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ABSTRACT
This study deals with passive voice in Arabic consisting of an
introduction and three basic issues: importance of passive voice in Arabic,
passive voice terms and purposes.
The introduction states that passive voice is a distinct issue in Arabic
through terms, spread and development. It is a Semitic aspect but Semitic
languages vary among themselves in maintaining and utilizing such aspect.
As for verb importance in language, it is shown that verb is an
important aspect in constructing a sentence and among the main
requirements for any superior language as verb expresses participants' ideas.
Arabic language is rich in verbs in general and passive verbs in particular
and such richness varies verbs meanings.
Terms indicating passive voice have reviewed as mentioned by
scholars like Seebaweih, Al Faraa, Al Akhfash Al Awsat, Ibn Al Saraj, Al
Nahas and others. They abundantly used various terms indicating passive
voice and ten of these terms are discussed. In addition, various terms were
used indicating the acting subject and ten of them are also discussed in this
study.
Purposes of the passive voice are dealt with as related to the purpose
of the verb and those purposes mentioned by the grammarians, including the
maintenance of rhyme, brevity and those purposes mentioned by the
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rhetoricians like generalization, horrifying, continuity, attention, denying
and other purposes.
The study sums up with the main results derived.

الممخص

يتناكؿ ىذا البحث في المغة ظاىرة البناء لممجيكؿ في المغة العربية ،كقد تككف مف مقدمة،

كثالث قضايا أساسية ىي  :أىمية الفعؿ المبني لممجيكؿ ،كمصطمحاتو ،كأغراضو .

فأما ما يتصؿ بالمقدمة فيك طرح مسألة مفادىا أف ظاىرة البناء لممجيكؿ ظاىرة ذات

خصكصية في لغة ا لضاد ،في مصطمحاتيا ،كانتشارىا ،كتطكرىا كانحسارىا ،كأنيا ظاىرة
غير أف المغات السامية تتبايف فيما بينيا في االحتفاظ بيا كاإلفادة منيا .

السالمة،

كأما بالنسبة ألىمية الفعؿ في المغة ،فقد تضمف الحديث عف ىذه القضية لمت دليؿ عمى اف

الفعؿ مادة ميمة في بناء الجممة،

كانو مف لكازـ كؿ لغة راقية ،ألنو مصدر التعبير عف أفكار

المتحدثيف ،كاف العربية لغة غنية بمفردات األفعاؿ عامة ،كمفردات األفعاؿ المبنية لممجيكؿ خاصة،

كىذا الغنى ينكع معاني الفعؿ تنكيعنا ال نظير لو في سائر المغات السامية شقيقات العربية .
إما ما يتعمؽ بمصطمحات ىذه الظاىرة ،فقد تـ رصد المصطمحات الدالة عمى ىذه الظاىرة

لدل عدد مف أىؿ العمـ كسيبكيو كالفراء كاالخفش األكسط ،كابف السراج كالنحاس كغيرىـ ،فتبيف أنيـ

أكثركا مف استعماؿ المصطمحات الدالة عمى الفعؿ ،فقد أنافت عمى عشرة مصطمحات منيا (ما لـ

يسـ فاعمو ) ك(المبني لؿمفعكؿ) ك(المبني لممجيكؿ ) ،كما أكثركا مف المصطمحات التي دلت عمى

نائب الفاعؿ ،فقد بينت عشرة منيا  ( :مفعكؿ ما لـ يسـ فاعمو ) ك(اسـ ما لـ يسـ فاعمو ) ك(القائـ مقاـ

الفاعؿ) ،كقد ناقش البحث عددنا مف اآلراء التي تتصؿ بتأصيؿ ىذه المصطمحات .
كأما ما يخص أغراض الفعؿ اؿمبني لممجيكؿ فقد جرل الحديث عف الغرض مف الفعؿ كىك
ما قصد حصكؿ منو ،كعف األغراض التي ذكرىا النحاة ،كمنيا إصالح السجع ،كاقامة كزف الشعر،
كاإليجاز ،كالجيؿ بالفاعؿ ،كالعمـ بو ،كعف األغراض التي الحظيا البالغيكف كالمفسركف كالمغكيكف

كمنيا داللة الفعؿ المجيكؿ عمى التعدد ،كالتعميـ كالتيكيؿ كاالستم اررية ،كالتنبيو كاإلنكار  ...كغير
ىذا مف أغراض ،مع مناقشة ما تمزـ مناقشتو ،أما الخاتمة فتحدثت عن أبرز النتائج التي توصل إلييا

البحث.

المقدمة

الفعؿ المبني لممجيكؿ في المغة العربية ظاىر ة لغكية ذات خصكصية في مصطمحاتيا ،

كانتشارىا ،كتطكرىا ،كانحسارىا  ...ككجكد ىذه اؿظاىرة ال يقتصر عمى العربية فحسب  ،بؿ أنيا ظاىرة
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العاربة كاف كانت المغات اؿعاربة تتبايف فيما بينيا  ،كالسيما في االحتؼاظ بيا  ،كفي اإلفادة منيا .يمكف

بصفة عامة أف ترصد باتجاىيف ليذه الظاىرة في المغة العربية  ،األكؿ منيما أف صيغ المبني
لممجيكؿ تالشت  ،أك كادت تتالشى في ليجات العامة  ،كنابت منابيا في التعبير بعض صيغ

المطاكعة ،كأما اآلخر فيك أف المغة العربية الفصحى استطاعت بفعؿ عكامؿ كثيرة اف تحتفظ بيذه

الظاىرة كاف تنمييا عمى نحك متفرد إذا ما قكرنت بالمغات اؿعاربة ،كما أف العربية استطاعت أف تفيد

منيا في التعبير إلى حد بعيد.

مف المعمكـ أف ىذه الظاىرة تبتدئ في معاجـ المغة عمى نحك تككف فيو اقرب

إلى الييكؿ

العظمي لمغة  ،كلكف الصحيح أيضا أنيا تبتدئ في النصكص الفصيحة الحية كالسيما القراف الكريـ

عمى نحك فيو قدرة العربية الفائقة عمى استعماؿ الفعؿ المبني لممجيكؿ ضمف أساليب دقيقة مع تأدية

كظيفتيف في آف كاحد كىما كظيفة تعبيرية  ،كىي ركف أساسي في المرسمة المغكية  ،كاألخرل كظيفة

فنية جمالية ، ...كفي ىذه كتمؾ دليؿ ساطع عمى حيكية المغة العربية كثرائيا  ،كرد بيف عمى مف اتيـ

كفاية ىذه المغة في الكفاء

بمتطمبات التعبير  ،كيصح في ىذه الظاىرة

ما صح في غيرىا مف

الظكاىر ،بأنو ما مف قاعدة مف قكاعد المغات اؿ عاربة تابعت نمكىا  ،كنضجت في تطكرىا كما في
لغتنا بعد ىذا مف أقدـ العصكر(ُ).

كأنا أميؿ إلى االعتقاد أف ىذه الظاىرة بما فييا مف قضايا سبقت اإلشارة إلى بعضيا يتطمب

إجراء سمسمة مف البحكث العممية الجادة التي تفيد مف جيكد

أىؿ العربية القدامى  ،كما تفيد مما

ؾؿم آمؿ في أف
استجد في البحث المغكم المعاصر  .كأنا ألرجك أف يككف ىذا البحث حمقة أكلى  .ك ي

يسعفني الكقت كالجيد في إكماؿ ما بدأت بو بعد أف تيسر لي جمع مادة عممية اعتؽد أنيا مفيدة فيما
ىدفت إليو .كىذا البحث يتككف مف ثالثة أقساـ ىي:
ُ.
ِ.

الفعؿ المبني المجيكؿ في المغات اؿعاربة.

أغراضو.

كقبؿ الشركع في تناكؿ كؿ قسـ أكجز القكؿ في تعريؼ الفعؿ كأىميتو.

الفصل األول

الفعل تعريفو وأىميتو

الفعل لغة تأثير مف جية مؤثر  ،كالعمؿ مثمو  ،كالصنع منيما (ِ) ،والفعل اصطالحاً :كؿ كممة
تدؿ عمى معنى في نفسيا مقترنة بزماف  .كالفعؿ في المغة صاحب العمؿ  ،كىك عامؿ قكم كىك مادة
(ُ)

(ِ)

أشتات مجتمعات في المغة كاالدب ِٔ – ِٕ.

المفردات ِٖ.
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ميمة في بناء الجممة ،قاؿ ابف القكطية (تّٕٔىػ)( ،اعمـ اف األفعاؿ أصكؿ مباني أكثر الكالـ،

كلذلؾ سمتيا العمماء األبنية(ُ)) كالفعؿ يعيد تنظيـ العالقة بينو كبيف العناصر األخرل لمكافقة الحالة،

كىك مف لكازـ المغة عامة  ،كمف لكازـ كؿ لغة راقية عمى كجو الخصكص  ،فيك مصدر التعبير عف

أفكار المتحدثيف بيذه المغة  ،كىك المفظ الذم يصكر النشاط كالحركة  ،ككؿ ما تمكج بو حياة البشر

مف فكر ككجداف  ،كالمغات ا لبدائية التي ال تتعد د فييا صكر الحياة تعتمد عمى األسماء ،كتستعيف

بقدر قميؿ مف األفعاؿ ،كحيف يرتفع مستكل تفكيرىا كتحتاج إلى مزيد مف التمييز بيف صكر نشاطيا

تستعيف عندئذ بإضافة ألفاظ إلى مجمكعة األفعاؿ لدييا ،ألفاظ تعدؿ معاني ىذه األفعاؿ كتنكع

دالالتيا ،...كـ ف أمثمة ذلؾ األفعاؿ التي تنتمي إلى أصؿ انكمكسكسكني في المغة االنكميزية قبؿ أف

تثرل ىذه المغة باألفعاؿ التي استعارتيا مف اؿؿغتيف الالتينية كاليكنانية(ِ).

أما مف حيث تعريؼ الفعؿ المبني لممجيكؿ فما جاء عف النحاة يكاد يقتصر عمى ما ذكره

الزمخشرم (تّٖٓىػ) كىك ؽكلو :ىك ما استغنى عف فاعمو  ،فأقيـ المفعكؿ مقامو  ،كاسند إليو معدكال
(ّ)،
عف صيغة (فى ىع ىؿ) إلى (في ًع ىؿ) كيسمى فعؿ ما لـ يسـ فاعمو
كىذا التعريؼ ليس جامعان كال مانعان
مف كجكه:

األول :أف الظرؼ كالجار كالمجركر قد ينكباف مناب الفاعؿ كال تقتصر النيابة عمى المفعكؿ كحده.
الثاني :ثمة أفعاؿ مالزمة لمبناء لممجيكؿ نحك ين ًخ ىي زيد  ،كال يقاؿ :نخاه كذا ،كال يصح فييا اف يقاؿ :
أنيا معدكلة عف (فى ىع ىؿ).
الثالث :إف ليذا الفعؿ مصطمحات كثيرة تدؿ عميو – كما سفبمف – كال يقتصر تسميتو عمى ما لـ
يسـ فاعمو.

ً
ص بو المبني لممجيكؿ كزف ثقيؿ  ،كقد عمؿ الرضي
كيالحظ أف كزف (فيع ىؿ) اؿثالثي الذم يخ ى
(ت ٖٔٔىػ) استعماؿ ىذا الكزف الثقيؿ فقاؿ ( :كانما اختير ىذا الكزف الثقيؿ دكف المبني لمفاعؿ لككنو

ال ،كما يرل أف ىذا الكزف الثقيؿ خص بمعنى غريب في باب األفعاؿ ،كقد عبر عف ذلؾ
اقؿ استعما ن
بقكلو :كانما غير الثالثي إلى كزف (في ًع ىؿ) دكف سائر األكزاف لككف معناه غريبان في األفعاؿ ،إذ الفعؿ
مف ضركرة معناه ما يقكـ بو (ْ).

كال ريب في أف ىذا الذم ذكر يسيـ في تعميؿ استعماؿ المبني لممجيكؿ كثقمو

 ،كغرابتو

كقكتو ،كمما يسيـ في تعميؿ عمى ما فيو لجكء المغة إلى ـ ا يسمى بػ (أمف المبس ) ذلؾ أف (لمغة
(ُ)

األفعاؿ ُ ،ٔ-ٓ/كينظر معجـ المعاجـ ِٕٓ .كما بعدىا ،فقد ذكر ِٕ مصنفان في األفعاؿ.

(ّ)

المفصؿ ِٖٓ – ِٗٓ ،كشرح المفصؿ ٕ.ٔٗ/

(ِ)

(ْ)

منظر :األفعاؿ لمسرقسطي ُ.ّ/
شرح الكافية ْ.ُِٗ/
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نظاما يتككف مف كظائؼ كعالمات ،كيشترط في ىذه العالمات مف التخالؼ كالتبايف كما يشترط في

غيرىا مف أصكات أك حركؼ أك مقاطع ،كىذا التخالؼ أك التبايف ىك الضماف الكحيد ألمف المبس

في الكالـ(ُ).

الفعل المبني لممجيول في المغات العاربة ولغات أخرى:

الدراسات التي تناكلت الفعؿ المبني لممجيكؿ مف كجية نظر مقارنة قميمة في حدكد

اطالعي–كاغمب ىذه الدراسات أجراىا مستشرقكف ليـ عناية كدراية بالمغات اؿعاربة ،كىي دراسات ال
تخمك مف فائدة كالسيما أنيا تقدـ فكرة مقارنة عف ظاىرة البناء لممجيكؿ انتشا نار اك ا نحسا نار.
كقد فرؽ الدارسكف بيف شعبتيف مف المغات اؿعاربة:

 -شعبة ال تعرؼ ظاىرة البناء المبني لممجيكؿ  ،كالعربية الجنكبية.

 كشعبة تعرؼ ىذه الظاىرة  ،كىي المغات السامية الغربية  ،كالمغة العربية  ،كالمغة العبرية القديمةكالكسطى(ِ).

كيذكر أندرسكف ) (Andersonإف أفعاؿ البناء لممجيكؿ ـ ف ابتكار السامية الغربية  ،كاف
االكغاريتية فييا آثار مف المبني لممجيكؿ  ،كىك الفعؿ )( (Qutileقيًت ىؿ) ،كيذكر أف صيغة البناء
لممجيكؿ في المغة العربية تتضمف تحكالن مف الفتحة القصيرة في الفاء كالعيف

إلى ضـ فكسر  ،كأما

في المغة العبرية فتككف فاء ا لفعؿ مضمكمة كعمى العيف فتحة قصيرة  ،كيخمص بعد ذلؾ إلى نتيجة

مفادىا أف الضمة تميز البناء ؿلمجيكؿ في العربية كالعبرية كاالغ ارتمية ،كما يذكر أف المغة اآلرامية

تنيج النيج نفسو ،فيي تستعمؿ صيغ المبني لممجيكؿ عندما يككف
المقصكد مف التعبير الداللي(ّ).

الفاعؿ غير محدد  ،أك ليس

مما تقدـ يتبيف أف المغات السامية ليست عمى حاؿ كاحدة إزاء الفعؿ المبني لممجيكؿ  ،بؿ

يمكف تقسيميا إلى ثالثة أقساـ ىي:
ُ.

قسـ منيا ثرم بصيغ أفعاؿ المبني لممجيكؿ كالعربية كالعبرية القديمة .

ّ.

كؽسـ خال مف صيغ البناء لممجيكؿ ،كالمغات اليمنية القديمة  ،كالمغات السامية – الحبشية.

ِ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

كقسـ فيو آثار قميمة مف تمؾ الصيغ  ،كالبابمية كاالغاريتية .

(امف المبس) لمدكتكر تماـ حساف ،مجمة كمية دار العمكـ ،جامعة القاىرة لعاـُّٕٗ ،صُِٗمف بحث.
فقو المغات السامية ُُُ.
ينظر تفصيؿ ىذا في فقو المغات السامية برككمماف ُِّ" ُّّ ،كالمدخؿ الى عمـ المغة ِِٗ.َِْ-
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ىذا ما يتعمؽ بكجكد ىذه الظاىرة  ،أما ما يتعمؽ بتطكرىا فيكاد الحديث عنو ينحصر في أمكر ثالثة
ىي:

أ.
ب.

احتفاظ المغة بالظاىرة مع نمائيا أك اضمحالليا كميان أك جزئيان.

تطكر صيغ المبني لممجيكؿ.

ج .االستعاضة عف صيغ المجيكؿ بصيغة أك أكثر مف صيغ المطاكعة.

كأىؿ العمـ بالمغات السامية يذكركف أف المغة العربية احتفظت باألصكؿ مف صيغ المبني

لممجيكؿ ،كليس األمر كذلؾ في المغات السامية األخرل ،كلكي ندلؿ عمى ىذا نكرد صيغ المبني
لممجيكؿ ،كتقارنيا بنظيرتيا في المغة العربية .
* صيغة فُف ِّعع َلل:

ؼِّع
ِّعؿ) تمثؿ الكضع
ع ىؿ) العربية العبرية اف (الصيغة العربية (فيع ى
تبيف مف مقارنة صيغة ( ي
األصمي لصيغة المبني لممجيكؿ مف كزف المبالغة المضعؼ (ُ) ،في حيف أف التطكر أصاب الصيغة
العبرية مف جانبيف:

األول :أنيا حركت ما قبؿ األخر بالفتحة كقياس حركتو في ىذه الصيغة ىي كسر ما قبؿ األخر.
الثاني :إف العبرية أسقطت حركة البناء مف آخر الفعؿ (ِ).

*صيغة أُفف ِعْفع َلل:

تحتفظ العربية بصيغة (أي ٍف ًع ىؿ) عمى ىذا النحك  ،أما العبرية فإنيا تبدؿ مكاف اليمزة ىاء  ،كىي
ال تميؿ إلى الضـ الخالص في ىاء (ىفعؿ) ،كالكسرة قبؿ اآلخر يغ ٍيرت إلى الفتحة(ّ).
ت ُفعِّعَلل:
*صيغة ُف

احتفظت المغة العربية بالكزف عمى أصمو ،إال في المكاضع مف القرآف الكريـ  ،أما في العبرية

فقد حدثت فيو خطكات تطكرية (ْ).
صيغتا انفعل وافتعل:
(ُ)

الفعؿ دراسة مقارنة َُٓ – ُُٓ.

(ِ)

الفعؿ دراسة مقارنة َُٓ – ُُٓ.

(ْ)

ـ.ف.ُّٔ – ُِٔ ،

(ّ)

ـ.ف.َُٔ – ُٓٗ ،
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إف العربية تصكغ المبني لممجيكؿ مف أكزاف االفتعاؿ كاالنفعاؿ (ُ) ،أما في العبرية كالسيما
الحديثة فاف الصيغة األصمية لممبني لممجيكؿ (في ًع ىؿ) ضاعت كنابت عنيا صيغة االنفعاؿ (ِ).
مما تقدـ يتبيف أف المغة العربية انمازت مف المغات السامية في ظاىرة المبني لممجيكؿ ثراء ،

كاحتفاظان بالصيغ  ،كذلؾ بفعؿ عكامؿ كثيرة  ،يأتي في أكليا أف العربية غدت لساف القرآف الكريـ الذم
كفؿ لمعربية حفظيا كانتشارىا (ّ).

كالعربية الفصحى تنطكم في ظاىرة المبني لممجيكؿ عمى خصائص ؿـ تشركيا فييا أية لغة

ؽد الحظ بعض الـ ستشرقيف انو (قد يسند فعؿ ما لـ يسـ فاعمو في بعض األكقات إلى ما لـ
سامية ،ؼ

ال  ،بؿ كاف منصكبنا غير مفعكؿ نحك  :سير فرسخاف  ،كاصميا ساركا فرسخيف  ،كصيـ
يكف مفعك ن
رمضاف كاصميا :صامكا رمضاف ،كال نظير لذلؾ في غير العربية (ْ).
وىذا التفرد يفسره احد احتمالين:
األول :أف يككف ذلؾ ظاىرة قديمة مف مقكمات المساف السامي األكؿ ،كمثمو احتفاظ العربية بأصكات
ىكز حطي كممف سعفص قرشت .
ليست في شقيقاتيا كىي ما زاد عمى أبجد ٌ
الثاني :إف ىذا التفرد ناتج عف نمك كنضج كتطكر  ،يؤنس في ىذا انو ( :ما مف قاعدة مف قكاعد
المغات السامية تابعت نمكىا كنضجيا

في تطكرىا كما نضجت في لغتنا العربية  ...في المغات

السمية إعراب كلكنو قاصر غير مطرد  ،كال متناسؽ في مكاضعو ،كلـ يبمغ قط مبمغ القانكف الذم
ا
نعرؼ فيو حدكد االطراد ،كحدكد االستثناء)(ٓ).

كثراء العربية بيذه الظاىرة ال يتجمى مف خالؿ مقارنة العربية بأخكاتيا الساميات فحسب ،بؿ

يتجمى أيضان عند مقابمة ىذه الظاىرة بما في المغات اؿتي تنتمي إلى فصائؿ أخرل كبعض المغات
اليندية–األكربية ،فقد ذكر (برجشتراسر) إف حذؼ الفاعؿ عند نقؿ الجممة إلى ما لـ يسـ فاعمو في

المغات اؿعاربة ،بخالؼ المغات اليندية اإليرانية كالغربية ،كنرل أف الفاعؿ ال يحذؼ عند النقؿ إلى ما

يسمى بصيغة التأثر  ...كقد يكجد ذلؾ في المغات السامية كأكثر ذلؾ في اآلرامية(ٔ).
(ُ)

المدخؿ إلى عمـ المغة ِِٗ.َِْ -

(ِ)

ـ.ف.َِْ – ِٗٗ ،

(ْ)

ينظر :بحكث لغكية ّٓ.

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

دراسات مقارنة بيف العربية كالعبرية ّٗ.

أشتات مجتمعات ِٔ – ِٕ.
التطكر النحكم َٗ.ُٗ-
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ما تقدـ ال يعني بحاؿ مف األحكاؿ أف المغة العربية الفصحى لـ تشيد تطك انر في صيغ

المبني لممجيكؿ بؿ يمكف لمباحث أف يقؼ عمى بعض مظاىر التطكر  ،مف ذلؾ ما عي زم إلى تميـ
ؼً
صىد) ،يقكؿ سيبكيو :
كأسد كبكر كربيعة مف حذؼ حركة الثاني مف (في ًع ىؿ) ،ؼ
صىد) ،كتريد ( ي
تقكؿ ( ي
ؼٍ
صر) الكسرة بعد الضمة  ،كما يكرىكف الكاك مع الياء في مكاضع فكرىكا أف يحكلكا
ككرىكا في (عي ًى
السنتيـ إلى االستثقاؿ(ُ) ،كيذكر أبف جني نيجان متطك انر في المبني لممجيكؿ  ،كىك أف بعض العرب
كاف يقكؿ في مثؿ ليـ ( :لـ يحرـ مف في ٍزد لو  ،أم فى ً
ص ىد لو  ،كىذا مف باب تقريب الحرؼ مف
ي ٍىى
الحرؼ)(ِ).

الفصل الثاني

تأصيل المصطمح
لـ أجد في البحكث كالدراسات التي عنيت بالفعؿ المبني لممجيكؿ مف يؤصؿ لمصطمحات
ىذه الظاىرة تأصيالن عمميان قائمان عمى االستقراء الدقيؽ كالتتبع المتأني  ،بؿ أف عددان مف التي ذكرت

ب لمصكاب عمى ما سنبيو نبيف.
تحذؼ كانت مبنية عمى استقراء ناقص  ،ككانت مجافة

تستند ىذه الظاىرة في المغة العربية عمى مفيكميف ىما  :الفعؿ ،كالنائب عف الفاعؿ كقد جرل

التعبير عف ىذيف المفيكميف بطرائؽ كثيرة  :ككثرتيا الفتة لمنظر  ،كقد رأيت مف المناسب أف أبحث
عف المصطمح في آثار بعض النحكييف كالمغكييف كالبالغييف كالمفسريف  ،كالسيما عند أكلئؾ الذيف
نجد في أقكاليـ ما يفيد في رصد مصطمحات ىذه الظاىرة  ،كفي تطكر تمؾ المصطمحات  ،يدفع إلى

ىذا المنيج إف كؿ أىؿ عمـ ممف عرضنا كانت ليـ عناية بمصطمحات ىذه الظاىرة  ،كاف ىذا المنيج
أكثر استقراء ،كأجدل نفعنا عمى ما اعتقد .

كفيما يأتي عرض لما كقفت عميو عند عدد مف أىؿ العمـ :
 - 1سيبويو (ت180ىـ).

يدؿ سيبكيو عمى الفعؿ المبني لؿمجيكؿ يتسـ التالية:
ً
مشـ مف ذكره الميزاف الصرفي رائحة
ُ .بالميزاف الصرفي (فيع ىؿ ييفي ىع يؿ ) ،كعددان مف نصكصو ي
المصطمح كما في قكلو ( :كيككف الحرؼ عمى أفعالمت ...كاذا أردت منو (في ًع ىؿ) قمبت األلؼ

(ُ)
(ِ)

الكتاب ْ.ُُْ/
الخصائص ِ.ُْْ/
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كاكان لمضمة ))ُ(...فكاضح انو يريد بػ (في ًع ىؿ) الظاىرة ال الصيغة  ،بدليؿ انو يتحدث عف
ِ.

ّ.

صيغة مزيدة.

كيستعمؿ مصطمح ( ًف ٌعؿ المفعكؿ ) كما في قكلو  :كقد يتعدل فعؿ المفعكؿ فينصب كذلؾ
عبد اا الماؿ  ...كانتصب الثكب كالماؿ ألنيما مفعكالف
عبد اا
الثكب  ،كأيعطي ي
قكلؾ :يك ًس ىي ي
ى
تعدل إلييما فعؿ مفعكؿ ىك بمنزلة الفاعؿ (ِ).
كيطمؽ مصطمح (الفعؿ الذم يش ًغ ىؿ بالمفعكؿ ) كما في قكلو ( :ىذا باب ما يككف مف

المصادر مرفكعا فيرتفع إذا شغمت الفعؿ بو  ،كينتصب إذا شغمت الفعؿ بغيره (ّ)) ،كيمثؿ

ب عنيؼ ) ثـ يقكؿ ( :ككذلؾ جميع المصادر ترتفع
ضر ه
كض ًر ى
سير شديد  ،ي
لذلؾ بػ (سير ه
ب ى
عمى أفعاليا ،إذا لـ تشغؿ الفعؿ بغيره )(ْ).
أما النائب عف الفاعؿ فيعبر عنو سيبكيو بػ (مفعكؿ بمنزلة الفاعؿ )(ٓ).

 - 2الفراء( :ت  207ىـ)

يطمؽ عمى ا لفعؿ (فعؿ لـ يسـ فاعمو ) كقكلو عف ( يح َّرـ)(ٔ)( :فعؿ لـ يسـ فاعمو (ٕ) ،كيطمؽ

عمى النائب عف ألفاظ لفظ (االسـ) ،كقكلو :عمى أف كؿ ما لـ تسـ فاعمو  ،إذا كاف فييا اسماف ،

احدىما غير صاحبو رفعت كاحدان  ،كنصبت األخر ،)ٖ(...كليذا نظائر كثيرة (ٗ) ،كلمفراء لفظ (الفاعؿ)

(الفاعؿ) كيريد صيغة المبني لممعمكـ  ،كلفظ (المفعكؿ) كيريد بو صيغة المبني لممجيكؿ  ،فقد أكرد
قكلو تعالى (فيقتمكف كيقتمكف)(َُ) كقاؿ( :قراءة أصحاب عبد اا يقدمكف المفعكؿ قبؿ الفاعؿ (ُُ)) يريد

أنيـ يقدمكف المبني لممجيكؿ (يقيتمكف).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

الكتاب.ِْٖ/ْ ،
الكتاب ُ.ِْ-ُْ/
الكتاب ُ.ِِٗ/
الكتاب ُ.ِِٗ/
الكتاب ُ.ِْ/
البقرة.ُّٕ ،

(ٕ)

معاني القرآف لمفراء ُ.َُِ/

(ٗ)

ينظر :معاني القراف لمفراء ُ.ِّٓ ،ْٔ/ِ ،ّٕٓ ،َُّ ،ُُْ/

(ٖ)

(َُ)
(ُُ)

معاني القراف لمفراء ُ.ُُِ/
براءة ُُُ.

معاني القراف لمفراء ُ.ّْٓ/
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 - 3االخفش األوسط (سعيد بن مسعدة)( :ت215ىـ)
يدؿ االخفش عمى الفعؿ بكزنو المجرد (في ًع ىؿ) كما في قكلو  ( :كاذا قيؿ ليـ )(ُ) فمنيـ مف
م معنى(في ًع ىؿ) ،فيريد أف ييترؾ أكلو مضمكمان عمى معناه (ِ) كليذا نظائر كثيرة (ّ).
يضـ أكلو ألنو ؼ
كيدؿ عمى الفعؿ أيضان بعبارة ( يش ًغ ىؿ) الفعؿ بػ " ،كمف األمثمة عمى ذلؾ انو اكرد قكؿق تعالى (فُصَِّوتِ
سبِِّٚا)(ْ) كقاؿ :يش ًغ ىؿ الفع يؿ باآليات ،حتى صار بمنزلة الفاعؿ  ،فنصب القراف (ٓ)" ،كاالخفش
آَٙاُتُٕقُسِآُّا عَ َ
كاالخفش في ىذا المصطمح يحذك حذك سيبكيو عمى ما مر .

كأما نائب الفاعؿ عند االخفش فيك (االسـ الذم صار بمنزلة الفاعؿ(ٔ) ،اك ىك االسـ الذم

ٍ اهصَِّٚاَُ "(ٕ) ،كقاؿ ..ألنؾ
صار "يقكـ مقاـ الفاعؿ " ،مثاؿ ذلؾ انو أكرد قكلو تعالى كُتِبَ عَوَِٚلُ ُ
شغمت الفعؿ بالصياـ حتى صار يقكـ مقاـ الفاعؿ (ٖ).
 - 4ابن السراج (ت316ىـ):

دؿ عمى الفعؿ بمصطمح ما لـ يسـ فاعمو

مفعكليف ...فرددتو إلى ما لـ يسـ فاعمو.))ٗ( ...

أما نائب الفاعؿ فمو عنده تسميتاف ىما :

 ،كما في قكلو ( :كاذا كاف الفعؿ يتعدل

أ " -المفعكؿ الذم لـ يسـ ىم ٍف فعؿ بو (َُ)".
ب  -القائـ مقاـ الفاعؿ مثاؿ ذلؾ قكلو " :كتقكؿ :سير بزيد  ،فتقيـ (بزيد) مقاـ الفاعؿ (ُ)".
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

فصمت ِ.
معاني القراف لالخفش ُ.ُْ/
معاني القراف لالخفش ُ.ُْٓ ،ٖٓ ،ْٓ/
فصمت ِ.
معاني القراف لالخفش ِ.ْْٔ/

(ٔ)

معاني القراف لالخفش ِ.ْْٔ/

(ٖ)

معنى القراف لالخفش ُ.ُٖٓ/

(ٕ)

(ٗ)
(َُ)

البقرة ُّٖ.

األصكؿ ُ.ٕٔ/
األصكؿ ُ.ٕٔ/
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 - 5النحاس (ت338ىـ):

يدؿ عمى الفعؿ بمصطمح "ما لـ يسـ فاعمو(ِ)".
كيدؿ عمى نائب الفاعؿ بمصطمح "اسـ ما لـ يسـ فاعمو " ،مثاؿ ذلؾ ما ذكره في قكلو تعالى :

َٗالَُِٙقبَُىًَِِٔا طَفَاعَ ،")ّ( ْٞكقاؿ عف "شفاعة" اسـ ما لـ يسـ فاعمو (ْ) ،كليذا نظائر كثيرة (ٓ) ،يمتزـ
ال يحيد عنيا إلى غيرىا.
النحاس بمصطمحاتو التزامان تامان  ،ؼ

كثمة قضية تتصؿ بالمصطمح عمى نحك ما عنده  ،كىي انو يطمؽ عمى المنصكب بعد الفعؿ

المبني لممجيكؿ مصطمح " :خبر ما لـ يسـ فاعمو " مثاؿ ذلؾ قكلو عف "العمـ" مف قكلو تعالى " :أُٗتُِ٘ا
اهِعِوٍَِ"(ٔ) خبر ما لـ يسـ فاعمو (ٕ) ،كيطمؽ المصطمح نفسو عمى المجركر لفظان المنصكب محالن ،فيك
يكرد قكلو تعالى ُٙ :حَوََِّْ٘فَِٔٚاًِ َِّأسَاِٗزَ (ٖ) ،كيقكؿ ( ..:مف أساكر) في مكضع نصب ألنو خبر ما لـ
يسـ فاعمو (ٗ)" ،كاطالؽ مصطمح (خبر) عمى المنصكب بعد المبني لممجيكؿ يمكف

أف نفيـ أف

النحاة مختمفكف في العامؿ الذم يعمؿ في المنصكب بعد الفعؿ الـ بني لممجيكؿ  ،كىـ عمى مذاىب
ثالثة-:
المذىب األول :أف الفعؿ المجيكؿ يتعدل بنفسو إلى ىذا المنصكب  ،كىك مذىب سيبكيو كجميكر
النحاة.
الفراء كابف كيساف .
المذىب الثاني :أف االسـ المنصكب بؼعؿ مقدر ،كىك مذىب ٌ

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

األصكؿ ُ.ٕٔ/
إعراب القراف لمنحاس ُ.ِّّ ،ُِِ/
البقرة ْٖ.
إعراب القراف لمنحاس ُ.ِِِ/
إعراب القراف لمنحاس ُ.ٔٔ ،ِٓ/ٓ ،ِّْ ،ِّّ ،َّٔ ،ِٖٕ ،ِِّ ،ِٓٓ/

األحزاب ُْ.

إعراب القراف لمنحاس ّ.َّٔ/
الكيؼ ُّ.
إعراب القرآف لمنحاس ِ.ْٓٓ/
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المذىب الثالث :أف المنصكب ىك خبر ما لـ يسـ فاعمو  ،كىك مذىب الزجاج ،كالنحاس(ُ).
 - 6ابن جني (ت392ىـ):

يدؿ أبك الفتح عمى الفعؿ بمصطمح "بناء الفعؿ لممفعكؿ " اك بمصطمح " يبني لممفعكؿ " ،كما
في قكلو:

"إف الفعؿ إذا يبني لممفعكؿ ،)ِ( ...كيجمع بيف ىذا المصطمح  ،كبيف مصطمح (ما لـ يسـ
فاعمو) في قكلو " :كاذا صرت إلى بناء الؼعؿ لممفعكؿ ،كىك الذم يسمى باب (ما لـ يسـ فاعمو )،

انفتح الطرؼ في جميع المضارع  ،")ّ(..كقكلو( :يسمى) دليؿ عمى أف مصطمح (ما لـ يسـ فاعمو )

أمكف في نفسو في ىذا حديثو عف األفعاؿ التي لزمت البناء لممجيكؿ الذم يقكؿ فيو  .." :كلذلؾ يبني
الفعؿ لممفعكؿ  ،كالغي معو حديث الفاعؿ ،فقاـ في ذلؾ مقامو  ،كرفع رفعو  ،فيذا طريؽ ما لـ يسـ

فاعمو(ْ)" ،فكأف (المبني لممفعكؿ ) ينصرؼ عنده إلى اإلسناد ،ك (ما لـ يسـ فاعمو ) ينصرؼ إلى

التسمية (المصطمح) ،كأما النائب عف الفاعؿ فيدؿ عميو ابف جني بػ "ما أقيـ مقاـ الفاعؿ " أك "مفعكؿ
أقيـ مقاـ الفاعؿ"(ٓ).

كفي الداللة عمى نائب الفاعؿ يستعمؿ كابف الحاجب مصطمح

"مفعكؿ ما لـ يسـ فاعمو "

كقكلو" :قكليـ :مفعكؿ ما لـ يسـ فاعمو  ،أم مفعكؿ الفعؿ الذم لـ يسـ فاعمو (ٔ)".
ُ .استخداـ كزف (في ًع ىؿ) في الداللة عمى الظاىرة .
ِ.

ما لـ يسـ فاعمو.

ْ.

ترؾ تسمية الفاعؿ .

ّ.
ٓ.
ٔ.

لـ يسـ فاعمو.

غير مسمى الفاعؿ.

المبني لممجيكؿ.

(ُ)

ينظر :ىمع اليكامع ُ ِْٓ/فقيو حديث عف المذاىب الثالثة مف غير اف يذكر النحاس .

(ّ)

المنصؼ ّٗ – ْٗ.

(ٓ)

المحتسب ُ.َِّ – ِِٗ/

(ِ)

المحتسب ُ.ُّٓ/

(ْ)

المحتسب ُ.َُْ/

(ٔ)

شرح الكافية ُ ،ُِٓ/مالحظة :الغريب أف مصحح كتاب (شرح الكافية) متصرؼ في مصطمحات النص فيذكر

مصطمح (المبني لممجيكؿ ) ك (نائب الفاعؿ ) اقحامنا دكف أف يشير إلى ذلؾ  ،كىذا ال يجكز (ينظر شرح الكافية
ُ.)ُِٖ/ْ ،ُِٓ/
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ٕ.

المبني لممفعكؿ.

ٗ.

فعؿ المفعكؿ.

ٖ.

بني الفعؿ لممفعكؿ .

َُ .الفعؿ الذم يش ًغ ىؿ بالمفعكؿ .
أما العبارات كالمصطمحات الدالة عمى (نائب الفاعؿ ) عندىـ ،فيي:
أ  -مفعكؿ بمنزلة الفاعؿ .
ب  -اسـ ما لـ تسـ فاعمو.

ج -االسـ الذم صار بمنزلة الفاعؿ .
د -االسـ الذم يقكـ مقاـ الفاعؿ .

ىػ القائـ مقاـ الفاعؿ .

ك -المفعكؿ الذم لـ يسـ فاعمو .

ز -مفعكؿ أقيـ مقاـ الفاعؿ.
ح -ما أقيـ مقاـ الفاعؿ.

ط -مفعكؿ ما لـ يسـ فاعمو .

م -نائب عف الفاعؿ .

كثمة ممحكظات البد منيا في الحديث عف المصطمح لممؤلفيف كعمـ اء مثالن:

األولى :اف الشيخ ابف عالف الدمشقي (تَُٕٓىػ) جاء بمصطمح آخر دؿ بو عمى الفعؿ  ،كجعمو
في عنكاف معجمو المكسـ بػ "إتحاؼ الفاضؿ بالفعؿ المبني لغير الفاعؿ " كربما جاء بيذا المصطمح

(الفعؿ المبني لغير الفاعؿ ) تحقيقان لمتطمبات السجع .

كمف ذلؾ أيضان أف ابف ـ الؾ (ت ِٕٔىػ) يطمؽ مصطمح (فعؿ الغائب )(ُ) ،كبالجممة فإف

مصطمحات ىذه الظاىرة كثيرة كليذه الكثرة دالالت عدة  ،منيا اف العمر المتطاكؿ لمعربية عامؿ مف

عكامؿ ىذه الكثرة  ،كمنيا إف المصطمح عادة يشيد تطك انر في انتقاء المفردة اك الجممة المتيف تمبياف

ق أف الرجؿ مف أىؿ العمـ كاف يعطي نفسو حرية التصرؼ في المغة فيبادر
الحاجة التعبيرية  ،كمف ا

إلى االختراع كاالصطناع لتمبية الحاجة  ،كىذا يتجمى عمى نحك كاضح عند سيبكيو –

عمى سبيؿ

التمثيؿ – كما في قكلو " :الفعؿ الذم شغؿ بالمفعكؿ " ،بؿ إف التصرؼ كاالختراع نجده حتى عند

المتأخريف ،فابف مالؾ ىك أكؿ مف أطمؽ مصطمح "النائب عف الفاعؿ " عمى ما يقرر ابك حياف

(ُ)

التسييؿ ٕٕ.
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(تْٕٓىػ) في حديثو عف (باب النائب عف الفاعؿ ) ،يقكؿ" :كلـ أر مثؿ ىذه الترجمة لغير ابف
مالؾ ،كالمعركؼ باب الذم لـ يسـ فاعمو (ُ)".

بخره(ِ) " ،متبعان ما ذىب إليو
الثانية :ذكر بعض الدارسيف أف مصطمح "المبني لممجيكؿ " ؽد أتى آ

صاحب كتاب "المصطمح النحكم " ،كمكردا قكلو  " :كىدكا بعد ذلؾ إلى االختصار كالثبات عمى
اصطالح المجيكؿ(ّ)".

الثالثة :إف ىم ٍف عرضنا ليـ يفرقكف في مصطمحاتيـ كعباراتيـ بيف (الفاعؿ) ك (نائب الفاعؿ ) غير
أف بعض أىؿ العمـ – كىـ قمة – لـ يؼصمكا بيف ىذا كذاؾ  ،كمف ىؤالء ابف خالكيو (تَّٕىػ) يدؿ
عمى ذلؾ قكلو ..." :ك (أمركا)(ْ) فعؿ ماض لـ يسـ فاعمو ...كالكاك ضمير الفاعميف  ،كىك مفعكؿ في

األصؿ ،غير أف الفعؿ اذا لـ يذكر فاعمو صار المفعكؿ بو في مكضع الفاعؿ (ٓ)" كمنيـ عبد القاىر

ب
ب زه
ض ىر ى
يد ) ك ( ى
ض ًر ى
الجرجاني (تُْٕىػ) ،كاألمر عنده بيف كاضح  ،يقكؿ .." :فال فصؿ بيف ( ي
ال  ،كإذا جاز أف يسمي نحك (مات زيد ) فاعالن مع انو و
عار مف
زيد) ،في جكاز تسمية كؿ منيما فاع ن
ض يُ ًرب زيد )
الفعؿ في المعنى مف حيث أف اا تعالى أماتو ،جاز أف يسمى (زيد) في قكلؾ ( ن
ال ،كاف كاف قد كقع عميو الفعؿ في المعنى (ٔ)" كعدـ الفصؿ بيف الفاعؿ كالنائب عف الفاعؿ نجد
فاع ن
(ٕ)
ً
ب)(ٖ).
الزمخشرم (تّٖٓىػ) أيضان ،فيك يذكر أف "الكصية " عنده فاعؿ ( يكت ى

الرابعة :قمما كجدنا أثار مف عرضنا مف يدقؽ في المصطمح  ،أك يقؼ عنده مناقشان  ،كمف ىؤالء القمة

ض ًرب) مف
ابف ىشاـ ،فيك يكازف ،كيفاضؿ  ،كييجر ،كيختار كيعمؿ اختياره  ،كما في قكلو أف تقكؿ ( ي

يد ) بأنو فعؿ ماض لـ يسـ فاعمو  ،كال تقؿ  :مبني لما لـ يسـ فاعمو  ،لما فيو مف التطكيؿ
ض ًرب ز ه
( ي
يد) نائب فاعؿ  ،كال تقؿ  :مفعكؿ لما لـ يسـ فاعمو ،لخفائو كطكلو ،
كالخفاء ،كأف تقكؿ  :في نحك (ز ه

(ُ)
(ِ)
(ّ)

شرح التصريح ُ.ِٖٔ/
المبني لممجيكؿ في الدرس اؿنحكم ُّ.
المصطمح النحكم ُْْ ،كينظر :المبني لممجيكؿ في الدرس النحكم ُّ.

(ْ)

البينة ٓ.

(ٔ)

المقتصد ُ.ِْٔ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)

إعراب ثالثيف سكرة ُْٓ.
البقرة َُٖ.
الكشاؼ ُ.ِّْ/
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كصدقو عمى نحك (درىمان) مف ( ً
أعطي زيد درىمان )(ُ) ،ككاضح أف ابف ىشاـ يختار المصطمح الذم
ى
يتحقؽ فيو بالغ العبارة عبر اإليجاز ،ككضح المعنى عبر اإلبانة ،كدقة المعنى كسالمتو عبر امف

المبس ،كفي ضكء مف اختيار ابف ىشاـ صاغ الصباف (تَُِٔىػ) قاعدتو التي قاؿ فييا (" :كاؿفائب
عف الفاعؿ ) ،ىذه العبارة أ كلى كأخصر مف قكؿ كثير  ،المفعكؿ الذم لـ يسـ فاعمو  ،لصدقو عمى

(دينا نار) مف (أيعطي زيد دينا نار )(ِ)" كعمى ضكء ىذا كذاؾ صاغ الدكتكر عباس حسف قاعدتو

التي

قاؿ فييا " :النائب عف الفاعؿ يسميو كثير مف القدماء  :اؿمفعكؿ الذم لـ يسـ فاعمو  ،كاألكؿ أحسف

ألنو اخصر  ،كألف النائب عف الفاعؿ قد يككف مفعكالن في أصمو  ،كغير مفعكؿ كالمصدر كالظرؼ

كالجار كالمجركر(ّ)".

الخامسة :ال يعدـ أف يجد الدارس مسكغات

إلطالؽ ىذا المصطمح أك ذاؾ  ،أك يجد ما يقكم

مصطمحنا ،أك ما يضعفو  ،فمصطمح (المبني لممجيكؿ ) شائع عمى السنة المعاصريف  ،كفي مناىج

التعميـ.

"المبني لممفعكؿ " ،كالسيما في ا نو ممبس ،

كإذا كاف بعض ىم ٍف عرضنا ليـ انتقد مصطمح
إؼنني أرل في ىذا المصطمح ما يقكيو  ،كيسكغ إطالقو؛ مف ذلؾ كثرة استعمالو  ،كمف ذلؾ إطالقو مف

مبدأ (التغميب) ،ذلؾ أف اغمب ما جاء في القرآف الكريـ كا ف الفعؿ فيو مبنينا لما أصمو بو حقيقة  ،فقد
اؿراءات ُّْ ،/كقاـ المفعكؿ األكؿ
قاـ المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ في مكاضع بمغت  ،/ ِِْ/كفي ق

اؿراءات ِّ(ْ) كلعؿ ىذا ىك السر في اف يجد مصطمح (المبني
مقاـ الفاعؿ في  /ٕٕ/مكضعان كفي ق

(المبني لممفعكؿ ) أنصا انر لو حتى بيف المحدثيف (ٓ) ،اما مصطمح (ما لـ يسـ فاعمو ) فيك أكثر
المصطمحات شيكعان ،فقد كرد في (لساف العرب) مثالن ما أناؼ عمى مئة مكضع (ٔ).

المبحث ثالث

أغراض البناء لممجيول
(ُ)
(ِ)

اإلعراب عف قكاعد األعراب َُٓ ،كينظر :المغني ْٔٔ ،كأكضح المسالؾ ِ.ُّٓ/
حاشية الصباف ِ.ٕٖ-

(ّ)

النحك الكافي ِ.ٗٔ/

(ٓ)

ينظر عمى سبيؿ المثاؿ بحث ( :المبني لممجيكؿ كمظاىر التطكر  ،لمدكتكر فكزم الشايب – المجمة العربية لمعمكـ

(ْ)

(ٔ)

دراسات ألسمكب القرآف ،القسـ الثالث ُ.ٕٓٓ/
اإلنسانية العدد ُّ .المجمد ٖ لعاـ ُٖٖٗ ـ).

ينظر :المساف( ْٕٔ/ُ :سيب)( ْٕٔ/ُ .غرب)( ٖٔ/ِ .قتؿ).
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الغرض مف الفعؿ ما قيصد حصكلو  ،كما ذكره أىؿ النحك يكف لمفعؿ المبني لممجيكؿ مف
أغراض يكاد يككف مكر نار محددنا  ،ىا قك أبك حياف يجمع ا ألغراض في أشطار أرجكزة عمى نحك
مكثؼ ،يقكؿ" :كذكر المتأخركف البكاعث عمى حذفو (ُ) ،كقد نظمت ذلؾ في أرجكزة في قكلي:
كحذفو لمخكؼ كاالبوػاـ كالكزف كالتحقير كاالعظاـ
كالسجع كالكفاؽ كااليثار

كالعمـ كالجيؿ كاالختصار

(ِ)

كقبؿ الشركع في الحدمث عف كؿ غرض البد مف االشارة إلى االمكر اآلتية:

 إف الحديث عف األغراض – كالسيما في كتب النحك – حديث مكجز مجمؿ  ،كال يمكف لمدارسال مناقشنا.
اف يجمييا اال إذا كقؼ أماميا محم ن

 -الصكرة العامة عند النحاة إف جممة المبني لممجيكؿ ىي بالضركرة متكلدة مف جممة المبني

لؿمعمكـ ،ككؿ غرض مف األغراض إنما ىك ناتج عف حذؼ الفاعؿ  ،كىذا التصكر بدكره يحتاج

إلى تدقيؽ كمناقشة.
 -كثي نار ما يتـ البحث عف الفاعؿ المحذكؼ الذم احتجب في البنية العميقة  ،كمع التأكيؿ كالتقدير

قد يضيع الغرض مف الفعؿ المبني لممجيكؿ  ،كأحياننا تتبايف تقديرات المقدريف إلى حد يجعؿ

جممة المبني لممجيكؿ غير مستقرة  ،كقد يكقع ذلؾ في إرباؾ ،كاننا لنجد ىذا اإلرباؾ فيما ذىب
إليو الزمخشرم عند حديثو عف قكلو تعالى

 ٛاهشَّحَسَُ ٝسَاجِدِ ،)ّ(" َّٙقاؿ" :فاف قمت  :فاعؿ
"فَأُهِقِ َ

اإللقاء ما ىك لك طرىح؟ قمت  :ىك اا عز كجؿ بما خكليـ مف التكفيؽ ،أك إيمانيـ بما عاينكا مف
المعجزة الباىرة ،كلؾ إال تقدر فاعالن  ،الف القكا بمعنى خركا كسقطكا (ْ)" ىكذا تتبدل حيرة

الزـ خشرم كىك يقدر الفاعؿ  ،كمثؿ ىذا نراه في قكؿ الشككاني (تُِٓٓىػ)" :أم خركا ساجديف
كأنما القاىـ مم و
ؽ عمى ىيئة السجكد  ،كلـ يتمالككا أنفسوـ(ٓ)" كما نراه اقرب إلى فيـ ىذا التركيب

ىك عدـ البحث عف الفاعؿ المحذكؼ  ،كقد ناقش ىذه المسألة القاضي عبد الجبار (تُْٓىػ)
جىَ "(ٔ) ،كذكر اف بعضيـ نسب الفعؿ إلى اا،
ٍ اِهعِ ِ
عندما عرض لقكلو تعالى "َٗأُطِسِبُ٘اِفِٛقُوُِ٘بِٔ ُ
(ُ)

يريد حذؼ الفاعؿ.

(ِ)

ارتشاؼ الضرب ّ.ُْٖ/

(ْ)

الكشاؼ ّ.ُُّ/

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

الشعراء ْٔ.

فتح القدير ِ.ِّٕ/
البقرة ّٗ.
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فقاؿ" :كالجكاب عف ذلؾ اف اا كصفو ـ بذلؾ  ،كلـ يبيف مف الذم فعمو  ،كمتى لـ يسـ الفاعؿ
عند ذكر الفعؿ ،لـ يعمـ بالظاه ر مف الفاعؿ  ،فالتعمؽ بذلؾ بعيد.")ُ(...

كمثؿ ىذا ما ذكره في حديثو عف الفعؿ ( يزيَّف)(ِ) ،فبناء الفعؿ ؿلمجيكؿ ىنا ال يدؿ عمى ىم ٍف
الفاعؿ في الحقيقة  ،كاف اجتيد أىؿ العمـ في تقدير ( :المزٌيف) ،فقد نقؿ القاضي عبد الجبار عف

شيكخو "اف الكفار الذيف زينكا ألنفسيـ ،كزيَّف بعضيـ لبعض  ،كزيَّف الشيطاف ذؿؾ(ّ)".
حاصؿ األمر اف بعض األفعاؿ المبنية لممجيكؿ في بعض التراكيب كاف فييا

المحذكؼ مربكان محي انر.

تقدير الفاعؿ

كينبغي أف نمحظ أغراض المبني لمـ جيكؿ مع مراعاة منطؽ المغة العربية  ،فممعربية أساليبيا

ال كامتناعنا  ،نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الحظ لظاىرة البناء لممجيكؿ في األفعاؿ الطمبية التي كردت
قبك ن
في القراف الكريـ مع أنيا تقرب مف ثالثة أالؼ مكضع(ْ) ،كصيغة المخاطب ال تأتمؼ مع المبني

لممجيكؿ ،ك(ما) االستفو امية لـ تدخؿ عمى فعؿ مبني لممجيكؿ  ،ك (كـ) لـ تقع نائب فاعؿ في المغة
العربية ،في ضكء ما سبؽ أتناكؿ بالدراسة ما يمكف أف تنطكم عميو ظاىرة البناء لممجيكؿ مف

أغراض كثيرة ،كفيما يأتي دراسة ألبرز األسباب التي ذكرىا النحكيكف لمفعؿ المبني لممجو ػكؿ.
 .1حذ

الفاعل إلصالح السجع:

يذكركف في ىذا المقاـ مثاالن بعينو  ،كىك قكليـ  :ىم ٍف طابت سريرتيوي يح ًم ىدت سيرتيوي  ،فالفعؿ
المبني لممجيكؿ ( يح ًم ىدت) حقؽ لممرسؿ ىدفو في ىندسة العبارة  ،فمك سجع الفاعؿ لزادت كممات
السجعة الثانية عمى األكلى ،كلتغير األعراب ،كيبدك لي أف إسياـ الفعؿ الـ بني لممجيكؿ في إصالح

أم مفردة مف مفردات المغة  ،كالمثاؿ الذم ذكر يكاد يككف الكحيد  .كىذا
السجع ال يتميز مف إسياـ ة
يعني اف ىذا الغرض ال يشكؿ ظاىرة لغكية .

أما الشاىد الذم ذكره كماؿ باشا حيف قاؿ " :كمنيا رعاية السجع  ،كقكلوًََٗ" :اهِأَحَ ٍد عِِدًَُُِِّّٖعٌٍَِٞ
تُجِزَ )ٓ(" ٠فيك يدؿ عمى انو ال يفرؽ بيف (السجعة) ك(الفاصمة) ،فما يمكف اف يقاؿ  :إف الفعؿ المبني

(ُ)

متشابو القرآف ُ.ٗٗ-ٖٗ/

(ّ)

متشابو القرآف ُ.ُِِ-ُُِ/

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

البقرة ُِِ.

ينظر :دراسات في أسمكب القراف الكريـ القسـ الثالث ُ.ُُ/
أسرار النحك َُُ.
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المبني لممجيكؿ (تيجزل) تحقؽ فيو التكافؽ مع الفكاصؿ التي قبمو  ،كالتي بعده  ،لكف الصحيح أيضان

أف يقاؿ  :كبالفاصمة "يتـ بياف المعنى ،كيزداد كضكحو جالء كقكة  ،...كتأتي الفاصؿة في القرآف

ال
مستقرة في قرارىا  ،مطمئنة في مكضعيا  ،غير نافرة  ،كال قمقة  ،يتعمؽ معناىا بمعنى اآلية تعمقنا كام ن

بحيث لك طرحت الختؿ المعنى  ،كاضطرب الفيـ (ُ)".
أ -حذفو إلقامة وزن الشعر:

كربما قالكا :إلقامة النظـ ،أك تصحيح النظـ ،كمما يذكر في ىذا المقاـ قكؿ عفترة:
(ِ)

مالي ،كعرضي كافر ،لـ ييكنمـ

كاذا شربت فأنني مستيمؾ

فيـ يركف أف الفعؿ المبني ؿؿمجيكؿ (لـ ييكىمـ ) أقاـ كزف البيت  ،كاتسؽ مع القافية  ،كىذا

الغرض عمى ما اعتقد ال مزية لمفعؿ المبني لممجيكؿ فيو عمى غيره مف مفردات البيت  ،فكؿ مفردة

تسيـ في إقامة الكزف عمى نحك ما.
ب -حذفو قصد اإليجاز

كؽصد المرسؿ ىنا ىك تكثيؼ بنية المرسمة عبر اإليجاز ،كمف الشكاىد عمى ىذا قكلو تعالى

"ذلؾ كمف عاقب بمثؿ ما عكقب "(ّ) ،كال ريب في أف استعماؿ الفعؿ المبني لممجيكؿ مف األساليب
ب
التي يتحقؽ فييا اإليجاز ،كىذا األمر ليس بخاؼ في لغة القراف الكريـ كما في قكلو تعالى " :كِتَا ْ
تآَٙاتُُٕ "(ْ) ،فقد تحقؽ اإليجاز في ىذه اآلية عمى نحك بيف  ،فمك نقمت الجممة في غير القراف إلى
ُصوَ ِ
ف ِّ
المبني لممعمكـ ألصبحت" :ىذا كتاب فصؿ اا آياتو" كال يخفى ما في اآلية الكريمة مف بالغة
اإليجاز بالمقارنة مع الجممة المحكلة الثانية كما فييا مف تطكيؿ .
 .2حذفو لمجيل بو:

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

مف بالغة القرآف الكريـ ٕٓ.ٕٔ-
ديكانو َِٔ.
الحج َٔ.
فصمت ّ.
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ذكر ىذا الغرض كثير مف أىؿ النحك(ُ) كقد رأل فيو بعضيـ غرضان مستقالن بنفسو في مقابؿ

األغراض المفظية ،كاألغراض المعنكية ،في حيف رأل فيو بعضيـ األخر غرضنا معنكينا  ،كقد ذكر

الصباف (تَُِٔىػ) ،انو غرض معنكم  ،فقاؿ :جعؿ الشارح الجيؿ غرضنا معنكينا تتبع فيو ابف

الناظـ ،كىك غير ظاىر  ،كالظاىر ما في (التكضيح) مف جعمو مقابالن لمغرض المفظي كالمعنكم ،
كعندم اف الظاىر ما مشى عميو ابف الناظـ كالشارح (ِ)".

كىذا الغرض يقتضي – عمى ما يفيـ مف كالـ النحاة – اف يككف اصؿ الجممة الفعؿ المبني
لممعمكـ (فعؿ) المسند إلى الفاعؿ ،ثـ تحكلت إلى جممة المبني لممجيكؿ (في ًع ىؿ) المسند إلى اسمو
المرفكع كىذا التحكؿ ناتج مف اف المرسؿ يجيؿ الفاعؿ الحقيؽ م ،كلذلؾ كاف حذؼ الفاعؿ أك ترؾ
ذكره اك طَّ يو ،أك عدـ تسميتو  ...إلى غير ىذا ـ ف المصطمحات التي يشيركف فييا إلى غياب

الفاعؿ.

كىذا الفيـ انما ىك فيـ اكلي بسيط  ،فقد دؿ التدقيؽ عمى اف ىذا الغرض ينطكم عمى قدر
كبير مف الدقة كالتعقيد  ،ككشؼ ىذا يحتاج إلى بسط القكؿ في جكانب عديدة كي نتبيف إلى أم مدل

ىذا الغرض في تفسير ظاىرة البناء لممجيكؿ  ،كفي ما ماتي بياف ذلؾ:
 جاءت في المغة العربية استعماالت (في ًع ىؿ) ،اك ما يسمي بالمجيكؿ مسندان إلى مرفكعو مفس انربالفعؿ نفسو عمى بناء ( ىفع ىؿ) مسندا إلى مرفكعو أيضان نحك قكليـً " :
اس ىر ذؤاب ،أسره يم َّرة (ّ)".
ى
 -كيأتي بناء (في ًع ىؿ) مسندا إلى مرفكعو مفس انر بفعؿ آخ ر في معنى األكؿ ،كقكليـ :قيتً ىؿ النعماف،

رماه رج هؿ مف أىؿ اليمف (ْ) ،كمثؿ ىذيف ا الستعماليف ال يصح اف يقاؿ فييما  :أف اإلتياف بػ
(في ًع ىؿ) عمى البناء لممفعكؿ كاف لمجيؿ بالفاعؿ  ،فالمرسؿ يدرم ىم ٍف ىك الفاعؿ  ،كلذلؾ ذكره في
الجممة الثانية المفسرة .
 كقد يأتي الفعؿ عمى (في ًع ىؿ) مسندان إلى مرفكعو ،كتأتي بعده قرينة تدؿ عمى الفاعؿ  ،كقد أطمؽبعض المحدثيف عمى ىذا التركيب مصطمح (المبني لممجيكؿ الكامؿ )(ٓ) كالصكرة التي يظير
عمييا ىذا التركيب ىي انو ال بد لمفاعؿ الحقيؽم مف أف يككف مجرك نار بأحد حرفي الجر ( ًم ٍف) أك

(الباء) ،كقد أحصى بعض الدارسيف المكاضع التي جر فيو ا الفاعؿ الحقيقي بػ ( ًم ٍف) في القراف
(ُ)

ينظر :شرح المفصؿ ٕ ُٕ/كىمع اليكامع ُ ،ُٖٓ/كحاشية الصباف ِ.ٖٕ/

(ّ)

االغاني ٗ.ٔ/

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

حاشية الصباف ِـ ٕٖ – ٖٖ.
نقائض جرير كالفرزدؽ ُُٓ.

في الجمؿ المبنية لممجيكؿ ّْ.
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الكريـ فكانت ثالثة كعشريف مكضعان كاف في أكثرىا المبني لممفعكؿ مف الجذر (نزؿ) كمنيا قكلو

ماهِحَقُّ "(ِ) ،إما ما يجر بالباء
َّب َ
مًِّ زِّ
تعالى " :آًََّ اهسَّسُُ٘يبٌَِاُأُزِيَ إِهَ ًِِِّٕٚزَّبِِّٕ "(ُ) ،كقكلو " َٗاهَّرِ َُٜأُزَِي إِهََِ ٚ
فمنو قكلو تعالى" :فَأًََّاثٌَُ٘دُفَأُِِٓولُ٘ابِاهطَّاغِ ،)ّ("َِٞٚإذ يمكف أف يقاؿ :فأما ثمكد فأىمكتيـ الطاغية .

كما يعنينا أف نقكلو ىنا ىك أف الفعؿ المبني لممجيكؿ الكامؿ ال يصح فيو القكؿ  :انو بني عمى

(في ًع ىؿ) لمجيؿ بالفاعؿ  ،بؿ أف ىذه الصكر مف تراكيب ىذه الظاىرة ينتفي معيا الحديث عف أغراض
ال.
الفاعؿ أص ن

 ثمة نص البف جني يذكر فيو اف ق الغي الحديث فيو عف الفاعؿ ليس ألنو مجيكؿ الغرض  ،بؿيد  ،كاف كاف القائؿ ىك
ضرب ز ه
لغرض آخر ييدؼ إليو المتكمـ يقكؿ" :كقد يقكؿ اإلنساف :ي
ض ىربو ،
الضارب ،كىذا يدؿ عمى أف الغرض أف ييعمـ انو مضركب  ،كليس الغرض أف يعمـ مف ى
كلذلؾ بني الفعؿ لممفعكؿ  ،كالغي معو حديث الفاعؿ  ،فقاـ ذلؾ مقامو ،كرفع رفعو ،فيذا طريؽ ما

لـ يسـ فاعمو (ْ)" ،في مثؿ ىذا يككف لقصدية المرسؿ اك المتكمـ دكر ميـ لكف القصدية قد تخفى

عمى المرسؿ اليو ،فيحمؿ الفعؿ غرضنا لـ يقصده المرسؿ .
 -قرئت بعض األفعاؿ عمى (في ًع ىؿ) ،كيستبعد اف يككف جاءت كذلؾ لمجيؿ بالفاعؿ بداللة اف الفعؿ

نفسو قرمء عمى (فى ىع ىؿ) مسندا إلى الفاعؿ ،كىذا ما يستفاد مما ذكره ابف جني في تكجييو لقراءة
ابف مسعكد (فإذا فزؿ بساحتيـ )(ٓ) ،قاؿ" :لفظ ىذا المكضع عمى االستفياـ  ،كمعناه كضكح
االختصاص ،كذلؾ اف الغرض منو إنما ىك :فاذا نزؿ العذاب بساحتيـ  ،كيدؿ عميو قبمو (َأفَِبعَرَابَِِا

َٙشَِتعِجِوَُْ٘)؟ فاذا قاؿ " :فإذا نزؿ بساحتيـ " فال محاؿ اف معناه  :فاذا نزؿ عذابنا بساحتيـ  ،فأبيـ
(ٔ)

ضعِٚفّا "
إلُشَاُْ َ
الفاعؿ ،كاعتمد ذكر المكاف المنزكؿ فيو  ،كمثمو في المعنى قكلو سبحانو َٗ" :خُوِ َق ا ِ

كنحف نعمـ اف الو خالقو ...فكذلؾ (فاذا نزؿ بساحتيـ ) عمى ما شرحناه مف حالو  ،كىك احد ما

يد ) لـ يكف لجيؿ المتكمـ بالفاعؿ ىم ٍف ىك البتة ،
ض ًرب ز ه
يدلؾ عمى أف إسناد الفعؿ لممفعكؿ نح ك ( ن
(ُ)

البقرة ِٖٓ.

(ِ)

الرعد ُ ،كينظر :في الجمؿ المبنية لممجيكؿ ص ّْ كما بعدىا.

(ْ)

المحتسب ُ.َُْ/

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

الحاقة ٓ.

الصافات ٕٕ.
النساء ِٖ.
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لكف قد يسند الفعؿ إلى المفعكؿ ،كيطرح ذكر الفاعؿ الف الغرض انما ىك

اإلعالـ بكقكع

الضرب بزيد  ،كال غرض معو في إبانة الفاعؿ ىم ٍف ىك فاعرفو (ُ)".
كىكذا نرل اف العدكؿ عف قراءة (فاذا ىن ىزىؿ بساحتيـ ) ،كىي قراءة الجماعة  ،إلى قراءة (فاذا ين ًز ىؿ
بساحتيـ) عمى بناء الفعؿ لغير الفاعؿ  ،ىك قرينة دالة عمى اف العدكؿ لـ يؽع لجيؿ المتكمـ بالفاعؿ .
 كردت في القراف الكريـ أفعاؿ مبينة لممفعكؿ  ،كال يمكف اف تأتي عمى ىذا النحك لمجيؿ بالفاعؿبداللة اف األفعاؿ نفسيا كردت مبنية لمفاعؿ في سياقات متشابية مف القراف

الكريـ ،كقد تنبو

عمى ذلؾ ابف جني كعبر عنيا بجالء فقاؿ " :أف الفعؿ أذا بني لممفعكؿ لـ يمزـ أف يككف لمجيؿ

بالفاعؿ ،بؿ ليعمـ اف الفعؿ كقع بو  ،فيككف المعنى ىذا ال ذكر لمفاعؿ  ،اال ترل إلى قكلو تعالى:
جىٍ )(ّ)،
ضعِٚفّا)(ِ) كقكلو( :خُوِ َقاهِِإُشَاُْ َِِْ عَ َ
إلُشَاُْ َ
(َٗخُوِ َق ا ِ
ضبَُِِٕفِشُُٕ )(ْ) ،كقاؿ( :خَوَ َقاهِِإُشَاًَِْ ِّ عَوَقٍ )(ٓ)،
سِ٘ ُ
ًٍَاُتَ٘ ِ
 كىذا مع قكلو عز كجؿ (ٗهَقَ ِد خَوَقَِِااهِِإُشَاَْ َُٗعِوَ ُعَوَقٍ)(ٓ) ،فالغرض في ىذا النحك المعركؼ الفاعؿ اذا بني لممفعكؿ انما ىك االخبار عف كقكع
الفعؿ بو حسب ،كليس الغرض فيو ذكر مف اكقعو(ٔ)".

 -انني ال أنفي اف يككف بناء الفعؿ لممفعكؿ ناتجنا عف جيؿ المتكمـ بالفاعؿ

 ،كمما يؤكؿ ىذا

ب كَسِ )ٕ(" ٍْٙفيي ال تعرؼ مف ألقاه
َ ٛكِتَا ْ
ٛإِه َّ
التأكيؿ قكلو تعالى عمى لساف ممكة سبأ "ِإُِّٛأُهِقِ َ

قدهي د على
إلييا ،كالقرينة الدالة عمى ذلؾ اف اإللقاء جرل عمى نحك غير معيكد كحامؿ الرسالة ي
ما ىك معمكـ.
كأميؿ إلى االعتقاد بأف األفعاؿ التي بنيت لممجيكؿ  ،ككانت في صفة اليكـ االخر مف

بعث كنشكر كحساب كجزاء يجيؿ السامع احداثيا  ،سكاء تمؾ التي ينتج عنيا تبديؿ نظاـ الككف ،
(ٖ)

ز عُطِّوَتِ "
ت َٗإِذَا اهُِّجَُُ٘ اُلَدَزَتِ َٗإِذَااهِجِبَاُي سُِّٚسَتِ َٗإِذَا اِهعِظَا ُ
كما في قكلو تعالى " :إِذَا اهظٌَِّصُ كُِّ٘زَ ِ

اك تمؾ التي تصؼ النعيـ المقيـ  ،اك العذاب األليـ ...ففي تمؾ األحداث ما ال عيف رأت كال أذف
(ُ)

المحتسب ِ.ِِٗ/

(ّ)

االنبياء ّٕ.

(ٓ)

العمؽ ْ.

(ِ)

النساء ِٖ.

(ْ)

سكرة ؽ ُٔ.

(ٔ)

المحتسب ُ.ُّٓ/

(ٕ)
(ٖ)

النمؿ ِٗ.
التككير ُ.ْ-
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سمعت ،كال خطر عمى قمب بشر  ،كاستعماؿ األفعاؿ المبنية لممجيكؿ في أحداث اليكـ اآلخر
ظاىرة اسمكبية.

 ؽؿناه(ُ) "قد افرد ابف سيده (تْٖٓ ىػ) في (مخصصو) بابان لألفعاؿ المالزمة لممفعكؿ بمغت ُٕ/ال(ِ).
 /فع ن

ما يعنينا قكلو اف ىذه األفعاؿ ال صمة لبنائيا بغرض الجيؿ بالفاعؿ  ،فال اسناد ليا مع

الفاعؿ أصالن ،كلذلؾ يرل ابف جني في إسناده ا قكة تعدؿ إسناد الفعؿ إلى الفاعؿ ،يقكؿ..." :
فيذا كإسنادىـ الفعؿ إلى الفاعؿ البتة فيما ال يتعدل نحك  :قاـ زيد كقعد جعفر (ّ)".

 .3حذفو لمعمم بو:

حذؼ الفاعؿ لمعمـ بو  ،كمف ثـ الفعؿ لممفعكؿ ىك غرض عدد

أكثر النحاة مف مثؿ أبي

حياف(ْ) ،كالسيكطي(ٓ) ،كالصباف(ٔ) ،كآخريف(ٕ) ،كبعضيـ يحدد انو معمكـ لممخاطب(ٖ) ،كمف الشكاىد
إلُشَاُْ
جىٍ "(ٗ) ،كقكلو تعالى "خُوِ َق ا ِ
الشكاىد التي ذكرت عمى ىذا الغرض قكلو تعالى "خُوِ َقاهِِإُشَاًُِْ ِّ عَ َ
(َُ)

ضعِٚفّا"
َ

كبعضيـ يكرد الشاىد كيتبعو شرحنا يقدر فيو

الفاعؿ الذم حذؼ  ،كقكؿ السيكطي  " :قد

ٍاهِقِتَايُ )(ُُ) ،لمعمـ بأف فاعؿ ذلؾ
ب عَوَِٚلُ ُ
اعؿ لغرض لفظي  ،اك معنكم كالعمـ بو  ،نحك (كُتِ َ
الؼ
ىك اا تعالى(ُِ).

كقد لكحظ شيكع ىذا الغرض في الخطاب الديني ذلؾ اف الفاعؿ معمكـ ىك اا عز كجؿ

غالبا مف ذلؾ مثال الحديث عف رزؽ

اآلخرة كرزؽ الدنيا مف خالؿ الفعميف الماضييف ( يرزقكا) ك

(ُ) المحتسب ُ.ٔٓ/
(ِ) المخصص ُٓ.ّٕ-ِٕ/
(ّ) المحتسب ِ.ِْٖ/
(ْ) ارتشاؼ الضرب ّ.ُْٖ/
(ٓ) ىمع اليكامع ُ.ُٓٗ-ُٖٓ/
(ٔ) حاشية الصباف ِ.ٖٖ-ٖٕ/
(ٕ) أسرار النحك َُُ.
(ٖ) أسرار النحك َُُ كمعاني النحك ِ.ُٕ/
(ٗ) أالنبياء ّٕ.
(َُ) النساء ِٖ.
(ُُ) البقرة ُِٔ.
(ُِ)

ىمع اليكامع ُ.ُٓٗ-ُٖٓ/
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(االية)(ُ) ،ككالىما مبني لممفعكؿ لمعمـ بالفاعؿ  ،اذ الرزاؽ ىك اا تعالى  ،كيشير أكليما إلى الرزؽ
في الجنة ،كالثاني يشير إلى رزؽ الدنيا.

كما لكحظ شيكعو في األفعاؿ المالزمة لمبناء لممفعكؿ  ،الدالة عمى األدكاء ،كىذا ما بينو

الرضي حيف قاؿ " :كقد جاء في كالـ بعض األفعاؿ عمى ما لـ يسـ فاعمو  ،كلـ يستعمؿ منو المبني

لمفاعؿ ،كاألغمب في ذلؾ األدكاء ،كلـ يذكر فاعميا النو مف المعمكـ في غالب العادة انو ىك اا
ٛ
ضاهٌَِاَُٗ ١قضِ َ
تعالى ،فحذؼ لمعمـ بو  ،كما في قكلو تعالى (َٗقَِٚىَٙاأَزِضُ ابَِوعًَِٛاِ١ن ََٗٙا سٌََا١أَقِ ِهعَِٗ ٛغَِ ٚ
األًَِسُ(ِ))(ّ).

ككالـ الرضي يدؿ عمى أف الفاعؿ معركؼ بداىة  ،حاضر في الذىف حضك انر قكيان بحيث انو
ليس ثمة مجاؿ ؿؿذىاب إلى أف يككف غيره جمت قدرتو فاعؿ األشياء(ْ).

خالصة ما تقدـ اف حذؼ الفاعؿ لمعمـ بو  ،كبناء ا لفعؿ لممفعكؿ عرض قصد انو المرسؿ ،

كلـ يخؼ عمى المرسؿ إليو ،كال اعتقد أف الرككف إلى ىذا المذىب يفي بالمراد  ،كيحقؽ الغاية بدليؿ

ؽ)
اف ابف جني يذكر في ىذه المكاضع غرضنا آخر غير الذم ذكر  ،فيك مثال يفرؽ بيف غرض ( ىخىم ى
ؽ) بقكلو :فالغرض في ىذا النحك المعركؼ الفاعؿ إذا بفم لممفعكؿ إنما ىك اإلخبار عف
كغرض ( يخمً ى
كقكع الفعؿ بو حسب كليس الغرض فيو ذكر مف أكقعو(ٓ).

كفكؽ ىذا كمو البد مف مالحظة سياقات الفعؿ ما كاف فييا عمى ( ىف ىع ىؿ) كما كاف عمى (في ًع ىؿ)
مف الجذر الكاحد عند دراسة ىذا الغرض في القراف الكريـ النو نص تتكامؿ سياقاتو كتتعاضد  ،ككؿ

مكضع لو صمة بغيره مف المكاضع عمى نحك ما  ،كلو اسيامو في بناء النص .
 .4حذفو لمخو :

ىك خكؼ مف الفاعؿ  ،اك خكؼ عميو  ،فيستر ذكره (ٔ) ،كمف امثمة الخكؼ منو  ،قكلؾ :يى ًد ىـ
البناء ،كانت تعمـ الفاعؿ  ،فال تذكره خكفان نُ ..كمف امثمة الخكؼ عميو قكلؾ  :قيتً ىؿ زيد ،كلـ يذكر فاعمو
خكفان مف اف يؤخذ بقكلؾ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

البقرة ِٓ.
ىكد ْْ.
شرح الكافية ْ.ُّْ/
المبني لممفعكؿ ٖٗ.
المحتسب ُ.ُّٓ/

ىمع اليكامع ُ.ُٖٓ/

196

الفعل المبني لممجيول في المغة العربية (أىميتو – مصطمحاتو – أغراضو).

كلـ أجد النحكييف يذكركف شاىدان عمى ىذا الغرض مف القراف الكريـ  ،كيبدك اف ىذا الغرض

تؤثر فيو قصدية المرسؿ فيحتاط في رسالتو .
 .5حذفو لمتعظيم

كيككف لجاللتو (ُ) ،كيتحقؽ بعدـ ذكر الفاعؿ عمى االلسنة صيانة لو  ،كمما اكؿ كذلؾ في

ؽكلو تعالى (قُِتَىاهِخَسَّاصَُْ٘ )(ِ) ،فمـ يذكر اسمو تعالى مع (الخراصيف) ،كىـ الكذابكف الذيف يصد ركف
ت
في اقكاليـ عف ظف كتخميف  .كمف ذلؾ ايضا قكلو تعالى ًََٗ" :اُأُزَِي عَوَٟاهٌََِولَِِّٚبِبَاِبَى َٓازُٗ َ
ًََٗازُٗتَ"(ّ) ،فقد حذؼ الفاعؿ لمتفخيـ كالتعظيـ .
 .6حذفو لمتحقير:
كىك اف ييمؿ المرسؿ ذكر الفاعؿ اىماال مقصكدا  ،اك تحقي انر لو كمراعاة لمشاعر المرسؿ
اليو يكره سماع لفظ الفاعؿ (ْ) ،كمف االمثمة قكليـ  :طي ًع ىف عمر  ،كقتؿ الحسيف  ،كأكذم بالؿ  ،كمما
يؤكؿ ىذا التأكيؿ قكلو تعالى  :أََِتُسِٙدَُْٗأَْتَشِأَهُِ٘ا زَسُ٘يَكٍُِ كٌََا سُِئَىًُ٘سًَِّٟقَِبىُ (ٓ) ،فالفاعؿ معمكـ ،
كىك قكـ مكسى كلـ يصرح يذكر الفاعؿ تعففان عف ذلؾ  ،كتحقي انر مف شأنو (ٔ) ،كقد يعبركف عف ىذا
الغرض بمصطمح الدناءة قاؿ ابف يعيش :

"كقد ال يذكر الفاعؿ نحك قكلؾ  :عمؿ الكنيؼ ،ككنس السكؽ (ٕ)".
 .7حذفو لالبيام:

أم لالبياـ عمى المرسؿ اليو  ،كقكؿ مخفي صدقتو  ،تصدؽ اليكـ عمى مسكيف (ُ) ،كذلؾ

بتأثير تعاليـ الديف الحنيؼ التي تدعك إلى إخفاء الصدقة مراعاة لمشاعر المتصدؽ عميو  ،كمف ىذا
الغرض قكؿ المتكمـ :أىيف متكبر فال يريد إظيار نفسو تكاضعنا(ِ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

شرح المفصؿ.َٕ/ٕ ،
الذاريات ُٔ.
البقرة َُِ.
ينظر :حاشية الصباف ِ.ٖٕ/
البقرة َُٖ.
الفعؿ في سكرة البقرة َُٖ.
شرح المفصؿ ٕ.َٕ-ٔٗ/

197

وداد حميد ميدي

 .8عدم تعمق غرض بذكره:
أكؿ ما يالحظو الدارس ليذا الغرض اف

األقكاؿ جاءت مضطربة  ،كمظاىر االضطراب

تتجمى فيما يأتي:

 تداخؿ ىذا الغرض في اذىاف بعض اىؿ العمـ بأغراض أخرل فابف يعيش مثال ربطو باإليجازكاالختصار ،فقاؿ" :كقد يترؾ الفاعؿ ايجا انز كاختصا انر  ،النو يككف غرض المتكمـ االخبار عف

المفعكؿ ال غير  ،فترؾ الفاعؿ ايجا از لالستغناء عنو (ّ)" ،السيكطي ربطو باإلبياـ ،فقاؿ" :اك
قصد اييامو باف ال يتعمؽ مراد المتكمـ بتعينو (ْ).

 النصاف السابقاف يبيناف اف ىذا الغرض مراد المتكمـ كمقصده  ،كاذا صح ىذا كىك صحيح  ،فاليصح ما ذىب اليو بعض الدارسيف مف اف ىذا

الغرض انما جاء كذلؾ تحقيقان لمراد السامع ،

قاؿ ..." :كذلؾ اذا كاف السامع ال غرض لو في ذكر الفاعؿ  ،بؿ يككف متعمقان بالمفعكؿ ال غير ،
تإِهََِِٚا(ٓ))(ٔ).
كاف الفاعؿ ال ييمو في شيء مثؿ قكلو َٓ( :ـرِِٖبِضَاعَُتَِا زُدَّ ِ
 يفيـ مف كالـ ابف جني اف ظاىرة البناء ؿ لـ فعكؿ انما تستند عمى ىذا الغرض  ،فيك يرل انوغياب الفاعؿ اك عدـ تسميتو  ،كمف ثـ بناء الفعؿ لممفعكؿ يؤكؿ بالضركرة إلى اف عناية المتكمـ
انصرفت عف الفاعؿ إلى المفعكؿ ،كقد عبر عف ذلؾ في مكاضع كثيرة منيا قكلو :

ب زيد ،انما الغرض منو اف يعمـ انو ـ نضرب ،كليس الغرض اف يعمـ مف
ض ًر ى
"كذلؾ قكليـ  :ي
ب فالف
ض ىر ى
الذم ضربو ،فاف اريد ذلؾ  ،كلـ يدؿ عميو دليؿ  ،فال بد مف اف يذكر الفاعؿ  ،فيقاؿ :ى

زيدان(ٕ)" قكلو" :كقد يسند إلى المفعكؿ :كيطرح ذكر الفاعؿ  ،الف الغرض انما ىك االعالـ بكقكع
الضرب بزيد ،كال غرض لو في ابانة الفاعؿ مف ىك (ٖ).

عمى ىذا فاف حذؼ الفاعؿ لعدـ تعمؽ الغرض بذكره غرض لو صفة العمكـ عند ابف جني ،
غير اف االمر ليس كذلؾ عند الشيخ خالد االزىرم (تَٓٗىػ) ،فما يفيـ مف كالمو اف ىذا الغرض

يككف في مكاضع دكف أخرل ،قاؿ:
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

حاشية الصباف ِ.ٖٕ/
معاني النحك ِ.َٕ/
شرح المفصؿ ٕ.َٕ/
ىمع اليكامع ُ.ُٖٓ/
يكسؼ ٓٔ.
المبني لممجيكؿ كتراكيبو كداللتو في القراف الكريـ ِْ.
المحتسب ُ ،ٔٔ/كينظر َُْ.ُّٓ ،
المحتسب ِ.ِِٗ/
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ستٍُِ)(ُ)َٗ( ،إِذَا
" ...اك لغرض معنكم كأف ال يتعمؽ بذكره غرض  ،أم قصد  ،نحك( :فَِإِْأُ ِحصِ ِ
حُِِّٚٚتٍُ)(ِ)( ،كإِذَاقَِٚىَهلٍُِتَفَشَّحُ٘ا )(ّ) ،اذ ليس الغرض مف اسنادىا إلى فاعؿ مخصكص  ،بؿ إلى
(ْ)
حصر) اذ لك كاف فاعال بعينو
الم ى
اف فاعؿ كاف  ،في االية االكلى نرل انو ال يتعمؽ غرض بذكر ( ي
لتكىـ اف ىذا الحكـ مختص بيذا الفاعؿ دكف غيره ،كحذؼ الفاعؿ في االية الثانية (َٗإِذَا حُِِّٚٚتٍُ) النو

ق كالمعنى التزمكا باب التحية ايا كاف المحيي  ،كفي االية الثالثة (كاذا قيؿ
ال يتعمؽ غرض بذكر ،

لكـ )...طمب االلتزاـ بما قيؿ ايا كاف القائؿ .

سعيت فيما تقدـ إلى مناقشة غرض مف اغراض بناء الفعؿ عمى (في ًع ىؿ) ،كىك حذؼ الفاعؿ
لمجيؿ بو ،كاستطيع اف اخمص إلى النتائج التالية :
ُ .تبيف انو ال دخؿ لغرض (الجيؿ بالفاعؿ ) في بناء (في ًع ىؿ) الذم فسر بفعؿ مبني لممعمكـ  ،اك
في (الفعؿ المجيكؿ الكامؿ ) ،كعندما يستعمؿ المتكمـ الفاعؿ صيغة المبني لممجيكؿ  ،كفي

ال كمعمكمنا مرة اخرل  ،كفي الفعؿ الذم استعممو القراف الكريـ في سياؽ
الفعؿ الذم قرمء مجيك ن

كاحد كمجيكالن  ،كفي االفعاؿ التي الزمت صيغيا البناء لممفعكؿ  ،ففي ىذه األساليب كميا لـ
يكف الغرض منيا الجيؿ بالفاعؿ  ،اك طيو عف عمد  ،كانما تمؾ أساليب في التعبير تؤدم

اغراضنا سافصؿ القكؿ ؼييا فيما بعد  ،كىذه األساليب يصح فييات مصطمح (المبني لممفعكؿ )

أكثر مما يصح فييا مصطمح (المبني لممجيكؿ ) ،كلعؿ ىذا ما دعى (ىنرم فميش ) إلى القكؿ

"كقد جرت العادة لدل المحدثيف عمى اطالؽ (المبني لممجيكؿ ) عمى (المبني لممفعكؿ ) ،كىذه

في الكاقع تسمية خاطئة  ،الف الفاع ؿ ال يترؾ ذكره لعدـ معرفتو  ،كلمجيؿ بو دائمان كأبدان (ٓ)،

كاعتراض (فميش) عمى اطالؽ تسمية (المبني لممجيكؿ ) انما يكك في مكاضع دكف أخرل ،كقد

بينيا في قكلو:
كلصيغة (في ًع ىؿ) بداىة فاعميا عند استخداميا استخدامان غير شخصي في مثؿ

(غضب

ض ًرب زيد ) ،فمما كاف (زيد) في مكقعو (مسندان اليو ) في
عمييا) ،اما االستعماؿ الشخصي في مثؿ ( ي
ؼرة المفعكؿ بو قميالن اك كثي انر (ٔ).
الجممة ،فاف االنتباه ينصب عميو  ،كتبرز ك
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

البقرة ُٔٗ.
البقرة ٖٔ.
ىكد ُُ.
شرح التصريح ُ.ِٖٔ/
العربية ُْْ.
العربية ُّْ.
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ِ.

استعممت في القراف الكريـ بعض األفعاؿ التي طكم ذكر فاعمييا لمجيؿ بيـ  ،كاالىتداء إلى

ىذا النكع مف األفعاؿ ال يككف اال بقرينة ،كتبيف اف الجيؿ بالفاعؿ قد يككف مف المتكمـ (كحاؿ
بمقيس) ،كقد يككف مف السامع كحده  ،كىذا لكحظ في األفعاؿ التي جاءت عمى (في ًع ىؿ) ككانت
في اليكـ اآلخر كاحداثو.

ّ.

اذا كاف النحاة في اغمبيـ قد ربطكا كجكد المبني لممفعكؿ باطراح ذكر الفاعؿ  ،فاف ما تقدـ يدؿ

ْ.

قد يتعجؿ بعض الدارسيف في ربط غرض الجيؿ بالفاعؿ ببعض المكاضع التي كردت في

عمى اف ىذا التصكر ليس صحيحنا  ،ككاقع الحاؿ في ىذه الظاىرة ليس كذلؾ .

القراف الكريـ  ،فقد اكؿ بعض الدارسيف قكلو تعالى ًََّٗ" :قُتَِىًَظِوًُّ٘ا فََقدِ جَعَِوَِاهَِ٘هِ ِِّٕٚسُوِطَاُّا "(ُ)،
عمى اف مجيء (قيتً ىؿ) عمى (في ًع ىؿ) ىك الجيؿ بالفاعؿ (ِ) ،كىذا ليس بصحيح  ،فالفعؿ حديث
عف حكـ المقتكؿ  ،كحؽ كليو  ،كىك حكـ لو صفة الديمكمة كاالستم اررية  ،كال يخص فاعالن

بعينو.

الخاتمة

بعد أف عرضنا لظاىرة البناء لممجيكؿ في المغة العربية أىمية كمصطمحنا كاغراضنا  ،نخؿص

إلى النتائج العامة التالية :

 -احتفظت العربية بظاىرة المبني لممجيكؿ عمى نحك متفرد بالمقارنة مع شقيقات العربية

،

كالعربية الجنكبية ،كاآلرامية ،كالعبرية...

 دؿ البحث في ظاىرة المبني لممجيكؿ  ،كالسيما في النصكص الفصيحة عمى قدرة العربيةالفائقة عمى استخداـ أفعاؿ ىذه الظاىرة استخداما يظير حيكية العربية  ،كفي ىذا رد عمى مف
اتيـ كفاية ىذه المغة في الكفاء بمتطمبات التعبير .

 كثرت المصطمحات الدالة عمى الفعؿ المبني لممجيكؿ  ،فقد انافت عمى عشرة  ،كمثؿ ىذا يقاؿفي المصطمحا ت الدالة عمى النائب عف الفاعؿ
االختراع كاالصطناع.

،لمعربية ،كتطكر المصطمح ك المبادرة إلى

 البحث بعض األفكار المغمكطة ،مفقا أف مصطمح المبني لممجيكؿ قديـ نسبينا  ،كليس صحيحناانو جاء بآخره.

(ُ)
(ِ)

اإلسراء ّّ.
دراسة في صيغ المبني لممجيكؿ ُٕٗ.
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 -جال البحث أغراض الفعؿ المبني لممجيكؿ التي أشار إلييا النحكيكف عرضان كتحميالن كمناقشة .

 رصد البحث أغراضا أخرل لمفعؿ المبني لؿمجيكؿ ،استدؿ بيا عمى أف السياؽ اكسب الفعؿنماء كثراء في قيمتو التعبيرية

كالكجكب ...كغير ىذا.

 ،فدؿ عمى التعدد كاالستقرار  ،كالثبات ،كالتعميـ كالحتـ ،

مصادر البحث ومراجعو
-القراف الكريـ.

أوال :الكتب المطبوعة:
)1
)2

اتحاؼ الفاضؿ بالفعؿ المبني لغير الفاعؿ

الشافعي(تَُٕٓىػ) – بيركت ُٕٖٗ ـ.

 ،لمشيخ ـ حمد بف عالف الصديقي

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب البي حياف االندلسي

مصطفى النماس – القاىرة ُٖٗٗ ـ.

(تْٕٓىػ) ،تحقيؽ الدكتكر

)3

اسرار التكرار في القراف  ،لمحمكد بف حمزة بف نصر الكرماني (تَٓٓىػ) تحقيؽ عبد القادر

)4

اسرار النحك لشمس الديف احمد بف سميماف المعركؼ بابف كماؿ باشا

(تَْٗىػ) ،تحقيؽ

)5

اشتات مجتمعات في المغة كاالدب  ،لعباس محمكد العقاد (تُِ/مارسُْٗٔ-ـ)– القاىرة

)6

األصكؿ في النحك ،البف السراج  ،تحقيؽ د.عبد المحسف الفتمي – بيركت َُْٓ ىػ.

)7

احمد العطار – دار االعتصاـ.

الدكتكر احمد حسف حامد – نابمس ََِِ ـ.

(الطبعة السادسة).

إعراب ثالثيف سكرة مف القرآف الكريـ البف خالكيو (الحسيف بف احمد ) (ت َّٕىػ) – القاىرة

َُّٔ ىػ  ُُٖٗ -ـ.

)8

األعراب عف قكاعد األعراب ،البف ىشاـ  ،تحقيؽ( ،تُٕٔىػ) عمي فكدة نيؿ  ،الرياض

)9

أعراب القراف ،البي جعفر احمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس (تّّٖىػ) ،تحقيؽ د .زىير

)10

األغاني ألبي فرج األصفياني( ،تّٓٔ،ىػ) مصكرة عف طبعة دار الكتب المصرية –

ُٖٓٗ ـ.

غازم زىد – القاىرة.

بيركت.
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)11

اؼم السرقسطي ( ،تِّٔ،ىػ) تحقيؽ د .حسيف محمد محمد شرؼ
األفعاؿ ألبي عثماف المع ر

)12

إمالء ما مف بو الرحمف مف كجكه األعراب كالقراءات في جميع القراف  ،البي البقاء عبد اا

)13

أكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ البف ىشاـ ( ،تُٕٔىػ) تحقيؽ محمد محيي الديف عبد

)14

البياف في ركائع القراف لمدكتكر تماـ حساف – القاىرة ُّٗٗ ـ.

)16

تسييؿ اؿفكائد كتكميؿ المقاصد ،البف مالؾ (،ت )ِٕٔ،تحقيؽ محمد كامؿ بركات – القاىرة

)15

– القاىرة ُٕٓٗ ـ.

بف الحسيف ب عبد اا العكبرم (تُٔٔىػ) بيركت ُٕٗٗـ.

الحميد – القاىرة ُٕٔٗ ـ.

بحكث لغكية لمدكتكر احمد مطمكب – عماف ُٕٖٗ ـ.

ُٖٔٗـ.

)17

التطكر النحكم لمغة العربية  ،لبرجشتراسر ،اخرجو كصححو كعمؽ عميو  ،الدكتكر رمضاف

)18

تفسير ابي السعكد ( ،تِٖٗ،ىػُْٕٓ/ـ) (ارشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )،

)19

تفسير القرطبي (الجامع الحكاـ القرآف ) ،البي عبد اا بف احمد االنصارم القرطبي

عبد التكاب ُٕٗٗـ.

طبع دار الفكر ،بيركت.

(تُٕٔىػ) -القاىرة ُٕٔٗ ـ.

)20

حاشية الصباف عمى شرح االشمكني عمى الفية ابف ـ

)21

دراسات مقارنة بيف العربية كالعبرية لمدكتكرة سمكل ناظـ الدبكسي – القاىرة.

)23

ديكاف عنترة ،تحقيؽ عبد المنعـ شمبي – المكتبة التجارية .

)22
)24
)25

الؾ لمشيخ محمد بف عمي الصباف

الشافعي (تَُِٔىػ) – ضبطو كصححو ابراىيـ شمس الديف – ييركت.
دراسات ألسمكب القراف الكريـ ،لمحمد عبد الخالؽ عضيمة – القاىرة.

شرح التصريح عمى التكضيح  ،لمشيخ خالد االزىرم (تَٓٗىػ)– طبعة الحمبي -القاىرة.
شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب

الحميد – القاىرة ُٓٔٗ ـ.

 ،ابف ىشاـ ، ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد

)26

شرح قطر الندل كبؿ الصدل

)27

شرح الكافية في النحك  ،لمرضي االستراباذم (تٖٔٔىػ) ،تصحيح كتعميؽ يكسؼ حسف

ُٖٗٗـ.

 ،البف ىشاـ  ،تحقيؽ محيم الديف ع بد الحميد  ،بيركت

عمر ،جامعة قار يكنس .
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الفعل المبني لممجيول في المغة العربية (أىميتو – مصطمحاتو – أغراضو).

)28

شرح المفصؿ لمكفؽ الديف يعيش عمي بف عمي بف

)29

العربية الفصحى ،لينرم فميش ،ترجمة الدكتكر عبد الصبكر شاه يف–بيركت ُٔٔٗـ.

)31

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير لالماـ محمد بف عمي بف محمد

)30

القاىرة.

يعيش النحكم (تّْٔىػ) بيركت –

الغنية ،لمشيخ عبد القادر الجيالني (تّٕٓىػ) – دمشؽ (دكف تاريخ).

الشككاني (تُِٓٓـ) تحؽيؽ سيد ابراىيـ بف صادؽ بف عمراف– اؿقاىرة ُّٗٗـ.

)32

فصكؿ في فقو المغة العربية ،لمدكتكر رمضاف عبد التكاب – القاىرة َُٖٗ ـ.

)34

الفعؿ زمانو كابنيتو  ،لمدكتكر ابراىيـ السامرائي – بيركت ُٖٔٗ ـ.

)33
)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41

الفعؿ دراسة مقارنة  ،لمدكتكرة سمكل ناظـ الدبكسي – القاىرة.

الفعؿ في سكرة البقرة دراسة لغكية  ،لمدكتكر فتح اا احمد سميماف – القاىرة ُٕٗٗ ـ.

فؽق المغات السامية ،لكارؿ برككمماف  ،ترجمة الدكتكر رمضاف عبد التكاب الرياض ُٕٕٗـ.

الكتاب ،لسيبكيو (تَُٖىػ) ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف – القاىرة ُٔٔٗ – ُٕٕٗ ـ.
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ في كجكه التأكيؿ لمزمخشرم (تّٖٓىػ).

المساف (لساف العرب ) البف ـ نظكر جماؿ الديف محمد بف مكرـ (تُُٕىػ)– بيركت.
المبني لممجيكؿ في الدرس النحكم  ،لمدكتكر محمكد سميماف ياقكت – االسكندرية.

المبني لممجيكؿ كتراكيبو كداللتو في القراف الكريـ لمدكتكر شرؼ الديف الراجحي االسكندرية

ُٗٗٗـ.

)42

متشابو القراف  ،لمقاضي عبد الجبار بف احمد اليمذاني (تُْٓىػ) ،تحقيؽ عدناف محمد

)43

المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات  ،كااليضاح عنيا ابف جني (تِّٗىػ) ،تحقيؽ عمي

)44

المخصص ،البف سيده عمي بف اسماعيؿ (تْٖٓىػ) – بيركت ،دكف تاريخ.

)45
)46

زرزكر – القاىرة.

النجدم ناصيؼ ،كعبد الحميـ نجار ،كعبد الفتاح شمبي – القاىرة ُّٖٔ – ُّٖٗ ىػ.
المدخؿ إلى عمـ المغة لمحمكد حجازم – القاىرة ُِٖٗ ـ.
المصطمح النحكم نشأتو كتطكره حتى القرف الثالث اليجرم

الرياض ُُٖٗ ـ.

 ،لمدكتكر عكض القكزم –

)47

معاني القراف لالخفش (سعيد بف مسعدة) ،تحقيؽ الدكتكر فائز فارس (تُِٓىػ)– ُُٖٗـ.

)49

معاني النحك ،لمدكتكر فاضؿ السامرائي – عماف َََِ ـ.

)50

معجـ المعاجـ ،الحمد الشرقاكم اقباؿ – بيركت ُٕٖٗ ـ.

)48

معاني القراف ،البي زكريا يحيى بف زياد الفراء (تَِٕىػ) –المحقؽ بيركت ُّٖٗ ـ.
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)51
)52

مغني المبيب البف ىشاـ تحقيؽ الدكتكر مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اا بيركت
ـ.

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير ) لمرازم (فخر الديف محمد بف عمر

ُٕٗٗ

(تَٔٔىػ) – القاىرة

ُّٖٗىػ.
)53

المفصؿ في عمـ العربية  ،لمزمخشرم ابي القاسـ محمكد بف عمر – بيركت.

)54

المفردات في غريب القراف  ،البي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب االصفياني

)55

المقتصد في شرح االيضاح  ،لعبد القاىر الجرجاني ُْٕ( ،ىػ) تحقيؽ الدكتكر كاظـ بحر

(تَِٓىػ) ،تحقيؽ محمد سيد كيالني – بيركت.
المرجاف ك ازرة االعالـ.

)56

مف بالغة القراف ،لمدكتكر احمد احمد بدكم – القاىرة َُٓٗ ـ.

)57

المنصؼ البف جني( ،تِّٗ) تحقيؽ ابراىيـ مصطفى كعبد اا اميف – القاىرة ُْٓٗـ.

)58

النحك الكافي لعباس حسف – القاىرة (الطبعة الثالثة).

)59
)60

فقائض بيف جرير كالفرزدؽ البي عبيدة اسماعيؿ الصاكم – القاىرة ُّٔٗـ.

ىمع اليكامع في شرح مع الجكامع

 ،لجالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر السيكطي

)ت ُُٗ ىػ) ،تحقيؽ احمد شمس الديف – بيركت.
*ثانيا – المصادر األجنبية
Andersen, Francis, I. Passive and ergative in Hebrew ma us: h.
goedieke (edd), near eastem studies in bonor of w. f. albrimore 1979.
Bartin, g. Suggestions on the voice formation of the, verb jornal of
royal Asiatic socity, volume fifteen, London 1883.

)1
)2

ثالثا – المخطوطات:
ُ.

م أصكلو كتطكره ،رسالة ماجستير في المغكيات إعداد
صيغة البناء لممجيكؿ في المغة العربة
محمد محمكد السيد حمكدة  ،إشراؼ الدكتكر رمضاف عبد التكاب –
االداب جامعة عيف شمس برقـ ُِّْٔ.
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ُّٖٗ ـ ،مكتبة كمية

