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Abstract 

The study concluded that the phrase which has been mentioned by Ibn Husham Alansary 

Almasry in his book Mugni Allabeeb on Jar majrur and adverb depends for its consistency on  the 

phrase and it's concerns when directly mentioned،while it depends on its estimation when omitted، 

bearing in mind the semantic and structural correctness when estimating the omitted concerns. 

  الخالصة:
والمجرور خلصت الدِّراَسُة إلى أنَّ شبه الجملة الذي أطلقه ابن هشام األنصارّي المصرّي في كتابه مغني اللبيب على الجاّر 

مع مراعاة ما  ،وعلى حسب تقديره إذا كان محذوفاً  ،والظَّرف يتوقف فيه التَّجدد والثّبوت على حسب متعّلق شبه الجملة إذا كان مذكوراً 
 تقتضيه دّقة المعنى وسالمة التَّركيب عند تقدير المتعلَّق المحذوف.

َوَهَذْا ااْلْصِطاَلُْح َلْم َيْظَهْر ِفْي  ،ُمْصَطَلٌح ُيَعبَُّر ِبِه َعِن اْلَجْارِّ َواْلَمْجُرْوِر َأِو الظَّْرفِ ِشْبُه اْلُجْمَلِة ِفْي التَّْصِنْيِف النَّْحِويِّ ُهَو 
دِ 180)ت  (1)ُمَصنََّفْاِت اأْلََوِلْيَن َأْمثَْاِل ِسْيَبَوْيهِ  وَغْيرهْم ِمْن ُقَداَمْى  ،هـ(479) (4)هـ( َواْلُمَجْاِشِعيِّ 381)ت (3)هـ( َواْلَورَّْاقِ 285)ت (2)هـ( واْلُمَبرِّ

نََّمْا َكْاَنْت ِدَرْاَسُتُهْم للظَّْرِف َواْلَجْارِّ اْلَمْجُرْوِر ِفْي َمَظانَّ ُمْخَتِلَفٍة ِمْثِل الْ   َخَبِر َواْلَحْاِل والنَّْعِت َوَغْيَرَهْا.النَّْحِوْيِين َواِ 
َل َمْن  ،ِفْي اْلَقْرِن الثَّْاِمِن اْلِهْجِريِّ  ،تَّْى ُظُهْوِر اْبِن ِهَشْاِم اأْلَْنَصْاِريِّ اْلِمْصِريِّ َوَظلَّ النَُّحْاُة َيتَِّبُعْوَن َهَذْا النَّْهَج حَ  َوَتَميََّز ِبَكْوِنِه  َأوَّ

َ  َلُه ُجْزَءًا ِمْن ِكَتْاِبِه ُمْغِنْي اْلَلِبْيبِ  ،ُمَؤلََّفْاِتهِ َأْطَلَق ُمْصَطَلَح ِشْبِه اْلُجْمَلِة َعَلْى اْلَجارِّ َواْلَمْجُرْوِر َأْو الظَّْرِف وأْفَرَد َلُه َحيَِّزًا ِفْي   ،َفَقْد َخصَّ
ُمْرَتِبَطِة ِبَأْشَبْاِه اْلُجَمِل الظَّْرِف َواْلَجْارِّ َواْلَمْجُرْوِر( َتَحدََّث ِفْيِه َعِن اْلَمَساِئَل الْ  –َحْيُث َأْفَرَد َلُه َبْاَبًا َأْسَمْاُه: )ِفْي ِذْكِر َأْحَكْاِم َمْا ُيْشِبُه اْلُجْمَلِة 

 وهو ما ستتناوله الدِّراسة.
ْ َأنَّ النَُّحْاَة ِفْي اْلَعْصِر اْلَحِدْيِث  ،َيْنَدِثرَ  وَتْجُدُر اإلَشْاَرُة ُهَنْا ِإَلْى َأنَّ َهَذْا اْلُمْصَطَلِح َلْم ُيتََّبْع ِعْنَد النَُّحْاِة َبْعَدُه َحتَّْى َكْاَد َأنْ  ِإالَّ

ُنْوُه ِفْي ُمَؤلََّفْاِتِهْم.اسْ   َتْخَدُمْوُه َوَضمَّ
فالمحلُِّل للتَّراكيِب العربيَِّة يجُد فيها ترابطًا وثيقًا بين أجزائها  ،وستجيُء هذه الدِّراسة لمناقشة التَّجدد والثّبوت في شبه الجملة
أحدهما: اإلسناد، وهو ما  ،ويرجُع سرُّ هذا  التَّرابط إلى عاملين ،اومكوناتها وهو ما جعَل العربيََّة متميزًة على سائر اللغات ومتفوقًة عليه

 مثل: زيٌد كاتٌب. وفيه أسندت الكتابة إلى زيد، في جملة اسميٍَّة، خبرها مفرد.  (5)قد يكون بين االسم واالسم
هلل؛ والجملة فعليَّة. أي: وكما هو مثل: يكتُب عبد اهلل. وأسندت الكتابة هنا إلى عبد ا (6)وقد يكون اإلسناد بين االسم والفعل

 معلوٌم أنَّ اإلسناد هو ما يكون بين ركني الجملة األساسيين.
                                                           

د هارون، ط1)  م. 2006 -هـ 1426، مكتبة الخانجّي، القاهرة، 4( كتاب سيبويه، )سيبويه( عمرو بن عثمان بن قنبر، عبد الّسالم محمَّ
د عبد ا2) د، تحقيق: محمَّ د( محّمد بن يزيد المبرِّ  م.1919 -هـ1399، د.ن،  2لخالق عضيمة، ط( المقتضب، )المبرِّ
 . 2005 -هـ 1426، دار الفكر المعاصر، لبنان، ودار الفكر سورية، 2( العلل في النَّحو، )الوّراق( محّمد بن عبد هللا الوّراق، تحقيق: مها مازن المبارك، ط3)
 م.2005 -هـ 1426، مكتبة اآلداب، القاهرة، 2لفّتاح سليم، ط( شرح عيون اإلعراب، )المجاشعّي( علي بن فّضال المجاشعّي، تحقيق: عبد ا4)
حمن بن عبد هللا بن عقيل، د.ط، مطبعة دار التُّراث، القاهرة، 5)  .9، ص: 1999 -هـ 1420( شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، )بهاء الدين( عبد الرَّ
 .72م، ص: 1996،  2الغفار النَّحوي، تحقيق: كاظم بحر الُمْرجان، عالم الكتب، بيروت، ط: ( كتاب اإليضاح، أبو علّي الفارسّي، الحسن بن أحمد بن عبد 6)
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مير ويربط بينهما  أو جملًة يربطها بالمبتدأ  ،ولمَّا كانت الجملة االسميَّة المتصدِّرة باسم قد يجيُء خبرها مفردا مشتقَّا محتماًل الضَّ
وشبه الجملة هذا ال يرتبط بالمبتدأ باإلسناد لطبيعة تكوينه، كما ال يرتبط به بأحد روابط  ،ه جملةفقد يجيء خبرها شب ،الضمير أو غيره

ن شبه الجملة من الجاّر والمجرور ،الجملة الخبريَّة المعروفة وذلك المتعلَّق يكمل مع  ،ويتعلَّق كلٌّ منهما بمتعّلق ،أو الظَّرف ،إذ يتكوَّ
، والمتعلَّق الذي يتعلَّق به شبه الجملة (1)لذا كان هنالك رابط عخر اختصَّت به أشباه الجمل يعرف بالتعّلق ،المبتدأ الجملة ويخبر عنه

 ( 1في الرسم التوضيحّي رقم: ) ،(2)يرتبط بجملته عن طريق اإلسناد كما في قوله تعالى: }َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم{
 

 

 

 
 
 
 
 

           
 شبه جملة / متعلِّق بالفعل                    فاعل/ مسند إليه       فعل/ مسند / متعلَّق           

 (1رسم توضيحي رقم )
 الجملة عالقة تعلَّق.فالعالقة بين الفعل والفاعل عالقة إسناد، وبين الفعل وشبه 

ومفهوم ذلك التَّعلُّق يستخل  من أنَّ الفعل الدَّال على حدث يحتاج لزمان أو مكان يقع فيهما الحدث؛ فشبه الجملة يؤدي معنى 
مان أو المكان؛ أي أنَّه يتّم نقصان المعنى الذي يدلُّ عليه الفعل؛ ويمكن القول أنَّ  فرعيا في الجملة وذلك بتقييده الفعل أو ما يشبهه بالزَّ

المكانّي التَّعلُّق هو ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي يدُل عليه الفعل أو ما يشبهه؛ باإلضافة إلى داللته على الحيِّز الزَّمانّي والحيِّز 
 :(3)الجملة نوعان أشار ابن ِهشام إلى أنَّ المتعلَّق لشبه الذي يقع فيه هذا الحدث. وفيما يلي تبيين أنواع متعلَّق شبه الجملة:

 ؛ وهي:(4)وهو تعّلق شبه الجملة بأحد أربعة أشياء؛ مذكورة في الجملة أحدهما: المتعلَّق المذكور:
، وداللة على الذي وقع منه (5)ويتعلَّق شبه الجملة بالفعل )المذكور( في الجملة ِلما في الفعل من داللة على الحدث  / التعّلق بالفعل:1

وقع عليه الحدث، باإلضافة إلى داللته على الزمان؛ ومن أمثلة تعّلق شبه الجملة بالفعل المذكور ما ورد في قول  الحدث، أو على الذي
آلِّيَن{  .(6)اهلل تعالى: }ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهم َواَل الضَّ

؛ باإلضافة (7)سم المشتّق منه لتوافر كلٍّ من الحدث والذي وقع منه أو الذي وقع عليهوهو المصدر أو اال / التعّلق بما يشبه الفعل:2
 للزمان فيه؛ شأن الفعل؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء من قول ابن دريد:

 (1)الغضى (*)واْشَتَعَل المبيضُّ في مسودِّه        *      اشتعال النَّار في جزلِ 

                                                           
هـ 1419، دار الفكر، بيروت، 1( مغني اللبيب عن كتب األعاريب، )ابن هشام( عبد هللا بن يوسف بن هشام، تحقيق: مازن المبارك، و محّمد علي حمد هللا، ط1)

 .414م، ص: 1998 -
 .7الفاتحة، اآلية: ( سورة 2)
 .425و  415( مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ ص: 3)
ابق؛ ص: 4)  .415( المصدر السَّ
 ( نفسه.5)
 .7( سورة الفاتحة، اآلية: 6)
 .415( مغني اللبيب عن كتب األعاريب ؛ ص: 7)

 أنعم
مير )التاء(  الضَّ

 عالقة اإلسناد  عالقة التَّعلُّق 

 الجاّر والمجرور )عليهم( 
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 )في جزل الغضى(                                          اشتعال                                        
 (2رسم رقم:  )

 وشبه الجملة )في مسودِّه( يتعّلق بالفعل )اشتعل(؛ وقد يقدَّر تعّلقه بـ)المبيّض(. 
 ويتعّلق شبه الجملة: )في جزل الغضى( بالمصدر )اشتعال(.

ل بما يشبه الفعل:3 ل في حال ُعلِّق به بوصف مشتّق مناسب (2)وهو ما يقصد به التعّلق باالسم الجامد / التَّعّلق بما ُأوِّ كما في . ويؤوَّ
ح بالرَّسم التَّوضيحّي رقم )(3)قوله تعالى: }َوُهَو الَِّذي ِفي السَّمآِء ِإلَـٌه َوِفي اأَلْرِض ِإلَـٌه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم{  (3؛ الموضَّ

 
                                            

 
 
 
 
 

          
 )في السَّماء(                                                                                     

      
      

                                                                          
 (3رسم توضيحّي رقم: )

                                                                                                                                                                                                       
 )*( جزل الغضى: القوّي من الحطب، شديد االحتراق.

ين قباوة، د.ط، مكتبة المعارف، بيروت، ( مقصورة ابن دريد، الخطيب التِّب1) ، تحقيق: فخر الدِّ  . 20هـ، ص:1414ريزيِّ
 .415( مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ ص: 2)
خرف؛ اآلية: 3)  84( سورة الزُّ

 عالقة الّتعلّق 

 شبه الجملة   المصدر   

 عالقة الّتعلّق 

 ما يشبه الفعل   شبه الجملة  

 إله 
 معبود
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أي: وهو الذي هو إله في السَّماء؛ فشبه الجملة )في الّسماء( متعلِّق بـ)إله( وهو اسم جامد، غير صفة، ال ُيصف به، أّي أّنه اسم 
ذات، والذات ال تصلح ألن تكون صفة، وُعلِّق شبه الجملة به لتأويله بالصفة )معبود( لداللتها على العبادة وعلى الذي وقعت عليه 

 والتَّقدير في ذلك: وهو الذي هو معبود في السماء وهو الذي هو معبود في األرض.  -ادته تعالى ال تحدُّ بزمانوعب -العبادة، 
له: خبر لـ )هو( محذوفًا، وال يجوز تقدير إله مبتدأ مخبرًا عنه بالظَّرف، أو فاعاًل بالظَّرف (1)وأوضح ابن هشام ذلك بقوله : )وا 

لَة حينئٍذ خالية من  مير المستتر فيه، وتقدير )وفي األرض إله( ألنَّ الصِّ له بداًل من الضَّ العائد، وال يحسن تقدير الظَّرف صلة؛ وا 
تين، وفيه بعد حتَّى قيل بامتناعه(؛ ويرى : "الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن  (2)معطوفًا كذلك لتضمُّنه اإلبدال من ضمير العائد مرَّ أنَّ

ا أْن يكون موقعًا فيما يحوج إلى تأويلين فال. وال يجوز على هذا الوجه أن يكون )وفي األرض إله( يكون سببه التخّل  من محذور؛ فأ مَّ
لة من عائد إن عطف".  مبتدأ وخبر لئال يلزم فساد المعنى إْن استؤنف؛ وخلو الصِّ

 حموٌد؛ ومشكوٌر ...الخ.   ويلحظ هنا أنَّ المتعلَّق الذي يشبه الفعل )إله( ال يقتصر على صفة واحدة، فهو معبوٌد؛ وم 
 / الّتعّلق بما فيه رائحة الفعل:4

ل هذا الجامد  (3)وما فيه رائحة الفعل هو اسم جامد داّل على ذات موصوفة كـ)حاتم(  في الجملة: )فالن حاتٌم في قوِمِه(؛ ويؤوَّ
ل حاتم في هذه الجملة بالمشتّق: ) ل باسم مشتّق؛ ويؤوَّ  كريم(. باسم يشبه الفعل؛ أي: يؤوَّ

 (4ويتعلق شبه الجملة الجاّر والمجرور )في قومه( بما في )حاتم( من معنى الجود؛ ويبيِّن ذلك الّرسم رقم: )
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 )في قومه(                                                                                               

                         
 

 (4رسم توضيحي رقم )

                                                           
 .415( مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ ص: 1)
ابق؛ ص: 2)  .416( المصدر السَّ
فحة.3) ابق، والصَّ  ( المصدر السَّ

 عالقة الّتعلّق

 شبه الجملة
 فيه رائحة الفعل ما

 حاتم كريم
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يحتمل صفة ويلحظ هنا أن االسم الجامد الذي فيه رائحة الفعل ينحصر في صفة واحدة؛ وال يتعدَّاها إلى غيرها؛ فحاتم هنا ال 
 غير الكرم.

 وكذلك من أمثلته قول ابن دارة )سالم بن مسافع(:
 (1)أنا أبو المنهاِل بعَض األحياْن         *       ليَس عليَّ َحَسبـي بضْؤالنْ 

ل )أبو المنهال( بـ )الّشجاع( ويتعّلق به شبه الجملة الظَّرف )بعَض(.  ويؤوَّ
له بـ )الكريم( في قول الرَّاجز: وكذلك تعلَّق شبه الجملة الظَّرف )إْذ(   بـ )ابن ماويَّة( االسم الجامد؛ لما فيه من رائحة الفعل لتأوُّ

 (*)أنا ابن ماويَّة إذ جدَّ النَُّقْر 

 (2)وجاءت  الخيُل أثابيٌّ زُمـْر 
 ويقصد به نوعين من المتعلَّقات:الثَّاني: المتعلَّق المحذوف: 

 الحذف: (3)أحدهما: المتعلَّق جائز
َلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحًا{  : "لم يتقدَّم ذكر اإلرسال؛ (5)وتقدير المتعلَّق )أرسلنا(؛ يقول ابن هشام ،(4)وهو كما في قوله تعالى: }َواِ 

لى يتعلقان بـ )ا ،(6)ولكن ذكر النَّبي المرسل إليهم يدلُّ على ذلك"؛ وقوله تعالى: }ِفي ِتْسِع عَياٍت ِإَلى ِفْرَعْون{  ذهب( محذوفًا.ففي وا 
  الثَّاني: المتعلَّق واجب الحذف:

 ومتعلَّق شبه الجملة واجب الحذف، هو ما يكون في ثمانية مواضع أشار إليها ابن هشام في كتابه )مغني اللبيب( وهي: 
تقدير متعلَّق خبر ، أي: أن ُيعرب المتعّلَق صفًة ال شبَه الجملِة، ويفهم ذلك من قوله عن تعيين موضع (7) أحدها: أن يقع صفة

: )ويلزم من قدَّر المتعلَّق فعال أن يقدره مؤخرا في جميع المسائل، ألنَّ الخبر إذا كان فعاًل ال يتقدَّم على المبتدأ(  وهذه (8)المبتدأ
 المواضع عنده على النَّحو التَّالي:

َن السَّمَ  ل: أن يقعا صفة نحو ما في قوله تعالى: }َأْو َكَصيٍِّب مِّ أي: أن يتعلَّق شبه الجملة الجاّر (  9)آِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق{األوَّ
 والمجرور أو الّظرف بمتعّلق يعرب صفة، كما في هذه اآلية؛ والمتعلَّق هنا واجب الحذف لكونه صفة.

 .(10)أن يقع حااًل كما في قوله تعالى: }َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه{ الثَّاني:
ي: أن يتعلق شبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف بمتعّلق يعرب حااًل، كما في هذه اآلية؛ والمتعلق هنا واجب الحذف لكونه أ 
 حاال.

أي:  (11)َواَل َيْسَتْحِسُروَن{ ِعَباَدِتهِ الثَّالث: أن يقعا ِصلًة كما في قوله تعالى: }َوَلُه َمن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِعْنَدُه اَل َيْسَتْكِبُروَن َعْن 
أن يتعلق شبه الجملة الجاّر والمجرور أو الّظرف بمتعّلق معرب صلة، كما في هذه اآلية؛ والمتعّلق هنا واجب الحذف لكونه 

/ يستقّر في السَّماوات واألرض.  صلة؛ والبد أن يكون فعاًل ويقدَّر قبلهما إذ التقدير: وله من كان/ يكون، استقرَّ
                                                           

 .416اللبيب عن كتب األعاريب؛ ص:  ( مغني1)
اء، ول ْقُر( بسكون القَّاف، وضمِّ الرَّ اء، هو في األصل: )جدَّ النَّ قُْر( بضّم القاف، وتسكين الرَّ اء )*( قول الشَّاعر: )جدَّ النَّ كن لضرورة أْن يقف الشَّاعُر على الرَّ

ْقُر( هو ص اء إلى القاف. و)النَّ ة الرَّ اكنة َنَقل ضمَّ وٌت يصدر من لصق اللسان بأعلى الحنك ثمَّ يفتح بنبرة. واألثابّي الجماعات، انظر: لسان العرب، ابن السَّ
ة: )َنقَر(.   منظور، تحقيق عبد هللا علي الكبير وآخرين، د.ط، دار المعارف، القاهرة،  د.ت، مادَّ

د ه2) الم محمَّ . وأشير فيه إلى شاعر آخر هو: 608، مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ د.ت.، ص: 3ارون؛ ط( البيت لفدكي بن أعبد في معجم شواهد العربيَّة، عبد السَّ
ائّي.  عبيد هللا بن ماوية الطَّ

 .418( مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ ص: 3)
 (.61(؛ وسورة هود؛ اآلية: )73( سورة األعراف؛ اآلية: )4)
 .418( مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ ص: 5)
 (.12مل؛ اآلية: )( سورة النَّ 6)
 .425( مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص:7)
ابق، ص: 8)  .429( المصدر السَّ
 .19( سورة البقرة، اآلية: 9)
 .79( سورة القصص، اآلية: 10)
 .19( سورة األنبياء، اآلية: 11)
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أن يقع خبرًا نحو: )زيٌد عندك؛ أو في الدَّاِر( أي: أن يتعلَّق شبه الجملة الجاّر والمجرور أو الظَّرف بمتعّلق يعرب خبرا، كما في  ابع:الرَّ 
را لكونه خبرا.  هذه الجملة؛ والمتعلَّق هنا واجب الحذف لكونه خبرًا؛ ويقدَّر مؤخَّ

{ عالى:أن يرفعا االسم الظَّاهر كما في قوله ت الخامس:  .(1)}َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ
أن يستعمل المتعلَّق محذوفًا في مثٍل أو شبهه كقولهم لمن ذكر أمرًا قد تقادم عهده: )حينئٍذ اآلَن( أصُله: كان ذلك حينئٍذ السَّادس: 

فاء والبنين. فاء والبنين( أي: أعرسَت بالرَّ  واسمع اآلَن. وقولهم للُمعرس: )بالرَّ
 أن يكون المتعلَّق محذوفًا على شريطِة التَّفسير؛ نحو: )أيوَم الجمعِة ُصمَت فيه؟(. السَّابع:

أي: أن يتعلق شبه الجملة الجاّر والمجرور أو الظَّرف بمتعّلق محذوف وجوبًا، كما في هذه الجملة؛ والمتعلَّق هنا واجب الحذف 
 با يفسره العامل المذكور، وتفسيره في هذه الجملة: صمَت يوم الجمعة.لكون الجملة جملة اشتغال؛ والمتعّلق المحذوف وجو 

وقولهم: )هلِل ال  ،(3)}َوَتاللَِّه أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم َبْعَد َأن ُتَولُّوْا ُمْدِبِريَن{ وقوله تعالى: ،(2)}َواْللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى{ القسم بغير الباء نحو: الثَّامن:
 صرِّح في ذلك بالفعل لوجبت الباء. ُيَؤخر األجل(. ولو

 أي: أن يتعلق شبه الجملة الجاّر والمجرور بمتعّلق محذوف وجوبا تقديره )ُأقسم(، كما في هذه الجمل.  
 ويقدَّر مقدَّما على الجاّر والمجرور إذ الّتقدير: أقسم والليل؛ أقسم وتاهلل.

 ويلحظ فيما ذكره ابن هشام اآلتي: 
 شبه الجملة في هذه المواقع، وهو يريد وقوع المتعلَّق؛ وهذا يفسر كيفيَّة وقوع شبه الجملة موقع المفرد أو الجملة. / ذكر تجوزًا وقوع1
{ / يلحظ في قوله: )أن يرفعا االسم الظَّاهر كما في قوله تعالى:2 أنَّه صرَّح بتعّلق شبه الجملة بمتعلَّق  ،(4)}َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ

ح كونه فاعالً  )بشبه الجملة الجاّر والمجرور(  (5)محذوف وجوبًا؛ وقد أشار في موضع عخر أنَّهما يعمالن الّرفع في االسم الظَّاهر ويرجِّ
 إْن تقدَّمهما نفي أو استفهام.

 التَّجدد والثّبوت في شبه الجملة:
وذلك ما ستناقشه هذه الدِّراسة في إطار شبه  ،الّتراكيب العربيَّة من ناحية الداللة على الّتجدد والثّبوتدأب الباحثون على دراسة 

لما عليه متعلَّق شبه الجملة  ،والنِّية ،والحذف ،وهو موضوع يتصل بظاهرتين مهمتين هما ظاهرتا الذِّكر ،الجملة في مغني ابن هشام
فإذا قدِّر المنويُّ اسمًا فاالسم يدلُّ الثّبوت والدَّيمومة  ،ا يتعلَّق به شبه الجملة قد يقدَّر اسمًا أو فعالً والمنِوّي ممَّ  من حذف واجب أو جائز.

 . (7)أي: وال أنا عابٌد ما عبدتم في المستقبل ،(6)وذلك كما في قوله تعالى: )وال أنا عابٌد ما عبدتم(
وهو قوله: )...موضوع االسم على أْن يثبت به  ،ل على فروق في الخبر(وقد أشار الجرجانّي إلى التَّجدد والثبوت في )القو 
 . وأيَّد ما ذهب إليه بقول الشَّاعر:(8)المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًا بعد شيء(

 (9)ال َيألُف الّدرهُم الَمْضُروُب ُصَرَتَنا      *     لكن يمّر عليها وهو ُمْنَطِلق
لى ذلك أشار بقوله:  ،الفعل: ينطلقوذلك بأنه ال يصلح  مكان االسم منطلق. وذلك ألنَّ موضوع الفعل غير الثبوت والديمومة وا 

 (10))وأّما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئًا فشيئا(

                                                           
 .10( سورة إبراهيم، اآلية: 1)
 .1( سورة الليل، اآلية: 2)
 .57( سورة األنبياء، اآلية: 3)
 .10( سورة إبراهيم، اآلية: 4)
 .424( مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص: 5)
 .3( سورة الكافرون، اآلية: 6)
 -هـ 1387، دار الكتاب العربّي للّطباعة والّنشر، القاهرة، 3( الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبّي( أبو عبد هللا محّمد بن أحمد األنصارّي القرطبّي، ط7)

 .536، ص: 22م، ج1967
 .125 – 124م، ص: 1994 -هـ 1415، دار المعرفة، بيروت، 1المعاني، عبد القاهر الجرجانّي، علّق عليه: محّمد رشيد رضا، ط ( دالئل اإلعجاز في علم8)
 .321( البيت للنضر بن جؤية؛ انظر: معجم شواهد العربيَّة، ت؛ ص: 9)
 .124( دالئل اإلعجاز، ص: 10)
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)عابد( و)منطلق( من حيث  ويكاد ال يختلف النحاة في أن شبه الجملة يتعلَّق باسم مثل: كائن أو مستِقّر وهما يشبهان: 
 أو يتعّلق بفعل مثل: يكون أو يستِقّر وهما يداّلن على الحركة والّتجدد. ،ويداّلن على الثبوت والدَّيمومة ،كونهما من أسماء الفاعلين

جملة: الطائرة في ويظهر ممَّا ذكر أّن تقدير المتعلَّق ينبغي أن يكون بناًء على داللة الجملة على التَّجدد أو الثبوت فمثاًل ال
ذا لم تثبت قدِّر المتعلَّق فعالً  ،المطار. فإذا كانت ثابتة يقدَّر المتعلَّق اسما ذا ثبت الفرق  ،وا  وأشار الجرجانّي لضرورة ذلك بقوله: )... وا 

حيث ترى  بين الشَّيئين في مواضع كثيرة وظهر األمر بأْن ترى أحدهما ال يصلح في موضع صاحبه وجب أْن تقضي بثبوت الفرق
أحدهما قد صُلح في مكان اآلخر وتعلم أّن المعنى مع أحدهما غيره مع اآلخر كما هو العبرة في حمل الخفّي على الجلّي. وينعكس لك 

كذلك تجد الفعل يقع ثم ال يصلح االسم مكانه وال يؤدي ما  ،هذا الحكم. أعني أنك كما وجدت االسم يقع حيث ال يصلح الفعل مكانه
ويؤكد تفريقه بين مواضع النوعين من األخبار بقوله: )وال ينبغي أْن يغِرك أنَّا إذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قّدرنا  .(1)يه(كان يؤدِّ 

ال إّنه في موضع )زيٌد قائٌم( فإّن ذلك ال يقتضي استواء المعنى فيها استواًء  ،الفعل في هذا النَّحو تقدير االسم كما نقول في: )زيٌد يقوم(
فإنهما لو استويا هذا االستواء لم يكن أحدهما فعاًل واآلخر اسما بل كان ينبغي أْن يكونا جميعًا فعلين أو يكونا  ،يكون من بعده افتراق

 . (3)ويؤيِّد ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى:}ٰذِلَك ِمْن َأَنَبآِء ٱْلَغْيِب{ .(2)اسمين(
والمجرور: )من أنباء الغيب( في هذه اآلية الكريمة معنى داللّي معيَّن وهو أنَّ الغيب الذي أوحاه فقد أدَّى شبه الجملة الجاّر 

ة سّيدنا زكريا والّسيدة مريم )عليهما السَّالم( ولم يكن قرأ  ،وأخبَر به ،المولى عزَّ وجلَّ إلى سّيدنا محمَّد صلَّى اهلل عليه وسلَّم عن ِقصَّ
 . (4)فيه داللة على نبّوتة صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،بذلكالكتب؛ وصّدقه أهل الكتاب 

وهو بعض الغيب وليس كل الغيب لداللة )من( على التَّبعيض. واإلشارة بـ)ذلك( إلى ما  ،(5)والغيب ما غاب عن مدارك اإلنسان
 تقدَّم من القص  واألنباء واألخبار. 

والمتعلق المقدَّر  ،والختّل بناء اآلية وضاع معناها ،ذلك لثبوت وديمومة الغيبفإذا قدِّر المتعلَّق في هذه اآلية الكريمة اسم ألدى 
ا ُأعِلم به الّنبي صّلى اهلل عليه وسّلم لم يبق على حاله غيب ًا ألنَّ هنا هو الفعل لداللته على الحركة والتجدد لكون األمر كان غيبًا ولمَّ

 . (6)ا في قوله تعالى: }ِإنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّه{ونحو ذلك م الغيب ال يعلم به إاّل اهلل جّل وعال.
وتطبيق ذلك على ما ذكره ابن هشام  ،وداللتها على الثّبوت والدَّيمومة ،وتظهر مّما ذكر داللة شبه الجملة على الحركة والتَّجدد

 يكون على النَّحو التَّالي:
 هي: وأربعة األشياء التي ذكرها أواًل: المتعلَّق المذكور:

آلِّ 1  . والّداللة فيه على الّتجدد.(7)يَن{/ التَّعّلق بالفعل: كما في قوله تعالى: }ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهم َواَل الضَّ
 / التَّعّلق بما يشبه الفعل:2

 (8)الغضى جزلِ واشتعل المبيضُّ في مسودِّه        *      اشتعال النَّار في 
 / الّتعّلق بما فيه رائحة الفعل كما في قول الرَّاجز:4

 أنا ابن ماويَّة إذ جدَّ النَُّقْر 

 (9)وجاءت  الخيُل أثابيٌّ زُمـْر 
                                                           

 .125، ص: ( دالئل اإلعجاز1)
ابق، ص: 2)  .126( المصدر السَّ
 .44( سورة آل عمران؛ اآلية: 3)
 .5/130( تفسير القرطبّي: 4)
د عبد الحقَّ بن غالب بن عطيَّة األندلسّي، تحقيق: عبد5) ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )تفسير ابن عطيَّة(، أبو محمَّ د، ط ( الُمَحرَّ الم عبد الشافي محمَّ ، 1السَّ

 .435 -434/ 1م،  2001 -ه1422دار الكتب العلميَّة، بيروت، 
 . 26( سورة الملك؛ اآلية: 6)
 .7( سورة الفاتحة، اآلية: 7)
 . 20( مقصورة ابن دريد، ص:8)
 . 608( معجم شواهد العربيَّة، ص: 9)
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له بـ )الكريم( يدَّل على ثبوت  الكرم عند تعلَّق شبه الجملة الظَّرف )إْذ(  بـ )ابن ماويَّة( االسم الجامد؛ لما فيه من رائحة الفعل لتأوُّ
 ألنَّ االفتخار بثبوت الكرم شيء معروف عن العرب. ،وهذا يتناسب مع االفتخار بالكرم ،الرَّاجز وديمومته

 الثَّاني: المتعلَّق المحذوف: 
َلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحًا{ أ/ المتعلَّق جائز ن كانت في  ،(1)الحذف؛ كما في قوله تعالى: }َواِ  وتقدير المتعلَّق )أرسلنا(؛ يقتضي الحركة وا 

 الزَّمان الماضي.
 ب/ المتعلَّق واجب الحذف: 

َن السََّمآِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق{1  (  2)/ الواقع صفة نحو ما في قوله تعالى: }َأْو َكَصيٍِّب مِّ
 يدّل على الثبوت والديمومة.لذا  ،فمن شأن الّصفة مالزمة الموصوف وعدم الفكاك عنه

. ومقتضي الحال أن تكون منتقلة غير الزمة على نيَّة الفكاك عن (3)/ الواقع حااًل: كما في قوله تعالى: }َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه{2
 يدلُّ على الحركة والتَّجدد. وهو ،(5)وألجل ذلك يصلح معها المضارع المتخلِّ  عن أدوات االستقبال مثل السِّين وسوف (4)صاحبها

 / الواقع ِصلًة: كما في قوله تعالى: }َوَلُه َمن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِعْنَدُه اَل َيْسَتْكِبُروَن َعْن 3 
 وتعلُّق شبه الجملة الجاّر والمجرور و الّظرف في هذه اآلية الكريمة  (6)ِعَباَدِتِه َواَل َيْسَتْحِسُروَن{

 فهو كذلك داٌل على الحركة والّتجدد. ،(7)ين أن يكون فعاًل ألّن جملة صلة الموصول ال تكون إالَّ فعليَّة في الغالبيتع
ما في هذه / المتعلَّق الواقع خبرًا نحو: )زيٌد عندك؛ أو في الدَّاِر( ويتعلَّق شبه الجملة الجاّر والمجرور أو الظَّرف بمتعّلق يعرب خبرا، ك4

راالجملة؛ وا ( مثل: إنَّ خْلَفَك زيدًا. وجب تأخيُر  ،لمتعلَّق هنا واجب الحذف لكونه خبرًا؛ ويقدَّر مؤخَّ وأّما الجملة المنسوخة في باب )إنَّ
ا إذا كانت الجملة منسوخًة بـ )كان( أو إحدى أخواتها مثل: كان  ،المتعلَّق فعاًل كان أو اسما ( اليسبُق منصوبها. وأمَّ ألنَّ مرفوع )إنَّ

حيح  .(8)إذ ال تلتبس الجملُة االسميَُّة بالفعليَّةِ  ،خْلَفَك زيٌد. جاز الوجهان. ولو قدَّرته فعاًل. ألنَّ خبر كان يتقدَّم مع كونه فعاًل على الصَّ
{ / إذا رفعا االسم الظَّاهر كما في قوله تعالى:5 فاعاًل يكون عامله أحد العوامل التي . فإذا أعرب المرفوع (9)}َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ

سواء أكان فعال أم اسما فثبوت شكهم أو تجدده يتوقَّف على كون العامل اسما أو  ،ترفع الفاعل شريطة أن يتضمن الحدث والّزمان
 فعاًل.

أصُله: كان ذلك حينئٍذ واسمع  / أن يستعمل المتعلَّق محذوفًا في مثٍل أو شبهه كقولهم لمن ذكر أمرًا قد تقادم عهده: )حينئٍذ اآلَن(6
فاء والبنين. والتجدد والثبوت في المثل وشبهه واضح من تقديرهما. فاء والبنين( أي: أعرسَت بالرَّ  اآلَن. وقولهم للُمعرس: )بالرَّ

 / أن يكون المتعلَّق محذوفًا على شريطِة التَّفسير؛ نحو: )أيوَم الجمعِة ُصمَت فيه؟(.7
اّر والمجرور أو الظَّرف بمتعّلق محذوف وجوبًا، في هذه الجملة؛ لكونها جملة اشتغال؛ والمتعّلق المحذوف وتعّلق شبه الجملة الج

 بائنة داللته على الحركة. ،وجوبا يفسره العامل المذكور، وتفسيره في هذه الجملة: صمَت يوم الجمعة
وقولهم: )هلِل ال ُيَؤخر  ،(2)}َوَتاللَِّه أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم َبْعَد َأن ُتَولُّوْا ُمْدِبِريَن{ تعالى:وقوله  ،(1)}َواْللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى{ / القسم بغير الباء نحو:8

 األجل(. ولو صرِّح في ذلك بالفعل لوجبت الباء.
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والمجرور إذ  أي: أن يتعلق شبه الجملة الجاّر والمجرور بمتعّلق محذوف وجوبا تقديره )ُأقسم(، وهو فعل مقدَّم على الجارّ  
 الّتقدير: أقسم والليل؛ أقسم وتاهلل.

رًا عنها ،إذا لزم اقتضاُء أمٍر معنِويٍّ نحو: متعّلق البسملة الشَّريفة ملحوظة: ألنَّ قريشًا كانت تقول: )باسم  ،فإنَّ الزَّمخشريَّ قدَّره مؤخَّ
رون أفعالهم عن ذكر ما اتَّخذوه معبودًا تفخيمًا لشأِنِه بالتَّقديم ِت والعزَّى نفعُل كذا( فيؤخِّ د أن يعتقَد ذلك في اسم  ،الالَّ فوجَب على الموحِّ

 واألفعال حركة متجددة. ،(3)فإنَّه الحقيُق بذلك ،اهلل تعالى
 المصادر والمراجع:

 م.2001 ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،1ط ،غريد الّشيخ ،)السُّيوطّي( عبد الرَّحمن بن أبن أبي بكر ،اه والنَّظائر في النَّحو* األشب
 م.2009 ،3ط:  ،بيروت ،دار المعرفة ،خليل مأمون شيحا ،جار اهلل محمود بن عمر ،الزَّمخشريّ  ،* تفسير الكشَّاف

 م.1967، القاهرة، لكتاب العربيّ ، دار ا3القرطبّي( أبو عبد اهلل محّمد بن أحمد األنصارّي القرطبّي، ط* الجامع ألحكام القرعن )تفسير 
 م.1994 ،بيروت ،دار المعرفة ،1ط ،عّلق عليه: محّمد رشيد رضا ،عبد القاهر الجرجانيّ  ،* دالئل اإلعجاز في علم المعاني

 .1999 ،القاهرة ،مطبعة دار التُّراث ،د.ط ،ن( عبد الرَّحمن بن عبد اهلل بن عقيل)بهاء الدي ،* شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك
 م.2005 ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،2ط ،تحقيق: عبد الفّتاح سليم ،)المجاشعّي( علّي بن فّضال المجاشعيّ  ،* شرح عيون اإلعراب

 م.1994 ،1ط:  ،د. ن ،علّي محمَّد فاخر ،*  شرح المقرِّب
 ،ودار الفكر سورية ،لبنان ،دار الفكر المعاصر ،2ط ،تحقيق: مها مازن المبارك ،)الوّراق( محّمد بن عبد اهلل الوّراق ،ي النَّحو* العلل ف
2005. 

 م.2006  ،القاهرة ،مكتبة الخانجيّ  ،4ط ،عبد السَّالم محمَّد هارون ،)سيبويه( عمرو بن عثمان بن قنبر ،* كتاب سيبويه
ط:  ،بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق: كاظم بحر الُمْرجان ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النَّحوي ،أبو علّي الفارسيّ  ،* كتاب اإليضاح

 م.1996  ،2
 د.ت.  ،القاهرة ،دار المعارف ،د.ط ،تحقيق: عبد اهلل علّي الكبير وعخرين ،ابن منظور ،* لسان العرب

 مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ د.ت. ،3هارون؛ طعبد السَّالم محمَّد  ،* معجم شواهد العربيَّة
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق: عبد  ،أبو محمَّد عبد الحقَّ بن غالب بن عطيَّة األندلسيّ  ،)تفسير ابن عطيَّة( ،* الُمَحرَّ

 م.2001 ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،1ط ،السَّالم عبد الّشافي محمَّد
اج ،ئر النَّحو* المخترع في إذاعة سرا  ،الرِّياض ،كنوز إشبيليا ،تحقيق: حسن بن محمود هنداوي ،يوسف بن سليمان األعلم ،أبو الحجَّ

 م.2006  ،1ط: 
 ،1ط ،و محّمد علي حمد اهلل ،تحقيق: مازن المبارك ،)ابن هشام( عبد اهلل بن يوسف بن هشام ،* مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 م.1998 ،بيروت ،دار الفكر
د ،المقتضب * د( محّمد بن يزيد المبرِّ  م.1919 ،د.ن ،2ط ،تحقيق: محمَّد عبد الخالق عضيمة ،)المبرِّ

 ه.1414 ،بيروت ،مكتبة المعارف ،د.ط ،تحقيق: فخر الدِّين قباوة ،الخطيب التِّبريزيِّ  ،* مقصورة ابن دريد
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