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امللخص:
الصحيفة  رشاُح  ساقها  التي  املتعددة  النحوية  التوجيهات  البحث  هذا  يتناوُل 
يف  واحد  عامل  من  َأكثر  اجلملة  شبه  يناسُب  قد  إذ  اجلملة،  شبه  ملتعلِّق  السجادّية 
الرتجيُح بني هذه  بَأكثَر من حدثٍ ويكون  ترتبَط  َأن  هلا  فيصحُّ  اللغوي،  الرتكيب 
املعنى  ذو  اإلعراُب  إذ  السياق،  من  وقربه  املعنى  وضوح  ملدى  خاضًعا  األَوجـــه 
األَقرب للسياق واألَوفق له هــو األَجدر بالرتجيح وتبقى الوجوه األُخرى َأقوااًل 
حمتملة، فقد أوىل رشاُح الصحيفة املباركة عناية كبرية ملتعلق شبه اجلملة، إذ يذكرون 
له عدة احتامالت مرجحني الوجه األَقرب لُيحمَل عليه كالم اإلمــام g، فحاوْلُت 
يف هذا البحث استقراء األَوجه املتعددة ملتعلق شبه اجلملة ناظًرا يف التوجيه النحوي 
من جهة املعنى ومن جهة الصناعة النحوية مع ذكر ما يرّجح كلَّ وجه أو ما يضعفه 

ما أمكنني ذلك.
الكلامت املفتاحية: تعدد التوجيه، الصحيفة السجادية، لغو، مستَقر.
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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 struc-
ture.، 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 clar-
ity 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 possi-
ble. 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
ُيطَلق عىل اجلار واملجرور والظرف مصطلح )شبه اجلملة((1(، وهذه التسميُة مل 
ُتعَرف عند النحويني األَوائل؛ فقد استعمل سيبويه مصطلح )املكان والزمان( ليدلَّ 
به عىل اجلار واملجرور والظرف، ونلحُظ ذلك يف قــولِِه: )) اعلم َأنَّ املبتدأ ال ُبدَّ له 
من َأْن يكوَن املبني عليه شيًئا هو هو، َأو يكـون  يف مكان َأو زمان (((2(، فعبَّـر عن 

اخلرب شبه اجلملة بـ)املكان والزمان(.
ويستعمُل املربُد )الظرف( للداللة عىل ِشبه اجلملِة، يقـول: )) وتقوُل: إنَّ زيًدا 
، وكذلك َظـنَـنُْت  ار قائمٌ يف الداِر قائاًم عىل احلاِل، وعـىل القول اآلخر: إنَّ زيًدا يف الدَّ
ار قائمٌ فيها،  ْرَت الظرَف فكذلك تقـوُل: إنَّ زيًدا يف الدَّ ار قائاًم، وإْن كرَّ زيًدا يف الدَّ
ار(،  ار قائاًم فيها(((3(، فهو يمثل للظرف باجلـار واملـجرور )فــي الدَّ وكان زيدٌ يف الدَّ

و)فيها(.
وقد َتتبََّع الباحُث عبد اإِلله إِبراهيم مصطلح «شبه اجلملة» وخلص إىِل َأنَّ ابن 

ُل من استعمله(4(؛ إِذ قال يف َألفيته:  مالك هو َأوَّ
(٥( لْ فِ نْدي الَّذي ابنُـهُ كُ نْ عِ مَ ــــهِ كَ ـــلْ                     بـِ صِ ي وُ هـــــا الَّذِ بْهُ ةٌ أَو شِ ــــلَ ْ ومجُ
وواضح َأنَّ قـوله: )ِشْبُهها( يعني به «شبه اجلملة»، ُثمَّ شاع هذا املصطلح عند 

النحويني والدارسني إىِل يومنا هذا.
واملجرور  )اجلار  اجلملة  شبه  بني  وثيقـًة  َعالقًة  هنـاك  َأنَّ  النحويون  ويرى 
ة التامسك  والظرف( وعامـله، وَأطــلقوا عـىل هذه العـالقة مصطلًحا ُيشـرُي إِلـى شـدَّ
من  هلام  ُبدَّ  ال  الظرف  وَأخوه  واملجرور  فاجلار  )التَّعلُّق((6(،  َأسموه  واالرتباط، 
َم  متعـلق؛ وذلك )) لطـلب الفائدة واستقامـة الكالم (((7(، فاملتعلق من شْأنِه َأْن ُيَتمِّ

معنى احلـدث، ويقيده، وُيزيَل إِهبامـه.  
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وقد ذهب الباحـُث حممود عبد محد الالمي إىِل َأنَّ النحـويني األَوائـل مل يستعملوا 
مصطلح التعلق، يقول: )) لو نظرنا يف كتـب النحو املتقدمة ال نجد استعاماًل ملصطلح 
ُ عن االرتباط والتالزم واالتصال(((8(،  )التَّعلُّق(، وإِنام استعملوا مصطلحاتٍ ُتَعربِّ
كتب  يف  ظهر  قد  )التعلق(  ملصطلح  ل  األوَّ االستعامل  َأنَّ  يبـدو   (( َأيًضا:  ويقول 
إِعراب القرآن، والكتب التي ُعنَِيت بالقراءات القرآنية وتوجيهها، ويبدو َأنَّ الرائد 
يف هذا االستعامل هو َأبو جعفر النحاس )ت338هـ( يف كتابه إِعراب القرآن (((9(.

؛ فقـد اتَّضح يل َأنَّ علمـاَء العربية القدمـاء مل يكونوا غافلني عن  وقوله فيه نـظرٌ
إال  اساًم  يكمل  ماال  إىل  َأي مضاًفا  )باب  استعملـه سيبويـه يف  فقد  املصطلح؛  هذا 
ُثه، فيستحيل ُيف وجهٍ  بصلة(؛ إذ قـال: )) وتقول: َأيُّ مـَْن يْأتينا ُيريـُد صلَتنا فنَُحدِّ
ا الوجُه الَِّذي يستحيُل فيه فهو َأْن يكـوَن ُيِريُد يف موضِع ُمِريد إِذا  وجيوُز يف وجه  فَأمَّ
ا برَأْيَت يف: َأيُّ َمْن  ــقً لَّ ـعَ كان حااًل فيه وقع اإِلتيان؛ ألَنَّه ُمَعلَّقٌ بَيْأتِينا كام كان )فيها( مُ
ًقا برأْيـَت( َأي: كام كان اجلاُر  اِر َأفضُل(((10(، فقوله: )كام كان فيها ُمَعلَّ رأْيَت يف الدَّ
ل يف سياق  ًقا بالفعل)رأْيت(، ويتَّضُح هذا الفهم لدى املتَأمِّ واملجرور )يف الدار( ُمَعلَّ
النص، ويف الباب نفسه عربَّ عن هذا االرتباط املعنوي بـ )االتصال(، حيث قال: )) 
لة  ـتَّصِ ِذين، وفيها مُ اِر َأفضـُل ؟ ألَنَّ رَأيَت من صلة الَّ ِذين رَأْيَت يف الدَّ وتقوُل: َأيُّ الَّ
ؤية (((11(، وهذا يكشُف ّأنَّ مصطلَح )التََّعلُّق( مل  بَِرأْيَت؛ ألَنََّك ذكْرَت َمْوِضَع الرُّ

ا عند سيبويه، ولكنه مستعملٌ يف كتابه.  يكن مستَقرًّ
واستعمل املربد مصطلح )التََّعلُّق( َأيًضا، ونلحظ ذلك يف قوله: )) ولو قال: بَِكْم 
؛ ألَنَّ  فُع يف مْأخوذ، كام تقوُل: بعبِد اهللا زيدٌ مْأخوذٌ َرُجلٍ زيدٌ مأخوذٌ ؟ مل َجيِْز إالِّ الرَّ
ـقٌ باخلرب(((12(، نعم، استعامل هذا املصطلح مل يكن شائًعا  لَّ عَ الظرف هاهنا إِنَّام هو مُ

شيوَعه يف كتب إِعراب القرآن الكريم والكتب التي ُعنَِيت بالقراءات القرآنية.
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ُل ما َبيَّنَه  َ فيه َأحكاَم شبه اجلملة، وَأوَّ وعقد ابُن هشام يف ) مغني اللبيب( باًبا َبنيَّ
ا الُبدَّ من َأْن تتعلَق بالفعل، َأو ما ُيشبهه َأو ُيشري إىِل معناه (13(، وذكر  من َأحكامها َأهنَّ

َأنَّ معنى التعلق هو االرتباط املعنوي بني شبه اجلملة واملتَعلِّق(14( .
لوا يف َأحكامها  ومن النحويني املحدثني الذين َأولوا شبه اجلملة عنايًة كبريًة وَفصَّ
الدكتور فخر الدين قباوة، وقد عرف )التَّعلُّق( بَأنَّه:)) االرتباط املعنوي لِشبه اجلملة 
ا جزءٌ منه، وال يظـهر معناها إاِل بـه، وال يكتمل مـعناه إال  باحلدِث، ومتسكها به، كَأهنَّ

بـها (((15(.
ه الدكتور عبده الراجحي َأيًضا بأنَّه: )) ارتباط شبـه اجلملة باحلـدِث الذي  وحدَّ

يدلُّ عليه الفـعُل َأو ما ُيشابِـُهه (((16(.
ويتَّضح ممَّا تقدم َأمراِن: 

َأشبه  وما  واملصدر  الفعل  وهو  باحلدث،  اجلملـة  شبه  اتصال  وجوب  ل:  األَوَّ
بمشتقٍّ  تْأويُله  فإِْن جـاَز  ا االسم  َأمَّ الفعل،  رائحُة  فيه  ما  الفـعل كاملشتقات ومجيع 
تبارك  قوُلـُه  بمشتقٍ  َل  ُأوِّ ما  ومثاُل  فال،  وإاِلَّ  اجلملة   شبه  متعلَق  يكـوَن  َأْن  صحَّ 
}{سورة األَنعام، من اآلية: 3} و اهللاُ يف السمواتِ ويف األَرضِ { وهُ وتعاىل: 
َأنَُّه ال جيوُز ذلك؛  فشبه اجلملة )يف السموات( متعلقة باهللا سبحانه، وظاهر األَمـر 
ُه  لِه بمعنى املـعبود كَأنَّ فهو اسُم علم غري دال عىل احلدث، وإِنَّام َساغ ذلك هنا لَِتَأوِّ

ِقيل: هو املعبود يف السموات ويف األَرِض، لذلك صحَّ التعلـق(17(.
يتَِّكُئ  فقد  الظرف؛  َأخـيه  من  العامل  إىِل  َأحوُج  واملجرور  اجلار  َأنَّ  واآلخر: 
و)َرِغَب  ء(  اليشَّ يف  )َرِغَب  فمثاًل:  معناه،  حتديد  يف  واملجرور  اجلار  عىل  العامل 
ُه الرغبَة؛ إِذ الرغبة يف اليشء تعني ُحًبا  ء(، فنوع احلرف هنا هو الذي ُيَوجِّ عن اليشَّ
ا العامـل  لليشء ووقوًعا فيه، يف حني الرغبـة عن اليشء تعني االبتعاَد عنه وجتنبه، َأمَّ
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ُر َداللـًيا بنوع الظرف. يف الظـرف فال يتَأثَّ
وقد يناسُب شبَه اجلملة َأكثُر من عامل واحد يف التــركيب اللغوي فيصحُّ هلا َأْن 
ترتبَط بَأكثر من حـدثٍ غيـر َأنَّ َأوىل هذه العوامل ارتباًطا بشبه اجلــملة )) ما استقام 

معه املعنى َأو دلَّْت عليه القـرينُة (((18(.
وال خَيفى َأنَّ اختالف املتعلق يفيض إىِل تعدد َأوجه اإِلعراب، وهـذا األَمر يفسُح 

جمااًل رحًبا لتعدد املعنى تبًعا للوجه اإِلعرايب املسَتنَبط .
وبــعد قراءيت ملا وَرَد يف رُشوِح الصحيفة من تعدد للتوجيه  النحوي يف )شبـه 

اجلملة( اتََّضَح َأنَّه يكــوُن  عىل ثالثِة َأنحاء: 
ل: التعدد يف ِشبِه اجلملِة اللغو األوَّ

الثاين: التعدد يف ِشبه اجلملة امُلْسَتَقر
الثالث: التعدد يف شبه اجلملة الَِّذي يرتدد بني اللغو وامُلْسَتَقر.

به اجلملةِ اللغو : التَّعددُ يف شِ أَوالً
نحو:  مذكوًرا،  فيه  العامُل  كان  ما  هو  اللغو  اجلمـلِة  ِشبه  َأنَّ  النحويوَن  يذكـُر 
ار، َأو حمذوًفا جواًزا لوجود قرينةٍ تدلُّ علـيه، نحو: متى حْرضَت ؟  زيـدٌ ناَم يف الدَّ

فيجاُب: يوَم اجلمعِة، َأي: حْرضُت يوَم اجلمعِة(19(.
بَأنَّه )) ما كان عاِمُله شيًئا خارًجا عن مفهوِم الظرِف، َأي ليس  َأيًضا  ف  ويـَُعرَّ
الظرف بمتضمنٍ له سواء كان ذلك اليشء فعاًل َأو معناه، وسواء كان مذكوًرا نحو: 

ًرا نحو: َمْن لك ؟، أي: َمْن يضمن لك ؟ (( )20(. مرْرُت بـزيد، أو ُمَقدَّ
َي ِشبـُه اجلمـلِة باللغو؛ ذلك َأنَّ وجوده ضئيل األَثـر مع وجود عامـله؛  وقد ُسمِّ

لعدم استقرار معنى عامـله فيه(21(.
جاديـَِّة املباركة؛  والتعدُد يف شبه اجلمـلِة اللغو له حضـورٌ كبـريٌ يف الصحيفِة السَّ
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إِذ نرى َأنَّ اجلار واملجرور وَأخاه الظرف بإِمكاهنام َأْن ُيقيـام َأكثَر من َعالقة معنوية يف 
التـركيب الواحد بلـحاِظ العامل الذي يرتبـطاِن به. 

دٍ وآلِه،  َمَّ ىلَ حمُ ـلِّ عَ مَّ صَ ويمكن َأْن نلحَظ  هذا التعدد يف قول اإِلمامg: )) اللهُ
يْتَنِي (((22(.  لَ انِكَ فِيْامَ أَبْ سَ افِالً إلِحْ لَيْتَنِي، وال غَ كَ فِيامَ أَوْ رِ كْ ذِ ـيًا لـِ نِي نَاسِ لْ عَ ْ وال جتَ

إِذ  َأوليتني(؛  اُح الصحيفِة الرشيفِة وجهني لتعلق اجلار واملجرور )فيام  ذكَر رُشَّ
َق بـــ)ناسًيا( و بـــ)ذكرك((23(. َأجازوا التعـلُّ

بمعنى)مع(  فتكون  املتعلق؛  بلحاِظ  َداللـُتها  تتغرُي  )يف(  َأنَّ  إىِل  العاميل  وذهب 
عند التعلق بـ )ناسًيا(، َأي: ال تنسني ذكرك مع ما َأوليتني من النعم التي كلُّ واحد 
، وتكون بمعنى الظرفية  رٌ لشكـر إِنعامك الواصـل إيِلَّ ، ومذكِّ منها لطف منك عيلَّ
لذكِرك يف  ناسًيا  لشكرك وال جتعْلني  وفقني  َأي:  )ذكرك(،  بـ  التعلق  عند  مانية  الزَّ

.)24) وقِت نَِعِمَك عيلَّ
)يف(  فكون  باحلدث؛  اجلملة  شبه  ارتباط  ُد  ُحيَـدِّ ال  هنا  احلرف  معنى  َأنَّ  ويبدو 
بـ  اجلملة  شبه  لتعلق  حمتماًل  يكون  بل  )ناسًيا(،  بـ  التعلق  يقرُص  ال  )مع(  بمعنى 
عيلَّ  َأجزْلَت  ما  مع  َأذكَرَك  ألَْن  وناسًيا  غافاًل  جتعْلنِي  ال  واملعنى:  َأيًضا،  )ذكرك( 
من وافِر النِّعِم، وكون )يف( بمعنى الظرفية املجازية ال يمنع التعلق بحدث النسيان 
كذلك، َأي: ال جتعْلني ناسًيا يف وقِت تزايد النعم ذكَرَك والثناء عليك، ويعزُز ذلك 

ما ذكَرُه السيد املدين من َأنَّ )يف( تكون للظرفية املجازية يف كال التوجيهني(25(. 
ولعلَّ التعلق بـ)ذكرك( َأوفُق من جهة الصناعة النحوية؛ فهو َأقرب املتعلقني إىل 

شبه اجلملة.
نَ  يْهِ مِ لَ ا عَ لَّنـَ ، ودَ بُوبِيَّتِهِ لْمِ بِرُ نْ أَبـْوابِ الْعِ تَحَ لَنَا مِ وعند النظر يف  قولهg: )) وفَ
هِ (((26(، نجد َأنَّ اجلار  رِ كِّ يف أَمْ الشَّ ادِ وَ حلَْ نَ اإلِ نَّبَنَا مِ جَ ، وَ هِ يـدِ حِ الصِ لَهُ يفِ تَوْ اإلِخْ
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يرتبَط  َأْن  يصحُّ  إِذ  معنوية؛  عالقة  من  َأكثر  يقيَم  َأْن  بإِمكانه  )بربوبيته(  واملجرور 
ل يكون املعنى:  بالفعل )فتح(، ويصحُّ َأيًضا َأْن يرتبَط بـ )العلم(، فعىل التوجيه األَوَّ
َأنَّه تعاىل فتح لنا َأبواب العلوم َأو بعضها، وهذا الفتح بالربوبية، َأو املراد َأنَّه فتَح لنا 
ُيَعدُّ  َأبـواب العلم بسبِب تربيتِِه لنا؛ ألَنه َيِصُل إِلينا يف كل آنٍ من آثـاِر تربيته ما ال 
وال ُحيىص من العلوم واملعارف(27(، وعىل التوجيه الثاين يكون املعنى َأنَّه فتَح َأبواَب 
إىِل  دوهنم  فمْن  األَنبياء  من  َخـْلِقِه  ألَنواع  تربيَته  عياًنا  ُنشاهُد  ا  بَأنَّ بربوبيَّته،  علمنا 
اجلامدات بصنوف ما يصلحهم ويوجب كامهلم املسري هلم، َأو بسبب العلم واملعرفة 

فنا به(28(. ا يفتُح لنا َأبواَب العلم وُيَعرِّ يكوُن ربًّ
اجلملتني  تركيَب  لُتشاِكَل  َأنسُب؛  )العلم(  بـ  اجلملة  شبه  تعلق  َأنَّ  يل  ويبدو 
بـ  متعلق  َأمِرِه(  و)يف  )اإِلخالص(،  بـ  متعلق  توحيده(  )يف  فـ  عليها؛  املعطوفتنِي 

( باالتفاق، فضاًل عن َأنَّه املتعلُق األَقرب.  كِّ )الشَّ
نْ  وج األَنْفسِ مِ رُ مَ خُ وْ ِم يَ ُـلُّ هبِ بٍ حيَ رْ لَّ كَ م كُ يهِ لَ ن عَ َوِّ ويف قول اإِلمامg: )) وهتُ

ا(((29(. اهنِ أَبْدَ
ـَه الشيُخ عيل العاميل شبه اجلملة )يوم خروج األَنفس( ــــ من حيث َتَعلُُّقها  َوجَّ

بالعامل ــــــ  توجيهني: (30(
النفس  يوم خروج  ن عليهم  ُهتَوِّ َأي:  بالفعل )هتون(،  متعلقة  تكوَن  َأْن  ل:  األَوَّ

من البدن
(، َأي: َحتُلُّ هبم يف وقت خروج األَنفس  واآلخر: َأْن تكوَن متعلقة بالفعل )َحيُلُّ

من األَبدان.
إِذ  للوجهني؛  اللة  الدَّ اقرتبت  لذا  ؛  واحدٌ اإِلحالل  وزماُن  زماُنه  فالتهوين 
التهويُن يكون يف ذلك الوقت الذي هو نفسه وقت إِحالل الكرب، لذا صحَّ َأْن 
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يرتبَط الظرُف بالفعلني .
تعلَّقت  لو  ممَّا  تبدو َأجىل   ) )َحيُلُّ بـ  لتعلق شبه اجلملة  البالغية  القيمة  َأنَّ  ويبدو 
بـ)هتوُن(؛ ألنَّ إِحالل الكرب يف وقت خروج النفس ُيْضِفي طابع التهويل والتفخيم 
الذي يقابل الرتغيب وهو التهوين، فضاًل عن َأنَّ التقديم والتْأخري ال يكوُن إاِلَّ لداعٍ 
 ، وما ِمْن داعٍ ُيوجُب تْأخرَي الظـرِف عن الفعل )هتون(، فبتأخريه  ُيفَصل  باألَجنبيٍ

وهو) َحيُلُّ هبم( بني الفعل ومتعلقه .
ىلَ  تَمَ بِنَا عَ وِمْن َأمثلة التعدد يف شبه اجلملة اللغو َأيًضا ما قيل يف قولـهg: ))فَخَ

.)31))) لَّ نْ قَ ىلَ مَ نِّهِ عَ ا بِمَ نَ ثَّرَ كَ ، وَ دَ حَ نْ جَ ىلَ مَ اءَ عَ دَ ـهَ نَا شُ لَ عَ ، وجَ أَ رَ نْ ذَ يعِ مَ ـِ مجَ
اُح الصحيفة املباركة وجهني لتعلق شبه اجلملة )عىل َمْن قلَّ (: (32( ذكَر رُشَّ

ل: َأْن يتعلََّق بالفعل )َكثَّْرَنا( َأي: َكثَّرنا عىل من قلَّ بانضامم من اهتدى إِلينا  األَوَّ
ي بـ)عىل( لتضمنه معنى التفضيل،  حتى دخلنا بطاعته يف َأهل العقد واحلل، وُعدِّ
اًل لنا عىل َمْن َقلَّ (((33(، وَأرى َأنَّ  يقول السيد املدين: )) كَأنَّه قال: َكثََّرَنا بَِمنِِّه مفضِّ
(، والتقدير  َلنا بَِمنِّه َعىَل َمْن َقلَّ التضمنَي يقتيض تقديًرا غري هذا، إِذ التقدير هو )َفضَّ
اًل(، وهذا ال َيسلُم  املذكور يفيض إىِل تعلُّق شبه اجلملة بمحذوف واقع حااًل)ُمَفضِّ

ا.  ا ال خاصًّ َأيًضا، ألَنَّه الُبدَّ ِمْن َأْن يكوَن كوًنا عامًّ
ة إىِل  ُته مستمرَّ د sمؤبَّدة إىِل يوم القيامة، فُأمَّ ا بكون رشيعة النبي حممَّ والكثرُة إِمَّ
ا بلحاظ شمولية الرسالة إىِل العرب وغريها،  انتهاء الدنيا بخالف سائر األُمم، وإِمَّ
ة، فالشائع عند العرب َأْن ُيَكنَّى بالكثرة عن العزة  وحيتمُل َأنَّ املراد بالكثرة هنا العزَّ

لة، كقول األَعشى: )34( وبالقلَِّة عن الذِّ
ــــــــــــاثِرِ ةُ للكَ ـــــــــــزَّ ـــــا العِ ـــىصً                      وإِنَّمَ ـــــمْ حَ نْهُ تُ بـــاألَكثَرِ مِ فـــلَسْ

َأْن يكوَن مراُد الكثرة بلحاِظ  ، ويمكن  نا عىل َمْن َذلَّ َأَعزَّ فيكون معنى الدعاء: 
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الفضل والرشف. 
نا  واآلخر: َأْن يتعلََّق باملصدر )بَِمنِّه(، وحاصُل معناه َأنَّه سبحانه َكثَّر عددَنا َأو َأعزَّ
َأي  اإِلسالم  ُأصول  الذين هم  القليلة  اجلامعة  بَِمنِّه عىل  تِِه  ُأمَّ َأو  الرسول  آل  َمَعارِشَ 
اَر كانوا يقولوَن: إِنَّ حممًدا  م كانوا معدودين َأو الرسولs؛ ألَنَّ الُكفَّ املسلمني؛ ألَهنَّ
َأبرت ال عقَب له فإِْن ماَت َرَجَع املسلمون إىِل دينِنا، وقد يكون املراد بضمري املتكلم 
( األَئمة b، َأي: كثَّر األُمة بربكة األَئمة b منًّا منه عليهم. األُمة كلها و)عىل َمْن َقلَّ

وهذا يكشف أنَّ حتديد ارتباط شبه اجلملة باحلدث قد ال يقطع باملعنى املستنبط 
من االرتباط، ولعلَّ تعلق شبه اجلملة باملنِّ َأبلغ؛ إِذ إِنَّ فيه تعظياًم له تعاىل برمحته للقليل 
} وتعاىل:  تبارك  قوله  يف  ًدا  ُجمَسَّ املعنى  هذا  ورد  وقد  هبم،  وعنايته  النصري  الفاقد 
}{سورة القصص، من اآلية:5}،  وا يف األَرضِ ىلَ الَّذينَ اُستُضعِفُ نَّ عَ ونُريدُ أَنْ نَمُ
ل يقتيض تضمني الفعل )َكثَّرنا(، ويف هذا محلٌ للكالم  زيادة عىل ذلك َأنَّ الوجه األَوَّ

عىل غري ظاهره بخالف التوجيه الثاين، فضاًل عن َأنَّ املنَّ هو املتعلق األَقرب. 
مِ  النِّعَ جاديِة ما ُذِكَر يف قولهg: ))وَ حيفِة السَّ وِمْن َأمثلِة تعدِد َأوجِه التَّعلُِّق ِمَن الصَّ
تُ فِيْهِ  سْ مَ ا ملَِا انْغَ ريً تَطْهِ ، وَ نَ اخلطِيئَاتِ ي مِ رِ ىلَ ظَهْ لَ بِهِ عَ قُ ا ملَِا ثَ فيفً ْ ا ختَ َ تَنِي هبِ فْ َ الَّتِي أَحتْ

.)35))) ةِ مَ يمِ النِّعْ ــدِ ةِ بِقَ بَ وْ وِ احلَ ا ملَِحْ كِريً تَذْ ، وَ ةِ بَ لِ التَّوْ ا لِتَنَاوِ نْبِيهً تَ ، وَ يئَاتِ نَ السَّ مِ
ذكر  فقد  النعمة(،  )بقديم  اجلملة  ِشبه  بِِه  ُق  يتعلَّ فيام  حيفِة  الصَّ اُح  رُشَّ اختلف 
الشيخ عيل العاميل َأنَّ شبه اجلملة )بقديم النعمة( متعلِّقٌ بـ)حمو(، َأي: بقديم النعمة 
َأنَّ  اجلزائري  اهللا  نعمة  السيُد  ورأى  واخلطايا(36(،  الشبهات  لرفع  هبا  وفَّقتني  تِي  الَّ
اجلار واملجرور مرتبطٌ بـ)احلوبة( َأي: اإِلثم احلاصل بسبب كفران النعمة القديمة، 
وهذا التوجيه اقتىض تقدير مضاف وهو)كفران(، َأو متعلق بـ)تذكرًيا( َأي: تذكريٌ 
بقديِم النعمة؛ ألَجل إِزالِة اخلطيئة، ويصحُّ عنده َأيًضا تعليُقه بالفعل )َأحتفتني( َأي: 
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َأحتفتني بتلك النَِعِم بسبِب نعَمتَِك القديمِة(37(.
واقترص السيد عيل خان املدين عىل وجه واحد، وهو تعلُّق شبه اجلملة بـ)تذكرًيا(، 
َأي: تذكريٌ بقديم النعمة ألَجِل حمو احلوبة، ومل يلَق وجها تعلُّق شبه اجلملة بـ)حمو(، 

َ سبب الرفض(38(. َأوبـ)أحتفتني( قبواًل عنده؛ إِِذ اكتفى برفضهام من دون َأْن ُيبنيِّ
النحوية  الصناعة  املعنى وتضعفه  يْأباه  بـ)َأحتفتني(  اجلملة  تعلَُّق شبه  َأنَّ  ويبدو 
ل بمعنى النص ال ُيمِكنُه قبول التعلق بـ)َأحتفتني(؛ إِذ النعمة القديمة  َأيًضا؛ فاملتَأمِّ
مة عىل املرض؛ ألَنَّ اإِلنسان ال يذكر العافيَة وال يعرف قدرها  هي )) العافية املتَقدِّ
إاِلَّ عند املرض(((39(، فالتعلق بالفعل يقتيض َأْن يكوَن املعنى: والنعم اجلسام التي 
تِي متَّعتني هبا، ويف هذا ما ال خيفى! فضاًل عن  َأحتفتني هبا بسبب العافية القديمة الَّ
طول الفصل بني شبه اجلملة)بقديم النعمة(، و)َأحتفتني( بجملٍ ثالث، زيادة عىل 
َأشباه اجلمل، وبعيدٌ َأْن يوجَد مثل هذا الرتكيب يف كالم العرب، فكيف يصحُّ يف 

بْت عروُق الفصاحِة؟! كالِم َمْن فيهم تنشَّ
ولعلَّ ما ذهب إِليه السيُد املدين َأصوب وَأقرب إىِل سياق النص، وال خيرج عن 
ُأصول الصناعة النحوية، فضاًل عن َأنَّ القرآن الكريم نطَق هبذا املعنى؛ إِذ التذكري فيه 
تِي الَّتِي  مَ وا نِعْ رُ نِي إِرسائيلَ اذكُ َحَصل للنعم، ومن ذلك قوُله تبارك وتعاىل: {يا بَ
b م}{سورة البقرة، من اآلية: 40}، وال شكَّ يف َأنَّ َأهَل البيت يْكُ لَ تُ عَ أَنْعَمْ

هم ِعْدل القرآن وحفظته، بل هم القرآن الناطق، وقد شاعت آيات القرآن الكريم يف 
ح هبذا املعنى ُيعيننا برتجيح الوجه  نصوص َأدعيتهم؛ لذا فإِنَّ وجود نص قرآين ُيرَصِّ

الذي يتفق مع ما جاء به النص القرآين.
 ، لِهِ حْ رَ طِنِ  وْ مَ نْ  عَ النَّأي  َلِّ  حمَ وَ  ، ةِ ربَ الغُ بِالدِ  إِىل  رَ  اجَ هَ وَ  ((  :gاإِلمام ويف قول 
ا  ارً تنصَ نِكَ واسْ دِيْ ـزازِ  عْ نْه إلِ مِ ةً  إِرادَ ؛  هِ سِ فْ نَ أْنَسِ  مَ وَ  ، هِ قَطِ رأْسِ سْ مَ وَ  ، لِهِ جْ عِ رِ ضِ وْ مَ وَ
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رِ بِكَ (((40(. لِ الكـُفْ ىلَ أَهْ عَ
ُذِكَر يف ُمَتَعلِّق شبه اجلملة )بك( وجهان: (41(

ل: َأنَّه متعلق بـ)االستنصار(، وحاصل معناه َأنَّهsهاَجَر ليستنرَص بَِك عىل  األَوَّ
َأهل الكفر من َأهل مكة.

ُة  فعلَّ بك؛  كفروا  الذين  عىل  ليستنرَص  واملعنى:  بالكفر  متعلِّقٌ  َأنَّه  واآلخـر: 
م كفروا بك ال لعداوةٍ دنيوية وانتقام لنفِسِه. استنصاِره َأهنَّ

اجلزائري(43(الوجَه  اهللا  نعمة  والسيد  املجليس(42(،  باقر  د  حممَّ الشيُخ  َح  وَرجَّ
اعتامده يف  َأنَّهsمل يكن  للداللة عىل  َأبلغ؛  املعنى، فهو عندمها  َلنِي عىل  ُمَعوِّ ل  األَوَّ
اهلجرة عىل َأهل املدينة، بل كان اعتامُده عىل اهللا تعاىل يف مجيع األُمور، وإِنام هاجَر 

. امتثااًل ألَوامره عزَّ وَجلَّ
بــ)استنصاًرا(  التعلق  كان  لو  إِذ  َأليق؛  بـ)الكفر(  اجلملة  شبه  تعلق  َأنَّ  ويبدو 
، فِلَم مل يقل: استنصاًرا بك  لوجب تأخري شبه اجلملة )بك( عن احلدث من دون داعٍ
كام قال: إِرادًة منه، ثم َمْن قال: إِنَّ تعلق شبه اجلملة بــ)الكفر( فيه داللة عىل َأنَّ النبي

s اعتمد يف اهلجرة عىل َأهِل املدينة؟! بل فيه داللة عىل َأنه هاجر امتثااًل ألَوامره 
تعاىل، وليس اعتامًدا عىل َأهل املدينة، زيادة عىل ذلك َأنَّ )الكفر( َأقرب املتعلقني إىِل 

شبه اجلملة.
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تَقَر ثانيًا: التعدد يف شبه اجلملة املُسْ
يرى النحويوَن أنَّ شبه اجلملة امُلْسَتَقر هو ما يكوُن عامله حمذوًفا مطلًقا؛ لـداللته 
رٌ بخالف العامل يف اللَّغو، وقد يقع خًربا َأو  عىل الكون العام والوجود املطلق، فهو ُمَقدَّ
ار، مرْرُت برُجلٍ يف الشارع، ورَأْيُت اخلطيَب فوَق املنَرب،  نعًتا َأو حااًل، نحو: زيدٌ يف الدَّ

َم بمتعلِّق عام حمذوف تقديره مستَقًرا َأو ما بمعناه(44(.  وتتعلُق َأشباُه اجلمل فيام َتَقدَّ
َيْت شبه اجلملة باملستَقر؛ ألَمرين: الستقرار معنى عامِلها فيها، َأي: فهمه منها،  وُسمِّ

ا حني يصرُي خًربا- مثاًل - ينتقُل إِليها الضمرُي من املحذوف ويستِقرُّ فيها(45(.  وألَهنَّ
نًا فيه، فيخرج  وال ُبدَّ يف شبه اجلملة املستَقر من ُأمور، وهي كون املتعلق متضمِّ
َأمر خارج، وكون  بل هو  اجلار،  نًا يف  ليس متضمِّ فاملرور  بزيد؛  هبذا نحو: مرْرُت 
نائمٌ يف  زيد  تقصد  وَأنت  الدار،  زيدٌ يف  نحو:  فيخرج  ة،  العامَّ األَفعال  من  املتعلِّق 
ر له كوًنا خاًصا، فال ُبدَّ ِمْن َأْن يكوَن كوًنا عاًما كـ)كائن( َأو)مستقر(  الدار َأي: تقدِّ
، فيخرج  ونحو ذلك، ويشرتط يف املتعلِّق العام َأالَّ يكوَن مذكوًرا بل حذُفه واجبٌ

ا(46(. نحو: زيدٌ حاصل يف الدار، وإِْن كان )حاصاًل( كوًنا عامًّ
والتـعدد يف شبه اجلمـلة امُلْسَتَقر له حضــور كبيــر يف رشوح الصحيفة السجادية؛ 
إِذ نجد َأنَّ متعلق شبه اجلملة قد يرتدد بني اخلرب واحلال، َأو اخلرب والصفة، َأو الصفـة 

واحلال َأو غري ذلك بلحاِظ السياق الرتكيبي  للنص املبــارك.
ومن َأمثلة تعدد توجيه شبه اجلـملة امُلْسَتَقر من الصحيفة السجادية قول اإِلمام
طِعُ  نْقَ يَ وال  ا،  هَ ـدُ أَمَ ي  نْتَهِ يَ ال  الةً  صَ ولِكَ  سُ رَ وَ كَ  بْدِ عَ دٍ  َمَّ حمُ ىلَ  عَ لِّ  صَ مَّ  ))اللهُ  :g

)47))) لِيَائِكَ نْ أَوْ ـدٍ مِ ىلَ أَحَ اتِكَ عَ لَوَ نْ صَ ىضَ مِ ا مَ أَتَمِّ مَ ا كَ هَ دُ دَ عَ
ُذِكـَر يِف ُمَتَعلِّق شبـه اجلملة )َكَأَتمِّ مـا َمَىض( ثالثة َأوُجـه: (48(

ًقا بمحذوف واقعٍ يف حملِّ نصبٍ نعًتا ثانًيا لــ)صالة(، َأي:  ل: َأْن يكوَن ُمَتَعـلِّ األَوَّ
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صالًة ال ينتهي َأمُدهـا كاِئنًَة َكَأَتمِّ َما َمَىض 
ذلك  ساغ  وإِنَّام  الِة،  الصَّ من  حااًل  واقعٍ  بمحذوف  ًقا  ُمَتَعلِّ يكوَن  َأْن  والثَّانـِي: 
َأمُدها  ينتهي  ال  صالًة  والتقدير:  ينتهي(،  )ال  بالنعت  )صالة(  النكرة  لتخصيص 

حال كوِهنا كَأَتمِّ ما مىض ِمن صلواتَِك.
ويبدو َأنَّ كال التوجيهنِي مقبول، وال إِشكال فيهام وفًقا ملَِا جُتِيُزه قواعُد اللغة؛ إِذ 
إِنَّ حكم شبه اجلملة بعد النكرة املوصوفة يكون حمتِماًل الوظيفتني مًعا، نحو: )هـذا

احلال  وحتتمل  النعت  حتتمل  َأغصانِه(  )عىل  اجلملة  فشبه  َأغصانِِه(  عىل  يانعٌ  ثمرٌ 
صَة كاملعرفة. َأيًضا؛ ألَنَّ النكرة املخصَّ

دٍ حمذوف، َأي: صالًة  ًقا بمحذوف وقَع نعًتا ملصدرٍ مؤكَّ والثالث: َأْن يكوَن متعلِّ
كَأَتمِّ ما َمَىض، فُحِذف املصدر ونابت صفُته مناَبه. 

التوجيه هو املشهور يف إِعراب نحو ذلك، وَنَقَل قواًل  َأنَّ هذا  وذكر السيد املدين 
َأْن  فيه  منع  إِذ  املشهور؛  اإِلعراب  خيالف  الندى(  قطر  )رشح  ُمَصنَّفه  يف  هشام  البن 
تنوَب عن املصدر صفته، يقول ابُن هشام: )) وليس مما ينوب عن املصدر صفته، نحو: 
َأْكاًل َرَغًدا، وأنَّه ُحِذَف  } خالًفا للمعربني، زَعموا َأنَّ األَصَل  ا  دً غَ ــا رَ نْهَ كُال مِ { وَ
إِنَّام هو  َأنَّ ذلَك  انتصابه، ومذهب سيبويه*  فانتصبت  منابه  املوصوف ونابت صفته 

حال من مصدر الفعل املفهوم منه، والتقدير: فكال حالة كون األَكل رغًدا (((49(. 
عن  الصفة  نيابة  َأجاز  البدرية(  اللمحة  )رشح  يف  هشام  ابَن  وجْدُت  ولكنِّي 
ا}  ثريً بَّكَ كَ ر رَ كُ املصدرــــ عىل القول املشهورـــ مستدالًّ بقوله تبارك وتعاىل:{ واذْ

َله: ذكًرا كثرًيا(50(. }، إِذ َأوَّ {سورة آل عمران، من اآلية: 41
وَأجاز ذلك َأيًضا يف كتابه )َأوضح املسالك(؛ إِذ يقول: )) ينوب عن املصدر يف 
ري(،  االنتصاب عىل املفعول املطلق ما يدلُّ عىل املصدر من صفة كـ)ْرسُت أحسَن السَّ
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ِب  (؛ إِذ األَصل: )رضًبا مثَل َرضْ َب األمري اللِّصَّ و)اشتمل الصامَء( و)رضبُتُه َرضْ
( فُحِذَف املوصوُف ُثمَّ املضاف(((51(. األَمرِي اللِّصَّ

والغريب َأنَّ ابن هشام يف )مغني اللبيب( جعل إِنابة الصفة عن املصدر يف قوله 
ا} من األُمور التي اشتهرت بني املعربني، ويرى  دً غَ ــا رَ نْهَ كُال مِ تبارك وتعاىل:{ وَ
الصواب خالفها، و يذكُر مذهَب سيبويه واملحققني ممَّْن منع ذلك، ويعرُض حجَج 

املانعني ثم يردُّ عليهم ويعارُض استدالالهتم!!(52(
مْ  هُ دَ اهَ دٍ جَ َـاهِ ، أَو جمُ تِكَ لَّ لِ مِ نْ أَهْ مْ مِ اهُ زَ ازٍ غَ امَ غَ مَّ وأَيُّ ويف قول اإِلمامg: ))اللهُ
اُح الصحيفة يف توجيه شبه اجلمـلة )ِمن َأهِل ِملَّتَِك(؛  (((53( تردد رشَُّّ نَّتِكَ بَاعِ سُ نْ أَتْ مِ
املحل عىل  منصوب  بمحذوف  متعلِّقة  اجلملة  َأنَّ شبه  العاميل  الشيخ عيل  رَأى  إِذ 
بحجة   ) )غازٍ من  نعًتا  كونِِه  احتامل  ومنَع  )غزاهم(،  يف  الفاعل  ضمري  من  احلالية 
القرب اللفظي لصاحب احلال من احلال، يقول: )) الظرف يف حملِّ نصب حال من 
الفاعل يف  ( وضمري  إِنَّ )غازٍ ( (((54(، َأي  نعًتا لـ)غازٍ الفاعل، وُقْرُبُه منع من كونِِه 
، وشبه اجلملة متعلِّقة بتلك الذات املحال عليها بضمريٍ مسترت واسم  )غزاهم( واحدٌ

ظاهر فال ُبدَّ عنده من َأْن تعوَد عىل األَقرب وهو معرفة فُتعرُب حااًل.
ورأى السيد عيل خان املدين خالف ذلك؛ فشبه اجلملة عنده متعلِّقة بمحذوف َوَقَع 
نعًتا ثانًيا لـ)غاز(، َأي: كائنٍ ِمْن أهِل ِملَّتَِك، بلحاِظ َأنَّ مجلَة )غزاهم( النعُت األَول(55(.

وَأجاَز السيد هباء الدين النائيني الوجهني، وذكر وجًها آخر، وهو َأْن تكوَن شبه 
ل، ومجلة  ( النعت األَوَّ اجلملة متعلقة بمحذوف وقع نعًتا ثالًثا لـ)ما( عىل َعدِّ َأنَّ )غازٍ

)غزاهم( النعت الثاين(56(.
ويبدو َأنَّ ما احتجَّ به الشيخ العاميل فيه نظر؛ ذلك َأنَّ القرب اللفظي لصاحب 
ِملَّتَِك(  َأْن حتتمَل )ِمْن َأهِل  احلال من شبه اجلملة احلالية ال يكون مانًعا من جواِز 
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النعتية َأيًضا ما دام املعنى والسياق اللغوي يسمح بذلك.
والظاهر َأنَّ التعدد - عىل وجه النعت - مرتبطٌ بـ)ما( يف قوله: )َأيُّام(؛ فإِْن ُجِعَلْت 
ِملَّتَِك(  أهِل  )ِمْن  اجلملة  )غزاهم( صفته، وشبه  إِليه ومجلة  فـ)غاز( مضاف  زائـدة 
الصفة الثانية، وإِْن ُجِعَلْت نكرًة تامة فـ)غاز( بدل، ومجلة )غزاهم( صفته، وتكون 
شبه اجلملة صفًة ثانية لـ)غاز( َأيًضا، وهذان التوجيهاِن لـ)ما( ذكرمها السيد املدين(57(، 
(، وزاد  لذا احتمل يف ِشبه اجلملة َأْن تكوَن متعلِّقًة بـمحذوف وقع نـعًتا ثانًيا لـ)غازٍ
السيد النائيني وجـًها ثالًثا لـ)ما(، وهو احتامل كوِهنا نـكرة موصوفة(58(، فإِْن كانْت 
نكرًة موصوفة فـ)غاز( صفة لـ)ما( ومجلة )غزاهم( صفة ثانية هلا، وشبه اجلملة صفة 

ثالثة هلا َأيًضا، لذا احتمل الشارُح يف شبه اجلملة هذا االحتامل.
بِأَي  ، وَ نْكَ هُ مِ انَ كَ لَمْ مَ عْ ْ نَ ملَ ه وَ رَ نَا ذِكْ ْ نْ أَومهَ مَ ويف قوِل اإِلمام زين العابدينg: )) وَ
 ،)59))) مْ يْهِ لَ لِّ عَ لْقِ فَصَ ىلَ اخلَ مْ عَ نْ مـنْهُ ضِ  واملَاءِ ومَ واءِ واألَرْ انِ اهلَ كَّ ، وسُ تَهُ لْ كَّ رٍ وَ أَمْ
يقول الشيخ العاميل: )) )منهم( و)عىل اخللق( متعلِّقاِن بمحذوف صلة )من(، َأو 

)منهم( حال من فاعل الظرف، وعىل اخللق الصلة(((60(.
ا متعلقة بمحذوف  ويتَّضُح من كالمه َأنَّ )َمْن( اسم موصـول، وشبه اجلملة إِمَّ
استقرَّ  َأو  ا  ُمْسَتِقرًّ اخللق  عىل  َوَمْن  التقدير:  إِذ  اجلملة؛  شبه  فاعل  من  حااًل  وقع 
ا بمفرد فيكون  ر إِمَّ منهم؛ فشبه اجلملة الواقـعة موقع احلال متعلِّقة بمحـذوف مقدَّ
صلة  وقَع  بمحذوف  متعلِّقة  )منهم(  َأو   ،) )اْسَتَقرَّ فيكون  بجملة  َأو  ا(،  )ُمْسَتِقرًّ
اخللِق،  عىل  منهم  اْسَتَقرَّ  وَمْن  والتقدير:  ُأخرى،  صلـة  اخللق(  و)عىل  املوصول، 
ُر املحذوُف فعاًل؛ إِذ النَّحويون يوجبون يف الصلة َأْن يكوَن املحذوُف فعاًل(61(. فُيَقدَّ
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تَقَر ثالثًا: شبه اجلمـلة التي ترتددُ بني اللغو واملُسْ
َق  تتعلَّ َأْن  اجلمـلة  شبه  فيها  حتتمل  كثريًة  َأمثلة  جادي  السَّ الكالم  اُح  رُشَّ يذكُر 
ا، ولعلَّ هذا النمط َأكثر  بمذكورٍ فتكون لغًوا، وَأْن تتعلََّق بمحذوف فتكون ُمْسَتَقرًّ
بعَض  وسَأعرض  السابقنِي،  النمطنِي  من  الصحيفة  رشوح  يف  وحضوًرا  شيوًعا 

األَمثلة من الصحيفة املباركة عىل هذا النمط يف توجيه شبه اجلمل. 
ا  تَهَ لَحْ نِّي إالَّ أصْ ةً تُعَابُ مِ لَ ـصْ عْ خَ مَّ ال تَدَ قال اإِلمام زين العابدينg: )) اللهُ

ا (((62(. نْتَهَ ا إِالَّ حسَّ َ نَّبُ هبِ ائِبةً أُؤَ ال عَ وَ
ا لغوٌ متعلِّقة  اُح يف توجيه شبه اجلملة )ِمـنِّي(، فرَأى السيد الداماد َأهنَّ اختلف الرُشَّ
بالفعل )ال تدع(، َأي ال تدْع ِمنِّي َخْصلًة ُتَعاُب إاِلَّ َأصلحتها، وذكر َأنَّه جيوز َأْن تتعلَق 
الوجَه  َح   ورجَّ منِّي،  كائنًة  خصلة  تدع  ال  َأي:  َأيًضا،  لــ)َخْصلة(  نعًتا  يقُع  بمحذوف 
اجلملة  لشبه  اللفظي  القرب  الرغم من  )ُتَعاُب( عىل  بالفعل  تعلَُّقها  يرتِض  ل، ومل  األَوَّ
ا بَأنَّه مل َيِرد الفعل )عاب( متعدًيا بـ)من( فالشائع تعديته بـ)الباء( و)عىل((63(. منها، حمتجًّ

وتابع اجلزائريُّ الداماَد غري َأنَّه َأجاَز َتَعلَُّق شبه اجلملة بـ)تعاب( عىل التضمني؛ 
إِذ قال: ))املوافق للغة واالستعامل تعديُة هذا الفعل بالباء وعىل، تقول: عابني هبا 
ا َأْن يتعلَق بـ)ال تدع( َأو بـ)خصلة( َأو بـ)تعاب( بتضمينه  وعليها، وحينئذٍ فالظرف إِمَّ

معنى االستقباح ونحوه(((64(، ونحا نحوه السيد حممد باقر الشريازي َأيًضا(65(.
وارتىض الشيخ عيل العاميل التعلق بـ)تعاب(، وذكر وجًها آخر، وهو كون شبه 
ا متعلًقا بمحذوف وقع نعًتا آخر لـ)خصلة(، عىل َعدِّ َأنَّ مجلة )تعاب(  اجلملة مستَقرًّ
ح الوجه الثاين؛ ألَنَّ اخلصال الذميمة ذميمة ِمْن مجيِع َمْن قامت  ل، ورجَّ النعت األَوَّ

به(66(، وهو ترجيح َأساسه املعنى اأَلجزل واأَلقرب إىِل سياق النص.
ومل َيَر السيد عيل املدين  مانًعا من جواز َأْن ترتبَط شبه اجلملة باحلدث )تعاب(، 
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فضاًل عن احتامل كون )مني( مستقًرا متعلًقا بمحذوف وقع نعًتا ثانًيا لـ)خصلة( َأو 
حُه الداماد من جواز التعلق  حااًل منها؛ إِذ النكرة املنعوتة كاملعرفة، ُمستبِعًدا ما رجَّ

بـ)ال تدع(؛ فهو عنده خالف ظاهر الرتكيب(67(.
يف  فالشائع  العرب؛  كالم  سمت  خيالف  بـ)تعاب(  )مني(  تعلق  َأنَّ  ويبدو 
 )68) االستعامل تعلق الفعل بـ)الباء( و)عىل(، ومل َأجد فيام اطلعت عليه من معجامتٍ
َن )تعاب( معنى الفعل )يستقبح( َأي: ال  َأنَّ الفعل يتعدى بـ)من( إاِلَّ َأْن ُيَقال: ُضمِّ
تدع خصلًة تستقبح مني إاِلَّ َأصلحتها، والتعلق بـ)تدع( خالف الظاهر َأيًضا؛ لتأخر 
غ  غٍ وما من ُمَسوِّ شبه اجلملة عندئذٍ عن الفعل، والتقديم والتأخري ال يكون إاِل مُلسوِّ
يكوَن  َأْن  األَقرب  ولعلَّ  )تدع(،  الفعل  عن  )مني(  واملجرور  اجلار  تأخري  يوجُب 

ا متعلًقا بمحذوف وقع نعًتا لـ)خصلة( َأو حااًل هلا. )مني( مستقرًّ
يْبِ  ضِ بالغَ لِ األرْ نْ أَهْ مْ مِ قوهُ دِّ صَ مُ لِ وَ سُ بَاع الرُّ مَّ وأَتْ ويف قول اإِلمامg: )) اللهُ
.)69))) نِ امَ يْ ائِقِ اإلِ قَ َ بِحَ لِنيْ سَ تِياقِ إِىلَ املُرْ يبِ واالشْ ذِ م بالتَّكْ ينَ هلَُ انِدِ ةِ املُعَ ضَ ارَ عَ نْدَ مُ عِ

العاميل  عيل  الشيخ  رَأى  إِذ  اإِليامن(؛  )بحقائق  اجلملة  شبه  توجيه  يف  اخُتِلَف 
إِيامهنم  حقائق  بسبب  اشتياقهم  َأي:  بـ)االشتـياق(  متعلِّقٌ  لغوٌ  واملجرور  اجلار  َأنَّ 
وخالصها(70(، وزاد السيُد نعمة اهللا اجلزائري وجًها آخر، وهو َأْن يتَعلَّق بـ)املرسلني( 

ِذين ُأرِسُلوا بتبليغ احلق اخلالص(71(، وَتبَِعه املوىل حممد سليم الرازي(72(. َأي: الَّ
َأنَّ لتعلُِّق شبه  وقد التفت السيد املدين إىِل داللة حرف اجلر)الباء(، وذهب إىِل 
ا سببية متعّلقة باالشتياق  اجلـملة وجهني حمتملني تبًعا ملعنى احلرف، يقول: )) الباء إِمَّ
قنَي، َأو من فاعل  [] َأو للمصاحبة متعّلقة بمحذوف وقع حااًل من األَتباع واملصدِّ

االشتياق َأي: ملتبسني بحقائق اإليامن(((73(.
شبه  متعّلق  حتديد  يف  واضًحا  َأثًرا  )الباء(  اجلر  حرف  داللة  لتعدد  َأنَّ  ويتضُح 
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َعالقةٍ  ِمْن  َأكثر  يقيَم  َأْن  له  صحَّ  لغوٌ  واملجرور  فاجلار  سببية  ُجِعَلْت  فإِْن  اجلملة؛ 
؛ إِذ جيوز َأْن يرتبَط بِكال احلدثنِي )االشتياق( َأو)املرسلني(، وإِْن ُجِعَلِت الباء  معنويةٍ
قنَي، َأو حالٌ من  للمصاحبة فاجلار واملجرور مستَقر عىل َأنَّه حالٌ من األَتباِع واملصدِّ

فاعل االشتياق، َأي: االشتياق إىِل املرسلني حال كوهنم ملتبسني بحقائق اإليامن. 
ويبدو َأنَّ جعل شبه اجلملة حااًل من األَتباع واملصدقني بعيد؛ لطول الفصل بني 
ِقَها بحيث ختفى الَعالقة املعنوية الرابطة بينهام ويستبعدها الذهن  شبه اجلملة وُمَتعلِّ

فال تتبادر إِليه.  
ل لَكَ  مَ بَةَ يفِ العَ غْ ي الرَّ نـِ قْ زُ ارْ ومن األَمثلة عىل تعدد َأوجه التعلق قوُلُه g: )) وَ

بِي (((74(. لْ نْ قَ لِكَ مِ قَ ذَ دْ فَ صِ رِ تَّى أَعْ يتِ حَ رَ خِ آلِ
اِح الصحيفِة  يف توجيه متعلِّق شبهي اجلملة )لك( و)آلخريت( تعددت آراُء رُشَّ
وهو)العمل(،   ، واحدٍ حلدثٍ  لغوٌ  كليهام  َأنَّ  إىِل  العاميل  الشيُخ  ذهب  إِذ  الرشيفة؛ 

واملعنى: 
ًما آلخريت منه خالًصا من  ارزقني الرغبَة يف الطاعة والعمل وإِخالصه لـك ُمَقدِّ

اخللل(75(.
وظاهر هذا التوجيه ال يتامشى وضوابط الصناعة النحوية؛ إِذ ُيْفَهُم منه َأنَّ الالم يف 
)لك( و)للعمل( تدلُّ عىل معنى واحد وهو التعليل، وهذا يلزم َأْن يتعلََّق حرفا َجـرٍّ 
ُمتَِّحدا اللفظ واملعنى بعامل واحد وهو)العمل(، وهذا غري جائز عند النحويني(76(.  
بـ)العمل(  التعلُّق  ه  َوجَّ قد  نجده  لذا  الضابط  هذا  إىِل  املدين  السيد  التفت  وقد 
و)آلخريت(  )لك(  قوله:  يف  الالمان   (( يقول:  الصناعة،  مع  يتعارض  ال  توجيًها 
متعلِّقان بالعمل، وال يلزم منه تعلُّق حريف جر بمعنى واحد بمتَعلِّقٍ واحد من غري 
متعلِّقة  والثانية  املطلق،  بالعمل  متعلِّقة  األُوىل  الـالم  ألَنَّ  جائز؛  غري  وهو  إِبدال، 
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اد يف املتعلِّق، َأو الالم األُوىل للبيان كام يف )سقًيا َلَك(،  بالعمل املقيد بـ )لك(، فال احتِّ
اَد يف معنى احلرفني(((77(. والثانية للتعليل فال احتِّ

بـالفعل  )آلخريت(  يتعلَّق  َأْن  احتمل  إِذ  َأيًضا؛  آخرين  وجهني  املدين  وَأجاز 
َأْن  آخر، وهو  العمل لك، وذكر وجًها  الرغبة يف  ارزقني آلخريت  َأي:  )ارزقني(، 

ا عىل َأنَّه حالٌ من العمل، َأي: حال كونه آلخريت(78(.  تكوَن )آلخريت( مستِقرًّ
بـ)العمل(  التعلُّق  بـ)ارزقني(، وَأجاز  ح السيد الشريازي تعلُّق )آلخريت(  ورجَّ
ا َوَقَع صفًة لـ)العمل(، حيث قال: ))والظاهر َأنَّ  َأيًضا عىل َأْن يكوَن )لك( مستَقرًّ
العمل لك، وحيتمل  الرغبة يف  ارزقني آلخريت  َأي:  بـ)ارزقني(،  متعلِّق  )آلخريت( 
ًقا  ر حتَّى يكوَن صفًة لـ)العمل( و)آلخريت( متعلِّ ًقا بكائن مقدَّ َأْن يكوَن )لك( متعلِّ
بـ)العمل( حتَّى ال يلزم تعلُّق حريف جر بمعنى واحدٍ بمتعلِّقٍ واحد من غري إِبدال((

(79( ويلحُظ َأنَّه خرَج من حمذورٍ ليقَع يف حمذور آخر؛ فاملسلَّم عند النحويني َأنَّ شبه 

اجلملة بعد املعرفة تقُع حااًل وبعد النكرة صفة(80(، و)العمل( معرفة، فكيف يصحُّ 
توجيه شبه اجلملة )لك( صفة؟ إاِل إِذا نظر إىِل َأنَّ )العمل( من جهة املعنى نكرة؛ 

ألَنَّ )َأل( الداخلة عليه جنسية فيصحُّ عندئذٍ هذا التوجيه. 
هو  كام   - بـ)العمل(  مرتبطتان  و)آلخريت(  )لك(  اجلملة  شبهي  َأنَّ  يل  ويبدو 
العمل  العمل، َأي:  ُمتَثُِّل مطلَق  عىل ظاهر الرتكيب-  وإِنام ساغ ذلك؛ ألَنَّ )لك( 
ُسِئَل:  كَأنَّه  باآلخرة،  وربطه  للعمل  تقييد  فيها  و)آلخريت(  واألُخروي،  الدنيوي 
ه الزخمرشي شبه  َأْن يرزقك اهللاُ الرغبَة فيه؟ فقال: آلخريت، كام وجَّ ُتريُد  َأيُّ َعَملٍ 
تِهـــا األَهنارُ  ْ نْ حتَ ي مِ رِ نَّاتٍ جتَ م جَ اجلملة )ِمْن َثَمَرةٍ( يف قوله تبارك وتعاىل: )) أَنَّ هلَُ
ا(( [سورة البقرة، من اآلية: 25]، يقول: )) فإِْن  قً زْ ةٍ رِ رَ نْ ثَمَ نْهـــا مِ وا مِ قُ زِ لَّمـــا رُ كُ
ماِن  الرُّ ِمَن  بْستانَِك  ِمْن  َأَكْلُت  اَم  ُكلَّ ُقْلُت: هو كقولك:  َثَمَرة(  )ِمْن  ما موقع  قْلَت: 
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َأْن  تنزيل  وتنزيله   [] ماِن(  الرُّ )ِمَن  قولك:  َثَمَرةٍ( موقع  )ِمْن  فموقع  مَحَْدُتَك،  َشْيًئا 
َثَمَرةٍ  ، فُيَقال لك: ِمْن أين؟ فتقوُل: ِمْن بستانِِه، فُيَقال: ِمْن أيِّ  تقوَل: رزقني فالنٌ
، وحتريره: َأنَّ )ُرِزُقوا( ُجِعَل مطلًقا مبتدأ من  انٍ َرَزَقَك ِمْن بستانِِه؟ فتقوُل: ِمْن ُرمَّ

ضمري اجلنَّات، ُثمَّ ُجِعَل مقيًَّدا باالبتداء ِمْن ضمري اجلنَّاِت، مبتدأ ِمْن َثَمَرةٍ(((81(.
فيه  إِذ  املعنى؛  صحَّ  وإِْن  الرتكيب  ظاِهَر  فيخالُف  )ارُزقنِي(  بالفعل  التعلُّق  ا  َأمَّ
، وما  تأخرُي شبه اجلملة )آلخريت( عن الفعل، والتقديم والتأخري ال يكوُن إاِلَّ لداعٍ
ِمْن داعٍ يوجُب هذا التأخري، َفِلَم مل يقل: )وارزقني آلخريت الرغبة يف العمل لك( ؟
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اخلامتة
ها بام يأيت:  وصل البحث إىِل مجلة من النتائج، يمكن َأْن ُأخلص َأمهَّ

1ـــــ َأدرك رّشاح الصحيفة الكريمة جّيًدا تعلُّق َأشباه اجلمل بالعامل وتفنَّنوا يف 
توجيها، ففاضلوا بني األَوجه النحوية لتمييز َأفصحها وَأوضحها وَأوالها لُيحمل 

عليها نص اإِلمامg، وحاولوا االبتعاد عن الشاذ والنادر والغريب.
ل حضوًرا كبرًيا يف  2ــــــ  التعدد يف توجيه شبه اجلملة بني اللغو واملستقر سجَّ
َأْن  اجلملة  فيهــا شبه  َأمثلًة كثريًة حتتمُل  الرشاُح  إذ ذكر  املباركة،  الصحيفة  رشوح 

ا. تتعلَق بمذكور فتكون لغًوا وَأْن تتعلق بمحذوف فتكون مستَقرًّ
3ــــ علمــاء العربية القدمــاء مل يكونوا غافلنَي عن مصطلح التعلق؛ فقد استعمله 
سيبويه واملربد بخالف ما ادَّعى به بعُض الباحثني من َأنَّ ُكُتَب النحو املتقدمة ختلو 

من هذا املصطلح.
4ــــ تفاوت الرشاح يف عنايتهم يف توجيه تعدد َأشباه اجلمل، فأكثر الرشاح عناية 

هبذا املبحث الدقيق الشيخ العاميل ويله السيد املدين . 
من  املستنبط  باملعنى  َأحياًنا  يقطع  ال  باحلدث  اجلملة  شبه  ارتباط  حتديد  5ـــــ 

االرتباط؛ إذ يبقى حيتمل معايَن متعددة عىل الرغم من ارتباطه بعامل واحد.
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 )40( الصحيفة السجادية الكاملة: 40، )دعاؤه يف الصالة عىل حممد وآله(. 
 )41( ينظر: الفرائد الطريفة: 245ـــــ246، ونور اأَلنوار: 70، ورياض السالكني: 479/1. 

 )42( ينظر: الفرائد الطريفة: 245ـــــ246. 
 )43( ينظر: نور اأَلنوار: 70. 

 )44( ينظر: معجم التعريفات: 121، وكشاف اصطالحات العلوم والفنون: 1148، وحاشية 
الصبان: 293/1. 

 )45( ينظر: حاشية الصبان: 293/1، والنحو الوايف: 477/1. 
 )46( ينظر: كشاف اصطالحات العلوم والفنون: 1148. 

 )47( الصحيفة السجادية الكاملة: 133، )دعاؤه أَلهل الثغور(. 
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 )48( ينظر: رياض السالكني: 277/4، ولوامع األنوار العرشية: 171/4. 
 )49( رشح قطر الندى وبل الصدى، َأبو حممد عبد اهللا مجال الدين، ابن هشام اأَلنصاري، تح: 

حممد حميي الدين  عبد احلميد: 373، وقوله تعاىل: سورة البقرة، من اآلية: 35. 
البدرية يف علم اللغة العربية، ابن هشام اأَلنصاري، تح: هادي هنر:   )50( ينظر: رشح اللمحة 

157/2ـــــ158.     
حممد  الشيخ  يوسف  تح:  اأَلنصاري،  هشام  ابن  مالك،  ابن  َألفية  إىِل  املسالك  َأوضح   )51( 

البقاعي: 184/2. 
 )52( ينظر: مغني اللبيب: 751-750/2. 

 )53( الصحيفة السجادية الكاملة: 130ــــ131، )دعاؤه أَلهل الثغور(. 
 )54( رشح الصحيفة السجادية، العاميل: 20/2. 

 )55( ينظر: رياض السالكني: 247/4. 
 )56( ينظر: رشح الصحيفة السجادية، النائيني: 109. 

 )57( ينظر: رياض السالكني: 246/4. 
 )58( ينظر: رشح الصحيفة السجادية، النائيني: 109. 

 )59( الصحيفة السجادية الكاملة: 45، )دعاؤه يف الصالة عىل محلة العرش(. 
 )60( رشح الصحيفة السجادية، العاميل: 137/1. 

61( ينظر: الصفوة الصفية: 806/1، ورشح ابن عقيل: 213/1، ورشح الترصيح: 169/1. 
62( الصحيفة السجادية الكاملة: 97، )دعاؤه يف مكارم اأَلخالق(. 

63( ينظر: رشح الصحيفة السجادية الكاملة، الداماد: 203. 
 )64( نور اأَلنوار: 195. 

) 65( ينظر: لوامع اأَلنوار العرشية: 296/3. 
 )66( ينظر: رشح الصحيفة السجادية، العاميل: 305/1. 

 )67( ينظر: رياض السالكني: 314/3. 
 )68( ينظر: مقاييس اللغة )عيب(: 189/4، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )عيب(: 190/1. 

سل(.   )69( الصحيفة السجادية الكاملة: 47، )دعاؤه يف الصالة عىل َأتباع الرُّ
 )70( ينظر: رشح الصحيفة السجادية، العاميل: 143/1. 

 )71( ينظر: نور اأَلنوار: 106. 
 )72( ينظر: رشح الصحيفة السجادية، الرازي: 145/1. 
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 )73( رياض السالكني: 89/2. 
 )74( الصحيفة السجادية الكاملة: 111، )دعاؤه عند الشدة(. 

 )75( ينظر: رشح الصحيفة السجادية، العاميل: 354/1
) 76( ينظر: حاشية الصبان: 315/1، والنحو الوايف: 444/2

 )77( رياض السالكني: 510/3. 
 )78( ينظر: رياض السالكني: 510/3. 
 )79( لوامع اأَلنوار العرشية: 458/3. 

 )80( ينظر: مغني اللبيب: 578/1، وحاشية الصبان: 154/1. 
) 81( الكشاف: 107/1.
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

 إِعراب اجلمل وَأشباه اجلمل، د. فخر الدين
ط3،  بريوت،  ــــــ  اجلديدة  اآلفاق  دار  قباوة، 

1981م.
 ألفية ابن مالك، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا

التعاون،  دار  )ت672هـ(،  الطائي  مالك  ابن 
د.ت
 مجال مالك،  ابن  َألفية  إىِل  املسالك  َأوضح 

األَنصاري)ت761هـ(،  هشام  ابن  الدين، 
الفكر  دار  البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف  تح: 

للطباعة والنرش والتوزيع، د.ت.
 لغوية دراسة  القرآن  روائع  يف  البيان 

عامل  حسان،  متام  د.  القرآين  للنص  وُأسلوبية 
الكتب، ط1، 1993م.

 التطبيق النحوي، د. عبده الراجحي، مكتبة
املعارف للنرش والتوزيع، ط1، 1999م. 

 حممود البالغة،  هنج  يف  اجلملة  شبه  تعلُّق 
بإرِشاف:  دكتوراه،  رسالة  الالمي،  محد  عبد 
للعلوم  الرتبية  كلية  السامل،  عباس  صباح  د. 

اإِلنسانية ـــــــ جامعة بابل، 2008م.
 ألَلفية األَشموين  رشح  عىل  الصبان  حاشية 

الصبان  عيل  بن  حممد  العرفان  َأبو  مالك،  ابن 
العلمية،  الكتب  دار  )ت1206هـ(،  الشافعي 

بريوت ــــ لبنان، ط1، 1997م. 
 :ديوان األَعشى الكبري ميمون بن قيس، تح

د. حممد حسني، مكتبة اآلداب باجلامميز، د.ت.
 َأمحد املعاين،  املباين يف رشح حروف  رصف 

َأمحد  تح:  )ت702هـ(،  املالقي  النور  عبد  بن 
العربية  اللغة  جممع  مطبوعات  اخلراط،  حممد 

بدمشق، د.ت.
 سيد صحيفة  رشح  يف  السالكني  رياض 

املدين  احلسيني  خان  عيل  السيد  الساجدين، 
النرش  مؤسسة  )ت1120هـ(،  الشريازي 

اإِلسالمي ــــــ قم املرشفة، ط6، 1428هـ. 
 اإِلله عبد  العربية،  اللغة  يف  اجلملة  شبه 

إِبراهيم عبد اهللا، رسالة ماجستري، بإرِشاف د. 
حممد حسني آل ياسني، كلية اآلداب ـــــ جامعة 

بغداد، 1983م.
 عبد مالك،  ابن  َألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح 

769هـ(،  )ت  عقيل  ابن  الرمحن،  عبد  بن  اهللا 
تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث 
جودة  سعيد  للطباعة،  مرص  دار  القاهرة،  ـــــ 

السحار ورشكاه، ط20، 1980م.
 رشح الترصيح  عىل التوضيح، خالد بن عبد

تح:  )ت905هـ(،  األَزهري  بكر  َأيب  بن  اهللا 
العلمية  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  حممد 

ــــــ بريوت، ط2، 2006م.
 عيل الشيخ  السجادية،  الصحيفة  رشح 

العاميل  حسن  بن  حممد  بن  الدين  زين  بن 
عيل  عبد  شعالن  د.  تح:  )ت1104هـ(، 
اإِلمام  جممع  الرسول،  عبد  حيدر  سلطان، 
احلسنيu لتحقيق تراث أهل البيت b، العراق 

ــــ كربالء. 
 السيد الكاملة،  السجادية  الصحيفة  رشح 

امــاد)ت1040هـ( تح:  حممد باقر املشتهر بالدَّ
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مهدي الرجائي، هبار قلوب ــــ إِصفهان، ط2، 
1422هـ.

 حممد املوىل  السجادية،  الصحيفة  رشح 
حسني اللنباين )ت1129هـ(، تح: حممد رضا 
ط1،   ،u العلوم  باقر  َأبحاث  مركز  الفاضيل، 

1431هـ.
 سليم حممد  السجادية،  الصحيفة  رشح 

احلادي عرش(، تح:  القرن  َأعالم  الرازي )من 
باقر  َأبحاث  مركز  املحمودي،  جواد  حممد 

العلوم u، ط1، 1431هـ.
 باقر حممد  حممد  السجادية،  الصحيفة  رشح 

النائيني)من َأعالم القرن  احلسيني، هباء الدين 
الثاين عرش(، تح: حممد جواد املحمودي، مركز 

َأبحاث باقر العلوم u، ط1، 1430هـ.
 هشام ابن  الصدى،  وبّل  الندى  َقطر  رشح 

العرصية،  املكتبة  )ت761هـ(،  األَنصاري 
صيدا ــــ بريوت، ط1، 1994م.

 ،العربية اللغة  البدرية يف علم  اللمحة  رشح 
تح:  )ت761هـ(،  األَنصاري  هشام  ابن 
للنرش  العلمية  اليازوري  دار  هنر،  هادي  د. 

ن، د.ت. والتوزيع، األُردن ــــ عامَّ
 َأبو العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إِسامعيل  نرص 
)ت393هـ(، تح: َأمحد عبد الغفور عطار، دار 

العلم للماليني ـــــ بريوت، ط4، 1987م.
 حممد السيد  الكاملة،  السجادية  الصحيفة 

للمطبوعات،  األَعلمي  مؤسسة  الصدر،  باقر 
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 
اإِلسالمي  الرتاث  إِحياء  مركز  العمريي،  سامل 

ــــ جامعة ُأم القرى، 1419م. 
 ،الفرائد الطريفة يف رشح الصحيفة الرشيفة

الشيخ حممد باقر املجليس )ت1110هـ(، تح: 
السيد مهدي الرجائي، مكتبة العالمة املجليس 

ـــــ إِصفهان، 1407هـ.
 جواد حممد  السجادية،  الصحيفة  ظالل  يف 

الغريري،  سامي  تح:  )ت1400هـ(،  مغنية 
مؤسسة دار الكتاب اإِلسالمي، ط4، 2007م.

 عثامن بن  عمرو  برش  َأبو  سيبويه،  كتاب 
حممد  السالم  عبد  تح:  180هـ(،  قنرب)ت  بن 
ط3،  القاهرة،  ـــ  اخلانجي  مكتبة  هارون، 

1988م.
 الفنون والعلوم، حممد اف اصطالحات  كشَّ

رفيق  د.  تح:  1191هـ(،  )ت  التهانوي  عيل 
لبنان  مكتبة  دحروج،  عيل  د.  و  ــــ  العجم 

نارشون، ط1، 1996م.
 وعيون التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

القاسم حممود  َأبو  التنزيل،  األَقاويل يف وجوه 
بن عمرو الزخمرشي )ت538هـ(، دار الكتاب 

العريب ـــــ بريوت، ط3، 1407هـ.
 الصحيفة رشح  يف  العرشية  األَنوار  لوامع 

املوسوي  باقر  حممد  السيد  السجادية، 
)ت1240هـ(،  بايش  بمالَّ الشهري  الشريازي 
h الزهراء  مؤسسة  زادة،  هادي  جميد  تح: 



تعدد التوجيه النحوي لشبه اجلملة يف شروح الصحيفة السجادية

٢٣٦

الثقافية الدراسية، ط2، 1385هـ.
 السيد حممد  بن  عيل  التعريفات،  معجم 

حممد  تح:  )ت816هـ(،  اجلرجاين  الرشيف 
صديق املنشاوي، دار الفضيلة للنرش والتوزيع، 

د.ت.
 بن َأمحد  احلسني  َأبو  اللغة،  مقاييس  معجم 

فارس بن زكريا)ت395هـ(، تح: عبد السالم 
حممد هارون، دار الفكر، بريوت، 1979م.

 ابن األَعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 
هشام األَنصاري )ت761هـ(، تح: حممد حميي 
ــــ  العرصية، صيدا  املكتبة  الدين عبد احلميد، 

بريوت، 1991م.

 ،األَكرب عبد  بن  يزيد  بن  حممد  املقتضب، 
اخلالق  عبد  حممد  تح:  )ت285هـ(،  املربد 
ــــ  اإِلسالمي  الرتاث  إِحياء  جلنة  عضيمة، 

القاهرة، 1994م. 
 ،النحـــو الوايف، عباس حسن، دار املعارف

ط15، د.ت.
 ،السجادية الصحيفة  رشح  يف  األَنوار  نور 

)ت1112هـ(،  اجلزائري  اهللا  نعمة  السيد 
آسيانا ـــــ إِيران، ط1، 1427ه.


