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ملخص البحث: 

ور التي يتعلّق فيها يشء من مقيّدات احلدث  يقوم هذا البحث عىل حتديد الصّ
إعراب  كتب  يف  قراءة  عرب  اجلملة،  وشبه  وحرف  وفعل  اسم  من  اللفظ  بمعنى 
، ال يتوانون يف بيان متعلّقات  مني احللبيّ القرآن، التي كان أصحاهبا، وال سيّام السّ
د فيه األوجه  اللة عىل احلدث، وباخلصوص ما تتعدّ احلدث وما جيري جمراه من الدّ
اجلائزة، ملا يف ذلك من أثر يف املعنى املُراد. وقد تطلّب ذلك بيان مفهومي احلدث 
والتّعلّق يف العربيّة لغةً واصطالحاً، ثمّ حتديد ما يتعلّق باحلدث من مقيّدات، فقد 
اجلملة  شبه  من  به  قيّد  يُ ما  عىل  باحلدث  التّعلّق  اقتصار  إىل  املحدثني  بعض  ذهب 
اجلارّ  غري  تعلّق  بعدم  ح  رصّ بعضهم  إنّ  بل  والظّرف.  واملجرور  اجلارّ  يه  بشقّ
حرف  معنى  نه  لتضمّ عليه  حممولٌ  الظّرف  وبأنّ   ، باحلدثّ املقيّدات  من  واملجرور 
اجلرّ "يف"، وذهب بعضٌ آخر إىل أنّ التّعلّق باحلدث يشمل شبه اجلملة وتعبريات 
أخر، من دون حتديد لتلك التّعبريات املقصودة. فكان لزاماً عىل البحث يف مطلبه 
ل حتديد ما يتعلّق باحلدث عرب االستدالل بنصوص النّحويّني، فضالً عىل غري  األوّ
اً ببيان التّعلّق بمعنى  ا املطلبُ الثّاين فكان خاصّ ذلك من االستدالالت العقليّة. أمّ
ن  ة أسامء ال يصلح التّعلّق هبا؛ لعدم داللتها عىل احلدث، إالّ إذا تضمّ االسم؛ إذ إنّ ثمّ
ا املطلب الثّالث فاختصّ ببيان التّعلّق بمعاين  معنى يصلح من خالله التّعلق به. أمّ
ة املعنى  األفعال، وذلك ملانعٍ قد يمنع من التّعلق بلفظ الفعل نفسه، الشرتاط صحّ
ابع فاختصّ ببيان التّعلّق بمعنيي احلرف وشبه  ا املطلب الرّ حني التّعلّق باحلدث. أمّ
أحداث.  هي  التي  املعاين  عن  واختصاراً  إجيازاً  نائبة  العربيّة  يف  فاحلروف  اجلملة. 

ال عىل احلدث.  ا شبه اجلملة فقد يكتسب معنى متعلّقه، الدّ وأمّ

الكلامت املفتاحية: (احلدث ـ التّعلّق ـ املُتعلِّق)
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Abstract
This research is based on determining the images in which some 

of the constraints of the event are related to the meaning of the 
pronuncia�on of the noun , verb, adverb  and subordinate  , through 
a reading in the books of the parsing of the Qur’an, whose authors, 
especially the Al-Samen Al-Halabi , did not hesitate to clarify the 
events related to the  meaning of its course : the event, and in par-
�cular the mul�plicity of permissible aspects, due to the impact on 
the intended meaning. This required clarifica�on of the concepts of 
the event and its a�achment in Arabic language and terminology 
and then determining the restric�ons related to the event are so 
essen�al to focus, as some of the modernists went to limit the rel-
evance of the event to what is restricted by the subordinate in its 
divisions : preposi�ons, preposi�onal phrases and adverbs  . Rath-
er, some of them stated that the preposi�ons  are not related to 
the event, and that the adverb carried on it because it includes the 
meaning of the preposi�on “in", and others have stated that the 
a�achment to the adverb  includes the semi-sentence and other 
expressions, without specifying the intended expressions. It was 
necessary for the research in its first demand to determine what is 
related to the event through inference with gramma�cal texts, in 
addi�on to other subordinates . As for the second requirement, it 
was specific to the statement of the meaning of the noun . As there 
are some that cannot be a�ached to . Because it does not denote 
the event, unless it contains a meaning in which it is appropriate 
to adhere to it. As for the third requirement, it is concerned with 
sta�ng the rela�on to the meanings of the verbs, and this is due 
to a barrier that might prevent the a�achment of the verb itself, 
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to require the validity of the meaning when it comes to the event. 
As for the fourth requirement, it is concerned with explaining the 
meaning of the le�er and the semi-sentence. In Arabic, the le�ers 
represent a summary and an abbrevia�on for the meanings that are 
events. As for semi-sentence, it may acquire a meaning related to 
the event. 

keywords: event, relevance, relevant 
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مة املقدّ

د، وعىل آله  الم عىل أرشف خلقه سيّدنا حممّ الة والسّ احلمد هللا ربِّ العاملني، والصّ
ا بعدُ فإنّه ال خيفى ما لبيان تعلّق لفظ  الطّيبني الطّاهرين، وصحبه الربرة املنتجبني، أمّ
ة معناه؛ وقد كان معربو  ية يف وحدة نصّ مؤلّف من تراكيب، ويف صحّ بآخر من أمهّ
به شبه  يتعلّق  ما  لبيان  ، يولون أمهيةً كبرية  مني احللبيّ السّ الكريم وال سيّام  القرآن 
د فيه األوجه اجلائزة، ملا يف ذلك من  اجلملة، وعامل كلّ منصوب، وال سيّام ما تتعدّ
ة مانعاً قد يمنع  يفة بدا أنّ ثمّ أثر يف اختالف املعنى. ويف أثناء إعراهبم لآليات الرشّ
من التّعلق باللفظ نفسه، فيتعلّق املتعلّق بمعناه. وقد عمل هذا البحث جاهداً عىل 
تعلَّق فيها بمعنى اللفظ، وقبل ذلك كان يتحتّم حتديد مصطلح  حتديد الصور التي يُ
ة وهم وقع  التّعلّق، وما يتعلّق باحلدث من مقيّدات له يف اجلملة العربيّة؛ إذ كان ثمّ
فيه باحثون حمدثون، وهو االقتصار عىل تعلّق شبه اجلملة وحده باحلدث دون غريه 
من مقيّداته. وقد جاء البحث يف ثالثة مطالب سبقها متهيد، بيّنا فيه مفهومي احلدث 
املطلب األول  ا  ملا يكون متعلّقاً باحلدث. وأمّ والتّعلّق لغة واصطالحاً، مع حتديد 
ا املطلب الثّاين فقد  صناه ملا يتعلّق بمعنى االسم بنوعيه املبنيّ واملعرب، وأمّ فقد خصّ
ا الثّالث فكان ملا يتعلّق بمعاين احلروف  صا ملا يتعلّق بمعاين األفعال، وأمّ كان خمصّ

ل إليه البحث.  وشبه اجلملة، ثمّ جاءت اخلامتة التي بيّنا فيها أهمّ ما توصّ

ل: احلدث ومتعلقاته:  املطلب األوّ

ث يف اللغةِ هو وجودُ يشء مل يكن١، ويف اصطالح النّحويّني هو  ١ـ احلدث: احلَدَ
ضاً منقضياً، يوجدُ من وقتٍ دون وقت، وال يكونُ ثابتا٢ً،  رَ لفظٌ يدلّ عىل ما يكون عَ
أو  ات  الذّ املشتقات واملصدر، وهو خالف اسم  التّام وما جيري جمراه من  كالفعل 

وام٣.  اجلثة الذي يتّسم بالثّبوت والدّ
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" يف اللغة عىل حصول ارتباط يشء بآخر، فقد ذكر  لِقَ ٢ـ التّعلّق: يدلّ معنى "عَ
ذكر  فقد  منظور  ابن  ا  أمّ يلزمه٤،  أو  عال  بيشء  يشء  ناط  يُ أن  معناه  أنّ  فارس  ابن 
لِق" بـ"تعلّق"، قال ابن منظور:  اً "عَ ء، مفرسّ لِق" هو النّشوب يف اليشّ أن معنى "عَ

 :٥ يرٌ رِ الَ جَ ؛ قَ ب فِيهِ : نَشِ هُ لِقَ لَقاً وعَ لِقَ باليشءِ عَ : عَ لِقَ ((عَ

جابا تَك احلِ لْبَ أَو هَ ابَ القَ أَصَ نٍ   رْ َالبُهُ بِقِ تْ خمَ إذا علِقَ  

فـ"تعلّق" وا))٦.  لَّقُ عَ تَ وَ بوا  نَشِ أَي:   ، بِهِ األعرابُ  ت  لِقَ عَ فَ  : احلديثِ ويف 
يان  يتعدّ وقد  فيه،  والنّشوب  اليشء  لزوم  وهو  واحد،  بمعنىً  "كالمها  لِقَ و"عَ
أيضاً:  ويقال   . بمعنىً به،  لَّقَ  عَ وتَ هُ  قَ لَّ عَ ((وتَ  : اجلوهريّ قال  بالباء،  أو  بنفسيهام، 
ا يف االصطالح فال خيتلف املعنى االصطالحي للتّعلّق  تُه))٧. أمّ لِقْ ، بمعنى عَ تُهُ قْ لَّ عَ تَ
االرتباط  هو  املراد  واالرتباط  االرتباط،  معنى  إىل  يشري  فهو   ، الّلغويّ معناه  عن 
نة للرتكيب، فقد ذهب ابن هشام إىل أنّ ((معنى التّعلّق االرتباط  بني عنارص مكوّ
لبيب حكم شبه  ))٨. وقد ذكر هذا التّعريف للتّعلّق حني بنيّ يف كتابه مغني الّ املعنويّ
لَ بام يشبهه،  يها من جهة وجوب ((تعلّقهام بالفعل أو ما يشبهه، أو ما أُوِّ اجلملة بشقّ
ة لفظٌ آخر استخدمه بعض النّحويّني، وأريد منه ارتباط  أو ما يشري إىل معناه))٩. وثَمّ
املراد  اختُلف يف  أنّه  التّعليق، غري  ببعض، وهو  للرتكيب، بعضها  نة  املكوّ العنارص 
منه، فمنهم من جعل دائرة التّعليق أوسع وأشمل، فقد أراد عبد القاهر اجلرجاينّ 
وترتيبه١٠.  الكالم،  نظم  يف  رشطاً  منه  جعل  وقد  ببعض،  ه  بعضِ  ، لِمِ الكَ ربط  منه 
بالفعل  يعلّق االسم  أنواع، منها أن  ببعضه اآلخر عنده عىل  الكالم  وتعليق بعض 
علّق اسم باسم عىل أن يكون خرباً له، أو أن  عىل أن يكون فاعالً أو مفعوالً، وأن يُ
علّق الكالم  علّق اسمٌ بكالمٍ تامٍّ قبله عىل أن يكون تابعاً، وأن يُ يكون تابعاً له، وأن يُ
عل  علّق فعل بآخر، وذلك بأن جيُ ، أو أيّ معنى آخر، وأنّ يُ بنفيٍ أو استفهام أو متنٍّ



٨٨

م.د. علي أسد موسى

ط١١. ومنهم من خصّ  بأداة الرشّ بينهام  بط  الرّ أحدمها رشطاً يف اآلخر، عن طريق 
التّعليق بعمل الفعل يف حملّ اجلارّ واملجرور، أي االقتصار يف االرتباط بالفعل عىل 
وغريها،  املفاعيل  من   األخر مقيّداته  وسائر  فاعله  دون  وحده،  واملجرور  اجلارّ 

: ((املراد بالتّعليق العمل يف حملّ اجلارّ واملجرور نصباً ورفعاً))١٢.  يقول األزهريّ

التّعلّق هو ارتباط شبه اجلملة، ال غري،  ا املحدثون فقد ذهب أغلبهم إىل أن  أمّ
ين قباوة يف كتابه إعراب اجلمل وأشباه اجلمل  كتور فخر الدّ باحلدث. فقد ذكر الدّ
به،  كها  ومتسّ باحلدث،  اجلملة  لشبه  املعنوي  االرتباط  هو  ههنا  ((التّعلّق  ه:  نصّ ما 
علّل  وقد  هبا))١٣،  إالّ  معناه  يكتمل  وال  به،  إالّ  معناها  يظهر  ال  منه،  جزء  ا  كأهنّ
ة تأثرياً متبادالً بينهام، فشبه اجلملة  الدكتور قباوة تعلّق شبه اجلملة باحلدث بأنّ ثمّ
اً يف احلدث، وذلك بأنّه يرد ((تكملةً للحدث الذي تقيّده، فيتمّ معنامها  يؤثّر معنويّ
، إذ إنّه يعمل النّصب  ا الفعل فتأثريه يف شبه اجلملة لفظيّ هبذا التّعلّق املقيّد))١٤. أمّ
را١٥ً. ومن الباحثني املحدثني من ذهب إىل أن  يف شبه اجلملة، عمالً ظاهراً أو مقدّ
نه حرف  التّعلّق خمتصّ بشبه اجلملة اجلارّ واملجرور، وأنّ الظّرف حممول عليه لتضمّ
امرائيّ  كتور فاضل السّ ا الدّ حاً بأنّ املفاعيل ال تتعلّق بالفعل١٦. أمّ اجلرّ "يف"، مرصّ
فقد ذهب إىل أن التّعلق يشمل تعلّق شبه اجلملة وغريه كاحلال واملفعول املطلق١٧. 
ويبدو أنّ الذي دفع أغلب املحدثني إىل حرص التّعلّق باحلدث بشبه اجلملة وحده 
دون غريه، هو تعريف ابن هشام، فقد ذكر ابن هشام تعريفه للتّعلّق يف سياق ذكره ملا 
ائدة، قال ابن هشام:  ، وهي احلروف الزّ يُستثنى من التّعلّق بالفعل من حروف اجلرّ
ائد  الزّ ((يُستثنى من قولنا ال بدّ حلرف اجلرّ من متعلق ستّة أمور: أحدها: احلرف 
ِ اهللاِ)) ريْ الِقٍ غَ نْ خَ لْ مِ عد: ٤٣]، ((هَ يداً))[الرّ هِ ى بِاهللا شَ فَ : ((كَ كـ"الباء" و"من" يفِ

، واألصل أنّ أفعاالً قرصت  [فاطر: ٣]، وذلك ألنّ معنى التّعلّق االرتباط املعنويّ
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يف  دخل  إنّام  ائد  والزّ  . اجلرّ بحروف  ذلك  عىل  فأعينت  األسامء،  إىلَ  الوصول  عن 
حيح أنّ التّعلّق بالفعل يشمل  الكالم تقوية له وتوكيداً ومل يدخل للربط))١٨. والصّ
يه، والفاعل، ومقيّدات الفعل األخر كاملفاعيل واحلال واالستثناء  شبه اجلملة بشقّ
لُ عىل ذلك بأمور:  ومتييز النّسبة الذي ال يكون إالّ يف مجلة مشتملة عىل حدث، ويُستدَ

بعد  ظهرت  التي  النّحوية  الرشوح  بعض  يف  "تعلّق"  الفعل  ورود  أنّ  ل:  األوّ
يُستخدم  كان  أنّه  إىل  املواطن  من  كثري  يف  يشري  د  للمربّ واملقتضب  لسيبويه  الكتاب 
اللة عىل ارتباط الفاعل وسائر مقيّدات الفعل بالفعل نفسه،  يف كثري من املواضع للدّ
بالفعل نفسه. من  الفعل  ارتباط معموالت  اللة عىل  للدّ يُستخدم  وبتعبريٍ آخر كان 
أخوك"،  وقعد  "قام  تقول:  أنك  ذلك  ((فمن  التّنازع:  باب  يف  ريايفّ  السّ قول  ذلك 
الثّاين،  ل، وإن شئت رفعته بالفعل  فأنت باخليار إنْ شئت رفعت األخ بالفعل األوّ
ل فتقديره: "قام أخوك وقعد"، ويكون يف "قعد" ضمري من  فإن رفعته بالفعل األوّ
األخ، وإذا ثنّيته، أو مجعت عىل هذا الوجه قلت: "قام وقعدا أخواك"، و"قام وقعدوا 
"، ويكون قد جعلت االسم الذي تعلّق بالفعل  نَ اهلنداتُ إخوتُك"، و"قامت وقعدْ
ل بعد الفعل الثّاين، فقد فصلت بني الفعل األول وفاعله بجملة، فهذا ال جيوز  األوّ
بعد  األول  بالفعل  تعلّق  الذي  االسم  جعلت  "قد  فقوله:   ،١٩((  .  . مكان.  كلّ  يف 
الفعل الثّاين"، يعني الذي جعلته فاعالً له، ومن ذلك أيضاً قوله: ((والذي يوجبه 
"، وذلك أنّ الفعل  حيح أن تنصب زيداً بالفعل الذي قبلَ "إالّ القياس والنّظر الصّ
به،  املنصوبات  وجوه  اختالف  عىل  به،  الفاعل  ارتفاع  بعد  به  تعلّق  ما  كلّ  ينصب 
"، واملصدر،  حيح كقولك: "رضبت زيداً وكلّ منصوب به، فمن ذلك املفعول الصّ
مان واملكان، واحلال، وكذلك تنصب املفعوالت التي حذفت منها  والظّرف من الزّ
حروف اجلر، فوصل إليها الفعل، واالسم الذي ينتصب بعده عىل التمييز كقولك: 
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"، ومنها ما تنصب ما بعدها  " و"اشتعل الرأس شيباً تُ غيظاً "، و"متألّ أتُ شحامً "تفقّ
واخلشبة"))٢٠،  املاء   و"استو وأباك"،  صنعتَ  "ما  كقوهلم:  بينهام  حرف  بتوسط 
: "وذلك أنّ الفعل ينصب كلّ ما تعلّق به بعد ارتفاع الفاعل به"، دليل  ريايفّ فكالم السّ
اللة عىل ما يرتبط بالفعل من الفاعل واملنصوبات،  عىل استخدام لفظة "تعلّق" للدّ
غريه  دون  التّعلّق،  لفظة  فيه  يذكر  ما  فأكثر  واملجرور  اجلارّ  ا  أمّ وغريها.  املفاعيلِ 
الفاريس: ((باب ما  بيان ما يرتبط به، يقول أبو عيلٍّ  راد  يُ الفعل، حني  من مقيّدات 
"عىل" و"عن" و"كاف" ، من ذلك:  ة غري حرف جرّ ، ومرّ ة حرف جرّ يستعمل مرّ
متعلّق  أنّه   تر أال  حرف،  فهذا   ،" ثوبٌ زيدٍ  "عىل   : تقولُ و"منذ"،  و"مذ"  التشبيه 
" كذلك))٢١. وقد مرّ ذكر أنّ ابن هشام قد خصّ  بالفعل، كام أنّ قولك: "يف الدار زيدٌ
يف كتابه مغني اللبيب باباً لشبه اجلملة، ذكر فيه أحكام شبه اجلملة، من حيث ارتباطه 
اللة عىل احلدث، مستخدماً لفظة التّعلق٢٢.  بام قبله من فعل أو ما جيري جمراه يف الدّ

الثّاين: أنّ حرص التّعلّق بشبه اجلملة بالفعل يؤدّي إىل القول بأنّ الفاعل ومقيّدات 
الفعل أجنبيّة عن الفعل، وهذا ال يقول به أحد. 

ما يشريون إىل االرتباط بني احلدث ومتعلّقاته  النّحويّني كانوا كثرياً  أنّ  الثّالث: 
اللة عىل  بلفظي العامل ومعموله، فيقصدون بالعامل الفعل وما جيري جمراه من الدّ
وباملنصوب  الفاعل،  باملرفوع  ويقصدون  واملنصوب،  املرفوع  وبمعموله  احلدث، 
أنّ  ذكر  مرّ  وقد  واملجرور،  اجلارّ  عىل  فضالً  وغريها،  املفاعيل  وهي  املنصوبات، 
وقد  ورفعاً)).  نصباً  واملجرور  اجلارّ  حملّ  يف  ((العمل  بأنّه  التّعليق  فرسّ  األزهريّ 
يستخدمون لفظي الرافع والناصب بدالً عن لفظ العامل، ولفظي املرفوع واملنصوب 
عن لفظ املعمول. قال ابن يعيش يف الفاعل: ((ورافعه ما أُسند إليه من الفعل، أو ما 
كان يف معناه))٢٣. وقال يف احلال: ((اعلم أنّ احلال ال بدّ هلا من عاملٍ إذ كانت معربة، 
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 ما هو جار جمر أو  فعالً،  إالّ  فيها  العامل  يكون  له من عامل، وال  بدّ  واملعرب ال 
القرآن الكريم قد يستخدمون يف املوضع  الفعل من األسامء))٢٤. لذلك كان معربو 
قال   ،أخر تارةً  بالتّعلّق  ة  اخلاصّ واأللفاظ  تارةً  بالعمل  اخلاصة  األلفاظ  الواحد 
ينَ  ذِ َا الَّ اأَهيُّ مني احللبيّ مبيّناً متعلّق الظرف "بعد" أو العامل فيه، يف قوله تعاىل: ((يَ السّ
))[آل  ينَ افِرِ كَ مْ  نِكُ إِيامَ دَ  عْ بَ مْ  دُّوكُ رُ يَ كِتَابَ  الْ أُوتُوا  ينَ  ذِ الَّ نَ  مِ يقاً  رِ فَ وا  تُطِيعُ إِنْ  نُوا  آمَ
" جيوز أن يكونَ منصوباً بريدُّوكم، وأَنْ يتعلَّق  مْ نِكُ دَ إِيامَ عْ عمران: ١٠٠]: وقوله: "بَ
ِمْ [آل عمران: ٩٠]))٢٥.  هنِ دَ إِيامَ عْ واْ بَ رُ فَ بكافرين، ويصري املعنى كاملعنى يف قوله: ((كَ
مني: "أن يكونَ منصوباً بريدُّوكم"، معناه أن يكون معموالً للفعل يردّوكم،  فقول السّ

 . ة العامل يف النّحو العريبّ أي يكون متعلّقاً به. ولعلّ ذلك راجعٌ إىل طغيان نظريّ

ابع: أنّ ما ذكره ابن هشام من أنّ التّعلّق هو االرتباط املعنويّ ال يُقترص فيه  الرّ
كتور قباوة من أنّ ثمة تأثرياً متبادالً بني احلدث  الدّ عىل شبه اجلملة، وأنّ ما ذكره 
وشبه اجلملة يوجد بني احلدث من جهة، والفاعل وسائر املقيّدات األخر من جهة 
ا يف ذلك شأن  اً يف احلدث، شأهنُ أخر. فالفاعل وسائر املقيّدات األخر تؤثر معنويّ
شبه اجلملة، بل إنّ الفاعل أشدُّ ارتباطاً وتعلّقاً باحلدث من شبه اجلملة، إذ إنّ اجلملة 
يف العربية بشقيّها الفعلية واالسمية ال تنعقد إالّ بعمديت الكالم، املسند واملسند إليه، 
فال جيوز تأليف اجلملة من احلدث وحده، إالّ والفاعل معه، وإنّ وقوعه طرفاً يف 
ة ال يلغي أنّه من متعلّقات احلدث، بل إنّ القول بأنّ الفاعل ال جيوز  العملية اإلسناديّ
ة، وبأنْ يُقرص التّعلّق بشبه  أن يكون متعلّقاً باحلدث؛ ألنّه طرف يف العملية اإلسناديّ
اجلملة، يؤدّي ذلك بنا إىل القول بأنّ شبه اجلملة متعلّق باحلدث وفاعله؛ ألنّ كليهام 
. وللتأثّري املتبادل بني احلدث  ة، وقطعاً ال يقول ذلك أحدٌ متساوٍ يف العمليّة اإلسناديّ
 ، ة منع النّحويّون، خال الكسائيّ وفاعله من جهة املعنى عن طريق العمليّة اإلسناديّ
ا تؤثر يف الفعل من  ا املفاعيل فإهنّ حذف الفاعل٢٦، بينام جيوز ذلك يف شبه اجلملة. أمّ
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جهة املعنى أيضا، إذ ((تعمل عىل ختصيص جهات الفعل املختلفة من حيث وقوع 
به  املفعول  فيكون  ياً،  متعدّ الفعل  يكون  بأن  معينة،  فيه عىل جهة  ن  املتضمّ احلدث 
تقييداً جلهة وقوع الفعل. . . . ومن حيث بيان علة حدوثه، فيكون املفعول ألجله 
تقييداً هلذه اجلهة، ومن حيث بيان املصاحب حلدوثه، فيكون املفعول معه تقييداً هلذه 
املطلق مقيّداً  املفعول  أو نوعه، فيكون  ات حدوثه  بيان عدد مرّ اجلهة، ومن حيث 
ا احلال ومتييز  هلذه اجلهة))، فهذه املفاعيل كلّ منها تقيّد جهة من جهات احلدث، أمّ
ا  النّسبة واملستثنى فلكلّ منها تأثري يف الفعل أيضاً، فاحلال تقييد للحدث من جهة أهنّ
" يف نحو قولنا: "جاء  بيان هيأة الفاعل أو املفعول يف وقت حدوث الفعل. فـ"راكباً
ا متييز النّسبة فهو تقييد للفعل  كوب. ٢٧ أمّ "، تقييد ملجيء زيد يف وقت الرّ زيد راكباً
ا املستثنى فإنّه يؤثّر يف  من جهة إزالة اإلهبام احلاصل يف نسبة الفعل إىل فاعله٢٨. وأمّ
احلدث من جهة أن االستثناء ((رصف اللفظ عن عمومه بإخراج املستثنى من أن 
ل))٢٩ أي إنّ ذكر املستثنى دالٌّ عىل أنّ حكم احلدث واقع عىل ما قبله،  يتناوله األوّ
أي املستثنى منه، دونه. هذا من جهة، ومن جهة أخر يؤثّر املتعلّق به، وهو اللفظ 
فالفعل  يه،  بشقّ اجلملة  يؤثّر يف شبه  املقيّدات، كام  فيام ذكر من  ال عىل احلدث،  الدّ
الفاعل،  يف  فع  الرّ أيضاً  يعمل  اجلملة،  شبه  يف  راً  مقدّ أو  ظاهراً  النّصب  يعمل  كام 
انعدام  يعني  كيب  الرتّ يف  احلدث  انعدامُ  ذلك  عىل  فضالً  مقيّداته.  يف  والنّصب 
الفاعل واملقيّدات األخر، ووجوده يعني وجودها؛ إذ إنّه يقتضيها مجيعاً؛ لذلك 
ر النّحويّون فعالً مناسباً لكلّ فاعل حذف فعله٣٠. ولكلِّ منصوب من مفعول به  قدّ يُ
رون لكلّ شبه مجلة، حذف عنه  وغريه ممّا حيذف عنه متعلّقه جوازاً أو وجوباً، كام يقدّ
متعلّقه٣١. وعىل هذا نستطيع القول إنّ التّعلّقَ ارتباط معنويّ ولفظيّ بني احلدث، 

وفاعله وسائر مقيداته إن وجدت يف اجلملة. 
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املطلب الثاين: التّعلق بمعاين األسامء: 

إنّ األسامء التي يصلح أن يتعلّق هبا يشء ممّا يتعلّق بالفعل هي األسامء التي تدلّ 
عىل احلدث، وهي املشتقات واملصدر، وغري هذه األسامء ال يصلح التّعلّق به؛ لعدم 
ن معنىً يصلح من خالله التّعلّق به، ويمكن تقسيم  داللته عىل احلدث، إالّ إذا تضمّ

هذا النّوع من التّعلّق بمعاين األسامء إىل: 

 : الً: التّعلّق بمعنى االسم املبنيّ أوّ

من  يشء  به  يتعلّق  أن  ذلك  فيسوغ  احلدث؛  معنى  املبنيّ  االسم  ن  يتضمّ قد 
اللة عىل احلدث. وذلك االسم املبنيّ هو  متعلّقات الفعل، وما جيري جمراه من الدّ
اللة عىل احلدث، ومن جهة املعنى  اسم اإلشارة، إذ إنّه من جهة اللفظ خيلو من الدّ
احلال  يأيت  أن  "أشري". ومن هنا ساغ  الفعل  ن معنى  يتضمّ يدلّ عىل احلدث؛ ألنّه 
))[النمل: ٥٢]. ومن املعلوم أنّ احلال  ةً يَ اوِ مْ خَ يُوهتُُ تِلْكَ بُ بعدها٣٢ كقوله تعاىل: ((فَ
 ،" " و"رأيتُ زيداً ضاحكاً بيان هيأة الفاعل أو املفعول٣٣، نحو: "جاء زيدٌ ضاحكاً
"٣٤. وهذا  مل املجرور بحرفِ اجلرّ عىل املفعول به، نحو: "مررتُ بزيدٍ ضاحكاً وحيُ
التّعريف للحال يشريُ إىل حتمية وجود لفظ دالٍّ عىل احلدث يف أيّ مجلة تستدعي 
عىل  دالّ  لفظ  يوجد  مل  فإن  به،  حينئذ  احلال  تتعلّق  إذ  واملفعول،  الفاعل  هيأة  بيان 
احلدث يلجأ النّحويون إىل التّأويل. من ذلك أن تأيت احلال بعد مجلة اسمية يكون 
احلدث  عىل  اللة  الدّ من  خيلو  جامداً،  معرفةً  اسامً  واآلخر  إشارة،  اسم  املبتدأ  فيها 
تعاىل:  إشارة، كقوله  اسم  املبتدأ ضمرياً واخلرب  يكون  أو   ،" مقبالً زيدٌ  "ذا  كقولنا: 
)[البقرة: ٨٥]. وهنا يذهب النّحويّون البرصيون  مْ كُ سَ تُلُونَ أَنْفُ قْ تُمْ هؤالء تَ ((ثُمَّ أَنْ
"ذا زيدٌ  "أشري"، فمعنى:  نه معنى  إىل أنّ احلال متعلّقة بمعنى اسم اإلشارة؛ لتضمّ



٩٤

م.د. علي أسد موسى

احلال  بتعلّق  مني  السّ إليها  أشار  التي  اآلياتِ  ". ومن  مقبالً زيدٍ  إىل  "أشري   :" مقبالً
))[البقرة:  نيَ تَّقِ دً لِلْمُ يْبَ فِيهِ هُ كِتَابُ الَ رَ لِكَ الْ بمعنى اسم اإلشارةقوله تعاىل: ((ذَ
"ال ريبّ فيه" "ذلك" مبتدأ و"الكتاب" خربه جاز أن تكون مجلة  ٢]، فإذا عددنا 
يف  اجلملةُ  هذه  تكونَ  أَنْ  ((جيوز  مني:  السّ قال  اإلشارة،  اسم  بمعنى  متعلّقة  حاالً 
مْ  يُوهتُُ تِلْكَ بُ شارة))٣٥. وقوله تعاىل: ((فَ حملِّ نصبٍ عىل احلال، والعاملُ فيه معنى اإلِ
ة عىل  " العامّ ةً يَ اوِ : ((قوله: "خَ مني احللبيّ وا)) [النّمل: ٥٢]، قال السّ ةً بِامَ ظَلَمُ يَ اوِ خَ
ا  مَ نصبها حاالً. والعاملُ فيها معنى اسم اإلشارة))٣٦. ومنه أيضاً قوله تعاىل: ((وَ
حمذوفة،  بحال  متعلقة  بيمينك  اجلملة  فشبه   ،[١٧ ى))[طه  وسَ مُ ا  يَ ينِكَ  بِيَمِ تِلْكَ 
": "ما" ينِكَ ا "تِلْكَ بِيَمِ مَ مني: ((وَ وهذه احلال متعلقة بمعنى اسم اإلشارة، قال السّ
؛ ألنّه حال كقوله:  مبتدأة استفهامية، و "تلك" خربه، و"بيمنيك" متعلقٌ بمحذوفٍ
شارة))٣٧.  اإلِ معنى  رة  املقدّ احلال  يف  والعاملُ   ،[٧٢ يْخاً))[هود:  شَ يلِ  بَعْ ((وهذا 
قال   ،[٢٥٣ ))[البقرة:  بَعْضٍ ىلَ  عَ مْ  هُ ضَ بَعْ نَا  لْ فَضَّ لُ  سُ الرُّ ((تِلْكَ  قوله:  وأيضاً 
إليه،  املشارِ  من  حاالً  يكونَ  أن  جيوزُ   :" مْ هُ ضَ بَعْ نَا  لْ "فَضَّ تعاىل:  ((قوله  مني:  السّ
يكونَ خربَ  أن  يكونَ مستأنفاًً، وجيوزُ  أن  م، وجيوزُ  تقدَّ كام  شارةِ  اإلِ معنى  والعاملُ 

" نعتاً لـ"تلك" أو عطفَ بيانٍ أو بدالً))٣٨.  "تلك" عىل أن يكونَ "الرسلُ

ثانياً: التّعلق بمعنى االسم املعرب: 

ة مانع من التّعلّق به، فقد خيلو  قد يتعلّق يشء بمعنى االسم املعرب، إذا كان ثمّ
اللة عىل احلدث، وذلك إذا كان اسم ذات، ومعلوم أنّ اسم  االسم املعرب من الدّ
د  ، كاألعالم واألجسام واألعراض، مثل: حممّ ىً معنيّ ات((هو ما دلّ عىل مسمّ الذّ
ن معنى احلدث،  وكتاب وحائط وبيت وسامء وحديقة وزهرة))٣٩، غري أنّه قد يتضمّ
نه معنى فعله. أو  نه معنىً يكون معروفاً به، ويدلّ عىل احلدث، أو عرب تضمّ عرب تضمّ

قد يكون االسم بمعنى اسم الفاعل أو اسم املفعول. 
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ن االسم معنىً يكون معروفاً به:  ١ـ تضمّ

به،  اللة عىل احلدث عىل معنى، يكون معروفاً  الدّ قد يشتملُ االسم اخلايل من 
يف  "خالدٌ حاتمٌ  كقولنا:  وذلك  معناه.  باعتبار  يشء  به  فيتعلّق  احلدث،  عىل  ويدلّ 
قومه"، فشبه اجلملة "يف قومه" متعلّق باالسم اجلامد "حاتم" باعتبار معناه؛ إذ يشتهر 
نا قلنا: "خالدٌ جوادٌ أو كريمٌ يف قومه"٤٠. ومن  هذا االسم بـ"اجلود" و"الكرم"، فكأنّ

األسامء املتضمنة ملعنى معروف، دالٍّ عىل احلدث يف القرآن، وقد تعلّق هبا يشء: 

 ْ ْرسُ ، الَ يُطلق عىل غريه، وملَ جيَ لَمٌ عىل املعبودِ بحقّ ((عَ لفظ اجلاللة "اهللا": هو اسمٌ
ى به))٤١، وقد اختلف يف هذا االسم الكريم، فقيل إنّه  تَسمّ أحدٌ من املخلوقني أن يَ
إنّه منقول.  الوضع، وقيل  جد عىل هذا  إنّه اسم مرجتل، أي وُ اسم مشتق٤٢، وقيل 
وتظهر فائدة اخلالف يف كون لفظ اجلاللة اسامً مشتقاً أو مرجتالً أو منقوالً يف جواز 
اً تعلّق به معموله من دون تأويله، وإن كان مرجتالً أو  تعلّق يشء به، فإن كان مشتقّ
منقوالً احتاج األمر إىل تأويله؛ كي يتعلق به معموله٤٣. وقد ورد لفظ اجلاللة "اهللا"
ا  مَ لَمُ  عْ يَ وَ مْ  كُ رَ هْ جَ وَ مْ  كُ َّ رسِ لَمُ  عْ يَ ضِ  َرْ واألْ اتِ  وَ مَ السّ يفِ  اهللا  وَ  هَ ((وَ تعاىل:  قوله  يف 
كر فيها أوجه عدة، وأحد هذه األوجه  ))[األنعام: ٣]، وهذه اآلية الكريمة ذُ بُونَ سِ تَكْ
 ، ما ذكره أبو عيلٍّ الفاريسّ من أنّ "هو" ضمري الشأن، وهو مبتدأ، و"اهللا" مبتدأ ثانٍ
"يعلم"، وعلّل أبو  "يف السموات" متعلّق بالفعل  "يعلم"، وشبه اجلملة  خربه مجلة 
حيان ذهاب الفاريسّ إىل هذا بأنّ الضمري "هو" ((إذا مل يكن ضمري الشأن كان عائداً 
متّحدين  اسمني  من  وخرب  مبتدأ  فينعقدُ  اهللا"،  "اهللا  التقدير:  فيصري  تعاىل،  اهللا  عىل 
أبو  ل  تأوّ أعلم  واهللا  فلذلك  جيوز؛  ال  وذلك  إسنادية،  بينهام  نسبة  ال   ، ومعنىً لفظاً 
موات" و"يف  مري ضمري األمر، و"اهللا" خربه "يعلم"، "يف السّ عيلٍّ اآلية عىل أنّ الضّ
كم  رسّ األرض  ويف  موات  السّ يف  يعلم  "اهللا  والتقدير:  بـ"يعلم"،  متعلّق  األرض" 



٩٦

م.د. علي أسد موسى

مني احللبيّ فلم ير بأساً من أن تنعقد مجلة من الضمري "هو" ا السّ كم"))٤٤. أمّ وجهرّ
املوصوف  من  م  تقدّ ما  عىل  "هو"((عائد  مري  الضّ أن  باعتبار  "اهللا"،  اجلاللة  ولفظ 
والنّور،  الظّلامت  وجعل  واألرض،  موات  السّ خلق  وهي  اجلليلة،  فات  الصّ بتلك 
))٤٥. وقد سبق  فائدة من غري شكّ إلخ، فصار يف اإلخبار  النّاس من طني،  وخلق 
تِ  الظُّلُامَ لَ  عَ جَ ضَ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ ي خَ الَّذِ دُ هللاَِِّ  َمْ هذه اآلية قوله تعاىل: ((احلْ
لٌ  أَجَ الً وَ نْ طِنيٍ ثُمَّ قَىضَ أَجَ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ وَ الَّذِ لُونَ هُ دِ عْ ِمْ يَ هبِّ وا بِرَ رُ فَ ينَ كَ ذِ النُّورَ ثُمَّ الَّ وَ
))[األنعام: ١، ٢]. وحلصول الفائدة من مجلة "هو اهللا" ونَ ُ ْرتَ تُمْ متَ هُ ثُمَّ أَنْ نْدَ ىً عِ مّ سَ مُ
يه إىل هذا  الكريم وأغلب مفرسّ القرآن  باعتبارمها مبتدأ وخرباً ذهب أغلب معريب 
بِمَ  موات"، وبتعبري آخر  "يف السّ ى متعلّق شبه اجلملة  الوجه. وعىل هذا الوجه يتبقّ
، وذُكرت فيه أوجهٌ  موات"؟ وقد اختُلف فيه اختالفٌ كبريٌ يتعلّق شبه اجلملة "يف السّ
أنّه  ـ  بأنّه قول اجلمهور  مني  السّ ـ وقد وصفه  ، أحدها  منيُ احللبيُّ السّ عديدة، نقلها 
متعلّق بلفظ اجلاللة "اهللا". وإن قلنا إنّ لفظ اجلاللة مشتق جاز تعلّق شبه اجلملة (يف 
نه  موات) به، وإن قلنا إنّه اسم مرجتل أو منقول، وجب أن يكون املتعلّق ما يتضمّ السّ

 : لفظ اجلاللة من معنى، يكون داالًّ عىل احلدث، ويف ذلك أقوالٌ

جاج إىل أنّ لفظ اجلاللة ملّا كان داالًّ عىل معانٍ كثرية كان شبه اجلملة( يف  ١ـ ذهب الزّ
مُ  يْهِ اسْ لَ لُّ عَ دُ نى بِام يَ ةٌ يف املَعْ ولَ صُ وْ جاج: (("يف" مَ السامء) متعلقاً هبذه املعاين، قال الزّ
دُ  رِّ نى: هو املُتَفَ ، املَعْ ضِ امءِ واألرْ رُ السَّ لُحُ بِهِ أمْ ُ بِام يَصْ

نى: هو اخلالِقُ العاملِ "اهللاِ"، املَعْ
الً هذا الوجه عىل  جاج مفضّ ))٤٦. وتابع ابن عطيّة الزّ ضِ امواتِ واألرْ بِريِ يف السَّ بِالتَّدْ
أي، إذ إنّه يستدعي تعلّق معمول واحد بأكثر  غريه٤٧. واعرتض أبو حيان عىل هذا الرّ

من عامل، وهذا غري جائز يف صناعة النحو، وإنْ كان صحيحاً يف املعنى٤٨.
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موات) جيوز أن يتعلّق بلفظ  جاج أيضاً إىل أنّ شبه اجلملة (يف السّ ٢ـ ذهب الزّ
اج: ((وجيوز أنْ يكونَ "وهو اهللاُّ  جّ نه معنى املعبود، قال الزّ اجلاللة، من جهة تضمّ
 ،٤٩(( لِ بُودُ فيهام"، وهذا نحو القول األوّ : "هو املَعْ "، أيْ ضِ امواتِ ويف األرْ يف السَّ

 .٥٠ يّ خمرشّ وذكر هذا الوجه أيضاً الزّ
ملِا  اجلاللة  بلفظ  متعلّق  موات"  السّ "يف  اجلملة  شبه  أنّ  إىل  حيّان  أبو  ذهب  ٣ـ 
نَهُ  مَّ تَضَ ورِ ما  رُ املَجْ لَ يف  مَ عْ يَ ىل أنْ  نه من معنى اإللوهية ال غري، قال: ((األوْ يتضمّ
قد  واملجرورَ  الظَّرف  نَّ  ألِ ؛  علامً اهللا  لفظُ  كان  وإنْ   ، يَّةِ اإللُوهِ نى  عْ مَ ن  مِ "اهللاُ"  ظُ  فْ لَ
املنهالِ بعضَ األحيان"،  أبُو  "أنا   : قالَ املعنى، كام  نه من  بام تضمّ العلم  فيهام  يعمل 
 ." : "أنا املشهور بعضَ األحيانِ هُ قالَ أنَّ "، كَ نه "أبو املِنهالِ فـ"بعض" منصوبٌ بام تضمَّ
"اهللاِ"،  مِ  اسْ نى  عْ بِمَ لِّقٌ  تَعَ مُ  " امواتِ السَّ "يفِ   : قالَ ذا،  هَ ن  مِ واً  نَحْ  : يُّ ِ ْرشَ خمَ الزَّ وقالَ 
ضِ  األرْ ويف  هٌ  إلَ امءِ  السَّ يف  ي  الَّذِ وَ  ((وهُ  : هُ لُ وْ قَ نهُ  ومِ ام،  فِيهِ بُودُ  املَعْ وهو   : قِيلَ هُ  أنَّ كَ
أوْ هو  فِيها،  يَّةِ  ِ بِاإلهلَ دُ  حِّ املُتَوَ أوِ   ، يَّةِ ِ بِاإلهلَ وفُ  رُ املَعْ : وهو  ))[الزخرف: ٨٤] أيْ هٌ إلَ
يْفَ  كَ لَّها،  كُ هُ  تَقادِيرَ فانْظُرْ  تَهى.  انْ مِ  سْ االِ ذا  هَ كُ يف  َ يُرشْ فِيها ال  اهللاُ   : هُ لَ قالُ  يُ ي  ذِ الَّ
مني احللبيّ فاعرتض عىل أيب  ا السّ ِيعِها))٥١. أمّ نَ املَعاينِ ال مجَ داً مِ لَ واحِ رَ العامِ دَّ قَ
رة يكون عملها يف شبه  حيّان، فلم يرَ بأساً من تقدير أكثر من معنى، إذ إنّ املعاين املقدّ
ح هبا مل تعمل، ممنوع،  مني: ((قلت: قوله: لو رصّ اجلملة عىل سبيل التّنازع، قال السّ
نا لو قلنا: هو اخلالِقُ والعامل  بل تعمل ويكون عملها عىل سبيل التّنازع))٥٢. أي إنّ
امء  ، لكان شبه اجلملة يف السّ ضِ ، ويف األرْ امواتِ يطُ يف السَ يِي واملُحِ قُ واملُحْ والرازِ
ر هلا شبه مجلة كاملذكور. وهذا االعرتاض من  ا األخر فيقدّ متعلّقاً بواحدٍ منها، أمّ
مني صحيح، فليس بغريب أن يتنازع عامالن يف شبه اجلملة. ففي قوله تعاىل:  السّ
قِ اهللاِ))[البقرة: ٦٠] يتنازع الفعالن "كل" و"ارشب" شبه  زْ نْ رِ بُوا مِ َ ارشْ لُوا وَ ((كُ

ر لآلخر مثله.  قدّ اجلملة "من رزق اهللا"، فيتعلّق هذا األخري بأحدمها، ويُ
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اللة عىل  ات اخلايل من الدّ ن االسم معنى فعله: قد يتعلّق يشء باسم الذّ ٢ـ تضمّ
نه معنى فعله، فيُتعلّقُ به هبذا االعتبار. ومن هذه األسامء:  احلدث، وذلل لتضمّ

الَ الَ  قَ ُمْ وَ هلَ امَ يْطَانُ أَعْ ُمُ الشَّ يَّنَ هلَ إِذْ زَ ١ـ جار: ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ((وَ
الَ  قَ بَيْهِ وَ قِ ىلَ عَ صَ عَ ئَتَانِ نَكَ فِ تِ الْ اءَ رَ لَامَّ تَ مْ فَ كُ ارٌ لَ إِينِّ جَ نَ النَّاسِ وَ مَ مِ يَوْ مُ الْ كُ الِبَ لَ غَ
))[األنفال:  ابِ قَ عِ يدُ الْ دِ اهللاُ شَ افُ اهللاَ وَ نَ إِينِّ أَخَ وْ رَ ا الَ تَ  مَ مْ إِينِّ أَرَ نْكُ يءٌ مِ إِينِّ بَرِ
َثَّلَ لَقريش يف معركة بدر  يْطَانَ ـ لعنه اهللا ـ متَ ٤٨]، وجاء يف تفسري هذه اآلية أنّ الشَّ
، وهو من بني بكر بن كنانة، وكانت قريش  مٍ شُ عْ الك بن جُ ة بن مَ ((يف صورة رساقَ
، فلامَّ متثَّل هلم قال  م قتلوا رجال منهمْ مْ من ورائهم؛ ألَهنَّ ختاف من بني بكر أن يأْتوهُ
ارٌ  إِينِّ جَ نَ النَّاسِ وَ مَ مِ يَوْ مُ الْ كُ الِبَ لَ ما أخرب اهللاُ به عنه ))٥٣، وهو قوله تعاىل: ((الَ غَ
"لكم" يف قوله تعاىل: ((وإين جارٌ لكم)) جيوز فيه وجهان:  )). وشبه اجلملة  مْ لَكُ
كان  وإن  بـ"جار"،  يتعلّق  أن  واآلخر:  حمذوفة،  لـ"جار"،  بصفة  يتعلّق  أن  األول: 
 : اللة عىل احلدث، وذلك ملِا فيه من معنى فعله، يقول السمني احللبيّ خالياً من الدّ
((و"لكم" متعلّقٌ بمحذوف؛ ألنّه صفة لـ"جار"، وجيوز أن يتعلّق بـ"جار"؛ ملا فيه 
من معنى الفعل))٥٤، والفعل املقصود هو الفعل "جاور" أو "أجار"، فاألول: يعني 
٥٥. وقد ذكر  ري أحداً أو الذي يستجري بأحدٍ ك، واآلخر: يعني الذي جيُ رُ اوِ ي جيُ الَّذِ
))٥٦. وفضالً عىل  نِي كِنانَةَ ن بَ كم مِ ريُ ِ ازيّ هذا املعنى بقوله: ((وإينِّ جارٌ لَكم: جمُ الرّ
ن  ان داالّ اللفظان مشتقّ افع واحلافظ، وهذان  الدّ بأنّه  يُشتهر اجلار  مني  السّ ما ذكره 

عىل احلدث، فيسوغ أن يعمل لفظ اجلار إلمكانية تأويله هبام٥٧. 

ا، ويطلقُ أيضاً عىل  مهُ ن ولَده أبواكَ أو أحدُ ٢ـ إخوان: هو مجع أخ، واألخُ هو ((مَ
"إخوان" يف قوله تعاىل: ((فأصبحتم بنعمته  ضاع))٥٨، وقد ورد لفظ  األخِ من الرِّ
ذكرها  وجوه،  "بنعمته"  اجلملة  شبه  به  يتعلّق  وفيام   ،[١٠٣ عمران:  إخواناً))[آل 
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مني:  السّ قال  التّآخي،  فعل  فيه من معنى  ملا  بـ"إخوان"  يتعلّق  أن  مني، أحدها  السّ
بنعمتِه))٥٩.  تآخيتم  أي:  الفعلِ  معنى  نْ  مِ فيه  ملِا   ،" واناً "إخْ بـ  متعلِّقٌ  (("وبنعمته" 

وعىل هذا تكون الباء سببية، أي: تآخيتم بسبب نعمته٦٠. 

 ، بُ احِ الصَّ ، وَ تَقُ املُْعْ تِقُ وَ ىل يف اللغة هو: ((املُْعْ ىل"، واملَوْ وْ ٣ـ املوايل: هو مجع "مَ
لُّ  كُ . وَ بُ رْ قُ وَ الْ هُ " وَ ِ يلْ نَ "الوَ ءِ مِ الَ ؤُ لُّ هَ . كُ َارُ اجلْ ، وَ ُ النَّارصِ ، وَ مِّ عَ ابْنُ الْ ، وَ َلِيفُ احلْ وَ
بِّ إِينِّ  الَ رَ ))٦١. ووردت هذه اللفظة يف قوله تعاىل: ((قَ لِيُّهُ وَ وَ هُ رَ فَ رَ آخَ َ أَمْ يلِ نْ وَ مَ
 َ ايلِ تُ املَْوَ فْ إِينِّ خِ يّاً وَ قِ بِّ شَ ائِكَ رَ عَ نْ بِدُ ْ أَكُ ملَ يْباً وَ أْسُ شَ لَ الرَّ تَعَ اشْ نِّي وَ ظْمُ مِ عَ نَ الْ هَ وَ
ومعناها  ٤ـ٥].  لِيّاً))[مريم:  وَ نْكَ  دُ لَ نْ  مِ يلِ  بْ  فَهَ اقِراً  عَ أَيتِ  رَ امْ انَتِ  كَ وَ ائِي  رَ وَ نْ  مِ
"من  النّسب، و"من ورائي"، معناه:  ـ يف  النبيّ زكريا  يلون  الذين  يف هذه اآلية 
"من ورائي" يف هذه اآلية ال جيوز تعليقه بالفعل "خاف" بعدي"٦٢. وشبه اجلملة 

لفساد املعنى، إذ إنّ اخلوف من أن يرثه املوايل سيقع بعد موته، لذلك جيب تعليقه بـ 
اللة عىل احلدث، ملِا فيه من معنى فعله، وهو  "املوايل"، وإن كان اسامً خالياً من الدّ
مني  الية"، وكأنّ املعنى: خفتُ واليتهم من بعد مويت، قال السّ "، ومصدره "الوَ َ يلِ "وَ

نْ  ائِي" هذا متعلِّقٌ يف قراءةِ اجلُمهورِ بام تضمنَّه "املَوايل" مِ رَ ن وَ : ((قوله: "مِ احللبيّ
" لفسادِ املعنى، وهذا  تُ فْ ن األمرَ بعدي. وال يتعلق بـ "خِ لُوْ ، أي: الذين يَ لِ عْ معنى الفِ
رادَ بـ"ورائي" معنى "خلفي" و"بعدي"))٦٣، وقال ابن هشام: ((الثّاين قوله  عىل أَنْ يُ
بـ"خفت"، وهو  "من"  تعاىل: ((وإينّ خفت املوايلَ من ورائي))، فإنّ املتبادر تعلّق 
الية"، أي: وخفت  واب تعلّقه بـ"املوايل"؛ ملِا فيه من معنى "الوَ فاسد يف املعنى، والصّ
واليتهم من بعدي وسوء خالفتهم))٦٤. وقد قيل إنّ وجه خوف زكريا  كان يف 
أن يرث ماله غريُ ولده، وهم "املوايل"، وقيل إنّ مواليه كانوا مهملني للدين، فدعا 

ربّه أن يرزقه وليّاً، كي ال يموت الدين بموته٦٥. 
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نْ  مِ بُورِ  الزَّ يفِ  تَبْنَا  كَ دْ  قَ لَ ((وَ تعاىل:  قوله  يف  "زبور"  لفظة  وردت  الزبور:  ٥ـ 
اختلف  وقد   ،[١٠٥ ))[األنبياء:  ُونَ احلِ الصَّ بَادِيَ  عِ ا  هَ ثُ رِ يَ ضَ  َرْ األْ أَنَّ  رِ  كْ الذِّ دِ  عْ بَ
األنبياء،  اسم يشمل كتب  بور"  "الزّ إنّ  فقيل  كر"،  بور" و"الذّ "الزّ املقصود من  يف 
بور" اسم  امء، وهو اللوح املحفوظ، وقيل إنّ "الزّ كر" أمّ الكتاب الذي يف السّ و"الذّ
كر" هو "التّوراة"،  لة بعد التّوراة، الذي هو كتاب موسىو"الذّ يشمل الكتب املنزّ
التّوراة، وهذا القول األخري يقتيض  كر"  بور" هو زبور داودو"الذّ "الزّ وقيل إنّ 
، لكنّ  بور" اسم رسياينٌّ أن يكون الظّرف "بعد" بمعنى "قبل"٦٦. وقد قيل إنّ "الزّ
بُر"،  زْ "يَ تَب"، ومضارعه  "كَ يعني  بَر"  "زَ الفعل  ٦٧. وهو من  اسم عريبٌّ أنّه  الظّاهر 
"مزبور"،  أي  "مفعول"،  بمعنى  ول"  "فَعُ وهو  بْر"٦٨.  "زَ ومصدره  العني،  بضمّ 
أي  وهو"املزبور"،  املشتق،  االسم  معنى  بور"  "الزّ يف  كان  وملّا  "مكتوب"٦٩.  أي 
تعلّقه  به، كام جاز   " رِ كْ الذِّ دِ  عْ بَ نْ  "مِ اجلملة  يتعلّق شبه  أن  مني  السّ أجاز  املكتوب، 
يتعلَّق  أَنْ  جيوز  الذكر"  دِ  بَعْ ن  "مِ ((قوله:   : احللبيّ مني  السّ يقول  "كتبنا"،  بالفعل 
املكتوب أي:  بُور أي:  املَزْ "؛ ألنَّه بمعنى  بُورِ "الزَّ بنفس  يتعلَّقَ  أنْ  تبنا"، وجيوز  بـ"كَ
؛ ولِذا  بُورِ نى املَزْ عْ ٌّ بِمَ يبِ رَ مٌ عَ هُ اسْ رُ أنَّ ))٧٠، وقال اآللويس: ((والظّاهِ دِ نْ بَعْ بُور مِ املَزْ

تَبْنا"))٧١.  "كَ هُ بـِ قُ لُّ عَ زَ تَ وِّ ام جُ " بِهِ كَ دِ عْ ن بَ لُّقُ "مِ عَ زَ تَ وِّ جُ

املطلب الثّالث: التّعلّق بمعاين األفعال: 

هبا  فيتعلّق  التّامة،  األفعال  احلدث هي  ة عىل  الّ الدّ األلفاظ  أبرز  أن  املعلوم  من 
متعلّقات احلدث كافة، دون قيد أو رشط، بخالف غريه ممّا يدل عىل احلدث، إذ ال 
فة املشبهة  بدّ من رشوط تتوافر فيه؛ ليتعلّق به يشء. كاسمي الفاعل واملفعول والصّ
واسم التّفضيل. غري أنّه قد يمنع مانع من التعلّق بلفظ الفعل نفسه، فيُتعلّق بمعناه؛ 

ة املعنى٧٢. وذلك يف املواضع اآلتية:  إذ يشرتط يف التّعلّق صحّ
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ن معنى فعل آخر:  أ: تعلّق شبه اجلملة بمعنى فعل متضمّ

ىلَ  ولُونَ عَ قُ يَ  به، كقوله تعاىل: ((وَ  فعل بحرف جرّ مل يُعهد أن يتعدّ قد يتعدّ
  )) [آل عمران: ٧٥]. فالفعل "قال" معروفٌ عنه أنّه يتعدّ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ بَ وَ ذِ اهللاِ الْكَ
 بـ"عىل". وقد اختلفت املدرستان  بـ"الم" التّبليغ٧٣، غري أنّه يف اآلية الكريمة تعدّ
يف توجيه مثل هذا، فذهب الكوفيّون إىل أنّ ذلك من باب تضمني حرف اجلرّ معنى 
مْ  بَنَّكُ لِّ ُصَ ألَ اء: ((وقوله "وَ حرف جرّ آخر، أو نيابة بعضها عن بعضها اآلخر. قال الفرّ
" يصلح "عىل" يف موضع "يف"، وإنّام صلحت "يف"؛ ألنّه يرفع يف  لِ وعِ النَّخْ ذُ يفِ جُ
اخلشبة يف طوهلا، فصلحت "يف"، وصلحت "عىل"؛ ألنّه يرفع فيها فيصري عليها))٧٤. 
بعض  دخول  "باب  ه  سامّ القرآن"،  مشكل  "تأويل  كتابه  يف  باباً  قتيبة  ابن  أفرد  وقد 
ا  أمّ  . اجلرّ حروف  هبا  يعني  فات  الصّ وحروف  بعض"٧٥،  مكان  فات  الصّ حروف 
ا إىل تأويل يتقبله اللفظ،  ، فيلجأونَ إمّ البرصيون فال يقبلون التّضمني يف حروف اجلرّ
هشام:  ابن  يقول  احلرف.  بذلك    يتعدّ فعل  معنى  الفعل  بتضمني  القول  إىل  ا  وإمّ
امَ أَنّ أحرف  يَاس كَ ن بعض بِقِ ا عَ ضهَ نُوب بَعْ َرّ الَ يَ ((مذهب البرصيني أَنّ أحرف اجلْ
يال يقبله  أْوِ تَ ا مؤول  إِمَّ نْدهم  وَ عِ هُ فَ لِك  ذَ لِك، وما أوهم  ذَ م وأحرف النصب كَ َزْ اجلْ
))[طه: ٧١] إنّ "يف" ليست بمعنى  لِ وعِ النَّخْ ذُ مْ يفِ جُ بَنَّكُ لِّ ُصَ ألَ امَ قيل يفِ ((وَ ظ كَ اللَّفْ
ا عىل تضمني  وإمّ ء،  اليشَّ باحلالِّ يف  اجلذع  لتمكنّه من  املصلوب  "عىل" ولكن شبه 

ن بعضهم "رشبن" يف قوله٧٦:   بذلك احلرف كام ضمّ الفعل معنى فعل يتعدّ

ر بَحْ ء الْ بْن بِامَ ِ رشَ

معنى   [١٠٠ ))[يوسف:  يبِ نَ  سَ أَحْ دْ  قَ ((وَ يف  و"أحسن"  "روين"  معنى: 
تعاىل:  قوله  ففي  البرصيني،  بقول  يقول  فكان  احللبيّ  مني  السّ ا  أمّ لطف))٧٧. 
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)) [البقرة: ١٨٥]،  ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ عَ لَ مْ وَ اكُ دَ ا هَ ىلَ مَ وا اهللاَ عَ ُ ربِّ لِتُكَ ةَ وَ دَّ عِ لُوا الْ مِ لِتُكْ ((وَ
يُعهد تعدية  اللة عىل االستعالء، وإن مل  الدّ باهبا من  باقية عىل  "عىل"  أنّ  ذهب إىل 
مني:  "احلمد". قال السّ ن معنى  " تضمّ "تكربّ "تكرب" هبا؛ وذلك ألنّ الفعل  الفعل 
مها:  وا". ويف "عىل" قوالن: أحدُ ((قوله: "عىل ما هداكم" هذا اجلارُّ متعلّقٌ بـ"تُكربِّ
نه معنى احلمد. . . . .   فعلُ التكبري هبا لتضمُّ ا عىل باهبا من االستعالء، وإنّام تعدّ أهنّ
ا  ))٧٨. وممّ ا بمعنى المِ العلَّة، واألول أَوىل ألنَّ املجازَ يف احلرفِ ضعيفٌ . والثّاين: أهنّ

تعلّق به شبه اجلملة من معنى الفعل: 

ينَ  ذِ ا الَّ ا أَهيَُّ ))٧٩. ويف قوله تعاىل: ((يَ هُ هُ لَ ناً: أَباحَ هُ يفِ اليشءِ إِذْ ١ـ يُؤذَن: ((أَذِنَ لَ
ا  لَكِنْ إِذَ اهُ وَ ينَ إِنَ َ نَاظِرِ ريْ امٍ غَ مْ إِىلَ طَعَ كُ نَ لَ ذَ ؤْ يُوتَ النَّبِيِّ إِالَّ أَنْ يُ لُوا بُ خُ نُوا الَ تَدْ آَمَ
لُوا)) [األحزاب: ٥٣]، يتعلّق شبه اجلملة "إىل طعام" بالفعل "يؤذن"،  خُ ادْ يتُمْ فَ عِ دُ
يف  فيه  واملأذون  "يف"،  اجلرّ  بحرف  مسبوقاً  فيه  املأذون  يكون  أن  القياس  ويقتيض 
 ، اليشءِ يف  له  ((وأذِنَ  آبادي:  الفريوز  قال  بـ"إىل"،  مسبوق  "الطّعام"  وهو  اآلية، 
ن اإلذن معنى  بب يف ذلك تضمّ هُ له))٨٠، والسّ ناً، بالكرس، وأذيناً: أباحَ ، إذْ عَ مِ كسَ
"؛ ألنّه بمعنى: إالَّ أن  نَ ذَ ؤْ " متعلقٌ بـ"يُ : ((و"إىل طعامٍ مني احللبيّ عاء، يقول السّ الدّ
 ِ ريْ بِغَ ىل طَعامٍ  لُوا عَ خُ دْ يَ نْبَغِي أنْ  يَ وا إىل طعام))٨١، ويف ذلك  إشعارٌ ((بِأنَّهُ ال  عَ تُدْ
ةٍ))٨٢.  وَ عْ بِدَ يْسَ  لَ نٍ  إذْ لَّ  كُ فَإنَّ   ، البَيْتِ ولِ  دُخُ يحُ يف  ِ الرصَّ نُ  اإلذْ قَ  قَّ َ حتَ وإنْ  ةٍ،  وَ عْ دَ
 : اجلوهريّ قال  بـ"إىل"،    يتعدّ وهو  قصده))٨٣،  عىل  ((احلثّ  اليشء  إىل  عاء  والدّ
عاةِ فالن، وهو يف األصل  دْ ةِ فالن ومَ وَ عْ ةُ إىل الطعام بالفتح. يقال: كنا يف دَ وَ عْ ((الدَ

اءَ إىل الطعام))٨٤.  عَ ، يريدون الدُ مصدرٌ

  يتعدّ فعل  وهو   ،٨٥(( نِ ُذُ بِاألْ ءِ  ْ اليشَّ ((إِينَاسُ  هو  اللغة  يف  مع  السّ تسمع:  ٢ـ 
ه  عَ مِ دْ سَ قَ ، قال ابن منظور ذاكراً مصادر هذا الفعل: ((وَ إىل مفعوله دون حرف جرّ
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بُكَ  جِ مْ تُعْ تَهُ أَيْ ا رَ إِذَ ))٨٦، ويف قوله تعاىل: ((وَ يةً امعِ امعةً وسَ امعاً وسَ عاً وسَ مْ عاً وسِ مْ سَ
))[املنافقون: ٤] ورد تعدية  ةٌ نَّدَ سَ بٌ مُ شُ ُمْ خُ أَهنَّ مْ كَ هلِِ وْ عْ لِقَ مَ وا تَسْ ولُ قُ إِنْ يَ مْ وَ هُ امُ سَ أَجْ
الفعل "تسمع" ملفعوله بـ"الالم"، وقد قيل إنّ "الالم" زائدة، لكن يبطله قراءة بعضهم 
ع" بالبناء للمجهول، إذ إنّ شبه اجلملة "لقوهلم" عىل هذه القراءة سيكون نائباً  مَ "يُسْ
عن الفاعل، وشبه اجلملة الواقع نائباً عن الفاعل جيب أن يكون حرف اجلرّ فيه غري 
أو  "تصغي"  معنى  "تسمع"  الفعل  تضمني  إىل  احللبيّ  مني  السّ ذهب  لذلك  زائد. 
ةُ باخلطاب، و"لقوهلم" متعلِّقٌ  ": العامَّ عْ مَ : ((قوله: "تَسْ مني احللبيّ "متيل"، قال السّ

يَ بـ"الالم"، وقيل: بل هي  دِّ "، فلِذلك عُ غي" و"متيلُ " معنى "تُصْ عْ مَ نَ "تَسْ مِّ به، وضُ
يفُّ  وْ ؛ لنَصاعةِ معنى األول. وقرأ عطيةُ العَ م"، وليس بيشءٍ ، أي: "تسمعُ قوهلَ مزيدةٌ
قامَ الفاعلِ اجلارُّ ألجلِ التضمنيِ  نْ حتت مبنيّاً للمفعول، والقائم مَ وعكرمةُ بالياء مِ
م"؛  هلَ ها هنا، أي: "تَسمعْ قَوْ ُزْ أَنْ يعتقدَ " أوالً مل جيَ نْ اعتقد زيادةَ "الالمِ ، ومَ مِ املتقدِّ
ن  ين عىل تضمّ ألنَّ الالمَ ال تُزادُ يف الفاعلِ وال فيام أشبهه))٨٧. واستدل بعض املفرسّ
داً من معنى اإلصغاء  امع جمرّ السمع هنا معنى اإلصغاء بأن ال فائدة من اإلخبار بالسّ
نِ  ُسْ مْ حلِ يْهِ غاءُ إلَ مْ اإلصْ هلِِ وْ عْ لِقَ مَ لِهِ تَسْ وْ امعِ يف قَ وامليل، قال ابن عاشور: ((واملُرادُ بِالسَّ
 ، نيَ لِمِ ىل املُسْ مْ عَ يهَ حاهلِِ ْوِ مْ متَ عانِيهِ ةِ مَ الوَ مْ بِحَ هِ يرِ رِ غْ تَ عَ  مْ مَ هِ المِ ةِ كَ مْ وفَصاحَ تِهِ إبانَ
يْسَ يف  لَ إذْ   ، عُ امِ السّ ا  أهيُّ  " غِ "تُصْ نى:  عْ مَ  " عْ مَ "تَسْ ني  مِ لِتَضْ  " مْ هلِِ وْ "لِقَ لِهِ  وْ قَ مُ يف  فالالّ

 .٨٨(( مْ هِ المِ يِ كَ عْ غاءِ لِوَ نى اإلصْ عْ ال أنَّهُ ضمنَ مَ وْ ةٌ لَ لِ فائِدَ وْ امعِ لِلْقَ بارِ بِالسَّ اإلخْ

م أو األسف عىل  ٣ـ يقلّب: تقول العرب: فالنٌ يقلّبُ يديه، وهي كناية عن الندِ
ا  ىلَ مَ يْهِ عَ فَّ لِّبُ كَ قَ بَحَ يُ أَصْ هِ فَ رِ يطَ بِثَمَ أُحِ ، وقد ورد هذا القولُ يف قوله تعاىل: ((وَ يشءٍ
داً))[الكهف:  يبِّ أَحَ كْ بِرَ ِ ْ أُرشْ يْتَنِي ملَ ا لَ ولُ يَ قُ يَ ا وَ هَ وشِ رُ ىلَ عُ ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ا وَ قَ فِيهَ أَنْفَ
قَ فِيها، أي: فأصبح نادماً،  ىل ما أَنْفَ يْهِ عَ فَّ لِّبُ كَ قَ بَحَ يُ أَصْ ٤٢]، قال أبو عبيدة: (﴿فَ
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فاً عىل ذلك وعىل ما  يه ندماً وتلهّ والعرب تقول ذلك للنادم: أصبح فالن يقلّب كفّ
به  يوصف  ا  ممّ وهذا  نادماً  أي:   ، يْهِ فَّ كَ لِّبُ  قَ يُ بَحَ  أَصْ (﴿فَ قتيبة:  ابن  وقال  فاته))٨٩، 
ي  بْدِ هُ يُ ، ((وهو أنَّ راً لِبَطْنٍ يه ظَهْ هُ أنَّ املرء يُقلبُ كفَّ رُ نيْ ظاهِ فَّ لِيبُ الكَ قْ النادم))٩٠، وتَ
 ر ىل األُخْ هِ عَ قُ بِيَدِ فِّ : يُصَ ها. . . . . وقِيلَ رُ وَ ظَهْ بْدُ تّى يَ هُ حَ فَّ جُ كَ وِ عْ هِ ثُمَّ يُ فِّ باطِنَ كَ
ر))٩١، قال  رِ األُخْ ىل ظَهْ ا عَ دامهُ عُ باطِنَ إحْ يَضَ  : ، وقِيلَ لِبَطْنٍ راً  يْهِ ظَهْ فَّ كَ لِّبُ  قَ ويُ
اً هذه اآلية: ((يقول تعاىل ذكره: وأحاط اهلالك واجلوائح بثمره، وهي  الطربيّ مفرسّ
هِ أَبَداً، فأصبح هذا الكافر  ذِ بِيدَ هَ ا أَظُنُّ أَنْ تَ صنوف ثامر جنته التي كان يقول هلا: مَ
فاً وأسفاً عىل ذهاب نفقته التي  يه ظهراً لبطن، تلهّ صاحب هاتني اجلنتني، يقلب كفّ
فيها  أنفق  ما  اجلملة عىل  ندم ورد شبه  الّ يقلّب معنى  ن  أنفق يف جنته))٩٢، ولتضمّ
بـ"يقلّب"،  يتعلَّقَ  أَنْ  أنفق" جيوزُ  "عىل ما  : ((قوله:  مني احللبيّ السّ به، قال  متعلقاً 
  "))٩٣. ومعلوم أنّ الفعل "ندم" يتعدّ مُ نْدَ ن معنى "يَ مِّ ي بـ"عىل" ألنَّه ضُ دِّ وإنام عُ
ىلَ  مَ عَ ءِ ونَدِ ْ ىلَ اليشَّ مَ عَ إىل مفعوله بحرف اجلرّ "عىل"، يقول ابن منظور: ((ندم: نَدِ

 .٩٤(( فَ : أَسِ مَ نَدَّ امةً وتَ ماً ونَدَ لَ نَدَ ا فَعَ مَ

 ب: تعلّق املفعول به بمعنى الفعل الالزم: 

ن ذلك الفعل الالزم معنى  قد يتعلّق مفعول به بمعنى فعل الزم، وذلك إذا تضمّ
، ومن ذلك الفعل "عزم"، والعزم يف اللغة هو ((ما عقد عليه قلبك من أمر  فعل متعدٍ
مْتُ  زَ : ((عَ  فعله ملفعوله بحرف اجلرّ "عىل"، قال اجلوهريّ أنّك فاعله))٩٥، ويتعدّ
لغويني  بيديّ عن بعض الّ ))٩٦. ونقل الزّ زيامً ةً وعَ زيمَ ماً بالضمّ وعَ زْ ماً وعُ زْ عىل كذا عَ
))٩٧. ويف قوله  م عليه بمعنىً زَ ه وعَ مَ زَ ي: عَ : ((و قال ابنُ بَرِّ بيديّ يه بنفسه، قال الزّ تعدّ
))[البقرة: ٢٣٥]، ذهب  لَهُ كِتَابُ أَجَ بْلُغَ الْ تَّى يَ احِ حَ ةَ النِّكَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ الَ تَ تعاىل: ((وَ
نه معنى "نو" أو  مني إىل أنّ "عقدة" جيوز أن يكون مفعوالً به للفعل عزم" لتضمّ السّ



١٠٥

مني احللبيّ ت٧٥٦هـ أنموذجاً صور التّعلّق بمعنى اللفظ عند معريب القرآن الكريم: السّ

مني: ((قوله:   بـ"عىل". قال السّ "بارش"، وذلك ألنّه ممّن يذهب إىل أنّ "عزم" يتعدّ
م" معنى ما  زَ نَ "عَ مَّ ها: أنّه مفعولٌ به عىل أنه ضَ " يف نصبهِ ثالثةُ أوجه، أحدُ ةَ دَ قْ "عُ

عىل  منصوبٌ  أنّه  والثّاين:  ذلك.  ونحوُ  وا"  "تبارشِ أو  نْووا"  "تَ وهو:  ه  سِ بنفِ   يتعدَّ
 هبا. . . . . ))٩٨. وتضمني الفعل  م" يتعدَّ زَ ، وهو "عىل"، فإنَّ "عَ إسقاط حرف اجلرّ
"عزم" ملعنى "نو" أو"بارش" يأيت من جهة أنّ معنى "نو" مرادف ملعنى "عزم"، 

ا "بارش" ، أي عزمت))٩٩. أمّ يْتُ نِيّةً ونَواةً : ((نَوَ  بنفسه، قال اجلوهريّ غري أنّه يتعدّ
جل املرأة، ومن معانيه أيضاً أن ييل اإلنسانُ األمورَ بنفسه.  فمن معانيه مالمسة الرّ
ةُ املرأةِ: مالمستُها.  َ بارشَ : ((ومُ فإن عزم أحدٌ عىل أمر، فقد وليه بنفسه. قال اجلوهريّ

: أن تليَها بنفسك))١٠٠.  ةُ األمورِ َ بارشَ . . . ومُ

ي ملفعول واحد:  ج: تعلّق املفعول به الثّاين بمعنى الفعل املتعدّ

ن هذا  ، وذلك إذا تضمّ قد يتعلّق مفعول به ثانٍ بمعنى فعل متعدٍّ ملفعول واحدٍ
الفعل معنى فعل متعدٍ ملفعولني، ومن هذه األفعال: 

عيّ كافراً ألنّه سرت  ي ((الكافر الرشّّ مّ ه وغطّاه١٠١. وسُ رَ اليشءَ سرتَ فَ ١ـ كفر: كَ
ا  مَ ((وَ تعاىل:  قوله  ويف   ، واحدٍ ملفعول    يتعدّ فعل  وهو  عليه))١٠٢.  وغطّى  احلقّ 
به  تعلّق   ،[١١٥ عمران:  [آل   (( نيَ بِاملُْتَّقِ لِيمٌ  عَ اهللاُ  وَ وهُ  رُ فَ كْ يُ لَنْ  فَ  ٍ ريْ خَ نْ  مِ لُوا  عَ فْ يَ
نه معنى  ل النّائب عن الفاعل، وهو الواو، والثاين اهلاء. وذلك لتضمّ مفعوالن، األوّ
وحفص:  األخوان  قرأ  لُوا"  عَ فْ يَ ا  مَ "وَ تعاىل:  ((قوله  مني:  السّ قال  "حرم"،  الفعل 
لواحد،    يتعدَّ ر"  فَ و"كَ  .  .  . باخلطاب.  والباقون  بالغيبة،  روه"  فَ كْ و"يُ "يفعلوا" 
فروه ؟ فقيل:  ام: قام مقامَ الفاعل، والثّاين: اهلاءُ يف يُكْ هلُ  هنا الثنني، أوّ فكيف تعدَّ
و  وه"،  مُ رَ ْ حتُ لَنْ  "فَ قِيل:  فكأنّه  م"،  رَ "حَ وهو  الثنني،    يتعدَّ فعلٍ  معنى  نَ  مِّ ضُ إنّه 
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 : مَ رَ  الثنني))١٠٣. ومعنى "حرم" يف اللغة منع، قال ابن فارس: ((حَ م" يتعدَّ رَ "حَ

بني  التّالقي  ووجه   ،١٠٤(( والتَشديدُ املنْعُ  وهو   ، واحدٌ أصلٌ  امليمُ  وَ اءُ  والرَّ احلاءُ 
ى  رت"، و"احلرمان" الذي معناه "املنع" أنّ اهللا تعاىل ملّا سمّ "الكفر" الذي معناه "السّ
"، أو ألنّ منع اجلزاء بمنزلة جحده وسرته،  ى منعه "كفراً " سمّ إيصال الثّواب "شكراً
فراً  ي منعُ اجلزاء كُ مّ ، وإنّام سُ هُ زاءَ هُ وجَ وا ثَوابَ ْنَعُ وهُ أي لن متُ رُ فَ كْ لَنْ يُ ازي: ((فَ قال الرّ
راً قالَ اهللاُ تَعاىل: ﴿فَإنَّ اهللاَ شاكِرٌ  كْ ى إيصالَ الثَّواب شُ مّ ل: أنّه تَعاىل سَ لوجهني: األوَ
وراً﴾ [اإلرساء: ١٩]؛  كُ شْ يُهم مَ عْ ئِكَ كانَ سَ أُولَ : ﴿فَ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقالَ لِيمٌ عَ
؛  رتُ ةِ هو السّ رَ يف اللُّغَ فْ : أنَّ الكُ ه كفراً. والثّاينِ ى منعَ مّ ى إيصالَ اجلزاءِ شكراً سَ مّ فلامّ سَ

 .١٠٥(( ِ رتْ دِ والسَّ هُ بمنزلة اجلَحْ راً؛ ألنَّ فْ نعُ اجلزاءِ كُ يَ مَ مّ فَسُ

نا  قْ لَ خَ َّنْ  ممِ ثِريٍ  كَ ىل  عَ مْ  لْناهُ فَضَّ ((وَ  : اىلَ تَعَ هُ  لُ وْ قَ وَ اه،  زَّ مَ يعني  له  فَضَّ ل:  فضّ ٢ـ 
الكريم  النّص  ومن   .١٠٦ يِيزِ بِالتَّمْ لهم  فضَّ اهللاَ  أَن  يعني   [٧٠ [اإلرساء:  يالً))  ضِ تَفْ
ينَ  دِ اهِ املُْجَ اهللاُ  لَ  فَضَّ ((وَ تعاىل:  قوله  ملفعول، ويف    يتعدّ ل"  "فضّ الفعل  أن  يتبنيّ 
ل" اسم منصوب، وهو  )) [النساء ٩٥] تعلّق بالفعل "فضّ ظِيامً راً عَ ينَ أَجْ دِ اعِ قَ ىلَ الْ عَ
ناً معنى  ل" متضمّ "فضّ الفعل  "، وجيوز فيه أكثر من وجه، أحدها أن يكون  "أجراً
مني: ((قوله أجراً يف نصب أربعة أوجه. . . . . الثالث:  "أعطى"، قال السّ الفعل 
الً  ضُّ تَفَ أجراً  أعطاهم  أي:  أعطى،  ل  فضَّ ن  ؛ ألنّه ضمّ ثانٍ مفعولٌ  أنه  النصب عىل 

طاهم))١٠٨.  ولٌ بفضلهم لتضمينه معنى أعْ عُ فْ منه))١٠٧. وقال أبو حيّان: ((وقيلَ مَ
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ابع: التّعلق بمعنيي احلرف وشبه اجلملة املطلب الرّ

أ. التّعلّق بمعاين احلروف: 

يها بحروف املعاين ثالثة مذاهب   ذكر ابن هشام يف جواز تّعلّق شبه اجلملة بشقّ
ل بعضهم، فقال: إن  قائالً: ((املشهور منع ذلك مطلقاً، وقيل بجوازه مطلقاً، وفصّ
أيب  قول  فال، وهو  وإالّ  األصالة،  بالنّيابة ال  ذلك  ، جاز  ذفَ فعل حُ نائباً عن  كان 
يف:  قاال  بل  ب"يا"،  متعلّقة  "الالم"  أنّ  لزيد"  "يا  نحو:  يف  زعام  الفتح،  وأيب  عيلّ 
بحروف  التّعلّق  جواز  إليه هو  نميل  والذي  بـ"يا"))١٠٩.  النّصب  إنّ  اهللا"  عبد  "يا 
ا ألفاظٌ تفيد معاين األفعال، التي تدلّ  املعاين مطلقاً، وهو املذهب الثّاين؛ وذلك ألهنّ
عىل احلدث١١٠. مثال ذلك: "ما أكرمتُ امليسءَ لتأديبِه"، فشبه اجلملة "لتأديبه" جيب 
ن ملعنى االنتفاء، والتّقدير: "انتفى إكرامي  فيه أن يتعلّق بمعنى حرف النّفي املتضمّ
مني احللبيّ  ا السّ للميسء لتأديبه"، ولو علّقناه بالفعل "أكرم" لكان املعنى فاسداً. أمّ
ويظهر  احلدث،  ملعنى  ن  املتضمّ احلرف  بمعنى  التّعلّق  جواز  إىل  يذهب  ممّن  فكان 
اجلملة  شبه  تعلّق  تقتيض  التي  يفة  الرشّ اآليات  لبعض  توجيهه  يف  واضحاً  ذلك 

بمعنى احلرف، من دون تقدير أو تأويل. 

١ـ التّعلّق بمعنى "ها" التّنبيه: 

من املعلوم أنّ الغرض من أدوات التّنبيه يف العربية هو((تنبيه املخاطب عىل ما 
ثُ به))١١١، ومن أدواهتا (ها) التي تتميز بكثرة دخوهلا عىل أسامء اإلشارة، نحو:  حتدّ
ا تقع ((عىل  كلّ يشء من حيوان  "هذا"، و"هذه"، و"ذلك" لتميّزها باإلهبام، إذ إهنّ

جاءت  وإذا  فة))١١٢.  الصّ إىل  افتقرت  كام  هلا،  املخاطب  تنبيه  إىل  فافتقرت  ومجاد، 
نة من اسم اإلشارة الواقع مبتدأ، واالسم اخلايل من  احلال بعد اجلملة االسمية املكوّ
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اللة عىل احلدث الواقع خرباً، وكان "ها" التّنبيه مقرتناً باسم اإلشارة جاز تعلّق  الدّ
التّنبيه ملا فيه من معنى  ا بحرف  اباسم اإلشارة ملا فيه من معنى أشري، وإمّ إمّ احلال 
مني  ا بفعل يدلّ عليه حرف التّنبيه، تقديره "انتبه" أو "انظر"١١٣. قال السّ انتبه. وإمّ
هٍ  إِلَ نْ  مِ مْ  كُ لَ ا  مَ اهللاَ  وا  بُدُ اعْ مِ  وْ قَ ا  يَ الَ  قَ اً  احلِ صَ مْ  اهُ أَخَ ودَ  ثَمُ إِىلَ  ((وَ تعاىل:  قوله  يف 
))[األعراف: ٧٣]: ((وقوله:  ةً مْ آَيَ كُ ةُ اهللاِ لَ اقَ هِ نَ ذِ مْ هَ بِّكُ نْ رَ يِّنَةٌ مِ مْ بَ تْكُ اءَ دْ جَ هُ قَ ُ ريْ غَ
ا  التنبيه، وإمَّ ا معنى  إمَّ ا بمعنى العالمة. والعاملُ فيها:  " نصب عىل احلال ألهنّ "آيةً
شارة، كأنّه قال: أنبِّهكم عليها أو أُشري إليها يف هذه احلال. وجيوز أن يكون  معنى اإلِ
ا  ذَ هَ العاملُ مضمراً تقديره: انظروا إليها يف هذه احلال))١١٤. وقال يف قوله تعاىل: ((وَ
)) [األنعام: ١٢٦]: ((وقوله  ونَ رُ كَّ ذَّ مٍ يَ وْ َيَاتِ لِقَ نَا اآلْ لْ دْ فَصَّ يامً قَ تَقِ سْ بِّكَ مُ اطُ رَ َ رصِ
ا "ها" ملِا فيها من معنى  يامً حال من رصاط، والعامل فيه أحد شيئني: إمَّ تَقِ سْ تعاىل: مُ

شارة))١١٥.  ا "ذا" ملا فيه من معنى اإلِ التنبيه، وإمَّ

٢ـ التّعلّق بمعنى "ما" النافية: 

))[الطّور:  ْنُونٍ الَ جمَ نٍ وَ اهِ بِّكَ بِكَ ةِ رَ مَ امَ أَنْتَ بِنِعْ رْ فَ كِّ وذلك يف قوله تعاىل: ((فَذَ
منيُ أوجهاً يف متعلّق الباء، منهاأنّ متعلّقها هو معنى النفي الذي  ٢٩)، فقد ذكر السّ

تدلّ عليه "ما"، وكأن املعنى: انتفى عنك الكهانة واجلنون بسبب نعمة اهللا١١٦. 

٣ـ ال النّافية للجنس: 

ِ فَالَ  نيْ مَ وْ لَ يفِ يَ جَّ نْ تَعَ اتٍ فَمَ ودَ دُ عْ امٍ مَ وا اهللاَ يفِ أَيَّ رُ كُ اذْ وذلك يف قوله تعاىل: ((وَ
 (( ونَ ُ ْرشَ يْهِ حتُ مْ إِلَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ وا اهللاَ وَ قُ اتَّ ى وَ يْهِ ملَِنِ اتَّقَ لَ رَ فَالَ إِثْمَ عَ أَخَّ نْ تَ مَ يْهِ وَ لَ إِثْمَ عَ
[البقرة: ٢٠٣]، فقد ذهبَ بعض معريب القرآن الكريم إىل أنّ "الالم" يف"ملن اتّقى"
للتّعليل، وأنّه متعلّق بمعنى النّفي الذي تدلّ عليه "ال"، إذ املعنى: "انتفى اإلثمُ ألجل 
أن  اتّقى" يف حملِّ نصب عىل  "ملَن  يكونَ  أن  : ((وجيوز  احللبيّ مني  السّ قال  املتقي"، 
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ثمُ ألجل املتّقي))١١٧.  ، أي: انتفى اإلِ يْهِ لَ الالمَ المُ التّعليل، ويتعلَّقُ بقوله: فال إِثْمَ عَ
ب: التّعلّق بمعنى شبه اجلملة: 

قد يكتسب شبه اجلملة معنى متعلّقه، وذلك أنّ املتعلّق إذا كان كوناً أو استقراراً 
اً، مطلقاً، غري مقيّد، وجب حذفه؛ استغناء بداللة ما يتعلق به من جارّ وجمرور  عامّ
ي النّحويّون البرصيّون  وظرف، عليه؛ فيكون يف حذفه يشء من االختصار١١٨. ويسمّ
اً، وغريه  شبه اجلملة املتعلّق باالستقرار العامّ الواقع خرباً، نحو: "زيدٌ عندك" مستقرّ
ار"١١٩. وقد  ونه لغواً نحو: "زيدٌ جالسٌ يف الدّ ممّا يتعلّق باستقرار خاصّ أو مقيّد يسمّ
ار"، فذهب الكوفيّون إىل  اختلفت املدرستان يف نحو: "زيدٌ عندك"، و"زيدٌ يف الدّ
"عندك" للمبتدأ  ام مها اخلرب، وأنّ خمالفة اخلرب  أنّ شبهي اجلملة ال متعلّق هلام، وأهنّ
"زيد" كانت مدعاة لنصب اخلرب "عندك". إذ إن األصل يف اخلرب املفرد، نحو: "زيدٌ 
" هو زيدٌ نفسه١٢٠. ويف قولنا:  " أن يكون هو املبتدأ يف املعنى، أي إنّ "ناجحاً ناجحٌ
العامل يف نصب  "زيد" كان هذا اخلالف هو  ك" هو  "عندَ ملّا مل يكن  ك"  "زيدٌ عندَ
ة حدث من فعل أو ما يشبهه، يكون هو العامل يف نصب الظّرف،  الظّرف، وليس ثمّ
ة حدث من فعل أو ما يشبهه يتعلّق به الظّرف. واألمر نفسه  وبتعبري آخر ليس ثمّ
اخلالف،  هو   ، معنويٌّ عامل  وناصبه  النّصب،  حملّه  إنّ  إذ  ار".  الدّ "يف  عىل  ينطبق 
املذكورين  املثالني  يف  اجلملة  شبهي  أنّ  إىل  فيذهبون  البرصيّون  ا  أمّ له.  متعلّق  وال 
١٢١. وحذف هذا الكون أو  متعلّقان بمحذوف، وهذا املحذوف كون أو استقرار عامٌّ
االستقرار العامّ واجبٌ اختصاراً واستغناءً عنه بداللة متعلّقه شبه اجلملة عليه١٢٢. 
مل عىل ما وقع خرباً من االستقرار العامّ من وجوب احلذف ما يقع صفة وحاالً  وحيُ
وصلة ملوصول اسمي١٢٣. واختُلف يف اخلرب، أهو الكون أو االستقرار العامّ أم شبه 

اجلملة ؟ ويف ذلك ثالثة مذاهب: 
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االستقرار  أو  الكون  هو  اخلرب  أنّ  إىل  ذهب  كيسان  ابن  أنّ  مالك  ابن  ذكر  ١ـ 
العامّ املحذوف١٢٤، واحتُّج له بـ ((أنّ العامل هو األصل، وأنّ معموله قيد له))١٢٥. 
عىل  العائد   ، العامّ االستقرار  أو  الكون  يف  املسترت  الضمري  أن  إىل  ريايفّ  السّ وذهب 

 .١٢٦ املبتدأ قد حذف مع ذلك الكون أو االستقرار العامّ

٢ـ وذهب بعض آخر من النّحويني إىل أنّ الكون أو االستقرار العامّ وشبه اجلملة 
مها اخلرب، إذ إنّ الفائدة معقودة عىل كليهام١٢٧. 

١٢٨، وقد محل الثّامنينيّ قول ابن  ٣ـ وذهب آخرون إىل أنّ اخلرب هو شبه اجلملة
اخلرب  إنّ  أي  ظاهره،  أ))١٢٩عىل  املُْبْتَدَ ن  عَ ربا  خَ يَقع  قد  ف  الظّرْ أَن  لَم  اعْ ((وَ جنّي: 
هو شبه اجلملة، وهؤالء يرون أنّ الكون أو االستقرار العامّ ملّا حذف انتقل معناه 
فيه  يكون  فيام  اخلالف  هذا  وينجرّ  اجلملة١٣٠.  شبه  إىل  فيه  كان  الذي  الضمري  مع 
اجلملة  شبه  عىل  يزاد  وقد  اسمي.  ملوصول  وصلةّ  وحاالً  صفة  العام  االستقرار 
لة االستقرار  فة أو احلال أو الصّ املستقرّ معمول آخر، فمن ذهب إىل أن اخلرب أو الصّ
املحذوف علّقه به، ومن ذهب إىل أن اخلرب شبه اجلملة علّقه به، وبتعبري آخر علّقه 
الظّرف معمول،  بعد  كان  ((وإن   : يضّ الرّ قال  العام.  االستقرار  ال عىل  الدّ بمعناه 
العامل،  مقام  لقيامه  الظّرف  معمول  هو  عيلٍّ  أيب  فعند   " واقفاً خلفَك  "زيدٌ  نحو: 
ر؛ ألنّ الظّرف جامد ال يالقي  ومن ثمّ وجب حذفه، وقال غريه: هو للعامل املقدّ
ا  فة املشبّهة واملصدر، له))١٣١. أمّ الفعل يف تركيبه مالقاة اسم الفاعل واملفعول والصّ
معربو القرآن الكريم فإنّ قسامً منهم قد أشار إىل تعلّق املعمول اآلخر باملعنى الذي 
ةُ  يَ الَ وَ الْ نَالِكَ  ((هُ تعاىل:  العام. من ذلك قوله  نه شبه اجلملة وهو االستقرار  يتضمّ
باً)) [الكهف: ٤٤] فشبها اجلملة "هنالك" و"هللا" قْ ٌ عُ ريْ خَ اباً وَ وَ ٌ ثَ ريْ وَ خَ َقِّ هُ هللاَِِّ احلْ
متعلقاً  اآلخر  ويكون  "الوالية"،  للمبتدأ  خرباً  يكون  أن  منهام  واحدٍ  كلّ  يف  جيوز 
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"هنالك":  تعاىل:  ((قَوله   : العكربيّ قال  صاحبُه،  نه  تضمّ الذي  االستقرار  بمعنى 
" فيه وجهان، أحدمها: هو ظرف، والعامل فيه معنى االستقرار يف "هللا"، و"الواليةُ
مبتدأ، و"هلا" اخلرب، والثّاين: "هنالك" خربُ "الوالية" و"الوالية" مرفوعة به، و"هللاَّ"

تعاىل:  قوله  وكذلك  "بالوالية"))١٣٢.  أو  الظّرف،  يف  بالعامل  أو  بالظّرف،  يتعلّق 
 ،" "كلّ خرب  هو  "بمقدار"  اجلملة  فشبه   ،[٨ عد:  [الرّ  (( ارٍ دَ قْ بِمِ هُ  نْدَ عِ ءٍ  ْ يشَ لُّ  ((كُ
قال  "بمقدار"،  نه  تضمّ الذي  االستقرار  بمعنى  يتعلّق  أن  جيوز  "عنده"  والظّرف 
واخلرب  مبتدأ   " يشءٍ "كلُّ  " ارٍ دَ قْ بِمِ هُ  نْدَ عِ ءٍ  ْ يشَ لُّ  كُ "وَ ((وقوله:   : اهلمذاينّ املنتجب 
النعت  عىل  الرفع  حملّه   " هُ نْدَ و"عِ عنه.  ينقص  وال  جياوزه  ال  بقدر  أي:   ،" ارٍ دَ قْ "بِمِ
من   " ارٍ دَ قْ "بِمِ يف  ر  باملقدّ تعلّقه  أن  ولك   ،" ءٍ ْ لـ"يشَ النعت  عىل  اجلرّ  أو  لـ"كل"، 
اراً)) [نوح: ١٣]،  قَ ونَ هللاَِِّ وَ جُ مْ الَ تَرْ كُ ا لَ معنى االستقرار))١٣٣. وقوله تعاىل: ((مَ
نه "لكم" إذ إنّ مجلة "ال ترجون" حال، وهي متعلّقة بمعنى االستقرار الذي تضمّ
معنى  فيها  والعامل  املخاطبني،  ضمري  من  حال  ترجون"  (("وال  اآللويس:  قال 
مْ  هُ وَ اتُوا  مَ وَ وا  رُ فَ كَ ينَ  ذِ الَّ ((إِنَّ  تعاىل:  قوله  وأيضاً  "لكم"))١٣٤.  يف  االستقرار 
مُ  نْهُ َفَّفُ عَ ا الَ خيُ ينَ فِيهَ الِدِ َعِنيَ خَ النَّاسِ أَمجْ ةِ وَ ئِكَ املَْالَ نَةُ اهللاِ وَ عْ مْ لَ يْهِ لَ ئِكَ عَ ارٌ أُولَ فَّ كُ
))[البقرة: ١٦١ـ١٦٢]، فـ"خالدين" حال متعلّقة بمعنى  ونَ نْظَرُ يُ مْ  الَ هُ ابُ وَ ذَ عَ الْ
الظَّرف   " ينَ "خالِدِ يف  لُ  ((العامِ ازي:  الرّ قال  "عليهم"،  نه  تضمّ الذي  االستقرار 
من قوله "عليهم" ألنّ فيه معنى االستقرار لـ"اللعنة"، فَهو حالٌ من اهلاء وامليم يف 
مني احللبيّ فقد ذهب يف  ا السّ "عليهم املالُ صاغرين"))١٣٥. أمّ "عليهم" كقولك: 

ار" هو االستقرار العامّ  هذه املسألة إىل أنّ اخلرب يف نحو: "زيدٌ عندك" و"زيدٌ يف الدّ
بِّ  دُ هللاَِِّ رَ َمْ ض إلعراب "هللا" يف قوله تعاىل: ((احلْ ح هبذا حني تعرّ املحذوف، وقد رصّ
ال وكرس  مني: ((وقرأ اجلمهور: "احلمدُ هللاَِّ" برفع الدّ )) [الفاحتة: ٢] قال السّ املَِنيَ عَ الْ
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ه عىل االبتداء، واخلربُ اجلارّ واملجرور بعده، فيتعلَّقُ بمحذوف هو  ، ورفعُ الم اجلرّ
اخلربُ يف احلقيقة))١٣٦. وكذا احلال إذا كان شبه اجلملة املستقرّ متعلّقاً بحال أو صفة 
مني باالستقرار  أو صلة. فإذا ذكر معمول آخر غري شبه اجلملة املستقرّ تعلّق عند السّ
نْ  ِ مِ رَ إِىلَ املَْإلَ ْ تَ . ففي قوله تعاىل: ((أَملَ العامّ املحذوف، ال بمعنى شبه اجلملة املستقرّ
بِيلِ اهللاِ))  اتِلْ يفِ سَ قَ نُ لِكاً  نَا مَ لَ ثْ  ُمُ ابْعَ لِنَبِيٍّ هلَ وا  الُ إِذْ قَ ى  وسَ دِ مُ بَعْ نْ  ائِيلَ مِ َ نِي إِرسْ بَ
، يقع  ، فيتعلّق باستقرار عامٍّ "من بني إرسائيل" مستقرّ [البقرة: ٢٤٦] شبه اجلملة 
أو يكون هو احلال من دون االستقرار  املذهب األول،  "املأل" عىل وفق  حاالً من 
ا شبه اجلملة "من بعد موسى" فيجوز  العامّ املحذوف عىل وفق املذهب الثّالث. أمّ
شبه  بمعنى  تعلّقه  وجيوز  ل،  األوّ املذهب  وفق  عىل  املحذوف  باالستقرار  تعلّقه 
 : اىلَ هُ تَعَ لُ وْ : ((قَ ن ملعنى االستقرار. قال العكربيّ اجلملة "من بني إرسائيل" املتضمّ
 ." ؛ أيْ "كائناً من بني إرسائيلَ ا حالٌ ؛ ألهنّ ": من تتعلَّق بمحذوفٍ ائِيلَ َ نِي إِرسْ نْ بَ "مِ
ل الذي  ل))١٣٧. والوجه األوّ ل، أَوْ بِامَ يتعلَّق به األَوَ و"من بعد" متعلّق باجلارّ األَوّ
ل، أي "من بني إرسائيل" رفضه  ، وهو تعلّق "من بعد" باجلارّ األوّ ذكره العكربيّ
قال  اجلملة.  شبه  وليس  املحذوف،  العامّ  االستقرار  هو  عنده  اخلرب  ألنّ  مني؛  السّ
 . ، وهو االستقرار.  لُ به اجلارُّ األوّ تعلَّقَ  بام  دِ موسى" متعلِّقٌ  بَعْ ن  مني: ((و"مِ السّ
ل" يعني  ل، أو بام تعلَّق به األوّ "من بعد" متعلِّقٌ باجلارّ األوّ . . . وقال أبو البقاء: 
نه من االستقرار، فلذلك  ملِا تضمَّ "من بعد"  "من بني"، وجعله عامالً يف  ل:  باألوّ
نيْ  بُ العمل للظرفِ واجلارِّ الواقِعَ نْسِ يَ هم،  نَسبَ العملَ إليه، وهذا عىل رأي بعضِ
فاعلٌ  أبوه:  أبوه"  الدار  يف  "زيدٌ  نحو:  يف  فتقول  صلة،  أو  حاالً  أو  صفة  أو  خرباً 
، وهو الوجهُ الثاين))١٣٨.  ، والتحقيقُ أنّه فاعلٌ باالستقرار الذي تعلَّق به اجلارُّ باجلارِّ
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اخلامتة: 

ف التّعلّق تعريفاً اصطالحيّاً.  ل من عرّ ١ـ يُعدُّ ابن هشام أوّ

النّسبة  ومتييز  واملستثنى  واحلال  املفاعيل  من  املنصوبات  وسائر  الفاعل  يُعدّ  ٢ـ 
ة تشري  من متعلّقات الفعل، شأهنا يف ذلك شأن شبه اجلملة؛ لوجود نصوص نحويّ
ة واللفظيّة املتبادلة بني احلدث وشبه اجلملة  إىل ذلك، فضالً عىل أنّ العالقة املعنويّ
ال تقترص عليهام، إذ إنّ تلك العالقة توجد بني احلدث من جهة وسائر معموالته 
ارتباط معنويّ ولفظيّ بني احلدث  التّعلّق  أنّ  إىل  الباحث  األخر. لذلك يذهب 
من جهة وما يرفعه من فاعل وما ينصبه من املفاعيل واحلال واملستثنى ومتييز النّسبة 

 .واجلارّ واملجرور من جهة أخر

٣ـ يصلح التّعلّق باالسم اخلايل من احلدث، سواء كان مبنيّاً كاسم اإلشارة، أو 
ناً معنىً داالً عىل احلدث.  ات برشط أن يكون متضمّ كان معرباً كاسم الذّ

ن معنى فعل آخر، يصلح  ، فيضمّ ٤ـ قد يمنع مانع من التّعلق بلفظ الفعل التّامّ
من خالله تعلّق يشء به برشط وجود مناسبة بني الفعلني. 

التي  األفعال،  تفيد معاين  ألفاظٌ  ا  بمعاين احلروف؛ وذلك ألهنّ التّعلق  ٥ـ جيوز 
تدلّ عىل احلدث، فال حاجة إىل التكلّف يف تقدير فعل يناسب معناها. 
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هوامش البحث
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٤) ينظر: مقاييس اللغة: مادة: علق: ١٢٥/٤.  
٥) ديوان جرير: ٦١.  

٦) لسان العرب: مادة: علق: ٢٥٣/١٠.  
حاح: مادة علق: ٢٩١/٤.   ٧) الصّ

٨) ـ مغني اللبيب: ٤١٥.  
٩) املصدر نفسه: ٤٠٩.  

١٠) دالئل اإلعجاز: ٥٥.  
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١٥) ينظر: املصدر نفسه: ٢٦١.  
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لبيب: ٤١٥.   ١٨) مغني الّ

١٩) رشح كتاب سيبويه: ٣٦٠/١.  
٢٠) املصدر نفسه: ٦٠/٣. وينظر: رشح املفصل: ٤٤/٢.  

ل:  املفصّ ورشح   ،٢٥٩ العربيّة:  علم  يف  ل  املفصّ وينظر:   .٢٥٩/١ العضدي:  اإليضاح   (٢١
٣١٣/٤، أمايل ابن احلاجب: ٦٨٥/٢.  

٢٢) ينظر: مغني اللبيب: ٤٠٩.  
ل: ٢٠١/١.   ٢٣) رشح املفصّ

٢٤) املصدر نفسه: ٧/٢.  
رّ املصون: ٣٢٩/٣.   ٢٥) الدّ

٢٦) ينظر: اإليضاح يف رشح املفصل: ١٣٠/١.  
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ل: ٤/٢ ٢٧) ينظر: رشح املفصّ
٢٨) ينظر: املصدر نفسه: ٣٦/٢.  

٢٩) املصدر نفسه: ٤٦/٢.  
ل يف علم العربيّة: ٤٦.   ٣٠) ينظر: املفصّ

٣١) ينظر: الكتاب: ٢٨١/١ـ٢٨٢.  
٣٢) ينظر: رشح املفصل: ٣٥١/٢.  

٣٣) ينظر: الفوائد والقواعد: ٢٩٩/١.  
ل: ١٠/٢.   ٣٤) ينظر: رشح املفصّ

٣٥) املصدر نفسه: ٨٧/١.  
٣٦) املصدر نفسه: ٦٢٧/٨.  

٣٧) املصدر نفسه: ٢٣/٨.  
رّ املصون: ٥٣٥/٢.   ٣٨) الدّ

كل والوظيفة: ١٦٦.   ٣٩) ـ أقسام الكالم العريبّ من حيث الشّ
٤٠) ينظر: اخلصائص: ٢٧٣/٣ـ٢٧٤.  

رّ املصون: ٢٣/١.   ٤١) الدّ
٤٢) ينظر: املصدر نفسه: ٢٥/١.  

٤٣) ينظر: املصدر نفسه: ٥٢٩/٦.  
٤٤) البحر املحيط: ٩٧/٤.  

رّ املصون: ٥٢٩/٦.   ٤٥) الدّ
٤٦) معاين القرآن وإعرابه: ١٨٤/٢.  

ر الوجيز: ٢٦٧/٢ـ ٢٦٨.   ٤٧) ينظر: املحرّ
٤٨) ينظر: البحر املحيط: ٩٧/٤.  

٤٩) معاين القرآن وإعرابه: ١٨٤/٢.  
اف: ٣١٩.   ٥٠)الكشّ

٥١) البحر املحيط: ٩٧/٤.  
رّ املصون: ٥٣١/٦.   ٥٢) الدّ
١٨/٨ : ٥٣) تفسري القرطبيّ

رّ املصون: ٦١٧/٦.   ٥٤) الدّ
٥٥) ينظر: لسان العرب: مادة: جور: ٢٣٦/٣.  
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  .٦٢٠٧/٥ : ازيّ ٥٦) تفسري الفخر الرّ
٥٧) ينظر: التّفسري البسيط: ١٨٩/١٠.  

اظ: ٧٤/١.   ٥٨) عمدة احلفّ
رّ املصون: ٣٣٤/٣.   ٥٩) الدّ

٦٠) ينظر: روح املعاين: ١٩/٤.  
٦١) مقاييس اللغة: مادة: ويل: ١٤١/٦.  

٦٢) ينظر: معاين القرآن وإعرابه: ٣١٩/٣.  
٦٣) الدرّ املصون: ٥٦٦/٧.  

٦٤) مغني اللبيب: ٤٩٣.  
٦٥)  ينظر: تفسري القرطبي: ٥٣/١١، وينظر: معاين القرآن وإعرابه: ٢٦١/٣.  

٦٦) ينظر: جممع البيان: ٩٤/٧.  
٦٧) ينظر: روح املعاين: ١٠٣/١٧.  

٦٨) ينظر: تاج العروس: مادة زبر: ٣٩٨/١١.  
٦٩) ينظر: التّحرير والتّنوير: ١٦٢/١٧.  

رّ املصون: ٢١٣/٨.   ٧٠) الدّ
٧١) روح املعاين: ١٠٣/١٧.  

٧٢) ينظر: معاين النّحو: ٩٨/٣.  
٧٣) ينظر: مغني اللبيب: ٢١١, 

٧٤) معاين القرآن: ١٨٦/٢.  
٧٥) ـ ينظر: تأويل مشكل القرآن: ٥٦٧.  

واية يف ديوان اهلذليني: ٥١/١ ٧٦) البيت أليب ذؤيب اهلذيل، والرّ
  . بت   عىل حبشيّاتٍ هلنّ نئيجُ ت بامء البحر ثمّ تنصّ تروّ

٧٧) مغني اللبيب: ١١٤. وينظر: اخلصائص: ٣٠٩/٢.  
رّ املصون: ٢٨٧/٢ـ٢٨٨.   ٧٨) الدّ

٧٩) لسان العرب: مادة أذن: ٧٨/١.  
٨٠) القاموس املحيط: مادة أذن: ١١٧٥.  

رّ املصون: ١٣٩/٩.   ٨١) الدّ
٨٢) روح املعاين: ٦٨/٢٢.  

٨٣) املفردات يف غريب القرآن: ٢٧٧/١.  
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حاح: مادة دعو: ٢٨٣/٦.   ٨٤) الصّ
٨٥) مقاييس اللغة: مادة: سمع: ١٠٢/٣.  

٨٦) لسان العرب: مادة سمع: ٢٥٥/٧.  
رّ املصون: ٣٣٧/١٠.   ٨٧) الدّ

٨٨) التّحرير والتّنوير: ٢٣٩/٢٨.  
٨٩) جماز القرآن: ٤٠٤/١.  

٩٠) تفسري غريب القرآن: ٢٦٨.  
٩١) البحر املحيط: ١٦٢/٦.  

٩٢) تفسري الطّربي: ٢٥٠/١٥.  
رّ املصون:   ٩٣) الدّ

٩٤) لسان العرب: ٢٢٥/١٤.  
٩٥) العني: مادة عزم: ١٤٩/٣.  

حاح: مادة عزم:   ٩٦) ـ الصّ
٩٧) تاج العروس: مادة عزم: ٨٨/٣٣.  

رّ املصون: ٤٨٥/٢.   ٩٨) الدّ
حاح: مادة نوي: ٥٤٣/٣.   ٩٩) الصّ

١٠٠) املصدر نفسه: مادة برش: ٢٢٥/٢ـ٢٢٦.  
١٠١) ينظر: مقاييس اللغة: مادة كفر: ١٩١/٥.  

اظ: ٤٠٣/٣.   ١٠٢) عمدة احلفّ
رّ املصون: ٣٥٨/٣.   ١٠٣) الدّ

١٠٤) مقاييس اللغة: مادة: حرم: ٤٥/٢.  
  .١٧٦٨/٣ : ازيّ ١٠٥) تفسري الفخر الرّ

١٠٦) ينظر: لسان العرب: مادة فضل: ١٩٣/١١.  
رّ املصون: ٧٧/٤.   ١٠٧) الدّ

١٠٨) البحر املحيط: ٤٧٣/٣.  
١٠٩) مغني اللبيب: ٤١٣.  

١١٠) ينظر: رشح املفصل: ٤٥٣/٤.  
١١١) رشح املفصل: ٤٢/٥.  

١١٢) املصدر نفسه: ٤٢/٥
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١١٣) ينظر: املصدر نفسه: ٩/٢.  
رّ املصون: ٣٦٢/٥.   ١١٤) الدّ
١١٥) املصدر نفسه: ١٤٧/٥.  

١١٦) ينظر: املصدر نفسه:، وروح املعاين: ٣٥/٢٧.  
رّ املصون: ٣٤٧/٢.   ١١٧) الدّ

  .٢٤٤/١ : يضّ ١١٨) ينظر: رشح الرّ
ل: ٣٧٠/٤ـ٣٧١.   ١١٩) ينظر: رشح املفصّ

١٢٠) ينظر: ينظر الفوائد والقواعد: ١٦٠/١.  
  .٢٤٤/١ : يضّ ١٢١) ينظر: رشح الرّ

ل: ٢٣٢/١.   ١٢٢) ينظر: الفوائد والقواعد: ١٧٠/١، ورشح املفصّ
رّ املصون: ٣٩/١.، وينظر: الفوائد والقواعد: ١٦٩/١.   ١٢٣) ينظر: الدّ

١٢٤) ينظر: رشح التّسهيل: ٣٠٣/١.  
بان: ٣١٨/١.   ١٢٥) حاشية الصّ

١٢٦) ينظر: رشح كتاب سيبويه: ٢٩٦/٢.  
بّان: ٣١٨/١.   ١٢٧) ينظر: حاشية الصّ

١٢٨) ينظر: املصدر نفسه: ٣١٨/١.  
١٢٩) اللمع: ٢٨.  

ل: ١٥٤/١.   ١٣٠) ينظر: الفوائد والقواعد: ٢٥٠/١، واإليضاح يف رشح املفصّ
  .٢٤٦/١ : يضّ ١٣١) رشح الرّ

١٣٢) التّبيان يف إعراب القرآن: ٨٤٩/٢.  
١٣٣) الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد: ٦٥٦/٣.  

١٣٤) روح املعاين: ٧٣/٢٩.  
  .٩٢٤/٢ : ازيّ ١٣٥) تفسري الفخر الرّ

رّ املصون: ٣٨/١.   ١٣٦) الدّ
١٣٧) التّبيان يف إعراب القرآن: ١٩٦.  

رّ املصون: ٥١٣/٢.  ١٣٨) الدّ
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املصادر و املراجع
القرآن الكريم.
: الكتب.  الً أوّ

٢٠١٣م. * (ت٦٤٦هـ)،  احلاجب  ابن 
الدكتور  حتقيق  املفصل:  رشح  يف  اإليضاح 
إبراهيم حممد عبد اهللا. القاهرة. رشكة القدس 

للنرش والتوزيع. ط٣.
ابن * أمايل  د.ت.  احلاجب(ت٦٤٦هـ)،  ابن 

الدكتور فخر صالح  احلاجب. دراسة وحتقيق 
سليامن قدارة. بريوت. دار اجليل. 

إصالح * ت.  د  "ت٢٤٤هـ"،  كيت  السّ ابن 
الم  السّ وعبد  شاكر  د  حممّ أمحد  حتقيق  املنطق. 

د هارون. مرص. دار املعارف. حممّ
تأويل * ١٩٧٣م.  "ت٢٧٦هـ".  قتيبة  ابن 

أمحد  يد  السّ ونرشه  رشحه  القرآن.  مشكل 
صقر. مرص. دار الرتاث. 

هـ). *  ٣٩٢ (ت  جني  بن  عثامن  الفتح،  أبو 
١٩٩٠م. اخلصائص. حتقيق حممد عيل النجار. 

بغداد. طبعة دار الشؤون الثقافية العامة.
١٩٦٤م. * إبراهيم.  حممد  الفضل،  أبو 

املعارف.  دار  مرص.  القيس.  امرئ  ديوان 
الطبعة الثانية. 

مكرم * بن  حممد  الدين  مجال  الفضل،  أبو 
دار  العرب.  لسان  "ت٧١هـ".٢٠٠٠م. 

صادر. ط١.
(ت١٨٠هـ). * عثامن  بن  عمرو  برش،  أبو 

لبنان.  هارون.  السالم  عبد  حتقيق  الكتاب. 
بريوت. عامل الكتب. ط٣.

املعروف * املجاشعيّ  احلسن  أبو  األخفش، 

معاين  ١٩٩٠م.  هـ".   ٢١٥ "ت  األوسط 
القاهرة.  قراعة.  حممود   هد حتقيق  القرآن. 

النّارش مكتبة اخلانجي. ط١.
هـ). *  ٦٨٦ (ت  ين  الدّ ريضّ  األسرتابادي، 

حتقيق  الكافية.  عىل  الريضّ  رشح  ١٩٩٦م. 
يوسف حسن عمر. بنغازي. منشورات جامعة 

قار يونس. ط٢.
يد * السّ ين  الدّ شهاب   ، البغداديّ اآللويسّ 

املعاين يف  د ت. روح  "ت ١٢٧٠هـ".  حممود 
بريوت:  املثاين.  بع  والسّ الكريم  القرآن  تفسري 

 . اث العريبّ دار إحياء الرتّ
٢٠٠٢م. * "ت٧٤٥هـ".  ، أبو حيّان  األندليسّ

 . زاق املهديّ تفسري البحر املحيط. حتقيق عبد الرّ
. ط١. اث العريبّ بريوت. دار إحياء الرتّ

يوسف * بن  حممد  حيان  أبو  األندليس، 
التذييل  ٢٠١١م.  "ت٧٤٥هـ".  حيان  بن 
د.  حتقيق  التسهيل.  كتاب  رشح  يف  والتكميل 
إشبيليا  كنوز  دار  السعودية.  هنداوي.  حسن 

للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل.  
األنصاري، ابن هشام (ت٧٦١ه). ٢٠٠٧م. *

مغني اللبيب عن كتب األعاريب. حتقيق مازن 
املبارك وحممد عيل محد اهللا. بريوت. دار الفكر.

ابن املثنّى، أبو عبيدة معمر (ت ٢١٠ هـ). د *
ت. جماز القرآن. علّق عليه حممد فؤاد سزكني. 

القاهرة. مكتبة اخلانجي. 
"ت * فارس  بن  أمحد  احلسني  أبو  زكريا،  ابن 

حتقيق  اللغة.  مقاييس  ١٩٧٩م.  هـ".   ٣٩٥
الفكر  دار  بريوت.  هارون.  د  حممّ الم  السّ عبد 

للطّباعة والنّرش والتّوزيع.
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ابن غالب، أبوحممد عبد احلقّ "ت٥٤٦هـ". *
الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  ر  املحرّ ٢٠٠١م. 
حممد.  ايف  الشّ عبد  الم  السّ عبد  حتقيق  العزيز. 

بريوت. دار الكتب العلميّة. ط١.
"ت * مسلم  بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  قتيبة،  ابن 

٢٧٦ هـ". ١٩٧٨م. تفسري غريب القرآن. حتقيق 
يد أمحد صقر. بريوت. دار الكتب العلميّة. السّ

ديوان * ١٩٩٦م.  اخلطيب.  رشح   ، التّربيزيّ
وفهارسه  وهوامشه  مقدمته  كتب  الرمة.  ذي 

. ط٢. جميد طراد. بريوت. دار الكتاب العريبّ
بن الورد، وليم. ١٩٨٠م. حتقيق. ديوان رؤبة *

بن العجاج. بريوت. دار اآلفاق اجلديدة. ط٢.
إبراهيم. * بن  د  حممّ بن  أمحد   ، الثّعلبيّ

بتفسري  املعروف  والبيان  الكشف  ٢٠٠٢م. 
د بن عاشور. مراجعة  أبو حممّ . حتقيق  الثّعلبيّ
إحياء  دار  بريوت.   . اعديّ السّ نظري  وتدقيق 

. ط. اث العريبّ الرتّ
٤٤٢هـ). * (ت  ثابت  بن  عمر   ، الثّامنينيّ

وحتقيق  دراسة  والقواعد.  الفوائد  ٢٠٠٣م. 
بريوت.  الكحلة.  حممود  الوهاب  عبد 

سالة. ط١. مؤسسة الرّ
حممد * بن  محن  الرّ عبد  القاهر  عبد   ، اجلرجاينّ

النّحويّ (ت ٤٧١ هـ). د ت. دالئل اإلعجاز. 
اخلانجي  مطبعة  شاكر.  حممد  حممود  حتقيق 

ومطبعة املدينة.
، خالد بن عبد اهللا بن أيب * اجلرجاويّ األزهريّ

بكر (ت ٩٠٥هـ). ١٩٩٦م. موصل الطالب 
إىل قواعد اإلعراب. حتقيق عبد الكريم جماهد. 

بريوت. النّارش الرسالة. ط١.

ابن * اهللا  عبد  بن  حممد  الدين  مجال  الطائي، 
مالك (ت ٦٧٢ هـ). ٢٠٠١م. رشح التسهيل 
املقاصد. حتقيق حممد  الفوائد وتكميل  تسهيل 
عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد. بريوت. 

دار الكتب العلميّة. الطبعة األوىل.
محّاد * بن  إسامعيل  نرص  أبو   ، اجلوهريّ

اللغة  تاج  حاح  الصّ ١٩٩٩م.  (ت٣٩٣هـ). 
يعقوب  بديع  إميل  حتقيق  العربيّة.  وصحاح 
الكتب  دار  بريوت.  طريفي.  نبيل  وحممد 

العلميّة. ط١.
احلذف * ٢٠٠٩م.  كريم.  عائد  احلريزي، 

النّجف  ة.  النّحويّ راسة  الدّ يف  والتّقدير 
اج املنري.  األرشف. مطبعة الرسّ

بناء * ٢٠٠٣م.  اللطيف.  عبد  حممد  محاسة، 
اجلملة العربيّة. مرص. دار غريب للطّباعة والنّرش.

، أبو عمر بن عيل بن عادل * مشقيّ احلنبيلّ الدّ
علوم  يف  اللباب  ١٩٩٨م.  هـ).   ٨٨٠ (ت 
يخ عادل أمحد عبد  الكتاب. حتقيق وتعليق الشّ
منشورات  يخ عيل حممد معوض.  والشّ اجلواد 
الكتب  دار  بريوت.  بيضون.  عيل  حممد 

العلميّة. ط١.
للطّباعة * بريوت  دار  ديوان جرير. ١٩٨٦م. 

والنّرش.
بن * احلسني  القاسم  أبو   ، األصفهاينّ اغب  الرّ

غريب  يف  املفردات  ت.  د  (ت٥٠٢هـ).  د  حممّ
والبحوث  راسات  الدّ مركز  حتقيق  القرآن. 
بمكتبة مصطفى الباز. مكتبة نزار مصطفى الباز.

"ت٣١١هـ". * إسحاق  أبو  اج،  جّ الزّ
عبد  حتقيق  وإعرابه.  القرآن  معاين  ٢٠٠٤م. 
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الفتاح شلبي. القاهرة. دار احلديث.
، بدر الدين (ت٧٩٤هـ). ١٩٥٧م. * ركيشّ الزّ

أبو  حممد  حتقيق  القرآن.  علوم  يف  الربهان 
الفضل إبراهيم. القاهرة. 

بن * حممود  اهللا  جار  القاسم  أبو   ، خمرشيّ الزّ
اف  الكشّ تفسري  ٢٠٠٩م.  (ت٥٣٨هـ).  عمر 
التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  عن حقائق 

التأويل. النّارش دار املعرفة. ط٣ .
"ت * عمر  بن  حممود  القاسم  أبو   ، خمرشيّ الزّ

العربيّة  علم  يف  ل  املفصّ ٢٠٠٤م.  ٥٣٨هـ". 
ر للنرش  ن. دار عامّ حتقيق فخر صالح قدارة. عامّ

والتوزيع. الطبعة األوىل.
أقسام * ٢٠٠٨م.   مصطفى.  فاضل  اقي،  السّ

والوظيفة.  كل  الشّ حيث  من  العريبّ  الكالم 
القاهرة. مكتبة اخلانجي. ط٢. 

معاين * م.  فاضل صالح. ٢٠٠٣   ، السامرائيّ
والنّرش  للطّباعة  الفكر  دار  ن.  عامّ النّحو. 

والتّوزيع. الطبعة الثانية. 
عبد * بن  يوسف  بن  أمحد   ، احللبيّ مني  السّ

عمدة  ١٩٩٦م.  (ت٧٥٦هـ).  املعروف  الدائم 
باسل  األلفاظ. حتقيق  احلفاظ يف تفسري أرشف 
عيون السود. بريوت. دار الكتب العلميّة. ط١.

بن * أمحد  العبّاس  أبو   ، احللبيّ السمني 
املصون  رّ  الدّ يوسف(ت ٧٥٦ هـ). ٢٠١١م. 
حممد  أمحد  حتقيق  املكنون.  الكتاب  علوم  يف 

اط. دمشق. دار القلم. ط٣. اخلرّ
هـ). *  ٩١١ (ت  ين  الدّ جالل   ، يوطيّ السّ

املأثور.  التفسري  يف  املنثور  رّ  الدّ ٢٠١١م. 
بريوت. دار الفكر للطّباعة والنّرش والتّوزيع.

الدين(ت٩١١هـ). * جالل  السيوطي، 
مرص.  القرآن.  علوم  يف  اإلتقان  ١٩٥١م. 

مطبعة مصطفى البايب احللبي. ط٣.
دار * بريوت.  ٢٠٠٨م.  سيبويه.  كتاب  رشح 

الكتب العلميّة. ط١.
عيل * بن  حممد  العرفان  أبو  الصبان، 

عىل  الصبان  حاشية  ٢٠٠٢م.  (ت١٢٠٦هـ). 
حتقيق  مالك.  ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح 
الصفا.  مكتبة  القاهرة.  اجلميل.  بن  حممود 

الطبعة األوىل.
أيب * اإلمام  صنعة  زهري.  بن  كعب  ديوان 

له  م  قدّ  ، العسكريّ احلسني  بن  احلسن  سعيد 
نرص  حنا  الدكتور  وفهارسه  هوامشه  ووضع 
الكتاب  دار  النّارش  بريوت.  ١٩٩٤م.  احلتي. 

العريب. ط١.
تفسري * ١٩٨٤م.  عاشور.  بن  حممد  الطّاهر، 

ار التّونسيّة للنرش. التحرير والتنوير. تونس. الدّ
احلسن * بن  الفضل  عيلّ  أبو   ، الطربيّ

حتقيق  البيان.  جممع  ١٩٩٧م.  (ت٥٤٨هـ). 
عيل  حممد  منشورات  ين.  الدّ شمس  إبراهيم 

بيضون. بريوت. دار الكتب العلميّة. ط١.
، أبو جعفر حممد بن جرير (ت ٣١٠* الطّربيّ

آي  تأويل  عن  البيان  جامع  ١٩٥٤م.  هـ). 
احللبيّ  البايب  مصطفى  مطبعة  مرص.  القرآن. 

وأوالده. ط٢. 
ت. * د  "ت٦١٦هـ".  البقاء  أبو   ، العكربيّ

عيل  حممد  حتقيق  القرآن.  إعراب  يف  التبيان 
البجاوي. مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه. 

"ت * حممد  بن  حممد  عود  السّ أبو   ، العامديّ
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ى  املسمّ عود  السّ أيب  تفسري  ت.  د  ٩٥١هـ". 
الكريم.  القرآن  مزايا  إىل  ليم  السّ العقل  إرشاد 

 . اث العريبّ بريوت. دار إحياء الرتّ
الفاريس أبو عيل، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار *

العضدي.  اإليضاح  ١٩٦٩م.  "ت٣٧٧هـ". 
حتقيق حسن شاذيل فرهود. ط١.

(ت١٧٠هـ) * أمحد  بن  اخلليل   ، الفراهيديّ
العني  منشورات حممد عيل بيضون. ٢٠٠٢م. 
مرتبًا عىل حروف املعجم. بريوت. دار الكتب 

العلميّة. ط١.
ت. * د  ٨١٧هـ".  "ت  آبادي  الفريوز، 

نعيم  حممد  حتقيق  املحيط.  القاموس 
سالة.  سة الرّ . مؤسّ العرقسويسّ

ين. ١٩٨٣م. إعراب اجلمل * الدّ قباوة، فخر 
وأشباه اجلمل. بريوت. منشورات دار اآلفاق 

اجلديدة. ط٤.
أمحد * بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   ، القرطبيّ

اجلامع  ٢٠٠٠م.  (ت٦٧١هـ).  األنصاريّ 
ألحكام القرآن. حتقيق سامل مصطفى البدري. 

بريوت. دار الكتب العلميّة. ط١.
وتبويب. * دراسة  حممد  مفيد  قميحة، 

ابن  ورشح  برواية  احلطيئة  ديوان  ١٩٩٣م. 

كيت. بريوت. دار الكتب العلميّة. ط١. السّ
زاق * الرّ عبد  بن  د  حممّ بن  د  حممّ  ، الزبيديّ

العروس  تاج  ت.  د  (ت١٢٠٥هـ).  املرتىض 
من جواهر القاموس. الكويت. ط٢.

املوصيل، ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ). ٢٠٠١م. *
هوامشه  ووضع  له  م  قدّ املفصل.  رشح 
دار  بريوت.  يعقوب.  بديع  إميل  وفهارسه 

الكتب العلميّة. ط١.
، املنتجب (ت ٦٤٣ هـ). ٢٠٠٦م. * اهلمذاينّ

املجيد.  القرآن  إعراب  يف  الفريد  الكتاب 
ين الفتح. اململكة العربيّة  حتقيق حممد نظام الدّ

مان للنّرش والتّوزيع. ط١. ة: دار الزّ عوديّ السّ
، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد * الواحديّ

التفسري  ١٤٣٠هـ.  هـ".    ٤٦٨ "ت  عيل  بن 
اإلمام  جامعة  من  علمية  جلنة  حتقيق  البسيط. 
حممد بن سعود. النّارش جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية. ط١.
ثانيًا: رسائل املاجستري:

. ١٩٨٣م. شبه * إبراهيم  اإلله  اهللا، عبد  عبد 
اجلملة يف اللغة العربيّة. رسالة ماجستري. كلية 

اآلداب. جامعة بغداد. 


