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ملخص: 
من  اهلل  حباها  مبا  والدميومة  احليوية  اكت�شبت  لغة  ومازالت  العربية  اللغة  كانت 
اإمكانات عالية يف قوانينها ويف تراكيبها، متنح م�شتعملها الناطق بها قدرة الت�رسف يف 
فنون القول وجماري الكالم، مبا يلبي حاجته منهما، كما تعطي متخ�ش�ص اللغة اإمكانية 
اأُن�شئ له، ف�شال عن احلرية يف  التحليل اللغوي مبا يخدم الن�ص، ويك�شف عن معناه الذي 
الت�رسف يف تركيب الن�ص بالكيفية التي ُتعرب عن املراد منه بال�شكل الذي ال يخّل باأ�شل 
املعنى، بل قد يكون هذا الت�رسف اأدعى اإىل اإماطة اللثام عن املق�شود الذي يكمن وراءه، 
القراآن ما  النحوي والبالغي ف�شال عن كتب تف�شري  اللغوي  واأقوى يف تثبيته، ويف تراثنا 
يدعم ذلك ويع�شده من اأقواٍل للعلماء واآراء وتوجهات نحوية على وفق القواعد واالأ�ش�ص التي 
لغريبه،  القراآن، وتبيان  اإعراب  و�شعوها، وال�شيما ما قدمه املعربون من نتاج �شخم يف 

والتفاتات بيانية تك�شُف على دقة نظر، و�شداد معرفة يف العربية. 
وهذا البحث حماولة الإثبات تللك االإمكانات العالية لرتاكيب اللغة العربية، اإذ عر�شت 
فيه دور داللة تعلُّق �شبِه اجلملة يف تف�شري القراآن الكرمي، وما ذكره املف�رسون فيها، ومدى 
اأ�ش�ص، وما ذكره  موافقة ذلك حقيقة الغر�ص من االآيات، م�شرت�شدا مبا ثّبته النحويون من 
البالغيون واملف�رسون من اآراء م�شتفيدين مما قرره النحويون للك�شف عن حقيقة الرتاكيب، 
قت فيما قمت به من عمل خلدمة هذه  وتو�شيح فوائدها التي وراءها. اأرجو اأن اأكون قد وفِّ
اللغة امل�رسفة، ومن قبلها كتاب اهلل القراآن الكرمي، وما توفيقي اإال باهلل فهو ح�شبي ونعم 

الوكيل. 
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The Role of Significance Phrase 
in the Interpretation of Quran

Abstract: 

The researchers discussed the importance of syntax which is not 
limited to the knowledge of accents and construction nor to the correct 
pronunciation of the signs at the end of the words, but is the science 
concerned with the meanings of words and purposes of the speakers. It 
is one of secrets of this great language that feeds it with spirit, strength 
and vitality. Therefore the grammatical guidance was among the tools 
used by the explainers in detecting the contents of the Quran text, which 
was also adopted by the scholars of grammar in their conclusions. 
This research is an effort to prove this, as it has offered the role of 
significance attached to sub- sentence in the interpretation of the Quran 
as mentioned by the explainers, and then to extend this to explain the 
intention of Quranic verses. 



52

أ. رحماني زهر الدين
أ. قرفة زينة دور داللة تعلُّق شبِه اجلملة في تفسير القرآن الكرمي

متهيد: 
اإن اللغة العربية لغة معربة، اأي اأنها تغري يف �شور مفرداتها ومكانها يف اأثناء الرتكيب 
للداللة على املعاين النحوية التي يقوم بها. وعندما تناول النحويون عملية االمتزاج بني 
فالكلم عندهم  التعليق،  اأو  بالتاأليف  اآخرون  بالرتكيب وعرب  ذلك  الكالم عربوا عن  اأركان 
ثالث، ا�شم وفعل وحرف، »فاإذا ائتلف منها اثنان فاأفادا … �شمي كالمًا و�شمي جملة« )1( . 
وقد عرب الزخم�رسي )ت 538هـ( عن التاأليف بالتعليق، فالكالم عنده »هو املركب من 
كلمتني اأ�شندت اإحداهما اإىل االأخرى« )2( ، وذاك ال يتاأتى اإال يف )ا�شمني( كقولك: )زيد اأخوك( 
، و )ب�رس �شاحبك( اأو )فعل وا�شم( نحو قولك: )�رسب زيد( و )انطلق بكر( ، وهذا اأقل ما يتعلق 

منه الكالم عند النحاة )3( . 
وجملة  ا�شم،  يت�شدرها  التي  وهي  ا�شمية  جملة  ق�شمني:  اإىل  العربية  اجلملة  وتنق�شم 
اأمران.  به  واملراد  اجلملة،  �شبه  وهو  اآخر  تركيب  ويربز  فعل،  يت�شدرها  التي  وهي  فعلية 
اإمنا  وقالوا  املجرور.  مع  اجلاّر  فهو  االآخر  اأما  واملكاين،  الزماين  بنوعيه  الظرف  اأحدهما: 
�شمي )�شبه اجلملة( الأنه ال يكون املعنى م�شتقاًل اإال مبتعلق يربطه ويو�شح معناه، فكاأنه 

جملة ناق�شة اأو يحتاج اإىل ما يتمم معنى اجلملة معه )4( . 
اإن الدرا�شة النحوية للجملة تتطلب درا�شة العالقات التي تربط االألفاظ بع�شها ببع�ص، 

وتو�شح تفاعل اللفظ مع ال�شياق الذي و�شع فيه. 
ويف احلديث عن املتعلقات تركيبياً، ال بد من تو�سيح اأمرين مهمني: 

معنى التعلق اأو التعليق، ومن ثم حتديد ماهية املتعلقات. . 1
ا ثانًيا. . 2 ترتيب املتعلقات، مع عاملها اأوال، ثم بع�شها بع�شً

املبحث األول- مفهوم التعلق: 

وهو أ.  فيه؛  َن�ِشب  وَعِلَقُه:  َعَلقًا  بال�شيِء  »َعِلَق  العرب:  ل�شان  يف  جاء  التعلق لغة: 
ْيِء َيُكوُن يِف َجَبٍل اأَو اأَر�ص اأَو  �شوب يِف ال�شَّ : الَعَلُق النُّ عاِلٌق به اأَي َن�ِشٌب فيه. َوَقاَل اللِّْحَيايِنُّ
اأَي َن�ِشب. . . وَعِلَق ال�شيَء َعَلقًا وَعِلَق به  اأَ�شبهها. واأَْعَلَق احلابُل: َعِلق ال�شيُد يف ِحَبالته  ما 
َعالَقًة وُعلوقًا: لزمه. . . وقد َعِلَقها، بالك�رس، َعَلقًا وَعالقًة وَعِلَق بها ُعلوقًا وَتَعلَّقها وَتَعلََّق 
بها وُعلَِّقها وُعِلَق: َن�ِشَب الَعْلُق ِبَحْلقِه، ُعلِّق بها َتْعِليقًا: اأَحبها، وهو ُمَعلُِّق القلب بها؛ واأَْعَلَق 
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ما  والِعالقُة:  ناَطُه.  َتْعليقًا:  وعليه  ومنه  بال�شيء  ال�شيَء  وَعلََّق  اأَن�َشبها.  ال�شيء:  اأَظفاَره يف 
َعلَّْقَته به” )5( .   

فاملعنى املعجمي للتعلق ي�سري اإىل: 
العالقة القوية التي تربط املتعلق باملتعلق به، فهو اإما ين�شب فيه، اأو يلزمه و ال  -

ي�شتغني عنه. 
اأن املتعلق ياأتي متاأخرا عن املتعلق به، مع جواز اأن يتقدم عنه.  -

ا�سطالحاً: حتدث النحاة عن معنى املتعلقات مبا يتوافق مع ما قرره اأهل اللغة من 	. 
معنى التعلق، فالالم يف )متعِلقات( يحتمل اأن تكون مك�شورة، وهو اأح�شن، الأن املفاعيل وما 
اأن�شب؛ الأن املتعِلق هو املت�شبت  اأحلق بها معمولة، وكون املعمول ل�شعفه متعِلًقا بالك�رس 

بال�شيء، وهو اأ�شعف من املت�شبت به، وي�شح الفتح )6( . 
ويعرفه الدكتور حممود �رسف الدين بقوله: »اأن تركب كلمة مع كلمة تن�شب اإحداهما 
متام  و  اخلرب  موقع  به  يح�شن  التي  ال�شبيل  على  باالأخرى  اإحداهما  تعلق  اأو  االأخرى،  اإىل 

الفائدة« )7( . 
متام  بعد  الفعلية  اجلملة  يف  يذكر  ما  »كثريا  اأنه  املخزومي  مهدي  الدكتور  ويذكر 
االإ�شناد كلمات توؤدي وظائف لغوية يبنى عليها متام املعنى، وتكون هذه الكلمات مكمالت 
للمعنى املعرب عنه باأ�شل اجلملة، فيبعثن يف اجلملة حياة مل تتاأت لها بدونهن. . . وتتميز 

هذه املتعلقات بع�شها مع بع�ص مبا لها من وظائف لغوية نيط بها اأداوؤها« )8( . 
اإىل  به  يراد  تعلقًا  به  يتعلقن  اأفعال  الأنهن  الفعل  االأخرى فمتعلقات  املو�شوعات  اأما 
توكيده، اأو تعليله، اأو بيان مكان اإحداثه اأو زمانه. وهن جميعًا من�شوبات الأنهن خارجات 

عن االإ�شناد والتفريق بينهن ينبغي اأن يقوم على اأ�شا�ص من اإدراك ما لهن من وظائف. 
واملق�شود باملتعلقات عند النحاة: املفعول به، واملفعول الأجله، واملطلق، واملفعول 

معه، واحلال، والتمييز، والظرف )زماًنا ومكاًنا( ، واجلار واملجرور. 
فالفعل يالب�ص هذه االأ�شياء، وكثرًيا ما ياأتي، وقد جر وراءه هذه احل�شد الهائل وكله

مت�شل به بوجه من الوجوه، والفعل م�شند حتمًا، ومثله يف ذلك االأ�شماء التي مبعناها 
كا�شم الفاعل، وا�شم املفعول، ونحوهما مما ي�شح التعلق به )9( . 

وقوعه  جهة  من  بالفاعل  فيتعلق  واملفعول،  الفاعل  من  بكل  تعلق  وللفعل 
الفائدة:  تربية  هذا التعلق هو  من  والغر�ص  عليه،  وقوعه  جهة  من  وباملفعول  منه، 
فقط.  منك  ال�رسب  وقوع  وهي  فائدة  اأفادت  فقد  �رسبُت،  قولك:  ففي  تكثريها،   اأي 
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فاإذا قلت: �رسبُت زيداً، كانت الفائدة اأكرث: وقوع ال�رسب على زيد. 
�شابقتها. وهكذا كان كل  الفائدة عن  اأما عند قولك: �رسبت زيدا يوم اجلمعة، زادت 

مثال اأكرث فائدة مما قبله، باعتبار ما قد اأ�شيف اإليه من متعلقات )10( . 
تعلق �سبه اجلملة: ت. 

ُكها به كاأنها جزٌء منه، ال يظهُر  تعلُّق �شبه اجلملة هو االرتباُط املعنويُّ باحلدث ومت�شُّ
معناها اإال به، وال يكتمُل معناه اإال بها )11( . 

فال بدَّ ل�شبِه اجلملة )الظرف، اأو اجلار واملجرور( من عامٍل تتعّلُق به؛ الأنها ال ت�شتقُل 
باملعنى بنف�شها واإمنا هي تكملٌة ملعنى العامل )12( ، وترتبُط �ِشبُه اجلملة ارتباطًا دالليًا 
ُح معناها، اأي اإّن العالقَة بني �شبه اجلملة ومعمولها عالقُة تاأثٍر  ُم داللَته ويو�شِّ بعامل ُتـتمِّ
ُح املعنى ويعطيه قيمًة داللية، فعندما  وتاأثرٍي متبادلني، كلٌّ منهما ميدُّ �شاحَبه مبا يو�شِّ
ح مكاَن الرجوع اأو زمانه،  نقول: )رجَع زيٌد( . فاإّن احلدث )الرجوع( قد يحتاُج اإىل ما يو�شِّ
ة جُتَتلب ب�شبه اجلملة فاإذا قلنا: )رجع زيٌد من املدر�شة( ، فاإّن احلدَث ازداَد و�شوحًا  وهذه تتمَّ
وتبيانًا مبا اأ�شفته عليه �شبُه اجلملة من داللة، والعامل )رجع( اأظهَر داللَة �شبه اجلملة وهي 

كونها مكان رجوِع زيد. 
وحتديُد ما ترتبُط به �شبُه اجلملة من عامٍل يتوقف على املعنى )13( ، فمعرفة العامل 
بيان  االأ�شا�شان يف  به هما  لتكوَن متعلقًة  اجلملة  �شبه  تكميٍل، ومالءمُة  اإىل  الذي يحتاُج 
اإال عاماًل من  اأكرث من عامل وكانت �شبُه اجلملة ال تالئُم  اأو  التعلُّق، فاإذا ورد عامٌل واحد 
بني هذه العوامل فاإنَّ حتديَد التعلق اأمٌر ي�شري. ولكن قد يرُد يف الن�صِّ اأكرُث من عامل ي�شلُح 
اأْن تكوَن �شبُه اجلملة متعلقًة به، وعندئذ ترتدد اجلملُة بني احتماالت داللية متعددة يتوقُف 

حتديُد االحتمال الراجح منها على املعنى االأن�شِب لل�شياق. 
ومما ي�ساعد على االختالف يف حتديِد متعلَّق �سبه اجلملة: 

موقع �شبه اجلملة من العامل. . 1
اأّن �شبَه اجلملة ال ُي�شرَتط فيها موقٌع معني من العامل، فقد تكون جماورًة لعاملها . 2

وقد تكون بعيدًة عنه، وقد تكون متقدمًة عليه. 
اأّن الن�صَّ قد يرُد فيه اأكرُث من عامل. . 3
اإمكانية تعدد ما ي�شلُح اأْن تتعلَق به �شبُه اجلملة، يقول ابن ه�شام االأن�شاري: »البدَّ . 4

ل مبا ي�شبهه اأو ما ي�شري اإىل معناه، فاإن مل يكْن  من تعّلقهما بالفعل اأو ما ي�شبهه اأو ما اأُوِّ
�شيٌء من هذه االأربعة موجوداً ُقدِّر« )14( . 
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العاملة، كا�شم  امل�شتقات  الفعل  ي�شبه  ي�شبهه- ويعني مبا  بالفعل وما  تعلقه  فمثال 
اأَْنَعْمَت  اَلرِّذيَن  َاَط  {�رضِ تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  وامل�شدر-  املفعول،  وا�شم  الفاعل، 
اِلرّنَي} )15( ، فاجلار واملجرور )َعَلْيِهْم( تعلق بالفعل  َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغ�ُسوِب َعَلْيِهْم َواَل ال�َسرّ
) اأَْنَعْمَت ( ، وكذلك اجلار واملجرور )عليهم( الثانية تعلق با�شم املفعول: )املغ�شوب( )16( . 

َل مبا ي�شبه الفعل- ويعني بذلك اال�شم اجلامد املوؤول مب�شتق-  اأُوِّ ومثال التعلُّق مبا 
َماِء اإَِلٌه َويِف ااْلأَْر�ِس اإَِلٌه} )17( ، اأي وهو الذي هو اإله يف  قوله تعاىل: {َوُهَو اَلرِّذي يِف ال�َسرّ
َماِء ( تعّلق بـ )اإَِلٌه( لتاأوله مبعبود )18( ، ومنه اأي�شا قول  ال�شماء، فاجلار واملجرور )يِف ال�َشّ

ال�شاعر )19( : 
ُه اهلل عْلَقُم  واإنَّ ل�شاين �شهدٌة ُي�ْشَتفى ِبها وهو على َمن �شبَّ

فاجلار واملجرور )على من( متعلق بـ )علقم( وهو ا�شم جامد لتاأوله ب�شعب اأو �شاق اأو 
�شديد )20( . 

اأو ما فيه رائحة امل�شتق، واملق�شود به اال�شم  اإىل معنى الفعل  ومن �شواهد ما ي�شري 
العلم اأو ال�شمري، اإذا اأ�شار كلُّ واحٍد منهما اإىل معنى امل�شتق ُحِمَل على احلدث وجاز اأن ُيعلَّق 
به اجلار واملجرور )21( ، فتعلَّق اجلار واملجرور يف )فالن حامت يف قومه( مبا يف حامت من 

معنى اجلود )22( . 
هذه االأمور هي جممل ما يتعلق به اجلار واملجرور والظرف، فاإن مل يكن يف اجلملة 
 ،  )23( احِلًا}  �سَ اأََخاُهْم  َثُموَد  {َواإِىَل  تعاىل:  كقوله  امُلَتعلَّق  ُقدَِّر  االأربعة  هذه  من  �شيء 
فاجلار واملجرور )اإىل ثمود( متعلق مبحذوف تقديره: واأر�شلنا، ومل يتقدم ذكر االإر�شال، لكنَّ 
ذكر النبي املر�شل اإليهم يدل على ذلك )24( ، ويكون التعلق مبا فيه �شحة املعنى نحو قوله 
ُ امْلَُجاِهِديَن ِباأَْمَواِلِهْم َواأَْنُف�ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة} )25( فاجلار  َل الَلرّ تعاىل: {َف�َسرّ
َل(  َل( ، و )َعَلى اْلَقاِعِديَن( متعلق بـ )َف�شَّ واملجرور )باأموالهم( متعلق باملجاهدين ال بـ )َف�شَّ
، ومثله قوله تعاىل: {اْلَيْوَم َيِئ�َس اَلرِّذيَن َكَفرُوا ِمْن ِديِنُكْم} )26( فـ )ِمْن ِديِنُكْم( متعلق بـ 
)َيِئ�َص( ال بـ )َكَفُروا( ، الأّن املعنى يكون على هذا {َكَفرُوا ِمْن ِديِنُكْم} وال معنى له واملراد 
�ِسي َعَلى ا�ْسِتْحَياٍء َقاَلْت  يئ�شوا من دينكم )27( ، ونحو قوله تعاىل: {َفَجاَءْتُه اإِْحَداُهَما مَتْ
�ِشي(  ْجَر َما �َسَقْيَت َلَنا} )28( ، فاإذا تعلق )َعَلى ا�ْشِتْحَياٍء  ( بـ )مَتْ اإَِنرّ اأَِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك اأَ
ها مت�شي على ا�شتحياء، واإذا علَّقتُه بـ )َقاَلْت( املتاأخر كان املعنى اأّن القول  كان املعنى: اأنَّ
على ا�شتحياء، اأي: )َعَلى ا�ْشِتْحَياٍء َقاَلْت( ، فاملعنى يتغري ح�شب تقدير االرتباط )29( . وقد 
اعرت�ص ابن م�شاء على التقدير يف تعلق �شبه اجلملة، وراأى اأن النحويني قد التزموا ما ال 
يلزم، وجتاوزوا القدر الكايف فيما اأرادوه من و�شعهم للنحو، ويف راأيه اأنه ال حاجة للتقدير 
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والتكلف فيه اإذا ما كان املعنى مفهومًا؛ ففي نحو: )زيد يف الدار( يرى اأن الكالم تام مركب 
من ا�شمني دالني على معنيني بينهما ن�شبة دلت عليها )يف( ؛ فال حاجة اإىل غري ذلك.  

اأما راأي النحاة فهو غري هذا؛ فهم يرون اأن تركيب: )زيد( لي�ص )يف الدار( ، و )يف الدار( 
ال متثل زيداً، لذا وجب اأن يكون هنالك متعلق للجار واملجرور تقديره )ا�شتقر( ، وقد دح�ص 
ابن م�شاء هذه احلجج يف كتابه )الرد على النحاة( ، اأما ما اأورده مما يخ�ص التعلق فقوله: 
“ومما يجري هذا املجرى من امل�شمرات التي ال يجوز اإظهارها، ما يدعونه يف املجرورات 
التي هي اأخبار اأو �شالت اأو �شفات اأو اأحوال، مثل )زيد يف الدار( و )وراأيت الذي يف الدار( و 
)مررت برجل من قري�ص( و )راأى زيد يف الدار الهالل يف ال�شماء( فزعم النحويون اأن قولنا: 
)يف الدار( متعلٌق مبحذوف تقديره )زيد م�شتقٌر يف الدار( ، والداعي لهم اإىل ذلك ما و�شعوه 
الداخلة عليها زائدة فالبد لها من عامل يعمل  اإذا مل تكن حروف اجلر  اأن املجرورات  من 
فيها؛ اإن مل يكن ظاهرا كقولنا: )زيد قائم يف الدار( كان م�شمرا كقولنا: )زيد يف الدار( ، وال 
�شك اأن هذا كله كالم تام مركب من ا�شمني دالني على معنيني بينهما ن�شبة، وتلك الن�شبة 
دلت عليها )يف( وال حاجة بنا اإىل غري ذلك، وكذلك يقولون يف )راأيت الذي يف الدار( تقديره: 
قري�ص(  من  )كائن  تقديره:  قري�ص(  من  برجل  )مررت  وكذلك  الدار(  ا�شتقر يف  الذي  )راأيت 
وكذلك )راأيت يف الدار الهالل يف ال�شماء( تقديره: )كائنًا يف ال�شماء( ، وهذا كله كلم تام، ال 
يفتقر ال�شامع له اإىل زيادة )كائن( وال )م�شتقر( واإذا بطل العامل والعمل فال �شبهة تبقى ملن 

يدعي هذا االإ�شمار” )30( . 
كما اختلف النحاة يف تعلق �شبه اجلملة بالفعل الناق�ص، فمنهم جميز، ومنهم مانع 
على اأ�شا�ص اأن الفعل الناق�ص ال يدل على احلدث، ويرى ابن ه�شام اأن االأفعال الناق�شة كلها 
دالة على احلدث اإال لي�ص )31( . وكذلك اختلف النحاة يف تعلق �شبه اجلملة بالفعل اجلامد، 

فمنهم من اأجاز ذلك كالفار�شي، ومنهم من منع كابن مالك )32( . 

املبحث الثاني - تعلق شبه اجلملة عند املفسرين: 
قد ي�شح تعلق �شبه اجلملة باأكرث من حدث مما يف�شي اإىل اختالف املعنى، وهنا تربز 
اأدوات املف�رس وثقافته العامة ومذهبه االجتهادي وروؤيته للن�ص من اأجل ا�شتنطاق الن�ص 

القراآين يف �شياقاته املختلفة واإجالء املعاين للو�شول اإىل املراد. 
الداللة وفق  اإىل اختالف  باأكرث من عامل  �شبه اجلملة  تعّلِق  ُد احتمال  اأ�شهم تعدُّ فقد 
العامل، اإذ يتغرّي املعنى بح�شب تقديِر االرتباط. وكان اأثُر ذلك وا�شحًا يف التف�شري. ففي قوله 
َ َعَلى َما يِف َقْلِبِه  َياِة الُدرّْنَيا َوُي�ْسِهُد الَلرّ تعاىل: {َوِمَن الَنرّا�ِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلَ
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�َساِم} )البقرة: 204( ذكر املف�رسون وجهني يف قوله )يف احلياة الدنيا( )33(  َوُهَو اأََلُدرّ اخْلِ
، االأول: اأْن يتعلَق بالفعل )يعجبك( اأي اإعجاُبك بقولهم ال يتجاوز احل�شوَل يف احلياة الدنيا، 
»اإذ احلياة الدنيا نحُو حياٍة ال حُتَكم اإال على الظاهر« )34( ، والظرفية امل�شتفادة من )يف( 
ظرفية حقيقية، واالآخر: اأْن يتعلَق بـ )قوله( اأي: يعجبك يف كالِمه يف �شوؤون الدنيا يف احللف 
مع امل�شلمني والوّد للنبي )�شلى اهلل عليه واآله( ، و )يف( على هذا الوجه للظرفية املجازية 

مبعنى )عن( والتقديُر عن احلياة الدنيا. 
وقد ذكر الزخم�رسي معنى تعلِق )يف احلياة الدنيا( بـ )يعجبك( فقال: »فاإن قلت: مب 
ْنيا؟ قلت: بالقول، اأي يعجبك ما يقوله يف معنى الدنيا الأّن اّدعاءه  ياِة الدُّ يتعلق قوله يِف احْلَ
باالإميان  تراد  االآخرة، كما  به  يريد  الدنيا وال  به حظا من حظوظ  بالباطل يطلب  املحبة 
احلقيقي واملحبة ال�شادقة للر�شول: فكالمه اإًذا يف الدنيا ال يف االآخرة. ويجوز اأن يتعلق بـ 
)يعجبك( ، اأي قوُله حلٌو ف�شيٌح يف الدنيا فهو يعجبك وال يعجبك يف االآخرة ملا يرهقه يف 
املوقف من احلب�شة واللكنة اأو الأنه ال يوؤذُن له يف الكالم فال يتكلُم حتى يعجَبك كالُمه" )35( 
اأبو حيان التعلَُّق بـ )يعجبك( لكن لي�ص على هذا املعنى بل على معنى اآخر هو  . وارت�شى 
"اأنك ت�شتح�شُن مقالَته دائمًا يف مدِة حياته، اإذ ال ي�شدُر منه من القول اإال ما هو معجٌب رائق 

لطيف فمقالته يف الظاهر معجبة دائمًا" )36( . 
وهذا يعني اأنَّ تعينَي ارتباط �شبِه اجلملة بعاملها قد ال يح�شُم اأمَر الداللة امل�شتنَبطة 
اأقرُب؛ الأّن االآية تبنّيُ �شلوك املنافق الذي  اأبي حيان  اأّن قوَل  من هذا االرتباط، ويبدو لنا 
الذي يروقك مقت�رٌس على  اأّن قوله  لبيان  التقييُد ب�شبه اجلملة  يخالف كالمه فعله، ولي�ص 

الدنيا ويف االآخرة يحب�ص نطقه. 
و�شواء اأتعلقْت �شبُه اجلملة بالفعل )يعجبك( اأم بامل�شدر )قوله( فاإّن الداللتني اللتني 
داللة  تت�شمن  قد  )يعجبك(  بـ  تعلقه  فداللة  وثيقة،  �شلٌة  بينهما  التعليقني  من  ت�شت�شفان 
التعلق بـ )قوله( ، قال ال�شبزواري: "ومتعلُق الظرف يف قوله تعاىل )يف احلياة الدنيا( هو 
يعجبك اأي اإّن التعجب يف الدنيا يح�شل من جميع جهاته في�شمل القوَل اأي�شًا ). . .( وقيل اإنه 

متعلق بـ )قوله( وهو �شحيح اأي�شًا" )37( . 
َ اأََخَذْتُه اْلِعَزرُّة ِباالإِْثِم َفَح�ْسُبُه َجَهَنرُّم َوَلِبْئ�َس  ِق اللرّ ويف قوله تعاىل: {َواإَِذا ِقيَل َلُه اَترّ
َهاُد} )�شورة البقرة: 206( ، وجه املف�رضون �سبه اجلملة )باالإثم( - من حيث تعلقها  امْلِ

باحلدث- توجيهني. 
-  ، )اأخذته(  {ِباالإِْثِم} بالفعل  الباء للتعدية وحينها يتعلق قوله:  اأن تكون  االأول: 

على تقدير املعنى: »حملته العزة وحمية اجلاهلية على فعل االإثم ودعته اإليه« )38( . 
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الباء �شببية، وحينها يتعلق قوله )باالإثم( باملفعول به )العزة(  - اأن تكون  الثاين: 
ال�شابق كان �شببًا الأخذه العزة له حتى ال يقبل ممن ياأمره بتقوى اهلل  اإثمه  والتقدير: »اإّن 
تعاىل« )39( ، وعّد الرازي وال�شوكاين الباء هنا مبعنى الالم، اأي: اأخذته العزة واحلمية عن 
قبول الوعظ لالإثم الذي يف قلبه وهو النفاق )40( ، على حني ذهب االآلو�شي وابن عا�شور اإىل 

اأّنها مبعنى )مع( اأي: اأخذته العزة املالب�شة لالإثم والظلم )41( ، واملعنى خمتلف. 
كما اأن ال�شبزواري مل يرجح تعلق �شبه اجلملة باأي من احلدثني، يقول: »الباء يف قوله 
تعاىل: ( باالإثم )اأما للتعدية متعلقة بـ( اأخذته )اأو لل�شببية، اأي: العزة �شبب االإثم الذي يف 

قلبه من الكفر والنفاق وما اكت�شبه من االآثام” )42( . 
َح�َسَنٌة} )الزمر: من االآية 10(  َهِذِه الُدرّْنَيا  اأَْح�َسُنوا يِف  {ِلَلرِّذيَن  ويف قوله تعاىل: 
)اأح�شنوا(  بالفعل  تتعلَق  اأْن  االأول  وجهان،  الدنيا(  هذه  )يف  اجلملة  �شبه  تعلِق  يف  ُذكر   .
واالآخر:   ،  )43( اجلنة  دخول  هي  االآخرة  يف  ح�شنٌة  الدنيا  هذه  يف  اأح�شنوا  للذين  واملعنى: 
اأْن يتعلَق بـ )ح�شنة( ، يقول الزخم�رسي: »وقد علَّقه ال�شدّي بح�شنة فف�رسَّ )ح�شنة( بال�شحة 
، وهذا ترجيح على   )45( الدنيا لي�شت بدار جزاء  االأول؛ الأّن  الوجَه  )44( ورجحوا  والعافية« 
اأ�شا�ص املعنى االأف�شل. يف حني ذهب ابن عا�شور اإىل اأّن »تو�شيط قوله )يف هذه الدنيا( بني 
)للذين اأح�شنوا( ، وبني )ح�شنة( نظٌم اخت�صَّ به القراآُن يف مواقع الكلم الإكثار املعاين التي 
ي�شمح بها النظم، وهذا من طرق اإعجاز القراآن« )46( اأي هو يذهب اإىل اجلمع بني التوجيهني 

تو�شعًا يف داللة االآية. 
اجلملة  �شبه  تعلَق  يلزم  ال  وال�شحة  بالعافية  )ح�شنة(  لـ  ال�شدّي  تف�شري  اأّن  لنا  ويبدو 
بـ )ح�شنة( ، واأّن تعلَق �شبه اجلملة بـ )اأح�شنوا( ال ي�شتلزم كوَن )ح�شنة( ثواب االآخرة فقط، 
اأي »ح�شنة غري مكتنهة بالو�شف«  فالقراآن الكرمي جاء بها منكرًة والتنكرُي هنا للتعظيم، 
بـ  االآخر، فتعلُّق �شبه اجلملة  اأحدهما ي�شتوعُب  اأّن  اإىل  التوجيهني  النظر يف  لذا يقود   ،  )47(

اأطلق احل�شنة ومل يقيدها بدنيا  الدنيا ح�شنة »وقد  اأح�شنوا يف هذه  )اأح�شنوا( معناه للذين 
اأو اآخرة وظاهرها ما يعمُّ الدنيا فللموؤمنني املح�شنني يف هذه الدنيا طيُب النف�ص و�شالمة 

الروح و�شون النف�ص ويف االآخرة �شعادة دائمة ونعيم مقيم« )48( . 
وال  الدنيا،  احلياة  واقعة يف هذه  بكونها  للح�شنة  تقييد  فاإنه  )ح�شنة(  بـ  تعلقها  اأما 
اأن�شب واأكمل الأنَّ داللته هي  التوجيه االأول  التعليق ب�شيء عن االآخرة، وداللة  ي�رسِّح هذا 
وهذا  مبتاأخر  التعلَق  ي�شتلزم  )ح�شنة(  بـ  اجلملة  �شبه  تعلق  اأنَّ  عن  ف�شاًل  االأ�شمل،  الداللُة 
�شح اأنَّ ما ذهب اإليه ابن عا�شور من القبول بالتوجيهني يف اآن واحد  خالف االأ�شل، اإذن اتَّ
َغ له، فتعلق �شبه اجلملة بـ )اأح�شنوا( كفيٌل باأداء  على �شبيل القول بامل�شرتك اللفظي ال م�شوِّ
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�شح اأّن ق�رس داللة هذا التعلق على ثواب االآخرة ال دليل عليه.  الداللتني كما اتَّ
ُكَفرّاًرا  َبْعِد اإِمَياِنُكْم  َيرُُدرّوَنُكْم ِمْن  َلْو  اْلِكَتاِب  َكِثريٌ ِمْن اأَْهِل  {َوَدرّ  ويف قوله تعاىل: 
َح�َسًدا ِمْن ِعْنِد اأَْنُف�ِسِهْم} )البقرة: من االآية 109( . يقول الزخم�رسي: »فاإن قلت: مَب تعّلَق 
قوله )من عند اأنف�شهم( ؟ قلت: فيه وجهان اأحدهما اأْن يتعلَق بـ )ود( على معنى اأنهم متّنوا اأْن 
ترتدوا عن دينكم ومتنيهم ذلك من عند اأنف�شهم ومن قبل �شهوتهم ال من قبل التدين وامليل 

اإىل احلق ). . .( واإما اأْن يتعلَق بـ )ح�شداً( اأي ح�شداً متبالغًا منبعثًا من اأ�شل نفو�شهم )49( . 
ح جمٌع من املف�رسين تعّلَقه بـ )ود( )50( على الرغم من اأّن )ح�شداً( اأقرب اإىل �شبه  ورجَّ
اجلملة من )ود( ؛ متخذين من االإفادة ومقدارها قرينًة للرتجيح، يقول الزجاج: » )من عند 
اأنف�شهم( مو�شول بـ )ود الذين كفروا( ، ال بقوله )ح�شداً( ؛ الأّن ح�شَد االإن�شان ال يكون اإال من 
)ح�شداً(  بـ  اأنف�شهم(  عند  )من  تعّلق  على  املرتتبة  املعنوية  الفائدة  وكاأّن   )51( نف�شه«  عند 
ل هذا  حت�شيُل حا�شٍل، وهذا وهٌم الأّن تقييد احل�شد بكونه من عند اأنف�شهم »اإ�شارة اإىل تاأ�شّ
د ذلك بكلمة )عند( الدالة على اال�شتقرار ليزداَد بيان  احل�شد فيهم و�شدوره عن نفو�شهم، واأُكِّ
التوجيه  داللَة  تفوُق  تاأ�شي�شيًة  داللته  تكْن  مل  االأول  التوجيه  اأّن  على  زيادًة   .  )52( متكنه« 
التقديرين  كال  »وعلى  حيان:  اأبو  يقول  توكيديًة،  كونها  يف  الثاين  كالوجه  هي  بل  الثاين 
يكون توكيداً اأي ودادتهم اأو ح�شدهم من تلقائهم اأال ترى اأّن ودادَة الكفر واحل�شد على اإميان 

ال يكون اإال من عند اأنف�شهم« )53( . 
ُل َبْيَنُكْم}  ويف قوله تعاىل: {َلْن َتْنَفَعُكْم اأَْرَحاُمُكْم َواَل اأَْواَلُدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْف�سِ
)�شورة املمتحنة: االآية 3( يف عامل الظرف )يوم القيامة( وجهان )54( : اأحدهما )تنفعكم( 
فيكون نفي النفع ظرفه يوم القيامة، واالآخر: )يف�شل( اأي اإّن يوم القيامة ظرٌف للف�شل بني 
النا�ص، واملالحظ اأّن جملة )تنفعكم( ميكن اأْن ت�شتغنَي عن الظرف، واأما جملة )يف�شل( فاإّن 
فعَل  وكذلك   )55( )يف�شل(  بـ  تعلَقه  اإال  الزخم�رسي  يذكِر  لذا مل  التقييد،  هذا  اإىل  بها حاجًة 

�شاحُب تف�شري امليزان )56( . 
هذا  اأبيَت  »واإْن  قال:  ثم  الفعلني  كال  يتنازعه  ظرفًا  جعَله  عا�شور  ابن  اأّن  والغريُب 
التنازع فقل هو ظرف )تنفعكم( واجعل لـ )يف�شل بينكم( ظرفًا حمذوفًا دلَّ عليه املذكور« 
)57( فما الذي دعا اإىل تخ�شي�ص هذا الظرف بـ )تنفعكم( مع �شدَّة احتياج الفعل )يف�شل( اإليه 

التي جعلته يقدِّر ظرفًا حمذوفًا؟ فاإذا كان ذلك ب�شبب تعلِقه باملتاأخر، فاإّن الظرف يتعلُق 
ر وال�شيما اإذا كان املعنى يدعو له. فاملعنى هو الفي�شُل يف تعّلِق �شبه  باملتقدِّم اأو املتاأخِّ

اجلملة بالعوامل و )يف�شل( اأوىل من حيث الداللة بهذا الظرف. 
وقد جند تعدَد وجوِه التعلق يطبعه التكلُُّف كما يف قوله تعاىل: {َوَتَراُهْم ُيْعَر�ُسوَن 
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} )ال�شورى: االآية 45( . اجلاُر واملجرور  َعَلْيَها َخا�ِسِعنَي ِمَن الُذرِّلرّ َيْنُظرُوَن ِمْن َطْرٍف َخِفٍيرّ
)من الذل( قد ُيعلَّق بـ )ينظرون( ويوقف على )خا�شعني( ، وقد ُيعلَّق بـ )خا�شعني( اأي خا�شعني 
مت�شائلني متقا�رسين مما يلحُقهم من الذلِّ )58( . وداللُة الوجه االأول مت�شمنٌة يف التوجيه 
الثاين، اإذ اخل�شوُع يحتاج اإىل تقييٍد الأنه قد يكون حمموداً وقد يكون مذمومًا بخالف قوله 
)ينظرون من طرف خفي( . لذا اختاره ابن عا�شور معلاًل ذلك »وتعلُقه بـ )خا�شعني( يغني 

عن تعليقه بـ )ينظرون( ويفيد ما ال يفيد تعليقه به« )59( . 
واإذا كان املعنى هو الذي يحدِّد التعلق بالعامل فاإنَّ ت�شوَر املعنى امُلدَرك من التعلُِّق 
قد ُيختَلف فيه فريف�شه قوٌم ويتقبله اآخرون، ففي قوله تعاىل: {َلُه ُمَعِقرَّباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه 
ِ} )الرعد: من االآية11( تتعلق �شبُه اجلملة )من اأمر اهلل(  َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن اأَْمِر الَلرّ
بـ  متعلقًا  يكوَن  اأْن  الزخم�رسي  يجوِّز  ومل  واأمره،  اهلل  جنِد  من  جماعات  اأي  )معقبات(  بـ 
)يحفظونه( )60( ؛ الأنه يح�شب اأّن املعنى �شيكون عندئذ اأّن هناك عا�شمًا من اهلل غريه. واأجاز 
االأوىل ما دام هناك  اأّن هذا هو  ، ونح�شب   )62( )61( وابُن عا�شور  البي�شاويُّ  تعلَقه بالفعل 
حممٌل يحمل عليه ال يف�شُد املعنى، يقول الطباطبائي مو�شحًا داللة ذلك: »املعقبات كما 
يحفظونه باأمر اهلل كذلك يحفظونه من اأمر اهلل فاإّن جانب الفناء والهالك وال�شيعة والف�شاد 
اإال  البقاء واال�شتقامة وال�شحة باأمر اهلل فال يدوم مركٌب ج�شماين  اأّن جانَب  باأمر اهلل كما 

باأمر اهلل كما ال ينحلٌّ تركيُبه اإال باأمر اهلل« )63( . 
ِم ِمْن َقْبِل اأَْن َياأِْتَي َيْوٌم اَل َمَردَّ  وقريب من هذا قوله تعاىل: {َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن اْلَقيِّ
دَُّعوَن} )الروم: 43( فاإّن تعلَق )من اهلل( بـ )مرد( قد ُيوِهم اأّن اهلل  ِۖ  َيْوَمِئٍذ َي�سَّ َلُه ِمَن اللَّ
تعاىل غرُي قادٍر على ردِّ هذا اليوم حا�شا هلل ؛ لذا قّدم املف�رسون تعلَقه بـ )ياأتي( اأي من قبل 
ه اأحٌد، ويجوز تعلُقه بـ )مرد( ولكن لي�ص على املعنى ال�شابق بل  اأْن ياأتَي من اهلل يوٌم ال يردُّ

ه الأنه هو الذي جاء به وال رّد له من جهته )64( .  على معنى اأنَّ اهلل ال يردُّ
ِ َعَلى الَنرّا�ِس ِحُجرّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه  ومنه اأي�شا ما جاء يف قوله تعاىل: {َولِلَرّ
�َسِبياًل} )اآل عمران: االآية97( اإذ نقل ابن القيم راأي ال�سهيلي الذي ذهب اإىل اأنَّ اجلار 

واملجرور )اإَِلْيِه( يحتمل وجهني: 
ُه لو تاأخر  - ُه يف مو�شع حال من )�شبيال( كاأنُه نعت نكرة قدم عليها، الأنَّ اأحدهما: اأنَّ

لكان يف مو�شع النعت ل�شبيل. 
اأن ال�شبيل هنا هو املو�شل اإىل البيت  - اأن يكون متعلقًا بـ )�شبيال( ، وذلك  الثاين: 

ل، مل يق�شد به ال�شبيل الذي هو  ا كان يف معنى الفعل املو�شِ من قوٍة وزاد ونحوهما، فلمَّ
اللفظ تقدمي  واإعجاز  النظم  الفعل، واقت�شى ح�شن  به؛ الأنَّ فيه معنى  التعّلق  حَّ  الطريق، �شَ
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ُه �شمري يعود على البيت، والبيت هو املق�شود به  املجرور، واإْن كان مو�شعُه التاأخري؛ الأنَّ
االعتناء )65( . 

اأن يكون اجلار  التوجيهني وو�شفهما بالبعد، وال�شواب عنده  القيم هذين  ابن  واأنكر 
واملجرور متعلقًا بـ: »الوجوب املفهوم من قوله: )َعَلى الَنّا�ِص( ، اأي: يجب على النا�ص احلج 
فهو حقٌّ واجب، واأّما تعليقه بال�شبيل اأو جعله حااًل منها ففي غاية البعد؛ فتاأمله، وال يكاد 

يخطر بالبال من االآية، وهذا كما يقول: هلل عليك احلج، وهلل علي ال�شالة والزكاة« )66( . 
وقد وافق ال�شهيلي فيما ذهب اإليه اأبو ال�شعود واالآلو�شي فال�شمري املجرور يف )اإَِلْيِه( 
( وقد تعّلق اجلار واملجرور بـ )�شبيال( مبا فيه من معنى الفعل  يعود اإىل )اْلَبْيِت( اأو اإىل )ِحُجّ
وهو االإف�شاء واالإي�شال َوُقدَِّم عليه لالهتمام ب�شاأنه )67( ، على حني كان الأبي حيان راأي 

اآخر يف التعلق، فالتعّلق هنا وقع بـ )ا�ْشَتَطاَع( املتعدي، و )�شبيال( مفعول به )68( . 
ولَعلَّ التعلُّق بـ )�شبيال( اأبعد عن التكلُّف يف التاأويل، وقد علمنا اأنَّ النحويني يجيزون 

التعلق مبا فيه معنى الفعل )69( ، وال ينايف ذلك تاأكيد وجوب احلج الذي ذكره ابن القيم. 
َبَعِني  اَترّ َوَمِن  ريَة اأََنا  َب�سِ َعَلى  الَلرّ  اإِىَل  اأَْدُعو  �َسِبيِلي  َهِذِه  {ُقْل  ويف قوله تعاىل: 
َو�ُسْبَحاَن الَلرّ َوَما اأََنا ِمَن امْلُ�رْضِِكنَي} )يو�شف: االآية 108( )على ب�شرية( تتعلُق بـ )اأدعو( 
اأي اأدعو اإىل دين اهلل بحجٍة وا�شحة ومعرفة ال على وجه التقليد، ويكون )اأنا( توكيداً لل�شمري 
يف )اأدعو( ، و )من اتبعني( عطفًا عليه )70( . واأجاز املف�رسون وجهًا اآخر هو اأّنها متعلقة 
اإىل اهلل( ثم نبداأ  )اأدعو  اأي يتمُّ الكالُم عند قوله   ، )اأنا(  مبحذوٍف يقع خرباً مقدمًا واملبتداأ 
اأنَّ  . واملالحُظ   )71( اتبعني على ب�شرية  اأنا ومن  اأي  اتبعني(  اأنا ومن  بقوله )على ب�شرية 
املعنى يف التوجيهني �شحيٌح متقارب؛ الأنَّ يف الوجه االأول اإثباَت كوِن الدعوة على ب�شرية 
وهدى، ويف الوجه الثاين اإثباَت كوِن الداعي واأتباعه على ب�شرية. ومن كان على هدى كانت 

دعوُته كذلك. 
�ْسَنىاج  ِهُم احْلُ ُ ااْلأَْمَثاَل * ِللَِّذيَن ا�ْسَتَجاُبوا ِلَربِّ ويف قوله تعاىل: {َكَذِلَك َي�رْضُِب اللَّ
ِبِه}  اَلْفَتَدْوا  َمَعُه  َوِمْثَلُه  َجِميًعا  ااْلأَْر�ِس  َما يِف  َلُهْم  اأَنَّ  َلْو  َلُه  َي�ْسَتِجيُبوا  مَلْ  ِذيَن  َوالَّ
)الرعد: االآيتني17ـ 18( ذكر الزخم�رسي وجهني من التعلُّق يف )للذين( ، االأول: اأنها متعلقة 
الذين مل  ا�شتجابوا وللكافرين  الذين  للموؤمنني  االأمثاَل  اهلُل  اأي كذلك ي�رسُب   ، بـ )ي�رسب( 
ا�شتجابوا اال�شتجابَة احل�شنى، وقوله  اأي  )ا�شتجابوا(  ي�شتجيبوا، و )احل�شنى( �شفة مل�شدر 
تعاىل )لو اأّن لهم( كالم مبتداأ يف ذكر ما اأُعدَّ لغري امل�شتجيبني، واالآخر: اأنَّ الكالم مّت عند 

قوله )االأمثال( و )للذين ا�شتجابوا( متعلٌق بخرب حمذوف واحل�شنى مبتداأ موؤخر )72( . 
اأبو  ا�شتبعده  ما  وهذا  الزخم�رسي،  عند  الراجُح  اأنه هو  االأول  الوجه  تقدمي  ويبدو من 
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حيان االأندل�شي الذي قّدم الوجَه الثاين، واأ�شهَب يف تقدمي احلجج على اإبطال الوجه االأول؛ 
غري  لعقاب  ذكراً  فيه  اأّن  كما  ال�شنفني،  بهذين  االأمثال  ل�رسب  تقييٌد  االأول  التوجيه  ففي 
امل�شتجيبني وتركًا لذكر ثواب امل�شتجيبني وكذلك فاإّن تقييد اال�شتجابة باحل�شنى يوؤدي اإىل 
اأنَّ اهلل تعاىل ي�رسب االأمثاَل ملن ا�شتجاب ا�شتجابًة ح�شنة وملن مل ي�شتجب، واال�شتجابُة 
املقيدة باحل�شنى ال تقابُل نفَي اال�شتجابة مطلقًا بل تقابل نفي اال�شتجابة احل�شنى، وكذلك 
فاإّن االبتداء بقوله )لو اأّن لهم ما يف االأر�ص جميعًا( ُي�شِعُف الرتكيَب )73( ، وهذا ما يخلو 

منه التوجيُه الثاين، وال�شك يف اأنَّ ما ذكره يدلُّ داللًة كافية على �شعف الوجه االأول. 
 * ُتَكذَِّباِن  ُكَما  َربِّ اآاَلِء  َفِباأَيِّ   * َزْوَجاِن  َفاِكَهٍة  ُكلِّ  ِمْن  {ِفيِهَما  تعاىل:  قوله  ويف 
)الرحمن: 52 54(  َداٍن}  َتنْيِ  نَّ اجْلَ َوَجَنى  اإِ�ْسَترْبٍَقج  ِمْن  َبَطاِئُنَها  ُفرُ�ٍس  َعَلىا  ِكِئنَي  ُمتَّ
ا�شتبعَد الرازي اأْن تتعلَق )على فر�ص( بـ )متكئني( ؛ الأّن الفرا�ص ال ُيتَّكاأُ عليه، بل متعلٌق مبا 
ُفِهم من قوله )فيهما من كل فاكهة( والتقدير يتفكه الكائنون على فر�ٍص متكئني من غري 
بياِن ما يتَّكئون عليه )74( . اإّن االحتمال الثاين الذي ا�شتظهره الرازي �شببه عدم املنا�شبة 
الكالم على ظاهره ومل  اأبقى  ال�شق. ومن  امليل على  االتكاء هو  الأّن  والفر�ص،  االتِّكاء  بني 
يتكلف التاأويل قال: اإن االتكاَء هو اجللو�ص جلو�ص متمكٍن ومرتبع )75( ، اأو اإّن الفرا�َص ُيطَلق 
ُيفَر�َص من باب ت�شميته با�شم ما ُجِعل  اأْن  ع عليه ما �شاأنه  على ال�رسير املرتفع الأنه ُيو�شَ

فيه)76(. 

اخلامتة: 
مما �سبق اإجمال النتائج التي تو�سل اإليها البحث بف�سل الل تعاىل:   

من . 1 اللغة  اأهل  قرره  ما  مع  يتوافق  مبا  املتعلقات  معنى  عن  النحاة  حتدث 
معنى التعلق: التقارب املوجود بني املعنى املعجمي واملعنى اال�شطالحي. 

املتعلقات تتعلق بالفعل تعلقا يراد به اإىل توكيده، اأو تعليله، اأو بيان مكان حدوثه . 2
اأو زمانه. والتفريق بينهن ينبغي اأن يقوم على اأ�شا�ص من اإدراك ما لهن من وظائف. 

تعلق �شبه اجلملة هو االرتباط املعنوي باحلدث ومت�شكها به كاأنها جزء منه، ال . 3
يظهر معناها اإال به، وال يكتمل معناه اإال بها، وهذا الأن �شبه اجلملة ترد تكملة للحدث تقيده، 

فيتم معناهما بهذا التعلق. 
عار�ص ابن م�شاء القرطبي النحاة يف مو�شوع تعلق �شبه اجلملة، و يف راأيه اأنه ال . 4

حاجة للتقدير والتكلف فيه اإذا ما كان املعنى مفهومًا. 
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اإن اأ�شلية الرتبة لي�شت حتمية، اإذ ميكن اأن يتقدم املفعول عن الفاعل، مما يجوز . 5
فيه التقدمي و التاأخري، غري اأن ذلك ال يرد اعتباطا و اإمنا يكون عمال مق�شودا يقت�شيه غر�ص 

بالغي. 
وجود فروق دقيقة بني الرتاكيب اللغوية املختلفة جلملة الفعليات ومتعلقاتها. . 6
ودالالتها . 7 اللغوية  العنا�رس  بني  تربط  التي  للعالقة النحوية  املف�رسين  درا�شة 

املعنوية لالآي القراآين يف اإطار ما عرف بنظرية التعلق. 
التي . 8 الدالالت  و  املعاين  عن  لنا  يك�شف  املفهوم  وبهذا  املف�رسين  نظر  يف  النحو 

ندركها من عالقات االآيات بع�شها ببع�ص. 
اأ�شهمت  الرتكيب  توجيه  من  امل�شتنبطة  الداللة  يف  االختالَف  اأّن  �شبق  مما  ويظهر 
اإ�شهامًا فاعاًل يف خلق االحتماالت، فالتوج�ُص من داللة توجيه معني لت�شورِّها تت�شادم 
مع عقيدة اأو حُتِدث تنافراً دالليًا يدفع املف�رس الإيجاد عالقة ارتباٍط اأخرى جتنِّبه هذا االأمر. 
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اهلوامش: 
ينظر: اجلمل، عبد القاهر اجلرجاين: �ص40. . 1
ينظر: املف�شل يف علم العربية، الزخم�رسي: 1/ 10- 11. . 2
و�رسح . 3 ؛   153  -152  /1 اجلرجاين:  القاهر  عبد  االي�شاح،  �رسح  يف  املقت�شد  ينظر: 

املف�شل، ابن يعي�ص: 1/ 20 ؛ كتاب الكافية يف النحو، تاأليف ابن احلاجب، �رسح ر�شي 
الدين اال�شرتاباذي 1/ 7- 8. 

ينظر: ابراهيم اأني�ص: من اأ�رسار اللغة: �ص205. . 4
ينظر: ابن منظور: ل�شان العرب، باب العني ف�شل القاف مادة )علق( ، �ص 768. . 5
ينظر: �رسوح التلخي�ص، دار البيان العربي، ج 2، �ص: 119. 6
ينظر: االإعراب والرتكيب بني ال�شكل والن�شبة )درا�شة تف�شريية( ؛ حممود �رسف الدين، دار . 7

مرجان القاهرة، ط1، 1984 م، �ص: 5. 
مهدي . 8 تاأليف:  احلديث،  العلمي  املنهج  على  وتطبيق(  )قواعد  العربي  النحو  يف  ينظر: 

املخزومي، مكتبة م�شطفى البابي احللبي واأوالده، ط 1، 1966 م، �ص: 105. 
زموط، . 9 ال�شتار  عبد  املعاين،  علم  مل�شائل  حتليلية  درا�شة  الرتاكيب،  �شمات  من  ينظر: 

مطبعة احل�شني االإ�شالمية، ط1، 1992م، �ص: 331. 
ينظر: خال�شة املعاين للح�شن بن عثمان بن احل�شني: ت: عبد القادر ح�شني، النا�رسون . 10

العرب، �ص: 209. 
ينظر: اإعراب اجلمل واأ�شباه اجلمل، فخر الدين قباوة: 261. . 11
ينظر: النحو الوايف: 3/ 373 374. . 12
ينظر: معاين النحو: 3/ 98. . 13
ينظر: مغني اللبيب: 2/ 566. . 14
�شورة الفاحتة: االآية7. . 15
ينظر: همع الهوامع: 3/ 113. . 16
�شورة الزخرف: االآية84. . 17
ينظر: مغني اللبيب: 2/ 567. . 18
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البيت ل�شاعر من بني همدان، ينظر خزانة االأدب: 5/ 266. . 19
ينظر: مغني اللبيب: 2/ 567- 568. . 20
ينظر: اإعراب اجلمل واأ�شباه اجلمل، �ص283. . 21
ينظر: همع الهوامع، 3/ 114. . 22
�شورة االأعراف: االآية 73. . 23
ينظر: مغني اللبيب: 2/ 570. . 24
�شورة الن�شاء: االآية 95. . 25
�شورة املائدة: االآية 3. . 26
ينظر: معاين النحو 3/ 98 – 99. . 27
�شورة الق�ش�ص: االآية 25. . 28
ينظر: معاين النحو، 3/ 100. . 29
ينظر: الرد على النحاة: ابن م�شاء: حتقيق حممد ابراهيم البنا، �ص103. . 30
ينظر: مربز القواعد االإعرابية: 336. . 31
ينظر: مغنى اللبيب: 570. . 32
ينظر: الك�شاف: 1/ 278، والبحر املحيط: 2/ 326، وفتح القدير: 1/ 260، والتحرير . 33

والتنوير: 2/ 250ـ251. 
ينظر: امليزان يف تف�شري القراآن: 2/ 97. . 34
ينظر: الك�شاف: 1/ 278. . 35
ينظر: البحر املحيط: 2/ 326. . 36
ينظر: مواهب الرحمن يف تف�شري القراآن: 3/ 196. . 37
ينظر: جممع البيان: 2/ 56، واأنوار التنزيل: 1/ 491، واإر�شاد العقل ال�شليم: 1/ 211. . 38
ينظر: البحر املحيط: 2/ 126. . 39
ينظر: مفاتيح الغيب: 5/ 223، فتح القدير: 1/ 208. . 40
ينظر: روح املعاين: 2/ 96، والتحرير والتنوير: 2/ 255. . . 41
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الك�شاف 1/ . 42 الزخم�رسي،  راأي  تابع  قد  الرحمن: 3/ 237. وهو يف هذا  ينظر: مواهب 
 .251

ينظر: تنوير املقبا�ص: 486، الك�شاف: 4/ 119، وجممع البيان: 8/ 208. . 43
ينظر: الك�شاف: 4/ 119، وينظر: جممع البيان: 8/ 208. . 44
اإعراب القراآن: 2/ 322، والبحر املحيط: . 45 ينظر: الك�شاف: 4/ 119، والبيان يف غريب 

 .190 /9
ينظر: التحرير والتنوير: 24/ 41. . 46
ينظر: الك�شاف: 4/ 119، وينظر التف�شري الكبري: 9/ 430. . 47
ينظر: امليزان يف تف�شري القراآن: 23/ 258. . 48
الك�شاف: 1/ 202، وينظر: اجلامع الأحكام القراآن: 2/ 49، وفتح القدير: 1/ 161. . 49
العلوم . 50 جامع  املع�شالت،  واإي�شاح  امل�شكالت  ك�شف   ،180  /1 البيان:  جممع  ينظر: 

الباقويل، حتقيق: حممد اأحمد الدايل: 1/ 87، البيان يف غريب اإعراب القراآن: 1/ 118. 
ينظر: معاين القراآن واإعرابه للزجاج: 1/ 170. . 51
ينظر: التحرير والتنوير: 1/ 652. . 52
ينظر: البحر املحيط: 1/ 558 559. . 53
ينظر: البيان يف غريب اإعراب القراآن: 2/ 433، البحر املحيط: 10/ 154. . 54
ينظر: الك�شاف: 4/ 512. . 55
ينظر: امليزان يف تف�شري القراآن: 28/ 264. . 56
ينظر: التحرير والتنوير: 28/ 126. . 57
ينظر: الك�شاف: 4/ 235، واملحرر الوجيز: 5/ 41، منار الهدى: 694. . 58
ينظر: التحرير والتنوير: 25/ 183. . 59
ينظر: الك�شاف: 2/ 487. . 60
ينظر: اأنوار التنزيل واأ�رسار التاأويل: 2/ 337. . 61
ينظر: التحرير والتنوير: 12/ 153. . 62
ينظر: امليزان يف تف�شري القراآن: 11/ 340. . 63
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ينظر: الك�شاف: 3/ 489، جممع البيان: 8/ 38. . 64
ينظر: نتائج الفكر 242، وبدائع التف�شري: 1/ 235. . 65
ينظر: بدائع التف�شري: 1/ 235، وبدائع الفوائد 2/ 42 – 46. . 66
ينظر: اإر�شاد العقل ال�شليم: 2/ 61 – 62، وروح املعاين: 4/ 7. . 67
ينظر: البحر املحيط 3/ 19. . 68
ينظر: مغني اللبيب: 2/ 568، وهمع الهوامع: 3/ 114. . 69
ينظر: الك�شاف: 2/ 479، الفتوحات االإلهية: 4/ 92، والتحرير والتنوير: 12/ 126. . 70
ينظر: الك�شاف: 2/ 479، وجممع البيان: 5/ 256، والبحر املحيط: 6/ 333. . 71
ينظر: الك�شاف: 2/ 494. . 72
ينظر: البحر املحيط: 6/ 375، حا�شية حميي الدين �شيخ زاده: 5/ 117، والفتوحات . 73

االإلهية: 4/ 117. 
ينظر: التف�شري الكبري: 10/ 373. . 74
ينظر: الفتوحات االإلهية: 7/ 389، ل�شان العرب، مادة )وكاأ( : 1/ 200. . 75
ينظر: التحرير والتنوير: 27/ 248. . 76
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املصادر واملراجع: 
اأنوار التنزيل واإ�رسار التاأويل، نا�رس الدين اأبو �شعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�شريازي . 1

البي�شاوي )ت682هـ( ، دار الفكر –بريوت –لبنان. 
ال�شعود . 2 اأبو  العمادي  حممد  بن  حممد  الكرمي،  القراآن  مزايا  اإىل  ال�شليم  العقل  اإر�شاد 

)ت982هـ( ، دار اإحياء الرتاث العربي –بريوت –لبنان، د. ط، د. ت. 
اإعراب اجلمل واأ�شباه اجلمل، د. فخر الدين قباوة، دار القلم العربي –حلب –�شوريا – . 3

الطبعة اخلام�شة، 1409هـ- 1989م. 
دار . 4 الدين،  �رسف  حممود  ؛  تف�شريية(  )درا�شة  والن�شبة  ال�شكل  بني  والرتكيب  االإعراب 

مرجان القاهرة، ط1، 1984 م. 
بدائع الفوائد، العالمة �شيخ االإ�شالم: اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر الدم�شقي امل�شتهر بـ . 5

)ابن قيم اجلوزية( )ت751هـ( –بريوت –لبنان. 
البحر املحيط يف التف�شري، بابي حيان االأندل�شي )ت 745هـ( ، حققه وخرج اأحاديثه: . 6

عبد الرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت –لبنان، الطبعة االأوىل، 2002. 
تنوير املقبا�ص يف تف�شري ابن عبا�ص، الفريوز اآبادي )ت817هـ( دار الكتب العلمية –. 7

بريوت- لبنان، د. ط، د. ت. 
التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عا�شور )ت1393هـ( ، موؤ�ش�شة التاريخ –بريوت- . 8

لبنان، الطبعة االأوىل، 2000م. 
اأبو . 9 اأبو عبد اهلل حممد بن احمد القرطبي )ت671هـ( ، حتقيق:  اجلامع الأحكام القراآن، 

التاريخ  موؤ�ش�شة  لبنان  –بريوت-  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  اطفي�ص،  اإبراهيم  اإ�شحاق 
العربي، 1980م. 

الرد على النحاة: ابن م�شاء: حتقيق حممد ابراهيم البنا، دار االعت�شام، ط1، 1979. . 10
�رسح املف�شل، موفق الدين يعي�ص بن علي بن يعي�ص النحوي )ت643هـ( ، عامل الكتب . 11

–مكتبة املتنبي –القاهرة.  –بريوت 
�رسح الر�شي على الكافية، حممد بن احل�شن الر�شي اال�شرتابادي )ت686هـ( ، ت�شحيح . 12

وتعليق: يو�شف ح�شن عمر، ن�رس موؤ�ش�شة ال�شادق –طهران، الطبعة الثانية – د. ت. 
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يف النحو العربي )قواعد وتطبيق( على املنهج العلمي احلديث، تاأليف: مهدي املخزومي، . 13
مكتبة م�شطفى البابي احللبي واأوالده، ط 1، 1966 م. 

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية يف علم التف�شري، حممد بن علي ال�شوكاين . 14
)ت1255هـ( ، مطبعة عامل الكتب. 

الك�شاف عن غوام�ص التنزيل وعيون االأقاويل يف وجوه التاأويل، الزخم�رسي )ت538هـ( . 15
، مطبعة م�شطفى البابي احللبي واأوالده، وحممد حممود احللبي و�رسكاهم –القاهرة 

–م�رس. 
ل�شان العرب، اأبو الف�شل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور )ت711هـ( ، دار اإحياء . 16

الرتاث العربي، ن�رس: اأدب احلوزة، الطبعة االأوىل، 1405هـ. 
من اأ�رسار اللغة، د. اإبراهيم اأني�ص، مكتبة االأجنلو امل�رسية، القاهرة، ط 3، 1966م. . 17
مطبعة . 18 زموط،  ال�شتار  عبد  املعاين،  علم  مل�شائل  حتليلية  درا�شة  الرتاكيب،  �شمات  من 

احل�شني االإ�شالمية، ط1، 1992م
الفكر للطباعة . 19 الثالث والرابع: دار  ال�شامرائي، اجلزءان  النحو، د. فا�شل �شالح  معاين 

والن�رس، عمان –االأردن، الطبعة الثانية 1432هـ- 2003م. 
مواهب الرحمن يف تف�شري القراآن، ال�شيد عبد االأعلى املو�شوي ال�شبزواري )ت1414هـ( ، . 20

انت�شارات دار التف�شري –اإيران، الطبعة الثانية، 2007م. 
جممع البيان يف تف�شري القراآن، اأبو الف�شل علي بن احل�شن الطرب�شي )ت548هـ( تقدمي: . 21

ال�شيد حم�شن االأمني العاملي، موؤ�ش�شة االعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1، 1995م. 
مغني اللبيب عن كتب االأعاريب، جمال الدين بن ه�شام االأن�شاري )ت761هـ( حققه . 22

موؤ�ش�شة  االأفغاين،  �شعيد  راجعه:  اهلل،  حمد  علي  حممد  املبارك،  زمان  د.  عليه:  وعلق 
ال�شادق للطباعة والن�رس –طهران، الطبعة االأوىل، 1378هـ. 

مفاتيح الغيب اأو التف�شري الكبري، الفخر الرازي )ت606هـ( ، الطبعة الثالثة، د. ت. . 23
املف�شل يف �شنعة االإعراب، اأبو القا�شم حممود بن عمر الزخم�رسي )ت538هـ( قدم له . 24

وبوبه: د. علي بوملحم، دار ومكتبة الهالل – بريوت –لبنان، الطبعة االأوىل، 1993م. 
من�شورات . 25 )ت1402هـ(  الطباطبائي  ح�شني  حممد  ال�شيد  القراآن،  تف�شري  يف  امليزان 

جماعة املدر�شني يف احلوزة العلمية –قم –اإيران. 
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ح�شن، . 26 عبا�ص  املتجددة،  اللغوية  واحلياة  الرفيعة  باالأ�شاليب  ربطه  مع  الوايف،  النحو 
انت�شارات نا�رس خ�رسو، الطبعة الثالثة، 1383�ص، 1325هـ. 

ال�شيوطي، . 27 بكر  اأبي  بن  الرحم  الدين عبد  اجلوامع، جالل  الهوامع يف �رسح جمع  همع 
1418هـ-   ،1 ط  –لبنان،  –بريوت  العلمية  الكتب  دار  الدين،  �شم�ص  اأحمد  حتقيق: 

1998م. 


