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الثقافة  تقدم  والتراث  والفنون  الثقافة  بوزارة  الثقافية  والدرا�سات  البحوث  اإدارة  تزال  وال  كانت 

بكل جوانبها وبمختلف معارفها االإن�سانية المتنوعة بما تمثله من غداء للفكر والروح وها هي تقدم من 

خالل هذا الكتاب الذي يمثل بحثًا متفردًا من خالل �سبر اأعماق ال�سعر بمنظور نحوي متمكن، فاإذا 

كان ال�سعر كما قيل )ديوان العرب( فاإن النحو هو عموده وذروه �سنامه، بخا�سة اإذا كان ال�ساعر هامة 

عالية كال�ساعر ال�سيخ/ مبارك بن �سيف اآل ثاني، والموؤلف الدكتور/ علي اأحمد الطوالبة وهو دكتور 

متخ�س�ص بالنحو واللغة، فبهذا الكتاب ا�ستطاع االأخير اأن ينال درجة الدكتوراة بمرتبة ال�سرف االأولى 

والقارىء لهذا الكتاب �سيجد فيه تذوقًا نحويًا باإبداع �سعري متميز فكاأنه كتابين في كتاب واحد.

فنرجو اأن يكون هذا الكتاب �سائقًا ومفيدًا للمهتمين بالثقافة والنحو وال�سعر، ونعد قراءنا بمزيد 

من االإ�سدارات القادمة اإ�سهامًا من وزارة الثقافة والفنون والتراث في تعزيز دورها الرائد في تنمية 

الثقافة القطرية والعربية.

�إد�رة �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية
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تقديم

مثل هذا الكتاب يقف التقديم دون الوفاء ببيان مواطن الجدة واالإبداع واالإفادة فيه، وال يفي بذلك 

اإال قراءته، فهو يك�سف عن َقدر ال�ساعر وُقدرة الكاتب، وبه نال درجة الدكتوراه بمرتبة ال�سرف االأولى، 

وما اأكتبه هو اأقرب اإلى االنطباع منه اإلى التقديم. 

التي اعتملت في نف�ص د.علي، فاقتحم  الواثق  الرائع، تمثلت لي جراأة  فبعد قراءتي لهذا االإنجاز 

بها عقبة كوؤوًدا يتجنبها الكثير من اأرباب االأدب، لما فيها من عثرات ومزالق، تلك هي ظواهر النحو 

تكللت  ولقد  اأقالمهم،  وتزل  جيادهم،  وتكبو  �سيوفهم،  فيها  تنبو  ما  فكثيًرا  ال�سعر،  اآفاق  في  العربي 

فن  في  بال�سبق  له  ي�سهد  العربية  اللغة  فحقل  ال�سعب،  المرتقى  منتهى  اإلى  وو�سل  بالنجاح،  جهوده 

التربية والتعليم، فهو المعلم الفذ الذي يم�سك بنا�سية هذا الفن، وكم من عالم اأخفق فيه؛ الأن اإجادة 

التوا�سل تقت�سي القدرة على فهم النف�ص االإن�سانية، وتقت�سي الو�سول اإلى القبول قبل التمكن من مادة 

التعليم.

اآل ثاني من حيث الحذف واالإثبات  النحوية في �سعر مبارك بن �سيف  للبنية  وفي درا�سة د. علي 

اأن  »وجدنا  القول:  اإلى  ينتهي  البحث،  عنا�سر  من  عن�سر  لكل  اللغوية  والداللة  والتاأخير  والتقديم 

مبارك بن �سيف قد حافظ - من خالل اأ�سعاره - على االأبنية االأ�سا�سية للجملة العربية، فلم يخرج على 

النظام النحوي العربي، لكنه ا�ستفاد مما اأتاحه له ذلك النظام الذي يبيح للمبدع اأن يت�سرف �سمن 

االإطار الذي ت�سمح به القواعد النحوية«، وهذه النتيجة ال ت�ستغرب من مبارك بن �سيف �ساحب ديوان 

)ال�سراب(، و)الليل وال�سفاف(، والمطولة ال�سعرية )اأن�سودة الخليج(، و)لياٍل �سيفية( الذي ح�سل 

ال�سعرية  والم�سرحية  في مدريد،  العربي  االإ�سباني  الثقافي  المعهد  )واّلدة( من  وجائزة  درع  به على 

و)ن�سيد  للدولة،  الر�سمي(  ال�سباب  و)ن�سيد  القطري(،  الوطني  )الن�سيد  كتب  وقد  االآتي(،   )الفجر 

المدينة الجامعية(، وح�سل على جائزة الدولة التقديرية لالآداب في ن�سختها االأولى.

والباحث في و�سفه المو�سوعي للظواهر النحوية في �سعر مبارك بن �سيف يقرنها بالتف�سير العلمي 

قلب  الذي في  المعنى  كان  وربما  وكذا..«،  ال�ساعر كذا  »اأراد  اأحياًنا:  ويقول  الظواهر،  لتلك  والداللي 

ال�ساعر غير ذلك، ولكن للباحث الحق في حكمه؛ الأن الكلمة التي تخرج على ل�سان ال�ساعر اأو قلمه، 

تخرج عن ملكيته لها، وت�سبح ملًكا للتاريخ االأدبي، وللقارئ اأن يفهمها على الوجه الذي تعطيه الداللة 

اللغوية الموروثة عن ف�سحاء العرب، وقد حفظتها المعجمات و�سواهد ال�سعر والنثر،  وقد جاءت اآراء 

لغة  كليهما ي�سدران عن فهم  وال�ساعر  الأنه  ال�ساعر؛  اإليه  يرمي  لما  العميق  الفهم  دالة على  الباحث 

العرب واأ�ساليبها، وكاأنه في كثير من المواطن يقراأ قلب ال�ساعر ويرى بو�سوح ما وراء كلماته، وهو اإلى 
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ذلك ذّواقة، والتذوق يتعلق بثقافة المتذوق ومدى فهمه لكالم العرب واأ�ساليبهم، ويتاأثر بنف�سيته وميوله 

واتجاهاته، ومن َثم فاأمور التذوق تختلف من فرد اإلى اآخر، وقد تتوافق بين اثنين اأو اأكثر، وقد تتعار�ص، 

االأفعال  ا�ستخدام  زيادة  يقت�سي  المنطق  »اإن  مثاًل:  يقول  فهو  واحد،  اآن  في  عدة  وجوًها  تحتمل  وقد 

النا�سخة على الحروف النا�سخة، ذلك اأن عددها يبلغ في اللغة �سعف عدد الحروف النا�سخة«، واأرى 

اأن هذا االأمر ال يخ�سع لعدد، وال يق�سده ال�ساعر وال يتعمده، اإنما هو ا�ستجابة لموقف يعبر ال�ساعر فيه 

عما ي�سعر به ويفكر، فالحاجة اإلى اأ�سلوب اأو كلمة اأو �سياغة تفر�ص على ال�ساعر اأن يقول كذا اأو كذا، 

ويقت�سي المعنى الذي يعبر عنه اأن يقول كذا اأو كذا، فالفي�سل هو الموقف والتعبير ال�سادق، والحاجة 

اإلى البيان، ثم اإن عدد هذه الظاهرة اأو تلك عدد عام يختلف من �ساعر اإلى اآخر، ومن َثم فال يقال: 

ر ال�ساعر في ا�ستخدام كذا اأو كذا. ق�سّ

اإن القارئ لهذا الكتاب يلم�ص اطالع الباحث العميق على م�سادر النحو العربي، وفهمه الواعي لما 

جاء فيها من اأمور وقع في بع�سها خالف بين علماء النحو، مما جعله يتفهم مواطن في �سعر مبارك بن 

�سيف ال يدركها اإال المتمكن من النحو العربي واأ�ساليب ال�سعر الف�سيح، ففي قول �ساعرنا:

ذهبْت، ولم تبقى لها اأ�سداُء           اأين االأ�ساطيُل الغزاُة وباأ�ُسها  

فالذي لم يطلع على م�سادر النحو واأ�ساليب العرب يظن اأن ال�ساعر قد اأخطاأ ولم يجزم بحذف 

هات مراجع النحو يقول: حرف العلة )لم يبَق(، ولكن الباحث وهو العارف بدقائق اللغة المطلع على اأمُّ

»االألف المثبتة هي االألف النا�سئة عن اإ�سباع فتحة القاف، ولي�ست حرف علة، الأنه ُحذف كعالمة 

على جزم الفعل. ينظر: الخ�سائ�ص، البن جني، باب )في مطل الحركات( 121/3 ، 123«.

اإن الظواهر النحوية التي اأح�ساها الباحث، اأتى بها موثقة ب�سواهد نحوية وردت في اأمّهات كتب 

النحو، وقد حر�ص على ربطها بداللتها اللغوية، ولوال ذلك لكانت اأموًرا �سكلية �سماء، ثم اإن االإح�ساء 

الذي التزم به للحاالت النحوية في درا�سته ل�سعر مبارك بن �سيف، وبّين  فيها عدد مرات ورودها في 

�سعره، هذا االإح�ساء ال يعطي داللة على الكثرة اأو القلة لمن لم يطلع على حجم ال�سعر الذي وردت فيه، 

وهو ما ت�سمنه كتاب )االأعمال ال�سعرية( لمبارك بن �سيف.

ويقول الباحث في خاتمة كتابه: »كل ما اأرجوه في هذا البحث اأن اأكون قد اأ�سبت �سيًئا من التوفيق 

»لقد  له:  واأقول  ي�ستحق«،  التي  االأدبية  مكانته  في  ثاني  اآل  �سيف  بن  مبارك  ال�سيخ  �ساعرنا  و�سع  في 

اأ�سبت التوفيق«.

زهدي �أبو خليل
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مقدمة

هذه هي الطبعة االأولى لهذا الكتاب، وهو البحث الذي نلُت به درجة الدكتوراه  من كلية دار العلوم 

بجامعة القاهرة في 2014/1/29م بمرتبة ال�سرف االأولى، واأ�سرف عليها االأ�ستاذ الدكتور طه محمد 

جريت عليها 
ُ
الجندي - اأ�ستاذ النحو وال�سرف والعرو�ص في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة - واأ

بع�ص التعديالت؛ لتكون منا�سبة للقارئ .

يحاول الكتاب درا�سة البنية النحوية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني؛ ذلك اأّن فهم الن�ص االأدبي 

يعتمد على فهم بنائه النحوي، كما اأّن الفهم ال�سحيح للنحو - على راأي االأ�ستاذ الدكتور محمد عـبـد 

- هو الفهم ال�سحيح لالأ�سا�ص الداللي الذي يقوم عـليه اأي نـ�ص.
 )1(

اللطـيف حما�سة

»فالّتفاعل بين العنا�سر الّنحوّية والعنا�سر الّداللية قائم، فالعن�سر الّنحويُّ يمـدُّ العن�سر الّدالليَّ 

العن�سر  يمـدُّ  وكذلك  وتمييزه،  المعنى  ي�ساعد على تحديد  ؛ مما  اللغويِّ البناء  في  االأ�سا�سي  بالمعنى 

الّدالليَّ العن�سر الّنحوّي ببع�ص الجوانب التي ت�ساعد على تحديده وتمييزه .

اإ�سافة للخاتمة، وَثَبت للم�سادر والمراجع، وفهر�ص المحتوى. وقد  اأبواب،  جاء الكتاب في ثالثة 

ا�ستوجب االأمر ذلك  المواطن، والزيادة حيُث  الُمخّل في بع�ص  االإيجاز غير  االأمر  حاولُت ما و�سعني 

م�ستر�سًدا باأمهات الكتب النحوية والبالغية، وكتب المعا�سرين. اأّما اأبواب الكتاب فتوّزعت على النحو 

االآتي:

�لباب �الأول: �لتقديم و�لتاأخير في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني .

�لباب �لثاني: �لحذف في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني .

�لباب �لثالث: �ال�ستفهام و�لنفي في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني .

ل ال�سكر والتقدير لوزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر ممثلة بالدكتور مرزوق  واأودُّ اأْن اأ�سجِّ

لطباعة  وم�سّجًعا  موؤيًدا،  كان  الذي   - الثقافية  والدرا�سات  البحوث  اإدارة  مدير   - مرزوق  بن  ب�سير 

الر�سالة نظًرا للقيمة االأدبية التي يتمتع بها ال�سيخ مبارك بن �سيف اآل ثاني، وللجهد العلمي المبذول 

فيها. كما اأ�سّجل �سكري وعرفاني الأع�ساء لجنة الدرا�سات والبحوث الثقافية المعتمدة من �سعادة وزير 

الثقافة والفنون والتراث الذين قرروا الموافقة على طباعة الكتاب. 

)1( ينظر: النحو والداللة، �ص 8 .
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لعقود(:�أ�ستاذنا  والتعليم/قطر  التربية  وزارة  في  العربية  اللغة  الأ�ستاذي)موّجه  مو�سول  وال�سكر 

زهدي �أبو خليل؛ لتف�سله بالموافقة على كتابة تقديم لهذا الكتاب.

وفي هذ� �لمقام �أكّرر �سكري وتقديري الأ�ستاذي االأ�ستاذ الدكتور طه محمد الجندي - اأ�ستاذ النحو 

�لمناق�سة:  �أع�ساء لجنة  والأ�ساتذتي  القاهرة،  في جامعة  العلوم  دار  كلية  في  والعرو�ص  وال�سرف 

اللغة  ق�سم  ورئي�ص  والعرو�ص  وال�سرف  النحو  اأ�ستاذ  �لطويل  �لمجيد  عبد  محمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ 

العربية  في كلية دار العلوم/جامعة القاهرة، وعميد كلية االآداب في الجامعة نف�سها �سابًقا.

و�الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد �لزيني علي �لعز�زي  اأ�ستاذ اللغويات / جامعة االأزهر – فرع الزقازيق، 

وع�سو لجنة الُمَحَكمين باللجنة العلمية الدائمة لترقية االأ�ساتذة في جامعة االأزهر.

وال يفوتني اأْن اأ�سكر زمالئي في مدر�سة )جا�سم بن حمد الثانوية الم�ستقلة للبنين( في دولة قطر 

الذين اآزروني بتقـديـم الت�سهيالت، والعون والم�ساعدة في مراحل هذا البحث،واأخـ�صُّ بالـذكر: �الأ�ستاذ 

خمي�س مبارك �لمهندي مدير المدر�سة، و�ساحب الترخي�ص. والزمالء جميعا في ق�سم اللغة العربية. 

كما اأتوجه بال�سكر الجزيل لزميالتي وزمالئي في ق�سم اللغة العربية في اأكاديمية قطر.

 واهلل اأ�ساأل اأْن ينفع بهذا الكتاب القارئ العربي، وي�سّجع ال�ساعر العربي نحو المزيد من العطاء 

واالإبداع .  

علي �لطو�لبة
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مدخل للكتاب:

�أوال : مفهوم كلمة �الأدب:

، فقد كانت تعني ريا�سة النف�ص بالتعليم وتمرينها على 
)1(

تطّورت داللة كلمة )االأدب( عبر الع�سور

ب ُيرادف معنى المعلِّم، واأ�سبح لفظ االأدب يدلُّ على ما ُيلقيه المعلِّم على  ح�سن الخلق، فلفظ الموؤدِّ

تالميذه من اأ�سعار وق�س�ص، ثم انفرد ال�سعراء والكتاب بهذا اللقب .

فت كتب تحمل كلمة )االأدب( كعنوان، نحو: االأدب الكبير واالأدب ال�سغير، البن المقفع، واأدب  نِّ و�سُ

عر والنثر، وما يت�سل  الكاتب، البن قتيبة، فاأ�سبح مفهوم االأدب يت�سع؛ ليدلَّ على الكالم الجّيـد من ال�سِّ

به من �سرح ونقد وبالغة، واأخبار، واأن�ساب، وعلوم تتعّلق بالعربية عاّمة . 

: ويالحظ اأن كلمة )اأدب( كانت تكت�سب معاني جديدة من ع�سر 
)2(

يقول االأ�ستاذ زهدي اأبو خليل

اإلى ع�سر، دون اأن تفقد �سيًئا من معانيها ال�سابقة، فنحن في ع�سرنا الحا�سر نعرف الماأدبة بمعناها 

الذي كانت عليه في الع�سر الجاهلي، ونعرف االأدب بمعنى التعليم، وبمعنى الخلق الح�سن، وبمعنى 

المنهج في كل فن، كاأدب الحديث، واأدب الكاتب، واأدب الموظف، وبمعنى ال�سعر والنثر وعلومهما . 

:
)3(

ثانيا : �الأدب في �لخليج �لعربي

كان لمنطقة الخليج دور في اإثراء االأدب العربي من خالل �سعراء مجيدين مثل : عمرو ابن قميئة، 

و�سعد بن مالك، والمرق�ص االأكبر، وطرفة بن العبد. وظهر بين اأبناء الخليج خطباء، مثل: �سحار بن 

العيا�ص العبدي، وقي�ص بن خارجة. وكان في الخليج اأ�سواق اأدبية ومن اأ�سهرها: دارين، وَهَجر، ودبا . 

ومن اأ�سهر �سعراء الخليج في الع�سور االإ�سالمية من االأمويين والخوارج: الجارود ابن المنذر، وزياد 

:
)4(

االأعجم، وقطري بن الفجاءة الذي يقول

�أَُقـوُل َلـَهـا َوَقـْد َطـاَرْت �َسـَعـاًعا             ِمـَن �الأَْبـَطـاِل َوْيـَحـِك َلـْن ُتـَر�ِعـي

ف: مدخل اإلى تحليل الن�ص االأدبي، للدكتور عبد القادر اأبو �سريعة، وح�سين الفي قزق، �ص8 - 11.  )1( بت�سرُّ

)2( ذكر هذا في جل�سة جمعت الباحث به .

ف: ال�سعر الحديث في منطقة الخليج، للدكتور الر�سيد بو�سعير، �ص10 - 25 .   )3( بت�سرُّ

)4( ال�ساهد لقطري بن الفجاءة، ينظر: ديوان �سعر الخوارج، اإح�سان عبا�ص، �ص122، 123  .
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وتطور االأدب في منطقة الخليج العربي في الع�سر الحا�سر، وذلك لعوامل عدة، منها:

1- انتعا�ص الحركة الفكرية واالأدبية بعد ظهور النفط، للتو�سع في اإن�ساء المدار�ص، واإر�سال البعثات.

2- اختالف الن�ساط االقت�سادي من الغو�ص وت�سويق اللوؤلوؤ والرعي اإلى �سناعة النفط .

3- اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي انت�سر في الخليج بعد اال�ستقالل . 

4 – ت�سكلت ح�سارة واحدة وثقافة واحدة ذات �سمات مت�سابهة غير بعيدة عن ثقافة بقية الدول العربية.

كما مّر ال�سعر الخليجي باأطوار زمنية متعددة، هي: 

1-  طور التقليد : غلب على ال�سعراء فيه تقليد َمن �سبقوهم من الع�سر العثماني؛ مما جعل �سعرهم 

يت�سم بال�سعف.

2-  طور التطوير : اهتم ال�سعراء فيه بدرا�سة دواوين ال�سعراء الكبار: كالبحتري، والمتنبي، والبارودي، 

و�سوقي، وقّلدوهم فجاء تقليدهم اأف�سل من �سابقيهم .

3-  طور التجديد : بداأ هذا الطور في الخم�سينيات وا�ستمرَّ اإلى االآن ابتعد فيه ال�سعراء عن التقليد، 

واتجهوا لنظم ال�سعر الحر. 

ومن اأهم المو�سوعات التي عالجها �سعراء الخليج:

والمديح،  الدينية،  المو�سوعات  منها:  عدة،  مو�سوعات  ال�سعر  تناول  حيث   : التقليدية  1-  االأغرا�ص 

والرثاء، والغزل، و�سعر المنا�سبات .

2-  االأغرا�ص الجديدة : ومن االأغرا�ص الجديدة التي ظهرت مو�سوعات اأوجدتها التغّيرات االجتماعية 

وال�سيا�سية، مثل :

) اأ ( المو�سوعات االجتماعية، نحو : �سعر البحر والغو�ص، والدعوة اإلى االإ�سالح والنهو�ص.

)ب(  المو�سوعات الوطنية والقومية، مثل: �سعر التغني بالوطن، والدعوة للوحدة، والم�ساركة في 

الق�سايا القومية واالإ�سالمية كق�سية فل�سطين .

3-  الفنون جديدة، مثل : الملحمة ال�سعرية، وال�سعر الق�س�سي، وال�سعر التمثيلي. وتميَّز فيها: اإبراهيم 

العري�ص في ملحمته: ) اأر�ص ال�سهداء(، وق�سة: )قبلتان(، وتمثيلية: )وامعت�سماه(.
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ثالثا : �الأدب �لقطري:

ومنهم:  اإليها،  ُن�سبوا  اأو  فيها،  عا�سـوا  الذين  عـراء،  ال�سُّ من  لعدد  موطًنا  الِقـدم  منذ  قطر  كانت 

المتلّم�ص، والمثَّـقب العبدي، وَقَطري بـن الـُفجاءة .  

الدرا�سة  والجمع، وحتى  الر�سد  ي�ستحقها من حيث  التي  العناية  الحديث في قطر  ال�سعر  يلق  لم 

خت  والبحث في االأدب القطري جاءت خجولة ومحددة، فقد ظهرت بع�ص الكتب والدرا�سات التي اأرَّ

لن�ساأة االأدب القطري، نذكر منها:

عبد الرحيم كافود:  محمد  الدكتور  • كتابي 

- االأدب القطري الحديث. ط: 2. دار قطري بن الفجاءة للن�سر والتوزيع، الدوحة 1982.

-  درا�سات في ال�سعر العربي المعا�سر في الخليج. دار قطري بن الفجاءة - ط2 عام 1996 الدوحة. 

المرزوقي،  فرج  للدكتور عبد اهلل  الفنية،  واتجاهاته  تطوره  قطر  في  الحديث  ال�سعر  •  كتاب: 
   . ط:1، اإ�سدار المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث، مطابع رينودا الحديثة، الدوحة 2005 

الق�سة الق�سيرة  في االأدب القطري، للدكتور ماهر ح�سن فهمي، ط: 1، دار قطري بن  •  مالمح 
الفجاءة، الدوحة، 1983 .  

في قطر: درا�سة فنية اجتماعية، للدكتور محمد عبد الرحيم كافود واآخرين،  الق�سيرة  •  الق�سة 
مركز الوثائق والدرا�سات االإن�سانية، جامعة قطر، 1985 .  

الق�سيرة في قطر: الن�ساأة والتطور، للدكتور محمد عبد الرحيم كافود، مركز الوثائق  •  الق�سة 
والدرا�سات االإن�سانية، حامعة قطر، 1996 .

:
 )1(

عـر الحديث في قطر في مرحلتين ويمكننا اأْن نر�سد م�سيرة ال�سِّ

عُر  : وتبداأ من اأوائل القرن التا�سع ع�سر الميالدي، وهي مرحلٌة اّت�سم فيها ال�سِّ �الأولى  •  �لمرحلة 
ثاء -  احّية الفنّيـة والمو�سوعات )المدح - الرِّ وح التقليدّية عليه من النَّ بالجمود والركود وغلبة الرُّ

قائ�ص والُمَهاَجاة(. ومن �سعراء تلك المرحلة: الطباطبائي، وابن عثيمين، وماجد  الغـزل - النَّ

الخليفي .

ف:  االأدب القطري الحديث، للدكتور محمد عبد الرحيم كافود، �ص 81 - 92 .  )1( بت�سرُّ
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اإلى  التقليدّية  الحياة  االنتقال من  الع�سرين، مع  القرن   في منت�سف 
ُ
وتبداأ  : �لثانية  •  �لمرحلة 

وظهرت  قطر،  في  الحديث  عِر  لل�سِّ حقيقّيٍة  نه�سٍة  بداية  ُل  ُتمثِّ وهي  الحديثة،  الع�سرّية  الحياة 

مدر�ستان، اأو تياران  :

على  المحافظة  نحو  اأن�ساره  اّتجه  حيث   ، االأولى  للمرحلة  امتداد  وهو  الّتقليـدي.  الّتيار   :  �الأول 

عراء في هذا الّتيار. وكانت  الموروث القديم من الّناحّية الفنّية، وهو االأ�سا�ص الذي جرى عليه ال�سُّ

باالأعياد،  والّتهنئة  والوطنّية،  ينّية،  الدِّ المنا�سبات  �سعر  في  تتمثل  واأغرا�سه  مو�سوعاته  اأغلب 

عُر الوطنّي والقومّي. ومن �سعراء هذا الّتيار: اأحمد الجابر، وعبد  ثاء، كما ظهر ال�سِّ والمدح، والرِّ

الرحمن المعاودة، وعلي بن �سعود اآل ثاني . 

عراء الُجـدد المعا�سرين   �لّثاني : تيار التجديد. وظهر في اأوائل ال�ّسبعينيات مع مجموعة من ال�سُّ

الذين تاأّثروا بالّثقافة الحديثة، ونال معظُمهم ق�سًطا من الّتعليم الحديث، وخبر المذاهب االأدبية 

ومن  النثر.  وق�سيدة  الّتفعيلة،  وق�سيدُة  ومان�سّية،  الرُّ الق�سيدُة  فظهرت  بها،  وتاأّثر  المعا�سرة، 

خليفـة  ومحّمـد  محمود،  ميرزا  وعلي  ثاني،  اآل  �سيف  بن  مبارك   : التجـديدي  الّتيار  هذا  �ُسعـراء 

العطية، والـّدكتورة زكّيـة مـال اهلل، ومعـروف رفيق، ومحّمـد اأحمد عبد اهلل المطّوع .

يرى الدكتور كافود اأن ال�ساعر القطري اأحمد يو�سف الجابر ممن عا�سر المرحلتين؛ لذلك عّده من 

ال�سعراء المخ�سرمين، وان كان اأكثر اإنتاجا في المرحلة الثانية . 

ومن ال�سعراء الذين تحدث عنهم الدكتور كافود:

- عبد الجليل الطباطبائي عراقي المولد، ولكنه اأقام في مدينة الزبارة القطرية فترة طويلة .

- ال�سيخ جا�سم بن محمد بن ثاني الذي حكم قطر في نهاية القرن التا�سع ع�سر .

- ماجد بن �سالح الخليفي )1873 - 1907( . 

- محمد بن ُعثيمين.

- محمد بن ح�سن المرزوقي .

- عبد الرحمن المعاودة .
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بظهور  ارتبط  ظهورها  اأن   
 )1(

كافود الرحيم  عبد  محمد  الدكتور  فيرى  الق�سيرة  الق�سة  اأما 

ال�سحافة المحلية التي بداأت منذ اأواخر ال�ستينيات،  كمجلة العروبة التي ظهرت �سنة 1969. وتتمثل 

اأولى المحاوالت في كتابة الق�سة تلك التي بداأها االأ�ستاذ يو�سف نعمة، فظهرت له مجموعة ق�س�سية 

بعنوان: بنت الخليج، ولقاء في بيروت، والولد الهايت. وفي ال�سبعينيات بداأ فن الق�سة بالنمو ب�سورة 

الملك،وخليفة  عبد  واأحمد  نعمة،  ليو�سف  بق�س�ص  المرحلة  لهذه  كافود  الدكتور  ويمثل  منتظمة، 

الكبي�سي،واإبراهيم المريخي،واإبراهيم ال�سادة، ومي �سالم، وب�سرى نا�سر، وغيرهم. 

وفي منت�سف ال�سبعينيات برزت مجموعة من الكاتبات عّدهن كافود البداية لنمو وظهور الق�سة 

الق�سيرة، وهن: كلثم جبر، واأم اأكثم، ونورة اآل �سعد، وح�سة الجابر، وماي�سة الخليفي.  

:
)2(

ر�بًعا : �لّتعـريف بال�ّساعـر مبارك بن �سيف �آل ثاني

- ن�سبه ووالدته :

هو ال�سيخ مبارك بن �سيف بن اأحمد بن محمد اآل ثاني، ينت�سب الى المعا�سيد من بطن الوهبة من 

قبيلة بني تميم، والده )ال�ّسيخ �سيف بن اأحمد اآل ثاني( جده )ال�ّسيخ اأحمد بن محمد اآل ثاني( الفار�ص 

ـوالت في  �ص دولة قطر، �ساحب ال�سَّ ال�ّسهير، وُيعدُّ اليَد الُيمنى الأخيه )ال�سيخ جا�سم بن محمد( موؤ�سِّ

اأما والدته، فهي )منيرة بنت �ساهين  بيـٍد غادرة.  الة  اأثناء ركوعه في ال�سّ ا�سُت�سهد  الحروب، الذي 

خ�سيات البارزة تاريخيا في منطقة  الجالهمة(، وهي حفيدة )اأرحمة بن جابر الجالهمة( اأحد ال�سَّ

باح واآل  الخليج العربي في القرن التا�سع ع�سر الميالدي، والجالهمة هم َمْن حكموا الكويت مع اآل ال�سّ

خليفة، وكانوا يديرون �سوؤون البحر.

ُوِلـَد ال�سيخ )مبارك بن �سيف بن اأحمد بن محمد اآل ثاني( في مدينـة المحـّرق في مملكة البحرين 

الحالية �سنة 1949م.

- در��ستـه وعمله :

در�َص ال�ّسيـخ مبارك في بريطانيا، ثم في بيروت، وح�سل �سنة 1974م على درجة البكالوريو�ص في 

العلوم ال�سيا�سّية واالقت�ساد.

ف:  الق�سة الق�سيرة في قطر: الن�ساأة والتطور، للدكتور محمد عبد الرحيم كافود، �ص 9 - 22. )1( بت�سرُّ

ف : االأعمال ال�سعرية، 339 ـ 341 . )2( بت�سرُّ
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لك الّدبلوما�سّي في وزارة الخارجّيـة، حيث كان م�ست�ساًرا في ال�ّسفارة القطرّية  عمَل �ساعُرنا في ال�سِّ

الخارجّية  وزارة  في  ا  مفّو�سً وزيًرا  ثّم  العربّية،  الّدول  جامعة  لدى  قطر  لدولة  ومندوًبا  القاهرة،  في 

القطرّية .   

ح�سل ال�ّساعُر على العديد من الجوائز، كما �سارك في العديد من االأن�سطة الثقافية، منها:

على و�سام اال�ستحقاق من الدرجة االأولى من جمهورّية م�سر في عهد اأنور ال�ّسادات. • ح�سل 

•  ح�سل على جائزة ) واّلدة ( �سنة 1985 م، عن ديوان ) لياٍل �سّيفّيـة( �سمن م�سابقة �سّمت عدًدا 
عراء العرب واالإ�سبان. من ال�سُّ

•  اأ�سـدر مع زمالئه جريدة )الخليج اليوم(، وظّل يراأ�َص تحريرها لمـّدة زمنّيـة، وما زالت ت�سدر 
اإلى يومنا هذا با�سم )جريدة ال�ّسرق القطرّية( .

حف قطرّية وعربّية.  الكتابات والّدرا�سات االأدبّية والق�سائد والمقاالت، في �سُ من  العديد  • ن�سر 

عرّية والّندوات االأدبّية في كثير من  الثقافّية واالأم�سيات ال�سِّ الموؤتمرات  من  العديد  في  •  �سارك 
الّدول العربية، مثل: م�سر، وال�ّسعودّية، والعراق، وتون�ص، و�سلطنة ُعمان، وغيرها.

عرّي: - ِنتاجه �ل�سِّ

اعر ال�سيخ مبارك بن �سيف - على راأي الّدكتور كافود - للتيار التجديدي الذي ظهر في  ينتمي ال�سَّ

ُمقلِّـًدا في  عري كان مبارك بن �سيف  ال�سِّ ال�ّسكل  الما�سي، ولكن من حيث  القرن  قطر في �سبعينيات 

عري، كما اأّن م�سمونها لم يخرج عن م�سامين  معظم ق�سائده التي حافظ فيها على القافية والوزن ال�سِّ

عر التقليدي من و�سف ومديح، وغير ذلك. ال�سِّ

عراِء العرِب المعا�سرين الذين َبَرُعـوا في ميدان  ، من ال�سُّ ومبارك بن �سيف اآل ثاني �ساعـٌر قطريٌّ

ًة،  ًة والقطريَّة خا�سَّ ، اإْذ كانت له نتاجاٌت متنوعٌة �سّور بها البيئة الخليجّية عامَّ عر في الخليج العربيِّ ال�سِّ

، ولم يغب عن باله اأْن يكتب عن 
)2(

، ولبنان
)1(

كما اهتمَّ بالق�سايا العربّية المركزّية كق�سّية فل�سطين

 التي مكث فيها طويال من خالل عمله في ال�ّسفارة القطرّية في القاهـرة. والّناظـر في 
)3(

م�سر النيل

ينّيـَة، وحّتى االإن�سانّيـة؛ مما يوحي  محتويات دواوينه يلمُح في ق�سائده االأبعاَد الوطنّيـَة والقومّيـة والدِّ

)1( ق�سيدة : اأجرا�ص القد�ص. �ص 31 . وق�سيدة : فل�سطين موطن االأديان . �ص 83 . ُينظر: االأعمال ال�ّسعرية، لمبارك بن �سيف اآل ثاني . 

ابق نف�سه، ُتنظر ق�سيدة : اإلى �سهيدة الجنوب. �ص 69 . )2( ال�سَّ

)3( نف�سه، ُتنظر ق�سيدة : »من ربوع النيل اإلى �سواطئ اللوؤلوؤ«. �ص31، وق�سيدة : اأن�سودة وادي النيل. �ص216.
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ًفا �سعره : » كلماتي هي  باأّننا اأمام �ساعر مو�سوعّي المعرفة، اإن�سانّي الم�ساعر واالأحا�سي�ص. يقول ُمعـرِّ

َدى َعَواطفي .. فهْل ُتراها تناُل منَك ) يق�سد القارئ ( ِمثلما نالْت  َذْوُب نف�سي، وُع�سارُة ِفكري، و�سَ

التي  الق�سايا  معظـم  تغطية  ال�ّساعر  فيه  حاول  الذي  عري  ال�سِّ الم�سمون  حيث  من  هذا   .
)1(

« ـي؟  منِّ

كل ال�ّسعرّي  ا من حيث ال�سَّ عـاناها االإن�ساُن الخليجّي والعربّي والم�سلم، بل وحّتى االإن�سان حيثما كان. اأمَّ

عـر الم�سـرحّي، فله  ى، كما َكَتـَب ال�ساعـر في ال�سِّ عـر المقـفَّ فقد تنّوعت اأ�سعاُره بين �سعِر التفعيلة، وال�سِّ

المطّولة:  �سعرا ملحميًّا من خالل ق�سيدته  ا  اأي�سً وكتب  االآتي(،  الفجـر   ( بعنـوان:  �سعـرّية  م�سرحـّية 

اعـُر االأحـداث  عر الُمقّفى. ا�ستعر�َص فيها ال�سَّ )اأن�سودة الخليج(، وهي تزيد على االأربعمائة بيت من ال�سِّ

الّتاريخّيـة التي مـّرت بها البالد العربّية واالإ�سالمّيـة ب�سكٍل عام، ومنطقة الخليج العربّي ب�سكٍل خا�ص.

عرّية فكتَب االأنا�سيَد االآتية: كما اأّن �ساعَرنا خا�ص تجربَة كتابة االأنا�سيد ال�سِّ

الم االأميرّي الحالي لدولة قطر(. القطرّي )وهو ال�سَّ الوطنّي  • الّن�سيد 

باب الر�سمّي لّدولة قطر . ال�سَّ • ن�سيد 

جامعة ت�سـمُّ كليات جامعّية عالمّية . وهي  الجامعّية،  المدينة  • ن�سيد 

كل والم�سمون قد ي�ساعد في فهم البناء الّنحوّي  فهذا الّتنـّوع في �سعر مبارك بن �سيف من حيث ال�سَّ

اعِر تكمُن في مدى قدرته على  الذي اعتمد عليه ال�ّساعـر من اأجل اإي�سال اأفكاره وعواطفه، فبراعُة ال�سَّ

 . ظاُم الّنحويُّ اال�ستفادة من االإمكانات التي يتيحها له النِّ

عريُّ في ال�ّسـنـوات  عريِّ الجديد؛ وجاءت غزارة ن�سر نتاُجـه ال�سِّ اعـُر ُمقالًّ في ن�سِر ِنتاِجِه ال�سِّ كان ال�سَّ

1983م  فاف( �سنة  اأول ديوان له وهو )الليل وال�سِّ اأّن ال�ّساعـَر بـداأ بطباعـة  1983م(، كما   - 1966(

عر  ثمَّ ن�سر ديوانه )اإن�سودة الخليج( �سنة 1984م وهو مطّولة �سعرية تزيد على االأربعمائة بيت من ال�سِّ

المقّفى، وفي �سنة 1990م طبع ديوانه الم�سّمى )لياٍل �سيفية(، اأّما في �سنة 1992م فقد طبع م�سرحيته 

عرّية(، ون�سرها اأول مرة �سنة  )الـفجر االآتي(، ُثمَّ َجَمَع دواويَنُه المذكورة اآنًفا في كتاب )االأعمال ال�سِّ

1997م، وقد فاز هذا الكتاب بجائزة الدولة ـ قطر ـ التقديرّية لالآداب عام 2006م في ن�سختها االأولى، 

�سعريٍّ  نتاج  اأّي  نعلم  وال  اأخرى.  دواوين  اأّية  اإليه  ي�سيف  اأْن  دون  2008م  �سنة  ثانية  اأعاد طباعته  ثمَّ 

اعر في الق�سايا المعا�سرة التي  اعـر بعد عام 2000م. وكان الباحث ياأّمل اأْن يتعّرف على راأي ال�سَّ لل�سَّ

فاف، �ص 3 . )1( ُينظر مقدمة ديوانه: الليل وال�سِّ
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ة التي غّيرت م�سار  يا�سيَّ قـنّي الهائل في مجال االّت�سال، وغيرها من الق�سايا ال�سِّ يت�سّدُرها الّتطـّور التِّ

عوب باعتبارها الُقطب االأوحد  التاريخ، مثل انهيار االّتحاد ال�ّسوفيتي، و�سيطرة اأمريكا على مقّدرات ال�سُّ

وما  بالّدمار،  العالم  دوَل  يهـّدُد  الذي  االقت�سادي  االنهيار  بل  الّركود،  وق�سّية  منازع،  بال  العالم  في 

ُي�سّمى بالّربيع العربّي. فكّنا نحتاج لراأي ال�ّساعر بمثل هذه الق�سايا، وغيرها ال�سّيما اأّنه ج�ّسـد الق�سايا 

وعة واالإبداع . العربّيـة واالإ�سالمَية واالإن�سانَية بق�سائَد غاية في الرَّ



�لباب �الأول

�لتقديم و�لتاأخير في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني، وي�سمل :  

الف�سل الأول : التقـديم في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف، ويحتوي :

اأوًل: اأنماط التقديم في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف.

النَّمط الأول: تقديم الم�سند )الخبر( على الم�سند اإليه )المبتداأ(.

النَّمط الثاني: تقديم ما كان اأ�سله خبًرا )خبر النوا�سخ الفعلية(.

النَّمط الثالث: تقديم ما كان اأ�سله خبًرا )خبر النوا�سخ الحرفية(.

النمط الرابع: تقـديـم متعلقات الجملة المن�سوخة، وغير المن�سوخة.

ثانًيا:  ا�ستنتاجات حول ق�سايا التقديم في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك ابن �سيف.

ثالًثا :القيم الدللية لتقديم الخبر على المبتداأ . 

الف�سل الثالث : التقـديم في الجملة الفعلية في �سعر مبارك بن �سيف،  ويحتوي على:

اأوًل: تقديم الفاعل على فعله، وقيمته الدللية .

ثانًيا: تقديم المفعول به، وقيمته الدللية .

ثالًثا: تقديم متعلقات الجملة الفعلية، وقيمتها الدللية .





�لف�سل �الأول  

�لتقـديم في �لجملة �ال�سمية، وقيمها �لداللية 

في �سعر مبارك بن �سيف، ويحتوي:

اأّوًل: اأنماط التقديم في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف، وي�سمل:

الّنمط الأول: تقديم الم�سند )الخبر( على الم�سند اإليه )المبتداأ(.

النمط الثاني: تقديم ما كان اأ�سله خبًرا )خبر النوا�سخ الفعلية(.

النمط الثالث: تقديم ما كان اأ�سله خبًرا ) خبر النوا�سخ الحرفية ( .

النمط الرابع: تقديم متعلقات الجملة المن�سوخة وغير المن�سوخة  .

ثانًيا:  ا�ستنتاجات حول ق�سايا اأنماط التقديم في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف .

ثالًثا: القيم الدللية لتقديم الخبر على المبتداأ .
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�أواًل : �أنماط �لتقديم في �لجملة �ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف

ـ تمهيد:

وبالتالي  العربية،  �سجاعة  من  وُيَعدُّ  العربية،  الجملة  َن�َسق  ترتيب  باإعادة  والتاأخير  التقديم  ُيعنى 

ـف عندها ودرا�ستها بتاأٍن؛ الأّنه« » هو باٌب  فالتقديم من العوار�ص المهمة التي ينبغي على الباحث التوقُّ

ف بعيُد الغايِة، ال يزاُل َيْفـَترُّ لك عن بديعٍة، وُيف�سي بك  كثـيُر الفـوائد، َجـمُّ المحا�سـِن وا�سـُع  الّت�سرُّ

. فمحا�سن التقديم كثيرة تت�سح عند معالجة القيم الدالة له، كما اأّن من يعمل في ال�سعر 
)1(

اإلى لطيفٍة«

يهتم بهذا العار�ص اأّيما اهتمام؛ الأّن فيه تحويال للفظ عن موقعه على حـّد قول الجرجاني: »وال تزاُل 

َم  ترى �سعًرا يروقك َم�ْسَمُعُه، وَيْلُطُف لديك َمْوِقُعُه، ُثـمَّ تنظـُر فتجـد �َسَبَب اأْن راَقـَك وَلُطَف ِعـْنَدَك اأْن ُقـدِّ

.
 )2(

َل اللفُظ عن مكاٍن اإلى مكان » فيه �سيٌء، وُحـوِّ

ال�سوؤال:  ويبقى   .
 )3(

والمكانة« والمكان  والمرتبة،  الّرتبة  مع  »التعامل  يقوم على  الأّنه  فٌن؛  التقديم 

ما طبيعة ذلك التعامل؟ وما ن�سبة االإبداع فيه؟ وهل ي�ستطيع َمْن يخو�ص ِغماَره الّتفنُّـن في نماذجه، 

اإلى الكالم الذي هو من �سنيع المتكّلم  فالتقديم والتاأخير يرتبط باالأ�سلوب، وهو ن�ساٌط اأدبيٌّ ينتمي 

�ساعًرا كان اأم ناثًرا، وهذا ما عّبر عنه االأ�ستاذ الدكتور تمام ح�سان بقوله: »وهي، اأي: التقديم والتاأخير. 

ظاهرة مرتبطة باالأ�سلوب الذي هو عمل فردّي في االأ�سا�ص. بهذا ي�سبح العدول فكرة نحوّية، وي�سبح 

. ومن هنا اآثر الباحث النظر في 
)4(

التقديم والّتاأخير ن�ساًطا اأدبيًّا ينتمي اإلى الكالم ال اإلى نظام اللغة«

�سعر مبارك بن �سيف للوقوف على نماذج من �سعره ت�سّمنت ذلك العار�ص؛ لدرا�ستها وبيان جوانب 

االإبداع فيها.

نوعي  على  موزعة  )الخم�سمائة(  تجاوزت  حيث  التقديم  فيها  ورد  متعددة  اأنماًطا  الباحث  وجـد 

الجملة: اال�سمية والفعلية .

اإلى  النحاة قدماء ومحدثين  بيان كيف نظر  ينبغي  اال�سمية  الجملة  التقديم في  اأنماط  بيان  قبل 

تعريف الجملة اال�سمية، واإلى اأق�سامها، وترتيب مكوناتها .

)1( دالئل االإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، �ص 83 .

)2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 83 . 

)3( بديع التراكيب في �سعر اأبي تمام، للدكتور منير �سلطان، 56/2. 

)4( الخال�سة الّنحوّية، �ص 86 . 
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- تعريف �لجملة �ال�سمية ومكّوناتها .

ف ابن ه�سام المتوفى761هـ الجملة اال�سمية باأّنها الجملة التي �سدرها ا�سم: كـ )َزْيٌد َقاِئـٌم..(،  ُيعرِّ

كما بّين اأّن الجملة ُتق�سم اإلى ثالثة اأق�سام، هي: الجملة اال�سمية، والجملة الفعلية: وهي التي �سدرها 

اِر  ِعْنـَدَك َزْيٌد؟ واأِفي الدَّ
َ
فعل، َكَقاَم َزْيٌد، والجملة الّظرفية: وهي: » الُم�سّدرة بظرف اأو مجرور، نحو: اأ

ْرَت )َزْيًدا( فاعال بالّظرف والجار والمجرور، ال باال�ستقرار المحذوف، وال مبتداأ ُمْخَبًرا  َزْيٌد؟ اإذا قـدَّ

 .
)1(

عنه بهما «

 النوع االأول من الجمل 
)2(

ويهمنا في هذا الف�سل الجملة اال�سمية التي عّدها االأ�ستاذ الدكتور حما�سة

االإ�سنادية .

الم�سند  �سيبويه:  و�سّماهما  والخبر،  المبتداأ  هما:  رئي�سين  ركنين  من  اال�سمية  الجملة  وتتكّون 

رفـع،  والمبنيُّ عليه   
ُ
والمبتداأ ِلـُيْبَنى عليـه كالٌم،  به  اْبُتـِدئ  ا�سـٍم  كلُّ  فالمـبتداأ   « اإليه، فقال:  والم�سند 

 .
)3(

 االأّوُل، والمبنيُّ ما بعـده عـليه، فهـو ُم�سَنـٌد وُم�ْسَنـٌد اإليه«
ُ
فاالبتـداء ال يكون اإال بمبنـيٍّ عليـه، فالمبتـداأ

كما  اإليه،  والم�سند  الم�سند  بين  التالّزم  عن   
)5(

القدماء النحويين  من  وغيره   
)4(

�سيبويه وتحّدث 

لوا الحديث في تعريف كل من المبتداأ والخبر. ف�سّ

الم�سند  ركني  على  اعتمادها  كاأ�سالفهم  وبّينوا  اال�سمية،  الجملة  لتعريف   
)6(

المحدثون وتعّر�ص 

والم�سند اإليه، ونظرتهم لتعريف الجملة اال�سمية ال تكاد تختلف كثيًرا في م�سمونها عن تعريف القدماء.

- �أق�سام �لجملة �ال�سمية :

اأّن خبر المبتداأ ياأتي على �سربين: مفرد وجملة، وق�ّسم الخبر الجملة اإلى: »جملة 
 )7(

ذكر ابن جني

مركبة من مبتداأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل. وال بّد لكل واحدة من هاتين الجملتين ـ اإذا وقعت 

ُخوُه فـ )زيٌد( مرفوع باالبتداء، والجملة 
َ
خبًرا عن مبتداأ ـ من �سمير يعود اإليه منها، تقول: ّزْيٌد َقاَم اأ

)1( ُينظر: مغني اللبيب، 376/2 . 

)2( ُينظر: العالمة االإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، لالأ�ستاذ الدكتور محمد حما�سة، �ص79.

)3( ُينظر: الكتاب، 126/2 .  

)4( ُينظر: ال�ّسابق نف�سه، 23/1 .  

ناعة،  )5(  منهم: ابن جني، اللُّمـع في العربية، �ص12، واأبو القا�سم الزجاجي، الجمل في النحو، �ص 36، والجلي�ص النحوي، ثمار ال�سّ

ل، 87/1، وابن ه�سام االأن�ساري، �سرح قطر الندى، �ص117.  �ص81، وابن يعي�ص، �سرح المف�سّ

م�سطفى  وال�سيخ  �ص318،  اللغة،  اأ�سرار  من  اأني�ص،  اإبراهيم  والدكتور  �ص49،  المعاني،  علم  عتيق،  العزيز  عبد  الدكتور  )6(  منهم: 

الغالييني، جامع الدرو�ص العربية،257/2 .

)7( ُينظر: اللمـع في العربية، �ص 12 .



29

ُخـوُه(،والـهاء عـائدٌة على )زيد(، 
َ
بعده خبر عنه، وهي مركبة من فعل وفاعل، فالفعل)َقاَم(،والفاعـل )اأ

.
)1(

لُة، ومو�سع الجملة رفع بالمبتداأ«
َ
ـِت الَم�ْسـاأ حَّ ولـوال هي َلَما �سَ

خبر المبتداأ اإلى ا�سٍم مفرد، وجملة، وجعل الخبر المفرد 
 )2(

وقد ق�ّسم المجا�سعي المتوفى 479هـ

نوعين، هما :

ما لم يحتمل �سميًرا، نحو: َزْيٌد ُغـالُمَك.

ما احتمل ال�سمـير، نحو: َزْيـٌد َقاِئـٌم .   

اأّما الخبر الجملة فبّين اأّنه �سربان، هما :

�سمير   اأي:  االأول،  ِذْكر  على  ت�ستمل  اأْن  وُي�سترط  وخبر،  مبتداأ  من  وتتكّون  ��سمّية،  جملة  �الأول: 

ُبوُه َقاِئٌم. 
َ
 يعود على المبتداأ، نحو: َزْيٌد اأ

)✼(

رابط 

�لثاني: جملة فعلية من فعل وفاعل، وُي�سترط فيها ما ُي�سترط في الجملة اال�سمية من حيث الّرابط، 

ُبوُه .
َ
نحو: َزْيٌد َقاَم اأ

تحّدث ابن عقيل المتوفى769هـ عن اأق�سام المبتداأ، فقال: »مبتداأ له خبر، ومبتداأ له فاعل �سّد م�سّد 

الخبر، فمثال االأول: َزْيٌد َعاِذٌر من اْعـَتَذَر، والمراد به: ما لم يكن المبتداأ فيه و�سًفا م�ستمال على ما 

ُيْذَكر في الق�سم الثاني، فزيٌد: مبتداأ، وعاذٌر: خبره ومن اعتذَر مفعول لعاذر، ومثال الثاني: اأ�ساٍر ذاِن؟ 

.
)3(

فالهمزة لال�ستفهام، و�َساٍر: مبتداأ، وذاِن: فاعل �سّد م�سّد الخبر«

�سًة الأموٍر كثيرة تتعّلق بمفهوم االبتداء، هي: لفظة المبتداأ ُمَلخِّ
 )4(

جعل االأ�ستاذ الدكتور حما�سة

- الّرفع؛ الأّن المبتداأ ال يكون اإال مرفوًعا .

تبة، فالمبتداأ ال يكون اإال اأّوال، وال يتاأّخر اإال لدواٍع، مع مراعاة اأوليته. - الرُّ

يغة؛ الأّن المبتداأ ال يكون اإال ا�سًما . - ال�سّ

ا. �سً - التَّعـيين، فالمبتداأ ال يكون اإال معرفة، اأو ُمخ�سَّ

)1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 13 .

)2( بت�سّرف، �سرح عيون االإعراب �ص 94، 95 . 

مير، واالإ�سارة،  )✼(  تحّدث ابن ه�سام مطـّوال عن اأنـواع الـّروابط التي تربط الخبر الجملـة بالمبتـداأ، وبّين اأّنها اأربعة اأنواع هي: ال�سّ

واإعادة المبتداأ بلفظه، والعموم . ُينظر: �سرح قطر الندى، �ص 118 ـ 119 .

)3( �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، 177/1، 178. 

)4( ُينظر: العالمة االإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، �ص 80 .
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- ترتيب مكّونات �لجملة �ال�سمية.

واالأ�سُل في ترتيب الجملة اال�سمية اأْن يتقّدم المبتداأ ويتاأّخر الخبر، يقول عبد القاهر الجرجاني: 

»اعلم اأّن مرتبة الخبر اأْن يكون بعد المبتداأ؛ الأّنه اإذا لم ُيعلم ما ُيخبر عنه لم ُي�ستفد من الخـبر �سـيٌء، 

ر ال�ّسيخ خالد االأزهري ت 905هـ هذا التقديم للمبتداأ، والتاأخير  . ويـُبرِّ
)1(

ويجوز تقديمه على المبتداأ«

ـه التقديم؛ ليتحقق تّعقُلُه، فيكون حّق الخبر التاأخير؛ الأّنه محكوم  للخبر؛ الأّن »المبتداأ محكوم عليه، حقُّ

 .
)2(

به : كـ )َزْيٌد قائٌم(«

ورّد المراغي �سبب تقديم المبتداأ على الخبر اإلى الّرتبة، فقال: »ومن البّين اأّن رتبة الم�سند اإليه 

التقديم؛ الأّنه المحكوم عليه، ورتبة الم�سند التاأخير؛ اإْذ هو المحكوم به، وما عداهما فتوابٌع ومتعّلقات 

     .
)3(

تاأتي تالية لهما في الّرتبة«

وال�ّسوؤال االآن: هل يتغّير ترتيب الجملة اال�سمية ؟ الجواب: نعم؛ وذلك:

•  عندما ت�سبح رتبة كل من المبتداأ والخبر غير مقّيـدة، اأو ت�سبح ُحّرًة عندما ال يوجد ما يوجب 
التزام كّل منهما مكاًنا بعينه .

بمكان  منهما  كل  التزام  يوجب  ما  ُوجد  اإذا  وذلك  مقّيـدة؛  والخبر  المبتداأ  رتبة  ت�سبح  •  عندما 
بعينه.

اإلى التغـيير في رتبة المبتداأ والخبر في الكالم ؟ الأّن ترتيَب االألفاِظ في  ـُم  الُمتكلِّ ِلـَم يميُل  ولكْن 

االأمر فيه  اْلَكِلِم فلي�ص  َنْظُم  واأّما   ..« الجرجاني:  الّنف�ص كما قال  المعاني في  بترتيب  الجملِة محكوٌم 

كذلك؛ الأّنك تقتفي في َنْظِمها اآثاَر المعاني وُترّتُبها على ح�سب ترتيب المعاني في الّنف�ص، فهو اإذن َنْظـٌم 

ـّم ال�ّسيء اإلى ال�ّسيء كيف جاء  ُيعتبُر فيه حال المنظوم بع�سه مع بع�ص، ولي�ص هو الّنظم الذي معناه �سَ

. وذهـَب المراغي مذهب الجرجاني، فقال: »االألفاظ قوالب المعاني فيجب اأْن يكون ترتيبها 
)4(

واتـفق«

الو�سعي بح�سب ترتيبها الّطبعي .. ولكْن قد يعر�ص لبع�ص الكلم من المزايا ما يدعو اإلى تقديمه واإْن 

كان حّقه الّتاأخير فيكـون من الح�سن تغيـير هـذا الّنـظام؛ ليكـوَن الُمقـّدم ُم�سـيًرا اإلى الغـر�ص الذي ُيراد 

 .
)5(

وُمترِجـًما عّمـا ُيق�سد منه«

)1( المقت�سد في �سرح االإي�ساح، 1/ 302 .

)2( �سرح الت�سريح على التو�سيح،213/1. 

)3( علوم البالغة، 117 .

)4( دالئل االإعجاز، �ص 40 .

)5( علوم البالغة، �ص 117 .
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بعد تقديم هذا الملخ�ص لعنا�سر الجملة اال�سمية نبين اأنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �سعر 

ًقا في الكـم على  مبارك بن �سيف. وجاء التقديم في الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف متفوِّ

التقديم في الجملة الفعلية، حيث جاء التقديم في الجملة اال�سمية في )اثنين وثمانين ومائة( مو�سـع. 

في حين جاء التقديم في الجملة الفعلية في )مائتي( مو�سـع.

جاءت اأنماط التقديم في الجملة اال�سمية على النحو االآتي:

�لّنمـط �الأول: تقديم �لم�سند)�لخبر( على �لم�سند �إليه)�لمبتد�أ(.

ورد الخبر مقدًما على المبتداأ في حوالي )اأربعة وع�سرين ومائتي( مو�سـع، وُيَعـدُّ هذا الكّم كبيًرا 

اإذا ما قورن مع االأبواب النحوية االأخرى التي تقّدمت في رتبتها في �سعر مبارك بن �سيف: كالفاعل 

والمفعول، وغيرهما. وجاء تقديم الخبر وفق االأنماط االآتية:

م �لخبر، وهو )�سبه جملة جار ومجرور( على �لمبتـد�أ �لمعرفة.  )1( تقـدُّ

ورد هذا الّنمـط في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية وخم�سين( مو�سًعا، اأّما حروف الجـر التي 

ت�سّدرت هذا الّنمط فهي :

1. حرف �لجـر ) �لالم ( ومجروره، وتكّرر في )واحد وثـالثـين( مو�سًعا، منها:

:
)1(

◆ قوله في مطولته: )اأن�سودة الخليج(

ـٌة                َلَك ـ َيا َمِليُك ـ �ْلَبحُر  و�لَبْطَحـاُء َهـذي �أ�َسـاِطـيُل �ْلَمـِلـيـِك َتـحيَّ

ويمكن تخريج البيت اإعرابًيا على االأوجه االآتية:

- لَك: الجار والمجرور )خبر ُمقّدم( .       - البحُر: مبتداأ موؤّخر .    

 :
)2( 

◆ وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ِة َقْوِمنـا                 َلـُهـُم �ْلـَبـَياُن وِحْكَمـٌة َغـّر�ُء َهـذي �لَحـ�سارُة ِمـْن �أَِعـزَّ

قوله في ق�سيدته:  )اأربعة ع�سر( مو�سًعا، من ذلك  وتكرر في  �لجـر )ِفـي( ومجروره،  2.  حرف 

:
 )3(

)ذكريات في ليلة �ستوية(

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص139. 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص155 . 

)المتقارب( )3( نف�سه، �ص71 .  
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وِفـي َقـْلـِبهـا  َنـَب�سـاُت �ْلحـياْة

وِفـي �َسـَفـَتـْيها  َخـِفـيُّ �لـوُعـوْد

ق�سيدته:  في  قوله  ذلك  من  موا�سع،  )ثالثة(  في  وتكرر  ومجروره،  )�لبـاء(  �لجـر  3.  حرف 

: 
)1(

)اأن�سودة الخليج(

مـاِل ُرَو�ُء َوبِه �ْلُعُيـوُن  �ْلـبا�ِسـَماُت ِلـحاُظـها                 َفِجـناُنـها َبـْيَن �لـرِّ

4. حرف �لجـر )ِمـْن( ومجروره، وتكرر في )ثالثة( موا�سـع، منها:

:
)2(

عرّية: )الفجـر االآتـي( ◆ قوله في م�سرحيته ال�سِّ

َلْيَتـِني َذ�َك لُحـْزنا َيـا �أَِخـي

ِمـْن َوَر�ِء �ْلـغـ�سِّ  �آالُف �لَمَغاِنـْم

5. حرف �لجـر )�لكـاف( ومجروره، وتكرر في )خم�سة( موا�سـع، هي:

:
 )3(

◆ قوله في ق�سيدته: )عـودة اإبريل(

ـاِر َلـَظـاُه َوَكـاْلـَجْمـِر ـَناِنـي َبـْيـُنـِك �َسـاِحـَرِتـي                  َكـالـنَّ �أَ�سْ

:
 )4(

◆ وقوله في ق�سيدته: )من ربوع النيل اإلى �سواطئ اللوؤلوؤ(

ــُدُق اَك �ْلَجَمـاِل َو�أَ�سْ حـِر  َمـاوؤَُك يا َخِليـُج َوَلْيـَتِني               �أَ�ْسـُدو ِبـِذيَّ َكال�سِّ

ال�ّسعرية )الفجر  6.  حرف �لجـر )عـلى( ومجروره، وتكرر في )مو�سٍع(، هو قوله في م�سرحيته 

:
 )5(

االآتي(

�َسـالُم �هلِل َيـا َقـْوِمـي َعـِلْيـُكْم

َعـَلْيـُكم َيـا �أََخـا �ْلَعـَرِب �ل�ّسـالُم

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص114 . 

)الرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص268 . 

)المتدارك( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 64 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص 69 .  

)الوافر( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 306 . 
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م �لخبر، وهو )�سبه جملة ظرفية( على �لمبتد�أ �لمعرفة. )2( تقـدُّ

 وردت الّظروف في �سعر مبارك بن �سيف ُمقّدمة على المبتداأ المعرفة في )�ستـة( موا�سع، موزعة 

على النحو االآتي: 

-  ُقْرَب ، وَخْلَف ، وُدوَن ، ووردت في )ثالثة( موا�سـع، وَبـْيَن في مو�سـٍع. وجاءت كلُّها كظروف مكانّية 

ولي�ست زمانية .

:
 )1(

1. ظرف �لمكان )ُقْرب(، يقول مبارك بن �سيف في ق�سيدته: )اأن�سودة الخليج(

َمـاِل َوُقــْرَبها  �ْلَبـْغالُء ـًة                 َفـْوَق �لـرِّ ـًة( َمـْرِميَّ َوَتـَرى ُهـَنا )ُنـوِريَّ

:
 )2(

2. ظرف �لمكان )َخْلف(، ويقول في الق�سيدة ال�ّسابقة ذاتها

ـَجـَناُء َو�َسِهـْدَت )َذ� َيـَزٍن( َي�ِسـيُر ِبُجـْنِدِه                �أَ�َسـٌد َجـِريـٌح َخـْلـَفُه  �ل�سُّ

3. ظرف �لمكان )ُدوَن(، والموا�سع الثالثة التي ورد فيها هذا الّظرف، هي :

:
 )3(

◆ يقول في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

َفـاإذ� �أََتـاك َفِفـي �ْلَخـِليـِج ُمَقـاُمُه               َيْحـِكـي َخَيـاال ُدوَنـُه  �ْلَعـْنـَقاُء

:
 )4(

◆ ويقول في ق�سيدته عينها

)✼(

َهــَذ� ُتــَر�ُب �ْلـُقــْد�ِس ِفـيـَك ُمـناِدًيا              وَيـُقــوُل : َفــْتــًحا ُدْوَنـه  �الإْذَر�ُء

: 
)5(

◆ ويقول في الق�سيدة ال�ّسابقة نف�سها مفتخًرا بالخليج العربي

ـٌن ُدوَنـُه  �الأْعـَد�ُء ٌع              َهـا �أَْنـَت ِح�سْ ـِديـِق ُم�سـرَّ َهـا �أَْنـَت َبْيـٌت لل�سّ

خمة. ُينظر  فن ال�سّ 102 . النورّية: قارب ال يزيد طوله على مترين ُي�سنُع من �َسَعف الّنخيل. الَبْغالء: من ال�سُّ )1(  ال�ّسابق نف�سه، �ص 

)الكامل( هام�ص )1( في ال�سفحة نف�سها .  

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 126 .                

(. المعجم الو�سيط )َعَنَق(638/2.      )الكامل( �سطوريٌّ
ُ
)3(  ال�ّسابق نف�سه، �ص134. اْلَعْنـَقاء: طائر ُمـتوَّهم ال وجود له )اأي: اأّنه طائٌر اأ

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص  161 .               

َرْبُته  ْرُبك ال�سيَء َتْرمي ِبِه، َتُقوُل: �سَ )✼(  يقول ابن منظور ت711ه في الل�سان )َذراأ(284/14 مبيًنا معنى )االإذراء(: »واالإِْذَراُء: �سَ

َرعه.  َي�سْ َحتَّى  َربه  �سَ اإِذا  ْيِف  ِبال�سَّ ال�سيَء  ْذَرى 
َ
واأ ْلَقْيته. 

َ
واأ َرْعته  �سَ ي 

َ
اأ َفَر�سه  َعْن  ْذَرْيُته 

َ
فاأ وَطَعنته  �َسه، 

ْ
راأ ْذَرْيُت 

َ
فاأ ْيِف  ِبال�سَّ

ْمي ِمْن َغْيِر َقْطع« .    ُف ِبِه الرَّ ي َيْرِمي ِبَها، َوَقْد يو�سَ
َ
ِريَبَته اأ وال�سيُف ُيْذِري �سَ

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص  164 .  
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فال�ساعر هنا يعلي من مكانة القد�ص في نفو�ص العرب والم�سلمين، ويفدي ترابها بالغالي والنفي�ص، 

فلو كّلف فتحها ف�سل روؤو�سنا عن اأج�سادنا فلن نتوانى عن ذلك. 

:
 )1(

ظرف المكان )َبـْيَن(، حيث يقول في ق�سيدته: )حلم �سرقّي االألوان(

َفَقاَلـْت :

ـي �ْلَحـَياْة ِبـَقْلِبـَك �أُْم�سِ

َوَبـْيَن َيـديـَك 

ِنـيْن !! َرِهـيَنـُة َقْلـٍب ُمِحـبٍّ �سَ

وي�ستنتـج الباحث مما تقـّدم ما ياأتي :

الظروف  على  واقت�سر  اال�سمية،  الجملة  في  ُمقّدًما  الّزمان  ظرف  ِذكر  على  ال�ّساعر  ياأِت  1-  لم 

المكانية - التي �سبق بياُنها -، وربَّما ن�ستنتج من ذلك اأّن مبارك بن �سيف كان مرتبًطا بالمكان 

اأكثر من ارتباطه بالّزمان، ويتاأّكد لنا هذا اإذا علمنا اأّن ال�ساعر قد ق�سى زهرة �سبابه متنقال 

لي�سْت  مّدة  وهي  المتحدة،  والواليات  وم�سر،  وبريطانيا،  لبنان،  بين  وعمله  درا�سته  بحكم 

بالق�سيرة؛ لذلك انعك�ص هذا االغتراب في �سعره، فوجدناه يفي�ُص م�ساعر جّيا�سة نحو موطنه 

 لنتاأّكـد من 
)2(

االأ�سيل الذي تربطه به ذكريات الّطفولة وتكفينا نظرة اإلى عناوين بع�ص ق�سائده

مدى ع�سق ال�ّساعر لوطنه.  

ر جميعها في الجملة اال�سمية التي يتقّدم فيها الخبر  2-  يالحظ الباحث اأّن حروف الجـر لم تتكرَّ

على المبتداأ، بل َوَجَد الباحُث اأّن حرفي الجر)الالم ، وفي( هما االأكثر تكراًرا، ولعّل مرجع ذلك 

ل�سببين :

 �الأول : ُذِكر اأّن من معاني حرف الجر) فـي ( الّظرفّية؛ ولذلك َكُثرْت في �سعر مبارك بن �سيف؛ 

اأْن نقراأ  ال�ساعر بالمكان - مهد طفولته - ، ومرتع ذكرياته الجميلة. ويكفينا  َد حقيقة تعلُّق  ِلُيوؤكِّ

، كتبها في نيويورك �سنة 1974م، وقد 
 )3(

بتاأنٍّ ق�سيدة لل�ساعر بعنوان: )م�سافر على اأمواج الخليج(

نـين: ال�ّسـديد الُبخل، اأو البخيل بال�ّسـيء الّنفي�ص. المعجم الو�سيط )�سّن(547/1. )من المتقارب( )1(  ال�ّسابق نف�سه، �ص175. ال�سّ

فاف، �ص17، والبين واالأقـدار، �ص41،  )2(  ُتنظر الق�سائد في: االأعمـال ال�ّسعـرّية، منها: م�سافر على اأمواج الخليج، �ص 15، والليل وال�سِّ

ليلة �ستوّية، �ص71، وذكريات الّطفولة، �ص77،  مّرد، �ص47، واأمام نخلة، �ص66، وذكريات في  الزُّ و�سحر البداوة، �ص45، وبحـر 

وترنيمة ال�ّسواطئ الغافية، �ص227، وتاأّمالت في ليلة �سيفّية، �ص230 .   

)3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 15 ، 16 . 
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خاطب فيها مياه الخليج، ورياحه راجًيا اأْن تاأخذه اإلى وطنه، ثّم ي�سل الحنين مداه اآمال اأْن يلتقي 

:
 )1(

بوطنـه قريـًبا

ي َقـِريْب َفَهـْل َعَجـًبا �أَْن َطَو�ِنـي  �ْلَحِنـين            َوُقْلـُت : ِلـَقـاِئـي ِبـاأَْر�سِ

َوُقــــْلـــُت َوَد�ًعــا َكـــَفـــى ُغـــــْرَبــًة            َعـَبْرُت �ْلـَحـَياَة  َكَطـْيـٍف َغـِريْب

، كما بّين ابن 
)2(

 �لثاني : ذكـر ابن فار�ص ت 395هـ اأّن الالم » تكون للتخ�سي�ص، نحو: الحمُد هلِل »

اأّن لحـرف )الـالم( اثنـين وعـ�سرين معًنى، منـها : )اال�ستحـقاق، واالخت�سـا�ص، والُمـلك، 
 )3(

ه�سـام

ُّك ..( . وقد وردت )الـالم( في �سعر مبارك بن �سيف بهذه المعاني التي يمكن اأْن ُترّد لمعنى  والّتملـ

ـفات  الُمْلك، اأو الّتملُّك، وَلْعَلُه اأراد من ذلك الّتـاأكيـد على ا�ستحـقاق الممـدوح، اأو المـو�سـوف لل�سِّ

: 
)4(

التي ن�سبـها اإليه، مثل قـوله في ق�سـيدته )من ربـوع النيل اإلى �سواطئ اللوؤلوؤ(

َبْرَجـِد و�لالآلـئ َرْوَنـُق َفَلـُه ِمَن �الأَْطـَياِف �ِسْحـُر َخياِلـَها             َوِمـَن �لزَّ

د على اأّن الخليج العربي يمتلك الجمال والّرونق . والحَظ الباحُث اأنَّ الالم  اعر يريد اأْن يوؤكِّ فال�سَّ

الم�ستخدمة عند ال�ّساعر والّدالة على المعاني الُم�سار اإليها قد وردْت �سمن �سياقين، هما :

فات الجمالّية للخليج من حيث جمال مياهه، وطبيعته، وبيئته الخاّلبة بو�ساطة   �الأول: اإل�ساق ال�سّ

ن�سودة 
ُ
)الالم( الّدالة على الُملك، اأو االخت�سا�ص. - كالمثال ال�ّسابق - وقول ال�ّساعر في مطولته: )اأ

:
 )5(

الخليج(

ـاِمـَخاُت ، َوَتاُجـها �ْلُخَيـالُء ِخـيُل �لَبا�ِسـَقـاُت َعـالئـًما            �ل�سَّ َوَلـنا  �لنَّ

:
 )6(

�لثاني: ا�ستحـقاق اأهل الخليـج ل�سـفات المـدح والفخار التي ذكرها ال�ساعر في ق�سائده، منها

ْهـــَنـاُء ـَو�ِبـُح  َو�لِعـَتاُق  َرَو�ِكـٌب           َفــَتـ�َســاَوِت �الأَْمـــَو�ُج و�لـــدَّ َلُهُم  �ل�سَّ

)المتقارب( )1( نف�سه، �ص 15 .  

احبي في فقه اللغة، �ص95 .  )2( ال�سّ

)3( ُينظر: مغني اللبيب208/1 ـ 221. 

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعـرّية، �ص69 . 

)الكامل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص165 . 

)الكامل( )6( نف�سه، �ص131 .  
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الالم  با�ستخدام  الخليج  الأهل  األ�سقها  متتالية  ب�سفات  الخليج(  )اأن�سودة  ق�سيدته  في  جاء  ُثـمَّ 

 :
 )1(

الّدالة على المعاني التي اأ�سرنا اإليها

�ُء اِفنـاُت َعــِزيـُزهـا            َوَلـَنا �ْلَقـِريـ�ُس َوِحْكـَمـٌة َغـرَّ َوَلـَنا �لـِجياُد �ل�سّ

ـَجايا �ْلـَعاِلـَياُت، َوَلْم َنَزْل             َقـْوًما ُهـُمـو َو�ْلَمْكـُرَمـاُت �إَخـاُء َوَلـَنا  �ل�سَّ

�ِفــَعـاُت �أُُنوَفـها             َوَمِثـيُلـها َقـْوٌم  َلـَها  ُعـَظـَمـاُء                            َوَلــَنـا  �لَمـَطـايا �لـرَّ

على هذه ال�ّساكلة؛ اإْذ جعلـها مبـدوءة بخـبر ُمقـّدم )جار ومجرور(، 
)2(

ذكـر ال�ّساعـر خم�سـة اأبيات

وحرف الجر )الالم الّدالة( على الملك، اأو اال�ستحقاق. فتكرار حرف الجـر )الالم( الّدالة على الُمْلك 

واالعتزاز  المديح  ال�ّساعر، مع مالحظة مجيئه في مواطن  ال�ّسعرّية عند  الجملة  تركيب  ُمه في  وتقـدُّ

دق انتماء ال�ّساعر لوطنه وع�سقه الأهله . بالخليج المكان، واالإن�سان يدّل على �سِ

هذا عر�ٌص يت�سّمن الّناحية ال�ّسكلّية التي جاءت عليها الجملة اال�سمّية التي تقّدم فيه الخبر على 

المبتداأ جواًزا، واأّما القيمة الداللية لتقديم الخبر على المبتداأ ف�سياأتي الحديث عنه الحًقا .

)3( تقدم �لخبر، وهو ��سم م�ستق على �لمبتد�أ �لمعرفة.

حظيت هذه الحالة من حاالت تقديم الخبر - كونه ا�سًما م�ستًقا - على المبتداأ، باهتمام العلماء 

�ستاذه الخليل بن اأحمد الفراهيدي الذي ي�ستقبح 
ُ
ة. ف�سيبويه يت�سـّدى الأ عاّمة، ومدر�سة الكوفة خا�سّ

تقديم الخبر اإذا كان ا�سًما ُم�ستًقا، فيقول :

»وزعم الخليل - رحمه اهلل - اأّنه ي�ستقبح اأْن يقول: َقاِئـٌم َزْيٌد، وذاك اإذا لم تجعل قائًما ُمقّدًما مبنيًّا 

َرَب زيًدا عمرٌو، و)عمرٌو( على )�سرب( ُمرتفع، وكان الحـدُّ  على المبتداأ، كما توؤّخر وُتقّدم، فتقول: �سَ

ًرا وكذلك هذا. الحـدُّ فيه اأْن يكون االبتـداء فيه ُمقّدًما، وهذا عربيٌّ  اأْن يكون ُمقّدًما، ويكون َزْيـٌد ُموؤخَّ

.
)3(

ـُتَك « ـفَّ جّيـد، وذلك قولك: تميميٌّ اأنا، وَم�ْسـُنوٌء َمـْن َي�ْسـَنوؤُك، وَرُجٌل َعْبـُد اهلِل، وَخـزٌّ �سُ

واأجـاز ابن جني هذا التقديم، فقال: »ويجوز تقديم خبر المبتداأ عليه، تقول: َقاِئٌم َزْيٌد، َخْلَفَك َبْكٌر، 

 .
)4(

والتقدير: َزْيٌد َقاِئـٌم، وَبْكٌر َخْلَفَك«

)1( االأعمـال ال�ّسعـرّية، �ص165.        )الكامل(

)2( ُينظر: ال�ّسابق نف�سه، �ص165 . 

)3( ُينظر: الكتاب، 2 / 127 . 

)4( اللمـع في العربية، �ص 15 . 
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هذا المذهب، وعّلل ابن يعي�ص المتوّفى 643 هـ ذلك االختيار 
 )1(

مخ�سري المتوّفى 535هـ واختار الزَّ

َك، فـ )َمْن ي�سنوؤك(: مبتداأ، وقوله:  قائاًل: »لكثرة ا�ستعماله في كالم العرب قالوا: َم�ْسـُنوٌء َمـْن َي�ْسـَنوؤُ

(: خبر مقّدم، اأال ترى اأّن  )َم�ْسُنوٌء(: الخبر، وهو مقّدم، وكذلك: تميميٌّ اأنا، فـ)اأنـا(: مبتداأ، و)تميميٌّ

. ويرى ابن عقيل المـتـوفـى 769هـ جـواز 
  )2(

الفائدة المحكوم بها اإّنما هي كونه تميميًّا، ال اأنا المتكلِّم«

ذلك التـقــديـم، فيقول: ».. والحق الجواز؛ اإْذ ال مانع من ذلك، واإليه اأ�سار - يق�سد ابن مالك - بقوله: 

فَمـْن: مبتداأ،  َي�ْسـَنوؤُك«،  َمـْن  »َم�ْسـُنوٌء  َزْيٌد، ومنه قولهم:  َقاِئٌم  َررا«، فتقول:  اإْذ ال �سَ التقديم  »وجّوزوا 

.
 )3(

ُبوُه َزْيٌد«
َ
وم�سنوء: خبر مقّدم، وَقاِئٌم اأ

وال يعتـدُّ ابن ه�سام المتوفى 761هـ بهـذا التقديم، ويرّجح تاأخير الخبر في مثل هذه االأمثلة، فيقول: 

 .
)4(

»الحالة الثالثة )من حاالت الخبر( جواز التقديم والتاأخير، وذلك فيما ُفِقَد فيه موجبهما«

اأّمـا مدر�سة الكوفة فرّدت هذه الم�ساألة بحجة اأّن الم�ستق ي�ستمل على �سمير يعود على اال�سم الظاهر 

ر مرجعه، وهو المبتداأ الموؤخر في مثل قولنا: قائٌم زيٌد.  م ال�سمير وتاأخُّ بعده، اإْذ ال يجوز عندهم تقـدُّ

م الخبر، وهو اال�سم الم�ستق )قائم(؛ الأّنه ي�ستمل على �سمير يعود على المبتداأ  فال يجوز عندهم تقدُّ

»اأّما  فقال:  العلماء  من  وغيره  االأنباري  البركات  اأبي  من  جاء  المدر�سة  تلك  على  الّرد  لكّن  )زيد(. 

الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم: لو جّوزنا تقديمه؛ الأّدى ذلك اإلى تقديم �سمير اال�سم على ظاهره. 

قلنا: هذا فا�سد؛ وذلك الأّن الخبر واإْن كان ُمقّدًما في اللفظ اإاّل اأّنه متاأخر في التقدير، واإذا كان مقّدًما 

َرَب ُغالَمُه  لفًظا متاأخًرا تقديًرا، فال اعتبار بهذا التقديم في منع االإ�سمار؛ ولهذا جاز باالإجماع: �سَ

 .
 )5(

َزْيـٌد، اإذا جعلَت: زيًدا فاعاًل، وغالمه مفعوال«

اأْن يتقّدم الخبر، وهو ا�سم م�ستق لالأ�سباب التي  يرى الباحث ما يراه جمهور الّنحاة باأّنه ال مانع 

العلوي  حمزة  بن  يحي  يقول  فة،  ال�سِّ بهذه  المبتداأ  اخت�سا�ص  منها:  ُي�ستفاد  داللية  ولغايات  ُذكرت، 

�ٍص لمعًنى  اليمني : » فاإّنك اإذا اأّخرَت الخبر فلي�ص فيه اإاّل االإخبار باأّن زيًدا قائٌم ال غير، من غير تعرُّ

بهذه  ُمخت�صٌّ  اأّنه  بتقديمه  تفيد  فاإّنك  زيٌد،  قائٌم  وقلت:  قّدمته،  اإذا  ما  البليغة، بخالف  المعاني  من 

حك وغيرها، اأو تفيد تخ�سي�سه بالقيام دون غيره من  فة من بين �سائر �سفاته من االأكل وال�سّ ال�سّ

ل في علم العربية، �ص 24 .  )1( ُينظر: المف�سّ

ل، 1 / 92 .  )2( �سرح المف�سّ

)3( �سرح ابن عقيل، 1 / 214 . 

)4( اأو�سح الم�سالك اإلى األفية ابن مالك، �ص 196/1. 

)5( االإن�ساف في م�سائل الخالف، الم�ساألة )9( 71/1 .   
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�سائر اأمثاله، وتفيد وجًها اآخَر، وهو اأْن يكون كالًما مع َمْن يعرف زيًدا وُينكر قيامه فتقول: َقائٌم َزْيٌد 

     .
 )1(

ا الإنكار َمْن ينكره« ردًّ

ورد في �سعر مبارك بن �سيف تقديم الخبر، وهو ا�سم م�ستق على المبتداأ بقلة، ويمكن ح�سر تلك 

الحاالت في االآتي: 

:
 )2(

• يقول ُمخاطًبا مياه الخليج في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
�ٌر َوَقـا�ِسي ـاٌر َوَغـدَّ َظـاِلـٌم  �أْنـَت َوَجـبَّ

َتــْزَرُع �لـلــوؤُْلــوؤَ ِفــي �الأَْعــَمـــاِق ...

َظـاِلـٌم: خبر ُمقّدم وهو من الم�ستقات )ا�سم فاعل( .

�أْنـــَت: مبتداأ موؤخـر .

:
 )3(

• ويقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(
ـمُّ َو�أَْعـُيٌن َعـْمـَياُء ِحـكاُتـُه ُم�ْسـَتْهـِتًر�                �أُُذٌن ُتـ�سَ َرْجـٌع َلـَها �سَ

في  الهاء  اأّمـا  الب�سريين.  راأي  على  الم�ستقات  اأ�سل  والم�سـدر  م�سـدر،  الأّنه  ُمقـّدم،  خبر  َرْجـٌع: 

البيت  ي�سبق هذا  الذي  البيت  المـذكور في  لعنة اهلل -  )اإبلي�ص( - عليه  اآدم  )لـها( فتعوُد على عـدو 

 :
 )4(

ه ببيتين، ون�سّ

يِل َو�َسـاوؤو� ـيل َعِن �لَف�سِ َقـْد َجاَل ِفـيَك َعـُدوُّ �آَدَم �َساِخـًر�               َعـَزَل �لَف�سِ

)4( تقدم �لخبر، وهو �سبه جملة جار ومجرور، و�لمبتد�أ نكرة.

تكررت هذه الحالة في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستة وخم�سين( مو�سًعا، وُيَعدُّ هذا الكمُّ كبيًرا اإذا 

، هي: خـرى، وقـد ا�ستخـدم ال�ّساعر)خم�سة( حروف للجرِّ
ُ
ما قورن مع ما ورَد من حـاالت اأ

1.  حرف الجـر )الـاّلم( . وورد في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية وع�سرين( مو�سًعا، وهي من 

اأكثر حروف الجـر وروًدا في هذه الحالة، ومن اأمثلة ذلك:

)1( الّطـراز، �ص 68 . 

)مجزوء الرمل( عرّية، �ص 23 .  )2( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 132 . 

)4( نف�سه، �ص131. �ساوؤوا: تفـّرقـوا جـاء في المعجم الو�سيط،472/1 .  )الكامل( 
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:
)1(

• قوله في ق�سيدته )اأمجـاد رم�سـان(
ـــُب ـُهـــوُر ُتـــَرتَّ ـاُن ِفـيَك �ْلُمْعِجـَز�ُت َكـَر�َمٌة                  هلِل  �َسـْهـــٌر َو�لـ�سُّ َرَم�سَ

)هلل( لفظ الجاللة: �سبه جملة جار ومجرور)خبر ُمقّدم( . �سهـٌر: مبتداأ موؤّخر. 

:
 )2(

ن�سودة الخليج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته)اأ

ـــٌة َوَوالُء              ِهَي ِذي �ْلُقُلوُب َوَنْهُجها �لُقـَدَماُء َلـــَك َيـــا َخــــلــــِيـــُج َتـــِحـــيَّ

:
 )3(

ن�سودة الخليج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

�أََنا َقائـُد �لَجْيـ�ِس �لَعِظيـِم َجَحاِفـال             ِلـي ِفي �لَخِليـِج َمَماِلٌك َوَثـَر�ُء

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ــَد �الإ�ْســـالُم َبـــْيَن ُقـُلــوِبــَنا             َوَلــَنــا ِبـَتــاِريـِخ �ْلـُهـَدى �أَْفــَياُء َقــْد َوحَّ

2.  حرف الجـر ) ِفـي( . وورد في �سعر مبارك بن �سيف في )�سـتـة ع�سر( مو�سًعا، ومن االأمثلة على ذلك :

:
 )5(

• قوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(
ْكـَرى.. َفـاْحَفـظي �لـذِّ

ْكـَرى  َعـَز�ْء َفـِفــي �لـذِّ

)في الذكرى( : �سبه جملة جار ومجرور: خبر ُمقّدم . عـزاء : مبتداأ موؤخـر، وهو نكـرة .

:
 )6(

 ـ الم�سهد االأول ـ (
)✼(

• وقوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار
ـاْر ؟ �أََو َت�ْسـَت�ْسِقـي ِمـْن َمـاِء �لنَّ

َوَتـِعـيُث َوِفـي َيـِدَهـا  ِمـْيَز�ْن

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 76 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 96 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 138 .  

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص 163 . 

)الرمل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 5 . 

)✼( )ِع�ْسـَتار( في االأ�ساطير: اآلهة الحرب والُحّب َلَدى �سّكان ما بين الّنهرين. ُينظـر: نف�سه، �ص34، هام�ص 1.  

)المتدارك( )6( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 36 . 
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:
 )1(

ن�سودة الخليج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة )اأ

َمـٌل َلـُه َوَرَجـاُء َبـْل �إّنـها �أّنـاُت َمْحُمـوِم �لـَهـَوى               ِفـي َهْم�ِسـِه  �أَ

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث 3 - �سلة المهمالت - (
ـلِة �أَْحـَياًنا ِفـي َجـْوِف �ل�سَّ

َخـْيٌر َو�َسـَقـاء

�أََمـٌل َوِنـَد�ء

3 ـ حرف الجـر )�لبـاء( . وتكرر هذا الحرف في )�ستة( مواطن، منها :  

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غـو�ص(
ـْم�ُس ِمـْن َمْخـَبِئَها ُثـمَّ َتاأِتـي �ل�سَّ

َوِبـاأيـِديـَها  �ِسـَيـاْط

 )باأيديها( : �سبه جملة جار ومجرور. خبر ُمقّدم . �سياط : مبتداأ موؤخـر .

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته )اأجـرا�ص القـد�ص(
ِبُنـوِر �ْلَحـقِّ َو�الإيـَماِن َو�ْلُقـْر�آِن..

َمـْهـِدّيـْة

ـْة ـٍة بالـدمِّ َمـْرِويَّ �أََنـا ِمـْن �أُمَّ

4 ـ حرف الجـر )ِمـْن( . ولم يرد هذا الحرف اإال في مو�سعين، هما :  

:
 )5(

• قوله في ق�سيدته )ال�ّسوارع الخلفية(
ُثـمَّ َياأِتـي ِمْن َزَو�َيا �َسـاِرٍع َخْلـِفّي

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 99 . 

)من المتدارك( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 185 ، 186 . 

)الرمل( )3( نف�سه، �ص 8 .  

)الهزج( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 33. 

)الرمل(     )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 60 . 



41

ِمْن َزَو�َيا �للْيِل ِمْن ُكلِّ �ْلِجَهـاْت

ـَكاَرى  َهْمَهـَماْت ِمْن َمَو�ِخـيِر �ل�سُّ

َكاَرى(: �سبه جملة )جار ومجرور( . خبر ُمقّدم . )َهْمَهـَماْت(: مبتداأ موؤّخر. )ِمْن َمَواِخيِر ال�سُّ

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(
َفاْخـَتْر َجُمـوًحا ال ُيـَطاأِْطـُئ َر�أْ�َسـُه              َفِمـَن �ْلَقـِري�ِس  َحـر�ِئـٌر َو�إَِمـاُء

ال�ّسعرّية  قـوله في م�سرحيته  اإاّل في مو�سـٍع، هو  الحـرف  يـرد هذا  ولـم   . )َعـَلى(  الجـر  5.  حرف 

:
 )2(

)الفجـر االآتي(

ـَعـِب �ْلـُمْغـِبَرْة �أََتـْوَنـا ِمـن �ل�سُّ

َعـَلْيـِهْم  َوَقـاْر

ــْبِر َفــْوَق �ْلـَجــِبــيْن َوُروٌح ِمــن �لـ�سَّ

عليهم: �سبه جملة جار ومجرور. )خبر ُمقـّدم( . وقـار: مبتداأ موؤخـر .

اأّمـا المبتـداأ في هذه الحالة، فقد جاء على �سورتين، هما :

كـرة الموغلـة في االإبهـام، اأي: غـير المخت�سة بالـو�سف  ـُد بها النَّ ـة : وُيْق�سَ ـكـرة �لَمْحـ�سَ �الأولى -�لنَّ

. والّنكـرة تختلـف 
)3(

 »
ٍ
كـرة هـي: »مـا لـم تخ�ّص الواحد من جن�سه، نحو: رجـٍل، وغـالم اأو باالإ�سافة. والنَّ

 .
)4(

(، وهـو يقـُع على الموجـود والمعـدوم جميـًعا« اإبهامـها »فـاأعـّم االأ�سـماء واأبهمـها )�َسـْيءٌّ في درجـة 

 . اأّما ابن 
ٍ
( عليها، نحو: ُربَّ َرُجٍل، وُربَّ ُغالم اأّن عالمـة النكرة َقُبوُلها دخول )ُربَّ

 )5(

وبـّين ابـن ه�سـام

ـر فيه التعريف، اأو يقع َمْوِقع ما يقبل )األ(، فمثال  عقيل، فقـد عّرف الّنكـرة باأّنها » ما يقبل )األ(، وُيوؤثِّ

ف الغالييني النكرة باأّنها: »ا�سٌم يدلُّ  . وُيعرِّ
)6(

ُجُل« ر فيه التعريف َرُجل، فتقول: الرَّ ما يقبل )األ(، وُيوؤثِّ

.
 )7(

على غير معّين: َكَرُجٍل وِكـَتاٍب وَمـِديَنٍة«

)الكامل( )1( نف�سه، �ص 95 .  

)من المتقارب(  )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 321 . 

)3( اللمع في العربية، البن جني، �ص 56 .

)4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 56 .

)5( ُينظـر: �سرح �سذور الّذهب، �ص 131 .

)6( �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، 1 / 85 .

)7( جامع الدرو�ص العربية، 1 / 149 .
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كـرة المح�سة في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستـة وخم�سـين( مو�سًعا، ذكرنا  وقد ورد المبتداأ النَّ

ا منها عند حديثنا عن الخبر الُمقّدم؛ �سبه الجملة من الجار والمجرور، ونزيد عليها ما ياأتي :  بع�سً

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )اأجـرا�ص القـد�ص(

ـْة ـٍة ِبالـدّم  َمـرويَّ �أَنـا ِمـْن �أُمَّ

�َسَقـْيَناَهـا َوَن�ْسِقيـَها

ـْة ِلُتْطِعَمـَنا ِثـَماَر �ْلـَمـْوِت ُحريَّ

ـْة: مبتداأ موؤخـر )نكـرة( . ِبالـدّم: خبر ُمقّدم )�سبه جملة( .             َمـرويَّ

: 
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(

�أََو ِلْلَخِلـيـِج َو�ِسْحـِرِه �ُسـَعـَر�ُء ؟            �أَْم َجـاَوَزْتَك �ْلِبـيُد َو�ْلـَوْجـَناُء ؟

ِلْلَخِلـيِج: خبر ُمقّدم)�سبه جملة( .           �ُسـَعــَر�ُء: مـبـتــداأ مــوؤخــر)نــكــرة( .

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

ٌر َو�َسـَقاُء ـبُّ َكـْم َقـْد �َسِمْعـَت ُمـَناِجـًيا ِلَحِبـيَبٍة          ِفـي ُمـْقـَلِتـيِه  َت�سَ

ِفي ُمـْقـَلتيِه: خبر ُمقّدم)�سبه جملة( .         

ــٌر: مبتداأ موؤخر)نكرة( . ـــبُّ َتـ�سَ

.
 )4(

• قوله في ق�سيدته ال�ّسابقة

ـَدى �إْغـَو�ُء ـْدَقـُه         َوَلـُه َعـَلى َذ�َك �ل�سَّ ـاِريـِخ �أَْرِوي �سِ َمـا ِلـي َوِللتَّ

َلـُه: خبر ُمقّدم)�سبه جملة( .

�إْغـَو�ُء: مبتداأ موؤخر)نكرة( .

)الهزج( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 33 . 

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 95 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 100 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص 143 .  
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ـُد بها الّنكرة المخت�سة، وعّرف ركن الدين الح�سن بن محمد  �لثانية - �لّنـكـرة �لمفيـدة : وُيق�سَ

باأّنها  نكرة  المبتداأ  المفيدة في معر�ص حديثه عن جواز مجيء  النكرة  715هـ  المتوفى  االإ�سترابادي 

، ويق�سد بهذا اإزالة �سيٍء من 
)1(

�سْت » بوجٍه من الوجوِه ؛ الأّنه حينئٍذ يقرب اإلى المعرفة« التي تخ�سَّ

اأّما ابن ه�سام  ة في �ستة موا�سع نقال عن �سيبويه.  غمو�سها واإبهامها . وبّين اأن النكرة تكون مخت�سّ

اأّما  المتاأخرين.  بع�ص  عن  نقال  مو�سًعا  وثالثين  نّيٍف  في  مخت�سة  تاأتي  النكرة  اأّن  فبّين 
 )2(

ت761هـ

 . 
)3(

فذكر اأّن النكرة تكون مفيدة  »باأحـد اأربعة ع�سر �سرًطا«
  

الغالييني 

اأو  التقديم  اأي:   - االأمران  غ جاز  للنكرة م�سوِّ »فاإْن كان  نكرة  المبتداأ  اإذا جاء  اأّنه  ابن عقيل  ذكر 

.
 )4(

التاأخير -، نحو: َرُجٌل َظِريٌف ِعْنِدي، وِعْنِدي َرُجٌل َظِريٌف«

ذكر الغالييني اأّن �سيبويه والمتقّدمين من النُّحاة لم ي�سترطوا »لجواز االبتداء بالنكرة اإاّل ح�سول 

الفائدة. فكل نكرة اأفادت اإْن ابُتدئ بها �سـحَّ اأْن تقع مبتداأ؛ ولهذا لم يجز االبتداء بالنكرة المو�سوفة، 

 .
 )5(

اأو التي خبرها ظرف، اأو جار ومجرور ُمقّدًما عليها اإْن لم ُتِفد ..«

جاء في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني اأمثلة على المبتداأ )الّنكرة المفيدة( التي تقّدم فيها الخبر 

وهو �سبه جملة جار ومجرور، اأو ظرف على المبتداأ في )�ثني ع�سر( مو�سـًعا، مع مالحظة جواز تقديم 

المبتداأ - على راأي بع�ص العلماء كما بّينا اآنًفا - ؛ لمجيئ النكرة في هذه الموا�سع مفيدًة؛ حيث جاءت 

مخت�سة ِبـ :

1- �لو�سـف : ووردت في )�أربعة( موا�سـع، منها :

: 
)6(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــَبــَغـــاُء َناَعـاٌت  َتَقـاَدَم َعْهـُدَها                 َوِتـجـَــاَرٌة فــِيـَهـا ُهـــُم �لـنُّ َوَلـُهْم  �سِ

َفْت  لهم: �سبه جملة جار ومجرور )خبر مقدم( �سناعات: مبتداأ، وقد جاء نكرة مفيدة؛ الأنها ُو�سِ

بالجملة الفعلية )تقادَم عهُدها( .

)1( الوافية في �سرح الكافية، 62 . 

)2( ُينظر: �سرح �سذور الذهب، �ص 182 ، و�سرح قطر الندى، �ص 118 .

)3( ُتنظر تلك ال�سروط في: جامع الدرو�ص العربية، 2 / 258 ـ 261 .

)4( �سرح ابن عقيل، 1 / 224  .

)5( جامع الدرو�ص العربية، 2 / 261 .

)الكامل( )6( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 112 . 
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: 
)1(

• وقوله في الق�سيدة ال�ّسابقة نف�سها
يُء ، َوَخْلَفـُكْم َظْلَمـاُء �ِسـيُرو� َعَلى �ُسـُبِل �لُهـَدى َفاأََماَمـُكْم               ُنـوٌر ُيـ�سِ

فاأمامكم: �سبه جملة ظرفية )خبر مقدم( . نور: مبتداأ، وقد جاء نكرة مفيدة؛ الأنها و�سفت بالجملة 

الفعلية )ُي�سـيُء( .

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
ـَرِمـّي َلـَديَّ ِعـْطـٌر َح�سْ

َمــْن ـٌق َمـَع �لـزَّ ُمـَعـتَّ

  : ِبـ  و�سفت  الأنها  مفيدة؛  نكرة  جاء  وقد  مبتداأ،  عطٌر:   . مقدم(  )خبر  ظرفية  جملة  �سبه  لدّي: 

من . ح�سرمّي، و ـ ُمعّتـق مع الزَّ

2. �الإ�سـافة : وتكررت هذه في )خم�سة( موا�سـع، منها :

: 
)3(

• قوله في ملحمته ال�ّسعرّية )اأن�سودة الخليج(
َماُء ِغـَطاُء ى �الإَهـاَب َوَفـْوَقـُه             �أَ�ْسـالُء )َخـْيـ�ٍس( َو�ل�سَّ َو�ْلِمـْلُح َقـْد َغـطَّ

�سيفت اإلى)خي�ٍص(.
ُ
فوقه: �سبه جملة ظرفية)خبر مقدم(. اأ�سالُء: مبتداأ، وجاء نكرة مفيدة؛ الأنها اأ

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
ِهْم  �أَْلـُف  َر�ِجـْف ِبــَد�ِء ُكــلِّ َعــِزيــٍز             ِلَبـْعـ�سِ

لبع�سهم: الجار ومجرور)خبر مقدم(. األُف: مبتداأ، وجاء نكرة مفيدة؛ الإ�سافته اإلى )راجف(.

)5( تقّدم �لخبر وهو �سبه جملة ظـرفية، على �لمبتد�أ �لنكرة .

وجاء الخبر �سبه جملة ظرفية، والمبتداأ نكرة مح�سة اأو مخت�سة في )اأربعـة( موا�سع، اأما الظروف 

التي ت�سّدرت �سبه الجملة، فهي :

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 163 . 

)من الكامل( )2( نف�سه، �ص 266 .  

)الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 147 . 

)الرجز( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 273 . 
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ى االإَهاَب .. - فـوق : وقد �سبق ذكـر ال�ساهد في ال�سفحة ال�ّسابقة: َواْلِمـْلُح َقـْد َغـطَّ

َماَمـُكْم .. 
َ
- �أَمام : وورد مثاله اآنًفا في ال�سفحة ال�ّسابقة: �ِسـيُروا َعَلى �سـُبِل الُهـَدى َفاأ

: 
)1(

- خلفكم : وال�ّساهد عليه قول ال�ساعر في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ـيُء ، َوَخـْلـَفــُكـْم  َظــْلـَمــاُء �ِسـيُرو� َعَلى �سـُبِل �لُهـَدى َفاأََماَمـُكْم             ُنــوٌر ُيــ�سِ

خلفكم : �سبه جملة ظرفية ) خبر ُمقـّدم( . َظْلَماء : مبتداأ موؤخـر، وجاء نكرة .

ـَرِمـّي..     - لـَدّي : ومـّر بنا المثال على ذلك : َلـَديَّ ِعـْطـٌر َح�سْ

ْيَن َزْيٌد؟ فزيد: 
َ
)6(  تقدم �لخبر على �لمبتد�أ؛ الأّن له �سد�رة �لكالم كاأ�سماء �ال�ستفهام . نحو: اأ

مبتداأ موؤخر، واأين: خبر ُمقّدم. ورّد �سيبويه تقديم الخبر ـ اإذا كان من اأ�سماء اال�ستفهام  ـ على 

المبتداأ ل�سببين، هما:

•  �لوظيفة �الإعر�بية. فاال�ستفهام عمَل الرفع فيما بعده، وكان قد عمل فيه الرفُع حين كان قبله. 
يقـول �سيبويه: ».. والذي َعِمَل فيما بعده حتى َرَفَعُه هو الذي عمل فيه حين كان قبله ..، وذلك 

. 
)2(

ْيَن َزْيٌد؟، وَكْيَف َعْبُد اهلِل؟، وما اأ�سبه ذلك«
َ
قولك: ..اأ

•  �لمعنى �لّداللي. اإْذ بّين �سيبويه اأّن �سبب وجوب تقديم الخبر في مثل هذه الحالة يرجع لداللة 
ْيَن: في اأيِّ مكان، وكيف: على اأّية حالٍة، وهذا 

َ
اال�ستفهام على المكان، اأو الحال، فقال: »فمعنى اأ

 .
 )3(

ال يكون اإال مبدوًءا به قبل اال�سم؛ الأّنها من حروف اال�ستفهام«

 �سبًبا اآخـر لتقّدم الخبر اإذا 
)4(

وي�سيف الجلي�ص النحوي )الح�سين بن مو�سى الدينوري( ت490هـ

رورة.   كان ا�سم ا�ستفهام وهو ال�سّ

ـر ا�ستخدامه على �سبعة  وردت اأ�سماء اال�ستفهام كخبر ُمقّدم في �سعر مبارك بن �سيف، حيُث َق�سَ

اإذا جاء بعد  اأو فعل؛ الأّنه  ياأِت بعدها جار ومجرور،  ُمّقـّدمة على المبتداأ، ولم  اأ�سماء، جاءت كاأخبار 

عربت مبتداآت. ِعْلـًما اأننا �سنخ�س�ص ف�سال في بحثنا هذا للحـديث عن 
ُ
ا�سم اال�ستفهام اأيٌّ من هذين اأ

.
 

اال�ستفهام واأدواته وا�ستخداماته في �سعر مبارك بن �سيف

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 163 . 

)2( الكتاب، 2 / 128.     

)3( ال�ّسابق نف�سه، 128/2 . 

ناعـة، �ص83 .  )4( ثمـار ال�سِّ
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اال�ستفهام  اأ�سماء  فيها  وردت 
 

مو�سًعا واأربعـين(  )ثمانية  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  الباحث  وجـد 

كاأخباٍر ُمقـّدمة على المبتداأ، موزعة على النحو االآتي :

1- �أْيَن : وتكررت في )ثالثة وع�سرين( مو�سًعا. ومن االأمثلة على ذلك :

 :
 )1(

◆ قوله في ق�سيدته )الَبـْين واالأْقـَدار(

ًد�            �أَْيـَن   �ْلـِفـَر�ُر َو�أَْيَن �أين َقـَر�ِري ؟ َوَلـَكـْم �َسـاأَْلـُت َخـَياَلـها ُمـَتردِّ

�ْلـِفـَر�ُر: مبتداأ موؤّخـر .

 :
 )2(

◆ قوله في ق�سيدته )مناجـاة الّدهـر(

َفاأَْيـَن  َلَياِلي �الأَْم�ِس َيا َجاِلـَب �الأَ�َسـى           َوَيـا َجاِلـًبا ِمـْن ُكلِّ َفـجٍّ َعـَو�ديا؟

�أَْيـَن: ا�سـم ا�ستفهام )خبر ُمقـّدم( .    

ليالي �الأم�ِس: مبتداأ موؤّخـر .

:
 )3(

◆ وقوله في ق�سيدته )فل�سطـين موطـن االأديـان(

ْيـَن  َيـْوُم َمَعـاِدي؟ نَّني           َذ�َك �ْلَعنـيـُد ، َفاأَ ُعـْذًر� ـ ِفَل�ْسِطـيَن �الأَُبـاِة ـ َفاإِ

�أَْيـَن: ا�سـم ا�ستفهام )خبر ُمقـّدم( .    

يوم معادي: مبتداأ موؤّخـر .  

:
 )4(

◆ قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

و� �لعـَتاد َوَجـاوؤُو� اِمُعـوَن َوُجْنُدُهـْم           َذَهُبـو� َكـَما �َسـدُّ �أَْيـَن  �ْلُغـَز�ُة �لطَّ

�أَْيـَن: ا�سـم ا�ستفهام )خبر ُمقـّدم( .       

�لُغـــز�ة: مبتداأ موؤّخـر .

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 42 . 

)الطويل(   )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 53 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 83 .  

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 117 . 
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2- َمـا : وتكررت في )خم�سة ع�سَر( مو�سًعا في �سعر مبارك بن �سيف. ومن االأمثلة على ذلك:

:
 )1(

◆ قوله في ق�سيدته )ُعـ�ّساق ال�ّسـم�ص(

ْيـِف �ْلـَخِلـيْج ْمـ�ِس ِفـي �سَ اُق ِتـْلَك �ل�سَّ �إنَُّهـْم ُعـ�سَّ

ْيـُف �ْلـَخِلـيْج؟ �آِه َمـا �أَْدَر�َك َمـا  �سَ

ـر .   ْيـُف: مبتـداأ ُموؤخَّ َمـا: ا�سم ا�ستفهام)خبر مقّدم( .          �سَ

:
 )2(

◆ وقوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار ـ الم�سهد االأول(

َلـِكـنَّ ُعُيـوَنـِك َغـاِفَلـٌة

َمـا  َهـَذ� �ْلـَخْلـْق؟

�أقز�م .. �أ�سنام من �أحجار؟

ـر .  َمـا: ا�سم ا�ستفهام)خبر مقّدم( .        هذ�: ا�سم اإ�سارة مبني في محل رفع مبتـداأ ُموؤخَّ

:
 )3(

هـر( ◆ وقوله في ق�سيدته )ُمناجاة الدَّ

� �َسَفـاِنـيا َنا ؟           �َساأَْلـُت َوَمـا �أَْحـَرْزُت َردًّ ْهـُر �ْلُمِقيـُم َوَما �لـدُّ �أَيا َلْيـُل َما �لدَّ

ـر .  نا: مبتـداأ ُموؤخَّ َمـا: ا�سم ا�ستفهام)خبر مقّدم( .            �لــدُّ

     وقد يدخل حرف الجـر على )ما اال�ستفامّية( فال يتاأّثر موقعها االإعرابّي، ولكن ُتحـذف منها 

االألف . ذكر ابن ه�سام اأَنه يجب » حـذف األف ما اال�ستفهامية اإذا ُجـّرْت، واإبقاء الفتحة دلياًل عليها، 

 :
 )4(

نحـو: ِفـيَم ، واإِالَم ، وَعـالَم، وِبـَم، وقال

ُل ؟«. ـاَم �ْلَعـَناُء �ْلُمَطـوَّ ـاَم َحـتَّ ـْوِء َقـْد َطـاَل ُمْكُثـُهْم          َفَحتَّ َفِتْلَك ُواَلُة �ل�سُّ

َّاَم : مكّونة من حرف الجـر )حّتـى(، و)مـا اال�ستفهامية( التي ُحـِذَفـْت اأِلـُفها . َحتـ

)الرمل(  )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 10 . 

)المتدارك(   )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 35 . 

)الطويل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 54 . 

العربية، لعبد  خـرى في: معجم �سواهد 
ُ
اأ وُتنظـر م�سـادر  298/1، رقم)493(،  اللبيب، البن ه�سام،  ن�سبة في: مغني  )4(  ال�ّساهد بال 

)الطويل( ال�سالم هارون، �ص 364 . 
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وُحذفت األف )ما اال�ستفهامية( في �سعر مبارك بن �سيف؛ لدخول حرف الجر عليها في: 

:
 )1(

غنية الّربيـع(
ُ
• قوله في ق�سيدة )اأ

�ِسيـِم َنْجـِمي َوَفْجـِري ِحـيـُل �ُسـُهـوًر�               َوُهـُبوُب �لنَّ َيا َرِبيـًعا ِلـَم �لـرَّ

�ص عنها بالفتحة. )ِلـَم( مكونة من: حرف الجر)الالم(، و)ما اال�ستفهامية(، وُحذفت األُفها وُعوِّ

:
 )2(

• وقوله في الق�سيدة عيِنها

ِحـيُل َهـَذ� َعـالَمـا ؟ ا               َفَعـالَم �لـرَّ َبـا ُطيـوًر� َوَرْو�سً َقـْد �أِلْفـَت �لـرُّ

�ص عنها بالفتحة. )عالَم( مكّونة من: حرف الجر)على(، و)ما اال�ستفهامية(، وُحذفت األُفها وُعوِّ

:
 )3(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

؟
)4(

ـدُّ َعـْن َربٍّ َعـالَمـا �أال َيـا َر�ِحـُلـوَن ِبـُكـلِّ ِجـيـٍل                َعـالَم �ل�سَّ

�ص عنها بالفتحة. )عـالَم( مكّونة من: حرف الجـر)عـلى(، و)مـا اال�ستفهامية( وُحـذفت األُفها وُعوِّ

قال  ِبَمـْه.  ِلَمـْه،  نحو:  األفـها،  حـذف  بعد  اال�ستفهامية(  )مـا  الآخـر   
)✼(

ال�ّسـكت  هاء  ُت�ساف  وقد 

ـاَمْه، فالهاء في هذه الحروف اأجـود اإذا َوَقْفَت؛  �سيبويه: »واأّمـا قولهم: َعالَمْه، وِفيـَمْه، وِلـَمْه، َوِبـَمْه، وحتَّ

 .
 )5(

الأّنك حذفت االألف من )مـا( ف�سـار اآخـره كاآخـر اْرِمـْه، واْغـُزْه«

:
 )6(

وورد هذا في �سعر مبارك بن �سيف حيث يقول في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

َو�أَْنـَت َيـا ِرْجـ�َس �الأَمـْة

َتـَرْكـَت �أَْرَباِبـي ِلَمـْه

)الخفيف( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 29 . 

)الخفيف( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 29 . 

)من الوافر( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 332 . 

عـر. ُينظـر: الخ�سائ�ص، البن جني1/ 292 . )4( االألف في اآخر كلمة )عـالما( هي األف االإطالق، وهي التي ُتـزاد في نهاية بيت ال�سِّ

)✼( ي�سّميها ابن جني: هاء بيان الحركة . ُينظر الخ�سائ�ص 292/1 ، 293 .

)5( الكتاب، 4 / 164 . 

)من الكامل( )6( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 285 . 
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 )1(

ه�سام ابن  قال  وكما   - الأّنها  األفهـا؛  ُتحـذف  ال  وعندئٍذ  ذا،  مع  اال�ستفهامية(  )ما  ُترّكـُب  وقد 

- ت�سير - اأي االألف َح�ْسـًوا - كما بّين ابن ه�سام في ف�سل عقده في )لماذا( اأّنـها تاأتي على اأوجـه، 

.
)2(

منهـا: » اأْن تكون مـا ا�ستفهامية، وذا اإ�سارة، نحـو: ماذا الّتواني ؟، وَماَذا اْلـُوُقـوُف ؟«

ودخلت )مـا اال�ستفهامية( على )ذا( في �سعر مبارك بن �سيف في مواطن، منها قوله في ق�سيدته 

:
 )3(

)ُمذّكـرات �ساعر من العالم الثالث - 2 - (

)َفُيِجـيُب ُمَحـِرُرُه �الأْتَعـ�س(

- َمـاَذ�  َمـْوالَنـا ؟

ـــْك ؟ ... �أََوَلـــــْم �أُْو�سِ

ـر . - َمـــــاَذ�: ا�سم ا�ستفهام)خبر مقّدم( .          - َمـْوالَنـا: مبتـداأ ُموؤخَّ

في �سعر مبارك بن �سيف. حيُث وليها فعل في بع�ص الموا�سع، 
 

3-  َمـْن : وتكررت في )اأربعـة( موا�سـع

عربت مبتداأ، ولي�ست خبًرا ُمقـّدًما، وقد جاءت 
ُ
ووليها جار ومجرور في موا�سع اأخرى؛ ولذلك اأ

:
)4(

خبًرا ُمقّدًما في قول ال�ساعر في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي (

ـَحـــاِب �لـ�سـمــوم �الآَن �إنَّــا ُلـْعــَبــٌة �أََبـــًد� الأ�سْ

ـاأن َبْل َوَمـِن  �ْلَمُلـوم ؟ َوَمـِن �لـِذي �أْعـَطاُه َهـذ� �ل�سَّ

ـر .                            - َوَمـن: ا�سم ا�ستفهام)خبر مقّدم( .                 - �لملوم: مبتـداأ ُموؤخَّ

4- كيف : وتكررت في )ثالثة( موا�سـع، هي:

:
 )5(

بـا( • قوله في ق�سيدته )رفقـة ال�سِّ
ـاُه؟ َغـٍر؟           َوَكْيـَف ُنْعـِقـُبـها ِباْلَبـْيِن َربَّ َرّبـاُه َكْيـَف َلـَنا ُلقـيا َعـَلى �سِ

كيَف: ا�سم ا�ستفهام مبني في محل رفع خبر ُمقّدم   - ُلـقيـا: مبتـداأ ُمـوؤّخـر .

)1( ُينظر: ُمغني اللبيب، 1 / 300 . 

)2( ال�ّسابق نف�سه، 1 / 300 . 

)من المتدارك(    )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 182، 183 .  

)من الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 268 .  

)الب�سيط( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص21 .  
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
َفَكْيـَف َتـَر�َنـا ؟

َوَت�ْسـاأَُل َكْيـَف  �ْلَم�ِسـيَرْة ؟

كيف: ا�سم ا�ستفهام مبني في محل رفع خبر ُمقّدم .  - �لم�سيرة: مبتـداأ ُمـوؤّخـر .

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرّية )الفجر االآتي(
ـْة ؟ َوَكـْيـَف  �ْلَقـوُم ِفـي َمكَّ

َكْيـَف: ا�سم ا�ستفهام مبني في محل رفع خبر ُمقّدم . القوُم: مبتـداأ ُمـوؤّخـر .

5- َكـْم: وتكررت في )مو�سعـين( في �سعر مبارك بن �سيف، هما :

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
�إيـِه َيـا َمـاَء �ْلَخِلـيْج

ـُطـوْط َكـْم  َجِمـيٌل �أْنـَت ِمـْن َخْلـِف �ل�سُّ

َكـْم: مبتداأ .                   َجِمـيٌل �أْنـَت: الجملة اال�سمّية)خبر المبتداأ( .

: 
)4(

ن�سودة الخليج(
ُ
• قوله في ق�سيدته )اأ

َهذ� )�ْبُن َماِجـَد( َهْل َن�ِسيَت �ِسر�َعـُه ؟                 َعـَلُم �لِبَحاِر، َوَكـْم ُهُم �لُعَلَمـاُء ؟

َوَكـْم: مبتداأ .                   ُهُم �لُعَلَمـاُء: الجملة اال�سمّية )خبر المبتداأ(.

:
 )5(

6- �أي: ووردت في مو�سٍع، اإْذ يقول �ساعرنا في ق�سيدته )حلم �سرقّي االألوان(

�َسِمْعـُت �ْلـَحِبـيَب

َفَقاُلـو� ُظُنـوٌن

)من الوافر( )1( نف�سه، �ص 211 .  

)من المتقارب( )2(االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص 306 . 

)الرمل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 23  . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص 136 .  

)من المتقارب( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 173 . 
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ِة َذ�َك �ْلَحُنـوْن ؟! و�أيُّ �الأحـبَّ

: مبتداأ .                   َذ�َك �ْلَحُنـوْن: الجملة اال�سمّية)خبر المبتداأ( . �أيُّ

وقد  ْحَمـَد. 
َ
اأ ـَباَع  اتِّ اإاّل  َلَنا  وَما  َزْيٌد،  اِر  الدَّ ِفي  َما  اإنَّ نحو:  �لمبتد�أ،  في  �لمح�سور  �لخبر  7-  تقدم 

َر، وبّينت اأ�ساليبه وطرائقه واأدواته. فالجرجاني ت 337هـ اأفرد باًبا  �َسَرَحْت كتُب البالغِة الَق�سْ

. 
 )1(

في كتابه )دالئل االإعجاز( اأ�سماه: »باب الق�سر واالخت�سا�ص«

اأّن  واعلم   « فقال:  الجرجاني،  �سرح هذا  وقد  المتكلِّم،  يق�سده  الذي  المعنى  على  الق�سر  يعتمد 

االأمـر في المبتداأ والخبر اإْن كانا بعد )اإّنمـا( على العبرة التي َذَكْرُت لك في الفاعل والمفعول اإذا اأنت 

ْمَت اأحَدهما على االآخـر، معنى ذلك اأّنك اإذا تركَت الخبر في مو�سعه فلم ُتقـّدْمه على المبتداأ كان  َقـدَّ

االخت�سا�ص فيه، واإْن قّدمته على المبتداأ �سار االخت�سا�ص الذي كان فيه في المبتداأ، تف�سير هذا: اأّنك 

َما َهَذا َلَك ال ِلَغيِرَك، وتقول:  تقول: اإّنَما َهَذا َلَك، فيكون االخت�سا�ص في )لـك(، بداللة اأّنك تقول: اإنَّ

.
 )2(

َما َلَك َهَذا ال َذاَك« اإّنَما َلَك َهَذا، فيكون االخت�سا�ص في )هـذا(، بداللة اأّنك تقول: اإنَّ

:
)3(

ووجـد الباحـث مثـاال في �سعـر مبارك بن �سيف على هذه الحالة هو قوله في)اأن�سودة الخليج(

ـٌة َو�إَخـاُء �إيـَر�ُن َمـا �أْنـِت �ْلَعـدوُّ و�إنَّـَما               َبـْيَن �ْلـِجـَو�ِر َمَحـبَّ

اأداة الح�سر: اإّنـما . حيث ُح�سر الخبر )�سبه الجملة من الجار والمجرور بين الجوار( بالمبتداأ 

الموؤخـر )محّبـة( .

تحـّدثنا فيما م�سى عن الحاالت الواجبة والجائزة لتقديم الخبر على المبتداأ، ووجدنا اأّن ال�ساعر 

ال�ّساعر  الأَن  ؛  عاديٌّ االأمـَر  اأّن هذا  ويبدو  االأخرى  في  وُمـقاّل  الحاالت  بع�ص  ا�ستخدام  مكثًرا من  كان 

يكتب ياإح�سا�سه ال�ّسعوري الذي قد يغيب عنه في بع�ص اللحظات الفكر الذي يعي الموازنة بين الحاالت 

الّتركيب  في خاطره عن طريق  يجول  عّمـا  التعبير  في  يترّكز  وهدفه  اعـر  ال�سَّ هـّم  اأّن  ذلك  النَّحوّية؛ 

الّنحـوي الذي يح�سبه اأكثر دقة في اإي�سال م�ساعره واأحا�سي�سه لالآخرين. 

)1( ُينظر دالئل االإعجاز: �ص252 ـ 

)2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 265. 

)الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 163 . 
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�لّنمـط �لثاني: تقديم ما كان �أ�سله خـبًر�،) خبر �لّنو��سخ �لفعلية( .

َم خبُر النوا�سخ الفعلية في �سعر مبارك بن �سيف في مواطن عّدة، جـاءت موزعة على االأنماط  َتقدَّ

االآتيـة :

) �أ ( تقديم خبر �الأفعال �لنا�سخة على ��سمها .

تقـّدَم خبُر االأفعال النا�سخة على ا�سمها في )واحـٍد وثالثـين( مو�سًعا، وكان هذا الّتقديـم مح�سوًرا 

كـرة، وجـاء على النحـو االآتي : في الخبر �سبه الجملـة، والمبتـداأ النَّ

�أواًل : تقديم خبر ما �لعاملة عمل )ليـ�َس(، وهو جار ومجرور على ��سمهـا �لموؤخـر، وهو نكرة. 

م خبر )مـا( على ا�سمها في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة ع�سر( مو�سًعا، )ت�سعة( منها  تكّرر تقدُّ

جاءت في ق�سيدته ال�ّسعرّية المطّولة )اأن�سودة الخليج(، اأّمـا )االأربعة( الباقية فجاءت في م�سرحيته 

ال�ّسعرّية ) الفجر االآتي(، ومن ذلك : 

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــة َمـــا َلــــُه �إْخـــَفــــاُء �ِس �لَهَوى         َهــْمـــ�ُس �الأِحـــبَّ َكْم - َيا َخِليُج - �َسِمْعَت ِمْن ِق�سَ

 فال�ساعر قّدم خبر )مـا(: لـُه، )الجار والمجرور( على ا�سمها )اإخفاء( الهتمامه وعنايته بالخبر 

الذي ي�ستمل على �سمير يعود على )هم�ص االأحبة(؛ الأّن ال�ساعر مهتم ببيان حقيقة اأّن تناجي االأحبة - 

واإْن كان هم�ًسا - ال بّد اأْن يكون م�سموًعا.

:
 )2(

• وقوله في الق�سيدة ذاتها
( ال �َسِلـَمْت َيـد�ك َفاإّنها           َغـــْدٌر َوَمـــْوٌت َمـــا ِبـــِه �إْطـَر�ُء

)✼(

)�َساُبـوُر

اعر معنيٌّ بالحديث عن �سابور القاتل؛ ولذلك نجده قّدمه في اأّول البيت، ثمَّ قّدم خبر ما )بـه(  فال�سَّ

اأْن يذكر هذا  الذي ي�ستمل على �سمير يعود على �سفات �سابور: الغدر، الموت؛ وكاأنِّي بال�ساعر يريد 

القاتل حيثما اأتيحت له الفر�سة ال ُحّبا، ولكن تعزيًرا له، وبياًنا لجرائمه .

ويم�سي ال�ّساعر في نهجـه في تقديم خبر)مـا(؛ ل�سّدة اهتمامه به، وحر�سه على َبيانه. نحو:

)الكامل(  )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 100 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 125 . 

)✼( �سابور: هو اأحـد اأكا�سرة فار�ص قبل دخول االإ�سالم. ُينظر: نف�سه، هام�ص )1(، �ص 125.



53

:
 )1(

• قوله في الق�سيدة ال�ّسابقة ذاتها
َقـْت �أْبـَناَءُه           �َسَفـُكـو� ِدَمـاًء َمـا َلُهـنَّ َجـَز�ُء َكـْم ِمـْن َمـَذ�ِهـَب َفــرَّ

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ْهـُر َيْجـِري َمـا َلـُه �إْر�َسـاُء َمـاُن َوَعْهـُدُه            َو�لـدَّ َهـا �أْنـَت َبـاٍق و�لـزَّ

ر هذا التقديم  ثانًيا : تقـديم خبر )َلـْيـ�َس(، وهو جار ومجرور على ��سمهـا �لموؤخـر �لّنكـرة. وتكرَّ

في )ت�سـعـة( موا�سـع، منها :

:
 )3(

ق�سيدته )اأ�سودة الخليج( في  • يقول 

 َها ُهـَنا ُمَتَفاِخـًر�               َي�ْسـُدو ِب�ِسْعـٍر َلـْي�َس ِفـيِه ِحـَبـاُء
)✼(

َفاْبُن �ْلُفَجـاَءِة 

:
 )4(

االآتي( )الفجر  ال�ّسعرّية  م�سرحيته  في  • ويقول 

َيـُدوُر ِفـي �ْلَعـْقـِل �ُسـوؤَ�ْل

َوَلـْيـ�َس ِفـي َهـذ� ُمـَحـاْل

ثالًثا: تقديـم خبر )َكـاَن( على ��سمها. وتكّرر هذا الّتقديـم فـي )ثـالثة( موا�سع، هـي :

:
 )5(

• يقول في ق�سيدته )ُمناجـاة الدهـر(
ـَفاِء َقـَو�ِفـيا ْفـٍو َفاإّنـَما             �أَ�ُسـوُق �ُسَوْيـَعاِت �ل�سَّ َو�إْن َكاَن ِلي �َسـاَعاُت �سَ

وُيالحـظ هنا اأّن ال�ساعر لم ياأِت با�سم كان الموؤخر )�ساعات �سفٍو( نكرة مح�سة، بل جعله نكرة 

مخت�سة باالإ�سافة حيث اأ�سيفت النكرة اإلى نكرة .

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 133. 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 153 . 

)الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 127 . 

بير، وبقي يقاتل،  )✼(  ذكر البغدادي ت1093هـ اأّن َقَطري هو راأ�ص الخوارج، كان اأحد االأبطال المذكورين، خرَج في مّدة ابن الزُّ

ا: الدكتور  وهو ي�ستظهر عليه »، وذكر البغدادي اأّن وفاة قطري كانت �سنة77 للهجرة . ُينظر: خزانة االأدب، وترجم لقطري اأي�سً

يحيى مراد، فقال: هو َجْعوَنة بن مازن بن يزيد الكناني التميمي اأبو نعامة.. من اأهل َقَطر.. وكانت كنيته في الحرب اأبا نعامة 

ترجمته  م�سادر  وُتنظر   .  592، �ص591  الكبير،  ال�ّسعراء  اأعالم  تراجم  معجم  محمد«.  اأبو  ال�ّسلم:  وفي  َفَر�سه(،  و)نعامة: 

في: معجم ال�ّسعراء من الع�سر الجاهلي حّتى نهاية الع�سر االأموي، للدكتور عفيف عبد الّرحمن، �ص215، ومعجم ال�ّسعراء 

المخ�سرمين واالأمويين، للدكتورة عزيزة فّوال، �ص374 ،375 .

)من الكامل( )4( االأعمال ال�ّسعرية ، �ص 293 . 

)الطويل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 53 . 
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:
 )1(

• ويقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـم�ِس �أَ�ْسـَناًنا  َلَنا           ِلَيـُكـوَن ِمْن َر�َسـاأٍ َلـَهـا ُنـَظـَر�ُء َنْرِمـي ِبـَوْجـِه �ل�سَّ

وجاء خبر كان الُمقّدم جارًّ ومجروًرا )من ر�ساأ(، وا�سمها الموؤّخـر نكرة )نظـراء(.

ر�بًعا: تقديم خبر )َكـاَن( عليهـا :

واأخواتها  اأخبار كان  ابن جني: »يجوز تقديم  ا�سمها، يقول  يتقّدم خبر كان عليها وعلى  اأْن  يجوز 

على اأ�سمائها، وعليها اأنف�سها، تقول: َكاَن َقاِئًما َزْيٌد، وَقاِئًما َكاَن َزْيٌد، وكذلك: َلْي�َص َقاِئًما َزْيٌد، وَقاِئًما 

. وكان الجـزولي ت 607هـ قد قال بـمـثـل هــذا، لكـّنـه و�سـع قـيـًدا، فقال: »يجوز اأْن يتقّدم 
)2(

َلْي�َص َزْيٌد«

فيه الخبر على العامل اإْن خـال عن معنى اال�ستفهام، ويجب اإْن كان فيه، واإْن كان المبتداأ معه �سمير 

. ومعنى هذا اأّنه اإْن 
)3(

يعود على �سيٍء في الخبر، وجب تقديم الخبر، اأو تو�ّسطه بين العامل واال�سم«

ت�سّمن معنى اال�ستفهام كان التقديم واجًبا ال جائًزا، نحو: َمْن كاَن اأخـوَك؟ واأيَن بات زيٌد؟ وبّين ابن 

م على الفعل وا�سمه، كقولك: عالًما كاَن زيٌد، والّدليل على ذلك  ه�سام اأّن من اأحوال خبر كان » التقدُّ

م  ، فاإّياكم: مفعول )يعبدون(، وقد تقّدم على كان، وتقدُّ
)4(

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن } قوله تعالى:{ َأَهُؤَلِء إِيَّ

الُعْكـَبِري ت616ه على هذه االآية فقال: »قوله  اأبو البقاء  . وعّلق 
)5(

ُيوؤِْذُن بجواز تقّدم العامل« المعمول 

تعالى: )اأهـوؤالء(: مبتداأ، و)اإّيـاكم(: في مو�سع ن�سب ِبـ ) يعبدون(، و) يعبدون(: خبر كان، وفيه داللة 

 .
 )6(

على جواز تقديم خبر كان عليها؛ الأّن معمول الخبر بمنزلته«

وجاء في �سعر مبارك بن �سيف خبر كان ُمقّدًما عليها وعلى ا�سمها في )مو�سعين(، هما:

:
 )7(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ِبيـُع ُرَو�ُء ـا، َو�لـرَّ َقْد ِع�ْسُت ِطـْفاًل ِفي ُرُبـوِعِك َهاِنـًئا            َكالـُوْرِق ُكـنَّ

تقّدَم خبر كان ) الجار والمجرور: كالورق(، على ا�سمها )ال�سمير المت�سل بكان - نا -(.

)الكامل( )1( نف�سه، �ص 103 .  

)2( اللمـع في العربية، �ص 20  .

)3( المقدمة الجزولية في النحو، �ص105 .

)4( �سورة �سباأ، اآية 40 .

)5( �سرح قطر الندى، �ص 132 ، 133 .

)6( التبيان في اإعراب القراآن،1070/2 . 

)الكامل( )7( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 103 . 
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:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(
ـَو�ِئـِم َيـْوًما �إَر�َدْة ؟  ا، َوَهـْل لل�سَّ �َسـَو�ِئـَم ُكـنَّ

ـي �إِْذ �أََرى َحــاَلــُكـــْم َوَلــكـنِّ

�َسـَو�ِئـَم: خبر كان مقّدم

ر هذا التقـديم في  )خام�ًسا( تقـديم خبر )مـا ز�َل(، وهو جار ومجرور على ��سمهـا �لموؤّخـر. تكـرَّ

:
 )2(

)مـو�سـٍع(، هـو قوله في ق�سيدته )الُبعـد الّرابـع ـ 2 ـ(

ـرُخـوْن َي�سْ

ـْمـ�َس َنـَر�َهـا �أْن َدِع �ل�سَّ

ـُبـوْل َلـْم َيـَزْل ِفـي َحـّيـَنا  َرْحـُع �لطُّ

)رْجـُع �لطبول(: خبر )لم يزل( موؤخر، وهو معرفة )نكرة م�سافة اإلى معرفة(.

كما قّدم مبارك بن �سيف خبر ما زال عليها وعلى ا�سمها؛ ل�سرورة القافية في ق�سيدته )لحظـات 

:
)3(

غروب �سعيدة(

َوعـُيـوٌن ِفـي َمـاآِقـيـها َتـَرى            َخـاِلـَد �ْلـُحـبِّ َوِليـًد� َلـْم َيـَزْل

ال�سمير  ا�سمها  على  )وليـًدا(  زال  ما  خبر  ال�ساعر  فقّدم  وليًدا،  الحبِّ  خالد  يزل  لم  والتقدير: 

الم�ستتر في )ما زاَل(؛ ل�سرورة القافية .

ر هـذا التقديـم في  )�ساد�ًسا( تقـديم خبر )مـا د�َم(، وهو جار ومجرور على ��سمهـا �لموؤّخـر. تكـرَّ

:
 )4(

)مـو�سـٍع(، هـو قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ـِب َما َد�َمـْت ِبِه           �أَْيـــــٍد ُتـــَر�ِعــــــيـــِه َلـــــُه �أَُمــــَنـــــاُء َها �أْنـَت َو�ِدي �لِخ�سْ

�أيـٍد ُتر�عيـه:  خبر )ما دام( موؤخر، وهو معرفة؛ الأّنه مو�سوف.

)المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 249 . 

)الرمل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 189 . 

)الرمل( )3(( ال�ّسابق نف�سه، �ص 221 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص164.  
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�لّنمـط �لثالث: تقديم ما كان �أ�سله خـبًر�،) خبر �لّنو��سخ �لحرفية( .

ا ومجروًرا،  وُيجمع النُّحاة على جواز تقديم خبر الحروف النا�سخة على ا�سمها اإْن كاَن ظرًفا، اأو جارًّ

يقول الّزجاجّي ت340هـ، واعلم اأّنه اإذا كان خبر هذه الحروف حرف خف�ٍص، اأو ظرًفا جاز تقديمه على 

اال�سم الّت�سـاع العرب في الّظروف، فتقول: اإّن ِعْنَدَك َزْيًدا، فتن�سب )زيـًدا(؛ الأّنه ا�سم اإّن، و)ِعْنـَدَك( 

 .
)1(

َماَمَك َبْكـًرا، وكذلك مـا اأ�سبهه«
َ
اِر َعْمـًرا، وَلَعلَّ َلُه ُعـْذًرا، واإّن اأ الخبر، وهو ُمقـّدم، وكذلك: اإّن ِفي الدَّ

الّظروف،  اّت�سعت في  العرب  »اإّن  بالّظـرف، حين قال:  العـرب  تو�ّسع  المجا�سعي قد �سرح �سبب  وكاَن 

فاأجـازْت فيها ما ال ُتجيزه في غيرها من قبل اأّن جميع االأفعال ال تخلو منها، فهي موجودة في الكالم، 

واإْن لم ُتْذَكـر؛ الأّنه ال ي�سـحُّ وقوع فعل اإاّل في زمان ومكان. فلّمـا كان معناها موجوًدا في الكالم اأجـازوا 

ـر �سبب جواز تقديم الخبر اإذا كان  فقد ف�سَّ
 

. اأّمـا ابن يعي�ص 
 )2(

تقديمها والف�سل بها بين اإّن وا�سمها«

ظرًفا لكثرة اال�ستعمال، فقال: » لم يجـز ذلك)اأي: تقديم الخبر على اال�سم( في هذه الحروف اللهم 

ا ومجروًرا، فال يجوز اأْن تقول: اإّن ُمْنَطِلٌق َزْيًدا، ويجوز اأْن تقول: اإّن في  اإاّل اأْن يكون الخبر ظرًفا، اأو جارًّ

. وقال بهذا 
 )3(

وها بذلك لكثرتها في اال�ستعمال« اأّنهم تو�ّسعوا في الّظروف، وخ�سّ َزْيًدا؛ وذلك  الّداِر 

االإ�سترابادي ت 715هـ: »اإّنما يجوز تقديم الخبر على اال�سم اإذا كان ظرًفا لالّت�ساع في الّظروف بما لم 

 .
 )4(

يّت�سع في غيرها«

وجـاء خبر الحروف النا�سخة في �سعر مبارك بن �سيف ُمقـّدًما على ا�سمها، وهو جار ومجرور في 

)ثـمانيـة( موا�سـع، منها :

:
 )5(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(
ـَو�ُء َرى �أَ�سْ َيْكـِفيـَك ِذْكـًر� �أَنَّ ِفـيَك َمَعـاِلـًما                َفَكـاأنَّها َفـْوَق �لـثَّ

:
 )6(

• وقوله في ق�سيدته ) الُبعـد الّرابع - 2 -(
ْرَب َيـا َظْمـاآُن �أْنـت ال َتـَمـلَّ �لـدَّ

)1( الجمل في النحـو، �ص 52 .

)2( �سرح عيون االإعراب، �ص 113 .  

ل، 1 / 103 .  )3( �سرح المف�سّ

)4( الوافية في �سرح الكافية، �ص75 .

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 143 . 

)الرمل( )6( ال�ّسابق نف�سه ، �ص191 . 
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ـْبَر ِبَمـْنُقـوِع �الأََمـل َو�ْر�َسـِف �ل�سَّ

ْرِب �أََجـل �إّن للـدَّ

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته ) اأن�سودة وادي الّنـيل(

َق �الأََبـَو�ِن ـيـِل �َسـرَّ ـُر �إنَّ ِفـيـِك جـُذوِري                َوِمـَن �لـنِّ �إيـِه َيـا ِم�سْ

تقديم خبر  الغر�ص من  اأ�سمائها عن  النا�سخة على  الحروف  تقديم خبر  الغر�ص من  وال يختلف 

المبتداأ عليه، فتقديم الخبر في االأمثلة المتقدمة يفيد اأهمية الخبر، واأّنه اأعظـم �ساأًنا من اال�سم، كما 

يفيد تخ�سي�ص الم�سند بالم�سند اإليه، فال�ساعر مثاًل خـ�ّص )م�سر( بوجود جذوره فيها، وربط العالقة 

( و)الُمطالب( به باأّنها عالقة وثيقة ال انف�سام لها . بين )الحقِّ

واإذا كاَن تقديم خبر الحروف النا�سخة على ا�سمها غير جائز عند جمهور النُّحاة اإاّل اإْن كان ظرًفا اأو 

ا ومجروًرا، فمن االأْوَلى اأاّل يجوز تقديم معمولها عليها؛ وذلك الأّنها اأدوات غير مت�سرفة، وال خالف  جارًّ

في ذلك بين الّنحاة. يقول ابن يعي�ص: » وال يجوز تقديم خبرها وال ا�سمها عليها، وال تقديـم الخـبر فيها 

رُّف هذه الحـروف وكونـها فـروًعا على االأفـعال  على اال�سـم، وال يجـوز ذلك في المبتـداأ؛ وذلك لعـدم َت�سَ

ا، فقال: »وا�ستغنيُت بتنبيهي  . واأّكـد على هذا ابن ه�سام اأي�سً
)2(

في العـمل فانحّطـت عـن درجـة االأفعال«

ـهل  م؛ الأّن امتنـاع ال�سَّ ط في غير م�ساألة الّظرف والجار والمجـرور على امتناع التقـدُّ على امتناع التو�سُّ

.
 )3(

يلـزم امتناع غـيره بخـالف العك�ص«

وُيقـّدم مبارك بن �سيف خبر الحرف النا�سخ عليه، وعلى ا�سمه، مخالًفا بذلك اإجماع النحاة ُمتكـًئا 

:
)4(

على مقولة: يجوز لل�ساعر ما ال يجوز لغيره، فيقـول في ق�سيدته )عالم الكلمات(

َيَتـَد�َرُكـَها �ْلَعـْقـُل �ْلـَم�ْسـُحوُر ِبـَعاَلـِمـَها

َم�ْسـُحـوٌر �إّنـي ُقـْلـُت َلـَها

 َفـاأَرْتـِني �أْبـَعاَد �الأْبـَعـاد  

)الخفيف(         )1( نف�سه، �ص219 .  

ل، 2 / 103  .  )2( �سرح المف�سّ

)3( �سرح قطر الندى، 225 .

)المتدارك( )4( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 203 . 
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)م�سحوٌر(على الحرف النا�سخ، وعلى ا�سمها)ال�سمير المت�سل بها(، وتقدير الكالم:  قـّدم خـبر اإنَّ

بعالم  االإعجاب  على مدى  التاأكيد  الجملة  في هذه  الخبر  تقديم  يفيد  وقد   . م�سحـوٌر  اإّنـي   : لها  قلُت 

ُلّبه فجعلته كالم�سحور ال يكاد يعي ما حوله، وال�ساعر  بهذا التقديم  الكلمة التي اأخذت على ال�ساعر 

ربما اأراد اأْن ير�سم �سورًة واقعّيًة النجذابه لعالم الكلمة التي ُتغرق عقله، فال ُي�سبح عندئٍذ قادًرا على 

تمييز قواعد النحو، فالّدليل على تاأثُّـر ال�ّساعر ب�سحر الكلمة: خروجه على قاعدة نحوية اأجمع النحاة 

عليها، وهي عدم جواز تقديم خبر الحرف النا�سخ عليه وعلى ا�سمه، ونحن ندرك اأّن �ساعرنا ملتزٌم بما 

ُيجمع عليه النحاة، وهذه اإ�سارة تجعل القارئ ُيدرُك عمق العالقة بين ال�ساعر وعالم الكلمة التي ُتغرق 

ال�ساعر في �سحرها .

وفيما ياأتي جدول يبين اإجمالي االأخبار المقدمة في الجملة اال�سمية:

�لعدد�لخبر

177- الخبر المقدم على المبتداأ .

37- خبر النوا�سخ الفعلية والحرفية .

214�لمجموع

فتقديم الخبر بهذا العـدد الكبير يعطي داللة على مدى اهتمام ال�ساعر بالخبر وعنايته به، وقد مـّر 

بنا بيان ذلك عند حديثنا عن القيم الداللية لتقديم الخبر .

�لّنمـط �لّر�بع: تقديم متعلقات �لجملة �لمن�سوخة وغير �لمن�سوخة .

تقّدمت المتعلقات في الجملة اال�سمية المن�سوخة وغير المن�سوخة في �سعر مبارك بن �سيف في نحو 

)اأربعة وثالثين ومائة( مو�سـع. وتنّوعت المتعلقات المقـّدمة بين الجار والمجرور والظروف، والمنادى 

وغيرها، وتوزعت تلك الموا�سع وفق االأنواع االآتية :

)1( �لتقـديم في �لجملة �ال�سمية، )غير �لمن�سوخـة( :

�أوال - تقديم �سبه �لجملة من �لجـار و�لمجـرور على �لخبر، �أو �لمبتد�أ ، �أو عليهما مًعا:

ورد �سبه الجملة )الجار والمجرور( ُمقّدًما في الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف ب�سـور 

�َسـّتى، هـي :

م �لجار و�لمجـرور على �لخبر. )مبتـداأ + جـار ومجرور + خـبر(.  ) �أ ( تـقدُّ

ورة في )ثالثة و�سبعين( مو�سًعا، منها: وجاءت هذه ال�سُّ
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:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )م�سافر على اأمواج الخليج(
ـي َقـِريْب َفـَهـْل َعـَجـًبا �أَْن َطَو�ِنـي �ْلَحِنـيْن           َوُقْلـُت : ِلَقـاِئـي ِبـاأَْر�سِ

ِلقائـي: مبتـداأ.     ) باأر�سي: جار ومجرور( .    قريب : خبر المبتداأ .

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجـاد رم�سـان(
ِكيَنـِة ِللُمَجاِهـِد َمْطـَلـُب ـَك  ِفي �ْلـقُلـوِب �َسِكيَنـٌة           ُنـوُر �ل�سَّ َوَلِذْكـُر َربِّ

ِذْكُر/نور �ل�ّسكينة: مبتداأ. )في �لقلوب/للُمجاهِد:جار ومجرور( �َسكينٌة/َمْطَلُب: خبر المبتداأ

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديـان(
�ِد َهـاَدِة ُتـ�ْسَتـَرى َكالـزَّ اَعـٌة            ِبـَدِم �ل�سَّ ـُر ِفي �ُسْوِق �ْلِجَهـاِد ِب�سَ �سْ َو�لنَّ

النَّ�سـر: مبتـداأ.      ) في �ُسـوق �لجهاِد: جار ومجرور(.   ِب�ساَعٌة: خبر المبتداأ .

م �لجار و�لمجـرور على �لمبتد�أ �لموؤخر:  )ب( تـقدُّ

ورة في �سعر مبارك بن �سيف  ) خبر ُمقّدم + جار ومجرور + مبتداأ موؤخـر ( . وتكررت هذه ال�سُّ

في )اأربعة( موا�سع، منها:

:
 )4(

ن�سودة الخليـج(
ُ
◆ قوله في ق�سيدته )اأ

�أَنا َقـاِئُد �ْلَجْيـ�ِس �لَعـِظيـِم َجَحـاِفـاًل            ِلــَي ِفـي �ْلَخــِليــِج َمـَمـالـٌِك َوَثـــَر�ُء

ـر . - ِلـَي: الجار والمجرور خبر مقّدم .       - َمَماِلٌك: مبتداأ موؤخَّ

:
 )5(

ن�سودة الخليـج(
ُ
◆ وقوله في ق�سيدته )اأ

ـَياِت �َسـَناُء َفا�ْسَعـْد ـ �أََبا �الأْحر�ِر ـ ِفيَك َقِد �ْعـَتَلى            َقـْوٌم َلُهْم ِفي �ْلَمـا�سِ

ـر . - َلُهْم: الجار والمجرور خبر مقّدم .          - �َسـَناُء:  مبتداأ موؤخَّ

)المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 15 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 74 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 86 .  

)الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 138 . 

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 153 . 
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الخبر(.   + المبتـداأ   + والمجرور  )الجـار  و�لخبر:  �لمبتد�أ  على  و�لمجرور  �لجار  م  )ج(  تقـدُّ

وتكررت هذه ال�سورة في �سعر مبارك بن �سيف في )�سبعة( موا�سـع، منها :

:
 )1(

◆ قوله في ق�سيدته )البْين واالأقـدار(

ــٍر              ِفـي ُكـلِّ َز�ِوَيـٍة َخَيـاُلـِك �َسـاِري �إنِّـي �أََر�ِك ِبـُكـلِّ �َسـْيٍء َنـا�سِ

�لجار و�لمجرور: في كلِّ ز�وَيٍة .        المبتـداأ: خياُلـِك .       الخبـر : �َسـاري . 

 :
 )2(

◆ وقوله في ق�سيدته )اأمجـاد رم�سـان(

ـُب ـُهـوُر ُتـَرتَّ ـاُن ِفـيَك �ْلُمْعـِجـَز�ُت َكـَر�َمٌة              ِللـِه �َسـْهـٌر َو�ل�سُّ َرَم�سَ

�لجار و�لمجرور: ِفـيـَك .        المبتـداأ: اْلـُمعـجـزات .       الخبـر : َكـَرامـٌة . 

:
 )3(

ن�سودة الخليـج(
ُ
◆ قوله في ق�سيدته )اأ

ـاِريـُخ َلْيـ�َس ِبـَغـاِفـٍل              ِبــِه ِذْكــُرُكـْم �أَْبـَقى َوِفـيه َجــَز�ُء َوَكـَذِلَك �لتَّ

ْبـَقـى. 
َ
�لجار و�لمجرور: ِبـِه .        المبتـداأ: ِذْكـُرُكـْم .       الخبـر : اأ

ـرف: ثانًيا ـ تقديم �لـظَّ

رف ُمقّدًما في الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف ب�سور متعددة، هـي : وورد الظَّ

ـرف + خـبر( .  ـرف على �لخبر.  )مبتـداأ + �لظَّ ) �أ ( تقـديم �لـظَّ

 على الخبر في )�سبعة ع�سـَر( مو�سًعا، منها:
)✼(

وقّدم ال�ساعر )اأَحـَد عـ�سر( ظـرًفا

:
 )4(

د( مرُّ ◆ قوله في ق�سيدته )بحـر الزُّ

ـاَرِة ِمْحـَوُر ْنـَت َدْوًما ِللَح�سَ ـاَر�ٍت َقْد �َسِهـْدَت ِعَماَدَها              َبـْل �أَ َكْم ِمْن َح�سَ

�أَْنـَت: المبتداأ .        َدْوًما: �لّظرف .      ِمْحـَوُر: الخبر .

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 42 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص 76 .  

)الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص 164 . 

)✼( الّظروف هي: َدْوًما، اليوم، َحـْوَل، ِعْنـَد، َبـْيَن، َمـع، َفـْوق، َبـْعـَد، ُدوَن، َلـَدى، ُهـَنـا . 

)الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 48 . 
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:
 )1(

◆ وقوله في ق�سيدته )عـودة اإبريل(

َبـِتـي             ِعـْيـٌد َلـْن َيْغـرَب َعـْن ِفـْكـِري ُروؤَْيـاِك  �ْلـَيـْوَم  ُمـَعـذِّ

ُروؤَْيـاِك: المبتداأ .     اْلـَيـْوَم: الّظرف .    ِعــْيـــٌد: الخبر .

:
 )2(

◆ وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(

َمـاِل  ُرَو�ُء َوِبـه �ْلُعُيـوُن �ْلَبا�ِسـَماُت لـِحاُظـها          َفِجـَناُنـها  َبـْيَن �لـرِّ

فجناُنها: المبتداأ .     بيَن: �لّظرف .      ُرو�ُء: الخبر .

:
 )3(

◆ وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة ذاتها

ـْلَماُء ـاِبَحـاُت ُمـَقـاُمَها �لظَّ َوُعيـوُنهْم َبْعـَد �لَمِغـيِب َهـَو�ِجـٌع          َفـال�سَّ

َوُعيـوُنهْم: المبتداأ .     َبْعـَد: �لّظرف .      َهـَو�ِجـٌع: الخبر .

)ب( تقـديم �لّظرف على �لمبتد�أ �لموؤّخـر : )الخبر المقّدم+ �لّظـرف + المبتداأ الموؤّخر( .

:
)4(

وجاء هذا الّنمط في �سعر مبارك بن �سيف في مو�سٍع، هو قوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليـج(

َو�َسـِلْمـِت َيـا �أَْر�َس �الإَمـاَر�ِت �لِتـي           ِفـي �َسـْيِرَهـا َنْحـَو �لـّرِقـيِّ َعـالُء

ِفـي �َسـْيِرَهـا: الخبر المقّدم .      َنْحـو: �لّظرف .       َعـالُء: المبتداأ الموؤخر .

)ج(  تقـديم �لّظرف على �لمبتد�أ و�لخبر: )�لّظـرف + المبتداأ + الخبر(. وجاء في )مو�سعين(، 

هما:

:
 )5(

الخليج( ن�سودة 
ُ
ق�سيدته)اأ في  • قوله 

ـَلـَقاُء  ْنـَيا ُهـْم �لطُّ َنـٌة َوُقْلـَنا: ِفْتـَيـٌة              ُمـْذ َمـْوِلـِد �لـدُّ َقاُلـو�: َقـَر��سِ

:
)6(

ال�ّسابقة نف�سها ق�سيدته  في  • وقوله 

)المتدارك(   )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 65 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 114 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 148 .  

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 168 . 

)الكامل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 154 . 

)الكامل( )6( نف�سه، �ص 102 .  
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ـاُء ـْو�سَ َو�ْلَيـْوَم ِفيَك �ْلَماِخـَر�ُت  َعَماِلـٌق              ُمـُدُن �ْلِبَحـاِر، َو�َسـْيُرَهـا �سَ

َو�ْلَيـْوَم: �لّظرف .      �ْلَماِخـَر�ُت: المبتداأ .       َعَماِلـٌق: الخبر .

ثالًثا - تقديم �لمنــادى :

جاء المنادى ُمقّدًما في الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف ب�سور �َسـّتى، هـي :

) اأ ( تقـديم الُمـنادى على الخـبر.  )المبتـداأ + المنـادى + الخـبر( . 

وورد هذا الّنمط في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستة( موا�سـع، منها :

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليـج(
ـاُت َقْلـِبَك ـ َيـا َجُهـوُل ـ ُدَعـاُء ـُح ـ َلـْو َعـِلـْمَت ـ ِبَحْمـِدِه           َدقَّ ُكلٌّ ُي�َسبِّ

ـاُت َقْلـِبَك: المبتداأ .     َيـا َجُهـوُل: المنادى .     ُدَعـاُء: الخبر .    َدقَّ

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية) الفجـر االآتـي(
�َسـالُم �هلِل  َيـا َقـْوِمـي  َعـَلْيـُكـْم  

ـــالُم   َعــَلـْيـُكـْم َيــا �أََخــا �ْلـَعــــرِب �ل�سَّ

�سالُم �هلِل: المبتداأ .     َيـا قومي: المنادى .     عليكم: الخبر .

)ب(تقـديم �لُمنادى على �لمبتد�أ �لموؤّخر.  )الخـبر + �لمنـادى + المبتـداأ( . 

ووردت هذه ال�سورة في �سعر مبارك بن �سيف في ) مـو�سعـين (، هـمـا :

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليـج(
ـٌة             َلـَك ـ َيا َمِلـيُك ـ �ْلَبْحـُر َو�ْلَبْطَحـاُء َهـِذي �أَ�َسـاِطـيُل �ْلـَمِلـيِك َتَحـيَّ

ـر. لك: )الجار والمجرور( خـبر مقـّدم .    �لُمـَنـاَدى: مليُك .   �لبحر: المبتـداأ الموؤخَّ

:
)4( 

• وقوله في ق�سيدته م�سرحيته ال�ّسعرّية) الفجـر االآتـي(

)الكامل(               )1( االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص 132 . 

)من المتقارب(               )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 306 . 

)الكامل(               )3( نف�سه، �ص 139 .  

)من المتقارب(               )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 306 . 
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ـالُم َعـَلـْيُكـم  َيـا �أََخـا �ْلَعـَرِب  �ل�سَّ

�أََعــْبــَد �هلِل �أَْنــَت ُهــَنــــا

ــاِحــِبــي �أَْقــِبــْل            َنـَعــم َيــا �سَ

ـر لك: )الجار والمجرور( خـبر مقـّدم .    �لُمـَنـاَدى: يا �أخا �لعرب .   �ل�ّسالُم: المبتـداأ الموؤخَّ

ر�بًعا - �عتر��س �لجملة �ل�سرطّية :

جاءت الجملة ال�سرطّية متقـّدمة على الخبر في �سعر مبارك بن �سيف، في )ثالثة( موا�سـع، هي :           

)المبتـداأ + �لجملة �ل�ّسـرطّيـة + الخـبر( . 

:
)1(

• قوله في ق�سيدته)البـْين واالأقـدار(
ـَهاِر �إَذ� َبُعـْدِت َغـَماَمـٌة             و�للـْيـُل ُقـــْرَبـــِك َبـــاِهـــُر �الأْنـــــَو�ِر ـْوُء �لنَّ �سَ

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته)عـودة اإبريل(
ــــاٌت             َوِجــَنــاِنـــي �إْن َغــــَرَبــــْت �أَ�ْســــــِري َفــــــاْلـــِبـــيــُد ِبـــُقـــْرِبــــــِك َجــــنَّ

:
 )3(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته)اأ

ـٌد             ُكـلُّ �ْلَم�َساِجـُد َلـْو َعْلمـِت )ُقـَباُء( َهـِذي �ْلَمـ�َساِجـُد َو�الأذ�ُن ُمـَوحَّ

خام�ًسا - تقديم �لجملة �لفعلية :

جاءت الجملة الفعلية متقـّدمة على الخبر في �سعر مبارك بن �سيف. في )مو�سٍع(، هو:

 :
 )4(

قوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

ُكـلُّ  َمـا ِجـْئَنـا ِبـِه

َبـْل َوَمـا َنـْرُجـوُه ِمـْنُه ..

َبـْيَن َكـّفـيِه  َتَبْعـَثْر                              

)الكامل(               )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 41 . 

)المتدارك(               )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 64 . 

)الكامل(               )3( نف�سه، �ص 133 .  

)الكامل(               )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 299 . 
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( + �لجملة �لفعلّية - �سلة �لمو�سول - )ما جئنابه، بل وما نرجوه( + الخبر، وهو:  )المبتداأ )كلُّ

الجملة الفعلية ـ تبعثر.

�ساد�ًسا - تقديم �لجملة �ال�سمّيـة :

جاءت الجملة اال�سمّية متقـّدمة على الخبر في �سعر مبارك بن �سيف، في )مو�سـٍع(، هو قوله في 

 :
 )1(

ن�سودة الخليـج(
ُ
ق�سيدته )اأ

ـُجـوِم َلـَو�ِمـٌع          ِفـي َعـْيِن َعـا�ِسِقـها َلـَها �أَ�ْسـَماُء َوالآِلـٌئ ِهـَي َكـالنُّ

ولها تخريجان: -)الآلـٌئ: مبتـداأ اأول + جملة ��سمّية: هـي كالنجـوم + لـوامـٌع: خـبر المبتداأ االأول(.

    -)الآلـٌئ: مبتـداأ + هـي: خبر اأول + لـوامـٌع: خـبر ثاٍن( .

ثانًيا: تقـديم ُمتعلِّـقـات �لجملة �ال�سمّية �لمن�سـوخـة :

ـو��سـخ �لفعليـة : �أواًل : �لنَّ

عن تقديم معمول الخبر في جملة )كـان واأخـواتها(، واأّكـد حقيقة اأّنه: »ال يجوز 
 

-  تحـّدث ابن عقيل

. ثّم بحث ابن عقيل 
)2(

اأْن يلي )كان( واأخواتها معمول خبرها الذي لي�ص بظرف وال جـار ومجـرور«

الم�ساألة من جانبين، هما :

كاَن  نحو:  اال�سم،  عن  موؤخًرا  الخبر  ويكون  اال�سم،  على  وحده  الخبر  معمول  يتقّدم  اأْن  »�الأول: 

طعاَمك زيٌد اآكاًل، وهذه ممتنعة عند الب�سريين، واأجـازها الكوفيون - ولم يجـد الباحث اأيَّ مثاٍل على 

هذا في �سعر مبارك بن �سيف - .

�لثاني: اأْن يتقّدم المعمول والخبر على اال�سم، ويتقّدم المعمول على الخبر، نحو: َكاَن َطَعاَمَك اآِكاًل 

ا ومجروًرا  َزْيٌد، وهي ممتنعة عند �سيبويه، واأجـازها بع�ُص الب�سريين .. فاإْن كاَن المعمول ظرًفا، اأو جارًّ

 .
)3(

جاز اإيالوؤه )كان( عند الب�سريين والكوفيين، نحو: َكاَن ِعْنَدَك َزْيٌد ُمـِقيـًما، وَكاَن ِفيَك َزْيٌد َراِغـًبا«

ـع  ولم ترد اأمثلة على هذه الحالة في �سعر مبارك بن �سيف. وعّلل الُمرادي ت749ه جـواز ذلك » للتو�سُّ

.
 )4(

في الّظـرف والمجرور«

)الكامل(               )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 112 . 

)2( �سرح ابن عقيل، �ص 1 / 259  .

)3( ال�ّسابق نف�سه، 1 / 260  .

)4( تو�سيح المقا�سد والم�سالك، 499/1  .
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ومن اأنماط التقديم في الجملة الفعلية المن�سوخة ما ياأتي:

م �لظرف على �ال�سم و�لخبر في �لجملة �لمن�سوخة . ) �أ ( تقـدُّ

) �لفعل �لنا�سخ + �لّظرف + ��سمه  + خبره( .

جـاء �لّظرف في �سعر مبارك بن �سيف ُمقّدًما على ا�سم كان وعلى خبرها في )مـو�سٍع(، هو قوله 

 :
 )1(

غنية للربيـع(
ُ
في ق�سيدته )اأ

�إْن َيُكـْن ِعـْنـَدِك �ْلَغـَر�ُم َرِبيـًعا                  �أَْن�ِسـِديِه َوَهـاِتي �َسـْدَوِك َهـاِتـي

�لفعل �لنا�سخ: َيُكْن .     �لّظـرف: عندك .    ا�سم )يكن(: الغرام .     خبر)يكن(: ربيًعا .

الطيور  الممدوح )رفاقه من  اخت�سا�ص  كاَن وخبرها  ا�سم  الّظرف)عندك( على  م  تقدُّ اأفاد       

وغيرها( بالغرام. كما اأفاد اهتمام ال�ساعر بها، وحّبه لهم؛ لذلك قّدمها على المبتداأ والخبر.   

ـْوء علم الباحث - في �سعر مبارك بن �سيف �لجار و�لمجرور ُمقّدًما على ا�سم       ولم يرد - في �سَ

كان وخبرها .

م �لجار و�لمجرور على خبر �لفعل �لنا�سخ .  )ب( تقـدُّ

)�لفعل �لنا�سخ + ��سمه + �لجار و�لمجرور + خبر �لفعل �لنا�سخ( 

م �سبه الجملة من الجار والمجرور على خبر الفعل النا�سخ في )ثمانية ع�سر( مو�سًعا،  تكرر تقدُّ

منها :

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
َقـْد ُيـالِقـيـَها َوَيْفـَرْح

ْة َوَتُكـوُن �ْلَم�ْسـَكـُة �الأوَلـى َلـُه �آِخـَر َمـرَّ

َوَتُكـوُن: �لفعل �لنا�سخ . اْلَم�ْسـَكـُة: ا�سمه.  َلـُه: الجار والمجرور .  اآِخـَر: خبر الفعل النا�سخ . 

:
 )3(

د( مرُّ • وقوله في ق�سيدته )بحـر الزُّ
ـَو�ُتـها ِفي ُلـجِّ َمـْوِجـَك  ُتـْبِحـُر ـَفاِئِن َلـْم َتـَزْل         �أ�سْ َهِذي َمَجـاِديـُف �ل�سَّ

)الخفيف( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 28  . 

)الرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 24 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 49 . 
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: �لجار و�لمجرور.  ُتـْبِحـُر: الجملة الفعلية خبر  ـَواُتـها: ا�سمه.  ِفي ُلـجِّ َلـْم َتـَزْل: �لفعل �لنا�سخ. اأ�سْ

الفعل النا�سخ .

:
 )1(

ن�سودة الخليج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

َقــْد ُكــْنــَت ِلـْلـِفيـِنـيـِق �أَّوَل َمـْنـِزٍل          �َسـِهـَدْت َلـُه �الأْنــَو�ُء و�الأَ�ْسـَمــاُء

ُكــْنــَت: �لفعل �لنا�سخ، وا�سمه .     ِلـْلـِفـيِنـيـِق: �لجار و�لمجرور .    �أَّوَل: خبر الفعل النا�سخ .

وهو  بالغي،  لغر�ص  المتقدمة  االأمثلة  في  النا�سخ  الفعل  خبر  على  والمجرور  الجار  تقديم  وجاء 

االخت�سا�ص. ففي المثال االأول تعّجل ال�ساعر بذكر الجار والمجرور)لـه(؛ لتاأكيد اأّن هذه الم�سكة لن 

 . كما اأّن 
)✼(

تكون اإاّل لهذا الغّوا�ص وحده الذي اقتفى اآثار تلك الّدرة، وقد طال عناوؤه حتى اأم�سك بها

تاأكيد ال�ساعر على خطورة تلك االأمواج قد دفعته لتقديمها على الخبر، فال�ساعر م�سغول ببيان عظمة 

ال�سفائن، ومما يدّل على عظمتها وقوتها بيان قوة ما تواجهه من اأمواج عاتية. ومن هنا فتقديم الجار 

والمجرور قد اأفاد اهتمام ال�ساعر بهذه المخاطر التي ُتظهر قوة ال�سفائن. 

م �لّظـرف على خبر �لفعل �لنا�سخ .  )ج( تقـدُّ

)�لفعل �لنا�سخ + ��سمه + �لّظرف + خبر �لفعل �لنا�سخ( 

م الّظـرف على خبر الفعل النا�سخ في )اأحد ع�سر( مو�سـًعا، منها: تكّرر تقـدُّ

:
 )2(

ن�سودة الخليج(
ُ
• قوله في ق�سيدته )اأ

َمـا ُكْنـُتَما َيـْوًما ذِوي ُقـْرَبى َلـَنا                 َكـاّل َوال �أَْنـُتـْم ِبـَنا ُرَحـَمـاُء

ُكْنـُتَما: �لفعل �لنا�سخ، وا�سمه .  َيـْوًما: �لّظرف .      ذِوي: خبر �لفعل �لنا�سخ .

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ـَزالُء ـْت ِبـَك �لنُّ َمـا ُكْنـَت  َيـْوًما للـَغـِريِب َمـَناِزاًل              �أَبـًد� َوال َحـطَّ

ُكْنـُتَما: �لفعل �لنا�سخ، وا�سمه .  َيـْوًما: �لّظرف .      منازاًل: خبر �لفعل �لنا�سخ .

)الكامل( )1( نف�سه، �ص 117 .  

)✼( ُذكرت هذه المعاني في المقاطع ال�سعرية التي �سبقت هذا المقطع في ال�سفحة ذاتها .

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 142 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 154. 
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:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(
َمـَلــوؤُو� ُعــُقـــوَلــُهــمو ..

َوَكاَنـْت

َقْبـَل َذِلَك  َخـاِوَيـْة

ـرُّ .. �َسَيُعـمُّ َهـَذ� �ل�سَّ

ـْيَر�ن ُتْحـِرُق ُكلَّ َبْيـْت َكالنِّ

ِلَيُكـوَن َقـْوُمـَك َبْعـَد ِحـْيٍن  ِفي ُرَكـاِم �ْلَهـاِوَيـْة

كانت / يكون: الفعل النا�سخ .   ��سمـه: )هي( / قومك.    �لّظــرف: قبل / بعد.    

خبر �لفعل �لنا�سخ: خاوية / في ركام الهاوية .

فتقديم الظروف )يـوًما، وقبل ذلك، وبعد حين( يعك�ص مدى اهتمام ال�ساعر بالّظرف؛ الأّنه يخدم 

المعنى الذي يريد؛ لذلك قّدمه على الخبر. ففي البيت االأول اأراد ال�ساعر اأْن ينفي عن محمد علي با�سا 

 اأي �سلة قربى مع اأهل الجزيرة. فكلمة )يوًما( اأّكدت اأّن التاريخ والزمان 
)2(

وابنيه: اإبراهيم وطو�سون

ي�سهدان بعدم وجود �سلة ُقربى، ولو لم يقّدم ال�ساعر الّظرف لتبادر لذهن ال�سامع اأّنه قد تكون هناك 

عالقة ود وقربى، وهذا ما ال يريده ال�ساعر. وهذا ي�سدق على البيت الثاني الذي قّدَم ال�ساعر الظرف 

للم�ستعمر.  منزاًل  لحظة  اأية  في  يكن  لم  العربي  الخليج  اأّن  على  للتاأكيد  الخبر)َمَنازاًل(  )يوًما( على 

فتقديم ال�ساعر للظروف في هذه االأمثلة وغيرها ُيوؤّكد على اهتمام ال�ساعر بها؛ الأّنها ت�سارك في تاأكيد 

المعنى الذي يريده، اأو تنفي �سّده.  

م �لمنادى على خبر �لفعل �لنا�سخ .  ( تقـدُّ د (

)�لفعل �لنا�سخ + ��سمه + �لمنادى + خبر �لفعل �لنا�سخ( 

تقّدم المنادى على خبر الفعل النا�سخ في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة( موا�سـع، هي :

:
 )3(

غنية الربيع(
ُ
• قوله في ق�سيدته )اأ
)الكامل( )1( نف�سه، �ص 296 . 

َو َما �َسَفاَك ِمـَن الِكَناَنِة َداُء؟ 
َ
ِهـْيَنُة َهُهـَنا       اأ ه: ُطو�ُسون َواْلَبا�َسا الرَّ )2( ُذكرا في البيت ال�ّسابق، ون�سّ

)الكامل(  ُينظر: االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 141.     

)الخفيف( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 30 .  
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�ْسِري َلْن َيُكـوَن �ْلـِفـَر�ُق َيـا َفْجـُر  َلْيـِلي           َلـْن َيُكـوَن �ْلبـَعاُد �َسـْجِنـي َو�أَ

َيُكـوَن: الفعل النا�سخ .    �ْلـِفـَر�ُق: ا�سمه .    َيـا َفْجـر: المنادى .   َلْيـِلي: خبر الفعل النا�سخ.           

:
 )1(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

َكْم ُكْنـَت - َيا �َسـطَّ �ْلَخِليـِج ـ مالعـًبا         َتْهـُفـو �إِلـْيَك �للْيـَلـُة �ْلَقـْمـَر�ُء

ُكْنـَت: الفعل النا�سخ، وا�سمه .   َيا �َسـطَّ �ْلَخِليـِج: المنادى .    مالعـًبا: خبر الفعل النا�سخ.         

:
 )2(

• وقوله في الق�سيدة نف�سها
، �إنَّـا َو�ْلَحـَياُة �إَخـاُء ُكـْن - َيـا َخِليـُج - ِلُكلِّ ِذي َقْلـٍب �أًَخا          ِفـي �ْلَحـقِّ

ًخا: خبر الفعل النا�سخ.
َ
ُكـْن: الفعل النا�سخ، وا�سمه ال�سمير المقّدر)اأنَت( .  َيـا َخِليـُج: المنادى ـ اأ

م �لجملة �لفعلية على خبر �لفعل �لنا�سخ . )هـ( تقـدُّ

)�لفعل �لنا�سخ + ��سمه + �لجملة �لفعلية + خبر �لفعل �لنا�سخ( 

تقّدمت الجملة الفعلية على خبر الفعل النا�سخ في )مو�سعـين(، هما :

:
 )3(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• قوله في ق�سيدة )اأ

�َسَيُكـوُن ِذْكـُرَك َلـْو َعـِلْمـَت  ِحَكـاَيًة          �أََثـًر� ، �َسَيْفـَنى و�ْلَخِليـُج َبـَقـاُء

خبران  اأثًرا(:  )حكايًة،  �لفعلية.  علمَت(:�لجملة  )لو  ا�سمه.  النا�سخ.)ِذكُرك(:  )يكون(:الفعل 

للنا�سخ.

:
 )4(

• وقوله في الم�سرحية ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(
ُفـو�ِس َو�أَْوَثـاَنـُهـْم  َر�أَْيـُت ِغـالَظ �لنُّ

َما َجـنَّ َلـيـل َوَكـاَن �أَِبـي ُكلَـّ

َحـاَبْة �ُسـوِل َوَقـوَل �ل�سَّ َيُق�سُّ َعـِلْيـَنا َحِديـَث �لرَّ

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 103 . 

)الكامل(  )2( نف�سه، �ص 107 .  

)الكامل(  )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 122 . 

)المتقارب( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 251 . 
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ما جـنَّ لـيـل: �لجملـة �لفعليـة . يقـ�سُّ علينا: خبر النا�سخ. َكـاَن: الفعـل النا�سـخ. �أِبـي: ا�سمه. ُكـلَـّ

م �ْلَقـ�َسـم على خبر �لفعل �لنا�سخ . ( تقـدُّ و (

)�لفعل �لنا�سخ + ��سمه + �لق�َسم + خبر �لفعل �لنا�سخ( 

تقّدم الَق�َسـم على خبر الفعل النا�سخ في �سعر مبارك بن �سيف في )مو�سـع(، هو قوله في م�سرحيته 

 :
 )1(

ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(

َفَلْيـ�َس �ْلمـَقاُم ُمـقـاَم َعـِقـيـَدة

ـَك  ُطـاّلَب ديـْن َوَلـ�ْسـَنا  َوَربِّ

َك .            خبر �لنا�سخ: ُطاّلب . �لفعل �لنا�سخ، و��سمه: ل�سنا .   �لَقـ�َسـم: وربِّ

ـو��سـخ �لـحـرفّيـة : )ب( �لنَّ

جاء تقديم خبر النوا�سخ الحرفية في �سعر مبارك بن �سيف على الخبر على ال�سور االآتية:

�أوال: تقديم �سبه �لجملة )�لجـار و�لمجـرور( على خبر �لحرف �لنا�سخ، �أو ��سمه،�أو عليهما مًعا:

جاء �سبه الجملة )الجار والمجرور( ُمقّدًما في الجملة اال�سمية المن�سوخة بالنوا�سخ الحرفية في 

�سعر مبارك بن �سيف وفق االأنماط االآتية :

م �لجار و�لمجرور على خبر �لحرف �لنا�سخ : ) �أ ( تقـدُّ

)�لّنا�سـخ + ��سـمه + �لجـار و�لمجـرور + �لخـبر(

تقّدم �سبه الجملة من الجار والمجرور على خبر الحرف النا�سخ في )ثالثة ع�سر( مو�سًعا، منها :

:
 )2(

د( ُمـرُّ • قوله في ق�سيدته )بحـر الزُّ
َمـاَن ِبـَعْهـِد �أَْمـ�ِسَك  �أْفَخـُر َمـاِن ُمـَفاِخـًر�          �إّن �لـزَّ َو�أَتْيـَت ِمـْن ُعْمـِق �لزَّ

َمـاَن: ��سمه .  ِبـَعْهـِد: �لجار و�لمجرور .  �أْفَخـُر: خبر �لحرف �لنا�سخ. �إّن: �لحرف �لنا�سخ . �لـزَّ

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )ُنــّوارة(

)من المتقارب( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 336 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 48 . 

)المتدارك( )3( نف�سه، �ص 56.  
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ـي َيـا �أْحـَلـى �الأ�ْسـَماْء َيـا ُحـبِّ

ـْمـ�ْس  َلـْم �أَْعـَلـْم �أنِّـي ِفـيِك َعـ�ِسـْقـُت �ل�سَّ

ـْمـ�ْس: خبر الحرف النا�سخ. �أنِّـي: �لحرف �لنا�سخ، وا�سمه.  ِفـيِك: �لجار و�لمجرور. َعـ�ِسـْقـُت �ل�سَّ

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجـاد رم�سـان(

ـُب ِحـيُم َعـِن �ْلـُقُلوِب �َسَعاَعـها         �إّن �ْلُقـُلـوَب ِبِغـيِر ِذْكـٍر ُغـيَّ َردَّ �لـرَّ

ـُب: خبر النا�سخ. �إّن: �لحرف �لنا�سخ .  �ْلُقـُلـوَب: ا�سمه .  ِبِغـيِر ِذْكـٍر: �لجار و�لمجرور.    ُغـيَّ

م �لجار و�لمجرور على ��سم �لحرف �لنا�سخ وخبره : )ب( تقـدُّ

)�لّنا�سـخ + �لجـار و�لمجـرور + ��سـمه + �لخـبر(

:
)2(

با( جاء هذ النمط في �سعر مبارك بن �سيف في )مو�سـع(، هو قوله في ق�سيدة )رفقة ال�سِّ

ـاَم َباِقـيـٌة               َكاأنَّـها َجـْدَوٌل َي�ْسـِري ِبـَمْجـَر�ُه َنْلـُهـو َكاأَنَّ َلـَنـا �الأيَّ

كاأّن: �لحرف �لنا�سخ .  لنا: �لجار و�لمجرور .  �الأياَم: ا�سم النا�سخ .   باقية: خبر النا�سخ .

م �لجار و�لمجرور على �لحرف �لنا�سخ و��سمه وخبره : )ج( تقـدُّ

)�لجـار و�لمجـرور + �لّنا�سـخ + ��سـمه + �لخـبر(

�سرقي  )حلـم  ق�سيدته  في  قـوله  هو  )مو�سـٍع(،  في  �سيـف  بن  مبارك  �سعـر  في  الّنمط  هـذا  جـاء 

:
 )3(

االألـوان(

َو�إنِّـي �أََر�َك ِبَجـْوِفـي َجـِنـيْن

َوِمـْن ُنـوِر َعْيـَنيـَك  �إنِّــي  �أََر�ْك

من نور..: الجار والمجرور. �إنِّي: الحرف النا�سخ، وا�سمه.  �أر�ك: خبر النا�سخ )الجملة الفعلّية(.

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 74. 

)الّرمل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية ، �ص 21. 

)المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 174 . 



71

ـــرف: م �لـظَّ ثانًيا -تقــدُّ

ـرف على خبر �لحرف �لّنا�سخ . م �لظَّ - تقـدُّ

رف + خبره( )�لنا�سخ + ��سمه + �لظَّ

 على خبر الحرف النا�سخ في �سعر مبارك في )اأحد ع�سر( مو�سـًعا، منها :
)✼(

ـرف تقـّدم الظَّ

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(

ـي  َو�ْحـِمـِل �ْلُقـْبـالِت ِمـنِّ

ُقـْل َلُهـم: �إنِّـي  َمـَع �الأْمـَو�ِج  �آْت

ـي: الحرف النا�سخ، وا�سمه .      َمـَع �الأْمـَو�ِج: �لظرف .     اآْت: خبر الحرف النا�سخ . اإنِّ

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات في ليلة �ستوية(

َتـَعـاَلـي �إَلـيَّ َفـاإنِّـي  ُهــَنــا

ِبـَبْيـٍت َطـِريُقـُه َعْنـِك َبِعـيْد

ـي: الحرف النا�سخ، وا�سمه .   ُهــَنــا: �لّظرف .    ِبـَبْيـٍت: الجار والمجرور)خبر النا�سخ( . َفـاإنِّ

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(

ِمـْن ُكـلِّ َحـْدٍب َقـْد �أََتـاَك ُمـَغاِمـٌر           َفَكـاأَنَّـُهـم َفـْوَق �ْلـَه�ِسـيِم َذَر�ُء

ـُهـم: الحرف النا�سخ، وا�سمه .    َفـْوَق �ْلـَه�ِسـيِم: �لّظرف .    َذَراُء: خبر النا�سخ . نَّ
َ
َفَكـاأ

م �لجملة �لفعلية : ثالًثا - تقــدُّ

م �لجملة �لفعلية على خبر �لحرف �لّنا�سخ :   - تقـدُّ

)�لنا�سخ + ��سمه + �لجملة �لفعلية + خبره(

)✼( الظروف هي: مع: )تكرر ثالًثا(، هاهنا: )تكرر ثالًثا(، فوق: )تكرر مرتين(، وراء، وخْلف.

)الكامل(  )1( نف�سه، �ص 27  .  

)المتقارب( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 71  . 

)الكامل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 142 . 



72

تقّدمت الجملة الفعلية على خبر الحرف النا�سخ في �سعر مبارك بن �سيف في )مو�سع(، وهو قوله 

  :
 )1(

في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(

َيـا َقـــْوُم �إنَّــُكــُم �أََرى         ِفـي ُكـلِّ َو�ٍد َتـ�ْسـَرُحـون

النا�سخ: اإّن. ا�سمه: ال�سمير المت�سل)الكاف(. �لجملة �لفعلية)�أرى..(. خبره: جملة )ت�سرحون(.

م �لـُمـنـادى : ر�بًعا - تقـدُّ

م �لمـنـادى على خبر �لحـرف �لّنا�سخ :   - تقـدُّ

)�لنا�سخ + ��سمه + �لمنادى + خبره(

)مو�سع(، وهو قوله في  �سعر مبارك بن �سيف في  النا�سخ في  الحرف  المنادى على خبر  وتقـّدم 

         :
 )2(

ق�سيدته )الُبعـد الّرابـع - 2 -(

ـِديِقـي َبْيـَد �أنِّــي َيـا�سَ

ـَماء �ِسـي لل�سَّ ِعْنـدَمـا �أَْرَفـُع َر�أْ

ـَياء ال �أََرى َلـْمـَع �ل�سِّ

النا�سخ: اأّن. ا�سمه:ال�سمير المت�سل)الياء(.�لمنادى: يا �سديقي. خبره:الجملة الفعلية)ال اأرى..(

خام�ًسا ـ تقديم )كــاّل(، وهي: �أد�ة ردع وزجر:

م �أد�ة �لّردع )كاّل( على خبر �لحرف �لّنا�سخ:  - تقـدُّ

)�لنا�سخ + ��سمه + �أد�ة �لّردع + خبره(

تقّدمت اأداة الّردع )كــاّل( على خبر الحرف النا�سخ في �سعر مبارك بن �سيف في )مو�سع(، وهو 

     :
 )3(

قوله في ق�سيدته )الُبعـد الّرابـع - 2 -(

َغـار َغـاُر.. َيـا �سِ َيـا �سِ

ـْمـ�ِس  َكـاّل  َلـْن َيـُمـوت �إنَّ  ُنـوَر �ل�سَّ

)مجزوء الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 301 . 

)الرمل( )2( نف�سه، �ص 188 .  

)الرمل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 190 . 
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. ا�سمه: نـوَر .  �أد�ة �لّردع: كـاّل.    خـبره: الجملة الفعلية )لْن يموت( . النا�سخ: اإنَّ

دات لغوية، هي: ا�ستملت الجملة ال�سعرية على ثالثة موؤكِّ

- �الأول: الحرف النا�سخ )اإّن( الذي يفيد التاأكيد على وجود نور ال�سم�ص.

-�لثاني: اأداة الردع )كـاّل( .

- �لثالث: الّنفي ِبـ )َلـْن( . والتاأكيد على نفي فناء نور ال�سم�ص وموته .

م اأداة الّردع على الجملة الفعلية المنفية. وهذا زاد التاأكيد على  ون�سيف موؤكـدًا داللًيا اآخَر، وهو تقدُّ

بقاء نور ال�سم�ص وديمومته. ولعل ما يوؤّكد زعمنا هذا اأّن ابن فار�ص ذكر اأّن )كـاّل(: » تكون َرْدًعا ونفًيا 

 . 
)1(

ٍع اإذا قال: لقيُت زيًدا. قلَت: َكاّل« لدعوى ُمـدَّ

وجاء المقطع  لغايات، منها:

َمْوُلود  ِزْيْن  ُكلُُّه  ِزْيْن  )ُكلُُّه  ال�سعبّي:  الغناَء  ُد  ُيردِّ كان  الذي  ال�ّسعبّي  الموروث  على  د  الرَّ -  �الأولى: 

 عندما يحدث خ�سوف القمر.
)2(

َحى االْثـِنـين( ال�سُّ

-  �لثانية: الّرد على االعتقاد الذي كان �سائًدا في منطقة الخليج العربي قبل االإ�سالم باأّن خ�سوف 

. 
)3(

القمر ناتج عن ابتالع حوت له

( المقّدمة على النفي ردًعا لَمْن يعتقد مثل هذا، ونفًيا ل�سحة ذلك االعتقاد،  ومن هنا تاأتي )كـالَّ

ْوَء القمر َلْن ُيْحَجَب وَلْن َيِغيَب . غار باأّن �سَ وبّث االأمل في نفو�ص ال�سّ

-  �لثالثة: جاء المقطع �سمن ق�سيدة بعنوان )ُمذكرات �ساعر من العالم الثالث(. فال�ّساعر اأراد 

دور  فياأتي  والخرافات.  االأ�ساطير  عليه  ت�سيطر  زالت  ما  الذي  الثالث  العالم  اإن�سان  بيان عقلية 

ال�ساعر الإزالة ذلك االعتقاد من اأجل الّنهو�ص بالعقل االإن�ساني نحو ال�ّسمو الفكري . 

ثانًيا: ��سـتـنـتاجـات حول ق�سايا �لتقديم في �لجملة �ال�سمية :

وبعـد هذا العر�ص لحاالت التقـديم والتاأخير في الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني، 

فاإّنه يمكن ا�ستنتاج ما ياأتي:

احبي في فقه اللغة العربية، �ص 118 . )1( ال�سّ

)2( وردت هذه العبارة في المقطع ال�سابق. ُينظر: االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص190 .

)3( ُينظر: ال�ّسابق نف�سه، هام�ص )* الثانية( في: �ص 190 .



74

�ال�ستنتاج �الأول: ق�ّسم النُّحاة حاالت تقّدم الخبر اإلى حالتين: الجـواز والوجوب . 

�الأولى:  حاالت جو�ز تقديم �لخبر على �لمبتد�أ: 

وتعني: اأّنه ي�ستوي تقديم الخبر على المبتداأ اأو تاأخيره، يقول �سيبويه: »هذا باب ما يقع موقع اال�سم 

المبتداأ، وي�سّد م�سّده؛ الأّنه ُم�ْسَتَقـرٌّ ِلَما بعده، ومو�سع الذي َعِمَل فيما بعده حّتى َرَفَعُه هو الذي َعِمَل فيه 

. اأّمـا 
)1(

حين كان قبله، ولكْن كلُّ واحٍد منهما ال ُي�سَتْغَنى به عن �ساحبه..، وذلك قولك: فيها َعْبُد اهلِل »

م الخبر على المبتداأ، وهو اأاّل يكون الخبُر فعاًل، اأّما ابن  فقد و�سع �سرًطا لتقدُّ
 )2(

الزجاجي)ت337 هـ(

فا�سترط اأْن يوؤَمن اللب�ص . 
 )3(

عقيل

 عن الحاالت التي يجـوز فيها تقـديم الخـبر عـلى المبتداأ، بيـَد اأّنه لم ياأِت على 
)4(

يمري وتحّدث ال�سّ

 الذي بّين اأّن الخبر يتقّدم على المبتداأ اإذا كان: 
)5(

ِذْكر حاالت الجواز جميعها ـ كما فعل ابن عقيل

� ومجروًر�، �أو ظرًفا(، و�لمبتد�أ معرفة . ووجد الباحث اأمثلة متعددة على  ) �أ (  �سبه جملة )جارًّ

هذه الحالة في �سعر مبارك بن �سيف، وال عجب في هذا االأمر، فال�ساعر هو ابن اللغة ي�ستخدم 

ما �ساع منها . 

ا، ومـرَّ بنا اأّن هذه الم�ساألة كانت محـطَّ خالف بين النُّحاة، وعر�ص الكتاب ذلك  )ب(  ��سًما م�ستقًّ

هذه  ُتمثِّل  التي  ال�ّسواهد  في  ُمقـالًّ  كان  ال�ّساعر  اأّن  وُيالَحـُظ  التف�سيل.  من  ب�سيٍء  الخالف 

الحالة، فهي لم تِزد على الثالثة �سواهد. ولعّل لهذا ما يبرره هو اأّن ال�ّساعـر كان يناأى بنف�سـه 

- عن ق�سد، اأو غير ق�سد - عن كلِّ ما هو مثار خالف بين النُّحاة .

تقديم  يجوز  اأّنه  »واعلم   : 337هـ  ت  جاجي  الزَّ يقـول   . زيٌد  قائٌم  �أبوه  ��سمية، نحو:  )ج(  جملة 

خبر المبتداأ عليه اإاّل اإذا كان فعاًل، فاإّنه ال يجوز تقديمه، نحو قولك: َزْيـٌد َقاِئـٌم، وَقاِئـٌم َزْيـٌد، 

ُخـوُه ُمْنَطِلـٌق زيٌد. كلُّ ذلك جائٌز 
َ
ُخـوُه ُمْنَطِلـٌق، واأ

َ
اِر ُمحّمٌد، وَزْيـٌد اأ ومحّمٌد في الّداِر، وفي الدَّ

م الخبر اإذا كان جملة ا�سمية على المبتداأ . تقدُّ
 )7(

. ويوؤيد ابن يعي�ص ت643 هـ
)6(

عندنا«

)1( الكتاب، 2 / 128 .

)2( ُينظر: الجمل في النحو، �ص 37 . 

)3( ُينظر: �سرح ابن عقيل، 1 / 213 . 

)4( التب�سرة والتذكرة،101/1 . 

)5( �سرح ابن عقيل،213/1 - 216 . 

)6( الجمل في النحو، �ص 37 .   

ل،1 / 235 .  )7( �سرح المف�سّ
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على  ا�سمية  جملة  وهو  الخبر،  لتقـديم  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  �ساهد  على  الباحث  يعثر  ولم 

المبتداأ؛ مما قد يوحي اأّنه لم يكن - في ح�ّسه ال�ّسعورّي- موؤّيـًدا للنُّـحاة الذين ذهبـوا اإلى جـواز مثل 

هذا التقـديم .

�لثانية: حاالت وجوب تقديم �لخبر على �لمبتد�أ .

 حاالت الوجوب، وهي: مجيء الخبر ا�سم ا�ستفهام في معر�ص حديثه 
)1(

ذكر المجا�سعي ت479هـ

م الخبر اإذا كان ا�سم  ـُرب التي ياأتي عليها الخبر، اأّمـا الجلي�ص النحوي ت490هـ فقد اأرجـع تقدُّ عن االأ�سْ

. ونجـد 
 )2(

رورة؛ ذلك اأّن » اال�ستفهام له �سدر الكالم فال يتقـّدم عليه لفـُظ ما هو خبر له « ا�ستفهام لل�سَّ

ابن ه�سام يتو�ّسع في ذكر الحاالت التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتداأ، ولعل ما يمّيز ما ذكره 

ابن ه�سام اأّنه يذكر عّلة كّل حالة، فيقول: »قد يتقّدم الخبر على المبتداأ جواًزا، اأو وجوًبا.. والثاني: ـ 

ْمَرة ِمْثـُلَها ُزْبـًدا، واإّنما وجب  ْيَن َزْيـٌد؟، وقولهم: َعَلى التَّ
َ
اِر َرُجٌل، واأ اأي: حاالت الوجوب ـ كقولك: في الدَّ

فة؛ فاإّن َطَلَب الّنكرِة الو�سَف  ذلك في تقديمه؛ الأّن تاأخيره في المثال االأول يقت�سي التبا�ص الخبر بال�سِّ

ْدُر الكالم ـ وهو  ِلَتْخَتـ�صَّ به طَلٌب حثيٌث فالتزَم تقديمه َدْفًعا لهذا الوهـم، وفي الثاني اإخراَج ماله �سَ

. فحاالت وجوب تقديم 
 )3(

ر لفًظا ورتبًة « مير على متاأخِّ ـته، وفي الثالث َعْوُد ال�سَّ اال�ستفهام ـ عن �سدريَّ

الخبر على المبتداأ عند ابن ه�سام ثالث .

حاالت تقديم الخبر على المبتداأ باأربـع حـاالت، هي: 
 )4(

ـَر جمهور النُّحاة وَح�سَ

م �لخبر، و�لخبر �سبه جملة ظرفية، �أو  غ �إاّل تقدُّ �الأولى : �أْن يكون �لمبتد�أ نكرة لي�س لها م�سوِّ

اأجمعوا على عدم  النحاة  اأّن 
 )5(

ٌة. وبّين ابن عقيل
َ
اْمـَراأ اِر  الدَّ َرُجٌل، وِفي  ِعْنَدَك  � ومجروًر�، نحو:  جارًّ

اِر(، وهذا يعني عدم جواز تقدم المبتداأ النكرة  في حال  ٌة ِفي الدَّ
َ
جواز القول: )َرُجٌل ِعْنَدَك(، و)اْمَراأ

ا ومجروًرا. ثم قال: » فاإْن كان للنكرة م�سّوغ جاز االأمران ـ اأي:  كون الخبر �سبه جملة ظرفية، اأو جارًّ

اإلى  .  واأ�ساَر ابُن جني 
)6(

َرُجٌل َظِريٌف « َرُجٌل َظـِريٌف ِعْنِدي، وِعْنِدي  اأو تاأخيره، نحو:  تقديم المبتداأ، 

َزْلـَت الكالم اإلى غير الواجب 
َ
هذا الم�سّوغ؛ حينما بّين اأّن تقّدم النكرة في الواجب فيه ُقبـح، » ولكْن لو اأ

)1( �سرح عيون االإعراب، �ص 96 .

ناعة، �ص 83 . )2( ثمـار ال�سِّ

)3( �سرح قطر الندى، �ص 124 ، 125 .

ل 24 - 25، وابن يعي�ص،  يمري، التب�سرة والتذكرة 101/1، - والزمخ�سري، المف�سّ )4(  منهم: �سيبويه في: - الكتاب 128/2- وال�سّ

ل 92/1- 93، وابن الوردي، �سرح التحفة الوردية 141 – 142، وابن ه�سام، اأو�سح الم�سالك، 192/1- 193  . �سرح المف�سّ

)5( ُينظر: �سرح ابن عقيل ، 1 / 223 ، 224. 

)6( �سرح ابن عقيل،1/ 224 .
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َتْحَتَك، فُجنيِت الفائدة من حيث كنَت قد  ِب�َساٌط  لجاز تقديم النكرة، كقولك: َهْل ُغالٌم ِعْنَدَك؟ وما 

ا  اأفـدَت بنفيك عنه كوَن الب�ساط تحته، وا�ستفهامك عن الغالم: اأهو عنده اأم ال؟ اإْذ كان هذا معنًى جلـيًّ

.
)1(

مفهوًما «

ويمكن رّد تقديم الخبر في هذا المو�سع ل�سببين :

فة، يقول ابن ه�سام: » وتاأخيره في االأمثلة  التبا�سه بال�سِّ اإلى  �الأول : الأنَّ تاأخير الخبر قد يوؤدي 

 .
 )2(

فة « االأَول )اأي: الم�ستملة على الظرف والجار والمجرور( يوقـع في اإلبا�ص الخبر بال�سِّ

عليه،  محكوم  المبتداأ  الأّن  نكرة؛  يكون  اأْن  �سروطه  من  الذي  الخبر  موقع  المبتداأ  لوقوع   : �لثاني 

والمحكوم عليه يجب اأْن يكون معروًفا؛ كي يقع الحكم على �سيٍء معلوم ومعروف، فال معنى للحكم على 

مجهول، وفي هذا يقول ابن يعي�ص: » واإّنما كان تاأخيره - اأي المبتداأ - اأح�سن من تقديمه؛ الأّنه وقع موقع 

الخبر، ومن �سرط الخبر اأْن يكون نكرة، ف�سُلح اللفظ، واإْن كّنا قد اأحطنا علًما اأّنه المبتداأ، ومن ذلك 

. وجعل ف�سل ح�سن عبا�ص تقديم الخبر للّتاأكيد على اأّن الُمقّدم خبٌر 
 )3(

قولهم: �سالٌم عليك، وويل له »

مون الم�سند لتدرك الأول وهلة باأّنه خبر ال �سفة،  ال �سفٌة، والخبر اأقوى في الداللة، فيقول: » قد ُيقدِّ

اأقوى في  واإذا كان خبًرا كان  المبتداأ،  يتقّدم على  الخبر قد  المو�سوف،ولكن  تتقّدم على  فة ال  فال�سِّ

.
)4(

الداللة على ما يريدون«

.
 

ووقف الباحث على �سواهد متعددة من �سعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة

َزْيٌد؟  ْيَن 
َ
اأ نحو:  �ال�ستفهام.  كاأ�سماء  �لكالم  �سد�رة  له  الأّن  �لمبتد�أ؛  على  �لخبر  م  تقدُّ �لثانية: 

فزيد: مبتداأ موؤّخـر، واأين: خبر ُمقّدم .     

 

.
 

وجاءت �سواهد في �سعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة بلغت )ثمانية واأربعين( �ساهًدا

ْحَمـَد.
َ
ـَباَع اأ اِر َزْيٌد، وَما َلَنا اإاّل اتِّ َما ِفي الدَّ �لثالثة: تقدم �لخبر �لمح�سور في �لمبتد�أ، نحو: اإنَّ

.
 

ولم يقف الباحث اإاّل على �ساهٍد في �سعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة

)1( الخ�سائ�ص،299/1 .

)2( اأو�سح الم�سالك،194/1.   

)3( �سرح المف�سل، 86/1 ،87 .

)4( البالغة العربية فنونها واأفنانها، �ص 238 . 
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ُروَن  �لر�بعة: �أْن ي�ستمل �لمبتد�أ على �سمير يعود على �سيء من �لخبر، نحو قوله تعالى :{َأَفَل َيَتَدبَّ

)اأقفالهـا،  ِبـ  المت�سل  مير  فال�سَّ اِحُبها،  �سَ اِر  الدَّ في  القائل:  وقول   ،
)1(

َأْقَفاُلَها} ُقُلوٍب  َعَلى  َأْم  اْلُقْرَآَن 

و�ساحبـها( راجع اإلى: قلوب، واإلى الدار، وكالهما جزء من الخبر . 

يعّلل ابن ه�سام وجـوب تـقديم الخـبر في هذه الحالة ال�ستـمال المبتداأ على �سمير يعود على الخبر، 

.  ولعل ال�ّسبب 
)2(

مـير على متاأّخـر لفـًظا ورتبة« في�سبح تقديـم المبتـداأ غـير جائز؛ الأّن فيه: »عـود ال�سّ

مير ياأتي بعد ظاهـر ي�سبقه ليعود عليه؛ الأّن ال�سمير ا�سم ُمبهـم .   في ذلك اأّن ال�سّ

ولم يقف الباحث على �ساهد ُيمثِّل هذه الحالة في �سعر مبارك بن �سيف . 

م  �ال�ستنتاج �لثاني: ُيالحـظ اأّن �سعر مبارك بن �سيف قد ت�سّمن ِذْكـَر بع�ص االأمثلة على حاالت َتَقـدُّ

ـُح عدَد المّرات التي  ها االآخُر. وفيما ياأتي جـدوٌل اإح�سائيٌّ ُيو�سِّ الخبر وجوًبا وجواًزا، ولم ُيْذَكـْر بع�سُ

جاءت فيها حاالت الوجوب والجواز لتقديم الخبر على المبتداأ:

�لعدد�لحـالـة�لعدد�لحـالـة

1- الخبر �سبه جملة، والمبتداأ نكرة .

حروف �لجـر �لم�ستخدمـة.

- الالم.

- فى.

- الباء.

- ِمْن.

- على.

- �لخبر �سبه جملة ظرفية.

57

)5(

28

16

6

2

1

4

1- الخبر �سبه جملة، والمبتداأ معرفة .

حروف �لجـر �لم�ستخدمـة.

- الالم.

- فى.

- الباء.

- ِمْن.

- على.

- الكاف.

- �لخبر �سبه جملة ظرفية.

58

)6(

31

14

3

3

1

6

6

)1( �سورة : محّمـد،  اآية 24 .

)2( �سرح قطر الندى، �ص 125 .
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�لعدد�لحـالـة�لعدد�لحـالـة

دارة كاأ�سماء اال�ستفهام.  2ـ الخبر له ال�سّ

حروف �لجـر �لم�ستخدمـة.

ـ اأْيـَن .

- َما.

- مْن.

- كيَف.

- َكْم.

- اأي.

48

)6(

23

15

4

3

2

1

23- الخبر ا�سم م�ستق.

على  يعود  �سمير  على  المبتداأ  3-  ا�ستمال 

الخبر. 
-3-  الخبر جملة ا�سمّية. -

41-  الخبر مح�سور في المبتداأ. 

67حاالت جواز تقديم الخبر على المبتداأ.110حاالت وجوب تقديم الخبر على المبتداأ

مات المميزة لكلِّ  يقول االأ�ستاذ الدكتور طه محمد الجندي: »اإّن وظيفة الّدرا�سة اللغوّية هي ر�سد ال�سِّ

؛ ولهذا قام بحثنا وفق هذا المنهج؛ اإْذ 
 )1(

عن�سٍر لغوّي على ِحدة، وتحديد اأنماط وروده في بيئته اللغوّية«

عرية )�سعر مبارك بن �سيف( كالتقديم والتاأخير  ِد الّظواهر اللغوّية في بيئتها ال�سِّ عمـَد الباحُث اإلى ر�سْ

ـح تلك الظاهرة. في الجملة اال�سمّية. والجـدول ال�ّسابق يو�سِّ

وبعد اإنعام الّنظر في الجـدول ال�ّسابق، ن�ستنتج ما ياأتي:

وثمانين  )ت�سعة  حدود  في  والجائزة  الواجبة   : حالتيه  في  المبتداأ  على  الخبر  تقديم  ورد   �أواًل: 

من  الّنحوّي  ظام  النِّ له  ُيتيحه  مما  ا�ستفاد  قد  ال�ساعر  باأنَّ  انطباًعا  ُيعطي  وهذا  مو�سـع،  ومائة( 

اإجـراء تغييرات على الجملة الّنواة. وال �سكَّ باأّن لذلك دوافـع �سعورّية جعلت ال�ّساعر ُيقّدم الخبر 

على المبتداأ لغايات بالغية، وقيم داللية .

 ثانيًا: ورد ما يزيد على ع�سرين ومائة مو�سـع حالة من حاالت وجوب تقديم الخبر على المبتداأ. 

اأّمـا حاالت جواز تقديم الخبر على المبتداأ فجاءت في حدود ثمانية و�ستين مو�سًعا .

)1( الم�سدر الموؤول، بحٌث في الّتركيب والّداللة، �ص6، الّنا�سر: دار الّثقافة العربّية، )د.ت( . 
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يوحي  قد  مما  الجواز؛  حاالت  على  تقريًبا  عف  بال�سّ تتفّوق  الوجوب  حاالت  فاإّن  ملحوظ  هو  وكما 

بقناعة ال�ساعر بحاالت الوجوب.ولكن هل كان هناك تفاوٌت في ا�ستخدام بع�ص الحاالت؟ بمعنى هل 

م الخبر وجوًبا اإذا كان �سبه جملة والمبتداأ نكرة؟ وجدنا تفّوًقا في تكرار تقدُّ

 ثالًثا: ولالإجابة على الت�ساوؤل في الملحوظة الثانية فاإّن اإعادة الّنظر في الجدول قد تجعلنا نلحظ 

توافًقا متقارًبا اإلى حـدٍّ مـا في :

م الخبر على المبتداأ في حال كـوْن الخبر �سبه جملة �سواء اأكان  •  الحاالت الواجبة والجائزة لتقدُّ
ا ومجروًرا، اأْم �سبه جملة ظرفيـة . حّتى حروف الجـر الم�ستخدمة هي نف�سها الم�ستخدمة في  جارًّ

م الخبر جواًزا .  الحالتين مع زيادة حرف الكاف في حالة تقدُّ

مت�ساوية،  وبن�سبة  الحالتين  في  )الالم(  الجر  ا�ستخدام حرف  على  اعر  ال�سَّ تركيز  •  والمالحظ 
ا في الح�صِّ ال�ّسعورّي لل�ّساعر من حيث داللته على  اأّن لهذا الحرف وْقًعا َخا�سًّ ز ما ذكرنا  وُيعزِّ

َملُّك، واالخت�سا�ص..  . الُملك، والتَّ

 ر�بًعا: نجـد في الجـدول تفّوًقا ال�سم اال�ستفهام )اأْيـَن( على اأقرانه الم�ستخدمة كخبر ُمقّدم على 

المبتداأ وجوًبا؛ اإْذ تكرر في )خم�سة وع�سرين( مو�سًعا . وال�سوؤال االآن: هل يمكن اأْن يكون وراء ذلك 

داللة معينة ؟ 

ُيجمع الّنحاة على اأّن )اأْيـَن( تخت�صُّ باال�ستفهام عن المكان، اأي: ُيطلب بها تعيين المكان، يقول 

اإاّل  يكون )متـى(  لالأماكن كما ال  اإاّل  ْيَن( 
َ
)اأ يكون  وال  )اأْيـَن(،  االأماكن  ونظير )متـى( من   « �سيبويه: 

َكَذا وَكَذا، و�ِسيَر عليه المكاُن اّلـذي  اأْيـَن �ِسيَر عليه؟ قيل: �ِسير عليه َمَكاُن  ُقْلَت:  لالأّيام والليالي، فاإْن 

 .
 )1(

َتْعـَلم.. فاأجـِر )اأْيَن( في االأماكن َمْجرى )َمـَتى( في االأّيـام«

للمكان، وكّله  اإاّل  اإليه �سيبويه، فقال: ».. وكذلك )اأْيـَن( ال تكون  285هـ ما ذهب  المبرد ت  واأّكـد 

. 
)3(

. وقال بهذا غير واحد من النحاة
 )2(

محظور معروف في الجـزاء واال�ستفهام «

�سبق اأْن ذكرنا اأّن ال�ساعر مبارك بن �سيف يرتبط بالمكان ارتباًطا وثيًقا، ولعل �سبب هذا االرتباط 

ن�سودة الخليج( : »ولقد بّين ال�ساعر 
ُ
�سعوره باالغتراب؛ اإْذ يقول في المقّدمة الّنثرّية لمطولته ال�ّسعرية)اأ

ـُف عنه وطاأَة الُبعـِد، اإاّل المزيُد من الّذوبان في ِع�ْسِق  مة �سعوَر االغتراِب، واأّنه ال ُيخفِّ من خالل المقدِّ

ا: 128/2، و 233/4.  )1( الكتاب، 1 / 219 ، 220 . وُينظر اأي�سً

)2( المقت�سب، 53/2، 63/3، 289/3، 333/4 .  

احبي في فقه اللغة العربية، الأحمد بن فار�ص، �ص101.  فات، الأبي القا�سم الّزجاجي. �ص34. وال�سّ )3( ُينظر: حروف المعاني وال�سّ
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ـُد  الوطن حّتى يكاَد اأْن يكوَن ُروًحا، اأو َطْيـًفا يمتزُج بتراِب االأر�ص، بل وبالمعاني ال�ّسامية، حيُث َيَتج�سَّ

ْت َعيَناُه ذلك الخليَج كائًنا َحـيًّا، 
َ
؛ ولذلك نجُد اّل�ساعر قد » التحـَم بخليِجِه، وَراأ

)1(

فيه ومعه من خالله »

. ولعل هذا الولوج عبر 
 )2(

وَجَمااًل ُمْطَلـًقا، وَرْمـًزا للخلود، فينطلق بروحه عبَر الّزمان واأ�سوار التاريخ »

ال�ّسرد يتطّلـب الحـديث عن  ال�ساعر ي�سرُد كّل ما مـرَّ عليه من حوادث، وهذا  التاريخية جعل  البوابة 

االأماكن التي كانت م�سرًحا لتلك االأحـداث، ومن هنا يرتبُط ال�ّساعر ارتباًطا كبيًرا بالمكان؛ فال َغـْرَو 

اأو بحرف  )اأْيـَن(،  باأ�سماء اال�ستفهام مثل  ويوؤّكدها  يدّل عليها  بما  العالقة  تلك  ال�ساعر عن  َر  ُيعبِّ اأْن 

اأو  الجـر الّدال على الظرفّية المكانّية وهو )فـي( الذي تكرر مع اال�سم المجرور كخبر مقّدم وجوًبا، 

جـواًزا بما يزيد على الّثالثين مو�سًعا . 

م الخبر على المبتداأ وجوًبا اأو جواًزا، فلم يعثر   خام�ًسا: ال نكاد نجـد اأمثلة على بع�ص حاالت تقدُّ

الباحث على �ساهد من �سعر مبارك بن �سيف على تقدم الخبر وجوًبا اإذا كان المبتداأ م�ستماًل على 

�سمير يعود على الخبر، وكذلك الحال فلم نجـْد �ساهّدا على تقّدم الخبر جواًزا في حال كون الخبر 

جملة ا�سمّية . كما لم يعثِر الباحُث اإال على مثاٍل من �سعر مبارك بن �سيف على تقّدم الخبر جواًزا 

على المبتداأ في حال كون الخبر مح�سوًرا بالمبتداأ .

وقد ُتعزى اأ�سباب اإحجام ال�ّساعر عن ِذْكـر �سواهـد للحاالت الُم�سار اإليها اآنًفا اإلى اأّن النُّحاة اأنف�سهم 

د اأنَّ هذه الحاالت  لم يتو�ّسعوا ببحثها - فيما قراأت -؛ اإْذ كانوا ُمقّلين بذكر �سواهد عليها؛ مما قد يوؤكِّ

هذه  اأدرك  ال�ساعر  يكون  فقد  ولذا  الّدارج؛  اال�ستعمال  في  اأو  المختلفة،  ال�ّسياقات  في  التكرار  قليلة 

الحقائق؛ فاآثر االبتعاد عنها . 

بالّنوا�سخ  مليئة  جاءت  �سيف  بن  لمبارك  �سعرية  �سواهد  على  الباحث  وقف  �لثالث:  �ال�ستنتاج 

الفعلية والحرفية، وُيالحظ تفّوق الّنوا�سخ الحرفية عدديًّا على النوا�سخ الفعلية. وكانت)اإّن، واأّن( اأكثر 

المذكوَرْين  الحرَفْين  اأّن  اإلى  ذلك  ولعل مرجع  مو�سًعا،  �سبعين  نحو:  في  تكررْت  اإْذ  تكراًرا؛  النوا�سخ 

. واأراد ال�ساعر التاأكيد على الحقائق االآتية:
)3(

ق ُيفيدان التوكيد، والّتحقُّ

- حقيقة �سوقه وحنينه لوطنه .

- ال�ّسجايا والخ�سال الحميدة التي يتمّتع بها اأهل الخليج .

)1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 91 .

)2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 92 .

)3( ممن قال بهذا: ابن جني، اللمـع، �ص22، والمجا�سعي، �سرح عيون االإعراب، �ص111 .  
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- تغّير بع�ص العادات والقيم في هذا الزمان حتى كادت تتال�سى، كالجود، والّنخوة، والِعفة.

االأ�ساطير  و�سيطرة  ظلم،  من  الثالث  العالم  اإن�سان  فيها  يعي�ص  اأ�سبح  التي  المزرية  -  االأو�ساع 

والخرافات عليه .

- �سوق ال�ساعر وحنينه لذكريات الطفولة .

المت�سّمن  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  برزت  التي  والداللية  النحوية  الق�سايا  ما هي  االآن  وال�ّسوؤال 

للنوا�سخ؟ وقبل االإجابة على هذا ال�سوؤال ن�ستعر�ص باإيجاز المق�سود بنوا�سخ الجملة اال�سمية، ومفهوم 

النوا�سخ واأق�سامها.

�أواًل : نو��سـخ �لجملة �ال�سمية :

المق�سود بالجملة اال�سمية المن�سوخة هي جملة اإّن واأخواتها، وجملة كان واأخواتها، وُت�سمّيان مًعا 

بنوا�سخ االبتداء، والجمع بينهما بمفهوم واحـد هو »النوا�سخ« لي�ص جديًدا، بل قال به �سيبويه: ».. هذا 

باب الحروف الخم�سة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده، وكذلك هذه الحروف منزلتها من 

. وذلك قولك: اإّن َزْيًدا ُمْنَطِلٌق، واإّن َعْمـًرا ُم�َساِفٌر، واإنَّ  نَّ
َ
، وَكاأ ، وَلْيَت، وَلَعلَّ ، وَلِكنَّ

)✼(

 ء ّن
َ
االأفعال، وهي: اأ

ُخـوَك، وكذلك اأخواتها. وزعم الخليل اأّنها عملت عملْين: الّرفع والّن�سب كما َعِمَلْت » َكاَن » الّرفع 
َ
َزْيًدا اأ

. فالجمع بينهما جاء كونهما يعمالن العمل نف�سه في المبتداأ 
 )1(

َخـاَك َزْيٌد »
َ
والّن�سب حين ُقْلـَت: َكاَن اأ

والخبر رفًعا ون�سًبا، وهو ما ُيعَرف بالّن�سخ. فما المق�سود بالّن�سخ، اأو الّنا�سخ ؟ 

- مفهوم �لنو��سـخ، و�أق�سامها .

ال�ّسيد  التي تعني االإزالة، وذكَر  الثالثي )َن�َسـَخ(  ُم�سَتـٌق من الجـذر  الّنوا�سخ: جمع )نا�سـخ(، وهو 

ال�سريف الجرجاني ت816 هـ اأّن: »الّن�سَخ في اللغة: عبارة عن الّتبديل والّرفع واالإزالة، ُيقال: َن�َسَخِت 

. وجاء في 
)2(

: اأزالته، وفي ال�ّسريعة: بيان انتهاء الُحكم ال�ّسرعّي في حقِّ �ساحب ال�ّسرع« لَّ ال�ّسم�ُص الظِّ

 ، ـلَّ ياِر، وَن�َسَخِت ال�ّسْم�ُص الظِّ يُح اآثاَر الدِّ يء َن�ْسًخا: اأزاله، ُيقال: َن�َسَخـِت الرِّ المعجم الو�سيط : » َن�َسَخ ال�سَّ

 .
)3(

َزاَل ُحْكَمـها. وفي التنزيل العزيز:{َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة}
َ
 االآيَة: اأ

ُ
َباَب. وُيقال: َن�َسَخ اهلل وَن�َسَخ ال�ّسْيُب ال�سَّ

 . 
)4(

وُيقال: َن�َسَخ الحاكم الُحكَم، اأو القانون: اأبطله«

)✼( هكذا وردْت عند �سيبويه، وهو يق�سد فتح همزة اأّن وك�سرها .

)1( الكتاب، 2 / 131. 

)2( الّتعريفات، 296 . 

)3( �سورة البقرة، اآية 106 .

)4( 2 / 924 )َن�َسـَخ( .



82

وهذا الّتعريف اللغوّي للّنوا�سخ يلتقي مع الّتعريف اال�سطالحي الذي ذكره بع�ص الّنحاة، فابن ه�سام 

 ، لَّ ُيعّرف الّنوا�سخ باأّنها: » جمع نا�سخ، وهو في اللغة من الّن�سخ بمعنى االإزالة، ُيقال َن�َسخِت ال�ّسم�ُص الظِّ

وا�سخ  النَّ 995 هـ  ال�سيوطي ت  ف  وُيعرِّ  .
)1(

المبتداأ والخبر« اأزالته، وفي اال�سطالح: ما يرفع حكم  اإذا 

. فت�سمية الّنوا�سخ جاءت 
)2(

باأّنها: » االأدوات التي تدخل على المبتداأ اأو الخبر، فتن�سخ حكم االبتداء «

من طبيعة عملها الذي يقوم على اإلغاء الحكم ال�ّسابق، واالإتيان بحكم جديد. واختلف النُّحاة في اأق�سام 

جعلها ثالثة اأق�سام، هي:
 )3(

الّنوا�سخ، فابن ه�سام

- ما يرفع المبتداأ وين�سب الخبر، وهو كان واأخواتها .

- ما ين�سب المبتداأ ويرفع الخبر، وهو اإّن واأخواتها .

- ما ين�سبهما مًعا، وهو ظـنَّ واأخواتها . 

فقد اأ�ساف اإلى ما ذكره ابن ه�سام ق�سًما رابًعا، وهو: كاد واأخواتها . 
 )4(

اأّمـا ال�ّسيـوطي

: 
)✼(

�لّنـا�سخـة • �الأفعـال 

�أوال: ما هي �الأفعال �لنا�سخة ؟

على اأنَّ االأفعال النا�سخة ) ثالثـة ع�سر( فعـاًل، هي :
 

    يتفق جمهور النحاة

وَمـا   ، �ْنَفـكَّ وَمـا  َز�َل،  وَمـا  َد�َم،  وَمـا  وَلْيـ�َس،  َحـى،  �سْ و�أَ وَبـاَت،   ، وَظـلَّ َبـَح،  و�أَ�سْ و�أَْم�َسى،  اَر،  و�سَ َكاَن، 

َفـِتئ، وَمـا َبـِرَح .

اَر، وَما َداَم، وَلْي�َص،  لم يذكر �سيبويه من هذه االأفعال �سوى اأربعة، »وذلك قولك: َكاَن وَيُكوُن، و�سَ

. وقد عّلق ابن يعي�ص على ن�ّص �سيبويه هذا 
 )5(

وما كان نحوهن من الفعل مما ال ي�ستغني عن الخبر«

ذكَر  واإّنما  عّدتها  على  ياأِت  لم  �سيبويه   « فقال:   ، الّن�صُّ بها  انتهى  التي  االأخيرة  العبارة  معنى  ُمبّيًنا 

بع�سها، ثمَّ نّبـه على �سائرها باأْن قال: »وما كان نحوهن من الفعل مما ال ي�ستغني عن الخبر«. يريد: 

)1( �سرح قطر الّندى، �ص 127 .

)2( همـع الهوامع، 1 /63. 

)3( �سرح قطر الّندى، �ص 127 .

)4( ال�ّسابق: همـع الهوامع، 1 /63 .

يها الزجاجي: الحروف التي ترفع االأ�سماء وتن�سب االأخبـار. ُينظر: الجمل في النحـو، �ص 41 . )✼( ُي�سمِّ

)5( الكتـاب، 45/1. 



83

 فاألحق 
)2(

. اأّمـا الزمخ�سري
)1(

ما كان ُمجّرًدا من الحدث فال ي�ستغني عن من�سوب يقوم مقام الحدث «

باالأفعال ال�سابقة: عـاَد، واآ�َص، وغـدا، وراَح .

 اأّن هذه االأفعال ق�سمان: 
)3(

بّين ابن عقيل

َحى، ولي�َص . ، وَباَت، واأ�سْ - منها ما يعمل بال �سرط، وهي: كاَن، و�ساَر، واأم�سى، واأ�سبَح، وَظلَّ

- ومنها ال يعمل اإاّل ب�سرط، وهي ق�سمان: 

اأو تقديًرا، نحو قوله تعالى:  اأْن ي�سبقه نفيٌّ لفًظا، نحو: ما زاَل زيٌد قائًما،  •  ما ُي�سترط في عمله 
اأربعة، هي:  اأو �سبه نفي، نحو: ال تزْل قائًما. وهذه االأفعال   ،

)4(

َتْذُكُر ُيوُسَف} َتْفَتُأ  ِه  َتاللَّ { َقاُلوا 

َزاَل، وَبِرح، وَفِتىء، واْنَفـكَّ .  

•  ما ُي�سترط في عمله ات�سال مـا الم�سدرية الّظرفية، وهو ) داَم (، كقولك اأعِط ما ُدمَت ُم�سيًبا 
َكاِة َما  َلِة َوالزَّ درهًما، اأي: اأعِط مّدة دوامك ُم�سيًبا درهًما، ومنه قوله تعالى: { َوَأْوَصانِي بِالصَّ

.
 )5(

ُدْمُت َحيًّا}

ثانيا : عمـلهـا :  

اأّن َكاَن واأخواتها ترفع المبتداأ ت�سبيًها بالفاعل، وتن�سب الخبر ت�سبيًها  ُيجمع جمهور النُّحاة على 

َه العامُل في البابْين  بالمفعول، يقول الّزمخ�سرّي في باب )الخبر واال�سم في بابي: كاَن واإّن(: » لّمـا �ُسبِّ

َه ما َعِمَل فيه بالفاعل والمفعول«. وتحّدَث اأبو علّي الفار�سّي ت 377 هـ عن َعـَمِل  بالفعل المتعّدي، �ُسبِّ

كاَن واأخـواتها فبـّيَن اأثرهـا في المبتـداأ والخبر، فقال: ».. في�سير ما كان مرفوًعا باالبتداء قبل دخول 

هذه االأ�سياء مرتفًعا بكان، وما كان مرتفًعا باأّنه خبر مبتداأ منت�سًبا باأّنه خبر كان، وذلك قولك: َكاَن 

َزْيٌد  ْم�َسى 
َ
واأ ُمِقيًما،  ُدْمُت  ما  َكلُِّمَك 

ُ
اأ وما  َكِريًما،  اأُخوَك  َزاَل  وما  َخاِرًجا،  َبْكٌر  وكاَن  َذاِهًبا،  اهلِل  َعْبُد 

. والفار�سّي في هذا يخالف الكوفيين الذين يرون اأّن ا�سم تلك االأفعال باٍق على رفعه . 
 )6(

َم�ْسُروًرا«

ل، 7 / 90 . )1( �سرح المف�سّ

ل، 263  .   )2( المف�سّ

رف: �سرح ابن عقيل،245/1 - 247 .  )3( بت�سّ

)4( �سورة يو�سف، اآية 85 .

)5( �سورة مـريـم، اآية 31 .

)6( المقت�سد في �سرح االإي�ساح، 1 / 397 .
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 « فيقول:  الزمن،  داللة  اال�سمية  للجملة  ت�سيف  التي  هي  النا�سخة  االأفعال  اأّن  ح�ّسان  تمام  ويرى 

الم�سند  العربية ال ت�ستمل على معنى الزمن فهي جملة ت�سف  اللغة  اأّن الجملة اال�سمية في  والوا�سح 

اإليه بالم�سند، وال ت�سير اإلى حدث، وال اإلى زمن، فاإذا اأردنا اأْن ن�سيف عن�سًرا زمنًيا طارًئا اإلى معنى 

هذه الجملة جئنا باالأدوات المنقولة عن االأفعال، وهي االأفعال الّنا�سخة فاأدخلناها على الجملة اال�سمية 

 .
 )1(

في�سبح و�سف الم�سند اإليه بالم�سند منظوًرا اإليه من وجهة نظر زمنية معينة«

ولكن اأال يمكن اأْن ُيفهـم معنى الحدث في الجملة اال�سمية ال �سيما اإذا كان الم�سند م�ستًقا ؟ فحينما 

ٌد ُمْجَتِهٌد ِفي دُرو�ِسِه، اأال يدلُّ ذلك على وجود حدث وهو االجتهاد ؟!  نقول: ُمَحمَّ

: �لنا�سخـة  • �لحـروف 

ابن  واأ�ساف   . وَلعـلَّ َوَلْيـَت،   ، وَلِكـنَّ  ، نَّ
َ
وَكـاأ  ، واأنَّ  ، اإنَّ النا�سخة، هي:  الحروف  اأّن  على 

 

النُّحاة ُيجِمُع 

ه�سام للحروف الّنا�سخة ال�ّستة المعروفة َع�َسى، وال الّنافّية للجن�ص، فقال:«.. وال�ّسابع: َع�َسى في ُلغّية، 

( حرف، ولي�سْت  اأّن )َلَعلَّ  
)3(

. ويرى جمهور الّنحاة
)2(

وهي بمعنى: لعّل .. والّثامن: ال الّنافّية للجن�ص«

( واإْن كان حرًفا  فعاًل من اأفعال المقاربة، وخالفهم في ذلك اأبو علّي المرزوقّي ت421ه، فقال: » و)َلَعلَّ

. وتدخل هذه الحروف على الجملة اال�سمية، فتن�سب 
)4(

اأفعال المقاربة، وهي: َع�َسى، وَكاَد » ُيَعدُّ مع 

 اإلى اأّن هذه 
)5(

اال�سم وُي�سّمى ا�سمها، وترفع الخبر وُي�سّمى خبرها، نحو: اإّن َزْيًدا ُمْنَطِلٌق. واأ�ساَر �سيبويه

�ْسِبَهِت االأفعال 
ُ
الحروف تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده، وُيعلِّل الُمجا�سعي �سبب عملها؛ الأّنها » اأ

من اأربعة اأوجه :

اأحـدها: اإّن معانيها معاني االأفعال من الّتوكيد والّت�سبيه واال�ستدراك والّتمني والّترجي .

والّثاني: اإّن اأواخرها مفتوحة كاأواخر الفعل الما�سي .

ُه،  ِني، واإنََّك، واإنَّ والّثالث: اإّن �سمائر الّن�سب تت�سل بها على حـدِّ اّت�سالها باالأفعال، نحو قولك: اإنَّ

َرَبُه .  َرَبَك، و�سَ َرَبِني، َو�سَ كما تقول: �سَ

)1( اللغة العربية معناها ومبناها، �ص 193 .

)2( اأو�سح الم�سالك، 238/1 – 240 . 

( من �سمنها،  73/4، والزجاجي الذي ذكر اأفعال المقاربة، ولم يذكر )َلَعلَّ 131/2، والمبرد، المقت�سب  )3(  منهم: �سيبويه، الكتاب 

ُينظر: الجمل، 200 .  

)4( �سرح ديوان الحما�سة، للمرزوقّي، �ص1163.واأّكـد هذا في: �ص1722 . 

)5( الكتاب، 2 / 131 .  



85

والّرابع: اإّنها تطلب ا�سمين كما يطلبهما الفعل المتعدي، فن�سبوا ا�سمها، و�سّبهوه بالمفعول، ورفعوا 

.
 )1(

خبرها، و�سّبهوه بالفاعل «

 الداخلة على المبتداأ 
)✼(

وجعل ابن ه�سام للحروف النا�سخة باًبا، فقال: »هذا باب االأحرف الثمانية

. ثم راح ي�سرح داللة تلك 
 )2(

والخبر، فتن�سب المبتداأ، وُي�سّمى ا�سمها، وترفع خبره وُي�سّمى خبرها« 

الحروف ومعانيها .  

وقد تحّدث النحويون عن المعاني التي يفيدها كل حرف نا�سخ من تلك الحروف، وقد لخ�ص تلك 

المعاني ابن جني، فقال: »ومعاني هذه الحروف مختلفة، فمعنى اإّن واأّن جميًعا: التحقيق، ومعنى كاأّن: 

ل عـدٌد  . كما ف�سّ
)3(

الت�سبيه، ومعنى لكّن: اال�ستدراك، ومعنى ليَت: التمني، ومعنى لعّل: الّتـوقع والّرجاء«

من النحاة الحديث في المعاني التي تفيـدها الحروف النا�سخة. 

�ال�ستنتاج �لّر�بـع: وهناك بع�ص الق�سايا التي تتعّلق بالنوا�سخ وردت في �سعر مبارك بن �سيف ال 

بـّد من االإ�سارة اإليها، وهي:

�أواًل: )ال( �لحجازية �لعاملة عمل )لي�َس(.

، وهذه ال�سروط هي:
)4(

وهي غير عاملة عند التميميين. بيَد اأّن الحجازيين يعملونها ب�سروط

1. اأْن يكون ا�سمها وخبرها نكرتين .

2. اأاّل يتقّدم خبرها على ا�سمها، فال تقول: ال قائًما زيٌد . 

َل ِمْن َزْيٍد. بن�سب)اأف�سَل(،والواجب رفعها.  ْف�سَ
َ
في باإاّل، فال تقول: ال َرُجٌل اإاّل اأ 3. اأاّل ينتق�ص النَّ

 اأّن )ال( 
)7(

، وابن ه�سام ت761ه
)6(

، واالإ�سفرايني ت 684 هـ
)5(

وبّين كلٌّ من الزمخ�سري ت 538هـ

الحجازية تعمل �سواء اأكان ا�سمها وخبرها معرفتين اأم نكرتين، كما ذكر ابن ه�سام اأّن خبر ال العاملة 

عر .  عمل لي�ص ُيحذف كثيًرا في ال�سِّ

)1( �سرح عيون االإعراب، �ص 111 .

)✼( باإ�سافة: َع�َسى، وال الّنافّية للجن�ص، كما بّيّنا اآنًفا .  

)2( اأو�سح الم�سالك، 1 / 336 . 

)3( اللُّمـع في العربية، �ص22 ، 23 .  

ل، 1 / 109 . )4( ُتنظر تلك ال�ّسروط في: �سرح المف�سّ

ل في علم العربية، �ص 30  . )5( المف�سّ

)6( ُلباب االإعراب، �ص 273 .

)7( �سرح �سذور الذهب، �ص 193 .
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�َص المرادي ت749ه راأي النُّحاة في عمل )ال( عمل لي�ص، فقال: » العاملة عمل لي�ص. وال تعمل  ولخَّ

اأي�سًا اإال في �لنكرة .. ومنع المبرد، واالأخف�ص، اإعمال ال عمل لي�ص. وحكى ابن والد، عن الزجاج، اأنَّها 

 .
)1(

جريت مجرى لي�ص، في رفع اال�سم خا�سة، وال تعمل في الخبر �سيئًا. وال�سماع المتقدم يرد عليهم«
ُ
اأ

 اأّن ابن جني اأجـــاَز اإعمال )ال( عمل لي�ص في �لمعرفة. ووافقه ابن مالك، وابن 
)2(

ذكر المرادي

ال�سجري .

ه: » وقد ُتجعل  وواقع االأمر اأّن المبرد لم يمنع اإعمال ال عمل لي�ص، فقد جاء في المقت�سب ما ن�سّ

.
)3(

)ال(، بمنزلة )لي�ص(؛ الجتماعهما في المعنى، وال تعمل اإاّل في الّنكرات، فتقول: الرجل ٌ اأف�سَل منك«

ذكر ابن جني في كتابه)الّتمام( ذلك في تف�سيره ل�سعر المتنبي، فقال بعدما ذكر البيت:

ا ِمَن �الأَذى             َفال �ْلَحْمُد َمْك�ُسوًبا َوال �ْلَماُل َباِقـيـا �إَذ� �ْلُجوُد َلْم يرزْق َخال�سً

 . وعّقب ابن ال�سجري على ابن جني بقوله: »واأقول: 
)4(

قال: »�سّبه )ال( بـ )لي�ص( فن�سب بها الخبر«

 . يفهم من هذا الن�ص اأّن ابن ال�سجري لم 
)5(

اإّن مجيء مرفوع«ال« منكوًرا في ال�سعر القديم هو االأعرف«

ُيجز مجيء ا�سم ال معرفة �سراحة . ومن هنا يرى الباحث اأّن ما ن�سبه المرادي للمبرد وابن ال�سجري 

يفتقر للدقة العلمية .

وجاءت ال عاملة عمل لي�س في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستة( مو��سع، وجاءت متفقة مع ال�ّسروط 

التي و�سعها النُّحاة لعمل )ال( عمل لي�ص - على راأي الحجازيين -. والموا�سـع هي:

   : 
)6(

الرابع 2 - ( البعد   - الثالث  العالم  من  �ساعر  )مذكرات  •  ق�سيدته 

ال ِظـــالٌل َلــهــُمـــو �إْن ُهـــُمــو �ســـاُرو�

ال ُخــطــى ..

ال: عاملة عمل لي�ص. ظــالٌل: ا�سم ال النافية )نكرة(. لهـمــو: �سبه الجملة في محل ن�سب خبر ال 

- متعلق بمحذوف - ال ُخــطــى: ا�سم ال النافية، وقد جاء نكرة، وخبرها محذوف لداللة ال�سياق عليه.

)1( الجنى الّداني، للُمرادي �ص291 .

)2( الجنى الّداني، للُمرادي، �ص293. 

)3( المقت�سب، 382/4 .

)4( اأمالي ابن ال�سجري، 431/1 .

)5( ال�ّسابق نف�سه، 431/1 .

)الرمل( )6(االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص194. 
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   : 
)1(

• وق�سيدته )اإطاللة الفجر(
ـــُف �ْلــَغـــْيــِم َدْوًمــا َيـَظـــلُّ َفـال �للـْيـــُل َيــْبــَقـــى َعــَلــى َحــــاِلـــــِه              َوال َعــا�سِ

ال: عاملة عمل لي�ص. الليُل: ا�سم ال مرفوع )معّرف باأل �لتعريف(. يبقى: خبر ال الجملة الفعلية.

:
)2(

وجاءت )ال( مكررة في قوله في ق�سيدته (الُبعـد الرابـع - 2 -(

ال َخـوٌف وال َعـاٌر َعـِليـَها

ونالحظ هنا تكرار )ال(، فهل هي عاملة، اأم مهملة ؟ واإذا كانت عاملة فاأين خبر )ال( االأولى؟

ويعطي  �ساعرنا،  لما ذكره  الت�ساوؤالت من خالل طرحه مثاال م�سابها  ابُن ه�سام على هذه  يجيب 

تخريجات متعددة لذلك، فيقول: »واإذا قيل: )ال رجٌل وال امراأٌة في الّدار( برفعهما احتمل كون االأولى 

واأْن تكون عاملة  باالبتداء،  لتكرارها، فيكون ما بعدها مرفوًعا  لغيت 
ُ
اأ ثم  �إّن،  عاملة في �الأ�سل عمل 

ُقـدرت )ال(  اإْن  عمل لي�ص، فيكون ما بعدها مرفوًعا بها، وعلى الوجهين فالّظرف خبر عن اال�سمين 

الثانية تكراًرا لالأولى وما بعدها معطوٌف، فاإْن ُقدرت االأولى مهملة والثانية عاملة عمل لي�َص، اأو بالعك�ص 

فالّظرف خبر عن اأحدهما، وخبر االآخر محذوف كما في قولك: زيٌد وعمرٌو قائم، وال يكون خبًرا عنهما؛ 

.
 )3(

لئـال يلزم محذوران: كون الخبر الواحد مرفوًعا ومن�سوًبا، وَتـواُرد عاملـين على معمول واحـد«

هرة  ر عن االأمان الذي اأ�سبح فيه اأهل الخليج. فالزَّ جاء مبارك بن �سيف بهذه الجملة ال�سعرية؛ ليعبِّ

تعي�ص باأمان؛ ولهذا انتفى عنها جن�ص الخـوف؛ ولذلك ال عـاٌر عليها اإْن هي رفعت اأكمامها. ويرى الباحث 

اأّن )ال( عاملة عمل لي�ص؛ الأنه اأراد نفي الخوف، ولي�ص تاأكيده؛ لتكون عاملة عمل اإّن فاالأولى محذوفة 

الخبر وتقديره: عليها، وال الثانية خبرها: عليها )�سبه الجملة(.

ثانًيا: �لباء �لّز�ئدة �لو�قعة في خبر لي�َس لتاأكيد �لّنفي .

، وقوله 
)4(

ُه بَِكاٍف َعْبَدُه} قد ُتزاد الباء كثيًرا في خبر )لي�َص(، و)َما(، نحو قوله تعالى: {َأَلْيَس اللَّ

اأّن زيادة الباء في خبر) لي�ص( تفيد التوكيد. 
 )6(

. وبّين ابن جني
 )5(

ٍم لِْلَعبِيِد} تعالى: {َوَما َربَُّك بَِظلَّ

)المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص58 . 

)الرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، ، 188 . 

)3( مغني اللبيب، 240، 241  .

مر، اآية 36 . )4( �سورة الزُّ

)5( �سورة ُف�سلت، 46 .

)6( اللمع في العربية، �ص 22 .
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فبّين اأّن للعلماء في زيادة 
 )2(

اأّن زيادة الباء تكون لتاأكيد النفي. اأّما المجا�سعي
 )1(

وبّين الجلي�ص النحوي

الباء في خبر )مـا( ثالثَة اأقواٍل، هي :

- تباعد الخبر عن النفي فربطوه بالباء .

- قد يطول الكالم، وُين�سى اأوله، فجاوؤوا بالباء؛ لُي�سعروا اأّن في �سدر الكالم نفًيا .

-  هذا جواب َمْن قال: اإنَّ َزْيًدا َلَقاِئٌم، فتقول اأنت: َما َزْيٌد َلَقاِئٌم. فتجعل الباء باإزاء الالم، وما باإزاء 

(. فاإْن قال: اإّن َزْيًدا َقاِئٌم، قلت: َما َزْيٌد َقاِئًما . )اإنَّ

يرى الباحث اأّن القول االأول والثاني يمكن رّدهما الأمـٍر واحد؛ ذلك اأّن تباعد الخبر عن النفي، هو 

نف�سه احتمال ن�سيان اأول الكالم ب�سبب طوله. اأّمـا القول الثالث فمرده لتاأكيد النفي كما قال ابن جني 

:
)3(

والجلي�ص النحوي. وزيدت الباء في خبر لي�ص في �سعر مبارك؛ في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان

ـْيـَك، ِتْلـَك َم�ِسـيَئِتـي َوُمـَر�ِدي �ْلُح�ْسـَنَيان َلـَنا َوَلـ�ْسـُت ِبـَجاِهـٍل           َلبَّ

جاء ال�ساعر ِبـ )الباء الزائدة( في خبر لي�ص )بجـاهـل( لغر�ص تاأكيد الّنفي، فهو يعرف حّق المعرفة 

، اأو  اأّن الُح�سنيين للم�سلمين، فهو ينفي عن نف�سه الجهل بذلك. فمثل هذه الق�سية ال ين�ساها اأيُّ عربيٍّ

م�سلم غيور، فال�ّساعر لم يكتِف بالّنفي بـ)ال(، بل اأراد تاأكيد ذلك النفي ـ بو�ساطة الباء الزائدة ـ ولعّل 

ال�ساعر اأراد من ذلك: بث االأمل في الّنفو�ص باأّن الن�سر قادم ال محالة، والّتاأكيد على اإرادته الموؤمنة 

بعدالة الق�سية، واأّنه لي�ص جاهال، اأي لي�ص م�ست�سلًما للياأ�ص والقنوط.

ثالًثا: )كاَن( �لّناق�سة، و)كاَن( �لّتامـة .

م الباب(، وبّين 
ُ
اختار الباحث)كان( لبيان اأحوالها ـ كما وردت في �سعر مبارك بن �سيف ـ؛ الأّنها )اأ

مُّ 
ُ
اأ النحوي: »)كاَن(  الجلي�ص  يقول  والّثاني  الّناق�سة،  اأحـدها  اأق�سام:  » كان على ثالثة  اأّن  ابن عقيل 

.. والثالث الزائدة .. 
)4(

االأفعال، يق�سد االأفعال الّناق�سةـ كلُّهـا؛الأّن �سائرها يدخل تحت معنى الَكْون«

ُتزاد بين ال�ّسيئين المتالزَمْين: كالمبتداأ وخبره، نحو: َزْيـٌد َكـاَن َقـاِئـٌم، والفعل ومرفوعه، نحو: َلْم ُيوَجـْد 

ناعة، �ص 114 . )1( ثمار ال�سّ

)2( ُينظر: �سرح عيون االإعراب، �ص 108 .

)3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 84 .         )الكامل(

)4( �سرح عيون االإعراب، �ص 111 . 
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فة والمو�سوف،نحو:َمرْرُت ِبَرُجٍل َكاَن  لة والمو�سول، نحو:جاء الذي كاَن اأْكَرْمُتُه،وال�سّ َكاَن ِمْثُلَك، وال�سّ

 .
)1(

قائم«

-  )َكـاَن( �لّناق�سـة . جاءت )كان( كفعل نا�سخ مت�سّرف في �سعر مبارك بن �سيف في )�سبعين( 

مو�سًعا موزعة على النحو االآتي: 

- فعل ما�ٍس : وجاءت )كان( كفعل ما�ٍص ناق�ص في )�ستين( مو�سًعا، منها قوله:

  :
 )2(

فاف( • في ق�سيدته )الليل وال�سِّ
َهـْل �َسِمْعـَت َرْجـَع �آَهـاِت �ْلَكِليـْم ؟

َيـا َهِجـيًر� ُكْنـُت �أ�ْسُكـو َلْفـَحـُه

                :
 )3(

• وفي ق�سيدته )مناجاة الدهـر(
ْهـُر �ْلَخـوؤُوُن ُلِحيَظـًة                َفــَو�هلِل َما َكاَن �لـوُجـوُد ُمـَر�ديا ـها �لدَّ �أال �أيُّ

-  فعل م�سارع : وجاءت )كان( الناق�سة كفعل م�سارع ناق�ص في �سعر مبارك بن �سيف في )ع�سرة( 

موا�سع، منها:

:
 )4(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
َقـْد ُيالِقـيها َوَيْفـَرْح

ْة َوَتـُكـوُن �ْلَم�ْسـَكُة �الأُْوَلـى َلُه �آِخـَر َمـرَّ

:
 )5(

غنّيـة الـّربيـع(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

�إْن َيـُكـْن ِعـْنـَدِك �لَغـَر�ُم َرِبيـًعا              �أَْن�ِسـِديِه َوَهـاِتـي �َسـْدَوِك َهاِتـي

�سعر مبارك بن �سيف في )خم�سة(  ناق�ص في  اأمر  الناق�سة كفعل  �أمـر : وجاءت )كان(  -  فعل 

موا�سع، منها:

)1( �سرح ابن عقيل، 1 / 267 . 

)2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 17 .          )الرمل(

)الطويل( عرّية، �ص 54 .  )3( االأعمـال ال�سِّ

)الرمل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 24 . 

)الخفيف( )5( نف�سه، �ص 28 .  
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:
 )1(

ارة( • في ق�سيدته )ُنـوَّ
�إنِّـي �أَْبَحـْرُت ِبـال ُروؤْيـا

ُكـوِنـي ُنـْوًر� َو�َسـَناْء

:
 )2(

• وفي ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ُكـْن ـ َيا َخِليـُج ـ ِلُكلِّ ِذي َقْلٍب �أًَخا             ِفـي �ْلَحـقِّ �إّنـا َو�لَحـَياُة �إَخـاُء

- )َكـاَن( �لّتـاّمــة . 

اأو خلق.  اأو وَقَع،  َل،  اأو َح�سَ اإذا جاءت بمعنى: َحـَدَث،  اأّن )كـاَن( تاأتي تاّمة، وذلك 
 )3(

َذَكَر النُّحاة

ولكن ما المق�سود بالّتاّمة؟ يجيب الجلي�ص الّنحوي قائاًل » ت�ستغني با�سـم واحـد يرتفـع بارتفـاع الفاعـل 

بفعلـه، وتكون حينـئٍذ بمعـنى الحـدوث، اأو الوقـوع، اأو الح�سـور، اأو �ِسبـه ذلك كقـوله �سبحانه:{َوإِْن َكاَن 

.
)4(

ُذو ُعْسَرٍة}«

وجاءت )َكـاَن( تاّمـة في �سعـر مبـارك بن �سيـف في الموا�سع االآتية :

:
 )5(

• قـوله في ق�سيـدته )لقـاء عابر مع حاتم الّطائي(
ِلـيل َوَحْيـُث ُتِقـيـُم ُي�ِسـيُر �لـدَّ

ْجـُم ِفـي �الأُْم�ِسـَيات َفـال ُيْخِطـُئ �لنَّ

َوَحْيـُث َتُكـوُن .. َتُكـوُن �ْلِجـَهـات

:
 )6(

ن�سـودة وادي النيل(
ُ
• وقـوله في ق�سيـدة )اأ

َت�ْسـاأَُل �ّللْيـَث َنْفـَرًة َكْيـَف َكاَنْت              �أَِمـَن �الأُ�ْسـِد ُت�ْسـَتَز�ُد �ْلَمَعـاني ؟

)المتدارك(  عرّية، �ص 56، 57 .   )1( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 107.  

)3(  منهم: - �سيبويه، 46/1، والمبرد، المقت�سب، 96/4، - وابن �ُسقيرـ، الُمحّلى في وجوه الّن�سب، �ص98، اللمـع، �ص20، - واأبو علّي 

المرزوقّي ت 421 هـ، �سرح ديوان الحما�سة، الأبي تّمام، �ص231، 1070، 1347.

)4( ثمار ال�سناعة، للجلي�ص النحوي، �ص 111، 112 .   �سورة البقرة، اآية 280 .

)من المتقارب( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 207 .  

)الخفيف( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص 219 .  
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )حلم �سرقي االألوان(

ُجـوم َتطـوِفـين َحـْيـث َتُكـوُن �لنُّ

ْلــِف َلــْوٍن َوَلــْون �َسـاأَْبِنـيـِه .. ِمـْن �أَ

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

ُعـوْد  َيـا �آِمـَر �لرُّ

َمـار �أَْن َيُكـوْن َيـا �آِمـَر �لـدَّ

َيا َباِعـَث �ْلَمَطـر

فـ )تكون(، و)َكاَنْت(، و)َيُكوُن( جاءت في االأبيات تامة؛ الأّنها بمعنى الحدوث، اأو الوقوع. ولكن ِلـَم 

جاءت )َكاَن( في هذه المقاطع تاّمة؟ ولم تاأِت ناق�سة؟

عرّية الثالثة باأّنها تنتمي لق�سائد لها ما ُيمّيزها. فق�سيدة )لقاء عابر  �أواًل: تتمّيز المقاطع ال�سِّ

مع حاتم الطائي( تمّثل مفارقة بين مجتمعين متناق�سين في نظرتهما للقيم ومنها قيمة الكرم. فاأراد 

ال�ّساعر اأْن يطرح ق�سية تغيُّر المفاهيم في هذا الّزمان، بل انحطاط بع�ص القيم وخروجها من اإطارها 

الذي كان مفخرة للعرب. فاللقاء مع حاتم طيئ كان عابًرا؛ الأّن اللقاء المطّول معه قد يك�سف عيوًبا 

الحذف،  اإيجاز  اإلى  ال�ساعر  عمَد  الفكرة  هذه  ولتاأكيد  البخل،  عليه  �سيطر  الذي  الزمان  لهذا  اأكثر 

ـًة - في مثل هذا المقام - يعطي  فحذف فاعل )تكون( االأولى، وخبر )تكون( الثانية. َفَجْعُل )كاَن( تامَّ

لة، فهي موجودة معه حيث يوجـد )يكون(.  انطباًعا للقارئ باأّن العالقة بين حاتم والكرم عالقة متاأ�سّ

كما اأّن الحذف الذي اأتى به ال�ّساعر يدلُّ على تقدير ال�ساعر لحاتم الذي �سرَب اأروع االأمثلة في الكرم، 

فجعله فاعاًل محذوًفا ِلـ)تكون( عّل القارئ الذي يعي�ص في زمن البخل ُيْعِمُل عقَلُه فيبحث عن )حاتم( 

نحويًّا - كوظيفة اإعرابية -، وقيميًّا - قيمة الكرم - فيحاول تقليده .

اأ�سالته،  ثانًيا: يتغنى ال�ّساعر في المقطع الثاني بوادي النيل واأهله االأ�ُسود، ُمبيًنا جماَله، وُعمَق 

�سال، اأو في �ساحات  ِة وال�ّسجاعة التي قد تكون في �ساحة النِّ وح�سارته، وتتج�ّسُد في البيت قيمُة القوَّ

)من المتقارب( )1( نف�سه، �ص 173 .  

)الرجز(  عرّية، �ص 309 .  )2( االأعمـال ال�سِّ



92

والحدوث  التجديد  على  تدّل  بكلمات  المجيء  يتطّلب  االأمر  وهذا  ونه�سة،  م  تقدُّ من  العاّمة  الحياة 

د على اأّن هوؤالء  �ْسـٍد وليوث ينفرون اإذا دهمهم خطر؛ ولذلك جاءت كان تامة لتوؤكِّ
ُ
واالإيجاد فنحن اأمام اأ

�سوٍد اأواًل، ولتاأكيد �سرعتهم في اال�ستجابة عن طريق ا�ستخدام 
ُ
ال ُي�ْساألون كيف ُوجدت نفرتهم؛ الأّنهم اأ

كان التامة وكاأّن النفرة تحدث اأو توجد ب�سرعة فائقة .

ثالًثا: وفي المقطع االأخير فاإّن عظـمـة الـخـالــق تـتجّلى في تلك الظواهر الكونية )الرعود، والّدمار 

- المتمّثل في: الزالزل والبراكين -، والمطر(؛ فكان الّتامة هي االأن�سب من حيث داللتها على الحدوث 

بكلمة ُكـْن فاإذا هي كائنة، اأو حادثة، كما بداأ المقطع بياء النداء الّدالة على الُقرب فالعبد قريب من 

خالقه يدعوه ويناجيه في�ستجيب. و)يكون( التامة جاءت مقيدة بعالمة الوقف ال�سكون ففعل )الكون( 

ي�سكن وُيقيد اأمام االأمر االإلهي، وكذلك تلك الظواهر جاءت �ساكنة مقيدة فلي�ص اأمامها وقد �سدر االأمر 

االإلهي اإاّل الّطاعة واالن�سياع .

ر�بًعا: يتفق مبارك بن �سيف مع ما جاء به النحاة في م�سائل تقديم خبر االأفعال النا�سخة؛ اإْذ َمـرَّ 

بنا الحاالت التي قـّدم فيها ال�ساعر خبر االأفعال النا�سخة، وقد جاءت جميعها متفقة مع  ما جاء به 

الّنحاة الذين يرون اأّن االأ�سل في ترتيب الجملة المن�سوخة على النحو االآتي: الفعل النا�سخ، يليه ا�سمه، 

ثم خبره، وقد يتقـّدم الخبر على اال�سم، اأو على الفعل النا�سخ نف�سه. وقد لّخـ�َص المجا�سعـي مـوقف 

العلماء من تقديـم خـبر االأفـعال النا�سخة على ا�سمها، فقال: » اإّن هذه االأفعال على ثالثة اأ�سرب :

�أحـدها: ما يجوز فيه التقديم والتاأخير والتو�سيط، وذلك: كاَن، واأ�سبَح، واأم�سى، وظّل، واأ�سحى، 

و�ساَر، وباَت.

و�لثاني: ما اختلف فيه النُّحاة؛ فاأجاز بع�سهم تقديم الخبر عليه، في حين منعه اآخرون، واأجمعوا 

، وَما فتئ، وَما َبِرَح، وَلْي�َص. َفمـْن اأجاز التقديم، اعتلَّ  على جواز التو�سيط، وذلك: َما َزاَل، وَما اْنَفكَّ

باأّن الكالم اإثبات. وَمْن منَع، اعتلَّ باأَن ما ُنفي وال يتقّدم عليه ما حكمه اأْن يكون بعده. واعتّل االأولون 

في )َلْي�َص( باأّنها فعل، مثل )َكاَن( فيتقّدم خبرها عليها، كما يتقّدم خبر كان، واعتّل االآخرون باأّنها ال 

تن�سرف فلم يت�سّرف معمولها .

و�لثالث: ما اأجمعوا عليه من امتناع تقديم خبره عليه، وذلك: ما داَم؛ الأّن )مـا( ها هنا مو�سولة، 

.
 )1(

لة على المو�سول« وما بعدها في �سلتها. وال يجوز تقديم ال�سِّ

)1( �سرح عيون االإعراب، �ص 101 ، 102 .
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 تقديم خبر االأفعال النا�سخة على اأ�سمائها.   ويجوز 
)2(

وغيره من علماء العربية
 )1(

ويوؤيد ابن جني

واأخواتها  الدار �ساحبك. وكذلك خبر كان  اأخوك، وفي  المبتداأ؛ نحو: قائم  المبتداأ على  تقديم خبر 

.
 )3(

َخَواَك «
َ
ُخوَك، وُمنَطلَقـْيِن َلْي�َص اأ

َ
على اأ�سمائها، وعليها اأنف�سها. وكذلك خبر لي�ص، نحو: َزْيًدا َلْي�َص اأ

 تقديم خبر االأفعال النا�سخة على ا�سمها، وعليها نف�سها؛ الأّنها في حكم المفعول 
)4(

ويعلِّل ابن يعي�ص

اأْن  به الذي قد يتقّدم على الفاعل، وُيمانع تقديم ا�سمها عليها؛ الأّنها في حكم الفاعل الذي ال يجوز 

يتقّدم على فعله، ويعار�ص ابن ه�سام ابن در�ستويه في منعه تقديم خبر لي�ص، ومنع ابن ُمعٍط في األفيته 

 .
 )5(

تقديم خبر داَم، وردَّ بقوله: »وهما محجوجان بما ذكرنا من ال�سواهد وغيرها«

اإال  اإلى جوازه  ، وابن ه�سام 
)6(

النا�سخة عليها، فقد ذهب الجلي�ص النحوي م خبر االأفعال  اأّما تقدُّ

 ُمطّوال عن ذلك ذاكًرا علة منع تقّدم خبر لي�ص وما 
)7(

في ) لي�َص( و )مـا دام( . وقد تحّدث ابن ه�سام

ًدا مزاعم القائلين بجواز ذلك، وُمبّيـًنا تردد �سيبويه في الحكم بالجواز تارة، واأخرى  دام عليهما، ومفنِّ

بالمنع . 

خام�ًسا: َعَمـد مبارك بن �سيف اإلى تقديم خبر )كاَن(، وخبر )ما زال( عليهما، وعلى ا�سميهما؛ 

اأخبار كان واأخواتها  اأْن يتقّدم خبر كان عليها وعلى ا�سمها، يقول ابن جني: » يجوز تقديم  اإْذ يجوز 

على اأ�سمائها، وعليها اأنف�سها، تقول: َكاَن َقاِئًما َزْيٌد، وَقاِئًما َكاَن َزْيٌد، وكذلك: َلْي�َص َقاِئًما َزْيٌد، وَقاِئًما 

يتقّدم  اأْن  »يجوز  قيًدا، فقال:  لكّنه و�سع  بمثل هذا،  قال  607 هـ قد  الجـزولي ت  وكان   .
)8(

َزْيٌد« َلْي�َص 

فيه الخبر على العامل اإْن خـال عن معنى اال�ستفهام، ويجب اإْن كان فيه، واإْن كان المبتداأ معه �سمير 

. ومعنى هذا اأّنه اإْن 
)9(

يعود على �سيٍء في الخبر، وجب تقديم الخبر، اأو تو�ّسطه بين العامل واال�سم«

ت�سّمن معنى اال�ستفهام كان التقديم واجًبا ال جائًزا، نحو: َمْن كاَن اأخـوَك؟ واأيَن بات زيٌد؟ وبّين ابن 

)1( الخ�سائ�ص، 2 / 382 ، 383 . 

ط خبر تلك االأفعال جميعها - اأي االأفعال  ناعة، �ص 114، والُمرادي الذي يرى اأّنه يجوز تو�سُّ )2(  منهم: الجلي�ص النحوي في: ثمار ال�سّ

الناق�سة - بينها، وبين اأ�سمائها حّتى في )َلْي�َص( و)َما َداَم(، ُينظر: تو�سيح المقا�سد والم�سالك، 494/1، وابن ه�سام في:  �سرح 

قطر الّندى، �ص 129 ـ 132 .  

)3( الخ�سائ�ص، 2 / 382 ، 383 . 

ل، 7 / 113 . عالم الكتب، بيروت )د.ت(. )4( �سرح المف�سّ

)5( �سرح قطر الّندى، �ص132. وقال بهذا الُمرادي، وُينظر الم�سدر ال�ّسابق: تو�سيح المقا�سد494/1، 495.

ناعة، 114 . )6( ثمار ال�سِّ

)7( �سرح قطر الندى، �ص 133 .

)8( اللمـع في العربية، �ص 20  .

)9( المقدمة الجزولية في النحو، �ص105 .
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م على الفعل وا�سمه، كقولك: عالًما كاَن زيٌد، والّدليل على ذلك  ه�سام اأّن من اأحوال خبر كان » التقدُّ

م  ، فاإّياكم: مفعول )يعبدون(، وقد تقّدم على كان، وتقدُّ
)1(

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن} قوله تعالى:{ َأَهُؤَلِء إِيَّ

تعالى:  بقوله: »قوله  االآية  الُعْكـَبِري على هذه  البقاء  اأبو  . وعّلق 
)2(

العامل« تقّدم  ُيوؤِْذُن بجواز  المعمول 

)اأهـوؤالء(: مبتداأ، و)اإّيـاكم(: في مو�سع ن�سب ِبـ ) يعبدون(، و) يعبدون(: خبر كان، وفيه داللة على 

 .
 )3(

جواز تقديم خبر كان عليها؛ الأّن معمول الخبر بمنزلته«

وجاء في �سعر مبارك بن �سيف خبر كان ُمقّدًما عليها وعلى ا�سمها في )مو�سعين(، هما:

:
 )4(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ِبيـُع ُرَو�ُء ـا، َو�لـرَّ َقْد ِع�ْسُت ِطـْفاًل ِفي ُرُبـوِعِك َهاِنـًئا            َكالـُوْرِق ُكـنَّ

تقّدَم خبر كان ) الجار والمجرور: كالورق(، على ا�سمها )ال�سمير المت�سل بكان ـ نا ـ( 

:
 )5(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(

ـَو�ِئـِم َيـْوًما �إَر�َدْة ؟  ا، َوَهـْل لل�سَّ �َسـَو�ِئـَم ُكـنَّ

ـَنـي �إْذ �أََرى َحـاَلـُكــْم َوَلـِكـنِّ

�أََر�ُكــْم َفـُيـ�ْســِعـُدِنـي �َسـْمـُلـُكــْم                         �َسـَواِئـَم : خبر كان مقـّدم.

ا خبر )ما زاَل( ُمقّدًما عليها وعلى ا�سمها في �سعر مبارك بن �سيف، وهو قوله وجاء اأي�سً

:
 )6(

في ق�سيدته ) لحظات غروب �سعيدة (

َوعـيـوٌن ِفـي َمـاآِقـيـها َتـَرى             َخـاِلـَد �ْلُحـبِّ َوِليـًد� َلـْم َيـَزْل

فقـّدم ال�ساعر خبر)لم يزل( عليها، وهو: وليًدا . والتقدير: ترى في ماآقي العيون خالد الحب لم 

يزل وليًدا . وعلى هذا يكون ا�سم )لم يزل( ُمقّدر، وخبرها مقّدم عليها .

)1( �سورة �سباأ، اآية 40 .

)2( �سرح قطر الندى، �ص 132 ، 133 .

)3( التبيان في اإعراب القراآن،1070/2 . 

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 103 .   

)الرمل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 249 . 

)الرمل( )6( نف�سه، �ص 221 .  
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�ساد�ًسا: يخالف مبارك بن �سيف ابَن يعي�ص في م�ْساألة تقديم ا�سم )كان( عليها فابُن يعي�ص لم ُيجز 

تقديم ا�سم االأفعال النا�سخة عليها؛ الأّنه في حكم الفاعل الذي ال يجوز اأْن يتقّدم على فعله. وجاء ا�سم 

كان ُمقّدًما على )كان( في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستـة( موا�سـع، هي:

:
 )1(

• قوله في ق�سيدتـه )اأمـام نخلـة(

َمـْن َكـاَن َيـْرِويِك ِباأْم�ِسـْك ؟

َمـْن َيا ُتـَرى َغـَر�َس �ْلُبـُذوْر ؟

َمــْن: ا�سم ا�ستفهام مبني على ال�ّسكون في محل رفع ا�سم كان ُمقّدم، اأو مبتداأ، وا�سم كان: �سمير 

يعود عليه.         يرويك: جملة )يرويـك( في محل ن�سب خبر كـاَن .     

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
ِبـي ـْوَت �أَ َو�أْذُكـُر �سَ

�أَِبـي َكـاَن َيْلَعـُن َيـْوَم �لـِوالَدْة

َيـْوَم �لـِوالَدْة: الجملة الفعلية في  َيْلَعـُن  اأو مبتداأ خبره جملة: كان يلعن..  �أَِبـي: ا�سم كان مقدم، 

محل ن�سب خبر كان .

:
 )3(

• وقوله في م�سرحيته )الفجر االآتي(

َمـْن َكاَن َيْعُلـو َفـْوَق َهـاَمـاِت ُهـَبْل ؟

َمـْن َكاَن َيـْعـُلـوَهـا �أَِجـيـُبـوِنـي ؟

َمـْن: ا�سم ا�ستفهام مبني )ا�سم كان مقّدم(، اأو مبتداأ، وا�سم كان: �سمير يعود عليه. جملة )يعلو/ 

يعلوها( في محل ن�سب خبر كـاَن.                                                                                  

ُيالَحُظ اأّن ا�سم كان الُمقّدم في المثاَلْين ال�ّسابقْين جاء ا�سم ا�ستفهام؛ الأّنه من االألفاظ التي لها 

دارة والتي ت�سلح اأْن تكون مبتداأ ال  دارة. يقول الدكتور محمد حما�سة: »اإّن االأ�سماء التي لها ال�سّ ال�سّ

تدخل عليها هذه النوا�سخ مطلًقا، مثل: اأ�سماء اال�ستفهام، فاإذا كانت الجملة مثاًل: َمـْن اأخـوَك؟، واأردنا 

)من الكامل( عرّية، �ص 67 .  )1( االأعمـال ال�سِّ

)المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 249  . 

)من الكامل( )3( نف�سه، �ص 265 .  
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اإدخال )كاَن( عليها ال ُيقال: كان َمْن اأخاَك؟ بل يجب اأْن ُت�ساغ على هذا النحو: َمْن كاَن اأخوَك؟ حتى 

.
)1(

ال يحدث َلْب�ٌص بين اال�ستفهام والمو�سول«

:
 )2(

• وقوله في الم�سرحية ال�ّسعرّية نف�سها
ـَنـا ـَبا             َفـَرَفـْعـَنا �أَُكـفَّ َحـْمـَزٌة    َكـاَن َقـْد �سَ

ـَنـا َما �لـِذي   َيمـَْنـُع �ْلَفـَتـى           عـَمـًر� �أَْن ُيـِذلَّ

حمزة: ا�سم كان مقّدم، اأو مبتداأ، وا�سم كان: �سمير يعود عليه. قد �سبا: الجملة الفعلية في محل 

ن�سب خبر كان .

:
 )3( 

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية)الفجر االآتي(
َتـَرُكـو� ِدَيـاَنــَتـــَنــا �إَلـى ِدْيـٍن َجــِديـد

َذ�  �ْلـَقـْول َكـاَن  عـالنـيـْة

َقالو�   ِبـاأَنَّـا َو�ْلَعِبيـَد  َمـَع �ْلـَوِلـيـِد �َسـَو��ِسـيْة

ذ�: ا�سم اإ�سارة مبني على ال�سكون في محل رفع ا�سم كان مقّدم، اأو مبتداأ، وا�سم كان: �سمير يعود 

عليه .             عالنيًة: خبر كان من�سوب.

ويالحظ اأّن ا�سم كان يقع على نوعين:

- اأ�سماء اال�ستفهام الممثلة بـ )َمـْن(.

- االأ�سماء ال�سريحة ) االأعالم( .

والرتبة هنا بالن�سبة لـ )َمْن( رتبة محفوظة - كما ن�ّص على ذلك النحاة -، ومن َثمَّ فهي ُتعرب 

مبتداأ اإذا وقعت في �سدر الكالم، اأو خبًرا مقّدًما، لكّن االأ�سماء ال�سريحة نحاول اأْن ننظر فيها نظرًة 

ت�ستلهُم اأ�سول النحو الذي ُيعــدُّ القيا�ُص فيه مظهًرا رئي�ًسا من مظاهره، والقيا�ُص - هنا - قائٌم على 

ما يراه الكوفيون من جواز تقديم الفاعل على فعله، وبهذا الّطرح ن�ستطيع اأْن نقول بجواز تقديم ا�سم 

مت على كان ا�سًما ُمقّدًما عليها، اأو مبتداأ، وا�سم كان:  )كان( عليها. فُنعرب اأ�سماء االأعالم التي ُقدِّ

�سمير يعود عليه.

)1( بناء الجملة العربية، �ص125 .

)مجزوء الخفيف( عرّية، �ص 295  .  )2( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 296  . 
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�سابًعا: تكررت معظم الحروف النا�سخة في �سعر مبارك بن �سيف بما فيها )ال النافية للجن�ص( 

التي عّدها ابن ه�سام - كما مـّر بنا - حرًفا �سابًعا من الحروف النا�سخة . ومن ق�سايا النوا�سخ الحرفية 

في �سعر مبارك بن �سيف:

( اإاّل بمعنى الّترّجي في المحبوب، ولم ي�ستعملها  )1(  لم ي�ستخدم ال�ساعر مبارك بن �سيف )َلـَعـلَّ

. 
)2(

، والمرادي
)1(

بمعنى االإ�سفاق في المكروه  الذي اأ�سار اإليهما ابن ه�سام

( في )�سبعـة( موا�سع في �سعر مبارك بن �سيف، منها: وردت )لعلَّ

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الدهر(
ــْلـِع َمــا ِبــَيــا َك َتــْدِري َيـا �أََخــا �لطَّ ــوِن ُهـَنـْيــَهــًة          َلـَعــلَـّ َفـَيـا َنـاِئـًحـا َفــْوَق �ْلـُغــ�سُ

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات الطفولة(
َمــاْل َتـَعـاَلـْي ِلـَنـْلـَعـَب َفــْوَق �لــرِّ

ُنـِعــيــُد ُخــَطــاَنـا َعــَلـْيــَهـا

َلـَعـلَّ ُخــَطــاَنـا ُتـِعـيــُد �ْلـَخــَيال

:
 )5(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
ــة ؟! َيـُقـوُل �أََمـا ُكـْنـُتـُم َخــْيَر �أُمَّ

ــُدوَر �الأئـَمــة ؟! َوُكـْنـُتـُم ِفـْيــَهــا �سُ

ـــتُّ ُمـ�ْسـَتـْغــِرًبـا َفــَلــَعــلِّــي َو�أَْنــ�سَ

ــة ُقــه َفـْهـَو ِمـْن �أَْهــِل ِذمَّ ــدِّ �أُ�سَ

( في )اأربعـة( موا�سـع، هي: )2( وردت )لعّل( في �سعر مبارك بن �سيف على اأ�سلها )َعـلَّ

:
 )6(

•  قوله في ق�سيدته )الُبعـد الـّرابع ـ 2 ـ(
)1( �سرح قطر الندى، �ص147 .

)2( تو�سيح المقا�سد والم�سالك، 523/1 .

)الطويل( عرّية، �ص 188 .  )3( االأعمـال ال�سِّ

)من المتقارب( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 77 . 

)من المتقارب( )5( نف�سه، �ص 213 .  

)الرمل( عرّية، �ص 188 .  )6( االأعمـال ال�سِّ
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ْدُعـو ْمـ�َس َو�أَ ُكلَّ َفْجـٍر �أَْرُقـُب �ل�سَّ

َعـلَّ َياأِْتـي ِمـْن َوَر�ِء �الأُُفـِق �ْلَمْحُجـوِب..

�أْنـَو�ٌر َتـَو�َرْت

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )الُبعـد الـّرابع - 2 -(
َفـَيَرى �الآَفـاَق َحْيُث �ْلَخْطـُو �َسـاِئر

ـِريق ُه َيْعـِرُف َمـا َخْلـَف �لطَّ َعـلَـّ

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )ر�سالة من �سهيـد (
ـَماَء .. َعـلَّ �ل�سَّ َفـاأَْرَكـُع هلِلِ

ـيُء.. �إَذ� َمـا �أََهـلَّ �ْلَمَطـر ُت�سِ

:
 )3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
�ْدُعـو� �لِحَجـاَرَة َتْنـَتِقـْم

ـْم َعـلَّ الِحَجـاَرَة َخـْيُر َعـا�سِ

وال�ستخدام )عـّل( قيم داللية نو�سحها في االآتي:

 اإّنها ُتفيد التاأكيد، ولعّل 
)4(

•  ا�ستخدم ال�ساعر )عـّل( محذوفة الالم  التي قال عنها الجلي�ص النحوي
 ،

)5(

ال�ساعر اأراد االبتعاد عن التاأكيد في هذه المواطن؛ الأّنه ق�سد بيان معنى الترجي، والتوّقـع

واالإ�سفاق. 

يراقب  يبقى  الذي  ُي�سفق على ذاك  فهو  والّرجـاء،  االإ�سفاق  بين  ال�ّساعر  َمَزَج  االأول  المقطع  ففي 

( من وراء االأفق الذي حجبها. مع ما في كلمة 
)✼(

 متوقًعا، اأو راجًيا اأْن تاأتي )اأنـواٌر تواَرْت
ٍ
الفجر كلَّ يوم

)الرمل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 195 . 

)من المتقارب( )2( نف�سه، �ص 197 .  

)من الكامل( عرّية، �ص 287 .  )3( االأعمـال ال�سِّ

ناعة، 116، 117 .   )4( ثمار ال�سّ

احبي  ـع. وتكون )لعّل( بمعنى ع�َسى..«. ُينظر: ال�سّ ( َتـَرٍج. وبع�سهم يقول: توقُّ )5(  يقول اأحمد بن فار�ص: »واأهل الب�سرة يقولون: )لعلَّ

في فقه اللغة العربية، �ص124 . 

)✼( يق�سد بها نور القمر الذي اختفى بفعل ظاهرة الخ�سوف . 
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االأفق من داللة على االّت�ساع الكبير الذي لم يعـد مفيًدا؛ الأّنه محجوب؛ مما يزيد االأمر تعقيًدا، وهنا 

تبرز قيمة الّرجاء في )عـّل( التي عّبرت عن مدى الحاجة لتلك االأنوار. وكاأّني بال�ساعر اأراد اأْن يعّبر 

بذلك عن الّرغبة الجامحة ِبـ:

ظاهرة  الأّنها  القمر؛  خ�سوف  ظاهرة  وهي  النا�ص  يعي�سها  التي  ائقة  ال�سّ اإزالة  ب�سرعة  -  الّرجـاء 

ُتخيفهم،وتجعلهم في قلق على م�ستقبلهم؛ الرتباطها بخرافات موروثة في المجتمع .

ـع المرتبط باالأمل باأّن هذه المحنة زائلة ال محالة. فما بعد ال�سيق اإاّل الفرج . - التوقُّ

ر ال�ساعر ِبـ )عـّل( عن مدى الّرغبة الجامحة لدى اإن�سان العالم الثالث  •  وفي المقطـع الثانـي يعـبِّ
- مو�سوع الق�سيدة - لمعرفة م�ستقبله الذي تحيط به االأخطار من كلِّ �سوب؛ ولهذا تاأتي )عـّل( 

ـع، اأو التنبوؤ بذلك المجهول. دالة على مدى �سوق ال�ساعر ورجائه للتوقُّ

•  اأّما المقطع الثالث ففيه يرتقي الّرجاء الأعلى درجاته؛ ليّطلع القارئ على مدى رغبة ال�سهيد بروؤية 
( ن�ستعر�ص ما جاء في مجمل الق�سيدة : ياء؛ ولتو�سيح القيمة الداللية ِلـ )عـلَّ ال�سّ

) اأ ( ت�سّمنت مقاطع الق�سيدة جماًل �سعرية ت�سف م�ساهَد من يوم القيامة، وهي:

وهو  القيامة،  يوم  في  اإاّل  يكون  ال  والم�ستقرُّ  �ْلُم�ْسَتـَقـر«.  �إَلـى  َتَعـاَل  »َيُقـوُل:   :
)1(

ال�ساعر قول   -

. 
)2(

{ الم�ستقر الدائم للخالئق) الخلود(، م�سداًقا لقوله تعالى: {إَِلى َربَِّك َيْوَمئٍِذ اْلُمْسَتَقرُّ

- النا�ُص يوم القيامة فريقان: 

االأول: عيونهم اآمنة؛ الأّن اأ�سحابها مطمئنون لما قّدموا من اأعمال. وهوؤالء هم الذين ينظر اإليهم 

َها  ْنُظـُر ِفي االأْعـُيِن االآِمَنـة«. م�سداقا لقوله تعالى: {ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَرٌة  إَِلى َربِّ
َ
: »َفـاأ

)3(

ال�ساعر، يقول

. 
)4(

َناظَِرٌة}

 :
)5(

�لثاني: عيونهم الزائغة، اأي: منحرفة عن الحق، واأ�سحاب هذه العيون ُترعب ال�ساعر، فيقول

. 
)6(

ـر« . يقول تعالى: {َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َباِسَرٌة} »َوُتـْرِعُبـِني َزاِئَغـاُت اْلَب�سَ

)من المتقارب( عرّية، �ص 199 .  )1( االأعمـال ال�سِّ

)2( �سورة القيامة، اآية12 .  

)3( االأعمال ال�ّسعرّية، �ص 199 .        )من المتقارب(

)4( �سورة القيامة، اآية22، 23.  

)من المتقارب( )5( االأعمال ال�ّسعرّية، �ص 199 . 

)6( �سورة القيامة، اآية24 .  
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)ب(  يت�سح من هذا العر�ص اأّن ال�ساعر في ق�سيدته)ر�سالة من �سهيد( اأراد اأْن يبثَّ فيها م�ساهد 

من اأهوال يوم القيامة �سيراها ال�سهيد. وفي المقطع الذي ت�سّمن )عـّل( يعك�ص رغبة ال�سهيد 

بروؤية ال�سياء ) يوم القيامة(؛ الأّن اهلل - عزَّ وجل - قد وعد ال�سهيد بمنزلة رفيعة. فالقبر 

 له من خير ونعيم، 
ُ
ُل لل�سهيد غاية ال�ّسعادة لما اأعّده اهلل ظالم في ظالم، ويوم القيامة ُيمثِّ

والّن�سور،  البعث  بداية  ُل  ُيمثِّ الذي  ـ  الحياة  ل مطر  ُينزِّ اأْن  فال�سهيد في قبره يركع هلل داعًيا 

( هنـا تفيد الّرجاء بوقوع اأمر مرغوب ومحبوب، وهو البعث يوم   به العظام. و)عـلَّ
ُ
فُيحي اهلل

القيامة.

( في غير  اعر قمة النَّجاح؛ الأّنه ا�ستخدم )عـلَّ وفي المقطع االأخير )�دعو� �لحجارة..( يبلغ ال�سَّ

 - اإاّل اأّنه جاء بها الإفادة الترّجي 
)1(

ما و�سعت له. فهي تفيد الترّجي في الممكن - على راأي المرادي

في غير الممكن، فهو رجاء ال يمكن تحقيقه. فال�ساعر مبارك بن �سيف اأراد اأْن ي�سخَر من الم�سركين 

( متبوعة با�سمها الظاهر  الذين يدعون اأ�سنامهم، وهي حجارة ال ت�سمع؛ كي تنتقـم، ثم جاء ِبـ )عـلَّ

)الحجارة(؛ ليقول لهم: هذه حجارتكم فادعوها على اأمل ورجاء اأْن تنتقم لكم وتع�سمكم من االأخطار، 

وهذا رجاء �ساخر؛ الأّنه ال يتحقق، وال يختلف عن و�سف البخيل بالَجَواد اإمعاًنا في ال�سخرية واال�ستهزاء.

 . )  القائلين بمجيء لعّل على اأ�سله )علَّ
)2(

ويتفق ال�ساعر مبارك بن �سيف مع النحاة

)3( �لحروف �لتي تعمل عمل �إّن )ال �لنافية للجن�س(، وفيها �لم�سائل �الآتية :

) اأ (  ذكرنا اأّن ابن ه�سام اأ�ساف للحروف النا�سخة حرفين يعمالن عملها، هما: ع�سى، وال النافية 

للجن�ص، حيث بّين النحاة اأّن هناك حروًفا قد تعمل عمل اإّن، منها: ال النافية للجن�ص، وا�سترطوا 

ِعـّدة، اأ�سهرها �سرطان ، هما :االأول : اأْن يكون ا�سمها وخبرها نكرتين .
 

لعملها �سروًطا

ل بينها وبين ا�سمها بفا�سل . الثاني : اأاّل ُيف�سَ

     جاءت ) ال ( العاملة عمل اإّن في �سعر مبارك بن �سيف في )خم�سة ع�سر( مو�سًعا، منها:

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )اإطاللة الفجـر(

ـْل َعـاُب �ْلَحـَياْة                 َفـال  ُبـدَّ للُمـْبَتـِغي �أَْن َي�سِ َوَهـاَنـْت َعـِلـيِه �سِ

)1( تو�سيح المقا�سد والم�سالك، 523/1 .  

)2(  قال هذا غير واحد من النحاة، منهم: - �سيبويه في الكتاب، 332/3،  والمبّرد، المقت�سب، 73/4، واأبو علي الفار�سي في: �سرح 

االأبيات الم�سكلة االإعراب، الُم�سّمى: اإي�ساح ال�ّسعر، �ص86 ، 87، والجرجاني، المقت�سد في �سرح االإي�ساح، 443/1.

)المتقارب( عرّية، �ص 58 .    )3( االأعمـال ال�سِّ
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ا�سمها: ُبـّد )نكـرة( . خبرها: )�أْن ي�سل( الم�سدر الموؤول، وتقديره: و�سول )نكـرة( .

:
 )1(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

ـُخـوُر �َسـَو�ُء رُّ �لَعـِزيُز؟ َفَقـاَل ِلـي :         ال ِعـزَّ ِفـيـِه و�ل�سُّ َف�َسـاأَْلـُت َما �لـدُّ

: ا�سمها)نكرة(، والجار والمجرور:)فيه( متعّلق بمحذوف خبر)ال( تقديره: موجود )نكرة(. ِعـزَّ

:
 )2(

عرّية )الفجـر االآتي ( • وقوله في م�سرحيته ال�سِّ
�َسـَو��ِسَيـٌة َنْحـُن َيـا َو�ِلـِدي

ـَغـاْر  َفـال  َفـْرَق َبـْيَن �ل�سِّ

َوال  َفـْرَق َبـْيَن �ْلِكـَبـاْر

فـرق: ا�سم ال )نكـرة( . )بين ال�سغار، بين الكبار( �سبه الجملة الّظرفية: متعّلق بمحذوف خبر 

)ال( تقديره: موجود )نكرة( .

)ب(  وقوع ال النافية للجن�ص بين الخاف�ص والمخفو�ص، فقد بّين ابن ه�سام اأّن )ال( قد تقع بين 

الخاف�ص والمخفو�ص، اأي: يدخل عليها حرف الجـر، نحو: جئت بال زاٍد. وللنحاة فيها راأيان:

.
)3(

�الأول: يرى الكوفيـون« اأّنها ا�سـم، واأّن الجـار َدَخـَل عليها نف�ِسها، واأّن ما بعدها خف�ص باالإ�سافة«

�لثاني: »وغيرهم )اأي: غير الكوفيين( يراها حرًفا، وُي�سّميها زائدة كما ُي�سّمون )َكاَن( في نحو: 

.
 )4(

ٌل، زائدة، واإْن كانت مفيدة لمعنى الم�سي واالنقطاع« َزْيٌد َكاَن َفا�سِ

�سروًطا اأربعة الإعمال 
 )6(

 اأّن )ال( ُتخالف اإّن من �سبعة اأوجه، كما حـّدد الغالييني
)5(

ذكَر ابن ه�سام

عرب ما بعدها 
ُ
)ال( عمل اإّن، منها: اأاّل يدخل عليه حرف جـر. فاإْن �ُسبقـت بحرف جـرٍّ َغـَدْت ُمهملًة، واأ

مجرورا بحرف الجـر، نحو: �سافرُت ِبـال زاٍد . 

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 145 . 

)المتقارب( )2( نف�سه، �ص247 .  

)3( �سرح مغني اللبيب، 1 / 245 .  

)4( ال�ّسابق نف�سه، 1 / 245 .  

)5( نف�سه، 238/1 ، 239 .  

)6( جامع الدرو�ص العربية، 2 / 334 ، 335 .  
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جاءت )ال( في �سعر مبارك بن �سيف م�سبوقة بحرف الجـر، في قوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر 

:
 )1(

االآتي(

ِقيـق َفَلْيـ�س َيْعـِرُفُه �ْلـَوَهـْن ؟ ّمـْن َي�ْسـَتِري َهـَذ� �لرَّ

ِبـيب َمـَع �ْلُخُمـوِر ِبـال  َرَهـْن َهـِذي �ل�ّسالل َمـع �لـزَّ

ِبـال: الباء: حرف جـر. ال: زائدة.    َرَهـن: ا�سم مجرور بالباء .

وعلى هذا فال�ساعر مبارك بن �سيف ا�ستخدم )ال( م�سبوقة بحرف الجر؛ كي ال ُيعملها عمل النوا�سخ 

الحرفية؛ الأّنه اأراد ا�ستخدامها الإفادة النفي؛ لذلك جاء بها زائدة بعد حرف الجر.

)ج(  تكرار )ال( النافية للجن�ص. تحّدث الّنحويون عن اأحوال ا�سم )ال(، واأحوال خبرها، يقول ابن 

عقيل ُمبّيًنا حاالتها: » ال يخلو ا�سم)ال( من ثالثة اأحوال..الّثاني: الّن�سب َعْطًفا على محل 

ًة اإاّل باهلِل،  ا�سم)ال(، وتكون)ال( الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، نحو: ال َحْوَل وال ُقوَّ

.
 )3(

�ِقـِع « ًة               �ّتـ�َسـَع �ْلـَخـْرُق َعَلى �لـرَّ : ال َنـ�َسـَب �ْلـَيـْوَم َوال ُخـلَـّ
)2(

ومنه قوله

:
 )4(

جـاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف، فقال في ق�سيدته )ذكريات في ليلة �ستوّية(

ُثـه َفـال َطـْيَر َيْبـُدو �أَُحـدِّ

ـَرًة َفاْلَحـياُة ُجـُموْد َوال ُخ�سْ

)6( �لالم �لز�ئدة للتوكيد )�لالم �لمزحلقة( . ووردت �ّلالم �لّز�ئدة للّتوكيد )�لُمزحلقة( في 

�سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة( موا�سـع، هي:

:
 )5(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ِعـيَم َلـَز�ِئٌل               َو�ْلـِعـْلُم َبـاٍق ِفـيـِه و�الإْنـ�َسـاُء فـاْبُنـو� َغـًد� ، �إنَّ �لنَّ

)1( االأعمـال ال�سعرية ، �ص 260.    )من الكامل(

          . ل في �سواهد النحو ال�ّسعرّية، للدكتور اإميل بديع يعقوب،�ص552 )2(  ال�ّساهد الأن�ص بن العبا�ص ال�سلمي، ُتنظر م�سادره في: المعجم المف�سّ

)الرجز(

)3( �سرح ابن عقيل،1/ 366. 

)المتقارب( )4( االأعمـال ال�سعرية، �ص 71 . 

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 159 . 
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البنية االأ�سا�سية للجملة المن�سوخة ) النعيم زائل(، ويق�سد به: نعيم الدنيا. واأراد ال�ساعر حّث اأهل 

الخليج على العمل والبناء للم�ستقبل، واأراد دعم تلك الدعوة وتاأكيدها بموؤكدين:

مًعا:  الجملتين  توكيد م�سمون  تفيد  التي  المزحلقة  الالم  الثاني:    . )اإّن(  النا�سخ  الحرف  االأول: 

الجملة الطلبية: )فابنوا غًدا(، والجملة الخبرية: )النعيم زائل( .

:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
ــْل َفــاإّنــي                  َعـَلـى �الأِمـيِن َلـَخـاِئـْف َزْيــُد َتــَمـهَّ

ـَو�ِئـْف َفـِفـي ُقـِرْيـ�ٍس ِرَجـاٌل                  َيـْرُمـوَن َتـاَج �لطَّ

َغـًد� َتِفـْيـ�ُس ُقـُلـوٌب                  ِحــْقـــًد� َو�إّنـــي َلــَعـــاِرْف

ِبـ )الالم المزحلقة( عن خوفه الكبير على االأمين محمٍد ابن عبد  يعّبر ال�ساعر في هذا المقطع 

اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -، كما يوؤكد معرفته بالحقد الذي يمالأ قلوب الم�سركين على الم�سلمين 

ودعوتهم .  

 وغيره من 
)3(

- وكان ابن جني
)2(

والالم المزحلقة هي الم جواب اإّن - كما �سّماها اأبو الح�سن المزني

 قد بّينوا اأّن هذه الالم تكون زائدة للتوكيد .
)4(

النحويين

)7( متى ُت�سبـح �لحروف �لّنا�سخة غير عاملة ؟

اأّنه اإذا دخلت )مـا( على الحروف النا�سخة، فاإّنها تكّفهـا عن العمل، اأي: تمنعهـا، نحو: 
  

ذكر النُّحاة

. وقد بّين المجا�سعي �سبب االإلغاء؛ »الأّن )مـا( كّفتها، وحالـت بينها 
)5(

ُه إَِلٌه َواِحٌد} َما اللَّ قوله تعالى: {إِنَّ

.
 )6(

وبين معمـولها، ويليها اال�سـم والفعـل؛ الأّن )مـا( َهـّياأْت لها ذلك«

 َمْن ذكر اأّن من العرب َمـْن ال ُيلغي عمل تلك الحروف بدخول )ما( عليها، كما 
)7(

ومن النحويين

ذكروا اأّن اأكثر ما جاء ذلك عن العرب في )َلْيـَتـَما( . 

)المجتث( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 272 . 

)2( الحروف، �ص68 . 

)3( اللمع في العربية، �ص23 . 

)4( منهم: المجا�سعي، �سرح عيون االإعراب، �ص109، وابن ه�سام، مغني اللبيب، 228/1 .

)5( �سورة الن�ساء، اآية: 171 .

)6( �سرح عيون االإعراب، �ص 114 .

ناعة، �ص 117، وابن ه�سام، �سرح قطر الندى، �ص  )7(  منهم: المجا�سعي، �سرح عيون االإعراب �ص 114، والجلي�ص النحوي، ثمـار ال�سّ

.153 - 152
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وجاء في �سعر مبارك بن �سيف من الحروف النا�سخة الُملغى عملها حرفان، هما:

1- �إّنـمـا: 

يريده  الذي  المعنى  لتاأكيد  الق�سر؛  لمعنى  ومفيدة  �سيف غير عاملة،  بن  �سعر مبارك  جاءت في 

 فيرى اإلغاء عمل اإّنما، 
)2(

 يرون جواز اإعمال اإّنما، وليتما، اأّما المبرد
)1(

ال�ساعر. علًما اأّن بع�ص النحاة

ا المالقي   اإلى اإلغاء عمل اإّن وجميع اأخواتها اإذا ات�سلت بما، وذهب اإلى هذا اأي�سً
)3(

وذهب الزمخ�سري

 الذي ذكر اأّنه ُيلغى اخت�سا�سها بالجملة اال�سمية. 
)4(

ت702ه

وجاءت )اإّنما( في �سعر مبارك بن �سيف في: 

:
 )5(

• قوله في ق�سيدة )بقايا �سفينة غو�ص(
�إّنـَما �أَْنـِت َبقـّيـْة

ـاِحـُن.. َمـُن �لطَّ َقـْد َرَمـاَهـا �لـزَّ

اأراد ال�ساعر هنا اأْن يرد بهذا المقطع - الذي ابتداأ به الق�سيدة - على اأولئك الذين يّدعون اأّنهم 

فار�ص  ابن  نقل  كما  ـ  يكون  ال  الذي  باإّنما  الق�سر  با�ستخدام  وِقـَيِمِه  التراث  على  يحافظون  يزالون  ال 

واإّنما  اأبًدا،  ابتداء  يكون هذا  اأنا.ال  قاَم  واإّنما  اأخي،  اإاّل  اأنَت  ما  قولك:  اأّن  يعني  ا،  ردًّ اإاّل  الفّراء:«  عن 

 واأّيد ابن فار�ص 
)6(

َخـُر، فنفاه واأقّر له باالإخوة،«
ُ
ا على اآخر، كاأّنه اّدعى اأّنه اأٌخ ومولًى واأ�سياُء اأ يكون ردًّ

: )اإّنما الوالُء لَمْن 
)7(

الفّراء، فقال: » والذي قاله الفراء �سحيح، وحجته قوله - �سلى اهلل عليه و�سلم -

. فال�ّساعر مبارك بن �سيف اأراد اأْن يردَّ على َمْن َزَعَم اأّن مهنة الغو�ص ما زالت ُتقّدر في هذا 
 )8(

اأعتق(«

الغو�ص، فقد  �سفينة  واالنتهاء على  واالختفاء  التال�سي  اأي:  البقّية،  ليق�سر �سفة  باإّنما  الزمن؛ فجاء 

اأخرج تلك ال�ّسفينة من دائرة االأ�سياء المتكاملة اإلى دائرة االأ�سياء المتناق�سة والمتال�سية، فلم يبَق 

)1(  منهم: اأبو بكر بن ال�ّسّراج، االأ�سول في النحو281/1، واأبو الح�سن الّرماني، معاني الحروف، �ص89، وابن ه�سام، �سرح قطر الندى، 

�ص 152 ، 153 .

)2( المقت�سب360/2 . 

)3( المف�سل، �ص292 . 

)4( ر�سف المباني، �ص203، 287 . 

)البحر: الرمل( )5( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 5 . 

)6( ال�ساحبي في فقه العربية، �ص93 .

والمعجم  الجارود240/3،  ابن  بتخريج  المكدود  وورد في: غوث  باإ�سناد �سحيح،  )7(  الحديث مرويٌّ عن عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - 

المفهر�ص لالأحاديث النبوية، الأبي اإ�سحاق الحويني، 602/1. رقـم )5029( .

)8( ال�ساحبي في فقه العربية، �ص 94 .
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منها اإاّل بقّيٌة، فلي�ست �سفينة الغو�ص في هذا الزمن �سوى قطعة بالية ال قيمة لها؛ الأّن الزمن قد رماها 

وو�سعها في �سلة الذكريات. وهذه �سورة تثير في النف�ص م�ساعر االأ�سى والحزن على الحالة التي اآلت 

اإليها �سفينة الغو�ص ـ التي ترمز لمهنة االآباء واالأجداد ـ بعد اأْن كانت تحظى بالمنزلة الرفيعة.

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدة )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(
ـْل �ْنُظـِر �ْلَيـوَم �إِلـيـِه َوَتـاأمَّ

ْل �إّنـَما �الأ�ْسـَماُء ال �َسـيَء �ِسـَو�َهـا َقـْد َتَبـدَّ

تتحّدث الق�سيدة عن )ُع�ّساق ال�سم�ص(، اأي: اأهل الخليج الذين عانوا �سظف العي�ص وق�سوة الحياة 

في القديم، وها هم اليوم يكابدون في �سبيل النه�سة والبناء، فاأراد ال�ساعر اأْن يبّين وباأ�سلوب الق�سر 

اأّن المعاناة ما زالت موجودة كما هي، ولم يتبّدل �سوى اأ�سماء المهن. واأّكد ال�ساعر على هذه الحقيقة 

ِبـاأ�سلوبي: الق�سـر باإّنما، المتبوع باأ�سلوب الّنفـي، وهذان االأ�سلوبان يتجهان لهدف واحد هو التاأكيد على 

اأّن كلَّ المتاعب والمعاناة وكل �سيء باق كما هو، ولم يتبّدل �سوى االأ�سماء.  

:
 )2(

د( مـرُّ • وقوله في ق�سيدة )بحـر الزُّ
ْفـَحـٌة َمْنُظـوَرٌة ال ُتـْنَكـُر ِفـيَن َو�إنَّـَما             ِهـَي �سَ ال َتْعـِرُف �ْلَغـْدَر �لـدَّ

بالجملة  هنا  جاء  ال�ّسابق.  المقطع  في  اأورده  الذي  االأ�سلوب  بعك�ص  جاء  البيت  هذا  في  وال�ّساعر 

الفعلية الم�سبوقة بالّنفي ليوؤّكد بها �سفة االأمانة وعدم الغدر والخيانة التي تت�سف بها مياه الخليج، ثم 

اأتبع هذا بق�سر �سفة ال�سفاء والنقاء على مياه الخليج لتاأكيد �سفة عدم الغدر. واأ�سلوب الق�سر هذا 

ا من ال�ساعر تجاه الخليج واأهله .  يعك�ص �سعوًرا خا�سًّ

2- كاأّنـمـا: 

لغي عملها لدخولها على )ما( التي 
ُ
اأ جاءت )كاأّنما( غير عاملة في �سعر مبارك بن �سيف، حيث 

كّفتها عن العمل، واألغت اخت�سا�سها بالّدخول على الجملة اال�سمية - على راأي المالقي - الذي �سبقت 

االإ�سارة اإليه .

)اأن�سـودة  الفعلية في ق�سيدته  الجملة  �سيف داخلة على  بـن  مـبـارك  �سـعـر  فـي  وجـاءت )كاأّنـمـا( 

:
 )3(

الخليج(

)الرمل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 14 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 47 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 135 .  
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ـَد�ُء ِت �الأ�سْ َمـاَن َفــَدوَّ ـْنـِدَباِد َكاأنَّـَما              َعــَبَر �لـزَّ ـْوُت �ل�سِّ َوَيـِجـيُء �سَ

)8( جدول �إح�سائي للنو��سخ �لو�ردة في �سعر مبارك بن �سيف .

مرات  وعدد   ، اال�سمية  الجملة  في  والحرفية  الفعلية  النوا�سخ  يبّين  اإح�سائي  جـدول  ياأتي  وفيما 

ورودها في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني :

عـدده�لحرف �لنا�سخعـدده�لفعل �لنا�سخ

ثانًيا : �إّن و�أخـو�تـهـا�أواًل : كـاَن و�أخـو�تـها

104اأّن واإّن70َكـاَن

ّن13َلْيـ�َص
َ
17َكـاأ

16َلِكـّن12َما َزاَل

ـاَر 7َلَعـّل5�سَ

َبـَح 5َلْيـَت3اأ�سْ

3َظـلَّ

3َما داَم

َحى 2اأ�سْ

2اأْم�َسى

1َما َبِرَح

149�لمجمـوع114�لمجمـوع

ثانيا : �لحـروف �لعاملة عمل �إنَّثانيا : �لحروف �لعـاملـة عـمل لي�س

15ال النافية للجن�ص16ما 

6ال

15�لمجمـوع22�لمجمـوع

�لحـروف �لمكفوفة عن �لعملثالثا : �أفعال �لمقاربة )كاَد و�أخو�تها(

15اإّنـمــا14اأَخـَذ

1كـاأنَّمـا8َكـاَد

4َع�َسـى

1َجَعـَل

16�لمجمـوع )�لكافة و�لمكفوفة(27�لمجمـوع

164�لحروف �لنا�سخة وما يعمل عملها163�الأفعال �لنا�سخة وما يعمل عملها 
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وبعـد اإنعام الّنظر في الجـدول ال�ّسابق ن�ستنتـج ما ياأتي :

�أواًل : تكررت )َكـاَن( ـ اأمُّ الباب في االأفعال النا�سخة ـ في �سعر مبارك بن �سيف في نحو )�سبعـين( 

مّرة، في حين لم يـزد تكـرار بقية االأفعال النا�سخـة عـن )اأربـع واأربعين( مـّرة . والقول نف�سه ي�سدق 

م الباب فيما ّيزيد على )مـائة( مّرة . 
ُ
على الحروف النا�سخة؛ اإْذ تكررت ) اإّن ( اأ

ثانًيا : ُيالِحـُظ الباحُث تفـّوَق الحروف النا�سخة االأ�سيلة، ولي�ست العاملة عملها عدديًّا على االأفعال 

النا�سخة االأ�سيلة؛ اإْذ وردت الحروف في حوالي )ت�سعة واأربعين ومائة( مو�سـع، في حين تكررت االأفعال 

النا�سخة في حوالي )اأربعة ع�سر ومائة( مو�سـع، ِعلًما اأّن المنطق ما تقت�سيه الحاجة لزيادة ا�ستخدام 

ْعف عـدد الحروف النا�سخة تقريًبا، لكّن �ساعرنا  اأّن عددها يبلغ في اللغة �سِ االأفعال النا�سخة؛ ذلك 

وا�سـخ الحرفية بكثرة، وقد يرجـع هذا اإلى اأّن �ساعرنا يريد اأْن يوؤّكـد حقائق متعددة  اآثر ا�ستخدام النَّ

ـ ال�سّيما اأّن اأكثر الحروف تكراًرا كانت )اإّن( التي تفيد معنى التوكيـد ـ ابتداًء من تاأكيده على ال�ّسوق 

فات  تاأكيده على ال�سِّ اأو من خالل  والحنين لموطنه؛ لير�سم �سورة تعّلقه بموطنه، وُعمق انتمائه له، 

االأ�سيلة التي يتمتع بها اأهل الخليج، اأو الّتـاأكيـد على التاأريخ العريق الأر�ص الخليج .

ثالـًثا : كان ال�ساعر ُمقـالًّ في توظيف االأفعال العاملة عمل َكاَن واأخواتها، وكذلك الحروف العاملة 

عمل اإّن واخواتها؛ وقد يرجـع ذلك اإلى قلة دورانها في اال�ستعمال اليومي؛ لهذا اآثر الّتركيز على الّنـوا�سخ 

االأ�سيلـة مبتعـًدا عن اإ�سكاليـة ما يعمـل عملـها؛ اإْذ لكل واحدة منها حاالٌت �سائكة .
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ثالًثا: �لقيم �لّداللية لتقديم �لخبر على �لمبتد�أ .

ذكـر ابُن جني اأّنه : » يجوز تقديم خبر المبتداأ عليه، تقول: َقاِئٌم َزْيٌد، وَخْلَفَك َبْكٌر، والتقدير: َزْيـٌد 

. وق�ّسم ابن 
)1(

التاأخير« الّنّيـة فيهما  اّت�ساًعا، وفيهما �سميٌر؛ الأّن  َم الخبران  َفُقـدِّ َخْلَفَك،  وَبْكـٌر  َقاِئـٌم، 

االأثير التقديم والتاأخير من حيث ارتباطه بالّداللة اإلى �سربْين:

 . المعنى  لتغير  الموؤّخـر  م  ُقـدِّ اأو  الُمقـّدم،  ـَر  خِّ
ُ
اأ ولو  المعاني،  االألفاظ  على  »االأول: يخت�صُّ بداللة 

 .
)2(

ـر لما تغّير المعنى« خِّ
ُ
كـر؛ الخت�سا�سه بما يوجب له ذلك، ولو اأ م في الذِّ الثاني: يخت�صُّ بدرجة التقدُّ

ح من كالم ابن االأثير اأّن للتقديم عالقًة بتغـير الّداللة، واأحياًنا اأخرى ال تتاأثر الداللة بهذا التقديم  يت�سّ

وكّنا قد ذكرنا �سابًقا اأّن الدكتور عبد العزيز عتيق يرى اأّن تقديم جـزء من الكالم ال يرد اعتباًطا في 

ا اإلى تقديم جزء من  ـه عتيق »اإلى اأّن ما يدعو بالغـيًّ َنْظم الكالم، واإّنما ياأتي لغر�ٍص بالغيٍّ . كما نبِّ

ٌر  الكالم هو هو ذاته ما يدعو اإلى تاأخير الجزء االآخر. واإذا كان االأمر كذلك فاإّنه ال يكون هناك مبرِّ

ة عند تقديم �أحـدهما �أو تاأخـيره عن �الآخـر؛  الخت�سا�س كلٍّ من �لم�سند �إليه و�لم�سند بدو�ٍع خا�سّ

ا بين ما  . وقد يلمح القارئ تعار�سً
)3(

الأّنه اإذا تقـّدم اأحـُد ركني الجملة تاأّخـر االآخـر، فهما متالزمان«

الّظرف  تقديم  في معر�ص حديثه عن  العلوي  بن حمزة  يحيى  يقوله  ما  مع  عتيق  الدكتور  اإليه  ذهب 

وتاأخيره على عامله: » اعلم اأّن الّظـرف ال يخلو حاله اإّما اأْن يكون وارًدا في االإثبات، اأو يكون وارًدا في 

فتقديمه على عامله �إّنما يكون لغر�س ال يح�سل مع تاأخيره، فال جرَم  الّنفي، فاإذا ورد في االإثبات 

وارًدا  اأْن يكون  اأحدهما:  ثّم هو على وجهين:  �إبطااًل لذلك �لغر�س،  �لتزم تقديمه؛ الأّن في تاأخيره 

.. وثانيهما: اأْن يكون 
)4(

َماَواِت َوَما فِي اْلَْرِض}« داللة على االخت�سا�ص، وهذا كقوله تعالى: {َما فِي السَّ

تقديمه من اأجل مراعاة الم�ساكلة لروؤو�ص االآي في الت�سجيع، وهذا كقوله تعالى: {ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَرٌة  

. اأّمـا �سرف الدين ح�سين بن محمد الّطيبي ت 743هـ فيرى: »اأّن الم�سند اإذا تقّدم 
)5(

َها َناظَِرٌة}« إَِلى َربِّ
ِدينُُكْم َولَِي  اأنا، قال تعالى:{َلُكْم  اإليه به، نحو: تميميٌّ  اإليه، فالمراد تخ�سي�ص الم�سند  على الم�سند 

. فالم�سند في االآية ) لكم، ولي/ وهما: خبر مقدم( . اأّما الم�سند اإليه )المبتداأ( فقد جاء 
)6(

ِديِن}«

)1( اللـمع في العربية، �ص 15 . 

)2( المثل ال�سائر، 210/2 .

)3( علم المعاني، �ص 149 . 

ورى، اآية 53 .  )4( �سورة ال�سُّ

راز، 2 / 55 . �سورة القيامة، اآية 22 ،23 . )5( الطِّ

)6( التبيان في علم المعاني والبديع والبيان،�ص95. �سورة الكافرون، اآية 6 .
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ـًرا، وهو)دينكم، ودين( . وقال المراغي: » ُيقّدم الم�سند الأغرا�ص منها: تخ�سي�سه بالم�سند اإليه،  موؤخَّ

.
)1(

نحو: {َلُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِديِن}«

عدم  مع  يوجد  ال  بالغّي  لغر�ص  يكون  الكالم  من  جـزء  تقديم  اأّن  العلوي  يراه  ما  الباحث  ويرى 

التقديم، كما يوؤّكد الباحث على ما يراه اأ�ستاذنا الدكتور طـه الجندي اأّن لكّل عن�سر لغوّي معًنى دالليًّا 

ا، يقول: » اإّن اأّية درا�سة جاّدة ينبغي اأْن تعتمد في تف�سيرها للمتغيرات اللغوّية على ظواهر لغوّية  خا�سًّ

مح�سة؛ ولذا يجب على الباحث اأْن ينطلق من المعطيات اللغوّية التي تقّدمها له مفردات اللغة؛ القتناعه 

ا به، وعليه اأْن ُيـْجـِهـَد َنْف�َسُه؛ الإبراز هذا المعنى، وربطه ب�سكله  باأنَّ لكلِّ عن�سٍر لغوّي معنًى دالليًّا خا�سًّ

على  الوقوف  �سرورة  من  للباحثين  الواقعّية  الّن�سيحة  هذه  من  وانطالًقا   .
)2(

به« الخا�ّص  التعبيري 

الّداللية  القيم  من  العديد  ـد  َر�سْ بمحاولة  الباحث  قام  لغوّي،  عن�سر  بكلِّ  ة  الخا�سّ الّداللية  المعاني 

لظاهرة الّتقديم والتاأخير، كتقديم الخبر على المبتداأ .

من �لقيـم �لّداللية لتقديم �لخبر على �لمبتـد�أ في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني:

�أوال : �الخت�سا�س . اأ�سرنا فيما م�سى؛ اإلى اأّن من العلماء َمْن بّين اأّن من اأغرا�ص تقديم الم�سند 

تخ�سي�سه بالم�سند اإليه، وقد وردت اأمثلة عـّدة في �سعر مبارك بن �سيف على هذه القيمة، منها :  

:
 )3(

• قوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(

ـْعــُر ُم�ْسـَتـِمـْر َفـِلـُقــْر�آِنــِه  �ْلـُعــال                     َحْيـُثـما �ل�سِّ

فعة . م الخبر)لقراآنه( على المبتداأ )الـُعـال(  اأفاد اخت�سا�ص القراآن بالعلو وال�ّسمو والرِّ فتقـدُّ

:
  )4(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• وقوله في )اأ

ـَبـالُء ٍة                  َفَلـِك  �َلـَبَقاُء َوَقوُمـِك �لنُّ َف�َسلْمِت َيا �أَْر�َس �لَخِليِج ِبِعـزَّ

فة التي تدّل  فـلِك: جار ومجرور )خبر ُمقـّدم(، البقـاُء: مبتداأ موؤّخـر . وقـد خ�ّص ال�ساعر هذه ال�سِّ

على الديمومة واال�ستمرار باأر�ص الخليج، وكاأّن ال�ساعر يدعو للخليج واأهله بالعمر المديد .

)1( علوم البالغة، �ص 123 . �سورة الكافرون، اآية 6 .

)2( الم�سدر الموؤول، بحٌث في التركيب والّداللة، �ص2 . 

عرّية، �ص 277 .    )مجزوء الخفيف( )3( االأعمـال ال�سِّ

)4( ال�ّسابق نف�سه، �ص167. )الكامل(. النُّبالُء: جمع )نبيل(، وهم ال�ّسرفاء.المعجم الو�سيط )َنـَبـَل(905/2. 
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:
 )1(

ا في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي( • وقوله اأي�سً
َوَلـَنا �ْلُعـّزى َوِعـزٌّ َحـْوَلـنا

ُجـِب �ْلـَهَو�ْن اَدِة �لنُّ َوِلـَغـيِر �لـ�سَّ

فقّدم الخبر الجار والمجرور )لغير ال�ّسادة الّنجب( على المبتداأ )الهـوان(؛ ليوؤّكـد على اأمرين: 

ُلـون غيَرهم بما يملكون من اآلهة كالُعّزى التي  -  �الأول : اأّن قري�ًسا هم ال�ّسادة الّنُجب اأي: اأنهم َيْف�سُ

تجلب لهم العّزة والّرفعة .

- �لثاني: اخت�سا�ص االآخرين )غير قري�ص( بالهوان .

:
 )2(

• وقوله ُمخاطًبا مياه الخليج في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
)✼(

�ٌر َوَقـا�ِسي ـاٌر َوَغـدَّ َظـاِلـٌم  �أْنـَت َوَجـبَّ

اأراد  ال�ساعر  المبتداأ جاء لغر�ص االخت�سا�ص، وكاأّن  تقديم الخبر)ظالم(، وهو ا�سم م�ستق على 

اأْن يبّين اخت�سا�ص مياه الخليج بظلم الغّوا�ص البائ�ص، وعزا ال�ساعر �سبب و�سف مياه الخليج ب�سفة 

:
 )3(

الّظلم؛ الأّنها

َتْزَرُع �ّللـوؤُْلـوؤَ ِفـي �الأَْعـَماِق 

ِفـيْن ـْيد �لـدَّ َكال�سّ

َوْهـَو ال َيْعـُدو �َسـَر�ًبا �أَو َكـِميْن

268. )الرمل(. النُُّجب: جمع )الّنجيب(، وهو الفا�سل على ِمثِلِه الّنفي�ص في نوعه. ُينظر: المعجم الو�سيط، )َنَجـَب(  )1(  نف�سه، �ص 

. 908/2

)2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 23 .       )الرمل(

)✼(  اأثبت ال�ّساعر)الياء(؛ الأّنه يريد من القارئ الوقوف على الكلمة؛ فالياء تثُبت في اال�سم المنقو�ص اإذا ُوِقَف عليها، يقول ابن 

ا بالحذف، تقول: َهَذا َقا�ٍص، وَمَرْرُت ِبَقا�ٍص،  ًنا، فاالأ�سـحُّ اْلَوْقُف عليه رفًعا، وجرًّ ه�سام: » فاإْن كان)اأي: اال�سم المنقو�ص( ُمنوَّ

ويجوُز اأْن تقَف عليه بالياء، وبذلك وقف ابن كثير على)هـاٍد(، و )واٍل(، و)واٍق( في قوله تعالى: {َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد}، {َوَما َلُهْم 

ِه ِمْن َواٍق} �سورة الرعد، اآية،7، 11، 34 - وذكر ابن ه�سام االآيات باإثبات الياء ـ ُينظر: �سرح  ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل} {َوَما َلُهْم ِمَن اللَّ
اإذا ُوِقَف على المنقو�ص ثُبتت ياوؤه .. فاإْن كان غير من�سوب جاز االإثبات والحذف،  326 . ويقول الحمالوّي: »  قطر الّندى، 

رف، 190 ،191. ويرّجح الغالييني حذف الياء في  ولكن يترّجُح في المنّون الحذف، نحو: َهَذا َقا�ْص » �سذا الَعْرف في فن ال�سّ

المنقو�ص المنّون. ُينظر: جامع الّدرو�ص العربّية 131/2. وعزا الدكتور عبده الّراجحي اإثبات الياء في مثل تلك الحالة اإلى اأّنها 

ي .. لكن حذف  ي، وَمَرْرُت ِبَقا�سِ »لهجة عربية قديمة ف�سيحة كانت ُتجيز اإثبات الياء في حالتي الّرفع والجـّر، فتقول: َجاَء َقا�سِ

رفي، 199 ،200 . الياء هي اللغة الغالبة« ُينظر: التطبيق ال�سّ

)3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص23 ، 24 .    )الرمل(
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لم لرّوادها  فلهذه االأ�سباب، وغيرها التي ذكرها ال�ساعر اأ�سبحت مياه الخليج مخت�سة ب�سفة الظُّ

الَغّوا�سين، وما كان هذا ليتحقق لو جاء ال�ساعر بالجملة اال�سمية على رتبتها االأ�سيلة، فلو قال: )اأنت 

ظالم(؛ الأفاد االإخبار عن المبتداأ ب�سفة الّظلم، اأّمـا تقديمه للخبر على ال�سورة التي جاءت، فقد اأفاد 

فة .  اخت�سا�ص المبتداأ بهذه ال�سِّ

:
 )1(

ا في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج( • ويقول اأي�سً
ـمُّ َو�أَْعـُيٌن َعـْمـَياُء ِحـكاُتـُه ُم�ْسـَتْهـِتًر�                �أُُذٌن ُتـ�سَ َرْجـٌع َلـَها �سَ

مـّر بنا اأّن )َرْجـٌع(: خبر ُمقـّدم؛ وهو م�ستق؛ الأّنه م�سدر، و�سحكاته: مبتداأ موؤخـر. وجاء التقديم 

هنا لبيان اأّن �سحكات اإبلي�ص الم�ستهترة مخت�سة بالخبر )رْجع، اأي: �سدى(، وهذا قد يدلُّ على اأمرين، 

هما : 

الُهدى  طـريق  عن  واإبعادهـم  اأتباعـه،  اإغـواء  وهو:  لتحقيقه،  اإبلي�ص  �سعى  الذي  الهـدف  -  َنجـاح 

الح . وال�سّ

حك، و�سّدته الذي ُيعـّبُر عن ال�ّسعادة التي اأ�سحى عليها اإبلي�ص . -  التاأكـيد على كثرة ال�سّ

وما كان لهذه الّدالالت اأْن تتحقق لو قال ال�ساعر )ل�سحكاته رجٌع(، فعندئذ لْن تفيد الجملة �سوى 

حكات .      االإخبار عن وجود �سدى لل�سَّ

بن  مبارك  �سعر  في  ذلك  على  االأمثلة  ومن  �إليه(.  �لُمـتاأّخر)�لم�سند  لمعـرفة  ثانًيا:  �لّت�سـويق 

�سيف: 

:
  )2(

• قوله في ق�سيدة )بقايا �سفينة غْو�ص(
ـاْل   َو�أَتـى �ْلـَفْجـُر َوِلـيًد� ِفـي َثـَناَياُه  �ْلـِو�سَ

فالقارئ يت�سّوق لمعرفة ما الذي ُيخبئه الفجر الوليد في ثناياه ؟ فياأتي الجواب: يخبئ الِو�سال، اأي: 

ِو�سال الغّوا�ص مع اأهله واأ�سرته بعد اأْن اأم�سى مّدة من الّزمن بعيًدا عنهم. فلو انقطع كالم ال�ّساعر عند 

�سبه الجملة ) في ثناياه(؛ لتعددت التاأويالت واالحتماالت في التف�سير، فتاأخير المبتداأ حّقـق الهدف 

المن�سود وهو الّت�سّوق لمعرفة الم�سند اإليه )المبتداأ الموؤّخـر(.

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 132 . 

)الرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 8 . 



112

:
  )1(

• وقوله في )اأن�سودة الخليج(
َغـاُء ِفي �للَّْيَلـِة �للَّْيـالِء َنْجِل�ُس َحْلَقـًة                َحـْوَل )�ْلـَفـَناِر( َوُكلُّـَنا �إ�سْ

ُه                ِفيـَهـا �ْلَفــَو�ِر�ُس �ِسيــَمٌة َوَوَفـاُء ِلـِحـَكـاَيـٍة ِفــيـَها  �ْلَخــَيـاُل َو�ِســرُّ

ق  لي�سوِّ المبتداأ )الخيال(؛  اإليه:  الم�سند  واأّخـر  فيـها(،  والمجرور:  الم�سند )الجار  قّدم  فال�ّساعر 

القارئ لمعرفة ما تت�سّمنه الحكاية .

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َجـَناُء َو�َسِهـْدَت )َذ� َيَزٍن( َي�ِسـيُر ِبـُجـْنِدِه               �أَ�َسـٌد َجِريـٌح َخْلَفـُه  �ل�سُّ

فال�ساعر اأّخر الخبر )ال�ّسجناء( بهدف ت�سويق القارئ لمعرفة ما الذي يكون خلف االأ�سد الجريح، 

فلو لم يتم هذا التقديم للم�سند )خلفـه( لَمـا كان هناك ت�سويٌق .

ثالًثا :  كر�هيـة ِذْكـر �لمتاأّخـر؛ الأّنه محـط �الحتقـار . ومما ورد في �سعر مبارك بن �سيف على 

هذه القيمة الداللية :

:
 )3(

ن�سودة الخليج(
ُ
• قوله في مطولته )اأ

َوِبها  �لَيُهـوُد َكَذ� �لَمُجـو�ُس َوِمْثـُلُهْم             �الأ�ْســـــَبـــذّيــــُة َو�لـــُعـــــُقــوُل �َســــــَبــــاُء

ِبهـا: جار ومجرور خبر ُمقّدم، اليهـود: مبتداأ موؤّخـر وقد كره ال�ساعر تقديمه؛ احتقاًرا لهـم؛ لذلك 

اآثر تاأخير اللفظ الّدال عليهم لُيعّبر عن كراهيته ال�ّسـديدة لهم . 

:
 )4(

ا • وقوله في مطولته اأي�سً
ـٌن ُدوَنـُه  �الأْعـَد�ُء ٌع              َهـا �أَْنـَت ِحـ�سْ ـِديـِق ُم�سـرَّ َهـا �أَْنـَت َبْيـٌت لل�سّ

ل ال�ساعر تاأخير المبتداأ )االأعـداء(، وتقديم الخبر: �سبه الجملة الّظرفية )دونـه(؛ الأنه يكره  ف�سّ

العـدو ويحتقرهم .

البحار  في  ال�ّسفن  الإر�ساد  مرتفع  برج  �سبه  اأو  عالية،  �سارية  على  ُين�سُب  ـْوِء  ال�سَّ قوّي  م�سباح  الَفَنار:   .  104 �ص  نف�سه،  )1(  ال�ّسابق 

والمحيطات اإلى طريق ال�ّسير« ُينظر: المعجم الو�سيط )َفَنَر( 710/2 .    )الكامل(

عرّية، �ص 126.          )الكامل( )2( االأعمـال ال�سِّ

عرّية، �ص 111.    )الكامل( االأ�سبذّية: عبادة الخيل، وا�سمها ُم�ستٌق من )االأ�سب( اأي: الفَر�ص اأو الح�سان، وهي ذات  )3(  االأعمـال ال�سِّ

اأ�سل فار�سّي . ُينظر: ال�ّسابق نف�سه، هام�ص )1( في ال�سفحة نف�سها .    

)4( نف�سه، �ص 164 .               )الكامل(
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م، و�لعناية به . ومن االأمثلة على ذلك في �سعر مبارك بن �سيف : ر�بًعا : �الهتمام بالمتقـدِّ

:
 )1(

عرّية )الفجر االآتي( • قوله على ِل�سان اأبي جهـل في الم�سرحية ال�سِّ
ِحاِبي َو�أْجـَزى �أالأْحـالِمـنا  �ل�ّسـَفـاَهـُة ِمـْنـُه ؟!             َقْد َطَغـى �ْلُهـْزُء َيا �سِ

)اأحالم  الخبر  ال�ساعر  قّدم  وقد   . موؤّخـر  مبتداأ  ال�ّسفاهة:  ُمقـّدم،  الأحالمنا: جار ومجرور، خبر 

قري�ص(، اأي: عقولهم ـ على المبتداأ)ال�ّسفاهة، وهي �ستيمة �سيدنا محمد - �سّلى اهلل عليه و�سلم -( 

لغر�ص العناية واالهتمام، فاأبو جهل - عليه لعنة اهلل - يتباهى بعقول قري�ص الحليمة، وبالتالي ي�ستفهم 

بهدف االإنكار والتعّجب من تلك ال�ّستيمة من قبل ُمحّمـد - �سّلى اهلل عليه و�سلم -، و�سحبـه الكـرام - 

ر�سي اهلل عنهـم - .

:
 )2(

عرّية )الفجر االآتي( • وقوله على ِل�سان ُعـتبـة في الم�سرحية ال�سِّ
ـْعُر ُم�ْسـَتِمـْر َفـِلـُقـْر�آِنـِه  �ْلـُعـال            َحْيـُثـما �ل�سِّ

مـّر بنا اأّن تقـديم الخبر على المبتداأ في هذا البيت يفيد التخ�سي�ص، وباالإ�سافة لهذا الغر�ص، فقد 

ا؛  يكون التقديم هنا لغر�ص العناية واالهتمام؛ ذلك اأّن �ساأن القراآن ومكانته عند الم�سلمين عاٍل جـدًّ

لذلك فهو ي�ستحقُّ الّتقـديم حتى في اّللفـظ؛ ليوؤّكـد القائل على ُقد�سّية القـراآن ورفعته في قلبه .

خام�ًسا :  الفخـر والمـديـح . وتت�سح هذه القيمة الداللية في بع�ص االأ�سعار التي قـّدم فيها ال�ساعر 

الخبر ـ وهو �سبه جملة ـ على المبتداأ من خالل تقديم الخبر على المبتداأ، وا�ستمال الخبر 

فة المت�سمنة التي يدّل  الُمـقّدم على �سمير يعود على الممدوح؛ للتاأكيد على اإلحاق ال�سّ

ا، فقـد ذكرنا بع�سها،  عليها المبتداأ للخبر. واالأمثلة على هذه القيمة الداللية كثيرة جـدًّ

ون�سيف االأمثلة االآتية لما �سبق :

:
 )3(

عرّية )الفجر االآتي( • قوله على ِل�سان اأبي جهل ُمخاطًبا اآل ها�سم في الم�سرحية ال�سِّ
ُة َو�ْلـجـُنـوْن ـُبـوَّ ـَقـاَيـُة                 َو�لنُّ َعـاَمـُة َو�ل�سِّ َلـُكـُم  �لـزَّ

فالخبر المقّدم ت�سّمن �سميًرا )َلُكـم( يعود على اآل ها�سم؛ ليمتدح اأبو جهل اآل ها�سم من باب ِذكر 

فات فيتخلوا بعدئٍذ عن  اأال تكفيهم تلك ال�سّ التي يتمتعون بها. وبالتالي  الكثيرة الآل ها�سم  فات  ال�سِّ

)الخفيف( عرّية، �ص 317 .  )1( االأعمـال ال�سِّ

)مجزوء الخفيف( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 277 . 

)مجزوء الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 301 .   
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محمٍد - �سّلى اهلل عليه و�سلم - ودعوته الجديدة ؟! فماذا يريدون اأكثر من الّزعامة و�سرف �ِسقاية 

حّجاج بيت اهلل الحرام ؟! 

:
 )1(

• وقول ال�ساعر على ل�سان م�سلٍم في الم�سرحية ذاِتـها
ـياْء                 َوَقـوُم �لَجـَهاَلـِة ِفي �ْلَهاِوَيْة َلـَنا  �الأْنـُجـُم �لَبا�ِسـَطاُت �ل�سِّ

ال�سمير )لـنا( يعود على الم�سلمين، واأراد ال�ساعر من خالل تقديم الخبر الم�ستمل على ال�سمير 

العائد على الممدوح االفتخار بالم�سلمين الذين يملكون االأنجم، - اأي: االإ�سالم - التي تب�سط �سياءها 

اٌر �ساّلـون. على العالمين، فيهتدي بها العباد، اأّما الجّهال من االأقـوام ف�سيذهبون اإلى الهاوية؛ الأّنهم ُكـفَّ

ب  ب . قد يكون تقديم الخبر بهدف التعبير عن اإنكاره والتعجُّ م محط االإنكار والتعجُّ �ساد�ًسا :  الُمتقدِّ

منـه؛ ِلما ارتكب من جرائـَم، اأو اأخطـاء، ومثال ذلك :

:
 )2(

• قول ال�ساعر في )اأن�سودة الخليـج(
ـُة �ْلَقْعـ�َساُء ؟! َمّ �َسَفـُكو� ِدَمـاَء �لُم�ْسِلـِميَن ُمـَهاَنًة                  �أََو ِللَغـِريـِب �لـذِّ

ّمة: مبتداأ موؤّخر. فقّدم ال�ساعر الخبر؛ ليدّل على اأمرين: للغريب: جار ومجرور، خبر ُمقّدم، الذِّ

االأول : مدى ا�ستنكاره اأْن يكون لهذا الغريب ذّمـة - اأي: عهد - ثابتة، وبالتالي فال�ّساعر يعجُب من 

ق اأْن يكون للعـدو عهـٌد وميثاق . كلِّ َمـْن ُي�سـدِّ

الثاني : الّتاأكيد على اأّن هذا الغازي هو غـريب عن ديارنا، وال�ساعر هنا ُي�سير اإلى غزو )محمد علي 

ّمـة . با�سا( للجزيرة العربية؛ ولذلك جاء بلفظة الغريب ُمقّدمة على الذِّ

اأْن ي�ساأل ال�ّساعر �سوؤاال يعرف جوابه، لكّنه يت�ساءل وكاأّنه  ـجاُهـل، وعنى به البالغيون  �سابًعا :  �لتَّ

جاهل به، يقول الجرجاني : » َتَجاُهُل المعارف هو �َسـْوُق المعلوم َم�َساق غيره ِلُنكتة، كقوله 

ِه َل  تعالى حكاية عن نبيينا - �سلى اهلل عليه و�سلم -: {ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ

ِمْن  ِمنُْهْم  َلُه  َوَما  ِمْن ِشْرٍك  فِيِهَما  َلُهْم  َوَما  اْلَْرِض  َماَواِت َول فِي  ٍة فِي السَّ َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْملُِكوَن 
 .

)3(

َظِهيٍر}«

)من المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 305 . 

)البحر: الكامل(  )2( نف�سه، �ص 141.  

)3( التعريفات، 79 . �سورة �سباأ، اآية: 24 .
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اعـُر تجاهله في معرفة الجواب الأمر من االأمـور االآتية :  وُيِظهـر ال�سَّ

خـرية من الُمخاطـب، وتوبيـٍخ له .  1. اإْمـَعاٍن في ال�سُّ

انتهوا،  قد  اال�ستفهام  كانوا مو�سع  الذين  باأّن هوؤالء  ال�ّسائل  تقريًرا من  االأ�سلوب  2.  يت�سّمن هذا 

ه �سارَع في  ائل - في العادة ال ُيجيب -  ولكنَّ كما اأّن ال�ّسوؤال تبعه جواب من ال�ّسائل نف�سه، وال�سَّ

ر باأنَّ كلَّ َمْن َي�ْسُلُك َم�ْسَلَك َهوؤالء �سيكون م�سيره كم�سيرهم، ومن االأمثلة على هذه  االإجابة؛ لُيقرِّ

القيمة الّداللية في �سعر مبارك بن �سيف : 

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـوؤ�ل                                                               �لجو�ب �ل�سُّ

و� َعـــَلـْيــَك َكــَمـا َيــُمــرُّ ُجــَفـــاُء �أَْيــن �الأَبـاِطـــرُة �لِعــَظــاُم َوُمــْلــُكـُهــــْم ؟          َمـــرُّ

و� �لعــَتاد َوَجـاوؤُو� اِمُعــوَن َوُجْنـُدُهــْم ؟          َذَهـُبــو� َكــَمـا �َســـدُّ �أَْيـــَن  �ْلُغـــَز�ُة �لطَّ

َد�ُء  َلَها �أَ�سْ
)✼(

�أَْيـــن �الأَ�َســاِطــيـُل �لُغـــَز�ُة َوَبــاأْ�ُســـهـا ؟           َذَهَبـْت، َوَلـْم َتْبـَقـى

 :
 )2(

• وقوله في الق�سـيدة نف�سها
َكـــاُء  َوَقـــْد َرَمـــاَك َغــَبـاُء؟ ــٍز         �أَْيـــَن �لـــذَّ ـــْرِق َغـــْيَر ُمـَمـــيِّ َيـا َجــاِئـاًل ِفي �ل�سَّ

وقد ي�سل االإن�سان مرحلة ي�سخر فيها من نف�سه، ويوبخها؛ وذلك حينما ي�ساأل نف�سه �سوؤاال ال يجهل 

 :
 )3(

اإجابته، نحو قول �ساعرنا في ق�سيدته )الَبـْين واالأْقـَدار(

ًد�          �أَْيــَن  �ْلـــِفـــَر�ُر َو�أَْيــَن �أْيــَن َقــــَر�ِري ؟ َوَلــَكـــْم �َســــاأَْلــــُت َخــَيــاَلـــهـــا ُمــــَتــردِّ

اأو  جاهل،  وكاأّنه  يت�ساءل  لكّنه  يعرفه،  بل  الجواب،  يعرف  ال  الأّنه  ال  )اأْيـَن(  ِبـ  ي�ستفهـم  فال�ساعر 

خرية من نف�سه التي باتت تائهة في ميادين الُهيام، فغدا الّرجل ال يعرف نهايًة  ُمتجاهل اإمعاًنا في ال�سُّ

لهذا الحب، فال يدري كيف يتخّل�ُص من هذه الم�سكلة، كلُّ ذلك من اأجل:

خرية من هذه الحالة التي اأ�سبح عليها .    - توبيـخ نف�سه العاجزة عن الو�سول للخال�ص، وال�سُّ

)البحر: الكامل( عرّية، �ص 117 .  )1( االأعمـال ال�سِّ

)✼(  )تبقى( االألف المثبتة هي االألف النا�سئة عن اإ�سباع فتحـة القاف، ولي�سْت حرف علة، الأّنه ُحِذف كعالمة على جزم الفعل . 

ُينظر: الخ�سائ�ص، البن جني باب )في َمْطل الحركات( ، 3 / 121 ، 123 .

)الكامل( عرّية، 122 .  )2( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 42 . 
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-  الّتعبير عن مدى ارتباطه بمع�سوقته التي قد يرمز بها ال�ّساعر اإلى )وطنه( الذي كتب عليه الَقَدُر 

فراَقه واالبتعاَد عنه . 

3.  تعظيـم المخاطب بال�سوؤال عنه واالإعالء من قدره ومكانته فخـًرا به . من ذلك قول ال�ساعر في 

 :
 )1(

م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(

َعـاَدِة ِمـْن �أَْيـَن �أَْنُتـم ؟ ِرَفـاَق �ل�سَّ

ياْء ؟ �أَِمـْن َن�ْسـِل َمـْن َهاَجـُرو� ِلل�سّ

ـُرو� َخاَتـَم �الأْنِبـياْء ؟ �أَِمـْن َن�ْسـل َمـْن َن�سَ

َفِمـْن �أَْيـَن �أَْنُتـْم ؟

الثاني  المقطعين:  في  بنف�سه  �سوؤاله  على  اأجاب  الأنَّه  منهم؛  االإجابة  ليعرف  ال  ي�ساألهم  فال�ساعر 

والثالث ) ـ اأمن ن�سل .. ـ اأمن ن�سل .. (، واإّنما توجيه ال�سوؤال مع تجاهل االإجابة كان بهدف الفخر بهم، 

الأنهم هاجروا للنور، ونا�سروا �سيد االأنبياء وخاتمهم ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ .

في  يا�سـًرا  ُمهددا  جهل  اأبي  ل�سان  على  �سيـف  بن  مبارك  كقـول  وذلك  والّتخـويف،  4.  التَّهـديد 

:
 )2(

م�سرحيتـه ال�ّسعـرّية ال�ّسابقة نف�سها

مَّ �ْلَقِبـيـْح ؟ َمـاُح ِلَت�ْسـَرَب �لـدَّ �أَْيـَن �لرِّ

َحـتَّى �أُِريـَح َو�أَ�ْسـَتِريـْح                                                              

مح، ويمكنه اأْن يذهب وُيح�سره؛ ليطعن به يا�سًرا، لكّنه ت�ساءل عن  فاأبو جهل يعرف مكان وجود الرُّ

. واأبو جهل ت�ساءل عن الرماح )جمع تك�سير(، 
)✼(

ابر المحت�سب والمتحدي د به يا�سًرا ال�سّ مكانه، لُيهدِّ

ه التَّخويف والّتهديد . والّرمح الواحد يكفي لقتله، لكنَّ

م�ستقبٍل  على  ر  الّتح�سُّ اأو  مًعا،  كليهما  اأو  عريق،  ما�ٍص  على  اأو  مرير،  واقع  على  ـر  �سابًعا :  �لتح�سُّ

مجهول . وقد وجدنا هذه المعاني ُممثلة في �سعر مبارك بن �سيف، منها :

ر على ما�ٍس عريق .  - �لتح�سُّ

)المتقارب( عرّية ، �ص 245 .  )1( االأعمـال ال�سِّ

)من الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 287. 

فات في المقطع ال�ّسابق الذي جاء على ل�سان يا�سر.  )✼( نلمح هذه ال�سّ
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  : 
)1(

• يقول في ق�سيدته )�سحر البداوة(
َعاِبيـِب؟ ـاِحـالُت َعـلى �الآَكاِم َمـْرَبُعـها           �أَْيـن �لَبـَد�َوُة ِمـْن ِتْلَك �لرَّ النَّ

فال�ساعر يتح�ّسر على ن�ساء البادية اللواتي يت�سفن بالّر�ساقة والجمال . 

في  ح�سارتهم  قامت  الذين  العبيديين  على  ا  رًّ ُمتح�سِّ  
)2(

الخليج( )اأن�سودة  ق�سيدته  في  •  وقوله 
العراق:

ـَماُتـُهـْم           �أََتـَرى �ْلُعُهـوَد ِب�ِسْحـِرِهـْم َلَك َبـاوؤو�؟ �أَْيـَن �ْلُعَبيـِدّيـوَن �أَْو َب�سَ

ـر على و�قـٍع مـرير . - �لتح�سُّ

:
 )3(

•  وقـوله في ق�سيدته )قـراءة في كتاب قـديم(
ُل َعـّنا ؟ �أََت�ْسـاأَ

َفَكـْيَف َتـَر�َنا ؟

َوَت�ْسـاأَُل َكـْيَف �ْلَمـ�ِسـيَرْة ؟

َو�أَْيـَن �الأََمـاَنـْة ؟

فال�ّساعر هنا يتحّدث عن واقع مرير اأ�سبحت عليه االأمة وقد جاءت هذه المعاني عل �سكل ت�ساوؤالت 

م، وت�سييع االأمانة .  ـر م�سيرة الّتقـدُّ طرحها الكتاب القديم نلمح منها تاأخُّ

ـر على �لما�سي �لعريق و�لحا�سر �لمرير . - �لتح�سُّ

:
 )4(

يقول في ق�سيدة له بعنوان )مناجاة الّدهـر(

َفاأَْيـَن َلَياِلي �الأْمـ�ِس َيا َجاِلـَب �الأ�َسـى          َوَيـا َجـاِلـًبا ِمـْن ُكلِّ َفـٍج َعـَو�ِديا

وهنا يتح�ّسر ال�ساعر على الواقع الذي اأ�سبح مليًئا باالأ�سى، وبم�سائب الّدهر الكثيرة . وال ين�سى 

اللحظات  هذه  في  حتى  اأمامه  يمـرُّ  فطيفها  الما�سي،  في  عا�سها  التي  الجميلة  الليالي  تلك  ال�ّساعر 

الع�سيبة . 

)الب�سيط( )1( نف�سه، �ص 45 .  

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 108 . 

)من المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه ، �ص 211 . 

)الطويل(                )4( نف�سه، �ص 53 .  
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ـر على �لم�ستقبل �لمجهـول . - �لتح�سُّ

ر تحت معنًى من معاني اال�ستفهام، وهو اال�ستبطاء وهو: » عـّد ال�ّسيء بطيًئا  وقد يدخل هذا الّتح�سُّ

للداللة  االأ�سيل  معناه  فيه عن  اال�ستفهام  يخرج  ولهذا  ُمْنَتَظًرا؛  محبوًبا  يكون  وقد  انتظاره،  زمن  في 

لمخاطب  قولك  نحو  اال�ستبطاء،  ي�ستلزم  الُبعـد  وهذا  وؤال،  ال�سُّ زمن  ُبعـد  عن  االإجابة  زمن  ُبعِد  على 

. ومبارك بن �سيف يتح�ّسـر على الم�ستقبل المجهول 
 )1(

َدعوَتُه فاأبطاأ في اال�ستجابة لَك: َكـْم َدَعْوُتَك؟ »

ا؛ اإْذ يقول في ق�سيدته )فل�سطـين موطـن  لفل�سطين من ا�ستبطاء يوم العودة والتحرير، فيراه بعيًدا جـدًّ

:
 )2(

االأديـان(

ْيـَن َيـْوُم َمَعـاِدي؟ ُعـْذًر� ِفَل�ْسِطـيَن �الأَُبـاِة فاإنَّـِنـي           َذ�َك �ْلَعِنـيُد ، َفاأَ

)1( علم المعاني، للدكتور عبد العزيز عتيق، �ص 109 ، 110 . 

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 83 . 



�لف�سل �لثاني  

�لتقـديم في �لجملة �لفعلية، وقيمه �لداللية وفيه :

اأّوًل: تقديم الفاعل على فعله،وقيمته الدللية .

ثانًيا: تقديم المفعول به، وقيمته الدللية . 

ثالًثا: تقديم متعلقات الجملة الفعلية، وقيمتها الدللية .
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�أّواًل: تقـديـم �لفاعـل على فعلـه، وقيمته �لداللية :

جــاء الـفــاعــل فــي �سعــر مــبـارك بـن �سـيـف ُمـقــّدًما عـلـى فـعـلــه لـلـعـنـايـة واالهـتـمــام فــي )ثـمـانـيـة 

وثالثين( مو�سـًعا، منها:  

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار ـ الم�سهـد االأول ـ(

َوطيـوٌر  َت�ْسَبـُح ِفـي �أَْفـياْء

ـاْر َوطيـوٌر َتـاَهـْت ِفـي ُلـجِّ �الإْع�سَ

:
  )2(

• وقوله في ق�سيدة )اأمجـاد رم�سـان(

ـُب ُز َجْي�َسـُهـْم َوُيـوؤَلِّ ـٍر َو�لَمـالِئـُك َحـْوَلـُهم             َجْيـ�ٌس ُيَعـزِّ َظِفـُرو� ِبَن�سْ

:
 )3(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

ْنـَت ِمْنُه َبـَر�ُء َنـَدٌم َتَجـاَذَبـَك �ْلـَغـَد�َة �إِذ �ْبُتـلى             َبْحـٌر َهـِوْيـَت ، َو�أَ

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

ـَفـاُء ٍة              �أَْمـٌن َيِعـيـ�ُس ِبـَرْبِعـِك َو�سَ َو�َسِلْمـِت َيـا �أْر�َس �لّريا�ِس َوُجـدَّ

:
 )5(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

ـالْم �َسَيـْلـُفـُظ �لظَّ

�أْنَفـا�َسـُه �ْلَعـِقيـَمـْة

ـاء  َتُحـوُم ِفـي �ْلَفـ�سَ
)✼(

�إ�ْسـَر�َقـٌة

)المتدارك( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 34 ، 35 .  

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 75 .  

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 137 .   

)الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 167 .  

)الرجز( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 307 .  

)✼(  قد يتبادر للذهن اأّن الكلمات:)طيوٌر، جي�ٌص، نَدٌم، اأْمٌن، اإ�سراقٌة( تعرب مبتداأ، لكن وبعد مراجعة م�سّوغات االبتداء بالنكرة 

التي ذكرها ابن عقيل، لم يجد الباحث ما ينطبق عليها ِلُتعرب مبتداأ. ُينظر: �سرح ابن عقيل، 203/1 - 211 .
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جاء تقديم الفاعل )طيور، وجي�س، وَنَدم، و�أمن، و�إ�سر�قة( في هذه المقاطع؛ لخ�سو�سية تمّيز بها، 

ْعِفها ـ ت�سبُح في الف�ساء تعتر�سها  واأهمية ا�ستوجبت على ال�ساعر تقديمه. فالّطيـور ـ على وداعتها و�سَ

م�سكلتان: االأولى: الّتيه وال�سياع. والثانية: مواجهة االأعا�سير. فتقديم الفاعل )الطيور( ال�سعيفة على 

الفعل يجعل القارئ يتعاطف معها؛ الأّنها تواجه اأخطاًرا جّمة، وعلى الرغم من ذلك ت�سبح وتتابع الم�سير. 

تبة النحوية على الفعل؛ الأّنه  وهذا )الجي�ص( الذي �سّطر اأروع االنت�سارات ي�ستحق اأْن ُيقّدم حتى في الرُّ

اأ�سبح ُمقّدًما بما حققه من ن�سر بف�سل م�ساندة مالئكة اهلل له، فتقديم الفاعل كان الأهميته واأحقيته 

عالم  في   
)✼(

ماجد البن  العظيم  بالف�سل  ي�سعر  القارئ  )الّندم( جعل  الفاعل  وتقديم  اأواًل.  يكون  اأْن 

البحار ال�سيما على القائد البرتغالي )فا�سكو دي جاما(. فابن ماجد نادم على ما قّدمه لذلك العالم 

الغربي من معرفة لل�سواحل العربية والهند، وكان هذا الركيزة لال�ستعمار االأوروبي للمحيط  الهندي 

وال�سواحل العربية، لكّن ابن ماجد براء من هذا الجرم؛ الأّنه يهوى ذلك البحر، فتقديم الفاعل)الّنـدم( 

قد يجعل القارئ ُيدِرُك عظمة ذلك العالم العربّي الم�سلم. كما اأّن )االأمن( ي�ستحق التقديم على الفعل 

لما له من اأهمية في اال�ستقرار، ودّل تقديمه على اأهميته في الحياة العامة من ناحية، ومن الناحية 

االأخرى دّل على انت�ساره في عموم الديار الحجازية. ون�َسب ال�ساعر العي�ص لالأمن، واالأ�سل اأّن النا�ص 

هم الذين يعي�سون باأمن، وما ذاك من ال�ساعر اإاّل تاأكيد على اأهمية االأمن. ثم تاأتي اإ�سراقة )الفاعل 

المقّدم( في المقطع االأخير؛ ليوؤّكد على اأهمية النور وال�سياء ومدى الحاجة اإليه ال�سيما بعد الظالم 

الّدام�ص، فالمعاناة في ترّقب ال�سياء ت�ستوجب تقديم الفاعل لبيان اأهميته والحاجة الما�سة اإليه. وجاء 

هذا التعبير على ل�سان الم�سلم في الم�سرحية ال�سعرية الذي ي�سعى لبث االأمل في نفو�ص فاقديه؛ الأّنهم 

نيام عن وعد الحق لهم بالّن�سر.

فال�ساعر مبارك بن �سيف في تقديمه للفاعل على الفعل في االأمثلة التي عر�سناها يخالف بع�ص 

النحاة القدماء، ويتفق مع بع�سهم، كما يتفق مع بع�ص المحدثين. فالنحاة و�سعوا ترتيًبا للجملة الفعلية 

اأّن  ـ   
)1(

ال�سيخ خالد االأزهري ـ كما يرى  ثالًثا، وعّلة ذلك  ثانًيا، والمفعول  اأواًل، والفاعل  الفعل  فجعلوا 

للفاعل يدلل على  النحاة  المفعول بعدهما. وتعريف  الفعل منزلة جزئه، ثم يجيء  ٌل من  ُمَنـزَّ الفاعَل 

ـ يخلو  ـ ما عدا تعريف الكوفيين  اإْذ ال نكاُد نجـُد تعريًفا للفاعل  قولهم بهذا الترتيب للجملة الفعلّية؛ 

ه: )✼( ُذكر العالم ابن ماجد في البيت ال�ّساد�ص قبل البيت المذكور، ون�سّ

َهـَذا )اْبُن َماِجـَد( َهـْل َن�ِسـيَت �ِسـراَعـُه ؟          َعـلَُم الِبَحـاِر، َوَكْم ُهـُم اْلعـلََمـاُء ؟   )البحر: الكامل(

ه: ُذكر مكت�سف راأ�ص الرجاء ال�سالح )دي جاما( فُذكر في البيت ال�سابق للبيت المت�سمن للّندم، ون�سّ

ْقـَطـاُء ؟    )البحر: الكامل( ُتـوؤَْمـُن الـرَّ
َ
َمـاِن اأ

َ
ِلـيل َت�ُسـوُق )ِدي َجـاَمـا( اإَلـى         َبـرِّ الأ ُكـْنـَت الـدَّ

ُينظر: االأعمال ال�ّسعـرّية، �ص 136، 137. 

)1( ُينظر: �سرح الّت�سريح على الّتو�سيح،1 / 412 .       
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اأْن يتقّدم الفعل على الفاعل. يقول ابن جني: »وال يجوز تقديم الفاعل على  ـاأكيد على �سرورة  من التَّ

.
 

. وقال بهذا غير واحد من النحاة المتقدمين
)1(

الفعل«

ومنع �سيبويه تقديم �لفاعل على فعله، بل و�سف َمْن اأجـازوا ذلك باأّنهم يحملون الكالم على غير 

. ولكن 
 )2(

وجهه، يقول: »ويحتملون ُقْبَح الكالم حتى ي�سعوه في غير مو�سعه؛ الأّنه م�ستقيم لي�ص فيه نق�ٌص«

ِلـَم ُمـِنَع تقديم الفاعل؟ يختلف النحاة في علة الَمـْنع، فاأبو العبا�ص المبرد ت 285هـ، يرى اأّن الفاعل 

اإذا تقّدم على فعله �سار مبتداأ، و�سميره الم�ستتر في الفعل هو الفاعل؛ وذلك الأّنه ال يكون فاعال لفعل 

واحـد، ومّثل لذلك بقوله: » فاإذا ُقْلَت: َعْبُد اهلِل َقاَم، فـ)عبُد اهلِل( ُرفـَع باالبتداء، و)َقـاَم( في مو�سع 

الخبر، و�سميره الذي في )قاَم( فاعل؛ فاإْن زعَم زاعم اإّنه اإّنما يرفع )عبد اهلل( بفعله، فقد اأحـاَل من 

جهات، منها: اأّن )قاَم( فعل، وال يرفُع الفعُل فاعلين اإاّل على جهة اال�ستراك، نحو: قاَم َعْبُد اهلِل وَزْيٌد، 

مير باأْن تجعل في مو�سعه غيره َباَن لَك؛  فكيف َيرفـُع عبَد اهلِل و�سميَرُه؟، واأنت اإذا اأظهرَت هذا ال�سّ

. وقال بعدم جواز تقديم الفاعل 
)3(

ُخوُه. فاإّنما �سميره في مو�سع )اأخيـه(«
َ
وذلك قولك: َعْبُد اهلِل َقاَم اأ

. اأما الكوفيون فيجيزون 
 

، وغيرهما من النُّحاة القدماء
)5(

، والجرجاني
)4(

على فعله كلٌّ من ابن جني

�ْسِنـد اإليه الفعل اأو �سبهه، نحو: كاَن زيٌد عالًما، وقاَم زيٌد، 
ُ
تقديم الفاعل، يقول الكنغراوي: » الفاعل ما اأ

. كما اأجاز الكوفيون تقديم الفاعل من غير تقدير فعله بعد اإْن 
)6(

وحّقه اأْن يلَي الفعَل، وقد يتقّدم عليه«

رطّية، نحو قولك:  ال�سرطية، قال االأنباري: »ذهب الكوفيون اإلى اأّنه اإذا تقّدم اال�سم المرفوع  بعد اإِن ال�سَّ

اأّنه  اإلى  اإليه من الفعل من غير تقدير فعل. وذهب الب�سريون  اآِتِه، فاإّنه يرتفع بما عاد  َتاِني 
َ
اأ اإْن زيٌد 

. والكوفيون 
)7(

يرتفع بتقدير فعل، والتقدير: اإْن اأتاني زيد، والفعل المظهر تف�سير لذلك الفعل المقّدر«

عر: اإْن  بهذا يخالفون راأي �سيبويه الذي ُيقّدر فعاًل بعد اإِن ال�ّسرطّية، فيقول: »واعلم اأّن قولهم في ال�سِّ

زيٌد ياأِتَك يكْن كذا، اإّنما ارتفع على فعٍل هذا تف�سيره، كما كان ذلك في قولك: اإْن زيٌد راأيُته يكْن ذلك؛ 

. 
)8(

الأّنه ال ُتْبـتداأ بعدها االأ�سماء ثم ُيبنى عليها«

)1( اللمـع في العربية، �ص 16 ، والخ�سائ�ص، 2 / 385 .

)2( الكتـاب، 1 / 31  .

)3( المقت�سب، 4 / 128. 

)4( اللمـع في العربية، �ص16. 

)5( الجمل في النحـو، �ص 60 .   

)6( الموفي في النحو الكوفي، للكنغراوي، �ص18. 

)7( االإن�ساف في م�سائل الخالف، )الم�ساألة الخام�سة والثمانون(،615/2، 616 .

)8( الكتاب، 113/3، 114. 
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ومن المحدثين َمْن ال يمانع تقديم الفاعل على فعله، منهم )مهدي المخزومي( الذي يرف�ص اأّن 

فيها  يّت�سُف   التي  هي  اال�سمية  الجملة  الأّن   « ا�سمية؛  جملة  قاَم(  اهلِل  )عبُد  نحو:  من  الجملة  تكون 

الم�سند اإليه بالم�سند اّت�ساًفا ثابًتا ال يتجدد، واأما الجملة الفعلية فهي التي يّت�سُف فيها الم�سند اإليه 

بالم�سند اّت�ساًفا متجدًدا، وبعبارة اأو�سح هي التي يكون فيه الم�سند فعاًل؛ الأّن الداللة على التجّدد اإّنما 

ُت�ستَمُد من االأفعال وحدها. فالجملة ال�ّسابقة عنده فعلية لم يطراأ عليها جديد اإاّل تقديم الم�سند اإليه، 

اأّن منَع 
 

. ويرى )اإبراهيم م�سطفى(
 )1(

وهو اأمٌر ال ُيغّير من طبيعة الجملة؛ الأّنه اإّنما ُقّدم لالهتمام به«

تقديم الفاعل ُحْكٌم »نحوّي �سناعّي ال اأثَر له في الكالم، ولي�ص مما ُي�سَححُّ به اأ�سلوب، اأو ُيَزّيف، واإّنما 

. ويذهـُب 
)2(

ناعـات الّنحـوّية المتكّلفة ال تعنينا اأْن نلـتزَمه، بل يجُب اأْن نتحّرر منه« هو من اأوجـه ال�سّ

�َسَالَة، هي جملة تحويلية فعلية جـاء  ٌد َبّلـَغ الرِّ الدكتور خليل عمايرة للقـول: » اإّن الجمـَل من نحو: ُمَحمَّ

بنية  ُتحقـق  تنتـقل عنـده من جملة  للّتوكيـد، فهي  اأو  للعناية، واالأهمّية،  الفاعل  بتقديـم  الّتحـويل فيها 

�سطحّيـة )Surface Structure( اإلى جملة ُتحقق �سبه بنية عميقة )Deep Structure(  ال يخ�سُع المعنى 

. ويلتقي راأي المحدثين مع ما ذهب اإليه الجرجاني 
 )3(

، اأو الّتف�سـير الذي ُيعتَمـُد فيه الَحـْد�ُص« نِّ فيها للظَّ

َرّكـَز اهتمامه على المعنى وبيان اأثر تقديم الفاعل في تغيير داللة  اإْذ  ؛ 
)4(

في كتابه )دالئل االإعجاز(

الجملة ح�سب ما تقت�سيه الحال، فبّين اأّن الغر�ص من اال�ستفهام هو طلب الفهم ل�سيء مجهول، فاإْن 

كان المطلوب معرفة الفعل بداأِت الجملة به، وفي حال كون الفاعل مجهواًل فال بّد اأْن يكون اال�ستفهام 

مبدوًءا بالفاعل. وهذه اإ�سارة �سريحة من الجرجاني اإلى جـواز تقدم الفاعل على الفعل لغر�ص بالغّي .

وللباحث ملحوظات على ما تقـّدم يلخ�سها فيما هو �آت:

�الأولى : عناية ال�ساعر مبارك بن �سيف بالفاعل واهتمامه به جعله يوؤثر تقديمه على الفعل، وهذه 

م�ساحة من حرية التقديم والتاأخير يجيزها نظام اللغة؛ كي ُيعّبر ال�ساعر بحرية عّما يجول في خاطره 

من م�ساعَر واأحا�سي�ص؛ لذلك كان ال�ساعر يقّدم الفاعل في االأمثلة التي عر�سنا بع�سها، لياأخذ براأي 

الجرجاني، وراأي الكوفيين ـ بق�سد، اأو من غير ق�سد ـ الذي اأّيده بع�ص المحدثين كما اأ�سلفنا.

اأّن  الباحث  يرى   .
)5(

َراِفِعِه« تقديُمه على  يجوُز  نيا مرفوٌع  الدُّ »فلي�َص في  ابن جني:  يقول  �لثانية: 

حجة ابن جني فيها نظر، فالخبر قد يتقّدم على المبتداأ في حاالت ت�ستوجب التقديم؛ اإْذ ال ي�ستقيم 

)1( في النحو العربي، نقد وتوجيه، �ص41 ـ 42 . 

)2( اإحيـاء الّنحـو، الإبراهيم م�سطفى، �ص 55 . 

)3( العامل النَّحوي بين موؤيديه ومعار�سيه، �ص 86، للدكتور خليل عمايرة . 

)4( ُينظر: دالئل االإعجاز، �ص87 . 

)5( الخ�سائ�ص، 285/2. 
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الّتركيب اإاّل بالتقديم ِعْلـًما اأّن الخبر مرفوع بالمبتداأ، وهذا مذهب الكوفيين، يقول اأبو البركات االأنباري 

المبتداأ؛ فهما يترافعان..  المبتداأ يرفع الخبر، والخبر يرفع  اأّن  اإلى  الكوفيون  المتوفى577هـ: »ذهَب 

وذهب الب�سريون اإلى اأّن المبتداأ يرتفع باالبتداء، واأّمـا الخبر فاختلفوا فيه: فذهَب قوٌم اإلى اأّنه يرتفع 

يرتفع  اأّنه  اإلى  اآخرون  وذهَب  مًعا،  والمبتداأ  باالبتداء  يرتفع  اأّنه  اإلى  اآخرون  وذهَب  وْحـَدُه،  باالبتداء 

. واأّيد اأبو البركات االأنباري الكوفيين في راأيهم قائاًل: » والتحقيق 
 )1(

بالمبتداأ والمبتداأ يرتفع باالبتداء«

فيه عندي اأْن ُيقال: اإّن االبتداء هو العامل في الخبر بوا�سطة المبتداأ؛ الأّنه ال ينفكُّ عنه، ورتبته اأْن ال 

 .
)2(

يقع اإاّل بعده، فاالبتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتداأ، ال به«

قاَم   في جملة: 
ً
اأنَّ جعل )عبد اهلل( مبتداأ المخزومي؛ ذلك  اإليه  الباحث ما ذهب  يوؤيد  �لثالثة: 

عبُد اهلِل. ُيحيُلها اإلى جملة ا�سمية يت�سف فيها الم�سند اإليه بالم�سند اّت�ساًفا ثابًتا ال يتجدد. وهذا غير 

معقول؛ الأّن الم�سند اإليه)عبد اهلل( مت�سف بالقيام اّت�ساًفا متجدًدا ال ثابًتا؛ ولهذا فهو فاعل ُمقّدم 

د ال الثبوت . للفعل )قـاَم( الذي اأك�سبه داللة التجدُّ

�لّر�بعة: ال �سرورة لتحويل الجملة الب�سيطة اإلى جملة مركبة تتكّون من جملتين: عبُد اهلِل قاَم، 

وقاَم عبُد اهلِل . وهذه الجملة ذات داللة واحدة. فكيف تتحّول اإلى جملة مركبة لي�ص لها اإاّل داللة واحدة؟! 

واإذا كان االأمر كذلك فما فائدة هذا التحويل اإذا كان ال يخدم المعنى الداللي؟ 

الفائدة  ما  وبالتالي  نف�سه؟  المبتداأ  األي�َص هو �سمير  اهلِل(  العائد على )عبد  ال�سمير  �لخام�سة: 

من تق�سيم )عبد اهلل( ق�سمين: ق�سم للمبتداأ، واآخر للفاعل؟ وهل ي�ستقيم اأْن يكون اال�سم نف�سه - وفي 

 . 
ً
الوقت نف�سه - فاعاًل ومبتداأ

الداللة  في  اأقوى  المتاأخر  للفعل  فاعاًل  اهلل(  َجْعل)عبد  يفيده  الذي  المعنى  يكون  قد  �ل�ّساد�سة: 

ذهب  ما  وهذا  له،  وعنايته  به،  الهتمامه  )الفاعل(؛  اال�سم  قـّدم  المتكلِّـم  اأّن  ذلك  ؛ 
ً
مبتداأ َجْعِله  من 

اإليه الجرجاني، والمحدثون من اأّن الفاعل قد ُيقـّدم لُمْلحة بالغّية، وهي العناية واالهتمام. واالأمثلة 

د ما زعمناه اآنًفا؛ اإْذ جاء الفاعل عنده  ِدها - قد توؤكِّ ال�ّسعرّية لمبارك بن �سيف - التي قام الباحُث بَر�سْ

مقّدًما على فعله للعناية واالهتمام .

)1( االإن�ساف في م�سائل الخالف، )الم�ساألة الخام�سة(،44/1. 

)2( ال�ّسابق نف�سه، 1 / 44 . 
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ثانًيا: تقـديـم �لمفعول به، وقيمته �لداللية : 

جاء تقديم المفعول به في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني على �سورتين،هما: 

�ل�سورة �الأولى: تقديم �لمفعول به، على �لفاعل .

جاء تقديم المفعول به على الفاعل في �سعر مبارك بن �سيف وفق االأنماط االآتية: 

�لنمط �الأول: �لمفعول به ��سم ظاهر و�لفاعل ��سم �لظاهر:

م المفعول به وهو ا�سم ظاهر في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني على الفاعل، وهو ا�سم ظاهر  َتَقــدَّ

م المفعول في هذه الموا�سع؛ لوجود قرائن لفظّية، اأو معنوّية: ا في )ت�سعة وع�سرين( مو�سـًعا. وُقدِّ اأي�سً

�أواًل ـ �لتقديم لوجود قرينة لفظّية. 

، منها :
 

م المفعول به لوجود قرينة لفظية في )ثالثة ع�سر( مو�سًعا ُقـدِّ

:
 )1(

• قوله في ق�سيدة )اأجـرا�ص الُقـد�ص(
ـي ِج�ْسـِمَي �ْلَم�ْسُلـوَل ... ُتَغـطِّ

َو�ْلَمْحـُروَق ِباْلَجْمـِر

ـْة ْفـَر�َء َكاكـيَّ َبـَقاَيا َبـْدَلـٍة �سَ

َكَلـْوِن �ْلَمـْوِت َو�ْلَغـْدِر

ـي: الفعل .   ِج�ْسـِمَي: �لمفعول به �لمقّدم .    َبـَقاَيا: الفاعل الموؤخر . ُتَغـطِّ

:
 )2(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• قوله في ق�سيدة )اأ

ا �أََبـْت َمـْزًجا َلـُه �ْلَخـْرَقـاُء ُمـِزَجـْت ِدَمـاُء �ْلَيـْعـُرِبـيِّ ِب�َسْيـِفـِه           َلـمَّ

َبــْت .            �لمفـعـول: َمـزًجا .        الفاعل: الخـرقاُء . 
َ
الفعل: اأ

:
 )3(

• قوله في ق�سيدة )ر�سالة من �سهيـد(

)من الهزج( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص31 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 124 . 

)من المتقارب( )3( نف�سه، �ص 197 .  
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َبـاب َوَيْفَجـُع َقـْلِبـي َنـِعـيُّ �لـرَّ

َوَتْنـَهـ�ُس حْلِمـي ِذَئـاٌب .. ِذئـاب

الفعل: تنه�ُص،           �لمفعـول: حلمـي.          الفاعل: ِذئاٌب .

وُيالحظ هنا دور العالمة - في االأمثلة ال�ّسابقة - في الداللة على الفاعل الموؤّخـر المتمثلة في تاأنيث 

ي، واأَبــْت، وَتْنه�ص( للداللة على الفاعل الموؤنث )بقـايـا، والَخْرقاء، والّذئاب(، وت�ساف  االأفعال: )ُتغطِّ

قرينة المعنى في المثال الثالث الذي يعني اأّن )الّنه�ّص( للذئاب، ولي�ص لالأحالم. فالقرينة في االأمثلة 

و�لمطابقة  التاأنيث - على راأي الجلي�ص النحوي،  اأي: عالمة  �لعالمـة -  المتقّدمة لفظيّة تتمّثل في: 

- على راأي ح�ّسان - اأي: مطابقة الفاعل الموؤنث لتاء التاأنيث الالحقة في بداية الفعل، اأو في نهايته . 

 ثانيا ـ �لتقديم لوجود قرينة معنوية. 

م المفعول به على الفاعل لوجود قرينة معنوية في )�ستة ع�سر( مو�سًعا، منها : ُقدِّ

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(

لـَقـاَء َم�َسـاُء؟ ـمَّ �لِّ ـباُح ِلـَقاَءُهـم؟           �أَُتـَر�ُه َهـْل �سَ ـمَّ �ل�سَّ َيا َبْحـُر َهـْل �سَ

ـمَّ .  �لمفعـول: �للقـاء .  الفاعل: م�َساُء .)فالم�ساُء ي�سـّم اللقـاء ولي�ص العك�ص( الفعل: �سَ

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

�ِفـَق �ْلُعـَلـَماُء َلـْم َيْن�َسـَك �ْلُعـَلـَماُء ِفـي َيـْوٍم َفـَهْل             َيْن�َسـى �ْلَوِريـَد �لدَّ

الفعل: ين�سى. �لمفعول: �لوريَد. الفاعل: العلماُء. )فالعلماء هم الذين ال ين�سون، ولي�ص الوريد(.

:
 )3(

• وقوله في الق�سيدة ذاتها

ِديـُق ـ َفـاإنَّـه          َمـا �أَْرَجـَع �ْلَمْفـُقـوَد َقـطُّ ُبـَكـاُء ال َتْبـِك ُقـْد�ًسا ـ َيا �سَ

الفعل: اأْرَجـَع .  �لمفعـول: �لمفقـوَد .  الفاعل: ُبكاُء .)فالبكاء هو الذي ال ُيرجُع مفقـوًدا(

)الكامل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 100 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 123 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 161 .  
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدة )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 3 �سلة المهمالت -(

َلـة ـُخ ُجـْدَر�َن �ل�سَّ َوُيَلطِّ

َمـاٌء ، َدْمـٌع ، َوَرَمـاُد �َسَجـاِئـر .. ال �َسـيء

خان جدران ال�ّسلة (  ْمـع ُيلطِّ ُخ. �لمفعول: جدر�َن. الفاعل: َماٌء، دمٌع.) فالماء والدَّ الفعل: ُيلطِّ

االأمثلة  في  الفاعل  على  المفعول  تقديم  اأجاز  الذي  هو   - النحوي  الجلي�ص  راأي  على   - و�لمعنى 

المتقّدمة.

�لّنمـط �لثاني: �لمفعول به �سمـير ُمقـّدم على �لفاعل �لم�ستمل على �سمير يعود على �لمفعول. 

ا  َم فيها المفعول به وهو �سمير على الفاعل الم�ستمل اأي�سً ورد في �سعر مبارك بن �سيف �سواهد ُقـدِّ

على �سمير يعود على المفعول به في )اأربعة( موا�سـع، هي :  

:
 )2(

غنية الّربيـع(
ُ
• قوله في ق�سيدة )اأ

ِنـي ِذْكـَرَيـاِتـي ْهـِر َيْوًما             َو�َسـاأَْبـَقـى َت�ُسـدُّ ِبيـُع ِبالزَّ ـي �لرَّ �َسـْوَف َيْم�سِ

(، واأّخـر الفاعل )ذكريات(، واألحق  فال�ّساعر قـّدم المفعول به )ياء المتكلِّم المت�سل بالفعل: ت�سدُّ

الّدالة  اأعـاد ياء المتكلم نف�سها  ُيِعــْد على المفعول �سميًرا؛ لكّنه  ا )ياء المتكلِّم نف�سها(. فلم  اأي�سً به 

على المفعول به، رّبمـا ليعّبر ال�ساعر عن مدى انجذابه للربيع وذكرياته الحلوة، من ناحية ومن ناحية 

اأخرى الهتمامه بالمفعول المتاأّثر بتلك الذكريات، فبيان التاأّثر بالذكريات اأهم من الذكريات؛ لذلك 

قّدم المفعول على الفاعل .

:
 )3(

• قوله في ق�سيدة )الزهر من ر�سائلي(

َعـْيـَناَي ِمـــْر�َســـاُل �ْلـَهـــَوى              �إْن َلــْم ُيـَطـاِوْعــِني ِلـ�َسـاِنــي

:
 )4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(

)من المتدارك( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 185 . 

)الخفيف( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص28 . 

)مجزوء الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص28 . 

)من الكامل( )4( نف�سه ، �ص265 .  
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ـْت ِدَمـاوؤُه ـوَق َقـْد َجـفَّ �أْهـاًل �أََبـا �ُسْفـَيان �إنَّ �ل�سُّ

ياوؤُه ـْيـِف ُي�ْسِقيـِه  �سِ َوُنُجـوُمـَنا َغـاَرْت َوَبـْدُر �ل�سَّ

الظاهر  اال�سم  على  اأ�سال  تعود  التي  ُي�سِقـي  بالفعل:  المت�سلة  )الهـاء  به  المفعول  ال�ّساعر  قـّدم 

ُيِعــْد على المفعول  ا )�سمير الغائب: الهـاء(. فلم  اأي�سً - َبـْدر -(، واأّخـر الفاعل )�سياوؤُُه(، واألحق به 

َبْدَر  ياُء  ال�سّ ُي�سقي  الجملة:  وتقدير  به.  المفعول  على  الّدالة  نف�سها  الهـاء   اأعـاد  لكّنه  اآخـر؛  �سميًرا 

بال�سياء نف�سه؛ لذلك قّدم  اأكثر من اعتنائه  ال�سياء  اأثر  ِبـَمـْن وقع عليه  ال�ساعر اعتنى  يف؛ الأّن  ال�سَّ

المفعول على الفاعل .

:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية نف�سها
ـى ــُكــْم �أَ�ْســَبـاُه َمــْر�سَ َمـا ِلي �أََر�ُكـْم َو�ِجـِمـين َكـاأَنَّ

ُحــُه  �َسـَقـــاوؤُُه  ـــٌد ِفـيـُكــْم ُيـَطـــوِّ �أََو َمـا َيــَز�ُل ُمـَحـمَّ

ويبدو  الفاعل)�سقاوؤه(.  على  قّدمه  لذلك  بالمفعول؛  واهتمامه  ال�ساعر  عناية  مدى  يظهر  وهنا 

ا فيما ذهب اإليه، فاالإن�سان الذي يتعّر�ص الأمٍر ما يكون محل عناية االآخرين واهتمامهم  ال�ساعر محقًّ

ولي�ص االأثر نف�سه، فنتيجة االأثر وما �سببته اأهم من االأثر نف�سه .

�لّنمـط �لثالث: �لمفعول به �سمير ُمقـّدم على �لفاعل �ال�سم �لظاهر. 

ُمقّدم. و)زيٌد(: فاعل  المتكّلم في محل ن�سب مفعول به  ومثاله: �سربني زيٌد. فـ)الياء(: �سمير 

قوله«..  في  ه�سام  ابن  ذلك  اإلى  اأ�سار  وقد  ال�سمير،  ف�سل  ي�ستوجب  الترتيب  والتزام  مرفوع.  موؤّخر 

ن  ـاي« لزم ف�سل ال�سمير مع التمكُّ َرَب َزْيٌد اإيَّ َرَبِني َزْيـٌد« وذلك اأّنه لو قيل: »�سَ وكذلك نحو قولك: »�سَ

. واالأمثلة على هذه الحالة كثيرة في �سعر مبارك بن �سيف، فقد 
)2(

ا ال يجوز« من اّت�ساله، وذلك اأي�سً

و�سلت اإلى )�سبعَة ع�سَر ومائِة( مو�سـٍع، من ذلك :

:
 )3(

اق ال�ّسم�ص( • قوله في ق�سيدة )ُعـ�سَّ
َكْيـَف َعـاَدْت ِلـَذَرى َهـَذ� �ْلَخِليـِج �ْلَعاِفـَية ؟

�أَُتـَرى َجاُلـوَت َقـْد �أَْرَدْتـُه - �أَْمـَو�ُج �ْلَخِليـْج ـ ؟

)مجزوء الكامل(  )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص265 . 

)2( �سرح قطر الندى، �ص 185 . 

)الرمل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 12 . 
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدة )�سفن الغو�ص البائ�سة(
ـْم�ُس ... َقْتـَها  �ل�سَّ َكـْم عيـوٍن َمـزَّ

ـَهاْد              .. ثم يقول : ـَناَهـا  �ل�سُّ �أَ�سْ

ـاِرَعـاْت َو�أَُكـفٍّ �سَ

ْتـَها  �ْلِحـَباْل �أَْحـَرَقـْتـَها  �ل�ّسْم�ُس َحـزَّ

َوَكـَو�َهـا  َمـاوؤَُك �ْلـَماِلـُح ...

ال�ّساعر في هذا المقطع مهتمٌّ بت�سوير معاناة االإن�سان الخليجي؛ لذلك نجده قـّدم االأع�ساء التي 

اكتوت بتلك المعاناة. فبداأ بالعيون التي مّزقتها ال�سم�ص، واأتعبها ال�ّسهر واالأرق، فقّدم كلمة )عيون(، 

ثم قّدم ال�سمير العائد عليها )الـهاء: المفعول به( في مّزَقت، كل ذلك للتاأكيد على اأّن معاناة العيون 

- ولعلها اأهم ما يملك االإن�سان - كانت عظيمة. وي�سدق هذا الكالم على المقطع الثاني الذي �سّوَر فيه 

معاناة الكفِّ التي اأحرقتها ال�سم�ص وجّرحتها الحبال، وكواها الماء المالح. فتقديم المفعول به جاء 

الهتمام ال�ساعر وعنايته به؛ الأنه محور الكالم وهدفه .  

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدة )اأن�سودة الخليـج(
ُدْم ـ َيـا َخِليـُج - َفاإنَّ ُجْنـَدَك ِفـْتـَيٌة            َتـْفـِديـَك  �أَْرَو�ٌح َلـُهـْم َوِدَمـاُء

قّدم ال�ساعر ال�سمير العائد على )الخليج( - المفعول به –في الفعل)تفدي(؛ الأّنه عا�سق له. واأّخر 

الفاعل )اأرواٌح(. فاالأر�ص ُمقّدمة على االأرواح؛ الأّنها رخي�سٌة اأمام كرامة االأر�ص وا�ستقاللها.

�ل�سورة �لثانية: تقديم �لمفعول به على �لفعل و�لفاعل: 

جاء المفعول به في �سعر مبارك بن �سيف ُمقّدًما على الفعل والفاعل وفق نمطين، هما:

�لنمط �الأول: �لمفعول به ��سم ظاهر ُمقّدم على �لفعل و�لفاعل:

م مبارك بن �سيف المفعول به، وهو ا�سم ظاهر على الفعل والفاعل في ثالثة موا�سع، هي:  َقـدَّ

:
 )3(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(

)الرمل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص22 ، 23 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص170 .  

)من الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 266 . 
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ـاآِم و�ْلَيـَمـن  ُحـَلـَل �ل�سَّ

َمـْن َي�ْسـَتِري َوَمـْن َوَمـْن ؟

اعـر قـّدم المفعول به )ُحـلل( على الفعل والفاعل، فما الغر�ص من ذلك مع اأّن  ُيالحظ هنا اأّن ال�سَّ

الجملة غير م�سبوقة بنفي اأو ا�ستفهام؟

ْكَرْمُت(، واالأ�سل: 
َ
ًدا اأ يقول الدكتور عبد العزيز عتيق: »فمن تقديم المفعول على الفعل قولك: )ُمَحمَّ

بالكرم دون غيره،  ا لمحمد  تخ�سي�سً اأْكَرْمُت(  ًدا  بالّتقديم: )ُمَحمَّ فاإّن في قولك  ُمَحّمًدا(،  ْكَرْمُت 
َ
)اأ

ْكَرْمُت ُمَحّمًدا(؛ الأّنك اإذا قّدمت الفعل كنت بالخيار في اإيقاع الكرم على اأّي 
َ
وذلك بخالف قولك: )اأ

ـد  ْكَرْمُت َخاِلًدا، اأو َعِليًّا، اأو غيرهما(. فتقديم المفعول على الفعل هنا ُق�سِ
َ
مفعول �سئت، باأْن تقول: )اأ

  .
 )1(

به �خت�سا�سه به، اأّي: اخت�سا�ص محمد دون غيره باالإكرام«

هذه  فقال  باالأهمية،  الُحلل  تلك  تخ�سي�ص  اأراد  ال�ساآم(  )ُحلل  به  للمفعول  تقـديمه  في  و�ساعرنا 

الجملة ال�ّسعرّية على ل�سان بائع يحمل معه اأمتعًة �سّتى غير )ُحلل ال�ّساآم واليمن(، لكّنه قّدمها بهدف 

تخ�سي�سها ُرّبما لجودتها، اأو ال�ستح�سان النا�ص لها ورواجها بينهم، فبتقديمه للُحلل اأعطى اإيحاًء باأّنه 

 واليمن(، لتبادر 
ِ
ال يبيع غيرها. ولو قال الجملة ال�ّسعرّية برتبتها المحفوظة: )َمـْن ي�ستري ُحلَل ال�ّساآم

للّذهن اأّنه يبيع ُحلل ال�ّساآم وغيرها، ولكن تقديمه للمفعول على الفعل اأفـاد هنا اخت�سا�سه ببيع ُحلل 

ال�ّساآم دون غيرها، وكاأّن هذه الحلل قد �سيطرت على ذهن البائع، فلم يَر غيرها، ومن ثمَّ لم يذكر 

غيرها .

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )الُبعـد الّرابـع - 2 -(
ْدُعـو ـْم�َس َو�أَ ُكـلَّ َفـْجـٍر �أْرُقـُب �ل�سَّ

َعـلَّ َياأِْتـي ِمـْن َوَر�ِء �الأُفـِق �ْلَمْحُجـوِب ..

بح�سول  الفجـر  اخت�سا�ص  على  يدّل  )اأرُقـُب(  الفعل  على   ) )ُكـلَّ به  للمفعول  ال�ساعر  فتقديم 

المراقبة فيه، وهي مراقبٌة م�ستمرٌة ومتتابعة في كّل فجـر . 

:
 )3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(
)1( علم المعاني، �ص 155 . 

)الرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 188 . 

)مجزوء الخفيف( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 313 . 
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َو�أَِمـيٌن َعــَرْفـُتــُه            َمـْن ُتـَرى َغـْيَرَنـا َعـَرْف ؟

قال ال�ّساعر هذه االأبيات على ل�سان عتبة التي تحّدث فيها عن الِخ�سال ال�ّسريفة في �سّيـد الخلق 

محمد بن عبد اهلل - �سّلى اهلل عليه و�سّلم - ، واالأبيات ال�ّسابقة هي :

ـَرْف َل�ْسـُت ِبـاللـِه َنـاِكـًر�           �إنَّـُه َمـْنـَبـُع �لـ�سَّ

ـد على اأّنه ال يوجد اأحد يعرف �سفات الر�سول - �سّلى اهلل عليه و�سّلم - اأكثر  فال�ّساعر اأراد اأْن يوؤكِّ

نعرف  ال  كّنا نحن  اإذا  يقول  اأْن  اأراد  كاأّنه  اأو  دون غيرهم،  بمعرفتها  وا  اخُت�سّ وكاأّنهم  ال�سحابة،  من 

هذه ال�سفات فَمْن غيرنا يعرفها على �سبيل اال�ستفهام االإنكاري، وكاأّنهم اأرادوا اأْن ينكروا اأّن غيرهم 

َعَرَف  البيت بال تقديم: )فَمْن  ُذكر  ولو  التقديم،  لوال هذا  لي�ستبين  اأكثر منهم، وما كان هذا  يعرف 

ـُم زعمنا هذا تعليق  َغْيَرَنا( لكان هناك اإقرار باأّنه قد يكون هناك من يعرف اأكثر منهم. ولعّل ما ُيدعِّ

)الجرجاني( على تقديم المفعول به في مو�سع اال�ستفهام حيُث بّين ما فيه من مزّيٍة وُح�سٍن وفخامٍة 

اأْن  اأْن يكون )زيـدٌ( بمثابة  اأنكـرَت  ِرُب؟ كنَت قد  َزْيًدا َت�سْ
َ
اأ ال توجد مع التاأخير، فقال: ».. فاإذا قلَت: 

 عـليه ُوي�ستجاَز ذلك فيه، ومن اأجل ذلك قّدم )غير( في قوله تعالى:{ُقْل 
َ
ـَرب، اأو بمو�سـٍع اأْن ُيجـتَراأ ُي�سْ

، وكان له من الُح�ْسن 
)2(

ِه َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقيَن } ، وقوله عّز وجل:{َأَغْيَر اللَّ
)1(

ِخُذ َولِيًّا} ِه َأتَّ َأَغْيَر اللَّ
ـَر، فقيل: ُقل اأاأتخـُذ غيَر اهلل وليًّا، واأتدعون غـيَر اهلل ؟ وذلك  خِّ

ُ
والمزّية والفخامة ما تعلم اأّنه ال يكون لو اأ

الأَنه قد ح�سل بالتقديـم معنى قولك: اأيكون غير اهلل بمثابة اأْن يتخذ وليًّا ؟ واأير�سى عاٌقل من نف�سه 

اأْن يفعل ذلك ؟ واأيكوُن جهٌل اأجهَل وعًمى اأعمى من ذلك؟ وال يكون �سيٌء من ذلك اإذا ِقيَل: اأاأتخـُذ غيَر 

.
 )3(

اهلِل وليًّا«

ـد�رة )��سم ��ستفهام( : �لّنمـط �لثاني: ُقـّدم �لمفعول به؛ الأنه من �الألفـاظ �لتي لها �ل�سّ

َم فيها المفعول به، وهو  وقف الباحث على)اثنين وع�سرين( �ساهـًدا في �سعر مبارك بن �سيف ُقـدِّ

دارة، منها : ا�سم ا�ستفهام على الفعل والفاعل؛ الأّنه من األفاظ ال�سّ

:
 )4(

• قوله في ق�سيدته )حلـم �سرقّي االألـوان(

)1( �سورة االأنعام، اآية 14 . 

)2( ال�ّسورة نف�سها، اآية 40 . 

)3( دالئل االإعجـاز، �ص 95. 

)من المتقارب( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 174 . 
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 �أَِبـي َتْهـَزِئـين ؟

ـ�َسـاء ؟ َفـَمـاَذ�  ُتـِريـُد النِّ

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )عندما يطول االنتظار(
ـْيـُت َوْحـِدي .. َلـْم �أُِجـْب َوَم�سَ

َمـاَذ�  �أُقـول ؟

َمـاَذ�  �أُقـول ؟

َوَقـْد َن�ِسـيـُت ُحـُروَف َمْعـَنى �الْعـِتـَذ�ر ؟

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتـي(
ْة ؟ كـيَّ َمـاَذ�  َجـَنـْيـُتم َيـا ُتـَرى ِبـِدمـاِء َيا�ِسـٍر �لـزَّ

ْة ؟ ـَق ِمـْن �ُسَمـيَّ َمـاَذ�  َفـَعْلـُتـْم �َسـاَدِتـي ِبـَدٍم َتـَدفَّ

فا�سم اال�ستفهام )مـاذا( في االأمثلة المتقدمة في محل ن�سب مفعول به ُمقّدم على االأفعال االآتية: 

قـوُل، َجَنـى(؛ الأّن له �سدر الكالم، فالذي يهمُّ المتكّلم في الجملة اال�ستفهامية هو المجهـول 
َ
)ُتريـُد، اأ

الذي ُيْطَلُب تعيينه، ودليل اأهميته اأّن الجواب عن جملة اال�ستفهام يكون بتعيين الم�سوؤول عنه من غير 

الأهمية  اال�ستفهام  جملة  في  المفعول  تقديم  يكون  هذا  على  وتاأ�سي�ًسا   . االأغلب  االأعم  في  فعله  ذكر 

الم�ستفهم عنه؛ لذلك ُقّدم، وللت�سّوق لمعرفة ذلك المجهول الُم�ستْفَهم عنه. ففي المثال االأول ال يريد 

وؤال بدليل اأّنه اأجـاب على �سوؤاله بنف�سه  ـه اإليه ال�سُّ ال�ّساعر اإجابة بقدر ما يريد انتزاع االإجابة مَمْن ُوجِّ

ِمـين. ـُبـوٍر �أَ في المقطع االأول ) اأبي تهزئين..(، فقال: ُفـوؤَ�َد ُمِحـبٍّ �سَ

ق لتلقي الجـواب،  اأّمـا في المثاَلْين االآخَرْين فاالأمـر مختلف. فقـّدم ال�ساعر المفعول به ال الأّنه مت�سوِّ

لكّنه اأراد توبيخ القوم على فعلتهم ال�ّسـنـيعة فهو ُينكـر عليهـم اإراقـتـهـم لـدم يـا�سـٍر و�ُسـمـّيـة - ر�سي اهلل 

عنهما -؛ ولذلك قـّدم المفعول لت�سّوقه لتقريعهم على جريمتهم .

)من الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 206 . 

)مجزوء الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 323 . 
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بعد ��ستعر��س �الأنماط �لتي تقّدم فيها �لمفعول به على �لفاعل، �أو على �لفعل و�لفاعل في �سعر 

مبارك بن �سيف، فاإّنه يمكن ��ستنتاج ما ياأتي:

�أواًل: تقّدم المفعول به في �سعر مبارك بن �سيف فيما يزيد على )�ستين ومائة( مو�سًعا، وهذا الكم 

لي�ص بالقليل. وُيالَحـُظ اأّن حاالت الّتقـديـم تباينت بين تقديم المفعول على الفاعل تارة وتقديمه على 

الفعل والفاعل تارة اأخرى، وتقديمه على الفعل تارة ثالثة .  

ـح رتبة المفعول به تقديًما وتاأخيًرا بين اأركان الجملة، وعدد مّرات ورودها : والجدول االآتي يو�سِّ

تبـة( �لعدد�لمـو�سـع )�لرُّ

143- تقديم المفعول به على الفاعل .

13- تقديم المفعول به على الفاعل لوجود قرينة لفظية . 

16- تقديم المفعول به على الفاعل لوجود قرينة معنوية .

25- تقديـم المفعول به على الفعل والفاعل .

22- تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، وهو ا�سم ا�ستفهام على الفعل والفاعل .

168- �لمجمـــوع �لُكـّلـي.

م المفعول به على الفاعل هو االأكثر تكراًرا في �سعر  ثانًيا: وبالّنظر للجدول ال�ّسابق ُيالَحظ اأّن تقدُّ

مبارك بن �سيف، حيث ورد فيما يزيد على )اأربعين ومائة( مو�سًعا، وهو في هذا يتفق مع ما ذكره 

 في )باب الفاعل الذي يتعّداه 
)1(

النُّحاة من جواز تقديم المفعول به على الفاعل، حيث اأ�سار �سيبويه

فعله اإلى مفعوله( اأّن المفعول به قـد يتقـّدم على الفاعل من غير اأْن يتاأّثر المعنى، اأو يختل التركيب. وبه 

؛ ولذلك فلي�ص م�ستغرًبا اأن 
)5(

، وال�ّسيوطي
)4(

، وابن عقيل
)3(

، وابن جني
)2(

قال الزجاجي المتوفى340هـ

ُيقّدم مبارك بن �سيف المفعول على الفاعل في �سعره .

وؤال، فقال:  ولكن ِلـَم َكُثَر تقديم المفعول به على الفاعل ؟ حاول المجا�سعي االإجابة على هذا ال�سُّ

»اإّنهـم اأرادوا اأْن يتو�ّسعوا في الكالم بالّتقـديم والّتاأخير؛ الأّنهم يحتاجون اإلى ذلك في ال�ّسعر وال�ّسجع. 

)1( الكتاب،34/1 .    

)2( الجمل في النحـو، �ص 24 .    

)3(  الخ�سائ�ص، 2 / 382. كما اأّكـد ابن جني ـ في موطن اآخر من الخ�سائ�ص ـ على اأّن تقديم المفعول قد �ساع كثيًرا في كالم العرب 

اإلى اأْن اأ�سبح باًبا م�ستقالًّ بنف�سه. ُينظر:295/1 .  

)4( �سرح ابن عقيل، 439/1. 

)5( همـع الهوامع، �ص 9/3. 
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ق بين  فلو لم يجيزوا ذلك ل�ساق عليهم االأمـر، ولم يخافوا لب�ًسا؛ الأّن رفع الفاعل ون�سب المفعول، ُيفرِّ

َرَبـِت  َرَب مو�سى عي�سى. و�سَ المعنيين. اأال ترى اأّنهم متى خافوا اللب�ص لم يجيزوا اإاّل الترتيب، نحو: �سَ

. اأّما الجلي�ُص الّنحويُّ فيرى اأنَّ »الوجه تقديم الفاعل على المفعول لفًظا؛ الأنَّه 
)1(

ْغـَرى..« اْلُكْبـَرى ال�سُّ

ُمقـّدًما  اأ�ساًل  فالفاعل   .
)2(

و�سببه« المفعول  ِعّلة  والأّنه  و�سرفه؛  الفاعل  لقوة  وذلك  معنًى؛  عليه  ُيقـّدم 

ـه ال مزّية  على المفعول؛ الأّن تركيب الجملة العربية جاءت عن العرب على هذا النحـو، ويرى الباحث اأنَّ

للفاعل اإذا تقّدم �سوى القيمة الداللية التي قد تختلف  في حال تقديم المفعول عليه. كما بّين الجلي�ص 

ع، ورّبما وقعت القافية، اأو  النحوي اأّن العرب اأجـازوا تقديم المفعول؛ »الأّنه كالم فيه الُمَقـّفى والُم�سجَّ

. 
)3(

ال�ّسجعة في المفعول«

بل  التقديم،  في  البالغية  احية  النَّ اإلى  ُي�سيرا  لم  النحوي  والجلي�ص  المجا�سعي  اأّن  هنا  وُيالحظ 

عـرّية، اأو فا�سلة ال�ّسجع في  نراهما يعزوان التقديم اإلى التو�سعة وال�سرورة التي تقت�سيها الجملة ال�سِّ

النثر، ونحن نعلم اأّن اأيَّ تغيير في المبنى ي�سحبه تغيير في المعنى. ونجـد الجرجاني يرف�ص اأْن يكون 

ـَم  التقديم تارة للعناية واالهتمام، واأخرى للتو�سعة واال�سطرار، فيقول: »واعلم اأّن من الخطاأ اأْن ُيق�سَّ

االأمـُر في تقديم ال�ّسيء وتاأخيره ق�سمين، فُيجعل مفيًدا في بع�ص الكالم وغير مفيد في بع�ص، واْن ُيعّلل 

اعر والكاتب، حتى تطّرد لهذا قوافيه ولذاك �سجعه؛ ذاك الأنَّ  خرى باأّنه تو�سعة على ال�سَّ
ُ
تارة بالعناية واأ

خـرى. فمتى ثبت في تقديم المفعول مثاًل 
ُ
من البعيد اأْن يكون في جملة الّنظـم ما يدلُّ تارًة، وال يدلُّ اأ

ـر، فقد وجب اأْن  اأّنه قد اخت�صَّ بفائدة ال تكون تلك الفائدة مع التاأخُّ على الفعل في كثير من الكالم 

ـد على اأّن التقديم ال ُبـّد واأْن تكون له مـزّية،  . فالجرجاني يوؤكِّ
 )4(

تكون تلك ق�سية في كل �سيء، وكل حـال«

وفائدة بالغـية ال تتوافر دون ذلك التقديم. وقد راأينا كيف اأّن تقديم المفعول به على الفاعل في �سعر 

مبارك بن �سيف كان ال يخلو من ُطَرٍف بالغّية.

ثالًثا: عْطفـًا على ما جاء في اال�ستنتاج ال�ّسابق، فقد بّين النحاة اأّن تقّدم المفعول به على الفاعل 

ياأتي لقيم داللية حددها النحاة، ومبارك بن �سيف �ساعر عربّي عمَد اإلى تقديم المفعول به في �سعره 

لقيم داللية متعددة، منها:

)1( �سرح عيون االإعراب، �ص 131. 

ناعـة، �ص 93 .  )2( ثمـار ال�سِّ

)3( ال�ّسابق نف�سه، �ص93 . 

)4( دالئل االإعجـاز، �ص 86 ، 87 . 
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. 
)1(

)1( �لتعظيم،�أو �الفتخار،�أو �لّتحقـير و�ال�ستهز�ء

ومما ورد في �سعر مبارك بن �سيف من تقديم للمفعول به للتعظيم، اأو االفتخار قوله:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
اُء ـْبِر و�لِحـنَّ ـاِن َز�َن َجَماَلـَهـا              َلَمـَعـاُن َخـْيـِط �لتِّ ـ�ْسـُل و�لَكـفَّ َو�لنَّ

بذاك  وافتخاره  تعظيمه  عن  للتعبير  )لمعان(  الفاعل  على  )جمالها(  به  المفعول  ال�ّساعر  قـّدم 

الجمال.

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )عالم الكلمة(
َتَتـَباَعـُد ِفيـها �الأْعَمـاق

َيَتـَد�َرُكـها �لَعْقـُل �لَم�ْسُحـوُر ِبَعاَلِمـها

على  الفعل:)يتداركها(  في  عليها  العائد  ال�سمير  قّدم  ولذلك  الكلمة؛  بعالم  مفتون  ال�ّساعر 

الفاعل)العقُل( افتخاًرا وتعظيًما لها .

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
ُتـَردُّ �ِسـَباُعـها ِمـْن �َسـاِئـَمـاٍت            َوَيـاأَْنـ�ُس َنـاَرَنـا �ِسـْرُب �لّطيـوِر

يفتخر ال�ساعر بقبيلته �ساحبة الكرم ذلك الكرم الذي لم يقت�سر على االأنا�سي، بل لقد تجاوزه اإلى 

عالم الحيوان، فهذه الطيور تاأن�ص لهم وتقترب من نارهم طمًعا في االأكل؛ ولهذا قّدم ال�ساعر المفعول 

)ناَرنا( - واأ�سافه ل�سمير المتكّلم العائد على القبيلة - على الفاعل)�سْرب( . وورد مثل هذا في  به 

مواطن اأخرى في �سعر مبارك بن �سيف .

ومما ورد في �سعر مبارك بن �سيف من تقديم للمفعول به للتحقير و�ال�ستهز�ء، قوله:

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار - الم�سهد االأول -(

)1( ُينظر: معاني النحو، للدكتور فا�سل �سالح ال�ّسامرائي، 76/2 ـ 80. 

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص99 . 

)من المتدارك( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص203 . 

)الوافر( )4( نف�سه، �ص214 .  

)المتدارك( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص36 . 
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ا َلـِك ِمـْن �آِلـَهـٍة َعْمـَياْء َتـبًّ

َعْمـَياَء...ُي�َسـّيُرها �لُعْمـَيْاْن

ـر االآلهة، وي�ستهـزئ بها؛ لذلك و�سفـها بالعمـياء في البيت االأول)اآلهـة عمياء(،  فال�ّساعـر اأراد اأْن ُيحقِّ

وجعلها مقّدمة على الفاعل )�لهـاء( ال�سمير المت�سل بالفعل )ُي�سـّير( في البيت الثاني)�لعميان( . 

: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(

َكـاُء َوَقـْد َرَمـاَك َغـَبـاُء ـٍز       �أَْيـن �لـذَّ ـْرِق َغـْيَر ُمَمـيِّ َيا َجـائاًل ِفـي �ل�سَّ

)غـباء(؛  الفاعل  على  بالفعل)رمـاك(  المت�سل  الخطاب(ال�سمير  المفعول)كاف  قـّدم  فال�ّساعـر 

لُيظهر تحقيره و�سخريته من هوؤالء الم�ستعمرين االأغبياء .

وجاء مثل هذا في مواطن اأخرى من �سعر مبارك بن �سيف .

)2(  مر�عاة �لمو�سيقى، و�ل�ّسجـع في �لقر�آن �لكريم، ومر�عاة �لقافية في �ل�ّسعر، وقال بهذا كلٌّ 

.
)3(

، واإبراهيم اأني�ص
)2(

من الجلي�ص النحوي

عري، قوله: طر ال�سِّ ومما جاء في �سعر مبارك بن �سيف مراعاة لمو�سيقى ال�سَّ

: 
)4(

• في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(

�إنَّـَهـا �َسـْرُع �ْلـَحـياة

ْهـُر... كـْم َحـَيـاٍة َعـا�َسـَهـا  �لـدَّ

) - ب - -/ - ب - - ( جاء تقديم المفعول به على الفاعل هنا مراعاة للنغمة المو�سيقية التي 

عري . طر ال�سِّ ال تتحقق اإاّل بهذا التقديم؛ ذلك اأّن عدم التقديم �سيوؤدي اإلى اختالف التفعيلة في ال�سَّ

: 
)5(

• وفي ق�سيدته )ع�ّساق ال�ّسم�ص(

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص122 . 

ناعـة، �ص 93 . )2( ثمـار ال�سِّ

)3( من اأ�سرار اللغة، �ص 333 .

)من الرمل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص9 . 

)الرمل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص12 . 
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َكْيـَف َعـاَدْت ِلـُذَرى َهـَذ� �ْلَخِليـِج �ْلـَعاِفيـة ؟

�أَُتـَرى َجاُلـوَت َقـْد �أَْرَدْتـُه - �أَْمـَو�ُج �ْلَخِليـْج - ؟

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدة )عندما يطول بنا االنتظار(
اِت �ْلَحـَياة َوَعـَلى َمَحـطَّ

ِفـير  �أَْغـُفـو َفُيـوِقُظـِنـي  �ل�سَّ

وال�ّساعر قّدم المفعول - )ياء المتكلِّم( ال�سمير المت�سل بالفعل)يوقظني( - على الفاعل)ال�سفير(؛ 

وذلك لغر�ص لفظيٍّ يتعّلق باالإيقاع المو�سيقي للبيت، فلو تّم ف�سل ال�سمير النك�سر ال�ّسطر ال�ّسعري، وهو 

ما ال يجيزه ابن ه�سام كما مـّر بنا اآنًفا .

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأغنية الّربيع(
ِنـي ِذْكـَرَيـاِتـي ْبـَقـى َت�ُسـدُّ ْهـِر َيـْوًما          َو�َساأَ ِبيـُع ِبالزَّ ي �لرَّ �َسْوَف َيْم�سِ

ني(  جاء تاأخير الفاعل )ذكرياتي(، وتقديم المفعول )ياء �لمتكلِّم( ال�سمير المت�سل بالفعل: )ت�سدُّ

مراعاة للقافية التي ُبني عليها هذا المقطع من الق�سيدة )التاء المك�سورة( .

: 
)3(

• وفي ق�سيدته )الَبـْين واالأقـدار(
َحى         �أَْم �أَنَّ َلْيِلـي َقـْد َطـَو�ُه َنـَهـاِري ؟ َهْل �أَنَّ َلْيِلي َقـْد َطـَوى �َسْم�َس �ل�سُّ

ا جاء تاأخير الفاعل )نهاري(، وتقديم المفعول )هاء �لغائب( ال�سمير المت�سل بالفعل:  وهنا اأي�سً

)طـواه( مراعاة للقافية التي ُبنيت عليها الق�سيدة )الّراء المك�سورة( .

: 
)4(

• وفي ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َكـاُء َوَقـْد َرَمـاَك َغـَبـاُء ـٍز       �أَْيـن �لـذَّ ـْرِق َغـْيَر ُمَمـيِّ َيا َجـائاًل ِفـي �ل�سَّ

)غـباء(؛  الفاعل  على  بالفعل)رمـاك(  المت�سل  الخطاب(ال�سمير  المفعول)كاف  قـّدم  فال�ّساعـر 

لُيظهر تحقيره و�سخريته من هوؤالء الم�ستعمرين االأغبياء .

)من الكامل( )1( نف�سه، �ص205 .  

)الخفيف( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص28 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص41. 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص122.  
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 . ومّرت بنا �سواهد من �سعر مبارك بن �سيف 
)1(

)3(  �إفادة معنى �الخت�سا�س، و�لعناية، و�الهتمام

َم فيها المفعوُل به على الفاعل لالخت�سا�ص،  والعناية واالهتمام . ُقـدِّ

ر�بًعا: ذكر النحاة اأنَّ المفعول به يتقّدم على الفاعل جواًزا ووجوًبا، فيتقّدم المفعول به على الفاعل 

جواًزا في كل مو�سـع ُوِجـَدْت فيه قرينة ُتحـّدد ُكالًّ من الفاعل والمفعول. والقرائن بعمومها ـ كما بّينها 

 ـ نوعان :
)2(

الدكتور تمام ح�ّسان

�سبة، والّتبعّية، والمخالفة . - قرائن معنوّية، وت�سمل: االإ�سناد، والّتخ�سي�ص، والنِّ

واالأداة،  والّت�سام،  والّربط،  والمطابقة،  يغة،  وال�سّ تبة،  والرُّ االإعراب،  وت�سمل:  لفظّية،  -  قرائن 

والّتنغيم. 

جـواز تقديم المفعول على الفاعل بوجود واحدة من القرائن االآتية في 
 

وقـد قـّيــد الجلي�ص النحوي

َرَبْت  الّدالة عليهما، ومثالها: �سَ ُمو�َسى، والعالمـة  َزْيًدا  َرَب  : �سَ ِبـ  لها  االإعـراب، ومّثل  الجملة، وهي: 

نيا الُحبلى. ثّم عّقب على ذلك  ْحّبـِت الدُّ
َ
ُمْو�َسى اْلُحْبَلى، والمعنى الذي ير�سد اإليهما، ومّثل له بقوله: اأ

بقوله: » فاإْن خـال الكالم من هذه االأوجـه الثَّالثة اأعني االإعراب، والعالمة والمعنى لم يجز اإاّل التَّرتيب 

َرَب ِعْي�َسى ُمْو�َسى اإذا كان عي�سى هو  َرَب ُمْو�َسى ِعي�َسى. اإذا َكاَن ُمو�َسى هو الفاعل، وتقول �سَ نحو: �سَ

   .
 )3(

الفاعل«

فاإْن ُوِجـَدْت في الجملة قرينٌة لفظّيٌة، اأو معنوّيٌة، فال مانع من تقديم المفعول على الفاعل. واإْن لم 

َرَب ُمو�َسى ِعْي�َسى وجوب تاأخير المفعول؛  ْوَلى. ففي قولنا: �سَ
َ
توجد قرينة، وخيف اّللْب�ص كان الّتاأخير اأ

َعِت  وذلك » النتفاء الداللة على فاعلية اأحـدهما، ومفعولّية االآخـر، فلو ُوِجـدْت قرينة معنوية، نحو: اأْر�سَ

مو�سى  َرَب  و�سَ �َسـْلَمى،  مو�سى  َرَبْت  �سَ كقولك:  لفظّية،  اأو  مو�سى،  ثرى  الُكـمَّ َكَل 
َ
واأ الُكبرى،  غرى  ال�سُّ

 .
 )4(

العاقل عي�سى، جـاز تقديم المفعول على الفاعل، وتاأخيره عنه؛ النتفاء اّللْب�ِص في ذلك«

م المفعول به في �سعر مبارك بن �سيف جواًزا؛ لوجود القرائن المعنوّية واللفظّية. والحظنا تقـدُّ

)1( ُينظر: �سيبويه، الكتاب،34/1، وابن االأثير، المثل ال�سائر 272/2 .    

)2( ُينظـر: اللغة العربية معناها ومبناها، �سفحة الّر�سم البياني في ال�سفحة التالية ِلـ 189 . 

ناعـة، �ص 94 .  )3( ثمـار ال�سِّ

)4( �سرح قطر الّنـدى، البن ه�سام، �ص185 ، 186 . 
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م المفعول به على الفاعل. وُيالحظ اأّنه لم يرد في �سعر   حاالت وجوب تقـدُّ
)1(

خام�ًسا: ذكر النُّحاة

مبارك بن �سيف من حاالت الوجوب تلك �سوى حالة واحدة، هي: 

الحالتان  اأّما  زيٌد.  �سربني  نحو:  ظاهًر�،  ��سًما  و�لفاعل  �سميًر�،  كان  �إذ�  به  �لمفعول  م  -  تقدُّ

االأخريان. وهما: 

.
)2(

ُه} -  �أْن ي�ستمَل �لفاعل على �سمير يعود على �لمفعول به، نحو قوله تعالى: {َوإِِذ اْبَتَلى إِْبَراِهيَم َربُّ

   .
)3(

اْلُعَلَماُء} َه ِمْن ِعَباِدِه  َما َيْخَشى اللَّ -  �أْن يكون �لفعُل مح�سوًر� في �لفاعل، نحو قوله تعالى: {إِنَّ

فلم يعثر الباحث على اأمثلة من �سعر مبارك بن �سيف على اأيٍّ منهما . 

َم فيها المفعول به على الفعل والفاعل،  �ساد�ًسا: وجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف �سواهد ُقـدِّ

وهذه الق�سية ُمختَلٌف فيها بين النُّحاة قدماَء وُمحَدثـين، فبّين �سيبويه اأّنه ال مزّية بالغية في التقديم 

والتاأخير، بل هما �سواء في العناية واالهتمام، فقال: »واإْن َقـّدمَت اال�سَم فهو عربيٌّ جّيٌد، كما كان ذلك 

َرْبُت، واالهتمام والعناية هنا في الّتقديم والّتاأخير �سواء، مثله في:  عربيًّا جّيـًدا، وذلك قولك: َزْيًدا �سَ

الّتقديَم  اأّن  يرى  اإْذ  هذا؛  في  �سيبويه  االأثير  ابن  ويخالف   .
 )4(

« َزْيٌد  َعْمًرا  َرَب  و�سَ َعْمًرا،  َزْيٌد  َرَب  �سَ

اأبلُغ من الّتاأخير، فيقول: » فاأّما الق�سم االأول الذي يكون فيه التقديم فيه هو االأبلغ، فكتقديم المفعول 

. ويرى 
)5(

على الفعل، وتقديم الخبر على المبتداأ، وتقديم الّظرف، اأو الحال، اأو اال�ستفهام مع العامل«

الباحث �سحة ما ذهب اإليه ابن االأثير؛ ذلك اأّن ما من تغيير في المبنى اإاّل ويتبعه تغيير في المعنى ـ كما 

اأ�سرنا اإلى ذلك من قبل. 

اإذا كانت له �سدارة الكالم كاال�ستفهام، وال�ّسرط.   تقديم المفعول على الفعل 
)6(

ويوؤّيد ابن جني

.
)8(

، واأبو البركات االأنباري
)7(

ا مكي بن اأبي طالب القي�سي وذهب اإلى هذا اأي�سً

ناعة، �ص94 ـ 97، وابن ه�سام، اأو�سح الم�سالك، 112/2 ـ  )1(  منهم: ابن ع�سفور، في: المقرب،54/1، والجلي�ص النحوي، ثمار ال�سّ

118، و�سرح قطر الندى، �ص186، و�سرح ابن عقيل، 447/1 - 452. 

)2( �سورة البقرة، اآية 124 . 

)3( �سورة فاطـر، اآية 28 . 

)4( الكتـاب،80/1 .    

)5( المثل ال�ّسائر، 2 / 210 . 

)6( الخ�سائ�ص، 1 / 298 . 

)7( م�سكل اإعراب القراآن،335/2 .

)8( البيان في اإعراب غريب القراآن، 217/2 .
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 ّمْن �سبقه من النحاة في م�ْساألة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، فابن 
)1(

كما اأّيـد ابن ه�سام

ه�سام اأجاز تقديم المفعول على الفعل ما لم يوجـد مانع لذلك، في حين اأوجب التقديم اإذا كان المفعول 

َرَف�َص  وقد  ال�ّسرط.  واأ�سماء  اال�ستفهام،  اأ�سماء  ـدارة:  ال�سّ ذات  االألفاظ  ومن  ال�سدارة،  األفاظ  من 

اأني�ص تقديم المفعول على الفعل والفاعل ما لم يعتمـد على نفي، اأو ا�ستفهام، وعّلل  الدكتور اإبراهيم 

ما جاء في القراآن من مفاعيل مقدمة دون التزام بذلك القيـد باأّنه »ال يعدو اأْن يكون رعاية لمو�سيقى 

الفا�سلة القراآنية، فهي اإذن اأ�سبه ما تكون بالقافية ال�ّسعرّية التي يحر�ص ال�ساعر على مو�سيقاها كل 

الحر�ص..اأّما في الجمل اال�ستفهامّية، اأو المعتمدة على نفي فقد اأمكَن اأْن يتقّدم المفعول على ُركني 

اأّن التقديم واإْن جـاء رعاية  . ويرى الباحث 
)2(

َيْبُغوَن}« اْلَجاِهلِيَِّة  االإ�سناد، مثل: قوله تعالى: {َأَفُحْكَم 

للفا�سلة القراآنية فاإّنه جاء لغر�ص بالغّي قد ال يكون مع عدم الّتقـديم. كما اأّن الحر�ص على �سالمة 

اللغة قد ال يكون اأهـّم من الحر�ص على اإكمال المعنى، وكذلك فاإّن موافقة التَّقـديم للفا�سلة القراآنية 

على  ُيقـّدم  اأْن  العامل  في  فاالأ�سل   « عتيق:  العزيز  عبد  الدكتور  يقول  للمتقّدم.  اأهمّية  وجود  تمنـع  ال 

المعمول، فاإذا ُعِك�َص االأمـر فُقـّدم المعمول على العامل، فاإّنما يكون ذلك لغر�ص بالغيٍّ يقت�سيه، وفي 

.
 )3(

هذه الحالة يكون التقديم اأبلغ من التاأخير«

ومما ذكرنا من �سواهد �سعرّية وردت في �سعر مبارك بن �سيف، يتبّين لنا اأّن ال�ساعر يتفق مع النُّحاة 

القائلين بجواز تقديم المفعول به، ويختلف مع القائلين بعدم جواز ذلك .

)1( �سرح قطر الندى، �ص 186 .

)2( من اأ�سرار اللغة، �ص 333 . �سورة المائدة، اآية 50 .

)3( علم المعاني، �ص 154 . 
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ثالًثا : تقديم متعلقات �لجملة �لفعلية، وقيمتها �لداللية .

والحال،  والمجرور،  والجار  المفعول،   « هي:  الفعل  متعلقات  اأّن  عتيق  العزيز  عبد  الدكتور  بّين 

 .
 )1(

واال�ستثناء، وما اأ�سبه ذلك »

وقام الباحث بح�سـر التقديم في متعلقات الجملة الفعلية كما وردت في �سعر مبارك بن �سيف، وتـمَّ 

ت�سنيفها على النحو االآتي :

1- �لجـار و�لمجـرور .

ـًقا  بّين الدكتور محمد حما�سة اأّن » الجار والمجرور من اأكثر الوظائف النَّحوّية ارتباًطا بالفعل وتعلُـّ

ة هذا االرتباِط  هما الدر�ص النَّحويُّ بم�سطلح يدلُّ لفُظُه على قوَّ به، مثله في ذلك مثل الّظرف، وقـد خ�سّ

.
 )2(

وتما�ُسِكِه وهو الّتعلُّق«

م الجار والمجرور في �سعر مبارك بن �سيف وفق االأنماط االآتية : وجاء تُقـدُّ

م )�لجار و�لمجرور( على �لفعل . جاء الجار والمجرور ُمقـّدًما على الفعل في  �لّنمط �الأول: تقدُّ

مو�سع، منها:
 

�سعر مبارك بن �سيف في )اأربعة وع�سرين ومـائـة(

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )م�سافر على اأمواج الخليج(

ا ُخـِذيـِني ِرَيـاَح �ْلَجـُنـوْب َحـاْل              َفَهـيَّ َوُقـْلـُت �إَلـْيـِك �َسـَدْدُت �لـرِّ

هذه  كتب  فقد  لوطنه،  وحنينه  �سوقه  عظيم  اأبياتها عن  في  ال�ّساعر  عّبر  ق�سيدة  من  البيت  هذا 

الق�سيدة في نيويورك �سنة1973 م، ويبدو اأّن رياح الحنين لالأهل، والوطن قد عبثْت باأحا�سي�ص ال�ّساعـر 

وعواطفه، فاأراد اأْن ُيعـّبر في جملتـه ال�ّسعـرّية التي قـّدم فيها )الجار والمجرور: اإليِك( على العامل، وهو 

ْوَب بلده ووطنه، ولو جاءت العبارة ال�ّسعرّية محفوظة  فعله )�َسـّد(؛ لُيـدّلل على اأّن �سفره لْن يكون اإاّل �سَ

اإليِك.  �َسَدْدُت  الكالم:  فاأ�سل  وطنه،  لغير  اأو  لوطنه،  الّرحال  �سي�سّد  اعر  ال�سَّ اأّن  هن  للذِّ لتبادر  الّرتبة 

حال على بلده، وليزيل اأيَّ �سكٍّ بالّرحيل لغير  ر �َسـّد الرِّ وال�ّساعر اآثر تقديم الجار والمجرور؛ ليفيد ق�سْ

بلده .

)1( علم المعاني، �ص 154 . 

)2( بناء الجملة العربية، �ص 172 . 

)المتقارب( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 15 . 
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(
ـْوَت َنـّهـاٍم .. َو��ْسـَتِعـيِدي �سَ

َعـَلى �َسْطـِحـِك  َي�ْسـُدو ِباْلـِغـَناء

ليكون  )ي�سدو(؛  فعله:  على  ـ  ال�سفينة  �سطح  اأي:  ـ  �سطحك(  والمجرور)على  الجار  اعر  ال�سَّ قـّدم 

دلياًل على اأّن ذلك المكان هو الذي ي�سدو عليه الّنـَهام بالغناء، ولي�ص اأّي مكان اآخر، ولو ُتِرَكِت الجملة 

ال�ّسعرّية بال تقديم الحتمل اأْن يكون الغناء على �سطح ال�ّسفينة، اأو على غيرها. فتقديم الجار والمجرور 

اأفاد تقييده وتخ�سي�سه للمكان الذي ح�سل فيه ال�ّسدو، وفي عدم تقديمه خياٌر باأْن يقع الغناء على 

في  ال�ساعر  قول  بالحدث،  المكان  اخت�سا�ص  يفيد  الذي  الّتقديم  هذا  ومثل   . غيره  على  اأو  ال�ّسطح، 

:
 )2(

با( ق�سيدة )رفقة ال�سِّ

ْمـَل ِفي �َسـْوٍق �أَِلـْفـَناُه ـَو�ِطئ َكْم َر�َحـْت �أََناِمُلـَنا            ُتَبْعـِثُر �لرَّ َعـَلى �ل�سَّ

ًذا بذكرها، وِع�سًقا وُهياًما  قـّدم ال�ّساعر الجار والمجرور )على ال�ّسواطئ( على الفعل )ُتَبعثر( تلذُّ

ة بذكريات  بها من ناحية، ومن الّناحية االأخرى اأراد التاأكيد على اأّن تلك ال�ّسواطئ، ال غيرها مخت�سّ

الّطفولة، وبمكان الَمَرح واللعب .

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
�ِد ـهاَدِة  ُتـ�ْسـَتَرى َكالـزَّ اَعـٌة           ِبـَدِم �ل�سَّ ـُر َفي �ُسـوِق �ْلِجَهاِد ِب�سَ َو�لّن�سْ

ُة �الأْمـَجـاِد ـــَمـــا           ِبــَدٍم �َســُتــْكـَتـُب ِقــ�سَّ ا �إنَّ ـــُر ال َيـاأِْتــي َرِخـيـــ�سً ـ�سْ َو�لنَّ

:
 )4(

وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ـهاَدِة  َتْرَتـِوي �ْلَعـْط�َساُء ـَفا            ِبـَدِم �ل�سَّ اُبـه َعْط�َسـى �إَلى َماِء �ل�سّ َفِه�سَ

جاء تقـديم )الجار والمجرور( في االأبيات ال�ّسابقة على النحو االآتي :

َهاَدة  تقّدمت على الفعل: )ُتـ�سـْـتـََرى( .    ال�سَّ
ِ
ِبـَدم

)الرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 5 ، 6 . 

)الب�سيط(  )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 21 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 86 .  

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 161 . 
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   تقّدمت على الفعل:)�َسـُتـكـَتُب( .  
ٍ
ِبـــــــــــَدم

َهاَدِة   تقّدمت على الفعل: )َتـــْرَتـــوي( .    ال�سَّ
ِ
ِبـَدم

ولعّل ال�ساعر اأراد من هذا الّتقديم الّتاأكيـد على الحقائق االآتية :

دم  اخت�سا�ص  يوؤّكـد  اأْن  اأراد  ال�ساعر  فكاأنَّ  ال�ّسهادة،  َدُم  ثمُنها  االأ�سواق  في  ِب�ساعٌة  1-  النَّ�سر 

ال�ّسهادة بتحقيق الّن�سر .

ماء، ولو لم ُيقّدم ال�ساعر)الجار والمجرور( لكان  2-  ال ُتكَتـُب ق�س�ص المجـد والّت�سحية اإاّل بالدِّ

بكتابة  ة  مخت�سّ الّدماء  جعَل  الّتقديم  ولكّن  وبغيرها،  الّدماء،  ِبمـداد  ُت�ساغ  اأّنها  �سكٌّ  هناك 

ق�س�ص المجد والّت�سحية .

المختارة �سمن مقطع يتحّدث فيه عن فل�سطين  النماذج  تلك  الثالث من  البيت  ال�ّساعر  3-  َذَكَر 

هداء.  المغت�سبة، فاأراد ال�ساعر اأْن يبّيَن اأّن ه�ساَب فل�سطين عط�سى، ولْن ترتوي اإاَل بدماء ال�سُّ

ماء ـ بف�سل تقديمها ـ بال�ّسرب لـحد االرتواء لهذا النوع من العط�ص . ت تلك الدِّ فاخت�سّ

ونخل�ص بعد هذا العر�ص اإلى اأّن ال�سهادة من وجهة نظر ال�ساعر تخت�صُّ ِبـ  :

اأرا�ٍص عربية.  ـَب من  اإعادة ما اغُت�سِ  - تحقيق الن�سر .  - ت�سطير ق�س�ص المجد والكفاح .  - 

- والذي اأفاد كل تلك الحقائق تقديم الجار والمجرور على عامله فعله .

4-  اقت�سار تحقيق الّن�سر ونيل ال�ّسهادة، وا�سترجاع االأوطان على الّدماء - التي ترمز للت�سحية- 

ْهَداٌف . 
َ
ـَق اأ فبدونها لْن ُتَحقَّ

م �لجار و�لمجرور على �لفاعل . جاء هذا الّنمط في �سعر مبارك بن �سيف في  �لّنمط �لثاني: تقدُّ

مو�سٍع، منها:
 

)ثمانية ومائة(

:
)1(

• قوله في ق�سيدته )ال�ّسوارع الخلفية(
ُثـمَّ َيـاأِْتـي ِمـْن َزَو�يـا �َسـاِرٍع َخْلـِفـّي

ِمـْن َزَو�يـا �لليِل  ِمـْن ُكلِّ �ْلِجـَهاْت

ـَكاَرى  َهْمَهـَمات ِمـْن َمـَو�ِخـيِر �ل�سُّ

َهْمَهـَمات: فاعل موؤخر .

)1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص60 .      )الرمل(
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:
)1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـَك �ِســيرٌة �َسـْمــَحـاُء ــاَءْت ِب�َســطِّ ــهاِب َبــريـُقـها           �سَ ِفي �ِســيِرٍة ِهــَي كال�سِّ

على 
 

العربّي الخليج  على  يعود  �سمير  على  الم�ستمل  والمجرور(  )الجار  قّدم  ال�ساعر  اأّن  ُيالحظ 

الفاعل في اإ�سارة قد تدلُّ على:

- اهتمام ال�ساعر بالخليج، وبيان مكانته الّرفيعة لديه .

فة - مو�سوع الحديث - ولي�ص �سواها. وكاأّنه ينفرد بها.  - اخت�سا�ص الخليج العربّي بال�سِّ

:
)2(

وجاء تقديم الجار والمجرور مراعاًة للقافية في قوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

ـَو�ُء ٍة �أَ�سْ َـّ ْيُجـوِر في ُظُلـمـاِتـِه             َظَهـَرْت ِبـَو�ِدي َمكـ ِفي َغـْيَهـِب �لـدَّ

فلو جعل ال�ساعر الجملة ال�ّسعرية برتبتها المحفوظة )ظهرت اأ�سواء بوادي مّكَة(؛ الختّلت القافية 

ُطـرَّ لتقديم الجار والمجرور على الفاعل)اأ�سواء( . التي ُبنيت عليها الق�سيدة لذلك ا�سْ

الّنمط في �سعر مبارك بن  م �لجار و�لمجرور على �لمفعول به . وجاء هذا  �لّنمط �لثالث: تقدُّ

�سيف في )ثمانية وثمانين ( مو�سًعا، منها:

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )اإطاللة الفجـر(
ْقـِطـُف ِمـْنـِك  َجْنـيَّ �ْلـُقـَبـْل �أَُعـاِنـُق ِفـيـِك  َرِبـيـَع �ْلَحـَيـاْة             َو�أَ

( في البيت مّرتين، ولعّله  قّدم ال�ّساعر الجار والمجرور )فيِك، منِك( على المفعول به )ربيـَع، َجنـيَّ

اأراد من وراء ذلك:

- التاأكيد على تعلُّق ال�ّساعر بالحياة، وّدليل ذلك تكرار �سمير الخطاب العائد على )الحياة(.

-  اخت�سا�ص الحياة بمحبة ال�ّساعر وتقديره لها. يت�سح هذا بتقديمه الجار والمجرور على المفعول 

به، ولو جاءت الجملة ال�ّسعرّية برتبتها المحفوظة: )اأعانُق ربيَع الحياة فيِك(؛ لعّبرت عن ع�سق 

ال�ساعر لربيع الحياة، ولي�ص للحياة نف�سها .

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص96 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص128 .  

)المتقارب( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 59 . 
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َق �الأَْبـَنـاُء َف�َسـِرْبـَت ِمـْن ُظْلـِم �لُغـَز�ِة َوَغـْدِرِهـْم         َكـاأْ�َس �ْلـُمَنـى َفَتـَفـرَّ

عّبر ال�ساعر في هذا البيت عن اأمرين مهّمين:

ح هذا عن طريق تقديم الجار  �الأول: الّظلم الذي تعّر�ص له الخليج العربي على يـد الغزاة. يت�سّ

والمجرور )من ظلم الغزاة( على المفعول به )كاأ�ص المنى( .

�لثاني: رفع �ساأن الخليج ومكانته؛ الأّنه ي�ستمل على كنوز اأماٍن ُتغري الُغزاة؛ لتحقيق مطامعهم؛ اإْذ 

كان الّظلم للخليج لما فيه من موارد يطمُع بها الغزاة .  

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )عندما يطول االنتظار(
�أَْوَدْعــُت �َسـْمـ�ِسـي ِفـي �ْلجُفــون

ـَبا �أَْخ�َسـى َعِلـيها َيـا ُن�َسْيـَماِت �ل�سَّ

ـِنين َكْيـَد �ل�سِّ

بّين ال�ساعر اأّنه اأكثر خوًفا على محبوبته التي رمز لها ِبـ )�سم�سي( من خوفه على نف�سه من غدر 

ال�ّسنين. وتقديم الجار والمجرور)عليها( على المفعول به )كيَد ال�ّسنين( هو ما اأفاد ذلك، ولو جاءت 

عرّية بال تقديم لما توّلد هذا المعنى . العبارة ال�سِّ

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )تاأمالت في ليلة �سيفية(
ْفَء َوَتْبـَعـُث ِفـي ُفـوؤَ�ِدي  �لـدِّ

َوَتـْرِمـي ِمـْن َوَر�ِء �ْلـُبـْعـــِد..

�َسْمـــر�ِئــي و�َســـاَح �للـيــِل

ْفَء، و�ساَح الليل(؛  جاء تقديم الجار والمجرور )في فوؤادي، من وراء الُبعد( على المفعول به )الـدِّ

ال�سيف  ليالي  اخت�سا�ص  اأفاد  كما  )عيناها(،  تبعثه  الذي  بالّدفء  الفوؤاد  اخت�سا�ص  عن  للتعبير 

بالّطول، فال�سيف يرمي الليل بو�ساح الظالم .

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 140 . 

)من الكامل( )2( نف�سه، �ص205 .  

)الهزج( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص230 . 
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:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
ـدِر َرَجـاء ـاَق ِبـال�سَّ ال �سَ

ـَيـاْء َيـا َباِعـًثا ِفـي �لَقْلـِب  �أَْلـَو�َن �ل�سِّ

تقديم الجار والمجرور )في القلِب( على المفعول به)األواَن( يفيد اخت�سا�ص القلب ِبـ )الهداية(، 

ولوال هذا التقديم لتبادر للذهن اأّن هناك مكاًنا اآخر للهداية .

ـرف . 2- �لظَّ

م �لّظـرف على �لفعل . وجاء هذا الّنمط في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستـٍة  �لّنمط �الأول: تقـدُّ

روف الم�ستخدمة في الّتقديم:  وثالثـين( مو�سًعا، والجـدول االآتي يبـّيُن الظُّ

�لعدد�لــّظـــــــروف

ظروف الّزمان

َبـًدا)2(، 
َ
اْلَيـوَم)8(، َغـًدا)3(، اأحياًنا)2(، َدْوًما)2(، َداِئـًما)2(، اأ

ْم�ِسـَيًة، ِعْنـَد .   
ُ
اأ

20

ظروف المكان

ُهـَناَك)2(،  َحـْوَل)2(،  ُهـَنا)2(،  َبـْيَن)2(،  َفـْوَق)3(،  ِعـْنَد)2(، 

َمـع، َحْيـُث، َنْحَو، َخْلـَف .  

16

36�لمجموع.                       

ومما ورد من ظروف مقّدمة على الفعل في �سعر مبارك بن �سيف، ما ياأتي:

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
َتْل�َسـُع �ْلِجْلـَد َف�َسـْم�ِسـي ...

َد�ئـًما  َتْع�َسـُق ِجـْلـَد �الأ�ْسـِقـَياْء

قـّدم ال�ّساعر ظرف الّزمان )دائًما( على فعله )تع�سق(، وقد اأفاد التقديم المعاني االآتية :

م�َص تترك ج�سم الغّوا�ص ولو للحظات قليلة . - ال يمكن اأْن نت�سّور اأّن ال�سَّ

-  اختيار الظرف )دائًما( يوؤّكد ا�ستمرارية معاناة الغّوا�ص )ال�ّسقّي( من �سّدة ل�سع اأ�سعة ال�سم�ص 

خرى . 
ُ
هن اأّن ال�ّسم�َص َتْل�َسُع الجلد تارًة، وتتركه اأ لج�سده العاري. ولوال هذا التقديم لتبادر للذِّ

)الرجز( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص305 . 

)الرمل( )2( نف�سه، �ص 25 .  
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )ال�ّسوارع الخلفّية(
ـَهاَرى ـاِن �ل�سَّ َبـْيَن ُدخَّ

َو�ُسـَعاِل �ْلـَعاِثـَر�ْت

ـِريـْق َوُهـَنا َخـْلـَف �لطَّ

ِقـيـْق ُتـوَجـُد �ْلـَحـاَنـاُت .. �أَ�ْسـَو�ُق �لـرَّ

فعلها  على  متقّدمة  وجاءت  وَخْلَف.  وُهنـا،  َبْيَن،  هي:  مكانّية،  ظروف  ثالثة  على  المقطع  ا�ستمل 

)توجـد( لغر�ص بالغّي ملخ�سه اخت�سا�ص هذه االأماكن - ُدخان، وما يلحقه من �ُسَعال، وَخْلف الطريق 

- بوجود الحانات فيها، فتقديم هذه الظروف اأفاد اخت�سا�سها بوجود الحانات فيها. 

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )لقاء عابر مع حاتم طّيئ(
ـمـا َدَر�أَْت �لظَّ

َوِعـْنـَدَك  ُيـْقـَبُر ُجـوُع �ْلـِجــَو�ر 

تقديم ال�ّساعر لظرف المكان الم�ساف اإلى �سمير الخطاب الذي يعود على حاتم الّطائي)عنـدَك( 

على فعله )ُيْقـَبُر( يفيد اخت�سا�ص المكان الذي يقيم فيه حاتم بالق�ساء على الجوع. فَمن يجاور حاتم 

الطائي ال يمكن اأْن يجـوع، اأو اقت�سار ال�ّسبع )عك�ص الجوع( على المكان الذي يوجد فيه حاتم الّطائي .

م �لّظـرف على �لفاعل:  �لّنمط �لثاني: تقدُّ

ـح  يو�سِّ االآتي  والجـدول  مو�سًعا.  ع�سر(  )اثني  في  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  الّنمط  هذا  وجاء 

الظروف التي تقّدمت على الفاعل:

�لعدد�لــّظـــــــروف

4َمـع، ِعـْنـَد، َبـْعـَد، اْلـَغـَداَة .   ظروف الّزمان .

8َنْحَو)2(، َبـْيَن)2(، َبـْعـَد، َمـع، َخْلـَف، َلـَدى .ظروف المكان .

12�لمجموع.                       

)الرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 60 . 

)من المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 207 . 
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ومما ورد من ظروف مقّدمة على الفعل في �سعر مبارك بن �سيف، ما ياأتي:        

 : 
)1(

االأديان( موطن  )فل�سطين  ق�سيدته  في  • قوله 

ـيَء َبْعـَد ِحـَد�ِدَهـا  �أَْعـَياِدي َفـاَءُه             ِلُتـ�سِ �َسُنـِعـيُد للُقـْد�ِس �ْلَحـِبيـِب �سَ

م الّظـرف )بعد حدادها( على الفاعل  للعيد بهجة و�سعادة، وعلى الّرغم من ذلك نجد ال�ّساعر ُيقـدِّ

)اأعيادي(؛ ذلك اأّن الحداد الذي يرمز للحزن هو الم�سيطر على ال�ساعر حتى في االأعياد ـ التي ترمز 

التي  الحزن  ال�ساعر، وهي حالة  الم�سيطرة على  النف�سية  الحالة  بيان  بهدف  فالتقديم جاء  ـ.  للفرح 

ينبغي اإبعادها على االأقل في االأعياد .  

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َتـ�ْســِقـيــِه ِحــْرَمــاًنا َوَمــاًء َعـــْلــَقـــًما            َوَتـُطـــوُف َبـــْيَن ُبـيـوِتــه  �الأَْرَز�ُء

تقديم ال�ساعر للظرف )بين بيوته( على الفاعل )االأرزاُء( دّل على اخت�سا�ص البيوت باالأرزاء، اأو 

دّل على اأّن االأرزاء لم تختر مكاًنا اآخر �سوى بيوت اأبناء الخليج لتمكث بينها في �سنوات القحط التي 

مراعاة  الفاعل  على  الظرف  تقديم  جاء  االأخرى  الناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  المنطقة.  على  مّرت 

للقافية؛ اإْذ ال ت�ستقيم قافية الق�سيدة بتاأخير الظرف وتقديم الفاعل . 

 :
 )3(

• وقوله في الم�سرحية ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
َقـاْب َوَلِكـْن �َسـَتْرَتـدُّ َنْحـَو �لـرِّ

ـاأُْر ِمـْن �آِل َها�ِسـْم �سيـوٌف َيِهيـُم ِبـَها �لثَّ

)نحو  للظرف  ال�ّساعر  فتقديم  ويتوعّدهم.  ها�سم  اآل  به  د  ُيهدِّ اأمية  ل�سان  على  المقطع  هذا  جاء 

قاب( على الفاعل )�سيوٌف( تاأكيٌد على اأّن تلك ال�ّسيوف �ستت�سلط على رقاب اآل ها�سم وح�سب، وهي  الرِّ

قاب يحمل معنى االإهانة واالإذالل . رمز العزة والفخار. فت�سليط ال�سيوف على الرِّ

م �لّظـرف على �لمفعول به:  �لّنمط �لثالث: تقدُّ

ورد في )اأحد ع�سر( مو�سًعا، والجـدول االآتي ُيبّين الظروف التي تقّدمت على المفعول به:

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 84. 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص158. 

)المتقارب( )3( نف�سه، �ص 324.  
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�لعدد�لــّظـــــــروف

6َمـع، �سباح، اأْحـَياًنا، اْلـَغـَداَة، االآَن، الَيـْوَم .   ظروف الّزمان .

6َبـْيَن)2(، َبـْعـَد، ُقـْرَب)2(، َخْلـَف .ظروف المكان .

12�لمجموع.                       

ومما جاء من �سواهد في �سعر مبارك بن �سيف تقّدم فيها الظرف على المفعول به: 

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار - الم�سهد االأول -(
ـل ُّ َيُجـوُب �الأْر�َس ِلَيـْبَحـَث َعـْن َمـاأَْوى َو�لظِّ

َوُيعـاِنـُق َبعـَد ُلـَهـاٍث  �أَْقـَد�َم �الأ�ْسَجـاْر

ل يعانق، ولالأ�سجار اأقدام ُيعانقها الّظل بعد التعب،  قّدم ال�ساعر في المقطع �سورة فنية رائعة فالظِّ

ر عن التعب الكبير والمعاناة. وتقديم الظرف )بعد لهاث( على المفعول به )اأقدام( ُيعيِّ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات في ليلة �ستوية(
ِخـيِل ِلـَقـاِك َواأْذُكـُر َبـْيَن النَّ

ـٍة َغـاَر ِمْنـها اْلـوُروْد َكُحـوِريَّ

يدلُّ تقديم الظرف )بين النخيل( على المفعول به )لقاك( على اخت�سا�ص المكان باللقاء.

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات الّطفـولة(
ـَماْء َرَمْيـُت ِب�سـْر�َسْيـُكـَما ِفـي �ل�سَّ

َبـاْح ِلُتْهـِدَي َذ�َت �سَ

َمـَع �ْلَفْجـِر  �أُْخـَرى َجِميَلـْة ؟

اعـر - على التوالي - ظرفين للزمان، وقّدمهما على المفعول به؛ للداللة على اأهميته من  ذكر ال�سَّ

ناحية. ومن الناحية االأخرى للّتاأكيد على االأ�سطورة ال�ّسعبية التي تهتم باأّدق التفا�سيل، فاإرجاع االأ�سنان 

للطفل ال تكون اإاّل في ال�سباح ومع الفجـر.

)المتدارك( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية،  �ص35. 

)المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص72. 

)من المتقارب( )3( نف�سه، �ص78.  
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3- �لـحـال .

تاأخيرها،  اأجـازوا  ولهـذا  بدونها؛  وي�سـحُّ  عنها،  الكالُم  َي�ستغني  ف�سلة  الحـال  اأّن 
 )1(

النُّحاة يرى 

واأجازوا حذفها.  

مة على �لفعل و�لفاعل )�ساحب الحال( في �سعر مبارك بن �سيف في  وجاءِت �لحاُل ُمتقدِّ

)ع�سرة( موا�سـع، منها: 

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 1 -(

َطـًر� َطـًر�  �أَْبَقـى .. ُم�سْ ُم�سْ

ـى َبْعـَد �ْلَقـْرِن �ْلِع�ْسـِرين حـتَّ

الم�ستتر  مير  )ال�سّ الحال  �ساحب  وعلى  )اأبقى(،  الفعل  على  )ُم�سطًرا(،  الحال  قّدم  اعر  فال�سَّ

الُحكم  في  الحاكم  بقاء  باأّن  د  يوؤكِّ اأْن  اأراد  وكاأّنه  الحالة،  بهذه  الحاكم  اخت�سا�ص  الإفادة  -(؛  اأنا   -

لي�ص لمطَمٍع، واإّنما اال�سطرار لذلك بمعنى حاجة ال�ّسعب له ت�سطره لال�ستمرار في الحكم حّتى بعد 

القرن الع�سرين. ولو جاء ال�ّساعر بالحال ح�سب رتبتها المحفوظة، فقال: اأبقى م�سطًرا  لبّين اأّن الحال 

واال�سطرار  الحاجة  بيان مدى  اأفاد  ُمتقّدمة؛  بالحال  لكَن مجيئه  اال�سطرار،  الحاكم هو  عليها  التي 

ال�ستمراره في الحكم .

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث ـ 2 ـ(

� .. َيْبـُدو َكاْلـَعـاَدة َمـْزُهـوًّ

َوَعـِظـيــًما َيـْبــُدو َكـاْلـَعــاَدة

الحال: �سمير م�ستتر  ـ �ساحب  الفاعل  الفعل )يـبـُدو(، وعلى  ا( على  الحال )مزهوًّ ال�ساعر  قـّدم 

تقديره هو يعود على الحاكم )�سيدنا( ـ. واأفاد بهذا التقديم اخت�سا�ص الحاكم ب�سفة الّزهو دائًما، ولو 

جاءت الحال غير متقدمة لبينت الحالة التي عليها الحاكم ح�ْسُب .

ل 55،56/2، وابن مالك ت 672 هـ في األفيته، �ص 24، وابن ه�سام،  ل، �ص 61، وابن يعي�ص، �سرح المف�سّ )1(  منهم: الزمخ�سري، المف�سّ

�سرح قطر الندى، �ص 234 ، 235 ، �سرح �سذور الّذهب،�ص244 - 246، و�سرح ابن عقيل568/1.    

)المتدارك( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 179 . 

)من المتدارك( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص182 . 
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�لـفـعـل و�ساحبها؛ الأّنـه ��سـم ��ستفـهام في  وتقــّدمت �لـحـال فـي �سـعـر مـبـارك بـن �سـيــف عـلـى 

)خم�سة وع�سرين( مو�سـًعا، منها:

 :
 )1(

• قوله في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(
َعلَُّمـوُه َكْيـَف َيـْرَكـْع

َكـي َي�ُسـمَّ �ْلَمـاَء..

 :
 )2(

با( • وقوله في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ْبًحا َو�أُْم�سـيًة        �آٍه َلـُه َقـْد َتـَو�َرى َكـْيـَف �أَ�ْسـالُه ؟ �أَْهُفـو �إَلـى َطْيـِفـها �سُ

 :
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث ـ البعد الرابع ـ(
َغـار َغـار َيـا �سِ َيـا �سِ

ال َتـُكـوُنـو� �أَْغـِبـَياء

َكـْيـَف ُتـدِمـي َذِلـَك �ْلَمْجُهـوَل َجْمـَرة ؟

4-  �لمفعول الأجـله. وجد الباحث َمْوطنين قّدم فيهما مبارك بن �سيف المفعول الأجله على الفعل 

والفاعل، هما:

:
 )4(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـَماُء ؟ ـا َيْنِطـُقـو� ِب�َسـَهاَدٍة            َوَت�َسـاَءُلـو� : َهـْل ُتْعَبـُد �ل�سَّ َخَجـاًل َوَلـمَّ

:
 )5(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ِعــ�ْسـًقا ِلَبْحـٍر ال الأْجـِل َغـَناِئـٍم            َبـَذُلـو� ِدَمــاًء َمـا َلـَهـا �أَْفـَيـاء

النطق  فعل  على  ُمقّدٌم  هوؤالء  فخجل  الفعل،  على  ليقّدمه  دفعه  بب  ال�سَّ ببيان  اعـر  ال�سَّ فاهتمام 

بال�ّسهادة ب�سبب خجلهم. وكذلك الحال في البيت الثاني، فالع�سق للبحر ُمقّدٌم على )بذل الّدماء(؛ 

بب اأهم عند ال�ّساعر من الفعل نف�سه واإْن كان مت�سمًنا الأعلى درجات الت�سحية . ذلك اأّن ال�سَّ

)الرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص12 . 

)الب�سيط( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص21. 

)الرمل(  )3( نف�سه، �ص193.  

)الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص110 . 

)الكامل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 155 . 



�لباب �لثاني

�لحذف في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني، وي�سمل :

- الف�سل الأول : الحــذف في العنا�سر الإ�سنادية )الجملة ال�سمّية( وي�سمل : 

اأوًل: الحذف في الجملة ال�سمية، وفيه:

)1( مفهوم الحذف . 

)2( حذف الم�سند اإليه )المبتداأ ( .

)3( القيم الدللية لحذف الم�سند اإليه )المبتداأ( .

)4( حذف الم�سند )الخبر( .

)5( القيم الدللية لحذف الم�سند )الخبر( .

)6( حذف الجملة ال�سمية .

)7( ا�ستنتاجات حول ق�سايا الحذف في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف.

- الف�سل الثاني : الحــذف في الجملة الفعلية، وي�سمل :

)1( حــذف الفاعل . حـــــذف المفعول به .

)2(  حـــــذف العامل في الم�سدر .

)3( حـــــذف الفعل وجوًبا بعد اإذا ال�ّسرطّية .

)4( حذف فعل الَق�َسم . 

- الف�سل الثالث : الحذف في العنا�سر غير الإ�سنادية، وي�سمل :

)1( حذف المفعول به .

)2( حذف المو�سوف . 

)3( حذف الفاء الواقعة في جواب ال�ّسرط .

)4( حـــــذف حرف النداء .





�لف�سل �الأول 

�لحــذف في �لعنا�سر �الإ�سنادية )�لجملة �ال�سمية(، وي�سمل: 

اأوًل: الحذف في الجملة ال�سمية، وفيه:

)1( مفهوم الحذف .        

)2( حذف الم�سند اإليه )المبتداأ ( .

)3( القيمة الدللية لحذف الم�سند اإليه )المبتداأ( .

)4( حذف الم�سند )الخبر( .

)5( القيمة الدللية لحذف الم�سند )الخبر( .

)6( حذف الجملة ال�سمية .

)7( ا�ستنتاجات حول ق�سايا الحذف في الجملة ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف.
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- �لف�سل �الأول : �لحــذف في �لعنا�سر �الإ�سنادية )�لجملة �ال�سمّية( وي�سمل : 

)1( مفهوم �لحـــذف: 

 دالالت متعـددة للجـذر الّثـالثي للفظـة : اْلَحْذف )ح ذ ف(، منها:
)1(

تذكـر المعاجـم اللغوّيـة

- االإ�سقاط .

ابة، اأي: اأخذُت، وَحَذَفُه من �َسعره: اأخذه . - االأخـذ، ُيقال: َحَذْفُت من �َسعري، ومن َذَنب الدَّ

ذٌن 
ُ
َيْحِذُفـُه، واأ يَء  ِقْطَعًة، وَحَذَف ال�سَّ َفَقَطْعَت منه  َرْبَتُه،  اإذا �سَ -  الَقْطـع، وحَذْفُت راأ�سه بال�ّسيف، 

َحْذفاء كاأنَّها ُحِذَفْت. اأي: ُقِطَعْت .

- الّطرح، والُحـذافة: ما ُحِذَف من �سيء َفُطـِرح .

تلتقي المعاني اللغوية لكلمة )حـََذَف( المعنى اال�سطالحي لمفهوم ) الحـذف(، حيث ذكر علي بن 

محمد الجرجاني المتوفى 816هـ تعريف االإ�سقاط في علم الَعُرو�ص، فقال: » هو اإ�سقاط �سبب خفيف، 

 .
)2(

مثل: )ُلــْن( من )َمَفاعيُلْن( ليبقى: َمفاِعي«

اال�ستغناء عن  اأو  الّتركيب،  اإ�سقاط عن�سر من عنا�سر  اأي:  االإ�سقاط.  اأو  الّترك،  يعني  َفالَحـْذُف 

 ل�سياق الحال عنا�سر، 
)3(

جزء من الكالم لداللة �سياق الحال عليه، وجعل الدكتور فريد عو�ص حيدر

هي: المتكّلُم، والم�ستمُع، واأثـُر الحدث الكالمّي في الم�ستمع، والمكان، ثم قام بتحليل هذه العنا�سر 

من خالل اأمثلة من التراث العربي. ينبغي ااّل ُيفهَم من هذا اأّن العن�سر المحذوف ال يعني في الّتركيب 

�سيًئا، بل قد ال تقّل اأهميته اأحياًنا عن اأهمية المذكور، يقول ابن جني: » واإّنما كالمنا على حذف ما 

ُد به:  ُن فيه اأّن قولنا: )اْنَطَلَق َزْيٌد(، ُيق�سَ ، وي�سرح ابن جني كالمه هذا بمثال ُيبيِّ
)4(

ُيْحَذف، وهو ُمراد«

االإخبار عن زيد باالنطالق؛ ولذلك لم َيذكِر القائُل �سيًئا من الف�سالت: كالم�سدر، والّظرف، والحال، 

ي وظيفة  ا من عنا�سر الجملة، فهو يوؤدِّ والمفعول له، والمفعول معه..، فالمحذوف اإًذا ُيمثِّل عن�سًرا مهمًّ

تركيبّية وداللّية. وبالّتالي فهو مراد واإْن كان غير ملفوظ. ولكّن لفظه، اأو تركه يخ�سع العتبارات يريدها 

ثابًتا  ًغا  ُم�سوِّ ُتمّثـل  التي  خرى 
ُ
اأ اأحايين  الم�ساهدة  الحال  اأو  ال�ّسياق،  داللة  وتفر�سها  اأحياًنا،  المتكّلم 

للحذف .

حاح، للجوهري،)حذف(1341/4، ومجمل اللغة، البن فار�ص،)حذف(، �ص160، والمحكم والمحيط البن �سيده،)الحاء  )1(  منهـا: ال�سِّ

الذال والفاء(291/3، ول�سان العرب، البن منظور، )جمل( 3/ 203، تاج العرو�ص للزبيدي )حذف(. 

)2( التعريفات، �ص117 .

)3( ُينَظـر: ف�سول في علم الداللة، �ص139 ـ 144.

)4( الخ�سائ�ص، 379/2 . 
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)2( حذف �لم�سنــد �إليه )�لمبتــد�أ( .

االأنماط  وفق  الَحْذُف  وجاء  موا�سـع،  و�ستة(  )مائة  في  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  المبتداأ  ُحذف 

االآتية:

في  نعٌت مقطوع  الخبر  الأّن  المبتداأ؛  ُحِذَف   . �لّرفع في مدٍح  �إلى  �لمقطوع  �لّنعت  �الأول:  �لّنمـط 

موقف المدح في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة( موا�سـع، منها : 

:
)1( 

مـّرد( • قوله في ق�سيدته ال�ّسعرّية)بحر الزُّ
َجـاِل  َعــَز�ِئـٌم ال َتْفُتـُر ــْبُر  �لـرِّ ـْت ُقُلـوَب َكـَو��ِسـٍر            �سَ مَّ ـي َوَقـْد �سَ َتْم�سِ

ـُر مَّ ـاِهـُروَن �ْلُمْتـَعُبـون �ل�سُّ الَبــاِحـُثــوَن َعــــِن �لـــالآِلـئ َعـــْنــَوًة             َو�ل�سَّ

الذين  الغّوا�سين  �سفات  باإبراز  مهتم  فال�ّساعر   . هم  تقديره:  محذوف  لمبتداأ  خبر  الباحثـون: 

يركبون تلك ال�ّسفائن؛ ولذلك اأعر�ص عن ذكر المبتداأ مكتفًيا بتقديره؛ ولهذا جعل الخبر في �سدارة 

فة واهتماًما بها. وقد اأتى بالخبر على �سيغة ا�سم الفاعل للتاأكيد  الجملة مكان المبتداأ اإبراًزا لهذه ال�سّ

على اأّن داأبهم في الحياة هو ا�ستمرار البحث عن الالآلئ، على ما فيها من م�ساعب واأخطار .

  : 
)2( 

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ْيـَك �ْلِكـَر�ُم َعـَرْفـَتـُهـْم           َدْهــًر�، َفـَمـا َبـْيَن �ْلِجـَو�ِر ِبـَنـاُء َعــَرٌب ِب�َسـطَّ

عَرٌب: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: هـم. وحذف ال�ّساعر المبتداأ؛ الأّنه مهتم بالخبر والذي يعك�ص 

فة تعظم كّلما دعت الحاجة اإليها، واأي  �سفة يتفاخر بها كل عربّي، وهي �سفة الكرم. ولعّل هذه ال�سّ

ـُف الموُت الفقراَء الجوعى؟! فقد تحّدث  حاجة لتحقق تلك ال�سفة في �سني القحط والجوع حيث يتخطَّ

اإلى  للنزوح  الخليج؛ مما دفعهم  التي لحقت بعرب  ال�ّسابقين عن �سنوات القحط  البيتين  ال�ساعر في 

:
)3(

ابقة نف�سها ال�ّساطئ الفار�سّي متحملين المهالك، و�سقاء الحياة. يقول في ق�سيدته ال�سَّ

ـْهـــَباُء ــا �َســَعــــْت ِبــاأَُو�ِرَهـا �لـ�سَّ هْم        َلــمَّ َهــَرُبو� ِمَن �ْلَمْوـِت �لُمقـيِم ِباأَْر�سِ

َفـاْلُجــوُع َيـْدَفـــُع ُكـلَّ ِذي َكـِبــٍد �إَلـى         َخـْو�ِس �ْلَمـَهالِك، َو�ْلَحَياُة �َسَقاُء

)الكامل(  )1( االأعمال ال�ّسعرية، �ص49 . 

)الكامل(  )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص125 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص125 .  
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فال�ساعر اآثر حذف المبتداأ، مكتفًيا بذكر الخبر؛ لينّبه المخاطب الأهمية الخبر)�سفة الكرم التي 

اّت�سف بها العرب(؛ الأّنه اأراد اإظهار ما ياأتي:

�أواًل: الهروب من الموت المحقق الذي �سببته �سنوات القحط.

ثانًيا: ف�ّسر ال�ساعر مفهوم )الجوع( الوارد في البيت الثاني: فالجوع يدفع..، بالموت .

عاب، والمهالك،   ثالًثا: بّين اأّن الجوع اإذا لحق باأي مخلوق)كّل ذي َكِبد(؛ فاإّنه يدفعه الأْن يخو�ص ال�سّ

وهو ما ُيطلق عليه : �سراع البقاء .

 ر�بًعا: كلُّ ما تقّدم قد يجعل االإن�سان الُمبتلى - بهذه الِمَحن: الجوع، القحط، خو�ص المهالك – 

فاقًدا ل�سفاٍت تحّلى بها، كالكرم. ولكن ومع كّل ذلك يبقي العربيُّ كريًما باأخالقه ُمتحّماًل الجوع، 

و�ِسني القحط؛ ولهذا اآثر ال�ساعر ِذْكر هذه ال�سفة حاذًفا المبتداأ. وجاء حذف المبتداأ وِذْكر الخبر 

فات .  ًدا على تلك ال�سّ موؤكِّ

�لنمط �لثاني: ُحذف المبتداأ؛ الأّن الخبر مخ�سو�ص بالمدح، اأو بالّذم في �سعر مبارك بن �سيف في 

)خم�سة( موا�سع، وجاءت على النحو االآتي:

في  قوله  هو  مو�سع،  في  بالمدح  مخ�سو�ص  الخبر  الأّن  المبتداأ؛  ُحذف  �لمدح،  موقف  )1(  في 

:
 )1(

م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

ِنْعَم �لَحـِديُث �أََبـا �ْلـَوِلـيـْد

َمـا َجـاَءَنـا �ْلَيـْوَم َجـِديـْد

ُحذف المبتداأ، وهو المخ�سو�ص بالمدح وتقديره: حديُثـك، وجملة المدح )ِنْعم الحديث(: خبره.

ا بالّذم في قوله - على ل�سان اأبي لهب  )2(  في موقف الّذم، ُحذف المبتداأ؛ الأّن الخبر جاء مخ�سو�سً

: 
)2(

-  في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

�إْن َكـاَن َقـــْبـــاًل َجـــاَرَنـــا

َفَلِبْئـ�َس َذ�َك �ْلَجـاُر َجـاْر

َجـاْر: )المخ�سو�ص بالّذم(: خبر لمبتداأ محذوف تقديره هو، اأو المذموم .

)مجزوء الكامل(. )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص256 . 

)مجزوء الكامل( . )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص270 . 
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خـرى مـن �سعـر مـبـارك بـن �سـيـف، هـي:
ُ
وُحـِذف الخـبر، وهـو مخ�سو�ص بالّذم فـي ثالثة مـوا�سع اأ

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
ُقـل َلُهـْم: �إنِّـي َمـَع �الأََمـَو�ِج �آْت

َوْيـَح َنـْفـ�ِسـي ِبْئـ�َس ُمـرُّ �الْنِتـَظـاْر

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
�أبو �سفيان: �أََلْيـ�َس ِبَجـاِرْك ؟

�أبو لهب: َوِبـْئـ�َس �ْلـِجـَو�ْر

ُحِذف المبتداأ، وهو المخ�سو�ص بالّذم تقديره: جوارك، وجملة )بئ�َص الجوار(: خبره . 

:
 )3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية نف�سها
ِبْئـ�َس َمـا ُقْلـَت �إنَّـمـا            َقـْوُلــَنـا َد�ِخـَل �ْلـُغـَرْف

المخ�سو�ص بالّذم محذوف، تقديره: قولك، وهومبتداأ خبره جملة الّذم )بئ�ص ما قلت( .

.منها: 
)4(

�لنمط �لثالث: ُحِذف المبتداأ في) �سبعة ع�سر( مو�سًعا؛ الأّنه �أخبر عنه بق�سم �سريح

: 
)5( 

مـّرد( • قوله في ق�سيدة )بحر الزُّ
ـا ُتـْخــِبُر ريَّ َيا َنْجـُم �إنَّـَك َقـْد �َسِهـْدَت َعَنـاَءُهـْم           ِبـاهلِل َيـا َنْجــَم �لــثُّ

ِبـاهلِل: )لفظ الجاللة( الجار والمجرور خبر لمبتداأ محذوف تقديره: يميٌن .

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدة )مناجـاة الّدهر(
ـاًء �إّنـه �ْلُعْمـُر َجـاِريا َفـَو�هلِل َمـا �أَْنـَت �ْلُمِجيـُب َوال �ّلـِذي           َيـُردُّ َق�سَ

َو�هلِل: )لفظ الجاللة( الجار والمجرور خبر لمبتداأ محذوف تقديره: يميٌن .

)الّرَمل( . )1( نف�سه، �ص27 .  

)من المتقارب( . )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص278 . 

)مجزوء الخفيف(   )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص313 . 

)4( �سرح ابن عقيل238/1 . وقد حكى هذه الحالة عن الفار�سي . 

)الكامل( . )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص50 . 

)الطويل( . )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص53 . 
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: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
ـدُّ َعـْن َدْعـَوٍة �َساِفـَيْة ــَك �إنَّ �ْلـَبـالء �ْلـَبــالَء                  ُهـَو �ل�سَّ َوَربِّ

ــَك: )لفظ الجاللة( الجار والمجرور خبر لمبتداأ محذوف تقديره: يميٌن َوَربِّ

�لنمط �لر�بع: ُحِذف �لمبتد�أ في �سعر مبارك بن �سيف؛ الأّنه وقع في جو�ٌب �ال�ستفهام؛ وذلك في 

)ت�سعـة( موا�سع، منها: 

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار ـ الم�سهد االأول ـ (
َمـا َهـَذ� �ْلَخـْلْق ؟ 

َنـاٌم ِمـْن �أَْحَجـاْر ؟  �أَْقـَز�ٌم..�أَ�سْ

َناٌم: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: هم، اأو الخلق؛ الأّنه جواب ا�ستفهام ِبـ )ما(. �أَْقَز�ٌم، �أَ�سْ

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َهـَذ� )�ْبُن مـاَجـَد( َهـْل َن�ِسْيـَت �ِسـر�َعـُه؟             َعـَلـُم �ْلِبـَحـاِر، َوَكـْم ُهـُم �ْلـُعـَلــَمــاُء ؟

َعـَلـُم: خـبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره:هو)ابن ماجد(؛ الأّنه جـواب ا�ستفهام ِبـ )هل(.

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
ـا �أََت�ْسـال َعـنَّ

ـَياء ؟ �ُسُمـو�ٌس َتَلْعـَثـَم ِفـيَها �ل�سِّ

�ُسُمـو�ٌس: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: نحن؛ الأّنه جواب ا�ستفهام ِبـ )الهمزة( .

�لنمط �لخام�س: �إذ� جاء �لمبتد�أ بعد فعل �لقول، وما ��سُتق منه، نحو قوله تعالى:{َوَقاَلْت َعُجوٌز 

، اأي: اأنا عجوز عقيم .
)5(

َعِقيٌم}

وجاء المبتداأ محذوًفا بعد فعل القول، وم�ستقاته في )اثنين وع�سرين( مو�سًعا، منها:

)المتقارب( )1( نف�سه، �ص305 .  

)المتدارك( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص35 . 

)الكامل(  )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص136 . 

)من المتقارب( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص211 . 

)5( �سورة الّذاريات، اآية 29 .
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:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـالُم، َفـاإنَّـنا ِمْن َمْعـِدٍن              َلْي�َسـْت َلـُه ِفي �لـَكاِئَنـاِت �َسـَو�ُء َقاُلـو�: �ل�سَّ

ـالُم: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: هو. فعل القول: )قالـوا( . �ل�سَّ

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ـَلـَقاُء ْنـَيا ُهـُم �لطُّ نـٌة َوُقْلـَنا: ِفـْتـَيٌة         ُمـْذ َمـْوِلـِد �لـدُّ َقاُلـو�: َقـَر��سِ

نـٌة / ِفـْتـَيٌة: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: هم. فعل القول: )قالـوا، قلـنا( . َقـَر��سِ

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
�أَُقـوُل: ُهـَر�ء

ـاِرًخا: �أَْغِبـَياء َفَيْنَهـُرِنـي �سَ

ُهــَر�ء / �أَْغِبـَياء: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: اأنتم. فعل القول: )اأقول، �سارًخا( .

�لّنمط �ل�ّساد�س: ُحِذف �لمبتد�أ في �سعر مبارك بن �سيف لداللة �لحال، �أو �ل�ّسياق على �لمحذوف 

في: )ثمانية وع�سرين( مو�سًعا، منها : 

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته)عودة اإبريل(
ـْحـِر ـَيـاًء َكـال�سِّ َحـْيَر�ُن اْلـَقـْلـِب َفـَهـْل َنـَظـَرْت              َعـْيـَنـاِك �سِ

َحـْيَر�ُن: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: )هـو( . وُحذف المبتداأ لداللة ال�ّسياق عليه .

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليج(
ــُه �الأَْعــَد�ُء ـاَن َدمٍّ َزفَّ َقـاِبيـُل �أَْم َهـاِبيـُل �أَْم َمـاَذ� �أََرى ؟               َفـَيـ�سَ

َقـاِبيـُل: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: )اأهـذا( . وُحذف المبتداأ لداللة ال�ّسياق عليه .

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص109 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص154 . 

)من المتقارب( )3( نف�سه، �ص213 .  

)المتداَرك( )4(االأعمـال ال�ّسعرّية ، �ص64 . 

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص163 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته)ر�سالة من �سهيد(

ُنُجـوٌم... ُنُجـوٌم... ُنُجـوٌم...

ِحـَكاِت �ْلَقـَدْر �أََرى َخْلَفـَها �سَ

ُنُجـوٌم: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: )هـم، اأي: ال�سهداء(. وُحذف المبتداأ لداللة ال�ّسياق عليه.

م ذكر �لمحذوف في: )ثمانيٍة وع�سرين( مو�سًعا، منها : �لنمط �ل�ّسابع: ُحِذف �لمبتد�أ؛ لتقدُّ

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته)اأمجـاد رم�سان(

ـٌة                 َوَعَلـْت َمـَر�ِتُبـَها َو�أَْنَت �ْلَمْطَلـُب مَّ �َسْهـٌر َطُهـوٌر َقـْد �َسَمـْت ِبـَك �أُ

: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: )اأنت، اأي: رم�سان (. وُحذف المبتداأ لتقّدم ذكره في البيت 
)✼(

�َسْهـر

. والتقدير: يا رم�سان اأنت �سهٌر طهوٌر .
)✼✼(

ال�ّسابق

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليـج(

ـَجـَناُء َو�َسِهـْدَت )َذ� َيـَزٍن( َي�ِسـيُر ِبُجـْنـِدِه                 �أَ�َسـٌد َجـِريـٌح َخْلَفـُه �ل�سُّ

�أَ�َسـٌد: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: )هـو، اأي: �سيف بن ذي يزن (. وُحذف المبتداأ لتقّدم ذكره في 

ال�ّسطر االأول من البيت. وبهذا االإعراب يكون قد دخل في باب النعت المقطوع .

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية)الفجر االآتـي(

�أَنـا ِباّلـِذي َخَلـَف �لَكـَو�ِكـَب ُم�ْسَتِجـيْر

ـار.. َعْطـ�َساُن َلِكـْن ِمـْن َوَر�ِء �لنَّ

َعْطـ�َساُن: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: )اأنـا(. وُحذف المبتداأ لتقّدم ذكره في المقطع االأول.

)من المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 197 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص73 .  

)✼( ويجوز فيه وجٌه اآخر: �سهٌر: مبتداأ )نكرة مو�سوفة( . قد �سمت: الجملة الفعلية في محل رفع خبر .  

ـيِّـُب ٌب         َرّوى اْلَعـَطـا�َسـى ِفـي اْلَهِجـيِر ال�سَّ ٌة َوُمـَغــرِّ هـاًل ُغـرَّ
َ
ـاُن اأ ه: َرَمـ�سَ )✼✼( ون�سّ

)الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص126 . 

)من الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص285 . 
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- حذف ما كان �أ�سله مبتد�أ )��سم �لفعل �لّنا�سخ، ��سم �لحرف �لنا�سخ( .

وُحِذَف ��سم �لفعل �لّنا�سخ في �سعر مبارك بن �سيف في:)�أربعين( مو�سًعا، منها :

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار - الم�سهد الثاني -(

ْلَمـَة ِفـي �أَْعـُيِن �َسْم�ِسـي َتْغـِر�ُس �لظُّ

َكـان ُحـْلِمـي �أََمـاًل .. �أَْم�َسـى َرَمـاًد�

ا�سم اأم�سى محذوف لتقّدم ذكره )ُحْلمي( .

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )ال�ّسوارع الخلفية(

َوْقُعـَها َكـاللـْيـِل �أَْعـَمـى

ـوَب �ْلـُعـُيـوِن ـاَر َمـْعـ�سُ �إنَّـَمـا �للـْيـُل َهـَبـاٌء �سَ

ُحِذف ا�سم �سـار؛ لتقّدم ذكره )الليل( .  

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

َوَكـَذِلـَك �لـّتـاِريـُخ َلْيـ�َس ِبَغـاِفـٍل           ِبـِه ِذْكـِرُكـْم �أَْبـَقـى ِوِفـيِه َجـَز�ُء

ا�سم ليـ�ص محذوف لتقّدم ذكره )التاريخ( .   

: 
)4(

غير( • وقوله في ق�سيدته )نـّوارة ياعالمي ال�سّ

َوَتُقـول: �أَنَّـى ِللَحِقـيـَقـة �أَْن َتـجيَء ِمـَن �ْلـَخـيال ؟

ـال ُل َب�ْسـَمَة �ْلـَفـْجـِر �ْلـِو�سَ َو�أََظـلُّ �أَ�ْسـاأَ

( محذوف؛ لداللة ال�ّسياق عليه )اأنـا( .  ا�سم )اأظـلُّ

وُحذف �لحرف �لّنا�سخ مع ��سمه في �سعر مبارك بن �سيف في )مو�سعين(، هما :

)الّرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص38 . 

)الّرمل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص60 . 

)الكامل( )3)( نف�سه، �ص164 .  

)من الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص224 
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:
)1(

• قوله في ق�سيدة )اأن�سودة الخليج(
يـُم ِفـي  ُخــُطـــَو�ِتـــهـــا          َوَكـاأَنُهـنَّ - �إَذ� َمـ�َســْيـَن - ِظـــَبـــاُء �لـــرِّ

)✼(

ـُهـــنَّ َفـــَكــاأَنَّ

ـَبا           َكْم ِفـي �ْلَخـِليــِج ُنـَخــْيـَلــٌة َمـْيــ�سـاُء  ُيد�ِعُبـها �ل�سَّ
)✼✼(

�أَْو  َنْخَلـٌة َو�ْسَنـى

يـم ..، اأو  (. والتقدير: فكاأّنهـنَّ الرِّ (، وا�سمه ال�سمير المت�سل: )ُهـنَّ نَّ
َ
ُحذف الحرف النا�سخ )َكـاأ

كاأّنهـنَّ نخلـٌة و�ْسَنـى. ويجوز العطف على ظباء .

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
�إنَّـا ُحَمـاُتـَك �ِسـْعـَرى

ـَو�ِقـْب ُحـَمـاُة ِتـْلـَك �لثَّ

الّثواقب،  ـا ُحماة تلك  اإنَّ النا�سخ )اإّن(، وا�سمه ال�سمير المت�سل: )نـا(. والتقدير:  ُحذف الحرف 

ويجوز اأن يكون )حماُة( بدال من )حماُتك( .

:
)3(

ُحـِذَف الحرف النا�سخ  في �سعر مبارك بن �سيف في قوله في ق�سيدة )اأن�سودة الخليج(

ـاًر� َلـُه �أَْبـَنـاُء َفاْنـَعـْم َخِليِجـي �إِّن �َسْعـًد� َلْم َيَزْل                َيـْحـَيا َوَعـمَّ

الحرف الّنا�سخ المحذوف تقديره: )اإّن(، ويجوز عطف )عّماًرا( على )يحيا( .

بعد هذا اال�ستعرا�ص نجد اأّن مجموع الحاالت التي ُحذف فيها المبتداأ، اأو ما كان اأ�سله مبتداأ في 

�سعر مبارك بن �سيف قد بلغت: )ت�سعة واأربعين ومائة( مو�سٍع. وهذا لي�ص بالعدد الي�سير؛ مما يوحي 

باهتمام ال�ساعر بالخبر من ناحية، وو�سوح الدليل على حذف المبتداأ، فبدونه ال ي�سّح الحذف ال�سيما 

اأّن المبتداأ هو محور الحديث ومرتكزه الرئي�ص، وقد يجعلنا هذا نوؤّكد على اأّن حذف المبتداأ في �سعر 

ا، اأو حذًفا فيه اإخالل – كما يقول قدامة بن جعفر – فيما ينقله  مبارك بن �سيف لم يكن حذًفا غام�سً

عنه )الدكتور محمد ح�سنين اأبو مو�سى(: » وُي�سير قدامة بن جعفر اإلى ف�ساد ال�ّسعر الذي يكون فيه 

. 
)4(

ا، وُي�سّميه )االإخالل(، وهو عنده من عيوب اللفظ والمعنى« دليل الحذف غام�سً

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص99، 100. 

( على )العذارى( المذكورة في البيت قبل ال�ّسابق: وَتَرى اْلَعَذاَرى قد َخلَْيَن ِب�َساَحٍة..   )✼( يعود ال�سمير )ُهنَّ

)✼✼( و�ْسَنـى: »اْلَو�ْسَنى: امراأٌة َو�ْسَنى: فاترة الّطرف، َك�ْسَلى من الّنعمة«. ُينظر: المعجم الو�سيط، )و�سى( 1045/2 .

)المجتث( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص289 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص169 . 

)4( البالغة القراآنية في تف�سير الزمخ�سري، للدكتور محمد اأبو مو�سى، �ص117 .
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ح الحاالت التي ُحِذف فيها المبتداأ في �سعر مبارك بن �سيف وعدد مّرات  وفيما ياأتي جدول يو�سّ

تكرارها في �سعره مرتبة تنازليًّا.

�لعددالحالة�لت�سل�سل

22 ُحـــِذَف المبتداأ بعد فعل القول، اأو اإحدى م�ستقاته .1

23 =      =  لتقّدم ذكره .2

28 =      =  لداللة الحال، اأو ال�ّسياق عليه .   3

خبر عنه بَق�َسٍم �سريح .   4
ُ
17 =      =  الأّنه اأ

8 =      =  = جواب ال�ستفهام .5

5 =      =  = مخ�سو�ص بالمدح، اأوالّذم .6

3 =      =  الأّن خبره نعت مقطوع اإلى الرفع .7

40 =  ما كان اأ�سله مبتداأ )ا�سم الفعل النا�سخ( .8

1=  ما كان اأ�سله مبتداأ )ا�سم الحرف النا�سخ( .9

147�لمجموع             

يت�سح من �لجدول ما ياأتي:

�أّواًل: ُحذف المبتداأ في �سعر مبارك بن �سيف في: )�سبعة وخم�سين ومائة( مو�سع، وهو في هذا 

يمتلك الجراأة اللغوية، والموهبة ال�سعرية التي ُتمّكنه من حذف عن�سر رئي�ص في الجملة اال�سمية اأال، 

وهو المبتداأ الذي ُيعدُّ ركيزة اأ�سا�سية للخبر، فال�ّساعر ال يتهّيُب من حذف المبتداأ؛ الأّنه اأودَع في الجملة 

ما يدلُّ عليه. 

ثانًيا: ُحِذف ما كان اأ�سله مبتداأ - ا�سم االأفعال النا�سخة، والحروف النا�سخة - في مواطن كثيرة 

بلغت )خم�سة وثالثين( موطًنا .

ثالًثا: َكُثر حذف المبتداأ في �سعر مبارك بن �سيف في حال وروده بعد فعل القول، اأو تقّدم ذكره، 

اأو داللة ال�ّسياق، اأو الحال عليه؛ اإْذ تكررت هذه الحاالت الثالث فيما يقرب من )ثالث وثمانين( مرة .

في:  الحالة  هذه  تكررت  اإْذ  �سريح،  بَق�َسم  عنه  خبر 
ُ
اأ الأّنه  كــذلك؛  الـمـبـتــداأ  َحــْذُف  َكــُثـر  ر�بًعا: 

)ثمانية ع�سر( مو�سًعا .

خام�ًسا: اأّما الحاالت االأخرى فوردت بقلة .  
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)3( �لقيم �لداللية لحذف �لم�سند �إليه )�لمبتد�أ( .

المبتداأ،  حذف  �سعره  في  كُثر  لذلك  بالخبر؛  ا  ُمهتمًّ كان  �سيف  بن  مبارك  ال�ساعر  اأّن  لنا  َتَبـــّيَن 

فالخبُر في �سعره طاٍغ على المبتداأ؛ لهذا عمد الإظهاره واإبرازه. ولم يكن حذف المبتداأ اعتباًطا، واإنَّما 

، منها:
)1(

جاء الأغرا�ٍص متعددة

العبث:  باالحتراز من  »..الُمراد هنا  العزيز عتيق:  الدكتور عبد  يقول   . العبث  االحتراُز من  اأواًل: 

اأّن ما قامْت عليه القرينُة، وظهَر عند المخاطب ُيَعـّد ِذكُره عبـًثا من حيث اإّنه ُيقلِّـُل من قيمة العبارة 

الدكتور  ويقول   .
)2(

العبث« من  االحتراز  لداعي  يكثر حذفه  المبتداأ  اإّن  قلنا:  ذلك  تقّرر  فاإذا  بالغيًّا، 

محمد اأحمد قا�سم، والدكتور محيي الدين ديب مو�سَحْين المق�سود باالحتراز: » المراد باالحتراز من 

.
)3(

العبث اأّن الم�سند اإليه معلوم بحيث ُيَعـدُّ ِذكره عبًثا يقّلل من قيمة العبارة بالغيًّا »

     ويبّين الدكتور محمد اأحمد قا�سم، والدكتور محيي الدين ديب اأّن الم�سند اإليه)المبتداأ( ُيحذف 

، هي:
)4(

احتراًزا في موا�سع عّدة

- الفاء المقترنة بجواب ال�سرط.  - وقوعه بعـد: اال�ستفهام.  

- �سيق ال�سدر عن اإطالة الكالم ب�سبب ت�سّجر وتوّجع.  - فعل القـول، وم�ستقاتـه.  

- تعجيل الم�سـّرة بالم�سنـد.  - الحذر من فوات فر�سة.  

- كون الم�سند اإليه ُمعّيًنا معلوًما. تكثير الفائدة.  - اإن�ساء المدح، اأو الّذم، اأو الترّحم.    

ومما ورد من هذه الموا�سع في �سعر مبارك بن �سيف، ما ياأتي:

�أواًل: وقوع �لم�سند �إليه في جو�ب �ال�ستفهام، و�سبق اأْن بّينا اأّن المبتداأ ُحذف بعد اال�ستفهام في 

�سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية( موا�سع، منها:

:
 )5(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار ـ الم�سهد االأول ـ (

ف: علم المعاني، للدكتور عبد العزيز عتيق، �ص133 – 137، وعلوم البالغة، الأحمد م�سطفى المراغي، �ص104 – 107،  )1(  بت�سرُّ

والمعاني(،  والبيان  )البديع  البالغة  وعلوم   ،100 – حمودة،�ص89  �سليمان  طاهر  للدكتور  اللغوي،  الدر�ص  في  الحذف  وظاهرة 

للدكتور محمد اأحمد قا�سم، �ص315 – 317. 

)2( علم المعاني، �ص133. 

)3( علوم البالغة، �ص315. 

ابق نف�سه، �ص315 – 317.   )4( ال�سَّ

)المتدارك( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص35 . 



168

َمـا َهـَذ� �ْلَخـْلْق ؟ 

َنـاٌم ِمـْن �أَْحَجـاْر ؟  �أَْقـَز�ٌم..�أَ�سْ

ِبـ )ما(.  َناٌم: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: هم، اأو الخلق؛ الأّنه جواب ا�ستفهام  �أَْقَز�ٌم، �أَ�سْ

وجاء الحذف لقيمة داللية، وهي االحتراز من العبث، فتكرار المبتداأ نوع من العبث .

:
 )1(

• يقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َهـَذ� )�ْبُن مـاَجـَد( َهـْل َن�ِسْيـَت �ِسـر�َعـُه؟             َعـَلـُم �ْلِبـَحـاِر، َوَكـْم ُهـُم �ْلـُعـَلــَمــاُء؟

َعـَلـُم: خـبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره:هو)ابن ماجد(؛ الأّنه جـواب ا�ستفهام ِبـ )هل(. وُحذف 

المبتداأ احـتراًزا الإعادة ذكره، وتجنًبا للتكرار .

ثانًيا: وقوع �لم�سند �إليه بعد فعل �لقول، وم�ستقاته. و ُحِذَف المبتداأ - بعد فعل القول، وم�ستقاته - 

في �سعر مبارك بن �سيف في )اثنين وع�سرين( مو�سًعا، و�سبق �سرح ذلك. ومن االأمثلة االأخرى على 

ذلك:

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ـَلـَقاُء ْنـَيا ُهـُم �لطُّ نـٌة َوُقْلـَنا: ِفـْتـَيٌة         ُمـْذ َمـْوِلـِد �لـدُّ َقاُلـو�: َقـَر��سِ

نـٌة /  ِفـْتـَيٌة: خبر لمبتداأ محذوف جوًزا تقديره: هم. فعل القول: )قالـوا، قلـنا( . َقـَر��سِ

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
�أَُقـوُل: ُهــَر�ء

ـاِرًخا: �أَْغِبـَياء  َفَيْنَهـُرِنـي �سَ

ُهـَر�ء / �أَْغِبـَياء: خبر لمبتداأ محذوف جوًزا تقديره: اأنتم. فعل القول: )اأقول، �سارًخا( .  

وُحِذف �لمبتد�أ في �لمثالين �حتر�ز� من �لعبث؛ لوقوعهما بعد فعلي �لقول: قال، و�سارًخا. 

ثالًثا: �سيق �لمقام عن �إطالة �لكالم ب�سبب ت�سّجر وتوّجع، وجاء حذف المبتداأ لهذا الغر�ص في 

�سعر مبارك بن �سيف في )ت�سعة( موا�سع موزعة على �سببي الحذف ل�سيق المقام، وهما:

)الكامل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص136 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص154 . 

)من المتقارب( )3( نف�سه، �ص213 .  
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ع. وجاء حذف المبتداأ ل�سيق المقام عن ذكره الن�سغال ال�ساعر مبارك بن �سيف  عنه  �الأول: �لتوجُّ

ب�سواه في )اأربعة( موا�سع، هي:

: 
)1( 

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(

َكـْم َمَكـْثـَنـا َفـْوَق ُجـْنـِح �ْلـَمـاِء َمـا َبـْيَن َرَجـاٍء َوَرَجـاْء

ـَياْء َوَظـالٍم َد�ِمـ�ِس �الأَْرَجـاِء َيْغـَتـاُل �ل�سِّ

ـي َو�ْلِغـَناْء ـٌر َلـْيـ�َس َلـَنـا َغـْيَر �لتـَمنِّ ـمَّ �سُ

ـٌر: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (نحُن( يعود على الغوا�سين، وقد حذفه ال�ساعر توُجًعا، كما  ـمَّ �سُ

اأّن المقام ي�سيق عن ذكره؛ ذلك اأّنه م�سغول بت�سوير معاناة الغوا�سين الماكثين فوق جنح الماء في 

ظالم دام�ص.

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ْكـَفـاَنـُهـْم                 َوَعـَلى �ْلُوُجـوِه �َسـَقـاوؤُُهـْم �ِسـْيـَمـاُء ْحـَيـاٍء َتـَرى �أَ �أَ�ْسـَبـاُه �أَ

�أَ�ْسـَبـاُه: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (هم( يعود على الغوا�سين، وقد حذفه ال�ساعر توُجًعا، كما 

اأّن المقام ي�سيق عن ذكره؛ ذلك اأّنه م�سغول بت�سوير معاناة الغوا�سين الذين ظهرت عالمات ال�سقاء 

على وجوههم، فهم اأ�سباه اأحياء لما هم فيه من التعب والمعاناة .

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي (

ُخــْذ .. َذ�َك »َمـَقـال«

َحـاِدَثــٌة ُكــْبَرى

َهــْوٌل .. َهــــْوٌل

ع ال�ساعر لعظم الحادثة وهولها اأ�سغله  حادثة / هول: خبر لمبتداأ محذوف تقديره الحادثة، فتوجُّ

عن ذكر المبتداأ، فحذفه .

)الّرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص25 . 

)الّرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص148 . 

)من المتدارك( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص335 . 
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: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي (
َوَهـَذ� َوَهـَذ� َبـَقـاَيـا �أَْثــر

�أجل �سيدي

رماٌد َوَنـاْر

هذه  )قائل  الغالم  الأّن  اإليه؛  الم�سند  ُحذف  وقد  )البقايا(،  تقديره:  محذوف  لمبتداأ  خبر  رماٌد: 

العبارة ل�سيده اأبي جهل( يريد اأْن يظهر توجعه وتح�سره اأمام �سيده لتمّكن الم�سلمين من الخروج من 

مكة، وبالتالي نجاتهم؛ اإْذ لم يتبق منهم اإال ما يدّل عليهم من بقايا )الرماد والنار(. ولعل في تقديم 

الغالم الرماد على النار ما يوؤّكد ارتباك الغالم اأمام �سيده؛ اإْذ من المعلوم اأّن النار مقدمة على الرماد؛ 

الأّن الرماد نتاج النار، لكّن ان�سغال الغالم بنجاة الم�سلمين، وتركيز فكره في الحديث عن تفا�سيل االأثر 

دفعه لحذف المبتداأ، فالمقام لديه ال يت�سع اإال للحديث عن اآثار الم�سلمين وبقاياهم الموؤكدة لهروبهم 

ونجاتهم . 

)من المتقارب( )1( نف�سه، �ص335 . 
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ر�بًعا: �لخوف، �أو �لحذر من فو�ت �لفر�سة، وجاء في )ثالثة( مو��سـع، هي:

:
)1(

• قوله في ق�سيدته )ذكريات في ليلة �ستوية(
ُث َبـاَقـَة َوْرٍد َقـِرْيـبـْة �أَُحـدِّ

�أَُقـوُل َلـَهـا: ُت�ْسـِبِهـيَن �ْلَحـِبـيـَبـْة

لمبتداأ محذوف تقديره: (اأنِت(،  الحبيبة( خبر  ت�سبهين  الفعلية:  �ْلَحـِبـيـَبـْة: )الجملة  ُت�ْسـِبِهـيَن 

فال�ساعر اأعر�ص عن ذكر المبتداأ؛ الأّنه ال يريد اأْن يفّوت فر�سة ذكر الحبيبة، ول�سدة حّبه لها �سّبه باقة 

الورد بالحبيبة. 

:
)2(

• قوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
الَم و�إنَّـَمـا ��ْسِتـْبـَعـاِدي ـالُم، َفـُقـْلـُت: َمْحـ�ُس َخـِديـَعـٍة             َلْيـ�َس �ل�سَّ َقـاُلـو�: �ل�سَّ

َمْحـ�ُس: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (هو( يعود على ال�ّسالم، وبهذا يكون قد اجتمع في البيت 

غر�سان دالليان، هما:

- �الحتر�ز من �لعبث؛ الأّن المبتداأ مذكور في ال�ّسطر االأول؛ والأّنه واقع في جواب اال�ستفهام. 

فة،  ل في ذكر ما يت�سف به ال�سالم من الخديعة خوًفا من فوات فر�سة و�سفه بهذه ال�سّ - �لتعجُّ

لغير غر�ص في مو�سع  ُيعزى  قد  فالحذف  تقّدم ذكره.  اأخرى، وهي  لقرينة  الحذف  يكون  اأْن  ويمكن 

واحد، يقول الدكتور طاهر حمودة: »واأغرا�ص الحذف متعددة متنوعة، وقد ُيعزى الحذف في مو�سع 

. 
)3(

واحد اإلى اأكثر من غر�ص«

:
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َكـاّل َدُعـْوَنـا َلـْحـَظـًة

َجـْمـٌر َوَجـْمـٌر َبـْل َونـَار

�أ�سو�تها في د�ر

)المتقارب(  )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص72 . 

)الـكـامـل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص85 . 

)3( ظاهرة الحذف في الدر�ص اللغوي، �ص88. 

)من الكامل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص265 . 
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َجـْمـٌر: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (هو( يعود على دعوة االإ�سالم. هذا المقطع جاء على ل�سان 

اأبي جهل الذي يمتلئ قلبه حقًدا على االإ�سالم ودعوته؛ لهذا �سارع بذكر الخبر الذي ي�سف الدعوة باأّنها 

اأ�سبحت كالجمر الذي ينذر بالخطر الّداهم، فهو متعّجل بذكر الخبر خوفا من فوات فر�سة اال�ستماع 

اإليه؛ ذلك اأّن القوم م�سغولون في تلك اللحظة باال�ستف�سار من اأبي �سفيان عن م�سير القافلة.

هو  الغر�ص  هذا  بق�سد  الحذف  اأّن  الباحث  والحظ  الترّحم.  اأو  الّذم،  اأو  المدح،  اإن�ساء  خام�ًسا: 

االأكثر تكراًرا في �سعر مبارك بن �سيف، اإْذ ورد في موا�سع ِعــّدة، وتف�سيل ذلك فيما ياأتي:

1-  َحْذف �لمبتد�أ لغر�س �لمدح، و�لفخر، �أو �سيانة له عن �لّذكر ت�سريًفا وتقديًر�، وورد الحذف 

لهذا الغر�ص في نحو)اأربعة ع�سر( مو�سًعا، منها:

:
)1(

• قوله في ق�سيدته)اأمجاد رم�سان(
ـٌة                  َوَعـَلـْت َمـَر�ِتـُبـَهـا َو�أَْنـَت �ْلَمـْطـَلـُب مَّ �َسـْهـٌر َطـُهـوٌر َقـْد �َسـَمـْت ِبـَك �أُ

�َسـْهـٌر: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (اأنت( يعود على رم�سان، وحذف ال�ساعر المبتداأ؛ ت�سريًفا 

وتعظيًما له، ولتقّدم ذكره .

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته)ر�سالة من �سهيد(
ُنـُجـوٌم ... ُنـُجـوٌم ... ُنـُجـوم 

ـِحـَكاِت �ْلـَقـدر �أََرى َخـْلـَفـَها �سَ

ُنـُجـوٌم : خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (هم( يعود على ال�سهداء، وحذف ال�ساعر المبتداأ لغر�ص 

المدح والفخر بمكانة ال�سهيد العظيمة .

:
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية)الفجر االآتي(
ِبـي  َوُكـْنـُت �إَِذ� َمـا �َسـِمـْعـُت �أَ

ُثـِنـي َعـْن ظـُهـوِر َنـِبـي ُيـَحـدِّ

ـُدوٌق �أَِمـيْن َيـُقـوُلـوَن َعـْنـُه �سَ

)الكـامـل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص73 . 

)من المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص197. 

)المتقارب(  )3( نف�سه، �ص250 .  
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ـُدوٌق: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: (هو( يعود على الر�سول - �سّلى اهلل عليه و�سّلم -، وَحَذَف  �سَ

اعُر المبتداأ لغر�سين، هما:  ال�سَّ

الة وال�ّسالم - .  - المدح والفخر والتعظيم والت�سريف ل�سيد الخلق محمد - عليه ال�سّ

- احتراًزا من العبث؛ لوقوعه بعد فعل القول)يقولون(، ولداللة الهاء عليه.

في  الغر�ص  لهذا  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  المبتداأ  وُحذف  و�لّتـحقـير،  للـّذم  �لمبتد�أ  2-  حذف 

)اأربعة ع�سر( مو�سًعا، منها:

:
)1(

• قوله في ق�سيدته)فل�سطين موطن االأديان(
 َفـاْغـَتـاَل �ْلُهـَدى                     َوَرَمــاه ِبــاالإْنــَكــاِر َو�الإْلــَحــاِد

ُ
�َسـْعـٌب َهـَد�ُه �هلل

وتحقيًرا  ا  ذمًّ المبتداأ  فُحِذف  )اليهود(،  على:  يعود  تقديره)هم(  محذوف  لمبتداأ  خبر  �َسـْعـٌب: 

لليهود الذين اغت�سبوا اأر�ص فل�سطين وهّجروا اأهلها منها.

:
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـَلـَقاُء ْنـَيا ُهـُم �لطُّ نـٌة َوُقْلـَنا: ِفـْتـَيٌة                  ُمـْذ َمـْوِلـِد �لـدُّ َقاُلـو�: َقـَر��سِ

نـٌة / ِفـْتـَيٌة: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: هم. فعل القول: )قالـوا، قلـنا(.  َقـَر��سِ

اجتمع في هذا البيت �سببان للحذف، هما: 

َفهم باأّنهم  �ل�سبب �الأول: المدح )االفتخار باأّنهم فتية كناية عن الحيوية والن�ساط(، والّذم)و�سَ

قرا�سنة، اأي ل�سو�ص( .

�ل�سبب �لثاني: وقوع الخبر بعد فعل القول .

:
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية)الفجر االآتي(
�أَِجــٌن �أُوَلـِئـَك؟

ـْر؟ �أَ�أَ�ْسـَبـاُح َلـْيـٍل َخـِفـيِّ �ْلـَبـ�سَ

�أ�ْسـَبـاُح: خبر لمبتداأ محذوف تقديره )هم( يعود على: )الم�سلمين(، وحذف المبتداأ للذم والتحقير. 

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص85 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص154 . 

)من المتقارب( )3( نف�سه، �ص335 .  
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 في �سعر مبارك بن �سيف لهذا الغر�ص في )خم�سة( 
ُ
ِم، وُحِذَف المبتداأ 3-  حذف �لمبتد�أ للترحُّ

موا�سع، منها: 

:
)1(

• قوله في ق�سيدته)عودة اإبريل(
ـْحـِر ـَيـاًء َكال�سِّ َحـْيَر�ُن �لـَقـْلـِب َفـَهـْل َنـَظـَرْت             َعـْيـَنـاِك �سِ

َحـْيَر�ُن: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: اأنا، يعودعلى )ال�ساعر( الذي اأراد اأْن يثير العطف 

وال�ّسفقة على الحال التي اأ�سبح عليها، وهي َحْيرة القلب . 

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة )اأن�سودة الخليج(
ــــْوٍت َمــاَج ِفــيــِه ُرَغـــــاُء ـَفـاِء ُهـَنـْيـَهـًة              و�إَذ� ِبـــ�سَ َتـعـِـٌب َر�أَى َنـــْبـَع �ل�سَّ

ًما  َتـعـِـٌب: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا تقديره: هو، يعودعلى )الغّوا�ص(. وُحذف المبتداأ هنا ترحُّ

على حال الغّوا�ص التي تثير العطف وال�ّسفقة، فهو في تعٍب دائم .

االأغرا�ص  توّزع على  اأّن الحذف  الباحُث  المبتداأ، وجَد  التي ُحِذف فيها  الموا�سع  النظر في  وبعد 

االآتية:

.
 

�أواًل: �لو�سف، وتكرر حذف المبتداأ في معر�ص الو�سف في )�سبعة ع�سر( مو�سًعا

ورَد الو�سُف في مواطن عدة مرَّ بع�سها اأثناء عر�سنا لق�سايا الحذف، ونذكر اأمثلة اأخرى هنا:

  :
)3(

• قوله في ق�سيدته)مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 2 -(
ـــْوٍف َد�ِكــــن ؟ �ْلــَبـــْدَلـــُة ِمـــْن �سُ

ــْوٌف َد�ِكـــن ؟ �سُ

ــْمـــِر ؟ ـــاٌز ِمــــْن ِجــْلــِد �لــنِّ ُقـــفَّ

ــْيـِف ؟    ِفــي َقــْيـــِظ �ل�سَّ

ان�سغال ال�ساعر بالو�سف جعله ُيوؤِْثـُر َحْذَف المبتداأ، ويكتفي بذكر الخبر.

)المتدارك( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص64. 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص147. 

)من المتدارك( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص182. 
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  :
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجـر االآتي(
ــْة ؟ َوَمــا �الأْخــَبــاُر ِفـــي َمــكَّ

َظـــالٌم َقـــاِتـــُم �الأْلـــَو�ِن

اهتمام ال�ساعر بالو�سف )قاتم االألوان( جعله يكتفي به؛ فيحذف المبتداأ .

ثانيا: �لغزل، وورد هذا في )�سبعة( موا�سع. منها:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )الزهر من ر�سائلي(
ــــُن َبـــــاِن ــــــا �ْلــــَقـــــّو�ُم َفُغـــ�سْ يــــِم ِفـــي ُخـــُطــــَو�ِتـــــَهـــــــا         �أَمَّ َكــالـــرِّ

اإعجاب ال�ساعر بمحبوته وتغزله فيها جعله يحذف المبتداأ، وتقديره: هي .

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )حلم �سرقي االألوان(
َوَعــْيــِنـَي َلــــْو ـ ُتـــــْدِرِكـــــين ـ !!

َجــَعـــْلــُتـــِك �أَْنــــِت �ْلـــَحـــَيــاة

اإعجاب ال�ساعر بمحبوته وتغزله فيها جعله يحذف المبتداأ، وتقديره َق�َسمي، اأو يميني .

ثالًثا: �لمـدح و�لفخـر.                         �سبق الحديث عن هذين الغر�سين

ر�بًعا: �لّذم و�لتحقير. 

)4( حذف �لم�سنـــد )�لخبــر( .

ـ اأّن حذف: » الخبر اأكثر من حذف المبتداأ، ووجه ذلك هو  راز  يرى العلوي ت745ه ـ �ساحب الطِّ

اأّن المبتداأ طريق اإلى معرفة الخبر، فاإذا كان الخبُر محذوًفا، ففي الكالم ما يدلُّ عليه، وهو المبتداأ، 

. و�سيقف 
 )4(

واإذا ُحِذَف المبتداأ لم يكْن في الكالم ما يدلُّ عليه؛ الأّن الخبر ال يكون دلياًل على المبتداأ »

التي  الحاالت  الخبُر في �سعر مبارك بن �سيف؛ لمقارنتها مع  ُحِذَف فيها  التي  الحاالت  الباحث على 

ُحِذف فيها المبتداأ . 

)الهزج( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص307. 

)البحر: مجزوء الكامل( )2( نف�سه، �ص43 .  

)البحر: من المتقارب( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص175 . 

ـراز، للعلوي اليماني ت 745هـ، �ص72 . )4( الطِّ
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ُحــِذف الخبر، اأو ما كان اأ�سله خبًرا في �سعر مبارك بن �سيف في )واحد واأربعين( مو�سـًعا تقريًبا، 

وجاء الَحْذُف وفق االأنماط االآتية:

�لّنمـط �الأول: ُحِذَف الخبُر بعد )لوال( في �سعر مبارك بن �سيف في: )ثالثة( موا�سع، هي:

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته)البـين واالأقـدار(
ـرِّ َو�الإْجـَهـاِر َلـْوال ُعـُيـوُن �ْلـَبـْيِن َو�الأَْقـَد�ِر              َلَهـَوْيـُتـَها ِبالـ�سِّ

عـيـوُن: مبتداأ لخبر محذوف تقديره: موجودة اأو كائنة .

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليـج(
ـَرْت ِفي َعْهـِدِه �ْلَغـْوَغاُء مَّ َلـْوال �ُسـُطـوُط �ْلَقـْوِل �أَْو �أَْفَعاِلـِه              َلـَتـاأَ

�ُسـُطـوُط: مبتداأ لخبر محذوف تقديره: موجود اأو كائن .                           

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية)الفجـر االآتي(
َوَمـَنــاَة �إنِّـي َقـاِتـٌل

�َسـْب َذ�َك �ْلَفـَتـى َلْوال �لنَّ

ـ�َسـْب: مبتداأ لخبر محذوف تقديره: موجود اأو كائن .   �لنَّ

وقد يت�سل ِبـ )لوال( �سمير يدّل على اال�سم الم�سمر، يقول �سيبويه في: » هذا باب ما يكون م�سمًرا 

 ، ظهر اال�سم بعده:.. وذلك: لوالَك، ولوالي، اإذا اأ�سمرَت اال�سم فيه ُجرَّ
ُ
اًل عن حاله اإذا اأ فيه اال�سم متحوِّ

واإذا اأظهرَت ُرفـع. ولو جاءت عالمة االإ�سمار على القيا�ص لقلَت: لوال اأنَت، كما قال �سبحانه: { َلْوَل 

تكونان  والكاف ال  الياء  اأّن  والدليل على ذلك  ولكّنهم جعلوه م�سمًرا مجروًرا.   ،
)4(

ُمْؤِمنِيَن} َلُكنَّا  َأْنُتْم 
 اأّن اّت�ساَل الياء، 

 )6(

. وذكر ابن ه�سام
)5(

عالمة م�سمر مرفوع، وهذا قول الخليل - رحمه اهلل - ويون�ص«

والكاف، والهاء ِبـ )لـوال( قليٌل . 

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص41 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص134 . 

)من الكامل( )3( نف�سه، �ص322 .  

)4( �سورة �سباأ، اآية31 .

)5( الكتاب، ل�سيبويه، 373/2، 374 . 

)6( مغني اللبيب، 274/1 .
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قـ�سـيدتــه  فـي  ال�سمــير)الكـاف(  ولــيـها  وقـد  )لــوال(  ِبــ  �سـعـره  فـي  �سـيـف  بن  مـبـارك  وجــاء 

، فقال:
)1(

)اأنـ�سـودة الخليج(

ـَد�ُء َلـْوالَك - َيا َبْحـٌر - َلَما �َسِقـَيـْت ِبِه           ُرْوٌح َوال �ُسِمـَعـْت َلـَهـا �أَ�سْ

َلْوالَك: الكاف: �سمير مت�سل في محل جر بـ )لوال(، ومو�سع المجرور بها رفع باالبتداء، والخبر 

. لكن لم ُتذكر )لوال( �سمن حروف الجر. فعالَم جعل �سيبويه ما بعدها مجروًرا؟! 
)2(

محذوف

َلَعْمُرَك  اأي:   ، َلعْمُرَك الأْفَعَلنَّ ا في �لَق�َسم، نحو:  �لّنمط �لثاني: ُحِذف �لخبر؛ لمجيء �لمبتد�أ ن�سًّ

َفَعْمُرَك: مبتداأ، وَق�َسمي: الخبر. وورد الخبر محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف؛ الأّن المبتداأ  َق�َسمي. 

 في قوله:
)3( 

ن�صٌّ �سريٌح بالَق�َسم في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

َهـَذ� َلَعـْمـِري َقـاِتـٌل

�أََنـا ال �أَُبـاِلـي ِبـاْلَعِبـيـْد

َلَعـْمـِري: مبتداأ لخبر محذوف وجوًبا تقديره: َق�َسمي، اأو يميني. وتركيب الجملة: َلَعْمـِري َق�َسِمي َهَذا 

َقاِتٌل . ولم يعثر الباحث على مثال اآخر من �سعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .

�لّنمط �لثالث: ُحِذف �لخبر؛ لمجيئه بعد مبتد�أ ُعِطف عليه بالو�و �لتي بمعنى )مـع(، نحو: ُكلُّ 

ْيَعُتـُه  ْيَعُتـُه: معطوف على كّل، والخبر محذوف، والتقدير: ُكلُّ َرُجٍل َو�سَ : مبتداأ. َو�سَ ْيَعُتـُه. فكلُّ َرُجـٍل َو�سَ

ُر الخبر بعد )واو( المعية .  مقترنان. وُيـقـدَّ

وجاء في �سعر مبارك بن �سيف �ساهٌد على حذف الخبر بعد المبتداأ المعطوف عليه بواو المعية، 

: 
)4(

وهو قوله في ق�سيدته ) اأن�سودة الخليج(

ْهـُر َيـْجـِري َمـا َلـُه �إْر�َسـاُء َمـاُن َوَعْهـُدُه             َو�لـدَّ َهـا �أَْنـَت َبـاٍق َو�لـزَّ

َمـاُن:مبتداأ لخبر محذوف تقديره:مقترنان. وكذا اإعراب)وعهده(. َمـاُن: الواو بمعنى)مـع(.الزَّ َو�لـزَّ

�لّنمط �لر�بع: ُحِذف �لخبر؛ الأّن �لمبتد�أ م�سدٌر، وبعده حال �سـّدت م�سد �لخبر، وهي ال ت�سلح اأْن 

ْرِبي َزْيًدا  ْرِبي اْلَعْبَد ُم�ِسيًئا، اأو �سَ تكون خبًرا، فعندئٍذ ُيحذف الخبر وجوًبا ل�سّد الحال م�سّده، نحو: �سَ

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص150 . 

)2( هذا التخريج ذكره ابن ه�سام في: مغني اللبيب، 274/1 .

)مجزوء الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص295 . 

)الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص153 . 
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وجوًبا،  والخبر محذوف  الخبر،  م�سّد  �سّدت  حال  ُم�ِسيًئا:  مفعول.  العبـَد:  مبتداأ.  ْرِبي(:  فـ)�سَ قاِئًما. 

ْرِبي اْلَعْبـَد اإذا كان ُم�ِسيًئا. فـ )ُم�ِسيًئا(: حال من ال�سمير الُم�سَتِكن في الخبر المحذوف،  والتقدير: �سَ

وال�سمير يعود على العبد .

وورَد في �سعر مبارك بن �سيف )�ساهدان( على حالة حذف الخبر كون المبتداأ م�سدًرا، والخبر 

حااًل �سّدت م�سد الخبر، هما:

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )�ِسْحـر البـداوة(
ا ِبَت�ْسـِبيـِب َرٍة           َوُقْلـُت �ِسْعـِرَي َمـْرِويًّ ـوَّ َلـْو ُرْمُتـُهـنَّ ِباأَْبـَياٍت ُم�سَ

ا: حال �سّدت م�سد الخبر . �ِسْعـِري: مبتداأ.     َمـْرِويًّ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )عندما يطول بنا االنتظار(
ْت َطـِويـَل �الْنِتـَظار َوُروؤَ�َي َمـا َملَـّ

ـار ُحـُه ُنُجـوُم �الْحـِت�سَ َو�ْلَقْلـُب �أَْحـالًما ُتـَو�سِّ

�ْلَقْلـُب: مبتداأ.       �أْحـالًما: حال �سّدت م�سد الخبر .

)اأربعة(  في:  عليه  �ل�ّسياق  لداللة  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  �لخبر  وُحذف  �لخام�س:  �لّنمط 

موا�سع، هي: 

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )ذكريات الّطفولة(
َوَهـْل َتـْذُكـِريَن �إَذ� َمـا َجَل�ْسـَنا

َو�أَْعـُيـُنـَنا َنْحـَو َبـاِب �ْلِفـَناْء ؟

َو�أَْعـُيـُنـَنا: خبر لمبتداأ محذوف جواًزا لداللة ال�ّسياق عليه تقديره:ُمّتجهـة، اأو تنظر . 

 :
 )4(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـج(
ْهـَناُء ـمُّ َو�لـدَّ ـَد�َها �ل�سُّ َحـاَبـِة �أَنَّـٌة            َبَعَثـْت �سَ َهـِذي ِفَل�ْسِطـيُن �ل�سَّ

)الب�سيط( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص45 . 

)من الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص205 . 

)من المتقارب( )3( نف�سه، �ص78 .  

)الكامل(    )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص161 . 
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لها تخريجان:

�أَنَّـٌة: مبتداأ موؤخر خبره محذوف جواًزا؛ لداللة ال�ّسياق عليه تقديره: لهـا. والجملة خبر لـ )هذي(.

�أنَّـٌة: خبر ِلـ )هذي( . فل�سطين: بدل من )هذي( .

 : 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
ُكُنـوُز ُقـَرْيـ�ٍس ُتـَقـاُد �إِليـِه

ِن�َسـاُء ُقـَرْيـ�ٍس ُتـَزفُّ �إَلْيـِه

ـوْد َوُمـْلـٌك َعـ�سُ

ُمـْلـٌك: مبتداأ خبره محذوف جواًزا لداللة ال�ّسياق عليه تقديره: وملٌك ُيهـدى اإليه، والجملة معطوفة 

على الجملتين ال�ّسابقتين: كنوز قري�ص.. ، و: ن�ساء قري�ص .. 

موا�سع،  )ثمانية(  في:  ذكره  لتقّدم  �سيف؛  بن  مبارك  �سعر  في  الخبر  وُحذف  �ل�ّساد�س:  �لّنمط 

منها:

 : 
)2(

• وقوله في ق�سيدته)اأن�سودة الخليج(
َحـاَرى َمْع�َسـٌر ُبَلَغـاُء َيا�ُس( َمَع)�ْلُكَوْيِت( َوِفيِهـَما              �ِسـَيـُم �ل�سَّ َهـِذي )�لرِّ

م ذكـره في ال�ّسطر االأول، وهو الجار والمجرور: فيهما . َمْع�َسـٌر: مبتداأ خبره محذوف جواًزا؛ لتقـدُّ

 : 
)3(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
�ُء ـاِفـَناُت َعـِزيُزها               َوَلـَنا �ْلَقـِريـ�ُس َوِحْكَمـٌة َغـرَّ َوَلـَنا �ْلِجـَياُد �ل�سَّ

م ذكـره في ال�ّسطرين االأول، والّثاني وهو الجار والمجرور:  ِحْكَمـٌة: مبتداأ خبره محذوف جواًزا؛ لتقـدُّ

لنـا. وجملة: )لنا حكمٌة( معطوفة على جملة: )لنا الجياد( .

 :
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

)المتقارب( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص317، 318 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص156 .  

)الكامل(    )3( نف�سه، �ص165 .   

)من المتقارب(  )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص321 .  
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َعـِليـِهـْم َوَقـاْر

ـْبِر َفـْوَق �لَجِبـيْن َوُروٌح ِمـَن �ل�سَّ

م ذكـره، وهو الجار والمجرور: عليهـم . ُروٌح: مبتداأ خبره محذوف جواًزا؛ لتقـدُّ

ثانًيا : حذف ما كان �أ�سله خبًر� )خبر �لفعل �لّنا�سخ، خبر �لحرف �لنا�سخ( .

ُحذف ما كان اأ�سله خبًرا في �سعر مبارك بن �سف في )�سبعة( موا�سع، نجملها في االآتي:

1- حــذف خبر �لفعل �لنا�سخ )كـاَن( :

جاء الفعل الّنا�سخ )كان( محذوف الخبر في �سعر مبارك بن �سيف في )مو�سعين(، هما: 

: 
)1(

• قوله في ق�سيدة )لقاء عابر مع حاتم الّطائي(
ِلـيل َوَحْيـُث ُتِقيـُم ُي�ِسـيُر �لـدَّ

ْجـُم ِفـي �الأُْم�سـَيات َفال ُيْخِطُئ �لنَّ

َوِحْيـُث َتُكـوُن .. َتُكـوُن �ْلِجـَهـات

�ْلِجـهـات: ا�سم تكون مرفوع. خبرها محذوف تقديره: موجودة .

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدة )قراءة في كتاب قديم(
َمـال َلَقـْد َغـَر�ُسو� َعـْقـَلـُكـم ِفي �لـرِّ

َوَقـاُلـو� َلُكـْم

)�أَْن َتُكـوُنـو�(

ُمَحـال .. ُمَحـال

��سم تكونو�: ال�سمير المت�سل )الواو(.  خبره: محذوف )كاالأنعام( التي تغر�ص راأ�سها في الرمال.

)من المتقارب( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص207 . 

)من المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص213 . 
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2- حذف خبر )ال( �لنافية للجن�س - �لعاملة عمل �إّن -:      

جاء خبر)ال( العاملة عمل )اإّن( محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف في)خم�سة( موا�سع، منها:

 : 
)1(

• قوله في ق�سيدة )ذكريات في ليلة �ستوية(
ُثـُه َفـال َطـْيَر َيـْبـُدو �أَُحـدِّ

ـَرًة َفـاْلـَحـَياُة ُجُمـوُد َوال ُخـ�سْ

خبر)ال( محذوف تقديره: موجودٌة، اأو تبدو .

:
 )2(

ن�سودة الخليـج(
ُ
• وقوله في ق�سيدته )اأ

ـُه - َلْو َعِلْمـَت - ِوَعـاُء مُّ ـْفـُط َغـاٍد ال َمـَحـاَلـَة �إنَّـُه              ِرْزٌق َي�سُ َو�لنِّ

ياق عليه تقديره: فيه .  خبر)ال( محذوف لداللة ال�سِّ

 : 
)3(

• وقوله في ق�سيدة )مذكرات �ساعر من العالم الثالث)3( �سلة المهمالت(
ة لَـّ ـُخ ُجـْدَر�َن �ل�سَّ َوُيَلطِّ

َمـاٌء، َدْمـٌع، َوَرَمـاُد �َسَجـائر .. ال �َسْيء

خبر)ال( محذوف تقديره: موجودٌة . 

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
َيْمـُزُجـُه ِبـالَقـْلِب �ْلـَمْطُحـون

�ْلـَحـقُّ .. �ْلـَباِطل ال َفـرق

خبر)ال( محذوف لداللة ال�سياق عليه تقديره: موجود، اأو بينهما .

)المتقارب( )1( نف�سه، 71 .  

)الكامل(  )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 160 . 

)من المتدارك( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، 185. 

)من المتدارك( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 185 . 
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)5( �لقيم �لداللية لحذف �لم�سند )�لخبر( .         

ُحِذف الخبر، اأو ما كان اأ�سله خبًرا في �سعر مبارك بن �سيف في )واحد واأربعين( مو�سـًعا تقريًبا، 

وياأتي َحْذُف الخبر الأغرا�ص داللية، فما هي االأغرا�ص لحذف الخبر في �سعر مبارك بن �سيف؟ من 

 في �سعر مبارك بن �سيف، ما ياأتي:
)1(

االأغرا�ص الّداللية لحذف الخبر

�أواًل: �سيق �لمقام ب�سبب �لتح�سر و�لتوّجع .

في  ًعا  وتوجُّ ًرا  تح�سُّ المقام عن ذكره  ب�سبب �سيق  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  الخبر محذوًفا  جاء 

)ت�سعة( موا�سع، منها:

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )ذكريات في ليلة �ستوية(

ُثــُه َفـال َطـْيَر َيـْبـُدو �أَُحـدِّ

ــَرًة َفــاْلـَحــَياُة ُجــُمــوْد َوال ُخـ�سْ

ـَرًة: ا�سم ال النافية للجن�ص خبرها محذوف تقديره )موجودة(، وُحِذف الخبر ل�سيق المقام  ُخـ�سْ

اأهم من ذكر الخبر، وهو بيان  اإطالة الكالم بذكر الم�سند)الخبر(؛ الأّن ال�ساعر من�سغل بما هو  عن 

الجو الموح�ص في هذا المكان، فبعد اأْن اأّكد انعدام وجود الخ�سرة التي قد ترمز للحياة، اأراد االإف�ساح 

اأكثر، فقال: الحياة �ساكنة ال حراك فيها .

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات الطفولة(

َوَهـْل َتـْذُكـِريَن �إَذ� َمـا َجـَلـ�ْسـَنـا

َو�أَْعـُيُنـنـا َنـْحـَو َبـاِب �ْلـِفـَنـاْء ؟

�أَْعـُيُنـنـا: مبتداأ خبره محذوف تقديره )متجهة، يف�سره ظرف المكان: نحو(، وُحذف الخبر ل�سيق 

ـع مما هم فيه من ترّقب، وَحَذٍر. المقام عن ذكره؛ ب�سبب التح�ّسر والتوجُّ

ف: - علم المعاني، للدكتور عبد العزيز عتيق، �ص139 - 141، وعلوم البالغة، الأحمد م�سطفى المراغي، �ص107،  108،  )1(  بت�سرُّ

وعلوم البالغة، للدكتور محمد اأحمد قا�سم، والدكتور محيي الدين ديب، �ص338. 

)المتقارب( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص71 . 

)من المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص78 . 
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ثانًيا: �الحتر�ز من �لعبث بعدم ِذْكر ما ال �سرورة لذكره؛ لتقّدم ذكره، �أو لو�سوحه، نحو قوله 

ُذِكر هذا  فلو   ،« ا.  اأي�سً بريٌء منهم  ور�سوُلُه  اأي:   .
)1(

َوَرُسوُلُه} اْلُمْشِركِيَن  ِمَن  َبِريٌء  َه  اللَّ {َأنَّ  تعالى: 

محذوًفا  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  الخبر  وجاء   .
)2(

اإليه« الحاجة  لعدم  عبًثا  ذكره  لكان  المحذوف 

احتراًزا من العبث في قوله :

:
 )3(

• في ق�سيدته )من ربوع النيل(
َبــْرَجــِد َو�َلـــالآِلئ َرْوَنــــُق َفــَلــُه ِمــَن �الأْطـــَيـاِف �ِسـْحــُر َخـَيـاِلـــَهــا                  َوِمـَن �لزَّ

االأول،  ال�ّسطر  بداية  لتقّدم ذكره في  الخبر  َرْوَنــــُق: مبتداأ خبره محذوف تقديره )لـه(، وُحذف 

َفِذْكُرُه ثانيًة نوٌع من العبث. كما اأّن حذف الخبر اأفاد اخت�سا�ص الخليج العربي بالّرونق والجمال .

:
 )4(

• وفي ق�سيدته )نّوارة يا عالمي ال�سغير(
ْنــِت ُكلُّ َمـا ِفـي �ْلـَكـْوِن �أَْنـِت �أَْنــِت َو�أَ

ِبـيـُع َوَبـ�ْسـَمـُة �الأْطـفـاِل �أَْنــِت �أَْنــِت �لرَّ

�أَْنـِت: مبتداأ خبره محذوف تقديره )ُكلُّ َمـا ِفـي اْلـَكـْوِن(، وُحذف الخبر لتقّدم ذكره، فذكره عبث، 

اأو توكيد لفظي.

ثانًيا: �الخـتـ�ســا�س، وُحــِذَف �لخــبُر فـي �سعـــر مـبـارك بـن �سـيـف لداللته على �الخت�سا�س في 

) خم�سة( مو��سع، منها:

:
 )5(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــَبـــــَغـــاُء ـَناَعـات َتـَقـاَدَم َعْهـُدَهـا                   َوِتــَجــــاَرٌة ِفـْيـــَهـا ُهـــــُم �لــنُّ َوَلـُهــْم �سِ

ِتـَجاَرٌة: مبتداأ خبره محذوف تقديره )لهــم(، وُحذف الخبر لتقّدم ذكره، وللداللة على اخت�سا�ص 

الخليج بحرفة التجارة. وجملة )لهم تجارة(: معطوفة على جملة: )لهم �سناعاٌت( .

)1( �سورة التوبة، اآية 3.  

)2( علوم البالغة، �ص338. 

)الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص69 . 

)من الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص225 . 

)الكامل( )5( نف�سه، �ص112 .  
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:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
ـَعـِب �ْلُمْغـِبـَرْة �أََتـْوَنـا ِمـَن �ل�سُّ

َعـَلـْيـِهـْم َوَقـاْر

ـْبِر َفـْوَق �ْلَجـِبـيْن َوُرْوٌح ِمـَن �ل�سَّ

اخت�سا�ص  ولبيان  ذكره،  لتقّدم  الخبر  وُحذف  )عليهــم(،  تقديره  محذوف  خبره  مبتداأ  ُرْوٌح: 

الم�سلمين ب�سفة ال�سبر. وجملة )عليهم روح(: معطوفة على جملة: )عليهم وقار( .

ويرى الباحث اأّن َحْذَف الخبر في �سعر مبارك بن �سيف جاء الأغرا�ص داللية اأخرى، منها:

�أوال: �لتحقير و�لّذم، و�لترّفع عن ِذْكره لكر�هيته، �أو للخجل منه، وورد هذا في قوله في: 

:
 )2(

• ق�سيدة )اأن�سودة الخليـــج(
ـُه - َلـْو َعـِلـْمـَت - ِوَعــاُء ـمُّ ــــُه             ِرْزٌق َيـ�سُ ــــْفــــــُط َغـــــاٍد ال َمــَحـاَلــَة �إنَّ َو�لــــــنِّ

َمـَحاَلـَة: ا�سم ال النافية للجن�ص العاملة عمل اإّن، وخبره محذوف تقديره )غـــاٍد(، وُحذف الخبر 

لتقّدم ذكره، ولكراهية ذكر هذه ال�سفة للنفط الذي اأ�سبح وباال على اأهله ب�سبب اأطماع االآخرين .

:
 )3(

• وق�سيدة )قراءة في كتاب قديم(
َمـال َلـَقـْد َغـَر�ُسـو� َعـْقـَلـُكـْم ِفـي �لـرِّ

َوَقـاُلـو� َلـُكـم

) �أَْن َتـُكـوُنـو� (

َتـُكـوُنـو�: واو الجماعة: ا�سم )تكونوا( مرفوع، وخبره محذوف تقديره )كالّنعام(، وُحذف الخبر 

لتقّدم ذكره، ولتحقيره وذّمه وكراهيته .

:
 )4(

• والم�سرحية ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

)من المتقارب( )1( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص321 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص160 . 

)من المتقارب( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص213. 

)من المتدارك( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص182. 
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ُمـْنـَد�سٌّ .. َهـَذ� ُمـْنـَد�سٌّ

ِقـْف ِعـْنـَدَك َيـاْبـَن �لـ...

�أَْنـَت

�أَْنـَت: �سمير منف�سل مبني على الفتح في محل رفع مبتداأ، وُحذف الخبر الأّنه معلوم من ال�سياق، 

واآثر ال�ّساعُر عدم ذكره لما فيه من ال�ستم وال�ّسباب الذي قد يخد�ص الحياء .

في  قوله  في  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  هذا  ورد  به.  و�لفخر  �لخبر، ومدحه،  �ساأن  لرفع  ثانًيا: 

:
 )1(

ق�سيدته )لقاء عابر مع حاتم طّيئ(

ـْجـُم ِفـي �الأْمـ�ِسـَيات َفـال ُيْخـِطـُئ �لنَّ

َوَحـْيـُث َتـُكـوُن .. َتـُكـوُن �ْلِجـَهـات

�ْلِجـَهـات: ا�سم )تكون(، وخبره محذوف تقديره: موجودة، وُحذف الخبر؛ لرفعة �ساأن الممدوح، 

واإعالٍء لقدره ومكانته، فال�ساعر معجٌب بحاتم وكرمه فيريد مدحه والفخر به .

التعّر�ص لها، وهي قيٌم حاوَل من خاللها  الباحث  ا�ستطاع  التي  الداللية  القيم  وبعـد، فهذه بع�ص 

بع�ص  على  للوقوف  بالداللة؛  الم�سند)الخبر(  وحذف  اإليه)المبتداأ(،  الم�سند  حذف  م�ساألة  َرْبَط 

الجوانب االإبداعية في الحذف، والتي ُتوّثق لبع�ص محا�سن الحذف ولطائفه البالغية، والتي قد ن�ستنتج 

يخدم  نحويٍّ  تركيب  على  القائمة  ال�ّسعرية  جملته  يكتب  كان  �سيف  بن  مبارك  ال�ساعر  اأّن  بو�ساطتها 

المعنى الداللي الذي يريد اإي�ساله .

)من المتقارب( )1( نف�سه، ، �ص207. 



186

)6( حذف �لجملة �ال�سمية .

اأحرف الجواب، يقـول االإ�سـترابادي: »اعلم  وقد ُيحَذف كلٌّ من المبتداأ والخبر مًعا، ال �سيما بعد 

 . ويرد ابن 
)1(

اأّنه قد ُيحَذف المبتداأ والخبر مًعا جواًزا، كقولك: َنَعْم في جواب َمْن قال: اأَزْيـٌد َقـاِئـٌم؟«

عقيل على َمْن يرى حذف المبتداأ والخبر لداللة ما قبلهما عليهما، فيقول: »ِقيل وقد ُيحَذُف الجزاآن - 

ئِي َيئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرَتْبُتْم  اأعني المبتداأ والخبر - للداللة عليهما، كقوله تعالى: {َواللَّ

المبتداأ والخبر، وهو:  َفُحِذَف  اأ�سهر.  ُتُهنَّ ثالثة  َفِعدَّ اأي:   ،
)2(

َيِحْضَن} َلْم  َواللئِي  َأْشُهٍر  َثَلَثُة  ُتُهنَّ  َفِعدَّ

ُتُهنَّ ثالثة اأ�سهر؛ لداللة ما قبله عليه، واإّنما ُحِذفا لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر اأّن المحذوف  َفِعدَّ

مفرد، والتقدير: والالئي لم يح�سن كذلك. وقوله: والالئي لم يح�سن معطوف على والالئي يئ�سن. 

 . 
)3(

ْوَلى اأْن ُيَمّثل بنحو قولك: َنَعْم في جواب: اأَزْيـٌد قائـٌم؟ اإِذ التقدير: َنَعْم َزيٌد قائٌم«
َ
واالأ

م ذكرهما.  ويرى الباحث اأّن حذف المبتداأ والخبر في هذه االآية جاء لداللة ما قبلهما عليهما، اأو لتقدُّ

ئِي َلْم َيِحْضَن} منا�سٌب تماًما ل�سياق االآية؛ الأنَّ القراآن  ا فاإّن التقدير الذي ذكره ابن عقيل {َواللَّ واأي�سً

�ساء: الالئي يئ�سن  ينزع - غالًبا - لالخت�سار، وعدم التكرار، كما اأّن االآية �ساوْت بين �سنفين من النِّ

من المحي�ص، والالئي لم يح�سن، وما ذكره ابن عقيل يتعانق مع ما ذكره اأبو البقاء عبد اهلل الُعْكَبري 

نفين في الحكم ال�ّسرعي . ؛ الإخراج داللة �سحيحة لالآية، وهي ت�ساوي ال�سّ
)4(

ت616هـ في تبيانه

وُحِذَف ُكلٌّ من المبتداأ والخبر في �سعر مبارك بن �سيف في قوله :

: 
)5( 

• في ق�سيدة )مناجاة الّدهـر(

�ِلـيا َهيَل َوَلْم �أََزْل                 َوَيـاأِْتـي َجـَو�ٌب ال َيـُردُّ �ُسوؤَ ـا و�ل�سُّ َريَّ �َساأْلـُت �لـثُّ

ُحِذف المبتداأ والخبر)ا�سم ما زال وخبره(؛ لداللة ال�ّسياق عليهما، وتقديرهما: ولم اأزل اأ�ساأل. 

: 
)6( 

• وفي ق�سيدة )ذكريات الّطفولة(
)1( الوافية في �سرح الكافية، �ص74 . 

)2( �سورة الطالق، اآية4 . 

)3( �سرح ابن عقيل، 229/1 . 

)4( ُينظر: التبيان في اإعراب القراآن، 1227/2 . 

)الطويل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص54 . 

)من المتقارب(   )6( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص78 . 
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ـاَن َلـَنـا ِذْكـَرَيـاْت َوِفـي َرَم�سَ

َوِفـي ُكـلِّ ُرْكـٍن َوُكـلِّ �ْلِجَهـاْت

ُحِذَفت من العبارة ال�ّسعرّية جملتان ا�سميتان، هما :

االأولى: تقديرها: وفي كل ركن لنا ذكريات . الثانية: وفي كل الجهات لنا ذكريات . وكان الحذف 

م ذكر المبتداأ والخبر . لتقـدُّ

:
)1(

• وُحـِذَفت الجملة اال�سمية بعد حرف الجواب )َنَعـْم( في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
ـا ؟ ُل َعـنَّ �أََت�ْسـاأَ

َكـِثـيُروَن �أَْنُتـْم ؟

َنـَعـْم َكـاْلـُغـَثاء

ُحِذَفت الجملة اال�سمية بعد حرف الجواب َنَعْم، وتقديرها: نعم نحن كثيرون كالُغثاء .

)1( ال�ّسابق نف�سه، �ص211 .           )من المتقارب(  
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)7( ��ستنتاجات حول ق�سايا �لحذف في �لجملة �ال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف. 

وبعـد هذا العر�ص لحاالت الحذف في الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني، فاإّنه يمكن 

ا�ستنتاج ما ياأتي:

ت  �ال�ستنتاج �الأول: تو�فَق مبارك بن �سيف مع �لنحاة في حذف �لمبتد�أ ح�سب �لحاالت �لتي ن�سّ

حو �أحياًنا، وفي �أحايين يحذف �لمبتد�أ لحاالت �أخرى، وفيما ياأتي تف�سيل ذلك: عليها كتب �لنُّ

1- حاالت حذف �لمبتد�أ وجوًبا .

يقول �سيبويه في باب حذف المبتداأ »وذلك اأّنك راأيَت �سورة �سخ�صٍ ف�سار اآية على معرفة ال�ّسخ�ص، 

فقلَت: عبُد اهلِل ورّبي، كاأّنك قلت: ذاَك عبُد اهلِل، اأو هذا عبُد اهلِل. اأو �سمعَت �سوًتا، فعرفَت �ساحَب 

وت، ف�ساَر اآية لك على معرفته، فقلَت: زيٌد ورّبي. اأو م�س�ْسَت ج�سًدا، اأو �سمْمَت ريًحا، فقلَت: زيٌد،  ال�سّ

. فالمبتداأ في اأمثلة �سيبويه جاء محذوًفا للعلم به ومعرفته .
)1(

اأو الِم�ْسُك، اأو ذقَت طعاًما، فقلَت: الَع�َسُل«

الّنحاة  واأجمع  والوجوب.  الجـواز  اإلى حالتين:  الخـبر  المبتداأ، وحذف  النُّحاة حاالت حذف  ق�ّسم 

، فهي: 
)2(

على اأّن المبتداأ ُيحذف وجوًبا وجواًزا، اأّما الحاالت التي ُيحذف فيها المبتداأ وجوًبا

ِبَزْيٍد  َمَرْرُت  نحو:   ، ذمٍّ اأو  الَكِريـُم،  ِبَزْيٍد  َمَرْرُت  نحو:  مدٍح،  في  �لّرفع  �إلى  �لمقطوع  �لّنعت  �أواًل: 

ـم، نحو: َمَرْرُت ِبَزْيٍد الِم�ْسِكيُن. فالمبتداأ في هذه االأمثلة محذوف، وتقديره: هو.  الَخِبيُث، اأو: َتَرحُّ

   ومّر بنا اأّن هذه الحالة وردت في �سعر مبارك بن �سيف على �سورة واحدة، وهي �سورة المدح. اأّما 

ا باإظهار  الّذم والترّحم فلم يعثر الباحث على �ساهد على اأيٍّ منهما؛ مما ُيدلل على اأن ال�ساعر كان مهتمًّ

الجانب االإيجابي لممدوحه.

، نحو: ِنْعَم الّرجُل زيٌد، وبئ�َص الّرجُل عمرو. 
)3(

ثانًيا: �أْن يكون �لخبر مخ�سو�َس )ِنْعـَم(، �أو )ِبْئ�َس(

اأّن المخ�سو�ص بالمدح اأو 
 )4(

يـخ الغالييني فزيٌد، وعمرو: خبران لمبتداأ محذوف تقديره: هو. ويرى ال�سِّ

ًرا؛ لُيعَرب: خبًرا لمبتداأ محذوف تقديره: هو. ويرى الباحث  الّذم بعد: ِنْعَم، وِبئ�َص ينبغي اأْن يكون موؤخَّ

)1( الكتاب، 130/2. 

)2(  منهم: �سيبويه، الكتاب، 281/1، 282، والجرجاني، دالئل االإعجاز، 112 - 116، وابن مالك، ت�سهيل الفوائد، وتكميل المقا�سد، 

�ص45، 46. واالإ�سترابادي، الوافية في �سرح الكافية، �ص72 ـ 74، والُمرادي ت715هـ، تو�سيح المقا�سد، والم�سالك، 490/1، 491، 

وابن ه�سام، اأو�سح الم�سالك،196/1، وابن عقيل، 237/1، 238. 

)3( اأو�سح الم�سالك اإلى األفية ابن مالك، البن ه�سام، 198/1 .

)4( جامع الدرو�ص العربية، 262/2 .
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اأّن المخ�سو�ص بالمدح اأو الّذم قد ُيعرب مبتداأ موؤّخًرا خبره جملة المدح اأو الّذم، ويكون التقدير: زيٌد 

ِنْعَم الرجُل؛ فالمخ�سو�ص)زيد( ي�سلح اأْن يكون مبتداأ؛ الأّنه معرفة . 

اأ�سلوبي: المدح والّذم، يمكن  واالأ�سعار التي جاء بها مبارك بن �سيف والتي تحمل في م�سامينها 

اأ�سلوب المدح في مو�سٍع.  اآنًفا، فقد جاء المخ�سو�ص محذوًفا في  تاأويل الحذف فيها وفق ما ذكرنا 

اأّما في اأ�سلوب الّذم فقد جاء المخ�سو�ص على �سورتين،  وُيعرب: مبتداأ محذوًفا خبره جملة المدح. 

هما:

المخ�سو�ص محذوًفا،  اإْذ جاء  االأولى )المدح(؛ ووردت في ثالثة موا�سع؛  الحالة  •  �الأولى: كما 
فاأعرب اإعراب المخ�سو�ص بالمدح المذكور �سابًقا .

عرب فيها: خبًرا لمبتداأ محذوف .
ُ
• �لثانية: ُذِكَر المخ�سو�ُص بالّذم في حالة، واأ

ِتي  ، اأي ما كان الخبر فيه �سريًحا في الَق�َسم، كقولهم: في ذمَّ
)1(

ثالًثا: ما �أُخبر عنه ب�سريح �لَق�َسم

. في ذَمِتي )الجار والمجرور(: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: يميٌن . ْفَعَلنَّ
َ
الأ

المبتداأ  »واإّنما كان حذف  الحالة فيقول:  المبتداأ في مثل هذه  االأ�ستاذ عبا�ص ح�سن حذف  وُيعلِّل 

 .
)2(

واجًبا هنا؛ الأّنه واجُب الّتاأخير ب�سبب تنكيره، وقد ُوِجد ما يدّل عليه عند حذفه؛ وهو جواب الق�سم«

هذا  اإفادة  في  الكفاية  فيه  الق�سم  جواب  كان  واإذا   « فيقول:  الراأي،  هذا  على  بكر  محمد  ويعتر�ص 

، فاأ�ستاذنا عبا�ص ح�سن يتحّدث عن قاعدة نحوية تـوجـب تاأخـير 
)3(

المعنى، َفِلَم ال يكون هو المبتداأ؟!«

ا ومـجـروًرا )فـي ِذّمِتـي(.  ُزها مـجـيء الـخـبر جـارًّ الـمـبـتـداأ فـي حــال كـونـه نـكـرة. وهـذه حـقـيقـة ُيـعـزِّ

واب؛ ذلك  اأّما االأ�ستاذ بكر فقد تحّدث عن المعنى الذي يفيده جواب الق�سم، وفي هذا �سيء من ال�سّ

ِتـي( ُت�سعر بوجود الق�سم؛ َبْيـَد اأّن الجملَة لم تكتمْل اأركاُنها َبْعُد، واإْن كانْت وا�سحًة  اأّن العبارة )في ِذمَّ

انطلق  الأّنه  ح�سن؛  عبا�ص  االأ�ستاذ  يراه  ما  الباحث  ويرى  المبتداأ.  تقدير  وجب  ولهذا  م�سمونها؛  في 

من القاعدة النحوية، وهي: )وجوب تاأخير المبتداأ كونه نكرة(. فالقاعدة هي االأ�سل عند تف�سير اأي 

من  انطالقه  فكان  بكر  االأ�ستاذ  اأّما  النحوية.  القاعدة  وفق  يوؤّول  الذي  المعنى  دور  ياأتي  ثم  تركيب، 

المعنى، ومن َثّم حاول بناء القاعدة النحوية على ذلك . 

)1( �سرح ابن عقيل238/1 . وقد حكى هذه الحالة عن الفار�سي . 

)2( النحو الوافي، 513/1، هام�ص رقم )3( .

)3( النحو الو�سفي في القراآن الكريم، للدكتور محمد �سالح بكر، 110/2. 
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ووقف الباحث على )�سبعة ع�سر( مو�سًعا في �سعر مبارك بن �سيف ُحِذف فيها المبتداأ؛ الأّن الخبر 

جاء َق�َسًما �سريًحا. وجاءت حروف الَق�َسم على النحو االآتي:

عدد مّر�ت تكر�رهحرف �لَق�َسم

13الواو

4الباء

0التاء

17�لمجموع

•  وُيالحظ اأّن واو الَق�َسم هي اأكثر حروف الَق�َسم تكراًرا في �سعر مبارك بن �سيف، وهو في هذا لم 
اأ�سار �سيبويه في معر�ص حديثه عن  اإْذ  يخرج عن ماألوف ا�ستعمال العرب لحرف الق�سم هذا؛ 

اأدوات الَق�َسم في باب: )حروف االإ�سافة اإلى المحلوف به، و�سقوطها( اإلى اأّن الواو هي االأكثر 

، و�أكثرها �لو�و، ثم الباء، يدخالن  ا�ستعمااًل، فقال: »وللَق�َسم والمق�َسم به اأدواٌت في حروف الجـرِّ

ِه َلَكِيَدنَّ  ، و {َوَتاللَّ على كلِّ محلوف به. ثمَّ التاء، وال تدخل اإالَّ في واحد، وذلك قولك: واهلِل الأْفَعَلنَّ

. 
)1(

َأْصنَاَمُكْم}«

وعند الّنظر في �سعر مبارك بن �سيف، ُوِجـَد اأّنه لم يرد في �سعره �سوى حرفين من حروف الَق�َسم، 

هما: الواو، والباء، ولم ياأِت على ِذكر الحرف الثالث، وهو: تاء الق�سم. كما وجد الباحث اأّن حرف الق�سم 

ا، مقارنة مع حرف الباء؛ اإْذ وردت االأولى في )ثالثة ع�سر( مو�سًعا،  )الواو( قد تكرر بن�سبة كبيرة جدًّ

في حين لم ترد الباء كحرف ق�سم اإاّل في اأربعة موا�سع. علًما اأّن من الُعلـماء َمْن َذَكـَر اأّن )الباء( هي 

 : المتوفى620هـ  المقد�سي  قدامة  ابن  يـقـول  الـباء.  مـن  بـدٌل  فهـي  )الــواو(  اأّمـا  الَق�َسـم،  فـي  االأ�سل 

بدل  والواو، وهي  والم�سمر جميعا.  المظهر  االأ�سل، وتدخل على  الباء، وهي  الق�سم ثالثة:  »وحروف 

من الباء، وتدخل على المظهر دون الم�سمر؛ لذلك فهي �أكثر ��ستعماال، وبها جاءت اأكثر االأق�سام في 

ا اإلى اأّنه وعلى الّرغم من اأّن الباء هي االأ�سل لكّن الواو هي  . واأ�سار المقد�سي اأي�سً
)2(

الكتاب وال�سنة«

االأكثر ا�ستعماال، ووجد الباحث اأّن الواو بها جاءت اأكثر االأق�سام في �سعر مبارك بن �سيف .

ولم تدخل الباء كحرف َق�َسم على الم�سمر في �سعر مبارك بن �سيف، اإْذ لم يجد الباحث ُمق�َسًما به 

ا واو الَق�َسم فاخت�ّص دخولها في  دخلت عليه )باء الَق�َسم( �سوى لفظ الجاللة: )اهلل: ا�سم ظاهر(. اأمَّ

�سعر مبارك بن �سيف على المظهر .

�سورة الأنبياء، اآية57 . )1( الكتاب، 496/3 . 

)2( المغني، 9 / 7958 .
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ر�بًعا: �أْن يكون �لخبر م�سدًر� نائًبا مناب �لفعل، نحو: �سبٌر جميل، التقدير: �سبري �سبٌر جميل. 

ف�سبٌر: خبر لمبتداأ محذوف تقديره: �سبري .

ولم يقف الباحث على �ساهد من �سعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .

2- حاالت حـذف �لمبتد�أ جو�ًز� :

 في �لحاالت �الآتية:
)1(

يكثر حـذف �لمبتد�أ جو�ًز�

�أواًل: �إذ� كان �لمبتد�أ جو�ًبا ال�ستفهام، نحو قوله تعالى: {َكلَّ َلُينَْبَذنَّ فِي اْلُحَطَمِة )4( َوَما َأْدَراَك 

،اأي: هي نار اهلل. يقول ابن جني: »فاإذا قال لك القائل: َمْن 
)2(

ِه اْلُموَقَدُة )6(} َما اْلُحَطَمُة )5( َناُر اللَّ
ُقْلَت:  ْنَت؟ 

َ
اأ َكْيَف  ِعنـِدي، فحذفَت )عندي(، وهو الخبر، واإذا قاَل لك:  َزْيـٌد   : اأي  َزْيٌد،  ِعْنَدَك؟ قلت: 

 .
)3(

�سالٌح، اأي:اأنا �سالٌح، فحذفت )اأنا(،وهو المبتداأ.قال اهلل �سبحانه: {َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف}«

)ت�سعة(  في  ال�ستفهام  جواٌب  الأّنه  �سيف؛  بن  مبارك  �سعر  في  ُحذَف  قد  المبتداأ  اأّن  �سابًقا  وبّينا 

موا�سع، والجدول االآتي ُيبّيُن اأدوات اال�ستفهام التي ُحذف المبتداأ في �سياقها:

عدد مّر�ت تكر�ره�أد�ة �ال�ستفهام

4الهمزة

2ما

2كم

1هل

وُيالحُظ اأّن حروف اال�ستفهام التي ُحذف المبتداأ فيها؛ الأّنه جواب له بلغت اأربعة حروف، وكانت 

الهمزة هي االأكثر تكراًرا من بين اأخواتها.

 ،
)4(

 ثانًيا: �إذ� جاء �لمبتد�أ بعد فعل �لقول، وما ��سُتق منه، نحو قوله تعالى:{َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم}

اأي: اأنا عجوز عقيم . وُحذف المبتداأ في �سعر مبارك بن �سيف بعد فعل القول، وما ا�سُتق منه في )اثنين 

وع�سرين( مو�سًعا. اأّما اأفعال القول التي ُحذف المبتداأ بعدها، فهي :

485/1، وجامع الدرو�ص  630، وتو�سيح المقا�سد، للمرادي  196/1، ومغني اللبيب،629/2،  اأو�سح الم�سالك، البن ه�سام  )1(  ُينظر: 

العربية، للغالييني،261/2، 262. 

)2( �سورة الهمزة، اآية 4 ـ 6 .

ناعة، �ص83 . �سورة محمد، اآية21 . ا الجلي�ص النحوي، ثمار ال�سّ )3( اّللمـع، �ص15. وقال بهذا اأي�سً

)4( �سورة الّذاريات، اآية 29 .



192

عدد مّر�ت تكر�رهفعل �لقول

18)قــال( وما ا�سُتق منه

1َزعموا

1�سارًخا)ا�سم فاعل(

1ي�ساأل

1ُتعاتُبني

�لمقترنة  �لفاء  بعد  وقع  �إذ�  جو�ًز�  ُيحذف  �لمبتد�أ  �أّن   
)2(

و�ل�سيوطي  
)1(

عقيل �بن  ذكر  ثالًثا: 

 .
)3(

بجـو�ب �ل�ّسـرط، نحو قوله تعالى: {َمْن َعِمَل َصالًِحا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها}

ولم يقف الباحث على �ساهد من �سعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .

�ال�ستنتاج �لثاني:

الأ�سباب  الحذف  كان  واإّنما  ُذكرت،  التي  والجواز  الوجوب  حاالت  لغير  محذوًفا  المبتداأ  جاء  وقد 

اأخرى، منها :

ُيحذف  قد  المبتداأ  اأّن  »واعلم  جني:  ابن  يقول  �لمحذوف.  على  �ل�ّسياق  �أو  �لحال،  داللة  �أواًل: 

. وجاء المبتداأ 
)4(

خرى؛ وذلك اإذا كان في الكالم داللٌة على المحذوف«
ُ
تارة، وُيحـذف الخبر الأ�سباب اأ

العدد  وهذا  وع�سرين( مو�سًعا.  )ثمانية  في:  عليه  ال�سياق  لداللة  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  محذوًفا 

لي�ص بالي�سير، والعرب تكره ِذْكَر ما كان مفهوًما، ومعلوًما من ال�ّسياق، كما اأّن العرب قد تحذف ات�ساًعا 

ي�سيروا  البالغيون(اأْن  فالمهم عندهم)اأي:   ..« اأبو مو�سى:  الدكتور محمد ح�سنين  يقول  واخت�ساًرا، 

 . ويقول الدكتور اأبو مو�سى في موطن 
)5(

اإلى المحذوف، واإلى اأنَّ العرب تفعل هذا لالّت�ساع واالخت�سار«

َلَعْمري كثيٌر في كالم العرب اإذا كان المحذوف ما تدّل عليه جملة  اآخر نقاًل عن االآمدي: »والحذف 

. ومبارك بن �سيف �ساعٌر عربيٌّ اأحوج ما يكون للحذف اخت�ساًرا؛ لوجود الدليل عليه .
)6(

الكالم«

)1( ُينظر: �سرح ابن عقيل 213/1. 

)2( ُينظر: همع الهوامع 38/2. 

)3( �سورة ف�سلت، اآية 46. و�سورة الجاثية، اآية 15 .

ناعة، �ص83 . ا الجلي�ص النحوي، ثمار ال�سّ )4( اّللمـع، �ص15 . وذكر هذا اأي�سً

)5( البالغة القراآنية في تف�سير الزمخ�سري، للدكتور محمد ح�سنين اأبو مو�سى، �ص116.

)6( ال�ّسابق نف�سه، �ص117 .
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اأو  اأو منطلق،  ثانًيا: �إذ� �َسَبَق ِذْكـُره، يقول المبّرد ت285هـ: »ولو قلت على كالم مقّدم عبد اهلل، 

. 
)1(

�ساحُبك، اأو ما اأ�سبه هذا لجاز اأْن ُت�سمر االبتداء اإذا تقّدم من ذكره ما يفهمه ال�ّسامع«

م ذكره.  ووجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف )ثمانية وع�سرين( �ساهًدا ُحِذف فيه المبتداأ لتقدُّ

ْكَر قد يكون في البيت نف�سه)ال�ّسطر االأول(، اأو المقطع ال�ّسابق، اأو قبله باأبيات قليلة . وُيالحظ اأّن الذِّ

�ال�ستنتاج �لثالث:

وُحِذف ما كان اأ�سله مبتداأ، نحو: ا�سم كان؛ حيُث ُحِذَف في )اأربعين( مو�سًعا، كما ُحذف ا�سم اإّن 

في مو�سٍع . 

�ال�ستنتاج �لر�بع:

حاة لحذف  جاء في �سعر مبارك بن �سيف �لخبر محذوفا، ومتو�فًقا مع �لحاالت �لتي ذكرها �لنُّ

و� على حذف �لخبر في �لحاالت �الآتية: �لخبر؛ �إذ ن�سّ

الحاالت التي ُيحَذف فيها الخبر وجوًبا في االآتي: 
 )2(

- حـذف �لخبر وجوًبا: ح�سر الُّنحاة

َزْيٌد الأْكَرمُتَك، اأي: لوال زيٌد  �أواًل: بعد )لـوال(، وذلك �إذ� كان كوًنا مطلًقا، وهو الغالب، نحو: لوال 

كائٌن، اأو موجوٌد .     

، اأي: َلَعْمُرَك َق�َسمي. َفَعْمُرَك: مبتداأ،  ا في �لَق�َسم، نحو: َلعْمُرَك الأْفَعَلنَّ ثانًيا: �إذ� كان �لمبتد�أ ن�سًّ

وَق�َسمي: الخبر.

عمٍل  وكلُّ  ْيَعُتـُه،  َو�سَ َرُجـٍل  ُكلُّ  نحو:  بمعنى )مـع(،  �لتي  بالو�و  ُعِطف عليه  مبتد�أ  بعد كل  ثالًثا: 

وجزاوؤُه، وكلُّ ثوٍب وقيمُتُه.  

خبًرا،  تكون  اأْن  ت�سلح  ال  وهي  �لخبر،  م�سد  �سـّدت  حال  وبعده  م�سدًر�،  �لمبتد�أ  يكون  �أْن  ر�بًعا: 

قاِئًما.  َزْيًدا  ْرِبي  �سَ اأو  ُم�ِسيًئا،  اْلَعْبَد  ْرِبي  �سَ نحو:  م�سّده،  الحال  ل�سّد  وجوًبا  الخبر  ُيحذف  فعندئٍذ 

والتقدير:  الخبر وجوًبا،  وُحِذَف  الخبر،  ُم�ِسيًئا: حال �سّدت م�سّد  العبـَد: مفعول.  ْرِبي(: مبتداأ.  فـ)�سَ

ْرِبي اْلَعْبـَد اإذا كان ُم�ِسيًئا. فـ )ُم�ِسيًئا(: حال من ال�سمير الُم�سَتِكن في الخبر المحذوف، وال�سمير  �سَ

يعود على العبد .

)1( المقت�سب، 129/4. 

والمرادي،  �ص72،  الكافية،  �سرح  في  الوافية  واالإ�سترابادي،   ،91/3 الُمـقـّرب،  ع�سفور،  وابن   ،499/3 الكتاب،  �سيبويه،  )2(  منهم: 

تو�سيح المقا�سد، �ص486 - 488، وابن ه�سام، �سرح قطر الّندى، �ص125، 126، 205، و�سرح ابن عقيل، 231/1 ـ 233. 
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�ال�ستنتاج �لّر�بع :

 الحاالت التي ُيحذف فيها الخبر جواًزا، وهي:
)1(

- حـذف �لخبر جـو�ًز�: ذكر النحاة

�أواًل: �إذ� جاءت �لجملة جو�ًبا عن ��ستفهام ُعلم منه �لخبر، مثل: َمْن �ساِعُر العربيِة؟ فتجيب: اأبو 

الّطيب المتنبي، يريد: اأبو الّطيب المتنبي �ساعر العربية. اأو َمْن ِعْنَدكم؟ فتجيب: �سيٌف، اأي: عندنا 

�سيٌف .

ثانًيا: �إذ� جاء �لمبتد�أ بعد �إذ� �لفجائية، وكان الخبر المحذوف يدّل على معنًى عام ُيفَهم من 

ُف، اأي: اإذا العوا�سُف �سديدٌة، ونحو: َخَرْجُت واإذا  �سياق الكالم، نحو: َخَرْجُت من البيِت واإذا الَعَوا�سِ

االأ�سُد، اأي: حا�سٌر.

اأو معطوًفا  عليها جملة  �إذ� كانت �لجملة �لمحذوفة �لخبر معطوفة على جملة ��سمّية،  ثالًثا: 

. 
)2(

َها} ا�سمية، والمبتداآن م�ستركان في الحكم، نحو قوله تعالى: {ُأُكُلَها َدائٌِم َوظِلُّ

ولم نجد نماذج من حاالت الوجوب والجواز لحذف الخبر في �سعر مبارك بن �سيف. 

اال�ستنتاج الخام�ص : وقف الباحث على بع�ص ال�سواهد في �سعر مبارك بن �سيف وقد ُحِذف فيها ما 

كان اأ�سله خبًرا، و�سلت اإلى )�سبعة( �سواهد، وتوّزعت على النحو االآتي:

- حذف خبر �لفعل �لنا�سخ، ولم يعـثر الباحـث على �سواهد على هذه الحالة اإاّل في )ثالثة مواطن(، 

وهذا العدد ي�سير اإذا ما قورن بحاالت الحذف االأخرى التي وردت في �سعر مبارك بن �سيف . 

- حذف خبر ال �لنافية للجن�س �لعاملة عمل �إّن.

ُحـِذف  اإّنه   « المجا�سعي ذلك بقوله:  . وعلَّل  ُيحـذف  للجن�ص قـد  الّنافية  اأّن خبر ال 
 )3(

النُّحاة ذكر 

ْلـِقي، والتقدير: ال باأ�َص عليك، اأي: 
ُ
ْبـِقي دليل على ما اأ

ُ
لداللة الكالم عليه، والعرب َتحـذف اإذا كان فيما اأ

 )4(

ال باأ�َص موجود عليك، فـ)على( متعّلق بـ )موجود( اإاّل اأّنك َحَذفَت لما اأعلمتك« 

اأو�سح  ه�سام،  وابن   ،485/1 والم�سالك،  المقا�سد  تو�سيح  والمرادي،  �ص72،  الكافية،  �سرح  في  الوافية  االإ�سترابادي،  )1(  منهم: 

الم�سالك، 199/1 .

)2( �سورة الّرعـد، اآية35 .

30، وابن يعي�ص،  ل، �ص  119، والزمخ�سري، المف�سّ 275/2، والمجا�سعي، �سرح عيون االإعراب، �ص  الكتاب،  )3(  منهم: �سيبويه في: 

76، وابن ه�سام، مغني  273، واالإ�سترابادي، الوافية في �سرح الكافية، �ص  107/1، واالإ�سفرايني، ُلباب االإعراب،  ل  �سرح المف�سّ

اللبيب، 239/1 . 

)4( �سرح عيون االإعراب، �ص 122 . 
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وجد الباحث خبر ال النافية للجن�ص محذوًفا في )خم�سة( موا�سع، وجاء الحذف في هذه الموا�سع 

لداللة الّنفي عليه. 

�ال�ستنتاج �ل�ساد�س: وبح�سر عدد الحاالت التي ُحذف فيها الم�سند، والم�سند اإليه في �سعر مبارك 

بن �سيف يتبّين لنا اأّن عدد الحاالت التي ُحذف فيها المبتداأ اأكثر من حاالت حذف الخبر، فقد ُحذف 

 في )�سبعة وخم�سين ومائة( مو�سع، في حين لم ُيحذف الخبر، اأو ما 
ً
المبتداأ، اأو ما كان اأ�سله مبتداأ

اعر )مبارك بين �سيف( �ساعر عربيٌّ كغيره من  كان اأ�سله خبًرا اإاّل في )واحٍد واأربعين( مو�سًعا. وال�سَّ

ا من العنا�سر االإ�سنادية، وغير االإ�سنادية في �سعره . عراء الذين حذفوا بع�سً ال�سُّ

والجدول االآتي يلخ�ص حاالت حذف تلك العنا�سر في �سعر مبارك بن �سيف:

�لعدد�لعن�سر �لمحذوف

125حذف المبتـداأ .

40حذف ما كان اأ�سله مبتداأ )ا�سم النوا�سخ( .

26حذف الخبر . 

7حذف ما كان اأ�سله خبًرا )خبر النوا�سخ( .

198المجموع        

بعد �لّنظر في �لجدول �ل�سابق ن�ستنتج ما ياأتي :

�أواًل: مجموع الموا�سع التي ُحـذف فيها عن�سرا الجملة اال�سمية و�سل اإلى )ثمانية وت�سعين ومائة( 

مو�سع، وهذا عدد مرتفع، ربما ي�سير اإلى مدى قدرة ال�ساعر مبارك بن �سيف على االإتيان بما ُيغني، اأو 

يدل على المبتداأ، اأوالخبر؛ لذلك تكرر حذفهما في مواطن متعددة من �سعره.

ثانًيا: ُيلحظ تفّوق حذف المبتداأ عدديًّا على حذف الخبر في �سعر مبارك بن �سيف، فكما هو معلوم 

اأّن الم�سند اإليه )المبتـداأ( ركن مهم في الجملة؛ لذلك قد يقّل حذفه في التركيب مقارنة مع حذف 

الخبر، وعّلل العلوي ذلك بقوله اإّن حذف الخبر: » اأكثر من حذف المبتداأ، ووجه ذلك هو اأّن المبتداأ 

طريق اإلى معرفة الخبر، فاإذا كان الخبر محذوًفا، ففي الكالم ما يدّل عليه، وهو المبتداأ، واإذا ُحذف 

. ويحذف مبارك 
)1(

المبتـداأ« دلياًل على  يكون  الخبر ال  الأّن  يدّل عليه؛  ما  الكالم  يكن في  لم  المبتداأ 

واإظهاره  اإبرازه  ال�ساعر  اأراد  لذلك  المبتداأ؛  على  طاٍغ  فالخبر  بالخبر،  مهتمٌّ  الأنه  المبتداأ؛  �سيف  بن 

)1( الّطراز، 93/2 . 
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وو�سعه في ال�سدارة. واأجمع الّنحاة على اأّن الحذف جائز في كل تركيب �سريطة اأاّل يتاأثـر المعنى بذلك 

ا وجود دليل لفظّي، اأو معنوّي على المحذوف، وقد �سبق تف�سيل الحديث في  الحذف، وا�سترطوا اأي�سً

هذا .

ثالًثا: ُيلحظ اأّن هناك تفّوًقا عدديًّا لحذف ما كان اأ�سله مبتداأ على ما كان اأ�سله خبًرا، وقد يقودنا 

ظام اللغوي، فال تطغى على �سعره  هذا للقول اإّن ال�ساعر المبدع هو ذلك الذي ي�ستفيد مما يتيحه له النِّ

حالة دون اأخرى؛ الأّن هدفه اإي�سال المعنى للقارئ .



�لف�سل �لثاني 

�لحــذف في �لجملة �لفعلية، وي�سمل :

)1( حذف الفاعل .       

)2( حذف العامل في الم�سدر .

)3( حذف الفعل وجوًبا بعد اإذا ال�ّسرطّية .

)4( حذف فعل الَق�َسم .
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)1( حذف �لفاعل .

 اأّنه ال يجوز حذف الفاعل بحجة اأّن الفعل ال ياأتي بال فاعل. والمبرد في هذا القول 
)1(

يرى المبرد

اإّنما يعتمُد على ظهور المعنى في التركيب الّنحوّي؛ فالجملة ال ت�ستقيم اإاّل بذكر الم�سند والم�سند اإليه، 

 
)2(

وبذلك ُيفهم المعنى من خالل الجملة الّتاّمة، وهو �سادٌق فيما يقول، فقد ن�صَّ ابُن مالك ت672هـ

المبرد �سادًقا فيما  التاّمة؛ ولهذا كان  االإفادة  الفاعل هنا معناه:  اأّن الكالم لفٌظ مفيٌد، وظهور  على 

 اأي�سا عندما ذَكَر اأّن الفعل ال يخلو من الفاعل؛ ولهذا وجب اأْن 
)3(

ذهب اإليه واأّيده ابن الوّراق ت381هـ

ينوب عنه ا�سٌم مرفوع. فالفعل ال يفتقر اإلى المفعول كافتقاره اإلى الفاعل. ولكن نلحُظ اأّن ابَن الوّراق 

ي�سير اإلى اإمكانية حذف الفاعل �سريطة وجود ما ينوب عنه. كما ذهب ابن مالك ت672هـ اإلى عدم 

جواز حذف الفاعل، فقال:

ـِمــيٌر ��ْسـَتــَتـر َوَبـْعــَد ِفـْعـِل َفـاِعـٌل َفـاإْن َظـَهــر            َفـْهــَو َو�إاّل َفـ�سَ

ُحْكَمـْين من  اإلى  البيت ي�سير  البيت، فيقول: »وهذا  وي�سرح محمد محيي الدين عبد الحميد هذا 

حذف  يجوز  ال  اأنَّه  الُحكمين:  وثاني   .. الفعل،  بعد  يكون  اأن  يجب  الفاعل  اأنَّ  اأولهما:  الفاعل،  اأحكام 

. 
)4(

ا اأْن يكون �سميًرا ُم�ستتًرا« الفاعل، بل اإما اأْن يكون ملفوظا به، واإمَّ

متى يجوز حذف �لفاعل ؟

 وبعد ا�ستقراء عميق لموا�سع الّذكر والحذف اأّن الفاعل قد ُيحَذف لغر�سين:
)5(

وجد النحاة

�الأول:  �الأغر��س �للفظيٍّة . ُيحذف �لفاعل في �لحاالت �الآتية: 

الوّراق  ابن  من:  كل  لهذا  وذهب  والم�ستقات(.  العامل  )الم�سدر  في:  ويتمّثل  دليل،  عليه  دّل  اإذا 

. 
)7(

، وابن م�ساء القرطبي ت 592هـ
)6(

ت381هـ

)1( المقت�سب، للمبرد، 19/1 . 

)2( األفية ابن مالك، �ص9. 

)3( علل النحو، البن الوّراق، �ص309 . 

)4( �سرح ابن عقيل، 77/2، 78 هام�ص1. 

87، والك�سائي ت189هـ، وال�ّسهيلي ت581هـ، واأبو البقاء الُعكبري في:  )5(  منهم: ابن م�ساء القرطبي في: الّرد َعلى الّنحاة، �ص86، 

اللباب في علل البناء واالإعراب،157/1، وابن ه�سام في: �سرح �سذور الذهب، �ص216، 

اق، �ص309 . )6( علل النحو، البن الورَّ

اء القرطبي، �ص86.  )7( الّرد َعلى الّنحاة، البن َم�سَ
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ي�سير ابن الوّراق ت381هـ اإلى جواز حذف الفاعل اإذا دّل عليه دليل، فيقول: » فاإْن قيل: َفَهال َكاَن 

ْنت مطعم، َفِفي )مطعم( �سمير 
َ
ْطَعام( َكَما ي�سمر ِفي ا�ْسم اْلَفاِعل، َكَقْوِلَنا: اأ اْلَفاِعل م�سمرا ِفي )ااْلإِ

ِمير، َواإِن  ن الم�سادر اَل تقبل ال�سَّ
َ
م�ستتر، َكَما ا�ستتر ِفي اْلِفْعل، اإِذا قلت: تطعم؟ َفاْلَجَواب ِفي َذِلك: اأ

ْجَنا�ص، َنْحو: 
َ
�سَماء ااْلأ

َ
ْفَعال، فجرت مْجرى اأ

َ
َها اأ�سل ااْلأ نَّ

َ
َما لم َي�سح ِفيَها َهَذا؛ اِلأ عملت عمل اْلِفْعل، َواإِنَّ

ْن يكون اْلم�سدر َكَذِلك، َفاإِذا لم يْظهر 
َ
ِمير، َوجب اأ �ْسَماء اَل تقبل ال�سَّ

َ
ا َكاَنت َهِذه ااْلأ َرُجل، َوَفَر�ص، َفَلمَّ

 . 
)1(

اْلَفاِعل بْعدَها، َفاإِنََّما َذِلك الأجل حذفه للداللة َعَلْيِه اَل ال�ستتاره «

وجاء الفاعل محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف لوجود دليل عليه في �لم�سدر و�لم�ستقات:

�أواًل: �لم�سدر. جاء فاعل الم�سدر محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية وت�سعين ومائة( 

اأنه كان يركز في �سعره على ذكر  مو�سٍع، وهذا كم هائل في المعجم اللغوي لدى ال�ساعر الذي يبدو 

الحقائق المرتبطة بالحدث ال بالزمن، ومن هذه الم�سادر المحذوفة الفاعل في �سعره:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(

ـــْحـــــــــِر ـــَيـــاًء َكـــال�سِّ َعـجـَـــًبا ِمــــْن ُنــــْوٍر َقــْد ُخــِلـــَقــــــــْت           َعــْيــَنـــاِك �سِ

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته  )فل�سطين موطن االأديان(

ـــِنــي            َذ�َك �ْلـَعــِنـيـُد، َفـاأَْيـَن َيــْوُم َمــَعـــاِدي ؟ ُعـــْذًر� ــ ِفـَلــ�ْســِطــيَن �الأَُبــاِة ــ َفـــاإنَّ

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته  )اأن�سودة الخليج(

ـــــــٌب َوَرَجــــــــــاُء ـْيِر �إْن َبــُعــَدْت َتـُعــوُد ِلـــَوْكـــــِرَهــــا         �إنَّ �ْلــَحــَيـــاَة َتــــَرقُّ كالطَّ

ثانًيا: �لم�ستقات. جاء فاعل الم�ستقات محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف في )�سبعين( مو�سًعا، 

منها:

:
)5(

• قوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(
اق، �ص277 . )1( علل النحو، البن الورَّ

)المتدارك( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص64 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص83. 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص153.  

)الّرمل( عرية، �ص 6 .  )5( االأعمـال ال�سِّ
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ـَر�ْع َو�ْذُكـِري َذ�َك �ل�سِّ

َر�ْع ْيـِح َمـْمـُدوَد �لـذِّ َبـا�ِسـًطا للـرِّ

با�سًطا: ا�سم فاعل)فاعله محذوف( . 

:
)1(

فاف( • وقوله في ق�سيدته )الليل وال�سِّ
ـْيـُف ِفـي �للـيـِل �ْلـَبـِهـيـم . ـِنـيـًنا َقـْد �أََتـاِنـي �لـطَّ َيا �سَ

َفـاأَِجـيـبـي َيـا ُنـِخـْيـالٍت َنـاأَْت

:
)2(

با( • وقوله في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ـاُه ـَنـا َقـْد َعـاَد ِذْكـَر�ُه        �أََلـْم َيـَزْل ُنـوُرُه َيْكـ�ُسـو ُمـَحـيَّ َيـا �َسـاِكـِنـي َحـيِّ

2-  �ال�ستثناء �لمفّرغ، وهو ما كان م�سبوًقا بنفي، والم�ستثنى منه محذوًفا، نحو: ما قاَم اإاّل هند. 

ِتي  الَّ ْرَبَعة 
َ

ااْلأ المواطن  اأحد  َوَهَذا  ِهـْنـُد.  اإِالَّ  اأَحٌد  َقاَم  َما  ْقِدير:  َوالتَّ  « ابن ه�سام ت761ه:  يقول 

. 
)3(

يطرد ِفيَها حذف اْلَفاِعل »

ولم يرد �ساهٌد على �لفاعل �لمحذوف في �ال�ستثناء �لمفّرغ في �سعر مبارك بن �سيف .

3- مالءمة �ل�سجعة، ومالءمة �لّنظم. 

لغر�ص  اأو  المتاُع،  �ُسِرَق  كـ:  به  ِللجهل  الفاعل؛  ُيْحَذُف  قد   « ت761ه:  االأن�ساري  ه�سام  ابن  يقول 

 :
)4(

لفظي: كت�سحيح الّنظم في قول

. 
)5(

ُجـُل« ا، َوُعـلِّـَقـْت َرُجـاًل        َغــْيِري، َوُعـلِّـَق �أُْخـَرى َذِلـَك �لرَّ ُعـلِّـْقـُتـَهـا َعـَر�سً

 عن حذف الفاعل مالءمة لل�سجع، 
)6(

كما ذكر �سارح كتاب فتح رب البرية في �سرح نظم االآجرومية

نحو: َمن طابْت �سريرته ُحِمدْت �سيرته، االأ�سل َحِمَد النا�ص �سيرته .

)الّرمل( عرية، �ص 17 .  )1( االأعمـال ال�سِّ

)الب�سيط( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 20 . 

)3( �سرح قطر الندى، �ص183. 

)4(  ال�ّساهد لالأع�سى، ميمون بن قي�ص، ُتنظر م�سادره في: معجم �سواهد النحو ال�سعرية، للدكتور حنا حداد رقم ال�ساهد)1929( �ص 

524. ورواية ال�ساهد عند حداد: 

ُجـُل   )البحر الب�سيط( ْخـَرى َغْيَرها الرَّ
ُ
ا، َوُعـلِّـَقـْت َرُجـاًل          َغــْيِري، َوُعـلِّـَق اأ ُعـلِّـْقـُتـَهـا َعـَر�سً

)5( اأو�سح الم�سالك، 135/2 – 137 .

)6( فتح رب البرية في �سرح نظم االآجرومية، الأحمد بن عمر بن م�ساعد الحازمي، �ص316 . 
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وجاء �لفاعل محذوًفا مالئمة للنظم )�لقافية(، في �سعر مبارك بن �سيف في )ع�سرة( مو��سًع، 

منها:

:
)1(

• قوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(
ـْفــ�ِس �ْلـَكـِريــِم ُيــْنـ�َســُب ــُر ِلـلنَّ ـ�سْ ـــُلــو�         َفـالنَّ �إيــٍه َبـِنــي �ْبــن �ْلــَوِلـيـــِد َتـَمـهَّ

 :
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(
ُهـــمــو �أََعـــاُدو� للــــَوَغـــــــى          َعـْهـًد� ِلَغـــْيِر جـــُدوِدهـْم ال ُيـْنـ�َســـُب هلِل َدرُّ

:
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(
ـــــــــُب ـُهـــــــوُر ُتـــَرتَّ ــاُن ِفــْيـَك �ْلـُمـْعـِجــَز�ُت َكـــَر�َمـٌة        هلِل �َسـْهـــــــٌر َو�ل�سُّ َرَمـ�سَ

:
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية)الفجر االآتي(
َمــا ُكـْنــَت ِلـَتـْجــُروؤَ ِفـي َقــْوِلـْك

َلـْو �أَنَّ َحـلـيـِفـي َلـْم ُيـْقــَبـْر

4- �أ�سلوب �لتعجب على وزن )�أْفِعل( �إذ� دّل عليه دليل .

في  الفاعل  حذف  »ويطرد  ال�ّسابقة:  االأربع  الحاالت  ا  ملخ�سً ت905ه  االأزهري  خالد  ال�سيخ  يقول 

، وفي اال�ستثناء المفرغ نحو: ما قام 
)5(

اأربعة موا�سع في باب النائب عن الفاعل، نحو: {ُقِضَي اْلَْمُر}

 ،
)6(

اإال هند، وفي )�أَْفِعل( بك�سر �لعين في �لتعجب �إذ دلَّ عليه متقدم مثله، نحو: {َأْسِمْع بِِهْم َوَأْبِصْر}

. 
)7(

وفي الم�سدر نحو: {َأْو إِْطَعاٌم فِي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )14( َيِتيًما«

م دليل عليه في  ب على وزن )�أْفِعل(؛ لتقدُّ ولم يرد �ساهٌد على �لفاعل �لمحذوف في �أ�سلوب �لتعجُّ

�سعر مبارك بن �سيف .

)الكامل( عرية، �ص 74.  )1( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( عرية، �ص 75.  )2( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 76. 

)المتدارك( )4( نف�سه، �ص 280.  

)5( �سورة يو�سف، 41 .

)6( �سورة مريم، 38 .

)7( �سرح الت�سريح على التو�سيح، لخالد االأزهري، �ص1399. �سورة البلد، 14، 15 .
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5- �لنائب عن �لفاعل .

الباب  الفاعل في هذا  وُيحذف  اللفظية،  االأغرا�ص  الفاعل من  نائب  باب  الفاعل في  ويعد حذف 

منها:
 

الأغرا�ص معنوية

واهلل   - التركيب  فاأ�سل   ،
)2(

َضِعيًفا} ْنَساُن  اْلِ {َوُخلَِق  نحو:   ،
)1(

بالفاعل �لمخاطب  ِعْلم  •  �أوال: 
 االإن�ساَن �سعيًفا، َفُحذَف الفاعُل، وهو: لفظ الجاللة للعلم به.

ُ
اأعلم- َخَلـَق اهلل

)�أربعة ع�سر(  �سيف في  بن  مبارك  �سعر  نائبه في  به، وحلَّ محله  للعلم  �لفاعل محذوًفا  وجاء 

مو�سًعا، منها:

:
)3(

• قوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(
ـاُم َدْوَرْة َوَلـَقـْد َد�َرْت َرَحـى �الأيَّ

ـى َوَغـَد� �ْلَغـْو�ُس ِحـَكـاَيـاٍت ُتـَغـنَّ

:
)4(

• وقوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار - الم�سهد الثاني -(
�أَُتـَرى �الإْنـ�َسـاُن ُيـْخـَلـْق 

ِفـي �ْلـَمـَعـاِنـي �لـ�ّسـاِمـَيـْة

:
)5(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــْيــٍد َقـــْد ُرِفــْعـــَن ُخــــَو�ُء ( َو )َبــاُنــو�ٌس( ُهــَنــا          َو�ِســَبــاُك �سَ َوُهـَنــاَك )�ُســوِعـــيٌّ

، كقولك: ُروي عن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، اخت�ساًرا لقولك: روى اأبو 
)6(

• ثانيا: �الخت�سار
هريرة - ر�سي اهلل تعالى عنه - عن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - .

جاء �لفاعل محذوًفا �خت�ساًر�، وحلَّ محله نائبه في �سعر مبارك بن �سيف في )�سبعة( مو��سع، 

منها:

)1( ُينظر: فتح رب البرية في �سرح نظم االآجرومية، �ص316 .

�ساء، 28 . )2( �سورة النِّ

)الّرمل( عرية، �ص 5.  )3( االأعمـال ال�سِّ

)الّرمل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 37. 

)الكامل( )5( نف�سه، �ص 101.  

)6( فتح رب البرية في �سرح نظم االآجرومية ، �ص317 .
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:
)1(

• قوله في ق�سيدته )اأ�سغاث اأحالم(
ــاِنـَيــْة ـُرَهــا َبـْعـــَد ِحـــْيْن            ِلـُيــْفـَتــَح َيـْنـَتــِظــُر �لـثَّ َوُيــْقـَفــُل َمـْحـ�سَ

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــاُء ـْمـ�ُس ُتوَلـــُد ًهــُهــَنـا َوُتــ�سَ ـُخـوُرُه          َفال�سَّ ـْمــ�ِس؟ �أْنـَت �سُ �أَُيـِريُد َنـْبَع �ل�سَّ

:
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــــــــٌب َوَرَجــــاُء ـــْيِر �إْن َبـُعـــَدْت َتُعـــوُد ِلَوْكـِرَهـا           �إنَّ �ْلــَحـــــــَيــــاَة َتـــَرقُّ َكالـطَّ

؛ الأنَّه لم ُيرد االإف�ساح عن الفاعل، اأو الأنَّه يجهله، 
)4(

•  ثالثا: رغبة �لمتكلِّم في �الإبهام على �ل�ّسامع
فهو ال ي�ستطيع تعيينه للمخاطب ولي�ص في ذكره بو�سف مفهوم من الفعل فائدة وذلك كما تقول: 

�ُسِرَق متاعي، الأنَّـك ال تعرف ذات ال�سارق، ولي�ص في قولك: �َسَرَق الل�صُّ متاعي. فائدة زائدة في 

ارَق لكن قال: �ُسِرَق المتاع  االإفهام على قولك: �ُسِرَق متاعي. ونحو: �ُسِرَق المتاُع، وهو يعرف ال�سَّ

قا�سدا االإبهام على ال�سامع .

)خم�سة(  في  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  �ل�ّسامع،  على  �الإبهام  في  رغبة  محذوًفا  �لفاعل  وجاء 

مو��سع، منها:

 :
)5(

فاف( • قوله في ق�سيدته )الليل وال�سّ
َهـْل ُتـَر�ِنـي ِفـي َمـتـاَهـاِتـي ..

ـْعـُت �ْلـَيـْوَم َدْرِبــي ؟ �أَ�سَ

 :
)6(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث )3( البعدالرابع -2-(
�أَْنـــَو�ٌر َتـــَو�َرْت

ْرَب َوَتــاَهــــْت ؟! ـت �لــدَّ ــلَـّ �أَُتــَر�َهــا �سَ

)المتقارب( عرية، �ص 63.  )1( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 121. 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص 153.  

)4( �سرح ابن عقيل، 111/2، 121 هام�ص 2 . 

)الّرمل( عرية، �ص 12.  )5( االأعمـال ال�سِّ

)الّرمل( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص 189. 
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اأو  ل�سانه،  على  يجري  اأن  عن  ا�سمه  ب�سون  للفاعل:  تعظيمه  �إظهار  في  �لمتكلم  رغبة  •  ر�بعا: 
ب�سونه عن اأن يقترن بالمفعول به في الذكر، كقولك: خلق الخنزير .

وجاء �لفاعل محذوًفا تعظيًما له، في �سعر مبارك بن �سيف في ) �أحد ع�سر( مو�سًعا، منها:

 :
)1(

• قوله في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(
َكْيَف ِلْلـَفـْجـِر �لـذي َر�َح َوَولَّـى �أَْن َيـُعـوْد ؟

َيـاِجــي �ْلـَعـاِتـَيــْة ؟ َكـْيـَف ُتـْجـَتـاُز �لـدَّ

 :
)2(

د( مرُّ • وقوله في ق�سيدته )بحر الزُّ
َك ُتـ�َسـَحـــُر ــُر        َو�ْلـَغـاِنـَيـاُت ِبـِعـ�ْسـِق ُدرِّ �ْلـَمـاُء ِفـيـَك َكـَعـ�ْسـَجـٍد َيـَتـَفـجَّ

 :
)3(

• وقوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(
ــْحـــِر ــَيـــــاًء َكـال�سِّ َعـَجــًبا ِمــْن ُنـــْوٍر َقـــْد ُخـِلـَقـــْت          َعــْيــَنـاِك �سِ

•  خام�سا: رغبة �لمتكلم في اإظهار تحقير الفاعل ب�سون ل�سانه عن اأن يجري بذكره . وجاء الفاعل 
محذوًفا تحقيًرا له، في �سعر مبارك بن �سيف في )اأحد ع�سر( مو�سًعا، منها:

 :
)4(

د( مرُّ - قوله في ق�سيدته )بحر الزُّ

ـاِبــٌر وُمـ�َســّيُر ــاٌق َوَوَمــْوُجــَك َهــاِدُر         ُمـْنـُذ �ْلـَخـِلـيَقـِة �سَ َهـــا �أَْنــَت َخـفَّ

 :
)5(

- وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأمجاد(

ـَفـاِدِه       ِبـاْلَحــقِّ ُيـْطـَلــُق ، �أَْم ُتـَرى ِبــِزَنــــاِد َهـْل ُيـْطـَلـُق �ْلـَمـ�ْسـُجـوُن ِمْن �أَ�سْ

•  �ساد�سا: خوف �لمتكلم من �لفاعل، فُيعِر�ُص عن ذكره؛ لئال يناله منه مكروه .
ولم يرد في �سعر مبارك بن �سيف �ساهدا على هذا الغر�ص .

)الّرمل( )1( نف�سه، �ص 18.  

)الكامل( عرية، �ص 47.  )2( االأعمـال ال�سِّ

)المتدارك( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 64. 

)الكامل( عرية، �ص 48.  )4( االأعمـال ال�سِّ

)الكامل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 83. 
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• �سابعا: خوف �لمتكلم على �لفاعل، فُيعِر�ُص عن ا�سمه؛ لئال يم�سه اأحد بمكروه .

وجاء الفاعل محذوًفا خوفا عليه، في �سعر مبارك بن �سيف في قوله:

 :
)1(

• في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َمــْهـــاًل َفــــَمـــا �ُســـِرَخ اْلَعــَلــْم

 :
)2(

• وفي م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة نف�سها
ـــَر �َســاأَْنــُهــْم ؟ ــغَّ �أَُتــَر�ُه �سَ

ـــَر �َســاأَْن �آِلــَهـــٍة َلـُهــْم ؟  ــغَّ �أَُتــَر�ُه �سَ

)الكامل( )1( نف�سه،  ، �ص 255.   

)من الكامل( عرية، �ص 271، 272 .  )2( االأعمـال ال�سِّ
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)2( حذف �لعامل في �لم�سـدر .

 الم�سادر المن�سوبة اإلى ثالثة اأق�سام، هي:
)1(

ق�ّسم النُّحاة

. اأي: َقِدْمَت 
ِ
�الأول: م�سادر ُحذف فعُلها، مع جو�ز �إظهاره، نحو قولنا للقادم من ال�سفر: َخْيَر َمْقَدم

. وِلـَمْن َيِعـــُد وُيْخِلــُف: مواعيَد ُعرقوب. اأي: وعْدَتني مواعيد ُعرقوب .
ِ
َخْيَر َمْقَدم

وقد ياأتي هذان الم�سدران مرفوعين على اأّنهما خبران لمبتداأ محذوف تقديره: ُقُدوُمك، وِعداُتك.

 اأّنه يجوز اإظهار العامل)الفعل(، اأو عدم اإظهاره .
)2(

ويرى ابن يعي�ص

�لثاني: م�سادر يجوز �إظهار فعلها غالًبا؛ لكثرة �ال�ستعمال ، نحو: 

اأو عليه. وهي  له،  الم�سادر دعاء  والتقدير: �سقاك اهلل، ورعاك اهلل. فمثل هذه  - �َسقًيا، ورعًيا. 

من�سوبة بفعل م�سمر متروك اإظهاره .

 َحْمـًدا .
َ
ْحَمُد اهلل

َ
- َحْمًد�، و�ُسكًر�، وهي م�سادر لالإخبار، ولي�ست للدعاء، اأ

ومثل هذه الم�سادر مما ُذكرْت في كتب النحاة: َخْيَبًة، وُبوؤ�ًسا، وُبْعًد�، �ُسْحًقا. وكلُّ هذه الم�سادر 

من�سوبٌة بفعٍل محذوٍف متروٍك اإظهاُرُه . 

وجاء في �سعر مبارك بن �سيف الم�سدران )َعَجًبا، وَحْمـًد�(. يرى �سعيد االأفغاني ت1417هـ، اأّن 

هذين الم�سدرْين من الم�سادر الم�سموعة التي ال فعل لهما. 

ويبدو اأّن االأفغاني في هذا يعار�ص ما ذكره الزجاجي نقاًل عن �سيبويه، في اأّن هذين الم�سدرين 

)َعَجًبا، وَحْمًدا( ُين�سبان بفعل ُم�سمر، فيقول:

نَّك 
َ
نك قلت: �أَْحَمُد اهلل َحْمًد� واأ�سكر اهلل �ُسْكرا، وكاأ

َ
».. فاإّنما َينت�سب هذ� على �إ�سمار �لفعل، كاأ

. 
)3(

قلت: �أَْعَجُب َعَجبا..«

ا في معر�ص بيانه علة اختزال - اأي: اإ�سمار - الفعل في مثل    على هذا اأي�سً
)4(

كما اأّكد الزجاجي 

هذه الم�سادر . 

ل، البن  المف�سّ و�سرح   ،230/1 االأنباري،  البركات  الأبي  الخالف،  واالإن�ساف في م�سائل   ،123  ،122 للزجاجي،  الالمات،  )1(  ُينظر: 

يعي�ص، 113/1ــ 115، واللمحة في �سرح الملحة، البن ال�سائغ، 351/1– 354. 

ل، البن يعي�ص، 113/1 ــ )2( �سرح المف�سّ

)3( الالمات، الأبي القا�سم الزجاجي، �ص 122.  

)4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 122.  



208

عــّد )َعَجًبا،  الـذي   
)1(

االأنـ�سـاري ت761ه هـ�سام  ابـَن  ا  اأيـ�سً اإلـيـه  فيـما ذهـب  االأفغانـي  ويعـار�ص 

وَحْمـًد�( من الم�سادر الم�سموعة التي كُثر ا�ستعمالُها، ودّلت القرائُن عليها؛ ولذلك �سّنفهما في قائمة 

الم�سادر التي لها فعل . كما يتعار�ص كالم االأفغاني مع ما ذكره ال�سيوطي ت911هـ نقاًل عن اأبي حّيان: 

ُه َقاَل: َعَجًبا، وَحْمًدا، و�ُسْكًرا ثالثتها  ْلَفاظ خبر، َفاإِنَّ
َ
نَّ َهِذه ااْلأ

َ
ُفور اأ ُبو َحيَّان: َوالَِّذي ذكره اْبن ُع�سْ

َ
»َقاَل اأ

. 
)2(

�ْسُكُر �ُسْكًرا«
َ
ْحَمُد َحْمـًدا، واأ

َ
َعَجُب َعَجًبا، َواأ

َ
ي: اأ

َ
ادر َقاِئَمة مَقام اأفعالها النا�سبة َلَها، اأ م�سَ

هما:  ٌر،  ُمقدَّ فعٌل  منهما  لكلٍّ  وَحْمًد�(  )َعَجًبا،  الم�سدَرْين:  اأّن  النحويون  مايراه  الباحث  ويرى 

اأْعَجُب، واأْحَمُد .

وجاء الم�سدر )َعَجًبا( في �سعر مبارك بن �سيف في )اأربعة( موا�سع، هي:

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )م�سافر على اأمواج الخليج(
ـي َقـِريـْب َفـَهـل َعـَجـًبا �أَْن َطــو�ِنـي �ْلَحـِنـيْن            َوُقـْلـُت ِلـَقـاِئـي ِبـاأَْر�سِ

َعـجـَـــًبا: م�سدر لفعل محذوف تقديره: اأعجُب .

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(
ـــْحـــــــــِر ـــَيـــاًء َكـــال�سِّ َعـجـَـــًبا ِمــــْن ُنــــْوٍر َقــْد ُخــِلـــَقــــــــْت           َعــْيــَنـــاِك �سِ

َعـجـَـــًبا: م�سدر لفعل محذوف تقديره: اأعجُب .

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َب �ْلـُغــَرَبــاُء ــًيا            َيــا�َســْرُق َكــْم َقــْد َكــذَّ َعـجـَـــًبا �أََيــاأِْتـيــَنا �ْلـَغـِريـُب َمـ�َسـمِّ

َعـجـَـــًبا: م�سدر لفعل محذوف تقديره: اأعجُب .

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ُعــِبـــَدْت َمـَعــاِدُنـــــُكـــم َو�أَْنـــُتــْم ُدْوَنـــــــــــَهــا           َعـجـَـــًبا ِلـَمــــــْن ُخــِلـــَقــــــــْت َلــُه �الأ�ْســــــــَياُء

)1( اأو�سح الم�سالك، 216/2 – 222 . 

)2( همع الهوامع ، لجالل الدين ال�سيوطي، 117/2 . 

)المتقارب( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص15 . 

)المتدارك( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص64 . 

)الكامل(  )5( نف�سه، �ص122.  

)الكامل(  عرية، �ص146 .  )6( االأعمـال ال�سِّ



209

َعـجـَـــًبا: م�سدر لفعل محذوف تقديره: اأعجُب .

اأّما الم�سدر )َحـْمـــًد�(، فلم َيِرْد في �سعر مبارك بن �سيف اإاّل في قـوله: في ق�سيدته )مذكرات 

: 
)1(

�ساعر من العالم الثالث - 2 -(

ــــُدَنـــا ال َيــْقـــَر�أ َحــْمـــًد� هلِل .. َفــ�َســـيِّ

ــــْيـــد ــــُدَنـــا ِفــي ِرْحـــَلــــِة �سَ َحــْمـــًد� هلِل َفــ�َســـيِّ

َحــْمـــًد�: م�سدر لفعل محذوف تقديره: اأحمُد .   

�لثالث: م�سادر ال فعل لها، نحو: َوْيَل زْيٍد، ووْيَحُه، وزيٌد �َســــْيًرا �َســــْيًرا . وُيقال هذا: لَمْن يكثر في 

الفعل؛ فت�ستغني بداللة الم�سدر عن اإظهار الفعل، وهذا ال يخ�صُّ المخاطب، بل ُي�ستعمل في االإخبار 

عن الغائب. ولكن اأال تدل الجملة المذكورة على �سيغة الخطاب؟ فكاأّن القائل طلب من زيٍد اأْن ي�سير 

د هذا ما ذكره ابن يعي�ص من اإمكانية مجئ  �سيرا، فيرى الباحث اأّن الفعل المقّدر هو الفعل )�َساَر(، ويوؤكِّ

ْنَت �َســْيًرا �َسـْيًرا .. بمعنى: ت�سيُر �َســْيًرا �َسـْيًرا .. وذلك على 
َ
َما اأ هذه الم�سادر للمخاطب، فيقول: » اإنَّ

 .
)2(

تقدير فعل م�سمر ال يظهر؛ اإْذ قد �سار الم�سدر بداًل منه »

:
)3(

وجاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف، حيث قال في م�سرحيته ال�ّسعرية)الفجر االآتي(

َقــْد �َســـاَلــِت �ْلـــِوْدَيــــاُن َخـــْير�

ا َفــُقـــوُمــو�، َنـْحـــَو َذ�َك �َســـْيًر� َهــيَّ

�َســـْيًر�: م�سدر من�سوب .

علة �إ�سمار �لفعل في �لم�سادر، و�إلحاق الم �لتبيين بها :

عن الم التبيين التي تلحق الم�سادر لُتبّين المعنى، وقد ُي�ستعا�ص عنها باإ�سافة 
 )4(

تحّدث �سيبويه

الم�سدر لل�سمير.

وذكَر �ساحب كتاب )الالمات( اأّن هذه الم�سادر تلحقها الم �لتبيين، فقال:

)من المتدارك(  )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص183)2( . 

ل، البن يعي�ص، 115/1 .  )2( �سرح المف�سّ

)من الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص265 . 

)4( الكتاب، ل�سيبويه 318/1 .
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بها،  له  المدعو  َمـْن  لُتبـّين  باأفعال مخزولة م�سمرة؛  المن�سوبة  الم�سادر  بعد  تلحق  التبيين  »الم 

ِلَْصَحاِب  {َفُسْحًقا  وجل:  عز  اهلل  قول  ذلك  ومن   .. وُنْعـَمـًة  وَرْحـــًبا،  وَرْعــــًيا،  �َســْقــًيا،  قولك:  وذلك 

 . 
)1(

ِعيِر}« السَّ

نك 
َ
ُب على �إ�سمار �لفعل، كاأ  نقال عن �سيبويه اأن هذه الم�سادر ُتْن�سَ

)2(

كما بين الزجاجي ت337هـ

 �ُسْكًرا. كما بين الزجاجي �سبب اختزال الفعل في تلك الم�سادر؛ 
َ
�ْسـُكـُر اهلل

َ
 َحْمـًدا، واأ

َ
ْحَمُد اهلل

َ
قلت: اأ

الأنَّهم جعلو� هذ� بداًل من �للفظ بالفعل .

واألحق مبارك بن �سيف في �سعره الم التبيين بالم�سادر في )ت�سعة( موا�سع، منها : 

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار ـ الم�سهد االأول(
ا  َلـــــِك ِمــْن �آِلـــَهـــــٍة َعـــْمــــَياْء             َتــبًّ

ـُرَهــا �ْلــُعــْمــَيـاْن َعــْمـــــَيـاَء ... ُيـ�َســـيُّ

ا: م�سدر ُحِذف فعله.         َلــِك: الالم للتبيين . َتــبًّ

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته )اأ�سغاث اأحالم(
ــــُدور           َتــِعـــــيــــُث َو�إْن ِخــــْلـــَتَهـــا َغـــاِفــــَيـْة ــا ِلـــ�َســــاِحـَرٍة ِفــــــي �لــ�سُّ َفــَتـــبًّ

ا: م�سدر ُحِذف فعله.         ِل�ساحرة: الالم للتبيين .  َتــبًّ

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ُعــِبـَدْت َمـَعــاِدُنـــُكـم َو�أَْنـــُتــْم ُدْوَنـــَهــا           َعـجـَــًبا ِلـــَمـْن ُخــِلــَقــــْت َلــُه �الأ�ْســـــَياُء

عجـَـــًبا: م�سدر ُحِذف فعله.      ِلـــــَمــْن: الالم للتبيين .   

ُه اإليه الم�سدر باأدوات عدا  ح المدعو له، اأو المدعو عليه، اأو ِلــَمْن يوجَّ ونجد مبارك بن �سيف يو�سّ

)الم التبيين(، هي:

)1( الالمات، �ص 123.     �سورة الُملك، اآية11 .

)2( ال�ّسابق نف�سه، �ص122، 123 . 

)المتدارك(      )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص36 . 

)االمتقارب( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص63. 

)الكامل( )5( نف�سه، �ص146 .  
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�أواًل: حرفا �لجر: )ِمــْن، و�لباء(، ومجرورهما، نحو:

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(

ـــْحـــــــــِر ـــَيـــاًء َكـــال�سِّ َعـجـَـــًبا ِمــــْن ُنــــْوٍر َقــْد ُخــِلـــَقــــــــْت           َعــْيــَنـــاِك �سِ

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

ـَبـاًحـا َيــا �أَِخــي َيـــا َذ� �ْلـِحــَكــْم ِعـْمــَت �سَ

ا َوَنـــَدم �أَْهــــــاًل ِبــــَمــــْن َقـــــْد َز�َد َغـــــــــمًّ

: 
)3(

ثانًيا: �لمنادى، يقول في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(

ُعــْذًر� ــ ِفــَلــ�ْســِطــيَن �الأَُبــاِة ــ َفــاإنَّــنــي            َذ�َك �ْلـَعــِنــيـُد، َفـاأَْيـَن َيـْوُم َمـــَعـــاِدي ؟

داء محذوف، والتقدير: يا فل�سطين . حــرف النِّ

: 
)4(

ثالًثا: �الإ�سافة، يقول في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(

ــــي َمــَع �الأَْمـــــَو�ِج �آْت ُقــْل َلـــُهــْم �إنِّ

َوْيــــــَح َنــْفــ�ِســـي ِبــْئــ�َس ُمــــــرُّ �الْنــِتـــــَظاْر

َوْيــــــَح َنــْفــ�ِســـي: اأ�ساف الم�سدر المحذوف فعله ِلــ )نف�ص( .

�سيفْت 
ُ
اأ اإ�سافتها، فيقول: »ومتـى  الن�سب عند  ت�ستوجب  الم�سادر  اأّن هذه  االأفغانـي  ويـرى �سعيد 

ووياًل  الِم،  للظَّ »ويٌل  تقول:  بها  واالبتداء  النَّ�سُب  َجاَز  ْف  ُت�سَ لم  فاإذا  ن�سُبها،  وجَب  الم�سادر  هـذه 

ا ال�سيخ م�سطفى  . وقال بهذا اأي�سً
)5(

الم« اإذا اأ�سيفت فلي�ص غير الن�سب« ا مثل: »ويَل الظَّ الم«، اأمَّ للظَّ

.
)6(

الغالييني«

)المتدارك( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص64 . 

ا: �ص277 .  )من الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص265، وُينظر اأي�سً

)الكامل(.  )3( نف�سه، �ص83.  

)الرمل( )4( االأعمـــال ال�ّسعرية ، �ص27. 

)5( الموجز في قواعد اللغة العربية، ل�سعيد االأفغاني، �ص259 .

)6( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 39/3، 40 .  
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- �لم�سادر محذوفة �لعامل �لم�سبوقة با�ستفهام .

ع اإذا �ُسِبقـْت  ذكر الغالييني اأّن بع�ص الم�سادر المحذوفة العامل ُتفيـُد التوبيخ، اأو التعّجب، اأو التوجُّ

 . 
)1(

ــع« ب، اأو التَوجُّ با�ستفهام، فقال اإّن بع�ص هذه الم�سادر: »يقُع بعَد اال�ستفهام موقَع التوبيخ، اأو التعجُّ

وجاءت الم�سادر في �سعر مبارك بن �سيف م�سبوقة باال�ستفهام في)ع�سرة( موا�سع، منها:

 : 
)2( 

• قوله في ق�سيدته )م�سافر على اأمواج الخليج(
ــي َقـــِريـــْب َفـَهــْل َعــَجـًبــا �أَْن َطــــَو�ِنــي �ْلـَحــِنـيْن            َوُقـــْلـــُت ِلــــَقــــاِئــــي ِبــــاأَْر�سِ

فهل عجبا: �ُسِبَق الم�سدر المحذوف فعله )َعَجًبا( ِبـاأداة اال�ستفهام )هـــْل(، وقد اأفاد ذلك معنى 

ـــع لما يعت�سر قلب ال�ساعر من حنين لوطنه، كما اأفاد معنى التعّجب الذي يرى اأّن عاطفة الحنين  التوجُّ

للوطن عاطفة غير م�ستهجنة، وغير بعيدة ال �سيما اإذا كان �ساحبها يكتوي بنار الغربة، فال عجب في 

ذلك، وكاأّن ال�ساعر اأراد اأْن يقول العجب اأاّل يكتوي المفارق لوطنه بنار ال�ّسوق. 

 : 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأمام نخلة(
َوَكــاأنَّ َهـــْمــــ�َس َحـــِفــــْيـــِفـــَهـــا:

َيـــا َوْيـــــَح َنــْفــــ�ِســــي ...

�أَْيـــَن َبـــاَنـــْت َو�ْنــَتـــَهـــْت َتــْلــــَك �ْلـُعـــُهـــــوْد ؟

يا ويح: يتحّدث ال�ساعر في المقطع عن الحال التي اآلت اإليه النخلة، اإْذ ابتعد عنها اأهلها، فغدت 

اعُر في اأعماق النخلة؛ لينقل لنا ما ُتعانيه من ح�سرة واألم  وحيدة في ال�سحراء الالهبة. ثّم َيدخُل ال�سَّ

ع على حالها هذه، فهي تتح�ّسر على حالها االآن، وعلى تلك االأزمان التي َخَلْت، وابتعدت . وُيالَحُظ  وتوجُّ

اأّن ال�ساعر قد حذف من هذا الن�ص فعلين، هما:

- الفعل الم�سارع، وفاعله الم�ستتر )يقول(، وهما في محل رفع خبر كاأّن .

لحالة  الحقيقية  ال�سورة  لنا  ينقل  اأْن  اأراد  ال�ساعر  وكاأّن   . )وْيـــَح(  الم�سدر  في  العامل  -  الفعل 

الحزن واالألم التي باتت ُتعاني منهما النخلة. ثم اأّكد ال�ساعر هذا بالجملة ال�سعرية التي اأنهى بها 

المقطع، والق�سيدة، وهو اال�ستفهام الذي يفيد التح�ّسر والتوّجع: اأين بانت .. ؟

)1( ال�ّسابق نف�سه، 40/3 .  

)المتقارب( )2( االأعمـــال ال�ّسعرية، �ص15 . 

)من الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص68. 
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- �لم�سادر �لّد�لة بقر�ئنها على عاملها �لمحذوف:

»�َسْمًعـا  نحو:  المحذوف،  عاملها  على  القرائن  دّلت  وقد  ا�ستعمالها،  َكُثَر  �سماعية  م�سادر  هناك 

اهلِل«.  وَمعاَذ  �هلِل،  »�ُسبحاَن  الم�سادر  هذه  ومن   .. َلـَك،  َعَجًبا  َعَجًبا،  و�ُسكـــًرا،  هلِل  َحْمـــًدا  وطاعــًة، 

اًة، نحو:  .. ومنها م�سادُر �ُسِمَعـْت ُمثنَّ )�سبحاَن �هلل(: َتنزيًها هلِل، وبر�َءًة له مما ال يليُق به  ومعنى 

يَك، و�َسعَديك.. وهي ُمثّناٌة َتثنيًة ُيراُد بها التكثيُر، ال حقيقُة التَّثنيِة، وال ُي�ستْعَمل )�َسْعَدْيَك( اإال تابعًا  َلبَّ

. 
)1(

للبيك، ويجوز اأن ُي�ستعَمل )لبيك( وحده«

ا  وجاء في �سعر مبارك بن �سيف م�سادُر �ّسماعّيٌة، وقد ذكرنا بع�سها اآنًفا، كما ورد في �سعره اأي�سً

: 
)2(

الم�سدران: )�ُسْبَحــاَن، ولبيك( . يقول في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

�ُسـْبـَحــاَن َبــاِعـــِث �ْلــَحــَيــاِة ِفـــي �ْلـــِوَهـــاْد

َمـــــاد ْوِح ِفــي �لـــرَّ َو�لـــرُّ

الم�سرحية  في  يقول  حيث  )�َسْعَدْيك(.  ِبــ  ُيتبعه  ولم  وحَدُه،  الم�سدر)لبيك(  ال�ساعر  وا�ستعمل 

  :
)3(

ذاتها

ــْيــَك َيــا َرِحـــْيـــم َلــبَّ

ــــيُء ِفـــي �ْلــُقــُلـــْوب ُتــ�سِ

�ُســــول َوَد�َعـــــُة �لـــرَّ

ــدة لم�سمون �لجملة قبلها . - �لم�سادر �لموؤكِّ

باب  في  385هـ  ت  ال�سيرافي  وقال  والتوكيد.  للتَّْحِقيق  تاأتي  ا(  )َحـــقًّ اأّن  ـ 
)4(

ت285ه المبرد  يرى 

ا( هو توكيد لما اأخبرت  ا؛ الأنَّ َقولك )َحــقًّ ُخــوَك َحقًّ
َ
)ن�سب الم�سدر لتوكيد م�سمون الجملة(: ».. َزْيٌد اأ

. 
)5(

ِة َزْيــٍد« به من اإخوَّ

م�سبوًقا  وكان  مو�سعين،  في  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  عامله  ُحِذف  كم�سدر  ـا(  )حـقًّ وجاءت 

باال�ستفهام المحذوفة اأداته مّرة، والمذكورة اأخرى في كال المو�سَعْين، وهما :

)1( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 41/3 .

)الرجز( )2( االأعمـــال ال�ّسعرية، �ص308 . 

)الرجز( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص308 . 

)4( المقت�سب، للمبرد 358/2 . 

)5( �سرح اأبيات �سيبويه، لل�سيرافي184/1 . 
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: 
)1(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َتــيـــت ـــي َو�َســاأِْنـــي َمـــا �إَِلــى �لـلـْهـــِو �أَ َدْعـنِّ

ـــَبــاأ ؟ ـــار �سَ ــــا َحــِلــــْيـــف �ْلـــَقــــْوِم َعــــمَّ َحــــقًّ

ُحذفت اأداة اال�ستفهام)الهمزة(، وجئ بالم�سدر لال�ستفهام عن حقيقة اإ�سالم عّمار بن يا�سر.

: 
)2(

• وقوله في الم�سرحية ال�ّسعرية نف�سها
ــــدَنـــا �الأَْكـــَرْم ؟ �أََو َتــْجــَهـــُل �َســـيِّ

ـــا َمــــْن �أَ�ْســـَلــــْم ؟ �أََو َتــْجــَهـــُل َحـــقًّ

�أََو َتـــْجـــَهــــُل َد�َر �أَِبـــــي �الأَْرَقــــــْم ؟

فيا�سر  واال�ستهزاء.  لل�سخرية  هنا  بالم�سدر  وجييء  اال�ستفهام،  بهمزة  ا(  )حــــقًّ الم�سدر  �ُسِبق 

ي�ستهزئ باأبي جهل، وي�ساأله هل اأنت فعاًل ال تعرف َمْن اأ�سلم؟ وهل �سحيح اأّنك ال تعرف دار االأرقم التي 

يلتقي فيها الم�سلمون بر�سول اهلل ــ �سّلى اهلل عليه و�سّلم ــ؟ وال�سوؤال جاء ليوؤّكد على اأّن الم�سوؤول يعلم 

باإجابات االأ�سئلة، واإّنما ُطرحت �ُسخرية، وا�ستهزاًء .

وفيما ياأتي جدوٌل يبّين الم�سادر الواردة في �سعر مبارك بن �سيف:

تكر�ره�لم�سدر�لت�سل�سلتكر�ره�لم�سدر�لت�سل�سل

1�ُسْبَحــاَن1214َمــْهــــــــاًل1

1�ُسقياك815َوْيـــــــــــــــــَح2

ا3 1َخَجــاًل516حــــــــقًّ

1َرْجــــــــــٌع417َعــَجــــــــًبا4

1َويــــــــٌل218اأهـــــــــــــاًل5

ا6 1ِعــ�ْســــــًقا219تـــبًّ

1ُرْعـــــــــــًبا120َحـــْمـــًدا7

1َلـــَبْيــــــَك121�َســـــْيًرا8

1�َســــــــر122ٌُّدعاًء9

)من الكامل( )1( االأعمـــال ال�ّسعرية، �ص280 . 

)من الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص280 . 
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تكر�ره�لم�سدر�لت�سل�سلتكر�ره�لم�سدر�لت�سل�سل

ا123َرَجــــاًء10 1ُحــــــــبًّ

1َفــــْتـــًحا124َوَداًعا11

ـــــْبًرا12 1َمــــْرَحًبا125�سَ

1ُعــــــذًرا13

�لمجموع                                                                �أربعٌة وخم�سون م�سدًر�

)3( حذف �لفعل وجوًبا بعد �إذ� �ل�ّسرطّية .

اأحكام )اإذا( فيما ياأتي:
)1(

يلخ�ص �سيبويه

من  م�سى  لما  ُت�ستخدم  واإْذ  الزمان،  من  ُي�ستقبل  لما  ُت�ستخدم  فاإذا  )اإْذ(،  بمنزلة  )اإذا(  �أواًل: 

الزمان.

ثانيا: تكون )اإذا( للوقت المعلوم على عك�ص )اإْن( الُمبهمة .

ل اإذا بالفعل، وهو في اإذا بمنزلته في الحين، كاأّنك قلَت: الحيُن الذي تاأتيني فيه اآتيَك.  ثالًثا: ُتو�سَ

ويعني هذا اأّن )اإذا( تحمل معنى الظرفية الزمانية للم�ستقبل .

�خت�سا�س )�إذ�( بالدخول على �لفعل .

اإذا وليها  على اخت�سا�ص )اإذا( بالّدخول على االأفعال، ووجوب تقدير الفعل بعدها 
)2(

اأّكد النُّحاة

ُخوِل على الجمل  ة َهِذه ِبالدُّ ا�سم، يقول خالد االأزهري المعروف بالوّقاد ت905هـ: »وتخت�صُّ اإِذا ال�ّسرِطيَّ

. َواأّما 
)3(

َهاِن} َماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ ِت السَّ ح فيهَما، َنْحو: {َفإَِذا اْنَشقَّ �سَ
َ

الفعلية عك�ص الفجائية على ااْلأ

َمار  ا دخلت ِفيِه على ااِل�ْسم، َفَمْحُموٌل ِعْند ُجْمُهور اْلَب�سِريين على اإِ�سْ  ِممَّ
)4(

َماُء اْنَشقَّْت} َنْحو: {إَِذا السَّ

ِت  ْقِدير: اإَِذا اْن�َسقَّ ُر اْلِفْعل اْلَمْذُكور. َوالتَّ اِخَلة ِهَي َعَلْيِه َفاِعال ِبفعل َمْحُذوف ُيَف�سِّ اْلِفْعل، َويكون ااِل�ْسم الدَّ

 .
)5(

ْت« َماُء اْن�َسقَّ ال�سَّ

)1( ُينظر: الكتاب، ل�سيبويه 60/1 .

االأزهري في: �سرح  810/2،  وخالد  والم�سالك  المقا�سد  والُمرادي في: تو�سيح   ،107  ،106 الكتاب60/1،  �سيبويه في:  ــ  )2(  منهــم: 

الت�سريح على التو�سيح،98/1، واأبو الطيب محمد �سديق خان في:  فتُح البيان في مقا�سد القراآن، 115/1، واأحمد محمد عبد اهلل، 

في: ظاهرة التقار�ص في النحو العربي، 441/4، 442، 447. 

)3( الرحمن، اآية 27 .

)4( االن�سقاق، اآية 1 .

)5( مو�سل الطالب اإلى قواعد االإعراب، لخالد االأزهري، �ص15 . 
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وّظف مبارك بن �سيف )اإذا( في �سعره على وجهين: 

�الأول: �إذ� �ل�سرطية �لتي ُحِذف �لفعل بعدها، ووليها �ال�سم، ويوؤول على اأّنه فاعل لفعل محذوف 

ُيف�ّسره الفعل المذكور في الجملة. وو�سل عدد هذه ال�سواهد اإلى )ثالثة ع�سر( �ساهًدا، منها :

:
)1(

ـاق ال�ّسم�ص( • قوله في ق�سيدته )ُع�سَّ
ْل ـــاِئـــُم ِمــْن َلــْيـــٍل �إَلـــى َلــْيــٍل َتــَحــــوَّ َقـْلــُبـــُه �لـ�سَّ

ــْل َد�ِئـــــًر� ِفــي �َســـْفــــِح �آَمــــاٍل �إَذ� �ْلــَقــْلــُب َتــَهـــلَـّ

ره الفعل )تهّلل(، حذف ال�ساعر الم�سند)الفعل:  �ْلــَقــْلــُب: )�لقلُب(: فاعل مرفوع لفعل محذوف ُيف�سِّ

تهلل(؛ ل�سيق المقام عن ذكره؛ ذلك اأّنه م�سغول بالحديث عن قلب الغّوا�ص الممتلئ باالآمال العري�سة؛ 

لذلك تراه فرًحا .

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اإطاللة الفجر - اإلى �ساعر الحرية، وعا�سق الطبيعة:اأبي القا�سم ال�ّساّبّي(
َمـــــاُن ِبــَفــْيــــــ�ِس �ْلـِعــَلـــْل ــِتــــي               َرَمــاَهــا �لـــزَّ �إَِذ� �ّللــْيـــُل َطــــاَل َعــَلـــى �أُمَّ

�ّللــْيـــُل: فاعل مرفوع لفعل محذوف ُمف�ّسر بالفعل )طــال(، حذف ال�ساعر الم�سند )الفعل: طـــال( 

ل�سيق المقام عن اإطالة الكالم، فما يهم ال�ساعر هو بيان حال االأمة، كما اأّن ِذْكَر الفعل غيُر ُمْجـٍد؛ فهو 

معلوم، ومف�ّسر بالفعل المذكور وبالتالي ي�سبح ِذْكُرُه نوًعا من العبث .

:
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــَيــاَء َعــِلــْيــَك َفــْهـــَو ِرَد�ُء ـَحى           َنــَثَر �لــ�سِّ ــَفـاِف �إَذ� �ل�سُّ ـِف �ل�سِّ َوَعـَجْزُت َعـْن َو�سْ

ـَحى:  فاعل مرفوع لفعل محذوف ُمف�ّسر بالفعل )َنَثَر(، حذف ال�ساعر الم�سند )الفعل: طـــال(  �ل�سُّ

اأّن الفعل  اإطالة الكالم، فال�ساعر مهتم بو�سف �سفاف الخليج وقت ال�سحى، كما  ل�سيق المقام عن 

مفهوم، ال ي�سعب على القارئ تقديره .  

واأربعين(  )�ستة  على  الباحث  ووقف  مبا�سرة،  �لفعل  بعدها  �لمذكور  �ل�سرطية  �إذ�  �لثاني: 

مو�سًعاجاءت فيه اإذا ال�سرطية متبوعة بالفعل مبا�سرة، منها :

)الرمل( )1( االأعمــال ال�سعرية، �ص14 . 

)المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص58 . 

)الرمل( )3( االأعمــال ال�سعرية، �ص98 . 
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:
)1(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
��َس َمـْنــُهـــوَك �ْلــُقــــَوى َوَتــَرى �ْلــَغـــوَّ

ة َيــْقــَتــِفـــي �آَثـــاَر ُدرَّ

َقـــْد ُيــالِقـــْيــَهـــا �إَذ� َطــــاَل َعـــَنــاوؤُه

َطــــاَل: ِذْكُر الفعل هو االأ�سل، فال�ساعر لم يخرج على هذا االأ�سل النحوي، لكن ِلــَم َذَكَر ال�ساعر 

الم�سند، ولم يحذفه؟ يعتقد الباحث اأّن في هذا ال�سياق ذكر الم�سند)َطاَل( اأبلغ من حذفه؛ الأّن ال�ساعر 

يكفي  فبذكره  المعاناة،  تلك  تو�سيح  في  ي�ساهم  )طــال(  والفعل  الغّوا�ص،  معاناة  �سورة  بنقل  مهتمٌّ 

القارئ موؤونة البحث عن الفعل وتقديره من ناحية، ومن الناحية االأخرى فاإّن في ذكره زيادًة في اإبانة 

مدى المعاناة التي يعاي�سها الغّوا�ص؛ ليح�سل على اللوؤلوؤ .

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجـــاد رم�سان(
ــــى �إَذ� �أِزَف �ْلـــِجـــَهــــــاُد َتــَهــــاَفـــَتــــــْت           �أَْرَو�ُحـــُهـــــْم َتــــْرُجــــو �ْلـــَمــــَمـــاَت َوَتـْطـُلـــُب َحـتَّ

اأرواح  تت�سابق  بمجيئه  الذي  الجهاد  مجيء  ببيان  مهتمٌّ  الأّنه  الفعل؛  ال�ساعر  يحذف  لم  �أِزَف: 

المجاهدين طالبة الموت لنيل �سرف ال�سهادة في �سبيل اهلل .

:
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
ُم َبــــْيَن �ســـيــــوِف �ْلــَقـــَبـــاِئْل ـــــــم �لـــــدَّ �إَذ� ُقــ�سِّ

�َســَتــْقـــُطــــُر ُكـــلُّ �ل�ّســيـــوِف َدمـــــا

ٍد  ـــبٌّ عـلى ِفــْعــل َتــوزيــع َدم الــّر�سول محمَّ ـــــــم: لم يْحذِف ال�ساعر الفعل؛ الأّن الحـديث ُمْن�سَ ُقــ�سِّ

- �سّلى اهلل عليه و�سلم - بين القبائل، وهذه الُخطُة جاءت على ل�سان ال�سيطان في الم�سرحية، َفَحْذُفُه 

قد ال يكون مقبوال ال �سيما واأّنه المو�سوع االأهم، وُيالَحُظ مجيُئُه ب�سيغة المبني للمجهول، لتاأكيد �سياع 

دم محمد - عليه ال�سالة وال�سالم - بين قبائل العرب؛ للجهل بالقاتل الحقيقي . 

وال�ّسوؤال االآن لماذا َكُثر ِذْكر الفعل بعد اإذا ال�سرطية مقارنة مع حذفه؟ حيث جاء الفعل محذوًفا 

بعد اإذا ال�سرطية في )ثالثة ع�سر( مو�سًعا، في حين جاء الفعل مذكوًرا بعد اإذا ال�سرطية في )�ستة 

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص24 .  

)الكامل( )2( نف�سه، �ص74.   

)المتقارب( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص324، 325 . 



218

اإذا  بعد  حذفه  اأو  الفعل،  ورود  حالتي  من  حالة  كلِّ  في  التركيب  لداللة  نظرة  اإّن   . مو�سًعا  واأربعين( 

ال�سرطية يجعلنا نتبّين اأّن الحاالت التي ُحذف فيها الفعل كانت ت�ستدعي ذلك الحذف؛ الأّن االأهمية في 

التركيب تكون للفاعل ولي�ص للفعل. وكذلك االأمر في حال ِذْكر الفعل؛ الأّن االهتمام يكون لذكر الحدث، 

ولي�ص للفاعل. وقد عر�ص البحث لبع�ص تلك الحاالت، وال باأ�ص من عر�ص بع�سها االآخر:

�أواًل: �الأهمية للفاعل؛ لذلك جيء به بعد اإذا ال�سرطية من اأمثلة ذلك:

:
)1(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
ــْرِت َفـَهـْل َتــْنــ�َســـْيَن ... �إْن َتــَذكَّ

 �أَّيـــاَم �ْلــِقـــَفـــاْل

َبــْعـــَد َلــْيــٍل َطــاَل ِفــي �ْلــَبـْحـِر َوَطـــاْل

ــاْل َو�أََتــى �ْلــَفــْجـــُر َوِلـــيـــًد� ِفــي َثـــَنـاَيـــاُه �ْلـــِو�سَ

ـــطُّ َقــْد َمـــدَّ ِذَر�َعـــْه ـــطَّ �إَذ� َمـــا �ل�سَّ َو�ْذُكـــِري �ل�سَّ

ْمـــُل �إَِلــْيــِك ِفـــي َحــِنــْيٍن َوَوَد�َعــــــْة َوَهــــَفــــا �لـــرَّ

مدة  البحر  عر�ص  في  يغيبون  كانوا  الذين  ين  الغوا�سّ عودة  انتظار  لحظات  عن  المقطع  يتحّدث 

زمنية طويلة اأحيانا؛ لذلك كان اأهل البلدة يخرجون اإلى ال�ساطئ ال�ستقبال العائدين من رحلة المغامرة 

الجميلة وقت  اللقاء  �سي�سهد لحظات  الذي  المكان  فهو  ال�ساطئ؛  يتجه �سوب  كلُّه  فالنظُر  والمعاناة، 

َل حذَف العامل فيه  الفجر؛ لذلك فال غرابة اأْن ُيوؤِْثــَر ال�ّساعُر ِذْكـــَر هذا المكان بعد اإذا ال�سرطية، ويف�سِّ

)الفعل(؛ فعدم ذكر ذلك الفعل ال يوؤّثر؛ الأّن الفعل المذكور )مــــــّد( يف�ّسره ويدل عليه .

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 3 - الُبعد الرابع2(
ــــُرُخ �ْلـُحـْلــــُم �لــِذي �أَْدَمــــاُه َيـــاأْ�ِســــــي َيـ�سْ

ْرَب َيــا َظــْمـــاآُن �أَْنـــت ال َتــَمــلَّ �لــدَّ

 ثم يقول: ..

)من الرمل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص8، 9 . 

)الرمل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص191 . 
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و�إَذ� �لـــُحـــْلــــُم �لــــِذي �أَْرُنــــــو �إِلــــْيــــِه 

د َقــــْد َتــَبــــدَّ

�َسـَبـَقـــْتـــِنـــي َجـــَمـــَر�ٌت ُمـْحـــِرَقــــات

�َســَكــَنــــْت ِفــي ُمـْقــــَلــَتـــْيـــِه

َفــــَر�أَْيــــــُت �ْلـــُحــــْلـــَم ُقــــْرِبــــي

َفــَلــَعــْنــُت �ْلُحـــْلـــَم ِمـــْن َيـــاأْ�ِســــي َوِمــــْن َوْجــــِدي َعــِلـــيـــِه

المقطع ثالث مّرات، وال غرابة في ذلك؛ فالحلم هو  كلمَة )الُحلم( تكررت في هذا  اأّن  ُيالَحـُظ 

ُرُخ بعد اأْن اأ�سابه الياأ�ُص ِبَمْقــَتــــل، وهو الذي كان هدًفا لل�ساعر  محور الحديث هنا، فالُحلُم هو َمْن َي�سْ

ي�سعى لتحقيقه؛ لذلك كان يراه دائًما قريًبا منه زيادة في الثقة باأّنه �سيحققه، ولكن ها هو حلم ال�ساعر 

تم. وبعد كل هذا يجب على ال�ساعر اأْن يذكر )الحلم( الكلمة  يتبدد، وينتهي، في�سبُح َمحطَّ اللعن وال�سَّ

ـــة( ولْم َيــذُكْر عــامَلُه ) الفعل(، فتف�سيره  حيثما �سنحت له الفر�سـة؛ لــذلك َذَكـَرُه َبْعـَـد )اإذا ال�ّسرطيَّ

بفعل اآخر، وهو)اأرنـــــو( ُيغني عن ذكره .

ثانًيا: �الأهمية للفعل؛ لذلك جيء به بعد اإذا ال�سرطية مبا�سرة، يقول:

:
)1(

• في ق�سيدته )الَبــــــْيُن واالأقــــدار(
ـــَهـــاِر �إَذ� َبــُعـــْدِت َغـــَمــــاَمــــٌة           َو�للــْيـــُل ُقـــــْرَبــــِك َبــــاِهــــُر �الأْنــــــــــــَو�ِر ـــْوُء �لنَّ �سَ

يتلو  الفراق  معنى  على  الّدال  )َبُعـدِت(  الفعل  ولذلك جعل  والفراق؛  الُبعد  عن  الق�سيدة  تتحّدث 

اأّن ال�ساعر  مبا�سرة اإذا ال�سرطية، فال مجال لحذف الفعل الذي تقوم الق�سيدة كّلها عليه. وُيالحظ 

لكّنه كان فراًقا ق�سرًيا.  الحبيبة،  باإرادة  يُك  لم  الُبعاد  اأّن هذا  اإلى  ي�سير  وكاأّنه  للمجهول،  الفعل  بنى 

ولعّل ما يوؤّكد هذا اأّن ال�ساعر كتب ق�سيدته في القاهرة �سنة1975م اأثناء عمله في ال�سفارة القطرية 

ا  في القاهرة، والرمز حا�سٌر في هذه الق�سيدة، اإْذ يرمز فيها لوطنه قطر الذي ابتعد عنها ُبعًدا ق�سريًّ

بحكم عمله .      

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )الّزهـــُر من ر�سائلي(
ى َثـــــْغــــــــُرَهــــــــــــــــا                َبــــاَن َنــــــــِديُّ �الأْقــــــــــــُحـــــــــــَو�ِن �إَذ� َتـــــَبــــــدَّ

)الكامل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص41 . 

)مجزوء الرجز( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص43 . 
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تتاألف الق�سيدة من )اثني ع�سر( بيًتا ي�سف ال�ساعر فيها محبوبته، والو�سف الذي جاء به ال�ساعر 

�لعيُن تف�سُح  �لعيُن تحميها الرمو�ص.. /  قّدم فيه اال�سم على الفعل، نحو: )�لبدُر يخ�سى نوَرها.. / 

محرو�سة  وعين  البدر،  ي�سبه  وجه  من  اأمامه  يراه  ما  ي�سف  فال�ساعر  ا  جدًّ طبيعّي  وهذا   ./ الهوى.. 

بالرمو�ص، ولكن عندما جاء لو�سف الثَّغر)الفـــم(، قّدم الفعل وجاء به بعد اإذا ال�سرطية. ويرى الباحث 

اأّن ال�ساعر يريد و�سف ما يحتويه ثغر ممدوحته من اأ�سنان لّماعة ت�سبه الّندى على زهر االأقحوان. واأمر 

اآخر اأّن هذه االأ�سنان ال تظهر والفم مغلق؛ لهذا اأراد ال�ساعر اأْن ي�سف �سيًئا ي�ساهد اأمامه؛ لذلك قال 

تبّدى الثغر، فاالأهمية لفتح الفم؛ لذلك كانت االأهمية له باأْن ُجعل بعد اإذا ال�سرطية .

:
)1(

• وفي ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

َو�إَِذ� �َســـَد� )�ْبـــُن �ْلـَعـْبـــِد( َفـيـه ِبـ�ِســْعــِرِه          َتــــ�ْســـُدو َبـــالِبـــُل َخـــْلــَفــُه َوِظـــَبــــاُء

يريد ال�ساعر اأْن يبّين ما ي�ستهر به الخليج من وجود �سعراء فحول فيه، ومن هوؤالء ال�ساعر الجاهلي 

د على عراقة الخليج  المعروف )طرفة بن العبد(، وهو من اأ�سحاب المعلقات. فال�ساعر يريد اأْن يوؤكِّ

العربي بما ي�سمُّ من �سعراء؛ ولذلك جاء بما ا�ستهر به ابن العبد وهو ال�سعر، فجاء بالفعل)ي�سدو( بعد 

اإذا ال�سعرية؛الأّن قول ال�سعر: و�سدوه هو االأهم في هذا المقام، فال �سبيل لحذفه.  

 اأّن )اإذا( قد تنوب عن جواب ال�سرط . 
)2(

ويرى الزجاج ت311هـ

:
)3(

وجاء ما ي�سبهه في �سعر مبارك بن �سيف، حيث يقول في ق�سيدته)م�سافر على اأمواج الخليج(

ُروْب ـــُل ِتــْلـــَك �لـــــــدُّ ـــَبـــاِح �إَذ� َمـــــا َبــــــَد�               َوَفـْجــــًر� ُيــَقـــبِّ َوَنــْجـــــَم �لـ�سَّ

اأ�سباب �سوقه وحنينه الكبير  اأْن تاأخذه لوطنه، ثم يذكر  يناجي ال�ساعر رياح الجنوب طالًبا منها 

للذهاب لوطنه؛ كي ي�سهد الفجر على �ساطئ الخليج، ويلتقي بقومه ِكرام ال�سفات، ِح�سان ال�ّسجايا ــ 

ولي�سهد الربيع في بلده، ويتابع تعداد االأماكن التي يرغب في م�ساهدتها في وطنه اإلى اأْن ي�سل لهذا 

البيت الذي يعّبر من خالله عن رغبته الجامحة في م�ساهدة نجم ال�سباح وقت ظهوره . فاإذا هنا نابت 

عن جواب ال�سرط، والتقدير: اإذا مابدا نجم ال�سباح فاإنه �سي�سهده.

)الكامل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص127 . 

)2( معاني القراآن واإعرابه، الأبي اإ�سحاق الزجاج، 12/3 . 

)المتقارب( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص16 . 
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هل ياأتي ما بعد )�إذ�( مبتد�أ ؟

لّخ�ص الُمرادي ت749هـ اآراء العلماء في م�ساألة مجيء ما بعد اإذا ال�سرطية مبتداأ، فقال: »ومذهب 

 .
)1(

َواْلَفْتُح} ِه  اللَّ َنْصُر  َجاَء  {إَِذا  نحو:  اهر  فالظَّ ر.  مقدَّ اأو  ظاهر،  فعل  اإال  يليها  ال  )اإذا(  اأنَّ  �سيبويه 

. وال يجيز غير ذلك. هذا هو الم�سهور، في النقل عن �سيبويه. 
)2(

َماُء اْنَشقَّْت} والمقدر نحو: {إَِذا السَّ

هيلي اأنَّ �سيبويه ُيِجيُز االبتداء بعد اإذا ال�سرطية، واأدوات ال�سرط، اإذا كان الخبر فعاًل. واأجاز  ونقل ال�سُّ

. 
)3(

االأخف�ص وقوع المبتداأ بعد اإذا. قال ابن مالك: وبقوله اأقول؛ الأنَّ طلب اإذا للفعل لي�ص كطلب اإْن«

:
)4(

وجاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف في قوله في ق�سيدته )اأن�سودة وادي النيل(

َمـــاِن ــــَر�ِت �لــزَّ ى            َفــَبـــَنـــــو� َخــــْيَر َحــا�سِ ــــْجــــُم  َقـــــاِهــــــٌر َقـــــْد َتـــَبــــدَّ َو�إَذ� �لـــنَّ

�لّنجـــــُم: مبتداأ.   قاهــــــٌر: خـبر.

ولكّن   .- ال�ّسهيلي  قال  كما   - �سيبويه  و�سعه  ك�سرط  للمبتداأ.  خبًرا  ياأِت  لم  الفعل  اأّن  والمالحظ 

الباحث عثر على ن�صٍّ ل�سيبويه في كتابه، يقول فيه: »والّرفع بعدهما جائز؛ الأّنك تبتدئ بعدهما، فتقول: 

 . ف�سيبويه لم ي�سع �سرًطا هنا لوجوب مجيء 
)5(

اْجِل�ْص َحْيُث عبُد اهلِل َجاِل�ٌص، واجل�ْص اإذا عبُد اهلِل َجَل�َص«

ُل دلياًل على مجيء خبر  ُيمثِّ اأّن مثاله )عبُد اهلِل جال�ٌص(  ال�سرطية، كما  اإذا  للمبتداأ بعد  الفعل خبًرا 

المبتداأ ا�سًما ولي�ص فعاًل. وقد يكون ال�ّسهيلي ا�ستنتج هذا من المثال الذي ذكره �سيبويه؛ اإْذ كان خبر 

المبتداأ )عبُد اهلل( الفعل: َجَل�َص .

- مجيء )ما ز�ئدة( بعد �إذ� .

تقع )ما( بعد اإذا اأحيانا، فما حكمها ؟ يقول عبا�ص ح�سن ت 1398ه في معر�ص حديثه عّما تخت�صُّ 

به )ما(، ومبيًنا مجيء )ما( زائدة بعد اإذا ال�سرطية:

»..اأن تكون )اأي: ما( زائدة اأي: يمكن حذفها فال يتاأثر المعنى، وتقع كثيًرا بعد: »اإذا« ال�سرطية؛ 

)1( �سورة الّن�سر، اآية 1 .

)2( �سورة االن�سقاق، اآية 1 .

)3( الجنى الداني، للمرادي، �ص368 .

)الخفيف( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص218 . 

)5( الكتاب، ل�سيبويه 107/1 . 
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 ،
)1(

ِه لِنَْت َلُهْم} مثل: اإذا ما الَمْجُد نادانا اأَجْبنا .. اأو بعد غيرها، مثل: قوله تعالى: {َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

. 
)2(

ا َخطِيَئاتِِهْم ُأْغِرُقوا}« وقوله: {ِممَّ

رطية في �سعر مبارك بن �سيف في ) اأربعة ع�سر ( مو�سًعا، منها: وجيء ) ِبــَمـــا ( زائدة بعد اإذا ال�سَّ

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(
ــْوَر �إَذ� َمـا �ْلــَفــْجـــُر الْح َو�ْذُكــِري �لــنُّ

ـَفــا �ْلـَبــْحـــُر َمــَع �ْلــَجـــْذَلـــى �ْلـِعــــَذ�ْب َو�سَ

اإذا الَح الفجُر الح. الفجُر: فاعل لفعل محذوف  مــــا: زائدة. والتقدير:   . اأداة �سرط  اإذا  َمـا:  �إَذ� 

تقديره )الَح(. َفـــ )َمـــــا( زائدة جيء بها لتاأكيد المعنى .

: 
)4(

بـــا( • وقوله في ق�سيدته )رفقـــة ال�سِّ
ـــْيــَنــاَهــــا ِبــــَمــــْر�آُه ْمــــ�ِســـَيــاٍت َقــــ�سَ َهــْل َتـْذُكـــِرْيَن �إَذ� َمــــا �ْلـَبـــْدُر ُمــْكــَتــِمـــٌل         َو�أُ

�إَذ� َمــــا:)مـــا( زائدة. العامل المحذوف ا�سم الفاعل )ُمكتمٌل(، والتقدير: اإذا اكتمل البدر)ُمْكَتِمٌل(.

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات الّطفولة(
َوَمــا ِزْلـــُت �أَْذُكــــُر �أَْفـــــَر�َحــــَنـــا

�إَِذ� َمــــا �أََتــــاَنــا �ْلــَبــ�ِســــيْر 

َلْت بينهما )مـــا( الزائدة للتاأكيد .  َتـــى( اأداَة ال�ّسرِط، ولكْن َف�سَ
َ
�إَِذ� َمــــا: ولي الفعُل )اأ

هل �لفعل �لمحذوف، �أو �لمذكور بعد �إذ� �ل�سرطية ما�ٍس، �أم م�سارٌع ؟ 

يقول اأحمد محمد عبد اهلل: ».. ويكون الفعل بعد اإذا الظرفية ما�سيا كثيرا وم�سارعا دون ذلك، 

: 
)6(

وقد اجتمعا في قول اأبي ذوؤيب

)1( �سورة اآل عمران، اآية 159 .

)2( النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 353/1 .  �سورة نوح، اآية25.

)الرمل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية ، �ص 8 . 

)الب�سيط( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص21 . 

)من المتقارب( )5( نف�سه، �ص80 .  

)6(  ال�ساهد الأبي ذوؤيب الُهذلي، ُتنظر م�سادره في: معجم �سواهد النحو ال�ّسعرية، لالأ�ستاذ الدكتور حنا حداد. رقم ال�ّساهد)1527(، 

)الكامل( �ص462 .  
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)1(
ــــْبـــَتــــَهـــــــا              َو�إَذ� ُتـــــــَردُّ  �إَلــــى َقــــِلـــْيـــٍل َتـــْقـــَنـــُع« ـْفـــ�ُس َر�ِغــــَبــــٌة �إَذ� َرغَّ َو�لـنَّ

ال�سرطية في �سعر مبارك بن  اإذا  المذكورة، والمحذوفة)المقّدرة( بعد  االأفعال  الباحث في  نظر 

�سيف؛ فوجدها )اأفعااًل ما�سية( في االأعـم االأغلـب؛ اإْذ لم يرد بعدها )الفعل الم�سارع( اإاّل في ثالثة 

موا�سع .

ح نوع �لفعل �لو�رد وتوثيقه : و�لجدول �الآتي يو�سِّ

�أواًل: �لفعل �لما�سي

�ل�سفحة�لفعل �لما�سي�لرقم�ل�سفحة ورقم �لبيت�لفعل �لما�سي�لرقم

62)ب:3(القلُب اأ�سحى714)ب:34(عــــم1َّ

74)ب:14(اأِزَف815)ب:47(ما الفجــــُر الَح2

77)ب:8(ما اأطــــل916َّ)ب:57(ماال�ّسطُّ قد مـــد3َّ

77)ب:9(اغت�سلْت1417)ب:74(القلُب تهّلْل4

78)ب:21(ما َجَل�ْســـَنا1618)ب:14(ما بَدا5

79)ب:35(حــــاَن1819)ب:26(الحـــْت6

80)ب:53(مــا اأتانا2420)ب:35(طــــــاَل7

81)ب:70(ما نمـــــا4121)ب:6(بُعَدْت8

حى نثَر 4222)ب:9(ما جــــاَء9 98)ب:17(ال�سُّ

99)ب:25(َمــ�َســــْيَن4323)ب:5(تبـــــّدى10

106)ب:56(الَح5824)ب:1(الليل طاَل11

106)ب:59(َناأْيـــــُت5825)ب:6(ما الربيع اأهل12َّ

127)ب:160(�َســــَدا13026)ب:176(ُذِكـــــُروا13

221)ب:4(ما قّبــَلـــت13043)ب:179(ُحـــــــم27َّ

ْيــُت13444)ب:200(اأَتــــــاَك28
َ
223)ب:12(َنـــاأ

228)ب:14(تعانَق/تعانَق45 137)ب:216(اْبــــُتـــــِلـــي29

235)ب:12(طـــاَل14746)ب:269(ب�سوٍت ماَج30

)1( ظاهرة التقار�ص في النحو العربي، الأحمد محمد عبد اهلل، 441/4 .
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�ل�سفحة�لفعل �لما�سي�لرقم�ل�سفحة ورقم �لبيت�لفعل �لما�سي�لرقم

ـــا14947)ب:279(اأمـــــــــَر31 248)ب:14(مــا َعــ�سَ

249)ب:8،(ما َدَنــــا/مااأَتْيُت15848)ب:335(َمــــــــــن32َّ

ــــْت33 250)ب:15(ما �َسِمْعــُت19051)ب:56(َهــمَّ

260)ب:6(ُذِكـــــــَر19152)ب:62(َلْمَلْمــُت34

267)ب:9(ما�َسَبــــْقـــَنــا19153)ب:63(ال�ّســـطُّ اأَطــل35َّ

280)ب:4(َجـــــــــاَء19754)ب:11(ما اأهـــل36َّ

305)ب:5(ما اأ�ســـــاَء20856)ب:14،20(ما اأرْدَت37

316)ب:8(َحــَواُكـــم21457)ب:48(ما قد راأْت38

324)ب:1(ما اأردُتــم21458)ب:54(ُبــــــــِذَرْت 39

ـــَم21659)ب:6(تبّدى40 324)ب:13(ُق�سِّ

218)ب:22(قد تبّدى41

191)ب:63(ال�ّســـطُّ اأَطــل42َّ

ثانًيا : �لفعل �لم�سارع  

توثيقه�لفعل �لم�سارع�لرقمتوثيقه�لفعل �لم�سارع�لرقم

329)ب:7(لم اأجده1913)ب: 68(الظل الذي اأرنو اإليه1

191)ب: 69(الحلم الذي اأرنو اإليه2
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)4( حذف فعل �لق�سم .    

 الواو والتاء كحرفي جر يفيدان الق�سم، ذكر �سيبويه في كتابه 
)1(

ذكر الخليل بن اأحمد الفراهيدي

الباء،  ثم  الواو،  واأكثرها  الجر،  حروف  في  اأدوات  به  والمق�سم  »وللق�سم  فقال:  تلك،  الق�سم  اأدوات 

. ف�سيبويه هنا ُيرّتب اأدوات الق�سم ح�سب كثرة ا�ستعمالها، فيجعل 
)2(

يدخالن على محلوٍف به، ثم التاء«

بت اأدوات الق�سم في �سعر مبارك بن  الواو االأكثر ا�ستعماال، تليها الباء، ثم التاء. وال�سوؤال االآن كيف ُرتِّ

�سيف ؟ 

في  )الواو(  فوردت  والباء؛  الواو،  الق�سم، هما:  اأدوات  من  اأداتان  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  ورد 

)خم�سة ع�سر( مو�سًعا، في حين لم ترد الباء كحرف ق�سم اإاّل في )اأربعة( موا�سع، وهذا يتفق تماما 

مع ما ذكره �سيبويه من كثرة ا�ستعمال الواو في الق�سم، ثم الباء، ولم ياأِت مبارك بن �سيف على ِذْكر 

اأدوات الق�سم االأخرى في �سعره . 

 اإلى اإمكانية جواز ِذْكر الفعل مع حرف الق�سم )الباء(؛ الأنه اأ�سل حروف الق�سم. 
)3(

اأ�سار ابن ه�سام

 اّطراد حذف جملة الق�سم مع ثالث اأدوات، هي: التاء، والالم، 
)4(

وذكر االأ�ستاذ الدكتور علي اأبو المكارم

والواو، وقد يرجع الحذف اإلى الّرغبة في التخفيف الذي ُيوجبه كثرة اال�ستعمال، كما يقول ابن يعي�ص 

خـرى للـحـذف، نحو:
ُ
. وذكـر الـدكـتـور اأبـو مـو�سى فـوائـد اأ

)5(

ت643هـ

.
)6(

»َوَجاَزُة العبارِة، وامتالوؤها، ُثمَّ ترويُقها وت�سفيُتها و�سيانُتها، ثم بناوؤُها على اإثارة الح�ّص والفكر«

يت�سح مما �سبق اأّن حرف الق�سم - في االأعم االأغلب - يكون محذوًفا، وقد ُيذكر اأحياًنا، وقد جاء 

فعل الق�سم في �سعر مبارك بن �سيف محذوًفا . 

َرْت على اأداتين من  وكنا قد ذكرنا �سابًقا اأّن �سواهد الق�سم الواردة في �سعر مبارك بن �سيف اقُت�سِ

االأداتين.   الق�سم محذوفة مع تلك  الق�سم، بل جملة  والباء، وقد جاء فعل  الواو،  الق�سم، هما:  اأدوات 

وذلك على النحو االآتي:

)1( الجمل في النحو، للخليل بن اأحمد الفراهيدي، 304. 

)2( الكتاب، ل�سيبويه، 496/3 .

)3( مغني اللبيب، البن ه�سام، 143/1. 

)4( الظواهر اللغوية في التراث النحوي، للدكتور علي اأبو المكارم، �ص172..   

)5( �سرح المف�سل، البن يعي�ص، 94/9. 

)6( خ�سائ�ص التراكيب، للدكتور محمد اأبو مو�سى، �ص272 . 
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�أواًل: ��ستخد�م حرف �لق�سم )�لو�و( :

ورَد حرف الق�سم الواو في �سعر مبارك بن �سيف – كما ذكرنا �سابًقا - في )خم�سة ع�سر( مو�سًعا، 

ُحذفت جملة الق�سم معه، من ذلك:

   : 
)1(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الّدهــر(
ــــــاًء �إنَّـــُه �ْلــُعـــْمـــــُر َجـــــاِريــــا َفــَو�هلِل َمــا �أَْنـَت �ْلــُمـِجــْيـــُب َوال �لـــذي          َيـــُردُّ َقـــ�سَ

الواو: للق�سم وجملة الق�سم محذوفة، والتقدير: اأق�سم باهلل . وجاء الحذف للتخفيف .

   : 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َمـــَنــــــاُء ـــــا ِفـــي �ْلــِفـــَد� �أُ �أَْمــــٌن َلــــِك �أَْر�َس �ْلـَخــِلــيـــِج ِدَمــــاوؤَُنــــــا             َو �ْلـَحـــقِّ �إنَّ

. اأي: باهلل. والحذف هنا للتخفيف . الواو: للق�سم، وجملة الق�سم محذوفة، والتقدير: اأق�سم بالحقِّ

ثانًيا: ��ستخد�م حرف �لق�سم )�لباء( :

ذكرنا �سابًقا اأّن حرف الق�سم )الباء( ورد في �سعر مبارك بن �سيف في)اأربعة( موا�سع، وجاء فعل 

الق�سم فيها محذوًفا، من ذلك:

   : 
)3(

د( مـــرُّ • قوله في ق�سيدته )بحر الـــزُّ
ــا ُتـــْخـــــِبــُر ــريَّ َيـا َنـْجــُم �إنَّــَك قــْد �َسِهــْدَت َعـــَناَءُهــــْم          ِبــــاهلِل َيـــــــا َنــْجــــَم �لـــــثُّ

ق�سُم .
ُ
ِبـاهلِل: الباء حرف الق�سم، لفظ الجاللة الُمق�سم به. جملة الق�سم محذوفة، والتقدير: اأ

   : 
)4(

• وقوله في ق�سيدته )مناجاة الّدهـر(
ـاِفـيا ِنــي َرْغـــٌد ِمـَن �لَعـْي�ِس �سَ ــي َمـــــا ُبـِهـــــْرُت ِلــــِزْيـــَنـــــٍة          وال َغــرَّ َوِبـــــــاهلِل �إنِّ

ق�سُم .
ُ
ِبـاهلِل: الباء حرف الق�سم، لفظ الجاللة الُمق�سم به. جملة الق�سم محذوفة، والتقدير: اأ

 : 
)5(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
)الطويل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص53 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص68 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص50 .  

)الطويل(  )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص53 . 

جز( )مجزوء الرَّ )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص293 . 
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�ل ـــــــــــاِدٌق          َمـــــاٌل ِبـــــــــــال �أَْدَنــــــــــى �ُسوؤَ ِبــــــاهلِل �أَْنـــــــــــــَت �سَ

اأّن حذف جملة الق�سم الفعل والفاعل  اأمثلة الق�سم الواردة في �سعر مبارك بن �سيف  ُيالحظ في 

ا من اإثارة للح�ّص والفكر، وما فيها من وجازة العبارة،  كان لغايات التخفيف، وال يخفى ما لذلك اأي�سً

وترويقها وت�سفيتها - على راأي الدكتور محمد اأبو مو�سى - . 





�لف�سل �لثالث 

�لحذف في �لعنا�سر غير �الإ�سنادية : 

)1( حذف المفعول به .       

)2( حذف المو�سوف .

)3( حذف الفاء الواقعة في جواب ال�ّسرط .

ــداء . )4( حذف حرف النِّ
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)1( حذف �لمفعول به .

َرَب  الفاعل في مثل قولك: �سَ »الذي يقع عليه فعل  باأّنه:  به  المفعول  الزمخ�سري ت538هـ  ُيعّرف 

 . وعّرفه ابن ه�سام 
)1(

زيٌد َعْمـًرا، وَبَلْغـُت البلَد. وهو الفارق بين المتعدي من االأفعال وغير المتعدي«

َرْبُت  َحُدَها: اْلَمْفُعوُل ِبِه، وُهَو َما َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل اْلَفاِعِل َك�سَ
َ
وَباُت َخْم�َسَة َع�َسَر: اأ ت761هـ، بقوله: »اْلَمْن�سُ

. فـ )زيًدا(: مفعول به؛ الأّنه يدّل على َمْن وقع عليه فعل الفاعل. 
)2(

َزْيدًا«

ياأتي المفعول به من�سوًبا، يقول المبرد ت285هـ: » َواْلَمْفُعول ِبِه ن�سٌب اإِذا ذكرَت َمْن َفَعَل ِبِه؛ َوَذِلَك 

اْلَمْفُعول  من  اْلَفاِعل  لُيْعَرف  ن�سبا  ِبِه  َواْلَمْفُعول  رفعا  اْلَفاِعل  َكاَن  واإنَّما  اْلَفاِعل،  فعل  اإَِلْيِه  تعّدى  نَّه 
َ
الأ

 في ِعّلة ن�سب المفعول به، ورفع الفاعل .
)4(

ل ابن الوّراق ت381هـ . ويف�سّ
)3(

ِبِه«

د ابن جني ت392ه الف�سالت، فقال: » اأال ترى  ، وحدَّ
)6(

 حذف المفعول به؛ الأّنه ف�سلة
)5(

واأجـاز النحاة

اأنَّ الف�سالت كثيرة كالمفعول به، والّظرف، والمفعول له، والمفعول معه، والم�سدر، والحال، والتمييز، 

.  ويرى عبا�ص ح�سن ت1398هـ اأّن علة حذف المفعول كونه ال يوؤدي معنًى اأ�سا�سيًّا؛ ولذلك 
)7(

واال�ستثناء«

. فالف�سلة عند 
)8(

ي�سمونه ف�سلة، وهي: » ا�سم يطلقه النحاة على كل لفظ معناه غير اأ�سا�سي في جملته«

عبا�ص ح�سن هي كلُّ ما ال يوؤدي معًنى اأ�سا�سيًّا. بخالف المبتداأ، اأو الخبر، اأو الفاعل، اأو نائبه، اأو غير 

هذا من كل جزء اأ�سيل في الجملة ال يمكن اأن تتكون وال اأن يتم معناها االأ�سا�سي اإال به، مما ي�سميه 

ا ؟!  النحاة »عمدة«. ولكن هل هناك كلمة في اأية جملة ال توؤدي معًنى اأ�سا�سيَّ

في  عنه  اال�ستغناء  يمكن  فال  اأحياًنا؛  اإليه  الحاجة  ت�ستد  فقد  ف�سلة،  به  المفعول  اأن  من  بالرغم 

بع�ص الموا�سع، وال ي�سح حذفه بها، فالجملة تتكّون من الفعل والفاعل، وما عداهما ُيعـدُّ ف�سلة. وبّين 

)1( المف�سل في �سنعة االإعراب، للزمخ�سري، �ص58 .

)2( متن �سذور الذهب، البن ه�سام االأن�ساري، �ص 14 . 

)3( المقت�سب، للمبرد، 8/1 . 

)4( بت�سّرف: علل النحو، البن الوّراق، �ص269. 

)5(  منهم: ابن ال�سراج، في: االأ�سول في النحو، 317/3. والمرادي، الجنى الداني، �ص52. و�سرح ابن عقيل، 57/2، وخالد االأزهري، 

�سرح الت�سريح على التو�سيح، 472/1 .

ل 39/2، وجالل الدين ال�سيوطي  )6(  وممن قال باأّن المفعول به ف�سلة: ـ ابن الوّراق في: علل النحو، �ص269، وابن يعي�ص: �سرح المف�سّ

في: همع الهوامع، 5/2 . 

)7( الخ�سائ�ص، البن جني،198/1 .

)8( النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 179/2 .
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 اأّن حذف المفعول به كثير، ولخ�ص ابن ه�سام ت761هـ الحاالت التي ُيحذف 
)1(

الزمخ�سري ت 538هـ

فيها المفعول به فيما ياأتي: 

فجواب  هدايتكم.  �َساَء  َفَلو  ي: 
َ
اأ  .

)2(

َلَهَداُكْم} َشاَء  {َفَلْو  تعالى:  قوله  َنْحو  �ِسْئت(،  )َلو  بعد  �أواًل: 

اإلى اأّنه يكثر حذف 
)4(

 وال�سيوطي
)3(

ال�ّسرط )هداكم( دّل على المفعول به المحذوف، واأ�ساَر ابن ه�سام

َفُهَو  بعد)َلــْو(  اْلَمْفُعول  ُحـِذَف  اإِذا   « اأّنه:  ت1417هـ  االأفغاني  �سعيد  وذكر  �سئَت(.  )لو  بعد  المفعول 

ي: َوَلو �َساَء اإِيَماَن َمْن ِفي 
َ
. اأ

)5(

اْلَمْذُكور ِفي جوابها َغاِلبا َنْحو: {َوَلْو َشاَء َربَُّك َلََمَن َمْن فِي اْلَْرِض}

     .
)6(

ْر�ص «
َ
االأ

وجاء المفعول به محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف بعد فعل الم�سيئة الم�سبوق باأداة ال�سرط )اإْن( 

: 
)7(

في مو�سٍع، وهو قوله في ق�سيدته)لحظات غروب �سعيدة(

َقـْد َر�أَْت َعـْيـَنـاَي ُعـــــــر�ًسا َهـاِمـــ�ًسا             َو�أََنـا �ْلَعـــْيُن َفـــاإْن �ِسـْئــــــَت َفـــ�َســْل

�ِسـْئـَت: المفعول به محذوف تقديره )�سوؤالي(، اأو ما في معناه. وُحذف المفعول لداللة جواب ال�سرط 

عليه )ف�َسْل(. وجاء حذف المفعول به هنا اخت�ساًرا؛ لغايات التخفيف .

ي: اإِنَُّهم 
َ
. اأ

)8(

َفَهاُء َوَلكِْن ل َيْعَلُموَن} ُهْم ُهُم السُّ ثانًيا: بعد نفي �ْلِعـْلـم َوَنْحوه، كقوله تعالى: {َأَل إِنَّ

. 
)9(

�ُسَفَهاء. ويجب اعتماد الحذف على: » ِذْكر الدليل على المفعول به في لفظ �سابق«

جاء المفعول به محذوًفا بعد الفعل المنفي في �سعر مبارك بن �سيف في)خم�سة( موا�سع،هي:

: 
)10(

• قوله في ق�سيدته)نـّوارة(
ـي َيـا �أَْحـَلـى �الأ�ْسـَماْء َيـا ُحـبِّ

)1( ُينظر: المف�سل في �سنعة االإعراب، �ص 79 .

)2( �سورة االأنعام، اآية 149.

)3( ُينظر: مغني اللبيب ، البن ه�سام،  �ص828. 

)4( ُينظر: االإتقان في علوم القراآن، 192/3، 193. 

)5( �سورة يون�ص، اآية 33 .

)6( الموجز في قواعد اللغة العربية، �ص 18، 19. 

)الّرمل( )7( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص221 . 

)8( �سورة البقرة، اآية 13 .

)9( ظاهرة الحذف في الدر�ص اللغوي، لطاهر �سليمان حمودة، �ص205. 

)المتدارك(   )10( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص56 . 
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ـمـ�ْس َلـْم �أَْعـَلـْم �أَنِّـي ِفـيـِك َعـ�ِسـْقـُت �ل�سَّ

َلـْم �أَْعـَلـْم: �ُسِبَق الفعل بالنفي؛ لداللة ال�سياق عليه، وتقديره: ُحّبي، اأو ع�سقي.. .

:
)1( 

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث البعد الرابع - 2 -(
َكــ�َســَب �الثــَنـــين �َسـْيــَطــاٌن ُمــَقـــاِول

ال �أَُجــــاِدل ..

ال �أُ�َسـاِئـل

ال �أَُجــــاِدل، ال �أُ�َسـاِئـل، ال �أُ�َسـاِئـل: االأفعال الثالثة �ُسِبقت بالنفي؛ لذلك ُحِذف مفعول كل منها.

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية)الفجر االآتي(
َو�ّلـالِت َمـا ُكـْنـُت َيـْوًما – �أَْدِري ِلـَذِلـَك َوْزنا

َوَمـا َعـِلـْمـُت ِبـاأَنِّـي – َيـْوًما �َسـاأوَهـُن ُحـْزَنـا

َوَمـا َعـِلـْمـُت: �ُسِبَق الفعل بالنفي؛ لذلك ُحذف مفعوال علم، و�سّد م�سدهما )اإّن وما بعدها( .

 .
)3(

ُه َرُسول} ول، َنْحو قوله تعالى: {َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اللَّ ثالًثا: �إذ� كان �سمير� عائد� على �ْلَمْو�سُ

اء اختلفوا افي اإثبات )الهاء( واإ�سقاطها من  اأن الُقرَّ
 4(

والتقدير: بعثه اهلل. وبين اأبو علي الفار�سي ت377هـ

 ،
)7(

، وابن ه�سام711هـ
)6(

. وقال بهذا كلٌّ من ابن يعي�ص ت643هـ
)5(

قوله عّز وجّل: {َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم}

لة؛ لذلك ُحذفت الهاء تخفيًفا. ونجد  واأ�سافا: اأّن االأ�سل هو االإثبات، واأما الحذف فلطول االأمر بال�سِّ

 يرى اأّنه » ال يمكن ح�سر ماُحذف منه في القراآن لكثرته«. ويرى الباحث  اعتماًدا 
)8(

الزجاج ت311هـ

على ما ذكره الزجاج ـ اأّن كثرة حذف الهاء في اآي القراآن الكريم ُيَعدُّ دليال على اأّن الحذف هو االأ�سل، 

ولي�ص االإثبات ــ كما ذكر ابن يعي�ص وابن ه�سام .

)الرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص195. 

)الخفيف( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص255. 

)3( �سورة الفرقان، اآية 41 .

اء ال�سبعة، الأبي علي الفار�سي، 40/6 . )4( الحجة للقرَّ

)5( �سورة ي�ص، اآية35 .

ل، 39/2.  )6( �سرح المف�سّ

)7( �سرح قطر الندى، �ص150. 

)8( اإعراب القراآن،479/2. الأبي اإ�سحاق الزجاج .
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وجاء المفعول به محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف؛ الأّنه �سمير عائد على المو�سول في )�ستة( 

موا�سع، منها:

 :
)1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

�ُء ـُفــو�ُس َفـــــَمـاَت ِفـــْيـها �لــــدَّ َوَبَعـْثــَت َمــْن َيـْهـــِدي �ْلــُقــــلوَب ِلـِخــــْيِر َمـــــا          َتـْرُجــو �لــنُّ

َتـْرُجــو: ُحِذف المفعول به؛ الأّنه �سمير يعود على)مــا( اال�سم المو�سول، والتقدير: ترجوه النفو�ص. 

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

ــــاُء ــاَرُة َمــــا َبــَنــى �ْلــَبــــــنَّ ـاَرِة ِفـي �ْلُعـُقــوِل، َوَمــا َحـَوْت             َلـْيــــ�َس �ْلـــَحــ�سَ �أُ�ُس�ُس �ْلَحـ�سَ

َحـَوْت: ُحِذف المفعول به؛ الأّنه �سمير يعود على)مــا(اال�سم المو�سول، والتقدير: حوته الح�سارة. 

:
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(

 �أَْغــَنــى َمــــْن َوَهــــب
ُ
�هلل

 �أَْغــَنــى َلـْيــ�َس َيـــاأَُخــُذ ِبــاْلـــَيـــ�َساِر �إَذ� َوَهـــــب
ُ
�هلل

والتقدير:  المو�سول،  اال�سم  )َمـــْن(  على  يعود  �سمير  االأول:  المفعول  المفعوالن.  ُحِذف  َوَهــــب: 

وهبــه. والمفعول الثاني: تقديره المال، اأو المكانة العالية ..

:
 )4(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(

ـــــي �أََرى َمــــا َيــــَرى َدُعـــــوُه َفـــاإِنِّ

َيــــَرى: ُحِذف المفعول به؛ الأّنه �سمير يعود على ) مــــا ( اال�سم المو�سول، والتقدير: يـــراه .

وف؛ اإْذ ال بدَّ للجملة الواقعة �سفة من �سمير  ر�بًعاَ: �إذ� كان �لمفعول به �سميًر� َعاِئًد� على �ْلَمْو�سُ

ر قوله تعالى، فيقول: »ومعنى:  ل الّزجاج ت311هـ القول في هذا حين ُيف�سِّ يعود على المو�سوف، ويف�سّ

)الكامل(  )1( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص129 . 

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص155 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص261 . 

)من المتقارب( )4( نف�سه، �ص323 .  
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. اأي: ال تجزي فيه، وقيل: ال تْجِزيه، وَحْذُف )فيه( ههنا �سائغ؛ الأن 
)1(

{َل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا}

)في( مع الظرف محذوفة: تقول اأتيتك اليوم، واأتيتك في اليوم، فاإذا اأ�سمرت قلت اأتيتك فيه، ويجوز 

 .
)2(

اأْن تقول اأتـْيـَتـَكـُه«

 حالة الحذف هذه اأقل وروًدا من الحذف العائد على المو�سول. 
)3(

وجعل ابن ه�سام

)ثالثة  في  مو�سوف  على  عائًدا  مت�ساًل  �سميًرا  به  المفعـول  �سـيـف  بـن  مبارك  �سعـر  فـي  وجــاء 

وثالثين( مو�سًعا، منها:

:
)4( 

• قوله في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(
ْهـــُر ... َكــْم َحــَيــاٍة َعــا�َســَها �لـــدَّ

ـــاَعـــْت ِفـي َثــــَر�ْه  َو�سَ

َعــا�َســَها: الهاء �سمير مت�سل يعود على المو�سوف )حياة(، وهو المفعول به اأ�سال .

:
)5( 

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــُه - َلــْو َعــِلــْمــَت - ِوَعــاُء ــمُّ ــــــــُه           ِرْزٌق َيــ�سُ ــْفــُط َغــــــــــاٍد ال َمـــــَحـــاَلــــَة �إنَّ َو�لنِّ

ــُه: الهاء �سمير مت�سل يعود على المو�سوف )رزٌق(، وهو المفعول به اأ�سال . ــمُّ َيــ�سُ

:
)6( 

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــــُهـــْم          ِبــاأََمــــاَنــــــٍة ، َفـُهــُمــــو َلـــَهـــا �أَُمـــَنـــــــاُء ِبـ�ِســـِمــاَحــِة �الإ�ْســـالِم َقــــْوٌم َخــ�سَّ

ــــُهـــْم: الهاء �سمير مت�سل يعود على المو�سوف )قـــوٌم(، وهو المفعول به اأ�سال . َخــ�سَّ

ُيالحظ اأّن حذف المفعول العائد على مو�سوف كانت اأكثر وروًدا في �سعر مبارك بن �سيف من حذف 

المفعول العائد على اال�سم المو�سول. وهذا عك�ص ما ذهب اإليه ابن ه�سام.

)1( �سورة البقرة، اآية 48، 123 .

)2( معاني القراآن واإعرابه، 128/1 .

)3( مغني اللبيب، 829/2. 

)الرمل( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص9 . 

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص160 . 

)الكامل(  )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص167 . 
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خام�ًسا: حذف �لمفعول به �إذ� كان �سميًر� عائًد� على �لمبتد�أ. يقول ابن �ُسقير ت317هـ: »وقد 

َرْبُت، وعمرٌو �ستمُت، على معنى: �سرْبُتُه،  ُي�سمرون في الفعل الهاء فيرفعون المفعول به، كقولك: زيٌد �سَ

   .
)1(

و�ستْمُتُه، فُيرفع زيٌد باالبتداء، وُيوَقُع الفعل على الم�سمر«

وجيء بالمفعول به محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف؛ الأّنه �سمير عائد على المبتداأ في )اأربعة( 

موا�سع، هي:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َوَلـُهـــْم َعــَقـــاِئـــُد َلــْو َعـــِلـــْمـــَت َكــِثـــيَرٌة              َهــاُمـــو� ِبــُظــْلــَمــِتــَهــا ، َفـُهــم ُجـَهــالُء

َعــِلـْمـَت: فعل وفاعل، والمفعول به �سمير يعود على المبتداأ الموؤخر)عقائد(، والتقدير لو علمتها.

: 
)3( 

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــاُت َقـــْلــِبــَك ـ َيــا َجـُهـــوُل ـ ُدَعــاُء ـُح - َلــْو َعـــِلـــْمــــَت - ِبـَحــْمـــــِدِه             َدقَّ ُكـلٌّ ُيــ�َســــبِّ

لو علمَت  والتقدير:   ) )ُكلٌّ المبتداأ  يعود على  به �سمير م�ستتر  والمفعول  وفاعل،  فعل  َعـــِلـــْمــــَت: 

الم�سبحين. والم�سبحون هم: النَّخل، واالأطيار، واالأنجــم، وكل ذي كِبٍد، ُذكرت في البيت ال�سابق. 

: 
)4( 

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــــــــٌد            ُكــلُّ �ْلــَمـــ�َســـاِجـِد َلـْو َعــِلـْمــَت  ُقــَبـاُء َهــــــِذي �ْلـــــَمـــــ�َســـاِجــُد َو�الأََذ�ُن ُمــــَوحَّ

(، والتقدير: لو علمَت  َعـــِلـــْمــــَت: فعل وفاعل، والمفعول به �سمير م�ستتر يعود على المبتداأ )كــــلُّ

اأّن كّل هذه الم�ساجد هي كم�سجد ُقباء. 

نعلم اأّن المفعول به قد ينوب عن الفاعل؛ في�سبح ُعمدة في الجملة وبالتالي ال ي�سح حذفه، وقد 

جاء في �سعر مبارك بن �سيف نائب الفاعـل - وهو في االأ�سل مفعول به - �سميًرا م�ستتًرا يعود على 

: 
)5( 

المبتداأ في قوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

ــوَرُة �الإْنـ�َســاِن ُتــــْرَفـــــُع ِعــــْنـــــَدُه            َبـــْل ُتـــْرَفــــُع �الأْعــَمـــاُل َو�الأ�ْســــَمــــــاُء َمــا �سُ

)1( المحّلى في وجوه الن�سب، �ص5 .

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص110 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص132 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص133 .  

)الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص146 . 
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ُتــــْرَفـــــُع: فعل مبني للمجهول، نائب الفاعل:�سمير م�ستتر تقديره هي يعود على)�سورة االإن�سان(.

الجمل  نهاية  في  تكون  التي  الكلمات  هي  والفوا�سل  �لفو��سل،  ِفي  به  �لمفعول  ُيحذف  �ساد�ًسا: 

ا.  المت�سل بع�سها ببع�ص اّت�ساال معنويًّ

ا عن الحاالت التي يجوز فيها حذف المفعول، فبّين اأّن المفعول   اأي�سً
)1(

تحّدث ابن ه�سام ت761ه

ُيحذف لغر�سين، هما:

نحو:  في  وكاالإيجاز   .
)3(

َقَلى} َوَما  َربَُّك  َعَك  َودَّ {َما  نحو:  الفوا�سل  كتنا�سب   ،
)2(

لفظّي -   غر�ص 

 .
)4(

{ َفإِْن َلْم َتْفَعُلوا}

كقول  ال�ستهجانه  اأو  الكافرين،  اأي:   .
)5(

{ َلَْغلَِبنَّ ُه  اللَّ نحو: {َكَتَب  في  كاحتقاره  -  غر�س معنوي 

ي َوال َراأْيُت منه«. اأي: العورة. ى ِمنِّ
َ
عائ�سة - ر�سي اهلل عنها -: »ما َراأ

 اأّن المفعول به قد ُيحذف لغر�ص لفظي؛ للمحافظة على الوزن ال�سعري.
)6(

بّين عبا�ص ح�سن

وجاء في �سعر مبارك بن �سيف المفعول به محذوًفا؛ للمحافظة على تنا�سب الفوا�سل، في )�ستة 

وثالثين( مو�سًعا، منها:

: 
)7(

• قوله في ق�سيدته ال�ّسابقة )اأن�سودة الخليج(
ـَعــــَفــاُء ـْيـــُدُه �ل�سُّ ـــُه             َمــْوٌت ُمـِهـــيٌن ، �سَ ِحـْقــــٌد َمـُجـــو�ِســيٌّ َيـِعـــْيــُث ، َوَهـــمُّ

َيـِعـــْيــُث: فعل م�سارع، والفاعل �سمير يعود على )حــقــد(. والمفعول به محذوف تقديره: )ف�ساًدا(، 

وُحِذف للمحافظة على تنا�سب الفوا�سل والمقاطع في البيت ال�سعري، وهي:  

ـَعــــَفــاُء ـْيـــُدُه ال�سُّ ـــه َمــْوٌت ُمـِهـــيٌن /             - �سَ - ِحـْقــــٌد َمـُجـــو�ِســيٌّ َيـِعـــْيــُث /            - َوَهـــمُّ

فلو ذكر ال�ساعر المفعول به الختّلت هذه الفوا�سل .

)1( بت�سّرف: اأو�سح الم�سالك، البن ه�سام، 164/2، 165. 

)2( ينظر: النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 179/2 .

)3( �سورة ال�سحى، اآية 3 . وجه اال�ست�سهاد: حذف مفعول )قـــلــى(؛ لينا�سب »�سجى، واالأولى . 

)4( �سورة البقرة، اآية 24. وجه اال�ست�سهاد: حذف المفعول لالإيجاز؛ الأن االأ�سل: فاإن لم تفعلوه ولن تفعلوه . 

)5( �سورة المجادلة، اآية 21 . 

)6( النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 179/2 .

)الكامل( )7( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص124 . 
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:
)1(

• وقوله في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(
ْل ـاِئــُم ِمْن َلـْيـٍل �إلـى َلـْيـٍل َتـَحـوَّ َقـْلـُبـه �ل�سَّ

ْل َد�ِئـًر� ِفـي �َسـْفـِح �آَمـاٍل �إَذ� �ْلـَقـْلـُب َتـَهــلَـّ

ــْل �ْنـُظـِر �لـَيـْوَم �إِلـيـِه َوَتـاأَمَّ

ْل �إنَّـَمـا �الأَ�ْسـَمـاُء ال �َسـْيَء �ِســَو�َهـا َقــْد َتـَبــدَّ

ــْل: حذف ال�ساعر مفعول )تاأّمل(، ولم يقل: تاأمل الغّوا�ص، اأو تاأّمل قلبه، اأوتاأّمله؛ لكي تنتهي  َتـاأَمَّ

الجملة بكلمة منا�سبة في وزنها وقافيتها الكلمة التي انتهت بها المقاطع ال�سعرية ال�ّسابقة والالحقة، 

وهي: )تحّول، وتهّلل، وتاأّمل، وتبّدل( . 

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
ُقـْل َلـُهـْم: �إنِّي َمـَع �الأْمـَو�ِج �آْت

َوْيـَح َنـْفـ�ِسي ِبـْئـ�َس ُمـرُّ �الإْنــِتـَظـاْر

�آْت: ا�سـم فـاعـل يعمل عمل فعله، وهو يتعّدى بحرف الجر، وقد حذف ال�ساعر المفعول به )الجـار 

والمجرور)اإليه( محافظة على الفوا�سل، وهي القافية المقيدة: ) اآْت، االنتظاْر، النهاْر( .

:
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأغنية الربيع(
�إْن َيـُكـــــْن ِعـْنـــــَدَك �ْلـَغــــَر�ُم َرِبـــيــًعا             �أَْنــ�ِســـِديِه َوَهـــاِتـــي �َســــْدَوِك َهــاِتـــي

�ساد�ًسا: حذف �لمفعول به للعلم به.  

ُحذف المفعول به في �سعر مبارك بن �سيف للعلم به في )ثالثة وثالثين( مو�ســًعا، منها:

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )اأغنية الّربيع(
َحتَّى �إَذ� �أِزَف �ْلــِجـهــاُد َتــَهــاَفـــَتـــْت          �أَْرَو�ُحـُهــم َتـْرُجـــو �ْلَمـَمـاَت َوَتـْطـُلــُب

َتـْطـُلــُب: ُحذف المفعول به للعلم به، فقد ُذكر في ال�ّسطر الثاني، وهو: )الممات(، وتقديره: تطلبه.

)الرمل( )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص14 . 

)الرمل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص27 . 

)الخفيف( )3( نف�سه، �ص28 .  

)الكامل(       )4( االأعمـال ال�سعرية، �ص74 
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: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

ـــار ؟ َوَمــاَذ� َجــَنــْيـُتـــْم َبـــاآالِم َعـــمَّ

َفَمــاَذ� َجــَنــْيـُتـــْم ؟

 اإّن: ما: مبتداأ . ذا: ا�سم 
)2(

َجــَنــْيـُتـــْم: ُحذف المفعول للعلم به، هذا اإذا اأخذنا بالّراأي القائل

مو�سول بمعنى الذي في محل رفع خبر ِلـ )َمــا( .

�سابًعا: �الخت�سار، وُيْحَذُف المفعول به اخت�ساًرا، يقول عبا�ص ح�سن: »ومنها، - اأي: من االأغرا�ص 

اللفظية لحذف المفعول به - الرغبة في االإيجاز، نحو: َدَعـْوُت البخيَل للبْذِل، فلْم يقبْل، وَلْن يقبَل - اأي: 

. 
)3(

لم يقبل الدعوة، اأو البذل، ولن يقبل الدعوة اأو البذل«

وُحِذف المفعول به اخت�ساًرا في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة وع�سرين( مو�سًعا، منها:

:
)4(

• قوله في ق�سيدته )�سحر البداوة(

ــٍف ِلـ�َسـْمـٍع َغـْيِر َمـْجـُلـــوِب ــٍف َمـا َبـَلـْغــُت ِبِه          َوُربَّ َو�سْ َلـْو ُقـْلـُتــُهــنَّ ِبـــَو�سْ

 :
)5(

َبـَلـْغــُت: ُحِذف المفعول به اخت�ساًرا. وتقديره: )مناال، اأو مطلوبي(، والدليل على ذلك قوله

ـاِح َمـْطـُلـوِب َلـَمـا َبـَلـْغـــُت َمـَنـااًل ُكــْنــُت �أَْطــُلــُبــــُه           َوَمـا َبـَلْغـُت ِبَهــا َيـــا �سَ

: 
)6(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(

و�إَذ� َخــ�ِســـــــْرَنــــا ُهــُهــــَنــــا

َهـــــْب  َيْوًما �أََتـــــْوَنــــا ِبـــــالــــذَّ

َخــ�ِســـــــْرَنــــا: المفعول به محذوف اخت�ساًرا؛ الأّن القائل يريد االإيجاز في هذا المقام .

)المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص322 . 

)2( ذكره ال�سيرافي في تعليقه على �ساهد للبيد بن ربيعة ينظر: �سرح اأبيات �سيبويه، لل�سيرافي، 53/2، 54. 

)3( النحو الوافي، 180/2 .

)الب�سيط( )4( االأعمـال ال�سعرية، �ص45 . 

)الب�سيط( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص46 . 

)من الكامل( )6( نف�سه، �ص322 .  
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بالبخل:  يعيبه  لمن  البخيل  كقول   « يقول عبا�ص ح�سن:  به،  بالمفعول  �لغر�س  تعّلق  ثامًنا: عدم 

.
)1(

طالما اأنفقت، و�ساعدت، وعاونت؛ اأي: طالما اأنفقت المال، و�ساعدت فالًنا. وعاونت فالًنا«

ولم يجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف �ساهًدا ُحذف فيه المفعول به لعدم تعّلق الغر�ص به.

تا�سًعا: �لترفع عن �لنطق بالمفعول به؛ ال�ستهجانه، اأو: الحتقار �ساحبه، اأو نحو هذا من الدواعي 

.
)2(

البالغية وغير البالغية

وجاء في �سعر مبارك بن �سيف المفعول به محذوفا ترفعا عن النُّطق به؛ الحتقار �ساحبه في )�سبعة 

منها:
 

ع�سر( مو�سًعا،

: 
)3(

• قوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(
ُ��سمـْت .. َفـال َحـَمــَلـــْت

ـْعـــِفــي .. َفـــال ُتــ�ْســـِهـــِب َعــْيـــَناَي ِمــْن �سَ

َفـــال ُتــ�ْســـِهـــِب: ُحِذف المفعول ترفعا. جاء هذا الكالم - في الم�سرحية - على ل�سان اأبي طالب، 

وقد وجهه لزيد الذي اأخذ ينقل اأخبار اأذى قري�ص البن اأخيه الر�سول محمد - �سلى اهلل عليه و�سلم - 

فال يريد اأبو طالب اأْن ي�سمع من هذا الرجل المزيد من االأخبار؛ ترفعا عن النطق بها .

: 
)4(

وقوله في م�سرحيته ال�سعرية ال�ّسابقة نف�سها

َر�ْد ُنــَقــا�ِســُمــُه َمــاَلــَنــا �إْن �أَ

ــِبـــُح �َسـيـــَدَنــا ِفــي �ْلـــَوَرى َوُيـ�سْ

�أََر�ْد: المفعول به محذوف وتقديره: )مقا�سمة المال(؛ الأّن ُعـتبة يكره ذكره، ويحتقر �ساحبه .

: 
)5(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ذاتها
َوُكـــلُّ َعـــــَذ�َرى �ْلــعــــــرِب          ُتــــــ�َســــــاُق �إِلـــــيـــــــــِه

ـــــــَمــــــــا َقـــــْد َطـــــَلـــــــْب جــــــــُُه �أَيَّ ُنـــَزوِّ

)1( النحو الوافي، 180/2 .

)2( ُينَظـر: ال�ّسابق نف�سه، 180/2 .

)من الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص272 . 

)المتقارب(     )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص294 . 

)المتقارب( )5( نف�سه، �ص294 .  
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ــة يكره ذكره،  مــيَّ
ُ
َطــــَلـــــْب: المفعول به محذوف وتقديره: )ذلك، وهو الّزواج من اأية فتاة(؛ الأّن اأ

ويحتقر �ساحبه .

وبعد ح�سر حاالت حذف المفعول به، وبيان اأغرا�سه ،وعر�ص ما �ساكلها في �سعر مبارك بن �سيف 

اآل ثاني نختم بما قاله عبد القاهر الجرجاني: »ولي�ص لنتائج هذا الحذف، اأعني: حذف المفعول نهاية، 

. 
)1(

نعِة واإلى لطائَف ال ُتح�سى« فاإّنه طريٌق اإلى �سروٍب من ال�سّ

ويرى الباحث اأّن علة االخت�سار واالإيجاز هي العلة المتحققة في كل موا�سع حذف المفعول، لكّنها 

اإليها اأغرا�ٌص، اأخرى للحذف، وعثر الباحث على �سواهد  عّلة ال ُيعّول عليها وحدها، واإّنما قد تن�سّم 

من �سعر مبارك بن �سيف تتفق مع حاالت حذف المفعول به جميعها التي ُذكرت في كتب النحاة، ولكْن 

بن�سٍب متفاوتة كان اأقّلها حذف المفعول به مع فعل الم�سيئة الم�سبوق باأداة ال�سرط، اأما اأكثر حاالت 

حذف المفعول به وروًدا في �سعره، فكانت الحذف لمالءمة الفوا�سل ال�سعرية، وهذا و�سع طبيعي؛ الأّن 

ال�ساعر محكوم باأوزان �سعرية دقيقة تفر�ص عليه حذف المفعول عندما ي�سطدم مع وزن مو�سيقي . 

متى يمتنع حذف �لمفعول به ؟ 

 الحاالت التي يمتنع فيها حذف المفعول به، نوجزها في االآتي:
)2(

ذكر ابن ه�سام

َرْبُت َزيًدا. جوابا لَمْن قال: َمْن  اأو جواًبا كـ: �سَ َرْبُت زيًدا،  اإّنما �سَ اأْن يكون مح�سوًرا، نحو:  �أواًل: 

ود َنْفيه ُمَقّيدا. ْرب ُمطلًقا َواْلَمْق�سُ فهم نفي ال�سَّ
ُ
َرْبَت؟ اإِْذ َلو ُحِذَف الأ �سَ

وجاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف، في :

:
)3(

• قوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث -2-(

ْنـــيا ـــي ال �أَْمــِلــُك ِفــي �لـــدُّ �إنِّ

�إال �الإْخــال�َس ِلــ�َســْيــِدَنــا

�الإْخــال�َس: مفعول به للفعل )اأملك(.

)1( دالئل االإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، �ص163. 

)2( ُينَظـر: ـ مغني اللبيب، �ص 828 – 830، واأو�سح الم�سالك، 164/2، 165. 

)من المتدارك( )3( االأعمال ال�سعرية، �ص183. 
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:
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
ا َوَغـــــــــاِدْر ا َوَفـــــــجًّ َفـــَمــــا َعــــــَرْفــُتـــــــَك �إاّل             ِلــ�سًّ

ا: مفعول به ثاٍن للفعل )عرف(. ِلــ�سًّ

ار ُعْمَدة كالفاعل . ُه �سَ نَّ
َ

ثانًيا: �أَن يكون َناِئبا َعن �ْلَفاِعل؛ اِلأ

وجاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف في )واحد وخم�سين( مو�سًعا، منها:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(
ـــو� ِبـاأَنَّ �ْلـُمـ�ْسـِلـِمــيَن َقــالِئُل             َكــَذُبــو� َفَجـْيــ�ُس �هلِل ُنْوٌر ُيــْرَهـــُب َظــنُّ

ُيــْرَهـــُب: نائب الفاعل �سمير م�ستتر تقديره هو، يعود على )جي�ص(. وهو في االأ�سل مفعول به، 

والتقدير: يرهب العدوُّ جي�َص الم�سلمين .

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
ـــُة �الأْمــَجــاِد ــــَمــا              ِبــَدٍم �َسـُتـــْكــَتـــُب ِقـ�سَّ ا، �إنَّ ــُر ال َيــاأِْتـــي َرِخـيـــ�سً ــ�سْ َو�لنَّ

َة االأمجاِد . ـــُة: نائب الفاعل، وهو في االأ�سل مفعول به، والتقدير: بالّدم �سَنكُتُب ق�سّ ِقـ�سَّ

با ِمْنُه، َنْحو: َما اأح�سَن َزْيًدا! .  ثالًثا: �أَن يكون ُمَتَعجَّ

:
)4(

وجاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف، حيث يقول في ق�سيدته )بقايا �سفينة غو�ص(

َقـْد �أََتــى �للـْيــُل َفـَمـا �أَْحــَلــى اْلـِغــَنــاْء

ـِجـّي ــْوُت �ل�سَّ َو�أََتـــى �ل�سَّ

�ْلـِغــَنــاْء: مفعول به من�سوب .

:
)5(

ويقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

)المجتث( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص315 . 

)2( نف�سه ، �ص73. )الكامل(. وُذكر مثل هذا في موا�سع متعددة من الق�سيدة نف�سها .

)الكامل(. )3(االأعمال ال�ّسعرية، �ص86 . 

)الرمل( )4( االأعمال ال�ّسعرية، �ص7 . 

)( ال�ّسابق نف�سه، �ص161 .               )الكامل(  5
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ــِديـــُق - َفـاإنَّـُه -           َمــا �أَْرَجـــَع �ْلَمـْفـُقــوَد َقـــــطُّ ُبــَكــــاُء ال َتـْبـِك ُقـــْد�ًسا ـ َيــا �سَ

�ْلَمـْفـُقــوَد: مفعول به من�سوب.

ا ِلَعدِوَنا؛ ِلَئالَّ يْلزم االإجحاف . ر�بًعا: �أَن يكون َعامُلُه محذوًفا، َنْحو: َخْيًرا َلَنا و�َسرًّ

:
)1(

وجاء مثل هذا في �سعر مبارك بن �سيف، في ق�سيدته )مناجاة الّدهــر(

ُحـْزُت �ْلـَمـر�مــيا ـَبْرُت َوَما �أَْدِري �أَ ــٌف           �سَ ْهــُر ُمْن�سِ ــْبًر� �إنَّـَمـا �لـدَّ َيُقـوُلـوَن �سَ

ــْبًر�: مفعول مطلق والعامل فيه فعله المحذوف، وتقديره: ا�سبْر .  �سَ

:
)2(

 وفي ق�سيدته )نّوارة ياعالمي ال�سغير(

ـــــْق ِفــي َهـــــَو�ك َيـا َزْهــَرَهـــا : َمـْهـــاًل َتــَرفَّ

َمـْهـــاًل: مفعول مطلق، والعامل فيه فعله المحذوف، وتقديره: تمّهل مهال

)2( حذف �لفاء �لو�قعة في جو�ب �ل�ّسرط .

 اأّن ال�سرط يحتاج لجواب، وال ياأتي الجواب اإاّل فعاًل، اأو 
)3(

ذكر الخليل بن اأحمد الفراهيدي ت170ه

 .
)4(

ُه ِمنُْه} الفاء، نحو قوله تعالى: {َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم اللَّ

.
)5(

كما بّين �سيبويه ت180ه » اأّن حروف الجزاء )ال�سرط( تجزم االأفعال، وينجزم الجواب بما قبله«

 

، وا�سترط
)7(

ا المبرد . وقال بهذا اأي�سً
)6(

وَن�َسَب للخليل بن اأحمد قوله باأّن »اإْن هي اأمُّ حروف الجزاء«

مجيء فعل ال�سرط وجوابه فعاًل م�سارًعا؛ الأّن الجزاء ال يقع اإاّل على فعل لم يقع؛ لذلك يجب تاأويل ما 

ذا  ـــرط ياأتي على نوعين: اْلِفْعل، َواْلَفاء، َفاإِ  اأنَّ جـــواب الــ�سَّ
)9(

. كما بين ابـن جـنـي
)8(

ياأتي فعاًل منهما

)الطويل( )1( نف�سه، �ص53 .  

)من الكامل(       )2( االأعمال ال�ّسعرية، �ص225 . 

)3( الجمل في النحو، للخليل بن اأحمد، �ص329 . وقال بهذا �سيبويه. ينظر: الكتاب، 3 / 63 .

)4( �سورة المائدة، اآية 95 . 

)5( الكتاب، ل�سيبويه 3 / 62 .

)6( ال�ّسابق نف�سه، 3 / 63 . 

)7( المقت�سب، للمبرد، 50/2 . 

)8( المقت�سب، للمبرد، 2 / 50 .

)9( ينظر: اللمع في العربية، �ص134 . 
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ْذَهــْب َمَعـك. َواأما اْلَفاء فيرتفع اْلِفْعل بْعدَها، َنْحو َقول 
َ
َكاَن اْلَجواب فعال َكاَن َمْجُزوًما، َنْحو: اإِْن َتـْذَهـْب اأ

ُه ِمنُْه} .  : {َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم اللَّ
)1(

اهلل َتَعاَلى

يت�سح مما �سبق اأّن الفاء تقع في جواب ال�سرط، وقد ذكر الّنحاة اأّن هناك موا�سع تلزم وقوع الفاء 

وجوبا في جواب الجزاء .

ِلـــَم تدخل �لفاء في جو�ب �ل�سرط ؟

ال�سرط،  بالوقوع في جواب  العطف  الفاء دون حروف  الوّراق ت381هـ �سبب اخت�سا�ص  ابن  ذكر 

َها  نَّ
َ
اِلأ َما َكاَنت اأولى من �َساِئر ُحُروف اْلَعطف؛  َواإِنَّ فقال: » فاأدخلوا اْلَفاء؛ ليت�سل َما بْعدَها ِبَما قبلَها، 

  . 
)2(

ْن يكوَن َما بْعَدَها عقيب َما قبلَها«
َ
توجُب اأ

ن يكون 
َ

اِلأ اَل ي�سلح  َحْيُث  َوَذِلَك  ـرط؛  ال�سَّ الـفـاء تقـع فـي جـواب  اأّن   في م�سّنفاتهم 
)3(

النُّحاة ذكر 

، هي:  
)4(

�سرطا َوُهَو منح�سر ِفي �ِست م�َساِئل

�أواًل: جملة ��سمية، نحو: اإْن تاأتني فاأنا �ساحُبك، واإْن تاأتني فاأْنَت ُمح�سٌن. 

ْم فاّتبِع الحقَّ .  ، نحو: اإْن ُتخا�سِ
)✼(

ثانًيا: �إذ� كانت جملة جو�ب �ل�سرط طلبية

.
)5(

ُه} بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم اللَّ َه َفاتَّ اِلَثة �أَن يكون فعلَها �إن�سائيا، َنْحو:{إِْن ُكنُْتْم ُتِحبُّوَن اللَّ �لثَّ

ِمْن  َلُه  َأٌخ  َسَرَق  َفَقْد  َيْسِرْق  {إِْن  َنْحو:  َحِقيَقة،  ا  اإِمَّ َومعًنى  لفظا  يا  َما�سِ فعلَها  يكون  �أَن  �ِبَعة:  �لرَّ

 .
)7(

يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر} ا مَجاًزا، َنْحو: {َوَمْن َجاَء بِالسَّ ، َواإِمَّ
)6(

َقْبُل}

ُه بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم  اْلَخاِم�َسة: �أَن تقترن ِبحرف ��ْسِتْقَبال، َنْحو: {َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأتِي اللَّ

. 
)8(

َوُيِحبُّوَنُه}

)1( �سورة المائدة، اآية 95 .

)2( علل النحو، البن الوراق، �ص440 .

)3( منهم: �سيبويه، الكتاب63/3، وال�سيرافي، �سرح اأبيات �سيبويه 122/2، وابن الوراق، ِعلل النحو، �ص354، 

)4( ُينظر: مغني اللبيب،البن ه�سام االأن�ساري، 317/1 ــ 319 .

ـداء . )✼( ت�سمل الجملة الطلبية ما ياأتي: االأمر، والّنهي، واال�ستفهام، والّتمّني، والنِّ

)5( �سورة اآل عمران، اآية 31 .

)6( �سورة يو�سف، اآية 77 .

مل، اآية 90 . )7( �سورة النَّ

)8( �سورة المائدة، اآية 54 .
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: 
)1(

ْدر، َكَقْوِله اِد�َسة: �أَن تقترن ِبحرف َلُه �ل�سَّ �ل�سَّ

َفاإِْن �أَْهــــَلــْك َفـــــِذي َلَهـــــٌب َلــــَظــاُه             َعــَلــيَّ َتـــَكـــاُد َتــْلـَتــِهــــُب �ْلـِتـَهـــــاَبــا

فـما الـذي جـاء مـن تـلك الـحـاالت فـي �سـعـر مـبـارك بـن �سـيـف ؟ َوَقـف الـبـاحـث عـلـى )ع�سرين( 

مو�سًعا جاء فيها جواب الجزاء مقترًنا بالفاء، منها:  

:
)2(

• قوله في ق�سيدته )من ربوع النيل اإلى �سواطئ اللوؤلوؤ(
ــي َوَتــْعـ�َســُق ْوُح َتــْهــُفــو ِلــْلــَقـ�سِ َيــا ِنــْيــُل �إْن َبــُعـــَد �ْلـَخــِلـيــــُج َمـــــَنــــازاًل         َفــالـــرُّ

ْوُح َتــْهــُفــو: جواب ال�سرط، وقد اقترن فيه الفاء؛ الأّنه جملة ا�سمية . َفــالـــرُّ

:
)3(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
�إْن َكاَن َمــْكـــُرُهـــُم َتــَجـــاَوَز ِفــي �ْلـَمـــَدى         َفـَبـَغـــو� َوُمــــْو�َســــى َبـْيـَنـُهــْم ِفـي �ْلـــَو�ِدي

َفـَبـَغـــو�: جواب ال�سرط، مقترن بالفاء؛ الأّنه مبدوء بفعل ما�ٍص .

:
)4(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ْهـــِر ال ِبــ�َســــــــَو�ِد ــِحـــي ِبـالـزَّ ــــاُه ، �إْن َقـاُلـــو� ُقــِتــْلـــُت ، َفـَهـــلِّــِلـي           َوَتــَو�سَّ �أُمَّ

َفـَهـــلِّــِلـي: اقترن جواب ال�سرط بالفاء؛ الأّنه مبدوء بفعل اأمـر)جملة طلبية( .

ال�ساهد  رقم  حداد.   جميل  حنا  للدكتور  ال�سعرية،  النحو  �سواهد  معجم  في:  م�سادره  ُتنَظر  ال�سبي،  مقروم  بن  ِلـربيعة  )1(  ال�ساهد 

)الوافر( )205(، �ص286 .  

)الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص69 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص85 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص86 .  
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مو��سع حذف �لفاء �لو�قعة في جو�ب �ل�سرط .   

 ،
)1(

واخُتِلـَف في الموا�سع التي ُتحَذُف فيها الفاء الواقعة في جواب ال�سرط )لل�سرورة، اأو للندور(

ـثر، وثالث يمنع حذفها البتة، ولّخ�ص ابن ه�سام هذه االآراء  عر والنَّ واآخر يرى اأّنها قد ُتْحَذف في ال�سِّ

نَّ 
َ
ْخَف�س اأ نه َمَنَع َذِلك َحتَّى ِفي ال�ّسْعر.. َوَعن �اْلأَ

َ
ُروَرة .. َوَعن �لمبرد اأ نَّ اْلَفاَء قد ُتْحَذُف لل�سَّ

َ
فقال: »َواأ

َوَقاَل اْبن   .. 
)2(

اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن} َتَرَك َخْيًرا  َتَعاَلى: {إِْن  َقْوله  ِمْنُه  نَّ 
َ
َواأ ِحيح،  َذِلك َواقع ِفي النثر ال�سَّ

.
 )3(

َمالك يجوز ِفي النثر َنادًرا«

عر - كما قال ابن ه�سام - بدليل ما  وما يراه الباحث اأّن المبرد لم يمنع حذف الفاء حتى في ال�سِّ

 :
)4(

ُطرَّ �َساِعٌر َفَحَذَف اْلَفاء َوُهَو يريدها لَجاز َكَما َقاَل يقوله المبرد نف�سه: » َوَلو ا�سْ

ـــا �لِقـَتــــاُل اَل ِقـــــَتــاَل َلــَدْيـــُكــُمـــــــو             َوَلـِكـــنَّ �َســْيًر� ِفــــي ِعـــَر��ِس �ْلــَمـــَو�ِكــــِب و�أَمَّ

.فالفاء 
)5(

َها قد ُجِزَمْت« نَّ
َ
نت َظاِلم اإِْن تاأتني؛ اِلأ

َ
َواأّما َما اَل يجوز اإِالَّ ِفي ال�ّسْعر َفُهَو:اإِن تاأتني اآِتك َواأ

ُمجمٌع على حذفها جواًزا �سواء اأكانت لل�سرورة، اأم غيرها، و�سواء اأكانت في ال�سعر، اأم في الّنثر. 

وُحِذَفِت الفاء في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية وثالثين( مو�سًعا، منها: 

:
)6(

• قوله في ق�سيدته )اأغنية الّربيع(
�إْن َيــُكــــْن ِعــْنـــَدِك �ْلـــَغــــَر�ُم َرِبـــْيـــًعا           �أَْنــ�ِســـــِدِيـــِه َوَهـــاِتي �َســـْدَوِك َهــــــاِتــي

رط )اأن�سديه(: فعل اأمر، وجاءت الفاء محذوفة .  �أَْنــ�ِســـــِدِيـــِه: جواب ال�سَّ

:
)7(

• وقوله في ق�سيدته )اإطاللة الفجر(
ِبــيــُع �أَهـــــــلَّ ـَفــاِت         �َسـَيــْجــِنـــي �إَذ� َمــــــا �لــــرَّ َوَمــْن َيـْغـــِر�ِس �ْلـَبـــْذَر ِفـي �ْلـَعـا�سِ

�َسـَيْجـِني: جواب ال�سرط ابتداأ بحرف اال�ستقبال؛ مما يوجب وقوع الفاء، لكنَّ ال�ساعر اآثر حذفها.

)1( ُينظر: اللمحة في �سرح الملحة، البن ال�سائغ 384/2، 385 .

)2( �سورة البقرة، اآية 180 .

)3( ُمغني اللبيب، البن ه�سام االأن�ساري، �ص318، 319. 

ال�ّسعرية،  النحو  ُتنظر م�سادره في معجم �سواهد  الكميت بن زيد.  اأو  الوليد بن نهيك،  اأو  )4(  ال�ساهد للحارث بن خالد المخزومي، 

للدكتور حنا حداد. رقم ال�ساهد )372(، �ص 305 .  )الطويل(

)5( المقت�سب، للمبرد 71/2، 72 .

)الخفيف( )6( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص28 . 

)المتقارب( )7( ال�ّسابق نف�سه، �ص58 . 
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:
)1(

في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج( • وقوله 
ـَعـــــــَر�ُء ْمــ�َســــَهـــا �ل�سُّ ُخ �أَ ـــَنـاعٍة َوِتــَجــــاَرٍة               )َقـَطــــٌر( ُيــــوؤَرِّ �إْن َجـــــاَء ِذْكــــُر �سِ

َقـَطــــر: جواب ال�سرط جملة ا�سمية واجب االقتران بالفاء، لكّن ال�ساعر حذفها .

 )3( حذف �لمو�سوف .

االإفراد  وفي  والتاأنيث،  التذكير  وفي  والتنكير،  التعريف،  �سيء في  كل  المو�سوف في  ال�سفة  تتبع 

ال�سفة  المو�سوف وتقوم  بيانه، ولكن قد ُيحذف  وتتمة في  له  اإي�ساح  وبالتالي فهي  والجمع،  والتثنية 

فة والمو�سوف كال�ّسيء الواحد من حيث البيان واالإي�ساح؛ ولذلك جاز  مقامه، وال غرابة في ذلك، فال�سّ

حذف المو�سوف واإحالل ال�سفة مكانه، نحو: الم�سلمون متوكلون على العلي القدير. فال�سفة )العلي 

. )2( 

القدير( تغنيان عن ظهور المو�سوف ـ لفظ الجاللة )اهلل(

ا، و مجروًرا، اأو ظرًفا .  حذف المو�سوف اإذا كان الو�سف جملة، اأو جارًّ
)3(

وَمَنَع ابن جني

وبالنظر في �سعر مبارك بن �سيف لم يعثر الباحث على �ساهد ُحذف المو�سوف فيه، وكان الو�سف 

ولي�ست  مفردًة  اأ�سماَء  مو�سوُفها  ُحِذَف  التي  ال�سفات  جاءت  بل  ظرًفا،  اأو  ومجروًرا،  ا  جارًّ اأو  جملة، 

جملًة، وال �سبه جملة .

ُحذف فيها المو�سوف، في �سعر مبارك بن �سيف، منها:
 

ووقف الباحث على)خم�سة( موا�سع

: 
)4(

• قوله في ق�سيدة )ذكريات الطفولة(
ُتـِعــيــُد َلــَنـــا ِفـــي ُكـــلِّ َلــْيــَلــــْة :

ــــَمــاْء َرَمـــْيـــُت ِب�سـر�َسـْيـــُكـَمـــا ِفــي �ل�سَّ

ـــَبــــاْح ِلــُتـــْهـــــِدَي َذ�َت �سَ

َمــَع �ْلــَفــْجـــــِر �أُْخــــَرى َجــِمــــْيـــَلــــْة ؟ 

اأ�سرا�ًسا  ِلُتهـدي  والمعنى:  )�أُْخَرى( مقامه.  ال�سفة  واأقام  )�أ�سر��ًسا(،  المو�سوْف  ال�ساهد حذف 

جميلة.

)الكامل( )1( نف�سه، �ص113 .  

والّنظائر،  االأ�سباه   ،58/3 يعي�ص،  البن  المف�سل،  و�سرح  �ص152.  للزمخ�سري،  ل،  والمف�سَّ  ،345/2 ل�سيبويه،  الكتاب،  )2(  ُينظر: 

لل�سيوطي، 156/4 .

)3( الخ�سائ�ص، البن جني،368/2 ــ 372 .

)من المتقارب( )4( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص78 . 



248

: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )الغرب المهّذب(
�إنَُّه �ْلـَغـــْرِبـــيُّ ِفـي َرْفــٍل َيـِعـــيــ�ْس

ــاِت .. ال َتــ�ْســـاأَْل !! َكــاْلــَبــِديــِهـــيَّ

: �سفة، والمو�سوف محذوف، تقديره: االإن�سان، وُحِذف المو�سوف لحث القارئ على  �ْلـَغـــْرِبـــــيُّ

المقطع  بداية  في  المو�سوف  حذف  فال�ساعر   . الت�سويق  في  وزيادة  المقطع،  في  االأحداث  �سير  تتبع 

وذكره في نهايته .

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتــي(
َر�ِهــــــَم َيــــا َغــــــِلــــيـــــَظ �ْلـــَقـــْلـــِب .. َهـــــِذي �لــــدَّ

َو�ْتــــُرْك ِلــــي ِبـــــالاًل

ــــَعـــــاْف .. َهــــْب ِلــــي �لــ�سِّ

ــــَرْر  َوُخـــــْذ ِبــَكـــَفــْيــــَك �لـ�سُّ

عاف مقامها(. فة )ال�سّ َعـاْف: حذف المو�سوف،وتقديره )الرجال، اأو الم�سلمين(، واأقام ال�سّ �لــ�سِّ

: 
)3(

• وقوله في الم�سرحيه ال�ّسعرية ال�ّسابقة نف�سها )الفجــر االآتــي(
�أَ�أَْبـَقــى ِبـــِرْفــَقـــِة َهــــِذي �ْلــقــيـــوْد ؟

قــيــــوِد �ْلــِقــِبـــْيــَلــِة ..

ـــَقــــاْل ِتــْلــَك �لـــثِّ

قاْل: �سفة قامت مقام المو�سوف، وهي )القيـــود( التي يدّل ال�سياق عليها . �لثِّ

 )4( حذف حرف �لّند�ء .

ما هي حروف �لنــد�ء ؟ وما هي ��ستخد�ماتها ؟

ْي، واالألف )الهمزة المفتوحة(.
َ
يا، وَهـَيـا، واأ

َ
داء خم�سـة، هـي: َيـا، واأ ُيجمع النُّحاة عـلى اأّن حـروف النِّ

)الّرمــل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 52. 

)من الكامل( )2( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص 289 . 

)من المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 333. 
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وتحّدث �سيبويه ت180ه عن ا�ستعماالت حروف النداء، فقال: » .. اإاّل اأّن االأربعة غير االألف ُي�سير اإلى 

وا اأ�سواتهم لل�سيء المتراخي عنهم،  حروف النداء)يا، اأيا، َهَيا، اأي( قد ي�ستعملونها اإذا اأرادوا اأْن يمـدُّ

      .
)1(

واالإن�سان الُمعر�ص عنهم الذي َيَرْون اأّنه ال ُيقبل عليهم اإاّل باالجتهاد، اأو الّنائم الُم�ستثَقل«

متى ُيْحَذُف حرف �لند�ء ؟

، كقولك: َحار ابن  اأ�سار �سيبويه اإلى اأّن حروف الّنداء قد ُتحذف، فقال: »واإْن �سئَت حذفتهنَّ ُكلَُّهنَّ

ا على   اأي�سً
)3(

. واأّكد ابن جني
)2(

كعٍب؛ وذلك اأّنه جعلهم بمنزلة َمْن هو ُمقِبٌل عليه بح�سرته ُيخاطبه«

جواز حذف حرف الّنداء. ويخالف ابن يعي�ص �سيبويه، وابن جني في جواز حذف حرف النداء؛ » الأّن 

الحروف اإّنما جيء بها اخت�ساًرا، ونائبة عن االأفعال .. وحروف النداء نائبة عن الفعل )اأنادي(، فاإذا 

داء؛ لقوة الداللة عليه،  ُحذفت كان اخت�ساًرا للمخت�سر، وهو اإجحاف، اإاّل اأّنه قد ورد حذف حرف النِّ

 في مو�سع اآخر يعّد حذف حرف 
)5(

. ولكّنا نجُد ابن يعي�ص
)4(

ف�سارْت القرائن الّدالة عليه كالتلفظ به«

الّنداء من المنادى المرّخم �سرورة. ولكّنه لم يعدها اخت�ساًرا، وال اإجحاًفا .

ولّخ�ص ابن ه�سام ت761هـ الحاالت  التي يمتنع فيها حذف حرف النداء، هي: »�لمندوب نحو: يا 

ُينافيه،  وت، والحذف  و�لمنادى �لبعيد؛ الأنَّ المراد فيهن اإطالة ال�سَّ و�لم�ستغاث، نحو: ياهلل،  عمرا، 

على  وياأتي  �َسـاذ،  ونداوؤه  والُم�سمر  ِبـَيـِدي،  ُخـْذ  َرُجـاًل  َيـا  االأعمى:  كقول  �لمعين،  غير  �لجن�س  و��سم 

�س في  ـاَك َقــْد َكـَفـْيـُتـَك .. و��سم �هلل تعالى �إذ� لم ُيعوَّ �سيغتي المن�سوب والمرفوع؛ كقول بع�سهم: َيـا اإيَّ

 . 
)6(

�آخره �لميم �لم�سددة.. و��سم �الإ�سارة، و��سم �لجن�س لمعين خالفا للكوفيين فيهما«

 عن الحاالت التي ُيحذف فيه حرف النداء، وتلك التي 
)7(

ا وقد تحّدث غير واحٍد من الُّنحاة اأي�سً

يمتنع فيها الحذف .

�لمعاني �لداللية لحذف حرف �لند�ء .

االأغرا�ص الداللية التي يفيدها حذف حرف النداء، وح�سرها فيما ياأتي: 
 )8(

بّين ابن جني ت392ه

)1( الكتاب، 129/2، 130. 

)2( الكتاب، 130/2. 

)3( اللمع في العربية، البن جني، �ص108، 109. 

)4( �سرح المف�سل، البن يعي�ص 2 /15 .

)5( ال�ّسابق نف�سه،16/2 .

)6( اأو�سح الم�سالك، البن ه�سام 4 / 7 - 10 . 

)7( منهم: ابن الوّراق ت381ه، علل الّنحو �ص347، 348، و�سرح ابن عقيل، 3 / 255.. وغيرهم.

)8( ُينظر: الخ�سائ�ص، البن جني 273/2، وما بعدها. 
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• الرغبة في العجلة، واالإ�سراع، والفراغ من الكالم ب�سرعة .
• االإيجاز وذلك اإذا تطّلب المقام االخت�سار .

ا . • الداللة على اأّن المنادى قريب �سواء اأكان الُقْرُب حقيقيًّا، اأم معنويًّ
ويرى محمد اأبو مو�سى اأنَّ حذف حرف النداء يكون في االأغلب عند مناداة ال�ساحبة، اأو الحبيبة، 

فيقول حول داللة مثل هذا الحرف المحذوف: » ُت�سير اإلى قربها من النف�ص، ومثولها في القلب، فُتخاَطب 

. 
)1(

خطاب االأني�ص الُمَخاَطب من غير حاجة اإلى تنبيه ونداء«

وجاء حرف النداء )يا( محذوًفا في �سعر مبارك بن �سيف في موا�سع كثيرة، و�سلت اإلى )ثمانية 

وثمانين( مو�سًعا. وبالنظر لهذا الكم الهائل من الموا�سع التي حذف فيها ال�ساعر حرف النداء، نجد 

اأّنها توّزعت ح�سب االأغرا�ص االآتية:

• �أواًل: �لرغبة في �لعجلة، و�الإ�سر�ع، و�لفر�غ من �لكالم ب�سرعة .
وجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف )ت�سعة وع�سرين( مو�سًعا، حذف فيها حرف النداء رغبة 

رعة في الفراغ من الكالم، منها:  منه في العجلة وال�سُّ

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )اأجرا�ص القد�ص(
ــــي ــْلـَبـاِن ِفـي �أَْر�سِ �أََنــا َيـــا َز�ِرَع �لـ�سُّ

َو�َســاِرَق ُقــــْوِت �أَْوالِدي

َوَنـــاِبـــ�َس َقـــْبِر �أَْجــــَد�ِدي ِلـُتـْفـِنـَيـِنـي

ــي ــى َعـَلــى �أَْر�سِ �أَنــا َباٍق َبــَقـــاَء �ْلـَمـ�ْســِجــِد �الأَْقـ�سَ

يتحّدث ال�ساعر في هذا المقطع عن جرائم االحتالل ال�سهيوني في فل�سطين، فهو على عجلة من 

رعة في ِذْكر تلك الجرائم )�سرقة القوت،  اأمره، فال يريد االن�سغال بذكر حرف الّنداء، بل يريد ال�سُّ

ونب�ص القبور( . 

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

)1( خ�سائ�ص التراكيب، الدكتور محمد اأبو مو�سى، �ص 159 .

)الهزج( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص31 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص125 . 
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ــَهــا            َغـــْدٌر َوَمــــْوٌت َمــــــا ِبـــــــِه �إِْطــــــــــَر�ء ) �َســاُبــوُر ( ال �َسـِلــَمــْت َيــَد�َك َفـاإنَّ

اأعماله  ب�سب   - الفر�ص  دولة  اأكا�سرة  اأحد  وهو   - )�سابور(،  على  البيت  هذا  في  ال�ساعر  يدعو 

االإجرامية من قتٍل وغدر، فال�ساعر حذَف حرف النداء بهدف اال�ستعجال في ِذْكر جرائم �سابور تلك.

: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتـي(

َمــْهــاًل ُفــِدْيــَت �أََبـــا �ْلـَحـَكـــْم 

َمـــا َذ�َك ِمــْن �ِســَيـــِم �ْلــِقــَمــْم

ويقول:

َق َو�ْنــَقــ�َســـْم ـُة �إنَّــُه َبــْيــٌت َتـَمــزَّ َكــاّل �أَُمـيَّ

ويقول:

ـــــْم ــا �أََبـــا َلــَهــٍب َلــَنــا ُلــــبٌّ �أَ�سَ َحــــقًّ

ا�ِص َعـداًء لالإ�سالم والم�سلمين  حديث ال�ساعر في هذا المقطع عن �سناديد قري�ص الذين هم األـدُّ النَّ

يجعله ُي�سرع في اخت�سار الكالم ما و�سعه االأمر حتى في حذف حرف النداء؛ الأّنه يريد �سرعة االنتهاء 

من الكالم عن هذه الفئة التي ال تروُق له .

ا: �الإيجاز وذلك �إذ� تطّلب �لمقام �الخت�سار . • ثانيًّ

وجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف )اثنين وع�سرين( مو�سًعا، ُحِذَف فيها حرف النداء رغبة 

منه في االإيجاز؛ الأّن الُمقام يتطّلب ذلك، منها: 

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ِع�ستار ــ الم�سهد االأول ــ(

ــي َعــْطــ�َســى ال َتـْعـِرُف �ِســرَّ �الأَْمـَطــاْر �أَْر�سِ

ـم�ْس َفـاأَجـيـِبـي �َسـاِكـَنَة �ل�سَّ

ــَة َمـْمـَلــَكــِة �الأْقــَمـــاْر َيـاَربَّ

)الكامل( )1( نف�سه، �ص 255 .  

)المتدراك( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص35 . 
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الحديث مع ذوي المقامات الرفيعة يتطّلب االإيجاز القائم على االخت�سار؛ ولذلك حذف ال�ساعر 

حرف النداء من ناحية، ومن الناحية االأخرى اأراد ال�ساعر اأْن ُي�سعر القارئ بالقرب المعنوي ِلــ )�ساكنة 

غم من الم�سافة البعيدة لل�سم�ص ولَمْن ي�سكنها .  منه، على الرُّ
)✼(

ال�سم�ص(

: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 1 -(
�ْجـــَمــْعــُهــْم ِفـي َعــَجــٍل

َكالَّ �َسـّيـَدَنــا ؟!

ال ُيـْمــِكــن ..

َدْع �َسـْيــًئا ِمــْنــُهــْم َيــا �أَْحــَمــْق

َكــْم �َسـّيـَدَنــا ؟

َو�ِحــــد ..

ــة �َسـّيـَدَنــا ؟ ِفــي �ْلــِمــيَّ

ال�ساعر  القائم على االخت�سار؛ ولذلك حذف  االإيجاز  العالية يتطّلب  المقامات  الحديث مع ذوي 

ا للداللة على العالقة الحميمية القائمة بينهما،  حرف النداء مع المنادى )�سيدنا(، وجاء الحذُف اأي�سً

�سيف  بن  مبارك  اأّن  اإليه  ذهبنا  ما  على  يدلُّ  ومما  )نحن(.  المتكلِّم  ل�سمير  )�سّيد(  اال�سم  واإ�سناد 

يحذف حرف النداء )يا( مع ذوي المقامات العليا، وهذا الحذف ين�سحب على كلمة )�سّيد، اأو �سادة، 

مو�سًعا .
 

اأو موالنا( حيثما وقعت منادى في �سعره، وقد وردت هذه االألفاظ في)خم�سة ع�سر(

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجـر االآتي(
ــــــي        َعــَلـــى �الأِمـــيِن َلــَخـــاِئـــْف ــــــْل َفـــاإنِّ َزْيـــُد َتـَمــهَّ

يتطّلب المقام الذي يتحّدث عنه المقطع االخت�سار واالإيجاز؛ ذلك اأّن عّم النبيِّ -�سّلى اهلل عليه 

و�سّلم- اأبا طالب خائٌف على ابن اأخيه من اأذى قري�ص؛ ولذلك اخت�سر ال�ساعر بحذف حرف النداء 

بهدف الو�سول وب�سرعة لبيان اأ�سباب خوفه على الم�سطفى - �سّلى اهلل عليه و�سّلم -.

هرين. )✼( يق�سد ال�ساعر ِبــ)�ساكنة ال�سم�ص(:ِع�ستار،وهي في االأ�ساطير:اآلهة الحرب والُحبِّ لدى �سّكان ما بين النَّ

)المتدارك( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص76 . 

)المجتث( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص272. 
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هذه  وتظهر   .
 )1(

ا معنويًّ �أم  ا،  �لُقْرُب حقيقيًّ �أكان  �سو�ء  �لمنادى قريب  �أّن  �لداللة على  •  ثالًثا: 
الداللة في �سعر مبارك بن �سيف في قوله:                                                  

: 
)2(

• في ق�سيدته )م�سافر على اأمواج الخليج(
َتــَعـــاَلـْي �إَِلــيَّ - ِمــــَيــاَه �ْلــَخــِلــيــــْج -      َتـَعــاَلـْي �إَِلــيَّ َكـَلـْحــٍن َحـِبــيــٍب َحـِبـيــْب

قال ال�ساعر هذه الق�سيدة في نيويورك �سنة 1974م، وال �سّك اأنَّه كان �سديد االرتباط بوطنه؛ لذلك 

وعلى الّرغم من الُبعد المكاني )الحقيقي( عن بلده اإاّل اأّنه ي�سعر بقرب وطنه معنويًّا، فالوطن في قلبه 

ا في  ووجدانه، َفَحْذُف ال�ساعِر لحرف النداء )يا( يدلُّ على ُقرب وطنه المعنوّي منه. وتكرر هذا اأي�سً

البيت االأخير من الق�سيدة ذاتها . 

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )مناجاة الـــّدهــــر(
ــا ِبــاْلــَجــَو�ِب َفــــاإْن َنــــــــاأَى          َعـَلــْيــُكـــْم َجــــَو�ٌب َفـــاْبــَعـــــَثــا َعــــلِّـــــالِنــــــَيـــا َرِفــْيــَقــيَّ ِمــنَّ

ر عن ُعمق العالقة  َحَذَف ال�ساعر حرف النداء )يا(؛ للداللة على ُقرب رفيقيه منه، وهو بهذا ُيعبِّ

القوية التي تربطه بهما .

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
َجـــاِل �أ�َســــاِو�ٌس           َكـاْبــــِن �ْلـــَوِلــــيـــِد وَطـــاِرِق ِبــِن ِزَيـــــــاِد َوَطــِنــي ِفـــَد�َك ِمــَن �لـــرِّ

الوطن في عقل كل �سخ�ص، وفي قلبه يع�سقه، وينتمي له انتماًء حقيقيا، ويبقى متعلًِّقا به مهما بُعدت 

قة. وال�ساعر قد عّبر عن كل هذه القيم بحذفه لحرف النداء )يا( . ال�سُّ

• ر�بًعا: ُقرب �لحبيبة، �أو �ل�ساحبة من �لّنف�س . وجاء هذا في �سعر مبارك بن �سيف في قوله: 
: 

)5(

• في ق�سيدته )نّوارة(
�َرْة ُقــْوِلــــي َو�أَِجـــيــِبـــي ُنـــوَّ

ــي َيـــا �أَْحــَلــى �الأ�ْســـَماْء َيــاُحــبِّ

)1( ُينظر: معاني النحـو، للدكتور فا�سل �سالح ال�ّسامرائي 276/4 . 

)المتقارب( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص15 . 

)الطويل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص54 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص86 .  

)المتدارك(      )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص56 . 
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ر ال�ساعر عن ُقرب محبوبته من نف�سه بحذف حرف النداء حينما ذكرها بنف�سه؛ ليوؤّكد على  ُيعبِّ

ال�ساعر  اأنَّ  وُيالحظ  النداء.  بو�ساطة حرف  ُيناديها  الأْن  وبالتالي فهي ال تحتاج  قلبه،  ت�سكن في  اأّنها 

ذكر حرف النداء حينما ذكرها بو�سفها، ولم يحذف حرف النداء ُرّبما للتاأكيد على اأّنه ال يتحّرج من 

المجاهرة بحبها عن طريق المناداة بو�سفها ال با�سمها .

: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(
ـــــاِر َلـــــَظــــاُه َوَكـاْلــَجـــْمـــــــِر ــَنـــاِنـــي َبــْيــُنـــــِك �َســــــاِحـــــــَرِتـــــــــــي              َكـالــــنَّ �أَ�سْ

ر عن ُقربها من  احبة؛ لذلك َحَذف حرف النداء )يا(؛ لُيعبِّ يق�سد ال�ساعر بال�ّساحرة: الحبيبة وال�سّ

(، وجعله 
)✼(

ا في البيت قبل االأخير في الق�سيدة نف�سها ِبــ )ُمَعــذبـتي قلبه ونف�سه. ونعت محبوبته اأي�سً

منادى محذوف حرف النداء من اأوله . 

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )نّوارة يا عالمي ال�سغير(
�أََو َتــْعـــَلــِمـــــْيَن َحــِبــيــبــِتــي

َذ�ت �ْلـَبــَنـــْفـــ�َســـِج َو�لــــوُرود ؟

َحَذف ال�ساعر حرف النداء؛ لُيدلل على ُقرب حبيبته من نف�سه؛ ولذلك يناديها مبا�سرة وبال حرف 

، فقال:
)3(

نداء. وكرر هذا في المقطع الثاني من ق�سيدته )نّوارة يا عالمي ال�سغير(

�أََو َتــْعــَلِمـْيَن َحـبــيـبـِتـي

ْهـــِر .. �أَنِّي َعـــ�ِســْقــُت �لــزَّ

قد  ال�ساعر  اأّن  ن�ستنتج  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  النداء  لحاالت حذف حرف  العر�ص  وبعد هذا 

حذف حرف النداء بكثرة، كما اأّن حذفه كان لغايات بالغية تتمثل في التعبير عن مدى قرب المنادى 

غبة في انتهاء الكالم والفراغ منه؛  من قلبه، اأو التعبير عن رغبته في االخت�سار لغايتين: االأولى: الرَّ

غبة في العجلة؛ للو�سول لكالم اأهم من حرف النداء، فالمقام  الأّنه ال يحتمل االإطالة فيه، واالأخـرى: الرَّ

يتطلب حذف حرف النداء .

)المتدارك( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص64 . 

ْنــِت ــ ُمَعـــِذَبـــِتــي ــ �ص204 .   )من المتدارك(
َ
)✼( وكررها في ق�سيدته )عالم الكلمات(: َتـْكــِفـــْيــِنــي اأ

)من الكامل( )2( نف�سه ، �ص223 .  

)من الكامل( )3( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص224 . 



 �لباب �لثالث

�ال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني، وي�سمل : 

- الف�سل الأول : ال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني، وي�سمل : 

) اأ ( توطئة، مفهوم ال�ستفهام لغة وا�سطالًحا .

)ب( اجتماع اأداتي ال�ستفهام .

دخول اأداة ال�ستفهام على حرف العطف . )ج( 

( حذف اأداة ال�ستفهام  .   د (

- الف�سل الثاني : اأدوات ال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف، وي�سمل :

) اأ ( حرفي ال�ستفهام، وهما :

- َهـــــــْل . - الهمـــــزة .  

)ب( اأ�سماء ال�ستفهام : 

4- َكــــْم . 3- َمــْن .   2- مـاذا .   1- مـــــا .  

)ج( اأ�سماء ال�ستفهام المت�سمنة معنى الّظرفية، وهي : 

ــى . 5- اأنَّ 4- متى .   3- اأي .   2- اأْيَن .   1- كيف .  

- الف�سل الثالث : الأغرا�س البالغية لال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف . 

- الف�سل الرابع : الّنفـــي واأدواته في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني، وي�سمل :

) اأ ( توطئة، الّنـفـي لغة وا�سطالًحا .

)ب( دور النفي في بناء الجملة .   

)ج( اأدوات النفي في �سعر مبارك بن �سيف، هي:     

ثالًثا ـ َلــْم . ثانًيا: مـــا .   اأوًل: ل .   

خام�ًسا: َلـــْن . رابًعا : َلـْيـ�َس .  





�لف�سل �الأول 

�ال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني، وي�سمل :   

) اأ ( توطئة، مفهوم ال�ستفهام لغة وا�سطالًحا .

)ب( اجتماع اأداتي ال�ستفهام .

)ج( دخول اأداة ال�ستفهام على حرف العطف .

) د ( حذف اأداة ال�ستفهام  .  
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�ال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني

�أوال: �لتوطئة، وت�سمل: 

)1( �ال�ستفهام لغة و��سطــالًحا .

- �ال�ستفهام لغة:

الجذر اللغوي لكلمة )َفِهَم( يدّل على معرفة ال�ّسيء، كما اأّن ت�ساريف الكلمة الثالثية ُتعطي المعاني 

الداللية ذاتها، ولكن ماذا تعني كلمة )ا�ستفَهام( التي هي م�سدر الفعل الما�سي )ا�ْسَتْفَهَم( ال �سيما 

اإذا علمنا اأّن كّل زيادة في المبنى يتبعها زيادة في المعنى ؟ .

 - َيـ�ْسـَتـْفِهُم   - )ا�ْسـَتْفَهَم  اأحرف  بثالثة  المزيد  الثالثي  للفعل  م�سدر   
)1(

اللغة في  اال�ستفهام 

كثيرٌة،  معاٍن  )ا�ْسَتْفَعَل(  ول�سيغة  ا�ْسـِتـْفـَعاال(.   - َي�ْسَتْفِعُل   - ا�ْسَتـْفـَعَل   ( وزن:  على  وهو  ا�ْسـِتـْفـَهاًما(، 

، اأي: طلبُت مغفرته، واال�ستفهام: طلب الَفْهـم. وعلى هذا تكون 
َ
منها: الطلب حقيقة، كا�ستغفْرُت اهلل

)ا�ستفهم(: طلب الفهم والمعرفة. وهو من الثالثي )َفـِهـَم(. وتفاهم )القوم(: اأفهم بع�سهم بع�سا. 

وانفهم. ينفهم: يمكن فهمه، قابل للفهم. والفهيم: الَفِطـن، اللبيب، الخبير، الماهر. 

- �ال�ستفهام ��سطالًحا:

دق وال الكذب .       اأنَّ اال�ستفهام من الجمل االإن�سائية؛ الأنه ال يدخله ال�سِّ
)2(

ذكر ابن جني ت392هـ

ل التهانوي توفي بعد 1158هـ الحديث حول تعريف اال�ستفهام ا�سطالًحا، ويبحث في فل�سفة  وُيف�سِّ

مفهوم اال�ستفهام وداللته، فيقول:

»هو عند اأهل العربية من اأنواع الطلب الذي هو من اأق�سام االإن�ساء، وهو كالم يدّل على طلب فهم 

 .
)3(

ما ات�سل به اأداة الطلب«

وبعد عر�ص اأقوال العلماء يمكن اإجمال اأهم الخ�سائ�ص التي يت�سم بها هذا االأ�سلوب:

)1( ُينظر: ل�سان العرب، البن منظور، 343/10 )َفِهَم(. وتاج العرو�ص للزبيدي، )َفـِهــَم( 16/9 .

)2( اللمع في العربية، البن جني، �ص191. 

اف ا�سطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي، 171/1 .  )3( مو�سوعة ك�سَّ
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د النحاة  �أواًل: اال�ستفهام هو طلب فهم ما لم يكن معلوًما، وهذا يت�سح من �سيغة )ا�ستفعل(، وحدَّ

ذلك  ومثُل   ..« فقال:  هذا،  على  �سيبويه  ون�ّص  )الطلب(،  الرئي�ص  معناه  لكن  معاني،  ال�سيغة  لهذه 

، كما ن�صَّ على ذلك ال�سرفيون .
)1(

ا�ستْفَهْمُت وا�ْسَتْخَبْرُت، اأي: طلبُت اإليه اأْن ُيخبَرني«

ثانيا: من القواعد المقررة نحويًّا عدم جواز وقوع اال�ستفهام �سلة للمو�سول؛ الأّن اال�ستفهام طلب 

َفْهم فال ينطبق عليه �سدق، اأو كذب، والمعروف اأّن �سلة المو�سول ال تكون اإاّل خبرية حتى ُيحَكُم عليها 

ب�سدق، اأو كذب، وعليه فال يجوز وقوع الجملة الطلبية �سلة، كما ُيفهم من قول ابن جني.

ثالًثا: يت�سح مما �سبق اأّن اال�ستفهام هو نوٌع من االإن�ساء الطلبي؛ اإْذ يكون اال�ستفهام عن �سيٍء ال 

 .
 

ُيعلم. كما اأنَّ اال�ستفهام هو: طلب العلم ب�سيء لم يكن معلوًما من قبل بو�ساطة اأداة خا�سة

)2( �جتماع �أد�تي �ال�ستفهام : 

اأْم ُجِعَلْت دليال على األف اال�ستفهام، فيقول: ».. ثمَّ  اأّن  يرى الخليل بن اأحمد الفراهيدي ت170ه 

ِمَن  َأْنَزْلُتُموُه  {َأَأْنُتْم  َوجل:  عز  اهلل  َقول  َنْحو  )اأْم(  عالمتها،  يْعني:  اأمارتها  ااِل�ْسِتْفَهام  األف  نَّ 
َ
اأ اْعَلم 

َتاَك 
َ
َما اأ�سمروا األف ااِل�ْسِتْفَهام، وا�ستغنوا َعنُه باأمارته َفَيُقوُلوَن: َزْيٌد اأ ، َوُربَّ

)2(

اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْلُمنِْزُلوَن}

. ولكن قد تاأتي األف اال�ستفهام غير م�ساحبة ِلـ )اأْم(، نحو قوله 
)3(

ْم َزْيـٌد«
َ
ْم َعْمٌرو. َوُمَحّمٌد ِعـْنـَدَك اأ

َ
اأ

. ويرى الباحث اأّن مجيء )اأْم( مع الهمزة عائٌد لحاجة 
)4(

تعالى: {َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا بَِآلَِهتِنَا َيا إِْبَراِهيُم}

الجملة اإليه من حيث الداللة على الّن�سق المقترن باال�ستفهام، ولعل ما �سنذكره يمّثل دليال على زعمنا 

هذا.

:
)5(

ذكر التبريزي ت 502هـ ـ في �سرحه لمطلع معلقة عنترة ـ اجتماع اأداتي اال�ستفهام، فقال

ــــِم ؟ �َر َبـْعـــَد َتــَوهُّ ِم             �أَْم َهـــْل َعـــَرْفـــَت �لــــدَّ َهــْل َغــــــاَدَر �ل�ّسـَُعــــــــَر�ُء ِمــْن ُمـــَتَردَّ

)1( الكتاب، ل�سيبويه، 70/3. 

)2( �سورة الواقعة ، اآية 69 .

)3( الجمل في النحو، للخليل بن اأحمد، �ص252 . 

)4( �سورة االأنبياء، اآية 62 . 

)َرَدَم(  العرب البن منظور،  ول�سان   ،59/11 للقرطبي،  القراآن،  الأحكام  الجامع  ُينظر:   ، �سداد، مطلع معلقته  بن  لعنترة  )5(  ال�ساهد 

)الكامل( . 236/12 . البحر  
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حروف  في  �سُعفت  هل  الأنَّ  ا�ستفهام؛  حرفا  وهما  )َهــْل(،  على  ْم( 
َ
)اأ دخلت  اإنَّما  َهـْل(  ْم 

َ
)اأ  ..«

ـلة،  ُمَثــقَّ تكون  الأنَّها  العطف؛  حروف  في  ُعـَفــْت  �سَ )َلِكـْن(  اأنَّ  كما  )اأم(،  عليها  ْدِخَلـْت 
ُ
فاأ �ال�ستفهام؛ 

. 
)1(

ـفة من الثقيلة وعاطفة« ومخفَّ

ْم( على )َهـْل(، فيقول: 
َ
وينقل ابن منظور ت711هـ في الل�سان راأي ابن بري في دخول )اأ

َما  َواإِنَّ  ،
ِ
ْم( َعَلى )َهــْل( َبَطل ِمْنَها َمْعَنى ااِل�ْسِتْفَهام

َ
ّنـه َمَتى َدَخـَلـْت )اأ

َ
اأ »َقاَل )اأي: ابن بري(: ..اإِالَّ 

ْم هْل. ولم 
َ
َبب دخلْت َعَلى هْل فقْلت: اأ م َعَلـى هْل؛ الأَنَّها ِلُخروٍج ِمْن َكاَلٍم �إِلى َكاَلٍم؛ َفِلَهَذا ال�سَّ

َ
َدَخلـْت اأ

ع  ُو�سِ َما  َل  �سْ
َ
اأ نَّ 

َ
الأ َعْمرو؟  ِعْندك 

َ
اأ ْم 

َ
اأ َزْيٌد  ِعْندك 

َ
اأ َتقول:  اَل  ِلف، 

َ
االأ َعَلى  م 

َ
اأ َتْدُخل  َواَل  َقاَل:  َهـْل، 

َ
اأ َتُقل: 

 ،
ِ
، َوالثَّاِني اأْم، َواَل َتَقُع اإِالَّ ِفي َو�َسط اْلَكاَلم

ِ
ل اْلَكالم وَّ

َ
لُف َواَل َتقع اإِال ِفي اأ

َ
حُدهما االأ

َ
 َحْرفان: اأ

ِ
ِلاِل�ْسِتْفَهام

.
)2(

ل« �سْ
َ
 َفَقْط؛ َوِلَذِلَك َلْم َيَقْع ِفي ُكلٍّ َمواِقع االأ

ِ
لف ِفي ااِل�ْسِتْفَهام

َ
قيم ُمقام االأ

ُ
ـما اأ وَهـْل اإِنَّ

وُيالَحـظ اأّن ابن بري جعل �سبب دخول اأْم على هْل » الأَنها ِلُخروٍج ِمْن َكالٍم �إِلى َكاَلٍم »اأّما التبريزي 

فجعل �سبب دخول اأْم على هْل ل�سعف هْل من حروف اال�ستفهام، وال يخفى على اأحد الفرق بين الراأيين، 

ويرى الباحث اأّن ما ذهب اإليه ابن بري اأكثر دقة؛ ذلك اأّن معنى اأْم في مثل االأمثلة المذكورة االإ�سراب. 

اأي الخروج من كالم �سابق اإلى كالم الحق . 

ووجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف �ساهدين اجتمعت فيهما اأداتا ا�ستفهام، هما :

: 
)3(

فاف( • قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الليل وال�سِّ
ــطِّ ... ــَفــاَف �لـ�سَّ َيـا �سِ

َهــْل �أَ�ْســُكــو ِلــَمــا ِبــي ِمــْن َحــِنــــيْن ؟

�أَْم �أَُد�ِري َمــا ِبـَقــْلـِبـــي ِمــْن َجــَوى ؟

وّظف ال�ساعر في هذا المقطع االأداتين )هْل، واأْم(، وداللة )َهـْل( هنا على اال�ستفهام وا�سحة ال 

�سك فيها، غير اأنه اأ�ساف ُبْعًدا اآخر لهذا التركيب با�ستخدامه )اأْم( التي تاأتي في االأ�سل عاطفة، وقد 

تاأتي دالة على اال�ستفهام. وال�ّسياق - هنا - يحتمل ا�ستخدام )اأْم( على االأمرين العطف واال�ستفهام، 

ِلــَما ِبي..(، فالعطف وا�سح وهو  �ْسكـو 
َ
ِبـَقـْلِبـي..( على جملة: )اأ َمـا  َداِري 

ُ
فقد تكون عاطفة لجملة: )اأ

)1( �سرح الق�ساِئد الع�سر، الأبي زكريا التبريزي، �ص177 .

)2( ل�سان العرب، البن منظور، 37/12 . 

)الرمل( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص17. 
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عطف جملة على جملة. ول�سنا ِبدًعا في هذا االأمر فقد ذكر النحاة اأن اأم تفيد العطف واال�ستفهام، فقد 

. كما َن�َسَب راأًيا للفراء بّين 
)1(

ذكر ابن منظور اأّن » اأْم حرف عطف، معناه اال�ستفهام، ويكون بمعنى بل«

ا على اال�ستفهام. وا�ست�سهد ابن منظور باأي القراآن الكريم على مجيء )اأْم(  فيه اأّن )اأْم( قد تكون ردًّ

لال�ستفهام والّن�سق معا .   

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجـر االآتي(
�أَِبــي َيـــا �أَِبـــي

ــــْل  َتــَمـهَّ

ِلـَمــاَذ� ِلـَمـــاَذ� �أََلـــ�ْســـَت َتــِعـــْب ؟

فال�ساعر في ال�ساهد كرر ا�سم اال�ستفهام )لمــاذا( لغر�ص التوكيد .

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة نف�سها
ـَعـــاف ِمــَن �لُمــوؤِمــِنــين ؟ ــــَر�َخ �ل�سِّ َوَكـْيــَف ؟ �أَ َتــْنــ�َســـى �سُ

ـْوِء �لّنــَهــاْر ـــُرُخ في َوْجـــِه �سَ وَيــ�سْ

جمع ال�ساعر في هذا ال�ساهد اأداتي لال�ستفهام، هما: كيَف، والهمزة. ولكن جمعهما لم ياأِت ل�سعف 

، وهو التعجب واالندها�ص من  اأحدهما - كا ذكر التبريزي - اإّنما جاء لمنا�سبة الوزن، ولغر�ص بالغيٍّ

راخ الموؤمنين ال�سعفاء. وما يدعم ذلك ما نقله ابن منظور عن الزجاج حول مجيء  كيفية ن�سيان �سُ

ويل 
َ
. تاأ

)4(

ِه َوُكنُْتْم َأْمَواًتا} ِ َتَعاَلى:{َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّ
َّ

اُج ِفي َقْوِل اهلل جَّ )كيف( للتعجب، يقول: » َوَقاَل الزَّ

ي اأعِجُبوا ِمْن َهوؤُاَلِء َكْيَف 
َ
َما ُهَو ِلْلَخْلِق َواْلُموؤِْمِنيَن اأ اإِنَّ ُب  ِب، َوَهَذا التََّعجُّ َكْيَف ا�ْسِتْفَهاٌم ِفي َمْعَنى التََّعجُّ

 . 
)5(

ِ َعَلْيِهْم«
َّ

ُة اهلل َيْكُفُروَن َوَقْد َثَبَتْت ُحجَّ

وعلى الرغم من تعانق اأداتي اال�ستفهام اإاّل اأّن الباحَث يرى هم�ص التركيب موحيا بحذف، فال�ساعر 

عندما ي�ستخدم )كيف( الدالة على الحالية، فكاأّنما حذف الخبر، ويكون تقدير الكالم: فكيف الحال، 

)1( ل�سان العرب، البن منظور، 35/12 .

)من المتقارب( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، 246 . 

)من المتقارب(      )3( االأعمـال ال�ّسعرية، 334 . 

)4( �سورة البقرة، اآية 28 .          

)5( ل�سان العرب، البن منظور، 312/9 .
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اأو االأمر؟ والمحذوف هنا مفهوم من �سياق الكالم، ومعنى هذا - فيما اأرى - اأّن الحرفين لم يتراكبا، 

واإّنما ُف�سل بينهما بفا�سل، وهو الخبر المحذوف .

)3( دخول  �أد�ة �ال�ستفهام على حرف �لعطف : 

 عن دخول اأداة اال�ستفهام على حرف العطف )الواو(، وبين ورود ذلك بكثرة في 
)1(

تحّدث �سيبويه

اآي القراآن الكريم. يقول اأحمد بن فار�ص ت395هـ :

َأَوَآَباُؤَنا  َلَمْبُعوُثوَن،  ثناوؤه -: {َأئِنَّا  ، وكذلك قوله - جلَّ 
)2(

اْلُقَرى} َأْهُل  القراآن: {َأَوَأِمَن  .. وفي   «

اأّنكم  األُف اال�ستفهام، كاأّنه لما قيَل لهم:  ، فلي�ص باأو، واإّنما هي )واو( عطف دَخَل عليها 
)3(

ُلوَن} اْلَوَّ
 . 

)4(

مبعوثون واآباوؤكم، ا�ستفهموا عنهم«

وورد في �سعر مبارك بن �سيف �سواهد كثيرة على دخول حرف اال�ستفهام )الهمزة( على حرف 

العطف )الواو( بلغت )�سبعة وع�سرين( �ساهًدا، منها:

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار - الم�سهـد االأول - (
�أََوَكـْيـَف َلـَهـا َفـُتـ�َسـاِمــُرِك ؟

�أََوَكـْيـَف َلـَهـا َفـُتـَطـاِوُلـِك ؟

�أَوَتـ�ْسـَرُب َكــلَّ َحـِلـْيـِب �الأر�ْس ؟

ــاْر ؟ �أََوَتـ�ْسـَتـ�ْسـِقي ِمـْن َمـــاِء �لــنَّ

وُيالَحُظ تكرار حرف اال�ستفهام )الهمزة( ويليه حرف العطف )الواو( في بداية كل �سطر �سعري.

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َلــــْت �أَ�ْســـَيـاُء ؟ ــــِه           �أََو ِفـــي �ْلـَخـِلـيـــِج َتـــَبـــدَّ ْر�سِ َو�َسـاأَْلــُتــُه َعــْن َقـــْوِمــِه ، َعـــْن �أَ

همزة اال�ستفهام، وقد دخلْت على حرف العطف )الواو ( .

)1( الكتاب، ل�سيبويه، 187/3 - 189 .

)2( �سورة االأعـراف، اآية 98 .

)3( �سورة ال�سافات، اآية 16، 17 .

)4( ال�ساحبي في فقه اللغة العربية، الأحمد بن فار�ص، �ص 44 .

)المتدارك( )5(االأعمــال ال�ّسعرية، �ص36 . 

)الكامل( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص107 . 
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: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
ـــدَنــا �الأْكــــَرْم ؟ �أََوَتـْجـَهــُل �َســيِّ

ـا َمــْن �أَ�ْسـَلـــْم ؟ �أََوَتـْجـَهــُل َحـــقًّ

�أََوَتـْجـَهــُل َد�َر �أَِبــــــي �الأَْرَقـــــْم 

اأْن  االأول  ال�ساهد  في  ال�سباح  نجمة  على  ينكر  فهو  لالإنكار،  المتقدمة  االأمثلة  في  الهمزة  جاءت 

اأْن  الثاني  اأو م�سامرتها، كما ينكر في ال�ساهد  اأي الو�سول لمنزلتها الرفيعة  اأحد مطاولتها،  ي�ستطيع 

اأبـا  اهد االأخير ي�ساأل يا�سُر �سيَدُه  اأهل الخليج قد تغيَّروا في حبهم ووالئهم لخليجهم. وفي ال�سَّ يكون 

خرية واال�ستهزاء بعدم معرفة اأبي جهل بما يجري في  جهٍل باأ�سلوب يغلب عليه االإنكار الممتزج بال�سُّ

اختيار معجم  اأنَّ  والحق  االأرقم.  اأبي  بن  االأرقم  بدار  والتقائهم  بالقليل،  لي�ص  نفر  اإ�سالم  من  الواقع 

االألفاظ من ال�ساعر يعّول عليه الفهم الدقيق لالأحداث، فنحن نرى ال�ساعر ي�ستخدم مادة )تجهل( 

مّرات عدة في مخاطبته ِلـ )اأبي جهل(، وكاأّنه ي�سي مبا�سرة باأّن الجهل من �سفات هذا الرجل المالزمة 

له، فال ُيناَدى اإاّل بالجهل، وال ُيْعَرُف اإاّل بالجهل، لي�ص هذا فح�ْسب، بل نراه ي�سمه على ل�سان اأبي لهب 

:
)2(

باأّنه اأٌب للجهل، فيقول في م�سرحيته ال�سعرية

ــــي        �َســـــــاأَْقــــــ�ســـــُم �الأَْنـــــــــَف َحــــــــاِذْر نِّ ــمــْت �أََبـــا �ْلـَجــهــــِل �إِ ُ��سْ

 :
)3(

مة فيقول ثم ُيدلل اأبو لهب على �سدق و�سمه ِلـ )اأبي جهل( بهذه ال�سِّ

ـــــــاِغـــــــــــْر ـــــــــْرَت �سَ َفــُكــلُّــَنـــا َلـْو َعــَدْدَنـا �أَْفـَعـاَلـَنـا         �سِ

)المتدارك( )1( نف�سه، �ص280 .  

)المجتث( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص315 . 

)المجتث(  )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص316 . 
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)4( حذف �أد�ة �ال�ستفهام : 

ا اإلى   اأي�سً
)2(

 اأّن األف اال�ستفهام قد ُت�سمـر. كما اأ�سار �سيبويه
)1(

يرى الخليل بن اأحمد الفراهيدي

حذف األف اال�ستفهام، ولكن لم يذكر متى ُتحذف اإّنما قّدرها محذوفة في بع�ص ال�سواهد .

ويمكن تلخي�ص الحاالت التي ُتحذف فيها اأداة اال�ستفهام فيما ياأتي:

 اأّن همزة اال�ستفهام ُتخذف 
)3(

: �لعلم بها، �أو ظهور معناها . بّين اأبو البقاء الُعْكَبري ت616هـ �أوالًّ

 اأّن الهمزة قد ُتحذف لظهور معناها.
)4(

ا للعلم بها؛ الأّن معناها ظاهٌر، كما ذكر اأي�سً

 :
)5(

ثانًيا: ُتحَذف �الأد�ة لل�ســرورة . يقول الزوزني ت445ه في تعقيبه على بيت ال�سعر

ــيـــَبـــا ْم �أُ�سِ ــــَر �أَ ـــاَب �إَذ� َتــَنـــمَّ �َســــِدْيـــــُد �ْلــُخــــْنـــُزَو�َنــِة ال ُيــَبـــاِلـــــــي         �أَ�سَ

َفَحَذَف همزة �ال�ستفهام  اأاأ�ساب،  اأبو الفتح: الُخنزوانة: الكبر، وتنّمــَر: اأوعد وتهدد، واأراد:  »قال 

    .
 )6(

�سرورة اأي: اإذا اأوعد عدوه لم يرجع على ما خيلت«

:
)8(

، نحو قوله
)7(

ثالًثا: ُتحَذف �إذ� �أمن �للب�س. وقال بهذا ابن ع�سفور ت669هـ

ْن ُكـْنـُت َد�ِرًيــا           ِبـ�َسـْبـٍع َرَمــْيَن �ْلَجـْمـَر �أَْم ِبــَثــَمـان َلــَعــْمــُرَك َمــا �أَْدِري، َو�إِ

.
 )9(

يريد: اأب�سبع«

وجاءت اأداُة اال�ستفهام محذوفًة في �سعر مبارك بن �سيف؛ للعلم بها، ولوجود ما يدل عليها في 

)خم�سة وثالثين( مو�سًعا، منها:

)1( الجمل في النحو، للخليل بن اأحمد، �ص253. 

)2( ُينظر: الكتاب، ل�سيبويه  174/3، 175. 

)3( اإعراب ما ي�سكل من األفاظ الحديث النبوي، للعكبري، �ص20 . 

)4( ُينظر: ال�ّسابق نف�سه، �ص25 .

ي، الأبي العبا�ص عز الدين االأزدي الُمَهلَّبي 33/1،             يب الُمَتَنبِّ )5(  ال�ساهد الأبي الطيب المتنبي، ُينظر: الماآخذ على �ُسّراح ديوان اأبي الطَّ

)البحر: الوافر( .

وَزني، 59/1 .  )6( َقـ�ْسـر الَفـ�ْسـر، للعميد اأبو �سهل محمد بن الح�سن العار�ص الزَّ

       . )7(  ال�ساهد لعمر بن اأبي ربيعة، ُتنظر م�سادره في: معجم �سواهد النحو ال�ّسعرية، للدكتور حنا حّداد. رقم ال�ّساهد)3005(، �ص671

)الطويل(

        . )8(  ال�ساهد لعمر بن اأبي ربيعة، ُتنظر م�سادره في: معجم �سواهد النحو ال�ّسعرية، للدكتور حنا حّداد. رقم ال�ّساهد)3005(، �ص671

)الطويل(

ْعر، البن ع�سفور، �ص158 .  )9( �سرائر ال�سِّ
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: 
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــــــــُه �الأَْعــــــــَد�ُء ـــــاَن َدمٍّ َزفَّ َقــاِبــيــُل �أَْم َهــاِبــيُل �أَْم َمـــاَذ� �أََرى ؟             َفـــَيـــ�سَ

اعر )همزة اال�ستفهام(، والتقدير: اأقابيل؛ لداللة اأْم عليها . َحَذَف ال�سَّ

: 
 )2(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 2 -(
َمـــاَذ� ؟ َمــــا َهـــــَذ� ؟

ـــــْوٍف َد�ِكــــــن ؟ �ْلــَبـــْدَلـــُة ِمـــْن �سُ

ــــْوٍف َد�ِكـــــن ؟ �سُ

 ؟
)✼(

ــْمـــِر ـــاٌز ِمــــْن ِجــــْلــــِد �لنِّ ُقـــفَّ

ــْيـــِف ؟ ِفـــي َقــْيـــِظ �ل�سَّ

اأبدع ال�ساعر في هذا المقطع في التعامل مع حذف اأداتي اال�ستفهام )ماذا، ما( المذكورتين في 

اأول المقطع؛ ففي ال�سطر ال�سعري )البدلة..( اأداة اال�ستفهام )ماذا(؛ وقد حذفه للعلم به من ناحية 

ب. وهكذا فعل في الجملة ال�سعرية الثانية )�سوف داكن؟(، لكّنه  وللتعبير عن �سدة االندها�ص والتعجُّ

وفي  االأول.  ال�ّسعري  ال�سطر  في  عنه  عّبر  الذي  اندها�سه  ِعظم  على  ليوؤّكد  ؟(؛  هذا  )ما  حذف  هنا 

ال�سطر ال�سعري الثالث عاد ليحذف )ماذا(. وفي الجملة ال�سعرية االأخيرة عاد ليحذف )ما هذا( كل 

ذلك زيادة في التاأكيد على االندها�ص الذي كانت تعلو وتيرته �سيًئا ف�سيًئا . 

: 
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
ـــا ؟ �أََتـ�ْســـاأَُل َعـــنَّ

َكــِثـــْيُروَن �أَْنــُتــْم ؟

َنَعـــْم َكاْلُغــَثـــاْء

)الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 163. 

)من المتدارك( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص182 . 

ْرٌب من  ْمُر: �سَ اأو فتحها،.. والنِّ اأجاز ك�سر النون،  بطت كلمة )الّنمـر( في الديوان بك�سر الت�سعيف، وكان ابن منظور قد  )✼(  �سُ

نثى: َنِمَرٌة . ُينظر: ل�سان العرب، البن منظور، 234/5 )نمر(. 
ُ
باع، واالأ ال�سِّ

)3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص211، 212 .)من المتقارب(
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وقوله:

ـــْل .. ُتـــِرَيــُد �ْلـَحــِقـــْيــَقــْة ؟ َوَلــِكــن َتــَمــهَّ

ُحذفت همزة اال�ستفهام لظهور معناها ولداللة الهمزة المذكورة عليها، والتقدير: اأاأنتم كثيرون ؟ 

اأتريد الحقيقة ؟ 

: 
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجـر االآتي(
َيــا َزْيــُد حـــقٌّ َمــــا ُيــَقــــاْل ؟

ــاْل َلـَقـْد َعـَرْفــُت �أَْحـَمـًد� َيْهــِدي �إَِلـى َخـْيـِر �ْلـِخـ�سَ

ُحذفت همزة اال�ستفهام والتقدير: اأحـــٌق ما ُيقال ؟

ثانًيا: �أدو�ت �ال�ستفهام، ودالالتها في �سعر مبارك بن �سيف :

 اأّن اأدواِت اال�ستفهام ثالثُة اأ�سناٍف، هي:
)2(

ذكر ابن جني ت392هـ

ي، َوَكـــْم .
َ
�أواًل: �أ�سماء غير ظروف، وهي: َمــْن، َوَمــا، َواأ

ــى . نَّ
َ
ــاَن، َواأ يَّ

َ
ي، وِحــْيَن، َواأ

َ
ْيـَن، َوَكـْيـَف، َواأ

َ
ثانًيا: �لّظروف، وهي: َمـتـى َواأ

ْم، َوَهــْل .
َ
ثالًثا: �لحروف، وهي: اْلهمَزة، َواأ

ا  ن يعقل. َوَمــا: �ُسوؤال َعمَّ كما بّين ابن جني ا�ستخدامات اأ�سماء اال�ستفهام، فقال: » َمـْن: �ُسوؤال َعمَّ

اَل يعقل. َواأي: �ُسوؤال َعن بع�ٍص من كل، َوَتكون ِلـَمـْن يعقل، َولما اَل يعقل. َوَكـْم: �ُسوؤال َعن اْلعَدد. َوَمـتـَى: 

      . 
)3(

ْيـَن: �ُسوؤال َعن اْلَمَكان. َوَكـْيـَف: �ُسوؤال َعن اْلَحال« َمان. َو�أَ �ُسوؤال َعن الزَّ

وفيما ياأتي بيان وتف�سيل الأدوات اال�ستفهام الواردة في �سعر مبارك بن �سيف .

- �لهمــزة .

يرى المرادي ت749هـ اأّن لهمزة اال�ستفهام خ�سو�سيًة تمّيزها عن غيرها، فيقول: » فالهمزة اأعم، 

الفاء،  على  بتقديمها  الت�سدير  تمام  منها  باأمور،  ا�ستاأثرت  والأ�سالتها  اال�ستفهام.  اأدوات  اأ�سل  وهي 

)من الّرجـز(  )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص271 . 

)2( ُينظر: اللمع في العربية، البن جني، �ص227، 228 . 

)3( ال�ّسابق نف�سه، �ص227، 228. 
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. وكان االأ�سل في 
)3(

َوَقَع} َما  إَِذا  ، {َأُثمَّ 
)2(

َيِسيُروا} ، {َأَوَلْم 
)1(

َتْعِقُلوَن} والواو، وثم، في نحو: {َأَفَل 

في  الهمزة،  اأ�سالة  راعوا  لكن  المعطوفة.  الجملة  من  الأنها  الهمزة،  على  العطف  حرف  تقديم  ذلك 

. 
)4(

ا�ستحقاق الت�سدير، فقّدموها بخالف )هل( و�سائر اأدوات اال�ستفهام. هذا مذهب الجمهور«

تدخل  التي  الجملة  تكثر في �سياغة  اعتباراٍت  اأّن هناك   
)5(

اأبو مو�سى الدكتور محمد محمد  يرى 

عليها همزة اال�ستفهام، معلاًل ذلك باأّن الهمزة ُي�ساأُل بها عن كّل �سيٍء في الجملة؛ ولذلك فاإّنه ُيطلب 

بالهمزة ت�سّور كل ما في الجملة، كما ُيطلب بها ح�سول الن�سبة، اأي: الت�سديق.     

جاءت الهمزة في �سعر مبارك بن �سيف في )اأربعة ع�سر ومائة( مو�سٍع، وتنّوع دخولها على الجمل 

�سعر  في  اال�ستفهام  همزة  عليها  جاءت  التي  لالأنماط  عر�ص  ياأتي  وفيما  المثبتة.  واالأخرى  المنفية 

مبارك بن �سيف : 

�لنمط �الأول: همزة �ال�ستفهام، وقد وليْتها �لجملُة �لمثبتة .

جاءت الهمزة الداخلة على الجملة المثبتة في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية وت�سعين( 

مو�سًعا، منها:

:
 )6(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الدهر(
ـًيا ؟ ـًما َوَقـا�سِ ْهــُر َخ�سْ �أَ�أَ�ْســُكـــوَك َدْهــــــًر� َيـــاَرِفـــْيـــَق َمـ�َســْيَرِتـــــــي          َوَكْيـَف َيُكـوُن �لـدَّ

اأداة اال�ستفهام: الهمزة .               )اأ�سكوك(: الجملة الفعلية ُمثبتة، لم ُت�سَبق بنفي . 

:
 )7(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـلـــَقــاَء َمـــ�َســاُء ؟ ــــمَّ �لِّ ـَبـاُح ِلـَقـاَءُهـم ؟            �أَُتــــَر�ُه َهــــــْل �سَ ـمَّ �ل�سَّ َيـا َبْحـُر، َهـْل �سَ

اأداة اال�ستفهام: الهمزة .               )ُتـــَراُه(: الجملة الفعلية ُمثبتة، لم ُت�سَبق بنفي . 

)1(  �سورة االبقرة، اآية 44، اآل عمران، اآية 64، االأنعام، اآية 32، االأعراف، اآية 169، هود، اآية 51، يو�سف، 109، االأنبياء، اآية10 ، واآية 80، 

الموؤمنون، اآية 80، الق�س�ص، اآية 60، ال�سافات، 138 .

)2( �سورة الروم، اآية 9، �سورة فاطر، اآية 44، غافر، اآية 21 .

)3( �سورة يون�ص، اآية 51 . 

)4( الجنى الّداني، للُمرادي، �ص31 .

)5( ُينظر: داللة التراكيب، درا�سة بالغية، للدكتور محمد محمد اأبو مو�سى، �ص 205 ـ 207 .

)الطويل( )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 53 . 

)الكامل( )7( ال�ّسابق نف�سه، �ص 100 . 
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:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ـوُلــَنــا �َســْرَق �ْلـَخـِلــيـــِج ُهــــــَر�ُء ؟ ـوُلــَنـــا �أَْر�َس �ْلــِفـــَرْنــَجـِة َجـــاِئــــــٌز             َوو�سُ �أَو�سُ

اأداة اال�ستفهام: الهمزة .              )اأو�سوُلنا.. جائٌز(: الجملة اال�سمية ُمثبتة، لم ُت�سَبق بنفي.

�لنمط �لثاني: همزة �ال�ستفهام، وقد وليتها �لجملة �لمنفية .

دخلت الهمزة على الجملة المنفية في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستة ع�سر( مو�سًعا، منها:

:
 )2(

بـا( • قوله في ق�سيدته )رفقـة ال�سِّ
ِهــيـَنـُة َهـُهــَنـا          �أََو َمــــا �َســـَفــاَك ِمـَن �ْلــِكــَنــاَنــِة َد�ُء �لـرَّ

)✼(

ُطـو�ُسـوُن َو�ْلـَبـا�َسـا

اأداة اال�ستفهام: الهمزة .              ) ما �َسَفاَك (: الجملة الفعلية منفية ِبـ ) مـــا ( .

:
 )3(

• قوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 2 -(
َمـاَذ� َمـْوالَنـا ؟ ...

ــَك ؟ �أََوَلـْم �أُْو�سِ

اأداة اال�ستفهام: الهمزة .              )لم(: الجملة الفعلية منفية ِبـ )َلـْم(  .

:
 )4(

• وقوله في ق�سيدته )لقاء عابر مع حاتم َطـّيـئ(
َفَقـال: �َسـاأَْلــُتـَك َهــْل ِمـْن ُمـِجـيــب ؟

ـــَوى ؟ �أََمــا ِعـْنَدُكــْم َمـــا َيــُردُّ �لــ�سَّ

وقوله:

�أََمـــا ِمـْن َخــَلـف ؟!

ــَلــف ؟! �أََمــا ِمــْن َكــِريــٍم َيــُردُّ �ل�سَّ

)الكامل( )1( نف�سه، �ص 126 .   

)الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 141 .  

)✼(  في البيت اإ�سارة اإلى غزو محمد علي با�سا، وابنيه: اإبراهيم وطو�سون للجزيرة العربية للق�ساء على الدعوة ال�ّسلفية. ُينظر: 

ال�ّسابق نف�سه، �ص141، هام�ص2 .

)من المتدارك( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 182، 183 . 

)المتقارب( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 209، 210 . 
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اأداة اال�ستفهام: الهمزة .              )َمـــا(: الجمل في المقطع م�سبوقة ِبـحرف الّنفي )مــا(.  

:
 )1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(
�أََلـْيــ�َس ِبــَجـــاِرْك ؟

َوِبـْئــ�َس �ْلـِجــَو�ْر

:
)2(

ويقول

ــِنـيِن ِثــَقــاَلـَهـا �أََو َمــا َيـِئـ�ْسـَت ؟ َفـَلـَقـــْد َبـَلـْغــُت ِمــَن �ل�سِّ

- �لمعاني �لداللية للهمزة في �سعر مبارك بن �سيف .

الملحوظة  اأّن  اإلى  ن�سير  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  للهمزة   الداللية  المعاني  بعر�ص  البدء  قبل 

اأو  المثبتة،  بالجملة  متبوًعا  منها  ورد  وما  عامة،  �سعره  في  الواردة  الهمزة  اإح�ساء  من  الم�ستنتجة 

ة. وجدنا اأّن مبارك بن �سيف قد اأتبع الهمزة بالجمل المثبتة في )ثمانية وت�سعين(  الجملة المنفية خا�سّ

�ساهًدا، في حين لم ترد الهمزة متبوعة بالجمل المنفية اإاّل في )�ستة ع�سر( �ساهًدا، ولم يلجاأ ال�ساعر 

التعجب  اأو  المخاطب،  من  ال�سخرية  اأو  العتاب،  اأراد  اإاّل حين  الهمزة  بعد  المنفية  الجمل  ال�ستخدام 

واالندها�ص من ذلك:

•  �ل�سخرية و�ال�ستهز�ء، نحو ا�ستهزائه من حكم محمد علي با�سا لم�سر، وال�سعف الذي اأ�ساب 
م�سر في عهده . 

: )�ألي�س بجارك؟( .
)3(

. وقوله
)✼(

وقد مّر بنا البيت )طو�سون..(

وى؟(.  �ل�سَّ يردُّ  ما  عندكم  )�أما   :
)5(

وقوله �أو�سك؟(.  )�أَولم   :
)4(

قوله نحو  و�لعتاب،  •  �لتاأنيب 
: )�أما علمَت �أحمد؟( .

)7(

: )�أما من كريٍم يرّد �ل�ّسلف؟(. وقوله
)6(

وقوله

)من المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 278، 279 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص 279 .  

با�سا لم�سر �سخرية  اأ�ساب م�سر في عهد حكم محمد علي  الذي  ال�سعف  ال�ساعر و�سخريته من  ا�ستهزاء  اأّن  الباحث  )✼(  يرى 

مخالفة للحقيقة؛ ذلك اأّن م�سر في عهد محمد علي كانت في اأوج عظمتها وازدهارها .

)من المتقارب( )3( االأعمــال ال�ّسعرية ، �ص 278 . 

)من المتدارك(       )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 183. 

)من المتقارب( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص 209. 

)من المتقارب( )6( نف�سه، �ص 210، وكذلك 213. 

)الرجز( )7( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 273 . 
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: )فلقد بلغَت من �ل�ّسنين 
)2(

: )�أفـال تمّل �النتظار؟(. وقوله
)1(

•  �ال�ستغر�ب و�الندها�س، نحو قوله
ِثقالها �أَو ما يئ�سَت؟( .

)نو�حي �ليمن   :
)4(

)لماذ� لماذ� �أل�ْسَت تِعْب؟(. وقوله  :
)3(

•  �ال�ستفهام لغر�س �لتقرير، نحو قوله
: )�أما هو �لحقُّ �أبا طالب ؟( .

)5(

�ألي�س كذلك؟(. وقوله

:
 )6(

وتوؤّدي �لهمزة معنيين، هما

متبوعة  الهمزة  تاأتي  الحال  هذه  وفي  تعيينه،  اأي  المفرد،  اإدراك  به  وُيق�سد  �لت�سّور،  �الأول: 

بالم�سوؤول عنه اإذا كان:

ْم َراِغـٌب ِفيِه؟ 
َ
1- م�سنًد�، نحو: اأراغٌب اأنَت َعْن االأْمِر اأ

و�ستين(  )ثالثة  في  وهو)م�سند(  بالم�سوؤول،  متبوعة  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  الهمزة  ووردت 

مو�سـًعا، منها: 

     :
 )7(

• قوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار - الم�سهد االأول -(
ـْفـِط .. ـــْمــ�ُس ِبـَقــاِع �لـنِّ �أََتــُغـــْو�ُس �ل�سَّ

ـــاْر« ؟ ِلـَتـْبـَحـَث َعـْن �َسـَجــِر »�ْلــَمــحَّ

ـْمـ�ْس َفــاأَِجـْيــِبــي �َســاِكــَنـَة �ل�سَّ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )تغـو�ص(: وهو فعل 

م�سارع )م�سند(، لكّنُه لم ياأِت بالمعادل )اأْم(؛ وال �سير في ذلك فالمعادل قد ُيحذف .

     :
 )8(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــــــُة �ْلــَقــــْعـــ�َســــــــاُء مَّ �َسـَفـُكـــو� ِدَمــــاَء �ْلــُمـ�ْسـِلــِمـــيَن ُمـَهــاَنــــًة            �أََو ِلـلـَغــــــِريـــــِب �لــــذِّ

)من الكامل(  )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 206 . 

)من الكامل( )2( نف�سه، �ص 279 .  

)من المتقارب( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 246 . 

)من المتقارب( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 247 . 

)الرجز( )5( نف�سه، �ص 272 .  

)6( ُينظر: علوم البالغة، للمراغي،�ص76، وعلم المعاني، للدكتور عبد العزيز عتيق، �ص99 - 104..وغيرها 

)المتدارك( )7( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 34 . 

)الكامل( )8( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 141 . 
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اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )للغريب(: وهو  اأّن ال�ساعر  تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك 

�سبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقّدم )م�سند(، لكّنُه لم ياأِت بالمعادل ) اأْم (، فالمعادل 

قد ُيحذف .

:
 )1(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث ـ 2 ـ(
�أََغــِريـــٌب َعــْن �َسـّيِدَنـا َوْعـــُد �الأَْمــَجـــاد ؟

ــوَرة ــُد �َسـّيــَدَنـا ِفــي �لـ�سُّ �أََقـ�سِ

� .. َيـْبـــُدو َكـاْلـَعـــاَدة           َمــزُهـــوًّ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )غـريٌب(: وهو خبر 

مقّدم )م�سند(، لكّنه لم ياأِت بالمعادل ) اأْم ( .

وُيذَكر الم�سوؤول عنه بعد الهمزة، ويكون له ُمعادل ُيذكر بعد اأْم غالًبا. وقد ُي�ستغَنى عن ِذكر المعادل، 

. 
)2(

نحو قول اهلل تعالى: {َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا بَِآلَِهتِنَا َيا إِْبَراِهيُم}

وجاء مبارك بن �سيف بالمعادل ) اأْم ( بعد همزة اال�ستفهام المتبوعة بالم�سند في قوله في ق�سيدته 

  : 
)3(

)لحظات غروب �سعيدة(

ــَحـــْت َفــي َوْجــَنــِتـــْيـَهـا ُحــْمــــــَرًة               �أََحــــَيــــاٌء َذ�َك .. �أَْم َذ�َك َوَجــــــْل ؟ َنــ�سَ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )حياٌء(: وهو خبر 

مقّدم )م�سند(، وذكر المعادل )اأْم ذاك وَجْل( .

2- م�سنًد� �إليه، نحو: �أ�أنَت فَعْلَت هذ� �أم يو�سف ؟ 

همزة  يلي  فيما  وبال�ّسك  بالت�سّور،  المق�سود  مو�سًحا  مو�سى  اأبو  محمد  محمد  الدكتور  يقول 

مالحظة  هذه  يليها،  ما  بالهمزة(  بها)اأي:  عنه  الم�سوؤول  يكون  اأْن  اأواًل  الحظوا  »وقد  اال�ستفهام: 

�سرورية؛ الأّنها كما قلنا �سالحة الأْن ُي�ساأل بها عن كلِّ �سيء في الجملة .. وهذا االأ�سل اقت�سى مزيًدا 

من االعتبارات، وذلك اأّنه ما دام مو�سع ال�ّسك والمطلوب بالهمزة هو ما يليها فاإّن ذلك يعني من وجٍه 

)من المتدارك( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 181، 182 . 

)2( �سورة االأنبياء، اآية 62 . 

)الرمل( )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 221 . 
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ا في غير  اآخر اأّن بقية اأجزاء الجملة ال �سّك فيها، فال ينبغي اأْن يكون في العبارة ما يوحي اأّن هناك �سكًّ

. 
)1(

ما يلي الهمزة«

فــي  وهـو)ُمـ�سـنــد(  بــالــمــ�ســوؤول،  مــتــبــوعـــة  �ســيـــف  بــن  مــبــارك  �سـعــر  فـي  الهمـزة  ووردت 

)اأربــعــٍة وع�سرين( مو�سـًعا، منها: 

:
 )2(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـوُلــَنــا �َســْرَق �ْلـَخـِلــيـــِج ُهــــــَر�ُء ؟ ـوُلــَنـــا �أَْر�َس �ْلــِفـــَرْنــَجـِة َجـــاِئــــــٌز             َوو�سُ �أَو�سُ

وهو  بالم�سوؤول عنه )و�سول(:  الهمزة  اأتبع  ال�ساعر  اأّن  الت�سّور؛ ذلك  هنا  اال�ستفهام  تفيد همزة 

اإليه(، لكّنه لم ياأِت بالمعادل )اأْم( . ذكر ال�ساعر الو�سول )وهو تحقيق الن�سر( بعد  مبتداأ )م�سند 

الهمزة ال الأّنه �ساكٌّ في ذلك، بل الأّنه اأراد اأْن يعر�ص فكرة العدو الذي ي�سّك في هذا على �سبيل ال�سخرية 

واال�ستهزاء من �سّكه؛ لذلك جاء بما يناق�ص �سّكهم في ال�سطر الثاني .

:
 )3(

• وقوله في ق�سيدته )لقاء عابر مع حاتم طّيئ(
ــَهـــار ــيَع �لـنَّ ُن�َسـاِئـُلـُهــْم َكــْي َيــ�سِ

�أَ�أَْكـُل لـُحــوِم �ْلــِخـــَر�ِف َحـــالل ؟

لحوم  )اأكل  عنه  بالم�سوؤول  الهمزة  اأتبع  ال�ساعر  اأّن  ذلك  الت�سّور؛  هنا  اال�ستفهام  همزة  تفيد 

الِخــراف(: وهو مبتداأ )م�سند اإليه(، لكّنُه لم ياأِت بالمعادل ) اأْم ( .

:
 )4(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
�أَ�أَْنــَت ُمـ�َســاِفـــْر ؟

ُمـ�َســاِفـــْر !

ــْدُت ِبَقــْوِلـــي �أََر�َك َغــِريــًبا .. �أَ�أَْنـــَت ُمــَهــاِجــــْر ؟ َقـ�سَ

َوَمــْن َلــْم ُيــَهـــاِجـــْر ؟

)1( داللة التراكيب، درا�سة بالغية، للدكتور محمد محمد اأبو مو�سى، �ص 206 .

)الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 126 . 

)من المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 208 . 

)من المتقارب(  )4( نف�سه، �ص 245 .  
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وهو  اأْنــَت (:   ( بالم�سوؤول عنه  الهمزة  اأتبع  ال�ساعر  اأّن  الت�سّور؛ ذلك  اال�ستفهام هنا  تفيد همزة 

�سمير منف�سل في محل رفع مبتداأ )م�سند اإليه(، لكّنه لم ياأِت بالمعادل ) اأْم ( . وال�ساعر هنا ي�سّك 

في ال�سخ�ص الم�سافر، ولي�ص في ال�ّسفر ذاته .

اأو ( بعد همزة اال�ستفهام المتبوعة بالم�سند اإليه في قوله في  وجاء مبارك بن �سيف بالمعادل ) 

:
 )1(

م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(

�أَُهــَنـــاَك َيـــْوٌم َلــْلــِحـــ�َســـاْب ؟!

�أَُهــَنـــاَك َيــْوُم �ْلـَبــْعــِث �أَْو َيــْوُم �الإيـــاْب ؟!

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )ُهناك(: وهو ا�سم 

اإ�سارة مبني في محل رفع خبر مقّدم )م�سند(، وذكر المعادل )اأْو يوُم االإياب( .

3- مفعواًل، نحو: �إّياي تق�سد �أم �سعيًد� ؟

ووجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف �ساهًدا على مجيء المفعول به بعد همزة اال�ستفهام، هو 

:
 )2(

قوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(

َن�ســيُر �إِلـْيـِه َوُنـْخـــِبُره َمـــا َجــــَرى

تـــَرى َمـــا ُيـــِريـــد �أََجـــاًهـا َوُمــْلــــًكــا ؟

وهو  )جاًها(:  عنه  بالم�سوؤول  الهمزة  اأتبع  ال�ساعر  اأّن  ذلك  الت�سّور؛  هنا  اال�ستفهام  همزة  تفيد 

مفعول به للفعل المقّدر بعد همزة اال�ستفهام )يريد(. ولم يذكر المعادل .

ْرَت �أم ر�جاًل ؟ 4- حااًل، نحو: �أر�كًبا َح�سَ

ووجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف مثالين على مجئ الحــال بعد همزة اال�ستفهام، هما قوله 

:
 )3(

في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار ـ الم�سهد الثاني ـ(

 ؟
)✼(

�أَوكيف لها فت�سامرك

 ؟
)✼(

�أَوكيف لها فتطاولك

)من الكامل( )1( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص 266 . 

)المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص 294 . 

)مجزوء الكامل( )3( نف�سه، �ص 36 .  

)✼(  الفاء في كلمتي: )ت�سامرك، وتطاولك( ا�ستئنافية، ولي�ست عاطفة؛ الأّنه ال يجوز عطف الجملة الخبرية )ت�سامرك، تطاولك( 

على الجملة االإن�سائية )اال�ستفهام: كيف( . 
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تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )كيف(: وهو ا�سم 

ا�ستفهام مبني في محل ن�سب حال. ولم يذكر المعادل .

5- ظـرًفا، نحو: اأيوَم الخمي�ص َقِدْمـَت اأْم يوم الجمعة ؟ 

ووجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف )ثالثة( �سواهد على مجيء الّظرف بعد همزة اال�ستفهام، 

هي: 

:
 )1(

• قوله في ق�سيدته )لقاء عابر مع حاتم طّيئ(
َفـَقـال : �َسـاأَْلــُتـَك َهــْل ِمـْن ُمـِجـيــب ؟

ـــَوى ؟ �أََمــا ِعـــْنـَدُكــْم َمــا َيــُردُّ �ل�سَّ

�أُ�ِســـيُر �إَلــى َمــْطــَعـــٍم َكــاَن ُقـــْرِبــــي ..

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )عنــد(: وهو ظرف 

مكان. ولم يذكر المعادل .

:
 )2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
�أَُهــَنــاَك َيــْوٌم ِلــْلــِحــ�َســاْب ؟!

�أَُهــَنــاَك َيــْوُم �ْلـَبـْعـــِث �أَْو َيــْوُم �الإِيــــاْب ؟!

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�سّور؛ ذلك اأّن ال�ساعر اأتبع الهمزة بالم�سوؤول عنه )هـنــاَك(: ا�سم 

اإ�سارة يدلُّ على زمان، ولم يذكر ال�ساعر المعادل .

�لثاني: �لت�سديق .

ُر الدكتور محمد اأحمد قا�سم، والدكتور محيي الدين الديب الت�سديق فيقوالن: »وهو اإدراك  وُيف�سِّ

ًقا لجواب اإثباًتا ِبـ )َنَعْم(،  هن مّما ا�سُتـْفـِهـَم عنه في جملته ُم�سدِّ الّن�سبة، بحيث يكون المتكلِّم خالي الذِّ

اأو نفًيا ِبـ )ال(، نحو:

 .
)3(

ريَد النفي«
ُ
ريَد االإثبات، وبال اإْن اأ

ُ
هُب ؟ واأتتحّرُك االأر�ُص ؟ فُيجاب ِبَنَعم اإْن اأ  الذَّ

ُ
اأي�ســداأ

)من المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 209 . 

)من الكامل( ابق نف�سه، �ص 266 .  )2( ال�سَّ

)3( علوم البالغة، للدكتور محمد اأحمد قا�سم، والدكتور محي الدين ديب، 294 . 
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د منها االإجابة على ال�ّسوؤال اإيجاًبا اأو نفًيا  وبلغت ال�سواهد الم�ستملة على همزة اال�ستفهام التي ُيق�سَ

في �سعر مبارك بن �سيف )اثنين و�ستين( �ساهًدا، منها:

 : 
)1(

فاف( • قوله في ق�سيدته )الليل وال�سِّ

�أَُتــَر�ُه �ْلــُحـــبَّ َيـــا �َســــاِحـــرِتــي

ــــاِل ـَنــــُع �الأْحـــــــالَم ِمـــْن ِتـــْلـَك �ْلــِخــ�سَ َيـ�سْ

فال�ساعر حين طرح هذا ال�سوؤال كان خالي الّذهن؛ اإْذ ال يعرف اإجابة ل�سوؤاله لما هو فيه من حيرة 

وتردد قد و�سل اإلى حّد اأّنه اأ�سبح تائًهاـ  كما �سّرح بهذا في المقطع ال�سابق )هل ُتراني في متاهاتي..(، 

فهو يريد �سماع االإجابة من �ساحرته، اأو فاتنته ـ

 : 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ــــٌة             �أَِبــــاأْنـــُجــــــــــٍم َوَقــــَو�ِقـــــٍع َلــُه َجـــــــاوؤُو� ؟ ـــَغـــاِر َهــــــديَّ ْحــــــالُم �لـ�سِّ َجــــاوؤُو� َو�أَ

كان ال�ساعر حين طرح هذا ال�سوؤال خالي الّذهن؛ اإْذ ال يعرف اأعاد الغّوا�ص باأنجم البحر وبالقواقع، 

ه له ال�سوؤال ـ اإثباًتا، اأو نفًيا .    فهو يريد �سماعها من الم�سوؤول ـ الذي ُوجِّ

 : 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

َنــ�َســاُء ُقــِرْيــ�ٍس ُتـــَزفُّ �إَلــْيــِه

ــوْد  َوُمــْلـٌك َعــ�سُ

َفــَمــاَذ� ُيــِريــْد

�أََيــْبــُلـــُغ ُحــْلــُمــُه َذ�َك �ْلــَمـــَدى ؟

جاء هذا المقطع على ل�سان اأبي لهب الخالي الّذهن من العلم والمعرفة باأّن ر�سالة االإ�سالم �ستبلغ 

من  التخّوف  وذاك  الحيرة،  هذه  عنه  ُيزيل  َمـْن  يجَد  اأْن  اأمل  على  ال�ّسوؤال  هذا  طرح  لذلك  ؟  المدى 

انت�سار وانت�سار الدعوة المحمدية .  

)الرمل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية ، �ص19 . 

)الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص106 . 

)المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص317، 318 . 
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 . فهل �سار مبارك 
)1(

ذهب ابن ه�سام اإلى اأّن »همَزة ااِل�ْسِتْفَهام بالجمل الفعلية اأولى ِمْنَها باال�سمية«

بن �سيف وفق هذا المنهج اأم خالفه ؟

عـــدد مّر�ت تكر�رهما ولي همزة �ال�ستفهام

58الجملة الفعلية .

34الجملة اال�سمية .

12�سبه جملة الجار والمجرور، والّظرف .

104�لمجموع

��ستنتاجات:

وبعد عر�سنا لهمزة اال�ستفهام كما وردت في �سعر مبارك بن �سيف ن�ستنتج ما ياأتي :

ا؛ مما يوحي باأّن ال�ساعر كان يعي�ص  �أوال: وّظف ال�ساعر همزة اال�ستفهام في �سعره ب�سكل كبير جدًّ

و�سط بيئة تختلط فيها االأموٌر؛ فكان ال بّد من اال�ستفهام الذي قد تت�سح فيه تلك االأمور .

الجملة  و�سبه  اال�سمية،  الجمل  على  اال�ستفهام(  )همزة  بعد  الفعلية  الجمل  مجيء  تفّوق  ثانًيا: 

بعد  بالفعل  جاء  �سـيــف  بــن  ُمـبـارك  ـاعــَر  الـ�سَّ اأّن  الـبـاحــث  وجد  حيث   والظرف.  والمجرور  الجار 

همزة اال�ستفهام في )ثمانية وخم�سين( مو�سًعا، وهذا الكم الكبير يجعلنا نوؤّكد اأّن مبارك بن �سيف لم 

يخالف الّن�سق العربي في اأولوية مجيء الفعل بعد حرف اال�ستفهام )اأ(. ال �سيما اإذا علمنا اأن الجملة 

اال�سمية لم تاأِت بعد همزة اال�ستفهام اإال في )اأربعة وثالثين( مو�سًعا. اأما �سبه الجملة الظرفية والجار 

والمجرور فلم تاأِت بعد همزة اال�ستفهام اإال في )اثني ع�سر( مو�سًعا . 

ثالًثا: بّينا �سابًقا اأّن البالغيين ذكروا معاني للهمزة تفيدها في حاالت معينة، والحظنا اأّن كل تلك 

الحاالت ُمثلت ب�سواهد من �سعر مبارك بن �سيف، وبن�سب متفاوتة توؤكد التزامه بالن�سق العربي. 

متبوعة  اال�ستفهام  همزة  فيه  تاأتي  الذي  العربي  بالن�سق  �سيف  بن  مبارك  ال�ساعر  التزم  ر�بًعا: 

بالجمل الفعلية بن�سبة اأكبر مما تاأتي فيه الجملة اال�سمية . 

دخول همزة  ُيكثر من  الذي  العربي  اال�ستعمال  على  �سيف  بن  مبارك  ال�ساعر  يخرج  لم  خام�ًسا: 

اال�ستفهام على الجمل المثبتة، مقارنة بدخولها على الجمل المنفية . 

)1( مغني اللبيب، البن ه�سام االأن�ساري، �ص768. 
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- َهــــــــل .

يذكر الدكتور اأحمد مختار عمر الفرق بين اأداتي اال�ستفهام: )الهمزة، وهل(، فيقول: » ال تدخل 

اأداة اال�ستفهام »هل« على الجمل المنفّية، واإنَّما تخت�صُّ بالجمل المثبتة. وهذا اأحد وجوه افتراقها عن 

.
)1(

الهمزة التي تدخل على الجمل المثبتة والمنفّية. قال تعالى: {َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك}«

ونظر الباحث في موا�سع حرفي اال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف، فوجد اأّن ال�ساعر لم ُيدخل 

)هل( كحرف ا�ستفهام على جملة منفية، بل كانت )هل( في كل الموا�سع تدخل على جمل مثبتة. اأّما 

المثبتة والجمل  اأدخل الهمزة على الجمل  ال�ساعر مبارك بن �سيف قد  اأّن  الباحث  )الهمزة(، فوجد 

والهمزة(،  اال�ستفهام: )هل،  اأداتي  ا�ستعمال  العربي في  الّن�سق  المنفية. وهو في ذلك ال يخرج على 

وفيما ياأتي تو�سيح لما زعمنا .

 اأّن 
)2(

بحث العلماء م�ساألة ما يجيء بعد اأداة اال�ستفهام، اأفعل اأم ا�سم، فبّين ابن االأثير ت637هـ

مجيء الفعل بعد اال�ستفهام يجعل ال�ّسّك في الفعل، فيم�سي غر�سك من اال�ستفهام معرفة وجوده، واإذا 

كان االبتداء باال�سم كان ال�ّسّك بالفاعل، فبات الغر�ُص من اال�ستفهام معرفة الفاعل، فاال�ستفهام هنا 

ا بالغيًّا - على راأي ابن االأثير -، وهو التقرير. كما بّين اختالف غر�ص اال�ستفهام ح�سب ما  يفيد غر�سً

ياأتي بعد اأداة اال�ستفهام )الفعل، اأم اال�سم( .      

وردت )َهــْل( في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني في نحو: )�ستة وخم�سين( مو�سًعا، و�سياأتي تف�سيل 

ذلك وبيانه. وقد تفاوَت نوع الكلمة الواردة بعدها بين الفعل واال�سم؛ اإْذ جاءت متبوعة بالفعل اأحياًنا، 

ع�سفور  ابن  يقول  العربي،  الّن�سق  على  يخرج  لم  هذا  في  وال�ساعر  باال�سم.  متبوعة  كانت  واأحياًنا 

 .
)3(

االإ�سبيلي ت696هـ : »يقع بعد اأدوات اال�ستفهام - ما عدا الهمزة - ا�سٌم وفعٌل«

وبالنظر فيما تبع )هل( اال�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف نجد االأنماط االآتية:

�لنَّمط �الأول: حرف �ال�ستفهام )هــل(، وقد وليه فعل .

ورد هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في )خم�سة وثالثين( مو�سًعا، وهذا كمٌّ كبير ُيمثل حوالي 

82% من اإجمالي ما ورد في �سعر مبارك بن �سيف من حرف اال�ستفهام )هــْل(. وكان ابن االأثير قد 

َك اإذا بداأَت في اال�ستفهام  بين الغاية الداللية من مجيء الفعل بعد اأداة اال�ستفهام، حيث قال: »اعلم اأنَّ

)1( معجم ال�سواب اللغوي، د.اأحمد مختار،780/1.    �سورة ال�سرح، اآية1.

)2( الجامع الكبير، البن االأثير، �ص117، 118.

ْعر، البن ع�سفور �ص208.  )3( �سرائر ال�سِّ
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َك من ا�ستفهامك اأْن تعلَم وجوَده  كُّ في الفعل، وكان غر�سُ َفَعْلَت َكـَذا وَكَذا( كان ال�سَّ
َ
بالفعل َفـُقـلـَت: )اأ

 .
)1( 

ال غير..«

اأداة اال�ستفهام؟! �سيحاول  ا في االأفعال التي جاءت في �سعره بعد  فهل كان مبارك بن �سيف �ساكًّ

البحث االإجابة على هذا الت�ساوؤل بعد مناق�سة اأمثلة ا�ستملت على هذا الّنمط .

  : 
)2(

فاف( • يقول مبارك بن �سيف في ق�سيدته )الليل وال�سِّ
َهـْل ُتــَر�ِنـــي ِفـــي َمـَتـاَهــاِتــي ..

ـْعـُت �ْلـَيـْوَم َدْرِبــي ؟ �أَ�سَ

َي�ْسـَحـُق �لليُل �أََمــاِنــيَّ َوَقــْلــِبــي

ــلــَقـــاْء  و�إَذ� الَحـــْت َتــَبــا�ِســــيُر �لِّ

ــــي ْنـيا ِبــاأَْحـــالِمـــي َوُحـبِّ َد�َرِت �لــدُّ

هذا المقطع من ق�سيدة تتمّيز بميزتين، هما:

�الأولى: عنوان الق�سيدة، هو عنوان لديوان لل�ساعر الذي ي�سّم ق�سائد اأخرى .

�لثانية: ت�ستمل الق�سيدة على مقطع حظي باهتمام ال�ساعر؛ لذلك اجتزاأه، وو�سعه على الغالف 

عرّية، والمقطع هو هذا الذي بين اأيدينا. االأخير لكتابه االأعمال ال�سِّ

اأو  لتف�سير �سحيح،  الق�سيدة؛ عّله ي�سل  الباحث يتوقف قليال عند هذه  الميزتان تجعالن  هاتان 

يقترب منه ل�سبب مجيء ال�ساعر بالفعل بعد اأداة اال�ستفهام مبا�سرة . 

ــداء  ــاعـــر ُمــْبــَتــداأ ُكــلِّ َمـْقـطـٍع بـالــنِّ تـ�سـتــمـل الــقــ�سـيـدُة عــلـى اأربــعــة مــقــاطـع. وقــد َجـَعـَل الـ�سَّ

ـِنـيــًنا، يا َلُعـْمــٍر(، ما عدا مقطًعا جعل مبتداأه باال�ستفهام، وهو هذا المقطع.  ، يا �سَ فاف ال�ّســطِّ )يــا �سِ

الحزن  لي�ص  الق�سيدة،  الم�سيطر على  الحزن  داخلي فر�ص عليه جو  يعي�ص في �سراع  اإذن  فال�ساعر 

والدموع  للوطن،  الحنين  لوعة  من  �سكواه  يبثها  ال�ّسطِّ  �سفاف  ينادي  فهاهو  والَوْحَدة،  بل  ح�ْسُب، 

نين، وقد يكون الزمن الذي �سّن عليه بالِو�سال بوطنه؛ لي�ساأله  المحتب�سة خلف الجفون. ثم ينادي ال�سّ

ر على هذا العمر الذي م�سى وانق�سى، وهو يلهث  اأما �سمعَت اآهات الكليم ؟! ويختم الق�سيدة بالتح�سُّ

)1( الجامع الكبير، البن االأثير، �ص117.

)الرمل( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص18 . 
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خلف �سراب الخيال. وبعد هذه اللوحة الحزينة ياأتي المقطع الذي نحن ب�سدد تحليله؛ لنجَد ال�ساعر 

تذهب الح�سرة وال�سكوك به كّل مذهب، فها هو يت�ساءل: هل اأ�ساع دربه فغدا تائًها ال يعرف اأين يتجه؟! 

َعلَّه يلتم�ص العذر لنف�سه في �سبب هذا التيه؛ ذلك اأّن الليالي قد اأ�ساعت اأحالمه. حتى حين تقترب 

وكاأّني  ثانية.  البحث  معاناة  فيبداأ  اأحالمه؛  لت�ستت  ب�سروفها  تدور  الدنيا  نجد  االآمال  تحقيق  لحظة 

لم  فال�ساعر   . روؤيته لحقيقة ذاته  الظنون تحول دون  فاأ�سبحت  كّل مبلغ،  به  الحزن  بلغ  بال�ساعر قد 

يخرج على قول النحاة من مجيء الفعل بعد اأداة اال�ستفهام في هذا المو�سع لل�سك، ولكن ُي�ساف اإليه 

الغر�ص الداللي من هذا ال�ّسك، وهو تقريب �سورة الحزن - التي ت�سيطر على ال�ساعر - للمتلقي.   

  : 
)1(

ـبا( • يقول في ق�سيدته )رفـــقـــة ال�سِّ
ــــي َعــَلـى َوْعـٍد ِبُلـْقـَيـاُه َهــْل َتـــْذُكـــِريـــَن ِبــ�َســاِح �ْلـَحــيِّ َمـْلـَعـَبــــَنـا           َنـْلـُهــــو َوَنــْمــ�سِ

حيث  الحي  ب�ساحة  يلتقون  كانوا  حيث  با  وال�سِّ الطفولة  الأيام  رفيقته  بتذكر  ال�ساعر  ي�ّسك  لوما 

الملعب؛ ليمار�سوا اللعب لما جاء بالفعل )تذكرين( بعد حرف اال�ستفهام . وهذا اال�ستفهام ياأتي في 

�سياق ال�ّسك في تذكر رفيقة ال�سبا لتلك االأيام بدليل اأّن ال�ساعر و�سف لها االألعاب التي كانا يمار�سانها 

في االأبيات الالحقة، نحو بناء اأ�سكال محببة من الّرمل، بعثرة الّرمل على ال�سواطئ، جمع االأ�سداف 

ل الحديث  ا في تذكرها لتلك االأيام، وتلك االألعاب لما ف�سّ الملونة من الّرمل .. فلو لم يكن ال�ساعر �ساكًّ

فيما كانا يمار�سانه، والكتفى بتذكيرها بتلك االأيام فح�ْسُب . 

 : 
)2(

• ويقول في ق�سيدته )اأجرا�ص القد�ص(
ِدي ـ ـْرَت - َجـالَّ َفـَهـل ُخـبِّ

ِبــاأَنَّ �الأْر�َس َتـْعــِرُفـــِنــي ؟ 

ْيــُتــوِن َتـْعـــِرُفــِنـــي ــيِن َو�لـزَّ ــوُن �لـتِّ ُغــ�سُ

ثم يقول:

ِدي ـ ـْرَت - َجـالَّ َفـَهـل ُخـبِّ

ــــي ِمــْثـــُل َهـــِذي �الأَْر�ْس ؟ ِبــاأَنِّ

َو�أََنّ �الأَْر�َس ال َتــْفـــَنــى

)الب�سيط( )1( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص20 . 

)الوافر( )2( االأعمــاأل ال�ّسعرية، �ص32 . 
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ُم ال�ساعر على العدو )الجاّلد( الذي اغت�سب االأر�ص عن طريق مقارنته بما ال يعقل؛ الإثبات  يتهكَّ

اأمرين:

�الأول: �سك ال�ساعر باأّن الجاّلد ُيدرك حقيقة الفل�سطيني المقاوم لالحتالل المرتبط باأر�سه .

�لثاني: اإثبات اأّن االأر�ص - وما عليها من اأ�سجار التين والزيتون، وحتى ال�سوك - كل هذه الجمادات 

باتت  تدرك الحقيقة ال�سابقة التي ُذكرت في )اأواًل(ـ   في الوقت الذي ما زال العدو مكابًرا في اإدراكها .

�لنمط �لثاني: حرف �ال�ستفهام )هــل(، وقد وليه ��سم .  

ورد هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة ع�سر( مو�سًعا، منها:

 : 
)1(

• قوله في ق�سيدته )م�سافر على اأمواج الخليج(
ــــي َقــِريــــْب َفـَهــْل َعــَجـــًبا �أَْن َطـــــَو�ِنــــي �ْلــَحــِنــــيْن          َوُقـــْلــــُت ِلــــَقــــــاِئـــــي ِبــاأَْر�سِ

اأداة اال�ستفهام: هــــْل .               اال�سم: عَجًبا  

 : 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأمــام نخلــة(
َهــْل َهــِذِه �الأْطـــالُل ...

َحــْوَلَك ... َيـا ُتــَرى �أَْطـــالُل َقــْوِمـــَك ؟

اأداة اال�ستفهام: هــــْل .               الجملة اال�سمية، هذه: مبتد�أ .  �أطالُل: خبر

��ستنتاجات: 

�أواًل: يذكر الدكتور اأحمد مختار عمر الفرق بين اأداتي اال�ستفهام الهمزة وهل، فيقول: 

» ال تدخل اأداة اال�ستفهام »هل« على الجمل المنفّية، واإّنما تخت�ص بالجمل المثبتة. وهذا اأحد وجوه 

 .
)3(

افتراقها عن الهمزة التي تدخل على الجمل المثبتة والمنفّية. قال تعالى: {َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك}«

 في معر�ص حديثه عن الفرق بين هْل واأْم .
)4(

وذهب اإلى هذا الدكتور عبده الراجحي

)المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص15 . 

)من الكامل( )2( نف�سه، �ص68.  

)3( معجم ال�سواب اللغوي، للدكتور اأحمد مختار عمر، 780/1 . �سورة ال�سرح، اآية 1.

)4( التطبيق النحوي، للدكتور عبده الراجحي، �ص301، 302 .
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ونظر الباحث في موا�سع حرفي اال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف، فوجد اأّن ال�ساعر لم ُيدخل 

)هل( كحرف ا�ستفهام على جملة منفية، بل كانت )هل( في كل الموا�سع تدخل على جمل مثبتة. اأّما 

المثبتة والجمل  اأدخل الهمزة على الجمل  ال�ساعر مبارك بن �سيف قد  اأّن  الباحث  )الهمزة(، فوجد 

المنفية. وهو في ذلك ال يخرج على الّن�سق العربي في ا�ستعمال اأداتي اال�ستفهام: )هل، والهمزة( . 

َوِهي  َقــْد، يقول: »َهْل  اأّن )هل( تاأتي حرف ا�ستفهام وتاأتي بمعنى:  285هـ  َذَكـَر المبّرد ت  ثانًيا: 

ْنَساِن  لال�ستفهام َنْحو َقْولك: َهـْل َجـاَء َزْيـٌد؟ َوَتكون ِبَمْنِزَلة قد ِفي َقْوله - عزَّ وجلَّ -: {َهْل َأَتى َعَلى اْلِ

.
)1(

ْهِر} « ِحيٌن ِمَن الدَّ

ولم يجد الباحث في �سعر مبارك بن �سيف �ساهًدا على مجيء )هــْل( بمعنى: قــْد .

د ت 285هـ، 44/1.              �سورة االإن�سان، اآية1 . )1( المقت�سب، للُمبرَّ
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)ب( �أ�سماء �ال�ستفهام :

ي، َوَكـــْم . فما الذي ورد 
َ
االأ�سماء غير الظروف ـ كما ذكرها ابن جني ت392ه ـ  وهي: َمــْن، َوَمــا، َواأ

منها في �سعر مبارك بن �سيف ؟  

وردت هذه االأ�سماء جميعها في �سعر مبارك بن �سيف ولكن بن�سب متفاوتة، فكان اأكثرها تكراًرا في 

�سعره )مــا، وماذا(، تليها َمــْن، وما، وكم، واأقلُّها وروًدا )اأي(. و�سيتناول البحث تلك االأ�سماء بالدرا�سة 

الموجزة . 

)1( ماذ� .   

 اأّن في )مــاذا( راأيين: االأول يرى اأّنها وحدة واحدة. 
)1(

بّين الخليل بن اأحمد الفراهيدي ت170هـ

اأما الثاني فيرى: اأّنها تتكّون من: ما اال�ستفهامية، وذا ا�سم مو�سول بمعنى الذي .

 اأّن )ماذا( تتكّون من: ما اال�ستفهامية، واال�سم المو�سول )ذا(، م�ست�سهًدا 
)2(

ويرى �سيبويه ت180هـ

على ذلك باأمثلة متعددة .

يوؤّكد ال�سيرافي ت 385هـ ما ذكره �سيبويه موؤّكًدا مجيء )ذا( بمعنى )الذي( .

اأّنه  اإلى  ذلك  يرجع  وقد  اال�ستفهام،  اأ�سماء  ِذكر )ماذا( �سمن  على  ابن جني ت392هـ  ياأِت  ولم 

قوله:  ابن ه�سام ت761هـ في  ـد هذا  ويوؤكِّ واحد.  االأ�سل  الأّن  ِذْكر )ماذا(؛  بِذكر )مـــا( عن  ا�ستغنى 

 .
)3(

اَرْت َح�ْسًوا« لَفـها قد �سَ
َ
ّن اأ

َ
ـَبـْت َما اال�ستفهامية َمَع َذا لم ُتحَذْف األفها، َنْحو: ِلـَمـاَذا ِجـْئــَت؟ اِلأ »َواإِذا ُركِّ

لـ  فـذكـر  ت761ه  االأنـ�سـاري  هـ�سـام  ابـن  اأمـا    .
)4(

)مـاذا( ِلــ  اأوجـه  اأربـعـة  ت749هـ  الُمـرادي  وذكـر 

:
)5(

)ماذا( �ستة اأوجه، هي

ْن تكون َما ا�ستفهامية َوَذا اإِ�َساَرة، َنْحو: َماَذا التواني؟ 
َ
�الأول: اأ

وَلة .  ْن تكون َما ا�ستفهامية، َوَذا َمْو�سُ
َ
اِني: اأ �لثَّ

)1( الجمل في النحو، للخليل بن اأحمد، �ص181.      �سورة البقرة، اآية 219 .

)2( الكتاب، ل�سيبويه، 416/2، 417. 

)3( مغني اللبيب، البن ه�سام، �ص395 . 

وَلة. الثالث: اأْن  ْن تكون َما ا�ستفهامية، َوَذا َمْو�سُ
َ
ْن تكون َما ا�ستفهامية َوَذا اإِ�َساَرة، َنْحو: َماَذا التواني؟.الثَّاِني: اأ

َ
)4(  االأوجه هي: االأول: اأ

يكوَن المجموُع ا�سمًا واحدًا لال�ستفهام. الرابع: اأْن يكوَن المجموع ا�سمًا واحدًا خبريًا. وُيْعـَرُب في كلِّ مو�سع على ما يليق به . ُينظر: 

الجنى الّداني، للمرادي، �ص141، 142 . 

)5( بت�سرف، مغني اللبيب، البن ه�سام، �ص395 ـ 397. 
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ْن تكون ُكلُّها ا�ستفهاما على التَّْرِكيب، َكَقْوِلك: لماذا ِجْئَت؟ 
َ
اِلث: اأ �لثَّ

وال ِبَمْعنى الَِّذي على خالف . و َمْو�سُ
َ
ْن تكون ُكلُّها ا�ْسَم جن�ٍص ِبَمْعنى �َسْيء، اأ

َ
�ِبع: اأ �لرَّ

ْن تكون َما َزاِئَدة َوَذا لالإ�سارة .
َ
�ْلَخاِم�س: اأ

َنْعـَت؟  ْن تكون َما ا�ستفهاما َوَذا َزاِئَدة اأَجازه جَماَعة ِمْنُهم اْبن َمالك ِفي َنْحو: َماَذا �سَ
َ
اِد�س: اأ �ل�سَّ

ْقِدير، َفَيْنَبِغي وجوب حذف ااْلألف ِفي َنْحو: ِلـَم َذا ِجـْئــَت؟      وَعلى َهَذا التَّ

ويرى الباحث اأّن الراأي ما يراه الخليل بن اأحمد و�سيبويه من مجيء )ماذا( وحدة كا�سم ا�ستفهام، 

اأو تف�سيلها على اأّن )مــا( ا�ستفهامية. و)ذا(: ا�سم مو�سول بمعنى الذي؟ اأما التاأويالت التي جاء بها 

ابن ه�سام فهي زيادة في النظرة لبيت ال�سعر، اأو الجملة الم�سنوعة موطن ال�ساهد؛ لذلك تعددت تلك 

ت على مجيء )مــا( لال�ستفهام في اأربعة منها. في حين ُذكر  التاأويالت، كما اأّن تلك التاأويالت قد ن�سّ

التاأويل الخام�ص على مجيء )مــا( زائدة، و)ذا( لالإ�سارة. وهذا تاأويل قد ُي�سقط معنى اال�ستفهام من 

)مـــا(، وهذا ما لم يرد، فهي مت�سمنة معنى اال�ستفهام في كّل مقال. 

ِلـ  النحاة  التي ذكرها  االإعرابية  الحاالت  الراجحي على  الدكتور عبده  تعقيب  زعُمنا ذاك  ـد  وُيـوؤيَّ

اإذ ال معنى للقول بزيادة  الثاني؛  )ماذا(: »هذا ما يقوله بع�ص النحاة والمعربين، ونرى ترك الوجه 

»ذا«. واالأقرب اإلى الدقة اللغوية الوجه الثالث - يق�سد: اأن تجعل »ذا« ا�سم مو�سول خبرا عن »ما«، 

َت؟(، 
ْ
فتقول: ماذا في يدك؟ الأنَّ )ماذا( تختلف عن )َمــا(؛ اإذ ال يت�ساوى: )ماذا قراأت؟(، و)َمــا َقـَراأ

. 
)1(

واأرى ال�سوؤالين ال يطلبان اإجابة واحدة«

وردت )ماذا( في �سعر مبارك بن �سيف في )اثنين وثالثين( مو�سـًعا، منها: 

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
َيــا ُتــَرى َمـــاَذ� َعــ�َســاُهـــْم َيــْبـَتـُغـــوْن ؟

َيــا ُتــَرى َمـــاَذ� َعــ�َســاُهـــْم َيـْنــُظــُروْن ؟

 اأّن )ماذا( 
)3( 

يتحّدث ال�ساعر هنا عن الغّوا�سين، وهم عقالء، وقد ذكر عبا�ص ح�سن ت 1398هـ

تكون للعاقل ولغيره، وللمفرد ولغيره . 

)1( التطبيق النحوي، للدكتور عبده الراجحي، �ص67 .

)الرمل( )2( االأعمــال ال�ّسعرّية، �ص26 . 

)3( النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 358/1 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ـــــُه �الأَْعــــَد�ُء ـــاَن َدمٍّ َزفَّ َقـاِبـْيـُل �أَْم َهــاِبـْيـُل �أَْم َمــاَذ� �أََرى ؟            َفـــَيــ�سَ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )حلم �سرقي االألوان(

�أَِبــي َتــْهــَزِئـــيْن ؟

ــ�َســـاء ؟ َفــَمــاَذ� ُتــِريـــُد �لنِّ

ـُبــوٍر �أَِمــــيْن ُفــــوؤَ�َد ُمــِحــبٍّ �سَ

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )عندما يطول بنا االنتظار(

َمــاَذا �أَُقـــول ؟

َمــاَذ� �أَُقـــول ؟ ..

َوَقـــْد َنــ�ِســْيــُت ُحـــُروَف َمــْعــَنــى �الْعـــِتـــَذ�ر ؟

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

ـــْدِرَك َيـــا ِهـــ�َســـاُم بـــَن �ْلـَحـَكـــْم ؟ َمــاَذ� ِبــ�سَ

ــاَبـــُهـــُم �ْلــُغــُرْم ؟ َمــاَذ� َتـــُظــنُّ ِبــَمـــْن �أَ�سَ

: 
)5(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية ال�ّسابقة نف�سها

ــــار ؟ وَمــاَذ� َجــَنــْيــُتــْم ِبــاآالِم َعـــمَّ

َفــَمــــاَذ� َجــَنــْيــُتــْم ؟

وَمــاَذ� َجــَنــْيــُتــْم ِبــ�َســـَحــِل ِبـــالل ؟

)الكامل( )1( االأعمــال ال�ّسعرّية، �ص163 . 

)من المتقارب(    )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص174 . 

)من الكامل(     )3( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص206 . 

)الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص300 . 

)المتقارب(    )5( نف�سه، �ص322 .  
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)2( َمــــــــا . 

اأّن   
)2(

�سيبويه والفعل. كما ذكر  اال�سم  بين  تفريق  اال�ستفهام حروًفا دون  اأدوات   
)1(

�سيبويه ُي�سمي 

 الفعُل . 
ِ
ْوَلى اأْن يلَي اأدواِت اال�ستفهام

َ
االأ

وللباحث تعقيب على ما قاله �سيبويه، يتلخ�ص فيما ياأتي  :

ة؛ اإْذ ُيطلق على )متى(، وعلى )ما( حروف ا�ستفهام ِعْلًما اأّن  �أواًل: ل�سيبويه م�سطلحاته الخا�سّ

النحاة جعلوهما �سمن اأ�سماء اال�ستفهام، وقد يرجع ذلك اإلى اأّن �سيبويه قد و�سع كتابه ولّما ي�ستقّر 

ـحـو الـعـربـي قـامـت فـي االأ�سـل عـلـى  ـحـو ومـ�سـطلـحـاتـه بـعـُد، لـكـنَّ تــقــ�سـيـَم الـكـلـمـة فـي الـنَّ عـلـم النَّ

 
)3(

التق�سيم الثـالثـي الـمـعـروف:)ا�سـم، وفـعـل، وحـرف(. وعـدَّ الخـلـيـل بــن اأحـمـد الـفـراهـيـدي ت170ه

)ما اال�ستفهامية( ا�سًما .

ـا قولهم: عالَمْه، وِفيَمْه، وِلَمْه، وِبَمْه، وحتَّاَمْه ؟ فالهاء في هذه �لحروف  ثانًيا: يقول �سيبويه: » واأمَّ

. 
)4(

اأجود اإذا وقفَت؛ الأّنك حَذفَت االألف من ) َمـــا (، ف�سار اآخره كاآخر اْرِمْه، واْغُزْه »

ف�سيبويه في هذا المقال يرى اأّنه من االأف�سل اإلحاق )هاء ال�ّسكت( في اآخر حرف اال�ستفهام )ما(  

عند الوقف في حال دخول حرف الجر عليها. وال�ّسوؤال: كيف يدخل الحرف على الحرف ؟! 

ثالًثا: اأما فيما يتعّلق باأولوية مجيء الفعل بعد متى، وبعد ما اال�ستفهاميتين. فقد نظر الباحث في 

اأي القراآن الكريم، فوجد االآتي:

) �أ ( جاءت )متى( كاأداة ا�ستفهام في القراآن الكريم في )ت�سعة( موا�سع، على النحو االآتي:

 . 
)5(

- جاء بعدها ا�سم االإ�سارة )هذا( في �سبعة موا�سع

.
 )6(

ِه} - وفي االآية الثامنة جاء بعدها الم�سدر {َمَتى َنْصُر اللَّ

  . 
)7(

- وفي االآية التا�سعة جاء �سمير الغائب {َمَتى ُهَو}

)1( االأعمـال ال�ّسعرية ، 101/1. 

)2( الكتاب، ل�سيبويه، 126/1. 

)3( الجمل في النحو، للخليل بن اأحمد، �ص326 . 

)4( الكتاب، �سيبويه، 126/1. 

)5(  ُينظر: �سورة يون�ص، اآية 48، و�سورة االأنبياء، اآية 51، و�سورة الّنمل، اآية 71، و�سورة ال�ّسجدة، اآية 28، و�سورة �سباأ، اآية 29، و�سورة 

ي�ص، اآية 48، و�سورة الُمْلك، اآية 25 .

)6( �سورة البقرة، اآية 214 .

)7( �سورة االإ�سراء، اآية 51 .
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ُيالحظ اأّن الفعل لم ياأِت بعد )متى( في اآي القراآن الكريم، فمن اأين جاءت اأولوية مجيء الفعل بعد 

متى - كما ذكر - �سيبويه ؟! 

 
)1(

)ب(  كان مبارك بن �سيف ُمقالًّ في ا�ستخدامه ِلـ )متى( كاأداة ا�ستفهام فلم ترد اإاّل في مو�سعين

متبوعة  كانت  الثاني  المو�سع  وفي  الظاهر،  بالفعل  متبوعة  االأول  المو�سع  في  جاءت  حيث 

بالفعل الُمقّدر. وقد ُيعّد هذا مثااًل لال�ستعمال العربي لمتى، وقد ُي�ستاأن�ُص به كدليل على قلة 

مجيء الفعل بعد )متى( .

)ج(  ُذكرت )مـــا( اال�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف في )خم�سة وع�سرين( مو�سًعا، حيُث 

جاءت متبوعة بالفعل في )�ســتــة( موا�سع، منها: 

: 
)2(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َوِمـــمَّ َتــَخـــاف ؟

َوِمــــمَّ �أََخـــــــاف ؟!

( تتكون من: حرف الجر )ِمــْن(، و )َمـــــا( اال�ستفهامية، وقد ُحذفت  َوِمـــمَّ َتــَخـــاف: )ِمــــمَّ

األفها؛ لدخول حرف الجر عليها. )َتَخــــــــاف(: فعل م�سارع . ومثلها: )َوِمـــمَّ �أَخـــاف( .

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َوَلــِكـــْن ِبــَمـــاَذ� َيــِدـيـــُن ُتــــَر�ُه ِبــــَرب ؟

َنـــا �أَْن َنـــِزيــــَد �إَلــــــْه ؟ ــــرَّ َوَمــــا �سَ

(: فعل ما�ٍص . ـــرَّ َنـــا: )َمــــا( ا�سم اال�ستفهامية، )�سَ ــــرَّ َوَمــــا �سَ

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َنــ�ِســـيُر �إِِلــْيــِه َوُنــْخــِبــره َمـــــا َجــــــَرى

ُتـــَرى َمـــــا ُيــــِريــــد �أََجــــاًهـا َوُمــْلـــــًكا ؟

)1(  المو�سعان هما: االأول: قوله: )يا ربيًعا متى رحلت..(، ُينظر: االأعمــال ال�ّسعرّية، �ص30. الثاني: قوله:)كي�ص هنا وجدته ـ كيَف واأين 

ومتى؟(. ُينظر ال�ّسابق نف�سه، �ص261.  

)من المتقارب( )2( االأعمال ال�ّسعرية، �ص249 . 

)المتقارب(    )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص266 . 

)المتقارب( )4( نف�سه، �ص294 .  
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َمـــــا ُيــــِريــــد: )َمــــا( ا�سم اال�ستفهامية، )يريُد(: فعل م�سارع . 

مجيء َما �ال�ستفهامية للتعظيم .

بّين اأبو البقاء الُعْكبري ت616هـ اأّن ما اال�ستفامية قد تاأتي للتعظيم، فقال: » َوِفي َحِديثه: َفَقاَل: َيا 

َر�ُسول اهلل، َما لِقيت من عقرب لدغتني البارحة!..« الَحِديث. )َما( ُهَنا ا�ْسِتْفَهام ِبَمْعنى التَّْعِظيم، َوِهي 

ي �َسْيء لِقيت من عقرب، )َفَما( َهُهَنا، مثل َقْوله َتَعاَلى: {َما َأْصَحاُب 
َ
ي: اأ

َ
ع ن�سب )بلقيت(. اأ ِفي َمو�سِ

.
)2(

 و{َما اْلَقاِرَعُة}«
)1(

اْلَيِميِن}

وقد وردت ما اال�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف مفيدة لمعنى التعظيم في )�سبعة( موا�سع، 

منها: 

: 
)3(

• قوله في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(
ـْيــِف �ْلـَخــِلــيـــْج ــْمــ�ِس ِفــي �سَ ـــاُق ِتــْلــَك �ل�سَّ ــُهــْم ُعـ�سَّ �إنَّ

ــْيــُف �ْلــَخـِلــيـــْج ؟ �آِه َمـــا �أَْدَر�َك َمــــا �سَ

ب للقارئ مدى المعاناة  جاء التعظيم ل�سيف الخليج على ل�سان ال�ساعر من خالل اال�ستفهام؛ لُيقرِّ

ُلون  ا، وعلى الّرغم من كل ذلك كانوا يتحمَّ التي كان يعانيها الغّوا�سون في �سيٍف حرارته مرتفعة جدًّ

وي�سبرون في �سبيل تح�سيل الّرزق .

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته )اأغنية الربيع(
ــ�ِســـيــِم َنـْجــِمـــي َوَفـْجـــِري ِحـــيـــُل �ُســُهـــوًر�               َوُهــُبـــــوُب �لـنَّ َيــا َرِبــيًعـا ِلـــَم �لـــرَّ

اعُر من �ساأن الّربيع، والدليل على ذلك ما ياأتي: ُيعلي ال�سَّ

ا اإياه؛ ليدلل على ُقرب الربيع من نف�سه . �سً -  نادى الربيع بحرف النداء ُم�سخِّ

َم المنادى على جملة اال�ستفهام، فترتيب الجملة ببنيتها االأ�سيلة: ِلَم الرحيل اأيها الربيع.. - ُقـدِّ

-  جاء باال�ستفهام الذي يوؤّكد الفكرة التي اأراد ال�ساعر اإي�سالها، وهي �سوقه وحنينه للربيع الذي 

يتمنى اأاّل يرحل اأبًدا .  

)1( �سورة الواقعة، اآية 27 .

)2( اإعراب ما ي�سكل من األفاظ الحديث النبوي، الأبي البقاء العكبري، �ص141، 142.  �سورة القارعة، اآية 2 .

)الرمل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص10 . 

)الخفيف( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص29 . 
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وللباحث على هذا البيت ملحوظات، هي:

�الأولى: يرى الباحث اأّن ال�ساعر لو ا�ستخدم حرف النداء الهمزة بداًل من الياء لكانت اأكثر داللة 

على قرب الربيع من نف�سه، ولو حذفها لكانت اأكثر داللة في التعبير عن ذلك القرب؛ ذلك اأنَّ )الهمزة( 

ُت�ستخدم لنداء القريب، كما اأّن حذفها يعّبر عن �سّدة قرب المنادى من المنادي. بينما ُت�ستخدم الياء 

لنداء البعيد والقريب .

�لثانية: ا�ستخدام الهمزة بدال من الياء �ستجعل �سفة الُقرب هي الطاغية على النداء في البيت، 

وكاأّن ال�ساعر يهم�ص هم�ًسا للربيع، فالهم�ص فيه من الُقرب ما فيه بين ال�ساعر وجلي�سه )الّربيع(.

�لثالثة: اإّن ا�ستخدام ال�ساعر للهمزة بدال من الياء لن يك�سر الوزن ال�سعري للبيت .

: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار - الم�سهد االأول -(
َمــا َهـــَذ� �ْلـَخــْلــْق ؟

ــَنــاٌم ِمـــْن �أَْحــَجــاْر ؟ �أَْقــــَز�ٌم .. �أَ�سْ

اأم من  اأهي من االأحياء  ُيعلي ال�ساعر من �ساأن هذه المخلوقات التي لم يعد قادًرا على تمييزها. 

المقطع،  لهذا  التالية  ال�ّسعرية  االأ�سطر  في  ال�ساعر  قاله  ما  هذا  على  يدّل  وما  )اأ�سنام(؟  الجماد 

فا�ستفهم باأ�سلوب اال�ستنكار اأْن ال اأحد ي�ستطيع م�سامرته، اأو مطاولتها .

يتحّدث ابن ه�سام ت 761هـ عن مجيء ما اال�ستفهامية لما ال يعقل، فيقول: »وَما:  لما اَل يعقل َنْحو: 

. 
)2(

ِه َباٍق}« {َما ِعنَْدُكْم َينَْفُد َوَما ِعنَْد اللَّ

دخول حرف الجر، وهاء ال�ّسكت على اأدوات اال�ستفهام .

 اأن حروف الجر قد تدخل على )ما اال�ستفهامية(، فتحذف األفها، كما ذكر اأن الهاء 
)3(

ذكر �سيبويه

قد تلحق بهما عند الوقف. وبّين الّزمخ�سري ت538هـ اأّن ) ِلـَمـْه( تتكون من ما اال�ستفهامية التي ُحذفت 

األفها لدخول حرف الجر عليها، ثم لحقت بها هاء ال�سكت. كما ذكر اأّنه: »اخُتِلَف في اإعرابها، فهي عند 

الب�سريين مجرورة، وعند الكوفيين من�سوبة بفعل م�سمر، كاأنك قلت: كي تفعل ماذا. وما اأرى هذا 

 .
)4(

القول بعيدًا من ال�سواب«

)المتدارك( )1( نف�سه، �ص35 . 

)2( �سرح �سذور الذهب، البن ه�سام، �ص190.         �سورة النحل، اآية 96 .

)3( الكتاب، 126/1. 

)4( المف�سل في �سنعة االإعراب، للزمخ�سري، �ص445. 
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وحذف االألف من ما اال�ستفهامية الذي اأ�سار اإليه النحاة دليٌل على اأّن القواعد الكتابية موؤثرة في 

التوجيه النحوي، والوظائف النحوية، فحيثما ُحذفت االألف دّل ذلك على اأّن الكلمة يراد بها ا�ستفهام، 

ثبتت االألف دّل ذلك على مو�سولية اال�سم، واأّن الجملة تنتمي اإلى 
ُ
واال�ستفهام جزء من الطلب. وحيثما اأ

الخبرية ال اال�ستفهامية .

: 
)1(

وجاءت )ِلــَمـــه( في �سعر مبارك بن �سيف في قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتي(

َو�أَْنـــَت َيـــا ِرْجـــ�َس �الأََمـــــْة

َتـــَرْكـــَت �أَْرَبــــاِبــــي ِلــــَمـــْه ؟

الهاء:  عـليه.  الجـر  حـرف  األـُفـُه؛لدخـول  ُحـِذَفـْت  ا�سـتـفهـام  َمــا:ا�سـم  جــر.  الالم:حرف  ِلـــَمـْه: 

لل�ّسـْكــت.

عليها،  الجر  حرف  دخول  عند  اال�ستفهامية  ما  األف  حذف  علة  عن  ت761ه  ه�سام  ابن  ويتحّدث 

َنْحو: فيَم، وعـالَم،  َعَلْيَها،  َدِليال  الفتحة  واإبقاء  اإِذا جرت  َما اال�ستفهامية  األف  فيقول: »َويجب حذف 

 
)2(

َوِبَم.. َوعلة حذف ااْلألف اْلفرق َبين ااِل�ْسِتْفَهام َواْلَخَبر َفلَهَذا ُحـِذَفت ِفي َنْحو: {فِيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها}

 {ُيْؤِمنُوَن 
)4(

ُكْم فِي َما َأَفْضُتْم فِيِه َعَذاٌب َعظِيٌم}  .. َوَثـُبـَتـْت ِفي {َلَمسَّ
)3(

{ َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن}

 .
)6(

»{  {َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ
)5(

بَِما ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما}

 فـعــدَّ حذف األف ما اال�ستفهامية حال دخول حرف الجر عليها من الحذف 
)7(

اأما ال�سيوطي ت911ه

ا . المقي�ص، وعدم الحذف �ساذًّ

وجاءت ما اال�ستفهامية مت�سلة بحروف الجر في �سعر مبارك بن �سيف،وفق االأنماط االآتية:

�لنمط �الأول: ) عـــالَم (. حرف الجر )على( + ما اال�ستفهامية . 

: 
)8(

وجاء هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في ق�سيدته )اأغنية الّربيع(

)الرجز( )1( االأعمــال ال�ّسعرّية، �ص285 . 

)2( �سورة النازعات، اآية، 43 . 

)3( �سورة النمل، اآية، 35 .

)4( �سورة البقرة، اآية، 4 .

)5( �سورة النور، اآية، 14 .

)6( مغني اللبيب، البن ه�سام، �ص394.      �سورة �ص، اآية، 75 .

)7( همع الهوامع، لل�سيوطي، 461/3، 462. �سورة ي�ص، اآية، 26، 27 .

)8( ُينظر: االأعمــال ال�ّسعرية، �ص29 . )الخفيف(
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ِحــيـــُل َهــــَذ� َعــــالَمــــــا؟ ـا           َفـَعــالَم �لــرَّ ِبـيـَع طـيـوًر� َوَرْو�سً َقـــْد �أَِلـْفـَت �لـرَّ

: 
)1(

وفي م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(

ـــــدُّ َعـــْن َربٍّ َعــــالَمـــا؟ �أال َيــا َر�ِحــُلـــوَن ِبـِخـــْيِر ِجــْيـــٍل           َعــــالَم �لـ�سَّ

(. حرف الجر ِمــْن + ما اال�ستفهامية .  �لنمط �لثاني: )ِمــمَّ

: 
)2(

وجاء هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة

وِمــــــمَّ َتــَخـــاف ؟

وِمــــمَّ �أخـــاف ؟

: تتكّون من حرف الجر )ِمــــْن( الذي ينتهي بنون �ساكنة. و)مــا( اال�ستفهامية المبدوءة بميم  ِمــــمَّ

مفتوحة، وح�سل حذف للنون .

)3(  َمـــْن .       

 – مبتداأ. وذكر ابن 
)3(

تاأتي )َمـْن( متبوعة باال�سم المو�سول )ذا( وعندئذ ُتعرب - على راأي �سيبويه

اأّن ما اال�ستفهامية قد تدخل على اال�سم المو�سول )ذا( .
 )4(

ه�سام االأن�ساري ت761ه

باال�سم  متبوعة  خرى 
ُ
واأ اأحياًنا،  )ذا(  المو�سول  باال�سم  متبوعة  ا�ستفهام  )َمــْن( كحرف  وجاءت 

المو�سول )الذي( في �سعر مبارك بن �سيف في الموا�سع االآتية :

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )فل�سطين .. موطُن االأديان(

َزَعــُمـــو�: َمــَلـــْكــــَنـــاَهـــا ، َوِتــْلــَك ُخـــــَر�َفــٌة          َمــْن َذ� �ِســـــَو�ُهــــــْم َقــــاَل ِبــــــاْلـــــِمـــــْيـَعـــــاِد ؟

 �سعَبه 
ُ
َوَعَد اهلل اأر�ص الميعاد التي  باأّن فل�سطين  ي�سخر ال�ساعر من العدو ال�سيهوني الذي يّدعي 

المختاَر)اليهود( بها،وهذا من ُخرافات بني �سهيون؛ في�ستفهم م�ستنكًرا ومتعجًبا من اّدعائهم. 

)من الوافر( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص332 . 

)من المتقارب( )2( نف�سه، �ص249 .  

)3( الكتاب، ل�سيبويه، 61/2 . 

)4( �سرح �سذور الذهب، البن ه�سام، �ص412 . 

)البحر: الكامل( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص83 . 



292

وَعَدهم  باأّن فل�سطين قد  اليهود  اّدعاء  نفي  اأي:  النفي،  البيت معنى  اال�ستفهام في هذا  ويت�سّمن 

نت  فت�سمَّ بالميعاد،  يقول  اليهود  غير  اأحد  ال  يقول:  ال�ّساعر  وكاأّن  المختار،  ال�سعب  الأّنهم  بها؛  بُّ  الرَّ

اأّن )َمْن( قد ُت�سرب معنى  )َمْن( معنى النفي، ويوؤّكد هذا ماذكره ابن ه�سام االأن�ساري ت761ه من 

. 
)1(

ُه} ُنوَب إِلَّ اللَّ النفي، كقوله تعالى: {َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

المو�سول )الذي(، فقال في م�سرحيته  ِبــ )َمــْن( متبوعة باال�سم  ال�ساعر مبارك بن �سيف  وجاء 

: 
)2(

ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

�إنَّــا الأ�ســيـاُد �ْلــُعــال َوِمـَحـَجـٌة ِلــَذِوي �ْلـُعــُلـــوم

ــُمــوم ـَحــاِب �ل�سَّ �الآَن �إنَّــا ُلـْعــَبـٌة �أََبــًد� الأ�سْ

ــاأَن َبـْل َوَمــْن �ْلــَمــُلــوم ؟ َوَمــْن �ّلـِذي �أَْعــَطــاُه َهــَذ� �لـ�سَّ

جاء ال�ّساعُر ِبــ )َمــْن(، وقد اأتبعها باال�سم المو�سول الذي، ولم ياأِت ِبــ )ذا( التي بمعنى الذي. ولعله 

اأراد اأْن ي�ستفهم على ل�سان اأبي �سفيان - قبل اإ�سالمه - باأ�سلوب االإنكار عن الذي اأعطى تلك المكانة 

لمحمد - �سلى اهلل عليه و�سّلم - ؟

وياأتي مبارك بن �سيف ِبــ )َمــْن( متبوعة با�سم االإ�سارة )ذا(، وقد َحَذَف منها )هاء( التنبيه، ثم 

:
)3(

ياأتي بعد ذلك باال�سم المو�سول )الذي( . يقول في م�سرحيته )الفجر االآتي(

َر�ْء ؟ َوَمــْن َذ� �لـــِذي ال ُيـــِريــُد �لــثَّ

َوَتــاَج �ْلــُمــُلــوِك ِبــاأمِّ �ْلــُقـــَرى

ويبّين �سيبويه اأّنه اإذا اجتمع بعد اأداة اال�ستفهام ا�سم وفعل فاالأولى اأْن يليها الفعل، يقول: »واعلم اأّنه 

اإذا اجتمع بعد حروف اال�ستفهام نحو: َهْل، وكْيَف، وَمـْن ا�سٌم وفعٌل، كان الفعل باأْن يلَي حرف اال�ستفهام 

 . 
)4(

لة من الحروف التي ُيذكر بعدها الفعل« اأولى؛ الأّنها عندهم في ال�سِّ

ِفـْعـٌل، اأم ا�سٌم؟ وجدنا االأنماط 
َ
وبالنظر فيما ولي )َمــْن( اال�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف اأ

االآتية:

)1( مغني اللبيب، البن ه�سام، �ص431 .   �سورة اآل عمران، اآية 135 .

)من الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص268 . 

)المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص294 . 

)4( الكتاب، 115/4. 
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�لّنمط �الأول: )َمـــْن �ال�ستفهامية + فعل(. 

ــمــط في �سعر مبارك بن �سيف في )اثني ع�سر( مو�سـًعا، منها:   تكــرر هـذا الـنَّ

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(
ْهـــــــــــِر ؟ ــــْت            �أَْرَكـــاُنـــــــــــُه َبـــاَقـــاِت �لــــزَّ ــمَّ َمــْن َيـْنـ�َسى ِعـــْيـــًد� َقــْد �سَ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 1 -(
َمــْن َقـــاَل : �ْلـحـــاِكــــُم ِفـــي �َسـَعــــٍة ؟

َفــاْلــَحــاِكــــُم ِفــي َنــَظــــِري ِمـ�ْسـِكــْين 

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتي(
ِقــيــق َفــَلـْيـــ�َس َيـْعــرُفــُه �ْلــَوَهـــْن ؟ َمـْن َيـ�ْســـَتِري َهـــَذ� �لــرَّ

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتي(
ــــــْر ؟ َمــْهــــــاًل ُعـــُتـــــلَّ ُقــِرْيـــ�ٍس         َفــَمـــــْن َدَعـــــاَك ُتـــَحـــا�سِ

�لّنمط �لثاني: )َمـــْن �ال�ستفهامية + ��سم(. 

جاء هذا النَّمط في �سعر مبارك بن �سيف في )اأحد ع�سر( مو�سـًعا، منها:   

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )اأمام نخلة(
ِبــيـــْع �ْلـَيــْوَم َقـــْد َهـــلَّ �لــرَّ

ْهـــِر َو�الأْطــَيــاِر َيـْهــُفــــو َو�ْلــوُروْد ِبــالــزَّ

َكـاْلــَعــا�ِســِق �ْلــَوْلــَهـــاِن �أَْوَفـــى ِبـــاْلــُوُعـــوْد

َمــْن َكــاَن َيــْرِويــِك ِبـــاأَْمــ�ِســْك ؟

)المتدارك( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص65 . 

)المتدارك( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص179 . 

)من الكامل( )3( نف�سه، �ص260 .  

)المجتث(  )4( االأعمــال ال�ّسعرية ، �ص316 . 

)من الكامل( )5( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص67 . 
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دخلت )َمْن اال�ستفهامية( - هنا - على الجملة اال�سمية المن�سوخة .

: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتي(
َر�ْء ؟ َوَمــْن َذ� �لـــِذي ال ُيـــِريــُد �لــثَّ

َوَتــاَج �ْلــُمــُلــوِك ِبــاأمِّ �ْلــُقـــَرى

دخلت )َمْن اال�ستفهامية( على الجملة اال�سمية مبتَدوؤُها ا�سم االإ�سارة )ذا( ُحِذَفْت منه هاء التنبيه.

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة
ــاك َفــَمـــْن َلــُه ِر�سَ

َوَمــْن َلــُه ِحــَمـــاْك ؟

َوَمـــْن َلــَنــا �ِســـَو�ْك ؟

م فيها الخبر على المبتداأ . دخلت )َمْن اال�ستفهامية( على الجملة اال�سمية التي ُقدِّ

وُيالحظ اأّن ال�سواهد الم�ستملة على )َمْن اال�ستفهامية( على )الفعل( تفّوقت ب�ساهٍد على تلك التي 

ُتلَيت ِبــ )اال�سم(، وهذا االأمر قد يدفعنا للقول اإّن ال�ساعر لم يخرج على الّن�سق العربي في هذا، ولكن 

يبدو اأّن المفارقة لي�ست كبيرة في اال�ستخدام؛ ذلك اأّن الموقف هو الفي�سل الذي يتطّلب مجيء الفعل، 

 اأّن )َمــْن( في اأ�سل و�سعها ُت�ستخدم 
)3(

اأو اال�سم بعد ا�سم اال�ستفهام )مــْن(. ذكر ابن ه�سام ت761هـ

للعاقل، وكان �سيبويه قد ذكر اأّنها ت�ستخدم لالأنا�سّي. وال�ّسوؤال: 

هل تخت�صُّ )َمْن اال�ستفهامية( بالدخول على العاقل، وال تدخل على غير العاقل ؟ 

يرى عبا�ص ح�سن ت 1398هـ اأّن )َمــْن اال�ستفهامية( ُت�ستعمل للعاقل غالًبا، اأو لغير العاقل، يقول: 

�إن�ساًنا غالًبا،  ى خا�ص بها،  »فكلمة: )َمــْن اال�ستفهامية(، ا�سم؛ فهى تدل بمجردها وذاتها على م�سمَّ

. 
)4(

�أوغير �إن�سان«

ولم  للعاقل؛  اال�ستفهامية(  )َمْن  ا�ستخدام  في  العربي  الن�سق  على  �سيف  بن  مبارك  يخرج  ولم 

ي�ستخدمها لغير العاقل البتة .

)المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص294. 

َجـز( )الـرَّ )2( نف�سه، �ص310 .  

)3( ُينظر: �سرح �سذور الذهب ، البن ه�سام، �ص189. 

)4( النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 90/1. 
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 )4( كــــــْم . 

كيَف  بمنزلة  به،  الم�ستفهم  الحرف  وهو  اال�ستفهام،  فاأحدهما  مو�سعين:  ِلَكْم   « اأّن  �سيبويه  ذكر 

. وي�سرح ال�سيرافي ت385هـ كالم �سيبويه، فيقول: 
)1(

» واأْيَن. والمو�سع االآخر: الخبر، ومعناها معنى ُربَّ

»و)كاأين( في المعنى بمنزلة )كم( وقد جعلها �سيبويه بمنزلة )رب( كما جعل )كم( في الخبر بمنزلة 

( للتقليل. ثم قال: اإالَّ اأنَّ اأكثر  ( في اأنَّها تدخل على نكرة، وهي نقي�ستها: )َكـْم( للتكثير، و )ُربَّ )ُربَّ

. 
)2(

ْن ِمْن َقْرَيٍة}« العرب يتكلَّمون بها مع )ِمـْن( قال اهلل تعالى: {َوَكَأيِّ

 تمييز 
)✼(

يقول ابن ال�سّراج ت316هـ نقال عن اأبي حّيان - �ساحب البحر المحيط -: » )ِمْن اآيٍة(

َل عنها، والف�سل  لكم، ويجوز دخول )ِمْن( على تمييز كم اال�ستفهامية والخبرية �سواء وليها، اأم ُف�سِ

. 
)3(

َر في النَّحو« بينهما بجملة وبظرف وبمجرور جائز على ما ُقـرِّ

ا  َعَدٍد ُيراد تعييُنه، نحو: كْم م�سروعًا خيريًّ ُي�ستفهم بها عن  ويقول الغالييني ت1364هـ: »)كْم(: 

. 
)4(

اأعنَت؟ » اأي كْم َعَدُد الم�سروعاِت الخيرية التي اأعنتها؟«

وجاءت )كم( اال�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف في مو�سعين، هما:

:
)5(

�الأول: جاء تمييزها من�سوًبا في قوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 1 -(

ــْر َيــا �أَْحــَمــق ــْوًتـا ؟ .. �أَْقــ�سِ َكــْم �سَ

�سوًتا: تمييز كم اال�ستفهامية من�سوب .

:
)6(

�لثاني: وجاء تمييزها مجروًرا بمن في قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

َهــب     َوَدِع �الإَلــَه َلــَنــا َيـَهــْب َيــا �َسـّيــِدي َهــَذ� �لـذَّ

َكــْم ِمــْن ُغــالٍم ال َمـِثــيــَل َلــُه �إَذ� ُذِكــَر �ْلـَعــَرب

ِمْن غالٍم: تمييز )كم( اال�ستفهامية مجرور بمن .

)1( الكتاب، ل�سيبويه، 156/2. 

)2( �سرح اأبيات �سيبويه، لل�سيرافي، 341/1، 342 . �سورة الحج ، اآية 48 .

ْن ِمْن َقْرَيٍة} . �سورة الحج، اآية 48 .   )✼( ي�سير اإلى قوله تعالى: {َوَكَأيِّ

)3( االأ�سول في النحو، ، 323/1.     

)4( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 141/1 .

)المتدارك( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص178 . 

)مجزوء الكامل(  )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص260 . 
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)5( �أي .

ُكْم  ُة امراأة جاءٍت ؟ ومنه قوله تعالى: {َأيُّ »ُيطَلب ِبــ )اأي( تعييُن ال�سيِء، نحو: اأيُّ رجٍل جاَء ؟ واأيَّ

. 
)1(

َزاَدْتُه َهِذِه إِيَماًنا}«

جاءت اأي ا�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف في مو�سعين، هما:

: 
)2(

• �الأول: قوله في ق�سيدته )حلم �سرقي االألوان(
َو�أَيُّ �الأَِحـــَبـــِة َذ�َك �ْلـَحــُنــــوْن ؟ !

�سيفت )اأي( اإلى معرفة )االأحبة(؛ الأّنه اأراد » تعميم اأو�ساف بع�ص ما هو م�سخ�ص باأحد طرق 
ُ
اأ

التعريف،  .. وكانت معه )اأي: كانت اأي مع الم�ساف اإليه المعرفة( بمنزلة )بع�ص(؛ لعدم �سحة داللة 

. فال�ساعر ي�ساأل عن بع�ص االأحبة المت�سفين بالحنان، ولي�ص عن االأحبة كّلهم؛ 
)3(

المعرف على العموم«

الأّن )االأحبة( معرفة وال تدلُّ على العموم كالنكرة، فاأي هنا بمنزلة )بع�ص( . 

: 
)4(

• �لثاني: قوله في ق�سيدته )اأن�سودة وادي النيل(
�أَيُّ ِعـــــْطـــــٍر َيـــهــــبُّ �إْن َهــَمــ�َس �لـلــْيــــــ            ــــــــــُل ِلــــَزْهــــِر �ْلــَفـــْجـــــِر َو�الأْقــُحــــَو�ِن

اأ�ساف ال�ساعر )اأي( للنكرة )عطر(؛ الأّنه اأراد تعميم » اأو�ساف بع�ص االأجنا�ص .. وكانت معه )اأي: 

فال�ساعر   .
)5(

العموم« المنكر على  بمنزلة )كل(؛ ل�سحة داللة  النكرة(  اإليه  الم�ساف  »اأي« مع  كانت 

�سيفت 
ُ
يفتخر بكل عطٍر يهبُّ في الليل ال �سيما عطر االأقحوان الذي يهبُّ في �ساعات الفجر؛ الأّن )اأي( اأ

اإلى النكرة التي تفيد العموم، وعندئٍذ تكون )اأي( بمعنى كل.

)1( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 141/1 .  �سورة التوبة ، اآية 124 .   

)من المتقارب(   )2( االأعمــال ال�ّسعرّية، �ص173 . 

)3( �سرح الت�سريح على التو�سيح، لل�سيخ خالد االأزهري، 711/1 .

)البحر: الخفيف( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 216 . 

)5( �سرح الت�سريح على التو�سيح، لل�سيخ خالد االأزهري، 711/1 .
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)ج( �أ�سماء �ال�ستفهام �لمت�سمنة معنى �لظرف :

ْيـَن، 
َ
َواأ َمـتـى  اأ�سماء اال�ستفهام المت�سمنة معنى الظرف، هي:  اأنَّ  اأنَّ ابن جني  ذكر  بّينا  اأْن  �سبق 

ــى. فما الذي ورد منها في �سعر مبارك بن �سيف ؟  نَّ
َ
ــاَن، َواأ يَّ

َ
ي، وِحــْيَن، َواأ

َ
َوَكـْيـَف، َواأ

)1( َكـــْيــــَف .

يه   اأّن )كيف( تقع ا�سًما؛ الأّنها تقع في موا�سع االأ�سماء، كما اأّنها توؤّدي ما يوؤدِّ
)1(

بّين المبرد ت285ه

ا اأّن )كيف( تفيد   اأي�سً
)2(

�سائر االأ�سماء. كما بّين مجيء )كــْيــَف( للظرفية. وذكر الزمخ�سري ت538هـ

)كيف(،  تفيده  الذي  الظرفية  معنى  �سرَح  الذي  مالك  ابن  راأي  ت911هـ  ال�سيوطي  وينقل  الظرفية. 

ـا َكاَنت  َها لـمَّ فيقول: » َوَقاَل اْبُن َمالك: لم يقْل اأحٌد اإِن )َكْيَف( ظرف؛ اإِْذ َلي�ست َزَمانا َواَل َمَكانا، َولكنَّ

اْلَجار  ِويل 
ْ
َتاأ ِفي  َها  نَّ

َ
اِلأ ظرًفا؛  �ُسميت  ة  اْلَعامَّ ْحَوال 

َ
ااْلأ َعن  �سوؤاال  لَكونَها  َحال  ي 

َ
اأ على  ِبَقْوِلك:  ر  ُتـَفـ�سَّ

   .
)3(

َواْلَمْجُرور، َوا�سم الّظْرف ُيطلق َعَلْيِهَما مَجاًزا َقاَل اْبن ِه�َسام َوَهَذا ح�سن«

نَّ َكْيـَف ُيـْطـَلـُب بـهـا تـعـيـين الـحـال. وذكر الغالييني اأّن )كيف( توؤدي 
َ
 َمـْن َذَكــَر اأ

)4(

وِمـن الـنُّـحـاُة

معانَي عدة، فقال: » كيَف ا�سٌم ُي�ستفهُم به عن حالِة ال�سيء، نحو كيَف اأنَت؟ اأي: على اأيَّة حالٍة اأنَت؟ وقد 

، اأو معنى النفي واالإنكار، نحو: َكْيَف اأْفَعُل 
)5(

ِه} ِب، كقوله تعالى: {َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّ ُت�سَرُب معنى التَّعجُّ

.
 )6(

ِه َوفِيُكْم َرُسوُلُه} » و معنى التوبيخ، كقوله تعالى: {َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْيُكْم َآَياُت اللَّ
َ
َهـَذا! اأ

ونظر الباحث في ورود )كيف( في �سعر مبارك بن �سيف، فوَجَدها وردت على وجهين، هما:

�لوجه �الأول: �لحالية. تكررت في )�سبعة وع�سرين( مو�ســًعا، منها:

: 
)7(

با( • قوله في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ــــاُه ؟ ــَغــٍر ؟       َو َكــْيــَف ُتـــْعــــِقــــُبــَهــا ِبــاْلـَبـــْيِن َربَّ ـــاُه َكــْيــَف َلــَنــا ُلــْقـــَيـــا َعـــَلــى �سِ َربَّ

)1( ُينظر: المقت�سب، للمبرد، 172/3، 178 . 

ل في �سنعة االإعراب، للزمخ�سري، �ص217 . )2( المف�سّ

)3( همع الهوامع ، لل�سيوطي، 219/2 . 

)4(  منهم: اأبو بكر بن ال�ّسـّراج، االأ�سول في النحو، 136/2، واأبو القا�سم الزجاجي، حروف المعاني وال�سفات، �ص35، 79، وابن الوّراق، 

علل النحو، �ص224، 225، والزمخ�سري، المف�سل في �سنعة االإعراب، �ص217. 

)5( �سورة البقرة، اآية 28 .  

)6( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 143/1، 144. �سورة اآل عمران، اآية 101 .  

)الرمل( )7( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص21 . 



298

: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(
ــا ؟ �أََتــ�ْســاأَُل َعــنَّ

َفــَكــْيــَف َتــَر�َنـــا ؟

َوَتــ�ْســاأَُل َكــْيــَف �ْلـَمــ�ِســْيَرة ؟

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َدى ؟ َوَكـْيــَف ُنــْوِقــُف �لــرَّ

َدى ُمـَجـــاِوُر �إِنَّ �لــرَّ

َوَكـْيــَف َنـْبـَقــى �َســـاَدًة

ـــا ُمــــْدِبـــُر َو�ْلــِعـــزُّ َعــنَّ

�سربت )كيف( معاني اأخرى في �سعر مبارك بن �سيف، هي:
ُ
�لوجه �لثاني: اأ

�أواًل: �لتعّجب . 

ِه  ب َكَقْوِله َتَعاَلى: {َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّ يقول اأبو القا�سم الزجاجي ت337ه: »َوَتَقع َكيَف ِبَمْعنى التََّعجُّ

ا، فذكر اأّن )كيف( تفـيـد مـعـنـى  اإلى هذا اأي�سً
 )4(

. وذهب ابن ه�سام ت 761هـ
)3(

َوُكنُْتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم}«
التـعـّجـب. كـمـــا ذكــر الـدكـتـور مـحـمــد عـيــد اأّن: »)كيف( اأ�سال بلفظها ومعناها لال�ستفهام، ولكنها 

. يت�سح 
)5(

دلَّت على التعجب داللة عار�سة على �سبيل المجاز، ومثل ذلك كل ا�ستفهام دلَّ على التعجب«

اأّن )كيف( تفيد اأ�ساًل معنى الحالية، اأّما التعجب فطارئ عليها . 

وردت )كيف( في �سعر مبارك بن �سيف مفيدة معنى التعّجب في)�سبعة ع�سر(مو�سـًعا، منها:

: 
)6(

• قوله في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(

)من المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص211 . 

)الرجز( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص293 . 

)3( حروف المعاني وال�سفات، للزجاجي، �ص35. �سورة البقرة، اآية 28 .   

)4( �سرح قطر الندى، البن ه�سام، �ص320. 

)5( النحو الم�سفى، لمحمد عيد، �ص 564 . 

)الرمل(  )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص12 . 
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ــــى �أَْن َيــُعــــوْد ؟ َكــْيــَف ِلــْلــَفــْجــِر �لـــِذي َر�َح َوَولَّ

َيـــاِجــــي �ْلــَعـــاِتـــَيـــْة ؟ َكــْيــَف ُتــْجــــَتـــاُز �لــدَّ

ويقول:

َكــْيــَف َعـــاَدْت ِلـــَذَرى َهـــَذ� �ْلــَخـــِلــْيــــِج �ْلــَعــاِفــَيـــــْة ؟

يت�ساءل ال�ساعر متعجًبا كيف يمكن اجتياز الفيافي العاتية؟! وقد يرمز ال�ساعر بالفيافي لل�سعوبات 

والم�ساق التي قد تعتر�ص طريق ُع�ّساق ال�سم�ص، وهم اأهل الخليج الكادحون. وينهي المقطع بالتعجب 

ـر عليه  من كيفية عودة ال�سكينة والطماأنينة للخليج العربي الذي بات ُي�سارُع االأطماَع الخارجية، فُتعكِّ

�سفوه وطماأنينته ؟ !

: 
)1(

ـبـا( • وقوله في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ــــــاُه ؟ ــَغـــــــٍر ؟              َوَكـْيـَف ُتـْعـِقــُبــَهـا ِبـالـَبــْيِن َربَّ ـــاُه َكـْيـَف َلــَنــا ُلــْقـــَيـا َعــَلـى �سِ َربَّ

ى اهلل بينهما بالفراق. وهذا التعّجب  غار، وقد ق�سَ يتعّجب ال�ساعر من كيفية اللقاء على طريقة ال�سّ

با؛ كي ي�سعد باللقاء .  يمتزج باالأماني اأْن تعود اأيام ال�سّ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )الغرب المهّذب(
ــْب ـَهـا �الإْنـ�َسـاُن ِفـي �الأْر�ِس َتـَعـجَّ �أَيُّ

ـيــاوؤُُه  .. َقـــْد َقــــلَّ �سِ
)✼(

َكـْيـَف ال َتـْعـَجـُب َوْبرودو�ُي

يتعّجـب ال�ساعر كيف خفتت االأ�سواء في مدينة )نيويورك(، اإ�سارة اإلى قلة الحركة والّن�ساط في 

ذلك ال�سارع الذي كان رمًزا للحركة والحيوية والن�ساط .

ثانًيا: �لّنفي، و�الإنكار .

وردت )كيف( في �سعر مبارك بن �سيف مفيدة معنى النفي واالإنكار في )ت�سعة( موا�سـع، منها:

. 
)3(

ـــبــــا(« • قوله في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ

)الب�سيط( )1( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص21 . 

)الرمل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص52. 

)✼( ْبرودواُي: »�سارع اللهو في مدينة نيويورك« . ُينظر: نف�سه، �ص52، هام�ص 1 .  

)الب�سيط( )3( االأعمـال ال�ّسعري ، �ص21. 
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�ْســــــالُه ؟ ـْبــًحا َو�أُْمـ�ِســـَيــًة              �آٍه َلــُه َقـــْد َتـــــَو�َرى َكــْيــَف �أَ �أَْهـُفــو �إَلـى َطـْيــِفــَهـا �سُ

لذلك  وقٍت؛  كل  في  يتذكرها  فهو  با،  ال�سّ لرفيقة  الكبير  �سوقه  عن  البيت  هذا  في  ال�ساعر  يعّبر 

ا�ستفهم بكيف؛ ليبّين اأّنه ال يمكن اأْن ين�ساها اأبًدا، اإْذ كيف ين�ساها وطيفها �ساغله في كّل حين؟ وهاهو 

رفيقة  ن�سيان  اإمكانية  نفي  اأي  النفي،  بغر�ص  كان  هنا  فاال�ستفهام  توارى.  كيف  طيفها  على  يتح�ّسُر 

ال�سبا.

. 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث ـ الُبعد الثالث ـ(

)
)✼ ✼(

ــَغـــاَر اْلـَحــيِّ )ُدْم .. ُدْم ال َتـَخــاُفـــوا َيـــا �سِ

�آَيــٌة َكــْيــَف َتــُمــــوت ؟!

ـــُرُخــــون  َيـ�سْ

ـِفــيح ــْبــَل �أَْو َبـْعـ�َس �سَ َيـْطــُرُقـــوَن �لطَّ

يبتلع  اأو وح�ًسا  اأّن هناك حوًتا،  القمر؛ العتقادهم  يفزعون عند خ�سوف  الخليج  االأطفال في  كان 

القمر، فُيهَرعون اإلى الطبول اأو ال�سفيح ي�سربونها؛ ليهرَب مفتر�ُص قمرهم. فال�ساعر اأراد عن طريق 

اال�ستفهام بـ )كيف( اأْن:

- ُيطمئن االأطفال باأّن القـمر لْن يموت في بطن الحوت، اأو الوح�ص؛ الأّنه اآيٌة من اآيات اهلل .

- يتعجب من براءة االأطفال في هذا االعتقاد الخطاأ فاآيات اهلل ال يقدر عليها مخلوق .

. 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - الُبعد الثالث - (:

ـَغــار ـَغــار َيـا �سِ َيـا �سِ

ال َتـُكـوُنــو� �أَْغــِبـَيـاء

َكـْيـَف ُتــْدِمــي َذِلـَك  �ْلـَمـْجـُهــوَل َجــْمــَرة ؟

)الرمل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص189 . 

ياء، ومن حيث االإيقاع فهي  )✼ ✼(  )ُدْم .. ُدْم(: »َمْزٌج بين المعنى واالإيقاع، فمن حيث المعنى فاإْن )ُدْم( فعل اأمر يطلب اأْن يدوم ال�سّ

�سوت �سربات الّطبل«. ُينظر: ال�ّسابق نف�سه، هام�ص �ص 189 .

)الرمل( )2( نف�سه، �ص193 .  
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ي�ستفهم ال�ساعر بـ)كيف( قا�سًدا الّنفي، اأي لْن ُتـدمي الجمرة ذلك المجهول )البحــر(. فيخاطب 

ال�ساعر االأطفال الذين و�سفهم بغباء ت�سرفهم باأّن الم�ساعل التي يحملونها لْن تق�سي على البحر الذي 

خطفت اأمواُجه اآباءهم . 

:
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجــر االآتـــي(
�َسـَيْرَفــُع ِذْكـــًر� الأَْبـــَنــاِء َهـــا�ِســـم

ــاُهــُم ِفــي �ِســَبـاْق ــا َو�أيَّ َوُكــنَّ

�إَذ� َمـــا�ُســِبـــْقــَنا �َســَبــْقــَنـا َوِزْدَنـــا

َوَجــاَء ِبــَمــا ال تـــَردُّ ِبــِمــْثــِلـِه

َفـَكـْيــَف َلــَنــا �أَْن َنـُكــوَن �َســـَو�ْء ؟

قيل هذا المقطع على ل�سان اأبي جهل - عدو االإ�سالم - الذي ينفي اأْن يت�ساوى مع بني ها�سم في 

الف�سل؛ الأّنه اعتاد هو وقبيلته اأْن يزيد على بني ها�سم فلْن تتحقق الم�ساواة والمعادلة بين الطرفين .

ثالًثا: �لتوبيخ . 

وردت )كيف( في �سعر مبارك بن �سيف مفيدة معنى التوبيخ في )ثمانية( موا�سـع، منها:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )الغــرب الُمهــّذب(
ــاَهـــا َحــَيــاْة ؟ َكــْيــَف �أَْر�سَ

ْب ؟ َو�أٌَخ ِفــي �الأْر�ِس َمــْنـ�ِســيٌّ ُمــَعــذَّ

ينفي ال�ساعر عن نف�سه اأْن يحيا حياة �سعيدة ما داَم له اإخوٌة في �ستى بقاع االأر�ص معذبون، وفي هذا 

توبيخ اإْن هي قبلت ذلك. فيبدو ال�ساعر في هذا المقطع اإن�ساني الم�ساعر عالمي الم�ساركة الوجدانية 

الأخيه االإن�سان المعّذب حيثما كان. فاال�ستفهام يت�سمن معنى النفي والتوبيخ.      

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )قراءة في كتاب قديم(

)من المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص267 . 

)الرمل(         )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص51 . 

)من المتقارب( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص211 . 
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ــا ُل َعــنَّ �أََتـ�ْسـاأَ

َفـَكـْيـَف َتــَر�َنــا ؟

َوَتـ�ْســاأَُل َكـْيــَف �ْلـَمــ�ِســـيَرة ؟

َو�أْيـَن �الأَمــاَنــة ؟

ُيجري ال�ساعر في هذه الق�سيدة حواًرا مع كتاب قديم، وهذا هو المقطع االأول من الق�سيدة يبداأ 

ال�ساعر فيه ق�سيدته بو�سف حال االأمة في هذا الزمان، ويت�سمن هذا الو�سف توبيًخا لالأمة لما اآلت 

اإليه من تردٍّ في م�ستواها الثقافي، والقَيمي، واالجتماعي، واالأخالقي، وحتى ال�سيا�سي.

:
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجــر االآتـــي(
�إنَّــَمــا �أَْنــَت َكـــِرْيــــم

�أََتــِعـــيــــُب �الآِلــــَهــــة 

َكـْيـَف َيــاْبــَن �ْلـَكــِريـــــم ؟!

ر�سالة   - الحقيقة  نور  اإلى  انحاز  الذي  الدو�سّي  طفياًل  �سفيان  اأبي  ل�سان  على  ال�ساعر  يخاطب 

ِبـ )اال�ستفهام بكيف( على  بـ )اال�ستفهام بالهمزة( من �ستمه لالآلهة، ثم يوّبخه  االإ�سالم - فيتعّجب 

انحيازه لالإ�سالم، وعيبه لالآلهة .  

:
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجــر االآتـــي(
َوَكـْيـَف ََكـْيـَف َتـْبـَتـِغــي          �أَْن َنـْفــَتــِدي ِبــَمــاِلــَنــا ؟

�أَْو َيـْرَتـِقي َهـَذ� �ْلـَيـِتـيـم           ِلــَكْي َيـــ�ُســوَد َبــْيـَنــَنـا ؟

قال ال�ساعر هذا المقطع على ل�سان اأبي جهل الذي يرد فيه على اأمية بن خلف الذي يرى اإعطاء المال 

مّيَة على اقتراحه 
ُ
لمحمد - �سلى اهلل عليه و�سلم - عّله يتراجع عن دعوته الجديدة، فيوبخ اأبو جهل اأ

هذا متعّجًبا كيف �سنعطي مالنا لليتيم - محمد - كي نمنحه الفر�سة ليرتقي وي�سود علينا. وُيالحظ اأّن 

اأبا الجهل كرر اال�ستفهام باأداته: )كيف(؛ ليوؤّكد على �سدة توبيخه لهذا الراأي من ناحية،ومن الناحية 

االأخرى قد يعك�ص هذا التكرار الِحّدة والعنف في ردة فعل اأبي جهل.

)من الرمل( )1( نف�سه، �ص269 .  

)من الرجز( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص293 . 
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وبعد ا�ستعرا�ص بع�ص المعاني الداللية التي اأفادها اال�ستفهام ِبـ )كيف( في �سعر مبارك بن �سيف، 

ن�ستنتج ما ياأتي:

�أواًل: ُلوحظ اأّن المعنى الرئي�ص الذي يفيده اال�ستفهام ِبـ )كيف( هو التعجب، ولكن قد ي�سحب هذا 

المعنى معاٍن اأخرى �سنعر�سها الحًقا .

ثانًيا: تفّوق اإفادة التعجب لال�ستفهام ِبـ )كيف( في �سعر مبارك بن �سيف على غيره من المعاني، 

ح ذلك : بل مرافقته لبع�ص تلك المعاني، والجدول االآتي يو�سّ

�لعـــدد�لمعنى�لت�سل�سل

ـــــــب1 8التعجُّ

5الّنفي واالإنكار2

6التــــــــــوبيــــــخ3

5التعجب والنفي4

1اللــهــفـة وال�ّســوق5

1التعجب،والنفي،والتوبيخ6

ر7 1التعجب والّتح�سُّ

1الن�سح واالإر�ساد8

1الفخر، واالإعجاب9

29

ثالًثا: يالحظ اأّن مبارك بن �سيف قد اأ�ساف ِلـ )كيف( اال�ستفهامية معاني اأخرى غير المعاني التي 

يها اال�ستفهام والتي �سنعر�ص  ذكرها الغالييني. وا�ستوحى هذه المعاني من االأغرا�ص البالغية التي يوؤدِّ

لها بعد االنتهاء من اأدوات اال�ستفهام .

ر�بــًعا: فـيــمـا يـاأتـي اأمـثـلـة مــن �سـعــر مــبــارك بــن �ســيــف تــدلُّ عـلـى الـمـعـانـي الـتـي اأ�سـافـهـا ِلــ 

)كـيـف اال�ستفهامية( :

: 
)1(

فاف( ـ�ســح و�الإر�ســاد. يقول في ق�سيدته )الليل وال�سّ 1- �لنُّ

)الرمل( )1( االأعمــال ال�ّسعرّية، �ص19 . 
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ـْم َكـْيـَف َيـا َقــْلـَبــاُه َنـ�ْسـُلــو َفــَتـَعــلَـّ

ــاِل ؟ ُكـلَّ �آَمــاِل �ْلــِو�سَ

�اًل .. َو�ْنـَطـِلـْق ِفـي �الأْر�ِس َجــوَّ

ال�ساعر في هذا المقطع يخاطب �ساحرته مو�سًحا لها ما يعاني من اآالم الفراق، ثم نراه يتحّول اإلى 

نا�سح لقلبه ُيبّين له كيفية التخل�ص من معاناة الحب والهجران .

2- �ل�ّسوق و�للـهـفــة. 

: 
)1(

• يقول في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

ـِبـيِّ ــْوُت �لـنَّ َوَكـْيـَف َتـَبـاَدَر �سَ

�إَِلــْيــَك �أَِبـــي

َلـَقـْد ، ُكـْنـُت ِطـْفــاًل

ـبـي ــاَء ِبـَقـْلـِبــي َحــِديـُث �لـنَّ َو�سَ

ه طفٌل الأبيه الم�سلم هذا ال�سوؤال في رغبة ولهفة منه لي�سمع كيفية و�سول �سوت  النبي - عليه  يوجِّ

ال�سالة وال�سالم - )اأي: دعوة االإ�سالم( لوالده .

:
)2(

• وقوله في الم�سرحية ذاتها
ـــْة ؟ َوَكـْيـَف �ْلـَقــْوُم ِفــي َمــكَّ

لهفة الم�سلم و�سوقه لمعرفة ما يدور في مكة من اأحداث ي�سغل باله؛ لذلك بادر بتوجيه ال�ّسوؤال لهذا 

الم�سلم القادم للتو من مكة .

:
)3(

ـــر. قوله في الم�سرحية ذاتها 3- �لتح�سُّ

ُق َعــْيــَنــيَّ َبــْل َبـــْل َوَقــْلــِبــي ُيـَمــزِّ

ِمــِنـــين ؟ ــَعــاف ِمــْن �ْلـُمــوؤْ َوَكــْيــَف ؟ �أََتــْنـ�َســى �ســَر�َخ �ل�سِّ

)المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص251 . 

)الهزج( )2( نف�سه، �ص306 .  

)من المتقارب( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص334 . 
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ال�ساعر هنا يبّين على ل�سان الم�سلم �سدة حزنه وتح�سره على �سراخ الموؤمنين ال�سعفاء الذين بقوا 

في مكة يعانون، ولم يتمكنوا من الهجرة اإلى المدينة المنورة .  

)2( �أَْيــــــَن .

يكون  ْيـَن(. وال 
َ
)اأ ماكن: 

َ
االأ »ونظيُر )َمَتى( من  ُت�ستخدم لالأماكن، فقال:  )اأيَن(  اأّن  �سيبويه  ذكر 

»اأيَن  فقال:  )َحـْيـُث(،  لم�سابهتها  للمكان  )اأْيـَن(  مجيء  اأّن  جاجي  الزَّ وَذَكَر   .
)1(

ماكن«
َ
لالأ اإالَّ  ْيـَن( 

َ
)اأ

ْنِزُل 
َ
ْيَن اأ

َ
ْيـَن َزْيــٌد َجـاِلـ�ٌص َوَجـاِلـ�ًسا، َوَتكوُن ِبَمْنِزَلة َحْيُث َكَقْوِلك: اأ

َ
ُخـوَك. َواأ

َ
ْيـَن اأ

َ
تكون ا�ستفهاما َكَقْوِلك: اأ

. كما ن�ّص المبرد على ا�سمّية )اأْيـَن(، فقال: » َفِمْن ِتْلَك 
)2(

ُل ِبَها َعـْن اْلـَمـَكـان«
َ
ِبـيـَت، َوِقـيـَل: ُي�ْسـاأ

َ
ْيـَن اأ

َ
اأ

ع  �سَماء ُوُقوعَها فى َمَوا�سِ
َ
ن َما ذكرَنا اأ

َ
ِليل على اأ نَّ الدَّ

َ
ْيـَن(، و)َكْيـَف( .. َواْعـَلـم اأ

َ
�ْسَماء: )َكْم(، و)اأ

َ
ااْلأ

. 
)3(

�ْسَماء«
َ
يه �َساِئر ااْلأ �ْسَماء، وتاأديتها َما ُيوؤَدِّ

َ
ااْلأ

وجاءت )اأْيـَن( كا�سم ا�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية وثالثين( مو�سًعا، منها:

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الّدهر(
ًد�               �أَْيــَن �ْلـــِفــــــَر�َر َو�أَْيــــَن �أْيـــَن َقـــــَر�ِري ؟ َوَلـَكــــْم �َســاأْلـــُت َخـَيــاَلـــَهـــا ُمــَتـَردِّ

ُيالحظ تكرار ال�ساعر ال�سم اال�ستفهام )اأْيَن(؛ وذلك للتاأكيد على رغبته الجامحة والكبيرة بمعرفة 

ه الذي يطارده خياله في كلِّ مكان . اإلى اأين يِفرُّ من ُحبِّ

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليـــج(
َكـــاُء َوَقـــْد َرَمــــاَك َغـــَبــاُء ؟ ــٍز              �أَْيــَن �لــذَّ ــْرِق َغــْيَر ُمـَمـيِّ َيـا َجـاِئـاًل ِفي �ل�سَّ

يخاطب ال�ساعر ِهـرُدوْت�ص - الموؤّرخ المزّور - �سائاًل اإّياه: اأين اأ�ساع ذكاءه؛ فبات غبيًّا ال ُيح�سن 

التمييز بين االأ�سياء؟ 

: 
)6(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجر االآتي(

)1( الكتاب، 219/1. 

)2( حروف المعاني وال�سفات، للزجاجي، �ص34. 

)3( المقت�سب، للمبرد، 172/3 . 

)الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص42 . 

)الكامل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص122 . 

)الرجز( )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 293 . 
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و�أَْيـــَن �أَْيـــَن َيــــا ُتـــــَرى

َمــــاُن �َســـاِئــُر ؟ ِبــــَنـــا �لـــزَّ

ُيالحظ تكرار ال�ساعر ال�سم اال�ستفهام )اأين( ؛ ليوؤّكد رغبته في معرفة م�سيره، فهو يجهل الوجهة 

التي ي�سير اإليها الزمان .

وبعد ا�ستعرا�ص الموا�سع التي وردت فيها )اأيَن( كا�سم ا�ستفهام، يمكن ا�ستنتاج ما ياأتي:

ت285ه            المبرد  هذا  ويوؤّكد  المكان.  عن  بها  ُي�ستفهم  )اأْيَن(  اأّن  على  النحاة  اإجماع  بنا  مّر  �أواًل: 

. ولكّنا واجدون ال�ساعر مبارك 
)1(

َما هى �ُسوؤال َعن اْلَمَكان اَل َيقع اإِال َعَلْيِه« ْيَن( اإِنَّ
َ
ن )اأ

َ
ال ترى اأ

َ
في قوله: » اأ

بن �سيف قد اأوقع )اأْين( على الزمان، فلم تاأِت )اأْيَن( مفيدة للمكان ح�سُب، بل جاءت مفيدة للزمان 

ا، وذلك في قوله: اأي�سً

 : 
)2(

• في ق�سيدته )مناجاة الّدهر(
َفـاأَْيــَن َلـَيـاِلي �الأْمـ�ِس َيا َجاِلـَب �الأ�َسـى         َوَيـا َجـاِلـًبـا ِمـْن ُكـلِّ َفـجٍّ َعـَو�ِديـا ؟

جاء ال�ساعر ِبـ )اأْيَن( لال�ستفهام بها عن زمان ليالي االأم�ص التي باتت ذكريات ال ُتن�سى .

 : 
)3(

• وفي ق�سيدته )اأمام نخلة(
َوَغـَدْوِت ُطـْعـًمـا ِلـلَِّهـيــــْب

َوَكــاأنَّ َهــْمــ�َس َحـِفـْيـَفـــَهـا :

َيـا َوْيــــَح َنــْفـ�ِســي ...

�أْيـَن َبـاَنـــْت َو�ْنـَتــَهــْت ِتــْلــَك �ْلـُعــُهــوْد ؟

ي�ستف�سر ال�ساعر عن االأزمان الخوالي )العهود( اأين ابتعدت، حتى انتهت، ولم يعد لها ذكٌر.

 : 
)4(

• وفي ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
ُعــْذًر� ـ ِفـَلـ�ْســِطـــْيَن �الأَُبــــاِة ـ َفــاإنَّــَنـي            َذ�َك �ْلـَعــِنـــيُد َفــاأَْيـــَن َيــْوُم َمــَعــاِدي

د، 289/3.  )1( المقت�سب، للُمبرَّ

)الطويل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص53 . 

)من الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص68 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص83 .  



307

تدل )اأْيَن( في البيت على الزمان، فال�ساعر متهلف للعودة لفل�سطين؛ لذلك ي�ساأل عن زمن العودة.

اللغوي  الُعرف  ال�ساعر خالف هذا  لكّن  الكالم،  اأّن الأدوات اال�ستفهام �سدارة  المعلوم  ثانًيا: من 

: 
)1(

فقّدم جملة اال�ستفهام على اأداته )اأْيـَن(، فقال في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

ِكــْيــ�ٌس ُهــَنــا َوَجـــْدُتـــــُه 

َكـْيــَف َو�أَْيـــَن َوَمــَتــــى ؟

الفعل )وجـَد( من االأفعال التي تن�سب مفعولين، وعلى هذا فمفعوله االأول )ال�سمير المت�سل بالفعل 

اأّن ال�ساعر قّدم المفعول لغر�ص بالغي  ذاته(، والمفعول الثاني – على االأ�سل – )كي�ص(، ويالحظ 

ا�ستوجبه ال�سياق، فهذا المقطع قاله غالم يوّجه حديثه لرجٍل، فيقول: وجدُت كي�ًسا هنا. وُيالحظ اأّن 

الغالم قّدم المفعول )كي�ص( على الفعل )َوَجَد(؛ ليعطي اأهمية لذلك الكي�ص، ولعّله يحتوي على اأ�سياء 

ثمينة؛ لذلك �سارع الرجل بحذف ا�سم اال�ستفهام، ورّكز على محور الحديث ومركزه، وهو الكي�ص، فراح 

ي�ساأل عن الكيفية التي وجد الغالم بها الكي�ص ِبـ )َكْيَف(، وعن المكان الذي وجده فيه ِبـ )اأْيَن(، واأخيًرا 

اعتباًطا،  يكن  لم  اال�ستفهام  الأدوات  والترتيب  الحذف  وهذا  ِبــ)متى(.  فيه  وجده  الذي  الزمان  عن 

اأداتي  دون  )كيف(  ِبـ  واالبتداء  الأهميته.  بالكي�ص؛  االبتداء  جاء  اأ�سرنا  فكما  بالغية.  لداللة  جاء  بل 

اال�ستفهام؛ للداللة على اهتمام الرجل بكيفية عثور الغالم على الكي�ص. فالعربي بخ�ساله النبيلة يمقت 

ال�ّسابق: هل  المبداأ  ليوؤّكد على  الكي�ص؛  ي�ساأله عن المكان الذي وجد فيه  ثّم  ال�ّسرقة، وتعافها نف�سه. 

اأخذه الغالم من بيت، اأم من دكان. واأخيًرا جاء اال�ستفهام عن الزمن ِبـ )متى(، ولعله غير مهم لل�ساعر 

كاأهمية الحال والمكان. 

اَل ي�سلح  َقاَم؟  َوَلو قلت: َهل زيد   « ال�سعر، يقول:  اأّن هذا التقديم يكون �سرورة في  المبرد  ويرى 

ْيَن َزْيـٌد َقـاَم؟ َوَجِميع ُحُروف 
َ
َما ُهَو َعن اْلِفْعل. َوَكَذِلَك: َمَتى َزْيـٌد َخـَرَج؟ َواأ وؤَال اإِنَّ ن ال�سُّ

َ
اإِالَّ ِفي ال�ّسْعر؛ اِلأ

َطر  ُي�سْ ْن 
َ
اأ اإِالَّ  اْلِفْعل  َتْقِديم  الَّ  اإِ َوفعٌل  ا�ْسٌم  اْجتمع  اإِذا  ِفيِهنَّ  ي�سلح  اَل  ااِل�ْسِتْفَهام  األف  غير  ااِل�ْسِتْفَهام 

�ْسَماء ِباَل 
َ
ن اْلَجَزاء اَل يكون اإِالَّ ِباْلِفْعِل، واال�ستفهام قد يكون َعن ااْلأ

َ
اِعر، َواْلِفْعل ِفي اْلَجَزاء اأوجب؛ اِلأ ال�سَّ

. 
)2(

ار؟ » ِزيد ِفي الدَّ
َ
ُخـوَك؟ اأ

َ
ِزْيـٌد اأ

َ
فعل َتقول: اأ

)الرجز( )1( االأعمال ال�ّسعرّية، �ص261 . 

د، 75/2.  )2( المقت�سب، للُمبرَّ
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ثالًثا: يالحظ اأّن ال�ساعر كرر ا�سم اال�ستفهام )اأْيـــَن( في ال�ساهد الواحد؛ لغر�ص التاأكيد - كما 

مّر معنا في االأمثلة المذكورة - حيث جاءت )اأْيَن( مفيدة للتوكيد ب�سبب التكرار. وجاء تكرار الجملة 

ال�سعرية المت�سمنة ِلـ )اأْيَن( اال�ستفهامية في موا�سع اأخرى، هي: 

: 
)1(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
ْيـــَن ِجــْئــْت ؟  َفـِمـْن �أَْيــَن �أَْنــَت ؟ َوِمــْن �أَ

َنــَو�ِحــي �ْلـَيـَمــْن ؟ �أََلـْيــ�َس َكــَذِلـــْك ؟

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة نف�سها
�أَْيــَن ُيــْرَجـــى َنــْجـــُل َعــْبـــِد �ْلــُمــَطــِلـــْب ؟

�أَْيــَن ُيــْرَجـــى َنــْجـــُل َعــْبـــِد �ْلــُمــَطــِلـــْب ؟

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ذاتها
َتــَعـــاَل َيـــا�ِســـْر

َتــَعـــاَل �أَْيـــَن �أَْنــــْت ؟

َبـَحــْثــُت َعــْنــَك �أَْيـــَن �أَْنــــْت ؟

: 
)4(

• وقوله في الم�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة
َمـــاُح ِلــَتـ�ْســـَرَب �لـــدمَّ �ْلــَقــِبــيــْح ؟ �أَْيــَن �لـــرِّ

َمـــاُح ِلــَتـ�ْســـَرَب �لـــدمَّ �ْلــَقــِبــيــْح ؟ �أَْيــَن �لـــرِّ

ال�ساعر في معرفة  يعك�ص مدى رغبة  )اأْيَن(  اال�ستفهام  المت�سمنة ال�سم  ال�سعرية  الجملة  فتكرار 

عـرية ذاتها . غبة بتكرار الجملة ال�سِّ المكان الم�ستفهم عنه، ويوؤّكــُد تلك الرَّ

)المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص247 . 

)من الرمل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص271 . 

)الرجز( )3( نف�سه، �ص278 .  

)من الكامل( )4( االأعمال ال�ّسعرية، �ص 287 . 
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)3( مــتــى .

 اأّن )متى( ُي�س�ستفهم بها عن الزمان، وتكون ظرف زمان، كما ذكر المبرد اأّن )متى( 
)1(

بّين �سيبويه

َمان،  �سَماء الزَّ
َ
َما هى من اأ َها ا�ْسم، َواإِنَّ نَّ

َ
ا�سم ُي�ستفهم بها عن الوقت )الزمن(، فقال: »)َمتى( ُتمال؛ اِلأ

بها عن ظرف  ُي�ستفهم  اأّن )متى(  اآخر  المبرد في مو�سع  . كما ذكر 
)2(

َوقت« َعن  اإِالَّ  بَها  ُي�ْسَتَفهُم  َواَل 

الوّراق  ابن  وبّين   .
)3(

َكَذا؟« َوقت  اأم  َكَذا  اأوقت  َمْعَناُه:  َما  نَّ َفاإِ تخرج؟  َمتى  قلت:  »َواإِذا  فقال:  الزمان، 

َها نائبة َعن حرف  نَّ
َ
اأ اْلبناء  َلَها  اأوجب  َفالَِّذي   : ما )َمتى( 

َ
»َفاأ ِعـلَّــَة بناء )متى( اال�ستفهامية، فيقول: 

َناِئب  ُهَو  تخرج؟  َمتى  اْلَقاِئل:  َقول  َوَذِلَك  اْلَجَزاء،  ِفي  اْلَجَزاء  َوَعن حرف  ااِل�ْسِتْفَهام،  ِفي  ااِل�ْسِتْفَهام 

ااِل�ْسِتْفَهام  نت )معنى( حرف  مَّ َت�سَ ا  َفَلمَّ َذِلك،  َوَنْحو  ال�سبت؟  َيْوم  و 
َ
اأ اْلَخِمي�ص  َيْوم  اأتخرج  َقْولك:  َعن 

. فجاءت علة البناء من م�سابهة )متى( لهمزة اال�ستفهام .
)4(

ْن ُيْبنى«
َ
َواْلَجَزاء، والحروف َمْبِنيَّة، َوجب اأ

ولم يذكر مبارك بن �سيف في �سعره )متى( كا�سم ا�ستفهام اإالَّ في مو�سعين، هما:

: 
)5(

قوله في ق�سيدته ال�ّسعرية )اأغنية الربيع(

َيــا َرِبـــيـًعــا - َمـَتى َرَحـْلــَت - َوَطــْيــــًفــا           ِعـــ�ْسـُتــُه ِفـي �ْلـِبـَعــاِد َلــْو ُكــْنـَت َتـْدِري

ر ال�ساعرُ  على رحيل الّربيع، فُيبـّين اأّن الّربيَع حين يرحل فاإّن طيفه يبقى حا�سًرا ال يغيب،  يتح�سَّ

وال�ساعر في هذا يعّبر عن مدى ع�سقه وتعلقه بالربيع وتمنياته اأاّل يرحل . 

: 
)6(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
ِكــْيــ�ٌس ُهــَنــا َوَجـــْدُتـــــُه 

َكـْيــَف َو�أَْيـــَن َوَمــَتــــى ؟

تقدير اال�ستفهام هنا: متى وجدت الكي�ص ؟ فال�سوؤال عن الزمن الذي َوَجَد فيه الغالُم الكي�َص. 

)1( الكتاب، ل�سيبويه، 216/1 . 

)2( المقت�سب، للمبرد، 53/3. 

)3( ال�ّسابق نف�سه، 55/3 . 

)4( علل النحو، البن الوراق، �ص221 .

)الخفيف( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص30 . 

)الرجز( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص261 . 
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ــــــى . )4( �أنَّ

 :
)1(

ِشْئُتْم} َأنَّى  َحْرَثُكْم  {َفْأُتوا  تعالى:  قوله  في  )اأنَّى(  معنى  ـًرا  ُمـفـ�سِّ ت671ه  الـقـرطـبـي  يقـول 

ومن  )اأين(  ومن  اللغة من )كيف(  في  اأعـمَّ  فهو  له جهات،  اأمر  واإخبارا عن  �سوؤاال  تجيء  »و)اأنَّى(: 

    .
)2(

)متى(، هذا هو اال�ستعمال العربي في)اأنَّى(..وف�سرها �سيبوبه بـ »كيف« ومن »اأين« باجتماعهما«

     ونقل االإ�ستراباذي ت686ه عن ابن يعي�ص، والزجاج معنى )اأّنـى(، قولهما: ».. كقوله تعالى: 

ــى( بمعنى كيف، اأال ترى اأنَّه ال يح�سن  . قال ابن يعي�ص: » ال�ساهد فيه )اأنَّ
)3(

{ َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم}

اأْن تكون بمعنى من اأين؟ الأنَّ بعدها من اأين، فيكون تكريرًا، ويجوز اأْن تكون بمعنى من اأين، وُكررت على 

�سبيل التوكيد، وَح�ُسَن التكرار الختالف اللفظين.. واأورده الزجاج في تف�سيره عند قوله تعالى: {َأنَّى 

.
)5(

ــى( فيهما بمعنى كيف«  على اأنَّ )اأنَّ
)4(

َيُكوُن لِي ُغَلٌم}

 « الزمان، فقال:  المكان وعن  بها عن  ُي�ستفهم  )اأنَّى(  اأّن  اأبو مو�سى  الدكتور محمد محمد  وذكر 

ل بها عن المكان، 
َ
. وُي�ْساأ

)6(

ل بها عن الحال، مثل )َكْيَف(، وقوله:{َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم}
َ
و)اأّنى( ُي�ْساأ

 
)10(

، والمراغي
)9(

. وي�سيف الدكتور عتيق
)8(

: {َأنَّى َلِك َهَذا}، اأي: من اأين لِك هذا«
)7(

مثل )اأْيَن(، ومنه

معًنى ثالًثا ِلـ )اأّنـى(، وهو اأّنها تكون بمعنى )متى(، نحو: اأّنى يفي�ص نهُر النيل؟

ولم ترد )اأّنى( اال�ستفهامية في �سعر مبارك بن �سيف اإاّل في مو�سعين، هما:

: 
)11(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليــج(
ٌه          �أَنَّــــى ِلـمـثـــِلـــَك َتــْهــَتــدي �الأَ�ْســــَمـــاُء )ِهــُردوْتــ�س( �إنَّـــَك َتـــاِئــٌه َوُمـــتـــوِّ

جاءت )اأّنى( بمعنى كيف ؟ 

)1( �سورة البقرة، اآية 223 .

)2( الجامع الأحكام القراآن، للقرطبي، 3 / 93. 

)3( �سورة البقرة، اآية 223 .

)4( �سورة مريـم، اآية 20 .

)5( �سرح �سافية ابن الحاجب، لالإ�ستراباذي، 311/4. 

)6( �سورة البقرة، اآية 223 .

)7( �سورة اآل عمران، اآية 37 .

)8( داللة التراكيب، للدكتور محمد محمد اأبو مو�سى، �ص205 .

)9( علم المعاني، للدكتور عبد العزيز عتيق، �ص104 .

)10( علوم البالغة، الأحمد م�سطفى المراغي، �ص81 .

)البحر: الكامل( )11( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص122 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )نّوارة يا عالمي ال�سغير(
ْنـيا ُتـَعــاِتـُبــِنــي .. ُمــَحـــال َو�أُِفــيــُق َو�لــدُّ

َوَتـُقــول: �أَنَّــى ِللـَحـِقـْيـَقـــِة �أَْن َتِجيء ِمــَن �ْلــَخــَيال ؟ 

 جاءت )اأّنى( بمعنى كيف. اأي: كيف يمكن اأْن تاأتي الحقيقة من الخيال. وكاأّن ال�ساعر ي�ساأل بق�سد 

النفي واالإنكار، كاأّنه يريد اأْن يقول: ال تاأتي الحقيقة من الخيال . 

ثالًثا: �الأغر��س �لبالغية لال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف : 

قد يخرج اال�ستفهام عن المعنى االأ�سيل الذي و�سع له، وهو طلب معرفة �سيء لم يكن معروًفا من 

 تلك 
)2(

َقـْبل باأداة خا�سة اإلى معاٍن اأخرى يدلُّ عليها ال�سياق، وقد َذَكـَرْت بع�ص ُكتُب البالغة العربية

المعاني .

وتتبع الباحث اأغرا�ص اال�ستفهام في �سعر مبارك بن �سيف، فوجد االأغرا�ص االآتية:

)1(  الّنفي: ويعني اأْن ُيق�سد باال�ستفهام النفي، ولي�ص العلم ب�سيٍء كان مجهواًل، نحو: قوله تعالى: 

. ومعنى االآية: ال هادي لَمْن اأ�سّل اهلل .
)3(

ُه} {َفَمْن َيْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَّ

الأمثلة على ذلك عند  وقد عر�سنا  �سيف،  بن  �سعر مبارك  النفي في  لمعنى  اال�ستفهام  وقد خرج 

حديثنا عن )َكـْيـَف(. ومن االأمثلة االأخرى قوله:

: 
)4(

فاف( • في ق�سيدته )الليل وال�سّ
ــطِّ ... ــَفــاَف �لـ�سَّ َيــا �سِ

َهــْل �أَ�ْســُكــو ِلــَمــا ِبــي ِمــْن َحـِنــْيْن ؟

وقوله:

َفـاأَِجــيـِبــي َيــا ُنـَخـْيـــالٍت َنـــاأَْت 

َهــْل �َسـِمـْعــِت َرْجَع �آَهــاِت �ْلـَكـِلــيــْم ؟    

)من الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص224 . 

)2(  منها: علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، �ص104 ـ 120. ـ وعلوم البالغة، الأحمد م�سطفى المراغي، 81 ـ وعلوم البالغة، للدكتور 

محمد اأحمد قا�سم، والدكتور محيي الدين ديب، 295ـ 300. 

)3( �سورة الّروم، اآية 29 .

)الرمل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص17 . 
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 : 
)1(

بــا( • وفي ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ـَفـاِدِه ؟         ِبـاْلـَحـقِّ ُيْطـَلـُق ، �أَْم ُتــَرى ِبــِزَنـــاِد ؟ َهـْل ُيْطَلـُق �ْلـَمـ�ْسـُجـوُن ِمـْن �أَ�سْ

، اأو بالقتال.  فغر�ص اال�ستفهام النفي، اأي: ال ُيطلق الم�سجون من �سجنه اإاّل بالحقِّ

الفهم  االأ�سيل، وهو طلب  اال�ستفهام من معناه  اإخراج  اأراد  ال�ّساعر عندما  اأّن  ولعلنا نالحظ هنا 

اأمامه،  الُمتاحة  رفية  اإلى االإفادة من كلِّ الوظائف الّنحوية، وال�سّ الّنفي لجاأ  ، وهو  اإلى معًنى مجازيٍّ

فا�ستخدام الفعل المبني للمجهول )ُيْطَلُق(، وا�ستخدامه هنا له مغًزى وداللٌة، فهو ال يعرف ُكْنه الفاعل 

وحقيقته؛ لذا لم ُي�سْر اإليه في البيت، ثّم لجاأ اإلى �سيغة ا�سم المفعول )الم�سجون(؛ ليدّل داللة اأكيدة 

على وقوع ظلم بيٍّن عليه حيُث �ُسِجن من دون جريرة اقترفها، وهكذا ا�سم المفعول فهو دالٌّ على حدث 

وُمْحَدث، ثم ناأتي اإلى متعلقات الفعل )ُيْطَلق( فنرى ال�ّساعر ي�ستخدم الجمع )اأ�سفاده(، فلي�ص �سفًدا 

جن من الم�ستحيالت،  واحًدا، واإّنما هو �سفد تلو �سفد، وكاأّن كثرة االأ�سفاد توحي باأّن الخروج من ال�سِّ

وا�ستخدم ال�ساعر هنا جمع القلة )اأ�سفاد( بوزن )اأفعال(؛ الأّن جمع القلة قد يدلُّ على الكثرة ح�سب 

( اإيحاًء اإلى اهتمام بالغ اإلى  اال�ستخدام وال�سياق، ثم ذّيل بتقديم الجار والمجرور مع الفعل )بالحقِّ

متبوًعا  للمجهول  المبني  )ُتَرى(  بالفعل  ال�ساعر  جاء  ثم  الحياة،  �سوؤون  كلِّ  في  الحق  توخي  �سرورة 

بالجار والمجرور )بزناد(، وكاأّنه واإْن نفى الخروج من ال�سجن با�ستخدام )َهـْل( فاإّن فيه روح التحّدي، 

وعدم اال�ست�سالم، ف�سيكون الخروج بالقوة.   

: 
)2(

• وفي ق�سيدته )بين هياكل ع�ستار ـ الم�سهد االأول ـ(
ـــْفـــِط .. ــْمــ�ُس ِبــَقـــاِع �لنِّ �أََتــُغــــو�ُس �ل�سَّ

ــــاْر ؟ ِلــَتــْبــَحـــَث َعــْن �َسـَجـــِر �ْلـــَمــحَّ

والجواب على �سوؤال ال�ساعر: اأّن ال�سم�ص لْن تغو�َص بقاع النفط، فاأفاد اال�ستفهام النفي .

: 
)3(

• وفي ق�سيدته )مناجاة الدهر(
َمــاِنــــيا ؟ ــي َو�ْنـَتـَهــْيَن �أَ َوَهــْل َيــا ُتــَرى ِتــْلــَك �ْلـُعــُهـــوُد َتـــُزوُرَنــــا        �أَِم �ْلـُعــْمــُر َيـْمـ�سِ

)الرمل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص20 . 

)المتدارك( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص34 . 

)الطويل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص53 . 
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تلك العهود لن تزورنا، فالزمن ال يرجع للوراء ، فغر�ص اال�ستفهام النفي .

: 
)1(

• وفي ق�سيدته )عودة اإبريل(
ْهــــــــــِر ؟ ــــْت            �أَْرَكـــــاُنـــــــُه َبــــاَقـــــــاِت �لــــــــزَّ ــــمَّ َمـــْن َيــْنــ�َسـى ِعــْيــًد� َقـــْد �سَ

لن ين�سى اأحــٌد ذلك العيــــد، فاال�ستفهام للنفي .

: 
)2(

• وفي ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــاُء ؟ ــمَّ ــا َيـْنــِطـــُقـــو� ِبــ�َســَهـــاَدٍة          َوَتــ�َســـاَءُلــو� َهــــْل ُتـْعـَبــُد �ل�سَّ َخــَجــاًل َوَلــمَّ

اأي ال يمكن لعاقل اأن يعبد حجرا اأ�سّم ال ي�سمع .

ب:  )2( �لتعجُّ

: 
)3(

• يقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
َلــْت �أَ�ْســَيــاُء ؟ ـــِه           �أََوِفــــي �ْلـَخــِلــيـــِج َتــَبــدَّ ْر�سِ َو�َســـاأَْلــُتـــُه َعـــْن َقـــْوِمـــــِه ، َعـــْن �أَ

يت�ساءل ال�ساعر متعجًبا: هل تغّيرت اأ�سياُء في الخليج ال نعلمها ؟ 

: 
)4(

• ويقول في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(
َوِمــــمَّ َتــَخـــاف ؟

ومـــمَّ �أََخـــــاف ؟

�أََخــاُف �ْلـَحــَياَة َوُبــوؤْ�َس �ْلـَحــَيـاِة َوَلــْوَن �ْلــَغـــِد

ي�ساأل طفٌل العجوز من اأي �سيء يخاف، فيعجب العجوز من �سوؤال الطفل، ثم يبداأ يذكر له م�سادر 

ذلك الخوف .

)3( �لّتمّني مع �ال�ستبطاء :

: 
)5(

يقول في ق�سيدته )فل�سطين .. موطن االأديان(

)المتدارك( )1( نف�سه، �ص65 .  

)الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص110 . 

)الكامل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص107 . 

)المتقارب( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص249 . 

)الكامل( )5( نف�سه، �ص83 .  
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ُعـْذًر� - ِفــَلــ�سـِطـــيَن  �الأَُبـــاِة - َفــاإنَّـــِني        َذ�َك �ْلـَعــِنــيـُد ، َفــاأَْيــَن َيــْوُم َمــَعـاِدي ؟

)4( �لتقرير:

:
)1(

با( • يقول ال�ساعر مبارك بن �سيف في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ــاُه ؟    ـَنـا َقـْد َعــاَد ِذـْكـــَر�ُه          �أََلـْم َيـــَزْل ُنـــوُرُه َيــْكــ�ُســـو ُمــَحـــيَّ َيـا �سـاِكـِني َحـيِّ

: 
)2(

• ويقول في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(
�أَِبــي َيــا �أَِبـــي

َتــَمــّهـــــْل

ِلــَمــاَذ� ِلـــَمـــاَذ� �أََلــ�ْســـَت َتــِعـــْب ؟ 

ــيــْف َيـِحــلُّ ِبــَد�ِر �أَِبــي ُكــلُّ �سَ

)5( �لتعظيم :

 : 
)3(

• يقول في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(
ـْيــِف �ْلـَخــِلــيــْج ـْمـ�ِس ِفـي �سَ ــاُق ِتــْلـَك �ل�سَّ ـُهــْم ُعــ�سَّ �إنَّ

ــْيــُف �ْلـَخــِلــيــْج ؟  �آِه َمــا �أَْدَر�َك َمــا �سَ

: 
)4(

• ويقول في ق�سيدته )اأجرا�ص القد�ص(
ــْرَت ـ َجــالَِّدي ـ َوَهــــْل ُخـــبِّ

ــي ِمـــْثـــُل َهـــِذي �الأَر�ْس ؟ َبــاأَنِّ

َو�أَنَّ �الأْر�َس ال َتــْفــَنـــى

 : 
)5(

• ويقول في ق�سيدته )اأن�سودة وادي النيل(
�أَيُّ ِعـْطــٍر َيـُهــبُّ �إْن َهــَمــ�َس �لــلـــيـــــــ          ـــــــُل ِلــــَزْهــــِر �ْلــَفـْجــــِر َو�الأْقــحــــَو�ِن

)الب�سيط( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص20 . 

)من المتقارب( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص246 . 

)الرمل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص10 . 

)الهزج( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص32 . 

)الخفيف( )5( نف�سه، �ص216 .  
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)6( �لتحقير:

: 
)1(

• ويقول في ق�سيدته )لقاء عابر مع حاتم الطائي(

َتـُقــوُل : �ْنــ�َسـَغــْلــَنــا

ِبــَمــاَذ� �ْنــ�َسـَغــْلــَنــا ؟

ِبـَجـْمــِع �الإتـــاَوِة َو�الإْرِتــ�َســاء ؟!

: 
)2(

• ويقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

َكــاُء َوَقــْد َرَمـــاَك َغـــَبــــاُء ؟ ـٍز        �أَْيــَن �لــذَّ ــْرِق َغــْيَر ُمـَمــيِّ َيــا َجــاِئــاًل ِفــي �ل�سَّ

: 
)3(

• ويقول في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها

ٌه             �أَنَّـــى ِلـِمـْثــِلــَك َتْهـَتــِدي �الأَ�ْسـَمـاُء ؟ )ِهــُردوْتــ�ُس( �إنَّــَك َتـــاِئـــٌه َومـــتـــوِّ

)5( �الأمـــــر:

: 
)4(

يقول في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ـَد�ُء ؟ َهـــَذ� َخـــِلــْيـُجـُكــُم َيـُقــوُل ُمـــَنــاِدًيا         َيــْرُجــو �ْلــِوَفــاَق ، َفَهــْل َلـُه �أَ�سْ

)6( �الإنكار: وُي�سترط فيه اأْن يلي المنكُر اال�ستفهاَم، وياأتي : 

 . وورد في 
)5(

�أواًل: للتوبيــخ على �لفعل، نحو قوله تعالى: {َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلبِرِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم}

: 
)6(

�سعر مبارك بن �سيف �ساهد على ذلك، وهو قوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(

ــْة ؟     كــيَّ َمــاَذ� َجــَنـْيــُتــْم َيــا ُتــَرى ِبــِدَمـــاِء َيــا�ِســٍر �لــزَّ

ــة ؟ ــَق ِمــْن �ُسـَمـــيَّ َمــاَذ� َفـَعــْلــُتــم �َســاَدِتــي ِبــَدٍم َتــدفَّ

)من المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص208، 209 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص122 .  

)الكامل(   )3( نف�سه، �ص122 .   

)الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص160 .  

)5( �سورة البقرة، اآية 43 .

)من الكامل( )6( االأعمــال ال�سعرية، �ص323 .  
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َخَذ  َواتَّ بِاْلَبنِيَن  ُكْم  َربُّ تعالى:{َأَفَأْصَفاُكْم  قوله  نحو  يكن،  لم  بمعنى  الما�سي  في  للتكذيب  �لثاني: 

َلَها  َوَأْنُتْم  {َأُنْلِزُمُكُموَها  تعالى:  قوله  نحو  يكون،  ال  بمعنى  الم�ستقبل  في  اأو   ،
)1(

إَِناًثا} اْلَملئَِكِة  ِمَن 

. ولم يعثر الباحث على �ساهد في �سعر مبارك بن �سيف يفيد اال�ستفهام فيه التكذيب .
)2(

َكاِرُهوَن}

)5( �لت�سويق :

: 
)3(

فاف( • يقول في ق�سيدته )الليل وال�سِّ

ـ�سـيــم ؟ ــاِك �لنَّ ــي ُحــْلـُو َذيَّ �أَْيـَن ِمــنِّ

ي �ْلـَجـــَو�َبـــا َجــى ُردِّ َيــا ُنـِجــْيــَمــاِت �لــدُّ

ْكــَرى �أََثــاَبــا ـَمــا َطـــاَفــْت ِبــِه �لــذِّ ِلــي ُفــوؤَ�ٌد ُكـلَـّ

: 
)4(

• ويقول في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(

َيــا ُتــَرى َمــاَذ� َعــ�َســاُهــْم َيــْبـَتـُغـــوْن ؟

َيــا ُتــَرى َمــاَذ� َعــ�َســاُهــْم َيـْنـُظـــُروْن ؟

: 
)5(

• ويقول في ق�سيدته )ذكريات الطفولة(

ــَمــْر ؟ َوَهــْل َتــْذُكــِريـَن ُنـُجــوَم �لـ�سَّ

َو�أَْلــَعــاَبــَنــا ِفــي َلــَيــاِلـي �ْلـَقــَمــْر ؟

)6( �لّتـهـويـل:

 : 
)6(

• يقول في ق�سيدته )ُع�ّساق ال�ّسم�ص(

�أَُتـــَرى َجــاُلـــوَت َقـــْد �أَْرَدْتـــُه - �أَْمـــَو�ُج �ْلـَخــِلــيـــْج - ؟    

)1( �سورة االإ�سراء اآية 40 .

)2( �سورة هود، اآية 28 .

)الرمل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص18 . 

)الرمل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص26 . 

)من المتقارب( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص78 . 

)الرمل( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص12، 13 . 
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ـْخـــُر ؟ َكــْيــَف َيـْنـَقــ�سُّ َعــَلــى �ْلــَمــاِرِد �سَ

ُثـــمَّ ُيــْرِديـــِه َقــِتــيــــاًل ؟

: 
)1(

• ويقول في ق�سيدته )الزهر من ر�سائلي(
ــي ُرِمــيــُت ِفــي �ْلــَهـــَوى          َفـَهـــل ُرِمــيــُت �إْذ َرمـــاِني ؟ �إنِّ

)مجزوء الرجز( )1( نف�سه، �ص43 . 





�لف�سل �لثاني :

�لّنفـــي و�أدو�ته في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني، وي�سمل :

) اأ ( توطئة، الّنـفـي لغة وا�سطالًحا .

)ب( دور النفي في بناء الجملة .   

اأدوات النفي في �سعر مبارك بن �سيف، هي:      )ج( 

اأوًل : ل .

ثانًيا: مـــا .

ثالًثا : َلــْم .

رابًعا : َلـْيـ�َس .

خام�ًسا : َلـــْن .
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�لف�سل �لثاني : �لّنفـــي و�أدو�ته في �سعر مبارك بن �سيف �آل ثاني، وي�سمل :

�أوال: �لتوطئة، وت�سمل: 

)1( �لّنـفـي لغة و��سطالًحا .

�لّنفـــي لغــة:

 المعنى الللغوي لكلمة)َنــَفــَي(،فذكرت لها معاني متعددة، منها: 
)1(

تناولت المعاجم وكتب اللغة

- التنحية، فَنـَفـى ال�ّسيء َنـْفـًيا، َنـّحـاه . 

- الّت�ساُقط، ومنه َنَفى �َسْعُر الرجل اإذا ثاَر وا�ْسَعانَّ . 

جر من الوادي، وهذه نفاية المتاع ونفيته . - الّذهاب، ُيقال: انتفى ال�سَّ

ْيل َيْنِفي الُغثاء: َيْحِمُلُه َوَيْدَفُعُه . - ال�سَّ

- �َسـَقـُط الكالم وف�سيحه .

- كل ما رددته، فقد نفيته .

خرجته ِمَن اْلَبَلِد َوَطَرْدَتُه . وهذا هو معنى )ُيْنَفوا( في القراآن الكريم في 
َ
ْنِفيه َنـْفـًيا اإِذا اأ

َ
-  َنـَفـْيـته اأ

. 
)2(

قوله تعالى: {َأْو ُينَْفْوا ِمَن اْلَْرِض}

ـْفـــي ��سطــالحـــًا: �لنَّ

 اأّن كلمة النفي ُت�ستعمل بمعنى كلمة الجحد التي تعني: 
)3(

ويرى علي بن محمد الجرجاني ت816هـ

ما انجزم بلم لنفي الما�سي، وهو االإخبار عن تْرك الفعل في الما�سي، وهذه �سورة من �سور الجحد، 

اأو النفي، وهي الّدالة على الّزمن الما�سي.

ويعّرف الدكتور مهدي المخزومي النفي على اأّنه » اأ�سلوب لغوي ُتحدده منا�سبات القول، وهو اأ�سلوب 

.
)4(

نق�ص واإنكار ُي�ستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب«

ـ اأ�سا�ص البالغة، للزمخ�سري، )َنَفى( 982، ول�سان العرب، البن منظور، )نفي( 336/15، 337، والتعريفات، للجرجاني،  )1(  ُينظر: 

�ص51، والقامو�ص المحيط، للفيروزاآبادي ت817 هـ، )َنـَفـَي( 396/4 . 

)2( �سورة المائدة، اآية 33 .

)3( التعريفات، للجرجاني، �ص51 . 

)4( في النحو العربي نقد وتوجيه، لمهدي المخزومي، �ص246 . 
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ويعّرف الدكتور خليل عمايرة النفي على اأّنه »باٌب من اأبواب المعنى يهدف به المتكلِّم اإخراج الُحكم 

في تركيب لغوي مثبت اإلى �سّده، وتحويل معنى ذهني فيه االإيجاب والَقبول اإلى حكم يخالفه اإلى نقي�سه، 

وذلك ب�سيغة تحتوي على عن�سر يفيد ذلك، اأو ب�سرف ذهن ال�ّسامع اإلى ذلك الُحكم عن طريق غير 

. 
)1(

، اأو بتعبير ي�سوُد في مجتمع ما فيقترن ب�سد االإيجاب واالإثبات« ــدِّ مبا�سر من المقابلة، اأو ِذْكر ال�سِّ

)2( دور �لنفي في بناء �لجملة .

ال �سك اأّن » الّنـفي من العوار�ص المهمة التي تعر�ص لبناء الجملة، فتفيد عدم ثبوت ن�سبة الم�سند 

. ويتابع الدكتور حما�سة حديثه مبيًنا علة ذلك؛ 
)2(

للم�سند اإليه في الجملة الفعلية واال�سمية على ال�ّسواء«

. 
)3(

الأّن النفي » يتجه في حقيقته اإلى الم�سند، واأما الم�سند اإليه فال ُينفى »

على  الفعلية  والجملة  اال�سمية،  الجملة  على  النفي  لدخول  �سوًرا  حما�سة  الدكتور  االأ�ستاذ  ويذكر 

النحو االآتي:

�أواًل: �لجملة �ال�سمية .

1- قد يت�سّدر النفي الجملة اال�سمية، فيدخل على المبتداأ والخبر مًعا.

2-  قد يت�سّدر الخبر بو�سفه الم�سند؛ وذلك حين يكون الخبر جملة، وتكون الجملة المنفية خبًرا 

 .
)4(

ُه ل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن} عن المبتداأ المثبت، نحو قوله تعالى: {َواللَّ

ولم يكن مبارك بن �سيف بعيًدا عن هذا اال�ستخدام، فقد وجد الباحث �سواهد من �سعره على ما 

تقّدم، و�سنعر�سها �سمن االأنماط االآتية :

�لّنمط �الأول: ت�سدر �لّنفي للجملة �ال�سمية. جاء هذا النمط في )اثنين وثمانين( مو�سًعا، منها:

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )اأغنية الربيع(

َلــْن َيـُكــوَن �ْلـِفــــَر�ُق َيــا َفـْجـــُر َلــْيــِلــــي         َلــْن َيـُكــوَن �ْلـِبــَعــاُد �َسـْجـِنــي َو�أ�ْســِري

)1( في التحليل اللغوي، للدكتور خليل عمايرة، �ص154. 

)2( بناء الجملة العربية، للدكتور محمد حما�سة، �ص280 .

)3( ال�ّسابق نف�سه، �ص280. 

)4( �سورة البقرة، 258، واآل عمران، 86، والتوبة، 19، 109 .      

)الخفيف( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص30 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــوُر َفـْجــٌر َلـْيـــ�َس ِفــيــِه ِرَيـــاُء ـاَءْت - َر�ُسـوَل �هلِل ـ ِفـيَك َبـَياِرٌق          َو�لـنُّ �سَ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــَرَعـــْتــُكــُم �الأْوَهـــاُم َو�ْلــُخــــَيـــالُء ـــــٍم           �سَ رُّ �إال ِمــْن َخــَيــاِل ُمـَنــعَّ َمــا �لــدُّ

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة وادي النيل(
 َبـْيــَنــَنا لـ�ْســُت �أَْنـــاأى        َعــْن َثـــَر�َهــا َو�إْن َنـاأَى �ْلـَمـ�ْســِرَقــاِن

ُ
ـــَد �هلل َوحَّ

�لّنمط �لثاني: ت�سدر �لّنفي للخبر �لجملة دون �لمبتد�أ. 

جاء النفي مت�سدًرا جملة الخبر  في �سعر مبارك بن �سيف في )ثمانية ع�سر( مو�سًعا، منها:

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(
ـــُر ال ُيــْهــــَدى َوال ُيـ�ْســَتـْجــَلــــُب ــ�سْ ـــًر� ِبـَغـــْيِر ِهـــــَد�َيـــــٍة       َفــالنَّ ال َتــاأَْمــــُلـــو� َنـ�سْ

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(
ـــُر ال َيـــاأِْتـــي ِبـَغـــْيِر ِجــَهــــاِد ــ�سْ ِبــِجــَهـــاِدَنـــا �َســَنــُعـــوُد َنـْحــِمـــُل َر�َيــًة       َفــالنَّ

: 
)6(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرّية )الفجـر االآتي(
َنـْحـُن �الأََمـاِجـُد َلـْو َناَدْيـُت ُمــْنـَتـَجًعا        َلـَجـاَء َو�ْلـَمـْوُت ال َيـْدِري َعــِن �ْلـَخـَبِر

ثانًيا: �لجملة �لفعلية.

ويت�ســّدر الـّنــفــُي فـيـها الفـعـَل؛ الأّنـه هـو الـم�سند، وهو ُمـقــّدم عـلى الـفـاعــل، نحـو قـوله تعـالـى: { ل 

 .
)7(

وِء ِمَن اْلَقْوِل} ُه اْلَجْهَر بِالسُّ ُيِحبُّ اللَّ

)الكامل(  )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص129 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص145.  

)الخفيف( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص220 . 

)الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص74 . 

)الكامل( )5( نف�سه، �ص83 .  

)الب�سيط( )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص282 . 

�ساء، اآية 148 .    )7( �سورة النِّ
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وجاء النفي مت�سدًرا الجملة الفعلية في �سعر مبارك بن �سيف، وموزًعا على االأنماط االآتية:

�لنمط �الأول: حرف �لنفي ) َلــــْم ( + �لفعل.

جاء هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في )اأربعة وع�سرين( مو�سًعا، منها:

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )الّزهر من ر�سائلي(

ــــْنـُه َعـــا�ِسـَقــاِن �إنَّـــا َحــِفــْظــــَنــا ِلــلــَهـــــــَوى        َمـا َلـْم َيــ�سُ

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(

َيــــا َلــْيـــِلــي َطـــاَل �ْلــُبـــْعـــُد َوَلـــــْم       ُيــ�ْســـِرْق ِفــي �أَْرَكــاِنـــَك َفــْجــِري

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

َيـا َبـْحـُر َدْع َعــْنـَك �ْلـِعــَتـاَب َوَلـْوَمــه        َلــْم  َيــْنــ�َســـَك �الآَبـــــاُء َو�الأَْبـــَنــاُء

�لنمط �لثاني: حرف �لنفي ) َمـــــا ( + �لفعل.

جاء هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في )اثنين وثالثين( مو�سًعا، منها:

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )�سحر البداوة(

َوَمــا �َسـَفــْعــَن َو�ِسـْعــِري َطـــاِئٌر َغـــِرٌد       َيـْطـُلــْبَن ِمـْن �َسـاِعـٍر ُحـرَّ �ْلـَمـ�َساِكيـِب

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته )مناجاة الّدهر(

ــاِفـيا ِني َرْغـٌد ِمَن �ْلـَعــْيـ�ِس �سَ ــي َمــا ُبـِهــْرُت ِلــِزيـَنــٍة       َوال َغـرَّ َوِبــاهلِل �إنِّ

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدته )ترنيمة ال�سواطئ الغافية(

َفـاْت ـَفــْت َفَما �أَْوَفـْت �سَ ِبـيـِع َوَزْهــِرَهـا      َعــذَر�ء َقــْد ُو�سِ ـْحــَر�ء �لــرَّ �أَْم ِعــْطــِر �سَ

)مجزوء الكامل المرفل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص44 . 

)المتدارك( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص64 . 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص145 .  

)الب�سيط( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص45 . 

)الطويل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص53 . 

)الكامل( )6( نف�سه، �ص228 .  
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�لنمط �لثالث: حرف �لنفي ) َمـــــا ( + �لجملة �ال�سمية.

جاءت )ما( النافية داخلة على الجملة اال�سمية في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثين( مو�سًعا، 

منها:

:
)1(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الّدهر(

ـاًء �إنَّـُه �ْلـُعـْمـُر َجـاِريــا َفـَو�هلِل َمـا �أَْنـَت �ْلـُمـِجـيـُب َوال �لــِذي        َيـُردُّ َقـ�سَ

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ــِة َمـا َلـُه �إْخـــَفــاُء حــبَّ �ِس �ْلَهَوى       َهــْمــ�ُس �الأَ َكْم - َيا َخِلـيُج - �َسـِمْعـَت ِمْن ِق�سَ

:
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

ْة �أَْعـــَو�ُنـــُه َز�ُدوُه َتــْعــَد�ًد� َوعــدَّ

َمــا ِتــْلــَك �إال �لـَهـاِلــَكــة

  + �لفعل.
)✼(

�لنمط �لر�بع: حرف �لنفي ) َلــْن(

�لنمط �لخام�س: حرف �لنفي ) ال ( + �لفعل.

جاء هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستة و�ستين( مو�سًعا، منها:

:
)4(

د( مــرُّ • قوله في ق�سيدته )بحر الزُّ

ـْفـَحـٌة َمـْنـُظــوَرٌة ال ُتــْنــَكــُر ال َتـْعــِرُف �ْلـَغــْدَر �لـّدِفــْيَن و�إنَّــَمــا      ِهـي �سَ

:
)5(

• وقوله في ق�سيدته )مناجاة الّدهر(

ــَهــْيــَل َوَلْم �أََزْل        َوَيـــاأِْتـــي َجـــَو�ٌب ال َيـــُردُّ �ُســـوؤَ�ِلــيـــا ــا َو�ل�سُّ َريَّ �َسـاأَْلــُت �لــثُّ

)الطويل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص53 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص100 . 

)من الكامل( )3( نف�سه، �ص266 .  

اًل حول )َلْن( في هذا البحث . )✼( �سياأتي الحديث مف�سّ

)الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص47 . 

)الطويل( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص54 . 
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:
)1(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(
ــُب ـــٌة       ِلـْلــُمـ�ْسـِلـِمـــيَن َمـِعــيــُنهـا ال َيـْنـ�سُ ــَجـــاُة َهـــديَّ ـــَمــاَحــُة َو�لنَّ ِفــيــِه �ل�سَّ

:
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــْتــُه ِدَمــــــاُء ــــٍب         َوَلــَنـــا َدٌم َقـــْد �أَْرَخــ�سَ َوَلــَنــا ُقــُلــــوٌب ال ُتـــَر�ُع ِلـَغـا�سِ

ثانًيا: �أدو�ت �لنفي في �سعر مبارك بن �سيف .

ياأتي عر�ص  اآل ثاني الأدوات النفي في �سعره بن�سٍب متفاوته. وفيما  جاء توظيف مبارك بن �سيف 

لتلك االأدوات:

)1( ال .

ا، واأّما نفيها  ، وغيره من النحاة اإلى اأّن )ال( النافية تنفي الجملة اال�سمية نفًيا عامًّ
)3(

اأ�سار �سيبويه

 اأن )ال( لنفي الم�ستقبل، ولنفي 
)4(

للجملة الفعلية فيكون لنفي الفعل الم�ستقبل، وذكر اأحمد بن فار�ص

الحال.

وتحّدث الزمخ�سري ت538هـ عن النفي ِبــ )ال( ، فذكر اأّنها لنفي الم�ستقبل، نحو: ال يفعل، ولنفي 

. 
)5(

عاء اإذا وليها فعل ما�ٍص االأمر، كما بّين اأّن )ال( تفيد الدُّ

الفعل  على  الداخلة  النافية  )ال(  اأّن  من  �سابًقا  الزمخ�سري  ذكره  ما   
)6(

ت671هـ القرطبي  ر  وكرَّ

عاء . الما�سي اإذا لم تتكرر فاإّنها تفيد الدُّ

فكيف جاء الفعل الما�سي بعد )ال( النافية في �سعر مبارك بن �سيف ؟

.
 

�أواًل: بلغ مجموع ال�سواهد التي جاءت فيها )ال( النافية متلوة بالفعل الما�سي )�ستة( �سواهـد

ثانًيا: لم تتكرر )ال( النافية المتلوة بفعل ما�ٍص .

عاء في الموا�سع االآتية:  ثالًثا: جاء الفعل الما�سي مفيًدا لمعنى الدُّ

)الكامل( )1( نف�سه، �ص73 .  

)الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص166 . 

)3( الكتاب، ل�سيبويه، 117/3، وُينظر: �سرح المف�سل، البن يعي�ص، 108/8 ـ 

احبي في فقه اللغة، �ص309.  )4( ُينظر:  ال�سَّ

)5( ُينظر: المف�سل في �سنعة االإعراب، للزمخ�سري، �ص406 .

)6( ُينظر: الجامع الأحكام القراآن، للقرطبي، 66/20 .



327

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
)�َسـاُبــوُر( ال �َسـِلـَمـْت َيـَد�َك َفـاإنَّهـا             َغــــــــْدٌر َوَمـــــْوٌت َمـــــــا ِبــــِه �إِْطـــــــَر�ُء

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــَزالُء ــــْت ِبــــَك �لـــنُّ  َوال َحـــطَّ

)✼(

َمــــا ُكـــْنـــَت َيـــْوًمــــا ِلْلـَغــِريِب َمـَنـازاًل            �أََبـــًد�

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
ــُمــْت .. َفـــال  َحــَمــَلـــْت ُ��سْ

ــْعــِفــي .. َفــال ُتــ�ْســِهـــْب َعــْيــَنــاَي ِمـــْن �سَ

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة
ــْدِر َرَجـــــاْء ــاَق ِبــال�سَّ ال �سَ

ــَيــاْء َيــا َبـاِعــًثـا ِفــي �ْلــَقــْلــِب �أَْلـــَو�َن �ل�سِّ

عاء في الموا�سع االآتية: ر�بًعا: جاء الفعل الما�سي غير مكرر بعد )ال( النافية، وغير مفيد للدُّ

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الدهر(
ـاِفـــيـا ِنــي َرْغـــٌد ِمــْن �ْلـَعـْيـــ�ِس �سَ ـــــي َمــــا ُبــِهـــْرُت ِلـــِزْيــَنـــٍة            َوال َغــرَّ َوِبـــاهلِل �إِنِّ

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــَد�ُء َلــْوالَك ـ َيـا َبـْحــُر ـ َلـَمـا �َســِقــَيـْت ِبـِه            ُرْوٌح َوال �ُســِمــَعـــْت َلــَهــا �أَ�سْ

، منها:
)✼ ✼(

وذكر النُّحاة اأّن )ال( تاأتي على اأوجه متعددة

)الكامل( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص125 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص154 . 

)✼( ُت�ستخدم )اأبًدا( مع الفعل الم�سارع، لكّن ال�ساعر ا�ستخدمها هنا مع الفعل الما�سي؛ وذلك لتاأكيد النفي .

)من الكامل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص272 . 

)الرجز( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص305 . 

)الطويل(  )5( نف�سه، �ص53 .  

)الكامل( )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص150 . 

)✼ ✼( �سنكتفي بذكر اأحوال )ال( التي وردت في �سعر مبارك بن �سيف .
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�أواًل: تاأتي )ال( ُمـْلحقة باإنَّ وعاملة عملها، وهي )ال( النافية للجن�ص. نحو قوله تعالى: {َقاَل َل 

. وعلل المرادي ت749هـ �سبب عمل ال النافية للجن�ص عمل اإّن؛ » 
)1(

ُه َلُكْم} َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اللَّ
. 

)2(

لم�سابهتها لها، في التوكيد. فاإنَّ )ال( لتوكيد النفي، واإنَّ لتوكيد االإثبات«

لنا الحديث عنها في مو�سـع �سابق من هذا البحث، من حيث �سروط عملها، وذكرنا �سواهد  وف�سّ

عليها من �سعر مبارك بن �سيف . 

ثانيًا: قد تاأتي حرف عطف، نحو: اقراأ الكتاَب ال المجلَة . 

:
)3(

جـاءت )ال( الـنـافـيـة عـاطـفة فـي �سـعـر مـبـارك بـن �سـيـف فـي قـ�سـيـدتـه )اأن�سودة الخليج(

َحــــَمــــــاُء َفـ�َســَعــو� ِلــَهـــْدٍي ال ِلــُحـــْكــِم َمــَمــاِلــٍك          َفـُهــــــُم �إَذ� ُذِكـــــُرو� ُهـــــُم �لـــرُّ

ال: حرف عطف يفيد النفي . ِلــُحـــْكــِم: جار ومجرور، و)�سبه الجملة من الجار والمجرور( معطوف 

على �سبه الجملة )ِلــَهــْدي( .

ـْبـُت  ثالثا: قد تاأتي ز�ئدة؛ وذلك اإذا اعتر�ست بين الخاف�ص والمخفو�ص. َنْحو: ِجْئُت ِبال َزاٍد. وَغ�سِ

 . 
)4(

ِمـْن ال �َسْيٍء

وجاءت )ال( النافية زائدة لدخول حرف الجر عليها في �سعر مبارك بن �سيف في )�ستة( موا�ســع، 

منها:

: 
)5(

• قوله في ق�سيدة )نــّوارة(
�إنِّـي �أَْحـَبـْبـُتِك َيــا ِعــْطـــر�

ـاْء �أَْزَكــى ِمــْن �أَْوَر�ِق �ْلــِحــنَّ

ــي �أَْبـَحــْرُت ِبــال ُروؤَْيــا �إنِّ

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدة )اأن�سودة الخليج(
ْنــَيا ِبــال َمــْعـــُبــوِدَهــــا           �َســَلــَبــْت ُعــُقــوَل َبـِنـْيـُكــُم �ْلـَحــ�ْســَنــاُء �أَْن َيـْعـُبـــُدو� �لــدُّ

)1( �سورة يو�سف، اآية92 .

)2( الجنى الّداني، للُمرادي، �ص291. 

)الكامل( )3( االأعمـــال ال�ّسعرّية، �ص130 . 

)4( ُينظر: مغني اللبيب، البن ه�سام، �ص323. 

)المتدارك( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص56 . 

)الكامل( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص131. 



329

: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجــر االآتــي(
ِقـيـق َفـَلـْيـ�َس َيـْعـِرُفـُه �ْلـَوَهــْن؟ َمـْن َيـ�ْسـَتـِري َهـَذ� �لـرَّ

ِبـيـب َمـَع �ْلـخـمـور ِبـال َرَهــْن ـالل َمـَع �لـزَّ َهـِذي �لـ�سِّ

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�سابقة
ـــــــاِدٌق            َمـــــاٌل ِبــــــال �أَْدَنـــــى �ُســــــوؤَ�ْل ِبـــــاللـــــــــِه �أَْنــــــَت �سَ

يالحظ اأّن )ال( النافية جاءت في االأمثلة ال�سابقة جميعها م�سبوقة بحرف جــر؛ لذلك كانت مهملة 

وغير موؤثرة فيما بعدها .

�سابًعا: تكر�ر )ال( لتاأكيد �لنفي .

اإذا تكررت )ال( النافية، فاإّنها تفيد تاأكيد النفي،   نقال عن �سيبويه: 
)3(

368هـ يقول ال�سيرافي ت 

نحو: ال رجل وال امراأة يا فتى .

فالحرف ال يدخل على حرف، وهكذا فحرف العطف)الواو( ال يدخل على )ال( النافية، يقول ابن 

ال�سّراج ت 316هـ: »واعلم: اأنَّ حروف العطف ال يدخل بع�سها على بع�ص فاإْن وجدت ذلك في كالم فقد 

خرج اأحدهما من حروف الن�سق، وذلك مثل قولهم: َلْم َيُقـْم َعـْمـٌرو وال َزْيـٌد. الواو َن�سٌق و)ال( توكيد 
ُ
اأ

  .
)4(

للنفي«

وجاء تكرار )ال( مع حرف الّن�سق لـتاأكيد النفي في �سعر مبارك بن �سيف في )اثني ع�سر( �ساهًدا، منها: 

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )اأجرا�ص القد�ص(
َوال َو�ْســُم �ْلـُجـُروِح �ْلـُحـْمـِر ...

ُيـْرِهـُبـِنـي

َوال �َسـْحـِلـي َوال َقـْتـِلـي

َوال َتـْقـِلـيُع �أَْظـَفـاِري �َسـُيـوؤِْلـُمـِنـي

)مجزوء الكامل(  )1( نف�سه، �ص260 .  

)من الرجز(  )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص293 . 

)3( �سرح اأبيات �سيبويه، 8/2 . 

)4( االأ�سول في النحو، البن ال�سراج، 59/2. 

)الوافر( )5( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص32 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )اأمجاد رم�سان(

ــُر ال ُيـْهــَدى َوال ُيـ�ْسـَتـْجـَلــُب ـ�سْ ـًر� ِبـَغــْيِر ِهــَد�َيــٍة           َفـالنَّ ال َتـاأَْمــُلـو� َنـ�سْ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث ـ البعد الرابع ـ 2(

ال ِظـــالٌل َلــهــُمـــو �إْن ُهـــُمــو �ســـاُرو�

ال ُخــطــى ..

ـْكـَلى َوال �أَيٌّ َيـَتـاَمـى َكـاّل َوال َتـْعـِرُف �أَيٌّ ِمـْنـُهـُم �لثَّ

)2( مــــــا . 

 اأّن )ما( النافية قد تكون عاملة عمل )لي�ص( على راأي الحجازين، وغير 
)3(

ذكر المبرد ت285هـ

بت�سبث  لي�ص  ِلـ )مــا( عمل  الحجازين  اإعمال   
)4(

هيلي ت581هـ ال�سُّ وُيعلِّـل  التميميين.  راأي  عاملة على 

ه ال�سامع عليه، فيقوم ذلك الحرف مقام العمل،  )ما( في الجملة، فاإدخال حرف زائد في الجملة ُينبِّ

ـد عنده ذكر  نحو قولك: وَمـا َزْيـٌد ِبـَقـاِئـٍم . فاإذا �سمع المخاطب » ما » وهي ال تدخل في الوجوب، تاأكَّ

النفي .  

 القول في �سروط اإعمال )مــا( النافية عمل لي�ص، اأو اإهمالها - على راأي الحجازيين 
)5(

ل النحاة وف�سّ

والتميميين -. 

:
 )6(

وذكر ابن عقيل ت769هـ �ستة �سروط الإعمال )ما( عمل لي�ص، نلخ�سها فيما ياأتي

�الأول: �أال يز�د بعدها �إْن. فاإْن زيدت َبَطَل عمُلها، نحو: ما اإْن َزْيٌد قائٌم. برفع قائـم .

ولم يرد �ساهٌد على هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف .

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص74 . 

)الرمل(  )2( نف�سه، �ص 194.  

)3( المقت�سب، 188/4. 

َهيلي، �ص60 . )4( نتائج الفكر في النَّحو لل�سُّ

)5(  منهم: الحريري الب�سري، ُملحة االإعراب، �ص53، واأبو البركات االأنباري، االإن�ساف في م�سائل الخالف، 134/1، 135، واأبو البقاء 

العكبري، اإعراب ما ي�سكل من األفاظ الحديث النبوي، �ص111، وابن ه�سام، �سرح قطر الندى، �ص142 ـ 144. 

)6( ُينظر: �سرح ابن عقيل، 302/1 ـ 307. 
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�لثاني: �أال ينتق�س �لنفي باإالَّ- نحو: َمـا َزْيـٌد اإالَّ َقـاِئـٌم. فال يجوز ن�سب قائم، كقوله: {َوَما َأَنا إِل 

 خالفا لمن اأجازه. 
)1(

َنِذيٌر ُمبِيٌن}

 :
 

ا باإاّل في �سعر مبارك بن �سيف، في الموا�سع االآتية وجاء النفي منتق�سً

: 
)2(

• في قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــَرَعــْتــُكــُم �الأَْوَهـــاُم َو�ْلـُخــَيــالُء ـــٍم                �سَ رُّ �إالَّ ِمـْن َخـَيـاِل ُمــّنــعَّ َمـــا �لــدُّ

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
�أَُهــَنــاَك َيـــوُم �ْلـَبــْعــِث �أَْو َيــْوُم �الإّيـــاْب ؟!

ْة �أَْعــَو�ُنــُه َز�ُدوُه تــْعــَد�ًد� َوُعــدَّ

َمـــا ِتــْلــَك �إاّل �ْلـَهــاِلــَكــة

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية ال�ّسابقة

ــمُّ ـا �أََبـا َلـَهـٍب َلـَنـا ُلـبٌّ �أ�سَ َحـقًّ

َمـا ُكـْنـُت �إاّل َز�رًيـا �أَْو َهـاِزًئـا ِمـِن �ْبـِن َكـْبـ�َســَة ..

ــَد ِفـي �لَحـَرْم �إْن َتـَعـبَّ

: 
)5(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية نف�سها
ـَغـاِئـر ـُمـْت َفـَمـا �أَْنـَت �إاّل         ِمـْر�آُتــُه ِفـي �لـ�سَّ ُ��سْ

�لثالث: �أال يتقدم خبرها على ��سمها وهو غير ظرف وال جار ومجرور.

م خبرها على ا�سمها، وهو غير جار وال  اإعمال ما عمل لي�ص مع تقدُّ اأّنه ال يجوز   
 )6(

يـرى �سيـبـويه

مجرور. 

)1( �سورة االأحقاف، اآية 9 .

)الكامل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص145 . 

)من الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص266 . 

)من الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص255 . 

)المجتث( )5( ال�ّسابق نف�سه، �ص315 . 

)6( الكتاب، 59/1 .
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َم خـبر ال عـلى ا�سـمـها، وهو جار ومجرور في �سعر مبارك بن �سيف في )اأحد ع�سر( مو�سـًعا،  وتـقـدَّ

منها:

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ْخـــَفـــــاُء ــِة َمــا  َلـــُه  �إِ ِحــبَّ ـ�ِس �ْلَهـَوى       َهـــْمــ�ُس �الأَ َكْم - َيا َخـِليُج - �َســمْعـَت ِمـْن ِقـ�سَ

وقد ُتخّرج على وجهين:

َمـــا: - ما نافية عاملة عمل لي�ص.  / - نافية غير عاملة .

َلـــــُه: - جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل ن�سب خبر )ما( مقّدم/ في محل رفع خبر مقّدم.

�إِْخـَفــاُء: - ا�سم )ما( موؤخر مرفوع .  /  - خبر المبتداأ مـرفــوع .

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــاُت �ِسـْعــــٍر َمــا  َلـَهــا  �أَْنـــــَد�ُء َحـاِب َكـِم �ْرَتـَوْت          َجــنَّ َوَعـَلـى �َسـَو�ِطـِئـَك �لرِّ

َمـــا: - ما نافية عاملة عمل لي�ص.  / - نافية غير عاملة .

َلــهـا: - جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل ن�سب خبر )ما( مقّدم./في محل رفع خبر مقّدم.

�أْنــد�ُء: - ا�سم )ما( موؤخر مرفوع .   / - خبر المبتداأ مـرفــوع .

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ْهـــُر َيـْجــِري َمــــا  َلُه  �إْر�َســـــاُء َمــــاُن َوَعـْهــُدُه          َو�لــدَّ َهــا �أَْنــَت َبـــاٍق َو�لــزَّ

 َمـــا: - ما نافية عاملة عمل لي�ص.   / - نافية غير عاملة .

َلــها: - جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل ن�سب خبر )ما( مقّدم./في محل رفع خبر مقّدم.

�إر�ساء: - ا�سم )ما( موؤخر مرفوع .    / - خبر المبتداأ مـرفــوع .

َبَطَل  م  تقدَّ فاإْن  �ال�سم وهو غير ظرف وال جار ومجرور؛  �لخبر على  يتقدم معمول  �أال  �لر�بع: 

عمُلها، نحو: َما َطَعاَمَك َزْيـٌد اآِكٌل. فال يجوز ن�سب اآكل. وَمْن اأجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء 

العمل مع تقدم المعمول. ولم يرد اأي �ساهد في �سعر مبارك بن �سيف على هذا الّنمط.

)الكامل(    )1( االأعمـال ال�ّسعرّية، �ص100 . 

)الكامل(     )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص127 . 

)الكامل(    )3( نف�سه، �ص153 .  
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ْبِدَل َبَطَل عمُلها، نحو: َما َزْيـٌد ِب�َسـيء اإاّل �سيء 
ُ
�ل�سرط �لخام�س: �أال ُيْبَدل من خبرها موجب؛ فاإْن اأ

ال ُيعباأ به. فب�سيء: في مو�سع رفع خبر عن المبتداأ الذي هو زيد وال يجوز اأن يكون في مو�سع ن�سب 

خبرا عن ما واأجازه قوم ..

ال�ّسعرية  وجاءت )ما( النافية عاملة عمل لي�ص في �سعر مبارك بن �سيف في قوله في م�سرحيته 

: 
)1(

)الفجر االآتي(

�أَُبــو َطــاِلــٍب َقـــْد َغــــَوى َقـــْوُمــُه

َوِحــْزُبــُهــْم َحــْوَل َذ�َك �ْلــغــُرور

َوَمــا  ِحـْيـَلــٌة  ِفــي َيــَدْيــَنــا َلــُه

َمــــــا: نافية عاملة عمل لي�س . 

ِحـْيـَلٌة: ا�سم )ما( مرفوع .

ِفي َيـَدْيــنا: الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل ن�سب خبر )ما( . 

اأخرى في �سعر مبارك بن �سيف. دخلت فيها )ما( النافية على الجملة اال�سمية،  وهناك �سواهد 

وكانت تميمية غير عاملة، وهي:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ــوَرُة �الإْنــ�َســاِن ُتــْرَفــُع ِعــْنـــَدُه          َبــْل ُتــْرَفــُع �الأْعــَمـــاُل و�الأ�ْســَمـــاُء      َمـا �سُ

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
)✼(

َحى        َمـا ِتـْلـَك ِفـي �َسـْمـ�ِس �ْلـَخـِلـيــِج �إَيـــاُء �ْنـُظْر َفـَذ�َك �لِغـرُّ ِفي �َسْم�ِس �ل�سُّ

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
ـــٌة َو�إَِخـــــــاُء ــــــَمـــــا         َبــْيَن �ْلــِجــَو�ِر َمـَحــبَّ نَّ �إِْيــــَر�ُن َمــا �أَْنــِت �ْلــَعــــُدوُّ َو�إِ

دخول )مــا( �لنافية على �لجملة �لفعلية .

)المتقارب(    )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص299، 300 . 

)الكامل( )2( ال�ّسابق نف�سه، �ص146 .  

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص146 .  

االأعمــال  ُينظر:  اإياء.  والجمع:  وَزْهُرُه،  ُح�سُنه  النبات:  واإياء  و�ُسعاُعها،  �سوءها  ال�سم�ص:  واإياء  اللغة:  وفي  والجمال.  )✼(  الُح�ْسن 

ال�ّسعرية، هام�ص 2، �ص146 .

)الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص163 .  
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مــّر بــنـا اأّن )ما( النافية دخلت على الجملة الفعلية في �سعر مبارك بن �سيف في )اثنين وثالثين( 

مو�سًعا. وجاءت الجملة الفعلية بعد )ما( النافية وفق االأنماط االآتية :

في  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  النمط  هذا  جاء  �لما�سي.  �لفعل  يليها  �لنافية  مـا  �الأول:  �لّنمط 

)واحد وع�سرين( مو�سـًعا، منها:

: 
)1(

• قوله في ق�سيدته )الزهر من ر�سائلي(
ــَهــا غــْيُر �ْلـِجــَنـــاِن ْهـــــُر ِمـــْن َر�َســــاِئــِلـــي          َمـــا  َبــثَّ �لــــزَّ

: 
)2(

• وقوله في ق�سيدته )�سحر البداوة(
ا َبـــَتـــ�ْســِبـــيـــــِب َرٍة         َوُقــْلــُت: �ِســْعـــــِرَي َمـــــْرِويًّ ــــوَّ َلــــْو ُرْمـــُتُهـــــنَّ ِبــاأْبــيــاٍت ُمــــ�سَ

ــاِح َمـْطــُلــوِبـــي َلـــَمـا َبــَلـْغــــُت َمـَنــااًل ُكــْنـُت �أَْطـــُلــُبــُه         َوَمــا  َبـَلـْغــُت ِبـَهــا َيــا �سَ

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )ترنيمة ال�سواطئ الغافية(
َفـات ؟ ِبـيع َوَزْهــِرَهـا      عــذَر�َء َقـْد و�سَفْت َفـَمـا �أْوَفـْت �سِ ـْحـــَر�ِء �لـرَّ �أَْم ِعـْطـــِر �سَ

�لّنمط �لثاني: مـا �لنافية يليها �لفعل �لم�سارع .

لم يرد هذا النمط في �سعر مبارك بن �سيف اإاّل في )ثالثة( موا�سع، هي:

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الدهر(
ُحــْزُت �ْلـَمـــَر�ِمــيــا ؟ ـَبْرُت َوَمـا  �أَْدِري �أَ ـٌف         �سَ ْهـُر ُمـْنـ�سِ ـْبًر� �إنَّــَمـا �لـدَّ َيـُقـوُلـوَن �سَ

: 
)5(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
ـُه         َنـِعـيــ�ُس َوَمـا َنــْدِري �ْلـَحـَيــاَة َوَمـا ِهـيا ْهــــُر َظــنَّ ـَب �لــدَّ َفـــاإنَّـــا ِكـَلـــْيـــَنــا َخـيَّ

: 
)6(

• قوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(
َخــــاَب ِمـــْيــَز�ُنـــُكــم َفَما         ُيــْوَزُن �لــَقـــ�سُّ ِبــاْلـَوَبــْر

)مجزوء الرجز(    )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص43 . 

)الب�سيط( )2( نف�سه، �ص45، 46 .  

)الكامل(    )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 228 . 

)الطويل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص53 . 

)الطويل( )5( نف�سه، �ص54 .  

)مجزوء الخفيف(    )6( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص277 . 
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)3( َلـــــــْم .

 في كتابه: )الُجَمل في النحو( اأخوات )لم( التي ت�سترك 
)1(

بّين الخليل بن اأحمد الفراهيدي ت170ه

معها في جزم الفعل الم�سارع، كما تطّرق لعالمات الجزم بنوعيها: الحركات والحروف .

 على مجيء )َلـــْم( كحرف جزم يجزم الفعل 
)3(

، والمبرد ت285هـ
)2(

واأكد كلٌّ من �سيبويه ت180هـ

ي ِباْلَمْعَنى َكَقْوِلك لم يخرج  الم�سارع . وقال اأبو القا�سم الزجاجي ت340هـ عن )لـم(: » لم لنفي اْلَما�سِ

. والزجاجي ي�سير هنا اإلى اأّن )لم( تدخل على الفعل الم�سارع؛ فتقلب زمانه للما�سي، نحو: لم 
)4(

زيد«

 اأّن االأ�سل في 
)5(

ينجْح. ويبدو اأّن الزجاجي قد ا�ستخدم اللفظ على اأ�سله، فقد بّين ابن الوّراق ت381هـ

)لم( اأْن تدخل على الفعل الما�سي .

َوَلـْم  َيـُقـْم.  َلـْم  َكَقْوِلك:  يا،  َما�سِ ارع ويقلبه  اْلُم�سَ َيْنِفي  اأّن )لم( »حرف  وبّين ابن ه�سام ت761هـ 

  . 
)6(

َيـْقـُعــْد. َوَكَقْوِله َتَعاَلى: {َلْم َيلِْد َوَلْم ُيوَلْد}«

مّر بنا اأّن )َلــْم( وردت في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني في )اأربعة وع�سرين( مو�سًعا وتوزعت على 

االأنماط االآتية:

�لنمط �الأول: )لم( يليها الفعل الم�سارع ال�سحيح االآخر.

ورد هذا النمط في )اأربعة وع�سرين( مو�سًعا، منها: 

: 
)7(

فاف( • قوله في ق�سيدته )الليل وال�سِّ
َلــْم  َيــُعــْد ِلــي َيــا ُفــوؤَ�ِدي 

َغــْيَر ِذْكـــَر�َهــا َمــَثـــاَبـــا

: 
)8(

• وقوله في ق�سيدته )الّزهر من ر�سائلي(
َعــْيــَنـاَي ِمـــْر�َســـاُل �ْلــَهـــَوى         �إْن َلــْم ُيــَطــاِوْعـــِنـي ِلـ�َسـاِنــي

)1( ينظر: �ص222 .

)2( ُينظر: الكتاب،8/3 . 

)3( ُينظر: المقت�سب، للمبرد، 44/2 . 

)4( حروف المعاني وال�سفات، للزجاجي، �ص8 .

)5( علل النحو، البن الوراق، �ص200 .

)6( �سرح قطر الندى، البن ه�سام، �ص84 .  �سورة االإخال�ص، اآية 3.

)مجزوء الرمل(    )7( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 18 . 

)مجزوء الكامل(    )8( ال�ّسابق نف�سه، �ص 43 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )عودة اإبريل(
َيـا َلـْيـِلي َطـاَل �ْلــُبـْعــُد َوَلـــْم        ُيـ�ْســـِرْق ِفــي �أَْرَكـاِنــَك َفـْجــِري

�لنمط �لثاني: )لم( يليها الفعل الم�سارع المعتل االآخر.

ورد هذا النمط في )�سبعة( موا�سع، منها: 

: 
)2(

اق ال�ّسم�ص( • قوله في ق�سيدته )ُع�سَّ
ــْوَر ِبـَجــْنــَبــْيــِه .. َلــْم  َيـــَر �ْلــَمــاَء َوال �لــنُّ

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(
�ِفـــَق �ْلـُعــَلـَمـاُء َلــْم َيــْنــ�َســـَك �ْلــُعــَلـَمــاُء ِفي َيـْوٍم َفَهــْل         َيـْنـ�َسـى �ْلـَوِريــَد �لـدَّ

: 
)4(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة نف�سها
َيـا َبـْحــُر َدْع َعـْنــَك �ْلـِعــَتـاَب َوَلــْوَمـــُه         َلــــْم  َيـــنـْــ�َســـــَك �الآَبـــــاُء َو�الأَْبــَنـــاُء

�لنمط �لثالث: )لم( يليها فعل من االأفعال الخم�سة .

: 
)5(

ورد هذا النمط في مو�سٍع، هو: قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

َلـْم  َيــْبـَخـُلـو� ِبـاْلـَخــْيِر َلـْم ُتـْبــِطــْرُهــُم         ِنـــَعـــُم �ْلــَحـــَيـاِة َوِمـــْثــُلـَهــا �إِْغـــــَو�ُء

�لنمط �لّر�بع: )لم( ، وقد دخلت على فعل نا�سخ .

جاءت هذه ال�سورة في مو�سعين، هما:

�الأولى: لم + فعل نا�سخ . 

: 
)6(

• قوله في ق�سيدته )مناجاة الدهر(
ـاِحـِب �ْلـَعـْر�ِس ِمـْنَحـًة      َلـَمــا �َسـِمـَعــْت َنـْفـ�ِسـي �ْلـَغــَد�َة َجـــَو�َبــــا َوَلـْو َلـْم َيـُكـْن ِمـْن �سَ

)المتدارك( )1( نف�سه، �ص 64 .  

)الرمل(    )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 14 . 

)الكامل( )3( ال�ّسابق نف�سه، �ص 123 . 

)الكامل( )4( نف�سه، �ص 145 .  

)الكامل(  )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص159 . 

)الطويل( )6( ال�ّسابق نف�سه ، �ص 54 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )ذكريات الطفولة(
ــَقـــاْء َوَلـــْم َنـــُك َنـْعــَلـــُم َمــَعـَنــى �ل�سَّ

�لثانية: الفعل النا�سخ المت�سل اأ�ساًل بحرف النفي )لم( . 

جاء هذا النمط في )�سبعة( موا�سع، منها:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )�سفن الغو�ص البائ�سة(
َوِهــَي َلــْم َتــْبـَرْح َمــَع �لــَيـاَمـــاِل ..

: 
)3(

د( مــرُّ • وقوله في ق�سيدته )بحــر الـزُّ
ِة َلــْم َتــَزْل              َخــَفــَقــاُتــُهــنَّ َتــ�ِســــفُّ َعــْنــَك َوَتــ�ْســُتــُر َو�ْلـَحـاِلــَمــاُت َعــَلــى �الأَ�ِســـرَّ

: 
)4(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليــج(
وؤَى َحــْمـــَقـــاُء َحـَكــُمـــو� ُعــُهــوًد� َلــْم َيـــُدْم ِفــي َعـْهـِدِهــْم          َنــْهــُج �ْلـِخــالَفــِة َفــالـــرُّ

�لنمط �لخام�س: )لم(، وقد دخلت عليها همزة اال�ستفهام .

ورد هذا النمط في مو�سعين، هما: 

: 
)5(

با( • قوله في ق�سيدته )رفقة ال�سِّ
ـــاُه ؟ ــَنـا َقــْد َعـــاَد ِذْكـــَر�ُه        �أََلــــْم َيـــَزْل ُنـــوُرُه َيــْكــ�ُسـو ُمــحـــيَّ َيـا �َســاِكــِنــي َحــيِّ

ـْم�َس َتـ�ْسُمـو ِفي َثَناياه ؟ �أََلــــْم َتــــَزْل َتــْعــُبــُر �الأَّيـــــاَم الِهــــَيــــًة        َوَتــْرُقـُب �ل�سَّ

ال�ساعر مبارك بن �سيف يتبع النحاة في هذا النهج التركيبي، فمن النحاة َمْن اأ�سار اإلى اأّن دخول 

همزة اال�ستفهام على )لم( يجعل اال�ستفهام مفيًدا للتقرير، فقد بّين ابن ال�سائغ ت720هـ اأّنه ب�سبب 

َلْم( فهي )َلْم( زيدْت عليها 
َ
دخول همزة اال�ستفهام على )لم( اأفاد اال�ستفهام التقرير، يقول: »َواأّما )اأ

)من المتقارب(  )1( نف�سه ، �ص 81 .  

)الرمل( )2( االأعمــال ال�ّسعرية ، �ص 23 . 

)الكامل(  )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 47 . 

)الكامل( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 141 . 

)الب�سيط( )5( نف�سه، �ص 20 .  
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 ،
)1(

ب الّنفي مع اال�ستفهام اأفاد تقريًرا؛ كقوله تعالى: {َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك} همزة اال�ستفهام؛ فلّما ُركِّ

.
)2(

وي�سير الفعل الَّذي يدخالن عليه في معنى الما�سي«

معهما،  الكالم  فيتقرر  اال�ستفهام،  همزة  ولما  لم  تلحق   « قد  اأنه  ت905ه  االأزهري  خالد  وذكر 

. فدخول همزة اال�ستفهام على)لم(جعلت اال�ستفهام مفيًدا للتقرير. 
)3(

نحو:{  َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك}«

�لنمط �ل�ساد�س: )لم(، وقد �ُسبقت بهمزة اال�ستفهام، وحرف العطف .

:
)4(

ورد هذا النمط في مو�سع، هو: قوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - 2 -(

ــــَك ؟ ... �أََوَلـــْم  �أُو�سِ

ــــَك ؟ �أََوَلـــْم  �أُو�سِ

العربي، فقد  للتركيب  ُمقلًِّدا  كان  بل  التركيب،  النمط من  لهذا  �سيف مبتدًعا  بن  يكن مبارك  لم 

الوّراق  ابن  بّين  اإْذ  العطف،  اال�ستفهام على )لم(، متبوعة بحرف  النحاة م�ساألة دخول همزة  ناق�ص 

ت381هـ اأّنه قد تدخل همزة اال�ستفهام، وحرف العطف على )لم(، فقال: ».. َواأما َقْولَنا ِفي اْلكتاب: 

َما  ل )لم( ، تدخل َعَلْيَها َفاء اْلَعطف، وواو اْلَعطف، َواألف ااِل�ْسِتْفَهام، والجزم اإِنَّ �سْ
َ
)اأفلم واأفلما( ، َفااْلأ

. 
)5(

ِثير َلُه«
ْ
ُهَو بـ )لم( اإِْذ َكاَن َما دخل َعَلْيَها اَل َتاأ

وعلَّل ابن ال�سائغ �سبب دخول حرفي العطف، على )لم(، وتاأخرهما عن حرف اال�ستفهام، فقال: » 

را عن الهمزة لوجهين: الواُو والفاء الاّلحقان لها بعد الهمزة للعطف، وتاأخَّ

�أحُدهما: اأّن لها �سدر الكالم دونهما؛ الأّن االعتماد عليها .

ْحَدَثْت الّتقرير 
َ
و�لّثاني: اأّن الواو والفاء مع )َلْم( كلفٍظ واحد ل�سّدة اّت�سالهما بها؛ وكاأّن الهمزة اأ

. 
)6(

والّتوبيخ بعد ُح�سول العطف في الكالم«

)1( �سورة االن�سراح، اآية 1 .

)2( علل النحو، البن الوراق 853/2 . 

)3( �سرح االأزهرية، للوّقـاد، �ص48.    �سورة االن�سراح، اآية1 .

)4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 183 .    )من المتدارك(

)5( علل النحو، البن الوراق ت381ه، �ص199 .

)6( اللمحة في �سرح الملحة، البن ال�سائغ، 859/2 .
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)4( لي�َس .

ابن  ا  اأي�سً بهذا  وقال  واال�ستقبال.  الحال  لنفي  )لْي�َص(  اأّن   
)1(

ت340هـ الزجاجي  قا�سم  اأبو  ذكر 

. 
)3(

، وابن عقيل ت769هـ
)2(

اق ت381هـ الورَّ

واختلف النحاة في )َلْي�َص( بين الحرفية والفعلية؛ فمن قائل اإّنها حرف، اإلى اآخر يرى: اأّنها فعل. 

 اإلى اأّن ابن ال�سراج ت316هـ ذهب في اأحد قوليه اإلى اأنَّها حرٌف. ويرى 
)4(

ون�َسَب جماعة من النحويين

الباحث اأّن ابن ال�سراج قال بفعلية )لي�ص(، فقال: » فاأّما )لي�ص( فالّدليل على اأّنها فعل، واإْن كانت ال 

. ويقول: في مو�سع 
)5(

ف الفعل قولك: ل�سُت، كما تقول: �سربُت، ول�ستما، ك�سربتما..« تت�سّرف ت�سرُّ

اآخر: ».. الخام�ص: االأفعال التي ال تت�سّرف، ال يجوز اأْن يقّدَم عليها �سيء مما عملت فيه، نحو: ِنْعَم، 

ن�سبه  ما  الباحث  ي�ستغرب  هنا  ومن   .
 )6(

المجرى« ذلك  عندي  تجري  و)لي�َص(  ب،  التعجُّ وفعل  بئ�َص، 

الزجاجي البن ال�سراج بقوله بحرفية )لي�ص( ال بفعليتها؛ الأّنها »ال تت�سرف، اأي: ال ياأتي منها الم�سارع 

واالأمر، ومثلها: ع�سى. بينما كان جمهور الب�سريين يذهب اإلى اأنَّ لي�ص فعل ناق�ص الت�سالها بال�سمائر 

. 
)7(

مثل: َل�ْسُت، َوَل�ْسُتما َوَلْي�ُسوا، َوَل�ْسَن«

اأّن )لي�ص( فعٌل، ولي�ست حرًفا. اأّما الفار�سي، واأبو بكر بن �سقير، فذهبا 
 )8(

ويرى ابن الوراق ت381هـ

 اأنَّ )لي�ص( فعٌل ُي�سبُه الحرَف .
)9(

في اأحد قوليهما اإلى اأنَّها حرف. ويرى الغاليني

مدر�ستي  الختالف  راجٌع  حرًفا  اأم  فعاًل  كانت  اإْن  )لي�ص(  حول  العلماء  بين  االختالف  مرد  ولعل 

اأّنها  الكوفيون  الب�سريون بفعلية )لي�ص( في حين يرى  اإْذ يقول  الم�ْساألة،  والكوفة حول هذه  الب�سرة 

 قد لّخ�سا راأي الكوفيين 
)11(

، واأبو البقاء الُعكبري ت616هـ
)10(

جاجي ت337هـ حرٌف ال فعٌل .  وكان الزَّ

والب�سريين في تلك الم�ْساألة، وذكر حجج كل منهما .

)1( حروف المعاني وال�سفات، للزجاجي، �ص8 .

)2( علل النحو، البن الوراق، �ص246. 

)3( �سرح ابن عقيل،268/1 . 

)4( ُينظر: ارت�ساف ال�سرب، الأبي حيان، 1146/3، و�سرح الت�سهيل، للمرادي، �ص284، ومغني اللبيب، البن ه�سام، 291/1.

)5( االأ�سول، 82/1، 83 .

)6( ال�ّسابق نف�سه، 228/2 .

)7( الالمات، الأبي القا�سم الزجاجي، �ص34، 35 . 

)8( علل النحو، البن الوراق، �ص245 .

)9( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 273/2 .

)10( الالمات، للزجاجي، �ص34، 35 . 

)11( االأ�سول في النحو، البن ال�سراج، 27/1 . 
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وعـ�سرين(  )ثـمانـيـة  في  ثانـي  اآل  �سـيـف  بـن  مـبـارك  �ِسـْعــر  في  نـفـي  كحــرف  )َلْي�َص(  وتكـررت 

مو�سًعا. وباإنعام النظر ا�ستنتج الباحث ما ياأتي:  

في)خم�سة(  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  م�سمًرا  ا�سمها  جاء  ُم�سمًر�.  )لي�س(  ��سم  مجيء  �أواًل: 

موا�سع: 

: 
)1(

• قوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجر االآتي(
ْيــَن ِجــْئــْت ؟ َفِمـْن �أَْيــَن �أَْنــَت ؟ َوِمــْن �أَ

َنــَو�ِحــي �ْلــَيــَمــْن ؟ �أََلـْيــ�َس َكــَذِلــْك ؟ 

ا�سم )لي�ص(: �سمير م�ستتر تقديره هو )اأي: االأمر(.

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية ال�ّسابقة نف�سها
ِقـيـَق َفـَلـْيـ�َس َيـْعـِرُفــُه �ْلــَوَهـــْن ؟  َمــْن َي�ْســَتِري َهــَذ� �لــرَّ

ِبــيــِب َمــَع �ْلـُخــُمــوِر ِبــال َرَهــْن ــالُل َمــَع �لــزَّ َهــِذي �ل�سِّ

ا�سم )لي�ص(: �سمير م�ستتر تقديره هو اأي: )الم�ستري(.

: 
)3(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية ذاتها
 �أَْغــَنــى َلــْيــ�َس َيـــاأُْخــُذ ِبــاْلـَيــ�َســاِر �إَذ� َوَهـــب   

ُ
�هلل

ا�سم )لي�ص(: �سمير م�ستتر تقديره هو يعود على لفظ الجاللة )اهلل( .  

: 
)4(

• وقوله في الم�سرحية ال�سعرية )الفجر االآتي(
ـْجــَم َو�الأْقــَمــاَر و�الأ�ْســَجـــاَر .. َتـْعـُبــُدوَن �لـنَّ

ْر ْهــَر �ْلــُمـَقــدَّ و�لـدَّ

َلـْيـ�َس ِلالأَْحــَجــاِر �أَ�ْسـَفــق  

ــْر َبــل ِلــُلــبِّ َقــْد َتــَحـجَّ

)المتقارب( )1( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص247 . 

)من الكامل( )2( ال�سابق نف�سه، �ص260. 

)الكامل( )3( نف�سه، �ص261.  

)من الكامل( )4( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص270 . 
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ا�سم )لي�ص(: �سمير م�ستتر تقديره هو يعود على الّدهر .

: 
)1(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية ال�ّسابقة نف�سها

َفــال َخــْوَف ِمـْنــُه .. َدْعــوُه َوحــاَلــْه

�أََلْيــ�َس ِبــَجــاِرْك ؟  

َوِبــْئــ�َس �ْلــجــَو�ْر

ا�سم )لي�ص(: �سمير م�ستتر تقديره هو يعود على اأبي طالـب عـّم الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم -.

ومبارك بن �سيف لم يكن ِبْدًعا في هذا، لكّنه �َساَر على �َسْمِت العرب في اإ�سمار ا�سم لي�ص. 

ثانيا: تقديم خبر لي�س . وجاء خبر )لي�ص( ُمقّدًما في )ع�سرة( موا�سع، منها:

: 
)2(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ـــالم ، َفـُقـْلــُت ِمــْن َمـْعــِدٍن           َلـْيـ�َسـْت َلـُه ِفـي �ْلـَكـاِئــَنـاِت �َســـَو�ُء َقـاُلـو� : »�ل�سَّ

َلْي�َسْت: فعل ما�ٍص ناق�ص. َلـــــُه: الجار والمجرور متعّلق بخبر لي�ص مقّدم. �َسَواُء: ا�سم لي�ص. 

: 
)3(

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة

ــوُر َفــْجــٌر َلـْيـ�َس  ِفــيـِه  ِرَيـــــــاُء ــــاَءْت ـ َر�ُســـوَل �هلِل ـ ِفــْيـــَك َبـــَيـاِرٌق           َو�لـنُّ �سَ

َلـْيـ�َس: فعل ما�ٍص ناق�ص. ِفـــيـــِه: الجار والمجرور متعّلق بخبر لي�ص مقّدم . ِرَيــاُء: ا�سم لي�ص. 

: 
)4(

• وقوله في م�سرحيته ال�ّسعرية )الفجر االآتي(

َفـَلـْيــ�َس َلــُه َغــْيُر �َسـْيــٍف َكـَهــَذ�

ِلـَيـْبـَر�أَ ِمــْن َهــَذَيــاِن �ْلـجـُنـوْن

َفـَلْيـ�َس: فعل ما�ٍص ناق�ص. َلـــــُه: الجار والمجرور متعّلق بخبر لي�ص مقّدم. َغــــْيُر: ا�سم لي�ص. 

)من المتقارب( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص278 . 

)الكامل( )2( نف�سه، �ص 109 .  

)الكامل( )3( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 129 . 

)المتقارب( )4( ال�ّسابق نف�سه، �ص 318 . 
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ا  يقّدم عرو�سً راح  الذي  لهب  اأبي  رّده على  اأمية في معر�ص  ل�سان  المقطع على  ال�ساعر هذا  قال 

اأمية قائال: اإن محمًدا ال  لمحمد - �سلى اهلل عليه و�سلم - عّله يرجع عن دعوة االإ�سالم، فيرد عليه 

ي�ستحق عندنا اإال ال�سيف. وجاء تقديم خبر لي�ص )له( جاء لغر�ص بالغي، وهو اال�ستحقاق وجاء هذا 

من اإفادة حرف الجر )الالم( لهذا المـعـنى يـقـول اأبـو القا�سـم الـزجاجي ت337هـ اإّن الـالم »لْلملك 

.
)2(

.وذكر هذا المعنى خالد االأزهري ت905هـ
)1(

مر«
َ

و�ال�ستحقاق واالخت�سا�ص َوااْلأ

ا ومجروًرا. وال�ساعر مبارك بن �سيف ي�سير  ا اأّن خبر لي�ص المقّدم جاء �سبه جملة جارًّ وُيالحظ اأي�سً

 ،
)4(

، وابن الوّراق ت381هـ
)3(

في هذا على �َسَنن العرب، في االأول : كما ذهب كلٌّ من المبرد ت285هـ

 اإلى جواز تقديم خبر لي�ص عليها، وعلى ا�سمها .
)5(

وابن جني ت395هـ

اأجاز �سيبويه تقديم خبر لي�ص عليها، فقال في باب ما ينت�سب في االأول: »ومثل ذلك: اأعبد اهلل كنت 

مثله؛ الأنَّ »كنت« فعل، و«المثل« م�ساف، وهو من�سوب، ومثله: اأزيًدا ل�ست مثله؛ الأّنه فعل، ف�سار بمنزلة: 

 .
)6(

اأزيًدا لقيت اأخاه، وهو قول الخليل«

ولم يرد في �سعر مبارك بن �سيف �ساهد على تقديم خبر لي�ص عليها وعلى ا�سمها.

ر�بًعا: زيادة �لباء في خبر )لي�س( .

     جاءت الباء زائدة في خبر لي�ص في �سعر مبارك بن �سيف في )ثالثة( موا�سع، هي:

: 
)7(

• قوله في ق�سيدته )اأن�سودة الخليج(

ــْيــَك ، ِتـْلــَك َمــ�ســيــَئـِتـــي َوُمــَر�ِدي �ْلـُحــ�ْســَنــَيـاِن َلــَنــا َوَلــ�ْســُت ِبــَجـــاِهـــٍل           َلــبَّ

ِبــَجـــاِهـــٍل: �لباء: حرف جر زائد . جاهل: ا�سم مجرور لفًظا من�سوب محالًّ على اأّنه خبر لي�ص.

)1( حروف المعاني وال�سفات، �ص40 .

)2( �سرح الت�سريح على التو�سيح، 8/1 .

)3( المقت�سب، للمبرد، 194/4. 

)4( علل النحو، البن الوراق، �ص253، 254 .

)5( اللمع في العربية، البن جني، �ص37. 

االإن�ساف،  في:  االأنباري  البركات  واأبي   ،402/2 المقت�سد  في:  الجرجاني  من  كلٍّ  زعم  على  ا  ردًّ يمثِّل  والن�ص   .102/1 )6(  الكتاب، 

والعلوي، والزبيدي في: ائتالف التب�سرة، �ص123 في اأّنه لي�ص ل�سيبويه ن�صٌّ �سريح في حكم تقديم خبر لي�ص عليها. 

)7( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 84 .  )الكامل(
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: 
)1( 

• وقوله في ق�سيدته ال�ّسابقة ذاتها

ــاِريـــُخ َلـْيــ�َس ِبــَغـــاِفــــٍل            ِبــِه ِذْكـــرُكــــْم �أَْبــَقــــى َوِفــْيـِه َجـــــَز�ُء َوَكــَذِلــَك �لـتَّ

ِبــَغـــاِفــــٍل: الباء: حرف جر زائد .غافٍل: ا�سم مجرور لفًظا من�سوب محالًّ على اأّنه خبر لي�ص.

: 
)2(

• وقوله في م�سرحيته ال�سعرية )الفجــر االآتــي(

�أََلْيــ�َس ِبــَجــاِرْك ؟  

ِبــَجــاِرْك: الباء: حرف جر زائد .جارك: ا�سم مجرور لفًظا من�سوب محالًّ على اأّنه خبر لي�ص.    

وُيالحظ اأّن ال�ساعر مبارك بن �سيف قد جاء بخبر لي�ص مجروًرا بالباء الزائدة على قلة، وهو في 

هذا ي�سير على هدي النحاة القائلين بجواز دخول الباء الزائدة على خبر )لي�َص(. فقد قال ابن جني 

 . 
)3(

كَدة َفُيَقال َلْي�َص َزْيــٌد ِبــَقــاِئــٍم..« ت395هـ: »وتزاد اْلَباء ِفي خبر َلْي�َص ُموؤَ

 جواز زيادة الباء في خبر لي�ص مما تخت�صُّ به )لي�ص( وكاَن، كما بين اأّن زيادة 
)4(

وعدَّ الغالييني

الباء في خبر )لي�ص( �سائعة كثيًرا، في حين اأنَّها ُتزاد بقلة في خبر )كان( .

)5( َلـــــْن .

ُذكرت )لن( في �سعر مبارك بن �سيف في )�سبعة( موا�سع، منها:

: 
)5(

• قوله في ق�سيدته )اأغنية الربيع(

لن يكون �لفر�ق يا فجر ليلي     لن يكون �لبعاد �سجني و�أ�سري

: 
)6(

• وقوله في ق�سيدته )فل�سطين موطن االأديان(

َلــْن َن�ْسـَتـِكــيَن َوَلــْن ُنـَهـاِدَن َغــاِزًيـا       ِمـْن ُكـلِّ َحــْدٍب َجـــاَء ِبــاالأَ�ْسـَبـــاِد

)الكامل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص 164 . 

)المتقارب( )2( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص 278 . 

)3( اللمع في العربية، البن جني، �ص39. 

)4( ُينظر: جامع الدرو�ص العربية، 284/2، 285 . 

)الخفيف( )5( االأعمــال ال�ّسعرية، �ص30 . 

)الكامل( )6( ال�ّسابق نف�سه، �ص85 . 
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: 
)1(

• وقوله في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث ـ الُبعد الرابع2(
ـَغــار ــَغــاُر .. َيــا �سِ َيــا �سِ

ـْمــ�ِس َكـــالَّ َلــْن َيــُمــْوت  �إنَّ ُنــْوَر �ل�سَّ

ـْوُر ِفــي �أَْحــ�َســاِء ُحـــوت َلــَن َيـَنـاَم �لـنُّ

وبعد اإنعام النظر في ال�سواهد التي وردت في �سعر مبارك بن �سيف والتي ُذكرت فيها )لـْن( كاأداة 

نفي ن�ستنتج ما ياأتي:

واالأفعال  اال�ستقبال،  اإلى  المبدوءة بفعل م�سارع؛ فحّولته  الجملة  النافية على  �أواًل: دخلت )لن( 

�سق  اعر في هذا لم يخرج على النَّ َبني، ن�ستكين، ُنهادن، يموت، ينام(. وال�سَّ الم�سارعة، هي: )يكون، ُيعذِّ

العربي الذي اأدخل )َلْن( النافية على الفعل الم�سارع .

عليه  اأجمع  ما  وهذا  اال�ستقبال.  اإلى  الحال  من  الم�سارع  الفعل  حّولت  )َلْن(  اأّن  ُيالحظ  ثانًيا: 

النحاة؛ فقد ذهَب النحاة اإلى اأّن )َلْن( تخت�صُّ بنفي الجملة الفعلية المبدوءة بفعل م�سارع، فتحّوله 

للداللة على اال�ستقبال . 

ثالًثا: هل تفيد )لْن( في �سعر مبارك بن �سيف نفًيا موؤّبًدا، اأم نفًيا موؤقًتا ؟

تف�سير  في  واختلفوا  بحثها،  في  فتعّمقوا  العرب،  النحاة  بع�ص  لدى  الف�سول  الم�ساألة  هذه  اأثارت 

بع�ص اآي القراآن الكريم الم�ستملة على )َلـْن( النافية، فمن قائل اإنَّها تنفي نفًيا موؤّبًدا، اإلى اآخر يرى اأنَّ 

التاأبيد جاء لقرينة خارجة .

جاء ال�ساعر مبارك بن �سيف بـ )َلْن( للتاأبيد في مواطن، وموؤّكًدا له في اأخرى بموؤّكدين، هما:

�الأّول: ظرف �لزمان )�أبًد�(. 

: 
)2(

يقول في ق�سيدته )اأجرا�ص القد�ص(

َبــِنـي ــا �َسـْوُطــَك �ْلـَقـا�ِسـي َفـَلـْن ـ �أََبـًد� ـ ُيـَعــذِّ َفـاأَمَّ

ُيعّبر ال�ساعر عن عظمة ال�سمود الفل�سطيني في وجه االحتالل ال�سهيوني، وممار�ساته التعذيبية، 

فاأ�سواطه لن توؤلم حتى لو ا�ستمّر في ا�ستخدامها لالأبد. وا�ستخدام ظرف الزمان)اأبًدا( لتاأكيد التاأبيد.

)الرمل( )1( نف�سه، �ص45 .  

)الوافر( )2( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص32 . 
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�لثاني: �أد�ة �لردع و�لزجر )كــاّل(. 

: 
)1(

يقول مبارك بن �سيف في ق�سيدته )مذكرات �ساعر من العالم الثالث - البعد الرابع2-(

ـْمــ�ِس َكــالَّ َلــْن َيــُمـــْوت �إنَّ ُنـْوَر �ل�سَّ

ــوُر ِفــي �أَْحــ�َســاِء ُحـــْوت َلــْن َيَنـاَم �لـنُّ

يوؤّكد ال�ساعر على اأّن نور ال�ّسم�ص لن يختفي بفعل خ�سوف القمر؛ اإْذ كان االعتقاد ال�ّسائد في تف�سير 

ظاهرة خ�سوف القمر اأّن حوًتا يبتلع ال�سم�ص، فاأراد ال�ساعر اأْن ينفي هذا االعتقاد وي�ستاأ�سله من عقول 

ابتالع  نفي  على  التاأكيد  وهذا   . وكالَّ  ، كاإنَّ القوية،  الموؤّكدات  ا�ستخدام  دون  ذلك  له  واأّنى  اأ�سحابه، 

الحوت لل�سم�ص جاء للتاأبيد، فما دامت هناك حياة، فاأ�سعة ال�سم�ص قائمة.

الزمخ�سري ت538ه الذي يقول: »..و )َلْن( نظيرة »ال« في  راأي  جاء هذا اال�ستخدام متوافًقا مع 

 . ثم ف�ّسر الزمخ�سري التوكيد في كتابه )الك�ّساف( باأّنه كالتوكيد 
)2(

نفي الم�ستقبل، ولكن على التاأكيد«

  .
)3(

الذي تفيده »اإّن« فيما دخلت عليه

وخالف معظم النحاة الزمخ�سري فيما ذهب اإليه من اإفادة)َلْن( تاأبيد النفي، وتمثلت اآراوؤهم في: 

 اأّن)َلْن( تنفي ما َقــُرَب،وال يمتـدُّ معنى النفي فيها كامتداده في )ال(.
)4(

هيلي ت581هـ 1-  يرى ال�سُّ

تاأبـيد  َلـْن  تقت�سي  »..وال  فيقول:  )لن(التاأبيد،  اإفادة  في  الزمخ�سري  االأزهري  خالد  2-  يخالف 

 في اأنموذجه؛الأنَّها لو كانت للتاأبـيد لزم التناق�ص بذكر اليوم في 
)✼(

النفي خالًفا للزمخ�سري

تـعـالـى:{َوَلْن  اأبـًدا فـي قـولـه  الـتكـرار بـذكـر  .ولـزم 
)6(

إِْنِسيًّا} اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ : {َفَلْن 
)5(

قوله تعالى

.
)7(

َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا}«

)الرمل( )1( ال�ّسابق نف�سه، �ص190 . 

)2( االأنموذج، ) 2 -1 ( .   

)3( ينظر الك�ساف، 248/1 .    

َهيلي، �ص101 . )4( نتائج الفكر في النَّحو، لل�سُّ

)✼( اأ�سار ابن مالك اإلى اأّن الزمخ�سري ذكر في اإنموذجه اأّن )َلْن( لتاأبيد النفي. ُينظر: �سرح الت�سهيل 14/1.

)5( �سورة مريم، اآية 26 .   

)6( �سورة مريم، اآية 26 .   

)7( �سرح الت�سريح على التو�سيح، لل�سيخ خالد االأزهري، 357/2 .  �سورة البقرة، اآية 95.   
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وهي  )َلــْن(،   « الغالييني:  يقول  القدماء،  ذكره  ما  فاأّكدوا  الم�ساألة،  لهذه  المحدثون  تعّر�ص  كما 

. فمفهوم التاأبـيِد 
)1(

حرُف نفٍي.. وهي تفيُد تاأكيَد �لنفي ال تاأبيده واأما قولُه تعالى:{ َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا}

 .
)2(

ـما هو من داللة خارجّية؛ الأنَّ الخلَق خا�صٌّ باهلل وحَدُه » لي�ص من )لن(، واإنَّ

اإلى اأّن)لن(«حرف يفيد النفي بغير دوام وال تاأييد اإال بقرينة خارجة عنه. 
)3(

َذَهَب عبا�ص ح�سن

. على التاأبيد؛ ذلك اأّن 
)4(

ويوؤّيد الباحث ما ذكره الزمخ�سري من داللة االآية: { َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا}

يخلق  اأْن  الم�ستحيل  من  اإْذ  بزمن؛  ينتهي  ال  اأبدي  تحــدٍّ  هو  ذباًبا  يخلقوا  باأْن  للكفار  االإلهي  التحدي 

المخلوق ذبابة. ويرى الباحث اأّن اإفادة التاأبيد، اأو عدمه مقرونة بداللة ال�سياق .

موطن  )فـلـ�سـطـين  قـ�سـيـدتـه  مبارك؛فـي  �سعر  في  له  ومـوؤّكـدة  للّنـفـي  ُمــفـيـدة  )َلـْن(  جـاءت 

:
)5(

االأديان

)✼✼(

َلـْن َنـ�ْسـَتـِكـيَن ، َوَلـْن ُنـَهـاِدَن َغــاِزيـًا          ِمـْن ُكــلِّ َحــْدٍب َجــاَء ِبـاالأَ�ْســَبــاِد

اأّكد  وقد  َحدٍب،  كلِّ  القادم من  الغازي  بالعدو  المرتبطة  والمهادنة  اال�ستكانة  ينفي  فال�ساعر هنا 

اأّنه  ذلك  التاأبيد؛  يفيد  ال  النفي  هذا  ومثل  نف�سه.  النفي  وبتكرار  الجملة،  على  الجملة  بعطف  النفي 

مرتبط بحالة ا�ستثنائية قد ال تدوم .

)1( �سورة الحــج، اآية 73 .   

)2( جامع الدرو�ص العربية، للغالييني، 196/2 .

)3( النحو الوافي، لعبا�ص ح�سن، 299/4 . 

)4( �سورة الحــج، اآية 73 .   

)5( االأعمـال ال�ّسعرية، �ص85 .      )البحر: الكامل(

ِة«. ل�سان العرب، )�َسَبَد( 203/3، 307.  يَّ و�سِ ي َداٍه ِفي اللُّ�سُ
َ
�سباد اأ

َ
اِهَيُة. واإِنه َل�ِسْبُد اأ َبَدُة: الدَّ )✼✼( »وال�سِّ
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خاتمة

ثاني، درا�سة  اآل  النحوية في �سعر مبارك بن �سيف  البنية  البحث على امتداده درا�سة  حاول هذا 

والتاأخير،  كالتقديم  �سعره:  في  وردت  التي  النحوية  الظواهر  بع�ص  ح�سر  على  تقوم  داللية  نحوية 

والحذف، واال�ستفهام والنفي، وقد �سلك لهذه الغاية �سبال متعددة تمثلت في روافد مختلفة ت�سب في 

العلمي  والتف�سير  �سعر مبارك بن �سيف،  النحوية في  للظواهر  المو�سوعي  الو�سف  نتيجة واحدة هي 

والداللي لتلك الظواهر .

عّرف البحث بحياة ال�ساعر، كما عر�ص الأنماط �سعره؛ وذلك بهدف اإعداد اأر�سية وا�سحة ينطلق 

منها البحث في درا�سة الظاهرة النحوية في تلك االأنماط، وتبين لنا اأن ال�ساعر مبارك بن �سيف كان 

متنّوًعا في �سعره، وجاء هذا التنّوع وفق نمطين:

ى،  عـر المقـفَّ �لنمط �الأول: التنّوع في ال�سكل ال�سعري، فقد تنّوعت اأ�سعاُره بين �سعِر التفعيلة، وال�سِّ

عرّية.  عـر الم�سـرحّي، وكما اأّن �ساعَرنا خا�ص تجربَة كتابة االأنا�سيد ال�سِّ كما َكَتـَب ال�ساعـر في ال�سِّ

من   ، قطريٌّ �ساعـٌر  ثاني  اآل  �سيف  بن  فمبارك  ال�سعرية.  الم�سامين  في  التنوع  �لثاني:  �لنمط 

نتاجاٌت  له  كانت  اإْذ   ، العربيِّ الخليج  عر في  ال�سِّ َبَرُعـوا في ميدان  الذين  المعا�سرين  العرِب  عراِء  ال�سُّ

ًة، كما اهتمَّ بالق�سايا العربّية المركزّية كق�سّية  ًة والقطريَّة خا�سَّ متنوعٌة �سّور بها البيئة الخليجّية عامَّ

فل�سطين، ولبنان، ولم يغب عن باله اأْن يكتب عن م�سر النيل التي مكث فيها طويال من خالل عمله 

في ال�ّسفارة القطرّية في القاهـرة . والّناظـر في محتويات دواوينه يلمـُح في ق�سائده االأبعاَد الوطنّيـَة 

ينّيـَة، وحّتى االإن�سانّيـة؛ مما يوحي باأّننا اأمام �ساعر مو�سوعّي المعرفة، اإن�سانّي الم�ساعر  والقومّيـة والدِّ

كل والم�سمون دوٌر في تو�سيح  واالأحا�سي�ص. وكان لهذا الّتنـّوع في �سعر مبارك بن �سيف من حيث ال�سَّ

من  اال�ستفادة  ا�ستطاع  كيف  لنا  وتبين  وعواطفه،  اأفكاره  الإي�سال  عليه  اعتمد  الذي  الّنحوّي  البناء 

ظاُم النَّحـويُّ . االإمكانات التي يتيحها له النِّ

عراء  اأوائل ال�ّسبعينيات مع مجموعة من ال�سُّ ينتمي مبارك بن �سيف لتيار التجديد الذي ظهر في 

الُجـدد المعا�سرين الذين تاأّثروا بالّثقافة الحديثة، ونال معظُمهم ق�سًطا من الّتعليم الحديث، وخبر 

الق�سيدُة  �سيف  بن  مبارك  �سعر  في  ظهرت  فقد  ولذلك  بها؛  وتاأّثر  المعا�سرة،  االأدبية  المذاهب 

ومان�سّية، وق�سيدُة الّتفعيلة، ووجدنا �ساعرنا مرهف االإح�سا�ص �سواء في مخاطبته لّنوارة )عالمه  الرُّ
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البائ�سة، وحتى في حواراته  الغو�ص  للما�سي من خالل حديثه عن �سفن  ال�سغير(، وحتى في حنينه 

الرمزية كـ )لقاء عابر مع حاتم الطائي(، و )حوار مع كتاب قديم( كل هذا ُقّدم بجمل �سعرية ظهرت 

فيها م�ساعره جلية؛ ومما �ساعد على هذا ا�ستخدامه التراكيب النحوية المنا�سبة للداللة ال�سعورية التي 

اأراد التعبير عنها. وال يفوت الباحث التاأكيد على اأّنه وبالرغم من نزعة التجديد التي نزع اإليها ال�ساعر 

اإاّل اأّنه بقي مّيااًل للتقليد في ال�سكل ال�سعري، فاأكثر في دواوينه من ق�سائد ال�ّسعر الُمقّفى .

حاول البحث الربط بين البنية النحوية في �سعر مبارك بن �سيف واال�ستخدامات الداللية، وات�سح 

اأّنه ال يمكن الأي ن�ّص اأدبيٍّ اأْن ُتفهم اأبعاده الداللية بمعزل عن نظامه اللغوي القائم على فهم بناء الجملة 

العن�سر  يمـدُّ  الّنحويُّ  فالعن�سر  قائم،  الّداللية  والعنا�سر  الّنحوّية  العنا�سر  بين  فالّتفاعل  النحوية؛ 

؛ مما قد ي�ساعد على تحديد المعنى وتمييزه، وكذلك يمـدُّ  الّدالليَّ بالمعنى االأ�سا�سي في البناء اللغويِّ

العن�سر الّدالليَّ العن�سر الّنحوّي ببع�ص الجوانب التي ت�ساعد على تحديده وتمييزه .

وجدنا اأن مبارك بن �سيف قد حافظ  - من خالل اأ�سعاره - على البنية االأ�سا�سية للجملة العربية، 

ظام الذي يبيح للمبدع اأْن  ُه ا�ستفاد مما اأتاحه له ذلك النِّ ظام النَّحوي العربي، لكنَّ فلم يخرج على النِّ

ف �سمن االإطار الذي ت�سمح له به القواعد النحوية، والدليل على ذلك اأن عمد ال�ساعر لتقديم  يت�سرَّ

الخبر وجوًبا على المبتداأ في )اإحدى وع�سرين ومائة( مرة، في حين لم يرد تقديم الخبر جواًزا على 

باأنَّ  انطباًعا  ُيعطينا  التقديم،  م�ساألتي  بين  الوا�سع  البون  وهذا  وثمانين( مرة.  في )�ست  اإالَّ  المبتداأ 

ظام الّنحوّي من اإجـراء تغييرات على الجملة الّنواة . وكان لذلك دوافـُع  �ساعرنا ا�ستفاد مما ُيتيحه له النِّ

�سعورّيٌة جعلته ُيقّدم الخبر على المبتداأ لغايات بالغية، وقيم داللية .

هناك حروف واأدوات ا�ستخدمها ال�ساعر لغايات بالغية، مثل: حرف الجر )في( الدال على الظرفية 

المكانية، و )اأين( اال�ستفهامية التي وظفها لال�ستفهام عن المكان، والتي اأّكد من خالل توظيفه لهما 

بو�ساطتها  اأّكد  االخت�سا�ص،  على  الدالة  )الالم(  ِلـ  توظيفه  اأّن  كما  والمكان.  باالأر�ص  ارتباطه  مدى 

اخت�سا�ص، بل ا�ستحقاق اأهل الخليج لل�سفات التي ن�سبها اإليهم . كما وقف الباحث على �سواهد �سعرية 

لمبارك بن �سيف جاءت مليئة بالّنوا�سخ الفعلية والحرفية، وُيالحظ تفّوق الّنوا�سخ الحرفية عدديًّا على 

النوا�سخ الفعلية. وكانت)اإّن، واأّن( اأكثر النوا�سخ تكراًرا؛ اإْذ تكررْت في نحو: )�سبعين( مو�سًعا، وذهب 

ال�ساعر  اأراد  وقد  ق.  والّتحقُّ التوكيد،  ُيفيدان  المذكوَرْين  الحرَفْين  اأّن  اإلى  ذلك  مرّد  اأّن  اإلى  الباحث 

التاأكيد على الحقائق االآتية:
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- حقيقة �سوقه وحنينه لوطنه .

- ال�ّسجايا والخ�سال الحميدة التي يتمّتع بها اأهل الخليج .

- تغّير بع�ص العادات والقيم في هذا الزمان حتى كادت تتال�سى، كالجود، والّنخوة، والِعفة.

االأ�ساطير  و�سيطرة  ظلم،  من  الثالث  العالم  اإن�سان  فيها  يعي�ص  اأ�سبح  التي  المزرية  -  االأو�ساع 

والخرافات عليه .

- �سوق ال�ساعر وحنينه لذكريات الطفولة .

المفعول  تقّدم  �سعر مبارك بن �سيف حيث  الفاعل عددًيا في  به على  المفعول  تقدم  تفّوق  لوحظ 

في )ثالثين ومائة( مو�سٍع، وال�ساعر في هذا ي�سير على َن�َسق من �سبقه  حيث اأ�سار �سيبويه في )باب 

الفاعل الذي يتعّداه فعله اإلى مفعوله( اأّن المفعول به قـد يتقـّدم على الفاعل من غير اأْن يتاأّثر المعنى، 

اأو يختل التركيب، واأّكد هذا ثلة من جهابذة اللغة، اأمثال: الزجاجي المتوفى340هـ، وابن جني المتوفى 

392هـ، وابن عقيل المتوفى 769هـ، وال�ّسيوطي المتوفى 911هـ؛ ولذلك فلي�ص م�ستغرًبا اأن ُيقّدم مبارك 

بن �سيف المفعول على الفاعل في �سعره. وقد بّين النحاة اأّن تقّدم المفعول به على الفاعل ياأتي لقيم 

داللية، ومبارك بن �سيف �ساعر عربّي عمَد اإلى تقديم المفعول به في �سعره لقيم داللية متعددة، منها: 

التعظيم، واالفتخار، والتحقير، واالخت�سا�ص، والعناية واالهتمام، والقافية .

مثال  كالحذف  النحوية:  االأبنية  بع�ص  على  الم�ستملة  ال�سعرية  للجمل  ال�ساعر  ا�ستخدام  كان 

ا�ستخداًما واعًيا ال يخل بالتركيب، فمثاًل بلغ مجموع الحاالت التي ُحذف فيها المبتداأ، اأو ما كان اأ�سله 

مبتداأ في �سعر مبارك بن �سيف )�سبعة وخم�سين ومائة ( مو�سٍع. وهذا العدد لي�ص بالي�سير؛ مما يوحي 

باهتمام ال�ساعر بالخبر من ناحية، وو�سوح الدليل على حذف المبتداأ، فبدونه ال ي�سّح الحذف ال �سيما 

اأّن المبتداأ هو محور الحديث ومرتكزه الرئي�ص؛ مما يجعلنا نوؤّكد على اأّن حذف المبتداأ في �سعر مبارك 

– فيما نقله عنه  – كما يقول قدامة بن جعفر  ا، اأو حذًفا فيه اإخالل  بن �سيف لم يكن حذًفا غام�سً

)الدكتور محمد ح�سنين اأبو مو�سى(: » وُي�سير قدامة بن جعفر اإلى ف�ساد ال�ّسعر الذي يكون فيه دليل 

. فَحْذُف هذا الكم الهائل 
)1(

ا، وُي�سّميه )االإخالل(، وهو عنده من عيوب اللفظ والمعنى« الحذف غام�سً

من المبتداآت في �سعر مبارك بن �سيف دون اإحداث خلل تركيبي، اأو داللي دليل النظم بح�سور لغوي 

)1( البالغة القراآنية في تف�سير الزمخ�سري، د. محمد ح�سنين اأبو مو�سى، �ص117 .



350

وا�سح في ذهن ال�ساعر، بل جاء هذا الحذف لغايات داللية وا�سحة؛ وهذا يجعلنا نوؤّكد على اأّن ال�ساعر 

يمتلك الجراأة اللغوية، والموهبة ال�سعرية التي ُتمّكنه من حذف عن�سر رئي�ص في الجملة اال�سمية ُيعدُّ 

ركيزة اأ�سا�سية للخبر، فال�ّساعر ال يتهّيُب من حذف المبتداأ؛ الأّنه ترك في الجملة ما يدلُّ عليه. 

وكل ما اأرجوه في هذا البحث اأن اأكون قد اأ�سبت �سيئا من التوفيق في و�سع �ساعرنا ال�سيخ مبارك 

بن �سيف اآل ثاني في مكانته االأدبية التي ي�ستحق؛ عّل ذلك يكون بداية لتقديم درا�سات جادة لمبدعيين 

قطريين؛ ليكون ذلك اإ�سهاما في الك�سف عن البنى النحوية للن�سو�ص االأدبية المعا�سرة .

و�آخـــر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين

           د. علي �أحمد �لطو�لبة 

�لدوحة/ قطر -  فبر�ير 2015 
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َثَبت �لم�سادر و�لمر�جع

�أواًل: �لم�سادر و�لمر�جــع:

- القراآن الكريم .

1 - االإتقان في علوم القراآن، لجالل الدين ال�سيوطي، المكتبة الثقافية، بيروت، 1973 . 

2 - اإحياء النحو، الإبراهيم م�سطفى. مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، 1973م.

3 -  االأدب القطري الحديث، للدكتور محمد عبد الرحيم كافود. ط: 2، دار قطري بن الفجاءة للن�سر 

والتوزيع - الدوحة 1982 .

4 -  اأدب الكاتب وال�ّساعر، ل�سياء الدين ابن االأثير، قّدم: د احمد الحوفي، ود بدوي طبانة، ط: 2، دار 

نه�سة م�سر للطبع والن�سر، )د.ت(.

5 - اأ�سا�ص البالغة، للزمخ�سري ت538ه. تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، 1960م ـ 

6 -  اأ�سرار العربية، الأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن اأبي �سعيد االأنباري. تحقيق محمد بهجة 

البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، بدم�سق 1957م.  

الدكتور عبد  تحقيق:  المتوفى911ه.  ال�سيوطي  الدين  لالإمام جالل  النحو،  في  والّنظائر  7 -  االأ�سباه 

العال �سالم مكرم. موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�سق 1985 .

8 -  االأ�سوات اللغوية، للدكتور اإبراهيم اأني�ص . دار الّطباعة الحديثة، الّنا�سر: مكتبة االأنجلو الم�سرية، 

1979م .

تحقيق:  هـ،   316 ت  البغدادي  النحوي  اج  ال�سرَّ بن  �سهل  بن  بكر محمد  الأبي  النحو،  في  9 -  االأ�سول 

الدكتور عبد الح�سين الفتلي. ط : 3 ـ موؤ�س�سة الر�سالة ـ بيروت: لبنان 1988 م.

العامة،  الم�سرية  الموؤ�س�سة  االأبياري،  اإبراهيم  تحقيق:  الزجاج،  اإ�سحاق  الأبي  القراآن،  10 -  اإعراب 

القاهرة، 1963 .

له:  قدمت  ت535هـ،  القا�سم  اأبو  االأ�سبهاني،  الف�سل  بن  محمد  بن  الإ�سماعيل  القراآن،  11-  اإعراب 

الدكتورة فائزة عمر الموؤيد، ط: 1، فهر�سة مكتبة الملك فهد الوطنية، الريا�ص، 1995 م.
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12-  اإعراب ما ي�سكل من األفاظ الحديث النبوي، الأبي البقاء عبد اهلل بن الح�سين العكبري ت 616هـ، 

حّققه: د. عبد الحميد هنداوي. ط: 1، موؤ�س�سة المختار للن�سر والتوزيع،  م�سرـ  القاهرة، 1420هـ 

- 1999م .

عرّية، لمبارك بن �سيـف اآل ثاني. ط 2، مطابع الدوحة الحديثة، قطر. 2008م. 13 - االأعمال ال�سِّ

672هـ. مكتبة  اأبو عبد اهلل، جمال الدين ت  14 -  األفية ابن مالك، لمحمد بن عبد اهلل، ابن مالك، 

النه�سة، بغداد )د.ت( .

15-  اأمالي ابن ال�سجري، لهبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الح�سني العلوي ابن ال�سجري،  تحقيق: 

محمود محمد الطناحي. ط: 1، مكتبة الخانجي، 1413 – 1992.

16 -  االإن�ساف في م�سائل الخالف، الأبي البركات عبد الرحمن بن محمد االأنباري ت 577هـ. قّدم له 

وو�سع هوام�سه وفهار�سه: ح�سن حمد، باإ�سراف: داإميل بديع يعقوب. ط: 1، دار الكتب العلمية، 

بيروت ـ لبنان 1998م.  

17 -  اأو�سح الم�سالك اإلى األفية ابن مالك، البن ه�سام االأن�ساري، ومعه كتاب عّدة ال�سالك اإلى تحقيق 

اأو�سح الم�سالك، تاأليف: محمد عبد الحميد محي عبد الحميد. المكتبة الع�سرية، �سيدا، بيروت 

1996م .

337 هـ  ، تحقيق:  اإ�سحاق الزجاجي ت  18 -  االإي�ساح في علل النحو، الأبي القا�سم عبد الرحمن بن 

الدكتور مازن المبارك ط : 5 ، دار النفائ�ص ـ بيروت، 1986 . 

19 - بديع التراكيب في �سعر اأبي تمام، للدكتور منير �سلطان، من�ساأة المعارف، االإ�سكندرية 1991م .

20 -  البالغة العربية فنونها واأفنانها، لف�سل ح�سن عبا�ص، ط: 1، دار الفرقان، عمان،2007 م.

21 -  البالغة القراآنية في تف�سير الزمخ�سري واأثرها في الدرا�سات البالغية، للدكتور محمد ح�سنين 

اأبو مو�سى، دار الفكر العربي، القاهرة .

22 -  بناء الجملة العربية، د. محمد حما�سة عبد اللطيف . دار غريب للطباعة والن�سر، القاهرة 2003م.

23 -  البيان في اإعراب غريب القراآن، الأبي البركات عبد الرحمن بن محمد االأنباري ت577 هـ، تحقيق: 

د. طه عبد الحميد طه، الهيئة الم�سرّية العاّمة للتاأليف والّن�سر، م�سر 1970م .
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بيدي ت 1205 هـ، اعتنى  24 -  تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، لل�سيد محمد مرت�سى الح�سيني الزُّ

به: د. عبد المنعم خليل اإبراهيم، واالأ�ستاذ كريم �سيد محمد محمود. دار الكتب العلمّية، بيروت 

- لبنان 2007 م . 

الرابع  القرن  نحاة  من  ْيَمري  ال�سَّ اإ�سحاق  علي  بن  اهلل  عبد  محمد  الأبي  والتذكرة،  25 -  التب�سرة 

الهجري، تحقيق: د فتحي اأحمد م�سطفى، ط 1 ، دار الفكر ـ دم�سق ، 1982 م .

616هـ، تحقيق:علي  الُعكبري ت  الح�سين  بن  البقاء عبد اهلل  الأبي  القـراآن،  اإعـراب  في  26 -  التبيان 

محمد البجاوي، ط:2، دار الجيل، بيروت ـ لبنان 1987 .

27 -  التبيان في علم المعاني والبديع والبيان، ل�سرف الدين الح�سين بن محمد الطيبي، تحقيق: هادي 

عطية، عالم الكتب، بيروت، 1987 م .

28 -  ت�سهيل الفوائد وتكميل المقا�سد، البن مالك. تحقيق: محمد بركات كامل، دار الكاتب العربي 

للطباعة والّن�سر، وزارة الثقافةـ م�سر 1967م .

ـ م�سر  29 -  التطبيق النحوي، للدكتور عبده الراجحي. ط:1، مكتبة المعارف للن�سر والتوزيع، القاهرةـ 

1420هـ 1999م .
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خاتمــة .

َثَبـــت �لم�سادر و�لمر�جـــع .

فهــر�س �لمحتـــوى .
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�إ�سد�ر�ت وز�رة �لثقافة و�لفنون و�لتر�ث

�إد�رة �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية

ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2000ح�سة العو�سيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�سن ر�سيداأ�سوات من الق�سة الق�سيرة في قطر3

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان االأيام والليالي4

2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5

2001فاروق يو�سفغنج االأميرة النائمة6

2001�سعاد الكواريوريثة ال�سحراء7

2001اأحمد ال�سديقيويخ�سر غ�سن االأمل8

2001حمد مح�سن النعيميب�ستان ال�سعر9

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. ح�سام الخطيباالأدب المقارن من العالمية اإلى العولمة11

2001د. ح�سن ر�سيدالح�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمير تاج ال�سر�سيرة الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة المو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�ص اأطفال17

2001د. اأحمد عبد الملكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2002د. اأحمد الدو�سرياالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 -  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21

2002خليفة ال�سيدق�س�ص وحكايات �سعبية22

2002�سدى الحرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. اأحمد عبد الملكدرا�سات في االإعالم والثقافة والتربية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنثر العربي القديم27

2002جا�سم �سفركاأن االأ�سياء لم تكن28

2002عبد ال�سالم جاد اهللنعا�ص المغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال المعنى31

2002د. عوني كروميالم�سرح االألماني المعا�سر32

2002محمد ريا�ص ع�سمتالم�سرح في بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - االأعمال ال�سعرية المختارة34

2003د. �سالح الق�سبم�سرح ال�سورة بين النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل والميالد37

2003د. كلثم جبراأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�ص/ علي المناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك المدينة40
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر الحديث41

2003غانم ال�سليطيالمترا�سقون »م�سرحية«42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في اأ�سعار ال�سياب43

2003�سنان الم�سلماني�سحائب الروح44

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية في الق�سة الق�سيرة45

2003خالد البغداديذاكرة االإن�سان والمكان46

2003عبد اهلل فرج المرزوقياإبراهيم العري�ص �ساعرًا47

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية في قطر48

2004علي ميرزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح الخير اأيها الحب50

ال�سحافة العربية في قطر »مترجم اإلى االإنجليزية«51

اإبراهيم اإ�سماعيل

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�صالآلئ قطرية52

2005مبارك بن �سيف اآل ثانياالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دالل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سيرياإدارة التغيير55

2005د. عبد اهلل فرج المرزوقيال�سعر الحديث في قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح المخت�سر في اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ الخليج ذاكرة القرن الع�سرين58

2005محمد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل الخليج59

اإبداعات خليجية60

)م�سابقة الق�سة الق�سيرة 

لدول مجل�ص التعاون(

2005
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2005د. ح�سام الخطيباالأدب المقارن و�سبوة العالمية61

2005د. موزة المالكيمهارات االإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة محمد اآل �سعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

2005د. اأحمد عبد الملكالمعري يعود ب�سيرًا64

2005ح�سن توفيقوردة االإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيمجاديفي66

2005د. زكية مال اهللاالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب لالنتماء68

رانجيت هو�سكوتي

ترجمة: ظبية خمي�ص

2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�ص69

2005د. ح�سن ر�سيدالمراأة في الم�سرح الخليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

تطور التاأليف في علمي العرو�ص والقوافي72

د. اأنور اأبو �سويلم

د. مريم النعيمي

2005

2005اأمير تاج ال�سراأحزان كبيرة73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�ص المهنديذاكرة الذخيرة75

2006با�سم عبود اليا�سريتجليات الق�ص »مع درا�سة تطبيقية في الق�سة القطرية«76

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر »قراءة في �سوء نظرية النظم«77

2006خولة المناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجير »ن�سو�ص م�سرحية«79
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2006مجموعة موؤلفينالرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة »ق�س�ص ق�سيرة«81

2006د. يون�ص لوليديالم�سرح والمدينة82

2006د. زكية مال اهللاالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفتر الملون االأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86

87)Gulf 2006غانم ال�سليطيم�سرحيات قطرية )اأمجاد يا عرب - هلو

–  الهوية - العولمة(88 2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعالم وتحوالته ) التاريخ 

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »ن�سان م�سرحيان«89

2006مريم النعيميحكاية جدتي90

2006اإمام م�سطفى�سورة المراأة في م�سرح عبدالرحمن المناعي91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

2007حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »مترجم اإلى الفرن�سية«93

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع االأجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة في ال�سعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مترجم اإلى االإنجليزية«96

2007د. كلثم جبروجع امراأة عربية »مترجم اإلى االإنجليزية«97

2007�سالح الجيدةالخيل.. ريا�سة االآباء واالأجداد98

99

النقد بين الفن واالأخالق، 

حتى نهاية القرن الرابع الهجري

2008د. مريم النعيمي

2008ح�سين اأبو بكر المح�ساروداع الع�ساق100
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�سناعات ال�سعبية في قطر102

2008خولة المناعيالع�سر االأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي في قطر103

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى104

2008د. عبد القادر حمود القحطانيدرا�سات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�سر105

ال�سالحف البحرية في دولة قطر106

د. جا�سم عبد اهلل الخياط

د. مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

تجليات اللون في ال�سعر العربي الحديث

في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين

2008د. ماجد فار�ص قاروط

2009د. زكية مال اهللالمو�سوعة ال�سيدالنية108

109

المدار�ص الم�سرحية

منذ ع�سر االإغريق حتى الع�سر الحا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�صمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة االأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية111

دور الدراما القطرية في معالجة م�سكالت المجتمع112

د. ربيعة الكواري

د. �سمية متولي عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سالم الكلبانيالحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة »مترجم اإلى االإنجليزية«115

2010د. ح�سن المخلفالتراث وال�سرد116

2010تحقيق: د. محمود الر�سوانيديوان االأع�سى )جزاآن(117

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف التراث في �سعر �سميح القا�سم118
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

119

اإ�ساءة الوالدين اإلى االأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعالجها

2010اأمل الم�سلماني

2010يا�سين الن�سير�سحنات المكان120

2010عبدالكريم قا�سم حربمن اأدب الزنوج االأمريكان121

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد مجهولة لل�سياب122

123

و�ساح اليمن

درا�سة  في موروثه ال�سعري

2010د. با�سم عبود اليا�سري

2011ندى لطفي الحاج ح�سينقطر الندى124

2011ف�سل الحاج عليالوحي الثائر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«125

2011الجيلي �سالح الدين�سيء من التقوى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«126

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«127

2011م�سطفى طيب االأ�سماءالمغاني »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«128

2011اأبو القا�سم عثمانعلى �ساطئ ال�سراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«129

2011ال�سيخ عثمان محمد اأون�سةديوان اأم القرى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«130

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«131

2011د. �سعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«132

2011ح�سين محمد حمدنا اهلل�سّبابتي »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«133

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«134

2011د. محيي الدين �سابرمن التراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«135

136

المجموعة ال�سعرية الكاملة 

»�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«

2011محمد محمد علي

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ستوري في دولة قطر137
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ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

2012اإ�سماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية138

2013محمد اإبراهيم ال�سادةال�سردية ال�سفاهية139

2013خليل الفزيعحادي العي�ص140

2013د. هند المفتاحهموم في االإدارة141

2013عبدالرحمن المناعيهال�سكل يا زعفران )م�سرحيتان باللهجة العامية(142

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر143

2013محمد قجةالقد�ص في عيون ال�سعراء144

2013ح�سين الجابرالم�سورون في قطر145

2013ب�سرى نا�سرعناكب الروح146

147

الخليج العربي

درا�سات في االأ�سول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

2013د. م�سطفى عقيل الخطيب

148

فّن الر�سم عند االأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�سو�سن ع�سفور

2013اأحمد محمد ال�سديقواحات وظالل149

2014ح�سن توفيقحلم يتفتح في �سخر150

2014محمد ابراهيم ال�سادةانا�سيد البالبل151

2014عبد اهلل ال�سالمعيوب ال�سعر 152

2014اأحمد من�سور محمد عليالم�سكالت العملية في المناق�سات والمزايدات153

2014اأحمد بن يو�سف الخليفيالخليج ح�سارة وتاريخ 154

2014اأ.د. ح�سن ح�سين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�سعبية القطرية155

2014د. اإبراهيم ا�سماعيلاالإعالم المعا�سر و�سائله، مهاراته، تاأثيراته، اأخالقياته156



376

ال�سنةالموؤلفالإ�سداراتم

157

االإ�سدارات الثقافية لوزارو الثقافة والفنون والتراث

من 2013-1976

2014محمد الكواري- �سيخة الكواري

158

»�سحر الطبيعة في قطر 

»The Magic of Qatar landscape «

2014اأحمد بن يو�سف الخليفي

2014د. يحيى زكريا االأغا�سميح القا�سم في ظل الغياب159

2014لولوة البنعلياالأرنب خرنوق 160

2015خالد الم�سلمانيلم�سات معمارية161


