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 (يتناول ىذا البحث أمًرا ميما وىو التأصيل لمصطمح )الفعل المبني لممجيول
ومرادفاتو في التراث المغوي, وكشف أبعاد ىذا المصطمح وأثره في دراسات المحدثين, 

القضايا التي يثيرىا مصطمح )الفعل المبني لممجيول( ىي مدى أىمية  أىمإذ من 
إلى اختالف الباحثين قديما وحديثا  أدىالذي  ىذا ولعلدراستو في القديم والحديث, 

حول دراسة الفعل المبني لممجيول, فاخترنا ىذا البحث لمحاولة الربط بين القديم 
وسميتو بـ)مصطمح الفعل المبني لممجيول بين التراث النحوي  ؛والحديث )المعاصر(
حاطة كاممة بمص ؛ودراسات المحدثين( طمح )الفعل ولكي نصل إلى دراسة شاممة وا 

المبني لممجيول(, بدأنا بالمبحث األول: بتحديد وأصالة ىذا المصطمح عند النحاة 
أىم أغراضو, فيما تناول المبحث  ذكر القدامى من جية َحدِِّه والتعريف بو فضاًل عن

الثاني: داللة الفعل المبني لممجيول واستعمالو عند الدارسين المحدثين, أي كيفية 
لمصطمح الفعل المبني لممجيول بحسب الدراسات النحوية التي دراسة المحدثين 

 تناولت ىذا المصطمح.

 المقدمة

الحمد هلل ذي العزِة والسمطان المحمود بكل لسان, والصالُة والسالم عمى سيد 
 وعمى آلو الطيبين وصحبو الطاىرين. المرسمين وافضل الخمق أجمعين محمٍد 

مصطمح النحوي لم يستِو عمى سوقو حتى ال يخفى عمى ذي شأن أنَّ ال, وبعد
تظافرت جيود العمماء من األولين واآلخرين عمى إرساء دعائمو, ومنذ نشأة النحو 
األولى ارتسمت قسمات المصطمح النحوي بريشة البصريين والكوفيين أصحاب السبق 

از بيا عن محتى استقام عمم النحو عمًما لو أحكامو وأصولو ومصطمحاتو الخاصة ين
ائر مصطمحات المغة صوًتا وصرًفا وبالغًة. وكان من الطبيعي جًدا أن يترك س

التنافس بين عمماء البمدين أثره الواضح في صناعتيا, وحسبنا في ىذا المقام دراسة 
واحًدا من ىذه المصطمحات النحوية ىو )الفعل المبني لممجيول( الذي أحدث إشكااًل 
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تعمالو عند القدامى من النحاة والمحدثين من اس فيوخالًفا في تحديده الذي ينبغي 
الدارسين المعاصرين الذين وقفوا بإزاء ىذا المصطمح تأصياًل واستعمااًل, وىم يجمون 
لنا الميراث المغوي والنحوي في جممة من المالحظ واآلراء التي أبداىا الفكر النحوي 

استقرائو من خالل المبني لممجيول(, بناًء عمى تتبعو و الفعل في ىذا المصطمح )
التراكم المعرفي الذي احتوتو كتب النحاة من الذخيرة المصطمحية النحوية, فضاًل عن 
األثر الفاعل لمصطمح )الفعل المبني لممجيول( في استنباط الدالالت الخاصة 

 بالتراكيب النحوية والسياق العام ليا.

, ولعل أحدىا: أما اختيارنا لمصطمح )الفعل المبني لممجيول(, فمو أسبابو
كثرة المسميات ليذا المصطمح قديًما عند النحاة, وحديثًا عند الدارسين المحدثين, 
منيا )فعل المفعول, فعل لم ُيَسمَّ فاِعُمُو, الفعل المسنُد إلى المجيوِل, الَمبِنيُّ لممفعوِل( 

يا, وىذه المسميات بحدِّ ذاتيا تعكس عناية الباحث في تتبع ىذه المسميات في مضان
واآلخر: إفراد بعض الباحثين مصطمح )الفعل المبني لممجيول( في دراسات مستقمة 

ة خصبة ألي بحث عممي ينقب عن مضمونيا بوجود ماد, توحي بشكميا فضاًل عن
الثمين في إيجاد دالالت ليا مفاىيميا الخاّصة, وعميو نصبنا أعيننا لدراسة  الشيء

عّميا تخدم في لف قدر االمكان عمى نتائج مصطمح )الفعل المبني لممجيول( والوقو 
طياتيا الميدان العممي والمعرفي, فاقتضى المقام تقسيم البحث عمى مبحثين ومقدِّمة 

لتناول المبحث ِإْذ , وخاتمة مح )الفعل المبني لممجيول( ُأصولو من ط: مصاأَلوَّ
دراساتيم التي  الناحية النحوية؛ أما المبحث الثاني: فقد تحدث عن آراء المحدثين في

تناولت مصطمح )الفعل المبني لممجيول(, فضاًل عن اقتراحاتيم الجديدة, بناًء عمى 
 األفكار واآلراء القديمة في تسمية واستعمال ىذا المصطمح.

َل ِإَليَيا البحثُ   .َوَخُمَص البحُث إلى تعييِن أبَرِز النتاِئِج التي َتَوصَّ

 
 المبحث األول
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مبني لممجيول في التراث النحوي عند الدارسين الالفعل أصالة مصطمح 
 المحدثين

أواًل: الحدُّ النحويُّ لمصطمح الفعل المبني لممجيول عند النحاة والدارسين 
 المحدثين:

المبني لممجيول(, ال بد من بيان مفيومو الفعل قبل الشروع في دراسة مفيوم )
تعريفو عند النحاة  نعند النحاة, ذلك أن أساس ومرتكز كل مصطمح نحوي يبدأ م

متقدمين الجيد المفيومو وداللتو في التراكيب النحوية؛ إذ كان لمعمماء لموصول إلى 
ىـ( قد دلَّ عميو بقولو: ٓٛٔالكبير في إثراء مفيوم المبني لممجيول, وكان سيبويو )ت

"وقد يتعدى فعل المفعول فينصب, وذلك قولك: ُكسَي عبُد اهلل الثوَب, وُأعطَي عبد 
 المال... ولتنصب الثوب والمال ألنيما مفعوالن تعدى إلييا فعل مفعول ىو اهلل

ىـ( مصطمح )المفعول( ليدل عمى صيغة ٕٚٓواستعمل الفّراء )ت  (ٔ)بمنزلة الفاعل"
چ ې ې چ: المبني لممجيول, يقول في تفسير قولو تعالى

)قراءة أصحاب عبد اهلل  (ٕ)
حظ في ىذا النص أّنيم يقدمون المبني والمال (ٖ)يقدمون المفعول قبل الفاعل(

 .(ٗ)لممجيول )ُيقتمون(

 (٘)( الفعل المبني لممجيول بـ )ما لم يسم فاعمو(ٖٙٔوسمى ابن السراج )ت 
)وألن قولو )ىـ( مصطمح )المبني لممجيول(, قائاًل: ٘ٓ٘واستعمل الكرماني )ت

ذا) :)ُطبَع( محمول عمى رأس اآلية وىو قولو  (ٙ)((مجيوللم مبني (أنزلت سورة وا 
 .(ٚ)ويصطمح عميو بتسمية ُأخرى؛ اذ ُيِسَمو )الفعل المسند الى المجيول(

ىـ( فذكره بقولو: )وىو ما استغنى عنو فاعمو, فأقيم ٖٛ٘أما الزمخشري )ت 
معدواًل عن صيغة )َفِعَل( الى )ُفِعَل( ويسمى فعل ما لم  ِإَليوِ المفعول مقامو, وأسند 

 .(ٛ)يسم فاعمو(

ليس ممبني لممجيول َأنَُّو . عبد الفتاح محمد( ىذا التعريف ل)د وقد ناقش
 جامًعا ومانًعا؛ وذلك من وجوه: 
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أنَّ الظرف والجار والمجرور قد ينوبان مناب الفاعل, وال تقتصر النيابة عن  األول:
 المفعول وحده.

ا, وال لمبناء لممجيول نحو ُنخَي زيد, وال يقال نخاه كذثمة أفعال مالزمة والثاني: 
 يقال: إنيا معدولة عن )َفِعَل(. نْ أيصح فييا 

وال يقتصر  -نُ يِّ بَ نُ كما سوف -نَّ ليذا الفعل مصطمحات كثيرة تدل عميوإ والثالث:
  .(ٜ)تسميتو عمى )ما لم يسم فاعمو(

وقد الحظ الباحث المذكور أنَّ وزن )ُفِعَل( الثالثي الذي ُخصَّ بو المبني  
ىـ( استعمال ىذا الوزن الثقيل فقال: ٙٛٙعمل الرضي )ت لممجيول وزن ثقيل, وقد 

نَّما اختير ىذا الوزن الثقيل دون المبني لمفاعل لكونو أقلَّ استعمااًل" , كما يرى (ٓٔ)"وا 
ك بقولو: فعال, وقد َعّبر عن ذلثقيل ُخصَّ بمعنى غريب في باب األأن ىذا الوزن ال

نما غير الثالثي إلى  فعال, ر األوزان لكون معناه غريًبا في األوزن )ُفِعَل( دون سائ"وا 
 .(ٔٔ)إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم بو"

وفي ىذين النّصين المذكورين داللة واضحة البيان عمى قوة الفعل سواء أكان 
 في وزنو أم في معناه؛ لذلك ُغّير في وزنو فضاًل عن ضعف معناه.

ذا انتقمنا إلى   نَّ ( يرى أBartinوىو )بارتين المحدثين نجد أنَّ بعًضا منيم وا 
اختيار ىذا الوزن )ُفِعَل( عن غيره, أنَّ صوت الضم الذي اختير يعبر عن قوة البناء 

وقد احتفظ البناء  الغامض. أوصوتو المبيم إلى لممجيول في الفعل, وتعود أىميتو 
 .(ٕٔ)لممعموم بالصوت الواضح صاحب االعتبار البسيط وىو الفتحة

بعض ىذه المصطمحات قد تغّير وأخُتصر, ولعل التغيير  وىذا واضح في أنَّ 
يميل إلى  االختصار تبًعا لطبيعة العربي َفِإنَّوُ  أو االختصار ميل النحاة إلى

 .االختصار



 6 

وبناء عمى تمك التعديالت التراثية والحديثة, ُيّسِيُم الباحُث )د. عبد الفتاح 
ما يسمى بـ)أمن إلى جوء المغة محمد( في استعمال المبني لممجيول لما فيو من ل

المبس( مستداًل بان )المغة نظاًما تنغيمًيا معيًنا يتكون من وظائف وعالمات, ويشترط 
وحروف في ىذه العالمات من التخالف والتباين وما يشترط في غيرىا من اصوات 

 .(ٖٔ)التباين ىو الضمان الوحيد ألمن المبس في الكالم(أو مقاطع, وىذا التخالف أو 

المالحظ من خالل ىذا الرصد المركز لمفيوم المبني لممجيول في التراث  نَّ إ
طروحات التي تبناىا كل دارس محدثين أنَّ ىناك تبايًنا بين األالنحوي, فضاًل عن ال
 من ىؤالء الدارسين.

وحين نمعن النظر يتضح مما جاء من مصطمحات مرادفة لمفعل المبني 
لتيا عن بعضيا فما أطمقو سيبويو فييا لم تختمف عما لممجيول, أنيا لم تبتعد في دال

ى اصطمح غيره من النحويين المتأخرين, فأنيا كميا تنصُّ عمى مدلول واحد, سو 
 االختالف في التسميات ال غيره.

 ني لممجيول في الدراسات المعاصرةثانًيا: أغراض الفعل المب

جمُع أغراض, )ىو اليدف الذي ينصُب فيرمى فيو, وال الغرض في المغة
 .(ٗٔ)ك(حاجتو وبغيتو, وفيمت غرضك أي قفد وغرضو كذا أي

وىكذا فالغرض ىو اليدف الموضوع ُنصب العين, وقد ذكر النحاة فضاًل عن 
البالغين أغراًضا لمصطمح )الفعل المبني لممجيول( معتمدين في ذلك عمى السياق 

السياق أو المقام الذي يذكر فيو ىذا المصطمح في محاولة رصد داللتو في ضوء 
 كثر من غرض وال سيما عند عدم ذكر الفاعل.يحل فيو؛ إذ ُربَّما حمل السياق أالذي 

ولمكشف عن داللة مصطمح )الفعل المبني لممجيول( وتحديد غرضو في 
سموًبا وجيًدا كبيًرا من االستقراء والتتبع لمنصوص أضوء السياق الذي يدخمو يتطمب 

في النصوص القرآنية  أوالتي يوردىا النحاة في مصنفاتيم  سواء في التراكيب النحوية
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حكمو العميم الخبير, فضاًل عن نظم العجب والتركيب البديع الذي أالتي ليا ال
 غراض.ط والفيم في تحديد ىذه األاالستنبا

حكام السياق عمى المتكمم أومن المعموم أنَّ سياقات الكالم, وما تفرضو 
لفاظ والجمل تبًعا لذلك, وما يصمح من لفٍظ في تمف األختختمف باختالف المقام, فت

 .(٘ٔ)سياق ال يصمح في غيره, وال يؤدي نفس المعنى والداللة

 غراض:ومن ىذه األ
 االختصار وااليجازأ. 

فال حاجة في أنَّ المخاطب قد عمم بالفاعل ِإْذ ويعني االقتصاد في الكالم؛    
 يجاز في العبارة.اإلذكره مما دعا إلى 

فعال المبنية لممجيول في القرآن ي( جيًدا في استقراء األوبذل )زاىر حنن
كثر ىذه االفعال ُبني لممجيول بقصد االيجاز البالغي أن أالكريم, فيو يرى 

واالختصار وعدم التطويل, وقد ارتبط ذلك في كثير من الشواىد القرآنية من ذلك 
چ... ې ې ې ۉ ۉ ۅ چقولو تعالى: 

المد والمط في الكالم يكون االيجاز , فعوًضا عن (ٙٔ)
معناه واضح  نَّ القول المفصل الذي ال حاجة لو؛ ألبداًل من  چ ې چفيو أبمغ قال: 

حد بقروا بطونيم وقطعوا أُ فقد نزلت اآلية حين َمثَّل المشركون بالمسممين يوم  .وبين
ال: أما عمى حمزة وقد ُمثل بو فرآه مبقور البطن فق مذاكيرىم فوقف رسول اهلل 

 ۉ ۉ ۅ چفنزل قولو تعالى:  .والذي أحمف بو لئن أظيرني اهلل بيم ألمثمن بسبعين مكانك

 چ... ې ې ې
 .(ٛٔ), فكف عن يمينو وَكفَّ عما أراده(ٚٔ)

ولم يكتف الباحث المذكور بذلك بل ساق شاىًدا آخر من الكتاب العزيز قولو 
چ ...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ  ڑ ڑ ڇ ڇ ڈ ڈ ڎ چتعالى: 

, ارتبطت ىنا (ٜٔ)
معرفة الفاعل بقصد االيجاز, فالذي انزل الكتاب ىو اهلل تعالى وىو معروف بدرجة 
أسمى من الذكر, كما اّنو ال حاجة لمزيد من الشرح فضاًل عن التفصيل الذي ىو 
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 التأثيروسيمة في االخالل في النص القرآني؛ إذ أن الفائدة تتحقق باإليجاز؛ ويكون 
نفس القارئ والمتمقي أشد وأبقى؛ ذلك ان االىتمام يكون مركًزا في الحدث ال في في 

 .(ٕٓ)مسائل تدور حول الحدث, وأىميتيا ضئيمة اذا ما قورنت مع أىمية الحدث نفسو

عمال الفعل المبني لممجيول من ويبرىن )د. عبد الفتاح محمد( في أنَّ است
ٌر ظاىٌر ليس بخاٍف عن لغة القرآن ساليب التي يتحقق فييا االيجاز, وىو أماأل

فقد تحقق اإليجاز في ىذه اآلية عمى نحٍو (ٕٔ)  چ ٹ پ پ چقولو تعالى: في الكريم كما 
بيٍن ال غبار فيو, فمو نقمت الجممة في غير السياق القرآني مستعماًل صيغة المبني 

ة من لممعموم ألصبحت: ىذا كتاب فصل اهلل آياتو, وال يخفى مافي اآلية الكريم
 .(ٕٕ)جمالية وبالغة االيجاز بالمقارنة مع الجممة المحمولة الثانية وما فييا من تطويل

ظير لنا أن أسموب االختصار من أغراض الفعل المبني لممجيول وال سيما 
في النصوص القرآنية من خالل التطبيق العممي واستعمالو في القرآن الكريم؛ كشف 

يمتاز بصفات داللية؛ ِإْذ ىو المصطمح يول( لنا أن مصطمح )الفعل المبني لممج
 المقام والسياق في تحقيق المعاني المقصودة.الذي يستند ِإَليِو 

 

 

 

 ب. الجيل بالفاعل

يقتضي ىذا الغرض أن يكون الفاعل في الجممة العربية مجيواًل أي مختزاًل 
قد يترك  أنو ىـ(ٜٔٔ)ت ليتم بيا الكيفية في عممية البناء لممجيول, قال السيوطي

 .(ٖٕ)معنوي من ذلك الجيل بو, كقولك َكُسِرَق المتاعُ عل لغرض لفظي أو الفا
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ويفيم من ىذا الكالم في ضوء ىذا الغرض, أن يكون أصل الجممة الفعل 
المبني لممعموم )َفَعَل( المسند الى الفاعل, ثم تحولت إلى جممة المبني لممجيول 

االنتقال من صيغة إلى أخرى ُيثبت الجمل  )ُفِعَل( المسند إلى اسمو المرفوع, وىذا
بالفاعل الحقيقي؛ لذلك كان غياب الفاعل وتركو أو عدم ذكره وتسميتو وىمم جرا كل 

 .(ٕٗ)ذلك إشارة الى غياب الفاعل

ويبدو أن )د. عبد الفتاح محمد( َفِيَم فيًما آخر من خالل التدقيق في المسائل 
 ول في بيان ذلك:التي انطوى عمييا ىذا الغرض, فيبسط الق

إلى  َل( أو ما ُسمَي بالمجيول مسنًداجاءت في المغة العربية استعماالت )ُفعِ  .1
مرفوعو َأيًضا نحو إلى مرفوعو مفسًرا بالفعل نفسو عمى بناء )َفَعَل( مسنًدا 

 .(ٕ٘)قوليم: ُأِسَر ذؤاب, أسره مرة

نى األول, مرفوعو مفسًرا بفعل آخر في المعويأتي بناء )ُفِعَل( مسنًدا إلى  .2
 .(ٕٙ)كقوليم: ُقِتَل النعمان, رماه رجل من أىل اليمين

))ومثل ىذين االستعمالين ال يصح أن ُيقال فييما: أن اإلتيان بـ)ُفِعَل( 
عمى البناء لممفعول كان لمجيل بالفاعل, فالمرسل يدري من ىو الفاعل, ولذلك 

 .(ٕٚ)ذكره في الجممة الثانية المفسرة((

االضطراب في داللة المصطمح؛ إذ أن ظاِىرُه يفيم من ظاىر النص 
عدم معرفة الفاعل؛ إذ يشير في آخر الكالم بقرينة ُيفيم منيا العمم بالفاعل, 
 ويبدو أن ىذه الداللة من دالالت )مصطمح الفعل المبني لممجيول( المتعددة.

 وقد يأتي بالفعل عمى )ُفِعَل( مسنًدا الى مرفوعو, وتأتي بعده قرينة تدل عمى .3
الفاعل, وقد أطمق بعض المحدثين عمى ىذا التركيب مصطمح )المبني 

. والصورة التي يظير عمييا ىذا التركيب ىي أنو ال بد (ٕٛ)لممجيول الكامل(
لمفاعل الحقيقي من أن يكون مجروًرا بأحد حرفي الجر )ِمْن( أو )الباء(, وقد 
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الحقيقي  أحصى بعض الدارسين المحدثين المواضع التي تجر فيو الفاعل
بـ)من( في القرآن الكريم فكانت ثالثة وعشرين موضًعا كان أكثرىا المبني 

 .(ٜٕ)لممفعول من الجذر )نزل(

"ثمة نٍص البن جني يذكر فيو أّنو ألغى الحديث فيو عن الفاعل ليس ألنو  .4
مجيول الغرض, بل لغرض آخر ييدف إليو المتكمم يقول: "وقد يقول 

ن كان القائل ىو الضارب, وىذا يدل عمى أنَّ  اإلنسان: ُضِرَب َزيٌد, وا 
الغرض أن ُيعمَم أّنو مضروب, وليس الغرض أن َيعَمَم من َضَرَبُو, ولذلك ُبني 
الفعل لممفعول, وألغي معو حديث الفاعل, فقام ذلك مقامو, ورفع رفعو, فيذا 

, في مثل ىذا يكون لقصدية المرسل أو المتكمم (ٖٓ)طريق ما لم ُيسم فاعمو"
ميم لكن القصدية قد تخفى عمى المرسل إليو, فيحمل الفعل غرًضا لم  دور

 .(ٖٔ)يقصده المرسل"

 داللة استعمال المصطمحات النحوية.في ويبدو لنا أن ىذا نوٌع من االتساع 

ويرى )د. عبد الفتاح محمد( أن ىذه األفعال التي بنيت لممجيول ال صمة 
 .(ٕٖ)ا مع الفاعل أصالً لبنائيا بغرض الجيل بالفاعل, فال إسناد لي

وَنحسب أن ىذا التوجيو ىو األقرب في الفيم؛ لكن ىذه الضوابط التي ذكرىا 
)د. عبد الفتاح محمد( ليست عاّمة؛ بل الضابط يكون بالنظر إلى األغمب في 
استعماالت النحاة وما عميو األكثر منيم وال سيما ىم الذين ذكروا أن من اغراض 

, ما خال األفعال التي وردت في القرآن الكريم فيي (ٖٖ)ل بوالبناء لممجيول ىو الجي
أفعال مبنية لممفعول, وال يمكن أن تأتي عمى ىذا النحو لمجيل بالفاعل, وىو ما ذكره 
الرضي بقولو: "وقد جاء في كالم بعض األفعال عمى ما لم يسمَّ فاعمو, ولم يستعمل 

يذكر فاعمو ألنو من المعموم في  منو المبني لمفاعل, واألغمب في ذلك األدواء, ولم
 ائ ائ ائ ائ ائ چغالب العادة أنو ىو اهلل تعالى, فحذف لمعمم بو, كما في قولو تعالى: 
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 چ ائ ائ ائ ائ ائ
ويظير من ىذا النص أن الفاعل معموم وىو سبحانو وتعالى  (ٖ٘)"(ٖٗ)

 َوُحِذَف لشيرتو الشديدة وعدم الحاجة لمتذكير بو.

 ج. اإلبيام في تسمية الفاعل

برز مالمح ىذا الغرض من خالل عدم تسمية الفاعل بناًء عمى أمور قد ت
تكون اجتماعية أو دينية أو غير ذلك من مجاالت الحياة العامة التي تكون سبًبا في 

 ائ ائ       ائ ائ ی چحذف الفاعل وتحويل صيغة )َفَعَل( إلى )ُفِعَل(, ومن ذلك قولو تعالى: 

چ ائ ائ      ائ ائ       ائ ائ    ائ ائائ ائ ائ
, بني الفعل لممجيول, وال چائ ی چ, فقولو تعالى: (ٖٙ)

ييم فاعل التحية, الميم حدث التحية نفسو؛ إذ ال يتعمق مراد اهلل سبحانو وتعالى 
بتعيين المحذوف, فيتعمد الحذف حتى ال ينصرف ذىن المستمع لو؛ ألن ذكره ال 

 .(ٖٚ)يؤثر في الكالم أو الحكم"

اإلبيام عمى السامع كقول مخفي صدقتو جاء في حاشية الصبان قولو: "و 
 .(ٖٛ)ُتصدق اليوم عمى المسكين"

وال يختمف اثنان في أنَّ تعاليم وآداب الدين اإلسالمي ىي التي منحت أفرادىا 
 .(ٜٖ)إلى عدم إظيار الصدقة خشية التأثير عمى مشاعر الُمعطى إليو

يام" أي أما عمة اإلبيام, فقد جاءت في حاشية الصبان قولو: "ألجل اإلب
 .(ٓٗ)ألجل قصد المتكمم اإلبيام عمى السامع والبمغاء تقصد اإلبيام إذا ناسب المقام"

يفيم من كالم صاحب الحاشية أنَّ لكل كممة مع صاحبتيا مقام ويظير ىذا 
براز حسنو ودالالتو  .(ٔٗ)من خالل تذوق الكالم وا 

اطة والتمكين, وأخيًرا يمكن القول أنَّ مصطمح الفعل المبني لممجيول لو اإلح
ويرتبط بالتراكيب النحوية, بل ويسيطر عمييا, وىذا ما رأيناه في أغراضو التي 

 ذكرناىا آنًفا.
 المبحث الثاني
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 داللة الفعل المبني لممجيول واستعمالو عند الدارسين المحدثين
نظًرا ألىمية دراسة مصطمح )الفعل المبني لممجيول(, فقد انبرى لو دارسون 

عوه بحًثا, متبعين في ذلك أكثر من منيٍج, بدًءا بالمنيج التأريخي معاصرون فأشب
والتأصيمي )التوثيق( لمصطمح )الفعل المبني لممجيول(, ومن َثمَّ المنيج الذي يقوم 
عمى النقد والتحميل لآلراء التي أبداىا النحاة في التراكيب النحوية التي حممت في 

وُتَعدُّ دراسة )د. عبد الفتاح محمد( من سياقيا مصطمح )الفعل المبني لممجيول(, 
أفضل الدراسات التي ُقدَِّمت في ىذا االتجاه؛ إذ درس مصطمح )الفعل المبني 
لممجيول( في المغة العربية, حاول استقراء المصطمحات التي استعمميا بعض 

لى ا إيً بفي بيان داللة ىذا المصطمح؛ من (ٕٗ)النحويين والمغويين والبالغيين والمفسرين
؛ وليذه الكثرة (ٖٗ)أنَّ مصطمحات )الفعل المبني لممجيول( كثيرة كما ذكرىا النحاة

دالالت عدة, منيا أنَّ العمر المتطاول لمعربية عامل من عوامل ىذه الكثرة, ومنيا أنَّ 
المصطمح عادة يشيد تطوًرا في انتقاء المفردة, أو الجممة المتين تمبيان الحاجة 

الرجل من أىل العمم كان يعطي نفسو حرية التصرف في المغة  التعبيرية. ومنيا َأنَّ 
 .(ٗٗ)فيبادر إلى االختراع واالصطناع لتمبية الحاجة

ورجح الباحث المذكور مصطمح)المبني لممفعول( عمى مصطمح )المبني 
لممجيول(؛ لكثرة استعمالو فضاًل عن مبدأ )التغميب(؛ إذ َأنَّ أغمب ما جاء في القرآن 

الفعل فيو مبنًيا لما أصمو المفعول بو حقيقة, فقد قام المفعول بو مقام  الكريم كان
, وقام المفعول األول مقام ٖٗٔ, وفي قراءات بمغت ٕٕٗالفاعل في مواضع بمغت 

, ولعل ىذا ىو السّر في أن يجد (٘ٗ)ٖٕموضًعا, وفي قراءات  ٚٚالفاعل في 
 .(ٙٗ)مصطمح )المبني لممفعول( أنصاًرا لو حتى عند المحدثين

ويبدو أنَّ طبيعة األساليب التعبيرية في التراكيب النحوية كانت األساس في 
تمايز النحاة قديًما فضاًل عن الدارسين المحدثين في مصطمحي )المبني لممجيول( 

يقول ]ىنري فميبش[: "وقد َجَرت العادة لدى المحدثين عمى أو )المبني لممفعول(؛ ولذا 
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إطالق )المبني لممجيول( عمى )المبني لممفعول(, وىذه في الواقع تسمية خاطئة؛ 
 .(ٚٗ)ألن الفاعل ال يترك ذكره لعدم معرفتو, ولمجيل بو دائًما وأبًدا"

ة مثقمة وبدا لمباحثة )د. دليمة مزوز( أنَّ البنية في المبني لممجيول, بني
بالوظائف؛ إذ تحققت فييا المقاصد النحوية, وىي متصمة بالنظام واالستعمال 
واإلنجاز من جية, وبالمتكمم وسياق الكالم من جية أخرى, فيي نواة النظرية 

 .(ٛٗ)النحوية الموغمة في التجريد, والقابمة لمتشكيل في صور وأنماط وتراكيب

ى اعتبار المبني لممجيول صيغة وىذا يؤكد دعوة بعض أو أحد الباحثين إل
تركيبية بالدرجة األولى, ألنيا تقتضي تغيير عالقات اإلسناد, والتقميل من عدد 
العوامل ذات الصمة بالمسند وبالتالي تغيير توجو ىذا األخير من عامل كان عمدة 

 .(ٜٗ)إلى آخر كان فضمة وصار عمدة

حوية فضاًل عن سياقات يبدو لنا أنَّ سبب البناء لممجيول في التراكيب الن
 الكالم بين المرسل والمرِسل إليو ىو تحقيق المعنى المتداول في أرقى صورة.

وحاول )زاىر محمد حتي( استخراج وتتبع مصطمح )الفعل المبني لممجيول( 
في القرآن الكريم بناًء عمى دراسة معتمدٍة عمى نيج التحميل التطبيقي الذي يقوم عمى 

األفعال؛ مستعيًنا بالمصنفات النحوية التراثية كألفية ابن مالك الرصد المباشر ليذه 
 .(ٓ٘)وما اكتنزتو شروحيا

وقد تبين لمباحث المذكور لدى استقرائو لمنصوص القرآنية التي وردت فييا 
األفعال المبنية لممجيول أنَّ أكثرىا ُبني لممجيول لغرض اإليجاز البالغي وبقصد 

 .(ٔ٘)عن معرفتو الفاعل َأيًضا االختصار, وعدم التطويل فضالً 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ  ڑ ڑ ڇ ڇ ڈ ڈ ڎ چمن ذلك قولو تعالى: 

چ...
(ٕ٘). 
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قال الباحث المذكور في تعميقو عمى اآلية الكريمة: "ارتبطت ىنا معرفة 
الفاعل بقصد اإليجاز, فالذي أنزل الكتاب ىو اهلل تعالى وىو معروف بدرجة أسمى 

كما أنو ال حاجة لمزيد من الشرح والتفصيل في ذلك, فالفائدة البالغية  من الذكر,
تتحقق باإليجاز ال بالتواصل. بل ويكون التأثير في نفس المتمقي اكبر وأشد ألن 
االىتمام يكون مركًزا في الحدث, ال في تفاصيل تدور حول الحدث أىميتيا ضئيمة 

 .(ٖ٘)إذا ما قورنت مع أىمية الحدث نفسو"

أنَّ الباحث المذكور استعمل أسموب الكشف عن داللة مصطمح )الفعل  يظير
المبني لممجيول( من خالل التطبيقات العممية ليذا المصطمح الّنحوي واستعماالتو 

 في ضوء األساليب النحوية والموضوعات التي تعبر عنو.

ويبدو أنَّ لمفعل المبني لممجيول خاصية العموم واإلطالق؛ وذلك بحسب 
ام الذي يرد فيو وال سيما في القرآن الكريم, وىذا ما استقرئو )د. محمد السيد المق

موسى( في مادة )عفا( الذي ورد في اغمب اآليات القرآنية بصيغة الماضي 
والمضارع المجرد والمسند لمضمير, ولكنو لم يرد بصيغة المبني لممجيول إال في 

چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ چموضع واحد فقط؛ وذلك في قولو تعالى: 
. فميس (ٗ٘)

المقصود أو الغرض ذكر فاعل العفو, بل ىو إطالقو, أًيا كان, والعفو: القصد 
لتناول الشئ, يقال عفاه واعتفاه, أي: قصده متناواًل ما عنده, و)عفوت عنو( قصدت 

فالعفو إزالة ذنبو صارًفا عنو, فالمفعول في الحقيقة متروك, وعن متعمق بمضمر, 
 .(٘٘)ىو التجافي عن الذنب

واتخذ الباحث المذكور من داللة بعض األفعال المبنية لممجيول وال سيما في 
القرآن الكريم وسيمة لمقول ببعض اآلراء في استعمال دالالت ىذه المصطمحات 

ذلك  -َأيًضا–)األفعال المبنية لممجيول(, قائاًل: "ويصور الفعل المبني لممجيول 
 ائچ, يقول تعالى: شئ أو الطارئ عمى الحجة أو البينة التي آتاىا نوًحا الشئ النا

چ             ائ ائ ائ ائ ائ ائ ی  ی  ڈ ڈ ائ ائ ائ ائ         ائ ائ ائ ائ
, فالبينة واضحة بذاتيا, ناصعة (ٙ٘)
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نما قام الفعل المبني لممجيول بتصوير ذلك التطور الطارئ عمييا  البيان والبرىان, وا 
ما ذىب الزمخشري إلى جواز إطالق العمى عمى الحجة ذاتيا, من خارجيا, وليس ك

فيقال: حجة عمياء قياًسا عمى: حجة ظاىرة أو بصيرة, فالفعل المبني لممجيول َدلَّ 
عمى أنَّ التعمية واقعة عمييا ال منيا, وفي )عميت( حينئذ استعارة تبعية حيث شبو 

الالئق بمعجزات اهلل أو رسالتو  اإلخفاء بالتعمية, بجامع عدم الرؤية في كل, ىذا ىو
إذا كان المراد من البينة ىي النبوة أو الوحي أو المعجزة, ولو سممنا بأنَّ المعجزة 
تكون عمياء إذا لم َتيِد إلى الحق, لما َسِمَم كتاب سماوي وال نبوة وال معجزة من ىذه 

لقمب, ألن , "ويقال عميت عن كذا: إذا لم أفيمو, فقيل وىو من باب ا(ٚ٘)الوصمة"
نما يعمي عنيا, فيو كقوليم: أدخمت القمنسوة  البينة أو الرحمة ال تعمي, وا 

, وىذا الفعل )عميت( بيذه الصيغة, قد جاء وحيًدا في القرآن الكريم (ٛ٘))رأسي(
 .(ٜ٘)كمو"

وخمص )د. محمد السيد موسى( إلى أنَّ الفعل المبني لممجيول يتطمب سياًقا 
نون المشيد القرآني وخفاياه العظيمة التي تنطوي عميو ذا داللة خاّصة تنبئ عن مك

في تصوير مجيولة النفس وما أضمر فييا من خباياىا فضاًل عن خفايا النيات في 
 .(ٓٙ)دروب الباطن

يبدو َأنَّ الباحث المذكور بذل جيًدا كبيًرا في الكشف عن داللة مصطمح 
يتطمب جيًدا عالًيا من االستقراء  الفعل المبني لممجيول وال سيما في القرآن الكريم؛ إذ

والتتبع أواًل, فضاًل عن الفيم واالستنباط ثانًيا في كتب النحاة والمفسرين واالطالع 
 عمى أقواليم وآرائيم المبثوثة في مصنفاتيم.

نخمص مما ذكرنا في ىذا المبحث أن مصطمح )الفعل المبني لممجيول( من 
ذ تبّين لنا أنَّ الدارسين المحدثين استعمموا المصطمحات المشتركة في أكثر من عمم؛ إ

مفيوم داللة مصطمح )الفعل المبني لممجيول( في الدراسات النحوية والبالغية فضاًل 
عن التفسيرية, كما وجدنا أنَّ ظاىرة العموم طغت عمى مصطمح )الفعل المبني 
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اني ُربَّما ال يفي لممجيول(؛ إذ أنَّ ىذا التوسع أو التوسيع في قدرة المفظ عمى أداء مع
 بإبالغيا في حال تجرده. 

 الخاتمة

تبين لنا أن صيغة )ُفِعَل( ليست خاصة بالبناء لغير الفاعل كما ىو معموم  .1
عند أىل المغة والنحو, وال سيما في التراكيب بل أظير البحث أن بعض 

قترح نالدارسين المحدثين ذكر أن صيغة )ُفِعَل( تكون لمعاٍن متعددة؛ وبذا 
 ايير أخرى لتمييز معنى البناء لغير الفاعل وغيره من المعاني.مع

َز البحث أطروحات النحاة في تحميميم لمبناء المجيول, فضاًل عن  .2 َبرَّ
 المحدثين من خالل دراساتيم التي تناولت الفعل المبني لممجيول.

إن ازدياد الخالف بين النحاة أنفسيم أدى بالدارسين المحدثين أن ينتيجوا  .3
ًجا عممًيا يقوم عمى دراسة كل باب من أبواب النحو العربي أو كل مني

مصطمح نحوي بشكل مستقل من باب توضيحو ومعرفة خباياه الداللية وال 
سيما في القرآن الكريم أو السياق المغوي العام, وىذا ما رأيناه في مصطمح 

 )الفعل المبني لممجيول(.

الفعل المبني لممجيول( ىو ىدف أظير البحث أن المعيار الداللي لمصطمح ) .4
جميع الدارسين المحدثين وال سيما في النصوص القرآنية فضاًل عن التراث 

 النبوي الشريف.

تفى الدارسون المعاصرون بدراسة المبني لممجيول في مباحث اإلعجاز اح .5
القرآني عندما اخذوا بالبحث والموازنة بين أسموب القرآن الكريم وغيره من 

م العربي, متخذين ذلك وسيمة إلثبات قيمة المبني لممجيول في أساليب الكال
 القرآن العظيم.
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إن المتأمل في نظرة النحاة إلى مصطمح الفعل المبني لممجيول يجد الممحة  .6
الخاطفة ال التحميمية العميقة بعكس الدراسات الحديثة التي شغمت نفسيا 

انفعالية فضاًل عن أنيا بتحميل ىذا المصطمح بكل ما ليا من طاقات تأثيرية و 
 إقناعية بحد ذاتيا.

Abstract  

the team of the passive between lighsitic tradition speakers 

studies 

This research  discusses  important point concerning of the 

term of the passive action and its synonym on the other hand 

of linguistic heritage &find out the deepest meaning of this 

term &its trace in contemporary study. One of the most 

effective point of passive action it's the importance of its study 

in the  antique &contemporary life ;So, that  led the 

researchers to the critical difference between them.  

Concerning of the action passive,we've  chosen this  evident  

research so as to correlate between  the old & contemporary 

study & we've called him  "term of the passive action "between 

the linguistic heritage &contemporary studies. Therefore, so as 

to get universal study of the passive action ,we've started by 

searching for the first point  its the determination &the  source 

of this  term at the old  grammarian on the other hand of 

definition &its importance ,moreover its aims , while the 

second research indicated to us the  connotation of the passive 

action and its use in the  con. 

                                                           

 الهوامش:

 .ٕٗ-ٔٗ/ٔالكتاب:  (ٔ)
 .ٔٔٔالتوبة:  (ٕ)
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 .ٖ٘ٗ/ٔمعاني القرآن:  (ٖ)
 .ٖٕٔينظر فمسفة المبني لممجيول في العربية )بحث(:  (ٗ)
 .ٙٚٔ/ٔاالصول في النحو:  (٘)
 .ٓٓٔأسرار التكرار:  (ٙ)
 .ٖٕٔ, وينظر: فمسفة المبني لممجيول في العربية )بحث(:ٓٓٔالمصدر نفسو:  (ٚ)
 .ٜٙ/ٚ, وشرح المفصل: ٜٕ٘-ٕٛ٘المفصل:  (ٛ)
 .ٕٔينظر الفعل المبني لممجيول في المغة العربية )بحث(: (ٜ)
 .ٜٕٔ/ٗشرح الكافيو:  (ٓٔ)
 .ٕٕ, وينظر الفعل المبني لممجيول في المغة العربية )بحث(: ٜٕٔ/ٗمصدر نفسو: ال (ٔٔ)

(12) Bartin, G, Saggestion on the voice Formation of the Sematic verb in journal of 
rogal Asjatic society, Vo Iame 50, 2883, P 413 

.ٕٕوينظر: الفعل المبني لممجيول في المغة العربية )بحث(:      
 .ٜٕٔأمن المبس )بحث(:  (ٖٔ)
 .ٜٙٔ/ٚلسان العرب )غرض(:  (ٗٔ)
 .ٗينظر: االعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني لممجيول:  (٘ٔ)
 .ٕٙٔالنحل:  (ٙٔ)
 المصدر نفسو. (ٚٔ)
 .ٔ٘, والمبني لممجيول في القرآن العظيم: ٖٙ/ٖ, وتفسير القرآن العظيم: ٕٕ/ٕينظر: الكشاف:  (ٛٔ)
 .ٖٕٔ: البقرة (ٜٔ)
 .ٔ٘ينظر: المبني لممجيول في القرآن الكريم:  (ٕٓ)
 ٖفصمت/  (ٕٔ)
 .ٗٗينظر: الفعل المبني لممجيول في المغة العربية )أىميتو, مصطمحاتو, أغراضو( )بحث(:  (ٕٕ)
 .ٕٕٙ/ٕينظر: ىمع اليوامع:  (ٖٕ)
 .٘ٗ: ينظر: الفعل المبني لممجيول في المغة العربية )أىميتو, مصطمحاتو, أغراضو( (ٕٗ)
 .٘ٗ, والفعل المبني لممجيول في المغة العربية )أىميتو, مصطمحاتو, أغراضو(: ٙ/ٜينظر: األغاني:  (ٕ٘)
 .٘ٗ, والمرجع نفسو: ٔ٘ٔينظر: نقائض جرير والفرزدق:  (ٕٙ)
 .ٙٗالفعل المبني لممجيول في المغة العربية )أىميتو, مصطمحاتو, أغراضو(:  (ٕٚ)
 .ٖٗول: في الجممة المبنية لممجي (ٕٛ)
 ٙٗينظر: الفعل المبني لممجيول في المغة العربية:  (ٜٕ)
 .ٗٓٔ/ٔالمحتسب:  (ٖٓ)
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 .ٙٗالفعل المبني لممجيول في المغة العربية:  (ٖٔ)
 .ٜٗالفعل المبني لممجيول في المغة العربية:  (ٕٖ)
 .ٙٛ/ٕينظر: شرح ابن عقيل:  (ٖٖ)
 ٗٗىود/  (ٖٗ)
 .ٖٗٔ/ٗشرح الكافية:  (ٖ٘)
 .ٙٛالنساء:  (ٖٙ)
 .٘ينظر: ظاىرة الحذف في ضوء االستعمال المغوي )بحث(:  (ٖٚ)
 .ٚٛ/ٕحاشية الصبان:  (ٖٛ)
 .ٗ٘-ٖ٘, والفعل المبني لممجيول في المغة العربية )بحث(: ٓٚ/ٕينظر: معاني النحو:  (ٜٖ)
 .ٜٜ/ٖحاشية الصبان:  (ٓٗ)
 .ٚ٘ٔينظر: مفتاح العموم, السكاكي:  (ٔٗ)
, واإلعراب عن ٕٛٔ/ٗ, وشرح الكافية: ٖٛ٘/ٜ, وتفسير القرطبي: ٙٚ/ٔن: ينظر: إمالء ما منَّ بو الرحم (ٕٗ)

 .ٖ٘-ٕٖ, والفعل المبني لممجيول في المغة العربةي )بحث(: ٘ٓٔقواعد اإلعراب: 
 .ٙٚ/ٔ, واألصول في النحو: ٕ/ٔ, معاني القرآن لمفراء: ٕٗ-ٔٗ/ٔالكتاب:  ينظر: (ٖٗ)
 .ٖٛلعربية )بحث(: ينظر: الفعل المبني لممجيول في المغة ا (ٗٗ)
, والفعل المبني لممجيول في المغة العربية ٚ٘٘/ٔينظر: دراسات ألسموب القرآن الكريم )القسم الثالث(:  (٘ٗ)

 .ٜٖ)بحث(: 
 .ٛٔينظر: عمى سبيل المثال )المبني لممفعول ومظاىر التطور( لمدكتور فوزي الشايب )بحث(:  (ٙٗ)
 .ٗٗٔالعربية الفصحى:  (ٚٗ)
 .ٜٓٔني لممجيول بين اختزال البنية واسترسال المعنى )بحث(: ينظر: المب (ٛٗ)
 .ٖٚينظر: صيغة المبني لممجيول من االنجميزية إلى العربية )رسالة(:  (ٜٗ)
 .ٗٗينظر: المبني لممجيول في القرآن الكريم )بحث(:  (ٓ٘)
 .ٔ٘ينظر: المرجع نفسو:  (ٔ٘)
 .ٖٕٔسورة البقرة:  (ٕ٘)
 ..ٔ٘الكريم )بحث(:  المبني لممجيول في القرآن (ٖ٘)
 .ٖٛٔسورة البقرة:  (ٗ٘)
, واالعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني ٕٖٗينظر: مفردات في غريب القرآن )لؤلصفياني(:  (٘٘)

 .ٕ٘لممجيول: 
 .ٕٛىود:  (ٙ٘)
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, واإلعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني ٕٓٔ/ٕالتفسير البالغي لالستفيام في القرآن الكريم:  (ٚ٘)
 .ٖ٘ممجيول: ل
 .ٖ٘, وينظر: اإلعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني لممجيول: ٜٛٙ/ٕفتح القدير )لمشوكاني(:  (ٛ٘)
 .ٖ٘اإلعجاز البالغي في استخدام الفعل المبني لممجيول:  (ٜ٘)
 .ٓٗينظر: المرجع نفسو:  (ٓٙ)

 المصادر والمراجع
 أواًل: الكتب المطبوعة

 * القرآن الكريم
ىـــ(, ٘ٓ٘ار فــي القــرآن: محمــود بــن حمــزة بــن نصــر الكرمــاني )تأســرار التكــر  .1

 بتحقيق: عبد القادر احمد عطا, دار االعتصام, )د.ت(.
ىـــ(, بتحقيــق عبــد الحســين ٖٙٔاألصــول فــي النحــو: أبــو بكــر بــن الســراج )ت .2

 م.ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ, مؤسسة الرسالة, بيروت, ٕم(, طٜٜٛٔالفتمي )ت
عـــــل المبنـــــي لممجيـــــول: د. محمـــــد الســـــيد اإلعجـــــاز البالغـــــي فـــــي اســـــتخدام الف .3

 ىـ.ٕٛٗٔموسى, كمية اآلداب, مصر, المنصورة, 
اإلعــراب عــن قواعــد اإلعــراب: أبــو عبــد اهلل جمــال الــدين بــن يوســف بــن ىشــام  .4

, دار ٔم(, طٕٚٓٓىــــــ(, بتحقيـــــق د. رشـــــيد العبيـــــدي )تٔٙٚاألنصـــــاري )ت
 م.ٜٓٚٔ -ىـ ٜٖٓٔالفكر, بيروت, 

, الناشــر: ٗىـــ(, طٖٙ٘الحســين األصــفياني )ت األغــاني: أبــو الفــرج عمــي بــن .5
 م.ٖٜٚٔ -ىـ ٖٜٖٔدار الثقافة, بيروت, 

إمــالء مــا مــن بــو الــرحمن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات فــي جميــع القــرآن: أبــو  .6
, دار الكتـب ٔىــ(, طٙٔٙالبقاء عبد اهلل بن الحسـين بـن عبـد اهلل العكبـري )ت

 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔالعممية, بيروت, لبنان, 
ىــــ(, ٗٚٚير القـــرآن العظـــيم: أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر )تتفســـ .7

 , دار الكتب العممية, بيروت, لبنان.ٔبتحقيق محمد حسين شمس الدين, ط
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, ٔالتفسير البالغـي لالسـتفيام فـي القـرآن الكـريم: د. عبـد العظـيم المطعنـي, ط .8
 م.ٜٜٜٔمكتبة وىبة, القاىرة, 

اهلل محمــــد بــــن احمــــد القرطبــــي األنصــــاري الجــــامع ألحكــــام القــــرآن: أبــــو عبــــد  .9
 م.ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ, دار الكتب العممية, بيروت, لبنان, ٔىـ(, طٔٚٙ)ت

ــــد  .11 ــــد الحمي ــــدين عب ــــي ال ــــك: محمــــد محي ــــن مال ــــة اب ــــى ألفي ــــل عم ــــن عقي شــــرح اب
 م.ٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ, مكتبة دار التراث, القاىرة, ٕ(, طٖٜٚٔ)ت

لحســـــن االســـــتربادي شـــــرح الرضـــــي عمـــــى الكافيـــــة: رضـــــي الـــــدين محمـــــد بـــــن ا .11
 ىـ(, دار الكتب العممية, بيروت,القاىرة, د.ت.ٙٛٙ)ت

ىــــ(, عـــالم الكتـــب, ٖٗٙشـــرح المفصـــل: موفـــق الـــدين بـــن عمـــي بـــن يعـــيش )ت .12
 بيروت, مكتبة المتنبي, القاىرة, د.ت.

ظــــاىرة الحــــذف فــــي ضــــوء االســــتعمال المغــــوي: د. ابــــراىيم محمــــد أبــــو اليزيــــد  .13
 م.ٕٓٔٓ -ىـ ٖٔٗٔخفاجة, جامعة الشقراء, 

دراســـة فـــي البنـــاء المغـــوي: ىنـــري فمـــيش, بتحقيـــق د. عبـــد  –العربيـــة الفصـــحى  .14
 م.ٜٜٚٔالصبور شاىين, الناشر مكتبة الشباب, مصر, 

ـــم التفســـير: محمـــد بـــن عمـــي  .15 فـــتح القـــدير الجـــامع بـــين الروايـــة والدرايـــة مـــن عم
, دار الوفـــاء, ٕىــــ(, بتحقيـــق: د. عبـــد الـــرحمن عميـــرة, طٕٓ٘ٔالشـــوكاني )ت

 م.ٜٜٚٔصورة, المن
الكافيــــــة فــــــي النحــــــو: أبــــــو عمــــــرو عثمــــــان بــــــن ســــــعيد بــــــن الحاجــــــب النحــــــوي  .16

ىـــــــ(, دار الكتــــــب ٙٛٙىـــــــ(, وشــــــرحو رضــــــي الــــــدين االســــــتربادي )تٙٗٙ)ت
 م. ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔالعممية, بيروت, 

ىــ(, بتحقيـق عبـد ٓٛٔالكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر سـيبويو )ت .17
ىـــ ٕ٘ٗٔ, مكتبــة الخــانجي, القــاىرة, ٗم(, طٜٛٛٔالســالم محمــد ىــارون )ت

 م.ٕٗٓٓ -
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ــــن عمــــر  .18 ــــل: لجــــار اهلل محمــــد ب ــــون االقاوي ــــائق التنزيــــل وعي الكشــــاف عــــن حق
 لبنان. –ىـ(, دار المعرفة لمطباعة والنشر, بيروت ٖٛ٘الزمخشري )ت

, ٔىــ(, طٔٔٚلسان العرب: أبو الفضل محمـد بـن مكـرم بـن عمـي منظـور )ت .19
 د.ت.دار صادر, بيروت, الناشرون, 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات واإليضاح عنيا: أبو الفتح عثمـان بـن جنـي  .21
ــــي النجــــدي ناصــــف )تٕٜٖ)ت ــــق عم ــــيم ٖٜٛٔىـــــ(, بتحقي ــــد الحم م(, ود. عب

م(, ود. عبــــد الفتــــاح إســــماعيل شــــمبي, لجنــــة إحيــــاء التــــراث ٜٗٙٔالنجــــار )ت
 م.ٜٙٙٔ -ىـ ٖٙٛٔاإلسالمي, القاىرة, 

ىــــ(, بتحقيـــق احمـــد ٕٚٓحيـــى بـــن زيـــاد الفـــّراء )تمعـــاني القـــرآن: أبـــو زكريـــا ي .21
ــــي النجــــار )ت ــــاح إســــماعيل ٜٗٙٔيوســــف نجــــاتي, ومحمــــد عم ــــد الفت م(, وعب

 م.ٜٓٛٔ -ىـ ٓٓٗٔ, عالم الكتب, بيروت, ٕشابي, ط
ىــ(, بتحقيـق: نعـيم ٕٙٙمفتاح العموم: يوسف بن محمـد بـن عمـي السـكاكي )ت .22

 .مٜٚٛٔ -ىـ ٕٓٗٔ, دار الكتب العممية, ٕزرزورة, ط
مفــردات فــي غريــب القــرآن, أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بـــ)الراغب  .23

ىــــــ(, بتحقيـــــق وائـــــل عبـــــد الـــــرحمن, المكتبـــــة التوفيقيـــــة, ٕٓ٘األصـــــفياني( )ت
 م.ٖٕٓٓالقاىرة, 

ىـــ(, دار ٖٛ٘المفصـل فــي العربيــة: لجـار اهلل محمــود بــن عمـر الزمخشــري )ت .24
 الجيل, بيروت, د.ت.

, دار ٔىـــ(, طٛٓٛالــرحمن محمــد بــن خمــدون )ت المقدمــة, ابــن خمــدون: عبــد .25
 .ٜٛٚٔالقمم, بيروت, لبنان, 

ـــــى التيمـــــي البصـــــري  .26 ـــــن المثن ـــــدة معمـــــر ب ـــــو عبي ـــــر والفـــــرزدق: أب نقـــــائض جري
, منشــــورات محمــــد عمــــي ٔىـــــ(, بتحقيــــق خميــــل عمــــران المنصــــور, طٜٕٓ)ت

 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔلبنان,  –بيضون, دار الكتب العممية بيروت 



 23 

                                                                                                                                                                      

ـــد الـــرحمن  ىمـــع اليوامـــع شـــرح .27 ـــدين بـــن عب جمـــع الجوامـــع: أبـــو بكـــر جـــالل ال
, مؤسســـــة ٔىــــــ(, بتحقيـــــق د. عبـــــد العـــــال ســـــالم مكـــــرم, طٜٔٔالســـــيوطي )ت

 م. ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔالرسالة ودار البحوث العممية, بيروت, 
28. Bartin, G, Suggestion on the voice formation of the 

sematic verb in journal of royal Asjeety, Volume 50, 
1883, P413. 

 الرسائل الجامعية والبحوثثانًيا: 
 م.ٖٜٚٔأمن المبس: د. تمام حسان, مجمة كمية دار العموم, جامعة القاىرة,  .1
صــــيغة المبنـــــي لممجيــــول مـــــن االنجميزيــــة إلـــــى العربيــــة: نـــــور الــــدين شـــــوقي,  .2

 م.ٜٜٓٔماجستير, جامعة الجزائر, 
ىميتــو, مصــطمحاتو, أغراضــو( د. الفعــل المبنــي لممجيــول فــي المغــة العربيــة )أ .3

 م.ٕٙٓٓ), ٕ+ٔ, ع )ٕٕعبد الفتاح محمد, مجمة جامعة دمشق, مج 
فمســفة المبنــي لممجيــول فــي العربيــة: د. حســين أرشــد عظامــات, مجمــة جامعــة  .4

 م.ٕٔٔٓ(, ٚ(, ع )ٚٔالمنارة, مج )
المبنــي لممجيــول بــين اختــزال البينــة واسترســال المعنــى: د. دليمــة مــزوز, مجمــة  .5

 م.ٜٕٓٓ(, ٘اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية, ع ) كمية
المبنـــي لممجيـــول فـــي القـــرآن الكـــريم )بحـــث فـــي النحـــو والداللـــة(: زاىـــر محمـــد  .6

 م.ٕٚٓٓ(, ٔ, ع )ٖحنفي, مجمة جامعة الخميل لمبحوث, فمسطين, مج 
المبنــــي لممفعــــول ومظــــاىر التطــــور: د. فــــوزي الشــــايب, مجمــــة العربيــــة لمعمــــوم  .7

 م.ٜٛٛٔ(, ٖٔ, ع )ٛمج اإلنسانية,
م(: قاســــم رحــــيم حســــن الســــمطاني, ٖٓٔالمصــــطمح النحــــوي عنــــد الطبــــري )ت .8

رســالة ماجســتير, الجامعــة المستنصــرية, كميــة التربيــة, بإشــراف د. عبــد الكــريم 
 م.ٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔحسين ناصح, 


