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امللخـــ�ص:

يناق�ض هذا البحث يف املبني للمجهول يف القراآن الكرمي:حيث يخت�ض يف النحو والدللة ، يقع هذا البحث 
ول احلديث عن الفعل املبني للمجهول ؛ اأ�سوله وما ي�سند اليه ، حيث  يف ق�سمني ومقدمة وخامتة ، تناول الق�سم الأ
حتدث عن اأ�سول بناء الفعل للمجهول من الناحية النحوية ، وعن ما ي�سند اإليه الفعل املبني للمجهول من املفعول 
به وامل�سدر واجلار واملجرور والظرف ، وحتدث عن �سور نائب الفاعل يف القراآن الكرمي والوقوف عند املفعول 

به ثم �سبه اجلملة ثم امل�سدر. 
تي : اأما الق�سم الثاين فقد حتدث عن اأغرا�ض بناء الفعل للمجهول يف القراآن الكرمي التي كانت على النحو الآ

ن الفاعل جمهول  يجاز ، العلم بالفاعل ، تعظيم الفاعل ، منا�سبة ما تقدمه ، ال�ستعالء على الفاعل اأو حتقريه ، لأ الإ
فعال ، اأغرا�ض اأخرى من مثل منا�سبة الفوا�سل واملوازنة بني اجلمل.

zhanani@qou.edu   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :

This is a research concerning the structure of the passive verb in the Holy 
Quran, it has been presented in two chapters, an introduction and a concluvv
sion.  The first chapter negotiated the passive verb, its origins and the related 
items, in which it discussed the related items of the structure of the passive 
verbs grammatically and the related items of the passive verb including the 
object, the gerund, preposition, the nouns following them and adverbs, morevv
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مقدمة:
يعلم،  ن�سان ما مل  الإ بالقلم، علم  الذي علم  احلمد هلل 
وال�سالة وال�سالم على نبيه ور�سوله الذي ا�سطفاه؛ 
مي، و�سلم  معلمنا حممد بن عبد اهلل، النبي العربي الأ

وبارك على اآله واأ�سحابه ومن واله، اأما بعد:
علوم  بحث  على  العربية  علماء  اأكرث  عكف  فقد 
القراآن املختلفة، واأوجه اإعجازه، ونظروا يف جوانبه 
املتداخلة، وبذلوا يف ذلك جهودا م�سنية، فا�ستطاعوا 
اهلل  بعون  عظمته  اأ�رسار  من  كثري  عن  يك�سفوا  اأن 
طويلة  �سنوات  بقيت  ولقد  �سبحانه،  واإرادته  تعاىل 
اأتوج�ض اأحيانا من اخلو�ض يف هذا امل�سمار، واأقدم 
اإىل وجوه  اأخرى، فدخلته متعلما، تعرفت  اأوقات  يف 
كثرية من �سفحات طويلة فتح اهلل تعاىلعلى علمائنا 
وبداأت   .) جميعا  عنهم  اهلل  ر�سي   ( فيها  فا�سل  الأ
اىل  البداية،  يف  مرتددا  خو�سا  خطواتي  اأوىل  اأخطو 
اأن اأعانني اهلل تعاىل يف هذا البحث يف ) املبني للمجهول 
تغلبت  والدللة(.  النحو  يف  بحث  الكرمي:  القراآن  يف 
من خالله على كل املعوقات واأجنزته بهذه ال�سورة، 
واأتعلم  واأ�سل  واأبحث  اأدر�ض  �سنوات  بقيت  اأن  بعد 
واأراجع واأخطئ واأتعلم واأ�سحح، اإىل اأن خرج على 

هذه ال�سورة التي ارت�سيتها.
اعتمدت يف هذه الدرا�سة على منهج التحليل التطبيقي 
من  م�ستفيدا  املبا�رس،  الر�سد  على  يقوم  الذي 
التي  تلك  خ�سو�سا  ال�سابقة،  والبحوث  الدرا�سات 

مالك  ابن  األفية  راأ�سها  وعلى  العربي  للنحو  اأ�سلت 
اأنها  املنهجية  هذه  مالمح  اأبرز  ومن  و�رسوحها. 
ت�سلح للتوقف عند كل اآية قراآنية كرمية بخ�سو�سية 

مو�سعها وعظمة بالغتها. 
لل�رسورة؛  ق�سمني  اإىل  البحث  تق�سيم  كان  وعليه 
ول منها تاأ�سيل الفعل املبني للمجهول  تناول الق�سم الأ
وما  للمجهول،  الفعل  بناء  اأ�سول  حيث:  من  نحويا 
الفاعل  نائب  �سور  ثم  للمجهول،   املبني  اإليه  ي�سند 

يف القراآن الكرمي. 
الفعل  بناء  اأغرا�ض  البحث  تناول  الثاين  الق�سم  ويف 
تي:  الآ النحو  على  الكرمي  القراآن  يف  للمجهول 
ما  منا�سبة  الفاعل،  تعظيم  بالفاعل.   العلم  يجاز،  الإ
ن الفاعل  تقدمه، ال�ستعالء على الفاعل اأو حتقريه، لأ

جمهول فعال، اأغرا�ض اأخرى . 
ع�سى اأن ير�سى اهلل تعاىل بها عنا، اإنه �سميع جميب 
اإن  اأخرى   بحاث  لأ فاحتة  يكون  اأن  وع�سى  الدعاء. 

�ساء اهلل .

over it negotiated the Holy Quran patterns of the words that stands after the 
subject in the Holy Quran with special attention on the object, sub sentence 
and the gerund. 
The second part concentrated on the objectives of the structure of the passive 
verb in the Holy Quran which have divided into the following patterns:
Summarization, Knowing the subject, Glorifying the subject,The suitability 
of what is represented, The humiliation of the subject, When the subject is 
already unknown, and Other objectives like commas and parallel sentences
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اأوال:  الفعل املبني للمجهول

: للمجهول  الفعل  بناء  اأ�سول   .1
 الفعل املبني للمجهول هو الفعل الذي مل ي�سم فاعله* 
، فاأقيم املفعول مقامه واأ�سند اإليه .ولهذا ي�سمى الفعل 
املبني للمجهول ، كما يطلق عليه ما مل ي�سم فاعله، لذا 

ينوب مفعوله عن فاعله ، يقول ابن مالك)1( :
ينوُب مفعوٌل به عن فــــاعـِل    

                                            فيما له كنيَل خري نــــائـِل
وللفعل املبني للمجهول طريقة خم�سو�سة يف البناء، 
تختلف عن طريقة بناء الفعل املبني للمعلوم ، حيث 
ب�سم  للمجهول  العني  ال�سحيح  املا�سي  الفعل  يبنى 
ُِخَذ ،  اأ  ، َب  خر ، فنقول : �رُسِ اأوله وك�رس ما قبل الآ
يقول  ذلك  تعليل  ويف    .... ُجحِفَل   ، ُدحِرَج   ، َب  �رُسِ
على  دللة  ليكون  ول  الأ �سموا  اإمنا   : النباري  ابن 
املحذوف الذي هو الفاعل ، اإذ كان من عالماته ، واإمنا 
نهم ملا حذفوا  ك�رسوا الثاين – ويق�سد يف الثالثي – لأ
الفاعل الذي ل يجوز حذفه ، اأرادوا اأن ي�سوغوه على 
بنية ، فبنوه على هذه  بناء ل ي�رسكه فيه �سيء من الأ
نهم لو �سموه لكان على  ال�سيغة ، فك�رسوا الثاين ، لأ
 : وزن  على  لكان  فتحوه  ولو   ، ُجُمل  و   ، ُطُنب  وزن 
ُقلْب ،  اأ�سكنوه لكان على وزن :  د ، ولو  ُنَفر ، و�رُسَ
وُقْفل ، فلم يبق اإل الك�رس فحركوه به«)2( واإذا كان 
الفعل املا�سي مبدوءًا بتاء وجب �سم احلرف الثاين 
ول ، فنقول يف تبارز وتقاتل : �سواء اأكان على  مع الأ
ُتُقوِتَل، كما نقول يف  و  ُتُبوِرَز   : تفعل  اأم  تفاعل  وزن 
املا�سي  كان  اإذا  اأما   ، وُت�ُسِلَم   ، ُتُكلَم   : وت�سلم  تكلم 
مبدوءًا باألف الو�سل فيجب �سم احلرف الثالث مع 
ول ، فنقول يف ا�ستخرج وا�ستعمل وانتظر واعتمد  الأ
)3(. ويف  واعُتِمَد   ، وانُتِظَر   ، وا�سُتعِمَل   ، ا�سُتخِرَج   :

ذلك يقول ابن مالك)4( :
  فاأول الفعل ا�سممن ، واملت�سل 

خر اك�رس يف م�سيٍ ،كُو�سل                                 بالآ

والثاين التايل "تا" املطاوعة 
ول اجعـله  بال منــازعه                                         كالأ

وثالث  الذي   بهمز    الو�سِل 
ول اجعلـنه  كـا�سُتحلـي                                             كالأ
اأجوف مثل �ساخ   املا�سي ثالثيًا  الفعل  اإذا كان  واأما 
اإما  ؛  لهجات  ثالث  بنائه  يف  فللعرب   ،  ... ،قال  ذاع 
لف ياء خال�سة ، فنقول : �سيخ و  ك�رس الفاء وقلب الأ
لف واوًا خال�سة  ذيع ، وقيل. واإما �سم الفاء وقلب الأ
وهذا  �سمام  الإ واإما   . وُقول  وُذوع  �ُسوخ   : فنقول   ،
العربية  يف  ولي�ض  الك�رسة  نحو  ممالة  ب�سمة  النطق 
لي�ض  مر  الأ وهذا  النطق)5(.  هذا  ميثل  كتابي  حرف 
"كل  اأن  وهو  به  خذ  الأ من  بد  ل  ففيه �سابط  مطلقًا 
واحد من الثالثة جائز ب�رسط األ يوقع يف لب�ض واإل 

وجب العدول عنه اإىل �سبط اآخر ل لب�ض فيه" )6( .
اأما يف بناء الثالثي امل�سعف الفاء مثل: �َسّد، �َسّد، َمّد، 
، ُمدَّ  َقّد، فقد اأوجب اجلمهور �سم فائه نحو: �ُسدَّ �ُسدَّ
، وقال بع�ض الكوفيني : اإن الك�رس جائز، وهي لغة  ُقدَّ
�سمام  بني �سبة وبع�ض متيم)7(، وجوز ابن مالك الإ

اأي�سًا)8( : 
واك�رس اأو ا�سمم "فا " ثالثي اأعل 

              عينًا ، و�ُسمَّ جا ، كبوَع : فاحتمل 
واإن ب�سكل خيـَف لبـ�ٌض يجتنب   

                                ومـا لباع قد ُيَرى لنحـو حـب )9(
وقال املهاباذي : 

من اأ�سمَّ يف )قيل ( و )بيع ( اأ�سمَّ هنا )10(.
الثالث  احلرف  يف  اأي�سًا  الثالثة  وجه  الأ وجتوز 
كانا  اإذا  اأو  العني،  املعل  املا�سي  من  �سلي  الأ
�سحيحني م�سعفي الالم اإذا كان على وزن انفعل اأو 
ول )همزة  اأن حركة احلرف الأ افتعل، ويالحظ هنا 
واإمنا   ، �سبطها  يف  واحدة  �سورة  تلزم  ل  الو�سل( 
ت�ساير حركة احلرف الثالث ، ف�سمة الثالث تقلبه اإىل 
اإىل ياء ،ويف هذا يقول ابن مالك  واو وك�رسته تقلبه 

 : )11(
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 وما لفا باع ملا العني تلي
                              يف اختار ، وانقاد ، و�سبه ينجلي 

ثل لذلك ب: انقاد ،انهال، اختار، اجتاز، ان�سب  ومُيَ
التوايل:  على  للمجهول  فتبنى  ا�ستد،  امتد،  اجنر، 
اختري،   – اختور  انهيل،   – انهول  انقيد،  انقود- 
 ، ، اجُنرَّ – اجِنرَّ اجتوز – اجتيز ، ان�ُسبَّ – ان�ِسبَّ

، ا�سُتدَّ – ا�سِتدَّ )12( . امُتدَّ – امِتدَّ
اأما الفعل امل�سارع فيبنى للمجهول ب�سم اأوله وفتح 
لعلة  اأو مقدرًا  اآخره يف جميع حالته ظاهرًا  قبل  ما 

متنع ظهوره . يقول ابن مالك )13( : 
واجعله من م�سارع منفتحًا 

                                    كينتحي ؛ املقول فيه : ُينتَحى 
ؤَكل ، ُي�رَسب ، ُي�رَسب ، ُتنال   فنقول يف غري ينتحي ، ُيو

،ُت�ساب ، ُي�سام ، ُيزار ... .
 ، مر  الأ فعل  فهو  للمجهول  يبنى  اأن  يجوز  مال  اأما 
حمدد  اأو  خم�سو�ض  اإىل  يوجه  العادة  يف  مر  الأ ن  لأ
ن  ، لأ اأن يكون هذا جمهوًل  ، ول يجوز  اأو خماطب 
املجهول بطبيعته غري خم�سو�ض ول حمدد وبالتاأكيد 
نه لو كان كذلك لُنفيت �سفة املجهول  لي�ض خماطبًا ، لأ

عنه واأ�سبح معلومًا .
إنه ل يجوز اأن يبنى الفعل الالزم للمفعول به  كذلك فا
)14(، كما ل يجوز بناء الفعل اجلامد للمجهول اأي�سًا 

.)15(

اأفاد  اإذا  اإل  للمجهول  يبنى  فال  الناق�ض  الفعل  اأما 
بناء  �سحة  من  الرغم  وعلى   ، فيه  اللب�ض  اأمن  اأو 
بنائها  عدم  امل�ستح�سن  فمن  للمجهول  فعال  الأ هذه 
�ساليب العليا ،واأحكام البالغة  للمجهول ؛ م�سايرة لالأ
التي ترى فيها ثقاًل يف النطق ، وقبحًا يف اجلر�ض )16( 
)لي�ض  ن  لأ  ) واأخواتهما  وكاد  )كان  بذلك  ويق�سد 

وع�سى ( اأفعال جامدة . 
اأ�سول البناء للمجهول ل  وقبل مغادرة احلديث عن 
بد من احلديث عما ورد عن العرب من وجود اأفعال 
اأكرث  عن  �سماعًا  للمجهول  للبناء  مالزمة  ما�سية 

فعال التي يعتربها اللغويون مبنية  قبائلهم . وهي الأ
بها  املرفوع  ويعربون   . حقيقة  ل  لفظًا  للمجهول 
فاعاًل ولي�ض نائب فاعل . مثل  )ُهِزَل ، ُدِه�َض ، �ُسِدَه 
ُوِلَع به ، اأُهرت به ، ُا�ستهرت به ، اأُغرَي به  ،�ُسِغَف ب ، اأ
، اأُغرم به ، اأُهرع ، ُنِتَج  ، ُعِنَي ِب ، ُحمَّ ، اأُغمي عليه 
، ُفلج ، امُتِقَع لونه ، ُزِهَي ،... ( وبع�سها �سمع عن 
العرب اأنه ياأتي للم�سارع مثل ) ُيهَرع ، ُيعنى ، ُيولع 

، ُي�سَتهرَت ...( .
ثعلب(  )ف�سيح  يف  جاء  ما  اإىل  ح�سن  عبا�ض  ي�سري 
فعال ل تبنى  ونحوه من الت�رسيح القاطع باأن هذه الأ
املحققني-كابن  بع�ض  "واأنكر  وي�سيف:   ، للمعلوم 
والنحاة  اللغويني  من  وغريه  ثعلب  قاله  –ما  بّرّي 
معه  "ثعلبًا"ومن  اأن  نكار  الإ يف  بّرّي  ابن  وحجة 
ون�سه  وردده؛  َدَر�سَتَويه  ابن  �سجله  ما  يعلموا  مل 
يكون  ل  الباب  هذا  اأن  يزعمون  اللغة  اأهل  :")عامة 
مفتوحة  كلها  فعال  الأ هذه  ن  لأ  ، الول  م�سموم  اإل 
إذا مل ي�سمَّ فاعلوها فهي كلها  وائل يف املا�سي ؛ فا الأ
وائل ، ومل نخ�ض بذلك بع�سها دون بع�ض  م�سمومة الأ
وقد بينا ذلك بعلته وقيا�سه ؛ فيجوز : ُعِنيُت باأمرك 
اأمرك  ،و�سغلني  باأمرك  و�ُسِغلُت   – اأمرك  وعناين 
–و�ُسِدهُت باأمرك ،و�َسَدهني اأمرك ...( هذا ما نقله " 
ابن بّرّي "وي�سيف ح�سن " ول �سك يف اأن راأي " ابن 
خذ  والأ  ، ال�سديد  هو  املحققني  من  معه  » ومن  بري 
ويرد   ... اخلا�سة  حكام  الأ تلك  اإلغاء  اإىل  يوؤدي  به 
�ساأن  �ساأنها  ، ويجعل  اعتبارها وحقها  فعال  الأ لتلك 
فعال التي ي�سح اأن تبنى للمعلوم  غريها من باقي الأ
حينًا ، وللمجهول حينًا اآخر ، على ح�سب مقت�سيات 

املعنى)17(. 
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2. ما ي�سند اإليه املبني للمجهول:

 ل بد لكل فعل من اأن ي�سند اإىل فاعل اأو اإىل ما يقوم 
مقامه . وملا كان املبني للمعلوم ي�سند اإىل فاعله ، فال 
يقام  اأن  من  الفاعل  حذف  بعد  للمجهول  للمبني  بد 
مقامه ما ي�سند اإليه الفعل " لئال يبقى حديثًا عن غري 

حمدث عنه ")18(.
"وملا كان الفاعل ل يتعدد للفعل الواحد فكذلك نائب 
الفاعل")19( ،وقد اأجمع النحاة على اأن ما ينوب عن 
إن كان  الفاعل واحد من اأربعة : اإما املفعول به :- فا
الفعل يتعدى اإىل مفعول واحد كان هو نائب الفاعل ، 
إن النحاة متفقون  اأما اإذا كان يتعدى اإىل مفعولني ، فا
الثاين  املفعول  اأما   ، ول  الأ املفعول  اإقامة  على جواز 
منعًا  فاعل  نائب  النحاة جواز جعله  بع�ض  منع  فقد 
اإىل  ذلك  يوؤدي  األ  ب�رسط  اآخرون  واأجازه  مطلقًا 
 ، ظرفًا  ول  جملة  الثاين  املفعول  يكون  واأل  غمو�ض 
غلب اأن  اأما اإذا كان الفعل متعديًا اإىل ثالثة مفاعيل فالأ
ُعِلَم َزيٌد عمرًا  اأ ول نائب فاعل مثل :  يقوم املفعول الأ
جتعل  اأن  ي�سح  اأنه  النحاة  من  كثري  وعند   . كرميًا 
املفعول الثاين اأو الثالث نائبًا عن الفاعل ب�رسط عدم 
واملجرور  اجلار  واإما  امل�سدر،  .واإما   )20( الغمو�ض 

واإما الظرف .
الثالثة  من  واحٍد  مع  به  املفعول  اجتمع  اإذا  اأما 
نائب  هو  به  املفعول  يكون  اأن  وىل  الأ إن  فا خرى  الأ
الفاعل . اأما اإذا اجتمع ظرف الزمان وظرف املكان 
اأن  النباري  فريى  واملجرور،  واجلار  وامل�سدر 
مقام  اأقمت  �سئت  "اأيها   ، كلها  فيها  خمري  ن�سان  الإ
ال�سم  تقيم  اأن  ح�سن  الأ اأن  بع�سهم  وزعم   ، الفاعل 
اجلر  حرف  يكن  مل  لو  نه  لأ  ، الفاعل  مقام  املجرور 
الفاعل غريه")21( .ويو�سح ذلك حممد  تقم مقام  مل 
حميي الدين على نحو اآخر ؛ "قال اجلمهور : جتوز 
، وقال جماعة من  الفاعل  نيابة اجلار واملجرور عن 
النحاة منهم ابن در�ستويه ، وال�سهيلي ، واأبو علي 

الرندي : ل ينوب اجلار واملجرور عن الفاعل ، وكل 
الفاعل  عن  نائب  واملجرور  اجلار  اأن  زعمتم  مو�سع 
النائب على احلقيقة هو �سمري م�سترت فيه  إن  فا فيه 
يعود اإىل م�سدر الفعل" )22( . وكان قبل ذلك قد اأ�سار 
اإىل غري ما كان  للمجهول  املبني  الفعل  اإ�سناد  اأن  اإىل 
مفعوًل به من الظرف الزماين اأو املكاين ومن اجلار 
يعرفون  نهم  لأ وذلك   ، فمجاز  وامل�سدر  واملجرور 
احلقيقة العقلية باأنها "اإ�سناد الفعل اأو ما هو مبعناه 
اإىل ما بني له " )23( . وميكن اأن نلخ�ض �سور نائب 

الفاعل يف اجلملة كما ياأتي : 
1. نائب الفاعل بعد اإل امللغاة مثل : " ل ُيح�سد اإل ذو 

النعمة "/ ذو .
2. نائب الفاعل م�سدر موؤول من اأن والفعل يف كالم 

نتاج"/اأن يزيد . مثبت مثل: "ُينتظر اأن يزيد الإ
اأن والفعل يف كالم  3.نائب الفاعل م�سدر موؤول من 
املناق�سة"/  هذه  حت�رس  األ  :"ي�ستح�سن  مثل  منفي 

األ حت�رس .
يف  اأّن ومعموليها  من  موؤول  الفاعل م�سدر  نائب   .4
اأنك   /" اأنك مت�سائم  كالم مثبت مثل :" يوؤخذ عليك 

مت�سائم . 
يف  اأّن ومعموليها  من  موؤول  الفاعل م�سدر  نائب   .5

كالم منفي مثل: 
اأن الهالل مل يره الرا�سدون"/اأن الهالل مل  "اأُذيع 

يره الرا�سدون .
بالدخول على  اأداة تخت�ض  بعد  الفاعل وقع  6.نائب 
فعال مثل :" اإذا الع�سفور ُحِب�َض كف عن التغريد"  الأ
ويف�رسه  حمذوف  لفعل  فاعل  نائب  /الع�سفور 
طفال امل�رسدون ُعّلموا لزال  املذكور  ومثل :- "لو الأ
طفال نائب فاعل لفعل حمذوف يف�رسه  خطرهم"/ الأ

املذكور .
نائب  ..."/احلرية  اأُهدرت  احلرية  "اإن   -: ومثل 

فاعل لفعل حمذوف يف�رسه املذكور .
مثل:   الفعل لزم  ن  لأ الفاعل جار وجمرور  نائب   .7
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"/عن  الكماليات  عن  ي�ستغنى  زمات  الأ اأوقات  "يف 
الكماليات . 

ن الفعل لزم مثل :-" �ُسِهَرت  8. نائب الفاعل ظرف لأ
ليلُة ال�سفر"/ ليلة . 

ن الفعل لزم مثل :- 9. نائب الفاعل م�سدر الفعل لأ
. احتفال  باهر" /  احتفاٌل  "احُتِفَل 

:-" مل  مثل  زائد   بعد حرف جر  الفاعل  نائب   .10
ر من �سيء جديد"/ �سيء )24(. ُيَقِرَّ

َبت ُر�ُسٌل ِمن َقْبِلَك  ُبوَك َفَقد ُكذِّ إِن ُيَكذِّ قوله تعاىل : "َوا
ية  ُموُر " )25 ( والدللت البالغية لالآ ُ َواإِىل اهلِل ُتْرَجُع الأ
كثرية ؛ فاملفعول به الذي اأ�سبح نائب فاعل جاء نكرة 
انظر  ،كذلك   )26() كثرية  )ر�سل  اأي  التكثري  لغر�ض 
داء البالغي واملعنوي يف قوله  اإىل الفرق والدقة يف الأ
ُبوَك َفَقد َكّذَبت َقْبَلُهم َقْوُم نوٍح َوَعاٌد  إِن ُيَكذِّ تعاىل : " َوا
َوَثُموُد * َوَقْوُم اإبَراِهيَم َوَقْوُم ُلوٍط * َواأَ�ْسَحاُب َمْدَيَن 
َفَكْيَف  اأََخْذُتُهم  ُثمَّ  ِللَْكاِفِريَن  َفاأَْمَلْيُت  ُمو�َسى  َب  وُكذِّ
َكاَن َنِكرِي " )27(   فالفرق يت�سح جليًا بني بناء الفعل 
ففي  )وُكّذَب(  للمجهول  وبنائه  بت(   )َكذَّ للمعلوم 
املعلوم الذين كذبوا حمدودون هم قوم نوح )وانظر 
باملعنى( وقوم هود   املرتبطة   بت  َكذَّ تاأنيث  اإىل دللة 
وقوم  اإبراهيم  وقوم  )ثمود(  �سالح  وقوم  )عاد( 
البناء  يف  اأما   . مدين(  )اأ�سحاب  �سعيب  وقوم  لوط 
مو�سى  كذبوا  فالذين  الدللة  اختلفت  فقد  للمجهول 
هم من غري قومه )بني اإ�رسائيل( وهم )القبط( وهم 
داء البالغي املعجز  غري قومه )28( ، لذلك اقت�سى الأ
كذلك   . املعنوي  داء  الأ لختالف  للمجهول  البناء 
اإليه عندما كان مفعوًل به وعندما �سار نائب  امل�سند 
للمعلوم  يبنى  اأن  املعجز  داء  الأ اقت�سى  فقد   ، فاعل 
النعمة  اأن يبني مقام  اأراد -�سبحانه وتعاىل-  عندما 
ن�سان فاأ�سند الفعل اإىل ذاته ، فقال  والتف�سل على الإ
 )29( َتقِومٍي"  اأَْح�َسِن  يِفْ  ْن�َساَن  الإِ َخَلْقَناْ  "َلَقْد   : تعاىل 
وذلك  للمجهول  يبنه  ومل  نف�سه  اإىل  "اخللق  فاأ�سند 
بيان عظيم قدرته وح�سن فعله وبديع  اأنه يف موطن 
ـ �سبحانه  اإىل نف�سه  اأ�سند اخللق  " )30(  وقد  �سنعه 
اأن يبني  فاأراد  ن�سان  لالإ بيان منهج  املقام مقام  ن  ـ لأ
ول  ن�سان  الإ خالق  هو  ن�سان  لالإ املنهج   وا�سع  اأن 
يف   ، له  اأن�سب  هو  وما  له  ي�سلح  اأعلم مبا  اأحد غريه 
ْن�َساُن  حني قال –تعاىل- يف مو�سع اآخر : " َوُخِلَق الإِ
ْن�َساُن ِمن  َعَجِل"  �َسِعْيَفًا " )31(  وقال تعاىل: "ُخِلَق الإِ
ُه  َذا َم�سَّ إِ ْن�َساَن ُخِلَق َهلُوَعًا *ا إِنَّ الإِ )32( وقال تعاىل : "ا

ُه اخَلرْيُ َمُنوَعا")33( ببناء هذه  َذا َم�سَّ إِ ُّ َجُزوَعا* وا ال�رسَّ

3. �سور نائب الفاعل يف القراآن الكرمي:
تتناول  الزاوية  هذه  اأن  بداية  التو�سيح  من  بد  ول   
 ، ح�رسا  للمجهول  املبني  للفعل  الفاعل  نائب  �سور 
الذي  املفعول  الفاعل ل�سم  نائب  ول تبحث يف �سور 
يكون معرفا  عندما  للمجهول  املبني  فعله  يعمل عمل 
اأو دال على حال اأو ا�ستقبال  اأو معتمدا على نفي اأو 
اأو  اأو عندما يكون خربا عن مبتداأ  اأو نداء  ا�ستفهام 
حال اأو �سفة ، كما هو معروف . ول يف �سور نائب 
الفاعل للم�سدر املوؤول امل�سبوك يف اأ�سله من " اأن " 

والفعل املبني للمجهول ) يف راأي (.         

اأ - املفعول به :
القراآن  يف  ح�سورا  الفاعل  نائب  �سور  اأكرث  وهو   
إذا قلنا ان نائب الفاعل اأ�سمى بكثري من اأن  الكرمي ، فا
يكون هو املفعول به الذي انتقل اإىل رتبة نائب فاعل 
للمجهول   للبناء  يكون  للمجهول  الفعل  بني  عندما 
يف  وبعد   ، الدللة  يف  وتاأثري   ، داء  الأ يف  خ�سو�سية 
فاعال  يتخذ  للمعلوم  الفعل  فبناء   ، البالغي  املعنى 
واحدا حمددا ل غري يف حني يكون فاعل الفعل املبني 
يكون  ولهذا   ، يتعداها  ل  بدقة  حمدد  غري  للمجهول 
بناء الفعل للمجهول من اأرقى �سور البيان والإعجاز 
الفاعل  كان  لو  مما  بكثري  واأعلى  الكرمي  القراآن  يف 
مثلة كثرية _  مذكورا �رساحة . ومثال ذلك _ والأ
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ن�سان  فعال للمجهول ملا كان الق�سد بيان نق�ض الإ الأ
و�سعفه. ويرى بع�سهم  جواز اأن تكون جملة مقول 
القول يف حمل نائب فاعل للفعل املبني للمجهول ، كما 
ْر�ِض  الأَ يِف  ُتْف�ِسُدوا  َلُهم:ل  ِقْيَل  َذا  إِ تعاىل:"َوا قوله  يف 
نها تكون مبنزلة املفرد ، ب�سبب ق�سد لفظها ،  ")34( لأ
فيجوز اأن تكون جملة )ل تف�سدوا(، هي نائب الفاعل 
مرفوعة ب�سمة مقدرة على اآخرها ، منع من ظهورها 
احلكاية .)35( وكما يف قوله تعاىل :"َوِقْيَل َلُهم: اأَْيَن َما 

ُكْنُتم َتعُبُدون ")36(.

وي�سرتط النحويون فيه اأن يكون مت�رسفا وخمت�سا 
،كي ينوب عن الفاعل يف الفعل املبني للمجهول . من 
َوْاِحَدٌة  َنفَخٌة  وِر  ال�سُّ يِف  ُنِفَخ  إَِذا  :"َفا تعاىل  قوله  ذلك 
مت�رسفا  م�سدرا  )نفخة(  الفاعل  نائب  فجاء   )42("
ل  َيْوَمًا  ُقوا  تعاىل:"َواتَّ قوله  يف  وكذلك   . خمت�سا 
�َسَفاَعٌة  ِمْنَها  ُيْقَبُل  َول  �َسْيَئا  َنْف�ٍض  َعْن  َنْف�ٌض  ِزْي  جَتْ
ْون ")43(جاء نائب  َخُذ ِمْنَها َعْدٌل َول ُهم ُيْن�رَسُ ؤْ َول ُيو
)ل  و  يقبل(  )ل  للفعلني  و)عدل(  )�سفاعة(  الفاعل 
ورد  وقد   . خمت�سني  مت�رسفني  يوؤخذ(م�سدرين 
نائب الفاعل كذلك م�سدرا مت�رسفا خمت�سا يف قوله 
ُة َواملَ�ْسَكَنُة " ) 44( ..الذلة  لَّ َبْت َعَلْيِهم الذِّ تعاىل : " َو�رُسِ
ُف َعْنُهم الَعَذاُب " ) 45( ..  . ويف قوله تعاىل : " َفال ُيَخفَّ

العذاب . ويف غريها من املوا�سع - واهلل اأعلم - .
وي�سيفون اإىل هذه الثالثة الظرف ، وي�سرتطون فيه 
اأي�سا اأن يكون مت�رسفا خمت�سا كي ينوب عن الفاعل 

يف الفعل املبني للمجهول .

  ب-  اجلار واملجرور ) �سبه اجلملة (:

�سبه  وقوع  يجوز  اأنه  ترى  التي  راء  الآ اىل  اأ�رسنا 
واىل   ، الفاعل  عن  نائبا  واملجرور(  )اجلار  اجلملة 
راء التي تقول اأن �سبه اجلملة )اجلار واملجرور(  الآ
ل تقع نائب فاعل البتة ، واإمنا يف هذه احلالة يكون 
اأن  يرى  من  وهناك   ، م�سترتا  �سمريا  الفاعل  نائب 
وجود  مع  حتى  الفاعل  عن  ينوبان  واملجرور  اجلار 

مفعول به )37( .
�سبه  وقعت  اأَْيِدْيِهم")38(  يِف  �ُسِقَط  :"َومَلَّا  تعاىل  قال 
عن  نائبا  اأيديهم(  )يف  واملجرور(  )اجلار  اجلملة 
الفاعل ، واجلملة فيها جوانب بالغية اأخرى ، منها 
وقوعها كناية عن �سفة )الندم( والتقدير �سقط الندم 
اأي�سا على هذا من  اأن منثل  )39(.  وميكن  اأيديهم  يف 
َيْك�ِسُبْون")40(  َكاُنْوا  ا  مِبَ َقْوِمًا  :"ِليْجزى  تعاىل  قوله 
الكوفيني  جعل  الذي  مر  الأ  ، جعفر  اأبي  قراءة  على 
يجوزون نيابة غري املفعول به عن الفاعل مع وجود 
خف�ض تقدم نائب الفاعل  املفعول به . يف حني ا�سرتط الأ
. فقد وقعت على هذا �سبه اجلملة من اجلار واملجرور 
نائب فاعل للفعل املبني للمجهول )يجزى( على قراءة 

اأبي جعفر ، مع وجود املفعول به )قوما(. 

ج - امل�سدراملخت�ص :

ول: هوام�ص الق�سم االأ

* نائب الفاعل: م�سطلح ب�رسي ، وما مل ي�سم فاعله: 
م�سطلح كويف. وهما واحد. 

بتحقيق   ، مالك  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �رسح   .1
وتعليق و�رسح : حممد عبد املنعم خفاجي وطه حممد 
 ، ،ج/1  النواوي  اأمني  حممود   : مراجعة   ، الزيني 
 1961  ، م�رس   ، واأولده  �سبيح  علي  حممد  مطبعة 

،�ض285 .
حممد  .حتقيق  العربية  اأ�رسار   : نباري  الأ ابن   .2
 ، دم�سق   ، العربي  العلمي  املجمع   ، البيطار  بهجة 

ب.ت، �ض91 .
 ، ،ج/2  الوايف  النحو   : ح�سن.عبا�ض   . ينظر   .3

�ض98 وما بعدها .
4. �رسح ابن عقيل ،�ض285-286 .

لفية ،  5. ينظر الراجحي .عبده : درو�ض يف �رسح الأ
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دار املعرفة اجلامعية ، ال�سكندرية ،1988،�ض-48
. 49

،�ض102  الوايف  النحو   ، . ح�سن  عبا�ض   . راجع   .6
مثلة على ذلك . وما بعدها ، لتتبني الأ

امل�سالك  اأو�سح   : ه�سام  ابن   . ن�ساري  الأ ينظر   .7
األفية ابن مالك ، ج/2 ،) ومعه عدة ال�سالك اىل  اإىل 
عبد  الدين  حميي  ملحمد   _ امل�سالك  اأو�سح  حتقيق 

احلميد ( دار الفكر ، بريوت ، �ض158 .
8. �رسح ابن عقيل ، �ض287 . 
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ثانيا:  اأغرا�ص بناء الفعل للمجهول يف القراآن 
الكرمي

القراآن  يف  للمجهول  املبنية  فعال  الأ ا�ستقراء  لدى 
بق�سد  للمجهول  بني  اأكرثها  اأن  وجدت   ، الكرمي 
وقد   ، التطويل  وعدم  والخت�سار  البالغي  يجاز  الإ
ارتبط ذلك يف كثري من املوا�سع مبعرفة الفاعل اأي�سا 
، وباأغرا�ض اأخرى غري ذلك )�سنبينها اإن �ساء اهلل( . 
ْثِل َما ُعْوِقْبُتم ِبِه  إِن َعاَقْبُتم َفَعاِقُبوا مِبِ قال تعاىل :"َوا
")1( فعو�سا عن التطويل الذي يكون اليجاز فيه اأبلغ 
قال )عوقبتم( بدل من القول املف�سل الذي ل حاجة 
حني  ية  الآ نزلت  فقد   . بني  وا�سح  معناه  ن  لأ  ، له 
بطونهم  »بقروا  اأحد  يوم  بامل�سلمني  امل�رسكون  مثل 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  فوقف  مذاكريهم،  وقطعوا 
مبقور  فراآه  به  مثل  وقد  حمزة  على   - و�سلم  عليه 
اأحلف به لئن اأظهرين اهلل  اأما والذي   : البطن  فقال 
مثلن ب�سبعني مكانك . فنزل قوله تعاىل:» واإن  بهم لأ
ية( فكفر  عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ...« )الآ

عن ميينه وكف عما اأراده«)2(.
ِلَيْحُكَم  ِباحَلقِّ  الِكَتاَب  َمَعُهُم  َواأَْنَزَل   «  : تعاىل  وقال 
اإِل  ِفْيِه  اْخَتَلَف  َوَما  ِفيِه  اْخَتَلُفوا  ِفيَما  النَّا�ِض  َبنْيَ 
َبيَنُهم  َبغَيا  الَبيَِّناُت  َجاَءْتُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  اأُوُتوُه  اّلِذيَن 
 ، اليجاز  بق�سد  الفاعل  هنا معرفة  ارتبطت   )3( »...
فالذي اأنزل الكتاب هو اهلل  تعاىل وهو معروف بدرجة 
اأ�سمى من الذكر ، كما اأنه ل حاجة ملزيد من ال�رسح 
يجاز  والتف�سيل يف ذلك ، فالفائدة البالغية تتحقق بالإ
ل بالتطويل . بل ويكون التاأثري يف نف�ض املتلقي اأكرب 
ل   ، احلدث  يف    مركزا  يكون  الهتمام  لن  ؛  واأ�سد 
يف تفا�سيل تدور حول احلدث اأهميتها �سئيلة اإذا ما 

قورنت مع اأهمية احلدث نف�سه.
الفاعل  ذكر  كون  مع  اليجاز  ق�سد  كذلك  ويرتبط 
لي�ض بذي اأهمية ، واإمنا املهم هو احلدث نف�سه ب�سكل 

يجاز: 1. االإ

خا�ض ، كاأن يكون املهم هو بيان حكم ما ، كما يف قوله 
َذا ُحيِّيُتم  إِ ")4( وقوله تعاىل :"ا مُت  اأُح�رِسْ إِن  تعاىل :"َفا
ٍة")5( فاملهم هو بيان احلكم يف حالة )الإح�سار(  ِبَتِحيَّ
وحالة )التحية()6(.وهنا ل بد من احلديث عن الفعل 
وهو  مرة   49 الكرمي  القراآن  يف  ورد  الذي  )قيل( 
فعال  يت�ساوى يف ذلك مع  الفعل )اأنزل( فهما اأكرث الأ
املبنية للمجهول ورودا يف القراآن الكرمي . وقد ورد 
يجاز املرتبط بعدم  )قيل( يف اأكرث املوا�سع بق�سد الإ
اأهمية ذكر الفاعل اإذا ما قورن ذلك باأهمية ذكر احلكم 
مرتبطا  يرد  عندما  وخ�سو�سا   . جله  لأ ورد  الذي 
بال�رسط ،وقد ورد كذلك 23 مرة . منها عندما يرتبط 
َذا ِقيَل  إِ ب "اإذا "ال�رسطية ،من ذلك قوله تعاىل :-"َوا
اأَلَفيَنا  َما  ِبع  َنتَّ َبل  َقاُلوا  اهللُ  اأَنَزَل  َما  ِبُعوا  اتَّ َلُهُم 
مقول  ذكر  هو  هنا  اأهمية  كرث  فالأ  )7(" اآَباَءَنا  َعَلْيِه 
القول ومنها ما يرتبط ب "اإذ" اأي�سا ، من ذلك قوله 
ِحنٍي")8(  َحتَّى  ُعوا  تَّ مَتَ َلُهم  ِقيَل  ْذ  إِ ا َثُموَد  :"َويِف  تعاىل 
ومنها عندما يرتبط ب "اإن" ال�رسطية من ذلك قوله 
إِن ِقيَل َلُكم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو اأَْزَكى َلُكم  تعاىل :"َوا
باأداة �رسط خمتلفة ،فذلك  اأما دللة �سبقها   .)9("...
ن لكل اأداة من اأدوات ال�رسط دللة خا�سة ترتبط  لأ
اأداة  ول كانت  بال�سياق الذي ترد فيه ،ففي املثال الأ
تفيد  التي  الزمانية  الظرفية  فادتها  لإ )اإذا(  ال�رسط 
وقت  اأي  يف  قيل  )اإذا  الكالم  ،ومعنى  مطلقا  الزمان 
...( بينما يف املثال الثاين تفيد )اإذ( الظرفية الزمانية 
بالق�سد  املخ�سو�ض  املا�سي  بالزمن  ترتبط  التي 
ثمود  وقت  يف  لهم  قيل  )اإذ  الكالم  ومعنى   ، املذكور 
املبني  الفعل  ورد  املوا�سع  بقية  ويف   )... ...اآنذاك 
مرتبط  .لكنه  بال�رسط  مرتبط  غري  )قيل(  للمجهول 
،وتارة  ما معناه  اأو  )لهم(  ؛فتارة ب  اأخرى  باأ�سياء 
وىل قوله تعاىل :"َوِقيَل  يظل منفردا .ومثال احلالة الأ
ْوَنُكم  َلُهم اأَْيَن َما ُكْنُتم َتعُبُدون* ِمن ُدوِن اهلِل َهل َيْن�رُسُ
على  وىل  الأ ية  الآ يف  فالرتكيز   .  )10(" ون؟  َيْنَت�رِسُ اأَو 
لذا  التالية  ية  الآ تكمله   الذي  ال�ستنكاري  ؤال  ال�سو
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يجاز فيها اأبلغ من ذكر الفاعل . ومثال احلالة  كان الإ
َماَْءِك  اْبَلِعي  اأَْر�ُض  َيا  "َوِقْيَل   -: تعاىل  قوله  الثانية 
ْمُر َوا�ْسَتَوْت  َوَيا �َسَماُء اأَقِلِعي َوِغْي�َض املَاُْء َوُق�ِسَي الأَ
وهذه  الّظامِلنِي")11(  ِللَْقْوِم  ُبْعَدًا  َوِقيَل  َعَلىاجُلوِديِّ 
املبني  الفعل  فيها  ورد  التي  املوا�سع  اأكرث  من  ية  الآ
مر الذي جعل عبد القاهر  للمجهول لفتا النتباه ،الأ
)دلئل  يف  مليا  عندها  –يقف  هلل  –رحمه  اجلرجاين 
الإعجاز( متاأمال عظمة اخلالق –عز وجل – واإعجاز 
النظم فيها ، كما يف القراآن الكرمي كله؛ اإذ حتدث عن 
دللة كل لفظة مفردة واأثرها يف ال�سياق الذي وردت 
يف  العظمة  مبداأ  اأن  اإىل  ،م�سريا   الكرمية  ية  الآ فيه 
كان  ثم   ، اأمرت  ،ثم  ر�ض  الأ نوديت  اأن  الختيار 
ر�ض"ثم  النداء  ب "يا "دون )اأي( نحو "يا اأيتها الأ
اإ�سافة الكاف اإىل املاء ، دون اأن يقال"ابلعي املاء"ثم 
�ساأنها   من   هو  مبا  واأمرها  ر�ض   الأ نداء  اأتبع  اأن 
"نداء ال�سماء واأمرها كذلك مبا يخ�سها ، ثم اأن قيل 
ٍعل(  ًفُ  ( �سيغة  على  الفعل  فجعل   "وغي�ض" املاء، 
الدالة على اأنه مل يغ�ض اإل باأمر اآمر وقدرة قادر ،ثم 
مر" ثم  تاأكيد ذلك وتقريره بقوله تعاىل : "وق�سي الأ
على  "ا�ستوت   : وهو  مور  الأ هذه  فائدة  هو  ما  ذكر 
كما   ، الذكر  قبل  ال�سفينة  اإ�سمار  ذكر  اجلودي"ثم 
ثم  ال�ساأن  عظم  على  والدللة  الفخامة  �رسط  هو 
مقابلة )قيل( يف اخلامتة ب )قيل( يف الفاحتة 12 ويف 
بال�سياق   لفاظ  الأ عالقة  عن  اجلرجاين  حتدث  حني 
فعال )قيل ، غي�ض ، ق�سي ، قيل(  يتبني لنا ارتباط الأ
امل�سهد وتبيان  اإن ت�سوير   . ية بع�سها ببع�ض  الآ يف 
احلديث  مركز  هو  املعجز  اخللق  تعاىليف  اهلل   قدرة 
ول ( للمجهول  جله بناء الفعل )قيل – الأ الذي كان لأ
تعاىل   اهلل  ن  لأ )ق�سي(  ب  مرتبطة  )غي�ض(  اأن  ثم   ،
ل�ستكمال  للمعلوم  ينب  ومل   ، احلالتني  يف  مر  الآ هو 
نه لو قال )غا�ض(    لكان قد حدث  عظمة الإعجاز ، لأ
نق�ض املاء دون اأمر من اهلل تعاىل وهذا ما ل يحدث ، 
مر  مر لكان الأ ومثلها )ق�سي( فلو قال  )وق�سى(  الأ

قد انتهى وحده ، ومثلما ربط بني )ق�سي  وغي�ض( 
للمجهول  ببنائهما  والثانية  وىل  الأ )قيل(  بني  ربط 
 ، الذكر  من  اأبلغ  احلذف  فيها   يبدو  بالغية  لفائدة 
املعجزة  البالغة  وجوه  من  وجها  حقق  الذي  مر  الأ
العظيم  الفعل  هذا  اأن  الفاعل وعلم  تعني  اإن  انه  ذلك 
مما ل يقدر عليه اإل هو وحده كان ذكره ف�سال ولغوا 
وحا�سا للقراآن الكرمي اأن يكون كذلك . ويف هذا البناء 
اأي�سا اإيذان باأن ذلك من اهلل  تعاىل ل ي�ساركه فيه اأحد 
، واأن ا�سمه  - جل وعال – جدير باأن ي�سان ويرتفع 
ق�سد  عن  احلديث  باب  ويف  والمتهان  البتذال  عن 
ال�سواهد  بهذه  نكتفي   للمجهول،  البناء  يف  يجاز  الإ

الدالة فهي تو�سح الغر�ض وتبينه ، واهلل اأعلم.

2. العلم  بالفاعل

يبنى الفعل للمجهول اإذا علم فاعله ، تلك م�ساألة عامة، 
واأفادت   ، بكرثة  وردت  فقد  الكرمي  القراآن  يف  اأما 
ْن�َساُن  كثريا من املعاين البالغية . قال تعاىل: "ُخِلَق الإِ
ن  لأ للمجهول  )ُخلق(  الفعل  بني  اإذ   )13 َعَجل" )  ِمن 
فاعله وهو اهلل تعاىل معروف. فهو اخلالق وحده ل 
�رسيك له يف ذلك. فال تكون هناك حاجة للقول )خلق 
ن�سان من عجل( ببناء الفعل )ُخلق ( للمجهول.  اهلل الإ
الغر�ض  اأن  ذلك  التحقيق،  فهي  البالغية  فائدته  اأما 
هو الإعالم بتحقق وقوع الفعل باملفعول، ول حاجة 
لذكر الفاعل طاملا اأنه معروف . ومثل ذلك اأي�سا قوله 
ْن�َساُن �َسِعيَفا")14( فنحن نعلم علم  تعاىل:- "َوُخِلَق الإِ
اليقني اأن اهلل هو اخلالق ، والغر�ض البالغي هنا هو 
والعرتاف  قرار  الإ على  ن�سان  الإ حلمل   ، التقرير 
بقدرة  الإميان  اإىل  ذلك  يو�سله  ثبوته كي  تاأكد  باأمر 
تطويره  ثم  البدء  يف  �سعيفا  خلقه  على  تعاىل  اهلل 
اهلل  باأمر  اإل  كله ل يحدث  ، فذلك  بقدراته  والرتقاء 
الِذيَن  إِنَّ  َوا تعاىل:"...  قوله  اأي�سا  ذلك  ومن  تعاىل. 
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 .)15("... ِهم  َربِّ ِمن  احَلقُّ  ُه  اأَنَّ َلَيْعَلُموَن  الِكَتاَب  ُْوُتوا  اأ
ومبا اأنها �سبقت باأداة تاأكيد )اإن( ومبا اأن الذي اآتى 
اأنزل  الذي  اأن   : وىل  الأ ؛  بدللتني  معروف  الكتاب 
ية  الكتب ال�سماوية كلها هو اهلل . والثانية : بداية الآ
146 قوله تعاىل : "اَلِذيَن اآَتْيَناُْهُم الِكَتاَب" فقد ات�سح 
اأن الغر�ض البالغي لهذا البناء للمجهول هو التاأكيد 
والتقرير املرتبط بالتهديد بدللة قوله  تعاىل يف نهاية 
ا َيْعَملُون" وقد تكرر  ية 144:- "َوَما اهللُ ِبَغاِفٍل َعمَّ الآ
البقرة  �سورة  يف  للمجهول  )اأوتوا(  الفعل  هذا  بناء 
145 يف حني تكرر  ية  144 والآ ية   ية101 والآ الآ يف 
مرة، كلها   23 بناوؤه للمجهول يف القراآن الكرمي كله 
ب�سبب العلم بالفاعل ، �سواء وردت كما يف قوله تعاىل 
ُْوُتْوا الِكَتاَب ...")16( اأم كما يف قوله تعاىل :"  :"....اأ

ُْوُتْوا َن�ِسْيَبًا ِمَن الِكَتاِب ...")17( . ...اأ
يات التي بني فيها فعل للمجهول ب�سبب العلم  ومن الآ
بالفاعل قوله تعاىل:"َوَكْيَف َتْكُفُرْوَن َواأَْنُتم ُتْتَلى َعَلْيُكم 
إِىَل  اآَياُت اهلِل َوِفيُكم َر�ُسْوُلُه َوَمن َيْعَت�ِسْم ِباهلِل َفَقد ُهِدَي ا
اٍط ُم�ْسَتِقْيٍم")18(. فقوله- تعاىل- )هدي( معلوم  �رِسَ
�سياأتي  )كما  الفاعل  تعظيم  ق�سد  وفيه   ، الفاعل 
ن الذي يهدي اإىل ال�رساط  لحقا – اإن �ساء اهلل-( لأ
ِني َهَدايِن  نَّ إِ امل�ستقيم هو اهلل وحده ، لقوله تعاىل :"ُقْل ا
ْبَراِهْيَم َحِنيَفا  إِ اٍط ُم�ْسَتِقيٍم ِديَنا َقيَِّما ِمَلَة ا َربِّي اإِىل �رِسَ
جواب  يف  ِكنَي")19(ولوقوعها  املُ�رْسِ ِمَن  َكاَن  َوَما 
يف  البالغي  املعنى  دللة  ليتمم  جاء  الذي   ، ال�رسط 

ية. ال�ستفهام التوبيخي التعجبي يف بداية الآ
وقد يبنى الفعل للمجهول للعلم بالفاعل لدللة الطلب 
ِمَن  ؤْ ُنو َقاُلوا َلن  اآَيٌة  َذا َجاَءْتُهْم  إِ كما يف قوله تعاىل:"َوا
اأن  ذلك   )20("... اهلِل  ُر�ُسُل  ُْوِتَي  اأ َما  ِمْثَل  َتى  ؤْ ُنو َحتَّى 
اأكابر مكة ا�سرتطوا ليوؤمنوا باهلل ور�سوله اأن يوؤتى 
اهلل  اآتى  – مثلما  و�سلم  عليه  اهلل  – �سلى  الر�سول 
نهم )فيما  غريه من الر�سل من الر�سالة والوحي ، لأ
ذلك  طلبوا  لذا  �سنا)21(،  واأكرب  مال  يقولونه(اأكرث 

م�سرتطني .

 «: تعاىل  قوله  يف  كما   ، الت�سويق  لدللة  يبنى  وقد 
 )22(»... �َسرَبُوا  ا  مِبَ َتنْيِ  َمرَّ اأَْجَرُهم  َتْوَن  ؤْ ُيو ُوَلِئَك  اأ
بني  وقد   ، وحده  تعاىل  اهلل  هو  جر  الأ يوؤتي  فالذي 
فادة الت�سويق وذلك بتح�سني الفعل  الفعل للمجهول لإ
وت�سويق املخاطبني ودفعهم اإىل مزيد من الإميان مبا 

يتلى عليهم من اآيات اهلل  تعاىل  . واهلل اأعلم .

3. تعظيم الفاعل

القراآن  ويف   ، الفاعل  لتعظيم  للمجهول  الفعل  يبنى 
ملا  – الفعال  –عز وجل  اخلالق  لتعظيم  بني  الكرمي 
ا  َ يريد ، الذي اإذا اأراد اأمرا قال له كن ، فيكون ، "اإِمنَّ
إََذا اأََرْدَناُه اأَْن َنُقْوَل َلُه ُكْن َفَيُكْون" )23(  َقْوُلَنا ِل�َسيٍء ا
ما ا�ستوجب تعظيمه – �سبحانه وتعاىل - . وتعظيم 
فيها  بني  التي  املوا�سع  من  كثري  يف  مرتبط  الفاعل 
 ، يجاز  الإ وق�سد  الفاعل  مبعرفة  للمجهول  الفعل 
يف�سي  مو�سع  كل  يف  للمجهول  البناء  اأن  يبني  مما 
جملته  يف  الكرمي  القراآن  اأولي�ض   ، اآخر  مو�سع  اإىل 
يرتبط بع�سه ببع�ض ، كاأنه �سورة واحدة اأو كاأنه اآية 
ُْنِزَل  اأ ا  مِبَ ِمُنْوَن  ؤْ ُيو واحدة !؟)24( قال تعاىل :"َواَلِذْيَن 
ُيْوِقُنْون")25(   ُهم  ِخَرِة  َوِبالآ َقْبِلَك  ِمن  ُْنِزَل  اأ َوَما  َلْيَك  إِ ا
ملا كان احلديث عن القراآن الكرمي والكتب ال�سماوية ؛ 
الإجنيل والتوراة وغريها ، فقد بني الفعل للمجهول 
معروف  اأنه  على  زيادة  )املنزل(  الفاعل  لتعظيم 
وحتقيقا جلانب من جوانب البالغة القراآنية املعجزة 
يجاز  ية الثانية ف�سار الإ ، وقد �سبق ذكر الكتاب يف الآ
اأبلغ من الذكر . غري اأن ما يثري الهتمام يف هذا الوجه 
البالغي هو ارتباط الفعل )اأُنزل(- الذي ورد ذكره يف 
القراآن الكرمي 49 مرة -،بحريف اجلر )اإىل(و)على( 
، ويرد  ال�سابقة  ية  الآ )اإىل( كما يف  فريد بعده مرات 
َذا ِقْيَل َلُهم  إِ بعده مرات )على( كما يف قوله تعاىل:"َوا
 ... َعَلْيَنا  ُْنِزَل  اأ ا  مِبَ ِمُن  ؤْ ُنو َقاُلْوا  اهللُ  اأَْنَزَل  ا  مِبَ اآِمُنْوا 
متلوا بحروف جر  خرى  الأ املوا�سع  يف  ويرد   )26("
الذي  ال�سياق  وفق  على  مو�سع  كل  خمتلفة،  اأخرى 
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يرد فيه ، ولكن مل يرد الفعل )اأنزل( مبنيا للمجهول 
دللته  ولهذا   . اجلر  حروف  من  بحرف  متلوا  اإل 
البالغية املرتبطة بالرتكيب النحوي ؛ كل مو�سع له 
ُْنِزَل  اأ الِذي  َرَم�َسان  تعاىل:"�َسْهُر  قال  خا�سة.  دللة 
لتعظيم  للمجهول  )اأنزل(  بني   )27("... الُقْراآُن  ِفْيِه 

يجاز. الفاعل املعروف ولتحقيق الإ
مثلة ال�سابقة وغريها اأن )اأنزل( اأتبعت  نالحظ يف الأ
املوؤمنني  حالة  يف  غالبا  الظرفية  تفيد  التي  ب)اإىل( 
القول  عظمة  وقع  ليكون   ، اإميانهم  ا�ستقر  الذين 
اأخف  )اإىل(  فوقع   ، الإميان  لتعميق  م�سهال  املعجز 
ويو�سحه  ذلك  ويوؤكد  )على(  وقع  من  ال�سمع  على 
)الهمزة(  و�سوت  )العني(  �سوت  من  كل  خمرج 
و�سفاتهما . يف حني وردت ) اأنزل ( متبوعة ب)على( 
الفا�سقني  اأو  اإميانهم  ي�ستقر  الذين مل  غالبا يف حالة 
اأو الراف�سني اخل�سوع هلل _تعاىل _ . واأمثلة ذلك 
مَلَْن  الِكَتاِْب  اأَْهِل  ِمْن  إِن  :"َوا تعاىل  قوله  ،منها  كثرية 
َلْيِهم َخا�ِسِعنْيَ  إِ ا ُْنِزَل  اأ َوَما  َلْيُكم  إِ ا ُْنِزَل  اأ َوَما  ِباهلِل  ِمُن  ؤْ ُيو
وقوله   )28("... َقِلْيال  َثَمَنا  اهلِل  ِباآَياِت  ْوَن  َي�ْسرَتُ ل  هلِل 
ِمن  اآَيٌة  َعَلْيِه  ُْنِزَل  اأ َلْول  َكَفُرْوا  الِذْيَن  :"َوَيُقْوُل  تعاىل 

ِه ...")29( وغريها. َربِّ
 يف حني ا�ستوجبت �سياقات اأخرى اأن يتبع )اأنزل( 
ا  نَّ إِ ا َقْوَمَنا  َيا  ب)من( مثال كما يف قوله تعاىل :"َقاُلْوا 
وب)الباء(   )30 ُمْو�َسى")  َبْعِد  ِمن  ُْنِزَل  اأ ِكَتاَبا  �َسِمْعَنا 
ا  َ اأَمنَّ َفاْعَلُموا  َلُكم  َي�ْسَتِجْيُبْوا  مَل  إِن  :"َفا تعاىل  كقوله 

ُْنِزَل ِبِعلِْم اهلِل ...")31( وغري ذلك . اأ
الفعل )كتب( للمجهول  الفاعل بناء  ويرتبط بتعظيم 
فيها  ورد  التي  املوا�سع  جميع  يف  الكرمي  القراآن  يف 
، ولدللت بالغية خمتلفة ، فريد يف موا�سع متبوعا 
إن  فا  ، ب)الالم(  متبوعا  يرد  اأخرى  ويف  ب)على( 
ورد متبوعا ب)على( كان مدلال على الطلب بحالته 
اأيها  تعاىل:"يا  قوله  يف  مثال  كالتح�سي�ض  املختلفة 
الذين اآمنوا كتب عليكم الق�سا�ض يف القتلى ...")32( 
َذا َح�رَسَ  إِ ا والعر�ض كما يف قوله تعاىل :"ُكِتَب َعَلْيُكم 

ِللَواِلََدْيِن  ُة  يَّ الَو�سِ ا  َخرْيَ َتَرَك  إِن  ا املَْوُت  اأََحَدُكُم 
:"َيا  تعاىل  قوله  يف  كما  واحلث   )33("... ْقَرِبنَي  والأَ
َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنْوا  الِذيَن  َها  اأَيُّ

الِذيَن ِمْن َقْبِلُكم ...")34( وغريها .
واإن ورد متبوعا ب)الالم( كان مدلال على التحقيق ، 
كما يف قوله تعاىل :"َول َيَناُلوَن ِمن َعُدوٍّ َنْيال اإل ُكِتَب 
َيْقَطُعْوَن  :"َول  َعَمٌل �َساِلٌح")35( وقوله تعاىل  ِبِه  َلُهم 
يرتبط  كما  وغريها.   )36("... َلُهم  ُكِتَب  اإل  َواِدَيا 
بتعظيم الفاعل بناء الفعل)اأوحي ، يوحى( للمجهول 
بالغية  دللت  ذلك  حمل  وقد  الكرمي،  القراآن  يف 
مرتبطة ب�سياقات املعاين التي وردت فيها . من ذلك 
ُه ا�ْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اجِلنِّ  يَلَّ اأَنَّ إِ ُْوِحَي ا قوله تعاىل :"ُقْل اأ
َفَقاُلْوا اإ�سنَّا �َسِمْعَنا ُقْراآن�سا َعَجَبا")37( وهذا من باب 
التعظيم للفاعل . يف حني وردت يف �سياقات اأخرى من 
يحاء قادر على  باب التهديد والوعيد ، فالقادر على الإ
اإحلاق العذاب بالذين يكفرون بهذا الدين اأو يكذبونه 
اأَنَّ الَعَذاَب َعَلى َمن  َلْيَنا  إِ ا ُْوِحَي  اأ ا َقد  نَّ إِ ، قال تعاىل :"ا
يَلَّ َهذا الُقْراآُن  إِ ُْوِحَي ا ")38( وقال تعاىل :"َواأ َب َوَتَوىلَّ َكذَّ
ْنِذَرُكم ِبِه َوَمْن َبَلَغ اأَِئنَُّكم َلَت�ْسَهُدْوَن اأَنَّ َمَع اهلِل اآِلَهًة  ُ لأ
ُْخَرى ...")39( وقد دلل على ا�ستمرار نزول الوحي  اأ
 ، بامل�سارع   _ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   _ النبي  زمن 
الكامل  اخل�سوع  واإظهار  التقرير  على  وللدللة 
بقدرته_تعاىل_،  الت�سليم  وا�ستمرار   ، وحده  هلل 
ِمن  يَلَّ  إِ ا ُيوَحى  َما  ِبُع  اأَتَّ ا  َ اإِمنَّ من ذلك قوله تعاىل:"ُقل 
ُيْوَحى  َما  اإل  ِبع  اأَتَّ ْن  إِ :"ا تعاىل  وقوله   )40("... َربِّي 
تعاىل  قوله  يف  كما  مر  الأ على  وللدللة   )41("... يَلَّ  إِ ا
َوهَو  َلْيَك َوْا�ْسرِب َحتَّى َيْحُكَم اهللُ  إِ ا ِبع َما ُيْوَحى  :"َواتَّ
�سياق  يف  التعجب  على  وللدللة  احَلاِكِمني")42(  َخرْيُ 
قوله  ورد  والتهويل  بالتهديد  امل�سوب  ال�ستفهام 
َقاَل  اأَو  َكِذَبا  اهلِل  َعَلى  اْفرَتَى  ن  مِمَّ اأَْظَلُم  :"َوَمن  تعاىل 

َلْيِه �َسْيٌء...")43( . إِ يَلَّ َومَلْ ُيْوَح ا إِ ُْوِحَي ا اأ
للمجهول  مبنيا  الفعل  فيها  ورد  التي  واملوا�سع 
هذا  يف  مثلة  الأ بهذه  نكتفي   ، كثرية  الفاعل  لتعظيم 
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املقام .    

اللفظ،  فيه  يرد  الذي  ال�سياق  على  نوؤكد  اأننا  ومبا 
بها  قال  )النظم(التي  بفكرة  ذلك  يف  متاأثرين 
العالقات  اأن  نوؤكد  إننا  فا اهلل-،  –رحمه  اجلرجاين 
لفظ  فلكل  ع�سوائية،  اأو  عبثية  لي�ست  لفاظ  الأ بني 
املعجزة بل ولكل حرف  ال�سياقية  دللته و�رسورته 
اأم كان ملفوظا  اأكان مر�سوما  دللته يف اللفظ �سواء 
غري مر�سوم "اإن التعبري القراآين تعبري فني مق�سود. 
كل لفظة بل كل حرف فيه و�سع و�سعا فنيا مق�سودا 
ية وحدها ول ال�سورة  ، ومل تراع يف هذا الو�سع الآ
القراآين  التعبري  الو�سع  هذا  يف  روعي  بل  وحدها 
كله. ومما يدلل على ذلك الإح�ساءات التي اأظهرتها 
القراآن  اأن  بو�سوح  بينت  والتي  احلديثة  الدرا�سات 
ل  وانه  ح�سابه  فيه  حرف  لكل  ح�سب  اإمنا  الكرمي 
 )44(" اأو يحذف منه حرف واحد  اأن يزاد فيه  ميكن 
عالقة  بينهما  لي�ست  لفظتان  اأحيانا  الن�ض  يف  وترد 
موا�سع  يف  ترد  ،كما  اللفظ  ظاهر  غري  مبا�رسة 
اأخرى بينهما عالقة مبا�رسة ، ويرتبطان ارتباطا ل 
ما  ملنا�سبة  للمجهول  املبني  ذلك ورود  غنى عنه. من 
العامة  بالدللت  مرتبطة  بالغية  غرا�ض  ولأ  ، تقدمه 
واخلا�سة للن�ض . ويف  اعتقادي اأن الإحاطة ال�ساملة 
معرفة  نحاول  لكننا  ،و  اهلل  اإل  يعلمها  ل  مر  الأ بهذا 

إذن اهلل –تعاىل-. �سيء منها با
 ، هود  �سورة  من   44 ية  الآ اإىل  م�سى  فيما  اأ�رست 
ية ،وقد وردت يف  واإىل ورود لفظ )قيل( مرتني يف الآ
ية )وقيل يا  املرة الثانية ملنا�سبة ورودها يف بداية الآ
اأر�ض ....( و )قيل بعدا ...( فقد ات�سح اأن اأمر  اهلل 
ر�ض للماء ،كما حتقق  –تعاىل- قد حتقق يف ابتالع الأ
مر جليا ، فقدرته  يف اإبعاد القوم الظاملني ، فاأ�سبح الأ
ابتلعت  اأن  منذ  مرين  الأ حققت  التي  – هي  –تعاىل 
 ، املاء  وغي�ض   ، ال�سماء  واأقلعت   ، ماءها  ر�ض  الأ

4. منا�سبة ما تقدمه

مر ، وحتقق ا�ستواء  الفلك على اجلودي  وق�سي الأ
ر�ض ول بد لكي  ،ف�سارت احلياة حياة جديدة على الأ
تكون كذلك من اأن تتخل�ض من الظاملني ،فكان اأمر اهلل 

اأن قيل بعدا للقوم الظاملني  .
�سورة  يف  مرتني  )قيل(  ورود  اأي�سا  ذلك  ومثال 
وىل ،حيث قال تعاىل :-  عراف، الثانية ملنا�سبة الأ الأ
َحْيُث  ِمْنَها  َوُكلُوا  الَقْرَيَة  هِذِه  ا�ْسُكُنوا  َلُهم  ِقْيَل  ْذ  إِ "َوا
َلُكم  َنْغِفر  َدا  �ُسجَّ الَباَب  َواْدُخلُوا  ة  ِحطَّ َوُقوُلوا  �ِسْئُتم 
َظَلُموا  الذيَن  َل  َفَبدَّ املُْح�ِسِننَي*  �َسَنِزْيُد  َخِطْيَئاِتُكم 
ِمنُهم َقْول َغرْيَ الذي ِقْيَل َلُهْم ..." )45( فمقول القول 
كل ثم القول ثم  وىل يبداأ من ال�سكن ثم الأ ية الأ يف الآ
الدخول ...،  لكن هذا مل ي�ستقر ويتحقق، واإمنا ظلم 
جزء منهم فبدلوا ذلك القول )الذي ورد ذكره اآنفا( 
اإليه  �سارة  اأخرى ،والإ ن مرة  فال �رسورة لذكره الآ
قيل  وورد   . تكفي  ذكره(  )وهو  ماتقدمه  ملنا�سبة 
اأي�سا ملنا�سبة ما تقدمه معطوفا يف املرة الثانية على 
وىل يف قوله تعاىل :-"َيا اأيُّها الذيَن اآَمُنوا اإذا  املرة الأ
اهللُ  َيْف�َسِح  َفاف�َسُحوا  املََجاِل�ِض   يف  ُحوا  َتَف�سَّ َلُكم  ِقيَل 
َذا ِقيَل ان�زُشوا َفان�زُشوا َيْرَفُع اهللُ الذيَن اآَمُنوا  إِ َلُكم َوا
ِمْنُكم ....")46( . وملنا�سبة ما تقدمه ورد لفظ )كتب( 
مبنيا للمجهول يف قوله تعاىل :- "َيا اأيُّها الذين اآَمُنوا 
َقْبِلُكم  ِمن  الذيَن  على  ُكِتَب  َكَما  ياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
َتتَُّقون" )47(. وورد مرة اأخرى يف قوله تعاىل  َلَعلَُّكم 
ُتَقاِتلُوا  اأَّل  الِقَتالث  َعَلْيُكُم  ُكِتَب  ْن  إِ ا َع�َسْيُتْم  َهل  :"َقاَل 
ُْخِرجَنا ِمن  َقاُلوا َوَما َلَنا اأّل ُنقاِتَل يف �سبيِل اهلِل َوَقد اأ
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِقَتاُل َتَولَّْوا اإل َقِلْياًل  ِدياِرَنا َواأَبناِئَنا ،َفَلمَّ
ملنا�سبة  للمجهول  لفظ )كتب(الثاين  ِمْنُهم")48( فبني 
يتني ال�سابقتني ،وقد ورد  ول للمجهول يف الآ بناء الأ
مرتني يف كل اآية ،بينما ورد مرتني يف اآيتني متتاليتني 
وىل . قال تعاىل  يف �سورة التوبة يف الثانية ملنا�سبة الأ
ول  َن�َسٌب  َول  َظَماأٌ   ُي�سيُبهم  ل  ُهم  ِباأنَّ ذلَك   ..."-:
اَر  خَمَم�َسٌة يف �سبيِل اهلِل َول َيطئوَن َمْوطئًا يغيُظ الُكفَّ
َعَمٌل �َساِلٌح  ِبِه  َلُهم  ُكِتَب  اإل  َنْيال  َعُدٍو  َيناُلوَن ِمن  َول 
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َنَفَقًة  ُينِفقوَن  املح�سننَي*َول  اأَجَر  ي�سيُع  ل  اهللَ  إِنَّ  ا
َلُهم  ُكِتَب  اإل  ا  َواِدِيَ َيقَطعوَن  َول  َكبريًة  ول  �َسِغرَيًة 
مثلها  و  َيعَملون")49(  كاُنوا  َما  اأَح�َسَن  اهللُ  زيهُم  ِلَيَجْ
يات 145-144 ورد لفظ )اأوتوا(  يف �سورة البقرة الآ
 . عمران  اآل  �سورة  من   19-20 يتني  الآ يف  ورد  كما 
بينما ورد اللفظ نف�سه مرتني يف اآية واحدة يف �سورة 
تعاىل  ،قال  وىل  الأ ملنا�سبة  فيها  الثانية  ،املرة  املائدة 
اأُوُتوا  الِذيَن  َوَطَعاُم  الَطيَِّباُت  َلُكم  ُِحلَّ  اأ :-"الَيْوَم 
ِمَن  َواملُْح�َسَناُت  َلُهم  ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكم  َلُكم  ِحلٌّ  الِكَتاَب 
ِمن  الِكَتاَب  اأُوُتوا  الذيَن  ِمَن  َواملُْح�َسَناُت  ِمَناِت  ؤْ املُو
َقْبِلُكم ....")50( كما ورد لفظ )اأحل( ثالث مرات يف 
اآيتني متتاليتني ملنا�سبة ما تقدمه ، وذلك يف قوله تعاىل 
ِيَباُت َوَما  ُِحلَّ َلُكم الطَّ ُِحلَّ َلُهم ُقْل اأ :-"َي�ْساأَُلْوَنَك َماذا اأ
ِيَباُت  الطَّ َلُكم  ُِحلَّ  اأ الَيْوَم   *.... اجَلَواِرِح  ِمَن  َعلَّْمُتم 
نف�سه  اللفظ  غري  اآخر  �سياق  يف  وردت  كما   )51("...
،اأي�سا ملنا�سبة ما تقدمه ،من مثل قوله تعاىل :- "اإذا 
ًا")52( فبنى  َب�سَّ اجِلَباُل  ت  َوُب�سَّ  * ًا  َرجَّ ر�ُض  الأ ت  ُرجَّ
للمجهول  )ب�ست(  بنى  وملنا�سبته  للمجهول  )رجت( 
ر�ض  ،فالأ املقام  ينا�سب  اللفظ  يف  اختالف  مع  اأي�سا 
ترج واجلبال تب�ض . ومن ذلك قوله تعاىل :- "َر�ُسوا 
َفُهم ل  ُقلُوِبِهم  َعلى  َوُطِبَع  اخَلَواِلِف  َمَع  َيُكوُنْوا  ِباأَن 
نها  م�سبوقة  َيْفَقُهْون")53( فبنى )طبع( للمجهول ، لأ
)اأنزلت(  "ببناء  �سوَرٌة  ُْنِزَلْت  اأ إِذا  :-"َوا تعاىل  بقوله 
للمجهول ، منا�سب بني املطلع واخلتام . ون�سري اإىل 
َفُهم  ُقلُْوِبِهم  َعلى  اهللُ  َبَع  "َوَطَ بعد:  فيما  تعاىل  قوله 
بناوؤها  ي�ستوجب  ما  قبلها  يكن  فلم  َيْعَلُمون")54(  ل 

للمجهول فبنيت للمعلوم . 

ا�ْسَتْي�رَسَ ِمَن الَهدِي ...")55( فبنى الفعل )اأح�رسمت( 
بالتخفيف  ،واأردفها  الفاعل  على  ا�ستعالء  للمجهول 
على عباده الذين يطلبون ر�ساه ، ويوؤدون فرائ�سه ، 
مبا ا�ستي�رس من الهدي . وقال تعاىل :"َيْوَم َيْجَمُع اهللُ 
اأن ال�سوؤال  ُِجبُتم ...")56( يذكر  اأ َماذا  َفَيُقوُل  �سَل  الرُّ
قوام  لأ توبيخ  فيه  اأجبتم(  )ماذا  تعاىل  قوله  يف 
ن بع�سهم ا�ستجاب ا�ستجابة جزئية ،  الر�سل)57(، لأ
واهلل تعاىل غني عن عباده ، فبنى لال�ستعالء )اأجبتم( 
احلياُة  َكَفُروا  للذيَن  :"ُزيَِّن  تعاىل  وقال   . للمجهول 
ْنَيا ...")58  ( ومن الذي يزين للذين كفروا احلياة  الدُّ
الدنيا غري من ي�ستحق التحقري وعدم الذكر !. وقال 
ؤِمُنوَن  واملُو �ُسوُل  الرَّ َينَقِلَب  لن  اأَن  َظَنْنُتم  :"َبْل  تعاىل 
َظنَّ  َوَظَننُتم  ُقلُوِبُكم  يِف  ذلَك  َوُزيَِّن  اأََبَدا  اأَهِلْيِهم  اإِىل 
الغاية  ات�سحت  لقد  ُبوَرا")59(  َقْوَمًا  َوُكنُتم  وِء  ال�سُّ
البالغية من حتقري الفاعل الذي يزين ظن ال�سوء هنا 
هوؤلء  ن  لأ  ، ال�ستهزاء  واإظهار  وال�سخرية  بالتهكم 
الذين ظنوا بعدما زين لهم قوم بور )هالكون عند اهلل 
تعاىل( . وحول هذا املعنى يكون قوله تعاىل :"اأََفَمن 
َمن  ُي�ِسلُّ  اهللَ  إنَّ  َفا َح�َسَنًا  َفَرَءاُه  َعَمِلِه  �ُسوُء  َلُه  َن  ُزيِّ
َي�َساُء َوَيهِدي َمن َي�َساء ...")60( وكان يف هذا املو�سع 
بال�ستفهام  ية  الآ بدء  بالفاعل  ال�ستهزاء  يزيد  مما 
بحذف  للمجهول  البناء  هذا  ويرتبط   )61( نكاري  الإ
)خرب  للمعنى  املتمم  الثاين  �سقها  وهو  ية  الآ يف  اآخر 
فراآه  عمله  �سوء  له  زين  )اأفمن  والتقدير   ، املبتداأ( 
داء مهمة  ح�سنا كمن هداه اهلل ( ويت�سافر احلذفان لأ

بالغية عالية هي من �سمات التعبري القراآين املعجز .
وقال تعاىل :" ... َقاَلْت َما َجَزاُء َمْنْ اأََراَد ِباأَهِلَك �ُسوءًا 
على  القول  جاء  اأَِلْيم")62(  َعَذاٌب  اأَو  ُي�ْسَجَن  اأن  اإل 
يقاع بيو�سف  ل�سان )زليخا( زوجة )العزيز( تريد الإ
يو�سف  ي�سجن  ومن   ، ال�سجن  يف   - ال�سالم  عليه   -
ي�ستحق اأن ي�ستعلى عليه ، ل �سيما اأن يو�سف مظلوم 
اآيات و�سوؤون . وقد تكرر الفعل  ، ولكن هلل يف خلقه 
يف   32 ية  الآ يف  ثانية  مرة  )ي�سجن(  للمجهول  املبني 

حق  فقد  لذا   ، املتعال  العلي  هو   _ تعاىل   _ اهلل  اإن 
حق  كما   ، باآياته  يكفرون  الذين  على  التحقري 
ال�ستعالء على الذين يدعون القوة من دون اهلل . قال 
َفَما  اأُْح�رِسمُت  إِن  َفا هلِل  ُوا احلجَّ والعمَرَة  :"َواأَمتِّ تعاىل 

5. اال�ستعالء على الفاعل اأو حتقريه
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َوَلِئن   ...  ": اأي�سا  )زليخا(  ل�سان  على  تعاىل  قوله 
اِغِرين"  ال�سَّ ِمَن  َولَيُكونا  َلُي�ْسَجَن  اآُمُرُه   َما  َيفَعل  مَل 

فا�ستحق لل�سبب نف�سه البناء للمجهول ، واهلل اأعلم .

ن الفاعل جمهول فعال 6. الأ

للنظارة لعدم حاجتهم  بالن�سبة  واإمنا بني للمجهول 
ملعرفة الفاعل ، فذلك ل يوؤثر يف احلدث نف�سه ، واإمنا 
إِذا  :"َوا تعاىل  يقول   ، وت�ساعده  احلدث  هو  املوؤثر 
ًا َوهَو َكِظْيم *  نَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْسَودَّ ُ َ اأََحُدُهم ِبالأ ُب�رسِّ
َ ِبِه")64( لي�ض املهم  َيَتَواَرى ِمَن الَقْوِم ِمن �ُسْوِء َما ُب�رسِّ
يف احلدث من الذي ب�رس، واإمنا املهم هو ماهية اخلرب 
بني  لذا   ، الفاعل  من  يعرفوا  اأن  النظارة  يهم  فال   ،
الفعل للمجهول وظل جمهول ، فال�سخ�سية الرئي�سة 
يف احلدث )اأحدهم( يعرف من الذي ب�رسه يف حني ل 
. و�سواء  اإليه  لي�سوا يف حاجة  نهم  لأ النظارة  يعرفه 
اأم عمرو فذلك ل يغري �سيئا يف  اأكان الذي ب�رس زيد 

ماهية احلدث . 
اإىل  احلاجة  فيها  تغيب  التي  الثالثة  احلال  ومثال 
�سخو�ض  من  اأم  النظارة  من  �سواء  الفاعل  معرفة 
ا  ا�ْسَتَحقَّ ُهَما  اأَنَّ َعلى  ُعرِثَ  إِن  :"َفا تعاىل  قوله   ، الق�سة 
ا�ْسَتَحقَّ  الِذيَن  ِمَن  َمَقاَمُهَما  َيُقوَمان  َفاآَخَران  إِثَما  ا
:"اأي  ال�سابوين  يقول   )65("... ْوَلَياْن  الأَ َعَلْيِهُم 
يف  كذبهما  اأو  خيانتهما  على  حلفهما  بعد  اطلع  إن  فا
امل�ستحقني  الورثة  من  اآخران  فرجالن   ، ال�سهادة 
للرتكة يقومان مقام ال�ساهدين اخلائنني ...")66( بني 
هذا  يف  حاجة  فال  للجميع  بالن�سبة  للمجهول  )عرث( 

املوقف للعلم ب)من( الذي )عرث( .

فعال  جمهول  الفاعل  كان  اإذا  للمجهول  الفعل  يبنى 
يكون  اأن   : اأول   ، بذلك  يق�سد  الكرمي  القراآن  ويف   ،
يكون  اأن   : ثانيا   . الفاعل  يجهلون  الق�سة  �سخو�ض 
النظارة يجهلون الفاعل . ثالثا : اأن يكون �سخو�ض 
الق�سة والنظارة معا يجهلون الفاعل .وبالطبع لي�ض 
هو   - وتعاىل  �سبحانه   - القائل  يكون  اأن  املق�سود 
املق�سود بعدم املعرفة ، فهو جل �ساأنه يحيط علمه كل 
وىل التي يكون فيها �سخو�ض  �سيء. ومثال احلال الأ
الق�سة يجهلون الفاعل قوله تعاىل :" ... َو�َسِهَد �َساِْهٌد 
ُقُبٍل َف�َسَدَقت َوهَو  ُقدَّ ِمن  َقِمي�ُسُه  اإِن كاَن  اأَْهِلَها  ِمن 
ِمَن الَكاِذبنَي * َواإن كاَن َقِمي�ُسُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبت 
ُدُبٍر  ُقدَّ ِمن  َقِمْي�َسُه  َراأَى  ا  َفَلمَّ  * اِدِقنِي  َوهَو ِمن ال�سَّ
إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظْيم")63( اإن اهلل تعاىل  ُه ِمن َكْيِدُكنَّ ا نَّ إِ َقاَل ا
يعلم كل �سيء ؛ ويعلم من املظلوم ، ويعلم النظارة من 
املظلوم اأي�سا ، اأما اأ�سخا�ض الق�سة الذين غابوا عن 
امل�سهد فهم ل يعرفون الفاعل ، ل يعرفون من الذي 
)قد( قمي�ض يو�سف ،اأهي زليخة التي يف حالة الدفاع 
قدام حني كان  عن النف�ض ، اأم زليخة التي يف حالة الإ
؟  منها  والهرب  النف�ض  عن  الدفاع  حالة  يف  يو�سف 
املعتدية  �سخ�سية  ؛  �سخ�سيتان  لزليخة  تكون  وهنا 
وقد  ؟  فعل  الذي  فاأيهما   ، عليها  املعتدى  و�سخ�سية 
اظهر اهلل تعاىل احلقيقة بك�سف ت�سويري معجز فائق 
اجلمال والتعبري ، فيه من املفاجاأة ما ميثل ذروة فنية 
األهم  ، حيث  ، بل ومنوذجا خا�سا )ربانيا(  متقدمة 
اأهلها لي�سهد باحلق �سهادة مبينة ، فيها  �ساهدا من 

دليل وا�سح . 
ومثال احلال الثانية التي يكون فيها النظارة يجهلون 
 ، الفاعل  يعرفون  الق�سة  �سخو�ض  ويكون  الفاعل 

اأغرا�ص اأخرى   .7

ال�سم  هذا  حتت  البند  هذا  اإ�سافة  من  الغاية  اإن 
ح�رس  البحث  هذا  يف  يكون  األ  اأخرى(،  )اأغرا�ض 
 ، تعاىل  اهلل  ال  يعلمها  ل  كلها  الغايات  ن  لأ وقطع، 
اجتهدنا  مهما  اأننا  ونعلم  الجتهاد،  نحاول  ونحن 
يف  حم�سورة  هي  التي  الكلية  املعرفة  اىل  ن�سل  فلن 
اخلالق -عز وجل- . هذا من جانب، ومن جانب اآخر 
إننا اأردنا يف واحد من اأهدافنا اأن نفتح الباب للبحث  فا
�سك-  وهو -ول  الكرمي،  القراآن  يف  امل�سمار  هذا  يف 
 . واحد  بحث  يف  به  نحيط  اأن  ل ميكن   ، وا�سع جدا 
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والبالغيون؛  النحاة  ذكرها  التي  غرا�ض  الأ تلك  من 
ويف  نظم  لت�سحيح  ال�سعر  يف  للمجهول  الفعل  يبنى 
القراآن الكرمي ملنا�سبة الفوا�سل واملوازنة بني اجلمل 
مثلة على ذلك كثرية منها قوله تعاىل :- "اأََفال  . والأ
َكْيَف  َماِء  ال�سَّ َواإىل  ُخِلَقْت*  َكْيَف  ِبِل  الإ اإِىل  َيْنُظُروَن 
ْر�ِض َكْيَف  ُرِفَعْت * َواإىل اجِلَباِل َكْيَف ُن�ِسَبْت * َواإِىل الأَ
و)�سطحت(  للمجهول)رفعت(  فبنى  �ُسِطَحْت")67( 
ملنا�سبة )خلقت( وكلها فوا�سل متتابعة . مع التذكري 
اأن اأولها فيه ح�رس يف الفاعل من حيث املعنى فاخللق 
فعال  الأ �ساحب  اإذن  فهو   . تعاىل  اهلل  يف  حم�سور 
 ، خلق  الذي  فهو  و�سطحت(   ، ون�سبت   ، )رفعت 
 ، البالغي  يجاز  الإ اإىل  املرتكز  التف�سيل  وب�سيء من 
اأي  بكلمات قليلة فيها الكثري من املعاين ، وهو الذي 
ملو�سعه  لفظ  كل  مع مالءمة  و�سطح(  ون�سب  )رفع 
 ، ُتن�سب  ،واجلبال  ُترفع  وال�سماء   ، ُتخلق  بل  فالإ
اأي�سا  ذلك  ومثال   . ُت�سطح  كله  ذلك  حتت  ر�ض  والأ
َزى")68( ،  َحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة جُتْ قوله تعاىل :" َوَما لأ
نها م�سبوقة  فبنى جتزى للمجهول ومل يقل يجزيها لأ
تقى ،يتزكى، -جتزى-  بفوا�سل متنا�سبة ) توىل،الأ

على ،ير�سى( . ، جتزى ثم- الأ
إِذا ُبْعرِثَ   اأما املوازنة فمثالها قوله تعاىل : "اأََفال َيْعَلُم  ا
69( فقوله   (" ُدوِر  ال�سُّ َما يف  َل  َوُح�سِّ  * الُقُبوِر  يِف  َما 
قوله)ح�سل  امليزان  يف  يوازي  القبور(  يف  ما  )بعرث 
فكالهما  بينهما؛  املعنى  يف  لعالقة  ال�سدور(  يف  ما 
)اأفال  قوله  يف  التوبيخي  بال�ستفهام  مرتبطان 

يعلم()70(.
َرْت  ماُء ُكوِّ إِذا ال�سَّ "ا ومثال احلالني معا قوله تعاىل : 
 * ْت  َ �ُسريِّ اجِلَباُل  إِذا  َوا  * اْنَكَدَرْت  الُنُجوُم  َواإذا   *
 * ْت  ُح�رِسَ الُوُحو�ُض  َواإذا   * َلْت  ُعطِّ الِع�َساُر  إِذا  َوا
َواإذا   * َجْت  ُزوِّ َواإذا النفو�ُض   * َواإذا الِبحاُر �ُسجَرْت 
ال�ُسُحُف  إِذا  َوا  * ُقِتَلْت  َذْنٍب  ِباأَيِّ   * �ُسِئَلْت  املَوُءوَدُة 
َرْت  ماُء ُك�ِسَطْت * َواإذا اجَلِحْيُم �ُسعِّ ُن�رِسْت * َواإذا ال�سَّ

ُْزِلَفْت")71( وغريها . واهلل اأعلم . ُة اأ * َواإذا اجَلنَّ
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خامتة
احلمد هلل حمدا كثريا ، اإذ اأعانني  على الو�سول بهذا 
اأكون قد وفقت  اأن  اآمل  التي  اإىل هذه املرحلة  اجلهد 

فيها .
ا�ستخدامه  القراآين  التعبري  بالغة  مظاهر  من  اإن 
الذي  مر  الأ مميزة  بطريقة  للمجهول  املبني  الفعل 
دعانا لإجراء هذا البحث ) املبني للمجهول يف القراآن 
الكرمي : بحث يف النحو والدللة ( وكان تق�سيمه اإىل 
منه  ول  الأ الق�سم  تناول  اإذ  ؛  ملو�سوعه  تبعا  ق�سمني 
وفقا  بنائه  �سول  لأ فعر�ض  نحويا،  للمجهول  املبني 
�سهر اآراء النحويني ويف مقدمتهم ابن مالك يف األفيته  لأ
كالفعل  للمجهول  بناوؤه  ما يجوز  ، مبينا  و�رسوحها 
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ما  ومبينا   ، البناء  هذا  واأ�سول  وامل�سارع  املا�سي 
اإىل  نه موجه  لأ مر  الأ كفعل  للمجهول  بناوؤه  ل يجوز 
خم�سو�ض ول يجوز اأن يكون هذا جمهول . واأو�سح 
ما ي�سند اإليه املبني للمجهول من املفعول به اأو امل�سدر 
للمفعول  ولوية  ، والأ اأو الظرف  اأو اجلار واملجرور 
واإذا   ، خرى  الأ الثالثة  من  واحد  مع  اجتمع  اإذا  به 
فيها  خمري  ن�سان  الإ إن  فا خرى  الأ الثالثة  اجتمعت 
راء . كما بني �سور نائب الفاعل  واأرى ذلك اأرجح الآ
يف جملة املبني للمجهول يف اللغة عموما وا�ستعر�ض 
ما كان منها يف القراآن الكرمي ممثال عليها ، وخل�ض 
اإىل اأن املفعول به هو اأكرث �سور نائب الفاعل ح�سورا 
مثلة م�ستعينا بقائمة اأعدها  يف القراآن الكرمي مدلال بالأ
القراآن  يف  للمجهول  املبنية  فعال  الأ جلميع  الباحث 
الكرمي ) وقد �ساق املجال عن الت�ساع لها يف ختام 
نها طويلة جدا ( . وجاء اجلار واملجرور  هذا البحث لأ
يف املرتبة الثانية ثم امل�سدر املخت�ض . عار�سا اأمثلة 
مثلة الواردة يف  مو�سحة لها ، لكنها مل حت�رس كل الأ

نها كثرية. القراآن الكرمي لأ
الفعل  بناء  اأغرا�ض  البحث  من  الثاين  الق�سم  تناول 
اأول  يجاز  لالإ فعر�ض  الكرمي؛  القراآن  يف  للمجهول 
يجاز  غرا�ض، وخل�ض اإىل اأن ق�سد الإ بو�سفه اأبرز الأ
الفاعل  ومبعرفة  و�سموه  التعبري  ببالغة  يرتبط 
وبال�رسط  نف�سه،  احلدث  من  اأهمية  اأقل  وبكونه 
اإعجازه،  – عز وجل- وعظمة  وببيان قدرة اخلالق 
اأن فعال عظيما مما ل  الفاعل وعلم  اإن تعني  انه  ذلك 
يقدر عليه اإل هو وحده –�سبحانه- كان ذكره ف�سال 
ولغوا وحا�سا للقراآن اأن يكون كذلك . وقد بني البحث 
هذا كله م�ستعينا بال�سواهد القراآنية الدالة. ثم انتقل 
لغر�ض العلم بالفاعل وربط ذلك بفوائد بالغية بينها 
دلة مثل التحقيق وهو الإعالم بتحقق وقوع الفعل  بالأ
قرار  ن�سان على الإ للمفعول، والتقرير الذي يحمل الإ
الإميان  اإىل  و�سول  وقوعه  تاأكد  باأمر  والعرتاف 
بقدرة اهلل تعاىل .وكذلك لدللة الطلب والت�سويق. ثم 

يجاز  بني غر�ض تعظيم الفاعل وارتباط ذلك بق�سد الإ
ومعرفة الفاعل ، م�ستنتجا اأن البناء للمجهول يف كل 
اآخر  مو�سع  اإىل  يف�سي  الكرمي  القراآن  من  مو�سع 
اأم للتحقق  اأم للحث  اأكان للعر�ض  مرتبط به، �سواء 
 . البحث  بني  كما   ، غريها  اأم  والوعيد  للتهديد  اأم 
دلة  بالأ وخل�ض  تقدمه  ما  منا�سبة  لغر�ض  وعر�ض 
مق�سودا  ترابطا  مرتابط  كله  الكرمي  القراآن  اأن  اإىل 
معجزا ولي�ض فيه �سدفة ول عبث ول ع�سوائية. كما 
اأو حتقريه  بني البحث غر�ض ال�ستعالء على الفاعل 
خ�سو�سا اإذا كان الفاعل ممن يكفرون باآيات اهلل اأو 
يدعون القوة من دونه، اأو الذين ي�ستجيبون ا�ستجابة 
اأن  . وبني بعد ذلك غر�ض  وامره  �سبحانه  جزئية لأ
يكون الفاعل جمهول فعال، م�ستنتجا اأن هذا الغر�ض 
الق�سة  اأ�سكال  من  ب�سكل  مرتبط  الكرمي  القراآن  يف 

القراآنية.
نني  ثم ترك البحث الباب مفتوحا ملزيد من البحث؛ لأ
اأعتقد اأن الغايات كلها ل يعلمها اإل اهلل  �سبحانه واأن 

املعرفة الكلية حم�سورة يف اخلالق  عز وجل. 
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