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 يف ديوان ابتهال إىل السيدة )ن( حروف اجلرمتعلقات 
 للشاعر جيالين طريبشان
 )دراسة وصفية حتليلية(

 جامعة سرت  -كلية اآلداب  –د. فاطمة عبدالقادر خملوف 
   املقدمة 

رسلني،  
ُ
احلمد هلل رب العاملني والصالِة والسالِم على سيدان حممٍد وعلى آلِه وصْحبِه أمجعني، وعلى امل

                ومن اتّبْعهم إبحساٍن إىل يوم الدين.
فإنه ُتوجد عالقات بني العناصر يف الرتكيب، وهذه العالقات تعتمد على مدى االرتباط  –بعد أما     

كما أن هناك أتثريا جليا يظهر للعامل على العناصر األخرى كاألثر اإلعرايب الذي بني العناصر،  
خيتلف؛ الختالف املعاين النحوية، وتنتظم معه العناصر األخرى يف قوانني حنوية تقدميا، أو أتخريا، أو 

 ذكرا، أو حذفا. 
ا تعرتيها املعاين واإلعراب، واألفعال واحلروف عوامل ابألصالة، أّما األمساء فال أصالة فيها؛ ألهن   

، ويفّسر الرضي التقوم بقوله: (1)املقتضى" تقوم املعىن"ما به يُ  ويعمل منها ما ُأشبه الفعل، والعامل هو:
أي: ما ، (2)"فإن معىن الفاعلية واملفعولية واإلضافة، كون الكلمة عمدة أو فضلة أو مضافا إليها"

 هو و  ،أو فضلة ،و كون الكلمة عمدةأ ،الفاعلية واملفعولية يتحدد به معىن
ُ
 د للعالمات واملعاين،وجِ امل

لجار ل على أنه البدّ  (3)ويونلطلب الفائدة، واستقامة الكالم أمجع النح ىستدعيُ وملّا كان العامل 
وقع موقعه، ما أو  ،الفعل، أو شبهه، أو ما جرى جمراهك (تعلقامل) عامل، وهذا العامل هو: واجملرور من

 ، أو مقدرا. ارائحة الفعل ظاهر   أو ما فيه
وشبه اجلملة املكونة من الظرف أو اجلار واجملرور من أكثر العناصر ارتباطا ابلعامل، وهناك عالقة 

إىل ما  هلاصإي، و تعلقملاقوية ت يف أمهية تعلق اجلار واجملرور تظهرمتبادلة بني املتعلق واجلار واجملرور، ف

                                                 
 .  1/72، شرحه على كافية ابن احلاجب ( الرضي األسرتابذي1)
 ( املصدر السابق الصفحة نفسها.  2)
، السيوطي، األشباه 5/271، ابن هشام، مغين اللبيب 81، املالقي، رصف املباين 8/9( يُنظر: ابن يعيش، شرح املفصل 3)

عطا علي، شبه اجلملة يف الرتاكيب العربية ، هالة 2/354، الصبان، حاشيته علي شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 1/282والنظائر
80       . 
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، وال يظهر معىن حرف اجلر إال مع ارتباطه تمتعلق، وال داليلال، أو بعده، سواء إبيصال أثره اإلعرايب
 يكتمل معناه إال هبما. 

ما يؤول بشبه ، شبه الفعل ،الفعل الناقصالتام،  الفعل):يتهي كاآلف ،ر واجملروراتتنوع متعلقات اجلو 
  (.أحرف املعاين ،الفعل
وملا كانت ظاهرة التعلق تُعد أحد أهم الظواهر اليت تعرض حلروف اجلر داخل الرتكيب، إىل جانب     

شيوع هذه الظاهرة يف ديوان ابتهال إىل السيدة )ن( جاء التفكري يف هذا املوضوع ، وقد اعتمدُت يف 
ض املواضع، واقتضت هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، ابإلضافة إىل املنهج التارخيي يف بع

طبيعة الدراسة، دراسة الظواهر اللغوية دراسة تراثية، واستقصاء ذلك ابلرجوع إىل الكتب األمهات، 
 وبعض الكتب احلديثة اليت تناولت متعلقات حروف اجلر.

واشتمل البحث على مقّدمة، ومتهيد للتعريف ابلشاعر وشعره، والتعريف تمعلقات حروف اجلر، وما ال  
واملبحث  التام، الفعل: املبحث األولا، وعددها، وامانية مطالب، هي كالتايل: مسمياهتمنها، و يتعلق 
، شبه الفعل :واملبحث الرابع ،الفعل الناقص :واملبحث الثالث ،حذف عامل اجلار واجملرور: الثاين

ما ال : عواملبحث الساب ،: أحرف املعاينواملبحث السادس، ما يؤول بشبه الفعل: واملبحث اخلامس
 ة.حروف اجلر الشبيهة ابلزائد: واملبحث الثامن، يتعلق من حروف اجلر

 وينتهي البحث خبامتة تتضمن أهم النتائج. 
 التمهيد:

، الشاعر هو: جيالين حممد حممد طريبشان الرجباين، شاعر وكاتب (1) أوال: التعريف ابلشاعر وشعره
إحدى بلدات اجلبل الغريب، وتبعد عن العاصمة  م(، وهي1944لييب، ُولد ببلدة الرجبان يف عام )

م(، على إجازة التدريس اخلاص )فنون مجيلة(، 1965كلم(، وحصل يف عام )160)طرابلس( حوايل )
م( بصحيفة األايم، وعمل حمررا بصحيفة )األسبوع 1963ونشر حماوالته الشعرية األوىل يف عام )

 م(.1988-1978(، مث عامي )1979-1972الثقايف( بني العامني )

                                                 
 ،httpsطريبشان / –اجليالين –، املوسوعة احلرة143 -2/141ينظر: قريرة زرقون نصر، احلركة الشعرية يف ليبيا يف العصر احلديث  1))

://ar>Wikipedia.org/wiki وعلى الرابط  ،HTMI . 
 أبوبكر حممد )ُنشر ابلشمس الثقايف(، متوفر على الرابط: أان اللييب متصل النشيد بقلم عبد الباسط

   .  atticies  cixiir  com/مرة /.../  20كل %  20ال %نراه % 20كما %  20طر يبشان %  20جيالين %  
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يُعّد جيالين طريبشان أحد أهم شعراء جيله، وهم ميثلون احلقبة املمتدة ما بني الشعر العمودي والشعر 
احلر، واشرتك يف عدد من املهرجاانت األدبية، منها مهرجان الشعر العريب بطرابلس، ومهرجان املربد 

داد، وهو عضو يف احتاد الصحفيني العرب، الشعري ابلعراق، و املهرجاانت األدبية تونس، والقاهرة، وبغ
 وأيضا احتاد الكتاب واألدابء العرب.  

وقد كانت له يف أورواب عدة جوالت يف فرنسا، وبريطانيا، مث عمل ابملركز الثقايف الرجبان، وقد كتب 
اوية ، وله اهتمامات ابلفنون التشكيلية، وله بعض الرسوم والتخطيطات، كما كانت له ز واملقالةالشعر 

أسبوعية قبل وفاته يف )األربعاء من كل أسبوع( ضمن امللف الثقايف لصحيفة بعنوان )حتت املظلة(، 
 م. 2/7/2001وُتويف ببلدته الرجبان يف 

م، وديوان ابتهال إىل السيدة 1974عام  –ديوان )رؤاي ممر( منشورات الدار العربية للكتابإصداراته: 
 م.1999ام ع–)ن( منشورات الدار اجلماهريية 

وله قصائد نشرهتا صحف وجمالت عصره، منها جملة الفصول األربعة، وصحيفتا األسبوع الثقايف، 
والفجر اجلديد، الصادرة مجيعا يف )طرابلس(، وصحف األايم والبالد واألقالم العراقية، وقد ترك العديد 

 اهتماماته املختلفة، وهي: من املخطوطات توزعت ما بني
 )وهي شعر(. مكابدات -1
 احللم )وهي نثر(. -2
 مالحظات ثقافية )وهي مقاالت(. -3
 مخس صور للحب العذري )وهي قصص قصرية(. -4

 اخلصائص الفنية واملوضوعية لشعره
يف فرتة أوائل  -، شعره ميثل التحول الكبري يف الشعر اللييب املعاصر(1) أوال: اخلصائص الفنية

حلديث أو )احلر(، وهو من الشعراء اجملددين ينتمي شعره من الشعر التقليدي إىل الشعر ا -السبعينات
 لقصيدة التفعيلة ذات السطر الشعرى، واإليقاع املوسيقي.

                                                 
، معجم البابطني (105(، و)شرح لعلي اخلليلي 106ينظر: جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(، )شرح لناصر املّياح على الديوان  1))

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري متوفر على الرابط:  –لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر، والعشرين
=h5=""style="margin :oxp;padding :opx;">) .)> 
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احلب، واحلنني، ) مشلت املوضوعات اليت تناوهلا الشاعر يف شعره اآليت:، اثنيا: اخلصائص املوضوعية
الفقر واحلروب والنفي(، و)الشعر  واحلزن، والغربة(، و)حلم اإلنسان واإلنسانية، وصراع احلياة مع

 القومي(، ويظهر يف قصائده التناص مع شعراء قدماء، وحكماء، وأحداث اترخيية، وأسطورية.
 التعريف بديوان ابتهال إىل السيدة )ن(  -اثنيا

الديوان يتكون من عشرين قصيدة، وهي "مل ختضع إىل حالة التنظيم أو التأليف، إمنا ختضع حلالة نقل 
فرتى الشاعر يف قصائده يتبع نظام الشعر املشطور ال العمودي، والفكرة  (1)من األحالم والذاكرة" 

علها يف نقاط )...(، مقطوعة، وأحياان يف سطرين، وأحياان يف سطر، وأحياان جي -أحياان   -تُكون عنده
فال يكتب شيئا، ويدع للمتلقي فهم مراده، وأحياان تتكون القصيدة من مقطوعة واحدة، وأحياان من 
عدة مقطوعات، وهذا أدى إىل صعوبة حصر عدد أبياته ومقطوعاته، والديوان إصدار الدار اجلماهريية 

 تمدينة مصراته بـ)ليبيا(، وهي الطبعة األوىل له.
 عريف مبتعلقات حروف اجلر، وما ال يتعلق منها الت -اثلثا
عّرف املالقي متعلق حروف اجلر أبنه: " متضمن هلا ومستدع هلا لطلب الفائدة واستقامة     

التعلق أبنه: "االرتباط املعنوي لشبه اجلملة ابحلدث،  ، وعّرف الدكتور فخر الدين قباوة(2)الكالم"
 .(3)ومتسكها به، كأهنا جزء منه، ال يظهر معناها إال به، وال يكتمل معناه إال هبا"

، ويُطلق عليهما شبه مجلة وهذا )املتعلق(أي أنه يُطلق على العامل يف الظرف واجلار واجملرور    
، وابن (4)لوصف ال من قبيل االصطالح عند النحويني كابن جيناملصطلح أُطلق يف البداية من قبيل ا

اجلار واجملرور، وقد شاعت هذه التسمية عند بعض  )الظرف(يطلق على  (6)، وكان سيبويه(5)هشام

                                                 
 اح(.)تعليق لألستاذ انصر امليّ  106( ينظر: جيالين طربيشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 1)
 .  168( املالقي، رصف املباين 2)
 .   273( د. فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل 3)
 . 100 -2/99( يُنظر: ابن جين، اخلصائص 4)
 .5/271( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 5)
  .  2/132 سيبويه، الكتاب( يُنظر: 6)
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، وجند ابن عقيل يقول: " ونعين بشبه اجلملة الظرف واجلار (2)وابن األنباري (1)النحويني كابن جين
 عنينا يف هذا البحث شبه اجلملة املتكونة من اجلار واجملرور. ، والذي ي(3)واجملرور" 

ومُسيت بذلك؛ ألهنا مرتددة بني املفردات واجلمل، وليست من قبيل املفرد وال من قبيل اجلملة،       
، "وملا كانت أكثر تعلقها ابلفعل كانت (4)فإذا تعلقت ابسم فهي مفرد، وإذا تعلقت بفعل فهي مجلة

، وهي (5)وملا كانت العالقة بني كلماهتا غري إسنادية، وال شرطية خرجت عن اجلملأشبه ابجلمل، 
شبيهه ابجلمل؛ "ألهنا مركبة كاجلمل، فهي تتألف من كلمتني أو أكثر، لفظا أو تقديرا، وهي غالبا ما 

 . (6)تدل على الزمان أو املكان"
الدكتور حممود عبدالسالم شرف الدين  أما احملدثون فيجعلون شبه اجلملة يف نطاق املركبات، يقول   

الرتاكيب اليت حتقق أبحد أمرين )حرف جر+ اسم جمرور(، أو  -:" نقصد هنا تمركب شبه اجلملة
، إذن مركب شبه اجلملة الذي يعنينا هو املكونة من )حرف (7) )ظرف مكان أو زمان + اسم جمرور("

واالسم اجملرور املكون الثاين، واملعىن أييت من جمموع جر+ اسم جمرور(، وميثل حرف اجلر املكون األول 
هذين املكونني، وحمل شبه اجلملة من الظرف أو اجلار واجملرور هو )النصب ابملتعلق(، ودليل ذلك 

 : (8)اآليت
النصب على نزع اخلافض، فإذا ُحذف حرف اجلر األصلي ُنصب االسم كقولك: ) َخّشنُت  -أوال

 ه(، بنصب )صدَره( على نزع اخلافض بعد أن كانت جمرورة حبرف اجلر.بصدرِِه، وَخّشنُت صدرَ 
 أن تقوم مقام الفاعل يف ابب ما مل ُيسمى فاعله، حنو: )ِسري إىل عمر(. -اثنيا

                                                 
 .396 -2/395( يُنظر: ابن جين، اخلصائص 1)
 .  51( يُنظر: ابن األنباري، اإلنصاف 2)
 .   271( د. فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل 3)
 .1/211( يُنظر: ابن عقيل، شرحه على ألفية ابن مالك 4)
 .   272( يُنظر: د. فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل 5)
 .   271( املصدر السابق 6)
 الم شرف الدين، مجلة الفاعل بني الكم والكيف جـ )املقدمة( .  ( د. حممود عبد الس7)
 .  275 -274، د. فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل 168( املالقي، رصف املباين 8)
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ُقْل إِنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط  : العطف والبدل على حملهما ابلنصب، كما يف قوله تعاىل -اثلثا
ِدينا  ِقَيما  مُّْسَتِقيٍم 

، بنصب )دينا( على حمل شبه اجلملة من اجلار واجملرور )إىل صراط(، أو حنو: (1)
 )استيقظُت صباح ا يف الساعة اخلامسة( ابلنصب على البدلية.

أي وهو: مامل يُذكر عامله،  ،ا عام  أو يكون كوان   ،وهو: ما ذُكر عامله ا، خاص  املتعلق يكون كوان  و     
   .(2))احملذوف( 

ا يف معىن واملتعلق يكون مفرد  ، وُُيذف عامل الظرف واجلار واجملرور، وهو)املتعلق( وجواب وجوازا      
 .(3)(وثبت استقر،)، أو يكون مجلة يف معىن (أو مستقر اثبت،أو  كائن،)

، )لعل( يف لغة عقيلة، وف اجلر الزائدو حر ، وذلك حنو: )ما ال يتعلق من حروف اجلروهناك      
  . (4) (هبن حروف االستثناء )خال، حاشا، عدا( إذا ُجرو  ،عند الرماين، وابن طاهر (ربو)

 مسميات حروف اجلر -رابعا
حروف اخلفض، كذلك ُتسمى  عند الكوفيني، و  وحروف اإلضافةحروف اجلر عند البصريني، ُتسمى 

، مث قال: (5)إليها""ألهنا جتر معناها ؛ ذكر الرضي أن سبب تسميتها حروف جر ،وحروف الصفات
، "فلذا عملت اجلر؛ ليكون عملها (6)حروف اجلر؛ ألهنا تعمل إعراب اجلر" :"واألظهر أنه قيل هلا

ومُسيت حروف اإلضافة؛ ألهنا تضيف األفعال وما يف معناها إىل  (7)اللفظي مثل عملها املعنوي"
 .(8)ااألمساء، أي: أن هذه احلروف توصل األفعال إىل األمساء اليت تليه

                                                 
 .161( سورة األنعام من اآلية (1
إبراهيم عبد هللا رفيدة، احلْذف يف األساليب العربية )اهلامش(،  1/318الصبان، حاشيته على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ( يُنظر: 2)

213 . 
 .1/189( يُنظر: األمشوين، شرحه على ألفية ابن مالك3)
 . 283 – 1/282، السيوطي، األشباه والنظائر 313 – 5/305يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب  (4)
 .4/261الرضي األسرتابذي، شرحه على كافية ابن احلاجب (  5)
 صدر السابق الصفحة نفسها.امل( 6)
 . 338الشريف اجلرجاين وحممد علي الربكوي، شرح العوامل ( 7)
، ابن عصفور، 1/379، الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب 496، 383، 3/268، 2/309، 1/420يُنظر: سيبويه، الكتاب ( 8)

 . 261 –4/260، الرضي األسرتابذي، شرحه على كافية ابن احلاجب 1/193املقرب 
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 ملاصفات؛ الروف حبوقد مُسيت ، لعملها وأثرها اإلعرايب يف املعمول؛ روف اخلفضحبأّما علة تسميتها 
املالحظ يف ما سبق من ، و (1)حتدثه من صفات على األمساء كامللكية، والعلة، والظرفية، وغريها

 على ثالثة حماور:  عند النحويني ةمبني التسميات تعددها، وهذه التسميات
 عملها أو أثرها اإلعرايب يف االسم الواقع بعدها.   -1
 . إليها هوصلاليت تل واألمساء، وهي افعكوهنا رابطة بني األ  -2
 ما تضيفه من معاٍن ودالالت لألمساء الواقعة بعدها.   -3

 مع املالحظة أن للحرف معىن ال يستقيم لوحده، لكن تما ُيضاف إليه من الكلمات.
 عدد حروف اجلر -خامسا
ن، إىل، حىت، خال، حاشا، عدا، يف، عن، على، مذ، منذ، رب، الالم، الكاف، )مِ اجلر هي:  حروف

إىل أن )الت( حرف جر جتر  (2)ذهب الفراء، وقد التاء، الواو، كي، لعل، مىت، لوال يف حنو : لوالي(
 مستدال  بقول الشاعر: وختفض أمساء الزمان

ت  أوان  ن ا وا ص ْلح  ب  ل  ط    (3)ني  ب  ق اء  ل ْيس ح   أنْ  ان  ب ْ ج  فأ   وال 
 (من)على إضمار "نه إ: ورّد ابن هشام مذهب الفراء قائال  ، )أوان( حبرف اجلر )الت( جبرّ 

ه على ؤ مث ُبين املضاف لقطعه عن اإلضافة، وكان بنا (أوان ُصْلحٍ  تأو "أن األصل )وال (4)االستغراقية"
، أو ألنه ُقّدر بناؤه على السكون، مث ُكِسر  ، أصل التقاء الساكنني كأمسِ على الكسر لشبهه بنزاِل وزان 

 .(5)لضرورة"لن وِّ ، ونُ وجريِ 
امليم و كابن عصفور إىل أن مهزة االستفهام، وهاء التنبيه، ومهزة القطع،   وينيوذهب بعض النح

 .(6)، وال جتر الظاهرحروف جرفهي سم املضمومة، واملكسورة إذا استعملت يف الق

                                                 
 .1/630يُنظر: األزهري، شرح التصريح على التوضيح ( 1)
 .  2/124، السيوطي، مهع اهلوامع 2/398يُنظر: الفراء، معاين القرآن، ( 2)
السيوطي، مهع اهلوامع ، 9/32، ابن يعيش، شرح املفصل 2/398)من اخلفيف( أليب زبيد الطائي النصراين، يُنظر: الفراء، معاين القرآن ( 3)
برواية )أتوان( بدل )أوان(، وقد علل ابن األنباري لذلك بقوله: " وحكي أهنم يزيدون التاء على )حني، وأوان،  93، ويف اإلنصاف 2/124

 واآلن(".
 .3/364ابن هشام، مغين اللبيب ( 4)
 .3/365املصدر السابق ( 5)
 .1/193ينظر: ابن عصفور، املقرب ( 6)
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والصحيح أهنا ليست حرفا، وهلا عدة استعماالت  ،إىل كون )بله( حرف جر (1)وذهب األخفش
 : (2)هي

 .وتنصب مفعوال به ،)دع( ستعمل كاسم فعل تمعىنأن تُ  -1
قال أبو حيان:  ،ا ابإلضافةويكون ما بعدها جمرور   ،)الرتك( مصدر تمعىنكستعمل  أن تُ  -2

 . (3)مساعه من لسان العرب" ى"واجلر بعدها هو اجملمع عل
   ويُرفع ما بعدها. ،ستعمل اسم مرادف لـ)كيف(أن تُ  -3

، ومذهب اجلمهور  اأن )أمين( يف القسم حرف جر، ورّده املرادي بقوله: أن ذلك شاذ (4) عن بعضهمو 
  .(5)اكوهنا امس

  :(6)ذه احلروف هيحروف اجلر عملها يف اجلر شاذ، وه وال يفوتنا أن ننوه إىل أن ثالثة من
ِه( أي: من  )مىت( تمعىن )من( االبتدائية يف لغة هذيل -1 ، ومن كالم العرب )أخرجها مىت ُكمِّ

   .كمه 
 )لعل( ابلتصغري يف لغة عقيل.  -2
"حنو قوهلم إذا استفهموا عن شيء: )كيمه؟(، أي: )ألي سبب فعْلَت؟(، أو  ،)كي( -3

فعْلَت؟(، ومل جتئ جارة إال مع )ما( االستفهامية املذكورة خاصة فمعناها )ألي علة 
 .  (7)السببية"

  التام الفعلاملبحث األول: 
الَِّذيَن ا كقوله تعاىل: ا، ومتصرف   كان أم الزم  متعداي   ،اا أم أمر  ا أم مضارع  هو الفعل سواء أكان ماضي  

َوَساء هَلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِِحْال  كقوله تعاىل:   ا، أم جامد (8)الصَّالةَ يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن 
 ىير و ، (9) 

                                                 
 )فيه رأي األخفش(. 426ين يُنظر: املرادي، اجلىن الدا( 1)
 .424املصدر السابق ينظر: ( 2)
 .4/1752أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب ( 3)
 ، )فيه رأي الزجاج والرماين( . 538اجلىن الداين  املرادي،يُنظر: ( 4)
 يُنظر : املصدر السابق الصفحة نفسها .( 5)
 .632 –1/630، األزهري، شرح التصريح  290املباين  ، املالقي، رصف505يُنظر: املرادي، اجلىن الداين ( 6)
 .290املالقي، رصف املباين  (7)
 .  3( البقرة من اآلية 8)
 .101طه من اآلية ( 9)
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، أي: متعلقة تمحذوف على سبيل (1)ليست متعلقة بـ)ساء( و ،أبو حيان أن )هلم( للبيانالنحاس و 
 . (2)البيان

والسيوطي جيزم بعدم  ،(3)اجلامدلفعل أنه زعم عدم تعلق شبه اجلملة اب الفارايبوذكر ابن هشام عن 
، (4)"يف مصدر، وال ظرف (نعم وبئس) :ال يعمالن أي" :عمل )نعم وبئس( يف شبه اجلملة بقوله

 لوروده يف االستعمال. ؛هو عمل الفعل اجلامد يف شبه اجلملة املرّجحو 
ة )ن(، وقد جاء وقد تعلقت شبه اجلملة من اجلار واجملرور ابلفعل التام يف ديوان ابتهال إىل السيد

املتعلق )ماضيا، ومضارعا، وأمرا(، كما تعلق حرف اجلر الذي معموله مصدر مؤول من )أن( 
  ، وتفصيل ذلك يف اآليت:والفعل ابلفعل التام

 تعلق حرف اجلر ابلفعل املاضي التام   -أوال
تعلق حرف اجلر )من( ابلفعل املاضي يف ثالثة مواضع، وحرف اجلر )الباء( يف ثالثة مواضع،     

وحرف اجلر )على( يف موضعني، وحرف اجلر )يف( يف سبعة عشر موضعا ، وحرف اجلر )إىل( يف 
موضع، وحرف اجلر )الالم( يف سبعة مواضع، وحرف اجلر )الكاف( يف موضع، ومما جاء فيه حرف 

 متعلقا  ابلفعل املاضي قول الشاعر:اجلر 
 الر اك ض  ف  ْوق  خ ي وط   غ ّنى للعْصف ور  ر كب  املْوج  و 

 (5)الس فن  الغ ْرقى 
شبه اجلملة مقيدة وخمصصة للحدث، وهذا احلدث هو الفعل أو ما يشبهه، واألصل يف التعلق       
و)العصفور( اسم جمرور بـالالم، وهو  ، ويف الشاهد حرف اجلر الالم يف )للعصفور( للتعدية،(6)الفعل

، وشبه اجلملة من اجلار (7)املفعول يف املعىن، وقد اتصل به حرف اجلر؛ لتوصيل الفعل الالزم إليه
واجملرور متعلقة ابلفعل املاضي )غىّن(، والفعل لقوته عامل فيما بعده سواء أكان ماضيا  أم مضارعا ، أم 

 أمرا . 
                                                 

 .2/258، أبو حيان األندلسي، البحر احمليط )3/41يُنظر: أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن ( 1)
 .8/103يُنظر: السمني احلليب، الدر املصون ( 2)
     .  1110 – 2/1109ابن مالك، شرح الكافية الشافية ، 5/291( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 3)
 .5/40( السيوطي، مهع اهلوامع 4)
 .94جيالين طربيشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  5))
 .1/90ينظر: ابن يعيش، شرح املفصل  6))
 .98لداين ، املرادي، اجلىن ا51( ينظر: اهلروي، كتاب الالمات 7)



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

665 

 

حرف اجلر )الباء( على متعلقه الفعل املاضي يف موضع، وكذلك تقّدم حرف اجلر )الالم( يف  وقد تقدىم
 موضع، كقول الشاعر: 

؟ ل م اذ ا أ ش ْحت    (1)ب و ْجه ك 
، و)ماذا( اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف (2)الالم يف )ملاذا( حرف جر للتعليل
ور متعلقة ابلفعل املاضي )أشحت( ومتقدمة عليه؛ ألن )ماذا( اسم اجلر، وشبه اجلملة من اجلار واجملر 

استفهام، وأمساء االستفهام هلا صدر الكالم، واملعىن: )طلب الشاعر من خماطبِه تعليل إشاحة وجهه 
عنه(، وهناك عدة وجوه إلعراب )ماذا( فإما أن تعدها كامله اسم استفهام كما سبق، وهذا أحد 

عرب حبسب موقعها من اإلعراب، أو تعدها مركبة من )ما(، و)ذا(، وتُعرب كل ، وتُ (3)مذهيب سيبويه
 منهما على حدة كاآليت : 

الثاين، وقد ذهب  (4)أن تكون )ما( اسم استفهام، و)ذا( موصولة، وهذا مذهب سيبويه -1
 إىل أن )ذا( تكون عند العرب تمعىن )الذى( . (5)الفراء

 . أن تكون )ما(استفهاما، و)ذا( لإلشارة -2
 .(6)أن تكون )ما( زائدة، و)ذا( لإلشارة، أو تكون )ما( استفهامية، و)ذا( زائدة -3

 تعلق حرف اجلر ابلفعل املضارع التام  -اثنيا
تعلق حرف اجلر )من( ابلفعل املضارع يف تسعة عشر موضعا ، وحرف اجلر )الباء( يف ثالثة عشر    

موضعا ، وحرف اجلر )على( يف أحد عشر موضعا ، وحرف اجلر )يف( يف تسعة وثالثني موضعا ، وحرف 
لكاف( يف اجلر )إىل( يف أحد عشر موضعا ، وحرف اجلر )الالم( يف ثالثة عشر موضعا ، وحرف اجلر )ا

موضع، وحرف اجلر )حىت( يف موضع، و حرف اجلر )عن( يف تسعة مواضع، ومما جاء فيه حرف اجلر 
 متعلقا ابلفعل املضارع قول الشاعر: 

  (7)املْقهى امل ْعتم   يف ج ْوف  ي  ْلف ظ ِن  الب ْحر  ف أقْ ب ع  

                                                 
 .56جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  1))
 .96ينظر: املرادي، اجلىن الداين  2))
 .2/417ينظر: سيبويه، الكتاب  3))
 ينظر: املصدر السابق، الصفحة نفسها.  4))
 .2/138ينظر: الفراء، معاين القرآن  5))
 . 36-4/28ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب  6))
 . 59طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( جيالين  7))
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صريني، ويف هذا البيت يفيد ، وهذا املثبت عند الب(1))يف( حرف جر يفيد الظرفية "وهي األصل فيه" 
الظرفية املكانية، و)جوِف( اسم جمرور بـ)يف(، وهو املفعول يف املعىن، ومتعلق شبه اجلملة الفعل املضارع 
)أقبع(، وهو فعل الزم، فُاحتيج إىل حرف اجلر؛ ألنه "ملا ضعفت هذه األفعال عن الوصول إىل األمساء 

إليها ... وُخّص كل قبيل من هذه األفعال بقبيل من هذه رُفدت حبروف اإلضافة، فُجعلت موصلة هلا 
 واملعىن: )يلفظين البحر فأقبع يف مكان هو جوف املقهى املعتم(.  (2)احلروف"

الفعل املضارع يف موضعني، وتقدم حرف اجلر )يف( يف  حرف اجلر )الالم( على متعلقه كما تقدم   
تسعة مواضع، وتقدم حرف اجلر )الباء( يف موضع، وحرف اجلر )على( يف موضعني، ومما جاء فيه 

 حرف اجلر متقدما على متعلقه قول الشاعر: 
ب ع ث   افًا و َم ْاراً  يف  رحم  الك ْون  ي  ن ْ  (3)الف ق ر اء  أ ْصد 
معىن الظرفية املكانية، و)رحم( اسم جمرور بـ)يف(، وهو مضاف و)الكون( مضاف )يف( حرف جر يفيد 

إليه، وقد تقدمت شبه اجلملة املكونة من حرف اجلر ومعموله جوازا  على املتعلق الفعل املضارع 
)ينبعث(؛ لألمهية، فالكلمات ترتب يف اجلملة حبسب أمهيتها يف ذهن الشاعر، فألمهية املكان الذي 

 لفقراء فيه أصدافا تقدمت شبه اجلملة )يف رحم الكون( على املتعلق.ينبعث ا
 تعلق حرف اجلر بفعل األمر التام -اثلثا

تعلق حرف اجلر )من( بفعل األمر يف موضع واحد، وحرف اجلر )إىل( يف مخسة مواضع، وحرف اجلر   
 )الالم( يف موضعني كقول الشاعر:

د ة   ر د ل   ل ِت  الو اح   .ل ي ْ
ل ىر د ل    ي ْ

ر د س ْلم ى
(4) 

الالم يف )يل( حرف جر، وهي مكسورة لتمييزها عن الم االبتداء املفتوحة، وتكون مع املشتغات 
مفتوحة، وكذا مع الضمائر إال ايء املتكلم فمكسورة، ومن العرب من يفتح الالم الداخلة على الفعل 

 .(5)املضارع
                                                 

 . 250املرادي، اجلىن الداين  1))
 .8/8ينظر: ابن يعيش، شرح املفصل  2))
 .63( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 3)
 .70املصدر السابق  4))
 .151 -3/149ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب  5))
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، والضمري ايء املتكلم (1)وهذا املعىن هو أصل معانيهوحرف اجلر )الالم( يف البيت يفيد االختصاص، 
 مبين على السكون يف حمل جر، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة بفعل األمر )رّد(.

 رابعا: تعلق حرف اجلر الذي معموله مصدر مؤول من )أن( والفعل ابلفعل التام
 ابلفعل املاضي تعلق حرف اجلر الذي معموله مصدر مؤول من )أن( والفعل -ا

تعلق حرف اجلر الذي معموله مصدر مؤول من )أن( والفعل ابلفعل املاضي، وقد كان حرف اجلر     
يف موضعني، ومما جاء  -وهي يف أحد وجيها حرف جر -)الم التعليل( يف موضع، وقد وردت )كي(

 يف ذلك قول الشاعر :
ِت  امل س اء  د ر وًعا م ن امل اس   ت  ْلب سه او  ني  َيْ   الف ات ن ات  ح 

يق ات   ل ي ْسق ط   / الرش    (2)آخر  ق  ْيس م ض ر ًجا ِب  ف ون  الشفيه ات 
الالم يف )يسقط( حرف جر للتعليل، والفعل بعدها منصوب بـ)أن( حمذوفة جوازا، واملصدر املؤول من 

الالم، وعند الكوفيني أن الفعل منصوب ابلالم نفسها، وهي )أن( والفعل يف حمل جر حبرف اجلر 
، وشبه اجلملة متعلقة ابلفعل املاضي )تلبسها(، واملعىن: )تلبس الفاتنات (3)ليست حرف جر عندهم

 األومسة يف وقت املساء كدروع املاس حىت يسقط آخر قيس مضرجا  جبفوهنن(.
 ( والفعل ابلفعل املضارعتعلق حرف اجلر الذى معموله مصدر مؤول من )أن -ب

تعلق حرف اجلر الذى معموله مصدر مؤول من )أن( والفعل املضارع ابلفعل التام، وقد كان حرف 
يف أربعة مواضع كقول  -وهي يف أحد وجهيها حرف جر -اجلر )الم التعليل( يف ثالثة مواضع، و)كي(

 الشاعر :
ْعر/   -ات  لألم رية  ف وق  ك ل  الور يْ ق   ت  ن او ل هآه من ب  ْيت ش 

  (4)كي ت  ق رأ  الشْعر 
الفعل املضارع )تقرأ( منصوب بـ)أْن( مضمرة بعد )كي(، وتُعد هنا على وجه حرف جر للتعليل، 
واملصدر املؤول من )أن( والفعل يف حمل جر حبرف اجلر، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابلفعل 

                                                 
 . 96( ينظر: املرادي، اجلىن الداين 1)
 .69جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  (2)
 .389 –3/388شرح التصريح ، األزهري، 105، املرادي، اجلىن الداين56ينظر: الرماين، كتاب معاين احلروف  3))
 .36( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 4)
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لألمرية كي أن تقرأ الِشعَر(، واملعىن: )تناول بيت شعر لألمرية لتقرأَُه(  املضارع )تناوله( والتقدير: )تـُن اِوَله
. 

وجيوز على وجه اثٍن أن تكون )كي( مصدرية انصبة بنفسها، وال حذف لـ)أْن( بعدها، وتُقدر )الم( 
 أ الشعر(.اجلارة قبلها، ويكون اجلار واجملرور متعلقني ابلفعل )تناوله(، والتقدير: )تناوله لألمرية لكي تقر 

 حذف عامل اجلار واجملروراملبحث الثاين: 
، وهذا املتعلق إن مل البد لشبه اجلملة )اجلار واجملرور( من متعلق، و اجلار واجملرورمتعلق ف ـذْ قد ُيُ     

 يكن مذكورا يُقدر.
 )اللغو(الحظ فيه كينونة خاصة، وُيسمى الكون اخلاص بـيُ و ، وهو: ما ذُكر عامله ا، خاص  يكون كوان  ف 

أي: )احملذوف متعلقه(،  وهو: مامل يُذكر عامله، ،ا عام  يكون كوان  أو خللوه من الضمري يف املتعلق، 
ا واملتعلق يكون مفرد  ، (1)الستقرار الضمري فيه، أو الستقرار معىن العامل فيه(؛ امستقرً )وُيسمى العام 

، وقد بنّي ابن (2)(و استقر، أثبت)، أو يكون مجلة يف معىن (أو مستقر، اثبت، أو كائن)يف معىن 
 نوع املتعلق املقدر فعال أو مشتقا يف اآليت: (3)هشام

 يف ابيب القسم والصلة يُقدر العامل فعال؛ ألن القسم والصلة ال يكوانن إال مجلتني. -1
اُختلف يف اخلرب والصفة واحلال، فمن قّدر الفعل فألنه األصل يف العمل، ومن قّدر املشتق  -2

فألن األصل يف اخلرب واحلال والنعت اإلفراد؛ وألن الفعل يف ذلك البد من تقديره ابلوصف، 
 وتقليل املقّدر أوىل، وهو املشتق؛ ألنه مفرد، وال يُقدر الفعل مع مرفوعه ألنه مجلة.

االشتغال يُقدر املتعلق حبسب املفسر، فُيقدر الفعل يف حنو: )أيوم اجلمعة تعتكف يف ابب  -3
فيه(، واملشتق يف حنو: )أيوم اجلمعة معتكف فيه(، إال إذا منع ذلك مانع صناعي أو 

 ، وله حالتان من حيث احلْذف والذكر:، وُُيذف املتعلق وجواب وجوازا(4)معنوي
  .واجملروراجلار  وجوب حذف متعلق -ا

 .اجلار واجملرور جواز حذف متعلق -ب
 وجوب حذف متعلق اجلار واجملرور -ا

                                                 
 . 213)اهلامش(، إبراهيم رفيدة، احلذف يف األساليب العربية  1/318( يُنظر: الصبان، حاشيته على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 1)
 . 1/189األمشوين، شرحه على ألفية ابن مالك ( يُنظر: 2)
 . 5/334( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 3)
 .5/338( يُنظر: املصدر السابق 4)
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 اآلتية: ضعاجلار واجملرور إذا وقع يف املوامتعلق جيب حْذف  
  قول الشاعر:قد يظهر يف الضرورة كيف الدار(، و زيد حنو: )، ا وقع خرب   اإذ-1

 (1)ك ائ نُب ْب وح ة اهل ون    لدىل ك  الع زُّ إ ْن م ْوالك ع زَّ و إ ْن ي  ه ْن            فأْنت  
الذي هو خرب للمبتدأ )أنت(، وأنكر الكوفيون املتعلق،  الظرف )لدى( متعلق ابسم الفاعل )كائن(

 .(2)املبتدأ، أو (اخلالف)وهو  ،وكانت هلم تقديرات أخرى يف انصبه كأن يكون معنوي
 املدرسة(. يف احنو: )رأيت طالب، ويف ذلك يلزم أن يكون املوصوف نكرة، أن يقع صفة -2
َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه يف زِيَنِتهِ حنو: ، إذا وقع حاال  -3

، فقوله تعاىل: )يف زينته( متعلق تمحذوف (3)
   .حال

، وجيب تقدير  (4)َواأْلَْرِض َوَمْن ِعنَدُه اَل َيْسَتْكربُونَ  يف السََّماَواتِ َوَلُه َمن حنو: ، إذا وقع صلة -4
 )له من استقر يف السموات واألرض(.: ، والتقدير(5)املتعلق احملذوف فعال

والعامل فيه اجلار  ،، فـ)شك( فاعل (6)َأيف اّللِّ َشكّ ا ، كما يف قوله تعاىل: إذا رفع امسا ظاهر   -5
أو استفهام، أو ، على نفي ااجلار واجملرور إذا اعتمدل واجملرور )يف هللا( اللذان سّدا مسد اخلرب، ويعم

  أو حاال.، أو خربا ،صفة، أو صلة اوقع
 عرست(.أ، والفعل احملذوف )(7)"والَبِننيَ  اِبلرَّفَاءِ " حنو، ل، أو شبههثَ إذا وقع يف مَ  -6
، وتقدير الفعل  (8)َواَتّللَِّ أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم: القسم بغري الباء، كما يف قوله تعاىلإذا وقع يف -7

 احملذوف: )أقسم، أو أحلف(.
واحملل اإلعرايب " اترة يكون رفعا إذا كان خربا، واترة يكون نصبا إذا كان حاال مثال، واترة يكون جرا 

وهناك عدة أقوال يف احملل اإلعرايب إذا ُحذف املتعلق، هي  ، (9)إذا كان صفة ملوصوف جمرور..." 
 كاآليت:

                                                 
 .1/293، السلسيلي، شفاء العليل 5/328اللبيب  ، ابن هشام، مغين1/317( )من الطويل( بال نسبة، يُنظر: ابن مالك، التسهيل 1)
 )ويف ذلك التفصيل(. 5/135، السيوطي، مهع اهلوامع 52-48( يُنظر: ابن األنباري، اإلنصاف 2)
 .79( القصص من اآلية 3)
 . 19( األنبياء من اآلية 4)
 .1/144( يُنظر: اخلضري، حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 5)
 .10اهيم من اآلية ( إبر 6)
 .  1/100( امليداين، جممع األمثال 7)
 . 57( األنبياء من اآلية 8)
 .1/318( الصبان، حاشيته على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 9)
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: أن يكون احملل للمتعلق احملذوف، وأن الضمري الذي كان فيه انتقل إىل اجلار واجملرور أو األول
 . (1)الظرف
سترت أن يكون احملل لشبه اجلملة وحدها، وهي املكونة من الظرف واجلار واجملرور، وأن الضمري امل الثاين:

، (2)يف االستقرار انتقل إىل اجلار واجملرور أو الظرف، وقد عمال فيه الرفع، وهذا القول منسوب للجمهور
 وهذا القول الذي سأعتمده يف البحث.    

أن يكون احملل جملموع املتعلق مع الظرف أو اجلار واجملرور،؛ ألن املتعلق جزء من اخلرب، الثالث: 
 .  (3)ابجلار واجملرور والفائدة حتصل ابلظرف أو

وتعليل األقوال السابقة اآليت: "القائل ابألول نظر إىل أن العامل هو األصل، وأن معموله قيد له،    
   (4)والقائل ابلثاين نظر إىل الظاهر، والقائل ابلثالث نظر إىل توّقف مقصود املخرب على كل منهما"

ح ذف متعلق حرف اجلر وجواًب بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( يف عدة مواقع هي: )اخلرب، 
 كما يف اآليت:والصفة، واحلال( 

 حْذف متعلق حرف اجلر الواقع خربا وجوابً  -أوال
ُحذف وجواب متعلق حرف اجلر )من( يف موضعني، ومتعلق حرف اجلر )على( يف موضع، ومتعلق 

 موضع، ومتعلق حرف اجلر )يف( يف أربعة مواضع، من ذلك قول الشاعر: حرف اجلر )الالم( يف
 والشىعراء/ األ نْب ي اء اجل دد

ه مْ أ ْنت   ن ْ  (5)، و َل ْ ت ك  م ن ام 
، و)هم( ضمري مبين يف حمل جر، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقها (6))من( حرف جر للتبعيض

عام ؛ وهو خرب للمبتدأ )أنت(، وقد يظهر يف الضرورة، أما عند  حمذوف وجواب  عند البصريني؛ ألنه كون  
الكوفيني فاملتعلق غري حمذوف، وزعموا أن متعلق اجلار واجملرور معنوي، وهو اخلالف، أو املبتدأ، ويف 
تقدير املتعلق هل هو فعل أم مشتق رأاين، األول: رأي البصريني الذين ذهبوا إىل تقدير الفعل؛ ألنه 

                                                 
 .1/200( يُنظر: ابن هشام، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك1)
 .1/318ابن مالك ( يُنظر: الصبان، حاشيته على شرح األمشوين على ألفية 2)
 .1/261 الرضي األسرتابذي، شرحه على كافية ابن احلاجب ( يُنظر:3)
 .1/318( الصبان، حاشيته على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 4)
 . 48جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  5))
 .97يُنظر: الرماين، معاين احلروف  6))
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العمل، وال يعمل من األمساء إال ما كان مشاهبا له، والثاين: رأي بعض النحويني كاألخفش  األصل يف
 . (1)وابن مالك الذين ذهبا إىل تقدير االسم؛ ألنه مفرد وأصل اخلرب اإلفراد

متعلق حرف اجلر )يف( الواقع خربا لـ)ال( النافية للجنس يف موضع واحد، هو قول  كما ح ذف    
 الشاعر:

ر  الغ ب ار يف  أ ايم  ال  ش يء    . (2)الق يظ  امل لت ه ب ة  غ ي ْ
)يف( حرف جر للظرفية الزمانية، و)أايم( اسم جمرور، وشبه  اجلملة من اجلار واجملرور متعلقها حمذوف 
يف حمل رفع خرب لـ)ال( النافية للجنس، و)شيء( امسها مبين على الفتح، والتقدير: )ال شيء استقر، أو 

ر يف أايم القيظ(، واجلملة االمسية املكونة من )ال( النافية للجنس وامسها وخربها يف حمل رفع خرب مستق
 مقدم للمبتدأ )غري( .

جاء املتعلق خربا  مقدم ا مع حرف اجلر )من( يف موضع، ومع حرف اجلر )على( يف موضع، ومع  وقد
 ضع، من ذلك قول الشاعر:  حرف اجلر )الالم( يف مخسة مواضع، ومع حرف اجلر )يف( يف مو 

؟ ل ن او    (3)هللا ، و الطى ْفل  و احل ج ر 
)الالم(، يف )لنا( حرف جر يفيد التخصيص، وانء الدالة على الفاعلني ضمري مبين يف حمل جر حبرف  

اجلر، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقها حمذوف وجواب  عند البصريني يف حمل رفع خرب مقدم جوازا ؛ 
ن اخلرب شبه مجلة واملبتدأ معرفة، أّما عند الكوفيني فاملتعلق غري حمذوف، وهو املبتدأ، أو معنوي وهو أل

 )اخلالف(، وقد تقدم اخلرب جوازا؛ لغرض بالغي وهو التخصيص، واملعىن: )أن ليس لإلنسان إال هللا(.
 حْذف متعلق حرف اجلر الواقع صفة وجوابً  -اثنيا

من( يف مخسة مواضع، ومتعلق حرف اجلر )الالم( يف ستة مواضع، ومتعلق ُحذف متعلق حرف اجلر )
حرف اجلر )الباء( يف ثالثة مواضع، ومتعلق حرف اجلر )يف( يف مخسة مواضع، ومما ُحذف فيه املتعلق 

 قول الشاعر :
  (4)يف  األص اب عآه م ن ر ْجف ة 

                                                 
 )ويف ذلك تفصيل(.  5/135، السيوطي، مهع اهلوامع 1/317، ابن مالك، الشرح التسهيل 204-202يُنظر: ابن األنباري، اإلنصاف 1))
 .60( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 2)
 .41جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  3))
 .36( املصدر السابق 4)
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(، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور صفة )يف( حرف جر للظرفية املكانية، و)األصابع( اسم جمرور بـ)يف
 لـ)رجفة(.

وقد ُحذف املتعلق وجواب ؛ ألنه كون  عام ، واملتعلق يكون مجلة يف معىن )استقر، أو ثبت(، أو يكون 
، والتقدير: )آه من رجفة استقرت أو مستقرة يف (1)مفردا  يف معىن )كائن، أو اثبت، أو مستقر(

فألنه األصل يف العمل، ومن قّدر املشتق فألن األصل يف )اخلرب، واحلال، ومن قّدر الفعل األصابع (، 
 .    والنعت( اإلفراد

 حْذف متعلق حرف اجلر الواقع حاال وجوابً  -اثلثا
ُحذف متعلق حرف اجلر )من( يف موضعني، ومتعلق حرف اجلر )على( يف موضع، ومتعلق حرف اجلر 

 :)يف( يف ثالثة مواضع، من ذلك قول الشاعر
ر يس   ك نىا َخ ْس ًة يف  اب 

ناي  ْقت عد  الو احد   ية  الغ ْرف ة م   (2)أ ْرض 
، و)انء( الدالة على الفاعلني ضمري مبين يف حمل جر حبرف اجلر، وقد (3))مْن( حرف جر يفيد التبعيض

ثبت ُحذف املتعلق وجواب؛ ألنه كون عام )حال(، والتقدير: )يقتعد الواحد حال كونه اثبت منا، أو 
 منا(.
حال متقدمة على صاحبها النكرة يف  رُحذف متعلق )الالم( وجواب ، وشبه اجلملة من اجلار واجملرو كما 

ثالثة مواضع، وكذلك ُحذف متعلق حرف اجلر )يف(، واحلال متقدمة على صاحبها النكرة يف موضع، 
 من ذلك قول الشاعر : 

ب    أًْنت  اي  ص اح 
ْرت   ًسا م ْغر   ل   ص    (4)بًياه اج 

اجلملة االمسية )صرَت يل هاجسا( مكونة من الفعل الناقص )صار( متصل به امسه، وخربه )هاجسا( 
موصوف بـ)مغرِبِي ا(، أّما الالم يف )يل( فهو حرف جر للتخصيص، وايء املتكلم ضمري مبين يف حمل جر 

                                                 
 . 1/189( ينظر: األمشوين، شرحه على ألفية ابن مالك 1)
 .19جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  2))
 .224ينظر: اهلروي، األزهية  3))
 .25جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  4))
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ز تقدمي احلال؛ ألن حبرف اجلر، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور حال متقدمة على صاحبها، وجا
 .(1)صاحبها )هاجسا( نكرة، حنو: )جاء مسرع ا رجل (، ولو أتخرت احلال جلاز إعراهبا صفة

واملتعلق ابجلار واجملرور الواقعان حال كون عام حمذوف، والتقدير: )صرت حال كونك اثبت أو ثبت يل 
 هاجسا مغربيا(.

 ف عامل اجلار واجملرورجواز حذْ  -ب
وجاز حْذف املتعلق؛ (، يف البيتره حنو: )زيد  جالس  فيجب ذكْ  ؛وال دليل عليه، اخاص  إذا كان الكون 

حنو: )أزورك يف مساء ُوجد دليل لوضوحه، أو بسبب شهرته يف االستعمال، أو أمن اللبس، أو إذا 
أن اخلميس، أما أخوك ففي مساء اجلمعة( أي: )فأزوره يف مساء اجلمعة(، أو أن يكون جوااب لسؤال، ك

وجيوز حْذف الكون ، أو )مقيما يف حلب(، ( حلب، فتقول: )يفن كنت مقيما؟(أي)يسألك سائل 
ألهنا األصل يف (؛ الباءهو )ره إذا كان العامل يف اجلار واجملرور فعل القسم، وحرف القسم العام وذكْ 
  .(2)هذا الباب

 )أِحد يف القسم( إذ ال ُيتاج :نه ال حاجة لتقدير متعلق يف حنوتقول الدكتورة نور اهلدى لوشن: إ
، وهذا الكالم صحيح ظاهراي، إال أن (3)، وإمنا الكالم اتم الفائدةتقدير كائن أو مستقر السامع إىل

 .النحويني قرروا وجود متعلق ظاهرا، أو مقدرا
 ح ذف متعلق حرف اجلر جوازا بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( كما يف اآلِت:

)عن( جوازا  يف موضع، ومتعلق حرف اجلر )الباء( يف ثالثة مواضع، ومتعلق ُحذف متعلق حرف اجلر 
 حرف اجلر )على( يف موضعني، ومما ُحذف فيه املتعلق جوازا  قول الشاعر:

ْت ف ى  ا، َت   ت  ت وار ى أ ْحز اُن 
 (4)ع اد ايت  اجلر اح ع ْن ج ب ينه ا...    

ومل يثبت هلا البصريون غري هذا  -و أشهر معانيهاوه -)عن( يف قول الشاعر: )عن جبينها( للمجاوزة
، و)جبينها( اسم جمرور، واملتعلق حمذوف جوازا، وقد ترك الشاعر النقاط )...( إشارة إىل (5)املعىن

                                                 
 .3/436، 2/492، ابن جين، اخلصائص 1/276يُنظر: سيبويه، الكتاب  1))
، د. فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل 2/441عباس حسن، النحو الوايف ، 287 -5/285يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب  (2)

293 - 295  . 
 .37د. نور اهلدى لوشن، حروف اجلر يف العربية بني املصطلح والوظيفة يُنظر: ( 3)
 .87( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 4)
 . 245يُنظر: املرادي، اجلىن الداين  5))
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احلْذف، وقد ُحذف لداللة السياق عليه، ومن البيت السابق ميكننا أن نقدر املتعلق احملذوف الفعل 
، وهو ما يسرت اجلسم حتته، والتقدير: )تتوارى عن (1)وري، أي: الفراءاملضارع )تتوارى(، وهو من ال

 جبينها عادايت اجلراح(، و)عادايت ( فاعل وهي مضاف، و)اجلراح( مضاف إليه.
أو نقدر املتعلق الفعل املضارع )ختتفي(، وهو من األضداد، فـ"َخَفيُت الشيء أْخِفيه: كَتْمُته، وَخَفيُته 

والتقدير: )ختتفي عن جبينها عادايت اجلراح(، وابإلمكان تقدير متعلق آخر غري  ،(2)أيضا أْظَهْرتُه"
هذين املتعلقني، فلو أراد الشاعر أحد املتعلقني؛ لذكره، لكنه ترك للمتلقي حرية االختيار، قال األستاذ 

ات على انصر املّياح: إن الشاعر جيالين طريبشان " يف حالة بناء القصيدة تلقائيا ال يفّضل الكلم
، وشعره مليء ابلصور الشعرية فنراه يقول (3)بعضها، وإمنا تكتسب أمهيتها يف سياقها داخل املوضوع"

 يف بيتني سابقني هلذين البيتني:  
 ت  ت  ع رى األ م اين  ع ل ى و ْجن  ت يها 

ح ائ ل ه ا احل ال كات  الر اي  د  ج د   (4)فَت 
 كذلك للحذف بالغة ومجال.فكما للذكر بالغة ومجال يف هذين البيتني،  

 الفعل الناقص  املبحث الثالث:
اختلف النحويون يف عمل األفعال الناقصة، وأصل هذا اخلالف يف هذه املسألة داللة األفعال الناقصة 

غري دالة على احلدث منع تعلق شبه اجلملة  وينياألفعال الناقصة من النح من جعلعلى احلدث، ف
  .(6)وابن يعيش ،(5)كسيبويهابلفعل الناقص  

أن األفعال الناقصة تدل على احلدث،  (9)وابن هشام (8)والرضي (7)ويرى بعض النحويني كابن مالك
واستشهد على إعمال األفعال الناقصة يف شبه  ،)ليس(استثىن على األصح  (10)ابن هشامإال أن 

َنا ِإىَل اجلملة بقوله تعاىل:  ُهمْ َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجبا  أَْن أَْوَحيـْ نـْ  َرُجٍل مِّ
ن شبه اجلملة )للناس( إ :فقال (11) 

                                                 
 ، مادة )و ر ي(. 5/2138، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ( يُنظر: اجلوهرى1)
 مادة )خ ف و(. 14/234( ابن منظور، لسان العرب 2)
 .106( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 3)
 .87-86( املصدر السابق 4)
 .1/45( يُنظر: سيبويه، الكتاب 5)
 .2/96( يُنظر: ابن يعيش، شرح املفصل 6)
 .  1/338( يُنظر: ابن مالك، شرح التسهيل 7)
 . 182-4/181شرحه على كافية ابن احلاجب  الرضي األسرتابذي،( يُنظر: 8)
 .  290 – 5/288( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 9)
 .   290 – 5/288( يُنظر: املصدر السابق 10)
 .  2( يونس من اآلية 11)
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ا ابلفعل عليه، وليس متعلق   همتعلق ابلفعل الناقص )كان(، ال ابملصدر )عجبا( إذ ال يتقدم معمول
 ،تمحذوف حال من )عجب ا( اكما أنه صلة )أن(، وأجاز أن يكون متعلق  )أوحينا( إذ ال يستقيم املعىن

فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه  يف قوله تعاىل: (1)تقدم معمول املصدر عليه  كالرضي أجازويني إال أن بعض النح
   .  (2)السَّْعيَ 

هنا  أب ؛وعلل لذلك، (3) ()ليسلفعل الناقص وجند ابن جين يف اخلصائص ال مينع تعلق شبه اجلملة اب
كما   –ا الظرف لفظ  ا تنصب كذلك أيض    -احلدث من معىن تْ يَ رِ وإن عَ -كما "عملت الرفع والنصب 

 .(4)وألهنا على وزن الفعل" –ا عملت الرفع والنصب لفظ  
 : بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( تعلىق حرف اجلر ابلفعل الناقص

 تعلق حرف اجلر )من( ابلفعل الناقص )كان( يف موضع واحد هو قول الشاعر:
 و الشع راء/ األنْب ي اء اجل دد   

ه م، و َل ْ  ن ْ  (5)ت ك  م ن اأ ْنت  م 
)من( حرف جر مبين على السكون يفيد التبعيض، و)انء( الدالة على الفاعلني ضمري مبين يف حمل جر 
حبرف اجلر، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابلكون العام احملذوف، وهو اخلرب، وتقديره: )اثبت، 

لفعل الناقص يدل على الزمن فقط، ال أن ا (6)أو ثبت، أو استقر( عند من يرى من النحويني كسيبويه
 احلدث.

أن الفعل الناقص يدل على  (7)ومتعلقان ابلفعل الناقص )تُك( عند من يرى من النحويني كابن مالك
 احلدث والزمن .

والفعل املضارع )َتُك( جمزوم بـ)مل(، وعالمة جزمه السكون على النون احملذوفة، وقد ُحذفت النون؛ ألن 
 . (8)مضارع جمزوم، ومل يتصل بضمري نصب، وقد وليه متحركالفعل الناقص 

 

                                                 
 .3/406ابن احلاجب شرحه على كافية  الرضي األسرتابذي،( 1)
 . 102( الصافات من اآلية 2)
 .2/400( يُنظر: ابن جين، اخلصائص 3)
 ( املصدر السابق الصفحة نفسها.4)
 .48( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 5)
 .1/45( يُنظر: سيبويه، الكتاب 6)
 .  1/338( يُنظر: ابن مالك، شرح التسهيل 7)
 .1/251شرحه على ألفية ابن مالك يُنظر: األمشوىن،  8))
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 يف مخسة مواضع، منها قول الشاعر: )ليس(حرف اجلر )يف( ابلفعل الناقص  كما تعلق
 أ ح د ف يه احانة  لْيس  

ء ،   أ ْوج ه الغ ر اب 
،  (1)ر يش النع ام 

ضمري مبين يف حمل جر حبرف اجلر، )يف( يف قول الشاعر: )فيها( حرف جر للظرفية املكانية، واهلاء 
وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابلكون العام احملذوف، وهو اخلرب املقدم،  وتقديره: )اثبت، أو 

أن الفعل الناقص يدل على الزمن فقط، ال  (2)ثبت، أو استقر( عند من يرى من النحويني كسيبويه
 احلدث.

أن الفعل الناقص يدل على  (3)ن يرى من النحويني كابن مالكومتعلقان ابلفعل الناقص )ليس( عند م
، فهو يرى أن األفعال الناقصة تدل على احلدث عدا )ليس(استثىن  (4)ابن هشامو  احلدث والزمان،

 )ليس(؛ عليه فإن شبه اجلملة من اجلار واجملرور ليست متعلقة بـ)ليس(، لكنها متعلقة ابلكون احملذوف. 
؛ ويعلل ابن جىن تعلق اجلار (5)()ليسلفعل الناقص اخلصائص ال مينع تعلق شبه اجلملة ابابن جين يف و  

واجملرور بـ)ليس(؛ أبهنا تعمل الرفع والنصب يف اخلرب، وأهنا على وزن الفعل، وعلة تقدمي خرب )ليس( 
 على امسها أنه شبه مجلة وامسها نكرة. 

  شبه الفعل  املبحث الرابع:
 -الثاينو ،على احلدث اداللته -األول: جانبنيشبه الفعل يف اليت ت ألمساءرور ابيتعلق اجلار واجمل

وأفعل التفضيل، واسم  ،وصيغة املبالغة ،واسم املفعول ،واسم الفاعل ،املصدر ذه األمساء هيوه ،العمل
وعرفنا ، مسعاك لتأييد احلق ىو الزمان حنو: )انقضأ، وقد يكون املشتق ال يعمل كاسم املكان (6)الفعل

"الكتفائها برائحة، وإن   سم املكان )مسعاك(اب شبه اجلملة )لتأييد(وقد تعلقت  ،(مدخلك إىل أعوانه
 .(7)كان ال يعمل يف غريه"

                                                 
 .29جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  1))
 .1/45( يُنظر: سيبويه، الكتاب 2)
 .  1/338( يُنظر: ابن مالك، شرح التسهيل 3)
 .   290 –5/288( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 4)
 .2/400( يُنظر: ابن جين، اخلصائص 5)
 . 18 – 17مد فؤاد فهمي، شبه اجلملة )دراسة تركيبية مع التطبيق على القرآن الكرمي( ( يُنظر: د. سوزان حم6)
 .2/440يُنظر: عباس حسن ، النحو الوايف  ،2/540اخلضري، حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( 7)
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بديوان ابتهال إىل السيدة )ن(، )املصدر، اسم الفاعل، شبه الفعل الِت ت ألمساءاب تعلىق حرف اجلر
 اسم املفعول، اسم الفعل(.  

 حرف اجلر ابملصدرتعلىق  -أوال
تعلق حرف اجلر )من( ابملصدر يف ثالثة مواضع، وحرف اجلر )إىل( يف موضعني، وحرف اجلر )عن( يف 
موضع، وحرف اجلر )على( يف موضعني، وحرف اجلر )الالم( يف موضع، وحرف اجلر )الباء( يف مخس 

 اعر : مواضع، وحرف اجلر )يف( يف موضعني، ومما جاء فيه املصدر متعلق قول الش
 املل يء  ابأللغاز   اخل وف  م ن الغ د  ل ع ل ه  
إلعي اء  ل ع لىه     (1)؟اإلْحس اس  اب 

َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اّللِّ  كما يف قوله تعاىل:  (2))من( حرف جر يفيد التعليل
، و)الغد( اسم (3) 

املصدر: "هو اسم احلدث اجلاري و  ،جمرور، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابملصدر )اخلوف(
،  وأعلى الفعل، ويعمل عمل فعله الزم ا،  ، وفعله )خاف(، أي: خاف (4)"جمهوال وأماضي ا،  وأمتعداي 

، و)اإلعياء( اسم جمرور، (5)خياف خوف ا، و)الباء( يف قول الشاعر: )ابإلعياء( حرف جر يفيد اإللصاق
ابملصدر )اإلحساس(، فعله )أحّس(، أي: )أحّس ُيّس وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة 

 إحساس ا(، والفعالن الزمان، وقد تعداي للمفعول يف املعىن حبريف اجلر.
  سم الفاعلتعلىق حرف اجلر اب -اثنيا

تعلق حرف اجلر )من( ابسم الفاعل يف امانية مواضع، وحرف اجلر )على( يف أربعة مواضع، وحرف اجلر 
وحرف اجلر )الالم( يف ثالثة مواضع، وحرف اجلر )الباء( يف موضعني، وحرف )الكاف( يف موضع، 

 اجلر )يف( يف امانية مواضع، ومما تعلق فيه حرف اجلر ابسم الفاعل قول الشاعر :
.... و أ ْبكي !  و ْحد ى أ ت  و حد  فيك 

ا الشىْعب    (6)الغ ار ق  يف األْحز ان  اي ط ْفل ة  ه ذ 

                                                 
 .34جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  1))
 .310ين يُنظر: املرادي، اجلىن الدا 2))
 .  74( البقرة من اآلية 3)
 .357( الربكوي، شرح الِعَصام على عوامل الربكوي 4)
 .36يُنظر: املرادي، اجلىن الداين  5))
 .57جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 6))
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، و)األحزان( اسم جمرور، وشبه (1))يف األحزان( حرف جر يفيد الظرفية جمازا)يف( يف قول الشاعر: 
اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابسم الفاعل )الغارق( من الفعل الثالثي )غرق(، وهو معّرف بـــ)أل( 

 املوصولة؛ لذا يعمل مطلَقا، وفاعله ضمري مسترت فيه تقديره: )هو(.
ه للفعل، فهو "جيري على مضارعه يف حركاته وسكناته، ويدل على وقد عمل اسم الفاعل؛ ملشاهبت

احلدث يف املعىن، وعلى الذات اليت قامت هبذا احلدث، كما أنه يدل على احلدوث، أي: القيام هبذا 
 .(2)احلدث"

 ابسم املفعول تعلىق حرف اجلر  -اثلثا
( يف موضعني، وحرف اجلر تعلق حرف اجلر )من( ابسم املفعول يف ثالثة مواضع، وحرف اجلر )إىل

)على( يف موضع، وحرف اجلر )الكاف( يف موضع، وحرف اجلر )الباء( يف مخسة مواضع، وحرف اجلر 
 )يف( يف موضعني، ومثال املتعلق ابسم املفعول قول الشاعر:

 أ خ اف  امل ْرأ ة   
  (3)الشىار ع امل ْصل وب ة يف ع ْرض  واال ْشج ار  

)يف( حرف جر يفيد الظرفية املكانية، و)عرض( اسم جمرور، وهو مضاف و)الشارع( مضاف إليه، 
وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابسم املفعول )املصلوبة(، وهو مشتق من الفعل الثالثي املبين 

ضمري مسترت للمفعول )ُصلب( على وزن املفعول، ويعمل مطلقا ؛ ألنه معّرف بـ)أل(، وانئب الفاعل 
 فيه وجواب تقديره: )هي( يعود على األشجار. 

تعلق حرف اجلر )الباء( ابسم املفعول املتأخر يف موضع، وحرف اجلر )يف( يف موضع، ومما تقدم كما 
 فيه معمول اسم املفعول قول الشاعر:

ت ظر  املخلىص  اإلنس ان  حْيمل  الرىج اء   ت  ن ْ
ا م  وَل ت  ز ْل س يد ِت    س ْربلةُب  ْزُن 

(4) 
الباء يف )حبزهنا( حرف جر يفيد اإللصاق، و)حزن( اسم جمرور، وهو مضاف، و)اهلاء( ضمري مبين يف 

 حمل جر ابإلضافة، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة متقدمة على متعلقها )مسربلة(؛ للتخصيص.

                                                 
 .250( يُنظر: املرادي، اجلىن الداين 1)
 . 3/478( د. إبراهيم إبراهيم بركات، النحو العريب 2)
 .101( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(3)
 .92( املصدر السابق 4)
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، واملتعلق اسم مفعول مشتق من الفعل الرابعي املبين للمفعول )ُسْربل (، " قيل: كُل َما لُِبَس فُهو ِسْراَبل 
، واسم املفعول خرب للفعل الناقص )مل تزل(، وامسه )سيديت(، ويف املعىن (1)وقد َتَسْربََل به وَسْربـََلُه إايه"

 مبالغة؛ إذ صّور الشاعر احلزن الشديد الذي أصاب السيدة حىت كأنه لَِباس  تلبسه.   
 تعلق حرف اجلر ابسم فعل  -رابعا

 تعلق حرف اجلر )من( ابسم الفعل املضارع )آه( يف مخسة مواضع منها قول الشاعر :
 (2)ق ْد غ د ْت ف  ر ًسا /ش ار ًدا يف  الب  ر ار ي آه م ن م ْهر ة

ُهْم يف آَذاهِنِم جَيَْعُلوَن َأْصاِبعَ كقوله تعاىل:   (3))من( يف قول الشاعر: )من مهرة( حرف جر يفيد التعليل
َن الصََّواِعقِ  ، و)مهرة( اسم جمرور، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابسم الفعل )آه(، وهو  (4)مِّ

وفاعله ضمري مسترت فيه تقديره )أان(،  ، (5)فيه عدة لغاتاسم فعل مضارع الزم تمعىن: أتوجع وأأتمل 
 أي: أن الشاعر يتوجع، وعلة وجعه مهرة غدت فرسا شاردا يف الرباري.

وأمساء األفعال تنوب عن الفعل، وال تتأثر ابلعوامل، وهي ليست فضلة، وهي تشبه األفعال يف العمل،  
فعال أهنا وإن عملت عملها فإهنا ، و"الفرق بينها وبني مسمياهتا من األ(6)وتشبه األمساء يف الداللة

ليست بصريح أفعال؛ لعدمها التصرف الذي هو خاص ابلفعل؛ لذلك نقص تصرفها يف معموهلا عن 
، أي أن الفعل هو العامل األقوى؛ لتصرفه، وإن كان اسم (7)تصرف الفعل، واحنطت يف ذلك عن رتبته"

 الفعل مشابه له يف العمل.   
 بشبه الفعلما يؤول املبحث اخلامس: 

 ؛احلدث فيتعلق به اجلار واجملرور وُيمل معىن ،هو االسم اجلامد الذي يُطلق على الذات، ويؤول تمشتق
فتعلق اجلار واجملرور )يف السماء(   (8)َوُهَو الَِّذي يِف السََّماء إَِله  قوله تعاىل: حنو الفعل  ألنه يف معىن

من  ةواجلملة االمسية املكون ،خرب ملبتدأ حمذوف تقديره )هو( تمشتق وهو )معبود(، و)إله(لتأّوله بـ)إله( 
 .(9)وهو خرب للمبتدأ الضمري )هو( ،املبتدأ احملذوف واخلرب )إله( صلة االسم املوصول )الذي(

                                                 
 ، مادة )س ر ب ل(. 11/335( ابن منظور، لسان العرب 1
 .36( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 2)
 .310املرادي، اجلىن الداين يُنظر: 3) )
 .19البقرة من اآلية  4))
 ، اللغات هي: )آِه، أْوِه، أّوِه، أّوْه( .3/384ركات، النحو العريب ( يُنظر:  د. إبراهيم إبراهيم ب5)
 .3/91 األمشوين، شرحه على ألفية ابن مالك( يُنظر: 6)
 .248( اخلشاب، املرجتل 7)
 . 84( الزخرف من اآلية 8)
 .110الدالالت  ، حممد طيب فانكا الناغوي، حروف اجلر وأثرها يف275 – 5/274( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 9)
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   .(1)الفعل ا تضّمن معىنوتعلق اجلار واجملرور بـ)عمر( ملّ  ،عادل :ومنه: )أنت عمر يف قضائك( أي

 . متعلق ما يؤول بشبه الفعلمل يرد بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( : تعقيب
 : أحرف املعاين املبحث السادس

مل على معاين الفعل أحرف املعاين، االستفهام، والنفي، واألمر، والتخصيص، والتمين، والنداء، ُيُ 
تعلق شبه  وينيولداللتها على معىن الفعل فقد أجاز بعض النح ،والتعجب، واالستغاثة، والتوكيد ...

 لداللة حرف املعىن ؛وجعلوا متعلق شبه اجلملة حمذوفا ،اا اجلمهور مطلق  ذه ومنع ،ااجلملة هبا مطلق  
 عليه. 
يف إجازته لعمل حروف  (3)وقد فّصل ابن جين، (2)عمل حروف املعاين بال شروط يأبو علأجاز وقد 

إذ اشرتط أن يكون ذلك عن طريق النيابة عن فعل حمذوف ال األصالة، وهذا  ؛املعاين يف شبه اجلملة
 مل يُوجد غريه عامل يف شبه اجلملة.  ااملختار إذ

َما أَنَت بِِنْعَمِة َربَِّك تمَْجُنونٍ  :أّما الذين أجازوا ذلك مطلقا  فقالوا يف قوله تعاىلو 
ن العامل يف إ (4) 

وهذا  ،ألفاد نفي جنون خاص ؛اجلار واجملرور )بربك( حرف النفي )ما(، ال )جمنون( إذ لو ُعلقت به
يدل عليه  ااجلمهور جيعلون املتعلق حمذوفو  ،اجلنون يكون من نعمة هللا، وليس هناك جنون من نعمة هللا

   .(5) أي: )انتفى ذلك بنعمة ربك( حرف النفي )ما(
  .أحرف املعاينمن على معاين الفعل مل يرد بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( ما ُُيمل : تعقيب

 ما ال يتعلق من حروف اجلراملبحث السابع: 
 :(6)والسيوطي يف اآليت ،يشملها ما ذكره ابن هشامحروف اجلر اليت ال تتعلق     

 .ةف اجلر الزائدو حر  -1
 ألهنا تمنزلة احلرف الزائد، إذ يكون جمرورها يف موضع رفع ابالبتداء.  ؛)لعل( يف لغة عقيل -2
 ، وهي تمنزلة )لعل( وما بعدها يف حمل رفع ابالبتداء. (7)للضمري عند سيبويه اجلارة)لوال(  -3
 كاف التشبيه عند األخفش وابن عصفور.  -4

                                                 
 .2/440( يُنظر: عباس حسن، النحو الوايف 1)
 .66-62( يُنظر: أبو علي الفارسي، كتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب 2)
 .2/381( يُنظر: ابن جين، اخلصائص 3)
 .2( القلم اآلية 4)
 .299 – 5/294( يُنظر: ابن هشام، مغين اللبيب 5)
 .283 –1/282، السيوطي، األشباه والنظائر 313 –5/305ق ( يُنظر: املصدر الساب6)
 .2/373( يُنظر: سيبويه، الكتاب 7)
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 عند الرماين، وابن طاهر.  (رب) -5
لتنحية الفعل عما دخلن عليه إليصال  ؛هبن ُجرحروف االستثناء )خال، حاشا، عدا( إذا  -6

 الفعل إليه. معىن
للضمري عند  اجلارة)لوال( ، )لعل( يف لغة عقيل) اآليت: من حروف اجلر اليت ال تتعلقمل يرد ابلديوان     

حروف االستثناء ، عند الرماين، وابن طاهر (رب، )كاف التشبيه عند األخفش وابن عصفور  ،سيبويه
، أّما حروف اجلر الزائدة فقد وردت يف الديوان وتفصيل ذلك يف هبن إذا ُجر (حاشا، عدا)خال، 
 اآليت:  

 :حروف اجلر الزائدة
هي: ، و (1)احلروف دائمة األصالة -أوال قسمني:تنقسم حروف اجلر من حيث الزايدة واألصالة إىل 

انتهاء ( إىلوهلا معان قائمة هبا، كإفادة ) ،)إىل، حىت، يف، عن، على، مذ، منذ، كي، مىت، الواو، التاء(
ا، ويوّصل بني العامل واالسم  يضيف هلا معىن  فإنه ، وإذا ُوجد يف اجلملة حرف جر الغاية فرعي ا جديد 

 اجملرور، وُيتاج ملتعلق ولو مقدر.
    ،(منو الالم، و الكاف، و هي: )الباء، و  ،احلروف اليت تكون أصلية اترة، وزائدة اترة أخرى -اثنيا

)الزايدة  صطلحن مو وأطلق عليها البصري، ها يف ابب خاص هباو قبل ابن مالك ذكر  (2)وينيومعظم النح
وذكر الزركشي أن األْوىل  ،(3))الصلة، واحلشو( صطلحأَما الكوفيون فيطلقون عليها م، غو(ل، وال

 نال مألن "مراد النحويني ابلزائدة من جهة اإلعراب  ؛اجتناب إطالق لفظة )الزايدة( يف القرآن الكرمي
 . (4)جهة املعىن"

لتأكيد املعىن العام نفيا  ؛هبا ىؤتإىل ما بعدها، وإمنا يُ  اصلهو واحلروف الزائدة ال حتتاج إىل متعلق ت    
 .وحسنا للسجع ،وإثباات وأكثر فصاحة، وتضيف للجملة تزيين ا للفظ، واستقامة للوزن

 الزائدان اللذان ال متعلق هلما بديوان ابتهال إىل السيدة )ن(.حرفا اجلر 
 

                                                 
، )اهلامش(، عباس حسن، النحو الوايف 36الشرطية(  -الوصفية -( يُنظر: د. علي أبو املكارم الرتاكيب اإلسنادية )اجلُمل: الظرفية1)

2/434. 
، ابب 260 -2/258عدة ما يكون عليه الكلم(، ابن السراج، األصول يف النحو، )ابب  226 -4/225( يُنظر: سيبويه، الكتاب (2

 )ابب زايدة احلروف وحذفها(. 284–2/282)االتساع(، ابن جين، اخلصائص 
 .128/  8( يُنظر: ابن يعيش، شرح املفصل (3
 .72/ 3( الزركشي، الربهان يف علوم القرآن (4
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  زايدة )الالم( -أوال 
 ورد حرف اجلر )الالم( زائدا، ومقحما  بني جزأي اإلضافة يف قول الشاعر:   

 ت  ْهب طني امل د ن 
ْلد،  و ت ْذك ر ة للسف رحت ْم لني  ح ق يب ة ج 

(1). 
لتوكيد  ؛معرتضة بني املتضايفني ذه الالموهالالم يف )للسفر( زائدة، وحرف اجلر الزائد ال متعلق له،     

   التخصيص حنو قول الشاعر :
 (2)اح وا                  و ض ع ْت أ ر اه ط  فاست  ر  الِت   ب  بؤس  ل لح رْ اي 

ويف  ،(3)املربد، داث عنغملستاالم هي ، واقحمت الالم تقوية لالختصاص، و (اي بؤس احلرب) :واألصل
قول الشاعر: )تذكرة للسفر( أفادت توكيد ختصيص التذكرة، واألصل: )تذكرة سفر(، ومنه قوهلم: )ال 

 -األول، أي: )ال أابك(، واجلار لالسم الذي بعد )الالم( فيه قوالن: (4)أاب لك( كما ذكر سيبويه
؛ ملباشرهتا االسم، وألن حرف اجلر ال يُعلق عن العمل وإن  (6)، واملرادي(5)حرف اجلر، واختاره ابن جين

 جمرور لإلضافة. -الثاينكان زائدا ، و
  زايدة )من( -اثنيا

 زائدا، وقد دخل على اسم الفعل الناقص يف قول الشاعر:  )من(ورد حرف اجلر 
د ار  ص ورة يف  ج 

  (7)م ن اللْونف يه ا  ل ْيس  
)من( يف قول الشاعر: )من اللون( زائدة ال حمل هلا من اإلعراب، وليست متعلقة تمتعلق، فائدهتا نفي 
اجلنس على العموم، أي: )نفي عموم اللون(، و)اللون( اسم )ليس( مرفوع حمال جمرور لفظا بـ)من( 

على رأي، أو متعلقة الزائدة، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور )فيها( متعلقة تمحذوف خرب )ليس( مقدم 

                                                 
 .97)ن( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة 1))

، ابن 110، الزجاجي ، كتاب الالمات  373/ 4، املربد، املقتضب 2/207( )من الكامل( لسعد بن مالك، يُنظر: سيبويه، الكتاب (2
 .107، املرادي، اجلىن الداين 326احلاجب، كتاب أمايل ابن احلاجب 

 .3/196، ابن هشام، مغين اللبيب 255-4/254( ينظر: املربد، املقتضب (3
 .2/206يُنظر: سيبويه، الكتاب  4))
 .3/106يُنظر: ابن جين، اخلصائص  5))
 .108-107يُنظر: املرادي، اجلىن الداين  6))
 . 77( جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن( 7)
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خالف الشاعر سيبويه ومجهور البصريني أبن جعل جمرور ابلفعل الناقص)ليس( على الرأي اآلخر، وقد 
 )من( الزائدة معرفة، ومل يعتد أبو احلسن األخفش هبذا الشرط. 

يكون  أنو  (،هلـــ)تقّدم نفي أو هني أو استفهام ب، (1)شروط زايدة )من( عند سيبويه ومجهور البصرينيو 
زايدة )من(  (2)أو مبتدأ، وذكر ابن مالك به،مفعوال  ، أو أن يكون جمرورها إّما فاعالو  ،جمرورها نكرة

مل يعتد ابلشرطني السابقني،  (3)الشروط لزايدة )من( إال أن أيب احلسن األخفشهي  هذه، قبل احلال
 .السماعلورودها يف ة؛ وأجاز جميء )من( زائدة يف اإلجياب، وجرها للمعرف

 كما ورد حرف اجلر )من( زائدا ، وقد دخل على املفعول به يف قول الشاعر:  
ْل ك   َخ ْس ًة ال  َن   م ن أ ْمر  األْرضك نا  

وى الصىْمت    (4)س 
)من( يف قول الشاعر: )من أمر األرض( زائدة ال حمل هلا من اإلعراب، وليست متعلقة تمتعلق،     

فائدهتا نفي اجلنس على العموم، أي: )نفي عموم ِمْلك أمر األرض(، و)أمر(، جمرور لفظا  حبرف اجلر 
 لشاعرالزائد، منصوب حمال؛ ألنه مفعول به، وهو مضاف، و)األرض( مضاف إليه، وقد خالف ا

 سيبويه أبن جعل املفعول به اجملرور بـ)من( الزائدة معرفة، ومل يعتد أبو احلسن األخفش هبذا الشرط. 
  حروف اجلر الشبيهة ابلزائدةاملبحث الثامن: 

مستقل   وهذا املعىن ،ا للجملةجديد   األصلية يف كوهنا تضيف معىنهذه احلروف احلروف تشبه     
واالسم  ،وال ُُيذف حرف اجلر حىت ال تفقد اجلملة هذا املعىن ،كإفادة )رب( للتقليل، ال فرعي مكمل

، الزائدة يف عدم حاجتها وجمرورها ملتعلقاحلروف وهي تشبه ، وله حمل من اإلعراب ا،أييت بعده جمرور 
 .(5) : )خال، عدا، حاشا، لعل، لوال(ذه احلروف هيوه

 .حروف اجلر الشبيهة ابلزائدةمل يرد بديوان ابتهال إىل السيدة )ن(  تعقيب:
 
  

                                                 
 .320 -317يُنظر: املصدر السابق  1))

 .139/  3( يُنظر: ابن مالك، شرح التسهيل (2
 ، )فيه نقل لرأي األخفش(.174/  4اللبيب ( يُنظر: ابن هشام، مغين (3

 .20-19جيالين طريبشان، ابتهال إىل السيدة )ن(  4))
)اهلامش(، عباس حسن، النحو الوايف  36الشرطية(،  -الوصفية -( يُنظر: د. على أبو املكارم الرتاكيب اإلسنادية )اجلُمل: الظرفية5)

2/452. 
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 اخلامتة
 توصل البحث إىل أهم النتائج اآلتية:

الفعل التام، و  الفعل) تعلقات هي:(، واملتعلقامل) عامل، وهذا العامل هو: لجار واجملرور منلالبد  -
(، وقد كان األكثر ورودا من املتعلقات املعاينأحرف و  ،ما يؤول بشبه الفعل، و شبه الفعلو  ،الناقص

ما يؤول بشبه ابلديوان )الفعل التام، مث شبه الفعل، مث الفعل الناقص(، ومل يرد من هذه املتعلقات )
 (. أحرف املعاين، و الفعل

الحظ فيه كينونة خاصة، وُيسمى الكون اخلاص يُ و ، وهو: ما ذُكر عامله ،ا خاصً كونً املتعلق يكون  -
أي: )احملذوف  وهو: مامل يُذكر عامله، ،ا عامً كونً يكون أو خللوه من الضمري يف املتعلق،  ؛)اللغو(بـ

، واملتعلقات الستقرار الضمري فيه، أو الستقرار معىن العامل فيه(؛ امستقرً )وُيسمى العام متعلقه(، 
 احملذوفة وجواب كانت األكثر جميئا يف الديوان من احملذوفة جوزا. 

تعلقت شبه اجلملة من اجلار واجملرور ابلفعل التام يف ديوان ابتهال إىل السيدة )ن(، وقد جاء املتعلق  -
، كما تعلق حرف اجلر الذي معموله مصدر مؤول من )أن( والفعل ابلفعل )ماضيا، ومضارعا، وأمرا(

 التام.
 الفعل املضارع، مث الفعل املاضي، مث فعل األمر. كان األكثر ورودا -
واحد وأربعني موضعا ، منها موضعان تقّدم فيهما  جمموع مواضع تعلق حرف اجلر ابلفعل املاضي -

تعلق حرف اجلر)الم التعليل( الذي معموله مصدر  كماحرف اجلر على متعلقه؛ ألغراض بالغية، 
 وهي يف أحد وجيها -مؤول من )أن( والفعل، ابلفعل )املاضي( يف ثالثة مواضع، وقد وردت )كي(

 متعلقة ابلفعل )املاضي( يف موضعني.  -حرف جر
مائة واثنان وأربعون موضعا، منها أربعة عشر  جمموع مواضع تعلق حرف اجلر ابلفعل املضارع -

تعلق حرف اجلر)الم التعليل( الذي  كما  موضعا تقّدم فيها حرف اجلر على متعلقه؛ ألغراض بالغية،
وهي يف  -ل املضارع يف سبعة مواضع، وقد وردت  )كي(معموله مصدر مؤول من )أن( والفعل، ابلفع

 متعلقة ابلفعل املضارع يف أربعة مواضع.  -أحد وجيها حرف جر
 امانية مواضع. جمموع مواضع تعلق حرف اجلر بفعل األمر -
 بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( تعلق اجلار واجملرور ابلفعل اجلامد. َل يرد -
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)خرب، وصفة، بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( يف عدة مواقع هي:  وجوابً ح ذف متعلق حرف اجلر  -
 ، وقد كان األكثر ورودا للمتعلق احملذوف وجواب الواقع خربا، مث الواقع صفة، مث الواقع حاال.وحال(

ألنه كوٌن إذا كان اخلرب شبه مجلة من اجلار واجملرور فإن متعلقهما حمذوف وجواب  عند البصريني؛  -
، وأجاز ابن جىن إظهار املتعلق، أما عند الكوفيني فاملتعلق غري حمذوف، وزعموا أن متعلق اجلار عامٌ 

يف امانية  الواقع خربا وجوابً واجملرور معنوي، وهو اخلالف، أو املبتدأ، وقد ُحذف متعلق حرف اجلر 
   مواضع.

غية يف امانية مواضع، وُحذف ؛ ألغراض بالمقدًماجاء متعلق حرف اجلر الواقع خربا  احملذوف  وقد -
 متعلق حرف اجلر الواقع خربا لـ)ال( النافية للجنس يف موضع واحد.

 وجواب  يف تسعة عشر موضعا.ح ذف متعلق حرف اجلر الواقع صفة  -
ُحذف املتعلق وجواب ، وشبه كما يف ستة مواضع،  حْذف متعلق حرف اجلر الواقع حاال وجوابً  -

 حال متقدمة على صاحبها النكرة يف أربعة مواضع. راجلملة من اجلار واجملرو 
؛ ألنه كون  عام ، واملتعلق يكون مجلة يف معىن وجوابً الواقع )خربا، وحاال، ونعتا( ح ذف املتعلق  -

ومن قّدر الفعل فألنه )استقر، أو ثبت(، أو يكون مفردا  يف معىن )كائن، أو اثبت، أو مستقر(، 
 .شتق فألن األصل يف )اخلرب، واحلال، والنعت( اإلفراداألصل يف العمل، ومن قّدر امل

 ابلديوان متعلق اخلرب، مث متعلق الصفة، مث متعلق احلال.       كان األكثر حذفا -
ولوضوحه، وألمن اللبس، ، ، ولوجود دليلكون خاصيف ستة مواضع؛ ألنه   ح ذف املتعلق جوازاً  -

 وألغراض بالغية.
، ويرجع أصل االختالف إىل داللتها على احلدث، األفعال الناقصةأختلف النحويون يف عمل  -

فشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلقة ابلكون العام احملذوف، وهو اخلرب،  وتقديره: )اثبت، أو ثبت، أو 
 استقر( عند من يرى من النحويني كسيبويه أن الفعل الناقص يدل على الزمن فقط، ال احلدث.

لناقص عند من يرى من النحويني كابن مالك أن الفعل الناقص يدل على احلدث ومتعلقة ابلفعل ا
، وقد )ليس(يرى أن األفعال الناقصة تدل على احلدث، واستثىن على األصح  ابن هشاموالزمن، إال أن 

 ُحذف متعلق خرب )كان( يف موضع، ومتعلق خرب )ليس( يف مخسة مواضع.
، على احلدث اداللته: )جانبنيشبه الفعل يف اليت ت ألمساء ابور شبه اجلملة من اجلار واجملر تعلق ت -

 (.والعمل
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)املصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول، واسم شبه الفعل اليت ت ألمساءاب تعّلقت حروف اجلر -
 .اسم الفاعل، مث املصدر، مث اسم املفعول، مث اسم الفعل، وقد كان األكثر ورودا ابلديوان الفعل(

ستة وعشرين موضعا، اسم الفاعل ستة عشر موضعا، و املصدراملواضع الواردة يف الديوان: )جمموع  -
من  اسم املفعولمخسة مواضع(، وقد تقدم معمول اسم الفعل أربعة عشر موضعا، واسم املفعول و

 اجلر واجملرور ألغراض بالغية يف موضعني.
السم اب ، أي مل تتعلقا يؤول بشبه الفعلمب ابتهال إىل السيدة )ن( تعلق حروف اجلر بديوانَل يرد  -

 .احلدث وُيمل معىن ،اجلامد الذي يُطلق على الذات، ويؤول تمشتق
 .أحرف املعاينأحد  املتعلق بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( َل يرد -
 )لوال(، ويف لغة عقيل)لعل( ) :حروف اجلر اليت ال تتعلق بديوان ابتهال إىل السيدة )ن( َل يرد -

عند الرماين، وابن  (رب، و)كاف التشبيه عند األخفش وابن عصفورو  ،للضمري عند سيبويه اجلارة
(، أّما حروف اجلر الزائدة فقد ورد منها هبن إذا ُجر ()خال، حاشا، عداحروف االستثناء ، و طاهر

 .)الالم، ومن(حرفا اجلر 
زائدا، ومقحما  بني جزأي اإلضافة يف موضع لتأكيد التخصيص، وورد حرف  )الالم(ورد حرف اجلر  -

زائدا لنفي اجلنس على العموم، وقد دخل على اسم الفعل الناقص يف موضع، وعلى املفعول  )من(اجلر 
أبن جعل املفعول به اجملرور بـ)من( الزائدة معرفة، ومل يعتد أبو  خالف الشاعر سيبويهبه يف موضع، وقد 

 سن األخفش هبذا الشرط.احل
 . حروف اجلر الشبيهة ابلزائدةبديوان ابتهال إىل السيدة )ن(  َل يرد -
أرجو أن تنهض هذه الدراسة ِلَما هي موضوعة ألجله، فإن كنُت قد أصبت؛ فبتوفيق من أخريًا ... و

يل ذلك والقادر هللا ومنة، وإن كانت األخرى؛ فحسيب أين اجتهدت، وأسأل هللا السداد والتوفيق، هو و 
 عليه.
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 ثبت املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي -

 املصدر الذي تقوم عليه الدراسة 
 -مصراتة -(، الدار اجلماهريية1م(، )ط1999، ابتهال إىل السيدة )ن(، )جيالين طريبشان -

 ليبيا.
 مصادر ومراجع البحث 

 إبراهيم عبد هللا رفيدة -
 -طرابلس -م(، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية2002) (،1، )طاحلْذف يف األساليب العربية 

 اجلماهريية.
 ، خالد بن عبد هللااألزهري -

، أو التصريح تمضمون التوضيح يف النحو، وهو شرح على أوضح شرح التصريح على التوضيح 
(،  1م(، )ط2000املسالك إىل ألفية ابن مالك جلمال الدين أيب حممد، ابن هشام األنصاري، )

 .لبنان –بريوت -حممد ابسل ُعُيون السُّود، دار الكتب العلميةحتقيق 
 ، رضي الدين حممد بن احلسنياألسَتابذي -

وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة  ، تصحيح(2ط(، )م1996، )كافية ابن احلاجبشرح  
 .بنغازي –قاريونس
 ، أبو الربكات بن األنباريابن األنباري -

(، حتقيق ودراسة الدكتور 1م(، )ط2002، )بني البصريني والكوفينياإلنصاف يف مسائل اخلالف  
 .  القاهرة –جودة مربوك، راجعه الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني

 ، أِحد بن حممدالبنا -
سمى منتهى األماين واملسرات يف علوم القراءات، إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر 

ُ
، امل

بريوت، مكتبة  –حّققه وقّدم له الدكتور شعبان حممد إمساعيل، عامل الكتب(، 1م(، )ط1987)
 القاهرة. –الكليات األزهرية

 



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

688 

 

 ، علي بن حممد الشريفاجلرجاين -
 . بريوت –م(، )طبعة جديدة(، مكتبة لبنان1985مع فهرست، ) كتاب التعريفات 

 ، أِحد بن حممد بن إمساعيلأبو جعفر النحاس -
 (، وضع حواشيه وعلق عليه عبد املنعم خليل إبراهيم. 1هـ(، )ط1421، )إعراب القرآن 

 ، أبو عثمان بن جينابن جِن -
 ط(، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتب املصرية.  –ت(، )د –، )داخلصائص 

 ، أبو عمرو عثمان ابن احلاجب -
 سليمان، دار ط(، دراسة وحتقيق الدكتور فخر صاحل -م(، )د1989، )كتاب أمال ابن احلاجب

 عّمان. –بريوت، دار عَمار –اجليل
 ، نور الدين علي بن حممدأبو احلسن -

(، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن 1م(، )ط1998، )شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 
 لبنان. –بريوت –حممد، إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية

 بن يوسف، حممد أبو حيان األندلسي -
(، حتقيق وشرح ودراسة الدكتور رجب 1م(، )ط1998، )ارتشاف الضرب من لسان العرب -

 القاهرة. –عثمان، والدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني
(، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أِحد، والشيخ علي 1م(، )ط1993، )تفسري البحر احمليط -

كراي عبد اجمليد، والدكتور أِحد النجويل، قرظه األستاذ الدكتور عبد حممد، شارك يف حتقيقه الدكتور ز 
 .لبنان –بريوت -احلي الفرماوي، دار الكتب العلمية

 ، أبو حممد عبد هللا بن أِحد بن أِحدشاباخل -
 ت(،  حتقيق ودراسة علي حيدر، دمشق. -ط(، )د -، )داملرجتل 

 اخلضري -
(، ضبط وتشكيل   1م(، )ط2003، )ألفية ابن مالكحاشيته على شرح ابن عقيل على     

 لبنان. –وتصحيح يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت
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 د. إبراهيم إبراهيم بركات -
 مصر. –م(، دار النشر للجامعات2007) -(1، )طالنحو العريب  

 فؤاد فهمي سوزان َممدد.  -
 –ط(، دار غريب -(، )د2003، )ن الكرمي()دراسة تركيبية مع التطبيق على القرآ شبه اجلملة   

 . القاهرة
 أبو املكارم يعل د. -

(، مؤسسة 1(، )ط2007، )الشرطية( -الوصفية -)اجل مل: الظرفية الَتاكيب اإلسنادية    
 القاهرة. -املختار
 د. فخر الدين قباوة -

(، 3)ط -م(1981(، )2)ط -م(1977(، )1)ط-م(1972، )إعراب اجلمل وأشباه اجلمل     
  .  لبنان –بريوت –( ، دار األوزاعي4)ط -م(1986)

 د. َممود عبد السالم شرف الدين -
 .  جامعة القاهرة –(، كلية دار العلوم1م(، )ط1980، )مجلة الفاعل بني الكم والكيف    

 لوشن نور اهلدى د. -
 -احلديث ط(، املكتب اجلامعي-(، )د2006، )حروف اجلر يف العربية بني املصطلح والوظيفة 

 .مصر
 ، أبو احلسن علي بن عيسىالرماين -

م(، حّققه وخرّج شواهده، وعّلق عليه، وقّدم له  الدكتور 1981) –(2، )طكتاب معاين احلروف      
 اململكة العربية السعودية. -جدة -عبد الفتاح إمساعيل، دار الشروق

 ، أبو القاسم عبد الرِحن بن اسحاقلزجاجيا -
(، حتقيق الدكتور مازن املبارك، دمشق، 2ط -م1992(، )1ط -م1969، )كتاب الالمات 

 بريوت. 
 ، بدر الدين حممد بن عبد هللاالزركشي -



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

690 

 

(، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث 3م(، )ط1984، )الربهان يف علوم القرآن   
 القاهرة. –

 ، أبو القاسم حممود بن عمرالزخمشري -
 –(، حتقيق الدكتور علي أيب ملحم، مكتبة اهلالل1م(، )ط1993، )راباملفصل يف صنعة اإلع   

 بريوت. 
 بكر حممد بن سهل وبأ ،السراجابن  -

 –حتقيق الدكتور عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة  (،م1988) (،ط -د) ،األصول يف النحو 
 بريوت.
 ، أبو عبد هللا حممد بن عيسىالسلسيلي -

(، دراسة وحتقيق الدكتور الشريف عبد هللا 1م(، )ط1986، )التسهيلشفاء العليل يف إيضاح     
 مكة املكرمة. -علي، املكتبة الفيصلية

 ، أِحد بن يوسفالسمني احللب -
ط( ، حتقيق الدكتور أِحد حممد اخلرّاط،  -ت(، )د -، )دالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون   

 دمشق. –دار القلم
 عثمان بن قنرب ، أبو بشر، عمرو بن سيبويه -

 . القاهرة –(، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني3م(، )ط1988الكتاب، )   
 ، جالل الدين عبد الرِحنالسيوطي -
 .لبنان –بريوت  –ت(، دار الكتب العلمية -ط(، )د -، )داألشباه والنظائر يف النحو -
عبد العال سامل، اجلزء األول،  الدكتوروشرح  ، حتقيقمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -

، واجلزء الرابع واجلزء (ط -د)، (م1992)الثاين، واجلزء الثالث نشر مؤسسة الرسالة  واجلزء
، واجلزء السادس واجلزء (ط -د)، (م1979) الكويت، – دار البحوث العلميةنشر اخلامس 

 (.ط -د)، (م1980) الكويت، –دار البحوث العلميةنشر  السابع
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 الشريف اجلرجاين، وَممد علي الربكوي -
حتفة اإلخوان يف شرح العوامل املائة للربكوي للشيخ  -1( ومعه 1م(، )ط2010، )شرح العوامل 

شرح عوامل  -3شرح الِعَصام على عوامل الربكوي لعصام الدين إبراهيم،  -2مصطفى الغليبويل، 
العوامل للجرماين للشيخ أِحد بن حممد تسريح الغوامل يف شرح -4اجلرجاين لسعد الدين الصغري، 

 . لبنان –بريوت –القطامي، حتقيق وتعليق إلياس قبالن، دار الكتب العلمية
 ، حممد بن عليصبانال -

ت(،  –، ومعه شرح الشواهد للعيين، )دحاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 
 .ط(، حتقيق عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية -)د

 عباس حسن -
 مصر.  -م(، دار املعارف1974) -(3النحو الوايف، )ط 

 ، علي بن مؤمنابن عصفور -
 (، حتقيق أِحد عبد الستار، وعبد هللا اجلُبوري، رفع املساهم.1م(، )ط1972، )املقرب   

 ، هباء الدين عبد هللاابن عقيل -
قيق شرح ابن عقيل   حملمد   ، ومعه كتاب منحة اجلليل بتحشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   

 بريوت. –ط(، املكتبة العصرية، صيدا –م(، )د1988حميي الدين عبد احلميد، )
 ، احلسن بن أِحد عبد الغفارأبو علي الفارسي -

(، حتقيق الدكتور حممود حممد 1(، )ط2008، )كتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب  
 القاهرة. -الطناحي، مكتبة اخلاجني

 ، أبو زكراي بن زايدالفراء -
 لبنان. –بريوت –م(، عامل الكتب1983(، )3، )طمعاين القرآن 

 ، أِحد بن عبد النورالقيامل -
 .  دمشق –(، دار القلم3م(، )ط2002) ،رصف املباين يف شرح حروف املعاين 

 مجال الدين أيب عبد هللا حممدابن مالك،  -
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(، حتقيق الدكتور عبد الرِحن السيد، والدكتور حممد بدوي 1م(، )ط1990، )شرح التسهيل - 
 القاهرة.  -املختون، دار هجر

(، حّققه وقّدم له الدكتور عبد املنعم أِحد، دار املأمون 1م(، )ط1982، )شرح الكافية الشافية -
  . اململكة العربية السعودية –للرتاث

 ، أبو العباس حممد بن يزيداملربد -
 بريوت.  –ط(، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب -ت(، )د -، )داملقتضب   
 فانكا الناغوي مد طيبَم -
 -(، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية1(، )ط2002، )حروف اجلر وأثرها يف الدالالت   

 .ليبيا -طرابلس
 ، احلسن بن قاسماملرادي -

(، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، واألستاذ 1م(، )ط1992ي، )اجلّن الداين يف حروف املعان 
 لبنان.  –بريوت –حممد ندمي، دار الكتب العلمية

 ، أبو الفضل أِحد بن حممد النيسابوريامليداين -
 لبنان. –بريوت –ط( دار املعرفة -ت(، )د –، )دجممع األمثال 

 ، أبو احلسن بن علي حممداهلروي -
م(، حتقيق ُيىي علوان، مكتبة الفالح، سامهت اجلامعة املستنصرية 1980) –(1، )طكتاب الالمات 

 يف نشره.
 حممد عبد هللا مجال الدينابن هشام،  -
ومعه كتاب عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -

 ريوت.ب –صيدا –ت(، املكتبة العصرية -ط(، )د -حملمد حميي الدين عبد احلميد، )د
حتقيق وشرح الدكتور عبد اللطيف حممد اخلطيب،   (،1م(، )ط2000، )مغِن اللبيب  -

 .الكويت
 ، موفق الدين يعيش بن علي،يعيشابن  -

 .مصر –ط(، إدارة الطباعة املنريية -ت(، )د -، )دشرح املفصل    
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م(، حتقيق ُيىي علوان،  1980) –(1، أبو احلسن بن علي حممد كتاب، الالمات، )طاهلروي -    
 مكتبة الفالح، سامهت اجلامعة املستنصرية يف نشره.

 :الرسائل العلمية
 هالة عطا علي -

د. طه حممد اجلندي، د.  إشراف أ (،م2002) ، )رسالة ماجستري(،شبه اجلملة يف الَتاكيب العربية 
 كلية دار العلوم.         -سوزان حممد فؤاد، جامعة القاهرة

 املواقع االلكَتونية :
بقلم عبد الباسط أبوبكر حممد، )ُنشر ابلشمس الثقايف(، متوفر  أن الليب متصل النشيد -

 على الرابط:
 .  atticies  cixiir  com/كل مرة /.../   كما ال نراه  نجيالين طر يبشا

عبد والعشرين، مؤسسة جائزة  -معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر -
 العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، متوفر على الرابط:

 =h5=""style="margin :oxp;padding :opx;">) .)> 
،  https، ://ar>Wikipedia.org/wiki/ نطريبشا –اجليالين –املوسوعة احلرة -

 .HTMIوعلى الرابط 


