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 الباب الثالث

 البياانت ومناقشتهاحتليل 

يف ىذا الباب سأقّدم الكاتب اللمحة وحتليل كلمة اليت تتضمن "احلال" يف و 

 .مسط الدررالشعر من الكتاب 

 مسط الدررأ.اللمحة من كتاب 

ىو إسم الكتاب جيتمع فيو الصلوات من الشعر والثناء واتريخ حياة   مسط الدرر

كتاب  وحكم قراءتو،  وىذا الكتاب واألخالق. وابخلالف من اجلدل حول زلتوايت ال

ىو واضح من  ويكون أعلى األدب اجلودة. نقاد األدب العريب القاضي ىذا الكتاب ىو 

وقال أفضل من ،حيث األدب مجيع األعمال مثل اليت كانت موجودة من أي وقت مضي

مؤلف الكتاب أن يرصد الصياغة الواردة يف الكتاب ليست نتيجة حىت مل خيطر ببالو   

وقال :    ,لكن مصدر إذلام من هللا أن تنشأ بشكل مباشر عندما تريد أن تكتب عن

"التحيات إىل ّ  النيب ميكن أن تكون مقبولة من اجملتمع. ىذا ىو بسبب احلب للنبيحىت 

يف رسائلي، وأان مييزّ النيب دمحم، فتح هللا يل لغة التكوين اليت مل يكن ىناك من قبل. بل ىو 

 ٕٓ. يلإذلام وىبها هللا

                                                           
 ٚ٘( ص.ٖٕٓٓرايضي,  )سولو : أبن احلبشى دمحم بن علي حبيب مناقبالعيىدروس,  دمحم روايةٕٓ
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 مسط الدرريف  وحتليلها "احلالعن " تقدمي الياانت . ب

أربعة  مسط الدررويف  يف مسط الدرر وحتليلها "احلالعن " تقدمي الياانتوىذا 

 ال:صفعشر 

   الفصل الثالث

 هللا وحدهوأشهد ان ال الو االّ  .1

 احلال ىو وحده تقديره منفردا-

 ىو هللا صاحب احلال -

  "بشارا" وذذرراعبد أرسلو هللا للعلمني .2

 بشريااحلال ىو -

 ىو عبد صاحب احلال -

ب الْ و   .3 ق ْ ب ل  ع ل ْيوح غ ار ة  اْْلح ّح و  ا ق ْ  ق ام  ِبح قّح الرُّبُ ْوبحيَّةح يفح م و اطحنح اْلْحْدم ة ح لِلح

 َغايَةَ احلال ىو -

 اخلِْْدَمةصاحب احلال ىو -

 و برز فيها يف خلعة الكمال .4

 يف خلعة الكمالاحلال ىو -

 صاحب احلال ىو ضمري ىو -
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 الفصل الرابع

ْ  ب  ر ز   ح ّت 1.  اْلب ش رْ  ب ش ًرا الشَّه اد ةح  ل ح ع ا يفح  الك 

 َكاْلَبَشرْ لَ احلال ىو -

 صاحب احلال ىو بشرا-

نحنيْ 2.  مح و الشُُّهْورح و السّح ْ اْلك ْونح م ْنُشْور ًة ع لى م رّح اْْل َّيَّ  و  ب قحي ْت ر ار  ُتو يفح

 َمْنُشْوَرةً ىو احلال -

 ايَ تُورَ صاحب احلال ىو -

 الفصل السابع

 ليربز ذوره كامال يف عال الظهور. 1

 كامالاحلال ىو  -

 نورصاحب احلال ىو -

 عنا هلل مذ احملمود و برز احلامد. 2

 عنامذاحلال ىو -

 احلامدصاحب احلال ىو -
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 الفصل الثامن

 برز رافعا طرفو اىل السماء. 1

  رافعا احلال ىو-

 الضمري "ىو" يف برزصاحب احلال ىو -

 الفصل الثامن

ْتُ ْواًن م ْكُحْواًل  و  س لَّم   و آلو و صحبو ع ل ْيوح و ق ْد و ر د  ا ذَُّو ص لَّى هللُا . 2 ُولحد  َم 

 م ْقطُْوع  السُّرَّة

 سَلْتُ ْوانً احلال ىو -

 َو َسلَّمَ  و آلو و صحبو َصلَّى هللاُ َعَلْيوِ صاحب احلال ىو -

 ل القيامزل

 أ ْشر ق  اْلك ْوُن اْبتحه اًج ا. 3

 اْبِتَهاًج ااحلال ىو -

 اْلَكْونُ صاحب احلال ىو -

 بحس ْع د   و ل ن ا اْلُبْش رى. 4

 ِبَسْع د  احلال ىو -

 اْلُبْش رىصاحب احلال ىو -
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 الفصل التاسع

زحِلح ا احىل    بحوح  ف  ت  ر حَّل تْ . 1  م ْسُرْور ة ان 

 َمْسُرْوَرةاحلال ىو -

 تَ َرحََّلتْ حليمة السعدية يف  الضمري ىي أي صاحب احلال ىو-

 ىي غار سخية بفراقواىل أمو و فرّدتو . 2

 ىي غري سخية بفراقوىو احلال -

 "رّدتيف " صاحب احلال ىو ضمري ىي-

 الفصل العاشر

 و ْحد ه بحوح ش رَّف  ْته ِبح ا ااْلحِل حيَّةُ  احلْ ْضر ةُ  ف اج أ ْتوُ . 3

 َدهَوحْ احلال ىو -

 رسول هللا صل هللا عليو وسلمصاحب احلال ىو -

  الدعاء

  توجهت إىل هللا متوسال. 4

 متوسالاحلال ىو -

 صاحب احلال ىو ضمري ت-
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 توّجهنابو إليك مستشفعنيو . 5

 مستشفعنيىي احلال ىو -

 صاحب احلال ىو ضمري ان-

 إذا توفّيتنا فتوفّنا مسلمنيو . 6

 مستشفعنيىي احلال ىو -

 ال ىو ضمري انصاحب احل-

 مسط الدرريف  وحتليلها "احلالعن " الياانت ليلحتج. 

 . كاأليت:مسطالدرر كتاب  يفتتضمن احلال  اجلملةحتليل البياانت عن 

 وأشهد ان ال الو االّ هللا وحده .1

تقديره وىي  وحدهاجلملة " وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

احلال  ابن احلاجب ب احلال. كما قالوىو صاحهللا ألنو يفسر للكلمة  منفردا

عاملها الفعل أو شبهو أو ل أو ادلفعول بو لفظا أو معىن. و ما تبني ىيئة الفاع

 .معناه

 عبد أرسلو هللا للعلمني "بشارا" وذذررا  .2
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وىي منصوب  بشريا اجلملة" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

لكلمة عبد وىو صاحب احلال.  وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ألنو يفسر ل

كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من 

 21اذليئات.

ب الْ و   .3 ق ْ ب ل  ع ل ْيوح غ ار ة  اْْلح ّح و  ا ق ْ  *ق ام  ِبح قّح الرُّبُ ْوبحيَّةح يفح م و اطحنح اْلْحْدم ة ح لِلح

وىي منصوب  َغايَةَ  ةاجلمل" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

وىوصاحب احلال.   اخلِْْدَمةنصبو فتحة ظاىرة يف أخره ألنو يفسر للكلمة عالمةو 

كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من 

 22اذليئات.

 و برز فيها يف خلعة الكمال .4

نسبة وىي  يف خلعة الكمالاجلملة " وىي احلالالباحث " وجد ويف تلك اجلملة

ىو( برز )ضمري  ألنو يفسر للكلمةاجلملة من جار و رلرور يف زلل نصب حال 

صاحب احلال. كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب  وىو

 .ادلفسر دلا انبهم من اذليئات
                                                           

  ٔٔٔمكتبة صنعاء األثرية( ص ، )ادلمتع يف شرح األجرميةمالك بن سامل، ٕٔ
  ٔٔٔ .، صذفسورجع املٕٕ
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ْ  ب  ر ز   ح ّت  .5 اْلب ش رْ  ال ب ش ًرا الشَّه اد ةح  ل ح ع ا يفح  ك 

فاجلملة من  َكاْلَبَشرْ  لَ لمة اجل" وىي احلالحث "البا وجداجلملةويف تلك 

وىوصاحب  بشراألنو يفسر للكلمة ل انفية واجلار واجملرور يف زلل نصب حال

احلال. كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من 

 23اذليئات.

ْ اْلك ْونح م ْنُشْور ًة ع لى  .6 نحنيْ و  ب قحي ْت ر ار  ُتو يفح مح و الشُُّهْورح و السّح  م رّح اْْل َّيَّ

وىي منصوب  "َمْنُشْوَرةً " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجداجلملةويف تلك 

وىوصاحب  ايَ ُتورَ ألنو يفسر للكلمة ىو احلال نصبو فتحة ظاىرة يف أخره عالمةو 

م من احلال. كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبه

 24اذليئات.

                                                           
  ٔٔٔ .، صذفسورجع املٖٕ
  ٔٔٔ .، صذفسورجع املٕٗ
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 ليربز ذوره كامال يف عال الظهور .7

وىي  " كامال " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

 وىو ورن ألنو يفسر للكلمة ىو احلال نصبو فتحة ظاىرة يف أخره عالمةمنصوب و 

صاحب احلال. كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا 

 .اذليئاتانبهم من 

ّح  .8 ف اذْ ف ل ق  ُصْبُح اْلك م الح محن  الن ُّْورح ع ْن ع ُموْد و  ب  ر ز  احلْ امحُد اْلم ْحُموْد ُمْذعحًنا لِلح

لت َّْعظحْيمح و السُُّجودْ   * ِبح

وىي  "ُمْذعحًنا  " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجداجلملةويف تلك 

ُد  ألنو يفسر للكلمة ىو احلال نصبو فتحة ظاىرة يف أخره عالمةمنصوب و  احلْ امح

وىوصاحب احلال. كما قال اإلمام َصلَّى هللُا َعَلْيِو َو َسلَّمَ َرُسْوِل هللا أي اْلم ْحُموْد 

 .الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من اذليئات

 برز رافعا طرفو اىل السماء .9

" وىي منصوب  افعار  " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

 )ضمري ىو(  برز وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ىو احلال ألنو يفسر للكلمة
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وىو صاحب احلال. كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب 

 ادلفسر دلا انبهم من اذليئات.

ْتُ ْواًن ُولحد   و  س لَّم   و آلو و صحبو و ر د  ا ذَُّو ص لَّى هللُا ع ل ْيوح  و ق دْ  .11 َم 

 م ْكُحْواًل م ْقطُْوع  السُّرَّة

وىي منصوب  " سَلْتُ ْوانً  " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجداجلملةويف تلك  

َصلَّى َرُسْوِل هللا  ألنو يفسر للكلمة ىو احلال نصبو فتحة ظاىرة يف أخره عالمةو 

احلال وىو أيب دمحم كما قال صاحب احلال.   وىويف بيت قبلو  هللُا َعَلْيِو َو َسلَّمَ 

وصف فضلة مسوق لبيان ىيئة صاحبو أو أتكيده، أو أتكيد عاملو، أو مضمون 

 ٕ٘.اجلملة قبلو

 أ ْشر ق  اْلك ْوُن اْبتحه اًج ا .11

وىي  " اْبتحه اًج ا " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجداجلملةويف تلك 

اْلك ْوُن  لمةألنو يفسر للك ىو احلال نصبو فتحة ظاىرة يف أخره عالمةمنصوب و 

وىوصاحب احلال. كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر 

 .دلا انبهم من اذليئات

                                                           
25

)دار الطالئع( . شذور الذىب يف معرفة كالم العرباإلمام أيب دمحم عبدهللا مجال الدين بن يوسف ادلصري.  
 ٜٕٙٗص .
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 و ل ن ا اْلُبْش رى بحس ْع د   .12

من اجلار  وىي "بحس ْع د  " اجلملة" وىي احلالالباحث " وجداجلملةويف تلك 

كما قال أيب دمحم حب احلال.  وىوصااْلُبْش رى  ألنو يفسر للكلمة واجملروروىو احلال

احلال وىو وصف فضلة مسوق لبيان ىيئة صاحبو أو أتكيده، أو أتكيد عاملو، أو 

 ٕٙ.مضمون اجلملة قبلو

زحِلح ا احىل    بحوح  ف  ت  ر حَّل تْ  .13  م ْسُرْور ة ان 

وىي  " م ْسُرْور ة" الكلمة" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

من  ألنو يفسر للكلمة ىو احلال ىرة يف أخرهنصبو فتحة ظا عالمةمنصوب و 

كما احلال.   صاحب وىو حليمة السعدية يعود إىل أي ت  ر حَّل تْ  الضمري ىي يف 

اسم نكرة منصوب يبني ىيئة الفاعل أو ادلفعول بو عند  قال فؤاد نعمة احلال ىو

 ٕٚوقوع الفعل )أى أنو يقع يف جواب )كيف( حدث الفعل(.

 ار سخية بفراقوىي غإىل أمو و فرّدتو  .14

ىي و من ادلبتداء واخلرب   اجلملة" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

من الضمري ىي يف  ألنو يفسر للكلمة احلالىو  يف زلل نصب غار سخية بفراقو
                                                           

 
26

   ٜٕٙٗ ، صذفسورجع ملا 

 ٘ٚ. ص. ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة،ٕٚ
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اسم نكرة منصوب يبني  كما قال فؤاد نعمة احلال ىواحلال.   وىوصاحب رّدت 

الفعل )أى أنو يقع يف جواب )كيف( حدث ىيئة الفاعل أو ادلفعول بو عند وقوع 

 ٕٛالفعل(.

أ ْتوُ  .15  و ْحد ه بحوح ش رَّف  ْته ِبح ا ااْلحِل حيَّةُ  احلْ ْضر ةُ  ف اج 

" وىي َوْحَدهاجلملة "" وىي احلالالباحث " وجد ويف تلك اجلملة

منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ىو احلال ألنو يفسر للكلمة من 

رسول هللا صل هللا عليو وسلم يف بو أي منفردا وىو صاحب الضمري ه يعود إىل 

احلال. كما قال ابن احلاجباحلال ما تبني ىيئة الفاعل أو ادلفعول بو لفظا أو 

 29معىن. و عاملها الفعل أو شبهو أو معناه.

 توجهت إىل هللا متوسال .16

وىي  "متوسال" كلمةال" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

من  ألنو يفسر للكلمة ىو احلال نصبو فتحة ظاىرة يف أخره مةعالمنصوب و 

وىوصاحب احلال. كما قال  ادلصنف احلبيب علي احلبشييعود إىل  تُ الضمري 

.كما قال اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من اذليئات
                                                           

 ٘ٚ. ص، ذفسورجع املٕٛ
. )مكتبة نزار مصطفى الباز( مكة شرح املقدمة الكافية يف علم االعرابمجال الدين ابن احلاجب، ٜٕ

 ٔٓ٘الرايض. ص.  –ادلكرمة 
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معىن. و عاملها الفعل احلال ما تبني ىيئة الفاعل أو ادلفعول بو لفظا أو ابن احلاجب

 ٖٓأو شبهو أو معناه.

 

 توّجهنابو إليك مستشفعنيو  .17

" وىي منصوب مستشفعني" كلمةال" وىي احلالالباحث " وجد اجلملةويف تلك 

ان أي وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ىو احلال ألنو يفسر للكلمة من الضمري 

حلال ما تبني ىيئة الفاعل أو اكما قال ابن احلاجبوىو صاحب احلال.   توّجويف مسلمني 

 ٖٔادلفعول بو لفظا أو معىن. و عاملها الفعل أو شبهو أو معناه.

 إذا توفّيتنا فتوفّنا مسلمنيو  .18

"احلال" الباحث وجد اجلملة تلك ويف "مسلمني" ملةكال وىي   وعالمة منصوب وىي 
ىوايء و  نصبو حلالا  من الضمري ان يف تويّف أي مسلمني للكلمة يفسر ألنو  ىوو    صاحب 
.احلال .مناذليئات دلاانبهم ادلفسر ادلنصوب اإلسم ىو احلال الصنهاجي اإلمام قال كما   

                                                           
 ٔٓ٘. ، صذفسورجع املٖٓ
 ٔٓ٘. ، صذفسورجع املٖٔ


