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 المصدر وداللتو الصرفية والوظيفية النحوية
 د. موسى حسين الموسوي

 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل
 المقدمة

المصدر بيف البنية الصرفية كالكظيفة النحكية) محكر العبلقات بيف الفعؿ كمصدره، فيي ( يبحث ىذا المكضكع
الصرفية كالنحكية كالداللية، السٌيما أف بنية المصدر ىي بنية الفعؿ نفسيا يزاد عمييا سكابؽ، عبلقات بنيكية تمٌس الكظائؼ 

 أك دكاخؿ، أك لكاحؽ لغرض تغيير معيف.
تناكؿ الباحث في المحكؿ األكؿ: المصدر في المغة، كىك اسـ مكاف الصدكر في ضكء تعريؼ الخميؿ الفراىيدم. ثـ 

كجاء ، جارم عمى الفعؿ المجرد مف الزمافح، كىك االسـ الذم يدؿ عمى الحدث الجرل التعريؼ بالمصدر في األصطبل
كفي المحكر الثالث تناكؿ ، دؿ داللة المصدر عمى الحدث كجنسوفي المحكر الثاني التعريؼ باسـ المصدر، كىك ما

أبنية المصدر، كاتفاؽ كاختص المبحث الرابع بدراسة ، كىي متعددة كذات اتجاىات مختمفة الباحث الكظائؼ الصرفية،
بحث عنيا في ضكء محاكر أخرل سيكشؼ ال كفي البحث، المصادر فيما زاد عمى ثبلثة أحرؼالعمماء عمى ثبكت قياسية 

 كآخر دعكانا أف الحمد  رٌب العالميف .الصفحات البلحقة
 أواًل: حقيقة المصدر واسم المصدر

 المصدر في المغة واالصطالح: .أ
ألصدر أعمى مقدـ كؿ شيء كصدر القناة أعبلىا، كصدر األمر ( ـ مكاف الصدكر، قاؿ الخميؿ:المصدر في المغة: اس

ٍدرىهي اإلنساف ما أشرؼ مف عمى صدره دىرى فبلفه فبلنان إذا أصابى صدره بشيء..أٌكلوي، كصي . كالمصدر أصؿي .. كيقاؿ: صى
 . )ُ(الكبلـ الذم تصدري عنو األفعاؿ)

 وفي االصطالح:
ٍف كاف الزماف مف مبلزماتو كضركرياتو ىك االسـ الذم  )ِ(يدؿُّ عمى الحدث الجارم عمى الفعؿ المجرد مف الزماف كا 

 كتجرده عف الذات كعدـ تقييده بمكاف، كالمتتبع لممظاف المغكية قد اليجد تعريفان محٌددان لممصدر، كالمصدر عند سيبكيو:
ابف السراج) شيئان (كلعٌؿ في تعريؼ ، )ْ(كبعضيا غيره مف النحاةكقد قاؿ بيذه المصطمحات، ، )ّ(الحدث كالحدثاف كالفعؿ)(

ٌنما (شيئان مف الكضكح كالتفصيؿ، حيث قاؿ:  اسـه كسائر األسماء إاٌل أٌنو معنى غير شخص، كاألفعاؿ مشتقةه منو كا 
ئر انفصمت عف المصادر بما تضمنت مف معاني األزمة الثبلثة مف تصرفيا، كالمصدر ىك المفعكؿ في الحقيقة لسا

، كقد قيؿ: إف المصدر ليس بفعؿ محض، إٍذ لك كاف فعبلن محضان التنفى عنو التنكيف، كلك كاف اسمان محضان )ٓ(المخمكقيف)
ًمعى، كسيمّْي مصدران لصدكره عف الفعؿ الماضي، كلتكسطو في الصرؼ مكاف المصدر مف الجسد لثٌني كجي
)ٔ(. 

أخصُّ يراد بو االسـ المشتمؿ عمى مادة تدٌؿ عمى الحدث،  كذىب بعض النحاة إلى أٌف لممصدر إطبلقيف: أحدىما
 كىيئة كاشفةو عف إنتساب الحدث إلى الذات بنسبة تقييدية ناقصة.

                                                           

 (صدر). ٓٗ – ْٗ/ ٕ) العيف ُ( 
 ) ينظر: شرح المفصؿ.ِ( 
 .ّٔ، ّْ، ُِ/ ُ) ينظر: كتاب سيبكيو ّ( 
 .ُِٕ/ ُْ، كالمخصص َْْ، ِِِ/ ِ) ينظر: معاني القرآف، لمقراء ْ( 
 .ُٗٓ/ ُ) األصكؿ في النحك ٓ( 
 .ْْ) ينظر: دقائؽ التصريؼ ٔ( 
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، كيراد بو نفس المادة الدالة، عمى الحدث، مف دكف اعتبار النسبة كالعدميما  .)ُ(ثانييما: أعُـّ
 ، حيث تعمُّقو بفاعمو، كلكف عمى كجو العمـك كاإلبياـكعمى ىذا، فالمصدر جنس لفعمو، فيك يدؿُّ عمى الحدث مف 

كقد اختمؼ البصريكف كالككفيكف في أصؿ المصدر، فالبصريكف يركف أٌف المصدر ىك األصؿ في االشتقاؽ، كيرل 
كما كردت آراء أخرل، فمف النحاة مف يرل أٌف اسـ ، )ِ(الككفيكف أٌف الفعؿ ىك األصؿ لممشتقات، كلكؿّْ حجتو كدليمو

لمصدر ىك أصؿي المشتقات ال المصدر، كال الفعؿ، عمى أفَّ اسـ المصدر مكضكع مف ناحية لفظية بكضع كاحد لمادتو ا
الحدث الساذج) أم أٌف المفظ كالمعنى ىما المادة السارية في سائر المشتقات ، مف ناحية معنكية لمعنى كاحد ىك (كصيغتو

كمف النحاة مف يرل أٌف المصدر أصؿ لمفعؿ، كالفعؿ أصؿه في ، )ّ( يادةبما فييا المصدر كالفعؿ الداؿ بيف الحدث كالز 
كما اختمؼ النحاة في عدَّ المصدر اسمان، فيناؾ مف فصؿ ، )ٓ(أك أٌف كبلن مف المصدر كالفعؿ أصؿه قائـه بذاتو، )ْ(الكصؼ

، كحيف ييٍعرىض )ٔ(عمى أفعاليا كاعمـ أٌف المصادر كسائر األسماء، إاٌل أٌنيا تدؿ( فصؿ بيف المصدر كاالسـ، قاؿ المبرد:
أؿ) بالكقكع فاعبلن أك (المصدر عمى عبلمات األسماء نجده يحتمؿ بعضان منيا، كالجر، كالتنكيف، كاإلضافة، كالتعريؼ بػ

 .)ٕ()مفعكالن، كاليحتمؿ العبلمات األخرل كالتثنية، كالجمع كالتأنيث
يف الفعؿ كمصدره، فيي عبلمات بنيكية تمٌس الكظائؼ إٌف ىذه الخبلفات ذات أىمية، إٍذ بيا تظير العبلمات ب

الصرفية كالنحكية كالداللية، كالسيما أٌف بنية المصدر ىي بنية الفعؿ نفسيا يزاد عمييا سكابؽ، أك دكاخؿ أك لكاحؽ، لغرض 
عمى الحدث  تغيير معٌيف، فالمصدر لفظ داؿّّ عمى الحدث، كداللتو الحديثة ىي جزء مف داللة الفعؿ، كداللة المصدر

اقتراف الحدث كالزمف) فالصمة ( مكصكؼ بالحدث)، كال مف األفعاؿ فيي تدؿ عمى( التجعموي مف الصفات فيي تدؿ عمى
 صمة المسٌمى، فمدلكؿي الصفة ىك بيف االسـ كمعنى الحدث تختمؼ عف صفة الصمة كالفعؿ، لذا فصمة االسـ بو

) كىما غي( المكصكؼ) كمدلكؿ الفعؿ ىك(  .)ٖ(الحدث) نفسو( راالقترافي
 ب. أسم المصدر:

ذىب النحاة إلى أٌف اسـ المصدر مادٌؿ داللة المصدر عمى الحدث كجنسو، كخالفو بخمكه مف بعض حركؼ فعمو لفظان 
ماجاء المصدر عمى غير الفعؿ ( ، كقد ذكره سيبكيو في باب)ٗ(كالثكاب كالسبلـ يران، مف دكف تعكيض، نحك: العطاءأك تقد

ـى سبلمان) كاألصؿ( كجعمو المبٌرد إسمان في معنى المصدر، نحك )َُ(كاحد) ألٌف المعنى ، فالمصدر مدلكلو )ُُ(تسميمان)( سٌم
ديريه مف الفاعؿ ككقكعو عمى ( الحدث، كاسـ المصدر مدلكلو المفظ الٌداؿ عمى الحدث، ذكر الرضي الحدث إٍف أعتيًبرى صي

)المفعكؿ سيٌمي مصدران، إذا لـ ييعتبر مف ىذه الح قيقة سيمّْي اسـى مصدرو
كلقد ذكر النحاة فركقان تمٌيزي المصدر مف ، )ُِ(

 اسمو، نكجزىا في اآلتي:

                                                           

 .ّٔ) ينظر: اآلراء الراقية الحديثة في تيسير قكاعد المغة العربية كبياف أسرارىا، لمحمد المالكي ُ( 
 ).ِٖـ (ِّٓ/ ُ) ينظر: األنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ِ( 
 .ََُ – ّٗ – َٗ) ينظر: البحث النحكم عند األصكلييف ّ( 
 ِّٓ/ ُ) ينظر: شرح التصريح ْ( 
 .ُّٖ/ ََِ) ينظر: شرح االشمكني ٓ( 
 .ِٕٔ/ ّ) ينظر: المقتضب ٔ( 
 .ٗ – ٖ/ ّ) ينظر: األشباه كالنظائر ٕ( 
 .ٓٗ) ينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا ٖ( 
 .ُٖٓ/ ّ، كمعاني النحك َِْ/ ِ) ينظر: شرح االشمكني ٗ( 
 .ُٖ/ ْ) كتاب سيبكيو َُ( 
 .ُِٕ/ ّك ّٕ/ ُنظر: المقتضب ) يُُ( 
 .ُْٖ/ ّ) ينظر: شرح شافية ابف الحاجب ُِ( 



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

36 

المصدر ىك الفعؿ الصادر عف اإلنساف، فيككف مدلكلو معنى، كأٌما اسـ المصدر فيك اسـ لممعنى الصادر عف اإلنساف  .1
ٍربي زيدو عىٍمران) كمف الثاني  ف) المسمى بو التسبيح، كمعناه البراءة كالتنزيو.سبحا( كغيره، فمف األكؿ يعجبني ضى

إٍنطمؽى) كاسـ المصدر ىك اسـ المعنى ليس لو فعؿ يجرم ( اإلنطبلؽ) مف( المصدر لو فعؿ يجرم عميو نحك .2
 .)ُ(القيقرل) فإنو نكع مف الرجكع كال فعؿ لو مف لفظو( عميو نحك

ـى ( المصدر يجب أف يتضٌمف حركؼى فعمو بمساكاة، نحك .3 أٍعمىـى إعبلمان) فإٍف نقص عف حركؼ فعمو مف دكف ك( تعىمُّما)تعَّم
 .)ِ(أىعطىيتيؾى عطاءن)، اجتزئ فيو باالسـ مف المصدر( أٍعطى عطاءن) قاؿ الفراء:( عكض أك تقدير فاسـ مصدر نحك

ة) اسـ ًعٍشرى (قيٍبمىةى) فػك( ًعٍشرىة)( اسـ المصدر ماخرج عف قياس المصدر فيما كاف فيو المصدر قياسان، نحك .4
)، كالقبمة مف( لممعاشرة، كًفٍعميوي  اىشىرى )( عى  .)ّ(قىبَّؿى

 مف الناحية المعنكية نجد الفرؽ بيف المصدر كاسمو يتضح باآلتي: .5
 .)ْ(اسـ المصدر ىك المساكم لممصدر في الداللة عمى معناه . أ

معنى مدلكؿ المصدر يدؿ عمى الحدث بنفسو، كاسـ المصدر يدؿ عمى الحدث بالمصدر، فمدلكؿ المصدر  . ب
 .)ٓ(اسـ بمفظ المصدر

الكبلـ) فيك في األصؿ اسـ ( اسـ المصدر ىك اسـ الجنس المنقكؿ عف مكضعو إلى إفادة الحدث، نحك . خ
 .)ٔ(لمممفكظ مف الكممات ثـ نقؿ إلى معنى التكميـ

ـ المصدر كعمى كفؽ ىذا فإٌف اسـ المصدر اليجرم عمى قياس المصدر، فإذا كاف المصدر مدلكلو الحدث، فإٌف اس
) مصدره( لفظه اسميّّ يدؿ عمى الحدث فالفعؿ ) عمى القياس، فإذا قمنا:( سرَّحى ) فيك اسـ مصدر المصدر،( تىٍسريحه  سرحه

) ك( ) متساكياف في الداللة، كالخبلؼ بينيما أف اسـ المصدر لفظه يدؿ عمى الحدث مجازان الحقيقة، أك يدؿ (تىٍسًريحه سىرىاحه
اشرة، كأما المصدر فداللتو عمى الحدث المجرد مباشرةن كمف غير كاسطة، في حيف داللة اسـ عمى الحدث داللة غير مب

 المصدر إٌنما تؤدل المصدر بنفسو، أم عف طريؽ المصدر.
 ثانيًا: وظيفة المصدر

انتو درس عمماء المغة العربية المصدر، فكقفكا عمى حقيقة ماكرد سماعان، أك قياسان كما عمؿ كما لـ يعمؿ، كعمى مك
بيف أقساـ الكبلـ العربي، كبيف ىذا كذاؾ نجد لممصدر كظائفو الصرفية، كالنحكية، ىذه الكظائؼ تيجسّْدي العبلقة بيف 

 الصرؼ كالنحك، كيتضح ذلؾ باآلتي:
لممصدر كظائؼ صرفية متعددة، فالبنية الشكمية لممصدر كانت مجاؿ دراسة الصرفييف كالنحاة، لذا  الوظائف الصرفية: -

 ركفى أٌف كظيفتو الصرفية تتمثؿ في اتجاىات متعددة:فيـ ي
اختمؼ عمماء العربية في أصالة المصدر، فذىب البصريكف إلى أٌف المصدر أصؿه، كالفعؿ فرع  المصدر أصٌل أْم فرع: .1

 ، كتتمخص حجتيـ في اآلتي: )ٕ( منو، فيك اسـ لـ يشتؽ مف غيره، دٌؿ عمى معنى، متجرد مف الزمف
 سماء قبؿ األفعاؿ، لذا فالمصدر أصؿ لمفعؿ كالفعؿ اليستغني عف االسـ.المصدر أسـه كاأل . أ

ٍربيؾى كىًجيعه) كالفعؿ اليقـك بنفسو في المعنى.( المصدر يقـك بنفسو في المعنى، نحك . ب  ضى
                                                           

 .ُٕٔ/ ِ، كاألشباه كالنظائر َِٔ/ ُ) ينظر: شرح شافية ابف الحاجب ُ( 
 .ُِٖ/ ّ) ينظر: معاني القرآف، لمفراء ِ( 
 .ُٖٓ/ ّ) ينظر: معاني النحك ّ( 
 .ُٖٔ) ينظر: شرح ألفية ابف مالؾ ألبف الناظـ ْ( 
 .ِٖٖ – ِٕٖ/ ِينظر: حاشية الصباف  )ٓ( 
 .ُْٕ) ينظر: شرح شذكر الذىب ٔ( 
 ، كدركس في عمـ الصرؼ.ِّّ/ ِ) ينظر: شرح االشمكني ٕ( 
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رىبى ( تصاغ مف المصدر المشتقات المختمفة لمفعؿ، نحك . خ  مضركب) –ضارب  –اٍضًرٍب  –يٍضًربي  –ضى
 الحدث كالزمف)( دث، كىك شيء كاحد، كالفعؿ يدؿ عمى شيئيفالمصدر يدؿ عمى الح . ز
 اختبلؼ أكزاف المصدر دليؿ عمى أٌنوي األصؿ. . ض

 كذىب الككفيكف إلى أٌف الفعؿ ىك األصؿ، كالمصدر فرع عميو، كما تتفرع بقية المشتقات كحجتيـ تتمخص في اآلتي:
ـى زي( الفعؿ يعمؿ في المصدر، كالعامؿ قبؿ المعمكؿ. نحك . أ  ده عىٍمران إكرامان).أكرى

ٍبتيو ضربان ( المصدر ييذكري تككيدان لمفعؿ، كبيانان لو، نحك . ب رى ٍربى الظالـً  –ضى رٍبتوي ضى ٍربىتيف)، لذا  –ضى ٍبتوي ضى رى ضى
 فالمبٌيف قبؿ البياف كىك الفعؿ.

 سيمّْيى المصدر مصدران لصدكره عف الفعؿ. . خ
لمصدر يجرم عمى فعمو في االعتبلؿ كالصحة، لذا ىك فرع، المصدر يصحُّ لصحة فعمو، كيعتؿُّ العتبللو، كبناء ا . ز

 .)ُ( كالفعؿ أصؿ
اتفؽ عمماء العربية عمى ثبكت قياسية المصدر فيما زاد عمى ثبلثة أحرؼ، كتعددت آراؤىـ في مصادر  أبنية المصدر:

كقمةن، ندرةن كشذكذان، كمنيـ مف يقكؿ:  الثبلثي، فمف قائؿ: إنيا سماعية يمتنع إجراء القياس فييا لكثرة أكزانيا، تفاكتيا ككثرةن 
ككقؼ جميكر العمماء مكقفان كسطان ، )ِ(بقياسيتيا كغيرىا مف مصادر غير الثبلثي، كمف ثَـّ تجكز القياس الكثير الشائع

 .)ّ(ييكتفى فيو القياس إذا انعدـ السماع
 أواًل: مصادر الثالثي:

: مصدر يأتي بفتح الفاء كسككف العيف، كىك م .1 ) بفتح العيف، نحك( صدر لكؿ فعؿ متعدّْ، جاء عمى كزففىٍعؿه  فىعىؿى
) بكسر العيف،( ضىربى ضربان) أك عمى كزف( ـى فىٍيمان)، كالمعتؿ نحك( فىًعؿى رمى رميان) ك( باعى بىٍيعان)ك( كىعىدى كىٍعدان)( فىًي

دَّ ردان)( كالمضعؼ، نحك رى
) قياسان مطردان)( عمى الفعؿ الثبلثي المتعدم يجيء مصدره( ، قاؿ ابف عقيؿ:)ْ( ، )ٓ(فىٍعؿو

 .)ٔ(كتابةو، كتجارةو)( ًفعالةو) بكسر الفاء، نحك( ىذا بخبلؼ مادٌؿ عمى حرفةو أك صناعة، فإٌف مصدره يأتي غالبان عمى
 .)ٔ(كتجارةو)

) بكسر العيف، نحك( الفاء كالعيف، مصدر لمفعؿ البلـز الذم جاء عمى كزف َفَعٌل: .2 غًضبى ك( فىًرحى فىرىحان)( فىًعؿو
)( قاؿ تعالى:، )ٕ()غضبان  مىى غىضىبو  كتأتي بعض أفعاؿ المتعدم عمى كفؽ ىذه البنية نحك، )ٖ(فىبىاءيكا ًبغىضىبو عى

ًممىوي يعمميوي عمبلن)(  .)ٗ(عى
) بفتح العيف، ذكر ذلؾ سيبكيو نحك( كيككف مصدران لكؿ فعؿ الـز عمى كزف ُفُعوٌل: .3 )( فىعىؿى كـو )ك( ليزي كدو  كيري

)ك( كدو ـٍ ًمٍف أىثىًر السُّجيكًد)( لو تعالى:كمنو قك  )َُ(جيحي كًىًي ـٍ ًفي كيجي ًسيمىاىي
) ( قكلو الغالب في( قاؿ الرضي:، )ُ( فىعىؿى

) ليس عمى إطبلقو)( البلـز عمى  . )ِ(فيعيكؿو

                                                           

 )ِٖـ (ِّٓ/ ُ، كاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ّٖٗ – ّٕٗ) ينظر: عمؿ النحك ُ( 
 .ُٖٓ) ينظر: في تصريؼ األسماء ِ( 
 .ُُِ) ينظر: دركس في عمـ الصرؼ ّ( 
 .ُٖٔ – ُٕٔ) ينظر: شرح المككدم ْ( 
 .ُٗ/ ّ) شرح ابف عقيؿ ٓ( 
 .ُِٕ، كالصرؼ لحاتـ الضامف َُُ) ينظر: نزىة الطرؼ ٔ( 
 .ُٕٓ) ينظر: شرح ألفية بف مالؾ البف الناظـ ٕ( 
 َٗ) سكرة البقرة/ ٖ( 
 ، كالمقرب.ٔ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو ٗ( 
 .ٓ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو َُ( 
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) يأتي قياسان عمى( أم أٌف الفعؿ البلـز مف باب ، أك اضطرابو أك إمتناعو ( فىعىؿى ، أك داءو فإٌنوي  فيعيكؿ) مالـ يدؿُّ عمى صكتو
 يأتي عمى كفؽ األبنية اآلتي:

: بكسر الفاء نحك: -  أبىى إبىاءن) إف دؿَّ عمى معنى االمتناع.( ًفعىاؿه
: بفتح الفاء كالعيف، نحك - كالنان)( فىعىبلفه مىيانان) لداللتو عمى معنى التقٌمب.ك( جاؿى جى مىى غى  غى
: بضـ الفاء، نحك - رىخى صيراخان).( اء، كالصكت، كمنوسىعىؿى سيعاالن) لداللتو عمى معنى الد( فيعاؿه  صى
: نحك - ؿى رحيبلن)، ألنَّوي يدؿ عمى معنى السير، أك الصكت، كمنو( فعيؿه  .)ّ( صيؿى صييبلن)( رىحى
كلـ ييًعدُّ ابف مالؾ ىذه البنية ، )ْ(كاليةو)ك( إمارةو)ك( ًسعاية)ك( ًقصامةو)ك( سياسةو)ك( ًخبلفةو)( ًفعالةه: بكسر الفاء، نحك -

 .)ٓ( عميا مجمع المغة العربية قياسيةقياسية كج
عيبى  ُفُعوَلٌة وَفَعاَلٌة: .4 ، (فيعيمةه) ك(فىعىالة) نحك (سىييؿى سيييكلةن) ك(صى ) مضمـك العيف البلـز ذىب ابف مالؾ إلى قياس مصدر (فىعيؿى

زيؿى جزالةن) ك(ضيخـى ضخامةن)  .)ٕ(سية في األغمب، كذىب الرضى إلى أٌف (فىعىالة) ىي الصيغة القيا)ٔ(صيعكبةن) ك(جى
)، كجاءت ىذه البنية لمدالة عمى الصفات الجسدية، كالقيـ  ُفْعٌل: .5 بضـ الفاء كسككف العيف، مصدر لمفعؿ البلـز (فىعيؿى

ٍسنان، أك قبحان، فإٌنو مما يبنى فعميوي عمى  ) قاؿ سيبكيو: (أٌما كاف حي ، كالطكؿ، كالقٍربي الجمالية، كالسمككية، نحك: (الحيٍسفي
) كلككف المصدر ًفعاالن، كًفعالةن كفيٍعبلن) – (فىعيؿى  ، كذكر ابف عصفكر أٌنو يأتي منو البلـز كالمتعدم، كأنكر عميو )ٖ(يٍفعيؿي

 .)ٗ(أبك حياف
ٍفرة، كزرقة) لمداللة عمى شدة المكف، كالضـٌ يناسب الشٌدة كالقكة،  ُفْعَمٌة: .6 ٍمرىة، كصي بضـ الفاء كسككف العيف، نحك (حي

 .)َُ(، كالتأنيث كالمبالغةكالتاء لمتعييف
 إٌف ماذكر مف أبنية المصادر ييعد عند النحكييف كالصرفييف قياسيان في الغالب، كثمة أبنية أخرل كردت سماعان، كىي كثيرة.

 ثانيًا: مصادر غير الثالثي
باعيان مجردان عمى ذكر الصرفيكف أٌف لمفعؿ غير الثبلثي مصادر مقيسةن مٌطردةن، كالفعؿ غير الثبلثي أٌما أٍف يككف ر 

) أك مزيدان، نحك( كزف ) أك بحرفيف مبدكءان بيمزة كصؿ، نحك –فاعؿى  –أٍفعىؿى ( فىٍعمىؿى ) كأٌما  –إٍفتىعىؿى  –اٍنفىعىؿى ( فىعَّؿى اٍفعىؿَّ
ؿى  –تفعَّؿى ( مبدكءان بالتاء، نحك ) أك مزيدان بثبلثة أحرؼ مبدكءان بيمزة كصؿ، نحك –تىفاعى  –اٍفعىمّْؿ  -اٍفعاؿ –ؿى اٍستىٍفعى ( تىفعمىؿى

...الخ)  كمصادر ىذه األفعاؿ تأتي عمى كفؽ اآلتي:، )ُُ(افعىٍنمىؿى
 مصدر الثالثي المزيد بيمزة قطع: .أ

                                                                                                                                                                                     

 .ِٗتح/ ) سكرة الفُ( 
 .ُّٓ/ ُ) شرح شافية ابف الحاجب ِ( 
 .َُِ – َُُ، كنزىة الطرؼ ُْٓ – ُّٓ/ ُ) ينظر: شرح شافية ابف الحاجب ّ( 
 .ُُ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو ْ( 
 .ُِٔ، كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو ْٗ/ ّ) ينظر: شرح ابف عقيؿ ٓ( 
 ) ينظر: المصدر نفسو، كشرح المككدم.ٔ( 
 .ُٔٓح شافية ابف الحاجب ) ينظر: شر ٕ( 
 .ِٖ/ ْ) كتاب سيبكيو ٖ( 
 .ِِِ/ ُ، كارتشاب الضرب ْٕٔ) ينظر: المقرب ٗ( 
 .َِٓ، كالتسييؿ ُٔ/ ُ) ينظر: ديكاف األدب َُ( 
 .ُِٔ/ ُ، كجامع الدركس العربية ّٕ) ينظر: شرح المراح في التصريؼ ُُ( 
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ذكر الصرفيكف أٌف مصدر الفعؿ الثبلثي المزيد بيمزة قطع يأتي عمى (إفعاؿ) بسككف الفاء بعد ىمزة مكسكرة  إفعال: .1
ـٍ ، )ُ(صحيحان أك معتؿ اآلخركفتح العيف مف بعدىا ألؼ، إٍف كاف  نحك (إسرار) في قكلو تعالى: (ثيَـّ ًإنّْي أىٍعمىنتي لىيي

ـٍ ًإٍسرىارنا) ٍرتي لىيي كىأىٍسرى
كمنو (أٍكقىدى إيقادان) كاألصؿ: (إٍكقاد) فقمبت الكاك ياءن لكقكعيا ساكنة اثر كسرة، طمبان لمخفة، ، )ِ(

مصدريف (ابداك، إبقام) فمما تطرفت الكاك أك الياء إثر ألؼو زائدة قيًمبت كمنو (أٍبدىل إبداءن) (كأبقى إبقاءن) فأصؿ ال
 .)ّ(ىمزة

) فمنيـ مف يرل أٌف ( كأختمؼ الصرفيكف في مصدر الفعؿ المزيد بيمزة قطع إذا كاف معتؿ العيف، نحك ، كأعافى ـى أقا
عانة) بحذؼ العيف كنقؿ حركتيا إ( إفالة)، نحك( المصدر يأتي عمى كزف لى الفاء، كالتعكيض عف المحذكؼ إقامة، كا 
عكاف) فالتقى ساكناف، الكاك التي تقابؿ عيف الفعؿ، كألؼ المصدر فحذفٍت عيف الفعؿ ( بالتاء، فأصؿ المصدر إقكاـ، كا 

كمنيـ مف يرل أٌف المحذكؼ ألؼ المصدر، لزيادتيا كالتقاء الساكنيف، ثـ نقمت حركة ، )ْ(كعكض عنيا بالتاء، كىك األرجح
إفىٍعموى) كقد تحذؼ التاء ( كعمى ىذا يككف كزف المصدر عمى، )ٓ( ى القاؼ قبميا فصارت الكاك ألفان لفتحة ماقبمياالكاك عم

) في قكلو تعالى:( ، نحك)ٔ(التي عيكّْض بيا عمى الحرؼ المحذكؼ، كىك مذىب سيبكيو ـى ارىةه كىالى بىٍيعه ( إقا ـٍ ًتجى اؿه الى تيٍمًييًي رجى
ٍف ًذٍكًر المًَّو كى  ًة)عى بلى قىاـً الصَّ  .)ٖ(أٌما الفراء فمـ يجكٍز ذلؾ إاٌل عند اإلضافة )ٕ(اً 

 
 مصدر الثالثي المزيد بتضعيف العين )فّعال( .ب
) حتى يككف المصدر عمى (تفعيؿ) كجعمكا التاء بدالن مف العيف الزائدة  َتفعيل: .1 كاشترط الصرفيكف صحة البلـ في (فىعَّؿى

كى  ـى المَّوي ميكسىى تىٍكًميمنا)نحك (تكميـ) في قكلو تعالى: (كى مَّ
كقد تأتي عمى كزف (فٌعاؿ) نحك (كٌذاب) قكلو تعالى: ، )ٗ(

كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا ًكذَّابنا) (كى
 .)ُُ(كقد تخفؼ العيف، فيككف عمى كزف (ًفعىاؿ) نحك (كذىاب)، )َُ(

تكصية) في قكلو ( كمنو، )ُِ(ٍفًعمة)تى ( زكَّى، كحٌتى، كسمَّى) فيجيء مصدره( : أٌما إذا اعتمٍت المو، نحكَتْفِعمةٌ  .2
)( تعالى: ـٍ يىٍرًجعيكفى فىبلى يىٍستىًطيعيكفى تىٍكًصيىةن كىالى ًإلىى أىٍىًمًي

كقد يجيء الصحيح عمى كفؽ ىذه الصيغة، كىك  ،)ُّ(
)( قاؿ تعالى:، )ُْ(تٍجربة، كتٍذكرة)( نادر، نحك نَّوي لىتىٍذًكرىةه ًلٍمميتًَّقيفى كىاً 

ذا كاف المضعؼ ، )ُٓ(  ميمكز البلـ، نحككا 
 .)ُٔ(جزَّأ تجزيئان كتجزئةن)، كالقياس تجزئي( تفعمة) نحكك( تفعيؿ)( جزَّأ، كىنَّأى) فاألغمب أف يككف مصدره عمى كزف(

                                                           

 .ِْ، كمفتاح العمـك ٖٕ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو ُ( 
 .ٗسكرة نكح/ ) ِ( 
 .ُٖٓ، كفي تصريؼ األسماء ْٕٓ) ينظر: شرح التصريؼ ّ( 
 .ٖٗ/ ّ، كشرح ابف عقيؿ ِِٔ/ ِ) ينظر: أكضح المسالؾ ْ( 
 ، كشرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ.ِٖٓ – ِْٖ) ينظر: دقائؽ التصريؼ ٓ( 
 .ِٖ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو ٔ( 
 .ّٕ) سكرة النكر/ ٕ( 
 . ِْٓ/ ِقرآف، لمفراء ) ينظر: معاني الٖ( 
 .ُْٔ) سكرة النساء/ ٗ( 
 .ِٖ) سكرة النبأ/ َُ( 
 .ّٕ، كشرح المراح ُٖٓ/ ُْ، كالمخصص ٕٗ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو ُُ( 
 ) ينظر: المخصص.ُِ( 
 .َٓ) سكرة يس/ ُّ( 
 .ُِٕ/ ُ) ينظر: جامع الدركس العربية ُْ( 
 .ْٖ) سكرة الحاقة/ ُٓ( 
 .ُٕالعرؼ ، كشذا َِٔ) ينظر: التسييؿ ُٔ( 



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

41 

 
 

 مصادر الثالثي باأللف )َفاَعَل(:  .ث
 ِفَعاٌل: –ُمَفاَعمَو 

) عمى كزف (مفاعمة) قاؿ سيبكيو: ( ؿى ٍمتي فإٌف كيأتي مصدر (فىاعى مة) ر أبدان (المصدر منو الذم الينكسكأٌما فاعى ميفىاعى
كذكر بعض ، )ُ(جعمكا الميـ عكضان مف األلؼ التي بعد أكؿ حرؼو منو، كالياء عكض مف األلؼ التي قبؿ آخر حرؼ)

كما أٌنيا مكجكدةه في مفاعمة) مف األلؼ، ألٌف األلؼ مكجكدةه في (النحاة أٌف قكؿ سيبكيو فيو خمؿه فالميـ ليست عكضان 
، )ِ(قاتؿى مقاتمةن) أم أٌنيا مكجكدة في المصدر كالفعؿ، فكيؼ تككف الميـ عكضان مف األلؼ كاأللؼي لـ تذىبفعؿ، نحك (ال

) مصدران قياسيان في فاعؿى نحككعٌد بعض النحاة ( ) ( قاتؿى قتاالن) بشرط أالى تككف فاؤه ياءن، فإٍف كاف كذلؾ، نحك( اٍلًفعىاؿى يىاسىرى
) فاألغمب أ(ك كىك غير ، )ْ(ًقٍيتىاؿ) يإشباع كسرة الفاء. كقاتؿى يأتي عمى (ًفيعاؿ) نحك ()ّ(مفاعمة)كزف (ف مصدره عمى يامىفى

 غير مطرد.
 مصدر ماكان أّوُلُو تاًء زائدة: .ث

يرل الصرفيكف أٌنو إذا كاف في أٌكؿ الفعؿ تاءن زائدة سكاءن أكاف ثبلثيان مزيدان، أـ رباعيان مزيدان أـ ممحقان بالرباعي 
 د، فإنَّو قياس مصدره عمى بناء فعمة الماضي مع ضـ الحرؼ الذم قبؿ األخير.المزي

) فإنو( أٌما مصدر( تفعُّؿ: قاؿ سيبكيو: .1 ) كضمُّكا العيف، ألنو ( التفعُّؿ) جاؤكا فيو بجميع ماجاء في( تفٌعمتي تفعَّؿى
) كلـ يمحقكا الياء فيمتبس بمصدر( ليس في الكبلـ اسـ عمى ) ك ( تفٌعؿو ) ( الغير الياء ألٌنو أكثر مفتفعَّمتي فىعَّمتي

 . )ٓ(فجعمكا الزيادة عكضان مف ذلؾ، مف ذلؾ قكلؾ: تكٌممتي تكٌممان، تقٌكلتى تقكُّالن)
تشىاكىرى تشاكران) كماكرد مفتكحان أك مكسكران ماقبؿ آخره، فيك شاٌذ، قاؿ ( تىفىاعيؿ: بزيادة التاء كضـ ماقبؿ اآلخر، نحك .2

ه ابف السٌكيت مف قكليـ: تىفىاكىتى األمري تفاكتان كتفاكتان فشاذ)أٌما ما حكا( ابف سيده:
كبكسر ماقبؿ االخر اذا كاف ، )ٔ(

 .)ٕ(تكانى تكنيان) لمناسبة الكسرة لمياء( كاف معتٌؿ االخر بالياء نحك
) يككف مصدره عمى( إٍف كاف الفعؿ عمى كزف( تىفىٍعميؿ: قاؿ ابف عقيؿ: .3 ـى تىفىٍعميؿ) بضـ رابعو، ( تىفىٍعمىؿى نحك: تىمىٍممى

عى عف العرب مصادر، زيدت بالتاء عمى كزف، )ٖ(تمٍمميمان، كتدحرج تىدٍحرجان) ٍسًكنان) ( تىمىفعيؿ) نحك( كسيمو تىمٍسكىفى تىمى
 .)ٗ(تككثر تككثران)(تفعيؿ) نحك (تىشىٍيطىفى تىشىٍيطينان) ك(تفعيؿ) نحك (تىشرٍيؼى تشٍرييفان) ك(تفكعيؿ) نحك (كعمى كزف 

كىك مصدر يدؿُّ عمى الحدث مجردان، كالمصدر األصمي، مع قكة الداللة كتككيدىا، كالعمة في تسميتو  يمي:المصدر الم
بان)( ترجع إلى الميـ الزائدة في أٌكلو سكاء أكانت مفتكحة أـ مضمكمة عمى حسب بنائو مف الفعؿ، نحك استخرجى ك( شىًربى مىٍشرى

ميٍستخرجان)
 فإذا أردتى المصدر بنيتو عمى( يـ لـ يطمقكا عميو ذات التسمية، قاؿ سيبكيو:كقد كرد عند القدماء إاٌل أنٌ ، )َُ(

                                                           

 .َٖ/ ْ) كتاب سيبكيو ُ( 
 .ُِٗ، كأبنية الصرؼ كتاب سيبكيو ُٖٓ/ ُْ) ينظر: المخصص ِ( 
 .َُ/ ّ، كشرح ابف عقيؿ ِّٔ/ ِ) ينظر: أكضح المسالؾ ّ( 
 ..ِْ) ينظر: مفتاح العمـك ْ( 
 .ٕٗ/ ْ) كتاب سيبكيو ٓ( 
 .ُٖٔ/ ُْ) المخصص ٔ( 
 .ُٔٔ) ينظر: في تصريؼ األسماء ٕ( 
 .ٗٗ/ ّشرح ابف عقيؿ ) ٖ( 
 .َِِ، كدركس في عمـ الصرؼ ِٖ) ينظر: مناىؿ الرجاؿ ٗ( 
 .ُِّ/ ُ) ينظر: جامع الدركس العربية َُ( 
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)، كذلؾ قكلؾ: إٌف في ألؼ درىـو لىمٍضربان، أم لىضٍربان)( ٍفعىؿو مى
كذكر ابف سيده أٌف منو مايقع قياسيان، كمنو ماقالت بو ، )ُ(

 . )ِ(العربي عمى غير القياس
كقد فٌرؽ ، )ّ(ىك مابدمء بميـ زائدة لغير المفاعمة)( فو ابف ىشاـ بقكلو:كتعددت اآلراء حكؿ تسميتو إلى أٍف عرٌ 

 بعض المحدثيف بيف المصدر الميمي، كالمصدر األصمي مف ناحيتيف:
مف ناحية التمبُّس بشيء أك عدمو: فالمصدر الميمي متمبّْس بذات في الغالب أٌما األصمي فبل يتمبَّس بشيء، أم  .1

منقمب) في ( لب اليحمؿ معو عنصر الذات بعكس األصمي فإنو حدث مجرد، نحكأٌف المصدر الميمي في الغا
)( قكلو تعالى: ـي الًَّذيفى ظىمىميكا أىمَّ مينقىمىبو يىنقىًمبيكفى سىيىٍعمى كى

في  –انقبلبان  –فيذا المصدر اليطابؽ المصدر األصمي ، )ْ(
 في المعنى، فالميمي يحمؿ معو الذات، كاألصمي مجٌرد.

ؼ المعنى: نجد أٌف المصدر الميمي في كثير مف التعبيرات يحمؿ معنى اليحممو المصدر مف ناحية اختبل .2
ـٍ ًإلىى النَّاًر)( المصير) في قكلو تعالى:( األصمي، نحك كي فىًإفَّ مىًصيرى

فالمصير يعني نياية األمر بخبلؼ ، )ٓ(
مف المزيد كىك قياسٌي كقد كردت ، كذكر الصرفيكف أٌف المصدر الميمي يصاغ مف الفعؿ الثبلثي ك )ٔ( الصيركرة

 بعض األبنية سماعية كيتضح ذلؾ باآلتي:
 بناؤه من الفعل الثالثي: .أ

 يصاغ مف الثبلثي عمى كفؽ األكزاف اآلتية:
ٍفعىؿ: فتح الميـ كالعيف، كيصاغي عمى كفؽ ىذه األبنية عمى النحك اآلتي:  .1  مى

، يىضربي ( إذا كاف فعمو المضارع مكسكر العيف، نحك . أ رىبى مىٍرًجع)، نحك قكلو ( ، ضربان) كقد كرد بالكسر، نحكضى
)( تعالى: مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره ـٍ كىىيكى عى ٍرًجعيكي ًإلىى المًَّو مى

) ( ، كقد يجيءي مف باب)ٖ(، كالقياس فتح العيف)ٕ( ، يىٍفعىؿي فىعىؿى
، يىٍفعى ( ذىىىبى مذىبان) أك مف باب( بفتح العيف في الماضي كالمضارع، نحك ) بكسر العيف في الماضي كفتحيا فىًعؿى ؿى

ٍمبىسان)( في المضارع نحك: ، مى  .)ٗ(لىًبسى
) بفتح العيف في الماضي كضميا في المضارع، نحك –فىعىؿى ( اذا كاف مف باب . ب  ، )َُ(مخرجان) –يٍخريجي  –خرىجى ( يفعيؿي
ـى ( اذا كاف الفعؿ معتٌؿ العيف أك البلـ بالكاك، نحك . خ ـى، يصكـي، مصاٌمان، كقا ـي) في قكلو ( ، يقكـي، مقامان) كمنوصا المنا

اذىا تىرىل)( تعالى: نىاـً أىنّْي أىٍذبىحيؾى فىانظيٍر مى قىاؿى يىابينىيَّ ًإنّْي أىرىل ًفي اٍلمى
قيٍؿ ًإفَّ ( كالمحيا، كالممات، في قكلو تعالى:، )ُُ(

( اًتي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى مىمى ٍحيىام كى مى نيسيًكي كى ًتي كى بلى صى
، ( كمما جاءى مخالفان لمقياس ،)ُِ( ، كمبيتي مىجيءي، كمىسيري

)، حيث كردت بكسر العيف، كالقياسي فتحيا ، كمرجعي كمحيضي كمشيبي
 )ُّ(. 

ٍفًعؿ: بفتح الميـ ككسر العيف، كيصاغ المصدر مف الثبلثي عمى كفؽ االتي:  .2  مى
                                                           

 .ٕٖ/ ْ) كتاب سيبكيو ُ( 
 .ُّٗ/ ُْ) ينظر: المخصص ِ( 
 .ُْٕ) شرح شذكر الذىب ّ( 
 .ِِٕ) سكرة الشعراء/ ْ( 
 َّ) سكرة ابراىيـ/ ٓ( 
 .ّٓ – ّْة في العربية ) ينظر: معاني األبنئ( 
 .ْ) سكرة ىكد/ ٕ( 
 .ِِِ) ينظر: دركس في عمـ الصرؼ ٖ( 
 .ُِِ) ينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو ٗ( 
 .ِِِكدركس في عمـ الصرؼ  ّٖٖ) ينظر: الجمؿ في النحك، لمزجاجي 11( 
 .َُِ) سكرة الصافات 11( 
 .ُِٔ) سكرة األنعاـ 12( 
 .ِّٕ – ُِٕ/ ُب ) ينظر: شرح شافية ابف الحاج13( 
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ٍكًعدان ( اذا كاف الفعؿ مثاالن، أم معتؿ الفاء، نحك . أ ٍكًزنان)ك( )كىعىدى، يىًعدي، مى ، مى ، يىًزفي كىزىفى
، مىٍكًجبلن) ( ، كمنو)ُ( ، يىٍكجؿي كىًجؿى

مُّكه بالقمب فشبيكه بكاك  ، )ِ(مكعد)( ييٍكعىدي) المعؿُّ بالحذؼ، لذا قالكا: مىٍكًجؿ، كما قالكا( بكسر العيف، ألٌنيـ ربما أعى
بيتان)( إذا كاف الفعؿ معتؿ العيف بالياء، نحك . ب ، مى ، يبيتي ، مىغيبان)، كقالكا:غابى ك( باتى ، مىطاران)( ، يغيبي ، يطيري  طارى

، مىنىاالن) عمى كزفك( ، يناؿي مىٍفعىؿ) بفتح العيف( ناؿى
)ّ(. 

ٍفعىمة: بفتح العيف، نحك .3 دة، كمنجاة) كقد يأتي المصدر الميمي عمى( مى ٍقكى ٍذىىبة، كمىفسىدة، كمى مىفًعمة) بكسر العيف، نحك ( مى
أديبة، كمظميمىة، كمٍيسيرىة)، كىك سماعي( ٍفعيمةو) بضـ العيف، نحكمى ( _مىٍعًذرة، كمىعصية) أك عمى مى

)ْ( . 
ٍفعيكؿ: ذكر بعض الصرفييف أٌف المصدر الميمي قد يأتي عمى .4 ٍفعىؿ) نحك( مىفعكؿ) بدالن مف( مى مىٍيسيكر، كمىٍعسيكر، ( مى

. في حيف ذىب )ٓ(ي ىذا دليبلن عميو)يستغني بيذا عف المٍفعىؿ الذم يككف مصدران، ألٌف ف( كمىٍخمكيؽ)، قاؿ سيبكيو:
 بعضيـ إلى القكؿ بأٌف ىذه البنية جاءت صفة لمزماف كليست مصدران ميميان.

كيصاغ المصدر الميمي مف الفعؿ غير الثبلثي عمى كزف مضارعو، مع قمب ياء المضارعة ميمان مضمكمة كفتح ماقبؿ 
ؿ، كمستخرىج، كميسرَّح، كميقاتىؿ، ك ( اآلخر نحك: ٍلزىؿ، ميتدىٍحرج، ميطمأٌف، مىٍدخى ر، ميندىفع، ميٍحمىر، ميٍعشىكشىب، ميزى مينتىصى

ميٍقعىٍنسس
 .)ٕ( . كسياؽ الكبلـ ىك الذم يحدد مصدرية ىذه الصيغ أك عدمو)ٔ(

 الوظيفة النحوية:
كالمفعكلية، أك الكظيفة النحكية ىي المعاني المستفادة مف معاني الجمؿ كاألساليب أك معاني األبكاب المفردة كالفاعمية 

ىي مجمكعة مف العبلقات التي تربط بيف المعاني الخاصة حتى تككف صالحة عند تركيبيا لبياف المراد منيا عف طريؽ 
 .)ٖ(يقدمو عمـ الصرؼ لعمـ النحك كالحركات كالحركؼ، كمباني التقسيـ، كغيرىا

)( ى:. نحك قكلو تعال)ٗ(كيأتي المصدر لبياف عمة الحدث، أم: المفعكؿ ألجمو ـٍ بًّْي كا اٍبًتغىاءى كىٍجًو رى بىري كىالًَّذيفى صى
)َُ( .

، كيفيد )ُِ(، كالكصؼ بالمصدر أبمغ في التعبير)ُُ(ككظيفة الحاؿ في السياؽ، كمجيء المصدر حاالن أكثر منو نعتان 
 .)ُّ(المصدر أيضان معنى تككيد الفعؿ، كبياف نكعو كعدد مٌراتو

عمؿ الفعؿ، لذا درس النيحاة عمؿ المصدر كشركطو كأحكالو، فإذا كاف  كتتجمى كظيفة المصادر عندما تككف عاممة
بو، كغير ذلؾ مما يعممو  المصدر أصؿي الفعؿ، يحمؿ معناه، فمف البداىة أف يعمؿ عممو فيرفع فاعبلن كينصب مفعكالن 

ممصدر في كالمصدر أصؿ لمفعؿ في االشتقاؽ في أصح القكليف، كالفعؿ أصؿه ل( ، قاؿ ابف الخشاب:)ُْ(الفعؿ
 ، كيختمؼ المصدر عف الفعؿ في اآلتي:)ُٓ(اإلعماؿ

                                                           

 .ّٗ) ينظر: زبدة األقكاؿ ُ( 
 .َُٕ/ ُ، كشرح شافية ابف الحاجب ّٗ/ ْ) ينظر: كتاب سيبكيو ِ( 
 ، كدركس في عمـ الصرؼ.َِٖ) ينظر: التسييؿ ّ( 
 .ِِْ، كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو ُِّ/ ُ) ينظر: جامع الدركس العربية ْ( 
 .ٕٗ/ ْ) كتاب سيبكيو ٓ( 
 .ِِّ – ِِِ، كشرح شافية ابف الحاجب ّٖٖلجمؿ في النحك، لمزجاجي ) ينظر: أ( 
 .ِٖ – ُٖ) ينظر: المدخؿ في عمـ النحك كالصرؼ ٕ( 
 .ُٖٕ) ينظر: المغة العربية كمعناىا كمبناىا ٖ( 
 .َّٓ/ ِ) ينظر: حاشية الصباف ٗ( 
 .ِِ) سكرة الرعد/ َُ( 
 .ََٓ/ ِ) ينظر: شرح االشمكني ُُ( 
 .ِِٔ/ ّص ) ينظر: الخصائُِ( 
 .ْٓ – ْْ) ينظر: دقائؽ التصريؼ ُّ( 
 .ِّْ، كالكافي في الصرؼ كالنحك كاإلعراب ٕٖ) ينظر: المطيفة البكرية ُْ( 
 .َِْ) المرتجؿ ُٓ( 
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الفاعؿ ييضمىري مع الفعؿ كاليجكز حذفو، في حيف يجكز حذفو مع المصدر لعٌمةو، ىي أٌف المصدر اسـه كليس  .1
، كالصفة جارية عمى الفعؿ  .)ِ( ، كاليحمؿ الضمير)ُ( بفعؿو

، كبعضيـ جٌكز ذلؾ، قاؿ الصباف .2 كجو المنع ىك مذىب األخفش كالشمكبيف كغيرىما مافيو مف ( اليرفعي نائبى فاعؿو
. كزاد الدماميني قكالن رابعان عف ابف خركؼ كىك .. كقاؿ أبك حياف يجكز اذا كاف فعميو مبلزمان لممجيكؿ.اإللباس

 .)ّ( الجكاز، إذا لـ يقع لىٍبس..)
 كذكر النحاة أٌف المصدر يقـك مقاـ الفعؿ في حالتيف:

ٍربى ( عف فعمو بعد حذفو، فيؤدم معناه، نحك قكلو تعالى:حيف ينكب المصدر  .1 كا فىضى فىًإذا لىًقيتيـٍ الًَّذيفى كىفىري
قىاًب) بمعنى فأضربكا الرقاب، كذكر أبك حياف أٌف في ىذه المسألة ثبلثة مذاىب: أنَّيا مقصكره عمى السماع،  )ْ(الرّْ

تكبيخ، كفي الخبر المقصكد، أك الكعد، أك السماع، أك قياسية في األمر، الدعاء، كاالستفياـ بتكبيخو أك غير 
 .)ٓ( قياسية في األمر كاالستفياـ فقط

إذا قمت أعجبني ضربي زيدو عمران، ( أٍف كالفعؿ)، إذا أريد الماضي أك المستقبؿ، قاؿ الكراؽ:( المصدر المقٌدر بػ .2
. لذا )ٔ( العمؿ في المعنى لمفعؿ)أٍف كالفعؿ) صار ( فالمعنى: أٌف ضربى زيده عمران، فمٌما كاف المصدر مقٌدران بػ

ًذؼ لفظ الفعؿ كبقي حكمو عجبتي مف ضٍربؾى زيدان االف) ( ما كالفعؿ) اذا أريد بو الحاؿ، نحك( ، أك المقدر بػ)ٕ( حي
أفَّ كاسميا ( كقد قيٌدر المصدر بػ )ٗ( ما) صالحة لؤلزمنة الثبلثة( ، كقيؿ: أفٌ )ٖ( مٌما تضربي زيدان االف)( كالتقدير:

أٌف زيدان يضربي ( يعجبني ضٍربي زيدو عمران)، كالتقدير:( رىا) اذا كاف خبرىا فعبلن، أك اسمان مشتقان منو، نحككخب
 . )َُ( إٌف زيدان ضاربه عمران)( عمران) أك

 الخاتمة
إٌف دراسة المصدر مف حيث المستكييف الصرفي كالنحكم يجسد العبلقة بينيما، ألف المصدر يحمؿ بعضان مف 

الكظيفية لمفعؿ إلى جانب بعض خصائص االسـ، لذا فالمصدر يعمؿ عمؿ الفعؿ عمى كفؽ شركط أمبلىا الخصائص 
 قياس الفعؿ ىذه الشركط، ىي الفارؽ األساسي بيف عمؿ الفعؿ كعمؿ المصدر.

لقد تناكؿ البحث صيغ المصدر كاسـ المصدر كالفرؽ بينيما، ككذلؾ تناكؿ الصيغ التي جاء عمييا المصدر 
تيا، كلقد كثؽ البحث بالمصادر البلزمة مف المراجع كالمصادر المختمفة المتنكعة خدمة لمقتضيات البحث العممي كدالال

 كشركطو.
 
 
 

                                                           

 .ِِْ) المصدر نفسوُ( 
 .ُِٕ/ ّ) ينظر: إرتشاب الضرب ِ( 
 .ِّٖ/ ِ) حاشية الصباف ّ( 
 .ْ) سكرة محمد/ ْ( 
 .ُُٕ – َُٕ/ ّ) ينظر: ارتشاؼ الضرب ٓ( 
 .ّٕٗ) عمؿ النحك ٔ( 
 .ّّْ/ ِ) ينظر: شرح االشمكني ٕ( 
 .ٕٓ/ ّ) ينظر: شرح ابف عقيؿ ٖ( 
 .ٖٖٓ/ ِ، كالككاكب الدرية ِٖٓ/ ِ) ينظر: حاشية الصباف ٗ( 
 .ُِْ) ينظر: المقرب َُ( 
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 المصادر والمراجع
 ـ.ُٓٔٗ –بغداد  –) منشكرات مكتبة النيضة ُ( ط –خديجة الحديثي  –أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو  .1
 ـ.ُٖٖٗ–النجؼ  –مطبعة اآلداب  –محمد كاظـ المالكي –عربية كبياف أسرارىا اآلراء الراقية في تيسر قكاعد المغة ال .2
مطبعة  –ىػ) تحقيؽ: مصطفى احمد النماس ْٕٓت ( ألبي حياف األندلسي، –ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  .3

 ُٖٖٗ –القاىرة  -المدني 
 –مؤسسة الرسالة  –لعاؿ سالـ مكـر ىػ) تحقيؽ: عبد اُُٗت –لمسيكطي _جبلؿ الديف  –األشباه كالنظائر في النحك  .4

 ـ.ُٖٓٗ – َُْٔ –بيركت  – ُط
مؤسسة  –تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي  –ىػ) ُّٔأبي بكر محمد بف سيؿ ت ( البف السراج –األصكؿ في النحك  .5

 ـ.ُٖٖٗ –بيركت  – ّط –الرسالة 
ىػ) تحقيؽ: محمد ٕٕٓمحمد ت كماؿ الديف أبي البركات عبد الرحمف بف( اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، لبلنبارم .6

 ـ.ُٓٔٗمصر  –دار إحياء التراث اإلسبلمي  –محيي الديف عبد الحميد 
ىػ) تحقيؽ: ُٕٔت( أبي محمد عبد ا بف جماؿ الديف( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ البف ىشاـ األنصارم .7

 ـ.َُٖٗ –بيركت  ٔط –دار الندكة الجديدة  –محمد محي الديف عبد الحميد 
 –ىػ) تحقيؽ: مكسى بنام العميمي ْٔٔت( أبي عمرك عثماف بف عمر( اإليضاح في شرح المفصؿ، البف الحاجب .8

 بغداد. –مطبعة العاني 
 ـ.َُٖٗبغداد  – ُط –دار الرشيد  –مصطفى جماؿ الديف  –البحث النحكم عند األصكلييف  .9
 –عبد ا بف مالؾ الطائي الجياني األندلسي جماؿ الديف محمد بف ( البف مالؾ –تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد  .11

 ـ.ُٕٔٗ -ىػ ُّٕٖ –دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر  –ىػ) تحقيؽ: محمد كامؿ بركات ِٕٔت
، عمادة شؤكف المكتبات ُط –ىػ) تحقيؽ: حسف شاذلي فرىكد ّٕٕأبي عمي الحسف بف أحمد، ت ( التكممة، لمفارسي .11

 ـ.ُُٖٗ -ىػ َُُْ –جامعة الرياض  –
دار الكتب  –ىػ) تحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ُّْٔت –مصطفى الغبلييني ( لمغبلييني –جامع الدركس العربية  .12

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْبيركت  – ُط –العممية 
 – ُط –ىػ) تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمد َّْأبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ ت( لمزجاجي –الجمؿ في النحك  .13

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ –ركت بي –مؤسسة الرسالة 
دار إحياء الكتب  –ىػ) القاىرة َُِٔت  –محمد بف عمي الصباف ( لمصباف –حاشية الصباف عمى شرح االشمكني  .14

 العربية.
دار الشؤكف الثقافية  –ىػ) تحقيؽ: محمد عمي النجار ِّٗأبي الفتح عثماف بف جني ت ( البف جني –الخصائص  .15

 ـ.َُٗٗ –بغداد  – ْط –العامة 
 القاىرة. –مكتبة الشباب  –عبد ا دركيش  –اسات في عمـ الصرؼ در  .16
القاسـ بف محمد بف سعيد، مف عمماء القرف الرابع لميجرة) تحقيؽ: أحمد ناجي القيسي، ( دقائؽ التصريؼ، لممؤدب .17

 ـ.ُٕٖٗمطبكعات المجمع العممي  –بغداد  –كحاتـ الضامف، كحسيف تكراؿ 
الييئة العامة لشؤكف المطابع  –ىػ) تحقيؽ: أحمد مختار عمر َّٓبف إبراىيـ، ت إسحاؽ( ديكاف األدب، لمفارابي .18

 ـ.ُْٕٗ –االميرية
 - مطبعة كمية كمبريج –غيبلف بف عقبة العدكم) تصحيح كتنقيح: كاريؿ ىنرم ىيس ( ديكاف شعر ذم الرمة .19

 ـ.ُُٗٗ
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ىػ) تحقيؽ: ناصر حسيف ٖٔٔمد بف محمد، تبدر الديف مح( زبدة األقكاؿ في شرح قصيدة أبنية األفعاؿ، البف الناظـ .21
 ىػ.ُُِْ –دمشؽ –المطبعة التعاكنية  –عمي 

 .بيركت –دار القمـ  -ىػ ُّْٓأحمد الحمبلكم  –شذا الصرؼ في فف الصرؼ  .21
ىػ) تحقيؽ: ٕٗٔقاضي القضاة بياء الديف عبد ا بف عقيؿ ت ( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية بف مالؾ، ألبف عقيؿ .22

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ –مطبعة باقرم  –د البقاعي يكسؼ الشيخ محم
مىد ِٗٗأبي الحسف نكر الديف عمي بف محمد بف عيسى ت ( شرح االشمكني عمى ألفية بف مالؾ .23 ىػ) تحقيؽ: حسف حى

 ـ.ُٖٗٗ -دار الكتب العممية –
 –) المطبعة العمكية ىػٖٔٔ( أبي عبد ا بدر الديف محمد بف اإلماـ جماؿ الديف( شرح ألفية ابف مالؾ، ألبف الناظـ .24

 ىػ.ُِّْ –النجؼ 
 –مكتبة الرشد –ىػ) تحقيؽ: إبراىيـ بف سميماف البعيمي ِِْعمر بف ثابت الثمانيني ت ( لمثمانيني –شرح التصريؼ  .25

 ـ.ُٗٗٗ–الرياض 
 ـ.ُٖٔٗ –بيركت  –دار الفكر  –تحقيؽ: أحمد طمعت  –شرح ديكاف زىير بف أبي سممى  .26
ىػ) تحقيؽ: محمد نكر ٖٔٔت –رضي الديف محمد بف الحسف ( ضي االسترابادملمر  –شرح شافية ابف الحاجب  .27

 ـ.ُِٖٗ –بيركت  –دار الكتب العممية  –كمحمد محيي الديف  –محمد الزفزاؼ  –الحسف 
تحقيؽ: محمد  )ىػُٕٔأبي محمد عبد ا جماؿ الديف، ت ( شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، البف ىشاـ .28

 ـ.ُٓٗٗ –بيركت  –المكتبة العصرية  –لحميد محي الديف عبد ا
 –ىػ) تحقيؽ: أميؿ بديع يعقكب ٖٔٔرضٌي الديف محمد بف الحسف االستربادم ت ( شرح كافية ابف الحاجب، لمرضي .29

 ـ.ُٖٗٗ –دار الكتب العممية، بيركت  – ُط
ىػ) ُٕٔت  –بف عبد ا  عبد ا بف يكسؼ( شرح الممحة البدرية في عمـ المغة العربية، البف ىشاـ االنصارم .31

 ـ.ُٕٕٗ –مطبعة جامعة بغداد  –تحقيؽ: ىادم نير 
مطبعة  –ىػ) تحقيؽ: عبد الستار جكاد ٖٓٓبدر الديف محمكد بف أحمد، ت ( لمعيني –شرح المراح في التصريؼ  .31

 ـ.َُٗٗ –بغداد  –الرشيد 
 بيركت. –الكتب  ىػ) عالـّْٔت  –مكفؽ الديف ابف يعيش النحكم ( البف يعيش –شرح المفصؿ  .32
 –أبي زيد عبد الرحمف بف عمي بف صالح ( شرح المٌككدم عمى ألفية ابف مالؾ في عممي الصرؼ كالنحك، لممككدم .33

 ـ.ُٔٗٗ -بيركت  –دار الكتب العممية  –ىػ) تحقيؽ: ابراىيـ شمس الديف َٕٖت 
بغداد  –الدركيش، بيت الحكمة ىػ) تحقيؽ: محمكد جاسـ ُّٖت –محمد بف عبد ا ( البف الكراؽ –عمؿ النحك  .34

 ـ.ََِِ
 ـ.ُٕٔٗ –بغداد  – ُط –مطبعة العاني  –ىػ) تحقيؽ: عبد ا دركيش ُٕٓالعيف، لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم  .35
 –دار األمؿ  –تحقيؽ: فائز فارس  ىػ)ٗٔٓألبي محمد سعيد بف المبارؾ ت ( البف الدٌىاف –الفصكؿ في العربية  .36

 ـ.ُٖٖٗ –بيركت  –مؤسسة الرسالة  –األردف 
 ـ.ُٕٕٗ –مصر  –مكتبة الشباب  –عبد الرحمف محمد شاىيف  –في تصريؼ األسماء  .37
 ـ.ُٖٖٗ –لبناف  – ّط –حركس برس  –أميؿ بديع يعقكب  –قامكس تصريؼ األفعاؿ كاألسماء  .38
 –الكتب  عالـ – ّىػ) تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف طَُٖت  –أبي بشر عمر بف عثماف بف قنبر ( –كتاب سيبكيو  .39

 ـ.ُّٖٗ –بيركت 
الشيخ محمد بف أحمد عبد البارم مف أعياف القرف الثالث ( شرح عمى متممة األجركمية، لؤلىدؿ –الككاكب الدرية  .41

 ـ.َََِ -مؤسسة الكتاب الثقافية  –عشر) 
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مف بف يحيى بف عمي، الشيخ العبلمة عبد الرح( المطيفة البكرية كالنتيجة الفكرية في الميمات النحكية، لممعممي اليماني .41
 ىػ.ُُِْ –مكة المكرمة  –عالـ الفكائد  –ىػ) تحقيؽ: أسامة بف حامد الحازمي ُِٖٔت

 ـ.ُٖٕٗ – بيركت –ىػ) دار الفكر ْٖٓألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم ت( المخصص، البف سيده .42
 ـ.َََِ –عمَّاف  –دار المسيرة  –محمد مناؿ عبد المطيؼ  –المدخؿ إلى عمـ الصرؼ  .43
 ـ.ُُٖٗ –جامعة بغداد  –فاضؿ صالح السامرائي  –معاني األبنية في العربية  .44
 ـ.ُّٖٗ – ّىػ) تحقيؽ: محمد عمي النجار، كاحمد يكسؼ نجاتي، طَِٕيحيى بف زياد، ت( معاني القرآف، لمفراء .45
، لمسكاكي .46  ـ.ُّٕٗ –مصر  –ىػ) مطبعة مصطفى البابي ِٔٔ –أبي يعقكب يكسؼ بف أبي بكر ( مفتاح العمـك
 دار الفكر، بيركت. –ىػ) تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة ِٖٓأبي العباس، ( المقتضب، لممبرد .47
مطبعة  –كعبد ا الجبكرم  –ىػ) تحقيؽ: أحمد عبد الستار الجكارم ٗٔٔت –عمي بف مؤمف ( المقرب، البف عصفكر .48

 ـ.ُٖٔٗ –بغداد  –العاني 
 ـ.ُٖٗٗ –دمشؽ  –دار المجد  –صبلح الديف الزعببلكم  – مذاىب كآراء في نشكء المغة كتدرج معانييا .49
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 التابعي الجميل أبو عبد اهلل الجدلي
 دراسة تاريخية

 رزاق حسين عبد معين .م.م           سعد كاظم الجنابي د.
 جامعة بابل/ كمية التربية          جامعة القادسية/ كمية التربية

 :المقدمة
) كلػو مػف المكانػة الرفيعػة مػا ( أبي عبد ا الجدلي مف الشخصيات اإلسبلمية المكالية لئلماـ أمير المػؤمنيف دييع 

ممػا ال يطيقيػا إال األشػخاص الػذيف امػتحف  نفسػو إذ كػاف يحدثػو بػبعض اإلسػرار )( جعمو مكضع تقدير مف اإلمػاـ عمػي
كلػـ يكػف لػو ذنبػان سػكل حبػو لسػيده أميػر ، )ُ(ضػمف الغػبلة -ظممػان  –اب كقد أدرجو بعض المؤرخيف كالكتػ، ا قمكبيـ لئليماف

تمثمػػت بالفتنػػػة كالمشػػػاكؿ ، عػػػاش أبػػك عبػػػد ا الجػػدلي فػػػي فتػػػرة مضػػطربة بكػػػؿ مػػا فػػػي الكممػػػة مػػف معنػػػى، )( المػػؤمنيف
نيا بزخارفيػا فكػاف كمػا قػاؿ فمـ ينجرؼ إلى التيارات المعادية لئلماـ كلـ تغره الد، الداخمية التي أعقبت مقتؿ عثماف بف عفاف

كػف فػي الفتنػة كػابف المبػكف ال ظيػر فييركػب (( ) عندما ذكر تكميؼ الفرد المسمـ تجاه الفتنػة فقػاؿ:( اإلماـ أمير المؤمنيف
كعمػػؿ الجػػدلي جاىػػدان كبكػػؿ مػػا أكتػػي مػػف قػػكة مػػف أجػػؿ ثنػػي عائشػػة عػػف عزميػػا بػػالخركج عمػػى إمػػاـ ، )ِ(كال ضػػرع فييحمػػب))

كعمؿ البعض ألجػؿ ، كعمؿ تحت لكائو كقاد جيشو لفؾ اسر محمد بف الحنفية )ّ( د المختار الثقفي في حركتوكما أي، زمانيا
كاخترنػا ىػذا المكضػكع ، عمػى األقػؿ )ْ(عمييـ السػبلـ)( االنتقاص منو فنسبكا لو مركيات باطمة كغير ثابتة في فقو أىؿ البيت

ماطػة المثػاـ لنيبحر مف خبللو عبر الزمف الماضي لسبر أغكاره ال ستخراج البللىء كالدرر الكامنة في جػكؼ بحػره المػتبلطـ كا 
زاحػػة غبػػار الظمػػـ كاالشػػتباه كالحقػػد الػػذم غطػػى كجػػو الحقيقػػة المتعمقػػة بيػػذا التػػابعي الجميػػؿ فعممنػػا بػػإخبلص كجديػػة ، عنػػو كا 

دراسػػة  –أبػػك عبػػد ا الجػػدلي  التػػابعي الجميػػؿ(فتناكلنػػاه فػػي بحػػث متكاضػػع كبسػػيط أسػػميناه ، كحياديػػة ألجػػؿ ىػػدفنا المػػذككر
حقائؽ األمكر كدقائقيا بعيػدان عػف الشخصػنة كاالنحيػاز فقبمنػا مػا كافػؽ القكاعػد تاريخية) فعالجنا فيو مكاقفو محاكليف استجبلء 

ذم ففػي المبحػث األكؿ كالػ، كارتأينا تقسيـ بحثنػا المتكاضػع إلػى مقدمػة كمبحثػيف كخاتمػة، الشرعية كالعقؿ كرفضنا ما خالفيما
كلـ نعمػد إلػى إفػراد فقػره لكفاتػو ، فقد تناكلنا فيو اسمو ككالدتو كأسرتو كدكره السياسي كشيكخو كتبلمذتو، سيرتو كحياتو:كسمناه

مركياتو) كعالجنا فيو المركيػات ( إما المبحث الثاني فقد عنكناه:، ككننا لـ نقؼ عمييا مف خبلؿ المصادر التي اطمعنا عمييا
شر كبدكف سند عف اإلماـ عمي كمف ثـ عرجنا عمى باقي مركياتو األخرل التي ركاىا بالسػند عػف بػاقي التي ركاىا بشكؿ مبا

صمى ا عميو كآلو) كقد كضعنا مركياتو التي ركاىا عف اإلماـ عمي أكالن ككنو ركاىا بدكف كاسطة ( الصحابة عف رسكؿ ا
تػػـ تقػػديميا. كأعتمػػد الباحثػػاف منيجيػػة التحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي فيػػي أٍكلػػى فػػي نظرنػػا مػػف المركيػػات التػػي ركاىػػا بكاسػػطة لػػذا 

 ،محاكليف صياغتيا بأسمكب يمكف لمقارئ فيميا بسػيكلة، المتكاضعة البسيطة تكخي الدقة محاكليف قدر اإلمكاف بإمكانياتيما
بػذكرىا كاممػةن فػي قائمػة ثبػت  كما اعتمد الباحثاف منيجية استخداـ مختصر لبيمكغرافيا المصػادر المعتمػدة فػي البحػث كاكتفيػا

التي  لعدـ كجكد ضركرة لمتكرار كأعتمد الباحثاف عمى مجمكعة متنكعة مف المصادر التاريخية كبمختمؼ، المصادر كالمراجع
 :االختصاصات مثؿ كتب التفسير كلعؿ أىميا كتاب ،ركاىا أبك عبد ا الجدلي

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خػاتـ الصػحابة كزراره بػف أعػيف كأبي عبد ا الجدلي كعػامر بػف كاثمػة ، ) المتيمكف بالغمك: المختار بف أبي عبيد الثقفيُ( 

 . ُٖٖ، االعبلؽ النفيسة، ابف رستو، ِْٔ، المعارؼ، ينظر: ابف قتيبة، كجابر بف يزيد الجعفي
  .ّ/ ْ، شرح نيج الببلغة، ) ابف أبي الحديدِ( 
/ ىػػػٕٔ( قتػػؿ سػػنة، كلػػد عػػاـ اليجػػرة كلػػيس لػػو صػػحبة، ىػػك المختػػار بػػف أبػػي عبيػػد الثقفػػي أبػػك اسػػحؽ:) المختػػار الثقفػػيّ( 

 .َِٓ، َُٓ/ ِ، الكافي بالكفيات، ينظر: الصفدم، ـ)ٖٔٔ
 .) لممزيد مف التفصيؿ ينظر فقرة مركياتوْ( 


