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ِبيِّ ، ِدراَسٌة َنحِویَّةٌ  رَ ِة ِفي الَكالِم العَ َل ِه الُجمْ ُة ِشبْ تْبَ   رُ
  د. مصطفى محمد إسماعیل وتید
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  ملخص بحث :
الرتبة على الرغم من وجود عدد غیر قلیل من الدراسات التي تحدثت عن       

النحویة ، وعن شبه الجملة ، فإنه ال یوجد دراسة واحدة ُعنیت عنایة خاصة 
ِه  ُة ِشبْ بَ تْ بالحدیث عن رتبة شبه الجملة ولذلك كتبت هذا البحث ، وسمیته ((رُ

 . (( ِبيِّ ، ِدراَسٌة نَحِویٌَّة رَ ِة ِفي الَكالِم العَ َل   الُجمْ
  وقد اشتمل على أربعة مباحث رئیسة :

 ألول : وهو مبحث تمهیدي ، وفیه مطلبان : المبحث ا
  األول : مصطلح الرتبة                 
  والثاني : مصطلح شبه الجملة                 

  المبحث الثاني : رتبة شبه الجملة مع عامله : وفیه مطلبان أیضا :
  األول : التزام شبه الجملة برتبته                      

  والثاني : تجاوز شبه الجملة لرتبته                      
  المبحث الثالث : رتبة شبه الجملة مع غیره من المعموالت ، والرتبة بین أنواعه

  المبحث الرابع : االتساع في شبه الجملة وخصوصیته في الكالم العربي
  هذا ، وقد خلص البحث إلى نتائج عّدة ، أذكر منها ما یلي :

نایة خاصة بــرتبة شبه الجملة في الكالم العربي ، فإن . أن هذا البحث ُعِني ع١
دراسات غیر قلیلة تحدثت عن الرتبة وعن شبه الجملة ، ولكن لم تُعَن أیة 

، وتعالج أفكار هذه القضیة بقة برتبة شبه الجملة عنایة خاصةدراسة سا
  وتعرضها كما جاء في هذا البحث .

دیدا فیما یخص فكرة الرتبة وهو . اقترح الباحث ما یمكن أن یكون مصطلحا ج٢
"التزام الرتبة" ، وقصد به أن یأتي شبه الجملة متأخرا عن عامله ، كما اقترح 
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ما یمكن أن یكون مصطلحا جدیدا أیضا في الفكرة نفسها وهو "تجاوز الرتبة" 
  ، وقصد به أن یأتي شبه الجملة متقدما على عامله .

ه الباحث في أثناء حدیثه عن "ال٣ تزام الرتبة" و"تجاوز الرتبة" إلى أمرین . نبّ
آخرین مصاحبین لهاتین الحالتین ومهمین جدا ، وهما تعّدي شبه الجملة 

  وعدم تعّدیه على رتبة غیره من أجزاء الجملة .
. توقف الباحث أیضا عند رتبة شبه الجملة مع المعموالت األخرى في الجملة ٤

الظرف مع الجار والمجرور ، ورتبة ، والرتبة بین أقسام شبه الجملة نفسه ، 
  ظرف الزمان مع ظرف المكان .

. تحدث الباحث عن فكرة االتساع في شبه الجملة وخصوصیته في الكالم ٥
د به هذا الباب من أحوال لم یتمتع بها أي باب نحوي  ِرًزا ما تفرّ بْ العربي ، مُ

ل الحدیث آخر ، وذلك من خالل ثماني عشرة مسألة من المسائل النحویة فصَّ 
  فیها .

. یرى الباحث بعد هذه الدراسة لرتبة شبه الجملة أن األمر في رتبة شبه الجملة ٦
لى معانیه الحقیقیة والمجازیة ، وأنه  إنما یرجع إلى مراد المتكلم أو الكاتب ، وإ
لیس هناك مواضع وجوبیة في هذه الرتبة إال قلیال جدا وذلك في باب 

  االبتداء.
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Research Summary: 

 
The rank of semi-sentence in Arabic speech, grammatical study 

Prepared by: Dr. Mustafa Mohamed Ismail Wateed 
 
Although there are many studies on the grammatical level, and the semi-
sentence, there is no single study devoted special attention to talk about 
the rank of semi-sentence and therefore wrote this research, and called 
((rank of semi-sentence in Arabic, grammatical study)) . 
It included four main topics : 
I. a preliminary study, which has two demands, first: the term of rank, 

second: the term of  semi-sentence .                 
II. the rank of semi-sentence with its factor: There are also two 

demands , first : bligation of semi-sentence with its rank , second :  
Infraction the semi-sentence of its rank . 

III. the rank of the semi-sentence with other elements, and the rank 
between its types . 

IIII. the breadth in the semi-sentence and its specificity in Arabic 
speech . 

The research concluded several results,  Including the following: 
1. This research is of particular interest to the rank of semi- 

sentence in Arabic speech, Many studies spoke about the 
rank, and many of them also spoke of the semi-sentence, 
However, no previous study at the rank of the semi-
sentence has meant special attention , as stated in this  
research.                                                                                                                                        
  

2. The researcher suggested what might be a new term in relation 
to the idea of rank, which is the "commitment of rank", and 
is intended to be the semi- sentence comes after its factor, 
as suggested what might also be a new term in the same 
idea of " Infraction of rank " , and is intended to be The 
semi- sentence comes before its factor .                                                        

3. In the course of his talk about "rank commitment" and " 
Infraction ", the researcher warned of two other things that 
were associated with these two situations and were very 
important, namely, the infringement of the sentence and its 
non-infringement on the rank of other parts of the sentence .                                                                                        
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4. The researcher also studied the rank of semi-sentence with the 
other elements in the sentence, the rank between the types 
of semi-sentence itself, the time adverb with preposition 
and next name , the rank of time adverb with the place 
adverb .                                                

5.  The researcher spoke about the idea of the breadth in the semi-
sentence and its specificity in the Arabic speech,  explained 
the uniqueness of this section of the conditions did not 
enjoy any other grammatical section, through eighteen 
issues of grammatical subject .                       

6. After this study of the rank of the semi-sentence, the researcher 
says  that the matter is due to the intention of the speaker or 
the writer, and to its real and figurative meanings, and that 
there are no obligation positions in this rank  except very 
little in some grammatical sections especially the section of 
Subject .                                                                                                 
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  مقدمة
، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله الحمد هللا رب العالمین      

  وصحبه أجمعین وبعد .
 لناظر في النحو العربي یرى أن النحاة قد بذلوا جهدا كبیرا في استقراء اللغةفإن ا

، حتى إن المرء لیظن أن المتقدم لم یترك للمتأخر العربیة ودراسة قضایاها النحویة
شیئا ، والحقیقة أن هذا الظن لو كان قد ساد في تلك الحقبة التي جاءت بعد 

یة القرن الرابع على األقل لكان التألیف سیبویه ومن تاله من المتقدمین حتى نها
ه) مثال ، وما وجدنا هذا العدد الضخم  ٣٩٢النحوي قد توقف عند ابن جني (ت 

  من النحاة والدارسین والباحثین في الشرق والغرب حتى یومنا هذا . 
ومن هذا المنطلق فإن الباحث المدقق المتأمل یجد أن هناك موضوعات       

ما في النحو العربي  مازالت في حاجة إلى عنایة وتجلیة لبعض جوانبها التي ربّ
مرَّ علیها النحاة مرورا سریعا ، أو كانت لهم فیها أقوال متناثرة هنا وهناك ، لم 
یربطها رابط ، أو لم تأخذ حقها من التنظیم القائم على منهج محدد ، ومعالجة 

  الباحثون المتخصصون .شاملة نظریة وتطبیقیة ، تنبثق عنها نتائج یفید منها 
وأستطیع القول : إن من هذه الموضوعات التي ال تزال في حاجة شدیدة       

إلى مزید اهتمام (شبه الجملة) بنوعیه : الظرف ، والجار والمجرور ، هذا الباب 
النحوي الذي یتمیز بخصوصیة جعلته نوعا متفردا من أنواع الكالم العربي ، وقد 

في مواضع كثیرة من كالم النحاة ، حتى إنهم قد اتضحت تلك الخصوصیة 
سَّع فیهما ماال  تَوَ ُ صرحوا بذلك في عبارتهم الشهیرة  : " الظرف والجار والمجرور ی

سَّع في غیرهما " . تَوَ ُ   ی
وقد بحثت كثیرا في كتب النحو والدراسات واألبحاث النحویة القدیمة       

تبة النحویة والحدیثة ، وخاصة تلك التي تناولت موضوَع   -ي شبه الجملة ، والرُّ
فلم أجد منها تألیفا خاصا في (رتبة شبه  -على تنوع مناهجها واختالف عناوینها 



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٠٨                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

الجملة) وما یتعلق بها من خصوصیة وأهمیة، ولذلك كتبت هذا البحث ، وسمیته 
ِة ِفي الَكالِم العربّي ، دراسة نحویة )) . َل ِه الُجمْ ُة ِشبْ بَ تْ   (( رُ

لعل من المهم قبل أن أعرض لتفاصیل هذا البحث أن أشیر إلى الدراسات و       
السابقة التي لها عالقة من قریب بما نحن بصدده ، ویمكن تقسیم تلك الدراسات 
قسمین ؛ األول : الدراسات التي ُعنیت بالرتبة ، واآلخر : الدراسات التي ُعنیت 

هناك دراسة واحدة رأیتها اختصت  بشبه الجملة ، مع التنبیه والتأكید على أنه لیس
  برتبة شبه الجملة .

  . دراسات سابقة في الرتبة١
 . iبحث بعنوان : مفهوم الرتبة النحویة ، د. سامي عوض ، حسن شحود  -
بحث بعنوان : ظاهرة التقدیم والتأخیر في اللغة العربیة ، د. فضل اهللا النور  -

  . iiعلى 
لرتبة النحویة ، د. أسیل سامي أمین ، بحث بعنوان: األصل المفترض في ا -

   iiiرعد عبد الحسین حمدوش
  .   ivبحث بعنوان : أثر أمن اللبس في الرتبة النحویة ، د. محمد خالد الرهاوي  -
بحث بعنوان : الوظیفة البالغیة ألسلوبیة الرتبة ، وأثرها في تشكیل المعنى  -

  . vالقرآني ، د. أحمد على حنیحن 
الیات الرتبة في الجملة العربیة، دراسة نحویة، د. إبراهیم بحث بعنوان: جم -

  .  viأحمد سالم الشیخ عید 
  . viiرسالة ماجستیر بعنوان : مسألة الرتبة في الجملة العربیة ، ربیعة حمادي  -  
رسالة ماجستیر بعنوان : قواعد الرتبة في اللسان العربي في ضوء النظرة  -

  . viiiان التولیدیة التحویلیة ، جحافي سفی
رسالة ماجستیر بعنوان : الترتیب وأحكامه في الجملة العربیة ، دراسة في  -

  . ixمختارات من دیوان اللهب المقدس لمفدى زكریا ، خدیجة مریجة 
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رسالة ماجستیر بعنوان : الرتبة في تركیب عناصر الجملة االسمیة ، سورة  -
  . xالنساء أنموذجا ، عیسات زولیخة ، سعدون لیندة 

  
  . دراسات سابقة في شبه الجملة : ٢
   xiكتاب شبه الجملة في النحو العربي والقرآن الكریم ، د. شرف الدین الراجحي  -
  .  xiiكتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل ، د. فخر الدین قباوة  -
بحث بعنوان : شبه الجملة ، دراسة تركیبیة تحلیلیة مع التطبیق على القرآن  -

  xiiiمد الكریم، د. سوزان مح
بحث بعنوان : شبه الجملة في النحو العربي، مفهومها وأهمیتها في السیاق، د.  -

  .  xivسعد محمد الكردي
رسالة ماجستیر بعنوان : شبه الجملة في القرآن الكریم ، أحمد حسن عواد أبو  -  

  . xvحسان 
  . xviفؤاد فهمي

ف في القرآن رسالة ماجستیر بعنوان : مواقع الجار والمجرور المتعلقة بمحذو  -
  . xviiالكریم ، علي بن حامد بن حماد الهاللي 

رسالة ماجستیر بعنوان : تعلق شبه الجملة في دیوان امرئ القیس ، دراسة  -
  .  xviiiنحویة داللیة ، إیاد محمد توفیق زید 

غیتي التي أبحث عنها ،        ُ وقد أمعنت النظر في هذه الدراسات فلم أجد ب
تعلق بموضوع هذا البحث ، ومن أهمها مبحث قصیر ولكن وجدت نتفا متناثرة ت

احتوى إشارات عابرة في تقدیم شبه الجملة ، والفصل به بین بعض أجزاء الجملة 
، وذلك في بحث " شبه الجملة ، دراسة تركیبیة تحلیلیة مع التطبیق على القرآن 
الكریم ، د. سوزان محمد فؤاد فهمي " ، مع اقتصار الباحثة في معظم هذا 

على الجار والمجرور دون الظرف ، ومنها أیضا  - عند التمثیل  –المبحث 
مبحث خاص تحدث عن الفصل أیضا جعله المؤلف تحت عنوان : (شبه الجملة 
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تسهم في توسیع القاعدة النحویة ) وذلك في بحث " شبه الجملة في النحو العربي  
أما ما دون هذین مفهومها وأهمیتها في السیاق ، د. سعد محمد الكردي " ، و 

البحثین من األبحاث المذكورة فلم أجد فیها إال أفكارا مكررة ، وتفاصیل معهودة 
ن كان معظمها   -إنصافا  –لیست هي ما أقصد الوصول إلیه في بحثي هذا ، وإ

  ذا أهمیة واعتبار في موضوعه . 
  وتحقیقا للغایة المرجّوة من البحث فقد جاء على النحو اآلتي : 

 وقد اشتملت على عنوان البحث ، وسبب تألیفه ، وغایته ، والدراسات ة: المقدم
  السابقة ، ووصفه.

  : وهو مبحث تمهیدي ، وفیه مطلبان :المبحث األول   
  األول : مصطلح الرتبة : 

تحدثت فیه عن مفهوم مصطلح الرتبة وتدرج النحاة في استعماله ، وبعض 
غیر مصطلح الرتبة المعروف ، وأول من العبارات األخرى التي استعملها النحاة 

جت على نوَعي الرتبة المحفوظة وغیر المحفوظة ، والفرق  استعمله ، ثم عرّ
بینهما ، كما ألمحت إلى تناول البالغیین أیضا لفكرة الرتبة والفرق بینهم وبین 

  النحاة في هذا الشأن .   
  الثاني : مصطلح شبه الجملة :

لح شبه الجملة ، واختالف النحاة في استعماله تحدثت فیه عن المقصود بمصط
  بدءا من سیبویه ، ثم من تاله ، كما أشرت أیضا إلى أول من استعمله منهم .

  : وفیه مطلبان أیضا :المبحث الثاني : رتبة شبه الجملة مع عامله  
  : وقّسمته قسمین :  األول : التزام شبه الجملة برتبته

  رتبته ، دون التعّدي على رتبة غیره .. التزام شبه الجملة ب١      
  . التزام شبه الجملة برتبته مع تعّدیه على رتبة غیره٢      

  : وقسمته قسمین أیضا : الثاني : تجاوز شبه الجملة لرتبته
  . تجاوز شبه الجملة لرتبته ، دون التعّدى على رتبة غیره . ١      
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  على رتبة غیره .. تجاوز شبه الجملة لرتبته مع تعّدیه ٢      
  المبحـــث الثالـــث : رتبـــة شـــبه الجملـــة مـــع غیـــره مـــن المعموالت،والرتبـــة بـــین

  أنواعه
وقد حصرت حدیثي هنا في سبع حاالت ، هي على النحو اآلتي وفق ترتیبها في 

  البحث : 
 مع المبتدأ  -وهو خبر  –رتبة شبه الجملة .١
 رتبة شبه الجملة مع الفاعل والمفعول.٢
 بین النعوت  رتبة شبه الجملة.٣
 رتبة شبه الجملة مع نائب الفاعل.٤
  رتبة شبه الجملة مع بعض الفضالت كالمفعول المطلق والحال  .٥
 الرتبة بین نوعي شبه الجملة : الظرف ، والجار والمجرور .٦
  الرتبة بین نوعي الظرف : الزمان والمكان.٧

المبحث الرابع : االتساع في شبه الجملة وخصوصیته في الكالم العربي  
تَّسع فیهما ما  ُ تحدثت فیه عن قول النحاة المشهور : (الظرف والجار والمجرور ی
تَّسع في غیرهما) ، ولماذا اتسم شبه الجملة بهذه السمة ، ثم عرضت عرضا  ُ ال ی
د بها شبه الجملة  مفّصال  لمظاهر هذه العبارة ، من خالل ثماني عشرة مسألة تفرّ

  في أبواب نحویة معینة .
لمراجع التي اعتمد علیها البحث المصادر وا 

أننــى جعلــت األولویــة فــي التمثیــل لآلیــات القرآنیــة هــذا ویالحــظ القــارئ الكــریم 
التي اخترتهـا بدقـة وعنایـة بعـد النظـر المتـأنٍّي فـي الـنص القرآنـي وأشـهر الكتـب 
فــي إعرابـــه ، علـــى أن تكـــون األمثلـــة شـــاملة لشـــبه الجملـــة بنوعیـــه : الظـــرف ، 

ر ، وذلك في كل موضع یتطلب ذلك ، ثم جـاء بجانـب اآلیـات والجار والمجرو 
القرآنیـــة بعــــض األمثلــــة األخــــرى مــــن الحـــدیث النبــــوي والشــــعر ، ولــــم أســــتعمل 

  األمثلة المصنوعة إال نادرا .
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فّقت فیما قصـدت إلیـه مـن هـذا البحـث ، والحمـد هللا  وفي الختام أرجو أن أكون قد وُ
م .أوال وآخرا ، وصلى اهللا على نبینا مح   مد وعلى آله وصحبه وسّل
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  المبحث األول (مبحث تمهیدي) 
  

  . وفیه مطلبان : األول : مصطلح الرتبة ، والثاني مصطلح شبه الجملة
  المطلب األول : مصطلح الرتبة 

ُشِغل النحاة كثیرا بالحدیث عن الترتیب بین أجزاء الجملة ، وخّصوه بعنایة       
إلى  -في أثناء هذا الحدیث  –فتوا القارئ واضحة في معظم أبواب النحو ، ول

نوها ومثَّلوا  أصل الترتیب ، وما خرج عنه في بعض األحیان ألسباب وشروط بیّ
  لها من فصیح اللغة وشواهدها ؛ قرآنا أو حدیثا أو شعرا أو نثرا .

وقد عبّروا عن فكرة الترتیب هذه بطرق عدیدة ومصطلحات مختلفة ،        
ن كان النحاة قد عبروا عن ولكن أشهر هذه ال بة ، وإ تْ مصطلحات هو مصطلح الرُّ

هـ) مثال لم یصرح في كتابه  ١٨٠هذا المصطلح بعبارات مختلفة ؛ فسیبویه (ت 
بمصطلح "الرتبة" ، ولكنه أشار إلى مفهومه بتعبیر آخر كقوله : "حدَّ الكالم" ، 

، أو  xixهم رأیت ... " فقال : " أال ترى أن حدَّ الكالم أن تؤّخر الفعل فتقول أیَّ 
نما كان الوجه في األمر والنهي النصب ألن حدَّ  قوله في موضع آخر : " وإ

  .  xx... "    الكالم تقدیم الفعل
هـ) مصطلح (الحّد) قال : " ألن الظرف  ٢٨٥وكذلك استعمل المبرد (ت       

یكون بعد  ، وقال  أیضا : " وحدُّ الظرف أن xxiحدُّه أن یكون بعد الفاعل ... " 
  . xxiiالمفعول به ... " 

هـ) مصطلح (المرتبة) ، فقال : " ألن  ٣١٦واستعمل ابن السراج (ت       
، وقال: " ومرتبُة  xxiiiمرتبة العامل قبل المعمول فیه ، ملفوظا به أو مقدرا " 

   xxivالمفعول أن یكون بعد الفاعل " 
ه  َب غالمُ ) تریُد : ضرَب زیدًا  زیداً  xxvوقال أیضا : " فلو قدمَت فقلت : ( َضرَ

ه لم یجْز ؛ ألنك قدمَت المضمرَ على الظاهر في اللفظ والمرتبِة ، ألن حق  غالمُ
   xxviالفاعل أن یكون قبل المفعول "  
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وكذلك استعمل ابن جني أیضا مصطلح (المرتبة) حین قال : " باب في       
ته ، وقال : " ومما نقضت مرتب xxviiنقض المراتب إذا عرض هناك عارض"  

على الفعلین الناصبین لهما  المفعول في االستفهام والشرط فإنهما یجیئان مقدمین
  "xxviii .  
ح بذكر مصطلح (الرُّتبة) ،    ، وقد تكرر  وأرى أنه أول من استعملهولكنه صرّ

عنده في غیر موضع ، كقوله : " من ذلك امتناعهم من تقدیم الفاعل في نحو 
ه زیدا ، فهذا یمتنع من بته التقدیم ... "  ضرب غالمُ تْ ،  xxixحیث كان الفاعل رُ

وقوله : " فإن قیل : أال تعلم أن الفاعل رتبته التقّدم والمفعول رتبته التأّخر ... " 
xxx ن كانت رتبة المعمول أن یكون بعد العامل فیه   . xxxi"   ، وقوله " وإ

ن  ثم شاع هذا المصطلح (الرتبة) بعد ذلك وصار هو المستعمل في كالم النحویی
  ه) في قوله :  ٦٧٢كما عند ابن مالك (ت 

ْصَال  ِه  وَ ُب   ِفیْ ُح   اْلَغیْ یْ ِب ُ قَْد   ی ِة  اْلَزمْ  فَْصَال          وَ بَ تْ ِفي   اتَِّحاِد  الرُّ وَ
xxxii   

ه) في مواضع متفرقة ، منها في شرحه  ٧٦٩وكذلك عند ابن عقیل (      
یجوز تأخیر الخبر نحو صاحبها ، وكذا في قوله : " ... فال  xxxiiiللبیت السابق 

، وقوله : " ألن xxxivفي الدار لئال یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة " 
ن تأخر لفظا "   . xxxvاألصل في الفاعل أن یتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإ

ض البالغیون أیضا لقضیة الرتبة ، وذلك فیما درسوه تحت        هذا وقد تعرّ
ولكن حدیث البالغیین عن الترتیب أو التقدیم والتأخیر  عنوان "التقدیم والتأخیر" ،

كما  –یختلف عن حدیث النحویین ، فإن دراسة التقدیم والتأخیر عند البالغیین 
دراسة ألسلوب التركیب ال للتركیب نفسه ، إذ إن هذه  -یقول د. تمام حسان 

لقة ، الدراسة تُجرى عندهم في مجالین ؛ أحدهما مجال حریة الرتبة حریة مط
  .xxxviواآلخر مجال حریة الرتبة التي أجازها النحاة في األبواب النحویة المختلفة  

والحقیقة أن الرتبة على الرغم من أهمیتها في بناء الجملة العربیة لم یفرد       
قوا الكالم فیها على  لها النحاة بابا أو مبحثا یتناولها بكل تفاصیلها ، ولكنهم فرّ
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م (األصول في النحو) ،  أبواب النحو ، اللهم اج في كتابه القیّ إال ما ذكره ابن السرّ
  وذلك في قوله : 

  " األشیاء التي ال یجوز تقدیمها ثالثة عشر سنذكرها :
وأما ما یجوز تقدیمه فكل ما عمل فیه فعٌل متصرٌف أو كان خبرا لمبتدأ سوى ما 

ى الموصول  والمضمر استثنیناه،فالثالثُة عشر التي ال یجوز تقدیمها : الصلة عل
على الظاهر في اللفظ والمعنى إال ما جاء على شریطة التفسیر  والصفة وما 
اتصل بها على الموصوف ، وجمیع توابع االسم حكمها كحكم الصفة ، 
والمضاُف إلیه وما اتصل به على المضاف ، وما عمل فیه حرف أو اتصل به 

هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع حرٌف زائٌد ال یقدم على الحرف ، وما شبه من 
فال یقدم مرفوعه على منصوبه ، والفاعل ال یقدم على الفعل ، واألفعال التي ال 
تتصرف ال یقدم علیها ما بعدها ، والصفات المشبهة بأسماِء الفاعلین ، والصفات 
التي ال تشبه أسماء الفاعلین ال یقدم علیها ما عملت في، ه والحروف التي لها 

كالم ال یقدم ما بعدها على ما قبلها ، وما عمل فیه معنى الفعل فال صدور ال
یقدم المنصوب علیه ، وال یقدم التمییز ، وما عمل فیه معنى الفعل ، وما بعد إال 
وحروف االستثناء ال تعمل فیما قبلها ، وال یقدم مرفوعه على منصوبه ، وال یفرق 

  .   xxxviiمل فیه الفعل بین الفعل العامل والمعمول فیه بشيٍء لم یع
هذا وعرَّف بعض المحدثین الرتبة بأنها " الموقع الذكري للكلمة في جملتها " 

xxxviii  عنَى بالنظر في ُ ، وعبر عنها بعضهم أیضا بالتالزم التركیبي وهو الذي" ی
االختیار أو اإلجبار في وضعیة اللفظة واحتفاظها بموقعها أو رتبتها قیاسا بغیرها 

 . xxxixلة " من عناصر بناء الجم
ان كل أنواع الرتبة ، وهي نوعان : األول هو الرتبة    غیر أن هذا وذاك یعمّ

المحفوظة ، والثاني هو الرتبة غیر المحفوظة ، ویقصدون بالمحفوظة : " الرتبة 
التي لو اختّلت الختلَّ التركیب باختاللها ... وهي قرینة لفظیة تحدد معنى 

و المفهوم الذي عبر عنه بعض الباحثین بالبنیة . وه xlاألبواب المرتّبة بحسبها " 
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. ویمثل هذا النوع من الرتبة الثالثة عشر نوعا التي ذكرها  xliاألساسیة للتركیب 
  .xliiابن السراج في حدیثه المنقول آنفا 

ویقصدون بغیر المحفوظة : ما أجازه النحاة من تقدیم بعض أجزاء الجملة على 
منها في أول كالم ابن السراج المنقول  أجزاء أخرى ، وهي المشار إلى بعض

آنفا " وأما ما یجوز تقدیمه فكل ما عمل فیه فعٌل متصرٌف أو كان خبرا لمبتدأ " ، 
ومثل لها غیره بأنها " رتبة المبتدأ والخبر ، ورتبة الفاعل والمفعول به ، ورتبة 

الفعل الضمیر والمرجع ، ورتبة الفاعل والتمییز بعد نِْعمَ ، ورتبة الحال و 
  . xliiiالمتصرف ، ورتبة المفعول به والفعل " 

َن له        وَ وقد فصل ابن جني الكالم في كال القسمین وذلك في الباب الذي َعنْ
ح بمصطلحي الرتبة  ن لم یكن قد صرّ بقوله (فصل في التقدیم والتأخیر)  وإ

   .xliv المحفوظة وغیر المحفوظة  
***  

  المطلب الثاني : مصطلح شبه الجملة
عت اتجاهات الدارسین        إن موضوع شبه الجملة قد تشعبت مسائله ، وتنوّ

وهو من أوائل الباحثین الذین أفردوا لشبه  -في تناوله ، ویرى د. فخر الدین قباوة 
یرى أن شبه الجملة باب صعب من أبواب النحو ، وأنه  -الجملة كتابا خاصا 

هذا الموضوع حقَّه ، فما یزال غنیا برغم ما بذله من جهد في كتابه فإنه لم یوفِّ 
ولذلك فإنه یهیب بالعلماء   -على حد قوله  –بالمشكالت والمسائل المستعصیة 

ه   ه ، وتیسَّر مسائُل ُ ه وتذلَّل صعاب   .xlvوالباحثین أن یولوه عنایة واهتماما لتعبَّد سبُل
ومعلوم أن شبه الجملة هو الظرف بنوعیه الزماني والمكاني ، وحرف الجر 

، وقیل إنه سمي بذلك ألنه متردد  بین المفردات  xlviاألصلي مع   مجروره  
، فلیس من هذه وال من هذه ، فهو یتعلق تارة بالفعل فیدل على جملة  xlviiوالجمل 

، وتارة باالسم فیدل على مفرد ، ولما كان أكثر ما یتعلق بالفعل ویدل على 
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نه مركب كالجمل ، حیث ، وقیل أل xlviiiالجملة كان أشبه بالجمل منه بالمفردات 
  . xlixیتألف من كلمتین أو أكثر لفظا أو تقدیرا 

وقد الحظت أن بعض الباحثین وأولهم د. فخر الدین قباوة قد أنث مصطلح   
شبه الجملة فقال في تعریفه : شبه الجملة هي... ، وعلل ذلك بقوله: " األصل 

نما جا ز تأنیثه إلضافته إلى في شبه الجملة التذكیر ألن لفظ (شبه) هو مذكر، وإ
  li، وتبعه في ذلك بعض الباحثین  lالجملة فاكتسب منها ذلك " 

وهذا التأنیث خالف ما اشتهر وكثر في كالم النحاة ، حیث عبروا عنه بالتذكیر ، 
  وسیأتي قریبا ذكر أمثلة لذلك فیما سأنقله من نصوصهم . 

عملوا مصطلح شبه الجملة ومما تجدر اإلشارة إلیه أن أوائل النحاة لم یست      
للداللة على الظرف والجار والمجرور كما هو الحال عند المتأخرین والمعاصرین  

هـ) لم یستعمل هذا المصطلح ، ولكنه استعمل مصطلح  ١٨٠فإن سیبویه (ت 
  liii، كما استعمل مصطلح الجار والمجرور  liiالظرف الدال على الزمان والمكان 

د استعمل واألمر نفسه عند النحویین  د ، غیر أن المبرّ التالین لسیبویه كالمبرّ
، ولعل هذا نوع من التوسع  livمصطلح الظرف قاصدا به الجار والمجرور أحیانا 

  .  lvعند النحاة في معنى الظرف 
كما نُِسب إلى الكوفیین استعمالهم مصطلح "المحل" أو "الصفة" قاصدین بهما    

  . lviالظرف بنوعیه والجار والمجرور
كما أطلق  بعض النحاة مصطلح شبه الجملة على كل ما یعمل عمل الفعل   

مع مرفوعه ، كاسم الفاعل نحو زیٌد مقتفئٌ لحما أي مقتفئٌ هو ، واسم المفعول 
رةٌ هي ، واسم التفضیل نحو خیرٌ مستقرا أي  رةٌ عینا أي مفجَّ فَجَّ نحو األرُض مُ

  .  lviiخیر هو ، .... إلخ 
نحاة مصطلح شبه الجملة على ما أسماه بـ " الصفة وكذلك أطلق بعض ال  

الصریحة " وعنى به االسم المشتق الواقع صلة ألل الموصولة كاسم الفاعل واسم 
 . lviiiالمفعول والصفة المشبهة كالضارب والمضروب والحسن 
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عّد أول من استعمل مصطلح شبه الجملة  ُ غیر أنه یمكن القول : إنَّ ابن مالك ی
  بنوعیه والجار والمجرور ، وهو بیّن جدا في قوله : قاصدا به الظرف 

ُ  ُكِفْل  ه نُ ِدي  الَِّذي  ابْ ْن  ِعنْ ِه  َكمَ ِصْل         ِب ا  الَِّذي  وُ َ ه ُ ه ٌة   أوْ   ِشبْ َل ُجمْ   lixوَ
) الذي عبر ٧٦١وهذا ما استقر علیه النحاة بعد ذلك خاصة ابن هشام (ت       

" ما یشبه الجملة " فقال : " الباب الثالث من   عنه في كتابه مغني اللبیب بقوله :
  . lxالكتاب في ذكر أحكام ما یشبه الجملة ، وهو الظرف والجار والمجرور" 

وهو ما صرَّح به ابن عقیل أیضا في شرحه بیت ابن مالك السابق ، قال :        
" صلة الموصول ال تكون إال جملة أو شبه جملة ، ونعني بشبه الجملة الظرف 

  . lxiوالجار والمجرور ..." 
أي الظرف بنوعیه ، والجار األصلي مع  –ثم استُعمل شبه بهذا المفهوم       

  عند من جاء بعد ذلك من النحاة  إلى یومنا هذا . -المجرور 
  

*******  
  المبحث الثاني : رتبة شبه الجملة مع عامله

  وفیه مطلبان :
 التزام شبه الجملة برتبته .١
  لة لرتبتهتجاوز شبه الجم.٢

  المطلب األول : التزام شبه الجملة برتبته :
األصل في رتبة شبه الجملة أن یتأخر عن عامله ؛ قال سیبویه  : " باب       

وتكون فیها   ما ینتصب من األماكن والوقت ؛ وذلك ألنها ظروف تقع فیها األشیاء
ُكوٌن فیها ، وعمل فیها ما قبلها    . lxii" فانتصب ألنه موقوعٌ فیها ومَ

فقوله : "وعمل فیها ما قبلها" یدل على أن الظرف یأتي بعد عامله ، وكذلك الجار 
  والمجرور قیاسا علیه إذ إن كلیهما یفتقر إلى عامل ولهما الحكم نفسه .
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وقد ذكر النحاة في العمل قاعدة عامة ، وهي األصل الذي بنوا علیه       
البد أن یكون سابقا لمعموله ، قال  كالمهم في كل أبواب النحو ، وهي أن العامل

 lxiiiابن السراج :   " ... ألن مرتبة العامل قبل المعمول فیه ملفوظًا به أو مقدرًا " 
  . lxiv، وقال ابن جني :  " ... رتبة المعمول أن یكون بعد العامل فیه " 

إذن فاألصل أن یتأخر شبه الجملة عن عامله ، وهذا العامل هو ما تعلَّق به  من 
َل بما یشبه الفعل ، أو ما یشیر إلى معنى " ف عل أو ما یشبه الفعل ، أو ما ُأوِّ

. ویمكن تسمیة هذا  lxvالفعل ، فإن لم یكن شيء من هذه األربعة موجودا قُدِّر " 
  األصل بالتزام الرتبة ، وینقسم هذا االلتزام قسمین :

  :  األول : التزام شبه الجملة برتبته دون التعّدي على رتبة غیره
في هذا القسم یأتي شبه الجملة ملتزما برتبته ، وهي التأخر عن عامله ، دون أن 

هو الغایة في  -في رأیي  -یتعّدى على رتبة غیره من أجزاء الجملة ، وهذا القسم 
  االلتزام بالرتبة، وصور هذا االلتزام كثیرة ، سأكتفي منها بما یأتي: 

  . العامل فعل ماٍض مبني للفاعل : ١
ٍم ... )  - وْ ْعَض یَ ا َأوْ بَ مً وْ ثُْت یَ ِب   lxviالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... َل
اِب ... )  - ُكمْ ِفي اْلِكتَ یْ َل َعَل زَّ قَْد نَ   lxviiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( وَ
  . العامل فعل ماٍض مبني لغیر الفاعل : ٢
هُ  - َصارُ إَِذا ُصِرفَْت َأبْ ْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر...) الظرف : نحو قوله تعالى:( وَ   lxviiiمْ تِ
ْجِرِمیَن)  - ِم اْلمُ ا َعِن اْلقَوْ ْأُسنَ دُّ بَ رَ َال یُ   lxixالجار والمجرور : نحو قوله تعالى:(... وَ
  . العامل فعل مضارع مبني للفاعل : ٣
ِة ...  - امَ مَ اْلِقیَ وْ مْ یَ ُ ه نَ یْ ْحُكمُ بَ ُ یَ اللَّه   lxx) الظرف : نحو قوله تعالى : ( ... فَ
شاُء ... )  - ْن یَ ْغِفرُ لِمَ   lxxiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... فَیَ
  . العامل فعل مضارع مبني لغیر الفاعل : ٤
ْحَشرَ النَّاُس ُضًحى)  - ُ َأْن ی   lxxiiالظرف : نحو قوله تعالى : (... وَ
َزأُ  - ْ ْستَه ُ ی ا وَ َ ه ْكفَرُ ِب ُ ا )  الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... ی َ ه   lxxiiiِب



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٢٠                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

  . العامل فعل أمر : ٥
مْ ...)  - وهُ ُث ثَِقْفتُمُ مْ َحیْ وهُ ُل اْقتُ   lxxivالظرف : نحو قوله تعالى : ( وَ
مْ  - هُ َشاِورْ مْ وَ ُ ه اْستَْغِفرْ َل مْ وَ ُ ه الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... فَاْعُف َعنْ

ِر ...)    lxxvِفي اْألَمْ
  . العامل اسم فعل ماٍض :٦
  حو قولك َصْه حیَن یتكلم غیركالظرف : ن -
ا تُوَعُدوَن)  - اَت لِمَ َ ه اَت َهیْ َ ه   lxxviالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (َهیْ
  . العامل اسم فعل مضارع :٧
ُكمْ ... )  -   lxxviiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (ُأفٍّ َل

ا ... )                           ُكمَ   lxxviiiوقوله تعالى : ( ... ُأفٍّ َل
  . العامل اسم فعل أمر :٨
  الجار والمجرور : نحو قول المؤّذن : َحيَّ على الصالةِ  -
  . العامل فاعل : ٩
اَب)  - وا اْلِمْحرَ ْذ تََسوَّرُ ُأ اْلَخْصِم ِإ بَ اَك نَ َهْل َأتَ   lxxixالظرف : نحو قوله تعالى : (وَ
  الجار والمجرور نحو قولك : صدر الحكمُ ببراءِة فالنٍ  -

  فعول به : . العامل م١٠
ٍج ... )  - َكاَن َزوْ ٍج مَ َداَل َزوْ بْ ْدتُمُ اْستِ إِْن َأرَ   lxxxالظرف : نحو قوله تعالى : (وَ
ُكمْ ... )  - یْ ِه َعَل َت اللَّ وا نِْعمَ اْذُكرُ   lxxxiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى: ( ... وَ

  . العامل مبتدأ : ١١
ُكمْ ِمْن  - ا َل ئٍِذ ...)  الظرف : نحو قوله تعالى : ( ... مَ مَ وْ ْلَجٍإ یَ    lxxxiiمَ
مْ  - ُ مْ ِرْزقُه ُ ه َل االجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ َ   lxxxiii... )  ِفیه

  . العامل خبر ظاهر للمبتدأ :١٢
مْ ... )  - ُ ه نَ یْ ى بَ مْ ُشورَ هُ رُ َأمْ   lxxxivالظرف : نحو قوله تعالى : (... وَ
اللَّ  - الِِمیَن) الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ الظَّ یمٌ ِب ُ َعلِ   lxxxvه
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١٣(   . العامل خبر محذوف للمبتدأ (تقدیره مستقرٌ
َد اللَِّه ... )  - اُت ِعنْ ا اْآلیَ نَّمَ   lxxxviالظرف : نحو قوله تعالى : (... ِإ
  lxxxviiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... َذلَِك ِمْن فَْضِل اللَِّه ... )  -

  . العامل اسم كان : ١٤
ُ اهللا بیَن خلِقه   الظرف - ا قضاء   : نحو قولك : وكان حق
ا َكاَن لِيَ ِمْن  - َإلِ  ِعْلمٍ الجار والمجرور : نحو قوله تعالى:(مَ اْلمَ ْذ  ِب ى ِإ اْألَْعَل

وَن)  ْختَِصمُ   lxxxviiiیَ
  . العامل خبر ظاهر لكان أو یكون : ١٥
-  ِ ت ِة الَّ یَ مْ َعِن اْلقَرْ ُ اْسَأْله ْذ الظرف : نحو قوله تعالى : (وَ ْحِر ِإ ةَ اْلبَ ْت َحاِضرَ ي َكانَ

ِت )  ْعُدوَن ِفي السَّبْ   lxxxixیَ
تَُكونُوا  - ُكمْ وَ یْ ُسوُل َشِهیًدا َعَل ُكوَن الرَّ یَ الجار والمجرور : نحو قوله تعالى:(... لِ

ى الناِس ...)  َداَء َعَل َ    xcُشه
  . العامل خبر محذوف لكان أو یكون (تقدیره  مستقرا ): ١٦
ُكمْ ... ) الظرف : نحو ق - عَ ُكْن مَ مْ نَ  xciوله تعالى : ( ... َأَل
یَن)  - وِقنِ ُكوَن ِمَن اْلمُ یَ ِل   xciiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ

  . العامل خبر " ما " المشبهة بلیس (تقدیره  مستقرا) : ١٧
  الظرف : نحو قولك : ما زیٌد عنَد الباِب  -
ْشِرِكیَن)  الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : - ا ِمَن اْلمُ ا َأنَ مَ   xciii( ... وَ

  . العامل اسم إن : ١٨
ى اْلَكاِفِریَن)  - السُّوَء َعَل مَ وَ وْ   xcivالظرف : نحو قوله تعالى : (... إنَّ اْلِخْزَي اْلیَ
  الجار والمجرور : نحو قولك : إنَّ الرفَق في األمور لمحموٌد   -

  ) : . العامل خبر ظاهر إلنَّ (تقدیره  مستقرٌ ١٩
نِّي فَاِعٌل َذلَِك َغًدا)  -   xcvالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... ِإ
السُّوِء ... )  - ةٌ ِب نَّ النَّْفَس َألَمَّارَ   xcviالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... ِإ
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  . العامل خبر محذوف إلنَّ (تقدیره  مستقرٌ ) :٢٠
َ مَ  - نَّ اللَّه اِبِریَن) الظرف : نحو قوله تعالى : ( ... ِإ َ الصَّ   xcviiع
ِدُكنَّ ... )  - ُ ِمْن َكیْ   xcviiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... ِإنَّه

٢١ : (   . العامل خبر محذوف لال النافیة للجنس (تقدیره  مستقرٌ
مْ ... )  - ُ ه نَ یْ َساَب بَ   xcixالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... فََال َأنْ
َب ِفیِه ... ) الجار والمجرور : نحو قوله تعالى  - یْ   c: (...َال رَ

. العامل مفعول ثان محذوف لفعل ینصب مفعولین (تقدیره مستقرا أو ٢٢
  استقر) : 

ا ...)  - ا تَْحَت َأْقَداِمنَ مَ ُ ْله ْجعَ   ciالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... نَ
ضِ  - ى َخَزائِِن اْألَرْ ْلنِي َعَل   cii...)  الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (قَاَل اْجعَ

  . العامل مفعول مطلق : ٢٣
ُسوَن ...)  - ِه ِحیَن تُمْ َحاَن اللَّ   ciiiالظرف : نحو قوله تعالى : (فَُسبْ
ُكمْ ... )  - یْ ِه َعَل اَب اللَّ    civالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... ِكتَ

  . العامل مفعول ألجله : ٢٤
مْ  - ُ ه نَ یْ ا بَ ْغیً   cv..)  الظرف : نحو قوله تعالى:(... بَ
فُِسِهمْ ...)  - ِد َأنْ   cviالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... َحَسًدا ِمْن ِعنْ

  . العامل حال ظاهر : ٢٥
ِة ... )  - امَ مَ اْلِقیَ وْ   cviiالظرف : نحو قوله تعالى : (... َخالَِصًة یَ
ا ...)  - َ ِدیَن ِفیه   cviiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... َخالِ

  امل حال محذوف (تقدیره مستقرا ) :. الع٢٦
اِدِه ... )  - َق ِعبَ اِهرُ فَوْ وَ اْلقَ هُ   cixالظرف : نحو قوله تعالى : (وَ
ٍة ..)   - ِصیرَ ى بَ ى اللَِّه َعَل َل   cxالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... َأْدُعو ِإ

  . العامل تمییز : ٢٧
اللَّهِ  - ُكمْ ... )  الظرف : نحو قوله تعالى : (فََكفَى ِب نَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ   cxiَشِهیًدا بَ
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لَِّه ... )  - وا َأَشدُّ ُحبا لِ نُ ِذیَن آمَ الَّ   cxiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
  . العامل اسم مجرور بحرف جر: ٢٨
ِه . - ُسوِل اللَّ ِدِهمْ ِخَالَف رَ ْقعَ مَ َخلَّفُوَن ِب .. ) الظرف : نحو قوله تعالى : (فَِرَح اْلمُ

cxiii  
ا ... )  - نَ یْ   cxivالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... َذلَِك ِمْن فَْضِل اللَِّه َعَل

  . العامل مضاف إلیه : ٢٩
ین  -   الظرف : نحو قولك : هذا قوُل القاضي بیَن الَخْصمَ
ُل ... ) - اَي ِمْن قَبْ یَ ؤْ ْأِویُل رُ   cxv الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... َهَذا تَ

٣٠ : (   . العامل نعت مرفوع محذوف (تقدیره مستقرٌ أو استقرَّ
ُسِل..)  - ْعَد الرُّ ٌة بَ ِه ُحجَّ ى اللَّ لنَّاِس َعَل ُكوَن لِ ئَالَّ یَ   cxviالظرف: نحو قوله تعالى:(. لِ
ا ... )  - َ َشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهلِه   cxviiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ

) : . العامل نعت م٣١   نصوب محذوف (تقدیره مستقرا أو استقرَّ
ُكمْ ... )  - نَ یْ ُكمْ َدَخًال بَ انَ مَ تَِّخُذوا َأیْ َال تَ   cxviiiالظرف : نحو قوله تعالى : (وَ
ِه ... )  - ًقا ِمَن اللَّ ِث وْ تُوِن مَ   cxixالجار والمجرور: نحو قوله تعالى : ( ... َحتَّى تُؤْ

) : . العامل نعت مجرور محذوف تقدیره (مستق٣٢   ٍر أو استقرَّ
ِدي ... )  - ى ِعْلٍم ِعنْ ُ َعَل یتُه ا ُأوِت نَّمَ   cxxالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... قَاَل ِإ
بِِّهمْ ... )  - ًدى ِمْن رَ ى هُ ئَِك َعَل   cxxiالجار والمجرو : نحو قوله تعالى : ( ُأوَل

  . العامل منادى : ٣٣
ا بیَن الناِس ُكن ع -   ادالالظرف : نحو قولك : یا حاكمً
اِد ... )  - ى اْلِعبَ ةً َعَل ا َحْسرَ   cxxiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (یَ

  . العامل صلة موصول (تقدیره استقر) : ٣٤
هِ  - َدیْ َن یَ یْ َصدُِّق الَِّذي بَ ٌك مُ ارَ بَ ُ مُ اه َزْلنَ اٌب َأنْ َهَذا ِكتَ .) ..الظرف : نحو قوله تعالى:(وَ

cxxiii  
تِي ِفي ُحُجوِرُكمْ ... ) الجار والمجرور : نحو قوله تعا - ُكمُ الالَّ ُ ب ائِ بَ رَ   cxxivلى:(...وَ



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٢٤                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

  القسم الثاني : التزام شبه الجملة برتبته مع تعّدیه على رتبة غیره :
وفي هذا القسم یأتي شبه الجملة ملتزما برتبته ، وهي التأخر عن عامله ، ولكنه 

التصال بین في الوقت نفسه یتعّدى على رتبة غیره ؛ وذلك بخرق الترتیب أو ا
بعض أجزاء الجملة التي قال النحاة بلزومه ، فیفصل بعضها عن بعض ، ولهذا 

  القسم صور كثیرة سأكتفي منها بما یأتي :
  . تأخره عن عامله وفصله بین الفعل والفاعل : ١
وَن)  - ِطُل بْ الَِك اْلمُ نَ َخِسرَ هُ            cxxvالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
یُكمْ ... ) الجار والمج - ُ َأِب ْجه ُكمْ وَ ْخُل َل     cxxviرور ، نحو قوله تعالى : ( ... یَ
  . تأخره عن عامله وفصله بین الفعل والفاعل المجرور بمن الزائدة :٢
مْ ِمَن اللَِّه ِمْن  - ُ ه ْغنِي َعنْ ُ ا َكاَن ی الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... مَ

    cxxviiَشْيٍء) 
  بین الفعل ونائب الفاعل :  . تأخره عن عامله وفصله٣
َفُث ... )  - اِم الرَّ یَ َة الصِّ َل یْ           cxxviiiالظرف : نحو قوله تعالى : (ُأِحلَّ ... َل
-  ( ُ ه ا اْسمُ َ ْذَكرَ ِفیه ُ ی           cxxixالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
  به  . تأخره عن عامله وفصله بین (الفعل مع فاعله المستتر) ، والمفعول٤
یًال)  - َن َذلَِك َسِب یْ تَِغ بَ ابْ       cxxxالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
ُ السُّوَء ... )  - ه نَْصِرَف َعنْ     cxxxiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... لِ
. تأخره عن عامله وفصله بین (الفعل مع فاعله المستتر) ، والمفعول به ٥

  المجرور بمن الزائدة :
ِه ِمْن ُسوٍء... ) الجار وا - یْ ا َعَل نَ ا َعلِمْ      cxxxiiلمجرور : نحو قوله تعالى : (... مَ
  . تأخره عن عامله وفصله بین الفعل ومفعوله (المقدم على الفاعل) : ٦
اِن ... )  - یَ ُ السِّْجَن فَتَ ه عَ َدَخَل مَ     cxxxiiiالظرف : نحو قوله تعالى : (وَ
  ل :. تأخره عن عامله وفصله بین الفاعل والمفعو٧
اٍت ...)  - بِِّه َكلِمَ قَّى آَدمُ ِمْن رَ َل     cxxxivالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( فَتَ



  ٢٠٢٠١٨  لسنةلسنة      --لثلثالعدد الثاالعدد الثا  --العاشر العاشر   المجلدالمجلد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة ـ ـ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٣٢٥ 

  . تأخره عن عامله وفصله بین المبتدأ والخبر :٨
بِِّهمْ َجنَّاُت َعْدٍن ... )  - َد رَ مْ ِعنْ هُ     cxxxvالظرف : نحو قوله تعالى : (َجَزاؤُ
  على الفقراِء محبوٌب    الجار والمجرور : نحو قولك : المنفقُ  -
  بین الفعل الناسخ واسمه : - وهو خبر  –. تأخره عن عامله وفصله ٩
ٌز ... )  - ُ َكنْ َكاَن تَْحتَه      cxxxviالظرف : نحو قوله تعالى : (... وَ
ٌج ... )  - ُكْن ِفي َصْدِرَك َحرَ     cxxxviiالجار والمجرور: نحو قوله تعالى:(... فََال یَ

  بین الحرف الناسخ واسمه : -وهو خبر  –ه . تأخره عن عامله وفصل١٠
ا)  - ْسرً ُ ْسِر ی ُ عَ اْلع نَّ مَ      cxxxviiiالظرف : نحو قوله تعالى : (ِإ
-  (... ُ فَه ْن تُْخَل ِعًدا َل وْ َك مَ إِنَّ َل     cxxxixالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... وَ

ا                    ا ِمثَْل مَ نَ َت َل یْ ا َل وُن ...)  وقوله تعالى : (... یَ يَ قَارُ     cxlُأوِت
بین الفعل الذي ینصب  -وهو مفعول ثان -. تأخره عن عامله وفصله ١١

  مفعولین ومفعوله األول :
دَّةً ...)  - وَ ُكمْ مَ نَ یْ َل بَ َجعَ     cxliالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
لَ  - ْجعَ تُمْ َألَّْن نَ ْل َزَعمْ ِعًدا)  الجار والمجرور : نحو قوله تعالى:( ... بَ وْ ُكمْ مَ     cxliiَل

. تأخره عن عامله وفصله بین المفعول األول والثاني للفعل الذي ینصب ١٢
  والخبر: مفعولین لیس أصلهما المبتدأ

ِة َعَذاَب اْلَحِریِق)  - امَ مَ اْلِقیَ وْ ُ یَ ِذیقُه نُ     cxliiiالظرف : نحو قوله تعالى : (... وَ
آتَ  - ًة ... ) الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( وَ ا َحَسنَ یَ ُ ِفي الدُّنْ اه نَ     cxlivیْ

. تأخره عن عامله وفصله بین اسم الفاعل الذي یعمل عمل الفعل الذي ١٣
  األول (وهو المفعول الثاني) : ینصب مفعولین ومفعوله

ًة...)  - یفَ ِض َخلِ     cxlvالجار والمجرور : نحو قوله تعالى :(... ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَرْ
ن عامله وفصله بین المفعول األول والمفعول الثاني السم الفاعل . تأخره ع١٤

  الذي ینصب مفعولین : الذي یعمل عمل الفعل
ا )  - امً مَ لنَّاِس ِإ َك لِ     cxlviالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... ِإنِّي َجاِعُل
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  . تأخره عن عامله وفصله بین الحال وعامله : ١٥
انُِكمْ َكاِفِریَن) الظرف : نحو قوله تعالى :  - ْعَد ِإیمَ دُّوُكمْ بَ رُ     cxlvii(... یَ
ُ َساِجِدیَن)  - ه وا َل ُ     cxlviiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... فَقَع

  . تأخره عن عامله وفصله بین المضاف والمضاف إلیه :١٦
     cxlixهنا الظرف : نحو قولهم : " ترُك یوما نفِسك وهواها سعي لها في رداها"  -
ار والمجرور : نحو قوله صلى اهللا علیه وسلم : " فهل أنتم تاركو لي الج -

    clصاحبي " 
  . تأخره عن عامله وفصله بین الصفة والموصوف : ١٧
ا)  - یرً َن َذلَِك َكثِ یْ ا بَ ونً قُرُ     cliالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
ِد ا - اٌب ِمْن ِعنْ َصدٌِّق ... ) الجار والمجرور : نحو قوله تعالى:( ... ِكتَ   .cliiللَِّه مُ

***  
  المطلب الثاني : تجاوز شبه الجملة لرتبته :

عرضـــت فـــي المطلـــب األول صـــورا مختلفـــة اللتـــزام شـــبه الجملـــة برتبتـــه وهـــو       
التــأّخر عـــن عاملــه ، أمـــا فـــي هــذا المبحـــث فســأتحدث عـــن شـــيء آخــر ، وهـــو مـــا 

كـــن تقســـیمه قســـمین أیضـــا یمكـــن أن أســـمیه بــــ" تجـــاوز الرتبـــة " ، وهـــذا التجـــاوز یم
  كااللتزام : 

  األول : تجاوز شبه الجملة لرتبته دون التعدَّى على رتبة غیره . 
وفــي هــذا القســم یتجــاوز شــبه الجملــة رتبتــه ، فیتقــّدم علــى عاملــه ، ولكـــن دون أن 
یتعـــدَّى علـــى رتبـــة غیـــره مـــن أجـــزاء الجملـــة ، ویمكـــن التمثیـــل لهـــذا القســـم باألمثلـــة 

  اآلتیة :
  ّدمه على عامله الفعل الماضي المبني للفاعل :. تق١
اْلَحقِّ ... )  - وا اْآلَن ِجئَْت ِب اُل      cliiiالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... قَ
ا ... )  - ْلنَ كَّ ى اللَِّه تَوَ وا َعَل اُل   clivالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... فَقَ
  ل :. تقّدمه على عامله الفعل الماضي المبني لغیر الفاع٢
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ِمنُوَن ... )  - ؤْ لِيَ اْلمُ تُ الَِك ابْ نَ   clvالظرف : نحو قوله تعالى : ( هُ
-  (... ُ رُ ُكلُّه ُ اْألَمْ َجع ُرْ ِه ی یْ إَِل   clviالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
  . تقّدمه على عامله الفعل المضارع المبني للفاعل : ٣
مَ  - وْ یَ ِكُكمْ ... ) الظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ ِشرْ وَن ِب ْكفُرُ ِة یَ امَ   clviiاْلِقیَ
یُِّب ... )  - ُد اْلَكلِمُ الطَّ ِه یَْصعَ یْ َل   clviiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... ِإ
  . تقّدمه على عامله الفعل المضارع المبني لغیر الفاعل : ٤
دُّوَن إِ  - رَ ِة یُ امَ مَ اْلِقیَ وْ یَ َذاِب ... ) الظرف : نحو قوله تعالى:( ... وَ   clixَلى َأَشدِّ اْلعَ
وَن)  - َجعُ ُرْ ا ی نَ یْ إَِل   clxالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
  . تقّدمه على عامله فعل األمر : ٥
وهُنَّ ... )  - اِشرُ   clxiالظرف : نحو قوله تعالى : (فَاْآلَن بَ
وا - ُل كَّ ِه تَوَ یْ َل ْسلِِمیَن)  الجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... فَعَ تُمْ مُ ْن ُكنْ    clxiiِإ
  على المبتدأ : -وهو خبر  - . تقّدمه ٦
ِب )  - اتُِح اْلَغیْ فَ ُ مَ َده ِعنْ   clxiiiالظرف : نحو قوله تعالى : (... وَ
رُ ... )  - لَِّه اْألَمْ   clxivالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : (... لِ
  . تقّدمه على عامله الحال ٧
ِطِعیَن) الظرف نحو قوله تعالى : (فَ  - هْ َك مُ َل وا ِقبَ ِذیَن َكفَرُ اِل الَّ   clxvمَ
ْعِرِضیَن)  - ِة مُ مْ َعِن التَّْذِكرَ ُ ه ا َل   clxviالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... فَمَ

  القسم الثاني : تجاوز شبه الجملة لرتبته مع تعّدیه على رتبة غیره
، ولكنه في الوقت  وفي هذا القسم یتجاوز شبه الجملة رتبته فیتقّدم على عامله

نفسه یتعّدى على رتبة غیره ، وذلك بخرق الترتیب أو االتصال بین بعض أجزاء 
الجملة التي قال النحاة بلزومه ، فیفصل بعضها عن بعض ، ویمكن التمثیل لهذا 

  القسم باألمثلة اآلتیة :
  . تقّدمه على عامله وفصله بین المبتدأ والخبر :١
  اُس أمامَ اِهللا موقوفون   الظرف : نحو قولك : الن -
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وَن)  - مْ َعْن ُدَعائِِهمْ َغاِفُل هُ     clxviiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
  . تقّدمه على عامله وفصله بین اسم الفعل الناسخ وخبره : ٢
ا)  - امً َن َذلَِك قَوَ یْ َكاَن بَ      clxviiiالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ

ِضیا) وقول                  رْ بِِّه مَ َد رَ َكاَن ِعنْ       clxixه تعالى : (وَ
یَن)  - ا َغاِفلِ َ ه َكانُوا َعنْ    clxxالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
  . تقّدمه على عامله وفصله بین اسم ما وخبرها المجرور بالباء الزائدة : ٣
ْأوِ  - ْحُن ِبتَ ا نَ مَ الِِمیَن) الجار والمجرور: نحو قوله تعالى:( ... وَ عَ     clxxiیِل اْألَْحَالِم ِب
  . تقّدمه على عامله وفصله بین اسم الحرف الناسخ وخبره : ٤
وَن)  - مْ قَاِهرُ ُ قَه إِنَّا فَوْ     clxxiiالظرف : نحو قوله تعالى : ( ... وَ
یٌن)  - ِب َساِن َعُدوٌّ مُ َطاَن لِْإلِنْ یْ نَّ الشَّ     clxxiiiالجار والمجرور : نحو قوله تعالى:(... ِإ
تقّدمه على عامله وفصله بین المفعول األول والثاني للفعل الذي ینصب  .٥

  مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر :
ا)  - رً وَ َخیْ َد اللَِّه هُ ُ ِعنْ     clxxivالظرف : نحو قوله تعالى : (تَِجُدوه
مْ لِي َساِجِدیَن)  - ُ تُه َأیْ     clxxvالجار والمجرور : نحو قوله تعالى : ( ... رَ

  
*******  

  بحث الثالث : رتبة شبه الجملة مع غیره من المعموالت ، والرتبة بین أنواعهالم
تناولت في المبحث السابق رتبة شبه الجملة مع عامله ، وفي هذا المبحث       

أتحدث عن رتبة شبه الجملة مع المعموالت األخرى في الجملة ، وسأحصر 
علیها  -أو بعضهم  - ة منها نصَّ النحا ثالثحدیثي هنا في سبع حاالت فقط ، 

  هي : 
 مع المبتدأ  -وهو خبر  –رتبة شبه الجملة .١
 رتبة شبه الجملة مع الفاعل والمفعول.٢
 رتبة شبه الجملة بین النعوت .٣



  ٢٠٢٠١٨  لسنةلسنة      --لثلثالعدد الثاالعدد الثا  --العاشر العاشر   المجلدالمجلد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة ـ ـ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٣٢٩ 

  أخرى لم ینصوا علیها ، اجتهدت في رصدها وصیاغتها ، هي :  وأربع
 رتبة شبه الجملة مع نائب الفاعل.١
  مفعول المطلق والحال  رتبة شبه الجملة مع بعض الفضالت كال.٢
 الرتبة بین نوعي شبه الجملة : الظرف ، والجار والمجرور .٣
  الرتبة بین نوعي الظرف : الزمان والمكان.٤
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  علیها : - أو بعضهم  –أوال : الحاالت الثالث التي نص النحاة 
  مع المبتدأ  –وهو خبر  –أ. رتبة شبه الجملة 

ر أن األصل في الترتیب بینهما أن في باب المبتدأ والخب clxxviذكر النحاة       
یسبق المبتدُأ الخبرَ ، نحو قولك : زیٌد كریمٌ ، ومن ذلك إذا كان الخبر ظاهره 
ذا كان ظاهره جارا ومجرورا قولك زیٌد في البیِت  ظرفا قولك : زیٌد عنَد البیِت ، وإ

ِدیهِ  َق َأیْ ُد اللَِّه فَوْ ل لألول بقوله تعالى : (... یَ ،  clxxviiمْ ... ) ونستطیع أن نمّث
لَِّه ... )  ُد لِ   . clxxviiiوللثاني بقوله تعالى : (... اْلَحمْ

ذا  –إذا كان ظرفا  - وذكروا أیضا أنه یجوز        أن تقول : عند البیت زیٌد ، وإ
كان جارا ومجرورا أن تقول : في البیت زیٌد ، ونستطیع أن نمثل لألول بقوله 

اةُ ... رَ مُ التَّوْ َدهُ ِعنْ ..) clxxix)  تعالى:(... وَ رُ ِه اْألَمْ لَّ    clxxx، وللثاني بقوله تعالى:(.. لِ
كما ذكر النحاة أنه إذا كان المبتدأ نكرة محضة والخبر ظرفا أو جارا       

ومجرورا فإن تقدیم الخبر واجب ، كقولك : عند البیت رجٌل ، وقولك في البیت 
ا حِ  مَ ُ ه نَ یْ بَ ،   clxxxiَجاٌب ... ) رجٌل ، ونستطیع أن نمثل لألول بقوله تعالى : (وَ

اِف ِرجاٌل... )  ى اْألَْعرَ َعَل   .clxxxiiوللثاني بقوله تعالى : ( ... وَ
غ في االبتداء بها        َسوّ كما أجازوا النحاة تقدیم المبتدأ وهو نكرة إذا كان لها مُ

  ، وله صور عدیدة نستطیع أن نمثل لها في الظرف والجار والمجرور بما یأتي : 
َسمىإذا وصف المبتدأ وم - َأَجٌل مُ ... )  نه قوله تعالى (الظرف):(..وَ ُ َده    clxxxiiiِعنْ
ُكمْ ... )  - یْ   . clxxxivالدعاء ومنه قوله تعالى (الجار والمجرور) : (... َسَالمٌ َعَل

****  
  ب. رتبة شبه الجملة مع الفاعل والمفعول 

لم أجد فیما اطلعت علیه من كتب النحاة أن أحدا منهم نّص على رتبة       
هـ) ، وذلك في قوله : "  ٢٨٥لجملة مع الفاعل والمفعول إال المبرد (ت شبه ا

، وقال  في موضع آخر: "  clxxxvألن الظرف حدُّه أن یكون بعد الفاعل ... " 
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، مع األخذ في االعتبار أن  clxxxviوحدُّ الظرف أن یكون بعد المفعول به ... " 
  . clxxxviiمجرورالمبرد كان یستعمل أحیانا مصطلح الظرف قاصدا به الجار وال

إذن فرتبة شبه الجملة " األصلیة " أن یأتي بعد الفاعل فقط ، أو بعد        
  الفاعل والمفعول معا ، وأستطیع أن أمثل لذلك على النحو اآلتي : 

 : وقوع شبه الجملة بعد الفاعل فقط 
ا ...)  - مَ ُ ه نَ یْ ُ بَ فِِّق اللَّه وَ ُ   clxxxviiiالظرف نحو قوله تعالى : (... ی
ُكمْ ...) الجار والم - ُ َل ْغِفرُ اللَّه   clxxxixجرور نحو قوله تعالى : (... یَ
 : وقوع شبه الجملة بعد الفاعل والمفعول معا  
یَن)  - عَ الدَّاِخلِ ِقیَل اْدُخَال النَّارَ مَ   cxcالظرف نحو قوله تعالى : (... وَ

نُو  - ِذیَن آمَ لَّ ًال لِ َث ُ مَ َب اللَّه َضرَ   cxciا ... ) الجار والمجرور نحو قوله تعالى : (وَ

 : وقد یقع شبه الجملة بعد الفاعل والمفعول األول والمفعول الثاني جمیعا  
ِف  - اْلَخوْ اَس اْلُجوِع وَ بَ ُ لِ ا اللَّه َ َأَذاقَه ومنه الجار والمجرور في قوله تعالى : (... فَ

وَن)  ُ ع ْصنَ ا َكانُوا یَ مَ   cxciiِب

التمثیل لذلك على  ولكن مع ذلك فإن شبه الجملة قد یتجاوز هذا األصل ، ویمكن
  النحو اآلتي  : 

 : وقوع شبه الجملة قبل الفاعل ومن ذلك  
ُج ...)  - وْ ا اْلمَ مَ ُ ه نَ یْ َحاَل بَ   cxciiiالظرف نحو قوله تعالى : (وَ

تِِه ... )  - ْحمَ بُُّكمْ ِمْن رَ ُكمْ رَ ُشرْ َل نْ   cxcivالجار والمجرور نحو قوله تعالى : (... یَ

عول ، ومن ذلك : وقوع شبه الجملة بین الفاعل والمف  
مْ ...)  - هُ رَ مْ َأمْ ُ ه نَ یْ اَزُعوَن بَ نَ تَ ْذ یَ   cxcvالظرف نحو قوله تعالى (... ِإ
َض ... )  - ِهمُ اْألَرْ ُ ِب ْخِسَف اللَّه   cxcviالجار والمجرور نحو قوله تعالى (... َأْن یَ

ذٍ  الجار والمجرور - ئِ مَ وْ ى اللَِّه یَ َل ا ِإ َأْلقَوْ  والظرف معا نحو قوله تعالى(وَ
(.. مَ َل   cxcviiالسَّ
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ا  - ابً ِة ِكتَ امَ مَ اْلِقیَ وْ ُ یَ ه ْخِرُج َل نُ الجار والمجرور والظرف معا نحو قوله تعالى(... وَ
 (...cxcviii  

ا ...)  - تً یْ َدَك بَ ِن لِي ِعنْ   cxcixالجار والمجرور والظرف معا نحو قوله تعالى (...ابْ

  ج. رتبة شبه الجملة بین النعوت :
  ملة وشبه جملة : اذا اجتمع في النعت مفرد وج -
أنه إذا اجتمع في النعت مفرد وجملة وشبه جملة فإن األقیس  ccذكر النحاة       

ِمٌن ِمْن آِل  ؤْ ُجٌل مُ قَاَل رَ البدء بالمفرد ثم شبه الجملة ثم الجملة ، كقوله تعالى (وَ
 ( ُ ه انَ یمَ ْكتُمُ ِإ َن یَ َعوْ ه تعالى ، إال أنه یجوز تقدیم الجملة على المفرد ، كقول cciِفرْ

ى اْلَكاِفِریَن)  یَن َأِعزٍَّة َعَل ِمنِ ؤْ ى اْلمُ ُ َأِذلٍَّة َعَل ه ِحبُّونَ ُ ی مْ وَ ُ ِحبُّه ُ ٍم ی قَوْ ُ ِب ْأتِي اللَّه َف یَ  ccii(فََسوْ
ٌك ...)  ارَ بَ ُ مُ اه َزْلنَ اٌب َأنْ َهَذا ِكتَ   . cciii، وقوله تعالى: (وَ

  اذا اجتمع في النعت مفرد وشبه جملة فحسب :  -
ع في النعت مفرد وشبه جملة فقط فقد أوجب ابن عصفور تقدیم وأما إذا اجتم

المفرد ، وذلك نحو قولك : مررت برجٍل قائٍم في الدار، إذا جعلت في الدار في 
نعتا لرجل ، وال یجوز أن تقول مررت برجٍل في الدار قائٍم ، إال في ضرورة شعر 

  .   ccivأو نادر كالم 
وقال : هو كثیر موجود في كالم العرب ،  ورد أبو حیان هذا القول وضعفه       

،  ccvفقول من خصه بالضرورة أو بنادر كالم أو بقلیل في الكالم لیس بشيء 
  وهو محقٌّ في ذلك ، وسیأتي بعد قلیل ما یؤكد ذلك .

هذا ونستطیع أن نجد أمثلة مختلفة لشبه الجملة جاء فیها مع غیره من النعوت ، 
والجار والمجرور، وفي صور متباینة نذكر منها  أو جاء وحده نعتا بنوعیه الظرف

  ما یأتي :
  . توسط شبه الجملة بین المفرد والجملة : ١
-   ( ُ ه انَ یمَ ْكتُمُ ِإ َن یَ َعوْ ِمٌن ِمْن آِل ِفرْ ؤْ ُجٌل مُ اَل رَ قَ ، وقد  ccviنحو قوله تعالى : (وَ

  ذكرته آنفا .
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مٌن) والنعت الجملة حیث توسط النعت شبه الجملة (من آل) بین النعت المفرد (مؤ 
. (   (یكتمُ

  . تقّدم المفرد على شبه الجملة : ٢
یَِّتي  - ُت ِمْن ُذرِّ ا ِإنِّي َأْسَكنْ بَّنَ ادٍ نحو قوله تعالى : (رَ وَ رِ غَ  ِب ٍع  یْ دَ ِذي َزرْ تَِك  ِعنْ یْ بَ

ِم ... )  َحرَّ   ccviiاْلمُ
  حیث تقدم النعت المفرد (غیِر) على النعت شبه الجملة (عنَد) .

م شبه الجملة على المفرد ، وهذا یخالف ما قاله ابن عصفور ویرّده . تقدّ ٣
د أبا حیان :    ویؤیّ

ْحَدٍث ... ) نحو  - بِِّهمْ مُ یِهمْ ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَ ْأتِ ا یَ   ccviiiقوله تعالى : ( مَ
  حیث تقدم النعت شبه الجملة (من ربهم) على النعت المفرد (محدث) .

 ِ ْأت ا یَ مَ ُ ومثله قوله تعالى : ( وَ ه الَّ َكانُوا َعنْ ْحَدٍث ِإ ِن مُ یِهمْ ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّْحمَ
ْعِرِضیَن)    ccixمُ

  حیث تقدم النعت شبه الجملة (من الرحمن) على النعت المفرد (محدث) .
ًة نحو  و - یِّبَ َكًة َط ارَ بَ ِد اللَِّه مُ فُِسُكمْ تَِحیًَّة ِمْن ِعنْ ى َأنْ وا َعَل قوله تعالى:(.. فََسلِّمُ

(... ccx  
حیث تقدم النعت شبه الجملة (من عند اهللا) على النعت المفرد (مباركة) و(طیبة) 

.  
َصدٌِّق ... ) نحو  و - ِه مُ ِد اللَّ اٌب ِمْن ِعنْ مْ ِكتَ ا َجاَءهُ مَّ َل   ccxiقوله تعالى : (وَ

  حیث تقدم النعت شبه الجملة (من عند اهللا) على النعت المفرد (مصدق) .
لَ  َصدٌِّق ... ) ومثله قوله تعالى : (وَ ِه مُ ِد اللَّ ُسوٌل ِمْن ِعنْ مْ رَ ا َجاَءهُ   ccxiiمَّ

  . تقّدم شبه الجملة على الجملة : ٤
ا ... ) نحو  - مَ ُ ه وَ َأْهَدى ِمنْ ِد اللَِّه هُ اٍب ِمْن ِعنْ ِكتَ ْأتُوا ِب   ccxiiiقوله تعالى : (ُقْل فَ

  . حیث تقدم النعت شبه الجملة (من عند اهللا) على النعت الجملة (هو أهدى)
  . تقدَّم أحد نوَعي شبه الجملة على النوع اآلخر : ٥
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ِه ... ) قوله تعالى : نحو  - ُ ِمَن الّل اَدةً ِعنَده َ مُ ِممَّن َكتَمَ َشه ْن َأْظَل مَ   ccxiv(... وَ
حیث تقّدم النعت الظرف (عند) على الجار والمجرور (من اهللا) ، وكالهما شبه 

  جملة .
  ّص النحاة علیها :ثانیا : الحاالت األربع التي لم ین

  أ. رتبة شبه الجملة مع نائب الفاعل :
  : وقوع شبه الجملة بعد نائب الفاعل  

وال شك أن هذا هو األصل ؛ فقد سبق أن ذكرنا من قبل أن رتبة شبه الجملة أن 
  یأتي بعد الفاعل ، ونائب الفاعل مثل الفاعل في هذا الشأن ، ومن ذلك 

ِة ... )  (...قوله تعالى : الظرف نحو  - امَ مَ اْلِقیَ وْ ِه یَ وا ِب ِخُل ا بَ قُوَن مَ وَّ َط ُ   ccxvَسی
ْختُوٍم) قوله تعالى : الجار والمجرور نحو  - ِحیٍق مَ َن ِمْن رَ ْسقَوْ ُ   ccxvi(ی
ا قوله تعالى : الظرف والجار والمجرور معا نحو  - ِة َعمَّ امَ مَ اْلِقیَ وْ نَّ یَ ْسَأُل ُ ی َل (... وَ

وَن)  ْفتَرُ   ccxviiَكانُوا یَ
  هذا لم یمنع من وقوع شبه الجملة قبل نائب الفاعل ، ومن ذلك :ولكن  
ُسوٍر ...) قوله تعالى : الظرف نحو  - مْ ِب ُ ه نَ یْ   ccxviii(... فَُضِرَب بَ
ُة ... ) قوله تعالى : الجار والمجرور نحو  - لَّ ِهمُ الذِّ یْ ْت َعَل   ccxix(ُضِربَ

مطلق ب. رتبة شبه الجملة مع بعض الفضالت (سأكتفي منها بالمفعول ال
  والحال خشیة اإلطالة): 

  . المفعول المطلق :١
   : وقوع شبه الجملة بعد المفعول المطلق ومن ذلك  
ُحوَن)  - ِحیَن تُْصِب ُسوَن وَ ِه ِحیَن تُمْ َحاَن اللَّ   ccxxالظرف نحو قوله تعالى : (فَُسبْ

ْعُد ...)                 نا بَ ا مَ ِإمَّ   ccxxiوقوله تعالى (... فَ
ُكمْ ...) الجار والمج - یْ اَب اللَِّه َعَل   ccxxiiرور نحو قوله تعالى : (... ِكتَ
 : ولكن مع هذا فقد وقع شبه الجملة قبل المفعول المطلق ، ومن ذلك  
ا ُصْلًحا ...)  - مَ ُ ه نَ یْ     ccxxiiiالظرف نحو قوله تعالى : (... َأن یُْصلَِحا بَ
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ُ ِمنَّ  - اه َزْقنَ ْن رَ مَ ا ...) الجار والمجرور نحو قوله تعالى : (...وَ ا َحَسنً   ccxxivا ِرْزقً
ْلَكاِفِریَن  - ٍذ لِّ ئِ مَ وْ نَّمَ یَ َ ا َجه ْضنَ َعرَ الظرف والجار والمجرور معا  نحو قوله تعالى: (وَ

ًضا)    ccxxvَعرْ
  . الحال :٢
: وقوع شبه الجملة بعد الحال ومن ذلك 
َغًدا ِمْن ُكلِّ  - ا رَ َ ا ِرْزقُه َ ْأِتیه  الجار والمجرور نحو قوله تعالى :(... یَ

َكاٍن...)   ccxxviمَ
ًدا ...)  - ا َأبَ َ ِدیَن ِفیه الجار والمجرور والظرف معا نحو قوله تعالى : (...َخالِ

ccxxvii  
: ولكن مع هذا فقد وقع شبه الجملة قبل الحال ، ومن ذلك 
یا)  - نَّمَ ِجثِ َ َل َجه مْ َحوْ ُ نَّه مَّ َلنُْحِضرَ   ccxxviiiالظرف نحو قوله تعالى : (... ُث
َا ... ) الجار والمجرور (... فَ  - رً ْ َجه ُ ِسرا وَ ه ِفُق ِمنْ نْ ُ وَ ی ُ    ccxxixه

 ج. الرتبة بین نوعي شبه الجملة : الظرف ، والجار والمجرور :
: تقّدم الجار والمجرور على الظرف  

  وسأذكر أمثلة لذلك مع االختصار ، وهي على النحو اآلتي :
  . العامل فعل ماض : ١

خِ  ا بَ قُوَن مَ وَّ َط ُ وْا قوله تعالى : (... َسی هِ ُل مَ  ِب وْ ِة ... )  یَ امَ   ccxxxاْلِقیَ
ن َسَأْلتَُك  اَل ِإ ْعَدَها َعن َشْيءٍ قوله تعالى : (قَ   ccxxxi... )   بَ

  . العامل فعل مضارع : ٢
 َ ه َجاِدُل الّل ُ ن ی مْ قوله تعالى : (... فَمَ ُ ه مَ  َعنْ وْ ِة ...)  یَ امَ   ccxxxiiاْلِقیَ

ُأ  وَّ بَ تَ اقوله تعالى : (... یَ َ ه ثُ  ِمنْ ُ ...)  َحیْ َشاء   ccxxxiiiیَ
  . العامل فعل أمر : ٣

ُكَال  اقوله تعالى : ( ... وَ َ ه َغدًا  ِمنْ ثُ رَ ا ... )  َحیْ تُمَ   ccxxxivِشئْ
َسبِّْح  دِ قوله تعالى : ( ... وَ َحمْ بَِّك  ِب )  ِحیَن رَ   ccxxxvتَقُومُ
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  . العامل خبر المبتدأ :٤
رٌ  ُكمْ ...  ِعندَ  لَُّكمْ قوله تعالى : (... َذلُِكمْ َخیْ اِرِئ   ccxxxvi) بَ

ِه  ُسوِل رَ ِه وَ َن الّل َأَذاٌن مِّ ى النَّاسِ قوله تعالى : (وَ َل مَ  ِإ وْ ِر ...)  یَ   ccxxxviiاْلَحجِّ اَألْكبَ
  . العامل خبر كان أویكون : ٤

ُكوَن  لنَّاسِ قوله تعالى : (... لئال یَ ِه  لِ ى الّل ٌة َعَل ْعدَ ُحجَّ ُسِل ... )  بَ   ccxxxviiiالرُّ
ا َكاَن لِي ِمْن ِعْلمٍ  َإلِ  قوله تعالى : (مَ اْلمَ ى  ِب ذْ اْألَْعَل وَن)  ِإ ْختَِصمُ   ccxxxixیَ

  . العامل خبر إنَّ :٥
م  ُ بَّه نَّ رَ ِهمْ قوله تعالى : (ِإ ئِذٍ  ِب مَ وْ )  یَ یرٌ     ccxlلََّخِب
مْ  ُ نَّه بِِّهمْ قوله تعالى : (َكالَّ ِإ ئِذٍ  َعن رَّ مَ وْ وَن )  یَ ُ ْحُجوب   ccxliلَّمَ

  . العامل خبر ال النافیة للجنس :٦
قَاَل َال َغالَِب قوله تعالى : (.. ُكمُ . وَ مَ  َل وْ   ccxlii... )  اْلیَ

َل  ُكمْ قوله تعالى : (... فََال َكیْ   ccxliii... )  ِعنِدي َل
  . العامل خبر ال العاملة عمل لیس : ٧

ٌف  اِد َال َخوْ ا ِعبَ ُكمُ قوله تعالى : (یَ یْ مَ  َعَل وْ   ccxliv... )  اْلیَ
****  

 : تقّدم الظرف على الجار والمجرور  
  لك مع االختصار أیضا ، وهي على النحو اآلتي :وسأذكر أمثلة لذ

  . العامل فعل ماض : ١
ْا  اَضوْ َذا تَرَ مقوله تعالى : ( ... ِإ ُ ه نَ یْ وِف  بَ ْعرُ اْلمَ   ccxlv...)  ِب
نَّمَ  َ ا َجه ْضنَ َعرَ ئِذٍ قوله تعالى : (وَ مَ وْ ْلَكاِفِریَن  یَ ًضا)  لِّ   ccxlviَعرْ

  . العامل فعل مضارع : ٢
َأْحكُ  ُكمْ مُ قوله تعالى : (... فَ نَ یْ ا بَ لِفُوَن)  ِفیمَ   ccxlviiُكنتُمْ ِفیِه تَْختَ

نَّ  ْسَأُل ُ ی َل ةِ قوله تعالى : (... وَ امَ مَ اْلِقیَ وْ وَن )  َعمَّا یَ ْفتَرُ   ccxlviiiَكانُوا یَ
  . العامل فعل أمر : ٣
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َأِن اْحُكم  مقوله تعالى : (وَ ُ ه نَ یْ آ بَ مَ ُ ...)  ِب ه   ccxlixَأنَزَل الّل
َها  وْ وْ قوله تعالى : (اْصَل ا مَ اْلیَ مَ وَن)  ِب   cclُكنتُمْ تَْكفُرُ

  . العامل خبر المبتدأ : ٤
مَّ ُهوَ  مَ قوله تعالى : (... ُث وْ ِة  یَ امَ ْحَضِریَن اْلِقیَ   ccli) ِمَن اْلمُ

ٌل  یْ ئِذٍ قوله تعالى : (فَوَ مَ وْ یَن  یَ ِب َكذِّ ْلمُ   cclii)  لِ
  . العامل خبر كان : ٥

إَِذا َكانُوا  ُ قوله تعالى : (... وَ ه عَ ى َأمْ  مَ   ccliiiَجاِمٍع ... )  رٍ َعَل
  . العامل خبر إن : ٦

م  ُ ه نْ ا مِّ نَّ َكثِیرً مَّ ِإ ْعَد َذلِكَ قوله تعالى : (... ُث ضِ  بَ ْسِرفُوَن)  ِفي اَألرْ مُ   cclivَل
نَّ اْلِخْزَي  مَ قوله تعالى : ( ... ِإ وْ اْلسُّوَء  اْلیَ ى اْلَكاِفِریَن وَ   cclv) َعَل

  . العامل خبر ال النافیة للجنس : ٧
اَل َال َعاِصمَ  قوله تعالى مَ : ( ... قَ وْ رِ  اْلیَ ن رَِّحمَ ...)  ِمْن َأمْ الَّ مَ ِه ِإ   cclviالّل

  . العامل حال : ٨
ا  ْكتُوبً ُ مَ ه ِجُدونَ مْ قوله تعالى : ( ... الَِّذي یَ اةِ  ِعنَدهُ رَ ِجیِل ...)  ِفي التَّوْ اِإلنْ   cclviiوَ

***  
  د. الرتبة بین نوَعي الظرف : الزمان والمكان :

الزمان على ظرف المكان : تقدُّم ظرف  
  وسأذكر أمثلة لذلك مع االختصار ، وهي على النحو اآلتي :

  . العامل فعل مضارع : ١
ْد  ُ ْقع ْعدَ قوله تعالى : ( ... فََال تَ ى  بَ ْكرَ َ الذِّ ع ِمیَن)  مَ الِ ِم الظَّ   cclviiiاْلقَوْ

  . العامل خبر إن : ٢
نََّك  مَ قوله تعالى : (... قَاَل ِإ وْ نَ  اْلیَ َدیْ   cclixِمِكیٌن َأِمیٌن)  اَل

مَّ ِإنَُّكمْ  مَ قوله تعالى : ( ُث وْ ِة  یَ امَ وَن)  ِعندَ اْلِقیَ بُِّكمْ تَْختَِصمُ   cclxرَ
  . العامل خبر لیس : ٣
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 ُ ه َس َل یْ مَ قوله تعالى : (َفَل وْ ا اْلیَ نَ )  َهاهُ   cclxiَحِمیمٌ
  : تقّدم ظرف المكان على ظرف الزمان  

  وهي على النحو اآلتي : وسأذكر أمثلة لذلك مع االختصار أیضا ،
  . العامل فعل مضارع : ١

ْحُكمُ  ُ یَ ه الّل مْ قوله تعالى : ( ... فَ ُ ه نَ یْ مَ  بَ وْ ِة ...)  یَ امَ   cclxiiاْلِقیَ
بِّكَ  َش رَ ْحِمُل َعرْ یَ مْ  قوله تعالى : (... وَ ُ قَه ئِذٍ  فَوْ مَ وْ ٌة )  یَ یَ انِ   cclxiiiثَمَ

  . العامل فعل أمر : ٢
 ُ ِسْله نَ قوله تعالى : ( َأرْ عَ   cclxiv... )  َغًدا امَ

  . العامل خبر المبتدأ: ٣
ِذیَن اتَّقَوْا  الَّ مْ قوله تعالى : ( ... وَ ُ قَه مَ  فَوْ وْ ِة ... )  یَ امَ   cclxvاْلِقیَ

  . العامل خبر كان : ٤
ا ُكنَت  مَ ِهمْ قوله تعالى : ( ... وَ َدیْ ذْ  َل مْ ... )  ِإ هُ رَ وْا َأمْ ُ ع   cclxviَأْجمَ

  . العامل خبر ال النافیة للجنس : ٥
ئِذٍ ه تعالى : ( ... فََال َأنَساَب قول مَ وْ مْ یَ ُ ه نَ یْ   cclxvii... )   بَ

*******  
  مالحظة عامة فیما سبق الحدیث عنه : 

بعد ما سبق من هذا العرض نستطیع القول : إن األمر في رتبة شبه الجملة 
لى معانیه الحقیقیة والمجازیة ، وأنه  إنما یرجع إلى مراد المتكلم أو الكاتب ، وإ

ك مواضع وجوبیة في هذه الرتبة إال قلیال جدا وذلك في باب االبتداء ، لیس هنا
نت .   كما سبق أن بیّ

  المبحث الرابع : االتساع في شبه الجملة وخصوصیته في الكالم العربي
كثیرا ما قرأنا قول النحاة المشهور : " إن (الظرف) و(الجار والمجرور)       

تَّسع في غیر  تَّسع فیهما ما ال یُ ُ سَّع فیهما ما ال  cclxviiiهما" ی تَوَ ُ ، أو قولهم : "ی
سَّع في غیرهما "  تَوَ ُ ، أو قولهم : " والظرف مما یتسع األمر فیه وال تضیق  cclxixی
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، أو قولهم : " الظروف تقع مواقع ال تكون فیها غیرها"  cclxxساحة التعذر له " 
cclxxi    .  

الكالم العربي فهذه العبارات تدل داللة واضحة على أن هذین النوعین من أنواع 
  لهما من حریة الحركة بین أجزاء التركیب اللغوي ما لیس لغیرهما .

ز ،        ؤَخذ بشيء من التجوّ ر ینبغي أن یُ ویرى بعض الباحثین أن هذا التصوّ
ق هكذا على عمومه ، لسببین : األول أن النحاة اختلفوا فیما بینهم حول  ُطَل وال ی

نواع الجار والمجرور ، فمنهم من توّسع في شمول التوّسع لكل أنواع الظرف وأ
ف واالختصاص في الظرف ، ومنهم  مه شریطة تحقق خاصیة التصرّ األمر وعمّ
ي التصرف واالختصاص جْعل التوسع في ظروف المكان  من أضاف إلى شرَط
زوا في غیر  موقوفا على السماع وحده ، والسبب الثاني أن النحاة أنفسهم قد تجوّ

زهما فیهما ، ومن ذلك النداء ، والزائد من بعض الظرف والجار وا لمجرور تجوّ
الصیغ مثل كان ، والمفعول المطلق ، والمفعول به ، والمفعول ألجله ، والمفعول 

  .   cclxxiiمعه ، ومتعلقات الحال ، والنعت ، والخبر ، والمستثنى ...  
ِحٌق فیما ذهب إلیه من القول بعدم أخذ األمر على إطالق       ه في مفهوم وهو مً

التوّسع المتعلق بشبه الجملة ، والمنهج العلمي یقتضي موافقته في ذلك ، ولكن 
إذا قُورنت هذه األبواب النحویة السابقة الذكر بشبه الجملة ، فإن شبه الجملة 
تَّسع  ُ تَّسع فیه ما ال ی ُ یفوقها ویتعَداها بكثیر ، وهذا ما یدل علیه ظاهر عبارتهم " ی

ي أن النحاة ال ینكرون أنَّ لغیر شبه الجملة من األبواب النحویة في غیره " ، أعن
ولكنهم  –خاصة في مسألة الرتبة وهي موضوع هذا البحث  –نوعا من التوّسع 

رأوا أن لشبه الجملة امتیازا واضحا علیها ، مما جعل له هذه الصورة الراسخة في 
ام خصص جزءا من مفهوم التوّسع  ، ومن أجل ذلك فإن بعض النحاة كابن هش

كتابه "مغني اللبیب" تحدث فیه عن التوسع في شبه الجملة، وبدأه بقوله:" القاعدة 
  . cclxxiiiالتاسعة أنهم یتسعون في الظرف والمجرور ما ال یتسعون في غیرهما" 

 توسع فیهما ما ال یتوسع في غیرهما ؟ ُ   لماذا كان الظرف والجار والمجرور ی
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ن الزمخشري (ت        سبب ذلك بقوله:" للظروف شأن ، وهو تنزلها  ه) ٥٣٨بیّ
من األشیاء منزلة أنفسها ، لوقوعها فیها وأنها ال تنفك عنها، فلذلك یتسع فیها ما 

  . cclxxivال یتسع في غیرها " 
نما جاز تقدیم الخبر ظرفًا لتوسعهم في الظروف  ٦٨٦وقال الرضي (ت  ه): " وإ

فال بد أن یكون في زمان أو ماال یتوسع في غیرها، ألن كل شيء من المحدثات 
مكان ، فصارت مع كل شيء كقریبه ، ولم تكن أجنبیة منه، فدخلت حیث ال 
یدخل غیرها ؛ كالمحارم یدخلون حیث ال یدخل األجنبي ، وُأجرَي الجارّ مجراه 
لمناسبة بینهما، إذ كل ظرف في التقدیر جار ومجرور، والجار محتاج إلى الفعل 

  . cclxxvف " أو معناه كاحتیاج الظر 
: مظاهر هذه العبارة في األبواب النحویة  
  . منع إیالء كان وأخواتها معمول خبرها إال إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ١

  أشار ابن مالك إلى هذه المسألة بقوله :       
  cclxxviوال یلي العامل معمول الخبر      إال إذا ظرفا أتى أو حرف جر 

لي كان وأخواتها معمول خبرها ، وحینئذ له فقد ذكر النحاة أنه ال یجوز أن ی
  حاالن : 

ك زیٌد آكال ،  األول : أن یتقدم معمول الخبر وحده على االسم نحو كان طعامَ
  وهذه ممتنعة عند البصریین ، وأجازها الكوفیون .

ك آكال زیٌد   الثاني : أن یتقدم معمول الخبر مع الخبر على االسم نحو كان طعامَ
  سیبویه ، وأجازها بعض البصریین . وهذه ممتنعة عند

أما إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فقد أجاز البصریون والكوفیون 
جمیعا أن یلي كان وأخواتها وتقدیمه على االسم فتقول : كان عنَدك زیٌد مقیما ، 

  .  cclxxviiوكان فیك زیٌد راغبا 
  . منع تقدیم خبر لیس علیها إال إذا كان ظرفا :٢ 
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 َ هـ) في شرح  ٦٧٢بعُض النحاة تقدیمَ خبر لیس علیها ، قال ابن مالك (ت  منع
، فال  cclxxviiiالتسهیل :" وال یتقّدم خبر دام اتفاقا وال خبر لیس على األصح " 

قال : قائما لیس زیٌد ، ولكن بعضهم أجاز هذا التقدیم إذا كان الخبر ظرفا ،  ُ ی
مَ  وْ مْ ) واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى : (َأال یَ ُ ه وفًا َعنْ ْصرُ َس مَ یْ یِهمْ َل ْأتِ ،  cclxxixیَ

وقالوا: ألن "یوم" معمول "مصروفا" ، وال یقع المعمول إال حیث یقع العامل ، 
وعللوا جواز تقدیم المعمول إذا كان ظرفا بأن الظروف یتوسع فیها ما ال یتوسع 

  . cclxxxفي غیرها 
ذا كان ظرفا أو جار . منع تقدیم خبر (ما) العاملة عمل لیس على اسمها إال إ٣

  ومجرورا  
اشترط النحاة في إعمال (ما) عمل لیس أال یتقّدم خبرها على اسمها ،       

فتقول : ما زیٌد قائما ، وال تقول : ما قائما زیٌد ، ولو أردت تقدیم الخبر فالبد 
حینئذ من إهمال (ما) ورفع الخبر ، فتقول : ما قائمٌ زیٌد ؛ وعلى ذلك یكون قائمٌ 

را مقدما ، وزیٌد مبتدأ مؤخرا ، أما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فیجوز خب
و ، وعلى ذلك یكون الجار  تقدیمه ، نحو ما في الدار زیٌد ، وما عنَدك عمرٌ
و اسمین مؤّخرین لها ،  والمجرور ، والظرف خبرین مقّدمین لـ (ما) ، وزیٌد وعمرٌ

ل لیس إذا تقّدم الخبر سواء كان الخبر وذهب ابن مالك إلى عدم إعمال (ما) عم
  . cclxxxiظرفا أو جارا ومجرورا أو غیر ذلك 

. منع تقدیم معمول خبر (ما) العاملة عمل لیس على اسمها إال إذا كان ظرفا ٤
  أو جارا ومجرورا 

اشترط النحاة إلعمال (ما) عمل لیس أّال یتقّدم معمول خبرها على اسمها ،       
َك زیٌد آكال ، ولو أردت تقدیم فتقول : ما زیٌد آكًال  ك ، وال تقول ما طعامَ  طعامَ

ك زیٌد آكٌل ،  ك" فالبد حینئذ من إهمال (ما) ورفع الخبر ، فتقول : ما طعامَ "طعامَ
  ومن ذلك قول الشاعر: 

ن وافَى ِمنًى أنا عارُف  ناِزَل ِمْن ِمنًى       وما ُكلَّ مَ ْفها المَ رَّ   cclxxxiiوقالوا تَعَ
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فلم تعمل "ما"  -أي معمول الخبر  -" وهو مفعول به لـ "عارُف" حیث قّدم "كلَّ 
ِفع "عارُف" خبرا للمبتدأ "أنا" .    عمل لیس ورُ

أما إذا كان معمول خبر (ما) ظرفا أو جارا ومجرورا فیجوز تقدیمه على       
ا ، وعللوا ذلك بأن  ا ، وما بي أنت معنیً اسمها ، فتقول: ما عنَدك زیٌد مقیمً

  . cclxxxiiiلجار والمجرور یتوسع فیهما ما ال یتوسع في غیرهما الظرف وا
. منع تقدیم خبر إن وأخواتها على اسمها إال إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ٥

  ومجرورا 
ذهب النحاة إلى منع تقدیم خبر إن وأخواتها على اسمها إال إذا كان الخبر       

  حال قسمان : ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه یجوز تقدیمه ، وفي هذه ال
األول : جواز تقدیم الخبر وتأخیره ، فالجار والمجرور نحو إنَّ زیًدا في الدار ، 

نَّ عنَدك زیًدا . نَّ في الدار زیًدا ، والظرف نحو إنَّ زیًدا عنَدك ، وإ   وإ
ها ،  والثاني : وجوب تقدیم الخبر ، فالجار والمجرور نحو إنَّ في الدار صاحبَ

ه ، وذلك لئال یعود الضمیر على متأخر لفظا  والظرف نحو إنَّ عندَ  البیِت صاحبَ
  .  cclxxxivورتبة 

ًة ...)  نَّ ِفي َذلَِك َآلیَ وقد ورد من ذلك في القرآن آیات كثیرة منها قوله تعالى : (ِإ
cclxxxv  

ةً ... )  رَ ِعبْ نَّ ِفي َذلَِك َل   cclxxxviوقوله تعالى : (ِإ
يَ  ا ُأوِت ا ِمثَْل مَ َت َلنَ یْ ا َل وُن ... )  وقوله تعالى : (... یَ   cclxxxviiقَارُ
ى)  ِه النَّْشَأةَ اْألُْخرَ یْ   cclxxxviiiوقوله تعالى : (وَأنَّ َعَل

  . منع تقدیم معمول خبر إنَّ على اسمها إال إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ٦
منع بعض النحاة تقدیم معمول خبر إنَّ على اسمها ، فتقول : إنَّ زیدا آكٌل       

ك ك ، وال تقول : إنَّ طعامَ زیٌد آكٌل ، إال إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا  طعامَ
نَّ عندك زیدا جالٌس   فیجوز التقدیم ، فالجار والمجرور نحو إنَّ بك زیدا واثٌق ، وإ

  وجعل من ذلك قول الشاعر : 
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ْه  ُل الِب َصاُب القلِب َجمٌ بَ ْلَحنِي فیها فإنَّ بُحبِّها        أخاَك مُ   cclxxxixفال تَ
(بحبها) وهو معمول خبر إنَّ على اسمها ، واألصل  حیث قدَّم الجار والمجرور

صاُب القلِب بحبِّها     ccxcإنَّ أخاك مُ
. منع تقدیم معمول خبر إنَّ علیها إال إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا (بعد ٧

ا)   َأمَّ
ا ، فال تقوُل : أما زیًدا   منع بعض النحاة تقدیم معمول خبر إنَّ علیها بعد أمّ

إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فیجوز تقدیمه  فإنك ضارٌب ،  ولكن
على إنَّ ؛ فتقول : أما الیومَ فإنك خارٌج ، فیعمل خبر (إن) في الیوم، وحجته أن 

  .ccxciالظروف یتسع فیها ما ال یتسع في غیرها 
. منع الفصل بین حرف االستفهام والقول الجاري مجرى الظن إال إذا كان ٨

  را ومجرورا الفاصل ظرفا أو جا
شترط النحاة إلجراء القول مجرى الظن ثالثة شروط منها أن یكون حرف   

االستفهام متصال بالفعل غیر منفصل عنه نحو أتقول زیدا منطلقا ، حیث عمل 
فَصل بالظرف والجار  ُ تقول عمل تظن ونصب مفعولین ، ولكنهم أجازوا أن ی

  والمجرور ، فالظرف نحو قول الشاعر : 
 ُ عَد ب عَد محتوما أبَ ُ لِي بهم أم تقوُل الب   ccxciiْعٍد تقوُل الدارَ جاِمعًة          َشمْ

  حیث فصل بین همزة االستفهام و(تقول) بالظرف (بعَد) . 
والجار والمجرور نحو قولك : أفي الدار تقوُل زیدا جالسا ، وزاد بعضهم جواز 

  . ccxciiiالفصل بالمفعول 
ا ، إال إذا كان هذا العامل . منع تقدیم الحال على عاملها إذا كان ع٩ امال معنویّ

  ظرفا أو جارا ومجرورا (وهو نادر)
ن معنى        منع النحاة تقدیم الحال على عاملها المعنوي ، وهو " ما تضمّ

الفعل دون حروفه كأسماء اإلشارة ، وحروف التمنّي والتشبیه ، والظرف والجار 
كان هذا العامل المعنوي ظرفا  ، ولكنهم أجازوا تقدیم الحال إذا ccxcivوالمجرور " 
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أو جارا ومجرورا وهو عندهم نادر ، فالظرف نحو قولهم : زیٌد قائما عندك ، 
والجار والمجرور نحو سعیٌد مستقرا في هجر ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى (... 

ِه ... )  ِمینِ یَ ْطِویَّاٍت ِب اُت مَ اوَ السَّمَ في قراءة من كسر التاء من (مطویات)   ccxcvوَ
ccxcvi   وأجازه األخفش قیاسا ،ccxcvii .  
. منع تقدیم معمول العامل المعنوي علیه (غیر الحال) إال إذا كان المعمول ١٠

  ظرفا أو جارا ومجرورا 
منع النحاة تقدیم معمول العامل المعنوي (غیر الحال) ، ولكنهم أجازوا       

یوٍم لك ثوٌب  تقدیم المعمول إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ، نحو قولهم : أُكلَّ 
ccxcviii  ، ر ، ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقّدم ، فثوٌب مبتدأ مؤخَّ

وُكلَّ ظرف منصوب بالجار والمجرور ، والجار والمجرور عامل معنوي عند  
  . ccxcixالنحاة 

. منع إعمال ما قبل إال فیما بعد المستثنى إال إذا كان ظرفا أو جارا ١١
  ومجرورا  

ن یعمل ما قبل ( إال) فیما بعد المستثنى بها إال أن یكون منع جمهور النحاة أ  
معموله الواقع بعد المستثنى هو المستثنى منه نحو ما جاءنى إال زیًدا أحُد ، أو 
ا للمستثنى نحو ما جاءنى إال زیٌد الظریُف ، أو معموًال لغیر العامل فى  تابعً

ولكن بعضهم أجاز  ، cccالمستثنى نحو رأیتك إذ لم یبق إال الموُت ضاحًكا  
اإلعمال في غیر هذه الثالثة بالظرف أو الجار والمجرور فقط، وجعل من ذلك 

اِدَي الرَّْأِي ... )  ا بَ نَ اِذُل مْ َأرَ ِذیَن هُ الَّ الَّ َك ِإ عَ اَك اتَّبَ ا نَرَ مَ ؛  ccciقوله تعالى: ( ... وَ
َك) ، مع كون (بادَي) واقعا عَ بعد المستثنى  حیث جعل بادَي ظرفا منصوبا بـ (اتَّبَ

(الذین ... ) ، ولیس واحدا من هذه الثالثة التي سبق ذكرها ، وحجتهم في ذلك 
 .  ccciiأن الظروف یتسع فیها ماال یتسع فى غیرها من المعموالت 

  . منع الفصل بین المضاف والمضاف إلیه إال إذا كا ظرفا أو جارا ومجرورا ١٢
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إلیه ، وعللوا ذلك بأن منع جمهور النحاة الفصل بین المضاف والمضاف 
المضاف والمضاف إلیه بمنزلة الشىء الواحد فال یجوز أن یفصل بینهما ، ولكن 
نما جاز الفصل  إذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا فحینئذ یجوز الفصل ، وإ
بینهما بالظرف والجار والمجرور ألنه یتوسع فیهما ماال یتوسع فى غیرهما ، فمن 

  الشاعر: الفصل بالظرف قول 
ُزیُل  قاِرُب أو ی ُ   ccciiiكما ُخطَّ الِكتاُب بَخطِّ  یوما            یهوديٍّ ی

فإن األصل كما ُخطَّ الكتاُب بخطِّ یهوِديٍّ یوما ، ففصل بالظرف بین المضاف 
  والمضاف إلیه . ومن الفصل بالجار والمجرور قول الشاعر : 

ِس أصوات الفراِریِج   كأنَّ أصواَت من إیغالِِهنَّ بنا         أواِخرِ  یْ   cccivالمَ
ِس من إیغالِِهن بنا ، ففصل بالجار  یْ فإن األصل كأنَّ أصواَت أواِخِر المَ

  والمجروربین المضاف والمضاف إلیه .  
وذهب الكوفیون أن الفصل بغیر الظرف والجار والمجرور جائز في ضرورة   

وله تعالى : ( وكذلك ، ولذلك وقف النحاة أمام قراءة ابن عامر لق cccvالشعر فقط 
هم)  ببناء (ُزیَِّن) لغیر الفاعل  cccviَزیَّن لكثیر من المشركین قتَل أوالِدهم شركاؤُ

ضافة (قتُل) إلى (شركائِهم) والفصل بینهما بالمفعول به (أوالَدهم)  مواقف  cccviiوإ
  .  cccxوالقبول  cccixوالتأویل  cccviiiمتباینة اختلفت بین الرفض 

ب منه إال إذا كان ظرفا أو جارا . منع الفصل بین فعل التعجب وال١٣ تَعجَّ مُ
  ومجرورا 

ب منه ، إال في حال واحدة ، وهي  تَعجَّ منع النحاة الفصل بین فعل التعجب والمُ
ن لفعل التعجب  خالفا  –إذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا ، وكانا معموَلیْ

َدرُّ بني ُسَلیٍم نحو قول عمرو بن معد یكرب : هللا  –لألخفش والمبرد ومن وافقهما 
لقاَءها ، حیث فصل بالجار والمجرور (في الهیجاِء)   - في الهیجاءِ  -ما أحَسَن 

ب منه (لقاَءها) ، هذا في الجار والمجرور ،  جَّ تَعَ بین فعل التعجب (أحَسَن) والمُ
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وأما الظرف فنحو قولك : ما أثبَت عند الحرب زیدا ، حیث فصل بالظرف (عنَد) 
ب منه (زیدا) بین فعل التعجب  جَّ تَعَ َت) والمُ   .  cccxi(أثبَ

  
. منع الفصل بین حرف العطف والمعطوف إال إذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ١٤

  ومجرورا 
منع النحاة الفصل بین حرف العطف والمعطوف ، ولكنهم أجازوا الفصل   

ن كان أبو علي الفارسي قد خالفهم في هذا وذهب  بالظرف والجار والمجرور ، وإ
، وقال العكبري : وال یعد الفصل بین حرف  cccxiiأن ذلك مخصوص بالشعر  إلى

العطف والمعطوف بالظرف فصال، ألن الظرف أحد المفاعیل، فیجوز تقدیمه 
الذي خلق سبع (. ومن ذلك على مذهب الجمهور قوله تعالى : cccxiiiوتأخیره 

، قال الزمخشري في (مثلهن): عطًفا على  cccxivاألرض مثلهن )  سموات ومن
، وقال أبو حیان : وفیه الفصل بالجار والمجرور بین حرف  cccxvسموات  سبع

. وقوله تعالى : (إن اهللا یأمركم أن تؤدوا  cccxviوهو الواو والمعطوف  العطف
ذا حكمتم بین الناس ، فقوله (أن  cccxviiأن تحكموا بالعدل )  األمانات إلى أهلها وإ

والمعطوف بإذا   أنه معطوف على (أن تؤدوا) وفصل بین العطف تحكموا) ظاهره
cccxviii.   

. منع الفصل بین المصدر ومعموله بأجنبي إال إذا كان ظرفا أو جارا ١٥
  ومجرورا 

، ولكن بعضهم  cccxixمنع جمهور النحاة الفصل بین المصدر ومعموله بأجنبي 
أجاز الفصل إذا كان بالظرف أو الجار والمجرور ، وجعل من ذلك قوله تعالى : 

 َ ْجِعِه َلق ى رَ ُ َعَل نَّه ) (ِإ اِئرُ ى السَّرَ َل مَ تُبْ وْ ، حیث ذهب إلى أن یومَ cccxxاِدرٌ ، یَ
منصوب بـ (رجِعه) ، على الرغم من أنه مصدر ، وقد فُِصل بینهما بفاصل هو 
) وهو أجنبي من المصدر ، ألن الظروف یتوسع فیها ماال یتوسع  خبر إن (قادرٌ

  . cccxxiفى غیرها فال یهم الفصل بینها وبین عاملها بأجنبى 
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منع تقدیم معمول المصدر علیه إال إذا كان المعمول ظرفا أو جارا . ١٦
  ومجرورا 

منع جمهور النحاة تقدیم معمول المصدر علیه ، ولكن بعضهم كالرضي أجاز   
التقدیم إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا ، فقال : " وأنا ال أرى منعا من 

قولك: اللهم ارزقني من عدوك  تقدم معموله علیه إذا كان ظرفا أو شبهه؛ نحو
لیك القرار. قال تعالى: (وال تأخذكم بهما رأفة)  ، وقال: (فلما بلغ cccxxiiالبراءة ، وإ

، ومثله كثیر ، وتقدیر الفعل في مثله تكلف ... والظرف cccxxiiiمعه السعي) 
یكفیهما رائحة الفعل ، حتى إنه یعمل فیهما ما هو في غایة البعد  cccxxivوأخوه 

، cccxxvي في قوله تعالى: (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) من العمل كحرف النف
فقوله (بنعمة) متعلق بمعنى النفي، أي انتفى بنعمة اهللا وبحمده منك الجنون" 

cccxxvi .  
. منع تقدیم معمول صلة (أل) الموصولة علیها إال إذا كان المعمول ظرفا ١٧

  أو جارا ومجرورا
، ولكن  cccxxviiیها منع جمهور النحاة تقدیم معمول صلة أل الموصولة عل  

بعضهم أجاز تقدیم المعمول إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ، وجعل من ذلك 
َكانُوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدیَن)  ، حیث تقّدم الجار والمجرور  cccxxviiiقوله تعالى : (وَ

  .   cccxxix(فیه) على أل الموصولة ، وهو معمول للصلة (زاهدین) 
  رآن منها :   هذا وقد تكرر مثل هذه اآلیة في آیات من الق
اِهِدیَن)  ُكمْ ِمَن الشَّ عَ ا مَ َأنَ               cccxxxقوله تعالى  : (...وَ

اِهِدیَن)  ا ِمَن الشَّ َ ه یْ ُكوَن َعَل نَ          cccxxxiوقوله تعالى : (... وَ
ِمَن النَّاِصِحیَن)  ا َل ُكمَ            cccxxxiiوقوله تعالى : (...ِإنِّي َل

ى َذلِكُ  ا َعَل َأنَ اِهِدیَن) وقوله تعالى : ( ... وَ       cccxxxiiiمْ ِمَن الشَّ
          cccxxxivوقوله تعالى : ( ... ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحیَن) 

َكانُوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدیَن) .   فهذه اآلیات وأمثالها یجوز فیها ما جاز فى قوله: (وَ
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. منع تقدیم معمول ما بعد (ما) النافیة على (ما) إال إذا كان المعمول ظرفا ١٨
  ارا ومجرورا أو ج

منع النحاة تقدیم معمول ما بعد (ما) النافیة على (ما) ، ألن لها الصدارة ، 
ولكنهم أجازوا تقدیم المعمول إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ، نحو قول بعض 
الصحابة : ونحن عن فضلك ما استغینینا ، حیث تقدم الجار والمجرور (عن 

  .  cccxxxvغنینا) فضلِك) على (ما) والفعل المنفي (است
****  

 -وهكذا رأینا أن شبه الجملة بنوعیه : الجار والمجرور ینفرد بأحكام نحویة 
ال تتمتع بها أبواب  -خاصة فیما یتصل بالترتیب والفصل بین أجزاء الكالم 

تََّسع  ُ نحویة أخرى ، وهذا ما یفسر قول النحاة " إن الظرف والجار والمجرور ی
تََّسع في غی ُ   رهما" .فیهما ما ال ی

*******  
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  الخاتمة 
ِة ِفي الَكَالِم  وبعد، فقد عرضت في هذا البحث وعنوانه : َل ِه الُجمْ ُة ِشبْ بَ تْ (( رُ

وهو ما ُعِرف  -العربّي ، ِدراَسٌة نَحِویٌَّة )) لقضیة من قضایا الترتیب النحوي 
تبة  سماته الخاصة تختّص بنوع مهم جدا من أنواع الكالم العربي ، له  –بالرُّ

دة ، أال وهو شبه الجملة : الظرف والجار والمجرور .   وأحواله المتفرّ
  وقد جاء البحث في أربعة مباحث رئیسة :  

وفیه مطلبان :  مبحث تمهیدي: وهو  المبحث األول ،  
  األول : مصطلح الرتبة                     
  والثاني : مصطلح شبه الجملة                    

وفیه مطلبان أیضا : رتبة شبه الجملة مع عامله:  مبحث الثانيال :  
  األول : التزام شبه الجملة برتبته                    
  والثاني : تجاوز شبه الجملة لرتبته                   

  المبحث الثالث : رتبة شبه الجملة مع غیره من المعموالت ، والرتبة بین أنواعه
نا في سبع حاالت ، هي على النحو اآلتي وفق ترتیبها في وقد حصرت حدیثي ه

  البحث : 
 مع المبتدأ  -وهو خبر  –رتبة شبه الجملة .١
 رتبة شبه الجملة مع الفاعل والمفعول.٢
 رتبة شبه الجملة بین النعوت .٣
 رتبة شبه الجملة مع نائب الفاعل.٤
  رتبة شبه الجملة مع بعض الفضالت كالمفعول المطلق والحال  .٥
 ة بین نوعي شبه الجملة : الظرف ، والجار والمجرور الرتب.٦
  الرتبة بین نوعي الظرف : الزمان والمكان.٧

المبحث الثالث : رتبة شبه الجملة مع غیره من المعموالت ، والرتبة بین 
  أنواعه
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  المبحث الرابع : االتساع في شبه الجملة وخصوصیته في الكالم العربي
  عدیدة ، أهمها ما یأتي :هذا ، وقد خلص البحث إلى نتائج 

. أن هذا البحث ُعنِي عنایة خاصة بــرتبة شبه الجملة في الكالم العربي ، فإن ١
كثیرا من الدراسات تحدث عن الرتبة ، وكثیرا منها أیضا تحدث عن شبه 
الجملة ، ولكن لم تُعَن أیة دراسة سابقة برتبة شبه الجملة عنایة خاصة ، 

  وتعرضها كما جاء في هذا البحث .وتعالج أفكار هذه القضیة 
. قّدم الباحث عرضا موجزا مفیدا في مصطلَحي الرتبة وشبه الجملة ، واختالف ٢

ل من استعملهما من النحاة بهذا  النحاة في استعمال كال المصطلحین ، وأوَّ
اللفظ الذي استقر في كتب النحو ، إذ رجح الباحث أن ابن جني  هو أول من 

تبة، وأن ابن مالك هو أول من استعمل مصطلح شبه استعمل مصطلح الر 
  الجملة.

. اقترح الباحث ما یمكن أن یكون "مصطلحا جدیدا" فیما یخص فكرة الرتبة وهو ٣
"التزام الرتبة" ، وقصد به أن یأتي شبه الجملة على أصل رتبته مع عامله ، 

یدا فیأتي متأخرا عنه ، كما اقترح الباحث ما یمكن أن یكون مصطلحا جد
أیضا في الفكرة نفسها وهو "تجاوز الرتبة" ، وقصد به أن یأتي شبه الجملة 
على خالف األصل في رتبته مع عامله ، فیأتي متقدما علیه ، وهو ما لم 

  یأت في أیة دراسة سابقة .
ه الباحث في أثناء حدیثه عن "التزام الرتبة" و"تجاوز الرتبة" إلى أمرین ٤ . نبّ

ین الحالتین ومهمین جدا ، وهما تعّدي شبه الجملة آخرین مصاحبین لهات
وعدم تعّدیه على رتبة غیره من أجزاء الجملة ، ولذلك صنّف الباحث التزام 
شبه الجملة صنفین : أحدهما التزامه دون تعّدیه على رتبة غیره ، والثاني 
التزامه مع تعدیه على رتبة غیره ، وكذلك فعل األمر نفسه في حدیثه عن 

  شبه الجملة ، وهو ما لم یأت في دراسة سابقة .  تجاوز
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. أفاض الباحث في حدیثه عن رتبة شبه الجملة مع عامله ، فقّدم أنواعا كثیرة ٥
لهذا العامل تزید عن ثالثین نوعا ، صنفها تصنیفا نحویا دقیقا ، وهو ما لم 

  یأت في دراسة سابقة على هذا النحو من التفصیل والشمول .
الباحث عند رتبة شبه الجملة مع عامله فحسب ، ولكنه توقف أیضا  . لم یتوقّف٦

عند رتبته مع المعموالت األخرى ، وحصر حدیثه في ستة من أشهر هذه 
المعموالت ، بعضها نص النحاة علیها وبعضها لم ینصوا علیها ، توّصل 

أ هي: المبتد -وفق ترتیبها في البحث  - إلیها الباحث، وهذه المعموالت الستة 
(وشبه الجملة خبر)، الفاعل، المفعول، النعوت، نائب الفاعل، بعض 

  الفضالت كالمفعول المطلق والحال، وهو ما لم یأت في دراسة سابقة . 
. لم یكتِف الباحث بالحدیث عن رتبة شبه الجملة مع عامله، وال غیره من ٧

شبه  المعموالت األخرى في  الجملة ، ولكنه عرض أیضا للرتبة بین نوَعي
الجملة  وهما الظرف والجار والمجرور ، كما أتبع ذلك بذكر الرتبة بین نوعي 

  الظرف ؛ الزمان المكان ، وهو ما لم یأت في دراسة سابقة .
. حرص الباحث في كل مبحث على أن تكون أمثلته شاملة لنوَعي شبه الجملة  ٨

باب النحوي، الظرف والجار والمجرور ، حتى تكون األمثلة معبرة عن هذا ال
كما جعل األولویة في التمثیل لآلیات القرآنیة التي اختارها بدقة وعنایة بعد 
النظر المتأنٍّي في النص القرآني وأشهر الكتب في إعرابه ، ثم جاء بجانب 
اآلیات القرآنیة بعض األمثلة األخرى من الحدیث النبوي والشعر، ولم یستعمل 

عطي للبحث ثقال وعمقا في  –بال شك  –ا األمثلة المصنوعة إال نادرا  وهذ ُ ی
التطبیق ، وهو ما لم یأت في دراسة سابقة على هذا النحو من التفصیل 

  والشمول .
. تحدث الباحث عن فكرة االتساع في شبه الجملة وخصوصیته في الكالم  ٩

د به هذا الباب من أحوال لم یتمتع بها أي باب نحوي  ِرًزا ما تفرّ بْ العربي ، مُ



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٥٢                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

وذلك من خالل ثماني عشرة مسألة من المسائل النحویة ، وهو ما لم   آخر
  یأت في دراسة سابقة على هذا النحو من التفصیل والشمول .

. یرى الباحث بعد هذه الدراسة لرتبة شبه الجملة أن األمر في رتبة شبه ١٠
لى معانیه الحقیقیة وال مجازیة الجملة إنما یرجع إلى مراد المتكلم أو الكاتب ، وإ

، وأنه لیس هناك مواضع وجوبیة في هذه الرتبة إال قلیال جدا وذلك في باب 
  االبتداء ، كما سبق بیانه .

*******  
   



  ٢٠٢٠١٨  لسنةلسنة      --لثلثالعدد الثاالعدد الثا  --العاشر العاشر   المجلدالمجلد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة ـ ـ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٣٥٣ 

  المصادر والمراجع
  أحمد عبد العظیم عبد الغني (دكتور) :

  ، د. ط  ١٩٩٠المصطلح النقدي دراسة نقدیة تحلیلیة ، دار الثقافة ، القاهرة  -
  هـ ) . ٩٠٠الدین على بن محمد . ت األشمونى ( نور 

شرح ألفیة بن مالك المسمى بمنهج السالك إلى ألفیة بن مالك ، مطبوع أعلى  -
حاشیة الصبان وشرح الشواهد للعینى ، مطبعة عیسى البابى الحلبى ، القاهرة 

  د .  ط ، د .  ت .
  إمیل یعقوب (دكتور) :

للمالیین ، بیروت ، ط. الرابعة موسوعة النحو والصرف واإلعراب ، دار العلم  -
١٩٩٨   

  هـ )  ٥٧٧ابن األنبارى ( كمال الدین أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ( ت 
اإلنصاف في مسائل الخالف ، تحقیق محمد محیي الدین ، مطبعة السعادة ،  -

  ١٩٦١القاهرة ، ط. الرابعة 
، ومراجعة  البیان في غریب إعراب القرآن ، تحقیق طه عبد الحمید طه -

مصطفى السقا ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، ط. األولى 
١٩٨٠ .  

  هـ ) ٢٥٦البخاري (أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل ، ت 
بیروت ، ط .  –صحیح البخاري (الجامع الصحیح) ، دار ابن كثیر ، دمشق  -

   ٢٠٠٢األولى 
  : هـ )  ١٠٩٣البغدادي (عبد القادر بن عمر ، ت 

خزانة األدب ، ولب لباب لسان العرب ، تحقیق عبد السالم هارون ، مكتبة  -
  ١٩٨٩الخانجي ، القاهرة ، ط. الثالثة 

  تمام حسان (دكتور) :
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، ١٩٩٤اللغة العربیة معناها ومبناها ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، المغرب  -
  د. ط

  ) . ٨٣٣الدمشقى ، ت ابن الجزرى ( شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد 
النشر فى القراءات العشر، تصحیح على محمد الضباع، دار الفكر، بیروت،  -

  د.ط. ، د.ت.
  هـ ) . ٣٩٢ابن جنى ( أبو الفتح عثمان ،  ت 

الخصائص ، تحقیق : محمد على النجار ، الهیئة العامة للكتاب ، القاهرة ط.  -  
   ١٩٨٨الثالثة 

ان األندلسيّ : ( محم   ه ) ٧٤٥د بن یوسف ـ ت أبو حیّ
ارتشاف الضرب من لسان العرب ، تحقیق د. رجب عثمان محمد ـ مكتبة  -

  ١٩٩٨الخانجي ، القاهرة ، ط. األولى 
تفسیر البحر المحیط ، دراسة وتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرین  -

  . ١٩٩٣، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط. األولى 
  هـ ) : ٩٠٥الدین خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر ، ت خالد األزهري (زین 

شرح التصریح  على التوضیح ، تحقیق محمد باسل عیون السود ، منشورات  -
  ٢٠٠٠محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط، األولى 

  هـ ) . ٤٤٤الدانى ( أبو عمرو عثمان بن سعید ، ت 
أوتو یرتزل ، دار الكتب العلمیة،بیروت ، التیسیر فى القراءات السبع ، نشر  -

   ١٩٩٦ط. األولى 
  الدرویش ، محي الدین 

إعراب القرآن الكریم وبیانه ، الیمامة ودار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت ، ط.  -
 .   ١٩٩٩السابعة 

  هـ) : ١٢٣٠الدسوقي (مصطفى محمد عرفة ، ت 
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حواشیه عبد حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب ، ضبطه وصححه ووضع  -
 السالم محمد أمین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
  هـ ) . ١١٧ذو الرمة ( غیالن بن عقبة العدوى ، المتوفى سنة 

دیوان ذي الرمة ، شرح الخطیب التبریزي ، كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه  -
 ١٩٩٦مجید طراد ، دار الكتاب العربي ، ط. الثانیة 

  ه) ٦٨٦بن الحسن ، ت  الرضي االسترابازّي : (محمد
شرح الرضي على الكافیة ، تصحیح وتعلیق د. یوسف حسن عمر، منشورات  -

   ١٩٩٦جامعة قار یونس، بنغازي ، ط. الثانیة 
  هـ ) . ٣١١الزجاج ( أبو إسحاق إبراهیم بن السرى ، المتوفى سنة 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة  -
 ، د. ط ١٩٦٣والنشر القاهرة 

  ه ) ٥٣٨الزمخشري (جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر، ت 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، تحقیق  -

عادل أحمد عبد الموجود  وعلي محمد معوض ، مكتبة العبیكان ، الریاض ، 
  . ١٩٨٨ط. األولى 

  ه ) ٣١٦محمد بن السِّري بن سهل ، ت ابن السراج : (أبو بكر 
األصول في النحو ، تحقیق د. عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  -

  .  ١٩٩٦، ط. الثالثة 
  تقریبا ) ١٨٠سیبویه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ت 

كتاب سیبویه ، تحقیق عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط.  -  
  . ١٩٨٢انیة ، الث

  هـ ) :  ٥٢١محمد ، ت  بنابن السید البطلیوسي (أبو محمد عبد اهللا 
، تحقیق مصطفى السقا ، د. حامد  ١/٣١االقتضاب في شرح أدب الكاتب  -

   ١٩٩٦عبد المجید ، ط. دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ط . األولى 



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٥٦                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

  ه ) ٩١١السیوطي : (جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقیق : أحمد شمس الدین ، دار  -  

  . ١٩٩٨الكتب العلمیة  بیروت ، ط. األولى 
  هـ ) . ١٢٠٦الصبان ( أبو العرفان محمد بن على المصرى ، ت 

حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالك ، ومعه شرح الشواهد  -
  بى الحلبى ، القاهرة د .  ط ، د .   ت . للعینى ، مطبعة عیسى البا

  ه ) : ١٣٥٩عباس حسن (ت 
  النحو الوافى ، دار المعارف ، القاهرة ، ط. العاشرة د .  ت . -

علي اإلشبیلي ، ت  بنمحمد  بنمؤمن  بنابن عصفور (أبو الحسن علي 
  هـ ) ٦٦٩

 -شرح جمل الزجاجي ، تحقیق د. صاحب أبو جناح ، جامعة الموصل  -
   ١٩٨٠سسة دار الكتب للطباعة والنشر، ط. األولى مؤ 

  ه )  ٦١٦العكبري (أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین ، ت 
التبیان في إعراب القرآن ، تحقیق علي محمد البجاوي ، مطبعة عیسى البابي  -

  . ١٩٧٦الحلبي ، القاهرة ، ط. األولى 
ري الهمداني ، ت ابن عقیل ( بهاء الدین عبد اهللا بن عقیل العقیلي المص

  ه)  ٧٦٩
شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، دار التراث ، القاهرة ، ط العشرون  -

  م . ١٩٨٠
  فخر الدین قباوة (دكتور) :

إعراب الجمل وأشباه الجمل ، دار القلم العربي ، حلب سوریة ، ط. الخامسة  -
١٩٨٩ 

 ٦عبد اهللا ، ت ق  الكرمانى ( رضى الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبى نصر بن
  ه) .
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شواذ القراءات ، تحقیق : د. شمران العجلي ، مؤسسة البالغ ، بیروت ، د. ط  -
 ، د. ت 

  هـ)  ٦٧٢ابن مالك (محمد بن عبد اهللا الطائي الجیاني ، ت 
ألفیة ابن مالك ، ضبطها وعلق علیها د. عبد اللطیف الخطیب ، مكتبة دار  -

  . ٢٠٠٦العروبة ، الكویت ، ط. األولى 
شرح التسهیل ، تحقیق د. عبد الرحمن السید ، د. محمد بدوي المختون ، هجر  -

  ١٩٩٠للطباعة والنشر ، الجیزة ، ط. األولى 
 ٢٠٠٦األولى 

د : (أبو العباس محمد بن یزید بن عبد األكبر ، ت    ه)٢٨٥المبرّ
المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس األعلى للشؤون  -

   ١٩٩٤المیة ، القاهرة ، ط . الثالثة اإلس
  محمد حماسة عبد اللطیف (دكتور) :

 ، د. ط   ٢٠٠٣بناء الجملة العربیة ، دار غریب / القاهرة  -
  محمد محیي الدین عبد الحمید :

منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، مطبوع بحاشیة  -
دار التراث ، القاهرة ، ط العشرون شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، 

  م . ١٩٨٠
  محمود صافي : 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه ، دار الرشید ، بیروت ، ط. الثالثة  -
١٩٩٥  .  

  ه )   ٤٣٧مكي بن أبي طالب : (أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي ، ت 
ى الدین رمضان الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها ، تحقیق : د. محی -

  . ١٩٨٧، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط. الرابعة 
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مشكل إعراب القرآن ،تحقیق : د.حاتم الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ط.  -
  . ١٩٨٧الثالثة 

  هـ ) : ٧١١محمد بن مكرم بن علي  ، ت   ابن منظور (أبو الفضل
سب اهللا وهاشم لسان العرب ، تحقیق : عبد اهللا على الكبیر ومحمد أحمد ح -

  د .  ط  ١٩٨٦محمد الشاذلى ، دار المعارف ، القاهرة 
  هـ) :  ٧٧٨ناظر الجیش (محب الدین محمد بن یوسف ابن أحمد ، ت 

تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ، دراسة وتحقیق د. على محمد فاخر ، وآخرین 
   ٢٠٠٧، دار السالم ، القاهرة ، ط. األولى 

د اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي ، ت ابن الناظم (أبو عب
  هـ)٦٨٦

شرح ألفیة ابن مالك ، تحقیق محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ،  -
 ٢٠٠٠بیروت ، ط. األولى 

  هـ ) . ٣٣٨النحاس ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل ، ت 
الم الكتب ، بیروت ، ط. إعراب القرآن ، تحقیق : د. زهیر غازى زاهد ، ع -

   ١٩٨٨الثالثة 
 ٧٦١ابن هشام األنصاري : (أبو محمد عبد اهللا جمال الدین بن یوسف ، ت 

  ه)
، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ،  ٢/٧٧أوضح المسالك  -

  بیروت ، د. ط ، د. ت 
ر ، ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، دا ٣٩١شرح الشذور ص  -

  م   ٢٠٠٤الطالئع ، القاهرة ط. األولى 
شرح قطر الندى وبل الصدى ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، مكتبة  -

  ، د.ط١٩٩٠طیبة ، المدینة المنورة ، 
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مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ،  -
   ١٩٩١المكتبة العصریة ، بیروت ، ط. األولى 

  هـ ) ٦٤٣عیش : (موفق الدین یعیش بن على بن یعیش ، ت ابن ی
  شرح المفّصل ، مكتبة المتنبى ، القاهرة د .  ط ، د .  ت . -

*******  
  الدوریات والمجالت :

  جودة مبروك محمد (دكتور) :
ظاهرة التالزم التركیبي ومنهجیة التفكیر النحوي ، بحث منشور في مجلة  -

  ٢٠١١شر ، العدد الثالثون ، التجدید ، المجلد الخامس ع
  هـ )  ٩٢٦زكریا االنصاري ( أبو یحیى بن محمد بن أحمد المصري ، ت 

شرح البسملة والحمدلة ، تحقیق : د. عبد الملك سالم الجبوري ، د. عبد السالم  -
مرعي المولى ، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم ، العراق ، 

   ٢٠١١،  ٤، العدد  ١٨المجلد 
  عد محمد الكردي (دكتور) :س
شبه الجملة في النحو العربي ، مفهومها وأهمیتها في السیاق ، بحث منشور  -

  ٢٠١٢،  ١٢٨في مجلة التراث العربي ، العدد 
  د. سوزان محمد فؤاد فهمي (دكتورة) :

شبه الجملة ، دراسة تركیبیة تحلیلیة مع التطبیق على القرآن الكریم ، بحث  -
 ٢٠٠١ینایر  ١عدد  ٦١كلیة اآلداب جامعة القاهرة ، مجلد  منشور في مجلة
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i سوریا المجلد الرابع  –ب والعلوم اإلنسانیة ، الالذقیة منشور في مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة ، سلسلة اآلدا
  ٢٠٠٢والعشرون ، العدد السابع عشر 

ii  ٢٠١١منشور في مجلة العلوم والتقانة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، المجلد الثاني عشر ، العدد الثاني    
iii  ٢٠١٤منشور في مجلة قراءات معاصرة ، العدد التاسع  
iv ى شبكة األلوكة (( منشور علhttps://www.alukah.net/library/0/128442/ ((  
v  ٢٠١٥المجلد الخامس ، العدد األول ،  –منشور في مجلة كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة ، جامعة ذي قار 
vi ألمریكیـة العربیــة للعلــوم والتكنولوجیـا ، المجلــد الثــامن ، العـدد الخــامس والعشــرون منشـور فــي مجلـة أمارابــاك ، األكادیمیــة ا

٢٠١٧  
vii  ٢٠٠٥الجزائر ،  –بكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة  
viii  ٢٠١١بكلیة اآلداب واللغات والفنون ، جامعة وهران ، الجزائر  
ix ٢٠١٥الجزائر ،  –عة محمد خیضر بسكرة بكلیة اآلداب واللغات ، جام   
x  ٢٠١٦الجزائر ،  –بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة  
xi  ١٩٨٨مصر ،  –مكتبة عالم الفكر والقانون ، طنطا  
xii  ١٩٨٩دار القلم العربي ، حلب سوریة ، ط. الخامسة  
xiii  ٢٠٠١ینایر  ١عدد  ٦١، مجلد منشور في مجلة كلیة اآلداب جامعة القاهرة 
xiv  ٢٠١٢، شتاء  ١٢٨منشور في مجلة التراث العربي ، العدد  
xv  ، ١٩٩٧بكلیة اآلداب والعلوم ، جامعة آل البیت ، األردن   
xvi  ٢٠٠١ینایر  ١عدد  ٦١منشور في مجلة كلیة اآلداب جامعة القاهرة ، مجلد 
xvii  ٢٠١٠بكلیة اللغة العربیة ، جامعة أم القرى  
xviii ٢٠١٦امعة النجاح الوطنیة نابلس فلسطین بج  
xix  ١/١٢٦كتاب سیبویه 
xx  ١/١٤٤السابق  
xxi  ٢/١٠٢المقتضب 
xxii  ٤/١٠٢السابق 
xxiii  ٩٣/ ١األصول 
xxiv  ٢/٢٣٨السابق  
xxv . كانت العبارة في الكتاب " ضرب غالَمھ زیدا " بفتح المیم في غالمھ ، وھو خطأ مطبعي ، والصحیح ما أثبتھ 

xxvi  ٢/٢٣٨السابق  
xxvii ١/٢٩٣خصائص ال 
xxviii  ١/٢٩٨السابق 
xxix  ١/٢٩٣السابق 
xxx  ٢٩٤/ ١السابق 
xxxi  ٢٩٨/ ١السابق  
xxxii  ٥متن ألفیة ابن مالك ص  
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xxxiii  ١/١٠٧شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 
xxxiv  ١/٢٤٠السابق 
xxxv  ١٠٥/ ٢السابق 
xxxvi  ٢٠٧د. تمام حسان : اللغة العربیة معناها ومبناها ص   
xxxvii  ٢٢٣-٢/٢٢٢األصول في النحو   
xxxviii  ٣٨٥د. إمیل یعقوب : موسوعة النحو والصرف واإلعراب ص   
xxxix  ١١٣د. جودة مبروك محمد ، ظاهرة التالزم التركیبي ومنهجیة التفكیر النحوي ص  

xl  ٢٠٧د. تمام حسان : اللغة العربیة معناها ومبناها ص 
xli  ١٢د. محمد حماسة عبد اللطیف ، بناء الجملة العربیة ص  
xlii  ٢٠٧، وانظر أیضا د. تمام حسان : اللغة العربیة معناها ومبناها ص  ٢/٢٢٢األصول في النحو  
xliii  ٢٠٧د. تمام حسان : اللغة العربیة معناها ومبناها ص 
xliv  ٣٨٩ - ٣٨٢/ ٢الخصائص  
xlv  ١١-١٠إعراب الجمل وأشباه الجمل ص  
xlvi  ٢٧٢السابق  ص 
xlvii  ٢٧٢د. فخر الدین قباوة : السابق ص  
xlviii  ٢٧٢السابق  ص  
xlix ٢٧٢ السابق  ص  

l  ٢٧٢السابق  ص  
li  وهــو د. ســعد محمــد الكــردي : فــي عنــوان بحثــه : شــبه الجملــة فــي النحــو العربــي ، مفهومهــا وأهمیتهــا فــي الســیاق (بضــمیر

 المؤنث)
lii  ٤١٨-٤١٧/ ١،   ٤٠٤-٤٠٣/ ١انظر على سبیل المثال كتاب سیبویه    
liii   ١٢٤/ ٢السابق  
liv  ٤/٣٠٢المقتضب 
lv  ٢٧٢اب الجمل وأشباه الجمل ص  د. فخر الدین قباوة : إعر  
lvi  ١/٥١) ٦ابن األنباري : اإلنصاف في مسائل الخالف (المسألة  
lvii  ١٤٢-١/١٤١، خالد األزهري : شرح التصریح  ٢/٦٤الرضي : شرح الكافیة   
lviii  ١٧٠ - ١٦٩/ ١، خالد األزهري : شرح التصریح   ١١٢ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص  
lix  ١/١٥٣، وشرح ابن عقیل  ٧ص متن األلفیة 
lx   ٤٩٩/ ٢مغني اللبیب   
lxi  ١٥٥ – ١/١٥٤شرح ابن عقیل  
lxii  ٤٠٤-٤٠٣/ ١كتاب سیبویه  
lxiii  ١/٩٣األصول 
lxiv  ٢٩٨/ ١الخصائص  
lxv  ٢/٤٩٩ابن هشام : مغني اللبیب 
lxvi  : ٢٥٩[البقرة[  
lxvii  : ١٤٠[النساء[ 
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lxviii  : ٤٧[األعراف[ 
lxix  : ١١٠[یوسف[ 
lxx  : ١١٣[البقرة[  
lxxi ٢٨٤:  [البقرة[  
lxxii  : ٥٩[طه[  
lxxiii  : ١٤٠[النساء[  
lxxiv  : ١٩١[البقرة[  
lxxv  : ١٥٩[آل عمران[  
lxxvi  : ٣٦[المؤمنون[  
lxxvii  : ٦٧[األنبیاء[  
lxxviii  : ١٧[األحقاف[  
lxxix  : ٢١[ص[  
lxxx  : ٢٠[النساء[ 
lxxxi  : ٢٣١[البقرة[  
lxxxii  : نظـر محمـود صـافي : ] ، (ملجأ) مصدر میمي وهو مبتدأ مجرور بمن الزائدة ، وهو العامل فـي بـین ، ا٤٧[الشورى

  الجدول في إعراب   
  ١٣/٥٦القرآن وصرفه وبیانه      

lxxxiii  : ٦٢[مریم[  
lxxxiv  : ٣٨[الشورى[  
lxxxv  : ٩٥[البقرة[  
lxxxvi  : ١٠٩[األنعام[  
lxxxvii  : ٣٨[یوسف[  
lxxxviii  : قوله (علٍم) اسم كان مجرور بمن الزائدة ، و(بالمأل) جار ومجرور متعلق به٦٩[ص ، [  
lxxxix  : ١٦٣[األعراف[  

xc  : ٧٨[الحج[  
xci  : ١٤١[النساء[  
xcii  : ٧٥[األنعام[  
xciii  : ٧٩[األنعام[  
xciv  : ٢٧[النحل[  
xcv  : ٢٣[الكهف[  
xcvi  : ٥٣[یوسف[  
xcvii  : ١٥٣[البقرة[  
xcviii  : ٢٨[یوسف[  
xcix  : ١٠١[المؤمنون[  

c  : ٢[البقرة[  
ci  : ٢٩[فصلت[  
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cii  : ٥٥[یوسف[  
ciii  : ١٧[الروم[  
civ  : ثم أضیف المصدر إلـى  ] ، (كتاَب) مصدر (مفعول مطلق)  لفعل٢٤[النساء ، ُ محذوف ، والتقدیر كتَب ذلك كتابا اهللا

    الفاعل (اهللا) ، 
  ١/٢٤٨وعلیكم متعلق ب(كتاَب) انظر ابن األنباري : البیان في غریب إعراب القرآن       

cv  : ١٧[الجاثیة[  
cvi   : ١٠٩[البقرة[ 
cvii  : ٣٢[األعراف[  
cviii  : ١٩٨[آل عمران[  
cix  : متعلق بحال محذوف تقدیره مستقرا ، وصاحب الحال هو القاهر ] ، (فوق)١٨[األنعام  
cx  : و(على بصیرة) متعلق بحال محذوف تقدیره مسـتقرا ، وصـاحب الحـال هـو ضـمیر الفاعـل المسـتتر فـي ١٠٨[یوسف ، [

  (أدعو) ، تقدیره أنا
cxi  : ٢٩[یونس[  
cxii  : ١٦٥[البقرة[  
cxiii  : ٨١[التوبة[ 
cxiv  : ٣٨[یوسف[  
cxv  : ١٠٠[یوسف[  
cxvi ] : ١٦٥النساء[  
cxvii  : ٢٦[یوسف[ 
cxviii  : ٩٤[النحل[  
cxix  : ٦٦[یوسف[  
cxx  : ٧٨[القصص[ 
cxxi  : ٥[البقرة[  
cxxii  : ٣٠[یس[  
cxxiii  : ٩٢[األنعام[  
cxxiv  : ٢٣[النساء[  
cxxv  : ٧٨[غافر[  
cxxvi  : ٩[یوسف[  
cxxvii  : ٦٨[یوسف[  
cxxviii  : ١٨٧[البقرة[  
cxxix  : ٣٦[النور[  
cxxx  : ١١٠[اإلسراء[  
cxxxi  : ٢٤[یوسف[  
cxxxii  : ٥١[یوسف[  
cxxxiii  ٣٦سف : [یو[  
cxxxiv  : ٣٧[البقرة[  
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cxxxv  : ٨[البینة[  
cxxxvi  : ٨٢[الكهف[  
cxxxvii  : ٢[األعراف[  
cxxxviii  : ٦[الشرح[  
cxxxix   : ٩٧[طه[  

cxl  : ٧٩[القصص[  
cxli  : ٢١[الروم[  
cxlii  : ٤٨[الكهف[  
cxliii  : ٩[الحج[  
cxliv  : ١٢٢[النحل[  
cxlv  : ٣٠[البقرة[  
cxlvi  : ١٢٤[البقرة[  
cxlvii  : ١٠٠[آل عمران[  
cxlviii  : ٢٩[الحجر[  
cxlix : ١/٧٣٣، خالدا األزهري : شرح التصریح على التوضیح  ٣/١٨٠أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  انظر ابن هشام  

cl  والحـدیث أخرجــه البخـاري فـي كتـاب فضـائل الصـحابة (رقــم ،  علـى الترتیـب ١/٧٣٤،  ٣/١٨٣انظـر المصـدرین السـابقین
   ) ، انظر  ٣٦٦١
    ٩٠٠صحیح البخاري ص       

cli  : ٣٨[الفرقان[  
clii ٨٩رة : [البق[  
cliii  : ٧١[البقرة[  
cliv  : ٨٥[یونس[  
clv  : ١١[األحزاب[  
clvi  : ١٢٣[هود[  
clvii  : ١٤[فاطر[  
clviii  : ١٠[فاطر[  
clix  : ٨٥[البقرة[  
clx  : ٤٠[مریم[  
clxi  : ١٨٧[البقرة[  
clxii  : ٨٤[یونس[ 
clxiii  : ٥٩[األنعام[  
clxiv  : ٤[الروم[  
clxv  : ٣٦[المعارج[  
clxvi  : ٤٩[المدثر[  
clxvii  : ٥[األحقاف[  
clxviii  : ٦٧[الفرقان[  
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clxix  : ٥٥[مریم[  
clxx  : ١٣٦[األعراف[  
clxxi  : ٤٤[یوسف[  
clxxii  : ١٢٧[األعراف[  
clxxiii  : ٥[یوسف[  
clxxiv  : ٢٠[المزمل[  
clxxv  : ٤[یوسف[  
clxxvi  ٢٤٣- ١/٢١٦انظر على سبیل المثال شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك   
clxxvii  : ١٠[الفتح[  
clxxviii  : واضع كثیرة] وغیر ذلك في م٤٣] ، [ االعراف : ٤٥،  ١] ، [األنعام : ٢[الفاتحة 
clxxix  : ٤٣[المائدة[  
clxxx  : ٤] ، [الروم : ٣١[الرعد [  
clxxxi  : ٤٦[األعراف[  
clxxxii  : ٤٦[األعراف[  
clxxxiii  : ٢[األنعام[  
clxxxiv  : وغیر ذلك في مواضع أخرى٤٦] ، [األعراف : ٥٤[األنعام [  
clxxxv  ٢/١٠٢المقتضب 
clxxxvi   ٤/١٠٢السابق 
clxxxvii  ٤/٣٠٢السابق 
clxxxviii  : ٣٥[النساء[  
clxxxix  : ٩٢[یوسف[  

cxc   : ١٠[التحریم[ 
cxci   : ١١[التحریم[ 
cxcii  : ١١٢[النحل[  
cxciii  :٤٣[سورة هود[  
cxciv  : ١٦[الكهف[  
cxcv  : ٢١[سورة الكهف[  
cxcvi  : ٤٥[النحل[  
cxcvii  : ٨٧[النحل[  
cxcviii  : ١٣[اإلسراء [  
cxcix  : ١١[التحریم[  

cc  وعبـاس حســن : النحـو الــوافي  ١٩٢٩/  ٤، وأبـا حیــان : ارتشـاف الضــرب    ٣/٣٢٠انظـر ابـن مالــك : شـرح التســهیل ،
٤٩٧ - ٣/٤٩٦  

cci  : ٢٨[غافر[  
ccii  : ٥٤[المائدة[  
cciii  : ٩٢[األنعام[  



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٦٦                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

                                                                                                                 

cciv  ٢١٨ -١/٢١٧شرح جمل الزجاجي   
ccv  ١٩٢٩/  ٤ارتشاف الضرب 
ccvi  : ٢٨[غافر[ 
ccvii  : ٣٧[إبراهیم[  
ccviii  : ٢[األنبیاء[  
ccix  : ٥[الشعراء[  
ccx  : ٦١[النور[  
ccxi  : ٨٩[البقرة[  
ccxii  : ١٠١[البقرة[  
ccxiii  : ٤٩[القصص[  
ccxiv  : ١٤٠[البقرة[  
ccxv  : ١٨٠[آل عمران[  
ccxvi  : ٢٥[المطففین[  
ccxvii  : ١٣[العنكبوت[  
ccxviii  : ویالحظ أن قوله (بسور) في محل رفع نائب فاعل وقیل الظرف (بینهم) هو نائـب الفاعـل وقیـل البـاء ١٣[الحدید  [

  زائدة في نائب الفاعل أي  
. انظر الدرویش : إعراب القرآن الكریم وبیانه             ٧/٤٢٦ُضرب بینهم سورٌ
ccxix  : ١١٢[آل عمران[  
ccxx  : ١٧[الروم[  
ccxxi  : ٤[محمد[  
ccxxii  : ٢٤[النساء[  
ccxxiii :١٢٨[النساء[ 
ccxxiv  : ٧٥[النحل[  
ccxxv :١٠٠[الكهف[  
ccxxvi  : ١١٢[النحل[ 
ccxxvii  : ٥٧[النساء[  
ccxxviii :٦٨[مریم[  
ccxxix  : ٧٥[النحل[  
ccxxx  : ١٨٠[آل عمران[  
ccxxxi  : ٧٦[الكهف[  
ccxxxii  : ١٠٩[النساء[  
ccxxxiii  : ٥٦[یوسف[  
ccxxxiv  : ٣٥[البقرة[  
ccxxxv ] :٤٨الطور[  
ccxxxvi  : ٥٤[ البقرة[  
ccxxxvii  : ٣[التوبة[  
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ccxxxviii  : ١٦٥[النساء[  
ccxxxix  : ٦٩[ص[  

ccxl  : ١١[العادیات[ 
ccxli  :١٥[المطففین[  
ccxlii  : ٤٨[األنفال[  
ccxliii  : ٦٠[ یوسف[  
ccxliv  : ٦٨[الزخرف[  
ccxlv  : ٢٣٢[البقرة[  
ccxlvi  : ١٠٠[الكهف[  
ccxlvii  : ٥٥[آل عمران[  
ccxlviii  : ١٣[العنكبوت[  
ccxlix  : ٤٩[المائدة[  

ccl  : ٦٤[یــس[  
ccli  : ٦١[القصص[  
cclii   :١١[الطور[ 
ccliii  : ٦٢[النور[  
ccliv  : ٣٢[ المائدة[  
cclv  : ٢٧[النحل[  
cclvi  : ٤٣[هود[  
cclvii  : ١٥٧[األعراف[  
cclviii  : ٦٨[األنعام[  
cclix  : ٥٤[ یوسف[  
cclx  : ٣١[الزمر[ 
cclxi  : ٣٥[ الحاقة[ 
cclxii  : ١٤١] ، [النساء : ١١٣[البقرة[  
cclxiii  : ١٧[الحاقة[  
cclxiv  : ١٢[یوسف[  
cclxv  : ٢١٢[البقرة[  
cclxvi ١٠٢وسف : [ی[  
cclxvii  :  ١٠٢[المؤمنون[  
cclxviii  ٢/٤٣٥وابن األنباري : اإلنصاف في مسائل الخالف   ٢٧٦: ٤الزمخشري : الكشاف  
cclxix  ٤٦٤/ ٨، ومحیي الدین الدرویش : إعراب القرآن وبیانه  ٦٧أبو زكریا األنصاري: شرح البسملة والحمدلة ، ص  
cclxx  ٣٩٨: ٢ابن جني : الخصائص  
cclxxi  ٢/٢٢٧ابن السراج : األصول  
cclxxii  ٩١ – ٩٠د. أحمد عبد العظیم عبد الغني : المصطلح النقدي دراسة نقدیة تحلیلیة ص    
cclxxiii  ٨٠٠/ ٢مغني اللبیب   



تبة تبةرُ ة  دراسةدراسة  العربّي العربّي   الكالمالكالم  فيفي  الجملةالجملة  شبهشبه  رُ ةنحویّ   مصطفى محمد إسماعیل وتید م.د.أ.   نحویّ

٣٦٨                                                                  DDOOII::  1100..1122881166//00005533008844  

                                                                                                                 

cclxxiv  ٢٧٦: ٤الكشاف    
cclxxv  ٢٨٩/ ١شرح الكافیة البن الحاجب 
cclxxvi  ١/٢٧٩شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك   
cclxxvii   ١/٢٨٠السابق   
cclxxviii  ١/٣٤٨شرح التسهیل   
cclxxix  : ٨[هود[  
cclxxx هــ) : تمهیـد  ٧٧٨، وناظر الجیش (محب الدین محمد بن یوسـف ابـن أحمـد ، ت  ١/٣٥٤ظر ابن مالك : السابق ان

  القواعد بشرح تسهیل 
   ١/٢٧٨، وابن عقیل : شرح ألفیة ابن مالك  ٣/١١٢٤الفوائد        

cclxxxi  ١/٣٠٤شرح ابن عقیل 
cclxxxii ٢٦٨/ ٦عرب (غطرف) ، وخزانة األدب البیت من الطویل ، وهو لمزاحم بن الحارث العقیلي في لسان ال   
cclxxxiii  ١٠٥(هو من ذكر البیت ص  ١٠٥ - ١٠٤، وشرح ابن الناظم ص  ١/٣٠٦انظر شرح ابن عقیل ( 
cclxxxiv  ٣٤٩-١/٣٤٨انظر شرح ابن عقیل 
cclxxxv  : ٢٤٨[البقرة[  
cclxxxvi  : ١٣[آل عمران[  
cclxxxvii  : ٧٩[القصص[  
cclxxxviii  : ٤٧[النجم[  
cclxxxix  ١/٣٤٩، وشرح ابن عقیل  ٢/٨٠٠، ومغني اللبیب  ٢/١٣٣یه البیت من الطویل ، وهو بال نسبة في كتاب سیبو  ،

 ٨/٤٥٣وخزانة األدب 
ccxc  ١/٣٥٠، محمد محیي الدین : منحة الجلیل  ٢/٨٠٠، ابن هشام : مغني اللبیب  ١/٣٤٩انظر شرح ابن عقیل 
ccxci  ٢/٨٠١للبیب ، وابن هشام : مغني ا ١/٣١هـ ) : االقتضاب في شرح أدب الكاتب  ٥٢١ابن السید البطلیوسي (ت 
ccxcii  ٢/٧٧، وأوضح المسالك  ٣٩١البیت من البسیط ، وهو بال نسبة في شرح الشذور ص    
ccxciii  ٢/٥٩، ابن عقیل : شرح ألفیة ان مالـك  ٢/٨٠٠، مغني اللبیب   ٣٩٠انظر ابن هشام : شرح شذور الذهب ص-

٦٠  
ccxciv  ٢٧٢-٢/٢٧١شرح ابن عقیل 
ccxcv  : ٦٧[الزمر[  
ccxcvi وأبـا حیـان : البحـر المحـیط ،   ٤١٦دري ، انظر الكرمـاني : شـواذ القـراءات ص وهي قراءة عیسى بن عمر والجح ،

٧/٤٢٢  ، 
ccxcvii  ٢/٢٧٢شرح ابن عقیل  
ccxcviii  ٢/٨٠١انظر ابن هشام : مغني اللبیب  
ccxcix  ٣/٥٥٣حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب   

ccc    ١/١١٤الرضى : شرح الكافیة  
ccci  : ٢٧[هود[ 
cccii   : ٥٢٧ - ٥٢٦/ ١، والكشف عن وجوه القراءات السبع  ٣٥٩ - ٣٥٨/ ١مشكل إعراب القرآن  مكي    

،  ٦٩٥/ ٢التبیان  ، العكبري :  ١١/ ٢، ابن األنباري  : البیان فى غریب إعراب القرآن  ٣/١٩٣الكشاف  الزمخشري :        
  أبو حیان : البحر  
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  . ٢١٥/ ٥المحیط        
ccciii  ٤٣٢/ ٢، واإلنصاف في مسائل الخالف  ٤/٢١٩انة االدب البیت من الوافر ، وهو ألبي حیة النمیري في خز 
ccciv  وفیه (أنقاض) بدل (أصوات)  ٣٤٧البیت من البسیط ، وهو لذي الرُّمة في دیوانه ص ، 
cccv  وأنظـر أیضـا فـي هـذه المسـألة : ابـن یعـیش : شــرح  ٤٢٨ - ٤٢٧/ ٢ابـن األنبـارى : اإلنصـاف فـى مسـائل الخـالف ،

  ،    ٢٠-١٩/ ٣المفصل 
   ٢٦١ - ٢٦٠/ ٢والرضى : شرح الكافیة        
cccvi  : ١٣٧األنعام   
cccvii  وأبــا عمـرو الـدانى: التیسـیر فـى القــراءات  ٤٥٣/ ١انظـر مكـى بـن أبـي طالـب : الكشــف عـن وجـوه القـراءات السـبع ،

  ، أبا حیان     ٨٨السبع  ص 
   ٢٦٣/ ٢، وابن الجزرى : النشر فى القراءات العشر  ٢٣١/ ٤: البحر المحیط         
cccviii  ٤٥٤/ ١، مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع  ٩٨/ ٢النحاس : إعراب القرآن   
cccix  ٦٨١إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج القسم الثانى  ص  
cccx  ٢٧٦ -٢٧٥/ ٢األشموني : شرح ألفیة ابن مالك   
cccxi  ٢/٨٠٠ ، ابن هشام : مغني اللبیب٣/١٥٧انظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  
cccxii  ٨/٢٨٣، وأبا حیان : البحر المحیط  ٣٤٦-٣٤٥/ ٢انظر الرضي : شرح الكافیة  
cccxiii  ٤٨٨: ١العكبري : التبیان  
cccxiv  :١٢[الطالق[ 
cccxv  ٦/١٥١الكشاف   
cccxvi  : ٢٨٣/ ٨البحر المحیط 
cccxvii   : ٥٨[النساء[ 
cccxviii  ٢٨٩/ ٣انظر أبا حیان : البحر 
cccxix  الصـبان : حاشـیة  ٢٩١،  ٢٨٦/ ٢: شـرح ألفیـة ابـن مالـك ،  األشمونى  ٦٧/ ٦انظر ابن یعیش : شرح المفصل ،

   ٢٩١،  ٢٨٦/ ٢الصبان على شرح األشمونى 
cccxx  : ٩،  ٨[الطارق [  
cccxxi  ٤٤٣/  ١٠، محیي الدین الدرویش : إعراب القرآن الكریم وبیانه   ٣٥٤/ ٦الزمخشري : الكشاف   
cccxxii  :٢[النور[  
cccxxiii  : ١٠٢[الصافات[  
cccxxiv  یعني الجار والمجرور 
cccxxv ٢قلم : [ال[  
cccxxvi  ٤٠٧ - ٣/٤٠٦شرح الرضي على الكافیة 
cccxxvii  وكذلك :  حاشیة الصبان فى الصفحة نفسها ، السیوطى : همع الهوامع  ١٦١/ ١األشمونى : شرح ألفیة ابن مالك

٢٨٦/ ١   
cccxxviii  : ٢٠[یوسف[  
cccxxix  ١/٣٨، وانظر أیضا عباس حسن : النحو الوافى  ٢/٨٠١ابن هشام : مغني اللبیب  
cccxxx  : ٨١[آل عمران[ 
cccxxxi  : ١١٣[المائدة[ 
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cccxxxii  : ٢١[األعراف[  
cccxxxiii  : ٥٦[األنبیاء[  
cccxxxiv  : ٢٠[القصص[  
cccxxxv  ٢/٨٠١انظر ابن هشام : مغني اللبیب   


