َعِمی َبــــــالمُ  َیْكُبــــــو ْخمَ لوالصِّ   )٢(حَّ

  جملة "یكبو" و "ملحبا"حاالن من "الصلخم" ، واألول جملة والثاني مفرد.

  وجاءت الحال متعددة "جملتان":

  ومنها قول المسیب بن علس:

ــــــــ ــــــــِریعةِ  لِفْع ــــــــادرتْ  السَّ ــــــــدَّاَدها ب   )٣(باِإلســــــــراعِ  َتُهــــــــمُّ  الَمســــــــاءِ  لقبــــــــ  *  ُج

فجملتا "بادرت جـدادها" و "تهـم باإلسـراع" فـي موضـع الحـال مـن المضـاف 

  إلیه في "فعل السریعة" ، وهما جملتان.

وفي كل ما قدمتـه كانـت الحـال فیـه مـذكورة ، وأعـرض فـي المبحـث التـالي 

  للحال المحذوفة. 

                                     
 .۳۰۴ص  المفضلیات )١(

: ینكـب علـى وجهـه . جدیلة وعمیرة والصلخم  : هـؤالء كلهـم مـن طـيء . یكبـو ۳۷۸المفضلیات ص  )٢(

 هم لحبه أي ضربه بالسیف أو جرحه.. الملحب : من قول

 . الُجدَّاد : ما بقي من خیوط الثوب. ۶۲یات ص لالمفض) ٣(
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  املبحث السادس

  وحذف عاملها حذف احلال

  ا اول : ف ال:

 فإنما حذفت وٕان. فضلةٌ  نهاأل ؛ وحذُفها ذكرها یجوز أنه الحال في األصلُ 

 كقولــهِ  ، الَقــول ذكــرُ  عنــه أغنــى قــوالً  الحــالُ  كانــت إذا ذلــك وأكثــرُ . لقرینــة ُتحـَذفُ 

الدار عقْبى فَنعم صبرتُم بِما يكُملع مالس بابٍ لكُ من يهِملع يدخلُون ئكَةُالوالْم تعالى  )١( 

ــع وإِذْ وقولـــه ، علـــیكم ســـالمٌ  "قـــائلین" یـــدخلون أي ــراهيم يرفَـ بـ ــت مـــن الْقَواعـــد إِ  الْبيـ

بنا وإِسماعيلُ لْ را تَقَبنم  إِنَّـك  أَنْـت  يعـمالس  ـيملالْع  )رّبنـا ینِ لقـائ القواعـدَ  َیرفعـانِ " أي ،)٢ 

  .)٣("مّنا تقّبلْ 

 رسولًا اُ بعث ذيلا أَهذَا  تعالى كقولهِ  لقرینٍة، الحال  صاحبُ  ُیحَذفُ  وقد

  .)٥("بعثهُ " َأي ، )٤(

هذا وقد قدر المعربون للقرآن الكریم أحواال محذوفة في القرآن معتمدین في ذلـك 

 اَ يـذْكُرون  ذينلـ ا:  تـه ومـا یـدل علیـه ومـن ذلـك قولـه تعـالىالـنص وٕایحاءا على

يتَفَكَّرون جنوبِهِم ىلوع وقُعودا قياما ي ولْقِ فخ اتاومضِ السالْأَرا ونب ا رم لخـذَا  قْتلًـا  هاطب 

انَكحبا سنفَق ذَابار عالن  ِ◌)٦(  

                                     
 سورة الرعد. ۲۳اآلیة ) ١(

  سورة البقرة. ۱۲۷اآلیة ) ٢(

 .۵/۶۷ ةع الدروس العربیمظر جاان) ٣(

 سورة الفرقان. ۴۱اآلیة ) ٤(

 .۵/۶۷انظر جامع الدروس العربیة ) ٥(

  سورة آل عمران. ۱۹۱اآلیة ) ٦(
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علــى إرادة القــول ، أي یقولــون  بـاطال هــذا خلقــت مـاقـال الزمخشــري: "ربنــا 

  )١(ذلك ، وهو في موضع الحال"

 بِمـا  يكُملـ ع مالسـ  بـابٍ  لكُ من يهِملع يدخلُون ئكَةُالوالْمومنه كذلك قوله تعالى : 

تُمربص معى فَنقْبار عالد )٢(    

الفتوحات اإللهیة تعلیقا على  وفي )٣(قدر العكبري قائال: "أي یقولون سالم"

  )٤(في معنى قائلین على أنه حال محذوفة" -وهو یقولون-تفسیر الجاللین "...

لياء دونه من اتَّخَذُوا ذينلوا الْخَالص الدين هلل الأَ ومنه قوله تعالى :  ا أَوم مهدبنَع 

بونَا الإِ قَريىلإِ ل ِلْفَى ا يخْتَلفُون فيه هم ما في بينهم يحكُم اَ إِن زُ )٥(   

نص ابن هشام فـي مغنـي اللبیـب علـى أن اآلیـة فیهـا قـول محـذوف ، وهـو 

 اهللا إن(  هنـــا الخبـــر أن ویحتمـــلخبـــر عـــن (والـــذین اتخـــذوا) ثـــم أردف قـــائال : "

 ال أو،  لأو  خبــرا رفــع أو،  الحــال علــى نصــب المحــذوف فــالقول)  بیــنهم یحكــم

 -الواو والعائد للكفار الذین كان إن كله هذا- الصلة من بدل ألنه ؛  له موضع

 أي محـــذوف والعائـــد- "األصـــنام" و "المالئكـــة" و "عیســـى" للمعبـــودین كـــان فـــإن

   )٦("بدل أو حال القول وجملة)  بینهم یحكم اهللا إن(  فالخبر -اتخذوهم

                                     
 عمــــر بــــن محمــــود القاســــم أبــــو،  التأویــــل وجــــوه فــــي األقاویــــل وعیــــون التنزیــــل حقــــائق عــــن الكشــــاف) ١(

 المهـــدي الـــرزاق عبـــد:  تحقیـــقلبنـــان ،  بیـــروت . العربـــي التـــراث إحیـــاء دار، الخـــوارزمي الزمخشـــري

۱/۴۸۳. 

 سورة الرعد. ۲۴، و ۲۳اآلیة ) ٢(

 .۷۵۷/ ۲التبیان ) ٣(

ـــن عمـــر العجیلـــي ال الفتوحـــات) ٤( ـــین للـــدقائق الخفیـــة ، ســـلیمان ب شـــهیر اإللهیـــة بتوضـــیح تفســـیر الجالل

 .۲/۵۰۲مصر  بالجمل ، المكتبة التجاریة ،

 سورة الزمر. ۳اآلیة ) ٥(

 .۸۳۰لبیب :مغني ال) ٦(
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ـــي ممـــا ســـبق أن تقـــدیر المعـــربی ـــذي یبـــدو ل ن والمفســـرین لهـــذه األحـــوال وال

المحذوفة قد دل علیه مضمون النص ، وأنه لم یخـرج عـن مـادة القـول وذلـك مـا 

 یـرد مـا أكثـر أشار إلیه ابن هشام عند كالمـه علـى حـذف الحـال حیـث یقـول : "

   )١("المقول عنه أغنى قوال كان إذا -الحذف- ذلك

الـذكر أفصـح مـن   وما دام النص القرآني قد دل على هذه الحـال فـإن "تـرك

  )٢(الذكر"

  حذف الحال في المفضلیات:

حذفت الحال في المفضلیات في مواضع كانت الحال فیها كلها قـوال أغنـى 

  عنه ذكر القول ومن ذلك قول الكلحبة العرني:

ــــاَدى ــــاِدي ون ــــد َأنْ  الحــــيِّ  ُمن ــــُتم ق   أُِتی

  

ــــزاَدةِ لا مــــاءَ  َشــــِرَبتْ  وقــــد  *   )٣(َأجمعــــا َم

  منادي الحي "قائال".والتقدیر : ونادي   

  ومنها قول الجمیح:

ــــــــد�ا ســــــــاِئلْ  ــــــــنِ : َمَع ــــــــوارُس  َم   ال الف

  

ـــــــــــْوا  *   )٤(َغِنُمـــــــــــوا وال ِبِجیـــــــــــرانهمْ  َأْوَف

  وتقدیر الحال المحذوفة : سائل معدا "قائال" .  

  وقول بشامة بن عمرو:

  َبثَّنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ُتســـــــــــــــاِئلُ  َأتتنـــــــــــــــا

  

ـــــا  * ـــــا فقلن ـــــد: له ـــــا ق ـــــرَِّحیالَ  َعَزْمن ال
)٥(  

  الحال المحذوفة : أتتنا تسائل "قائلة".وتقدیر   

  :)١( ومن ذلك هذا وقد یعرض للحال ما یمنع حذفها

                                     
 المصدر السابق نفس الصفحة.) ١(

ط  بیـروت العربـي الكتـاب دار الجرجـاني محمـد بـن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر أبو اإلعجاز دالئل) ٢(

 .۱۲۱ص  التنجي محمد.د :تحقیق ۱۹۹۵ ،۱

 . المزادة : إناء كبیر من الجلد یتزود فیه الماء.۳۱المفضلیات ص ) ٣(

 ائل معدا : أراد سائل العرب ، ألن أكثر نسبهم في معد بن عدنان.. س۴۱المفضلیات ص ) ٤(

 . البث : الحال.۵۶المفضلیات ص ) ٥(
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  ".جئَت؟ كیف" قال من جواب في" ماشیاً " كقولك جوابًا، تكونَ  أن -١

  ".ُمستتراً  الرجلِ  صَدقةِ  َأفضلُ " نحو المبتدأ، خبرِ  مَسدَّ  ساًدةَ  تكونَ  أن -٢

  ".لكَ  هنیئاً " نحو بفعلها، التلفُّظِ  من َبدالً  تكونَ  أن -٣

 :  تعالى كقوله - بحذفها َیفُسدُ  بحیثُ  - علیها َمبنّیاً  الكالمُ  یكونَ  أن -٤

بوا ال آمنوا ذينلا أَيها يا تَقْر الالصة أَنْتُمى وكَارتَّى سح والتَعا مم  تَقُولُـون )فجملـة (وأنـتم  )٢ ،

  : وقولـهِ  متوقف علیها ألنها منهي عنهـا.سكارى) التحذف بمعنى أن المعنى 

ــشِ الوــي تَمضِ فــا الْــأَرحرم)َأو ، صــاحبها فــي محصــورةً  تكــون أن هــذا ومــن  )٣ 

،  نحـو واآلخـرُ  ، "علـي إالّ  راكبـاً  جـاءَ  مـا" نحـو فـاألولُ  ، صاحُبها فیها محصوراً 

 خرابِهـا  فـي  وسـعى  اسـمه  فيهـا  يذْكَر أَن اِ مساجِد منع ممن ملأَظْ ومن وقوله تعـالى : 

خائفني الإِ يدخلُوها أَن مهلُ كَان ما ئكلأُو  َ◌)٤(  

أن یتوقف على ذكرها المعنى المراد أو یفسـد بحـذفها نحـو قولـه تعـالى  -٥

: ِإن نيقافنالْم ونعخَادي َا  ـوهو  مهعـادإِذَا خواقـَ  وـ  ىلإِ امالالصوا  ةـا  قَـامىلكُس )وقولـه  )٥

عبِنيال بينهما وما والْأَرض السماء قْنالخ وما تعالى:  )٦( 

                                                                                                       
،  ، والنحـــو الـــوافي ۱/۳۹۳انظـــر فـــي مواضـــع امتنـــاع الحـــذف حاشـــیة یاســـین علـــى شـــرح التصـــریح ) ١(

 .۲/۳۲۰ عباس حسن ، دار المعارف ، مصر ،

 سورة النساء. ۴۳اآلیة ) ٢(

 ورة اإلسراء.س ۳۷اآلیة ) ٣(

 سورة البقرة. ۱۱۴اآلیة ) ٤(

 سورة النساء. ۱۴۲اآلیة ) ٥(

 سورة األنبیاء. ۱۶اآلیة ) ٦(
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  : ا ام : ف  ال

  :)١(وواجب جائز قسمین على وذلك. الحال في العاملُ  یحَذفُ 

 وِلمــن ،"مــأجوراً " الحــجِّ  مــن قــادمولل ،"راشــداً " الســفر لقاصــد كقولــك فالجــائزُ 

 : تعالى قولهُ  ذلك ومن ،"جئَت؟ كیف" لكَ  قال لمن" راكباً " ونحو ،"صادقاً " یحدُِّثكَ 

بسحأَي انلأَ الْإِنْسن عمنَج هظَامع  *انَهنب يونُس لَى أَنع رِينلَى قَادب )والتقدیر : بلى  )٢

  نجمعها قادرین . 

  هي: صَور خمس في بُ والواج

 فصـاعدًا، بـدرهمٍ  َتصـدَّق( نحـو بتـدریٍج، نقـٌص  َأو ازیادٌ  بالحالِ  ُیبّین أن -١

  .أكثرُ  والفاءُ . ِبثمّ  َأو بالفاِء، مصحوبة تكون َأن الحالِ  هذهِ  وشرطُ  ، )فأكثرَ  َأو

 ونحــو ، )النـاس؟ قـام وقــد العمـل، عـن أقاعــداً ( نحـو للتّـوبیِخ، تُـذكرَ  أن -٢

  ).ُأخَرى؟ وَقیسّیاً  مرًة، َأَتمیمّیاً ( قولهم ومنه). ُقَرناؤَك؟ َجدَّ  وقد یًا،َأمتَوان(

  ).مواسیاً  َأخي أنت( نحو الجملِة، لمضمونِ  ُمؤكدةً  تكون َأن -٣

  ).ُمسیئاً  الغالمَ  تأدیبي( نحو المبتدأ، خبر مَسدّ  تُسدّ  أن -٤

  ).لك هنیئاً ( نحو َسماعًا،) العامل حذفُ  َأي( حذُفهُ  یكون َأن -٥

وبعرض مـا تقـدم مـن الحـذف فـي الحـال وعاملهـا أكـون قـد أتممـت الحـدیث 

عــن "الحــال فــي المفضــلیات" ، وأبــرز فیمــا یلــي النتــائج التــي توصــلت إلیهــا مــن 

  خالل البحث.

                                     
 .۵/۶۷انظر جامع الدروس العربیة ) ١(

 سورة القیامة. ۴،  ۳اآلیتان ) ٢(
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  اخلامتــــة

  في المفضلیات. الحالتناولت هذه الدراسة 

ته ووفا، میة وحیاته العل ، وكنیته ، عن المفضل الضبي اسمهت أوًال تحدث

عن موقع المفضلیات  . كما تحدثت-هـ١٧٨التي رجح محققا الكتاب أنها سنة -

وأن المفضل اتجه في  أول مجموعة مختارة بعد المعلقات ، من االختیارات وأنها

ـــه لشـــعر المقلـــین مـــن الشـــعراء فـــي الجاهلیـــة وصـــدر اإلســـالم. فشـــعراء  اختیارات

 ، مـن عصـور االحتجـاج فـي اللغـة القصائد جاهلیون ومخضرمون وأمویـون فهـم

ویـــًا ونحویـــًا وأدبیـــًا وتاریخیـــًا، كمـــا بینـــت مـــنهج ممـــا جعـــل المفضـــلیات مرجعـــًا لغ

 بینـت مـا كماالمفضل في االختیار واألسس والمعاییر التي راعاها في اختیاره ، 

مــن قصــائده  اكثیــر ، وأن صــدق الروایــة وجــودة االختیــار مــن المفضــل بــه تمیــز 

التي – لكوفةمدرسة االتي كانت مناهضة ل ، من مدرسة البصرة استجادها علماء

   ومنافسة لها. -ینتمي إلیها

تبــین مــن خــالل بحثــي عــن الحــال فــي المفضــلیات أمــور ذات أهمیــة وقــد 

  بسطتها في موضعها من البحث وأجملها هنا فأقول :

یئها جامدة، ثبت من خالل البحث غلبة كون الحال مشتقة ، وقلة مج .١

، وغلبـة اشـتقاق الحـال مشتقة في أكثـر مواضـع الـورود فـي البحـث  حیث وردت

وبالبحــث فــي المفضــلیات ظهــر بطریقــة عملیــة أصــالة هــذه  ،أمــر قــرره النحــاة 

  القاعدة.

  .تنكیر الحال ، وندر مجیئها معرفةشاع في المفضلیات  .٢

  ت منتقلة ، ووردت في مواضع الزمة.وردت الحال في المفضلیا .٣

حال في المفضلیات ، فتارة یكون بلفظ مفرد ، وقد تنوع التعبیر عن ال .٤

، وتــارة یكــون  -وهــي مفــردة–خمســین مــرةالوردت الحــال فیمــا یزیــد علــى المائــة و 

–بجملة فعلیة أو اسمیة ، وقد وردت الحال فیما یزید على المائـة وعشـرین مـرة 
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ــــة (الظــــرف والجــــار   -وهــــي جملــــة اســــمیة أو فعلیــــة ــــارة یكــــون بشــــبه جمل ، وت

  ر).والمجرو 

البحــث أن الجملــة الحالیــة البــد أن تكــون مرتبطــة بصــاحبها ،  أظهــر .٥

وقد تنوعت وسائل الربط في هذه الجملة ، فتارة ترتبط بالضمیر فقط ، أو بالواو 

فقــط ، أو بهمــا معــا ، وذلــك التنــوع فــي وســیلة الــربط یمیــز الجملــة الحالیــة عــن 

  رابط. غیرها من الجمل التي تحتاج إلى

ي المفضلیات عن الجملة االسمیة الحالیة أنهـا متنوعـة تبین بالبحث ف .٦

الصور ، فهي تارة مبدوءة بالضمیر ، وفي أخـرى باسـم ظـاهر ، علـم ، أو اسـم 

إشارة ، وقد تكون مبدوءة بنكرة  ، وقد یتقدم فیها الخبر علـى المبتـدأ ، كمـا أنهـا 

  قد یدخل علیها حرف ناسخ.

ارعیة المثبتـة تقـع حـاال فـي وقد أظهر البحث أن الجملة الفعلیة المضـ .٧

المفضلیات وهي عاریـة مـن الـواو بكثـرة ، كمـا بـین أنهـا تقـع حـاال وهـي مسـبوقة 

بــالواو ، وقــد رفــض النحویــون أن تكــون هــذه الجملــة حــاال إال بتقــدیر مبتــدأ لهــا 

حتـى تكــون جملــة اســمیة لیســلم لهــم مــا اشــترطوه فــي الجملــة المضــارعیة المثبتــة 

  التي تقع حاال.

المنفیــــــة بـــــــ (ال) حــــــاال فــــــي  الجملــــــة ذات الفعــــــل المضــــــارع جــــــاءتو  .٨

المفضلیات وهي مسبوقة بواو الحال ، وقد رأى بعض النحاة أن یقدر مبتدأ قبل 

هـذه الجملــة لتســلم لـه قاعدتــه التــي تقتضــي أن المضـارع المنفــي بـــ (ال) إذا وقــع 

  .حاال فالبد أن یكون عاریا من الواو 

ًال فــي المفضــلیات وهــو مــرتبط بــواو وقــع المضــارع المنفــي ب"مــا" حــا .٩

  الحال مع الضمیر ، كما ورد حاًال وهو عار عن الواو.
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الجملة ذات الفعل الماضي في المفضلیات في صور مختلفة  جاءتو  .١٠

: فجــاءت مســبوقة بـــ "قــد والــواو" ، وجــاءت مســبوقة بـــ "قــد" وعاریــة عــن الــواو ، 

  یة عن "قد" و "الواو".وجاءت عاریة عن "قد" ومقترنة بالواو ، وجاءت عار 

وجاءت الحال شبه جملة في المفضلیات "جار ومجرور" ، ولـم أعثـر  .١١

  على شبه جملة  "ظرف".

تتعدد الحال لمفرد ، وقد اختلف النحاة في ذلك ، فمن رأى أن الحـال  .١٢

تتعدد قال عن الثانیة أو الثالثة : إنها "مترادفة" ، ومن قال بعدم التعدد رأى أنها 

وأرى األخذ بالتعدد ؛ ألن تعدد الحال یفید بیان الصاحب في هیئاته "متداخلة" ، 

  المختلفة.

تبین من تتبع "صاحب الحال" في المفضلیات أنه جاء معرفة ، ونكرة  .١٣

  بمسوغ ، ولم یأت نكرة بدون مسوغ ، وذلك أمر قرره النحویون في قواعدهم.

كـــان لصـــاحب الحـــال المعرفـــة صـــور مختلفـــة مـــن حیـــث التعریـــف ،  .١٤

  تضاها المقام.اق

وأظهـــر البحـــث تنـــوع محـــل "صـــاحب الحـــال" فـــي المفضـــلیات ، فهـــو  .١٥

فاعــل مرفــوع ، أو مفعــول بــه منصــوب ، ... الــخ ، ممــا یجعــل صــاحب الحــال 

یختلف عن صاحب الصفة ، فالحال منصوبة دائمـا لفظـا أو محـًال كاشـفة حـال 

الصــفة فتتبــع صــاحبها مرفوعــًا ، أو منصــوبًا ، أو همــا معــًا ، أو غیرهمــا ، أمــا 

  صاحبها رفعًا ونصبًا وجرًا.

وجــــاءت الحــــال متطابقــــة مــــع صــــاحبها مــــن حیــــث التــــذكیر والتأنیــــث  .١٦

 واإلفراد والتثنیة والجمع.

 لم تأت الحال جامدة في المفضلیات .  .١٧

 جاءت (أل) الموصولیة داخلة على اسم الفاعل في المفضلیات.  .١٨

 المفضلیات.  لم تأت (أل) الموصولیة داخلة على اسم المفعول في .١٩
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ـــــة االســـــمیة الحالیـــــة مصـــــدرة بمضـــــیر مخـــــاطبین فـــــي  .٢٠ لـــــم تـــــرد الجمل

 المفضلیات. 

لــم تــرد الجملــة االســمیة الحالیــة مصــدرة بضــمیر الغائــب المثنــى فـــي  .٢١

  المفضلیات . 

ــــارة ،  .٢٢ ــــى الحــــال ت وجــــاء صــــاحب الحــــال فــــي المفضــــلیات متقــــدمًا عل

حب الحال یختلف ومتأخرًا عنها تارة أخرى ، وذلك أمر آخر یكشف عن أن صا

عن صاحب الصفة ، فالصفة تلي صاحبها في الرتبة ، أما صـاحب الحـال فقـد 

  یتأخر وتتقدم حاله علیه.

وظهر من خالل البحث فـي المفضـلیات أن الحـال لهـا "عامـل" ، وأن  .٢٣

هــذا العامــل قــد یكــون لفظیــا ، أو معنویــا ، وبتتبــع العامــل اللفظــي وجــد أنــه قــد 

اعــل ، أو اســم مفعــول ، أو صــفة مشــبهة ، أو صــیغة یكــون ، فعــًال ، أو اســم ف

  مبالغة ، أو غیر ذلك مما ذكرته في البحث.

وقد أظهر البحث أن الحال مع عاملها قـد تكـون مقارنـة ، أو مقـدرة ،  .٢٤

  أو محكیة.

أظهر البحـث أن األصـل فـي الحـال أنـه یجـوز ذكرهـا وحـذفها ؛ ألنهـا  .٢٥

ذلك لقرینـــة،  وقـــد احتـــوت فضـــلة ، وٕانمـــا تحـــذف لقرینـــة ، ویحـــذف صـــاحبها كـــ

  المفضلیات أحواًال محذوفة . 

  التوصيات :  

ضرورة لفت أنظار الباحثین لتناول أبواب النحو األخرى وتطبیقها على / ١

  .المفضلیات

تبســیط الو  لتقریــبلمــن أبــواب النحــو العربــي ـ بحاجــة  غیــرهـ ك حــال/ ال٢

  . لدارسي اللغة العربیة 

دراسة ، لكان حسنًا الألمثال ، فلو أفردت با، و یات ملیئة بالحكم مفضل/ ال٣

  ، ومفیدًا .
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  الفهارس العامة

  

* آمت اس ا  

* ا دس ا  

*  .ا اس ا  

* س ا  .  

*  ادر واس ا  

 س ات  *
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 فهـــرس اآليـــات القرآنيــة
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 فهـــرس اآليـــات القرآنيــة

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

     البقرة 

١- لُوا فَالعتَج لها لادأَنْد أَنْتُمو ونلمتَع   ١٠٩ ٢٢ ،

١٦٠، ١٤٨  

٢ - فَاتَّقُوا اري النا التهقُودو اسالن ةارجالْحو تدرِين أُعلْكَافل َ◌   ١٧٥ ٢٤  

٣- ْإِذو اكُمنينَج نآلِ م  نـوعرف  ونَكُمـومسي  ـوءـذَابِ  سالْع  ونحـذَبي 

كُماءنب لكُم وفي نساءكُم ويستَحيون أَ بكُم من بالء ذَ يم رظع    

١٤١ ٤٩  

٤-  اكُمنيا فَأَنْجقْنأَغْرآل و نوعرف أَنْتُمو ونظُرتَن    ١٤٢  ٥٠  

٥- الا وثَوي تَعضِ فاألَر يندفْسم ١٠٩ ٦٠  

٦-  نمو أَظْلم نمم عنم اجِدسم ِا أَن ذْكَرا ييهف هماس عسي ىوف 

خائفني إِال يدخلُوها أَن هلُم كَان ما أُولئك خرابِها  َ◌ 

١٨٩ ١١٤  

٧ - ْإِذو فَعري يماهرإِب داعالْقَو نم تييلُ الْباعمإِسا ونبلْ را تَقَبنم 

إِنَّك أَنْت يعمالس يملالْع    

١٨٦ ١٢٧  

٨- فَال وتُنإِال تَم أَنْتُمو ونملسم ١٥٤  ١٣٢  

٩- قَالُواا كُونُوا ووده ى أَواروا نَصتَدلْ قُلْ تَهلةَ بم يماهريفًا إِبنا حمو 

كَان نني مرِكشالْم َ◌   

١٣٤ ١٣٥  

١٠ - آتَىالَ ولَى الْمع هبى ذَوِي حبى الْقُرتَامالْيو نياكسالْمو نابو 

الرقَابِِ وفي والسائلني سبِيلِال  

٧٩  ١٧٧  
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  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

١١ - أَلَم إِلَى تَر ينوا الَّذجرخ نم مارِهيد مهو أُلُوف ذَرح توالْم    ١٥٤ ٢٤٣  

١٢ - َقَالو ملَه مهنَبِي إِن اللَّه قَد ثعب لَكُم كًا طَالُوتلأَنَّى قَالُوا م كُوني 

الْمالِ من سعةً يؤت ولَم منه بِالْملْك أَحق ونَحن علَينا الْملْك هلَ    

١٥٨ ٢٤٧  

١٣ - ي أَوكَالذ رلى مع ةيقَر يهةٌ واوِيلى خا عهوشرع   ١٢٦ ٢٥٩  

١٤ - إِن ينوا الذاتُوا كَفَرمو مهو كُفَّار كأُولئ هِمليع ةُلعن ِا كَةالئالْمو 

 هم وال الْعذَاب عنهم يخَفَّف ال فيها خالدين أَجمعني والناسِ

ونظَرني   

١٦١  ،

١٦٢ 

١٨٢  

١٥ -   الوا وممتَي الْخَبِيث هنم قُونفتُن تُملسو يهذبِآَخ ١٥٥، ١٥٤ ٢٦٧  

     آل عمران  

١٦ - لنَز ليعك تَابالْك ققًا بِالْحدصا ممل نيه بيدي   ١٨٢ ٣  

١٧ -  الَها فَتَقَبهبولٍ رنٍ بِقَبسا حتَهأَنْباتًا وا نَبنسا حكَفَّلَها وا زَكَرِيلَ كُلَّمخد 

 هذَا لَك أَنَّى ممري يا قَالَ رِزْقًا عندها وجد الْمحراب زَكَرِيا علَيها

قَالَت وه نم دنع اللَّه إِن زُقُ اللَّهري نم اءشرِ يابٍ بِغَيسح  

١٧٩  ٣٧  

١٨ - ْإِذذَ وأَخ ُيثَاقَ ام نيبِيملَا الن تُكُمآتَي نتَابٍ مك ةكْمحو ثُم 

كُماءولٌ جسقٌ ردصا ممل كُمعم لتُؤننم بِه نَّهرصلتَنو    

١٢٦ ٨١  

١٩ - ِنلَك اللَّه دهشا يلَ بِمأَنْز كإِلَي لَهأَنْز هلْمكَةُ بِعلَائالْمو وندهشي 

 شهِيد بِاللَّه وكَفَى

١٧٨  ١٦٦  

      



 - ٢٠٠ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

٢٠ - ينالذ ونذْكُري َا ااميا قودقُعلى وعو وبِهِمنتَ جيووني فَكَّرف 

 فَقنا سبحانَك باطلًا هذَا خلقْت ما ربنا والْأَرضِ السماوات خلْقِ

ذَابار عالن ِ◌ 

١٨٦، ٨٣ ١٩١  

      النساء  

٢١ -  اا يهأَي ينوا الذنوا ال آمبتَقْر الةالص أَنْتُمى وكَارتَّى سوا حلما تَعم 

تَقُولُون 

١٨٩ ٤٣  

٢٢ - اا يهأَي ينوا الَّذنذُوا آمخ كُمذْروا حرفَانْف اتوا أَوِ ثُبرا انْفيعمج ١٠٣  ٧١  

٢٣ - ام كابأَص  ـنم  ةـنسح  ـنفَم ِـا  امو  كـابأَص  ـنم  ئَةـيس  ـنفَم 

كاكَ نَفْسلْنسأَراسِ ولنولًا لسر    

١٤٩ ٧٩  

٢٤ - إِلَّا ينالَّذ لُونصمٍ إِلَى يقَو كُمنيب مهنيب يثَاقٌ وم أَو وكُماءج ترصح  

مهوردص أَن لُوكُمقَاتي لُوا أَوقَاتم يهمقَو  

٨٠  ٩٠  

٢٥ - نملْ ومعي نم اتحالالص نذَكَرٍ م أُنْثَى أَو وهو نمؤم كفَأُولئ 

نَقريا يظْلمون وال الْجنةَ نيدخلُو    

١٦٠ ١٢٤  

     المائدة  

٢٦ -  امهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو     ٤٩ ٣٨  

٢٧ - إِذَاو وكُماءا قَالُوا جنآَم قَدلُوا وخبِالْكُفْرِ د مهو وا قَدجرخ بِه ١٧٢ ٦١  

٢٨ - ...ذَاه موي فَعني نيقادالص مقُهدص هلُم اتنرِي جتَج نا مهتتَح ارالْأَنْه 

يندالا خيها فدأَب يضر ُا مهنضُوا عرو هنع كزُ ذَليم الْفَوظالْع    

١٣٦ ١١٩  



 - ٢٠١ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

     األنعام  

٢٩ - املُ وسنُر نيلسرإِال الْم رِينشبم رِينذنمو   ١٤٨، ١٣٥ ٤٨  

٣٠ - كى ذَلده ِي ادهي بِه نم اءشي نم هادبع لوكُوا ورحلَـبِطَ  أَش 

مهنا علُون كَانُوا ممعي َ◌ 

١٣٩ ٨٨  

٣١ - ْقُل نل مأَنْز تَابي الْكالذ اءج ى بِهوسا مى نُوردهاسِ ولنل    ١٣٦ ٩١  

٣٢ - وهي والذ لأَنْز كُمإِلي تَابال الْكفَصم 

  

١٠٦ ١١٤  

٣٣ - ملَّاو عجى روسإِىل م همقَو انفًا غَضْبا قَال أَسمي  بِئْسـونلفْتُمخ 

ني مدعب جِلْتُمأَع رأَم كُمب أَلْقَى رو احلْو ه أَخيه بِرأْسِ وأَخذَ الْأَ رجي 

هإِلي   

١٣٧ ١٥٠  

     اف األعر  

٣٤ - امهنيب و ابجلى حعو  افرـالٌ  الْـأَعرِج  رِفُـونعكُـال  ي  ماهـيمبِس 

يطْمعون وهم يدخلُوها ملْ عليكُم سالم أَن الْجنة أَصحاب ونَادوا  

١٦٢ ٤٦  

٣٥ - وااذْكُرإِذْ و  لَكُـمعج  لَفَـاءخ  ـنم  ـدعب  ـادأَكُ  عـوب وـي  مضِ  فالْـأَر 

ذُونتَتَّخ نا مهولها سورقُص تُونحتَنالَ ووتًا الْجِبيب  

١٠٤  ٧٤  

٣٦ - نَاداعوى ووسم نيلَةً ثَلَاثا لَياهنمأَتْمرٍ وشبِع فَتَم يقَاتم هبر نيعبأَر  

 لَيلَةً

١٠٤  ١٤٢  

       



 - ٢٠٢ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

   األنفال

٣٧ - اإِمو تَخَافَن نمٍ مانَةً قَويفَانْبِذْ خ هِملى إِليع اءوس إِن َال ا بحي 

 الْخَائنني

١٣٢ ٥٨  

      التوبة 

٣٨ - ضَاقَتو كُمليع ضا الْأَربِم تبحر ثُم تُملي و بِرِين دم    ١٤٩ ٢٥  

٣٩ - وارفَافًا انْفقَالًا خثوا وداهجو كُمالوبِأَم كُمأَنْفُسي وبِيلِ فس 

ِا   

١٥١ ٤١  

     یونس 

٤٠ - هإِلي كُمجِعرا ميعمج دعو ا اللَّهقح    ١٣٥ ٤  

٤١ - لو و اءش كبر نآلم نـي  مضِ  فالْـأَر  مـا  كُلـهيعمج  أَفَأَنْـت  تُكْـرِه 

استَّى النكُونُوا حي نينمؤم 

١٤٩ ٩٩  

      هود 

٤٢ - ا قَالتلتَى ييو دأَنَا أَأَلوزٌ وجذَا عهي ولعخًا بيش ذَا إِنه ءيلش 

جِيبع   

١٥٣ ٧٢  

     یوسف 

٤٣ -  إِنَّا اهلْنآنًا أَنْزا قُربِيرع لكُملع لُونقتَع   ١٥١، ١٠٤ ٢  

٤٤ - قَالُوا نلئ أَكَله الذِّئْب ننَحةٌ وبصإِذًا اإِنَّ ع ونرخلَاس   ١٥٥  ١٤  

٤٥ - وااءجلى وع هيصمٍ قَمبٍ بِدكَذ   ١٣٨ ١٨  



 - ٢٠٣ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

٤٦ - تاءجو ةاريلُوا سسفَأَر مهارِدلَى وفَأَد هلْوا قَالَ دى يرشذَا به 

غُلَام  

٤٩  ١٩  

      الرعد 

٤٧ - جِلُونَكتَعسيو ئَةيل بِالسقَب ةنسالْح وقَد لتخ نم هِملقَب 

ثُالتالْم   

١٧٣ ٦  

٤٨ - ُكَةالئالْمو لُونخدي هِمليع نابٍ كُل مب المس كُمليا عبِم تُمربص 

معى فَنقْبار عالد 

١٨٧، ١٨٦ ٢٣، ٢٢  

       إبراهیم 

٤٩ - خَّرسو لكُم سمالش رالْقَمنِ ويبائد خَّرسل ول كُمار الليهالنو   ١٨٠ ٣٣  

     الحجر 

٥٠ - انعنَزا وي مف مورِهدص نل مانًا غولى إِخرٍ عرس نيتَقَابِلم  

 

١٣٤ ٤٧  

     النحل 

٥١ - خَّرسو ل لكُماللي ارهالنو سمالشو رالْقَمو ومجالنو اتخَّرسم 

رِهبِأَم   

١٨٠ ١٢  

٥٢ -  اةيح هنيِيحفَلَن نمؤم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو نا محاللَ صمع نم

 طَيبةً

٧٩  ٣٧  

٥٣ -  أَو مذَهأْخلَى يع فتَخَو فَإِن كُمبر وفءلَر يمحر ١٧٨  ٤٧  

       



 - ٢٠٤ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

       اإلسراء 

٥٤ -  الشِ وي تَمضِ فا الْأَرحرم ١٨٩ ٣٧  

٥٥ - ا إِذْوقُلْن كَةلَائلْموا لدجاس مآدوا لدجلَّا فَس بليس إِ  أَأَسجد قَالَ إِ

نمل لَقْتا خينط 

١٠٤  ٦١  

٥٦ - قبِالْح و اهلْن أَنْز قبِالْح ل ونَز  ١٤٧ ١٠٥  

      الكهف 

٥٧ - يندالا خيهال ف غُونبا يهنال عوح(  ٧٢  ١٠٨  

      مریم 

٥٨ - الْنسا فَأَرها إِلينوحثَّل را هلَا فَتَمرشا بوِيس   ١٥٠، ١٠٤ ١٧  

     طه 

٥٩ - امو لْكت كينما بِيى يوسقَال م يه ايصكَّأُ عا أَتَوهليع شأَهو 

أُخرى مآرِب فيها ولي غَنمي على بِها    

١٧  ،

١٨ 

١٣٩  

٦٠ - ماضْمو كَيإِىل د كاحنج جتَخْر ضَاءيب نرِ مغَي وءةً سآي 

   أُخرى

١٨٣ ٢٢  

  

  

٦١ - ىوسيفَةً مخ هي نَفْسف سجفَأَو ٨٢  ٦٧  

٦٢ - عجى فَروسإِىل م همقَو انفًا غَضْبأَس   ١٨٠ ٨٦  

       



 - ٢٠٥ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

      الفرقان 

٦٣ -  ذَاي أَهالذ ثعب ُولًا اسر   ١٨٦  ٤١  

     الشعراء 

٦٤ - أَملْ قَال كبا نُرينا فيدلو لبِثْتا وينف نرِكَ ممع لْتفَعو نينس 

لتَكي فَعالت لْتفَع أَنْتو نم رِينالْكَاف   

١٨   ،

١٩ 

١٥٩  

      النمل 

٦٥ - اا فَلمآهر تَزا تَهكَأَنَّه انىل جا وبِردملْ مقِّ وعيب   ١٠٨ ١٠  

٦٦ - ْلخأَدكَ ودي يف بِكيج جتَخْر ضَاءيب  ـنـرِ  مغَي  ـوءـي  سـعِ  فست 

اتإِلَى آي نوعرف همقَوو ما كَانُوا إِنَّهمقَو نيقفَاس  

١٧٧  ١٢  

٦٧ - تَّىا إِذَا حلى أَتَوع ادلِ ومالن لـةٌ  قَالتـا  نَمـا  يهـلُ  أَيملُـوا  النخاد 

كُمناكسال م كُمنمطحي انمليس هودنجو مهال و ونرعشي   

١٤٣ ١٨  

٦٨ - مسكًا فَتَبضَاح نا مهل قَو   ١٤٨ ١٩ 

٦٩ - ىتَرال وا الْجِبهبستَح ةدامج يهو رتَم رابِ محالس  ١٦١ ٨٨ 

     القصص 

٧٠ - جلَى فَخَرع همي قَوف هتقَالَ زِين ينالَّذ ونرِيدي اةيا الْحنْيا الدي تلَي 

عظيمٍ حظٍّ لَذُو إِنَّه قَارون أُوتي ما مثْلَ لَنا  

١٧٩  ٧٩ 



 - ٢٠٦ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

      

     فاطر 

٧١ - نم كَان رِيدي ةزالْع لهفَل ةزا الْعيعمج  ١٠٩ ١٠ 

٧٢ - يالَّذ لَّناأَح ارد ةقَامالْم نم ها لَا فَضْلنسما ييهف بلَا نَصا ونسمي 

  لُغُوب فيها

٥٠  ٣٥ 

      یس 

٧٣ - إِنَّا اهلْنآنًا أَنْزا قُربِيرع لَّكُملَع لُونقتَع  ١٠٤  ٢  

٧٤ - ادبلَى الْعع ةرسا حي   ٥٠ ٣٠  

     ص 

٧٥ - نيئتَّكا ميهف ونعدا ييهف ةهبِفَاك ةريابٍ كَثرشو    ١٤٧ ٥١  

      الزمر 

٧٦ -  َالأ لهل ينالد صالْخَال ينالذاتَّخَذُوا و نم هوند اءيلا أَوم مهدبنَع 

 فيه هم ما في بينهم يحكُم اَ إِن زُلْفَى اِ إِىل ليقَربونَا إِال

فُونخْتَلي 

١٨٧ ٣  

٧٧ - تَّىا إِذَا حوهاءج تحفُتا وهابوقَال أَبو ا هلُمنَتُهزخ المس كُمليع 

تُمبا طلُوهخفَاد يندالخ   

١٥٣ ٧٣  

       الدخان 



 - ٢٠٧ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

٧٨ - ايهقُ ففْررٍ كُل ييمٍ أَمكا حرأَم ننَا مدنا إِنَّا عكُن نيلسرم     ١٢٥ ٥ – ٤  

      األحقاف 

٧٩ - يالذقَال و هيدالوا أُفٍّ لي لكُمناندأَتَع أَن جرأُخ قَدو لتخ 

ونالْقُر ني ملا قَبمهيثَانِ وتَغسي َا لكيو نآَم    

١٦٢ ١٧  

     الحجرات 

٨٠ - الو غْتَبي ضُكُمعضًا بعب بحأَي كُمدأَح أْكُل أَني حلْم يهتًا أَخيم 

   ◌ُ فَكَرِهتُموه

١٣٤ ١٢  

      القمر 

٨١ - لفَتَو مهنع موي عداعِ يإِىل الد ءيا نُكُرٍ شعشخ مهارصأَب 

ونجخْري نم اثدالْأَج مكَأَنَّه ادرج رتَشنم    

 ١٥١ ٦  

     الحدید 

٨٢ - امو ال لكُم وننمتُؤ ِولُ بِاسالرو وكُمعدوا ينمتُؤكُم لببِر   ١٦٣ ٨  

٨٣ - موى يتَر نينمؤالْم اتنمؤالْمى وعسي مهنُور نيب يهِمدأَي هِمانمبِأَيو اكُمرشب 

موالْي اتنرِي جتَج نا مهتتَح ارالْأَنْه يندالا خيهف كذَل وزُ هالْفَو 

يمظالْع 

١٧٩  ١٢  

      المنافقون 

٨٤ - ومهامسأَج كجِبتُع متَهأَيَإِذَا ر   ٤٨ ٤  

٨٥ -  ةزالْع لهلا الْأَذَل وهنم زالْأَع نخْرِجلي ةيندا إِىل الْمنعجن رلئ قُولُون٨٦ ٨ي  



 - ٢٠٨ -

  الصفحة  رقم اآلیة اآلیــــــــة الرقم

نمؤلْملو هولسرلوولمعال ي نيقافنالْم نلكو نيَ   

      الطالق 

٨٦ - نمو نمؤي ِلْ بِامعيا وحالص لْهخدي اتنرِي جتَج نا مهتتَح 

ارالْأَنْه يندالا خيها فدأَب قَد نسأَح ُا رِزْقًا له    

١٧٢ ١١  

       القیامة 

٨٧ - بسحأَي انالْإِنْس أَلن عمنَج هظَامَبَلى َقاِدِریَن َعَلى َأْن *  ع

     ُنَسوَِّي َبَناَنهُ 

١٩٠  ٤ - ٣  

٨٨ - اريأَسا ويمتيا وينكسم هبلَى حع امالطَّع ونمطْعيو ٧٩  ٨  

     اإلنسان 

٨٩ - َا كإِما وراكا شبِيلَ إِمالس اهنيداإِنَّا هفُور ١٨١  ٣  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢٠٩ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهــرس األحاديـث النبويـة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢١٠ -

  فهــرس األحاديـث النبويـة

 

  الصفحة  الحدیـــث  م

الةُ  ُأِحیلتْ "  -١ َیامُ  َوُأِحیل َأْحَوالٍ  َثالَثةَ  الصَّ  َثالَثةَ  الصِّ

  "َأْحَوالٍ 

٧٥  

  ٧٤  "َدْلوِ بِ  َأْنِزعُ  َأنِّي اْلَمَنامِ  ِفي ُأِریتُ "   -٢

َمامُ  ُجِعل ِإنََّما"  -٣     "ِبهِ  ِلُیْؤَتمَّ  اْإلِ

  ٧٣  "َحاُلُه الِمْسُك"  -٤

  ٧٣  قاعدًا  صلى رسول اهللا   -٥

 ِإال ِإلهَ  ال َأنَّهُ  آَمْنتُ : ( َقال ِفْرَعْونَ  اهللاُ  َأْغَرقَ  لمَّا"  -٦

دُ مُ  َیا : ِجْبِریلُ  َفَقال) ِإْسَراِئیل َبُنو ِبهِ  آَمَنتْ  الِذي  َحمَّ

 ِفیهِ  ِفي َفَأُدسُّهُ  اْلَبْحرِ  َحالِ  ِمنْ  آُخذُ  َوَأَنا َرَأْیَتِني َفلوْ 

  )"الرَّْحَمةُ  ُتْدِرَكهُ  َأنْ  َمَخاَفةَ 

٧٣  

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢١١ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فهرس الشواهد الشعرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢١٢ -

 فهرس الشو اهد الشعرية

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

      قافیة الهمزة 

ـــ -١ ــ ــ ــ ــــي ْهرِ وَش ــ ــ ــــةَ  َبِنـ ــ ــ ـــــَداَیا ُأَمیَّـ ــ ــ   والَه

  

*    

  

عوف بن 

  األحوص

٩٣، ٨٨  

ـــــتْ  ِإذا       ــ ــــرَِّجَها ُحِبَسـ ــ ــ ـــــدَِّماءُ  ُمَض ــ   الـ

ـــــا - ٢   ـــــتَ  مــ ـــــیَّجَ  قلــ ــــهُ  َهــ ـــــا عْیَنـــ   ِلُبكاِئهــ

  

*    

  

  ٩٥  المرقش األكبر

ــــوَرةً       ـــــتْ  َمْحُســ ــــي باتَـ ــ ـــــا عل   ِإْغفاِئَهـ

  
      قافیة الباء  

ـــــیئاً  -٣ ــــوَم شـ ـــــیُد الیــ ــــُك ال َتِصـ   فــــــِإْن َتــ

  

*    

  

  ١٧٤، ١٠٢  معاویة بن مالك

ـــــا       ــ ــ ــ ـــلمًا وَخاَب ــ ــ ــ ـــــها َســ ــ ــ   وآَب َقِنیُصــ

ـــــَأنَّ  -٤   ــ ــ ــــاجَ  كـ ــ ــ ــــودٌ  التَّــ ــ ــ ــ ـــــیهمْ  َمْعُق ــ ــ   علـ

  

*    

  

  ١٢٣، ٩٢  الحرث بن ظالم

ـــــاُحُهمْ  َوَرَدتْ  ِإَذا       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزاَبا ِلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِشـــ

ـــــا -٥   ــــْوِمي َفمــ ــ ــــةَ  َقـ ــ ــــنِ  بَثْعلبـ ــ ـــــْعدٍ  ْبـ   َســ

  

*    

  

  ٤٣  الحرث بن ظالم

ــــَزاَرةَ  َوال       ــ ــ ــ ــ ـــ ِبَفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ْعَرىالشُّ ــ ــ ــ ــ   رقاَب

ـــ -٦   ــ ـــانوارأب ــ ــــن كعـــــب وك   ت الصـــــدع مـ

  

*      

  

  ٤٣  معاویة بن مالك

ـــــا       ـــن الشـــــنآن قـــــد صـــــاروا كعاب   مــ

ــــى -٧   ــ ـــــا فَأْمَســـ ــ ـــــاً  َكْعُبَهــ ــ ـــــتْ  َكْعبــ ــ   وكانــ

  

*    

  

  ٤٣  معاویة بن مالك

ــــن       ـــــْنآنِ  مـ ـــــدْ  الشَّ ـــــتْ  ق ـــــا ُدِعَی   ِكعاَب

ــــيْ  وِمــــن وَمْعــــنٍ  -٨     غــــاَدرتْ  َجِدیلــــةَ  َحیَّ

  

*    

  

  ١٨٤، ١١٨  مقرومربیعة بن 

ــــَرةَ        ــ ـــــلْخمَ  َعِمی ـ ــــو والصِّ ــ ـــــا َیْكُب َبـ   ُملحَّ

  ُبُیوتنــا فــي عاِنیــاً  ِحْصــنٍ  ابــنُ  وقــاظَ  -٩  

  

*    

  

  ١٨٣، ١٢٣  ربیعة بن مقروم

ـــاِلجُ        ــــد�ا ُیعـ ــــي ِق ــــهِ  ف   ُمْصــــَحَبا ِذرَاَعْی

ــــهِ    -١٠   ــ ــ ــــْوف ِللــ ــ ــ ـــــاً  َعــ ــ ــــهُ  َالِبســـ ــ ــ   َأثَواَبــ

  

*    

  

  ١٠٧  مرة بن همام

ــا       ــا ِقــْرنَ  نْفِســي لْهــفَ  ی   ُیْغلَبــا َأنْ  َم

  



 - ٢١٣ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ــــَرْكُتمُ  -١١ ــ ــ ــــي لتَـــ ــ ــ ـــــاً  ِإِبِلـــ ــ ــ ــــي ِرتاعــ ــ ــ ــ   ِإنَِّنـ

  

*    

  

مرة بن همام بن 

  مرة

١٢٢  

ـــــا       ــ ـــــْیَش  َأُردُّ  ِممَّ ــ ـــــا الَج ـــــا َعْنهــ ــ   ُخیََّب

ـــــتُ تَ  -١٢   ــــَوةٍ  الُمْرِضـــــعاتُ  النِّســـــاءُ  ِبی   بَرْهـ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١١٩  

  ُقلوُبَهــــا الَجنــــانِ  َخــــْوفِ  مــــن َتَفــــزَّعُ       

ــــةً  -١٣   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمَّ  ال ُمَعاِلَی ــ ــ ــ ــ ــــرٌ  ِإالَّ  َهـ ــ ــ ــ ــ ــ   ُمَحجَّ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

٩٣  

  وُلوُبَهــــا مْنهــــا السَّـــهلُ  لْیلــــى وَحـــرَّةُ       

  كالدَُّمى الِبیضِ  ُمْسَتْبِطنو َعَضاِریُطنا -١٤  

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١٣٩  

ــــرََّجةً        ــ ــ ـــالزَّْعفرانِ  ُمَضــ ــ ــ ـــــا بـــ ــ ــ   ُجُیوُبَهـ

ــِإنْ  ضِ اْلِحیــا ِدْمــنِ  علــى ُتــرادُ  -١٥       َتَعــفْ  ف

  

*    

  

  ٤٤  علقمة بن عبدة

ـــــِإنَّ        ــ ـــــدَّى فـ ــ ــــةٌ  الُمَنـ ــ ــ ــــوبُ  ِرْحل ــ ــ   َفُرُك

  ِبَرْوَضـــــِتنا َیْرتَـــــعْ  ال ِحَمـــــاَركَ  فـــــاْزُجرْ  -١٦  

  

عبد اهللا بن     *

  عنمة

١٥٧، ٤٥  

ــــَردُّ  ِإذاً        ــ ـــــدُ  ُیـ ــ ــــرِ  وَقْی ــ ــــُروبُ  الَعْیـ ــ   َمْكـ

ــــویته -١٧   ــ ــ ــــزع ســ ــ ــ ــ ـــــارك ال تن ــ ــ   اردد حمـ

  

*      

  

عبد اهللا بن 

  ةعنم

٤٥  

ــــروبُ        ــــر مكـــ ــــد العیـــ ــــرد وقیـــ   إذن یـــ

ـــى -١٨     َتْتبعهـــا وْهـــي منهـــا الحـــوادثُ  َأبَق

  

  ١٣٧  الجمیح    *

ـــقُّ        ــــْرَمةَ  والحـ ــــرِ  راعٍ  ِص ــــوبِ  غی   مغل

  ِبِنْعَمــةٍ  َخَبْطــتَ  قــد حــيٍّ  ُكــل وفــي -١٩  

  

  ٤٤  علقمة بن عبدة    *

ـــَداكَ  مـــن ِلَشـــأس َفُحـــقَّ          َذُنـــوبُ  َن

  َغلــتْ  ِإذْ  َتــْدرِ  لــم رِ الِقــدْ  َكــذاتِ  فكــاُنوا -٢٠  

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

٩٥  

ـــــا       ــ ــ ــــةً  َأتُْنِزُلهـ ــ ــ ــ ـــــِذیُبَها َأمْ  َمْذموَم ــ ــ   تُــ

  
ـــا الَحْســـَرى، ِجَیـــفُ  ِبهـــا -٢١   ِعظاُمهـــا فَأمَّ

  

*    

  

  ٤٣  علقمة الفحل

ـــیٌض،       ــ ـــــا َفِبـ ـ ـــــُدها وَأمَّ ـــــِلیبُ  ِجْلـ   َفَصـ

              



 - ٢١٤ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــقَ  -٢٢ ــ ــ ـــــاَألْرَطى َتَعفَّــ ــ ـــــا بــ ــ ـــــا لهــ ــ   وَأراَدهــ

  

*    

  

  ٥٠  الفحلعلقمة 

ـــــالٌ        ـــــذَّتْ  ِرجـــ ـــــْبلُهْم، َفَبـــ ـــــبُ  َنـــ   وَكِلیـــ

  
ـــونَ  ُیحاِضــــرُ  -٢٣   َجحاِفُلهــــا ُمْخَضــــرَّاً  الُجـ

  

  ٩٩  سالمة بن جندل    *

ْلــــف ویْســــِبقُ          مضــــروبِ َغْیرَ  َعْفــــواً  اَأل

ـــبابُ  َأْوَدى -٢٤   ـــداً  الشَّ ـــبِ  ُذو َحِمی   التَّعاِجی

  

*    

  

، ١٣٠، ٩٧  سالمة بن جندل

١٥٠  
ــــوبِ  َغْیـــــرُ  َشـــــْأوٌ  وذلـــــكَ  َأْوَدى         َمْطلُـ

ــــى -٢٥   ـــــا ُتركنــــــا حتـَّ ــــى وم   َظعاِئُنَنــــــا تُْثَنــ

  

*    

  

  ١٧٠  سالمة بن جندل

  فــــاللوبِ  الَخـــطِّ  ســــوادِ  بـــینَ  َیْأُخـــْذنَ       

ـــــاً  -٢٦   ــ ـــــنَُّتها ُزرقـــ ــ ــ ــــراً  َأِسـ ــ ــ ــــةً  ُحْمــ ــ ــ ــ   ُمَثقََّف

  

  ١٠٠  سالمة بن جندل    *

ــــَراُفُهنَّ        ــ ــ ــ ــــلٌ  َأْطـ ــ ــ ــ ـــیبِ  مِقیـ ــ ــ ــ   ِللَیَعاِســـ

ــــِذي بابُ الشَّــــ َأْوَدى -٢٧     َعَواِقُبــــهُ  َمْجــــدٌ  ال

  

*    

  

  ٥٣  سالمة بن جندل

ــــهِ        ــ ــ ـــــذُّ، فی ــ ـــــذَّاتِ  وال َنلـ ــ ـــیبِ  لـ ــ ــ   ِللشِّـ

  صـــادقةٌ  وهـــي لقالـــْت، َأصـــابتْ  ولـــو -٢٨  

  

*    

  

، ١١٧، ٥٣  الجمیح

١٦١  
ــــةَ  ِإنَّ        یاضــ ـــــْبك ال الرِّ ـــیبِ  تُْنِصـ ــ   ِللشِّـ

ـــذا َحِثیثـــــاً  َولـــــى -٢٩   ـــــْیبُ  وهــ   َیْطلُبـــــهُ  الشَّ

  

*    

  

  ١٥٠  ندلسالمة بن ج

  الَیَعاِقیــــبِ  َرْكــــُض  ُیْدِرُكــــهُ  كــــان لــــو      

ــــهِ  النَّـــــيُّ  تظــــاَهرَ  -٣٠     ُمْحَتِفـــــٌل◌ُ  َفْهـــــوَ  فی

  

*    

  

  ١٥٧  سالمة بن جندل

ــــاِهيَّ  ُیْعِطــــي       ــــن َأَس ــــْريٍ  ِم ــــِب  َج   وَتْقِری

ـــــا -٣١   ــ ــ ـــــا وَكرُّن ــ ــ ـــــا َخْیلَن ــ ـــــاً  َأْدرَاَجهــ ــ ــ   ُرُجع

  

*    

  

، ١٠٩، ٩١  سالمة بن جندل

١٤٩  
ــــن ُكــــسَّ          وَتْعِقیــــبِ  َبــــْدءٍ  ِمــــن اِبكِ السَّ

ـــــانِ  -٣٢   ــ ــــومُ  َیوَمـ ــ ـــاتٍ  یـــ ــ ــ ــــةٍ  َمَقاَمـ ــ   وَأْنِدَیـــ

  

*    

  

  ٥٠  سالمة بن جندل

  َتْأِویــــبِ  اَألعــــداءِ  ِإلــــى َســــْیرٍ  ویــــومُ       

  
            



 - ٢١٥ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

      قافیة التاء  

ـــــا -٣٣ ـــــاَرِتي فَیـ ـــــتِ  جـ ــــرُ  وَأنـ ــــة غیــ   ُمِلیَمــ

  

*    

  

  ١٥٩  الشنفرى األزدي

ــــَرُت، ِإَذا       ــ ــ ــ ـــــَذاتِ  والَ  ُذِك ــ ــ ـــــتِ َتقَ  ِبـ ــ ــ   لــ

  َأْهــلِ  فـــي مَأرِ  لـــم ولــو -٣٤  
َ
  قاعـــداً  َ◌ْبِیِتـــي

  

*    

  

  ١١٥  الشنفرى األزدي

ِتــي بــینَ  جــاَءِني ِإَذنْ          العمــوَدْیِن ُحمَّ

ـــــْترُ  َیْقُصـــــرُ  ال ُمَصــــْعِلَكةٍ  -٣٥     ُدوَنهـــــا السِّ

  

*    

  

  ٩٣  الشنفرى األزدي

ــــى والَ          تَُبیِّــــــتِ  لــــــم ِإن للَبْیــــــتِ  ُتْرَتَجـ

      قافیة الجیم    

ـــــتِ  ِإَذا -٣٦ ـــــاءَ  اْحَتلـ ْنَقـ ـــــدٌ  الرَّ ــــةً  ِهْنـ   ُمِقَیمــ

  

*    

  

شبیب بن 

  البرصاء

١١٧  

  ُبـــُروجُ  ِدَمْشــقَ  مـــن منِّــي حـــانَ  وقــد      

ــــرَّةِ  -٣٧   ــ ـــــاقِ  وُمْغَبـ ــ ــــِري اآلف ــ ــــَراُبها َیجـ ــ   َسـ

  

شبیب بن     *

  البرصاء

١٤٦  

ـــى       ـــا َعل ـــل ُأْكِمَه ـــَحى قب ـــوجُ  الضُّ   فَیُم

ــــي -٣٨   ــــي وإِنَّ ــــمَ  َألُ◌ْغِل ــــي ِنیئــــاً  اللْح   وإِنَِّن

  

*    

  

شبیب بن 

  البرصاء

١٢٠  

ــــنْ          َنِضــــیجُ  وْهــــو اللْحــــمَ  ُیهــــینُ  لِممَّ

ــــَرقَ  -٣٩   ـــــالُ  َطـــ ــ ــــةِ  وال الَخَی ــ ـــــْدِلجِ  َكلْیلـ   ُمــ

  

*    

  

الحارث بن حلزة 

  الیشكري

١٠١  

ـــــِدكاً        ــ ـــــا َســ ــ ــ ـــــمْ  بَأْرُحِلن ــ ــ ــــرَّجِ  ول ــ ــ   َیَتَعـ

      قافیة الحاء    

ــــي -٤٠ ــــهِ  علـ ــــي ِمْثلـ ـــــِديَّ  آِتـ ـــاِیالً  النَّ ــ   ُمَخ

  

*    

  

  ١٤٢، ١٣٠  المرقش األصغر

ــــزُ        ــــر�ا وَأْغِمـــ ــ ــــَريَّ  َأيُّ : ِسـ ــ ــــحُ  َأْمـ ــ   َأْرَبـ

ــــُروداً  وَیْســــــِبقُ  -٤١   ـــقُ  َمْطــ ــ ـــــاِرداً  وَیْلَحـ   طـ

  

*    

  

  ١٤٤، ٩٥  المرقش األصغر

ــــُرجُ        ــــن وَیْخ ــــمِّ  م ــــَرحُ  َغ   الَمِضــــیِق وَیْج

ـــــیلٌ  -٤٢   ــــلٌ  َأِسـ ــ ـــــیَس  َنِبی ــــهِ  لـ ــ ــــةٌ  فی ــ   َمعاَب

  

*    

  

  ١٤٢  المرقش األصغر

ــــتٌ كُ        ــــْرفِ  َكلــــْونِ  َمْی ــــَرحُ  َأْرَجــــلُ  الصِّ   َأْق

  



 - ٢١٦ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

  ١١٤  المرقش األصغر    *  طاِرقــــاً  جْئــــتُ  ِإَذا فیهــــا ِمــــنْ  ِبَأْطَیــــبَ  -٤٣

ـــِل، مـــنَ        ـــلْ  اللْی ـــذُّ  ُفوهـــا َب   وَأْنَصـــحُ  أَل

ـــیبِ  ِبَصــــــافٍ  َغــــــَدْونا -٤٤   ــــلٍ  كالَعِســـ   ُمَجلــ

  

*    

  

  ١٤٢  المرقش األصغر

ـــاهُ          ُملــــوَّحُ  ِشـــْزبٌ  وَفــــْه◌َ  ِحینـــاً  طوین

      قافیة الدال    

ــدِ  -٤٥ ــدُّخانِ  َســْفعِ  مــن اْصــَفرَّ  ق ــاُهمُ  ال   ِلَح

  

*    

  

عبد اهللا بن 

  عنمة الضبي

١٧٣  

  ِجســـاُدَهاالُمـــَالِء  ُهـــْدِب  مـــن الحَ  كمــا      

  جاِلـــــــبٌ  الَعْكـــــــمِ  مـــــــنَ  َقـــــــْرحٌ  بَأیــــــدیِهمُ  -٤٦  

  

*    

  

عبد اهللا بن 

  عنمة الضبي

١٧٣  

  ِصــفاُدَها اُألســاَرى َأْیــِدي فــي بــانَ  كمــا      

  ومْرَحبـــــاً  َوســـــْهالً  َأْهـــــالً : لـــــهُ  وُقلـــــتُ  -٤٧  

  

*    

  

ضمرة بن ضمرة 

  النهشلي

١٦٠  

  حامـــــدُ  وْهـــــوَ  َغـــــَدا حتـــــى وَأْكَرْمتُـــــهُ       

  
  هـــــمْ ِخاللَ  النِّســـــاءُ  َتْمِشـــــي وَأطِلْقُهـــــمُ  -٤٨

  

*    

  

  ٩٦  المثقب العبدي

ــــةً        َكـــ ــــطَ  ُمَفكَّ ـــــال َوْســـ ـــــا الرِّحــ   ُقُیوُدهــ

ـــیلةِ  وُربَّ  -٤٩   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدَّْینَ  َأِس ــ ــ ــ ــ ــــرٍ  الَخ ــ ــ ــ ــ   ِبْكـ

  

*    

  

  ٥٤  المرقش األكبر

ــــةٍ        ــ ــ ــ ـــــا ُمَنعََّمـ ــ ــ ــ ــــْرعٌ  له ــ ــ ــ ـــــدُ  فَـ ــ ــ   وِجیـــ

ـــاِدي -٥٠   ـــاَم الَخِلـــــيُّ ومـــــا ُأِحـــــسُّ ُرٌ◌َقــ   َنــ

 

*    

  

  ٣٥  األسود بن یعفر

ـــاِدي       ــ ـــــَديَّ ِوَســ ــــٌر لـ ـــــمُّ ُمحتضـــ   والَهـ

ـــــد -٥١   ــــى َأُروحُ  فلقـ ــ ـــــارِ  عل ال التِّجـ ــــَرجَّ ــ   ُم

  

*    

  

، ١١٦، ٩٧  األسود بن یعفر

١٨٤، ١٢٢  
ـــــِذالً        ــ ــ ـــاِلى َم ــ ــ ــ ـــــاً  بَم ــ ــ ـــاِدي لیِّن ــ ــ ــ   َأْجَی

  ٥٢- 
  َتُكـنْ  ِإنْ : قـال راشـدًا، اقُعدْ : له فقالوا

  

*    

  

  ١١٥  مزرد بن ضرار

  براِشـــــدِ  َفلْســـــتُ  َتْرجــــعْ  لـــــم ِلقــــاِحيَ       

ــــــــدي -٥٣   ــــــــم وَعه ــــــــَتْنِقُعونَ  بك   َمَشــــــــاِفراً  َتْس

  

*    

  

مزرد بن ضرار 

  الذبیاني

١١٥  

ــوْ  باَألضــیاف الَمْحــضِ  مــن       ــدِ  قَ َف   المناِض

  



 - ٢١٧ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــنَُّكمُ  -٥٤ ــ ــ ــ ــــالَ  َفَألَ◌ْنعی ــ ــ ــ ـــــاً  الَمـ ــ ــ   وُعَواِرضــ

  

*    

  

عامر بن 

  الطفیل

٤٥  

ــــل وَألُ◌ْهــــــِبَطنَّ        ــــةَ  الخیــ ــــْرَغدِ  َالَبــ   َضــ

ـــــا -٥٥   ــ ــ ــ ــ ـــــا وعوارضــ ــ ــ ــ ــ ـــــنكم قنــ ــ ــ ــ ــ   فألبغیـ

  

*    

  

عامر بن 

  الطفیل

٤٦  

ــــرغدِ        ــ ــــة ضــ ــ ــــل البــ ــ ـــبلن الخیــ ــ   وألقـــ

ــــــا -٥٦   ــــــدي زفیره ــــــوم یه ــــــاح الق ــــــت لق   فنعم

  

*    

  

  ١٦٧، ١٢٤  مزرد بن ضرار

  المجاهـدِ سرى الضـیف أو نعمـت مطایـا       

ـــــَأوُّهُ  -٥٧   ــ ــ ــــیخٍ  تَـ ــ ــ ـــــدٍ  َشــ ــ ــ ــــوزِهِ  قاِعـ ــ ــ ــ   وَعُج

  

*    

  

، ١٢٢، ٩٨  مزرد بن ضرار

١٨٠، ١٢٨  
ـــــْلَعاءِ  َحـــــِریَبْینِ          اَألَســـــاِودِ  َذاتِ  بالصَّ

      قافیة الراء    

ـــــفَ  -٥٨ ــــيِ  ُقطُــ ـــاتِ  الَمْشـــ ــ ــــى َقِریَبــ   الُخَطـــ

  

*    

  

  ٩٨  المرار بن منقذ

ـــــدَّناً        ــ ــــل ُبـ ــ ــ ـــام ِمث ــ ــ ــــرّْ  الَغَمـ ــ ــ   الُمْزَمِخ

ـــــِإذا -٥٩   ــ ــ ـــاهُ  فـــ ــ ــ ــ ـــــاً  ِهْجنـــ ــ ــ ـــــاً  یومـــ ــ ــ   باِدنـــ

  

*    

  

  ١١٠، ١٠١  المرار بن منقذ

ـــــارٌ        ــ ــ ــــَرام َفِحَضـ ــ ــ ــ ـــــَتِعرْ  كالضِّ ــ ــ   الُمْسـ

  قــــد نــــرى البــــیض بهــــا مثــــل الــــدمى -٦٠  

  

*    

  

  ١٢٩، ٩٨  المرار بن منقذ

ـــعرْ        ــ ــ ـــــان مقشــ ــ ــ ـــــنهن زم ــ ـــــم یخــ ــ ــ   ل

ـــــتُ  -٦١   ــ ــ ــ ــ ــ ـــاِلي وَتَعلْلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاِعمٌ  وَبـــ ــ ــ ــ ــ ــ   نـــ

  

*    

  

  ١٥٦  ار بن منقذالمر 

ــــَزالٍ        ــ ــ ــــَورِ  ِبَغـ ــ ــ ــــینِ  َأْحـ ــ ــ ــــرّْ  الَعْیَنـ ــ ــ   ِغـ

ـــــْینَ  -٦٢   ــ ــ ــ ــ ـــاتِ  َیَتلهَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَحى ِبَنْوَم ــ ــ ــ ــ ــ   الضُّ

  

*    

  

  ١٢٩  المرار بن منقذ

ـــاتِ        ــ ـــــمِ  راِجَحـ ــــسِ  الِحْلـ ــ ْن ــــرْ  واُأل ــ   ُخُف

ــــَزاَوْرنَ یَ  -٦٣   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءِ  تَـ ــ ــ ــ ــ ـــــا َكَتْقطــ ــ ــ ــ ــ ــ   الَقَط

  

*    

  

، ١٢٠، ١٠٠  المرار بن منقذ

١٣١  
ــــنَ        ــــواً حُ  الَعــــْیَش  وَطِعْم ــــرَ  ْل ــــر غی   ُم

ـــــا -٦٤   ــ ــ ــ ـــــقى بنـ ــ ــ ــ ــــزارة تشـ ــ ــ ــ ــ ـــادت ف ــ ــ ــ ــ   كـ

  

*    

  

عوف بن عطیة 

  بن الخرع

٤٦  

ــــزارا         ــ ــ ــــى فــ ــ ــ ــــزارة أولـ ــ ــ ـــــأولى فـ ــ ــ   ف

  



 - ٢١٨ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــاَدتْ  -٦٥ ــ ــ ــ ــ ــــَزاَرةُ  فك ــ ــ ــ ـــلى َفـ ــ ــ ــ ــ ـــــا َتْص ــ ــ ــ   ِبَن

  

*    

  

عوف بن عطیة 

  بن الخرع

٤٦  

ـــــَأْولى       ــ ــ ــــَزاَرةُ  فــ ــ ــ ــ ــــى َفـ ــ ــ ــ ــــَزاَرا أْولـ ــ ــ ــ   َفـ

ــــُؤمُّ  -٦٦   ــ ــ ــ ـــــِبَالدَ  َنـ ــ ــ ــ ـــــبِّ  ال ــ ــ ــ ـــــاءِ  ِلُح ــ ــ ــ   اللق

  

*    

  

  ١٦٨  عوف بن عطیة

ــــي وال       ــ ــ ـــاِئراً  َنتَِّق ــ ــ ـــــثُ  طـ ــ ـــــارَ  حیـ ــ   اَطــ

ـــــفْ  -٦٧   ــــْرَدْیِن َتْرُجـ ــ ـــي َف ــ ـــــا َتْلَقِنـ ـــى َمـ ــ   َمتَـ

  

*    

  

  ١٣٣  عنترة بن شداد

ـــــَتَطاَرا       ــ ــ ــ ــــَك َوُتْســ ــ ــ ــ ــ ـــــُف ِإْلَیَتْی ــ ــ ــ   َرَواِنـ

ــــودُ  -٦٨   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادَ  َنُق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاِنها الِجیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بأْرسـ

  

*    

  

  ١٣١  عوف بن عطیة

ـــــْعنَ        ـــــَبطن َیَضـ ـــــاء ِبـ ـــــاَرا الرُِّشـ   الِمهـ

ـــــتَّ  -٦٩   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاَفَشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــٌف َباُلَن ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اَن ُمْخَتِل

  

*    

  

  ١٦٨  عوف بن عطیة

ــــَوار        ــ ــــي الِغـ ــ ــــَالَء وَنْبِغـ ــ ـــي الَخـ ــ ــ   اُیَرعِّ

ـــــا -٧٠   ــ ـــــا فحاُطوَنــ ــ ـــــدْ  الَقَصــ ــ ـــــا ولَقــ ــ   َرَأْوَنــ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

٦٨  

ـــــاً        ـــــثُ  َقِریبـــ ــ ـــــَتَمعُ  َحْیـ ــ ــــَرارُ  ُیْسـ ــ ــ   السِّ

ـــاِني -٧١   ــ ــ ــــْن َنَهــ ــ ـــــاوُِع َمـــ ــ  َال ُأطــ
َ
ـــاِلي ــ ــ   لَیــ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  مخاز 

١٦٧  

ــــيَّ اِإلَزارُ        ــ ــ ــــْوَق َكْعَبـــ ــ ــ ـــــُفو َفـــ ــ ــ   وَیْضــ

ــــةٌ  -٧٢   ــ ـــــِذْكرَاِك ِنْفَضـ ــ ــــي ِل ــ ــــي َلَتْعُروِنـ ــ   وإِنِّـ

  

أبو صخر     *

  الهذلي

٨٠  

ــُه الَقْطــرُ          َكَمــا انــَتَفَض الُعْصــُفوُر َبلََّل

ــــُؤوبُ  -٧٣   ــ ــ ــــكَ  َیـ ــ ــ ـــــَعثَ  ِإلیـ ــ ــ ــــهُ  َأْش ــ ــ   َجرَّفتْـ

  

*    

  

عمرو بن 

  األهتم

١٠٠  

ــــَوانٌ        ــ ــ ــ ـــــا ال َعــ ــ ــ ــــورُ ا ینهِنُهَهـــ ــ ــ ــ   لُفتــ

ـــــْیِفي -٧٤   ــ ــ ــ ــــُه َوِضـ ــ ــ ــ ــ ـــــاِرْي ال ُتِهْیَنْن ــ ــ ــ   َوَجـ

  

*    

  

عمرو بن 

  األهتم

١٠٠  

ــــورُ        ــ ــ ـــــِت ُكــ ــ ــــى َوَراَء الَبْیـــ ــ ــ   ِإَذا َأْمَسـ

ــــي -٧٥   ــ ــــرَّاكُ  وإِنِّ ــ ـــــِغیَنةِ  لَت ـ ـــــدْ  الضَّ ـــــَدا َقـ   َبـ

  

*    

  

عوف بن 

  األحوص

١٧٤  

  َأْســــَتِثیُرها فــــال الَمــــْولى ِمــــن َثَراهــــا      

             



 - ٢١٩ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــِإنْ  -٧٦ ــ ــــوا فـ ــ ــــةَ ا َرَفُعـــ ــ ــ ـــــا َألِعنَّ ــ   فاْرَفَعْنهــ

  

*    

  

عمرو بن 

 األهتم

١٥٩  

ــــى         جــــــدیرُ  بهــــــا وَأنــــــتَ  الُعْلیــــــا، ِإلــ

  ِعَشـــاَرَها ثُـــمَّ  اْلُبـــْزل الَمَخـــاَض  َبـــَذْلتَ  -٧٧  

  

*    

  

سلمة بن 

  الخرشب

١٦٩  

  ُمظــاِئرِ  َصــُفوفٍ  عــن منهــا َتْنــهَ  ولــم      

ــــا -٧٨   ــــنُ  َأَن ــــاً  َداَرةَ  اب ــــبي بهــــا َمْعروف   َنَس

  

*      

  

  ١٤٩  ن دارةسالم ب

ــــداَرةَ  َوَهــــلْ          عــــارِ  ِمــــنْ  للنَّــــاسِ  یــــا ِب

ــــعِ  مــــن اْزَورَّ  ِإَذا -٧٩   ــــهُ  الرِّمــــاحِ  َوْق   َزَجْرُت

  

*    

  

عامر بن 

  الطفیل

٩٢  

ــهُ : وُقلــتُ        ــِبالً  اْرجــعْ  ل ــْدِبرِ  غیــرَ  ُمْق   ُم

ـــمُ  -٨٠   ــ ــ ــ ـــأَ  نُ رِّ َقـ ــ ــ ــ ـــ اسٍ رَ ْفـ ــ ــ ــ ـــوَ رَ بِ  هُ َلـ ــ ــ ــ   لٍ اِحـ

  

*    

  

سلمة بن 

الخرشب 

  األنماري

٩٤  

ـــفَ        ــ ــ ـــمُ  مْ هُ نَ لْ اوَ َغ ــ ــ ـــ تِ َال بِ قْ تَ ْس ــ ــ   رِ اجِ وَ الَه

  
ــــن -٨١ ــ ــ ـــــِب ِمــ ــ ـــــَدَفِع النََّجائـــ ــ ــــٌر ِبُمْنـــ ــ ــ   َقْفــ

 

*    

  

------  ١٠  

ـــــْدرِ        ــ ـــــال والسَّ ــ ـــــْفوَى ُأوالِت الضَّ ــ   َض

ـــــتُ  -٨٢   ــــرُّمحَ  َترك ــــُرقُ  الـ ــــي یْبـ ــــَالهُ  فـ   َصـ

  

*    

  

رجل من بني 

  عبد القیس

١٣١  

ـــــَأنَّ        ــ ـــــناَنهُ  كــ ــ ــ ــــومُ  ِس ــ ــ ــــرِ  ُخْرطُـ ــ ــ   َنْسـ

ــــــِرمٍ  َدْع َذا -٨٣   ــــــِي َه ــــــْول ف ــــــدِّ الَق   َوَع

  

*    

  

 --------  ١٠  

ــــــداِة وَســــــیِّد الَحْضــــــرِ          خْیــــــِر الُب

ــَت◌َ  -٨٤   ــَد َعْمــَرَة ِمــْن َب   اِت ُمَســاِفرَهــْل ِعْن

  

*    

 

  ٣٥  ثعلبة بن صعیر

ـــاِكر       ــ ــ ــــَروٍِّح َأْو َبـ ــ ــ ــــٍة ُمَت ــ ــ ــــي َحاَج ــ ــ   ِف

ــــــــــــــا رَأْیتُـــــــــــــك -٨٥     ُوجوَهنــــــــــــــا َعرْفــــــــــــــتَ  َأنْ  لمَّ

  تَصد   

*    

  

هاب راشد بن ش

  الیشكري

٥٤  

  َعمــِرو َعــنْ  َقــْیُس  یــا الــنَّْفَس  َوِطْبــتَ صــددت       

  
ــــرِ  -٨٦ ــ ــ ــــِة الِحْجـــ ــ ــ ــ ـــــدَِّیاُر ِبُقنَّ ــ ــ ــــِن الــ ــ ــ ــ   ِلَم

    

*    

  

 --------  ١٠  

ــــرِ        ـــــْذ َدْهـــ ــــٍج َوُمــ ـــــْذ ِحَجـــ ــــَوْیَن ُمــ   أْقـــ

              



 - ٢٢٠ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

      قافیة السین  

  ُصـُدوَرُكم عنَّـا النُّْعمـانِ  َبِني َأِقیُموا -٨٧

  

اق یزید بن الحذ    *

  الشني

٩١  

وُؤَســــــا كـــــارِِهینَ  ُتِقیُمـــــوا وإِالَّ          الرُّ

ــــةٍ  -٨٨   یَّـ ــــَراءَ  وَدوِّ ـــــد َغْبــ   َعْهــــــُدها َطــــــال ق

  

*    

  

  ١٧٤  المرقش األكبر

  نـــاِعُس  والَمـــْرءُ  الـــِوْردُ  فیهـــا َتَهالـــكُ       

  َرْأَســـهُ  َیـــْنُفُض  َجـــْذالنَ  بهـــا َفـــآَض     -٨٩  

  

*    

  

  ٩٩  المرقش األكبر

  الُمَحـــاِلُس  الَكِمـــيُّ  بالنَّْهـــبِ  آبَ  كمـــا      

  َعرَّســــتْ  حیــــثُ  َرْحِلَهــــا ُمْلَقــــى فُیْصــــِبحُ  -٩٠  

  

*    

  

  ١٧٤  المرقش األكبر

ــتْ  قــد اَألرضِ  مــن       ــهِ  َدبَّ واِمُس  علی ــرَّ   ال

ـــــِذمٍ  -٩١   ــ ــ ـــــا َخـ ــ ــ ــــْرنَ  َنَقاِئُلَهـ ــ ــ ــ ـــــَأقْ  َیِط ــ ــ   كـ

  

*    

  

  ١٤٦  الحارث بن حلزة

ـــــاعِ        ــــَراءِ  طـ ــ ــــحٍ  الِف ـــــْأسِ  ِبَصْحَصــ   َشـ

ــــي -٩٢   ــ ــ ــ ــــى َأْنِمـ ــ ــ ــ ــــْرفٍ  ِإلــ ــ ــ ــ ـــــَذكََّرةٍ  َحــ ــ ــ   ُمـــ

  

*    

  

  ١٤٦  الحارث بن حلزة

ــــى َتِهــــــُص        ــــعٍ  اْلَحَصــ   ُخــــــْنسِ  ِبَمَواِقــ

      قافیة العین    

ــــُرجُ  ال -٩٣ ــ ـــیافُ  َیْخــ ــ ــــن اَألضـــ ــ ــــهِ  ِمــ ــ   بیتــ

  

*    

  

السفاح بن بكیر 

  الیربوعي

١٦٣، ١٣٦  

ـــــمْ  ِإالَّ        ــ ــ ــ ــــهُ  وُهـ ــ ــ ــ ــ ـــــَباعْ  ِرَواءٌ  من ــ ــ ــ   ِشـ

ـــــا -٩٤   ـــــیِّداً  یـ ـــــا َســ ـــــتَ  مـ ــــنْ  َأْنــ ــ ـــــیِّدٍ  ِم   َســ

  

*    

  

  ٥١، ٥٠  أحمد بن عبید

ـــــإِ        ــ ـــــتِ  ُمَوطَّـ ــ ـــــبِ  الَبْیـ ــ ـــــذِّ  َرِحیـ ــ   عْ ارَ الـ

  
ــــي -٩٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ِإَذا وُیَحیِّیِنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   َالَقْیتُـ

  

*    

  

سوید بن أبي 

  كاهل الیشكري

٦٨  

ــــو وإَِذا       ــ ــ ــــهُ  َیْخلُـ ــ ــ ــــي لـ ــ ــ ــــعْ  لْحِمـ ــ ــ   َرتَـ

ــــُرفٌ  -٩٦   ــ ـــقِّ  ُعـــ ــ ــ ـــــا ِلْلَحــ ــ ـــــا مــ ــ ــــهِ  َنْعیــ ــ ــ   بـ

  

*    

  

سوید بن أبي 

  كاهل

١٧٠  

ــــدَ        ــــرِّ  عن ــــِر، ُم ــــا اَألم ــــا م ــــَرعْ  ِفیَن   َخ

              



 - ٢٢١ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ــــي -٩٧ ــ ــ ــــَجا وَیَراِنــ ــ ــ ــ ــــي كالشَّ ــ ــ ــــه فــ ــ ــ   َحْلِقــ

  

*    

  

سوید بن أبي 

  كاهل الیشكري

٦٨  

ــــراً        ــ ــ ــــهُ  َعِســ ــ ــ ــ ـــــا َمْخَرُج ــ ــ ــــَزعْ  َمـ ــ ــ ــ   ُیْنَت

ــــن ُربَّ  -٩٨   ــ ــــْجتُ  َمـ ــ ـــــاً  َأْنَضـ ــ ــــهُ  َغیظ ــ   َقلَبـ

  

*    

  

سوید بن أبي 

  كاهل الیشكر

٦٨  

ـــــد       ــــى ق ــــيَ  َتَمنَّــ ـــــاً  ِلــ ــــعْ  لــــــم َمْوت   ُیَطــ

ـــــدَّ  َزَرعَ  -٩٩   ــ ــ ـــــم اءَ الــ ــ ــ ـــــْدِركْ  ولــ ــ ــ ــــهِ  ُیــ ــ ــ   بـــ

  

*   ْ◌  

  

سوید بن أبي 

  كاهل الیشكري

١٤٧  

ــــَرةً        ــ ــ ـــــتْ  ِتـــ ــ ــ ـــــاً  والَ  َفاتــ ــ ــ ــــع َوْهیــ ــ ــ   َرَقـــ

ـــــاً -١٠٠   ــ ــــْرِدي ُمْقِعی ــ ـــــَفاةً  َیـ ــ ـــــم َص ــ ــــَرمْ  ل ــ   تُــ

  

سوید بن أبي     *

  كاهل الیشكري

١٤٧  

ــــي       ـــــَیطَ  ُذَرى فـــ ــــرِ  َأْعــ ــــعْ  َوْعـــ ــ   الُمطَّلـ

ـــــاِجدَ -١٠١   ــ ــ ــ ــ ــــرِ  ســ ــ ــ ــ ــ ــــهُ  ال الَمْنِخـــ ــ ــ ــ ــ   َیْرَفُعـــ

  

*    

  

بن أبي سوید 

  كاهل

٩٠  

ــــعَ        ــــْرفِ  خاِشـ ـــــمَّ  الطَّـ   الُمْســــــَتَمعْ  َأَص

ــــرَّ -١٠٢   ــ ــ ــ ــــي َفـ ــ ــ ــ ـــــاً  ِمنِّـ ــ ــ ــ ـــــْیطاُنهُ  هارب ــ ــ ــ   َش

  

*    

  

سوید بن أبي 

  كاهل

١٥٠  

ـــــثُ        ــــي ال حیـ ـــــیئاً  وال ُیْعِطــ ــــعْ  شـ ــ   َمَن

ــــِري-١٠٣   ــــِري ومـــــا لَعْم   َهاِلـــــكٍ  بتـــــْأِبینِ  َدْه

  

*    

  

متمم بن نویرة 

  الیربوعي

٤٦  

ــــَزعٍ  وال       ـــــا َجـــ ــ ـــابَ أَ  ِممَّ ــ ـــــا َصــ   فَأْوَجَعــ

  عنــــَدهُ  لْحُمــــكَ  كــــانَ  لــــو اْمــــَرأً  َنَعْیــــتَ -١٠٤  

  

*    

  

  ٩٥  متمم بن نویرة

ـــــاً  َآلَواهُ        ــ ــــه َمْجُموعــ ــ ــ ـــــا َأو لـ ــ ــ   ُمَمزََّع

  ◌ً  ُمْقــــِدما َذاكَ  َعلــــي َأْمِضــــي ولِكنَِّنــــي-١٠٥  

  

  ١٥٠  متمم بن نویرة    *

ــُض  ِإَذا       ــنْ  َبْع ــي َم   َتَكْعَكَعــا الُحــُروبَ  َیْلَق

ـــادَ -١٠٦   ـــاِدي ىون   أُِتیـــُتم قـــد َأنْ  الحـــيِّ  ُمن

  

*    

  

  ١٨٨  الكلحبة العرني

ــــزاَدةِ  مــــاءَ  َشــــِرَبتْ  دوَقــــ       ـــمَ َأجْ  الَم   اَعـ

ــــي  -١٠٧   ــــا وَغیََّرِن ــــال م ــــاً  َقْیســــاً  َغ   وماِلك

  

*    

  

متمم بن نویرة 

  الیربوعي

٨٧  

ــــراً        ــ ــــْزءاً  وَعْم ــ ـــــقَّرِ  وَج ـــــا بالُمَشـ   َأْلَمَعــ

              



 - ٢٢٢ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــْیفَ -١٠٨ ــ ــــرُّْمحَ  السَّـــ ــ ــ ــــةَ  والــ ــ ــ   وال والِكَناَنــ

  

*    

  

ذو اإلصبع 

  العدواني

١٨٠، ١٢٩ ،

١٨١  
ــــلُ        ــ ــ ـــــاداً  نَّْب ــ ــــوَرةً  ِجیـ ــ ـــــُنَعا َمْحُشــ ــ   ُصـ

ــــرُتُكمُ -١٠٩   ــ ــــِري َأمــ ــ ــ ــــَرجِ  َأْم ــ ــــَوى ِبُمْنَعــ ــ ــ   الل

  

*    

  

  ٤٦  الكلحبة العرني

ــــرَ  وال       ــ ــ ــــيِّ  َأم ــ ــ ـــــیََّعا ِإالَّ  للَمْعِص ــ   ُمَضـ

ــــواِلي-١١٠   ــــُه الَمــ ــــا عْنــ   وَأْشــــــَعَث قــــــد َجَفــ

  

*    

  

  ١٦٥، ١٦٤  ة بن مقرومربیع

ـــــاعُ        ــــِه َزَم ـــــْیَس بـ ـــالِحْلِس ل  كــ
ً
ــــى   لقـ

  ال َرابـــىءِ  َمْقَعــدَ  والَعیُّــوقُ  َفــَوَرْدنَ -١١١  

  

  ١٦٨، ٤٧  أبو ذؤیب    *

ــــَرباءِ        ــــوقَ  ضُّ ــــنَّْظمِ  َف   َیَتَتلــــعُ  ال ال

ــــي-١١٢   ــ ــــِه َوَیَتَقـــ ــ ـــــدى ُمَقلتیـــ ــ ـــاُم بإْحــ ــ ــ   َیَنــ

 

*    

  

  ١٢  حمید بن ثور

  ْهــَو َیْقَظــاُن َهـــاِجعُ بــُأْخرَى الَمَناَیــا فَ       

ـــــَدا-١١٣   ــ ــــهُ  َفَبــ ــ ــــَرابُ  لـــ ــ ـــــَذا َأْقـــ ــ ـــــاً  َهــ ــ   َرائغــ

  

  ١٨٤  أبوذؤیب الهذلي    *

  ُیْرِجــــعُ  الِكنانــــة فــــي َفَعیَّــــثَ  َعِجــــًال،      

ـــــا-١١٤   ــــَرُه ِوْرُده ــــراَء ُیْكـ ــــي َغْبـ ـــــُت فـ   وُتِرْك

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

١٦٧  

ــــیَن ُأَودَّعُ        یُح ِحـ ــــرِّ ــــيَّ الـ ـــــِفي َعلـ   َتْس

ــــوَ -١١٥   ــــيَ  ىَأْهــ ــــرتْ  ِإذْ  َفْرَجهــــــا لَیْحِمــ   َأدبــ

  

*    

  

  ١١٧، ١٠٢  متمم بن نویرة

ـــدُ  َیحمـــي كمـــا َزِجـــالً          الُمْشـــِرعُ  النَِّجی

ـــــَبقوا-١١٦   ــ ــــَويَّ  َس ــ ــــوا َهــ ــ ــــواُهمُ  وَأْعنقُـ ــ   ِلَهــ

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

٥٥، ٥٢، ٤٩  

ــــوا،       ــ ــــل َفُتُخرِّم ــ ـــــبٍ  وُلك ــــَرعُ  َجْنـ ــ   َمْص

ــــى-١١٧   ــ ــــَزَرتْ  ِإَذا حتـَّ ــ ـــاهُ  َجـ ــ ــ ــــه ِمی ــ   ُرُزوِنـ

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

٦٧  

ـــــَأيِّ        ــ ــــینِ  وبــ ــ ــ ــــالَوةٍ  ِحـ ــ ــ ــــعُ  َمـ ــ ــ   َتتَقطَّـ

ــــيَّ  َأْوَدى-١١٨   ــ ــ ــ ــــوِني َبِن ــ ــ ــ ــــةً  وَأْعَقب ــ ــ ــ   ُغصَّ

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

٥٤  

ـــــدَ        ــ ـــادِ  َبْعــ ــ ــ ــ َق ــــَرةً  الرُّ ــ ــ ــــعُ  ال وَعْبـ ــ ــ   ُتْقِلـ

              



 - ٢٢٣ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ــــي-١١٩ ــ ــ ــ ــ ـــــُذبُُّهَن وَیْحَتِم ــ ــ ــ ـــــَنُه ویـ ــ ــ ــ   َیْنَهْشـ

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

١٦٨  

ـــ       ــ ـــالطُّرَّتْیِن ُمَولَّــ ــ ــــَوى بـ ــــُل الشَّـــ ــ   عُ َعْب

ــــعُ  َیْســــــَعى-١٢٠   ـــداً  وَیْجَمــ ــ ـــــَتْهِتراً  جاِهـ   ُمْسـ

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

٩٠  

ــــلٍ  ولــــــْیَس  ِجــــــد�ا،       ــــعُ  مــــــا بآِكــ   َیْجَمــ

ـــــا-١٢١   ــ ــ ــــحٌ  وِكَالُهمـــ ــ ــ ــ ــ ـــقٍ  َذا ُمَتَوشِّ ــ ــ ــ   َرْوَنـــ

  

أبو ذؤیب     *

  الهذلي

٧٠  

ـــباً        ــــسَّ  ِإَذا َعْضـ ــــِریَبةَ  َم ـــ الضَّ   عُ َیْقَطـ

ـــــاخَفتَ -١٢٢   ــ ــ ــ ـــــْیِهما الَس ــ ــ ــ ـــــذِ  َ◌ْنفَس ــ ــ ــ   ِبَنَواِف

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

٤٩  

ـــــذِ        ـــــُبطِ  َكَنَواِفـــ ــــي الُعـــ ــ ــــعُ  الَ  التــ ــ ــ   ُتْرَق

  
ـــــْأتینَّ -١٢٣ ــ ــ ــ ــــكَ  ولی ــ ــ ــ ــــومٌ  علیـ ــ ــ ــ ــــرَّةً  یـ ــ ــ ــ   َمـ

  

*    

  

، ١١٥، ٩٦  متمم بن نویرة

١٣٧  
ــــي       ــ ــــك ُیبكـ ــ ـــــاً  علیـ ــــَمعُ  ال ُمَقنَّعــ ــ   َتْسـ

  
ــــي-١٢٤ ــ ــــهِ  َیْرِمـ ــ ــــوبَ  ِبَعْیَنْیـ ــ ــــهُ وطَ  الُغُیـ ــ   ْرفُـ

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

١٦٤  

  َیْســــَمعُ  مــــا َطْرُفــــهُ  ُیَصــــدقُ  ُمْغــــضٍ       

ــــى-١٢٥   ــ ـــــذ َفَرَم ــــنْ  فَأْنَفـ ــ ــــودٍ  ِم ــ ـــاِئطٍ  َنُج ــ   عـ

  

*    

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

١٥٦  

ــــْهمًا،       ــــرَّ  َســ ــــهُ  َفَخــ ـــ وِریُشــ ــ   عُ مِّ ُمَتَصـ

ـــاحُ  ورَاَحـــتْ -١٢٦   ـــْدباً  الَحـــيِّ  ِلق ـــوُقها ُج   َتُس

  

*    

  

  ١٠٠  متمم بن نویرة

ـــ       ــ ــــْزوي آِمَیةٌ َشــ ــ ــــوهَ  تَـ ـــــُفوعُ  الُوُجـــ   َســ

ـــــیَّجَ -١٢٧   ــ ــــي وَه ــ ـــــاً  لـ ــ ـــــَذكُّرُ  ُحْزن ــ ــــك َت ــ   ماِلـ

  

  ١٣٦  متمم بن نویرة    *

ـــــا       ـــــتُ  فمـــ ــ ــــَؤادُ  ِإالَّ  ِنْمـ ــ ــــُروعُ  والُفــ ــ   َمــ

ـــم كـــَأنْ -١٢٨   ـــُه، ل ـــم ُأجاِلْس ـــسِ  ول ـــةً  ُأْم   لْیل

  

*    

  

متمم بن نویرة 

  الیربوعي

١٥٨، ١٥٧  

ـــــم َأراُه،       ـــــِبحْ  ول ــــن ُیْص ــــعُ  وَنحـ   َجِمیــ

ــــه-١٢٩   ــ ـــــدٌّ أّنـ ــ ـــــْت َمع ــ ـــــذِّي زعم ــ ـــــَت ال ــ   أن

 

*    

  

المسیب بن 

  علس

٣٦  

ـــــاعِ        ــ ـــــَدى والَبـ ــ ــــرُِّم والنَّـ ــ ــ ــــُل الَتَك ــ   َأهــ

             



 - ٢٢٤ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــت-١٣٠ ــــن أرحل ــــلمى مـ ــــر سـ ـــــاع بغیـ   مت

  

*    

  

المسیب بن 

  علس

٣٦، ٢٢، ٨  

ــــل      ــ ـــــاس قب ـــــا العطــ ــــوداعِ  ورعتهــ   بـــ

ــــل-١٣١   ــ ــــِریعةِ  ِفْعـ ــ ـــــادرتْ  السَّـ ــ ـــــدَّاَدها ب ــ   ُج

  

*    

  

المسیب بن 

  علس

١٨٥، ١٧٥  

ــــل       ــ ـــــاءِ  قبــ ــ ـــــمُّ  الَمسـ ــــراعِ  َتُهـــ ــ   باِإلســ

ـــــیَدةً -١٣٢   ــ ــــاِح َقِصـ ــ َیــ ـــع الرِّ ــ ـــدینَّ مـــ ــ   فُألْهـــ

 

*    

  

المسیب بن 

  علس

٣٦  

ـــــاعِ        ــ ــــى الَقْعَقــ ــ ــــًة ِإلـــ ــ ـــي ُمَغْلَغلـــ ــ ــ   ِمنِّــ

ـــــا-١٣٣   ــ ــ ـــــالِ  ُربَّ  یــ ــ ــ ــــلٍ  حــ ــ ــ ـــــاع َحْوَقـــ ــ ــ   َوقَّــ

  

*    

  

 ---------  ٧٤  

ـــــا       ــ ــ ــ ــ ــــةَ  َتَرْكتهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعِ  ُمْدِنَی ــ ــ ــ ــ ــ   الِقنـ

ـــْأِتي-١٣٤   ـــالُحُهم الَكثیـــرِ  قـــومِ ال َعلـــى ی   ِس

  

*    

  

المسیب بن 

  علس

١٧٩، ١٢١  

ـــــتُ        ــــهُ  فَیبی ــــومُ  منـ ــــي القـ ــــَواعِ  فـ   َوْعـ

ــــینَ -١٣٥   ــ ــــى ُمَتَبطِِّح ــ ـــــفِ  عل ـــــَأنَّهم الَكنیـ   كـ

  

*    

  

  ١٢٩  الحادرة

ـــونَ        ــــول َیْبُكـــ ـــــاَزةٍ  حــ ــــعِ  لــــــم ِجَنـ   ُتْرَفــ

ـــــتُ -١٣٦   ــــي َفَوَقْفـــ ــ ــــعِ  دارِ  فــ ــ ـــــد اْلَجِمیــ    وقـــ

  

*    

  

بشامة بن 

  الغدیر

١٧١  

ـــــتْ        ــــُؤون جالـ ــ ــــرَّأسِ  ُش ــ ـــــدَّْمعِ  ال   بالــ

ــــرَّة-١٣٧   ـــــبَ  ُمْحَمــ ـــــُبوحِ  َعِقـ ـ ــــوُنهمْ  الصَّ ــ   ُعی

  

*    

  

  ١٥٢  الحادرة

ـــرىً        ـــاةِ  مـــن هنـــاك ِبَم   وَمْســـَمعِ  الحی

    قافیة الفاء    

  

سبیع بن 

  الخطیم

١٢٠  

  
ـــد-١٣٨ ـــل َشـــِهْدتُ  ولق   ِشـــكَّتي َتْحِمـــلُ  الخی

  

*    

ــــْرَادءُ          ــ ــــِرَفةُ  َج ـــــَذالِ  ُمْشــ ـــــلُ  الَقـ   وفُ َسـ

      قافیة القاف    

ــا-١٣٩   والَغَضــا الرِّْمــثُ  ُدوِنهــا ِمــنْ  َأتــى فلمَّ

  

*    

  

  ١٣٠  الممزق العبدي

  َتْبــــُرقُ  الَفــــِریَقْینِ  نــــارُ  لهــــا وَالَحــــتْ       

              



 - ٢٢٥ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــامَ -١٤٠ ــ ــ ـــــا وقـ ــ ـــــاِزرَانِ  ِإلیهـ ــ ـــــَدا الَجـ ــ   فَأْوَفـ

  

عمرو بن     *

  األهتم

١١٨، ١١٤ ،

ـــرَانِ         ١٦٢ ـــدَ  َعنهـــا ُیِطی   الِجْل
َ
  َتْفـــوقُ  َوْهـــي

  وإِیــــراقِ  َشــــْوقٍ  مــــن مالــــكَ  ِعیــــدُ  یــــا-١٤١  

  

*    

  

  ١٤٢  تأبط شرا

ــــفٍ  وَمــــرِّ          َطــــرَّاقِ  اَألهــــوالِ  علــــى َطْی

ــى َیْســِري-١٤٢   ــنِ  عل ــاتِ  اَألْی ــاً  والحیَّ   ُمْحَتِفی

  

*    

  

  ١٤٢، ١١٦  تأبط شرا

  سـاِق◌ِ  ىَلـعَ  ارٍ سَ  ِمنْ  ِفداُؤكَ  يسِ فْ نَ       

      قافیة الالم    

ــــنُ -١٤٣ ــ ـــــاَترَ  وَنْحـ ــ ــــَوةً  ْكَن ــ ـــــبٍ  ُأمَّ  َعْنـ ــ   حاِج

  

*    

  

خراشة بن 

  عمرو

١٣١، ١٢٨  

ــــالَ  اللْیــــلِ  ســــاِهرَ  َنْوحــــاً  ُتجــــاِوبُ          ثُكَّ

  
ــًا َفَتــَرى-١٤٤   َیــا َصــاِح َهــْل ُحــمَّ َعــْیٌش َباِقَی

  

*    

  

 --------  ١٢٥  

ـــَال        ـــا اَألَم ـــْي ِإْبَعاِدَه ـــْذَر ِف   ِلَنْفِســـَك الُع

ـــــدِّل-١٤٥     ــــنْ  وُب ــــي مـ ـــــد بمـــــا لْیلـ ــــهُ تحُ  ق   لـ

  

*    

  

خراشة بن 

  عمرو 

١١٠  

  َفَحْوَمالَ  الدَُّخول َتْرَعى الَمالَ  ِنعاجَ       

ـــــُدوا وال-١٤٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمْ  َتقع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ  وِبُك ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ُمنَّـ

  

*    

  

بشامة بن 

  عمرو

١٦٥، ١٥٦  

ــــى       ــ ـــــالحوادثِ  َكَفــ ــــرءِ  بـــ ــ ــــوال للمــ ــ   ُغــ

ـــــا-١٤٧   ــ ــ ــ ـــاِئلُ  َأتتنـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ُتســـ ــ ــ ــ ـــــا مـــ ــ ــ ــ   َبثَّنـــ

  

*    

  

بشامة بن 

  عمرو

١٨٨  

ـــــا       ـــــد: لهـــــا فقلن ـــــا ق ـــ َعَزْمن ــ   رَِّحیالال

ـــــَتْعِجلٍ -١٤٨   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بُمْسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فباَدَرَتاهـ

  

*    

  

بشامة بن 

  عمرو

١٦٧  

ــــیال       ــــُح َخـــــد�ا َأِسـ ـــــدَّمِع َیْنَضـ   مـــــن ال

ـــــا-١٤٩   ــ ـــــان ومــ ــ ــــرُ  كــ ــ ـــــا َأكثَـــ ــ ـــــتْ  مــ ــ لــ   َنوَّ

  

*    

  

بشامة بن 

  عمرو

١٣٥  

ــــن       ــ ــــْولِ  مـ ــ ـــــَفاحاً  ِإالَّ  الَقـ ــــیال ِصــ ــ   وقـ

ــــةً -١٥٠   ــ َعـ ـــــْأمِ  ُملمَّ ــ ـــــفعاً  ِبالشَّ ـــــُدوُدها ُســ ــ   ُخ

  

*    

  

 خراشة بن

  عمرو

١١١  

ـــــَأنَّ        ــ ـــــا كــ ــ ـــاِبِری�ا علیهــ ــ ــ ـــــَذیَّالَ  َســ ــ   ُمــ

  



 - ٢٢٦ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــا-١٥١ ــ ــــي زال مــ ــ ــ ـــــدُّه َیْنِمـ ــ ــ ـــــاِعداً  َج ــ   صــ

  

*    

 

عبد الرحمن بن 

  حسان األنصاري

٧٤  

ـــــذُ        ــ ــ ــ ـــــُدنْ  ُمْن ــ ــ ــ ــــه ل ــ ــ ــ ـــــالُ  فاَرقـ ــ ــ ــ   الَح

  

  قــــاِنصٍ  بـــازُ  ُیَقــــلْ  َمْرُكوبـــاً  ُیــــرَ  متـــى-١٥٢

  

*    

  

مزرد بن ضرار 

  الذبیاني

١٠٧  

ــــي       ــــِیهِ  وف ـــ عنــــدَ  َمْش ـــاُتلُ  ادِ الِقَیـ   َتَسـ

  
ـــائمٌ -١٥٣ ــ ــــَو صــ ــــرَتُه وْهـــ ــــوُل ِإذا َأْبصـــ   تقـــ

  

*    

  

  ١٦١، ١٢٨  مزرد بن ضرار

ـــلُ        ـــیُد ماِث ـــٍز َأِو السِّ ـــى َنْش ـــاٌء عل   ِخَب

  
ــــشُّ -١٥٤ ــ ــــِریحيٌّ  َأَجـ ــ ـــــَأنَّ  َصــ ــ ــــهیلهُ  ك ــ   َصــ

  

*    

  

مزرد بن ضرار 

  الذبیاني

١٠٧  

ــــرُ        ــــْرب َمَزاِمیـ ــــلُ  جاَوَبْتهـــــا َشـ   َجَالجـ

  
  َتلقََّحــــتْ  الَعــــَوانُ  ْربُ اْلَحــــ ِإذا وعنـــدي-١٥٥

  

*    

  

مزرد بن ضرار 

  الذبیاني

١٠٧  

ـــَدتْ        ـــوبُ  َهَواِدیهـــا وَأْب   الـــزََّالزلُ  الخُط

  
ـــــذَهبُ  كـــــادَ  قـــــدْ  الَقـــــَرا ُطـــــَوالُ -١٥٦ ـــــاِهالً  َی   َك

  

*    

  

مزرد بن ضرار 

  الذبیاني

١٠٧  

ـــَوادُ        ـــَدى َج ـــِب  الَم ـــقُ  والَعْق ـــلُ  والَخْل   كاِم

  
  جـــــاِمحٌ  والَكـــــْبُش  الَكـــــْبَش  َأُردُّ  وَأنِّـــــي-١٥٧

  

*    

  

مزرد بن ضرار 

  الذبیاني

١٥٧، ١٢٢ ،

١٦٣  
ــــي ْرجــــعُ أَ و        ــــوَ  ُرمِح ــــانُ  وْه ــــلُ  َریَّ   ناِه

  
ــــلٍ -١٥٨ ـــــْبٍح َوَحاِئـ ــــل َش ـــي ُكـ ــ ـــــُت ِبَعْیِن   َرَمْق

  

*    

  

 ---------  ٧٢  

ـــ       ـــــَف َیُحــ ــــِل َكْی ـــل اللْیـ ــــَر َقْبــ   ولُ َألْنظُـ

یحِ  ُمســـَتْقِبل-١٥٩     كٌ ُمْبتَـــرِ  َوْهـــوَ  َیْهفُـــو الـــرِّ

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

١٤٥  

  َمْعــُدولُ  الشِّــْدقِ  ِشــمالِ  عــن لســاُنهُ       

َ ســــاِكَنةٌ -١٦٠  
  َأْفَزْعــــُت منــــُه ُوُحوشــــًا َوْهــــي

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

١٥٦  

ــــُلولُ        ــــْبِح َمْش ــــي الصُّ ــــٌم ف   كَأنَّهــــا َنَع

              



 - ٢٢٧ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــَقرَ  َوْرداً -١٦١ ـــــم وَأْشــ ــــهُ  لــ ــــهُ  ُیْنِهْئـــ   طاِبُخـــ

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

١٠١، ٩٩  

ـــرَ  مـــا         َغیَّ
ُ
ـــي ـــهُ  الَغْل   مـــْأُكولُ  َفْهـــوُ  ِمْن

  ُمْخــــِدَرةً  اُألْســــدُ  وفیــــه الــــدََّجاجُ  فیهــــا-١٦٢  

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

١٣٣، ٩٣  

ـــَرى َشـــيءٍ  كـــل ِمـــنْ        ـــلُ  فیهـــا ُی   َتَماِثی

ــــةٍ -١٦٣   ــ ــــل َأْرِدَیـ ــ ـــــا ِظـ ــ ـــــا َرَفْعَن ــ ـــــا َوَرْدَن ــ   لمَّ

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

٩٩  

ـــــاللحْ        ـــــاَر ِبــ ــــلُ َوَفــ ــــوِم الَمرَاِجیـــ   ِم ِلْلَقـــ

  ُمَجـــــــــــرَّدةٌ  َزْیتـــــــــــاً  ُمِلَئـــــــــــتْ  َحَواِجـــــــــــلٌ -١٦٤  

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

٩٦  

ـــیهنَّ  لْیَســـتْ          َســـواِجیلُ  ُخـــوصٍ  ِمـــن عل

  
ـــــاِرُعونُ -١٦٥ ـــــمِ  ُرُؤوَس  ُیَقـ ـــــاِحَیةً  الُعْجـ   َضـ

  

*    

  

عبدة بن 

  الطبیب

٩٠  

ـــــنهم       ــــَواِرُس  م ــــْزلٌ  ال َفـ ــــلُ  وال ُعـ   ِمیـ

ــــكَ -١٦٦   ــــيال َفِتْل ــــَرحُ  ال ت   ُحبَُّهــــا الَقْلــــبَ  َیْب

  

*  
  

  

أبو ذؤیب 

  الهذلي

٧٣  

ـــــا ِذْكُرهــــــا وال       ــــلِ  ُأمُّ  أْرَزَمــــــتْ  مـ ــ   حاِئ

  ُتًقـى ِشـعارَ  ُأْكَسـى هـل ِشْعِريَ  لْیتَ  یا-١٦٧  

  

*    

  

 --------  ٧٦  

ـــْعرُ        ـــَیضُّ  والشَّ ـــَدما حـــاالً  َیْب   حـــالِ  َبْع

  َجــَدثٍ  مــن الَحْشــرِ  یــوم ُیْبَعــث فــالمرءُ -١٦٨  

    

*    

    

 ---------  ٧٦  

  حــالِ  مــن فــات مــا وعلــى َجنــى بمــا      

ـــا-١٦٩   ـــْعِري اْبـــَیضَّ  فكلم    ِإلـــى فالسَّـــوادُ  َش

  

*    

 

 ---------  ٧٦  

  يحــالِ  بــالهوى َفَنْفِســي تمیــل نفســي      

ــتُ  مــا الــذي الُمحــالُ  مــاذا-١٧٠      َأْعَشــُقه ِزْل

  

*    

 

 ---------  ٧٧  

  يالِ حـ بـه ُأْصـِلح فلـم َعْقلـي َضـیَّْعت      

ــــذَّْنب َرِكْبــــت-١٧١     َطــــَرفٌ  لــــه مــــا ِطْرفــــاً  لل

   

*    

  

 ---------  ٧٧  

ء ِطـــــْرفٍ  ِلراكـــــبِ  فیـــــا         الحـــــالِ  َســـــيِّ

              



 - ٢٢٨ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

   َتْنُقُلهـــــا بـــــالنفس الـــــدُّنى دارُ  َتـــــُدورُ -١٧٢

  

*    

  

 ---------  ٧٦  

  الحــــالِ  راكــــبِ  كَصــــبيٍّ  حالهــــا عــــن      

ـــداً  َتُســــودُ  لیســــت-١٧٣     النفــــوس ُســــودُ  َغـ

 

*    

 

- --------  ٧٦  

  الِ الَحـ عـاِمرَ  نـورٍ  ُمَضّیع َأْغُدو فَكمْ       

ــــي-١٧٤   ــ ــ ـــــذ لِكنَّن ــ ـــــیش بلذیـ ــ ـــــِبطٌ  العـ ــ    ُمْغتَـ

  

*    

  

 ---------  ٧٦  

ـــَأنَّ كَ        ـــ اَمــ ـــبِ  بَ ِشـــــیْ  َشـــــْهدٌ  وُهــ   الِ الَحــ

   َأْجَمَعـــــه الـــــذنب َیُهـــــدُّ  َغْفـــــراً  َربِّ  یـــــا-١٧٥  

  

*    

  

 ---------  ٧٧  

ــــى       ــــزَّ  َحتَّــ ــــن َیِجــ ـــــالكا اآلراب مــ   لحـ

   َنَظــر ذي َعْقــل حــالي َأْعِقــلُ  كنــتُ  لــو-١٧٦  

  

*    

  

 ---------  ٧٦  

ـــمُ  لكنــــــت       ـــ الً غِ تَ ْشـــ ـــ تِ بالوْقـــ   الِ والَحـــ

ـــــا-١٧٧   ــ ــــوُم َكَأنََّهـ ــ ــ ـــــا َوالنُُّج ــ ــــْرُت ِإلْیَهـ ــ ــ   َنَظ

  

*    

  

  ١٥٥  امرؤ القیس

ـــــالِ        ـــــبُّ ِلُقفَّــ ـــــاٍن ُتَشــ ـــاِبْیُح ُرْهَبــ ــ   َمَصــ

  ْتِنــــهمَ  حـــالِ  عـــن اللْبـــدُ  َیـــِزل ُكَمْیـــت-١٧٨  

  

*    

 

  ٧٤  امرؤ القیس

ـــــالمتنزلِ        ـــــفواء بــ ــــت الصــ ــــا زلـــ   كمـــ

  بـــــالِغَنى َربُّـــــكَ  َأْغنـــــاكَ  مـــــا واْســـــَتْغنِ -١٧٩  

  

*    

  

عبد قیس بن 

  خفاف

٤٨  

ـــــْبك وإَِذا       ــــةٌ  ُتِصـــ ــ ــــلِ  َخصاَصــ ــ ــ   َفَتَجمَّ

ــــلِ -١٨٠   ــ ــ ــــِك َرِحیـ ــ ــ ـــــاَرِتي ِبَوْشـ ــ ـــــْت جــ ــ ــ   آَذَن

  

*    

  

  ١٨١، ١٧٦  المرقش األصغر

ـــــاَهَرْت بخَ        ـــاِكرًا جـــ ــ ــــلِ َبـــ ــ ـــــٍب َجِلیــ   ْطـــ

      مــالمیقافیة     

ـــــمْ  َأِرْقـــــتُ -١٨١ ــــيَّ  َتْخـــــَدعْ  َفل ــــة ِبَعْیَنـ   َخْدَعـ

  

راشد بن شهاب     *

  الیشكري

٦٧  

  َســــَقمْ  وال ِبِعْشــــقٍ  َدْهــــري مــــا وَواهللاِ       

  
ــــرُ -١٨٢ ــ ــ ــــكٌ : النَّْشـ ــ ــ ــــوهُ  ِمْسـ ــ ــ ـــــا والُوُجـ ــ ــ   َدَن

  

*    

  

  ٦٩  المرقش األكبر

ــــرُ        ــ ــ ــــَرافُ  ِنیـ ــ ــ ـــــانِ  وَأْطــ ــ ــ ـــــَنمْ  الَبَن ــ   َعـــ

  



 - ٢٢٩ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ــــلْ -١٨٣ ــ ــــلْ  َب ــــجْتكَ  َهـــ ــ ــــنُ  َش ـــاِكَرةً  الظُّْعـــ ــ   بــ

  

*    

  

  ١٠٦، ٩١  المرقش األكبر

ـــــَأنَّهنَّ        ــ ــ ــــلُ  كـ ــ ــ ــ ــــنْ  النَّْخ ــ ــ ـــــمْ  ِمــ ــ ــ   َمْلَهـ

  ُمَحـــارب ُخْضــرُ  الُخْضــرُ  ِإالَّ  َغــْروَ  وال-١٨٤  

  

*    

  

الحصین بن 

  الحمام

١١٣  

ـــونَ        ــــْوِلي ُیَمشُّـــ ــــراً  َحــ   وُمألََّمــــــا َحاِســ

ها ِجَحاٌش  وجاَءتْ -١٨٥       *      ِضهابَقِضی َقضَّ

  

الحصین بن 

  الحمام

٨٧  

ــــعُ        ــ ــــَوالٍ  وَجْمـ ــ ـــــا ُعـ ــ ـــــا َأَدقَّ  م ــ   وَأَألَم

ــرْ -١٨٦   ــَرى هــل َخِلیلــي تَبصَّ   َظَعــاِئنٍ  ِمــنْ  َت

  

*    

  

  ١٤٤  المرقش األصغر

ــــْدنَ  ِســــَراعاً  َخــــَرْجنَ        ــــا واْقَتَع   الَمفاِئَم

ـــــَتلبٍ -١٨٧   ــ ــــنْ  وُمْس ــ ــــهِ  ِمـ ــ ـــالِحه ِدْرِعـ ــ ــ   وِس

  

*    

  

عبد المسیح بن 

  عسلة

١٨٥، ١٠٧  

  قاِئمــــا یــــْنَهُس  الـــذِّْئبَ  علیــــه َتَرْكَنـــا      

ــــي-١٨٨   ـــــَتحِیي وإِنِّـــ ــــةَ  َألْســ ــ ـــــاً  ُفَطْیمـ   جاِئعــ

  

*    

  

  ١١٤، ٩٨  المرقش األصغر

ــ ُفَطْیمــةَ  وَأســتحِیي َخِمیصــًا،         اطاِعَم

  َمـــــاِزنٍ  بـــــنِ  ِرَزامِ  ِمـــــن رجـــــالٌ  ولـــــوال-١٨٩  

  

*    

  

الحصین بن 

  الحمام

٤٧  

ـــــَبْیعٍ  وآلِ        ــ ـــ َأو ُسـ ــ ــ ـــ وَءكَ َأْسـ ــ ــ   اَعْلَقَمـ

ــأْ  مــا مَتــى-١٩٠   ــُودِّ  ُذو َیَش ــهُ  َیْصــِرمْ  ال   َخِلیل

  

*    

  

  ١٤٤  المرقش األكبر

ـــــدْ        ــــهِ  وَیْعَبــ ــــةَ  الَ  علیـــ ـــــا َمَحالـــ   ظاِلَمــ

ــــى-١٩١   ــ ــ ــــل َرَم ــ ــ ـــــاً  اللی ــ ــــْوَزهُ  ُمستَعِرضـ ــ ــ   َج

  

*    

  

  ١٠٢  ربیعة بن مقروم

ــــنَّ        ــ ــ ــــَزر�ا ِبِهــ ــ ــ ــ ــــال�  ِم ــ ــ ـــــُذوَما ِمَشــ ــ ــ   َعـ

ـــــَوالُ -١٩٢   ـــــ الرِّمـــــاحِ  ِط ـــــباحِ  داةَ َغ   الصَّ

  

  ١٤٥  ربیعة بن مقروم    *

ــــــونَ  َنْجــــــَدةٍ  َذُوو       ــــــا َیْمَنُع   اْلَحِریَم

ـــــا-١٩٣   ــ ـــــُدوُهمُ  ومـــ ــ ـــاِدي یْنـــ ــ ــ ــــنْ  النَّـــ ــ ــ   ولِكــ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١٦٩  

ــــل       ــ ــ ــ ــــةٍ  ِبُكـ ــ ــ ــ ـــــنُهمْ  َمَحلــ ــ ــ ــ ـــ ِم ــ ــ ــ   امُ ِفئـــ

              



 - ٢٣٠ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــا-١٩٤ ــ ــ ــ ــــَالءُ  ِبَأْحِقیَهــ ــ ــ ــ ــ ـــات الُمـ ــ ــ ــ ــ   ُمَحزَّمــ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

٩٧  

ـــــَأنَّ        ــ ـــــَذاَعَها كــ ــ ــ ــــالً  ِج ــ ــ ــــَالمُ  ُأُصـ ــ ــ   ِجـ

ــــجَ -١٩٥   ــ ــ ــــِرقِ  وَأْبل ــ ـــــدَّْینِ  ُمْشـــ ــ ـــــمٍ  الَخـ ــ   َفْخــ

  

*    

   

بشر بن أبي 

  خازم

١٢٧  

ــــنُّ        ــ ــــى ُیَســ ــ ــــهِ  َعلــ ــ ـــامُ  َمراِغِمــ ــ   الَقَســـ

ـــاهُ -١٩٦   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيٍّ  َأَبْحَن ــ ــ ــ ــ ــ ــــَاللٍ  ِذي ِبَحـ ــ ــ ــ ــ ــ   ِحـ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١٦٩  

ـــــا ِإَذا       ــ ــــعَ  َمــ ــ ــــْرُبُهمُ  ِریـــ ــ ـــــاُموا َســـ ــ   َأقــ

ـــــاِرینَ -١٩٧   ــ ــ ــ ــ ـــــنَّةَ ا ُیَب ــ ــ ــ ــ ـــــِغَیاتٍ  َألِس ــ ــ ــ ــ   ُمْص

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

٩٤  

ـــــا       ــ ـــــاَرطُ  َكَمــ ــ ـــــدَ  َیتفــ ــ ـــامُ  الثََّمــ ــ ــ   الَحَمــ

ـــــا-١٩٨   ــ ـــــَعى ومـــ ــ ــ ـــاُلُهمُ  َتْسـ ــ ــ ــــنْ  ِرجـــ ــ ــ   ولِكــ

  

*    

  

  ١٦٩  بشر أبي خازم

ــــولُ        ــــلِ  ُفُضـــ ــــةٌ  الَخْیـــ ـــــَیامُ  ُمْلَجَمـــ   ِصــ

ــــةِ -١٩٩   ــ ــ ـــــدُّرِّ  َكَعِقیلـ ــ ــ ـــــاءَ  ال ــ ـــــا اْسَتَضــ ــ   ِبهــ

  

*    

  

  ٤٨  المخبل السعدي

ــــرَ        ــ ــــْرشِ  ابَ ِمْح ــ ـــــا َع ـــــمُ  َعِزیزِهـ   الُعْجـ

ــــــدٍ -٢٠٠    َذاُت ُمَؤصَّ
َ
ــــي ــــى َوِهــ   وُعلْقــــــُت لْیلــ

  

*    

  

  ١٣٢  مجنون لیلى

  َولــْم َیْبـــُد ِلَألْتـــَراِب ِمـــْن ثَـــْدِیَها َحْجـــمُ       

ــــْأِتى وَأْقَســــمَ -٢٠١   ــــةَ  ی ــــْیم ُخطَّ ــــاً  الضَّ   طائع

  

*    

  

زبان بن سیار 

  المري

١٦٤، ١٤٣  

ــــى       ــــْوفَ  َبل ـــوَأنْ  تْأِتیهــــا َس   رَاِغــــمُ  كَ فُـ

  ماِلـــــكٍ  بـــــنُ  َشـــــِریكُ  ُمْرتاحـــــاً  فَأْقَســـــمَ -٢٠٢  

  

*    

  

زبان بن سیار 

  المري

١١٧  

ــــَمهُ  اْلَتَقْینـــــا مــــا ِإَذا       ـــاِلمُ  ال َخْص   ُیســ

ـــاِئلْ -٢٠٣   ــ ـــــد�ا ســ ــ ــــنِ : َمَع ــ ــــوارُس  َمـ ــ   ال الفـ

  

  ١٨٨  الجمیح    *

ــــْوا       ــ ــ ــ ــــرانهمْ  َأْوَفـ ــ ــ ــ ــــوا وال ِبِجیـ ــ ــ ــ   َغِنُمـ

  َم َیـــا لْیـــَت َأنََّنـــاَصــِغْیَرْیِن َنْرَعـــى الـــَبهْ -٢٠٤  

  

*    

  

  ١٣٢  مجنون لیلى

  ِإلى الَیـْوِم لـْم َنْكُبـْر َولـْم َتْكُبـِر الـَبْهمُ       

  

    

            



 - ٢٣١ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ــــكَ -٢٠٥ ــ ــ ــ ـــــاً  وُتِریـ ــ ــ ــ ـــــحیَفةِ  َوْجه ــ ــ ــ   الَ  كالصَّ

  

*    

  

  ٤٨  المخبل السعدي

ـــآنُ        ــ ــ ــ ــ ـــــتلجٌ  َظْمـــ ــ ــ ــ ـــــمُ  وال ُمْخـــ ــ ــ ــ   َجْهـــ

ـــــُدویَ -٢٠٦   ــ ــــه ْع ــ ـــــاِرحٌ  بـ ــ ــــشُّ  ق ــ ــــو َأَجـ ــ   َیُسـ

  

*    

  

  ١٢٧  الجمیح

ــــل، دُ        ـــــدٌ  الخیـــ ــــُه، َنْهــ ـــــمُ  ُمَشاُشـــ   َزِهــ

ــــال-٢٠٧   ــ ـــــُدهُ  َفــ ــــي َتَزیُّـــ ــ ـــــِیهِ  فــ ـــقٌ  َمْشـــ ــ   َنِفـــ

  

*    

  

  ٦٩  علقمة بن عبدة

ــــفُ  َوال       ــــنَ  الزَِّفی ــــُؤومُ  الشَّــــدِّ  ُدَوْی   َمْس

  َكــــْأُس َعِزیــــٍز ِمــــن اَألْعَنــــاِب َعتََّقَهــــا-٢٠٨  

  

*    

  

  ٥١  علقمة بن عبدة

ـــ         ــــٌة ُحـــ   ْومُ ِلــــــَبعِض َأْحَیاِنَهــــــا َحاِنیَّــ

  
  َمْكتُـومُ  اْسـَتوِدْعتَ  ومـا َعِلْمـتَ  ما هل-٢٠٩

  

  ٤٤  علقمة بن عبدة    *

  َمْصــــُرومُ  الیــــومَ  َنَأتْــــكَ  ِإذْ  َحْبُلهــــا َأم      

  َعْبَرتَـــهُ  َیْقـــضِ  لــم َبَكـــى َكِبیـــرٌ  هــل َأمْ -٢١٠  

  

*    

  

  ٤٤  علقمة بن عبدة

ــــرَ        ــــةِ  ِإْث   َمْشـــــُكومُ  الَبــــْینِ  یـــــومَ  اَألِحبَّ

ـــــَدْوتُ -٢١١   ــ ــ ــــهِ  َغ ــ ــ ـــ بـ ــ ــ ــ ـــــُبوحٌ  اِفُعنيدَ ُت ــ ــ   َس

  

*    

  

سلمة بن 

الخرشب 

  األنماري

١٦٦  

ــــراُش        ــ ــ ــــوِرها َف ــ ـــــمٌ  ُنُســ ــ ــــِریمُ  َعَجـ ــ ــ   َج

ـــــٍاض-٢١٢   ــ ـــیُض  وُمْختـ ــ ــ ـــــدُ  َتِبـ ــ ْبـ ــــهِ  الرُّ ــ ــ   فی

  

*    

  

سلمة بن 

الخرشب 

  األنماري

١٦٦  

ــــوِميَ        ــ ــــهُ  ُتحـــ ــ ــــوَ  َنْبتُـــ ــ ـــــیمُ  فْهـــ ــ   الَعِمــ

  
ـــامِ -٢١٣ ــ ــ ـــى اِإلْحَجــ ــ ــ ـــــٌد ِإلــ ــ ــــْرَكَنْن َأَحــ ــ ــ   ال َی

  

*    

  

قطري بن 

  فجاءةال

١٢٥  

ـــامِ        ــ ــ ـــــًا ِلِحَمـ ــ َفـ ــــَوَغى ُمَتَخوِّ ــ ــ ــــْوَم ال ــ ــ   َی

ــــْم ِصــــیٌد ُرُؤوُســــُهمُ -٢١٤   ــــا وُه   ســــاُروا ِإلیَن

  

*    

  

محرز بن 

  المكبر الضبي

١٦٣  

ـــامِ        ــ ـــــًا كَأیَّــ ـــــْم یومــ ـــــا لُهــ ـــــْد جعلَنــ   فقـ

ــاً -٢١٥   ــْوِم َحاِتَم ــي الَق ــو َأنَّ ِف ــٍة ل   َعلــى َحال

  

*    

  

  ٨٤  الفرزدق

ــ       ــنَّْت ِب ــوِدِه َض ــاِتمِ َعلــى ُج ــُس َح   ِه َنْف

              



 - ٢٣٢ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــَتِحي َأالَ -٢١٦ ـــــا َتْســ ــ ــــوكٌ  ِمنَّ ــ ــــي ُملـ ــ   وَتتَِّقـ

  

*    

  

  ٤٤  جابر بن حني

ـــــا       ــ ــــُوؤِ  ال َمحاِرَمَن ــ ـــــدَّمُ  َیْبـ ـــــدَّمِ  الــ   بالــ

  َمَضــــتْ  وقــــد الِقیــــام ُمَحاَولــــةَ  َینــــِوى-٢١٧  

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١٧١  

ــــهِ        ــــل َمخــــــاِرُص  فیــ ـــــَذمِ  لــــــْدنٍ  كــ   لْهـ

ـــــا-٢١٨   ــ ــ ــ ـــــا َأْعَطَیــ ــ ــ ــ ـــــَأْلُتُهَماَمــ ــ ــ ــ   ِني َوال َســ

  

*    

  

  ١٥٤  كثیر عزة

ــــي       ــ ــ ــ ــ ـــــاِجِزي َكَرِمـ ــ ــ ــ ـــي لَحــ ــ ــ ــ ــ   ِإال َوإِنِّــ

ــــینَ -٢١٩   ــ ــ ــــَوارَ  ُمَتنظِِّمــ ــ ــ ـــــلةَ  ِجــ ــ ــ ـــــا َنْضـ ــ ــ   َیـ

  

  ٩٤  الجمیح    *

ـــاهَ        ــ ــ ــــوهِ  َشـــ ــ ــ ـــــذلكَ  الُوُجــ ــ ـــــنَّْظمِ  لـــ ــ   الـــ

  عَواِبســــاً  الُغبــــارِ  َخلــــلِ  مــــنْ  َیْخــــُرْجنَ -٢٢٠  

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

٩٢  

  َضــــْیَغمِ  َأْكلــــفَ  ُكــــلبِ  الســــباعِ  َخَبـــبَ       

ـــــْدنَ -٢٢١   ــــراً  َأْقَص ــــل ُحْجـ ــــكَ  قبـ   والَقنــــــا ذلـ

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١٧١  

  الَفــــمِ  َعلــــى َأَكــــبَّ  وقــــد ِإلیــــهِ  َشــــَرعٌ       

ــــهُ -٢٢٢   ــ ـــالرُّْمحِ  َتناَولـ ــ ــ ـــــمَّ  ب ــ ــــى ُث ــ ــــهُ  اتََّنـ ــ   لـ

  

*    

  

جابر بن حني 

  التغلبي

٩٨  

ــــرَّ        ــ ــ ــــِریعاً  َفَخ ــ ــ ـــــَدْینِ  َص ــ ـــــمِ  ِلْلَیـ ــ   وِلْلَفـ

ــــل مــــن-٢٢٣   ــــَتْرِخي ك ـــادِ  ُمْس ــــاِزلٍ  النِّجـ   ُمن

  

*    

  

بشر بن أبي 

  خازم

١٢٤  

ــــرَانِ  ِإلـــــى َیْســـــُمو       ــــرِ  اَألْقـ   ُمَقلـــــمِ  غیـ

      ونـالنقافیة     

  ِبِنْســـَعةٍ  لســـاِني َشـــدُّوا وقـــد َأُقـــولُ -٢٢٤

  

*    

  

عبد یغوث بن 

  وقاص

١٧١  

ــرَ        ــْیمٍ  َأَمْعَش ــوا َت   ِلَســاِنَیا عــن َأْطِلُق

ـــــیرُ -٢٢٥   ـــــْیفُ  َیِسـ ـ ـــ الضَّ ــ ــــل مَّ ثـ ــ ـــــا َیُح   فیهـ

  

  ١٥١، ٩٦  المرار بن منقذ    *

ــــال�        ــ ــ ــ ـــــاً  َمَح ــ ــ ــــى ُمْكَرمـ ــ ــ ـــــا حتَّــ ــ ــ   َیِبیَنـ

ـــَرَداً -٢٢٦   ـــا َتاِمكـــًا َق َف الرَّْحـــُل ِمْنَه   َتَخـــوَّ

  

زهیر بن أبي     *

  سلمى

١٧٨  

ــَفنُ        َف ُعــوَد النَّْبَعــِة السَّ   َكَمــا َتَخــوَّ

  



 - ٢٣٣ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــانِ -٢٢٧ ــــى والحاِرثــ ـــاِتِهمْ  ِإلـــ ــ ـــــَبقاً  غایــ   َســ

  

*    

  

ن حاجب ب

  حبیب األسدي

١٣٤  

ــــْبقَ  َأْحــــَرزَ  كمــــا َعْفــــواً          دانِ ااْلَجــــو  السَّ

  
ــــِوي-٢٢٨ ـــــناِبكُ  َتْهـــ ــــهِ  َ◌ســ ــــةً  ِرْجلْیـــ   ُمَحنََّبـــ

  

حاجب بن     *

  حبیب

١١٠، ١٠١ ،

١٣٩  
  َكــذَّانِ  القُــفِّ  َصــِفیحِ  مــن ُمْكــَرهٍ  فــي      

ــْوِمي َأْلتُ َســ-٢٢٩   ــدْ  َق ــاِعُرُهم َســدَّتْ  َوَق   ◌ْ  َأَب

  

*    

  

  ١٧٠  أفنون التغلبي

  والَعــَدنِ  الِعــیصِ  ذاتِ  ُرْحَبــةَ  َبــْینَ  مــا      

ـــــا َالتَ -٢٣٠   ــ ــــي َهنَّــ ــ ــــَرفَ  ولْیَتِنـــ ــ ــــزُّ  َطـــ ــ   الـــ

  

*    

  

  ٦٩  المرقش األكبر

ــــي جِّ        ــ ـــــْأمِ  وَأْهِل ــ ــــُرونِ  َذاتِ  بالشَّ   القـــ

ــــنَّ -٢٣١   ــ ــــى وُهـــ ــ ــ ــــَالمِ  علـ ــ ـــاتٌ  الظِّـــ ــ ــ   ُمطلبــ

  

*    

  

  ٩٩  المثقب العبدي

ــــِویَالتِ        ــ ــ ــ ـــــذَّواِئبِ  َط ــ ــ ــــُرونِ  الــ ــ ــ   والقُـــ

ــــلُ -٢٣٢   ــ ــ ـــــاِزل ُیْعِم ــ ـــــدَّةَ  الَبـ ــ ـــالرَّحْ  الُمِجـ ــ ــ   ِبــ

  

*    

  

  ١١٩  المرقش األكبر

ـــادَ  َتَشــــــكَّى لِ        ــــُزونِ  َبْعــــــدَ  النِّجـــ   الُحــ

ــك ابــنُ  َالهِ -٢٣٣     حَســبٍ  فــي َأْفَضــْلتَ  ال َعمِّ

  

*    

  

ذو اإلصبع 

  العدواني

٥٥، ٥٢  

ــــي،       ــــتَ  وال َعنِّ ــــاني َأْن ــــي َدیَّ   َفَتْخُزوِن

  
ــــي-٢٣٤ ــ ــ ــ ــــك متعین ــ ــ ــ ــــل بین ــ ــ ــ ـــــاطم قب ــ ــ   أفـ

 

*    

  

  ٣٥  المثقب العبدي

ــــي       ـــــأن تبینـ ـــــا ســـــألت ك ـــك م   ومنعــ

ــــرُ -٢٣٥   ــ ــ ــ ـــــِذي َأَألَخْیـ ــ ــ ــ ـــــا ال ــ ــ ــ ــــهِ  َأن ــ ــ ــ   َأْبَتِغیـ

  

*    

  

  ٤٨  المثقب العبدي

ــــرُّ  َأم       ــ ـــــِذي الشَّـ ــ ــــوَ  ال ــ ــــي هُـ ــ   َیْبَتِغیِنـ

ــــنْ -٢٣٦   ــ ــــنُ  ِلَم ــ ــــَحى الظُّْع ــ ـــاتٍ  بالضُّ ــ   َطاِفَیـ

  

*    

  

ذو اإلصبع 

  العدواني

١٣٣، ٩١ ،

١٨١  
ـــــْبُهَها       ـــــدَّْومُ  ِش ـــــا َأوْ  ال   َســــــِفینِ  َخَالَی

ـــــاطَِّرْحِني وإِالَّ -٢٣٧   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــْذِني فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   واتَِّخـــ

  

  ٥٢  المثقب العبدي    *

ـــــُدو�ا       ــ ــ ــ ــ ــ ــــكَ  َعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي َأتَِّقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَتتَِّقیِن

  
            



 - ٢٣٤ -

  الصفحة  لـالقائ  تــــــالبی  م

ـــــا-٢٣٨ ــ ــ ــ ـــــتُ  ِإَذا َأْدِري ومــ ــ ــ ــ ــ ْم ــــراً  َیمَّ ــ ــ ــ ــ   َأْمـ

  

*    

  

  ٤٨  المثقب العبدي

ـــــدُ        ــ ــــرَ  ُأریـــ ــ ــ ـــــا الَخْیــ ــ ــــي َأیُُّهمـــ ــ ــ   َیِلیِنــ

ـــــا-٢٣٩   ــ ــ ـــونَ  َأنْ  فِإمَّ ــ ــ ــ ــــيأَ  َتك ــ ــ ـــقٍّ  ِخـ ــ ــ ــ   بَح

  

*    

  

  ٥٢  المثقب العبدي

ـــــَأْعِرفَ        ــــكَ  ف ــــي ِمْنـ ــــِمیِني َأوْ  َغثـِّ   ســ

  
      الیاءقافیة   

ــــةُ  ِعْرِســـــي َعِلَمــــتْ  وقــــد-٢٤٠   َأنَِّنـــــي ُملْیَك

  

*    

  

عبد یغوث بن 

  وقاص

٥٦، ٥٣ ،

١٣٣  
  وعاِدیـــــا علـــــيَّ  َمْعـــــُدو�ا اللْیـــــثُ  َأَنـــــا      

  
ــــوفَ  ِإنَّ  ُمْعِرضـــــًا، َفَطـــــأْ -٢٤١ ــــَرةٌ َكثِ  الُحتُـ   یـ

  

*    

  

  ١٤٤، ٩٢  أفنون التغلبي

ــــكَ        ــ ــ ــــي ال وإِنَّ ــ ــ ــــكَ  تُْبِق ــ ــ ـــــا ِبماِل ــ   باِقَیـ

ـــــا-٢٤٢   ـــــاً  َفَیـ ـــــا راِكبـ ـ ـــــتَ  ِإمَّ ـــــَبلَغنْ  َعَرْضـ   َفـ

  

*    

  

عبد یغوث بن 

  وقاص

٥٥، ٤٥  

ــــداَمايَ        ــــن َن ــــرَانَ  ِم   َتَالِقَیــــا ال َأنْ  َنْج

  إَذا َأَ◌ْعَجَبْتــَك الــدَّْهَر َحــاٌل ِمــن امــِرئٍ -٢٤٣  

  

*    

  

  ٨٤  التغلبي أفنون

ـــــا       ــ ــــَرُه َواللَیاِلَیـ ــ ــــْل َأْمــ ــ ــــُه َوَواِكــ ــ   َفَدْعــ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢٣٥ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فهـــرس األعــالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢٣٦ -

 فهـــرس األعــالم

  الصفحة  العلم  م

  ١٨٢،  ٧٣ ٥٢،  ٤٩،  ٤٧  أبو ذؤیب الهذلي   .١

  ٨٠  أبو صخر الهذلي   .٢

، ١١٦،  ٩٨،  ٦٧،  ٦١،  ٥٨،  ٣٥  األسود بن یعفر   .٣

١٨٢، ١٢١  

  ١٧٠،  ١٤٣،  ٩٢،  ٨٤ أفنون التغلبي   .٤

    أوس بن حجر    .٥

، ١٦٦، ١٦٤، ١٥٥، ١٣٥، ٨٥، ٦١  بشامة بن عمرو     .٦

١٧٠  

  ١٢٦، ١١٩، ٦٧، ٥٨ بشر بن أبي خازم    .٧

  ١١٦، ١١٥، ٦٧، ٦٢، ٥٩ تأبط شرا    .٨

  ٩٨، ٦٢، ٤٤  جابر بن حني التغلبي   .٩

  ١٦٠، ١٣٣، ١٢٦، ١١٦ الجمیح األسدي   .١٠

  ١٣٨، ١٣٣ ١١٠، ١٠١، ٦٣  األسديجب بن حبیب حا    .١١

  ٦٠ الحادرة     .١٢

  ١٤٥، ١٠٢، ٦٣، ٥٩ الحارث بن حلزة الیشكري    .١٣

  ١٢٢، ٩٢، ٤٣ الحرث بن ظالم المري    .١٤

  ١١٣، ٨٧، ٦٣، ٤٧ الحصین بن الحمام المري    .١٥

، ١٧٧، ١٢٨، ٦٣، ٦١، ٥٥، ٥٢ ذو اإلصبع العدواني     .١٦

١٧٨  

  ١٨٣، ١٨٢، ١٢٣، ١١٨ ،١٠٣  الضبي  ربیعة بن مقروم   .١٧

  ١٦٣،  ١٤١، ١١٧ المريزبان بن سیار    .١٨



 - ٢٣٧ -

  ١١٩  سبیع بن الخطیم التیمي     .١٩

  ١٢٩، ٩٧، ٦٧، ٦٤، ٦٠، ٥٣، ٣٦ السعدي سالمة بن جندل   .٢٠

  ١٦٥، ٩٤، ٦٤ األنماري سلمة بن الخرشب   .٢١

  ١٥٠، ١٤٦، ٩٠، ٦٧، ٦٤، ٦٠ سوید بن أبي كاهل الیشكري    .٢٢

  ١٤٥، ١٢٠، ١١٧، ٦٠ شبیب بن البرصاء    .٢٣

  ١٥٨، ١١٥، ٩٣ الشنفرى األزدي   .٢٤

  ١٥٩  النهشلي  ضمرة بن ضمرة    .٢٥

  ١٧٣، ١٥٦، ٤٥ الضبي  عبد اهللا بن عنمة    .٢٦

  ١٨٢، ١٠٧، ٣٣ عسلة بن  عبد المسیح   .٢٧

  ١٧١، ١٣٢، ٦٥، ٥٥،٦١، ٥٣، ٤٥  عبد یغوث بن وقاص الحارثي      .٢٨

، ١٤٤، ١٣٢، ١٠١، ٩٩، ٩٦، ٩٣ عبدة بن الطبیب      .٢٩

١٦٦، ١٥٥  

  ١٦١، ١٥٨، ١١٨، ١١٤، ١٠٠ عمرو بن األهتم التمیمي     .٣٠

  ١٧٣، ٩٣  عوف بن األحوص    .٣١

  ١٣٠، ٤٦ عوف بن عطیة التمیمي      .٣٢

، ١٠٠، ٩٦، ٩٥، ٨٧، ٦٥، ٤٦  متمم بن نویرة الیربوعي   .٣٣

١٣٦، ١٣٥، ١١٧، ١١٤، ١٠٢ ،

١٥٧، ١٥٠،١٥٦  

، ٩٩، ٩٧، ٦٧، ٦٦، ٥٢، ٤٨، ٣٥ المثقب العبدي    .٣٤

١٢٢  

أحمد "ابن كیسـان" أبـو  محمد بن   .٣٥

 الحسن

١٣٧  



 - ٢٣٨ -

 

 حســــنال بــــن اهللا عبــــد بــــن محمــــد   .٣٦

  "النفس الزكیة"

٦  

، ١١٠، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٦٦  المرار بن منقذ    .٣٧

١٥١،١٥٥، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٠  

  ١٢١، ١٠٧ مرة بن همام بن مرة    .٣٨

، ١٤١، ١٢٩، ١١٤، ١١٣، ٩٨، ٩٥  المرقش األصغر   .٣٩

١٧٨، ١٧٥، ١٤٤، ١٤٣  

  ١٠٦، ٧٠، ٦٦، ٥٤  المرقش األكبر   .٤٠

، ١٢٢، ١٢١، ١١٥، ١٠٧، ٩٨، ٦٦  مزرد بن ضرار الذبیاني   .٤١

١٦٠، ١٥٦، ١٤٦، ١٢٧، ١٢٣ ،

١٧٧، ١٦٦، ١٦٢  

، ١٧٥، ١٢٠، ٦٧، ٦٦، ٣٦، ٢٢، ٨ الُمَسی�ب بن علس   .٤٢

١٨٣  

  ١٧٤، ١٠٢، ٤٣ معاویة بن مالك "معود الحكماء"   .٤٣

  ١٦٦ الممزق العبدي    .٤٤

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢٣٩ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 .فھرس المحتويات / الموضوعات
  

  

  

 .الملخص / المستخلص
  

  .المقدمة
  
  المفضل الضبي و اختیاراته : الفصل األول .
  
  الحال و أوصافھا: الفصل الثاني .
  
  أقسام الحال و أحوال صاحبھا . : الفصل الثالث .
  

 .الخاتمة
  

 .قائمة المراجع
 
 
 
  
 
  

 



 - ٢٤٠ -

 فهـــرس املصـادر واملراجـع

: القرآن الكريم.
ً
  أوال

هــ) ، ٧٤٥ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبـو حیـان األندلسـي (تـوفي    .١

تحقیــــق رجــــب عثمــــان محمــــد ، ورمضــــان عبــــد التــــواب ، مكتبــــة الخــــانجي 

  .م١٩٩٨ ١بالقاهرة ، ط

ـــاقوت بـــن عبـــد اهللا  جم األدبـــاء) ،إلـــى معرفـــة األدیـــب(مع إرشـــاد األریـــب   .٢ ی

ـــق د. إحســـان عبـــاس، دار الغـــرب اإلســـالمي، ٦٢٦الحمـــوي(ت هــــ) ، تحقی

  م.١٩٩٣، ١بیروت، ط

: للنشـر عـدهِ أ،  الزمخشـري عمـر بـن محمـود،  القاسـم أبـو،  البالغة أساس   .٣

 – القـاهرة - المـدني مطبعـة شـاكر محمـد محمـود: تحقیق، رحال  بن عمر

  م .١٩٩١

أبـو البركـات ، عبـدالرحمن بـن محمـد األنبـاري. دار الجیـل  ربیة ،أسرار الع   .٤

  م.١٩٩٥بیروت 

تحقیــق عبــدالعال ، الســیوطي عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر ،األشــباه والنظــائر    .٥

  .م١٩٨٥ ، بیروت ، مؤسسة الرسالةعة األولى، الطب سالم مكرم

أحمــد بــن علــى (ابــن حجــر ، أبــو الفضــل  اإلصــابة فــي تمییــز الصــحابة ،   .٦

ـــاهرة طبعـــة أولـــى ٨٥٢العســـقالني) ، (ت ـــات األزهریـــة الق ـــة الكلی هــــ)، مكتب

  م.١٩٧٦

تحقیــق أحمــد  هـــ) ،٢١٦عبــدالملك بــن قریــب األصــمعي(تاألصــمعیات ،    .٧

  م.١٩٩٣، ٧محمد شاكر وعبدالسالم هارون، دار المعارف بمصر ط

ب ، حلـ، دار القلـم العربـيإعراب الجمل وأشباه الجمل ، د. فخرالدین قبـاوة    .٨

  م ١٩٨٩ ٥، سوریة ، ط 

إعراب القرآن الزجـاج ، تحقیـق إبـراهیم األبیـاري ، المؤسسـة المریـة للتـالیف    .٩

  والنشر والترجمة.
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إعراب القرآن النحاس ، أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل ، الطبعـة    .١٠

م ، تحقیــق د. زهیــر ١٩٨٨هـــ ـ ١٤٠٩الثالثــة ، بیــروت ، عــالم الكتــب ، 

  غازي

 م.١٩٥٦خیر الدین الزركلي ، مطبعة كوستاتسوماس: ، األعالم   .١١

  .١أبوالفرج األصفهاني ، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ط ، األغاني    .١٢

األمــالي وذیــل األمــالي: أبــو علــى إســماعیل بــن القاســم القــالي، دار األفــاق    .١٣

  الجدیدة، بیروت: د.ت.

 العربـي الرائـد ردا ، عبـاس إحسـان تحقیـق الضـبي المفضل، العرب  أمثال   .١٤

  هـ١٤٠٣ الثانیة الطبعة لبنان  - بیروت ،

 بن اهللا عبد البقاء أبو والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء   .١٥

 -العلمیـة المكتبـة عوض عطوه إبراهیم تحقیق العكبري اهللا عبد بن الحسین

  باكستان -الهور

بوالحســـن علـــي بـــن یوســـف علـــى أنبـــاه النحـــاة ، جمـــال الـــدین أ الـــرواة هإنبـــا   .١٦

كتــب المصــریة القفطــي ، تحقیــق محمــد أبوالفضــل إبــراهیم . مطبعــة دار ال

  .م١٩٥٥ ١القاهرة ، ط 

عبد الكریم بن محمد بن منصـور التمیمـي السـمعاني ، األنساب ، أبو سعد    .١٧

  .١هـ) ، دار الجنان بیروت لبنان ، ط ٥٦٢(المتوفى 

عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن ، ت اإلنصــاف فـــي مســـائل الخـــالف ، أبوالبركـــا   .١٨

  سعید األنباري ، دار الفكر ، دمشق.

جمــال الـدین بــن یوســف  ، محمــد، أبو أوضـح المســالك إلـى ألفیــة ابــن مالـك    .١٩

هــ دار ٧٦١المتـوفى ، بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصري ا

  .الطالئع للنشر والتوزیع القاهرة

 : الشــیخ، تحقیــقیوســف األندلسـي  محمــد بـن، أبـو حیــان ، البحـر المحــیط    .٢٠

 لبنــان ، األولــى ،  بیــروت ، ، الطبعــةعــادل أحمــد عبــد الموجــود  وآخــرون 

  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -العلمیة  دار الكتب
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عبــدالرحمن بــن ، جــالل الــدین  ، حــاةالوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والن بغیــة   .٢١

  م.١٩٧٩أبي بكر السیوطي، دار الفكر بیروت، طبعة ثانیة 

ـــن محمـــد،  واللغـــة النحـــو أئمـــة تـــراجم فـــى غـــةالبل   .٢٢ ـــادي یعقـــوب ب ،  الفیروزأب

 محمـــد:  تحقیـــق، هــــ ١٤٠٧ ، الكویـــت ، اإلســـالمي التـــراث إحیـــاء جمعیـــة

  .١، ط  المصري

  .البر عبد ابن،  المجالس وأنس المجالس بهجة   .٢٣

:  تحقیــــق، "الجــــاحظ"  بحــــر بــــن عمــــرو ، عثمــــان وأبــــ،  والتبیــــین البیــــان   .٢٤

  .م١٩٦٨ ، األولى الطبعة،  بیروت صعب دار ، عطوي فوزي المحامي

محي الدین، محمد مرتضـى الحسـیني،  تاج العروس من جواهر القاموس ،   .٢٥

  دار الفكر، بیروت، د.ط، د.ت.

تـــأریخ األدب العربـــي ، كـــارل برولكمـــان ، نقلـــه إلـــى العربیـــة د. عبـــدالحلیم    .٢٦

  .٢مصر ط ، النجار ، دار المعارف 

محمـد بـن أحمـد  ، شمس الدین ، فیات المشاهیر واألعالمتأریخ اإلسالم وو    .٢٧

ـــاب  بـــن عثمـــان الـــذهبي ، تحقیـــق د. عمـــر عبدالســـالم التـــدمري ، دار الكت

  العربي. 

ـــن أحمـــد ، البغـــدادي الخطیـــب ، بغـــداد تـــاریخ    .٢٨ ـــي ب  الخطیـــب بكـــر أبـــو عل

  .بیروت ، العلمیة الكتب دار ، البغدادي

 اهللا عبـــد بـــن الحســـین بـــن اهللا عبـــد قـــاءالب أبـــو،  القـــرآن إعـــراب فـــي التبیـــان   .٢٩

 البـــابي عیســـى،  البجـــاوي محمـــد علـــي تحقیـــق) هــــ٦١٦ (تـــوفي : العكبـــري

   وشركاه الحلبي

 ، تسهیل الفوائد وتكمیـل المقاصـد ابـن مالـك ، محمـد بـن عبـد اهللا بـن مالـك   .٣٠

  م.٢٠٠١هـ / ١٤٢٢الطبعة األولي ، بیروت ، لبنان ، دار الكتب العلمیة 

  .لعلي بن محمد الشریف الجرجاني ، مكتبة لبنان التعریفات   .٣١
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ن محمــــد بــــن حجــــر العســــقالني "ت ، أحمــــد بــــن علــــي بــــ التهــــذیب تهـــذیب   .٣٢

  هـ١٣٢٦ ١، مطبعة دائرة المعارف النظامیة ، الهند ، ط "٨٥٢

م ، منشورات ١٩٧٤ ١٤جامع الدروس العربیة ، مصطفى الغالییني ، ط    .٣٣

  المكتبة العصریة ، بیروت ، صیدا.

 القرطبي االنصاري أحمد بن محمد،  اهللا عبد أبو ، القرآن الحكام الجامع   .٣٤

  .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥ ، لبنان،  بیروت،  العربي التراث حیاءإ دار ،

هـــ ١٤١٦الخلیــل أحمــد الفراهیــدي ، الطبعــة الخامســة ، الجمــل فــي النحــو    .٣٥

  .م ، تحقیق د. فخر الدین قباوة١٩٩٥

بیــروت ، دار األرقــم ، تحقیــق:  ،یــد القرشــي أبــو ز ، جمهــرة أشــعار العــرب    .٣٦

 عمر فاروق الطباع .

هــ) تحقیـق ٣٢١أبـو بكـر بـن محمـد بـن الحسـن بـن دریـد (ت جمهرة اللغـة ،   .٣٧

  م.١٩٨٧، ١رمزي منیر البعلبكي، دار العلم للمالیین ، بیروت، ط

المـرادي ، الحسـن بـن القاسـم ، الطبعـة ، الجنى الداني في حروف المعاني    .٣٨

  .م١٩٩٢هـ / ١٤١٣، لبنان بیروت ، دار الكتب العلمیة  األولى

ومعــه شــرح  شــرح األشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك ،حاشــیة الصــبان علــى    .٣٩

  م.٢٠٠٣الشواهد للعیني، دار الفكر بیروت، طبعة 

عبـــد الســتار عبــد اللطیــف أحمــد ، المنشـــأة ، الحــال فــي األســلوب القرآنــي    .٤٠

  م.١٩٨٤ ١رابلس طالعامة للنشر والتوزیع واإلعالن ط

خزانــة األدب: عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، تحقیــق عبــد الســالم محمــد    .٤١

  م.١٩٨٩،  ٣هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

دراســـات ألســـلوب القـــرآن الكـــریم ، محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة ، مطبعـــة    .٤٢

  السعادة مصر.

، جرجــانيال محمــد بــن عبــدالرحمن بــن عبــدالقاهر بكــر أبــو اإلعجــاز دالئــل   .٤٣

  .م١٩٩٥ ،١ط  بیروت العربي الكتاب دار،  التنجي محمد.د :تحقیق

، همــام بــن غالــب بــن صعصــعة اعتنــي بــه: إیلیــا الحــاوي،  دیــوان الفــرزدق   .٤٤

  م.١٩٩٥الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، طبعة ثانیة 
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، شـرح أبـي محمـد األنبـاري  دیوان المفضلیات: المفضـل بـن محمـد الضـبي   .٤٥

  م.١٩٢٠،  ، بیروت شرق لیال مطبعة اآلباء الیسوعیینبعنایة المست

دیـوان امــرئ القــیس بــن حجــر، تحقیـق حّنــا الفــاخوري، دار الجیــل، بیــروت،    .٤٦

  م.١٩٨٩ط أولى 

 م.١٩٩٦، ١دیوان تأبط شّرًا : دار صادر ، بیروت، ط   .٤٧

دیــوان عنتــرة بــن شــّداد العبســي: دار بیــروت للطباعــة والنشــر، طبعــة ســنة    .٤٨

  م.١٩٨٤

الطبعـة األولـى ، بیــروت ، دار ، تحقیـق إحســان عبـاس وان كثیـر عـزة ، دیـ   .٤٩

  .م ،١٩٠٠الثقافة 

  دیوان مجنون لیلى.   .٥٠

 األنبـــاري القاســـم بـــن محمـــد بكـــر أبـــو،  النـــاس كلمـــات معـــانى فـــى الزاهـــر   .٥١

 ١٤١٢ - بیــروت - الرســالة مؤسســة،  الضــامن صــالح حــاتم. د:  تحقیــق

  .،األولى: الطبعةم ، ١٩٩٢- هـ

 ، أبو عبید البكري، لي آلالآللي في شرح أمالي القالي وذیل ال سمط   .٥٢

، الطبعة الثانیة ، ، تحقیق عبدالعزیز المیمني عبداهللا بن عبدالعزیز 

  م. ١٩٨٤بیروت ، دار الحدیث ، 

تحقیـــق ، أبـــو داود ، ســـلیمان بـــن األشـــعث السجســـتاني ، ســـنن أبـــي داود    .٥٣

  .الفكر ،، بیروت دار الحمید  محمد محي الدین عبد

بـــن عقیـــل شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك: بهـــاء الـــدین عبـــد اهللا    .٥٤

: منحـــة الجلیـــل بتحقیـــق شـــرح ابـــن عقیـــل: الهمـــداني المصـــري، وبهامشـــه 

  .م٢٠٠٥ ٢مكتبة دار التراث القاهرة ط ،  محمد محي الدین عبد الحمید

الـدین  األشموني أبو الحسـن علـي نـورشرح األشموني على ألفیة ابن مالك    .٥٥

  .دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت  ، بن محمد بن عیسى

، محمـد بـن عبـد اهللا (ابـن مالـك،  : جمال الـدین أبـو عبـد اهللا شرح التسهیل   .٥٦

  ، ود. محمـــد بـــدوي المختـــون ، تحقیـــق د. عبـــد الـــرحمن الســـید هــــ)٦٧٢ت
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 م.١٩٩٠دار هجر للطباعة والنشر، مصر، طبعة أولى 

توضــیح ، خالــد بــن عبــد اهللا األزهــري ، دار إحیــاء شــرح التصــریح علــى ال   .٥٧

  الكتب العربیة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، مصر

  تحقیق : یوسف عمر ، منشورات جامعة على الكافیة ، شرح الرضي   .٥٨

  قاریونس. 

تحقیـــق : جماعـــة مـــن العلمـــاء ، المطبعـــة ، ابـــن یعـــیش ، شـــرح المفصـــل    .٥٩

  .المنیریة ، مصر

  األستراباذي الدین رضي حاجبشرح شافیة ابن ال   .٦٠

 عبـد بـن محمـد ، الـدین شمس،  العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح   .٦١

:  ، تحقیـق)هــ٨٨٩ :المتـوفى( الشـافعي القـاهري الَجـوَجري محمد بن المنعم

 األولـــــــــى، الطبعـــــــــة المنـــــــــورة، المدینـــــــــة ، الحـــــــــارثي جـــــــــزاء بـــــــــن نـــــــــواف

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٣

، تحقیق زكریا یحي بن شرف بن مريالنووي ، أبو ، شرح صحیح مسلم    .٦٢

، الطبعة األولي ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،   محمد فؤاد عبد الباري

 م.١٩٩٥هـ / ١٤١٥

عبداهللا جمال الدین األنصاري  ، ابن هشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى    .٦٣

الطبعـة الحادیـة عشـرة ، القـاهرة : محمد محیى الـدین عبـد الحمیـد  ، تحقیق

  .هـ١٣٨٣ –

عبــد اهللا بـــن مســلم بـــن ، أبـــو محمــد ، الشــعر والشــعراء (طبقـــات الشــعراء)    .٦٤

ومحمـد أمـین الضـناوي ، ، هـ) تحقیق مفیـد قمیحـة ٢٧٦قتیبة الدینوري (ت 

  .م٢٠٠٠،  ١دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، ط 

 ١الصـــحاح فـــي اللغـــة والعلـــوم الجـــوهري دار الحضـــارة العربیـــة بیـــروت ط   .٦٥

  .م١٩٧٥

یح البخــــاري: محمــــد بــــن إســــماعیل بــــن إبــــراهیم البخــــاري، تحقیــــق د. صــــح   .٦٦

  مصطفي دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، طبعة ثالثة، د.ت.
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طبقات النحویین واللغویین ، محمد بن أبي الحسن الزبیدي ، تحقیـق محمـد    .٦٧

  .م١٩٥٤، ١أبوالفضل إبراهیم ، ط 

تحقیــق محمـود محمــد ،  الجمحـي ســالم بـن محمــدطبقـات فحــول الشـعراء ،    .٦٨

  .م١٩٧٤ جدة -  المدني دار، شاكر 

العصـر العباســي األول ، السـید عبــدالعزیز سـالم ، مؤسســة شـباب الجامعــة     .٦٩

  .م١٩٩٣،  ٣اإلسكندریة ، ط 

غایة النهایة في طبقات القراء: شمس الدین ، محمد بن محمد بـن الجـزري    .٧٠

  .م١٩٣٣،  ١مطبعة السعادة بمصر، ط هـ)، ٨٣٣(ت

ــین للــدقائق الخفیــة ، ســلیمان بــن ال   .٧١ فتوحــات اإللهیــة بتوضــیح تفســیر الجالل

  .عمر العجیلي الشهیر بالجمل ، المكتبة التجاریة / مصر

  .م١٩٥٣األصمعي ، القاهرة ،  ، فحولة الشعراء   .٧٢

ي ، صالح الدین خلیل بن العالئ،الفصول المفیدة في الواو المزیدة    .٧٣

طبعة األولى عمان ، دار البشیر ال، تحقیق حسن موسى شاعر  كیكلدي

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

 ، بیـــروت - المعرفـــة دار ، النـــدیم الفـــرج أبــو إســـحاق بـــن محمـــد الفهرســت   .٧٤

  م١٩٧٨ – ١٣٩٨

القاموس المحیط ، محمد بن یعقوب الفیروزأبادي الشیرازي ، عالم الكتب ،    .٧٥

  .بیروت

قاضــي ، طبعــة عبــد الفتــاح ال،  القــراءات الشــاذة وتوجیههــا مــن لغــة العــرب   .٧٦

  م١٩٥٢دار إحیاء الكتب العربیة مطبعة عیسى البابي الحلبي 
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م، ١٩٧٨الكامل في التـاریخ ، ابـن األثیـر ، دار الفكـر ، بیـروت ، لبنـان ،    .٧٧

٤/٣٢٦.  

المكتبـــة الجدیـــدة،  ، هــــ)٣٩٥الصـــناعتین : أبـــو هـــالل العســـكري (تكتـــاب    .٧٨

  م.١٩٥٢القاهرة، 

ـــد الـــرحمن ا   .٧٩ ـــاب العـــین ألبـــي عب ـــن أحمـــد الفراهیـــدي الجمهوریـــة كت ـــل ب لخلی

  ت -ط ، د -العراقیة وزارة الثقافة واإلعالم د

  هـــ١٨٠" تــوفيســیبویه" قنبــر بــن عثمــان بــن عمــرو بشــر أبــو ســیبویه كتــاب   .٨٠

   بیروت ـ الجیل دار،  هارون محمد السالم عبد:  تحقیق

 القاسـم أبـو،  التأویـل وجـوه فـي األقاویـل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف   .٨١

 بیروت . العربي التراث إحیاء دار، الخوارزمي الزمخشري عمر بن محمود

  المهدي الرزاق عبد:  تحقیقلبنان ، 

ـــّدین عبـــداهللا بـــن    .٨٢ ـــو البقـــاء، محـــب ال اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب: أب

الحســین العكبــري، تحقیــق د. غــازي مختــار طلیمــات، دار الفكــر، دمشــق ، 

 م.١٩٥٥طبعة أولى، 

ســان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفریقــي المصــري دار صــادر ل   .٨٣

  م١٩٩٠ ١بیروت ط

،  الشـافعي العسـقالني الفضـل أبـو حجـر بـن علي بن أحمد،  المیزان لسان   .٨٤

ــــة الطبعــــة،  بیــــروت – للمطبوعــــات األعلمــــي مؤسســــة  -هـــــ١٤٠٦ ، الثالث

  م ١٩٨٦

  .اللغة والنحو عباس حسن ، دار المعارف مصر   .٨٥

، أبوالفتح عثمان بـن جنـي ، دار الكتـب الثقافیـة ، الكویـت ، تحقیـق: اللمع    .٨٦

  .فائز فارس ، دون ت، دون ط

محاضرات في تأریخ األمـم (الدولـة العباسـیة) محمـد الخضـري بـك ، مكتبـة    .٨٧

  التجاریة الكبرى ، د:ط، د:ت.
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ــص : أبــو الحســن ، علــي بــن إســماع   .٨٨ یل األندلســي المعــروف بـــابن الُمخصَّ

  ، بیروت ، د.ت هـ)، دار األفاق الجدیدة٤٥٨ت ( ِسیَدة

ــــب النحــــویین   .٨٩ ــــب اللغــــوي، عبــــد الواحــــد بــــن علــــى الحلبــــي  ، مرات أبــــو الطی

  م.٢٠٠٣هـ) ، دار األفاق العربیة، القاهرة، طبعة سنة ٣٥١(ت

 بكــر أبـي بــن عبـدالرحمن،  الـدین جــالل،  وأنواعهـا اللغـة علــوم فـي المزهـر   .٩٠

،  بیـروت -  العلمیـة الكتـب دار،  منصـور علي فؤاد:  تحقیق،  السیوطي

   .م١٩٩٨ ، األولى الطبعة

ــــة فــــي النحــــو   .٩١ ــــر ، ، أبــــو البقــــاء العكبــــري  مســــائل خالفی ــــق محمــــد خی تحقی

  .م١٩٩٢ ١الحلواني دار الشرق العربي بیروت ط

ـــة مصـــر مســـند اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الشـــیباني   .٩٢ ، د.ط،  : مؤسســـة قرطب

 د.ت.

 ، لـــــدكتور ناصـــــر الـــــدین األســـــد ، القـــــاهرةا ، مصـــــادر الشـــــعر الجـــــاهلي   .٩٣

  .م١٩٨٧

هــ دار إحیـاء ٢٠٧یحي بن زیاد الفراء المتوفى ، أبو زكریا  ، معاني القرآن   .٩٤

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ ١ط ، لبنان، بیروت ، التراث العربي 

 تحقیـــق: د. ، محمـــد بـــن عمـــران بـــن موســـى معجـــم الشـــعراء ، المرزبـــاني ،   .٩٥

  .م٢٠٠٥ ١، ط فاروق اسلیم ، دار صادر بیروت

المعجـم المفصـل لشــواهد النحـو الشــعریة ، إمیـل بــدیع یعقـوب ، دار الكتــب    .٩٦

  م.١٩٩٦العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة األولى 

ـــاب    .٩٧ معجـــم مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم ، الراغـــب األصـــفهاني ، دار الكت

  العربیة.

هــ) ٣٩٥ا (تمعجم مقاییس اللغة: أبـو الحسـین ، أحمـد بـن فـارس بـن زكریـ   .٩٨

  م.١٩٧٠، ٢هارون ، مطبعة الحلبي بمصر ، ط ، تحقیق عبد السالم
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مغنــي اللبیـــب عــن كتـــب األعاریــب: جمـــال الــدین عبـــد اهللا بــن یوســـف بـــن    .٩٩

هـ) ، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، طبعة أولـى ٧٦١هشام (ت

  م.١٩٩١

، حمـد هـارونمحمـد شـاكر وعبدالسـالم مالمفضـلیات ، تحقیـق وشـرح أحمـد    .١٠٠

   ٥دار المعارف بمصر، ط 

علـــي أحمـــد عـــّالم، دار أبهـــا للثقافـــة : د. المفضـــلیات وثیقـــة لغویـــة وأدبیـــة   .١٠١

 م.١٩٨٤، طبعة أولى  والنشر، السعودیة الریاض

  م. ١٩٤٩، القاهرة ، الفرج األصفهاني  و، أب مقاتل الطالبین   .١٠٢

، محمـــود بـــن  العینـــي، المقاصـــد النحویـــة فـــي شـــرح شـــواهد شـــروح األلفیـــة    .١٠٣

م ١٩٨٩، الطبعـــة الثالثـــة ، دار صـــادر ، تحقیـــق عبدالســـالم محمـــد أحمـــد 

  هارون .

ـــد المبـــرد (ت أبـــو العبـــاس ، المقتضـــب   .١٠٤ هــــ) ، تحقیـــق ٢٨٥، محمـــد بـــن یزی

  محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، بیروت، د.ت.

أبـو الحسـن بـن علــي بـن مـؤمن بـن محمــد بـن علـي بـن عصــفور ، المقـرب    .١٠٥

هــ تحقیـق : عـادل أحمـد عبـد المحمـود وعلــي ٦٦٩مي اإلشـبیلي ت الحضـر 

ــــــان ط  هـــــــ ١٤١٨ ١محمــــــود معــــــوض . دار الكتــــــب العلمیــــــة بیــــــروت لبن

  .م١٩٩٨

 بــــن زایــــد مؤسســــة،  األعظمــــي مصــــطفى محمــــد:  تحقیــــق، موطــــأ مالــــك    .١٠٦

  .  م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،، الطبعة األولى  نهیان آل سلطان

، ، محمـد بــن أحمـد الــذهبيشـمس الــدین  ، فــي نقـد الرجــال االعتـدال میـزان   .١٠٧

، بیـــروت،  والنشـــر للطباعـــة المعرفـــة دار،  البجـــاوي محمـــد علـــي:  تحقیـــق

  .لبنان

  .النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، مصر   .١٠٨

، تحقیـق محمـد أبـي نزهة األلباء في طبقات األدباء ، أبـو البركـات األنبـاري   .١٠٩

  .م١٩٦٧، القاهرة  الفضل
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عبد الرحمن بن أبـي بكـر ، جالل الدین ، مع شرح جمع الجوامع همع الهوا   .١١٠

  .السیوطي المكتبة التوفیقیة مصر

  .م١٩٦٢جمعیة المستشرقین األلمانیة ، ، الوافي بالوفیات ، الصفدي    .١١١

 بــن أحمـد الــدین شـمس،  العبـاس أبــو،  الزمـان أبنـاء وأنبــاء األعیـان وفیـات   .١١٢

 بیـروت،  صادر دار عباس سانإحتحقیق :  خلكان بن بكر أبي بن محمد

  ، لبنان.

  


