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 املقدمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

القرآن بلسان عربي على خري خلقه  و أفضل رسله     الذي أنزل  واألرضني، قيّوم السماوات   الرحيم، احلمد هلل الرمحن  

 حممد بن عبداهلل عليه وعلى آله أفضل الصالة  وأمت التسليم  

 أما بعد ... 

عميد      بشرح "  معلقة النابغة الذبياني   " كتاب   الكتاب  يسر احملضرة املالكية الكنانية العاملية أن تقدم هذا  

 الدكتور وليد مصطفى شاويش    األردن    –    كلية الفقه املالكي يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية 

ونربطه بالنص    ما فيها يشرح معلقة النابغة الذبياني مبا فيها من مفردات وقضايا لغوية حبيث نفهم وهذا الكتاب     

 يك وهذا هو حمل العناية  الشرعي حبيث تتماسك القواعد والنصوص يف مواجهة التفك 
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ــ ال ة ــق  ـــل  ــــع  ــــم  ـــ  

 

1. م    دار   بال  ـي  ـيا  فالس  ل ـ ع  ـ ة   دِ ن  ـياِء   
  

ت  ـق  أ    ال  ط  و    و  ساِلف   عليها  دِ ـب    ال    
 

2. أ  فيت   ف  ـق  و    ك  ي  ِص ها     ال ه  ـأ سائِ   ي  ـالً 
 

بال   ت  ـ ي  ـع    وما  واباً  بـج  دِ ـح  أ    ن  مِ   عِ ـ  ر   
 

3. ل     ال واِري   أ  ـيإالّ  ما  ها ـن  ــِّ ي ـباً   
 
   
 

بال  ي  ؤ  ـ ن  ـوال  الـ وم  ل  ـظ  ـم  ـكالحوِض  دِ ـل  ج  ـِة   
 

4. أ  ع    ّدت  ر    ول بـي  ِص قا ليِه  د ه  ــ  ِه   
  

لِ   الو  بالِمس  ض رب   اليد ِة  في  أ دِ ـ ث  ـحاِة   
 

5. أ تِ   س بيل   ل ت   ي  ـخ  كان   بِس ه  ـّيٍّ     ح 
 

السِّ ـت  ـع  ـ  فّ ور    إلى  دِ ـفالن    ف ينِ ج  ه   ض   
 

6. ت  أ    ح  وأ    ض  الًء  ىخ  ح  ل وا  ض  احت م     أ هل ها 
 

ن    ن  أ خ  أ خ  الّذي  ع ليها  ل  ى  على  دِ ـب  ـى   
 

7. إذ    ترى  ا  ع م  ارتِ   ف ع ّدِ  ل  ـال     ه  ـجاع  
 

ع  وان ِم    على  أ ج  ـي ران  الق ت ود   دِ ـةٍّ   
 

8. بِد خِ ـ وف  ذ  ـق  ـم    ال ي  ةٍّ  باِزل  ـح  ـ ن  ـِس     هاـِض 
  

رِ رِ ص    ه  ل    ص  بال  يف  يٌف  س دِ ـ الق ع ِو    م 
 

9. لِ   ح  ر  بِ   ي  ـكأ ن   الن هار   زال      ناوقد  
 

ال  وح  لِ ج  ـيوم   ستأنِسٍّ  م  على  دِ ـيِل   
 

10. ح    و  ة   ِمن   ر  ج  و  أ كاِرع ه  ِش  ِشّيٍّ  و  م   
  

الطاوِ   ي  ـ  ي ِص ـم  ـي  الص  كسيِف  دِ ق  ِر  الف ر  ل   
 
 

11. الر  س  أ    ِمن   عليِه  و  ـ ت   سارِ ج  ي ةٌ زاِء   
   

ع  ز  ت    الش مال   جامِ ل  ِجي  دِ يِه  الب ر  د    
 

12. ك    ص وِت  ِمن   ل ه  ـ فارتاع   ف ب ات   بٍّ     ال 
  

امِ   الش و  مِ ط وع   خ  ِت  ومِ و  ن   دِ ن   فٍّ  ر  ص   
 

13. بهِ ثفب    ر   واست م  عليِه       ه ن  
 

ع    ب رِ   ص م  الي  الك ع وِب  من   دِ ـح  ـاٌت  ر   
 

 
14. ي وِزع ه    يث   ح  ِمنه   ران   ض م     وكان  

 
الـم  ـال  ط ع ن    عند   دِ ـعاِرِك  الن ج  ِر  ج  ح  م   

 
15. ف  ى  ر  بالِمد  الف ريصة      هاذ  ف  ـ ـ نأ ـ ش ك  

 
الـع  ـط    إِ ـ ـيـب  ـم  ـ ن   ي  ِطِر  دِ الع    ن  مِ   ي  فِ ـش  ـذ   ض   

 
16. خارِ ـكأ ن    مِ جً ه  جا  ف ح    بِ ـ  ن ـ  ن       هِ ـتِ ـ ص 

 
ش  س ف    عِ ود   ن س وه   بٍّ  م  ر  أ دِ ـت  ـف  ـ ند    

 
17. م    ف ظل    ِق  و  الر  أ على  م   ً ـِ بـ قـن  ـي ع ج  ضا  

  
اللّ   حاِلِك  ذِ وفي  غ يِر  د قٍّ  ص  دِ   ي  ِن  أ و   

 
 

18. ا    أ ى  ل م  إِق  ر  صاحِ ـ ع  ـواِشٌق     هِ ـبِ ـ اص  
 

ع    إلى  س بيل   ق  ـق  ـوال  وال  دِ ـلٍّ  و   
 
 

19. ل    القالت   إنـن  ـه   أ    ي  ـِّ فس   ً ال  عا ط م  ى    ر 
 

م    ل  و  ـوإن   ول  س  ي  م   ـالك   ي  ـل م   دِ ـِص ـم    
 
 

20. ت    الن  ـِ غ نـلـِ ـ  بـفتلك   له   ـم  ـ ع  ـي  إن   ان    
  

على  ض  ـف    ال د    النّاِس الً  الب    نى  في  دِ ـع  ـوفي   
 
 

21. النّاِس   في  فاِعالً  أ رى  ه  ـه  ـي شبِ   وال   
  

أ ح    ال ق  مِ   ي  اشِ وال  مِ ن   دِ ح  أ    ن  واِم   
 

22. له    اإلله   قال   إذ   س ليمان      إال  
 

الب ري    في  الف    ةِ ـق م   عِن  ها  د د  دِ ـن  ـفاح   
 

23. الِ يِّ وخ    ق      جنّ ِس  لهم  أ ذِ د   إنِّي    نت  
 
 

م  ـ  ن ـب  ـي    تد  والع  ـون   فّاحِ  بالص  دِ ـم  ـر    
 

24. فان  أطاع    ن  م  ف    بطاع  ـ ع  ـف  ـك        هِ ـتِ ـه  
 

أ    وطاع  كما  ل ـه   ك   لـ  ش دِ ع    اد  الر  لى   
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25. م  ـ ـبعاقِ ف      صاك  ع    ن  وم         ةً ـب ـعاق  ه  
 

الظ  ه  ن  ت    ت  ل  ـى  وال  م  ع    د  ـع  ـق  ـوم   ض  دِ ـلى   
 
 

26. لِ   أ  لِ ـث  ـمِ ـإال   م  ك      ه  ـق  سابِ   أنت    ن  و 
 

ال ـس ب    ا ج  ـق   إذا  ال م  ل  و  ت  س  واِد  على  دِ ـى   
 

27. لِ ط  ـع  أ    ح  ـه  فارِ ى  ت  ـلـ ةٍّ     هاع  وابِ ـوٍّ 
 

ت  المواهِ   ن  مِ   ال  ن  ع    ى  ط  ـع  ـِب  دِ ـك  ـ لى   
 

28. المائ ة    ي      كاء  ـ ع  ـمِ ـال   الواِهب      هاـن  ـز 
 

ت  س ع    أ و  ودان   في  الِضح   دِ ـب  ــلِّ ـباِرها   
 

29. ذ ي    اكضاِت  الر  و  ـوالر  ف  ـ  يل        ق هاـن  ـ ِط، 
 

الهو    د   كالغِ اجِ ب ر  بال  ـِر  الِن  دِ ـج  ـز  ر   
 

30. ت  ـي  ـخ  ـوال  غ  م  ـل   ع   أ  ر  ـز  في  ها ـتِ ـن  ـعِ باً   
    

ذِ ـب  ؤ  ـالش    ن  مِ   و  ــ جـن  ـت    رِ ـ ـيـكالط    دِ ـب  ـالي  وِب  ر   
 

31. ق  وال د    خ  م   ف  ـس  ـيِّ ـد   رافِ   الً ـت  ـت      هاـق  ـم 
  

الحِ رِ ـبِ   ةً ود  د  ش  م    ال ر  ـي  ـحاِل  د دِ ـج  ـِة   
 

32. ك  اح    كح  ف  ك م   الِم  ن  ـ ح  ـتاِة  إذ   ت  ـظ  ـّيِ       ر 
 

مامٍّ   ح  ال    راعٍّ سِ   إلى  دِ ـم  ــ ث  ـواِرِد   
 
 

33. نِ ـف  ـح  ـي    جانبا        ه  ـ ع  ـبِ ـت  ـوت  قٍّ  ـي  ـه  
 

جاج  ـ ث  ـمِ   الز  ت  ل   لم  ل  ك  ـِة،  دِ   ن  مِ   ح  م  الر   
 
 

34. ل  أ    قالت    الحمام  ـ  تـي  ـال  هذا       نال    ما 
 

ح    ونصف  ـن ـتِ ـ ام  ـ م  ـإلى  دِ ـق  ـف      ه  ـا   
 

35. فأ    س بوه   كم و  ـف  ـل  فح  س ب ت  ـه   ح       ا 
 

ت ِزدِ   ولم  ت نق ص   لم  وتسعين    تِسعاً 
 
 

36. مام    ح  فيها  مائ ةً  ل ت        هاـ ت  ـفكم 
 

ذلك  ـب  ـ س  ـحِ   ت  ع  ر  وأس    في  دِ د  ـالع    ةً   
 

37. ل    م  ـ ـمـ ع  ـفال  الذي  ك  س ح  ر   ه   ـت  ـب  ـع  ـت    
  

ال ن  ه رِ   وما  على  س دِ   ن  مِ   صابِ يق   ج   
 
 

38. العائِ ؤمِ م  ـوال  الط  ـِن  ت  ـي  ـذاِت     هاـح  س  م  ـر  
  

ك    مر  ب  ــ ك  ـ بان   الغِ ـ  يـة   والس ع  ـي  ـن   دِ ـِل   
 

39. ه ـه     ـر  ك  تـ  أنت   بِش يءٍّ  ي ـت   أ تـ  إِن    ما 
 

ف    ر  إذاً  س  ـف  ال  ي  دِ ـي    ـي  ل  إِ   ي  طِ و  ع ت    
 

40. ف    ر  ـب  ـعاق  ـإذاً  عاق  ني  م     ةً ــ ب ـبّي 
 

ع  ـق    بها  ت   م  ر  س ِد    ك  ـ ـيتِـيأ    ن  ين   بال ـح   
 
 

41. بِه    ِذف ـت   قـ  لٍّ  و  قـ  ِمن   أ   ل ب ـر   هذا 
 
 

ك بِِدي  على  ا  رًّ ح  نوافِذ ه   طارت  
 

42. قاب    أبا  أن   أ  أ نبئت      ي  ـنِ د  ـع  و  وس  
 
 

ز    على  ق رار   مِ أ  وال  س دِ ال    ن  رٍّ   
 
 

43. ل  ـ ه  ـم    فداٌء  ك  ـق  ال    ك  ـالً     م  ـه  ـل  ـوام  
 
 

أ    مِ ـمِّ ـث  وما  و  م    ن  ر   دِ ل  و    ن  ـمِ الٍّ   
 

44. ت    كِ ر  ـبِ   ي  ـنِّ ـِذف  ـق  ـال  ال  ل  ـ ف  ـك نٍّ     ه  ـ اء  
 
 

تأ    بالالع      ك  ـ ف  ـث  وإن  دِ ـ ف  ر  ـداء    
 

45. ه    إذا  الف رات   ل  ف ما  ياح   الّرِ    ه  ـ ب  
 

العِ ـي  واذِ أ    ي  مِ ر  ت    بالــ ير  ــ  بـه   ب  ـِن  دِ ـز   
 
 

46. ك  د  ـم  ـي    ل  ــ  تـ م    وادٍّ   ل  ـه   عٍّ،  بٍّ ـ جِ ـر   
 

مِ ـ ك  ر    هِ ـي  ـفِ   دِ ـخ  ـال  و    تِ وـ  بـن  ـي  ـال    ن  اٌم  ض   
 
 

47. مِ ـظ  ـي    الـفِ و  ـخ    ن  ـل   م  ـ م  ـِه  ً ـت  ـع  ـال ح      ِصما
 

دِ ـ والن ج    ِن  ـ  يال    د  ع  ـب    ةِ ـان  ر  ز  ـي  ـ خ  ـبال     
 
 

48. بِ ـمو  ي    مِ ـ ج  أ  اً  د   س  ـن  ـ و  نافِ ـ ي  ـه      ةٍّ ــ  لـب  
 

ع  ـح  ـي  وال    الـط  ول   د  و  ـي  ـاء   غ  ِم  دِ ـون    
 
 

49. ال  فإِ ـن ـث  ـهذا  ت  اء   ِلقائِـِله    ع  ـ م  ـس  ـ ن    
  
 

أ ع  ل  ف    ض  ـم   الل  ـ ي  ـب  أ    ّرِ بالص  ت   دِ ـف  ـعن    
 

50. ذِ   إن   ةٌ   ي  ها  ت    ِعذر  ت  ـ ع  ـف  ـن    ن  ـك  ـإال    
   
 

صاحِ   م  فإن   الشارِ بها  دِ ـك  ـن  ـك    
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ة   1المحاضر

ي  
 أوال: مقدمة للتعريف بالنابغة الذبيانر

 

   النابغة: ▪

 )الظهور(.  من النبوغ  -

 الراوية(.  – الفهامة  –)العالمة   ( هي للمبالغةة التاء في)النابغ -

ألن تاء التأنيث حرمته الجمع  )مثل تاء المبالغة( ال يجمع جمعا مذكرا سالما    المفرد المذكر إذا انتهى بتاء التأنيث  -

 (. نابغة "نابغات"   – عبيدة "عبيدات " –)حمزة "حمزات "  بالتذكير 

   )زياد بن معاوية بن ضباب المري الذبياني(.  اسم النابغة  ▪

   كان النابغة قاضي الشعر في سوق عكاظ.  ▪

المنخل اليشكري وهو من قبيلة  )أنه أراد االعتذار للنعمان ملك الحيرة عن وشاية وشى بها    سبب قصيدة النابغة  ▪

 يشكر(. 

  

 ثانيا: لماذا ندرس الشعر الجاهلي 
 

   إن اللغة العربية األصيلة هي لغة الكتاب العزيز ونزل بها.  ▪

وظيفة علماء اللغة حماية القرآن والسنة من تحريف المعاني ألن العرب كانوا على سليقتهم في جاهليتهم وكانوا   ▪

   اإلسالم في عصر الصحابة. على سليقتهم في صدر 

بعد دخول األعاجم في اإلسالم أصبح هناك من يريد توظيف اللغة لخدمة مذهب عقدي أو مذهب فلسفي فانبرى   ▪

   علماء األمة لحماية اللغة في نحوها وصرفها وبالغتها وهي علوم جوهرية في فهم النص الشرعي. 

  

 ثالثا 
 

الكالم عن مراد المتكلم، فالسامع يسمع ما يشاء من قصيدة المتنبي أو من كالم  المناهج التفكيكية تسعى إلى عزل   ▪

هللا وهو يريد ما يستقر في انطباعه ونفسيته، ونصبح أمام مراد السامع ال مراد المتكلم، فإذا طبقنا األمر على  

يفسر ويكون عدد معاني  القرآن الكريم فيعاد تفسيره ليس على مراد هللا تعالى بل على مراد السامع فكل سامع  

بعدد السامعين، وبالتالي يفقد هذا األمر القرآن الكريم مسألة أنه الكتاب الجامع لألمة ويجعلون الواقع متحكما  

   بالتفسير، فهو تفكيك أدبي للغة ثم تفكيك سياسي لألمة.

 

متكلم، أما المناهج التفكيكية  علم أصول الفقه يقوم بجوهره على التفسير وفق مراد المتكلم، فهو يبحث عن مراد ال ▪

اللغة من   تعالى وكالم رسوله، ألن  لفهم كالم هللا  لنا شيء  بقي  فما  اللغة  نسفنا  فإذا  السامع  تبحث وفق مراد 

الفقه، فعندما تضبر االستمداد لن تسمتد سوى ماء ملوثا ومن ثم تكون هناك مقدمات   استمدادات علم أصول 

   يزان تفسير النص. لتخريب علم أصول الفقه الذي هو م

 

   توجد محاوالت إللغاء الشعر الجاهلي الذي هو عمود اللغة التي يفسر على ضوئها القرآن الكريم والسنة النبوية.  ▪
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 والشعر الجاهلي 
ر  رابعا: طه حسي 

 

قبل  ادعى طه حسين أن العربية الموحدة كانت بعد القرآن الكريم وبالتالي هذا ينسف الشعر الجاهلي وأنه كان   ▪

   نزول القرآن الكريم، وهذا األمر يجب أن نناقشه من الباب األصولي ال من الباب التاريخي.

   يدعي طه حسين أن الشعر الجاهلي منحول بعد نزول القرآن الكريم إال قليله كان في الجاهلية.  ▪

ونسبها لنفسه ويمكن  نقول: أنه عندنا نقل متواتر)نقل أصولي وليس حديثي( وتقول أن فالن انتحل قصيدة فالن   ▪

أن يكون هناك انتحال على مستوى األفراد، ولكننا نؤكد أن القدر الكبير المتفق عليه على هذه األشعار وإن كان  

ادعي أن فالن قائل األشعار فالن وليس فالن فهذه ال تصلح أن تكون دعوى أن الشعر الجاهلي بجملته متأخر  

   على نزول القرآن. 

 

التاريخ والدين، فعلى مر تاريخنا اإلسالمي لم يقل أحد أن الشعر الجاهلي منحول بعد عصر  علينا التمييز بين   ▪

االحتجاج، فيمكن أن تكون هناك قصيدة أو قول ألحدهم من المؤرخين، فالمتشابه في التاريخ موجود والمتشابه  

ألحدهم وتأخذ هذا القول ثم    في األدب موجود، فيمكن أن تقوم بإلغاء رواة األدب والشعر والتاريخ وتأتي لقول 

   تجعله ذريعة لنسف البنيان الشعري العربي الجاهلي.

 

اآلن الغرب لهم تاريخهم ودينهم ونحن لنا تاريخنا وديننا والمنهج التاريخي للعربية بني لخدمة الكتاب والسنة   ▪

ه المرصفي)أحد شيوخ  والمنهج التاريخ الغربي وطه حسين درس التاريخ في فرنسا لكن لسانه األدبي من شيخ

األزهر)ثم درس في الجامعة المصرية ودرس التاريخ الفرعوني)تاريخ ما قبل اإلسالم)وعندما ذهب لفرنسا تأثر  

 بالمستشرقين وقال في 

مقدمته على الشعر أنه يتبع المنهج الديكارتي الذي ال ينتهي إلى االطمئنان بل يبدأ بالشك وينتهي بالشك والعدم   ▪

   ر الشك واالحتمالوبدأ بنشر بذو

 ؟ أليس البخاري إنسانا فيمكن أن يخطئ  -

 ؟ أليس نيوتن إنسانا فيمكن أن يخطئ -

   ؟أال يمكن أن النبي لو عاش لزماننا لكان أتى بشرع جديد  -

   ؟أال يمكن أن تكون آيات الربا قد نسخت  -

   "كل ما سبق احتمال عقلي لكنه غير قابل للبحث." 

  

البخاري إنسانا فيمكن أن يخطئ؟... كيف سأتأكد من سالمة هذا االحتمال؟... هذا االحتمال  عندما تقول لي أليس   ▪

ال يثير بحثا إنما يثير شكا فقط فتمتد حالة الشك إلى الحدود الشرعية وتمتد إلى القرآن والسنة النبوية، فمثال طه  

براهيم وإسماعيل مختلقة وهي أصال من  حسين لم يتوقف على قضية الشعر الجاهلي إنما امتد إلى القول أن قصة إ

   المسلمات.

  

 خامسا 
 

نحن اآلن نقف أمام فلسفة أوروبية هي التي تناقش الشعر الجاهلي وتدعي أنه منحول ومن هنا في موضوع   ▪

)يا أيها    التحقيق والتدقيق، إن منهجنا ليس منهج الشك الذي ينتهي إلى الشك، فنحن نبدأ بالشك وننتهي بالتثبت 

 )فتثبتوا(.   الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( وفي رواية
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إبراهيم عليه السالم نظر إلى الشمس والقمر والكواكب وبدأ بطرح احتمال لكن هذا االحتمال قابل للبحث وانتهى   ▪

ان ونحن إن  إلى أن هذا االحتمال قابل للبحث وانتهى إلى أن هذه الكواكب ال يمكن أن تكون آلهة وانتهى باإليم

طرحنا الفرضية والشك في البحث العلمي سننتهي إلى التثبت والمنهج الحديثي عند المحدثين يفترض الشك في  

الراوي وفي طريقة التحمل وقائم على التحقيق الجنائي أنه ال يدع شكا إال ويدرسه وال يدع احتماال إال ويبحث  

ة في االعتبار في النقل، بينما رينيه ديكارت ينتهي إلى العدم  فيه، لكن مع هذا انتهى إلى الصحيحين وإلى كتب قم

   فنحن أمام فلسفة تاريخية وليس علم تاريخي فنفرق بين العلم والفلسفة.

  

تأتي مثال إلى قطعة أثرية وتحلل عمرها باستخدام الكربون المشع وهذا من تطور البحث التاريخي أما أن تأتي   ▪

ماعيل وتقول لي استخدمنا البحث ولم أجد وبالتالي إبراهيم لم يدخل مكة فهنا  تبحث لي عن آثار إلبراهيم وإس

)عدم الدليل ال يعني عدم المدلول( سواء في التاريخ أو الفقه أو البحث التجريبي،    أنت تستدل بالعدم والقاعدة تقول

   ألنه يتطرق إليه االحتمال لذلك نفي المدرك جعله األصوليون في كتاب االستدالل. 

عندما تقول عن شيء ليس عليه دليل عليك أن تقوم بعملية استقراء وتتبع وما قيمة هذا االستقراء هل هو استقراء   ▪

تام أم استقراء ناقص، فالقول بعدم الدليل عن شيء عليك أن تجند له بحوثا كبرى حتى تصبح هذه الكلمة لها  

سف هناك نبتات موجودة في الوسط الديني تصلح  قيمتها في البحث العلمي وليس هي دعوى تطلق وانتهينا، ولأل

  –ولم يثبت   – ولم يرد   –)لم يفعله رسول هللا  أن تركب عليها الفلسفة الغربية خصوصا إذا جعلنا دليل الشريعة

   لعله لم يبلغه الدليل(.  - هل علمه رسول هللا؟ 

  

تتوثق ▪ أن  تستطيع  داخلي عندنا فكيف  أمام حالة شك  فعندنا  )هل علم    نحن  الطائرة(،  بالصالة في  رسول هللا 

الرسول والشرع وأعطانا أصوال وأقيسة فابحث في األصول واألقيسة ودعك من هذا السؤال ألنك ال تستطيع  

أن تتثبت منه، ألن رسول هللا عالم بما علمه هللا وليس محيطا بكل شيء علما فأنت تقول علمه، لن تستطيع أن  

   أن تتثبت، فبالمحصلة أنت أمام بذور شك نمطية.  تقول لم يتعلمه لن تستطيع 

  

 سادسا 
 

نحن أمام فلسفتين في التاريخ، الفلسفة اإلسالمية تنتهي إلى التثبت فإن لم تجد ما تتثبت به تتوقف والرسول عليه   ▪

يثبته ولم   يأت في  الصالة والسالم قال:)ال تصدقوا بني إسرائيل وال تكذبوهم( هذا أمر لم يأت في شرعنا ما 

شرعنا ما ينفيه، فهنا تحدث بنو إسرائيل بما لم يثبته الشرع ولم ينفيه فإن قلت لن يحصل فهذه دعوى ال دليل  

عليها ولذلك نحن أمام منهج في موضوع التثبت، فنحن هنا أمام نوعين من البحث بحث في الدين وبحث في  

   التاريخ. 

  

أو المسجد الحرام هل هذا موقعه(    - النبوي هل هذا موقعه؟    أو المسجد   –)األقصى هل هذا موقعه؟    لو قلت لك ▪

هذا بحث في الدين أم في التاريخ؟؟... نحن نؤمن بالمسجد الحرام ورد في كتاب هللا تعالى فهل هذا موقع المسجد  

سجد  الحرام أم أنه قد غير أال يحتمل أنه قد غير)احتمال عقلي( أال يحتمل أن ليس هذا المسجد األقصى، هذا الم

األقصى دين ومتعين أنه دين ألن هذا النقل)بالتواتر( عن الصحابة وهذا دين ومن أنكر أنه المسجد األقصى قال  

   الحطاب أنه مرتد ألنه أنكر أمرا من المعلوم من الدين بالضرورة. 

  

أن هود لم  فرعون موسى هل هو تاريخ أم دين؟)دين(... قوم عاد وقوم صالح دين وليس تاريخا وبالتالي يريد   ▪

يدع في جزيرة العرب إلخ، يريد أن يدخل البحث التاريخي إلزالة الديني ضمن شحنة فلسفية ليست علما إنما  

وضعوها وادعوها هم، فرينيه ديكارت لم يتكلم بعلم إنما تكلم بما عنده وهو االنتهاء إلى الشك ونحن ننتهي إلى  
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لم باهلل وعلماء الحديث انتهوا إلى قمة العلوم النقلية)الصحيحين(  العلم وها هو إبراهيم عليه السالم انتهى إلى الع

   وعلم الحديث دين وليس تاريخا.

  

عدالة الصحابة هل هي دين أم تاريخ؟)دين(... هل يجوز أن نبحث في صفين والجمل للبحث في عدالة الصحابة،   ▪

إلثبات دين)فما حدث في الجمل وما حدث في  هذا ال يصلح للبحث أصال فالروايات التاريخية ليست صالحة  

صفين تاريخ)فنحن عندنا شرع)رضي هللا عنهم ورضوا عنه)فهل نترك الدين للتاريخ فستجد أنهم يغمزون في  

أصحاب رسول هللا يستندون إلى تاريخ وبالتالي نحن أمام تحكم الفلسفة المادية الغربية في التاريخ إلنتاج دين أو  

ام حالة تتحكم، طه حسين كتب)الفتنة الكبرى)أناس تخاصموا ثم اصطلحوا فلماذا تبحث في هذا،  إلغاء دين فأنا أم

فهذا يعطي فسحة للعبث في الدين والطعن بالصحابة كي تنسف الكتاب والسنة فيصبح ما قيمة عدالة الصحابة  

   ولماذا تقولون أن الصحابة عدول. 

  

علما إنما هي فلسفة وامتدت إلى الشعر الجاهلي وها هي تمتد إلى  هناك حاالت إللغاء التاريخ اإلسالمي وليست   ▪

السيرة وإلى السنة وإلى القرآن، فينظرون مثال إلى عثمان رضي هللا عنه بقوله)ما كنت ألنزع قميصا ألبسنيه  

وعندما  هللا تعالى( يقولون إنه الكهنوت وقداسة البابا)وجهة غربية( ونحن ننظر إليه من ميزان القضاء والقدر،  

يقوم أحدهم باللمز في حديث في صحيح البخاري ويقول)فعله الدارقطني(، فالدارقطني في حساب وهو في حساب  

   الفكر الغربي، فالدارقطني انتقد وانتهى األمر بتلقي األمة للصحيحين بالقبول فما فائدة إثارة األمر من جديد.

  

لف عن المنهج الغربي الذي ينتهي إلى العدم والطعن في الشعر  نقول أن المنهج اإلسالمي الذي ينتهي بالتثبت يخت ▪

قصة الحمامة والعنكبوت( فال تستطيع أن تثبت    –الجاهلي، مثال في السيرة جزء منها تاريخ)طريق الهجرة  

األمر بالحديث فلو طبقت المنهج الحديثي الصارم على التاريخ نسفت التاريخ اإلسالمي كليا، ولو طبقت المنهج  

يكن علماء  الح لم  وبالتالي  الشامل،  النسف  والتقيت مع حالة  الجاهلي  الشهر  الجاهلي نسفت  الشعر  ديثي على 

طريق الهجرة   – العنكبوت  – الحديث معنيين بصحيح السيرة أصال ألنها ال يتوقف عليها شرع)باضت الحمامة 

زاف لكنها جميعا تسير في فلك واحد  عمر هاجر سرا أو علنا( عملية استن  –طلع البدر علينا    –من هنا أو هناك  

االنتهاء إلى الشك والعدم، فإذا طبقت المنهج الحديثي على الشعر الجاهل انتهيت إلى ما انتهى إليه طه حسين،  

 ألنه أخبار ال يعرف الرواة بأعينهم.  

  

المنهج األصولي ال يشترط السند   ▪ المنهج األصولي وجدنا أن  المحكي)فالن عن فالن عن فالن( ال  إذا طبقنا 

يشترطه في صحة األخبار بل ينظر في الخبر وفي طرق وصوله ومن طرق الوصول ما ليس محكيا بسند وهو  

   إجماع ودين. 

   أين الدليل على اشتراط الوضوء للطواف.  -

 )أين السند(.  أين الدليل أن هنا المسجد النبوي وقبر النبي عليه السالم  -

  

 سابعا 
 

نهج األصولي لو طبق على السير وطبق على الحديث وطبق على التاريخ فإنه سيحمي تاريخنا وسيحمي  إن الم ▪

شعرنا وسيحمي حديثنا، ألن الكثير من رد السنة الصحيحة إنما هو ناتج من آفة في الفهم يسعفنا فيها علم أصول  

صور قد يكون هناك اختالف في عدد الفقه، إذا نحن أمام منهج أصولي يقول نحن لم نر زلزال هاييتي إال بال 

   الضحايا، قد يكون هناك أنه كارثة كبرى وحصل وحصل لكننا ال نختلف على حدوث الزلزال في هاييتي. 
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اآلن فيروس الحمى التاجي)كورونا( بعض الناس قد يشكك في األرقام أو في النتائج لكنه ال يوجد أجد يمكن أن   ▪

يشكك في وجود الفايروس القاتل، فعملية الشك في التواتر هي عملية خروج عن قواعد العقل وتصبح حالة نفسية  

اس يموتون وعائالت تدفن موتاها بهذا المرض، خاصة وليست حالة مبحوثة في ميدان العلم، فعندما نتكلم عن أن

وبالعراق   باألردن  الطبية  اللجان  إلى عالج(  بحاجة  له)أنت  فنقول  أصال،  يوجد مرض  يقول ال  أحدهم  فنجد 

أما   تفاصيلها ألنها ظنية  تناقش في بعض  القصة من أصلها، فيمكنك أن  تنكر  التواتر فال  وبالصين بلغت حد 

   رة. القصة كلها بجملتها متوات

  

إذا وجدت أن حالة الشك النمطية عند شخص ستجد أنه يمكن أن يشكك في الشعر الجاهلي والتشكيك مستقبال   ▪

حتى بالقرآن ومصدريته ألنه تم صناعة نموذج الشك، فعدنان إبراهيم مثال يتكلم بالحجاب لم يقدم علما بل يقدم  

   والمشكك غير قادر على إقامة بينة.شكوكا، شحرور يقدم شكوكا وكلهم يقدمون شكوكا، 

نحن منهجنا إقامة البينات ومنهج الغرب بذر بذور الشك بمجرد االحتمال العقلي، فلو قلت ألي تجربة في المستقبل   ▪

ناجحا   العالج  سيكون  التاجي،هل  الحمى  أعراض  100لعالج  األفراد  لبعض  يكون  أن  يمكن  أال   ،%

بناء على هذا االحتمال العقلي)مرفوض)لذلك البحث العلمي ليس حافال  جانبية)احتمال)حسنا اطرح كل األبحاث 

   باالحتمال العقلي إال إذا ولد بحثا وأنتج علما. 

  

إن مجرد)االحتمال العقلي(... ليس هذا شعرا جاهليا... لماذا؟... ألنه كذا... كيف نتأكد... ال يوجد طريقة للتثبت   ▪

فيا ال يتثبت منه وتقدم شكوكا غير قابلة للتثبت ومن هنا نحن نقول إن  من االحتمال المطروح... هنا أنت تقدم ن

أليس   – هذا الشك ال يعد من العلوم أصال ألنه ال يولد بحثا، إنما إذا استمر على هذا الحال)أليس البخاري إنسانا 

رك مذهب اإلمام  أبو حنيفة رجال يصيب ويخطئ( إذا نحن أمام حالة مستشرية لنمط الشك الغربي، من قال أنه يت

أبي حنيفة ألنه إنسان ومتى قال لك أبو حنيفة أنه َمل َك، ومتى ادعى مالك أنه ال يخطئ، لكن نحن قلنا أن الفقه  

مبناه على الظن الراجح وما كان من باب الظن الراجح وجب العمل به كما لو أن الطبيب أعطاك دواء فيحتمل  

   أنه أخطأ لكنك تأخذ الدواء. 

  

خطأ ال يترتب عليه عمل وال يترتب عليه ثمرة بل يجب العمل بالظن الراجح، فمثال المحاكم التي تحكم  احتمال ال ▪

بالحكم االبتدائي فإذا لم يستأنف المحكون عليه أصبح الحكم)قاطعا( ودرجته ظمي أصال وإعادة المحاكمة بالحكم  

أ القاضي ال يرد قضاءه واحتمال خطأ  المبدئي، ألنه ظني فيوسف عليه السالم أعيدت محاكمته فاحتمال لخط

الطبيب ال يرد طبه واحتمال خطأ الشافعي ال يرد علمه واحتمال خطأ المهندس الذي بنى البيت ال يرد علمه،  

لكننا نتجت فينا حاالت الشك النمطي الغربي وأصبحت تحكم على الشريعة وترد األحاديث الصحيحة لمجرد 

   ة المعتبرة، ألنه قد يحتمل، أعطني مجتهد قد ال يخطئ مثال إذا تعطيل الشريعة. االحتمال وأن ترد المذاهب الفقهي

  

كل هذا الذي سبق أخذ من أن رجل الدين قطعي في الكنيسة فرجل الدين في األديان فإذا أنتم يا فقهاء المسلمين   ▪

اء وإفتاء وسياسة  يجب أن تكون أحكامكم قطعية مثل رجال الدين لكننا نحن لسنا رجال دين، نحن رجال قض

شرعية وهذا بدخله الظن الراجح فإذا أدخلت الفلسفة الغربية على الفقه اإلسالمي أفسدته ألنك ال تتصور أنه ال  

يجوز أن يكون الحكم نافذا إال إذا كان قاطعا والفقه قائم على الظن الراجح، إذا بناء على الفلسفة الغربية ألغينا  

غربية قطعي وشك فيكون صحيح البخاري إما قطعي وإما شك، نحن نقول لهم  الفقه فأصبح تناقض الفلسفة ال

الجدوى   فدراسات  معكم  متفقون  ونحن  الرتبة  هذه  تملكون  ال  وأنتم  بينهما  الراجح(  الظن  عندنا)رتبة  نحن 

هي  االقتصادية ظنية واألدوية ظنية والطبيب ظني والصيدالني ظني، وها أنتم تعملون وجوبا بالظن الراجح وها  

ما يتعلق بالحجر الصحي أيضا ظني، فلما طلب بعض المتدينين القطع في الشريعة أفسدوا الشريعة كما أفسد  

به( فنحن   العمل  البخاري)ظن راجح يجب  المميزة لنا فصحيح  دينهم ولذلك ما يتعلق برتبة الظن هي  هؤالء 

   نتحدث في "وجوب العمل ال في رتبة الثبوت." 
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رتبة العمل، األخبار مثال مثل الشعر الجاهلي ما حجيته في التفسير)هو كخبر الواحد(،    طرح الشك ال يؤثر في ▪

المنقول   المعقول والمنقول ال تنكلم عن  نتكلم عن  لذلك عندما  الواحد فقط أفسدت كل شيء،  فإذا أبطلت خبر 

لمنقول سواء كان كتاب  بوصفه حديثا أو آية إنما نتكلم عن كل منقول ولو شعرا أو تاريخا فبعدما نتحدث عن ا

أو سنة أو شعرا أو تاريخا، ندخل الكتاب والسنة وخصوصية الكتاب والسنة ونخرج بهذه القاعدة)إذا ظهر مراد  

الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي( وهذا مذهب المتكلمين، بمعنى إذا ثبت أن هذا هو الدين ال يوجد 

ة في تعلقها بالنقل، ويظهر مراد هللا من خالل المنهج األصولي  عقل قطعي صحيح يعارضه، وهذا هو منهج األم

في الكشف عن مراد المتكلم)داللة االستعمال؟( وقد يكون قطعا كتحريم الخمر وقد يكون قاطعا كخلود أهل النار  

  لكن ال أقول هذا غير معقول، لماذا شجرة في النار ال تحترق وال تنتهي وكيف يعيشون هذا غير معقول، ثبت 

عندي نعيم القبر وعذابه ثبت حكم شرعي فإذا ثبت الحكم الشرعي من جهة الشارع ال يجوز لي أن أقول أن  

   هناك معارضا عقليا فليس هناك معارض عقلي لمراد الشارع فنزل مراد الشارع)لعلهم يعقلون(.

  

العادي( مثال عيسى عليه السالم  ال يوجد معارض عقلي يعارض الشرع، ثبت المعراج أقول غير عادي)الحكم   ▪

أحيى الموتى وإبراهيم عليه السالم لم يحترق في النار، هذا مخالف للعادة وليس مخالفا للمعقول، لذلك أكثر الذين  

يقولون أنه مخالف للمعقول في الواقع إنه مخالف للعادة فعدم احتراق إبراهيم وانقالب العصا ألفعى كله مخالفة  

نقول هذه مخالفة للعادات)الحكم العادي( وليست مخالفة للعقول)الحكم العقلي( فيأتي الماديون   للعادة، لذلك فنحن

الكلمة من   ليسوا كذلك ونحن يجب أن نسحب هذه  أنفسهم عقالنيين وهم  للعقول ويسمون  إنها مخالفة  ليقولوا 

للِعلم وليسوا عقالنيي ِعلمانيين منسوبين  ليسوا  فهم  تنويريين  التداول وإطالقها عليهم  للعقل وليسوا  ن منسوبين 

منسوبين للنور، بل ما يأتون به هو عين الجهل، فمنهجنا التاريخي مقابل منهجهم التاريخي ومنهجنا األصولي  

مقابل أديباتهم التفكيكية في النص، إذا نظرت لهذا فنحن على بينة وهذا الشعر الجاهلي في محله وهو منقول  

   بالتواتر وأمره ال يخفى.

  

إذا طبقنا المنهج األصولي في التعامل مع المتواتر الذي لم يحكى بالسند وكان النقد من بابا السند وأنه ليس له   ▪

أسانيد، نحن كذلك نقول)إذا ثبت الخبر المتواتر قطعا فال تشترط عدالة الراوي( فأنت تأخذ من الشعر الجاهلي  

ي تشبيهاتهم، تأخذ قواعد النحو ومن ثم نحن نقول في  أساليب العرب في كالمهم وفي كناياتهم وفي مجازهم وف

في   اختلف  إن  لكن  الجاهلية  إلى  نسبته  في  تواتر  في  نسبة  فنوجد  محكي،  بسند  يحكى  لم  متواتر  هو  الجملة 

قصيدة)آحاد( ال يضر أو في شاعر ال يضر، إنما يضر عند اتباع المتشابه، أنا أريد أخذ رواية عن عطاء وأنسف  

   ي، وهي حالة نمطية.الفقه اإلسالم

  

 )الشعر الجاهلي ثابت بالنقل المتواتر ثابت بالنقل المتواتر الذي لم يحَك بسند(.  التواتر بغير السند  ▪

أعيانها    )التواتر غير المحكي بسند( ال تستطيع اإلتيان بسند محكي لكنك تستطيع اإلتيان بطبقات متواترة ال يعلم   فيه -

   األقصى. مثل أن هذا مكان المسجد 

   ال يشترط فيه عدالة الناقل. -

   ال يشترط فيه كون الناقل مسلما أو كافرا.  -

 

ك افرِ  ِلمٍّ و  س  س ِو ب ي ن  م  اتِر * و  بِر التو  ِق خ  اق ط ع  بِصد   و 

   )في النفس( أمارة المتواتر.  ثبوت القطع -
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 ثامنا 
 

رشيدون لكن هناك أناس معبؤون بالمؤامرة والشك  في السياسة الشرعية في المساجد فتحا وإغالقا هناك أناس   ▪

فيمكن أن يأخذ قطعي الدين لكنه ينسى قطعي ضرورات النفس وضرورات االقتصاد، فالمنهج العلمي الصحيح  

في قضية األوبئة أن تضع قطعي حماية الدين وأن تضع قطعي حماية النفس وأن تضع قطعي حماية المال، 

ا معا واخرج لنا بصورة متكاملة في ترتيب هذه القطعيات ونحن معك لكن أن  فادرس هذه القطعيات معا ورتبه

نجدك أنك تنحو منحى المعارضة دائما أو المواالة دائما ال، نحن هنا في إشكالية أمام تحكم المواالة والمعارضة  

   على الفقهاء.

  

ا من بحث في هذا بحثا مستوفيا ال  إن الفقه ال أحد يتحكم فيه ألن أصول الفقه قواعد صارمة مجردة فإذا وجدن ▪

يمكن أن يتحكم فيه السلطان وال الحزب وال الجماعة، ألنه بحث مستوفي لجميع األركان، من حيث االكتمال  

فأقول لك إذا أردت أن تتحدث في إغالق المسجد أو فتحه أرني ما قمت به من بحث متكامل ضع قطعي الدين  

رأ واجعلها على  الدين  على  االقتصاد والمحافظة  قطعي  عليها وضع  والمحافظة  النفس  قطعي  ذلك وضع  س 

   والمحافظة عليه وأرني كيف تراوح وتوازي بين هذه الضروريات)معا(. 

  

أنت اآلن في باب ضرورة كلها في باب الضرورة كلها في بابا الضرورات والترجيح بينها وقد تكون هناك   ▪

صالة الجمعة إلى ظهر لكن الشخص إذا مات ال يرجع إلى الحياة  ضرورة تفوت إلى خلل فيمكن مثال أن تنقلب 

فهذه مصلحة تفوت كليا، فمصلحة تفوت جزئيا ومصلحة تفوت كليا فأعطني هذا البحث ونحن سنكون سعداء  

اتجاه ألننا معنيون في موضوع البحث العلمي، فأنا أريد أن ترتب المؤسسات هذه مؤسسة  أي    سواء كان في

ة فتوى وهذه مؤسسة والية خاصة ووزارة أوقاف وهذا رئيس وزراء رئيس والية عامة أعطِن  طبية وهذه مؤسس 

   كيف يجلس هؤالء، هناك وزير مالية يقول لك ما عندي كفاية مالية أعطي هذا اإلغالق فقلل ساعات العمل.

  

جتمع هم على  عمليا مما سبق ال يمكن الوصول إلى ما هو شرع إال بخبرات)متخصصة( يعني خبراء صحة م ▪

الطاولة وخبراء مال خبراء السياسات التي ترسم ونحن في تخبط ألنه ليس هناك شفافية مثل أنه ال يوجد بحث  

علمي صارم بحيث تكون جهة النخبة هي التي تبين، نحن أمام خطابات مع أو ضد مشاعر مع أو ضد، تسهم  

النفسي والتفسير النفسي، وننطلق من حالة الشك  جميعا في تهديد مجتمع أو تفكيك، ألننا ننطلق من االنطباع  

والميول ونحن نريد أن نستبعد الشك لمصلحة البحث العلمي وحيث انتهينا بالبحث العلمي فإن الفقه واألصول ال  

يتأثر بسلطان المواالة وال بسلطان المعارضة ألنه البد أن يستكمل البحث الجزئيات، وهذا ال يقدر عليه)السحيجة(  

عارضة وال للسلطان وهذا ال يستطيعه إال العاكف على العلوم والباحث فيها والمتمرس وهذا إذا أراد)أن  ال للم

 يرسم الهيكل( أما من أراد أن يطبق فهو بحاجة إلى)خبرات متخصصة(. 
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ة     2المحاضر

   

 

 

ند  يا دار مي   (1
د      ة بالعلياء فالسَّ

َ
ُف األب  وطال عليها سال 

ْ
َوت

ْ
 أق

2)  
ا
 فيها أصيل

ُ
ها  وقفت ي    كي أُسائل 

َ
 ع

 
 جوابا

ْ
د   ت

َ
 أح

ْ
ن  وما بالرب  ِع م 

 

ي 
 المفردات  معانر

 

    ميةّ: اسم امرأة وهي هنا رمز وليست امرأة حقيقية.  ✓

 العلياء والسند: أسماء أماكن.   ✓

    أقوت: خلت من سكانها.   ✓

 طال عليها سالف األبد: امتّد عليها الزمان الماضي.   ✓

   

   اإلعراب  
 

    يا: حرف نداء، ينوب مناب الفعل أدعو.   ✓

    دار: منادى منصوب وهو مضاف.   ✓

الفتحة عوضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف)للعلمية والتأنيث(.   ✓ إليه مجرور وعالمة جره  مية: مضاف 

    

    بالعلياء: جار ومجرور. فالّسند: معطوف على ما قبلها.  ✓

الساكنة،  ✓ التأنيث  تاء  والتاء  المحذوفة،  األلف  على  المقدر  الفتح  على  مبني  ماض  فعل  أقوى:  أصلها  أقوت: 

 والفاعل)هي(.  

    طال: فعل ماض مبني على الفتح.   ✓

 عليها: جار ومجرور.    ✓

 سالف: فاعل مرفوع وهو مضاف. األبد: مضاف إليه مجرور.   ✓

   

ح  الشر
  

    )أي العطف بال مهلة(؟   الترتيب والتعقيب : هل الفاء هنا تفيد فالسند 

(. قصد الشاعر هنا العطف مطلقا دون تعقيب، كقوله تعالى:)  - ن  ه ا بأ س نا  بياتا أو  ه م  قا ئلو  اء  نا ه ا فج  لك  يةٍّ أه  ك م ِمن قر      و 

والنص الشرعي بحيث تتماسك القواعد   ،اللغة العاليةالمقصود العظم من الشرح هو الربط بين هذه 

 العناية  والنصوص في مواجهة التفكيك وهذا هو محل
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  البأس بعد اإلهالك تحصيلاألصل أن يقال فجاءها بأسنا فأهلكناها، فعالم يكون مجيء البأس إذا أهلكناها، فمجيء   -

 حاصل وتحصيل الحاصل ال يجوز.   

ِجيِم(. ): وكذلك قوله تعالى - تِعذ  بِاِلِلّ ِمن  الش ي ط اِن الر  آن  فا س  أت  ال قر     فِإذ ا قر 

 

    فهل يكون المعنى بعد قراءة القران استعذ باهلل من الشيطان الرجيم؟   

    ، ولكن الفاء هنا لم تفد الترتيب والتعقيب. لو كانت الفاء هنا للتعقيب الختل التركيب  -

    لو قلنا: نزل المطر في الزرقاء فعمان فالسلط فهل يقصد هنا الترتيب والتعقيب؟   -

 ال بل المراد أنه نزل هنا وهنا وهنا، فالفاء مع األماكن ضعيفة في إفادة الترتيب والتعقيب.   -

 

    

(): خلت الدار من أهلها. قال تعالى أقوت  ق ِوين  تاعا ِلل م  م  ة و  علنا ه ا تذ ِكر  ن  ج   .  نح 

المقوين: المسافرين، فما عالقة اللفظ هنا؟ المسافرون يدخلون في أرض خالء أثناء سفرهم، فهم كالمقويين الذين   -

 خلت ديارهم من أهلها.  

 

    : الوقوف: القيام على الرجلين، فهل مراد الشاعر القيام على الرجلين؟ فلربما كان جالسا. وقفت  فيها 

    ولكن المقصود الجد واالهتمام بالشيء.  التعبير بالوقوف هنا ليس على ظاهره   -

ما ينبغي االهتمام به واالعتناء به وأن ي توق ف قبل أن يتكلم  أي    اإلمام العضد سمى كتابه في العقيدة)المواقف(  -

 وأن يمعن النظر ويتب يّن.   

    وقفُت واستعماالتها في القران الكريم:   

ا  قال تعالى:)َوِمن   ▪ ِدِه إِل ي ك  إال م  ن ه  بِدينارٍّ ال يؤ  ن  إِن تأ م  ِمن ه م م  ن ه  بِقنط ارٍّ يؤِدِه إِلي ك  و  ن  إن تأ م  ِل ال ِكتاِب م  ت     أه  د م 

    مهتًما بمطالبته ومحاسبته وقيام الدعوى ضده... إلى اخره. أي  (، معنى قائًما: ع ل ي ِه قائِما

ه و قائٌم يصِلي يسأل    ملسو هيلع هللا ىلص ذََكَر يَوَم الجمعِة، فَقاََل:)وَعن أبي هريرة أَن َرسوَل ّللاَ  ▪ افقها ع ب ٌد م سِلٌم، و  فيِه س اع ةٌ ال يو 

 ( َوأَشاَر بيِِدِه يقِللَّها، متفٌق عليه.  َّللا  ش ي ئا، إِال أع ط اه  إِياه

    : المجتهد بالدعاء وسؤال هللا عز وجل.  المقصود هنا بقائم 

ٌد ِمن ك م  قائما، هللا عنه في البخاري، أ ّن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:))في حديث أبي هريرة رضي   ▪ بن  أح  ال يش ر 

ن  نِسي  فل يستِقئ    وقد شرب النبي صلى هللا عليه وسلم قائما، ففي حديث على رضي هللا عنه في البخاري أنه  فم 

د ه  أتى على باب الرَحبة فشرب قائما، فقال:) ه  أح  أي ت  النبي  ص لى هللا  إّن ناسا يكر  إِني ر  ه و  قائٌم، و  ب  و  م  أن  يش ر 

 .) أي تم وني فع لت  ا ر  س لم فع ل  ك م   فهل هنا قالم بمعنى قام على رجليه ضد الجلوس؟   ع ل ي ِه و 

 

طلبه لنفسه  فيمن يأخذ الماء وي   إنما معنى الحديثعند المالكية أن الشرب قائًم ا كالشرب جالسا، واألكل كذلك كالشرب،  

    ويستأثر به دون غيره، فهذا معنى قائم في حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.  

تعني القيام على الرجلين، فهناك    داللة الوضعفهنا في معنى الوقوف عندنا داللة وضع وعندنا داللة استعمال، فإذا كانت  

 وهي الجّد واالهتمام باألمر.   داللة استعمال للقائل 

  

 .فقد ال تفيد الترتيب والتعقيب   ( ليس دائما)  ولكن ليس باّطراد   ،والتعقيب أن األصل في الفاء أنها تفيد الترتيب    :صةالخال
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 : األصيل: الوقت من الظهر إلى العشاء.  أصيلً  

    كي أسائلها: المسائلة من المفاعلة وكأنها هي تجيب ويتوقع منها الجواب.   

    عيت: يقال "عييت باألمر" إذا لم أعرف وجه الصواب فيه.   

    لم أعرف وجه الصواب فيها.  أي  عييت في هذه المسألة؛ -

ِل(قوله تعالى:) - و  ل ِق ال  هل عجزنا عن الخلق األول فقد خلقتم من عدم؟ فبما أننا لم نعي بالخلق  أي    ،أف ع يينا بال خ 

 األول لن نعي ببعثكم بعد الموت.  

  عجزت على أن تجيب.  أي  عيت جوابا:  -

   

 راب جوابا إع

 ما وجه النصب هنا؟ النصب بنزع الخافض، كأنه أراد أن يقول عيت بجواب. فقالت: عيت جوابا.    ✓

ك م  َّللا  ن ف س ه  )) كقوله تعالى:  - يحِذر   من نفسه.   أي  ((،و 

 

 معنى ذلك أن كل مجرور بحرف جر أصلي هو مفعول به في المعنى.    ✓

    نمت على السرير. أين وقع النوم؟  -

 ذهبت إلى المدرسة. أين وقع الذهاب؟    -

 

 عادت إلى أصلها وهو مفعول به بالمعنى.   عندما حذف حرف الجرجوابا  ✓

 

 

وإذا كان حرف الجر زائدا فال يتغير شيء على المعنى، مثل وما بالربع من أحد أصلها: ما بالربع أحٌد؛ ألن)من(   ✓

 حرف جر زائد.  

اِلقٍّ غ ي ر  هللا)) كقوله تعالى:  -  ((، هل خالق غير هللا؟  ه ل  ِمن  خ 

 )نوع الكالم( وهو أنها لم تأت بجواب.   . نائب عن المفعول المطلق يبين نوع عامله 1

ا ف تب س م  كقوله تعالى:)  - ِله  اِحكا ِمن ق و      (، ما نوع التبسم؟ نوع التبسم أنها ضحكت.  ض 

في   - العامل  يوافق  أن  يشترط  المطلق  المفعول  مفعوال مطلقا؛ ألّن  وليس  المطلق  المفعول  نائب عن  قال 

 االشتقاق.   

 . جوابا تمييز منصوب محول عن فاعل لغرض بلًغي. فيمكن أن نقول: عي  جوابه ا   2

أس  ش ي با(كقوله تعالى:)  - تع ل  الر  اش  ، واألصل اشتعل شيب الرأس، ولكن بهذه العبارة لفهم أّن هناك شيباً هنا  و 

 وهنا وهنا.  

أس  ش ي باأصبح شيبا(، قال:)وهو بيان كثرة الشيب وأن الرأس  ) بالغيا  ولكن لما أراد غرضا   - تع ل  الر  اش  (،  و 

 فأصل شيبا فاعل أصبح تمييزا محوال عن فاعل وذلك لغرض بالغي.  

    عّي جواب ها الديار  أي: عيّت الديار  جوابا قد يكون تمييزا محول عن مفعول لغرض بالغي:  

ض  عيونا))  كقوله تعالى:  - نا  ال ر  ر  فج  ا عيون األرض، ولكن بهذا اللفظ قد يفهم انفجار عين  ((، أصل الكالم: وفجرنو 

هنا وعين هنا... الخ، ولكن لما أراد غرضا بالغيا وهو بيان قوة االنفجار في العيون وأن األرض ملئت بماء العيون  

فأين    ، والباقي فضلة  والفاعل،: هي المبتدأ والخبر ثوالعمد ثال  الفضلة،م عمدة وفضلة فارفع العمدة وانصب  فالكال

      . مفاعيلذهبت المجرورات؟ هي بالصل  

 



 

 

 |15  

نابعد انفجارها قال:)  ض  ع يو  نا  ال ر  ر  فج  قصد بالغي  (، فعيونا أصلها مفعول وأصبحت تمييًزا محوالً عن مفعول لمو 

 أراده المتكلم.  

 

 

 

 هل قصد الشاعر هذه المعاني؟    ✓
 نقول: هذا الكالم حسب قواعد اللغة العربية يؤدي إلى هذه المعاني.  -

    

    بأي احتمال نأخذ؟   ✓

نقول: أن االحتياط لمراد المتكلم واجب، فنأخذ بها جميعا، فمدار القرآن والسنة والعربية أن المفِسّر يكشف   -

   فعندنا: عن مراد المتكلم، ال مراد السامع،  

o داللة الوضع اللغوي(. داللة وضع(    

o  وهو نحن(.  داللة السامع(    

o الوصول إلى مراد المتكلم( )تعمل على   داللة المتكلم  . 

   

 وما بالربع من أحد:    

    زائدة للنص على العموم.  أي  هنا)من( زائدة بيانية لتأكيد نفي الجنس -

    الربع: البيوت التي تسكن. َربَع بالمكان: أقام به واطمأن.   -

 تجمع)ربع( على: رباع، ربوع، وأربع. مثل: في ربوع األردن، أي: اطمئنوا في إقامتكم.    -

    من أحد:)من( هنا تأتي بيانية للتنصيص بمعنى: ال تدع احتماال لغير المعنى المراد.   -

بِكم  يغِفر  لك م ِمن ذ  كقوله تعالى:)  -  (، فمن ليست للتبعيض ولكن للتنصيص؛ أي: يغفر لكم كل ذنوبكم.   نو 

 )أي متبادر منها العموم نكرة في سياق النفي(.   معي ديناٌر/ ما جاءنا بشير / ال رجٌل في الدار: ظاهرة في العموم -

ن بشير  فهذه الجمل ظاهرة في العموم محتملةٌ بمرجوح لنفي الوحدة، فقد يوجد أكثر من دينار واحد وأكثر م  -

 واحد وأكثر من رجل واحد.  

(()) :  فلما قال - نا ِمن بِشيرٍّ اء  ا ج  )ما معي من دينار(، فهي تخصيص   لم يبق مجال الحتمالية المرجوح، وكذلك  م 

تخصيص على العموم لم يأتنا ال بشير    )من بشير(   ال يوجد وال دينار ال واحد وال غيره وكذلكأي    على العموم 

 )من( هنا: بيانية تبين استغراق الجنس في النفي. واحد وال أكثر.  

ال يوجد فيها أحد نهائيا، فهي تأكيد تنصيص على العموم، فال يوجد واحد وال ثالثة وال عشرة، فهي  أي   من أحد:  -

 خالء ال يوجد فيها أحد.  

 يها حال كونها خالية من أحد.  أي حال( وقوفي ف )حالية وهذه الجملة  -

  

 معنر البيت 

   

 وقف فيها يسأل حال كونها خالية ليس فيها أحد.   

  

 

 

   فجوابا أعطتنا: 

 تمييز محول عن مفعول.         تمييزا محوال عن فاعل.      نائب عن المفعول المطلق.      منصوب بنزع الخافض.  
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 وما بالربع من أحد:   

   مع أنها مجرورة لفظا إال أنها في المعنى مبتدأ. فالتقدير )وما أحٌد بالربع(. -

  

    الربع؟ لماذا قدم  ▪

ج س   ألنه أراد أن يلفت االنتباه إلى حال هذه الديار التي اندثرت وهلكت وأصبحت رسما دارسا. كقوله تعالى:) - فأ و 

وس ى(.      م موسى؟ دِّ فلماذا لم يق  وأصل الجملة: فأوجس موسى في نفسه خيفة؛  فِي ن ف ِسِه ِخيفة  م 

قّدم موسى لن يكون هناك التفات يالمس اهتمام السامع، ولكن عندما  سياق الحديث عن موسى، والسامع يَعلم هذا ولو  

سمعت باجتماع موسى مع السحرة وقصة الحبال التي أصبحت أفاعي وماذا فعل السحرة أصبح اهتمامك، ماذا فعل موسى  

   حينئذ؟ فجاءك الرد: فأوجس في نفسه خيفة موسى.

       

   لما حصل للربع وما حل بهم. وهنا قدم الربع؛ ألنه أراد أن يلفت االنتباه -

   وما أحد بالربع: ما: نافية، أحٌد: مبتدأ والخبر متعلق بالمجرور)بالربع( تقديره كائن؛ أي: وما أحٌد كائٌن بالربع. -

   ؟ ال يجوز والخبر إذا كان جارا ومجرورا البد له أن يتعلق بكائن. هل يجوز لنا أن نقدر تقديرات بالنحو غير كائن

 األعمال بالنيات إنما 

   بالنيّات: خبر له تعلق. -

    األعمال كائنة ٌ بال نيّات. أي  :)كائنة(النحوي سيقّدر  -

   : صحيحة ٌ شرعا، مقبولة ٌ شرعا، معتبرة ٌ شرعا.الصولي سيقّدر  -

     العبادة. ألن هذا ال يفهم من جهة قواعد النحو ولكن يفهم من جهة الشارع الذي يهتم بالنية شرطا من شروط صحة   ✓

األصولي هنا لم يخالف النحوي بل يتفقان أنه البد من تقدير ولكن تقدير األصولي يكون من جهة الشرع فهو لم   ✓

   يهدم عمل النحوي بل بنى عليه. 

 

)ِمن( الزائدة فهي مجرورة لفظا    محلّها: مبتدأ مرفوع، أّما من حيث اللفظ مجرورة بـما محل)أحد( باإلعراب؟   •

   . مرفوعة معنى

  

لد          إال األواري أليا ما أبينها  (3
َ
وِض بالمظلومة  الج

َ
 والنؤَي كالح

  

 المفردات 
 

 (.  )مكان ربط الدابة األواري: جمع آري وهو محبس الدابة  -

    بعد بطء. أي  ألياً: بِطأ، تأخيًرا. وأصلها بعد ألي،  -

    الماء. النؤي: خندق أو مجرى يحفر حول الخيمة يحميها من سيالن  -

   المظلومة: المكان الذي ال يصلح للحفر.  -

   الجلد: الصلبة القاسية التي يصعب الحفر فيها. -
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   )أي أستثني األواري(. إال األواري:)إال(: حرف استثناء ومعنى إال: أستثني -

 )أي حبستها(  انحبس فيه، آريت الدابة أي   وأصلها: تأّرى بالمكان؛  -

 

 إعراب األواري   
 

    )أي المستثنى من غير جنس المستثنى منه(، مثل: حضر الطالب إال المعلم.  انه استثناء منقطعالنصب على  -

منه،  - المستثنى  المستثنى هنا من جنس  إال طالٌب؛ ألن  الطالب  إال طالباً، ويجوز ما حضر  الطالب  ما حضر 

   فبالنصب مستثنى منصوب وبالرفع بدل من المستثنى منه.

    المنقطع ال يجوز إال النصب فال وجه للبدلية في المنقطع. ففي االستثناء  -

   وما أحٌد بالربع إال األواري.   ما وجه الرفع هنا؟إال األواري:   -

    مرفوع على أ نهّ بدل من أحد، وأحٌد مرفوعة باألصل ألنها مبتدأ.  

 هل الواري في المعنى تندرج تحت أحد؟ أم أن أحد تختص باإلنسان؟ لكن:  ✓

   ع الشاعر في معنى أحد لتشمل اإلنسان والحيوان ومربط الدابة والنؤي وغيره، فكان األواري جزءا من أحد. نقول: توسّ 

 من أحد ما محلها من اإلعراب؟ ✓

عليه لقال إال األواري،    محلها مبتدأ مرفوع وهنا َع طف على المحل ولم يعَطف على اللفظ، فاللفظ مجرور ولو عطف 

   من هنا نرى أن اإلعراب يجري بالمزاوجة بين األلفاظ والمعاني. . وال يصح وإن قيل أنه جاز فهو شذوذ  

  

 معنر البيت  
 

يريد أن يبين أن هذه الديار بلغ فيها من الهالك والخواء وعدم األنيس وعدم الجليس وكأنها قطعة من الصحراء  -

       قاحلة ال تصلح الحياة فيها. 

    وأقام المضاف إليه مقام المضاف. بعد بطء فحذف المضاف  أي   ألياً: -

    بعد)ظرف( ومعنى ظرف: أن العامل مظروف فيه مثل: جلست قّدام الّدار.  -

      قّدام ظرف والجلوس داخل قّد ام فأين فِعَل الجلوس؟ قّدام الّدار. -

   فمعنى ال ّظرف: مغَلفٌّ تضع فيه الفعل وهذا هو معنى الظرفية.  -

    أفادت التوكيد.   ماذا أفادت ما الزائدة هنا؟أبينّها دون ما الستقام الكالم ولكن  ما أبينّها:)ما: زائدة( ولو قال: -

)فبما رحمة من هللا لنت لهم( يجوز الكالم فبرحمة من هللا لنت لهم، لكن ماذا أضافت)ما( هنا؟ أفادت  كقوله تعالى  -

   التوكيد.

 

 

   

 )يصف بها األواري(.   ما أبينها 

هذا ال يصح فهو معروف فال يوصف بما ال   أبينها: جملة والجمل نكرات والواري معرفة، فهل تصف المعرف بالنكرة؟ 

 يعرف.  

التركيب اإلعرابي  فمثل ما هنا زائدة من حيث  القرآن،  تفيد معنى    ( يمكن االستغناء عنها)   ال زوائد في  ولكنها 

 وال معنى له الحشو من الكالم: ما كان زائدا لفظا   حشوا من الكالم.  ليست  إضافيا، فهي 
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: لما قلنا هنا الرجل لم نع يّن رجال بعينه بل تحدثنا عن جنس معروف يندرج تحته  )الرجل أقوى من المرأة( ▪

أفراد الجنس على نحو ال يكاد ينحصر اعتبرناه في المعنى نكرة وإن كان في اللفظ معرفة،   أفراد كثيرة، فلما كثر

 ألن داللتها على أفرادها من حيث معناها موِغلة بالنكارة.  توصف أسماء األجناس بنكرات فساغ أن  

    واألواري لما كانت من حيث معناها نكرة جاز وصفها بنكرة.  ▪

ف اراومنه قوله تعالى:) ▪ اِر يحِمل  أس  ثِل ال ِحم      (. ك م 

 جمل نكرات.فالحمار اسم جنس فهو معّرف لفظا ولكنه نكرة معنى فَوِصف بجملة وال -

   األواري: أليس األوارّي هنا معرفة لفظا ويجوز أن يأتي منها الحال؟  ▪

 )أبينّها( أنها حال على أّن األواري معرفة.  يجوز في جملة   -

 وجاز فيها)أبينها( أنها صفة على اعتبار األواري اسم جنس وهو بذلك نكرة.  -

    إال األواري واال النوَي.   استثناء منقطع،)والنؤَي( بالنصب معطوفة على األواري على أنها  ▪

   )والنوي( بالرفع معطوفة على األواري على أن ّها بدل.  -

    وقيل أن الواو استئنافية والنؤَي مبتدأ مرفوع.  -

   الحوض: مكان اجتماع الماء ويجمع على حياض وأحواض وحيضان.  ▪

    أي: وحال النؤي كالحوض. : تصح أن تكون حاال للنؤي، كالحوض بالمظلومة الجلدجملة  -

   وتصح أن تكون صفة للنؤي، أي: والنؤي صفته كالحوض بالمظلومة الجلد.  -

   

    الفرق بين الصفة والحال: 

 .  )عندنا رجل كريم(؛ كريم: صفة بينت ذات الموصوف)رجل( وال يوجد فعل : تبين ذات الموصوف مثل الصفة ✓

)مسرورا(:    ويريد أن يبين هيئة وقوع الفعل مثل:)قدم والدي مسرورا(؛: يبين ذات الموصوف مع وجود فعل  الحال ✓

 بينت صفة الذات)والدي( أنه مسرورا وبينت هيئة وقوع الفعل أنه قدم مسرورا.   حال

    .  بالمظلومة الجلد:)المظلومة(: المكان الذي ال يصلح للحفر

   يؤكد على معنى موجود سابقا.أي  الَجلد: هذا وصف كاشف •

(كقوله تعالى:)  - ن  ال ِكتا ب  بِأي ِديِهم        وصف كاشف بماذا سيكتبون؟ طبعا بأيديهم فلماذا ذكر بأيديهم؟   يكتب و 

ذكر ذلك ألنه قد يقول الَحبر لتلميذه اكتب فال يكتب وقد يخطئ الَحبر أو التلميذ فيقول كل منهم مبّرئا نفسه أنا   -

   يؤكد أنهم كتبوا بأيديهم هم ال غيرهم.هذا االحتمال و   لم أكتب هذا فأراد هللا نفي

       والَجلَد: وصف كاشف يبين أنها هي األرض الصلبة التي يصعب الحفر فيها.  -

   بالمظلومة الجلد: المظلومة المكان الذي ال يصلح للحفر.  -

فر فيها عن  وهذا الوصف من الشاعر يبين أن ديارهم آلت للخراب واندثرت كأنها لم تسكن بالمرة. فلما لم تصلح للح

   تصلح للعيش فيها.  المياه فهي ال 

 فما وجه هذه الزيادة الكاشفة في البلًغة؟  •

يريد أن يقول لك هناك معنى يراد التأكيد عليه وهو نفي المجاز هنا حتى ال يقال قد كتبه تلميذه للَح  بر أو غير ذلك بل هو  

   بيده.  كتب ذلك

   الصلبة التي يصعب الحفر فيها.فالجلد: وصف كاشف يبين أنها هي األرض  -

   : وضع الشيء في غير محله. وضع لغويالمظلومة:  -

 .  : ما لم يأذن به هللا عز وجلأما شرعا -

ك  لظل ٌم ع ِظيٌم() - : ما نهى هللا عنه على وجه  الظلم شرعاوضعت العبادة في غير موضعها فيكون  أي    إن الِشر 

   . اإللزام
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يه ولب   (4  عليه أقاص 
ْ
ي الثأد        دهُردت

ر
 الوليدة  بالمسحاة ف

ُ
ب  ضر

 

    المعاني   

 

    )أطراف النؤي(.  أقاصيه: أطرافه -

    لبّده: سّكنه.   -

 الوليدة: األَمة الشابة.    -

 بالمسحاة: بالمجرفة.    -

 الثأد: التراب الندي.    -

)مجرى الماء الذي حفر حول الخيمة( وكانت تجمع األطراف   النؤي( على هذا النؤي )أطرف   رّدت هذه األطراف  -

 المتناثرة إلى النؤي لتشكل به حاجزا يحمي هذه الخيمة من الماء.  

 

    من رد  القاصي؟ 

    َرّدت الوليدة على النؤي أقاصيَه.  أي  مقدر وهو معلوم من السياق: -

ل: ُخلقت األرض، فهذا الفعل))ُخلقت(( مبني لما لم يُسّم فاعله فيبنى للعلم  واختصر فحذف الفاعل للعلم به، كما نقو -

    بفاعله من السياق.  

 ُسرق المال، فمن سرق المال؟ غير معلوم.    ويبنى أيضا لما لم يعلم فاعله مثل: -

   

 

في هذا البيت بدأ الحديث عن أمر جديد ليس متراكبا لفظيا مع ما سبق ولكنه مرتبط معه معنويا من حيث الموضوع،  -

األمة  هو  أقاصيه  عليه  يرد  الذي  أن  عرف  أقاصيه  عليه  ردت  قال  تعالى:))  فلما  كقوله  ت   )الوليدة(  ار  تو  تى  ح 

اِب((     ر لفظا ولكن دل عليه السياق.  هي الشمس لم تذك  فمن التي توارت بالحجاب؟، بالِحج 

ِر(():)وكقوله تعالى - ل ناه  في ل ي لِة القد  ، فالمقصود في أنزلناه وهو الذي يعود على الضمير)الهاء( غير مذكور  إِنا أنز 

لفظا؛ ألنه معلوم بالسياق)سياق الحديث عندهم( فهم مضطربون فيه فتارة يقولون عنه سحر وتارة كهانة ويتساءلون  

 ما؛ ألنه معلوم بالسياق.  عنه دائ

 ُردت عليه أقاصيه: اإلعراب:   

 

 ردت: فعل مبني للمجهول، وأقاصيه: نائب فاعل، وحذف الفاعل هنا لفظا؛ ألنه معلوم من السياق.   -

 الفاعل عمدة في اللغة فال يحذف فإن حذف فال بد من وجود من ينوب عنه ويأخذ حقه من الرفع.    -

 كقولنا: ُخبز الرغيف، الرغيف باألصل: مفعول به منصوب.    -

 َخبََز أحمد الرغيَف، فإذا حذف الفاعل نبنا عنه بالمفعول به وأخذ حقه من الرفع فأصبحت: ُخبَِز الغيف،   -

ما يتعلق بكتاب هللا عز وجل ال نقول مبني للمجهول بل نقول: مبني لما لم يسم فاعله، وهذا من باب الدب والتعظيم  

 هلل عز وجل، وهو من حسن الخطاب.   
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في رواية: َرّدت عليه: ويلزم منها أن نقول: أقاصيَه وهي هنا في نفس الرواية أقاصيه، وهذا يلزم أن يكون   -

 ضرورة شعرية، فاألسلم اختيار)ُرّدت(.  الشاعر قد ارتكب ضرورة شعرية ومثل شاعرنا النابغة ال يحتاج ل

  

  

  

حب سه ( 5
َ
يٍ كان ي

َ  
 سبيَل أن

 ْ
لت

َ
د       خ

َّ
ِ فالنض

ر ي ْ
َ
 إىل ال سجف

ْ
ه
َ
ت  وَرفعَّ

  

ي  
 المعانر

 

 خلت: تركت األمة طريق مجرى الماء ونظفته.   -

       أتّيٍّ: مجرى الماء الخفيف   -

 أتّي: سمي بذلك ألنه يأتي، وهو من صيغ اسم الفاعل.    -

    فألمة خلّت المجرى وأخرجت منه ما يعيق سريان وجريان الماء.   -

    امتدت بهذا الحفير إلى جهة الخيمة.  أي  ورفّعته: -

 )أي كان في هذا النؤي من المعوقات التي تمنع مرور هذا األتي(.   كان يحبسه: يحبس هذا األتيّ  -

الوليدة )األمة الشابة( تقدمت نحو الخيمة فليس معنى رفع هنا العلو إلى السماء، بل هي تقدمت بالحفر  أي    ور فّعته:  -

    تجاه الخيمة حتى وصلت باب الخيمة.  

    يكون له مصراعان(. إلى الّسجفين: باب الخيمة )والسجفان هما الباب الذي  -

 فال نّضد: ال نّضد: هو األثاث.   -

 مقلوم(.   – مولود(، )قلم  – المنضود؛ مثل:)ولد  -النّضد: من صيغ اسم المفعول: ال نّضد   -

 

 

 

َبد  6
ُ
 خالءا وأضىح أهلها احتملوا   أخنر عليها الذي أخنر عل ل

ْ
 ( أضحت

ح   الشر
 

تقدمت به إنما أراد أن يقول لك: اتسعت في فتح هذا األتي فكان المقتضى بأنه بعد زمان طويل  أي    لما قال رفعته: -

 وبما أنه كان متسعا فعلى األقل أن يبقى له أثر، أما لو كان ضيقا فمن الطبيعي أن يكون قد ذهب واندثر.  

قد توسعت به الوليدة وكبر على يدها وكبر الساتر من التراب معه،    فأراد أن يعبر أنه بالرغم من أن هذا األتي  -

 يتصور هنا أن يبقى منه شيء، ولكن لم يبق منه شيء إال رسم دارس.  

    وهو هنا يريد أن يبالغ أنه يقف على آثار قديمة جدا ال يكاد يبين منها شيء   -

د مثل محبس الدابة وقد زرع به الوتد وهذا فهو يبالغ في موضوع اندراس واندثار تلك االثار بالرغم من وجو -

 النؤي المتسع فلم يبق ال أواري وال النؤي وال الحفر بالمظلومة فكله اندرس واندثر.  

فهي تحفر سبيل التي وتصنع ساترا ترابيا، الساتر الترابي تتقدم به نحو باب الخيمة لتبعد المطر من الدخول إلى  

      .الخيمة، وقد تقدمت برفع السجفين وبالغت بذلك حتى وصلت الثاث المنضود باب 
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ي 
 المعانر

  

 أضحت خالًء:  

    نقول: أضحى لما هو وقت الضحى، وأمسى لما هو في وقت المساء.   -

بل يريد أن يقول: صارت خالء وشيئا ماضيا،    هو هنا لم يقصد: أضحت على ظاهرها )وهو الدخول في الضحى(  -

كقولنا: أصبحنا في حال يرثى له فليس المقصود أصبحنا لما هو في وقت الصبح بل المراد: صرنا في حال يرثى  

 له.  

)حدث دون زمن( والّصفة )ذات ومعنى(   أضحت خالء: خالء: مصدر وهو حدث. الفعل )زمن وحدث(، والمصدر -

    وهنا وصف الديار بالمصدر)خالء( ولم يصفها بخالية.  

 الصفة تدل على ذات ومعنى قام بها.    -

    أرض خالية: تدل على ذات وهي األرض ومعنى وهو الخلو.  -

 رجل كريم: كريم صفة تدل على ذات، وهو الرجل ومعنى قام بالذات وهو كريم.  -

أضحت خالء: كان يقتضي بالدار التي أضحت خالء أن يقول أضحت خالية ليدل على ذات ومعنى  االن: لما قال:   -

 )الذات: الديار، والمعنى: الخلو( التي قامت به الديار، لكنه هنا جاء بالحدث فقال: خالء. 

لت على  َعدٌل: مصدر، فعندما نقول: هذا رجل ع د ٌل ، عدل لم تدل على ذات ومعنى، بل دلت على حدث فاذا د  -

الرجل هو العدل بعينه، وكأّن هذا  حدث يعنى أن هذا الرجل الذي نعته بعدل قد استحال إلى الحدث وأصبح هذا

    الرجل هو العدالة.  

 وشاعرنا أراد أن يعبّر عن الديار ويبالغ فهي ليست خالية فقط بل هي الخالء بنفسه.  -

 (. حملوا جمالهم )أي رحلواأي   وأضحى أهلها احتملوا: -

 

 أخنى عليها الذي أخنى على لبد:  

)ولبد هو آخر نسور لقمان بن عاد ويستبعد أن يكون لقمان الحكيم( وهذا لقمان بن   أفسدها وأهلكها الذي أفسد لبد  -

عاد كما قيل في األسطورة أنه أعطي عمر على سبعة نسور كلما هلك نسر خلفه نسر أخر، وكان يقال للنسر  

األبد، وفي النهاية أن هذا النسر على طول عمره قد مات وأكل عليه الدهر وشرب.األخير انهض لبد فأنت نسر  

    

وفيه رد على طه حسين  فلبد والغول وغيرها من الخرافات واألساطير هي من استعماالت العرب في الجاهلية   -

ساطير وهي  م نهى عن هذه الخرافات واالسالالذي قال عن الشعر الجاهلي أنه منحول بعد اإلسالم، ولكن اإل

 .  ال ترد بأشعار المسلمين 
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 فع( 7
 
انة       عما ترى إذ ال ارتجاع له  د م  القتود عل عي 

ْ
 وان

ُ
د  أ
ُ
 ج

 

 بدأنا بهذا البيت مقطع الرحلة:   ▪

 جز وتعّدى عّما ترى.  أي  فعد عما ترى معنى ذلك ال تبك على الماضي وال تنشغل به، فعّد:

 ال رحل )الخشب الذي يوضع على ظهر البعير(.   القتود: -

 انثى الحمار الوحشي.   عيرانة:  -

دِ  -  : التي عظم فقارها وهي القوية السريعة.  أج 

الموصولية  الجملة  في  واألصل  هذه جملة موصولية  ترى؛  الذي  )أي عن  ترى  عّما  على    فعِدّ  يعود  رابطاً  تتضمن  أن 

 الموصول(.  

((  ) وهذا الرابط يجوز حذفه كما في قوله تعالى ) - بون  ا تش ر  ب  ِمم  يشر  ا تأ ك لون  ِمن ه  و  ا ه ذ ا إِال بشٌر ِمثلك م  يأك ل  ِمم  م 

ف في مّما تأكلون منه، عاد الضمير على الموصول ولكن في تشربون األصل: ويشرب مما تشربون منه فحذ 

ذ ف. العائد هنا للعلم به …   ف يح     ما يع ر 

: هنا فعل أمر والضمير في فعل األمر مستتر وجوباً تقديره أنت لكن لو قال فعّد أنت )فأنت( هنا توكيد،  قال فعدِ  -

ألن قوله فعّد فقط وّضح األمر والمخاطب فهو أنت وتّمت الجملة كمن يقول لولده: اكتب درسك، فقد تمت الجملة  

 ا بفعل وفاعلٍّ مقّدر، لكن لو قلت اكتب أنت درسك صارت أنت توكيداً للضمير المستتر.  بأركانه 

 : إذ؛ هنا تعليلية: فلماذا يقول فعّد عما ترى؟ ألن الماضي لن يعود ولن ترجَع بالزمن الى الوراء.  إذ ال ارتجاع له  -

 : من معاني انِم هنا الرفع، والقتود: هو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير  وان ِم القتود  -

فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهو من الفعل نََمَي، ولكن قد يقول أحٌد: هو من الفعل نََمَو ولو كانت   وان ِم: -

   وان م .من الفعل نََمَو لقلنا 

 رفعها وأشبع وقودها  أي  ونَماًء ونميةّ ونَما النار؛ ولكنها من نََمَي بمعنى َرفََع وهو ينمي نَمياً   -

م :  -  ومنه النميمة ومضارعه ينَمُّ. نقل الكالم بين الناس على وجه اإلفساد.   ن م 

 

 

 

 

 القتود: جمع قَتَد، وهو الخشب الذي يوضع على الّرحل.   -

 ؟  فلماذا جمعها قد جمع القتود هنا مع أنه قتََد واحد على عيرانة واحدةٍّ،   -

وجه الجمع أن طوَل التَرحال والنزول والسفر من مكانه إلى النعّمان ففيه انزاٌل للرحل ثم تحميله وكأّن تعداد تحميل الّرحل  

 على ظهر الناقة وإنزاله صار جمعاً من حيث كثرة الوضع على هذه الناّقة ليسير بها إلى النعّمان من أجل أن يعتذر.  

 وانِم القتود على عيرانة.  ي  أ  :ان مِ : متعلّق بـِ على عيرانة -

العَير: هو الحمار الوحشي. والعيرانة: أنثى الحمار الوحشي الّدابة التي سيرحل بها )الناّقة( ولكن لماذا استعمل   -

 كلمة العيرانة كوصفٍّ لهذه الناقة؟  

تعارها من  فيها أوصاف من التحمل والصبر ولكن هناك صفات ي ريدها الشاعر في الناّقة اقترضها واس  الناقة -

العيرانة وهي القوة وصالبة العضالت وقوة العظام والتحمل ليست موجودة في العيرانة. فأراد أن يصف ناقته  

؛ نأتي بمضارعه ثم نحذف حرف المضارعة فيصبح الحرف األول بعد حرف المضارعة ساكناً  كيف نصوغ فعل  المر

   . نََمَو، ينمو، انم.  َمَي، ينمي، انمِ نَ . البدء بالساكن فنضع همزة وصلٍّ قبله لعدم 
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بصفات ليست موجودة في الناّقة استقرضها من العيرانة وإالّ العرب ال ي سافرون على عيرانة، فشبهّ ناقته بقوتها  

 القوية الشديدة.  تلك الناقة: فصار المعنى وصالبتها بالعيرانة. 

    

 والِعير)الِعير( اسم والجمع عيرات.   - تمرُّ بنا هنا ألفاظ متشابهة مثل؛ العَير 

- :  هي القافلة المحّملة بالطعام وفيها اإلبل وفيها البغال وفيها الحمير.    والِعير 

(( )) لِت الِعير  ا فص  ل م   القافلة المحّملة بالّطعام.  أي  و 

 ال ينفع ال في التجارة وال في الحرب.  أي  : فالٌن ال في الِعيِر وال في النفير؛ لما يقال  -

إن كانت القافلة تحمل الِطّيب والحرير فتسّمى: اللطيمة / عندما نجا أبو سفيان بالقافلة وأرسل لقريش من يخبرها   -

 قوافلكم المحّملة بأغلى ما ي ملك.  أي  بما حدث فقال المخبر: اللطيمة اللطيمة؛ 

ِد: - د:قوياً متماسكاً، أي  أ ج   هي التي َعظم فقَارها موثٌق وقوي وقيل هي القوية السريعة.   والج 

ز وانصرف ع ما تراه من هذه ال ديار البالية لنه ال رجوع فيه وال أمل فيه وارفع خشب   ومعنى ذلك أنه يقول ج 

حل على ناقةٍّ عظيمِة الفقار كفقار الع ي رانة المتماسكة.    الر 

د(:  - ر  جد األنياب واألظافقّوى البناء، تقول: مؤأي    مأخوذة من الفعل آَجَد وهو فعٌل آَجَده إيجاداً وآَجَده:  مفردة )أج 

 )أي هو متينها(. 

   متماسك. أي  وتقول: ثوٌب مَؤجد النّسج  -
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 مقذوفة بدخيس النحض بازلها   له ضيف ضيف القعو بالمسد( 8

  

 في هذا البيت استمرار لوصف الناقة:  

 مقذوفة بدخيس النحض بازلها:

 مقذوفة الوصف الثاني بعد أجد )نعت ثان بعد أجِد(.  

أي مرمية باللحم المتداخل وهو بذلك يريد ان يصف عضالت العيرانة انه ويريد ان يقول لك وكأنك وأنت ترى عليها هذا  

 كثرته.  اللحم الكثير المتداخل ليعبر لك عن عضالتها كما نقول: العضالت المفتولة أي: يدخل هذا العضل مع عضل آخر ل

)ناب قد شّق اللحم( ويخرج منه الناب فإذا بلغت الناقة ثماني سنين يخرج  أي    الذكر الكبير الذي له بازل  بازلها: -

 هذا الناب فلما ذكر البازل يريد أن ي علمَك أنها تحاوزت ثماني سنين وبلغت حّد القوة وطعنت في التاسعة.  

 في سن التاسعة.  أي  في سّن العاشرة، وبازل عامأي  فإذا قلت بازل عامين 

 :  لعنة هللا عليه كان يقول أبو جهل  -

 ما تنقم الحرب العوان ِمنّي، باز ل عامين حديث سنّي لمثل هذا قد ولدتني أمي.  

التي قوتل فيها مرة بعد مرة فيمكن أن نقول الحرب العوان في اليمن فمنذ أن أفقنا على الدنيا ونحن    الحرب العوان:

  الفرج لهم جميعا.  نشاهد القتال في اليمن وكذلك الحرب العوان في العراق نسأل هللا

أن أبو جهل يريد أن يعبر عن شدة خبرته في الحرب فيقول بازل عامين حديث سنّي )أي شديد الخبرة    الشاهد -

 وشديد القوة(. 

   

 بازلها له صريف صريف القعو بالمسد   

الحبل الذي فتل    نابها القعو: البكرة من خشب بالمسد: الشيء الممسود الذي ف تل فتال قويا ويطلق على   بازلها: -

 فتال قويا.  

أي هذا البازل له صوت الصريف والصريف مصدر يدل على فعل وهو الصوت والتصويت، وهو يريد   -

 أن يقول أن ناب البعير يتحرك في الفم مع الفّك فيصدر صوتا كصوت البكرة التي من خشب.  

 هذا الصريف قد يكون بسبب النشاط والمرح في الذكور من اإلبل وقد يكون بسبب اإلعياء والتعب عند اإلناث.   -

   صريف  منصوبة، أين الناصب؟قال له صريٌف صريَف:  -

 نقّدر فعل ناصب لكلمة صريف فنقول: له صريف يصّوت أو يصرف صريف القعو.  

 لماذا لجأنا لتقدير العامل يصرف؟   -

ألن المبتدأ )صريٌف( تمحّض لالسمية وغير قادر على أن يقوم بعمل الفعل ألنه فقد رائحة الحدث، فاضطررنا أن نقّدر  

 عامال للنصب فال نصب اعتباطا فال بد أن يكون هناك عامل له؛ ألن العامل هو الذي يجلب األثر على أواخر الَكِلم.  
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قديره هو والضمير عائد على بازل، بازل: مبتدأ في اإلعراب وفاعل  : يصرف صريَف، والفاعل ضمير مستتر توالتقدير 

 بالمعنى.  

 : البكرة الخشبية التي تدور حول الحبل الممسود)مفتول(  القعو -

 في هذا القول صفة ثالثة للعيرانة   : له صريف صريف القعو بالمسد  بازلها -

 

 

  

 وهذه العبارة بازلها له صريف، هل يمكن أن تأتي حال؟ نعم تأتي فنقول:   -

إذا سألتني وأنا أصف العيرانة حال كونها بازلها له صريف صريف القعو بالمسد فما الذي جعلني أجعل صاحب الحال  

ون معرفة؟ فكيف آتى بحال من النكرة والنّكرة أحوج للوصف من  هنا عيرانة نكرة واألصل في صاحب الحال أن يك

 الحال؟  

فأقول ألم توصف هذه العيرانة بأجد ووصف بمقذوفة فهذا الوصف لها عينّها، فلما تعينّت بالمعنى جاز لي أن آتي بجملة  

ل ناه (.حالية، كقوله تعالى ) ٌك أن ز  بار  ٌر م  ه ذ ا ِذك     و 

: ذكر نكرة لفظا ومبارك وصف له وبعدما وصف وتعيّن بهذا الوصف فزاد تعريفه  في قوله تعالى وهذا ذكر -

فجاز جعل الجملة بعده )أنزلناه( حال ولنا أن نقول أّن هذه الجملة صفة ثانية لـ ذكر وأنزلناه تب يّن حال اسم  

 ال كونه مبارًكا.  اإلشارة الذي يتضمن معنى الفعل )أشير( وحال ذكر فكأنهّ يقول: أشير إلى هذا الِذّكر ح

 التقدير النحوي واألصوىلي 
 

يجوز    النحوي: - لنصب صريف ألنه ال  فعل  تقدير  مثل  القواعد واألصول  األلفاظ حسب  التقدير الستقامة  هّمه 

 النصب دون ناصب له.  

 بعد التقدير النحوي وذلك الستقامة المعنى مع الشريعة.    الصولي: -

تي الخطأ والنسيان وما استكِرهوا عليِه(قول النبي صلى هللا عليه وسلم )  - فع عن أم     ر 

حيث الصناعة اللفظية المعنى تّم )رفع الخطأ( ولكن شرعا هل رفع الخطأ ذاته؟ الجواب: ال إنما رفع إثم  فمن   -

 الخطأ.  

(  وعند قوله تعالى ) - وه ك م  ج  ا و  هل يمكن أن نقتصر على غسل الوجه دون أن نستوعب شيئا من الرأس؟  فاغ ِسلو 

 الوجه، فهل هذه داللة نحو؟   ال يمكن فال بّد أن نأخذ شيئا من الرأس لضمان استيعاب 

هي داللة اقتضاء تلويحي عند األصوليين فيقتضي أنك إذا غسلت وجهك أن تغسل شيئا من الرأس وشيئا من    ال بل 

 الرقبة وبهذا التقدير يتجاوز األصولي الصناعة النحوية وصناعة األلفاظ.  

ليقيّد العامل مثل جاء الحاّج ماشيا، فهنا ماشيا حال يقيد كل مجيء بالمشي ويأتي مشتقا    لماذا يأتي الحال نكرة؟ -

 ليدل على ذات ومعنى قام بها، فالحاّج ذات والمعنى الذي قام به المشي.  

 

 

 

 

 

 

 بازلها له صريف.  الصفة الثالثة:   النحض.مقذوفة بدخيس الصفة الثانية:  أجد. الصفة الولى: 
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لي وقد زال النهار بنا  (  9
ْ
د    كأن رح

َ
ٍس َوح

ْ
 يوَم الجليل عل مستأن

  

ام  الجليل ✓  : نبات يسّمى ال ثمُّ

 : حرف مشبه بالفعل  كأن ✓

: اسم كأن منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، رحلي ✓

 وياء المتكلم في محل جر باإلضافة 

حرف يشبه الفعل فكأنه يقول: أشبِهّ رحلي،    كأنّ كأّن، واآلن يصف رحله )والّرحل ما يصحبه المسافر من متاع معه( فيقول  

 وكأّن يدخل على الجملة اإلسمية فينصب االسم ويرفع الخبر.  

 في قوله )وقد زال النهار بنا( ▪

 الواو هنا حالية.   -

تقدير الجملة كأّن رحلي على مستأنس وحِد، وكأنه يقول: كيف حالنا ونحن على مستأنس وحِد؟ حالنا وقد زال   -

 هار بنا.  الن

 انتصف النهار بنا، والزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء في نظر العين.  أي  قد زال النهار بنا؛ -

علينا)على( حرف استعالء ولماذا هنا قال بنا وليس علينا؟ هو لّما قال بنا ي عل م أّن الزوال يقع عليهم  أي    بنا: -

)ظرفية أو مكانية(( أو معنى   بيزيد معنى الظرفية )جلست بجانب سعيد ولكن يريد أن يزيد معنى بالغياً ويريد هنا  

آخر للباء وهو المالبسة، مثل: أمسك الشرطّي اللص بالمسروق )أي متلبًسا بالسرقة( فلك أن تجعل الباء للظرفية  

ز لك هذه اللغة هذه المعاني.    ولك أن تجعلها للمالبسة وتَجِوّ

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 بنا: جار ومجرور: متعلق بزال.   ✓

 بذي الجليل:  ✓

 زال النهار بنا وزال بذي الجليل.  أي  ومجرور متعلق أيضا بزال،بذي: جار  -

 الجليل: اسم نبات يسمى الثمام وهو جمٌع لثمامة، وهذا نبات ضعيف يضرب به المثل في الضعف.   -

بذي الجليل: وادي لبني تميم فإذا خرج من غطفان موطن قوم النابغة وأراد أن يذهب الى الحيرة موطن النعمان   -

 فإنه سيمر بذي الجليل )ديار بني تميم(  بن المنذر 

في قوله وقد زال النهار بنا )جملة حالية( فهو يصف نفسه والعيرانة والحال قد زال النهار بنا بذي الجليل على   -

 مستأنس وحد.  

  يأكله ونحن على هيئة جماعة، فنحن عصبة توضح هيئة أكله،أي  كقوله تعالى: "ألن أكله الذئب ونحن عصبة "؛  -

 كله ونحن على هيئة عصبة. فكيف يأكله ونحن عصبة؟  أأي 

 فتلمس من الباء هذه المعاني:  

 ظرفية مكانية: المكان يوم الجليل.  ( 1

 ظرفية زمانية: وقت الزوال.  ( 2

 حالنا كوننا متلبسين بزوال الشمس.  أي  الحالية والمالبسة؛ ( 3

 الزوال من فوقهم أي  استعالء:( 4
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 على مستأنس: جار ومجرور متعلق بكائن )كائن على مستأنس وحد( خبر كأّن.   ✓

كأّن رحلي على مستأنس وحِد، ووضع بين المبتدأ والخبر جملة حالية معترضة؛ أي: كأّن رحلي وأنا على هذا    والتقدير

 الحال على مستأنس وحد.  

( أي: رأى نارا، وهو يريد هنا  إِني آنس ت  نارامستأنس: المستأنس: الذي ينظر بعينه إلى الشيء كقوله تعالى:)على   ✓

أن يتكلم عن هذه العيرانة أّن هذا المستأنس منفرد ال مثل له، فهو ثور ينظر إلى الشيء بعينه وهو منفرد في  

 صفاته ليس معه غيره.  

 تقلب الواو همزة فتصبح أَحد، فإذا ق لبت إلى همزة تعيّن فتح الحاء مع الهمزة)أَحد(.  كلمة )َوَحِد( بمعنى المنفرد وقد   ✓

ٌد(  ما الفرق بين أَحد وواحد؟ في قوله تعالى: ) - لو قلنا: فالن ال يقدر عليه واحد وقلنا: فالن ال يقدر  قل  ه و  َّللا  أح 

عليه أَحد، فما الفرق بينهما؟ األول ال يقدر عليه واحد، لكن ترسل له أربعة خمسة... فيقدرون عليه، أم ال يقدر  

 عليه أحد: فإنه لن يقدر عليه أحد مهما كان العدد.  

لوحش ينظر إلى مكان يسرع إليه، فهو سريع بحيث رحله محمول على وحش وهذا ا  وشاعرنا يريد أن يقول أنّ  -

كلما رأى شيئا فإنه يصل إليه بسرعة ألنه مستأنس فكلمة المستأنس يريد أن يقول لك كلما رأى شيئا طار إليه من  

 سرعته.  

يريد أن يعبر عن شدة الجري بسرعة، فهذه العيرانة أصبحت قوية في بنائها وفي شدة سرعتها في المشي، فهي   -

 ة وقوية متماسكة.  سريع

فهو يصف ناقته متنقال ما بين حال ونعت، مما يدل على معنى الحال وأهمية الحال في معرفة نص الشارع في   -

 الحديث 

 

ء  لم     " الصحيح عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ✓ يال  به خ  ر  ثو  ن  ج  م 

ِة ". م  ال ِقي ام     ي ن ظ ِر هللا  إِلي ِه يو 

   خيالء: حال، وصاحب الحال من يجرُّ ثوبه.  -

ّ صاحبه خيالء، - هللا يوم القيامة إليه، فإن جره من غير خيالء فهذا حال كونه خيالء فهذا الذي ال ينظر  أي   كلُّ جرٍّ

ال يدخل بالتحريم ألن خيالء م خّصصت لصاحبها مقيّدة لعاملها، فإذا قلت ال ينظر هللا إلى من جّر ثوبه مطلقاً دون  

من    تقييدها بـِ خيالء فماذا فعلت بحديث النبّي صلى هللا عليه وسلم؟ هدمَت الحديث، فالحديث خّصص العام وهذا

ا، فال ن هِدّم النّص الشرعي بحجة الورع الزائد وبحجة احتط لدينك وكّل   كالم الشارع وأنت عارضته وجعلته عامًّ

 ذلك على هوانا فبذلك تسيء أكثَر مّما تحسن.  

   ومن قال بالجّر مطلقاً دون تقييد بـِ خيالء فهذا يعارض الشارع ويعارض النَحو ويعارض المعنى. -

 

 

ارعهمن ( 10
َ
ي أك

َرد         وحِش وجرة َموشر
َ
يقل  الف

 طاِوي المصي  كسيف الصَّ

  

: )كأّن المستأنس من وحش وجرة( و)ِمن( هنا للتبعيض وكأن هذا الثور من  على مستأنس وحد من وحش وجرة ▪

 وحش وجرة.  

ي وهو لم ي ستأنس من الّدواِبّ )دواب البّر( الجمع منه على وحوش ومفرده وحش.   الوحش: -  هو الحيوان البِرّ

اسم مكان بعينه، فهذا الوحش من وحش وجرة وهو وادٍّ قريب من مكة وهذه المنطقة تبلغ نحًوا من ستين   وجرة:  -

ت عِ رق وهو الميقات للقادمين من البصرة  مياًل خالية من معاني الحياة ال تدخلها إالّ الوحوش وهي قريبة من ذا

 وجهِة العراق.  

 )ألوانه كثيرة(.  الملّون أي  َموشّي أكارعه: الَموشي هذا الوحش: -

 



 

 

 |28  

أكارع، ومنتهى    الكارعو ▪ الجموع منه على  أكرع ومنتهى  الساق وي جمع على  جمع كراع، ويعني: مستِدق 

 الجموع يعني ال َجمَع بعده فأكرع جمع يوجد بعدها جمع )أكارع( وال جمع بعد أكارع.  

   والوصف باألكارع يريد أن ي كثِرّ من شأن هذا الوحش. -

المصير:  ▪ )ال  أي    طاوي  والجمع مصران، وجمع    شيءضامر  األمعاء(  )أي  الَمِعي  هو  والمصير  بطنه(،  في 

 مصران مصارين.  

الصيقل الذي يصنع هذه السيوف فكيف يكون سيف هذا الّصانّع بيده؟ يلمع لمعانا، فهو سيف    كسيف الصيقل:  ▪

صناعة حديثة جديدة فيكون المعا، فهو يريد بذلك أن يقول أن هذا الحيوان الذي يسافر عليه ليعتذر للنعمان في  

وث من قبل وما زال يلمع لمعان  )أي صانعه( لم يَمس من قبل ولم يتل  بياضه كذلك السيف الذي يلمع بيد الصيقل 

   قويا.

فهو هنا يريد أن يبين لك أّن لمعانه في هذه الصحراء وهو يسير بها بين الجبال والوديان فهو كما يلمع السيف   ▪

 الفَرد الذي ال نظير وال مثيل له.  

ن شبهّ الناقة وهي تسير  هذا الوصف للناقة بالسيف الذي يلمع وهي تسير في هذه الِقفار )ابتدعه النابغة( فهو أول م ▪

 في الصحراء وتخرج تلمع من بين الجبال والوديان كلمعان السيف.  

   أكارعه: أكارع فاعل، أين العامل فيها؟ العامل موشّي، فبأّي عمل عملت؟ موشّي فيه رائحة الفعل وهو اسم فاعل.  ▪

 

11)    
ٌ
 عليه من الجوزاء سارية

ْ
        أرست

َ
ي ال شماُل عليه جامد ج 

ُ
د   تز

َ  الي 

  

   اإلسراء هو السُّرى وهو المشي ليال. أسرت: ▪

ى بعب ِدِه ل ي اًل( قال أسرت سارية، وهذا توكيد كقوله تعالى ) - ان  الِذي أس ر     فاإلسراء ال يكون إالّ ليال.س ب ح 

المعنى   - هذا  في  يؤكد  أن  فيريد  أسرى سيكون سارية،  الذي  فأكيد  الجوزاء سارية،  أسرت عليه من  وهنا 

 السحابة التي سرت بالليل من الجوزاء.  

: أسرت عليه سارية من الجوزاء، سارية هنا موصوفة وصفتها كائنة من الجوزاء. فبهذا الترتيب أصل العبارة -

 رية(. يصح أن نقول: من الجوزاء )صفة لسا

أّما لّما قال أسرت عليه من الجوزاء سارية، ال يصح أن تكون من الجوزاء صفة لسارية ألّن الصفة ال تتقّدم على   -

الموصوف، وبناء على ذلك نعربها هنا حال فالحال يتقدم على صاحبه فنقول: راكباً جاء زيٌد، فراكبا حال تقدم  

 على صاحبه.  

 

 الجوزاء برج من أبراج السماء فيها نجوم.  : تتعيّن للحال، والجوزاءوهنا من  ▪

العرب كانت تقول مطرنا بنوِء كذا، نوء الجوزاء، نوء الشعراء...إلخ، وما إلى ذلك من مثل هذه األنواء، وهذا   -

 على وجه اعتقاد التأثير بنفسها. 

ّم تشاءمت فإنها عين  روى اإلمام مالك في الموطأ في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم: "إذا نشأت بحِرية ث  -

إلى جهة الشمال فإنها تكون عندئذ ممطرة، فوَصفها بأنها  أي    إذا نشأت السحابة في البحر ثم تشاءمت أي    غديقة "

وء كذا  وء كذا( فما وجه الجمع بينهما؟ هو اعتقاد التأثير فمن قال مطرنا بنَ ممطرة ونهانا أن نقول:) مطرنا بـِ نَ 

السحابة بنفسها وأّن هللا جعلها تمطر بنفسها وهذا ما يريده أهل الكفر أن الطبيعة تسير بعضها  فهو معتقد بتأثير  

   ببعض دون إرادة هللا عز وجل.

 لذي أمطر وأنزل المطر هو هللا سبحانه وتعالى.  ا -

والذي قاله النبي صلى هللا عليه وسلم: إذا نشأت بحرية فهو من باب العادة أنه إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت ففيها   -

 المطر، فهو عادة يحدث )من قبيل األرصاد الجوية( أما إنزال المطر بإرادة هللا عز وجل.  

أل م  تر  أن   لشمال في قوله تعالى )تسوق وتجري السحابة، الشمال: الريح التي تأتي من جهة اأي    :تزجي الشمال ▪

ِلهِ  ج  ِمن  ِخال  ق  يخر  د  ى ال و  ك اما فت ر  ِلف  ب ي نه  ثم  يجع له  ر  ابا ثم  يؤ   يسوقه.  أي  ( يزجي سحاباً؛ َّللا  يزِجي س ح 
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دِ  ▪    : حب المطر الصلب، فهي ليست مائعة بل هي شديدة وقاسية على العيرانة. جاِمد البر 

ا.    فهذه العيرانة -  تواجه ليال وتواجه جامد البرد وستواجه مصاعب جمًّ
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 فارتاع من صوت ك (12
 
د          ٍب فبات له ل

 الشوامت  من خوٍف ومن َضَ
َ
 طوع

  

ي المفردات  
 معانر

 

دِ ومن  . : القوائمالشوامت .: منقاد ط وع   .: صاحب كالب والمراد الصياد كاّلب .  فزع  ارتاع: ر   : من البَرِد.  ص 

  

 معنر البيت
 

إّن المستأنس المذكور في بيت سابق قد فزع من صوت الصياد فبات خاضعاً له ذلياَل من شّدة الخوف والبرد، وفي   -

 ذلك ما يسرُّ من يشمت به.  

  

 اإلعراب 
 

الفاء حرف استئناف. ارتاَع: فعل ماضٍّ مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على    فارتاع: -

 المستأنس. والجملة الفعلية مستأنفة ال محل لها من اإلعراب.  

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل ارتاع، وصوت مضاف وكاّلب: مضاف إليه.  من صوت -

 قص، له: جار ومجرور متعلقان بالفعل بات.  : الفاء حرف عطف، بات: فعل ماضٍّ نافبات -

 : حال منصوب. وهو مضاف والشوامِت: مضاف إليه من خوف ومن صرد: جار ومجرور متعلق بَطوَع.  ط وع   -

 

ح    الشر
 

 

 

 

 

 فارتاع من صوت كاّلب:  

 عته فارتاَع،  َروّ أي  في قوله ارتاع: ارتاع فعل مطاوع -

أفَزعته فَفِزَع من صوت الكاّلب وهو الصائد الذي  أي    فتعلم، كسرته فانكسر، فنقّدر هنا رّوعته فارتاع: مته  مثل: علّ  -

 معه الكالب يصيد بها.  

 من ألفاظ النسب: كما قال الشاعر:   كاًلب -

يجوز التسمية في بداية الشعر إذا كان من باب العلم وكان طاعةً هلل عّز وجل أّما إذا كان الشعر محّرًما  

 فال يجوز التسمية فيه فهو كمن يسّمي على شرب الدخان وشرب الخمر.  
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حٍّ فيطعنني به      وليس بذي سيفٍّ وليس بنبّالٍّ  م   وليس بذي ر 

  

ليس معه نبٌل، فال نقول أنّها من صيغ المبالغة وكذلك نّجار وجّمال وحّداد وأمثالها، فليست من  أي    قوله ليس بنبال:  -

 صيغ المبالغة بل هي من صيغ النسب: نّجار: ذو نجارة، حّداد: ذو حدادة، جّمال: ذو جمال.  

مٍّ ِلل ع بِيِد( ومن ذلك قوله تعالى ) - بك  بظال  ا ر  م  فالقرآن ينفي كثير الّظلم وقليله ولو  َظالم ليست من صيغ المبالغة    و 

 مقدار ذّرة، وبظالّم هنا من باب النّسب: أي: وما ربك بذي ظلمٍّ للعبيد.  

  

لكن هناك إشكال يعرض هنا: أّن ما ذكرناه في نّجار وحّداد وجّمال ونباّل وما شابه هي النسب إلى عين وكذلك  -

 ى معنى فكيف نخرج هذا اإلشكال؟  الكاّلب في قصيدتنا، أّما ظاّلم فهي من النّسبة إل

نقول: إّن االعتقاد في أصول الّدين بأّن نفي الكثير ال يقتضي نفي القليل ومفهومه )أي مفهوم ظاّلم( صيغة مبالغة   -

يترتّب عليه محظور شرعي ويخالف سياق القرآن الكريم الّذي تكرر فيه النفّي عن الّظلم ولو بمقدار ذّرة، ولكّل  

مر ليس مّطرًدا، فلنا من جهة االعتقاد ان نجعل ظاّلم من باب النسب، فاالعتقاد يحدّد أن نجعل  قاعدة شواذ واأل

 ار والكاّلب وغير ذلك.  ظالم من باب النسب على شذوذٍّ في قاعدة النسب لألعيان كالنجّ 

  

وضع االستعداد   بات الثور الوحشي لصوت الكاّلب الذي بّث الكالب ونشرهن وأصبح هذا الثور فيأي    فبات  له: ▪

 لمواجهة تلك الكالب.  

 له: الضمير على ماذا يعود؟   -

الكاّلب يتضّمن صياًدا ويتضّمن كالباً. فالضمير يعود على بعض كلمة كاّلب وهو الّصياد، فالضمير عاد على بعض وليس  

فيكون    الصياد فقط.  على مجموع )المجموع في كاّلب( )الصياد والكالب( فعاد الضمير على بعض هذه الكلمة وهو هنا  

 مفسر الضمير ومرجع الضمير الصياد فقط.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

طوَع وتروى أيضا بالرفع طوعُ، فإذا أعربت بالرفع فيكون فبات طوع الشوامت له، فطوع: اسم بات فبات له   ▪

 فبات )وهو العير( للصياد منقاًدا أي    الحال كائناً، طوَع: وفي النصب يكون على  أي    مرفوع، وله: متعلقة بخبر بات 

 كيف بات؟  بات منقادا فهنا َطوَع بينّت صفة للعير وبيان معنى هيئة بات، وهذا هو معنى الحال.  أي 

 قد يكون مفش الضمي  ومرجعه: 

 على البعض كما في الحالة السابقة.   1

ال ي   2 ال ِفض ة  و  ون  الذّه ب  و  الِذين  يكنِز   نِفقونه ا(  على أفراد ويرجع على مجموعها وليس على واحد منها كقوله تعالى: )و 

 هاء الضمير في ينفقونها: إلى أين عادت؟ أين مرجعها؟   -

 لو عادت على الذهب وحده ال يصح ألّن الفّضة تخرج من الحكم. ولو عادت على الفّضة وحدها ال يصح ألّن الذهب سيخرج من الحكم.   -

أي    وهو جمع الذهب والفّضة()  تقدير معنى مقّدر وهو المكنوزاتولو عادت على الذهب والفّضة معاً سيقول وال ينفقونها، فهنا ال بّد من   -

 .  وال ينفقون المكنوزات 

 

ِرهِ )  وقد يعود الضمير على النظير كما في قوله تعالى  3 ال  ين قص  ِمن  ع م  رٍّ و  عم  ر  ِمن م  ا يع م  م   ر؟  ي في عمره أين يرجع الضم( و 

فلذلك عّمر وهذا  (  )والينقص من عمره  زاد في عمره، والضمير يعود على من ينقص من عمره ما    لو قلنا على معّمر ال يصح فالمعّمر  -

 نقص من عمره.  

فالضمير هنا رجع على نظير معّمر وهو الذي نقص من عمره. فهنا عاد الضمير على النظير وهذا معروف من جهة المعنى ال من جهة   -

 األلفاظ.  

فِسِر الضمير       : ابن مالك()البن بونه على ألفية  قال في االحمرار  -  بالكل والجزء والنظيِر      واستغ ِن عن م 
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 ب منقادا. أي كان حاله لما ظهر له صوت الكاّل 

القوائم وقد يقول بعضهم من الشماتة وهي ما يتعلق بالفرح بمصيبة الغير فهناك من يشمتون بهذه العير  الشوامت:   ▪

 فقيامه من صوت الكاّلب أفرح الشوامت.  

  

وهنا تعريض بالوشاة الذين وشوا بالنابغة عند النعمان فهو يريد أن يعرَض أّن هذه الكالب هم أولئك الوشاة الذين   ✓

النعمان، وأن هذا العير في قوته وصالبته وسرعته بات مستنفًرا لتلك الوشاية )إما أنه واقف    وشوا بالنابغة عند 

أكلها   آتت  قد  وشايتهم  الوشاة ألن  أفرح  واهتمامه  وقوفه  أن  أو  الوشايات  هذه  مكافحة  في  وثبات  بجلد وصبر 

 وثمارها(.  

  

بسبب أي    من بمعنى السبب )سببية(  طوع الشوامت من خوف وهناأي    جار ومجرور متعلقة، طوَع:  من خوف: ▪

 خوف من تلك الكالب.  

ِطيئاتِهم  أ  ومما جاء بمعنى من للسببية قوله تعالى: ) ✓ ا خ  ِرقواِمم   بسبب خطيئاتهم أغرقوا.  أي  ( غ 

 

 بات له طوع الشوامت بسبب الخوف والبرد.  أي   الصرد هو البرد:من ص رد:   ▪

ليل، برد، سارية )أي ظالم( على هذا العير فيصور الظروف التي يمر بها هذا العير فهي صعبة )سارية    ،مطرفهو يصور  

الليل وجامد البرد والمطر والبرد والكاّلب( فهو يشبه بنفسه أنه مع كل هذه الظروف الحالكة الصعبة إال أنه طوع الشوامت  

ور نفسه بهذه القوة والسرعة والَجلَد والصبر، وهو بذلك يصور  )فهو مستنفر وما زال ثابتا في مواجهة الوشاة( فهو يص

 لك الميدان الذي هو فيه فجاء بهذه المحسوسات ليقِرَب لك المعاني التي يعيشها النابغة.  

  

          فبثهن عليه واستم ر به  (13
 
عوب بري

ُ
َرد  ُصْمُع الك

َ
 من الح

ٌ
 ات

  

ي المفردات 
 معانر

 

: جمع كعب وهو المفصل من العظام، وكل مفصل من  الكعوب: خوامر والواحدة صمعاء،  صمع  ونشرهّن،: فرقهّن  فبثهنّ  

   : مرض وهو استرخاء عصب في يد البعير من شّدة العقال. الحرد: خاليات وسليمات، من  برياّتالعظام كعب عند العرب،  

  

 معنر البيت
 

أرسل الصياد كالبه على المستأنس وهو الثور الوحشي من جميع الجهات وأخذت الكالب تراوغه وتالحقه، وأرجلها قوية   

 ليس فيها استرخاء وال غيره مّما يضعفها عن اللحاق به.  

  

 اإلعراب 
 

والنون  : الفاء: حرف استئناف، بثهّن: فعل ماض والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به،  فبثهنّ  -

 حرٌف دال على جماعة اإلناث والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الصياد.  

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  عليه -

 به: الواو حرف عطف، استمّر: فعل ماض، به: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.    واستمر -
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مع الكعوب( صفه اولى لموصوف محذوف  : فاعل استمّر وهو مضاف والكعوب مضاف إليه مجرور و)صصمع -

 وهي الكالب التي بثها الصياد.  

 : صفة ثانية للموصوف المحذوف.  برياّت  -

دِ  من - ر   : جار ومجرور متعلقات ببرياّت.  الح 

  

ح   الشر
 

 فبثهّن عليه واستمّر به: 

نبث افك انت  ه باًء  الفاء: استئنافية، بثهّن: فرقهّن ونشرهّن ومنه قوله تعالى:) -  منتشًرا.  أي  (م 

 أدام الصياد نشر الكالب.  أي  واستمّر به:  -

صمع الكعوب: صمع: جمع صمعاء ويعني مستوية الّدقة وهذا دليل قّوة وإذا لم يكن الحيوان كذلك فهو دليل مرض  -

 يعيق الحيوان عن الجري.  

فتتوافر فيها جميع صفات القّوة في الجري  فهو يريد أن يصف لك تلك الكالب صمع الكعوب وبرياّت من الحرد   -

ر أعداءه ليكون هو الكبير ألنه سيكون هو األقوى فيريد انتصاًرا على عدوٍّ كبير  والحركة والمناورة. وهو هنا يكبّ 

 فاالنتصار على الضعيف ليس مزية.  

السالح وعندها   ✓ تملك  فتقول  تعظمها  دولة  الحرب على  أرادت  فإذا  األسلوب  هذا  تستعمل  اآلن  الكبرى  والدول 

َغ لنفسها قّوة الضربة لهذه الدولة.    النووي والذّري وما شابه؛ ِلت َسِوّ

 اء القوياء. فالنابغة يريد أن يقول: أّن أعدائي أقوياء وهذه صفاتهم وانظر فيما بعد كيف سأفعل بهؤالء العد

 

ِد:   ر   بريّات من الح 

بريات إّما أن تكون من بَرأَ أو تكون من بَرى وهي خاليات وسليمات من الحرد )أي من مرض وهو استرخاء في   -

عصب قوائم الحيوان( وهذا عيب ِخلقي وال نقول َعيب َخلقي فِخلقي نسبة إلى الِخلقة أّما َخلقي نسبي إلى الخالق  

 العيب للخالق بل للخلقة.   فاألنسب أن ال ننسب 

 وهو هنا يريد أن يقول أن هذه الكالب بريئة من هذه العيوب.   -

ثّم أدغمت الياء فأصبحت بريّة ثّم جمعت فصارت بريّات. على   - إذا قلنا بريئة ثّم خففت الهمزة فصارت بريية 

 األصل من الفعل بَرأَ.  

أعطى هذه الِخلقة وصّورها: برى ← بريية ← بريّة. )بريّة قد تكون من برأ أو  أي    وقد تكون من الفعل برى: -

ي ر  ال ب ِريِّة(من برى( ) ل ئك ه م  خ     أو 

  

وما حصل لها هو مشهد تصويري رمزي لحالة معنوية يعيشها شاعرنا فهو أتى بهذه الصور ألنه أبلغ في  المشهد للع ي ر  

( تأتي بقلم وقلم أو تفاحة  2=1+1لّم فالذهنياّت والمعاني صعبة التعليم فعندما تعلّم )بيان حالته، فأنت عندما تريد أن تع

 وتفاحة وتجمعهما.  

فهو يريد أن يجّسد المعنى الذهني وهو لو أراد أن يقول الوشاة فعلوا كذا وكذا ووقفَت لهم فإنك ال تتأثر بهذه   -

المعاني، والقرآن الكريم استعمل هذا االسلوب في معاني اإليمان والتوحيد فقد جاء بقصص األنبياء وهي وقائع  

 متجّسدة.  

ته في أفالم ومسلسالت ويكون لها أثر في التغيير والوصول إلى  الغرب عمل على ذلك لبّث فلسفته فيجّسد فلسف  -

 أهدافهم وقد نجحوا في ذلك فمثال الحجاب كيف كان وكيف أصبح؟  
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رون أفكارهم وفلسفتهم عن طريق اإليحاء )ومعنى ذلك ال يمر من جهة التفكير ولكن يمر من القلب الى   - وهم يمِرّ

 القلب( 

لمّر الى قلبك مباشرة أنه كثير الترحال، أّما لو قلت فالن كثير السفر قد يِرد أّن    لو قلت فالن ال يفارقه جواز سفره -

 هذا يسافر في الشهر مّرة. لكن لّما اتبع اسلوب الكناية مّر الى القلب مباشرة أنه كثير السفر أنه كثير السفر.  

(  كقوله تعالى   - ِشيدٍّ رٍّ م  قص  عط لةٍّ و  بئرٍّ م  وهلكوا لكن ذكر لك حال البئر وهو مورد الماء  لم يقل لك أنهم ماتوا  )و 

 ال يوجد من يشرب ومعنى ذلك أنهم هلكوا.  أي    الذي يستقَاء منه فهو معّطلة 

رفاهيتكم   - أّن  تظنوا  فال  ونعيم  رفاهية  في  كانوا  الذين هلكوا  القوم  أّن هؤالء  على  )قصر مشيد( عبر  قال  ولّما 

 ستنجيكم من العذاب إن خالفتم أوامر الشرع.  

  

 ا بل جاء خطابا مغلفا بخطاب إعالمي مستثيًرا للعواطف:  الخطاب الشرعي لم يكن خطاباً جافً  ✓

•  ) ةٍّ تنِجيك م ِمن  ع ذ ابٍّ أِليمٍّ  )ه ل  أد لك م  ع ل ى تجار 

(   ون  أن  )أال   تِحب   •  يغِفر  َّللا  لك م 

•  ) اب ب تم  وه  تح  ال أد لك م  عل ى شيءٍّ إذا فع لتم   )أو 
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ة     9المحاضر

 

ر النجد       وكان ضمران منه حيث يوزعه (14
َ
ج
ْ
 الُمعارك عند الُمح

َ
ْعن

َ
 ط

  

 المفردات 
 

كلب،  ضمران - اسم  يردعه،  يوزعه :  والحيوان،  المعارك :  اإلنسان  من  المقاتل  اليه  المحجر:  يلجأ  الذي  المكان   :

   الخوف )الملجأ المدرك( النّجد: الشجاع. الحيوان عند 

  

 اإلعراب 
 

ظرف  (  :)مفعول فيهحيث : اسم كان مرفوع، منه: جار ومجرور،  ضمران: فعل ماض ناقص مبني على الفتح،  كان -

: يوزع فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو،  يوزعهمكان مبني عبى الضم في محل نصب،  

به،  والهاء مفعول  نصب  محل  في  مبني  متصل  الخافض طعن: ضمير  بنزع  منصوب  المعارك، أي    :  كطعِن 

:  النّجد: مضاف اليه مجرور،  المحجر: ظرف مكان منصوب وهو مضاف،  عند : مضاف اليه مجرور،  المعارك

 صفه المحجر مجروره.  

ح  الشر
 

فيقول: أن القرب كان قريبا حيث أن ضمران كان قريبا من    ر()العَي هنا يبين صورة القرب بين ضمران والناقة  -

 يمكن للعير أن يقتل ضمران.    ة العير لتكون المسافة بينهما صفرا، حيث اقترب ضمران من العير لمساف

وا عند استعمال الكالب فالكالب تكون مفتولة وإذا أرادوا أن يرثوا فإّن  الشعراء الجاهليون إذا أرادوا أن يمدح -

 الكالب تكون قاتلة، وهو أراد هنا أن يمدح.  

ذو نجدة فهو منقذ لضمران من بطش  أي    هذا المحجر ذو نجد أي    عند المحجر ذي النجد:أي    عند المحجر النجد: -

 العير، ولكن هذا المحجر الذي يتحصن فيه لن ينفعه.  

 ذي النجد:  

ن  باِللّ   و  ) - ن  آم  يقول البر من ءامن ولكن نقدر هنا ذا البر    ومعنى فكيف ( البر: معنى، من ءامن: ذات  لِكن  ال بّر م 

 من ءامن حتى يتناسب الوصف مع الموصوف.  

 النجِد: بمعنى الناجد والنّجيد هو الشجاع. وشرطة النجدة من هذا المعنى )المنقذ(   -

 لّما قال المحجر النجد: يدل على أن العدو متحصن بتحصينات كبيرة.   -

  

ي من العضد   (15
ر إذ يشفر  الُمبَيط 

َ
َعن

ْ
ها   ط

َ
نفذ

َ
رى فأ

َ
د  بالم 

َ
ريَصة

َ
 الف

َّ
 شك

  

 المفردات 
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: أخرجها  أنفذها: أراد قرن الثور،  المدرى: اللحمة التي بين الكتف والجنب.  الفريصة : شقه حتى وصل العظم،  شك -

 منها.  

  

 اإلعراب 
   

المستأنس،  ش ك - إلى  الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود  : مفعول به  الفريصة : فعل ماض مبني على 

:  فأنفذها: جار وجرور متعلقان بالفعل قبلهما، وجملة شّك استثنى فيه ال محل لها من اإلعراب،  بالمدرى منصوب،  

تقديره هو يعود إلى المستأنس، والها    : فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر أنفذ الفاء حرف عطف:  

:  المبيطرضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ال محل لها مثلها.  

: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على  يشفي مضاف إليه مجرور،  

 متعلقان بالفعل قبلهما.   المبيطر، من العضد: جار ومجرور

  

ح   الشر
 

 شك الفريصة بالمدرى فأنفذها  

أكتافه وهم اللحمة بين  أي    شقه حتى وصل العظم، والفريصة: نقول: ترتعد فرائصهأي    في قوله شك الفريصة: -

 الكتف والجنب التي ترعد وتتحرك عند الشق.  

 أنفذ الفريصة وأنفذ القرن.  أي  فأنفذها: فأنفذ الفريصة أم القرن؟ يصلح لألمرين:  -

 

 طعن المبيطر 

المبيطر: مأخوذة من الفعل )بَطَر( بمعنى شق وهو عمل الطبيب إذ يشفي من العضد: يريد أن يقول أنها ضربة   -

 خبير متقنة.  

لفعل محذوف - أو مفعوال مطلقا  الخافض )كطعن(  بنزع  نقول منصوبة  أن  إّما  إعرابها:  يطعن طعن  أي    طعَن: 

 المبيطر.  

لشفاء المرض، العضد: مرض يصيب اإلبل، ويصيبها في  أي    ليلية المبيطر: المداوي، إذ يشفي من المرض: إذ: تع -

 عضدها  

 . 

 عند ُمفتأد      كأنه خارجا من جنب صفحته  ( 16
ُ
ٍب نَسْوه  سفود رسر

 

وهنا يصف هذا الحال في طعن المبيطر كأنه خارًجا من جنب صفحته: كأنه يعود   كأنه خارًجا من جنب صفحته: -

 على المدرى  

 كيف كان حاله وهو خارٌج من جنب صفحته؟ سفود شرب  -

 : النار  المفتأدأين المتعلق؟ خارًجا، صفحته: الصفحة: ما انبطح وظهر من الوجه،  من جنب: -

اسم آلة وهو على وزن اسم اآللة وهو فعّول وهو قليل وهو عمود حديد وله خطافات وكالليب كمخالب   سفود:  -

 الحيوان.  
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( فقيل له  ال تقوم  الس اعة  حتى يتسافد  الناس  في الط رِق تسافد  الحميرِ في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم ) ✓

(  أذلك كائن؟ قال:  ى هللا عليه وسلم التسافد كمن يأتي الحيوان بعضه في الجماع من  فشبه النبي صل)نعم ليكونن 

 مخالب وكراع وغير ذلك فشبه فشّو الفاحشة فيهم كالحيوان الذي يأتي أنثاه على قارعة الطريق.  

  ولّما قال التسافد: إنما شبه طريقة اإلمساك )كما أن السفود له خطافات وكالليب والحيوان يأتي أنثاه على هذا الشكل -

 فإّن من البهائم البشرية بين يدي الساعة من سيفعل هكذا كالحيوان(.  

 : الجماعة يجتمعون على الشراب.  ش رب سفود َشرب:  -

ط أنا: ما معنى كلمة نسي؟ في قوله تعالى:) نس وه عند  مفتأ دِ  - اِخذ نا  إِن نِسينا  أو  أخ  بنا  ال  تؤ  ( فهو ال مؤاخذة بالنسيان  ر 

 يل حاصل فما فائدة هذا الّدعاء؟ كما لو قلت اللهم أدخل األنبياء الجنة، فهذا تحصيل حاصلأصال فأنت تدعو بتحص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه عند مفتأد ▪ مكان إشعال النار ونقول فأد الخبز في الَملة )الرماد الحار  أي    تركوه عمدا عند مكان االفتئاد أي    : نس و 

 شواها.  أي  كأنّما تسفّهم الَمّل أي: )الرماد الحار(( يفأدها فأًدا

 ومنه الفؤاد ويمكن أن نقول بدل قسم أمراض القلب )قسم المفؤودين( وهو اختصار وأصح.    مفتأد  -

وهو يعبّر في ذلك كلهّ أن قّوة الِمدرى )أي القرن( كقّوة الّسفود كأّن القرن حال خروجه من جنب الكلب كأنهّ حديدة  -

 اع والذل والمهانة.  ي شوى بها اللحم كأنه وضع ضمران على الشوي وهو جزء من التعريض واإلخض

  

 جملة نسوه عند مفتأد:    ▪

 سفود شرب ألنه أضيف.    -يمكن أن تكون حال:  ✓

تكون صفة:   ✓ أن  تماما    - يمكن  تعّرف  لم  سفود  بالجملة   ، باإلضافةألن  فوصف  نكره  فبقي  شيوعه  من  قلّل    بل 

 )نَسوه...إلخ(  

 على الصفة يكون التقدير: سفود شربٍّ منِسيٍّ عند مفتأد.   -

سفّود شربٍّ كان حاله عند النسيان عند مفتأد، الحال قَيٌد لعاملها ووصف  أي    وعلى الحال كيف نسوه؟ عند مفتأد  -

 للذات. 

 كيف نَسوه؟ عند مفتأد ووصف السفود أنهّ غير مفتأد.   -

 ط عليها العامل.  لم يتسلّ أي  وجملة البيت من أوله كأنه خارًجا ال محل لها  -

 

 

 

 

 

ل قد  : ) وقوله تعالى (  فن ِسي ه م   نس وا َّللا  )   وقال تعالى ✓ ما  و  ل م  نِجد  ل ه  ع ز  نا  إِل ى آد م  ِمن قب ل  ف نِسي  و  هنا النسيان  ( ع ِهد 

 :  معنيانله 

 معنى تعّمد التّرك   .1

 زوال ما عِلم ، وهنا فرق بينه وبين الّساهي، فالّساهي إذا ذّكرته تذّكر وأما الناسي إذا ذّكرته ال يتذّكر.   .2

والجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، والنسيان المقصود في هذه اآليات هو تعّمد الترك فمن ترك لزوال العلم ال   -

 إثم عليه أما التارك تعمدا فهذا آثم.  

ل  بينك م  ) - ا ال فض  ال  تن س و   فالمقصود ال تتركوا الفضل بينكم عمدا.  ( و 

ال  تن س  ن ِصيبك  ِمن  الد ن يا ) -  نصيبك من الدنيا.    ال تترك( و 
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ُم أعل الَروق منقبضا  (17
ُ
ٍق غي  ذي أَود      فظلَّ يعج

ْ
ك  اللون َصد ي حال 

ر
 ف

  

 المفردات 
 

دِ : َصلب، ص دق : شديد الّسواد، اللون حالك: القرن، الروق : يعّض، يعجم: استمر ودام،  ظلّ  -  : َعَوج.  أو 

  

 اإلعراب 
 

 ظل: فعل ماضٍّ ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود الكلب ضمران.   -

 يعجم: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.   -

 أعلى: مفعول به منصوب وهو مضاف والَروق مضاف إليه مجرور.   -

 منقبًضا: حال منصوب، في حالك: جار ومجرور متعلقان بمنقبًضا وحالك: مضاف، واللون: مضاف إليه مجرور.   -

: صفة الَروق )القرن - مجرورة، غير: صفة ثانية للَروق وهو مضاف، ذي: مضاف إليه مجرور بالياء ألنه    )َصدقٍّ

 من األسماء الخمسة وهو مضاف، أَوِد: مضاف إليه مجرور.  

 

ح  الشر
 

لونه، وهو صلب   : ظل الكلب ضمران يعّض القرن النافذ من جنب صفحته في حال انقباضه وقد اسودّ عنى البيت م ▪

 مستقيم غير معَوج.  

 

)فرَح يفَرح(    يعّض على القرن وهو من باب نَصَر )نَصَر ينصر( )َعَجَم يعجم( ولو كان من باب أي    :فظل  يعجم  ▪

)َعَجَم يعجم(   )َضَرَب يضِرب( لكان )َعَجَم يعِجم( فلّما قلنا من باب نََصَر فهو لكان )َعِجَم يعَجم( ولو كان من باب 

 وهذا من باب االختصار في ضبط الحركات وهذا هو المشهور في الباب.  

 تختبر صالبتها لتضعها في فم الّصبّي.  أي   هذا العَجم )العَض( هو الختبار الصالبة، تقول: تعجم األمُّ اللقمة -

هذا التعبير عن الرجال  )   إّن أمير المؤمنين أطال هللا بقاءه نثر كنافته بين يديه)  الحّجاج في أهل الكوفة فقال: خطب   -

   ((. فعجم عيدانَها فوجدني أمّرها عوًدا وأصلبها مكسًرا فرماكم بي( سيختارهم إلرسالهم إلى الكوفة الذين

 

 وحا ل الكلب منقبض إلى بعضه من شّدة وحّر الضربة    استمر يعّض أغلى القرن  فظل يعجم أعلى الروق منقبًضا: ▪

فاقع، فلّما قال حالك اللون   –ناصع، أصفر    –حالك، أبيض    -: يِعبّر هنا عن الّسواد، فنقول: أسود في حالك اللون ▪

 دّل على الّسواد وهو من باب إضافة الّصفة إلى الموصوف.  

 

ِد:  ▪ قٍّ غير ذي أو  د   صلب مستقيم ليس فيه اعوجاج وهذا وصف للقرن.   ص 

 والصَداق: من هذا الباب فمن يبذلون الّصداقة هم مستقيمون وهذا دليل صدق الرجل ونيتّه.    -
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 إقعاَص صاحبه  (18
ٌ
 وال سبيل إىل عقٍل وال قود       لما رأى واشق

  

 المفردات 
   

دِ ، دية:  عقلِجل، : الموت السريع العَ إقعاص: اسم كلب، واشق  : القصاص.  ق و 

  

 اإلعراب 
 

   : ظرف زمان بمعنى حين. لّما -

 : فعل ماض مبني على الفتح.  رأى -

 : فاعل مرفوع.  واشق -

: مفعول به منصوب وهو مضاف، صاحبه: مضاف إليه مجرور وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني  إقعاص -

 في محل جر مضاف إليه.  

   : الواو: واو الحال، ال: نافية للجنس تعمل عمل إّن.سبيل  وال -

 : اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.  سبيل  -

   (.)أي وال سبيل كائن إلى عقل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر ال عقل إلى -

 : الواو: حرف عطف، ال: زائده لتأكيد النفي، قود معطوفة على عقل.  قود   وال -

  

ح   الشر
   

   (. )ضمران لقي ما لقي وواشق كان يتربص وينظر ما حل بصاحبه   كان كلبان ضمران وواشق -

 بعدها في محل جر مضاف إليه( )ظرف بمعنى حين وهنا تكون مضاف والجملة    لّما: تعرب ظرف أو حرف  -

   

فهو لم يجرح ثم فر من مكانه وبعد  (  )قعََصه وأقعصه إذا قتله في مكانه  إقعاص: الموت في حينه مباشره، إقعاص من  ▪

 ذلك مات، بل مات في مكانه مباشرة.  

   حسن المآب". أي   وفي الحديث: " من قتل قعصا فقد استوجب المآب  ✓

 

 

 

 والحال أنه ال سبيل إلى عقل وال قود.  أي  وال سبيل:  ▪

ال سبيل: سبيَل: بناها على الفتح ولم نقل أنه منصوب، والمبني في جميع أحواله كقطعة واحدة مثل حيث إذ والتي...   -

 إلخ، أينما كان موقعه في الجملة ال يتغير آخره بتغير العوامل.  

  

 . )سبيل إلى عقل وال قود( لّما قال ال سبيل: أصل الجملة مبتدأ وخبر  -

اسم إّن  (  )ولكن  التي تعمل عمل إّن لكن بالنفي، فإّن تثبت ولكن عملت عمل إّن من حيث اإلعراب (  )ال  ولّما دخلت  -

 ولكن اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب.  (  )معرب  منصوب 

 

انة، وكأنه يقول أن الوشاة الذين تبنوا وهذا دليل عل قوة   ي تعرض لها ضمران ودليل عل قوة العي 
بة الن  الضر

هم ون الدرس (  )كمصي  ضمران  القضية هذا مصي  أما الساكتون والمراقبون فسيكونون كمثل واشق وسيتعلم 

: إن انتضتم فنحن معكم وإن خشتم فنحن ضدكم و  ر  .  نوبخكممن ضمران. وهؤالء الساكتون كالمنافقي 
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إذا عدلوا  ولكنه لّما قال: ال سبيل: يريد منك أن تعتبر تركب كلمة سبيل مع ال وكأنها كانت كلمة واحدة. فالعرب   -

عن تعبير على وفق األصول والقواعد ارتكبوا خالف األصل شيئا يرمز إلى معنى جديد، فهو لو أراد أن يقول:  

)رجل    ال سبيٌل فهو ينفي الوحدة واحتمال انه ظاهر في نفي العموم، عندما نقول ال رجٌل في البيت فهو ينفي الوحدة

رجل يلجأ إلى البناء أي    أما إذا أراد أن ينّصَص على العموم بنفي  ته،)باحتمال مرجوح والعموم براجحيّ   واحد فقط

 . فيقول: ال رجَل في البيت 

 

 طريق للنجاة.أي  هنا ال سبيل للبناء أراد أن يبين أنه ال يوجد

  

 زائدة للتوكيد.  ( )ال َل وقود جاز ولكن لّما قال وال قود: وال قصاص. لو قال َعقَ أي  وال قود:  ▪

العقل: ربط قوائم اإلبل والعرب كانوا لّما ي قتل قتيل وأرادوا أن يدفعوا الديةّ يذهبون ويعقلون الديةّ في حي القتيل:   -

 وعبر بالعقل هنا عن الديةّ، ومن يقوم بدفع الديةّ هو الذي يربط قوائم اإلبل عند أهل المقتول فسميت عاقلة.  

فالعقل بهذا المعنى المجازي أصبح مشهورا ككلمة الغائط شرعا فهي المكان المنخفض لكن أصبح لفظ يدل على   -

مكان قضاء الحاجة ولو لم تكن األرض منخفضة ألنه أصبح مجازا مشهورا على ذلك. والمجاز المشهور مقّدم  

 على الحقيقة عند األصوليين.  

  

فإن الجملة ال محل لها من اإلعراب ولّما قلنا أنها ظرف فإن الجملة بعدها لها    لّما: إذا قلنا أنها حرف وليست ظرفا ▪

 محل من اإلعراب وهي في محل جر باإلضافة.  

)قالت له    وحين رأى أنه ال سبيل إلى عقل وحين رأى أنه ال سبيل إلى قود   – صاحبه    حين رأى واشق إقعاص 

 جواب بناء ظرفية لّما. حين رأى قالت له النفس.  ( النفس

  

َمعا  (19
َ
ي ال أرى ط

د       قالت له النفُس إنر  وإن موالك لْم يسلْم ولم يص 

  

 معنر البيت

 

من الموت السريع والهالك الذريع، وقد ذهب دمه هدًرا، وال يوجد   لّما رأى الكلب واشٌق ما نزل بصاحبه ضمران -

من يقتّص له ويأخذ بثأره حّدثته نفسه وقالت له: إنّي ال أرى طمعاً بهذا الثور وال سبيل عليه وإن صديقك لم يسلم  

 من بطش ذلك الثور ولم يقدر على صيده، والكفُّ عن ذلك أسلم.  

 اإلعراب 
 

 : فعل ماضٍّ مبنّي على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة  قالت -

 : جاٌر وجرور متعلقّان بالفعل قبلهما، النفس: فاعل مرفوع.  له -

 : إن: حرف مشبهّ بالفعل، وياء المتكِلم: ضمير متصل مبني في محل نصب إن.  إنيّ  -

 : نافية، أرى: فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.  ال -

ً ط م   -  في محل رفع خبر إن.  ( )ال أرى طمعا  : مفعول به منصوب، وجملةعا

 في محل نصب َمقول القول.   )إني ال أرى طمعاً(  جملة -

بالفعل، ومولى: اسم إن منصوب بالفتح المقّدر على األلف منع من  وإن - : الواو حرف عطف، إن: حرف مشبهّ 

 ظهورها التعذّر وهو مضاف، والكاف: مضاف إليه.  
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: لَم: حرف نفيٍّ وجزم، يسلم: فعل مضارع مجزوم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على)موالك(  لميس  ل م -

 والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن.  

م( وعالمة جزمه السكون  ل)  : الواو: حرف عطف، لم: حرف نفي وجزم، يَِصِد: فعل مضارع مجزوم بـِــي ِصدِ   ولم   -

ظهوره اشتغال المحّل بالكسر العارض لضرورة الِشّعر، والفاعل ضمير مستتر تقديره  المقّدر على آخره منع من 

 (. هو يعود على)موالك

  

ح   الشر
 

-  ً  : نفس واشق تحّدثه أنها ال ترى طمعا.  قالت له النفس إني ال أرى طمعا

-  ً عا  شيء يطَمع فيه.  أي  : هل الطمع يشاهد؟ ال، وَطَمعاً هنا بمعنى اسم المفعولط م 

 بل قتل مكانه.    نجُ ضمران شريكك لم يَ أي   :موالك لم يس لموإن  -

: الّصيد معناه العقر، فصاحبك ضمران لم ينج ومات من مكانه ولم يعقر العيرانة وانتهى االمر أنه قتل  ولم ي ِصدِ  -

 وذهب دمه هدًرا.  
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 له (20
َّ
ي النعمان إن

     فتلك تْبلغنرُ
ا
ي البُعد  فضل

ر
 وف

ر
ي األدن

ر
 عل الناس ف

  

ي المفردات 
 معانر

 

: هو النعمان ابن منذر ملك الحيرة وأخوه عمرو بن هند ألبيه، َوِرَث ال ملَك بعده،  النع مان: توصلني،  تبِلغني  -

   : جمع بعيد.البعد : القريب، الدنى

  

 اإلعراب  
 

: الفاء حرف استئناف، تلك: اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والالم للبعد والكاف: حرف  فتلك   -

 خطاب ال محل له من اإلعراب.  

: فعل مضارع مرفوع، والنون للوقاية، وياء المتكلم: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول،  تبِلغني  -

   يعود إلى الناقة ال مشار إليها.(  )هي والفاعل ضمير مستتر تقديره

.النعمان -    : مفعول به ثانٍّ

مستأنفة ال محل لها من    ( )فتلك تبلغني... إلخ  في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة االسمية   ()تبلغني النعمان  جملة -

   اإلعراب. 

   : حرف مشبه بالفعل. إن -

   : جار ومجرور متعلقات بمحذوف في محل رفع خبر إن مقّدم. له -

   : اسم إن منصوب. فضالً  -

 : جار ومجرور متعلقان بـِ)فضاًل(  على الناّس -

 : جار ومجرور.  في الدنى  -

   : جار ومجرور.وفي البعد -

  

 معنر البيت 
    

إن الناقة المذكورة فيما تقّدم من األبيات سريعة الجري سهلة الّركوب هي التي توصلني للنعمان صاحب الفضل   -

 على الناس أجمعين، القريبين منهم والبعيدين.  

  

ح  الشر
  

 الفاء: استئنافية، ألنه بدأ كالما جديدا.  ▪

   

 :تلك
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 لإلشارة للمؤنث والالم والكاف.  ي( )ت مكونة في  -

 )تي المرأة مجتهدة في العلم(    فإذا أردت أن تشير للقريب  -

 )تيك( فإذا أردت أن تشير للبعد تقول: تلك.   فإذا كانت في البعد متوسطة تقول  -

 هنا: للقريب، هناك: للمتوسط، هنالك: للبعيد.   -

 ذا: للقريب، ذاك: للمتوسط، ذلك: للبعيد.   -

: "  فالالم هنا في قصيدتنا للبعد وليس بالضرورة أن يكون البعد حسيا بل قد يكون علّوا في الرتبة كقوله تعالى -

 ارتفاع معنوي فأراد أن يشير إلى كتاب عالي ومرتفع جدا في الفضل والرتبة.   ذلك الكتاب " 

والعرب يكرهون التقاء  (  )هي ساكنة والالم بعدها  الياء؟ حذفت اللتقاء الساكنين  أين ذهبت   -أصلها تيلَك:  -تلك:   -

   السواكن. 

فالكاف هنا مفعول به    -والكاف هنا: للخطاب، ال محل لها من اإلعراب ألنه لم يتسلط عليها عامل أما رأيتك:  -

 ألنه تسلط عليها العامل.  

   . مانتلك: مبتدأ، تبلغني النعمان: خبر أي: توصلني النع -

 

 ساع.  توصلني إلى النعمان، فحذف الخافض على سبيل االتّ أي  النعمان: مفعول به منصوب ثان بنزع الخافض  ▪

 

 : إّن له فضال

أن ذهابه للنعمان ألن له فضال )وهو اإلحسان دون حق واجب عليه( فمعنى  أي    في قوله: إّن له فضال: بدأ بالتعليل -

 فضال: اإلحسان للغير دون واجب عليك بهذا اإلحسان.  

   تعطيه فوق حقه.  : أن اإلحسان، أما العدلهللا تعالى أمر بإعطاء الحقوق وهذا هو  -

ِكيمً ك ان  ع ِليمً   َّللا    إنّ )  تعالى: في القرآن الكريم تعليليه كما في قوله  إن    ما أكثر أن تأتي  -   فهذه المقدمة من (  اا ح 

 بحسب ما فيها معنى من المعاني، لماذا؟ ذلك ألن هللا عليم حكيم.    اآليات 

 

 على الناس: فيها استعالء كأنه يعطي من اليد العليا.   ▪

 

 في الدنى وفي الب ع ِد: 

المسجد الحرام واألقصى منه األقرب ويقابله األقصى، وسّمي  أي    في األدنى: - لذلك فعندنا    المسجد األقصى 

 المسجد األقصى في البيت المقدس.  ( )األقرب منه 

   عَد هم األباعد من الناس. عَِد، البَ ِد: وفي بعض الروايات البَ عُ وفي البُ  -

   عَد. د فهو باِعد والجمع بَ عُ عََد: جمع باِعد، بِعَد يب  البَ  -

عَد جمع باِعد، وبعيد تجمع أيضا على بعداء، د جمع بعيد أما بَ عُ د. فالبُ عُ بعيد والجمع بُ د، فهو  عُ َد يب  فإذا قلت بعُ  -

 كعظيم جمعها عظماء.  

ا ۗ أال   ب  م  يغ  ك أن ل  ) المسافة قد يستخدم للداللة على الهالك كقوله تعالى: دُ ع  وبُ  - ا فِيه  ي  دً ع  ن و  د  ا ب  ا ِلم  ود  ن  ك م  أي    ( ِعد ت  ثم 

 أال هالًكا لهؤالء كما هلك هؤالء.  

   لّما قال له فضال على الناس في األدنى وفي البعد، أليس األدنى والبعد جزءا من الناس فهي إذا في المعنى بدل  -

 فهذه الجمل في معنى البدلية.  ( في األبعد هم أيضا بعض الناس الذينفي األدنى هم بعض الناس و الذين)ف -

  

 



 

 

 |43  

21 ) 
ا
  وال أرى فاعل

ُ
ي الناس ي

ر
د       شبهه ف

َ
ي من األقوام من أح

 وال أحاشر

  

 معنر البيت 
 

ِمه الكريمة، وال أستثني أحدا، بل هو  ال أعتقد أن أحدا من الناس يشبه النعمان بن المنذر في أفعاله الحميدة وِشيَ  -

وأشرفهم خصاالً إال سليمان بن داوود عليهما السالم، حيث أعطاه هللا تعالى ملًكا عظيًما وقال  أكرم الناس فعاالً  

 م في الخليقة فامنعها وصنها عن الّزلل والخطأ.  له: قُ 

  

 اإلعراب 
 

 : الواو: واو الحال، ال: نافيه، أرى: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا  وال أرى  -

 : مفعول به منصوب وفاعله ضمير مستتر تقديره هو.  فاعال -

 : جار ومجرور متعلقان بـِـ)فاعاًل(  في الناس -

ي محل نصب : فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء: ضمير متصل مبني فيشبهه -

 مفعول به.  

 في محل نصب مفعول به ثان ألرى.   والجملة الفعلية  -

 في محل نصب حال من النعمان.   ()ال أرى...إلخ جملة -

 عطف، ال: نافية، أحاشي: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.    : الواو:وال أحاشي  -

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  من القوام -

: من: حرف جر زائد، أَحِد: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على آخره منع من ظهورها  حدِ من أ -

 اشتغال المحل بحركة حرف الجّر الزائد.  

  

ح   الشر
 

 وال أرى فاعاًل في الناس يش بهه  

الحال، جملة - النعمان    الواو: واو  يبين حال  فهو  فاعال...( جملة حالية،  أرى  بعد )وال  والجمل  فالنعمان معرفة 

 حال كونه ال أحد يشبهه.  أي  المعارف أحوال،

أرى فاعال: الرؤيا: هي إيقاع النظر على الّشيء، وهنا يتكلم عن الرؤية القلبية وال يتكلم عن الّرؤية البصرية ألنه   -

 لم يَر كّل الناّس أصالً.  

  أرى فاعاًل يفعل الخير يشبهه.  )وال أرى فاعاًل( وال فاعاًل: مفعول به أول ألرى، فتقدير  -

 وفاعالً: تحتاج إلى مفعول به فأين هو؟ قد حذفه، فما معنى حذف المفاعيل؟   -

  ال أحد يشبهه في كل أفعاله، فالحذف هنا مؤذن بالعموم، كقوله تعالى:   - حذف المفاعيل معناه: أّن المعنى كّل فعل  -

شيء أي  وال لباسا وال علما... إلخ، فحذف المفعول للداللة على لم يذكر درهما وال خبزا  ( )فأما من أعطى واتقى

 يعطى.  
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الِذين  ال  يع  تِوي الِذين  يع  ل  ه ل  يس  ق  ):  وكقوله تعالى - ون  و  (ل م  ون  ولكن  (  )يحتاج إلى مفعول به  فيعلمون فعل متعدي   ل م 

الشرعي على رأس    إلخ( والعلم )في الطّب في الهندسة في الفلك...    علم نافع أي    هنا حذف المفعول للداللة على

هذه العلوم: وهذه العلوم غير العلم الشرعي ال تعتبر علما إال إذا سلك بعلمه المسلك الذي يصل به إلى معرفة هللا  

 ه و  آيا ٌت   ل  ب)عز وجل وتقوية إيمانه وإن لم يكن علمه على هذا المسلك فهو ال يعتبَر علما أصال، لقوله تعالى:

ا ال ِعل م   - د وِر الِذين  أوتو   نات فال يعتبروا من أهل العلم.  ( فإن لم يكن عندهم آيات بيّ بيناٌت في ص 

 

ألن الجملة نكرة وفاعال نكرة فجاز وصف النكرة، ولنا أن نعتبره حاال  (  إما نعتبر هذه الجملة نعتا ل)فاعاليش بهه:   -

 في وجه االعتبار هنا.  

 لّما قال فاعال في الناس: هنا أضافت له نوَع تعريف فجاز أن يأتَي منه الحال والعامل في نصب الحال أرى.   -

 وقوع الفعل.  دائما لّما نقول حال، ال بد من ذات موصوفة بالحال وهذا الحال يبين هيئة  -

  

 بم يزيد الحال عن الصفة؟   ▪

   (. لموصوف وال يوجد عامل)فعل الصفة ✓

 ال بد أن يبيّن أمرين، أوال: ذاتا قام بها الحال، وثانيا: وفعال يبيّن الحال هيئة وطريقة وقوعه.   الحال ✓

 إذن عندما قلنا ي شبهه نعت فهي صفة لفاعل فقط وأرى ال دخل لها.   -

 على رؤيته.  (  لم أرى أحدا يشبهه)أرى في هذا الحال كوني ي أ أّما لّما قلت حال:  -

 . )فالتخصص من مباحث األصوليين وليس من مباحث النحاة(   الحال عند األصوليين من المَخصصات المتصلة -

 وما أحاشي من القوام من أحد:   

 أي ال استثني من األقوام، والقوم: اسم جمع ال مفرد له من لفظه.   -

 هنا زائدة للتنصيص على العموم.  (  )من  من أحِد: يجوز قول وما أ حاشي من األقوام أحًدا؛ لكن جاءت  -

   ويطلق أحد على الذّكر واألنثى، ولكن إذا أضيف نقول: احداهّن وال نقول أحدهّن.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 |45  

ة     12المحاضر

  

ند      إال سليمان إذ قال اإلله له   (22
َ
ها عن الف

ْ
د
ُ
ية فاحد ي الي 

ر
 قْم ف

  

 المفردات  
 

 فاحددها: فامنعها الفند: الخطأ في الرأي والخطأ في القول.   -

 سليمان: هو سليمان النبي عليه الصالة والسالم.   -

   

 اإلعراب  
 

    : حرف استثناء، سليمان: مستثنى من أحد منصوب إال -

    : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بمحذوف حال من سليمان.  إذ -

 : فعل ماض، اإلله: فاعل، له: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  قال -

 في محل جر باإلضافة.   قال اإلله له(وجملة ) -

    : فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قم -

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  في البرية -

    ( في محل نصب مقول القول. قم في البريةوالجملة الفعلية ) -

الفاء: حرف عطف، احددها: فعل أمر  فاحددها - الفعلية معطوفة على  :  والفاعل أنت، والهاء مفعول به والجملة 

    سابقتها، فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.   عن الفند -

   

ح    الشر
 

 إال سليمان 

    لما قال: إال سليمان فهو منصوب على االستثناء:  ▪

بالفتحة والتقدير وال أستثني أحدا إال  (  )من أحد   المستثنى منه منصوب على االستثناء وقد ذكر   (1 فيكون منصوبا 

 سليمان.  

 النصب.  ( )أحد  فإنه منصوب أيضا ألن حق( )أي بدل من أحد  ولو أردنا أن نتبعه على البدلية (2

وهي مجرورة لفظا فتكون مجرورة ولكن عالمة الجر الفتحة عوضا عن الكسرة  (  )أحد   ولو أردت أن تعطف على  (3

 في أّن سليمان ممنوعة من الصرف.  

 فعلى جميع الحوال تعينت حركة الفتحة إال سليمان. 

 إذ قال االله له 
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ذلك حتى ال  و(  عندما تأتي الجملة الحالية بالواو يشترط أن تكون الواو بمعنى)إذ   إذ: ظرفية ولكن الجملة حالية، -

هو    إذ جاء زيد    :تقديرها هو ناوٍّ رحلة.  وتكون الواو عاطفة وال بّد للحال أن يكون مقارنا للفعل كقول: جاء زيد  

    ناو رحلة. 

فال بد ان يكون فيها معنى المقارنة بين الحال الذي هو بمعنى الصفة وبين الفعل فال بد أن يكون متقاربين فال بد   -

 . الواو)إذ(أن يكون معنى 

 لما قال هنا: اذ قال االله له جاءت اذ هنا صريحة في أنها تقارن بين قال االله له وال أحاشي من األقوام من أحد  -

 . )أنا ال أحاشي احدا حال كون اإلله قال له( 

 (. )كل استثناء البد ان يصاحبه اذ قال االله له فأنا ال أحاشي إذ قال االله له فهنا كل محاشاة  -

    قم في البرية فاحددها عن الفند: 

    وليس القيام على الرجلين. (  ي قم للعمل بجد واهتمام في إصالح البرية، ومعنى قم)االهتمامأ -

 قم في البرية: تكلمنا عن القيام واستعماالته وعن البرية في المحاضرات السابقة.   -

بهذا المعنى فالحد يمنع من ارتكاب الجريمة في الحدود  امنعها والحد بمعنى المنع والحدود الشرعية  أي    فاحددها: -

    ليست مقصودة بذاتها بل المقصود ما تؤدي إليه من ردع للمجرمين. 

 . في محل نصب مقول القول( )قم في البرية وكذلك جملة فاحددها عن الفند  جملة -

   

 الجملة لها محل من اإلعراب؟   ولماذا هنا قلنا أنّ  ▪

محمد في  )كجملة ولكن اذا لم يتسلط عليها العامل ال يكون لها محل من اإلعراب ( )قال..  ألنه تسلط عليها العامل ✓

الجملة حاليّة  (  لم يتسلط عليها عامل فالجملة ال محل لها من اإلعراب، أما جملة)سافرت ومحمد في الدار(  الدار

    (. فلها محل من اإلعراب لتسلط العامل عليها )سافرت 

 

ولكنها مقدرة شرعا فال يعني من أن مقصودها هو منع ارتكاب    ، الجريمةالحّد المقصود منه المنع من ارتكاب   -

الجريمة من التالعب بها كمن يقول لم يكن أوالً السجن وغيره من الروادع الحديثة فيجوز أن نردع ونمنع بأي  

 .  وسيلة كانت، فمثال بدل قطع اليد نحبسه كذا سنة، فهذا ال يجوز

وال يجوز الرجوع إلى المعنى    شرعيوهذا هو هدم المعاني الشرعية وضرب اللغة بالشريعة فالتقدير   -

 اللغوي ونهدم به التقدير الشرعي.  

 

إنِي  : )ومنه قوله تعالى (  )المفبركة والمفترية  تعّمد الكذب في اإلخبار وهو من باب األخبار الفاسدة معنى الفند:   -

ال أن  ت  ل ِجد  ِريح   س ف  ۖ لو   أي: لوال أن تخبروا أن قولي هذا من القول الفاسد الذي ال حقيقة له.   ون(د  نّ ف  يو 
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ة     13المحاضر

  

23)  
 
ي
َ
 َوخ

 
ي   ِس الجن

ر 
 لهمإن

ُ
 أذنت

ْ
ُمرَ        قد

ْ
 ُمد   والعُ   ِح فا بالص   يبنون تد

  

 المفردات  
   

ذلل،  خيّس - لهم :  أمرتهم،  أذنت  عراض،  احالّصفّ :  رقاق  حجارة  وهي  صفاحة  جمع  عمود  العمد:  جمع   :

   والمقصود هنا عمود الّرخام.

  

 اإلعراب 
 

: الواو: عطف، خيّس: فعل أمر مبني على الّسكون وحّرك بالكسر اللتقاء الّساكنين، وفاعله ضمير مستتر  وخيس -

 تقديره أنت.  

: مفعول به منصوب، والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في البيت السابق، فهي مثلها في محل نصب الجن -

 مقول القول  

 ل مبني في محل نصب اسم إّن.  : حرف مشبهّ بالفعل، والياء: ضمير متصيإنّ  -

مفيدة للتعليل  (  )إني قد...إلخ  : حرف تحقيق، أذنت: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إّن، وجملةقد -

 ال محل لها من اإلعراب.  

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  لهم -

في    ي الخمسة، والواو: ضمير متصل مبن  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال يبنون  -

 محل رفع فاعل.  

 : مفعول به منصوب، بالّصفاح والعمد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  تدمر   -

  

 الشرح

 

   : بمعنى ذلل، الجملة واقعة في حيز مقول القول. خيس -

: أمرتهم، وفي األصول نستعمل اإلذن المطلق، ويشمل الواجب، المندوب، المباح، والمكروه، ويقابل  أذنت لهم -

 اإلذن المطلق: الحرام.  

 أمرهم ببناء تدمر المدينة المعروفة بالّشام. 

ف  فصار الفعل المضارع مرفوعاً ألنه لم يسبق بحر   ()أن  أذنت لهم بأن يبنوا، فحذفأي    (الباء)  أِذَن يتعّدى بـ -

   ولكن ال يتعلق بزمان.   ،فهو يتضّمن حدث ( نصب وال جزم فهو مرفوع وبذلك فهو يشبه اسم الفاعل)الباني

ِمن  آياتِه يِريك م (: إنّي أذنت لهم ببناء تدمر، كقوله تعالى:)التقدير  . البيت: إني قد أذنت لهم أن يبنوا  ترتيب  - أي    و 

 .  تكمءإراومن آياته رؤيتكم أو 

   سيدنا سليمان عليه السالم هنا فهو من باب تكبير مكانة النعمان فأنت خير الناس بعد سليمان. لّما ذكر  -

فاح: الصُّفاح: على وزن رّمان، وهي الحجارة الرقيقة العريضة.  -    بالصُّ

 والعمد: العمود الذي يقوم عليه البيت ويكون من الرخام وغيره وهو هنا من الرخام.   -
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الج - تدمر:  يبنون  قال  تشتقّ لّما  حالية،  هنا  تدمر    ملة  يبنوا  بأن  اإلذن  فهيئة  الجّن،  أذنت وصفة  الفعل  هيئة  منها 

فاح والعمِد.    بالصُّ

  

ته  ( 24
َ
 ب طاع

ُ
 فانفْعه

َ
ك
َ
اع
َ
 أط

ْ
َمن

َ
         ف

ْ ُ
ُل

ْ
 واد

َ
ك
َ
اع
َ
د     كما أط

َ
ش  عل الرَّ

  

 الُمفردات 
 

 الّطاعة: الخضوع واالنقياد لألمر.   -

   فانفعه بطاعته: جاِزِه بما يستحق.  -

 . الرَشِد: ضد الغّي والّضالل  -

  

 اإلعراب 
 

   : الفاء: حرف تفريع على ما سبق، َمن: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فمن أطاعك   -

فعل الّشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود  : أطاَع: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم  أطاع ك   -

 ، والكاف: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.  (إلى)َمن

: الفاء واقعة في جواب الشرط، انفعه: انفع: فعل أمر مبني على الّسكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فانفعه  -

 والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.  

في محل جزم جواب الّشرط عند الجمهور، وخبر المبتدأ الذي هو من المختلف فيه، فِقيَل هو    والجملة الفعلية -

   جملة الّشرط وقيل هو جملة الجواب وقيل هو الجملتان، وهو المرجح لدى المعاصرين. 

  

ح  الشر
 

 من انقاد لك، وهذه الجملة أطاعك من الفعل والفاعل في محل جزم.  أي  في قوله من أطاع:  -

()  بسبب طاعته، كقوله تعالى أي    ه: الباء هنا سببية:بطاعت - نا ع ل ي ِهم  ط يبا تٍّ أِحلت  ل ه م  م  ر    ف بظل مٍّ ِمن  الِذّين  ه اد وا ح 

 بسبب ظلمٍّ من الذين....  أي 

 َمن: المبتدأ، والخبر جملة الّشرط.   -

  ومجرور وهو صفة لكلمة نفعاً فانفعه نفعاً كما فانفعه نفعاً كطاعته لك، كما: جار  أي    كما أطاعك: ما هنا مصدرية، -

   أطاعك. 

وذلك بناًء على جواز حذف الموصوف  (  )كما أطاعك  لّما قّدرنا نفعاً قّدرنا مصدًرا مناسباً ووصف هذا المصدر -

 مكان الموصوف ف حذف الموصوف هنا نفعاً ألنه معلوم.  (  )كما أطاعك  فقام الوصف 

وصوف، ويمكن لنا على رأي سيبويه أن نخرج من حذف الموصوف وجعل  والنحاة عندهم اختالف في حذف الم -

 جملة  

جملة حال، ألن حذف الموصوف تقدير واألصل عدم التقّدير وعدم الحذف، فهل يمكن أن نقول  (  )كما أطاعك -

 جملة حالية؟ نعم  
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وهنا سيبويه ال يريد اإلكثار من  (  )أي حال كون طاعته لك انفعه   أي حال كون طاعته لك فقّدر العامل بالكون -

ولكن  (  )كون  لأللفاظ وإنما هو تقدير للمعنى ويقّدر مع الحالالمحذوفات والتقدير مكانها، ولكن هذا ليس تقديرا  

مسألة اختالف بين النحاة وكله  (  )حذف الموصوف والتقدير مكانه  بحذف الموصوف التقدير للفظ، فهذه المسألة 

 جائز.  

 اهده وارشده على الّصواب.  أي  :على الرشد  واد ِلل    -

 مه مثل شّد، رّد.  ادلُل من الفعل دّل وهو من ما تماثلت عينه وال -

 فانفعه وادلُل، فكلّها في جواب الّشرط.  أي  جملة وادلُل معطوفة على فانفعه  -

  

      ومن عصاك فعاقبه معاقبة   (25
ْ
لوم وال تق

َّ
 تنىه الظ

ْ
َمد      عد

َ
 عل ض

  

 المفردات 
 

 خالف أوامرك، الّضَمِد: الحقد والكره.   عصاك: -

  

 اإلعراب 
 

 َوَمن: الواو: حرف عطف، َمن: اسم شرط جازم مبني على الّسكون في محل رفع مبتدأ.   -

عصاك: فعل ماض مبنّي على فتح مقّدر على األلف للتعذر، وهو في محل جزم فعل الشرط، والفاعل يعود إلى)َمن(   -

 والكاف مفعول به.  

اء واقعه في جواب الشرط، عاقبه: فعل أمر والفاعل أنت والهاء مفعول به، والجملة الفعلية في محل  فعاقِبه: الف -

 جزم جواب الّشرط وخبر المبتدأ.  

 (. )معاقبة   معاقبة: مفعول مطلق، تنهى: فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هيه يعود على -

مجزوم وعالمة جزمه الّسكون، والفاعل ضمير مستتر  وال تقعد: الواو: عطف، ال: ناهية، تقعد: فعل مضارع   -

 تقديره أنَت.  

معطوفة على جملة جواب الشرط  (  )وال تقعد على ضمد   على َضَمِد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما، وجملة  -

 فهي مثلها في محل جزم.  

  

ح   الشر
 

قاتلٍّ وصادع، فهل ما كان على وزن فاعلٍّ  من عصاك جازه بسوء ما فعل. هل عاقب هنا يدل على المفاعلة مثل   -

 َد ساِعد.  ب وال َسعَ بّد أن يدّل على المفاعلة؟ ال، ليس دائًما، بل قد يكون نائباً عن الثالثي فال يوجد َعقََب عاقِ   ال

 فليس بالّضروري أن يكون الّرباعي فيه زيادة في المعنى على الثالثي.   -

 ه ال يوجد ثالثي له.  هنا نائباً عن الثالثي؛ ألن(  )عاقب  جاء -

 َحَظ والَحَظ.  َع، لَ بَ ت  وأَ  عَ فإذا كان للّرباعي ثالثي يكون مرادفاً له مثل: تبِ  -

 معاقبةً تنهى الّظلوَم.   ،تنهى الّظلوَم: الجملة في محل نصب نعت)لمعاقبة( -

 وال تقعد على َضَمِد: ال تمكث على الحقد والكره.   -

قال قم، وقال ال تقعد؛ للتأكيد على أن المعنى ليس على الّظاهر، ال تقعد ليس بمعنى الجلوس، وال القيام بمعنى   -

 القيام على الّرجلين، ولكن المقصود بهما االهتمام مع الجّد واالجتهاد وعدم الفتور.  
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ة     14المحاضر

 

26 ) 
َ
 أنت سابقه َسْبق

ْ
      إال لمثلك أو َمن

َ
 َمد   الجواد إذا استوىل عل األ

  

 المفردات  
 

 استولى على األمد: غلب على الغاية التي يريد الوصول إليها في السباق.   -

  

 اإلعراب 
 

 إال: حرف استثناء. لمثلك: جار ومجرور متعلقان بالفعل أحاشي، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف اليه.   -

 أو: حرف عطف. َمن: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على مثل.   -

 أنت: مبتدأ. سابقه: خبر المبتدأ، والهاء: مضاف اليه وفاعل اسم الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.   -

 جملة صلة الموصول )أنت سابقه( ال محل لها من اإلعراب.   -

 َسب َق: نائب عن المفعول المطلق وهو مضاف، والجواد: مضاف اليه مجرور.   -

 لق بالمصدر سبق.  إذا: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متع -

استولى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الجواد. والجملة   -

 الفعلية في محل جر مضاف اليه بعد إذا.  

 على األمد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.   -

  

ح  الشر
 

ا  )  وقد تكون وصفا بمعنى غير، كقوله تعالى في قوله إال لمثلك: نقول إال هي دائما أّم الباب في االستثناء،   لو  ك ان  فِيِهم 

ةٌ  تال ف    َّللا    إال   آِله    – غير لمثلك أو من أنت سابقه     فيكون إال وما بعدها وصف بمعنى إال لمثلك أي:    -غيرهللا    -أي    ( س د 

 نت أحسن منه(  أ ) فهي بمعنى غير لضعف االستثناء، فهو يريد أن يقول له: ال تقعد على ضمد إال لمثلك أو من أنت سابقه

بعضهم يقول: إن هذا البيت ليس في موضعه وهناك خالف كبير في ذلك ألنه يقول: ال تقعد على ضمد إال لواحد شبيه  

 لك متعلق: أحاشي لمثلك وبعضهم يجعل لمثلك متعلق للبيت قبل األخير:  لك أو أنت أفضل منه فيكون هنا إال لمثلك، لمث

  

 فلم أعر        هذا الثناُء فإن تسَمع لقائله( 49
ْ
ي
َ
 اللعِن بالَصفد  ض أب

َ
 ت

 

 أعّرض: فلم أقل هذا الثناء وهذا المدح إال لمثلك.   

  

أو من أنت سابقه: سابقه بالفضل، ومن أنت: صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب، وذلك ألنه لم يتسلط عليها   -

 العامل.  

)عامل على    جاء الذي سافر أبوه: الذي سافر أبوه صلة الموصول هنا سافر أبوه فهل تسلط العامل جاء على سافر -

ال يصلح ذلك، الذي مبَهَمة في الوضع ولكنها معرفة ومتعينّة باالستعمال فالذي تنطبق على كل البشر ولكن  (  عامل
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صفة للذي ألنه نكرة والذي مبهم من حيث   ( سافر أبوه)في استعمالي أقصد بها واحدا بعينه وال يصّح أن تكون  

 عنى.  الوضع فال تكون صفة فال محّل لها من اإلعراب، ولكنها وصف بالم

  

ا (27
ُ
د        أعىط لفارهة حلٍو توابعه

َ
 من المواهب ال تعىط عل نك

  

 المفردات 
 

   الفارهة: الجارية الحسناء. من المواهب: من الِهبات. النكد: الضيق والعسر.  -

  

 المعنر 
   

أعطى النعمان الجارية الحسناء ومنحها هباتٍّ ال تعطى على ضيق وعسر، فهو يريد وصفه بالكرم والجود،   -

 وأنه يعطي العطاء عن غنى وطول.  

 اإلعراب 
 

 أعطى: فعل ماض مبني على الفتح المقّدر على األلف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود للنعمان.   -

لفارهةٍّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل أعطى، وهما في محل مفعول به أول ألعطى، وفارهة: صفة لموصوف   -

: صفة ثانية للموصوف المحذوف.    محذوف، حلوٍّ

، والهاء: ضم -  ير متّصل مبني في محل جّر مضاف إليه.  توابعها: فاعل بحلوٍّ

 من المواهب: جار ومجرور متعلقان بالفعل أعطى، وهما في محل نصب مفعول به ثان ألعطى.   -

ال ت عطى: ال: نافية، تعطى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقّدرة على األلف، ونائب الفاعل   -

 ضمير مستتر تقديره هي تعود على المواهب.  

 ى نَكِد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.  عل -

  

 )ال تعطى على نكِد(   إعراب جملة 

 حال ألّن المواهب معّرفة والجملة هنا نكرة فصاغ أن تأتَي الجملة حاالً.   (1

ولكنها بالمعنى مبهمة فهي  (  )ال  المواهب: هي نكرة من حيث المعنى كاسم الجنس كاإلنسان، وإن كانت معّرفة بـ  (2

 بذلك نكرة فجاز وصفها بالجملة.  

  

ح   الشر
 

 : رباعي من عطا يعطو ومعناها يمدُّ باَعه لتناول الشيء.  أعطى ▪

 فهي في محل نصب مفعول به ألعطى.   ، : أزل حرف الجر تصبح أعطى فارهةً لفارهةٍّ  ▪

 وفارهة على وزن فاعلة صفة مشبهة من الفعل فَرهَ.   ▪

 ي الجارية الحسناء وتجمع على فَواِره، والفارهة صفة فأين الموصوف؟  : هوالفارهة  ▪

تعالى:  ▪ كقوله  المتقن،  بمعنى  تكون  وقد  الجيد،  هو  الّدواب  من  والفاِره  الجارية،  وهي  محذوف    الموصوف 

ت  ) ن  ِمن  ال ِجبا ِل ب  ن  و   حاذقين متقنين في ذلك النحت.  أي  ؛ (ا فاِرِهين  ي وتً ِحتو 
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 والّصفة األولى لهذا الموصوف هو فارهة.  ( )وهو الجارية الموصوف هنا محذوف  ▪

 : هذه صفة ثانية للموصوف المحذوف.  حلوٍّ توابعها ▪

:  ني اإِلس الب  )   هي حلٌو كما في الحديث أي    في بعض الّروايات: حلٌو: فهنا انقطع عن النعت، - سٍّ م  ِة م  ع ل ى خ  ش ه اد 

 هنا انقطع عن اإلتباع.  ( )شهادة هنا إتباع، وفي رواية (  ه  إِال هللاأن  ال  إل  

 

ــ (  بسم هللا الرحمِن الرحيمِ )  ( ليس في اآلية)  وفي كالم الناس  - بما أنه قد عرف فال    بسم هللا الرحمن  الرحيم ()  ــ

 هذا هو التقدير.   الرحيم (بسم هللا هو الرحمن  )  يحتاج وصفاً فذهب لإلخبار 

 أعني الّرحمَن الّرحيَم، فإذا انتصب أو ارتفع الّرحمن يمنع الجّر في الّرحيم.  أي    بسم هللا الرحمن  الرحيم ( )  ويجوز -

 

نعا   فالجرّ         إن ينتصِب الرحمن  أو يرتفع    في الرحيم قطعا م 

  

 يعطى هذه الجاريات الِحسان مع ما يتبعا من المواهب.  أي  التي تتبعها: توابعها:  ▪

 المواهب: جمع َموِهبةَ وهي ما يعطى من العطايا.  من المواهب:  ▪

 : عسر، فهو يعطي من كثير عنده وال يخشى أن يصبح فقيًرا وعسيًرا.  على نكد ▪

  

 الواهُب الم  ( 28
َ
  ائة

 
بَ        نها المعكاء زي ي أوبارها الل 

ر
 ف

َ
ح  تُوض 

ُ
 د  سعدان

  

 المفردات  
   

- :    الحسناء الّسمينة، سعدان: شوك ككرة يخرج منها شوك.  المعكاء 

- : ِضح     بِد: الشوك ملتصق بأوبار اإلبل. اسم مكان فيه شوك السعدان، في أوبارها الِلّ  تو 

  

 اإلعراب 

 

- : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة االسمية مستأنفة ال محل لها    الواِهب 

 من اإلعراب.  

: مفعول به منصوب. زينها: فعل ماضٍّ مبنّي على الفتح والهاء: ضمير متّصل مبني في محل نصب مفعول  الِمائة -

 به.  

   .سعدان: فاعل وهو مضاف  -

:ت   - نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الّصرف للعلمية والعجمة.    وِضح  مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الفتحة 

 وجملة  

 في محل نصب حال من الِمائة المعكاء.  ( )زينها...إلخ  -

 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من المائة األبكار.  في أوبارها -

 ِد.  صفة أوبارها، بمعنى المتَكبِّ  ِد:الِلب   -

  

ح ال  شر
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 هو المعطي بال ِعوض.   الواهب: ▪

 الواهب المائة جملة جديدة لم يتسلط عليها العامل، فهي مستأنفة.   وجملة  ▪

  فهنا   الواهب  المائِة: : المائةَ: هي مفعول به السم الفاعل، ويجوز الكسر على أنه مضاف فنقول:  الواهب  المائة  ▪

وهل يجتمع تعريفان على كلمة واحدة؟ ال تجمع في اإلضافة  ؟ ( )ال مع الواهب فهل يجوز إضافة المعّرف بـِ ( )ال

دخلت على المضاف والمضاف إليه فاعلم أّن اإلضافة  (  )ال   مع اإلضافة أبًدا، وإن رأيت (  )ال  الحقيقية المعنوية 

لفظية وليست معنوية، بمعنى أن اإلضافة المعنوية يتِحد المضاف والمضاف إليه بحيث يصيران قطعة واحدة ال  

 ى الفصل بينهما أبًدا.  ينو

، أليس الّشهود معاينين للحدث؟ فماذا  - وهذه هنا: الواهِب الِمائِة: هي إضافة لفظية وليست معنوية كقول: شهود ِعيانٍّ

 أضافت اإلضافة هنا؟  

ال شيء، فكانت للتخفيف من التنوين فأصلها شهوٌد ِعياٌن، ففائدة اإلضافة هنا خدمة لفظية حررتك من التنوين   -

 فهي لم تزد تعريفاً ولم تقلل شيوًعا، فهي إضافة لفظية.   فقط

  

نِيرٍّ ): )في قوله تعالى  ✓ بٍٍّۢ م 
ال  ِكت َٰ ال  ه ًدى و  ِ بِغ ي ِر ِعل مٍٍّۢ و  ِدل  فِى ٱِلل  ن ي ج َٰ ِمن  ٱلن اِس م  ِفِه ِلي ِضل  ع ن س بِيِل  ث(  8و  انِي  ِعط 

ٌي ۖ   ن ي ا ِخز  ِ ۖ ل ه  فِي الد  ِريقِ َّللا  ِة ع ذ اب  ال ح  م  ال ِقي ام  ن ِذيق ه  ي و  ؟ هي حال، ولكن أليست (ِعطِفهِ   ي ثان)   ، ما إعراب ((9)  و 

 مضافاً والمضاف يصبح معرفة، والحال يجب أن يكون نكرة، فكيف جاءت ثانَي ِعطِفِه حاالً؟  

)ثانياً    أراحتنا من التنوين فقط، فأصلها  نقول: اإلضافة هنا لفظية فهي لم تفد تعريفاً وال تقليالً من الشيوع ولكنها -

 ِعطفهَ( فظاهر اللفظ معرفة ولكن الحقيقة نكرة فجازت أن تكون حاالً.  

ا قت ل  ِمن  الن  )   : قال تعالى ✓ اٌء ِمثل  م  ز  تع ِمدا فج  ن ق تل ه ِمنك م م  م  لٍّ ِمنك م   ك م  بِ عِم يح  و  ا ع د  يا با ِلغ  ال ك ع بِة  ِه ذ و  ةٌ  أو  ك فّ ه د  ار 

ل  ذ ِلك  ِصياما ِلي   س اِكين  أو  ع د  با ل  أ  ط عام  م  ِرهِ ذوق  و   . (م 

 

)بالغ الكعبة( وهذا مضاف ومضاف إليه وهل توصف هدياً النكرة    : إعرابها حال فهي نكرة، ولكنها وصفت بـِ هديا ▪

)هدياً    تفيد تخصيًصا وال تفيد تعريفاً وهي تبقى على نكارتها فالتقدير بمعرفة؟ نقول: إن اإلضافة لفظية فهي ال  

 بالغاً الكعبة(  

 ف من التنوين فقط.  فاإلضافة اللفظية هنا فادت التخفّ  ▪

 : الِحسان.  الِمع كاء ▪

: نبت شوكي وهذا من المراعي التي تسمن بها اإلبل ومنها قول العرب: مرعى وال كسعدان، فهي أفضل  سعدان ▪

)وبه كالليب :  ي لإلبل وهو شوك ككرة مستديرة وتخرج منه األشواك، ومنه قول النبي صلى هللا عليه وسلمالمراع

   .مثل شوك الّسعدان( 

  

 اسم مكان وهذا المكان فيه الّسعدان وترعى فيه اإلبل. توضيح: 

  

 )الشعر الملبّد( واللبد جمع ِلبده.   في أوبارها الِلبَد من الفعل لبد إذا اجتمع الشعر مع بعضه والتصق في قال تلبد  ▪

وهذا المعنى الذي يريده أن النعمان كريم من أجواد الناس يهب خيرات كثيرة ال يخشى من الفقر والضيق والعسر،   ▪

 النوق السمينة الغزيرة اللبن الطيبة اللّحم، التي ترعى في شوك السعدان.   يعطي 

ملتصق بأوبارها فما معنى ذلك؟ يدل على كثرة السعدان  (  )الشوك  وقال: في أوبارها اللبد: لّما قال أن هذا السعدان  ▪

 في المرعى والمقصود من ذلك أن اإلبل سمينه.  

  

تلبّ  ✓ ألنهم ال يجزونها، فهي ليست إباًل للعمل واالستخدام وإنما هي إبل متروكة لترعى كيفما    دت الوبار؟لماذا 

 وصاحبها ليس حريصا على جز وبرها لبيعه واالستفادة منه، فهو مستغنٍّ عن ذلك   شاءت 

 فهي في منتهى العيش الرغيد، وعندما يعطيها فهو يعطيها عن رغِد َعيشٍّ وعدم احتياج وعن ظهر غنى.    -
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ة الم    15حاضر

 

ضات  ذيولَ ( 29   والراك 
َّ
َرد       قها  الَريط  فن

َ
زالن  بالج ِر كالغ  واج 

َ
 اله

ُ
رد
َ
 ب

  

ي المفردات  
 معانر

 

 : الجواري التي تجر ثوبها.  الراكضات -

 : جمع ذيل وهو طرف الثوب األسفل.  ذيول  -

 : كل ثوب غير مخيط، فنّقها: نَعَمها.  الّريط -

 : جمع هاجرة: وهي شّدة الحّر.  الهواجر -

د - ر   : الموضع الذي ال نبات فيه.  الج 

  

 اإلعراب 
 

والراكضاِت: الواو: حرف عطف، الراكضات معطوفة على المائة في البيت السابق فهو منصوب مثله، وعالمة   -

 سالم، وفاعل الراكضات ضمير مستتر تقديره هي.   نصبه الكسرة عوًضا عن الفتحة ألنه جمع مؤنث 

 ذيوَل: مفعول به للراكضات وهو مضاف، الريِط: مضاف إليه مجرور.   -

 فنقها: فعل ماض مبني على الفتح، والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به.   -

 برد الهواجر: برد: فاعل مرفوع وهو مضاف، والهواجر: مضاف إليه مجرور.   -

 كالغزالن: جار ومجرور متعلقان في محل نصب حال.   -

للجنس، أو بمحذوف حال منه على اعتبار  (  )ال  بالَجَرِد: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة الغزالن على اعتبار  -

 للتعريف.   (ال)

  

ح   الشر
 

 والواهب الراكضات.  أي   والراكضات:: في قوله -

وهوالواهب - بالحدث  قام  ووصفاً  الحدث  تتضمن  فاعل  اسم  يهب   :  والواهب  (  )أنه  المعكاء  المائة  الواهب  فهو 

 الراكضات.  

الجواري الراكضات - المعنى؟  بهذا  الموصوفة  الذات  أين  ولكن  معنى،  الراكضات، أي    :  الجواري  والواهب 

 فالراكضات: منصوب بالكسرة ألنهّ جمع مؤنث سالم.  

الواو في الراكضات: عاطفة على نية تكرار العامل، والواهب الراكضات فلم يذكر الواهب هنا ألّن حرف العطف   -

 على نية تكرار العامل.  

نختصر ونضع  (  )جاء  د فبدل تكرار العامل: جاء خالد وأحمد وسعيد، فاألصل جاء خالد جاء أحمد وجاء سعينقول  -

 واو على نية تكرار العامل.  

إليه مجرورا؛ ألّن اإلضافة هنا  الراكضاتِ  - بالكسرة ويمكن إعرابها مضاف  به منصوب  : يمكن إعرابها مفعول 

لفظية كما في المائة ولذلك جاز اجتماع األلف والالم في المضاف)الواهب( الواهب الجواري الراكضاِت: لّما حذفنا  

 الجواري وهو المضاف إليه فإن الراكضاِت تقوم مقامه.  
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يط:  والراكضاِت   ذيول الر 

   : هي الثياب، والذيل: طرف الثوب الطويل الذي يمسح البِسه األرَض حيث مشيه. الذيول -

 : مفعول به للراكضات وهو مضاف والريط مضاف إليه.  ذيول   -

: ِكساء ليس مخيطا بمعنى ِكساء، ليس له أكمام وَسراويل فهو يشبه لباس اإلحرام ويشتمل به في اللبس  والريطِ  -

 اللبس هنا للرفاهية والتنعم، وله طبع جمالي يدل على الرفاهية والغنى.   وهذا

 

   فنيق هو التنعيم ويطلق على العيش الَهنِّي، ونقول: الفنيقة من النساء هي المرأة المنعمة. مها، والتّ : نعّ فنقها  ▪

 برد الهواجر.  ( مها)أي نعّ   قَهابرد الهواِجر، ما الذي فنّ  -

   مة. ة فهي ال تخرج في الهاجرة فهي ليست من ذوات العمل، فهي مدللة منعّ والهواجر: الحرارة الشديد  -

  

منها؟ يتوقع أن تكون نحيفة، والجاريات في حالهن    : الِغزالن في منطقة ال كأل فيها، فماذا يتوقع كالغزالن بالجردِ  ▪

 من النحافة كالغزالن بالجرد.  

   فعطاؤه لهذه الجاريات عطاٌء عظيم وكبير، فهو يعطي من أحاسن األشياء.(  )منعَمات   فوَصَف هذه الجاريات مفَنقات  -

  

 معنر البيت 
   

مة  والَخز وتجر ذيولها على األرض وهذه الجواري منعّ ِهب الجواري التي تلبس كساء الصوف  إن النعماَن أيًضا يَ  -

 هة ال تسير في شدة الحّر حالة كونها ضامرة مثل الغزالن التي تعيش بأرض قليلة النبات فهي تكون ضوامر.  مرفّ 

  

  

30)  
َّ
ن ي أع 

ر
ْربا ف

َ
 غ
ُ
ع
َ
ْيَل تْمز

َ
ا والخ      ته 

 
 الش

َ
ِ تنجو من د   كالطي 

َ َ  ؤبوب ذي الي 

  

 الُمفردات  
 

 الَخيل: اسم جنس ال واحد له من لفظه مثل إبل وَغنَم.   -

 تِها: جمع عنان وهو لجام الفرس.  َزع: تمرُّ مًرا سريعاً.  غرباً: قوتاً ونشاًطا.  أِعنّ م  ت -

 َرد: المطر الجامد الّصلب.  َرد.  البَ الّشؤبوب: المطر العظيم الذي يخالطه البَ  -

  

 اإلعراب 
 

 والخيَل: الواو للعطف، والخيَل: معطوف على الِمائة في البيت األسبق.   -

تمزع: فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الخير، والجملة الفعلية صفة الخيل أو   -

 حال منها.  

 غرباً: نائب عن المفعول المطلق منصوب.   -

 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما، وهي مضاف والهاء: في محل جر مضاف إليه.  ةِ في أِعنتها: في أِعن  -



 

 

 |56  

 كالطير: جار ومجرور متعلقان بالفعل تمزع.   -

تنجو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على الواو للثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود   -

 على الطير.  

 فة الطير، أو هي في محل نصب حال منه.  والجملة الفعلية في محل جر ص -

 من الّشؤبوب: جار ومجرور متعلقّان بالفعل قبلهما.   -

 د: مضاف إليه مجرور.  رَ ذي: صفة الّشؤبوب مجرور وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاف، البَ  -

  

ح   الشر

 

 نية تكرار العامل أي: والواه بالخيَل.  : اسم جنس ال واحد له من لفظه مثل إبل، الواو: عطف على والخيل ▪

 أم الّشدة والقوة في السرعة؟  ( )غرب  : تسرع غرباً: هل المقصود الجهة تمزع  ▪

 المقصود الّشدة والقوة في السرعة، فغرباً:  

 وشّدة.    غرباً: نائب عن المفعول المطلق مبيناً لنوع عامله تمزع، أي: تمزع في قوة وشّدة، أي: تسرع في قوة (1

 . )تمزع هي غربا( غرباً: حال، كيف تمزع؟ غرباً. وصاحب الحال في الضمير المستتر تقديره هي  (2

 

، والعنان: اللجام الذي يتحكم فيه الفارس  ةتمزع حال كونها في األعنّ أي    : جار ومجرور، وهي حال في أِعنتِها  ▪

 عند جري الفرس.  

: جار ومجرور متعلق بـِ)تمزع( ولّما قال: كالطير، أراد أن يأخذ منها صفة السرعة: ألن السرعة في الطير  كالطير ▪

 أقوى.  

  

ِد:    كالطير تنجو من ال شؤبوب ذي الب ر 

و المطر الجامد فأصبح صلباً كالحجارة، والطيور سريعة جًدا : هو المطر الذي يخالطه البَرد، والبَرد: هالّشؤبوب -

وإذا تعّرضت لمثل هذا سيؤذيها، فكيف ستكون سرعتها لتنجَو من ذلك؟ ستطير بأقصى سرعة، فهي بهذه السرعة  

 للنجاة أصبحت أسرع من البَرِد عند نزوله.  

الواهب الجواري الّراكضات، الواهب الخيل  فهو يقول في وصف النعمان: أعطى الفارهة، الواهب المائة المعكاء،   -

 شديدة القوة والسرعة.  

وهو بهذا الوصف يريد أن يبين كرم النعمان وجزيل عطائه فهو يعطي أحسن ما يكون عليه الّشيء، وهذا شأن   -

 الملوك الكبار.  

 

دِ ) جملة ✓  تعرب على وجهين:  ( كال طير تنجو من ال شؤبوب ذي الب ر 

 حال للخيل ألنه معرفة.   (1

التعريف وبذلك يسوغ أن تأتي الجملة  (  )ال  صفة للخيل ألّن الَخيل اسم جنس وهو في معناه نكرة، ولو كان معه  (2

 بعده صفة له.  

  

 ( كائنة كالطير... ) 
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صفة  عندما تعتبر حاال يدخل العامل الواهب، أما على اعتبار  )  كائنة: حال للخيل ويجوز أن تكون صفة للخيل -

من تقييد العامل وبيان   بدّ   فالواهب ال علقة لها؛ لن الصفة تصف موصوفها وانتهى المر، أما في الحال فال

   (وصف صاحبها

 لّما قال: الّشؤبوب هو نفسه متضمٌن للبَرِد.   -

ولكن لّما قال: ذي البَرِد، ما الذي أضافه هنا؟ المقصود أن يوّجه النظَر إلى البَرِد الذي هو أشّد من المطر على هذه  -

الّطير، وهو بذلك بَرَع في توصيف الَخيل فهي تمزع غرباً في أعنتها على حالة عندما تنجو الّطير من الّشؤبوب 

 ذي البَرِد.  

  

 معنر البيت
 

إّن النعمان يهب أيًضا الخيل الّسريعة في الحرب مثل الّطير حال كونها ال يصيبها مطر حين يهطل، وذلك لشّدة جريها  

 وسرعتها.  

  

31)  
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ُ
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ُ
د
ُ
ة  الج  بِرحال الحي 

  

 المفردات  
   

   فتاًل مرافقها: ظهرت مرافقها من آباطها. وق البيض، خيّست: ذللت، : النّ الدم -

   : جمع َرحل وهو ما يكون فوق البعير، الجدِد: جمع جديد وهو غير المستعمل. ِرحال -

  

 اإلعراب 
 

   : الواو: حرف عطف، األدم: معطوف على المائة منصوب.والدم -

ت: فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأّنيث الّساكنة، ونائب الفاعل ضمير مستتر  : حرف تحقيق. خيسَ قد   -

 تقديره هي يعود على األدم.  

   : حال من نائب الفاعل. مرافقها: فاعل فتاًل مرفوع وهو مضاف، والهاء: في محل جّر باإلضافة.فتالً  -

متعلقان بمشدودة، ورحال مضاف والحيرة  : حال ثان من نائب الفاعل. بِرحال: جار ومجرور  مشدودةً  -

   مضاف إليه مجرور. 

 : صفة ِرحال مجرورة، وعالمة جّرها الكسر.  الجددِ  -

  

ح  الشر

 

   الواهب أيضا األدم: واألدم جمع أدماء وهي الناقة البيضاء، مثل: زرقاء جمعها: زرق.

   حوراء جمعها: حور، عوراء جمعها: عور 

، وجمع أعَور، قال: كيف حالك يا عَ  قال: َزجر  التالميذ ما اسمك؟ سأل  الطالب أحمد أحد  ع ور.  يرٍّ  ع ر 

 ت ورّوضت وهي سهلة االنقياد.  لست: معناها: ذلخيِّ 
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   هو وصف لهذه المرافق المفتولة لكثرة ما عليها من العضل، وما بها من قّوة. : فتاًل مرافقها

   عد.والمرافق: جمع مرفق وهو المفصل بين العضد والّسا 

   فتاًل: يجوز في إعرابها أن تكون صفة لألدم ويجوز أن تكون حاالً كما قلنا في الخيل.

 مشدودة:  

 ثانية لألدم.    صفة (1

 حال ثانية ل لدم.   (2

  

 برحال الحيرة:  ▪

حال: ما يوضع على البعير، والحيرة مكان النعمان ولّما قال رحال الحيرة يعني أن أفضل ِرحال تصنع هي   - الِرّ

اليابان فهي عالمة   رحال الحيرة فهي أفضل من يصنع رحال البعير حتى اشتهروا بذلك، كما نقول: صناعة 

 أنواع الزيت وأجودها.   جودة عالية، وكما نقول عندنا في األردن: زيت الكفارات فهو من أفضل

   الجدِد: جمع جديد كما نقول: قضيب وقضب، وجدد: صفة لـِ ِرحال.  -

  

 معنر البيت 
 

ذللت في ركوبها ومرافقها مفتولة من قوة العضالت وقد شّدت عليها   - التي  البيض  النوق  النعمان يهب  أن 

 العطاء.  ِرحال جديدة ليست مستعملة، فهو يريد أن يبين لك منتهى الكرم ومنتهى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبهذا البيت يكون قد انتهى من مدح النعمان ومن مدح قوة العطاء عنده وفي البيت القادم يبدأ بالحديث عن ِحكمة  

شاة ما يستحقون في  النعمان ويريد من صاحب الكرم وكثير العطاء أن يضع الشياء في مواضعها وأن ي   ِري  الو 

كِمه عليهم.    ح 
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ة     16المحاضر

 

 إىل حمام رساع وارد الثمد           ( احكم كحكم فتاة الىحي إذ نظرت32

 

    المفردات

 

زرقاء اليمامة وهي من بنات لقمان بن عاد كان يضرب بها المثل في حدة البصر وكانت حكيمة في    : فتاة الحي  -

 كل شيء  

 : قليل الماء  الثمد -

 اإلعراب 

 

 فعل امر مبنى على السكون والتفاعل ضمير مستتر تقديره انت   :احكم -

 جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمحذوف وهو مضاف   :كحكم -

 رور وهي مضاف الحي مضاف اليه مجرور  مضاف اليه مج : فتاة -

 ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالمصدر حكم مبنى على السكون في محل نصب   :إذ -

فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي عائد على فتاة    :نظرت  -

 الحي  

 في محل جر مضاف اليه لما بعد الظرف إذ   الفعلية  والجملة -

 جار ومجرور متعلقان بالفعل نظرت   : حمام إلى -

 صفة أولى للحمام مجرورة    :سراع -

 وارد صفة ثانية للحمام مجرورة وهو مضاف والثمد مضاف اليه مجرور   : الثمد  وارد -

ح   الشر

 

في هذا البيت انتقل شاعرنا إلى مقطع جديد مقطع الحكمة والعدل وهو بذلك دخل على الغرض الذي يريده وبدأ  -

   .يطالب النعمان ان يحكم حكما عادال فقال احكم كحكم فتاة الحي 

   . ولكن كن حكيما في هذا الحكم  والحكم،له بالملك  اقض افصل فأنا مقر أي  : احكم -

قلت حكم فيكون اسم الفاعل حاكم واذا قلت حكم فيكون اسم    إذااحكم هل هي من الفعل َحُكَم ام من الفعل َحَكَم   -

   . الفاعل حكيم مثل كريم فقه فقيه فقه فاقه

 احيانا يأتي اسم الفاعل على وزن فعل كسهل سهل   ✓

تقضي فتكون حاكما وأما ان تكون حكيما بأن تضع الشيء في موضعه وان تكون صاحب رأي    أنكاحكم اما   -

 صائب  

بعضهم ان الحكم يشترط له ان يكون الحاكم قاضيا او صاحب والية عامة ولكن الحكم في معناه نسبى األمر  قال   -

 . ألمر ثبوتا وعدما 

الكافرون  فأولئكومن لم يحكم بما انزل هللا  )في قوله تعالى   - فهل يشترط حتى يكفر ان يكون قاضيا او    (هم 

 صاحب والية عامة ال ال يشترط قد يكون إنسانا عادي ويحارب شرع هللا فيكفر  

 لى القضاء والوالية العامة  علكن هناك البعض يقتصر في هذا الحكم  -
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ول مطلق محذوف وصفة هذا ان يكون قاضيا او محكما كما حكمت احكم كحكم فتاة الحي التقدير احكم حكما مفع  -

 فتاة الحي والحي الذي فيه الحياة  

فتاة الحي حاكمة ام محكومة حاكمة ألنها هي التي حكمت فالمصدر حكم مصدر أضيف إلى فاعله وال بد من   -

 في االحكام   التمييز بين المصادر التي أضيفت إلى فاعلها والتي أضيفت إلى مفعولها وهذا يؤثر 

كل  أم مأكول هو اكل ولو قلنا مأكول لقلنا حرم  أكل  أمن السباع حرام هنا في المذهب المالكي السبع    ناب كل ذي  أ -

قل ال أجد في ما اوحي  ):  كل السبع نفسه ماذا تقول في قوله تعالىأالسبع نفسه ولو قلنا أن التقدير مأكول ويحرم  

ولم يذكر منها السباع وكذلك سورة البقرة وهي مدنية    (ة او دما مسفوحاالي محرما على طاعما يطعمه اال أن ميت 

كله  أ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولم يذكر منها السباع اما في سورة المائدة وما اكل السبع فالسبع آكل ويحرم ما  

   . هو اكيلة السبع ولم يحرم السبع نفسه وهي مدنية 

ت في سورة البقرة وهي مدنية ولم يذكر منها السباع  فلما حصر المحرمات في سورة األنعام وهي مكية والمحرما -

فالسبع هنا    يأكلكل ذي ناب من السباع ان هذا أضيف إلى فاعله الذي  أفعين ذلك أن يكون المذكور في الحديث  

:  نه أضيف للفاعل وليس للمفعول اآليات الكريمة في سورة األنعامأفاعل وليس مفعوال والذي يعين على احتمال  

وقد حصر ولم يذكر منها السبع ولو فسرنا    ،(إنما حرم):  وسورة البقرة   ،(د في ما اوحي الي محرماقل ال أج)

القرآن بالقرآن وكذلك القرآن يفسر بالسنة قال لك حرمت عليكم الميتة والدم ثم قال وما اكل السبع فالسبع هنا آكل  

   .كيلة السبع وليس السبع نفسه أحرم في الحديث  ن الذيأاآليات الثالث أليست كافية ان يعين أن السبع آكل و هذهف

 في المطعومات  فاألصل باحة قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم اال ما اضطررتم اليه  األصل في الحظر واإل  -

   .الحل ولم يثبت بيان في تحريم السباع فيصبح السبع مباحا باألصل ومباحا باآليات التي حرمت 

   . كل ذي ناب من السباع ان المصدر أضيف إلى الفاعلأأليس هذا كافيا لتعيين ان الحديث في تحريم  -

 

 

 

   . ذ ظرفية والجملة بعدها في محل جر باإلضافةإاحكم حكما كحكم فتاة الحي حين نظرت فأي  : إذ نظرت ▪

شجرة    -نملة  شجر   - بقرة نمل  – حمامة بقر    - إلى حمام الحمام اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء حمام -

 . نحلة   – نحل 

اسم الجنس االفرادي الذي يطلق على القليل والكثير مثل زيت ماء لبن فتقول هذا زيت ولو كان ملعقة في قلته   -

   .وتقول هذا زيت ولو كان برميال في كثرته 

 ماء الخ. سم الجنس االفرادي ال مفرد له فال مفرد لزيت او وا -

 . سراع سراع جمع سريعة وسرعات جمع سريع -

   .فرادا وتثنية وجمعا أ وسراع صفة الحمام وحمام جمع وسراع جمع والصفحة ال بد أن توافق الموصوف  -

بد أن توافق الصفة الموصوف    ولكن بعد ذلك وصفة الحمام بصفة ثانية وهي وارد ووارد مفرد وحمام جمع وقلنا ال -

 . في االفراد والتثنية والجمع 

ن اسم الجنس الجمعي يعامل من حيث لفظه بالمفرد وان كان في معناه جمع فإذا الحظ كثرة الحمام صاغ  أ نقول   -

نه شيء واحد جاء بالمفرد فالكالم فيما يعود عليه الضمير نجد ان  أذا الحظ  إان يصف بالجمع كأن يقول سراع و

على أنه مفرد وقد فعلها النابغة في عجز البيت فوصفها مرة بالجمع ومرة    فأحيانا حيانا يعامل على أنه جمع  أحمام  

   . بالمفرد 

 

   : وارد الثمد  ▪

   .سيولة للماء يمكن النضح منه الثمد هو ماء مطر القليل الذي تراه مختلطا بالرمال فال يوجد   -

 ولكن هل المضاف أضيف إلى فاعله او مفعوله أضيف هنا الى مفعوله    اليه،وارد مضاف فالثمد مضاف  -

 ما رأينا في المثال السابق  ن معرفة اضافة المصدر إلى فاعله او مفعوله مهمة جدا لمعرفة الحكام كأالخالصة 
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يشابه اسم الفاعل ولذلك سمي الفعل المضارع بذلك أي    وارد اسم فاعل يضاهي المضارع والمضارع يضارع  -

 تذوق الموت  أي   قة الموت يرد الثمد كل نفس ذائأي  فعندما تقول وارد الثمد 

نه يشابه اسم الفاعل واسم  أفالمضارع يشابه اسم الفاعل في اعرابه وفي وزنه وسبب اعراب الفعل المضارع   -

 يفعل فهو بذلك شابهه بالوزن  -يفعل دارس - يفعل يدرس  -يفعل يذوق   -الفاعل معرب والمضارع يعرب ذائق

نتشر جراد اسم جنس جمعي ووصف بمنشر وهو مفرد كوصف  جداث كأنهم جراد مفي قوله تعالى يخرجون من األ -

 الحمام بوارد الثمد  

النابغة عندما وصف الحمام بسراع أراد أن يصف اعدادها وكثرة افرادها وهي تطير وتتسارع ولكن عندما اتجه   -

واحد الحمام صوب الثمد كأنه صار قطعة واحدة وكذلك قوله تعالى كأنهم جراد منتشر صحيح عددهم اكثر من  

 ولكنهم كالجماعة الواحدة أصبحوا كقطعة واحدة فصاغ وصفهم بمفرد منتشر  

 

 يحفه جانبا نيق وتتبعه    مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد  ( 33

 

 المفردات 

 

   .أعلى الجبل مثل الزجاجة أراد عينها  : النيق -

   .أراد انها لم ترمد ابدا فتحتاج إلى الكحل : لم تكحل من الرمد -

 عراب اإل 

 

   .فعل مضارع مرفوع والهاء ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به  :يحفه  -

   .مثنى وهو مضاف وحذفت النون إلضافة ونيق مضاف اليه مجرور   ألنه فاعل مرفوع وعالمة رفعه االلف    : جانبا -

الواو حرف عطف تتبعه فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول به اول والتفاعل ضمير مستتر تقديره هي    : وتتبعه -

   . مثل مفعول به ثان وهو مضاف والزجاج مضاف اليه مجرور

لم حرف جزم تكحل فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم وعالمة جزمه السكون ونائب الفاعل ضمير    :تكحل  لم -

   .مستتر تقديره هي 

 . جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلها : الرمد من -

 يحفه جانبا نيق وتتبعه   مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد 

هذا الحمام أثناء طيران تجاه الثمد يحفه جانبا نيق جانبا جبل عال وهذا الحمام يسير بمحيط هذا الجبل المرتفع   -

   .اليه الشاعر ما إلى بعضه وهذا الذي يريد أن يصلضوهذا يعني أن الحمام ال يكون من

مفعول به تتبعه    والهاءتتبع فعل مضارع مرفوع والتفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على فتاة الحي    وتتبعه  -

 عينا وعينا موصوف وقد حذفه الشاعر وصفتها العين مثل الزجاجة  

 فمثل الزجاجة صفة أولى لموصوف مقدر وهو عين زرقاء اليمامة   -

 وهذه الجملة صفة ثانية للعين    : لم تكحل من الرمد  -

عالج    ألنهوعندما قال لم تكحل من الرمد هنا لم يرد الزينة بالكحل بل هو عالج ولذلك يجوز الكحل للمرأة المعتدة   -

 فتكحل ليال وتمسحه نهارا  

   . تقلب المضارع وتمحضه للماضي فهو مضارع ولكنه يتحدث عن الماضيأي  لم تكحل لم نافية وقالبة  -
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 نا ونصفه فقد  تال ليتما هذا الحمام لنا   إىل حمامأقالت ( 34

 

 قالت هي فتاة الحي وهي زرقاء اليمامة  

   . حرف تنبيه واستفتاح وهو هنا يريد أن يسترعي المخاطب لما يأتي بعد ذلك من الكالم : الأ

   . تمنىأ ليت من اخوات ان حرف يشبه معنى الفعل كأنه يقول  :ليتما 

ما هنا يجوز أن تكون زائدة فاذا كانت زائدة يكون ما بعدها اسم ليت اال ليتما هذا الحما فهذا اسم ليت ونعربه اسم إشارة  

 بنى على السكون في محل نصب  م

 بدل من هذا منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره    :والحمام 

 لنا جار ومجرور متعلق بخبر ليت كائن لنا  

ال ليتما هذا الحمام لنا فهذا اسم  أ  مبتدأان تكون كافة عن العمل كفت ليت عن العمل فيكون بعد ليتما    ( مالـ )االحتمال االخر  

نى على السكون في محل رفع مبتدأ والحمام بدل من هذا مرفوع ولنا جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ هذا حمام  إشارة مب 

   . كائن لنا

   . مع أموالكمأي  أموالهم إلى أموالكم تأكلوا نا إلى هنا بمعنى مع كقوله تعالى وال تإلى حمام 

كان اسم اإلشارة هذا    وإذاب يكون نصفه منصوب  ونصفه معطوف على اسم اإلشارة فإذا كان اسم اإلشارة هذا منصو

 . مرفوع يكون نصفه مرفوعا 

يكون ما بعدها   (يكفي ) فاذا كانت بمعنى    ( كافٍّ )ن تقول معناه  أوأما    ( يكفي)ن تقول معناه  أما  إ معنى فقد هو اسم فعل    :فقد 

   درهمٌ  را عام فقد   : مثل، مفعول به منصوب 

 حسب عامر درهم   بمعنى  ، درهمٌ  عامرٍّ  فقد 

 . ول به ع مقول القول في محل نصب مف ( هو: .....ال ليتما هذا الحمامأ ) :عراب جملة إ

 

 

 

 

 

 

 

 

بهذا الوصف لنظرة فتاة الحي يريد أن لها عين صحيحة تميز المتشابهات من بعضها تميز الصدق من الكذب  وهو

  أنى تميز الواشي من الناصح المخلص وهو بذلك يريد أن يقول للنعمان ان بين يديك قضية معقدة فيها تهمة لي  

يقا كحكم الفتاة التي حكمت بعينها الصافية  فعلت وفعلت ولكن الصحيح ان هذا افتراء صنعه الوشاة فليكن حكمك دق 

   .السليمة العادلة
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ة     17المحاضر

 

ر لم تنقص ولم تزد          فحسبوه فألفوه كما حسبت ( 35  تسعا وتسعي 

 

 المفردات  

 

 : وجدوه. ألفوه: عدُّوه.  فحسبوه  -

 

 معنر البيت

 

فعدوا الحمام الذي رأته فتاة الحي )زرقاء اليمامة( فوجدوه كما ذكرت وهو ست وستون لم ينقص واحدة ولم يزد  -

 واحدة ونصف ثالث وثالثون والمجموع تسع وتسعون 

 

 اإلعراب 

 

 والواو فاعله، والهاء مفعول به. : فعل ماضٍّ مبني على الضم،  حسبوه : الفاء حرف استئناف، فحسبوه  -

لم يتسلط عليها العامل(  أي    الفعلية مستأنفة ال محل لها من اإلعراب )ومعنى ال محل لها من اإلعراب   والجملة -

كتبت له حضورك وهنا  أي    ومثال ما تسلط عليه العامل: كتبُت له أن أحضر، فنقول أن أحضر مؤولة بمفعول به 

العامل وهو الفعل )كتب( وكما في جملة مقول القول )قلت( أكتب درسك .... في محل نصب يكون قد تسلط عليها  

 مفعول به 

 إلى الحمام   وفألفَوهفحسبوه   مرجع الضمير -

-  

: الفاء حرف عطف، ألفوه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف المحذوفة، والواو فاعل، والهاء فألفوه -

 ية معطوفة على الجملة التي قبلها ال محل لها مفعول بع أول، والجملة الفعل

: الكاف: حرف تشبيه وجر، وما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور ومتعلق الجار  كما -

 والمجرور الفعل قبلهما )ألفوه(

-  

تاء   ي(. : حسب: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هحسبت -

التأنيث الساكنة: ال محل لها من اإلعراب، أما إذا كانت التاء متحركة فيكون لها محل من اإلعراب وتكون فاعال  

 َكتَبَِت( –َكتَب َت  –مثل )كتب ُت 

-  

س ب ت  - ح  االسم    جملة  في  المبهم  تبين  ألنها  مهمة  الصلة  هذه  ولكن  اإلعراب(  من  لها  محل  ال  الموصول  )صلة 

ي وما وغيرهما من األسماء الموصولة مبهمة تحتاج إلى صلة تبينها( وال بد في صلة الموصول  الموصول )فالذ 

من عائد يعود على الموصول حتى تترابط الجمل فيما بينها وتصبح التقدير كما حسبته، فالضمير المقدر )الهاء  

 هو العائد على الموصول( 
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و حرف عطف، وتسعين اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه  : تسعا مفعول به ثانٍّ لـ )ألفوه( والوا تسعا وتسعين -

النون في تسعين وفي جمع المذكر السالم بشكل عام هي بدل التنوين في االسم    الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.

 المفرد.

إزالة اإلبهام  تسعا وتسعين حمامة، والتمييز مهمته والغرض منه أي  تمييز العدد هنا محذوف للعلم به وهو حمامة  -

 فإذا قلت ثمانون، تقول وما ثمانون؟ ..... أقول: ثمانون جلدة، والجلدة هنا أزالت اإلبهام في العدد. 

 ولم يذكر النابغة التمييز عنا بعد العدد ألنه معروف من السياق )ما يعرف يُحذَف(.  -

 

وجزم    – المضارع إلى الماضي    وقلب تقلب   –نافية  أي    لم حرف نفي وقلب وجزم )حرف نفي  لم تنقص ولم تزِد:  -

 ما بعدها مجزوم(. 

 : فعل مضارع مجزوم بالسكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. تنقص -

: الواو عطف، لم: حرف نفي وقلب وجزم، تزد: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون المقدر على  ولم تزد  -

 ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسر العارض لضرورة الشعر

 كما حسبت حال كونها لم تنقص ولم تزد. أي  : حال والعامل هنا حسب جملة لم تنقص ولم تزد  -

 

ي ذلك العدد      فكملت مائة فيها حمامتها ( 36
ر
 وأرسعت حسبة ف

 

 معنر البيت

 

حمامة، وقد أسرعت تلك الفتاة في عد ذلك تممت حمامتها اإلضافة إلى الحمام المذكور في البيت السابق مئة   -

 الحمام وهو طائر وهذا مما يدل على فرط ذكائها وحدة بصرها. 

     

 

ح   اإلعراب والشر

 

 : الفاء حرف عطف، كملت: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة. فكملت -

 : مفعول به، فيها: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلها. مائة  -

: حمامة: فاعل كملت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني في  حمامتها  -

 محل جر مضاف إليه. 

 والجملة الفعلية معطوفة على مثلها في البيت السابق ال محل لها من اإلعراب.  -

 : الواو عطف، أسرعت: فعل ماض، والتاء للتأنيث. وأسرعت -

 : مفعول به منصوب. حسبة -

 : في حرف جر، ذلك: اسم إشارة مبني في محل جر اسم مجرور والالم للبعد.في ذلك -

 : بدل من اسم اإلشارة مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. العدد -

 : هي مسرعة في حسبة وعد ذلك الحمام الطائر. أسرعت حسبة -

متناهية، وهذا يدل على فطنتها وذكائها، وكأنه  : هيئة الحساب وهي تشير إلى هيئة الحساب السريع مع دقة حسبة -

يشير إلى النعمان إلى أن المكيدة التي دبرت لي تحتاج فطنة وذكاء ودقة لمعرفة الحقيقة، كما كانت هذه الفتاة في  

 حسابها، وكأنه يقول للنعمان: كن عارفا كبيرا مدققا كما كانت تلك الفتاة. 
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ة     18المحاضر

 

َسد          فال لعمر الذي مسحت كعبته ( 37
َ
 وما هريق عل األنصاب ج

 

النعمان  بقسم  يقسم  ولم  كعبته  الذي مسحت  لعمر  فال  فقال:  الوثنيون  به  يقسم  الذي  الوثني  بقسمه  وبدأ  بالقسم  بدأ 

 النصراني. 

القصيدة هو    والدافع لهذهدعك من كّلِ ما تقدم فليس بالمهم وإنما هو مقدمة للموضوع األهم أي    : هنا يقول فال فال -

 . ( )االعتذار للنعمان

 

ب ت  على   م تلك الدماء التي ص  الذي نعت لمنعوت محذوف وهو البيت ويصبح التقدير فال لعمر    النصاب،في هذا البيت ي ع ّظِ

ي مسحت كعبته، الالم في ال للتنبيه كما في قوله تعالى )فال وربك ال يؤمنون( وقوله تعالى )فال أقسم بمواقع  ذالبيت ال

 اه للسامعين. النجوم( وقوله تعالى )فال أقسم بالخنس( .... فليست نافية وإنما قصد منها التنبيه ولفت االنتب

 المسح هنا بمعنى طاف ومنه المَساح باألراضي الذي يطوف باألرض ُعرفا.  مسحت كعبته: -

 وسمي المسيح الَدجال: ألنه يمسح األرض )أي يطوفها(.  -

 يالحظ هنا أن الشاعر كثير الحجج من خالل قوله الذي مسحت كعبته.  -

 

صَده( وأصلح أراق، وأراق أصلها أريق فقلبت الياء  ي  أ  وهريق من هراق، وهراق الماءُهريق ) : والذي  ما ه ريق  -

َض عن الهمزة الهاء فصارت َهَراق ُهريق فالهاء في َهَراق مبدلة   ألفا وتحركت الياء قلبها، والمضارع يريق وُعّوِ

 عن الهمزة في أراق. 

 الجسد هنا معناه الدم، واألنصاب بمعنى النصب وهي األحجار التي يضعونها ليعبدونها.  -

 

ها ( 38
ُ
َ تمسح ر الغيل والسعد       والمؤمِن العائذات  الطي   ركبان مكة بي 

 

 هنا يتكلم عن القسم باستمرار ليؤكد على غايته ومنشوده بين يدي النعمان  

 

: والواو للقسم والمؤمِن مجرور بواو القسم والمؤمن هنا والمؤمن مضاف والعائذات مضاف إليه، لكن  والمؤمن  -

نقول: اإلضافة هنا لفظية وليست معنوية واللفظية تكون للتخلص من    المضاف ُمعََرفًا بأل التعريف؟كيف جاء  

 التنوين فقط وهي ال تفيد تعريفا وال تقييدا. 

 

ولكنه منصوب محال على المفعول به باعتبار المعنى، فهي مؤمنة من هللا    اإلضافة، : مجرور لفظا على  العائذات -

 تعالى )فقد وقع عليها التأمين(. 

 

فمن الضروري االنتباه للصناعة اللفظية والمعنوية، فصناعة المعنى موجودة في داخل الوضع اللغوي، وجرى الفقهاء  

 في أحكامهم على اللفظ والمعنى وهو من جوهر العربية. 
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: بدل من العائذات وهو بدل كل من كل وهو تابع للعائذات في المحل، فهو منصوب باعتبار محل العائذات طيرال -

 النصب. 

 اإلسراف في داللة الوضع دون داللة المعنى سبب رئيسي في طيش الطوائف.  ✓

 

ولكن    اإلنسان،ن  ذكرها الطير ألنها شديدة النفور م  لماذا ذكر الطير هنا وجعلها على النصب مراعاةً للمعنى؟ -

 سكوتها في ذلك المكان لشعورها باألمن من إيذاء الناس. 

 

: الجملة هنا يجوز أن تكون في محل حال ويجوز أن تكون في محل نعت.   باعتبار الطير اسم جنس  تمسحها -

يبقى   نكرة، ألنه  يكون  بهذا  النكرات   ....."......."وهو  بعد  الجمل  بعده صفة، ألن  الجملة  فتكون  غير معين، 

 صفات. 

 أما الحال ألن الطير معرف بأل  -

فكلمة يحمل قد تكون نكرة باعتبار الحمار اسم الجنس غير معين    )كمثل الحمار يحمل أسفارا(مثل قوله تعالى   -

 ويجوز أن تكون حال، ألن الحمار معرف بأل. 

 

كبان   -  فاعل مرفوع. : جمع راكب وهي ر 

الغيل: الماء الذي عند جبل أبي قبيس بمكة، والسعد الشجر الملتف المتداخل وهو األيكة، وهو بهذا يتكلم عن هذه  -

األماكن بجوار الكعبة ويبين مدى أمان الطير مع هذه الجموع القادمة لمكة، وهو بهذا يُشعر النعمان بمدى األمان  

 كما شعرت به هذه الطيور.  الذي يطلبه منه ويريد أن يَش عَُر به 
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ة     19المحاضر

 

دي39
َ
َّ ي  َسوطي إىلي

ْ
ا فال رفعت

 
ٍء أنت تكرهه      إذ ي

 بشر
ُ
 (  ما إن أتيت

 
وجاء بعدها إن  تؤكد هذا النافية ( وإن  ) نافية ( مؤكدة للنفي ؛ هنا ما نفت أي    ما )   فقال:بدأ بجواب القسم السابق   -

 النفي . 
 ما أنت إاّل نذير فهو هنا كأنه قال ) ما ( مرتين . أي  أنت إاّل نذير(( ))إن   تعالى: كقوله  -
أنا لم آِت بأمر يستحق غضبك  له: فهو يؤكد على أنه لم يأِت بفعلٍّ يُغضُب النعمان وهو اآلن يعتذر للنعمان ويقول  -

 علّي. ونقمتك  
 

ففي    بساط؛ عندما يأتي الشاعر بهذه التوكيدات يُبيُّن ويؤكد أنه لم يأِت بشيء هو يكرهه ولذلك دائما الحصر له   •
النّذارة وهذا من الحصر    تعالى: قوله   أنّه حصره في  وإاّل( ، إن أنت إاّل نذير    )بالنفي ))إن  أنت إاّل نذير(( 
 ( ما أنت إال نذير . )بمعنى

فهو في سياق الكالم هنا نذير لهم    بشيًرا،وال يوجد حصر مطلق فهو إن حصر هنا بالنذير فهو ال يعني أن يكون   -
)) إنما األعمال بالنيّات (( فهنا ليس حصرا مطلقا    : –صلى هللا عليه وسلم    - كما في قوله    بشير، ولكن مع المؤمنين  

 ات وتصح بدون نيّة .  فهناك أعمال ال تحتاج إلى نيّ 
والتقدير هنا ليس من خالل الوضع    بالنيّات، فاألعمال مبتدأ متعلق بخبر مقّدر وهو إنّما األعمال صحيحة أو مقبولة   -

 الشارع. بل من خالل البحث في مراد   ،اللّغوي
 

مبتدأ    تكرهه: أنت   • الجملة  محلٌّ   وخبر، هذه  لها  جملة  فهي  لشيء  نعت  جر  محل  في  االسمية  من  والجملة   
 اإلعراب. 

عر هو ِشعر تهامة وهي أرض  أي   هذا شعٌر ُعل ِويٌّ  قال:لما سمع النعمان بشعر النابغة   • دٍّ وغير هذا الّشِ من نَج 
 منخفضة ُمحاذية لساحل البحر . 

والتقدير : إن قلُت سيِّئا فيك فال رفعت  سوطي إلَي يدي ؛ وهذه الفاء ) فال رفعت  ( هي الفاء الفصيحة    فال:إذا   -
وُسّميت فصيحة ألنها تُفصح عن شيء مقّدر وهو هنا شرط مقّدر غير مذكور ، والتقدير هو : إذا كان ما ذُكر  

ه العقل كما في قوله تعالى ))وإذا استسقى موسى  يدل علي  فوالتقدير المحذوواقفا فال رفعت  سوطي إلَي يدي ،  
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا(( فانفجرت ؛ قبلها محذوف مقّدر وهو اضرب 

 بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه ولكن حذف الُمقّدر هنا للداللة العقلية عليه  
على نفسه بالشلل وهو يُبس اليد وعدم القدرة على رفعها وتحريكها ، وهنا  فال رفعت  سوطي إلَي يدي ؛ هو دعاٌء   -

ح بالشلل ولكن أطلق اللفظ وأراد الزمه وهو الشلل .   لم يصّرِ
 

ًعا على الك بِدِ   إاّل مقالة  أقوامٍّ ش قيت  بها       كانت مقالت هم قر 
 

ال يعني أنّي لم أُِسئ إليك إاّل هذه المقالة ، فال يوجد يوجد مستثنى منه ( ، فهو    )ال هذا استثناء منقطع    مقالةَ:إاّل   -
منّي ما يسوؤك إاّل مقالةَ قومٍّ افتروها علّي ، كما في األوارّي بدايةَ القصيدة فهو مستثنى من أحد وهو ليس من  

 جنس أحد. 
 

 قيد في االستثناء المنقطع   ✓
 المستثنى من جنس المستثنى منه   (1
 نقيض ما قبل إاّل ، كما في قوله تعالى: ) ال يذوقون فيها الموت إاّل الموتة األولى (  قيٌد أعم ؛ أّن حكم ما بعد إالّ  (2

فلو جعلنا االستثناء هنا متصال لكان المعنى أنّهم ال يذوقون الموت ويُستثنى من ذلك الموت الذي يذوقونه في الجنّة  
 ) الموتة األولى ( ولكّن هذا المعنى فاسد . 
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 بعد ) إاّل ( هو نقيض لما قبل ) إاّل ( وإنّما الحكم لما  -
فال موت في الجنّة البتّة وإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه وهو منقطع ألن حكم ما بعد إاّل هو نقيض لما   -

 قبل إاّل . 
 فَبَعد إاّل يذوقون الموت ولكن ليس في الجنّة .  -

 
كقوله تعالى: )) ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إاّل أن تكون تجارة عن تراضٍّ منكم (( ؛ فإذا تأملنا لوجدنا أكل األموال  

أو عن تراضٍّ فاألكل جنس واحد لهما ،    ل بالباطبالباطل من جنس التجارة عن تراض ، فأكل ) جنس ( األموال سواء  
أكلها بالباطل مع أّن االستثناء منقطع ولكن هنا يختلُّ الشرط الثاني لالستثناء    فنقول أّن أكل األموال عن تراضٍّ من جنس

المنقطع وهو أّن حكم ما بعد إاّل نقيض حكم ما قبلها ، فما قبلها منع األكل بالباطل ولم يُمنع بالتراضي وما بعدها إجازة  
 لألكل بالتجارة بالتراضي . 
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ة     20المحاضر

 

40)  
ا
ي معاقبة

 
ي َرن 

 فعاقبنر
 
 يأتيك بالحَسد      إذا

ْ
ر َمن  بها عي 

ْ
ت رَّ

َ
 ق

 

إذا أتيت بشيءٍّ أنت تكرهه فليعاقبني ربِّي معاقبةٍّ قّرت بها من يأتيك   )أي إذا: حرف جواب وجزاء لكالم سابق  -

 بالحسد( . 

 معاقبةً: مفعول مطلق مؤّكد لعامله وهو وقوع الفعل في أقصى صورة من صور الفعل.  -

 والمفعول المطلق هو أقرب المفاعيل إلى الحقيقة، ألنه هو المفعول الحقيقي لفعله.  -

 المفعول المطلق، ليُبين أنه لو فعل ما قُذف به من وشاية فل يُعاقَب أقصى العقوبات. والشاعر هنا ذكر  -

عَُد بهذه العقوبة   - ، وهذا يعني تستقّر عين الحاسدين وتَس  قّرت بها عين من يأتيك بالحسد: قّرت من الفعل قَر يَِقرُّ

 وهي أن ال ترفع سوطي إلّى يدي. 

د، والمعنى أصبحت   - عيون الحساد باردةً عندما رأت ما تشتاق إليه ولذلك نقول دموع الفرح  والقُّر: من البَر 

 باردة، ودموع الحزن حارة. 

يأتيك حال كونه حاسداً لي( ، فإذا كانت  أي  وقد تكون للمالبسة )  (، بسبب حسده إيايّ   )أي بالحسد: الباء سببيه  -

 للمالبسة تجد فيها معنى الحالية يأتيك حال كونه حاسداً لي. 

 

 به ه( 41
ُ
فت ذ 

ُ
ب دي    ذا ألبرأ من قوٍل ق

َ
ا عل ك رًّ

َ
 طارت نوافذه ح

 

لََم( من وشاية ٌرميت بها.   )أيأي هذا ما أقوله سابقاً في هذه القصيدة ألبرأ  -  ألس 

 قٌذفت به: ُرميت به، والقذف الرمي بالسوء، ومنه قذف المحصنات الغافالت.  -

جمع نافذه وهي التي تخترق الشيء وهي التي قد انتشرت أي   نوافذه: فشت وانتشرت،  أي  طارت نوافذه: طارت  -

 وفشت هذه الشائعة في البلدان وبين الناس. 

ا - ا: كيف طارت؟ طارت حرًّ  شديدة على النّفس أي  حرًّ

على كبدي: الكبد/ ذلك العضو الذي يُّطهر الجسم من السموم قال: والحزن يؤثر هنا على قلبه وكبده ودائما   -

الحزن للتأثير على القلب والكبد ألن الكبد في الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي هو أكثر أجهزة  يُستعار ب 

 اإلنسان تأثراً بالنّاحية النّفسية، ولذلك عندما يحزن اإلنسان تَعاُف نفُسه األكل. 

 

ي   ( 42
 أبا قابوس أوعدنر

 
 وال قرار عل زأٍر من األسد      أنبئت أن

 

 نعمان بن المنذر، وهو أخر ملوك الحيرة، وهي جنوب العراق. أبا قابوس: هي كنية ال -

 هّددني بشرٍّ لما أُذيع علّي من تلك الوشايات. أي  أوعدني:  -

ال استقرُّ على شيء وأنا داخٌل في وعيدكالذي كزئير األسد، ألنني كالفريسة  أي  وال قرار على زأر من األسد: -

 استقرار وأنا على هذه الحال من دخولي في وعيدك. وأنت كالمفترس، فأنا عندئذٍّ كيف يكون لي قرار و
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ُم  ( 43
ُ
ه
ُّ
د       مهال فداٌء لك األقوام كل

َ
ن ماٍل ومن َول ُر م 

م 
َ
ث
َ
 وما أ

 

جاءت نكرة، وهي من الفعل َمَهَل، وهو بمعنى التأني والرفق وعدم التعجل، وهو هنا يطلُب من النّعمان   مهال: -

ومهال هنا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أمهل ) امهل مهالً ( وهو بذكر  أن يتمهل، وال تعجل علَي.  

 المفعول المطلق يريد منه أبعد وأقصى صورة في التمهل. 

كلّهم فداء لك   )األقوامفداء لك األقوام كلّهم: األقوام: مبتدأ مؤّخر، كلّهم: تأكيد لألقوام، فداء: خبر مقدم، والتقدير  -

 حال كونهم فداء لك. أي  (، لك: جار ومجرور، وشبه الجملة في محل نصب حال/

) والذي أثّمر( وهي معطوفة على األقوام/ أثّمر: صلة الموصول   الموصليةوما اثّمر من مالٍّ ومن ولد: ما هنا ما  -

من   الموصلية عراب ) فما( وهي هنا بمعنى الصفة وال نقول صفة ألّن صلة الموصول ال محّل لها من اإل 

 المعارف، وجملة أثّمر نكرة فال يجوز وصف المعرفة بالنّكرة. 

والتقدير: األقوام كلّهم وما أثّمر من مالٍّ ومن ولد فداٌء لك/ فهو يريد أن يفتدي النعمان بكّلِ ما عنده من األقوام )   -

 وهم قومه بني غسان ( وولده وماله. 

 

ُركٍن ال ( 44 ي ب 
نر 
َ
ف ذ 
ْ
ق
َ
فاَء له  ال ت فد        ك 

 األعداُء بالرَّ
َ
فك

َّ
 وإن تأث

 

 هنا يطلب من النّعمان بعد ذلك االستعطاف، وبيان ضعفه أمامه.  ✓

: ال: الناهية، وهو ينهى عن النّعمان أن يرمي النابغة بقوةٍّ عظيمة للنعمان وال يقدر أن يَُصّدها النابغة  تقذفنّي ال -

 وأن يتحمل عاقبتها. 

 له: الركن هو األمر العظيم، وهو أنت أيها الملك النّعمان فال نظيَر وال مساوَي لك وال كفَؤ لك.  كفاء  ال  بركن -

 له: ال يوجد من يكافِئهُ بالقوةِ والشجاعة والبسالة والكرم.  كفاء  ال -

ؤالِء  هأي   أحاطوا بك واكتنفوك من كّل الجوانب )أي   : إن هنا بعنى ولو، تأثّفك: العداء بالّرفدِ  تأثّفك وإن -

 أعدائي تأثّفوك من كّلِ جانب وسعوا بوشايتي إليك ( 

ولو أحاط بك أعدائي من كّلِ جانب في الوشاية والمكر والرهاء  أي   : الّرفد: الجماعات وهي جمع ِرف َدة /بالّرف دِ  -

 . فعندئذٍّ أقول لك أنّي لست كفؤاً لك ال أستطيع أن أقف في وجهك وقوتك وقد تأثّفك األعداء من كل جانب 

ويقول له هنا: أّن هؤالء الذين أحاطوا بك من كّلِ جانب ليسوا كفؤاً لك وأنت إن أردت أن تعفو عني تعفو   -

وهؤالء ال يستطيعون أن يرّدوك مهما تآزروا وتحالفوا حتى كانوا كاألثافي ) واالثافي هي الحجارة التي يرتكز  

ُر( فيقول له: وإن كانت هذه الجماعات محيطةٌ  ِر فهي ال تُعجُزك عن العفو   عليها الِقد  بك بمثابة األثافي من الِقد 

 عنّي. 

نفهم هنا أّن هذا اإلله العظيم ال مثيل له وال نِّد له وال يؤثر في إرادته أحد ال من نبي   ) ولم يكن له كفواً أحد (  -

 في إرادته.  شيء فإذا أراد هللا عز وجّل أن يعفَو فال أحد يؤثرأي  وال ملك وال طبائع األشياء وال من 

 تأثير المخلوقات في إرادة هللا وقدرته عَز وجَل.   اعتقاد فالتوحيد: نفي  -

هنا أمام تعبيرين: تعبير النابغة ال كفاء له، وتعبير قرآني من هللا تعالى: ) ولم يكن له كفواً أحد ( فهو يريد أن   -

نُخلُِّص القدرة اإللهية ونُخِلُص بها ولها أن هللا تعالى ال  يُخلّص النّعمان من تأثير القُدرات من حوله، ونحن كذلك 

 من هذه المؤثرات.   أي  تشوب إرادته شائبة، وال قدرته
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ة     21المحاضر

 

ه ( فما الفرات إذا هب  45
 
ر بالزبل  الرياح له   ترمي أواذي تي   العي 

 

 هنا يريد أن يشبه قوة النعمان بنهر الفرات وذكر الفرات هنا لنه معروف للنعمان  

ليس الفرات والفرات هو  أي  فما: الفاء للعطف وهو يعطف جملة بعدها على جملة قبلها وما نافية تعمل عمل ليس -

   .الماء العذب وأطلق على ذاك النهر العظيم المعروف 

 . لرياح وهي ظرف مبنى على السكون في محل نصب إذا: هنا ظرفية بمعنى حيث تهب ا -

حيث تهب الرياح وترمي أواذيه: األواذي جمع آذي وهو زبد البحر والعبرين مثنى َعير وهما شاطئا النهر نهر   -

   . الفرات ومعنى ذلك أن أمواج البحر وهي تتقاذف على شاطئيه وينشا منهما الزبد لقوة ذلك الموج

   . لزبد ويضرب بالشاطئ فهذه قوة عظيمة وهو يشبه هذه القوة بقوة النعمانفقوة الموج الذي ينشأ منه ا -

 :ويزيد هذا الموج قوة فيقول 

46)  
 
ع لجب      فيه ركام من الينبوت والخضديمد  ه كل واد مي 

 

نه تتالطم أمواجه وتتقاذف مع الشواطئ وهو على هذه الحالة يمده كل واد  أ يصف حال الفرات في البيت السابق   -

حال كونه يمده  ،هب الرياح له ترمي أواذيه العبرين بالزبد  إذافي الفرات  : وهذه الجملة يمده جملة حالية والمعنى

   .كل واد مترع 

ما كسر من  )الخضد    ن وهو هنا يصف الفرات تمده األودية التي تحمل الحطام معها من الينبوت وهي نباتات وم  -

   ء(.هذه األشيا

   (. ي من جميع األودية)أفرد المذكر لما قال كل واد استغرق لل -

   . القناة الواسعة أي  ملئ ومنه الترعة أي  : مترع -

   . ذو صوت شديد من شدة صوت جريان الماء :لجب -

 

 

 

 

رانة بعد االين والنجد  ( 47 ر  يظل من خوفه المالح معتصما     بالخي 

 

ي يظل المالح بسبب خوفه من قوة الفرات معتصما  أ  .السفينة في هذا البيت ما زال يصور قوة الفرات المالح قائد   ✓

 بالخيزرانة  

   . الدفة مقود السفينة االين التعب واالعياد النجد العرق من الكرب  : الخيزرانة

فالمالح هنا مستمسكا بمقود السفينة يريد أن يوجهها وقد أصابه العياد والتعب وتعرق بسبب هذا التعب وهذا  ✓

   . بسبب شدة المواج 

 (، وهو ما تكسر من اليابسات)وهذا الوادي فيه أيضا حطام    (لجب)وهو هنا يصور االودية فيها الصوت الشديد  

 ،انريشديد الج  (قوي الصوت )وهو بذلك يبين قوة هذا الوادي وقوة الجيران في هذا الوادي فهور يصور لجب  

   .ومليء بالمياه وكثير الحطام المتكسر 
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 يب نافلة    وال يحول عطاء اليوم دون غد منه َس  بأجود يوما  (48

 

   اليام. ي في هذا الفرات بكل ما فيه خير وقوة وشدة لن يكون اجود من النعمان من يوم من أ ✓
 

   (.نسبة المبتدأ للخبر  ،كيد النسبةو ت) منه الباء للتوكيد  :جودبأ 
 

 : علي مجتهد  ▪

   للمبتدأ(. توكيد لفظي )  :علي علي مجتهد  -

   (. مجتهد توكيد لفظي للخبر) مجتهد:  علي مجتهد  -

 . هنا توكيد على اجتهاد على وهو توكيد نسبي نسبة االجتهاد لعلي وهنا أكد نسبة الجود للنعمان   :ن عليا مجتهد إ -
 

الباء هنا توكيد للنسبة والبناء هنا أكدت الرابط والنسبة وكذلك نقول في قوله تعالى وما    (: أليس هللا بكاف عبده) ▪

 ربك بظالم للعبيد  

   بأجود.خبر ما العاملة عمل ليس فما الفرات   بأجود  ▪

 والخبر هنا جاء بعد ثالثة ابيات وهذا من طول النفس للشاعر ويدل على اهمية ربط الجمل بعضها ببعض   ▪

منه التفت هنا الى الغيبة وكان قبل ذلك في االبيات السابقة بصفة المخاطب ال تقذفني بركن ال كفاء له    بأجود  ▪

ن أ عبس وتولى  )  : و العكس فيه بالغة وفيه معنى عظيم كما في قوله تعالىأ واالنتقال من الغائب الى المخاطب  

فلما كان عبس وتولى للغائب   ،ك للمخاطب وما يدري  ،عبس وتولى للغائب   ، (عمى وما يدريك لعله يزكىجاءه ال

وما يدريك للمخاطب فلما كان عبس وتولى فيها العتاب الشديد خاطبه بالغيبة تخفيفا على نفس النبي صلى هللا عليه  

   .وسلم 

وما يدريك لعله يزكى جاء العتاب هنا لطيفا رقيقا لذلك خاطبه بضمير الخطاب وهذا من لطف هللا تعالى ومحبته   ▪

   .صلى هللا عليه وسلم لرسول 
 

جود من النعمان في ماذا في سيب أحد  أعطاء فليس هناك    أفضلوالسيب هنا سيب نافلة تمييز فهو    :سيب نافلة  

نافلة وفيه داللة على كثرة كرمه وجوده فهو يعطي فيما ال يجب عليه سيب نافلة فكيف بما يجب عليه وهو يعطي  

   . بل يعطي عطاء دون مقابل  ، عملمن غير مكافئة على 
 

 إعطاء. ر والمصدر منه ال يمنع ان يعطيك اليوم ويعطيك الغد العطاء اسم مصد   :وال يحول عطاء اليوم دون غد 
   

 هذا اثناء فان تسمع لقائله       فلم اعرض ابيت اللعن بالصفد  (49

 

 مبتدا وهذه الجملة االسمية استئنافية ال محل لها من االعراب   :هذا -

فهو  اء  ثنما اأ  ، اء يدل على الكثيرثنوال  ثناء،اسم مصدر والمصدر منه ا  ثناء وال  ، المدح وهو خبر هذا مرفوع  :ثناءال -

   .قليل

اء ثنفهو سمع قبل ال ،اءثن يسمع بعد الأي  ،ل المعنىختال فا إ ال يقصد بالفاء هنا التعقيب و ؟ ماذا تفيد الفاء هنا  :نإف -

  :ومعنى الترتيب الذكري . جملنما الفاء هنا تفيد الترتيب الذكري ويعطف بالفاء لتفصيل م  إو  ،وقبل قول القصيدة

و هم  أسنا بياتا  أهلكناها فجاءها بأوكم من قرية  ):  كقوله تعالى  ، وقات حدوثهاأ ترتيب االخبار بصرف النظر عن  

   (. قائلون
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في األصل يأتي البأس ثّم يأتي الهالك ولو جعلنا الفاء هنا للترتيب والتعقيب لفسد المعنى ) وهو حصول الهالك ثَم   -
)) اذهب بكتابي هذا فألِقه إليهم ثّم تولّى عنهم فانظر  لك في قوله تعالى :  مجيء البأس ( وهذا المعنى ال يصح وكذ 

فكيف ينظر ماذا يرجعون وقد تولّى عنهم فانظر ماذا يرجعون وقد تولّى عنهم وذهب فلو قلنا أّن  ماذا يرجعون ((  
 الفاء هنا للترتيب والتعقيب لفسد الكالم وال يصح المعنى . 

 
 
 
 

 
ف د - : أي أنني ال أتعّرض للعطاء بمدحي لك لتُعطيَني فأنا أتيت بهذا الشعر مدًحا  قوله: فلم أعّرض بيت اللّعن بالص 

 لك وإقراًرا بفضلك وال أريد به عطاًء. 
 

 هو العطاء على مقابل )وهو المكافئة(   والّصفد: -
 

: أبيت أن تأتي شيئًا تُلعُن عليه: وهذا مدٌح للنعمان، فأنت تأبى أن  تأتَي شيئًا تُلعُن عليه، فأنت ومعنى أبيت  اللّعن -
 تأتي باألخالق الحسنة التي تُبعدك عن اللّعن. 

 
 

50 ) 
ْ
َعت

َ
ف
َ
 ن
ْ
 تكن

 
 إّل
ٌ
َرة
ْ
ذ  ذي ع 

َّ
د      ها إن

َ
ك
َّ
 الن

ُ
 صاحَبها ُمشارك

َّ
 فإن

 
 إَن: حرف توكيد ونصب، ذي: اسم إشارة لألنثى، وفي هذا إشارة للقصيرة التي يعتذر بها.  ها للتنبيه، -
 خبر إَن مرفوع وهو اسم هيئة يبيّن نوع االعتبار   عذرة: -
صيدة فإّن صاحبها مشارُك النكد: أي  : بمعنى إذا لم آمن من العقوبة منك بعد اعتذاري لك في هذه القإاّل تكن نفعت -

 أَن صاحبها مشارك النّكد )أي عسر العيش وشّدته(. 
 

 

كري وليس للترتيب الّزماني. فالفاء هنا   لترتيب الخبار فهي للترتيب الذِّ
 

 




