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Abstract:
The absolute object is known in syntax works as just the absolute object in its usual
term, that is to say, the infinitive-single words, which are appointed and also have the
same root with the verb, with emphasis or numerical functions, or the expression of
the type or substituting the verb. But, apparently, the Jaars and Majrūrs (Preposition
Phrases) which can perform such functions and play the role of absolute object have
been neglected so far. This is because the Arabic syntax is both diacritic-and-singular
oriented, and in determining the role of Jaars and Majrūrs, it often enough to
consider a verb or a pseudo-verb factor. While apart from Jaars and Majrūrs which
take the role of predicate, adjective, and present tense, it's possible to define
grammatical functions for many other Jaars and Majrūrs. The present article uses a
descriptive-analytical method relying on some Quranic and non-Quranic examples
and tries to highlight that there are two absolute objects: one is the dominant form
which is the singular-appointed infinitive that is famous in syntactic norms as
absolute object; and the other form which is used rarely, consists of letter (ba) and
(kaf) added to co-rooted Majrūr infinitive with verb, considering specific conditions
and criteria.
Keywords: Absolute Object, Jaar and Majrūr (Preposition Phrase), Letter (ba),
Letter (kaf).
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 12خريف وشتاء 2112هـ .ق 2318 /هـ .ش) ،ص  211ـ 231

املفعول املطلق اجملرور باحلرف

1

إحسان إمساعيلي طاهري *
سيد رضا مري أمحدي **
امللخّص
إن ما يعرف باملفعول املطلق يف األعاال ان حوية يطلق على املفعول املطلق االصطالحي ،أي املصادر املفردة امل صوبة املشرتكة مع األفعال
يف أصلها بتوظيفات توكيدية أو عددية أو بيان نوع أو ما ناب م اب انفعل .ويبدو أنّ اجلار واجملرور انذي نه فاعلية املفعول املطلق قد تعرّض
نلجهل وانغفلة؛ وهذا ي بعث من أنّ نزعة ان حو انعربي نزعة إىل اإلعراب وانلفظ .ويكفيه يف حتديد دور اجلار واجملرور بتعليقهاا وترتيبهاا
إىل عامل فعلي أو شبه فعلي .هذا وميكن تعيني دور إعرابي نلجارّ واجملرور ،عالوة على ما يكون هلاا دور اخلرب وانصفة واحلال .وت وي
هذه املقانة مب هج وصفي ـ حتليلي ،بيان ث ائية صورة املفعول املطلق معتادة على مناذج قرآنية وغريها؛ وانصورتان هاا :املصدر املفرد
امل صوب ،وهو معروف ع د ان حاة باملفعول املطلق ،وهذا هو انقانب انسائد؛ واألخرى ـ وهي أقلّ استعااال ـ تلك انرتاكيب انيت تتأنّف
من احلرفني :انباء و انكاف واملصدر اجملرور من أصل انفعل ،وذنك بشروط ومعايري حمدّدة .وميكن حتديد دور إعرابي معني نكثري من اجلار
واجملرور املستعال يف اجلالة .وهذا باعتبار املع ى وانتحاشي من االجتاه اإلعرابي.
املفردات انرئيسية:املفعول املطلق ،اجلارّ ،اجملرور ،حرف انباء ،حرف انكاف
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1ـ املقدمة
يعترب املفعول املطلق من أنواع امل صوبات انفضلة أو من قيود ع اصر اجلالة أو اجلالة نفسها يف ان حو انعربي .وقسّاه مصّفو ان حو
انعربي إىل أنواع ،فهو إما قيد انتأكيد وإمّا قيد انعدد وإمّا قيد بيان ان وع .واعتباره مطلقاً ألنّه خيلو ممّا يقيّد بقية أنواع املفعوالت
األخرى؛ «فإنّها مقيّدة حبروف اجلرّ وحنوها ،فاملفعول به مقيّد بالباء ،أي الذي فُعِل به فِعلٌ ،واملفعول فيه مقيّد بفي ،أي الذي حصل فيه الفعل،
واملفعول معه مقيّد باملصاحبة ،واملفعول له أي الذي فعل ألجله الفعل ،أمّا املفعول املطلق فهو غري مقيّد ،خبالف غريه من املفعوالت» (انسامرائي،
7117م ،ج  ،7ص  .)171وعلى حسب ما قال ابن عقيل ،سبب هذه انتساية هو «صدق املفعول عليه غري مقيّد حبرف جرّ وحنوه ،خبالف
غريه من املفعوالت ،فإنّه ال يقع عليه اسم املفعول إال مقيّداً كاملفعول به ،واملفعول فيه ،واملفعول معه ،واملفعول له» ( 1118م ،ج  ،7ص .)631

وان حو انعربي ،بصفته نازعاً حنو اإلعراب ،يعيّن دوراً إعرابياً نألنفاظ املفردة ،انلهمّ إال نسبع مجل هلا حملّ من اإلعراب
وعدد من شبه اجلالة املؤنف من اجلار واجملرور انذي نه دور اخلرب أو احلال أو انصفة أو انصلة .وال يرى دور غري ما ذُكر نبقية
أنواع اجلارّ واجملرور عادة .هذا وميكن اعتبار دور إعرابي نكثري من اجلار واجملرور؛ إذا اتّخذنا وظيفة انكلاات وانرتاكيب م اطا
نتعيني إعراب انكلاات كاا أنّ بعضاً من هذه انرتاكيب يظهر يف اجلالة يف دور املفعول املطلق انذي حنن بصدده يف هذه املقانة.
وم طلق هذا األمر كون امل صوبات انفضلة أو انقيود ث ائية انقانب أي إنّها إمّا م صوبة وإمّا جمرورة حبرف ،حنو نصب املفعول به
مباشرة ،انذي ال يُعدّ رك اً فضالً عن أنّه نيس قيداً (ظرفا) أيضاً ،وإمّا جرّه حبرف جارّ ،مثلاا يكون األمر يف نصب املفعول فيه
االصطالحي انذي يتضاّن مع ى «يف» ،وال يساّى ذنك انزمان واملكان مفعوال فيه يف عرف ان حاة حي اا يصرّح حبرف "يف" إلفادة
مع ى انزمان واملكان يف اجلالة ،حنو" :جئت يف انساعة انثانثة" و"درست يف انصف" (املصدر نفسه ،ج  ،2ص ،)511ونو كانت نه
وظيفة املفعول فيه .و«املفعول له يف االصطالح هو املنصوب على ذلك الشكل ،وإن كان اجلرّ هو األصل عند النّحاة» (املصدر نفسه2002 ،م،

ج  ،2ص  511ـ  .)511وما يعرف يف احلال هو أنّ واحداً من قوانبها هو شبه اجلالة ،أي انظرف واملضاف إنيه وإمّا اجلارّ
واجملرور .ويف انتاييز كاا هو «عند النّحاة هو اسم نكرة متضمّن معنى (مِن) لبيان ما قبله من إبهام ذات أو نسبة» (املصدر نفسه ،ج  ،2ص
.)220

ورغم هذا ،ه اك مناذج ال يُستهان بها من متييز جمرور حبرف "من" ،حنو" :ع دي نسيجٌ من حرير" .و هذا ما أشرنا إنيه يف مقانة
باسم "دوقالبگى قيد در زبان عربى" نشرت يف جملة جستارهاى زبانى س ة  5911هـ.ش .وملخّص انقول أنّ هذه ان ظرة اإلعرابية
إىل حتديد دور انكلاات يف انلغة انعربية مل تفتح اجملال نتساية شكل اجملرور باحلرف يف مكانه املقتضي مفعوالً مطلقاً أو مفعوالً نه
أو مفعوالً فيه .وان قص اآلخر يف تعيني وظيفة اجلارّ واجملرور هو أنّ ان حو انعربي بسبب نزوعه حنو اإلفراد أي حتديد دور انكلم
املفردة فقط إمّا ال يقوم بتحديد اندَّور احلقيقي نلرتاكيب ان حوية م ها تركيب اجلار واجملرور وإمّا يبدي رأيا ع ها بشكل ناقص،
مبع ى أنّ ان حو يكتفي بتعليقها إىل فعل أو شبه فعل وميت ع عن تعيني دورها ووظيفتها األصلية ،السيّاا إذا أنّف عدد من اجلار
واجملرور املتواصل يف اجلالة تركيبا حنوياً ،حنو" :بأيّ نوع من أنواع انتعذيب عذّب اهلل انكفار؟" وظهر كلّ هذا انرتكيب "بأيّ نوع
من أنواع انتعذيب" يف دور املفعول املطلق.
وما وصل ا إىل أنّ هذه ان ااذج من اجلار واجملرور تبدي ألذهان ا نوعاً من وظيفة املفعول املطلق بأشكاهلا ومفاهياها ،هو
تقصّي ا يف شواهد قرآنية وغريها من بقية ان صوص بعد مجعها وتأنيفها .ومن هذا امل طلق ،امتدّت دراست ا وتقصّي ا يف املوضوع
جب ّديّة أكثر؛ ما أفضى ب ا جرّاء تلك اجلهود إىل االعتقاد باتّخاذ دور املفعول املطلق نبعض تراكيب اجلار واجملرور .وما نعاد إنيه
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مست دين إىل بعض انرباهني ان قلية وغريها باستاداد من امل هج انوصفي ـ انتحليلي هو إثبات وجود نوع من املفعول املطلق انبياني
املأنوف واملفعول املطلق انبياني انتشبيهي املصوغ من شكل اجلارّ واجملرور.
وانسؤال األساسي انذي حنن بصدد احلصول على جوابه هو :هل يظهر املفعول املطلق يف ان حو انعربي يف قانب اجلار
واجملرور يف اجلالة؟ وإذا كانت اإلجابة إجيابية فاا هو املع ى انذي يؤدّيه وما هي انوظيفة انيت يؤدّيها وما هي املواضع انيت يشتال
عليها؟ وما يفرتض يف هذا انبحث هو أنّ منوذجي احلرفني انباء وانكاف وجمروريهاا يوجدان نوعاً من انقيد أو مع ى انقيد،
وهذان ي طبقان على نوعني من املفعول املطلق .ومن انضروري ه ا ت حية املواضع انيت تسبّب االنتباس وإزانتها.
أمّا عن خلفية املوضوع على حدّ تتبّع ا و اطالع ا ،ميكن انقول إنّ ا مل نعثر على دراسة تضا ها كتاب أو مقانة يف موضوع
املفعول املطلق اجملرور باحلرف بطريقة مباشرة .وما يوجد إشارات شبه صرحية أو ضا ية عابرة نعدد من املفسرين انذين قدّموا أث اء
موضوعاتهم انتفسريية است باطاتهم وتلقياتهم عن املفعول املطلق يف بعض مناذجهم وانيت نستظهر بها يف إثبات ما ندّعيه ،وهذا ما
يُحيل ا معاجلته إىل مكان آخر.
وإذا اتّخذنا عدداً من املصادر اجملرورة باحلرف مفعوال مطلقاً ـ على ما ذكرناه سانفا ـ ي حدر األمر إىل أنّ نظرت ا إىل املوضوع
حتيد عن ان ظرة اإلعرابية يف هذا املوضوع ،بل متيل إىل انتوظيف وأصانة املع ى .ونروم فياا يأتي أنواع املفعول املطلق وتقسيااته
است اداً إىل آراء فاضل انسامرائي انيت هلا طابع اجلدّة ،ثمّ ن صرف إىل احلديث عن نوعني من املفعول املطلق اجملرور باحلرف ،أي
أحدهاا اجملرور بانباء واآلخر اجملرور بانكاف ،ون تهي إىل إثبات مدّعانا بتقديم براهني على ذنك .وان وع األول أي اجملرور بانباء
أوسع يتضاّن نوعني جزئيني ،عالوة على تلك األشكال انيت تثري االنتباس؛ أمّا ان وع انثاني أي اجملرور بانكاف فدائرته
انتوظيفية أضيق مما كان يف األول وال يبدو أنّه يسبّب انلبس.
7ـ أنواع املفعول املطلق امل صوب
مما أصبح مأنوفا معهوداً عن املفعول املطلق يف املؤنفات ان حوية ،هو أنّه إمّا نلتوكيد وإمّا نبيان انعدد وإمّا نبيان ان وع .نكنّ
انسامرائي يعدل عن هذا انتقسيم يف كتابه معاني ان حو انذي يدلّ على صاحبه املدقق .و يقدّم عن هذا انقيد وانع صر انفضلة
ٍّ أقسام فرعية .واملفعول
تقسياا أدقّ وأكال .فهو يرى أنّ املفعول املطلق إمّا نلتوكيد وإمّا نبيان ان وع وإمّا نل يابة عن انفعل .ونكل
املطلق املؤكد إمّا مؤكد ملصدره انعامل ،حنو" :هو م طلق انطالقاً" أو "انطلقت انطالقاً" ،وإمّا مؤكد ملضاون اجلالة ،حنو" :أنت
ابين حقّاً" .واملبيّن إمّا بيان ن وع عامله وإمّا نعدده .وهذان هاا املعهودان ع د ان حاة .وقد يكون مبي اً نلاقدار أيضاً وهو نوع جديد
ال عهد نل حاة به ،مثل" :أنا ال أظلاك ذرّة من انظلم" .فتبيّن انذّرّة مقدار "انظلم" .ويرى انسامرائي أنّ كثريا مما أدرجه ان حاة يف
املبيّن نل وع نيس كذنك ،وإنّاا هو نبيان املقدار .وان ائب عن انفعل أيضا إمّا نائب عن فعل األمر أو ان هي أو اندعاء ،حنو" :قياماً
ال قعوداً" و"سقياً نك" ،وإمّا املصدر انذي ال يصح اإلخبار به عن املبتدأ ،حنو" :حماّد سرياً سرياً" و"اخلوف انتشاراً انتشاراً" ،وإمّا
املصدر انتشبيهي انذي يأتي بعد اخلرب من نفظ املصدر ،حنو" :نه صراخٌ صراخَ انثكلى" ،وإمّا املصادر املثّاة املضافة إىل انضاري
انيت يُراد بها انتكثري ،حنو" :نبّيك ،وسعديك ،ودوانيك ،وحذاريك ،وح انيك" (املصدر نفسه ،ج  ،7ص  157ـ .)137

وقد استخرج انسامرائي عدداً من هذه انتقسياات من آثار انسلف وقدّم عددا م ها بصفتها أنواعا جديدة .ومهاا يكن من
األمر ،فإنّ هذا انتقسيم يدلّ على إمعان نظر انكاتب وتقصّيه .وما حدا ب ا إىل نقل تقسيااته نلافعول املطلق أنّها تتعرّض
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الستخدام ا يف حبث ا األصلي أي املفعول املطلق اجملرور باحلرف اجلارّ .ومن انواضح أنّ األقسام انفرعية انيت ذكرها انسامرائي
تتعلّق مبا اصطلح عليه ان حاة اسم املفعول املطلق امل صوب .وإذا تعرّض املفعول املطلق اجملرور باحلرف نإلثبات وانقبول ستزداد
أنواع املفعول املطلق وأقسامه .وفياا يلي ،ندخل يف نوعني من املفعول املطلق اجملرور باحلرف انذي هو موضوع املقانة انرئيس.
3ـ املفعول املطلق اجملرور حبرف «انباء»
ويف هذا انقسم نوعان من اجلار واجملرور يؤدّيان وظيفة املفعول املطلق :أحدهاا دالنة غري تشبيهية وقانبه أقصر ،واآلخر دالنة
تشبيهية وصياغته أطول ،فضال عن أنّهاا ميكن أن يتحيّزا ذيل املفعول املطلق املبني نل وع.
3ـ1ـ املفعول املطلق غري انتشبيهي اجملرور بانباء
ندي ا من هذا ان اط شاهدان من انقرآن وشواهد أخرى غري قرآنية .وقد عرض املفسّرون تفاسري تكشف عن أنّهاا مفعونني مطلقني
وتلوح من خالهلا انتلقّيات انيت تدلّ على كون انرتاكيب قيداً .وميكن است باط فاعلية شبه املفعول املطلق نشواهد غري قرآنية.
وانشاهد األول من انقرآن انكريم :فتقبّلها ربُّها بقبول حسن( آل عاران  ،)92: 9ويقول انطربسي يف توضيح "بقبول حسن":
«أصله بتقبّل حسن ،ولكنّه حممول على قوله "فتقبّلها قبوال حسناً"» ( 5922هـ.ش ،ج  ،2ص  .)240وهذا يعين أنّه يست بط من عبارة
"بقبول حسنٍ" مفعوال مطلقاً .وأوَّهلا انعالمة انطباطبائي بـ«فتقبّلها ربّها تقبّالً» ( 5452هـ.ق ،ج  ،9ص .)524

وهذا تصريح من جانب صاحب امليزان يف تأويل انعبارة باملفعول املطلق ان وعي وتبديلها به .ونقل أبو حيان انتوحيدي عن
انزجّاج قونه« :األصل فتقبّلها بتقبّل حسن ولكن "قبول" حممول على " َقبِلها قبوالً» (األندنسي5420 ،هـ.ق ،ج  ،9ص .)525وتأويله
انصريح نعبارة "بقبول" بـ"قبوال" ظاهر .واآلنوسي انبغدادي أيضا بانرغم من أنّه يف انبداية يرى انباء نالستعانة ،نكّه يعقبه بقونه:
«أي تقبّلها بوجه حسنٍ تُقبَل به النّذائر» ( 5451هـ .ق ،ج  ،2ص  .)599وهو أيضا يتلقّى انعبارة قيداً أي بوجهٍ حسنٍ؛ وكأنّ هذه
انعبارة تبيّن نوع انقبول وكيفيته .وانذي يدعم هذا احلكم هو أنّ جماع انلغة املصري أجاز استعاال تراكيب مثل" :بشكل حسن"
و"بصورة جيدة" وما شابههاا مكان املفعول املطلق ان وعي؛ ألنّهاا يتضاّ ان بيانا هليأة احلدث أو ( ...عار 2001 ،م ،ج  ،5ص
.)519

ويرى صاحب اجلدول يف إعراب انقرآن نلعبارة وجهني يف اإلعراب :انباء حرف جرّ زائد ،و"قبول" جمرور نفظا م صوب حمالً
على كونه مفعوالً مطلقاً نائب عن املصدر؛ ألنّه مالقيه يف االشتقاق ،وإمّا حرف جرّ أصلي ،واجلار واجملرور متعلّق بـ"تقبّلها"
وانباء نالستعانة (صايف 5451 ،هـ .ق ،ج  ،5ص  .)953وع اية بقلّة مواضع زيادة حرف اجلرّ نيس اتّخاذ احلرف زائدا دقيقا ،نكنّ
اعتباره "قبول" مفعوال مطلقا ما جيلب االنتباه وانتأمّل.
ح َسنَ ِمنْهَا( ان ساء  .)13 :4واجمللب نل ظر يف هذه اآلية أنّ فعل "حيّاه
وانشاهد انثاني اآليةَ  :وإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ِبأَ ْ
حتيّة" يتّخذ مفعوال مباشرا وال يُتعدَّى حبرف جارّ (أبو حاقة2002 ،م ،ج  ،5ص  .)432ومع اه أنّ حرف انباء نيس حرفا خاصّا
نفعل "حيّى" .فان هذا ،ال ميكن وضع "بتحيّة" مفعوال نلفعل غري املباشر بواسطة احلرف .إضافة إىل ذنك ،أ ّن آراء املفسّرين
تتعارض ع د هذا انشاهد متاماً .فقد اكتفى مؤنّفو كتب إعراب انقرآن بأنّ شبه اجلالة "بتحيّة" متعلّق بـ"حُيّيتم" فلم يعدّوا نلعبارة
دوراً إعرابياً واضحاً كامالً ،مما جعل رأيَهم فيها ناقصا غري مفيد .ومن بني تلك انكتب انيت تطرّقت إىل إعراب انقرآن ،نرى
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اجلدول يف إعراب انقرآن حملاود صايف وإعراب انقرآن حمليي اندين درويش واإلعراب املفصّل نبهجت صاحل وإعراب انقرآن
ندعّاس و( ...برنامج جامع انتفاسري ملؤسسة نور).

وقد فسّر عشرون من املفسّرين تقريبا عبارة "بتحية" تفسريا عاماً مبهااً ،م هم من جاء بفاعل عام هلذه انعبارة قائلني :إذا سلّم
عليكم املسلمُ (ابن كثري 5451 ،هـ.ق ،ج  ،2ص 921؛ انصابوني5425 ،هـ .ق ،ج  ،5ص 231؛ انط طاوي ،بال تا ،ج  ،9ص
 ،)244وإذا سلّم عليكم مسلمٌ (انبغوي5420 ،هـ.ق ،ج  ،5ص  ،)331وإذا حيّاكم أحدٌ بتحيّة (املراغي ،بال تا ،ج  ،1ص 550؛

وعدد من انكتاب 2003 ،م ،ص  ،)541وم هم من جاء بانفعل مب يّاً نلاجهول مما قد زاد إبهام انعبارة وسبّب جهلها حبذف
انفاعل :إذا أُنقي عليكم سالمٌ (املوسوي انسبزواري ان جفي 5403،هـ.ق ،ج  ،5ص 13؛ املصدر نفسه ،ج ،2ص  ،)951وإذا سُلِّم
عليكم (ان سفي5453 ،هـ .ق ،ج  ،5ص 915؛ انسارقتدي ،بال تا ،ج  ،5ص .)929
فيُستخلص من كلّ هذا أنّ عبارة "بتحيّة" إلفادة انشاول واإلبهام؛ ألنّ انفاعل واملكان وانزمان وانكيفية ونوع انفعل كلّها من
املبهاات وانعاوميات ،عالوة على أنها نيست نلتوكيد مبا أنّ تلقيّات املفسّرين ال تدلّ على هذا ،بل انقصد م ها" :إذا حُييتم
بتحيّةٍ ما" أي تكون "ما" صفة نت كري "حتيّة" ،فضال عن أنّ ا نرى تقدير انعبارة وب يتها انتحتية بهذه انصورة" :بتحيّة أحسن م ها"،
أي جاء تأويل انعبارة ببيان صفة انّوع.
وعلى حسب ما مضى ،ميكن تقدير دور املفعول املطلق ان وعي نلعبارة "بتحيّة" مبعونة آراء املفسّرين واالست اد إنيها .وبهذا
االفرتاض ،يُقدَّر مفعوالن مطلقان جمروران ،أحدهاا املذكور بصفة مقدّرة واآلخر املقدّر بصفة مذكورة .وبعد املرور بهذين
ان اوذجني من انقرآن انكريم ،تواجه ا مناذج غري قرآنية فيها استدعاء ضرب من املفعول املطلق ان وعي نلذهن ،وذنك بواسطة
حرف اجلرّ واملصدر املشرتك مع انعامل يف أصله ،مثال:
الدنْيَا بِقَ ْولِ الزَّاهِدِينَ َو يَ ْعمَلُ فِيهَا بِعَ َملِ الرَّا ِغ ِبنيَ» (نهج انبالغة ،احلكاة .)151
ـ «يَقُولُ فِي ُّ
ـ «وتولَّين بأفضل واليتك» (انصحيفة انسجادية ،اندعاء  :71املقطع  .)1وقد نابت يف هذا املثال صفة انتفضيل انيت أُضيفت إىل مصدر
"والية" من أصل انفعل "تونّى" م اب املفعول املطلق.
ـ ومع ى هذا أنّه جيب على اإلنسان  ...اإلميان بأنّ وراء هذا انعامل املادّي موجوداً بوجودٍ ذاتي غري مكتسب (شلتوت2004 ،م،
ص .)941
ـ ورغم ما يزعاه اآلن بعض من تثقّف بثقافة انغرب (عثاان ،ج  ،5ص .)1
ـ «ما على ظهر األرض من رجل مسلم يدعو اهلل بدعوة إال آتاه اهلل إيّاها» (داود 2054 ،م ،ج  ،9ص .)5030

 هذا مميّز بتاييز املفرد وذاك مميّز بتاييز ان سبة.وال شكّ أنّ بني هذا اجلار واجملرور انذي نه دور املفعول املطلق أشكال تسبّب االنتباس النعدام تلك انشروط انيت س بّي ها فياا
بعد ،وت فصل هذه األشكال من أمثلة املفعول املطلق.
ـ وكثرياً ما يتغيّر املع ى تغيّراً تامّاً بتغيّر بعض انكلاات يف انرتاكيب (حلواني ،بال تا ،ص  11ـ .)11
ـ تتعدّد تقسياات انظرف بتعدّد اعتبارات كلّ تقسيم (أبو املكارم 2002 ،م ،ص .)20
ـ إنّ هذه األخرية إنّاا تتاايز بتاايز مناذج املس د (كلفت2059 ،م ،ص .)521
ـ وتطوّر انغزل بتطور حياتهم (ضيف ،بال تا ،ص .)90
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 2112هـ .ق2318 /هـ .ش) ـ العدد 12

ـ إال أنّ هذا انتاثيل مل يكن بانلغة انعربية وقد ذهب بذهاب أصحابه (انفاخوري5910 ،هـ.ش ،ص .)151
ـ وكانت مصر املهدَ األول نلصحافة انعربية فقد أُنشئت س ة  5121م بإنشاء انوقائع املصرية (املصدر نفسه ،ص .)101

ونشاهد يف هذه ان ااذج أنّ حرف اجلر مع ذنك املصدر اجملرور من ج س عامله يؤدّي نوعاً من انتزامن وانسببية ،ونيس هذا
املع ى مما ال يكون يف أيّ نوع من املفعول املطلق ،فضال عن عدم إمكان تقدير انرتكيب املصوغ من "انباء" واملصدر من ج س
انفعل يف اجلالة أي ذنك انشكل امل صوب املأنوف يف انرتاكيب املاضية .وبني هذه ان ااذج املسببة نالنتباس ما يكون فعله الزماً
واحلرف اجلرّ "انباء" انذي يلي انفعل مع ذنك املصدر من أصل انفعل ،يفيد املطاوعة .وكأنّه يكال مع ى انفعل انالزم أو املبين
نلاجهول انلذين يعتربان عاملني نذنك انرتكيب .هذا وإنّ هذا ان وع ال يتّصف شروط املفعول املطلق ووظيفته وال ميكن تبديله إىل
انشكل امل صوب دون أدنى شكّ.
ـ «وحَلِّين حبلية الصاحلني» (انصحيفة انسجادية ،اندعاء  20انفقرة « )50وَأحتِفين بتُحفةٍ من تُحفاتك» (املصدر نفسه ،اندّعاء  ،42انفقرة
« ،)522وقوّني بقوّةٍ كافية» (املصدر نفسه ،اندعاء  ،91انفقرة  45و اندعاء  ،95انفقرة « ،)51وسربلين بسربال عافيتك» وردّني رداءَ
معافاتك» (اندعاء  ،42انفقرة )52
ـ «واصطبغ يف الطور األول من عهد النهضة بصبغة الصياغة اللغوية والنحوية» (انفاخوري5910 ،هـ.ش ،ص .)192
ـ «فكان من الطبيعي أن تتّسم آثارهم بِسِمات التحقيق» (انفاخوري5910 ،هـ.ش ،ص 120؛ نقال عن اندسوقي).
ـ «فكانت أصوات عفاريت تتشكل بأشكال الديَكة» (حسني ،بال تا ،ص .)55
ـ «ورأوا أنّ األدب جيب أن  ...يتطبّع بطابع حياته» (انفاخوري5910 ،هـ .ش ،ص .)123
ـ «اُتُّهم النّحو العربيّ والنُّحاة ِب ُتهَمٍ خمتلفة» (عبد انلطيف2005 ،م ،ص )212

واآلن وبعد ذكر مناذج من تركيب "انباء" مع املصدر اجملرور من أصل انفعل ،وانذي نه مع ى املفعول املطلق ووظيفته ،وأيضا
بعد ذكر تلك ان ااذج انيت تسبّب االنتباس وانشبهة ،ال بأس من أن نأتي بشروط ومعايري نلرتاكيب املؤنّفة من حرف انباء
واملصدر اجملرور من أصل انفعل انذي نه دور املفعول املطلق ابتغاء متييزه من تلك األشكال املسبّبة نالشتباه .وذنك على أساس كلّ
من انرتكيبني من انرتاكيب ،وانشروط على حنو ما يلي5 :ـ كون املصدر اجملرور من أصل انفعل؛ 2ـ كونه فضلة غري عادة؛ 9ـ
عدم اختصاص حرف اجلر "انباء" بعامله من انفعل أو شبه انفعل؛ 4ـ ضرورة جميئه بعد عامله؛ 1ـ تعلّقه بانعامل أي بفعل اجلالة
أو شبه انفعل؛ 3ـ وجود مع ى بيان ان وع فيه؛ 2ـ إمكانية اتّخاذ انصفة واملضاف إنيه نبيان انّوع؛ 1ـ اجنراره حبرف "انباء" دون
بقية حروف اجلرّ؛ 1ـ إمكانية تبديله إىل انشكل امل صوب؛ 50ـ انطباقه على أحد أنواع املفعول املطلق أو أجزائه انفرعية .وهذه
انشروط انعشرة معاً هي انيت تدنّ ا إىل أن نعترب هذه انرتاكيب املؤنَّفة من اجلار واجملرور قيد كيفية (مفعوال مطلقا نبيان ان وع) دون
انتاييز أو املفعول به.

3ـ2ـ املفعول املطلق انتشبيهي اجملرور بانباء

رثاء اإلمام احلسني (ع) يف أشعار انص وبري وانشريف انرضي دراسة أسلوبية إحصائية

313

يتاثّل يف هذا ان وع قانب " ...انباء  +مثل  +ما املصدرية  +انفعل انذي يكون من ج س ذنك انعامل أي فعل ابتداء اجلالة" .وما
نرومه من املفعول املطلق يف هذا انرتكيب ان حوي ،ذنك انتأويل وانتقدير انذي ي شأ من هذه انكلم األربع يف هذا انقانب.
وان ااذج املدروسة يف هذا انقانب كلها قرآنية .فياكن انعثور على مناذج غري قرآنية من ان صوص نظااً ونثرًا بعد انفحص اندقيق
من األمثلة انقرآنية:
ـ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ( انبقرة  :)116 :7فادفعوا هذا انعدوان مبثله (عدد من انكتاب،
 7111م ،ص ,)51

ـ َ وإِنْ عاقَ ْبتُمْ فَعَاقِبُوا بِ ِمثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( انّحل  :)171 :11فعاقبوه مبثل ما فعل بكم (املصدر نفسه ،ص  ،)671وجاء يف
معجم ان فائس انكبري :عاقب فالناً بذنبه وعلى ذنبه :أخذه على(...أبو حاقة7117 ،م ،ج  ،7ص .)1716
ـ فَإِنْ آ َمنُوا بِ ِمثْلِ ما آَمَنْتُمْ بِهِ َفقَدِ اهْتَدَوْا( انبقرة  :)137 :7فإن آم وا إمياناً مطابقاً إلميانكم (عدد من انكتاب 7111 ،م ،ص
.)37

ـ َ ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ( احلج  :)11 :77واملؤمن انذي يقتصّ ممّن ج ى عليه وجيازيه مبثل اعتدائه دون زيادة
(املصدر نفسه ،ص .)571

وامللحظ انذي جيلب االنتباه ه ا يف هذه األمثلة أنّ انعبارة "مبثل "...جاءت يف مع ى كاف انتشبيه مما يستحضر نلذهن املفعول
املطلق انتشبيهي انذي هو ضرب من بيان ان وع .و اجلدير بانذكر ه ا أنّ انفعل "آمن" جاء يف املعاجم انلغوية مع حرف "انباء" .وكأنّ
احلرف هذا اختصّ به؛ وفعل "عاقب" أيضا بعد جميء مفعول عاقل بعده ،رافق حرف انباء مبع ى أنّ نه مفعونني أحدهاا مباشر
واآلخر غري مباشر؛ أما فعل "اعتدَى" يصاحبه حرف "على" دائااً .ويستخلص أنّ ثالثة من األمثلة األربعة تأتي مع احلرف "انباء"
و ميكن أن تثري هذه انشبهة يف انذهن أنّ هذا احلرف هو احلرف اخلاص ألكثر األفعال من هذه ان ااذج ،حيث ال ميكن وضعه بني
ع اصر هذا انقانب انذي يصوغ املفعول املطلق.
وما تردّ هذه انشبهة أنّ أكثر املفسّرين قد قدّموا تفسرياً مييل إىل املفعول املطلق حنو" :فإن آم وا مبثل ما آم تم" أو "مبثل ما آم تم
به" ،حيث ي طبق متاماً على املفعول املطلق ان وعي انتشبيهي« :إمياناً مطابقاً إلميانكم» (املصدر نفسه ،ص « ،)37فإن آمنوا اإلميانَ

الصحيح( »...املراغي ،بال تا ،ج  ،1ص « ،)771إمياناً صحيحاً» (مغ يه5424 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)713وأيضاً قد فسّروا "مبثل" ،بـ"مثلَ"
سواء اعتربوا حرف انباء زائداً أو غري زائد« :وقيل الباء لآللة دون التّعدية ...أو ملزيد من التأكيد ،واملعنى إذن ...إمياناً مثلَ إميانكم به »...
(انبيضاوي1618 ،هـ .ق ،ج  ،1ص  ،)111و«املعنى فإن آمنوا مثلَ إميانكم( »...انقرطيب1316 ،هـ.ش ،ج  ،7ص  ،)167و«فإن أمن أهلُ
الكتاب مثلَ هذا اإلميان» (انتفسري انقرآني نلقرآن ،ج  ،1ص  ،)161و«فإن آمنوا مثلَ ما آمنتم والباء زائدة» (انبغوي5420 ،هـ .ق ،ج  ،1ص
 ،)173و«فقيل الباء زائدة ...تقديره فإن آمنوا إمياناً مثل إميانكم» (ان سفي ،ج  ،1ص  ،)171و«إمياناً مثل إميانكم» (ابن عجيبة،

5451هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)171و«فإذا آمن وسلّم ...مثلَ إميانكم» (املوسوي انسبزواري ان جفي1611 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  .)155أي آم وا
إمياناً مثل إميانكم ،فانباء زائدة (املظهري 1617 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)131يف قونه تعاىل" :مبثل آم تم به" ثالثة أقوال :أحدها أنّ مع اه
"مثلَ إميانكم" فزيدت انباء نلتوكيد (ابن اجلوزي 1677 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)111أو كاا جاء يف تفسري آخر« :كما تؤمنون أنتم»
(احلسيين انشريازي1676 ،هــ.ق ،ج  ،1ص .)186
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ك أ ّن حرف انكاف أداة يف مع ى "مثل" .ويرى انطوسي أيضا نلباء يف "مبثل ما آم تم" احتااالت ثالثة :زيادة انباء،
وال ش ّ
وعدم زيادة انباء وعدّ «مثل» نغواً؛ فقد فضّل عدم كون انباء زائداً وفسّر "مبثل ما آم تم به" بـ"على مثل إميانكم" واليزال هذا
انتعبري يؤدّي انتشبيه ،ألنّ "على مثل" مبع ى "مثلَ" .ونكنّ اآلنوسي قد رأى مرّة أنّ انباء حرف تعدية نـ"آم وا" و أخرى رآه
نالستعانة واآلنة واعترب انفعل "آم وا" جار جمرى انفعل انالزم (1615هـ.ق ،ج  ،1ص  .)316واملراغي أيضا قد فسّر انعبارة "مبثل ما
آم تم" مفعوال مطلقاً مع حفظ احلرف اجلارّ اخلاصّ نفعل "آمن"« :فإن آمنوا اإلميانَ الصحيح باهلل ومبا أنزل على النبيني واملرسلني كما نؤمن

به حنن» (بال تا ،ج  ،1ص  .)771وامللفت نل ظر ه ا بعد اإلتيان بهذه انتفاسري هو أنّ أكثرها نزعت حنو تفسري "مبثل ما آم تم" مفعوال
مطلقاً .أمّا عن اختصاص حرف انباء اجلارّ بفعل "عاقب" يف انشاهدين فيجب االستيضاح نفهم هذا احلرف باملراجعة إىل انتفاسري.
وحنن أيضا على حسب قول انسامرائي ،نقبل أنّ ه اك اختالفات جزئية دقيقة بني شكلي ظروف ث ائية انقانب يف نصبها أو
جرّها باحلرف .وكاا أنّه يذكر ستة فروق يف ذكر حرف "يف" وحذفه ( 2002م ،ج  ،2ص )511 - 532؛ والتضرّ هذه انفروق
اجلزئية بانطباق هذين ان وعني يف املفعول فيه ويف قيود (فضالت) انفعل األخر ،م ها املفعول املطلق؛ ألنّ انشروط انيت ذكرناها
نل وع انسابق تصحّ هلذا ان اوذج ،أي يصبح جمرور انباء بانتأويل مصدراً من ج س انعامل أوّال؛ وإنّه يبلغ املشابهة انيت تعترب
إحدى أنواع بيان ان وع ثانيا؛ ويتعلّق بانعامل أي فعل اجلالة ثانثاً؛ ويُجرّ حبرف انباء دون بقية حروف اجلرّ رابعاً؛ ويكون فضلة
غري ركن خامساً؛ واليكون حرف انباء اجلارّ خاصاً نلعامل انفعلي أو شبه انفعلي سادساً؛ ونيس تركيب "مبثل  "...بني ان ااذج
املوقعة يف االنتباس واخلطأ سابعاً؛ وأخرياً نه أهلية انتبدل إىل انشكل امل صوب.
4ـ املفعول املطلق اجملرور بانكاف
إنّ ان ااذج انيت يف مت اول أيدي ا من انرتكيب املؤنّف من اجلار واجملرور املقدر مفعوال مطلقاً ،تشتال على ستّ أو سبع عبارات
قرآنية مما ميكن رسم قانبها كاا يلي" :انعامل انفعليّ  +حرف انكاف اجلار  +املصدر من ج س انعامل" .و إثبات انرتكيب املتشكل
من "انكاف  +املصدر من ج س انعامل" مفعوال مطلقا يبدو سهالً؛ ألن احلرف األُحادي املع ى (انكاف) يكون يف مع ى "مثل" يف
عبارة "مبثل" يف ان وع انسابق .وبانرغم من أنّ ان ااذج انقرآنية انتانية تكون يف مت اون ا نلدراسة وانتقصي ،نكّ ا حنصل على مناذج
من غري انقرآن هلذا انقانب إذا تفحّص ا يف ان صوص امل ظومة وامل ثورة.
كجَ ْهرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ( احلجرات « :)2: 41وال تساووا أصواتكم بصوته كما خياطب بعضكم بعضاً» (عدد
ـ وَال تَجْ َهرُوا لَهُ بِا ْل َق ْولِ َ
من انكتاب2003 ،م ،ص .)153
خلْقُ عَلَيْهِمْ( انرعد « :)53: 59ذهب بهم فرط ضالهلم إىل زعم أنّ أوثانهم شركاء له يف اخللق
خ ْلقِهِ فَ َتشَابَهَ الْ َ
ك َ
ـ خَ َلقُوا َ
والتدبري» (املصدر نفسه ،ص .)452
ـ كَالْمُهْلِ يَ ْغلِي فِي الْ ُبطُونِ  كَغَلْيِ الْحَمِيمِ( اندخان  61 :66ـ « :)65يغلي يف البطون كغلي املاء الذي بلغ النّهاية يف غليانه»
(املصدر نفسه ،ص .)886
كخِيفَتِكُمْ َأنْ ُفسَكُمْ( انروم « :)78 :31ختافون هؤالء العبيد ...كما خياف األحرار بعضهم بعضاً»
سوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ َ
ـ َ ف َأنْتُمْ فِيهِ َ
(املصدر نفسه ،ص .)711
كحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَ َمنُوا َأشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ( انبقرة « :)115 :7اتّخذ بعض النّاس  ...أرباباً غري اهلل يطيعونهم ويعبدونهم
ـ يُحِبُّونَهُمْ َ
كعبادة اهلل وجيعلونهم مثل اهلل» (املصدر نفسه ،ص .)61
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كرًا( انبقرة « :)711 :7فاذكروه كما كنتم تذكرون آباءكم بل اذكروه أكثر من ذكر
ك ِركُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ َأشَدَّ ِذ ْ
كرُوا اللَّهَ كَذِ ْ
ـ فَاذْ ُ
آبائكم» (املصدر نفسه ،ص .)53
خشْيَةً( ان ساء « :)77 :6خيافون النّاس كخوف اهلل أو أشدّ( »...املصدر
خشْيَةِ اللَّهِ أَوْ َأشَدَّ َ
شوْنَ النَّاسَ كَ َ
خَ
ـ إِذَا َفرِيقٌ ِمنْهُمْ يَ ْ
نفسه،ص .)161

وفياا يلي ،نشري إىل انرباهني انيت تدعم اعتبارنا مثل هذه انرتاكيب املصوغة من اجلارّ واجملرور مفعوال مطلقاً:
ـ يتّخذ حماود صايف يف تعيني تعلّق "انكاف  +املصدر اجملرور" يف هذه ان ااذج انقرآنية اجلارَ واجملرور صفة ملصدر حمذوف ،مبثل
انتقدير انتاني :جهراً كجهر بعضكم وخلقاً كخلقه وغلياً كغلي احلايم وخوفاً كخيفتكم وحبّاً كحبّ اهلل وذكراً كذكر اهلل وخشية
كخشية اهلل ( 5451هـ.ق ،ج 5و 2و 9و .)1

هذا ،فعلى أساس انقواعد ان حوية ،عدم انتقدير أفضل من انتقدير .فال يرى كثري من ان حاة تعلّق اجلار واجملرور (انظرف)
انذي يقع صفة وحاالً خرباً دون انصلة باملتعلق احملذوف أمرا ضروريا ،كابن مضاء انقرطيب (ضيف 5119 ،م ،ص 15؛
انقرطيب 5111 ،م ،ص  .)11ونكن عباس حسن يرى اختصار هذا األمر مسوّغا وذنك ابتغاء انتيسري (انسامرائي 2002 ،م ،ج ،5

ص  942و )495؛ وعلى حسب قونه ،تكون عبارة "كجهرِ" صورة أخرى من "جَهرَ" وان ااذج األُخر مثل هذا.
ـ واندنيل اآلخر انذي األقوى من املاضي واألقرب من امل طق هو أنّ ان اوذجني األخريين من تلك ان ااذج عُطف "أشدّ"...
فيهاا حبرف "أو" على "كذكر" .وأيضا يف األخري عُطفَ "أشدّ" على "كخشيةِ "...ونُصبا بانتبعية .فاملعطوف عليه قام مقام امل صوب
وكان من انضروري نصبه.
ـ ويعتقد عكاشة يف نهاية مقانته املع ونة بـهل املفعول املطلق هو املفعول على احلقيقة؟ ،بتقدير حرف انكاف انتشبيهي يف مثل:
"جلست جلوس األمري" وانتقدير" :جلستُ كجلوس األمري" ،فليس املفعول املطلق م صوباً دائااً ومطلقاً دون حرف اجلرّ دوماً،
بل أنه مقيّد حبرف اجلارّ (2054م ،ص  .)509ومن انواضح ،أنّه قد أهاّه املع ى وأن انب ية انتحتية يف اعتبار "جلوسَ وكجلوسِ"
متساويني يف املثال املذكور ،األمر انذي مل يدفعه إىل انسقوط يف عراقيل اإلعراب.
وما نستخلص من رأيه هذا أنّ كالمه يؤكد على كون تركيب "انكاف  +املصدر من ج س انعامل" مفعوال مطلقا بيانياً نلتشبيه.
وامللحوظ ه ا يف هذا انرتكيب املؤنّف من اجلار واجملرور بوظيفته مفعوال مطلقا ،وجود تلك انشروط انثاانية أو انتسعة انيت أسلف ا
ذكرها نلقانب املاضي "انباء  +املصدر من ج س انفعل أو شبه انفعل" إال انشروط اخلاصّة .وميكن وضع شروط ومعايري هلذا
انقانب كانتاني5 :ـ كون املصدر اجملرور بانكاف من أصل فعل اجلالة أي انعامل؛ 2ـ كون هذا انرتكيب املؤنّف من اجلار
واجملرور فضلة؛ 9ـ ضرورة وقوع هذا انرتكيب بعد عامله؛ 4ـ تعلّقه بانعامل؛ 1ـ وجود مع ى انتشبيه نه انذي يعترب ضرباً من
بيان ان وع؛ 3ـ اجنراره حبرف انكاف اجلار فقط دون حرف جرّ آخر؛ 2ـ أهلية انتبدّل إىل انشكل امل صوب؛ 1ـ نزوم اتّخاذ
املضاف إنيه كاملفعول املطلق امل صوب انتشبيهي إلكاال مفهوم انتشبيه؛ 1ـ انطباقه مع نوع من أنواع املفعول املطلق أو أقسامه
انفرعية.
اخلامتة
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ـ نتحديد دور انرتكيب املؤنّف من اجلارّ واجملرور حتديداً تامّاً ،ال يكفي تعليقه بعامل فعلي أو شبه فعلي وال يكتال تعيني دوره
ان حوي متاماً ـ كاا قام به عدد من أصحاب إعراب انقرآن ـ بل يعيَّن دوره ان حوي احلقيقي باتّخاذ نوع تعلّق تركيب اجلار واجملرور
هذا بعامله؛
ـ ميكن حتديد دور إعرابي معيّن نكثري من اجلار واجملرور املستعال يف اجلالة؛ وهذا بانطفرة من شرك اإلعراب واعتبار املع ى
فقط؛
ـ نلافعول املطلق قانبان ،فهاا فضلة :انقانب انغانب أي انشكل املفرد امل صوب انذي اشتهر باملفعول املطلق يف عرف ان حاة،
واآلخر أقلّ استعااالً ،وهو تراكيب اجلار واجملرور احملدّدة حبرف انباء وانكاف ،وانيت مل يعتربها مفعوال مطلقا أحد حتى اآلن؛
ـ ال ميكن اعتبار أيّ تركيب مؤنّف من حرف انباء أو انكاف مع املصدر اجملرور من أصل انعامل مفعوال مطلقاً ،فإذا اتّصف كلٌّ
من هذين انرتكيبني جبايع انشروط فياكن أن يكون مفعوال مطلقاً.

املصادر واملراجع
أ ـ انعربية
 انقرآن انكريم.
 نهج انبالغة.
 انصحيفة انسجادية.
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 .59حلواني ،حماد خري( .بال تا) .املغين اجلديد يف علم انصرف .بريوت :دار انشرق انعربي.
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 .54خطيب ،عبدانكريم( .بال تا) .انتفسري انقرآني نلقرآن( .ط .)5بريوت :دار انفكر انعربي.
 .51داود ،حماّد حماّد 2054( .م) .املعجم املوسوعيّ نلتعبري االصطالحيّ يف انلغة انعربية .انقاهرة :دار نهضة مصر نلطباعة وان شر.

 .53انسامرائي ،فاضل2002( .م) .معاني ان حو .بريوت :دار إحياء انرتاث انعربي.
 .52انسارق دي ،نصر بن حماّد بن أمحد( .بال تا) .حبر انعلوم .بريوت :دارانفكر.
 .51شلتوت ،حماود 2004 ( .م) .انفتاوى ،دراسة ملشكالت املسلم املعاصر يف حياته انيومية انعامّة( .ط  .)51انقاهرة :دار انشروق.
 .51انصابوني ،حماّد علي 5425( .هـ .ق) .صفوة انتفاسري تفسري نلقرآن انكريم .بريوت :دارانفكر.
 .20صايف ،حماود2002( .م) .اجلدول يف إعراب انقرآن وصرفه وبيانه .دمشق :دار انرشيد ومؤسسة اإلميان.
 .25ضيف ،شوقي( .بال تا) .يف انرتاث وانشعر وانلغة .انقاهرة :دار املعارف.
 .22ــــــــــــــــــــــــــــ 5119( .م) .تيسري ان حو انتعلياي قدميًا وحديثاً .انقاهرة :دار املعارف.
 .29انطباطبائي ،سيد حماّد حسني 5452( .هـ .ق) .امليزان يف تفسري انقرآن( .ط  .)1قم :دفرت انتشارات اسالمي جامعة مدرسني حوزة
علاية قم.
 .24انطربسي ،فضل بن حسن 1377( .هـ.ش) .جماع انبيان يف تفسري انقرآن .تصحيح :حماد جواد بالغي .طهران :ناصر خسرو.
 .21انط طاوي ،سيد حماّد( .بال تا) .انتفسري انوسيط نلقرآن انكريم .انقاهرة :دار نهضة مصر نلطباعة وان شر.
 .23عبد انلطيف ،حماد محاسة2005( .م) .انلغة وب اء انشعر .انقاهرة :دار غريب.
 .22عثاان ،حماد حسن 2059( .م) .إعراب انقرآن انكريم وبيان معانيه .انقاهرة :دار انرسانة نل شر وانتوزيع.
 .21عدد من انكتّاب 2003( .م) .امل تخب يف تفسري انقرآن انكريم( .ط  .)25انقاهرة :وزارة األوقاف املصرية.
 .21عكاشة ،عار يوسف 2054( .م)« .هل املفعول املطلق هو املفعول على احلقيقة؟» .امل ارة .اجمللد  .20انعدد  .4صص  501ـ .31
 .90عار ،أمحد خمتار 2001( .م) .معجم انصواب انلغوي .انقاهرة :عامل انكتب.
 .95انفاخوري ،حّا5910( .هـ.ش) .تاريخ األدب انعربي( .ط  .)3طهران :طوس.
 .92انقرطيب ،حماّد بن أمحد 5934( .هـ.ش) .اجلامع ألحكام انقرآن .تهران :ناصر خسرو.
 .99كلفت ،خليل2059( .م) .من أجل حنو عربي جديد .انقاهرة :اهليأة املصرية انعامّة نلكتاب ومكتبة األسرة.
 .94املراغي ،أمحد بن مصطفى( .بال تا) .تفسري املراغي .بريوت :دار إحياء انرتاث انعربي.
 .91املظهري ،حماّد ث اء اهلل 5452( .هـ .ق) .انتفسري املظهري .حتقيق :غالم نيب تونسي .باكستان :مكتبة رشدية.
 .93مغ ية ،حماد جواد 5424( .هـ.ق) .انتفسري انكاشف .بريوت :دار انكتاب اإلسالمي.
 .92املوسوي انسبزواري ان جفي ،سيد عبد األعلى 5401( .هـ.ق) .مواهب انرمحان يف تفسري انقرآن( .ط .)2بريوت :مؤسسة أهل
انبيت.
 .91ان سفي ،عبد اهلل بن أمحد 5453( .هـ .ق) .مدارك انت زيل وحقائق انتأويل .بريوت :داران فائس.
ب ـ انفارسية
 .91إمسعيلي طاهري ،إحسان5911( .هـ.ش)« .دو قالبگی قيد در زبان عربى» .جستارهاى زبانى .ش  .99صص  51ـ .5
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ج ـ األقراص املدجمة
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