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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 singularappointed 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
املقالة :حمكمة

املفعول املطلق اجملرور باحلرف

1

إحسان إمساعيلي طاهري *
سيد رضا مري أمحدي **
امللخّص
إن ما يعرف باملفعول املطلق يف األعمال النحوية يطلق على املفعول املطلق االصطالحي ،أي املصادر املفردة املنصوبة املشرتكة مع األفعال
يف أصلها بتوظيفات توكيدية أو عددية أو بيان نوع أو ما ناب مناب الفعل .ويبدو أنّ اجلار واجملرور الذي له فاعلية املفعول املطلق قد تعرّض
للجهل والغفلة؛ وهذا ينبعث من أنّ نزعة النحو العربي نزعة إىل اإلعراب واللفظ .ويكفيه يف حتديد دور اجلار واجملرور بتعليقهما وترتيبهما
إىل عامل فعلي أو شبه فعلي .هذا وميكن تعيني دور إعرابي للجارّ واجملرور ،عالوة على ما يكون هلما دور اخلرب والصفة واحلال .وتنوي
هذه املقالة مبنهج وصفي ـ حتليلي ،بيان ثنائية صورة املفعول املطلق معتمدة على مناذج قرآنية وغريها؛ والصورتان هما :املصدر املفرد
املنصوب ،وهو معروف عند النحاة باملفعول املطلق ،وهذا هو القالب السائد؛ واألخرى ـ وهي أقلّ استعماال ـ تلك الرتاكيب اليت تتألّف
من احلرفني :الباء و الكاف واملصدر اجملرور من أصل الفعل ،وذلك بشروط ومعايري حمدّدة .وميكن حتديد دور إعرابي معني لكثري من اجلار
واجملرور املستعمل يف اجلملة .وهذا باعتبار املعنى والتحاشي من االجتاه اإلعرابي.
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1ـ املقدمة
يعترب املفعول املطلق من أنواع املنصوبات الفضلة أو من قيود عناصر اجلملة أو اجلملة نفسها يف النحو العربي .وقسّمه مصنّفو النحو
العربي إىل أنواع ،فهو إما قيد التأكيد وإمّا قيد العدد وإمّا قيد بيان النوع .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» (السامرائي،
7117م ،ج  ،7ص  .)171وعلى حسب ما قال ابن عقيل ،سبب هذه التسمية 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

والنحو العربي ،بصفته نازعاً حنو اإلعراب ،يعيّن دوراً إعرابياً لأللفاظ املفردة ،اللهمّ إال لسبع مجل هلا حملّ من اإلعراب
وعدد من شبه اجلملة املؤلف من اجلار واجملرور الذي له دور اخلرب أو احلال أو الصفة أو الصلة .وال يرى دور غري ما ذُكر لبقية
أنواع اجلارّ واجملرور عادة .هذا وميكن اعتبار دور إعرابي لكثري من اجلار واجملرور؛ إذا اتّخذنا وظيفة الكلمات والرتاكيب مناطا
لتعيني إعراب الكلمات كما أنّ بعضاً من هذه الرتاكيب يظهر يف اجلملة يف دور املفعول املطلق الذي حنن بصدده يف هذه املقالة.
ومنطلق هذا األمر كون املنصوبات الفضلة أو القيود ثنائية القالب أي إنّها إمّا منصوبة وإمّا جمرورة حبرف ،حنو نصب املفعول به
مباشرة ،الذي ال يُعدّ ركناً فضالً عن أنّه ليس قيداً (ظرفا) أيضاً ،وإمّا جرّه حبرف جارّ ،مثلما يكون األمر يف نصب املفعول فيه
االصطالحي الذي يتضمّن معنى «يف» ،وال يسمّى ذلك الزمان واملكان مفعوال فيه يف عرف النحاة حينما يصرّح حبرف "يف" إلفادة
معنى الزمان واملكان يف اجلملة ،حنو" :جئت يف الساعة الثالثة" و"درست يف الصف" (املصدر نفسه ،ج  ،2ص ،)511ولو كانت له
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 قوالبها هو شبه اجلملة ،أي الظرف واملضاف إليه وإمّا اجلارّ
واجملرور .ويف التمييز كما هو «عند النّحاة هو اسم نكرة متضمّن معنى (مِن) لبيان ما قبله من إبهام ذات أو نسبة» (املصدر نفسه ،ج  ،2ص
.)220

ورغم هذا ،هناك مناذج ال يُستهان بها من متييز جمرور حبرف "من" ،حنو" :عندي نسيجٌ من حرير" .و هذا ما أشرنا إليه يف مقالة
باسم "دوقالبگى قيد در زبان عربى" نشرت يف جملة جستارهاى زبانى سنة  5911هـ.ش .وملخّص القول أ ّن هذه النظرة اإلعرابية
إىل حتديد دور الكلمات يف اللغة العربية مل تفتح اجملال لتسمية شكل اجملرور باحلرف يف مكانه املقتضي مفعوالً مطلقاً أو مفعوالً له
أو مفعوالً فيه .والنقص اآلخر يف تعيني وظيفة اجلارّ واجملرور هو أنّ النحو العربي بسبب نزوعه حنو اإلفراد أي حتديد دور الكلم
املفردة فقط إمّا ال يقوم بتحديد الدَّور احلقيقي للرتاكيب النحوية منها تركيب اجلار واجملرور وإمّا يبدي رأيا عنها بشكل ناقص،
مبعنى أنّ النحو يكتفي بتعليقها إىل فعل أو شبه فعل وميتنع عن تعيني دورها ووظيفتها األصلية ،السيّما إذا ألّف عدد من اجلار
واجملرور املتواصل يف اجلملة تركيبا حنوياً ،حنو" :بأيّ نوع من أنواع التعذيب عذّب اهلل الكفار؟" وظهر كلّ هذا الرتكيب "بأيّ نوع
من أنواع التعذيب" يف دور املفعول املطلق.
وما وصلنا إىل أنّ هذه النماذج من اجلار واجملرور تبدي ألذهاننا نوعاً من وظيفة املفعول املطلق بأشكاهلا ومفاهيمها ،هو
تقصّينا يف شواهد قرآنية وغريها من بقية النصوص بعد مجعها وتأليفها .ومن هذا املنطلق ،امتدّت دراستنا وتقصّينا يف املوضوع
جب ّديّة أكثر؛ ما أفضى بنا جرّاء تلك اجلهود إىل االعتقاد باتّخاذ دور املفعول املطلق لبعض تراكيب اجلار واجملرور .وما نعمد إليه
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مستندين إىل بعض الرباهني النقلية وغريها باستمداد من املنهج الوصفي ـ التحليلي هو إثبات وجود نوع من املفعول املطلق البياني
املألوف واملفعول املطلق البياني التشبيهي املصوغ من شكل اجلارّ واجملرور.
والسؤال األساسي الذي حنن بصدد احلصول على جوابه هو :هل يظهر املفعول املطلق يف النحو العربي يف قالب اجلار
واجملرور يف اجلملة؟ وإذا كانت اإلجابة إجيابية فما هو املعنى الذي يؤدّيه وما هي الوظيفة اليت يؤدّيها وما هي املواضع اليت يشتمل
عليها؟ وما يفرتض يف هذا البحث هو أنّ منوذجي احلرفني الباء والكاف وجمروريهما يوجدان نوعاً من القيد أو معنى القيد،
وهذان ينطبقان على نوعني من املفعول املطلق .ومن الضروري هنا تنحية املواضع اليت تسبّب االلتباس وإزالتها.
أمّا عن خلفية املوضوع على حدّ تتبّعنا و اطالعنا ،ميكن القول إنّنا مل نعثر على دراسة تضمنها كتاب أو مقالة يف موضوع
املفعول املطلق اجملرور باحلرف بطريقة مباشرة .وما يوجد إشارات شبه صرحية أو ضمنية عابرة لعدد من املفسرين الذين قدّموا أثناء
موضوعاتهم التفسريية استنباطاتهم وتلقياتهم عن املفعول املطلق يف بعض مناذجهم واليت نستظهر بها يف إثبات ما ندّعيه ،وهذا ما
يُحيلنا معاجلته إىل مكان آخر.
وإذا اتّخذنا عدداً من املصادر اجملرورة باحلرف مفعوال مطلقاً ـ على ما ذكرناه سالفا ـ ينحدر األمر إىل أنّ نظرتنا إىل املوضوع
حتيد عن النظرة اإلعرابية يف هذا املوضوع ،بل متيل إىل التوظيف وأصالة املعنى .ونروم فيما يأتي أنواع املفعول املطلق وتقسيماته
استناداً إىل آراء فاضل السامرائي اليت هلا طابع اجلدّة ،ثمّ ننصرف إىل احلديث عن نوعني من املفعول املطلق اجملرور باحلرف ،أي
أحدهما اجملرور بالباء واآلخر اجملرور بالكاف ،وننتهي إىل إثبات مدّعانا بتقديم براهني على ذلك .والنوع األول أي اجملرور بالباء
أوسع يتضمّن نوعني جزئيني ،عالوة على تلك األشكال اليت تثري االلتباس؛ أمّا النوع الثاني أي اجملرور بالكاف فدائرته
التوظيفية أضيق مما كان يف األول وال يبدو أنّه يسبّب اللبس.
7ـ أنواع املفعول املطلق املنصوب
مما أصبح مألوفا معهوداً عن املفعول املطلق يف املؤلفات النحوية ،هو أنّه إمّا للتوكيد وإمّا لبيان العدد وإمّا لبيان النوع .لكنّ
السامرائي يعدل عن هذا التقسيم يف كتابه معاني النحو الذي يدلّ على صاحبه املدقق .و يقدّم عن هذا القيد والعنصر الفضلة
ٍّ أقسام فرعية .واملفعول
تقسيما أدقّ وأكمل .فهو يرى أنّ املفعول املطلق إمّا للتوكيد وإمّا لبيان النوع وإمّا للنيابة عن الفعل .ولكل
املطلق املؤكد إمّا مؤكد ملصدره العامل ،حنو" :هو منطلق انطالقاً" أو "انطلقت انطالقاً" ،وإمّا مؤكد ملضمون اجلملة ،حنو" :أنت
ابين حقّاً" .واملبيّن إمّا بيان لنوع عامله وإمّا لعدده .وهذان هما املعهودان عند النحاة .وقد يكون مبيناً للمقدار أيضاً وهو نوع جديد
ال عهد للنحاة به ،مثل" :أنا ال أظلمك ذرّة من الظلم" .فتبيّن الذّرّة مقدار "الظلم" .ويرى السامرائي أنّ كثريا مما أدرجه النحاة يف
املبيّن للنوع ليس كذلك ،وإنّما هو لبيان املقدار .والنائب عن الفعل أيضا إمّا نائب عن فعل األمر أو النهي أو الدعاء ،حنو" :قياماً
ال قعوداً" و"سقياً لك" ،وإمّا املصدر الذي ال يصح اإلخبار به عن املبتدأ ،حنو" :حممّد سرياً سرياً" و"اخلوف انتشاراً انتشاراً" ،وإمّا
املصدر التشبيهي الذي يأتي بعد اخلرب من لفظ املصدر ،حنو" :له صراخٌ صراخَ الثكلى" ،وإمّا املصادر املثنّاة املضافة إىل الضمري
اليت يُراد بها التكثري ،حنو" :لبّيك ،وسعديك ،ودواليك ،وحذاريك ،وحنانيك" (املصدر نفسه ،ج  ،7ص  157ـ .)137

وقد استخرج السامرائي عدداً من هذه التقسيمات من آثار السلف وقدّم عددا منها بصفتها أنواعا جديدة .ومهما يكن من
األمر ،فإنّ هذا التقسيم يدلّ على إمعان نظر الكاتب وتقصّيه .وما حدا بنا إىل نقل تقسيماته للمفعول املطلق أنّها تتعرّض
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الستخدامنا يف حبثنا األصلي أي املفعول املطلق اجملرور باحلرف اجلارّ .ومن الواضح أنّ األقسام الفرعية اليت ذكرها السامرائي
تتعلّق مبا اصطلح عليه النحاة اسم املفعول املطلق املنصوب .وإذا تعرّض املفعول املطلق اجملرور باحلرف لإلثبات والقبول ستزداد
أنواع املفعول املطلق وأقسامه .وفيما يلي ،ندخل يف نوعني من املفعول املطلق اجملرور باحلرف الذي هو موضوع املقالة الرئيس.
3ـ املفعول املطلق اجملرور حبرف «الباء»
ويف هذا القسم نوعان من اجلار واجملرور يؤدّيان وظيفة املفعول املطلق :أحدهما داللة غري تشبيهية وقالبه أقصر ،واآلخر داللة
تشبيهية وصياغته أطول ،فضال عن أنّهما ميكن أن يتحيّزا ذيل املفعول املطلق املبني للنوع.
3ـ1ـ املفعول املطلق غري التشبيهي اجملرور بالباء
لدينا من هذا النمط شاهدان من القرآن وشواهد أخرى غري قرآنية .وقد عرض املفسّرون تفاسري تكشف عن أنّهما مفعولني مطلقني
وتلوح من خالهلا التلقّيات اليت تدلّ على كون الرتاكيب قيداً .وميكن استنباط فاعلية شبه املفعول املطلق لشواهد غري قرآنية.
والشاهد األول من القرآن الكريم :فتقبّلها ربُّها بقبول حسن( آل عمران  ،)92: 9ويقول الطربسي يف توضيح "بقبول حسن":
«أصله بتقبّل حسن ،ولكنّه حممول على قوله "فتقبّلها قبوال حسناً"» ( 5922هـ.ش ،ج  ،2ص  .)240وهذا يعين أنّه يستنبط من عبارة
"بقبول حسنٍ" مفعوال مطلقاً .وأوَّهلا العالمة الطباطبائي بـ«فتقبّلها ربّها تقبّالً» ( 5452هـ.ق ،ج  ،9ص .)524

وهذا تصريح من جانب صاحب امليزان يف تأويل العبارة باملفعول املطلق النوعي وتبديلها به .ونقل أبو حيان التوحيدي عن
الزجّاج قوله« :األصل فتقبّلها بتقبّل حسن ولكن "قبول" حممول على "قَبِلها قبوالً» (األندلسي5420 ،هـ.ق ،ج  ،9ص .)525وتأويله
الصريح لعبارة "بقبول" بـ"قبوال" ظاهر .واآللوسي البغدادي أيضا بالرغم من أنّه يف البداية يرى الباء لالستعانة ،لكنّه يعقبه بقوله:
«أي تقبّلها بوجه حسنٍ تُقبَل به النّذائر» ( 5451هـ .ق ،ج  ،2ص  .)599وهو أيضا يتلقّى العبارة قيداً أي بوجهٍ حسنٍ؛ وكأنّ هذه
العبارة تبيّن نوع القبول وكيفيته .والذي يدعم هذا احلكم هو أنّ جممع اللغة املصري أجاز استعمال تراكيب مثل" :بشكل حسن"
و"بصورة جيدة" وما شابههما مكان املفعول املطلق النوعي؛ ألنّهما يتضمّنان بيانا هليأة احلدث أو ( ...عمر 2001 ،م ،ج  ،5ص
.)519

ويرى صاحب اجلدول يف إعراب القرآن للعبارة وجهني يف اإلعراب :الباء حرف جرّ زائد ،و"قبول" جمرور لفظا منصوب حمالً
على كونه مفعوالً مطلقاً نائب عن املصدر؛ ألنّه مالقيه يف االشتقاق ،وإمّا حرف جرّ أصلي ،واجلار واجملرور متعلّق بـ"تقبّلها"
والباء لالستعانة (صايف 5451 ،هـ .ق ،ج  ،5ص  .)953وعناية بقلّة مواضع زيادة حرف اجلرّ ليس اتّخاذ احلرف زائدا دقيقا ،لكنّ
اعتباره "قبول" مفعوال مطلقا ما جيلب االنتباه والتأمّل.
والشاهد الثاني اآلية :وَِإذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ ِمنْهَا( النساء  .)13 :4واجمللب للنظر يف هذه اآلية أنّ فعل "حيّاه
حتيّة" يتّخذ مفعوال مباشرا وال يُتعدَّى حبرف جارّ (أبو حاقة2002 ،م ،ج  ،5ص  .)432ومعناه أنّ حرف الباء ليس حرفا خاصّا
لفعل "حيّى" .فمن هذا ،ال ميكن وضع "بتحيّة" مفعوال للفعل غري املباشر بواسطة احلرف .إضافة إىل ذلك ،أ ّن آراء املفسّرين
حيّيتم" فلم يعدّوا للعبارة
تتعارض عند هذا الشاهد متاماً .فقد اكتفى مؤلّفو كتب إعراب القرآن بأنّ شبه اجلملة "بتحيّة" متعلّق بـ" ُ
دوراً إعرابياً واضحاً كامالً ،مما جعل رأيَهم فيها ناقصا غري مفيد .ومن بني تلك الكتب اليت تطرّقت إىل إعراب القرآن ،نرى
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اجلدول يف إعراب القرآن حملمود صايف وإعراب القرآن حمليي الدين درويش واإلعراب املفصّل لبهجت صاحل وإعراب القرآن
لدعّاس و( ...برنامج جامع التفاسري ملؤسسة نور).

وقد فسّر عشرون من املفسّرين تقريبا عبارة "بتحية" تفسريا عاماً مبهماً ،منهم من جاء بفاعل عام هلذه العبارة قائلني :إذا سلّم
عليكم املسلمُ (ابن كثري 5451 ،هـ.ق ،ج  ،2ص 921؛ الصابوني5425 ،هـ .ق ،ج  ،5ص 231؛ الطنطاوي ،بال تا ،ج  ،9ص
 ،)244وإذا سلّم عليكم مسلمٌ (البغوي5420 ،هـ.ق ،ج  ،5ص  ،)331وإذا حيّاكم أحدٌ بتحيّة (املراغي ،بال تا ،ج  ،1ص 550؛

وعدد من الكتاب 2003 ،م ،ص  ،)541ومنهم من جاء بالفعل مبنيّاً للمجهول مما قد زاد إبهام العبارة وسبّب جهلها حبذف
الفاعل :إذا أُلقي عليكم سالمٌ (املوسوي السبزواري النجفي 5403،هـ.ق ،ج  ،5ص 13؛ املصدر نفسه ،ج ،2ص  ،)951وإذا سُلِّم
عليكم (النسفي5453 ،هـ .ق ،ج  ،5ص 915؛ السمرقتدي ،بال تا ،ج  ،5ص .)929
فيُستخلص من كلّ هذا أنّ عبارة "بتحيّة" إلفادة الشمول واإلبهام؛ ألنّ الفاعل واملكان والزمان والكيفية ونوع الفعل كلّها من
املبهمات والعموميات ،عالوة على أنها ليست للتوكيد مبا أنّ تلقيّات املفسّرين ال تدلّ على هذا ،بل القصد منها" :إذا حُييتم
بتحيّةٍ ما" أي تكون "ما" صفة لتنكري "حتيّة" ،فضال عن أنّنا نرى تقدير العبارة وبنيتها التحتية بهذه الصورة" :بتحيّة أحسن منها"،
أي جاء تأويل العبارة ببيان صفة النّوع.
وعلى حسب ما مضى ،ميكن تقدير دور املفعول املطلق النوعي للعبارة "بتحيّة" مبعونة آراء املفسّرين واالستناد إليها .وبهذا
االفرتاض ،يُقدَّر مفعوالن مطلقان جمروران ،أحدهما املذكور بصفة مقدّرة واآلخر املقدّر بصفة مذكورة .وبعد املرور بهذين
النموذجني من القرآن الكريم ،تواجهنا مناذج غري قرآنية فيها استدعاء ضرب من املفعول املطلق النوعي للذهن ،وذلك بواسطة
حرف اجلرّ واملصدر املشرتك مع العامل يف أصله ،مثال:
ـ «يَقُولُ فِي الدُّ ْنيَا بِقَ ْولِ الزَّا ِهدِينَ َو يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِنيَ» (نهج البالغة ،احلكمة .)151
ـ «وتولَّين بأفضل واليتك» (الصحيفة السجادية ،الدعاء  :71املقطع  .)1وقد نابت يف هذا املثال صفة التفضيل اليت أُضيفت إىل مصدر
"والية" من أصل الفعل "تولّى" مناب املفعول املطلق.
ـ ومعنى هذا أنّه جيب على اإلنسان  ...اإلميان بأنّ وراء هذا العامل املادّي موجوداً بوجودٍ ذاتي غري مكتسب (شلتوت2004 ،م،
ص .)941
ـ ورغم ما يزعمه اآلن بعض من تثقّف بثقافة الغرب (عثمان ،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 بتمييز املفرد وذاك مميّز بتمييز النسبة.وال شكّ أنّ بني هذا اجلار واجملرور الذي له دور املفعول املطلق أشكال تسبّب االلتباس النعدام تلك الشروط اليت سنبيّنها فيما
بعد ،وتنفصل هذه األشكال من أمثلة املفعول املطلق.
ـ وكثرياً ما يتغيّر املعنى تغيّراً تامّاً بتغيّر بعض الكلمات يف الرتاكيب (حلواني ،بال تا ،ص  11ـ .)11
ـ تتعدّد تقسيمات الظرف بتعدّد اعتبارات كلّ تقسيم (أبو املكارم 2002 ،م ،ص .)20
ـ إنّ هذه األخرية إنّما تتمايز بتمايز مناذج املسند (كلفت2059 ،م ،ص .)521
ـ وتطوّر الغزل بتطور حياتهم (ضيف ،بال تا ،ص .)90
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ـ إال أنّ هذا التمثيل مل يكن باللغة العربية وقد ذهب بذهاب أصحابه (الفاخوري5910 ،هـ.ش ،ص .)151
ـ وكانت مصر املهدَ األول للصحافة العربية فقد أُنشئت سنة  5121م بإنشاء الوقائع املصرية (املصدر نفسه ،ص .)101

ونشاهد يف هذه النماذج أنّ حرف اجلر مع ذلك املصدر اجملرور من جنس عامله يؤدّي نوعاً من التزامن والسببية ،وليس هذا
املعنى مما ال يكون يف أيّ نوع من املفعول املطلق ،فضال عن عدم إمكان تقدير الرتكيب املصوغ من "الباء" واملصدر من جنس
الفعل يف اجلملة أي ذلك الشكل املنصوب املألوف يف الرتاكيب املاضية .وبني هذه النماذج املسببة لاللتباس ما يكون فعله الزماً
واحلرف اجلرّ "الباء" الذي يلي الفعل مع ذلك املصدر من أصل الفعل ،يفيد املطاوعة .وكأنّه يكمل معنى الفعل الالزم أو املبين
للمجهول اللذين يعتربان عاملني لذلك الرتكيب .هذا وإنّ هذا النوع ال يتّصف شروط املفعول املطلق ووظيفته وال ميكن تبديله إىل
الشكل املنصوب دون أدنى شكّ.
ـ «وحَلِّين حبلية الصاحلني» (الصحيفة السجادية ،الدعاء  20الفقرة « )50وأَحتِفين بتُحفةٍ من تُحفاتك» (املصدر نفسه ،الدّعاء  ،42الفقرة
« ،)522وقوّني بقوّةٍ كافية» (املصدر نفسه ،الدعاء  ،91الفقرة  45و الدعاء  ،95الفقرة « ،)51وسربلين بسربال عافيتك» وردّني رداءَ
معافاتك» (الدعاء  ،42الفقرة )52
ـ «واصطبغ يف الطور األول من عهد النهضة بصبغة الصياغة اللغوية والنحوية» (الفاخوري5910 ،هـ.ش ،ص .)192
ـ «فكان من الطبيعي أن تتّسم آثارهم بِسِمات التحقيق» (الفاخوري5910 ،هـ.ش ،ص 120؛ نقال عن الدسوقي).
ـ «فكانت أصوات عفاريت تتشكل بأشكال الديَكة» (حسني ،بال تا ،ص .)55
ـ «ورأوا أنّ األدب جيب أن  ...يتطبّع بطابع حياته» (الفاخوري5910 ،هـ .ش ،ص .)123
ـ «اُتُّهم النّحو العربيّ والنُّحاة بِتُهَمٍ خمتلفة» (عبد اللطيف2005 ،م ،ص )212

واآلن وبعد ذكر مناذج من تركيب "الباء" مع املصدر اجملرور من أصل الفعل ،والذي له معنى املفعول املطلق ووظيفته ،وأيضا
بعد ذكر تلك النماذج اليت تسبّب االلتباس والشبهة ،ال بأس من أن نأتي بشروط ومعايري للرتاكيب املؤلّفة من حرف الباء
واملصدر اجملرور من أصل الفعل الذي له دور املفعول املطلق ابتغاء متييزه من تلك األشكال املسبّبة لالشتباه .وذلك على أساس كلّ
من الرتكيبني من الرتاكيب ،والشروط على حنو ما يلي5 :ـ كون املصدر اجملرور من أصل الفعل؛ 2ـ كونه فضلة غري عمدة؛ 9ـ
عدم اختصاص حرف اجلر "الباء" بعامله من الفعل أو شبه الفعل؛ 4ـ ضرورة جميئه بعد عامله؛ 1ـ تعلّقه بالعامل أي بفعل اجلملة
أو شبه الفعل؛ 3ـ وجود معنى بيان النوع فيه؛ 2ـ إمكانية اتّخاذ الصفة واملضاف إليه لبيان النّوع؛ 1ـ اجنراره حبرف "الباء" دون
بقية حروف اجلرّ؛ 1ـ إمكانية تبديله إىل الشكل املنصوب؛ 50ـ انطباقه على أحد أنواع املفعول املطلق أو أجزائه الفرعية .وهذه
الشروط العشرة معاً هي اليت تدلّنا إىل أن نعترب هذه الرتاكيب املؤلَّفة من اجلار واجملرور قيد كيفية (مفعوال مطلقا لبيان النوع) دون
التمييز أو املفعول به.

3ـ2ـ املفعول املطلق التشبيهي اجملرور بالباء
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يتمثّل يف هذا النوع قالب " ...الباء  +مثل  +ما املصدرية  +الفعل الذي يكون من جنس ذلك العامل أي فعل ابتداء اجلملة" .وما
نرومه من املفعول املطلق يف هذا الرتكيب النحوي ،ذلك التأويل والتقدير الذي ينشأ من هذه الكلم األربع يف هذا القالب.
والنماذج املدروسة يف هذا القالب كلها قرآنية .فيمكن العثور على مناذج غري قرآنية من النصوص نظماً ونثراً بعد الفحص الدقيق
من األمثلة القرآنية:
ـ فَمَنِ اعْتَدى َعلَيْكُمْ فَاعْتَدوا َعلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدى َعلَيْكُمْ( البقرة  :)116 :7فادفعوا هذا العدوان مبثله (عدد من الكتاب،
 7111م ،ص ,)51

ـ وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( النّحل  :)171 :11فعاقبوه مبثل ما فعل بكم (املصدر نفسه ،ص  ،)671وجاء يف
معجم النفائس الكبري :عاقب فالناً بذنبه وعلى ذنبه :أخذه على(...أبو حاقة7117 ،م ،ج  ،7ص .)1716
ـ فَإِنْ آ َمنُوا بِمِثْلِ ما آَ َمنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا( البقرة  :)137 :7فإن آمنوا إمياناً مطابقاً إلميانكم (عدد من الكتاب 7111 ،م ،ص
.)37

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

وامللحظ الذي جيلب االنتباه هنا يف هذه األمثلة أنّ العبارة "مبثل "...جاءت يف معنى كاف التشبيه مما يستحضر للذهن املفعول
املطلق التشبيهي الذي هو ضرب من بيان النوع .و اجلدير بالذكر هنا أنّ الفعل "آمن" جاء يف املعاجم اللغوية مع حرف "الباء" .وكأنّ
احلرف هذا اختصّ به؛ وفعل "عاقب" أيضا بعد جميء مفعول عاقل بعده ،رافق حرف الباء مبعنى أنّ له مفعولني أحدهما مباشر
واآلخر غري مباشر؛ أما فعل "اعتدَى" يصاحبه حرف "على" دائماً .ويستخلص أنّ ثالثة من األمثلة األربعة تأتي مع احلرف "الباء"
و ميكن أن تثري هذه الشبهة يف الذهن أنّ هذا احلرف هو احلرف اخلاص ألكثر األفعال من هذه النماذج ،حيث ال ميكن وضعه بني
عناصر هذا القالب الذي يصوغ املفعول املطلق.
وما تردّ هذه الشبهة أنّ أكثر املفسّرين قد قدّموا تفسرياً مييل إىل املفعول املطلق حنو" :فإن آمنوا مبثل ما آمنتم" أو "مبثل ما آمنتم
به" ،حيث ينطبق متاماً على املفعول املطلق النوعي التشبيهي« :إمياناً مطابقاً إلميانكم» (املصدر نفسه ،ص « ،)37فإن آمنوا اإلميانَ

الصحيح( »...املراغي ،بال تا ،ج  ،1ص « ،)771إمياناً صحيحاً» (مغنيه5424 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)713وأيضاً قد فسّروا "مبثل" ،بـ"مثلَ"
سواء اعتربوا حرف الباء زائداً أو غري زائد« :وقيل الباء لآللة دون التّعدية ...أو ملزيد من التأكيد ،واملعنى إذن ...إمياناً مثلَ إميانكم به »...
(البيضاوي1618 ،هـ .ق ،ج  ،1ص  ،)111و«املعنى فإن آمنوا مثلَ إميانكم( »...القرطيب1316 ،هـ.ش ،ج  ،7ص  ،)167و«فإن أمن أهلُ
الكتاب مثلَ هذا اإلميان» (التفسري القرآني للقرآن ،ج  ،1ص  ،)161و«فإن آمنوا مثلَ ما آمنتم والباء زائدة» (البغوي5420 ،هـ .ق ،ج  ،1ص
 ،)173و«فقيل الباء زائدة ...تقديره فإن آمنوا إمياناً مثل إميانكم» (النسفي ،ج  ،1ص  ،)171و«إمياناً مثل إميانكم» (ابن عجيبة،

5451هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)171و«فإذا آمن وسلّم ...مثلَ إميانكم» (املوسوي السبزواري النجفي1611 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  .)155أي آمنوا
إمياناً مثل إميانكم ،فالباء زائدة (املظهري 1617 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)131يف قوله تعاىل" :مبثل آمنتم به" ثالثة أقوال :أحدها أنّ معناه
"مثلَ إميانكم" فزيدت الباء للتوكيد (ابن اجلوزي 1677 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)111أو كما جاء يف تفسري آخر« :كما تؤمنون أنتم»
(احلسيين الشريازي1676 ،هــ.ق ،ج  ،1ص .)186
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ك أ ّن حرف الكاف أداة يف معنى "مثل" .ويرى الطوسي أيضا للباء يف "مبثل ما آمنتم" احتماالت ثالثة :زيادة الباء،
وال ش ّ
وعدم زيادة الباء وعدّ «مثل» لغواً؛ فقد فضّل عدم كون الباء زائداً وفسّر "مبثل ما آمنتم به" بـ"على مثل إميانكم" واليزال هذا
التعبري يؤدّي التشبيه ،ألنّ "على مثل" مبعنى "مثلَ" .ولكنّ اآللوسي قد رأى مرّة أنّ الباء حرف تعدية لـ"آمنوا" و أخرى رآه
لالستعانة واآللة واعترب الفعل "آمنوا" جار جمرى الفعل الالزم (1615هـ.ق ،ج  ،1ص  .)316واملراغي أيضا قد فسّر العبارة "مبثل ما
آمنتم" مفعوال مطلقاً مع حفظ احلرف اجلارّ اخلاصّ لفعل "آمن"« :فإن آمنوا اإلميانَ الصحيح باهلل ومبا أنزل على النبيني واملرسلني كما نؤمن

به حنن» (بال تا ،ج  ،1ص  .)771وامللفت للنظر هنا بعد اإلتيان بهذه التفاسري هو أنّ أكثرها نزعت حنو تفسري "مبثل ما آمنتم" مفعوال
مطلقاً .أمّا عن اختصاص حرف الباء اجلارّ بفعل "عاقب" يف الشاهدين فيجب االستيضاح لفهم هذا احلرف باملراجعة إىل التفاسري.
وحنن أيضا على حسب قول السامرائي ،نقبل أنّ هناك اختالفات جزئية دقيقة بني شكلي ظروف ثنائية القالب يف نصبها أو
جرّها باحلرف .وكما أنّه يذكر ستة فروق يف ذكر حرف "يف" وحذفه ( 2002م ،ج  ،2ص )511 - 532؛ والتضرّ هذه الفروق
اجلزئية بانطباق هذين النوعني يف املفعول فيه ويف قيود (فضالت) الفعل األخر ،منها املفعول املطلق؛ ألنّ الشروط اليت ذكرناها
للنوع السابق تصحّ هلذا النموذج ،أي يصبح جمرور الباء بالتأويل مصدراً من جنس العامل أوّال؛ وإنّه يبلغ املشابهة اليت تعترب
إحدى أنواع بيان النوع ثانيا؛ ويتعلّق بالعامل أي فعل اجلملة ثالثاً؛ ويُجرّ حبرف الباء دون بقية حروف اجلرّ رابعاً؛ ويكون فضلة
غري ركن خامساً؛ واليكون حرف الباء اجلارّ خاصاً للعامل الفعلي أو شبه الفعلي سادساً؛ وليس تركيب "مبثل  "...بني النماذج
املوقعة يف االلتباس واخلطأ سابعاً؛ وأخرياً له أهلية التبدل إىل الشكل املنصوب.
4ـ املفعول املطلق اجملرور بالكاف
إنّ النماذج اليت يف متناول أيدينا من الرتكيب املؤلّف من اجلار واجملرور املقدر مفعوال مطلقاً ،تشتمل على ستّ أو سبع عبارات
قرآنية مما ميكن رسم قالبها كما يلي" :العامل الفعليّ  +حرف الكاف اجلار  +املصدر من جنس العامل" .و إثبات الرتكيب املتشكل
من "الكاف  +املصدر من جنس العامل" مفعوال مطلقا يبدو سهالً؛ ألن احلرف األُحادي املعنى (الكاف) يكون يف معنى "مثل" يف
عبارة "مبثل" يف النوع السابق .وبالرغم من أنّ النماذج القرآنية التالية تكون يف متناولنا للدراسة والتقصي ،لكنّنا حنصل على مناذج
من غري القرآن هلذا القالب إذا تفحّصنا يف النصوص املنظومة واملنثورة.
كجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ( احلجرات « :)2: 41وال تساووا أصواتكم بصوته كما خياطب بعضكم بعضاً» (عدد
ـ وَال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ َ
من الكتاب2003 ،م ،ص .)153
خلْقُ َعلَيْهِمْ( الرعد « :)53: 59ذهب بهم فرط ضالهلم إىل زعم أنّ أوثانهم شركاء له يف اخللق
خلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْ َ
ك َ
خلَقُوا َ
ـَ 
والتدبري» (املصدر نفسه ،ص .)452
ـ كَالْمُهْلِ يَ ْغلِي فِي الْ ُبطُونِ  كَ َغلْيِ الْحَمِيمِ( الدخان  61 :66ـ « :)65يغلي يف البطون كغلي املاء الذي بلغ النّهاية يف غليانه»
(املصدر نفسه ،ص .)886
كخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ( الروم « :)78 :31ختافون هؤالء العبيد ...كما خياف األحرار بعضهم بعضاً»
ـ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ َ
(املصدر نفسه ،ص .)711
كحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَ َمنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ( البقرة « :)115 :7اتّخذ بعض النّاس  ...أرباباً غري اهلل يطيعونهم ويعبدونهم
ـ يُحِبُّونَهُمْ َ
كعبادة اهلل وجيعلونهم مثل اهلل» (املصدر نفسه ،ص .)61
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ـ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا( البقرة « :)711 :7فاذكروه كما كنتم تذكرون آباءكم بل اذكروه أكثر من ذكر
آبائكم» (املصدر نفسه ،ص .)53
ـ ِإذَا فَرِيقٌ ِمنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً( النساء « :)77 :6خيافون النّاس كخوف اهلل أو أشدّ( »...املصدر
نفسه،ص .)161

وفيما يلي ،نشري إىل الرباهني اليت تدعم اعتبارنا مثل هذه الرتاكيب املصوغة من اجلارّ واجملرور مفعوال مطلقاً:
ـ يتّخذ حممود صايف يف تعيني تعلّق "الكاف  +املصدر اجملرور" يف هذه النماذج القرآنية اجلارَ واجملرور صفة ملصدر حمذوف ،مبثل
ب اهلل وذكراً كذكر اهلل وخشية
التقدير التالي :جهراً كجهر بعضكم وخلقاً كخلقه وغلياً كغلي احلميم وخوفاً كخيفتكم وحبّاً كح ّ
كخشية اهلل ( 5451هـ.ق ،ج 5و 2و 9و .)1

هذا ،فعلى أساس القواعد النحوية ،عدم التقدير أفضل من التقدير .فال يرى كثري من النحاة تعلّق اجلار واجملرور (الظرف)
الذي يقع صفة وحاالً خرباً دون الصلة باملتعلق احملذوف أمرا ضروريا ،كابن مضاء القرطيب (ضيف 5119 ،م ،ص 15؛
القرطيب 5111 ،م ،ص  .)11ولكن عباس حسن يرى اختصار هذا األمر مسوّغا وذلك ابتغاء التيسري (السامرائي 2002 ،م ،ج ،5

ص  942و )495؛ وعلى حسب قوله ،تكون عبارة "كجهرِ" صورة أخرى من "جَهرَ" والنماذج األُخر مثل هذا.
ـ والدليل اآلخر الذي األقوى من املاضي واألقرب من املنطق هو أنّ النموذجني األخريين من تلك النماذج ُعطف "أشدّ"...
فيهما حبرف "أو" على "كذكر" .وأيضا يف األخري ُعطفَ "أشدّ" على "كخشيةِ "...ونُصبا بالتبعية .فاملعطوف عليه قام مقام املنصوب
وكان من الضروري نصبه.
ـ ويعتقد عكاشة يف نهاية مقالته املعنونة بـهل املفعول املطلق هو املفعول على احلقيقة؟ ،بتقدير حرف الكاف التشبيهي يف مثل:
"جلست جلوس األمري" والتقدير" :جلستُ كجلوس األمري" ،فليس املفعول املطلق منصوباً دائماً ومطلقاً دون حرف اجلرّ دوماً،
بل أنه مقيّد حبرف اجلارّ (2054م ،ص  .)509ومن الواضح ،أنّه قد أهمّه املعنى وأن البنية التحتية يف اعتبار "جلوسَ وكجلوسِ"
متساويني يف املثال املذكور ،األمر الذي مل يدفعه إىل السقوط يف عراقيل اإلعراب.
وما نستخلص من رأيه هذا أنّ كالمه يؤكد على كون تركيب "الكاف  +املصدر من جنس العامل" مفعوال مطلقا بيانياً للتشبيه.
وامللحوظ هنا يف هذا الرتكيب املؤلّف من اجلار واجملرور بوظيفته مفعوال مطلقا ،وجود تلك الشروط الثمانية أو التسعة اليت أسلفنا
ذكرها للقالب املاضي "الباء  +املصدر من جنس الفعل أو شبه الفعل" إال الشروط اخلاصّة .وميكن وضع شروط ومعايري هلذا
القالب كالتالي5 :ـ كون املصدر اجملرور بالكاف من أصل فعل اجلملة أي العامل؛ 2ـ كون هذا الرتكيب املؤلّف من اجلار
واجملرور فضلة؛ 9ـ ضرورة وقوع هذا الرتكيب بعد عامله؛ 4ـ تعلّقه بالعامل؛ 1ـ وجود معنى التشبيه له الذي يعترب ضرباً من
بيان النوع؛ 3ـ اجنراره حبرف الكاف اجلار فقط دون حرف جرّ آخر؛ 2ـ أهلية التبدّل إىل الشكل املنصوب؛ 1ـ لزوم اتّخاذ
املضاف إليه كاملفعول املطلق املنصوب التشبيهي إلكمال مفهوم التشبيه؛ 1ـ انطباقه مع نوع من أنواع املفعول املطلق أو أقسامه
الفرعية.
اخلامتة
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ـ لتحديد دور الرتكيب املؤلّف من اجلارّ واجملرور حتديداً تامّاً ،ال يكفي تعليقه بعامل فعلي أو شبه فعلي وال يكتمل تعيني دوره
النحوي متاماً ـ كما قام به عدد من أصحاب إعراب القرآن ـ بل يعيَّن دوره النحوي احلقيقي باتّخاذ نوع تعلّق تركيب اجلار واجملرور
هذا بعامله؛
ـ ميكن حتديد دور إعرابي معيّن لكثري من اجلار واجملرور املستعمل يف اجلملة؛ وهذا بالطفرة من شرك اإلعراب واعتبار املعنى
فقط؛
ـ للمفعول املطلق قالبان ،فهما فضلة :القالب الغالب أي الشكل املفرد املنصوب الذي اشتهر باملفعول املطلق يف عرف النحاة،
واآلخر أقلّ استعماالً ،وهو تراكيب اجلار واجملرور احملدّدة حبرف الباء والكاف ،واليت مل يعتربها مفعوال مطلقا أحد حتى اآلن؛
ـ ال ميكن اعتبار أيّ تركيب مؤلّف من حرف الباء أو الكاف مع املصدر اجملرور من أصل العامل مفعوال مطلقاً ،فإذا اتّصف كلٌّ
من هذين الرتكيبني جبميع الشروط فيمكن أن يكون مفعوال مطلقاً.
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 .53السامرائي ،فاضل2002( .م) .معاني النحو .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .52السمرقندي ،نصر بن حممّد بن أمحد( .بال تا) .حبر العلوم .بريوت :دارالفكر.
 .51شلتوت ،حممود 2004 ( .م) .الفتاوى ،دراسة ملشكالت املسلم املعاصر يف حياته اليومية العامّة( .ط  .)51القاهرة :دار الشروق.
 .51الصابوني ،حممّد علي 5425( .هـ .ق) .صفوة التفاسري تفسري للقرآن الكريم .بريوت :دارالفكر.
 .20صايف ،حممود2002( .م) .اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه .دمشق :دار الرشيد ومؤسسة اإلميان.
 .25ضيف ،شوقي( .بال تا) .يف الرتاث والشعر واللغة .القاهرة :دار املعارف.
 .22ــــــــــــــــــــــــــــ 5119( .م) .تيسري النحو التعليمي قدمياً وحديثاً .القاهرة :دار املعارف.
 .29الطباطبائي ،سيد حممّد حسني 5452( .هـ .ق) .امليزان يف تفسري القرآن( .ط  .)1قم :دفرت انتشارات اسالمي جامعة مدرسني حوزة
علمية قم.
 .24الطربسي ،فضل بن حسن 1377( .هـ.ش) .جممع البيان يف تفسري القرآن .تصحيح :حممد جواد بالغي .طهران :ناصر خسرو.
 .21الطنطاوي ،سيد حممّد( .بال تا) .التفسري الوسيط للقرآن الكريم .القاهرة :دار نهضة مصر للطباعة والنشر.
 .23عبد اللطيف ،حممد محاسة2005( .م) .اللغة وبناء الشعر .القاهرة :دار غريب.
 .22عثمان ،حممد حسن 2059( .م) .إعراب القرآن الكريم وبيان معانيه .القاهرة :دار الرسالة للنشر والتوزيع.
 .21عدد من الكتّاب 2003( .م) .املنتخب يف تفسري القرآن الكريم( .ط  .)25القاهرة :وزارة األوقاف املصرية.
 .21عكاشة ،عمر يوسف 2054( .م)« .هل املفعول املطلق هو املفعول على احلقيقة؟» .املنارة .اجمللد  .20العدد  .4صص  501ـ .31
 .90عمر ،أمحد خمتار 2001( .م) .معجم الصواب اللغوي .القاهرة :عامل الكتب.
 .95الفاخوري ،حنّا5910( .هـ.ش) .تاريخ األدب العربي( .ط  .)3طهران :طوس.
 .92القرطيب ،حممّد بن أمحد 5934( .هـ.ش) .اجلامع ألحكام القرآن .تهران :ناصر خسرو.
 .99كلفت ،خليل2059( .م) .من أجل حنو عربي جديد .القاهرة :اهليأة املصرية العامّة للكتاب ومكتبة األسرة.
 .94املراغي ،أمحد بن مصطفى( .بال تا) .تفسري املراغي .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .91املظهري ،حممّد ثناء اهلل 5452( .هـ .ق) .التفسري املظهري .حتقيق :غالم نيب تونسي .باكستان :مكتبة رشدية.
 .93مغنية ،حممد جواد 5424( .هـ.ق) .التفسري الكاشف .بريوت :دار الكتاب اإلسالمي.
 .92املوسوي السبزواري النجفي ،سيد عبد األعلى 5401( .هـ.ق) .مواهب الرمحان يف تفسري القرآن( .ط .)2بريوت :مؤسسة أهل
البيت.
 .91النسفي ،عبد اهلل بن أمحد 5453( .هـ .ق) .مدارك التنزيل وحقائق التأويل .بريوت :دارالنفائس.
ب ـ الفارسية
 .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
 .40جامع التفاسري  .مؤسسة نور .النسخة .2/1

