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 : الملخص
لة تعدُّ المنصوبات الفضلة   ، وهي تحدُّ من إحكاًما دالليًّاوالت من القيود التي تكسب الجملة ومنها المفع المكمِّ

في كالم السيَّدة  الكشف عن جمالية نظمها ـالذي سيتناول المفعوالت في الجملة  ـ الشيوع واإلطالق فيها، وسيحاول البحث
ا ُتعدُّ من أدوات المبدع التي يلجأ إليهعن مسألة كون هذه المقيِّدات  أيًضا ، والكشف  والقصد من ذلك الوجود الزهراء )ع(

الت الزائدة على ض  ولذا ال يمكن عّدها من الف   ؛ضروريًّا في النصِّ  االحيانيكون وجودها في بعض إذ  ،في إثارة المتلقي
 عنها. االستغناء؛ إذ ال يمكن ركني الجملة

 .بيان، يحدُّ  ،يدلُّ  (،ع)السيدة الزهراء التقييد، المفعوالت، :العربية الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The Mouncobac residue including Mufaullac of restrictions which earn wholesale 

elegance and beauty, the challenge of common and launch them, and try to find - which will 

address Mufaullac in the sentence - detection aesthetic presence in the words of Ms. Zahra 

(peace be upon her) and the purpose of that presence and tries to look also reveals the fact 

that this issue is one of the tools enrolled speaker creator practiced by stirring in the receiver, 

it is sometimes necessary presence in the text can not be counted from excess waste on the 

two pillars of the sentence, it can not be dispensed with. 
This Mufaullac in reality linguistic brought in to perform the functions of special 

language as a statement signed by the act, or confirmation by the actor already, or explain his 

or statement by the time of the occurrence of the act and the place it is to other functions.  
Key words; Resteiction, Mufaullac, Ms.Zahra(peace be upon her),Shows, Limits. 

 المقدِّمــة
، وآله األطياِب  لين  الحمُد هلل الناشِر في الخلِق فضل ه، والباسِط فيهم بالجوِد ي د ُه، والصالُة والسالُم على سّيِد المرس 

صاُه علُمه ،ومداد  كلماتهِ  ،زنة  عرِش اهللِ  زاكيةً  الميامين، صالةً   وأحاط  بِه كتاُبه. ،وما أح 
 أمَّا بعُد:

، تقييدمن وراء هذا ال والمقصديَّةُ  وتخصيصها الجملة بالمفعوالت وهي قضيَُّة تقييدضيَّة مهمَّة فيعرض هذا البحث لق
هذه ب ، وال يتأّتى إليه إالَّ قد ال يوجد فيه نظٍم محكمٍ ما يكتسبُه النصُّ من ، أو من جماليَّةوما يثيرُه وجود هذه المفعوالت 

ومزايا بالغيَّة يهدف  اٍض ومقاصد  لمفعوالت في التركيب اللغوّي لتحقيق أغر فتأتي اقيِّدات أو المخصِّصات في الجملة، الم
 إليها المتكلِّم.

والتقييد أن يذكر بقريٍن " :هـ( بقوله593مصطلٌح معروف ومتداول عند أهل اللغة فقد ذكره ابن فارس )ت :هووالتقييد       
 في ، فهذا إنَّما شّبهه بليثٍ ليثٌ : زيٌد لك أن يقول القائلفيكون ذلك القرين زائًدا في المعنى من ذمن بعض ما ذكرناه 

رِب( فقد زاد:، فإذا قالشجاعته فإذا كان كذا كان  . سلبها :، أيهُ ب  فريست  الغضبان الذي ُحرِ  ( وهوالحرب) )هو كالليث الح 
 .(1)"له أدهى
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ذا زيد علي" ، ولهذا قيل:يكون لزيادة المعنىم المقيِِّد في الكال فذكرُ  ا يتعّلق شيٌء ممَّ هما ـ المسند والمسند إليه ـ وا 
كلُّ ما في  " :. فالقيد في النحو هو (2)"السامعبهما أو بأحدهما فالحكم مقيٌَّد وذلك حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عند 

 .(5)"الجملة عدا المسند والمسند إليه
الكالم  داللةتحديد . فالتقييد يساعد على  وشيوعه من ِاطالقه ليحدّ  هو مع الُمق يَّدِ  القيدِ ل استعمإنَّ ا :يمكن القولو 

 في الجملة يكسب المعنى بياًنا ووضوًحا ويثير دالالتٍ المقيِّد  فوجودُ واحتراًسا من احتمال غيره .  ،توكيًدا على ذلك المحّدد
ل إليها المتلقي إالَّ بوجوده . دةً متعدّ   ال يمكن أن يتوصَّ

، وهذه (4)ا وابانةً ها أدواٍت للتقييد في العربية؛ إذ إنَّ وجودها في الجملة يزيُد المعنى وضوحً تعدُّ المفعوالت كلُّ و 
المفعوالُت في واقعها اللغوي جيء بها لتؤدي وظائف لغويًة خاّصة، كتأكيد قيام الفاعل بالفعل، أو احداثه إّياه، أو تعليِل 

 .(3)قيامه به إلى غير ذلك من الوظائف
هذه لعدم ورود ، إالَّ أنَّني لم أتناوله في دراستي لمقيِّدة في النحوة هنا إلى أنَّ المفعول معه من المفعوالت اوتجدر اإلشار 

 ( فيما أحصيت .عشواهد له في كالم السيَّدة الزهراِء )
 التقييد بـ )المفعول به(: المطلب األول:

يدلُّ على ما وقع عليه فعل مجملها ال تخرج عن كونه نَّها بأ إالَّ دة للمفعول به حدوٌد كثيرٌة وتعريفات متعدّ   
والفضلة ما  ،ما ال يستغني عنه كالفاعل والعمدةُ  . ، والفضلُة عند النحويين  "خالُف العمدة، وهو من الفضالت(6)الفاعل

إلى  حذُفهُ  ىأدّ  ، فالمفعول به ال يجوز حذفه إذا(7)يمكن االستغناء عنه كالمفعول به فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر"
 قُ وعمدٌة من حيُث تعلُّ ، كيب النحوّي أو الصناعة النحوّيةفضلٌة من حيُث التر  هُ ، وبعبارة أخرى يمكن القول: إنَّ فساد المعنى

، فقد ال يكتمل عل في بيان المعنى وايضاح المراد، فهو ذو أهمية في الجملة ال تقلُّ عن أهمية  الفاوالمعنى بذكره الداللةِ 
ِلُكم   :تعالىالجمل من غير ذكر المفعول به . ففي قوله معنى من  ل ق ُكم  و الَِّذين  ِمن  ق ب  بَُّكم  الَِّذي خ  ُبُدوا ر  ي ا أ يُّه ا النَّاُس اع 
وذلك  ،دون غيره من ، نجد أنَّ المفعول به )ربَّكم( قد حصر حدث الفعل )اعبدوا( فيه[21سورة البقرة:] ل ع لَُّكم  ت تَُّقون  

وألهمية ذكر المفعول في الجملة وبما  .(8)دون األوثان واألصنام واآللهة من الخضوع له بالطاعة وافراد الربوبية والعبادة لهب
ُص إاّل  "471)ت الجرجانيُّ   بذكره أكَّديحمله من داللة في أنَّ المعنى ال يتخصَّ حال  الفعِل مع  المفعوِل، الذي ي تعدَّى  هـ( أنَّ

: "ضرب  زيٌد، فأ سند ت  الفعل  إلى الفاعل، كان غر ُضك  من ذلك أ ن  نثبت الضرب قلتالفاعل. فكما أ نك ِإذا إليه، حاله مع 
: "ضرب  زيٌد ع مرً  ا"، فعاًل له، ال أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى اإلطالق. كذلك إذا عدَّي ت  الفعل  إلى المفعوِل فقلت 

 .(9)"ِب الواقِع ِمن  األول بالثاني ووقوع ه عليهكان غر ُضك  أن تُفيد التباس  الضر 
 : صريٌح وغيُر صريح، والصريُح أيضًا قسمان: ظاهر، ومضمر.(10)والمفعول به المذكور في الكالم قسمان

 على النحو اآلتي: عوجاءت هذه األقساُم في كالم السّيدِة الزهراِء 
 أواًل : المفعول به الصريح: 

 ـ  الظاهر:1

، منها قوُلها (11)في مواضع  كثيرةٍ  ( )عالم السّيدة الزهراءا في كظاهرً قد ورد المفعول به اسًما صريًحا            
عاء :)) jفي ذكر فضل أبيها  م   .(12)((ُظَلَمها jٍد حمَّ فأناَر اهلُل بأبي مُ على األمم ج 

دون  من الفعل فيه ر  حدث  ، وح ص  عليه الفعلوهو قد بيَّن  ما وقع . ا ا ظاهرً ا صريحً فقد ورد المفعول به )ُظلم ها( اسمً  
 ا لم يكن حاصاًل إالَّ بذكره في الكالم.ا وتوضيحً وهذا الذكر له قد زاد في المعنى بيانً  .غيره
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والمقاُم يقتضي  ،هُ طريٍق وأوجزُ  أخصرُ  اإلضافة   باإلضافة فذلك ألنَّ  وأمَّا داللة كون هذا المقيِّد )ُظل م ها( معّرفاً 
قد  (14)((فرأى األَمَم فرقًا في أديانهانَّ إضافة )ظلم( إلى الضمير )ها( العائد على )األمم( في قولها: ))ي أ، أ(15)ذلك

ألنَّ تعريف )ظلم( من غير إضافته إلى الضمير  ؛بخاط  يصاله إلى المُ في بيان المعنى المراد إ عاختصر الطريق عليها 
 صلمات حتى يتسّنى للمخاطب معرفته كأن تقول: )فأنار  اهلُل بأبي محمٍد العائد على األمم يستلزُم إعادة مجموعة من الك

 االسهاب فيه إذا دلَّ عليه دليل. في الكالم وعدم   االيجاز  من طبيعة العرب  ُظل م  تلك األمِم المتفّرقِة في أديانها(، وألنَّ 
معنى المطلق الذي يحتمله و تقييٌد للإّن ذكر المفعول به الصريح الظاهر في الجملة دون حذفه ه :وصفوُة القول

 ، وكون  مجيئه على األصلدون غيره من أفاد في بيان ما وقع عليه الفعل وتقييد حدث عامله فيه قد وهذا الذكرُ  الكالم .
سماع دلَّ على أنَّ المخاطبين  كانت أذهاُنهم خاليًة ال يعلمون المسألة  وهم منصتون  ل أي جاء متأخرًا عن الفعل والفاعل

 واإلفادة منه .، عكالمها 
 (13)ـ المضمر : وهو قسمان:2

 أـ الضمير المتصل :

منها قوُلها في خطبتها وهي  (16)في مواطن  كثيرة ع ورد المفعول به ضميرًا مّتصاًل في كالم السّيدة الزهراء     
 ا متصاًل فقد ورد المفعول به ضميرً  (17)(( رِهِ ا ألمبتعَثُه اهلُل اْتمامً ا ب ابتعاثه من قبل اهلل تعالى: ))وسب ص تذكر أباها
ّدى أ ممَّا ؛هالعامل في حدث   هحصر ب وقع عليه الفعل، وذلك من بيان  في الكالم هذا المفعولذكر  فادبتعث( وقد أبعامله )اِ 

، ع مهاكال هميحتمل نمَّ مدون غيره  صاطالقه وشيوعه، إذ انحصر  العامل في شخصه لمراد وتحديد بيان المعنى ا إلى
 .صوذلك أنَّه لو كان دون غيره من جميع الناس لكان هذا غير صحيح؛ ألنَّ اهلل  تعالى قد بعث غير ُه من البشر قبله 

ِل على الرسوِل األكرم  وقد يحمل هذا المقيِّد جملًة من الدالالت في هذا النصِّ      صالشريف منها داللُة التفضُّ
ا ب لَّغ ت   تعالى:ون غيره كما قال اهلل تعالى دبالبعثة والتبليغ من  ن  ل م  ت ف ع ل  ف م  ا ُأنِزل  ِإل ي ك  ِمن  ر بِّك  و اِ  ُسوُل ب لِّغ  م  ي ا أ يُّه ا الرَّ

 .[ 67] سورة المائدة: من اآلية : ِرس ال ت هُ 
ا الداللة الثانية فهي صحُة بعثة النبيِّ    يتهم عن طريق ما جاء به اهلل تعالى إلى الناس وهدامن  ص دٍ محمّ  وأمَّ
 من األحكام والقوانين اإللهية التي أنارت الحياة البشرية .ص رسول اهلل 

 ب ـ الضمير المنفصل:

في مواضع  قليلٍة من ذلك قوُلها في دعائها عقب  ع دة الزهراء في كالم السيَّ ا منفصاًل ورد المفعول به ضميرً      
(  ا منفصاًل ، فقد ورد المفعول به ضميرً (18)((ثٌق بإجابتك إّياَي في مسألتيفإنِّي أسأُلَك وأنا واصالة المغرب: )) وهو )إياي 

 وقع عليه العامل )اجابتك( وحصر يان منب المفعول على ذكرُ  وقد دلَّ  ،لعامله )إجابتك( الذي هو مصدر ع ِمل عمل فعله
 .اوضوحً ا و أكثر  بيانً  المرادُ  أصبح المعنى قدو ، غيره فيه ال في حدث الوقوع 

  ثانيًا :المفعول به غير الصريح :
منه قولها في قضّية في مواضع قليلٍة  ع ر  صريح في كالم السّيدة الزهراءورد المفعول به اسمًا غي   
رُِّج  بمصدٍر والتقدي، فقد ورد المفعول به )أن  تدخلوا( مؤّواًل (19)((ُأحرُِّج َعَلْيُكْم أْن َتدخلوا بيتَي بغيِر إْذنيالخالفة:)) ر )ُأح 

من وقع عليه حدُث التحريج وحصره فيه دون غيره، ولهذا ُعدَّ  بيانِ  من وقد أفاد ذكر المفعول به المؤّول . دخول  بيتي(
رادتها على إ مقّيدًا للحدث، فبذكره عرف السامُع أنَّ حدث الفعل يقع على مجّرد دخول البيت. وقد كان ذكره في الكالم دلياًل 

ركيب إلى ينصرف الت  ـكما مر سابقاـ بحذف المفعول به ه، وألنَّ عحّجة قد ُألِقيت  عليهم من قبلهاتى تكون الاإلعالم به ح ع
رُِّج(الفعل  لمن وقع عليه  معنىال من الكالم يكون ؛ إذ إنَّ حذف المفعول )أن تدخلوا(االطالق والشيوع محتماًل  مطلًقا  )ُأح 

    ترد في الذهِن االحتماالت التي  أحد يكون( دخول البيتو) غير  محدَّدٍ 
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ر ج: إنِّي  مَّ . وورد في الحديث الشريف: ))اللهُ (21)، ويقال: "أحرج  الرجُل امرأت ُه بطلقٍة أي حّرمها"(20)الحرام" و"الح 
رُِّج حقَّ الضعيفيِن: اليتيِم والمرأِة( ُمُه على من ظلمهما(22)ُأح   .(25)، أي ُأضيُِّقُه وُأحرِّ

أنَّ  ع أي )أن تدخلوا( بداًل من )دخول(ل ال المصدر الصريح ــ من استعمال المصدر المؤوّ  وقد يكون الغرض
المصدر المؤّول يفيد الداللة على تحديد الزمن بحسب الفعل بخالف المصدر الصريح فإنَّه يحتمل الُمضيَّ والحال  

؛ إذ ليس في صيغته ما يدلُّ على تحديد الزمن  .(24)واالستقبال 
أنَّ سبب استعمالها المصدر المؤّول والحرف الداخل على الفعل أَّنها تريد  -ما سبق ذكرهلى فضاًل ع – ويبدو لي

، وأّنُه باٍق مستمٌر إلى أن ة التي أراد  هؤالء الدخول  إليهأن تنّبه المخاط ب  أنَّ تحريجها وتحريم ها لدخول بيتها بدأ من الساع
تَّى ي   تعالى:ا لقوله ن هذا المراد تأكيدً لمن يريد الدخول له . وكا عتأذن  هي  ُخُلوا ُبُيوتًا غ ي ر  ُبُيوِتُكم  ح  اأ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال ت د 

ي ٌر ل ُكم  ل ع لَُّكم  ت ذ كَُّرون   ل ى أ ه ِله ا ذ ِلُكم  خ  لُِّموا ع  ُتس  ت أ ِنُسوا و   .[  27سورة النور :]  ت س 
ا التقييد بالمفعول به  ، والحذف في امن حيُث حذُفه فإنَّ النحويين  يرون أنَّ المفعول به مّما ُيحذف في الكالم كثيرً وأمَّ

 ذلك على ضربيِن:
ي ق ــِدرُ  تعــالى:كقولــه  (23)اا ويــراد معنــًى وتقــديرً أحــدهما: أن يحــذف لفًظــ ــاُء و  ــن  ي ش  ق  ِلم  ز  مــن ] ســورة الرعــد :  اللَّــُه ي ب ُســُط الــرِّ

ــٍد يرجــع إليــه مــن  ، وذلــك؛ ألنَّ (26)ره دون غيــره هــو يبســط الــرزق ويقــدّ ، أي اهللُ [ 26:اآليــة ــدَّ لــه مــن عائ اســم الموصــول الُب
بَُّطُه الشَّي ط اُن ِمن  ال م سِّ  تعالى: كما ورد في قوله  (27)صلته ا ي ُقوُم الَِّذي ي ت خ   .[ 273] سورة البقرة: من اآلية :ِإالَّ ك م 
قولها في مخاطبة األنصار وتقريعهم  ع ا في كالم السّيدة الزهراءا ويراد معنًى وتقديرً محذوفً د المفعول به و ور  ومن      

أال َوَقْد أرى أْن قد أخلْدُتم إلى الَخْفِض, وأبعْدُتم َمْن هو أَحقُّ بالَبْسِط وابعاِدِه عن الخالفة: )) علخذالِنِهم أمير  المؤمنين  
 .(28)((م َوَدَسْعُتم الذي َتَسوَّْغُتموالَقْبِض.... َفَمَجْجُتم ما َدعْيتُ 

سعتم الذي تسوغتموه؛ وذلك ود ا، أي فمججتم ما دعيتموهمعنًى وتقديرً  وهو مرادٌ  اا لفظً فقد ورد المفعول به محذوفً        
 اسم الموصول الُبدَّ به من عائد يرجع إليه من صلته كما أشرنا اليه.ألّن 

، أي هو ضرب من اإليجاز والتخفيف في الكالم فهو في حكم (29)ذف  اختصاراً وقد سّمى النحويون  هذا الحذف  الح
، وكان حذُفها تخفيًفا لطول الكالم بالصلِة، أال ترى أّنه لوال إرادة الهاء بقي  (الهاء)؛ ذلك أنَُّه على إرادة (50)المنطوق به

، ومن جهة اقتضاء الفعل له: من جهة هتينه؛ وألنَّ الداللة عليه من جالموصوُل بال عائٍد فكان في حكم المنطوق ب
المحذوف إذا دلَّت الداللُة عليه كان في  نَّ ( بزعمه أهـ592، وهذا ما أكَّدُه ابن جّني )ت(51)قتضاء الصلة إذ كان العائدا
 .(52)كم المنطوق بهح

وذلك لمَّا يكون  (55)اًرا"، وهو غير مراد وهو الذي يسّميه النحويون  "الحذف اقتص يذكر المفعول بهالَّ خر: أواآل   
 تعالى:، كقوله (53)بترك التقييد ، والمبالغة  (54)بوقوع الفعل من فاعله من غير تعرض لمن وقع به الفعل الغرض االخبار  

 ف أ مَّا م ن  أ ع ط ى و اتَّق ى :ّنما أر م   القرآني ، إذ لم ُيذ ك ر في النّص [ 3] سورة الليل ، وا  ، وال ما ُأعطي  اد أن ن ُأعِطي 
 . (56)والتقوى عطاءيصف هم بصفة اإل

قولها في مقدِّمة خطبتها وهي تحمد اهلل تعالى وتثني عليه:  عومن ورود حذف المفعول به اقتصاًرا في كالمها         
ذف مفعوُله اقتصاًرا؛ ألن ، فقد ورد العامل ) أ ل ه م ( وهو مّما قد ح(57)((مَ هَ لْ ا أَ كُر على مَ ُه الشّ لَ ا أنعَم وَ على مَ  ُد هللِ مْ الحُ ))

 الغرض هو االخبار بوقوعه من فاعله دون التعرض لمن وقع به .
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، بل هو من باب المفعول به هو ليس من باب الحذف أنَّ الضرب الثاني من حذف ويرى الدكتور فاضل السامرائيُّ 
 .(58)، وليس له تقديٌر وال نّيٌة حدث وصاحبه من غير إرادة المفعولاإلقتصار على ال

ا( وذلك والُبدَّ من اإلشارة إلى أن الباحث إنَّما قد ذكر الضرب الثاني من ضربي حذف المفعول به المسمى )اقتصارً 
ا لمجرد اعالم القارئ عن صور حذف المفعول، حيث إنَّ حذف المفعول في مثل هذه الحال ال يكون المفعول به مقّيدً 

بغية الوصول إلى  –ا ا واتساعً ضيقً  –الشيء المحذوف يجول في ذهن المتلقي  ، إذاه؛ ألنَّ معنى الجملة يكون مطلقً لعامل
 .(59)شيء محّدد يجلي ما ذهب إليه في مخيلته 

ا حذف العامل فيه، وهو على على المفعول به وحده، بل يشمل أيضً ـ  اأم وجوبً  اسواء اكان جوازً ـ وال يقتصر هذا الحذف 
 ضربين:

 .(40)األول : حذف واجب
 .(41): حذف جائز خراآلو 

  يكون في الحذف ضرٌر معنوي  أو صناعي  يقتضي عدم  الَّ وأ ويشترط النحويون  لصحة الحذف وجود دليٍل مقاليٍّ أو مقاميٍّ 
 .(42)التعبير في المعيار النحويّ  ةِ صحَّ 

 .(45)وظهور المعنى والفراغ بسرعة للوصول إلى المقصود واالختصاروقد يكون الغرض من الحذف اإليجاز 
للخليفة  عا قولها ا ، فمن ورود حذف العامل وجوبً ا وجوازً حذف عامل المفعول به وجوبً  عوقد ورد في كالم السيدة الزهراء 

 .(44)((فاَء اهلُل علينا من َسْهِم ذوي الُقْرَبىا أمَ .....وَ  َت الذي َظَلْمَتنا َعْنُه أهَل البيتِ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ ل: )) األوَّ 
 ، أي أخصُّ أو أعني أهل  البيت .لالختصاصا وذلك ا وجوبً عول به )أهل  البيت( محذوفً المف إذ ورد عاملُ 
"قصر الحكم على  هو : وقيل .(43)على االختصاص عند النحويين :"هو اسم معمول ألخصُّ واجُب الحذف" والمنصوبُ 

 .(46)فراد المذكور"بعض أ
 .(48)لغرُض األصلي منه هو التخصيُص والقصُر"، و" ا(47)والباعث عليه فخٌر أو تواضٌع أو زيادُة بياٍن 

إنَّ ورود المخصوص )أهل  البيِت( منصوبًا على المفعولية قد أفاد تقييد  العامل المحذوف وجوبًا )أخصُّ أو أعني( 
والباعث على االختصاص في  ،حه لدى المتلقيا أفاد في بيان المعنى ووضو ممَّ ، وهذا وذلك بحصر حدثه فيه دون غيره

زيادة البيان بدليل السياق؛ إذ إنَّ سياق الكالم يتضّمُن مسألة  الظلم، وكان الُبدَّ من بيان الظالم والمظلوم ومن  هو عكالمها 
 وقد أّدى هذا االختصاص إلى تقوية المعنى المراد و توكيده. ،صاص قد بان للمتلقي ما يريده المتكلمخالل االخت

لها عن  هِ عند سؤالِ  ع بعد زواجها من أميِر المؤمنين jألبيها   عومن ورود المفعول به وعامله محذوف جوازًا قولها 
الذي دلَّ سياق المقال   ا ـالمحذوف جوازً  ا لعاملهِ )خير  زوج(، مقّيدً  إذ ورد المفعول به (49)(( خيَر زوجٍ  يا أبه )): ها لهرؤيتِ 

ا أفاد ذكر هذا المفعول به ممَّ  ،((كيَف رأيِت زوَجِك ؟لها : ))ص وهو قول أبيها  (30)ا لسؤال وقععليه وذلك لكونه جوابً 
لى حصِر حدثه فيه ا في بيان منوازً للعامل المحذوف ج  دون غيره. من وقع عليه الفعل المحذوف وا 
عن  في التعبير واحترازٌ  ختصارٌ هو اـ  ع إنَّ الداعي  من حذف هذا العامل دون ذكره في كالمها :ويمكن القول

ة المقال ولكونه متعّينًا ، وذلك بكون المحذوف يمكن إدراُكه وفهُمه من المتلقي لداللة قرين(31)العبث بناًء على الظاهر
نَّ ورود ه (32)اا أو وجوبً وقد يقّدُم المفعول به عليهما جوازً  ،التأّخُر عن الفعل والفاعل األصُل في المفعول بهو  حقيقًة. . وا 

 مقدَّمًا على الفاعل أو عليهما معًا في الكالم إّنما هو من باب تقديم ما حقُّه التأخير.
ِة ف ِإنَُّهم  أ  ديِم والتأخيِر "وُيعدُّ أسلوُب التق  غ  د  أ س اِليِب ال ب ال  ِم أ ح  ل ك ِتِهم  ِفي ال ك ال  م  ِة و  اح  ل ى ت م كُِّنِهم  ِفي ال ف ص  ل ًة ع  ت و ا ِبِه د ال 

ذ ُب م ذ اقٍ  ِقٍع و أ ع  س ُن م و  ل ُه ِفي ال ُقُلوِب أ ح  من تقديم  ةهـ( إلى المعاني البالغيّ 180لتفت سيبويه )تقد ا، و (35)"و ان ِقي اِدِه ل ُهم  و 
ر ب  زيدًا عبُد اهلل؛ قدّ فإن : "المفعول به قائاًل  مت  المفعول  وأخَّرت  الفاعل جرى اللفُظ كما جرى في األّول، وذلك قولك: ض 
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ن  كان  ل  منه وا  في اللفظ. ف من ثمَّ كان حّد  مؤخًراألّنك إنَّما أردت به ُمؤّخرا ما أردت به مقدًَّما، ولم ُترد أن ت شغل  الفعل بأوَّ
ن كانا جميعًا اللفظ أن يكون فيه مقدَّما، و  هو عربي  جيَّد كثير، كأّنهم إنَّما يقّدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى، وا 

ِنيانهم  .(34)"ُيِهّماِنهم وي ع 
في مواطن  متعددٍة ع  ا في كالم السّيدة الزهراءا على الفاعل أو على الفعل والفاعل معً وقد ورد المفعول به مقّدمً 

 نحاء اآلتية:ى األيمكن ذكُرها مقّسمًة عل
 أواًل: تقديم المفعول به على الفاعل جوازا:

، وقد شاع وكثر (33) وهو التعبير الطبيعيُّ في اللغة –كما أشرنا سابقا  –م الفاعل على المفعول األصُل أن  يتقدَّ 
ا غير  مستنكرٍ تقديُم المفعول على الفاعل حتى أصبح متعالمً 

اعل قسمان: جائز . وهذا التقديم للمفعول على الف(36)
التقييد  خرى أنَّنا نبحُث عن داللةِ وبعبارة أُ ، ةالنحويَّ  الصناعةِ  ا فإنَّ المالحظ فيه هو مراعاةُ وجوبً  ا، وما كان مقّدمً (37)وواجب

بحث عن حتى يمكننا ال ر  ، فإنَّه ال يمكن أن  يتأخَّ اا، والحال تختلف في المفعول به المقّدم وجوبً ا ومتأخرً فيما يكون متقّدمً 
 ا.داللة تقييده من حيُث تقديمه وتأخيره وجوبً 

الحمُد هلِل الذي ال ما ورد  في دعائها عقب صالة المغرب: )) ع ومن شواهد هذا النمط في كالم السّيدة الزهراء
، إذ (38)((ُه المجتهدونَ , والحمُد هلِل الذي ال يؤّدي حقَّ الذي ال يحصي نعماَءُه العاّدونَ يبلُغ مدحَتُه القائلوَن, والحمُد هلِل 

بيان ما وقع عليه  على، وقد دلَّ هذا التقييد بالمفعول به ا على فاعلها جوازً ، نعماء ه، حقَّه( مقّدمً ورد المفعول به )مدحت ه
 . ا في المعنى المرادا ووضوحً بيانً أفاد  اممَّ وهو دون غيره  من و حصر حدث الفعل فيه، الفعل

: إّنما يقّدمون  ؛ ألّن العرب(39)ه على فاعله إنما يدور على العناية واالهتمام بالمتقدموالغرض من تقديم المفعول ب
رتبط باهلل وعاد إليه الكونه مرتبًطا باهلل تعالى وما  جاء ع ، فتقديم المفعول به في كالمها(60)بشأنِه أعنى هم األهمَّ والذي

 وعدم التقييد باألصل إذا لم يكن ،ا هو التوّسع في الكالمديم أيضً فهو األهم واألعنى مّما ارتبط بغيره، وقد يكون غرض التق
ون اإلضافة لك، باإلضافة وهو معرَّفٌ  نعماءه، حقه( ،ل به )مدحتهالمفعو وقد تكون داللة بالمعنى المراد.  التقديم مخالًّ 
 . مّما يجعل ادراك المعنى سهاًل  (61)إحضار معناه في ذهن السامعتعييًنا لطريق 

 تقديم المفعول به على فعله وفاعله جوازًا . ثانيا:
ال يرثون  عوهي تخاطب من اّدعى أنَّ أهل  البيِت  ع لى فعله وفاعله جواًزا في كالمهاا عمً ورد المفعول به مقدّ 

رَث لنا َأفُحْكَم موَن أْن ال إم اآلَن َتْزعُ تُ نْ أَ وَ من كالم اهلل تعالى:)) نص  مقتبٌس  كالمهافي في أمواله وقد جاء  صرسول اهلل 
ٍم ُيوِقُنون   ِة تبغوَن؟الجاهليَّ  س ُن ِمن  اللَِّه ُحك مًا ِلق و  م ن  أ ح  اِهِليَِّة ي ب ُغون  و  م  ال ج  )حكم  الجاهليِة(  ، فقد ورد المفعول به  (62) ((أ ف ُحك 
( جوازً مقّدمً  وهذا البيان للذي  ،صر حدث الفعل فيهوح، أيًضا في بيان ما وقع عليه الفعل، وقد أفاد اا على عامِله )تبغون 

 وقع عليه حدث الفعل قد ضّيق المعنى وحّدده  .
إّنما هو  صنَّ ادعاء كم في عدم حقِّنا من إرث رسول اهلل فعول به على االختصاص والحصر أي أوقد دّل تقديم الم

بيخ هو معنى االستفهام في قولها: ))أ فحكم  واإلنكار والتو  ،ادعاٌء مختٌص ومحصوٌر في زمن الجاهلّيِة ال في زمن اإلسالم 
؟(( وذلك وتعالى قد أبطل  ذلك الحكم  بقوله  واهلُل سبحان ه ،كًما جاهلًياألنَّ منع  البنِت من اإلرث كان  حُ ؛ الجاهليِة تبغون 

ظِّ األُنث ي ي نِ :تعالى فهنا إثباٌت على أنَّ اإلناث  يرث ن   .[ 11ء :من اآلية:]سورة النسا يوِصيُكم  اللَُّه ِفي أ و الِدُكم  ِللذَّك ِر ِمث ُل ح 
 .(65)إاّل أنَّ لكل ُأنثى نصف  ما للذكر من اإلرث اأيضً 
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؛ إذ لم يرد صعلى ذمِّهم وتوبيِخهم لمنعِهم حقَّها من أبيها  اًل للفعل )ز ع م ( في كالمها دلي عوكان استعماُل الزهراء 
ز ع م  الَِّذين  ك ف ُروا أ ن  ل ن  ُيب ع ُثوا  تعالى:، و"الزعم يستعمل فيما يذمُّ كقوله (64)  في مورد الذمِّ الفعل )ز ع م ( في القرآن الكريم إالّ 

ل ى اللَِّه ي ِسيرٌ  ذ ِلك  ع  ِمل ُتم  و  بِّي ل تُب ع ُثنَّ ثُمَّ ل تُن بَُّؤنَّ ِبم ا ع  الزعُم  :، حتى قال بعُض المفسرين  [ 7]سورة التغابن:  ُقل  ب ل ى و ر 
، إذ عّبرت عن دعوى أبي بكر إذ لم ترد فيه إاّل في مورد الذم ع، كذلك الحال بالنسبة إلى كالم الزهراء (63)أصُله الكذب"

بـ )ز ع م ( إشارًة  منها إلى أنَّ هذه الدعوى غيُر مطابقٍة للحقيقة
، وكانت داللة تقديم المفعول على فعله وسبقه بهمزة (66)

نَّ إقدامكم على منع أهل البيت من اإلرث يجعل اآلخرين  في ، أي أ(67)الشكَّ قد وقع فيه ال في عاملهاالستفهام هو أنَّ 
بأهوائهم ورغباتهم فهو  (68)موضع الشكِّ في اسالمكم وايمانكم؛ ألنَّ هذا الحكم  الذي تبغون ُه إّنما يحكم به حّكاُم الجاهليةِ 

 .(69)حكُم الشيطانِ 
 :بـ) المفعول المطلق(المطلب الثاني : التقييد 

أو عدده، نحو: ضربُت ، لنوعه اأو بيانً ، ا لعاملهيرى النحويون أنَّ المفعول المطلق:" هو المصدُر المنتصُب توكيدً 
وسرُت سير  زيٍد وضربُت ضربتيِن" ضرًبا

ب   من التلفظ بفعله، نحو، وقد يذكر بداًل (70)  .(71) على الشدائدِ  ًرا: ص 
 (72):هي  ثالثة أنواع على مُ سَّ ق  ه يُ النحويين  يذهبون إلى أنّ  جمهور مطلق وأغراُضه فإنَّ أّما أنواُع المفعول ال

 المؤكِّد لعامله . -1

 المبيِّن لنوعه. -2

 المبيِّن لعدده . -5

 (75)أّنه ينقسم على االنواِع اآلتية: المحدثين   و يرى قسٌم من النحويين  
 د.المفعول المطلق المؤكِّ  -1

 للعدد. نٌ ومبيِّ ، للنوع نٌ هو نوعان: مبيِّ و ن، المفعول المطلق المبيِّ  -2

 المفعول المطلق النائب عن الفعل. -5

ويبدو لي أنَّ التقسيم الثاني أكثُر دّقًة وشمواًل ألنواع المفعول المطلق لذا تراني قد اعتمدته في إيرادي الشواهد  التي 
 وعلى النحو اآلتي: عوردت في كالم السّيدة الزهراء 

 لمطلق المؤكد لمعنى عامله:أواًل : المفعول ا
ُت س ي رً                والحقيقُة أّنه في )سرُت سيًرا( ،(74)ا لعاملها( مؤكدً قد سّمى اكثُر النحويين المفعول المطلق في نحو)ِسر 
عندما أنت ف د،أمَّا المصدر فهو الحدث المجرَّ  ،نَّ الفعل ما دلَّ على حدٍث مقترن بزمنالفعِل ال الفعل؛ إذ إ مؤكٌِّد لمصدرِ 

 . (73)الحدث والزمن جميًعا تقول )قمُت قيامًا( تكون قد أكّدت  الحدث  وحد ه، ولم تؤّكدِ 
، بالمؤكد سيًرا بسبب تسميتهم المفعول المطلق في نحو: سرتُ  ا عن النحويين  مدافعً  (ـه686)تولهذا نجد الرضيَّ 

عدد، وهو وصف، أو  منو  ،و مضمون الفعل بال زيادة شيء عليهالمصدر الذي ه ،ذلك بقوله: "المراد بالتأكيد لفعله معلِّاًل 
، فلّما قولك: )ضربُت( بمعنى أحدثُت ضرًباا للفعل توّسًعا ، فلكّنهم سّموُه تأكيدً  ،في الحقيقة تأكيٌد لذلك المصدر المضمون

حده، ال لالخبار والزمان اللذيِن للمصدر و  تأكيدٌ  هُ فظهر أنَّ  (، صار بمنزلة قولك: أحدثُت ضرًبا ضرًباذكرت  بعده )ضرباً 
 . (76)"تضمَّنهما الفعلُ 

ُلك  : "إنَّ المصدر  المؤكِّد  لعامله: وقيل ت ي ِن ف ق و  ِل م رَّ ب ُت  :ُهو  ِعو ٌض ع ن  ت ك ر اِر ال ِفع  ر  : ض  ِلك  ن ِزل ِة ق و  ًبا ِبم  ر  ب ُت ض  ر  ض 
ت اُضوا ع نِ  د ُلوا ع ن  ذ ِلك  و اع  ب ُت ثُمَّ ع  ر  دِ  ض  ل ِة ِبال ُمف ر    .(77)"ال ُجم 

، وذكُر الشيء و: "التشديُد والتثبيُت في النفسوالمراد بتقوية العامل ه .(78)ويؤتى به لتقوية عامله وتقرير معناه
 . (80)، وأّما التقرير فيراد به  رفع توهم المجاز" (79)مرتيِن أوقُع في النفس من ذكره مرًة واحدًة"
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ر المؤّكد رفع  الوهم والمجاز عن الحدث ال عن المحدِّث عنه، فإذا قلت: ضرب  األميُر احتمل وبهذا تكون فائدة المصد
 ماته .اطالق الضرب على ُمقدّ األّول :مجازيِن: 

ر   ،األمير على أمره اطالقُ  : والثاني : نفُسه ًبافإذا أردت  رفع  المجاِز األّول أتيت  بالمصدر فقلت: ض  ن أردت  الثاني قلت  ، وا 
 .(81)و عيُنهأ

بعاد  ومّما تقدم يتبّين لنا أنَّ وظيفة المفعول المطلق المؤّكد لمعنى عامله هو توكيُد الحدث الذي تضّمنه معنى العامل وا 
 المجاز فضاًل عن تقوية عامله وتثبيته في النفس ، فالتوكيد الذي يحدثه أشبُه بالتوكيد اللفظي الذي أّكد  الحدث في الفعل .

قولها في وصف حال األمَّة بعد انتقال النبيِّ  ع د لعامله في كالم السيدة الزهراءفعول المطلق المؤكِّ ومن ورود الم
, ال مثلها نازلٌة, وال بائقٌة عاجلةٌ  ,, والمصيبةُ  الُعْظمىازلُة الُكبرىاهلِل النَّ َك وَ لْ تِ فَ  إلى الرفيق األعلى: )) صاألكرم محمٍد 

، حيُث أضافت (82)((وُصراًخا م ُهتاًفاتُف في أفنيِتكُ هْ ِحُكم يَ بَ صْ مَ وَ  ماكُ سَ مْ م, وفي مَ كُ تِ يَ نِ فْ في أَ  هُ ناؤُ جلَّ ث أعلَن بها كتاُب اهللِ 
على المعنى من دونها  ٍة جديدةٍ قميع، وهذا القيد إّنما جاء ألضفاِء لمحٍة ( في النصِّ المفعول المطلق )ُهتاًفا القيد   عالزهراء 

)يهتف في : أن  تكتفي  بالفعل فحسب، فتقول عضمون المراد ايصاله إلى المتلقي؛ إذ كان لها يتصّدع المعنى ويختلُّ الم
المطلوب اثباته في النّص، لذا جاء التقييد بالمفعول المطلق المؤّكد لعامله  ر أّن هذا ال يفي بالغرض العميقأفنيتكم(، غي

نفس  قيقة والمجاز والمصدر المؤكد يفيدنَّ الفعل يحتمل الحإذ إ؛ قيقتهالحدث على ح ، وتثبيتِ تاف مجاًزالرفع توهم كون الهُ 
محتملي  الفعل وهو الظاهر منهما الحقيقة، والذي أفاده هو أحدُ 

(85). 
وعليه فقد دلَّ المفعول المطلق )ُهتاًفا( على تأكيد عامله، ورفع المجاز ، (84)و"هتف به ُهتافا إذا صاح به ودعاه"        

، إذ إنَّ المتكلم:" إّنما يأتي (83)اثبات معناه حقيقيًة ال مجازً عنه، وا   ه لتقوية معنى عامله وتقريره برفع الشكِّ عنه، وأنَّه جيء ب
 . (86)بالتوكيد لرفع توهم التجّوز إذا ظنَّ غفلة  السامع عن حمله على معناه الحقيقي"

 بيان أحوال الناس وتقرير مصيرهم على مرور السنين. في جزة القرآن الكريم من كونه داعًيا حقيقيًّافقد أثبت  هذا القيد مع
ًن هذا الُهتاف حقيقٌة ال مجاٌز، ألنَّ المجاز  ال يؤك د : وصفوة القول ، فدًل على وقوع (87)إنَّ )ُهتافًا( مصدر معناه التأكيد وا 
 الفعل حقيقًة .

إنَّ ني في قضية فدك وردِّ شهادتها: )) للخليفة الثا عقولها  المطلق المؤكد لمعنى عامله أيًضا ومن ورود المفعول
ال تجوُز عليهمِ شهادٌة ؛ألنَُّهم معصوموَن ِمن ُكلِّ سوٍء , ُمطَّهروَن من ُكلِّ  وطّهَرُهم تطهيًرا َمن أذهَب اهلُل َعْنُهُم الرِّْجَس 

 ا خالًصاحقيقيًّ  قيقته، أي تطهيًرابات الحدث على ح( إلثُد لمعنى عامله )تطهيًرار  القيد المصدر المؤكّ ، فقد ُذكِ (88)((فاحشةٍ 
 بكل ما يحمل التطهير من معنى، ولرفع احتمال المجاز عنه؛ وذلك ألن المجاز ال يؤكد، كما ذكرت قبل قليل.

، ومن جهة أخرى ينطوي القيُد على من جهة عردٍّ على القائلين  بعدم عصمة أهل البيت الا( داللُة ففي القيد )تطهيرً 
 دنس ورجس. من أّنه سبحانه وتعالى طّهرُهم من كلِّ  –عدا األنبياء والرسل  –سائر الناس  على عالبيت داللة تمييز أهل 

 ثانيًا: المفعول المطلق المبين للنوع:
فقد ذكرُه سيبويِه في  ،ِع هو أحُد أنواع المفعول المطلقاتفق جمهور النحويين على أنَّ المفعول  المطلق  المبين  للنو 

، فهو "يذكر لزيادة فائدٍة على ما في (89)"؟  تبّين  أيَّ فعٍل فعلت   لة المصدر بقوله: "إّنما يجيُء ذلك على أن  كالمه عن دال
 .(91)الضرب  شديٌد والقيام  طويلٌ  ، كقولك: ضربُت المسيء  ضربًا شديدًا، وقمُت قيامًا طوياًل، فقد أفدت  أنَّ (90)الفعل"

 . توكيُد معنى عاملِه المذكور: مران معًا: األولع أللنو  نِ والغرُض من المصدر المبيِّ 
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. ولّما كان المقصوُد منه بيان  النوِع اقتصروا على (95)نَّ بيان  النوِع هو األهُم والمقصود منه، وأ(92)بياُن نوعهِ : واآلخر
ال ُسّمي  ئٌد عليه سّمي  بما أفاده الزائدتسميته بالمبيِن للنوع؛ ألّنه "إن وجد  معنى زا ، فغرُض التوكيد (94)التوكيد" اسمب، وا 

ن كان الغرض األهم غيرُه إذ ليس من الممكن بيان النوع وحده من دون توكيده لمعنى يكون الزمً  ا للمفعول المطلق وا 
 . (93)عامله

 على ضربين : عن للنوع في كالم السيدة الزهراء المبيّ  المفعول المطلق وقد أتى
 األول: الموصوف:

وذلك قولها لنساء المهاجرين واألنصار وهي تذكر حال األّمِة فيما لو  علموصوف في كالمها قد ورد المصدر ا   
ن ئحِة وزالوا عَ ِة الّل جَّ حَ المَ  نِ وا عَ الُ و مَ وتاهلِل لَ  غير أبي بكر: ))ص هو الخليفة بعد رسوِل اهلل   ع كان أميُر المؤمنين  

. إذ جاء المفعول المطلق )سيًرا (96)(( م َسْيرًا ُسُجًحاهِ بِ  ارَ سَ لَ َمَلُهم َعليها, وَ ِة الواضحِة, لردَُّهم إليها, َوحَ جَّ َقبوِل الحُ 
( قد أفاد بيان نوع الفعل )سيًرا ُسُجًحا وبهذا يكون القيدُ لك بيانه نوع السير وايضاح صفته. وذ عفي كالمها  ُسُجحا( قيًدا

توكيده؛ إذ ال يتحقَّق بيان النوع وحده بغير توكيده  على ا عن األذى والمشّقة فضاًل  بعيدً العامل وتخصيصه بكونه سهاًل 
 .(97)معنى العامل له

لعامله وذلك بتخصيصه دون ابهامه وشيوعه،  ل المطلق المبين للنوع يأتي قيًداُن لنا بأنَّ المفعو ومن هنا يتبيَّ  
 هو األهم منهما كما ذكرت آنفا . اُن النوعتوكيُد عامله المذكور وبياُن نوعه، ويكون بييكون الغرض منه أمرين معًا هما: و 

 :المضاف: اآلخر
وانتقاله  ص، وهي تذكر أباها منه قوُلها في خطبتها ع،ا في كالمها المبّين للنوع مضافً  قد ورد المفعول المطلق   

يثارٍ  مَّ ثُ إلى الرفيِق األعلى: )) جد أنَّ المفعول المطلق)ق ب ض  رأفٍة( قد ، إذ ن(98)((َقبَضُه اهلُل إليِه قبَض رأفٍة واختياٍر ورغبٍة وا 
، فقد دلَّ هذا القيد على كون عمليِة قبِض توكيده على ، فضاًل بيان نوع العامل فيه وايضاح صفتهل ص جاء في كالمها

تيار( والرغبة واإليثار وقد دّلت كلمة  )اخ  باالختياركانت يسيرةً بعيدًة عن العناء واألذى مّتسمًة  صروِح النبي محمٍد 
، وهذا يدلُّ على عظمة رسول اهلل (99)صما هو خير له، أو باختيار منه  صعلى أن يكون القبض من اهلل تعالى له 

 وبيان صفته. صومنزلته عند اهلل تعالى. فقد أوضح القيد )قبض  رأفٍة( للمتلقي نوع القبض لروح المصطفى 
ًداريم  اهلِل يجد أنَّ تك الفاطمّي المبارك المالحظ في هذا النصِّ و  بعد  ،ـ ينفي دار الخلود في علِّيِّ  ص تعالى نبيَُّه محمَّ

اتِه العظمى   من دار الدنيا إلى دار اآلخرة .، في نقله على أيسر األحوال نفسهِ  جاء مناسًبا لمكانة النبي، أداء مهمَّ
 : المفعول المطلق المبيَُّن لعدد عامله:ثالثا

" يذكر ه ا من أنواع المفعول المطلق، وأنَّ لعدد عامله نوعً  نِ فعول المطلق المبيِّ لم يختلِف النحويون  في كون الم
لزيادِة فائدٍة على ما في الفعل، نحو  قولك: ضربُت ضربًة وضربتيِن، فالمصدر ههنا قد دلَّ على الكّمية؛  ألنَّ بذكره عرفت  

غير  معلوٍم، نحو: ضربُتُه ضرباتٍ  دُد مبهًما، وقد يكون الع(100)من الفعل" دد  الضربات، ولم يكن ذلك معلوًماع
(101). 

ذا كان  وبهذا يكون الغرض من المفعول المطلق المبين للعدد هو إظهار عدد مرات وقوع الحدث،  العدُد مبهًماوا 
ر  لكن ال نعرُف على وجه ا لتحديد غير  معلوٍم نحو: )ضربتُه ضرباٍت( فإنَّنا نستفيد من كلمة )ضرباٍت( أنَّ الحدث  تكرَّ

ر وقوعه. فمع بيان عدد مرات وقوع المّرات المكررة من كلمة )ضرباتٍ  ( سوى معناها العام الذي يشير إلى أنَّ الفعل قد تكرَّ
، غير  أن بيان العدد هو األهم(102)الفعل يدلُّ على التوكيد

(105). 
ا سمعته من المحادثِة مَّ ثُها عوهي تحدّ  عقولها ألسماء  بنِت ُعميس   عومن ورود هذا النوع في كالم السيَّدة الزهراء 

سِ   عبين أمير المؤمنين   ص سمْعُت األرَض تحّدُثُه ويحدُِّثها, فأصبحُت وأنا فزعٌة, فأخبرُت والديها: )) واألرض ليلة  ُعر 
لق )سجدًة( قد ، إذ نجُد أنَّ المفعول المط(104)((: يا فاطمُة أبشري بطيِب الّنسلِ فسجَد سجدًة طويلًة, ثم رفع رأَسه وقال
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، وكذلك أفاد توكيد )سجد( من الفعلعند المتلقّي  اأفاد في بيان عدد مرات حصول الفعل ووقوعه، إذ لم يكن ذلك معلومً 
فقد أفاد هذا القيد في المعنى زيادة ليست في الفعل وهي التحديد واالختصاص  الحدث وتقويته وتقريره ودفع المجاز عنه.

 تخصيص متبوعه بأن قصر على الطول دون ضده . على ()طويلةً  صفُ الو  وقد دلَّ  .(103)بالعدد
، وأنَّه كلما وصف صار حصوله ا لعامله وذلك ببياِن عدد مّراتِ ن للعدد يأتي تقييدً المبيِّ  المطلق   وبهذا ندرُك أنَّ المفعول  

 .شياًعا أخصَّ وأنقص  
 رابعًا: المفعول المطلق النائب عن الفعل:

ا برأسه، إذ قال ا قائمً النحويين  وخاصًة المتأخرين  والمحدثين  هذا النوع  من المفعول المطلق قسمً قد عدَّ قسٌم من   
، أو بدٌل من فعِلِه، وال ضرر  في زيادة ذلك"(ـه1588ت) الخضريُّ  ، أو عددي   . (106): "فالمصدر إمَّا مؤّكٌد، أو نوعي 

له؛ ألنَّ المؤّكد مسوٌق لتقوية عامِلِه وتقريِر معناه، وحذُف هذا النوع من المفعول المطلق غير  مؤكد لعام ويعدُّ 
، وكذلك: "أنَّ المصدر  المؤّكد ال خالف في أنَّه ال يعمل واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل: (107)العامل ينافي ذلك

، فدلَّ هذا (108)على األصح" هل يعمل أو ال ؟، والصحيح أنه يعمل فــ)زيدًا( في قولك: )ضربًا زيدًا( منصوب بـ)ضربًا(
 على أنَّه غُير مؤكٍد لعامله.

في ، وكذلك (109)قوىدية المعنى من عامله فهو أبلُغ وأومن أهّم أغراِض المصدر النائب عن فعله المبالغُة في تأ
ه يعطي معنى من يرى أنَّ المصدر  النائب  عن فعله زيادًة على ما ذكرنا من أغراضه فإنَّ  ومن العلماء ،االختصارإفادته 

ق ابِ  تعالى:التوكيد ففي قوله  ب  الرِّ ر  " (: ـه358، يقول الزمخشريُّ )ت[4من اآلية: :]سورة محمدف ِإذا ل ِقيُتم  الَِّذين  ك ف ُروا ف ض 
ر   فضرب  الرقابِ  وفيه  ،ولا إلى المفع، ف ُحِذف  الفعُل، وُقدِّم  المصدُر فأنيب  مناب ه مضافً ًباأصله: فأضربوا الرقاب  ض 

 . (110)عطاء معنى التوكيد؛ ألّنك  تذكُر المصدر  وتدلُّ على الفعل بالنصبة التي فيه"مع ا ختصارٌ ا
فمن وروده في األمر  ،والمراُد به األمر والدعاء عوقد ورد المصدُر لفعلِه المحذوِف وجوبًا في كالم السّيدة الزهراء 

َأما :)) صسوء  ما فعل ُه رجاُلُهنَّ في اختيار م ن  لم يوِص به رسوُل اهلِل لنساء المهاجرين  واألنصار وهي تذكر ع قولُها 
: انظروا نظرًة فحذف ا عن فعل األمر، أي، فقد جاء المصدر )ن ِظر ًة( نائبً (111)((َلعمري َلقد َلِقَحْت, َفَنِظَرًة َرْيَثما تنتجُ 
 الفعل، وُقّدم  المصدر، فُأنيب  منابُه.

للمصدر النائب عن فعله دون الفعل نفسه  عودلَّ استعماُلها  .(112)لق بمعنى األنظار والتأخيرو)ن ِظر ًة( مفعول مط
؛ ألّنك إن تأمُر بالمصدر فقد (115)على المبالغة؛ إذ إنَّ المصدر  النائب  عن فعلِه أبلُغ وأقوى وأثبُت في تأدية معنى عامِلهِ 

"يفيد إلى جانِب الطلِب معًنى  نَّ األمر بالمصدرإ، ثم (114)دث وحدهمن الفعل لمجيئنا بالح كدُ د وهو آأمرت  بالحدث المجرّ 
آخر  افصاحيًّا ِانفعالًيا فيه من الحثِّ والحضِّ على الفعل ما ال يوجد في صيغة األمر المجردة"
 ع، فكان استعمالها (113)

 على القيام به. ثِّ  من فعل االمر )أنظروا( للداللة على المبالغة في تأدية معنى الفعل والحللمصدر بداًل 
 :التقييد بـ)المفعول فيه(: الثالث المطلب

، وأنَّ (116)يرى النحويون  أنَّ المفعول فيه  "هو ما نصب من اسم زماٍن أو مكاٍن مقارن لمعنى )في( دون لفظها"
لِّ ظرٍف، وليس األمُر )مقارنة المعنى( أجوُد من ذكر تقدير )في(؛ "ألنَّ تقدير )في( يوهُم جواُز استعماِل لفِظ )في( مع ك

 .(117)كذلك؛ ألنَّ من الظروِف ما ال يدخل عليه )في( كـ)عند( و)مع( وُكلُّها مقارٌن لمعناها ما دام ظرفا"
ويوافُق الباحث فيما ذهب اليه الدكتور فاضل السامرائّي في مسألِة حدِّ المفعول فيه من أنَّه البّد أن يذكر  النحويون  

اّل  ّنما هو نائُب من أنَّه فضلٌة وا  فنحو )أ نُطِلق  يوماِن( و)ُسوِفر  يوُم الخميس( متضّمن معنى )في( وليس  ظرفًا وا 
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، أو مقداِر كلٍّ على زماِن وقوِع الحدث أو مكانه .وبهذا يكون الحدُّ الجامُع للمفعول فيه هو: االسُم الفضلُة الدالُّ (118)فاعلٍ 
 .(119)منهما أو عددهما

ح ما كان مبهًمامن الزيادات التي ال بّد منها في الجملة ليكتمل المعنى ويتفهو في الكالم وللظرف أهميٌَّة كبيرٌة  لدى  ضَّ
 القارئ.
بالعامل الذي عمل فيه  ، فال بّد للظرف أن يكون متعلًقابعامله هِ قِ تعلُّ  أهمية الظرف في ضوء فِ رُّ ع  ت  ويمكننا من     

( ،الظرف )فوق   :)جلسُت فوق  العشِب ( نجد أنَّ ، فقولناالنصب ن دلَّ على زمِن  فالعامل ( متعلق بعامله )جلس  ( وا  )جلس 
أنَّ العامل وبيان هذا  ؟.أهو فوق العشب أم بجانبه ،نَّه لم يبّين طبيعة  هذا الجلوسوأّدى وظيفته في الجملة إاّل أ ،مضيٍّ 

الذي هو جزٌء متّمٌم ومكّمل له، ففي مثل:)جلس   هذا المعنى ال يتمُّ وال يكتمل إاّل بالظرف ولكنَّ  ،يؤدي معناه في جملته
ل في مجموعٍة من األسئلِة تدور في النفس عند سماع هذه العبارة، ومن بين المريُض... قد نحسُّ في المعنى نقصًا يتمثَّ 

ُه ،أم و  ،جلس  المريُض ؟ أكان  فوق السريرهذه األسئلة :أين  مساًء ؟ وهكذا فإذا  راء الباب ؟ ومتى جلس  أصباحًا أمأم أمام 
 فيزداد المعنى اكتمااًل  ؛، ينظم الى الفائدة المتحّققة من العاملفقد أقبل معه جزٌء من الفائدة جاء الظرف الزمانيُّ أو المكانيُّ 

بقدر الزيادة التي جلبها معه، فمجيئه إنَّما هو لسبٍب معين، ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره، وهي عرض 
 ع تكملة معنى عامله فلهذ وجب أن يتعلق به.معناه، م

ومّما تقدم يتبيُن لنا أنَّ المفعول فيه إنَّما يؤتى به "لتقييد وقوع الحدث الذي اشتملت عليه الجملة بزمن معين، أو 
، فالقيد "الذي يعرضه يكون من جهة تعبيره عن الظرفية مكانيًة (121)، أو بيان مقدار الحدث أو عدده(120)مكان معين"

 .(122)كانت أو زمانيًة؛ إذ إّنه قرينٌة معنويٌة دالٌَّة على إرادِة المفعوِل فيه أو الظرِف"
في وصّيتها  عقوُلها ألمير المؤمنين   عومن ورود المفعول فيه ظرف الزمان قيدًا للحدث في كالم السّيدة الزهراء 

لكان  موعُد   ع( في كالمها . فلو لم يرد الظرف )لياًل (125)((مرَ , وال تؤذَننَّ بي أبا بكٍر وعُ ي ليًل ذا أنا ِمتُّ فأدفنِّ له: ))إ
، لذا جاء ًدا( صار وقُت الدفِن محدّ ولكن بورود الظرف )لياًل  ،أن يدفن ها عا في أيِّ وقٍت يشاُء أميُر المؤمنين  الدفن مطلقً 

 للحدث دون بقية األوقات األخرى . ًداهذا الظرُف مقيّ 
وكلِّ من شايع ُه في أمره  الخليفة األّول قوُلها في مخاطبةِ  ع المكان قيًدا في كالمها ود المفعول فيه ظرفور  ومن

(( : ا َفريًّا, َأَفعلى َعْمٍد ترْكُتْم يا بَن أبي ُقحافَة, أفي كتاِب اهلِل أْن ترَث أباَك وال أرَث أبي؟ َلَقد ِجْئَت شيئً  من المسلمين 
ة االطالق وذلك ورد المفعول فيه )وراء ( لتقييد الحدث وتخليصه من نيّ  فقد .(124)؟((مكتاَب اهلِل وَنبْذُتموُه وراَء ظهوِركُ 

ا الحتمل أن يكون وقوع الحدث في ولو لم يكن المفعول فيه )وراء( موجودً  ،بذ  هؤالِء القرآن  الكريم  فيهابتعيين الجهة التي ن
 جهته.كل جهٍة إاّل أنَّه بوروده قد ُخصِّص  المكاُن وتمَّ تحديُد 

متثال الى ما أمر  ّي الى معنى مجازيٍّ وهو عدُم االويرى الباحث أنَّ الظرف  )وراء ( قد خرج عن معناه اللغو 
 اهللُ تعالى به ،وورود هذا القيد في الكالم  قد حقَّق داللًة جلّيًة أال وهي بياُن حقيقِة هؤالء من نبذهم للقرآن الكريم وذلك بعدم

حيُث كشف هذا ، بتعاد عنه وعدِم األخِذ بأحكامهعلى مدى اال وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدلُّ  ،امهألوامره وأحك االمتثال
ا لما أمر ُهم اهلُل تعالى في كتابه العزيز ا موافقً لم يكن حكمً  ع وأهِل البيت عالقيُد للمتلقي بأنَّ الحكم  الذي صدر بحق فاطمة  

نهم لم يجعلوا القرآن نصب  أعينهم في بيان األحكام واتخاذها. ،تعادهم عن القرآن الكريم وأحكامهبسبب اب  وا 
 :التقييد بــ)المفعول له(: الرابع المطلب

ه تفسيٌر لما قبله لم كان؟ ه موقوع له، وألنَّ نتصب ألنَّ عذٌر لوقوع األمر فا "ما ينتصُب من المصادر؛ ألنَّهُ المفعول له هو:   
، وفعلتُ  قولك : فعلُت ذاك   لكوليس بصفة لما قبله وال منه.... وذ ك  مخافة  فالٍن... فهذا كلُّه ينتصب ألنَُّه ذا حذار  الشرِّ

 .(123)فيه ما قبله" ل  مِ مفعوٌل له، كأنَّه قيل له: لم فعلت  كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذا، ولكنَُّه لما طرح الالم ع  
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 . (127)قدام على الفعل"ة اإل، فهو "ِعلَّ قد أفاد تعلياًل وبهذا يكون ذكره  ،(126)ا: "المفعول ألجله، ومن أجله"وسّمي أيضً 
 .(128)ويكون إّما علًَّة يراُد تحصيلها بإيقاع الحدث أو عّلة  سبب في وجود الحدث

 الغرض من المفعول له وضروبه:
، وقد أوضح أبو (129)من ورود المفعول له في الجملة، وذلك أنَُّه "عذٌر لوقوِع األمر" هـ( الغرض  516بي ن ابُن السراج )تقد 

نما تذكرُه ِلُيعرف الغرُض الذي من أجله فعلت ذلك الفعل" هـ( ذلك بقوله:577علي الفارسي )ت ، فالغرض منه هو (150)"وا 
 ابانُة تعليِل حدوث الفعل ووقوعه.
 :(151)والتعليل فيه يكون على ضربينِ 

نَّما هي غايٌة مرادٌة نَّ العّلة المرادة  ليست ها، أي أل: ما يكون علًة يراُد تحصيلُ األوّ  موجودًة في اثناِء قياِم الفعِل وحدوِثِه، وا 
ا، أي ألجِل التأديب، فالتأديُب علٌَّة حاملٌة على الضرب وهي ليست موجودًة في ومر جّوُة التحقيِق، نحو: ضربُت ابني تأديبً 

 اثناِء الضرب ، بل يراد تحقيقها به.
، ل، فهي حاصلٌة وال يراد تحصيُلهاا في دفع الفاعل على الفعدًة، وهي كانت سببً واآلخر: أن  تكون  العلَُّة حاصلًة وموجو 

 ا في القعود وهو حاصٌل وال يراُد تحصيُلُه.سببً  ، فالجبُن كان  ك : قعد  ُجب ناً وذلك قولُ 

ا تقدم نجُد أنَّ المفعول  لُه يأتي تقييدً   حصوِلِه، وتفسيرِه الدافع   ا في الكالم وذلك  ببياِن علَِّة وقوِع الفعل وسببِ وممَّ
ُك للفعِل ُمب همً  ا يؤتى بالمفعوِل لُه إليضاِح ذلك المحّرِك الذي دفع الفاعل  للقيام بهذا الفعل واحداِثِه، ولكي ال يبقى المحرِّ

:"(152)وبياِنِه في نفس الفاعل تخصيص ذلك  معناه التصريُح بالعلَِّة التي ألجلها وقع الفعل... فيفيد ، والتصريح به؛ ألنَّ
 .(155)الفعل بتلك العلَّة"

 فالغرض إذًا من ذكره هو تربيُة الفائدِة والتعّرُف على علَِّة حدوث الفعل وبيانه.
 داللة التقييد بالمفعول له في حاالته االعرابية:

ن  أنَّ المفعول  له في األصِل أن  يكون   : ِجئُت لطمٍع في بحرف التعليل، وذلك نحو مجروًرا إنَّ أغلب  النحويين  يرو 
، ثم ُأسقط  حرفُ  ا لنائلك(. وعلى هذا يكون المفعول له ا، فأصبح التعبير: )جئُت طمعً الذي يفيد التعليل توّسعً  الجرِّ  ناِئِلك 

 .(154)ا بنزع الخافضمنصوبً 
 اختالفٌ  ن ثمَّة  آخر. ولذلك كا (153)ومن المعروف " أنَُّه ال يعدل من تعبيٍر إالَّ يصحُبُه عدوٌل من معنًى إلى معنًى"

في التعليل،  ابين معنى المفعول له المجرور وبين معنى المفعول له المنصوب، فالمجرور بحرف التعليل ال يكوُن إالَّ نصًّ 
بل هو محتمٌل له وللحاليَِّة والمصدريَّة، فقولك: )جئُت لرغبٍة في الخير(  ،في التعليل ابخالف المنصوب فإنَُّه ال يكون نصًّ 

 في التعليل، أي بياُن السبب من وراء المجيء. هو نص  
ا إذا قلت: جئُت رغبًة في الخير، فهذا ال يحتمل التعليل فقط، بل يحتمل أيضً  ا في ا الحاليَّة، أي جئت راغبً وأمَّ

)جئُت . غير أنَّ الباحث  يرى أنَّ )رغبًة( في قولنا (156)الخير، ويحتمل كذلك المفعولّية المطلقة، أي جئت مجيء  رغبةٍ 
ا لفعٍل مقّدٍر، أي جئُت أرغُب رغبًة وليس على تقدير مجيِء رغبٍة؛ ألنَّ )مجيء(  مطلقً رغبًة( يحتمل فيها أن تكون مفعواًل 

 سيكون مفعوال مطلقا لـ)جئت(.
الف الالم إذ ، بخاوممَّا تقدم نصل إلى: "أنَّ التعبير  عن العلِّّية أو التعليِل بالمفعول له تعبيٌر احتمالي  وليس قطعيًّ 

، وكذلك "إنَّ التعليل بالمفعول له يدلُّ على حصول العلَّة وحدوِثها وتقارٍب في زمني حدوث (157)إنَّها نص  في التعليل"
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ا في زمني حدوث المصدر والفعل ، ويفيد تباعدً ا مجيء الالم فيفيد الحصول وعدمهالمصدر والفعل المعّلل، وأمّ 
 .(158)المعّلل"

ا إذا أراد التوّسع  في المتكلم  إذا كان قصُدُه التنصيص  على العلَّة جاء بالمفعول له مجرورً  وبهذا نصل إلى أنَّ  ا وأمَّ
 ل إليه الكالم.ا بتقدير ما يؤوّ المعنى فإنَُّه يأتي به منصوبً 

ا في كالمها وبً فمن وروده منص، ا، ومنه ما ورد مجرورً بكثرةٍ  امنصوبً  عالزهراء دةِ وقد ورد المفعول له في كالم السيَّ 
ِاْبَتَعَثُه اهلُل اتمامًا ألمرِِه وعزيمًة على  وسبب  بعثِتِه من قبل اهلل تعالى إلى الناس: ))ص قوُلها في خطبتها ذاكرًة أباها  ع

ًا سبب  بعثِة ، فقد ورد القيد )اتماًما، عزيمًة، انفاًذا( الذي هو مفعول له مبّين(159)(( امضاِء ُحْكِمِه, وانفاًذا لمقاديِر َحْتِمهِ 
؛ صبتعاث للنبيِّ األكرم قد أزال اإلبهام من أمر اإلاهلل تعالى، والدافع  وراء هذا االبتعاث، فكان ذكُرُه  من صالنبيِّ محّمٍد 

، ولم يعرِف الدافع  من ورائه، لذا نجُدُه قد بهم على المتلقي سبُب االبتعاثإذ إنَُّه لو حذف هذا المفعول له من الكالم ألُ 
وابتعاث ُه إلى الناس كان وراءه هدٌف يراُد  صق  داللًة جليًَّة تنصُّ على تنبيِه المخاطبين  بأنَّ اختيار  اهلِل تعالى لنبيِِّه حقَّ 

 األشياء  ألجلها واتمامها. اهلُل تعالى تحصيُلُه وتحقيُقُه أال وهو اكمال الحكمة التي خلق
ا للمعنى، وذلك ا وتوضيحً ة  وقوِع الفعِل وسبب  حصوِلِه فكان وروُدُه بيانً فقد أبان المفعوُل له في النصِّ الشريف علَّ 

 ا للفائدة.، فكان ذكُرُه اتمامً (140)ألنَّ الغرض  من ذكره مع فعِلِه هو ألفادِة تلبس الفعل به، وذلك من جهة وقوع الفعل له
ا فيه، إنَّما هو من مع كون الجرِّ جائزً دون جرِِّه  –الستكمال شروط نصبه  –ا وقد يكون ورود هذا المفعول منصوبً 

ة ليس هو معنى ا، ومعنى الحاليّ ا ومنفذً ا وعازمً ة، أي متّممً أخرى كالحاليّ  في المعنى، إذ قد يحتمل معانٍ  باب التوّسعِ 
 المفعول له، واهلل العالم.

ا ، أي اتمامً لتعظيم والتفخيمعرفة هو من باب انكرًة مع جواز وروده م وقد يكون ورود المفعول له في هذا النصِّ   
 .(141)ألمر البعثة، أو ربما يراد به اإلطالق وعدُم الحصر؛ إذ التعريف فيه تحديد وتقييد وحصر اا فخمً عظيمً 

 عفي قبره بعد اقدام القوم على اجبار أمير المؤمنين  صقوُلها وهي تخاطب أباها  عا في كالمها ا أيضً ومن وروده منصوبً 
 ألول:لمبايعة الخليفة ا

ــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــى َزَفراِتهــــــــــــــا َمْحُبوَس  نفســــــــــــــي عل
 

ـــــــــــــراتِ   َف ـــــــــــــَع الزَّ ـــــــــــــْت َم ـــــــــــــا َلْيَتهـــــــــــــا َخَرَج  َي
نَّمـــــــــــا  ـــــــــــَدَك فـــــــــــي الَحيـــــــــــاِة وا  ـــــــــــَر َبْع  ال َخْي

 
ـــــــــــاتي  ـــــــــــًة أن تطـــــــــــوَل حي ـــــــــــي مخاف  (142)َأْبِك

، وهذا الذكر عزهراء علَّة  وقوِع فعِل الُبكاء من قبل السيَّدة ال هكشفذلك بو قيًدا في الكالم  )مخافًة( فقد ورد المفعول له 
 بهام  من أمر وقوع البكاء، ورفع الغموض عنه وذلك ببيانه علَّة  الفعل وسببه .اإل للمفعول له قد أزال  
قييد بالمفعول له )مخافًة( حقَّق  داللًة تنصُّ على تنبيِه المتلقي بأنَّ السبب  وراء  هذا البكاِء هو الخوُف التَّ  لذا نجد أنَّ 

 ، وهو رّبما يكون ألمرين مجتمعيِن:صبعد  رسوِل اهلِل  من طوِل الحياةِ 
بأمر اهلل تعالى  صمن األّمة التي أوصاها رسوُل اهلِل  صمن المصائب واألحزان بعد  أبيها  عاألول: ما القت ُه الزهراُء 

 .هل بيته خيًرابأ
يِتِه.وعدُم القدرِة والصبِر على فراِقِه م  jألبيها  عواآلخر: شّدُة اشتياِقها   ن غيِر رؤ 

: صاألنصار وهي تذكُر مصيبة  ف ق ِد أبيها  فقولها عند مخاطبتها عا بحرف التعليل في كالمها ه مجرورً وأّما ورودُ 
ظِلمِت األرُض لغيبِتِه, وُكِسَفِت ُه, وانفَتَق رتُقُه, وأُ ٌد ؟ َفَخْطٌب جليٌل استوَسُع وهُنُه, واستنهَر فتقُ أتقولوَن ماَت محمّ ))

 .(145)((ِت الّنجوُم لمصيبتهِ رَ ثِ تُ انْ ُس والقمُر, وَ الشم
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ت( من فاعله )األرض( وبهذا م  لِ ظ  الفعل )أُ  ا بحرف التعليل )الالم( وقد أبان  علَّة  وقوعِ إذ ورد المفعول له )لغيبته( مجرورً    
 وغيبته.ص كرم نبي األسبب فقد البأنَّ سبب ظلمة األرض قد جاء ب المخاطبين   على تنبيهِ  نجده قد حقَّق داللًة جلية تنصُّ 

ٌة والعلُة فيه فاعليَّ . (144)جل افادة تلبس الفعل به من جهة وقوعه ألجلهالغرض من ذكره مع الفعل، هو من أ وكان 
 ، أي هي عّلٌة حاملٌة على قيام الفاعل بالفعل.ةً وليست غائيَّ 

ة حـــــرف التعليـــــل )الـــــالم(، وقـــــد دلَّ علـــــى بيـــــان العلَّـــــب ا(، إذ ورد  مجـــــرورً  لمصـــــيبته وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة للمفعـــــول لـــــه )
 من وقوع الفعل )انتثرت( من فاعله )النجوم(.

ــــــي اْســــــ مَّ ُهــــــاللَّ فــــــي دعائهــــــا عقــــــب صــــــالة العصــــــر: )) عا قولهــــــا ا أيًضــــــومــــــن وروده مجــــــرورً  إلرشــــــاِد  ديكَ هْ تَ إّن
ـــــد (143)((أمـــــري ـــــه )إرشـــــاد( مجـــــرورًا بحـــــرف التعليـــــل )الـــــالم(، وق ـــــِة وقـــــوع الفعـــــل ، إذ ورد المفعـــــول ل دلَّ علـــــى بيـــــاِن علَّ

نَّ ورود هُ   هو تنصيٌص على التعليل فقط، أي استهديك ألجل ارشادي وهدايتي. امجرورً  )استهدي( من فاعله، وا 
ا: "يـــــأتي لبيـــــان علَّـــــِة ا أم مقـــــدَّمً ا مـــــؤّخرً ا أم مجـــــرورً وخالصـــــة القـــــول إنَّ التقييـــــد  بـــــالمفعول لـــــه ســـــواء كـــــان منصـــــوبً 

ـــــوع الفعـــــِل وســـــببِ  ـــــدافلهِ حصـــــو  وق ـــــه، وتفســـــيره ال ـــــاِم ب ـــــذي دفـــــع  الفاعـــــل  للقي ُك للفعـــــل مبهًمـــــا ع  ال ـــــى المحـــــرِّ ، ولكـــــي ال يبق
ــــس الفاعــــل" ــــي نف ــــك المحــــرِّك ف ــــه إليضــــاح ذل ــــالمفعول ل ــــ(146)يــــؤتى ب ــــة علَّ ــــه معرف ــــي ليتســــنى ل ــــوع ، وتوضــــيحه للمتلق ة وق

 الفعل وسببه.
 الخاتمة:

 ،واآلخرين   لين  من األوّ  العالمين   نساءِ  في صحبة كالم سّيدةِ  جلَّى وعال منه على اهلل تعالى وبتوفيقٍ بعد التوكل      
 من النتائج : بمجموعةٍ ، وهو قد رفد سير وصل البحث الى نهايتهومصادر اللغة والنحو والبالغة والتف

تي يلجأ إليها ال أدواته الوتحديده باستعم ،مفهوم التقييد في تراثنا اللغوّي العربي حول الوصول الى المعنى المراد ـ يدور1
 يق المعنى العام دون اطالقه وشيوعه.يعالم المخاطب بما يريده وذلك بتضالمتكلم حين يريد ا

مع كثرة تضمينه  ،وعلى سننها لها اموافقً ، بل جاء ا عن قواعد العربية وسننهاخارجً  عدة الزهراء السيّ  ـ لم يكن كالمُ 2
 آليات كتاب اهلل تعالى .

المفعول به المحذوف جواًزا والمعلوم  لدى المتلقي هو تقييد في الكالم الغرض منه هو االختصار  أنَّ حث بـ رفد ال5
 واإليجاز في الكالم، ولهذا قد عرضُت لهذا النمط فيما جاء من مباحث في الرسالة.

أن  وكذلك يها عند النحويين،اعه المتعارف علالتوكيد مالزم للمفعول المطلق في أنو  د الباحث من ذهب الى أنَّ ـ يؤيّ 3
والنائُب عن فعله  المفعول المطلق ال تقتصر أنواعه على المؤكِّد والمبين بفرعيه، بل من الضروري أن يكون المبين للمقدار

 من أنواعه أيًضا. كل منهما نوًعا
ا لزمن عامله ي توكيًدا معنويً ومكانه، وكذلك يأت ثغرضه تحديد زمان وقوع الحدفي الكالم و  االمفعول فيه تقييدً  ـ يأتي6

جديًدا لم يكن موجوًدا إال بعد وقوعه في  معنىً  ُس فهو يؤسِّ  اا إذا كان مختصًّ زمانًيا مبهًما، وأمَّ  وذلك حين يكون ظرًفا
نَّ ثّمة فرقً و  الكالم. فعول له بين الم اواضحً  اأّما التقييد بالمفعول له فغرضه التصريح بالعّلة التي من أجلها وقع الفعل وا 

 المنصوب والمجرور، فالمجرور نص  على التعليل، وأّما المنصوب فإنَّ العلة محتملٌة، إذ إن هناك توسع في المعنى.
ـ التقييد باب واسع ال يقتصر على المفعوالت والتوابع والحال والتمييز واالستثناء فحسب بل هناك تقييد بالنواسخ، 7

أو رسالة في كالم السيدة باحث أنه باالمكان أن تدرس هذه المسائل في بحث والشرط، وضمير الفصل، ولهذا يرى ال
 .الطاهرين   وآخر دعوانا أن الحمُد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالُم على نبّينا محمٍد وعلى آله( .عليها السالم(الزهراء 
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 من سورة المائدة . 40,اآلية  1/214,االحتجاج : 34, بلغات النساء:88السقيفة وفدك : (12)
 . 4/213, الميزان :  128 – 3/129ينظر : التبيان في تفسير القرآن :  (13)
 . 220ينظر : المفردات في غريب القرآن :  (14)
  )زعم(. 2/1119لسان العرب :  (14)
 . 131ينظر: أساليب االنشاء في كلم السيدة الزهراء :  (11)
  . 111ينظر: دالئل االعجاز :  (14)
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  . 12/344ينظر: مفاتيح الغيب  (19)
  . 4/294ينظر: البحر المحيط :  (18)
  . 1/480شرح التصريح : و ,  1/411, وينظر : شرح األشمونّي :  2/48شرح ابن عقيل : (40)
 . 2/133معاني النحو : و ,  3/413جامع الدروس العربية :  ينظر : (41)
شـرح ابـن و , 493-1/491ي شـرح االيضـاح : المقتصد فو ,  1/49اللمع في العربية : و ,1/110ينظر: األصول في النحو:  (42)

 .  1/411شرح االشموني: , و  2/44عقيل :
  .21/133معاني النحو و , 3/213جامع الدروس  العربية :ينظر:  (43)
 . 2/44شرح ابن عقيل:و ,  2/191أوضح المسالك: و ,  2/144توضيح المقاصد: و ,  1/49ينظر: اللمع في العربية:  (44)
   2/131:  النحو معاني, و  2/108ان :ينظر حاشية الصبّ  (44)
  . 1/22, وينظر : حاشية الخضري : 1/289شرح الكافية :  (41)
 . 2/382البرهان في علوم القرآن :  (44)
 .  2/119حاشية الصبان : و ,  1/442شرح االشموني : و ,  2/144ينظر: شرح الكافية الشافية :  (49)
 .  1/198شية الخضري : , وينظر حا 1/148حاشية ابن حمدون :  (48)
 . 1/323, حاشية ياسين :  2/111ينظر: حاشية الصبان :  (90)
  . 2/81همع الهوامع : ينظر:  (91)
 . 414, ومواقف الشيعة : 400, وتفسير نور الثقلين : 1/240االحتجاج :  (92)
  . 2/144حاشية الدسوقي : ينظر : (93)
  , مادة ) هتف( . 8/344لسان العرب : و ,  (فهت), مادة  1/322ينظر : مختار الصحاح :  (94)
  . 2/211النحو الوافي :  ينظر: (94)
  . 1/140حاشية الدسوقي :  (91)
  . 433, البرهان :  3/389ينظر: البحر المحيط :  (94)
  . 281, كلمة فاطمة الزهراء :  100كتاب سليم بن قيس :  (99)
  . 1/323, وينظر شرح التصريح :  1/288الكتاب :  (98)
 .  1/249:  (ابن يعيش)شرح المفصل (80)
  1/249ينظر: المصدر نفسه :  (81)
   2/204:  الوافي النحوو , 2/1919( : ناظر الجيش , ينظر : شرح التسهيل )(82)
  . 209,  2/204النحو الوافي : و ,  1/191حاشية الخضري : و ,  1/324ينظر حاشية ياسين :  (83)
  . 149 /1حاشية ابن حمدون :  (84)
  . 2/209ينظر: النحو الوافي :  (84)
والسَّـْجح : المشـيُة السـهلة : ينظـر : لسـان  . 341حياة سـيدة النسـاء :  , و 940واللمعة البيضاء : , 1/299االحتجاج :  (81)

 )سجح( . 1/14العرب :
  . 2/208ينظر: النحو الوافي :  (84)
 .28/222بحار األنوار :, و  1/244واالحتجاج :  , 138السقيفة وفدك :  (89)
  . 111ينظر: شرح خطبة الزهراء :  (88)
  . 1/492, وينظر : المقتصد في شرح االيضاح :  1/249شرح المفصل :  (100)
  . 2/132ينظر:  معاني النحو :  (101)
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  . 208 – 2/209النحو الوافي : و ,  1/480ينظر: شرح التصريح :  (102)
 .  2/208لنحو الوافي : او ,  1/324ينظر: حاشية ياسين :  (103)
 .40كلمة فاطمة الزهراء : و  , 121ومدينة المعاجز: ,3/84إقبال األعمال :(104)
  . 1/492ينظر: المقتصد في شرح االيضاح :  (104)
معــاني النحــو: و  ,1/241المــوجز فــي قواعــد اللغــة العربيــة:و  ,2/220النحــو الــوافي:  , وينظــر: 1/198ري: حاشــية الخضــ (101)
2/131 . 
 . 2/131النحو الوافي:و ,  3/414جامع الدروس العربية: و ,  2/114شرح األشموني:و ,  2/48ينظر : شرح ابن عقيل:  (104)
  . 2/4, وينظر شرح الصريح :  2/48شرح ابن عقيل:  (109)
  141/ 2, معاني النحو : 2/220ينظر : النحو الوافي :  (108)
  . 4/344, وينظر : البحر المديد :  4/311الكشاف :  (110)
  . 11, وفدك في التاريخ :  43/110, وبحار األنوار : 1/280واالحتجاج : ,  119السقيفة وفدك :  (111)
  ) نظر ( .مادة  , 4/218ينظر: لسان العرب :  (112)
  . 2/141معاني النحو : و ,  2/220ينظر: النحو الوافي :  (113)
  . 2/141ينظر: معاني النحو :  (114)
  . 244 , 244,وينظر : اللغة العربية معناها ومبناها :  114النحويين والبلغيين :أساليب الطلب عند  (114)
 .1/41دليل الطالبين:و , 288, وشرح قطر الندى: 44, وينظر :اللمع : 2/144افية: الك شرح (111)
  . 2/144الكافية : شرح (114)
 .2/144ينظر: معاني النحو:  (119)

  . 2/148: ينظر: المصدر نفسه (118)
  . 1/444لبلغة العربية: ا (120)
  . 248ينظر: االطلق والتقييد :  (121)
  . 129التقييد بالمفعوالت :  (122)
  . 2/111, وكشف الغّمة : 144السقيفة وفدك : (123)
  .344, وحياة سيدة النساء:113,وفدك في التاريخ: 28/221وبحار األنوار: , 1/214,واالحتجاج :  3/31شرح األخبار : (124)
  318 – 1/314تاب : الك (124)
  . 1/408, وينظر : شرح التصريح :  1/490,شرح االشموني :  2/184أوضح المسالك : (121)
  . 42المفصل :  (124)
  .133ينظر : أسلوب التعليل في اللغة العربية :  (129)
  . 2/1األصول في النحو :  (128)
  . 140االيضاح :  (130)
  . 33أسلوب التعليل : و , 2/200ني النحو: معاو , 1/243ينظر: الفوائد الضيائية:  (131)
 . 211ينظر : االطلق والتقييد :  (132)
 . 144ارشاد الفحول للشوكاني :  (133)
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 .2/148حاشية الصبان : و ,  2/133همع الهوامع : و ,  48ينظر : اللمع في العربية :  (134)
 . 2/201معاني النحو:  (134)
 .198بالمفعوالت :  , التقييد 2/201ينظر : المصدر نفسه :  (131)
 .141أسلوب التعليل :  (134)
 .2/202, وينظر معاني النحو :  148المصدر نفسه :  (139)
 .339حياة سيدة النساء : , و  284واألنوار العلوية :,  1/244االحتجاج : و ,  139السقيفة وفدك :  (138)
 .2/240ينظر: حاشية الدسوقي :  (140)
  .409,  1/404ينظر: البلغة العربية :  (141)
  .241كلمة فاطمة الزهراء : ,و  122,واألسرار الفاطمّية : 10/434, وشرح احقاق الحّق : 119بيت األحزان : (142)
 . 28/224وبحار األنوار:, 1/240االحتجاج :  (143)
 .2/240ينظر: حاشية الدسوقي :  (144)
 .94حياة سيدة النساء :  ,و 93/94وبحار األنوار: ,203فلح السائل :  (144)
  .211االطلق والتقييد :  (141)

 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

 أواًل: المصادر والمراجع:
 هــ(, تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم, المكتبـة 811اإلتقان في علوم القرآن, جلل الدين السـيوطي)ت

 م.2009هـ ـ1428العصرية, صيدا ـ بيروت, 
 هـــ(, تــح: الشــيخ إبــراهيم 420لــب الطبرســي)تاالحتجــاج, ابــو منصــور أحمــد بــن علــي بــن أبــي طا

, 1البهادرّي, والشيخ محمد هادي, إشراف: الشـيخ جعفـر السـجانّي, دار األسـوة, طهـران ـ إيـران, ط
 هـ.1424

 هــ(, 1240إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول, محمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني)ت
خ خليل الميس والـدكتور ولـي الـدين صـالح فرفـور, دار تح: الشيخ أحمد عزو عناية, قّدم له: الشي

 م.1888-هـ1418, 1الكتاب العربي, ط
  ,أساليب اإلنشاء في كلم السّيدة الزهراء, عامر سعد نجـم عبـد اهلل الـدليمّي, العتبـة العلويـة, النجـف األشـرف

 م.2011هـ ـ 1432د.ط, 

 ــين, د.قــيس إســماعيل ــد النحــويين والبلغي األوســي, جامعــة بغــداد, بيــت الحكمــة, د.ط ,  أســاليب الطلــب عن
 )د.ت(.

  األسرار الفاطمّية , الشيخ محمد فاضل المسعودّي , تحقيق وتقديم : السّيد عادل العلوّي , مؤّسسة الزائر فـي
 ه . 1420,  2الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة )ع( , ط

  ُّتـح: أحمـد بـن سـعيد بـن محمـد, (هــ433ت)إسفار الفصيح, أبو سـهل محمـد بـن علـي بـن محمـد السـهروي ,
 هـ.1429, 1عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسلمية, المدينة المنورة, بيروت ـ لبنان, ط

 ه .1429, 1أسلوب التعليل في العربية , أحمد خضير عباس ,دار الكتب العلميى , بيروت ــ لبنان ,ط 
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 تح: د.عبد الحسـين (هـ311ت)عروف بابن السّراجاألصول في النحو, أبو بكر محمد بن السري بن سهل الم ,
 هـ.1420, 4الفتلّي, مؤسسة الرسالة, بيروت ـ لبنان, ط

 ــابي, دار الصــفاء, عمــان ـ األردن, ط ــنص القرآنــي, د.ســيروان عبــد الزهــرة الجن ــد فــي ال , 1االطــلق والتقيي
 هـ.1433

 األصـفهانّي , مكتـب اإلعـلم اإلسـلمّي ,  ه(, تح: جواد القيـوميّ 114إقبال األعمال , السيد ابن طاووس )ت
 ه .1411, 1ط

 ه( , تح: حسن األمين , دار التعارف , بيروت ـ لبنان , د.ط 1341أعيان الشيعة , السّيد محسن األمين )ت
 , د.ت .

 ه .1391,  2ه( , مكتبة النجف األشرف ,ط1340األنوار العلوية ,الشيخ جعفر النقدّي )ت 
 تـح: مجموعـة (هــ1111ت)لُدَرِر أخبار األئمة األطهـار, العّلمـة محمـد بـاقر المجلسـي بحار األنوار الجامعة ,

 م.1893, 2من العلماء, مؤسسة الوفاء, بيروت, ط
 تح: صدقي محمد جميل, (هـ444ت)البحر المحيط, أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي ,

 هـ.1420دار الفكر ـ بيروت, د.ط, 
 تـح: محمـد أبـو الفضـل ابـراهيم, (ه484ت)علوم القرآن, بدُر الدين محمد بن عبـد اهلل الزركشـي البرهان في ,

 ه . 1341, 1دار احياء الكتب العربية البابي الحلبي , ط
 اعتنى به وفهرسـه: بركـات يوسـف هّبـود, (هـ290ت)بلغات النساء, ابو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور ,

 م.2004هـ ـ1421بيروت, المكتبة العصرية, صيدا ـ 
  البلغة العربيةـ ُأسسها, وعلومها, وفنونها, وصوٌر من تبطيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد, عبـد الـرحمن

 هـ.1431, 3حسن جّنكة الميداني, دار القلم ـ دمشق, دار الشامية , بيروت, ط

 ه .1412,  1ران ,طه( , دار الحكمة , قم ـ إي1348بيت األحزان , الشيخ عباس القمّي )ت 
 

 تـح: مجموعـة مـن (هــ1204ت)تاج العروس من جواهر القـاموس, السـيد محمـد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي ,
 المحققين, دار الهداية, د.ط, )د.ت(.

 تـح: أحمـد حبيـب (هــ410ت)التبيان في تفسير القرآن, شـيخ الطائفـة أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ,
قيق: مركز اإلمام الحسن المجتبى للتحقيق والدراسات, مط األميرة , بيـروت ـ لبنـان, قصير العاملي, تصحيح وتد

 م.2010هـ ـ1431, 1ط
  تــح: أحمــد (هـــ310ت), أبــو جعفـر محمــد بــن جريــر الطبـري(جــامع البيــان فـي تأويــل القــرآن)تفسـير الطبــري ,

 هـ.1420, 1محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, ط
 التفسـير الكبيـر ومفـاتيح الغيـب, أبـو عبـد اهلل محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن تفسير الفخـر الـرازي المشـتهر ب

,  3, دار إحيــاء التــراث العربــي, بيــروت, ط(هـــ101ت)الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بـــفخر الــدين
 هـ.1420

 هلل محمود بن تفسير الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل, أبو القاسم جار ا
 هـ.1404, 3, دار الكتاب العربي, بيروت ـ لبنان, ط(هـ439ت)عمر بن محمد الزمخشري 

 ه(, تحقيـــق وتصـــحيح وتعليـــق : الســـيد هاشـــم الرســـولّي 1112تفســـير نـــور الثقلـــين , الشـــيخ الحـــويزّي )ت
 ه .1412, 4المحلتّي , مؤسسة إسماعيليان , قم , ط
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 تـح: محمـد عـوض مرعـب, دار إحيـاء (هــ340ت)أحمد األزهرّي الهـروي تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن ,
 م.2001, 1التراث العربي, بيروت, ط

  توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك, أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسـم بـن عبـد اهلل بـن علـي
 م.2009هـ ـ 1429, 1ي, ط, شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان, دار الفكر العرب(هـ448ت)المراديّ 

 هـــ 1424, 2الجملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها, د.فاضــل صــالح الســامرائي, دار الفكــر, عمــان ـ األردن, ط
 م.2004ـ
 هـ.1429, 1الجملة الفعلية, د.علي أبو المكارم, مؤسسة المختار, القاهرة, ط 
  ّتــح: رمــزي منيــر بعلبكــي, دار العلــم (هـــ321ت)جمهــرة اللغــة, أبــو بكــر محمــد بــن الحســين بــن دريــد األزدي ,

 م.1884, 1للمليين, بيروت ـ لبنان, ط
 ه(, ضــبط وتــدقيق وتوثيــق: د.يوســف 1312جــواهر البلغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع, أحمــد الهاشــمّي )ت

 م.1888, 1الصميلي, المكتبة العصرية, صيدا ـ بيروت, ط
 د.ط, )د.ت(.(هـ1382ت)اسم العاصمّي الحنبلّي النجديّ حاشية اآلجرومية, عبد الرحمن بن محمد بن ق , 
 تــح: د.خليــل ابــراهيم خليــل, دار (هـــ230ت)حاشــية الدســوقي علــى مختصــر الســعد, محمــد بــن عرفــة الدســوقي ,

 م.2013هـ ـ1434, 1الكتب العلمية, بيروت ـ لبنان, ط
 ومعهـا: سـبيل الهـدى بتحقيـق (هــ1184ت)حاشية السجاعّي على شرح قطر الندى, أحمد بـن أحمـد السـجاعي ,

, 1شـرح قطـر النـدى, الشـيخ محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد, دار إحيـاء التـراث العربـي, بيـروت ـ لبنـان, ط
 هـ.1430

  ــــي الصــــّبان ــــن عل ــــو العرفــــان محمــــد ب ــــك, أب ــــن مال ــــة اب ــــى شــــرح األشــــمونّي علــــى ألفي حاشــــية الصــــّبان عل
 م.1884هـ ـ1414, 1ـ لبنان, ط, دار الكتب العلمية, بيروت (هـ1201ت)الشافعيّ 

  ّمطبوع بهامش (هـ1011ت)حاشية ياسين على شرح التصريح, الشيخ ياسين بن زين الدين العليمّي الحمصي ,
 شرح التصريح, دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة, د.ط, )د.ت(.

 ي, دار الـذخائر اإلسـلمية, حياة سـيدة النسـاء ـ دراسـة وتحليـل ـ, بـاقر شـريف القرشـّي, تـح: مهـدي بـاقر القرشـ
 م.2012هـ ـ1433, 4ط

 1, تـح: محمـد علـي النّجـار, عـالم الكتـب, بيـروت ـ لبنـان, ط(هـ383ت)الخصائص, أبو الفتح عثمان بن جّني ,
 م.2012هـ ـ1433

 ــاقر الكجــورّي )ت ــة , الشــيخ محمــد ب ه( , تحقيــق وترجمة:ســيد علــي جمــال أشــرف 1244الخصــائص الفاطمي
 ه .1390, 1يف الرضّي , ط,إنتشارات الشر 

  الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون, أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم المعـروف
 , تح: د.أحمد محمد الخّراط, دار القلم ـ دمشق, د.ط, )د.ت(.(هـ441ت)بالسمين الحلبي

 رحمن الجرجانّي, قرأه وعّلق عليه: محمـود محمـد دالئل اإلعجاز في علم المعاني, أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال
 م.2004هـ ـ 1421, 4شاكر, مكتبة الخانجي, ط

  ّ(هــ1033ت)دليل الطالبين لكلم النحويين, مرعي بن يوسف بن أبـي بكـر بـن أحمـد الكرمـّي المقدسـّي الحنبلـي ,
 .م2008هـ ـ1430الناشر: إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسلمية, الكويت, د.ط , 
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 رواية عز الدين عبد الحميد (هـ323ت)السقيفة وفدك, أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرّي البصرّي البغدادي ,
, تقــديم وجمــع وتــح: د.محمــد هــادي األمينــي, مكتبــة نينــوى الحديثــة, (هـــ141ت)بــن أبــي الحديــد المعتزلــي

 طهران, د.ط, )د.ت(.
 تح: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء (هـ243ت)يزيد القزويني سنن ابن ماجه, الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن ,

 الكتب العربية, فيصل عيسى البابي الحلبي, د.ط, )د.ت(.
  ّتح: حسـن عبـد المـنعم (هـ303ت)السنن الكبرى, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي ,

 م.2000ـهـ 1421, 1شلبي, مؤسسة الرسالة, بيروت ـ لبنان, ط
 تـح: محمـد محـي الـدين عبـد (هــ418ت)شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك, بهـاء الـدين عبـد اهلل بـن عقيـل ,

 م.2009هـ ـ1428, 1الحميد, مكتبة النهاية, بيروت ـ لبنان, ط

 ه( , تحقيق وتعليق : السيد شـهاب الـدين المرعشـّي , منشـورات 1411شرح احقاق الحّق ,السيد المرعشّي )ت
 بة آية اهلل العظمى المرعشّي النجفّي , قم ـ إيران ,د.ط , د.ت . مكت

 ه( , تح:الســـيدمحمد الحســـينّي الجللـــّي , مؤسســـة النشـــر 313شـــرح األخبـــار ,القاضـــي النعمـــان المغربـــّي )ت
 اإلسلمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة , د.ط , د. ت . 

 ـــن عيســـى األشـــموني شـــرح األشـــموني علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك, أبـــو ال ـــور الـــدين علـــي بـــن محمـــد ب حســـن ن
  م.1889هـ ـ1418, 1, دار الكتب العلمية, بيروت ـ لبنان, ط(هـ800ت)الشافعي

  شــرح التســهيل )تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد(, جمــال الــدين محمــد بــن عبــد اهلل بــن مالــك الطــائّي الجيــانّي
 .محمد بدوي المختون, هجر, د.ط, )د.ت(. , تح: د.عبد الرحمن السيد, د(هـ142ت)األندلسي

  شرح التسهيل المسّمى تمهيد القواعد بشـرح تسـهيل الفوائـد, محـّب الـدين محمـد بـن يوسـف بـن أحمـد المعـروف
 هـ.1429, 1, دراسة وتح: أ.د. علي محمد فاخر وآخرون, دار السلم, ط(هـ449ت)بناظر الجيش

  دار الكتــب العلميــة, (هـــ804ت)عبــداهلل بــن أبــي بكــر األزهــريّ شــرح التصــريح علــى التوضــيح, الشــيخ خالــد بــن ,
 هـ.1421, 1بيروت ـ لبنان, ط

  تــح (هـــ310ت), محمــد بــاقر المجلســي, القاضــي النعمــان المغربــّي, األنصــاري التبريــزيشــرح خطبــة الزهــراء ,
عداد: السيد باقر الموسوي, مؤسسة البلغ, بيروت ـ لبنان, ط  م.2008هـ ـ1430, 1وا 

 تصـحيح وتعليـق: يوسـف حســن (هــ191ت)رح الرضـي علـى الكافيـة, محمـد بـن الحسـن الرضـيُّ اأُلسـتراباديشـ ,
 م.1881هـ ـ 1414, 2عمر, منشورات جامعة بنغازي, ط

 1شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري, تح: محمد محيي الدين عبد الحميد, مـط: أنصـار اهلل, ط ,
 هـ.1424

 شــافية, جمــال الــدين محمــد بــن عبــد اهلل ابــن مالــك بــن عبــد اهلل الطــائّي تــح: عبــد المــنعم أحمــد شــرح الكافيــة ال
حياء التراث اإلسلمي, مكة المكرمة, ط  , )د.ت(.1هريدي, الناشر: جامعة أم القرى, مركز البحث العلمي وا 
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  ّيم محمـد عبـد اهلل, دار , تـح: د.إبـراه(هــ143ت)شرح المفّصل, موفق الـدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش النحـوي
 سعد الدين, د.ط, )د.ت(.

 ه( ,تــح : محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ,دار إحيــاء الكتــب 141شــرح نهــج البلغــة ,ابــن أبــي الحديــد المعتزلــّي )ت
 م .1812العربية ـ عيسى البابّي الحلبّي وأوالده , د.ط , 

 , ه( : 384أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس )ت الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فـي كلمهـا
 ه .1414,  1تح : د. عمر فاروق الطباع , مكتبة المعارف , بيروت ـــ لبنان ,ط

  , صحيفة الزهراء )ع( ,الشيخ جواد القّيومّي , مؤسسة النشر اإلسلمية التابعة لجماعة المدرسين بقـم المقدسـة
 ه .1343, 1ط

  ه .1404,  2ه( , دار األضواء , بيروت ـ لبنان ,ط183)تكشف الغّمة ,ابن أبي الفتح اإلربلّي  
 دار صــادر, (هـــ411ت)لســان العــرب, أبــو القضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــّرم بــن منظــور األفريقــي المصــري ,

 هـ.1414, 3بيروت, ط
  /,م.1884اللغة العربية معناها ومبناها, د.تمام حّسان, دار الثقافة, الدار البيضاء ـ المغرب, د.ط 
  اللمحــة فـــي شــرح الملحـــة, أبــو عبـــد اهلل شــمس الـــدين محمــد بـــن حســن بـــن ســباع الجـــذامي المعــروف بـــابن

, تح: إبراهيم سالم الساعدّي, الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسلمية, المدينـة (هـ420ت)الصائغ
 هـ.1424, 1المنورة ـ السعودية, ط

  بن جّني, تح: فائز فارس, دار الكتب الثقافية, الكويت, د.ط, )د.ت(.اللمع في العربية, أبو الفتح عثمان 

 ه( ,تـح :السـيد هاشـم الميلنـّي ,دفتـر نشـر الهـادّي ,قـم ـ إيـران 1310اللمعة البيضاء , التبريزّي األنصـارّي )ت
 ه .1419, 1,ط

 ميـد هنـداوي, دار , تـح: عبـد الح(هــ449ت)المحكم والمحـيط األعظـم, أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده
 هـ.1421, 1الكتب العلمية, بيروت, ط

 تـح: يوسـف الشـيخ محمـد, (هــ111ت)مختار الصحاح, أبو عبد اهلل زين الدين بن أبـي بكـر بـن القـادر الـرزاي ,
 م.1888هـ ـ1420, 4المكتبة العصرية, صيدا ـ بيروت, ط

 هلل المــوالئّي الهمـدانّي ,مؤسســة المعــارف ه(,تح:الشــيخ عـّزة ا1104مدينـة المعــاجز, السـيد هاشــم البحرانـّي )ت
 ه.1,1413اإلسلمية , قم ـ إيران ,ط

  ,المساعد علي تسهيل الفوائد, بهاء الدين بـن عقيـل, تـح: د.محمـد كامـل بركـات, دار المـدني, جـدَّه ـ السـعودية
 م.1894هـ ـ1404د.ط, 

 بد الفتاح إسماعيل شلبي, دار ومكتبة , تح: د.ع(هـ394ت)معاني الحروف, أبو الحسن علي بن عيسى الرّماني
 م.2009هـ ـ1428الهلل, بيروت, د.ط, 

 م.2011هـ ـ1432, 4معاني النحو, د.فاضل صالح السامرائّي, دار الفكر, عّمان ـ األردن, ط 
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 ضـبطه: (هــ402ت)المفردات في غريـب القـرآن, أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب األصـفهاني ,
 , )د.ت(.1يمي, دار إحياء التراث العربي, بيروت ـ لبنان, طهيثم طع

  ــد ــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن احمــد الزمخشــري, تــح:د. محمــد محمــد عب المفّصــل فــي صــنعة اإلعــراب, أب
المقصود, ود.حسن محمد عبد المقصـود, تقـديم: أ.د.محمـود فهمـي حجـازي, دار الكتـاب المصـري, القـاهرة, 

 م.2001هـ ـ1420, 1بيروت, ط دار الكتاب اللبناني,
  المقتصــد فــي شــرح اإليضــاح, عبــد القــاهر الجرجــاني, تــح: د.كــاظم بحــر المرجــان, دار الرشــيد, وزارة الثقافــة

 م.1892واألعلم, د.ط, 
 تـح: محمـد (هــ294ت)المقتضب, أبو العّباس محمد بن يزيد بـن عبـد األكبـر الثمـالي األزدّي المعـروف بـالمبّرد ,

 عظيمة, عالم الكتب, بيروت ـ لبنان, د.ط , )د.ت(.عبد الخالق 

 ه .1411, 1مواقف الشيعة , األحمدّي الماينجّي ,مؤسسة النشر اإلسلمّي , قم ,ط 
 دار الفكـر, بيـروت ـ لبنـان, (هــ1414ت)الموجز فـي قواعـد اللغـة العربيـة, سـعيد بـن محمـد بـن أحمـد األفغـاني ,

 م.2003هـ ـ1424د.ط, 

 عصومين )ع( ,لجنة الحديث في معهد باقر العلوم )ع( , انتشارات نور السجاد , مط:اعتماد موسوعة شهادة الم
 ه .1,1390,قم ,ط

 هـ.1394, 4موسوعة النحو والصرف واألعراب ,د. أميل يعقوب ,انتشارات استقلل إيران ,طهران ,ط 
 د.ت(.14, دار المعارف, ط(هـ1389ت)النحو الوافي, عباس حسن( , 
 مع في شرح جمع الجوامع, جلل الدين السيوطي, تح: عبد الحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية, مصر, همع الهوا

 )د.ت(.
 ثانيًا: الرسائل اجلامعية:

 إشـراف: د.نهـاد العـاني, كليـة (أطروحـة دكتـوراه)التقييد بالمفعوالت في القرآن الكريم, ياسين عبد اهلل نصيف ,
 م.2004هـ ـ1424اآلداب ـ الجامعة المستنصرية, 
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