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 آله وصحبه أجمعينو إلى سي د الخلق محم د صل ى الله عليه وسل م 

 هم وفك  أسرهمومعتقلينا فر ج الله عن ،إلى شهداء ثيرتنا المجيدة تقب لهم الله في عل ي ين

 ، أبيمن زرع في نفسي روح المثابرة إلى قدوتي وسندي

 إلى أحق  الن اس بحسن صحابتي، أم ي

 شّركة دربي، زوجتيإلى 

 إلى حاضري ومستقبلي، أوالدي

مة الن اس و إلى  تهم في مقد   ، إخيتيصفيتهممن أرجي رّؤ

  إلى صديقي مصطفى نجدت عبد الكّرم رحمه الله

ال ذين شرفُت بصحبتهم وإكمال المسير معهم، وإخية البحث العلمي   وإلى رفاق الد رب
روا الط ّرق حت ى بلغنا نهايته  ال ذين يس 

دتها  إلى كل  معل م حمل راية نشر العلم ورفع الجهل رغم قساوة الظ روف وش 

بي   وطالباتي ال ذين أسأل الله أن يحق ق آمالهمإلى طّل 

 

 



 و
 

 

 الّشكر والّتقدير
 

   

بعد حمد الله سبحانه على تيفيقه وتيسيره إتمام هذا البحث، ونعمه ال تي ال ُتعد  وال ُتحصى 
كر لجامعة حلب  م بجّزل الش  رة أتقد  ًبا، في المناطق المحر  تيسيرها لرئاسة وإدارة ومدر سين وطّل 

بها  .على طّل   البحث العلمي 

كرجّزل وأخص  ب كتير وخالص الت قدير الش  َقبيله ل أحمد محّمد العمر الفاضل األخ الد 
مه من نصح وإرشادعلى هذا البحث العلمي  اإلشراف  ذا حت ى يظهر ه ، فساعد وصبر، ولما قد 

 البحث على أحسن حال وأبهى صيرة.

كر والعرفان إلى كل  من كان له فض م بالش  ا ل علي  وساعد في وصيلي إلى ما أنكما أتقد 
كر والت قديرعليه الييم  .، لهم من ي كل  الش 

  

 



 ز
 

 

 مقد مة

 

ّ

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ال ذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيًجا، وأفضل 
ّلة وأتم  الت سليم على سي دنا محم د وعلى آله وصحبه أجمعين.   الص 

الله البشر شعيًبا وقبائل وخص  كل  أم ة بلغة يتياصل أهلها بها، وقد تمي زت  ا بعد، فقد خلقأم  
 ة. كل  لغة من غيرها بصفات وخصال عد  

قيق، ال ذي تعد دت ظياهره  ومن هذه  ،وتني عتأم ا لغة القرآن فقد تمي زت بنظامها الن حيي  الد 
بي ة ترتيب الل غة ومرونتها؛ فلنظام الجملة العر دق ة هذه  لتأكيدالظ ياهر تأتي ظاهرة الت قديم والت أخير، 

م ، فنجيتغي ريجري عليه سياء في الجملة الفعلي ة أو االسمي ة، لكن  هذا الت رتيب قد  د العرب تقد 
 وتؤخ ر بحسب مقام الكّلم ومقتضى الحال.

راء عوسيعمل الباحث على دراسة الت قديم والت أخير في دييان شاعر له منزلة متمي زة بين ش
، وعليه كان عنيان هذا البحث )الت قديم والت أخير  عصره؛ فُلق ب أمير الشعراء، أال وهي أحمد شيقي 

يقي ات( دراسة نحيّ ة داللي ةفي دييان أحمد شيقي    (.)الش 
 

ّ:أسباب اختيار الميضيع

يقي ات(،شييع الت قديم والت أخير في   -1 غي ة ّلأسباب نحيّ ة بمن  ما وراء ذلكو  دييان )الش 
 داللي ة. 

عراء في عصره. -2 اعر أحمد شيقي  بين شعراء عصره؛ فقد بيّع أميًرا للش   المنزلة األدبي ة للش 
عر في العصر الحديث بإضافة ب ُعنيتإغناء الد راسات ال تي  -3  األبحاثى إل جديد بحثالش 

يّ ة في غتناولت دييان أحمد شيقي  عميًما، فقد تيج هت معظم الد راسات اللالتي ابقة س  ال
ل، أم ا الد راسات  الد رجة األولى إلى دراسة القرآن الكّرم؛ إذ إن ه ُيعد  مصدر االحتجاج األو 
عر ميداًنا للد راسة فقد اهتم ت بشعراء العصير األولى من أصحاب المعل قات  ال تي تناولت الش 

عراء في صدر اإلسّلم والعصر األميي  والعباسي    عدهم. جاء ب ومنوغيرهم ومشاهير الش 



 ح
 

 

 أهّمّية البحث: 

ِته، فهي لم ُيدرس سابًقات -3   .أتي أهم ي ة هذا البحث في أصالة الميضيع وِجدَّ
ائعة في اللغة العربي ة أال وهي ظاهرة الت قديم والت أخير. -2  البحث في إحدى الظ ياهر اللغيّ ة الش 
 اليقيف على أثر الت قديم والت أخير في فهم المعنى المقصيد. -1

 

 ف البحث:أهدا

اعر استعماله لكل  حالة من حاالت  -1 اليصيل إلى دراسة إحصائي ة تفصيلي ة لتكرار الش 
 الت قديم والت أخير.

يقي ات(، )في دييان أحمد شيقي  الت قديم والت أخير يهدف هذا البحث إلى استخراج شياهد  -2 الش 
 .، ثم  تيّزعها على حاالتها المناسبةوتقسيمها إلى فصيل ومباحث

دف إلى بيان أهم ي ة الت قديم والت أخير في اليصيل إلى المعنى المراد وداللته، ومحاولة يه  -3
ر من شياهد  واعي واألسباب ال تي أد ت إلى الت قديم والت أخير، وذلك بتحليل ما تيس  معرفة الد 

ييان.  هذا الد 

 

 منهج البحث وحدوده:
، وذلكالمنهج الذي سيت بعه الباحث في هذا البحث هي الإن   بيصف  منهج اليصفي  التحليلي 

اهد بشرح معاني الكلمات الُمبهمة _إن ُوجدت_ أو  اهد، ثم تحليل هذا الش  الحالة ال تي جاء بها الش 
اهد،  اهد، والحديث عن داللة الت قديم في هذا الش  ، ثم  ذكر ميطن الش  شرح ميجز للبيت الشعري 

يرة ال تي جاء بها اعر.  لليصيل إلى فهم شامل للص   الش 

 

 الّدراسات الّسابقة: 

دة مشابهة لميضيع هذا البحث لكن في ميادين  وصل الباحث إلى دراسات سابقة متعد 
 أخرى _ولم يجد دراسة لهذا الميضيع في دييان أحمد شيقي_، ومن تلك الد راسات:



 ط
 

 

. المطبعة الر سخصائص األسلوب في الّشوقّيات _ كتاب1 ة للجمهيرّ ة مي  ، محم د الهادي الط رابلسي 
 م. 1891الت ينسي ة، 

يقي ات) ألساليبوهي دراسة        قع في ) (الش  ( ثّلث وسبعين وخمسمئة صفحة، 373عميًما، ّو
يقي ات(، وكان نصيب الت قديم  وهي دراسة أسليبي ة حاول فيها الباحث دراسة جميع الظ ياهر في )الش 

لكتاب، تحد ث فيها عن بعض شياهد الت قديم ( ست  عشرة صفحة من صفحات هذا ا11والت أخير )
ل في حاالتها أو يحصيها، وفي حديثه عن تقديم الجار  والمجرور تحد ث  والت أخير، دون أن ُيفص 
عن داللة الت خصيص دون غيرها من الد الالت، وهي دراسة مختلفة عم ا سيدرسه الباحث في تناول 

 الميضيع، وأسليب العرض، والت قسيم. 

 رسالة ماجستير، إعداد الط الب: محمد علي محم دبط الّتقديم والّتأخير في الجملة العربّية، _ ضوا2
، جامعة آل البيت،  يكي   م.2008الز ّيت، المشرف: محميد الد 

ل بعنيان: 140وتقع في )      مت الر سالة إلى ثّلثة فصيل. األو  يابط ض( أربعين ومئة صفحة، ُقس 
فصل لجملة االسمي ة، والث اني: ضيابط الت قديم والت أخير في الجملة الفعلي ة، أم ا الالت قديم والت أخير في ا

راسة الت طبيقي ة.   الث الث فعنيانه: الد 

ير، ، رسالة ماجست_ قضايا الّرتبة في الجملة العربّية من خالل ديوان ابن خفاجة األندلسيّ  3
، جامعة طرابلس، ليبيا، إعداد الط الب: حسين أحمد ضي، المشرف: علي الط اه  2012ر الفاسي 

 م. 

مت الر سالة إلى ثّلثة فصيل. الفصل 233وتقع في )      ( خمس وثّلثين ومئتي صفحة، ُقس 
ل الرتبة في الجملة االسمية، والفصل الث اني الر تبة في الجملة الفعلي ة، أم ا الفصل الث الث فعنيانه  األو 

 الر تبة في الجملة المنسيخة.

داد ، أطروحة دكتيراه، إعالّتقديم والّتأخير في مرفوعات ومنصوبات األسماء في ديوان جرير_ 4
حسينه حسب الر سيل المقبيل البشير _ محم د الط البة: رجاء محم د أحمد األمين أحمد، المشرف: 

 م. 2019خالد عبد الر حمن أحمد، جامعة الجّزرة، 

مت هذه األطروحة إلى ثّلثة فصيل، وهي: ( خمس وثمانين ومئة صفح193وتقع في )     ة، ُقس 
ل: حياة جّرر وشعره، والفصل الث اني: الت قديم والت أخير في مرفيعات األسماء في أشعار  الفصل األو 

 جّرر، أم ا الفصل الث الث فعنيانه: الت قديم والت أخير في منصيبات األسماء في شعر جّرر.



 ي
 

 

 خّطة البحث:

مة  وثّلثة فصيل وخاتمة. ومدخًّل  ستكين الد راسة مقد 

، هدافهوأ  ته،ي  هذا البحث عن أسباب اختيار الميضيع، وأهم   مقّدمةيتحد ث الباحث في 
 ومنهجه، وحدوده، والدراسات السابقة، والخط ة التي سيسير عليها البحث. 

ل من المدخل عن الظ اهرة ال تي سُتدَرس،  المدخلوفي  سيتحد ث الباحث في المبحث األو 
وهي الت قديم والت أخير، وفيه سيتحد ث عن الن قاط اآلتية: )تعّرف الت قديم والت أخير، وأنياعه، ودالالته 
ومعانيه، والت قديم والت أخير والر تبة(. وفي المبحث الث اني سيتحدث عن أحمد شيقي، وسيكين ذلك 

لك الحديث عن منزلة بإيجاز، ذاكًرا أهم الفصيل والمحطات في حياة أحمد شيقي ُيضاف إلى ذ
 شيقي الشعّرة.  

ل فهي تقديم  الفصل األولوسيكين عنيان  )تقديم الخبر( وهي عبارة عن مبحثين. أم ا األو 
 خبر المبتدأ، وأم ا الثاني فهي تقديم خبر الن ياسخ. 

ل تقديم  الفصل الثانيوأم ا  فعنيانه )تقديم منصيبات األفعال(. وُّقسم إلى مبحثين: فاألو 
 فعيل به، والث اني تقديم منصيبات أخرى. الم

سيكين بعنيان )تقديم أشباه الجمل(. وُّقسم إلى مبحثين _كسابَقيه_:  الثالث الفصلو
ل تقديم الجار  والمجرور، والث اني تقديم الظ رف.   فاألو 

ل الباحث إليها، أردفها  خاتمةوفي نهاية البحث  تحيي خّلصته وأهم  الن تائج التي تيص 
 احث ببعض الت يصيات.الب
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ّمدخل:

 

   

 يبدأ به الباحث قبل الحديث عن فصول البحث الث الثة، ويُقسم المدخل إلى قسمين: لهذا مدخ

 الت قديم والت أخير. -3
 شوقي  في سطور. -2

وسيلجأ فيه الباحث إلى االختصار واالبتعاد عن الحشو؛ لكثرة تناول )الت قديم والت أخير،       

 ( في الكتب المتخص صة، والد راسات، واألبحاث.  وسيرة أحمد شوقي  

 

 

ّ:(1)_ّالت قديمّوالت أخير1ّ

وفيه سيتحد ث الباحث عن الموضوعات اآلتية: )تعريفه، وأنواعه، وأهم  دالالته ومعانيه، 

تبة(.  والت قديم والت أخير والر 

 

ّتعريفه: ًلا ّأو 

ا جاء في ماد ة )قدم(: القاف والد ال والميم أ -3 صل صحيح يد ل على َسْبق، وُمقد مة الجيش: لغة: مم 

له  أو 
ا جاء في ماد ة )أخر(: الهمزة والخاء والر  (2) . (1) اء أصل صحيح، وهو خالف الت قد م. ومم 

 فالت قديم نقيض الت أخير وضد ه، وهما متعاكسان، ويُعرف كل  منهما باآلخر.

                                                           
د شاكر، مكتبة وس ع في ذلك، يُنظر: دالئل اإلعجازللت   (3) . قرأه وعل ق عليه: محمود محم  ، عبد القاهر الجرجاني 

د بن علي  بن 321م، ص:  3894هـ  3424الخانجي، القاهرة،  . واإلشارات والت نبيهات في علم البالغة، محم 
. تح: عبد القادر حسين، مكتبة اآلداب، القاهرة،  د الجرجاني  ـ _  3439محم  . والبرهان 11م، د، ط، ص:  3881ه

د أبو الفضل إبراهيم، مكتبة  . تح: محم  رَكِشي  د بن عبد الله الزَّ في علوم القرآن في علوم القرآن، بدر الد ين محم 
احبي في فقه الل غة العربي ة ومسائلها وسنن 211/ 1م، د. ط،  3891هـ _  3211دار الت راث، القاهرة،  . والص 

. تح: عمر فاروق الط ب اع، مكتبة المعارف، العرب  ازي  في كالمها، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري ا الر 
. والت قديم والت أخير في المثل العربي  دراسة نحوي ة بالغي ة، 244، ص: 3م، ط  3881هـ _  3434بيروت، 

اب، إشراف: سيف الد ين ط هـ _  3421ه الفقراء. جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، إعداد: غادة أحمد قاسم البو 
ان،  2221 . دار الفكر، عم  ائي  م،  2221هـ _  3421م. والجملة العربي ة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح الس امر 

. والت قديم والت أخير في شرح الت سهيل البن مالك وأثره في توجيهاته وتعليالته، رسالة ماجستير، 11، ص: 2ط 
. جامعة أم  القرى، إعداد: محسن ابن فل ، إشراف: عياد بن عيد بن مساعد الث بيتي  هـ _  3411يح بن فالح الل حياني 

 م.  2239
 3188مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكري ا. تح: عبد الس الم هارون، دار الفكر، القاهرة، يُنظر:  (2)

 .19/ 9 ماد ة )قدم( م، د. ط، 3818_ هـ 
 .3/12سه. ماد ة )أخر( المصدر نف (1)
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ا جاء في تعريفه: اصطالًحا:  -2 اسب أو بعدها، لغرض بالغي  ين صلي ةرتبته األ قبلجعل اللفظ مم 

 (3) المقام.

        

ّثانيااّأنواعه:

للت قديم نوعان؛ تقديم على ني ة الت أخير كتقديم الخبر إذا قُد م على الُمبتدأ، وتقديم ال على        

 ني ة الت أخير ولكن على أن يُنقل الش يء من حكم إلى حكم. وذلك كأن يُعمد إلى اسمين يُحتمل أن

يكون كل  منهما مبتدأ ويكون اآلخر خبًرا، نحو )زيد المنطلق(، و)المنطلق زيد(؛ فالت قديم 

ر هو المسند  والت أخير يؤث ران في معنى الجملة ألن  ما يُقد م هو المسند إليه أو المبتدأ، وما يؤخ 

 . (2)أو الخبر 

ّ

ّثالثااّدًلًلتهّومعانيه:

لكن  أهل االختصاص في بداية حديثهم عن هذه المعاني رة، للت قديم والت أخير معاٍن كثي       

ي ة الُمقد م وفي ذلك قال صاحب الكتاب:  ا "كأن هم إن مكانوا قد ذهبوا إلى أن الت قديم يكون ألهم 

انهم ويعنيانهم"  أهم  لهم وهم ببيانه يُقد مون الذي بيانه ، فالت قديم (1)أعنى، وإن كانا جميعًا يُهم 

ي   ة، ووافقه في ذلك صاحب الد الئل، إذ يقول: "واعلم أن ا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا عنده لألهم 

، ثم  ذكر صاحب الد الئل معاني أخرى للت قديم (4)يجري مجرى األصل غير العناية واالهتمام" 

 (9) كـ )الت قرير، والت وبيخ، وتأكيد ما قُد م، وغير ذلك(.

هالكن  للت قديم والت أخير          تقديم العل ة على معلولها، والت قد م ): معاني كثيرة، ولعل  أهم 

  .(1)بالذ ات، كتقد م الواحد على االثنين، والت قد م بالش رف، والت قد م بالمكان، والت قد م بالزمان( 
ّ

ّ

ّ

                                                           
. تح: عبد  (3) يُنظر: اإلكسير في علم الت فسير، الطوفي  سليمان بن غبد القوي  بن عبد الكريم الصرصري  البغدادي 

، بيروت،   .398، ص : 2م، ط  3898هـ _  3428القادر حسين، دار األوزاعي 
ابن األثير. قد مه وعل ق عليه: أحمد الحوفي  وبدوي   المثل الس ائر في أدب الكاتب والش اعر، ضياء الد ينيُنظر:  (2)

. ومعجم المصطلحات البالغي ة، أحمد 2/232، 2م، ط3811هـ _  3181طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، 
، بغداد،   .121/ 2م، د. ط،  3891هـ _  3421مطلوب. مطبعة المجمع العلمي  العراقي 

 -هـ  3421الم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، بر، تح: عبد الس  ، سيبويه أبو بشر عثمان بن قنالكتاب (1)
 .14/ 3، 1م، ط3899

(4) .  .321 ص: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني 
 .343...  331يُنظر: المصدر نفسه. ص:  (9)
لكريم دراسة ودالالت الت قديم والت أخير في القرآن ا .129/ 2معجم المصطلحات البالغي ة، أحمد مطلوب.  (1)

. وعلم 311، ص: 3م، ط  2229هـ _  3421تحليلي ة، عبد العظيم المطعني _علي جمعة، مكتبة وهبة، القاهرة، 
، ص: 3م، ط  2228هـ _  3412المعاني في البالغة العربي ة، عبد العزيز عتيق. دار الن هضة العربي ة، بيروت، 

311. 
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تبة:ّ ّرابعااّالت قديمّوالت أخيرّوالر 

تبة(. فقس موا ظاهرة )الت قديم و من الن حوي ين تناول المحدثون        الت أخير( تحت عنوان )الر 

تبة إلى محفوظة وغير محفوظة.  الر 

تب المحفوظة: وهي القرينة اللفظي ة ال تي لو اختل ت الختل  الت ركيب باختاللها. ومنها: تقديم  -3 الر 

الفعل على فاعله ونائبه، والمضاف على المضاف إليه، والمميَّز على الت مييز، والمتبوع على 

ر، وصاحب الحال على جملة الحال، الت ا لة، والُمفَسَّر على الُمفَس ِ بع، والموصول على الص 

 والقول على َمقول القول. 
تب غير المحفوظة: ومنها: رتبة المبتدأ والخبر، واسم الفعل الن اقص وخبره، وأشباه الُجمل  -2 الر 

ف. وما تتعل ق به، والفعل ومفعوله، والفاعل والمفعول، ورتبة الحال   (1)والفعل المتصر 
ا قيل في هذا الباب        : ( في الدالئلهـ 413ما ورد ما ذكره عبد القادر الجرجاني  )ت:  ومم 

"هو باب كثير الفوائد جم  المحاسن، واسع الت صرف بعيد الغاية، ال يزال يفتر  لك عن بديعة، 

جد لديك موقعه، ثم  تنظر فت ويُفضي بك إلى لطيفة، وال تزال ترى شعًرا يروقك مسمعه، ويلطف

ل اللَّفظ عن مكان إلى مكان"  ِ م فيه شيء، وُحو  سبب أن راقك ولطف عندك، أن قُد ِ
، فالت قديم (2)

والت أخير سبب تلجأ إليه العرب للمجيء بمعنى دقيق يجول في الن فس يختلف عن المعنى في الكالم 

 على صورته األصل.
 

ّفيّسطور2ّ _ّشوقي 
(1):ّ

 ي هذه الس طور موجز ألهم  محط ات شوقي  في حياته.ف        

 

ّحياتهّونشأته:ّ.أ

هو أحمد بن علي  بن أحمد شوقي  بك، ينتهي نسبه إلى األكراد من جهة أبيه، وإلى        

ه. ُولد بالقاهرة سنة  ه، وله أصول يوناني ة من جد ته ألم  هـ _  3299األتراك من جهة أم 

                                                           
امالعربي ة معناها ومبناها يُنظر: الل غة (3) م، د. ط.  3881هـ _ 3434دار الث قافة، الد ار البيضاء، حس ان.  ، تم 

ام حس ان. عالم الكتب، القاهرة، 221ص:   .91، ص: 3م، ط  2222هـ _ 3422. والخالصة الن حوي ة، تم 
 .321 . ص:دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني   (2)
الماضي، عب اس محمود العق اد. مكتبة الن هضة المصري ة، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل يُنظر للت وس ع:  (1)

. واألدب العربي  المعاصر في مصر، شوقي  ضيف. دار 391، ص: 2م، ط  3892هـ _  3118القاهرة، 
. وأعالم الش عر العربي  الحديث، قد م له: إيلي ا حاوي. 332، ص: 32م، ط  3813هـ _  3193المعارف، القاهرة، 
ـ _  3182للط باعة والت وزيع، بيروت،  المكتب الت جاري   . ومن سير الخالدين بأقالمهم، 11، ص: 3م، ط.  3812ه

، دمشق،  . وشوقي  شاعر 19، ص: 3م، ط  3889هـ _  3439قد م له: حسن الس ماحي سويدان. دار القادري 
ة للكتاب، القاهرة،  . 93م، د. ط، ص:  2232هـ _  3412العصر الحديث، شوقي  ضيف. الهيئة المصري ة العام 

. دار نظير عب ود، بيروت، د.ت، د.و  .211ط، ص:  أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث، بطرس البستاني 
، القاهرة، د. ت، ط.  . دار الفكر العربي   .99/ 2، 1وفي األدب العربي  الحديث، عمر الد ُسوقي 
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ل (1)يلفي عهد إسماعوكان ذلك  م،3919 ، فكانت ال ذي تعه ده برعايته، فجعله شاعره األو 

العالقة بينهما قوي ة، حت ى صار شوقي  من أصحاب الن فوذ والجاهـ يتحد ث باسم الخديوي ويأمر 

ابعة والس ت ين من عمره.        3812هـ _  3193سنة شوقي  وتُوف ي   .بأمره  م وهو في الر 

ا بلغ الخامسة عدخل شوقي  المدرسة في س        ابعة، ولم  شرة طلب الحقوق وحصل نته الر 

ق ليدرس الحقو م الت رجمة، ثم  ابتُعث إلى فرنسا، وُعي ن في مكتب الحقوق قسعلى اإلجازة

واآلداب الفرنسي ة، ورحل خالل سنين دراسته إلى إنجلترا، والجزائر، وعاد إلى مصر سنة 

 والت ركي ة.م، وكان يُتقن العربي ة والفرنسي ة  3983

، ورئيًسا للقسم         تعه ده الخديوي عب اس، وتوفيق من قبُل، فجعله عب اس شاعره الخاص 

ج في منتصف العقد الث الث، وُرزق ثالثة أوالد، أنثى وذكَرين.  الفرنجي  في حاشيته، وتزو 

 

ّفيّالمنفى:ّّ.ب

ة خلعت إنجلترا عب اًسا الت صاله با       ا نشبت الحرب العام  ألتراك، وأبعدت شاعره عن لم 

مصر، فأم  األندلس، وات خذ برشلونة سكنًا، وبعد أن مكث في المنفى خمس سنين عاد إلى مصر 

 م، وقد تغي ر سك ان قصر عابدين، فابتعد عنه. 3838في أواخر سنة 

 

ّنظمهّالش عر:ّّ.ت

ة: كيف بد        أ الن ظم؟ فقال: بدأ الذ وق الشعري  يتول د في شوقي  وهو حدث، وقد ُسئل مر 

نظمت الش عر وأنا طفل، وكنت يومئٍذ أُخطئ وأهذي وأتعث ر ككل  صاحب خيال طفل، ولكن ي 

 .(2) لم ألبث أن تعل مت العربي ة، حت ى استقام لي ميزان الش عر بين العشرين والخامسة والعشرين

ع الن اس، وأشد  ما كان ينظم الش عر في كل  زمان ومكان، جالًسا وماشيًا، وحده أو م        

 يكون ارتياًحا إلى الن ظم بعد منتصف الليل.

كان سريع الخاطر، رب ما أتم  القصيدة في ساعة. وكان قوي  الذ اكرة يحفظ شعره وال         

يُمليه على كاتبه إال  جملة أبيات غير ناٍس شيئًا منها. وقد تأث ر شوقي  ببعض الش عراء الفرنسي ين، 

. كما تأث ر ببر  دة البوصيري 

ف في أغراضه وشؤونه،             وقف شوقي  من الش عر وقفة المستطيل على فنونه، المتصر 

الض ارب في سهوله وحزونه، وقد أوتي شاعرية خصبة، ُدعمت بالعلم، وُغذ يت باألسفار، 

 ويحف زها طموح بلوغ أعلى ذروة في القريض. 

                                                           
د علي  الكب (3) ل من أُطلق عليه وهو إسماعيل باشا بن إبراهيم بن محم  ير، خديوي مصر، ُولد بالقاهرة، وهو أو 

. الد ين خير ،األعالم يُنظر: )اإلسماعيلي ة(. مدينة بُنيت أي امه وفي ،لقب )الخديوي ة( َركلي   يين،للمال العلم دار الز ِ

 . 129 /3 ،39 ط م، 2222 _ هـ 3422 بيروت،
. يُنظر: أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث (2)  .211، بطرس البستاني 
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نعة             إلى ذروته العليا، وهبط شعر الش خصي ة إلى حيث ال وفي شعره ارتفع شعر الص 

تتبي ن لمحة من مالمحها.

 

ّوإمارةّالش عر:ّ.ث  شوقي 
ة على إمارة الش عر العربي  الحديث سنة         م، بلسان شاعر الن يل حافظ  3821بايعته األم 

 إبراهيم ال ذي وقف في حفل المبايعة بدار األوب را بالقاهرة، ليقول:

 (3)لقََوافِي قَْد أَتَيُت ُمبَايِعًا         َوَهِذي ُوفُوُد الشَّْرِق قَْد بَايَعَْت َمِعي أَِميَر ا

وقد كان شوقي  يحرص كل  الحرص على نيل لقب أمير الش عراء، بعد أن أصبح شاعر        

 األمراء. 

، سينتبعد هذا الحديث الموجز حول الت قديم والت أخير، ومقتطفات من حياة أحم        قل د شوقي 

ل من هذا البحث، وال ذي هو تحت عنوان )تقديم الخبر(. الباحث إلى الفصل األو 

                                                           
ين_ وإبراهيم األبياريضبطه: أحمد أمين ديوان حافظ إبراهيم. (3) ة للكتاب، _ وأحمد الز  ، الهيئة المصري ة العام 

 . 329، ص: 1م، ط.  3891هـ _  3429القاهرة، 
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 لالفصل األوّ 

 تقديم الخبر
 

 

قديم اع الت  ( دون غيره من أني الشيقي اتالباحث في هذا الفصل عن تقديم الخبر في دييان ) يتحد ثس
اهد ي رى كل  في ميضعه من هذا البحث. وستيز ع الش  عن األنياع األخ يتحد ثأخير، إذ إنَّ الباحث سوالت  

م هذا الفصل إلى مبحثين رئيسَ   ين، وهما:على المباحث المناسبة لها، وقد ُقس 

 تقديم خبر المبتدأ. 1
 واسخ.تقديم خبر النّ  2

 

 ل تقديم خبر المبتدأ:المبحث األوّ 
سُتعرض  م الخبر؛ إذوفيه سيعرض الباحث شياهد تقديم خبر المبتدأ دون غيره من شياهد تقدي

 ياهد في ميضعها من هذا الفصل. تلك الش  

 وُّقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: تقديم خبر المبتدأ وجيًبا، وتقديم خبر المبتدأ جياًزا.

 

 ل تقديم خبر المبتدأ وجوًبا:المطلب األوّ 

مت   يان، ياحث من الد  ياهد التي استخرجها البوفق الش   حاالتهذا المطلب إلى سبع  حاالتُقس 
حيًّا ياهد المناسبة وتحليلها تحليًّل نثم عرض بعض الش   حالة ة لكل  ة نظرّ  مقد موسيكين ذلك بعرض 

 . أم ا ما لم يجد الباحث شياهد لها فسيكتفيحالة اهد في كل  ات ورود الش  دالليًّا، بعد إحصاء دقيق لمر  
 بعرضها في نهاية المطلب بإذن الله.
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ياهد كل ها لكثرتها، وألن  ذلك أم ا اخ       عب عرض الش  ياهد فسيكين اختيارًّا؛ إذ إن ه من الص  تيار الش 
، ثم   عري  ط للبيت الش  اهد وشرح مبس  اهد بتمهيد ميجز ث م عرض للش  ُمثقل للبحث. وسيكين عرض الش 

اهد، ومحاولة اليصيل إلى داللة هذا الت قديم بذكر المعنى ال ذي   لبيت.   أضافه إلى مقام اتحديد ميطن الش 

ثر إلى ييان من األكاهد في الد  ات تكرار ورود الش  بناء على تسلسل مر   الحاالتوسُتعرض هذه 
 .األقل  

م الخبر على المبتدأ متسلسلة _كما ذكر آنًفا_ بحسب تكرارها، على  وسييرد الباحث حاالت تقد 
 حي اآلتي:الن  

 .شبه جملةالمبتدأ نكرة والخبر  1

 دارة في الجملة.ا له الص  مم   الخبر 2
 الخبر ُمسند إلى )أنَّ وصلتها(. 3
 أخير.قديم وال ُيفهم بالت  الخبر دالٌّ على ما ُيفهم بالت   4
 المبتدأ مشتمل على بعض الخبر. 3
 الخبر محصير بالمبتدأ. 1

يمه، ه وتقدأنياعو تمهيد ميجز عن الخبر كان ال ُبدَّ من وقبل الحديث عن ميجبات تقديم خبر المبتدأ  
 بعدها إلى ميجبات تقديم الخبر. االنتقالثمَّ 

 

 تمهيد:

فقت على ت  ا تيردها كتب الن حي، إذالتي  الخبر لتعّرفاتاختّلف كبير  دلعل ه ال ييج: تعريفه
 ة. معنى الجملة االسمي  : مسند إلى المبتدأ ُمتمٌَّم به أن ه

عليه تحت عنيان الُمسند والُمسند إليه،  تكل مهـ( في كتابه عندما  190ولم ُيصرِ ح به سيبيّه )ت: 
د إليه: والُمسنَ  دإذ عب ر عنه بـ )المبنيُّ عليه( ولم ُيسم ه خبًرا صراحة، إذ قال في بداية كّلمه على الُمسنَ 

. فـفي (1)عبد الله أخيك، وهذا أخيك"  :"فمن ذلك الُمبتدأ والمبنيُّ عليه ]يقصد به الخبر[. وهي قيلك
 قين )أخيك( الخبر. ابالمثالين الس  

                                                           
 .3/24الكتاب، سيبويه.  (3)
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ل، إذ يقيل: "اعلم أن  هـ( على المفص   142عّرفات ما جاء في شرح ابن يعيش )ت: ومن تلك الت  
صير مع المبتدأ كّلًما تامًّا" خبر المبتدأ هي الجزء المُ  إذن فالخبر هي . (1)ستفاد الذي يستفيده السامع، ّو

  الجزء ال ذي تتم  به الفائدة مع المبتدأ.  

 

قي   لخبر: اته_ في تعّرفه هـ( _في ألفي   172ل ابن مالك )ت: ّو

 (2)واأليادي شاهده  رٌّ اللُه بَ كَ    والَخَبُر الُجزُء الُمتمُّ الفائده

به  هـ( بأنَّه: "المسند الذي تتم   781)ت:  دى البن هشام األنصاري  وعُّرِ ف الخبر في شرح قطر الن  
. وخرج مسند إليه ال مسند ألن هد( الفاعل في القيل: أقائم الّزدان؟ . فخرج بقيل )المسن(3)مع المبتدأ فائدة"

 .(4)كذلك نحي )قام( في قيلك قام ّزد. ألن  )قام( ليس مبتدًأ 

( وفاعل اسم الفعل نحي )هيهات العقيق(، فـ محم دعّرف ُيخرج فاعل الفعل، نحي )جاء وهذا الت  
( محم د) ة مبدوءة بمبتدأ، والخبر أن يكين في جملة اسمي   بان خبّرن ألنَّ شرط( و)العقيق( ال ُيعرَ محم د)

 خبًرا _وإن حصلت به فائدة مع ُيسم ىو)العقيق( ليسا مع مبتدأ. كما ُيخرج فاعل اليصف؛ فهي ال 
( في هذه الجملة _وإن حصلت به فائدة مع مبتدأ ( فإنَّ )الجندي  ؟المبتدأ_ نحي )أمحارٌب الجندي  

 .(3)خبًرا  ُيسم ىاعًّل سدَّ مسدَّ الخبر وال ف ُيسم ىاليصف_ فإن ما 

  

 ته:. أجملها ابن مالك في قيله في ألفي  (1)وللخبر أنياع ثّلثة: مفرد وجملة وشبه جملة  أنواع الخبر:

َلــــهـأتِـــ ي وَـّ ــأتِــ ًدا يَ رَ ــــف  مُ وَ   ى الذي ِسيَقت  لهعنَ ًة مَ اوَّ حَ    ـي ُجم 

                                                           
ل للز   (3) ، قد م له: إميل بديع يعقوب، دار  ين أبو البقاء يعيش بن، موف ق الد  مخشري  شرح المفص  علي  بن يعيش الموصلي 

 .3/221، 3م، ط 2223هـ _  3422الكتب العلمي ة، بيروت _ لبنان، 
، دار الكتب العلمي ة، بيروت_  (2) د بن عبد الله بن مالك الطائي  الجي اني  األندلسي  ألفي ة ابن مالك، أبو عبد الله جمال الد ين محم 

 .39ط، ص: لبنان، د.ت، د.
،  قطر الندى وبل  الصدى، تصنيف أبي شرح (1) : محيي الد ين عبد الحميد. تحعبد الله جمال الد ين بن هشام األنصاري 

 .331، ص: 33م، ط 3811هـ _  3191المكتبة التجاري ة الكبرى، مصر، 
 .331يُنظر: المصدر نفسه، ص:  (4)
م، 3813هـ _ 3183 القاهرة، رة علي  توفيق األنصاري، مطبعة البرلمان،يُنظر: الجملة االسمي ة عند ابن هشام، أمي (9)

 .19د.ط، ص: 
. تح: عبد الس الم هارون . وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الد ين السيوطي  19يُنظر: المصدر نفسه. ص:  (1)

سالة، بيروت،   .2/32م، د.ط. 3882هـ _  3431_ عبد العال سالم مكرم، مؤس سة الر 
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َن مَ نَ   ر  رِف جَ حَ رٍف أو بِ ظَ وا بِ رُ بَ خ  أَ وَ   (1) ر  قَ استَ  وِ ٍن أَ ائِ ى كَ نَ ع  اّو

ل أنياع الخبر هي الخبر المفرد: وهي األصل في الخبر، وهي ما ليس بجملة وال شبهها، نحي كلمة فأو  
 [. 13﴾ ]آل عمران: ۡلِعَبادِ ٱبِ  ُر  يَبِص  للَّهُ ٱوَ في قيله تعالى: ﴿ (بصير)

بطة ة، وفيه يجب أن تكين الجملة مرتاسمي   وة كانت أة: فعلي  وأم ا ثاني أنياع الخبر فهي الخبر الجمل
تحصل الفائدة باإلخبار بالجملة عن المبتدأ، فإن انعدم ربطها بالمبتدأ فسد المعنى، كما لي  حت ىبالمبتدأ 

المجرور، و  جار  رف أو الالث للخبر فهي الخبر شبه الجملة: وهي الظ  يع الث  قيل: ّزد قام عمرو. وأم ا الن  
ن هشام ومعهم اب البصرّ ين حاة في إعراب شبه الجملة؛ ف. واختلف الن  (ّزد أمامك)أو  (الحمد لله)نحي: 

ها تعل قما ومجروًرا_ ال تقع خبًرا بنفسها وإن ما الخبر هي جارًّ  مأ كان ظرًفاأيرون أنَّ شبه الجملة _سياء 
ر ذلك المحذوف باسم ُمشتق   ي ائن( أو )ُمستقر(، وقد ُيقد ر بجملة نحمفرد تقديره )ك المحذوف. وقد ُقدِ 
( والجمهير على رجحان األو   ه ومعهم كثير من المحدثين فقد ذهبيا أن   الكيفي ين ل. وأم ا )كان( أو )استقر 

ما ألن هع، رف والمجرور في محل   جار  رفع وال ال تقدير لمحذوف؛ فهم يرون أنَّ الظرف منصيب في محل  
 .(2)ة ة والمعنيّ  ليهما آثاره اللفظي  قاما مقام الخبر وانتقلت إ

 

 تقديم الخبر على المبتدأ:

م الخبرإن  األصل في ترتيب الجملة االسمي    ة أن يأتي الخبر بعد المبتدأ، والمبتدأ قبله، لكن قد ُيقدَّ
ا تقديًما واجًبا وإم ا جائًزا ، إم  (3)على المبتدأ 

(4) . 

                                                           
 .31_39ألفي ة ابن مالك. ص:  (3)
د بن مالك، تح:  (2) د بن اإلمام جمال الد ين محم  يُنظر: شرح ابن الناظم على ألفي ة ابن مالك، أبو عبد الله بدر الد ين محم 

د باسل عيون الس ود، دار الكتب العلمي ة، بيروت _ لبنان،  . وشرح 18_ 19_ 11، ص: 3م، ط 2222هـ _  3422محم 
. شموني  على ألفي ة ابن مالك،األ د بن يوسف األشموني  د محيي الد ين عبد الحم نور الد ين علي   بن محم  ار يد، دتح: محم 

، بيروت د 81_82_83، ص: 3م، ط 3899هـ _  3119، الكتاب العربي  . وأوضح المسالك على ألفي ة ابن مالك، أبو محم 
د محيي الد ين عبد الحميد، عبد الله جمال الد ين بن يوسف بن أحمد بن ع ، تح: محم  بد الله بن هشام األنصاري  المصري 

. والجملة االسمي ة عند ابن هشام، أميرة علي  223... 3/384منشورات المكتبة العصري ة، صيدا _ بيروت، د.ت، د. ط، 
، ص:   .92 -19توفيق األنصاري 

ار، دار الكتب المصري ة، القاهرة، يُنظر: الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جن ي. تح: محم   (1)  3892هـ _  3113د علي  الن ج 
، 192/ 2م، د.ط،  ل، ابن الحاجب النحوي  أبو عمرو عثمان بن عمر. تح: موسى بناي العليلي  . واإليضاح في شرح المفص 

 . وغيرها.382/ 3م، د.ط، 3811هـ _  3181مطبعة العاني، بغداد، 
 الت تقديم الخبر _وجوبًا، أو جواًزا_ في موضعها من هذا البحث بإذن الله.سيأتي بيان كل حالة من حا (4)
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ُد. إال  هـ( _فيما نقل 170وقد استقبح الخليل )ت:  ه في كتابه_ أن ُيقال: قائٌم ّز إذا كان  ه عنه سيبّي
مً )قائٌم(  هـ( إلى أن ه عربيٌّ جي د، وذلك نحي: تميميٌّ أنا،  190ا على االبتداء. فيما ذهب سيبيّه )ت: مقد 

 . (1)أو مشنيء من يشنؤك 

إلى  ؤد ييلة؛ ألنَّ ذلك إلى عدم جياز تقديم الخبر على المبتدأ مفرًدا كان أو جم الكيفي ين وقد ذهب 
م بأنَّ ذلك مم ا ورد في كّل البصرّ ين تقديم ضمير االسم على ظاهره، وهذا غير جائز. فيما احتجَّ 

 (3)ياهد على ذلك كثيرة.، والش  (2)قيل في المثل: "في َبيِتِه ُيؤَتى الَحَكم" منها مايا بشياهد كثيرة، العرب، وأتَ 

 ته، إذ قال:وقد أجاز ذلك ابن مالك في ألفي  

َراَواأَلصُل في األَ  باِر َأن  ُتؤخَّ ُزوا التَّقديَم ِإذ  ال َضَرَرا   خ   (4)َوَجيَّ

أن يكين المبتدأ . وذلك باللُّبسابق أنَّه يجيز تقديم الخبر على المبتدأ عند أمن اهد في البيت الس  والش  
ل جّلل الد   م اآلراء التي هـ( في  811ين السييطي  )ت: والخبر معرفتين، وقد فص  هذه المسألة، فقس 

، وعليه يلق ت فيه إلى ست ة آراء، إذ يقيل: "وإذا اجتمع معرفتان ففي المبتدأ أقيال: أحدها: وعليه الفارسي 
نحي: ّزد  اني: أنَّ األعمَّ هي الخبر،ظاهر قيل سيبيّه: أن ك بالخيار، فما شئت منهما فاجعله مبتدأ. والث  

الث: أنَّه بحسب المخاطب. فإن ُعلم منه أن ه في علمه أحد ء غيره. والث  صديقي، إذا كان له أصدقا
بع: ااألمّرن، أو يسأله عن أحدهما بقيله: من القائم؟ فقيل في جيابه: القائم ّزد، فالمجهيل الخبر. والر  

 ،أنَّ المعليم عند المخاطب هي المبتدأ والمجهيل الخبر. والخامس: إن اختلفت رتبتهما في التعّرف
دس: اابق ]أي: إذا تساوّا في رتبة التعّرف فالسابق منهما هي المبتدأ[. والس   فالس  فأعرفهما المبتدأ، وإال  

   (3)أنَّ االسم متعي ن لّلبتداء واليصف متعي ن للخبر، نحي: القائم ّزد." 

ت تقديم الخبر امهيد اللطيف يكين وافًيا للقارئ قبل االنتقال والبدء بالحديث عن ميجبلعلَّ هذا الت  
المبتدأ نكرة  ( ما كان فيهيقي اتالش  ، إذ كان أكثرها وروًدا وتكراًرا في )دييان شيقي  تي وردت في دييان ال  

                                                           
 .321/ 2يُنظر: الكتاب، سيبويه.  (3)
د أبو الفضل إبراهيم _ عبد المجيد قطامش، دار الفكر، بيروت،  (2) . تح: محم   3429جمهرة األمثال، أبو هالل العسكري 

 .323/ 2، 2م، ط3899هـ _ 
. تح: جودة مبروك مبروك،  يُنظر: اإلنصاف (1) في مسائل الخالف بين البصري ين والكوفي ين، أبو البركات بن األنباري 

 .13/ 3، 3م، ط3222هـ _  3421مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 .31ألفي ة ابن مالك. ص:  (4)
. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الد ين الس   (9) عن كتب األعاريب، ابن  . ويُنظر: مغني اللبيب29/ 2يوطي 

. تح: محيي الد ين عبد الحميد، المكتبة العصري ة، بيروت،  .924- 923/ 2م، د.ط،  3883هـ _  3433 هشام األنصاري 
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و إسهاب أ والخبر شبه جملة، يأتي مقاله وتفصيل بيانه ثمَّ عرض بعض شياهده دون اختصار ُمخل  
 إن شاء الله. ُممل  

 

 لة:المبتدأ نكرة والخبر شبه جم 1_ 1

وجب تقديم الخبر على المبتدأ؛ ألنَّ الخبر لي  اأو ظرفً  اومجرورً  اجارًّ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر  
[، 7]البقرة:  ﴾َوَعَلىٰٰۤ َأۡبَصـِٰرِهۡم ِغَشـَٰية  فة. نحي قيله تعالى: ﴿الص  و  الخبر امع بينلتبس على الس  الر تأخ  

 .(1)[ 33﴾ ]ق: د  َّمزِ  َنايۡ َوَلدَ وقيله: ﴿

 وفي ذلك يقيل ابن مالك في ألفي ته: 

ُي ِعن ِدي ِدر َهٌم َوِلي َوَطر   ُم الَخَبر    َوَنح   (2)ُمل َتَزٌم ِفيِه َتَقدُّ

يذكر ابن مالك هذا البيت في ألفيَّته أثناء عرضه لحاالت وجيب تقديم الخبر على المبتدأ، فيقيل  
م الخبر ة ليس لها مسيِ غ إال  بيجيب تقديم الخبر على مبتدئه إذا كان ذلك المبتدأ نكر   به الجملةش تقد 

 )لي وطر(. ففي هذينووالمجرور(، فضرب مثًّل لكلٍ  منهما، فقال )عندي درهم(،  جار  أو ال ،رف)الظ  
اة حكرة؛ فّل ُيقال: )درهٌم عندي(، )وطٌر لي( وقد أجمع الن  م الخبر على مبتدئه الن  المثالين يجب أن يتقد  
كرة مسيِ غ جاز فة. فإذا كان للن  ر على المبتدأ في مثل هذا بسبب التباس الخبر بالص  على منع تأخير الخب

؛ فمثًّل لي كان المبتدأ نكرة ميصيفة لجاز )رجٌل اللُّبساألمران _تقديم الخبر وتأخيره_ وذلك لزوال 
 .(3)ظّرٌف عندي(، و)عندي رجٌل ظّرٌف( 

ًحا لمجيء المبتدأ هـ(: يجب تقديم الخبر  199كما ذكر الرضي  )ت:  إذا كان تقديمه ُمصحِ 
. ومم ا ورد في (4) شبه الجملةنكرة؛ فاألصل في المبتدأ أن يكين معرفة لكن يجيز تنكيره في الخبر 

                                                           
هـ 3434جامع الد روس العربي ة، مصطفى الغالييني. راجعه عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة العصري ة، بيروت،  (3)

 .219 _ 2/211، 12م، ط3884_ 
 .31ألفي ة ابن مالك. ص:  (2)
م،  3892هـ _  3422يُنظر: شرح ابن عقيل على ألفي ة ابن مالك، بهاء الد ين عبد الله بن عقيل. دار الت راث، القاهرة،  (1)

 .3/242، 22ط 
.  تح: يوسف حسن عمر يُنظر: شرح الرضي  على الكافي ة، (4) د بن الحسن األستراباذي  ، نسجامعة قار يو ،رضي  الد ين محم 

 .212/ 3، 2م، ط 3881هـ _  3431بنغازي، 
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ا إال إن ا مجهيلة، والحكم على مجهيل ال ُيفيد غالبً ألن ه: "وال ُيبتدأ بنكرة تعليل امتناع االبتداء بالن كرة
 .(1)بما يصلح لإلخبار عنه ..."  مختص  خبر عنها بحصلت به فائدة، كأن يُ 

عن ذلك عب اس حسن تحت عنيان )تقديم الخبر وجيًبا(، فذكر مياضع تقديم الخبر  تحد ثوقد  
ان أم ، جملة كالمختص  وبدأها بقيله: "إذا كان المبتدأ نكرة محضة، وال ُمسي غ لّلبتداء به إال الخبر 

 . (2)شبهها" 

عنه  رأخير الخبر على المبتدأ عندما يكين ذلك المبتدأ نكرة محضة أنَّه إذا تأخ  والعل ة من منع ت
م ر صفة ال خبر، ومن ذلك فقد كان وجيب تقديم أنَّ ذلك المتأخ  امع فيتيه  خبره فقد يختلط على الس  

يف بل لى الميصم عفة ال تتقد  فة؛ فالص  منع التباس الخبر بالص  لالخبر على المبتدأ _في هذا الميضع_ 
 .(3)أسهل إدراًكا وفهًما و امع ُيصبح الكّلم أكثر وضيًحا للس   وعليهتأتي بعده، 

ه الجملة، نحي )قصدك غّلمُ  المختص  حاة في الخبر األمثلة األكثر شييًعا في كتب الن   ولعل  
مرفع خبر  ة في محل  رجٌل(؛ فجملة )قصدك غّلُمه( جملة فعلي   ألمثلة اكرة )رجٌل(. ومن للمبتدأ الن   مقد 

مالخبر بال متعل قرف نحي )عندك مال(: فـ )عند( ظرف شبه الجملة، فالظ   المختص  في الخبر   مقد 
بر خبال متعل قانومجرور  جار  والمجرور فنحي )في الدار رجٌل(: فـ )في الدار(  جار  . وأم ا الالمحذوف

مال  . المحذوف مقد 

م المبت ض الحاالت، في بع المختص  كرة على الخبر دأ الن  ومع كلِ  ما ُذكر قبُل، فإنَّه يجيز تقدُّ
ًنا معنى الد   )سّلٌم،  رةكعاء، نحي: )سّلٌم عليك(، و)وٌّل لك(. فالُمبتدأ الن  وذلك إذا كان المبتدأ ُمتضمِ 

مً  تدأ في مثل م المبالخبر وّتقد   يتأخ ر)لك، وعليك(. واألغلب أن  المختص  ا على خبره ووٌّل( كان ُمتقد 
 .(4)عاءأفاد الد   ألن ههذا 

ييان في د ا( أكثر ما وردت شياهدهشبه جملة )المبتدأ نكرة محضة والخبر وُتعدُّ هذه الحالة
( 438؛ إذ بلغ عدد شياهد تقديم الخبر على المبتدأ عندما كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة )(يقي اتالش  )

مت شياهدها على الن  تسعة وثّلثين وأربعمئة شاهد، كان فيها الخبر شبه جملة، قُ  ي: )الخبر حي اآلتس 

                                                           
د باسل عيون الس ود. دار الكتب العلمي ة، بيروت _  (3) . تح: محم  شرح الت صريح على الت وضيح، خالد عبد الله األزهري 

 .228، ص:3م، ط 2222هـ _  3423لبنان، 
 .923/ 1، 3. ت، ط دار المعارف، القاهرة، دالن حو الوافي، عب اس حسن.  (2)
، أميرة علي  توفيق. ص:  (1) . والن حو الوافي، عب اس حسن. 92 – 93يُنظر: الجملة االسمي ة عند ابن هشام األنصاري 
3/923. 
ضي  على الكافي ة.  (4) ، . شرح المفص ل للز  3/213يُنظر: شرح الر  . امخشري   .3/211بن يعيش الموصلي 
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. وال يخفى (1)ًة(ثماٍن وأربعين مر   49ًة. الخبر ظرف: إحدى وتسعين وثّلثمئة مر   381ومجرور:  جار  
 رف. لظ  اوالمجرور استعمااًل أكثر من استعماله  جار  ا قد استعمل الشيقيًّ على القارئ أنَّ 

( 7)عمل ا استشيقيًّ ياهد أنَّ الباحث بعد استخراجه للش  ا ومجروًرا، وجد جارًّ وعندما كان الخبر 
 . (من، الّلم، إلى، على، في، الباء، عن)رها دون غيرها، وهي: فقط وكر   سبعة أحرف جر  

( عشرة ظروف، ثمانية ظروف مكان، وهي: 10) شيقي  رف فقد استعمل لخبر الظ  ا يخص  فيما و 
 .(ييم، قبل)وظرَفي زمان فقط، وهما:  .(وراء، عند، بين، حيل، دون، خلف، تحت، فيق )

م فيها الخبر على المبتدأ تحت هذياهد ال  وبسبب كثرة الش   ب الباحث إلى ؛ فقد ذهه الحالةتي ُقدِ 
م فيها الخبراالكتفاء بعرض بعض الش   رة، فجميع هذه الشياهد ُقدِ   ياهد؛ تجن ًبا إلرهاق البحث بشياهد مكر 

 قديم واجًبا.ة وكان هذا الت  كر على المبتدأ الن   شبه الجملة

، فهي جملة شبهشياهد تقديم الخبر على المبتدأ عندما يكين المبتدأ نكرة والخبر  يخص  فيما و 
ًبا_   . (2)ييان على أغلب صفحات الد   ميز عة_تقّر

 صل ىا _م دً مح النبي   فيها مدح التية في همزّ ته النبيّ   شيقي  ما قاله  ذه الحالةومن شياهد ه
 _، إذ يقيل:سل معليه و الله 

سَ ا إِ ِمهَ ِعل  اِة وَ يَ ِب الحَ دَ أَ   ى لَ ِه عَ يَن بِ اِبحِ لسَّ ِرِه لِ ح  ي بَ فَ   (3)اُء ر 

                                                           
 رف متعل ق بالخبر المحذوف. المجرور أو الظ  يقصد الباحث أنَّ الجار  و (3)
عة على الصفحات اآلتية:  (2) ، 29، 21، 22، 38، 39) /1بعد البحث وقراءة الديوان، وجد الباحث شواهد هذه الحالة موز 

21 ،29 ،12 ،13 ،12 ،14 ،19 ،11 ،19،18 ،42 ،43 ،42 ،44 ،41 ،49 ،48 ،92 ،91 ،99 ،91 ،99 ،12 ،
14 ،19 ،11 ،19 ،19 ،18 ،92 ،82 ،83 ،82 ،81 ،81 ،88 ،331 ،339 ،328 ،312 ،341 ،348 ،399 ،
391 ،398 ،313 ،311 ،319 ،311 ،319 ،392 ،383 ،382 ،384 ،388 ،222 ،232 ،234 ،221 ،229 ،
228 ،212 ،212 ،211 ،214 ،211 ،219 ،218 ،242 ،243 ،242 ،241 ،244 ،249 ،241 ،293 ،291 ،
214 ،211 ،218 ،213 ،212 ،219 ،283 .)2/ (1،9 ،8 ،33 ،32 ،34 ،39 ،38 ،22 ،21 ،29 ،12 ،19 ،42 ،
42 ،49 ،92 ،91 ،94 ،98 ،14 ،11 ،11 ،12 ،13 ،12 ،11 ،14 ،19 ،11 ،11 ،93 ،92 ،91 ،94 ،91 ،82 ،
89 ،322 ،323 ،322 ،321 ،324 ،321 ،332 ،333 ،332 ،339 ،331 ،331 ،339 ،323 ،321 ،312 ،311 ،
314 ،319 ،311 ،311 ،319 ،318 ،342 ،343 ،342 ،341 ،344 ،341 ،392 ،391 ،312 ،311 ،314 ،
319 ،311 ،311 ،319 ،318 ،312 ،312 ،311 ،399 ،382 ،381 .)3/ (8 ،33 ،31 ،31 ،39 ،29 ،19 ،44 ،
41 ،93 ،91 ،98 ،12 ،13 ،11 ،14 ،19 ،11 ،19 ،18 ،13 ،12 ،11 ،11 ،92 ،92 ،91 ،83 ،82 ،89 ،81 ،
81 ،89 ،88 ،323 ،322 ،332 ،331 ،339 ،338 ،323 ،313 ،311 ،311 ،319 ،318 ،342 ،341 ،349 ،
392 ،391 ،398 ،312 ،319 ،312 ،311 ،311 ،318 ،391 .)4/ (11 ،19 ،12 ،13 ،19 ،93 ،323 ،321 ،
332 ،329 ،342 ،349 ،319 ،319 ،312 ،313 ،399 ،381 ،222 ،234.) 

.الش وقي ات(1) ، بيروت، ّ، أحمد شوقي   .3/11 .33م، ط  3891هـ _  3421دار الكتاب العربي 
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وأحسنها.  _ بأجمل الصفاتسل مالله عليه و  صل ى_ امحم دً  النبي  في هذه القصيدة يمدح  شيقي  ف
لذي يجد ّلم_ المّلَذ اآلمَن اّلة والس  لص  ا _عليه امحم دً سيَل اعُر الر  ابق فقد جعل الش  أم ا في البيت الس  

م  ابق قيله )في بحرهاهد في البيت الس  ته. والش  الحقيقة واإليمان فيه ضال   عنفيه الباحث  إرساء(. فقد قدَّ
اكرة تقديًما واجًبا. على المبتدأ الن   شبه الجملةاعر الخبر الش   بحين ولهذا الت قديم وجه آخر، نحي )للس 

ابحين إرساء في بحره على أدب الحياة.إرساء(، فيكين   المعنى: للس 

على المبتدأ النكرة ومن هذه  المختص  كثير من شياهد تقديم الخبر  (1) (الهمزّ ة النبيّ ة)وفي 
آمن ومنهم  _ فمنهم منسل مالله عليه و  صل ى_ النبي  ياهد ما كان يحكي فيه عن حال الناس في عهد الش  

مهم (2)من أبى   إلى صنفين، إذ قال: شيقي  ؛ فقس 

 (3)َوِمَن النُّفيِس َحرائٌر وإَماُء   َوِمَن الُعقيِل َجداِوٌل َوَجّلِمدٌ 

ظر في ا منهما بيصف يليق به، والن  اس صنفين، مؤمًنا وكافًرا، ووصف كّلًّ اعر جعل الن  فالش  
عجزه، ففيه شاهدان يت و على المبتدأ النكرة في صدر الب شبه الجملةابق يجد تكرار تقديم الخبر البيت الس  

)من النفيس  انيل )من العقيل جداوٌل(، والث  اهد األو  كرة. فالش  على المبتدأ الن   شبه الجملةلتقديم الخبر 
م الخبر على المبتدأ وجيًبا. اهدين الس  حرائٌر(. وفي الش   اعر أراد بتقديم الابقين ُقدِ  خبر في هذين ولعل  الش 

اهدين المدح والث ناء؛ ف ن على العقيل والن فيس التي آمنت بالله الش  م )جداول، وحرائر( اللتين تدال  قد 
 سبحانه وتعالى.

، إذ (4)تي حملت عنيان )صدى الحرب( ما قاله في إحدى قصائده ال  ه الحالة ومن شياهد هذ
لذي ُيقاتل به ايف س  الوصل إلى وصف  حت ىكان يصف فيها الخليفة العثماني  وبطيالته في حروبه، 

 يف:في ذلك الس   شيقي  ، فقال الجيش العثماني  

 (3)ِه َمأَرُب َمأَرٌب ِفيَها َوِلل   ُهم  لَ   ي تِ ِه ِخّلَفَتَك ال  ا ِفي  اَب الِعدَ هَ وَ 

                                                           
ًدا صلوات الله عليه  (3) ، يمدح فيها شوقي  الن بي  محم  من أشهر ما نظم شوقي  من شعر وهي من قصائده في المديح الن بوي 

 .14/ 3صدر نفسه. ( ثالثة وست ين بيتًا. يُنظر: الم11وتسليماته أجمعين. وتقع في )
 : 3/19وذلك في قوله،  (2)

ــا دَ   اءُ ـدَ نِ  ـنَ ليِ اهِ ـَك الجَ نْ مَّ مِ صَ أَ وَ   ل  ـاقِ ــوَت الن اَس لب ى عَ عَ لم 
  اءُ نَُسجَ  مْ هِ امِ هَ وْ أَ  يْ الن اُس فِ وَ    مْ هِ امِ هَ وْ أَ  نْ مِ  كَ يْ لَ إِ  وجَ رُ ا الخُ بَوُ أَ  

 .3/19. مصدر نفسهال (1)
 .3/42. ، أحمد شوقي  الش وقي ات ائع العثماني ة اليوناني ة، يُنظر،نظمها في وصف الوق (4)
 .3/42المصدر نفسه.  (9)
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وصل إلى سيفه الذي كان سبًبا لمهابة األعداء االقتراَب  لخليفة العثماني  ااعر بعد مدحه فالش  
ؤالء األعداء فلهم هدف وغاية من عداوتهم للخّلفة، هذه الغاية من حدود دولة الخّلفة وحصينها. وأمَّا ه

ض، ه أمر بالخّلفة إلقامة شرعه على األر ين في خّلفتهم؛ فالل  سلمقيض مم ا دعا الله إليه المعلى الن  
 يّردون نقض الخّلفة لمخالفة شّرعة الله على األرض. الكف ارو 

ل كرة. فاألو  لن  على المبتدأ ا شبه الجملةلتقديم الخبر ين ابق ُيّلحظ وجيد شاهدَ إنَّ قارئ البيت الس  
م اني )لله مأرُب(. ففي كّل الش  )لهم مأرٌب(، والث   )لهم( و)لله(  _والمجرور جار  ال_ الخبر متعل قاهدين ُقدِ 
اعر لش  خصيص والحصر، فاقديم الت  كرة المحضة )مأرٌب( و)مأرُب(. والفائدة من هذا الت  على مبتدئه الن  

على غاية كلٍ  من الحقِ  والباطل من إقامة دولة الخّلفة، ولكلٍ  من الحقِ  والباطل هدف وغاية في  ميتكل  
ولة رع إقامة دوالباطل، فغاية الش   هذه الدولة، وهذه الغاية محصيرة في شيء واحد عند كلٍ  من الحق  

ة ونشر ّلل هدم هذه الدولالض  والمشركين وفّرق  الكف ارالخّلفة إلقامة شّرعة الله في األرض، وغاية 
 الفساد في األرض. 

الباحث  كرة المحضة، وجد فيهاعلى المبتدأ الن   المختص  وبعُد، فهذه بعض شياهد تقديم الخبر 
ة لتقديم الخبر على المبتدأ كدواعي بّلغي   ياهد على . والش  (امع وغيرهااالختصاص وتشيّق الس  ـ )ة عد 

من شياهد  يقي  شا لما ورد في دييان أحمد أنميذًجا عامًّ  تحليلها سبقتي ال   ياهدكثيرة، وكانت تلك الش   ذلك
م فيها الخبر   كرة. على المبتدأ الن   شبه الجملةُقدِ 

اهدها وتحليل بعض شي الحالة األولى من حاالت تقديم الخبر على المبتدأ، بعد االنتهاء من عرض و 
 : ، وهيلتي تيص  تائج ال  ذهب الباحث إلى عرض أهمِ  الن  

الحاالت  ت هذه الحالة أكثركرة المحضة، إذ كانعلى المبتدأ الن   شبه الجملةمن تقديم الخبر  شيقي  أكثر  .1
رة المحضة تكاد تبلغ كوالمبتدأ الن   شبه الجملةلخبر على المبتدأ، فشياهد الخبر اتي استعملها في تقديمه ال  

 ياز مًعا.ع على باقي حاالت اليجيب والجاني فتيز  ث  صف النصف شياهد تقديم الخبر على المبتدأ، أم ا الن  
( تسعة وثّلثين وأربعمئة 438كرة المحضة )على المبتدأ الن   شبه الجملةبلغ عدد شياهد تقديم الخبر  .2

 مة على نيعي شبه الجملة.شاهد، كانت ُمقس  
مه على في تقدي رفلخبر الظ  اأكثر من استعماله  الجار  والمجرور الخبر شبه الجملة شيقي  استعمل  .3

 كرة المحضة.المبتدأ الن  
( واحًدا وتسعين وثّلثمئة شاهد، فيما بلغ عدد شياهد الخبر 381بلغ عدد شياهد الخبر شبه الجملة ) .4

 ( ثمانيًة وأربعين شاهًدا فقط. 49رف )الظ  
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ي: )من، سبعَة أحرف جرٍ  فقط، وه( 7)كرة على المبتدأ الن   شبه الجملةلخبر افي تقديمه  شيقي  وظ ف  .3
 الّلم، إلى، على، في، الباء، عن(.

عشرة ظروف. وكانت ظروف ( 10)كرة على المبتدأ الن   شبه الجملةلخبر افي تقديمه  شيقي  وظ ف  .1
مان. إذ كانت ثمانية منها للمكان، وهي: )وراء، عند، بين، حيل، دون، المكان أكثر من ظروف الز  

 ل، ييم(.مان، وهما: )قبخلف، تحت، فيق(. وظرفان للز  
 ذي قيل الكّلم فيه.تني عت دالالت تقديم الخبر على المبتدأ، وّرجع ذلك إلى اختّلف المقام ال   .7

الحالة ل إلى سينتقهذه الحالة تي وصل إليها الباحث في تائج ال  وبعد االنتهاء من عرض أهم  الن  
م الخبر على المب في الث انية ر مم ا له تدأ وجيًبا إذا كان الخبميجبات تقديم الخبر على المبتدأ. إذ يتقد 
 دارة.الص  

 

 دارة:الخبر مّما له الّص  2_ 1

، (1) ارةدوهي مم ا يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ، وّقع ذلك عندما يكين الخبر مم ا له الص  
م. فـ )أين( خبر (2) (أين ّزد)نحي  ه ا ل؛ إذ سبقه ممؤخ ردارة، و)ّزد( مبتدأ وجيًبا ألنَّ له الص   مقد 
ابن مالك على ذلك في ألفي ته، فقال أثناء كّلمه على ميجبات تقديم الخبر على  تكل مدارة. وقد الص  

 المبتدأ:

ديَرا َتيِجُب التَّص  َتُه َنِصيَرا   َكَذا إَذا َيس  َكَأيَن َمن  َعلَّم 
(3) 

م على المبتدأ وجيًبا إذا كان الخبر مم ا      ي: أسماء دارة، نحله الص  والقصد من ذلك أنَّ الخبر يتقد 
ممعلى الفتح في محل  رفع خبر  االستفهام؛ إذ عب ر عنها بـ )أين(. فـ )أين(: اسم استفهام مبني   ، قد 

 .مؤخ ررفع مبتدأ  كين في محل  على الس   و)َمن(: اسم ميصيل مبني  

بتدأ على المهـ( على هذا البيت ذهب إلى أنَّه يجب تقديم الخبر  191اظم )ت: وفي شرح ابن الن  
  . (4)صدير، وذلك لتضم نه معنى االستفهام إذا كان الخبر واجب الت  

                                                           
ر، ميرط، وأسماء اإلشارة، واالسم الموصول، والض  دارة سبعة، وهي: أسماء االستفهام، وأسماء الش  األسماء التي لها الص   (3)

بي ة، وكم الخبري ة.وما الت    عج 
د داود، دار المنار، القاهرة، الد   ن الحاجب، بدر: شرح كافية ابيُنظر (2) د محم  م، 2223هـ _ 3422ين بن جماعة. تح: محم 

 .321د.ط، ص: 
 .31ألفي ة ابن مالك. ص:  (1)
 .94شرح ابن الن اظم على ألفي ة ابن مالك. ص:  (4)
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هـ(_ التزاُم صاحب 711والعل ة في وجيب تقديم الخبر على المبتدأ _كما ذهب ابن هشام )ت: 
ر الخبر عن مبتدئه عندما يكين صاحب صدارة لخرج عن دارة _وهي االستفهام_ ميقَعه، فلي تأخ  الص  

 . (1)صدارته 

 (يقي اتلش  ا)كرار في دييان ات الت  انية من حيث عدد مر  رجة الث  دارة في الد  وتأتي شياهد ما له الص   
 واتذكرة المحضة_ إذ بلغت شياهد تقديم الخبر عندما يكين من والمبتدأ الن   شبه الجملة_بعد الخبر 

 يز عةمن أسماء االستفهام، وهي على سبعٍة م ميز عة( تسعًة وسبعين ومئة شاهٍد. كانت 178دارة )الص  
جزء  على ميز عة، أي ان(. وهي : )أين، ما، كيف، من، متى، أي  األقل  بحسب تكرارها، األكثر تكراًرا ف

 .(2) (الشيقي ات)جي د من صفحات 

. اهم على العمل والكد  ما قاله في إحدى قصائده ُمخاطًبا العم ال، حاثًّا إي  ه الحالة ومن شياهد هذ 
 ، إذ يقيل فيها:(3)لت هذه القصيدة عنيان )أي ها العم ال( وقد حم

 (4)ا التَُّراَبا َخلَُّدوا َهذَ   َأيَن َأن ُتم ِمن  ُجُدوٍد 

رهم ذين يتراخين في أعمالهم أحياًنا، وُّذك  ابق العم ال الكادحين ال  اعر في البيت الس  ُيخاطب الش  
ابق قيله بيت الس  اهد في الأفَنيا حياتهم ليرتقَي وطنهم. والش  ذين بماضيهم المجيد، وعهد أجدادهم التَّليد ال  

م الخبر على المبتدأ وجيًبا ألن  له الص   وجيًبا،  ممقد  دارة في الجملة. فـ )أين( خبر )أين أنتم(، إذ ُقدِ 
ظر في هذا ادارة، أمَّا بّلغيًّا فالن  . فسبب تقديم الخبر _نحيًّّا_ ألنَّ الخبر له الص  مؤخ رو)أنتم( مبتدأ 

م واستنكار الش  )أين أنتم( يجده خرج إلى الت   ركيب اإلنشائي  الت   هم هذا من اعر تراخي العم ال في عملهكُّ
 جهة، ومن جهة أخرى فالشاعر أراد حثَّ الهمم، وذلك بالت ذكير بأمجاد األجداد في الماضي. 

                                                           
. ص:  (3) دى، ابن هشام األنصاري   .318يُنظر: شرح قطر الن دى وبل  الص 
ع (2) دارة على أجزاء الد يوان، على الن حو اآلتي: ُوز ِ  ،321، 82، 91، 91، 49، 11، 12، 38/ )3ت شواهد ما له الص 

338 ،322 ،322 ،328 ،392 ،312 ،313 ،311 ،392 ،389 ،381 ،223 ،213 ،292 ،291 ،291 ،213 ،
214 ،219 ،211 ،293 ،292 .)2(ّ/4 ،1 ،9 ،42 ،49 ،99 ،98 ،11 ،13 ،19 ،93 ،99 ،81 ،314 ،319 ،
341 ،344 ،392 ،391 ،313 ،319 ،318 ،313 ،312 ،319 ،383 ،381 .)3/ (21 ،12 ،14 ،19 ،49 ،41 ،
41 ،94 ،99 ،11 ،13 ،11 ،93 ،91 ،82 ،84 ،323 ،324 ،319 ،318 ،342 ،349 ،394 ،399 ،312 ،313 ،
318 ،319 ،318 .)4/ (1 ،39 ،12 ،49 ،48 ،99 ،81 ،321 ،312 ،311، 349 ،341 ،348 ،393 ،314 ،
311 ،392 ،382 ،221.) 

ة عالية 11نُظمت هذه القصيدة في ) (1) ال ويدعوهم إلى العمل بكد  ونشاط وهم  ( ست ٍة وثالثين بيتًا، يُخاطب شوقي  فيها العم 
ل ثم  ينتقل إلى الحديث عن دار الن   ال، والعويابة في جزئها األو  م  مل على تحسين أوضاعهم، ثيذك رهم الد فاع عن حقوق العم 

ال وتقديم بعض النصائح لهم. يُنظر:  . الشوقي اتينتقل تارةً أخرى للحديث مع العم   .82/ 3، أحمد شوقي 
 .82/ 3المصدر نفسه.  (4)
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عنيان  تتي حملائده ال  دارة ما قاله في إحدى قصفي تقديم الخبر ذي الص   شيقي  ومن شياهد 
فير كأنَّك تراه( )الُبس 
في إحدى رحّلته إليه بقصيدة  (2)دة يصف مضيق الُبسفيرفي هذه القصي شيقي  ، ف(1)

ر ذلك هيل والجبال والبدر والمضيق وغيبديعة، راح يصف فيها كلَّ ما وقعت عليه نياظره، فيصف الس  
ه تي اعترضت طّرق_ كان وصف بعض الُجُزر ال  مم ا وقع تحت أنظاره، ومن ُمجمل ما وصف _وقتئذٍ 

 حلة، فقال في وصفها: في تلك الر  

ُر؟   ؟ِتل َك َجَزاِئٌر َأم  َنيِ َراتٌ وَ   (3)َوَكيَف ُطُليُعها َوالَيق ُت ُظه 

ن م تي مر ت في طّرقه أثناء سفرهاعر يصُف بعض الجزر ال  وكما أسلف الباحث أعّله، فالش  
ة لجمال منظرها، ثمَّ ر ي  جيم الن  تلك الجزر بالن   شيقي  ، فقد شب ه إلى تركي ا روعبيره مضيق الُبسفي  مصر

بق قيله ااهد في البيت الس  هيرة. والش  جيم في وقت الظ  تساءَل تساؤل معجب في سبب ظهير تلك الن  
م)كيف طليعها( فـ )كيف( خبر   ، و)ها الغائب( مضاف إليه. وكان تقديممؤخ ر، و)ظهيرها( مبتدأ مقد 

كيف ظهيرها( ) ركيب اإلنشائي  دارة. وقد خرج الت  الخبر على المبتدأ تقديًما واجًبا؛ ألنَّ الخبر مم ا له الص  
. يرةفي وقت الظ ه ماءجيم في الس  وإظهار االستغراب؛ فهي متفاجئ من رؤّة الن   عج بالت  إلى غرض 

مة ة أسباب، منها: أنَّ مدحه لعاصوُّّلحظ على الشاعر ُمبالغته في هذا اليصف، ولعلَّ ذلك يعيد لعد  
ز العّلقة بين الخليفة الخّلفة العثماني   ة يعيد على الخليفة بحال أو بأخرى، وهي في مدحه للخليفة ُيعزِ 

، فهي (4)عّلقته المعروفة مع الخدييي  شيقي  من جهة والخدييي في مصر من جهة أخرى، إذ إنَّ ل
 صديقه الحميم.

تي عارض وهي القصيدة ال   (3)هيرة )نهج الُبردة( قاله في قصيدته الش   ماه الحالة ومن شياهد هذ
_ سل مو  الله عليه صل ى_ بي  الن  نظم )نهج البردة( في مدح  شيقي  هـ(. ف 181)ت:  (1) بها ُبردة البيصيري  

لة تّزد  اهد في تقديم الخبر ذي عر. وميطن الش  ( تسعين ومئة بيت من الش  180) علىوهي قصيدة طّي
 دارة على المبتدأ ما قال فيه: ص  ال

                                                           
(3)  .  .42/ 2الشوقي ات، أحمد شوقي 
متر  422بحريًّا ويتراوح ات ساعه بين  مياًل 3169البسفور: مضيق يصل بين البحر األسود والبحر المتوس ط، ويبلغ طوله  (2)

ان ـ األردن  ، آمنة أبو حجر. دار أسامة للن شر والت وزيع، عم  هـ _  3413وثالثة كيلو مترات. يُنظر: المعجم الجغرافي 
 .143، ص: 3م، ط 2228

(1)  .  .42/ 2الشوقي ات، أحمد شوقي 
فحة ) (4) (.( من هذا البحث4يُنظر في الص   ، )نشأة شوقي 
. الشوقي ات (9)  .3/382، أحمد شوقي 
اد بن عبد الله الص   (1) د بن سعيد بن حم  : محم  ، شاعر، نسبته إلى بوصير بمصر، البوصيري  نهاجي  البوصيري  المصري 

. دار العلم للماليين، بيروت، ، خير الد  األعالم. يُنظر: (البردة)وأشهر شعره  / 1، 39م، ط  2222هـ  3422ين الزركلي 
318. 
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ِل َسا ِئَلةٌ  َم الرُّس  ِض َيي   (1)َمَتى الُيُروُد؟ َوِجب ِرُّل اأَلِميُن َظِمي  َوَصاِحُب الَحي 

احب الحيض _ فهي صسل مالله عليه و  صل ىا _محم دً  بي  الن  ابق يصف اعر في بيته الس  فالش  
ه كلُّ مرضعة ذي تذهل فيين في اليقت ال  سلميسقي الم مأ األكبر، فهيين ييم الظ  سلمذي يسقي به المال  

ّلم_ لسان حالهم نفسي نفسي، وّنتظرون اليرود على ّلة والس  سل _عليهم الص  الر   حت ىعم ا أرضعت، 
م الخبر على المبتدأ ألن  الخاهد في البيت الس  راط المستقيم. والش  الص   بر ابق، قيله )متى اليرود( إذ تقد 

ه، وهي طلب ل فقد جاء االستفهام فيه على المعنى الحقيقي   ركيب اإلنشائي  ارة. أم ا الت  دمن أصحاب الص  
 العلم بشيء مجهيل غير معليم من قبل.

م  ي ُنظمت تة، ففي قصيدته ال  مر   غير دارة في البيت الياحدالخبر ذي الص   شيقي  وأحياًنا ُيقدِ 
مً جاء الخبر  (2)تحت عنيان )اعتداء(  دارة_ أربع مر ات متتالية بتدأ _وهي من أصحاب الص  ا على الممقد 

ر ذلك في غير بيت  عر اذي يقصده الباحث فقد استعمل الش  . وأم ا البيت ال  (3)في بيت واحد فقط وقد كر 
ر مر   فيه اسَمي استفهام، كل    تين، وذلك في قيله:اسم ُكر 

ُبه؟  (4)ا َشأ ُنَها؟ َوَأيَن الَمَداِرُس؟ مَ   َوَأيَن الُمَعلِ ُم؟ َما َخط 

لبّلد، ليم في القضاء على الفتن ونهضة اعالعلم والت   أثرابق عن في البيت الس   شيقي   يتحد ث
رم الخبر )أين، ما( وجيًبا على المبتدأ الوقد تقد   م، َخطب، المدارس، شأُن(؛ ألنَّ الخبر له )المعل   مؤخ 
فيعيد إلى الحثِ  واستنهاض الهمم؛ فهي  ئي  دارة في الجملة، أم ا الغرض من هذا األسليب اإلنشاالص  

ي تال  يظيفة ه الي ة هذفي المجتمع. وفي تكرار سؤاله دليل على أهم   وظيفتهايدعي إلى أن تأخذ المدارس 
قيم بدوره الميكل إليه ام أن يأخذهمعل   يجب على كل    .اّو

ل و ر، ر المكر   يثقل البحث وال يتكر  ياهد لئّل  سيكتفي الباحث بعرض وتحليل هذه الش   أهمَّ ما تيص 
 :  ه الحالةإليه من نتائج في هذ

مدارة الالخبر صاحب الص   شيقي  استعمل  .1  ة.( تسعة وسبعين ومئة مر  178على المبتدأ في دييانه ) مقد 

                                                           
. وقي اتالش   (3)  .389/ 3، أحمد شوقي 
ض لها عند عزمه الس   (2) مفاوضة لل افر إلى إنكلترنُظمت هذه القصيدة تهنئة لسعد زغلول بعد نجاته من محاولة اغتيال تعر 

 . يُنظر:( ثماٍن وأربعين بيتًا49، وتقع في )مع حكومتها. فنظم شوقي  هذه القصيدة ُمهن ِئًا زغلواًل لسالمته وألغراض أخرى
 .212/ 3. المصدر نفسه

 ( وغيرها.3/214، 328/ 3، 91/ 3كرار: )من ذلك الت   (1)
. وقي اتالش   (4)  .214/ 3، أحمد شوقي 
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دارة سبعة أسماء استفهام، وهي: )أين، ما، كيف، من، لخبر صاحب الص  افي تقديمه  شيقي  استعمل  .2
 ، أي ان(.متى، أي  

 ان تيّزع شياهد هذه الحالة على الن حي اآلتي:ك .3
مً ات تكرارها خبًرا )أين( أكثر من باقي أسماء االستفهام مجتمعة، إذ بلغ عدد مر   - ة، مئة مر  ( 100)ا مقد 

 ة.تسًعا وسبعين مر   (78) رت باقي األسماءفيما تكر  
رت )ما( في المرتبة الث   -  ة. ا وثّلثين مر  سبعً ( 37)انية من حيث مر ات التكرار، إذ تكر 
 تسًعا وعشّرن مر ة.( 28))كيف(  -
 .اٍت فقطتسَع مر  ( 8)وردت : )من( -
 فقط.  اثنين شاهدين( 2)وردت في  :)متى( -
  ة واحدة فقط.وردت مر   :()أي   -
 ة واحدة فقط.وردت مر   :(ان)أي   -

ابقةل إليها الباحث في تائج التي تيص  وبعد االنتهاء من عرض أهم  الن     ينتقل إلى ، سالحالة الس 
م الخبر على المبتدأ وجيًبا عندما حاالت من  ةالثالث   الحالة ميجبات تقديم الخبر على المبتدأ. إذ يتقد 
( وصلتهاا سندً م الخبريكين   .إلى )أنَّ

 

( وصلتها: 3_ 1  الخبر ُمسند إلى )أنَّ

م الخبر على المبتدأ عندما يكين الخبر ُمسنًدا _دون أم ا_ إل خبرها(، ى )أنَّ واسمها و يجب أن يتقدَّ
( بالمكسيرة، ﴾. إذ لي ُأخ ر الۡلَمۡشُحينِ ٱ ۡلُفۡلكِ ٱ یفِ  َتُهمۡ َّّ  لَُّهۡم َأنَّا َحَمۡلَنا ُذر ِ ة  يَ َوَءانحي قيله تعالى: ﴿ لتبست )أنَّ

وتكين مع  يكيدفاألولى معناها الت   ألنَّ الميقع ميقع المكسيرة، وألن  لها صدر الكّلم بخّلف المفتيحة،
انية مع معميليها جملة وال تكين مع صلتها مصدًرا مفرًدا، والفرق كبير في صلتها مصدًرا مفرًدا والث  

مًّل _لفًظا ومعنى اللُّبس ُمحتي. وعليه فقد صار رج  يكيد والت  اإلعراب والمعنى بين المفرد والجملة وبين الت  
م المتنع  _وكتابة قد أجاز الت قديم و  ا مذهب سيبيّه والجمهير،. وهذاللُّبسبسبب تأخير الخبر؛ إذ لي تقد 
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نحي:  ،اللُّبسأخير بسبب أمن قديم والت  فإن وردت مع )أم ا( جاز فيها الت   .(1) الفر اء واألخفش وأبي حاتم
أم ا أن ك فاضٌل فمعليم 
(2) . 

( وما بعدها _ مصدًرا مؤو   مؤخ ر_ عندما يكين المبتدأ الت هذه الحالةوقد ورد  فياًل من )أن 
 .(3)ات تسع مر   (8( )يقي اتالش  )دييان 

ون أن تي نظمها دعلى تقديم الخبر على المبتدأ ما قاله في إحدى قصائده ال   شيقي  ومن شياهد  
د   ، إذ يقيل:(4)يجعلها تحت عنيان محد 

َذاِر  َداِر   َلَك َأن  َتُليَم، َوِلي ِمَن األع   (3)أنَّ الهيى َقَدٌر ِمَن األق 

اها بأنَّ خاطًبا إي  اعر نفسه مُ ذي يليم قلبه العاشق، فُيعز ي الش  هذا البيت ُيخاطب عقله ال   في شيقي  ف 
البيت قيله )لي  ااهد على تقديم الخبر على المبتدأ في هذم به. والش  حك  الهيى قدر ال طاقة للمرء على الت  
مالبالخبر  متعل قانوالمجرور )لي(  جار  من األعذار أنَّ الهيى قدر(. فال  ؤخ رمالمحذوف، والمبتدأ ال مقد 

م الخبر على المبتدأ وجيًبا، فيما أفاد هذا الت  هي المصدر المؤو   ( وما بعدها. وقد ُقدِ  ديم إثارة قل من )أنَّ
ته، وعندما يسمع الس  امع وتشيّقه؛ إذ بعد َقبيل الش  الس   مع قيله )لي ااعر ليم العقل جاء دوره ليقيم ُحج 

ابق ما فعل. والنَّاظر في البيت الس   مسي ًغاذي سيأتي به ق إلى سماع ذلك العذر ال  من األعذار( سيتشي  
م الخبر على المبتدأ في قيله )لك أن تليم(، يجد أنَّ الش   م الخبر على المبتدأ غير مر ة؛ إذ قد  اعر قد 

مبالخبر ال متعل قانوالمجرور )لك(  جار  فال حلِ  ( وما بعدها في مل من )أن  المحذوف، والمصدر المؤو   مقد 
( وصلتها شبه جملة ُمسند قديم جائز ألنَّ الخبر. وهذا الت  مؤخ ر مبتدأرفع،   . إلى )أنَّ

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.19سيأتي ذكره في الص 
. ق (2) د بن علي  ابن عصفور اإلشبيلي  ، أبو الحسن علي  بن مؤمن بن محم  اجي  از الش اعر،يُنظر: شرح ُجمل الزج   د م له فو 

ب من لسان العرب، 111/ 3، 3م، ط 3889هـ _  3438دار الكتب العلمي ة، بيروت،  ر  د بن يوسف . وارتشاف الضَّ محم 
د، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت، د. ط،  .األندلسي   حي ان بن علي بن يوسف بن . وشرح 3321/ 1تح: رجب عثمان محم 
ضي  على الكافي ة،  د 212/ 3الر  حمن الس ي د _ محم  د بن عبد الله ابن مالك. تح: عبد الر  . وشرح الت سهيل، جمال الد ين محم 

. 323. وشرح األشموني على األلفي ة. ص: 123/ 3، 33م، ط  3882هـ _  3432بدوي  المختون، دار هجر، إمبابة، 
. تح: نبهان ياسين حسين، د اش ن  الك  .د ط، م 3819_ ـ ه 3189 ،بغداد ،سالةر  ار الوالمطالع الس عيدة. جالل الد ين الس يوطي 

د، مكتبالش هير بصاحب حماة وبي  ي  ألفضل األا سماعيل بن علي  إ بي الفداءأل ،في النحو والصرف ة . تح: جودة مبروك محم 
 .929_  924/ 3. والن حو الوافي، عب اس حسن. 11/ 3، 2م، ط  2229هـ  3421اآلداب، القاهرة، 

عت هذه الش واهد على صفحات )الش وقي ات( على الن حو اآلتي:  (1) ، 399، 332، 44/ )4(. 321، 91/ )2. 314/ 3توز 
239.) 

( ثالثة عشر بيتًا، وتقسم إلى فكرتين رئيستين، فاألولى يُخاطب فيها قلبه ويتحد ث عن أثر 31وتقع هذه القصيدة من ) (4)
ا الث انية فيصف فيها فتاة تُدعى )فُروق( شاهدها ُمصادفة أمام أحد الخلجان. يُنظر: الشوقي ات، أحمد  الهوى في القلب. أم 

 .  .321/ 2شوقي 
 .321/ 2المصدر نفسه.  (9)
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ملت تي حما قاله في أحد أبيات مقطيعته ال   الحالة هذهتي جاءت تحت ال   شيقي  ومن شياهد 
في ه الحالة اهد على هذست ة أبيات، وقد ورد الش   (1في ) هذه المقطيعةوتقع ، (1)عنيان )إسماعيل( 

 ذي يقيل فيه:البيت ال  

ِض َحقِ َك أ نَّني ِبِر   َوِمَن الِقَياِم ِبَبع  َك َوالنَّعيِم الُمد  َقى ِلِعزِ   (2)َأر 

ه في أن يكين ذا مكانة رفيعة في حياته، إذ إن   هابق عن سبب سعيفي البيت الس   شيقي   يتحد ث 
؛ (3) ين بارًّا بالخدييي إسماعيل الذي عاش في كنفه وفي قصرهيعمل على االرتقاء بنفسه في حياته ليك

وعليه  ،والمهانة بعد أن ترعرع وشبَّ في قصر الخدييي ولي كان ذلك بعد ميته الذل  لنفسه فهي ال يقبل 
 جار  ابق قيله )من القيام ... أن ني أرقى(، فالاهد في البيت الس  ا ولكن على طّرقته. والش  سيكين بارًّ 

مبالخبر ال متعل قانور )من القيام( والمجر  ( وما بعدها في محل  المحذوف، والمصدر المؤو   مقد   ل من )أنَّ
م الخبر على المبتدأ في الش  مؤخ ررفع مبتدأ  المبتدأ  ابق تقديًما واجًبا. فيما أفاد تأخيراهد الس  . وقد ُقدِ 

امع إنَّ الس   امع لمعرفة ما خفي؛ إذس  وتقديم الخبر _ههنا_ تفسير الُمبهم وتيضيحه وذلك بعد تشيّق ال
ا شيقيًّ أنَّ  ابق يرى بعد وفاة الخدييي إسماعيل. والقارئ للبيت الس   شيقي  يّرد أن يعرف ما كان من عمل 

كان وفيًّا ليليِ  نعمته ومن عاش في كنفه حقبة من عمره؛ وقد كان ذلك في قيله )ومن القيام ببعض 
جزًءا  ه تجاه إسماعيل بعد ميته، وما كان هذا العمل الذي يعمله إال  يقيم بقليل من واجب شيقي  حقك( ف

  .من وفائه لبعض حقِ  إسماعيل عليه

في  يقي  شابق، إذ يقيل اهد الس  تي ورد فيها الش  شاهد آخر من القصيدة ال  ه الحالة ومن شياهد هذ  
 مدح الخدييي إسماعيل: 

َسَك َأق َصَرت   َراِجَها َلم  ُيق ِصِر    َوِمَن الَعَجاِئِب َأنَّ َنف  ه ُر ِفي إح  َوالدَّ
(4) 

ابق يمدح الخدييي إسماعيل الذي عاش حياته مكافًحا يعمل على خدمة أم ته اعر في البيت الس  فالش   
ق على تقديم اباهد في البيت الس  ُقبض، وقد كانت حياة إسماعيل مليئة بالمصاعب. والش   حت ىوشعبه 

 تعل قانموالمجرور )من العجائب(  جار  ومن العجائب أنَّ نفسك أقصرت(. فالالخبر على المبتدأ قيله )

                                                           
أحمد  ،الش وقي اتتي كان يقيم فيها الخديوي إسماعيل. يُنظر: ار ال  نظمها في ِرثاء الخديوي إسماعيل، وقد وقف عند الد   (3)

 .44/ 4. شوقي  
 . 44/ 4المصدر نفسه.  (2)
 .ديوي، وذكر عالقته الوثيقة بالخ( من هذا البحث، وفيها تكل م الباحث على حياة شوقي  4يُنظر الصفحة ) (1)
(4)  . نظر: . وأقصر: أقصر فالن عن الش يء إذا كفَّ وانتهى. واإلقصار: الكفُّ عن الش يء. يُ 44/ 4الشوقي ات، أحمد شوقي 

د بن مكرم ابن منظور. دار صادر، بيروت، د.ت، ط  لسان العرب، ابن منظور. . ماد ة 3أبو الفضل جمال الد ين محم 
 .81/ 9)قصر(، 
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مبالخبر ال ( وما بعدها في محل  المحذوف، والمصدر المؤو   مقد  م . وقد تمؤخ ررفع، مبتدأ  ل من )أنَّ قد 
ق؛ إذ جاء المبتدأ القديم اإلثارة والت  الخبر على المبتدأ وجيًبا. فيما أفاد هذا الت   تيضيح الُمبهم ل مؤخ رشّي

ق ليعرف ما هذا الشيء الذي سيكين مم ا دعا الشاعر لجعله وبيانه، فالس   امع لقيله )من العجائب( سيتشي 
 من العجائب والغرائب.

مكن إيجازها تي يتائج، ال  وتحليل بعض شياهدها، ذهب الباحث إلى بعض الن   الحالةبعد عرض هذه و 
 بما يأتي: 

تسعة شياهد ( 8)في ه الحالة ، إذ استعمل هذ(يقي اتالش  )قليًّل في دييانه حالة ه اللهذ شيقي  كان استعمال  .1
م الخبر فيها على المبتدأ في شعر ياهد ال  على كثرة الش    .شيقي  تي ُقد 

داللة ومعنى مختلف عن حال الجملة عندما تكين على رتبتها ه الحالة لتقديم الخبر على المبتدأ في هذ .2
 شاهد. تلف بحسب مقتضى الحال في كل  األصل. وهذا المعنى يخ

 

 :أخيرقديم وال ُيفهم بالتّ الخبر دالٌّ على ما ُيفهم بالتّ  4_ 1

ديم وال ُيفهم قم على المبتدأ عندما يكين تقديم الخبر داالًّ على ما ُيفهم بالت  يجب على الخبر أن يتقد   
بالت  أخير، نحي: لله درُّك. أو ما إلى ذلك من الجمل بالت    عج بلت  ار لم ُيفهم منه معنى ة. إذ لي ُأخ  ي  عج 
ٌء َعلَ  نَ يلَّذِ ٱِإنَّ قديم. ومنه قيله تعالى: ﴿ذي ُيفهم منه بالت  ال   ﴾ ۡؤِمُنينَ يُ ُهۡم َأۡم َلۡم ُتنِذۡرُهۡم اَل َءَأنَذۡرتَ  ِهمۡ يۡ َكَفُرو۟ا َسَياٰۤ

م )أأنذرتهم(1]البقرة:  مستفهم.  متكل  امع أنَّ المم الس  لتيه   [. إذ المعنى سياء عليهم اإلنذار وعدمه. فلي قد 
 .(1)م الخبر، وعليه كان تقديمه واجًبا ن إذا ُقد  ؤمَ يُ  اللُّبسوهذا 

ذي يزول ل  ا عج بالت  _غالًبا_ يكين للداللة على ه الحالة وخّلصة ما سبق أنَّ تقديم الخبر في هذ 
 صل. معناه فيما لي بقي ترتيب الجملة على ما كان عليه ترتيبها في األ

                                                           
. يُنظر: شرح الت س (3) ضي  على الكافي ة. 123/ 3هيل، ابن مالك الطائي  .  وارتشاف الضََّرب من لسان 211/ 1. وشرح الر 

. ص: 3321/ 1العرب، أبو حي ان.  .  والنحو الوافي، عب اس حسن. 212_  218. والمطالع الس عيدة، جالل الد ين الس يوطي 
3/924. 
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تي وردت في ياهد ال  ، ومن الش  (1)ات فقط خمس مر  ( 3) (يقي اتالش  )في دييان  ه الحالةهذ توقد ورد
، ُمخاطًبا أمين أفندي (2)ما قاله في قصيدته )على سفح األهرام(ه الحالة تحت هذ (الشيقي ات)دييان 

 ، إذ يقيل له:(3)الّرحاني 

 ِمـن َهـاِتٍف ِبَمَكاِنِهنَّ َوَشـــادِ           ةً َمقــالَ  (4)ُقـل  لأَلَعاِجيِب الثََّّلث

َفا  (3)ا الَجّلَل َوال على األوَتاِد ذَ هَ       ِلل ِه َأن ِت َفَما َرَأي ُت على الصَّ

)لله( مجرور الجار  والاعر )لله أنِت( فواقع في قيل الش   اهد _على تقديم الخبر على المبتدأفالش  
مبخبر  متعل قان ابق هد الس  ا. وقد كان تقديم الخبر على المبتدأ في الش  مؤخ رو)أنِت( مبتدأ  محذوف، مقد 

ب. ج  عب من عظمة هذه األهرامات، وهي أمر يدعي للت  اعر متعج  ؛ فالش  التعج بواجًبا. خرج إلى معنى 
 بلتعج  ا لما ظهر ، وإال  عج بالت  وكما أسلف الباحث آنًفا فتقديم الخبر في هذا الميضع واجب إلظهار 

 .في تركيب الجملة على ترتيبها الطبيعي  

 ييان، وهي في قيله: ات أخرى في الد  أربع مر  ه الحالة هذ توقد ورد 

َيى الَهَيى َعَجٌب  ـَت كُ   ِلل ه َواٍد َكَما َيه   (1)َذا َداِء  فيه ــي ٍ ـــــــــلَّ َخلِ ـــَتَرك 

َمــاِء، َفإنَُّه  وقيله:  ُجـَك فـي الس   (7)َسر ُج اأَلِهل ِة َما َعَلي ِه ُغَباُر   ِلل ِه َسر 

ِبــــــــــــل ـــــــــــــيُل: لـــــــــَتُقــ وقيله:  ــــــــفــــ  ي ـــــــــــِه ثَـــــي    (9)ـــاِء ـــــــــــِن والَبهَ ــــــي الُحس 

عيُد َقاِصُدَهــا       وقيله: ٌن َوإيَمــاُن ـــــا ِظلُّهَ ـــــَفإنََّمـ  لل ِه َساَحُتَك الَمس  ــا َأم 
(8)  

                                                           
ر (3)  (. 221، 311) /4(. 312، 331) /2. 1/331فحات اآلتية: في الص   هذه الحالة تتكر 
( سبعة وثالثين 11وتقع في ) نُظمت هذه القصيدة في حفل _على سفح األهرام_ أُقيم بمناسبة زيارة أديب لبناني  لمصر، (2)

. الش وقي اتيُنظر:  بيتًا.  . 331/ 3، أحمد شوقي 
اني، المعروف بالر   (1) خين، أُولع بالت  يأمين بن فارس بن أنطوان بن عبد األحد البج  ثيل، محاني. كاتب وخطيب من المؤر 

 .31/ 2كلي. رَ ين الز ِ ، خير الد  األعالميحاني ات، وملوك العرب(. يُنظر: كتب وخطب بالعربي ة واإلنجليزية. من كتبه: )الر  
. ش وقي اتالالثة، وإن ما كانت أعاجيب ألنَّ اإلنسان يستعظمها. يُنظر: الث: األهرام الث  األعاجيب الث   (4)  .331/ 3، أحمد شوقي 
 .331/ 3المصدر نفسه.  (9)
 .331/ 2ّنفسه.ّالمصدر(1)
 .312/ 2المصدر نفسه.  (1)
 .311/ 4المصدر نفسه.  (9)
 .221/ 4المصدر نفسه.  (8)
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ر وإرهاق البحث بتكراٍر تمَّ ذكره. وقد ذكر الباحث الش    ياهد الماضية دون تحليل؛ تجنًُّبا لتكرار المكر 
م الشاعر الخبر على المبتدأ في األبيات الس   بقة ألنَّ افهي تشتمل على أسليب واحد في الت قديم، إذ قد 

  .بعج  الت  قديم لغرض أخير. وكان ذلك الت  قديم وال ُيفهم بالت  ما ُيفهم بالت  الخبر دالٌّ على 

ل الباحث إلى بعض الن   الحالةبعد عرض هذه  ن إيجازها تي يمكتائج ال  وتحليل أحد شياهدها، تيص 
 بما يأتي: 

خمسة ( 3)ي فه الحالة ، فقد استعمل هذ(الشيقي ات)قليًّل في دييانه ه الحالة لهذ شيقي  كان استعمال  .1
م فيها الخبر على المبتدأ.شياهد فقط من شياهده ال    تي قد 

 إن  استعمال شيقي  القليل لهذه الحالة متيافق ع سنن العرب، فهذا األسليب قليل في كّلمهم. .2
داللة ومعنى مختلف عن حال الجملة عندما تكين على رتبتها  ه الحالةلتقديم الخبر على المبتدأ في هذ .3

 شاهد. ختلف المعنى بحسب مقتضى الحال في كل  األصل. إذ ي
ي إلى غرض واحد وهه الحالة في هذ شيقي  خرجت معاني تقديم الخبر على المبتدأ التي استعملها  .4

 .عج بالت  

 

 بعض الخبر:ضمير يعود على المبتدأ مشتمل على  5_ 1

قع ذلك عندما يكين مع المبتدأ ضمير يعيد على ما ات    على ) جزء منه، نحي:صل بالخبر أو على ّو
 [.24: محم د] ﴾َأۡم َعَلٰى ُقُليٍب َأۡقَفاُلَهاٰۤ ، ومنه قيله تعالى: ﴿(في الحديقة صاحبها)، أو (مرة مثُلها زبًداالت  

مير ر الستلزم عيد الضلي تأخ   ألن هوقد وجب تقديم الخبر _في هذا الميضع_ على مبتدئه؛ 
 ؤخ رمأمثلة ذلك، قيلهم: في الحديقة صاحبها. ففي المبتدأ ال . ومن(1) ر لفًظا ورتبة، وذلك قبيحعلى متأخ  

تي هي جزء من الخبر؛ أم ا العل ة من الغائب الذي يعيد على )الحديقة( ال   وهي ها)صاحبها( ضمير، 
ة. ولذلك ال ر لفًظا ورتبوجيب تقديم الخبر على المبتدأ في ذلك المثال: لكيّل يعيد الضمير على متأخ  

ل ت صر الممياحبها في الحديقة(. أم ا القصد من قيلهم "يعيد على جزء" من الخبر؛ فالض  يصحُّ قيل )ص

                                                           
زه بعض الن حاة كاألخفش ووابن جن ي. سيأتي ذكر ذلك في الصفحة ) (3)  ( من هذا البحث.19جو 
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الخبر وهي االسم المجرور وحده، وهي جزء من  متعل قابقة يعيد على بعض لمبتدأ في األمثلة الس  با
 .  (1)مع مجروره  جار  الخبر؛ ألنَّ الخبر هي ال

 وفي ذلك يقيل ابن مالك في ألفي ته:

َمرُ َكذا  َبُر   إذا َعاَد َعَليِه ُمض   (2)ِممَّا ِبِه َعن ُه ُمبيًنا ُيخ 

ثوبعُد، فلعلَّ ما سبق يكين إجمااًل لما   فقد  حي _بحسب ما وصل إليه الباحث_ت عنه كتب الن  تحد 
دأ ذاتها، وهي وجيب تقديم الخبر على المبتدأ عندما يكين المبت الحالةكان الكّلم فيها متشابًها في تكرار 
فقد  ر لفًظا ورتبة. أم ا االختّلفمير في المبتدأ على متأخ   يعيد الض  مشتمًّل على جزء من الخبر لئّل  

اهد أو طّرقة عرض الفكرة. وعليه فقد اختصر الباحث تلك األقيال وأجملها بما سبق يكين في شرح الش  
 ذي ال طائل منه.كرار ال  تجنًُّبا للت  

 (الشيقي ات)بتدأ ضمير يعيد على جزء من الخبر( في دييان )في الم الحالة ههذ توقد ورد
 ياهد في هذه الفكرة كانت قليلة مقارنة بما سبقها من شياهد تقديم الخبر على المبتدأ فيمر تين فقط، فالش  

 ابقة. الس   الحاالت

يادث في حفي قصيدته )كبار ال شيقي  ، فهي فيما قاله الحالةهذه  ورد فيهذي ل ال  األو   البيتأم ا 
فيها عن تاّرخ مصر من أي ام طيفان نيح _عليه السّلم_ إلى العصر  تحد ثالتي  (3)يل( ن  وادي ال

الخصب  وهي إلهوهي إيّزس أال الحديث، إذ يقيل في أحد أبياتها جاعًّل مصر تفتخر بأحد فراعنتها، 
ي ن  ، إذ يقيل: واألميمة عند قداماء المصّر

َل َما َمَفاِخُر فَ  رَ إذا ِقي   (4)ِقيَل: ِمن ها إيِزّ ُسَها الغرَّاُء   ؟ِمص 

يه ذي تفتخر مصر فاعر في حديثه الطيّل عن تاّرخ مصر وعندما وصل إلى الميضع ال  فالش   
د في البيت اهبشيء من تاّرخها، جعل إيّزَس أحد ما تفخر فيه مصر بتاّرخها القديم، وأمَّا ميطن الش  

مبالخبر ال متعل قجرور مو  جار  ـ )منها( ابق، فقيله )منها إيّزسها(. فالس   ُس( مبتدأ المحذوف. و)إيّز مقد 
م الخبر على المبتدأ تقديًما واجًبا ألنَّ المبتدأ مشتمل على ضمير مؤخ ر ، و)ها( مضاف إليه. وقد تقد 

                                                           
. : شرح اليُنظر (3) . وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 222/ 3ت صريح على الت وضيح، خالد بن عبد الله األزهري 

 . _  3/923. والن حو الوافي، عب اس حسن. 94. وشرح ابن الن اظم على ألفي ة ابن مالك. ص: 11/ 2جالل الد ين الس يوطي 
 .2/219. . وجامع الدروس العربي ة، مصطفى الغالييني922

 .31لفي ة ابن مالك. ص: أ (2)
فحة )1تحد ث الباحث عن ُمناسبتها في الحاشية ) (1)  ( من هذا البحث. 32( من الص 
(4) .  .21/ 3 الشوقي ات، أحمد شوقي 
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 نيةايعيد على جزء من الخبر. فـ )ها( في )إيّزسها( عائدة على )ها( في )منها(. و)ها( األولى والث  
على ضمير يعيد على بعض الخبر، والمقصيد  مؤخ رعائدتان على مصر. وعليه فقد اشتمل المبتدأ ال

، والمجرور جزء من مير في المبتدأ على المجرور وحده دون حرف الجر  بـ )بعض الخبر( عيد الض  
م الش   م ولذلك قد  اعر دأ، فالش  على المبتاعر الخبر الخبر. ولعلَّ هذا التقديم يفيد إظهار االهتمام بما ُقدِ 

اعر )إيّزس من مفاخر مصر( لما وصل المعنى المقصيد، إذ عن مفاخر مصر. ولي قال الش   يتحد ث
م الفرع على األصل. فمصر هي األصل وإيّزس جزء من تاّرخ مصر وعظمتها. وُّّلحظ في إن ه سُيقد  

لمفاخر بعيض، فـ )إيّزس( بعض من االت  )من( الذي ُيفيد  اعر استعمل حرف الجر  الش   ابق أن  اهد الس  الش  
اعر رى أنَّ الش  ابق ياهد الس  ل في الش  الكثيرة التي ُحقَّ لمصر أن ُتفاخر بها. ُيضاف إلى ذلك أنَّ المتأم  

ي تفتخر به ذخصَّ فخر مصر _ وهي )إيّزس(_ بها، فقال )منها إيّزسها( ولم يقل منها إيّزس. فهذا ال  
 في ذلك تّزد عظمة مصر وفخرها. مصر هي لمصر دون غيرها. و 

بَّرة اعر في قصيدة جاءت تحت عنيان )القُ قيل الش  هي في ، فالحالةهذه  من شياهداني اهد الث  أم ا الش   
شته، إذ ذي ستتمُّ مناقاهد ال  اعر هذه القصيدة بحكمة لطيفة، تحتيي على الش  ، إذ ُينهي الش  (1)وابنها( 
 :شيقي  يقيل 

ٍء ِفي  ُتُه ِلُكلِ  َشي  ُتهُ   الَحَياِة َوق  َتعِجلي َن َفي   (2) َوَغاَيُة الُمس 

شيء وقته.  لكل  جاح، ف نستعجل على أنفسنا الن  ا وهي أال  اعر في هذه القصيدة ُيعل منا درًسا مهمًّ فالش   
د اهفميطن الش   ،الحالةاهد لهذه ذي فيه ميطن الش  وقد لخَّص العبرة من تلك القصيدة في بيتها األخير ال  

م الخبر على المبتدأ تقديًما واجًبا ألنَّ المبتدأ كان مشتمًّل على ضمير  ،شيء وقته( قيله )لكل   فقد ُقدِ 
شيء(  ل  ذي يعيد على قيله )كمير )هاء الغائب( ال  يعيد على جزء من الخبر. فالمبتدأ )وقته( يحيي الض  

موهي جزء من الخبر ال صيص؛ خر على المبتدأ فلعل ها تعيد إلى الت  (. أم ا الغاية من تقديم الخب)لكل   مقد 
ص الشاعر كلَّ شيء بيقت خاص   لشاعر امع إلى أن  اشيء( ينتبه الس   به، وعندما ُيقال )لكل   إذ خص 

اعر أراد ن  الش  د من أابق يسهل عليه التأك  ه، والمتأم ل في القيل الس  يخص  شيء بما  يّرد تخصيص كل  
( شيء وقٌت(، فالهاء عائدة على )كل   ء( على )وقت(، فلم يقل )لكل  خصيص، وذلك في إضافة )الهاالت  

عر أراد تخصيص ال أنَّ الش  خصيص. فللقارئ أن يتخي  ابق في الت  اهد الس  اعر في الش  د مذهب الش  وهذا يؤك  

                                                           
. وهي في قسم )ديوان األطفال(، وتتحد ث عن (الشوقي ات)ابع من ديوان هذه القصيدة إحدى قصائد شوقي  في الجزء الر   (3)

( عشرة 32ي )، وتقع فغير على نفسه فطار قبل ميعاده، فوقع وُكسرت رجالهائر الص  ابنها الطيران، فاستعجل الط  قُب رة تعلم 
 .391/ 4. الش وقي ات، أحمد شوقي  . يُنظر: أبيات

 .391/ 4المصدر نفسه.  (2)
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ى يصالها إل، وال تي حاول إاعر الناتجة عن خبرته الكبيرة في حياتهحكمة الش   لىشيء(، وهذا ينمُّ ع )كل  
 .قارئه في كثير من قصائده

ل الباحث إلى بعض الن   الحالةبعد عرض هذه   يجازها بما تي يمكن إتائج ال  وتحليل شاهَديها، تيص 
 يأتي: 

 أوجب الن حاة تقديم الخبر على المبتدأ عندما يكين في المبتدأ ضمير يعيد على جزء من الخبر. .1
لى كثرة في شاهدين فقط ع ها، إذ استعمل(الشيقي ات)ه نادًرا في دييان ه الحالةلهذ شيقي  كان استعمال  .2

 في تقديم الخبر على المبتدأ في دييانه. شيقي  شياهد 
 ه الحالة، وقد ورد كل  منهما في شاهدا في هذم)من، والّلم( فقط دون غيره حرَفي الجر   شيقي  استعمل  .3

 .واحد فقط
ا ختلف عن حال الجملة عندما تكين على رتبتهداللة ومعنى م الحالة هلتقديم الخبر على المبتدأ في هذ .4

 شاهد. األصل. إذ يختلف المعنى بحسب مقتضى الحال في كل  
 

 الخبر محصور بالمبتدأ: 6_ 1

م الخبر على المبتدأ عندما يكين الخبر محصيًرا في المبتدأ بـ )إال   إن ما(، نحي ( أو )يجب أن يتقد 
 ّزد(.  فّل يجيز تأخير ار إال  [. أو نحي )ما في الد  92: النحل﴾ ]نُ يۡلُمبِ ٱ غُ ۡلَبلٰـَ ٱ كَ يۡ َفِإنََّما َعلَ قيله تعالى ﴿

ختلف المراد   .(1)الخبر وتقديم المبتدأ؛ لكيّل يختلَّ الحصر المطليب ّو

 وقد ذكر ذلك ابن مالك في ألفي ته، إذ يقيل: 

م  َأَبَدا صيِر َقدِ  مَ    َوَخَبَر الَمح   (2)دا َكَما َلنا إال اتِ َباُع َأح 

م خبر المبتدأ المحصير فيه بـ )إال    نا إال  ل ار ّزد، وما( أو )إن ما(، نحي: إن ما في الد  أي يتقد 
 .(3)ّلم ّلة والس  ات باع أحمد عليه الص  

                                                           
ضي  على الكافي ة. يُنظر (3) مع الد روس العربي ة، مصطفى . وجا922/ 3. والن حو الوافي، عب اس حسن. 211/ 3: شرح الر 

 .219_  211/ 3الغالييني. 
 .31ألفي ة ابن مالك. ص:  (2)
 .241/ 3ين عبد الله بن عقيل. الد   شرح ابن عقيل على األلفي ة، بهاء (1)
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اهد ش  لخبر في ذلك الا شيقي  مر ة واحدة فقط، وكان حصر  (الشيقي ات)في ت هذه الحالة وقد ورد
( ولي الشيقي ات)لخبر باستعماله )إن ما( في دييانه ا شيقي  لباحث على حصر (، ولم يقف اباستعماله )إال  

 .  لمر ة واحدة

 ظرنيان )منتي كانت تحت عفي قصيدته ال   شيقي  فقد ورد فيما قاله ه الحالة اهد اليحيد لهذأم ا الش   
اة كان وُّشب هه بفت ماءل لحظات ظهيره في الس  بدًرا في أو   شيقي  ، إذ يصف (1)طليع البدر من السفينة( 

 قد أُعجب بها، فيقيل في ذلك: 

ُر إال َأن ُتَما َماِر   َوَحّلُكما، َما الَبد   (2)َوِسَياُكَما َقَمٌر ِمَن األق 

اذ بتلك الفتاة التي أُعجب بها، فّل شبيه لهما في مخليقات يحصر الش    اعر جمال البدر ومنظره األخ 
اء وأم ا البدر مذي في الس  ل هي البدر ال  ّن في مخيِ لته، األو  بدرَ  اعر يرى _ والش  راعالله _في نظر الش  

 أنتما(. البدر إال   ابق قيله )ماهد على تقديم الخبر على المبتدأ في البيت الس  ااآلخر فهي تلك الفتاة. والش  
مفـ )البدر( خبر  م الخبر _ههنا_ تقديًما واجًبا لحصمؤخ ر، و)أنتما( مبتدأ مقد  بر بالمبتدأ. ر الخ. وقد ُقدِ 

ر المبتدأ ألهم  والنَّاظر في البيت الس   م عادة األهمَّ ته؛ فصحيح أنَّ العرب ُتقد  ي  ابق يرى أنَّ الشاعر قد أخ 
األهمَّ وحصر ما قبله به؛ إذ لي قال )أنتما  شيقي  وتؤخ ر ما كان أقلَّ أهم ي ة، لكن في هذا الشاهد أخ ر 

ذا وما حصل المعنى المراد، وهي في قيله )أنتما كالبدر( لكان شب ه تلك كالبدر( لما كان تمي ز في قيله ه
شخص غيرها أن يكين كالبدر، لكن ه أراد حصر البدر باثنين فقط الفتاة  الفتاة بالبدر لكن يمكن ألي  

هذا  اعر فيابق إبداع الش  وبدر السماء، ولذلك جاء بأسليب الحصر هذا. والُمّلَحظ في البيت الس  
ه تلك الفتاة بالقمر، بل جاء بأجمل أطياره وهي البدر الذي يت صف بالكمال. الجميل؛ فلم ُيشب  اليصف 

عض التغي ر الذي قد يتخل له ب صف بالكمال فهي ليست كالقمراعر تت  تي أُعجب بها الش  وتلك الفتاة ال  
 شيقي  ذوق  ارئ إلى، بل كالبدر الكامل الذي ال يشيبه نقص أو عيب، وهذا يذهب بالقوالن قص في شلكه

الكمال ال عيب  إن ما ُيعجب بفتاة أقرب إلىو ب بأي ة فتاة، فيع في نظرته لألنثى واختياره، فهي ال ُيعجَ الر  
صف محبيبته اس يفي وصفه هذا. فكثير من الن   شيقي  فيها. وال ُبدَّ لقارئ هذا البيت أن يرى مبالغة 

 .  اغة وغليًّ في حصر ذلك البدر بالمحبيبة مبال بالبدر لكن  

                                                           
: . يُنظر( واحد وعشرين بيتًا23، وتقع في )نظم شوقي  هذه القصيدة واصفًا بدًرا في أول ظهوره وخروجه في السماء (3)

. الشوقي ات  .13/ 2، أحمد شوقي 
 .12/ 2المصدر نفسه.  (2)
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م الش   للحاالتكان هذا عرًضا وتحليًّل   اعر فيها الخبر على المبتدأ _وجيًبا_ في دييانه التي قد 
ر على لميجبة لتقديم الخبا لم يشتمل في دييانه على جميع المسيِ غات اشيقيًّ (. على أن  الشيقي ات)

  :فهي ،المبتدأ

 .(1)ألنَّ األمثال ال ُتغي ر، كقيلهم: "في كلِ  واٍد بني سعد"  ،األمثال تقديم الخبر وتأخير المبتدأ فييجب  .1
إذا طابق اليصف غيره في غير اإلفراد _تثنية أو جمًعا_ تعي نت خبرّ ته. نحي )أقائمان الّزدان(، أو  .2

 .(2))أقائمين إخيتك( 
ُلك(، كم درهٍم ماة، أو مضاًفا إليها. نحي )يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر )كم( الخبرّ   .3

 .(3)و)صاحب كم غّلم أنت( 
يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ مقروًنا بـ )فاء( الجزاء، نحي قيلهم )أم ا عندك فالخير(  .4

(4). 

 (يقي اتالش  )تي ُذكرت في دييان وبعد انتهاء الباحث من عرض ميجبات تقديم الخبر على المبتدأ ال  
ل في هذا الفصل، وهي تحت عنيان )تقديم إلى المطلب الثاني من المبحث األو  أو لم ُتذكر، سينتقل 

 الخبر على المبتدأ جياًزا(.

 

 اني تقديم خبر المبتدأ جواًزا:المطلب الثّ 

ًما إي اها إلى   م الخبر فيها على المبتدأ _جياًزا_ ُمقس   االتهاحوفيه سيعرض الباحث الحاالت التي ُقدِ 
رض تلك . على أن يكين عاألقل  ، األكثر فحالةها متسلسلة بحسب مر ات تكرار كل  المناسبة، إذ سيعرض

ح هذا المبحث في ذهن  األنماط بعد تمهيد ميجز في جياز تقديم الخبر، ُينظ ر الباحث فيه لما ييض 
القارئ، إذ سيحاول تقديم عرض ميجز ألهمِ  ما قيل في جياز تقديم الخبر، ُيضاف إلى ذلك التعر ض 

 اختصار_ إلى ما يمنع هذا التقديم._ب

 

                                                           
َرب من لسان العرب، أبو حي ان.   (3) . ص: 3321/ 1يُنظر: ارتشاف الضَّ . 218. والمطالع الس عيدة، جالل الد ين الس يوطي 

 .  . 3/924. والن حو الوافي، عب اس حسن. 2/19وهمع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي 
 .31_ 31: الجملة االسمي ة عند ابن هشام، أميرة علي  توفيق. ص: يُنظر (2)
َرب من لسان العرب، أبو حي ان (1) . 3329/ 1. األندلسي   يُنظر: ارتشاف الضَّ . 2/19. وهمع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي 

 .924/ 3والن حو الوافي، عب اس حسن. 
 .924/ 3حسن.  . والنحو الوافي، عب اس11/ 2. يُنظر: همع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي    (4)



13 
 

 

 تمهيد: 

ل في لعلَّ كثيًرا من الكتب الن     حيّ ة التي ُعنيت بالحديث عن تقديم الخبر على المبتدأ لم ُتفص 
حاالت جياز تقديم الخبر، إذ اكتفت الكتب أغلُبها _بحسب ما وقف عليه الباحث_ بالحديث عن حاالت 

  تقديم الخبر على المبتدأ وجيًبا.

ليا في حاالت جياز تقديم الخبر إلى الت         تقديم  عميم في ذلك؛ إذ إن ه يجيزوقد ذهب الذين لم ُيفص 
الخبر على المبتدأ إذا اقتضى المقام ذلك لكن عندما ال يكين ذلك من ميجبات تأخير الخبر أو تقديمه، 

ر بما تهيى أنفسنا م ونؤخ  ي ذلك قيل: قديم بحسب مقتضى الحال، وفبل يكين ذلك الت   ،وعليه فإن نا ال ُنقد 
"إن  قيل الن حاة يجيز تقديم الخبر على المبتدأ كقيلك )تميميٌّ أنا( و)مشنيء من يشنؤك( ليس معناه أن ك 

م إذا اقتضى األمر ذلك"  م متى شئت، ولكن ك ُتقد  م . فمن الت  (1)ُتقد  قديم بحسب مقتضى الحال ما ُيقد 
م مين الذي  ألهم ي ته؛ فالعرب ُتقد  األهم  على المهم ، وّظهر ذلك فيما قاله صاحب الكتاب: "كأن هم إن ما ُيقد 

أعنى، وإن كانا جميًعا ُيهم انهم وّعنيانهم"  أهم  لهم وهم ببيانه بيانه
(2). 

مثًّل_ ما ذكره _ اللُّبس؛ فمن اللُّبسوّكين هذا الجياز في تقديم الخبر وتأخير المبتدأ بعد أن ُيؤمن   
 . (3)ن مالك في قيله: "فلي كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وجب تقديم المبتدأ" اب

م الخبر على المبتدأ جياًزا عليه أن ُيراعي أمّرن قبل تقديمه ذاك؛  وخّلصة األمر أن  من ُيقد 
ر  اللُّبسل أن يأمن فاألو   اني أن والث   .(4)فّل يجيز تقديم الخبر في الحاالت التي يجب فيها أن ُيؤخ 

 قديم.يستيجب المقام ذلك الت  

ل الباحث إلى  (يقي اتالش  )وبعد قراءة دييان   وإحصاء شياهد تقديم الخبر على المبتدأ جياًزا تيص 
 .حالتينعلى  ميز عة، وهي ثمانية وست ين ومئتي بيت( 219أن ها وردت في )

 ي: حي اآلتحسب تكرارها_ على الن  تقديم الخبر على المبتدأ جياًزا فهي مرت بة _ب حاالتأم ا 

 مر ة.مئت ي مر ة و ( 201في ) ه الحالةهذ ت. وردمعرفة والخبر شبه جملة المبتدأ .1
 ( ثماٍن وأربعين مر ة.49في ) ه الحالةهذ ت. وردشبه جملةالمبتدأ نكرة ميصيفة والخبر  .2

                                                           
ان،  (3) . دار الفكر، عم  ائي   .391/ 3، 3م، ط  2222هـ _  3422معاني النحو، فاضل صالح الس امر 
 .14/ 3الكتاب، سيبويه.  (2)
 . 281/ 3شرح الت سهيل، ابن مالك.  (1)
. يُنظر في حاالت تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وجوبًا: همع  (4) . وشرح 12/ 2الهوامع في شرح جمع الجوامع، الس يوطي 

ضي  على الكافي ة.  ، أميرة3/228الر   .21علي  توفيق. ص:  . والجملة االسمي ة عند ابن هشام األنصاري 
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ياهد وتكرار ال       ياهد، فكثرة الش  ر قد ُيثقلوسيكين العرض مقتصًرا على بعض الش  من البحث،  ُمكر 
ييان باحًثا عن البيت الذ ي يحيي معنى  ياهد فهي محاولة المرور على أجزاء الد  وفيما يخص  اختيار الش 

 رفيًعا أو حكمة. 

  :المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة 1_ 2

أخير الخبر تبعد معرفة مياضع تقديم الخبر على المبتدأ وجيًبا فإن ه يجيز فيما عدا تلك الحاالت  
، ر شبه جملةمعرفة والخب . ومن حاالت تقديم الخبر على المبتدأ أن يكين المبتدأاللُّبسبعد أمن  وتقديمه
 .(1) (ّزدٌ  هفي دار )نحي وذلك 

. كان الخبر فيها شبه جملة؛ (2)شاهد و  مئَتي شاهد( 201) في ييانفي الد   ه الحالةهذ توقد ورد 
 واحد وعشّرن( 21ومئة شاهد، وكان الخبر ظرًفا في ) ثمانين( 190ا في )ا ومجرورً الخبر جارًّ فقد كان 
 شاهًدا.

لحيادث تي حملت عنيان )كبار افي قصيدته ال   شيقي  ومن شياهد تقديم الخبر على المبتدأ ما قاله  
 ، وكان ذلك في قيله: (3)في وادي النيل( 

ـافَ  َمًة َواب َعِث الرَّح  َر ِعص  َعِل الَبح  َّاُح َواألن َياُء  ـَمةَ   ج   (4)ِفيها الرِ 

اعر يدعي الله _سبحانه وتعالى_ أن يجعل البحر حامًيا مصر من أعدائها، وأن ُيرسل لها فالش   
الغيث  احاملة معه واألنياء ّاححمة أن تحمل الر  ذي ستحمله هذه الر  رحمة فيها خير وفير، ومن الخير ال  

بر على ابق على تقديم الخاهد في البيت الس  الش  ميطن ووقع. و ذي سيجلب الخير والبركة أينما حلَّ ال  
مبخبر  متعل قانوالمجرور )فيها(  جار  ّاح( فالالمبتدأ قيله )فيها الر   رتدأ محذوف، و)الّراح( مب مقد  . مؤخ 

ففي قيله  .معرفة والخبر شبه جملة ابق؛ ألن  المبتدأاهد الس  وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ في الش  

                                                           
. الس  جالل الد ين  : همع الهوامع،يُنظر (3)  .11_ 11/ 2يوطي 
عت شواهد هذه الحالة في الد   (2) ، 18، 12، 29، 221، 21، 29، 24، 23، 38، 31/ )3اآلتية: يوان على الصفحات توز 

42 ،41 ،12 ،18 ،93 ،91 ،81 ،81 ،89 ،388 ،331 ،331 ،323 ،321 ،343 ،344 ،341 ،391 ،391 ،313 ،
312 ،312 ،311 ،399 ،382 ،384 ،222 ،221 ،228 ،233 ،224 ،221 ،219 ،219 ،218 ،291 ،298 ،
214 ،211 ،219 ،212 ،299 .)2( /1 ،4 ،39 ،31 ،23 ،21 ،28 ،42 ،43 ،41 ،99 ،11 ،19 ،12 ،13 ،11 ،
93 ،92 ،94 ،91 ،81 ،323 ،322 ،321 ،324 ،321 ،328 ،333 ،334 ،331 ،338 ،323 ،321 ،324 ،329 ،
321 ،321 ،329 ،328 ،311 ،319 ،311 ،319 ،343 ،344 ،349 ،349 ،392 ،393 ،391 ،311 ،311 ،
311 ،319 ،318 ،314 ،311 ،311 .)1( /32 ،21 ،41 ،92 ،19 ،92 ،93 ،81 ،323 ،322 ،321 ،328 ،329 ،
312 ،311 ،311 ،341 ،399 .)4( /19 ،12 ،11 ،13 ،19 ،92 ،93 ،91 ،98 ،323 ،321 ،332 ،329 ،349 ،
399 ،312 ،399 ،381 ،222 ،229 ،234.) 

.  م. 3984نة جنيف سنة رقي  الدولي  المنعقد في مديفي المؤتمر الش   ألقاها (1)  .3/31يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .31/ 3. المصدر نفسه (4)
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ّاح ا رب ه أن تتنز ل على مصر_ على الر  عتي دحمة _ال  اعر أن تشتمل تلك الر  ّاح( قصد الش  )فيها الر  
، وفيها خير وفير ومن هذا احمة و والغيث، فهذه الر   سعة وهي من الله تعالى ولذلك لن يكين لها حد 

 ّاح والغيث.الخير اشتمالها واحتياؤها على الر  

تي ، ال  (1)تي حملت عنيان )ضجيج الحجيج( اله في إحدى قصائده ال  ما ق ومن شياهد هذه الحالة
ظلمهم من ين و سلماعر يصف حال المّرف حسين وأعيانه للحجيج. فراح الش  يشكي فيها ُظلَم الش  كان 

 اهد في هذه القصيدة على تقديم الخبر على المبتدأ قيله: ّرف حسين في فترة حكمه. والش  قبل الش  

َيُد الَعُدوِ  َفَثمَّ الُجر ُح واألََلُم   ِبآالٍم، َفَما َلَمَست  ُكلُّ الِجَراِح 
(2) 

ي تي ُتسب بها الجراح في نفيس أصحابها؛ فهابق عن اآلالم ال  اعر في البيت الس  الش   يتحد ث
مختلفة في درجة األلم، ومن هذه الجراح ذلك الجرح الذي يصل العدو  إليه؛ فهي من أكثر الجراح إيّلًما. 

مبخبر  متعل قابق قيله )َثمَّ الجرُح(، فـ )ثمَّ( اهد في البيت الس  ش  وال ربتدأ وجيًبا. و)الجرح( م مقد  . مؤخ 
ثيرة لخبر قد ذهب إلى البدء باألهمِ . فالجراح كااعر في تقديمه ابق يرى أنَّ الش  اظر في البيت الس  والن  

الذي  د على نيع الجرحشاعر يّرد أن يؤك  . وعليه فاللكنَّ أصعب هذه الجراح هي ما يصل إليه العدو  
مً يكين أكثر إيّلًما من غيره؛ ولذلك استعمل اسم اإلشارة )ثمَّ( وجعله خبًرا  يع الجرح ا، لُيشير إلى نمقد 

 سلمين أكثر من غيره. الذي يؤلم الم

 ما ورد في قصيدة لمه الحالة _ تحت هذالشيقي اتتي جاءت _في دييانه ال   شيقي  ومن شياهد  
تقديم  اهد على، وهي في هذه القصيدة ُيخاطب من يليم العاشقين وّعذلهم في عشقهم. والش  (3) ُتعنَين 

  الخبر على المبتدأ ما يقيل فيه: 

ِحي، َوَما َعَلي َك ِجَدالي  ِح َأن  َيُكيَن ِجَدااَل    َلَك ُنص   (4)آَفُة النُّص 

ذلك العاذل، فهي ُيّرد أن ينصحه فحسب. ألن   ابق ال ُيّرد أن ُيجادلاهد الس  اعر في الش  والش   
ل إلى مجادلة فلن يبقى نصًحا بل قد يأتي بنتيجة على عكس المأميل. والش  الن   هد على اصح إذا تحي 

بالخبر  عل قانمتوالمجرور )لك(  جار  ابق قيله )لك نصحي(، فالتقديم الخبر على المبتدأ في البيت الس  
مال ردأ المحذوف، و)نصح( مبت مقد  م الخبر مؤخ  م جائز، ففي قديمشتمل على المبتدأ وهذا الت   ألن ه. وقد قد 

                                                           
، اتالش وقي  ريف حسين وأعوانه. يُنظر: لطان عبد الحميد استصراًخا من الش  اعر هذه القصيدة ورفعها إلى الس  نظم الش   (3)

 .233/ 3. أحمد شوقي  
 . 234/ 3المصدر نفسه.  (2)
. الش وقي اتيرة ذات سبعة أبيات. يُنظر: وهي قصيدة قص (1)  .314/ 2، أحمد شوقي 
 .319/ 2المصدر نفسه.  (4)
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د  اعر أراد أناهد يرى أن  الش  اظر في هذا الش  . والن  عر عم ا عند ذلك العاذلاالش   يتحد ثقيله )لك(  يؤك 
م الخبر على المبتدأ، فاألهغايته من هذه الن   اعر أن  عند الش  م  صيحة وهي تقديم الفائدة للعاذل، وعليه قد 

 ة له ال ألحد غيره.مقد مصيحة ُيدرك العاذل أن  هذه الن  

وذلك عندما راح ُيقارن نفسه  ،(1)ما قاله في قصيدة تحت عنيان )نجاة(  ومن شياهد هذه الحالة
 وذلك في قيله: ي ب المتنب ي،بأبي الط  

ِح َوالَهَيى  ّلِق في الَمد   (2)رٌَّة َوَحَصاُة َوللُمتنب ي دُ   َوِلي ُدَرُر األخ 

نب ي، فخًرا بنفسه واعتزاًزا بها، فهي يرى ِشعره فيق ِشعر المت شيقي  هذا البيت من أكثر أبيات لعل   
ة صفحات في ذلك، وعليه فالمهمُّ _في هذا المقام_  والكّلم في شرح هذا البيت يطيل وقد يحتاج إلى عد 

م الخبر وأخ  شيقيًّ ابق يرى أنَّ بيت الس  اظر في الاهد والحديث عنه. والن  تحديد ميطن الش   ر المبتدأ ا قد 
م ال مبالخبر ال متعل قانوالمجرور )لي( ال جار  غير مر ة؛ ففي قيله )لي درر األخّلق(، قد  لمحذوف، ا مقد 

ر المبتدأ )دُ  مشتمل على ما ُأضيف على المبتدأ وهذا ميطن )لي( قديم جائز فالخبر رر( وهذا الت  وأخ 
ا ن هألقديم قد خرج إلى غرض الفخر واالعتزاز بنفسه فبدأ بنفسه ، ولعل  هذا الت  ه الحالةهذ تحتاهد الش  

م الخبر اهد الث  األهم . وأم ا الش   به شاني في تقديم الخبر على المبتدأ فهي في قيله )للمتنب ي در ة( وقد ُقد 
أراد تقديم  ن هألقديم جب. وقد كان هذا الت  كرة المحضة )در ة( وهي تقديم وا)للمتنب ي( على المبتدأ الن   الجملة

ث_ أراد اعر _كما أسلف الباحرجة األولى وهي المتنب ي، ثمَّ تحقير ما أخ ره وهي الحصاة. والش  األهم  بالد  
م ة له وللمتعرّ  فخًرا كبيًرا بنفسه؛ وهي بعد أن أظهر فرًقا كبيًرا في عرضه للقيمة الش   نب ي ذهب إلى أن قد 

 على المتنب ي عندما أجرى هذه المقارنة معه، فذكر قيمته في صدر البيت وقيمة المتنب ي في نفسه أو اًل 
لذي لن ا قد أفرط في هذه المقارنة؛ فللمتنب ي وزنه اشيقيًّ ائد. وال شكَّ أنَّ عجزه وهذا ّزادة في فخره الز  

، لكنَّ إفراط  شيقي  ُتنقصه أي ة مقارنة وهذا ال ُينقص من قدر  نفسه في هذا البيت ب هفخر في  شيقي  الشعري 
، خغير مناسب، ُيضاف إلى ما سبق أنَّ قيمة اإلنسان تظهر في تقييم اآلخّرن له ال بتقييمه الش   صي 

 عراء رأي آخر.   ولكن لعل ه كان للش  

                                                           
. الش وقي ات ( اثنين وخمسين بيتًا. يُنظر:92وتقع هذه القصيدة في ) (3)  .82/ 3، أحمد شوقي 
 .81/ 3المصدر نفسه.  (2)



19 
 

 

، ُيخاطب فيها الخدييي (1)ما جاء في قصيدة حملت عنيان )إلى عرفات( ه الحالة ومن شياهد هذ
. إذ بدأ إسماعيل بع ًيا مناسك الحج  ابه ه وشبّلم على من عاش طفيلتهذه القصيدة بالس   شيقي  د سفره مؤد 

 ، فيقيل:في كنفه وهي الخدييي إسماعيل

 (2)َعَليَك َسّلُم اللِه في َعَرَفاِت   إَلى َعَرَفاِت اللِه َيا َخي َر َزائرٍ 

ه، فبدأها بالإنَّ البيت السابق مطلُع قصيدته التي ُيخاطب فيها الخديي   ّلم س  ي إسماعيل في حج 
وهي في قيله  ،ذاك البيت ابق وقع في عجزعليه، وشاهد جياز تقديم الخبر على المبتدأ في البيت الس  

مبالخبر ال متعل قانوالمجرور )عليك(  جار  )عليك سّلم الله(. فال . ؤخ رمالمحذوف، و)سّلم( مبتدأ  مقد 
م الخبر فهي ؛ ولذلك قد  حي ةالت  ب الخدييي  صيخص  اهد أن ر في هذا الش  ولعلَّ الشاعر أراد من تقديمه الخب

ه  للخدييي وحده ال ألحد غيره، فلي قال )سّلم الله عليك( لما تحق ق المعنى المقصيد، إذ  التحي ةييج 
ص في ذلك سيكين الس   ّلم على الخدييي وعلى غيره. أم ا في تقديمه )عليك( على )سّلم( فقد خص 

مه وليس الس  ّلم ال  ، فاألهم  عنده تخصيص الس  لخدييي با السّلم  ّلم الذي أخ ره.ذي قد 

  

 :شبه جملةالمبتدأ نكرة موصوفة والخبر  2_ 2

الباحث في الفكرة األولى من ميجبات تقديم الخبر على المبتدأ عن وجيب تقديم الخبر على  تحد ث 
أم ا لي كان المبتدأ نكرة ميصيفة فستخرج عن . شبه جملةالمبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة محضة والخبر 

كينها محضة، وعليه فّل يجب تقديم الخبر إذا لم يكن المبتدأ نكرة محضة. فإذا كان المبتدأ نكرة ميصيفة 
 _مثًّل_ جاز اليجهان، التقديم والتأخير.

ر    المختص  الخبر  ( ثماني وأربعين مر ة. كان فيها49) (يقي اتالش  )في دييان  ه الحالةهذ توقد تكر 
، وكان ه الحالة( تسعة وثّلثين شاهًدا من شياهد هذ38ا ومجروًرا في )جارًّ شبه جملة، إذ ورد الخبر 

 ( تسعة شياهد فقط.8ظرًفا في )

ل (3)في قصيدته )كبار الحيادث في وادي الن يل( شيقي  ياهد ما قاله ومن هذه الش    ، وهي أو 
 ، إذ يقيل:(الشيقي ات)كرة في دييان لمبتدأ الن  على ا شبه الجملةشياهد تقديم الخبر 

                                                           
( اثنين وأربعين بيتًا. يُنظر: 42في ) وتقعيل إلى الحج. نظم شوقي  هذه القصيدة بعدما اعتذر من مرافقة الخديوي إسماع (3)

. الش وقي ات  .89/ 3، أحمد شوقي 
 .89/ 3. المصدر نفسه (2)
 .31/ 3المصدر نفسه.  (1)
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 (1)اُء نَ ثَ ٌة وَ يَّ حِ تَ  هِ ي  َك فِ لَ   ابٌ تَ ا كِ هَ ن  ُّل مِ يِ ُّض الطَّ رِ والعَ 

البحار  ل فيصفيابق ُيناجي الله _سبحانه وتعالى_ أثناء وصفه وادي الن  في البيت الس   شيقي  ف
يجد  يت السابقالبلن اظر في آيات الله في خلقه. وان آية م يتعالى في خلقه؛ فهمن معجزات الله  بأن ها

، وفي (لك، وكتاب لك فيه تحيٌة، وكتاب لك تحيٌة فيه تحيةٌ  كتاب فيه) فيه غير وجه للت قديم، نحي:
م األوجه الث ّلثة تقديم للخبر علة المبتدأ.  . الميصيفةكرة ن  على المبتدأ ال شبه الجملةالخبر  شيقي  فقد قدَّ

كر والت عظيمقديم وكان ذلك الت    . للث ناء والش 

ا _عليه محم دً  بي  الن  في خضمِ  مدحه  (2) (الهمزّ ة النبيّ ة)ما ورد في أحد أبيات ه الحالة ومن شياهد هذ
 سليم_ إذ يقيل:ّلة وأتمُّ الت  أفضل الص  

، َوِللُقُليِب ُبَكاءُ    َوإَذا َخَطب َت َفِلل َمَناِبِر ِهزٌَّة  ُرو النَِّديَّ  (3) َتع 

الله  صل ى_ بي  الن  عن الجّلل والخشيع الذي يحدث لمن يسمع  يتحد ثاعر في البيت السابق والش   
كالمنابر مثًّل.  اءاألشيالبشر، بل ينتقل إلى غيرهم من  على_ خطيًبا، فهذا الخشيع ال يتيقف سل معليه و 
ومجرور  جار  )للمنابر(  )للمنابر هز ٌة(. فـابق قيله اهد في جياز تقديم الخبر على المبتدأ في البيت الس  والش  

مبالخبر ال متعل قان رالمحذوف، و)ِهز ة( مبتدأ  مقد  تدأ قديم _ههنا_ جائًزا؛ إذ كان المب. وقد كان الت  مؤخ 
(، وعليه جاز تقديم الخبر على  مؤخ رنكرة ميصيفة، فقد وصف المبتدأ ال )ِهز ة( بـأن ها )تعرو الن ديَّ

( لكنَّ القيل لمنابرل ديَّ اعر كان بإمكانه القيل )الن  ابق ييحي بأنَّ الش  اهد الس  قديم في الش  لت  المبتدأ. وجياز ا
رة ي ابق لن يأتي بالمعنى المقصيد؛ إذ المعنى أنَّ األهمَّ في هذا الميقف هي الخشيع، لكن في هذه الص  الس  

 بي  لن  االخشيع عند من يسمع خطبة من ي  أن ترى بديهصيّر، ألنَّ من الامع تمي ًزا في الت  لن يجد الس  
أثناء  ألشياءااعر كان ُيّرد معنى آخر؛ فهي يّرد تصيّر خشيع جميع _ لكنَّ الش  سل مالله عليه و  صل ى_

م اعر إلى هذا المعنى كان عليه أن يُ يصل الش   حت ىّلم_ و ّلة والس  _عليه الص   بي  الن  سماعها خطبة  قدِ 
تي ال عقل لها وال تمييز، وإذا خشع من ال يعقل وهي )المنابر( الجامدة ال   _قاماألهمَّ عنده _في هذا الم

 .سل مالله عليه و  صل ى بي  الن  فمن باب أولى أن يخشع البشر لخطبة 

                                                           
 .3/39. ، أحمد شوقي  الشوقي ات (3)
فحة ) هاسبق الحديث عن (2)  ( من هذا البحث.31في الص 
. الشوقي ات (1) هر في هذا البيت أن  شوقيًّا يشير فيه إلى حنين الجذع للن بي  صل ى الله عليه وسل م. والظ ا .11/ 3، أحمد شوقي 

وهذه الحادثة يرويها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال "كان المسجد مسقوفًا على جذوع من نخل، فكان الن بي  صل ى 
ا ُصنع له المنب ر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صواتًا كصوت العشار، الله عليه وسل م إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلم 

، د بن إسماعيل الب حت ى جاء الن بي  صل ى الله عليه وسل م، فوضع يده عليها فسكنت". صحيح البخاري   خاري  أبو عبد الله محم 
 (.1999. الحديث )3م، ط  2222هـ _  3421ق_ بيروت، دار ابن كثير، دمش
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، (1)ل( يومن شياهده على تقديم الخبر على المبتدأ ما قاله تحت قصيدة حملت عنيان )أيُّها الن   
  يل، ومن ذلك قيله:واصًفا نهر الن  

ُهيِر، َكَأنََّما  َك الدُّ َرُق   َوَتَضيََّعت  ِمس  ٌر ُيح  في ُكلِ  َناِحَيٍة َبُخي 
(2) 

اهد ان حيله. والش  مك كي ة المنتشرة في كل  عن رائحته الز   يتحد ثيل، اعر في وصفه نهر الن  فالش   
والمجرور )في  ار  ج( فالابق قيله )في كل  ناحية بخيرعلى تقديم الخبر على المبتدأ جياًزا في البيت الس  

 ) مبالخبر ال متعل قانكل  رالمحذوف، و)بخير( مبتدأ  مقد   ل  قديم _ههنا_ جائًزا، ولع. وقد كان الت  مؤخ 
مما ي ة ظهر أهم  أراد أن يُ  اعرالش   م قيله )في كل  ات ساع المكان من جميع الجهات، وهي قد   ، وعليه قد 

رناحية( على المبتدأ ال ظ . وُّّلحَ ائحة فهي في كل  مكاند على االنتشار الياسع لهذه الر  )بخير( ليؤك   مؤخ 
ن ُيظهر اعر أراد أذي ُيستعمل في األماكن المقد سة والمباركة، وكأن  الش  البخير ال   قد اختاراعر أنَّ الش  
 سة عنده. يل من األشياء المقد  أنَّ الن  

ل إليها الباحث تحتتائج ال  يمكن إجمال أبرز الن    بما يأتي:ه الحالة هذ تي تيص 

 .(يقي اتالش  )في  االثة من حيث مر ات تكرارهفي المرتبة الث  ه الحالة أتي هذت .1
( ثمانية وأربعين 49) (يقي اتالش  )في دييان ه الحالة بلغ عدد شياهد تقديم الخبر على المبتدأ تحت هذ .2

 شاهًدا.

مَّ دأ سياء أكانت واجبة أم جائزة، ثُ بعد انتهاء الباحث من حديثه عن حاالت تقديم الخبر على المبت
باحث إلى ياهد بما ال ُيثقل البحث. سينتقل الوتحليل بعض تلك الش   الشيقي اتإحصاء شياهدها في دييان 

ل من هذا البحث، وهي بعنيان )تقديم خبر الن  المبحث الث    ياسخ(. اني من الفصل األو 

 

                                                           
. الش وقي ات( ثالثة وخمسين ومئة بيت، يصف فيها نهر النيل. يُنظر: 391في ) وهي قصيدة طويلة وتقع (3) / 2، أحمد شوقي 

14. 
. الش وقي ات (2) ع الر  و .19/ 2، أحمد شوقي  كت وانتشرت. والض وع: تَضو  عت: أي تحر  ي بة أي نفحتها، وذاع يح الط  تضو 

ك وانتشرت رائحته. يُنظر ع أي تحر   .228، 229/ 9ة )ضوع(، منظور. ماد   ب، ابن: لسان العرالمسك وتضو 
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 واسخ:اني تقديم خبر النّ المبحث الثّ 
مة إلى ض الباحث شياهد تقديم خبر الن  وفيه سيعر  لمناسبة. ا حاالتهاياسخ على أسمائها ُمقس 

يه في فقط، سيتعر ض الباحث إل ةواحد في حالةاسخ واسمه فقد ورد تقديم الخبر على الن   يخص  فيما و 
 ناسبه من هذا المبحث. تُ ي تال الحالة

 وأخياتها. (إنَّ )أخياتها، وتقديم خبر و  (كان)وُّقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: تقديم خبر 

 

 وأخواتها: (كان)ل تقديم خبر المطلب األوّ 

مت   يان، ما يتي استخرجها الباحث من الد  ياهد ال  وفق الش   حاالت أربعهذا المطلب إلى  حاالتُقس 
 بين تقديم واجب وجائز.

وسييرد  .األقل  ألكثر إلى ييان من ااهد في الد  ات تكرار الش  بناء على مر   الحاالتوسُتعرض هذه 
 حي اآلتي:م خبر كان وأخياتها متسلسلة الياجبة ثمَّ الجائزة، على الن  يالباحث حاالت تقد

 وأخواتها وجوًبا: (كان)أّواًل تقّدم خبر 

 .شبه جملةإذا كان االسم نكرة والخبر  .1
 دارة في الجملة.إذا كان الخبر مم ا له الص   .2

 جوازًا: ثانًيا تقّدم خبر كان وأخواتها

 .اقص معرفة والخبر شبه جملةاسم الفعل الن  إذا كان  .1
 .نكرة ميصيفة والخبر شبه جملة اقصاسم الفعل الن  إذا كان  .2

صة له ذهب الباحث إلى عرض  الحاالتوقبل اليليج وعرض حاالت تقديم الخبر في  المخص 
عرض أبرز ما ورد في ل ّو لباحث_ _بحسب اط ّلع ا كتب النحي بعض تمهيد ميجز، ُيحاول فيه أن يؤص 

 فيما يتعل ق بتقديم خبر كان وأخياتها.
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 تمهيد:

م للخبر في هذا الباب ثّلثة أحيال، وهي التأخ    ط والتقد  ر والتيس 
تي . فاألصل في ترتيب الجملة ال  (1)

ردخل عليها فعل ناقص  ط الخبر بين الفعل واسمه  ِذك   مذهب هذاو بالفعل فاسمه فخبره، ولكن قد يتيس 
ييطي  والس   وابن مالك وابن جن ي البصرّ ين

﴾ نَ يۡلُمۡؤِمنِ ٱَنۡصُر  َنايۡ َوَكاَن َحقًّا َعلَ ، نحي قيله تعالى ﴿(2)
م المفعيل على الفاعل في باب الفاعل، وذلك لمشابهة 47وم: ]الر   [، إذ يجيز ذلك كما يجيز أن يتقد 

 .(3)الخبر المفعيل 

ط خبر األفعا اقص ن  يجيز وقيع الخبر بين الفعل الفذهب أن ه اقصة، ل الن  وقد أجاز ابن مالك تيس 
 واسمه، وفي ذلك يقيل في ألفي ته:

ُط الَخَبر  (4)َأِجز  َوُكلٌّ َسب َقُه َداَم َحَظر    َوفي َجِميِعَها َتَيسُّ

ط الخبر بين الفعل الن    :(3)ميءل بن عادياء اقص واسمه قيل السَّ ومن تيس 

ُل   اَس عن ا َوَعن ُهمُ َسِلي إن  َجِهل ِت النَّ   (1)َفَلي َس َسَياًء َعا ِلٌم َوَجُهي 

(، وهي اقص )ليس( واسمه )عالمٌ اهد السابق )سياًء( وسًطا بين الفعل الن  فقد وقع الخبر في الش  
اهد ميطن ط خبر ليس بينها وبين اسمها الش   .في هذا البيت على تيس 

م عليهما مًعا فيتصد ر ه، لة، إذ يجيز تقديم الخبر على الفعل الناقص واسمالجم حينئذٍ  وقد يتقد 
له )ما( غير )ما دام( فهي جائز.  خّل )ما دام(، أم ا ما كان في أو 
(7) 

                                                           
. وشرح 311_ 328. وشرح قطر الن دى، ابن هشام. ص: 81_ 89يُنظر: شرح ابن الن اظم على ألفي ة ابن مالك. ص:  (3)

 .214_  212/ 3ابن عقيل على ألفي ة ابن مالك، بهاءالد ين عبد الله بن عقيل. 
. يُنظر: همع الهوامع، جالل الد ين الس   (2)  .99_  91/ 2يوطي 
ار،  (1) . تح: فخر صالح قدارة، دار عم  َمْخَشري  ل في علوم العربي ة، أبو القاسم محمود بن عمر الزَّ هـ  3429يُنظر: المفص 

 . 312_  328. وشرح قطر الن دى، ابن هشام. ص: 219، ص: 3م، ط  2224_ 
 .31ألفي ة ابن مالك. ص:  (4)
، شاعر جاهلي  حكيم من سكان خيبر، وله ديوان مطبوع. يُنظر: األعالم، خير الس موءل بن َغريض بن عا (9) دياء األزدي 

 . َركلي   .342/ 1الد ين الز ِ
 .82م، د.ط، ص:  3892هـ _  3422ديوانا عروة بن الورد والس موءل. دار بيروت، بيروت،  (1)
ضي  على الكافي ة.  (1)  .249_ 244/ 3ألفي ة ابن مالك، ابن هشام.  . وأوضح المسالك إلى222/ 4يُنظر: شرح الر 
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ي في خبر )ليس، ودام(؛ فأم ا امتناعه ف الخبر على الفعل الن اقص واسمه جميًعا قديموّمتنع ت  
 في ألفي ته إذ يقيل: (2)( هـ 129، منهم ابن معٍط )ت: (1)خبر )دام( فقد منعه كثير 

َم الَخَبر ِم َما َداَم َوَجاَز ِفي اأُلَخر   َوال َيُجيُز َأن  ُتق دِ  َعَلى اس 
(3) 

_ألن  مذهبهم أن ها حرف_ والمبر د  الكيفي ينوأم ا االمتناع في خبر )ليس( فهي رأي جمهير 
تهم اج وابن السر اج والسيرافي  وابن مالك وابن هشام. وحجَّ ل )ذاهًبا لسُت( ع مثفي ذلك أن ه لم ُيسمَ  والزج 

م بات فاق. ومذهب قدماء ألن هو  علي  الفارسي   يوأب البصرّ ينا فعل جامد فأشبهت )عسى( وخبرها ال يتقد 
قيله تعالى بمعميله  ين على تقديمليبين وابن عصفير الجياز مستدل  ري  والش  شَ خ  مَ يرافي  وابن جن ي والزَّ والس  
تِ يَ  ۡيمَ يَ َأاَل ﴿

ۡ
 .(4)[. وُنقل عن سيبيّه القيل بالجياز 9﴾ ]هيد: َمۡصُروًفا َعۡنُهمۡ  َس يۡ لَ  ِهمۡ يأ

ففيه ثّلثة أقيال؛ أحدها منع تقديمه مطلًقا وهي مذهب الفر اء، وثانيها  وإخيتهوأم ا خبر )ما زال( 
منع إذا م. وثالثها الدر في الكّلألن  )ما( _عندهم_ لها الص   الكيفي ينجياز تقديمه مطلًقا، وهي مذهب 
 .(3) البصرّ ين)ال(، وهي مذهب بـ ُنفيت بـ )ما( والجياز إذا ُنفيت 

بر ما يجيز في خ (كان)وأخياتها فإنَّه يجيز في خبر  (كان)تقديم خبر  حاالت يخص  فيما و 
م (1)المبتدأ من تقديم وتأخير وأحكام أخرى  اسمه  على. ولكن ُيخالف خبر كان خبر المبتدأ في كينه يتقد 

 إعراب كلٍ  منهما مّزٌل لل بس الحاصل في وّعيد ذلك ألن  اختّلفولي كانا معرفتين؛ فّل لبس ههنا 
ى اإلعراب فّل ، فإن انتفاللُّبسالمبتدأ والخبر المعرفتين، وعليه فإن ه يكفي ظهير إعراب أحدهما لزوال 

 . (7)تقديم الخبر _حينئذٍ _ يجيز

                                                           
اج وابن الحاجب وابن هشام. يُنظر: شرح قطر الن دى، ابن  (3) د وابن الس ر  ن منع تقديم خبر )ما دام( الكوفي ون والمبر  مم 

ضي  على الكافي ة. 311هشام. ص:   .222/ 4. وشرح الر 
واوي  نسبة إلى َزواوة _قبيلة كبيرة بأعمال وهو الشيخ زين الد ين أبو الحسين يحيى بن عبد الم (2) عطي بن عبد الن ور الز 

. ُولد سنة ) هـ(، وانفرد بعلم العربي ة، وله األلفي ة المشهورة وغيرها، ومات بمصر وقبره قريب  914إفريقي ة_ الفقيه الحنفي 
. يُنظر: شذرات الذ هب في أخبار من ذهب، شهاب الد ين أبو ال د بن العماد من تربة الش افعي  فالح عبد الحي  بن أحمد بن محم 

. تح: عبد القادر األرناؤوط_ محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق_ بيروت،  هـ _  3432العَكري  الحنبلي  الد مشقي 
. تح: مصطفى بن 221_ 221/ 1، 3م، ط  3883 د بن أحمد بن عثمان الذهبي  . واإلعالم بوفي ات األعالم، الحافظ محم 

 .421، ص: 3م، ط  3882هـ _  3431لي عوض_ ربيع أبو بكر عبد الباقي، مؤس سة الكتب الثقافي ة، بيروت، ع
، دار  (1) . ضبطها وقد م لها: سليمان إبراهيم البلكيمي  واوي  المغربي  ة األلفي ة، يحيى بن عبد المعطي بن عبد الن ور الز  الد ر 

 .49، ص: 3م، ط  2232هـ _  3413الفضيلة، القاهرة، 
ل، ابن يعيش.  (4) . وشرح قطر الن دى، ابن 223/ 4. وشرح الرضي  على الكافي ة. 112_ 118/ 4يُنظر: شرح المفص 

.311هشام. ص:   .98_ 99/ 2 . وهمع الهوامع، جالل الد ين السيوطي 
ل، ابن يعيش.  (9) . 118/ 4يُنظر: شرح المفص   .98/ 2. وهمع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي 
ضي  على الكافي ة.  (1) . 342/ 2يُنظر: شرح الر   .82/ 2. وهمع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي 
ضي  على الكافي ة.  (1)  .342/ 2يُنظر: شرح الر 
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م فيها خبر )كان وأخياتهاتي ياهد ال  وكان مجميع الش   ( اثنين 132) (يقي اتالش  )في دييان  (تقد 
 وثّلثين ومئة شاهد، بيان تفصيلها كما يأتي:

 ( خمسة وتسعين شاهًدا.83شبه جملة، ورد في )والخبر محضة االسم نكرة  .1
 ( أربعة عشر شاهًدا.14، ورد في )دارة في الجملةالخبر مم ا له الص   .2
 ( تسعة عشر شاهًدا.18فة والخبر شبه جملة، ورد في )اقص معر اسم الفعل الن   .3
 ( أربعة شياهد.4االسم نكرة ميصيفة والخبر شبه جملة، ورد في ) .4

لعرض ا فسيكين فيما يخص  عرض شياهد هذا المطلب بعد تقسيمها إلى حاالتها المناسبة و 
ر، ولصعيبة تحليلتحليًّل لبعض الش   ياهد لكثرتها_ من جميع الش   ياهد _حت ى ال ُيثقل البحث بتكّرر مكر 
مة نظرّ ة   .(1) للحاالتدون مقد 

 

 :(2)شبه جملة االسم نكرة والخبر  1_ 1

م فيها خبر )كان وأخياتها( _تحت هذه الحالة_ في دييان الشيقي ات   وكان مجميع الشياهد التي تقد 
م الخبر على االسم في )(3)( خمسة وتسعين شاهًدا 83) م على ( أربعة وتسع84، تقد  ين شاهًدا، وتقد 

م في تلك الشياهد فقد كان شبه جملة الفعل الن   اقص واسمه مًعا في شاهد واحد فقط. وأم ا نيع الخبر المقد 
( ست ة شياهد، وجملة فعلي ة في 1( ثمانية وثمانين شاهًدا، وشبه جملة ظرًفا في )99جارًّا ومجروًرا في )
 شاهد واحد فقط.

 

 

                                                           
ل،  (3) سبق للباحث الحديث عن أهم ِ ما نظ ر له النحاة _بحسب اط العه_ لكل ِ حالة من حاالت تقديم الخبر في المبحث األو 

سيكتفي باإلشارة إلى موقع هذا الت قديم النظري  في حاشية كل  حالة من حاالت هذا المطلب، ثم  ينتقل مباشرة إلى تحليل وعليه 
 ما تيس ر من شواهد.

ا يشبه هذه الحالةورد ال (2)  ( من هذا البحث.33في الصفحة ) حديث نظريًّا عم 
عت تلك الشواهد على الصفحات اآلتية:  (1) ، 212، 228، 232، 392، 341، 334، 12، 43، 12، 12، 22/ )3توز 

219 ،218 ،242 ،243 ،213 .)2( /9 ،28 ،42 ،11 ،12 ،11 ،332 ،339 ،331 ،339 ،323 ،312 ،311 ،
319 ،343 ،319 ،318 ،312 .)1( /33 ،31 ،29 ،19 ،41 ،93 ،98 ،11 ،14 ،19 ،18 ،92 ،83 ،82 ،89 ،
81 ،89 ،331 ،323 ،313 ،318 ،341 ،349 ،391 .)4( /11 ،19 ،18 ،42 ،11 ،19 ،12 ،93 ،322 ،332 ،
323 ،319 ،342 ،348 ،311 ،313 ،312 ،314 ،319 ،311 ،319 ،383 ،381 ،231.) 
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 فيقيل:  ،(1) (النبيّ ة ةهمزّ  )القاله شيقي  في  ياهد ماومن هذه الش   

َدهُ  َفاَعِة َوح   (2)َوُهَي الُمن زَُّه، َما َلُه ُشَفَعاُء   َيا َمن  َلُه ِعزُّ الشَّ

ذي بي  صل ى الله عليه وسل م ييم القيامة، الابق يتحد ث عن شفاعة الن  اهد الس  اعر في الش  فالش  
ر للش   هم اس آدم ونيًحا وإبراهيم وميسى وعيسى _عليم تي" بعد أن قصد الن  فاعة بقيله "أم تي أسيتصد 

. فالنبي  _صل ى الله عليه (3)فاعة فيقيلين "نفسي نفسي" صليات الله وسّلمه أجمعين_ يطلبين منهم الش  
ا ليق على هذعاس، وال حاجة له بها. والت  تي يحتاجها الن  فاعة ال  وسل م_ في هذا الميقف المهيب يملك الش  

ه )ما اقص على اسمه، وهي في قيلاهد يطيل وما يهم  منه في هذا المقام ميطن تقديم خبر الفعل الن  الش  
اقص )ليس( عاملة عمله، و)له( جار  ومجرور متعل قان له شفعاء(، على أنَّ )ما( نافية، بمعنى الفعل الن  

م المحذوف، و)شفعاء( اسمها مؤخ ر. ولعل  ما دفع شيق هد ايًّا إلى تقديمه الخبر في الش  بالخبر المقد 
اعر ية؛ فالش  اعر من جهة ثانّلم_ من جهة، وأهم ي ته في نفس الش  بي  _عليه الصّلة الس  ابق شرُف الن  الس  

ي  عليه بّلم، والقصيدة قائمة على مدح الن  ّلة والس  بي  عليه الص  يصبُّ اهتمامه في قصيدته على الن  
ا م وي  والقافية أد ت إلى تأخير االسم من جهة رابعة. كل  ومناسبة الر  ، ّلم من جهة ثالثةّلة والس  الص  

غبة ابق، ولعل  أقيى هذه األسباب هي ر اهد الس  اعر إلى تقديم الخبر في الش  سبق من أسباب أد ى بالش  
 اعر تقديم األهم  على سياه. الش  

، (4)نها )األندلس الجديدة( ومن شياهد تقديم الخبر تحت هذه الحالة ما ورد في قصيدة كان عنيا
َرنة اهد في هذه القصيدة في البيت ال  وقد ورد الش   بعد سقيطها في يد  (3)ذي كان ُيخاطب فيه مدينة َأد 

 ليبي ين، فيقيل:الص  

                                                           
 ( من هذا البحث.31فحة )ورد الحديث عنها في الص   (3)
. الشوقي ات (2)  .43/ 3. أحمد شوقي 
اًل.  (1) د بن إسماعيل البخاري  صحيح البخاري  يُنظر في تفصيله: وهو حديث طويل، ال ُمت سع لذكره مفص  . ، أبو عبد الله محم 

ي ة من حملنا مع نوح إن ه كان عبًدا شكوًرا(، رقم الحديث )  وصحيح مسلم،. 3318(، ص: 4132كتاب التفسير، باب )ذر 
. دار إحياء الكتب العربي ة، ب اج القَُشيري  النيسابوري  ، كتاب 3م، ط  3883هـ _  3432يروت، أبو الحسين مسلم بن الحج 

 .392/ 3(، 122اإليمان، باب )أدنى أهل الجن ة منزلة(، رقم الحديث )
( خمسة أبيات ومئة 329ليبي ين، فشب ه سقوطها بسقوط األندلس. وهي قصيدة تقع في )نظمها بعد سقوط أَْدَرنة في يد الص   (4)

 .212/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي  بيت. يُنظر: 
ل من أيدي اليونان فكانت العاصمة اإلمبراطوري ة العثماني ة حت ى  (9) مدينة في تركي ة األورب ي ة انتزعها الس لطان مراد األو 

د الش حادات. دار ابن  فتح القسطنطيني ة. يُنظر: المعجم الجغرافي  لإلمبراطوري ة العثماني ة، موستراس، ترجمة عصام محم 
 .11_ 19، ص: 3م، ط  2222هـ_  3421حزم، بيروت، 
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َترى  ِضِك َأن  ُيَباَع َوُّش  ُض الَحَراِئِر َلي َس ِفي ِه ُسَياُم   َضنُّيا ِبِعر   (1)ِعر 

َرَنة ال  ابق يصف جيش المسلمين ال  س  اهد الاعر في الش  والش    ي بخل ذذي ُيقاتل في سبيل تحّرر َأد 
نها بأي  نازل عنازل عن هذه المدينة لألعداء، فأرض المسلمين ال مجال للت  عن البيع والمساومة دون الت  

 اقص قيله )ليس فيه سيام(، فـ )ليس( فعل ماض ناقص، و)فيه(ثمن كان. وشاهد تقديم خبر الفعل الن  
م المحذوف، و)سيام( اسم ليس مؤخ ر. وتقديم الخبر في هذا الميضع  جار  ومجرور متعل قان بالخبر المقد 

م الش  كان مناسًبا من أكثر من جانب؛ ففي هذا الش   اب اعر األهمَّ وهي ِعرض المسلمين المرتبط بتر اهد قد 
َرَنة ال   ر ما َأد  أراد أن ُيحقِ ره وهي ثمن البيع المزعيم تي كانت عاصمة لدولة الخّلفة هذا من جهة، وأخ 

اظر ُيمكنه االنتباه إلى أنَّ اسم ليس المؤخ ر وهي )سيام( كان نكرة ال معرفة، من جهة ثانية، كما أن  الن  
عميم وهذا يدلُّ على أنَّ المسلمين لن يتنازليا عن هذه المدينة ولن يتركيها في كرة ُتفيد الت  ومعليم أن  الن  
 تحت أي  ثمن كان من جهة ثالثة. يد األعداء 

 

 :(2)دارة في الجملة الخبر مّما له الّص  2_ 1

، إذ استعمل شيقي  في تقديم (3)( ثّلث عشرة مر ة 13) (يقي اتالش  )وردت هذه الحالة في دييان  
رت )الخبر على الفعل الن   ( سبع مر ات، )ما( 7اقص واسمه خمسة أسماء استفهام، وهي: )كيف( ُكر 

 ( ثّلث مر ات، )متى، أين، َمن( ورد كل  منها مر ة واحدة فقط. 3رت )ُكر  

م شيقي  الخبر في هذه الحالة في شياهده جميعها على الفعل الن   ه، دون اقص )كان( وحدوقد قد 
، (4)ياهد هذه الحالة ما جاء في القصيدة التي كان عنيانها )دمشق( شاقصة األخرى. ومن األفعال الن  

ذين كانيا مم ن حكميا دمشق وغيرها من األمصار والبلدان، إذ غدت يمدح األميّ ين ال   فقد راح شيقي  
 فتيحاتهم أخباًرا يعرفها القاصي والداني، وفي ذلك يقيل:

 ـا َداُنياَوِلأَلَحاِديِث َمـــــــا َســــاُدوا َوَمـــــ  َبُنــــــي ُأَمــــــيََّة لـــــأَلن َباِء َمــــــا َفَتُحـــــــيا 

                                                           
(3)  . . 191/ 1. و)ضن وا(: أي بَِخلُوا. يُنظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكري ا. 218/ 3الشوقي ات، أحمد شوقي 

د مرتضى الحسيني   و)ُسوام(: السَّوم هو عرض السلعة للبيع، كالسُّوام. يُنظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محم 
 . بيدي   .429/ 12ة )س و م(، ماد   ،3م، ط  2223هـ _  3422تح: ضاحي عبد الباقي، دار الت راث العربي  الكويت، الزَّ

فحة ) (2)  ( من هذا البحث.31ورد الحديث عن ذلك والتنظير لهذه الحالة في الص 
عت شواهد تقديم خبر  (1) ، 31/ )1(. 382، 382، 332، 322، 81/ )2. 39/ 3فحات اآلتية: على الص   الحالة هذهتوز 

91 ،322 ،321 ،399 .)4( /322 ،329 ،314.) 
، وتقع في ) (4) . الش وقي ات( واحد وأربعين بيتًا. يُنظر: 43يصف فيها دمشق وصف المعجب المادح المحب  ، أحمد شوقي 
2/ 322. 
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ِق َتحَتُهُم     ر  ِب َما َكاُنيا؟     َكاُنيا ُمُليًكا، َسِرُّر الشَّ  (1)َفَهل  َسَألَت َسِرَّر الَغر 

اعر فيما سبق ذكره يفتخر بمن حكم دمشق سابًقا _وهم األميّ ين_ إذ انتشر حكمهم وعلمهم فالش   
اهد لش  ميطن او م وجهل وظلم وبؤس. ذي عاش فيه الغرب في ظّلفي شرق األرض وغربها في اليقت ال  

م الخبر )ما( وجيًبا ألن  له الصدارة على الفعل الناقص واسمه في البيتين الس   ابقين فقيله )ما كانيا(، إذ قد 
 ابق ُيجري مقارنة بين حكم األميّ ين وحكم الغرب في تلك الفترة وذلك مناهد الس  )كانيا(، فشيقي  في الش  

م _في كّلمهاهد الس  اظر في الش  ميّ ين دمشق. والن  خّلل ذكره فترة حكم األ _ ابق يرى أنَّ شيقيًّا قد 
األميّ ين على الغرب؛ فبدأ بيصف حكم بني أمي ة ثمَّ انتقل إلى ذكر حال الغرب، ثمَّ إنَّه صر ح مفتخًرا 

لعل  ذلك و  ذين سادوا ومادوا في شرق األرض وغربها في حين لم ُيصر ح بحال الغرببحال األميّ ين ال  
 .تي كانوا يعيشونهاحقارة الحال ال   اعر أراد إظهاريعيد ألنَّ الش  

فال تي وردت في دييان األطومن شياهد شيقي  على تقديم الخبر ما كان في قصيدة من قصائده ال   
هد الز   ذي لبس لباسلى الصي اد ال  نما كانت العصفيرة تتعر ف ع، فبي(2)تحت عنيان )الصي اد والعصفيرة( 

 اهد: ذي حيى ميطن الش  راحت تسأله بعض األسئلة كان منها قيله ال  

يُف؟  : َفَما َيُكيُن َهَذا الصُّ ُصيُف   َقاَلت   (3)َقاَل: ِلباُس الزَّاِهِد الَمي 

، فأجابها _اهد سألته عن لباسه الص  جل الز  فالعصفيرة أثناء تعر فها على ذاك الر    ُمخادًعا_ إنَّ يفي 
اهد ش  اقص واسمه في هذا الزهد في هذه الحياة. وميطن شاهد تقديم الخبر على الفعل الن  هذا لباس من 

م، و)يكين( فعل مضارع ناقص، و)هذا( قيله )ما يكين هذا الص   يف(، فـ )ما( اسم استفهام خبٌر ُمقد 
ال عم ا ؤ في محلِ  رفع. وأم ا سبب تقديم الخبر فيعيد ذلك ألن  العصفيرة في ميقف س اسم يكين مبني  

ياد اهد السابق يجد صيرتين متناقضتين لاظر في الش  جهلت به فجاءت بأسليب االستفهام هذا. والن   لص 
والفّرسة )العصفيرة(؛ فالعصفيرة سألت عم ا جهلت به فاستعملت أسليب االستفهام وعليه قد مت الخبر 

 المكر فجاء بجياب مختصر حذفَ يف(، أم ا الصي اد فقد ات صف بالخداع و في قيلها )ما يكين هذا الص  
ا منه يف( وكان هذا الحذف حرًص اهد( فحذف المبتدأ )الص  فيه المبتدأ للعلم به، وكان جيابه )لباس الز  

 ها.ذي كان قد نصبه لعلى أن يكين جيابه مختصًرا فُيسرع بخداع العصفيرة وتقع في الفخ  ال  

                                                           
 .322/ 2. الش وقي ات، أحمد شوقي   (3)
ة وقعت بين صي اد وعصفورة (2) ة صي اد خدع عصفورة بلباسه لباس الزاهد العابد حت ى تحكي هذه القصيدة قص  ، وهي قص 

 .329/ 4. المصدر نفسه( واحد وعشرين بيتًا. يُنظر: 23وقعت في ِشراكه الذي كان قد نصبه لها. وتقع في )
 .329/ 4يُنظر: المصدر نفسه.  (1)
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 : (1) الخبر شبه جملة واسم الفعل الّناقص معرفة 3_ 1

م فيها خبر )كان وأخياتها( _تحت هذه الحالة_ في دييان ياهد ال  كان مجميع الش     (يقي اتالش  )تي تقد 
 .(2)( تسعة عشر شاهًدا 18)

، فبعد أن أشاد شيقي  بأهم ي ة (3)حافة( ومن شياهد هذه الحالة ما جاء في قصيدة تحت عنيان )الص   
وشكر لهم سعيهم المنشيد، وصل إلى قيله في مدح  حفي ين،صائح للص  حافة، وذكر بعض الن  الص  
 ذي يقيم عليه البنيان بالغرف العالية، إذ يقيل: تي شب هها باألساس ال  حافة ال  الص  

اِبِقيَن  َل ِللسَّ َل ِفيَما َعَرف             َوَمن  َنِسَي الَفض   َفَما َعَرَف الَفض 

 (4)ِإَذا َما اأَلَساُس َسَما ِبالُغَرف؟     ـاِء َأَليــــَس ِإَلي ِهم  َصــــَّلُح الِبَنــ  

اعر الفضل في فعل الخير لمن يبدؤه، ومن لم يردَّ الفضل ألهله اأُلَول أخطأ في فقد أرجع الش  
اهد والش   ذي يقيم عليه البنيان،ذي يقيم عليه الفرع كما األساس ال  معرفة صاحب الفضل؛ فهم األصل ال  

ّرر_، و)إليهم( قليس إليهم صّلح البناء(، فـ )الهمزة( حرف لّلستفهام _أراد به الت  على تقديم الخبر قيله )أ
م المحذوف، و)صّلح( اسم ليس مؤخ ر مرفيع. ولعل ه أراد من هذا  جار  ومجرور متعل قان بالخبر المقد 

م الخبر على االسم، فالبنيان المرصالت   ص يقيم ي قديم تخصيص الفضل ألصحابه وإرجاعه لهم، وعليه قد 
 على األساس المتين، واألساس يسبق البنيان في مراحل العمل. 

، وكان ذلك (3)ومن شياهد تقديم الخبر تحت هذه الحالة ما قاله في قصيدة )األندلس الجديدة( 
 في قيله:

 (1)ُشمُّ الُحُصيِن، َوِمث ُلُهنَّ ِعَظاُم   َما َزاَل َبي َنِك في الِحَصاِر َوَبي َنُه 

                                                           
 ( من هذا البحث.11فحة )في الص  ه الحالة نظير لهذسبق الت   (3)
ع (2) ، 88، 99/ )2(. 218، 312، 321، 329، 21، 29، 21، 39/ )3فحات اآلتية: على الص  ه الحالة ت شواهد هذتوز 

328 ،332 ،322 .)1( /19 ،322 .)4( /342 ،349 ،319 ،318.) 
/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات( تسعة وعشرين بيتًا. يُنظر: 28حافة، وتقع في )قصيدة أُلقيت في االحتفال بإنشاء نقابة للص   (1)

398 . 
 .312/ 3. ، أحمد شوقي  الش وقي ات (4)
 ( من هذا البحث. 42سبق تخريجها في الصفحة ) (9)
. الش وقي ات (1)  .218/ 3، أحمد شوقي 
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َرَنة ال  ُيخاطب في البيت الس   اعروالش   إن   :فيقيل لها ليبي ين تي استيلى عليها الص  ابق مدينة َأد 
ههنا_ اهد على تقديم الخبر _جيش المسلمين باٍق على عهده ورباطه حت ى تعيد إلى ظل  الخّلفة، والش  

رف مكان ل فيه ظقيله )ما زال بينك وبينه شم  الحصين(، فـ )ما زال( فعل ماٍض ناقص، و)بينك( مفعي 
م المحذوف، وكاف الخطاب ضمير مت صل في محل  جر  مضاٌف إليه، و)شم ( اسم  متعل ق بالخبر المقد 

قه وذلك بتأخابق قد أفاد إثارة الس  اهد الس  قديم في الش  مازال مؤخ ر مرفيع. ولعل  الت   ير اسم ما امع وتشّي
ق لمعرفوبينه( سيفك ر الس  اعر )مازال بينِك زال على خبرها؛ فعند سماع قيل الش   ة ذلك الشيء امع وّتشي 

َرَنة إلى حكم المسلمين وُّخرجها من ظلمات المشركين وظلمهم. والش  ال   ر _في اعذي سُيعيد مدينة َأد 
قه سامعه لمعرفة ما تم  تأخيره_ يأتي بما ُيناسب هذا الت   خير وهي )شم  أتأخيره اسم )ما زال( وفي تشّي

َرَنة في يد المشركين.الحصين( فهي جيش شا  مخ ذو حصين ذات عز ة، ال يقبل على نفسه سقيط مدينة َأد 

 

 

 .(1)شبه جملة االسم نكرة موصوفة والخبر  4_ 1

استعمل فيها شيقي  الفعل  .(2)فقط  في أربعة شياهد (يقي اتالش  )هذه الحالة في دييان ورد 
اهد الثّلثة ي واستعمل الفعل الناقص )كان( في الش  ياهد، اقص )مازال( في شاهد واحد فقط من هذه الش  الن  

 اقصة األخرى في تقديم الخبر تحت هذه الحالة. األخرى، فيما لم يستعمل األفعال الن  

، فحملت (3)ومن شياهد هذه الحالة ما كان في بيت من قصيدة يرثي فيها مصطفى كامل باشا 
 يل:، إذ يق(4)اسمه وكانت تحت عنيان )مصطفى كامل باشا( 

ٌن َقاِئٌم  ّلِق ُرك  نَيا، َفَأن َت الَباِني             ِإن  َكاَن لأَلخ   (3)ِفي َهِذِه الدُّ

ابق في مقام مدح مصطفى كامل باشا، إذ إن  )كامًّل( هي ناشر األخّلق اعر في البيت الس  فالش  
ئم(، ن لألخّلق ركن قااهد على تقديم الخبر قيله )كاوراعيها لي ُوجدت أو انتشرت في مكان ما. والش  

                                                           
 ( من هذا البحث.19فحة )في الص  ه الحالة نظير لهذسبق الت   (3)
 (.314، 323/ )4، 391/ 1، 334/ 3فحات اآلتية: في الص   هذه الحالةوردت شواهد  (2)
د، أحد مؤس سي نهضة مصر الوطني ة، وأنشأ في مصر جريدة )اللواء(، ودعا إلى مصطفى  (1) كامل باشا: ابن علي  محم 

 . َرْكلي  . يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ . وتراجم مشاهير الش رق في القرن الت اسع عشر، 219/ 1إنشاء الحزب الوطني 
 .144_ 3/113، 2م، ط 2232هـ _  3411وي، القاهرة، ُجرجي زيدان. مؤس سة هندا

( أربعة وست ين 14نظمها في رثاء مصطفى كامل، مدح صفاته الحسنة في كثير من أبياتها. وهي قصيدة طويلة تقع في ) (4)
 .  .391/ 1بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 

 .391/ 1المصدر نفسه.  (9)
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م المحذوف، و)ركن( اسم  فـ )كان( فعل ماض ناقص، و)لألخّلق( جار  ومجرور متعل قان بالخبر المقد 
م ما أراد اهد أكان وهي نكرة ميصيفة، )قائم( صفتها. ولعلَّ ما دعا شيقيًّا لتقديم الخبر في هذا الش   ن ه قد 

 )األخّلق(. ولفت انتباهه نحيه وهي  ،امع إليهتيجيه الس  

بعض هذه  اقص ثمَّ حل لوبعُد، فهذا ميضٌع عَرض فيه الباحث شياهد تقديم الخبر على الفعل الن   
م فيها شيقي  الخبر في دييان الشياهد، وفيه ذكَر الحاالت ال   دها. وقد خلص ومر ات ورو  (يقي اتالش  )تي قد 

 حي اآلتي:هذا المطلب إلى نتائج، وهي على الن  

  م  مر ة.ين وثّلثين ومئة ت( اثن132) يقي ات()الش   هخبر )كان وأخياتها( في دييان شيقي  قد 
   اقص أقلَّ من تقديم خبر المبتدأ تكراًراكان تقديم خبر الفعل الن. 
   ( 4) ـاقص حاالت أقل  من حاالت تقديم خبر المبتدأ، إذ اكتفى باستعمل شيقي  في تقديمه خبر الفعل الن

 ائز.ما بين تقديم واجب وآخر ج ثماني حاالتتي كانت ت تقديم خبر المبتدأ ال  أربع حاالت مقارنة بحاال
   اقص وكان ذلك االختّلف عائًدا إلى اختّلف المقام، ومن اختلفت دالالت تقديم الخبر على الفعل الن

م وتشّرفهالالت ال  الد   مراعاة و  وتحقير المؤخ ر، وتقديم ما له أهم ي ة على غيره، ،تي وردت: تعظيم المقد 
، والت   امع إلى أمر دون غيره، وتشيّق السامع لمعرفة ما تم  خصيص، وتيجيه ذهن الس  القافية والروي 

 تأخيره. 
   اهد ي كان استعمال شيقي  للخبر شبه الجملة أكثر شييًعا من غيره من أنياع الخبر. إذ كان الخبر في الش

ع في شبه الجم أغلبها شبه جملة. وهي في ذلك سار سير العرب القدامى لة أكثر فيافق أسليبهم في التيس 
 من غيرها.

   م اسًما ظاهًرا إال عندما كان مم ا له الص دارة، فلم يرد في الحاالت األخرى، إذ لم يقف ما ورد الخبر المقد 
 دارة كان الخبر فيها اسًما ظاهًرا. الباحث على شياهد في حاالت غير ذي الص  

 م جملة _في هذا المبحث_ في دييان لم يقف الباحث على ورود الخ  شاهد في أي   (يقي اتالش  )بر المقد 
 اقص.من شياهد تقديم خبر الفعل الن  
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 وأخواتها: إنَّ تقديم خبر  انيالثّ المطلب 

م خبر الحرف المشب ه بالفعل في )  مت . و (يقي اتالش  )في دييان  شاهًدا ثّلثين( 30تقد   حاالتُقس 
قديم في هذه وكان الت   ييان،تي استخرجها الباحث من الد  ياهد ال  وفق الش  اثنتين حالتين إلى  هذا المطلب
 .اجائزً ّلثة الحاالت الث  

ا هذه الحاالت أم   .األقل  فييان األكثر اهد في الد  ات تكرار الش  بناء على مر   الحاالتوسُتعرض هذه 
 حي اآلتي:فهي على الن  

 ( خمسة وعشّرن شاهًدا.23ه جملة. ورد في )اسم الحرف المشب ه بالفعل نكرة والخبر شب .1
 ( خمسة شياهد فقط.3اسم الحرف المشب ه بالفعل معرفة والخبر شبه جملة. ورد في ) .2

روع في عرض هاتين الحالتين وشياهدها ُثمَّ تحليل بعضها ذهب الباحث إلى تمهيد وقبل الش  
( وأخياتها.ميجز يذكر فيه أهم  ما ُذكر _بحسب اط ّلعه_ تحت عنيان تقديم   خبر )إن 

 

 تمهيد:

ال يجيز  ، إذاقصتختلف أخبار األحرف المشب هة بالفعل عن غيرها من أخبار المبتدأ والفعل الن   
ل )إن  عن منزلته بعد الحرف المشب ه بالفعل واسمه. فّل يجيز القي  هفي خبر الحرف المشب ه بالفعل تقديم

ًدا(.   (1)منطلٌق ّز

عت في  ولكن إذا كان الخبر شبه  جملة )ظرًفا أو جارًّا ومجروًرا( فإن ه يجيز تقديمه ألن  العرب تيس 
  (2)[. 12]المز م ل:  ﴾َأنَكااࣰل  َناٰۤ يۡ ِإنَّ َلدَ ﴿روف والمجرورات، نحي قيله تعالى الظ  

مهيد الميجز سيعرض الباحث حالَتي هذا المطلب وما تحيّه من تحليل شياهد ُثمَّ يختمها بعد هذا الت   
ل إليه من نتائج. بأهم    ما تيص 

 

                                                           
د بن يزيد أبو العب ايُنظر: المقتضب،  (3) د.س محم  د عبد الخالق عضيمة،  المبر  مطابع األهرام الجديدة، القاهرة، تح: محم 

. 328/ 4 ،1م، ط  3884هـ _  3439 د صالح 312/ 2. وهمع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي  .شرح ألفي ة ابن مالك، محم 
ياض،  شد، الر   .34/ 2، 3م، ط  2234هـ _  3414العُثيمين. مكتبة الر 

د.  (2)  . 331: . وشرح ابن الن اظم على األلفي ة. ص328/ 4يُنظر: المقتضب، المبر 
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 شبه جملة:اسم الحرف المشّبه بالفعل نكرة والخبر  1_ 2

كان الخبر شبه  .(1) وعشّرن شاهًدا خمسة( 23) في دييان الشيقي ات في هذه الحالة تورد
فحات يغة في صياهد جميعها جارًّا ومجروًرا، ولم يقف الباحث على غير هذه الص  الجملة في هذه الش  

 . (يقي اتالش  )دييان 

، وذلك في (2)فبراير(  29ومن شياهد هذه الحالة ما جاء في قصيدة حملت عنيان )مشروع 
 البيت األخير منها، إذ يقيل:

ِدَرةً  ِف َمق  ع  ُت َأنَّ َوَراَء الضَّ  (3)وَأنَّ ِللَحقِ  _ال ِللُقيَِّة_ الَغَلَبا    َعِلم 

ة حياة، والقصيدة _عميًما_ قائمة على استنهاض ابق ُيظهر حكمة ونظر اعر في البيت الس  فالش   
، وعليه كان ال ُبدَّ للش  الهمم والحث  على العمل للن   ذه القصيدة اعر أن يختم ههضة في المجتمع المصري 

بق يحيي اعب المصري  لليقيف ميقفه. والبيت الس  برأيه وميقفه، فهي مع الحق  وليس القي ة وهي يدعي الش  
ل فهي في قيله )أنَّ وراء الض  شاهدين على تقديم  ف مقدرة(، عالخبر وهما من الحالة نفسها، فأم ا األو 

م المحذوف، و)مقدرة( اسم أنَّ مؤخ ر  فـ ( حرف مشب ه بالفعل، و)وراء( ظرف زمان متعل ق بالخبر المقد  )أنَّ
( حرف مشب ه غلبا(، فابق قيله )أنَّ للحقِ  الاني على تقديم الخبر في البيت الس  اهد الث  منصيب. والش   ـ )أنَّ

م المحذوف، و)الغلبا( اسم أنَّ منصيب. ولعلَّ  ( جارٌّ ومجرور متعل قان بالخبر المقد  بالفعل، و)للحقِ 
م وتأكيشيّق في الش  قديم هي الت  القصد من هذا الت   ل الياقع في صدر البيت، وتخصيص ما ُقدِ  د اهد األو 

م في الش    ي الياقع في عجز ذلك البيت. اناهد الث  أهم ي ة ما ُقدِ 

صائح للعم ال ، فالشاعر أثناء تقديمه الن  (4)ومن شياهد هذه الحالة ما جاء في قصيدة )أيُّها العم ال(  
 وصل إلى قيله:

 (3)اللِه َوالنَّاِس َثَياَبا   ِإنَّ ِللُمت ِقِن ِعن َد 

                                                           
عت شواهد هذ (3) ، 38/ )2(. 219، 82،293، 83، 82، 92، 18، 19، 19، 11/ )3فحات اآلتية: على الص  ه الحالة توز 

22 ،98 ،11 .)1( /31 ،338 ،311 ،319 ،311 .)4( /392 ،391 ،399 ،311.) 
. يُنظر: 19صيدة تقع في )وهي ق (2) ( خمسة وثالثين بيتًا يستنهض شوقي  فيها الهمم للعمل والن هضة بالمجتمع المصري 

 .  .11/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 
 . 92/ 3المصدر نفسه.  (1)
فحة ) (4)  ( من هذا البحث.31سبق تخريجها في الص 
.  الش وقي ات، أحمد (9)  .82/ 3شوقي 
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بل هي  نييي  فحسبالد   الحافزى ال يقتصر عل الحافزاعر في ميقف الُمحفِ ز للعم ال وهذا فالش   
م الله على الن  ابق يجد أن  الش  أخروي  أيًضا وهي األهم ؛ فقارئ البيت الس   اس( د الله والن  اس فقال )عناعر قد 
يله اهد على تقديم الخبر ق. والش  خرة قبل أن يكين أجًرا دنييًّاوكأن ه أراد أن ييصل أن  األجَر أجُر اآل

م المحذوف، )إن  للمتقن ثياًبا( ( حرف مشب ه بالفعل، و)للمتقن( جار  ومجرور متعل قان بالخبر المقد  ، فـ )إن 
و)ثياًبا( اسم إنَّ مؤخ ر منصيب. وأم ا العل ة من تقديم الخبر _ههنا_ فهي ال تختلف كثيًرا عن العل ة في 

م الخبر للت  اهد الس  الش   د أهم ي تابق، بل هي هي؛ إذ قد  ياب فالث   ه من جهة أخرى،خصيص من جهة وليؤك 
اب حت ى يناله ي اعر_ بل هي للمتقن فقط، وفي اليقت نفسه فإنَّ هذا الث  ال يكين لكل  عامل _بحسب الش  

عليه بدأ ياب نتيجة له، و العم ال يجب أن يكين مبنيًّا على اإلتقان في العمل، فاإلتقان هي األساس والث  
 ياب بعده.باإلتقان وجاء بالث  

تي بدأها ، ال  (1)تي وردت تحت هذه الحالة ما كان في قصيدة تحت عنيان )رومة( اهد ال  ي ومن الش   
 بقيله: 

َهد   َر، َواش   (2)َأنَّ ِلل ُمل ِك ِماِلًكا ُسب َحاَنه   ِقف  ِبُروَما، َوَشاِهِد اأَلم 

د أليهي ة اهر ال  ظر في صروف الد  اعر يدعي صديقه لليقيف في روما والن  فالش    له جلَّ وعّل. لتي تؤك 
(والش   ور حرف مشب ه بالفعل، و)للملك( جار  ومجر  اهد على تقديم الخبر قيله )أنَّ للملك مالًكا(، فـ )أنَّ

م المحذوف، و)ما هنا_ العل ة من تقديم الخبر _ه ولعل  مؤخ ر منصيب.  لًكا( اسم أنَّ متعل قان بالخبر المقد 
ص الش  (3)خصيص الت   تخرج إلى ملك في هذه األرض بمالكه الحقيقي  وهي الله سبحانه اعر ال، إذ خص 
 وتعالى.

 حي اآلتي: وقد تيز ع استعمال شيقي  لألحرف المشب هة بالفعل في هذه الحالة على الن   

 ( ورد )  .( ثّلث عشرة مر ة13)إنَّ
 ( ورد )  .( سبع مر ات7)أنَّ
 ( ورد )  ( ثّلث مر ات 3)لعلَّ

                                                           
خ إسماعيل بك رأفت، وتقع في )نظمها وقد مها ب (3) الش وقي ات، أحمد ( تسعة وعشرين بيتًا. يُنظر: 28كتاب إلى صديقه المؤر 

 .249/ 3. شوقي  
 .293/ 3المصدر نفسه.  (2)
األصل في ترتيب الجملة التي دخل عليها حرف مشب ه بالفعل أن تكون متسلسلة؛ الحرف المشب ه بالفعل فاسمه فخبره.  (1)

قديم الخبر _هنا_ عن موضعه، إال  في حالة واحدة عندما يكون الخبر شبه جملة؛ إذ ترخ صت العرب في أشباه وقد امتنع ت
وعليه كانت العل ة  ،من هذا البحث (48فحة )الت مهيد لهذا المطلب الص  الجمل، والعل ة من هذا التقديم هو التخصيص يُنظر: 

 خصيص.في شواهد هذا المطلب أكثرها هي الت  



93 
 

 

  ليت( ورد كلٌّ منها مر ة ،  واحدة. )كأنَّ

( في دييان  باحث عليه تحت هذه الحالة إذ لم يقف ال (يقي اتالش  )فيما لم يرد الحرف المشب ه بالفعل )لكنَّ
م.ياهد ال  دل ت الش   وقد ياهد الُمستخرجة.في الش    تي حل لها الباحث على تخصيص المقد 

 

 :اسم الحرف المشّبه بالفعل معرفة والخبر شبه جملة 2_ 2

رت هذ يعرضها الباحث محل لة بحسب تسلسل  شياهد فقط. خمسة( 3في )ه الحالة وقد تكر 
 ورودها في الدييان.

 ، يقيل في أحد أبياتها:(1) غير ُمعنينةاهد األول فهي في قصيدة أم ا الش  

َجُفيا أنََّك َشاٍك ُميَجٌع  َجَعك   َأر  َنا َما َأو  َق الضَّ َلي َت ِلي َفي 
(2) 

فكم أرجي أن يكين ذلك األلم لي على ما عليَّ  ووجعك خبر شكياكِ اعر: لقد انتشر يقيل الش  
اهد قيله )ليت لي ما أوجعك(، فـ )ليت( حرف مشب ه وميطن تقديم الخبر في هذا الش   !من أسقام وأمراض

م المحذوف، و)ما( اسم ميصيل مبني   كين على الس   بالفعل، و)لي( جار  ومجرور متعل قان بالخبر المقد 
اعر الش  خصيص والحصر، فالت   تخرج إلىاهد قديم في هذا الش  عل ة الت   ولعل  ب، اسم ليت. في محل  نص

م الخبر للحصر، فهي ال ُيّرد أن يحصل على هذا الش   ف _بحسب ر أراد أن تكين آالم محبيبته فيه، فقد 
 اعر_ إال  هي.الش  

فعي  اأمين بك الر   اني في هذه الحالة فهي في قيله في قصيدة في رثاءاهد الث  وأم ا الش  
، إذ (3)

( حملت اسمه، وكان عنيانها )أمين بك الر   افعي 
 ، إذ يقيل في أواخر هذه القصيدة:(4)

ِري  ِس ِشع   (3)ِإنَّ ِلَي الِمن َبَر ال ِذي َلن  َيُزواَل   ِإن  َيُفت  ِفيَك ِمن َبَر اأَلم 

                                                           
. ( تسعة أبيات، 8هذه القصيدة نُظمت في ) (3)  .313/ 2وهي في الن سيب. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
. وقوله )أرجفوا(: جاء في لسان العرب: "أرجف القوم إذا خاضوا في األخبار السي ئة". لسان 313/ 2المصدر نفسه.  (2)

. ماد ة )ض ن و(، . و)الضنا(: المرض وا331/ 8العرب، ابن منظور. ماد ة )رجف(  بيدي  لس قم. يُنظر: تاج العروس: الزَّ
19 /411. 

، وهو من رجال السياسة والصحافة، سوري  األصل، ُولد بمصر وتعل م فيها، انضم  إلى  (1) افعي  أمين بن عبد اللطيف الر 
، وأصدر جريدة األخبار، توف ي بالقاهرة سنة  الة. دار إحياء م. يُنظر: معجم المؤل فين 3821الحزب الوطني  ، عمر رضا كح 

 .1/8الت راث، بيروت، د.ت، د. ط، 
. 48وهي في ) (4)  .314/ 1( تسعة وأربعين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .311/ 1. المصدر نفسه (9)
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( حرف مشب ه ب)إنَّ لي ا :هي في قيلهاهد ميطن تقديم الخبر في هذا الش  إن   الفعل، لمنبر(، فـ )إنَّ
م المحذوف، و)المنبر( اسم إن  مؤخ ر منصيب. ولعل  العل ة  و)لي( جار  ومجرور متعل قان بالخبر المقد 

م نفسه على المنبر، ولعل  معنى ، الفخرقديم هي من هذا الت   ، فقد  فالياء في قيله )لي( عائدة على شيقي 
هر والز مانتقديمه: لي المنبر ال ذي ال ي عر الد   . زول وهي منبر الش 

الث على تقديم الخبر كان في قصيدة من دييان األطفال، عنيانها )حَكاَيُة الُخف اش اهد الث  والش  
 ، وذلك في قيل شيقي  على لسان الُخف اش مخاطًبا الفراشة:(1)َوَمليَكُة الَفَراش( 

ُروِر   ِإنَّ ِمَن الُغُروِر   (2)َمّلَمَة الَمغ 

ا تي ات صفت بالِكبر والغرور_ قائًّل ما معناه أن  ال فائدة من ليمك أي تهفالُخف اش ينصح الفراشة _ال   
( حرف الفراشة المغرورة. والش   اهد على تقديم الخبر تحت هذه الحالة قيله )إنَّ من الغرور مّلمة(، فـ )إنَّ

م المحذوف، و)مّلمة( اسم إنَّ مؤخ ر مشب ه بالفعل، و)من الغرور( جار  ومجرور متعل قان بالخبر ا لمقد 
 المّلمة.قديم أن ه أراد تحقير ما أخ ره وهي اعر من هذا الت  منصيب. ولعلَّ قصد الش  

ابع والخامس فقد وردا متتاليين في قصيدة من دييان األطفال _أيًضا_ تحت اهدان الر  وأم ا الش  
 علب يصف بؤسه وشقاء حاله للجمل، ومن ذلك قيله:لث  ، وذلك عندما بدأ ا(3)علُب( عنيان )الَجَمُل والث  

ـــــكِ  ــــــَف ِدي  اِمـــــــَي َأل  ُفيكِ        َكــــَأنَّ ُقدَّ َأُلِني َعن  َدِمَها الَمس   ِتس 

َنبِ             تُ         َكَأنَّ َخل ِفي َأل َف َأل ِف َأر   (4)ِبــي َجاَذَبت ِني َذنَ  ِإَذا َنَهض 

نهما قيله اهد في كلَّ مابقان واضحا المعنى ليسا بحاجة إلى كثير شرح، ووجه الش  س  والبيتان ال
امي،  ( _في البيتين_ حرف مشب ه بالفعل، وكل  من )قد  امي ألف( و)كأنَّ خلفي ألف(، فـ )كأنَّ )كأنَّ ُقدَّ

م المحذوف. و)ألف( _في البيتين_ اسم كأنَّ مؤ  صيب. خ ر منوخلفي( ظرف مكان متعل ق بالخبر المقد 
اله البائس، علب في ميقف وصف حخصيص، فالث  اهدين يعيد إلى الت  قديم في الش  ولعلَّ القصد من هذا الت  

عر به قيق لما يشعر به، وعليه ذكر ما يشفصيل واليصف الد  وهي في مقام تفصيل ولذلك ذهب إلى الت  

                                                           
/ 4. در نفسهالمص( واحد وثالثين بيتًا. يُنظر: 13وهي قصة شعري ة قائمة على حوار بين ُخف اش وفراشة، وهي في ) (3)

344. 
 . 349/ 4المصدر نفسه.  (2)
شقاء عيشه، فالجمل يعاني كثرة األحمال على ظهره، وتحكي حواًرا دائًرا بين جمل وثعلب، يصف كلٌّ منهما تعبه  (1)

 .319/ 4( اثنَي عشر بيتًا. يُنظر: المصدر نفسه. 32علب يعاني هموًما كبيرة في صدره. وهي في )والث  
 .319/ 4. سهالمصدر نف (4)
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ص كل  مكان بيصفه الخاص  وهذ ة_ يدل  خصيص _في هذه القص  ا الت  أن ه أمامه ثمَّ ما كان خلفه. فخص 
 علب قياًسا بمعاناة الجمل.ديدة التي ُيعانيها الث  على المعاناة الش  

( في   بناء على ما سبق فإنَّ شيقيًّا قد استعمل في شياهد هذه الحالة الحرف المشب ه بالفعل )كأنَّ
( في شاهدين اثنين، و)ليت( في شاهد واحد فقط. ه حرف ذا ولم يستعمل باقي األشاهدين اثنين، و)إنَّ

ولي مر ة واحدة. ودل  هذا التقديم في كل  من  (يقي اتالش  )المشب هة بالفعل في هذه الحالة في دييانه 
ل والثاني على الحصر والت  الش   الث، وعلى الث   اهدخصيص، كما دل  على تحقير المؤخ ر في الش  اهدين األو 

 . ابع والخامساهدين الر  في الش   االختصاص

ل الباحث إلى  حاالتبعد انتهاء الباحث من عرض   هذا المطلب وتحليل جزء من شياهده تيص 
ة، وهي:  نتائج عد 

 ( م شيقي  خبر الحرف المشب ه بالفعل في  ( ثّلثين شاهًدا.30قد 
   قص.اكان تقديم شيقي  خبر الحرف المشب ه بالفعل أقل  من تقديمه خبر المبتدأ أو الفعل الن 
 تقديم خبر  المستعملة في الحاالتأقل  من  حاالتي  في تقديمه خبر الحرف المشب ه بالفعل استعمل شيق

م اقص. وقد يعيد هذا لعدد الشياهد المستعملة في ذلك التقديم، فشياهد تقديالمبتدأ أو تقديم خبر الفعل الن  
 خبر الحرف المشب ه بالفعل هي األقل  مقارنة بغيرها من شياهد تقديم الخبر.

 تي استعملها شيقي  في تقديمه خبر الحرف المشب ه بالفعل فهي:ال   لحاالتا  
( خمسة وعشّرن شاهًدا، 23اسم الحرف المشب ه بالفعل نكرة والخبر شبه جملة. ورد هذه الحالة في ) .1

ه ي هذلفعل فألحرف المشب هة باا شيقي  وقد تيز ع استعمال ّلثة تكراًرا. وُتعد  هذه الحالة أكثر الحاالت الث  
( ورد )على الن   الحالة ( ورد )13حي اآلتي: )إنَّ ( ورد )7( ثّلث عشرة مر ة، )أنَّ ( 3( سبع مر ات، )لعلَّ

، ليت( ورد كلٌّ منه ( ف ها مر ة واحدة. فيما لم يرد الحرف المشب  مثّلث مر ات، )كأنَّ ي دييان بالفعل )لكنَّ
ي حل لها تفي الشياهد الُمستخرجة. دل ت الشياهد ال   إذ لم يقف الباحث عليهه الحالة تحت هذ (يقي اتالش  )

م.  الباحث على تخصيص المقد 
ه ياهد هذشاسم الحرف المشب ه بالفعل معرفة والخبر شبه جملة. ورد في خمسة شياهد فقط. وقد تيز عت  .2

( في شاهدحي اآلتي: على الن   الحالة ( في شاهدين اثنين، و)إنَّ اثنين،  نيالحرف المشب ه بالفعل )كأنَّ
ي دييانه فه الحالة واحد فقط. هذا ولم يستعمل باقي األحرف المشب هة بالفعل في هذ و)ليت( في شاهد

ل والث   اهدينولي مر ة واحدة. وقد دلَّ التقديم في كل  من الش   (يقي اتالش  ) خصيص الت  على الحصر و  انياألو 
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م في الش  الثالث  اهد قديم على تحقير المؤخ ر في الش  دل  هذا الت  كما  ابع الر  هدين ا، وعلى تخصيص المقد 
  .والخامس

   قديم في خصيص والحصر، ولم تخرج داللة الت  تي حل لها الباحث هي الت  ياهد ال  قديم في الش  كانت داللة الت
 اللة.هذا المطلب عن هذه الد  

ل صل األو  ن الفبعد انتهاء الباحث من تقديم خبر األحرف المشب هة بالفعل يكين بذلك قد انتهى م
نيان )تقديم ، وهي تحت عاني من هذا البحثفحات القادمة لعرض الفصل الث  لهذا البحث. لينتقل في الص  

  .منصيبات األفعال(
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 انيالثّ الفصل 

 منصوبات األفعالتقديم 

 
 

 ين، وهما:مبحثين رئيسَ  يتناول هذا الفصل

 .المفعول بهتقديم  -1
 .منصوبات أخرى تقديم  -2

، (يقي اتش  ال)تي ُوجد شياهد لها في دييان بـ )منصيبات أخرى( فهي المنصيبات ال  أم ا المقصيد 
وهي _بحسب تكرار شياهدها_ )الحال، والمفعيل المطلق، والمفعيل ألجله(. وأم ا تقديم خبر الفعل 

ل )تقديم الخبر(، وفيما يخص  تقديم المفعيل فيه فسيأتي ذكر الن   في  هاقص فقد سبق ذكره في الفصل األو 
 الث )تقديم أشباه الجمل(.الفصل الث  

 

 :المفعول بهل تقديم المبحث األوّ 
المفعيل قديم ، وتالمفعيل به على الفاعل دون الفعلوُّقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: تقديم 

 .به على الفعل والفاعل مًعا

 

 :المفعول به على الفاعل دون الفعلل تقديم المطلب األوّ 

مت   اهد ش  ات تكرار البناء على مر   الحاالتوسُتعرض هذه أربع حاالت، هذا المطلب إلى  تحاالُقس 
 ، وفق ما يأتي:األقل  ييان من األكثر إلى في الد  

 .المفعيل به ضمير مت صل والفاعل اسم ظاهر -1
 .الفاعل والمفعيل به اسمان ظاهران -2
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 ات صل بالفاعل ضمير يعيد على المفعيل به. -3
(، أو )إن ما(.الفاعل محصير بالمف -4  عيل به بـ )إال 

حاالت تقديم المفعيل به على الفاعل كان ال ُبدَّ من تمهيد ميجز، عن روع بالحديث الش  وقبل  
لة كل  حالة مع شياهدها المناسبة لها  .ُتعرض بعده هذه الحاالت مفص 

 

 تمهيد:

ل كالجزء من فالفاع األصل في ترتيب الجملة الفعلي ة أن يأتي المفعيل به بعد الفعل وفاعله؛
، وفي المفعيل به (1)الفعل ملتصق به، ال يبتعد عنه، وعليه فاألصل في الفاعل أن يت صل بالفعل فيليه 

 أن ينفصل عن الفعل، وفي وذلك يقيل ابن مالك في ألفي ته:

ُل ِفي الَفاِعِل َأن  َيتَِّصّل ُعيِل َأن  َين َفِصَّل   َواأَلص  ُل ِفي الَمف   (2)واأَلص 

ط بين الفعل وفاعله، نحي ) م المفعيل به على الفاعل فيتيس  مًرا ّزد(. وقد ع عل ملكن قد يتقد 
قع قبل الفعل. وهذا الت   ر الجملة ّو م المفعيل به على الفعل وفاعله مًعا فيتصد  ديم قد يكين واجًبا قيتقد 

 .(3)وقد يكين جائًزا 

ن المخاطب رتيب عندما يكي فعيل(، وهذا الت  ة )فعل، ففاعل، فمرتيب األصل للجملة الفعلي  فالت  
. وهذا الت  هن، فلي حصل تغيير في هذا الت  ِخلَي الذ   ة؛  غييررتيب فإن ما يكين لغرض داللي  يكين بصير عد 

م المفعيل به على الفاعل نحي قيله تعالى َكةُ ٱَفُرو۟ا كَ  نَ يلَّذِ ٱ َتَيفَّىيَ َوَلۡي َتَرىٰٰۤ ِإۡذ ﴿ :كأن يتقد  ىِٕ  ۡضِرُبينَ يَ  ۡلَمَلٰۤـٰ
م المفعيل به )ال  30]األنفال:  ﴾قِ ّۡلَحرِ ٱُوُجيَهُهۡم َوَأۡدبَـَٰرُهۡم َوُذوُقي۟ا َعَذاَب  ذين( على الفاعل [، إذ تقد 

ر المفعيل به الجملة، وّليه الفعل وفاعله، نحي قيله تعالى  ]الفاتحة:  ﴾َنۡعُبدُ  كَ ايَّ إِ ﴿)المّلئكة(. وقد يتصد 
م المفعيل3 ر الجملة.  [، إذ تقد   (4)به الضمير المنفصل )إي اك( فتصد 

                                                           
سالة_ دار  (3) . تح: علي  توفيق الحمد، مؤس سة الر  اجي  ج  يُنظر: الجمل في الن حو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الز 

. 81/ 2. وشرح ابن عقيل على ألفي ة ابن مالك. بهاء الد ين عبد الله بن عقيل 32، ص: 3م، ط  3894هـ _  3424األمل، 
ضي  على الكاف . 391/ 3ي ة. وشرح الر   .9/ 1. وجامع الد روس العربي ة، مصطفى الغالييني 

 .21ألفي ة ابن مالك. ص:  (2)
، ص: 3م، ط  2221هـ _  3429يُنظر: الجملة الفعلي ة، علي  أبو المكارم. مؤس سة المختار للن شر والت وزيع، القاهرة،  (1)

82. 
ائي   (4)  .94/ 2. يُنظر: معاني الن حو، فاضل صالح الس امر 
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وفيما يخص  تقديم المفعيل به على الفاعل فقد يكين واجًبا وقد يكين جائًزا، وقد يمتنع هذا 
قديم فيبقى ترتيب الجملة الفعلي ة على ما كان عليه األصل. إذ يجب تقديم الفاعل وال يجيز تأخيره عن الت  

عيسى  كرمَ أكأن يخفى اإلعراب وال قّرنة، فّل ُيعلم الفاعل من المفعيل، نحي )؛ اللُّبسالمفعيل إذا كان 
ابقة وجب تقديم الفاعل وتأخير ميسى(، أو )أكرم ابني أخي(، أو )نصح هذا ذاك(. ففي األمثلة الس  

نة الل   ما يمتنع جاز تقديم المفعيل به وتأخيره. ك اللُّبسفظي ة، فإذا ُأمن المفعيل به، وذلك النتفاء القّر
ًدا(.  عل متُ تقديم المفعيل به على الفاعل إذا كان الفاعل ضميًرا مت صًّل، نحي: )  (1)ّز

ال، بحسب مقتضى الحإن  جياز تقديم المفعيل به أو عدمه ال يكين خبط عشياء بل يكين ثم  
إن تغي ر هذا هن، و ة يكين عندما يكين المخاطب خالي الذ  رتيب األصل للجملة الفعلي  ؛ فالت  ومناسبة المقام

م وهذا ما قديم للعناية واالهتمام بالمقرتيب فيكين ذلك لعل ة بّلغي ة وغاية داللي ة، وقد يكين هذا الت  الت   د 
مين الذي بيانه أهم  لهم، وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميًعا  ذهب إليه صاحب الكتاب بقيله "كأن هم إن ما ُيقد 

يهم انهم وّعنيانهم" 
(2). 

حث ؛ إذ أحصى البا(يقي اتالش  )ثرت شياهد تقديم المفعيل به على الفاعل في دييان وقد ك
مة إلى )847) ( أربع حاالت، يأتي تفصيل كل  منها وعرض 4( سبعة وأربعين وتسعمئة شاهد، وهي مقس 

ر وتحليله ما تيس 
 فيما يأتي: ،منها( 3)

 

 المفعول به ضمير مّتصل والفاعل اسم ظاهر:  1_ 1

م المفعيل به على الفاعل عندما يكين المفعيل به ضميًرا مت صًّل وّكين الفاعل اسًما يجب أ   ن يتقد 
م المفعيل 191]البقرة:  ﴾ٌب  َّقرِ  يَفِإن ِ  يَعن ِ  يَوِإَذا َسَأَلَك ِعَبادِ ﴿ :وذلك نحي قيله تعالى (4)ظاهًرا  [. إذ تقد 

 : اعرظاهر. ومن ذلك _أيًضا_ قيل الش  به )كاف الخطاب( في )سألك( على الفاعل )عباد( االسم ال

َتِكيِني َجاَرِتي َغي َر َأنََّها  ُرَها   َوَما َتش  ُلها اَل َأُزو  ِإَذا َغاَب َعنها َبع 
(3) 

                                                           
ضي  على الكافي ة.  (3) . 383_ 382/ 3يُنظر: شرح الر  . وجامع الد روس 148/ 3. والمطالع الس عيدة، جالل الد ين الس يوطي 

 .8_ 9/ 1العربي ة، مصطفى الغالييني. 
 .14/ 3الكتاب، سيبويه.  (2)
فحة ) (1)  بحث.( من هذا ال11سبق الحديث عن منهج اختيار الشواهد وتحليلها في الص 
(4)  .  .84. والجملة الفعلي ة، علي  أبو المكارم. 32/ 1يُنظر: جامع الد روس العربي ة، مصطفى الغالييني 
. د. تح، دار صادر، بيروت،  (9)  .11ص:  د.ط، م، 3893هـ _  3423ديوان حاتم الطائي 
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م المفعيل به )ياء المتكل م( في قيله )تشتكيني( على الفاعل )جارتي( وكان المفعيل به   فقد تقد 
 ضميًرا مت صًّل والفاعل اسًما ظاهًرا.

يقي ات( ومن شياهد هذه الحالة ، في مدح خير اليرى (1) (الهمزّ ة النبيّ ة)ما ورد في  في )الش 
 م، وذلك في قيله: صل ى الله عليه وسل  

َلُع الُكَرَماُء   َزاَنت َك ِفي الُخُلِق الَعِظيِم َشَماِئٌل  َرى ِبِهنَّ َوُّي  ُيغ 
(2) 

إنَّ أكرم  سليم ُمخاطًبا إي اه_:ّلة وأتم  والت  أفضل الص  اعر يقيل _مادًحا النبي  محم ًدا عليه فالش  
عيل به على اهد في تقديم المفتي تتمي ز بها. وميطن الش  اس وأفضلهم معجبين بصفاتك الفاضلة ال  الن  

م المفعيل به )كاف الخطاب( ضميًرا مت صًّل على الفاعل )شمائل(  الفاعل قيله )زانتك شمائل( إذ تقد 
م من أقديم الت  وقد كان هذا التقديم واجًبا، ولعل  الشاعر أراد في هذا الت  اسًما ظاهًرا،  راد عظيم، إذ قد 

 تعظيمه، فهي األهم  صل ى الله عليه وسل م. 

، وفيه يقيل (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة جاءت تحت عنيان )نكبة دمشق( 
 يرّ ين:ُمخاطًبا الس  

َتلَ  َمُعَنا ِإَذا اخ  ُق   َفت  ِبَّلٌد َوَّج  َتِلٍف َوَنط   (4)َبَياٌن َغي ُر ُمخ 

وابطتي ُتعد  من أهمِ  غة ال  ابق يتحد ث عن وحدة الل  اهد الس  اعر في الش  فالش   بين ط بر تي تال   الر 
جمعنا بيان(؛ إاهد الس  العرب. وأم ا ميطن تقديم المفعيل به على الفاعل في الش   م ابق فهي قيله )ّو ذ تقد 

به ضميًرا مت صًّل )نا( الدال ة على المفعيلين في قيله )يجمعنا( على الفاعل اسًما ظاهًرا )بيان(،  المفعيل
ق الس  وهي تقديم واجب. ولعل  الش   ر، فاعر أراد بتقديم المفعيل به تشّي امع الس  امع لمعرفة الفاعل المؤخ 

ق لمعرفة ما يجمع العرب على اختّلف بلدانها.  يتشي 

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.31سبق الحديث عنها في الص 
 .19/ 3. ي  شوق، أحمد الش وقي ات (2)
م( ست   3821أُلقيت هذه القصيدة في حفلة أُقيمت إلغاثة منكوبي سوري ا بسبب قصف الفرنسي ين مدينة دمشق سنة ) (1)

 .14/ 2( خمسة وخمسين بيتًا. يُنظر: المصدر نفسه. 99وعشرين وتسعمئة وألف. وتقع في )
 .11/ 2المصدر نفسه.  (4)
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اهد اعر في هذا الش  ، إذ يتحد ث الش  (1) ُتعنَين الحالة ما قاله شيقي  في قصيدة لم ومن شياهد هذه 
نها في نين وتجربة ليست بالقليلة، فعب ر عن شيء متي بناها عبر الس  بالميعظة وُّظهر فيها حكمته ال  

 قيله:

 

ِسهِ  ِرِه َغي َر َنف  َتِعن ِفي َأم  نُ   َوَمن  َيس  ِفي ُق الَعي  ِر  َيُخن ُه الرَّ َلِك الَيع  ِفي الَمس 
(2) 

ابق ُينب ه على أمر يتغافل عنه كثير من الخلق، وهي أن يقضي كل  امرئ اعر في البيت الس  فالش   
م لغيره، أيًّا يكن. والشاهد على تقديم المفعيل به قيله )يخنه الرفيق( إذ ُقد   َيِكل هاحاجته بنفسه، فّل 

 على الفاعل )الرفيق( اسًما ظاهًرا. وقد كان هذا التقديم واجًبا. المفعيل به )هاء الغائب( ضميًرا مت صًّل 
 ،ولعل  الشاعر قد أراد بتقديم المفعيل به تحقير الفاعل بتأخير رتبته. فالرفيق الذي ُيلب ي رفيقه في شؤونه

تخل ى عنه عندما يقع هذا الص   ،فيخذل رفيقه ،لكن ه يتركه ألمر نفِسه ة يستحق  ديق في محنة وشّو أن  د 
د فكرته بأن يقي اعر في هذا الش  قديم. فالش  ُتؤخ ر رتبته وال يستحق  االهتمام والت   م كل  شخص بعمله اهد يؤك 

 .اإلخفاقبنفسه، ومن ييكل أعماله إلى غيره فمصيره 

ة بعد دراسة هذه الحالة من حاالت تقديم المفعيل به على الفاعل،   ل الباحث إلى نتائج عد  وقد تيص 
 وهي: 

 ع تقديم المفعيل به على الفاعل _في دييان الشيقي ات_ عندما يكين المفعيل به ضميًرا مت صًّل شا
 .الحالة هوالفاعل اسًما ظاهًرا، فقد كانت أكثر شياهد تقديم المفعيل به من هذ

 ( رت هذه الحالة في  ( أربعة وسبعين وسبعمئة شاهد.374تكر 
   حي اآلتي: على الن   مائر المت صلةتيز عت هذه الشياهد على الض 

ر في )  ( اثنين وتسعين وثّلثمئة شاهد.382_ هاء الغائب: كان األكثر تكراًرا؛ إذ تكر 
( واحد وعشّرن ومئة 121انية من حيث تكراره، فقد ورد في )_ كاف الخطاب: جاء في المرتبة الث  

 شاهد.
ر في )  ( أربعة وثّلثين شاهًدا.34_ ياء المتكل م: تكر 

                                                           
ح ال (3) هذه القصيدة بأبيات تحمل الحكمة وأظهر فيها  شوقي  شاعر بها بمن نظمها، وقد ختم وهي قصيدة غزلي ة، لم يُصر 

 .321/ 2. المصدر نفسه( تسعة عشر بيتًا. يُنظر: 38خبرة حياته، وتقع في )
 .321/ 2. ، أحمد شوقي  الش وقي ات (2)
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ر في )_ )نا( الد   ( سبعة وعشّرن 27ال ة على المفعيلين: كان األقل  استعمااًل في هذه الحالة؛ إذ تكر 
 شاهًدا. 

  ،ر ق لمعرفة ما ُأخ  ة، كان منها: )الت عظيم، والت شّي خرج تقديم المفعيل به على الفاعل إلى دالالت عد 
 والت حقير(.

 

 :الفاعل والمفعول به اسمان ظاهران 1_ 2

َقۡرح   ۡلَقۡيمَ ٱسَّ مَ  َقۡرح  َفَقدۡ  ۡمَسۡسُكمۡ يَ ﴿ِإن ديم لغايات بّلغي ة، ومن ذلك قيله تعالى وّكين هذا التق
ۡثُلهُ  م المفعيل به )القيم( على الفاعل )قرح(. 140]آل عمران:  ﴾مِ   [، فقد تقد 

م المفعيل به على الفاعل _تحت هذه الحالة_ في دييان )الش   ( ثماني 349يقي ات( )وقد تقد 
 .(1)بعين وثّلثمئة مر ة وأر 

، وفيها ُيهن ئ شيقي  بسّلمة (2)ومن شياهد هذه الحالة ما جاء في قصيدة تحت عنيان )اعتداء(  
اهد على تقديم المفعيل به على الفاعل في مطلع سعد َزغليل من محاولة اغتيال ُدبِ َرت له. وكان الش  

 القصيدة، وذلك في قيله: 

َباُنَها    اَوَتَماَثل ُربَّاُنهَ  َنَجا  (3)َوَدقَّ الَبَشاِئَر ُرك 

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على الص   (3) ، 12، 28، 29، 21، 21، 29، 24، 22، 23، 38، 39، 31/ )1فحات اآلتية: توز 

12 ،11 ،11 ،19 ،18 ،42 ،43 ،49 ،48 ،92 ،92 ،91 ،99 ،12 ،13 ،12 ،92 ،93 ،92 ،91 ،94 ،82 ،84 ،
321 ،332 ،334 ،331 ،339 ،321 ،329 ،328 ،314 ،311 ،344 ،393 ،391 ،394 ،399 ،391 ،312 ،
311 ،311 ،314 ،319 ،391 ،399 ،389 ،222 ،224 ،232 ،233 ،234 ،221 ،228 ،211 ،211 ،211 ،
243 ،242 ،241 ،244 ،293 ،292 ،294 ،291 ،213 ،212 ،211 ،214 ،219 ،219 ،294 ،299 ،298 .)2 /

(1 ،8 ،31 ،22 ،23 ،12 ،12 ،11 ،41 ،41 ،49 ،48 ،93 ،91 ،91 ،99 ،12 ،11 ،18 ،12 ،12 ،92 ،91 ،
99 ،81 ،89 ،321 ،329 ،333 ،339 ،322 ،321 ،312 ،311 ،318 ،343 ،349 ،392 ،393 ،392 ،391 ،
391 ،391 ،313 ،314 ،319 ،311 ،311 ،312 ،314 ،319 ،311 ،318 ،393 ،391 ،391 ،391 ،383 ،
382 .)3( /9 ،32 ،38 ،13 ،11 ،42 ،41 ،44 ،41 ،49 ،99 ،98 ،12 ،12 ،14 ،19 ،11 ،11 ،14 ،92 ،91 ،
82 ،88 ،323 ،322 ،321 ،329 ،329 ،328 ،333 ،332 ،331 ،334 ،331 ،339 ،324 ،321 ،329، 328 ،
312 ،311 ،342 ،341 ،341 ،348 ،393 ،398 ،311 ،311 ،318 ،313 ،314 ،319 ،311 ،311 ،399 .)4 /

(2 ،32 ،31 ،34 ،31 ،31 ،43 ،42 ،92 ،93 ،92 ،99 ،12 ،13 ،12 ،13 ،12 ،19 ،92 ،91 ،91 ،322 ،329 ،
319 ،342 ،392 ،393 ،398 ،313 ،319 ،313 ،314 ،393 ،394 ،221 ،229.) 

فحة ) (2) ( من هذا 38نظمها الشاعر مهن ئًا زغلواًل بنجاته من محاولة اغتيال. للتوس ع في مناسبة هذه القصيدة يُنظر: الص 
 البحث؛ فقد سبق الحديث عنها سابقًا.

 .212/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (1)
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ذي ان ال  ب  اعر يبدأ قصيدته هذه بالحديث عن سّلمة َزغليل من محاولة االغتيال وقد شب هه بالر  فالش   
اهد على لش  فينة. وميطن افينة، ثم  الحديث عن سعادة أنصاره بسّلمته إذ شب ههم بركبان الس  يقيد الس  

م، تقديم المفعيل به على الف اعل في هذا البيت قيله )دق  البشائَر ركباُنها(؛ فـ )البشائَر( مفعيل به مقد 
م المفعيل به على الفاعل جياًزا بسبب أمن  اية من هذا . ولعل  الغاللُّبسو)ركباُن( فاعل مؤخ ر. وقد تقد 

غليل من محاولة ح بنجاة زَ اعر أراد إظهار حالة الناس والفر عجيل بالمسر ة، فالش  فاؤل والت  قديم إظهار الت  الت  
م المفعيل على الفاعل.   االغتيال فقد 

 ) ، وقد كان (1)ومن شياهد هذه الحالة ما قاله في قصيدة حملت عنيان )تحي ة المؤتمر الجغرافي 
 اهد في البيت الذي يقيل فيه:الش  

َلُهم  ُسُبًّل  ٌم َقب  َض َقي  ُلِك اأَلر  َواِخَر َأث بَ   َلم  َيس   (2)اًجا َوُشطَّاَنا َوال الزَّ

ل من طاف األرض برًّا وبحًرا. وميطن الش  فالش    د على اهاعر يصف المصرّ ين القدماء بأن هم أو 
م المفعيل به )األرض( على الفاعل المؤخ ر )قيم(.  تقديم المفعيل به قيله )لم يسلك األرَض قيٌم(، إذ تقد 

رّ ين راد تقديم المهم ؛ فهي في مقام فخر بما أنجزه المص، ولعل  الشاعر أاللُّبسوهي تقديم جائز بسبب أمن 
ل من جاَل األرض برًّا وبحًرا، فهي في تقديمه )األرض( وتعظيمه إي اها يّزد من  القدامى، وذلك بأن هم أو 

 ذي يفتخر به.  عظمة اإلنجاز ال  

 (3)لمختاراعر في رثاء المجاهد عمر اومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة نظمها الش  
، (4)_رحمه الله_ بعد استشهاده على يد اإليطالي ين؛ إذ حملت اسمه فكانت تحت عنيان )عمر المختار( 

 اهد على تقديم المفعيل به ما كان في قيله:والش  

ُب الَقِرّ ُب َأَســــاِمٌع  ـــع  ِهيِد ِرَثاَء؟  َيـــــا أيَُّهـــــا الشَّ  َفَأُصيَغ ِفي ُعَمَر الشَّ

َغاَء؟   م  َأل َجَمت  َفاَك الُخُطيُب َوَحرََّمت  أَ     (3)ُأُذَني َك ِحيَن ُتَخاَطُب اإِلص 

                                                           
بلده مصر، يفخر بأمجادها ويتغن ى بماضيها، ُمخاطبًا الوفود التي وفدت لحضور مؤتمر علمي  وهي قصيدة يمدح فيها  (3)

 .219/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات( ثالثة وثالثين بيتًا. يُنظر: 11في مصر، وتقع في )
 .219/ 3المصدر نفسه.  (2)
، أشهر مجاهدي طرابلس الغرب (1) . كان في طليعة  هو ُعَمر بن مختار بن عمر الِمْنِفي  في حربهم مع المستعمر اإليطالي 

. وكان القائد العام والرئيس األعلى للمجاهدين، أُ  الي ين بنغازي على يد اإليطفي عدم شنقًا المجاهدين ضد  االستعمار اإليطالي 
. لِ كْ رَ الز ِ خير الد ين بعدما أُسر في إحدى معاركه معهم. يُنظر: األعالم،   .11_ 19/ 9ي 

ظمت القصيدة في رثاء المجاهد عمر المختار رحمه الله، يتحد ث الش اعر فيها عن بطوالت المختار وجهاده، وتقع في نُ  (4)
(42 .  .31/ 1( أربعين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .38/ 1المصدر نفسه.  (9)
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ختار وعدم هيد المعب الليبي  داعًيا إي اه إلى إكمال مسيرة الش  اعر فيما سبق ُيخاطب الش  فالش  
م المفعيل ياهد في تقدلما قد يمر  معه من مصاعب في سبيل تحقيق استقّلله. وميطن الش   االستسّلم

م، و)الخطيب(  به على الفاعل تحت هذه الحالة قيله )أم ألجمت فاك الخطيب(؛ فـ )فاك( مفعيل به مقد 
عر أراد ا. ولعل  الش  اللُّبسفاعل مؤخ ر. وقد كان تقديم المفعيل به _في هذا الميضع_ جائًزا؛ ألمن 

لى أضعف سان_ عتعمر _ولي بالل  ضال ضد  المسخصيص؛ فهي ُينادي باستكمال مسيرة الن  _ههنا_ الت  
د على أن  الل   م المفعيل به )فاك( على الفاعل )الخطيب( لُيؤك  أن تكين  سان وكلمة الحق  يجبتقدير، فقد 

تها للت   ر )الخطيب( على شد  أنها قليل من شحقير والت  أقيى مم ا قد تياجهه من مصاعب ومحن، كما أخ 
 لي القت إرادة وعّزمة صادقة.  

اعر ، فالش  (1)فينة والحييانات( هد هذه الحالة ما جاء في قصيدة حملت عنيان )الس  ومن شيا 
يتحد ث _فيها_ عن عقد صلح بين الحييانات بعد صعيدها على سفينة نيح عليه السّلم لحظة الطيفان؛ 

ل مع مفجلس الهر  بجانب الكلب، وقب ل الخروف ناب الذئب، وعطف الباز على الغزال، واجتمع الن  
 . ومن هذه المتناقضات التي جرت وقتئٍذ ما كان في قيله:(2)ألك ال ا

َلبِ  َخُة ُصيَف الثَّع  َنِب   َوَفَلِت الَفر  َس ُحبُّ اأَلر   (3)َوَتيََّم اب َن ِعر 

م المفعيل فالش    اهد على تقديم المفعيل به تحت هذه الحالة قيله )تي َم ابَن عرَس حبُّ األرنب(؛ إذ تقدَّ
(. وقد جاز هذا الت  به )ابَن(  خرج إلى ، وأم ا الغاية منه فلعل ها تاللُّبسقديم ألمن على الفاعل المؤخ ر )حبُّ
م شيقي  المفعيل به )ابن عرس( على الفاعل )حب  األرنب( هشة واالستغراب والت  إظهار الد   عج ب، فقد قد 

 ن هذه العّلقة بين ابن عرسُمظهًرا الخلل في ترتيب الجملة، وهي في هذا الخلل ييحي إلى الخلل م
 وحب ه األرنب. 

ل إليها الباحث بعد عرض هذه الحالة وتحليل بعض شياهدها فيمكن تائج ال  أم ا أهم  الن    تي تيص 
 إيجازها بما يأتي:

   عدد  انية من حيثتأتي شياهد هذه الحالة من حاالت تقديم المفعيل به على الفاعل في المرتبة الث
 .(يقي اتالش  )شياهدها في دييان 

  رت هذه الحالة في دييان  ( ثماني وأربعين وثّلثمئة مر ة.349) (يقي اتالش  )تكر 
                                                           

نات على سفينة نوح _عليه السالم_ إذ عم  اعر فيها عن لحظة صعود الحيواديوان األطفال، يتحد ث الش  إحدى قصائد  (3)
 .398/ 4. شوقي  ، أحمد الش وقي ات( اثني عشر بيتًا. يُنظر: 32الم بين تلك الحيوانات. وتقع في )الس  
 .398/ 4فينة بعد صعود الحيوانات. يُنظر: المصدر نفسه. من المتناقضات التي جرت في الس   (2)
 .398/ 4المصدر نفسه.  (1)
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   تي ُحل لت_ عن معناها األصل، وهي تقديم المهم  على ما كان أقل  قديم _في الشياهد ال  قد تخرج معاني الت
  أهم ي ة.

   يص، وإظهار خصعجيل بالمسر ة، والت  الت  فاؤل و قديم عن معناه األصل إلى دالالت أخرى، نحي الت  خرج الت
 هشة. عج ب والد  الت  
 

 اّتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به: 1_ 3

ي قيله حيجب تقديم المفعيل به على الفاعل إذا ات صل بالفاعل ضمير يعيد على المفعيل، وذلك ن 
 ِبَكِلَمـࣲٰت فَ  َربُّهُۥ  ِهـۧمَ ِإۡبرَٰ  ۡبَتَلىٰٰۤ ٱَوِإِذ ﴿ تعالى:

م المفعيل به )إبراهيم( على 124]البقرة:  ﴾َأَتمَُّهنَّ  [. فقد تقد 
 ۡيمُ يَ َهـَٰذا ﴿مير العائد على المفعيل بالفاعل. ومثله قيله تعالى أيًضا: الفاعل )رب ه( بسبب ات صال الض  

ـِٰدقِ ٱ نَفعُ يَ  م المفعيل به على الفاعل للس  118]المائدة:  ﴾ِصۡدُقُهۡم   نَ يلصَّ  ب نفسه.ب[. وقد تقد 

ر المفعيل والس    م الفاعل وتأخ  بب في وجيب تقديم المفعيل به على الفاعل في هذه الحالة أن ه لي تقد 
ر لفًظا ورتبًة، وهذا ال يجيز عند جمهير الن  لعاد الض    . (1)حاة مير على متأخ 

ما ورد ، ومن ذلك (2)رورة عر؛ للض  تقديم الفاعل _تحت هذه الحالة_ في الش   بعضهموقد جي ز 
 في قيل الشاعر: 

َمنَّ َقيُمهُ  ِري َهل  َيُلي   (3)ُزَهي ًرا َعَلى َما َجرَّ ِمن  ُكلِ  َجاِنِب   َأاَل َلي َت ِشع 

فقد اشتمل الفاعل )قيمه( على ضمير عائد على المفعيل به )زهيًرا( ومع ذلك تق دم عليه؛ إذ جاز  
 عرّ ة.رورة الش  قديم للض  هذا الت  

( 11في ) ييان؛ إذ وردتالثة من حيث مر ات تكرار شياهدها في الد  الة في المرتبة الث  وتأتي هذه الح 
 .(4)عشر شاهًدا  أحد

                                                           
 .89الجملة الفعلي ة، علي  أبو المكارم. ص:  يُنظر: (3)
 .399/ 3ضي  على الكافي ة. يُنظر: شرح الر   (2)
. تح: عبد الس الم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (1) البيت بال نسبة في خزانة األدب ولب  لباب العرب، عبد القادر البغدادي 

ضي  على الكافي ة. . وهو منسوب ألبي جن283/ 3، 4م، ط  3881هـ _  3439  . 398/ 3دب القروي  في شرح الر 
فحات اآلتية:  (4) عت شواهد هذه الحالة على الص  ، 23، 31، 9/ )2(. 291، 291، 219، 214، 211، 212/ )3توز 

91 .)1( /342 ،391 .)4( /229.) 
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، وذلك عندما كان شيقي  في  (1)ومن شياهد هذه الحالة ما جاء في قصيدة حملت عنيان )اعتداء(  
 ذروة مدحه َزغلياًل، إذ يقيل:

رِ  ُرو اأُلُمي  َباُنَها   َوَلي  ُزل َت ُغيِ َب َعم  َلى الَمَناِبَر َسح   (2)َوَأخ 

اعر يمدح َزغلياًل فهي الفطن البليغ ولي مات لذهبت معه فطنة ابن العاص وبّلغة َسحبان، فالش   
اهد على تقديم المفعيل به على الفاعل _تحت هذه الحالة_ قيله )أخلى المنابَر َسحباُنها(، وميطن الش  

م، و )َسحبان( فاعل مؤخ ر. و)ها( ضمير ات صل بالفاعل المؤخ ر )َسحبان( فـ )المنابر( مفعيل به مقد 
م المفعيل على الفاعل في الش   م )المنابر( وعليه فقد تقد  ابق وكان لس  اهد اعائد على المفعيل به المقد 

ر، فعند ذكر المفعيل مباشتقديًما واجًبا. ولعل  الش   ة بعد ر اعر بهذا التقديم قد أراد تشيّق القارئ لما ُأخ 
ر. ق القارئ لمعرفة الفاعل المؤخ   الفعل سيتشي 

( ومن شياهد هذه الحالة ما كان في قصيدة حملت عنيان )الد    ستير العثماني 
، وذلك في حديثه (3)

 ولة العثماني ة، إذ يقيل: عن دستير الد  

َرى الَبِرَِّّة َقاِصي َها َوَداِنيَها ُتيِر   ُبش  س   (4)َحاِميَها َحاَط الِخَّلَفَة ِبالدُّ

تير هي اليسيلة سذي ُيقي ي وُّمك ن أركان الدولة، وهذا الد  ستير العثماني  ال  اعر في مقام مدٍح للد  فالش   
له اهد على تقديم المفعيل به على الفاعل قي تي يحمي اللُه بها دولة الخّلفة العثماني ة، وميطن الش  ال  

م، و)حامي( فاعل مؤخ ر. وقد ات صل بالفاعل )حامي( )حاط الخّلفَة حاميها(، فـ )الخّلفَة( مفعيل  به مقد 
اعر قد قديم واجًبا. ولعل  الش  مير المت صل )ها( العائد على المفعيل به )الخّلفة(، وقد كان هذا الت  الض  

ق ذهنه وّنشغل تفكيره قديم الت  أراد من هذا الت   ر؛ فقارئ قيله )حاط الخّلفَة( سيتشي  ق لمعرفة ما ُأخِ  شّي
 بمعرفة منذا القائم على حماية الخّلفة وتمكين أركانها، وهي حاميها الله جلَّ وعّل.

                                                           
فحة ) (3)  (.38تم  الحديث عنها في هذا البحث. يُنظر: الص 
هو َسحبان وائل، كان . و)عمرو( هو عمرو بن العاص المعروف بفطنته. و)َسحبان(: 211/ 3. قي  شو، أحمد الش وقي ات (2)

. تح: إبراهيم  لَسنًا بليغًا، يُضَرب به المثل في البيان. يُنظر: معجم ديوان األدب، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي 
 .31/ 2م، د.ط،  2221هـ _  3424أنيس، مؤس سة دار الشع ب للص حافة والط باعة، القاهرة، 

، أحمد الش وقي ات( اثنين وخمسين بيتًا. يُنظر: 92، وتقع في )العاملين به قصيدة نظمها في مدح العثماني ين ودستورهم (1)
 .291/ 3. شوقي  

 .291/ 3. المصدر نفسه (4)



19 
 

 

؛ إذ ُيبارك شيقي  بيالدة ابنة للخدييي عب اس (1) ُتعنَين ومن شياهد هذه الحالة قيله في قصيدة لم  
 وّدعي لها، قائًّل:  (2)

ِلِدَها َم َمي   (3)ي ِبَها اآلَماَل َراِجي َها َوَّيَم َير جُ   َفَباَرَك اللُه ِفي َها َيي 

يم تكبر فيعقد أبيها عليه في يطلب البركة من الله سبحانه وتعالىفهي   ا اآلمال. والدة تلك الفتاة ّو
م، والش   اهد على تقديم المفعيل به على الفاعل قيله )يرجي اآلماَل راجيها(، فـ )اآلمال( مفعيل به مقد 

مير المتًّصل عائد على مير )ها( بالفاعل )راجي(، وهذا الض  و)راجي( فاعل مؤخر. وقد ات صل الض  
م. وقد كان هذا الت    قديم واجًبا. المفعيل به المقد 

ة، وهي:   ل الباحث بعد دراسته هذه الحالة إلى نتائج عد   وقد تيص 

   ر ات تكرار م الثة من حيثتأتي شياهد هذه الحالة من حاالت تقديم المفعيل به على الفاعل في المرتبة الث
 .(يقي اتالش  )شياهدها في دييان 

  رت هذه الحالة في دييان  ( إحدى عشرة مر ة.11) (يقي اتالش  )تكر 
 ق ميز عة بين الت   تي ُحل لت في هذه الحالةياهد ال  قديم في الش  معاني الت   تكان تقديم ذهن القارئ، و  إثارةو شّي

 المهم  على غيره.

 

 :ه بـ )إاّل( أو )إّنما(المفعول بفي الفاعل محصور  1_ 4

يجب تقديم المفعيل به على الفاعل إذا كان الفاعل محصيًرا في المفعيل به، وال يجيز تقديم الفاعل  
ل المعنى إلى الن    . (4)قيض حتى ال يتحي 

(؛ فأم ا الحصر بـ )إن ما( فهي واجب بات فاق الجمهير، نحي قيله   وهذا الحصر يكين بـ )إن ما( و)إال 
ُؤا۟ ٱِمۡن ِعَباِدِه  للَّهَ ٱ ۡخَشىيَ  ِإنََّما﴿: تعالى [. فـ )العلماُء( فاعل مؤخ ر وجب تأخيره على 29]فاطر:  ﴾ۡلُعَلَمٰۤـٰ

 ) مفعيله بسبب حصره فيه. والمعنى المقصيد ما يخشى اللَه من عباده إال  العلماُء. وأم ا الحصر بـ )إال 
(، نحيفهي واجب أيًضا، إذ يجب تأخير الفاعل المحصير ب هب . وقد ذ(ما ضرب عمًرا إال  ّزدٌ ) :ـ )إال 

                                                           
  .229/ 4. شوقي  ، أحمد الش وقي اتيُنظر:  .( عشرين بيتًا22نظمها مهن ِئًا الخديوي عب اس بوالدة ابنة له، وتقع في ) (3)
، ويُعرف بالخديوي عب اس حلمي الث اني، أحد من حكموا مصر، ُولد بالقاهرة، وول ي الخديوي ة بعد  (2) د علي  وهو حفيد محم 

 . َرْكِلي   .213/ 1وفاة أبيه بإرادة سلطاني ة. يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ
 .229/ 4. قي  شو، أحمد الش وقي ات (1)
 .89ي ة، علي  أبو المكارم. ص: فعليُنظر: الجملة ال (4)
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( مستشهًدا ببعض الش   ة، ومنها قيل عرّ  ياهد الش  الكسائي  إلى عدم وجيب تأخير الفاعل المحصير بـ )إال 
 اعر:الش  

ِر إالَّ اللُه َما َهيََّجت  َلَنا َياِر َوَشاُمَها   َفَلم  َيد   (1)أَِهلَُّة َأن آَء الدِ 

م ا ( وهي اسم الجّللة )اللُه( على مفعيله االسم الميصيل )ما(، إذ تقد  لفاعل المحصير بـ )إال 
  (2)واألصل: فلم يدِر ما هي جت لنا إال اللُه. 

مقارنة بالحاالت األخرى الياردة في هذا  (يقي اتالش  )وُتعد  هذه الحالة األقل  وروًدا في دييان 
رت شياهد هذه الحالة في ا . وقد كان شيقي  قد حصر (3)( ست ة شياهد فقط 1ييان في )لد  المطلب؛ إذ تكر 

( في شياهده الس   ا( في دييان اعر الحصَر بـ )إن مت ة، فيما لم يقف الباحث على استعمال الش  الفاعل بـ )إال 
 ولي لمر ة واحدة.  (يقي اتالش  )

، (4) َين ُتعنتي لم ال   (يقي اتالش  )هذه الحالة ما ورد في إحدى قصائد  الياردة تحت شياهدالومن 
 وفيه يقيل: 

ُل َعاِذَلٍة  ِني إالَّ َقي  ُلم  َوَلم  َيِقِر؟   َوَلم  َيُرع  َمَد َلم  َيح  َما َباُل َأح 
(3) 

م المفعيل به )ياء المتكل م( في )يرعني( على الفاعل المؤخ ر )قيل(،  ي هذا وقد اجتمع فإذ تقد 
م اهد غير سبب لتقديم المفعيل به علىالش   لى الفاعل ع الفاعل؛ أحدها أن  المفعيل به ضمير مت صل تقد 

قديم فهي حصر الفاعل بالمفعيل به باستعمال أداة الحصر بب اآلخر لهذا الت  اهر، وأم ا الس  االسم الظ  
(. ولعل  شيقيًّ  قديم _إضافة إلى حصر الفاعل بالمفعيل؛ أي إنَّ قيل العاذلة هي ا قد أراد في هذا الت  )إال 

ق الس  يء اليحيد ال  ش  ال ره. ذي راعه_ تشّي  امع وإثارة خياله لمعرفة ما أخ 

                                                           
أنآء: و. 888: ، ص3م، ط  3892هـ _  3422. تح: عبد القد وس أبو صالح، مؤس سة اإليمان، بيروت، ةم  ديوان ذي الرُّ  (3)

. ماد ة: . وهو الحفرة أو الحاجز حول الخيمة والخباء لئال  يدخله ماء المطر. جمع مفرده: نُئي بيدي  يُنظر: تاج العروس، الز 
 .1/ 42)َن أَ َي(، 

.  يُنظر في تفصيل هذه الحالة: (2)  .431_ 431شرح الت صريح على الت وضيح، خالد بن عبد الله األزهري 
عت (1) ، 321، 93/ )1(. 311، 321، 324/ )2 فحات اآلتية:الص   على )الش وقي ات(شواهد هذه الحالة في ديوان  توز 

319.) 
ح في أواخر أبياتها بأن ه يقصد وطنه مصر بهذا الكالم الل طيف. وو (4) قع تهي قصيدة غزلي ة في ظاهرها، لكن  شوقيًّا صر 

.  وعشرين بيتًا. ة( أربع24هذه القصيدة في )  .324_ 321/ 2يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .324/ 2المصدر نفسه.  (9)
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ًدا  ، وفيها يصف ُحسن (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة أخرى لم تحمل عنياًنا محد 
 فتاة يتغز ل بها، فيقيل:

ّلِق   َوَفَتاٍة َما َزاَدَها ِفي َغِرِّب الـ ِن ِإالَّ َغَراِئُب اأَلخ  ـُحس 
(2) 

اهد ذا الش  وقد اجتمع في هاهد على تقديم المفعيل به على الفاعل قيله )ما زادها إال  غرائب( والش  
لغير سبب لتقديم المفعيل به على الفاعل؛ أيًضا  م فاألو  لى الفاعل ع أن  المفعيل به ضمير مت صل تقد 

حصر المفعيل به باستعمال أداة القديم فهي حصر الفاعل باني لهذا الت  بب الث  االسم الظاهر، وأم ا الس  
(. ولعل   لفي هذا الت   الغاية)إال  الحصر، وقد يتعد ى إلى غاية أخرى أال وهي  قديم يكين في المقام األو 

ق وإثارة خيال السامع.الت    شّي

، فحملت اسمه وجاءت (3)ومن شياهد هذه الحالة ما قال في قصيدة يرثي فيها جيرجي ّزدان 
 ، أم ا شاهد تقديم المفعيل به فهي في قيله:(4)ّزدان(  تحت عنيان )جيرجي

َس ِفي ِه   (1)ِإالَّ َزَكاُة النَُّهى، َوالَجاِه َوالَماِل   َوِهَي َحاِئَرٌة  (3)اَل َين َفُع النَّف 

ابق يتحد ث عم ا ُيساعد المرء إذا حشرجت النفس وحان أجلها، فحصر اعر في البيت الس  فالش  
جز هذا البيت. وأم ا شاهد تقديم المفعيل به على الفاعل فهي في قيله )ال ينفع النفس ذلك بما ذكره في ع

م، و)زكاة( فاعل مؤخ ر. ولعل  الغرض من هذا الت   زكاة ...(؛ فـ )الن  إال   ا خرج قديم مفس( مفعيل به مقد 
لياهد الس  عم ا كان عليه في الش   فس فع الن  ، فحصر ما ينابقة لهذه الحالة أال وهي الحصر في المقام األو 

عر لما ينفع اامع عند سماع حصر الش  اني، فالس  امع وإثارة خياله في المقام الث  حين الميت، وتشيّق الس  
ق لمعرفة ما تم  حصره. الن    فس عند معالجة الميت سيتشي 

 

 

                                                           
. شوقي  ، أحمد الش وقي ات( ست ة عشر بيتًا. يُنظر: 31تاة عراقي ة بكالم عذب لطيف، وتقع في )قصيدة غزلي ة يُخاطب بها ف (3)
2 /312 _311. 
 .311/ 2. نفسهالمصدر  (2)
ورد في كتاب األعالم بإهمال واو )جورجي(، وهو جرجي بن حبيب زيدان، منشئ مجل ة الهالل، جورجي زيدان:  (1)

. وصاحب تصانيف كثيرة، ُولد ببيرو َرْكِلي   . 331/ 2ت وتوف ي بالقاهرة. يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ
( سبعة وأربعين 41، وأبياتها معظُمها في الحث  على طلب العلم. وتقع في )وهي قصيدة نظمها في رثاء جورجي زيدان (4)

 .  .329/ 1بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .321/ 2مفهوم من سياق األبيات السابقة، يُنظر: المصدر نفسه. الهاء عائدة على الموت، وذلك  (9)
 .321/ 1. نفسهالمصدر  (1)
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ة، وهي:  ل الباحث إلى نتائج عد   بعد دراسة هذه الحالة تيص 

  ى الياردة مقارنة بالحاالت األخر  (يقي اتالش  )األقل  وروًدا في دييان ات تكرارها من حيث مر  ُتعد  هذه الحالة
  .في هذا المطلب

   رت شياهد هذه الحالة في الد  فقط.  مر ات( ست  1ييان )تكر 
  ُفي شياهدح ) صَر بـ )إن ما( الح شيقي  لم يقف الباحث على استعمال و ، هذه الحالة كل ها صر الفاعل بـ )إال 

 ولي لمر ة واحدة.  (يقي اتالش  )يان في دي
 امع وإثارة خياله.تشيّق الس  : التي خرجت في هذه الحالة من المعاني 

 

 :المفعول به على الفعل والفاعل مًعاتقديم  انيالثّ المطلب 

مت  ييان د  اهد في الت تكرار الش  اوسُتعرض بناء على مر  ، حالتينهذا المطلب إلى  حاالتُقس 
 حي اآلتي:على الن  ، ألقل  امن األكثر إلى 

 .من ذوات الصدارة المفعيل به 1
  المفعيل به اسم ظاهر. 2

مهيد الفاعل كان ال ُبدَّ من تو  الفعل حاالت تقديم المفعيل به علىعن روع بالحديث الش  وقبل 
لة كل  حالة مع شياهدها المناسبة لها  .ميجز، ُتعرض بعده هذه الحاالت مفص 

 

 تمهيد:

م المفعيل   ُممَتنع، يأتي و  قديم على أضرب ثّلثة؛ واجب وجائزبه على الفعل والفاعل، وهذا الت  يتقد 
 تفصيل ذلك وفق ما يأتي:
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 وجوب تقديم المفعول به على الفعل:  أّواًل 

ة، وهي   : (1)يجب تقديم المفعيل به على الفعل في مياضع عد 

( ف دارة،ه الص  دارة أو مضاًفا إلى ما لأن يكين المفعيل به مم ا له الص   .أ ي وذلك نحي اسم االستفهام )أي 
( مفعيل به 91]غافر:  ُتنِكُروَن﴾ للَّهِ ٱ ـٰتِ يَ َءا يَّ ﴿َفأَ قيله تعالى:  م[. فاسم االستفهام )أي  للفعل  مقد 

نحي  ا كانم ومنهدارة. من ذوات الص   اسم االستفهامقديم واجًبا ألن  المضارع )تنكرون(، وقد كان هذا الت  
م _وجيًبا_ديَق َمن قابلت؟ فـ )صديق( مفعيل به قيلهم: ص هي اسم دارة و ُأضيف إلى ما له الص   مقد 

 االستفهام )َمن(.
 اكَ يَّ ۡعُبُد َوإِ نَ  اكَ يَّ إِ ﴿أن يكين المفعيل به ضميًرا منفصًّل لي تأخ ر ليجب ات صاله، نحي قيله تعالى   .ب

م الض  3]فاتحة الكتاب:  ﴾نُ يَنۡسَتعِ  فصل )إي اك( على الفعلين )نعبد( و)نستعين( وهذا مير المن[. إذ تقد 
 ر المفعيل به ألُلغي هذا المعنى.قديم يفيد الحصر، ولي تأخ  الت  

أن يقع الفعل بعد فاء الجزاء الياقعة في جياب )أم ا(، من غير أن يفصل فاصل بين )الفاء( و)أم ا(،  .ت
م المفعيل به )اليتيم( على الفعل 8]الضحى:  ﴾َفَّل َتۡقَهۡر  مَ يتِ يَ لۡ ٱَفَأمَّا ﴿وذلك نحي قيله تعالى  [. إذ تقد 

م المفعيل ليفصل بينهم.  )تقهر(. والعل ة في هذا التقديم أال  تقع )الفاء( بعد )أم ا( مباشرة دون فاصل، فتقد 

 

 ثانًيا جواز تقديم المفعول به على الفعل: 

ي يجب فيها تفي غير الحاالت ال   يجيز تقديم المفعيل به على فعله كما يجيز تأخيره، وّكين ذلك 
، وّكين ذلك لعل ة داللي ة ال تكين (2)أخير قديم _وقد سبق ذكرها آنًفا_ والحاالت التي يمتنع فيها الت  الت  

 رتيب على تسلسله األصل. إذا كان الت  

َءُكمۡ ﴿ومن شياهد جياز تقديم المفعيل به على الفعل ما ورد في قيله تعالى   ُسيُل  ِبَما اَل رَ  َأَفُكلََّما َجاٰۤ
ًقا( على كلٍ  من 97]البقرة:  ﴾ا َتۡقُتُلينَ قࣰّ ا َكذَّۡبُتۡم َوَفرِ قࣰّ َفَفرِ  ۡسَتۡكَبۡرُتمۡ ٱَتۡهَيىٰٰۤ َأنُفُسُكُم  م المفعيل به )فّر [. إذ تقد 

م و قديم تشّرف القديم جائز، ولعل  مم ا ُقصد من هذا الت  الفعلين )كذ بتم( و)تقتلين(. وهذا الت   تحقير مقد 
 الفعل المؤخ ر.

                                                           
. يُنظر:  (3) علي  أبو  ،الجملة الفعلي ة. و98/ 2. والن حو الوافي، عب اس حسن. 1/32همع الهوامع، جالل الد ين الس يوطي 

 .322المكارم. ص: 
 .322ي ة، علي  أبو المكارم. ص: : الجملة الفعلوامتناع تقديمه ول بهيُنظر في تفصيل حاالت وجوب تأخير المفع (2)
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م المفعيل به على الفعل والفاعل مًعا   وقد كانت شياهد هذا المطلب أقل  من شياهد سابقه، إذ تقد 
مة على ثّلث حاالت ما بين تقديم واجب 47في ) (يقي اتالش  )في دييان  ( سبعة وأربعين شاهًدا، مقس 

 وآخر جائز، وهي مرت بة بحسب تكرار شياهد كل  حالة.

لها اهد وتحليي عرض لبعض الش  ف ؛ تمهيد لطيفا يأتي بيان وتفصيل لكلٍ  من هذه الحاالتوفيم
 الُمستخلصة. تائجن  سرد ألهم  ال ، ثم  ادالليًّ و ا نحيًّّ 

 

 دارة: من ذوات الّص  المفعول به 2_ 1

 وقد جاء تحت هذه الحالة نمطان، وهما:

 .اسم استفهام .أ
 كم الخبرّ ة. .ب
 اسم استفهام:ّ.أ

لمفعيل به على فعله وفاعله إذا كان المفعيل به من أسماء االستفهام، نحي قيله يجب تقديم ا
 . [91]غافر:  ُتنِكُروَن﴾ للَّهِ ٱ ـٰتِ يَ َءا یَّ ﴿َفأَ تعالى: 

جيز تأخير اسم االستفهام )ماذا( إذا ُقصد به االستثبات من األمر وتقّرره، نحي من يسأل  ّو
 (1). وهي عارف بالجياب: )فعلت ماذا؟(

م فيها اسم االستفهام (2)( سبعة وثّلثين شاهًدا 37في ) (يقي اتالش  )مط في دييان قد ورد هذا الن  و   ، تقد 
على الفعل وفاعله مًعا، إذ اقتصر شيقي  على استعمال اسم االستفهام )ماذا( في شياهده أغلبها، 

ف ل  من سابَقيه. ولم يق. واستعمال )كيف( بعدد أقالن مط اواستعمال )كم( في عدد قليل من شياهد هذ
مً   ا على الفعل وفاعله مًعا.الباحث على استعمال غيرها من أسماء االستفهام مفعياًل به مقد 

                                                           
.  مصطفى روس العربي ة،يُنظر: جامع الد   (3)        .31/ 1الغالييني 
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد   (2)  (. 211، 314، 391، 391، 321، 91، 41، 43، 23/ )1يوان اآلتية: توز 
2( /324 ،338 ،329،323، 319 ،341 ،398 ،312 .)3( /24 ،21 ،49 ،13 ،19 ،99 ،81 ،344 ،391 ،312 ،

318 .)4( /49 ،341 ،318.) 
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_ وال  ومن شياهد هذا الن    اءت تي جمط ما ورد ذكره في إحدى أشهر قصائده _في المديح النبيي 
بي  األعظم محم ًدا صل ى الله عليه ها الن  في اعر يمدحتي راح الش  ، ال  (1)بيّ ة( تحت عنيان )الهمزّ ة الن  
 وسل م، ومن ذلك قيله: 

َعَراُء؟  مُ َوَّن ظِ َماَذا َيُقيُل   َأن َت الَِّذي َنَظَم الَبِرََّّة ِدي ُنهُ   (2)الشُّ

ما هذا البيت سليم، و ّلة وأتم  الت  بي  محم د عليه أفضل الص  اعر نظم هذه القصيدة في مدح الن  فالش   
الة سن فيض مديح وافر كثير في هذه القصيدة، وهي في هذا البيت يصف عظمة الر  إال  غيض م
ت صف ها، وُّقل ل من شأن كل  وصف _مهما بلغ_ ُنظم في مدح هذه المحم دي ة ال   تي نظمت البرّ ة ورص 

ى هدين علاابق يشتمل على شاهدين في تقديم المفعيل به، إذ تيز ع كل  من الش  سالة. والبيت الس  الر  
م المفعيل به )البرّ ة( على الفاعل المؤخ ر ي البيت؛ فالش  شطرَ  ل في قيله )نظم البرّ َة ديُنه( قد  اهد األو 

اني هد الث  ابين الفاعل والمفعيل ليجيد قّرنة اإلعراب. والش   اللُّبس)ديُن( وهي تقديم جائز بسبب أمن 
م اسم االستفهام مفعياًل به )ماذا( على اهد على هذه الحالة_ في قيله )ماذا يقيل( _وهي ميطن الش   قد 

 .(3) ارةدالفعل المضارع )يقيل( وفاعله المستتر، وهي تقديم واجب، ألن  المفعيل به من ذوات الص  

، إذ يقف شيقي  ُمخاطًبا قبر (4)مط ما ورد في قصيدة )تيت عنخ آمين( ومن شياهد هذا الن  
 )تيت عنخ آمين( _عند اكتشافه_ قائًّل: 

ٍل َومَ  ِلِجيَنا   اَذا ُجب َت ِمن  ُظُلَماِت َلي  ب ِح، ُين ِضي الُمد   (3)َبِعيِد الصُّ

لة قبل أن اعر يستفهم سائًّل القبر عم ا جرى معه في الليالي الط  فالش    اعر يستفسر فالش   .ُيكتَشفّي
اذا ُجبَت(؛ قيله )م اهد على تقديم المفعيل بهعم ا جهل وهي ال يعلم شيًئا عن إجابة ما يسأل عنه. والش  

م على الفعل وفاعله )ُجبَت(. وهي تقديم واجب ألن  المفعيل  م، ُقدِ  فـ )ماذا( اسم استفهام، مفعيل به مقد 
 به من ذوات الصدارة. 

                                                           
 ( من هذا البحث.31فحة )عريف بها في الص  سبق الت   (3)
 .43/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (2)
ر. جملة )يقول(: في إعراب )ماذا يقول( وجه آخر، وهو: ما: اسم استفهام، خبر مقد م. ذا: اس موصو (1) ل، مبتدأ مؤخ 

 صلة الوصول، ال محل  لها من اإلعراب.
ر الحضارة  (4) قصيدة أخرى من قصائد شوقي  في مدح الحضارة المصري ة، وفيها يُخاطب توت عنخ آمون واصفًا تطو 

خمسة وثمانين بيتًا. يُنظر: ( 99المصري ة القديمة، ثم  يختم قصيدته بذكر شيء من الت خل ف ال ذي يعيشه في عصره، وتقع في )
. ، أحمد الش وقي ات  .89/ 2شوقي 

. ماد ة )َن َض َو(. 211/ 3 المصدر نفسه.(9) بيدي   .89/ 42. و)يُنضي(: يهزل. يُنظر: تاج العروس، الزَّ
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، ُمستنكًرا حسد الحاسدين، (1) ُتعنَين تي لم مط ما قاله في إحدى قصائده الغزلي ة ال  ومن شياهد هذا الن   
 فيقيل: 

 (2)َماَذا َرَأت  ِبي ِممَّا َيب َعُث الَحَسَدا؟   َلَف اللُه ظ نِ ي ِفي َنَياِظِرُهمال َأخ  

ابق يدعي الله أال  ُيخلف ظن ه فيمن حسده، ثمَّ يستنكر حسدهم هذا الذي لم اعر في البيت الس  فالش   
ا رَأوا به ساؤل عم  ت  اعر يستنكر من أمر هؤالء الحاسدين، وهذا االستنكار دعاه للفالش   .مسي ًغايجد له 

اهد على تقديم المفعيل به على الفعل وفاعله مًعا قيله )ماذا من نعمة تدعي إلى الحسد. وميطن الش  
م على الفعل الماضي )رأت( ديم وفاعله المستتر، وهي تق رأت(؛ فـ )ماذا( اسم استفهام، مفعيل به مقد 

 دارة. واجب ألن ه من ذوات الص  

اهد في مطلع هذه ، وقد وقع الش  (3) ُتعنَين ما ورد في قصيدة أخرى لم  مطومن شياهد هذا الن  
 يقيل: االقصيدة، وفيه

ِتِه َرَمَقا ِت ِبِه َيا َظب َيَة الَباِن؟   َقل ٌب ِبَياِدي الِحَمى َخلَّف   (4)َماَذا َصَنع 

  

بظبية البان،  اتي شب ههابق يتساءل عن حال قلبه بعدما وقع في حب  ال  اهد الس  اعر في الش  فالش  
ديم المفعيل اهد على تقاعر في مقام استغراب مم ا صار إليه قلبه بعدما أحب  هذه الفتاة. وميطن الش  والش  

م على الفعل وفاعله )صنعِت(، وهذا تقديم  به قيله )ماذا صنعِت(؛ فـ )ماذا( اسم استفهام مفعيٌل به مقد 
 دارة في الكّلم.  الص  واجب ألن  المفعيل به اسم استفهام وهي مم ا له 

، وذلك في قصيدة (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في إحدى قصائد ما ُسم ي قسم الحكايات 
 ، وذلك في قيله:(1)تحت عنيان )نديم الباذنجان( 

                                                           
ح باسمها. وتقع القصيدة في )أفيها إحدى الفتيات دون  شوقي  قصيدة غزلي ة قصيرة، يُخاطب  (3)  أبيات. ( تسعة8ن يُصر 

 .338/ 2. شوقي  ، أحمد الشوقي ات
 .338/ 2المصدر نفسه.  (2)
ح باسم من نُظمت فيها هذه األبيات. وتقع في ) شوقي  قصيدة أخرى من قصائد  (1) ( تسعة أبيات. يُنظر: 8الغزلي ة، لم يًصر 

 .341/ 2المصدر نفسه. 
 .341/ 2. المصدر نفسه (4)
اني من هذا الجزء، وهو عبارة عن مجموعة من القصائد طر الث  ، ممث اًل الش  )ال شوقي ات(ن ابع موهو أحد أقسام الجزء الر   (9)

 .  323/ 4. المصدر نفسهالقصصي ة تحمل في ثنايا كل  منها موعظة وعبرة، يُنظر: 
ر رأيه في ضطر  لتغييوموافقته السلطان فيما يقول، حت ى إن  هذا الوزير قد يُ  تمل ق أحد الوزراء شوقي  قصيدة يحكي فيها  (1)

ة وعل ة لما يقول. وتقع في ) ة لتوافق هوى الس لطان وما يرى، ثم  يأتي بحج  ( أربعة عشر بيتًا. 34القضي ة الواحدة غير مر 
 .323/ 4يُنظر: المصدر نفسه. 
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َلهُ  ل ط اُن ِفي َمن  َحي  َله ؟   َفالَتَفَت السُّ  (1)َوَقاَل: َكي َف َتِجُدوَن َقي 

ا ابق ُيخاطب حاشيته بعدما سئم من تمل ق وّزره، سائًّل حاشيته رأيهم فيمالس  اهد لطان في الش  فالس   
لطان مدرك حال اليّزر المتمل ق، وهي يبغي معرفة حال حاشيته لعل ه يجد فيها من يمكنه سمعيا. فالس  

الف طان وُّخلاليثيق به، وذلك بعدما أدرك عدم إخّلص اليّزر في مشيرته؛ فهي ييافق ما وافق رأي الس  
أك د يّرد الت   لطانما خالف، ثم  إن  هذا اليّزر ال يكتفي بذلك، بل يأتي بحجج تؤّ د ما ذهب إليه، فالس  

 اهد قيله )كيف تجدون من حال حاشيته ومدى إخّلصها. وميطن تقديم الحال على عاملها في هذا الش  
م المفعيل به علقيله(؛ فـ )كيف( اسم استفهام مبني  في محل  نصب مفعيل به ثاٍن، وقد  ى الفعل تقد 

م المفعيل به تقديًما واجًبا ألن ه من ذوات الص  )تجدون( ال    ارة.دذي تعد ى إلى مفعيلين، وقد تقد 

ة بعد عرض بعض شياهد هذا الن   ل الباحث إلى نتائج عد   مط وتحليلها، وهي: وقد تيص 

   عل حاالت تقديم المفعيل به على الف مط في المرتبة األولى _من حيث تكرار شياهدها_ منيأتي هذا الن
 دارة.والفاعل مًعا على أن ه من ذوات الص  

   م فيها المفعيل به على الفعل والفاعل مًعا وهي اسم استفهام )ياهد ال  بلغت الش ( سبعة وثّلثين 37تي تقد 
 شاهًدا.

 ( 30في ) استعمله استعمل شيقي  في تقديم المفعيل به اسم االستفهام )ماذا( في الشياهد أغلبها، إذ
 ثّلثين شاهًدا من شياهد هذه الحالة. 

 ( االستفهامي ة في باقي الشياهد، إذ بلغ عدد شياهدها )( ست ة شياهد فقط.1استعمل شيقي  )كم 
 .استعمل شيقي  )كيف( في شاهد واحد فقط 
  انه ولي في ي على استعمال شيقي  باقي أسماء االستفهام في تقديمه المفعيل به في دي يقف الباحثلم

 شاهد واحد فقط.
   ستفهام عن عج ب، واالقديم في هذه الحالة ذم  ما أخ ر وتحقيره، وإظهار الت  تي خرج إليها الت  من المعاني ال

 أمر ُمبهم.

 

 

 

                                                           
 .323/ 4. شوقي  ، أحمد الشوقي ات (3)
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 المفعول به )كم( الخبرّية:ّ.ب

ارة في دوهي مم ا يجب فيه تقديم المفعيل به على الفعل وفاعله مًعا ألن  )كم( الخبرّ ة من ذوات الص  
 الجملة.

وُتعرب )كم( الخبرّ ة بحسب ميقعها في الجملة، من أوجه إعرابها أن ها تكين في محل  رفع مبتدأ إذا 
وليها فعل الزم، أو فعل متعدٍ  استيفى مفعيله. وقد ُتعرب في محل  نصب مفعيل به إذا وليها فعل متعدٍ  

 لم ستيِف مفعيله، وغير ذلك من أوجه.
(1) 

أتي هذا   _ من انية _من حيث مر ات تكرار شياهدهمط )المفعيل به كم الخبرّ ة( في المرتبة الث  الن  ّو
 حاالت تقديم المفعيل به على الفعل والفاعل مًعا.

 . (2)شياهد فقط  خمسة( 3في ) (يقي اتالش  )مط في دييان وقد ورد هذا الن  

، وتندرج تحت شعر الغزل (3)ن ومن شياهد هذا المطلب ما ورد في إحدى القصائد التي لم ُتعنيَ 
 العفيف، ومنها قيله:

َب اَل َيَتَصيَُّدُه   َكم  َمدَّ ِلَطي ِفَك ِمن  َشَركٍ   (4)َوَتَأدَّ

(، فـ )كم( خبرّ ة تكثيرّ ة في محل  نصب مفعيٌل   اهد على تقديم المفعيل المطلق قيله )كم مد  والش 
(. وقد تقد مت )كم( على  (. وهذا تقديم واجب، فالمفعيل به _ههنا_ به للفعل المتعد ي )مد  عاملها )مد 

دارة.  من ذوات الص 

، وهي يذكر كثرة المكائد (3)مط ما ورد في قصيدة تحت عنيان )بنك مصر( ومن شياهد هذا الن  
 تي ِحيكت  وقتئٍذ، وفي ذلك يقيل: ال  

َنا ُمن ُذ ِحي ٍن  ٍر َسِمع  ُيِنَنا  َوَكم  ِسح   (1)َوَناَدى  َتَضاَءَل َبي َن أَع 

                                                           
 .98/ 2حو الوافي، عب اس حسن. يُنظر: الن   (3)
 (.19/ )4(. 311، 331، 81، 34/ )3 (.322/ 2)يوان اآلتية:هد هذه الحالة على صفحات الد  شوا اقتصرت (2)
( سبعة وعشرين 21صريح بعشقه، وتقع في )ذي ال يقدر على الت  فيها حال العاشق العفيف ال   شوقي  ة، يصف قصيدة غزلي   (1)

 .  322/ 2. الش وقي ات، أحمد شوقي  بيتًا. يُنظر: 
 .  322/ 2 .المصدر نفسه (4)
تي م، يصف فيها الحوادث والمحن ال   3829ل في أساس بنك مصر عام نشدت في مجلس االحتفال بوضع الحجر األو  أُ  (9)

( ثالثة وثالثين بيتًا. 11وتقع في ) وال تخلو في بعض أبياتها من مديح للس لطة الحاكمة. كانت تمر  بها مصر في تلك الفترة،
 .34/ 1. وقي  الش وقي ات، أحمد شيُنظر: 

 .34/ 1المصدر نفسه.  (1)
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تها بأن ها كالس  فالش    ظهار عظمة إ يّرداهد اعر في هذا الش  الش  و  حر،اعر يصف كثرة المكائد وشد 
فعيل به اهد على تقديم المولة المصرّ ة في تلك الفترة. وميطن الش  تي تمر  على الد  المكائد والمحن ال  

م المفعيلقيله )كم سحر سمعنا( فـ )كم( خبرّ ة تكثيرّ ة، في محل  ن م، وقد تقد  به  صب مفعيل به مقد 
 ارة.دعلى الفعل الماضي وفاعله جميًعا )سمعنا(، وهي تقديم واجب ألن  المفعيل به من ذوات الص  

، وردت (1)مط ما ورد في قصيدة ُنظمت في رثاء مصطفى لطفي المنفليطي  ومن شياهد هذا الن  
( ييان حاملة اسمه، فكانت تحت عنيان )المفي الد   نفليطي 

اعر حقد خصيم هذا ، وفيها يصف الش  (2)
 األديب، ومن ذلك قيله:

َتَها   (3)َتِصُل الُجُهيَد َفُكنَّ َخي َر ِدَفاِع   َكم  َغاَرٍة َشنُّيا َعَلي َك َدَفع 

اهد لش  . وأم ا ميطن ااعر في مقام الحديث عن كثرة المكائد التي ِحيكت من خصيم المنفليطي  فالش   
م، على تقديم  المفعيل به فهي قيله )كم غارة شن يا(؛ فـ )كم( خبرّ ة تكثيرّ ة، في محل  نصب مفعيل به مقد 

م المفعيل به على الفعل الماضي وفاعله )شن يا(، وهي تقديم واجب؛ ألنَّ المفعيل به من ذوات  وقد ُقد 
  دارة.الص  

افعي  مين بك الر  تي ُنظمت في رثاء أمط ما ورد في القصيدة ال  ومن شياهد هذا الن  
، إذ حملت (4)

( اسمه، فكان عنيانها )أمين بك الر   افعي 
اهد عندما راح شيقي  يصف تقر ب الرافعي  ، وكان هذا الش  (3)

 ين وابتعاده عن أهل الغناء والمجين، وذلك في قيله: من أهل العلم والد  

فِ  ِمن ُه  تَ  َكم  ِإَماٍم َقَرب َت ِفي الصَّ  (1)ِمن ُه َرِسي َّل  َوُمَغنٍ  َقَعد 

، وهي في هذا المقام يذكر كثرة األئم ة والعلماء ال  اعر في مقام الحديث عن تدي ن الر  فالش    ين ذافعي 
، وبالمقابل يحكي ابتعاد الر  تقر ب منهم الر   اعر يمدح فالش   .ذي مث ل له بمغن ٍ افعي  عن الفّرق اآلخر ال  افعي 

م المفعيل به مادًحا عمله هذا. والش  افعي  بكثرة مّلزمته التزام الر   قديم المفعيل اهد على تأهل العلم، فقد 

                                                           
، ُولد بمنفلوط في صعيد  :مصطفى لطفي المنفلوطي   (3) د حسن لطفي المنفلوطي  د لطفي بن محم  مصطفى لطفي بن محم 

مصر، نابغة في اإلنشاء واألدب، انفرد بأسلوب نقي  في مقاالته، له شعر جي د فيه رق ة وعذوبة، وله )الن ظرات( و)العبرات(. 
 . َرْكِلي   . 221. واألدب العربي  المعاصر في مصر، شوقي  ضيف. ص: 218/ 1يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ

( أربعين بيتًا. 42ومحاسنه. وتقع في ) المنفلوطي   صفاتاعر فيها ، يصف الش  نُظمت هذه القصيدة في رثاء المنفلوطي   (2)
 .84/ 1. شوقي  . أحمد الش وقي اتيُنظر: 

 .81/ 1مصدر نفسه. ال (1)
 ( من هذا البحث.93فحة )عريف به في الص  سبق الت   (4)
 ( من هذا البحث.93فحة )ص  لعريف بها في اسبق الت   (9)
 .311/ 1. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (1)
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م المفعيل به  م، وقد ُقد  به قيله )كم إمام قربت(؛ فـ )كم( خبرّ ة تكثيرّ ة في محل  نصب مفعيل به مقد 
 م. دارة في الكّلعلى الفعل وفاعله )قربت(، وهذا تقديم واجب، ألنَّ المفعيل به كان مم ا له الص  

ة لتقديم المفعيل به    ل الباحث لنتائج عد  ر من شياهد هذه الحالة وتحليلها تيص  بعد عرض ما تيس 
 في هذه الحالة، وهي:

   مًعا  تحت عنيان تقديم المفعيل به على الفعل والفاعل (يقي اتالش  )مط األقل  وروًدا في دييان ُيعد  هذا الن
 على أن ه من ذوات الصدارة.

   م فيها المفعيل به على الفعل والفاعل مًعا وهي )كم( الخبرّ ة )يا بلغت الش ( أربعة شياهد 4هد التي تقد 
 فقط.

   دارة.كان تقديم المفعيل به في هذه الحالة واجًبا ألن ه من ذوات الص 

 

 :ًما ظاهًراالمفعول به اس 2_ 2

م المفعيل به اسًما ظاهًرا على الفعل وفاعله مًعا، وّعيد ذلك  قد ة، لعل  ألسباب داللي ة عد  يتقد 
أهم ها االختصاص 
ا يَأۡبغِ  للَّهِ ٱ رَ يۡ ُقۡل أَغَ ﴿، ومن ذلك ما ورد في قيله تعالى: (1) [، إذ 114]األنعام:  ﴾َرب ࣰ

م المفعيل به )غيَر( على فعله )أبغي( لغرض االختصاص   .(2)تقد 

 .(3)( سبع مر ات فقط 7) (يقي اتالش  )وقد وردت هذه الحالة في  

، وذلك (4)ي ارون الفرنسي ين( تي حملت عنيان )الط  ن شياهد هذه الحالة قيله في القصيدة ال  وم
 ي اّرن عند ركيبهم طائراتهم، وذلك في قيله:أثناء وصف الط  

َسُبُهم   َيَة الِعزِ  اعَتَليا، َتح  ِل َتَساَمى   َصه  َّلٍك َعَلى الَخي  َع َأم  َجم 
(3) 

                                                           
. ص:  (3) .ضل صالح السامر  احو، ف. ومعاني الن  321يُنظر في تفصيل ذلك: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني  / 2ائي 

91. 
. اعتنى به: خليل مأمون شيحا، دار افيُنظر: تفسير الكش   (2) َمْخَشِري  الخوارزمي  ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزَّ

 .29/ 3، 1م، ط  2228هـ _  3412المعرفة، بيروت، 
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد   (1)  .98/ 2(. 324، 48، 49، 41/ )3يوان اآلتية: توز 
 ،( ست ين بيتًا، تتحد ث عن وصف طي ارين الفرنسي ين مادًحا إياهم على هذا اإلنجاز العظيم. يُظر الشوقي ات12وتقع في ) (4)

. أحمد   .99/ 2شوقي 
 .98/ 2. المصدر نفسه (9)
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ئرات ليس اذين امتطيا الخيل، وصيت هذه الط  ن في طائراتهم كال  ي اّراعر يصف ركيب الط  فالش   
. وميطن الش  كأي  صيت، بل هي كصهيات الخييل، وهذه الص   م اهد على تقديهيات هي صهيات عز 
م المفعيل به )صهية( على الفعيا(؛ المفعيل به على الفعل والفاعل قيله )صهية العز  اعتلَ  ل وفاعله إذ تقد 

ما التقديم جائز، لعل  الغاية منه يا(، وهذ)اعتلَ  هذا العمل في مقام فخر باعر ؛ فالش  الفخر وتعظيم ما ُقد 
( على الفعل وفاعله في قيله )اعتلَ  م )صهية العز  ن جهة، حت ى ُيعب ر عن فخره م يا(العظيم، ولذلك قد 

  اللة على عظمة هذا العمل.وللد  

  

ل الباحث إلى نتائ  ة، وهي:بعد عرض هذه الحالة تيص   ج عد 

   انية _من حيث تكرار شياهدها_ من حاالت تقديم المفعيل به على الفعل تأتي هذه الحالة في المرتبة الث
 والفاعل مًعا.

  مر ات فقط. ( ست  1كثيًرا، فقد وردت ) (يقي اتالش  )لم ُتستعمل هذه الحالة في 
   الفعل وفاعله في هذه الحالة.بب األبرز لتقديم المفعيل به على الس   هماعظيم كان الفخر والت 

م المفعيل به على الفعل والفاعل مًعا، يكين الباحث قد انتهى  بعد االنتهاء من عرض حاالت تقد 
ل  ني من ا. لينتقل إلى المبحث الث  (تقديم المفعيل به)ذي حمل عنيان الفصل، ال   من هذامن المبحث األو 

 .(بات أخرى تقديم منصي )ذي سيكين تحت عنيان هذا الفصل وال  

 

 

 منصوبات أخرى:تقديم  انيالثّ المبحث 
ُيقصد بالمنصيبات األخرى، ما ُوجد له شياهد من منصيبات األفعال ما خّل المفعيل به، وهي 

 )الحال، والمفعيل المطلق، والمفعيل ألجله(. 

ًصا ألحد المن م هذا المبحث إلى ثّلثة مطالب، كان عنيان كل  مطلب منها مخص  يبات صوعليه ُقس 
 آنفة الذكر.
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 المطلب األّول تقديم الحال:

 ُيقسم هذا المطلب إلى حالتين، )تقديم الحال على عاملها، وتقديمها على صاحبها(.

 

 

 

 تقديم الحال على عاملها: 1_ 1

 اهر إذا كان العامل فعًّل، وذلكأجاز البصرّ ين تقديم الحال على الفاعل والمفعيل والمضمر والظ   
ًعا َأۡبَصـُٰرُهۡم ﴿عالى: نحي قيله ت [. ونحي: )جاءني 7مر: ]الق ﴾َكَأنَُّهۡم َجَراد  مُّنَتِشر   أۡلَۡجَداثِ ٱِمَن  ۡخُرُجينَ يَ ُخشَّ

 (1)راكًبا أخيك(، و)راكًبا جاءني أخيك(. 

 :وّذهب الكيفي ين إلى عدم جياز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر، نحي
هر اّد(. وّجيز مع المضمر، نحي )راكًبا جئت(. ذلك أن ه يؤد ي إلى تقديم الُمضمر على الظ  )راكًبا جاء ز 

 (2)وهذا ال يجيز. 

ل متصر ف يجيز تقديم الحال عليه، نحي )جاء ّزد راكًبا،  فالعامل في الحال على ضربين؛ األو 
فغير  انيرب الث  وأم ا الض   وجاء راكًبا ّزد، وراكًبا جاء ّزد(. فالفعل )جاء( متصر ف من حيث زمنه.

يل )قائًما هذا قديم في القالمتصر ف وفيه ال يجيز تقديم الحال عليه، نحي )هذا ّزد قائًما(، فّل يجيز الت  
ّزد(، فالعامل )هذا( يدل  على الفعل )أنب ه، أو ُأشير(، لكن لم ُيصرَّح بلفظ الفعل وعليه فّل يجيز تقديم 

 (3)الحال على عامله ههنا. 

. وقد كانت هذه الحال (4)( تسعين مر ة 80) (يقي اتالش  )قد تقد مت الحال على عاملها في دييان و 
( أربًعا وثمانين مر ة، 94ياهد أغلبها متمث لة باسم االستفهام )كيف(، إذ وردت الحال بهذه الصيغة )في الش  

                                                           
د بن سهل بن الس   و،األصول في النح  يُنظر:  (3) اج. تح: عبد الحسين الفتلي، مؤس سة أبو بكر محم   3431، سالة، بيروتالر  ر 

 . 239/ 3، 1م، ط  3881هـ _ 
. يُنظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريي ن والكوفيي ن، (2)  .232/ 3 أبو البركات ابن األنباري 
، والل مع في العربي ة، أبو الفتح عثمان بن جن ي. تح: سميح أبو مغلي، دار مجدالوي   .83/ 2يُنظر: الكتاب، سيبويه.  (1)

ان،  د  حو،وعلل الن   .92م، د. ط، ص:  3899هـ _  3429عم  اق. تح: محمود جاسم محم  د بن عبد الله الور  أبو الحسن محم 
ياض،  شد، الر   .112ص:  ،3م، ط  3888هـ _  3422درويش، مكتبة الر 

عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد   (4) ، 342، 318، 331، 324، 92، 92، 13، 92، 41/ )1يوان اآلتية: توز 
381 ،388 ،221 ،232 ،221 ،212 ،212 ،218 ،299 ،212 ،214 ،293 .)2( /1 ،32 ،34 ،38 ،28 ،99 ،
13 ،11 ،11 ،92 ،93 ،81 ،329 ،333 ،331 ،331 ،322 ،312 ،314 ،319 ،342 ،398 ،311 ،399 .)3 /
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ي ردت الحال _ههنا_ اسًما ظاهًرا فأم ا باقي شياهد هذه الحالة فقد كانت الحال فيها اسًما ظاهًرا، وقد و 
 ( ست  مر ات.1)

ّحاني  أمين أفندي الر  ، ُمخاطًبا (1)ما ورد في قصيدة )على سفح األهرام(  ومن شياهد تقديم الحال
 فيقيل:  (2)

َياُن ِفي   َداِد   َوُنِبيُن َكي َف َتَفرََّق اإِلخ   (3)َوق ِت الَبّلِء َتَفرَُّق اأَلض 

ّحاني  أن يقف أمام األهرام وّروي تفر ق حالهم وما صاروا إليه، وميطن الر   اعر يطلب منفالش  
اهد على تقديم الحال قيله )كيف تفر ق اإلخيان(، فـ )كيف( اسم استفهام مبني  في محل  نصب حال، الش  

ه من ن  اهد واجًبا؛ ألكان تقديم الحال في هذا الش  و على عاملها )تفر ق(. وقد تقد مت هذه الحال _كيف_ 
 دارة.ذوات الص  

، حين راح شيقي  يفتخر بأن ه (4)هيرة )نهج البردة( ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدته الش  
 يحمل اسم النبي  صل ى الله عليه وسل م، وذلك في قيله:

ِمَيِتي َمَد الَخي ِر ِلي  َجاٌه ِبَتس  ِل َسِمي؟  َيا َأح   (3) َوَكي َف اَل َيَتَساَمى ِبالرَُّسي 

د ّلة والس  بي  عليه الص  اهد في مقام الفخر بحمله اسم الن  اعر في بداية هذا الش  فالش   ّلم، ثم  يؤك 
ًرا ذلك بصيغة استفهامي ة. فالش   بي  صل ى م الن  اعر _بعد افتخاره بحمله اسفخره هذا في نهاية البيت مصي 

كما أن   ّلم إلى الفخر؟ّلة والس  عليه الص  بي  الله عليه وسل م_ ُيخاطب القارئ: أال يدعي حمل اسم الن  
ل ه بي  صل ى الله عليه وسل م. وُّضاف إلى ذلك كاعر في مقام استغراب مم ن ال يفخر بحمل اسم الن  الش  

إيمانه بالله  ّلم، كما ُيظهر شيًئا منّلة والس  بي  عليه الص  اعر في المديح ُيظهر شيًئا من حب ه الن  أن  الش  
ه. بي  صل ى الله عليه وسل م أحب  إلى المرء من أم ه وأبيه ونفسه الحنيف إلى أن يكين الن  ذي يدعي دينال  

اهد قيله )كيف ال يتسامى(، فـ )كيف( اسم استفهام اهد على تقديم الحال على عاملها في هذا الش  والش  

                                                           

(23 ،11 ،41 ،98 ،19 ،82 ،88 ،321 ،329 ،331 ،339 ،323 ،321 ،311 ،342 ،392 ،398 ،312 ،311 ،
391 .)4( /32 ،38 ،23 ،44 ،99 ،11 ،19 ،92 ،91 ،322 ،332 ،333 ،349 ،394 ،312.) 

 ( من هذا البحث.24فحة )عريف بهذه القصيدة في الص  سبق الت   (3)
 ( من هذا البحث.24فحة )في الص   الت عريف بهسبق  (2)
 .331/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (1)
 ( من هذا البحث.39فحة )لحديث عنها في الص  سبق ا (4)
 .388/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (9)
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ًبا فهي ههنا_ واجمبني  في محل  نصب حال، وقد تقد مت على عاملها )يتسامى(. وقد كان تقديم الحال _
 دارة.من ذوات الص  

 

 

 تي خلص إليها البحث تحت هذه الحالة:ومن أهم  النتائج ال   

  ( تسعين مر ة.80) (يقي اتالش  )تقد مت الحال على عاملها في دييان 
   نية كانت ااستعمل شيقي  في تقديمه الحال على عاملها صيغتين، فاألولى اسم االستفهام )كيف(، وفي الث

 اسًما ظاهًرا. الحال
 ( على عاملها )ا وثمانين مر ة( أربعً 94تقد مت الحال )كيف. 
   ( ست ة.1ياهد )ياهد الباقية، إذ بلغ عدد هذه الش  تقد مت الحال )اسًما ظاهًرا( في الش 
   دارة.كان تقديم الحال على عامله واجًبا ألن ه من ذوات الص 

 

 :صاحبهاتقديم الحال على  1_ 2

جيز تقديمها عليه سياء كان مرفيًعا، أو منصيًبا، أو  األصل في الحال  تأخيرها عن صاحبها، ّو
 . فمن تقديم الحال على صاحبها ما جاء في قيل الشاعر:(1)مجروًرا 

ِسِدَها  ِمي   َفَسَقى ِدَياَرَك َغي َر ُمف  ُب الَغَماِم َوَدي َمٌة َته  َصي 
(2) 

َوَماٰۤ ﴿ذلك أيًضا ما جاء في قيله تعالى:  إذ تقد مت الحال )غير( على صاحبها )صيب(. ومن
فࣰَّة لِ لنَّاسِ 

 [. إذ تقد مت الحال )كاف ة( على صاحبها )الناس(.29]سبأ:  ﴾َأۡرَسۡلنَـَٰك ِإالَّ َكاٰۤ

؛ فشياهد هذه (3)( عشر مر ات فقط 10) (يقي اتالش  )وقد تقد مت الحال على صاحبها في دييان 
 قديم.ياهد الت  الحالة قليلة مقارنة بغيرها من ش

                                                           
. س  ال جالل الد ين يُنظر: همع الهوامع، (3)  .29/ 4يوطي 
د ناصر الد ين، دار الكتب العلمي ة، بيروت،  فة بن العبد.رَ ديوان طَ  (2) م، ط  2222هـ _  3421شرحه وقد م له: مهدي محم 
 .18ص:  ،1
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد   (1) ، 93/ )3(. 398، 393، 322/ )2(. 312، 89، 82، 19/ )1 يوان اآلتية:توز 

392 .)4( /222 ،221.)  
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. وذلك في نهاية (1)ومن شياهد هذه الحالة ما جاء تحت قصيدة حملت عنيان )بعد المنفى( 
 من عليهم، فقال:ثنائه على بّلد األندلس ومليكها، حين تحد ث عن انقّلب الز  

ُي اللَياِلي ٍي أن  ُيَشاَبا   َجَرى َكَدًرا َلُهم  َصف   (2)َوَغاَيُة ُكلِ  َصف 

هي من  قص، واأللم، والبؤساهد ُيبي ن أمًرا مهمًّا في هذه الحياة وهي أن  الن  في هذا الش  اعر فالش  
ذي عاشه المسلمين في األندلس انقلبت عليهم األي ام فُهج روا من غيد ال  ثيابت الحياة، فبعد العيش الر  

يله صاحبها في ق اهد على تقديم الحال علىديارهم، وتغي رت أحيال نعيمهم إلى بؤس وخذالن. والش  
ديم ق)جرى كدًرا لهم صفي الليالي(؛ فـ )كدًرا( حال تقد مت على صاحبها )صفي(. ولعل  الغاية من هذا الت  

ن إلى ما ههن إلى صفي الليالي الماضية، بل يّرد تيجيه الذ  اعر ال ُيّرد تيجيه الذ  تعجيل المساءة؛ فالش  
م الش  يّلة ال  ط  عيم الآلت إليه أحيال المسلمين بعد سنين الن   عر الحال اتي عاشيها في األندلس، وعليه قد 

 تي عب ر عنها بـ )صفي الليالي(.عيم ال  تي وصليا إليها )كدًرا( على سنيات الن  ال  

، نظمها الشاعر بمناسبة سّلمة (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة حملت اسم )نجاة( 
 ، بعد محاولة اغتياله بإلقاء قذيفة عليه، وفي ذلك يقيل:(4) لطان العثماني  عبد الحميد الثانيالس  

ًرا ِلَربِ هِ  َعى َهاِتًفا َعَرَفاُت   َيَكاُد َيِسيُر الَبي ُت ُشك  ِإَلي َك، َوَّس 
(3) 

فرح بنجاته  ذيلطان عبد الحميد بطّرقة غير مباشرة، فهي الخليفة ال  اعر يصف إيمان الس  فالش  
لى ذلك، ومن المعليم أن  البيت الحرام وجبل عرفات من المقد سات في شّرعتنا البيت الحرام فشكر رب ه ع

اإلسّلمي ة، وذكر هذه المقد سات على أن ها في حالة فرح لنجاته تدل  على أن  هذا الخليفة مقيم على 
سعى اهد قيله )ّواهد على تقديم الحال على صاحبها في هذا الش  شّرعة الله عامل بها. وميطن الش  

م يعيد إلى قدياتًفا عرفات(؛ فـ )هاتًفا( حال تقد مت على صاحبها )عرفات(. ولعل  الغرض من هذا الت  ه

                                                           
بعد عودته من منفاه في بالد األندلس، وفيها أشاد بتلك البالد، كما تحد ث عن شوقه  شوقي  كانت هذه القصيدة فاتحة شعر  (3)

. شوقي  ، أحمد الش وقي ات( ست ين بيتًا. يُنظر: 12وتقع في )م،  3822أُنشدت سنة ث فيها عن أمور أخرى، ، وتحد  مصر لبلده
3 /14. 
 .19/ 3. شوقي  ، أحمد الشوقي ات(2)
، فنظم ، ثم  ُكتب له النجاة من محاولة االغتيال هذهم 3829سنة  أُلقيت قذيفة على السلطان العثماني  عبد الحميد الثاني (1)

المصدر  ( اثنين وخمسين بيتًا. يُنظر:92قي  هذه القصيدة مهن ئًا السلطان على سالمته، مادًحا إي اه أحسن المدح. وتقع في )شو
 . 82/ 3. نفسه

هـ، وتول ى الخالفة بعد عزل أخيه مراد الخامس. يُنظر: الخلفاء  3298الخليفة عبد الحميد بن عبد المجيد، ُولد سنة وهو  (4)
، بيروت، العثماني و  .          211، ص: 3م، ط 2221هـ _  3424ن، محمود شاكر. المكتب اإلسالمي 

 .82/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (9)
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طان عبد الحميد لاعر بتعجيل المسر ة والبشرى، فالحال في هذا المقام حال سعادة وفرح بنجاة الس  رغبة الش  
حها للقمن محاولة االغتيال، وهذا الت   يض  د هذه الفرحة ّو  ارئ.قديم يؤك 

، في أثناء مديحه مهارة أحد األطب اء (1) ُتعنَين ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة لم 
 الجر احين، وذلك في قيله: 

َجًعا َحاِسُدُه  َرَطاَنا   َلي  َأَتاُه ُمي  ِد السَّ َسلَّ ِمن  َجن ِب الَحُسي 
(2) 

إخّلص نهم والحسيد، كّلًّ ُيداوي ببيب ُمخلص في عمله، ال ُيفر ق بين مرضاه المحب  مفهذا الط  
أخير، أم ا ميطن تقديم الحال على صاحبها قديم والت  اهد يحمل غير ميطن من مياطن الت  وهم ة. وهذا الش  

اهد فهي قيله )لي أتاه ميجًعا حاسده(؛ فـ )ميجًعا( حال تقد مت على صاحبها )حاسده(. ولعل  في هذا الش  
 اعر ُيّرد إظهار إشفاقه على حال المّرض، فبادر بذكرى اإلشفاق، فالش  خرج إلتقديم من هذا الت   الغاية

 حاله وألمه.

ة من هذه الحالة، وهي:  وقد خلص البحث إلى نتائج عد 

  د أكثرها تقد مت الحال فيها على عاملها، فيما قل ت شياه (يقي اتالش  )كانت شياهد تقديم الحال في دييان
 تقديم الحال على صاحبها.

  ( عشرة شياهد فقط.10شياهد هذه الحالة على )اقتصرت 
  ،تعد دت دالالت تقديم الحال على صاحبها فيما ُحل ل من شياهد، فكانت تدل  تارة على تعجيل المساءة

 فيما دل ت على تعجيل المسر ة تارة ثانية، واالختصاص تارة ثالثة، وتقديم المهم  على غيره تارة أخرى. 

 

 مفعول المطلق:التقديم  انيالثّ المطلب 

اًما(، يكيد نحي )قمُت قيبب في ذكر المفعيل المطلق ال يخرج عن أحد معاٍن ثّلثة، إم ا للت  والس  
يع نحي )سرُت سير المهتدي إلى غايته(، وإم ا لبيان العدد نحي )ضرب ّزد عمًرا ضربة(. وإم ا لبيان الن  

(3) 

                                                           
احين، وهو فيها يمدح هذا الط   شوقي  قصيدة نظمها  (3) ل القصيدة إلى آخرهافي تكريم أحد األطب اء الجر   ،بيب الماهر من أو 

 .399/ 2. المصدر نفسهبيتًا. يُنظر:  ( اثنين وأربعين42وتقع في )
 .398/ 2. شوقي  ، أحمد الشوقي ات (2)
 .382_ 383اظم على ألفي ة ابن مالك. ص: يُنظر: شرح ابن الن   (1)
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 الًّ على تأكيده، فإن كان مبي ًنا لنيعه أوال يجيز تقديم المفعيل المطلق على عامله إذا كان داو 
ين فإن ه يجب فيه تقديمه على عامله، إذ سيك دارةمن ذوات الص  لعدده جاز تقديمه وتأخيره، إال  إذا كان 

   (1) دارة._حينئٍذ_ من ذوات الص  

ة دون ي  وقد عب ر شيقي  عن تقديم المفعيل المطلق في دييانه باستعماله )كم( الخبرّ ة واالستفهام 
م المفعيل المطلق على عامله في دييان  ( سبًعا 27) (يقي اتالش  )غيرها مم ا ينبغي له الصدارة. إذ تقد 

 .(2)وعشّرن مر ة 

، وهي في رثاء أم ه ُيعب ر فيها (3)من شياهد هذا المطلب ما ورد في قصيدة عنيانها )يبكي والدته( و  
 ذلك قيله: عن شديد حزنه لهذا الخطب الفاجع لنفسه، ومن

َمى؟   َوان َزَوى  (4)َفَما َهَتَفا َحتَّى َنَزا الَجن ُب  َفَيا َوّ َح َجن ِبي َكم  َيِسيُل؟ َوَكم  َيد 
(3) 

ابته بعد سماع تي أصاعقة ال  اهد يتحد ث عن انفطار قلبه وتصد عه بسبب الص  اعر في هذا الش  فالش   
يقيًّا بعد ذي أصاب شهذا يدل  على الحزن الكبير ال  اعر جّرح لما أصابه، و نبأ وفاة والدته، فقلب الش  

وفاة أم ه.. والبيت السابق يحيي شاهدين لتقديم المفعيل المطلق، وهما في قيله )كم يسيل وكم يدمى(؛ 
م. عيل وهذا تقديم واجب، فالمف فـ )كم( _األولى والثانية_ تكثيرّ ة في محل  نصب مفعيٌل مطلق مقد 

  دارة.الص   المطلق _ههنا_ من ذوات

، وفيها ُيخاطب ابنته (1)ومن شياهد هذا المطلب ما ورد في قصيدة تحت عنيان )طفلة الهية(  
 انية من عمرها، ومن ذلك قيله:نة الث  أمينة بمناسبة بليغها الس  

 (7)َوَلي َست  ُجُييُبِك ِبالَخاِلَيه ؟   َوَكم  َقد  َخَلت  ِمن  َأِبيِك الُجُييبُ 

                                                           
. . وجامع الد  232/ 2حو الوافي، عب اس حسن. يُنظر: الن   (3)  .11/ 1روس العربي ة، مصطفى الغالييني 
عت شواهد تقديم المفعول (2) ، 23/ )1(، 322، 323، 11/ )2(. 214، 19/ )3المطلق على صفحات الد يوان اآلتية:  توز 

29 ،41 ،99 ،91 ،99 ،91 ،81 ،324 ،311 ،341 .)4( /92 ،99 ،89 ،88 ،331 ،348.) 
ه، فأث ر ذلك في نفسه أث م، 3839هذه القصيدة وهو في منفاه في األندلس سنة  شوقي  نظم  (1) ًرا بالغًا، حين سمع نبأ وفاة أم 

( اثنين وخمسين 92ولم تمِض إال  ساعة حت ى نعاها بمرثي ة بديعة، ولم تُنشر هذه القصيدة في حياته لفرط تأث ره بها. وتقع في )
 .   .341/ 1بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 

ك القلب أي :: وثب. ونزا الجنبنزا (4) . ماد ة )َن َز َو(، ونازع إلى الشيء. يُنظر: تاج العروس،  ،تحر  بيدي   .19/ 42الزَّ
 .341/ 1. شوقي  د أحم ،الش وقي ات (9)
ُمخاطبًا بها ابنته أمينة مهن ئًا إي اها عندما بلغت السنة الثانية من عمرها، يتحد ث فيها عن معاناة األهل  شوقي   قصيدة نظمها (1)

/ 4. المصدر نفسه( ثالثة عشر بيتًا. يُنظر: 31. وتقع في )األهل، ومكانة هؤالء األبناء عند ائهمنوجهدهم الكبير في تربية أب
88. 

 .88/ 4المصدر نفسه.  (1)
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البيت ُيعب ر عن شيء من معاناة األهل في تربية األبناء، ومن ذلك أن  األب  اعر في هذافالش  
قديم، بهذا الت   اعر ُيّرد تأكيد الفعلوالش   مستعد  أن ُيضح ي بكل  ما يملك في سبيل أن يجعل ابنه سعيًدا،

ل  مر ة حت ى خل ي في كفاألب يتخل ى عن كل  ما يملك في سبيل سعادة ولده، وهي مستعد  لتكرار هذا الت  
ّطلب، لكن هم و  يصل بابنه إلى أقصى سعادة ممكنة، فاألهل قد ال يستطيعين تقديم كل  ما يحتاج ابنهم

مطلق قيله اهد على تقديم المفعيل الأكيد سيقد مين كل  ما يملكين في سبيل سعادة ابنهم. وميطن الش  بالت  
لق. وهذا تقديم واجب، فالمفعيل المطلق )وكم قد خلت(؛ فـ )كم( تكثيرّ ة في محل  نصب مفعيٌل مط

 دارة._ههنا_ من ذوات الص  

ل إليها البحث في هذا المطلب ما يأتي: تائج ال  ومن أهم  الن     تي تيص 

  هامي ة دون باستعماله )كم( الخبرّ ة واالستف (يقي اتالش  )عب ر شيقي  عن تقديم المفعيل المطلق في دييانه
 ة.دار غيرها مم ا ينبغي له الص  

  م المفعيل المطلق على عامله في دييان  ( سبًعا وعشّرن مر ة.27) (يقي اتالش  )تقد 
 ( الخبرّ ة على شياهد هذا المطلب، إذ بلغ عددها )( واحد وعشّرن شاهًدا.21غلبت )كم 
 مي ة اكانت )كم( االستفهامي ة أقل  استعمااًل من الخبرّ ة في شياهد هذا المطلب، إذ بلغت شياهد )كم( االستفه

 شياهد فقط. خمسة( 3)
   دارة.كان تقديم المفعيل المطلق واجًبا ألًنه من ذوات الص 
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 الث تقديم المفعول ألجله:المطلب الثّ 

 ّجيز تقديم المفعيل ألجله على الفعل، و (1)من وهي مصدر قلبي  ُيذكر عل ة لحدث شاركه في الز  
م على الفعل وفاعله )زرت(. وهي  ، فـ(2) (طمًعا في بر ك زرتك، نحي )وفاعله )طمًعا( مفعيل ألجله تقد 

ترتيبه  غيي  عندما يكين علىركيب الل  قديم يؤد ي إلى داللة تختلف عن داللة الت  تقديم جائز. وهذا الت  
 األصل.

وُتعد  شياهد هذا المطلب األقل  وروًدا _في هذا الفصل_ مقارنة بباقي شياهد تقديم منصيبات 
 _ نادًرا، إذ لم يقف الباحث على تقديم المفعيل(يقي اتالش  )ان تقديم المفعيل ألجله _في األفعال، فك

م فيه المفعيل ألجله على الفاعل دون الفعل، في حين خلت باقي  (3)ألجله إال  في شاهد واحد فقط  تقد 
 ييان من شياهد تقديم المفعيل ألجله. صفحات الد  

، حين راح شيقي  يحكي (4)لب وارًدا في قصيدة )نهج البردة( اهد اليحيد لهذا المطوقد ورد الش  
 بي  صل ى الله عليه وسل م، وذلك في قيله:اس وتعاملهم مع الن  حال الن  

ًيا ُكلُّ ِذي  َحَسٍب  اِل َوالَعَمِم   َلمَّا َأَتى َلَك َعف  ي ُف ِبالُجهَّ َل السَّ  (3)َتَكفَّ

يف لس  صنفين؛ طالًبا العفي ُمحتسًبا، وآخر كان نصيبه ا اسابق يجعل الن  اهد الس  اعر في الش  فالش  
هد في ااهد على تقديم المفعيل ألجله على الفاعل في هذا الش  يحيد فما آمن. وميطن الش  جهل حقيقة الت  

(. ولعل  الغرض من هذا الت   م على الفاعل )كل  (؛ فـ )عفًيا( مفعيل ألجله تقد  ديم ققيله )أتى لك عفًيا كل 
ي اإلسّلم خيل فاعر بعد حصره سبب مجيء كل  ذي حسب بقيله )لك( أي للد  فالش   بالمسر ة، عجيلالت  

سل م، وهذا العفي بي  صل ى الله عليه و اس يطلبين العفي من الن  بب، فهؤالء الن  صر ح مباشرة بتأكيد هذا الس  
ن هذا لى صدق إيماسيجلب المسر ة والهناء لصاحبة. ولعل  تقديم المفعيل ألجله على فاعله يدل  ع

 نف فهم يطلبين العفي عم ا بدر منهم قبل دخيلهم اإلسّلم.الص  

 ومن أبرز نتائج هذا المطلب:

   يع من أنياع التقديم نادًرا، إذ ُيعد  األقل  وروًدا مقارنة بباقي شياهد هذا الفصل.كان استعمال شيقي  لهذا الن 

                                                           
. نظر: جامع الد  يُ  (3)  .41/ 1روس العربي ة، مصطفى الغالييني 
 .191/ 2يُنظر: الخصائص، ابن جن ي.  (2)
. يُنظر: الش   (1)  .223/ 3وقي ات، أحمد شوقي 
 ( من هذا البحث.38فحة )ي الص  سبق الحديث عن مناسبتها ف (4)
 .223/ 3. شوقي  ، أحمد الش وقي ات (9)
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  ولي في شاهد واحد.(يقي اتالش  )لم ييقف على تقديم المفعيل ألجله على الفعل في ، 
  م المفعيل ألجله على الفاعل دون الفعل في دييان  في شاهد واحد فقط. (يقي اتالش  )تقد 
   ر.قديم في هذا الش  كانت داللة الت  اهد التعجيل في بيان سبب ما ُأخ 

ات(، قي  ي الباحث في هذا الفصل عن حاالت تقديم المنصيبات في دييان )الش   تحد ث، فقد بعدو 
ًما إلى المباحث والمطالب المناسبة، وعليه فسينتقل  إذ حمل الفصل عنيان )تقديم منصيبات األفعال( ُمقس 

باه ذي سيكين تحت عنيان )تقديم أشالث واألخير منه، ال  فحات القادمة إلى الفصل الث  البحث في الص  
  الُجمل(.

 

 



91 
 

 

 ّثالثالفصل ال

 أشباه الجملتقديم 
 

 

صبعد الحديث عن ت ل والث اني، فقد ُخص  ذا ه قديم الخبر وتقديم المنصيبات في الفصلين األو 
في هذا اهد ي وستيز ع الش  . أخيرقديم والت  دون غيره من أنياع الت   شبه الجملةعن تقديم للحديث الفصل 
م هذا الفصل الفصل  لى مبحثين إ_ َكسابَقيه من فصيل البحث_على المباحث المناسبة لها، وقد ُقس 

 يسين، وهما:رئ

 .الجاّر والمجرورتقديم  1
 .الّظرفتقديم  2

وتخرج من هذا الفصل شياهد أشباه الجمل ال تي ُأحصيت في فصل )تقديم الخبر( عندما يكين 
 المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، وما كان مثله في حاالت ذلك الفصل.

روع بالحديث عن مبحَثي هذا الفصل كان الُبدَّ من تمهيد  ما قيل  لطيف يتناول بعضوقبل الش 
 في تقديم أشباه الجمل.

 

 تمهيد:

إن  األصل في شبه الجملة أن تأتي بعد أركان الجملة من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، لكن ها قد 
م على المفعيل  تتقدم عن رتبتها األصل؛ فهي تتمت ع بحر ّة كبيرة في التَّنق ل بين أركان الكّلم، فتارة تتقد 

نات الجملة العربي ة. ،ى الفاعلوتارة عل ،به  وتارة أخرى على الفعل أو غيره من مكي 
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 :الجاّر والمجرورل تقديم المبحث األوّ 
هما في قديم، وتالجار  والمجرور في الجملة الفعلي ةوُّقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: تقديم 

 .الجملة االسمي ة

 

 :الجملة الفعلّيةالجاّر والمجرور في ل تقديم المطلب األوّ 

مت  يان، يتي استخرجها الباحث من الد  ياهد ال  وفق الش   حاالت أربعهذا المطلب إلى  حاالتُقس 
ت ورود اياهد المناسبة وتحليلها تحليًّل نحيًّّا دالليًّا، بعد إحصاء دقيق لمر  وسيكين ذلك بعرض بعض الش  

 . حالة اهد في كل  الش  

، على األقل  ييان من األكثر إلى اهد في الد  ات تكرار الش  ر  بناء على م الحاالتوسُتعرض هذه 
 الن حي اآلتي:

 تقديم الجار  والمجرور على المفعيل به. 1
 تقديم الجار  والمجرور على الفاعل. 2
 تقديم الجار  والمجرور على الفعل. 3
 تقديم الجار  والمجرور على نائب الفاعل. 4

 

 ه:تقديم الجاّر والمجرور على المفعول ب 1_ 1

ييان أغلبها  ،يقي اتُتعد  هذه الحالة األكثر تكراًرا في دييان الش    ، وقد (1)إذ وردت في صفحات الد 
، وهي: )الّل  9استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على المفعيل به ) م، في، ( ثمانية أحرف جر 

 الباء، من، على، إلى، عن، الكاف(. 

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد يوان اآلتية:   (3) ، 19، 12، 13، 12، 21، 29، 24، 21، 22، 38، 31/ )1توز 

19 ،18 ،42 ،43 ،42 ،41 ،92 ،91 ،99 ،91 ،91 ،99 ،98 ،13 ،12 ،11 ،19 ،11 ،11 ،19 ،18 ،12، 12 ،
19 ،11 ،19 ،18 ،92 ،91 ،99 ،91 ،91 ،83 ،82 ،89 ،322 ،323 ،322 ،321 ،324 ،329 ،321 ،321 ،
329 ،328 ،332 ،333 ،332 ،331 ،334 ،339 ،331 ،331 ،339 ،322 ،324 ،329 ،321 ،313 ،312 ،
319 ،318 ،343 ،342 ،349 ،341 ،349 ،348 ،393 ،392 ،391 ،399 ،398 ،312 ،311 ،314 ،319 ،
311 ،319 ،318 ،313 ،312 ،311 ،314 ،319 ،311 ،311 ،392 ،393 ،392 ،391 ،394 ،391 ،391 ،
381 ،384 ،381 ،389 ،223 ،222 ،224 ،221 ،228 ،232 ،232 ،234 ،239 ،231 ،231 ،238 ،223 =
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، وذلك أثناء دعية (1)اء في قصيدة تحت عنيان )أيُّها العم ال( ومن شياهد ما ورد في ذلك ما ج 
اعر وتنبيهه لهم على ضرورة االستقامة في عملهم واالبتعاد عن سبل الخداع، وذلك في قيله:  الش 

َتِح اللُه َلُكم َباًبا َفَباَبا  َتِقي ُمُيا َيف  َواس 
(2) 

اعر يخاطب العم ال داعًيا إي اهم االلتزام باال  ين ستقامة في عملهم وحياتهم، وهذه االستقامة ستكفالش 
اهد على تقديم الجار  والمجرور على المفعيل به فتح الله لكم )ي :قيله في سبًبا في الفرج. وميطن الش 

م الجار  والمجرور )لكم( على المفعيل به )باًبا(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم  خرج إلىت باًبا(، إذ تقد 
اعر يّرد القيل إن  استقامتكم تؤد ي إلى الفرج وات ساع سبلسر ة، وبيان العاقبة؛ و عجيل بالمالت    كأن  الش 

زق.  الر 

ييخ (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة )عبث المشيب(   ، وذلك بعد انتشار ظاهرة زواج الش 
ة يحاول عرض بعض مم ن ال يتجاوز عمرها ما بلغ أحفادهم من العمر. وهي في عرضه هذه الظ اهر 

 آرائه في ذلك، ومن ذلك قيله: 

                                                           

=222 ،221 ،224 ،229 ،221 ،229 ،212 ،211 ،211 ،243 ،242 ،241 ،241 ،293 ،292 ،291 ،291 ،
211 ،211 ،219 ،218 ،212 ،213 ،212 ،214 ،219 ،211 ،211 ،219 ،218 ،292 ،293 ،291 ،294 ،
219 ،291 ،282 .)2( /1 ،4 ،9 ،1 ،31 ،39 ،38 ،22 ،23 ،22 ،21 ،29 ،21 ،21 ،28 ،12 ،12 ،11 ،14 ،
19 ،11 ،19 ،18 ،42 ،41 ،49 ،48 ،93 ،92 ،91 ،94 ،91 ،99 ،98 ،12 ،11 ،11 ،19 ،18 ،12 ،13 ،11 ،
11 ،18 ،92 ،91 ،94 ،99 ،91 ،91 ،99 ،98 ،82 ،83 ،82 ،81 ،81 ،81 ،89 ،322 ،321،324 ،329 ،321 ،
329 ،328 ،332 ،333 ،332 ،331 ،334 ،339 ،331 ،339 ،338 ،322 ،323 ،321 ،324 ،329 ،321 ،
321 ،329 ،328،313 ،312 ،311 ،314 ،319 ،311 ،311 ،319 ،342 ،342 ،341 ،344 ،349 ،341 ،
348 ،393 ،394 ،399 ،391 ،399 ،398 ،312 ،313 ،312 ،319 ،311 ،318 ،312 ،311 ،314 ،319 ،
311 ،311 ،318 ،392 ،393 ،392 ،391 ،394 ،399 ،391 ،391 ،399 ،398 ،382 ،383 ،382 ،381 .)3 /

(4 ،9 ،9 ،8 ،32 ،31 ،34 ،39 ،31 ،31 ،39 ،38 ،23 ،22 ،21 ،29 ،29 ،28 ،12 ،13 ،14 ،19 ،11 ،18 ،
41 ،44 ،49 ،48 ،92 ،92 ،91 ،94 ،99 ،91 ،91 ،99 ،98 ،12 ،12 ،14 ،11 ،11 ،19 ،18 ،14 ،11 ،19 ،
92 ،94 ،99 ،91 ،91 ،81 ،84 ،89 ،81 ،81 ،89 ،322 ،322 ،324 ،329 ،321 ،328 ،332 ،333 ،332 ،
331 ،331 ،331 ،339 ،338 ،338 ،322 ،323، 321 ،321 ،321 ،328 ،312 ،312 ،311 ،319 ،311 ،
342 ،343 ،344 ،349 ،341 ،341 ،349 ،348 ،392 ،391 ،394 ،399 ،399 ،398 ،312 ،313 ،312 ،
311 ،314 ،319 ،311 ،311 ،319 ،312 ،311 ،314 ،319 ،311 ،311 ،319 ،318 ،392 ،393 ،392 ،
391 ،394 ،399 ،391 .)4( /1 ،32 ،33 ،31 ،39 ،39 ،22 ،23 ،22 ،21 ،24 ،29 ،21 ،21 ،29 ،28 ،12 ،
13 ،12 ،11 ،14 ،19 ،11 ،11 ،19،18 ،42 ،43 ،44 ،49 ،41 ،41 ،49 ،92 ،93 ،91 ،99 ،91 ،91 ،91 ،
99 ،98،12 ،12 ،14 ،11 ،19 ،18 ،13 ،19 ،11 ،11 ،19 ،18 ،92 ،82 ،83 ،82 ،322 ،321 ،324 ،321 ،
329 ،332 ،333 ،334 ،331 ،322 ،323 ،322 ،321 ،321 ،329،328 ،312 ،312 ،311 ،311 ،311 ،
319 ،318 ،343 ،342 ،344 ،392 ،391 ،394 ،391 ،399 ،398 ،312 ،313 ،311 ،314 ،319 ،319 ،
312 ،312 ،311 ،314 ،319 ،311 ،319 ،392 ،393 ،392 ،391 ،394 ،391 ،398 ،382 ،382 ،381 ،
384 ،389 ،389 ،222 ،222، 229 ،221 ،232 ،239 ،231.) 

 ( من هذا البحث.31فحة )في الص   الت عريف بها، وذلكسبق  (3)
(2)  .  .83/ 3الشوقي ات، أحمد شوقي 
يب باألبكار( (1) قت مضجعه، أال وهي ظاهرة )زواج الش ِ  ،يتحد ث شوقي  في هذه القصيدة عن ظاهرة انتشرت في مصر، أر 

 .328/ 3يُنظر: المصدر نفسه.  ا.( ست ة وثالثين بيتً 11وتقع في )
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َواِج َكَفاَءًة  ُت َلم َأَر ِفي الزَّ َماِر   َفتَّش  َواِج ِفي اأَلع   (1)َكَكَفاَءِة اأَلز 

اعر في طرحه مثل هذه الظ ياهر المنتشرة في المجتمع العربي  الُبد  له من عرض رأي له في   فالش 
واج( على  :هاهد قيلهذه الظ اهرة. وميطن الش   م الجار  والمجرور )في الز  واج كفاءة(، إذ تقد  )لم أَر في الز 

ه صفة، غير غرض؛ فقد تكين لدفع التي هم أن   إلىالمفعيل به )كفاءة(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج 
م ألن ه محل  الفائدة، وقد تحمل معنى التشيّق ألن ه ذمر العام  ، وقد ثم  اوقد تكين للعناية بما ُقد  لخاص 

واج فقط. تحتمل ص ذلك بالز  اعر ال يذكر كفاءة لكل  شيء، بل هي يخص   الحصر واالختصاص؛ فالش 

، وهي من (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )العلم والت عليم وواجب المعل م(  
أشهر أبيات  وفي هذه القصيدة يظهر أحد بجيّل(،هيرة ال تي مطلعها )قم للمعل م وف ه الت  قصائد شيقي  الش  

 يقي ات(، وفيه يقيل:)الش  

َّلِقِهم   ُم ِفي َأخ  َفَأِقم  َعَلي ِهم  َمأ َتًما َوَعِيّ َّل   َوِإَذا ُأِصي َب الَقي 
(3) 

د دور األخّلق في نهضة المجتمعات، ورقي ها، والحضارة ال تي ال يقيم بنيانها على   اعر ُيمج  فالش 
م الجار  والمجرور  :اهد قيلهّلق فهي حضارة مي تة. وميطن الش  فضائل األخ )فأقم عليهم مأتًما(، إذ تقد 

 االختصاص. )عليهم( على المفعيل به )مأتًما(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم قد خرجت إلى

دة، ، وقد كان ذلك في صدر هذه القصي(4)ومن شياهد هذه الحالة ما جاء تحت عنيان )تحلية كتاب(  
 وذلك في قيله: 

َحاَبا َل ِبالُكت ِب الصِ  َلم  َأِجد  ِلي  َواِفًيا ِإالَّ الِكَتاَبا   َأَنا َمن  َبدَّ
(3) 

اعر في هذا البيت يتحد ث عن ميقفه من الكتب، إذ جعل منها خليًّل له بداًل من أصحابه   فالش 
فاألولى  اهد _ههنا_ يظهر مر تين،الش   ديق اليفي  ال ذي ال يعرف معنى الخيانة. وميطنالبشر، فهي الص  

م الجار  والمجرور )بالكتب( على المفعيل  حابا(، إذ تقد  ل بالكتب الص  في صدر البيت وذلك في قيله )بد 
اعر في مقاٍم يرفع فيه من  حابا(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى العناية واالهتمام؛ فالش  به )الص 

                                                           
(3) .  .313/ 3 الش وقي ات، أحمد شوقي 
ي ة العلم في هذه الن هضة. داعيًا إلى تكريم المعل م، م في نهضة مجتمعهيتحد ث شوقي في هذه القصيدة عن دور المعل   (2) ، وأهم 

فات ال تي اته. يجب على المعل م أن يت صف بها في عمله وحي وإعطائه حق ه حت ى يبدع في رسالته المنشودة، ثمَّ يذكر بعض الص 
 .392/ 3( سبعة وست ين بيتًا. يُنظر: المصدر نفسه. 11وتقع في )

 .391/ 3المصدر نفسه.  (1)
الً نُظمت هذه القصيدة بمناسبة تأليف كتاب )فتح مصر الحديث( لحافظ بك عوني. وقد تحد ث الش اعر فيها  (4) عن دور  مطو 

. 11الفرد والمجتمع، وتقع في ) الكتاب في نهضة  .39/ 2( ثالثة وسبعين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .39/ 2المصدر نفسه.  (9)
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مها عل م الجار  والمجرور شأن الكتب، فقد  ى أصحابه وأصدقائه. والث انية في قيله )لم أجد لي وافًيا(، إذ تقد 
اعر ال يفرض  )لي( على المفعيل به )وافًيا(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى االختصاص؛ فالش 

ص ذلك بقيل ا به، فخص  مه  هرأيه على الجميع بأن  الكتاب أوفى من البشر، بل جعل ذلك خاصًّ )لي( وقد 
 على المفعيل.

ياضع، ، وذلك أثناء حديثه عن أهم ي ة الت  (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد تحت قصيدة لم ُتعنَين   
 وذلك في قيله: 

َلهُ  ِر   َوَمن  َلم  ُيَجمِ ل  ِبالتََّياُضِع َفض  َطل  ِمَن الَفخ  ُلُه َعن ُه، َوَّع   (2)َيِبن  َفض 

اعر في هذا الش    اهد ُيبي ن أهم ي ة الت ياضع عند فعل الفضائل، وأعمال الخير، فابتعاد المرء عن فالش 
اهد قيله م ياضع ف)لم يجم ل بالت   :الت ياضع يؤد ي إلى ابتعاد هذه الفضائل عنه. وميطن الش  ضَله(، إذ تقد 

لى إظهار م تخرج إالجار  والمجرور )بالت ياضع( على المفعيل به )فضَله(. ولعل  الغاية من هذا الت قدي
م الت ياضع إلظهار  اعر في مقام ُيظهر فيه دور الت ياضع، وعليه قد  العناية واالهتمام بما تم  تقديمه؛ فالش 

 .، وقد يكين معنى التقديم إلى االختصاصأهم ي ته

دة ، إذ راح شيقي  في هذه القصي(3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )عمر المختار( 
 ، ومن ذلك قيله:(4)مادًحا البطل المجاهد عمر المختار

ُد ُكلِ  ُمَهنٍَّد  َحاَرى ِغم  َسَن ِفي الَعُدوِ  َبَّلَء   ِتل َك الصَّ َلى َفَأح  َأب 
(3) 

، فالمقاتلين   اعر في هذا البيت يصف مكان عيش المجاهدين األبطال ضد  االحتّلل اإليطالي  فالش 
حارى الل   ييف، والص  م كالس  اهد قيله: )فأحسن في العدو  بّلء(، إذ تقد  ييف. وميطن الش  يبي ة غمد لهذه الس 

( على المفعيل به )بّلء(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى االختصاص؛  الجار  والمجرور )في العدو 
هة نحي العدو  وحده، ولعل  هذا يظهر غاية المجاهدين وغرض ذا هم من هفبنادق المجاهدين كانت ميج 

.  الجهاد، فلم يخرجيا من أجل سلطة أو مال، بل لطرد عدو هم المحتل 

                                                           
( تسعة عشر 38، وتقع في )ي تظهر حكمة شوقي  ونظرته للحياةتببعض األبيات ال   قصيدة غزلي ة في معظمها، يختتمها (3)

 .321/ 2. بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي  
 .321/ 2المصدر نفسه.  (2)
فحة ) (1)  ( من هذا البحث.12سبق الحديث عنها، في الص 
 ( من هذا البحث.12فحة )سبق الت عريف به، في الص   (4)
(9)  .   .31/ 1الش وقي ات، أحمد شوقي 
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، فكانت تحت عنيان )قاسم (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة ُنظمت في رثاء قاسم أمين  
 ، ومنها قيله:(2)بك أمين( 

َّلَلَها  ِتق  ِم اس  ِري الَمَماِلُك بالدَّ َتُروُه بِ   َتش  ٍة َوُنَضاِر ُقيُميا اش   (3)ِفضَّ

اهد هذا ُيخاطب قيمه بأن يدفعيا الغالي والن فيس ليحق قيا استقّلل بّلدهم. وميطن   اعر في الش  فالش 
م( على المفعيل به  م الجار  والمجرور )بالد  م استقّلَلها(، إذ تقد  اهد قيله )تشري الممالُك بالد  الش 

م ألهم ي ته؛ وكأن  شيقيًّا يّرد القيل بأن  )استقّللها(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم   من إظهار العناية بالُمقد 
أراد االستقّلل وسعى إليه سعيه فعليه أن يدفع الث من للحصيل عليه، وهذا الث من يجب أن يكين أغلى 

وكما هي معليم فاالختصاص وجه وارد في شياهد هذه الحالة،  ما يملكه اإلنسان أال وهي دمه وروحه.
 تقّلل يحتاج إن ُيدفع ثمنه الغالي والنفيس.فاالس

، حملت اسمه (4)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة كانت في رثاء مصطفى كامل باشا  
 ، منها قيله: (3)فكانت تحت عنيان )مصطفى كامل باشا( 

َرَها  ِتَك ِذك  َد َمي  ِسَك َبع  َفع  ِلَنف  رٌ   َفار  ِن َساِن ُعم  ُر ِلإل   (1)َثاِني  َفالذِ ك 

اعر يتحد ث عن عاقبة العمل الحسن ال    معة الحسنة لصاحبه في حياته وبعد فالش  ذي يجلب الس 
هد اابق يحيي _في كلٍ  من شطَرّه_ شاهًدا على تقديم الجار  والمجرور، وميطن الش  ميته. والبيت الس  

م ال :على المفعيل به قيله اعلى تقديمه على  جار  والمجرور )لنفسك()فارفع لنفسك ذكرها(، إذ تقد 
خرج إلى الت خصيص؛ فالعمل الحسن يعيد على تالمفعيل به )ذكَرها(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم 

                                                           

د أمين، كاتب وباحث اشتهر بمناصرته المرأة، ودفاعه عنقاسم أمين: وهو  (3)  ي تها. ُولد بمصر ودرس  قاسم بن محم  حر 
الحقوق في )مونبلييه( بفرنسة. ثم  عاد إلى مصر، وتوف ي بالقاهرة. وله كتاب )تحرير المرأة( وغيره. يُنظر: األعالم، خير 

َرْكِلي.   .394/ 9الد ين الز ِ
ل قع، وفيها يرفع من شأن النُظمت هذه القصيدة في رثاء قاسم أمين، وحملت اسمه، مدح شوقي  فيها قاسًما بمدائح كثيرة (2)

ي ة هير فالفرد والمجتمع، وفي هذه القصيدة يلوم شوقي  قاسًما في رأيه الش   نهضةالعلم في  وتأث رفي نهضة الفرد،  ي قضي ة حر 
.  ( واحد وخمسين بيتًا.93المرأة وموقفه من الحجاب. وتقع في )  .11/ 1يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 

 .19/ 1المصدر نفسه.  (1)
نابغة مصر في عصره، وأحد مؤس سي نهضتها الوطنية. ُولد في القاهرة وتُوف ي فيها. نال شهادة ى كامل باشا: فمصط (4)

الحقوق من جامعة )تولوز( بفرنسة. كان فصيًحا ساحر البيان، قام االحتالل اإلنجليزي  من خالل خطبه ومقاالته وكتبه، 
َرْكِلي. وأنشأ جريدة )الل واء(. له كتاب ) ومان( وغيره. يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ ق  عند الر   . 219/ 1حياة األمم والر 

ع في ، وتقنُظمت في رثاء مصطفى كامل، أظهر شوقي  في كثير من أبياتها بليَغ حكمته، وشيء من نظرته إلى الحياة (9)
(14 .  .391/ 1( أربعة وست ين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .399/ 1المصدر نفسه.  (1)
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ة الحث  وقد يخرج هذا التقديم إلى غاي في الد رجة األولى بالذ كر الحسن قبل أن ينفع أحًدا غيره. هصاحب
 على رفع منزلة النفس.

ل إليها البحث في هذه الحالة:ومن أهم  الن تائج ا   ل تي تيص 

 .يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم الجار  والمجرور  ُتعد  هذه الحالة األكثر وروًدا في )الش 
 ( واحًدا وتسعين ومئة شاهد وألًفا. 1181بلغ عدد شياهد تقديم الجار  والمجرور على المفعيل به ) 
 وهي مرت بة بحسب 9على المفعيل به ) استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور ، ( ثمانية أحرف جر 

 تكرارها على الن حي اآلتي: 
ر )م()الّل    -1  مر ة. وثّلثمئة وثّلثين( خمًسا 333: تكر 
ر )(في)  -2  ومئتي مر ة. ينخمسإحدى و ( 231: تكر 
ر)الباء(:  -3  ( مئتي مر ة.200) تكر 
ر)من(:  -4  ( ستًّا وسبعين ومئة مر ة.171) تكر 
رت)على(  -3  ( إحدى وعشّرن ومئة مر ة.121) كر 
ر)إلى(:  -1  ( خمسين مر ة.30) تكر 
ر)عن(:  -7  ( سبًعا وأربعين مر ة.47) تكر 
ر)الكاف(:  -9  ( إحدى عشرة مر ة.11) تكر 
   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
  تقديم الجار  والمجرور على المفعيل به: )تعجيل المسر ة، وبيان العاقبة، من أهم  الد الالت الت ي خرج إليها

 والحصر، واالختصاص، وتعجيل المساءة، والت عظيم، وتقديم المهم  على غيره(.

 

 تقديم الجاّر والمجرور على الفاعل: 2_ 1

يقي ات(،   ت في صفحات وقد وردوتأتي هذه الحالة في المرتبة الث انية من حيث مراُت تكرارها في )الش 
ييان أغلبها  ، وهي: )الباء، في، الّل  9، وقد استعمل شيقي  _فيها_ )(1)الد  م، من، ( ثمانية أحرف جر 

 على، عن، إلى، الكاف(.

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد  وقد  (3) ، 21، 21، 29، 24، 22، 23، 22، 38، 39، 31/ )1وان اآلتية: يتوز 

29 ،28 ،12 ،11 ،14 ،19 ،11 ،11 ،19 ،42 ،43 ،42 ،41 ،44 ،49 ،41 ،49 ،48 ،92 ،92 ،91 ،94 ،91 ،
91 ،9998 ،12 ،13 ،19 ،13 ،11 ،11 ،18 ،93 ،92 ،91 ،94 ،99 ،99 ،98 ،82 ،81 ،89 ،81 ،81 ،88 ،
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ييان، وهي )كبار الحيادث في وادي الن يل(  ، وفيها (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في أولى قصائد الد 
 يقيل: 

ِبَياُء   ُه الَعِبي َد َوَلِكن  َلم  ُيَعاِد الل  (2)َشِقَيت  ِبالَغَباَوِة اأَلغ 

اهد يتحد ث عن عدل الله وإنصافه، فالل ه جل  وعّل لم يظلم من ات صف بالغباء،   اعر في هذا الش  فالش 
اهد قيلهو  اعر يقصد بالغباء من انحرف عن شّرعة الت يحيد واإليمان بالل ه سبحانه. وميطن الش   :الش 

م الجار  والمجرور )بالغباوة( على الفاعل )األغبياء(. ولعل  الغاية من )ش قيت بالغباوة األغبياُء(، إذ تقد 
اعر يّرد القيل: إن  الغباء _ال ذي ُيقَصد به  هذا الت قديم تخرج إلى الحصر، واالختصاص؛ وكأن  الش 

رك والكفر_ ليس من الله سبحانه وتعالى ها إلى ّضة ال تي أوصلت صاحببل هي من الن فس المر  ،الش 
بب في العصيان والخروج  اعر سبب االنحراف عن الهداية بالن فس، فكانت الس  ذلك، وعليه فحصر الش 

 عن طاعة رب ها.

                                                           

322 ،322 ،321 ،329 ،321 ،321 ،332 ،334 ،339 ،339 ،338 ،321 ،328 ،312 ،312 ،314 ،318 ،
342 ،341 ،392 ،392 ،391 ،394 ،399 ،391 ،391 ،312 ،311 ،311 ،319 ،318 ،312 ،312 ،311 ،
319 ،393 ،392 ،391 ،394 ،399 ،391 ،383 ،381 ،389 ،381 ،389 ،388 ،222 ،223 ،224 ،232 ،
233 ،232 ،231 ،234 ،239 ،231 ،223 ،222 ،221 ،221 ،229 ،228 ،212 ،213 ،212 ،211 ،214 ،
219 ،211 ،211 ،219 ،218 ،243 ،242 ،241 ،244 ،249 ،291 ،294 ،299 ،212 ،211 ،214 ،219 ،
211 ،211 ،219 ،212 ،219 ،211 ،219 ،292292 ،291 ،294 ،291 ،291 ،299 ،298 ،282 .)2( /4 ،1 ،
1 ،9 ،8 ،32 ،33 ،31 ،31 ،31 ،22 ،23 ،22 ،21 ،24 ،29 ،21 ،21 ،29 ،28 ،12 ،13 ،12 ،11 ،14 ،19 =
=11 ،11 ،42 ،42 ،41 ،41 ،41 ،48 ،92 ،94 ،91 ،99 ،13 ،11 ،11 ،19 ،18 ،12 ،12 ،11 ،14 ،19 ،11 ،
92 ،91 ،94 ،91 ،91 ،99 ،98 ،82 ،83 ،82 ،81 ،89 ،81 ،81 ،89 ،322 ،323 ،322 ،321 ،324 ،329 ،
321 ،321 ،329 ،328 ،332 ،334 ،339 ،338 ،322 ،323 ،324 ،329 ،328 ،312 ،313 ،312 ،314 ،
319 ،311 ،319 ،318 ،342 ،343 ،341 ،344 ،349 ،341 ،349 ،348 ،392 ،393 ،391 ،394 ،399 ،
391 ،312 ،312 ،314،319 ،311 ،311 ،319 ،318 ،312 ،312 ،311 ،314 ،319 ،311 ،311 ،319 ،
318 ،392 ،392 ،391 ،394 ،391 ،399 ،398 ،383 ،382 ،381 .)3( /1 ،9 ،8 ،32 ،33 ،31 ،39 ،31 ،
39 ،38 ،23 ،21 ،12 ،14 ،11 ،11 ،42 ،41 ،44 ،49 ،41 ،41 ،49 ،18 ،93 ،92 ،91 ،91 ،99 ،98 ،12 ،
11 ،14 ،19 ،11 ،11 ،19 ،18 ،13 ،11 ،14 ،92 ،93 ،92 ،92 ،91 ،94 ،82 ،84 ،322 ،321 ،329 ،321 ،
332 ،332 ،334 ،339 ،331 ،331 ،339 ،338 ،321 ،329 ،321 ،321 ،329 ،328 ،312 ،312 ،314 ،
319 ،311 ،318 ،342 ،343 ،342 ،344 ،341 ،349 ،348 ،392 ،393 ،392 ،391 ،399 ،398 ،312 ،
313 ،312 ،314 ،319 ،311 ،311 /318 ،312 ،312 ،314 ،319 ،311 ،311 ،318 ،392 ،393 ،392 ،
391 ،394 ،399 .)4( /1 ،1 ،32 ،31 ،34 ،39 ،31 ،31 ،39 ،38 ،23 ،22 ،21 ،21،13 ،11 ،19 ،18 ،42 ،
41 ،41 ،41 ،49 ،48 ،92 ،92 ،91 ،99 ،91 ،13 ،11 ،14 ،11 ،13 ،12 ،11 ،11 ،93 ،92 ،99 ،91 ،81 ،
88 ،321 ،329 ،329 ،332 ،323 ،321 ،329 ،312 ،312 ،311 ،319 ،311 ،319 ،318 ،343 ،341 ،344 ،
349 ،341 ،348 ،393 ،394 ،391 ،398 ،312 ،313 ،311 ،319 ،391 ،318 ،313 ،312 ،311 ،319 ،
311 ،319 ،393 ،391 ،382 ،381 ،389 ،222 ،221 ،224 ،229 ،221 ،221 ،229 ،232 ،234 ،239.) 

 ( من هذا البحث.32فحة )الص  في  عريف بها، والحديث عنهاسبق الت   (3)
(2)  .  .28/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 
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، ال تي ُنظمت في مدح خير اليرى (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة )ذكرى الميلد( 
ّلة وأتم  الت    سليم، ولم يبخل شيقي  في عرض شيٍء من حكمته في كثيرسي دنا محم د عليه أفضل الص 

 من قصائده، ومن ذلك قيله:

ٍم َمَناٌل  َصى َعَلى َقي  َتع  َداُم َكاَن َلُهم ِرَكاَبا   َوَما اس   (2)ِإَذا اإِلق 

اهد يؤك د على ضرورة الُمضي  قدًما في سبيل إدراك الغاية والهدف، فهذه هي   اعر في هذا الش  فالش 
اهد قيلهسبيل  م الجار   :الحصيل على الُمبتغى. وميطن الش  )ما استعصى على قيم منال(، إذ تقد 

والمجرور )على قيم( على الفاعل )منال(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت يجيه واإلرشاد من 
ه قارئه وّرشده بإيراد اعر ال ينفك  ييج  ه إليه خبرته في ما أوصلت جهة، وإلى الت عميم من جهة ثانية؛ فالش 

اهد يدعي إلى اإلقدام والعمل المستمر  في  الحياة، وما تعل مه في قراءاته وأسفاره وعيشه. وهي في هذا الش 
سبيل تحقيق الغاية ومحاولة بليغ المرام والهدف. أم ا الت عميم فهي مناسب للحكمة ال تي أطلقها شيقي  في 

اهد، والت نكير في كلمة ) اللة.هذا الش  د هذه الد   قيٍم( ال ذي أفاد الت عميم يؤك 

، وفيه تظهر حكمة (3)فبراير(  29ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في مطلع قصيدة )مشروع 
 تي انتشرت في كثير من أبيات قصائده، وذلك في قيله:شيقي  ال  

م  َيأ ُلُه َطَلَبا َوَفاَز ِبالَحقِ  َمن  لَ   اُِعدَّت  الرَّاَحُة الُكب َرى ِلَمن  َتِعَبا 
(4) 

د على   اهد يؤك  اعر في هذا الش  فّل راحة إال  بعد تعب، وال فيز إال بعد جهد كبير في طلبه، والش 
اهد ال تخرج عن سابقه، أال  ضرورة العمل الجاد  والت عب للحصيل على الغاية. ولعل  الغاية من هذا الش 

عراء الذي عاش في طبقة األمراء وقصر وهي الن صح واإلرشاد. وهذا ُيبرز شيًئا من شخ صي ة أمير الش 
ص  عب، فعاش حقبة من عمره، وخص  ًبا من الش  عب، بل كان قّر الخدييي، لكن  ذلك كل ه لم ُيبعده عن الش 

عب وإرشاده، والعمل على الن هضة به واالرتقاء نحي األفضل.  شطًرا من شعره في نصح الش 

                                                           
د صل ى الله عليه وسل م، وفيها مدح لصفات الن بي  عليه الص الة والس الم، (3)  نُظمت هذه القصيدة في ذكرى مولد الن بي  محم 

( واحد وسبعين بيتًا. يُنظر: 13وتقع في ) ش اعر فيها شيئًا من حكمته ونظرته للحياة ال تي أكسبته إي اها الت جارب.وقد عرض ال
 .18/ 3. الش وقي ات، أحمد شوقي  

 .13/ 3المصدر نفسه.  (2)
فحة ) (1)  ( من هذا البحث.93سبق الت عريف بها والحديث عنها في الص 
(4)  . وقوله: )لم يألُه(، أي لم يُقص ر وال يفتر. جاء في تاج العروس: ويُقال: ال آلوك نصًحا،  .11/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 

ر. ومنه قوله تعالى َنُكم  َخَبااَل ﴿: أي: ال أفتر وال أقص  رون في فسادكم119]آل عمران:  ﴾اَل َيأ ُلي  .  يُنظر: تاج [، أي ال ُيقص 

. ماد ة )أ ل و(،  بيدي   . 98/ 11العروس، الزَّ
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، وهي القصيدة (1)قصيدة حملت عنيان )الر حلة إلى األندلس( ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في  
هيرة في وصف إييان كسرى، وال تي يقيل البحتري  في مطلع هيرة ال تي عارض بها سيني ة البحتري الش   الش 

 : هذه القصيدة

ِسي ف  ُصن ُت نَ  ُت َعن  َنَدى ُكلِ  ِجب ِس   ِسي َعمَّا ُيَدنِ ُس َنف   (2)َوَتَرفَّع 

 اهد شيقي  في قصيدته )الر حلة إلى األندلس( فهي في قيله:أم ا ش

ِسي   َوَطِني َلي  ُشِغل ُت ِبالُخل ِد َعن هُ  ِناَزَعت ِني ِإَلي ِه ِفي  الُخل ِد َنف 
(3) 

اعر في هذا البيت ُيعب ر عن حب ه ليطنه، فّل ُيمكن أن يشغله عن وطنه شاغل، وميطن الش    هد افالش 
م كل  من قيله )نازعتني إليه ف م أكثر من جار  والمجرور على الفاعل؛ إذ تقد  ي الخلد نفسي(، وقد تقد 

ل  الجار  والمجرور )إليه(، و)في الخلد( على الفاعل )نفسي(، ولعل  الغاية من تقديم الجار  والمجرور األو 
نشغل ي ال أاعر يّرد القيل مخاطًبا وطنه: )إن  )إليه( تخرج إلى غاية االختصاص والحصر، وكأن  الش  
اهد وهي )في الخلد(، فلعل  الغاية عنك يا وطني إال  بك(، وأم ا تقديم الجار  والمجرور اآلخَ  ر في هذا الش 

اعر يرى أن ه ال ينشغل عن وطنه بأي  شيء، ولي حصل ذلك  منه تخرج إلى العناية واالهتمام، وكأن  الش 
م )الخلد( ألهم ي ت م )إليه( العائد على وطنفسينشغل عنه بأمر مهم ، وعليه قد  ه على ه، ومع ذلك فشيقي  قد 

د مر ة أخرى على فكرته األساس في  مه على الفاعل، وهي بذلك يؤك  )الخلد( ال ذي عب ر عن أهم ي ته فقد 
كه بيطنه وأهم ي ته في قلبه وعقله.   هذه القصيدة وهي تمس 

، أثناء وصف شيقي  المظاهر (4)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )دمشق( 
 البديعة فيها، ومن ذلك قيله: 

َتِلًفا  ُض ُمخ  َبَلت  ِبالنََّباِت اأَلر  َباٌغ َوَأل َياُن   َوَأق  َي َأص  َياُفُه، َفه   (3)َأف 

                                                           
لة في وصف مصر، وهي من أكثر شعر شوقي  طواًل. نظمها في سنوات نفيه إلى إسبانيا، وهو  (3) وهي قصيدة بديعة ُمطو 

. 332يُعب ر فيها عن حب ه الكبير لوطنه مصر وشوقه إليه. وتقع في ) ( عشرة أبيات ومئة بيت. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
2 /44 . 
. تحق (2) يَرفي، دار المعارف، القاهرة، ديوان البحتري  ، ص: 4م، ط  3811هـ ـ  3191يق وشرح وتعليق: حسن كامل الص 

3392. 
. الش   (1)  .41/ 2وقي ات، أحمد شوقي 
فحة ) (4)  ( من هذا البحث. 44سبق الت عريف بها في الص 
(9)  . ء. والفوف: الزهر. يُنظر: لسان . وأفواف: مفرده: فوف، ثياب رقاق ذات خطوط بيضا322/ 2الش وقي ات، أحمد شوقي 

 .214/ 8العرب، ابن منظور. ماد ة )فوف(. 
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بات وأنياعها في دمشق ُيبي ن أن  الزهر ذو أليان مختلفة، ثم  يؤك د اعر في وصفه أشكال الن  فالش  
اتات في بهذا الزهر بقيله )أصباغ وأليان(، وهي في مقام يذكر فيه تني ع األزهار والن  اختّلف أليان 

م الجار  والمجرور )بالن بات( على الفاعل  :قيلهاهد الش  ميطن دمشق. و  )أقبلت بالنَّبات األرض(، إذ تقد 
لن بات ال ذلك يين في ا ألن   ؛المبالغة في إظهار الز ّنة)األرض(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى 

  باألرض.

، وهي يحكي حاله مع من جفاه، وابتعد (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة لم ُتعنَين 
 عنه، في قيله: 

ِر ِمن ُه َمي ِعدٌ  َلَفا   َصحَّ ِلي  ِفي  الُعم  ق ُت َحتَّى َأخ   (2)ُثمَّ َما َصدَّ

اعر في هذا البيت يتحد ث عن حاله مع  تلك محبيبته ال تي كانت قد شغفت قلبه حبًّا، لكنَّ  فالش 
اهد قيله: )صح  لي في العمر منه ميعد(، إذ  المحبيبة كانت قاسية القلب، جاف ة المشاعر. وميطن الش 
م كل  من الجار  والمجرور )لي(، و)في العمر(، و)منه( على الفاعل )ميعد(. ولعل  الغاية من هذا  تقد 

ق لمعرفة الفاعل ال ذي ُسبق بثّلثة أشباه جمل فصلتالت قديم تخرج إلى ا امع سيتشي   لت شيّق من جهة؛ فالس 
ر. ومن جهة ثانية فلعل   امع لمعرفة ما ُأخِ  بينه وبين فعله، وعليه فتأخير الفاعل ُيقَصد به تشيّق الس 

اهد ُيقصد به  اعر أراد التعبير عن تأ؛ الت شيّقالت أخير في هذا الش  عده عن الن فس، خر هذا الميعد، وبفالش 
ر الفاعل بتقديم أشباه الجمل عليه.  فأخ 

، حملت اسمه فكانت تحت (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة يرثي فيها ّراض باشا 
 ، ومنها قيله:(4)عنيان )ّراض باشا( 

مٌ  ِق َقي  ِد َخط َف الَبر  ُن ِإَذا َمَشي َنا السُّ   َمَشى ِلل َمج   (3)ل ُحَفاُة َوَنح 

اعر في هذا البيت يستنهض همم قيمه، وّحث هم على القيام بياجبهم تجاه وطنهم، وكان  فالش 
اهد على تقديم  هذا الحث  واالستنهاض من خّلل مقارنة سعي الغرب لتطيّر بّلدهم وسعي العرب. والش 

                                                           
وقي ات، أحمد ( تسعة أبيات. يُنظر: الش  8قصيدة يتحد ث فيها عن محب ة من قد جفاه بالبعد، وموقفه حيال ذلك. وتقع في ) (3)

 .  .312/ 2شوقي 
 .312/ 2المصدر نفسه.  (2)
جال(. يُنظر: وزير عصامي  مصري   رياض باشا: (1) ج بديوان المالي ة إلى رئاسة الوزارة، وله كتاب )مظاهر الر  ، تدر 

َرْكِلي.   .       211/ 1األعالم، خير الد ين الز ِ
( 89نظمها في رثاء رياض باشا، فشوقي  يمدحه في أبيات هذه القصيدة أجمل مدح، ويصفه أحسن وصف. وتقع في ) (4)

. خمسة وتسعين بيتًا. يُنظر: الش    . 42/ 1وقي ات، أحمد شوقي 
 .49/ 1. الش وقي ات، أحمد شوقي   (9)
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م الجار  والمجرور )ل :الجار  والمجرور قيله لمجد( على الفاعل )قيم(. ولعل  )مشى للمجد قيم(، إذ تقد 
اعر في مقام استنهاض  م المهم  على غيره؛ فالش  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى العناية واالهتمام، إذ قد 

م المجد ألهم ي ته.   همم القيم، وهي في ذلك يقد 

ل إليها البحث بعد دراسة هذه الحالة:  ومن أهم  الن تائج ال تي تيص 

   الجار  والمجرور على الفاعل في المرتبة الث انية من حيث مر اُت تكراره مقارنة بباقي  يأتي تقديم شيقي
 حاالت تقديم الجار  والمجرور.

 ( ثّلثة وست ين شاهًدا وألًفا.1013بلغت شياهد تقديم الجار  والمجرور على الفاعل ) 
 ( ثمانية أحرف جر  فقط، وهي مرت بة بح9استعمل شيقي  في هذه الحالة ):سب تكرارها على الن حي اآلتي 
ر ) -1  ( خمًسا وست ين ومئتي مر ة.213)الباء(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر ) -2  ( خمس مر ات ومئتين.203)في(: تكر 
ر ))الّل   -3  ( سبًعا وست ين ومئة مر ة.117م(: تكر 
ر ) -4  وست ين ومئة مر ة. إحدى( 111)من(: تكر 
ر ) -3  .( ستًّا وأربعين ومئة مر ة141)على(: تكر 
ر ) -1  ( تسًعا وخمسين مر ة.38)عن(: تكر 
ر ) -7  ( خمًسا وخمسين مر ة.33)إلى(: تكر 
ر ) -9  ( خمس مر ات فقط.3)الكاف(: األقل  تكراًرا، تكر 
   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
   والمجرور على الفاعل )الحصر، واالختصاص، والن صح  تي خرج إليها تقديم الجار  من أهم  الد الالت ال

   والت يجيه واإلرشاد، والت عميم، والعناية واالهتمام، والمدح، والت شيّق(.
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 تقديم الجاّر والمجرور على الفعل: 3_ 1

يقي ات(، وقد وردت في كثير  وتأتي هذه الحالة في المرتبة الث الثة من حيث مراُت تكرارها في )الش 
ييان  ، وهي: )الباء، في، على، 7، وقد استعمل شيقي  _فيها_ )(1)من صفحات الد  ( سبعة أحرف جر 
 من، إلى، الّلم، عن(.

م فيها الجار  والمجرور على خبر الفعل الن اقص، أو  ياهد ال تي تقد  وتخرج عن هذه الحالة الش 
شاء  ث عنه في ميضعه من هذا المبحث إنخبر الحرف المشب ه بالفعل )الجملة الفعلي ة(، إذ سيتم  الحدي

 الله.

، وذلك في مطلع هذه (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )صدى الحرب( 
 القصيدة، فيقيل: 

َلبُ  ُلي الَحقُّ َوالَحقُّ أَغ  ِرُب   ِبَسي ِفَك َيع   (3)َوُّن َصُر ِدي ُن الل ه َأيَّاَن َتض 

اعر في هذا البيت   لطان عبد الحميد الث اني مادًحا إي اه أثناء حروبه مع اليينان، فالش  ُيخاطب الس 
م الجار  والمجرور  اهد قيله )بسيفك يعلي(، إذ تقد  ، ناصر دين الله. وميطن الش  فهي رافع راية الحق 

ارات ص)بسيفك( على الفعل )يعلي(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى المدح؛ فالقصيدة في مدح انت
، وهذا الجيش كان في فترة حروب ومعارك مع اليينان، وهذا المدح يقي ي من عّزمته،  الجيش العثماني 
لطان عبد الحميد ظهرت كثير من الحركات  ولعل  هذا الت قديم يخرج إلى االختصاص، ففي فترة حكم الس 

اعية إلى االنفصال عن العثماني ين، فشيقي  في هذا الت قديم يدعي  ف  تحت حالد  كم إلى تيحيد الص 
لطان عبد الحميد.  العثماني ين؛ فمن يبغي علي  الحق  ونصر دين الله فليلتحق براية الس 

  

                                                           
فحات اآلتية:  (3) عت شواهد هذه الحالة على الص  ، 93، 92، 44، 42، 43، 18، 19، 19، 14، 12، 29، 39/ )1توز 

94 ،99 ،91 ،99 ،98 ،12 ،11 ،99 ،82 ،81 ،88 ،328 ،344 ،392 ،399 ،312 ،314 ،311 ،312 ،399 ،
382 ،232 ،223 ،222 ،224 ،213 ،214 ،242 ،241 ،291 ،213 ،214 ،211،218 ،292 ،292 ،291 ،
294 ،299) .2( /42 ،42 ،91 ،98 ،19 ،11 ،12 ،11 ،11 ،11 ،99 ،82 ،83 ،81 ،81 ،329 ،339 ،324 ،
393 ،312 ،311 ،318 ،312 .)3( /9 ،8 ،21 ،11 ،93 ،19 ،94 ،89 ،314 ،319 ،344 ،341 ،341، 399 ،
313 ،311 ،311 ،314 ،319 ،311 ،311 .)4( /31 ،22 ،21 ،21 ،21 ،11 ،19 ،42 ،48 ،92 ،11 ،12 ،94 ،
321 ،324 ،329 ،321 ،321 ،314 ،312 ،381 ،389 ،388 ،222 ،221 ،231 ،239.) 

فحة ) (2)  ( من هذا البحث.34سبق الحديث عنها في الص 
 .42/ 3. الش وقي ات، أحمد شوقي   (1)
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، ال تي حملت اسمه، فكانت تحت عنيان (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في مرثي ة قاسم أمين 
 ، وذلك في قيله:(2))قاسم أمين( 

َطاِر   قَّ ِبَناِئِه ِبالِعل ِم ُيب َنى الُمل ُك حَ   (3)َوِبِه ُتَناُل َجَّلِئُل اأَلخ 

اعر في هذا البيت يتحد ث عن فضل العلم   عيب وتأث رهفالش  . وهذا في بناء المجتمعات ونهضة الش 
اهد قيله م في كل  منهما الجار  والمجرور على الفعل، وميطنا الش   :البيت يحتيي على شاهدين تقد 

م كل  من الجار  والمجرور )بالعلم(، و)به( على كل  من الفعلين  يرقى(، وقيله )بالعلم )به ُتنال(، إذ تقد 
اهدين كليهما  غاية ٌتسم إلى غاية عام ة وهي االختصاص، و )يرقى(، و)ُتنال(. ولعل  غاية الت قديم في الش 

ة وهي  مه على خاص  اعر في مقام إعّلء من شأن العلم وتعظيم له، فقد  ل ذي سيكين الفعل االت عظيم؛ فالش 
بيل للحصيل  ، وهي الس  بيل لبناء ملك قيي  الن تيجة الحتمي ة لمن جعل العلم سبيله وطيق نجاته، فهي الس 

د أهمي ة العلم وُّعظ م من شأنه  اعر لم يؤك  تقديمه بعلى أعظم األماني وأصعبها. وُّضاف إلى ذلك أن  الش 
م ه هذه بتكرار هذا التقديم في شطَري هذا البيت، فعظ  الجار  والمجرور على فعله فقط، بل أك د فكرت

 الُمعظ م بتكراره هذا.  

، ُيخاطب فيها ابنته، ناصًحا (4)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )لعبة( 
 إي اها نصيحة األب قبل أن تكين نصيحة حكيم ضر سته الت جارب عبر سنين عمره، ومن ذلك قيله:

َئاِب َوَمن  َيع   َر َبي َن الذِ  َفُر   َدِم الظُّف  َئاَب ِبِه َتظ   (3)َفِإنَّ الذِ 

اعر ُيخاطب   ، فالش  ال يخلي هذا البيت من الحكمة ال تي يلمسها القارئ في كثير من أشعار شيقي 
اهد . وميطن الش  فحسب اولهيً  اابنته بأن تكين على قدر من المسؤولي ة في هذه الحياة، فالحياة ليست لعبً 

م الجار  والمجرور )به( على الفعل )تظفر(  .قيله )به تظفر(، إذ تقد 

 ومن أهم  نتائج هذه الحالة:  

  يأتي تقديم شيقي  الجار  والمجرور على الفعل في المرتبة الث الثة من حيث مر اُت تكراره مقارنة بباقي
 حاالت تقديم الجار  والمجرور في الجملة الفعلي ة.

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.82سبق الحديث عنه في الص 
فحة ) (2)  ( من هذا البحث.82سبق الت عريف بها في الص 
(1)  .  .19/ 1الش وقي ات، أحمد شوقي 
، يتحد ث في بعض أبياتها عن ألعاب األطفال في يوم العيد، وال تخلو من بعض نظمها شوقي  ُمخاطبًا فيها ابنته أمينة (4)

.  يُنظر: حكمة تمي ز   .322/ 4. وقي ات، أحمد شوقي  الش  بها شوقي 
 .321/ 4. المصدر نفسه (9)
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 ( ثّلثة وثمانين ومئة شاهد.193يم الجار  والمجرور على الفعل )بلغت شياهد تقد 
 ( سبعة أحرف جر  فقط، وهي مرت بة بحسب تكرارها على الن حي اآلتي:7استعمل شيقي  في هذه الحالة ) 
ر ) -1  وست ين مر ة. اثنتين( 12)الباء(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر ) -2  ( خمًسا وأربعين مر ة.43)في(: تكر 
 ( اثنتين وعشّرن مر ة.22ر ))على(: تكر   -3
ر )إلى) -4  مر ة. تسع عشرة( 18(: تكر 
ر ) -3  مر ة. ( تسع عشرة18)من(: تكر 
ر ))الّل   -1  ( ثّلث عشرة مر ة.13م(: تكر 
ر ) -7  ( ثّلث مر ات فقط.3)عن(: األقل  تكراًرا، تكر 
   قام. ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف الماختلفت دالالت الت قديم في الش 
 الفعل: )المدح، واالختصاص، والت عميم،  من أهم  الد الالت الت ي خرج إليها تقديم الجار  والمجرور على

 والت عظيم، وتعجيل المساءة(.

 

 تقديم الجاّر والمجرور على نائب الفاعل: 4_ 1

صفحات وهي الحالة األقل  تكراًرا في حاالت هذا المبحث، وشياهدها ميزَّعة على مجميعة من   
ييان  ، وهي: )الباء، الّلم، إلى، 9، وقد استعمل شيقي  في شياهد هذه الحالة )(1)الد  ( ثمانية أحرف جر 

 على، في، من، عن، الكاف(.

بي  محم ًدا ، من جملة ما مدح فيها الن  (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في )الهمزّ ة الن بيّ ة( 
 صل ى الله عليه وسل م، ذلك في قيله:

ُز ِفي ُظُلَماِتِه  َحى ِإَلي َك الَفي  َلى ِبِه الظَّل َماُء   ُيي   (3)ُمَتَتاِبًعا ُتج 

                                                           
فحات اآلتية:  (3) عت شواهد هذه الحالة على الص  ، 84، 94، 92، 19، 12، 48، 41، 43، 19، 11، 11، 12/ )1توز 

81 ،343 ،342 ،391 ،318 ،381 ،232 ،231 ،221 ،228 ،211 ،219 ،211 ،219 ،242 ،294 ،219 .)2 /
(1 ،24 ،11 ،91 ،19 ،19 ،91 ،84 ،89 ،324 ،329 ،332 ،331 ،322 ،321 ،348 ،392 ،394 ،319 ،311 ،

318 .)3( /12 ،13 ،42 ،41 ،44 ،49 ،41 ،91 ،321 ،33 ،331 ،338 ،342 ،343 ،341 ،399 ،398 ،313 ،
314 ،311 .)4( /31 ،94 ،12 ،11 ،14 ،19 ،13 ،19 ،321 ،323 ،314 ،348 ،319 ،313 ،399.) 

فحة ) هاسبق الحديث عن (2)  ( من هذا البحث.31في الص 
(1)  .  .11/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 
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ين الحنيف  ّلم في هذا البيت، إذ شب ه الد  ّلة والس  اعر ُيخاطب الن بي  الكّرم محم ًدا عليه الص  فالش 
ابق يحيي شا رك واليثني ة. والبيت الس  ار  والمجرور؛ هدين لتقديم الجبأن ه الن ير ال ذي به يزول ظّلم الش 

م الجار  والمجرور )إليك( على نائب الفاعل  ل قيله: )ييحى إليك الفيز(، إذ تقد  اهد األو  فميطن الش 
ّرف مختص  بالن بي  محم د  )الفيز(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى االختصاص، فنزول اليحي الش 

ّلة وأتم  الت سليم، و  اعر ُيعظ م من قدر شفيعليه أفضل الص  عه لعل  من غايات هذا الت قديم الت عظيَم، فالش 
م الجار  والمجرور  اهد الث اني فهي قيله: )ُتجلى به الظ لماء(، إذ تقد  ورسيل رب ه بتقديمه على سياه. وأم ا الش 

اعر)به( على نائب الفاعل )الظ لماء(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت عظيم، ف ُيعظ م من  الش 
 دين الله ووحيه بتقديمه ال ذي به ُتجلى الظ لماء.

، وذلك في خطابه سعد (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )اعتداء( 
 ، في قيله:(2)غليل زَ 

َتِضي  َأن  ُتَقدَّ الَقَناُة  َداُنَها   َوَلن  َتر  َر ُسي   (3)َوُّب َتَر ِمن  ِمص 

اع ر في هذا البيت ُيخاطب زغلياًل بأن ه لن يقبل تقسيم مصر واستغّلل خيراتها. وميطن فالش 
م الجار  والمجرور )من مصر( على نائب الفاعل  اهد قيله: )ُيبتر من مصر سيدانها(؛ إذ تقد  الش 

اعر يّرد أن ييج   ذهن زغليل  ه)سيدانها(، ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت حذير والت هيّل؛ فالش 
إلى خطيرة ما يجري في مصر وضرورة الت صد ي للفساد المنتشر واإلسراع في اإلصّلح قبل فيات 

 األوان.

ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة يرثي فيها أحد زعماء الث يرة العربي ة وهي فيزي الغز ي  
(4) ) ا ورد فيها حديثه عن طبع الحياة ال تي ، وكان مم  (3)، فحملت اسمه وكانت تحت عنيان )فيزي الغز ي 

قاء، ومن ذلك قيله:  ات صفت بالقساوة والش 

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.38سبق الت عريف بها في الص 
فحة ) (2)  ( من هذا البحث.11سبق الت عريف به في الص 
(1)  . تُقطع، والقد : القطع الُمستأِصل. يُنظر: لسان العرب، ابن منظور. ماد ة و)تُقد (: بمعنى  .219/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 

 .144/ 1)قدد(، 
، ُولد بدمشق وتوف ي فيها، ُعي ن أستاذًا للقانون الد ولي  في  (4) ي  العامري  الد مشقي  وهو فوزي بن إسماعيل بن رضا الغز 

ة(. يُنظر: األعالم، خير الد ين مدرسة الحقوق بدمشق، وانتُخب رئيًسا للجمعي ة الت أسيسي ة ، وله كتاب )حقوق الد ول العام 
َرْكِلي.   .332/ 9الز ِ

( خمسة وأربعين بيتًا. يُنظر: 49بمناسبة تأبينه في دمشق، وتقع في ) لقيتيرثيه فيها، أُ  ي  نظمها بعد وفاة فوزي الغز   (9)
 .  .332/ 1الش وقي ات، أحمد شوقي 
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مِ  الَحَياُة َطَعاُمَها  ُق   ُطِبَعت  ِمَن السُّ  (1)َوَشَراُبَها َوَهَياُؤَها الُمَتَنشَّ

اعر يتحد ث عم ا ُعرفت به هذه الحياة القاسية ال تي ُعرفت بكدر العيش فيها، فقل  من يخ  ج ر فالش 
م الجار  والمجرور )من  مِ  الحياة(، إذ تقد  اهد قيله: )ُطبعت من الس  منها بقليل بؤس وشقاء. وميطن الش 
اعر في  مِ ( على نائب الفاعل )الحياة(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت حقير؛ فحديث الش  الس 

ثاء، ال ذي فيه زهد في الحياة  ر نائب الهذا البيت كان في مقام الر  نيا، وذكر لمساوئها، وعليه أخ  فاعل الد 
 )الحياة( لتحقيره والت قليل من شأنه.   

ّلم والحمامة(   ، وذلك (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )ُسليمان عليه الس 
 في قيله:

َت َجَناِحَها  (3)ُكِتَبت  َلَها ِفي َها الَكَراَمه    َوالُكت ُب َتح 

ّلم أرسل مع الحمامة رسائل تيصية بها، ترفع من شأنها عند من ُأرسلت ف  نبي  الل ه ُسليمان عليه الس 
اهد قيله: )ُكتبت لها فيها الكرام(4)إليهم  م كل  من الجار  والمجرور )لها(، و)فيها( ة. وميطن الش  (، إذ تقد 

له ى الت عجيل بالمسر ة من جهة، فنبي  ال(. ولعل  الغاية من الت قديم تخرج إلةعلى نائب الفاعل )الكرام
ل لها بحسن العاقبة، وقد يدل  الت قديم على  أرسلها بكتاب لتكين زعيمة على من ُأرسلت إليهم، فعج 

ّلم هاالختصاص، إذ إن  هذه الكرامة ال تي ستحصل عليها وكتبها لها الن   ة بي  سليمان عليه الس  ي خاص 
د غاية االختصاص قيله )لها( أي إن  هذه الكرامة ال تي ستنالها  بها دون غيرها من الط يير، ولعل   ما يؤك 

 ستكين لها وحدها.

ل إليها البحث في هذه الحالة:   ومن أهم  الن تائج ال ي تيص 

 .ُتعد  هذه الحالة األقل  تكراًرا في حاالت تقديم الجار  والمجرور في الجملة الفعلي ة 
  ( عشرة شياهد ومئة.110ور على نائب الفاعل )بلغت شياهد تقديم الجار  والمجر 
 ( ثمانية أحرف جر  فقط، وهي مرت بة بحسب تكرارها على الن حي اآلتي:9استعمل شيقي  في هذه الحالة ) 
ر ) -1  مر ة. ثّلثين( 30)الباء(: األكثر تكراًرا، تكر 

                                                           
 .333/ 1المصدر نفسه.  (3)
ة جرت بين الن بي  ُسليمان عليه الس الم وحمامة، يحث   (2) ، نظمها على هيئة قص  قصيدة من القصائد ال تي تحكي حكمة شوقي 

بر واألناة في العمل الش وقي ات، أحمد ( سبعة عشر بيتًا. يُنظر: 31وتقع في ) .والتزام األمانة فيه فيها الش اعر قارئه على الص 
 .319/ 4. شوقي  

 وكلمة )الكرامة( األصل أن تنتهي بتاء مربوطة، لكن  الباحث رسمها كما وردت في الد يوان. .319/ 4. صدر نفسهالم (1)
طن ذي يحوي موالبيت ال  في البحث عرض هذا المعنى مفهوم من قراءة القصيدة كاملة، وال ُمت سع لعرضها كاملة، فالمهم   (4)

 الش اهد. 
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ر ))الّل   -2  ( خمًسا وعشّرن مر ة.23م(: تكر 
ر ) -3  ة.( إحدى وعشّرن مر  21)في(: تكر 
ر )من) -4  مر ة. أربع عشرة( 14(: تكر 
ر ) -3  مر ة. ( اثنتي عشرة12)على(: تكر 
ر ) -1  ( أربع مر ات فقط.4)إلى(: تكر 
ر ) -7  ( ثّلث مر ات فقط.3)عن(: تكر 
 )الكاف(: األقل  تكراًرا، ورد في شاهد واحد فقط.  -9
 ّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الشياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اخت 
 ذير الفعل: )االختصاص، والت عظيم، والت ح من أهم  الد الالت الت ي خرج إليها تقديم الجار  والمجرور على

 والت هيّل، والت حقير، والت عجيل بالمسر ة(.

، ال ذي كان تحت عنيان  بعد نهاية تحليل هذه الحالة يكين الباحث قد انتهى من المطلب األول 
فحات القادمة للحديث عن المطلب الث اني  المجرورالجار  و )تقديم  في الجملة الفعلي ة(. وعليه ستكين الص 

  .إن شاء الله تعالى في الجملة االسمي ة( الجار  والمجرورمن هذا المبحث، وهي تحت عنيان )تقديم 

 

 :الجاّر والمجرور في الجملة االسمّيةتقديم  الّثانيالمطلب 

مت  ييانياهد وفق الش   ثّلثإلى  هذا المطلب حاالتُقس  عرض ، وسيكين ذلك بالُمستخَرجة من الد 
 . حالة اهد في كل  ات ورود الش  ياهد المناسبة وتحليلها تحليًّل نحيًّّا دالليًّا، بعد إحصاء دقيق لمر  بعض الش  

 ، علىاألقل  ييان من األكثر إلى اهد في الد  ات تكرار الش  بناء على مر   الحاالتوسُتعرض هذه 
 الن حي اآلتي:

 خبر المبتدأ.على تقديم الجار  والمجرور  -1
 .خبر الفعل الن اقصتقديم الجار  والمجرور على  -2
 .خبر الحرف المشب ه بالفعلتقديم الجار  والمجرور على  -3
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 تقديم الجاّر والمجرور على خبر المبتدأ: 1_ 2

ن صفحات إذ وردت في كثير م ،ذا المطلبفي ه (يقي اتالش  )ُتعد  هذه الحالة األكثر تكراًرا في دييان  
ييان  ، 9، وقد استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر المبتدأ )(1)الد  ( ثمانية أحرف جر 

 م، من، الباء، على، عن، الكاف، إلى(.وهي: )في، الّل  

ي مدح أحد ، ف(2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )حلم عظيم وبطش أعظم(  
 القادة، وفيه يقيل: 

َطبُ  َراَط ِفي  الَخط ِب َأخ  َلُب    ُحَساُمَك ِمن  ُسق  ِد الَمَناِبِر َأص  ُدَك ِمن  ُعي  َوُعي 
(3) 

اعر جعل سيف ممدوحه أكثر إفهاًما   هير، وهي  فالش  من خطابة سقراط خطيب اليينان وحكيمها الش 
مبتدأ؛ سيراه مليًئا بشياهد تقديم الجار  والمجرور على خبر ال حكمه صلب ال لين فيه. والن اظر لهذا البيت

م فيها الجار  والمجرور على الخبر، وهذا الت قديم كان في صدر البيت  إذ اشتمل على ثّلثة شياهد تقد 
م  اهد في صدر البيت فقيله: )حسامك من سقراط في الخطب أخطب(، إذ تقد  وفي عجزه. أم ا ميطن الش 

والمجرور )من سقراط(، و)في الخطب( على الخبر )أخطُب(. ولعل  الغاية من تقديم  كل  من الجار  
 قد أفادت الت قييد فسيف الممدوع في الهيل والمخاطر أخطب من سقراط.الجار  والمجرور 

  

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على (3) فحات اآلتية:  توز  ، 11، 12، 28، 29، 21، 29، 24، 21، 22، 23، 38، 39/ )1الص 

14 ،19 ،11 ،11 ،19 ،18 ،42 ،43 ،41 ،44 ،49 ،92 ،93 ،94 ،99 ،91 ،99 ،98 ،13 ،12 ،14 ،91 ،98 ،
83 ،82 ،84 ،81 ،329 ،334 ،331 ،338 ،324 ،321 ،312 ،313 ،392 ،399 ،313 ،312 ،314 ،319 ،
311 ،312 ،312 ،311 ،391 ،233 ،232 ،231 ،231 ،221 ،221 ،212 ،211 ،214 ،211 ،219 ،242 ،
242 ،241 ،244 ،294 ،291 ،291 ،211 ،219 ،299 ،291 ،282 ،283) .2( /1 ،1 ،9 ،32 ،33 ،23 ،24 ،
21 ،21 ،29 ،28 ،12 ،14 ،19 ،18 ،42 ،41 ،92 ،91 ،13 ،11 ،11 ،11 ،19 ،12 ،12 ،11 ،19 ،11 ،93 ،
94 ،99 ،91 ،99 ،82 ،82 ،81 ،81 ،89 ،322 ،323 ،322 ،321 ،333 ،331 ،339 ،331 ،331 ،339 ،338 ،
322 ،321 ،314 ،343 ،344 ،392 ،393 ،392 ،391 ،391 ،398 ،313 ،311 ،311 ،392 ،383 ،381 .)3 /

(9 ،32 ،33 ،32 ،331 ،39 ،21 ،29 ،13 ،41 ،49 ،41 ،41 ،48 ،92 ،99 ،12 ،11 ،12 ،13 ،11 ،92 ،91 ،
91 ،98 ،81 ،328 ،33 ،339 ،331 ،339 ،329 ،321 ،321 ،314 ،342 ،344 ،349 ،392 ،394 ،391 ،
399 ،398 ،318 ،313 ،314 ،319 .)4( /1 ،32 ،23 ،22 ،21 ،21 ،29، 12 ،13 ،11 ،19 ،42 ،43 ،42 ،
44 ،41 ،49 ،92 ،11 ،19 ،19 ،12 ،12 ،11 ،19 ،18 ،93 ،91 ،91 ،89 ،88 ،322 ،322 ،321 ،332 ،
331 ،312 ،319 ،349 ،391 ،313 ،314 ،399 ،382 ،382 ،221 ،221.) 

ح به، ولم تتم  اإلشارة إليه، وتقع في )لقصيدة في مدح أحد القادة  (2) يُنظر: الش وقي ات، أحمد  ( اثني عشر بيتًا.32م يُصرَّ
 .  .41/ 3شوقي 

 .41/ 3المصدر نفسه.  (1)
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 ، وهي في قيله:(1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )ضيف أمير المؤمنين(  

ُتم  ُثمَّ  ُلُبيَن الَمَعاِلي  ِنم   (2)َوالَمَعاِلي َعَلى النِ َياِم َحَرامُ   َتط 

اد ال ذين عمليا على خلخلة صف  الخّلفة، وعمليا   اعر في هذا البيت ُيخاطب الخينة والُحس  فالش 
م الجار  والمجرور )على الن يام اهد قيله: )والمعالي على الن يام حرام(، إذ تقد   (على خرابها. وميطن الش 

اعر ُينكر ما تقيم به هذه الفئة من  على الخبر )حرام(. ولعل  غاية الت قديم تخرج إلى الذ م  والت حقير؛ فالش 
لطان وهي في صف ه وتحت حكمه، فمن  خيانة وغيرها، بالمقابل كان شيقي  قد أظهر والءه الكبير للس 

لطان وّعمل على من تفكيك حكمه وتخّرب دولته. و  واجب شيقي  أن يذم  وّيب خ من يخرج عن طاعة الس 
اعر يقيل: إن  المعالي حرام على الن يام، ال  اهد من وجه عام  فكأن  الش  ناحية أخرى لي ُنظر إلى هذا الش 
 على غيرهم، فمن أراد العّل فلُيشم ر عن ساعد الجد  والهم ة العالية.                                    

، وهي يرثي البطل المجاهد (3)ورد في قصيدة تحت عنيان )عمر المختار(  ومن شياهد هذه الحالة ما 
 ، في قيله:(4)عمر المختار 

ِتَّلِف ِدَياِرِهم  ِلُميَن َعَلى اخ  ِلُكيَن َمَع الُمَصاِب َعَزاَء   َوالُمس  اَل َيم 
(3) 

اعر في هذا البيت يتحد ث عن هيل الُمصاب ال ذي أصاب المسلمين بعد استشها  مر د عفالش 
م الجار  والمجرور  اهد قيله: )والمسلمين على اختّلف ديارهم ال يملكين(، إذ تقد  المختار. وميطن الش 

ق.ا)على اختّلف( على الخبر الجملة الفعلي ة )ال يملكين(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى   لتشّي

تي حملت اسمه فكانت تحت عنيان ومن شياهد هذه الحالة ما جاء في مرثي ة حافظ إبراهيم، ال    
 ، في قيله:(1))حافظ إبراهيم( 

َجاَعِة ِفي الرِ َجاِل َجَّلِئٌل   (7)َوَأَجلُُّهنَّ َشَجاَعُة اآلَراِء   ُرَتُب الشَّ

اهد قيله: )رتب   اعر يمدح حافظ إبراهيم ال ذي ات صف بجرأته في الت عبير عن رأيه. وميطن الش  فالش 
جاعة في الر جال م الجار  والمجرور )في الر جال( على الخبر )جّلئل(. ولعل  الغاية  الش  جّلئل(، إذ تقد 

                                                           
( 12في مدح الس لطان عبد الحميد، بعد أن نزل شوقي  في األستانة، وأُبلغ أن ه بضيافة أمير المؤمنين، وتقع في )نظمها  (3)

 .218/ 3ست ين بيتًا. يُنظر: المصدر نفسه. 
 .242/ 3المصدر نفسه.  (2)
 ( من هذا البحث.12فحة )سبق الت عريف بها في الص   (1)
 ( من هذا البحث.12فحة )سبق الت عريف به في الص   (4)
(9)  .  .39/ 1الش وقي ات، احمد شوقي 
 .22/ 1( اثنين وخمسين بيتًا، يُنظر: المصدر نفسه. 92نظمها في رثاء الش اعر حافظ إبراهيم، وتقع في ) (1)
 .29/ 1. المصدر نفسه (1)
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جاعة عميًما، بل يّرد شجاعة الت خحصيصمن هذا الت قديم تخرج إلى  اعر ال يتحد ث عن الش  ؛ فالش 
 الر جال دون غيرهم. 

، ال تي يحكي فيها عن (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )الهر ة والن ظافة(  
 قط ته واهتمامه بشؤونها، وقد ختم شيقي  هذه القصيدة بقيله:

ِحي َفه   ُب َعَلى اإلن َساِن ُعن َياُن الصَّ ِإنََّما الثَّي 
(2) 

ه للن اس عميًما ولألطفال   اهد يتحد ث عن قيمة مهم ة، كّلمه فيها ميج  اعر في هذا الش  فالش 
حيفة على  خصيًصا، فيقيل: إنَّ نظافة الث ياب تدل  على شخصي ة من يلبسها، كما يدل  عنيان الص 

اهد قيله: )الث يب على اإلنسان عنيان م الجار  والمجرور )على اإلنسان( ...مضمينها. وميطن الش  (، إذ قد 
على الخبر )عنيان(. ولعل  غاية الت قديم تخرج إلى معنى االختصاص، فالث يب يدل  على شخصي ة من 

 ه، وهي خاص  به دون غيره. يلبس

 ومن أهم  نتائج هذه الحالة ما يأتي:

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم الجار  والمجرور في الجملة ُتعد  هذه الحالة األكثر وروًدا في )الش 
 االسمي ة.

 ( تسعة وأربعين وثّلثمئة شاهد. 348بلغ عدد شياهد تقديم الجار  والمجرور على خبر المبتدأ ) 
 ( وهي مرت بة بحسب 9استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر المبتدأ ، ( ثمانية أحرف جر 

 تكرارها على الن حي اآلتي: 
ر )األكثر تكراًرا، (: في)  -1  مر ة. ستًّا وأربعين ومئة( 141تكر 
ر )مالّل  )  -2  وخمسين مر ة. اثنتين( 32(: تكر 
ر)من(:  -3  ( خمسين مر ة.30) تكر 
ر(: )الباء -4  ( ثماني وأربعين مر ة.49) تكر 
ر)على(  -3  ( خمًسا وثّلثين مر ة.33) تكر 
ر)عن(:  -1  ( عشر مر ات.10) تكر 
ر)الكاف(:  -7  ( خمس مر ات فقط.3) تكر 

                                                           
هة (3) لألطفال، يحث هم فيها على التزام  من قصائد ديوان األطفال )في أواخر الش وقي ات(، تحكي عن قيمة خلقي ة، وهي موج 

. 31الن ظافة. وتقع في )  .399/ 4( ثالثة عشر بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
واألصل في )الص حيفة( أن تُرسم بتاء مربوطة، لكن  الباحث نقلها كما وجدها في  .399/ 4. الش وقي ات، أحمد شوقي   (2)

 الد يوان.
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ر)إلى(: األقل  تكراًرا،  -9  ( ثّلث مر ات فقط.3) تكر 
 المقام.  اختلفت دالالت الت قديم في الشياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف 
  ،من أهم  الد الالت ال تي خرج إليها تقديم الجار  والمجرور على المفعيل به: )المدح والثَّناء، والذ م  والت حقير

 والت عميم، واالختصاص(.

 

 تقديم الجاّر والمجرور على خبر الفعل الّناقص: 2_ 2

 ،ي هذا المطلبف (الشيقي ات)ييان في دفي المرتبة الث انية من حيث تكرار شياهدها هذه الحالة  وتأتي 
ييان  ، وقد استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر (1)إذ وردت في كثير من صفحات الد 

، وهي: )الّل  9) الفعل الن اقص م، في، الباء، من، على، الكاف، إلى، عن(. كما ( ثمانية أحرف جر 
، ( أحد عشر فعًّل ناقًص 11استعمل في هذه الحالة ) ا، وهي: )كان، كاد، ليس، ما زال، بات، ما انفك 

 .)  صار، راح، أصبح، أمسى، ظل 

ياحل العثماني ة(  ، وذلك في (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )منعة الس 
 قيله:

َحاِب ُتَغيَّ   َرَواِسي  اب ِتَداٍع ِفي  َرَواِسي  َطِبي َعٍة   (3)ُب َتَكاُد ُذَراَها ِفي السَّ

اعر ُيعظ م من شأن البياخر والحصين العثماني ة البديعة، ال تي تكاد قممها حاب تبل فالش  غ الس 
م الجار   حاب ُتغي ب(، إذ تقد  اهد قيله: )تكاد ذراها في الس  ح طياًل. وميطن الش  اب( والمجرور )في الس 

اعر في مقام مدعلى الخبر الجملة )ُتغي ب(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج  ح لما إلى الت عظيم؛ فالش 
حاب، فإذا كانت قمم ما يصف  يصفه، وعندما يتحد ث عن ارتفاع الحصين والبياخر ُيقارن قممها بالس 

                                                           
عت شواهد هذه الح (3) فحات األتية:توز  ، 19، 11، 11، 19، 92، 99، 91، 91، 91، 92، 92، 41/ )1 الة على الص 

12 ،13 ،12 ،18 ،83 ،89 ،333 ،331 ،314 ،394 ،312 ،311 ،313 ،319 ،311 ،391 ،399 ،381 ،381 ،
228 ،232 ،223 ،221 ،224 ،229 ،213 ،221 ،249 ،241 ،212 ،214 ،211 ،212 ،213 ،212 ،214 ،
292 ،293 ،294 ،299.) 2( /9 ،21 ،12 ،13 ،41 ،99 ،18 ،91 ،99 ،83 ،81 ،321 ،321 ،311 ،341 ،
391 ،392) .3( /22 ،23 ،22 ،28 ،12 ،18 ،41 ،12 ،93 ،329 ،322 ،329 ،321 ،341 ،349 ،399 ،313 ،
318 ،312 ،311 ،393 ،394 ،399 .)4( /31 ،23 ،12 ،11 ،14 ،19 ،11 ،11 ،19 ،92 ،99 ،99، 98 ،11 ،
18 ،11 ،11 ،18 ،83 ،399 ،221.) 

فحة  (2)  ( من هذا البحث11)سبق الحديث عنها في الص 
(1)  .  .41/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 
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اعر من وراء وصفه  حاب، فهذا يدل  على عظمتها وضخامتها، وهي مناسب لما يبغيه الش  تكاد تبلغ الس 
 هذا.

اعر بعض (1)قصيدة تحت عنيان )تكّرم( ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في  ، إذ ُيخاطب الش 
باب ال ذين ُأفرج عنهم بعد اعتقال االحتّلل اإلنجليزي  لهم، ُمعظ ًما لهم، مادًحا، ومن ذلك قيله:     الش 

ِر ُوُفيًدا   َأن ُتم  َغًدا أَه ُل اأُلُميِر وِإنََّما  ُكنَّا َعَلي ُكم  ِفي اأُلُمي 
(2) 

اعر ُيخا  باب قائًّل إن هم من سيحمل راية الن ضال في المرحلة القادمة. وميطن فالش  طب هؤالء الش 
م كل  من الجار  والمجرور )عليكم(، و)في األمير(  اهد قيله: )كن ا عليكم في األمير وفيًدا(، إذ تقد  الش 

اعر في باب حديثه م على الخبر )وفيًدا(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت عظيم؛ فالش  ع هؤالء الش 
م الجار  والمجرور غير مر ة  ُيخبرهم بأن هم رجال المرحلة القادمة، لكن ه من باب رفع هممهم وتحفيزهم قد 
د عظمة دورهم سابًقا قبل أن ُيعتقليا، إذ كان الن اس يفدون عليهم في شؤونهم وأميرهم،  على الخبر ليؤك 

م )عليكم(، و)في األمير( ليدل  على أن  كما دل  هذا الت قديم على االهتمام بأ م والعناية به، فقد  مر المقد 
م )عليكم( على )في األمير( للت عظيم من  باب، في إدارة شؤون البّلد وأحيالها، كما قد  ور القادم للش  الد 

باب.    شأن هؤالء الش 

مائل الن بي  محم د ، وذلك في مدحه ش(3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة )نهج البردة(  
ّلم، في قيله:  ّلة والس   عليه الص 

َفٍة  َظٍة ِمن ُه ُمَشرَّ َيى َوِبالرَِّحم   َيَكاُد ِفي  َلف  ِصي َك ِبالَحقِ  َوالتَّق  ُيي 
(4) 

د أن  الن بي  صل ى الل ه عليه وسل م قد ُأوتَي جيامع الَكِلم، فهي ييشك أن   اعر في هذا البيت ُيؤك  فالش 
م كل  ييصي وصاي اهد قيله: )يكاد في لفظة منه ييصيك(، إذ تقد  ا كثيرة بكلمة واحدة فقط. وميطن الش 

من الجار  والمجرور )في لفظة(، و)منه( على الخبر الجملة )ييصيك(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم 
اعر ُيعظ م قدر الن بي  صل ى الل ه عليه وسل م بتقد ، ومن جهة أخرى يمهتخرج إلى الت عظيم من جهة، فالش 

لعل  هذا الت قديم يخرج أيًضا إلى االختصاص والحصر، فهذه اليصايا الكثيرة ال تي قد ُتختَصر بكلمة 

                                                           
م أُطلق سراحهم، فاحتفل  3814، وفي وزارة سعد َزغلول باشا سنة أدانت المحاكم اإلنجليزي ة بعض الشب ان واعتقلتهم (3)

المناسبة، ونظم شوقي  هذه القصيدة، وألقيت بمناسبة خروج هؤالء الش باب من االعتقال. وتقع في الش باب المصري  بهذه 
(92 .  .328/ 3( خمسين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .333/ 3. الش وقي ات، أحمد شوقي   (2)
فحة ) (1)  ( من هذا البحث.38سبق الحديث عنها في الص 
. حمد شوقأالش وقي ات،  (4)  .381/ 3ي 
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ادق األمينواحدة ال تأتي إال  من  اعر ذلك بقيله )منه(، فهذا  الص  ّلم، فحصر الش  ّلة والس  عليه الص 
 غيره.خاص  بالن بي  صل ى الل ه عليه وسل م، وال يصدر عن 

لطة الحاكمة (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة )تيت عنخ آمين(   ، من ُمجَمل خطابه الس 
 تي رمز إليها بأحد الفراعنة بقيله: ال  

ٍض  َبَحِت الرَُّعاُة ِبُكلِ  َأر  ِم الرَِّعيَِّة َناِزِلي َنا َعَلى حُ   َوَأص   (2)ك 

اعر يتحد ث عن انقّلب أحيال هذه ا  عب فالش  مز طغيان فرعين ال ذي ر  عنلحياة، فلن يسكت الش 
لت وانقلبت، وقد صارت الحكيمات تنزل عند  عيب تحي  لطة وقتئٍذ. فيقيل: إن  أحيال الش  به إلى الس 
م كل   اهد قيله: )أصبحت الر عاة بكل  أرض على حكم الرعي ة نازلينا(، إذ تقد  مطالب شعيبها. وميطن الش 

(، و)على حكم( على الخبر )نازلينا(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى من الجار  والمجرور ) بكل 
لطة  ليا عن التفر د بالس  اعر_ تحي  ام _بحسب الش  الت عميم من جهة؛ وذلك بقيله: )بكل  أرٍض( فجميع الحك 

له: )على قي ونزليا عند آراء شعيبهم. ومن جهة أخرى فلعل  هذا الت قديم يخرج إلى االختصاص؛ وذلك ب
عب ال عند غيرهم. وخّلصة األمر  ام ينزلين عند مطالب الش  ذا الكّلم في ه أن  حكم الر عي ة(، فالحك 

اعر، ورفض لياقعه المّرر.  م من الش   البيت ال ُيقصد به المعنى الظاهر القّرب، وإن ما هي تهك 

اعر إلى التزام ، وف(3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )األثر(   يها يدعي الش 
 حسن الخلق بقيله:

َم النََّظر    َوُكن  ِفي  الطَِّرّ ِق َعِفي َف الُخَطا  َماِع َكِرّ   (4)َشِرّ َف السَّ

اعر يدعي إلى حسن الخلق بأن يعرف كل  امرئ طّرقه وما يؤد ي إليه، وأن يستمع إلى ما   فالش 
اهد قيلهينفعه، وأن يغض  بصره عم ا حر م الله. وم م )وكن في الط ّرق عفيف الخطا(، إذ ت :يطن الش  قد 

الجار  والمجرور )في الط ّرق( على الخبر )عفيف(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت يجيه 
يم  م الن صح لقارئه، فاستعمل التقد  ، وهي فيها يقد  واإلرشاد؛ ففي هذه القصيدة يظهر شيء من حكمة شيقي 

 يته.لتسهيل غا

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.12سبق الت عريف بها في الص 
. أالش وقي ات،  (2)  .214/ 3حمد شوقي 
الش وقي ات، ( سبعة أبيات. يُنظر: 1وتقع في )ته في هذه الحياة، اقصيدة من قصائد الحكمة، يحكي في أبياتها عن بعض نظر (1)
. أ  .83/ 4حمد شوقي 
 .83/ 4 المصدر نفسه. (4)
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 ومن أهم الن تائج ال تي تيصل إليها الباحث، ما يأتي: 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم تأتي هذه الحالة في المرتبة الث انية من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 الجار  والمجرور في الجملة االسمي ة.

 ( ست  131بلغ عدد شياهد تقديم الجار  والمجرور على خبر الفعل الن اقص ) .ة وخمسين ومئة شاهد 
 ( وهي مرت بة 9استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر الفعل الن اقص ، ( ثمانية أحرف جر 

 بحسب تكرارها على الن حي اآلتي: 
ر مالّل  )  -1  مر ة.وخمسين  اثنتين( 32)(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر )في)  -2  مر ة. وثّلثين ستًّا( 31(: تكر 
 ( ثّلًثا وعشّرن مر ة.23) رتكر  )الباء(:  -3
ر)من(:  -4  ( إحدى وعشّرن مر ة.21) تكر 
ر)على(  -3  ( ست  عشرة مر ة.11) تكر 
ر)الكاف(:  -1  ( أربع مر ات فقط.4) تكر 
ر)إلى(:  -7  ( مر تين فقط.2) تكر 
ر)عن(:  -9  ( مر تين فقط.2) تكر 
 ( أحد 11استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر الفعل الن اقص ) عشر فعًّل ناقًصا، وهي

 مرت بة بحسب تكرارها على الن حي اآلتي: 
ر ) -1  ( مر ة واحدة ومئة.101)كان(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر ) -2  ( سبع عشرة مر ة.17)كاد(: تكر 
ر ) -3  ( إحدى عشرة مر ة.11)ليس(: تكر 
ر ) -4  ( ثماني مر ات فقط.9)ما زال(: تكر 
ر ) -3  ( خمس مر ات فقط.3)بات(: تكر 
ر ) )أصبح(: -1  ( ثّلث مر ات فقط.3تكر 
ر ) -7  ( ثّلث مر ات فقط.3)أمسى(: تكر 
ر ) -9  ( ثّلث مر ات فقط.3)صار(: تكر 

   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
   والعناية  عظيم، والحصر،تي خرج إليها تقديم الجار  والمجرور على المفعيل به: )الت  من أهم  الد الالت ال

م، والت عميم، واالختصاص، والت يجيه واإلرشاد(.  بأمر المقد 
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 :الحرف المشّبه بالفعلتقديم الجاّر والمجرور على خبر  3_ 2

 وقد ،في هذا المطلب يقي ات(شياهدها في دييان )الش   عددمن حيث  ُتعد  هذه الحالة األقل  تكراًرا 
، وقد استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر (1)ييان وردت في كثير من صفحات الد  

، وهي: )في، من،  سبعة( 7) الحرف المشب ه بالفعل وقد تيز عت عن(. إلى،  لى،ع، الباء، الّلمأحرف جر 
ت ة. ياهد على األحرف المشب هة بالفعل الس    هذه الش 

  

، (3)، ُيخاطب فيها ُمرُقس فهمي (2))براءة(  ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة حملت عنيان 
 قائًّل: 

ِنَنــــا ُيـــه  ِنَهـــــــا،   َول  ُيــــه  َطَلع     َفل   (4)َأنَّ الَقَضاَء ِبِه اض 

عب المسكين بعيدته لمزاولة مهنته في المحاماة،   اعر ُيبارك لمصر وُّبارك لنفسه ُممثًَّّل عن الش  فالش 
م الجار  والمجرور )به( فالقضاء يقيى بأمثاله اهد قيله: )أنَّ القضاء به اضطلع(، إذ تقد  . وميطن الش 

اعر في مقام مدح لفهمي،  على الخبر )اضطلع(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت عظيم، فالش 
م الجار  والمجرور )به( ليعظ م من ممدوحه، فالهاء في )به( عائدة على فهمي. ولعل  هذا لت قديم يخرج ا فقد 

أيًضا إلى االختصاص؛ فالقضاء يقيى وّكين أكثر إنصاًفا عندما ُيزاول )فهمي( ومن هم مثله مهنتهم، 
و  ن فُيدافعي  رد  ابق، بل ق ن عن المظليمين، ّو د ظلم الظ المين. وقد ال تكين قي ة القضاء بسبب الت فسير الس 

ته ألن ه كان عاداًل في حكمه في قضي ة )فهم ت قديم ي(، فأنصف الحكم فيه، وعليه تكين غاية التكين قي 
 أَيًضا تخرج إلى االختصاص.

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد يوان اآلتية:  (3) ، 19، 99، 99 94، 93، 44، 41، 42، 42، 11، 21/ )3توز 

12 ،89 ،331 ،313 ،311 ،399 ،311 ،393 ،231 ،229 ،228 ،241 ،214) .2( /9 ،22 ،24 ،41 ،92 ،94 =
=12 ،89 ،322 ،312 ،319 ،312 ،392 .)1( /21 ،44 ،12 ،11 ،14 ،11، 89 ،329 ،332 ،331 ،338 ،

322 ،312 ،311 ،319 ،311 ،314 .)4( /38 ،42 ،94 ،14 ،91 ،81 ،321 ،313 ،221.) 
قع في . وتأحد المحامين بعد أن ُحرم من االشتغال بالمحاماةالقضاء  نُظمت هذه القصيدة في احتفال ُعقد بمناسبة تبرئة (2)
  . 399/ 3. مصدر نفسهالالش وقي ات، ( خمسة عشر بيتًا. يُنظر: 39)
، شارك في الحركة الوطني ة أي ام مصطفى كامل ومن بعده، وله كتاب )المرأة في الش رق(. (1)  وهو محاٍم مصري  قبطي 

َرْكِلي.   .224/ 1يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ
(4)  .  معنى مفهوم من سياق األبيات الس ابقة.. والهاء في قوله )فليهنها( عائدة على مصر. وال399/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 

ة. يُنظر: لسان العرب،  واضطلع: قوي، ويقال فالن ُمضطلع بهذا األمر إذا قوي عليه، واالضطالع من الض العة وهي القو 
 .229/ 9ابن منظور. ماد ة )ضلع( 
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، (1) (المعل مومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )العلم، والت عليم، وواجب 
 وذلك في قيله:

َجاَعَة ِفي الُقُليِب َكِثيَرةٌ  َعاَن الُعُقيِل َقِليًّل   ِإنَّ الشَّ ُت ُشج   (2)َوَوَجد 

د ما يدعي إليه في هذه القصيدة وهي ضرورة االهتمام بالعلم وإعطاء  اعر في هذا البيت يؤك  فالش 
ذوي العلم بعًضا من حقيقهم، فهي في هذا البيت ُيظهر قل ة أصحاب العقيل ال ذين سيحملين على عاتقهم 

ج اهد قيله: )إن  الش  ة(، إذ اعة في القليب كثير واجب الت عليم والعمل على نهضة مجتمعهم. وميطن الش 
م الجار  والمجرور )في القليب( على الخبر )كثيرة(. ولعل  الغاية من هذا الت   الحصر؛  قديم تخرج إلىتقد 

جاعة بمعناها العام ، بل أراد حصر المعنى  اهد ال يقصد الش  اعر في هذا الش  جاعة أنياع، والش  فللش 
د ذلك ذكر  جاعة في عجز البيت وهي شجاعة المقصيد بشجاعة القليب، وما يؤك  ه نيًعا آخر من أنياع الش 
 العقيل ال تي يقصد بها العلم ورجاحة الر أي.

، في قصيدة حملت عنيان (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في رثاء عبد الخالق ثروت باشا 
 ، وذلك في قيله:(4))ثروت باشا( 

َتَرَبت   ُتيُم َفاغ   (3)ِإنَّ النُُّفيَس ِإَلى َآَجاِلَها َتِفُد   َحَدا ِبَها اأَلَجُل الَمح 

اعر يتحد ث عن نفس الفقيد ال تي وافتها المني ة الحتمي ة، فانتقلت إلى عالم جديد عليها غّربة  فالش 
اهد قيله: )إن   طر الث اني من هذا البيت. وميطن الش  د ذلك بحديثه عن حتمي ة الميت في الش  عنه، ثم  يؤك 

م الجار  والمجرور )إلى آجالها( على الخبر الجملة الفعلي ة )تفد(. ولعل  الن فيس إلى آجا لها تفد(، إذ تقد 
الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى العناية واالهتمام، ففي المراثي وعند الحديث عن الميت يكين الت فكير 

ًها  اعر ال يقصد في تقديمه هذا تي  إلىميج  جيه األذهان إلى مكان األجل والميت وما إلى ذلك، والش 
م ولتيجيه الذ هن نحيه.االيفيد، بل إلى اليفيد نفسه م الجار  والمجرور على الخبر الهتمامه بما قد   ، فقد 

ل إليها الباحث، ما يأتي:   ومن أهم الن تائج ال تي تيص 

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.82سبق الحديث عنها في الص 
(2)  .  .393/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 
َرْكِلي.  وهو (1) ة، وتوف ي بباريس. يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ / 1من رجال الس ياسة بمصر، تسل م رئاسة الوزراء غير مر 

283. 
( 98نُظمت في رثاء عبد الخالق ثروت باشا، يتحد ث فيها عن صفاته الحسنة، وحتمي ة الموت ال ذي ال مفر  منه. وتقع في ) (4)

. تسعة وخمس  .1/12ين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، احمد شوقي 
 .12/ 1المصدر نفسه.  (9)
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 يقي ات( مقارنة بباقي ح ديم الجار  االت تقُتعد  هذه الحالة األقل  تكراًرا من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 والمجرور في الجملة االسمي ة.

 ( اثنين وثمانين شاهًدا. 92بلغ عدد شياهد تقديم الجار  والمجرور على خبر الحرف المشب ه بالفعل ) 
 ( وهي 7استعمل شيقي  في تقديمه الجار  والمجرور على خبر الحرف المشب ه بالفعل ، ( سبعة أحرف جر 

 لن حي اآلتي: مرت بة بحسب تكرارها على ا
ر )في)  -1  مر ة. ثماني وثّلثين( 39(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر )من)  -2  مر ة. أربع عشرة( 14(: تكر 
رم(: )الّل   -3  ( إحدى عشرة مر ة.11) تكر 
ر)الباء(:  -4  ( عشر مر ات فقط.10) تكر 
ر)على(  -3  ( ست  مر ات فقط..1) تكر 
ر)إلى(:  -1  ( مر تين فقط.2) تكر 
 فقط.)عن(: ورد مر ة واحدة  -7
   ب تكرارها وهي مرت بة بحس ،في تقديمه الجار  والمجرور األحرف المشب هة بالفعل جميعها استعمل شيقي

 على الن حي اآلتي: 
ر ) -1 (: األكثر تكراًرا، تكر   ( أربعين مر ة.40)كأنَّ
ر ) -2 (: تكر   ( ستًّا وعشّرن مر ة.21)إنَّ
ر ) -3 (: تكر   ( إحدى عشرة مر ة.11)أن 
ر ) -4 (: تكر   ثّلث مر ات فقط. (3)لعل 
(: ورد مر ة واحدة فقط. -3  )لكنَّ
 )ليت(: ورد مر ة واحدة فقط. -1

   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
   ظيم، عمن أهم  الد الالت الت ي خرج إليها تقديم الجار  والمجرور على الحرف المشب ه بالفعل: )الت حقير، والت

م واالهتمام به(.  واالختصاص، والحصر، والعناية بأمر المقد 

مَّ ثُ  في الجملتين الفعلي ة واالسمي ة، ،الجار  والمجرورحديث عن حاالت تقديم النتهاء من االبعد و 
الباحث  ياهد بما ال ُيثقل البحث. سينتقلوتحليل بعض تلك الش   (يقي اتالش  )إحصاء شياهدها في دييان 

 (. تقديم الظ رفهي بعنيان )ال ذي الفصل، و  هذا اني منمبحث الث  إلى ال
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 :الّظرفتقديم  الّثانيالمبحث 
ي الجملة ه ف، وتقديمالظ رف في الجملة الفعلي ةوُّقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: تقديم 

 .، وهذا التقديم يفيد الت خصيص عميًمااالسمي ة

 

 :ملة الفعلّيةفي الج الّظرفل تقديم المطلب األوّ 

مت  ذلك  ييان، وسيكين من الد   الُمستخَرجةياهد وفق الش   حاالت أربعهذا المطلب إلى  حاالتُقس 
اهد في ورود الش   اتياهد المناسبة وتحليلها تحليًّل نحيًّّا دالليًّا، بعد إحصاء دقيق لمر  بعرض بعض الش  

 . حالة كل  

على  ،األقل  ييان من األكثر إلى اهد في الد  الش   ورودات بناء على مر   الحاالتوسُتعرض هذه 
 الن حي اآلتي:

 على المفعيل به. الظ رفتقديم  1
 على الفاعل. الظ رفتقديم  2
 على الفعل. تقديم الظ رف 3
 على نائب الفاعل. تقديم الظ رف 4

 

 على المفعول به: الّظرفتقديم  1_ 1

ن صفحات إذ وردت في كثير م ،ي هذا المطلبف (يقي اتالش  )ُتعد  هذه الحالة األكثر تكراًرا في دييان  
ييان  ( تسعة عشر ظرًفا، وهي: )بين، 18، وقد استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على المفعيل به )(1)الد 

عند، ييم، قبل، حيل، دون، بعد، فيق، تحت، خلف، نحي، أمس، لدى، وراء، أبًدا، أثناء، تيًّا، حين، 
 فجًرا(.             

                                                           

فحات اآلتية: (3)  عت شواهد هذه الحالة على الص  ، 391، 349، 331، 324، 92، 13، 18، 11، 99، 19/ )1 توز 
394 ،312 ،311 ،311 ،393 ،394 ،391 ،384 ،223 ،223 ،221 ،249 ،293 ،292 ،291 ،294 ،212 ،
291 ،294 .)2( /21 ،11 ،13 ،11 ،88 ،321 ،324 ،313 ،319 ،398 ،312 ،318 ،312 ،318 ،394 ،398 .)
3( /9 ،31 ،38 ،22 ،42 ،94 ،99 ،91 ،82 ،81 ،84 ،81 ،334 ،331 ،321 ،313 ،343 ،344 ،399 ،391 ،

398 ،311 ،314 ،319 ،319 ،314 ،319 ،393 ،399 .)4( /1 ،32 ،33 ،22 ،29 ،13 ،11، 48 ،91 ،11 ،
321 ،334 ،321 ،314 ،319 ،343 ،341 ،394 ،311 ،311 .) 
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فاعة، في (1)هذه الحالة ما ورد في قصيدة )نهج البردة(  ومن شياهد ، في أثناء الحديث عن الش 
 قيله:

َيى ِبَصاِلَحٍة  َم ُذو َتق  ُت َبي َن َيَدي ِه َعب َرَة النََّدِم   َوِإن  َتَقدَّ م  َقدَّ
(2) 

اعر في حديثه عن شفاعة النَّبي  عليه صليات الله وتسليماته، يتحد ث عن ميقفه و  دمه نفالش 
اهد قيله: )قدَّمُت بين يديه َعبرة النَّدم(، إذ تقد م ظرف المكان  على ما سبق له من فعل. وميطن الش 
اعر يتحد ث  )بين( على المفعيل به )َعبرة(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم ال تخرج عن االختصاص؛ فالش 

ّلة وال عن تقديم الن اس للن بي  صل ى الله عليه وسل م أسباًبا ينالين  ّلم، فما كان بها شفاعته عليه الص  س 
م _في هذا الميقف_  فاعةمن شيقي  إال  أن يتقد   الن دامة.صل ى الله عليه وسل م بدميع الت يبة و  لصاحب الش 

، في وصف لطيف ومقارنة في أشياء (3)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة لم ُتعنَين 
ا  عر_ ومفاضلته بينها، وذلك في قيله: مم ا يثير النَّشية _بحسب الش 

َيى َوَمن ِطِقهِ   (4)َما ِقيَل ِفي الَكأ ِس َأو  َما ِقيَل ِفي الَيَتِر   َدع  بعد ِرَّقِة َمن  َته 

اعر يرى في لثم الحبيب وكّلمه  ابق ال يحتاج إلى كثير شرح أو تعليق، فالش  اهد الس  إنَّ الش 
عادة والهناء، وهما خير م اهد قيله: )دع بعد ... ما قيل(، إذ سبيًّل للس  ن الخمر أو الغناء. وميطن الش 

م ظرف الز مان )بعد( على المفعيل به االسم الميصيل )ما(. ولعل  الغاية من الت قديم تخرج إلى  لتل ذذ اتقد 
 وإيهام أن  ذكر المحبيب ال يفاؤق الخاطر وانذه ال ُينسى. 

، فحملت اسمه، وجاءت (3)يرثي بها إسماعيل أباظة  ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة
 ، وذلك في قيله:(1)تحت عنيان )إسماعيل أباظة باشا( 

 ! ِثي الرَّاِحِليَن، َفَيّ َحُهم   (7)َأَأمَّل ُت ِعن َد الرَّاِحِليَن الَجَياِزَّا؟   َيُقيُليَن: َير 

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.38سبق الت عريف بها في الص 
(2)  .  .384/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي 
، يصف فيها أحد مواقفه الغرامي ة (1) وقي ات، ( أربعة وعشرين بيتًا. يُنظر: الش  24، وتقع في )قصيدة من وجداني ات شوقي 

 .  .321/ 2أحمد شوقي 
 .324/ 2المصدر نفسه.  (4)
ل وفد مصري  مفاوض لإلنجليز، وأصدر أي  وهو عميد األسرة األباظي ة في  (9) امه، عمل في الحركة الوطني ة، وكان في أو 

َرْكِليجريدة )األهالي(. يُنظر: األعالم، خير الد ين   .121/ 3. الز ِ
( واحد 43وتقع في ) د ومدحه مدًحا وافيًا.يالفق تفيها عن صفا ثاء أسماعيل أباظة، تحد  جاءت هذه القصيدة في رث (1)

 .  .393/ 1وأربعين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 .393/ 1المصدر نفسه.  (1)
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، فُيَظن   اعر يستنكر قيل من يشتكي كثرة مرثي ات شيقي  فع عن نفسه به ظن  سيء، وهي ُيدافالش 
م  ا(، إذ تقد  اهد قيله: )أمَّلُت عند الرَّاحلين الجياّز بأن ال جزاء وال عطاء من مديح األميات. وميطن الش 
ظرف المكان )عند( على المفعيل به )الرَّاحلين(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الحصر من 

اعر ُينكر األجر والث   ياب عند الر احلين وال ُينكره عند غيرهم من األحياء، فهذا اإلنكار خاص  جهة؛ فالش 
بمدح الميتى، وال يشتمل على مديح األحياء. ولعل  الت قديم يخرج إلى العناية واالهتمام من جهة ثانية؛ 

مه على سياه. ومن جهة ثالثة قد يخرج الت قديم إلى تحقير ما  ر؛ أُ فالحديث عن )الر احلين( جعله يقد  خ 
 فهي ُينكر أن يكين الجزاء والعطاء سبًبا في مرثي اته الكثيرة. 

ل إليها الباحث في هذه الحالة، ما يأتي:   ومن أهم الن تائج ال تي تيص 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم الظ رف ُتعد  هذه الحالة األكثر تكراًرا من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 في الجملة الفعلي ة.

 ( سبعة شياهد ومئة. 107لغ عدد شياهد تقديم الظ رف على المفعيل به )ب 
 ( تسعة عشر ظرًفا، وهي مرت بة بحسب تكرارها 18استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على المفعيل به )

 على الن حي اآلتي: 
ر )بين)  -1  مر ة. تسع عشرة( 18(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر )عند)  -2  .عشرة مر ة خمس( 13(: تكر 
ر)ييم(:  -3  ( أربع عشرة مر ة.14) تكر 
ر)قبل(:  -4  ( عشر مر ات فقط.10) تكر 
ر)حيل(  -3  ( تسع مر ات فقط.8) تكر 
ر)دون(:  -1  ( ثماني مر ات فقط.9) تكر 
ر)بعد(:  -7   ( سبع مر ات فقط.7) تكر 
ر)فيق(:  -9  ( خمس مر ات فقط.3) تكر 
ر)تحت(:  -8  ( ثّلث مر ات فقط.3) تكر 
ر ) -10  ات فقط.( ثّلث مر  3)خلف(: تكر 
ر )  -11  ( ثّلث مر ات فقط.3)نحي(: تكر 
ر )  -12  ( مر تين فقط.2)أمس(: تكر 
ر )  -13  ( مر تين فقط.2)لدى(: تكر 
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ر )  -14  ( مر تين فقط.2)وراء(: تكر 
 )أثناء(: ورد مر ة واحدة فقط. -13
 )أبًدا(: ورد مر ة واحدة فقط.  -11
 )تيًّا(: ورد مر ة واحدة فقط.  -17
 )حين(: ورد مر ة واحدة فقط.  -19
 ا(: ورد مر ة واحدة فقط.)فجرً   -18
   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
   تي خرج إليها تقديم الظ رف على المفعيل به: )االختصاص، والحصر، والعناية بأمر من أهم  الد الالت ال

م واالهتمام به، والت حقير(.  المقد 

 

 على الفاعل: رفالظّ تقديم  2_ 1

 ،هذا المطلب في( يقي اتالش  )في دييان  في المرتبة الث انية من حيث عدد شياهدهاهذه الحالة  وتأتي 
ييان  ( 18، وقد استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على الفاعل )(1)إذ وردت في كثير من صفحات الد 

ن، يعد، حيث، لدى، نحي، تحت، حتسعة عشر ظرًفا، وهي: )بين، ييم، حيل، دون، عند، خلف، قبل، ب
 دون، فيق، شرًقا، غرًبا، ليًّل، وراء(.             

وف   ، حملت اسمه فكانت تحت (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة في رثاء يعقيب صرُّ
وف(   ، وفيه يقيل: (3)عنيان )يعقيب صرُّ

َلَها َباٍع َأو  ُقُعيُد ِذَئاِب ِقَياُم ِض   َوَما َأن ِت ِإالَّ ِجيَفٌة َطاَل َحي 
(4) 

                                                           
فحات اآلتية:  (3) عت شواهد هذه الحالة على الص  ، 81، 92، 13، 13، 41، 41، 11، 11، 12، 22، 23، 22/ )1توز 

81 ،339 ،329 ،384 ،389 ،224 ،221 ،212 ،219 ،211 ،219 ،244 ،249 ،213 ،291) .2( /9 ،32 ،34 ،
39 ،38 ،91 ،89 ،323 ،328 ،331 ،322 ،324 ،311 ،399 ،311 .)3( /31 ،23 ،28 ،49 ،92 ،91 ،14 ،
19 ،82 ،84 ،323 ،321 ،329 ،334 ،339 ،322 ،321 ،392 ،394 ،391 ،399 ،319، 399 .)4( /41 ،92 ،
319 ،311 ،318 ،311 ،311 ،314 ،319 ،393 ،229 .) 

ياضي ات والفلك، ُولد بقرية )الَحَدث( قرب بيروت، وأصدر مجل ة )المقتطف(، وشارك في مجل ة وهو  (2) عالم بالفلسفة والر 
ة اإللهي ة، وغيرها(. يُنظر: األعالم، خير )المقطم(، وصن ف وترجم كتبًا عد ة، منها: )سر  الن جاح، والحرب المقد سة، والحكم

َرْكِلي.   .222/ 9الد ين الز ِ
وف، تحد ث شوقي  فيها صفات الفقيد الفاضلة ومحاسنه، لكن ه بدأها بالحديث  (1) نُظمت هذه القصيدة في رثاء يعقوب صرُّ

هد في الد نيا، وذم  صفاتها، وعد الجري وراء سرابها. وتقع في ) وأربعين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد ( تسعة 48عن الز 
 .  .28/ 1شوقي 

 .28/ 1المصدر نفسه.  (4)
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نيا، وهي في مقام ذم  لها، وتيبيخ مَ   اعر في هذا البيت ُيخاطب الد  شب هها  ن سعى وراءها، فقدفالش 
اهد قيله: )طال  بالجيفة ال تي تتغذ ى على آثارها وما بقي من فضّلتها اليحيُش المفترسة. وميطن الش 

م ظرف المكا ن )حيلها( على الفاعل )قيام(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج حيلها قيام ضباع(، إذ تقد 
نيا وآثارها، ذهب أيًضا إلى ذم  من طمع فيها وجرى خلف ما  اعر في ذم ه الد  ر؛ فالش  إلى تحقير ما ُأخ 

نيا وجرى خلفها باليحش لتحقيره، وأخ ر رتبته في كّلمه للز ّادة في الت حقير   .تحمله، فشب ه من أحب  الد 

، وذلك في مطلع (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )الحمار والجمل( 
 القصيدة، وفيه يقيل:

ِضِهم  ِحَماٌر َوَجَمل   ًما ِمَن الرِ قِ  َمَلل    َكاَن ِلَبع  َناَلُهَما َيي 
(2) 

بب ال ذي اعر في هذا البيت يصف حال كل  من الحمار والجمل، وّذكر الس  هروب دعاهما لل فالش 
م ظرف  اهد قيله )نالهما ييًما من الر ق  ملل(، إذ تقد  من حياة العبيدي ة ال تي كانا يعانيان منها. وميطن الش 

اعرالز مان )ييًما( على الفاعل )ملل(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى  للظرف  الت شيّق؛ فذكر الش 
 ،  كقيلنا )في ييم من األي ام(. )ييًما( متعاد أن ُيستعمل في القص 

ل إليها الباحث، ما يأتي:   ومن أهم الن تائج ال تي تيص 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم تأتي هذه الحالة في المرتبة الث انية من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 الظ رف في الجملة الفعلي ة.

 ( واحًدا 91بلغ عدد شياهد تقديم الظ رف على الفاعل ) .وثمانين شاهًدا 
 ( تسعة عشر ظرًفا، وهي مرت بة بحسب تكرارها على 18استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على الفاعل )

 الن حي اآلتي: 
ر )  -1  عشرة مر ة. أربع( 14)بين(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر )ييم)  -2  عشرة مر ة. إحدى( 11(: تكر 
ر)حيل(:  -3  ( ثماني مر ات فقط.9) تكر 
ر)دون(:  -4  ( ثماني مر ات فقط.9) تكر 
ر)عند(  -3  ( ثماني مر ات فقط.9) تكر 

                                                           
جمل كانا يعيشان حياة العبودي ة، ثم  حاوال الهروب وعيش حياة ومن قصائد ديوان األطفال، يحكي فيها الش اعر عن حمار  (3)

ر  ي ة، وبعد هروبهما قر  َوَده. وفكرة الش اعر من هذه القصيدة أن  من اعتاد حياة العودة إلى حيث كانا ليُحضر ِمقالحمار الحر 
ا. . 32وتقع في ) العبودي ة من الص عب عليه أن يكون حرًّ  .319/ 4( عشرة أبيات. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 

 .319/ 4المصدر نفسه.  (2)
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ر)خلف(:  -1  ( أربع مر ات فقط.4) تكر 
ر(: قبل) -7   ( أربع مر ات فقط.4) تكر 
ر)بعد(:  -9  ( ثّلث مر ات فقط.3) تكر 
ر)حيث(:  -8  ( ثّلث مر ات فقط.3) تكر 
ر ) -10  ( ثّلث مر ات فقط.3)لدى(: تكر 
ر ) -11  ( ثّلث مر ات فقط.3)نحي(: تكر 
ر )تتح)  -12  ( مر تين فقط.2(: تكر 
ر )  -13  ( مر تين فقط.2)حين(: تكر 
ر )  -14  ( مر تين فقط.2)دون(: تكر 
ر )  -13  ( مر تين فقط.2)فيق(: تكر 
 )شرًقا(: ورد مر ة واحدة فقط. -11
 )غرًبا(: ورد مر ة واحدة فقط.  -17
 (: ورد مر ة واحدة فقط.ليًّل )  -19
 )وراء(: ورد مر ة واحدة فقط.  -18
   ق، االختصاص، تمن أهم  الد الالت ال ي خرج إليها تقديم الظ رف على الفاعل: )الت حقير، والت شّي

 والحصر(.

 

 تقديم الّظرف على الفعل: 3_ 2

يقي ات(، وقد وردت في  وتأتي هذه الحالة في المرتبة الث الثة من حيث عدد شياهدها في )الش 
ييان  ياهد في حاالت (1)القليل من صفحات الد  ( 8أخرى، وقد استعمل شيقي  ) مقارنة بغيرها من الش 

 مكان، وهي: )قديًما، الييم، بين، أمس، عند، فيق، قبل، لدى، نحي(.و تسعة ظروف ما بين ظرف زمان 

م فيها الظ رف على خبر الفعل الن اقص، أو خبر الحرف  ياهد ال تي تقد  وتخرج من هذه الحالة الش 
 عنه في ميضعه من هذا المبحث إن شاء الله. المشب ه بالفعل )الجملة الفعلي ة(، إذ سيتم  الحديث

                                                           
فحات اآلتية:  (3) عت شواهد هذه الحالة على الص  ، 12، 19، 24/ )4(. 344، 311)/ 3(. 311، 81/ )2. 39/ 1توز 

93 ،312 ،391.) 
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، (1)ما ورد في قصيدة تحت عنيان )تيت عنخ آمين وحضارة عصره( ومن شياهد هذه الحالة 
 وذلك في قيله:

ب ُق ِمن  َعاَداِتُكم   ِبُقين؟   السَّ َأُتَرى الِقَياَمَة َتس 
(2) 

ر الحضارة المصرّ ة القديمة يتحد  فالش    ث _ُمخاطًبا تيت عنخ آمين_ عن اعر أثناء وصفه تطي 
هم سب اقين ، وبما أن  ، وهذا السبق وهذه الحضارة دائًما ما يثيران الغرابةعادة المصّري ن في سبقهم األمم

هد قيله: )القيامة اكذلك ييم القيامة بأهيالها وغرابتها؟ وميطن الش   فهل سيسبقين  ،شيء كل  عصرهم بفي 
)القيامة( على الفعل وفاعله )تسبقين(، وهي تقديم جائز. ولعل  الغاية تسبقين(؛ إذ تقد م ظرف الز مان 

ذهل فيه اس لرؤّته حت ى تاعر ذهب لذكر أكثر ما يذهل الن  من هذا الت قديم تخرج إلى االختصاص؛ فالش  
 اس من تطي ر ورقي  الحضارة المصرّ ة القديمة. كل  مرضعة عم ا أرضعت، ثم  قارنه بذهيل الن  

( ومن شياه  ، في حديثه عن غلي  (3)د هذه الحالة ما ورد قصيدة تحت عنيان )أمين بك الر افعي 
، وذلك في قيله:  الر افعي 

 َقد  َيُكيُن الُغُليُّ َرأ ًيا َأِصيًّل            ِقيَل َغاَل ِفي الرَّأ ِي ُقل ُت َهُبيهُ 

 (4)َوَقِديًمـــــا َبَنـــــى الُغُليُّ ُعُقياًل                  ا َوَقِديًمــــــا َبَنــــــــى الُغُلـــــيُّ ُنُفيًســـــــ  

ده في رأيه، وهي يحاول تبّرر ذلك الغلي  بقيله إن    فاع عن غلي  الر افعي  وتشد  اعر في مقام الد  فالش 
ر في شطَري البيت الث اني اهد مكر  في  ،الغلي  قد بنى الن فيس والعقيل في سالف األزمان. وميطن الش 

م ظرف الز مان )قديًما( على الفعل )بنى(. ولعل  الغاية من الت قديم _في  (، إذ تقد  قيله: )وقديًما بنى الغلي 
طّرن_ تخرج إلى االختصاص والحصر؛ فشيقي  في مقام دفاع عن غلي  الر افعي ال ذي كان قد  كّل الش 

فة بذكر شيء من م قد  حاسنها، فذهب إلى أن  الغلي  كانُأخذ عليه ذلك، وشيقي  يّرد تبّرر هذه الص 
بنى الن فيس والعقيل في قديم الز مان، فبناء الن فيس والعقيل مختص  بالز مان الماضي دون الحاضر أو 

 المستقبل.  

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.12سبق الحديث عنها في الص 
 .81/ 2. الش وقي ات، أحمد شوقي   (2)
فحة ) (1) افعي  في الصفحة نفسها92سبق الت عريف بها في الص   .من البحث ( من هذا البحث، وقد سبق الت عريف بأمين الر 
. الش وقي ات، أح (4)  .311/ 1مد شوقي 
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حملت اسمه وكانت تحت ف، (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة في رثاء بطرس غالي  
 ا يقيل:، وفيه(2)عنيان )بطرس باشا غالي( 

َق َمِشيِد َقب ِرَك َميِ ًتا  َم َفي   (3)َوَجَد الُمَيفَُّق ِلل َمَقاِل َمَقاًما   َوالَيي 

اعر يتحد ث عن مناسبة رثائه ونظمه هذه القصيدة، وهي وقيفه فيق قبر )غالي(. وميطن   فالش 
اهد قيله م ظرف الز مان )الييم( على ال :الش  ن فعل )وجد(. ولعل  الغاية م)الييم... وجد الميفَّق(، إذ تقد 

ص فيه زمان  اعر عند ذكره سبب نظمه هذه القصيدة خص  هذا الت قديم ال تخرج عن االختصاص؛ فالش 
 الن ظم ومكانه.

فينة(  ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في مقطيعة تحت عنيان )الحمار في الس 
 ، وفيه يقيل:(4)

ُم    َحتَّى ِإَذا َطَلَع النََّهاُر َأَتت  ِبهِ  َجٌة َتَتَقدَّ ِفي َنِة َمي  َي السَّ َنح 
(3) 

ة الحمار بعد وقيعه في البحر، حين عادت به إحدى األمياج ألن ه ال ُيمكن  اعر يحكي قص  فالش 
م(،  فينة ميجة تتقد  اهد قيله: )أتت  به نحي الس  هضمه، فأعادته إلى سفينته ال تي وقع منها. وميطن الش 

م ظرف المكان )نحي م(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى إذ تقد  تعطاف، االس( على الفعل )تتقد 
 .وميل النفس إلى التعاطف

ي اد(  ، عندما صي ب (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )اليمامة والص 
ياد سّلحه نحي اليمامة، وفيها يقيل:   الص 

ي   َي الصَّ يَّاُد َنح  ِت   ِت َفال َتَفَت الصَّ َم الَمي  َد َسه  َيُه َسدَّ َوَنح 
(7) 

                                                           
. وهو  (3) َرْكِلي  ، ولد بمصر وتعل م لغات عد ة، وتنص ب مناصب وزاري ة عد ة. يُنظر: األعالم، خير الد ين الز ِ وزير مصري 
2 /98. 
( أربعة وعشرين بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، 24نُظمت في رثائه، تحد ث شوقي  فيها عن محاسنه وفضائل أعماله. وتقع في ) (2)
. أ  .344/ 1حمد شوقي 
 .344/ 1المصدر نفسه.  (1)
ا كان في ديوان األطفال،  (4) ابع من الواقع وهي مم  ، يتحد ث فيها بأسلوب طريف عن حمار سقط (الش وقي ات)في الجزء الر 

( ثالثة 1ة عن )بارمن سفينة في البحر، لكن  البحر لفظه ولم يبتلعه، ألن ه يت صف بثقل ظل ه، فهو ال يُهَضم. وهذه المقطوعة ع
 . 311/ 4. المصدر نفسهأبيات. يُنظر: 

 .311/ 4المصدر نفسه.  (9)
ا ال يعنيهقارئ بضرورة كف  الل  المن قصائد ديوان األطفال، ينصح الش اعر فيها  (1) ل فمسان والن فس عم  يما ال ا، فمن تدخ 

 .312/ 4. ي ات، أحمد شوقي  الش وقية أبيات. يُنظر: ن( ثما9ما ال يرضيه. وتقع في ) لقييعنيه 
 .312/ 4المصدر نفسه.  (1)
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اهد قيله:  ة فعله عندئٍذ. وميطن الش  ي اد لصيت اليمامة ورد  اعر يصي ر لحظة انتباه الص  فالش 
د(. ولعلَّ الغاية من هذا الت قديم  م ظرف المكان )نحي( على الفعل )سدَّ د سهم الميت(، إذ تقد  )ونحيه سدَّ

ها والقت حتفها. ولعل  تخرج إلى التَّعجيل بالمس اءة؛ إذ كانت الن تيجة بعد ذلك أن سقطت اليمامة من عش 
ي اد حاضر الذ هن ينتظر، أصغر حركة أو صيت  هذا الت قديم يخرج إلى االختصاص والحصر؛ فالص 
ي اد، إذ صي ب سّلحه نحي  حت ى ُيحق ق مرامه وغايته، وفي تقديم الظ رف )نحي( داللة على انتباه الصًّ

يت، ال نحي شيء آخر.  ال  ص 

ل إليها الباحث ما يأتي:   ومن أهم الن تائج ال تي تيص 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم تأتي هذه الحالة في المرتبة الث الثة من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 الظ رف في الجملة الفعلي ة.

 ( أربعة عشر شاهدً 14بلغ عدد شياهد تقديم الظ رف على الفعل ) .ا 
 ( تسعة ظروف فقط، وهي مرت بة بحسب تكرارها على 8استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على الفعل )

 الن حي اآلتي: 
ر )قديًما) -1  ثّلث مر ات فقط.( 3(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر ) -2  ثّلث مر ات فقط.( 3)الييم(: تكر 
ر ) -3  ( مر تين فقط.2)بين(: تكر 
 )أمس(: ورد مر ة واحدة فقط. -4
 ورد مر ة واحدة فقط. )عند(: -3
 (: ورد مر ة واحدة فقط.فيق ) -1
 )قبل(: ورد مر ة واحدة فقط. -7
 )لدى(: ورد مر ة واحدة فقط. -9
 )نحي(: ورد مر ة واحدة فقط. -8
  .اختلفت دالالت الت قديم في الشياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام 
   (رف على الفعل: )االختصاص والحصر، والت عجيل بالمساءةمن أهم  الد الالت الت ي خرج إليها تقديم الظ. 
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 على نائب الفاعل: الّظرفتقديم  4_ 2

ييان صفحات ا بعضوهي الحالة األقل  تكراًرا في حاالت هذا المبحث، وشياهدها ميزَّعة على   لد 
 (.د، ييمقبل، بين، عن، وهي: )أربعة ظروف( 4، وقد استعمل شيقي  في شياهد هذه الحالة )(1)

ل شياهد هذه الحالة ما ورد في  ، وذلك عند حديثه عن (2) (وادي الن يل)كبار الحيادث في وأو 
ليبي ة  في قيله:، إحدى الحمّلت الص 

ٍق  يِن َبي َنُهنَّ ِخَباءُ   َفَتَلقَّت ُهم  َعَزاِئُم ِصد   (3) ُنصَّ ِللدِ 

ليبي ة ال تي كا  اعر يتحد ث عن إحدى الحمّلت الص  نت مت جهة نحي بيت المقدس وتصد ي فالش 
ليبي ة، وكان المسلمين في هذه الفترة _في  المسلمين لهم، إذ التقى جيش المسلمين بهذه الحملة الص 
اهد قيله:  دفاعهم عن بيت المقدس وعن دين الت يحيد_ كاألعمدة ال تي ترفع البنيان وتثب ته. وميطن الش 

م ظرف ا ( على نائب الفاعل )خباء(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم)ُنصَّ بينهنَّ خباء(، إذ تقد   لمكان )بينهنَّ
ة بالمجاهدين ال ذين  ين مختص  فاع عن بيت المقدس ورفع راية الد  تخرج إلى االختصاص والحصر؛ فالد 

ليبي ين.  حمليا راية الجهاد ضد  الص 

نيا( ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )البنين والحي   ، وذلك في قيله: (4)اة الد 

َلُكَما   (3)َواِلٌد واَل َوَلد    َلم  ُيَعاَف َقب 

اعر في هذا البيت ُيخاطب والَدي الفقيد ُمخف ًفا عنهم بعض ما أصابهم بفقد ولدهم اليحيد،    فالش 
اهد قيله: )لم ُيعاَف قبلكما م والد(، إ فيقيل إن  الميت مصيب الجميع من والد أو ولد. وميطن الش  ذ تقد 

ظرف الز مان )قبلكما( على نائب الفاعل )والد(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت عميم؛ فحديث 
اعر عن الميت يقتضي الت عميم ال ذي ال مفر  منه، وفي تقديم الظ رف )قبلكما( إفادة في تيكيد هذا  الش 

 الت عميم.

                                                           
فحات اآلتية:  (3) عت شواهد هذه الحالة على الص   .94/ 4. (314 ،98) /3. 322/ 2. 12/ 1توز 
فحة  (2)  ( من هذا البحث.32)سبق الحديث عنها في الص 
(1)  . : بمعنى ُرفع، والنَّص  من الرَ  .12/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي  بيدي. ماد ة )ن ص ونُصَّ فع. يُنظر: تاج العروس، الز 

. والخباء: ما يُعمل من صوف أو وبر، وقد يكون على عمودين أو ثالثة. يُنظر: المصدر نفسه. ماد ة )خ 319/ 39ص(، 
 229/ 3ب أ(، 

يُنظر:  بيتًا. ( خمسة وأربعين49نظمها شوقي  تعزية للكاتب محمد حسين هيكل، عندما فقد ولده الوحيد، وتقع في ) (4)
 .  .98/ 1الش وقي ات، أحمد شوقي 

(9)  .  .98/ 1الش وقي ات، أحمد شوقي 
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ل إليه   ا الباحث، ما يأتي: ومن أهم الن تائج ال تي تيص 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم الظ رف ُتعد  هذه الحالة األقل  تكراًرا من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 في الجملة الفعلي ة.

 ( خمسة شياهد فقط. 3بلغ عدد شياهد تقديم الظ رف على نائب الفاعل ) 
 ( أر 4استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على نائب الفاعل ) بعة ظروف فقط، وهي مرت بة بحسب تكرارها

 على الن حي اآلتي: 
ر ) -1  ( مر تين فقط.2)قبل(: تكر 
 )بين(: ورد مر ة واحدة فقط. -2
 )عند(: ورد مر ة واحدة فقط.  -3
 (: ورد مر ة واحدة فقط.لدى)  -4
   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
 تي خرج إليها تقديم الظ رف على نائب الفاعل: )االختصاص والحصر، والت عميم(.أهم  الد الالت ال   من 

، ال ذي كان تحت عنيان  بعد نهاية تحليل هذه الحالة يكين الباحث قد انتهى من المطلب األول 
فحات القادمة للحديث عن المط لث اني واألخير لب ا)تقديم الظ رف في الجملة الفعلي ة(. وعليه ستكين الص 

 من هذا المبحث، وهي تحت عنيان )تقديم الظ رف في الجملة االسمي ة(. 

 

 

 :الّظرف في الجملة االسمّيةتقديم  الّثانيالمطلب 

مت  ييانياهد وفق الش   ثّلثهذا المطلب إلى  حاالتُقس  عرض ، وسيكين ذلك بالُمستخَرجة من الد 
 . حالة اهد في كل  ات ورود الش  ًّل نحيًّّا دالليًّا، بعد إحصاء دقيق لمر  ياهد المناسبة وتحليلها تحليبعض الش  

، على األقل  ييان من األكثر إلى اهد في الد  ات تكرار الش  بناء على مر   الحاالتوسُتعرض هذه 
 الن حي اآلتي:

 خبر المبتدأ.على  ظ رفتقديم ال -1
 على خبر الفعل الن اقص.الظ رف تقديم  -2
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 .بر الحرف المشب ه بالفعلخعلى  الظ رفتقديم  -3

 

 تقديم الّظرف على خبر المبتدأ: 1_ 2

فحات إذ وردت في عدد من ص ،في هذا المطلب (يقي اتالش  )ُتعد  هذه الحالة األكثر تكراًرا في دييان  
ييان  عشر ظرًفا، وهي:  ة( ثماني91، وقد استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على خبر المبتدأ )(1)الد 
يم، بين، حيل، قبل، بعد، تحت، فيق، تارة، دون، غًدا، لدى، حين، ساعة، طيًرا، ظّلل، )عند، الي

 وراء، الييم(.

، في حديثه عم ا يجلب (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )قاسم أمين(   
 الخليد لإلنسان بعد الميت، فيقيل:

َد الَمَياِت َحَياُته   (3)الُخُليَد الَحقَّ باآَلَثاِر ِإنَّ   َآَثاُرُه َبع 

اعر في حديثه عم ا يبقى لإلنسان بعد ميته فيجعله خالًدا بذكر األثر، فهي خير ما يبقى للمرء   فالش 
اهد قيله: )آثاره بعد الميات حياته(، إذ تقد م ظرف الز مان )بعد( على الخبر  بعد ميته. وميطن الش 

اعر يتحد ث عن األثر بعد )حياته(. ولعل  الغاية من هذا الت قدي م تخرج إلى االختصاص والحصر؛ فالش 
الميت، وعن الخليد بعد الميت، فهي ال يقصد ما ينفع من أثر في أي  وقت وحين، بل يقصد االنتفاع 

الحة بعد الممات.  باألعمال الص 

حتمي ة ، في حديثه عن (4)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )عمر بك لطفي(  
 الميت، فيقيل:

َلَك ِفي الَبِرَِّّة َلم َيَهب   ُت َقب   (3)َطَه اأَلِميَن َواَل َيُسيَع الَخيِ َرا   الَمي 

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على صفحات الد يوان اآلتية:  (3) ، 84، 91، 12، 91، 94، 42، 18، 19، 14، 38، 31/ )3توز 

333 ،334 ،314 ،391 ،221 ،221 ،241 ،211 ،292 ،282.) 2( /9 ،32 ،31 ،21 ،12 ،12 ،14 ،41 ،99 ،
18 ،88 ،323 ،392 .)1( /34 ،21 ،13 ،11 ،91 /91 /81 ،333 ،339 ،318 ،399 ،399 ،313 .)4( /29 ،
42 ،91 ،239.) 

فحة ) (2) فحة ذاتها.82سبق الت عريف بها في الص   ( من هذا البحث. وقد سبق الت عريف بصاحبها في الص 
(1)  .  الموات: هكذا وردت في المصدر، ولعل ه يقصد بها )الممات(. وقوله .11/ 1الش وقي ات، أحمد شوقي 
( أربعين بيتًا. يُنظر: 42نظمها في رثاء عمر لطفي بك، في حفلة أُقيمت لتأبين عمر بك لطفي بعد األربعين، وتقع في ) (4)

 .99/ 1. الش وقي ات، أحمد شوقي  
 .91/ 1. المصدر نفسه (9)
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، فهي المخليق ال ذي يمر  على جميع   اعر يصف حتمي ة الميت، ال ذي ال مهرب منه وال مفر  فالشِ 
لى الله عليه وسل م، وعيسى عليه االمخليقات بّل استثناء، حت ى إن ه قبض خير اليرى محم ًدا  ّلم. ص  لس 

م ظرف الز مان )قبلك( على الخبر الجملة الفعلي ة )لم  اهد قيله: )الميت قبلك لم يهب(، إذ تقد  وميطن الش 
يهب(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت عميم؛ فالحديث عن الميت يناسبه الت عميم، وهي ال ذي 

 فّل يترك كبيًرا وال صغيًرا، وكل  البرّ ة ستشرب من هذه الكأس. يمر  على الجميع، 

ل إليها الباحث في هذه الحالة، ما يأتي:  ومن أهم    الن تائج ال تي تيص 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم الظ رف ُتعد  هذه الحالة األكثر تكراًرا من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 في الجملة االسمي ة.

 ( تسعة وخمسين شاهًدا. 38د شياهد تقديم الظ رف على المبتدأ )بلغ عد 
 ( ثمانية عشر ظرًفا، وهي مرت بة بحسب تكرارها على 19استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على المبتدأ )

 الن حي اآلتي: 
ر )عند) -1  .ثماني مر ات( 9(: تكر 
ر ) -2  . ثماني مر ات( 9)الييم(: تكر 
ر )بين) -3  فقط. مر ات ست  ( 1(: تكر 
ر)حيل(:  -4  ( خمس مر ات فقط.3) تكر 
ر)قبل(  -3  ( خمس مر ات فقط.3) تكر 
ر)بعد(:  -1  ( أربع مر ات فقط.4) تكر 
ر(: تحت) -7   ( أربع مر ات فقط.4) تكر 
ر)فيق(:  -9  ( أربع مر ات فقط.4) تكر 
ر)تارة(:  -8  ( ثّلث مر ات فقط.3) تكر 

ر ) - 10  ( مر تين فقط.2)دون(: تكر 
ر ) - 11  تين فقط.( مر  2)حين(: تكر 
ر ) - 12  ( مر تين فقط.2)غًدا(: تكر 
 )حين(: ورد مر ة واحدة فقط.  -13
 (: ورد مر ة واحدة فقط.ساعة)  -14
 )طيًرا(: ورد مر ة واحدة فقط.  -13
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 )ظّلل(: ورد مر ة واحدة فقط. -11
 )وراء(: ورد مر ة واحدة فقط. -17
 )الييم(: ورد مر ة واحدة فقط. -19
 ة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الشياهد الُمحلَّل 
   تي خرج إليها تقديم الظ رف على المبتدأ: )المدح والث ناء، واالختصاص والحصر، من أهم  الد الالت ال

 والت عميم(.

 

 على خبر الفعل الّناقص: الّظرفتقديم  2_ 2

في هذا  (يقي ات)الش   وتأتي هذه الحالة في المرتبة الث انية من حيث تكرار شياهدها في دييان
ييان  عددإذ وردت في  ،المطلب على خبر  الظ رف، وقد استعمل شيقي  في تقديمه (1)من صفحات الد 

د وق(. حيل، فيق ، تحت، بعد، أحياًنا، ييًما، بين، أمس، عند، وهي: )ظروف تسعة( 8الفعل الن اقص )
 بات(. : )كان،وهما، ين فقط( اثن2على ) في هذه الحالة األفعال الن اقصة لااستعم اقتصر

، ُمعب ًرا عن شديد حزنه، (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )نكبة بيروت( 
 وفيها يقيل:

ِضًعا ًما ِلل َقَناِبِل َمي  ُبيِك ٱَوَلَي   َما ُكن ِت َيي  َجٍد َمس  نََّها ِمن  َعس 
(3) 

اعر في هذا البيت يتحد ث ُمخاطًبا بيروت روب ال تي تت صف بسلمي تها وابتعادها عن الح فالش 
م ظرف الز مان )ييًما( على الخبر  اهد قيله: )ما كنِت ييًما للقنابل ميضًعا(، إذ تقد  والعنف. وميطن الش 
مار  )ميضًعا(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى الت عميم؛ فبيروت مدينة لطيفة ال يليق بها العنف والد 

فات سابقة الذ كر صفات ثابتة في كل  األوقات والقصف. وت قديم الظ رف )ييًما( يد ل على أن  الص 
 واألزمان.

                                                           
عت شواهد هذه الحالة على  (3) فحات اآلتية: توز  ، 12، 1/ )2(. 214، 224، 231، 399، 394، 392، 312/ )3الص 

391 .)1 /4 .4( /29 ،11 ،11 ،392.) 
. 22نُظمت بعد ضرب األسطول اإليطالي  مدينة بيروت.  وتقع في ) (2)  .312/ 3( بيتًا. يُنظر: الش وقي ات، أحمد شوقي 
 ي )أن ها( همزة قطع، لكن ها ُوصلت ليستقيم وزن البيت.والهمزة ف .312/ 3. الش وقي ات، أحمد شوقي   (1)
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، في وصف الهّلل (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة تحت عنيان )مرحًبا بالهّلل( 
ماء، وفيه يقيل:  في الس 

ِسيِ ِه  َماَء، َفَكاَن ِفي ُكر   (2)َك َوالُمُليَك ِمَثااًل َبي َن الَمَّلئِ   َمَلَك السَّ

ماء، إذ كان القمر في طل ته البهي ة قدوًة يقتدي به المليك.  اعر جعل من القمر ملًكا على السَّ فالش 
م ظرف المكان )بين( على الخبر )مثااًل(. ولعل   اهد قيله: )فكان بين المّلئك مثااًل(، إذ تقد  وميطن الش 

والحصر؛ فمن جعل من الهّلل قدوة لهم هم المّلئك والمليك، وليس الغاية من هذا الت قديم، االختصاص 
ص من اقتدى بالهّلل بذوي المكانة الر فيعة. وهي في هذا يجعل من الت قديم  جميع البشر، فكأن ه خص 
رف الر فيع فهذا يدل  على عظمته ورفعة  يخرج أيًضا إلى الت عظيم؛ فعندما يكين الهّلل قدوة لذوي الش 

 شأنه. 

 الن تائج ال تي تيصل إليها الباحث في هذه الحالة ما يأتي:  ن أهم  وم

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم تأتي هذه الحالة في المرتبة الث انية من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 الظ رف في الجملة االسمي ة.

 ( ست ة عشر شاهدً 11بلغ عدد شياهد تقديم الظ رف على خبر الفعل الن اقص ) .ا 
 ( تسعة ظروف، وهي مرت بة بحسب تكرارها 8استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على خبر الفعل الن اقص )

 على الن حي اآلتي: 
 

ر )عند) -1  .أربع مر ات فقط( 4(: األكثر تكراًرا، تكر 
ر )أمس) -2  .ثّلث مر ات فقط( 3(: تكر 
ر)بين(:  -3  ( مر تين فقط.2) تكر 
ر)ييم(:  -4  ( مر تين فقط.2) تكر 
 أحياًنا(: ورد مر ة واحدة فقط.) -3
 )بعد(: ورد مر ة واحدة فقط. -1
 )تحت(: ورد مر ة واحدة فقط. -7

                                                           
( تسع وعشرين وثالثمئة وألف الهجري ة، يصف الش اعر فيها الهالل البديع 3128نُظمت هذه القصيدة بمناسبة رأس سنة ) (3)

عين بيتًا. يُنظر: ( واحد وأرب43، ثم  يحكي في أواخرها عن ضرورة الت عاون في سبيل نهضة البالد. وتقع في )في الس ماء
 . 399/ 3. المصدر نفسه

 .399/ 3المصدر نفسه.  (2)
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 )حيل(: ورد مر ة واحدة فقط. -9
 )فيق(: ورد مر ة واحدة فقط. -8
  وهما، فعلين ناقصين فقط( 2على خبر الفعل الن اقص ) الظ رفاستعمل شيقي  في تقديمه : 

ياهد أغلبها، ف -1 ر في الش   ( خمس عشرة مر ة.13ي ))كان(: تكر 

 )بات(: ورد مر ة واحدة فقط. -2

  .اختلفت دالالت الت قديم في الشياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام 
  ،من أهم  الد الالت الت ي خرج إليها تقديم الظ رف على خبر الفعل الن اقص: )الت عميم، واالختصاص والحصر

 . والت عظيم، والت حقير(

 

 على خبر الحرف المشّبه بالفعل: الّظرفتقديم  3_ 2

وقد  ،لبفي هذا المط يقي ات(ُتعد  هذه الحالة األقل  تكراًرا من حيث عدد شياهدها في دييان )الش  
ييان  عدد قليلوردت في  على خبر الحرف  الظ رف، وقد استعمل شيقي  في تقديمه (1)من صفحات الد 

عند، ، دون ، حيال، تحت، بين، حيل، بعد، وهي: )ظروف ما بين زمان ومكانتسعة ( 8المشب ه بالفعل )
، ليت(.(. وقد قبل، ييم ، لكن  ، إن  ، أن  بهة بالفعل، وهي: )كأن   اسُتعمل فيها خمسة أحرف مش 

، في بدايتها إذ بدأها بالن سيب، وفيها (2)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة )ذكرى الميلد( 
 يقيل: 

َدُهُم َغِرٌّب َكأَ  َرى اأَله ِل َذاَبا   نَّ الَقل َب َبع   (3)ِإَذا َعاَدت ُه ِذك 

اعر يتحد ث عن حال قلبه بعد فراق أحب ته، واشتياقه الكبير لهم، فهي يعيش في غربة بعد  فالش 
م ظرف الز مان )بعدهم( على الخبر اهد قيله: )كأن  القلب بعدهم غّرب(، إذ تقد   الفراق. وميطن الش 
اعر في مقام وصف لحاله بعد  )غّرب(. ولعل  الغاية من هذا الت قديم تخرج إلى العناية واالهتمام؛ فالش 

                                                           
فحات اآلتية:  (3) عت شواهد هذه الحالة على الص  (. 318، 322/ )1(. 241، 222، 312، 311، 19، 94، 41/ )3توز 
4( /321 ،329.) 
فحة ) (2)  ( من هذا البحث.89سبق الت عريف بها في الص 
. الش وقي ات، أحمد شوق (1)  .19/ 3ي 
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م ظرف الز مان )بعدهم( ألن  اهتمامه بذكر حاله بعد الفراق، وليس ذكر هيئة القلب  فراق األحب ة، وعليه قد 
 وحاله. 

، وذلك في بعض من وصف الن بي  الكّرم (1)ومن شياهد هذه الحالة ما ورد في قصيدة )نهج البردة( 
ّلم، فيقيل: ّلة والس   عليه الص 

ُر ُدَجًى  ِع َبد  َت النَّق  َهَك َتح   (2)ُيِضيُء ُمل َتِثًما َأو  َغي َر ُمل َتِثِم    َكَأنَّ َوج 

ّلة وأتم  الت سليم، يجعل منه بد  اعر في وصفه وجه نبي  الله الكّرم محم د عليه أفضل الص  ا رً فالش 
اهد قيله:  يضيء عتمة الليل، وهذا البدر ُيضيء في حاالته كل ها ظاهًرا أو غير ظاهر. وميطن الش 
م ظرف المكان )تحت( على الخبر )بدر(. ولعل  الغاية من  )كأن  وجهك تحت النَّقع بدر دجى(، إذ تقد 

م الظ رف ليدل  على تعظيمه ا ّلهذا الت قديم تخرج إلى المدح والت عظيم، فقد  ّلم.لن بي  عليه الص   ة والس 

ل إليها الباحث في هذه الحالة، ما يأتي:  ومن أهم    الن تائج ال تي تيص 

  يقي ات( مقارنة بباقي حاالت تقديم الظ رف ُتعد  هذه الحالة األقل  تكراًرا من حيث عدُد شياهدها في )الش 
 في الجملة االسمي ة.

 ( أحد عشر شاهًدا. 11رف المشب ه بالفعل )بلغ عدد شياهد تقديم الظ رف على خبر الح 
 ( تسعة ظروف، وهي مرت بة بحسب 8استعمل شيقي  في تقديمه الظ رف على خبر الحرف المشب ه بالفعل )

 تكرارها على الن حي اآلتي: 
 

ر )بعد) -1  .مر تين فقط( 2(: تكر 
ر ) -2  .مر تين فقط( 2)حيل(: تكر 
 ورد مر ة واحدة فقط.)بين(:  -3
 ة واحدة فقط.ورد مر  )تحت(:  -4
 ورد مر ة واحدة فقط.(: حيال) -3
 ورد مر ة واحدة فقط.)دون(:  -1
 )عند(: ورد مر ة واحدة فقط. -7

                                                           
فحة ) (3)  ( من هذا البحث.38سبق الت عريف بها في الص 
(2)  . . ماد ة )ن ق ع(،  .222/ 3الش وقي ات، أحمد شوقي  بيدي  والنَّقع: هو الغبار الس اطع المرتفع. يُنظر: تاج العروس، الزَّ

22 /211. 
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 (: ورد مر ة واحدة فقط.قبل) -9
 (: ورد مر ة واحدة فقط.ييم) -8
   ها وهي مرت بة بحسب تكرار  الظ رف،في تقديمه ( خمسة من األحرف المشب هة بالفعل 3) استعمل شيقي

 : على الن حي اآلتي
ر ) -1 (: األكثر تكراًرا، تكر   ( سبع مر ات.7)كأنَّ
(: ورد مر ة واحدة فقط. -2  )إنَّ
(: ورد مر ة واحدة فقط. -3  )أن 
(: ورد مر ة واحدة فقط. -4  )لكنَّ
 )ليت(: ورد مر ة واحدة فقط. -3
   ياهد الُمحلَّلة وتعد دت، وكان ذلك بسبب اختّلف المقام. اختلفت دالالت الت قديم في الش 
   م واالهتمام الالت ال  من أهم  الد تي خرج إليها تقديم الظ رف على الحرف المشب ه بالفعل: )العناية بأمر المقد 

 به، والمدح والت عظيم(.

مَّ إحصاء ثُ  في الجملتين الفعلي ة واالسمي ة، ،الظ رفحديث عن حاالت تقديم النتهاء من االبعد و 
احث قد أنهى يكين البياهد بما ال ُيثقل البحث. وتحليل بعض تلك الش   (يقي اتالش  )شياهدها في دييان 

 الفصل الث الث واألخير من هذا البحث.

ل إليه من نتائج في هذا البحث، ثم   فحات القادمة سينتقل الباحث لعرض أهم  ما تيص  وفي الص 
اتُيردفها ببعض الت يصيات، ثم  يختم البحث   .بفهرس للمصادر والمراجع، وآخر للمحتّي
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ّ:تمةخا

ّ

الحات، الحمد لله الذي ذل ل الص عاب، وبارك في الوقت، ويس ر درب الحمد لله ال          ذي بنعمته تتم  الص 

 المتابعة في تحصيل العلم، وبعد ...

، عمل فيه الباحث جاهًدا دراسة نحوي ة داللي ة هذا بحث الت قديم والت أخير في ديوان )الش وقي ات(       

حال وأبهى صورة، وبعد تمام البحث، ووصول الباحث بفضل الله ومنَّته إلى نهايته لكي يخرج بأفضل 

 وخاتمته، فقد خرج منه بالن تائج اآلتية:

  يُشك ل الت قديم والت أخير ظاهرة في ديوان )الش وقي ات(؛ إذ كثرت شواهده وتعد دت، فتكاد ال تخلو صفحة

 ، وقد تتعد د الش واهد في البيت الواحد.كثرأو أ من صفحات الد يوان من شاهد لهذه الظ اهرة
  َعان على كثير من صفحات اشتمل ديوان )الش وقي ات( على وجه ي الت قديم الواجب والجائز، وهما يتوز 

 الد يوان.
  قد يحتمل الش اهد الواحد أكثر من غرض للت قديم، وكل  غرض يؤد ي إلى معنى جديد وشرح جديد لهذا

 الش اهد.
   قديم والتأخير ودالالته ال يمكن حصرها، وال تقعيدها؛ فهي مختلفة من نص  إلى آخر، إن  معاني الت

 وتختلف هذه الد الالت بحسب المقام. 
  نة لحاالت الت قديم والت أخير التزم شوقي  القواعد الن حوي ة في ديوانه، فلم يرد في شواهده الكثيرة المتضم 

 جميعها متوافقة مع القواعد ال تي قع دها الن حاة.ما يُخالف ما نص  عليه الن حاة، بل جاءت 
 ( سبعين وست مئة وخمسة آالف شاهد، وهي مقس مة 9112بلغت الش واهد ال تي أُحصيت في هذا البحث )

عة على الن حو اآلتي:  إلى ثالثة فصول، موز 
ل )تقديم الخبر(: بلغت شواهده  -3  ( خمسة وسبعين وألف شاهد.3219)الفصل األو 

 ( خمسة وأربعين ومئة وألف شاهد.3349ث اني )تقديم منصوبات األفعال(: بلغت شواهده )الفصل ال -2
 ( خمسين وأربعمئة وثالثة آالف شاهد.1492الفصل الث الث )تقديم أشباه الجمل(: بلغت شواهده ) -1

 :وقد قُس مت هذه الش واهد على الن حو اآلتي 

 ( خمسة وسبعين وألف شاهد.3219شواهد تقديم الخبر: ) -3

 تقديم خبر المبتدأ: -

 ( خمسة وثالثين وست مئة شاهد.119تقد م الخبر وجوبًا ) 

 ( ثمانية وسبعين ومئتَي شاهد.219تقد م الخبر جواًزا ) 

 تقديم خبر الن واسخ: -

 ( اثنين وثالثين ومئة شاهد.312تقد م خبر الفعل الن اقص ) 

 ( ثالثين شاهًدا.12تقد م خبر الحرف المشب ه بالفعل ) 

( خمسة وأربعين ومئة وألف شاهد، وهي مقس مة على الن حو 3349)تقديم منصوبات األفعال: شواهد  -2

 اآلتي:
 تقديم المفعول به: -
 ( سبعة وأربعين وتسعمئة شاهد.841تقد م على الفاعل ) 
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 ( سبعة وخمسين شاهد.91تقد م على الفعل والفاعل معًا ) 
 تقديم منصوبات أخرى:  -
 ( خمسة شوا329تقد مت الحال ).هد ومئة 
 ( خمسة وثالثين شاهًدا.19تقد م المفعول المطلق ) 
 .تقد م المفعول ألجله في شاهد واحد فقط 
( خمسين وأربعمئة وثالثة آالف شاهد، وهي مقس مة على الن حو 1492شواهد تقديم أشباه الُجمل: ) -1

 اآلتي: 

 تقديم الجار  والمجرور: -
 ( ست ين وخمس2912تقد ما في الجملة الفعلي ة ).مئة وألفَي شاهد 
 ( ثالثة وتسعين وثالثمئة شاهد.981تقد ما في الجملة االسمي ة ) 
 تقديم الظ رف: -
 ( تسعة شواهد ومئتَ 228تقد م في الجملة الفعلي ة ).ي شاهد 
 ( ثمانية وثمانين شاهد.99تقد م في الجملة االسمي ة ) 
 إن  اختالف هذه اإلحصاءات أمر طبيعي  وهو موافق لالستعمال الل.  غوي 
 ا أقرته العرب من قواعد، بل وافقها؛ فكثر شواهد أشباه الجمل كان ألن  العرب  ةلم يخرج شوقي  عم 

 توس عت فيها. 

 ( سبعة وعشرين ومئة شاهد، وقد خرجت هذه 321كان مجموع الش واهد الُمحل لة في هذا البحث )

 الش واهد إلى معاٍن ودالالت مختلفة.
  هذه الش واهد، ومنها ما حمل غير داللة للت قديم فيه، وهي على الن حو اآلتي:اختلفت دالالت الت قديم في 
ة.18االختصاص والحصر: ) -  ( تسعًا وثالثين مر 
ي ة الُمقد م، وتعظيمه: ) - ة.11أهم   ( ستًّا وثالثين مر 
ة.31الت شويق: ) -  ( ستَّ عشرة مر 
ات.32الت حقير: ) -  ( عشر مر 
ات.1الت عميم: ) -  ( سبع مر 
ات.1)المدح:  -  ( ستَّ مر 
ة: ) - ات.9الت عجيل بالمسر   ( خمس مر 
ات.9الت وجيه واإلرشاد: ) -  ( خمس مر 
ات.4الت عجيل بالمساءة: ) -  ( أربع مر 
ات.1الت عج ب: ) -  ( ثالث مر 
ات.1الفخر: ) -  ( مر 
ة واحدة فقط. -  االستنكار: مر 
ة واحدة فقط. -  اإلشفاق: مر 
ة واحدة فقط. -  الت حذير والت هويل: مر 
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  هذه الد الالت متناسبة مع موضوعات قصائد الد يوان؛ فأكثر من نصف هذه الد الالت كانت بين كانت

ي ة الُمقد م، واالختصاص(، وهذا مناسب لتقسيم قصائد )الش وقي ات(؛ إذ ُخص ص جزآن من  )الت عظيم وأهم 

ب نصف صفحات أجزائه األربعة للمدح _ما بين مدح لألحياء، وآخر لألموات )رثاء(_ وهو ما يُقار

 الد يوان أو أكثر.
 

ّالت وصيات:

 بعد االط الع على ديوان )الش وقي ات( ودراسته، يوصي الباحُث الباحثين بعده بما يأتي:       

االهتمام بديوان )الش وقي ات( وتوجيه األبحاث إلى هذا الديوان؛ ألن ه مليء بالقضايا الن حوي ة، والبالغي ة،  -3

ا  والص رفي ة، نحو ظاهرة )الحذف(، وأسلوب )الش رط(. فقد كثرت شواهدهما في )الش وقي ات(، وهما مم 

 يستحق  الدراسة والبحث.
تشتمل أبيات )الش وقي ات( على كثير من الش واهد ال تي يمكن دراستها في تخص ص الد راسات األدبي ة  -2

 في الش وقي ات(. تحت عنوان )الت ناص  
بوي ة على إضافة شيء من شعر أحمد شوقي إلى مناهجها؛ فديوانه حث  المؤس سات الت عليمي ة والت ر -1

 )الش وقي ات( مليء بالحكم والوصايا.
، وقبل أن أختم بحثي هذا، وجب علي  االعتراف بالعجز؛ مقد ًما ذلك عذًرا        وبعُد، فهذا جهد المقل 

حانه وتعالى، الذي أسأله لما قد يظهر في هذا البحث من خطأ أو زلل أو سهو، فالكمال لله وحده سب

_سبحانه_ أن يجعل هذا العمل مقبواًل في الد نيا واآلخرة وأن ينفعني به وينفع به طلبة العلم من بعدي 

 والحمد لله رب العالمين.
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 ملّخص البحث:

عراء أحمد  يقي ات( ألمير الش  يقيم هذا البحث على دراسة ظاهرة الت قديم والت أخير في دييان )الش 
، يقي ات(، فهذا  شيقي  عر، وقد ُجمع أكثر شعره في دييان ُسم ي )الش  ومن المعليم أن  شيقيًّا كان كثير الش 

يقي ات( فقط، دون باقي أشعاره ال تي لم يتضم نها  ص لدراسة أشعار شيقي  في دييانه )الش  البحث ُمخص 
ييان.  هذا الد 

يقي ات( يتأل ف من أربعة أجزاء، وّقع في ) ( تسع عشرة وتسعمئة صفحة، كان 818ودييان )الش 
ل في المدح، والث اني في اليصف، والث الث في الر ثاء، وأم ا الجزء الر ابع فقد اشتمل على متفر قات  جزؤه األو 

 إليها ما ُسم ي )ديياُن األطفال(.  ُأضيفَ 

ييان، وإحصائها، و  وهدفَ  عرفة مهذا البحث إلى جمع شياهد الت قديم والت أخير في صفحات الد 
ث في حهل هي متناسبة في أعدادها؟ ثم  تقسيمها إلى ما يناسبها من فصيل ومباحث، كما هدف إلى الب  

ياهد، من خّلل دراسة ما أمكن من شياهد وتحليلها، وّهدف أيًضا دالالت الت قديم والت   أخير في هذه الش 
 جاءت به العرب أم مخالًفا له؟ إلى دراسة أسليب شيقي  في الت قديم والت أخير، هل كان ميافًقا لما

أم ا أهم ي ة هذا البحث فليست من حيث فكرُته؛ فقد تناولها الباحثين قديًما وحديًثا، وإن ما تقع  
يقي ات(، والبحث في داللة  ، وهي دييان )الش  أهم ي ته في دراسة ظاهرة الت قديم والت أخير في ميدانه الت طبيقي 

 هذا الت قديم.

مة ومدخل وثّلثة فصيل ثم  خاتمة وفهارس؛ وقد كان المدخل وُّقسم هذا ال  بحث إلى مقد 
ل فهي حديث نظري  عن ظاهرة )الت قديم والت أخير( عميًما الالت وحديث عن أهم  د ،قسمين، أم ا قسمه األو 

، والحديَث عن أهم  ا محط ات لهذه الظ اهرة، وكان القسم الث اني من المدخل عرًضا ميجًزا لحياة أحمد شيقي 
عراء في حياته.  ال تي مر  بها أمير الش 

لها تحت عنيان )تقديم الخبر(، تحد ث فيه الباحث عن  وأم ا فصيل البحث فهي ثّلثة؛ فكان أو 
ل كان تحت عنيان )تقديم خبر المبتدأ(، والمبحث الث اني كان عنيانه  نيعين من الخبر، فالمبحث األو 

م   كل  منهما إلى تقديم واجب وآخر جائز. )تقديم خبر الن ياسخ(، وقد ُقس 

وفي الفصل الث اني تحد ث الباحث عن الت قديم والت أخير في منصيبات األفعال، فكان تحت عنيان 
ل في الحديث عن تقديم المفعيل به على الفاعل تارة،  )تقديم منصيبات األفعال(، وهي مبحثان، كان األو 

مبحث الث اني في الحديث عن باقي منصيبات األفعال ال تي وعلى الفعل وفاعله تارة أخرى، وكان ال
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م إلى تقديم الحال على صاحبها، ثم  على عاملها، وتقديم المفعيل  ييان، إذ ُقس  اشتملت عليها صفحات الد 
 المطلق، وتقديم المفعيل ألجله.

م هذا الفصل _كسابقَ  ه_ إلى مبحثين، يأم ا الفصل الث الث فعنيانه )تقديم أشباه الُجمل(، وقد ُقس 
م كل  منهما إلى الت قديم في الجملة الفعلي ة،  ل تقديم الجار  والمجرور، والث اني تقديم الظ رف. وُقس  فاألو 

 والت قديم في الجملة االسمي ة.

ياهد،  ، ثم  عرض وتحليل نحيي  داللي  لبعض الش  وقد ُأردف كل  فصل من الفصيل بتمهيد نظري 
عب ثم  ذكر ألهم  الن تائ ياهد كلٍ  في ميضعه، وقد كان من الص  ج الُمستخَلصة، وعرض دقيق لعدد الش 

ييان إجمااًل  ياهد جميعها، إذ بلغت شياهد الت قديم والت أخير في الد  ( سبعين وست مئة 9112)تحليُل الش 

ياهد قد يحتاج إلى سنيات طيّلة حت ى ينتوخمسة آالف شاهد ي، وعليه ه، وتحليل هذا الكم  الكبير من الش 
ياهد للت حليل والد راسة.  فقد اختار الباحث بعض الش 

اهد، فعرض له بذكر البيت  ؛ إذ يقيم بتمهيد للش  وهذا البحث قائم على المنهج اليصفي  التحليلي 
، ومحاولة اليصيل إلى  اهد من البيت الشعري  ط له، فتحديد ميطن الش  الشعري  اليارد فيه، فشرح ُمبسَّ

 قديم.داللة هذا الت  

ة، لعل  أهم ها         ل البحث إلى نتائج عد  اهد الياحد أكثر من غرض للت قديم،  :وتيص  قد يحتمل الش 
اهد، كما أن  معاني الت قديم والت   الالته ال أخير ودوكل  غرض يؤد ي إلى معنى جديد وشرح جديد لهذا الش 

قد تلف هذه الد الالت بحسب المقام، و يمكن حصرها، وال تقعيدها؛ فهي مختلفة من نص  إلى آخر، وتخ
التزم شيقي  في دييانه القياعد الن حيّ ة، فلم يرد في شياهده الكثيرة المتضم نة لحاالت الت قديم والت أخير ما 

دل  على ، وهذا يُيخالف ما نص  عليه الن حاة، بل جاءت جميعها متيافقة مع القياعد ال تي قع دها الن حاة
. ( أربع عشرة داللة، كان أهم ها 14تعد دت دالالت الت قديم والت أخير إذ وصلت إلى )وقد  فصاحة شيقي 

م وتعظيمه(، إذ بلغتا أكثر من نصف دالالت  )الت قديم لّلختصاص والحصر، والت قديم ألهم ية المقد 
ياهد الُمحل لة.  الش 

سات العلمية، لعل  أ   سات هم ها تيجيه المؤس  واخُتتم البحث بتيصيات عام ة لطلبة العلم والمؤس 
راسي ة، إذ اشتملت صفحات  التعليمي ة والت ربيّ ة إلى إدخال شيء من شعر أحمد شيقي  في المناهج الد 

يقي ات( على كثير من الحكم واليصايا.  )الش 
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، عمُل َمن   سيان، وهي بعيد عن الكمال وتمام البيان، فهيالخطأ والن   طبعهوبعد، فهذا جهد المقل 
ًما ذلك عذًرا لما فيه من خطأ أو زلل أو نقصان، َبيد أن   عمل بشر؛ ج ي عملُت جهد نفسي لكي يخر مقد 

يم حكنت قد أصبت فمن تيفيق الله الر   هذا البحث على أحسن حال وأبهى صيرة وأدق  برهان، فإن
 لبحثا _سبحانه_ أن ُيّلقي هذا أسألُ  فالل هَ يطان، كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الش   وإن .حمنالر  

نيا واآلخرة، وأن  ب العلم من بعدي، والحمد لله رب   أنتفعالَقبيل في الد   العالمين. به وطّل 



318 
 

 

Precedence and delay in (Alshawqiat) collection 
(Semantic grammatical study) 

 

 

Research summary: 
This research aims to study precedence (Taqdeem) and delay (Taakheer) in 

(Alshawqiat) collection by the prince of poets Ahmed Shawqy. It was known that 

Shawqy wrote a lot of poetry, but the most of his poetry was collected in a 

collection (diwan) called (Alshawqiat), and this research is dedicated to study 

only this collection. 

(Alshawqiat) collection consists of four chapters and more than 900 pages. The 

first chapter was about praise, the second about description, the third about 

elegy, and the fourth chapter included many items in addition to the so-called 

Children's Collection (Diwan Alatfal). 
This research aims to collect and identify the examples of precedence, delay, its 

proportion in the Diwan and to classify them according to suitable chapters and 

paragraphs. It is also aimed at identifying the semantics of precedence  and delay 

in these examples, by studying and analyzing them as much as possible, and also 

aims to study Shawqy's method of precedence and delay whether it agrees with 

or against what the Arabs have said. 

The importance of this research is not in terms of its idea, because the 

researchers have written on this topic in the past and in present, but it is 

important and new through its applied aspect and its examples in (Alshawqiat) 

collection. 

The research is divided into introduction and three chapters. The introduction 

was divided into two parts: its first part is theoretical about the )Precedence and 

delay) in general and about their semantics, the second part is a brief 

presentation of Shawqy’s biography and talks about the most important stations 

in his life. 
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The first chapter has the title (Precedence of  Attribute (Alkhabar), in which the 

researcher talked about two types of Alkhabar: the first type was entitled by 

(Precedence of Attribute’s inception (Khabar Al-mubtadaa), and the second was 

entitled by (Precedence of Attribute’s Semi- auxiliary (Khabar Al-Nawasikh), and 

each khabar was divided into a duty and a permissible one. 
In the second chapter, the researcher talked about precedence and delay in 

Verb’s accusative (Mansubat Al-afal) which was entitled by (Precedence of 

Mansubat Al-afal). This chapter consists of two parts: the first talks about 

precedence when the object precedes only its subject and when it precedes both 

its verb and subject together. The second part relates to Mansubat Al-afal which 

were in diwan Alshawqiat. This part talks about circumstance Alhal when it 

precedes Antecedent of circumstantial qualifier Sahib Alhal and Amel Alhal, and 

it talks about precedence of Absolute object Almafoul Almutlaq and Causative 

object Almafoul Liagilihi. 

The third chapter is entitled by (Precedence of semi-sentences (Ashbah Aljumal), 

and this chapter has been divided into two parts: the first is about precedence 

of prepositional clause Aljar wa Al-majror, and the second relates to precedence 

of adverb Alzharf. Both were divided into precedence of Verb phrase (Jumla Filia) 

and Nominal phrase (Jumla Esmia). 
Each chapter consisted of a theoretical preface, a grammatical and rhetorical 

presentation and analysis of some examples in addition to the most important 

research results. Each chapter has accurate presentation of suitable examples, 

and it was difficult to analyze all these examples because there were 5670 

examples of precedence and delay. The analysis of this large number of examples 

may take many years, so the researcher chose some examples for analysis and 

study, and the choice of these examples was one of the most difficult things 

during research’s procedure. The researcher tried to select the finest examples 

found in the diwan, perhaps he was right to select some of them and wrong in 

others. 

This research is based on the descriptive analytical approach because the 

researcher mentions the example and indicates to the verse which has it. The 

researcher does a simplified explanation of this example and attempts to reach 

the semantics of it and the significance of this precedence. 



343 
 

 

The research has reached several conclusions: the most important is that the 

precedence and delay give the linguistic composition new meanings that were 

not in it when it was at its original form. The one example may tolerate more 

than one purpose to precedence, and each purpose leads to a new meaning and 

a new explanation for this example. The meanings of precedence and delay and 

their semantics are incalculable, they and their semantics differs from one text 

to another. Shawqy adhered to the grammatical rules in his diwan, aaccordingly, 

his examples of precedence and delay were in accordance with the rules laid 

down by grammarians. 

The semantics of these examples were varied and reached 14 semantics, the 

most important of them was (Precedence for specialization and limitation, 

Precedence for the importance of the preceded noun).These two types of 

precedence exceeds half the number of analysed examples. 
The research concluded with general recommendations for students and 

scientific institutions, the most important is to guide educational institutions to 

introduce some of Shawqy’s poetry into the curriculum in schools, as Alshawqiat 

included many judgments and commandments. 
In conclusion, this work is the effort of the researcher which may have been 

described as wrong and false, and which is far from perfect and complete.  I tried 

myself to do this research and to come out in the best condition, the most 

beautiful image, and the most accurate proof. So I ask ALLAH, Glory be to Him, 

that this work be accepted in this world Aldunia and in the hereafter Alakhira, 

and that it benefits me and the seekers of knowledge after me, and praise be to 

ALLAH, Lord of the Worlds. 

 
ّ

 

 

 

 

 



342 
 

 

 صادر والمراجع:الم

 
ّ: ًلا ّالقرآن الكريم.أو 
ّثانياا:

 .دار نظير عب ود، بيروت، د.ت، د .  ط.  أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث، بطرس البستاني 
  ،م، ط  3813هـ _  3193األدب العربي  المعاصر في مصر، شوقي  ضيف. دار المعارف، القاهرة

32. 

  َر د، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت،  و حي ان.ب من لسان العرب، أبارتشاف الضَّ تح: رجب عثمان محم 
 د. ط.

  تح: عبد القادر حسين، مكتبة . د الجرجاني  د بن علي  بن محم  اإلشارات والت نبيهات في علم البالغة، محم 
 م، د، ط. 3881هـ _  3439اآلداب، القاهرة، 

   د بن سهل بن الس  األصول في الن اج. حو، أبو بكر محم  الة، ستح: عبد الحسين الفتلي، مؤس سة الر  ر 
 . 1م، ط  3881هـ _  3431بيروت، 

  ِ دار العلم للماليين، بيروت، كْ رَ األعالم، خير الد ين الز .  .39م، ط  2222هـ  3422لي 
  ،3182أعالم الش عر العربي  الحديث، قد م له: إيلي ا حاوي. المكتب الت جاري  للط باعة والت وزيع، بيروت 

 . 3م، ط.  3812_  هـ
   تح: مصطفى بن علي . د بن أحمد بن عثمان الذهبي  يع عوض_ رب اإلعالم بوفي ات األعالم، الحافظ محم 

 .3م، ط  3882هـ _  3431أبو بكر عبد الباقي، مؤس سة الكتب الثقافي ة، بيروت، 
 د بن عبد الله بن مالك الطا ، دار الكألفي ة ابن مالك، أبو عبد الله جمال الد ين محم  تب ئي  الجي اني  األندلسي 

 العلمي ة، بيروت_ لبنان، د.ت، د.ط.
  تح: عبد . اإلكسير في علم الت فسير، الطوفي  سليمان بن غبد القوي  بن عبد الكريم الصرصري  البغدادي 

، بيروت،   .2م، ط  3898هـ _  3428القادر حسين، دار األوزاعي 
 تح: جودة مبروك اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصر . ي ين والكوفي ين، أبو البركات بن األنباري 

 .3م، ط3222هـ _  3421مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  د عبد الله جمال الد ين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن أوضح المسالك على ألفي ة ابن مالك، أبو محم 

د محيي الد ين عبد  ، تح: محم  الحميد، منشورات المكتبة العصري ة، صيدا _ هشام األنصاري  المصري 
 بيروت، د.ت، د. ط. 

  ، اإليضاح في شرح المفص ل، ابن الحاجب النحوي  أبو عمرو عثمان بن عمر. تح: موسى بناي العليلي 
 م، د.ط.3811هـ _  3181مطبعة العاني، بغداد، 

  د بن عبد د أبو الفضلالبرهان في علوم القرآن في علوم القرآن، بدر الد ين محم  . تح: محم  رَكِشي   الله الزَّ
 م، د. ط. 3891هـ _  3211إبراهيم، مكتبة دار الت راث، القاهرة، 

 بيدي   تاج العروس د مرتضى الحسيني  الزَّ تح: ضاحي عبد الباقي، دار  .من جواهر القاموس، محم 
 .3م، ط  2223هـ _  3422الت راث العربي  الكويت، 

   هـ _  3411اسع عشر، ُجرجي زيدان. مؤس سة هنداوي، القاهرة، القرن الت   رق فيتراجم مشاهير الش
 .2م، ط 2232

  َّاعتنى به: خليل مأمون مخشري  الخوارزتفسير الكش اف، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الز . مي 
 .1م، ط  2228هـ _  3412شيحا، دار المعرفة، بيروت، 
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  :الت قديم والت أخير في شرح الت سهيل البن مالك وأثره في توجيهاته وتعليالته، رسالة ماجستير، إعداد
. جامعة أم   ، إشراف: عياد بن عيد بن مساعد الث بيتي  هـ  3411 القرى، محسن بن فليح بن فالح الل حياني 

 م 2239_ 
  ،اب الت قديم والت أخير في المثل العربي  دراسة نحوي ة بالغي ة، رسالة ماجستير، إعداد: غادة أحمد قاسم البو 

 م. 2221هـ _  3821إشراف: سيف الد ين طه الفقراء. جامعة مؤتة، 
  ،جامع الد روس العربي ة، مصطفى الغالييني. راجعه عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة العصري ة

   . 12م، ط3884هـ _ 3434بيروت، 
   حو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الز  الجمل في الن . اجي  الة_ ستح: علي  توفيق الحمد، مؤس سة الر  ج 

 .3م، ط  3894هـ _  3424دار األمل، 
  ،م، 3813هـ _ 3183الجملة االسمي ة عند ابن هشام، أميرة علي  توفيق األنصاري، مطبعة البرلمان

 د.ط.
  ،ان . دار الفكر، عم  ائي  م، ط  2221هـ _  3421الجملة العربي ة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح الس امر 

2. 
   م، ط  2221هـ _  3429وزيع، القاهرة، شر والت  الجملة الفعلي ة، علي  أبو المكارم. مؤس سة المختار للن

3. 
  ،د أبو الفضل إبراهيم _ عبد المجيد قطامش، دار الفكر . تح: محم  جمهرة األمثال، أبو هالل العسكري 

 .2م، ط3899هـ _  3429بيروت، 
 تح: عبد الس الم هارون، مكتبة  .ن العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي  ولب  لباب لسا خزانة األدب

  .4م، ط  3881هـ _  3439الخانجي، القاهرة، 
  ،ار، دار الكتب المصري ة، القاهرة د علي  الن ج   3113الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جن ي. تح: محم 

 م، د.ط.  3892هـ _ 
 ام حس ان. عال  .3م، ط  2222هـ _ 3422م الكتب، القاهرة، الخالصة الن حوي ة، تم 
  ،بيروت ،  .          3م، ط 2221هـ _  3424الخلفاء العثماني ون، محمود شاكر. المكتب اإلسالمي 
   ة األلفي ة، يحيى بن عبد المعطي بن عبد الن . ضبطها وقد م لها سليمان إبراهيم ور الز  الدر  واوي  المغربي 

، دار الفضيلة، ا  .3م، ط  2232هـ _  3413لقاهرة، البلكيمي 
  ،د شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة . قرأه وعل ق عليه: محمود محم  دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني 

 م، د. ت، د.ط.  3894هـ  3424
  دالالت الت قديم والت أخير في القرآن الكريم دراسة تحليلي ة، عبد العظيم المطعني _علي جمعة، مكتبة

 .3م، ط  2229هـ _  3421القاهرة، وهبة، 
  َّم، د.ط. 3892هـ _  3422موءل. دار بيروت، بيروت، ديوانا عروة بن الورد والس 
  ،يَرفي، دار المعارف، القاهرة . تحقيق وشرح وتعليق: حسن كامل الص  هـ ـ  3191ديوان البحتري 

 .4م، ط  3811
  ،د. تح، دار صادر، بيروت .  م، د.ط. 3893هـ _  3423ديوان حاتم الطائي 
 ين_ وإبراه ة ديوان حافظ إبراهيم. ضبطه: أحمد أمين_ وأحمد الز  يم األبياري، الهيئة المصري ة العام 

 . 1م، ط.  3891هـ _  3429للكتاب، القاهرة، 
  ،ة. تح: عبد القد وس أبو صالح، مؤس سة اإليمان، بيروت م   . 3م، ط  3892هـ _  3422ديوان ذي الرُّ
  َد ناصر الدين، دار الكتب العلمي ة، بيرورَ ديوان ط  3421ت، فة بن العبد. شرحه وقد م له: مهدي محم 

 .1م، ط  2222هـ _ 
   د بن العماد هب في أخبار من ذهب، شهاب الد  شذرات الذ ين أبو الفالح عبد الحي  بن أحمد بن محم 

. تح: عبد القادر األرناؤوط_ محمود األرنالعَكري  الحنبلي  الد   اؤوط، دار ابن كثير، دمشق_ مشقي 
 . 3م، ط  3883هـ _  3432بيروت، 
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 هـ _  3422قيل على ألفي ة ابن مالك، بهاء الد ين عبد الله بن عقيل. دار الت راث، القاهرة، شرح ابن ع
 .22م، ط  3892

   د بن مالك، شرح ابن الن د بن اإلمام جمال الد ين محم  اظم على ألفي ة ابن مالك، أبو عبد الله بدر الد ين محم 
د باسل عيون الس ود، دار الكتب العلمي ة، بيروت _ لبنان،   . 3م، ط 2222هـ _  3422تح: محم 

 ،ح: ت .شمونيألا د بن عيسى بن يوسفبن محم   نور الدين علي   شرح األشموني  على ألفي ة ابن مالك
، بيروت _ لبنان،  د محيي الد ين عبد الحميد، دار الكتاب العربي   . 3م، ط 3899هـ _  3119محم 

 د بدوي  المختون، شرح الت سهيل، جمال الد ين مح حمن الس ي د _ محم  د بن عبد الله ابن مالك. تح: عبد الر  م 
 . 33م، ط  3882هـ _  3432دار هجر، إمبابة، 

   د باسل عيون الس ود. دار الكتب صريح على الت  شرح الت . تح: محم  وضيح، خالد عبد الله األزهري 
 .3م، ط 2222هـ _  3423العلمي ة، بيروت _ لبنان، 

 امعة جيوسف حسن عمر.  :تح .ستراباذي  ألا د بن الحسنين محم  الد   رضي  ضي  على الكافي ة، لر  شرح ا
 .2م، ط 3881هـ _  3431بنغازي،  ،قار يونس

   3م، ط  2234هـ _  3414شد، شرح ألفي ة ابن مالك، محم د صالح العثيمين. مكتبة الر. 
   قدَّم لشرح المفص ل للز . ، موفق الد ين أبو البقاء يعيش بن علي  بن يعيش الموصلي  إميل بديع  همخشري 

 .3م، ط 2223هـ _  3422يعقوب، دار الكتب العلمي ة، بيروت _ لبنان، 

   از شرح ُجمل الز . قد م له فو  د بن علي  ابن عصفور اإلشبيلي  ، أبو الحسن علي  بن مؤمن بن محم  اجي  ج 
 . 3م، ط 3889هـ _  3438الش اعر، دار الكتب العلمي ة، بيروت، 

   يى، تصنيف أبددى وبل  الص  شرح قطر الن  ، لد ين : محيي اتحعبد الله جمال الد ين بن هشام األنصاري 
 .33م، ط  3811هـ _  3191جاري ة الكبرى، مصر، عبد الحميد. المكتبة الت  

   د داود، دار المنار، القاهرة، شرح كافي د محم  هـ 3422ة ابن الحاجب، بدر الد ين بن جماعة. تح: محم 
 م، د.ط.2223_ 
 ر وبيئاتهم في الجيل الماضي، عب اس محمود العق اد. مكتبة الن هضة المصري ة، القاهرة، شعراء مص

 . 2م، ط  3892هـ _  3118
  ،ة للكتاب، القاهرة هـ _  3412شوقي  شاعر العصر الحديث، شوقي  ضيف. الهيئة المصري ة العام 

 م، د. ط.  2232
 بيرو ، . دار الكتاب العربي   .33م، ط  3891هـ _  3421ت، الش وقي ات، أحمد شوقي 
  احبي في فقه الل غة العربي ة ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري ا الص 

. تح: عمر فاروق الط ب اع، مكتبة المعارف، بيروت،  ازي   . 3م، ط  3881هـ _  3434الر 
   د بن إسماعيل البخاري ، أبو عبد الله محم  هـ  3421. دار ابن كثير، دمشق_ بيروت، صحيح البخاري 

 .3م، ط  2222_ 
  ،دار إحياء الكتب العربي ة، بيروت . اج القَُشيري  النيسابوري  صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحج 

 .3م، ط  3883هـ _  3432
   د درويش، مكتبة العلل الن اق. تح: محمود جاسم محم  د بن عبد الله الور  شد، حو، أبو الحسن محم  ر 

ياض،   . 3م، ط  3888هـ _  3422الر 
  ،2228هـ _  3412علم المعاني في البالغة العربي ة، عبد العزيز عتيق. دار الن هضة العربي ة، بيروت 

 .3م، ط 
  .القاهرة، د. ت، ط ، . دار الفكر العربي   .1في األدب العربي  الحديث، عمر الد ُسوقي 
 هـ  3421بر، تح: عبد الس الم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الكتاب، سيبويه أبو بشر عثمان بن قن

 .1م، ط3899 -
 تح:  .الش هير بصاحب حماة وبي  ي  ألفضل األا سماعيل بن علي  إ بي الفداءأل ،اش في النحو والصرفن  الك

د، مكتبة اآلداب، القاهرة،   .2م، ط  2229هـ  3421جودة مبروك محم 
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  د بن مكرم بن علي  أبو الفضل العرب،لسان ويفعي  اإلفريق جمال الد ين ابن منظور محم  . ي  األنصاري  الر 
 .3دار صادر، بيروت، د.ت، ط 

 ام الل غة  م، د. ط.  3881هـ _ 3434حس ان. دار الث قافة، الد ار البيضاء،  العربي ة معناها ومبناها، تم 
  ،ان هـ _  3429اللمع في العربي ة، أبو الفتح عثمان بن جن ي. تح: سميح أبو مغلي، دار مجدالوي، عم 

 م، د. ط. 3899
 دب الكاتب والش اعر، ضياء الد ين ابن األثير. قد مه وعل ق عليه: أحمد الحوفي  وبدوي  المثل الس ائر في أ

 . 2م، ط3811هـ _  3181طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، 

 ،سالة . تح: نبهان ياسين حسين، دار الر  هـ _  3189 ،بغداد المطالع الس عيدة. جالل الد ين الس يوطي 
 .م، د.ط3819

   ان، الس   حو، فاضل صالحمعاني الن . دار الفكر، عم  ائي   .3م، ط  2222هـ _  3422امر 
  ،د الشحادات. دار ابن حزم المعجم الجغرافي  لإلمبراطوري ة العثماني ة، موستراس، ترجمة عصام محم 

 .3م، ط  2222هـ_  3421بيروت، 
  ان ـ األردن ، آمنة أبو حجر. دار أسامة للن شر والت وزيع، عم  م،  2228هـ _  3413المعجم الجغرافي 

 .3ط
   3م، ط  2229هـ _  3428 القاهرة، غة العربي ة المعاصرة، أحمد مختار عمر. عالم الكتب،معجم الل. 
  ،بغداد ، هـ _  3421معجم المصطلحات البالغي ة، أحمد مطلوب. مطبعة المجمع العلمي  العراقي 

 م، د. ط. 3891
   الة. دار إحياء الت  اث، بيروت، د.ت، د. ط.رمعجم المؤل فين، عمر رضا كح 
   تح: إبراهيم أنيس، مؤس سة دار الش . ب عمعجم ديوان األدب، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي 

 م، د.ط. 2221هـ _  3424باعة، القاهرة، حافة والط  للص  
   تح: محيي الد ين عبد الحميد، المكتبة العصمغني الل . ي ة، ربيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري 

 م، د.ط. 3883هـ _  3433بيروت، 
 ار، المفص ل في علوم العرب . تح: فخر صالح قدارة، دار عم  مخشري  ي ة، أبو القاسم محمود بن عمر الزَّ

 .3م، ط  2224هـ _  3429
   3188غة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكري ا. تح: عبد الس الم هارون، دار الفكر، القاهرة، مقاييس الل 

 م، د. ط. 3818هـ _ 
  ،د عبد الخالق عضيمة، مطابع األهرام الجديدة د. تح: محم  د بن يزيد المبر  المقتضب، أبو العب اس محم 

 .1م، ط  3884هـ _  3439 القاهرة،
  ،دمشق ،  3889هـ _  3439من سير الخالدين بأقالمهم، قد م له: حسن الس ماحي سويدان. دار القادري 

 . 3م، ط 
   1دار المعارف، القاهرة، د. ت، ط  ب اس حسن.عحو الوافي، الن. 
   همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الد ين الس. تح: عبد الس الم هارون _ عبد العال سالم  يوطي 

سالة، بيروت،   م، د.ط. 3882هـ _  3431مكرم، مؤس سة الر 
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