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 .ومدلوله عند النحاة شبه الجملة مصطلح (1

أو نائبه المنصوبين على  الظرف" :يالنحو االصطالح في  شبه الجملةب قصدي  
 (1)".األصلي مع مجرورهوالجاّر الظرفية، 

طلق معروفا بهذه التسمية عند النحاة القدماء، بل أ  ( شبه الجملة)يكن مصطلح لم و 
لم يشر إلى الشبه الحاصل بين الجار ( هـ081ت)المتأخرون، فسيبويه  ا المصطلح النحاة  هذ

 وتابعه في ذلك المبرد (2)العمل والمعاني والنيابة، تناوله من حيث، بل والمجرور والجملة
  (3) (.هـ051ت)

ألن حروف الجر تقع صفات  ؛(الصفة)مصطلح  شبه الجملةعلى  الكوفيونوأطلق 
بينما أطلق  (4) .لما قبلها من النكرات، وهي متساوية في إيصال األفعال إلى ما بعدها

مصطلح  الجملة التي يقع فيها الجار والمجرور أو الظرف خبراعلى ( هـ538ت)خشري الزم
  (5) .(الجملة الظرفية)

ّن الجاّر أل (6)؛(الظرف)مصطلح على شبه الجملة وهناك بعض النحاة أطلق 
في معنى الّظرفّية،  هؤالءتوّسع   لذلك المجرور يفيد  الّظرفّية  الّزمانّية أو المكانّية في الغالِب،و 
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مصطلح بعضهم عليها كما أطلق  .مرادفًا لِشْبه الجملة وجعلوه ،على الجاّر والمجرورفأطلقوه 
 (1)(.مستقر)أو  (كائن)ألنها تتعلق بمحذوف مشتق تقديره  ؛(شبه المشتق)

علي الفارسي  فنجد منهم أبا( شبه الجملة)أوائل النحاة الذين استعملوا مصطلح  اأمّ 
رف عند بالمفهوم نفسه الذي ع  ( ه الجملةشب)استخدم في كتبه مصطلح  الذي ،(هـ377ت)

 (2).والجار والمجرور ،النحاة فيما بعد، وقصد به الظرف بنوعيه

مغني )في كتابه ( شبه الجملة)مصطلح ( هـ760ت)ابن هشام األنصاري  واستعمل
وكان النحاة من قبله  (3)ام،لشبه الجملة وما يتعلق بها من أحك بابا فيهأفرد  الذي، (اللبيب

يتحدثون عن الجار والمجرور والظرف في مواضع متفرقة من كتبهم، ولم يخصصوا لها بابا 
 .كما فعل ابن هشام

 مرّكبـةكونها " إلى  فيرجعه الدكتور فخر الدين قباوة( شبه الجملة)أما سبب تسميتها بـ 
مـا تـدّل علـى الّزمـان أو  كالج مل، فهي تتأّلف من كلمتين أو أكثر، لفظا أو تقـديرا، وهـي لالبـا

نْ المكـــان،  ـــى ضـــمير مســـتتر أيضـــا، فكانـــت كالجمـــل فـــي  وا  ـــت عل تعلقـــت بكـــون محـــذوف دّل
 :مقام ها، من ذلك قول الّشاعر وتقوم ولهذا فهي ت غني عن ذكر الجملةتركيبها، 

 يرى قائٌم، من دونها، ما وراءها     َملكُت بها كفِّي، فأنهرُت َفتَقها

 (4)".ما استقّر وراءها :فة، والتقديردّل على جملة محذو ( وراء)فالظرف 

ألّنها مترّددة  بذلكس ّميت " وة تفسيرا آخر لهذه التسمية وهو أنهاقبا ويذكر فخر الدين
، فتدل على بالفعلتارة  فهي تتعلق، وال من تلك ،فليست من هذه ،فرداِت والجملبين الم
لم تلزم طريقة واحدة، بل يسلك بها طريق الجملة إنها ، ، وتارة باالسم، فتدل على مفردجملة

كثر ما تتعلق بالفعل، وتدل على الجملة، كانت أشبه بالجمل أا كانت وطريق المفرد، ولمّ 
                                                           

 .095، ص 0محمد عبد العزيز النجار، ضياء السالك إلى ألفية ابن مالك، ج  -(1)
 .30ص  ،، المسائل العسكرياتأبو علي الفارسي -(2)
 .399، ص 0ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج : انظر -(3)
 .070ص  فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، -(4)



 2020 عيس ى شاغة. د/ لسانيات عامة: السنة الثالثة/ تها وأحكامهامكوناشبه الجملة 
 

وال شرطية، خرجت عن  ة بين كلماتها لير إسنادية،العالقلّما كانت منها بالمفردات، و 
  (1)".الجمل، فدرسها النحاة مع المفردات

ال تشكل كالما مفيدا، بل تؤلف نسبة ناقصة، فالجار والمجرور كالكلمة  فشبه الجملة
عن الجمل، ودرست مع المفردات، خرجت ولذلك ة مثلهما مثل الصفات واإلضافات، الواحد

ألنها كثيرا ما تؤدي من  ؛لى دراستها منفصلة لبيان وظائفهاوْ ولكنها ليست من المفردات، فاأل  
 .الخدمات ما تؤديه الجملة نفسها

 .تعلق شبه الجملة (2

هو إيصال معنى الحرف إلى االسم المجرور، : " ف ابن الحاجب الّتعلق بقولهيعرّ 
 تْ فيه أوصل  ( من)سرت من البصرة، : وهذا الذي وصل معناه هو ما يتعلق به الجار، فقولك

 (2)".به معنى الخروج إلى البصرة على معنى االبتداء وهو متعلق

ال  ،هجزء من اكأنه ،به هاتمسكبالحدث و لشبه الجملة ق هو االرتباط المعنوي التعلّ ف
ألن شبه الجملة ترد مكملة للحدث ذلك يظهر معناها إال به، وال يكتمل معناه إال بها، 

ن تبادل ومتتمة لمعناه، فالتعلق بهذا قيد للحدث، ولشبه الجملة معًا، فالعالقة بين الجانبي
لحدث أو مكانه أو سببه، والحدث ألن شبه الجملة تحدد زمن ا ؛خرتأثير كل منهما في اآل

أسافرا : )فأنت مثال تقول. معناها، ويعمل فيها ظاهرًا أو مقدراً ظهر ي  ألنه  ؛الجملةيد شبه في
عامة، لير محددة بزمان أو  دل على حدث السفر داللة( أسافر)فالفعل ، (لدا إلى مكة

ا الزمان والمكان، ولوالهما لبقي د  حدّ ( إلى مكة)والجار والمجرور ( لدا)مكان، ولكن الظرف 
 (3) .الحدث ناقصا

نما معناه ال يدل على معنى في نفسه، و  الجر كباقي حروف المعانيحرف  ثم إنّ  ا 
ولهذا ال يتعلق حرف احتاج إلى اسم أو فعل يتعلق به ليتضح معناه،  مّ ومن ث  في ليره، 
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ن ؛الجر الزائد بشيء فال يتعلق من  ؤتى به لتأكيد الحدث،ما ي  ألنه ال يدل على معنى وا 
، (في)ه يتضمن معنى ا الظرف فاحتاج إلى التعلق ألنّ أمّ  حروف الجر إال ما كان أصليا،

ومل ، ولذلك ع  (الصوم في يوم الجمعة: )يكون التقدير( الصوم يوم  الجمعة)فحين تقول 
 .معاملة حرف الجر

الفعل أو ما يشبه الفعل من كل كلمة "ـ ب وقد أكد النحاة أّن شبه الجملة ال تتعلق إال
 :نجملها فيما يلي األمور التي تتعلق بها شبه الجملة يمكن أنْ و  (1)".تحمل معنى الحدث

  .الفعلبالجملة  هشبتعلق ( 2-1

ماضي ال: بأنواعه الثالثة عديتالالزم أو الم تتعلق شبه الجملة بالفعل المتصرف التام
 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ:  قوله ومن أمثلة ذلكوالمضارع واألمر، 

( على العالمين)من الجار والمجرورحيث تعلقت شبه الجملة  .[33: آل عمران] َّ يل ىل
 هت مت خت حت جت هب مب  خبحب جب ُّٱ :، ومثله قوله (اصطفى)بالفعل الماضي 

( آناء)ت شبه الجملة من الظرف حيث تعلق .[003: آل عمران] َّ جخ مح جح  مج حج مث
 .(يتلون)بالفعل المضارع 

حيث ذهب جماعة من  فعل الناقص فقد اختلف فيه النحاة؛ا تعلق شبه الجملة بالأمّ 
لجملة ال تتعلق شبه ا ين إلى أنّ وبِ ل  لنحاة كالمبرد والفارسي والجرجاني وابن برهان والش  ا

هذه األخيرة ال تدل على الحدث، بل تدل على الزمان فقط، وذهب  ألنّ  باألفعال الناقصة؛
ها تدل على الزمان والحدث ألنّ  ه الجملة تتعلق باألفعال الناقصة؛شب أكثر النحاة إلى أنّ 

الدين  رضيّ تدل على الحدث، وخالفهم في ذلك ها عند أكثرهم ال ا عدا ليس فإنّ أيضا، م
 .ها تدل على الحدث أيضاأنّ  فذهب إلى االستراباذيّ 
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 قولهما في ومن األمثلة التي يذكرها النحاة على تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص 
: والمجرور الجار  –حسبهم  –فقد تعلق  [0: يونس] َّ ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ
 (1) (.كان)بالفعل الناقص ( للناس)

  .الفعلبما يشبه  هشبتعلق ( 2-2  

شتق العامل عمل فعله، واسم الفعل، وهو المصدر، والمما يشبه تتعلق شبه الجملة ب
 .الداللة على الحدث، وتعمل عمله هذه األصناف تشبه الفعل في ألنّ  الفعل؛

أحب السفر في ) :فمن أمثلة تعلق شبه الجملة بالمصدر ما نجده في هذا المثال
 (.السفر)بالمصدر ( ليال)، والظرف (في القطار)حيث تعلق الجار والمجرور  ؛(يالالقطار ل

أحمد : )ما في المثال بالمشتقات العاملة عمل فعلهاأمثلة تعلق شبه الجملة ومن 
باسم الفاعل  (رةئبالطا)والجار والمجرور ( لدا)حيث تعلق الظرف  ؛(مسافر لدا بالطائرة

 :ومثال تعلق شبه الجملة باسم المفعول ما في قول الشاعر، (مسافر)

 وهل أنا إْن عّللت نفسي بسرحٍة     من الّسرح، مسدود علّي طريق؟

، ومثال تعلق شبه الجملة (دودمس)باسم المفعول ( عليّ )حيث تعّلقت شبه الجملة 
فشبه الجملة ، [33: لافر] َّ لك اك يق ىق يف ُّٱ : قوله فيما  بالصفة المشبهة

كما في وتتعلق شبه الجملة كذلك بصيغ المبالغة  (.بصير)متعلق بالصفة المشبهة ( بالعباد)
  جض مص خص ُّٱ :نحويل اسم التفضبو . [017: هود] َّ جل  مك لك خك حك جك ُّٱ :نحو

بأسماء تتعلق و  .[009: البقرة] َّخف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض
 (.الملعَب ألطفالناهذه األرض كانت ): ، نحولزمان والمكانا

 رت يب ىب نب مب ُّٱ : قوله ما في باسم الفعلأمثلة تعلق شبه الجملة ومن 
 .(هلمّ )باسم الفعل ( إلينا)تعلقت شبه الجملة حيث  .[08: األحزاب] َّىت نت مت  زت
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  .ل بمشتقلجامد المؤو  السم ابا هشبتعلق ( 2-2

اسم  ل  و  سم العلم، والضمير، فإذا أ  اههنا اسم الذات، و  ّول بمشتقبالجامد المؤ  المراد
زيد ) :وذلك مثلي حمل على معنى الحدث، وتتعلق به شبه الجملة،  الذات بالمشتق جاز أنْ 

ل بمشتق وّ ؤ  ألنه م   ؛(أسد) الذاتاسم ب( في القتال)تعلقت شبه الجملة فقد ( أسد في القتال
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ : وفي قوله (.مقدام أو جريء) وذلك بتأويل

وهو ( اهلل)بلفظ الجاللة ( في السماوات)تعلقت شبه الجملة  [3: األنعام] َّ ىب نب مب زب
 :وفي قول الشاعر. (معبود) تأويلفي ه اسم علم، وذلك ألنّ 

عالنِ       ْعم  م زكأ من ضاقت مذاهبه  ونِ   وِنْعم  من هو في سر  وا 

ول بمشتق وهو اسم جامد مؤ  ،(هو)بالضمير ( في سرّ )فقد تعلقت شبه الجملة 
      (1) .م من هو الثابت في حالتي السر واإلعالنعونِ : والتقدير

ز تعلق شبه الجملة بها ، فمنهم من أجاالنحاة في الحروف المشبهة بالفعلوقد اختلف 
الحرف ه إذا ناب ي إلى أنع جمهور النحاة ذلك مطلقا، وذهب الفارسي وابن جنمطلقا، ومن

ال فال هعن الفعل المحذوف جاز التعلق ب ومن أمثلة ذلك  .على سبيل النيابة ال األصالة، وا 
 (.أدعو)ألنه ينوب عن الفعل  حرف النداء؛

في معظم  تعلق بشيء مما ذكرناه، ويكون ظاهرا شبه الجملة ال بد لها أنْ  وأخيرا فإنّ 
يجب الحال  هفا جائزا أو واجبا، وفي هذا حذمّ ، ولكنه قد يأتي محذوفا أحيانا، إاألحيان
 .[73: األعراف] َّحج مث هت مت ُّٱ :ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله  ،تقديره

 (2) (.أرسلنا)فتعلقت شبه الجملة بالفعل ، (وأرسلنا ثمود إلى أخاه م صالحا): فالتقدير في هذه اآلية
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