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امللﺨﺺ:

ُ
رشاح الصحيفة
يتناول هﺬا البحث التوجيهات النحوية املتعددة التي ساقها
ُ

يناسب شبه اجلملة َأكثر من عامل واحد يف
السجاد ّية ملتع ِّلﻖ شبه اجلملة ،إذ قد
ُ
ﹴ
َ
الرتجيح بني هﺬه
حدث ويكون
كثر من
فيصح هلا َأن
الرتكيب اللغوي،
ُ
ﱡ
ترتبﻂ َبأ َ
اإلعراب ذو املعنﻰ
األَوجـــه خاض ًعا ملدى وضوح املعنﻰ وقربه من السياق ،إذ
ُ

األَقرب للسياق واألَوفﻖ له هــو األَجدر بالرتجيح وتبقﻰ الوجوه األُخرى َأ ً
قواال

رشاح الصحيفة املباركة عناية كبرية ملتعلﻖ شبه اجلملة ،إذ يﺬكرون
حمتملة ،فقد أوىل
ُ

له عدة احتامالت مرجحني الوجه األَقرب ل ُي َ
حمل عليه كالم اإلمــام  ،gفحاو ْل ُﺖ
ناظرا يف التوجيه النحوي
يف هﺬا البحث استقراء األَوجه املتعددة ملتعلﻖ شبه اجلملة ً

يرجح ﱠ
كل وجه أو ما يضعفه
من جهة املعنﻰ ومن جهة الصناعة النحوية مﻊ ذكر ما ّ

ما أمكنني ذلك.

الﻜلﲈت املﻔتاﺣية :تعدد التوجيه ،الصحيفة السجادية ،لغو ،مست َقر.
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Abstract
This research deals with the mul�ple gramma�cal possibili�es
men�oned by the interpreters of Al Saheefa Al Sajjadiyah regarding
the phrase as it may suit more than one factor in the linguis�c structure.، so it is correct for it to be related to more than one event and
the deciding between these aspects is subject to the extent of clarity of the meaning and its proximity to the context. Here the syntax
has the closest meaning to the context، the most appropriate for
it and the most likely to be decided and other cases remain possible. The interpreters of Al Saheefa Al Sajjadiyah give great a�en�on
to the phrase and men�on for it several possibili�es. The research
aims to men�on the mul�ple aspects of the phraseology from the
perspec�ve of meaning and syntax with other procedures discussed
in the study.
Key words: gramma�cal possibili�es، explana�ons of Al Saheefa Al
Sajjadiyah، alterca�on، stability.
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املــــقدمة

ُيط َلﻖ عىل اجلار واملجرور والظرف مصطلح (شبه اجلملة)) ،)1وهﺬه التسمي ُة ﱂ

ُعرف عند النحويني األَوائل؛ فقد استعمل سيبويه مصطلح (املكان والزمان) ﱠ
ليدل
ت َ
ُ
ونلحﻆ ذلك يف قــولِ ِه (( :اعلم َأ ﱠن املبتدأ ال ُبدﱠ له
به عىل اجلار واملجرور والظرف،
َ
يكون املبني عليه شي ًﺌا هو هوَ ،أو يكـون يف مكان َأو زمان ))) ،)2فع ﱠبـر عن
من َأ ْن
اخلﱪ شبه اجلملة بـ(املكان والزمان).

ِ
ُ
ُ
وتقول :ﱠ
إن زيدً ا
اجلملة ،يقـول(( :
ويستعمل املﱪ ُد (الظرف) للداللة عىل ِشبه
ِ
يف ِ
احلال ،وعـىل القول اآلخر :ﱠ
قائم ،وكﺬلك َظـنَـن ُْﺖ
قائام عىل
إن زيدً ا يف الدﱠ ار ﹲ
الدار ً

ُ
تقـول :ﱠ
قائامْ ،
قائم فيها،
الظرف فكﺬلك
كر ْر َت
َ
إن زيدً ا يف الدﱠ ار ﹲ
وإن ﱠ
زيدً ا يف الدﱠ ار ً

قائام فيها))) ،)3فهو يمثل للظرف باجلـار واملـجرور (فــي الدﱠ ار)،
وكان زيدﹲ يف الدﱠ ار ً

و(فيها).

الباحث عبد ِ
ُ
اإلله إِبراهيم مصطلح »شبه اجلملة« وخلص إِىل َأ ﱠن ابن
وقد تَت ﱠب َﻊ
مالك هو َأ ﱠو ُل من استعمله))4؛ إِذ قال يف َألفيته:
بﹺ ﹺ
ـــــﻪ ﻛ ﹶﹶم ﹾﻦ ﹺﻋنﹾدي ا ﱠلﺬي ابنﹸـ ﹸﻪ ﻛ ﹺﹸﻔ ﹾﻞ

وﲨــــ ﹶل ﹲة ﹶأو ﹺﺷ ﹾب ﹸههـــــا ا ﱠل ﹺﺬي ﹸو ﹺص ﹾ
ـــﻞ
ﹸﹾ
وواضح َأ ﱠن قـولهِ :
(ش ْب ُهها) يعني به »شبه اجلملة«ُ ،ث ﱠم شاع هﺬا املصطلح عند
النحويني والدارسني إِىل يومنا هﺬا.

((٥

ويرى النحويون َأ ﱠن هنـاك َعالق ًة وثيقـ ًة بني شبه اجلملة (اجلار واملجرور
شـري إِلـﻰ شـدﱠ ة التامسك
والظرف) وعامـله ،و َأطــلقوا عـىل هﺬه العـالقة
ً
مصطلحا ُي ُ
واالرتباطَ ،أسموه (التﱠع ﱡلﻖ)) ،)6فاجلار واملجرور و َأخوه الظرف ال ُبدﱠ هلام من
متعـلﻖ؛ وذلك (( لطـلب الفائدة واستقامـة الكالم ))) ،)7فاملتعلﻖ من ْ
شأنِه َأ ْن ُيت َِّم َم
معنﻰ احلـدث ،ويقيده ،و ُي َ
زيل إِﲠامـه.
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ُ
الباحـث حممود عبد محد الالمي إِىل َأ ﱠن النحـويني األَوائـل ﱂ يستعملوا
وقد ذهب

ً
استعامال ملصطلح
مصطلح التعلﻖ ،يقول (( :لو نظرنا يف كتـب النحو املتقدمة ال نجد
ﹴ
ﱪ عن االرتباط والتالزم واالتصال)))،)8
(التﱠع ﱡلﻖ) ،وإِنام استعملوا مصطلحات ُت َع ِّ ُ
األول ملصطلح (التعلﻖ) قد ظهر يف كتب
ويقول َأ ً
يضا (( :يبـدو َأ ﱠن االستعامل ﱠ
إِعراب القرآن ،والكتب التي ُعنِ َيﺖ بالقراءات القرآنية وتوجيهها ،ويبدو َأ ﱠن الرائد
يف هﺬا االستعامل هو َأبو جعفر النحاس (ت338هـ) يف كتابه إِعراب القرآن ))).)9

نـظر؛ فقـد اتﱠضح يل َأ ﱠن علمـا َء العربية القدمـاء ﱂ يكونوا غافلني عن
وقوله فيه ﹲ

اسام إال
هﺬا املصطلح؛ فقد استعملـه سيبويـه يف (باب َأي مضا ًفا إىل ماال يكمل ً
بصلة)؛ إذ قـال (( :وتقولَ :أي مـَن ْيأتينا يريـدُ صلتَنا فنُحدِّ ُثه ،فيستحيل ُيف ﹴ
وجه
َ
ُ
ﱡ ْ
ُ
َ
يكـون ُي ِريدُ يف موض ِﻊ ُم ِريد إِذا
يستحيل فيه فهو َأ ْن
وﳚوز يف وجه َفأ ﱠما الوج ُه ا ﱠل ِﺬي
ُ
حاال فيه وقﻊ ِ
كان ً
اإلتيان؛ ألَنﱠه ُم َع ﱠل ﹲﻖ ب َي ْأتِينا كام كان (فيها) ﹸمـ ﹶع ﱠلــ ﹰقا بر َأ ْي َﺖ يفَ :أ ﱡي َم ْن
رأ ْي َﺖ يف الدﱠ ِار َأ ُ
اجلار
فضل))) ،)10فقوله( :كام كان فيها ُم َع ﱠل ًقا برأ ْي َ
ـﺖ) َأي :كام كان ُ
ﱠضح هﺬا الفهم لدى َ
املتأ ِّمل يف سياق
واملجرور (يف الدار) ُم َع ﱠل ًقا بالفعل(رأ ْيﺖ) ،ويت ُ

عﱪ عن هﺬا االرتباط املعنوي بـ (االتصال) ،حيث قال(( :
النص ،ويف الباب نفسه ﱠ
وتقولَ :أ ﱡي ا ﱠل ِﺬين ر َأ ْي َﺖ يف الدﱠ ِار َأ ُ
ُ
يﺖ من صلة ا ﱠل ِﺬين ،وفيها ﹸمـت ﹺﱠﺼلة
فضـل ؟ ألَ ﱠن ر َأ َ
ِ
مصطلح (ال ﱠت َع ﱡلﻖ) ﱂ
يكشف ّأ ﱠن
الرؤية ))) ،)11وهﺬا
ُ
َ
ذكر َت َم ْوض َﻊ ﱡ
بِ َرأ ْي َﺖ؛ ألَن َﱠك ْ
ﹲ
مستعمل يف كتابه.
يكن مست َق ﹰﹼرا عند سيبويه ،ولكنه

يضا ،ونلحﻆ ذلك يف قوله (( :ولو قال :بِك َْم
واستعمل املﱪد مصطلح (ال ﱠت َع ﱡلﻖ) َأ ً
تقولِ :
َر ُج ﹴل زيدﹲ مأخو ﹲذ ؟ ﱂ َ ِ
بعبد اﷲ زيدﹲ ْ
فﻊ يف ْ
مأخوذ ،كام ُ
مأخو ﹲذ؛ ألَ ﱠن
الر ُ
ﳚ ْز ِّإال ﱠ

الظرف هاهنا إِنﱠام هو ﹸم ﹶع ﱠل ﹲـﻖ باخلﱪ))) ،)12نعم ،استعامل هﺬا املصطلح ﱂ يكن شائ ًعا
شيو َعه يف كتب إِعراب القرآن الكريم والكتب التي ُعنِ َيﺖ بالقراءات القرآنية.
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ني فيه َأحكا َم شبه اجلملة ،و َأ ﱠو ُل ما َب ﱠينَه
وعقد اب ُن هشام يف ( مغني اللبيب) با ًبا َب ﱠ َ
تتعلﻖ بالفعلَ ،أو ما ُيشبهه َأو ُيشري إِىل معناه ) ،)13وذكر
من َأحكامها َأ ﱠﳖا ال ُبدﱠ من َأ ْن َ
َأ ﱠن معنﻰ التعلﻖ هو االرتباط املعنوي بني شبه اجلملة واملت َع ِّلﻖ). )14

ومن النحويني املحدثني الﺬين َأولوا شبه اجلملة عناي ًة كبري ًة و َف ﱠصلوا يف َأحكامها
الدكتور فﺨر الدين قباوة ،وقد عرف (التﱠع ﱡلﻖ) َبأنﱠه ((:االرتباط املعنوي ِ
لشبه اجلملة
ِ
باحلدث ،وﲤسكها بهَ ،
كأ ﱠﳖا جز ﹲء منه ،وال يظـهر معناها إِال بـه ،وال يكتمل مـعناه إال

بـها ))).)15

ِ
باحلـدث الﺬي
يضا بأنﱠه (( :ارتباط شبـه اجلملة
وحدﱠ ه الدكتور عبده الراجحي َأ ً

ُ
ﱡ
الفـعل َأو ما ُيشابِ ُـهه ))).)16
يدل عليه
ويتﱠضح ﳑﱠا تقدم َأ ِ
مران:

اﻷﹶ ﱠول :وجوب اتصال شبه اجلملـة باحلدث ،وهو الفعل واملصدر وما َأشبه
بمشتﻖ
جـاز ْتأوي ُله
ﱟ
الفـعل كاملشتقات ومجيﻊ ما فيه رائح ُة الفعلَ ،أ ﱠما االسم فﺈِ ْن َ

ﹴ
ُ
َ
بمشتﻖ قو ُلـ ُه تبارك
ومثال ما ُأ ِّو َل
متعلﻖ شبه اجلملة وإِ ﱠال فال،
يكـون
صح َأ ْن
َ
ﱠ
ﹺ
السموات وﰲ اﻷﹶ ﹺ
رض{}سورة األَنعام ،من اآلية{3 :
وهو اﷲﹸ ﰲ
وتعاىل } :ﹸ
ﳚوز ذلك؛
فشبه اجلملة (يف السموات) متعلقة باﷲ سبحانه ،وظاهر األَمـر َأ ﱠن ُه ال ُ
اسم علم غري دال عىل احلدث ،وإِنﱠام َساغ ذلك هنا لِت ََأ ِّولِه بمعنﻰ املـعبود َ
كأ ﱠن ُه
فهو ُ

ِقيل :هو املعبود يف السموات ويف األَ ِ
صح التعلـﻖ).)17
رض ،لﺬلك ﱠ
واآلخرَ :أ ﱠن اجلار واملجرور َأحوج إِىل العامل من َأخـيه الظرف؛ فقد يت ِ
ﱠك ُﺊ
ُ

ِ
فمثالِ :
العامل عىل اجلار واملجرور يف ﲢديد معناهً ،
ب
ب يف ﱠ
و(رغ َ
(رغ َ
اليشء) َ
َ
اليشء) ،فنوع احلرف هنا هو الﺬي ُي َو ِّج ُه الرغب َة؛ إِذ الرغبة يف اليشء تعني ُح ًبا
عن ﱠ

لليشء ووقو ًعا فيه ،يف حني الرغبـة عن اليشء تعني االبتعا َد عنه وجتنبهَ ،أ ﱠما العامـل
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يف الظـرف فال َ
يتأ ﱠث ُر َداللـ ًيا بنوع الظرف.

فيصح هلا َأ ْن
كثر من عامل واحد يف التــركيب اللغوي
وقد
ﱡ
ُ
يناسب شب َه اجلملة َأ ُ
ﹴ
َ
حـدث غيـر َأ ﱠن َأوىل هﺬه العوامل ارتبا ًطا بشبه اجلــملة (( ما استقام
ترتبﻂ َبأكثر من
معه املعنﻰ َأو د ﱠل ْﺖ عليه القـرين ُة ))).)18

وال َخيفﻰ َأ ﱠن اختالف املتعلﻖ يفﴤ إِىل تعدد َأوجه ِ
يفسح
اإلعراب ،وهـﺬا األَمر
ُ
ﳎاال رح ًبا لتعدد املعنﻰ تب ًعا للوجه ِ
ً
اإلعرايب املستَن َبﻂ .

ور َد يف ُرش ِ
وح الصحيفة من تعدد للتوجيه النحوي يف (شبـه
وبــعد قراءيت ملا َ
ِ
ُ
يكــون عىل
اجلملة) ات َﱠض َح َأنﱠه
ثالثة َأنحاء:
ِ
اجلملة اللغو
اﻷول :التعدد يف ِش ِبه
ﱠ
الﺜاﲏ :التعدد يف ِشبه اجلملة ا ُمل ْس َت َقر
الﺜالﺚ :التعدد يف شبه اجلملة ا ﱠل ِﺬي يرتدد بني اللغو وا ُمل ْس َت َقر.
ﹺ
ﹶأ ﹰ
اﳉملة اللغو
وال :التﱠعد ﹸد ﰲ ﹺﺷبﻪ
ِ
ُ
َ
مﺬكورا ،نحو:
العامل فيه
اجلمـلة اللغو هو ما كان
النحويون َأ ﱠن ِشبه
يﺬكـر
ً
ُ
ﹴ
قرينة ﱡ
حﴬ َت ؟
تدل علـيه ،نحو :متﻰ
جوازا لوجود
زيـدﹲ نا َم يف الدﱠ ارَ ،أو حمﺬو ًفا
ً
ْ
ِ
ِ
اجلمعة).)19
حﴬ ُت يو َم
اجلمعةَ ،أي:
فيجاب :يو َم
ُ
ْ
ِ
يضا َبأنﱠه (( ما كان ِ
الظرفَ ،أي ليس
خارجا عن مفهو ِم
عام ُله شي ًﺌا
ويـُ َع ﱠرف َأ ً
ً
ﹴ
بمتضمن له سواء كان ذلك اليشء ً
مﺬكورا نحو:
فعال َأو معناه ،وسواء كان
الظرف
ً
مرر ُت بـزيد ،أو ُم َقدﱠ ًرا نحوَ :م ْن لك ؟ ،أيَ :م ْن يضمن لك ؟ )) (.)20
ْ
ِ
اجلمـلة باللغو؛ ذلك َأ ﱠن وجوده ضﺌيل األَثـر مﻊ وجود عامـله؛
وقد ُس ِّم َي ِشبـ ُه

لعدم استقرار معنﻰ عامـله فيه).)21
ِ
ِ
السجاديـ ِﱠة املباركة؛
اجلمـلة اللغو له
والتعد ُد يف شبه
كبـري يف الصحيفة ﱠ
ﹲ
حضـور ﹲ
٢١٣
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كثر من َعالقة معنوية يف
إِذ نرى َأ ﱠن اجلار واملجرور و َأخاه الظرف بﺈِمكاﳖام َأ ْن ُيقيـام َأ َ
ِ
ِ
يرتبـطان به.
بلـحاظ العامل الﺬي
التـركيب الواحد

نلحﻆ هﺬا التعدد يف قول ِ
َ
ﳏ ﱠم ﹴد وآلﹺﻪ،
ويمكن َأ ْن
الله ﱠم ﹶص ﱢـﻞ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸ ﹶ
اإلمام (( :gﹸ
وال ﹶ ﹾﲡع ﹾلنﹺي ن ﹺ
ﹶاﺳـ ﹰيا لﹺ ﹺـﺬﻛ ﹺﹾر ﹶك فﹺ ﹶيﲈ ﹶأ ﹾو ﹶل ﹾيتﹶنﹺي ،وال غﹶافﹺ ﹰال ﹺ
ﻹ ﹾﺣ ﹶسانﹺ ﹶ
ﻚ فﹺ ﹾي ﹶﲈ ﹶأ ﹾب ﹶل ﹾيتﹶنﹺي ))).)22
ﹶ
ِ
ِ
الرشيفة وجهني لتعلﻖ اجلار واملجرور (فيام َأوليتني)؛ إِذ
الصحيفة
اح
رش ُ
َ
ذكر ُ ﱠ

َأجازوا التعـ ﱡل َﻖ بـــ(ناس ًيا) و بـــ(ذكرك)).)23
ِ
بلحاظ املتعلﻖ؛ فتكون بمعنﻰ(مﻊ)
تتغري َداللـتُها
وذهب العاميل إِىل َأ ﱠن (يف)
ُ
عند التعلﻖ بـ (ناس ًيا)َ ،أي :ال تنسني ذكرك مﻊ ما َأوليتني من النعم التي ﱡ
كل واحد
عيل ،ومﺬك ﹲِّر لشكـر إِنعامك الواصـل إِ ﱠيل ،وتكون بمعنﻰ الظرفية
منها لطف منك ﱠ
ِ
لﺬكرك يف
الزمانية عند التعلﻖ بـ (ذكرك)َ ،أي :وفقني لشكرك وال جتع ْلني ناس ًيا
ﱠ
ِ ِ ِ
عيل).)24
وقﺖ ن َعم َك ﱠ
ﳛـدِّ ُد ارتباط شبه اجلملة باحلدث؛ فكون (يف)
ويبدو َأ ﱠن معنﻰ احلرف هنا ال ُ َ
ً
حمتمال لتعلﻖ شبه اجلملة بـ
يقرص التعلﻖ بـ (ناس ًيا) ،بل يكون
بمعنﻰ (مﻊ) ال
ُ
يضا ،واملعنﻰ :ال جتع ْلنِي ً
عيل
(ذكرك) َأ ً
غافال وناس ًيا ألَ ْن َأ َ
ذكر َك مﻊ ما َأجز ْل َﺖ ﱠ

من ِ
وافر النِّع ِم ،وكون (يف) بمعنﻰ الظرفية املجازية ال يمنﻊ التعلﻖ بحدث النسيان
ِ
ويعزز ذلك
ذكر َك والثناء عليك،
ُ
كﺬلكَ ،أي :ال جتع ْلني ناس ًيا يف وقﺖ تزايد النعم َ
ذكر ُه السيد املدين من َأ ﱠن (يف) تكون للظرفية املجازية يف كال التوجيهني).)25
ما َ
ﱠ
وفﻖ من جهة الصناعة النحوية؛ فهو َأقرب املتعلقني إىل
ولعل التعلﻖ بـ(ذكرك) َأ ُ

شبه اجلملة.

وعند النظر يف قوله (( :gو ﹶفت ﹶﹶﺢ ﹶلنﹶا ﹺم ﹾﻦ ﹶأبـ ﹺ
ﹾواب ا ﹾل ﹺع ﹾل ﹺم بﹺ ﹸر ﹸبوبﹺ ﱠيتﹺ ﹺﻪ ،و ﹶد ﱠلنﹶـا ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹺم ﹶﻦ
ﻹ ﹾﹶﳊ ﹺ
الص ﹶلﻪ ﹺﰲ تﹶو ﹺﺣ ﹺ
يـد ﹺه ،ﹶو ﹶﺟنﱠ ﹶبنﹶا ﹺم ﹶﻦ ا ﹺ
ا ﹺ
الﺸ ﱢ
اد ﹶو ﱠ
ﻚ ﰲ ﹶأ ﹾم ﹺر ﹺه ))) ،)26نجد َأ ﱠن اجلار
ﻹ ﹾخ
ﹾ
ﹺ ﹸ
٢١٤
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َ
يرتبﻂ
يصح َأ ْن
يقيم َأكثر من عالقة معنوية؛ إِذ
ﱡ
واملجرور (بربوبيته) بﺈِمكانه َأ ْن َ

َ
يرتبﻂ بـ (العلم) ،فعىل التوجيه األَ ﱠول يكون املعنﻰ:
يضا َأ ْن
بالفعل (فتح)،
ويصح َأ ً
ﱡ

فتح لنا
َأنﱠه تعاىل فتح لنا َأبواب العلوم َأو بعضها ،وهﺬا الفتح بالربوبيةَ ،أو املراد َأنﱠه َ
بسبب تربيتِ ِه لنا؛ ألَنه ي ِص ُل إِلينا يف كل ﹴ
آن من ِ
ِ
َأبـواب العلم
آثـار تربيته ما ال ُي َعدﱡ
َ
بواب
فتح َأ َ
وال ُﳛﴡ من العلوم واملعارف) ،)27وعىل التوجيه الثاين يكون املعنﻰ َأنﱠه َ
علمنا بربوب ﱠيتهَ ،بأنﱠا نُشاهدُ عيانًا تربيتَه ألَنواع َخـ ْل ِق ِه من األَنبياء فم ْن دوﳖم إِىل
اجلامدات بصنوف ما يصلحهم ويوجب كامهلم املسري هلمَ ،أو بسبب العلم واملعرفة
ُ
بواب العلم و ُي َع ِّرفنا به).)28
يفتح لنا َأ َ
يكون ر ﹰﹼبا ُ

ويبدو يل َأ ﱠن تعلﻖ شبه اجلملة بـ (العلم) َأنسب؛ لت ِ
تركيب اجلملتني
ُشاك َل
َ
ُ
ِ
(اإلخالص) ،و(يف َأ ِ
املعطوفتني عليها؛ فـ (يف توحيده) متعلﻖ بـ ِ
مر ِه) متعلﻖ بـ

(الش ِّك) باالتفاقً ،
ﱠ
املتعلﻖ األَقرب.
فضال عن َأنﱠه
ُ
وﲥ ﱢون ﹶﻋ ﹶل ﹺ
ويف قول ِ
يهم ﻛ ﱠﹸﻞ ﻛ ﹾﹶر ﹴ
ﳛ ﱡـﻞ ﹺﲠﹺم ﹶي ﹾو ﹶم ﹸخ ﹸروج اﻷﹶن ﹺ
ﹾﻔﺲ ﹺم ﹾﻦ
ب ﹶﹸ
اإلمام (( :gﹸ ﹶ
ﹶأ ﹾبدﹶ ﹺاﳖا))).)29

ُ
الشيخ عيل العاميل شبه اجلملة (يوم خروج األَنفس) ــــ من حيث َت َع ﱡل ُقها
َو ﱠجـ َه

بالعامل ــــــ توجيهني:
َ
تكون متعلقة بالفعل (ﲥون)َ ،أيَ ُ :ﲥ ِّون عليهم يوم خروج النفس
اﻷﹶ ﱠولَ :أ ْن
))30

من البدن

َ
(ﳛ ﱡل)َ ،أيُ َ :ﲢ ﱡل ﲠم يف وقﺖ خروج األَنفس
واآلخرَ :أ ْن
تكون متعلقة بالفعل َ ُ

من األَبدان.

وزمان ِ
ُ
اإلحالل واحدﹲ ؛ لﺬا اقرتبﺖ الدﱠ اللة للوجهني؛ إِذ
فالتهوين زمانُه
صح َأ ْن
التهوي ُن يكون يف ذلك الوقﺖ الﺬي هو نفسه وقﺖ إِحالل الكرب ،لﺬا ﱠ
٢١٥
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َ
الظرف بالفعلني .
يرتبﻂ
ُ

(ﳛ ﱡل) تبدو َأجىل ﳑﱠا لو تع ﱠلقﺖ
ويبدو َأ ﱠن القيمة البالغية لتعلﻖ شبه اجلملة بـ َ ُ
بـ(ﲥون)؛ ﱠ
ُ
ألن إِحالل الكرب يف وقﺖ خروج النفس ُي ْض ِفي طابﻊ التهويل والتفﺨيم

فضال عن َأ ﱠن التقديم ْ
ُ
الﺬي يقابل الرتغيب وهو التهوينً ،
يكون إِ ﱠال لدا ﹴع
والتأخري ال
ِ
فصل باألَ ﹴ
جنبي،
وما ِم ْن دا ﹴع ُي
خري الظـرف عن الفعل (ﲥون) ،فبتأخريه ُي َ
ُ
وجب ْتأ َ

ﳛ ﱡل ﲠم) بني الفعل ومتعلقه .
وهو( َ ُ
ِ
يضا ما قيل يف قولـه (( :gﹶفﺨﹶ ت ﹶﹶم بﹺنﹶا ﹶﻋ ﹶﲆ
وم ْن َأمثلة التعدد يف شبه اجلملة اللغو َأ ً
ﹺ
وﺟ ﹶع ﹶلنﹶا ﹸﺷ ﹶـهدﹶ ﹶاء ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶم ﹾﻦ ﹶﺟ ﹶحدﹶ  ،ﹶو ﹶﻛ ﱠﺜ ﹶرنﹶا بﹺ ﹶمن ﹺﱢﻪ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶم ﹾﻦ ﹶﻗ ﱠﻞ))).)31
ﹶﲨـي ﹺﻊ ﹶم ﹾﻦ ﹶذ ﹶر ﹶأ ،ﹶ
اح الصحيفة املباركة وجهني لتعلﻖ شبه اجلملة (عىل َم ْن ﱠ
قل ):
رش ُ
َ
ذكر ُ ﱠ
اﻷﹶ ﱠولَ :أ ْن يتع ﱠل َﻖ بالفعل ( َك ﱠث ْرنَا) َأيَ :ك ﱠثرنا عىل من ﱠ
قل بانضامم من اهتدى إِلينا
))32

حتﻰ دخلنا بطاعته يف َأهل العقد واحلل ،وعُدِّ ي بـ(عىل) لتضمنه معنﻰ التفضيل،
يقول السيد املدينَ (( :
مفض ًال لنا عىل َم ْن َق ﱠل ))) ،)33و َأرى َأ ﱠن
كأنﱠه قالَ :ك ﱠث َرنَا بِ َمن ِِّه ِّ
تقديرا غري هﺬا ،إِذ التقدير هو ( َف ﱠض َلنا بِ َمنِّه َع َىل َم ْن َق ﱠل) ،والتقدير
التضمني يقتﴤ
َ
ً

املﺬكور يفﴤ إِىل تع ﱡلﻖ شبه اجلملة بمحﺬوف واقﻊ ً
سلم
حاال( ُم َف ِّض ًال) ،وهﺬا ال َي ُ
َ
خاصا.
يضا ،ألَنﱠه ال ُبدﱠ ِم ْن َأ ْن
َأ ً
يكون كونًا عا ﹰﹼما ال ﹰﹼ

مستمرة إِىل
حممد sمﺆ ﱠبدة إِىل يوم القيامةُ ،فأ ﱠمتُه
ﱠ
والكثر ُة إِ ﱠما بكون رشيعة النبي ﱠ
انتهاء الدنيا بﺨالف سائر األُمم ،وإِ ﱠما بلحاظ شمولية الرسالة إِىل العرب وغريها،
ُ
العزة ،فالشائﻊ عند العرب َأ ْن ُي َكنﱠﻰ بالكثرة عن العزة
وﳛتمل َأ ﱠن املراد بالكثرة هنا ﱠ
)34( :
وبالق ﱠل ِة عن ِّ
الﺬلة ،كقول األَعشﻰ

وإﹺنﱠمـــــا ﹺ
ﹺ
العـــــــــــ ﱠز ﹸة للﻜﹶــــــــــــاﺛﹺ ﹺر
ـــﴡ
فـــ ﹶل ﹾس ﹸ
ـــــم ﹶﺣ ﹰ
ﹶ
ﺖ بـــاﻷﹶﻛ ﹶﺜ ﹺر من ﹸﹾه ﹾ
ِ
َ
بلحاظ
يكون مرا ُد الكثرة
فيكون معنﻰ الدعاءَ :أ َع ﱠزنا عىل َم ْن َذ ﱠل ،ويمكن َأ ْن
٢١٦
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الفضل والرشف.

ُ
عزنا
واآلخرَ :أ ْن يتع ﱠل َﻖ باملصدر (بِ َمنِّه)،
وحاصل معناه َأنﱠه سبحانه َك ﱠثر عددنَا َأو َأ ﱠ
ِ
ارش آل الرسول َأو ُأ ﱠمتِ ِه بِ َمنِّه عىل اجلامعة القليلة الﺬين هم ُأصول ِ
اإلسالم َأي
َم َع َ
َ
يقولون :إِ ﱠن حممدً ا
املسلمني؛ ألَ ﱠﳖم كانوا معدودين َأو الرسولs؛ ألَ ﱠن ال ُك ﱠف َار كانوا
مات َر َج َﻊ املسلمون إِىل دينِنا ،وقد يكون املراد بضمري املتكلم
عقب له فﺈِ ْن َ
َأبرت ال َ
األُمة كلها و(عىل َم ْن َق ﱠل) األَئمة َ ،bأي :ك ﱠثر األُمة بﱪكة األَئمة  bمنﹰﹼا منه عليهم.

وهﺬا يكشف ﱠ
أن ﲢديد ارتباط شبه اجلملة باحلدث قد ال يقطﻊ باملعنﻰ املستنبﻂ
من االرتباط ،ﱠ
تعظيام له تعاىل برمحته للقليل
ولعل تعلﻖ شبه اجلملة بامل ِّن َأبلﻎ؛ إِذ إِ ﱠن فيه
ً

الفاقد النصري وعنايته ﲠم ،وقد ورد هﺬا املعنﻰ ُﳎ َ ﱠسدً ا يف قوله تبارك وتعاىل} :
و ﹸنريدﹸ ﹶأ ﹾن نﹶمﻦ ﻋ ﹶﲆ ا ﱠلﺬيﻦ ﹸاﺳت ﹺ
ﹸﻀع ﹸﻔوا ﰲ اﻷﹶ ﹺ
رض{}سورة القصص ،من اآلية،{5:
ﹶ
ﹸ ﱠ ﹶ

زيادة عىل ذلك َأ ﱠن الوجه األَ ﱠول يقتﴤ تضمني الفعل ( َك ﱠثرنا) ،ويف هﺬا ﹲ
محل للكالم

عىل غري ظاهره بﺨالف التوجيه الثاينً ،
فضال عن َأ ﱠن امل ﱠن هو املتعلﻖ األَقرب.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((والنﱢ ﹶع ﹺم
السجادية ما ُذك َر يف قوله :gﹶ
وم ْن َأمثلة تعدد َأوجه التﱠع ﱡل ِﻖ م َن ﱠ
الصحيفة ﱠ
ا ﱠلتﹺي ﹶأ ﹾ ﹶﲢ ﹾﻔتﹶنﹺي ﹺﲠا ﹶﲣﹾﻔي ﹰﻔا ﹶمل ﹺا ﹶﺛ ﹸق ﹶﻞ بﹺ ﹺﻪ ﻋ ﹶﲆ ﹶﻇه ﹺري ﹺمﻦ اﳋطﹺيﺌ ﹺ
ﺖ فﹺ ﹾي ﹺﻪ
ﹶات ،ﹶو ﹶت ﹾط ﹺه ﹰﲑا ﹶمل ﹺا ا ﹾنغ ﹶﹶم ﹾس ﹸ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺمﻦ السيﺌ ﹺ
اﳊوب ﹺة بﹺ ﹶق ﹺ
ﹶات ،ﹶو ﹶتنﹾبﹺ ﹰيها لﹺ ﹶتن ﹺ
ــدي ﹺم النﱢ ﹾع ﹶم ﹺة))).)35
ﹶاو ﹺل الت ﹾﱠو ﹶبة ،ﹶوت ﹾﹶﺬﻛ ﹰﲑا ﹶمل ﹾح ﹺو ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ ﱠ
اختلف ُرشاح الص ِ
حيفة فيام يتع ﱠل ُﻖ بِ ِه ِشبه اجلملة (بقديم النعمة) ،فقد ذكر
ﱠ ُ ﱠ
الشيخ عيل العاميل َأ ﱠن شبه اجلملة (بقديم النعمة) متع ِّل ﹲﻖ بـ(حمو)َ ،أي :بقديم النعمة
ا ﱠلتِي و ﱠفقتني ﲠا لرفﻊ الشبهات واخلطايا) ،)36ورأى السيدُ نعمة اﷲ اجلزائري َأ ﱠن

مرتبﻂ بـ(احلوبة) َأيِ :
ﹲ
اإلثم احلاصل بسبب كفران النعمة القديمة،
اجلار واملجرور

تﺬكري
بـ(تﺬكريا) َأي:
وهﺬا التوجيه اقتﴣ تقدير مضاف وهو(كفران)َ ،أو متعلﻖ
ﹲ
ً
بقدي ِم النعمة؛ ألَجل إِ ِ
يضا تعلي ُقه بالفعل ( َأﲢفتني) َأي:
زالة اخلطيﺌة،
ويصح عنده َأ ً
ﱡ
٢١٧

ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩﻳﺔ

ِ
ِ
نعمتِ َك
َأﲢفتني بتلك النِ َع ِم
القديمة).)37
بسبب َ

بـ(تﺬكريا)،
واقترص السيد عيل خان املدين عىل وجه واحد ،وهو تع ﱡلﻖ شبه اجلملة
ً

تﺬكري بقديم النعمة ألَ ِ
يلﻖ وجها تع ﱡلﻖ شبه اجلملة بـ(حمو)،
َأي:
جل حمو احلوبة ،وﱂ َ
ﹲ
َأوبـ(أﲢفتني) ً
بني سبب الرفﺾ).)38
قبوال عنده؛ إِ ِذ اكتفﻰ برفضهام من دون َأ ْن ُي ِّ َ

ويبدو َأ ﱠن تع ﱡل َﻖ شبه اجلملة بـ( َأﲢفتني) ْيأباه املعنﻰ وتضعفه الصناعة النحوية
فاملتأمل بمعنﻰ النص ال ي ِ
مكن ُه قبول التعلﻖ بـ( َأﲢفتني)؛ إِذ النعمة القديمة
َأ ً
ُ
يضا؛ َ ِّ
هي (( العافية املت َقدِّ مة عىل املرض؛ ألَ ﱠن ِ
اإلنسان ال يﺬكر العافي َة وال يعرف قدرها
َ
يكون املعنﻰ :والنعم اجلسام التي
إِ ﱠال عند املرض))) ،)39فالتعلﻖ بالفعل يقتﴤ َأ ْن
َأﲢفتني ﲠا بسبب العافية القديمة ا ﱠلتِي متﱠعتني ﲠا ،ويف هﺬا ما ال خيفﻰ! ً
فضال عن

ﹴ
بجمل ثالث ،زيادة عىل
طول الفصل بني شبه اجلملة(بقديم النعمة) ،و( َأﲢفتني)

يصح يف
َأشباه اجلمل ،وبعيدﹲ َأ ْن يوجدَ مثل هﺬا الرتكيب يف كالم العرب ،فكيف
ﱡ
ِ
ُ
كال ِم َم ْن فيهم ﱠ
الفصاحة؟!
عروق
بﺖ
تنش ْ
ﱠ
ولعل ما ذهب إِليه السيدُ املدين َأصوب و َأقرب إِىل سياق النص ،وال خيرج عن

ُأصول الصناعة النحويةً ،
نطﻖ ﲠﺬا املعنﻰ؛ إِذ التﺬكري فيه
فضال عن َأ ﱠن القرآن الكريم َ
َح َصل للنعم ،ومن ذلك قو ُله تبارك وتعاىل} :يا ﹶبنﹺي إﹺ
ﹶ
ﴎاﺋيﻞ اذﻛ ﹸﹸروا نﹺ ﹾع ﹶمتﹺي ا ﱠلتﹺي
شك يف َأ ﱠن َأ َ
ﺖ ﹶﻋ ﹶل ﹾيﻜﹸم{}سورة البقرة ،من اآلية ،{40 :وال ﱠ
هل البيﺖ b
ﹶأ ﹾن ﹶع ﹾم ﹸ
هم ِعدْ ل القرآن وحفظته ،بل هم القرآن الناطﻖ ،وقد شاعﺖ آيات القرآن الكريم يف
ِ
رصح ﲠﺬا املعنﻰ ُيعيننا برتجيح الوجه
نصوص َأدعيتهم؛ لﺬا فﺈ ﱠن وجود نص قرآين ُي َ ِّ

الﺬي يتفﻖ مﻊ ما جاء به النص القرآين.

اإلمام (( :gوهاﺟر إﹺﱃ بﹺ ﹺ
ويف قول ِ
ﳏ ﱢﻞ النﱠﺄي ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶم ﹾوﻃﹺ ﹺﻦ ﹶر ﹾﺣلﹺ ﹺﻪ،
الد الغﹸر ﹶب ﹺة ،ﹶو ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶﹶ
ومو ﹺﺿ ﹺﻊ ﹺرﺟلﹺ ﹺﻪ ،ومس ﹶق ﹺ
ﻹ ﹾﻋ ﹺ
ﻂ ﹾ
ﹶﺲ ﹶن ﹾﻔ ﹺس ﹺﻪ؛ إﹺرا ﹶد ﹰة ﹺمنﹾﻪ ﹺ
رأ ﹺﺳ ﹺﻪ ،ﹶو ﹶم ﹾﺄن ﹺ
ـزاز ﹺد ﹾين ﹺ ﹶ
تنﺼ ﹰارا
واﺳ ﹶ
ﹾ
ﹶﹶﹾ
ﻚ ﹾ
ﹶﹶ ﹾ
٢١٨
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ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾه ﹺﻞ الﻜـﹸ ﹾﻔ ﹺر بﹺ ﹶ
ﻚ ))).)40
))41
ُذ ِك َر يف ُم َت َع ِّلﻖ شبه اجلملة (بك) وجهان:
ليستنرص بِ َك عىل
ﱠهsهاج َر
اﻷﹶ ﱠولَ :أنﱠه متعلﻖ بـ(االستنصار) ،وحاصل معناه َأن
َ
َ

َأهل الكفر من َأهل مكة.

ليستنرص عىل الﺬين كفروا بك؛ فع ﱠل ُة
واآلخـرَ :أنﱠه متع ِّل ﹲﻖ بالكفر واملعنﻰ:
َ
لعداوة دنيوية وانتقام ِ
ﹴ
ِ
لنفس ِه.
استنصاره َأ ﱠﳖم كفروا بك ال

ُ
حممد باقر املجليس) ،)42والسيد نعمة اﷲ اجلزائري))43الوج َه
ور ﱠج َح
الشيخ ﱠ
َ
األَ ﱠول ُم َع ِّو َل ِ
ني عىل املعنﻰ ،فهو عندﳘا َأبلﻎ؛ للداللة عىل َأنﱠهsﱂ يكن اعتامده يف

هاجر
اهلجرة عىل َأهل املدينة ،بل كان اعتام ُده عىل اﷲ تعاىل يف مجيﻊ األُمور ،وإِنام
َ
ً
وج ﱠل.
امتثاال ألَوامره ﱠ
عز َ

بــ(استنصارا)
ويبدو َأ ﱠن تعلﻖ شبه اجلملة بـ(الكفر) َأليﻖ؛ إِذ لو كان التعلﻖ
ً
لوجب تأخري شبه اجلملة (بك) عن احلدث من دون داعﹴِ ،
استنصارا بك
فل َم ﱂ يقل:
ً
كام قال :إِراد ًة منه ،ثم َم ْن قال :إِ ﱠن تعلﻖ شبه اجلملة بــ(الكفر) فيه داللة عىل َأ ﱠن النبي

 sاعتمد يف اهلجرة عىل َأ ِ
ً
امتثاال ألَوامره
هل املدينة؟! بل فيه داللة عىل َأنه هاجر
تعاىل ،وليس اعتام ًدا عىل َأهل املدينة ،زيادة عىل ذلك َأ ﱠن (الكفر) َأقرب املتعلقني إِىل
شبه اجلملة.
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ﺛان ﹰيا :التعدد ﰲ ﺷبﻪ اﳉملة ا ﹸمل ﹾس ﹶت ﹶقر

ُ
النحويون ﱠ
َ
يكون عامله حمﺬو ًفا مطل ًقا؛ لـداللته
أن شبه اجلملة ا ُمل ْس َت َقر هو ما
يرى

ﱪا َأو
عىل الكون العام والوجود املطلﻖ ،فهو ُم َقدﱠ ﹲر بﺨالف العامل يف ال ﱠلغو ،وقد يقﻊ خ ً
نعتًا َأو ً
اخلطيب َ
املنﱪ،
برج ﹴل يف الشارع ،ور َأ ْي ُﺖ
َ
مرر ُت ُ
فوق َ
حاال ،نحو :زيدﹲ يف الدﱠ ارْ ،

وتتعلﻖ َأشبا ُه اجلمل فيام َت َقدﱠ َم بمتع ِّلﻖ عام حمﺬوف تقديره مست َق ًرا َأو ما بمعناه).)44
ُ
وسمي ْﺖ شبه اجلملة باملست َقر؛ ألَمرين :الستقرار معنﻰ ِ
عاملها فيهاَ ،أي :فهمه منها،
ُ ِّ َ
ِ
مثال ُ -
ﱪاً -
ويستق ﱡر فيها).)45
الضمري من املحﺬوف
ينتقل إِليها
وألَ ﱠﳖا حني
يصري خ ً
ُ
ُ
متضمنًا فيه ،فيﺨرج
وال ُبدﱠ يف شبه اجلملة املست َقر من ُأمور ،وهي كون املتعلﻖ
ِّ
متضمنًا يف اجلار ،بل هو َأمر خارج ،وكون
مرر ُت بزيد؛ فاملرور ليس
ِّ
ﲠﺬا نحوْ :

نائم يف
املتع ِّلﻖ من األَفعال العا ﱠمة ،فيﺨرج نحو :زيدﹲ يف الدار ،و َأنﺖ تقصد زيد ﹲ
َ
يكون كونًا عا ًما كـ(كائن) َأو(مستقر)
خاصا ،فال ُبدﱠ ِم ْن َأ ْن
الدار َأي :تقدِّ ر له كونًا ً
َ
واجب ،فيﺨرج
مﺬكورا بل حﺬ ُفه
يكون
ونحو ذلك ،ويشرتط يف املتع ِّلﻖ العام َأ ﱠال
ﹲ
ً
ً
(حاصال) كونًا عا ﹰﹼما).)46
نحو :زيدﹲ حاصل يف الدار ،وإِ ْن كان

والتـعدد يف شبه اجلمـلة ا ُمل ْس َت َقر له حضــور كبيــر يف رشوح الصحيفة السجادية؛

إِذ نجد َأ ﱠن متعلﻖ شبه اجلملة قد يرتدد بني اخلﱪ واحلالَ ،أو اخلﱪ والصفةَ ،أو الصفـة
ِ
بلحاظ السياق الرتكيبي للنص املبــارك.
واحلال َأو غري ذلك

ومن َأمثلة تعدد توجيه شبه اجلـملة ا ُمل ْس َت َقر من الصحيفة السجادية قول ِ
اإلمام
ﳏ ﱠم ﹴد ﹶﻋ ﹾب ﹺد ﹶك ﹶو ﹶر ﹸﺳولﹺ ﹶ
ﻚ ﹶصال ﹰة ال ﹶينﹾت ﹺﹶهي ﹶأ ﹶمـدﹸ ﹶها ،وال ﹶينﹾ ﹶقطﹺ ﹸﻊ
:g
((الله ﱠم ﹶص ﱢﻞ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸ ﹶ
ﹸ
))47
ﻚ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹶﺣ ﹴـد ﹺم ﹾﻦ ﹶأ ﹾولﹺ ﹶياﺋﹺ ﹶ
ﹶﻋدﹶ ﹸد ﹶها ﻛ ﹶﹶﺄت ﱢﹶم ﹶما ﹶم ﹶﴣ ﹺم ﹾﻦ ﹶص ﹶل ﹶواتﹺ ﹶ
ﻚ))
ِ
))48
وجـه:
ُذك َـر ِيف ُم َت َع ِّلﻖ شبـه اجلملة (ك ََأت َِّم مـا َم َﴣ) ثالثة َأ ُ
ﹴ
يكون ُم َت َعـ ِّل ًقا بمحﺬوف واق ﹴﻊ يف ِّ
َ
نصب نعتًا ثان ًيا لــ(صالة)َ ،أي:
حمل
اﻷﹶ ﱠولَ :أ ْن
٢٢٠
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صال ًة ال ينتهي َأمدُ هـا ِ
كائنَ ًة ك ََأت َِّم َما َم َﴣ
حاال من الص ِ
يكون ُم َت َع ِّل ًقا بمحﺬوف واق ﹴﻊ ً
َ
الة ،وإِنﱠام ساغ ذلك
وال ﱠﺜانـﹺيَ :أ ْن
ﱠ

لتﺨصيص النكرة (صالة) بالنعﺖ (ال ينتهي) ،والتقدير :صال ًة ال ينتهي َأمدُ ها
حال ِ
كوﳖا َ
كأت َِّم ما مﴣ ِمن صلواتِ َك.
التوجيهني مقبول ،وال إِشكال فيهام وف ًقا َملِا ُ ِ
ِ
جت ُيزه قواعدُ اللغة؛ إِذ
ويبدو َأ ﱠن كال
إِ ﱠن حكم شبه اجلملة بعد النكرة املوصوفة يكون ِ
حمتم ًال الوظيفتني م ًعا ،نحو( :هـﺬا
يانﻊ عىل َأغصانِ ِه) فشبه اجلملة (عىل َأغصانِه) ﲢتمل النعﺖ وﲢتمل احلال
ثمر ﹲ
ﹲ
املﺨصص َة كاملعرفة.
يضا؛ ألَ ﱠن النكرة
َأ ً
ﱠ

ﹴ
َ
ملصدر مﺆك ﹴﱠد حمﺬوفَ ،أي :صال ًة
وقﻊ نعتًا
والﺜالﺚَ :أ ْن
يكون متع ِّل ًقا بمحﺬوف َ
َ
فح ِﺬف املصدر ونابﺖ صفتُه منا َبه.
كأت َِّم ما َم َﴣُ ،
وذكر السيد املدين َأ ﱠن هﺬا التوجيه هو املشهور يف إِعراب نحو ذلك ،و َن َق َل ً
قوال
البن هشام يف ُم َصنﱠفه (رشح قطر الندى) خيالف ِ
اإلعراب املشهور؛ إِذ منﻊ فيه َأ ْن

تنوب عن املصدر صفته ،يقول اب ُن هشام (( :وليس ﳑا ينوب عن املصدر صفته ،نحو:
َ
} ﹶوﻛﹸال ﹺمن ﹶﹾهــا ﹶر ﹶغدﹰ ا { خال ًفا للمعربني ،ز َعموا َأ ﱠن األَ َ
ف
صل َأك ًْال َر َغدً ا ،وأنﱠه ُح ِﺬ َ
املوصوف ونابﺖ صفته منابه فانتصبﺖ انتصابه ،ومﺬهب سيبويه* َأ ﱠن َ
ذلك إِنﱠام هو
حال من مصدر الفعل املفهوم منه ،والتقدير :فكال حالة كون األَكل رغدً ا ))).)49

ولكنِّي وجدْ ُت اب َن هشام يف (رشح اللمحة البدرية) َأجاز نيابة الصفة عن

ﹰﹼ
مستدال بقوله تبارك وتعاىل }:وا ﹾذﻛﹸر ﹶر ﱠب ﹶ
ﹶﺜﲑا{
املصدرــــ عىل القول املشهورـــ
ﻚﻛ ﹰ
كثريا).)50
}سورة آل عمران ،من اآلية ،{ 41 :إِذ َأ ﱠو َلهً :
ذكرا ً
يضا يف كتابه ( َأوضح املسالك)؛ إِذ يقول (( :ينوب عن املصدر يف
و َأجاز ذلك َأ ً

االنتصاب عىل املفعول املطلﻖ ما ﱡ
السري)،
يدل عىل املصدر من صفة
كـ(ﴎ ُت أحس َن ﱠ
ْ
٢٢١
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ﴐ ِ
ص)؛ إِذ األَصل( :ﴐ ًبا َ
ب
ﴐ َب األمري ال ِّل ﱠ
و(اشتمل الصام َء) و(ﴐب ُت ُه َ ْ
مثل َ ْ
األَ ِ
املوصوف ُث ﱠم املضاف))).)51
ف
ُ
فح ِﺬ َ
ص) ُ
مري ال ِّل ﱠ
والغريب َأ ﱠن ابن هشام يف (مغني اللبيب) جعل إِنابة الصفة عن املصدر يف قوله
تبارك وتعاىل }:ﹶوﻛﹸال ﹺمن ﹶﹾهــا ﹶر ﹶغدﹰ ا{ من األُمور التي اشتهرت بني املعربني ،ويرى

حجج
ويعرض
مﺬهب سيبويه واملحققني ﳑ ﱠ ْن منﻊ ذلك،
يﺬكر
ُ
َ
َ
الصواب خالفها ،و ُ

ويعارض استدالالﲥم!!
املانعني ثم ير ﱡد عليهم
ُ
ﻚ ،ﹶأو ﹸ ﹶ ﹺ ﹴ
وأ ﱡيﲈ غ ﹴ
ﹸ ﹶ
ويف قول ِ
ﹶاه ﹾم ﹺم ﹾﻦ ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ﹺم ﱠلتﹺ ﹶ
اهدﹶ ﹸه ﹾم
اإلمام:g
ﳎـاهد ﹶﺟ ﹶ
ﹶاز ﹶغز ﹸ
((الله ﱠم ﹶ
ﻚ))) )53تردد ﱡﱠرشاح الصحيفة يف توجيه شبه اجلمـلة ِ
(من َأ ِ
ﹺم ﹾﻦ ﹶأ ﹾت ﹶبا ﹺع ﹸﺳنﱠتﹺ ﹶ
هل ِم ﱠلتِ َك)؛
ُ
إِذ ر َأى الشيخ عيل العاميل َأ ﱠن شبه اجلملة متع ِّلقة بمحﺬوف منصوب املحل عىل
))52

ﹴ
(غاز) بحجة
ومنﻊ احتامل كونِ ِه نعتًا من
احلالية من ضمري الفاعل يف (غزاهم)،
َ

القرب اللفظي لصاحب احلال من احلال ،يقول (( :الظرف يف ِّ
حمل نصب حال من
ﹴ
ﹴ
(غاز) وضمري الفاعل يف
لـ(غاز) )))َ ،)54أي إِ ﱠن
الفاعل ،و ُق ْر ُب ُه منﻊ من كونِ ِه نعتًا
ﹴ
بضمري مسترت واسم
(غزاهم) واحدﹲ  ،وشبه اجلملة متع ِّلقة بتلك الﺬات املحال عليها
ُعرب ً
حاال.
ظاهر فال ُبدﱠ عنده من َأ ْن تعو َد عىل األَقرب وهو معرفة فت ُ

ورأى السيد عيل خان املدين خالف ذلك؛ فشبه اجلملة عنده متع ِّلقة بمحﺬوف َو َق َﻊ
ِ
نعتًا ثان ًيا لـ(غاز)َ ،أي :ﹴ
كائن ِم ْن ِ
النعﺖ األَول).)55
بلحاظ َأ ﱠن مجل َة (غزاهم)
أهل ِم ﱠلتِ َك،
ُ

َ
تكون شبه
وجها آخر ،وهو َأ ْن
و َأ َ
جاز السيد ﲠاء الدين النائيني الوجهني ،وذكر ً
اجلملة متعلقة بمحﺬوف وقﻊ نعتًا ثال ًثا لـ(ما) عىل عَدِّ َأ ﱠن ﹴ
(غاز) النعﺖ األَ ﱠول ،ومجلة

(غزاهم) النعﺖ الثاين).)56

احتج به الشيخ العاميل فيه نظر؛ ذلك َأ ﱠن القرب اللفظي لصاحب
ويبدو َأ ﱠن ما
ﱠ
ﲢتمل ِ
ِ
(م ْن َأ ِ
َ
هل ِم ﱠلتِ َك)
جواز َأ ْن
احلال من شبه اجلملة احلالية ال يكون مان ًعا من
٢٢٢
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يضا ما دام املعنﻰ والسياق اللغوي يسمح بﺬلك.
النعتية َأ ً

ﹲ
مرتبﻂ بـ(ما) يف قولهَ ( :أ ﱡيام)؛ فﺈِ ْن ُج ِع َل ْﺖ
والظاهر َأ ﱠن التعدد  -عىل وجه النعﺖ -
زائـدة فـ(غاز) مضاف إِليه ومجلة (غزاهم) صفته ،وشبه اجلملة ِ
(م ْن ِ
أهل ِم ﱠلتِ َك)

الصفة الثانية ،وإِ ْن ُج ِع َل ْﺖ نكر ًة تامة فـ(غاز) بدل ،ومجلة (غزاهم) صفته ،وتكون
ِ
التوجيهان لـ(ما) ذكرﳘا السيد املدين)،)57
يضا ،وهﺬان
شبه اجلملة صف ًة ثانية لـ(غاز) َأ ً
ﹴ
َ
لـ(غاز) ،وزاد
تكون متع ِّلق ًة بـمحﺬوف وقﻊ نـعتًا ثان ًيا
لﺬا احتمل يف ِشبه اجلملة َأ ْن
السيد النائيني وجـها ثال ًثا لـ(ما) ،وهو احتامل ِ
كانﺖ
كوﳖا نـكرة موصوفة) ،)58فﺈِ ْن
ْ
ً

نكر ًة موصوفة فـ(غاز) صفة لـ(ما) ومجلة (غزاهم) صفة ثانية هلا ،وشبه اجلملة صفة

الشارح يف شبه اجلملة هﺬا االحتامل.
يضا ،لﺬا احتمل
ثالثة هلا َأ ً
ُ
ويف ِ
قول ِ
وﳘنﹶا ﹺذﻛ ﹶﹾره ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹶن ﹾع ﹶل ﹾم ﹶمﻜﹶا ﹶن ﹸﻪ ﹺمن ﹶ
ﹾﻚ ،ﹶوبﹺ ﹶﺄي
اإلمام زين العابدين (( :gﹶو ﹶم ﹾﻦ ﹶأ ﹶ ﹾ
ﹺ
ﱠان ﹶاﳍ ﹺ
وﺳﻜ ﹺ
وم ﹾﻦ مـن ﹸﹾه ﹾم ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶ
واء واﻷﹶ ﹾر ﹺ
اﳋ ﹾل ﹺﻖ ﹶف ﹶﺼ ﱢﻞ ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم)))،)59
ض وا ﹶملاء ﹶ
ﹶأ ﹾم ﹴر ﹶو ﱠﻛ ﹾل ﹶت ﹸﻪ ،ﹸ
يقول الشيخ العاميل( (( :منهم) و(عىل اخللﻖ) متع ِّل ِ
قان بمحﺬوف صلة (من)َ ،أو
(منهم) حال من فاعل الظرف ،وعىل اخللﻖ الصلة))).)60

ﱠضح من كالمه َأ ﱠن ( َم ْن) اسم موصـول ،وشبه اجلملة إِ ﱠما متعلقة بمحﺬوف
ويت ُ
وقﻊ ً
استقر
حاال من فاعل شبه اجلملة؛ إِذ التقديرَ :و َم ْن عىل اخللﻖ ُم ْست َِق ﹰﹼرا َأو
ﱠ

منهم؛ فشبه اجلملة الواقـعة موقﻊ احلال متع ِّلقة بمحـﺬوف مقدﱠ ر إِ ﱠما بمفرد فيكون
ِ
وقﻊ صلة
(اس َت َق ﱠر)َ ،أو (منهم) متع ِّلقة بمحﺬوف َ
( ُم ْستَق ﹰﹼرا)َ ،أو بجملة فيكون ْ
ِ
اخللﻖ،
اس َت َق ﱠر منهم عىل
املوصول ،و(عىل اخللﻖ) صلـة ُأخرى ،والتقدير :و َم ْن ْ
املحﺬوف ً
َ
املحﺬوف ً
فعال).)61
يكون
فعال؛ إِذ النﱠحويون يوجبون يف الصلة َأ ْن
ف ُي َقدﱠ ُر
ُ
ُ

٢٢٣
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ﺛال ﹰﺜا :ﺷبﻪ اﳉمـلة التي تﱰد ﹸد بﲔ اللغو وا ﹸمل ﹾس ﹶت ﹶقر

السجادي َأمثلة كثري ًة ﲢتمل فيها شبه اجلمـلة َأ ْن تتع ﱠل َﻖ
رش ُ
اح الكالم ﱠ
ُ
يﺬكر ُ ﱠ
ﹴ
لغوا ،و َأ ْن تتع ﱠل َﻖ بمحﺬوف فتكون ُم ْس َت َق ﹰﹼرا ،ﱠ
ولعل هﺬا النمﻂ َأكثر
بمﺬكور فتكون ً

ِ
ِ
َ
بعﺾ
السابقني،
النمطني
وحضورا يف رشوح الصحيفة من
شيو ًعا
وسأعرض َ
ً
األَمثلة من الصحيفة املباركة عىل هﺬا النمﻂ يف توجيه شبه اجلمل.
اإلمام زين العابدين (( :gاللهم ال تﹶدﹶ ع ﹶخـﺼ ﹶل ﹰة ﹸتع ﹺ
قال ِ
أص ﹶل ﹾحت ﹶﹶها
اب منﱢي ﱠإال ﹾ
ﹶ ﹸ
ﹾ ﹾ
ﹸ ﱠ
ﹺ
ﺣسنﹾت ﹶﹶها ))).)62
ﹶوال ﹶﻋاﺋب ﹰة ﹸأؤﹶ ن ﹸ
ﱠﺐ ﹺ ﹶﲠا إﹺ ﱠال ﱠ
ِ
لغو متع ِّلقة
اح يف توجيه شبه اجلملة (مـنِّي) ،فر َأى السيد الداماد َأ ﱠﳖا ﹲ
الرش ُ
اختلف ُ ﱠ
ِ
تتعلﻖ
اب إِ ﱠال َأصلحتها ،وذكر َأنﱠه ﳚوز َأ ْن َ
تدع منِّي َخ ْصل ًة ُت َع ُ
بالفعل (ال تدع)َ ،أي ال ْ
يقﻊ نعتًا َ
ورج َح الوج َه
لــ(خ ْصلة) َأ ً
يضاَ ،أي :ال تدع خصلة كائن ًة منِّي ،ﱠ
بمحﺬوف ُ
ِ
اب) عىل الرغم من القرب اللفظي لشبه اجلملة
األَ ﱠول ،وﱂ
يرتﺾ تع ﱡل َقها بالفعل ( ُت َع ُ
حمتجا َبأنﱠه ﱂ َي ِرد الفعل (عاب) متعد ًيا بـ(من) فالشائﻊ تعديته بـ(الباء) و(عىل)).)63
منها ،ﹰﹼ

جاز َت َع ﱡل َﻖ شبه اجلملة بـ(تعاب) عىل التضمني؛
وتابﻊ
اجلزائري الداما َد غري َأنﱠه َأ َ
ﱡ

إِذ قال(( :املوافﻖ للغة واالستعامل تعدي ُة هﺬا الفعل بالباء وعىل ،تقول :عابني ﲠا
ﹴ
يتعلﻖ بـ(ال تدع) َأو بـ(خصلة) َأو بـ(تعاب) بتضمينه
وعليها،
وحينﺌﺬ فالظرف إِ ﱠما َأ ْن َ
يضا).)65
معنﻰ االستقباح ونحوه))) ،)64ونحا نحوه السيد حممد باقر الشريازي َأ ً

وجها آخر ،وهو كون شبه
وارتﴣ الشيخ عيل العاميل التعلﻖ بـ(تعاب) ،وذكر ً

اجلملة مست َق ﹰﹼرا متعل ًقا بمحﺬوف وقﻊ نعتًا آخر لـ(خصلة) ،عىل عَدِّ َأ ﱠن مجلة (تعاب)
ورجح الوجه الثاين؛ ألَ ﱠن اخلصال الﺬميمة ذميمة ِم ْن مجي ِﻊ َم ْن قامﺖ
النعﺖ األَ ﱠول ،ﱠ
به) ،)66وهو ترجيح َأساسه املعنﻰ َاألجزل َ
واألقرب إِىل سياق النص.

َ
ترتبﻂ شبه اجلملة باحلدث (تعاب)،
وﱂ َي َر السيد عيل املدين مان ًعا من جواز َأ ْن
٢٢٤
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ً
مستقرا متعل ًقا بمحﺬوف وقﻊ نعتًا ثان ًيا لـ(خصلة) َأو
فضال عن احتامل كون (مني)
ً
ِ
ً
رجح ُه الداماد من جواز التعلﻖ
حاال منها؛ إِذ النكرة املنعوتة كاملعرفةُ ،مستبعدً ا ما ﱠ

بـ(ال تدع)؛ فهو عنده خالف ظاهر الرتكيب).)67

ويبدو َأ ﱠن تعلﻖ (مني) بـ(تعاب) خيالف سمﺖ كالم العرب؛ فالشائﻊ يف
ﹴ ))68
االستعامل تعلﻖ الفعل بـ(الباء) و(عىل) ،وﱂ َأجد فيام اطلعﺖ عليه من معجامت

َأ ﱠن الفعل يتعدى بـ(من) إِ ﱠال َأ ْن ُي َقالُ :ض ِّم َن (تعاب) معنﻰ الفعل (يستقبح) َأي :ال
يضا؛ لتأخر
تدع خصل ًة تستقبح مني إِ ﱠال َأصلحتها ،والتعلﻖ بـ(تدع) خالف الظاهر َأ ً

ﹴ
سو ﹴغ وما من ُم َس ِّوغ
شبه اجلملة عندئﺬ عن الفعل ،والتقديم والتأخري ال يكون إِال ُمل ِّ
ﱠ
َ
يكون
ولعل األَقرب َأ ْن
يوجب تأخري اجلار واملجرور (مني) عن الفعل (تدع)،
ُ

مستقرا متعل ًقا بمحﺬوف وقﻊ نعتًا لـ(خصلة) َأو ً
حاال هلا.
(مني)
ﹰﹼ
ﹺ
الله ﱠم ﹶ
ويف قول ِ
ض بال ﹶغ ﹾي ﹺ
اﻷر ﹺ
ﺐ
اإلمام (( :gﹸ
الر ﹸﺳ ﹺﻞ ﹶو ﹸم ﹶﺼدﱢ ﹸ
ﻗوه ﹾم م ﹾﻦ ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ﹾ
وأ ﹾت ﹶباع ﱡ
ﹺ
ﹺﹺ
ﹺ
ﹺ
واالﺷتﹺ ﹺ
ﲔ بﹺ ﹶح ﹶقاﺋﹺ ﹺﻖ ا ﹺ
يﻦ ﹶﹸﳍم بال ﱠتﻜ ﹺﹾﺬ ﹺ
ﹾ
ﻹ ﹾي ﹶﲈ ﹺن))).)69
يﺐ
ياق إﹺ ﹶﱃ ا ﹸمل ﹾر ﹶﺳل ﹾ ﹶ
ﻋنﹾدﹶ ﹸم ﹶع ﹶار ﹶﺿة ا ﹸمل ﹶعاند ﹶ
ف يف توجيه شبه اجلملة (بحقائﻖ ِ
اإليامن)؛ إِذ ر َأى الشيخ عيل العاميل
اخت ُِل َ

لغو متع ِّل ﹲﻖ بـ(االشتـياق) َأي :اشتياقهم بسبب حقائﻖ إِيامﳖم
َأ ﱠن اجلار واملجرور ﹲ

وجها آخر ،وهو َأ ْن يت َع ﱠلﻖ بـ(املرسلني)
وخالصها) ،)70وزاد السيدُ نعمة اﷲ اجلزائري ً
َأي :ا ﱠل ِﺬين ُأ ِ
رس ُلوا بتبليﻎ احلﻖ اخلالص) ،)71وتَبِ َعه املوىل حممد سليم الرازي).)72
وقد التفﺖ السيد املدين إِىل داللة حرف اجلر(الباء) ،وذهب إِىل َأ ﱠن لتع ﱡل ِﻖ شبه
اجلـملة وجهني حمتملني تب ًعا ملعنﻰ احلرف ،يقول (( :الباء إِ ﱠما سببية متع ّلقة باالشتياق

][ َأو للمصاحبة متع ّلقة بمحﺬوف وقﻊ ً
قنيَ ،أو من فاعل
حاال من األَتباع واملصدِّ َ

االشتياق َأي :ملتبسني بحقائﻖ اإليامن))).)73

واضحا يف ﲢديد متع ّلﻖ شبه
ويتضح َأ ﱠن لتعدد داللة حرف اجلر (الباء) َأ ًثرا
ً
ُ
٢٢٥
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اجلملة؛ فﺈِ ْن ج ِع َل ْﺖ سببية فاجلار واملجرور لغو صح له َأ ْن يقيم َأكثر ِمن َع ﹴ
القة
ْ
ﱠ
ﹲ
ُ
َ
احلدثني (االشتياق) َأو(املرسلني) ،وإِ ْن ج ِع َل ِ
يرتبﻂ ِ
ﹴ
ِ
َ
ﺖ الباء
بكال
معنوية؛ إِذ ﳚوز َأ ْن
ُ
قنيَ ،أو ﹲ
للمصاحبة فاجلار واملجرور مست َقر عىل َأنﱠه ﹲ
حال من
حال من األَتبا ِع واملصدِّ َ
فاعل االشتياقَ ،أي :االشتياق إِىل املرسلني حال كوﳖم ملتبسني بحقائﻖ اإليامن.

ويبدو َأ ﱠن جعل شبه اجلملة ً
حاال من األَتباع واملصدقني بعيد؛ لطول الفصل بني
شبه اجلملة و ُمتَع ِّل ِق َها بحيث ﲣفﻰ ال َعالقة املعنوية الرابطة بينهام ويستبعدها الﺬهن
فال تتبادر إِليه.
ﹺ
الر ﹾغ ﹶب ﹶة ﹺﰲ ال ﹶع ﹶمﻞ ﹶل ﹶﻚ
ومن األَمثلة عىل تعدد َأوجه التعلﻖ قو ُل ُه  (( :gﹶو ﹾار ﹸز ﹾﻗنـي ﱠ
ف ﹺصدﹾ ﹶق ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹺم ﹾﻦ ﹶﻗ ﹾلبﹺي ))).)74
ﹺآل ﹺخ ﹶر ﹺﰐ ﹶﺣتﱠﻰ ﹶأ ﹾﻋ ﹺر ﹶ

ِ
رش ِ
الصحيفة
اح
يف توجيه متع ِّلﻖ شبهي اجلملة (لك) و(آلخريت) تعددت آرا ُء ُ ﱠ
ﹴ
ﹴ
ُ
واحد ،وهو(العمل)،
حلدث
لغو
الرشيفة؛ إِذ ذهب
الشيخ العاميل إِىل َأ ﱠن كليهام ﹲ
واملعنﻰ:

خالصا من
ارزقني الرغب َة يف الطاعة والعمل وإِخالصه لـك ُم َقدِّ ًما آلخريت منه
ً

اخللل).)75

وظاهر هﺬا التوجيه ال يتامشﻰ وضوابﻂ الصناعة النحوية؛ إِذ ُي ْف َه ُم منه َأ ﱠن الالم يف

(لك) و(للعمل) ﱡ
تدل عىل معنﻰ واحد وهو التعليل ،وهﺬا يلزم َأ ْن يتع ﱠل َﻖ حرفا َج ﱟـر
ُمت ِﱠحدا اللفﻆ واملعنﻰ بعامل واحد وهو(العمل) ،وهﺬا غري جائز عند النحويني).)76
وقد التفﺖ السيد املدين إِىل هﺬا الضابﻂ لﺬا نجده قد َو ﱠجه التع ﱡلﻖ بـ(العمل)
توجيها ال يتعارض مﻊ الصناعة ،يقول (( :الالمان يف قوله( :لك) و(آلخريت)
ً
متع ِّلقان بالعمل ،وال يلزم منه تع ﱡلﻖ حريف جر بمعنﻰ واحد بمت َع ِّل ﹴﻖ واحد من غري
إِبدال ،وهو غري جائز؛ ألَ ﱠن الـالم األُوىل متع ِّلقة بالعمل املطلﻖ ،والثانية متع ِّلقة
٢٢٦
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بالعمل املقيد بـ (لك) ،فال ِّاﲢاد يف املتع ِّلﻖَ ،أو الالم األُوىل للبيان كام يف (سق ًيا َل َك)،
والثانية للتعليل فال ِّاﲢا َد يف معنﻰ احلرفني))).)77
يضا؛ إِذ احتمل َأ ْن يتع ﱠلﻖ (آلخريت) بـالفعل
و َأجاز املدين وجهني آخرين َأ ً

وجها آخر ،وهو َأ ْن
(ارزقني)َ ،أي :ارزقني آلخريت الرغبة يف العمل لك ،وذكر
ً
ِ
مستق ﹰﹼرا عىل َأنﱠه ﹲ
َ
حال من العملَ ،أي :حال كونه آلخريت).)78
تكون (آلخريت)
ورجح السيد الشريازي تع ﱡلﻖ (آلخريت) بـ(ارزقني) ،و َأجاز التع ﱡلﻖ بـ(العمل)
ﱠ
َ
يكون (لك) مست َق ﹰﹼرا َو َق َﻊ صف ًة لـ(العمل) ،حيث قال(( :والظاهر َأ ﱠن
يضا عىل َأ ْن
َأ ً

(آلخريت) متع ِّلﻖ بـ(ارزقني)َ ،أي :ارزقني آلخريت الرغبة يف العمل لك ،وﳛتمل

َ
َ
يكون صف ًة لـ(العمل) و(آلخريت) متع ِّل ًقا
يكون (لك) متع ِّل ًقا بكائن مقدﱠ ر حتﱠﻰ
َأ ْن
ﹴ
واحد بمتع ِّل ﹴﻖ واحد من غري إِبدال))
بـ(العمل) حتﱠﻰ ال يلزم تع ﱡلﻖ حريف جر بمعنﻰ

))79
ﹴ
ُ
ليقﻊ يف حمﺬور آخر؛ فاملس ﱠلم عند النحويني َأ ﱠن شبه
خرج من
حمﺬور َ
ويلحﻆ َأنﱠه َ

تقﻊ ً
يصح
حاال وبعد النكرة صفة) ،)80و(العمل) معرفة ،فكيف ﱡ
اجلملة بعد املعرفة ُ
توجيه شبه اجلملة (لك) صفة؟ إِال إِذا نظر إِىل َأ ﱠن (العمل) من جهة املعنﻰ نكرة؛
ﹴ
عندئﺬ هﺬا التوجيه.
فيصح
ألَ ﱠن ( َأل) الداخلة عليه جنسية
ﱡ
ويبدو يل َأ ﱠن شبهي اجلملة (لك) و(آلخريت) مرتبطتان بـ(العمل)  -كام هو

مطلﻖ العملَ ،أي :العمل
عىل ظاهر الرتكيب -وإِنام ساغ ذلك؛ ألَ ﱠن (لك) ُﲤ َ ِّث ُل
َ
الدنيوي واألُخروي ،و(آلخريت) فيها تقييد للعمل وربطه باآلخرةَ ،
كأنﱠه ُس ِﺌ َل:
وجه الزﳐرشي شبه
َأ ﱡي َع َم ﹴل تُريدُ َأ ْن يرزقك اﷲُ الرغب َة فيه؟ فقال :آلخريت ،كام ﱠ
ﹺ
ﹴ
ﹴ
ِ
ﹺ
ﳖار
اجلملة (م ْن َث َم َرة) يف قوله تبارك وتعاىل (( :ﹶأ ﱠن ﹶﹸﳍم ﹶﺟنﱠات ﹶﲡ ﹺري م ﹾﻦ ﹶ ﹾﲢتهـــا اﻷﹶ ﹸ
ﹸﻛ ﱠلمـــا ﹸر ﹺز ﹸﻗوا ﹺمنﹾهـــا ﹺم ﹾﻦ ﹶﺛ ﹶم ﹶر ﹴة ﹺر ﹾز ﹰﻗا)) ]سورة البقرة ،من اآلية ،[25 :يقول (( :فﺈِ ْن

ِ
(من َثمرة) ُق ْل ُﺖ :هو كقولكُ :ك ﱠلام َأ َك ْل ُﺖ ِمن بستانِ َك ِمن الر ِ
مان
َ ﱡ
ْ ْ
َ
ق ْل َﺖ :ما موقﻊ ْ َ َ
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ِ
ﹴ
ِ
(من الر ِ
َش ْي ًﺌا َمحَدْ ت َ
مان) ][ وتنزيله تنزيل َأ ْن
ُك ،فموقﻊ (م ْن َث َم َرة) موقﻊ قولك َ :ﱡ
ِ
ِِ
ُ ِ
َ
ﹲ
أي َث َم َر ﹴة
فالن ،ف ُي َقال لكِ :م ْن أين؟
تقول :رزقني
فتقول :م ْن بستانه ،ف ُي َقال :م ْن ِّ
ُ ِ
ﹴ
(ر ِز ُقوا) ُج ِع َل مطل ًقا مبتدأ من
َر َز َق َك ِم ْن بستانِ ِه؟
فتقول :م ْن ُر ﱠمان ،وﲢريرهَ :أ ﱠن ُ
ضمري اجلنﱠاتُ ،ثم ج ِع َل مقيدً ا باالبتداء ِمن ضمري اجلن ِ
ﱠات ،مبتدأ ِم ْن َث َم َر ﹴة))).)81
ْ
ﱠ
ﱠ ُ
ِ
صح املعنﻰ؛ إِذ فيه
(ارزقنِي)
ُ
َأ ﱠما التع ﱡلﻖ بالفعل ُ
فيﺨالف ظاه َر الرتكيب وإِ ْن ﱠ

ُ
يكون إِ ﱠال لداعﹴ ،وما
تأخري شبه اجلملة (آلخريت) عن الفعل ،والتقديم والتأخري ال
ُ
يوجب هﺬا التأخريَ ،ف ِل َم ﱂ يقل( :وارزقني آلخريت الرغبة يف العمل لك) ؟
ِم ْن دا ﹴع
ُ
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اخلاﲤة

ﳘها بام يأيت:
وصل البحث إِىل مجلة من النتائج ،يمكن َأ ْن ُأخلص َأ ﱠ

رشاح الصحيفة الكريمة ج ّيدً ا تع ﱡلﻖ َأشباه اجلمل بالعامل وتفنﱠنوا يف
1ـــــ َأدرك ّ

توجيها ،ففاضلوا بني األَوجه النحوية لتمييز َأفصحها و َأوضحها و َأوالها ل ُيحمل
عليها نص ِ
اإلمام ،gوحاولوا االبتعاد عن الشاذ والنادر والغريب.

كبريا يف
سجل
2ــــــ التعدد يف توجيه شبه اجلملة بني اللغو واملستقر ﱠ
ً
حضورا ً

ُ
ﲢتمل فيهــا شبه اجلملة َأ ْن
الرشاح َأمثل ًة كثري ًة
رشوح الصحيفة املباركة ،إذ ذكر
ُ

لغوا و َأ ْن تتعلﻖ بمحﺬوف فتكون مست َق ﹰﹼرا.
َ
تتعلﻖ بمﺬكور فتكون ً

غافلني عن مصطلح التعلﻖ؛ فقد استعمله
3ــــ علمــاء العربية القدمــاء ﱂ يكونوا
َ

ُب النحو املتقدمة ﲣلو
سيبويه واملﱪد بﺨالف ما ا ﱠدعﻰ به ُ
بعﺾ الباحثني من َأ ﱠن ُكت َ
من هﺬا املصطلح.

4ــــ تفاوت الرشاح يف عنايتهم يف توجيه تعدد َأشباه اجلمل ،فأكثر الرشاح عناية

ﲠﺬا املبحث الدقيﻖ الشيخ العاميل ويله السيد املدين .

5ـــــ ﲢديد ارتباط شبه اجلملة باحلدث ال يقطﻊ َأحيانًا باملعنﻰ املستنبﻂ من

معاين متعددة عىل الرغم من ارتباطه بعامل واحد.
االرتباط؛ إذ يبقﻰ ﳛتمل
َ
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ﻗاﺋمة املﺼادر واملراﺟﻊ:
القرآن الكريم
 إِعراب اجلمل و َأشباه اجلمل ،د .فﺨر الدين
قباوة ،دار اآلفاق اجلديدة ــــــ بريوت ،ط،3
1981م.
 ألفية ابن مالك ،أبو عبد اﷲ حممد بن عبد اﷲ
ابن مالك الطائي (ت672هـ) ،دار التعاون،
د.ت
َ أوضح املسالك إِىل َألفية ابن مالك ،مجال
الدين ،ابن هشام األَنصاري(ت761هـ)،
تح :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيﻊ ،د.ت.
 البيان يف روائﻊ القرآن دراسة لغوية
و ُأسلوبية للنص القرآين د .ﲤام حسان ،عاﱂ
الكتب ،ط1993 ،1م.
 التطبيﻖ النحوي ،د .عبده الراجحي ،مكتبة
املعارف للنرش والتوزيﻊ ،ط1999 ،1م.
 تع ﱡلﻖ شبه اجلملة يف ﳖج البالغة ،حممود
عبد محد الالمي ،رسالة دكتوراه ،بﺈِرشاف:
د .صباح عباس الساﱂ ،كلية الرتبية للعلوم
ِ
اإلنسانية ـــــــ جامعة بابل2008 ،م.
 حاشية الصبان عىل رشح األَشموين ألَلفية
ابن مالكَ ،أبو العرفان حممد بن عيل الصبان
الشافعي (ت1206هـ) ،دار الكتب العلمية،
بريوت ــــ لبنان ،ط1997 ،1م.
 ديوان األَعشﻰ الكبري ميمون بن قيس ،تح:
د .حممد حسني ،مكتبة اآلداب باجلامميز ،د.ت.
 رصف املباين يف رشح حروف املعاينَ ،أمحد
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بن عبد النور املالقي (ت702هـ) ،تحَ :أمحد
حممد اخلراط ،مطبوعات ﳎمﻊ اللغة العربية
بدمشﻖ ،د.ت.
 رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد
الساجدين ،السيد عيل خان احلسيني املدين
الشريازي (ت1120هـ) ،مﺆسسة النرش
ِ
اإلسالمي ــــــ قم املرشفة ،ط1428 ،6هـ.
 شبه اجلملة يف اللغة العربية ،عبد ِ
اإلله
إِبراهيم عبد اﷲ ،رسالة ماجستري ،بﺈِرشاف د.
حممد حسني آل ياسني ،كلية اآلداب ـــــ جامعة
بغداد1983 ،م.
 رشح ابن عقيل عىل َألفية ابن مالك ،عبد
اﷲ بن عبد الرمحن ،ابن عقيل (ت 769هـ)،
تح :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث
ـــــ القاهرة ،دار مرص للطباعة ،سعيد جودة
السحار ورشكاه ،ط1980 ،20م.
 رشح الترصيح عىل التوضيح ،خالد بن عبد
اﷲ بن َأيب بكر األَزهري (ت905هـ) ،تح:
حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية
ــــــ بريوت ،ط2006 ،2م.
 رشح الصحيفة السجادية ،الشيخ عيل
بن زين الدين بن حممد بن حسن العاميل
(ت1104هـ) ،تح :د .شعالن عبد عيل
سلطان ،حيدر عبد الرسول ،ﳎمﻊ ِ
اإلمام
احلسني uلتحقيﻖ تراث أهل البيﺖ  ،bالعراق
ــــ كربالء.
 رشح الصحيفة السجادية الكاملة ،السيد
حممد باقر املشتهر بالدﱠ امــاد(ت1040هـ) تح:

ﻡ.ﻡ .ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﺳﻢ ﺩﺭﻳﺲ

مهدي الرجائي ،ﲠار قلوب ــــ إِصفهان ،ط،2
1422هـ.
 رشح الصحيفة السجادية ،املوىل حممد
حسني اللنباين (ت1129هـ) ،تح :حممد رضا
الفاضيل ،مركز َأبحاث باقر العلوم  ،uط،1
1431هـ.
 رشح الصحيفة السجادية ،حممد سليم
الرازي (من َأعالم القرن احلادي عرش) ،تح:
حممد جواد املحمودي ،مركز َأبحاث باقر
العلوم  ،uط1431 ،1هـ.
 رشح الصحيفة السجادية ،حممد حممد باقر
احلسيني ،ﲠاء الدين النائيني(من َأعالم القرن
الثاين عرش) ،تح :حممد جواد املحمودي ،مركز
َأبحاث باقر العلوم  ،uط1430 ،1هـ.

 رشح َقطر الندى ّ
وبل الصدى ،ابن هشام
األَنصاري (ت761هـ) ،املكتبة العرصية،
صيدا ــــ بريوت ،ط1994 ،1م.
 رشح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية،
ابن هشام األَنصاري (ت761هـ) ،تح:
د .هادي ﳖر ،دار اليازوري العلمية للنرش
عامن ،د.ت.
والتوزيﻊ ،األُردن ــــ ﱠ
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةَ ،أبو
نرص إِسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب
(ت393هـ) ،تحَ :أمحد عبد الغفور عطار ،دار
العلم للماليني ـــــ بريوت ،ط1987 ،4م.
 الصحيفة السجادية الكاملة ،السيد حممد
باقر الصدر ،مﺆسسة األَعلمي للمطبوعات،
بريوت ـــــ لبنان ،د.ت.

 الصفوة الصفية يف رشح الدرة األَلفية ،تقي
الدين إِبراهيم بن احلسني املعروف بــالنييل (من
علامء القرن السابﻊ اهلجري) ،تح :د .حمسن بن
ساﱂ العمريي ،مركز إِحياء الرتاث ِ
اإلسالمي
ــــ جامعة ُأم القرى1419 ،م.
 الفرائد الطريفة يف رشح الصحيفة الرشيفة،
الشيخ حممد باقر املجليس (ت1110هـ) ،تح:
السيد مهدي الرجائي ،مكتبة العالمة املجليس
ـــــ إِصفهان1407 ،هـ.
 يف ظالل الصحيفة السجادية ،حممد جواد
مغنية (ت1400هـ) ،تح :سامي الغريري،
مﺆسسة دار الكتاب ِ
اإلسالمي ،ط2007 ،4م.
 كتاب سيبويهَ ،أبو برش عمرو بن عثامن
بن قنﱪ(ت 180هـ) ،تح :عبد السالم حممد
هارون ،مكتبة اخلانجي ـــ القاهرة ،ط،3
1988م.
 ﱠ
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد
عيل التهانوي (ت 1191هـ) ،تح :د .رفيﻖ
العجم ــــ و د .عيل دحروج ،مكتبة لبنان
نارشون ،ط1996 ،1م.
 الكشاف عن حقائﻖ التنزيل وعيون
األَقاويل يف وجوه التنزيلَ ،أبو القاسم حممود
بن عمرو الزﳐرشي (ت538هـ) ،دار الكتاب
العريب ـــــ بريوت ،ط1407 ،3هـ.
 لوامﻊ األَنوار العرشية يف رشح الصحيفة
السجادية ،السيد حممد باقر املوسوي
الشريازي الشهري ﱠ
بمالباﳾ (ت1240هـ)،
تح :ﳎيد هادي زادة ،مﺆسسة الزهراء h
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الثقافية الدراسية ،ط1385 ،2هـ.
 معجم التعريفات ،عيل بن حممد السيد
الرشيف اجلرجاين (ت816هـ) ،تح :حممد
صديﻖ املنشاوي ،دار الفضيلة للنرش والتوزيﻊ،
د.ت.
 معجم مقاييس اللغةَ ،أبو احلسني َأمحد بن
فارس بن زكريا(ت395هـ) ،تح :عبد السالم
حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت1979 ،م.
 مغني اللبيب عن كتب األَعاريب ،ابن
هشام األَنصاري (ت761هـ) ،تح :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ــــ
بريوت1991 ،م.
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 املقتضب ،حممد بن يزيد بن عبد األَكﱪ،
املﱪد (ت285هـ) ،تح :حممد عبد اخلالﻖ
عضيمة ،جلنة إِحياء الرتاث ِ
اإلسالمي ــــ
القاهرة1994 ،م.
 النحـــو الوايف ،عباس حسن ،دار املعارف،
ط ،15د.ت.
 نور األَنوار يف رشح الصحيفة السجادية،
السيد نعمة اﷲ اجلزائري (ت1112هـ)،
آسيانا ـــــ إِيران ،ط1427 ،1ه.

