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 ملخص البحث

الدراسة إىل مجع املصادر السماعية الواردة يف الثلث األخري من القرآن الكـر  مـع دراسـتها هتدف هذه 
صـــادر ومـــن امل ته هلـــذهقـــد اـــح الباحـــث املـــنهح الوصـــفي التحليلـــي يف دراســـو  ،وحتليلهـــا حتلـــيا صـــرفيا

ـع مـن العـرب دون اخل ـوع  ادر ي عتمـد فيهـااملعروف أن هذا النوع من املص قياسـية، قواعـد لعلـ  مـا ع 
ولكن رأينا بعض احملاوالت من علماء اللغة حيث وضعوا لبعض هذه املصـادر ضـوابت ت عـرف عـا علـ  
مـل يف:  حسب دالالهتـا. وللسـماع مصـادره وهـي تلكـم املنـابع الـب ي سـتنبت منهـا اللغـة وقواعـدها، وجت 

الفصــحاء، وقــد اختلــ  القــرآن الكــر  وقراءاتــه واألحاديــث النبويــة الشــريفة ومــا صــ  مــن كــام العــرب 
بعـد وبعـض األشـعار مـن الطبقـات األخـرية )أي طبقـة الـذين جـاءوا العلماء يف االستدالل ابألحاديـث 

واتفقـــوا علـــ  أن الســـماع حرـــة قاطعـــة يف إيبـــات اللغـــة وتقعيـــدها،  ســـام كرريـــر والفـــرزدق(إلجمـــيء ا
يف الثلـــث  األفعـــال الثاييـــةصـــادر مويتنـــوع املصـــدر يف اللغـــة العربيـــة إىل عـــاعّي وقياســـّي، ولقـــد وردت 

مـن  ومن أبواب خمتلفة، فمن هذه املصـادر مـا هـي ،األخري من القرآن الكر  عل  صيغ صرفية متعددة
املهمـوزة منها ما هي من األفعال  ساملةه وهي الب خلت من اهلمزة والت عي ، والصحيحة ال األفعال

امل ــعفة وهــي مــا كانــت عينهــا مــن مــن األفعــال منهــا مــا وهــي مــا كــان أحــد حروفهــا األصــلية  ــزة، و 
املعتلة  وهي ما كان أحد أصوهلا حرفا من حروف العلة  األفعال كما أن منها ما هي منجنس المها،

علـ  يـاث ويايـم ومامـة مـن  -يف حمـل دراسـته-وقـد حصـل الباحـث .الثايـة: )األلـ ، الـواو، اليـاء(
لتكــرار فقــد بلغــت اينــم وســتم وأربعمامــة، وردت علــ  ابنــوع هــذه املصــادر وذلــك بــدون تكــرار، أمــا 

وذلـك يف فصـلي اخلاصـة  ،عل  حسـب صـحتها و إعاهلـا قسمها الباحثواحد وعشرين صيغة، وقد 
 مع ذكر مشتقاهتا وبيان معانيها. ،لتطبيق، حيث تناوهلا عل  حسب صيغها الصرفيةاب
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ABSTARCT  

The research sets out to collate empirical original verbs that are mentioned in the one-third of 

the noble Qur’an with the aim of studying and analyzing them morphologically. The 

researcher follows descriptive analytical method in studying these original verbs. And it is an 

established fact that this type of original verbs depend on what was heard from the Arabs 

without necessarily obeying rules of analogy. But we have seen some efforts from Linguists, 

whereby they lay down some standards for knowing these original nouns based on their 

signification or meaning. The empirical original verbs have roots, which are those sources that 

Language (Arabic) and its rules are deduced. All these will found in: The Noble Qur’an and 

its (different ways of) recitations, the Traditions (of the Noble Prophet), and what was truly 

taken from the saying of the Arab orators. Scholars’ opinions differ with regards to giving 

reference with the prophetic sayings and some of the Arab last generation poetry (the 

generation that came after Islam like Jarir and Farazdaq). They unanimously agree that   

empirical (original verbs) is a conclusive proof in confirming and recording Language. 

   The original verbs in Arabic language are of two types: that of acceptance by means of 

usage (Sama’) or empirical and the analog. And the original trilateral verbs appear in the last 

one-third of the noble Qur’an in many morphological forms and different groups. Among 

these (verb) origins are Sound and Salimah; which is devoid of Al-hamzah and repetition of 

two letters (Attad’iif), and Mahmuz, which has Al-hamzah as one of its original letters and 

Muda’afah has the second letter as the same category with the third letter, and the Weak, 

which has one of the three weak letters (Huruf Al’illah: Alif, Waw, Ya’). 

   The researcher has found out 133 of these types of original verbs without repetition. But the 

ones that have repetition are 462, they appear in 21 forms. The researcher divides them based 

on their soundness and weakness which is done in the chapters that deal with the application 

of the origin of the verbs where he deals with them based on their morphological forms and 

mentions their derivative nouns and explains their meanings. 
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 والتقديرالشكر 

} ال َيْشك ر  والصاة والسام عل  رسوله القامل:  (1) چڦ  ڦ  ڄ چ  احلمد هلل القامل يف حمكم تنزيله:
هللَا من ال َيْشك ر  الناَس{
 وبعد:  (2)

فأشكر هللا تعاىل عل  ما مّن به علّي من نِعم كثرية، جعلين من املسلمم ومن طلبة العلم وأنعم علّي 
 بصحة وفراغ.

وأشكر جامعة املدينة العاملية، وعل  رأسها مديرها )األستاذ الدكتور حممد بن خليفة التميمي( فقد 
 كملت هذه الدراسة.أت يل الفرصة و وفرت يل كل الوسامل إىل أن أاتح

أقدم جزيل شكري وعرفاين إىل مشريف العزيز األستاذ املشارك الدكتور عبد هللا أمحد البسيوين، فلم 
لي بكل ما لديه من أوقاته الغالية وأفكاره النفيسة، ومل تزل مسا اته منذ اللبنة األوىل هلذا عي ن 

 خامتته، فرزاه هللا عين اجلزاء األوىف.العمل إىل 

وال يفوتين أن أقدم شكري إىل الدراسات العليا حتت عمادة األستاذ املشارك الدكتور دوكوري ماسري 
وقسم اللغة العربية حتت رائسة األستاذ املشارك الدكتور داوود عبد القادر إيليغا، فقد مّدوا يل يد 

 ونفيس. غالالعون يف هذا البحث بكل 

كما أنه من الوفاء أن أتقدم جبزيل شكري إىل َوايل ِوالية كنو حاليا دكتور رابع موس  )َكونَكوس و( 
 فقد كان له الف ل يف توفري كل ما أنفقت مدة هذه الدراسة.

 وأشكر مجيع أسريت وأصدقامي، اللهم امجعنا معا يف َمَقرِّ رمحتك.
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 هداءإلا

 أهدي هذا العمل إىل:

 فقد كانت غايتها القصوى أن تراين فامزا يف مجيع جوانب احلياة.أمي احلنون، 

 والدي الكر ، فقد كان يل أاب قامما ابلرتبية والتوجيه، وقد أنفق كل ما لديه من أجل جناحي.

 رب ارمحهما كما ربياين صغريا.

 إىل حرمي العزيزة أم البنم، فقد حتملت مرارة الفراق زمًنا حىت أكملت هذه الدراسة.

 .إىل ولدي احملبوب "جعفر" اللهم ابرك له يف حياته
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 قدمةم

ومل يف ل العرب  ،احلمد هلل الذي ف ل اللغة العربية عل  غريها من اللغات حبكمته البالغة
حفظ هلا مكانتها جعل هلا من القوة والنفوذ ما  من العرم مبررد عروبتهم، همل  غري ع

كما ميزها ابلصلة   ،ابه العزيز وأحاديث رسوله الشري عل  سامر اللغات وزينها بكت وف لها
 ح ارته ويقافته. ،ترايه ،بدينه احلني  ةاملباشر 

ومت أتلي   رسالتهوصفت سريرهتم ب ،مث الصاة والسام عل  من ظهر شرف العرب إبرساله   
بدعوته واسنت بسنته إىل يوم  ادعنبينا حممد وعل  آله ومجيع أصحابه ومن  ،قلوعم بعدله

 :أقسم هللا لقيامه. وبعد

فارقوا دايرهم ،ق وا حياهتم خادمم هلا ،فقد سخر هللا تعاىل للغة العربية رجاال جهابذة   
ها وضبت وتقعيد ،بذلوا قصارى جهودهم يف مجعها وروام  أهلهم دفاعا هلا والذب عنها،

 أحكامها.

ويشافهون األعراب يف  ،القرون الثاية األوىل يرحلون إىل البواديظل هؤالء العلماء منذ    
لإلحاطة بلغات العرب ومجع غريبها ونوادرها بغية الوصول إىل فهم  هتمحماواليف األسواق 

القرآن الكر  وقراءته عل  الوجه الصحي  وفهم معانيه وفقا ألساليبه وقواعد النطق واألداء 
 ، ولقد اعتمدوا يف مجعهم هذا عل  مصادر وهي:وفهم احلديث النبوي وباغته

القرآن الكر  وقراءاته املتعددة واألحاديث النبوية الشريفة وأشعار العرب القدمية املسموعة    
كمهم كما اشتهر بع هم ابلرحيل إىل البوادي رهم وأمثاهلم وحِ نثممن يويق بعربيتهم مث 

ع هذه اللغة وقعدوا هلا القواعد عل  حسب ، فتم هلم بذلك مجومشافهة األعراب يف األسواق
 عاعهم  كما أام يف بعض القواعد يقيسون ما ععوا عل  ما مل يسمعوا.  

تتبع الكلمات العربية والوقوف عل  أسرارها إىل  ورغبة يف ديه شوقلوملا كان الباحث    
جانب رغبته امللحة يف الدراسات اللغوية القرآنية،  دفعه هذا إىل مجع بعض مفرادت هذه 

 الواردة يف كتاب هللا تعاىل مع دراستها وحتليلها.اللغة 
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دها وبيااا أما القرآن الكر  فكتاب شامل مجع بم دفتيه مجيع أسرار اللغة العربية من قواع
ات فلذا يصل  لكل نوع من الدراس ،ومعانيها ومجالياهتا وغري ذلك مما تتميز به هذه اللغة

 .اللغوية

عترب هو املصدر األول من مصادر السماع إال أنه لقرآن الكر  مع كونه عاعا بل ي  اإن    
له قاعدة قياسية  تتنوع القواعد اللغوية فيه إىل ما هو مسموع غري خاضع لقاعدة قياسية وما

 ت بطه.

الواردة يف الثلث األخري من القرآن الكر   السماعيةيسع  هذا البحث إىل مجع املصادر    
 حتليا صرفيا. وحتليلها

بعد  هكما ظهر ل-وقد خصص الباحث الثلث األخري من القرآن الكر  ألن هذه املصادر   
 تكون أكثر فيه مقارنة بثلثي األول والثاين. -االستقراء

إىل مخسة فصول، فاألول عبارة عن أساسيات البحث،  -بعد املقدمة–والبحث مقّسم    
 والفصل الثاين إىل الرابع هو صلب املوضوع، واخلامس حيتوي عل  اخلامتة.

جهه الكر  إنه عله خالصا لو  فيه وجييل اي يف هذا العمل ويباركوهللا أسأل أن يسدد خط   
 .جواد كر  لطي  بعباده
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 الفصل األول:
 أساسيات البحث  
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 أساسيات البحثاألول: الفصل

 :جاءت كالتايل عناصرالويعرض جمموعة من  

 .البحث إشكالية :األول العنصر

األفعال الثايية اجملردة إن املتتبع للمصادر الواردة يف القرآن الكر  جيد أاا تتنوع إىل مصادر 
 منها واملزيدة ومصادر األفعال الرابعية واخلماسية والسداسية.

األفعال  إال مصادرتكمن مشكلة هذا البحث يف أن أغلب هذه األفعال مصادرها قياسية    
 مما أدى إىل كثرة صيغها واختاف دالالهتا، ،الثايية فإن أكثرها عاعية ال يقاس عليها

لبحث مسألة السماع يف هذه املصادر وجيمع املسامل املختل  فيها ويرج  بينها فسيعاجل ا
 .وحياول الفصل يف املسامل العالقة يف هذا الباب

 وجييب هذا البحث عل  التساؤالت اآلتية :

 مصادره ؟ وما موق  العلماء يف حريته؟ ما مفهوم السماع ؟ وما -1
 القياسية؟ما املصادر السماعية وما الفرق بينها وبم  -2
ما الصيغ الب  ، الثلث األخري من القرآن الكر هذه املصادر يف ما مدى شيوع -3

 الصيغ ورودا وما أقلها؟ هذه وردت عا وما دالالهتا، ما أكثر

 :أهداف البحث: الثاين العنصر

 ومصادره ومدى حريته عند علماء اللغة  سماعمعرفة ال -1
 القياسية والفرق بينها وبم املصادر السماعية  التعرف عل  -2
الثلث األخري من القرآن ملصادر السماعية الواردة يف ا التعرف عل  مدى شيوع -3

 .ومجع صيغها الصرفية مع بيان دالالهتاالكر  

 حث :بمنهح ال الثالث: لعنصرا
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صادر ماح الباحث املنهح الوصفي التحليلي يف معاجلته هلذا املوضوع، حيث يسرد لقد 
 مع ،عل  حسب صيغها الصرفيةيف الثلث األخري من القرآن الكر   الثايية الواردة األفعال

 بعض النماذج من اآلايت القرآنية الب وردت عا مع ذكرتقد  بسيت لتوضي  دالالهتا، مث 
 ذلك من الق ااي الصرفية. وغريأما اعرتاها من إعال أو إبدال وبيان  ،ذكر مشتقاهتا

 بعضيسردها الباحث مث يكتفي بتحليل  حمل الدراسة،كثر من مكان يف املصدر أب إذا ورد
 .منها كنموذج

 :حدود البحث الرابع: عنصرال

وذلك من سورة العنكبوت  إطاره املكاين الثلث األخري من القرآن الكر   يفحيد هذا البحث 
 الكويف.برواية حفص عن عاصم بن أيب النرود الباحث  ، ويلتزمسورة الناسآخر إىل 

عل  املصادر األفعال الثايية الواردة يف الزاوية  البحث أما من انحية املادة املدروسة فيقتصر   
 .املذكورة

 أ ية البحث اخلامس: عنصرال

يستمد هذا البحث أ يته من أنه يتناول بعض الكلمات القرآنية وحيللها حتليا بنيواي وهذا 
 فهم املعاين املقصودة آلي الذكر احلكيم. يفالشك أنه سيساعد كثريا 

د ى ال يكامعرمي وسعة رصيد إىل مدً  ومما الجمال للشك فيه أن اللغة العربية تتمتع بغنً    
"ولسان العرب أوسع األلسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا وال  :حييت عا عامل كما قال الشافعي

عل  ظاهرها ولكن  ىترى كلمة متايل أخر فرمبا   (1)"جبميع علمه إنسان غري نيبنعلمه حييت 
 عند حتليل بنيتها يظهر لك البون الشاسع بم مدلول األوىل والثانية.

بد إذن من تتبع ألفاظ اللغة العربية واستقرامها  فا، الكر  كتاب منزل ابللغة العربيةوالقرآن    
 اشتقاقاهتا حىت يتم فهم القرآن فهما صحيحا. أصوهلا و  والبحث عن

                                                           

 34،ص:1م( ج:1940-ه1940مصر( -، )مكتبة احلليب1. حتقيق أمحد شاكر، طالرسالة( الشافعي، حممد بن إدريس بن العباس،  1)
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 :تقسيمات الرسالة :السادس عنصرال

 ث وذلك كاآليت :حفصول وحتت كل منها مبا مخسةم الباحث هذا املوضوع إىل س  قَ  

 :أساسيات البحث، وفيه العناصر اآلتية: الفصل األول

 .مشكلة البحث األول:  العنصر

  .أهداف البحث الثاين:  العنصر

 .منهح البحثالثالث:  العنصر

 حدود البحث الرابع:  العنصر

 اخلامس: أ ية البحث العنصر

 .تقسيمات الرسالة: السادس العنصر
 

  مباحث أربعة وفيه  - الدراسات النظرية: الثاينالفصل    
 املبحث األول: الدراسات السابقة

 والفرق بينه وبم القياس: التعري  ابلسماع الثايناملبحث 
 هتحريو : مصادر السماع الثالثاملبحث 
 .صادر العربية بم السماع والقياس: املالرابع املبحث

صريفات  الساملة واملهموزة وامل عفة وت ألفعال الثاييةل السماعية صادرامل: الفصل الثالث   
 وفيه ياية مباحث:-كل منها

 الساملة وتصريفاهتا  ألفعال الثاييةلسماعية لصادر اامل: املبحث األول
 املهموزة وتصريفاهتا  ألفعال الثاييةل السماعية صادرامل: املبحث الثاين
 . امل عفة وتصريفاهتا ألفعال الثاييةل السماعية صادرامل: املبحث الثالث

 
 وفيه ياية مباحث -املعتلة ألفعال الثاييةل السماعيةصادر امل: الفصل الربع   



7 
 

 لة ابألل  تاملع ألفعال الثاييةل السماعية صادرامل: املبحث األول
  املعتلة ابلواو ألفعال الثاييةل السماعية صادرامل: املبحث الثاين
  .لة ابلياءتاملع ألفعال الثاييةل السماعية صادرامل: املبحث الثالث

 
 :انوفيه مبحث اخلامتةالفصل اخلامس :   

 نتامح الرسالةاملبحث األول: 
 .الرسالة توصياتاملبحث الثاين: 

 
 واملراجع وأخريا: املصادر
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 : الثاينالفصل 
 

 مباحث أربعةوفيه    -الدراسات النظرية
 املبحث األول: الدراسات السابقة

 والفرق بينه وبني القياس: التعريف ابلسماع الثايناملبحث 

 هتحجيو : مصادر السماع الثالثاملبحث 

 املصادر العربية بني السماع والقياس الرابعاملبحث 
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 : الدراسات السابقةاألولاملبحث 

 دمت جبامعة من اجلامعات عل  أيّ عل  رسالة علمية ق   -حسب اطاعه-مل يق  الباحث 
فوجد أن  عل  بعض البحوث،مستوى من املستوايت بشكل هذا املوضوع، اللهم إال أنه عثر 

وفيما يلي عرض بينها من نواحي متعددة و  بينه ا عاقة عذا البحث من انحية مع اختافهل
 .موجز هلذه البحوث

 .: مصادر الفعل الثايياطي بعنوانفقد كتبه الدكتور حممد منص  القم األول أما البحث   

فيها أن اللغة العربية  ذكر بدأ ابملقدمة الب ولقد تناول هذا البحث عل  شكل النقاط التالية:
 .لغة اشتقاقية وأاا تعتمد عل  السماع والقياس

 .فات القدام  يف املصادر وأفعاهلاإىل تعري  املصدر وأنواعه مع ذكر بعض مؤل مث تطرق

، ومن هنا سرد عمله جمدوال حيث أييت أوال بباب ةصادر الثاييلبعض املمث ذكر ضوابت    
النماذج الب تدخل هذا الوزن وبعد سرد هذه القاممة مباشرة  كرالفعل مع ذكر وزنه مث يذ 

 انتقل إىل اخلامتة.

والفرق بم حبث الدكتور القماطي وهذا البحث هو أن حبثه ركز عل  تلك املصادر  ،هذا   
مر الثاين أنه مل يطبق تلك املصادر بطها حىت تكاد تكون قياسية  واألالب حاول العلماء ض

 .  صرفيا ه مل يقم بتحليلها صوتيا أوكما أن  من النصوص بل اكتف  مبررد ذكرها عل  أي نص

البحث الثاين، فهي رسالة قدمها الطالب حيىي بن عبد هللا بن حسن الشري ، لنيل وأما    
درجة الدكتوراه جبامعة أم القرى، وعنوان الرسالة: أبواب الفعل الثايي بم املعرم والرأي 

 الصريف، دراسة صرفية لغوية من خال لسان العرب.

 قسم حبثه هذا إىل متهيد وياية أبواب، تناول يف الباب األول كل ما يتعلق أببواب الثايي،   
 وآراء احملديم فيه،  مع جهود العلماء يف حتديد األبواب.
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أما الباب الثاين فقد مجع فيه األفعال الثايية الواردة يف لسان العرب، مث ذكر ق اايها، 
وذات األفعال كما أنه حتدث عن الظواهر اللهرية وبم أن والباب الثالث خصه بدراسة شذ

 اختاف اللهرات يؤير بطربقة مباشرة يف األفعال. 

تناول حبث حيىي األفعال الثايية ابلدراسة والتحليل مستعينا يف مجعها بلسان العرب البن    
 ا وحتليلها.منظور، أما هذا البحث فتناول مصادرها وطبقها يف القرآن الكر  مع دراسته

وأما البحث الثالث فقد قدمه الطالب أمحد حممد أبو عريش الغامدي إىل جامعة أم القرى    
لنيل درجة الدكتوراه يف النحو والصرف وعنوان هذا البحث: أير القراءات الشاذة يف 
الدراسات النحوية والصرفية، وقد كتب هذا البحث يف جملدين، فاجمللد األول حيتوي عل  ستة 
فصول كلها تتعلق ابلدراسات النحوية، واجمللد الثاين حيتوي عل  ياية فصول تتعلق 
ابلدراسات الصرفية، أما الفصل األول فعنوانه: أير القراءاة الشاذة يف دراسة تصري  األفعال، 
 تناول فيه أبواب الفعل الثايي اجملرد واملزيد، وصيغ الزايدة مث تطرق إىل شىت املسامل املتعلقة

أير القراءاة الشاذة يف دراسة تصري  األعاء، تناول فيه  ابألفعال، أما الفصل الثاين فهو:
مسألة صوغ املصدر من الثايي ومن غري الثايي مث املصدر وأنواعه واسم املصدر مث َصْوغ 

أير القراءاة الشاذة يف دراسة أحكام تصريفية تعم االسم  املشتقات، وأما الفصل الثالث:
 بدال، وذكر  أنواعا لكليهما.إلعال واإلعل، تناول فيه مسامل اوالف

يتفق هذا البحث مع حبث أمحد حممد يف تناول كلمات القرآن ابلدراسة الصرفية، وخيتل     
 عنه يف أنه خيتص ابلقراءات الشاذة يف حم أن هذا البحث اختار قراءة متواترة.

الصرفية يف القراءاة السبع من طريق الشاطبية  وأما البحث الرابع فعنوانه: اختاف البنية
توجيهه وأيره عل  املعن، للطالب منصور سعيد أمحد راس، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري 
يف اللغوايت، بدأ حبثه ابلتمهيد الذي حتدث فيه عن قواعد امليزان الصريف، كما عرف ابلقراء 

ىل ياية أبواب، فالباب األول: االختافات السبعة مع رواهتم األربعة عشر، مث قسم البحث إ
يف األعاء، حتدث فيه عن الصيغ املختلفة لألعاء، والباب الثاين: االختافات يف األفعال، 
ذكر فيه الصيغ املختلفة لألفعال، والباب الثالث: االختافات يف األعاء واألفعال، وفيه 

 .التبادل بم املد والقصر، وختفي  البنية، وهكذا
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يتفق حبث الطالب منصور مع هذا البحث يف تناول ألفاظ القرآن ابلدراسة، لكن حبثه يركز 
عل  املقارنة بم القراءات يف اختاف البنية الصرفية وأير ذلك يف املعن، أما هذا البحث 

 فأخذ جانب التحليل الصريف لبعض املصادر يف الثلث األخري القرآن الكر .

هاما لطفي عنوان: "دراسة أبنية املصادر يف سورة يونس" للطالب ماوأما البحث اخلامس ب
م حبثه هذا إىل إىل جامعة املدينة العاملية لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية، قسّ  ميسا، قدمه

فيه عن املصدر من تعريفه وأقسامه وأنواعه،  ثاببم، فاألول ميثل اجلانب النظري، حتد
انب التطبيقي، تناول فيه املصادر الواردة يف سورة يونس عل  األوزان والباب الثاين ميثل اجل

 القياسية والواردة عل  األوزان السماعية مث املصادر امليمية.

تناول حبث ماهاما أبنية املصادر يف سورة يونس، أما هذا البحث فقد تناول املصادر السماعية 
 يف الثلث األخري من القرآن.
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 والفرق بينه وبني القياس: التعريف ابلسماع الثايناملبحث 

السماع عند العرب هو التفرغ للشيء وعدم االنشغال بغريه فهو مشتق من: عَِع يسَمع يقال: 
 (1).اعيةاعة وعَ اعا وعَ عا وعَ عا وِع عه عَ عَِ 

وِفعله يف األصل متعد ، وقد يتعّدى حبروف اجلره فيختل  معناه حبسب ما يتعدى بهه    
يقال عع لفان أو إليه أو إىل حديثه َععا وَعاعا مبعن أصغ  وأنصت له، وعع هللا ملن 

والسمع أييت مبعان   (2)محده، أي أجاب محده وتقبله، وعع الصوَت وبه أي أحسته أذنه.
 منها:

 )4(( 3)  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ: ذن كما قال تعاىلحس األ -1
 )6(چٿ            ٿ    ٺ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  :قال تعاىل (5)األذن -2

 عتَ أي ا ما عَِ  هوو  ،نسَ حَ  من صوت   ت األذن  اسم ما استلذّ  والس ماع كما قال الليث:   
أي من أذاع يف الناس  (8)ويف احلديث: )من ع ع بعبد ع ع هللا به( (7)،م بهلِّ ك  به فشاع وت  

 عيبا عل  أخيه املسلم أظهر هللا عيوبه.
وهو ما مل تذكر له قاعدة كلية  ":يخالف القياس" عند النحويم عل  "السماعيويطلق "   

 (9)عل  السماع عن العرب فحسب. ق يتو بل  ،مشتملة عل  جزمياته

                                                           

  162ص: 8بريوت د ت(: مادة: "س م ع"،ج:-) دار صادر  1ط: لسان العربابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم،   (1)
  150، حتقيق يوس  الشييخ حممد ) املكتبة العصرية ، د ت( مادة : س م ع، ص:صبا  املنرياملالفيومي، أمحد بن حممد بن علي،   (2)
  37سورة ق، اآلية:  ( (3

162، ص:8)س م ع( ج: ،ابن منظور : ينظر    (4)  
العصرية دار النموذجية، ) املكتبة 5حتقيق يوس  الشيخ حممد، ط: ،خمتار الصحا زين الدين عبدهللا بن حممد بن أيب بكر  ،الرازي  (5)
 154، ص:1م(:ابب السم، ج:1999-هـ1420صيدا-بريوت
 7سورة البقرة، اآلية :   (6)
م( 2001بريوت -، )دار إحياء الرتاث العريب1. حتقيق حممد عوض، طهتذيب اللغةاألزهري، أبو منصور حممد بن أمحد،   (7)
 74،ص:2ج:

، 4بريوت د ت( ج:-حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  )دار إحياء الرتاث العريب ،صحيح مسلمالقشريي، مسلم بن احلراج،    (8)
 . 2289ص:
 449د ت )دار الدعوة( مادة: )س م ع( ص:املعجم الوسيط. جممع اللغة  العربية ابلقاهرة،   (9)
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فقد است عري هذا اللفظ مرادفًا ملصطل  النقل عن "الكام العريب ( 1)النحوأما يف أصول 
الفصي  املنقول ابلنقل الصحي  اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة"  كما يف تعري  أيب 

 (2)الربكات األنباري
مث جاء بعده السيوطي وعرفه بتعري  أكثر وضوحا حيث صرح أبن النقل يكون من كتاب    

 (3)اىل، وأحاديث نبيه )ص( وما ص  من كام العرب نظما ونثرا.هللا تع
ومهما يكن األمر فإن السماع أصل من أصول اللغة  وقواعدها، ودليل من أدلتها املعروفة    

أبدلة النحو الغالبة وهي أربعة، وقد ذكر أبو الربكات األنباري ياية منها وهي: النقل والقياس 
مل واستصحاب احلال، ومل يذكر اإلمجاع، وأما السيوطي فقد ذكر: السماع واإلمجاع والقياس، و 

 (4)يذكر االستصحاب.
لقد بدأت فكرة مجع اللغة عن العرب منذ القرن األول اهلرري، والفات  هلذا املورد هو    

الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس )ر(، فقد كان حيثهم يف ذلك بقوله: "إذا قرأمت شيئا من  
   (5)كتاب هللا فلم تعرفوه فاطلبوه يف أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب"

   وقد استتب العمل يف مجع اللغة وتدوينها يف القرنم األول والثاين)6( واستمر إىل القرن 
وممن اشتهر عذه  ويشافهون األعراب يف األسواق، ،الرابع اهلرري، فكانوا يرحلون إىل البوادي

 املهمة:
بن أمحد اخلليل و  ،هـ(187علي الكسامي )تو  ،هـ(154بن العاء البصري )ت أبو عمرو

 (7)و يونس بن حبيب. ،و الن ر بن مشيل ،و أبو عمرو الشيباين ،هـ(170الفراهيدي )ت

  وغريهم كثري ممن ق وا حياهتم يف هذا العمل.
                                                           

وحال املستدل عا. هكذا عرفه  أصول النحو: علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث هي أدلته وكيفية االستدالل عا  (1)
 13السيوطي يف كتابه االقرتاح، ص:

-هـ1377.حتقيق سعيد األفغاين،) مطبعة اجلامعة السورية،   ، ملع األدلةأبو الربكات األنباري، عبد الرمحن كمال الدين بن حممد  (2)
 81م،( ص:1957

 74م( ص:2006 -هـ 1426دار املعرفة اجلامعية،  النحو.)االقرتا  يف أصول السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،   (3)
  74: ص: االقرتا وينظر السيوطي،  81ص:  ملع األدلةأبو الربكات األنباري،   (4)
-هـ1401، ) دار اجليل،، 5، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ط العمدة يف حماسن الشعر وآدابهابن رشيق، أبو علي احلسن،   (5)

  30، ص:1ج:  (1981
  129م(ص:1974 -هـ1394. )مطبوعات جامعة الكويت، الشاهد وأصول النحو يف كتا ب سيبويهدكتورة خدجية احلديثي،   (6)
 34،59،59،77األردن( ص: -. ، )مكتبة املنار الزرقاء2ط:نزهة األلباء يف طبقات األدابء أبو الربكات األنباري،   (7)
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   أي قّدره،ياسا، يسا وقِ قيسه قَ قاسه بغريه وعليه، أي عل  غريه يَ وأما القياس يف اللغة : مصدر 
 (1).قدر به الشيءقياس، ألنه ي  : املواملقدار ،ياساوقِ  ساوْ يقوسه قَـ كذا يقال يف لغة قاسه و   و
وأما عند علماء أصول النحو، فقد قال فيه أبو الربكات األنباري: "هو عبارة عن تقدير    

الفرع حبكم األصل،  وقيل هو محل فرع عل  أصل بعلة وإجراء حكم األصل عل  الفرع، 
 (2)تبار الشيء ابلشيء جبامع.وقيل هو إحلاق الفرع ابألصل جبامع، وقيل هو اع

ناحظ من هذه التعريفات أاا تعددت فقت من حيث األلفاظ لكنها يف الواقع تتفق يف    
 املعن

 ومهما يكن من أمر فإن للقياس أربعة أركان ال خيلو عن واحد منها، وهي:
ها العلماء األصل، والفرع، والعلة، واحلكم. ولكل ركن من هذه األركان األربعة تفصيات ذكر 

 يف كتب أصول النحو والجمال لذكرها هنا.
وي رب للقياس مثاال يف رفع ما مل يسم فاعله، فنقول مثا: اسم أسند الفعل إليه مقدما    

عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا عل  الفاعل، فاألصل هو الفاعل والفرع هو ما مل يسم 
  (3)اإلسناد، واحلكم هو الرفع. فاعله، والعلة الب مجعت بم الفرع واألصل هي

 
  الفرق بني السماع والقياس

إن العاقة بم السماع والقياس كالعاقة بم أصل وفرع، حيث يكون السماع هو األصل 
والقياس مبين عليه، فكل قياس البد أن يكون يف قالب مسموع، وهناك عدة أمور تـ َفّرِق 

 ما، منها:هبين

أن السماع هو اخلطوة األوىل الب سبقت القياس، فقد اتفقوا عل  أن السماع هو األصل 
والقياس قامم عليه، وقد كان القرن األول اهلرري بداية االنطاق إىل مجع اللغة من هؤالء 

 العرب عن 

                                                           

 187، ص:5ج: : )ق ي س(، مادة،لسان العرب( ابن منظور 1)
  9، ص:ملع األدلة( أبو الربكات األنباري،  2)
  208: ص:قرتا الاوينظر  السيوطي، 93ص: ، ملع األدلة( أبو الربكات األنباري 3)
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 بن أيب إسحاق أما القياس فلم يظهر إال يف القرن الثاين بـــــــــ  عبد هللا (1)طريق الرواية والسماع
 (2)احل رمي.

أن السماع يروى مباشرة عن العرب الفصحاء، أو يؤخذ من مصادر الفصاحة والبيان     
كالقرآن الكر   واألحاديث النبوية الشريفة، أما القياس فما هو إال عملية ذهنية ي لحق فيها 

 غري املنقول ابملنقول يف احلكم.

أن السماع هو املصدر الوحيد الذي يستنبت منه قواعد النحوالكلية، أما القياس فا يص     
 هو عل  نفسه حىت يكون مستندا من مسموع.

أمجع النحويون عل  حرية السماع واستعماله دون أي خاف يف كل ما يبت منه، أما    
 القياس ففيه خاف بينهم يف تطبيقه وطرق اإلفادة منه، فكل قياس ال يقويه عاع فهو مردود.

رق بينهما من حيث القوة، فيكون فمبا أن السماع هو األصل والقياس فرع عليه، يكون ال   
من القياس، كما أقر بذلك ابن جين يف اخلصامص عند حديثه يف تداخل السماع أقوى 

األصول الثايية و الرابعية و اخلماسية، يقول:" ...وإذا كان األمر كذلك علمت قوة السماع 
 وغلبته 

  (3)للقياس، أال ترى أن عاعا واحدا غلب قياسم اينم.
 
 
 
 
 

 هتحجيو مصادر السماع  الثالث:املبحث 

                                                           

  129ص: الشاهد وأصول النحو يف كتا ب سيبويه.( د. خدجية احلديثي،  1)
، جملة اجلامعة والقياس يف كتاب "مهع اهلوامع يف شر  مجع اجلوامع" للسيوطيالسماع ( د. إبراهيم أمحد سام الشيخ عيد.  2)

  82( ص: 2013) 1،العدد: 21اإلسامية للبحوث اإلنسانية، م: 
   48، ص: 2. )اهليئة املصرية العامة للكتاب، د ت( ، ج:، اخلصائص( ابن جين، أبو الفت ، عثمان املوصلي 3)
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تناول الباحث يف املبحث األول موضوع السماع من حيث املفهوم والتفريق بينه وبم بعد 
القياس، حيسن به يف هذا املبحث ذكر املصادر الب هي منبع هذا السماع، وميكن أن نستنتح 
من خال تعري  السيوطي السابق أن هذه املصادر تتنوع إىل ياية أنواع، وهي: القرآن 

 واألحاديث النبوية الشريفة، وماص  من كام العرب الفصحاء شعرا ونثرا. الكر  مع قراءاته،
 أوال: القرآن الكرمي وقراءاته

 اللغويون عليه هو أول مصدر اعتمدف، اللغوية يف تقعيد القواعد اركنا أساسي عد القرآن الكر ي  
والفصاحة، فا شيء حياذيه ، ألنه كام هللا تعاىل فهو يف قمة الباغة اللغةيف إيبات أحكام 

 ،فيهما، وهو يف اللغة مصدر: قرأ الكتاب، يقرؤه بفت  الراء يف امل ارع وضمها عند الزجاج
، اجلمع: ومعن القرآن ،وقراءة وقرآن ،ءرْ قَـ وأييت مصدره عل   ،ا ونطق عاع كلماته نظرً بَ تـ  تَـ  أي:

 (1).قرآان ألنه جيمع السور في مهاالقرآن وعي 

وأما يف االصطاح : فهو الكام املعرز املنزل عل  النيب صل  هللا عليه وسلم املكتوب يف    
 (2)املصاح  املنقول ابلتواتر، املتعبد بتاوته.

وتتنوع هذه  (3)وأما القراءات، في عن عا كيفية أداء كلمات القرآن واختافها بعزو الناقلة.   
 وآحاد، وشاذ.القراءات إىل متواتر ومشهور 

أما املتواترة، فهي تلكم القراءات الب رويت عن القراء السبعة، فهؤالء هم أصحاب القراءة    
املتواترة، أما اآلحاد فقراءات بقية الثاية، وأما الشاذة، فقراءة التابعم، كاألعمش، وابن جبري 

  (4)علماء كابن اجلزري.حيىي بن واثب و غريهم، و إن كان هذا التقسيم فيه نظر عند بعض الو 

القرآن الكر   يفعل  االستدالل بكل ما ورد (5)ومهما يكن األمر فإن علماء اللغة أمجعوا
 .(6)وقراءاته سواء املتواترة واآلحاد والشاذة، خافا ملن يرى رد بعض القراءات

                                                           

  722:ابب القاف:ص:املعجم الوسيط، وينظر:128، ص:1مادة )ق ر أ( ج::  لسان العرب( ابن منظور، 1)
  7م( ص:2002 -هـ 1422)دارالسام للطباعة والتوزيع،  1. ، ط:احلديث يف علوم القرآن واحلديث( الشيخ ،حسن أيوب ،  2)
  9م( ص:1999-هـ1420، )دار الكتب العلمية ،  1، ط:منجد املقرئني ومرشد الطالبنيابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوس ، (  3)
  9، ،ص:النشر يف القراءات العشر، و ينظر،ابن اجلزري ، 491، ص: يف علوم القرآناالتفان ( السيوطي،  4)
  75، ص:  االقرتا ( السيوطي،  5)
 79( ينظر: السيوطي، مرجع سابق، ص:  6)
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 (2)، وأيب زكرايء الفراء(1)لذلك نرى كثريا من العلماء القدام ،  كابن جين   
يشيدون ابلقراءة الشاذة ويف لون االستدالل عا عل  غريها من النصوص (3)والبغدادي

 الشعرية ويردون عل  من يرى أاا ليست ابلقرآن أصا فيستدل عا.
وهذا ما أميل إليه ألن القرآن الكر   وجد عناية راّبنية عالية، فا ميكن التطرق إليه أبّي    

معن، فليس هناك أي احتمال لتغيري بعض ألفاظه، فيخرجه من   نوع من التغيري ال لفظا وال
 كام هللا.

  اثنيا: احلديث النبوي الشريف
واملصدر الثاين هو احلديث النبوي الشري ، و احلديث يف اللغة: مصدر َحَدث الشيء 
"حداية" و"ح دواث" من ابب قـََعد أي جَتّدد وجوده فهو "حادث" و "حديث" ، واحلديث  

 (4)القد ، وكذا ما ي تحدث به وي نقل. كذلك ضد
ويف اصطاح علماء احلديث: هو قول الرسول صل  هللا عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته يف 
احلركات والسكنات يف اليقظة واملنام،  كما ذكر السخاوي، ومن األلفاظ املرادفة له: السنة، 

 (5)حلديث.عند األكثرين، واخلرب واألير، وإن كان األير أعم من ا
وسيقتصر البحث من هذا التعري  عل  قول الرسول صل  هللا عليه وسلم فهو حمل النقاش، 

 ألن األفعال والتقارير والصفات وغريها ال دخل هلا يف االستدالل اللغوي. 
حَيتل احلديث املرتبة الثانية بعد القرآن الكر  عند علماء اللغة يف إيبات قواعدها، ولكن نظًرا 

 ظروفه ومابساته انقسم النحويون يف االحتراج به إىل ياية مذاهب:لبعض 
 

                                                           

اجمللس  –) وزارة األوقاف  1، ط:احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات وااليضا  عنها( ابن جين، أبو الفت  عثمان املوصلي،  1)
 11، ص:1م( ج:1999هـ 1420األعل  للشؤون اإلسامية، 

، حتقيق أمحد يوس  جنايت، وحممد جنار،و عبد الفتاح إعاعيل شبلي،)دار املصرية معاين القرآن( الفراء ، أبو زكراي حيىي بن يزيد،  2)
  14، ص: 1تألي (ج:لل
 -) مكتبة اخلابنري 4، حتقيق عبد السام حممد هارون ط:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( البغدادي، عبد القادر بن عمر،  3)

  9، ص: 1م(  ج:1997 -هـ 1418القاهرة 
 159. وينظر : املعرم الوسيت، ص:  68، مادة: )ح د ث( ص: ، املصبا  املنري( الفيومي 4)
بريوت(  -، )دار األرقم لبنانشر  خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، د ت( اهلروي، نور الدين أبو احلسن علي بن سلطان،  5)

  153ص:
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 املذهب األول: وهو مذهب املانعم منعا مطلقا.
ذهبت طامفة من العلماء إىل املنع املطلق لاستدالل ابألحاديث يف اللغة، منهم أبو حيان    
 يف 

 ومما يستدلون به: (1)شرح التسهيل، وأبو احلسن بن ال امع يف شرح اجلمل
جتويز رواية احلديث ابملعن، عند بعض علماء احلديث، ولذلك جتد رواية متعددة  -أ

)زّوجتكها مبا معك من قعة واحدة، مثل ما ورد يف حديث: األلفاظ يف وا
 و(2)القرآن(

وغريها  (4)(زوجتكها عل  ما معك من القرآنو ) (3)كتكها مبا معك من القرآن()ملّ       
ختاف، فبهذا يرون أنه ال الاألحاديث الب وردت عذا النوع من ا                 من 

  (5))ص(    جيزم أبن هذا لفظ النيب 

 
ن كثريا من الرواة كانوا غري عرب أنه وقع اللحن كثريا فيما روي من احلديث، أل -ب

ال  (8)واملربد (7)فعند سيبويه (6)وي ربون مثاال حبديث )كاد الفقر أن يكون كفرا(
 جيوز 

 
 زايدةأن  (1)لذلك يرى األنباري ،دخول "أن" يف خرب "كاد" إال يف ال رورة الشعرية 

                                                           

  9، ص:1، ج:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( البغدادي،  1)
هـ( 1422)دار طوق النراة،  1الناصر، ط: ، حتقيق حممد زهري بن انصرصحيح البحاري( البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إعاعيل،  2)

  192، ص: 6ابب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، ج: 
، ابب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخامت صحيح مسلم، من ابب خامت احلديد، و156، ص: 6( البخاري، مرجع سابق، ج: 3)

  143،ص:  4حديد وغري ذلك، ج: 
 209،ص: 9هـ( ج:1379بريوت-ر، فت  الباري شرح صحي  البخاري.)دار املعرفة( العسقاين، أحد بن علي بن حر 4)
  92، ص:  االقرتا ( ينظر: السيوطي،  5)
،  1هـ( ج:1410بريوت-)دار الكتب العلمية 1، حتقيق حممد السعيد بسيوين، ط:، شعب اإلميان( البيهقي ، أبوبكر أمحد بن احلسم 6)

 ، ابب الدعاء للفقروالسقم  267ص:
، 3م( ج: 1988-هـ1408، ) مكتبة اخلاجني 1، حتقيق عبد السام حممد هارون، ط:الكتاب( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب،  7)

 160-159ص: 
  74ص:  3بريوت( ج:  –، حتقيق حممد بن عبد اخلالق ع يمة، )عامل الكتب املقتضب( املربد، أبو العباس حممد بن يزيد بن املربد،  8)
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 من كام الراوي. بلمن كامه صل  هللا عليه وسلم  ت"أن" يف هذا احلديث ليس
 املذهب الثاين: مذهب اجمليزين مطلقا

خروف وابن مالك  وذهبت طامفة أخرى إىل جواز االستدالل ابحلديث مطلقا، منهم: ابن
معتقدين أن تطرق االحتمال الذي يوجب  (2)والسريايف وابن عصفور وابن هشام وغريهم

 سقوط االستدالل ابحلديث اثبت يف أشعار العرب وكامهم فيرب أن ال ي ستدل عا أي ا. 

وقد أكثر ابن خروف يف االستدالل ابحلديث، وتبعه يف ذلك ابن مالك، ومما يستدل به    
 (3)مالك حديث: )يتعاقبون فيكم مامكة ابلليل ومامكة ابلنهار(ابن 

 املذهب الثالث: مذهب املتوسطم

وتبعه السيوطي، فتوسطت بم املذهبم  (4)وأما الطامفة الثالثة وعل  رأسها اإلمام الشاطيب
 حيث     

صل  هللا عليه ذهبت إىل جواز االستدالل ابألحاديث الب اعتن رواهتا بنقل ألفاظها ككتابه 
 وسلم هلمدان، أما الب ع رف عنها أن رواهتا قد نقلوها ابملعن فا حيتح عا.

والذي يرتج  عندي هو مذهب املتوسطم، وذلك ألن الكام يدور حول االستدالل    
 ابحلديث، واحلديث كما سبق تعريفه هو قول النيب قول النيب صل  هللا عليه وسلم... إخل

فإذا قيل جبواز الرواية ابملعن فعندمذ قد يكون ما يهتم به الراوي هو إيصال املعن ولو كان    
أبلفاظه، وهذا قد يكون مقبوال عند علماء الشريعة، فإام يقدمون جانب املعن عل  جانب 
اللفظ، ألن الغاية عندهم تطبيق ما صدر عنه صل  هللا عليه وسلم، بعكس علماء أصول 

 فإام يقدمون جانب اللفظ عل  جانب املعن، ألن املستد ل به هو اللفظ وليس املعن.النحو 
 

                                                                                                                                                                        

، )املكتبة  1، ط:نصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفينيالاري، عبد الرمحن بن حممد، االربكات األنب ( أبو 1)
  461، ص:2م( ج:2003-هـ1425العصرية

  95ص:  االقرتا ،، وينظر: السيوطي،  13، ص:اخلزانة( البغدادي،  2)
  113، ص: 2( صحي  مسلم، ج: 3)
 12، ص:1سابق، ج: ( البغدادي، مصدر 4)
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 ، وينقسم إىل شعر ونثر اثلثا: كالم العرب
 (2)چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  یچ قال تعاىل (1)أما الشعر فَيعين يف اللغة: الِعلم

 (3)"موزون مقف  يدل عل  معنقول أما يف االصطاح: فقد عرفه قدامة بن جعفر بقوله: "
 ،عتقاديةالوا ،والفكرية ،جتماعية الوفيه تعكس حياهتم يف نواحيها ا ،فالشعر ديوان العرب

 ماء شعراء العرب إىل أربع طبقات:وقد قّسم العل ،قتصاديةالوا ،والسياسية

 ،وعنرتة بن شّداد ،امرئ القيسزهري، و ك  البعثة،م: وهم الذين عاشوا قبل ياجلاهل طبقة -أ
 وغريهم. وعمرو بن كلثوم، ،وطرفة بن العبد

كعب و  ،حّسان بن اثبت :مثل ،سامإلوااجلاهلية  شهدواهم الذين و : ماملخ رم طبقة -ب
 .، واخلنساءعبد هللا بن رواحةو  ،بن زهري

  فرزدق.الو  ،مثل: جرير ،سامإلا بعد جميئ اءو جا هم الذينم: و يسامالا طبقة-جـ 
وهم يبدءون يف  ،ساميم إىل يومنا هذاال: وهم من جاؤا بعد امن أو احملديياملوّلدطبقة  -د

  (4)نواس. أيب و ،بّشار بن بردب: العصر العباسي

أن شعراء الطبقتم األوليم يص  االحتراج بشعرهم با نزاع، أما عل  اللغة علماء وقد أمجع 
، فمعظم اللغويم يرون أنه حتراج بشعر شعرامهاالفهم خمتلفون يف صحة ا ،الطبقة الثالثة

وأما الطبقة الرابعة  (5)يص  األخذ بشعر هذه الطبقة، يف حم يرى بع هم عدم االحتراج به
فإنه أجاز  (6)إال الزخمشريحتراج بكامها الوالنحاة إىل عدم جواز ا ونذهب اللغويفقد 
 ذلك.

                                                           

 484، ص:املعجم الوسيط( جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  1)
 109( سورة األنعام، اآلية:  2)
  3(، ص: 1302قسطنطينية  -، )مطبعة اجلوامب 1، ط:نقد الشعر( البغدادي، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد،  3)
  5، ص:1، ج: خلزانة( البغدادي، ا 4)
 90، ص: 1، ج: العمدة، وينظر: ابن رشيق،  6، ص: 1:ج: خلزانةا( البغدادي،  5)
بريوت -، )دار الكتاب العريب 1، ط:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( الزخمشري، أبو القاسم حممد بن عمرو بن أمحد،  6)

  87، ص:1( ج:1407
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 الكام املرسل غري واملنثور:  رم  به متفرقاأي: الشيء نثرا ونثارا  نثروأما النثر فهو من قوهلم: 
 (1).املوزون وال املقف  وهو خاف املنظوم

ومن اجلدير ابلذكر أام قسموا النثر من حيث القبول عل  أساس القبامل، فلم يرت وا قبوله    
زيرة العربية، فقد ذكر من كل القبامل كما ارت وا كل ما ن ظم من شعر يف مجيع أحناء شبه اجل

فإن  ،قيس ومتيم و أسدقلت عنهم اللعة ستة قبامل فقت وهم: السيوطي أن القبامل الب ن  
عراب الل يف الغريب ويف اكِ وعليهم ات   ،هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه

، فلم أيخذوا عن ح ري لسبب وبعض الطاميم ،مث هذيل وبعض كنانة ،والتصري 
 .(2)االختاط

حيث  ،ختاط ابألجانبالأن معيار األخذ عندهم الفصاحة وعدم ا من ذلك ومما ياحظ   
ومل أيخذوا عن تلك الب جاورت  ،أخذوا عن القبامل الب ال متت حدودها إىل العرم بصلة

يعقد اباب يف خصامصه بعنوان: ابب يف ترك األخذ عن أهل جين وعل  هذا جند ابن  ،العرم
علة امتناع ذلك ما عرض للغات ر كما أ خذ عن أهل الوبر، ويقول يف هذا الباب: "املد

ولو علم أن أهل مدينة ابقون عل   ،تلاحلاضرة وأهل املدر من االختال والفساد واخل
لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل  ،فصاحتهم، ومل يعرتض شيء من الفساد للغتهم

 (3)ر"الوب
تؤخذ اللغة اعتيادا كالصيب هذاه وللعلماء طرق لألخذ وصيغ لألداء كما يقول ابن فارس: "   

وتؤخذ تلقنا من ، العريب يسمع أبويه وغري ا، فهو أيخذ اللغة عنهم عل  مر األوقات
 (4).نملقّ 

أما عن حرية السماع فا خاف بم العلماء يف أن كل ما ص  عن العرب الفصحاء    
بعربيتهم حرة يعتمد عليها، فالسماع هو املصدر األساس الذي يستنبت منه قواعد املويوق 

 النحو الغالبة، فا يعترب أي دليل لغوي إال إذا كان مبنيا عليه.
                                                           

  900، ص:املعجم الوسيط( جممع اللغة العربية،  1)
 100ص: االقرتا ،( السيوطي،  2)
 7، ص:2، ج:اخلصائص( ابن جين،  3)
 -هـ 1418،  1، ط:، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها( القزويين، أمحد ابن فارس بن زكرايء 4)

  34، ص:  1م ، ج: 1997
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 : املصادر العربية بني السماع والقياسالرابعاملبحث 

الزمان، مت منا اللفظ الدال عل  احلدث، جمردا عن : املصادر مجع مصدر، وهو عند النحاة
ما، أو تقديرا، مثل "قاتل قتاال" أو معوضا مما حذف بغريه، لْ م عِ لِ أحرف فعله لفظا، مثل "عَ 

واملصدر هو أصل مجيع املشتقات عند البصريم خافا  (1)م تسليما"مثل "وعد عدة، وسلّ 
 (2)للكوفيم.

وقد اتفق العلماء عل  أن مصادر األفعال غري الثايية قياسية، لكنهم اختلفوا يف مصادر    
عاعية كما يرى البعض أاا قياسية، وبع هم  مجيعهااألفعال الثايية، فبع هم يرون أن 

توسطوا فرعلوا بعض هذه املصادر خاضعة للقياس واألكثر ي كتف  فيها ابملسموع عن 
إىل كتاب سيبويه نرى أنه ذهب إىل قياسية بعض املصادر الثايية، فريى أنه  العرب، فبالرجوع

ع  إذا ورد ِفْعل ومل ي علم كي  تكلم العرب مبصدره يؤت  مبصدره عل  الوزن الغالب، أما إذا ع 
له مصدر عل  خاف القياس فعندمذ يقدم املسموع، لذلك نراه يف كتابه يورد بعض هذه 

 (3)العرب. ت عاعل  حسب أفعاهلا ودالالهتا،  ويذكر بع ها كما نطقاملصادر مع أبنيتها 
عاعية ال دخل للقياس  كلها  وذهب أبو العباس املربد إىل أن مصادر األفعال الثايية اجملردة   

 (4)فيها فإنه يعد جمازها جماز األعاء، واألعاء ال تقع بقياس.
عض املصادر الثايية وقياسية بع ها حيث بّم أما ابن مالك فقد تبع سيبويه يف عاعية ب   
أن ما ورد عل  خافها ليس مبقيس بل  -بعد ما ذكر املصادر الب يدخل فيها القياس–

 (5)ي قتصر فيه عل  السماع.

ومييل الباحث إىل ما ذهب إليه سيبويه وابن مالك، ألن الواقع يف بعض هذه املصادر أاا 
ع عن العرب. تكون عل  أوزان قياسية يف حم  أن أكثرها نكتفي فيها مبا ع 

                                                           

م( 1993-هـ1414بريوت،  -العصرية، صيدا، )املكتبة  28، ط:جامع الدروس العربية( الغاييين، مصطف  بن حممد سليم،  1)
 160ص:
  190، ص:  1م( ج:2003 -هـ 1424) املكتبة العصرية  1، ط: االنصاف يف مسائل اخلالف( أبو الربكات األنباري،  2)
  5، ص: 4، ج:الكتاب( ينظر: سيبويه ،  3)
  124ص:  2، ج:املقتضب ( ينظر املربد، 4)
-هـ1400القاهرة  -)دار الرتاث 20، ط:شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالكالرمحن العقيلي، ( ابن عقيل، عبد هللا بن عبد  5)

    126، ص:3م( ج:1980
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 ويتنوع املصدر إىل ياية أنواع: صري ، و صناعي، ومؤول. 
 

 فيتفرع منه املصدر األصلي، واملصدر الدال عل  املرة، واملصدر الصريح أما  -1
 الدال عل  اهليئة، واملصدر امليمي.

غري مبدوء مبيم زامدة، أو : هو ما دل عل  معن جمرد من الزمن والذات، املصدر األصلي
 خمتوم بياء مشددة، تليها اتء التأنيث املربوطة، وذلك مثل: ِعْلم ، فـَْهم ، بَقاء، وهكذا

 ويتنوع املصدر األصلي إىل نوعم:
 أوال: مصدر الفعل الثايي.

 اثنيا: مصدر الفعل غري الثايي.
أما مصادر األفعال الثايية فكما سبق أن أكثرها عاعية،مل تذكر فيها قاعدة كلية ت بطها،    

مع أن العلماء بذلوا ما بوسعهم يف حصرها وضبطها، لكنهم مل يستغرقوها من حيث ال بت، 
ومصادر الثايي كلها وإن وضعوا لبع ها أوزاان حبسب دالالهتا، يقول السيوطي يف املزهر: "

وفـ ْعل، وفـَع ول، وفـََعال، وفـ َعال، وِفعال، وف عول، وفـََعل، وِفَعل،  ،وِفْعل ،فَـْعل : عل  أتيت
وفـ َعل، وَفِعل، وِفْعال، وِفْعان، وَفعيل، وفـََعان، وف عان، وَفعالة، وِفعالة وف عولة، وفـََعلة، 

 وَفِعلة، وَفعيلة.
 (1)"ل ل  وفـ عْ وقد أتيت املصادر قليا عل  فـَعْ 

 يما يلي ذكر ما ضبطه العلماء من هذه املصادر عل  حسب ما تدل عليه:وف   
 "، كأىب: ِإابء.ِفعال" األفعال عل  امتناع، أن يكون مصدره عل  هذه الغالب فيما دل منف

 .كَغَل  َغَليان"  فـََعانوفيما دل عل  حركة واضطراب وتقلب، أن يكون مصدره عل  "
 . عاالس   :لعَ كسَ   "ف عال"وفيما دل عل  داء، أن يكون مصدره عل  

حت اخليل بَ عيل"، فاألول مثل "ضَ فَ ال أو َفعوفيما دل عل  صوت أن يكون مصدره عل  
 ".هيال الفرس صَ هَ والثاين مثل "صَ   باحا"ضَ 

                                                           

-هـ1418، حتقيق فؤاد علي منصور)دار الكتب العلمية  1، ط:املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  1)
    100، ص: 2م( ج:1998
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 .ياحِ ل رَ حَ عيل" كرَ فَ وفيما دل عل  سري، أن يكون مصدره عل  "
 كَزرَع زِراعة.  عالة"فِ صناعة أو حرفة، أن يكون مصدره عل  "وفيما دل عل  

 فـَْعل" أو "فـََعل" أو "ف عول" : "فإن مل يدل الفعل عل  معن من املعاين املذكورة، فقياس مصدره
  "أو "َفعالة

   .الوْ ال قَـ ا، وقَ رد   را، ورد  صْ ر نَ صَ " مصدر للفعل الثايي املتعدي كنَ  فـَْعلفـ " 
  .ىي جوً وِ حا وجَ رَ ح فَـ ِر ل" بكسر العم، كفَ عِ للثايي الازم من ابب "فَ  درمص "لفـَعَ "و 
 .عوداد ق  عَ لوسا، وقَـ س ج  لَ ل"، بفت  العم. كرَ عَ مصدر للثايي الازم من ابب "فَـ  "ف عول"و 
ل ل" ب م العم، فاألول. مثل "سه  ع  مصدران للفعل الثايي من ابب "فَـ  "َفعالة عولة، وف  "و 
ف ر  زالة، وظَ ل جَ ز  خامة، وجَ م ضَ خ  صاحة، وضَ فَ :  ص  ، والثاين مثل "فَ عوبةب ص  هولة، وصع  س  
 رافة".ظَ 
وفيما عدا هذا فهو عاعي، يقتصر فيه عل  ما ن قل عن العرب، وهو كثري جدا، أورد    

  (1)الغاييين أمثلة كثرية له.

وأما مصادر األفعال غري الثايية، وهي: الرابعية واخلماسية، والسداسية، فكلها قياسية،    
 وتقاس عل  حسب أفعاهلا. 

وهو املصدر الدال عل  أن الفعل قد وقع مرة -وهو قياسي-: املصدر الدال على املرة
 واحدة وهو املعروف ابسم املرة. 

زن فـَْعل ، مث إحلاقه بتاء التأنيث املربوطة فيصري ويصاغ من الفعل الثايي، جبْعله عل  و    
 فـَْعلة، وعل  هذا يكون اسم املرة من األفعال: َوَق ، َجَلس، دار: َوْقفة وَجْلسة وَدْورة.

ويصاغ من الفعل غري الثايي، ابإلتيان مبصدره مث إحلاقه بتاء التأنيث، فيكون يف أْحَسن: 
 إحسانة، ويف استْغَفر: استغفارة.

كانت صيغة مصدر الفعل غري الثايي مقرتنة بتاء يف األصل وجب وصفه بكلمة   وإن
 "واحدة" حنو: استَـْقَبل استقبالة واحدة.

                                                           

  112، ، ص:جامع الدروس العربية( ينظر: الغاييين،  1)
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وهو املصدر الدال عل  هيئة صاحبه أيناء حدوث  -وهو قياسي-: املصدر الدال على اهليئة
 الفعل، وهو املعروف ابسم اهليئة.

ويصاغ من الفعل الثايي، عن طريق اإلتيان مبصدر الفعل مع وضعه عل  وزن "ِفْعل" ، مث 
إحلاقه بتاء التأنيث املربوطة، فيكون اسم اهليئة من األفعال: َجَلس، وقـََعد، و َوَق : ِجْلسة و 

 و ِقْعدة.    ِوْقفة 

وهو: "ما يدل عل  معن جمرد،  (1)،كما أشار إليه السيوطي-وهو قياسي- املصدر امليمي
: مثال" ويف أوله "ميم" زامدة، وليس يف آخره ايء مشددة زامدة بعدها اتء أتنيث مربوطة

 ."عدولو  طلب، ضياع، ذهاب، ،  َمعدل  "مبعن:م يع مطلب، ،مذهب
فهذا إذا كان الفعل منه ياييا، أما إذا كان غري يايي، يكون صوغه عل  وزن مفعوله، حنو : 

 (2)م نطَلق من الِفْعل: انطلق، وقد تزاد عل  صيغة املصدر امليمي اتء يف آخره.

تلحقه ايء النسبة مردفة لفظ وهو كل  (3)-وهو قياسي-: أما املصدر الصناعي -2
ابلتاء للداللة عل  صفة فيه، وقد يكون يف األعاء اجلامدة كاحلررية واالنسانية 

 كالعاملية واحملمودية.   أو يف األعاء املشتقة
املكون من املوصول احلريف مع الفعل، ويصاغ بدخول  وهو أما املصدر املؤول: -3

أحد املوصوالت احلرفية عل  الفعل أو اجلملة وهذه املوصوالت هي: "أن" املخففة 
 واملشددة، و"كي" و" ما" و "لو"  مثال: يسرين أن تقرأ.

 

 
  
 

                                                           

  100،  ص:2،ج:املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ( السيوطي، 1)
   272م( ص:2006 -هـ1427القاهرة  -، )مؤسسة املختار2، ط:، القواعد األساسية يف اللغة العربية( راجع: اهلامشي، السيد أمحد 2)
    186، ص 3، ) دار املعارف( ج: 15: ، طالنحو الوايف ( عباس حسن ، 3)
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 الفصل الثالث :
 

الساملة واملهموزة ألفعال الثالثية ل السماعية صادرامل
 وفيه ثالثة مباحث :-واملضعفة وتصريفات كل منها

 الساملة وتصريفاهتا ألفعال الثالثيةل السماعية صادراملاملبحث األول : 

 املهموزة وتصريفاهتا ألفعال الثالثيةل السماعية صادراملاملبحث الثاين : 

  املضعفة وتصريفاهتا ألفعال الثالثيةل السماعية صادراملاملبحث الثالث : 
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 الساملة وتصريفاهتا ألفعال الثالثيةل السماعية صادراملاملبحث األول : 

  هلا من اهلمزة والت عي .افعوأعين عا املصادر الب خلت األحرف األصلية أل

ورأينا مذاهبهم وآراءهم يف ولقد سبق ذكر اختاف العلماء يف املصادر األفعال الثايية،    
ذلك، ومهما يكن األمر فقد عثر الباحث عل  الصيغ اآلتية من املصادر السماعية يف حمل 

 َمْفِعلة،     ِفْعل، فـََعالة، َعال، فـ ْعل،فِ فـََعل،  َعال، ِفَعالة،فَـْعلة، فـ ْعان، فَـ  فـ ع ول سة : )فـَْعل،الدرا
يان مشتقاهتا ودالالهتا بداية يف هذا املبحث ( وفيما يلي تطبيق هلذه الصيغ مع بفـ ْعل 

 ابملصادر الساملة: 

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعل( -1

لقد أشار سيبويه إىل أن املصادر الب تكون عل  هذه الصيغة أتيت من ياية أبنية وهي: )فـََعل 
)فـَْعل(  ،فـََعل يفَعل( فكلها أفعال يايية متعدية، ويكون قياس مصدرها  يفع ل،  فـََعل يفِعل

  تَ فْ فمثال األول : َأَكل أيك ل َأْكا، ومثال الثاين : َعَدل يـَْعِدل َعْدال، ومثال الثالث : فـََت  يَـ 
حا، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك وأشار إىل أن بعض العلماء يرون أن هذا الفعل اليقاس فـَتْ 

 (1)عليه.

ْرق( ْع ( )فَـ ْجر( )ضَ ْرب( )زَ ْ ل( )حَ ْشر( )فَ ْصر( )حَ فـََعل يفع ل فـَْعا: )نَ  -أ
   ْذر( )َنْشر( ْكر( )نَ ْتل( )مَ ْقت( )قَـ )مَ 

 )مَحْل( )َبْطش(   فـََعل يفِعل فـَْعا : -ب
 )َمْهد(  )َجْهر( )َسْب ( )َكْدح( َ)َلْم ( )نـَْفع(.  )مَجْع( )بـَْعث( :اعْ فـََعل يفَعل فَـ  -ت

 وإليك تفاصيل هلذه املصادر حسب أبواعا عل  النحو التايل:
والنصر مصدر من َنَصره عل  كذا  (2)چھ  ھ  ھ  ے   ےچ  ( يف قوله تعاىل:ے)ورد لفظ 

 ينصره أي أعانه عليه، فهو انصر ومنصور، قال األلوسي: ويف اآلية مزيد تشري  

  (1)وتكرمة للمؤمنم حيث جعلهم هللا منصورين منه.

                                                           

  123،ص:3،ج:شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالكوينظر  5، ص: 4ج: الكتاب،( سيبويه،  1)
  47( سورة الروم، اآلية: 2)
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واحلشر مصدر (2)چہ  ہ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ  ۓچ  يف قوله تعاىل:  (ے)ورد لفظ 
إخراج اجلماعة عن مقّرهم وإزعاجهم عنه إىل احلرب َحَشر حيش ر، قال األصفهاين: " وهو 

 (3).وحنوها

قال األلوسي، هو مصدر لغري فعله،  (4)چک  ک  گ  گچ  ( يف قوله تعاىل:ک)ورد لفظ 
ية يف اآل أو ابلراشدين بَ ألن الفعل من َف  ل يف  ل. أما يف اآلية الكرمية فهو منصوب إما حبب  

 (5).الب قبلها

 (6) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ڀ  ڀچ ( يف قوله تعاىل: ٺورد لفظ)

ي وّ رب يف أشياء كثرية، فس  احلمل معن واحد اعت  " قال األ صفهاين: وهو مصدر مَحَل حيِمل، 
احملمولة يف الظاهر  ق بم كثري منها يف مصادرها، فقيل يف األيقال رّ بم لفظه يف فعل، وفـ  

ل، كالولد يف البطن، ويف األيقال احملمولة يف الباطن: محَْ  ل.كالشيء احملمول عل  الظهر: مِحْ 
  (7)."تشبيها حبمل املرأة  واملاء يف السحاب، والثمرة يف الشررة 

  (8)چۀ  ۀ   ہ  ہ     چ  ( يف قوله تعاىل:ۀورد لفظ )

 (9).يقال: يد ابطشة ،الشيء بصولة تناولالبطش، مصدر َبَطش يبِطش، وهو 
اجلمع مصدر مَجَع جيَمع، وهو (10)چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ    چ  ( يف قوله تعاىل:ۇئورد لفظ )

  (11).ضم الشيء بتقريب بع ه من بعض، يقال: مجعته فاجتمع

                                                                                                                                                                        

عبد الباري ، حتقيق علي رو  املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين،  1)
 15، ص:11هـ( ج:1415)دار الكتب العلمية  1عطية، ط:

 44( سورة ق، اآلية: 2)
 1412)دارالقلم الشامية 1، حتقيق صفوان عدانن الداودي، ط:، املفردات يف غريب القرآ( األصفهاين، أبو القاسم احلسم بن حممد  3)

 237هـ( ص:
  8( سورة احلررات، اآلية:  4)
  301، ص:13( األلوسي، مرجع سابق، ج 5)
 6( سورة الطاق، اآلية:  6)
 257، ص:1( األصفهاين ، مرجع سابق، ج: 7)
 12( سورة الربوج، اآلية : 8)
  129ص: 1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين ،  9)
  45( سورة القمر: اآلية : 10)
 201، 1( األصفهاين، مرجع سابق، ج: 11)



29 
 

 (1) چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭچ  ( يف قوله:ۓوردت كلمة )

والنوم من جنس  ابعث ومبعوث، قال األصفهاين: "والبعث مصدر بـََعثه من نومه يبَعثه فهو 
 (2)"عل التويف فيهمااملوت فر  

واملهد ، مصدر  (3)چۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى    چ  ( يف قوله تعاىل:ېورد لفظ )
   (4)َمَهد ميَهد، ومعناه يف اآلية ، َمَهد األرض َمْهدا.

 وقد وردت صيغة )فـَْعل( من األفعال الازمة يف القرآن الكر  ومن أمثلتها: 

 )َسْب ( )َصرْب( )َضْب ( )َضْع ( )َجْهر( )َعْدل( )َعْزم( )َفْ ل( )َكْدح( )َلْم (  
 السب : املر السريع يف املاء،  (5)چہ  ہ     چ  ( يف قوله تعاىل:ہ     ورد لفظ )

  (6)، قال األلوسي:" اتنصب هنا عل  املصدرية.باحةحا وسَ ويف اهلواء، يقال: سب  سبْ  

 

 ما جاء عل  صيغة )فـ ع ول(  -2

وأما صيغة )فـ ع ول( فاألكثر منها أن أتيت من األفعال الازمة، كما أن فعلها يكون عل  ما 
وهذا هو املفهوم من قول  فـََعل يفِعل( ،فـََعل يفع ل ،ذ كر لألفعال املتعدية أي )فـََعل يفَعل

وأما كل عمل مل يتعد إىل منصوب فإنه يكون فعله عل  ما ذكران يف الذي يتعدى،  "سيبويه:
لوسا س ج  لَ عودا وهو قاعد، وجَ د ق  عَ وال، وذلك حنو: قَـ ع  ويكون االسم فاعا واملصدر يكون فـ  

إن دل عل  امتناع، "،  أما ابن مالك فقد ذكر أن املصدر أييت كذلك عل  ِفعال وهو جالس

                                                           

  56لروم ، اآلية ( سورة ا 1)
 133، ص: 1( األصفهاين، املرجع السابق، ج: 2)
  10( سورة الزخرف ، اآلية : 3)
-،  ) دار ابن كثري، دار الكلم الطيب1، طفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري( الشوكاين، علي بن حممد،  4)

 528، ص:  3ه(ج:1414دمشق بريوت 
 3النازعات ، اآلية:( سورة  5)
 224، ص: 15، ج:رو  املعاين( األلوسي،  6)
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حنو: َأىب، إابء، وعل  فـَْعان إن دل عل  تقلب واضطراب، حنو: طاف َطْوفان، وعل  ف عال 
 (1)عاقا.إن دل عل  داء أوصوت، حنو: زَكم ز كاما، ونـََعق ن  

 ومما ورد عذه الصيغة يف حمل الدراسة: )ط لوع( )غ روب( )ف سوق( )خ روج( )ي بور(. 
 (2)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ( يف قوله تعاىل: ڈ( و)ڌورد لفظ )

، والغروب مصدر الشمس طلوعا ت طلعفـ"طلوع" مصدر طََلع يطل ع، فهو طالع، يقال 
    (3)َغَربت الشمس تغر ب غ رواب.

 

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعلة(  -3

ع عن  العرب استعماهلا مصدرا غري القياس يف هذه الصيغة أن أتيت للداللة عل  املرة، لكن ع 
زعم أبو اخلطاب أام يقولون: شهيت شهوة، فراءوا ابملصدر دال عليها، يقول سيبول: "

 عل 

 لة(فْ بة( )غَ هْ هذه الصيغة: )رَ  عل ومن أمثلة ما جاء  (4)" لةعْ فَـ 

  ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  ( يف قوله تعاىل:ڱورد لفظ )

  (6).مصدر من املبين للمفعول يرَهب، وهوهو من َرَهب ف (5)چٹ  ۀ

 

 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعان(  -4

ع عن العرب استعمال هذه الصيغة قليا، و  مما ضبطه العلماء يف هذا الباب يقول  ليستع 
 ومما ورد منها: )عتان(. (7).ان حنو الشكران والغفرانعْ وقد جاء عل  فـ  سيبويه: "

                                                           

 125، ص:3، ج:، وينظر: شرح ابن عقيل عل  ألفية ابن مالك 9ص: 4، ج:الكتاب( سيبويه ،  1)
  39( سورة ق، اآلية  2)
  552، ص: 1، ج: املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  3)

23، ص:4( سيبويه، الكتاب، ج: 4(  
  13سورة احلشر، اآلية (  5)
  251، ص:  14، ج: رو  املعاين( األلوسي،  6)
  8ص:  4، ج:الكتاب( سبيويه،  7)
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 : هو قال األلوسي (1) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڳ چ ( يف قوله تعاىل:ڳورد لفظ )
 ، وبـ ْهتاان.تاهْ بَـ  ويقال يف املصدر: (2) كمنع"عت " ضيتحري يف عظمه، واملاالكذب الذي ي  

  ما جاء عل  صيغة )فـََعال(  -5

لقد ذكر سيبويه هذه الصيغة يف كتابه، وحتدث عن املعاين الب أتيت عا يف الغالب وقد أشار 
للداللة عل  انتهاء الغاية، حنو: َحَصد َحصادا، وتدل عل  ما فيه معن إىل أاا قد أتيت 

النشاط، حنو: َنَشت َنشاطا وعل  ما فيه معن احل سن والق ب ، حنو: مج ل مَجاال، وعل  ما يدل 
 ال(ال( )ضَ بار( )جَ ومن أمثلتها:)تَ  (3)عل  اللون، حنو:  البياض والسواد

، تـَرْبا   (4)چ     ىت     ىت  ىت  ىت    ىتچ  ( يف قوله تعاىل:ىتورد لفظ ) مصدر تـَرَب يترب 
 وتبارا، 

    (5)وهو اهلاك واخلسران والدمار.

 
    ما جاء عل  صيغة )ِفعالة( -6

رفة، يقول هذه الصيغة من الصيغ الب ضبطها العلماء، فهي تستعمل للداللة عل  احلِ 
ومثاهلا  (6)وإمنا أرادوا أن خيربوا ابلصنعة الب يليهاصابة، ياطة والقِ رارة واخلِ وقالوا: التِّ  سيبويه:"
 )جتارة( 

 (7)چ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ٹ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہچ  ( يف قوله تعاىل:ۀورد لفظ )

 وليس يف كام، قال األصفهاين: "الترارة: التصرف يف رأس املال طلبا للرب و  ،رر يتر  جتََ من 
   (8)"اتء بعدها جيم غري هذا اللفظ العرب

                                                           

  58( سورة األحزاب، اآلية  1)
  137( األلوسي ، مرجع سابق، ص: 2)
  12،19،26،28، ص: 4( سيبويه، مرجع سابق، ج: 3)
  23( سورة نوح، اآلية  4)
 362، ص: 5 ، ج:فتح القدير( الشوكاين، 5)
 11، ص: 4ج: الكتاب،( سيبويه،  6)
  10( سورة الص ، اآلية:  7)
  164، ص:1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  8)
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  ما جا عل  صيغة )فـََعل(  -7

هذه الصيغة مما وردت عن العرب ومل تكن مما ضبطه العلماء،  لكنها أتيت من الفعل املتعدي  
، لعَ ل عل  فَـ ل يفعِ عَ ل وفَـ ل يفع  عَ وقد جاء مصدر فَـ  كما أشار إىل ذلك سيبويه بقوله:"

ومما جاء عل  هذه  (1)"ارقَ ق سَ يسرِ  قرَ ، وسَ دارَ دها طَ دها يطر  رَ وطَ با، لَ بها حَ بها حيل  لَ وذلك: حَ 
ل( )َغَ ب( )َنَسب( )َنَصب( الصيغة )َجَدل( )َرَصد( )َنظَر( )َحَزن( )َرَهق( )َعَرب( )َعمَ 

 ى( )َهَوى(. أَذً 

 املفاوضة  داال، وهومن َجِدل جيَدل، َجَدال وجِ (2)چې  ې  ى  ى     ائچ   (ائورد لفظ )

 (3).سبيل املنازعة واملغالبةعل  

 

 

 ما جاء عل  صيغة )ِفعال(  -8

أما هذه الصيغة فهي ت ستعمل للداللة عل  االمتناع، وقد أتيت للداللة عل  انتهاء الزمان،  
 ومن أمثلتها:)ِحساب( )ِفرار( )ِدهاق( )إاِيب( )ِقيام( )لِقاء(.  (4)كَحَصد ِحصادا،

يقال:      (5) چۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئۇئ   ۇئ  چ  ( يف قوله تعاىل:ېئورد لفظ )
َحَسبته أحس به ِحسااب وح سباان، واحلساب: استعمال العدد.
(6)  

 
 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعل(  -9

                                                           

  6، ص: 4( سيبويه، مرجع سابق، ج: 1)
  58( سورة الزخرف، اآلية:  2)
 189( األصفهاين ، مرجع سايق، ج:ص 3)
  12، و 7، ص: 4، ج:الكتاب( سيبويه ،  4)
  39( سورة: ص، اآلية:  5)
 232، ص: املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  6)
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أما صيغة )فـ ْعل( فكما جاء يف الكتاب أاا أتيت يف الغالب من الفعل الذي ي بن عل  فـَع ل 
عل  عل  ياث صيغ: َفعال، كرمال، يفع ل ويدل غالبا عل  ح سن أو ق ب ، وأييت املصدر 

ولكن جاءت هذه  (1)و َفعالة، ككرامة، وفـ ْعل كح سن، فهذا ما قرره سيبويه وتبعه فيه الرضي
الصيغة يف القرآن الكر   من غري هذا الباب و بداللة غري املذكورة، فمن أمثلتها: )ح ْكم( من 

د يرش د )ش رب( من َشِرب يشَرب، َحَكم حيك م )خ ْسر( من َخِسر خيَسر، )ر شد( من َرشَ 
)ظ ْلم( من ظََلم يظِلم )ع ذر( من َعَذر يعِذر، )ك ْفر( من َكفر يكف ر، )م ْلك( من َمَلك ميِلك، 

 فكل هذه جاء يف أماكن خمتلفة يف  حمل الدراسة.
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ٺ  ٺ     ٺ   ٺچ  ( يف قوله تعاىل:ٺورد لفظ)

،  ناسْ ن ح  سِ حْ مصدر لفعل حمذوف أي أَ األلوسي"هو  قالمن حس ن حَيس ن، مصدر   (2)چڤ  
  (3)واحل سن عبارة عن كل مبهح مرغوب فيه.

 ماجاء عل  صيغة )فـََعالة(  -10

 ، ومن أمثلتها: )شهادة( )خسارة( )ضالة(ع عن العرب وال ضابت هلاهذه الصيغة مما ع  
 وشهادة، شهودمصدر َشِهد يشَهد،(4)چڑ  ڑ  کچ  ( يف قوله تعاىل:ڑورد لفظ )

  (5).والشهادة: احل ور مع املشاهدة، إما ابلبصر، أو ابلبصرية

 

 ما جاء عل  صيغة )ِفْعل(  -11
 استعمل العرب هذه الصيغة ومل تكن تدل عل  أي معن وأتيت من الفعل الازم، كحل م ِحلما، 

الصيغة: )ِعْلم()ِصْدق( )ذِْكر( ومن أمثلة هذه (6)ومن الفعل املتعدي، كَعِلم ِعْلما
 )ِدْين()ِحنث(

                                                           

  163، ص:1ج: شر  الشافية، وينظر: الرضي، 8، ص:4( سيبويه، مرجع سابق: ج: 1)
  8( سورة العنكبوت، اآلية: 2)
  235، ص: 1،  وينظر: األصفهاين ، مرجع سابق: ج:343، ص: 10، ج:رو  املعاين( األلوسي،  3)
  2( سورة الطاق ، اآلية  4)
  46، ص:  1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  5)
  35، 4ج: الكتاب،( سيبويه  6)
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مصدر َعِلم يعَلم ِعلما، (1)چڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ  ۀ          ہچ  ( يف قوله تعاىل:ہورد لفظ )
   (2)والعلم: إدراك الشيء حبقيقته.

 

 ماجاء عل  صيغة )َمْفِعلة(  -12

 ِفرة( غْ هذه الصيغة مسموعة من العرب وال يقاس عليها ومثاهلا: )مَ 
 (3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ژ  ژچ  ( يف قوله تعاىل:ڈورد لفظ )

  (4).والغفران واملغفرة من هللا هو أن يصون العبد من أن ميسه العذابمصدر َغَفر يغِفر، 

   ما جاء عل  صيغة )فـ ْعل (  -13
وقد عقد هلا سيبويه اباب وذكر أاا أتيت عل : فـَْعل   (5)أتيت هذه الصيغة قليا يف كامهم

 رىب(  كرى،  ومثاهلا:)ق  كرته ذِ ، وذَ شرىشرته ب  جع ، وبَ جعته رَ رَ  وفـ ْعل  وِفْعل ،  وذلك مثل:
ې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ     ۇئ ۇئ   چ  ( يف قوله تعاىل:ۇئورد لفظ )

القرب و ، ابانرْ اب وقـ  رْ به قـ  رِّ قَـ بته أ  ر  ب ، وقَـ بت منه أقر  ر  يقال: قَـ . ب،ر  ب يقْ ر  مصدر قَـ    (6)چ
 (7).والبعد يتقابان

 
ة للمصادر السماعية، منها ست يف هذا املبحث ياث عشرة صيغ خنلص مما سبق أنه ورد

وست  وهي: فـ ْعان، وفـََعل، وَفعالة، وِفْعل، ومْفِعلة، وفـ ْعل ،  ،الخاف يف عاعيتها صيغ
ِفعال، و ، وهي: فـ ع ول، وفـَْعلة، وَفعال، وِفعالة، قياسيةمما ضبطها بعض العلماء عل  أاا  صيغ

                                                           

  29( سورة الروم ، اآلية  1)
  58، ص 1( األصفهاين، مرجع سابق: ج: 2)
  7( سورة فاطر ،اآلية:  3)
  609ص:  1( األصفهاين، املرجع السابق، ج: 4)
  100، ص:2، ج:املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( السيوطي،  5)
  18( سورة فاطر ، اآلية :  6)
  633، ص: 1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  7)
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ومن املاحظ أن هذه الصيغة هي أكثر  وهي صيغة: فـَْعل، وصيغة واحدة خمتل  فيها، فـ ْعل،و 
 املبحث. هذا الصيغ ورودا، وفيما يلي جدول إلحصاء الصيغ الواردة يف

 
 )فـَْعل( من األفعال الساملةماجاء عل  صيغة  -1

 

 السورة واآلية املصدر رقم السورة و اآلية املصدر رقم
،غافر39فاطر تق  م   19 12الربوج شط  ب   1

35،10 ،
 3الص 

 43،فاطر22نوح رك  م   20  56الروم ثع  بـ   2
، 7،29، الشورى17القيامة عمج    3

 9، التغابن34القمر
 11الزخرف ده  م   21

 6املرسات رذ  ن   22 7األعل  ره  ج   4
 3املرسات رش  ن   23 4حممد بر  ح   5
 2النازعات طش  ن   24 22، القلم20الشرى ثر  ح   6
13،الص 47،الروم10العنكبوت رص  ن   7

 ،الفت 75، يس1،النصر
 2، احلشر44ق رش  ح   25

 11،الفت 42سبأ عف  نـ   26 6،الطاق15األحقاف لح    8
 2الصافات رج  ز   27 3النازعات حب  س   9
1
0 

، 23،امللك37،ق9السردة عمس   
، 22،فصلت26األحقاف
 23اجلايية

 4النازعات قب  س   28

1
1 

 1العادايت حب  ض   29 5املعارج ب  ص  

  54الروم فع  ض   30 93الصافات بر  ض  1
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2 
1
3 

 15األحزاب د  ه  ع   31 9، احلررات2الطاق لد  ع  

1
4 

،األحقاف 43،الشورى17لقمان مز  ع  
53 

،الصا13الطارق لص  ف   32
،الشورى21فات
،ال40،الدخان21
،املرسات17نبأ
13 ،14 ،38 

1
5 

 4الرسات قر  فـ   33 28،29، السردة 1،18الفت  حت  فـ  

1
6 

ال11،18احلديد ضر  قـ   34 16األحزاب لت  قـ  
،املزمل17تغابن
20   

1
7 

، 11فصلت هر  ك   35  6االنشقاق  د  ك  
 15األحقاف

1
8 

 2الفرر  عف  ش   36 50القمر حم  ل  

 ما جاء عل  )فـَْعلة( من األفعال الساملة -2
 السورة واآلية املصدر رقم السورة و اآلية املصدر  رقم
 22ق ةل  ف  غ   3 13احلشر ةب  ه  ر   1
، 55، الزمر53العنكبوت ةت  غ  بـ   4 11الذرايت ةر  م  غ   2

 18، حممد66الزخرف
 

 عالة( من األفعال الساملةماجاء عل  صيغة )فِ  -3
 السورة واآلية  املصدر رقم
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 11، اجلمعة10، الص 29فاطر ةار  ِت   1
 
 

 من األفعال الساملة ما جاء عل  صيغة )فـ ْعان( -4
 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم 
 15الزمر رانس  خ   2 58األحزاب انت  ه  بـ   1

 ما جاء عل  صيغة )َفعال( من األفعال الساملة  -5
 السورة واآلية املصدر  رقم واآليةالسورة  املصدر  رقم
، 24، سبأ11لقمان لال  ض   3 28نوح ارب  تـ   1

، 22، الزمر47، 24يس
، 18الشورى 25،50غافر

 27، ق32األحقاف
 2اجلمعة47، 24القمر
 9،22امللك

 87، 27الرمحن لال  ج   4 37غافر ابب  تـ   2
  ما جاء عل  صيغة )ف عول( من األفعال الساملة -6

 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
 39ق وبر  غ   4 11االنشقاق ورب  ثـ   1
 11احلررات وقس  ف   5 9الصافات ورح  د   2
 11،42، ق11غافر وجر  خ   6 39ق وعل  ط   3
 

 ما جاء عل  صيغة )فـََعل( من األفعال الساملة -7

 السورة واآلية  املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
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 13، 6اجلن  قه  ر   6 58الزخر لد  ج   1
 1اجلن بج  ع   7 34فاطر نز  ح   2
، 37،غافر8،فاطر2امللك لم  ع   8 9،13اجلن دص  ر   3

 21، الطور14حممد
 158الصافات بس  ن   9 26الشورى بض  غ   4
 20حممد رظ  ن   10 39فاطر بص  ن   5
 

 ما جاء عل  صيغة )ِفعال( من األفعال الساملة  -8

 السورة وألية املصدر رقم واآليةالسورة  املصدر رقم
، 40،غافر10الزمر39،53ص ابس  حِ  1

 ،26الغاشية 17،27
 ، 34النبأ اقه  دِ  3

 16األحزاب  ارر  فِ  2
 

 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعل( من األفعال الساملة -9
 السورة وألية املصدر رقم السورة واآلية  املصدر رقم
 6املرسات رذ  ع   6 23الشورى نس  ح   1
، 7،الزمر39،فاطر23لقمان رف  ك   7 10املمتحنة مك  ح   2

 7احلررات
 14،الفت 44،الزمر35،10ص كل  م   8 2العصر رس  خ   3

 51،85،الزخرف49الشورى
 9الربوج2،5،احلديد27اجلايية

  41،الشورى17غافر مل  ظ   9 2اجلن دش  ر   4
    55الواقعة بر  ش   5
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 ما جاء عل  صيغة )ِفْعل( من األفعال الساملة -10

 السورة والآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
،األ8،األحزاب55القمر قد  صِ  5 5الفرر رج  حِ  1

 16حقاف
 46الواقعة ثن  حِ  6 12،فصلت7الصافات ظف  حِ  2
، 5،36،  الزخرف22،23،الزمر49،87، 1،8،32،ص11،69يس رك  ذِ  3

 27،التكوير17اجلن،  51، 52، املنافقون، القلم9، اجلمعة19اجملادلة
 ،25القمر 4الشرح  29النرم

، 83، غافر 49،الزمر69، ص34، 20، 15، 6لقمان  29،56الروم مل  عِ  4
، 17، 9، اجلايية 32، الدخان85، 20، الزخرف47،فصلت42

، 5، التكاير 30،35 28، النرم25الفت   23، 4،  األحقاف23،24
 26، امللك11لة، اجملاد16،  حممد14، الشورى6،سبأ 49العنكبوت 

 
 ما عل  صيغة )َفعالة( من األفعال الساملة -11
 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
 53الروم ةل  ال  ض   3 21،نوح39فاطر ارةس  خ   1
 18، التغابن8،اجلمعة22،احلشر46،الزمر12،الطاق19الزخرف ادةه  ش   2
 

 الساملةماجاء عل  صيغة )َمْفِعلة( من األفعال  -12

 السورة واآلية املصدر رقم
21،احلديد3،احلررات29،الفت 43،فصلت7،فاطر4،سبأ35األحزاب ةر  فِ غ  م   1

 12،امللك
 

  فعال الساملةاألماجاء عل  صيغة )فـ ْعل ( من  -13
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 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
 3الزمر ىف  ل  ز   2 18فاطر ب  ر  قـ   1
 
 

 املهموزة وتصريفاهتا ألفعال الثالثيةل السماعية صادرامل: املبحث الثاين

 واملراد ابملهموز: ماكان أحد أصوله  زة، وللهمزة أوجه عند العرب من حيث النطق، منها:

 التحقيقه وهو أن تنطق عا وال تغريها. -1
 التخفي ه وهو النطق ابهلمزة ما بينها وبم حرف الذي يناسب حركة ما قبلها. -2
 و أن حتوهلا إىل حرف من حروف املد لسبب من األسباب.                                البدله وه -3

 (1)وقد وسع االمام سيبويه يف بيان هذه األوجه ومناسباهتا.
وح كم املهموز عند العرب كحكم الصحي ، أي تبق  مجيع حروفه يف مجيع تصرفاته، اللهم 

يف فعل األمر من: أخذ وأكل وأمر وسأل، فإام  إال ما كثر استعماله حبذف هذه اهلمزة كما
  (2)يقولون: خ ْذ وك ْل وم ْر وَسْل.

وقد وردت  املهموز كغريه من املصادر أييت مبختل  الصيغ ومن أبنية خمتلفة، من واملصدر
 : )ِإمْث(  )ِإْفك(ومن أمثلتها ِفْعل، فَـَعل، فَـْعل، فـ ْعان، ِفعال،  الصيغ اآلتية يف هذا املبحث:

 ذ( )أَبْس( )َأْسر( )أْكل( )إمام( )قرآن( وإليك تفاصيل هلذه املصادر:)َأَجل( )َأخْ 

 عل  صيغة )ِفْعل( وقد سبق الكام عنها يف املصادر الساملة. جاء ما -1

  (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ  ( يف قوله تعاىل:ڀ)

                                                           

  541، ص:4( ينظر، سيبويه، الكتاب، ج: 1)
  276، ص:4، ج:شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالكيل، ( ابن عق 2)
  12( سورة احلررات، اآلية : 3)
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آمث، وجيمع عل  آاثم، وقد أشار الزخمشري، إىل أن مصدر َأمِث أْيمَث من ابب َعِلم يعَلم، فهو 
 زته مبدلة من الواو، فأصله َومِث، لكنه تـ ع قِّب أبن اهلمزة فيه أصلية، ألاا تبق  يف مجيع 

 (1)تصاريفه

 (2)چۇئ   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ ( يف قوله تعاىل: وئ)
ه، كَ  إفْ َم بْـ كذاب، ويف التعرب ما أَ اك، أي  كا، يقال رجل أفّ فْ ك إِ فَ ك أيَْ فِ اإلفك: مصدر أَ 

 (3)ب.ذِ وجاء يف لغة أخرى: )أَِفك( بفت  اهلمزة وكسر الفاء، كالكَ 
 

                                                        ء عل  صيغة )فـََعل(    ما جاَ  -2
 (4) چے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  ( يف قوله:ڭ)  

ح فَرحا، فهو ِر فَ الوقت يف املوت، أو يف حلول الد ين وحنوه، يقال أِجل أَجا كَ  األجل: غاية
آجل وأجيل إذا أتخر فهو ضد العاجل، والتأجيل حتديد األجل وقد أّجله أتجيا، واستأجله 

 (5)أي طلب منه األجل، ويقال لآلخرة: اآلجلة وللدنيا العاجلة.
 

 ل  صيغة )فـَْعل(عماجاء  -3
ز الشيء وْ األخذ: حَ   (6)چۇ      ۆ  ۆ           ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋچ   تعاىل:( يف قوله ۈ)

صب يف هذه اآلية عل  املصدرية قال األلوسي: ن   ذ،ذ، فهو آخِ خ  ذ أيْ خَ وحتصيله وهو من: أَ 
  (7).قتعالالختاذ عل  وزن االويقال: األخيذ واملأخوذ مبعن األسري، ومنه ا

مصدر: بـَؤ س  (1)چڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ں    ںچ  ( يف قوله تعاىل:ہ )
يبؤ س، وأييت املصدر عل  الَبْأس والبـ ْؤس والبأساء، وهو الشدة، وبع هم يرون أن استعمال 

 (2)البؤس يف الفقر واحلرب أكثر، والبأس والبأساء يف النكاية

                                                           

  308، ص:13( األلوسي ، روح املعاين، ج: 1)
 11( سورة األحقاف، اآلية: 2)
 349، ص:10( األلوسي، روح املعاين، ج: 3)
 14( سورة الشورى، أالية : 4)
 434-433، ص:27، ج:اتج العروس( الزبيدي،  5)
  42( سورة القمر، اآلية: 6)
 91، ص:14، وينظر: األلوسي، مرجع سابق: ج:67، ص:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  7)
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 (3)چٹ  ڻ  ٹ  ڤ  ڤ        ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ  ( يف قوله: ٿ)

أَسر أيِسر، واألْسر: الشد ابلقيد، ويقال: األسري ملن كان مأخوذا وم قّيدا، وجيمع  مصدر:
  (4)عل   َأْسرى،  وَأَسارى، وأ سارى.

األْكل :تناول املطعم، وهو مصدر َأَكل أْيك ل،   (5)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ  ( يف قوله تعاىل:ۆ)
 (6)يسته.ر ف يقال: هو َأك ول وأّكال، أي كثري األْكل، وَأكيلة األسد أي

 
 ماجاء عل  صيغة )فـ ْعان(  -4

مصدر: قـَرَأ يـَْقرأ، فهو قارئ، وهم  (7)چ    ىت  ىت  ىت  ىتچ ( يف قوله تعاىل:     ىت)
 قـ رّاء، 

 (8)والقرآن مصدر عل  وزن الر ْجحان.
 

 ما جاء عل  )ِفعال(  -5
عل  غريه  مواإلمام ما تـََقدّ   (9)چۆئ  ۆئ  ۈئ          ۈئ   ېئ  ېئ  چ ( يف قوله تعاىل: ېئ)

 (10)و ي ؤمت به، فهو مصدر أم  يـَؤ م، وجيمع عل  أَِممة.
با خاف وهي: ِفْعل، وفـََعل، ، ياية منها عاعية صرفية ورد يف هذا املبحث مخس صيغ

وصيغة  وهي: ِفعال، قياسية، مما ضبطها بعض العلمااء عل  أاا وصيغة واحدةوفـ ْعان،  
 وإليك تفاصيلها يف اجلدول اآليت: وهي: فـَْعل واحدة خمتل  فيها

                                                                                                                                                                        

 29( سورة غافر، اآلية: 1)
 153، ص:1( األصفهاين، مرجع سابق، ج: 2)
 28اإلنسان، اآلية : ( سورة  3)
 76، ص:1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  4)
 19( سورة الفرر، اآلية : 5)
 80، ص:1( األصفهاين، مرجع سابق ، ج: 6)
 18( سورة القيامة، اآلية: 7)
 668، ص:1( األصفهاين، املرجع السابق: ج: 8)
 86، ص: 1( األصفهاين املرجع نفسه، ج: 9)
 12( سورة األحقاف، اآلية: 10)
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 ما جاء عل  صيغة )ِفْعل( من األفعال املهموزة -1
 السورة واآلية  املصدر رقم السورة واآلية املصدر  رقم
، الشورى، 12احلررات ث  إِ  1

 32النرم37
، 11، األحقاف42سبأ كف  إِ  2

 151،النرم17العنكبوت
 

 املهموزةما جاء عل  صيغة )فـََعل( من األفعال  -2
 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
، 5،53العنكبوت لج  أ   2  48األحزاب ىذ  أ   

، 45، فاطر29لقمان
، 14، الشورى42الزمر

 5، نوح10،11املنافقون
 

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعل( من األفعال املهموزة -3
 السورة واآلية املصدر  رقم السورة واآلية املصدر رقم
، 29،84،85غافر سب    2 16، املزمل42القمر ذخ  أ   1

 25، احلديد16الفت 
 19الفرر لك  أ   4 28اإلنسان رس  أ   3
 

 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعان( من األفعال املهموزة -4
    السورة واآلية املصدر رقم
، 1، اجلن3، الزخرف7، الشورى44، 3، فصلت28، الزمر21الربوج آنر  قـ   1

 18القيامة
 

 ( من األفعال املهموزةعالفِ )ما جاء عل  صيغة  -5
 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية ااملصدر رقم 
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 ، األحقاف12يس امم  إِ  1
 
 
 

فاهتااملضعفة وتصري ألفعال الثالثيةل السماعية صادرامل: املبحث الثالث  

 من الفعل الت عي : التشديد، وهو عبارة عن حرفم من جنس واحد،  واملصدر ومعن
العرب من الفعل الثايي والرابعي، أما  صاغتهامل ع  هو ما كانت عينه متايل المه، وقد 

مثاله من الثايي، فقد قالوا: َصّل اللرام، َيِصّل صليا،  كما قالو يف الرابعي: َصْلَصل، وهو 
يف كثري من  -تشتقوقد أشار اخلليل إىل أن العرب ، و ا مجيعا صوت اللرام من الص ْلَصَلة،

 (1)أبنية امل ع  من بنات الثايي املثقل حبريف الت عي .-كامها
أما سيبويه فقد أشار إىل أن هذا النوع من املصدر ال أييت ِفْعله من ابب )فـَع ل( ألن ال مة 
هي أيقل احلركات عندهم ويف الت عي  أي ا يَِقل، لذلك إذا اجتمع هذان الثقان كانوا 

واعلم أن ما كان من الت عي  من هذه ابب آخر التماسا للخفة، يقول سيبويه: "حَييدون إىل 
ل والت عي  فلما اجتمعا ع  ل، ألام قد يستثقلون فَـ ع  لت وفَـ ع  كون فيه فَـ ياألشياء فإنه ال يكاد 

واملصدر يوافق ما ذكران،  ، فاالسمليالة وذَ ال وذ  حادوا إىل غري ذلك، وهو قولك: ذل يذل ذ  
 (2)"جييء عل  ابب جلس جيلسوالفعل 

ومما جاء  فـ ْعل، ،اآلتية: فـَْعلصيغ الوقد وردت املصادر امل اعفة يف حمل هذه الدراسة عل     
( )ض رٌّ( )َجدٌّ( )َجمٌّ( )َحظٌّ( )دَعٌّ( )رَجٌّ(  ( )ح بٌّ ( )ذ لٌّ ( )َص ٌّ ( )َصبٌّ ( )َدكٌّ منها: )َبسٌّ

 در حسب أبواعا عل  النحو التايل:     )َظنٌّ( )َمنٌّ(. وإليك تفصيل هلذه املصا
 

 )فـَْعل( ما جاء عل  صيغة -1
 ، يقال: والبس  هو الفتّ  (3)چڱ  ں  ںچ  ( ورد هذا الفظ يف قوله تعاىل:ں)

                                                           

  56ص:  1( الفراهيدي، العم، ج: 1)
  36ص:  4ب، ج:( سيبويه ، الكتا 2)
  5( سورة الواقعة، اآلية: 3)
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 -وهو السم–ويلحظ أن املصدر  م ع  ألن عينه  (1)تاات.ته حىت يصري ف  إذا فتّ  الشيءَ  بس  
 من 

 حيث  شتقاق من هذا املصدرالعند ا ويظهر ذلك جلياجنس المه فأدغم األول يف الثاين، 
، َوبَسْسَت، وَبَسْسنا، إخليتم فكه مع ضمامر الرفع املتحركة مثا، فتقول ف  يه: َبَسْست 

  (2)چۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې    چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ې)
كا ، أي: ت األرض دَ كّ : د  ولها، وقه دكّ : األرض اللينة السهلة، وقد دكّ الدكّ يقال :دَّكه دّكا،و 

 (3).وأرض دكاء: مسواة ل لينة.والدكداك : رم ،انك  علت مبنزلة األرض اللينة ، ومنه: الد  ج  

املاء:  صب   قال األصفهاين:  (4)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ۈ)
 (5).والصبيب: املصبوب من املطر، بته فتصبّ بْ بَـ ، وصَ ه فانصبّ بّ ن أعل ، يقال: صَ إراقته مِ 

، أي: انتظموا يف   (6)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ ( يف قوله تعاىل: ەئ) مصدر َص   القوم  َيص   
م املصفوف، اللح: في والص   ا،ا صف  ه، وألقيته صف  دت  دَ اللحم: قَ  تفْ صفَ يقال :و َص ّ  واحد، 

  (7).واحد  ّ من األرض كأنه عل  صَ  ىاملستو   :صَ فْ والص  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ک  )

يقال: و ما يوزن به، ن، وهو مَي    نّ مصدر مَ   (8)چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ
النعمة وهي : نةاملِ منه :ناء، ، و ا وأمْ نان، ورمبا أبدل من إحدى النونم أل  فقيل: منً مْ ان، وأَ منّ 

 (9).قال األلوسي، هو مصدر حذف انصبه ،الثقيلة

  ما جاء عل  صيغة )فـ ْعل(  -2

                                                           

  177، ص:  5، ج:فتح القدير( الشوكاين ،  1)
 21( سورة الفرر، اآلية: 2)
  316، ص:  1ج: املفردات يف غريب القرآن،( األصفهاين،  3)
 25( سورة عيس، اآلية: 4)
  473، ص: 1( األصفهاين، مر جع سابق، ج: 5)
 22( سورة الفرر، اآلية: 6)
 486، ص:  1( األصفهاين، املرجع السابق، ج: 7)
 4( سورة حممد، اآلية: 8)
 777، ص:1، وينظر: األصفهاين، املرجع نفسه: ج: 196، ص: 13، ج:رو  املعاين( األلوسي،  9)
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الذل:  (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀچ   :( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىلپ) 
ذال، وهي ذلول،  اسوذلت الدابة بعد مشَ  ما كان عن قهر ، وهوال، يقال: ذل يذل ذ  مصدر

 (2).أي: ليست بصعبة
ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  هذا اللفظ يف قوله تعاىل:( ورد ک)

واحلب مصدر وأييت منه الفعل متعداي والزما، يقال:َحب  فان، أي صار حمبواب، (3)چڳ
انتصابه عل  املصدرية حبذف الزوامد والناصب له ويقال َحّب كذا، إذا أحبه، قال الشوكاين: "

 (4)".حبا مثل حب اخلري هو مصدر تشبيهي، أي:أو أحببت، 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ٻ)

مصدر َضّر ي  ّر، يقال: َضّر غريه إذا َأحلَْق به األذى، ومنه االضطرار،   (5) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ
فأبدلت التاء طاء فصار: وهو محل االنسان عل  ما ي ره، وأصله االضرتار عل  وزن افتعال، 

 . (6)اضطرار
الثانية مما ضبطها بعض و ورد يف هذا املبحث صيغتان، فاألوىل خمتل  فيها، وهي: فـَْعل، 

 .وهي: فـ ْعل قياسية العلماء عل  أاا
 ما جاء عل  صيغة )فـَْعل( من األفعال امل عفة -1
 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
 20الفرر م  ج   6 5الواقعة س  ب   1
 35فصلت ظ  ح   7 21الفرر ك  د   2
 13الطور ع  د   8 25عبس ب  ص   3
، 1، الصافات22الفرر ف  ص   4

 38النبإ
 4الواقعة ج  ر   9

                                                           

  45( سورة الشورى، اآلية  1)
  330، ص:1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  2)
  32( سورة :ص، اآلية:  3)
  495، ص: ص:4، ج:فتح القدير( الشوكاين،  4)
  33( سورة الروم ، اآلية  5)
 503، ص: 1( األصفهاين ، املرجع السابق، ج: 6)
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 12، 6، الفت 27ص ن  ظ   10 3اجلن د  ج   5
 4حممد ن  م   
 من جاء عل  صيغة )فـ ْعل( -2
 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية  املصدر رقم
 8، اإلنسان32ص ب  ح   2 45الشورى ل  ذ   1
 49،38، الزمر33ضر ر  ض   3
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  الفصل الربع:
 

ثالثة وفيه -املعتلة الثالثية ألفعالل السماعية صادرامل
 مباحث

 املعتلة ابأللف ألفعال الثالثيةل السماعية صادرامل: املبحث األول

 املعتلة ابلواو ألفعال الثالثيةل السماعية صادرامل: املبحث الثاين

  املعتلة ابلياء ألفعال الثالثيةل السماعية صادرامل: املبحث الثالث
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 املعتلة ابأللف ألفعال الثالثيةل السماعية صادراملاملبحث األول : 

احلذف، واملصدر عال: هو تغيري خيتص حبروف العلة للتخفي ، ابلقلب أو التسكم أو إلا 
 املعتله ما كان أحد أصوله حرفا من حروف العلة )األل  والواو والياء(.

أتيت املصادر معتلة أبحد حروف العلة كما أتيت األفعال، وحيدث االعال كثريا بم األفعال    
ومصادرها، فيكون ابلقلب أو ابحلذف أو ابلتسكم، فمثال االعال ابلقلب لفظ )قـََول( 

قلب ت  تقلب ألفا، ألن القاعدة عندهمه إذا حتركت كل من الواو والياء وانفت  ما قبله فالواو 
 ألفا.

م ألنه من قام نه من خاف خياف، وق مه أصله ق و واألصل يف فعل أمر: َخْ : خاف، أل   
يقوم، و ِبعه أصله: بِيع، ألنه من ابع يبيع، فح ذفت األل  من :َخاف، والواو من ق وم، 

: بيع أما االعال ابلتسكم فيكون إما حبذف حركة حرف العلة دفعا للثقل، يف والياء من
 (1)حنو: يق ي القاضي، أو بنقل حركته إىل الساكن الصحي  قبله، كما يف : استقام.

الصرفية اآلتية: صيغ الوقد وردت املصادر املعتلة يف الثلث األخري من القرآن الكر ، عل     
ومن أبنية خمتلفة، وقد خص الباحث هذا املبحث ابملصادر املعتلة  ، فـََعل،ِفَعل، فـ َعل، مْفَعل

 ابألل ، و مما ورد منها:  )ِإىًن( )ه ًدى( )َمعاش( )أًَذى( )َهًوى(  وإليك تفاصيلها:

 ما جاء عل  صيغة )ِفَعل(  -1

ع استعماهلا عن العرب وهي يف الغالب أتيت فيما كان عل   ذكر سيبويه أن هذه الصيغة ع 
ى وهو وً ي طَ وى يطوِ وقالوا: طَ  )فـََعل( في قال فيه )ِفَعل( ألاما شيء واحد، يقول سيبويه:"

 (2).ل شيء واحدعَ ل وفِ عَ ل، ألن زنة فَـ عَ عل  فِ فيبنيه وى ان. وبعض العرب يقول: الطِّ يّ طَ 
 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ۀ)

وهو مصدر من َأىَن أْيين، أْنيا وَأانء وإىًن، (1)چں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ    
  (2)يقال: أمل أْين أو أمل يَِئن لك أن تفعل كذا، ويقال آن أو َأىَن لك أن تفعل وكله مبعن حان.

                                                           

  242، ص: جامع الدروس العربية( الغاييين،  1)
 22، ص:4، ج: جالكتاب( سيبويه،  2)
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 ما جاء عل  صيغة )فـ َعل( -2

كام العرب، حىت أاا مل ترد إال يف كلمة لقد أشار سيبويه إىل أن هذه الصيغة وردت قليا يف  
، ومل يكن هذا ىدً ل، قالوا: هديته ه  عَ وقد جاء يف هذا الباب املصدر عل  فـ  واحدة، يقول: "

"وقد زاد  ى عوضا منهدً ل ال يكون مصدرا يف هديت فصار ه  عَ ، وذلك ألن الفِ ىدً يف غري ه  
 (3)الصيغة.ا جاء عل  هذه ومم وهو "الس رى" الرضي مثاال واحدا

ب م اهلاء وفت  الدال، مصدر من (4)چپ  پ   ڀ    چ  (ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل:پ)
 َهَدى يـَْهدي ه دى وَهْداي وِهداية وَهدية، وهو لفظ ت ذَكِّره بعض العرب فتقول مثا: 

املستعمل  هو ه ًدى مستقيم، وبعض العرب ت ؤنثه فتقول: ه ًدى مستقيمة واألول أفص  ألنه
 (5)يف القرآن الكر .

 

  ل(ما جاء عل  صيغة )َمْفعَ  -3

 أما هذا املصدر فأصله)مْفَعل( لكن تقلب عينه ألفا إذا كانت ايء قبل حرف مفتوح. 
 
مصدر عاش يعيش، وأييت (6)چڃ  ڃ      ڃ    چ  ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل:ڃ)

مصدره عل : َعْيشا وَمِعيشا وَمعيشة وِعيشة، ومنه املعيشة وهو ما يعش عليه االنسان من 
مأكل ومشرب، وجيمع عل  معايش، وتقول العرب: فان م تعّيش إذا كان له بلغة من 

   (7)العيش.

                                                                                                                                                                        

  53( سورة األحزاب اآلية:  1)
، 8، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط:القاموس احمليط( الفريوز آابدي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،  2)

  1260، ص: 1م( ج:2005 -هـ1426)مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان 
  157، ص: 1، ج:شر  الشافية، وينظر: الرضي 46، ص:4( سيبويه، الكتاب، ج: 3)
  3( سورة لقمان، اآلية: 4)
، حتقيق جمموعة من احملقيق، )دار اهلداية، د ت( اتج العروس من جواهر القاموس( الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين،  5)

 282، ص: 40ج:
  11( سورة النبأ، اآلية:  6)
 599، ص:1ج: القاموس احمليط،( الفريوز أابدي،  7)
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 ما جاء عل  صيغة )فـََعل( -4

چ  ڇ  ڇ   چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ڄ  ڄ چ  (  ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ڃ)

من آذيته أو أذيته واملصدر، إيذاء وأَِذي ة وأًَذى، واألذى: كل ما يصل إىل االنسان أو   (1)چ
 (2)غريه من ال رر.

  ىت  ىتېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     چ  ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل:ىت)

مع ضَ رْ ي يَـ ضِ ى، كرَ يَهوى هوً مصدر من َهِوي  (3)چ     ىت  ىت  ىت  ىت  ىت  ىت  ، وحي 
  (4)عل  أهواء، وهو حمبة االنسان للشيء وغلبته عل  قلبه.

 .با خاف ورد يف هذا املبحث أربع صيغ كلها عاعية

 ن األفعال املعتلة ابألل ما جاء عل  صيغة )ِفَعل( م -1

 السورة واآلية املصدر رقم
 53األحزاب ن  إِ  1

 )فـ َعل( من األفعال املعتلة ابألل ما جاء عل  صيغة  -2
 السورة واآلية املصدر رقم
، 24،32،سبأ23،13،السردة3،5،20لقمان ىد  ه   1

، 11،اجلايية44،17، فصلت53،54،غافر23،18الزمر
 11،العلق13،اجلن23،النرم17،25،32حممد

 

 من األفعال املعتلة ابألل  ما جاء عل  صيغة )مْفَعل( -3
 واآليةالسورة  املصدر رقم

                                                           

 48األحزتب، اآلية:  ( سورة 1)
  72، ص: 1ج: ، املفردات يف غريب القرآن،( األصفهاين 2)
 26( سورة ص، األية: 3)
 72( األصفهاين، مرجع سابق، ص: 4)
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 11النبأ اشع  م   1
 

 ما جاء عل  صيغة )فـََعل( من األفعال املعتلة ابألل  -4

 السورة واآلية  املصدر رقم السورة واآلية  املصدر رقم
، النرم، 26ص ىو  ه   2 48األحزاب ىذ  أ   1

 23اجلايية 40النازعات
 

 

 املعتلة ابلواو ألفعال الثالثيةالسماعية لصادر املاملبحث الثاين: 

وقد وردت هذه املصادر عل  الصيغ اآلتية:  وهي املصادر الب اعرتاها االعال ابلواو،:
ة( )َسَعة( )تـَْوبة( )َوْعد( )َخْوف( وّ ( )قـ  وانضْ رِ ) ومن أمثلتها: ِفْعان، فـ ْعلة، َعَلة، فـَْعلة، فـَْعل،

)نـَْوم( )َوْزن( )َوْقر( )َوْهن( )َذْرو( )َسْوء( )َصْوت( )َطْوع( )َغْور( )فـَْوز( )قـَْول( )َمْوت( )َمْور( 
 وفيما يلي تطبيق لبعض هذه املصادر مع تفاصيلها.

 ماجاء عل  صيغة )ِفْعان( -1

 ع استعماهلا عن العرب، ومن أمثلة ما جاء منها:ع   لكنمل يذكروا هلذه الصيغة قاعدة 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  چ  ( يف قوله تعاىل:ڱ)

من قوهلم: َرِضي عنه وعليه، يرَض ، ويكون املصدر   (1)چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  
رضاة، واسم الفاعل منه راض ومجعه: ر ضاة، أو َرِضّي، ومجعه: أرضياء وان ومَ ضْ ا ورِ عل : ِرضً 

و ر ضاة، أو َرض  ومجعه: َرض ون، واسم املفعول منه: مرضي ب م ال اد وكسره، ويقال: 
 (2)ضاه، ومنه: الر ِضي،  وهو ال امن واحملب.اه أي ا: طلب رِ ضّ رَ اسرتضاه يف الطلب، وتَـ 

                                                           

   27( سورة احلديد، اآلية: 1)
 1288، ص: 1، ج:القاموس احمليط( الفريوز آابدي،  2)
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 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعَلة(  -2

 ( يف قوله تعاىل:ک    )، ومن أمثلة ما وردت:ذه الصيغة مسموعة وال تدل عل  أي معنً ه

القوة ضد ال ع ، وهو من  (1)چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ 
أتلي : ق وي، لكنها محلت عل  فعلة، فأدغمت الياء يف الواو كراهية تغري ال مة، وهو من 

 ة، وجيمع عل : قـ ًوى ب م القاف وّ قوهلم: قِوي يـَْقوى قـ  
أي ذو دابة   ، ورجل م ْقو  ، أي: قويّ واجلمع أقوايء، ويقولون: فرس م ْقو   وكسرها، فهو َقِويّ 

 (2)قوية.

  ما جاء عل  صيغة )َعَلة( -3

أما هذه الصيغة فأصلها )فَـَعل( معتلة الفاء ابلواو فحذفت هذه الواو وعوض عنها ابهلاء، 
 وصيغة فـََعل كما سبق مسموعة عن العرب. من )فـََعل(فصار )َعَلة( بدال 

وهو  مصدر َوِسع َيَسع َسَعة، (3)چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    ( يف قوله تعاىل:ڃ    )
 ع، حذفت منه الواو  وعوض عنها ابهلاء، كما يف زِنة ضد ال يق، و"سعة" أصله: َوس

   (4)و ِعدة.
  ماجاء عل  صيغة )فـَْعلة( -4

ع عن جَ وب، أي: رَ ب يت  يقال: اتَ (5)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  تعاىل:( يف قوله پ)
ه، ويقال: التامب لباذل التوبة ولقابل التوبة، والتّواب عل  ل توبتَ بِ ذنبه، واتب هللا عليه، أي قَ 

صيغة املبالغة: العبد الكثري التوبة، ويقال هلل تعاىل لكثري قبوله التوبة من العباد، و املتاب: 
  (6)التوبة التامة.

                                                           

 9( سورة الروم، اآلية: 1)
 361، ص:39، ج:اتج العروس( الزبيدي،  2)
 7( سورة الطاق، اآلية: 3)
  770، ص:1، ج:القاموس احمليطالفريوز آابدي،   (4)
 8( سورة التحر ، اآلية:  5)
  169، ص:1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  6)
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 ماجاء عل  صيغة )فـَْعل( -5

 (1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ    ٱ  ٻچ  ( يف قوله تعاىل: ٱ )

مصدر َوَعد يَِعد، وِفعله قد يتعدى بنفسه أو ابحلرف، وأييت املصدر عل : ِعدة و َوْعد، 
ويقال يف اخلري والشر، وقال بع هم: َوَعد َوْعدا يف اخلري، و َأْوَعد َوعيدا يف الشر، ومنه: 

 َموعد، وَموِعدة 
 (2)وَموعودة وَموعودا، وامليعاد: وقت الوعد وموضعه.

       ىت  ىت  ىت        ىت      ىت  ىتىت  ىت  ىت   ىت  ىت  ىتچ ( يف قوله تعاىل: ىت)

مصدر من قوهلم: صات يص وت، كقال يقول، وصات وَيصات، كخاف خياف، ويكون  (3)چ
املصدر يف كليهما: الصوت، وهو اجلرس، ويقال رجل َصيِّت أي: شديد الصوت، وصاِم  

يت: انتشار الصوت،   (4)واإلنصات أن تصغي إىل صوت مع ترك الكام.أي صامت، والصِّ

مصدر: طاع  (5) چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ      چ( يف قوله تعاىل: ائ)
َيط وع وَيطاع، وَيطيع لغة يف َيطوع، ومعناه: انقاد، تقول العرب: هو َطوْع يديك أي: م نقاد 

   الطاعة، واالستطاعة: استفالة ل  كَ ع: تَ لك، واملِطواع: املطيع، والطاع: الطامع، والتطو  
  (6)ع.وْ من الط  

الَغْور: هوالقعر من    (7)چڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ ( يف قوله تعاىل: ڍ)
 كل شيء، وهو مصدر من قوهلم غار املاء يـَغ ور أي ذهب يف األرض، فهو َغْور 

ر وْ يوص  به االسم، يقال: ماء غَ  رفهو مصدوغ ْؤر، قال الزجاج معناه يف اآلية: غامر، 
  (1)ر.وْ ر، ومياه غَ وْ وماءان غَ 

                                                           

  6( سورة الروم، اآلية: 1)
 326، ص:1، ج:القاموس احمليط( الفريوز آابدي،  2)
 19لقمان، اآلية:( سورة  3)
 496، ص:1، ج:املفردات يف غريب القرآن، وينظر: : األصفهاين: 597، ص:4، ج:اتج العروس( الزبيدي،  4)
 11( سورة فصلت، اآلية: 5)
  530، ص: 1، وينظر: األصفهاين: مرجع سابق،ج:744، ص:1بق، ج:ا( الفريوز آابدي، مرجع س 6)
  30( سورة امللك، اآلية: 7)
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والقول مصدر من قال   (2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    چ ( يف قوله تعاىل: ڤ)
يق ول قـَْوال وِقيا وقـَْولة وَمقالة وَمقاال، وقيل: القول: مصدر، والِقيل والقال اعان له، 

ؤول، ومجع قول: اخلري، والقال والقيل والقالة يف الشر، فهو قامل وقَاٌل وقَ وقيل: الَقْول: يف 
  (3)أقوال، ومجع اجلمع: أقاويل.

مصدر مات مَيوت، ومَيات يف لغة  (4)چچ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌچ ( يف قوله تعاىل: ڇ)
 طيئ، ومَييت يف لغة مرجوحة، كما ذكر الزبيدي، فهو مْيت ابلتخفي ، وميِّت ابلتشديد،
وكا ا مبعن، وعند بع هم: امليِّت ملن مل ميت، واملْيت ملن قد مات، واملوت: ضد 

 (5)احلياة.

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ      ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ ( يف قوله تعاىل: ۈ)

 مصدر من قوهلم فاز يفوز فـَْوزا وَمفازا، أي النراة من الشر (6)چ

  (7)اهلاك، ومنه الفامز، واملفاز: املنراة.ْوز أي ا: والظفر ابخلري، والفَ 

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۆئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئچ ( يف قوله تعاىل: وئ)

أذنه، َتِقر وتـَْوقر فهي  تْ الوقر: وهو الِثّقل يف السمع، وهو مصدر من قوهلم: وقـَرَ (8)چ
  (9)وقورة.مَ 

 ة،لَ وهي: ِفْعان، وفـ ْعلة، وعَ  باخاف، ورد يف هذا املبحث مخس صيغ ياية منها عاعية
 وصيغة واحدة خمتل  فيهافـَْعلة، وهي: قياسية  مما ذهب بعض العلماء إىل أاا وصيغة واحدة
 .وهي: فْعل

                                                                                                                                                                        

 201، ص: 5، ج:معاين القرآن وإعرابه، وينظر: الزجاج، 453ن ص: 1( الفريوز آابدي، املرجع السابق، ج: 1)
 18( سورة ق، اآلية: 2)
 1051، ص:1ج: القاموس احمليط،( الفريوز آابدي،  3)
 57( سورة العنكبوت، اآلية: 4)
 144، ص:3، ج: ن وإعرابهمعاين القرآ، وينظر: الزجاج، 97، ص:5، ج:اتج العروس( الزبيدي،  5)
 71( سورة األحزاب، اآلية: 6)
 273، ص:15( الزبيدي، مرجع سابق، ج: 7)
 44( سورة فصلت، اآلية: 8)
 880، ص:1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  9)
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 ما جاء عل  صيغة )ِفْعان( من األفعال املعتلة ابلواو -1

 السورة واآلية املصدر رقم
 28، حممد27احلديد وانض  رِ  1
 

 صيغة )فـ ْعلة( من األفعال املعتلة ابلواوما جاء عل   -2
 السورة واآلية  املصدر رقم
،الطارق20،التكوير13،حممد15،فصلت21،82،غافر44،فاطر9،54الروم ةو  قـ   1

 58،الذرايت10
 

 ما جاء عل  صيغة )َعَلة( من األفعال املعتلة ابلواو -3
 السورة واآلية املصدر رقم
 7الطاق ةع  س   1

 لة( من األفعال املعتلة ابلواو)فـَعْ  ما جاء عل  صيغة -4

 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
  25، الشورى8التحر  بةو  تـ   1
 

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعل( من األفعال املعتلة ابلواو  -5

 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
، 6،60الروم دع  و   1

، 9،33لقمان
، 5فاطر
، 74،29الزمر
، 55،77غافر

، 18، ق31الصافات لو  قـ   9
 1،2، اجملادلة8الذرايت
، 25، املدير4املمتحنة
، 13، امللك4األحزاب

 31،سبأ35، السردة7،76يس
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، 32اجلايية
، 16،17األحقاف

، 29، سبأ18املزمل
  25، امللك48يس

،لقمان2احلررات تو  ص   2
19 

، 2امللك 57، العنكبوت14سبأ تو  م   10
،األحزاب20،حممد11السردة
،الواقع56الدخان42الزمر6،19

 10املنافقون19، ق60ة
 6،8اجلمعة

، 5،الفت 71األحزاب زو  فـ   11  11فصلت  عو  ط   3
، 9،غافر 60الصافات
، 30،اجلايية57الدخان
، 12،الص 12احلديد
 11، الربوج9التغابن

     7، لقمان5،44فصلت رق  و   12  30امللك رو  غ   4
  9النبأ مو  نـ   13  14لقمان نه  و   5
 9الطور رو  م   14  12، 6الفت  ءو  س   6
  1الذرايت ور  ذ   15  9الرمحن نز  و   7
، 13، األحقاف68الزخرف فو  خ   16  51، الشورى4النرم يح  و   8

  4قريش
 

 املعتلة ابلياء ألفعال الثالثيةل السماعية صادراملاملبحث الثالث : 

وقد وردت عل  الصيغ الصيغ الصرفية اآلتية: ِفْعلة،  عال ابلياءإلوهي املصادر الب اعرتاها ا
: )ِخيَفة( )يَقم( )ِإايب( )ِقيام( ومن أمثلتها َفعيل، ِفعال، فـَْعل، فـََعال، فـَْعلة، ِفْعل، فـ ْعل، 
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د( يْ ظ( )كَ يْ ب( )غَ يْ ( )غَ رْي ي( )سَ عْ ب( )سَ ي( )َخْشية( )رَيْ يان( )َحياة( )ِخزْ ع( )بَ يْ ي( )بَـ )بـَغْ 
 ر( وفيما يلي تفاصيل لبعض هذه الصيغة وذلك كاآليت:سْ ي( )ي  حْ )وَ 

 ما جاء عل  صيغة )ِفْعلة( -1

يئة الب وقع فيها الفعل، حنو قولك: اهلوردت هذه الصيغة يف كام العرب، للداللة عل  
َوَقفت ِوْقفة، و َجلست ِجلسة، وقد عقد سيبويه اباب هلذه الصيغة، وأشار إىل أاا قد أتيت 

 ومما ورد من هذه الصيغة: (1). ريةعرة، والدِّ دة، والشِّ الشِّ للداللة عل  معن غري اهليئة، مثل: 

 (2)چ   ىت  ىت  ىتېئ  ىئ  ىئی  ی  یچ  ( ورد يف قوله تعاىل:ىئ)
مصدر من خاف خياف، ِخيفة وَخْوفا وِخيًفا وخَمافة، وأصل املصدر: ِخوفة، ابلواو لكنها 

 قلبت  
 .(3)ألاا س بقت ابلكسر، وجيمع عل  ِخَي ، يقال: قوم خ و ف وِخي  

 
   ما جاء عل  صيغة )َفعيل( -2

هيل، الصَ ذكر سيبويه هذه الصيغة مشريا إىل أاا يف الغالب أتيت للداللة عل  الصوت، مثل، 
 ومما ورد عل  هذه الصيغة:  (4).حيحهيق، والشَ والنَ 

 

مصدر يَِقن يـَيـَْقن،كفرِح يفرَح، (5)چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ  ( ورد يف قوله تعاىل:ڭ)
قن به كلها يْ قنه واستَـ يْ ويقال: أيقنه وأيقن به وتّيقنه واستَـ يـَْقًنا ويَِقينا، وهو العلم وحتقيق األمر، 

 مبعن، 

                                                           

 44، ص:4، ج:الكتاب( سيبويه،  1)
 28( سورة الذرايت، اآلية: 2)
 809، ص:1ج:( الفريوز آابدي، مرجع سابق:  3)
  14، ص:4، ج:مرجع سابق( سيبويه  4)
  95( سورة الواقعة، اآلية:  5)
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ل مة الب ناسبة اوقن، وأصله: م يقن فقلبت الياء واوا ملعلمه وحتققه، واسم الفاعل منه: م  
 (1)قبلها، ويقال يف تصغريه: م يَـْيقن.

 ما جاء عل  صيغة )ِفعال(  -3

مصدر من آب َيؤوب ويئيب، (2)چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل:ۈئ)
وأييت املصدر أي ا عل : َأْواب وَأْوبة وأَيْبة وإيـََبة وأْتوِيبا وأتْييبا وأتَو اب، ومعناه: الرجوع، ومنه 
املآب: املرجع واملنقلب، واألصل يف "إايب" إْيواب، فأدغمت الياء يف الواو وانقلبت الواو إىل 

 (3)ابلكسر.الياء ألاا مسبوقة 

مصدر من قام (4)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     چ  ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل:ٹ)
يقوم، فهو قامم وهم قـ و م وقـ ي م، وهي قاممة وهن قـ ي م وقاممات، ومن مصادر قـَْوما وقـَْومة 

ِقياما، واألصل عت أبغ ت قـَْوما، أي  إذا جِ وِقيامة، فكله مبعن انتصب، قال بع هم: فإيّنِ 
  (5)يف "قيام" ِقوام، قلبت الواو ايء ألاا مسبوقة ابلكسر.

 ما جاء عل  وزن )فـَْعل(  -4

 (6)چۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ   :( ورد هذا اللفظ يف قولهھ)

مصدر من بـََغ  يـَْبغي بـَْغيا، وهو الظلم والعدول عن احلق، ومنه ِفئة ابغية، أي خارجة عن 
 طاعة

، أي الذي ال يلق .   (7)اإلمام، ويقال: ابتغ  فهو م بتغ، إذا طلب أكثر ما جيب، ومَجَل ابغ 

                                                           

  300، ص:36، ج:اتج العروس،  وينظر: الزبيدي، 1241، ص: 1، ج:القاموس احمليط( الفريوز أابدي،  1)
 25( سورة الغاشية، اآلية: 2)
  60، ص:1وز آابدي، مرجع سابق: ج:، وينظر: الفري  319، ص: 5، ج:معاين القرآن وإعرابه( الزجاج،  3)
  68( سورة الزمر، اآلية:  4)
 307، ص: 33، ج:مرجع سابق( الزبيدي،  5)
 14( سورة الشورى،االية: 6)
  136، ص: 1، ج:املفردات يف غريب القرآن، وينظر: األصفهاين: 1263، ص1، ج:القاموس احمليط( الفريوز آابدي،  7)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  چ   :( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىلٺ)

َيعا عل  غري القياس، وقياسه َمَباعا، مبعن ابع (1)چڀ  ٺ  ٺ   مصدر ابع يَبع بـَْيعا وَمبـْ
يوع، ويقال:بِيع وب وع يف املبين بْ يع ومَ بِ واشرتى، فهو من املت اد، واسم املفعول منه: مَ 

 (2)للمرهول، وابتاعه أي اشرتاه.

 ما جاء عل  صيغة )فـََعال(  -5

، وبـَّينه (3)چڇ  ڇ    چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ڇ) مصدر ابن يَِبم بياان، فهو َبمِّ
 (4)تـَبَـي نا، وَأابنه ِإابان، واسَتبانه اسِتباان، وهذه األفعال كلها أتيت متعدية والزمةتبيينا، وتـَبَـّينه 

 (5)چٹ  ڻ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ ( يف قوله: ڦ) 
، أو حي  حيىَي، فكلها من  مصدر َحِيَي حيىَي، كخشي خيش ، ويف لغة أخرى: حي  حيي 

ت، ومجعه: أحياء ويقال: احلََيوان، لكل جنس ضد امليّ  واحليّ املصدر"حياة" وهي ضد املوت، 
 (6)له حياة وأصله: حييان.

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعلة(  -6
 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: گ         )

مصدر من َخِشي خَيْش ، وأييت املصدر عل : خشية بفت  اخلاء (7)چک  گ  گ       
وكسرها، وَخشاة وخَمْشاة وخَمِشية وَخشياان، ويقال: خَتّشاه إذا خافه، ورجل َخاش  وَخش  وامرأة 

 ( 8)مع املصدر عل  َخشااي.َخْشياء، وجي  

 
 ما جاء عل  )ِفْعل(  -7

                                                           

 9( سورة اجلمعة، اآلية:  1)
 705، ص:1( الفريوز أابدي، مصدر سابق، ج: 2)
 4( سورة الرمحن، اآلية: 3)
 1182، ص: 1( الفريوز آابدي، املرجع السابق: ج: 4)
 25( سورة العنكبوت، اآية: 5)
 1278، ص:1، وينظر: الفريوز آابدي، املرجع نفسه: ج:508، ص: 37، ج:اتج العروس( الزبيدي،  6)
 
 21( سورة احلشر، اآلية: 7)
 1279، ص: 1، ج:القاموس احمليط( الفريوز آابدي،  8)
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مصدر خزِي خيَزى،  وأييت املصدر (1)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     چ ( ورد يف قوله تعاىل: ہ)
  (2).ايزْ ومجعه خزااي، ويقال رجل خزاين، وامرأة خَ  أي ا عل  َخًزى وَخزَاية

 
 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعل(  -8

مصدر َيَسر يـَْيِسر، ي ْسرا ومنه: الَيسار  (3) چائ  ائ     چ ( ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل: ائ)
والَيسارة وامليسرة ب م السم أو فتحه أو جره، وهو السهولة، ويقال أَْيسر ِإيسارا، فهو 

                                                                               (4)َمياسري.م وسر،ومجعه
ست منها ضبطها بعض العلماء عل  أاا قياسية، وهي: يف هذا املبحث مثان صيغ، ورد 

 وهي: ِفْعل،وهناك واحدة عاعية با خاف  ِفْعلة، وَفعيل، وِفعال، َفعال، وفـَْعلة، وفـ ْعل،
 ، وفيما يلي تفاصيلها يف اجلدول:وهي: فـَْعل وصيغة واحدة خمتل  فيها

 ما جاء عل  صيغة )ِفْعلة(ىمن األفعال املعتلة ابلياء -1

 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
 20،احلديد6الصافات ةين  زِ  2 28، الروم28الذرايت ةيف  خِ  1
 

 )َفعيل( من األفعال املعتلة ابلياءما جاء عل  صيغة  -2
 السورة واآلية املصدر رقم
 5،7، التكاير47، املدير51،احلاقة95الواقعة  ني قِ ي   1

 

 ما جاء عل  صيغة )ِفعال( من األفعال املعتلة ابلياء -3
                                                           

 26( سورة الزمر، اآلية: 1)
 281، ص: 1، ج:املفردات يف غريب القرآن( األصفهاين،  2)
 3( سورة الذرايت، اآلية: 3)
 499، ص: 1( الفريوز أابدي، مرجع سابق، ج: 4)
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 السورة واآلية املصدر  رقم السورة واآلية املصدر  رقم
،الذرايت68الزمر امِقي   2  25الغاشية باي  إِ  1

45 
  

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعل( من األفعال املعتلة ابلياء -4

 السورة واآلية املصدر رقم السورة واألية املصدر رقم
، 18،احلررات38فاطر  بي  غ   1

، 3،14،سبأ6السردة
،احل35،النرم41،الطور46الزمر
، 18، التغابن8، اجلمعة22شر
 26، اجلن24،التكوير47القلم

، 25،37غافر دي  ك   5
 39املرسات
، 46الطور
الطارق  2الفيل

15،16 
 18سبأ ري  س   6 8امللك ظي  غ   2
، 4،الليل22اإلنسان يع  س   3

 40،النرم102الصافات
،غافر2السردة ب ي  ر   7

،ا7،الشورى59
، 32، 26جلايية
 30الطور

  9اجلمعة عي  بـ   8 17،اجلايية 14،39الشورى يغ  بـ   4
  

 )َفعال( من األفعال املعتلة ابلياءما جاء عل  صيغة  -5

 السورة واألية  املصدر  رقم السورة واآلية  املصدر رقم
، 65، العنكبوت20األحقاف اةي  ح   2 4، الرمحن19القيامة  اني  بـ   1

، 28األحزان33، لقمان7الروم
، حممد 51، 39،غافر26الزمر
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، 16،31، فصلت،36
، 32،35،الزخرف36الشورى،
، 20،احلديد، 35اجلايية
 38، النازعات16األعل 

 

 

 

 ما جاء عل  صيغة )فـَْعلة( من األفعال املعتلة ابلياء -6

 السورة واآلية املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
 21احلشر يةش  خ   1
 

 ما جاء عل  صيغة )ِفْعل( من األفعال املعتلة ابألل  -7

 السورة واآلية  املصدر رقم السورة واآلية املصدر رقم
، 32لقمان30،32،الروم65العنكبوت ن ي  دِ  2 16،فصلت26الزمر يز  خِ  1

، 78، ص20،الصافات5األحزاب
 65،26، 14غافر 2،11الزمر

، 28، الفت 13،21الشورى
، 56، الواقعة6،12الذارايت
، 26، املعارج  9الص  8،9املمتحنة
، 18  15،17، االنفطا ر46املدير

، 6الكافرون ،5، البينة11املطففم
 ،2النصر
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 ما جاء عل  صيغة )فـ ْعل( من األفعال املعتلة ابلياء -8

 السورة وألية املصدر رقم السورة واآلية  املصدر رقم
 5،6الشرح 4،7،الطاق3الذرايت رس  ي   1

  

 
 
 
 
 
 

 :الفصل اخلامس
 

 :اناخلامتة وفيه مبحث
  نتائج الرسالةاملبحث األول: 

 الرسالة توصياتاملبحث الثاين: 
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  : نتائج الرسالةاألولاملبحث 

ألمة أمجعم، وجعل لغته أفص  اللغات، تتميز لاحلمد هلل الذي أنزل القرآن وجعله دستورا  
عل  غريها ابلتوسع يف االشتقاق، وصاته وسامه عل  خري األانمه نبينا حممد وعل  آله 

 اجلزاء. وبعد:وصحابته األخيار ومن تبعهم إبحسان إىل يوم 

فأمحد هللا سبحانه وتعاىل عل  أنين قمت بتطبيق املصادر السماعية يف جزء من القرآن الكر  
وهو يلثه األخري، وقد اتبعت هذا التطبيق ابلتحليل الصريف بغية الوصول إىل أصول مفردات 

امح ميكن عل  نت تالقرآن الكر  وبيان دالالهتا، وابلوصول إىل ااية هذا البحث قد وقف
 تلخيصها فيما يلي:
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مبحاوالت قيمة من ِقبل جهابذة من العلماء منذ  بدأأن مجع اللغة العربية قد  -1
ويف عصور ميعينة،  ،القرون األوىل، حيث كانوا أيخذواا من مصادر معينة

والقبامل الب أخذوا عنها اللغة ستة، وهي، قيس، ومتيم، و أسد، و هذيل، و 
ميم، وقد اقتصروا عل  هذه القبامل لبعد عن بعض كنانة و بعض الطا

االختاط، وقد توقفوا عن أخذ اللغة من أهل املدن يف املنتص  القرن الثاين، 
وهذا األخذ هو ما يسم  ابلسماع أو النقل،  ومن أهل البوادي يف القرن الرابع، 

  وهو املصدر األول الذي يستنبت منه قواعد النحو الغالبة.
ثر عليه من حماوالت األفعال الثايية عاعية ال ضابت هلا، إال ما ع  أن مصادر  -2

لبعض العلماء حيث وضعوا لبع ها ضوابت ت عرف عا عل  حسب دالالهتا، 
 قياسية هلا قواعد ت بطها.األفعال غري الثايية فمصادر وأبنيتها، أما 

ياث وردت املصادر السماعية مبختل  أنواعها يف حمل هذه الدراسة عل   -3
قد و ، اينم وستم وأربعمامة ابلتكرارعل   و ،تكرار بدونويايم ومامة مرة 

ة )فـَْعل( غو أكثر هذه الصيغ ورودا هي صيواحد وعشرين صيغة،  جاءت عل 
 تفاصيلال وأقلها ورودا هي صيغ )ِفْعان، و ِفْعل، و َمْفَعل، وعلة( وقد سبق

 ول:ايف اجلد حتت كل من مباحث التطبيق هاعن

 

 الرسالة : توصياتلثاينحث ابامل

احلمد هلل رب العلمم والصاة والسام عل  خري خلق هللا أمجعم نبينا حممد وعل  آله 
وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد، فإنه ملن املتطلبات األساسية لفهم كتاب هللا 

خاصة، ألنه من أهم علومها وبه تعاىل فـَْهم  اللغة العربية بصفة عامة وعلم الصرف بصفة 
ي عرف أسرارها من حيث البنية وما يعرتي الكلمات من زايدة أو إعال أو إبدال، والقرآن 

العلم  طاب الباحث يوصي الكر  كتاب يتمتع بسعة األلفاظ وكثرة االشتقاقات، وعليه فإن
 بصفة خاصة:اللغة العربية  بصفة وطاب
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اللغوية يف القرآن الكر ، الستخراج أصول مفرداته، بتطبيق دراساهتم أن يقوموا  -1
 وهذا ال شك سيساعد يف تفسريه وفهمه عل  الوجه الصحي .

أن يطبقوا مثل هذه الدراسة يف النصوص األدبية، فإاا أبمس احلاجة إىل إبراز  -2
 ق اايها اللغوية، ف ا عن استخراج املسامل الباغية.

الفقهية  ألحكاملغوية، وخاصة الب هتتم فقت ابتناول كتب التفاسري ابلدراسات ال -3
 الق ااي اللغوية.اخلوض يف دون 

 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العلمم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املصادر واملراجع

 الكر القرآن 

فتح الباري شر  صحيح ه)1379العسقاين، أمحد بن علي بن حرر،  -1
 .بريوت –( دار املعرفة البخاري

مؤسسة املختار القواعد األساسية للغة العربية(. د ت، ) السيد،، اهلامشيأمحد  -2
  2للنشر والتوزيع، ط:
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.دار اآلفاق العربية، السماع والقياس(م )2001-ه1421 ابشا،أمحد تيمور   -3
 1ط:

الصاحيب يف م )1997-هـ1418يين هو أمحد بن فارس بن زكراي القز  الرازي،  -4
 .1ط: بريوت لبنان.بي ون  علي حممد مطبعة بيت فقه اللغة(.

شعب اإلميان(. حتقيق حممد ه )1410البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسم،  -5
 :.  1بريوت، ط-، دار الكتب الكتب العلميةالسعيد بسيوين زغلول

:  حتقيق و دراسة املصبا  املنري(.م )1987أمحد بن حممد بن علي،  الفيومي، -6
  2العصرية. ط: املكتبة: حممد الناشر الشيخ يوس 

 )معاين القرآن وإعرابه( م1988-ه1408إبراهيم السري بن سهل،  ،الزجاج -7
 1بريوت، ط:-حتقيق عبد اجلليل عبده شبلي، عامل الكتب

(. جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانيةإبراهيم أمحد سام الشيخ عيد، ) -8
 م  العدد األول، 2013اجمللد احلادي والعشرون، يناير 

العمدة فىي حماسن الشعر م  )1981ه، 1401،أبو علي احلسن رشيق،ابن  -9
 5. حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، ط:وآدابه(

)احلديث يف علوم القرآن م 2002-ه1422أيوب،   الشيخ حسن -10
 1. دار السام للطباعة والنشر والتوزيع، ط:واحلديث(

املفردات يف غريب ه  )1412املعروف، احلسم بن حممد  الراغب األصفهاين، -11
بريوت، -حتقيق صفوان عدان الداوودي،دار القلم الدار الشامية دمشق القرآن(.

   1ط:
د  .حتقيق:(كتاب العني) د ت ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحدالفراهيدي،  -12

 .دار ومكتبة اهلال ،مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرامي
)الشا هد وأصول النحو يف    م1974-ه1394 (دكتورة) خدجية احلديثي، -13

 مطبوعات جامعة الكويت. كتاب سيبويه(.
( حتقيق حممد سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق، د ت، ) -14

 بريوت. -حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية صيدا
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 م1999ه1420ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوس ،  -15
 1ط:.دار الكتب العلمية، منجد املقرئني ومرشد الطالبني()

)النشر يف ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوس ، د ت   -16
 . حتقيق عل  حممد ال باع، املطبعة الترارية الكربى. القراءات العشر(

رو  املعاين يف ه )1415األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين،  -17
حتقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين(. 

 . 1بريوت، ط-العلمية
شر  ابن م )1980-ه1400ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي،  -18

-حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الرتاثعقيل على ألفية بن مالك(. 
 .20القاهرة، ط

فقه اللغة وسر م) 2002-ه1422عبد امللك بن حممد بن إعاعيل،  الثعاليب، -19
  1. حتقيق عبد الرزاق املهدي، إحياء الرتاث العريب،ط:العربية(

. ملع األدلة(م )1957عبد الرمحن بن حممد بن عبدهللا األنصاريه  األنباري، -20
 حتقيق سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية، 

اإلغراب يف م )1957الرمحن بن حممد بن عبدهللا األنصاري، عبد  األنباري، -21
 حتقيق سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية، جدل اإلعراب( . 

نزهة  )م1985-هـ1405 هعبد الرمحن بن حممد بن عبدهللا األنصاري األنباري، -22
 -حتقيق إبراهيم السامرامي، مكتبة املنار، الزرقاء .(األلباء يف طبقات األدابء

    2ط: األردن،
 م2003-ه1424الرمحن بن حممد بن عبدهللا األنصاريه عبد  األنباري، -23

املكتبة )اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني(. 
              1العصرية، ط:

اإلتقان يف علوم م )1974هـ/ 1394عبد الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي، -24
    2ط: حتقيق حممد أبوالف ل إبراهيم اهليئة املصرية العامة للكتاب، القرآن(.
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)املزهر يف علوم اللغة   م1998-ه1418عبد الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي، -25
 1بريوت، ط:-.حتقيق فؤاد علي منصور،دارالكتب العلميةوأنواعها(

مكتبة  اإلقرتا  يف أصول النحو(.م )1999هعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  -26
                                               الصفا.

حتقيق مهع اهلوامع يف شرحةمجع اجلوامع(.عبد الرمحن بن أيب بكر، ) السيوطي، -27
 عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوقيفية، مصر.

خزانة األدب ولب م  )1997-ه1418البغدادي، عبد القادر بن عمر،  -28
-و شرح عبد السام حممد هارون. مكتبة اخلاجني . حتقيقلباب لسان العرب(

 ، 4القاهرة، ط
  . 15. دار املعارف، طالنحو الوايف(، د ت، )الشيخ  حسنعباس  -29
دار الفكر، بريوت لبنان.  )اخلصائص(. 1973عثمان بن جين،  أبو الفت ، -30

 2ط:
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ م) 1999-ه1420عثمان بن جين،  أبو الفت ، -31

اجمللس األعل  للشؤون اإلسامية، -.وزارة األوقافالقراءاة واإليضا  عنها(
 1ط:

حتقيق  . (الكتاب) م 1988 -هـ  1408 ،عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، -32
 2ط:القاهرة، -عبد السام حممد هارون ،مكتبةاخلاجني

. نقد الشعره )1302أبو الفرج، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد البغدادي،  -33
 .1مطبعة اجلوامب قسطنطينبة( ط

)صحيح البخاري(.  ه1422البخاري، حممد بن إعاعيل بن إبراهيم بن املغرية،  -34
 .1حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق احلمامة، ط:

 النحويني طبقات) م 1973-ه1379ه احلسن بن حممد أبوبكر الزبيدي، -35
 . مبصر املعارف دار. واللغويني(

 .دار النشر، )تفسري البحر احمليط( حممد بن يوس  بن علي، د تأبو حيان،  -36
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م 2005-ه1426الفريوز آابدي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،  -37
. حتقيق مكتب حتقيق الرتاث، يف مؤسسة الرسالة إبشراف القاموس احمليط()

ن، حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنا
 . 8ط

من جواهر  )اتج العروس الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، د ت -38
 حتقيق جمموعة من احملققم، دار اهلداية. القاموس(. 

شر  الرضي م  )2004-ه1425الرضي، حممد بن احلسن االسرتابذي،  -39
ة . حتقيق د. عبد املقصود حممد عبد املقصود، مكتبة الثقافلشافية ابن احلاجب(

 الدينية، 
. دار ابن  فتح القدير(ه  )1414الشوكاين، حممد علي بن حممد بن عبد هللا،  -40

 ، 1كثري، ط
)الكشاف عن حقائق  ه1407الزخمشري، أبو القاسم حممد بن عمرو بن أمحد،  -41

 . 3بريوت، ط:-دار الكتب العريبغوامض التنزيل(. 
. حتقيق حممد عبد املقتضب(املربد، حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل، د ت ) -42

 بريوت. -اخلالق ع يمة، عامل الكتب
خمتار ) م1999 -هـ 1420ه حممد بن أيب بكر بن عبد القادرالرازي،  -43
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