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إقرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة الموسومة بـ:

الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ضوء
الدراسات النحوية والنفسية
أقر أن مضمون الرسالة جهد ذاتي باستثناء االقتباسات واإلشارات الواردة في الحواشي .وأن الرسالة
لم تُقدم من قبل للحصول على درجة علمية في أية جامعة أو مؤسسة تعليمية.
اسم الطالب :مازن حامد
التوقيع:
التاريخ0281/4/3 :م

ب

ج

التفويض

جامعة القدس المفتوحة
كلية الدراسات العليا
(نموذج تفويض)

أنا مازن أحمد حامد ،أفوض جامعة القدس المفتوحة بتزويد المكتبات أو
المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص بنسخ من رسالتي عند طلبها ،بما يتفق
وتعليمات الجامعة.
اسم الطالب :مازن أحمد حامد
التوقيع:
التاريخ0281/4/3 :م

د

اإلهداء
إلى معلم البشرية أجمعين محمد صلى اهلل عليه وسلم
والى الذي لم يبخل علي يوما بشيء  ...أبي العزيز أطال اهلل بقاءه
والى التي زودتني بالحنان والمحبة ...أمي الغالية مدها اهلل بالصحة ،والعافية.
والى من أعطتني األمل ،والجد في العمل ..رفيقة دربي ،وشريكة حياتي ،وفقها اهلل لما يحب
ويرضى.
والى روح جدتي رحمها اهلل وأسكنها فسيح جناته.
والى من كانوا يضيئون لي الطريق
ويساندونني ،ويتنازلون عن حقوقهم
إلرضائي ،والعيش في هناء إخوتي وأخواتي
والى روح الشهداء ،والشهيدات الذين رووا بدمهم تراب فلسطين الحبيبة
ثم إلى كل من علمني حرفا وأصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي
أهدي هذا العمل المتواضع
الباحث:
مازن حامد

ه

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالة والسالم على خير األنام سيدنا محمد صلى
اهلل عليه وسلم وعلى الصحابة أجمعين أما بعد...
فأني أحمده سبحانه وتعالى ،وأشكره على ما أنعم علي بنعمة العقل والدين ،ووفقني إلنجاز
وفوق كل   
هذه الدراسة ،وهو القائل في محكم التنزيلَ ( :
.)1() 
وقال رسول اهلل -صل اهلل عليه وسلمَ " :-و َم ْن أَتَى إِلَ ْي ُك ْم َم ْع ُروفا فَ َك ِافُئوهُ ،فَِإ ْن لَ ْم تَ ِج ُدوا فَ ْاد ُعوا
لَهُ َحتى تَ َعل ُموا أَن ُك ْم قَ ْد َكافَأْتُ ُموهُ"(.)2
وأشكر أولئك األخيار الذين لم يبخلوا علي بعلمهم وجودهم؛ إلظهار هذا البحث وفي مقدمتهم
أستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة الدكتور :زهير إبراهيم الذي لم يبخل علي بجهده واستقبلني
في بيته ،وكنت أجلس معه الساعات الطوال يحثني فيها على البحث ،والمثابرة في العمل وفقه اهلل
ومده بالصحة والعافية.
وأيضا وفاء وتقدي ار واعترافا مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر ألولئك المخلصين الذين لم
يألوا جهدا في مساعدتنا في مجال البحث العلمي ،وأخص بالذكر األخ ،والصديق الفاضل :كاظم
البكري ،جزاه اهلل عني كل خير.
وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الذين درسونا ،وقاموا بتوجيهنا طيلة هذه الدراسة في
جامعتي الحبيبة (جامعة القدس المفتوحة) أعلى اهلل صرحها ،وحفظ القائمين عليها.

( )1سورة يوسف.67 :
( )2القضاااعي ،أبااو عبااد اهلل :مســـند الشـــهاب .تحقيااق :حماادي الساالفي ،ط ،2بيااروت ،مسسسااة الرسااالة6897 ،م ،ج،6
ص.272

و

وأخي ار أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في إخراج
هذه الدراسة على أكمل وجه.
الباحث :مازن حامد

ز

الفعل المبني للمجهول في (سورة البقرة) في ضوء الدراسات النحوية والنفسية
إعداد:

مازن أحمد محمد حامد
إشراف:

د .زهير إبراهيم

الملخص
ُي ُّ
عد هذا البحث دراسة نفسية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة ،وهي دراسة داللية نفسية
لألفعال المبنية للمجهول ،فمن الناحية النحوية قام الباحث بدراسة الفعل المبني للمجهول دراسة نحوية،
ووضح مفهومه ،وآلية بنائه ،واأللفاظ التي تنوب عنه.
قسم الباحث الدراسة تدرجا حتى وصل للتحليل النفسي ،فالتحليل النفسي هو الذي يكشف
القرن الكريم واعجازه ،فقام الباحث بداية بدراسة ظاهرة الحذف والسياق ،وعمل على
أسرار بالغة آ
إحصاء األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة في جداول مبر از الفعل ،واآلية ورقم اآلية ،اوعلق
عليه.
وجاء البحث في مقدمة وتمهيد :بين يدي سورة البقرة ،وخمسة فصول وخاتمة ومالحق وقائمة
المصادر والمراجع ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج االستقرائي.

هيكلية الدراسة:
أوال :الفصل األول :الفعل المبني للمجهول دراسة نحوية.
ثانيا :الفصل الثاني :ظاهرة الحذف.
ثالثا :الفصل الثالث :دراسة إحصائية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة.

ح

وفي الفصل الرابع تناول الباحث اللغة وعلم اللغة ونشأتها ،واستخداماتها ،وصوال إلى علم
اللغة النفسي إذ إنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا حتى شكال بما يعرف بعلم اللغة النفسي الذي يعد من أهم
تفسير نفسيا.
ا
القضايا المعينة على تفسير الق آرن
أما الفصل الخامس فقام الباحث باستنباط دالالت نفسية للفعل المبني للمجهول من آيات سورة
البقرة التي ورد فيها فعل مبني للمجهول ،وعلق على هذه األفعال مستشهدا باآليات القرآنية الدالة على
كل قضية ،وقد تمكن الباحث من تفسير تلك األفعال التي تحتوي على داللة نفسية.
وفي الخاتمة أورد الباحث مجموعة من النتائج كان من أهمها:
تدرجت تسميات الفعل المبني للمجهول تاريخيا تحت مسميات متعددة ،وجاء أيضا أن الداللة
النفسية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة جاءت متعددة.
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Abstract
This study aims to psychologically survey passive voice verb in "AlBaqara Sura"; it is a psychological and indicative study of the passive voice
verb; hence, the researcher has grammatically studied it and he has clarified
its concept, its formation and the synonyms that reflect.
The researcher has gradually classified the study till he reached the
psychological analysis which reveals the figurative secrets of the Holy Quran
and its miracles.
Firstly, the researcher started studying the principle of the contextual
ellipsis and he classified the verbs of the passive in a table, revealing the verb,
the verse and the number of the verse accompanied with comments.
The first Chapter
A grammatical study of the verbs of the passive voice
The Second Chapter
The Ellipsis Phenomenon
The Third chapter
A Statistical study of the verbs of the passive voice in "Al-Baqara"
The fourth Chapter
The researcher has studied the language as well as the linguistics and
its origin, reaching the psychology of the language due to the intertwined
correlation "Psychological linguistics" which is considered as one of the main
issues which deal with the psychological explanation of the Holy Quran.
ي

The fifth Chapter
The researcher has induced psychological significance of the passive
voice verb from Al-Baqara which included many passive voice verbs;
moreover, he commented and cited many verses, signifying every case.
It is worth mentioning, the researcher has been able to clarify these verbs
which include psychological significances

ك

مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة ،والسالم على سيد المرسلين الصادق الوعد األمين محمد
المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

خطة البحث:
فأوال :أهمية الموضوع وسبب اختياره:
إن النص القرآني نص لغوي بالدرجة األولى ،لكنه ال يزال حيا مليئا بكثير من األسرار،
القرن في بدايته اقتصر على التحليل ،والتفسير اللغوي،
والعلوم التي ال تنقضي ،وال تنتهي ،فتفسير آ
عند علماء النحو من أمثال سيبويه ،والفراء ،وثعلب ومن اهتدى هديهم.
القرن إخراجه من االقتصار على اللغة والنحو في التحليل
وقد كان الجتهاد العلماء في تحليل آ
إلى الداللة ثم الداللة النفسية ،وهذا يدل على أن اللغة ،والسياق النفسي مرتبطان ارتباطا وثيقا ،ال يكاد
ينفصل أحدهما عن اآلخر ،وذلك ألن القرآن بطبيعته مقرون بالشحنات العاطفية ،واالنفعاالت النفسية
القرن ،فسياق الرحمة غير
للقارئ ،فإن الدراسة النفسية تعطي جانبا مهما ،وفاعال للسياق اللغوي في آ
سياق العذاب ،وسياق التعليم واإلرشاد غير سياق التوبيخ والتقريع.
وكثي ار ما نستخدم في حياتنا أفعاال قد أخفي فاعلها ألغراض معينة في نفس المتكلم ،أو نفس
ِ
ب الدرس) ،على
السامع ،وذلك عندما نقولُ ( :س ِر َ
ق المنزل) حين ال يعلم من هو السارق ،أو نقولُ ( :كت َ
ب الطالب الدرس)،
الرغم من أن هذا الفعل يحمل داللة الفعل المبني للمعلوم نفسها ،بقولناَ ( :كتَ َ
اللص المنزل) من حيث المعنى ،لكن السياق هو الذي يحدد لنا ظالل المعاني الجديدة ،فعدم
ق
و( َس َر َ
ُ
إيراد الفاعل يكون ألهداف ،أو أغراض معينة ،وهذه األغراض يحكمها المعنى والسياق العام للجملة.
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فحذف الفاعل أسلوب بالغي يوضح ،ويبرز األساليب الجمالية للبالغة العربية ،وهو أسلوب
يستخدمه المتكلم؛ ليوقع أث ار في نفس السامع ،أو المتلقي ،ويكون المعنى أبلغ ،وأوقع في النفس،
ويجعل السامع يتلقى النص بشغف.
وسيسلط الباحث الضوء على التحليل اللغوي وفق الد ارسات النفسية الحديثة التي الحظها
البالغيون ،واللغويون والمفسرون ،ومنها :التحليل اللغوي الحديث مقرونا بالداللة النفسية؛ وذلك ألن
النحو وحده ال يكفي لتفسير النصوص إذا لم يقترن بالداللة المعنوية ،والداللة النفسية.
فمصطلح نائب الفاعل ليس مصطلحا حديثا ،فقد ورد ذكره كثي ار عند سيبويه ،وتطرق إليه
غيره من اللغويين بمصطلح ما لم يسم فاعله ،أو الفعل المبني للمجهول ،وهو "اسم يحل محل الفاعل
المحذوف ،ويأخذ أحكامه ويصير عمدة ال يصح االستغناء عنه ،وحكمه الرفع"(.)1
إن قضية دراسة النحو عند القدماء لم تكن منصبة فقط على دراسة النحو شكليا وفق قواعد
ضابطة شكلية إنما كانت مقرونة بالداللة ،فقد درس النحويون الجمل في إطار المعنى العام للجملة،
وعالجوا دراسة اللغة وفق مستوياتها( :الصوتي ،والصرفي ،والنحوي ،والداللي) كذلك دراسة المعنى
الحقيقي ،والمجازي ،في حين عالج المفسرون المعنى النفسي وفق ما يناسب القارئ.
إن علماءنا السابقين لم يتركوا علما إال وطرقوا بابه ،واستنبطوا جوانبه ،وجاءت هذه الدراسة
الموسومة (بالفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ضوء الدراسات النحوية والنفسية) دراسة غير
مسبوقة على حد علم الباحث وقد قام الباحث بالتوفيق بين التحليل النحوي القديم ،والتحليل اللغوي
والنفسي الحديث طارقين أبواب علم النفس الحديث ،وفلسفة التأويل لكشف اللثام الذي يستر درر لغتنا،
القرن الكريم.
وأساليبها الثمينة ،معتمدين في هذه الدراسة على المعاجم ،والكتب اللغوية ،وكتب تفسير آ

( )1الراجحي ،عبده :التطبيق النحوي .ط ،6مكتبة المعارف ،د.م6888 ،م ،ص.691
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القرن الكريم ارتباطا وثيقا مع التأويل ،إذ إن التأويل هو أسلوب
يرتبط التحليل اللغوي لنص آ
للدخول إلى الجانب غير المرئي للنص القرآني ،كذلك اللغة المستخدمة في كتابة النص هي غير اللغة
المستخدمة في تحليله ،ويرتبط التأويل مع نفسية المتلقي ،فكل مستمع له طريقة في تحليل النص الذي
بين يديه.
القرن
ويسكد المفسرون أن فهم النفس البشرية ال يتم إال بالعودة إلى خالق النفس ،ففي دراسة آ
الكريم قيمة عظيمة ،وكنوز مهمة للنفس البشرية في سبيل تهذيبها.
وعمدت هذه الدراسة إلى دراسة الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة لما لسورة البقرة من
منزلة عظيمة في التشريعات والقوانين للناس ،وقد جاء ذلك من خالل التقصي ،والبحث والتحليل وفق
أربعة مستويات:
األول :النحوي إذ يعاين الفعل المبني للمجهول ،مفهومه وكيفية بنائه ،وما ينوب عن الفاعل عند
حذفه ،وذلك دراسة نحوية محضة ممهدة للدراسة بشكل عام.
الثاني :دراسة إحصائية داللية ترصد األفعال المبنية للمجهول ،واألفعال المبنية للمعلوم في سورة البقرة
وفق جداول إحصائية ،وأعمدة بيانية مقرونة بالداللة ،وذلك بهدف تبيان داللة تكرار بعض األفعال في
السياق نفسه.
الثالث :مضامين الفعل المبني للمجهول ،ويتناول دراسة اآليات التي جاء فيها األفعال المبنية
للمجهول.
الرابع :التحليل النفسي للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ضوء الدراسات النفسية الحديثة،
وفلسفة التأويل.
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ثانيا :الدراسات السابقة:
لقد وجدت أغلب الدراسات الحديثة لتفسير القرآن معتمدة على التفسير النفسي؛ وذلك ألن
تفسير القرآن الكريم وفق المستوى النفسي يبين إعجاز القرآن وعظمته في إظهار الشحنات العاطفية
التي تحملها آيات القرآن الكريم ،وهذا ما دفعني إلى االعتماد على الدراسات النفسية الحديثة.
وقد كانت هناك دراسات سابقة في موضوع التحليل النفسي في بعض سور القرآن الكريم ،ومن
هذه الدراسات على سبيل المثال ال الحصر بحث بعنوان (الفعل المبني للمجهول دراسة نفسية للدكتور
زاهر حنني) اعتمد فيها الباحث على التحليل النفسي للفعل المبني للمجهول في القرآن الكريم وبحث

بعنوان( :الداللة النفسية في سورة مريم لعقيل عكموش) تناول الباحث سورة مريم تناوال نفسيا
مقرونا بالداللة.
وكان من أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث في الدراسة :شروح األلفية ،وجامع
الدروس العربية ،ودالئل اإلعجاز ،والكشاف للزمخشري ،وتفسير ابن كثير ،وفتح القدير للشوكاني.

ثالثا :الصعوبات التي واجهت الباحث:
أنها جاءت دراسة مرتبطة بعلم النفس اللغوي لسورة البقرة ،وهي دراسة لنص قرآني محاولة منه
الباحث لربطها بعلم النفس اللغوي ،وهي دراسة عزيزة المراجع ،وأن مصادر كتب التفسير المختلفة
عرضت لموضوع علم اللغة النفسي بطريقة عفوية ،فكان من الصعوبة االعتماد على ذلك في الجانب
النفسي لألفعال المبنية للمجهول.

رابعا :منهجية البحث:
اعتمد الباحث في إنجاز دراسته على المنهجين :الوصفي والتحليلي؛ وذلك ألنهما المنهجان
المناسبان في الوصول إلى المبتغى في هذه الدراسة ،فالمنهج الوصفي جاء ممهدا للمنهج التحليلي
4

الذي يلزم في تحليل الفعل المبني للمجهول وفق الدراسات النفسية الحديثة ،وذلك باالعتماد على كتب
التفسير ،وكذلك اعتمد على المنهج االستقرائي في سبيل تتبع واحصاء األفعال المبنية للمجهول في
آيات سورة البقرة.

خامسا :هيكلية البحث:
جاءت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ،وخمسة فصول وخاتمة ،وقائمة مصادر ومراجع
ومالحق.
حيث سبب تسميتها ،وسبب نزولها ،ومنزلتها.
وتناول التمهيد سورة البقرة من ُ
وتناول الفصل األول الفعل المبني للمجهول دراسة نحوية في خمسة مباحث :مفهوم الفعل،
لغة ،واصطالحا ،ومفهوم الفعل المبني للمجهول ،وآراء العلماء فيه ،واآللية التي يبنى فيها ،نائب
الفاعل وأنواعه ،وما ينوب عن الفاعل ،وحذف الفاعل.
الفصل الثاني :تناول حذف الفاعل في ثالثة مباحث :ظاهرة الحذف لغة واصطالحا ،وأنواع الحذف،
وأهم آراء النحويين والبالغيين القدماء والمحدثين ،وأغراض حذف الفاعل اللفظية والمعنوية ،ثم تناول
الباحث سياق اآليات التي احتوت على أفعال مبنية للمجهول موضحا مفهوم السياق ،وأنواعه ،وأهميته
في فهم المعنى.
الفصل الثالث :تناول دراسة إحصائية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ثالثة مباحث .األول:
تمت فيه إحصائية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة ،وهو عبارة عن جداول إحصائية للفعل
المبني للمجهول في سورة البقرة ،والثاني داللة تكرار الفعل نفسه مرة مبني للمعلوم ،وأخرى مبني
للمجهول ،والثالث عمل فيه الباحث على إقامة دراسة تطبيقية لغوية للفعل المبني للمجهول ،وايراد
األمثلة من سورة البقرة.
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وعالج الفصل الرابع :النفس وعلم اللغة وجاء في ثالثة مباحث :تناول فيه علم النفس اللغوي ،وعلم
النفس الحديث ،وعمل على ربطه بعلم اللغة متدرجا حتى وصل لما يعرف بعلم اللغة النفسي ،وعرض
للقرن ،ثم قام بتفسير األفعال المبنية
أنواع النفس في القرآن الكريم ،وبينت آلية التفسير النفسي آ
للمجهول تفسي ار نفسيا

6

تمهيد
بين يدي سورة البقرة:
تعد سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم قاطبة" ،فقد استغرقت جزأين ونصف جزء تقريبا
من ثالثين من القرآن الكريم ،وتبلغ آياتها ستا وثمانين ومائتي آية ،وقيل :سبع وثمانون ومائتا آية"(،)1
وذلك على اعتبار أن البسملة آية ،وتبلغ "خمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف ،وستة آالف

ومائة واحدى وعشرون كلمة"(.)2
وسورة البقرة مدنية باتفاق آراء العلماء" ،فقد ابتدأ نزولها بعد هجرة النبي -صلى اهلل عليه
وسلم -إلى المدينة ،وقد نزل معظمها في السنوات األولى من الهجرة ،واستمر نزولها إلى قبيل وفاة

النبي صلى اهلل عليه وسلم بفترة قليلة"(.)3
سبب نزول السورة:
سورة البقرة ليست كغيرها من السور التي يجتمع فيها سبب واحد لنزولها ،فقد نزلت آياتها
متفرقة ،وفي مواقف متعددة إذ لكل آية منها ،أو مجموعة من اآليات سبب للنزول ،وجاءت "أربع آيات
من أول هذه السورة نزلت في المسمنين ،وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين ،وثالث عشرة بعدها نزلت في
المنافقين"(.)4

( )1طنطاوي ،محمد سيد :التفسير الوسيط للقرآن الكريم .ط ،6دار نهضة مصر ،القاهرة6886 ،م ،ج ،6ص.26
( )2الثعلبي ،أبو إسحاق :الكشف والبيان .ط ،6دار إحياء التراث العربي ،بيروت2222 ،م ،ج ،6ص.631
()3

طنطاوي ،محمد سيد :التفسير الوسيط للقران الكريم .مرجع سابق ،ص.26

( )4الواحاادي ،أبااو الحساان علااي :أســـباب النـــزول .تحقيااق :كمااال زغلااول ،ط ،6دار الكتااب العلميااة ،بي ااروت6886 ،م،
ص.21
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سبب تسميتها:
لقد سميت سورة البقرة بهذا االسم الشتمالها على "قصة البقرة التي أمر اهلل بني إسرائيل بذبحها
لتكون آية ،ووصف سوء فهمهم لذلك ،وهي ما انفردت به هذه السورة بذكره"(.)1

مضامين سورة البقرة:
تحدثت سورة البقرة عن جانبين مهمين في حياة المسلمين ،وهما جانبا التشريع والقوانين التي
تحكم المسلمين إذ "فيها تشريعات في القبلة والوصية والصيام والقتال في سبيل الله والحج والحيض،
واألنكحة والطالق وعدة الزوجة المتوفى عنها زوجها ،والربا ،وتسجيل األعمال التجارية والديون،
والحث على اإلنفاق في سبيل الله ،وقد تخللتها عظات ،وتلقينات ،وتعليمات إيمانية وأخالقية
واجتماعية ،وانطوى فيها صور عديدة من العهد المدني وظروف المسلمين فيه"(.)2

فضل سورة البقرة:
إن ما جاء من فضائل سورة البقرة كثير:
فقد جاء في فضلها أحاديث متعددة ،وآثار متنوعة منها عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم -قال" :ال تجعلوا بيوتكم قبو ار ،فإن البيت الذي تق أر فيه سورة البقرة ال يدخله
الشيطان"(.)3
وقيل :إن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -قال" :لكل شيء سنام وسنام القران سورة البقرة"(.)4
وجاء أيضا "عن أبي أمامة قال :سمعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول( :اقرسوا
القرآن ،فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرسوا الزهراوين :البقرة ،وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم
( )1ابن عاشور ،محمد الطاهر :التحرير والتنوير .دار سحنون ،تونس6886 ،م ،ج ،6ص.226
( )2دروزة ،محمد عزت :التفسير الحديث .دار إحياء الكتب العربية6393 ،ها ،ج ،7ص.621
( )3طنطاوي ،محمد سيد :التفسير الوسيط للقرآن الكريم .مرجع سابق ،ص.26

( )4البقاعي ،إبراهيم بن عمر :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،د.ت ،ص.222
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القيامة كأنهما غمامتان ،أو غيايتان ،أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما اقرسوا
البقرة فإن أخذها بركة ،وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة"( ،)1ومما جاء في فضلها أنها "فسطاط
القرآن؛ وذلك لعظمها وبهائها ،وكثرة أحكامها ،ومواعظها"(.)2

( )1الخازن ،عالء الادين :تفسير الخازن المسمى لبـاب التأويـل فـي معـاني التنزيـل .دار الفكار ،بياروت6868 ،م ،ج،6
ص.21

()2

القرطب ااي ،أبوعب ااد اهلل :الجــــامع ألحكــــام القــــرآن .ت ااح :هش ااام البخ اااري ،دار ع ااالم الكت ااب ،الري اااض2223 ،م ،ج،6

ص.612
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الفصل األول
الفعل المبني للمجهول دراسة نحوية
المبحث األول :مفهوم الفعل
المبحث الثاني :تعريف الفعل المبني للمجهول
المبحث الثالث :بناء الفعل المبني للمجهول
المبحث الرابع :أنواع نائب الفاعل
المبحث الخامس :ما ينوب عن الفاعل عند حذفه
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المبحث األول
مفهوم الفعل
يعد الفعل في اللغة العربية مادة مهمة ،ومادة أساسية في اللغة ،أو هو جوهر اللغة؛ ألنه
يشكل المصدر األهم في التعبير عن آراء المتحدثين ،وأفكارهم.
واللغة العربية غنية بمفردات األفعال منها المبني المعلوم ،والمبني للمجهول ،والماضي،
والمضارع واألمر ،فالفعل إذن يحتل مكانة مهمة ،وأساسية في كالم العرب ،وُيعد الفعل ركيزة أساسية
من ركائز اللغة العربية.
جاء في لسان العرب "(الفعل) كناية عن كل عمل متعد ،أو غير متعد فَ َع َل َي ْفعل فعال ،وفعال
االسم الفع ُل والجمعُ ِفعال"(.)1
فاالسم مكسور ،و
ُ
المصدر مفتوح وفعله به ،و ُ
ُ
الكالم في اللغة العربية اسما وفعال وحرفا وفي هذا يقول ابن مالك:
ويقسم النحويون
َ
كالمنا لفظ مفيد كاستقم

واسم وفعل ثم حرف الكلم

()2

[الرجز]

فالكالم؛ "أي :كالم النحاة الذين اصطلحوا على تسميته كالما :ما جمع اللفظ واإلفادة ،والمراد
با"اللفظ" :صوت الالفظ المتضمن لحروف الهجاء ،وبا"اإلفادة" :الداللة على معنى يحسن السكوت
عليه ،وبذلك استغنى عن ذكر التركيب؛ ألن ذلك إنما يكون في المركبات دون المفردات ،أو استغني
عنه بالتمثيل ،فإن (استقم) كالم مركب من فعل ظاهر ،وفاعل مستتر تقديره :أنت"(.)3

( )1ابن منظور ،محمد :لسان العرب .ط ،6دار صادر ،بيروت ،مادة فعل.

( )2ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل :ألفية ابن مالك .دار التعاون ،د.م ،د.ت ،ص.8

( )3اباان أيااوب ،برهااان الاادين :إرشــاد الســالك إلــى حــل ألفيــة ابــن مالــك .تااح :محمااد باان عااوض ،ط ،6أض اواء الساالف،
الرياض6811 ،م ،ج ،6ص.66
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أما الكلم فهو "اسم جنس جمعي (كالَبِن) (وَنبِق) ،ولهذا صح أن يقال :واحده كلمة ،بخالف
أسماء األجناس غير الجمعية كاماء ولََبن فإنه ال واحد لها ،واذا تقرر ذلك فأقل الكلم ثالثة ،وبهذا
االعتبار هو أخص من الكالم ،وباعتبار صدقه على المفيد وغيره هو أعم منه"(.)1
أما االسم لغة فهو "ما دل على مسمى( ،كزيد) ،واصطالحا :كلمة دلت على معنى في نفسها،
ولم تقترن بزمان وضعا؛ وحكمه :اإلعراب ،والبناء طارئ عليه؛ واشتقاقه :من السمو وهو االرتفاع ،أو
السمة ،وهي العالمة ،وأقسامه ثالثة :ظاهر كزيد ،ومضمر كأنا وأنت ،ومبهم كهذا وهذه ،وهسالء"(،)2
فذكر اسم معين يجعلنا نستحضر صورة في خيالنا للشيء المذكور فقولنا( :شجرة) يجعلنا نتخيل
الشجرة دون أن يرتبط اسمها في الزمن.
أما الفعل ،فيدلنا على حدث مرتبط بزمن نحو( :صعد الرجل) ،فقولنا( :صعد) يدل على أن
الشخص قام بحدث الصعود ،في حين يكون الحرف الشيء الدال عن شيء بغيره ال بنفسه كقولنا:
(ذهب الطالب إلى المدرسة) ،فالحرف (إلى) هو حرف جر يسدي إلى معنى بغيره.
ويشكل الفعل مادة مهمة من مادة اللغة العربية إذ يعد من أهم مكوناتها ومادتها األساسية،
وأن الفعل له األصالة قبل االسم "قال أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز :اعلم أن األفعال أصول
القرن والسنة"(.)3
مباني الكالم؛ ولذلك سماها أكثر العلماء األبنية ،وبعلمها يستدل على أكثر علم آ
ٌّ
مشتق من الفعل وفرع عليه ،نحو
وفي قضية األصل والفرع ذهب "الكوفيون إلى أن المصدر
(ضرب ضربا) ،و(قام قياما) ،وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه"(،)4

( )1ابن أيوب ،برهان الدين :إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك ،ج ،6ص.69
()2

النجدي ،عبد الرحمن :حاشية األجرومية .ص.62

( )3ابن القطاع ،علي بن جعفر :كتاب األفعال .ط ،6عالم الكتب ،د.م6893 ،م ،ص.1

( )4األنباري ،أبو البركاات :اإلنصاف في مسائل الخـالف بـين النحـويين :البصـريين والكـوفيين .ط ،6المكتباة العصارية،
2223م ،ج ،6ص.682
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واحتج الكوفيون "بأن قالوا :إنما قلنا :إن المصدر مشتق من الفعل؛ ألن المصدر يصح لصحة الفعل
ِ
ام قياما)،
ويعتل العتالله ،أال ترى أنك تقول( :قَ َاوَم ق َواما) ،فيصح المصدر لصحة الفعل ،وتقول( :قَ َ
فيعتل؛ العتالله؛ فلما صح لصحته واعتل العتالله دل على أنه فرع عليه"(.)1
أما البصريون فاحتجوا "بأن قالوا :الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على
زمان مطلق ،والفعل يدل على زمان معين ،فكما أن المطلق أصل للمقيد ،فكذلك المصدر أصل
للفعل"(.)2
إن األفعال أصل واألسماء هي مشتقات عن األفعال ،ويهتم أكثر الباحثين واللغويين باألفعال
أكثر من األسماء وذلك؛ "ألن العربي كان مهتما بالحدث ،وبوصفه هاهنا مصدر اإلسناد فهو بالتالي
أهم مقومات الجملة"()3؛ وذلك ألن الفعل هو الذي يسثر في الجملة ،فيرفع الفاعل وينصب المفاعيل
كلها فهو ركن أساسي في الجملة التي تتكون إما من فعل واسم ،أو من اسم واسم؛ أي مسند ومسند
إليه.
لقد اختلفت أقوال العلماء في تعريف الفعل ،ولعل أول تعريف يوضح مفهوم الفعل ما جاءت
أقسامه عند سيبويه "أمثلة أُ ِخ َذت من لفظ أحداث األسماء وبنيت لما مضى ،ولما يكون ،ولم يقع ،وما
هو كائن لم ينقطع"( ،)4فقوله لما مضى من الماضي وقوله لما يكون ولم يقع يتعلق باألمر وما هو
كائن لم ينقطع للمضارع إذ الحدث مستمر لم ينته.

()1

األنباري ،أبو البركات :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين .ج ،6ص.683

()3

السامرائي ،إبراهيم :الفعل زمانه وأبنيته .ط ،3مسسسة الرسالة ،بيروت ،6893 ،ص.61

( )2السابق نفسه ،ج ،6ص.683

( )4ساايبويه ،عم اارو باان عثم ااان :الكتـــاب .تحقي ااق :عب ااد السااالم ه ااارون ،ط ،3مكتبااة الخ ااانجي ،الق اااهرة6899 ،م ،ج،6
ص.62
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والفعل "هو ما دل على معنى مقترن بأحد األزمنة الثالثة"()1؛ أي الماضي ،والمضارع،
واألمر.
أما ابن يعيش فيرتبط تعريفه بالزمن فهو عنده "ما دل على اقتران حدث بزمان ومن خصائصه
صحة دخول قد ،وحرفي االستقبال ،والجوازم ،ولحوق المتصل البارز من الضمائر ،وتاء التأنيث
الساكنة نحو قولك :قد فعل ،وقد يفعل ،وسيفعل ،وسوف يفعل ،ولم يفعل ،وفعلت ،ويفعلن ،وافعلي،
وفعلت"( ،)2فهذه عالمات نستطيع من خاللها تمييز االسم عن غيره من أقسام الكالم.
وقد جاء في النحو الوافي أن الفعل "كل كلمة من الكلمات :فهم سافر رجع لتدل بنفسها مباشرة
من غير حاجة إلى كلمة أخرى"( ،)3على أمرين:
أولهما :معنى ندركه بالعقل "وهو الفهم ،أو السفر ،أو الرجوع ويسمى الحدث"(.)4
ثانيهما :زمن حصل فيه ذلك المعنى "رأى أي ذلك الحدث وانتهى قبل النطق بتلك الكلمة؛ فهو زمن
قد فات وانقضى قبل الكالم"(.)5
وفي هذا يقول صاحب األصول "الفعل ما دل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض ،واما
حاضر واما مستقبل"( ،)6فقد اقترن تعريفه بالزمان ،والزمان إما ماض قد انتهى ،أو حاضر نحن فيه،
واما مستقبل ننتظر حصوله.
إن ما يفرق الفعل عن االسم هو الزمان الذي يتعلق بالفعل ،فالحدث مرتبط باالثنين في حين
نرى الزمان متعلق بالفعل وحده ،أما العالمات المختصة بالفعل ،أو العالمات المختصة باالسم
( )1األست ارباذي ،رضي الدين :شرح الرضي على الكافية .جامعة قاريونس6869 ،م ،ج ،6ص.39

( )2ابن يعيش ،يعيش بن علي :شرح المفصل للزمخشري .ط ،6دار الكتب العلمية بيروت2226 ،م ،ج ،1ص.221
( )3حسن ،عباس :النحو الوافي .ط ،61دار المعارف ،ج ،6ص.17
()4

السابق نفسه ،ج ،6ص.17

()6

ابن السراج ،أبو بكر :األصول في النحو .تح :عبد الحسين الفتلي ،مسسسة الرسالة ،بيروت ،ج ،6ص.39

( )5السابق نفسه ،ج ،6ص.17
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نستطيع من خاللها تحديد الكلمة أهي اسم أم فعل ،وأما الحرف فليس له عالمات؛ ألنه ال يدل على
معنى بنفسه كما هو االسم ،أو كما هو الفعل ،فالحرف يدخل على الجملة فيعمل على إحداث إفادة
ذهبت إلى المدرسة) تبين الغاية المكانية.
في الجملة ،ويكسب معناه من نفسه ،فجملة ( ُ

داللة األفعال الزمنية:
لما كان الفعل هو اللفظ الدال على حدث مقترن بزمن ،وكان الزمن هو الفيصل في الدخول
على الفعل وتمييزه عن االسم ،فقد قسم النحاة األفعال من حيث الزمن إلى ثالثة أقسام:
أولهما :الفعل الماضي :وهي صيغة بنيت لتدل على الماضي ،أو على ما مضى من األحداث "وهو
ما قرن به الماضي من األزمنة نحو قولك قام ِ
أمس ،وقعد أمس"(.)1
ثانيهما :الحاضر :وهو ما دل على أن الفعل يحدث في الوقت الذي نحن فيه وما زال مستم ار" ،وهو
ما قرن به الحاضر من األزمنة نحو قولك :هو يق أر اآلن ،وهو يصلي الساعة ،وهذا اللفظ أيضا يصلح
للمستقبل إال أن الحال أولى به من االستقبال تقول :هو يق أر غدا ويصلي بعد غد"(.)2
ثالثهما :المستقبل :وهو "ما قرن به المستقبل من األزمنة نحو قولك :سينطلق غدا ،وسوف يقوم غدا،
وسوف يصلي غدا ،وكذلك جميع أفعال األمر والنهي نحو قولك :قم غدا وال تقعد غدا"(.)3
وجاء عند الزجاجي "والفعل ما دل على حدث وزمان ماض ،أو مستقبل نحو :قام يقوم وقعد
يقعد ،وما أشبه ذلك"(.)4
ويذكر الكوفيون "اصطالح الفعل الدائم ويقصدون به اسم الفاعل ،وهو يقابل عندهم الفعل
الماضي والفعل المستقبل الشامل لفعلي المضارع واألمر في اصطالح البصريين .وكأنما دفعهم إلى
( )1ابن جني ،أبو الفتح :اللمع في العربية .دار الكتب الثقافية ،الكويت ،ص.23
( )2السابق نفسه ،ص.23
()3

السابق نفسه ،ص.23

()4

الزجاجي ،عبد الرحمن :الجمل في النحو .تح :فخر الدين قباوة ،د.م6881 ،م ،ص.66
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ذلك أنهم وجدوه يعمل عمل الفعل كما وجدوا األخفش األوسط يجيز عمله معرفا باأللف والالم ،وغير
معرف بدون أي شرط من الشروط التي اشترطها جمهور البصريين ،وهي :اعتماده على نفي ،أو
استفهام ،أو أن يكون نعتا ،أو خب ار ،أو حاال ،فنفذوا من ذلك إلى أنه فعل وسموه فعال دائما"(.)1
ويسكد الزجاجي بتك ارره التعريف السابق في كتابه اإليضاح في النحو ،وذلك يدل على اقتناعه
بهذا التعريف للفعل ،واقترانه بالزمن ،وأنه هو الذي يميز الفعل عن االسم ،فاالسم له حدث في حين ال
نجد له زمن يختص به كالذي يختص به الفعل.

عالمات الفعل:
للفعل عالمات تميزه عن االسم ويكفي القول :إن هذه العالمات التي نستطيع من خاللها أن
نميز الفعل عن االسم ،تكفي عالمة واحدة حتى نحكم على الكلمة أنها فعل إذا كانت العالمة مما
تختص بالفعل ونحكم على الكلمة بأنها اسم إذا كانت العالمة مما يختص بها االسم.
ما يدل على الفعل الماضي:
ذكر النحويون عالمتين للفعل الماضي هما:
 .1قبول تاء التأنيث الساكنة وهي حرف"( ،)2نحو( :شاركت األم بناتها في العمل).
فالتاء في شاركت هي تاء التأنيث والفعل شارك فعل ماض ،فمعلوم أن تاء التأنيث ال تدخل
إال على الفعل ،وعلى الفعل الماضي بالتحديد.
 .2تاء الفاعل ،وهي "اسم ضمير سواء أكان المتكلم ،أم المخاطب"( ،)3نحو قولك :تأملت
الشاطئ ،أو كتبت الدرس.

()1
()2
()3

ضيف ،شوقي :المدارس النحوية .دار المعارف ،د.م ،د.ت ،ص.677
عيد ،محمد :النحو المصفى .مكتبة الشباب ،د.م ،د.ت ،ص.62
المصدر السابق نفسه ،ص.62
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عالمات الفعل المضارع:
يسكد النحويون أن للفعل المضارع عالمتين:
" .1قبول حروف الجزم والنصب فالجزم لم في أوله"( ،)1نحو قوله تعالى( :




 ،)2() فلم تعد حرفا جازما ،والجزم خاص باألفعال كما يعد الجر
خاصا باألسماء ،وفي هذا يقول صاحب األلفية:
()3

واالسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل أن ينجزما

[الرجز]

 .2أن يكون مبدوءا بأحد أحرف المضارعة(" :الهمزة ،النون ،الياء ،التاء)"( ،)4وهي المجموعة
بكلمة (أنيت) ،فهذه الحروف خاصة بالفعل المضارع ،وهي التي تميزه عن غيره من األفعال.

عالمات فعل األمر:
يسكد العلماء أن لألمر عالمتين:
 .1الداللة على الطلب ،وذلك "بأن يكون معناه موجها للمخاطب يطالبه بفعل شيء ما"( ،)5كقوله
تعال( :


 

















( )1الزجاجي ،عبد الرحمن :الجمل في النحو .ص.62
()2

اإلخالص.3 :

()3

ابن مالك ،محمد :ألفية ابن مالك .ص.62

()4
()5

عيد محمد :النحو المصفى .ص.62
السابق نفسه ،ص.62
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 ،)1() فالفعل ( ُق ْل) ليدل على الطلب.
" .2أن يقبل الفعل ياء المخاطبة"( ،)2نحو( :اكتبي الدرس) ،فياء المخاطبة ال تدخل إال على فعل
األمر.

( )1التوبة.621 :
()2

عيد محمد :النحو المصفى .ص.66
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المبحث الثاني
تعريف الفعل المبني للمجهول
ينقسم الفعل باعتبار فاعله إلى قسمين:
 .1الفعل المبني للمعلوم :وهو ما ذكر معه الفاعل صراحة ،وكان فيها الفعل على أصل
صيغته نحو( :قال الرجل الحق) ويقصد به "الفعل السالم"()1؛ ألنه سلم من التغيير ،فالفعل
(قال) جاء على أصله ،ولم يتغير وأصله (قول) ،لكن أُبدلت الواو إلى ألف لعلة صوتية.
 .2المبني للمجهول :وهو الذي يحذف من خالله الفاعل ،فيحول الفعل إلى صيغة أخرى غير
الصيغة التي كان عليها عندما كان معلوما ،وحذفه يكون إذا كان غير معلوم ،أو تعظيما له،
والخوف منه أو عليه ،ابن السراج فقد ذهب إلى تسمية الفعل المبني للمجهول "بما لم يسم
فاعله"( ،)2أما ابن جني فأطلق عليه مصطلح "بناء الفعل للمفعول"( ،)3وسمى نائب الفاعل
بمصطلح "مفعول أقيم مقام الفاعل"( ،)4أما الكرماني" ،فقد ذهب إلى استعمال مصطلح المبني
للمجهول"(.)5

()1

الزمخشاري ،أباو القاسام :المفصـل فـي صـنعة اإلعـراب .تاح :علاي أباي ملحام ،ط ،6مكتباة الهاالل ،بياروت6883 ،م،

()2

ينظر ابن السراج ،أبو بكر :األصول في النحو .ج ،6ص.62

ص.313

( )3ينظر ابن جني ،أبو الفتح :المحتسب .و ازرة األوقاف ،د.م ،6888 ،ص.631
( )4السابق نفسه ،ص.228

( )5ينظاار الكرماااني ،محمااود باان حم ازة :أس ـرار التك ـرار فــي الق ـران .تااح :عبااد القااادر احمااد عطااا ،ط ،2دار االعتصااام،
القاهرة6387 ،ها ،ص.622
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ويعرفه صاحب المفصل "هو ما استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه وأسند إليه معدوال عن
صيغة فَ َعل إلى فُ ِعل ،ويسمى فعل ما لم يسم فاعله"(.)1
وقد لفت إلى ذلك أئمة النحاة ،وذلك بحديثهم عن المبني للمجهول ،والمبني للمعلوم ،وجاء
ذلك في مباحث كثيرة إذ يقسم النحاة األفعال من حيث العلم بالفاعل ،أو الجهل به إلى مبني للمعلوم،
وذلك عندما يكون الفاعل معلوما والى مبني للمجهول إذا لم يكن الفاعل معلوما.
فصيغة المبني للمجهول "ينسب القول بأصالتها إلى سيبويه"( ،)2وقد نسبها بعضهم للمازني
وقد ذهب جمهور من البصريين إلى "أن صيغة المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل ،وليست
بأصل"(.)3
ويعده آخرون بأنه الفعل غير السالم ،والمبني للمعلوم هو السالم؛ وذلك عند حديثهم عن الفعل
السالم "هو المبني للمعلوم ألن المبني للمجهول لم يسلم من التغيير"(.)4
ويسمى ما بعد الفعل المبني للمجهول نائب فاعل ،وهو عند النحويين أولى من تسميته
بمصطلح ما لم يسم فاعله ،ويوضح ذلك ابن هشام لعلتين:
" .1إن النائب عن الفاعل يكون مفعوال وغيره"(.)5

()1

اباان الصااائغ ،محمااد باان حساان :اللمحــة فــي شــرح الملحــة .ط ،6عمااادة البحااث العلمااي الجامعااة اإلسااالمية ،المدينااة

المنورة ،2221 ،ج ،6ص.366

( )2ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل :إيجاز التعريف في علم التصريف .تح :محمد المهدي ،ط ،6عمادة البحث العلمي في
الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،ص.68

( )3السابق نفسه .ص.68
()4
()5

شمس الدين ،محمد بن حسن :اللمحة في شرح الملحة .ج ،6ص.366

ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف :شرح شذور الذهب .تح :عبد الغني دقر ،الشركة المتحدة للتوزيع ،سوريا ،ص.226
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 .2أن المنصوب في قوله( :أُ ْع ِط َى زيد دينا ار يصدق عليه) إنه مفعول للفعل الذي لم يسم فاعله
وليس مقصودا لهم"(.)1
وللفعل المبني للمجهول تسميات متعددة ذكرها النحويون فسمي" :ما لم يسم فاعله ،المبني لما
لم يسم فاعله ،المجهول ،الفعل المجهول فاعله ،صيغة المفعول ،المبني للمفعول ،المبني للمجهول"(،)2
وهذه كلها تسميات تدل على أنه فعل ُغيرت صيغته عن الصيغة األصلية ،وحذف الفاعل ألسباب
لفظية ،ومعنوية ،فصار الفاعل غير معلوم "لكن األولى من ناحية اإلعراب أن ُيقال فيه :إنه نائب عن
الفاعل"(.)3

()1
()2

ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف :شرح شذور الذهب ..ص.226

األسمر ،راجي :المعجم المفصل في علم الصرف .دار الكتب العلمية6886 ،م ،ص.321

( )3حفظي ،حسن :شرح األجرومية ،ص.616
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المبحث الثالث
بناء الفعل المبني للمجهول
أوال :الفعل الماضي:
 الفعل الماضي صحيح العين:
إذا كان الفعل صحيح العين وماضيا يقول ابن مالك فبناسه للمجهول:
()1

فأو ُل الفعل اض ُممن والمتصل باآلخر اكسر في ُمضي كوصل"

[الرجز]

ث
ضم أوله ،و ُكسر الحرف الذي قبل آخره نحو قولناُ ( :ح ِر َ
يعني إذا كان الفعل ماضيا ثالثيا ُ
الحقل) ،فلما حذف الفاعل ألمر ما ،صار االسم الذي وقع عليه فعل الفعل نائبا عن الفاعل ،وأخذ
الحقل) ،وكذلك من "المجرد والمزيد ،والرباعي"(ُ ،)2يضم
الفالح
ث
َ
عالمته اإلعرابية ،وأصل الجملة ( َح َر َ
ُ
وبعثِر) ،وكذلك من المعتل المثال الواوي ،أو اليائي
أوله ويكسر الحرف الذي قبل األخير نحوُ :
(ز ِلزلُ ،
نحوَ ( :ي َسر) فإنها تصبح (ُي ِسر) ،و( َوعد) تصبح ( ُو ِعد)َ.
وينطبق على ذلك المعتل اللفيف المقرون منه والمفروق نحو( :طوى) تصبح (طُ ِوي) ،و( َوقى)
ِ
ِ
األمر).
تصبح ( ُوقي) ،ومثله المعتل الناقص نحو( :قضى اهلل األمر) تصبح (قُض َي ُ

بناء الفعل األجوف للمجهول:
إذا كان الفعل الماضي معتال أجوف نحو( :باع وقال) ،فإن "األَلف التي قبل الحرف األخير
تقلب ياء في الماضي ،وأَلفا في المضارع"( ،)3نحو( :قيل وبيع وسيم) .وجاز في ذلك "ثالث لغات

()1

ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل :ألفية ابن مالك .ص.27

( )2ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف :شرح شذور الذهب .ص.331

( )3األفغاني ،سعيد :الموجز في قواعد اللغة العربية .دار الفكر ،بيروت2223 ،م ،ص.12
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إحداها :وهي الفصحى كسر ما قبل األلف فنقلب األلف ياء ،الثانية :إشمام الكسر شيئا من الضم
تنبيها على األصل ،وهي لغة فصيحة أيضا .الثالثة :إخالص ضم أوله ،فيجب قلب األلف واوا فتقول
وبوع وهي قليلة نادرة"( ،)1نحو قول الشاعر:
قُولُ ،
()2

[الرجز]

ت
ليت وهل ينفعُ ً
ت  ...ليت شب ًابا ُبوع فاشتري ُ
شيئا لي ُ

ونالحظ أن "األَجوف المبني للمجهول إِذا أُسند إلى ضمير رفع متحرك غيرنا حركة فائه إلى
الضم إن كانت مكسورة في المعلوم ،والى الكسر إن كانت مضمومة في المعلوم ،فنقول في (سامني
ت للعدو("
ت ظلما؛ ألن المعلوم منها ُس ْمت بالضم ،وفي )باعني سليم للعدو(ُ) :ب ْع ُ
خالد ظلما)ِ :س ْم ُ

()3

بناء الفعل المضارع للمجهول:
و"يكون في المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره ،فيدخل فيه ما كان من الثالثي المجرد،
دحرج) ،والمزيد
ستخرج) ،والرباعي المجرد نحوُ :
(يقتَ َدر)ُ ،
ضرب) ،والمزيد نحوُ :
نحو ُ
(ي َ
و(ي َ
(ي َ
تدحرج)"( ،)4وفي هذا يقول صاحب األلفية:
ُ
ك(ي َ
"واجعله من مضارع ُمنفتحا  ...كينتحى المقول فيه ُينتحى"

()5

()6

"والثاني التالي تا المطاوعة  ...كاألول اجعله بال منازعه"

( )1ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف :شرح قطر الندى وبل الصدى .تح :محيي الدين ،ط ،66القاهرة ،6393 ،ص.682
()2

مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة ابـن العجـاج .صاححه :ولايم بان الاورد ،دار ابان قتيباة ،الكويات،

 ،2229ص.666

( )3األفغاني ،سعيد :الموجز في قواعد العربية .ص.12

( )4ابن هشام عبد اهلل بن يوسف :شرح شرور الذهب .ص.331
( )5ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل :ألفية ابن مالك .ص.27
( )6السابق نفسه ،ص.27
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واذا كان الفعل مضارعا يعامل أوله كمعاملة الفعل الماضي في أوله ،وهو الضم في حين
يفتح الحرف الذي قبل األخير ،وذلك على خالف الماضي الذي يكسر ما قبل آخره ،وذلك نحو قولنا
من الماضي ومن المضارعُ ( :كتِب ُي ْكتَب).
ضم فيه الحرف األول والثاني ،وذلك
واذا كان الفعل مبدوءا بتاء المطاوعة نحو( :تَ َد ْح َرَج) ُ
بقوله :كاألول اجعله بال منازعة أي اجعله مضموما كالحرف األول ،ويصبح تُ ُد ْحرج.
وقد ورد عن العرب أفعال ماضية تشتهر بأنها مالزمة للبناء للمجهول ،سماعا عن أكثر
قبائلهم ،وهي األفعال التي يعدها اللغويون مبنية للمجهول في الصورة اللفظية ،ال في الحقيقة المعنوية؛
ولذلك يعربون المرفوع بها فاعال؛ وليس نائب فاعل" ،ومن أشهرهاُ ( :ه ِزل) ،و( ُد ِهش) و( ُشده) ،وهما
بمعنى واحد ،ومنهاُ ( :شغف بكذا) ،و(أُولع به) ،و(أُهتِر به)( ،استهتر به) ،و(أُغري به) ،و(أُ ِ
غرم به)
هرع) ،بمعنى( :أُ ِ
وكلها بمعنى واحد هو :التعلق القوي بالشيء ،ومنها( :أُ ِ
سرع) ،ومنهاُ( :نتِج) ،ومنها:
(عنِي بكذا)؛ أي :اهتم به ،ومنها( :حم فالن) -بمعنى أصابته الحمى -أُ ِ
غمي عليه ُفلِج امتقع لونه
ُ
ُ
()1

بمعنى تغير ُ ،زهي بمعنى تكبر"

فعل األمر:
بناء الفعل للمجهول بالماضي والمضارع ،أما األَمر فال يبنى
يسكد اللغويون أنه"يختص ُ
للمجهول"( .)2وذلك ألن الفاعل يكون أمامك إذا ال يعقل أن يبنى الفعل للمجهول وفاعله أمامك

مصادر صياغة المبني للمجهول:
ُيصاغُ الفعل المبني للمجهول من الفعل المتعدي أما الفعل الالزم فال يبنى منه المبني
للمجهول أي "لم يجز بناء الفعل الالزم لما لم يسم فاعله؛ ألنه يبقى خب ار بغير مخبر عنه كقولك:
( )1ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل :ألفية ابن مالك .ص.623
( )2حسن ،عباس :النحو الوافي .ص.27
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( ُجلس) ،وقد ذهب قوم إلى جوازه على أن يكون المصدر المحذوف مضم ار فيه ،وساغ حذفه بداللة
الفعل عليه ،وهذا ضعيف جدا ألن المصدر المحذوف ال يفيد ويقول آخرون " :بناء الالزم للمجهول،
وقد منعه أكثرهم مطلقا ،وال يرد عليهم قراءة"( ،)1ﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ( ،)2أي ال ينطبق عليه.
ولما كان الفعل الالزم ال يبنى للمجهول جاز فيه حتى يبنى للمجهول تعديته ،فإذا عدي الفعل
هب زيد) ،ثم تقول:
يجوز فيه البناء للمجهول وذلك بأن" تعديه بإدخال الهمزة على أوله ،كقولكَ ( :ذ َ
(أُذهب زيد) ،ويجوز أن تعديه بحرف الجر ،فتقولُ ( :ذ ِهب زيد بعمرو) ،وهذان القسمان يطردان،
فت زيدا عم ار) ،فإذا عديت
ويجوز أن تعد َيه بتشديد عين الفعل ،كقولكُ ( :عرف زيد عم ار) ،وتقولُ ( :عر ُ
الفعل بحرف جر ،فلك أن تقيم االسم المجرور مع الحرف مقام الفاعل ،كقولك :ذهبت بزيد"(")3وقيل
كجلس الجلوس) ،وأما الفعل الجامد فال يبنى
يجوز مطلقا ،وينوب المصدر المعرف عن الفاعل ( ُ
اتفاقا ،وأما كان ،وكاد وأخواتها "فأجازه سيبويه والجمهور ،ومنعه أبو حيان تبعا للفارسي كما في
النكت"(.)4
واذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد أقمنا المفعول به مقام الفاعل عند بناء الفعل للمفعول نحو
ضرب زيد ،واذا كان الفعل متعديا لمفعولين "فالوجه أن تقيم مقام الفاعل المفعول األول ،كقولك:
أُ ِ
عطي زيد درهما ،وانما كان االختيار هذا ،ألن المفعول األول فاعل في المعنى ألجل المفعول
الثاني"(.)5

( )1الخضري ،محمد :حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .دار الفكر ،ج ،6ص.361
( )2هود ،آية .629

( )3الوراق ،أبو الحسن :علل النحو .تح :محمود الدرويش ،ط ،6مكتبة الرشد ،السعودية6888 ،م ،ص.293
( )4الخضري ،محمد :حاشية الخضري .ص.361
( )5الوراق ،أبو الحسن :علل النحو .ص.291
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ويشير النحويون إلى أنه "يجوز أن تقيم الثاني مقام الفاعل ،كقولك( :أعطي درهم زيدا)؛ وذلك
الشتراكهما في الفائدة ،وأن المعنى ال يختل في هذه الصياغة أعني تقديم المفعول به الثاني على
الدرهم ،واذا أدى ذلك إلى اختالل في المعنى ،فال يصح تقديمه ،فيلزم
األول ،فزيد هو الذي ُي ْعطى ا
كل مفعول موقعه ،أما إذا تعدى الفعل إلى ثالثة مفاعيل ،فإنه وجب أن يقوم األول منهم مقام الفاعل؛
ألنه الفاعل في المعنى ،أال ترى أنك إذا قلت( :علم زيد عم ار خير الناس)"( ،)1فنجد جملة (علم زيد
عم ار خير الناس) هي جملة متعدية إلى مفعولين ،فإذا عدينا هذه الجملة إلى ثالثة مفاعيل بهمز الفعل
بقولنا( :أعلم اهلل زيدا عم ار خير الناس) ،فلو حذفنا لفظ الجاللة وبنينا الفعل للمجهول بقولنا( :أُعلم زيد
عم ار خير الناس) وجب إقامة الفاعل األصلي فيما لو كانت الجملة متعدية لمفعولين وهو زيد.

( )1الوراق ،أبو الحسن :علل النحو .ص.291
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المبحث الرابع
ما ينوب عن الفاعل عند حذفه
يحذف الفاعل عند بناء الفعل للمجهول وينوب عنه في الغالب المفعول به يقول ابن مالك:
فيما له كنيل خير نائل"

"ينوب مفعول به عن فاعل

()1

وذلك عندما يحذف الفاعل"( ،)2ويصبح ما سد مسد الفاعل نائبا عن الفاعل ،ونائب "هو اسم
مرفوع أسند إليه فعل مجهول ،أو شبهه نحوِ ( :سير الرج ُل)"(.)3
ويحذف الفاعل ،فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به؛ "فإن لم يوجد فما اختص ،وتصرف
من ظرف ،أو مجرور ،أو مصدر"(.)4
ومما تجدر اإلشارة إليه إلى أن أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل فال يحذف وال يقدم على
الفعل وتلحقه تاء التأنيث إذا أسند إلى مسنث حقيقي التأنيث أم مجازي وال تلحقه عالمة التثنية والجمع
إذا أسند إلى مثنى أو جمع نحو :قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱵ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ(.)5
ب
ض ِر َ
ويجب أال يلحق الفعل عالمة تثنية ،أو جمع إن كان مثنى ،أو مجموعا نحوُ ( :
ب الزيدون) ،ويسمى أيضا النائب عن الفعل وهذه العبارة أحسن وأخصر"(.)6
ض ِر َ
الزيدان) ،و( ُ

()1

ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل :ألفية ابن مالك .ص.27

()2

ابن عقيال ،عباد اهلل بان عباد الارحمن :شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك .تاح :محماد محياي الادين ،ط ،22دار

()3

النادري ،محمد أسعد :نحو اللغة العربية .ط ،2المكتبة العصرية ،بيروت6886 ،م ،ص.123

()5

الزلزلة ،آية.6

()6

المغربي ،شمس الدين :متممة األجرومية .ص.68

التراث القاهرة6892 ،م ،ص.386

( )4ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف :شرح قطر الندى وبل الصدى .ص.696
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ويجب إقامة اسم عن الفاعل عندما يحذف؛ وذلك ألن الفعل ال بد له من فاعل لئال يبقى
قام اسم آخر مقامه ليكون الفعل
الفعل حديثا عن غير محدث عنه فلما ُحِذ َ
ف الفاعل ههنا ،وجب أن ُي َ
حديثا عنه وهو المفعول به.

ينوب عن الفاعل عند حذفه أربعة أشياء:
أوال :المفعول به:
األصل أن ال ُيقام المفعول مقام الفاعل؛ ألنه ضده في المعنى لكنه يجوز عند النحويين أن
ُيقام مقامه "فإنه غير غريب في االستعمال؛ فإنه إذا جاز أن يقال( :مات زيد) ،وُيسمى زيد فاعال ،ولم
يحدث بنفسه الموت ،وهو مفعول في المعنى؛ والذي يدل على أن المفعول ههنا أقيم مقام الفاعل ،أن
الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد لم يتعد إلى مفعول ألبتة"(.)1
هناك أشياء تنوب عن الفاعل غير المفعول به مثل :المصدر ،والجار والمجرور ،والظرف
المتصرف لكن يبقى له األصل في النيابة لما له من األحكام" كالرفع والعمدية ووجوب التأخير"(.)2
وان وجد المفعول به بطل إنابة غيره بل يتعين إنابته ،وهذا مذهب سيبويه ومن تابعه ،وذهب
الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا "وقد يرد ذلك كقراءة أبي جعفر)3(":ﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧ
ﱏ( ،)4فالجار والمجرور بما هو النائب عن الفاعل مع وجود المفعول به قوما.
ﱎ ﱠ
واذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعول واحد ،ولم يكن المفعول مذكو ار جازت نيابة أي
شيء مما يصح نيابته من الظرف ،والجار والمجرور ،والمصدر ،وقيل :ال أولوية لواحد منهم وقيل

( )1األنباري ،عبد الرحمن :أسرار العربية .ط ،6دار األرقم بن أبي األرقم6888 ،م ،ص.97-91

( )2الصابان ،أبااو العرفااان :حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــموني أللفيــة ابــن مالــك .ط ،6دار الكتااب العلميااة ،بيااروت،
686م ج ،2ص.99

( )3السابق نفسه ،ج ،2ص.86
( )4الجاثية.61 :
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األولى للمصدر وقيل :المجرور( ،)1أما إذا كان الفعل متعديا لمفعولين من "باب كسا وأعطى نحو كسا
عمر درهم ،بخالف ما لم يسمن التباسه نحو( :أُ ِ
عمر) ،فال يجوز اتفاقا
ا
عطيت زيدا
ا
زيدا جبة ،وأُعطى
ُ
أن يقال فيه (أُ ِ
عطى زيدا عمرو) ،بل يتعين فيه إنابة األول ألن كل منهما يصلح ألن يكون آخذا"(.)2
ُ

ثانيا :المجرور بحرف الجر:
جلست على الكرسي)
ويسمى شبه الجملة نحو( :
ُ
هو االسم المسبوق بأحد أحرف الجرُ ،
( ُجلس على الكرسي)( ،الجار والمجرور) في محل رفع نائب فاعل ،وحتى ينوب الجار والمجرور عن
الفاعل ال بد له من شرطين:
" .1أن يكون حرف الجر متصرفا ،والمراد به :أال يلزم طريقة واحدة ال يخرج عنها إلى غيرها،
(رب) المالزمة
مثل :في ،عن ،الباء ونحوها ،بخالف (مذ) و (منذ) المالزمين لجر الزمان ،و ُ
()3
تهب ريثا).
للنكرات" نحوُ ( :رب عجلة ُ

 .2وهو "أن يكون المجرور مختصًّا ،والمراد باالختصاص :أن يكتسب الجار مع مجرورة معنى
زائدا إما بوصف ،أو إضافة ،أو غيرهما نحوُ :جلس في حديقة واسعة ،فُرح بانتصار
المسلمين .ونائب الفاعل هو الجار والمجرور ،فيكون في محل رفع"( ،)4نائب فاعل.

ثالثا :الظرف المتصرف:
و"هو الذي ال يالزم النصب على الظرفية ،وانما يتركها إلى كل حاالت اإلعراب األخرى التي
مجرور بالحرف :في المذكور
ا
خبر ،أو فاعال ،أو مفعوال به ،أو
ال يكون فيها ظرفا؛ كأن يقع مبتدأ ،أو ا

( )1ينظر الصبان ،أبو العرفان :حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك .ج ،2ص.89
( )2السابق نفسه .ج ،2ص.89

( )3الفوزان ،عبد اهلل بن صالح :تعجيل الندى بشرح قطر الندى .ط ،2دار ابن الجوزي ،السعودية6132 ،ها ،ص.611
( )4السابق نفسه ،ص.611
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قبله أو بغيره"( ،)1بخالف غير المتصرف الذي "يالزم النصب على الظرفية ،أو الظرفية والجر بمن،
نحو( :قطِ ،
ولدن ،وعند)"(.)2
وض ،وبينا ،وبينما ،وقبل ،وبعدُ ،
وع َ
ِ
رمضان"(.)3
الناس
َ
يم َرَم ُ
صام ُ
ضان وأَصله َ
ظرف الزمان" :كقولك ص َ
َمامك) ،والدلي ُل على أَن األمام من الظروف المتصرفة التي يجوز
ظرف المكان :كقولكُ ( :جلِ َس أ َ
رْف ُعها قو ُل الشاعر لبيد بن ربيعة:
()4

مامها"
"فغدت كال الفرجين تحس ُ
ب أن ُه  ...مولى المخافة خلفُها وأ ُ

[الكامل]

رابعا :المصدر:
يرى النحويون أن المصدر:
"هو اللفظ الدال على معنى مجرد غير مرتبط بزمن ،والمتضمن أحرف فعله لفظا نحوَ :علِ َم
علما ،أو تقدي ار نحو( :قاتل قتاال)"(.)5
كجلس الجلوس) ،وأما الفعل الجامد ،فال يبنى اتفاقا،
و"ينوب المصدر المعرف عن الفاعل ( ُ
وأما كان وكاد وأخواتها فأجازه سيبويه والجمهور ،ومنعه أبو حيان تبعا للفارسي كما في النكت"(،)6
ولنيابة المصدر والظرف رأي عند النحويين إذ" ال يجوز نيابة الظرف ،والمصدر إال بثالثة أحدها :أن
ِ
يم زمن) ،وال (اُعتُكف مكان) لعدم اختصاصها فإن
يكون مختصا ،فال يجوز ( ُ
ض ِرب ضرب) ،وال (ص َ

( )1حسن ،عباس :النحو الوافي .ج ،2ص.218

( )2الجارم ،علاي ،وأماين ،مصاطفي :النحـو الواضـح فـي قواعـد اللغـة العربيـة .الادار المصارية الساعودية للطباعاة ،ج،2
ص.86

( )3ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف :شرح شذور الذهب .ص.226
( )4العامري ،لبيد بن ربيعة .ديوان لبيد ،دار صادر ،بيروت ،ص.663
( )5األسمر ،راجي :المعجم المفصل في علم الصرف .ص.362
( )6الخضري ،محمد :حاشية الخضري .ج ،6ص.361
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قلت( :ضرب ضرب شديد) ،و( ِ
صيم زمن طويل) ،و(اعتكف مكان حسن) جاز لحصول االختصاص
ُ
بالوصف .الثاني :أن يكون متصرفا ال مالزما للنصب على الظرفية ،أو المصدرية ،فال يجوز
(سبحان اهلل) بالضم على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان اهلل وال
(يجاء إذا جاء زيد) على أن إذا نائبة عن الفاعل؛ "ألنهما ال يتصرفان الثالث :أن ال يكون المفعول به
موجودا ،فال تقول ضرب اليوم زيدا"( ،)1وذلك "خالفا لألخفش والكوفيين"(.)2
وما سبق من شروط ينطبق في "الجار والمجرور ،فإذا جاء بعد الفعل "ظرف ،أو مصدر،
فأنت بالخيار ،إن شئت أقمت الظرف ،والمصدر مقام الفاعل ،فصار موضع حرف الجر مع المجرور
نصبا ،وان شئت أقمت حرف الجر مع االسم مقام الفاعل ونصبت الظرف والمصدر ،وانما كنت
بالخيار ألن االسم المجرور إنما يحسن أن تقيمه مقام الفاعل بأن تقدره تقدير اسم غير مجرور ،كأنك
قلت( :أُذهب زيد)"(.)3

المصدر المتصرف المختص:
()4

و"هو الذي يالزم المصدرية ،ويجوز أن ينصرف عنها إلى وقوعها فاعال"

نحو( :اُشتهر

اشتهار عظيم) ،فاشتهار مصدر نائب عن الفاعل( ،والمتصرف من المصادر ما يقعُ مسندا اليه
صر ،ونحوها ،وغير المتصرف منها ما ال يصح أن يقع مسندا
كإ ْكرِام ،واحتفال ،واعطاء ،وفَتْحَ ،
ون ْ
إليه؛ ألنه ال يكون إال منصوبا على المصدرية؛ أي على المفعولية المطلقة ،نحو( :معاذ اهلل وسبحان
اهلل) ،فال ينوب مثل هذا عن الفاعل؛ ألنه ال يجوز الرفع ،فيسند إليه ،كما يصح اإلسناد إلى إ ْكرام،

( )1ابن هشام ،عبد اهلل بان يوساف :شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى .تاح :محماد محياي الادين ،ط ،66القااهرة6393 ،هاا،
ص.698

( )2المصدر السابق نفسه ،ص.698
( )3ابن الوراق ،محمد بن عبد اهلل :علل النحو .ص.293

( )4األسمر ،راجي :المعجم المفصل في علم الصرف .ص.396
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صر ،نحو( :إ ْكرام الضيف ُسنة العرب)"( ،)1ونحو ( :
وفَتْح َ
ون ْ
 ،)2(")   وال ينوب
المصدر المتصرف عن الفاعل" إال إذا كان مع تصرفه مختصا ،والمراد باختصاصه أن يكون مقيدا
غير مبهم ،ويختص بالوصف نحو( :وقف وقوف طويل) ،أو بيان العدد ،نحو( :نظر في األمر
نظرتان ،أو نظرات) ،أو ببيان النوع ،نحو ( ِس َير َس ْي ُر الصالحين)"(.)3

( )1الغالييني ،مصطفى :جامع الدروس العربية .ط ،29المكتبة العصرية ،بيروت6883 ،م ،ج ،2ص.226
( )2النصر.6 :

( )3الغالييني ،مصطفى :جامع الدروس العربية .مرجع سابق ،ص.226
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المبحث الخامس
أنواع نائب الفاعل( :دراسة نحوية)
إذا حذف الفاعل ناب عنه أشياء ،وأَخذت أحكامه:
ولنائب الفاعل أنواع ذكرها النحاة وهي:

 .1االسم الظاهر:
ﲧ( ،)1وقوله تعالى:
وهو ما دل على معناه بغير واسطة ،نحو قوله تعالى :ﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧﲧ ﱠ
ﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ(.)2
فالفعل ُخلق فعل مبني للمجهول ،وقد حذف الفاعل لفظ الجاللة للداللة عليه ،وفي ذلك جاء
نائب الفاعل (اإلنسان) اسما ظاه ار.

 .2نائب الفاعل ضمي ار متصال ،أو منفصال ،أو مستت ار:
فالضمير ما دل على معناه بواسطة التكلم ،أو الخطاب ،أو الغيب.
ﲧ(.)3
مثال المتصل :نحو قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲰ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧﲧ ﱠ
مثال المنفصل( :ما ُيكرم إال هو) ،و(ما ُحرم إال أنت) ،فالضمير المنفصل هو جاء نائبا عن
الفاعل.
ُهزم) ،فالضمير المستتر العائد على قائل الجملة يعد نائبا عن الفاعل
ومثال المستتر( :لن أ َ
على تقدير (لن يهمزمني العدو).

( )1األنبياء.36 :
( )2هود.11 :
()3

النحل.627 :
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ﲧ()1؛ أي ُح ِشرت هي ،فالضمير المستتر يعرب نائبا عن
ومنه قوله تعالى :ﱡﭐﱙ ﲧ ﲧ ﱠ
الفاعل.

 .3ويكون مصد ار مؤوال بالصريح من اآلتي:
أن والفعل المضارع نحوُ ( :ينتَظر أن يثمر عملنا) ،والتقدير :إثمار.
أْ -
ب -أن ومعموليها نحو( :يسخذ عليك أنك متهاون) ،والتقدير :تهاونك ،فكل من المصدرين "إثمار،
وتهاون" وقع موقع نائب الفاعل ،وأعرب إعرابه كما لو كان اسما صريحا.

 .4نائب الفاعل شبه جملة:
يأتي نائب الفاعل شبه جملة جار ومجرور ،وشبه جملة ظرفية:
أ -جار ومجرور ،نحوُ ( :جلس في الغرفة) ،فالجار والمجرور في الغرفة ينوب عن الفاعل،
ﲧ(.)2
وعندها يعرب في محل رفع نائب فاعل ،وكذلك في قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﱠ
ِ
يوم الخميس).
ب -ظرف مكان نحو( :أُقيم عندنا) ،وظرف زمان نحوُ ( :سوف َر ُ
كما يأتي نائب الفاعل مسبوقا بحرف جر زائد نحو( :ما كوفئ من طالب)؛ أي لم يكافئ أحد.

الفصل الثاني
( )1التكوير.1 :
( )2األعراف.618 :
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سياقات الفاعل المحذوف
المبحث األول :الحذف مفهومه وأنواعه.
المبحث الثاني :أغراض حذف الفاعل.
المبحث الثالث :سياقات األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة.
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المبحث األول
الحذف مفهومه وأنواعه
الحذف لغ ًة:
ف َذ َنب الشاة"(.)1
ف :قَ ْ
ف الش ْيء من الط َرف كما ُي ْح َذف طَ َر ُ
ط ُ
الح ْذ ُ
جاء معجم العين" حذفَ :
وفي أساس البالغة" حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه ،وفرس محذوف الذنب ،وزق محذوف:
مقطوع القوائم ،وحذف رأسه بالسيف :ضربه فقطع منه قطعة ،وحذف األرنب بالعصا :رماها بها يقال:
الحذف بالعصا ،والحذف بالحصى"(.)2
ِ
الشعر من
ف
ام َي ْحِذ ُ
وجاء في لسان العرب "ح َذ َ
الشيء َي ْحذفُه َح ْذفا قَطَ َعه من طَ َرفه و َ
ف ْ
َ
الحج ُ
ف من شيء فَطُ ِرح"( ،)3فالحذف هو القطع.
الحذافةُ ما ُحِذ َ
ذلك ،و ُ
ِ
َخ َذهُ وكذا ِمن َذ َن ِب الداب ِة كما
وح َذفَهُ ِمن َش َع ِرِه :إِذا أ َ
َسقَطَهُ َ
وعند الزبيدي " َح َذفَهُ َي ْحذفُهُ َح ْذفا :أ ْ
ِ
ِ
ف الش َع َر من ذلِ َك"( ،)4وهو يعني
في الص ِ
ام َي ْحِذ ُ
غيرهَ :ح َذفَهُ َح ْذفا :قَطَ َعهُ من طَ َرِفه و َ
حاح وقال ُ
الحج ُ
اإلسقاط.

الحذف اصطالحا:
يعرفه عبد القاهر "بأنه باب دقيق المسلك لطيف المأخذ ،عجيب األمر شبيه بالسحر؛ فإنك
ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم

( )1الفراهيدي ،الخليل بن احمد :العين .مادة (حذف).
( )2الزمخشري ،جار اهلل :أساس البالغة .مادة (حذف).

( )3ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب .مادة (حذف).
( )4الزبيدي ،محمد بن محمد :تاج العروس .مادة( :حذف).
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تنطق ،وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن"( ،)1وقصد بباب دقيق المسلك أنه باب لطيف جميل فيه تزيين
للكالم ،وتنميق ،وجعله أبلغ تعبي ار.
ويعرفه علي أبو المكارم "هو حذف العامل مع بقاء أثره اإلعرابي؛ أو هو :إسقاط صيغ داخل
دور في التركيب
التركيب في بعض المواقف اللغوية ،وهذه الصيغ التي يرى النحاة أنها محذوفة تسدي ا
في حالتي الذكر واإلسقاط ،وهذه الصيغ يفترض وجودها نحويا لسالمة التركيب وتطبيقا للقواعد ،ثم
هي موجودة ويمكن أن تكون موجودة في مواقف لغوية مختلفة(.)2
إن الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها أكثر اللغات ،ويتم ذلك بإسقاط كلمة من الجملة لغرض
وتأثير في نفس المتلقي مما لو كان هذا المحذوف
ا
شد وقعا
هدفه بالغي ،وعندها يكون المعنى أ َ
مذكو ار.

الحذف عند النحويين:
لقد عرض النحاة القدامى لموضوع الحذف في مسلفاتهم ،ويعنى دارسو اللغة العربية بتقدير
المحذوف من الجملة ،وقد اختلف في ذلك الكوفيون والبصريون" فإن البصريين قد يقدرون حذفا في
بعض المواضع ال يراه الكوفيون كما قد يقع الخالف في مقدار المقدر"( ،)3وال يمكن ألحد أن ينكر
ظاهرة الحذف ،وذلك ألننا نعمد في أغلب األحيان إلى الحذف في أثناء حديثنا ،وذلك على الرغم من
وقوع الخالف بين كثير من العلماء.

( )1الجرج اااني ،عب ااد الق اااهر :دالئـــل اإلعجـــاز .ت ااح :محم ااد التنج ااي ،ط ،6دار الكت اااب العرب ااي ،بي ااروت6881 ،م ،ج،6
ص.626

( )2أبو المكارم ،علي :الحذف والتقدير في النحو العربي .ط ،6دار غريب ،القاهرة2226 ،م ،ص.687
( )3حمودة ،طاهر :ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي .الدار الجامعية ،اإلسكندرية6889 ،م ،ص.7
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إن ظاهرة الحذف ترتبط كثي ار بالمستويات اللغوية كالمستوى التركيبي ،أو المستوى الصوتي أو
المستوى الداللي؛ وذلك ألنه ال فائدة للتركيب إذا لم يقترن بالداللة ،وال يمكن الوقوف على هذه
المستويات إال عند تقدير المحذوف ،وفهم كنهه ،واعادته إلى مكانه ،ومعرفة غرض حذفه(.)1
وقد انطلق النحاة في ظاهرة الحذف من قاعدة أساسها أن أي تركيب لغوي يحتاج إلى ركنين
أساسيين هما المسند ،والمسند إليه ،فهما العنصران الرئيسان في تركيب الجملة ،ففي الجملة االسمية
المبتدأ هو المسند إليه ،والخبر هو المسند ،وفي الجملة الفعلية الفعل هو المسند ،والفاعل هو المسند
إليه ،فإذا ما حذف أحد الطرفين ،فإن هذه الظاهرة تستحق الوقوف عليها ،وتقدير المحذوف لفهم داللة
الجملة وتذوق جمالها؛ ألنه يعد تعديا على قواعد اللغة المعهودة لدى الناس ،ولم يكن الحذف اعتباطا،
فلو كان اعتباطا لكان الذكر أولى من الحذف ألنه يسير على المعهود من اللغة.

الحذف عند البالغيين:
يسكد البالغيون أن قضية الحذف في اللغة لها فائدة جوهرية تغني المادة اللغوية ،وتجعل
المعنى أعمق في النفس ،وكل ذلك يسديه مقتضى الحال "أما بالغة الكالم فهي مطابقته لمقتضى
الحال مع فصاحته ومقتضى الحال مختلف ،فإن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام التنكير يباين مقام
التعريف ،ومقام اإلطالق يباين مقام التقييد ،ومقام التقديم يباين مقام التأخير ،ومقام الذكر يباين مقام
الحذف ،ومقام القصر يباين مقام خالفه ،ومقام الفصل يباين مقام الوصل ،ومقام اإليجاز يباين مقام
اإلطناب"(.)2

()1

ينظار التااج ،أم ساد أحماد :قضـايا التقــدير النحـوي بـين القـدماء والمحــدثين .رساالة ماجساتير ،إشاراف :عباد اهلل أبااو

نظيفة ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،الخرطوم2227 ،م ،ص.637

( )2القزويناي ،محماد باان عباد الاارحمن :اإليضـاح فــي علــوم البالغـة .تااح :محماد خفاااجي ،ط ،3دار الجيال بيااروت ،ج،6
ص.63
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والحذف في اللغة ال يكون اعتباطا بل يكون "ال بد له من قرينة كوقوع الكالم جوابا عن
سسال"( ،)1نحو قوله تعالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲧ ﲪ ﲧ ﱠ()2؛ أي خلقها اهلل ،وينبغي أن يكون
المحذوف منسوبا إلى جملة الكالم ال إلى الكلمة المفردة المجاورة للمحذوف(.)3
ويشير البالغيون إلى ضرورة تقدير الكلمة ،أو الجملة المحذوفة؛ حتى ال ُيحمل الكالم على
ظاهره ،وحتى يكون امتناع ترك الكالم على ظاهره ولزوم الحكم بالحذف راجع إلى الكالم نفسه ،ال
إلى غرض المتكلم نفسه(.)4

الحذف بين النحويين والبالغيين:
هدف النحوي القاعدة النحوية ،وتقدير المحذوف ،واعادته إلى التركيب في حين هدف البالغي
أسمى من القاعدة النحوية ،فيتجاوز ذلك إلى جوهر اللغة ،ويحوم حول التركيب ،ويقلب شكله ويشكل
فيه انزياحا ،ويتعدى على اللغة ،فيقدم ،ويسخر ،ويحذف ليجعل للغة روحا.
ويأتي النحوي إلى الحذف ،ويجد نفسه ملزما بتعيين المحذوف ،وتقديره عندما يكون التركيب
اللغوي مرتبطا بالقاعدة النحوية ،فيظهر في الجملة خلل ،عند ذلك ينبري النحوي مدافعا عن قاعدته
واعادتها إلى مجدها ،فيعين المحذوف التي تقدره ،ويعيده ليصح الكالم(.)5
ففي قوله تعالى :ﱡﭐ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ( )6ينظر النحوي "بهاجس المحافظة على سالمة قاعدته
النحوية ينظر إلى التركيب ،فيرى فعل الشرط لم يأت به جواب ،فيسارع إلى القول إن الجواب محذوف

( )1القزويني ،محمد بن عبد الرحمن :اإليضاح في علوم البالغة .ص.91
( )2العنكبوت.76 :

( )3ينظر :الجرجاني ،عبد القاهر :أسرار البالغة .مطبعة المدني ،القاهرة ،د.ت ،ص.377
( )4ينظر :المصدر السابق نفسه .ص.392-368

( )5ينظر :حمودة ،طاهر :ظاهرة الحذف في القران الكريم .ص.326
( )6األنعام.26 :
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وقد يقدره"( ،)1ويأتي البالغي فال يشفي ذلك غليله ،فيستهويه التحليل ،ويجد نفسه ملزما ويقع على
عاتقه أكثر من ذلك ،فيلجأ إلى التقدير ليس ألن القاعدة ،أو الصناعة النحوية تستدعي منه ذلك ،بل
ألن قوة المعنى ،والتحامه هو الذي يتطلب منه ذلك ،وهذا يتمثل في النص القرآني والشعر العربي،
ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في اإلعجاز القرآني( ،)2ملزما بالتعليل واظهار الدليل ،فيتخطى حدود
النحو ،ويوضح أن الحذف وقع لتكثير االحتماالت وتوسيع دائرة الوهم ،واطالق الخيال يسبح في كل
(.)3

جمال ليتصور الجواب"

( )1حمودة ،طاهر :ظاهرة الحذف في القران الكريم .ص.327
()2

السابق نفسه ،ص.326

( )3السابق نفسه .ص.327
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المبحث الثاني
أغراض حذف الفاعل
لحذف الفاعل أغراض ،وهذه األغراض ال تعد فوائد مترتبة من الحذف ،وانما "هي أسباب
باعثة على الحذف"()1؛ أي إنها هي التي تدفع المتكلم على الحذف مراعاة لسياق الكالم ،وهي التي
جعلت المتكلم يحذفها حسبما أرادت له الظروف للقول.
ويعد حذف الفاعل من اختصاص أهل البيان ،وليس من اختصاص أهل النحو؛ ألن أغراض
النحويين ال تتعدى التراكيب والبنية ،في حين أهل البالغة يتجاوزون التركيب إلى الداللة والفصاحة
ومراعاة مقتضى الحال وسياق الكالم ،فالنحو يكون ممهدا للدراسة البالغية.
إال أن النحاة نصوا على أغراض حذف الفاعل ،ومنهم ابن األنباري الذي علل عدم تسمية
الفاعل في جملة المجهول بالعلل التالية(:)2
للجهل بالفاعل نحوُ ( :س ِرق المنزُل)( ،ولإليجاز واالختصار) ،ولغير ذلك....
ويتضح من قوله لغير ذلك أنه ترك األمر ألهل البالغة ما سيتضح الحقا من األغراض
المعنوية(.)3

مواقف النحاة من حذف الفاعل:
اختلف النحاة في حذف الفاعل ،وانقسموا بذلك إلى ثالثة أقسام:
 .1منهم من يجيز حذفه مطلقا.
 .2ومنهم من يمنع حذفه.
( )1الصبان ،أبو العرفان :حاشية الصبان .ص.97
( )2األنباري ،عبد الرحمن :أسرار العربية .ص.99
( )3ينظر البحث ،ص.38
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 .3ومنهم من كان متوسطا ،فيجيزه بشروط كأن تدل عليه قرينة.

القسم األول:
از مع عامله لداع بالغي ،بشرط وجود دليل يدل
من يجيز حذفه مطلقا ،وهو "أن يحذف جو ا
عليهما مثل( :من قابلت؟) فتقول :صديقا؛ أي :قابلت صديقا"( ،)1فقد حذف الفاعل مع الفعل.

القسم الثاني:
من يمنع حذفه ،وذلك ألن الفاعل عمدة وال يمكن االستغناء عنه لتكملة المعنى األصيل
()2

للجملة وهو جزء أساسي واألولى أن يكون موجودا

يسكد ذلك قول سيبويه" :واذا قلت( :ضربوني

وضمير
القوم بدال من ُه ْم؛ ألن الفعل ال بد له من فاعل ،والفاع ُل هنا جماعة
قومك)
َ
ُ
وضربتُهم َ
جعلت َ
ت ِ
اآلخر فال بد في األول من
َع َمْل َ
قومك) ،إذا أ ْ
الجماعة الو ُاو ،وكذلك تقول( :ضربوني وضر ُ
بت َ
ضمير ال ِ
الهاء
قومك) فلم تَجعل في األول
فاعل لئال َي ْخلُ َو من فاعل ،وانما لثالث( :ضر ُ
َ
بت وضربني ُ
الميم؛ ألن الفعل قد يكون بغير مفعول ،وال يكون الفع ُل بغير فاعل"(.)3
و َ

القسم الثالث:
يحذفه لداع يقتضي الحذف إذا كان عامله مبنيا للمجهول ،نحو قوله تعالى :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﲧ( ،)4أو كان الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله مختوم بنون التوكيد أو كان عامله
ﲧ ﲧ ﱠ
مصد ار نحو( :إسعاد األطفال ضروري)(.)5

( )1عباس ،حسن :النحو الوافي .ج ،2ص.66
( )2السابق نفسه .ج ،2ص.62-78

( )3سيبويه ،عمرو بن عثمان :الكتاب .ج ،6ص.68
()4

البقرة.267 :

( )5ينظر ،سيبويه ،عمرو بن عثمان :الكتاب .ص.62
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أغراض حذف الفاعل:
األغراض اللفظية:
يذكر العلماء جملة من األغراض اللفظية التي تدعو إلى حذف الفاعل ،وقد أوجزها العلماء
على النحو اآلتي:
 .8اإليجاز واالختصار:
يبنى الفعل للمجهول ويحذف الفاعل إيجا از واختصا ار وذلك نحو قوله تعالى( :
    
















" .)1()  أي ومن عاقب المعتدي بمثل ما
عاقبه المعتدي به"(.)2
 .2إقامة الوزن:
إلقامة الوزن العروضي وذلك نحو قول األعشى:
وعلِّقت ر ُجالً غيري و ُعلِّق أُخرى ذلك الر ُج ُل()3؛ [البحر البسيط]
ُعلِّقتُها عرضاً ُ
"أي علقنيها اهلل أي جعلني أحبها عرضا بال قصد"( ،)4فجعل الفعل علق المبني للمعلوم فعال مبنيا
للمجهول ،وهو ُعلق ،وقد عمل على تحويل الفعل إلى مبني للمجهول لئال يختل الوزن الشعري.
 .3السجع:
يحذف الفاعل للمحافظة على السجعة" ،نحو :من طابت سريرته ُح ِمدت سيرته" ،األصل َح ِم َد
( )1الحج.72 :
( )2شبانة ،حسن محمود :جملة المبني للمجهول في العربية .ص.621

( )3األعشى ،ميمون بن قيس :ديوان األعشى .مكتبة اآلداب بالجماميزت ،مكة ،ص.16
( )4الخضري ،محمد :حاشية الخضري .ص.363
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صرح بالفاعل الختلت السجعة"( ،)1ولم يعتد بها بالغيا.
الناس سيرته ،فلو ُ
األغراض المعنوية:
يسكد العلماء أن الفاعل يحذف ألغراض معنوية هي:
 .8العلم به:
وذلك عندما يكون الفاعل معلوما ،وال يكاد أحد يجهله كقوله تعالى( :
 ،)2() فمعلوم أن اهلل سبحانه وتعالى هو خالق اإلنسان،
والفعل إما أن يكون مبنيا للمعلوم ،واما مغير الصيغة ،وهذه الجملة من األفضل أن يقال في فعلها إنه
مغير الصيغة.
 .2الجهل به:
وذلك عندما يكون الفاعل مجهوال حقيقة كقولناُ ( :س ِرق المنزل) ،فَ َج ْهلُنا بالسارق يدعونا إلى
حذفه من الجملة ،وكذلك في جملة( :قُتِل فالن).
 .3تعظيم الفاعل:
ُيحذف الفاعل تعظيما واجالال للفاعل ،فحذفه أفضل من ذكره إلى جانب المفعول به ،نحو
()3
قوله تعالى( :ﭐ ﱏ ﲧ ﲧ ﴾  ،فيصان اسمه عن االقتران باسم المفعول ،وأصل الجملة (قتل اهللُ
)

الخراصين) ،فقد حذف الفاعل لفظ الجاللة تعظيما واجالال له.

( )1الحاازمي ،أ احمد بان عمار :فـتح رب البريـة فــي شـرح نظـم األجروميـة .ط ،6مكتباة األسادي ،مكاة المكرمااة2262 ،م
ص.367

()2

األنبياء.36 :

( )3الذاريات.62 :
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 .4تحقير الفاعل:
يحذف الفاعل لتحقيره ،أو لئال يقترن بالمفعول كأن تقول( :أُوذي الرسول) ،واألصل آذى
المشركون الرسول.
 .5الخوف عليه أو منه:
يحذف الفاعل عندما ُيخشى منه ،أو عليه ،وذلك في األحداث السياسية ،فكثير ما يسمع
بنشرات األخبار قيل ،أو ُسمع ،فإن الفعلينِ ( :قيل وسمع) ،قد بنيا للمجهول خوفا على القائل الحقيقي،
ك( فيحذف الفاعل خوفا عليه من العقاب.
أو خوفا منه كأن تقولُ ) :شتِم المل ُ
 .6قصد اإلبهام:
ُيتعمد الحذف أحيانا كي ال ينصرف ذهن السامع حول الفاعل ،فالمهم هو الحدث وليس
الفاعل وحذفه ال يحدث تغيي ار في معنى الجملة كقوله تعالى( :






   
 ،)1() يتضح من قولهُ ( :حييتم) أن المهم هو مقدم التحية.

( )1النساء.97 :
46

المبحث الثالث
السياقات التي جاء فيها الفعل مبنيا للمجهول في سورة البقرة
إن السياق الذي نعني هو ذلك السياق الداخلي الذي ُيعنى بالنظم اللفظي للكلمة ،وموقعها من
ذلك النظم ،آخذا بعين االعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة ،وقد تتسع دائرته إذا دعت الحاجة،
فيشمل الجمل السابقة والالحقة ،بل والقطعة كلها ،والكتاب كله.
كثير ،دون أن ُي ْع َن ْوا بتعريفه،
ا
مستعمل عند األصوليين
نجد أنه
وعند النظر إلى لفظ السياق ُ
َ
فيقولون مثال" :سياق الكالم ،وسياق النظم ،واللفظ الواضح فيما ِسيق له ،وما كان الكالم َم ُسوقا ألجله،
نفس الكالم وسياقُه ،والنكرة في سياق الشرط ،والفعل في سياق الشرط ،إلى غير ذلك من
وما أوجبه ُ
استعماالت األصوليين لكلمة السياق"(.)1

آراء العلماء في السياق:
لم ُيذكر لفظ السياق صراحة عند القدامى بهذا المصطلح الذي هو عليه اآلن ،ولكن يفهم مما
أورده ابن جني" :من أن المحذوف من اللفظ إذا دلت الداللة عليه كان بمنزلة الملفوظ به أال ترى أن
الخبر لما جاء مثنى دل على أن المخبر عنه مثنى كذلك"( ،)2وفي نظرية النظم التي تعد تعالق الكلم
بعضها ببعض يتضح من قول عبد القاهر" ،أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ،وال من
حيث هي كلم مفردة ،وأن األلفاظ تثبت بها الفضيلة ،وخالفها في مالءمة معنى اللفظة التي تليها ،أو
ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ"(.)3

( )1الكناني ،أشرف بن محمود :األدلة االستئناسية عند األصوليين .ط ،6دار النفائس ،عمان2221 ،م ،ص.269
( )2ابن جني ،أبو الفتح :الخصائص .ط ،1الهيئة المصرية العامة ،ج ،6ص.281
( )3الجرجاني ،عبد القاهر :دالئل اإلعجاز .ص.11
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لقد وضع علماسنا السابقون علم السياق في كتبهم معنى ال لفظا؛ أي لم ترد كلمة السياق في
كتبهم لكن المعنى يصب في صالح لفظ السياق ،ولعل نظرية النظم عند الجرجاني خير دليل على
ذلك والسياق علم تتبناه اللغة الذي يسكد السعران "أن علم اللغة قد تكون ،ولكنه ال يزال يتطور التطور
الالزم لنضجه"( ،)1فالتطور موجود في كل علوم اللغة.
أما رائد النظرية السياقية فهو العالم اإلنجليزي جون فيرث يسكد أن اللفظة ليست مستقلة وأنه
ال يمكن تفسيرها إال بالعودة لسابقتها ،أو الحقتها وأن المعنى هو مجموعة من الخصائص ال استقاللية
لها "فهي ليست بذات معنى مستقل قائم بذاته ،وأن وجودها ومعناها شيء نسبي ،يمكن مالحظة كل
منهما في سياق غيرهما من الكلمات ،والمعاني ،أو عن طريق التقابل بينهما ،وعلى ذلك فإن ما تدل
عليه الكلمة ينحصر في وظيفتها التي ال تعرف إال بمعرفة وظائف غيرها من الكلمات"(.)2
فالسياق "هو ما يحيط بالنص من عوامل داخلية ،أو خارجية لها أثر في فهمه من سابق ،أو الحق به،
أو حال من المخاطب ،والمخاطب ،والغرض الذي سيق له ،والجو الذي نزل فيه"(.)3

أنواع السياق:
للسياق أهمية كبيرة في التحديد الدقيق للمعنى ،ويقسم العلماء السياق قسمين هما:
 .1السياق اللغوي أو اللفظي :ويسمى السياق الداخلي ،ويشمل علوم اللغة مثل :االتساق
ِ
الكلمات،
الصوتي ،والصرفي ،والنحوي يقصد به النظم اللفظي للكلمة ،وموقعها منه ،ويشمل
السياق الذي توجد فيه
الج َم َل الحقيقية السابقة ،والالحقة للكلمة ،والنص الذي توجد فيه؛ فهو
ُ
و ُ
القرن الكريم الذي يعد لفظة واحدة ،وقد صرح بذلك
اللفظة في الجملة ،وخير دليل على هذا آ
( )1السعران ،محمود :علم اللغة مقدمة القارئ العربي .ط ،2دار الفكر العربي ،القاهرة ،6886 ،ص.61
( )2خليل ،حلمي :الكلمة دراسة لغوية معجمية .ط ،2دار المعرفة الجامعية ،6889 ،ص.81

( )3الشهراني ،سعيد :السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقليـة .رساالة دكتاوراة ،جامعاة أم القارى ،مكاة المكرماة،
 ،2227ص.22
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ابن حزم بقوله" :بأن الحديث والقرآن كله لفظة واحدة ،فال يحكم بآية دون أخرى ،وال بحديث
بعض ذلك أَولى باإلتباع من بعض،
دون آخر ،بل بضم كل ذلك بعضه إلى بعض؛ إذ ليس
ُ
غير هذا ،فقد تحكم بال دليل"(.)1
ومن فعل َ
َ
ويسمى السياق الخارجي ،والسياق االجتماعي،
 .2السياق غير اللغوي ،أو المقاميُ :
والسياق التاريخي وسياق الحال ،أو سياق المقام.
قصد به
ويسمى أيضا بسياق الموقف ،أو سياق الحال ،أو السياق الخارج عن النصُ ،
ُ
وي َ
عناصر ِ
غير لغوية
تقع فيه الكلمة ،ويشمل كل ما يحيط باللفظة من
َ
السياق الخارجي الذي يمكن أن َ
ِ
للفظة
تتص ُل بالعصر ،أو نوع القول ،أو جنسه ،أو المتكلم ،أو المخاطَب ،أو اإليماءات التي تعطي
داللتها ،وذلك كأن ترد كلمة في آية وتكون اآلية في سياق العذاب ،أو الرحمة ،وتختلف" الغاية التي
تساق من أجلها القصة في القرآن الكريم حيث تذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام ،وتبرز
معان أخرى في مقامات مغايرة حسب مقتضيات األحوال"(.)2

السياق العام للفعل المبني للمجهول في آيات سورة البقرة:
للسياق العام للفعل المبني للمجهول في آيات سورة البقرة معان عدة حددها السياق من أهمها:
القرن على اإليمان،
 .1الحض على اإليمان :وردت في سورة البقرة آيات تحض من نزل عليهم آ
ﱢ( )3وقوله تعالى:
ويتضح ذلك من خالل قوله تعالى :ﱡﭐﲧ ﲧ ﱘ ﱙ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧﱞﱟﱠﱡﱠ
ﲧ( ،)4ففي
ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ
( )1ابن حزم ،أبو محمد :اإلحكام في أصول األحكام .تح :احمد شاكر ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ج ،3ص.669

( )2هزلااة ،صااالح :الســياق غيــر اللغــوي وأثــره فــي توجيــه المعنــى فــي تفســير (ابــن عطيــة) .رسااالة ماجسااتير ،إش اراف:
الدكتور نصر الدين ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،الجزائر2261-2261 ،م ،ص.67

( )3البقرة.1 :
( )4البقرة.63 :
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اآلية األولى حذف الفاعل من الفعل (أنزل) وناب عنه نائب الفاعل وقوله :ﱡﭐﲧ ﲧ ﱘ ﱙ
ﲧ ﲧ ﲧ ﲧﱞﱟﱠﱡﱠ
ﱢ

()1

يشمل اإليمان بالكتب السابقة" ،ويتضمن اإليمان بالكتب ،واإليمان

بالرسل ،وبما اشتملت عليه ،وبخاصة التوراة واإلنجيل والزبور ،وهذه خاصية المسمنين يسمنون
بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فال يفرقون بين أحد منهم"()2؛ أي يصدقونك بما جئت
يج َحدون ما
به من اهلل جل وعز وما جاء به َم ْن قبلك من المرسلين ،ال يفرقون بينهم ،وال ْ
جاءوهم به من عند ربهم"( ،)3فهذه اآلية تحض الناس على اإليمان.
وفي قوله تعالى (قيل) حذف الفاعل وناب عنه الجار والمجرور ليدل على أن عدد مرات
صفهم اهلل ونعتَهم بأنهم يقولون( :آمنا باهلل وباليوم
القول كثيرة جدا "يعني :واذا قيل لهسالء الذين َو َ
صدقوا بمحمد وبما جاء به من عند اهلل ،كما صدق به الناس .ويعني
اآلخر وما هم بمسمنين)َ :
بِالناس :المسمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند اهلل"( ،)4والسياق العام لهذه اآلية هو
الحض على اإليمان ،والتذكير بأفعال الكافرين السابقة لتكون عبرة لهسالء الحاضرين الذين يدعو لهم
محمد.

( )1البقرة.1 :
( )2السعدي ،عبد الرحمن :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .ص.12

( )3الطبااري ،محم ااد باان جري اار :جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن .تااح :أحمااد ش اااكر ،ط ،6مسسسااة الرس ااالة2222 ،م،
ص.211

( )4الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان في تأويل القرآن .ص.282
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 .2الترهيب من عذاب النار:
ﳔ( ،)1وقد
ويتبين ذلك في قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﱠ
جاءت هذه اآلية في سياق الترهيب والتخويف من عذاب النار.
 .3الحض على الجهاد:
يتضح ذلك من خالل قوله تعالى :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ
ﱎﱏ( ،)2ففي هذه اآلية يحض اهلل سبحانه وتعالى المسمنين على القتال.
ﱠ
 .4االلتزام بالفرائض التي فرضها اهلل:
نحو قوله تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﲧ ﲧﲧ ﱠ
ﲧ

()3

وقوله تعالى :ﱡﭐﲬ ﲧ ﲧ ﲧ ﲰ ﲧ

ﲧ( ،)4يلزم اهلل سبحانه وتعالى المسلمين في القتال وغرض الحذف هو لفظي لإليجاز ،وربما حذف
ﱠ
ألن ذكر اهلل فيه رحمة ،والقتال ال رحمة فيه ،فحذف الفاعل حتى يكون هناك التزام أكبر بما أمر اهلل.

( )1البقرة.21 :
( )2البقرة.611 :
( )3البقرة.267 :
( )4البقرة.692 :
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 .5اإليمان باليوم اآلخر:
ﳖ(،)1
وجاء ذلك في قوله تعالى :ﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ
ﲧ( ،)2فقد جاء الفعل المبني
وقوله :ﱡﭐﲧ ﲬ ﲧ ﲧ ﲧ ﲰﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ
للمجهول في سياق اآلية التي تذكر باليوم اآلخر يوم يعود اإلنسان إلى اهلل سبحانه وتعالى ،فقوله
تعالى( :واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى اهلل يقصد يوم القيامة) ،أو يوم الموت ،فتأهبوا لمصيركم إليه وق أر
أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم {ثم تُوفى كل نفس ما كسبت} جزاء ما عملت من خير ،أو
شر"(.)3
 .6جزاء المؤمنين في اآلخرة:
ﲧ( ،)4وفي
ﲧ ﱠ
نحو قوله تعالى :ﱡﭐﱎ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱘ ﱙﲧ ﲧ ﲧ ﱞ
عباده في اإليمان ،وحضهم على عبادته بما
ذلك ترغيب للمسمنين و"إنما رغب اهلل جل ثناسه بهذه اآلية َ
أخبرهم أنه أعده ألهل طاعته واإليمان به عنده"(.)5
 .7تحذيرهم من الموت وهم على الكفر:
نحو قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﳉ ﳊ ﳋ

( )1البقرة.296 :
( )2البقرة.29 :
( )3البيضاوي ،ناصر الدين :تفسير البيضاوي أنوار التنزيل ،وأسرار التأويل .تحقيق :محمد المرعشالي ،ط ،6دار إحيااء
التراث العربي ،بيروت6169 ،م ،ص.166

( )4البقرة.21 :

( )5الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان في تأويل القرآن .ج ،6ص.91
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ﳒ( ،)1جاءت ثالثة أفعال مبنية للمجهول ومتتالية في هذه اآلية التي تحذر
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ
اإلنسان من الموت على الكفر ،فعندها ال ينفع الندم واإلنسان الصالح يحاول أن يشفع لمن أسرف
على نفسه ،فال تقبل شفاعته ،وال يسخذ منه عدل ،وال يسمح لها بأي مساومة أخرى ،إذن ال يتكلم على
العدل في الجزاء إال إذا فشلت الشفاعة.
ويعود الضمير هنا إلى النفس الجازية؛ أي التي تتقدم للشفاعة عند اهلل ،فيقول الحق سبحانه
ِ
أي مساومة أخرى ،ويقول سبحانهَ { :والَ ُي ْس َخ ُذ ِم ْنهَا
اعة} ،فال يقبل منها ُّ
وتعالى{ :الَ ُي ْقَب ُل م ْنهَا َشفَ َ
َع ْدل} ،وهذا ترتيب طبيعي لألحداث"(.)2
 .8الحض على الطاعة واالمتثال:
يحرص القرآن الكريم على بيان سورة السابقين كي يردع فيها الالحقين ،واتضح ذلك في اآلية
التي تبين تعنت بني إسرائيل في حادثة ذبح البقرة نحو قوله تعالى :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲧ ﲪ ﲧ ﲬ ﲧ ﲧﲧ ﲰ ﲧ ﲧ ﲧ
ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ( ،)3ففي حادثة ذبح البقرة كان يجب على بني إسرائيل االمتثال
ألمره سبحانه وتعالى.

 .9الحرص على الحياة:
جاءت األفعال المبنية للمجهول في سياق آية تبين حرص المشركين على إطالة أعمارهم نحو
ﲧ( ،)4يأتي
قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﱪ ﲧ ﲧ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﲧ ﲧ ﱳﱴ ﱵ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ
الفعل يعمر في سياق آية تبين حرص الكافرين واليهود على الحياة ألنهم يعدونها غاية "أي أنهم يحبون

( )1البقرة.19 :
( )2الشعراوي ،محمد متولي :تفسير الشعراوي .توفي6161 :ها ،مطابع أخبار اليوم ،ص.663
( )3البقرة.79 :
()4

الشعراوي ،محمد متولي :تفسير الشعراوي .ص.292
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أن يعيشوا ألف سنة ،أو أكثر ولكن هب أن أحدهم عاش ألف سنة ،أو حتى أكثر من ذلك أيزحزحه
هذا عن العذاب؟ ال؛ ألن طول العمر ال يغير النهاية"(.)1

()1

البقرة.87 :
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الفصل الثالث
دراسة الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة
المبحث األول :األفعال المبنية من حيث الزمن ،والمجرد والمزيد
المبحث الثاني :األفعال المبنية للمجهول ،ونظيرها المبني للمعلوم
المبحث الثالث :دراسة تطبيقية لغوية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة
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المبحث األول
األفعال المبنية للمجهول من حيث الزمن والمجرد والمزيد
أوال :األفعال المبنية للمجهول من حيث الزمن:
جاءت األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة  88فعال ،منها ما هو مكرر ،ومنها ما لم يرد
إال مرة واحد ،وقد عمد الباحث إلى توزيعها على النحو اآلتي وفق النسب المئوية ،وذلك اعتمادا على
ما تم إحصاسه في الجداول المرفقة في مالحق الرسالة جدول ( )1الذي يبين األفعال الماضية المبنية
للمجهول ،وجدول ( )2الذي يبين كذلك األفعال المضارعة المبنية للمجهول.
البنية من حيث الزمن

عدد مرات الظهور

النسبة المئوية

ماض

33

%88.89

مضارع

28

%43.14

المجموع

88

%144

نالحظ من خالل عدد المرات التي جاء فيها الفعل الماضي المبني للمجهول تفوقها على عدد
المرات التي ورد فيها الفعل المضارع المبني للمجهول فقد بلغت النسبة المئوية للفعل الماضي
 %88.89في حين كانت النسبة المئوية للفعل المضارع المبني للمجهول  8%43.14ويمكن تفسير
هذه النتيجة أن الفعل الماضي هو ما تضمن حدثا مقترنا بزمن معين وحدوثه "يدل على شيء وقع
وانتهى في الزمن الماضي"( .)1فاألفعال تنقسم بانقسام الزمن ،ولكل فعل حدث زمني ثابت بحيث ال
يتحدد الفعل إال بتعيين زمن وقوعه.

( )1الحازمي ،أحمد بن عمر :فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية .ص.78
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ويعد الفعل الماضي لبنة أساسية من لبنات اللغة العربية بعامة والقرآن بخاصة ،وهو كذلك
الزمن األصلي للفعل في اللغة العربية في األزمنة األخرى ،كالمضارع والمستقبل واألمر ،متفرعة عنه،
"والكوفيون عندهم القسمة ثنائية ال ثالثية ماض ،ومضارع ،واألمر عندهم معرب مقتطع من المضارع،
فلذلك ال يحتاج أن يميز عن قسيميه وانما هو جزء من الفعل المضارع ،واألصح أنه قسم مستقل
برأسه ،واألصل في األفعال أنها مبنية ،فالفعل الماضي مبني باالتفاق"(.)1
كذلك يعد الفعل الماضي فعال معج از من حيث تركيبه في الصيغة القرآنية ،فله استعمال
ظ َرة ،ومن ثم فقد تفَرد
ٌّ
يلغى منه زمنه المتعارف عليه ليدل على أحداث مستقبلية منت َ
خاص ،حيث قد َ
كتاب اهلل تعالى باستعمال أفعال ماضية من حيث التركيب ،ولكنها لها داللة المستقبل.
إن هذه األفعال ،وان جاءت بصيغة الماضي ،فليس بالضرورة أنها جميعها حدثت ،فتعبير
القرآن الكريم بالماضي عن المستقبل نفهم منه القطع بتحقُّق وقوعه ،فهو أمر ال جدال وال شك فيه.
وهذا

من

باب

مطابقة



الكالم

لمقتضى

الحال،



فقوله

تعالى:

(



 ،)2()حيث تزلزل األرض وتلفظ أمواتها أحياء ،وهذا طبعا ال يكون إال يوم القيامة وهو غيب
مستقبل فالفعل (زلزل) هو ماض من حيث البناء لكنه يدل على حدث لم يحدث بعد ،وذلك يحكمه
السياق الذي جاء فيه هذا الفعل ،وربما تجاوز المدرك العقلي اإلنساني.

( )1الحازمي ،أحمد بن عمر :فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية .ص.78
()2

الزلزلة.6 :
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ثانيا :األفعال المبنية للمجهول من حيث كونها مجردة أو مزيدة:
تبين للباحث من خالل الجدولين رقم( )3ورقم ()4
(المجرد والمزيد)
مجرد أم مزيد

عدد مرات الظهور

النسبة المئوية

األفعال المجردة

39

%87.24

األفعال المزيدة

19

%32.78

المجموع

88

%144

أن األفعال المبنية للمجهول المجردة جاءت بنسبة  %87.24واألفعال المزيدة بنسبة
 ،%32.78وبذلك تكون األفعال المجردة المبنية للمجهول تفوقت نسبتها على األفعال المزيدة ،ويمكن
تفسير ذلك أن الفعل المجرد ثابت الداللة ،وأن الزيادة في األفعال تكسبها معاني جديدة تذكرها كتب
الصرف التي تبين أن أساليب الزيادة على الفعل المجرد تكون بطريقتين إمأ بالتضعيف ،أو بإحدى
الزيادة التي يجمعها قولنا( :سألتمونيها).
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المبحث الثاني
األفعال المبنية للمجهول ونظيرها المبني للمعلوم
جاءت بعض األفعال على صيغة المبني للمجهول ،ونفسها على صيغة المبني للمعلوم في
سورة البقرة ،وبلغ عددها ستة أفعال يوضحها الجدول رقم ( )8في المالحق.
ُيظهر الجدول رقم( )8في المالحق أن األفعال المبنية للمجهول في آيات سورة البقرة وردت في
سياقات أخرى نفسها مبنية للمعلوم ،وذلك على النحو اآلتي:
( .8أنزل /أنزل):
جاءت كلمة أُ ِ
نزل في صيغة المبني للمجهول في سورة البقرة مرات عدة ،ففي قوله تعالى:
ِ
نز َل إِلَ ْي َك وما أ ِ ِ ِ
ِ
ون بِ َما أُ ِ
ون ،)1()4تدل كلمة (أُنزل) على أن
ُنز َل من قَْبل َك َوبِاآلخ َ ِرة ُه ْم ُيوِقُن َ
ين ُي ْس ِمُن َ
( َوالذ َ
ََ
نزول الكتاب كان من قبل أن ينزل عليك ،وقد اقترنت في مجيئها بقوله تعالى يسمنون"؛ أي :يصدقون
بما جئت به من اهلل ،وما جاء به َم ْن قبلك من المرسلين ،ال يفرقون بينهم ،وال يجحدون ما جاسوهم به
من ربهم"( ،)2فقد دلت هذه الكلمة على التكرار الزمني ليس التكرار الكمي ،أو العددي؛ ألنها جاءت
على صيغة أفعل الذي يكون تعديته بالهمزة ليس بالتضعيف خالف كلمة نز َل المشددة التي تدل على
المبالغة ،والتكثير بالفعل.
وفي

قوله

تعالى:

)



   
    


()1







البقرة.1 :

( )2ابن كثير ،أبو الفداء :تفسير القرآن العظيم .تح :سامي سالمة ،ط ،2دار طيبة للنشر والتوزيع6888 ،م ،ص.662
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 ،)1()  فقد جاء الفعل (أَ َنز َل)
على صيغة الماضي ،وفي الوقت نفسه مبنيا للمعلوم ،يضاف إلى ذلك أ ن الفاعل فيه مذكور ،وهو
الضمير المستتر وتقديره (هو) يعود إلى لفظ الجاللة اهلل ،فذكره تعالى جاء تعظيما له وبيان كرمه
تعالى ،وفي سياق القول جاءت كلمة ماء نكرة؛أي انه لم ينزل جميع الماء ،بل جزء منه وجاءت كلمة
رزقا أيضا نكرة لتدل على انه لم ينزل جميع الرزق ،وهذه من معجزاته تعالى" ،فكأنه قيل :وأنزلنا من
السماء بعض الماء ،فأخرجنا به بعض الثمرات ،ليكون بعض رزقكم .وهذا هو المطابق لصحة
المعنى ،ألنه لم ينزل من السماء الماء كله ،وال أخرج بالمطر جميع الثمرات ،وال جعل الرزق كله في
الثمرات"(.)2
( .0قيل /قلنا):
جاء الفعل (قيل) مبنيا للمجهول في قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ
ﲧ(ُ ،)3حذف الفاعل ،وناب عنه الضمير هو ،وجاء الفعل في سياق آية توضح تعنت المنافقين،
ﲧ ﱠ
و"لقول المنافقين( :إنما نحن مصلحون) ثالثة تأويالت والدليل أحدها جحد أنهم يفسدون ،وهذا استمرار
منهم على النفاق ،والثاني :أن يقروا بمواالة الكفار ،ويدعون أنها صالح من حيث هم قرابة توصل،
والثالث :أنهم يصلحون بين الكفار والمسمنين"( ،)4وان اهلل سبحانه وتعالى هو الذي يأمر المنافقين بأن
ال يفسدوا ،فنزه اسمه تعالى من أن يذكر بجانب المنافقين ،وكذلك جاء الفعل مبنيا للمجهول ليدل على
التكرار الكمي لعدد المرات التي قيل لهم فيها لتوضيح تعنتهم ونفاقهم ،وفي قوله تعالى جاء الفعل قلنا:
( )1البقرة.22 :
()2

الزمخشري ،أبو القاسم محماود :الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل .ط ،3دار الكتاب العرباي ،بياروت6126 ،هاا،

ج ،6ص.81

( )3البقرة.66 :
( )4الثعااالبي ،عبااد الاارحمن :الجـــواهر الحســان فـــي تفســير القـــرآن .تااح :محمااد علااي ،ط ،6دار إحياااء الت اراث العربااي،

بيروت6169 ،م ،ج ،6ص.33
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ﲧﲧ( ،)1إذ إن الفاعل للفعل
ﱠ
ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲧ ﲪ ﲧ ﲬ ﲧ ﲧ ﲧ ﲰ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ
(قلنا) هو الضمير المسند (نا) ،ولربما يدل هذا على تعظيمه سبحانه وتعالى في سياق آية تدل على
ترغيب آدم عليه السالم وزوجه بالمكوث بالجنة ،ومن الدالئل على تعظيمه سبحانه وتعالى أن الفاعل
المفرد جاء بصيغة الجماعة ،فذكره تعالى اسمه يوحي بتعظيمه لنفسه ،فقد حض آدم عليه السالم ،أن
الس ُك ِ
ون"(.)2
اس ُك ْن أ ِ
َي ات ِخِذ اْل َجنةَ َم ْس َكنا َو ُه َو َم َح ُّل ُّ
" ْ
( .3آتينا /أُوتوا):
يأتي الفعل (أُوتوا) مبنيا للمجهول ،فقد جاء في قوله تعالى( :
   











  






























    






   










   
)

()3

مبنيا للمجهول ،ثم إن هذه اآلية جاءت بعد آية تدل على المبالغة والتكثير بقوله:

( )1البقرة.31 :
( )2الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ط ،6دار ابن كثير ،دمشق6161 ،ها ،ص.68
()3

البقرة.263 :
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()1
حذف الفاعل من الثانية يوحي بتقريع وتوبيخ الذين
(كم اتيناهم) ،و"هو سسال تقريع وتوبيخ"  ،فَ ُ

اختلفوا بالكتاب ،فقد حذف الفاعل من (أوتوا) لجعل انتباههم إلى الفعل نفسه ال إلى الفاعل فالمهم
أنهم أوتوا البينات مرات عدة ،ولم لم يمتثلوا لها.
في

حين

نرى

في

قوله

(

تعالى:



  
 ،)2((  الفعل (آتينا) هو فعل
مبني للمعلوم ،والفاعل فيه مذكور وهو الضمير المتصل (نا) " فالكتاب هو التوراة هو الذي يبين
المنهج ،والفرقان هو األشياء التي يفرق اهلل فيها بين الحق والباطل"( ،)3فذكر الفاعل جاء تعظيما،
واجالال له بجانب نبيه موسى ،وبجانب نعمة الهداية على قوم موسى عليه السالم.
(يؤخذ /أخذنا):
ُ .4
جاء الفعل (يسخذ) مبنيا للمجهول في قوله تعالى( :


















    
()4
{وال ُي ْس َخ ُذ ِم ْنهَا َع ْدل}؛
 ، )   وقولهَ :

أي :ال يقبل منها فداء"( ،)5فقد حذف اسمه ألن هذا سياق قد انعدمت فيه الرحمة ،وذكره تعالى فيه
رحمة.

( )1الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ج ،6ص.211
( )2البقرة.13 :
()3

الشعراوي ،محمد متولي :تفسير الشعراوي .ج ،6ص.388

( )4البقرة.19 :

( )5ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل :تفسير القرآن العظيم .ج ،6ص.217
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ﲧﲧ( ،)1ورد الفعل(أخذنا)مبنيا للمعلوم ،فقد ظهر
ﱠ
ﱢﲧﲧﲧﲧﲧ
ﱡ
ﱠ
ﱟ
ﱞ
وفي قول تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲧ ﲧ ﲧ
الفعل بحلة جديدة ،إذ ُذكر فيها الفاعل ،وهو الضمير المتصل (نا) ،وهو اهلل سبحانه وتعالى ،فاهلل
يذكرهم بأنه هو الذي أخذ عليهم هذا الميثاق ،فكأنه يذكرهم ويدعوهم إلى التركيز على الفاعل أكثر من
الفعل.
ُ ( .5كتب\كتب)
نرى

( ُكتِب)

فعل

قد

ُذكر

(


للمجهول،

مبنيا

وحذف





فاعله

في قوله











تعالى









     

















    








.)2()   
ِ
ب ُه َنا إِ َش َارة إِلَى َما
يعد هذا "إِ ْخ َب ا
ع لَهُ ْم َذلِ َكَ ،وِق َ
ار ِم َن الل ِه ُس ْب َح َانهُ لِ ِع َب ِاد ِه بِأَنهُ َش َر َ
يل :إِن ُكت َ
َي :اتباعه ،و ِم ْنه :اْلقَ ُّ ِ
َج َرى به القلم في اللوح المحفوظ .واْل ِق
َصلُهُ :قَ ُّ
ص ْاألَثَِر :أ ِ َ ُ ُ َ ُ
صاص أ ْ
ُ
اص ،ألَنهُ َيتَتَبعُ

( )1البقرة.73 :
( )2البقرة.669 :
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ص أَثََرهُ ِفيهَا"( ،)1وما كان
ك طَ ِريقا ِم َن اْلقَ ْت ِلَ ،يقُ ُّ
ْاآلثَ َارَ ،وقَ ُّ
ص الش ْع ِر :ات َباعُ أَثَِرِه ،فَ َكأَن اْلقَاتِ َل َي ْسلُ ُ
القصاص بمعنى القتل فقد حذف؛ كي تغيب الرحمة في تنفيذ أمر القصاص.
وقد تكرر الفعل نفسه بطريقة أخرى وهي بناسه للمعلوم ،وذكر معه الفاعل في قوله تعالى:
)







   


















 ،)2((ذكر اسمه تعالى ألن سياق هذه اآلية فيه رحمة وهو اإلباحة بالمضاجعة.
 ( .6تُكلفُ /يكلِّف):
نالحظ في هذه اآلية     ( :


















 ،)3()  أن الفعل المضارع (تُكلف) قد بني
للمجهول ،وحذف الفاعل وهو لفظ الجاللة وناب عنه المفعول به (نفس) وأصل الجملة (ال يكلف اهلل
نفسا) ،فقد ُحذف الفاعل للتركيز على النفس "وهو أن ال يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه وال
يتضار ،وقرئ (ال تَكلف) بفتح التاء ،و(ال نكلف) بالنون"( ،)4فهذا داللة على رحمة اهلل سبحانه وتعالى
ا
بالنفس.

( )1الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ص.226
( )2البقرة.696 :
( )3البقرة.233 :
( )4الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.268
64

وفي سياق آخر وآية أخرى ذكر الفعل نفسه مبنيا للمعلوم إذ ذكر لفظ الجاللة اهلل في قوله
تعالى:

(


























 ،)1()يتضح من الفعل أن صيغته لم تحول ،وأُسند الفعل إلى فاعله الحقيقي" ،فالوسع:
ما يسع اإلنسان وال يضيق عليه وال يحرج فيه؛ أي ال يكلفها إال ما يتسع فيه طوقه ،ويتيسر عليه دون
مدى الطاقة والمجهود"( ،)2فذكر اسمه تعالى جاء في سياق آية تحض على الرحمة وفي ذلك "إخبار
عن عدله ورحمته"( ،)3كقوله تعالى   ( :






،)4()  

( )1البقرة.297 :
( )2الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.232
()3

المصدر السابق نفسه .ج ،6ص.232

( )4سورة البقرة ،آية .691
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المبحث الثالث
دراسة تطبيقية لغوية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة
المواقع النحوية التي سدت مسد الفاعل:
أوال :المفعول به:
فعل مبني للمجهول +نائب فاعل يكون مفعوال به في المعنى
إذا ناب المفعول به عن الفاعل يكون تركيب الجملة على النحو اآلتي:
فعل مبني للمجهول +نائب فاعل

مفعول به
ِ
ب َعلَ ْي ُك ُم اْل ِقتَا ُل) الفعل (كتب) مبني للمجهول ،وقد ناب المفعول
جاء في قوله تعالىُ ( :كت َ
به(القتا ُل) عن الفاعل الذي حذف ،وهو اهلل سبحانه وتعالى.
ُكتب+القتال
نائب فاعل
مبني للمجهول
فاعل

ب +اهللُ +عليكم +القتا َل
وأصل الجملةَ ،كتَ َ
مبني للمعلوم

مفعول به
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حذف الفاعل لإليجاز ،وقد جاء تأويل القول في الفعل كتب "قال أبو جعفر :يعني بذلك جل
ِ
ض عليكم القتا ُل ،يعني قتال المشركين" وهو ُك ْره لكم"
ب عليكم القتال" ،فُ ِر َ
ثناسه بقولهُ " :كت َ

()1

فكلمة

ِ
ب) تعني فَ َرض ،والفرض هنا جاء من اهلل سبحانه وتعالى ،ومعلوم أنه ال يخفى على أحد أن
( ُكت َ
فارض القتال ضد المشركين هو اهلل سبحانه وتعالى ،فال حاجة لذكره ،ويعد هذا الحذف هو حذف
لإليجاز واالختصار.
ثانيا :شبه الجملة:
فعل مبني للمجهول +جار ومجرور
ِ
ِ
َه ِل اْل ِكتَ ِ
ين أَن ُي َنز َل َعلَ ْي ُكم م ْن
ين َكفَُروْا ِم ْن أ ْ
اب َوالَ اْل ُم ْش ِرك َ
جاء في قوله تعالى( :ما َي َوُّد الذ َ
ض ِل اْل َع ِظ ِيم)
َخ ْير من رب ُك ْم َواللهُ َي ْختَ ُّ
ص بِ َر ْح َمتِ ِه َمن َي َشاء َواللهُ ُذو اْلفَ ْ

()2

"حذف الفاعل للعلم به،

وللتصريح به في قوله{ :من ربكم} ،ولو بني للفاعل لم يظهر في قوله{ :من ربكم}{ ،من خير} ،من:
زائدة ،والتقدير :خير من ربكم ،وحسن زيادتها هنا ،وان كان ينزل لم يباشره حرف النفي"( ،)3ولو كان
القرن لم يحسن زيادة من.
هذا الكالم لغير آ
ينزل +من خير

جار ومجرور نائب الفاعل

فعل مبني للمجهول
فاعل
وأصل الجملة ينزل اهلل الخير عليكم
فعل مبني للمعلوم

مفعول به

( )1الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان في تأويل القران .ج ،1ص.281
( )2البقرة ،آية .621

( )3ابن سيده ،أبو الحسن علي :إعراب القران .ت 119ه ،ج ،6ص.218
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وقد تبين للباحث أن ما ينوب عن الفاعل في سورة البقرة المفعول به ،والجار والمجرور ،أما
األشياء األخرى كالمصدر والظرف ،فلم يرد لها أي ذكر في سورة البقرة.
األلفاظ التي نابت عن الفاعل:
أوال :االسم الظاهر:
يأتي نائب الفاعل اسما ظاه ار ،وقد ورد في سورة البقرة في خمسة عشر موضعا ،منها ما جاء
ِ
وسى ِمن قَْب ُل)(.)1
في قوله تعالى تعالى( :أ َْم تُِر ُ
يد َ
ون أَن تَ ْسأَلُوْا َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُسئ َل ُم َ
فقوله "" ُسئِ َل" فعل ماض مبني للمجهول ( ُموسى) نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على
األلف ،وما المصدرية ،وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر"( ،)2ووقع نائب الفاعل
ظاهر وهو موسى.
ا
اسما
ُسئِ َل موسى

نائب الفاعل اسما ظاه ار

فعل مبني للمجهول

ثانيا :الضمير:
 .8الضمير المتصل:
يأتي نائب الفاعل ضمي ار متصال ،وقد جاء ذلك في عشرة مواضع في سورة البقرة ،منه ما
ﱢﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱠ( )3جاء الفعل
ﱡ
ﱠ
ﱟ
جاء في قوله تعالى :ﱡ ﱎ ﱏ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﱘ ﱙﲧ ﲧ ﲧ ﱞ
ﲧ
رزقوا "فعال ماضيا مبنيا للمجهول ،والواو نائب فاعل"( ،)4وهي ضمير متصل.
( )1البقرة.691 :
( )2دعاس ،قاسم حميدان :إعراب القران الكريم .دار المنير ،دمشق6121 ،ها ،ص.62
( )3البقرة.21 :
()4

دعاس ،قاسم حميدان :إعراب القرآن الكريم .ص.21
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ق  +وا
ُرِز َ

الضمير المتصل نائب فاعل

فعل مبني للمجهول
 .0الضمير المستتر:
يأتي نائب الفاعل ضمي ار مستت ار ،وقد ورد ذلك في سبعة مواضع في سورة البقرة ،منه ما جاء
()1
وص َل) أن حرف مصدري ونصب ويوصل فعل
في قوله تعالى :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲪ ﱠ (" ،أ ْ
َن ُي َ

مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو"(.)2
وصل+ضمير مستتر
ُي َ
نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو
فعل مبني للمجهول.
أما الضمير المنفصل فلم ترد له صورة في آيات سورة البقرة.

( )1البقرة.26 :
( )2درويش ،محيي الدين :إعراب القرآن وبيانه .ط ،1دار اإلرشاد للشسون الجامعية ،سورية6161 ،ها ،ج ،6ص.62
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ثالثا :الجار والمجرور:
يأتي نائب الفاعل اسما مسبوقا بحرف جر زائد ،وجاء في موضع واحد هو قوله تعالى :ﭐﱡﭐﲧ
()1
(خ ْير) مجرور لفظا مرفوع
ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧ ﲧﲧ ﱠ
ﳋ  ،من في قوله" :من خير حرف جر زائد َ

محال

على

أنه

نائب

()2

فاعل"

من

قوله

تعالى:

"  

.)   
اسم مجرور لفظا مرفوع محال على أنه نائب فاعل
ينزل عليكم من خير

فعل مبني للمجهول

حرف جر زائد

وأصل الجملة
ينزل اهلل عليكم الخير
فعل مبني للمعلوم

مفعول به
فاعل

أما المصدر والظرف فلم ترد لهما أية صورة في آيات سورة البقرة.

( )1البقرة.621 :
( )2الدرويش ،محيي الدين :إعراب القران وتبيانه .ج ،6ص.673
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الفصل الرابع
الدراسة النفسية للمبني للمجهول في سورة البقرة
المبحث األول :علم النفس اللغوي.
المبحث الثاني :النفس في القران الكريم.
المبحث الثالث :الداللة النفسية (دراسة تطبيقية).
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المبحث األول
علم النفس اللغوي
ماهية علم النفس:
إن علم النفس هو أقدم ما حاول اإلنسان إقامته من علوم ،فبعد ما انفصل اإلنسان عن
السلسلة الحيوانية ،وتبوأ عرشها ،نزعت نفسه إلى معرفة هويتها لما وجده من غموض يحوط تصرفاته
وتصرفات من حوله.

النفس لغة:
يرى ابن منظور في مفهوم النفس عن ابن خالويه "النفس :الروح ،والنفس ما يكون به للتمييز،
والنفس الدم ،والنفس األخ ،والنفس بمعنى عين ،أما النفس الروح ،والنفس ما يكون بها التمييز نحو
قوله تعالى( :

  

    













   












 ،)1()  فالنفس األولى هي
التي تزول بزوال الحياة ،والنفس الثانية التي تزول بزوال العقل"(.)2

( )1الزمر ،آية .12
( )2ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب .مادة( :نفس).
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ورد في تاج العروس أن النفس تأتي على ضربين إحداهما :قولك (خرجت نفسه) أي روحه،
والثاني :جملة الشيء وحقيقته(.)1
أما الروح عند ابن فارس" الراء والواو والحاء أصل واحد مطرد ،يدل على سعة ،وفسحة
واطراد ،وأصل (ذلك)كلمة الريح ،وأصل الياء في الريح الواو ،وانما قلبت ياء لكسرة ما قبلها ،فالروح
روح اإلنسان ،وانما هو مشتق من الريح ،والروح نسيم الريح ،ويقال أراح اإلنسان إذا تنفس"(.)2
فالنفس شيء غير ملموس وال أحد يراها؛ أي هي غير مادية وال يعرف ما حقيقتها واذا كانت
النفس هي الروح نفسها ،فهي شيء ال يعلم حقيقتها إال اهلل سبحانه وتعالى لقوله جل وعال:
(
 







  

   
.)3()  

النفس اصطالحا:
في العصر الحديث ظهرت العديد من الدراسات التي تدرس سلوك النفس ،وكينونتها ،فالنفس
هي التي تولد وتموت ،وهي موجودة في سائر المخلوقات ،وهي التي تنتابها الغرائز ،وهي التي
تحاسب؛ ألنها هي المسسولة عن الجسد في تصرفاته.

( )1الزبيدي :تاج العروس .ماد (نفس).
()2

اباان فااارس ،أبااي الحسااين أحمااد :مقــاييس اللغــة .مااادة( :نفااس) .تااح :عبااد السااالم هااارون ،دار الجياال ،بيااروت ،ج،1

ص.172

( )3اإلسراء ،آية .91
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت ،فقد سمى المقبوض
وقت الموت ،ووقت النوم روحا ونفسا ،لكن يسمى نفسا باعتبار تدبيرها للبدن ،وتسمى روحا باعتبار
لفظه فإن لفظ الروح يقضي اللطف"(.)1

( )1ابن تيمية ،احمد :الفتاوى .المدينة المنورة ،ج ،8ص.282
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وعرف الجرجاني النفس بأنها " الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس"( ،)1وبهذا
فإن المعنى الجامع للنفس هو الشيء غير الحسي ،أو المادي ،أو هو الفعل المحرك للجسم المادي
وآالته.
أما الغزالي فقد كان متأث ار بالفكر الفلسفي النفسي "حيث جمع بين العلوم النظرية (علوم
المكاشفة) ،وذلك حين نظر إلى النفس كماهية مجردة ،وبين العلوم العملية (علوم المعاملة) وذلك حين
نظر إلى نشاطها وفعاليتها"( ،)2وهو يعني بفعاليتها سلوكها ،وأفعالها سواء أكان في الدين أم في الحياة
العملية.
وعند العلماء الغربيين يسكد يونغ "أن النفس في جانب منها ليست فردا ،بل جزءا من اإلنسان
األعظم"( ،)3وقد ظهر لهذه النفس علم يعنى بدراسة سلوكها وتصرفاتها ،وهو علم النفس إذ إن علم
النفس الحديث يدرس السلوك ،وال يدرس النفس ،وذلك أن النفس شيء ال يمكن لمسه في الواقع ،في
حين سلوك هذه النفس هو الذي يمكن مالحظته ،ودراسته ودراسة ما يتعلق باألفعال ،والسلوكات
الناجمة عن النفس.

العالقة بين اللغة والتفكير:
لعل فكرة تحديد الروابط بين الكالم المسموع ،وبين تفكير الفرد الناطق لهذه اللغة إلى أذن
السامع يعد من أشد المباحث أهمية وتعقيدا ،والبحث في هذه الفكرة ذو أهمية كبرى في فهم طبيعة
التفكير وفهم ظاهرة اللغة نفسها ،وقد اهتم علماء اللغة ،وعلماء النفس بهما إال أن اهتمام علماء النفس

()1

الجرج اااني ،عل ااى ب اان محم ااد ب اان عل ااي :التعريفـــات .ت ااح :إبا اراهيم األنب اااري ،مطبع ااة الري ااان للتا اراث ،مص اار6839م،

ص.362

( )2العثماني ،عبد الكريم :الدراسات النفسية عند المسلمين .ط ،6مكتبة وهبة ،القاهرة6873 ،م ،ص.23
()3

يونغ ،ك .غ :علم النفس التحليلي .ط ،2دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورية6886 ،م ،ص.9
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بهذه الفكرة كان أكبر ،والحقيقة أن هناك عالقة وطيدة بين اللغة والفكر ،ذات أهمية في فهم ليس فقط
طبيعة ظاهرة التفكير ،بل أيضا في فهم طبيعة ظاهرة اللغة نفسها.
إن اإلنسان عندما يتحدث ينظم المعاني في نفسه ،ثم يقوم دماغه بإرسالها إلى أذن السامع
وهو بدوره يحللها حسب فهمه لها وفي هذا" ،يذهب بعض العلماء إلى أن "األلفاظ ،ليست إال رمو از
تعبر عن المعاني الكامنة في النفس ،وهي ضرورية للتقدم العقلي؛ ألنها هي التي تثبت كل خطوة
يخطوها الذهن البشري ،وهم يشبهون ذلك بجيش يغزو بقعة من األرض ،وينتصر على أهلها ،وينتشر
في أرجائها ،ولكنه ال يستطيع أن يملكها إال حين ينشئ فوقها الحصون ،التي يضع بها حاميته"(،)1
فالناس يحتاجون إلى األلفاظ ألنهم "يرون أن األلفاظ حصون الفكر ،وأنه ال وجود للفكر بدون اللغة،
ولذلك يرى هسالء أن علماء النفس ،ال علماء االجتماع ،هم الذين يستطيعون أن يبينوا لنا ،كيف يظل

المعنى حائ ار في الذهن ،حتى يستقر في الكلمة المناسبة ،وحينئذ يتحدد المراد منه ،ويثبت ويتضح"(.)2
القرن تفسي ار لغويا ،يقتضي ذلك فهم طبيعة النفس
وعند تفسير لغة ما كلغة الشعر ،أو لغة آ
التي أصدرت هذا الكالم "إذ كل ما نستطيع أن نعلمه علما يقينيا أن الكاتب كتب الكلمات التي
نقرسها ،لكن ما عناه من وراء هذه الكلمات شيء آخر"( ،)3واألجدر الوصول إلى تفسير يتالءم مع
عقول الجميع ،وقد أدى التحليل النفسي دو ار مهما في تبني هذه الظاهرة التي تدعو إلى خلق مهمة
الوصول إلى المعاني الكامنة في نفس المتكلم.

( )1عبااد الت اواب ،رمضااان :المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي .ط ،3مكتبااة الخااانجي ،القاااهرة6886 ،م،
ص.636

()2

السابق نفسه ،ص.636

( )3ناصف ،مصطفى :اللغة والتفسير والتواصل .سلسلة كتب ثقافية ،الكويت6881 ،م ،ص.13
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فالعالقة بين الفكر ،واللغة ترتبط بالفكر من زاوية األفكار ،وزاوية االتجاهات الفكرية ،فاألفكار
يتم تثبيتها ،والتعبير عنها بألفاظ ،وسياقات ترد فيها تلك األلفاظ ،كما يتم التعبير عن االتجاهات
الفكرية بالعبارات اللغوية المختلفة.
وتسكد الدراسات أن اللغة وحدها بأصواتها ،ونحوها ،وصرفها ال تكفي لفهم النص المكتوب ،أو
المسموع فهما صحيحا إذ "يجب أن نربط قضية اللغة والتفسير بمعرفة أنفسنا معرفة أتم ،أو البحث عن
نظرة أعمق في حيوية األشياء"( ،)1ومعرفة نفسية المتكلم ،أو الظروف البيئية التي يعيش بها ،وهذا
مخالف لعبارة موت المسلف التي أطلقها (روالن بارت) "وهي العبارة التي تزامن ظهورها مع إعالن
فوكو (موت اإلنسان) عام  ،1988فال يعنينا تاريخ حياة المسلف ،أو المفكر ،أو ميوله الفكرية ،أو
اإليديولوجية ،أو العصر الذي عاش فيه"(.)2
ويثير مصطلح موت المسلف إشكاالت عقائدية في الفكر اإلسالمي خاصة عندما "يتعلق
األمر بالنص القرآني المقدس المعجز والذي يتجاوز كونه فضاء دالليا خصبا وخطابا لغويا وبيانيا ثريا
متعدد التأويالت إلى كونه كالم اهلل تعالى ،وقد بين اهلل تبارك وتعالى مصدر النص القرآني المحكم
والمفصل"(،)3

(







    
 ،)4()  ففي القران الكريم نحاول فهم طبيعة النفس
البشرية الموجه إليها الخطاب.

( )1مرتاض ،عبد الجليل :اللغة والتواصل .ص.11
()2

عطية ،أحمد عبد الحليم :نيتشة وجذور ما بعد الحداثة .ط ،6دار الفارابي ،بيروت2262 ،م ،ص.612

( )3العف ،عبد الخالق :موت المؤلف منهج إجرائي أم إشكالية خطابية2226 .م ،ص.1
( )4هود ،آية .6
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ويعد التفكير "قائمة من األنشطة العقلية تتضمن كال ،أو بعضا مما يلي :أحالم اليقظة،
الرغبات ،الشطحات ،الصور الخيالية ،استيعاب األفكار ،استعراض األفكار ،اكتساب أفكار جديدة،
استنباط نظريات سياسية ،الجدل السياسي ،اتخاذ الق اررات ،القراءة ،الكتابة"(.)1
وهناك دراسات حديثة حول العالقة بين الفكر واللغة ويعد ما قدمه عالم النفس فيجوبسكي
أفضل التحاليل استنارة للتفاعل بين الفكر واللغة ،حيث نشر كتابه الفكر واللغة للمرة األولى عام
 1934وترجم إلى اإلنجليزية عام  ،1982إذ "يرى فيجوسكي أن للغة وظيفتين :االتصال الخارجي من
بني البشر ،وما يعادل هذا في األهمية من االستخدام الداخلي ألفكار المرء ،إن معجزة اإلدراك البشري
هي أن كال من هذين النظامين يستخدمان نفس الشفرة اللغوية ومن ثم يمكن ترجمة الواحد منهما إلى
اآلخر بدرجة ما من النجاح"(.)2
وكذلك ما قيل "بأن الفكر يعتمد على اللغة ،ومن ثم فهي التي تحدده في حين قد نرى أنه في
أحد الجوانب قد يكون تنمية عمليات إدراكية عالمية ،وهناك دفاع مقنع عن الرأي القائل بأن كثي ار من
التصنيفات التي يضعها المجتمع ،إنما تنقل إلى األجيال الجديدة من خالل المفاهيم التي توهب مجسدة
في لغات بعينها"(.)3

اللغة سلوك نفسي:
تسكد الدراسات أن العالقة بين علم اللغة وعلم النفس ترجع "إلى طبيعة اللغة إذ إنها إحدى
مظاهر السلوك اإلنساني ،فإذا كان علم النفس يعنى بدراسة السلوك اإلنساني عموما فإن دراسة
السلوك اللغوي تعد إحدى جوانب االلتقاء بين علم اللغة ،وعلم النفس"( ،)4ثم إن بعض علماء اللغة
( )1جرين ،جوديث :اللغة والتفكير .الهيئة المصرية العامة للكتاب6882 ،م ،ص.66
()2

جرين ،جوديث :اللغة والتفكير .ص.661

( )3السابق نفسه .ص.629

( )4الضامن ،حاتم صالح :علم اللغة .ص.12
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والتفسير أروا "أن الدراسة اللغوية إذا لم تقم على دراسة القوى النفسية الكامنة وراءها فهي غير
مكتملة"(.)1

وال بد من التأكيد أن هناك فرقا بين دراسة اللغويين والنفسيين ،فاللغويون يقومون بالتحليل
اللغوي فقط ،والنفسيون يقومون بالتحليل النفسي فقط ،من هنا ظهر ما يعرف بعلم اللغة النفسي الذي
يجمع بين التحليلين ،اللغوي والنفسي؛ ليجعل تحليل النص مكتمال ،فهو ناشئ من امتزاج العلمين.
تعد اللغة إحدى مظاهر السلوك اإلنساني الصادر عن اإلنسان ،وما يدور في خلجات أفكاره،
وعلم النفس من أجل العلوم التي تعنى بدراسة السلوك اإلنساني؛ لذلك تعد اللغة وسيلة من الوسائل
التي يستطيع من خاللها علم النفس تحديد السلوك اإلنساني للشخص المتكلم من خالل أقواله.
ويرتبط علم اللغة مع علم النفس ،أو علم السلوك ارتباطا وثيقا حتى ظهر في ذلك ما يسمى
علم اللغة النفسي ،وعلم النفس اللغوي.
"يهتم علم اللغة النفسي بكل العمليات العقلية عند المتحدث قبل صدور اللغة ،وعند المتلقي
عقب صدور اللغة"

()2

الذي بدوره يحلل نفسية المتكلم ويقع على عاتقه توضيح الحالة النفسية للمتلقي

عند استماعه اللغة.
لمثير،
وقد ُعرف علم النفس العام بأنه العلم الذي يدرس السلوك اإلنساني على أنه استجابة ُ
وتختلف االستجابات باختالف المثيرات ،إضافة إلى دراسة أثر الوراثة ،والبيئة الداخلية ،والخارجية
للفرد على اتجاهاته ،وتفاعالته مع ذاته ،ومع مجتمعه ،فيدرس هذا العلم التفاعالت السلوكية للفرد
بأنواعها اللفظية؛ الحركية ،والعقلية ،والعاطفية ،أو الوجدانية ،والعالقات المتالزمة فيما بينها لغرض
فهم هذا السلوك ،وايجاد الطرق المناسبة لتحليله وفهمه ،والتنبس بالمشكالت ،والعوائق التي من الممكن

()1

الضامن ،حاتم صالح :علم اللغة  ،ص.12

( )2حجازي ،فهمي محمود :مدخل إلى علم اللغة .ص.26
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أن تتعارض مع الفرد في موقف معين وردود فعله المتوقعة تجاهها فالسلوك حسبما جاء في لسان
َسلكه إياه
وسلَ َك
العرب " ُّ
َ
وسلَ َكه َغ ْي َره وفيه وأ ْ
وسلُوكا َ
المكان َي ْسلُ ُكه َسْلكا ُ
السلُوك مصدر َسلَ َك طريقا َ
وفيه وعليه"(.)1

فالسلوك اإلنساني يتعلق بكل النشاطات التي يقوم بها الفرد ظاهرة ،أو غير ظاهرة ،واللغة هي
أحد الظواهر المتعلقة بسلوك النفس ،ومن خالل اللغة المحكية من قبل المتكلم نستطيع الحكم على
نفسية المتكلم ،وفي التحليل النفسي لسلوك الشخص "يتعلم الشخص في عملية التحليل النفسي أي
أفكاره ينبع من مصدر عاطفي"(.)2

وقد ارتبط علم النفس بعدد من العلوم ،واللغة من العلوم التي ارتبطت بعلم النفس حتى شكلت
ما يعرف بعلم اللغة النفسي العلم اللساني النفسي "أما علم اللغة في احتكاكه بعلم النفس ،فقد جعل من
الظاهرة النفسية بكل أبعادها درسا له يتناول اللغة بوصفها ظاهرة لها صالت مرتبطة مع تلك العوالم
الداخلية للنفس البشرية ،فتتقاطع حينها خيوط الدرس النفسي مع تلك اللسانية ،إلى حد يصعب فهم
الظاهرة الكالمية بمنأى عن الحقل النفسي"( ،)3إن علم النفس ،أو علم السلوك يستعين باللغة،
ومعطياتها للوصول إلى الطاقات الكامنة وراء مكنونات الشخص.
إن ما يميز علم النفس أنه علم متعدد الفروع ،ويهتم بالجوانب التطبيقية لسلوك اإلنسان من
إيماءات ،وحركات جسدية ،أو حديث المتكلم ،إذ إن المتكلم هو إنسان له شخصيته المستقلة وسماته
الشخصية التي يترتب عليها فهم اآلخرين له ،فمن خالل إيماءاته وحركاته ،وأحاديثه فيمكن من خاللها

( )1فائق ،أحمد وآخرون :مدخل إلى علم النفس العام .مكتبة األنجلو المصرية ،ص.6

( )2فروم ،إيريك :الدين والتحليل النفسي .دار الحوار للنشر والتوزيع6812 ،م ،ص.66

( )3ينظاار حساااني ،أحمااد :مباحــث فــي اللســانيات .ط ،2منشااورات كليااة الد ارسااات العربيااة واإلسااالمية ،دبااي2266 ،م،
ص.23
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فهم شخصية المتكلم ،أو فهم ما يدور في خلجات نفسه ،وأساريره الداخلية ،ويختلف كالم الشخص
الذي أصابه مكروه ،أو فقد عزي از عليه عن شخص آخر فرح ألنه تخرج من الجامعة.
كذلك "إن علم النفس يتعامل مع اللغة بوصفها سلوكا يمكن إخضاعه للدراسة باستخدام
المناهج ،واألساليب السلوكية المختلفة ،فهو يهتم باإلدراك ،وكيف يختلف الناس في إدراكهم للكلمات،
أو في تحديد مالمحها الداللية ،وكيفية اكتساب اللغة وتعلمها ،ودراسة السبل التي يتم بها التواصل
البشري عن طريق اللغة ويضم مجاالت الدراسات النفسية للغة".
ومما ال شك فيه أن العالقة بين علم اللغة وعلم والنفس ترجع "إلى طبيعة اللغة بوصفها إحدى
مظاهر السلوك اإلنساني ،فإذا كان علم النفس يعنى بدراسة السلوك اإلنساني عموما ،فإن دراسة
السلوك اللغوي تعد إحدى جوانب االلتقاء بين علم اللغة ،وعلم النفس"(.)1
ومن الوظائف الملقاة على عاتق علم اللغة النفسي أنه يعالج موضوعات عديدة ومهمة ،منها
التفكير ،وتوقيف اللغة ،واصطالحها ،واكتساب اللغة (ونظرياتها والبنية العميقة والسطحية) ،ولغة
الحيوانات ،ولغة اإلشارة ،وأمراض الكالم ،وغير ذلك من الموضوعات( ،)2ولعل هذه من أبرز مهماته.
ترتبط عملية الكالم بالجانب النفسي من جانبين" :عضوي ،ونفسي وتبدأ حركة الكالم من
الرباط النفسي ،أو العقلي الذي سبق االتفاق عليه في عقول المتكلمين بين داللة معينة ،ومجموعة من
األصوات ترمز إليها"( ،)3فعملية الكالم تنتقل إلى الدماغ ،ثم إلى الجهاز ،فيحولها الجهاز النطقي
محدثة كالما ذا معنى؛ ألنه مرتبط بالعقل الباطني لإلنسان.

( )1ينظر :حجازي ،محمود :علم اللغة العربية .ص.19

( )2ينظر :العصيلي بن عبد العزيز بن إبراهيم :علم اللغة النفسي .ص.21
( )3ماريو ،باي :أسس علم اللغة .ترجمة أحمد مختار عمر ،ص.16
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إن هناك فرقا بين علم اللغة ،وعلم النفس على الرغم من ارتباطهما في بعض األمور ،إذ يهتم
علماء اللغة باللغة عند صدورها ،وال يهتمون بالعمليات العقلية الصادرة لها ،في حين يهتم علماء
النفس بالعمليات العقلية السابقة إلصدار اللغة إلى أذن السامع(.)1

وتسكد الدراسات كذلك أن علم اللغة له دور رئيس في استنباط سلوك اإلنسان من خالل حديثه
ثم الحكم على سلوكه وشخصيته.
ويسكد بعض علماء اللغة وعلماء النفس "أن دراسة السلوك اللغوي إسهام مثمر ال لفهم اللغة
فحسب بل لتكوين النظرية العامة لعلم النفس"( ،)2والحكم على شخصية المتحدث ومعرفة ما يحيطه
من ظروف نفسية ،وكذلك فهم النفس البشرية من خالل الخطاب الموجه إليها.
ولعل اهتمام علم النفس بدراسة اللغة يرجع "إلى األبحاث واألعمال التي أنجزها العالم النفسي
(سيجموند فرويد) في دراسته لالشعور حيث تعبر العناصر المكبوتة في هذه المنطقة المظلمة عن
نفسها من خالل فلتات اللسان ،والنكات ويكون النشاط اللغوي في هاتين الحالتين خارجا عن قواعد
اللغة"(.)3
ويرى العصيلي وغيره من العلماء أن علم اللغة النفسي يعد من العلوم الحديثة التي لم تتضح
معالمها ،ولم تستقر في علم مستقل ،وما زالت جهود العلماء تسير الكتشاف أساليب تعلم اللغة
وتعليمها.

( )1ينظر :حجازي ،محمود :علم اللغة العربية .ص.18
( )2ينظر :السابق نفسه .ص.12

( )3الفراع ،سعيد :الطفل واكتساب اللغة بين البنائية والتوليدية .ص .671
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المبحث الثاني
النفس في القرآن الكريم
التفسير النفسي للقرآن الكريم:
القرآن الكريم هو كتاب اهلل الحكيم ،وهو جامع ألصول العبادات ،وهو هداية للناس أجمعين
وتهذيب النفس البشرية ،وفيه تنظيم لحياة اإلنسان ،فتفسير النص القرآني يحتم فهمه إذ ُيعد النص
التفسيري بمثابة النص الثانوي الذي ُيعيد في صورة شرح ،أو تعليق ما أقره وأثبته النص الديني
األصلي كالقرآن ،واألحاديث ،وأقوال الفقهاء من معطيات ثابتة" ،فالقرآن الكريم ،كتاب اهلل الخالد،
ومعجزة رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم ،التي ال تفنى إلى األبد ،وهو كتاب منتظم اآليات ،متعاضد
الكلمات ،ال نفور فيه وال تعارض ،وال تضاد وال تناقض"(.)1
والنص الديني واقع في الحياة اليومية ،وتفسيره ذو أهمية كبيرة في ثقافتنا المعاصرة" ،ودراسة
قضية التأويل يمكن أن تكشف لنا عن كثير من أصول المواقف التفسيرية التي تطالعنا بها المطابع
(.)2

كل يوم"

القرن "كشف المنغلق من المراد بلفظه ،واطالق المحتبس عن
وبهذا يكون معنى تفسير آ
القرن يتبين تأثيره البالغ في
فهمه"( ،)3ومما ال شك أن المتعمق في دراسة النفس اإلنسانية في ضوء آ
نفس اإلنسان ،فهو يعمل على ترقيق القلوب ،وترتاح له النفس.
( )1صالح ،حمزة :داللة النص القرآني ومظاهر االختالف فيه قراءة في المفاهيم والمصطلحات .بحث
.https: //www. tafsir. net/article/4784

( )2حامد ،نصر :فلسفة التأويل .ط ،6دار التنوير ،بيروت6893 ،م ،ص.66

( )3النيسابوري ،أبو إسحق :الكشف والبيان-تفسير الثعلبي .ط ،6تح :أبي محمد بن عاشور ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت2222 ،م ،ج ،6ص.96
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القرن الكريم قد حض اإلنسان على فهم طبيعته ،ودعاه إلى التفكر في نفسه ،ومعرفة
ثم إن آ
()1

أسرار هذه النفس؛ ألن "معرفة اإلنسان لنفسه تسدي لمعرفة اهلل سبحانه وتعالى"

من خالل ما ورد في

القرن عن اإلنسان من آيات تتعلق بالنفس يمكن فهم "حقائق عن اإلنسان وصفاته ،وأحواله النفسية
آ
في تكوين صورة صحيحة عن شخصية اإلنسان وعن الدوافع األساسية التي تحرك سلوكه ،وأفعاله
وكالمه"(.)2
وقد قدم القرآن صورة متكاملة عن النفس اإلنسانية ،وذكر عددا من ألفاظ النفس بمسمياتها
المختلفة ،وقد يظن بعضنا أن هذه األلفاظ المعبرة عن أحوال النفس ،وليست مترادفة إذ "الترادف زيادة
في الكالم ،وهذا ليس من صفة كتاب معجز ،فكل كلمة قد تترادف مع كلمة أخرى لكنها ال ترادفها"(.)3
تأثير في نفس اإلنسان" ،فأي كالم آخر ال
ا
القرن الكريم عن غيره من الكالم أن له
يتميز آ
القرن الكريم"( ،)4فهو يفوق غيره ،ويتميز عن غيره من
يمكن أن تصل درجة تأثيره إلى درجة تأثير آ
الكالم في قوة تأثيره في نفس اإلنسان.
القرن في نفس المسمنين أن جعلهم ال
القرن الكريم في نفس المسمنين" ،فلقد كان من أثر آ
يسثر آ
يحنون هامتهم إال لمنزل القرآن ،فهو وحده القوي المتين ،فال اختيار وال شريعة غير شريعته ،وحين
يستوعب اإلنسان كلمات ربه يحس بيده في كل ما حوله ،ويعيش في أُنسه ورعايته"( ،)5يقول تعالى:
(







( )1نجاتي ،محمد :القرآن وعلم النفس .ط ،6دار الشروق ،مصر2226 ،م ،ص.22
( )2السابق نفسه .ص.23
()3

ياسين ،زيان :ألفاظ أحـوال الـنفس وصـفاتها فـي القـرآن الكـريم .رساالة ماجساتير ،إشاراف الناوري جاواد وجبار يحياى،

جامعة النجاح2228 ،م ،ص.62

( )4أبااو السااعود ،عبااد اهلل :اإلعجـــاز النفســـي فـــي القـــرآن الكـــريم .رس االة ماجسااتير ،إش اراف :محمااد المجااالي ،الجامعااة
األردنية2221 ،م ،ص.29

( )5العسال ،خليفة حسين :األثر النفسي للقرآن الكريم .ص.72
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)1()  ؛ أي ازدادوا خشوعا ،وايمانا مع إيمانهم.
القرن
ولم يكن تأثير القرآن واقعا في نفس المسمن فقط ،فقد أثر في نفس الكافر ،وقد نزل آ
مخاطبا جميع أنواع النفس اإلنسانية إذ إنه يحرك المشاعر عند المسمن ،ويحضه على التمسك بالدين،
ويرهب الكافر ،ويردعه عن االستمرار في العصيان ،ومن خالل التفسير النفسي يمكن فهم السياق
بالقرن حادثة الوليد بن المغيرة ،كذلك
آ
الذي نزلت فيه اآلية ،ومن الشواهد على تأثر نفوس الكفار
القرن الكريم.
يخاطب القران الكريم النفس ،والوجدان والعقل ،وهذا يعد من إعجاز آ
القرن بجانب اإلثارة الروحية الوجدانية ،فهو ال
وقد أشار إليه الدكتور البدوي بقوله" :اهتم آ
يعتمد على التفكير وحده ليقنع ،لكنه يتكئ عليه ،وعلى الوجدان ليستميل ،وصوال إلى هدفه :تهذيب
النفس ،وحب العمل الصالح ،واإليمان باهلل ،واليوم اآلخر ،وهذا هو المنهج األدبي في القرآن في
مواضع كثيرة يثير القرآن في النفس مشاعر عدة :شعور اإلجالل لعظمة الخالق ،شعور الغبطة
واالجتهاد ،شعور العرفان بالجميل ،الشعور بالنخوة ،الشعور بالخوف والرجاء"(.)2
ويوحي التفسير النفسي للقرآن أنه "يقوم على أساس وطيد من صلة الفن القولي بالنفس
اإلنسانية ،وأن الفنون على اختالفها ،ومن بينها األدب ليست إال ترجمة لما تجده النفس"(.)3
وتسكد بعض الدراسات أن علم النفس في القرآن الكريم يسعى دائما إلى "اكتشاف مكبوتات
القرن أثبت إعجازه في هذا الجانب"(.)4
النفس البشرية ،واستخراج مخزونها ،ومحاولة خطابها ،و آ

()1

مريم.19 :

( )2بدوي ،أحمد حامد :من بالغة القرآن .ط ،3مكتبة نهضة مصر2221 ،م ،ص.38-39

( )3الخولي أمين ،التفسير معالم حياته منهجه اليوم .ط ،6مكتبة األسرة2223 ،م ،ص.11
( )4أبو السعود ،عبد اهلل :اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم .ص.29
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تفسير نفسيا هو الخطابي بقوله :في إعجاز القرآن وجه
ا
القرن
ولعل أول من ذهب إلى تفسير آ
آخر ذهب عنه الناس ،فال يكاد يعرفه إال الشاذ من آحادهم ،وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس،
فإنك ال تسمع كالما غير القرآن منظوما وال منثو ار ،إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة
والحالوة في حال ،ومن الروعة والمهابة في أخرى(.)1
القرن الكريم فيها إعجاز ،وكل كلمة فيها تأثير
وتسكد الدراسات أيضا أن كل آية من آيات آ
على النفس اإلنسانية ،فتجد القرآن "قد اشتمل على الترغيب ،والترهيب ،والوعد والوعيد للتأثير على
النفس اإلنسانية ،وترتيبها باألحداث ،وعرض الحلول اإلنسانية من خالل الوقائع الماضية ،والحاضرة
في المستقبل ،والمفاهيم اإلسالمية مثل مفهوم القضاء والقدر الذي يمتاز بأثر نفسي عظيم"(.)2
فامتثال المسمنين ألمر اهلل هو استجابة لمثيرات الترغيب والترهيب إذ إن "االستجابة هي
االنصياع ،واإلصغاء ألمر اهلل الذي يتمثل بالخضوع ،واالستسالم ،واالنقياد له سبحانه وتعالى"(،)3
فدرجة قوة االستجابة ترجع إلى درجة قوة المثير ،أو باختالف الكائن االنفعالي المسثر في اإلنسان.
ولمعرفة اإلنسان بنفسه أهمية كبيرة يقول الغزالي" :فكذلك الخوف من اهلل تعالى تارة يكون
لمعرفة اهلل تعالى ،ومعرفة صفاته ،وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ،ولم يمنعه مانع ،وتارة يكون لكثرة
الجناية من العبد بمقارفة المعاصي ،وتارة يكون بهما جميعا ،وبحسب معرفته بعيوب نفسه ،ومعرفته
بجالل اهلل تعالى ،واستغنائه ،وأنه ال ُيسئل عما يفعل ،وهم ُيسئلون"( ،)4فقوة اهلل سبحانه وتعالى مثير،
والخوف من هذه القوة هي استجابة لهذا المثير.

()1

ينظر :الخطابي ،أبو سليمان :بيان إعجاز القرآن .تح :عبد اهلل الصديق ،مطبعة دار التأليف ،مصر ،ص.83-82

( )2الغالي ،محمد بلقاسم :مالمح اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم ،ص.22

( )3جالولي ،ناصر :االستجابة واإلعراض في القرآن الكريم .إشراف :خضر ساوندك ،جامعاة النجااح الوطنياة ،فلساطين،
2263م ،ص.63

()4

الغزالي ،أبو حامد :إحياء علوم الدين .ج ،1ص.611
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داللة النفس ومعانيها في القرآن الكريم:
القرن الكريم في عدة مواضع ولها معان مختلفة:
لقد "وردت كلمة نفس في آ
 .8لتدل على أصل اإلنسان ،وخلقته من نفس واحدة وهو آدم عليه السالم"( )1نحو قوله تعالى:
(

























.)2()   
 .0تدل كلمة نفس في القرآن الكريم على النزوات والشهوات ،وميول اإلنسان نحو قوله تعالى:
(














  
 ،)3() فالنفس هي التي تتحكم بالنزوات ،والرضا ،أو عدمه.
القرن
القرن الكريم "النفس بمعنى اإلنسان كله روحا وجسدا ،وهذا كثير وغالب في آ
 .3جاءت في آ
الكريم"(،)4

ومنه

قوله

تعالى:

(

 

( )1هاشم ،أحمد :النفس في القرآن الكريم .دار الفيصل ،د.م ،د.ت ،ص.18
( )2النساء.6 :

( )3البقرة.96 :
( )4إيمان نصيب :االضطرابات النفسية وأثرها في أحكام الزواج والطالق .إشراف :إبراهيم رحمااني ،جامعاة الشاهيد حماه
لخضر2261-2261 ،م ،ص.7
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.)1()     
 .4وبمعنى العقل نحو قوله تعالى( :




   
   
.)2()  

أنواع النفس في القرآن الكريم:
تكررت لفظة النفس في القرآن مائتين ،وخمسا وتسعين مرة ،ما بين المعرفة ،وغير المعرفة،
والمفرد والجمع.
وشغلت النفس بال كثير من العلماء ،وألفوا فيها الكثير من المسلفات ،واألبحاث ،وهذا يدل
القرن الكريم بالنفس البشرية؛ لعنايته بها ،ويفضلها على الجسد الذي ال أهمية له بدون
على اهتمام آ
النفس ،أو كما يسميها آخرون الروح ،فالنفس هي التي تحاسب يوم القيامة ،وهي التي تصدر عنها
السلوكيات في الدنيا.
وحث اإلسالم على تزكية النفس؛ "ألن االهتمام بتزكية النفس وتنقيتها أمر له أهميته"( ،)3ففي
القران الكريم نرى أنه يوجب ،ويحث اإلنسان على االهتمام بنفسه بتزكيتها ،وعلى االلتزام بطاعة اهلل
()4

سبحانه وتعالى

يستند ذلك إلى قوله تعالى ( :

  




( )1لقمان.29 :
( )2النمل61 :
( )3نظمي ،رانيا محمد :النفس وحقيقتها في القران الكريم ،ص.63
( )4ينظر :هاشم ،أحمد :النفس في القران الكريم ،ص.18
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 ،)1()إذ يجب على اإلنسان أن يخاطب نفسه ،ويحثها على الخوف من اهلل ،ومن يوم
الحساب؛ ألن في الخوف من اهلل ترك للمعصية كذلك أن يصون هذه النفس التي تسكن جسده من
عمل الشر( ،)2وأن ال يترك لها العنان في اتباع الشهوات والنزوات ،وفي هذا يقول اهلل سبحانه وتعالى:
(





      
     
ف نفسه فيه ،فهو اليوم الذي ال ينفع
 )هذا هو اليوم الذي يجب على اإلنسان أن يخو َ
فيه إال عمل الخير ،وقوله تعالى  ( :
     






) 

()3











يبين عظمة اليوم الذي ال ينفع فيه الندم.

وقد اهتم القرآن الكريم بالنفس البشرية ،وال عجب في ذلك ،فقد نزل لتهذيب النفس البشرية،
وارشادها وتعدد ورودها فيه نحو:
أوال :النفس األمارة:
وهي النفس التي تسير وراء غريزتها ،وتأمر صاحبها بفعل السيئات ،وتظهر فيها الدوافع
ىء َن ْف ِسي
الشريرة ،وذلك ألن ميلها يكون نحو الشهوات واألطماع ،وجاءت في قوله تعالىَ ﴿ :و َما أ َُبر ُ
إِن الن ْف َس ألَم َارة بِالسُّوِء إِال َما َرِح َم َرب َي إِن َربي َغفُور رِحيم﴾(.)4
()1

البقرة.11 :

()2

ينظر :هاشم ،أحمد :النفس في القرآن الكريم ،ص.18

()3

البقرة.19 :

( )4يوسف.13 :
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وقد تكون "هذه النفس تسيطر عليها الدوافع الغريزية ،وتتمثل فيها الصفات الحيوانية ،وتبرز
فيها الدوافع الشريرة ،فهي توجه صاحبها بما تهواه من شهوات"( ،)1ومنه أنها النفس التي تفقد عقلها
وتدع نزواتها تتحكم بها ،إذ لها "هواجسها الشائكة التي تدفع لالنحراف ،والسوء ،والفحشاء،
والمنكر"(.)2
ثانيا :النفس المطمئنة:
فهي التي سكنت إلى ربها ،وطاعت أمره وذكره ،فهي النفس التي تخاطب على سبيل المدح
والراحة ،وهي النفس اآلمنة التي ال يستفزها خوف وال حزن ،والواصلة إلى مرحلة االطمئنان والراحة
التامة

والطاعة

ألوامر

اهلل،

والمشمولة

الربانية

بعنايته

(

قال

تعالى:



( 

()3

،

جاء لفظ (المطمئنة) صراحة،

وهو اسم فاعل من اطمأن.
ويسكد المفسرون على "أن النفس المطمئنة تعني اآلمنة ،وهي بشارة من اهلل لها باألحسن ونزع
الخوف يوم القيامة وهي النفس الواثقة بفضل اهلل ورحمته تعالى"(.)4
أما سيد قطب فيسكد أن النفس المطمئنة هي "المطمئنة إلى ربها المطمئنة إلى طريقها إلى
قدر اهلل لها ،والمطمئنة في السراء ،والضراء وفي البسط والقبض وفي المنع والعطاء ،والمطمئنة ألنها

( )1الغالي ،محمد بلقاسم :مالمح اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم .ص.62
( )2هاشم ،أحمد عمر :النفس في القرآن .ص.38
()3

الفجر.26 :

( )4نظمي ،رانيا :النفس وحقيقتها في القرآن الكريم .كلية اآلداب ،جامعة المنوفية2227 ،م ،ص.26
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ال ترتاب فال تنجرف والمطمئنة فال تخطئ في الطريق ،وال ترتاع في يوم الفزع"()1؛ أي هي النفس
المسمنة بقضاء اهلل وقدره والمسلمة أمرها هلل سبحانه وتعالى.

( )1قطب ،سيد :في ظالل القرآن .دار الشروق6869 ،م ،ص.167
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ثالثا :النفس الراضية:
راضية هي اسم فاعل من رضي بمعنى قبل ،وهي تعنى النفس التي ترضى بما قسمها اهلل قال
(

تعالى:





.)1()  
رابعا :المرضية:
وهي النفس التي رضي اهلل َعز و َجل عنها ،والتي قال عنها القرآن




الكريم( :



.)2()  
خامسا :النفس اللوامة:
تلك هي نفس عامة المسمنين التي تحاسب نفسها يقول عنها تعالى( :
  
.)3((
وتدخل نفسها في قضايا الحرام والحالل ،وتسأل نفسها أيصح أن أفعل هذا؟ أوال أفعل ذاك؟
فهذه هي النفس التي تظل تلوم صاحبها ،و"تنبه عن التكرار واإلعادة"( ،)4ثم إن هذه النفس تظهر "فيها
()5

قوة الضمير ،فيحاسب نفسه كما يحاسب غيره"

على ما فعل ،أو على ما لم يفعل.

وتكون النفس اللوامة للمسمن والكافر معا ،فهي تظل تلوم نفسها على ما فعلت" ،واإلنسان
الذي ما يفتأ يلوم نفسه إنسان فيه صالح؛ ألن لوم النفس عالمة على أن اإلنسان غير راض عنها،
( )1الفجر.29 :
( )2الفجر.29 :
( )3القيامة.2 :
( )4الرازي ،فخر الدين :التفسير الكبير .دار الفكر6896 ،م ،ج ،32ص.267
( )5الغالي ،محمد بلقاسم :مالمح اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم .ص.62
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وعندئذ يكون اللوم عاصما للنفس من اإلقدام على أفعال السوء التي أغرتها بها النفس األمارة"( ،)1فكل
منهما يحاسب نفسه على ما سولت له.
سادسا :النفس الملهمة:
لهم ،وهي النفس التي ألهَ َمها اهلل َعز و َجل ،والتي
جاءت لفظة ملهمة اسم مفعول من الفعل أ َ
قال عنها القرآن الكريم   ( :




 ،)2() وهي النفس التي يقول عنها المفسرون :أن لها
()3

مرتبة علية عند اهلل جل وعال " ،وهذه مرتبة خواص األولياء ،واألََوبة

إلى اهلل من آثار الشوق إلى

لقائه ،فالنفس إذا تحلت باألَ َوبة دخلت في مقام الروح ،ومن أمارات األواب المشتاق أن يستبدل
المخالطة بالعزلة ومنادمة األخدان بالخلوة"(.)4

( )1البرش ،نعيمة :آفات النفس .رسالة ماجستير ،إشراف رياض قاسم ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2229 ،م ،ص.12
()2

الشمس.6 :

( )3األوبة تعني الرجوع ويقال :األيبة ،ينظر ،لسان العرب ،مادة (أوب).

( )4الخلوتي ،إسماعيل حقي :تفسير روح البيان .دار إحياء التراث العربي ،ج ،6ص.628
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المبحث الثالث
الدالالت النفسية للفعل المبني للمجهول في سورة البقرة (دراسة
تطبيقية)
القرنية على خلق مشهد حسي ،وواقعي يسثر في النفس ،فتتغير األفعال وفقا
تعمل األساليب آ
للسياق مراعية مقتضى الحال ،تخلق جوا نفسيا ،فيسثر على ترابط الفعل وتعاضده مع السياق في نفس
صور حية
ا
المتلقي ،إلحداث صور فنية مصورة الواقع والمشهد وخلقها ،مما يجعل القارئ يشاهد
وواقعية.
وِل َم للقرآن الكريم من أهمية في تهذيب النفس البشرية ،فقد اهتم العلماء في هذا الجانب وبينوا
تحدي اهلل -سبحانه وتعالى -الكفار على أن يأتوا بمثله يقول تعالى( :
    
   






    
 ،)1()  فقد قال اهلل مخاطبا الكافرين،
وتحداهم على أن يأتوا بمثل هذا الكالم الذي نزل على محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وتأويل ذلك "إن
زعمتم أنه من عند غير اهلل ،فعارضوه بمثل ما جاء به ،واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون اهلل،
فإنكم ال تستطيعون ذلك"(.)2

()1

البقرة.23 :

()2

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل :تفسير القران العظيم .ج ،6ص.689
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واعتمد الباحث لتحليل الفعل المبني للمجهول على البنية اللغوية ،وعلى السياق الذي جاء فيه
الفعل حتى يصل إلى الداللة النفسية.
إن كل "كلمة من كلمات القرآن لها وقعها الخاص في نفوس المستمعين ،وكل عبارة تجمع في
كلمات ،لها صورة رائعة تصور المعاني بالصورة الكاملة ،وأجزائها تعطي صو ار وظالال ،وتتكون من
هذه الصور الجزئية لوحة كاملة متناسقة تهز الوجدان وتترك في القلوب أعمق األثر"(.)1
وتتناسق أغراض الفعل المبني للمجهول مع الداللة حتى تعطي ظالال جديدة للمعنى ،فالداللة
النفسية ترتكز في األسماع والقلوب والنفوس ،وتلونها بالمعنى الحقيقي.
وقد تبين للباحث أن دالالت الفعل المبني للمجهول في ضوء الدراسات النفسية في سورة البقرة
جاءت على األوجه اآلتية:

أوال :الفعل المبني للمجهول ،والتصوير الذهني:
أظهرت الدراسة النفسية لألفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة أن التصور الذهني ورد لمشهدين
هما:
أ -استحضار المشاهد الغيبية:
يجسد المبني للمجهول بعض المشاهد الخفية؛ أي غير المرئية ،وقد تجسد ذلك في فعلين من
األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة:
 .1الفعل

(أُعدت):

وجاء



في

قوله

تعالى:



(



 

()1







علوان ،نعمان :األساليب البيانية والخطاب الـدعوي الـواعي .الجامعاة اإلساالمية -كلياة أصاول الادين ،كتااب ماستمر
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 ،)1() بني الفعل )أَ َعد( للمجهول ،وهو
يعني المتانة واإلتقان في العمل ،فتذكير الكافرين بالنار يحتاج إلى تصوير المشهد في عملية
إعداد النار ،ويلزم كذلك إظهار المتانة واإلعداد لتهويل األمر عند الكافرين منها ،حتى يكون
وقعها على النفس بشكل قوي وبالوقت نفسه إحداث الترهيب في نفوس الكافرين" ،فقوله تعالى:
ُعد ْ ِ ِ
(أ ِ
ين) يخبرهم وهم في الدنيا ،أن النار أعدت للكافرين ،وقوله تعالى :النار أعدت
ت لْل َكاف ِر َ
للكافرين تطمين غاية االطمئنان للمسمن ،وارهاب غاية اإلرهاب للكافر ،وقوله تعالى «أعدت»
معناها أنها موجودة فعال وان لم نكن نراها ،وأنها مخلوقة وان كانت محجوبة عنا"(.)2
إذا نظرنا إلى اآلية في ضوء السياق النفسي ،فسنجد أن حذف الفاعل ،وبناء الفعل للمجهول جاء
إلحداث صورة واقعية ومشهد حسي ،ففي ذلك يتوجه انتباه الكافرين إلى الفعل الذي يعني اإلعداد
َه َو َل َوأَ ْف َخ َم
واإلتقان والمتانة ال إلى الفاعل ،فعند ذاك يزداد التأثير على نفوس الكافرين ،وجعل األمر "أ ْ
وب اْلم َخاطَبِين وهو تَع ِريض بِأَنها أ ِ
وأ َْد َخ َل لِلروِع ِفي ُقلُ ِ
ت لَهُ ُم ْابتِ َداء ِألَن اْل ُم َح َاوَرةَ َم َعهُم"ْ(.)3
ُعد ْ
َ َ َُ ْ
َ
ُ
ْ
َ
 .2الفعل

(أُنزل):

وجاء

في

قوله




تعالى:

(










 ،)4() فهذه اآلية تتحدث عن اإليمان بالكتب السماوية التي
نزلت على النبي محمد ومن قبله من األنبياء ،فهي تحتاج إلى تصوير مشهد خفي غير مرئي
لهسالء المسمنين ،وقد جسد الفعل المبني للمجهول (أُنزل) الذي تكرر مرتين في اآلية دقائق
( )1البقرة ،آية .21
( )2الشعراوي ،محمد متولي :تفسير الشعراوي .ص.88
()3

ابن عاشور ،محمد الطاهر :التحرير والتنوير .الدار التونسية ،تونس6891 ،م ،ج ،6ص.311

( )4البقرة.1 :
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هذه األحداث غير المرئية ،أو الغيبية حتى أصبحت وكأنها مرئية أمام هسالء المسمنين ،وكأنها
صورة تم استحضارها ومشاهدتها ،وكانت النتيجة أنهم لما آمنوا بما أنزله اهلل قد فازوا بالجنة،
ْن
جاء إيمانهم قويا ألنهم آمنوا بشيء غير مرئي لكنهم تصوروا دقائق أحداث النزولَ " ،و َشأ ُ
ان بِ ِه ِألَنها تَ ِمي ُل إِلَى اْلم ْح ُس ِ ِ
ِ
النفُ ِ
يم ِ
ُّ
ان بِ ِه َعلَى ِعالتِ ِه َدلِيل قُوة
وس أ ْ
يم ُ
َ
وس فَ ْاإل َ
َ
َن تَْنُب َو َع ِن ْاإل َ
ِ
ادةَ"(.)1
ان اْل ُم َر ُاد ِم َن اْل َغ ْي ِب َما قَ َاب َل الشهَ َ
اْل َيقين بِاْل ُم ْخبِ ِر َو ُه َو الر ُسو ُل إِ ْن َك َ
ب -مشهد الوقائع الخفية.
ف الفاع ُل ليعطي مشهدا من مشاهد الحياة والعيش في الجنة ،وقد تجسد ذلك في ثالثة
ُيح َذ َ
و(رزقنا) ،و(أُتوا) جاء ذلك في قوله
(رِزقوا)ُ ،
أفعال من األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرةُ ،
تعالى( :

  

    


















()2
(رِزق) ،وبني الفعل للمجهول مرتين في اآلية نفسها ،فمرة
 ، )فقد حذف فاعل الفعل ُ

(رِزقنا) ،ثم جاء الفعل (أ ُُوتوا) محذوف الفاعل في السياق الذي تتحدث عن أهل الجنة
(رِزقوا) ،ومرة ُ
ُ
نفسه ،فتأويل المفسرين "أنهم أُتوا بالثمرة في الجنة ،فلما نظروا إليها قالوا :هذا الذي ُرِزقنا من قبل في
()3
ذف الفاعل قد أضفى على السياق العام ظالال نفسية جديدة متعددة ،فتارة تبين
وح ُ
دار الدنيا" ْ ،

للمتلقين أنهم جميعا ُرزقوا من هذا الرزق ،وأن هذا الرزق كان كثي ار ،وتارة يستحضر المستمعون عدد
المرات الالتي سيرزقون فيها ،وتبين لهم في سورة ذهنية نفسية ،ومشاهد خفية في الحياة في الجنة أن
هذه المرات كانت كثيرة ،وأن هذا الرزق غير منقطع ،ومن األدلة على كثرة المرات التي ُرِزقوا فيها
( )1ابن عاشور ،محمد الطاهر :التحرير والتنوير .ج ،6ص.236
( )2البقرة.21 :

( )3ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل :تفسير ابن كثير .ط ،2تح :سامي سالمة ،دار طيبة6888 ،م ،ج ،6ص.221
97

كلمة (كلما)" ،وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقونها دليل على تناهي األمر ،وتمادي
الحال في ظهور المزية ،وتمام الفضيلة ،وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم
ويستدعي تبجحهم في كل أوان"(.)1
وما سبق ال يوحي بإبهام الفاعل ،فالفاعل معلوم مع أنه صيغ نحويا بصيغة المبني للمجهول،
(رزقنا) على صيغة المبني للمجهول ،وذلك
فالفاعل هو اهلل سبحانه وتعالى لكن جاء قولهم في الثانية ُ
يسكد أنه إقرار منهم بأن الرازق الوحيد هو اهلل سبحانه وتعالى.
ثانيا :بيان قدسية المكان في النفس اإلنسانية:
(يذكر).
وتجسد ذلك في فعل واحد من األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة ،وهو ُ
لقد اهتم المسلمون بعمارة المساجد كونها تحمل قدسية عالية ،إذ يتوجه إليها المسلمون
خاشعين لربهم ،وذلك ألن أنفسهم بحاجة إليها لتهذيب أنفسهم ،وألن "مكانة المسجد في المجتمع
اإلسالمي ،تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي؛ فهو ساحة للعبادة ،ومدرسة للعلم ،وندوة لألدب،
وقد ارتبطت بفريضة الصالة ،وصفوفها أخالق ،وتقاليد هي لباب اإلسالم"(.)2
وان ما يمكن إضافته إلى االستعمال القرآني باالهتمام بالجانب النفسي ،هو حذف الفاعل للتركيز
على أهمية المكان ،وهو المسجد ففي قوله تعالى( :












   
    
    
 ،)3()  وفي قوله تعالى( :أن يذكر فيها اسمه) إشارة
( )1الزمخشري ،أبو القاسم إسماعيل :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.636
( )2الغزالي ،محمد :فقه السيرة .ط ،6دار القلم ،دمشق6126 ،ها .ص.698
( )3البقرة.661 :

98

نفسية إلى أهمية المكان الذي يذكر فيه اسم اهلل سبحانه وتعالى ،ويسعى هذا االستعمال إلى تعظيم
المساجد واحترامها ،وقد تعددت األساليب اللغوية التي تشير إلى الداللة النفسية.
أولها :بناء الفعل (يذكر) للمجهول لبيان وقع ذلك في نفوس المتلقين ،ثانيها :تقديم الجار والمجرور
(فيها) -الذي يدل على الظرفية المكانية -على نائب الفاعل (اسمه) ،للتركيز على أهمية قدسية مكان
العبادة عند الناس الذين يمنعون ذكر اهلل سبحانه وتعالى وعبادته ،وقوله( :أن يذكر فيها اسمه)
المصدر المسول أن يذكر في محل نصب مفعول به ثان للفعل (منع) ويذكر األلوسي إمكانية إعرابها
على أنها مفعول ألجله.
ويذكر الزمخشري ولك أن تنصبه مفعوال له بمعنى كراهة أن يذكر ،وهو حكم عام لجنس مساجد
اهلل ،وأن مانعها من ذكر اهلل مفرط في الظلم ،والسبب فيه أن النصارى كانوا يطرحون في البيت
المقدس األذى أن يصلوا فيه ،ويجوز بدل اشتمال من (مساجد) ،والمفعول الثاني إذن مقدر؛ أي
عمارتها ،أو العبادة فيها ،أو نحوه والفعل متعد لواحد ،وكنى بذكر اسم اهلل تعالى عما يوقع في
المساجد من الصلوات والتقربات إلى اهلل تعالى باألفعال القلبية والقالبية المأذون بفعلها فيها"(.)1
يوحي التفسير بأهمية المكان الذي يتقرب به المسلمون إلى اهلل سبحانه وتعالى ،وفي ذلك إشارة
وتوجيه إلى االهتمام بالمساجد وحمايتها وتعميرها ،وجعل االهتمام بالمساجد عن طريق حذف الفاعل،
وبناء الفعل للمجهول ،ولم يوجه الخطاب إلى االهتمام بالمساجد بشكل مباشر؛ وذلك إلحداث تفاعل
بين النص والمسمن الذي يق أر النص كي يكون االهتمام صالحا في كل زمان ،ومحاربة الذين يمنعون
ذكر اهلل.
ثالثا :بيان تنصل الشيطان من الذين اتبعوه يوم القيامة:
( )1انظاار األلوسااي ،شااهاب الاادين :روح المعــاني فــي تفســير الق ـرآن العظــيم والســبع المثــاني ،مصــدر الكتــاب ،موقــع
التفاسيرhttp: //www. altafsir. com ،
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ظهر ذلك في فعل واحد من األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة ،وهو (أُتُّبِعوا) إلخالص
النفس البشرية ،ودعوتها للتفكر بوحدانية اهلل ،وعدم الشرك به؛ ألنه هو النافع الوحيد ،والتفكر باهلل فيه
معرفة اهلل ومعرفة ،وحدانيته ،وعظمة قدراته ،وسلطانه ،ولطف حكمه وتدبيره ،مما ال يتبين إال
بالتفكير"( ،)1ويعمل القرآن على دعوة "اإلنسان إلى أن يفتح بصيرته على آيات اهلل في الكون
ويستشعر من ورائها يد القدرة الخالقة المبدعة في أسلوب أخاذ يأخذ بمجامع النفس ويوقظها من ألفها
وعادتها"( ،)2فتتغاير األفعال المبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول ،وتحمل في طياتها للمخاطبين أسلوبا
يدعو للتفكر ،واالعتراف بأن ال نافع إال اهلل.
تمثل ذلك في قوله تعالى  ( :
















 ،)3() قصد بالذين تب أروا أنهم الشياطين ،وقد
جاءت هذه اآلية في سياق الخبر عن المتخذين ندا هلل -سبحانه وتعالى ،-ويكون هذا مشهدا من
مشاهد يوم القيامة العظيمة التي تكون فيها األبصار شاخصة نادمة على ما فعلت من اتباع للذين ال
ينفعون ،وقد جاء الفعل (أُتُّبِعوا) مبنيا للمجهول ،ألسباب هي :أوال :تحقي ار للفاعل وهو الشيطان
إلشعار الناس بعدم أهميته ودوره في غواية بني البشر ثانيا :إشارة نفسية ،وتوجيه للمخاطبين إلى أن
الفاعل الذي يستعينون به ال ينفعهم ،وأن النافع الوحيد هو اهلل ،ويتساوى كذلك وجود الفاعل مع عدمه،

()1

األصاابهاني ،أبااو محمااد عبااد اهلل :كتـــاب العظمـــة .تااح :رضاااء اهلل باان محمااد ،دار العاصاامة ،الرياااض ،د.ت ،ج،6

()2

العسال ،خليفة حسين :األثر النفسي في القران الكريم .بحث ،جامعة قطر ،ص.71

ص.313
()3

البقرة.677 :
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وحذفه أوقع في نفوس المتلقين؛ ألن بحذفه إهانة له ،ودعوة وتوجيه وتنبيه الناس للتفكر بوحدانية اهلل
سبحانه وتعالى ،وأن اهلل سبحانه وتعالى هو النافع الوحيد.
رابعا :بيان تعلق النفس البشرية بالحياة:
القرن الخالد بيان حرص المشركين على إطالة حياتهم ،وقد تجسد ذلك في فعل
يشار في إعجاز آ
(يعمر) جاء ذلك في قوله تعالى:
واحد من األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة ،وهو ُ
)  








    
    
  
     
 ،)1() ففي قوله( :لو يعمر) ،وهو يقصد بقوله( :الذين
أشركوا) "المجوس؛ ألنهم كانوا يقولون لملوكهم عش ألف نيروز وألف مهرجان"( ،)2وقد فسر اللغويون
الع ْمر الحياة يقال قد طال َع ْم ُره"( ،)3فَهُم لشدة حرصهم على الحياة ،وايثارهم الدنيا
الع ُمر و ُ
"ال َع ْمر و ُ
على اآلخرة ،فقد ذكروا الفعل ُي َعمر ،ولم يهتموا لألمور التي تقربهم إلى اهلل سبحانه وتعالى ،ثم جاء
(ي َعمر) مبنيا للمجهول ،وكذلك لم يذكر نائب الفاعل وهو الضمير المستتر ،وقد تساوى نائب
الفعل ُ
الفا عل الذي يعود على المشركين مع الفاعل الحقيقي الذي يعود على اهلل في صفة الحذف ،وكان بناء
هذا الفعل للمجهول يعود على المشركين وفي ذلك جانب نفسي ،وهو إظهار غفلتهم وقلة تفكيرهم؛ أي
إنهم لشدة حرصهم على الحياة وتمسكهم بها ،فقد نسوا الفاعل الحقيقي ،أو المعمر الحقيقي ،وهو اهلل
سبحانه وتعالى -الذي يمدهم بالحياة.( )1البقرة.87 :
()2
()3

الزمخشري ،أبو القاسم إسماعيل :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.681
ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب .مادة (عمر).
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وفي اآلية نفسها تكرر الفعل نفسه بالصيغة نفسها ،وهي البناء للمجهول ،وبناسه هنا يعود على
اسمه؛ ليسكد لهم استحالة أن يكون هناك معمر ،ففي
اهلل سبحانه وتعالى ،فقد َح َذ َ
ف سبحانه وتعالى َ
مقام الفعل الثاني يستحضر هسالء المشركون صورة ذهنية وتنبعث شجون الخوف لديهم بأن حياتهم لن
تطول؛ ألنهم لما تخلوا عن اهلل -سبحانه وتعالى -تخلى اهلل عنهم.
خامسا :للتوبيخ والتقريع:
يستخدم القران الكريم أسلوب التوبيخ والتقريع ،إذ يتحول الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني
للمجهول ،وفي طياته تقريع وتوبيخ لمن يستحق ذلك من المخاطبين ،وتمثل ذلك في فعل واحد من
(سئِ َل) ،وجاء في قوله تعالى( :
األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة ،وهو ُ






    
    








 ،)1() وقول المفسرين "أ َْم َهِذ ِه ِه َي اْل ُم ْنقَ ِط َعةُ التِي
ِ
ِ ِ
ِ
يدون ،وِفي ه َذا تَوبِيخ وتَ ْق ِريع ،واْل َك ُ ِ
صب َن ْعت
اف في قَ ْولِهَ :كما ُسئ َل في َم ْوض ِع َن ْ
بِ َم ْع َنى َب ْل؛ أ ْ
َ ْ
َ
َ
َي َب ْل تُِر ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ث َسأَلُوهُ أَ ْن ُي ِرَيهُ ُم اللهُ َج ْه َرةَ ،و َسأَلُوا
وسى ِم ْن قَْب ُلَ ،ح ْي ُ
ص َدر َم ْح ُذوف؛ أ ْ
ل َم ْ
َيُ :س َساال م ْث َل َما ُسئ َل ُم َ
ِ
َن َيأْتِ َي بِالل ِه َواْل َم َالئِ َك ِة قَبِيال"( ،)2ففي هذه اآلية إيضاح للصورة التي كان
صلى اللهُ َعلَ ْيه َو َسل َم أ ْ
ُم َحمدا َ
عليها بنو إسرائيل ،وهي التعنت كما في حادثة ذبح البقرة بقوله ( :








   
    
    
( )1سورة البقرة.629 :
()2

الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ص618
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 ،)1()  فالتقريع موجود بقوله :أم
تريدون)؛ أي بل تريدون ،والكاف في (كما) تفيد التشبيه.
(سئِ َل) ،إشارة نفسية ألتباع النبي محمد -صلى اهلل عليه وسلم -يدعوهم إلى النظر
وفي الفعل ُ
(سئِ َل)
إلى نفوس بني إسرائيل التي تحمل طباع التعالي حتى على األنبياء والرسل ،وقد بني الفعل ُ
للمجهول؛ لفتح آفاقهم على الفعل نفسه ،أو التصرف الذي يقومون به ،وهو عدم احترام األنبياء،
بتوجيه األسئلة التي تهدف إلى التعجيز ،وعدم احترام اهلل والرسل ،فهكذا كان يفعل بنو إسرائيل ،فهذا
توبيخ لبني إسرائيل ومن أراد أن يتبعهم بطغيانهم.
سادسا :تنزيه اهلل سبحانه:
قد يكون الغرض من حذف الفاعل ،وبناء الفعل للمفعول تنزيه الفاعل عن ذكر اسمه ،وذلك
بإغفال ذكره ،ورد الفعل (أُتوا) مبنيا للمجهول في آيتين:
أ-

(









   
  












   
،)2()   
ِ
ِ
اب ،أ َْو أُوتُوا اْل َحق ،أ َْو
َي :أُوتُوا اْلكتَ َ
جاء الغرض من حذف الفاعل في قوله" :إِال الذ َ
ين أُوتُوهُ؛ أ ْ
ُعطَ ْوا ِعْل َمهُ"( ،)3وفي ذلك "يكون الكتاب التوراة ،والذين أوتوه اليهود"(.)1
َي :أ ْ
أُوتُوا النبِي؛ أ ْ
( )1البقرة.76 :
()2

البقرة.263 :

( )3الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ج ،6ص.211
103

وقد حذف الفاعل تنزيها له سبحانه وتعالى ،عن شبهة وقوع اختالف الناس في وحدانيته ،وأُتِي
بنائب الفاعل؛ ليعكس الحالة النفسية التي يتصف بها أهل الكتاب من أن ديدنهم االختالف والجدل
يح الِذي وقَعوا ِف ِ
ول اْل ِكتَ ِ
اب َس َببا ِفي
واإلحجام عن الحق " َعلَى السفَ ِه ِفي ِف ْعلِ ِه ْمَ ،واْلقَبِ ِ
يه ،أَنهُ ْم َج َعلُوا ُن ُز َ
َ ُ
ِشد ِة اْل ِخ َال ِ
ف"(.)2
ب -قوله تعالى  ( :
    








  











 ،( فقد حذف اسمه تعالى لتنزيهه من أن
يذكر بجانب من ينبذ كتابه وراء ظهره ،ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء ظهورهم مثل ما
يرمى به وراء الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه.
سابعا :تعدد صور الفاعل المحذوف:
وربما جاء الفاعل متعددا ،فتغير الفعل حسبما يقتضيه المقام والسياق ،وقد تجسد ذلك في
ثالثة أفعال:
أ( -أُحصرتم)،

ففي




قوله

تعالى:

(










( )1األندلسااي أبااو حيااان ،محمااد باان يوسااف :تفســـير البحــر المحـــيط .ط ،6دار الكتااب العلميااة ،بيااروت0991 ،م ،ج،2
ص.611

( )2الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ج ،6ص.211
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.)1()
ص ُر نفسي ،وقيل
صرني مرضي؛ أَي جعلني أ ْ
ص َرني َب ْولي ،وأ ْ
جاء في لسان العرب "أ ْ
َح ُ
َح َ
َح َ
ِ
ص ار ضيق عليه ،وأَحاط به"(.)2
ص َرني الشيء ،وأ ْ
ص َرني؛ أَي حبسني َ
ص َرهُ َيحصرهُ َح ْ
وح َ
َح َ
َح َ
ويوافق ذلك ما قاله" :الفراء وابو عمرو الشيباني ،وعليه قول أبي حنيفة رحمهم اهلل تعالى كل
منع عنده من عدو كان ،أو مرض ،أو غيرهما"(.)3
فصياغة الفعل (أُ ِ
حصرتم) للمجهول يتضح منها تعدد صور الفاعل المحذوف ،يقال :أُحصر
فالن إذا منعه أمر من خوف ،أو مرض ،أو عجز ،وهذا التعدد يتعين فيه المقام إلبراز جانب نفسي
يريح مكنونات اإلسالم للمسلم ،فإن اهلل ييسر عليه أمره بتقديم الهدي ،وفي ذلك إراحة نفسية للسامع
من أن هذا الكالم هو من رب رحيم.
(يوصل)
بُ -

وهو

ما

جاء

في

سياق

إطالق

الشمول

في

قوله

تعالى:

(

   













   
    


()4

)

جاء الفعل مبنيا للمجهول

إلطالق الشمول على الفاعل نفسه ،فعند ذلك يترك األمر للمستمع حتى يقدر الشيء الذي
أراد اهلل وصله ،فالفاعل"يدخل فيه أشياء كثيرة متعددة ،فإن اهلل أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه
( )1البقرة.687 :
( )2ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب .مادة (حصر).

( )3الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.276
( )4البقرة.26 :
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باإليمان به ،والقيام بعبوديته ،وما بيننا وبين رسوله باإليمان به ومحبته وتعزيره والقيام
بحقوقه ،وما بيننا وبين الوالدين واألقارب واألصحاب ،وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق"(.)1
فالفاعل المحذوف متعدد الصور ،فمنهم الذي يصل رحمه ومنهم الذي يصل بينه وبين ربه
ومنهم من يصل بينه وبين الرسول ،وذلك لتعميق اإليمان بالنفس البشرية ،ويحصل عندها االطمئنان
مهما تعددت الصور.
(يوعظ) ،جاء في قوله تعالى ( :
ج -الفعل ُ




   




























 ،)2()  فقوله( :ذلك ُيوعظ به)؛ "أي إن هذا
تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تسمنون باهلل ربا حكيما مشرعا وعالما بنوازع الخير في
نفوس البشر"( ،)3وتدل اآلية أن من طبيعة النفس عالمة ،ومفكرة بما يدور حولها ،وتعلم أن
التشريع هو من عند اهلل وحده.

( )1السعدي ،عبد الرحمن :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .ص.16
( )2سورة البقرة.232 :

( )3الشعراوي ،محمد متولي :تفسير الشعراوي .ص.726
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والدافع لحذف الفاعل ،وبناء الفعل للمجهول ،حض المخاطبين على أخذ الفائدة ،والتمسك بها،
وهي االتعاظ بما أمر اهلل سبحانه وتعالى ،إذ ليس المهم من هو الفاعل سواء أكان النبي أم كان
عالما ،أم غيره ،فالمهم هو أن االتعاظ قد وصل إليهم ،وقد تحققت الفائدة المرجوة من ذلك.
وهذا نموذج واضح لإلشارة النفسية للمخاطبين في تهذيب أنفسهم في االمتثال ألوامر اهلل
وأنبيائه ولعلماء المسلمين ،وجاء عدم ذكر اسمه سبحانه وتعالى حتى يعلم المخاطب بأن الوعظ يكون
من اهلل ،فتطمئن قلوبهم فهم يعلمون ذلك ،وحتى يفتح المجال للوعظ أن يكون على لسان األنبياء
والعلماء.
ثامنا :االختالف في نوع الفاعل المحذوف:
قد يحذف الفاعل للداللة على أن الفاعل قد يكون منهم ،أو عليهم ،وتمثل ذلك في فعل واحد
هو ( ُيضّار) ،وهو ما جاء في قوله تعالى( :



















   















 ،)   فقوله تعالى :وال
يضار كاتب وال شهيد بني الفعل للمجهول ألن الفاعل فيه قد يحتمل "وقوع الضرر منهما ،أو
عليهما"( ،)1ويتضح من سياق النص أن الذين يقومون بأعمال الدنيا سواء أكان الدائن أم المدين عليهم
توثيق ما بينهما حتى تهدأ نفوسهم وتستقر معامالتهم ،وال يحدث نزاع ،أو خالف بين الطرفين ،وجاء
حذف الفاعل ليشمل كليهما الدائن والمدين.
تاسعا :التعليم واإلرشاد والموعظة.
( )1الزهيلي ،وهبة :الفقه اإلسالمي وأدلته .ط ،2دار الفكر ،دمشق6891 ،م ،ج ،6ص.62
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قد يكون حذف الفاعل إلظهار التعليم ،واإلرشاد ،والموعظة للمستمع" ،ففي النفس استعداد
فطري للتأثير بما يلقى إليها من الكالم ،والموعظة المسثرة تفتح طريقها إلى الوجدان ،وتهزه ه از ،وتثير
كوامنه"( ،)1وتجسد ذلك في فعل واحد من األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة ،وهو (تكلف) وجاء
في قوله تعالى    ( :
ف) وحذف الفاعل فائدة عموم الفاعلين ،فإطالق
 ،) ولعل في بناء الفعل (تُ َكل ُ
التكليف دون تحديد يعني عمومه ألي مشقة ال يحتملها اإلنسان ،كما يفيد وقوع (نفس) ،وهو نكرة في
سياق النفي ،عموم المفعول األول لفعل (تُ َكلف) :وهو األنفس المكلفة ،وكما يفيد حذف المستثنى في
ف) ،وهو األحكام المكلف بها؛ أي ال يكلف أحد نفسا
قوله إال وسعها عموم المفعول الثاني لفعل (تُ َكل ُ
إال وسعها ،وذلك تشريع من اهلل لألمة بأن ليس ألحد أن يكلف أحدا إال بما يستطيعه.
وجاء ذلك أيضا وعد من اهلل بأنه ال يكلف في التشريع اإلسالمي إال بما يستطاع :في العامة،
والخاصة ،وفي ذلك إشارة وتوجيه للمخاطبين إلى رحمته تعالى والى السماحة في الدين اإلسالمي،
وفي حذف الفاعل تعليم وارشاد للناس أن ال يكلفوا غيرهم بما ال يستطيعون ،وذلك مما يريح نفس
المتكلم ويزيدها طمأنينة برحمة اهلل ورضوانه بأن التشريع اإلسالمي يكون بما تستطيعه النفس وتتحمله
من تكاليف.
عاشر :حذف الفاعل للتخيير:
ا
يحذف الفاعل إلعطاء الفرصة في اختيار الفاعل الحقيقي ،وتجسد ذلك في فعل واحد،
وهو(زين) ،وظهر ذلك في سياق آية تكون فيه الدنيا قد أغوت الناس فهم في طباعهم يحبون الدنيا،
ُ
ويحبون التملك فيها ،ففي قوله تعالى( :






( )1العسال ،خليفة حسين :األثر النفسي للقران الكريم .ص.71
108

) 

()1

حذف الفاعل ،وهو غير معلوم من الفعل

(زين).
ُ
فحذف الفاعل يجعل في نفس المتلقي انعداما لالنسجام النفسي ،في تحديد الفاعل الحقيقي،
وفي رأي المفسرين المزين هو الشيطان" ،ويجوز أن يكون اهلل قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها
وأحبوها ،أو جعل إمهال المزين له تزيينا ويدل عليه قراءة من ق أر ( ُزي َن للذين كفروا الحياةُ الدنيا)"(.)2
والجانب النفسي يبدو واضحا في هذا السياق ،فإذا كان اهلل هو الفاعل ،فتزيين الدنيا يعني
اإلغواء واهلل سبحانه وتعالى منزه عن هذا األمر من أن يذكر اسمه ،أما إذا كان الشيطان ،فمعنى ذلك
أنهم ينصاعون للشيطان في كل ما يأمرهم ،ولربما جاء الفعل مبنيا للمجهول إلطالق حرية االختيار
أمامهم في تحديد الفاعل الحقيقي ،فإذا كان اهلل فذلك ُّ
يعد امتحانا من اهلل سبحانه وتعالى ،أما إذا كان
الشيطان ،ففي ذلك تبيان للمخاطبين بأنهم منصاعون إلغواء الشيطان وتحذير لهم بأن يكفوا عن
االنصياع وراء ملذات الحياة وشهواتها" ،ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته ،إذ المزين بهم أمر الدنيا
خفي ،فيحتاج في تفصيله إلى شرح أخالقهم ،وهو ما اكتسبته نفوسهم من التعلق باللذات وبغيرها"(.)3
حادي عشر :حذف الفاعل في المكروهات:
يحذف الفاعل المعلوم ويبنى الفعل للمجهول في األمور المفروضة على المخاطبين لبيان أن
المهم هو األمر ال اآلمر ،وذلك عندما يكون األمر متعلقا بمكروهات ،أو مشاق ،فهي دعوة لاللت ازم

( )1البقرة.262 :
( )2الزمخشري ،أبو القاسم إسماعيل :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.292
( )3الطاهر ،محمد :التحرير والتنوير .ص.281
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()1
ِ
ب)
بتلك األمور ،واالمتثال لها ،فهي أمور ال إلف للنفس بها  ،وتمثل ذلك في ستة مواضع للفعل ( ُكت َ

المبني للمجهول في سورة البقرة ،وهي:
أ -قوله تعالى   ( :
)  

()2

من باب

المقام النفسي ،فإننا نجد كثي ار من االنفعاالت سوغت حذف الفاعل ،وال شك في أن السامع
على دراية بالفاعل الحقيقي ،لكن اهلل سبحانه وتعالى يحذف اسمه؛ ألن "من لطف اهلل تعالى
بعباده أن ال يواجههم بالمشاق"(.)3
وقد تكرر الفعل نفسه في أكثر من موضع وكلها توحي بفرض اهلل سبحانه وتعالى على عباده
تكرره لحكمة اقتضاها اهلل سبحانه وتعالى لجعل المعنى أقوى وأشد ثم إن
أمو ار أرادهم أن يعملوها ،و ا
االمتثال ألمر اهلل سبحانه وتعالى سيكون أقوى.
ب -قوله

تعالى:

(















()4
ِ
ب) في سياق آية تحضهم على القيام بتنفيذ القصاص،
 ، )جاء الفعل ( ُكت َ

ومعلوم أن تنفيذ القصاص ليس باألمر الهين ،فقد حذف الفاعل ،فعند ذلك يستشعر المسمنون
بأنفسهم أهمية تنفيذ القصاص ،فقد فرضه اهلل فرضا وألزمهم به إلزاما مع عدم مواجهتم

( )1ينظاار :النباراوي ،عبااد اهلل باان محمااد :حاشــية النبـراوي علــى األربعــين النوويــة .تااح :محمااد الساايد عثمااان ،دار الكتااب
العلمية ،بيروت6866 ،م ،ص.291

()2

البقرة.692 :

( )3الجوزي ،جمال الدين :صيد الخاطر .ط ،6دار القلم ،دمشق2221 ،م ،ص.89
( )4البقرة.669 :
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باسمه للطفه بعباده ،ففي سياق المقام النفسي يستشعر المسمنون مدى قوة الفعل ،وأهمية
تنفيذهم له.
ج -قوله

تعالى

(








   






 ،)1()  جاء الفعل نفسه
في سياق اإللزام ،والفرض على المسلمين ،والحق أننا إذا نظرنا إلى اآلية في ضوء السياق
النفسي للمتلقي سنجد أن المستمع ألمر اهلل سبحانه وتعالى قد أثيرت عواطفه ،وانفعاالته
بشكل أقوى مما لو كان الفاعل مذكو ار ،فكأن أمر اهلل وعظمته مثير ،وتنفيذ المسلمين ألمر
اهلل سبحانه وتعالى استجابة لما أمر اهلل أن يكون.
يوافق ذلك ما جاء في قوله تعالى:
د( -





    


























    
.)2()  
ه -وقوله تعالى  ( :




( )1البقرة.693 :
( )2البقرة.267 :
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.)1()   
: وانحطاط مستوى المخطابين وتدنيهم، رفع مكانة األ نبياء:ثاني عشر
 وفيما يثير حذفه في النفوس، وإلرادة إهانتهم وتحقيرهم،ف الفاعل لتدني مستوى المخاطبين
َ ُحِذ
،) وقد تجسد ذلك في أربعة أفعال من األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة وهو الفعل(قيل،االحتقار
:الذي ورد في أربع آيات تخاطب الكافرين






(





:تعالى

 قوله-أ







   









.)2() 





(

:تعالى

 قوله-ب

   
   

.217 :) البقرة1(
.63 :) البقرة2(
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.)1()
ج -قوله

تعالى:

(





   












.)2()  
د -قوله تعالى( :


  















.)3()  
إن وضع الفعل (قيل) على صيغة المبني للمجهول يحتاج إلى وقفة تأملية إذ إنه جاء في
سياق الحض على اإليمان ،وعلى االلتزام بطاعة اهلل سبحانه وتعالى ،فقد جسد الفعل ِ
(قيل) ،وهو فعل
مبني للمجهول مع أنه معلوم الفاعل ،فذكره على هذه الصيغة يجعل المستمع يتأكد بأن الفعل بني
للمجهول ،وأُخفي الفاعل إخفاء؛ ألن المخاطبين منحطون.
وقوله :واذا قيل لهم؛ أي على لسان األنبياء فقد حذف اهلل سبحانه وتعالى اسمهم ،ولم يصرح
بهم تعظيما لهم ،وبسبب انحطاط رتبة الموجه إليهم الخطاب ،ومكانتهم ،فهو ال يريد أن يساوي
األنبياء مع المنحطين في صفة الذكر ،أو أن يذكروا بجانبهم.

( )1البقرة.86 :
( )2البقرة.227 :
( )3البقرة.662 :
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وذلك إلعالء مكانة األنبياء ،واذالل نفسية الكافرين النحطاط مستواهم وتدنيها ليشعروا بتفاهة
أنفسهم التي دعتهم إلى الكفر وعدم اإليمان بسبب تعنتهم وظنهم بأنهم أعلى قد ار من الذين آمنوا فجاء
الفعل ( ِقيل) مبنيا للمجهول تبيانا النحطاط مستوى تفكير الكافرين ،وضعف نفوسهم ،وتفاهة موقفهم
من دعوتهم إلى اإليمان باهلل ،وتصديقا لرسله صلوات اهلل عليهم الذين اصطفاهم اهلل سبحانه وتعالى،
وأعلى منزلتهم ،وقدرهم لتعزيز اإليمان في نفوس الذين يسمنون بدعوتهم إلى اإليمان لتهدأ نفوسهم
وتستقر أمام غلو الكافرين وتعنتهم.
ثالث عشر :تركيز المخاطبين على االمتثال ألمر اهلل:
يحذف الفاعل لتوجيه انتباه المخاطبين على الفعل نفسه وترك التعنت ،ودعوتهم كذلك إلى
االمتثال للفعل نفسه ،وهو أمر اهلل ،وتجسد ذلك في فعل واحد (تُسمرون) ،نحو قوله تعالى:
(    

















 ،)1() فقوله( :فافعلوا ما تُسمرون) "تجديد لألمر وتأكيد
وتنبيه على ترك التعنت"( ،)2وال شك في أن الفاعل معلوم أنه اهلل سبحانه وتعالى ،لكن ُحذف الفاعل
لتوجيههم إلى الفعل نفسه لالمتثال ألمر اهلل؛ أي اذبحوا البقرة ،وال تكرروا السسال ،وال تتعنتوا في أمر
ما أُ ِمرتم بذبحه.

()1

البقرة.79 :

( )2األندلسااي ،أبااو محمااد عبااد الحااق :المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز .تااح :عبااد السااالم الشااافي ،ط ،6دار
الكتب العملية ،بيروت2226 ،م ،ج ،6ص.673
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سمرون) جاء فعال مضارعا ،ومعلوم أن المضارع يدل على االستقبال ،وذلك إشارة
والفعل (تُ َ
من اهلل إلى نفوس البشر عامة ودعوتها إلى االمتثال ألمر اهلل -سبحانه وتعالى -في كل وقت وحين،
وذلك لترويض نفوس العباد على طاعة اهلل واالمتثال ألمره ،وعدم مخالفته حتى تطمئن نفوسهم.
رابع عشر :حذف لفظ الجاللة من موقع الفاعل إلبعاده عن صفة الفعل:
يحذف الفاعل لتأكيد أن اهلل سبحانه وتعالى ال يظلم أحدا ،وظهر ذلك في آيتين من آيات
سورة البقرة ،وهو (ُيظلمون):
أ -في قوله تعالى     ( :
    
.)1()
ب -قوله

تعالى:

(   

   
.)2()  
ظلَمون) و(تُظلمون) بني الفعل للمجهول لتأكيد تحريم الظلم ،وأبعد اسمه
(ي ْ
قوله تعالىُ :
سبحانه وتعالى عن صفة الظلم لتحريمه على نفسه ،وبني الفعل للمجهول ،وذلك لإلشارة إلى كمال
عدله واشعار المخاطبين بذلك ،وليصور لنا الباري بأن صفة الظلم محذوفة معدومة عنده ،وجاء الفعل
مضارعا؛ ليدل على إبعاد صفة الظلم عن اهلل سبحانه وتعالى في كل زمان.

( )1البقرة.296 :
( )2البقرة.262 :
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فجاء الفعل مبنيا للمجهول تنزيها له سبحانه وتعالى عن ظلم العباد ،واشعار نفوسهم
بالطمأنينة يوم الحساب ،وهم يعلمون أن الذي سيقفون بين يديه هو اهلل سبحانه وتعالى الذي حرم
الظلم على نفسه.
أما في قوله تعالى  ( :






 ،)1()فقد ُبني الفعل للمعلوم عندما كان الفاعل هو اإلنسان ،والتعبير عن ظلمهم
ألنفسهم بكلمة (كانوا).
والفعل المضارع (ي ِْ
ون) يدل على أن ظلمهم ألنفسهم كان يتكرر منهم ،ألنك ال تقول في
َ
ظل ُم َ
ذم إنسان كان يسيء إلى الناس إال إذا كانت ِ
اإلساءة تصدر منه المرة تلو األخرى.
خامس عشر :حذف لفظ الجاللة لتهويل الحدث:
حاضر
ا
البعد النفسي
إن البعد النفسي يكون حاض ار في سياق تهويل ،المشهد ،وتعظيمه ،ونرى َ
وجليا ،وتجسد ذلك أربع آيات:
 .1قال

تعالى:

(





    
    




) 

()2

هي:

( )1األعراف.672 :
( )2البقرة.19 :
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،







في اآلية األولى ثالثة أفعال مبنية للمجهول

(ي َقب ُل) المبني للمجهول يجسد أجزاء المشهد العظيم ،فنرى اإلنسان وقد اعترته الدهشة
أ -الفعل ُ
وهزت عواطفه ووجدانه من عظمة الموقف ،وتهويله يبعث الرهبة في النفوس كما قال سبحانه
وتعالى( :واتقوا يوما) يريد يوم القيامة.
سخذ) جاء الفعل مبنيا للمجهول ،وحذف الفاعل ،وهو معلوم في المعنى لكنه ُحذف إلبراز
(ي َ
بُ -
صورة من صور التعظيم ،وخلق مشهد من مشاهد يوم القيامة ،حتى تشعر نفس اإلنسان
بهول الموقف وعظمته حين يقف اإلنسان بين يدي اهلل سبحانه وتعالى ،فلو ذكر لفظ الجاللة
لدل على األنس والرحمة.
نصرون) ،فبناء الفعل المجهول يوحي بأنه ال ناصر لهم من دون اهلل ،وأن هذه النفوس
جُ( -ي َ
المنكرة بوحدانية اهلل عليها أن تتأكد أن الموقف عظيم يوم القيامة ،فال ناصر لها دون اهلل بما
يوحي بتهويل حدث يوم القيامة حتى تخاف نفوس الكافرين ،وتعود إلى اإليمان.
(ي َخفف) ،وهو ما جاء في قوله تعالى:
ُ .2



( 












 ،)1()    يتسلط
الضوء في هذه اآلية على خلق جو نفسي مناسب من العذاب للسياق الذي جاءت به ،فقوله:
(ال ُي َخفَ ُّ
ف عنهم العذاب)؛ "أي ال يهون عنهم ال زمنا ،وال شدة"( ،)2فقد بني الفعل للمجهول
وحذف الفاعل فيهما إشارة إليهم إلى أنه ال يوجد فاعل من يخفف عنهم العذاب ،وقوله( :وال

( )1البقرة.97 :
( )2لجنااة ماان علماااء األزهاار :الموســوعة الشــاملة لتفســير القــرآن .ط ،9المجلااس األعلااى للشااسون اإلسااالمية ،مصاار،
6881م ،ج ،3ص.223
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هم ينصرون)؛ "أي وال أحد يمنع عنهم عذاب اهلل"(ُ ،)1بني الفعل للمجهول وحذف الفاعل إشارة
النعدام الفاعل الذي يعتقدون بأنه سيكون ناص ار لهم.
وفي ذلك يتشكل اليأس الحقيقي عند الذين آثروا الدنيا على اآلخرة ،كذلك " َال يوج ُد لَهم َن ِ
اصر
ُ َ ُْ
صر ِفي أ َْنفُ ِس ِه ْم َعلَى َع ُدوِه ْم"(.)2
َي ْدفَعُ َع ْنهُ ْمَ ،وَال َيثُْب ُ
ت لَهُ ْم َن ْ
(ي ْنظَرون) ،في قوله تعالى   ( :
ُ .3






()3
ظرون)؛
 ، )   فقولهُ( :ي ْن َ

"أي ُي َسخرون"(.)4
يتبادر إِلى األذهان ،وتنفعل شجون النفس من خالل التدقيق في األمور ،وهي أن األُمور غالبا
ما يقصد فيها الجانب النفسي والروحي.
وِ
اإلنسان كلما أيقن بوجود الشهود ،والمراقبين عليه من قبل الله سبحانه ازداد في محاسبة
نفسه ،وهذه هي النفس اللوامة التي دائما تحاسب صاحبها ،وأقل ما يمكن أن يذكر بهذا الصدد ما
سيصيبه من خجل يوم مواجهتهم مع ما اقترفت يداه من اآلثام والذنوب والمعاصي.
فقد ُحذف الفاعل لبيان الصورة ،والمشهد الذي سيكونون به يوم القيامة ،وتصوير حالهم عند
طلبهم اإلمهال والتأجيل في العذاب ،وال يمكن حصولهم على ذلك ألن أعمالهم من القباحة وذنوبهم
من العظمة تسد كل أبواب االستجابة.

( )1لجنة من علماء األزهر :الموسوعة الشاملة لتفسير القرآن ،ج ،3ص.223
( )2الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ج ،6ص.629
( )3البقرة.672 :
()4

القرطباي ،مكااي بان أبااي طالاب :تفســير الهدايــة إلــى بلــون النهايــة .تااح :محماد عثمااان ،دار الكتاب العلميااة ،بيااروت،

6886م ،ص.666
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ون)،
ُ .4
(ي َرُّد َ

في

قوله

تعالى:




(










   
.)1()
فقوله( :يوم القيامة ُيردون إلى أشد العذاب)؛ أي إلى أشد العذاب الذي أعده اهلل ألعدائه ،وهو
العذاب الذي ال روح فيه مع اليأس من التخلص ،فقد جاء حذف الفاعل؛ ألن المقام اللغوي والنفسي
يتطلبان ذلك ،فقد جاء الفعل في سياق بث الخوف والفزع في قلوب الكافرين ،فبناء الفعل للمجهول،
وحذف الفاعل ينبئ ويسكد نفي الرحمة في سبيل تعذيبهم ،وجاءت هذه اآلية في سياق التعذيب ،ومثله
ما جاء في قوله تعالى( :



 













    
   
    
.)2() 
سادس عشر :بيان أهمية المفعول به:
ست) مبنيا للمجهول في آيتين
(ي َ
قد يحذف الفاعل إلعطاء المفعول به أهمية أكبر وجاء الفعل ُ
من سورة البقرة هما:
ست) في اآلية (  
(ي َ
أ -قوله تعالىُ :
    
()1

البقرة.91 :

( )2التوبة.626 :
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 ،)1() فقوله( :يستي الحكمة) "تحقيق العلم
واتقان العمل"( ،)2ففي األولى (يستي الحكمة ) بمعنى يسته اهلل الحكمة ،فقد ُبني الفع ُل للمعلوم
لتساوي الناس في أخذ الحكمة عن اهلل سبحانه وتعالى ،ودليل ذلك قوله( :من يشاء) وفي
ت).
الثانية بنى الفعل للمجهول بقوله( :ومن ُي ْس َ
وفي ذلك إشارة وتوجيه اإلنسان الستغالل الحكمة كما يجب ،فمن استغلها كانت له نعمة
وخي ار عظيما ،وفي الثالثة بقوله( :فقد أوتي خي ار كثيرا) تكون هذه النعمة التي أخذها في الخير
ويتضح في الجملتين األخيرتين أهمية وعظمة الحكمة ،فمن أعطاه اهلل الحكمة ،فقد فاز بها ،وقد جاء
حذف الفاعل لإلشارة وتوجيه ذلك إلى المخاطبين للمفعول به الثاني ،وهو هنا الحكمة التي وقعت
مفعوال به ألهميتها في تحقيق نفس المتكلم الذي يرجو الحكمة التي تكون خي ار وسعادة له.
ب -قوله تعالى( :







 























   










   









()1

البقرة.278 :

()2

الحنف ااي ،محم ااد ب اان مص االح :حاشـــية محيـــي الـــدين شـــيخ زاده .ط ،6دار الكت ااب العلمي ااة ،بي ااروت6888 ،م ،ج،2

ص.717
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()1

، )

هذه اآلية تدل على االهتمام بالمفعول األول والثاني ،وقد جاء الفعل

اعتِ َراض ِم ْنهُ ْم َعلَى
ت) ،وهي بمعنى أنه لم يعطه سعة من المالَ " ،و َه َذا ْ
منفيا بقوله (ولم ُي ْس َ
اعة َوقَ ْو َل َم ْع ُروف"( ،)2فقد حذفوا الفاعل ببنائهم الفعل
ان ْاأل َْولَى بِ ِه ْم طَ َ
َنبِي ِه ْم َوتَ َعُّنتَ ،و َك َ
للمجهول ليس تنزيها له ،وانما ألن االعتبار عندهم ليس المسبب في إعطاء المال ،وانما
السبب هو الحصول على المال؛ أي أن مقياسهم للحصول على الملك ليس الحكمة والتقوى،
إنما الحصول على المال ،وقد حذف الفاعل لبيان أن المخاطب ال يهتم بأمر اهلل الرزاق ،وانما
يهتم بأمر المال بشكل أكبر.
ولو كان مقياسهم ينسجم مع أوامر اهلل لبنوا الفعل للمعلوم ،وقالوا( :ولم ُي ْستِه اهلل سعة) وألتضح
زق طالوت المال؛ وألنهم ال يهتمون ألمر اهلل ،فقد بنوا الفعل
من ذلك أن اعتراضهم على اهلل أنه لم َي ْر ْ
للمجهول ،فبناء الفعل للمجهول يكشف الحب الكبير للمال في نفوسهم.
سابع عشر :حذف الفاعل تحقي ار له:
يبنى الفعل للمجهول ،ويحذف معه الفاعل ،وذلك تحقي ار له ،وقد تجسد ذلك في فعل واحد من
(ي ْقتَل) في قوله تعالى( :
األفعال المبنية للمجهول في سورة البقرة ،وهو ُ
    
    
()3
(ي ْقتَل)
 ، )   ففي قولهُ :

ف الفاعل ،وهم أعداء اهلل ،وجاء ذلك تحقي ار لهم ،وقوله :أحياء؛ أي إنهم لم يموتوا ،وذلك ألنهم
ُحِذ َ
()1

البقرة.216 :

()2

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل :تفسير القرآن العظيم .ص.126

()3

البقرة.611 :
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عند اهلل أحياء غير أموات ،ويخبر أنهم؛ "أي ُّ
ون"( ،)1وقد تأكد هذا
اء ِفي َب ْرَزِخ ِه ْم أ ْ
َح َياء ُي ْرَزقُ َ
الشهَ َد َ
المعنى في اآلية في قوله تعالى  ( :








    
)2()  ؛ "أي إن الشهداء
هم أحياء عند الله تُعرض أرزاقهم على أرواحهم ،فيصل إليهم الروح والفرح ،كما تعرض النار على
أرواح آل فرعون غدوة وعشيا"( ،)3وحذف الفاعل في هذا المقام من بديع صنع اهلل ،ليلهب األذهان في
آلية تحقير أعداء اهلل القتلة ،وكذلك إشارة إلى أذهان المخاطبين وأنفسهم ،ودعوة إلى تنشيط أذهانهم
القتل هو غير حقيقي ألن للذين يقاتلون في سبيل اهلل تكريم بأنهم سيبقون أحياء ،ففي
للتأويل إلى أن َ
هذا السياق نجد أننا أمام مشهدين:
أولهما :دعوة المخاطبين لتحقير الفاعل ألنه عدو اهلل.
والثاني :إشارة وتوجيه اهلل سبحانه وتعالى لكرامة الشهداء ،وأن القتل غير حاصل حقيقة ،أو ألن الفعل
غير حاصل حقيقة.
ثامن عشر :بيان أهمية األمانة:
جاء ذلك في فعل واحد من أفعال سورة البقرة (اُستمن) ،وجاء في قوله تعالى( :
    






    






  
( )1ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل :تفسير القرآن العظيم .ص.226
( )2آل عمران.678 :
()3

الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.227
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.)1()   
وصف اهلل تعالى المسمنين الصالحين الذين كتب اهلل سبحانه لهم الفالح والرشاد في الدنيا
واآلخرة بأنهم يرعون أماناتهم ،ويسدونها حق األداء واألمانة هي أداء الحقوق ،وعبر عنه ذلك بناء
الفعل للمجهول في سورة البقرة.
وعبر -سبحانه -بقوله :فَِإن أ ِ
َم َن دون أو أودع ،لإلشارة إلى الجانب الذي اعتمد عليه الدائن
ْ
في المدين ،وهو خلق األمانة ،فهو ال يرى فيه إال جانبا مأمونا ال يتوقع منه ش ار ،أو خيانة ،وللتنبيه
إلى أن صفة األمانة ،والوفاء من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسمنون جميعا حتى ينالوا
السعادة في دينهم ودنياهم ،عبر بقولهَ ( :فْلُي َسد الِذي ْاستُ ِم َن) ولم يقل فليسد المدين لحضه :على األداء
بأحسن أسلوب ،ألنه ما دام الدائن قد ائتمنه على ما أعطاه من ديون ،فعلى هذا الذي استمن وهو
المدين أن يكون عند حسن الظن به وأن يرد إليه حقه في موعده مع شكره على حسن ظنه به(.)2
وعبِر عنه أيضا "(فليسد الذي استمن) أي :الذي عليه الحق (أمانته) بأن ال يجحد حقه ،وال
ُ
يبخس منه شيئا ،ويسديه إليه وافيا وقت محله ،من غير مطل ،وال تسويف .وأراد بقوله (أمانته) أي :ما
استمن فيه"(.)3
وذلك ألن اهلل -سبحانه وتعالى -وصف المسمنين الصالحين بأن كتب لهم الفالح والرشاد في
الدنيا واآلخرة ألنهم يرعون األمانة ،ويسدونها حق األداء ،فالمسلم يعطي كل ذي حق حقه لما ورد ذلك
في

قوله

تعالى:

(   

( )1البقرة.293 :
()2

ينظر :الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.328-326

( )3الطبرسي ،أمين اإلسالم :مجمع البيان في تفسير القرآن .ط ،6دار العلوم ،ج ،2ص.221
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.)1() 
تاسع عشر :تصوير الحالة النفسية عند المخاطب:
يسعى القرآن الكريم إلى تصوير الحالة النفسية عند المخاطبين ،وظهر ذلك في فعل واحد هو
(ع ِف َي) الذي جاء بقوله تعالى   ( :
ُ











  








.)2()
تصف اآلية الحالة النفسية ،ونمطا سلوكيا يكون عليه الجاني قبل تنفيذ القصاص عليه،
وتصور الحاالت النفسية التي يعيشها هسالء القاتلون من توتر وخوف؛ ليكونوا أنموذجا حيا لتوصيف
الحالة النفسية لكل قاتل" ،وعلى هذا ما في اآلية ،كأنه قيل :فمن ُع ِف َي له عند جنايته ،فاستغنى عن
ذكر الجناية .فإن قلت :هال فسرت ( ُع ِف َي) بترك حتى يكون شيء في معنى المفعول به؟ قلت :ألن
عفا الشيء بمعنى تركه ليس بثبت ،ولكن أعفاه"(.)3
(ع ِف َي) للمجهول حتى يتنبه القاتل على األمور التي تترتب على العفو ،فالعفو هنا
وبني الفعل ُ
هو محل االنتباه ،واالهتمام بالمعروف ،وباإلحسان؛ أي "أن شرع من كان قبلنا ،القاتل يجب أن يقتل،

( )1النساء.19 :

( )2البقرة.669 :
()3

الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.222
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وال يوجد حل ثان ،أما في شرع النبي عليه الصالة والسالم األخير ،القاتل إما أن ُيقتل أو أن ُيعفى
عنه فيسدي الدية فينجو من القتل"(.)1
ووقوع الفعل موقع فعل الشرط ،يسكد أن بناء الفعل للمجهول ليست حالة قائمة ،أو ثابتة ،إنما
هي حالة مطردة ،وكأن في ذلك منة للمعفو عنه ،وهذه إشارة للعافي ،والمعفو عنه معا لبيان يسر
الدين اإلسالمي "ألن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة ،وحرم العفو ،وأخذ الدية ،وعلى أهل
وخيرت هذه األمة بين الثالث :القصاص ،والدية والعفو،
اإلنجيل العفو ،وحرم القصاص والديةُ ،
توسعة عليهم ،وتيسي ار"(.)2
عشرون :توحيد اهلل ،وتصديق األنبياء جميعا:
وتجسد في أربعة أفعال في فعلين مكررين من األفعال المبنية للمجهول في آيات سورة البقرة:
(أُنزل ،أُوتي) ،وجاء ذلك في قوله تعالى ( :








   
















   
    
.)3()

هذه اآلية تدعو إلى اإليمان باهلل وحده ،وأنه ال شريك له ،وتدعو إلى اإليمان بما أُنزل إلينا
وهو القرآن ،وما أنزل إلبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب واألسباط ،وما أوتي موسى عليه السالم؛ أي
( )1النابلسااي ،محمااد ارتااب .التفســـير المطـــول -ســورة البقـــرة - 118الـــدرس ( :)99-01تفســـير اآليـــات ،079-072
القصاص6888 ،م.http: //www. nabulsi. com/blue/ar/te. php?art=441 ،

( )2الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.222
( )3البقرة.637 :
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التوراة وما أوتي عيسى؛ أي اإلنجيل ،وما أوتي النبيون؛ أي باإلجمال ،فالبالغ الصحيح عن اهلل منذ
عهد آدم حتى اآلن هو وحدة العقيدة بأنه ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ووحدة الكون بأن اهلل هو
الخالق ،وهو المدبر وكل شيء يخرج عن األلوهية هلل الواحد األحد ،وأن كل شيء يخرج عن ذلك
يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على اهلل سبحانه ال نقبله ،كذلك دعوة لتصديق األنبياء
جميعا ،وعدم التفريق بين أحد منهم ،فال نسمن ببعض ،ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى.
وجاءت اآلية مشتملة على األفعال المبنية للمجهول لتكشف الستار عن األمور اآلتية:
أوال :أن هناك تفريقا بين األنبياء ،واألديان.
ثانيا :أن هناك شركا باهلل.
ثالثا :أن هناك إدعاء للنبوة.
رابعا :تأكيد نبوة ،كل من ُذكروا في اآلية ،ودعوة المخاطبين لإليمان بهم جميعا.
ففي سياق المقام النفسي ينتظر المخاطب بشغف عند إخفاء الفاعل أربع مرات متتاليات
معرفة الفاعل ،ثم يأتي قوله تعالى( :من ربهم ال نفرق بين أحد) ،فيتأكد من وحدانيته سبحانه تعالى،
ومن أن جميع هذه األديان هي من عند اهلل ،يحثهم فيها على أخذها جميعا.
واحد وعشرون :تطمين نفوس المنفقين.
يسعى القرآن الكريم إلى خلق أساليب لترغيب المسلمين وتشويقهم لإلنفاق في سبيل اهلل تعالى،
(ي َوف) في قوله تعالى:
ومن األساليب المستخدمة في ذلك بناء الفعل للمجهول ،نحوُ :
(
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.)1() 
وتأويل قوله :أي؛ ما تنفقوا من خير ُي َوف إليكم ثوابه أضعافا مضاعفة ،فال عذر لكم في أن
ترغبوا عن إنفاقه ،وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها"

()2

.

وفي حذف الفاعل تطمين "المنفق بأن عمله لم يذهب سدى ،ولم يقتصر فيه على كونه عملية
تكافلية إنسانية ال ينال الباذل من ورائها من اهلل شيئا ،بل على العكس سيجد المنفق أن اهلل هو الذي
يتعهد له بالجزاء على عمله في الدنيا وفي اآلخرة"( ،)3وحذف الفاعل يسكد بقطعية حدوث الفعل،
فترتاح لذلك نفس المسمن المنفق على ما أنفق ،وهذا األسلوب يحث غير المنفقين على اإلنفاق للفوز
بكرم اهلل سبحانه وتعالى من أن إنفاقهم سيكون أضعاف ما أنفقوا لقوله تعالى( :
  

















    
    
.)4()   

( )1البقرة.262 :
( )2الزمخشري ،أبو القاسم محمود :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ج ،6ص.366
()3
()4

بحر العلوم ،عز الدين :اإلنفاق في سبيل اهلل .دار الزهراء ،ص.11

البقرة.276 :
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اثنان وعشرون :زجر وتحذير.
يستخدم القرآن الكريم أساليب الزجر والتحذير غير المباشرة ،وتجسد في الفعل (تَُوفى) في قوله
(

تعالى:



     










النفُ ِ
 ،)1()وتأويل قوله( :تُوفى كل نفس)؛ أي تُعطى " ُك ُّل َن ْفس ِم َن ُّ
وس اْل ُم َكلفَ ِة َما
ت ِم ْن َخ ْير أ َْو
اء َما َع ِملَ ْ
َك َس َب ْ
تأْ
َيَ :ج َز َ

شر"(.)2
َ

وجاء حذف الفاعل للتأكيد من اهلل سبحانه وتعالى على المخاطبين على االلتزام بأعمال الخير
ألن النفوس ستعطى بما فعلت ،أو كسبت سواء أكان خي ار أم ش ار ،وجاء حذفه أيضا لتأكيد حدوث
حذف الفاعل يسكد الوقوع القطعي للفعل.
الفعل ،إذ إن
َ
وفي السياق نفسه جاء الفعل مسبوقا بحرف (ثم) الذي يفيد التراخي ،والهدف منه إعطاء
الفرصة للمخاطبين بالتفكير مما سيط أر عليهم من حساب يتبعه ثواب وعقاب ،فإذا عملت أنفسهم بما
يرضي اهلل فازت بالجنة ،واذا عملت بما يغضب اهلل نالت العقاب الشديد.
ولعل حذف الفاعل سيترك أث ار في سياق اآلية بخلق جوي نفسي يعيشه المخاطب مع اهلل
سبحانه وت عالى بالفرصة العظيمة التي أعطاها للنفس كي يجعل لها دافعا قويا في تحقيق عمل الخير
من أجل كسب الدار اآلخرة ونيل كرم اهلل سبحانه وتعالى.
ثالثة وعشرون :إظهار الحسد في نفوس المشركين.

()1

البقرة.296 :

( )2الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ج ،6ص.312
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صور القرآن الكريم "ألوانا من الخوالج النفسية والعواطف البشرية كالحقد والغيرة والحسد
والوسوسة .ولقد تميزت النماذج البشرية التي وصفها القرآن بأنها حية متحركة دقيقة المالمح والقسمات
صادقة الداللة قوية اإليحاء"(.)1
وان من األساليب المستخدمة في سبيل إظهار حقد الكافرين وحسدهم الفعل المبني للمجهول
الفعل(ينزل) في قوله تعالى( :
إذ إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن اآلخرين يظهر ذلك في
ُ
    






   
     
    






.)2() 
نزلت هذه اآلية "تكذيبا لجمع من اليهود يظهرون مودة المسمنين ويزعمون أنهم يودون لهم
الخير والود :محبة الشيء مع تمنيه"( ،)3وجاء الفعل ( َي َوُّد) منفيا بقوله( :ما َي َوُّد).
(ينزل) إلظهار صورة المشركين واليهود أمام المسمنين إذ إن
وجاء
ُ
حذف الفاعل من قولهُ :
ون لهم الحقد والضغينة والحسد مع تمني زوال النعمة ،وذلك جاء بتوجيه انتباههم نحو
المشركين يكن َ
قوله( :من خير) الذي يتمنى المشركون زواله مع عدم تحقيقه.
يظهر في هذا األسلوب رعاية اهلل سبحانه وتعالى لنفس المسلم بأن تظل يقظة ألفعال
المشركين وما يحملون عليهم من حقد وغل وحسد ،مع أن اهلل يحفظ المسلم برعايته ورحمته في قوله

( )1السلطاني ،نسرين :صور اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم .بحث ،األزهر.2221 ،
http: //www. uobabylon. edu. iq/uobcoleges/service_showrest. aspx?fid=11&pubid=6374
( )2البقرة.621 :
()3

البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ص.367
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تعالى (واهلل يختص برحمته من يشاء) ،إال أن ذلك ال يمنع أن تظل نفوس المسلمين عارفة بما يدور
حولها من أحقاد اليهود والمشركين.

الخاتمة
الحمد هلل سبحانه وتعالى الذي وفقني في كتابة هذا البحث ،وأتمنى من اهلل عز وجل أن أكون
قد أصبت ،فإن أصبت ،فهذا توفيق من اهلل ،وان أخطأت ،فهذا من نفسي.
لقد كان البحث بعنوان الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ضوء الدراسات النحوية
والنفسية.
وخالصة ما توصلت إليه في هذا البحث والذي أقمته في تمهيد تحدثت في عن سورة البقرة
سبب نزولها ومضامينها وفضائلها ،وثالثة فصول ،األول :الفعل المبني للمجهول دراسة نحوية،
الثاني :سياقات اآليات تناولت فيه الحذف والسياق العام لآليات التي ورد فيها فعل مبني للمجهول،
الثالث :علم النفس اللغوي الذي جمع بين علم النفس واللغة ،وكذلك التفسير النفسي آليات القرآن
الكريم.
إن أهم ما توصل إليه الباحث أن الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة يحمل كثي ار من
الدالالت النفسية يتبينها الباحث إذا قام بدراسة الفعل المبني للمجهول دراسة لغوية يحكمها السياق
العام لآلية وما يسبق الفعل من كلمات وكذلك ما يلحقه وكان من أبرز الدالالت النفسية :تصوير
المشهد الخفي للمخاطبين ،وبيان حالتهم النفسية ،فبناء الفعل للمجهول جاء لتركيز انتباههم وجعل
الصورة حية وواقعية نحو قوله تعالى( :أعدت للكافرين) ،وبين كذلك بناء الفعل للمجهول قوة ترهيب
النفس اإلنسانية من العذاب في الدنيا واآلخرة.

130

حض بناء الفعل للمجهول في قوله تعالى( :يذكر فيها اسمه) النفس اإلنسانية على االهتمام
بالمساجد وضرورة تعميرها ،فبناء الفعل للمجهول ساعد على تعميق قدسية المسجد في النفس
اإلنسانية.
أظهر الفعل المبني للمجهول الجانب النفسي في حب الناس الشديد للحياة نحو قوله تعالى:
(يعمر).
ُ
التوصيات:
من التوصيات التي يوصي الباحث بضرورة تحقيقها:
 .1االهتمام بالجانب التطبيقي في التفسير النفسي آليات القرآن الكريم.
 .2االطالع على كتب التفسير القائم على التفسير اللغوي.
 .3تكليف الطلبة بحفظ آيات من القرآن الكريم في جميع المراحل التعليمية؛ وذلك لما له أثر في
تقويم اللسان.
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:المالحق
)8 (جدول رقم
األفعال الماضية المبنية للمجهول
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األفعال المجردة
الرقم
1
2

رقم اآلية

الفعل
ِقيل

91 ،248 ،174 ،13

ُرِزقواُ ،رزقنا

4
8

ُي ْنصرون
أُوتوا

8
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8

ُيسخذ

28
48
،148 ،144 ،213 ،101
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24
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13
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ِ
ب
ُكت َ
تُ َكلف

 4مرات
مرة واحدة

قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم
 األستراباذي ،رضي الدين :شرح الرضي على الكافية .جامعة قاريونس1978 ،م. األساادي ،الكمي اات ب اان زي ااد :ديـــوان الكميـــت .ت ااح :محم ااد طريف ااي ،ط ،1دار ص ااادر ،بي ااروت،2444م.
 األسمر ،راجي :المعجم المفصل في علم الصرف .دار الكتب العلمية ،د.م1997 ،م. األصاابهاني ،أبااو محمااد عبااد اهلل :كتـــاب العظمـــة .تااح :رضاااء اهلل باان محمااد ،دار العاصاامة،الرياض ،د.ت.
 األعشى ،ميمون بن قيس :ديوان األعشى .مكتبة اآلداب بالجماميزت ،مكة ،د.ن. األفغاني ،سعيد :الموجز في قواعد اللغة العربية .دار الفكر ،بيروت2443 ،م. األنباري ،أبو البركات :أسرار العربية .ط ،1دار األرقم بن أبي األرقم ،د.م1999 ،م. األندلس ااي أب ااو حي ااان ،محم ااد ب اان يوس ااف :تفســـير البحـــر المحـــيط .ط ،1دار الكت ااب العلمي ااة،بيروت8993 ،م.
 األندلسي ،أبو محمد عبد الحاق :المحرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز .تاح :عباد الساالمالشافي ،ط ،1دار الكتب العملية ،بيروت2441 ،م.
أ .اإلنصاف فـي مسـائل الخـالف بـين النحـويين :البصـريين والكـوفيين .ط ،1المكتباة العصارية،
2443م.
 ابن أيوب ،برهان الدين :إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالـك .تاح :محماد بان عاوض ،ط،1أضواء السلف ،الرياض1984 ،م.
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 البخاري ،محمد بن إسماعيل :الجامع المسند الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول اهلل صـلىاهلل عليه وسلم وسننه وأيامه .تح :محمد الناصر ،ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ها.
 بدوي ،أحمد حامد :من بالغة القرآن .ط ،3مكتبة نهضة مصر ،مصر2448 ،م. البقاااعي ،إباراهيم باان عماار :نظــم الــدرر فــي تناســب اآليــات والســور .دار الكتاااب اإلسااالمي،القاهرة ،د.ت.
 البيض اااوي ،ناص اار ال اادين :تفســـير البيضـــاوي أنـــوار التنزيـــل ،وأســـرار التأويـــل .ت ااح :محم اادالمرعشلي ،ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت1418 ،م.
 التاج ،أم سد أحمد :قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين .رساالة ماجساتير ،إشاراف:عبد اهلل أبو نظيفة ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،الخرطوم2448 ،م.
 ابن تيمية ،أحمد :الفتاوى .المدينة المنورة. الثعالبي ،عبد الرحمن :الجواهر الحسان في تفسير القرآن .تح :محماد علاي ،ط ،1دار إحيااءالتراث العربي ،بيروت1418 ،ها.
 الثعلبي ،أبو إسحاق :الكشف والبيان .ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت2442 ،م. الجااارم ،علااي ،أمااين ،مصااطفي :النحـــو الواضـــح فـــي قواعـــد اللغـــة العربيـــة .الاادار المص اريةالسعودية للطباعة.
 جااالولي ،ناصاار :االســتجابة واإلع ـراض فــي الق ـرآن الكــريم .إش اراف :خضاار سااوندك ،جامعااةالنجاح الوطنية ،فلسطين2413 ،م.
 -الجرجاني ،عبد القاهر :أسرار البالغة .مطبعة المدني ،القاهرة ،د.ت.

أ .دالئل اإلعجاز .تح :محمد التنجي ،ط ،1دار الكتاب العربي ،بيروت1998 ،م.
ب .دالئل اإلعجاز .تح :محمود شاكر ،ط ،3مطبعة المدني ،القاهرة1992 ،م.
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ج .التعريفات .تح :إبراهيم األنباري ،مطبعة الريان للتراث ،مصر1938 ،م.
 جرين ،جوديث :اللغة والتفكير .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر1992 ،م. ابن جني ،أبو الفتح :الخصائص .ط ،4الهيئة المصرية العامة ،مصر ،د.ت.أ .المحتسب .و ازرة األوقاف ،د.م.1999 ،
ب .اللمع في العربية .دار الكتب الثقافية ،الكويت ،د.م.
ج .المنصــف البـــن جنـــي .شاارح كتاااب التص اريف ألبااي عثمااان المااازني ،ط ،1دار إحياااء الت اراث
القديم1984 ،م.
 الجوزي ،جمال الدين :صيد الخاطر .ط ،1دار القلم ،دمشق2444 ،م. الحازمي ،حمد بن عمر :فتح رب البرية في شرح نظم األجرومية .ط ،1مكتبة األسادي ،مكاةالمكرمة2414 ،م.
 حامد ،نصر :فلسفة التأويل .ط ،1دار التنوير ،بيروت1983 ،م. حجازي ،محمود :علم اللغة العربية .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،د.م ،د.ت. اباان حاازم ،أبااو محمااد :اإلحكــام فــي أصــول األحكــام .تااح :احمااد شاااكر ،دار اآلفاااق الجدياادة،بيروت.
 حس ،عباس :النحو الوافي .ط ،18دار المعارف ،د.م ،د.ت. حسان ،تمام :اللغة العربية معناها ومبناها .ط ،8عالم الكتب ،د.م2448 ،م. حساااني ،أحمااد :مباحــث فــي اللســـانيات .ط ،2منشااورات كليااة الد ارسااات العربيااة واإلسااالمية،دبي2411 ،م.
 الحلبااي ،محمااد باان يوسااف :تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد .تااح :علااي فاااخر وآخاارون،ط ،1دار السالم ،مصر1428 ،ها.
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 الحمااادي ،فطومااة :الســياق والـــنص استقصــاء دور الســـياق فــي تحقيـــق التماســك النصـــي.جامعة محمد خيضر ،الجزائر ،د.ت.
 حمودة ،طاهر :ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي .الدار الجامعية ،اإلسكندرية1998 ،م. الحنفي ،محمد بن مصالح :حاشية محيي الدين شـيخ زاده .ط ،1دار الكتاب العلمياة ،بياروت،1999م.
 الخاازن ،عاالء الاادين :تفسـير الخــازن المسـمى لبــاب التأويـل فــي معــاني التنزيـل .دار الفكاار،بيروت1979 ،م.
 الخطااابي ،أبااو سااليمان :بيـــان إعجـــاز القـــرآن .تااح :عبااد اهلل الصااديق ،مطبعااة دار التااأليف،مصر.
 الخلوتي ،إسماعيل حقي :تفسير روح البيان .دار إحياء التراث العربي ،د.م ،د.ت. خليل ،حلمي :الكلمة دراسة لغوية معجمية .ط ،2دار المعرفة الجامعية ،د.م.1998 ، الخولي أمين ،التفسير معالم حياته منهجه اليوم .ط ،1مكتبة األسرة ،د.م2443 ،م. دروزة ،محمد عزت :التفسير الحديث .دار إحياء الكتب العربية1383 ،ها. درويااش ،محيااي الاادين :إعــراب القــرآن وبيانــه .ط ،4دار اإلرشاااد للشااسون الجامعيااة ،سااورية،1418ها.
 دعاس ،قاسم حميدان :إعراب القران الكريم .دار المنير ،دمشق1428 ،ها. الا ارازي ،زي اان ال اادين :مختــــار الصــــحاح .ت ااح :يوس ااف محم ااد ،ط ،8الكتب ااة العصا ارية بي ااروت،1999م.
 الزبيدي ،محمد بن محمد :تاج العروس .دار الهداية ،د.ت. الزجاجي ،عبد الرحمن :الجمل في النحو .تح :فخر الدين قباوة ،د.م1998 ،م.150

 الزحيلي ،وهبة :الفقه اإلسالمي وأدلته .ط ،2دار الفكر ،دمشق1988 ،م. الزمخش ااري ،أب ااو القاس اام محم ااود :الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل .ط ،3دار الكت اابالعربي ،بيروت1447 ،ها.
 الزمخشااري ،جااار اهلل :أســاس البالغــة .تااح :محمااد باساال ،ط ،1دار الكتااب العلميااة ،بيااروت،1998م.
أ .المفصل في صنعة اإلعراب .تح :علي أبي ملحم ،ط ،1مكتبة الهالل ،بيروت1993 ،م.
 السامرائي ،إبراهيم :الفعل زمانه وأبنيته .ط ،3مسسسة الرسالة ،بيروت.1983 ، ابن السراج ،أبو بكر :األصول في النحو .تح :عبد الحسين الفتلي ،مسسسة الرسالة ،بيروت. السااعدي ،عبااد الاارحمن :تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــالم المنــان .تااح :عبااد الاارحمناللويحق ،ط ،1مسسسة الرسالة2444 ،م.
 السعران ،محمود :علم اللغة مقدمة القارئ العربي .ط ،2دار الفكر العربي ،القاهرة.1997 ، ساايبويه ،عماارو باان عثمااان :الكتــاب .تااح :عبااد السااالم هااارون ،ط ،3مكتبااة الخااانجي ،القاااهرة،1988م.
 ابن سيده ،أبو الحسن علي :إعراب القران .ت488ها. الشعراوي ،محمد متولي :تفسير الشعراوي .ت1414ها ،مطابع أخبار اليوم ،د.م. الشوكاني ،محمد بن علي :فتح القدير .ط ،1دار ابن كثير ،دمشق1414 ،ها. الصالح صبحي ،دراسات في فقه اللغة .ط ،1دار العلم للماليين ،د.م.1984 ، ابن الصائغ ،محمد بن حسن :اللمحة فـي شـرح الملحـة .ط ،1عماادة البحاث العلماي الجامعاةاإلسالمية ،المدينة المنورة.2444 ،
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 الصاابان ،أبااو العرفااان :حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــموني أللفيــة ابــن مالــك .ط ،1دارالكتب العلمية ،بيروت8991 ،م.
 ضيف ،شوقي :المدارس النحوية .دار المعارف ،د.م ،د.ت. الطبرسي ،أمين اإلسالم :مجمع البيان في تفسير القرآن .ط ،1دار العلوم. الطبااري ،محمااد باان جرياار :جــامع البيــان فــي تأويــل الق ـرآن .تااح :أحمااد شاااكر ،ط ،1مسسسااةالرسالة2444 ،م.
 طنط اااوي ،محم ااد س اايد :التفســـير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم .ط ،1دار نهض ااة مص اار ،الق اااهرة،1997م.
 الطوي اال ،ع اازت عب ااد العظ اايم :معـــالم علـــم الـــنفس المعاصـــر .ط ،4دار الوف اااء ،االس ااكندرية،2441م.
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