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 ملخص

(، كقد اقتضت طبيعة البحث أف يكوف ُب دراسة أبنية المصادر في سورة يونسعنواف البحث: )
 بابُت تسبقهما مقدمة ك٘تهيد كتعقبهما خا٘تة.

فأما ا١تقدمة فقد تناكلت فيها عن مكانة اللغة العربية من بُت لغات العادل ُب حياة البشر، ٍب تناكلت  
 رم ١توضوع البحث.فيها عن أسباب اختيا

 كأما التمهيد فقد تناكلت فيو عن التعريف بسورة يونس. 
كأما الباب األكؿ كىو ا١تصادر، فهو يشتمل على أربعة فصوؿ، ٍب قسمت الفصل األكؿ إذل أربعة  

مباحث، ا١تبحث األكؿ: تعريف ا١تصدر، كالثاشل ا٠تالؼ ُب أصليتو، كالثالث ا١تصدر بُت السماع كالقياس، 
ابع اسم مصدر، ٍب قسمت الفصل الثاشل كىو أبنية ا١تصادر إذل مبحثُت، ا١تبحث األكؿ مصادر الثالثي، كالر 

ٍب قسمتو إذل مطلبُت، كٖتدثت ُب ا١تطلب األكؿ: عن ا١تصادر القياسية، كُب الثاشل عن ا١تصادر السماعية، 
األكؿ ىو ا١تصادر القياسية، كالثاشل  أما ا١تبحث الثاشل مصادر غَت الثالثي، فقد قسمتو إذل مطلبُت، ا١تطلب

 مصدرا١ترة، ك  مصدرا١تصادر السماعية، ٍب تكلمت ُب الفصل الثالث عن ا١تصدر ا١تيمي، كالرابع عن 
 ا٢تيئة، كا١تصدر الصناعي.

أما الباب الثاشل ا١تصادر الواردة ُب سورة يونس، فقد قسمتو إذل ثالثة فصوؿ، الفصل األكؿ ىو  
ُب السورة على األكزاف القياسية، ٍب قسمتو إذل فصلُت، فاألكؿ منهما ىو ا١تصادر الواردة ُب ا١تصادر الواردة 

السورة على األكزاف القياسية، كالثاشل ا١تصادر الواردة ُب السورة على األكزاف السماعية، كالثالث ا١تصادر 
 ا١تيمية الواردة ُب السورة.

فيها بعض النتائج اليت توصلت إليها خالؿ ىذه خا٘تة الرسالة، عرضت  ٍب تال ىذين البابُت 
 الدراسة، كاهلل ا١توفق إذل الصواب، كىو ا١تستعاف.
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ABSTRACT 

Research Title: The Study of the word roots in Surah Yunus 

The nature of this research has necessitated to be divided into two parts: An Introduction 

and a preamble followed by a Conclusion. 

The Introduction deal with the status of the Arabic language among the world’s languages. 
Also dealing with the research justifications.  

While the preamble deals with and overview of Surah Yunus. 
 The first part concerning the word roots contains four chapter, the first chapter is divided into 
four sections, the first section: definition of word roots, the disagreements authenticity of word roots, 
word roots between hearing and measurement, the nominal word roots. The second section: the 
triple-word roots which is divided into two sub-sections: the standard and the measured word roots. 
The second part section in this chapter is about the non-triple word roots, namely: the standard and 
the measured roots. In the third chapter, we have elaborated on the m-word roots, the timing-word 
roots, the status-word roots, and the constructed-word roots. 
 As the second part of this research is about the word roots in Surah Yunus, we divided it into 
three chapters. Firstly, the measured-word roots in this Surah. Secondly, the standard-word roots. 
Thirdly and finally, the m-word roots in this Surah. 
 In the concluding chapter, we presented the findings of this research. Praying that the 
Almighty ALLAH guide us on the right path. 
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 شكر وتقدير
ِّفًِ لًِ وَأَصْلِحْ  تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلًََّ أَوْعَمْتَ الَّتًِ وِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنًِ رَب 

َّتًِ الْمُسْلِمنِيَ مِهَ وَإِوًِّ إِلٍَْكَ تُبْتُ إِوًِّ ذُرٌِّ
(1) 

كر كالتقدير إذل أستاذم الدكتور: السيد عبد بعد شكر اهلل عز كجل، أتقدـ بالش 
الشورّتي الذم كقف إذل جانيب، كتابع ىذا البحث خطوة ٓتطوة منذ  مصطفى اٟتليم 

كاف بذرة حىت استول على سوقو، كالذم دل يبخل علي بتوجيهاتو السديدة، كأراءه 
 القيمة، فجزاه اهلل عٍت خَت اٞتزاء.

 يد ا١تساعدة كالعوف. كإذل كل من سهل رل الطريق، كمد رل 
كأخص بالذكر أف أتقدـ بالشكر إذل ٞتنة ا١تناقشة اليت تفضلت مشكورة بقراءة  

 ىذا البحث، كإبداء ا١تالحظات القيمة حولو.

  
 
 
 

                                  
 15سورة األحقاؼ، اآلية:  -1
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 االهداء
 .إذل حبيبنا ا١تصطفى ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم 

 .إذل كل ٣تاىد ُب سبيل اهلل للدفاع عن الدين كالوطن 

  العربية كٛتلة رايات الدفاع عنها ُب كل زماف كمكاف.إذل ٤تيب 

 .إذل كالدم اٟتبيبُت الكرٯتُت 

  إذل زكجيت اليت شاركتٍت ُب ٖتمل كثَت من الصعوبات أثناء دراسيت
 العليا.

 )إذل ٙترة قليب )٤تمد كامتناف 

  ُب إ٘تاـ دراسيت.يبخل علي من أراءه كمالو دل إذل خارل الذم 
 ذا البحثأىدم ٙترة ى  
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 مقدمة
دل يعلم"، اٟتمد هلل الذم خلق اإلنساف علمو البياف، سبحانو " عٌلم بالقلم، علم اإلنساف ما 

كالصالة كالسالـ األ٘تاف األكمالف على سيدنا ٤تمد خَت من أكٌب اٟتكمة كفصل ا٠تطاب، كعلى آلو 
 .ئوكأصحابو األخيار األ٣تاد، كعلى ٚتيع رسل اهلل كأنبيا

 أما بعد...
كر، فإف اللغة من أعظم نعم اهلل تعاذل اليت أنعم ّٔا على البشر ٚتيعا، كىي كسيلة البياف، كأداة الف 

ؼي أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ ُب كآلة االتصاؿ، كقاؿ تعاذل ُب كتابو  كىًمٍن آيىاتًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى
يىاتو لًٍلعىاًلًمُتى  ذىًلكى آلى

، ٍب اختار اهلل سبحانو كتعاذل اللغة العربية من بُت لغات العادل ألف تكوف كعاء  (1)
ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى المو كما قاؿ اهلل تعاذل: لك

، ككٌفلها اهلل باٟتفظ إذل أف يرث اهلل  (2)
ًإنَّا ٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىًإنَّا لىوي ٟتىىاًفظيوفى األرض كمن عليها، كما قاؿ 

 ، ٍب أكرمها باختيار آخر أنبياءه (3)
 كرسلو من نطق ّٔذه اللغة ٤تمد  صلى اهلل عليو كسلم.

كإف خَت العلـو العلم بكتاب اهلل تعاذل، الذم ال يأتيو الباطل بُت يديو كال من خلفو، كإشل قد  
عزمت أف يكوف موضوع ْتثي دراسة بنية، كاخًتت بنية القرآف مادة للبحث، ألف بنية القرآف أىم البٌت اليت 

لعربية، كأكثقها كأفصحها، كىو أحق باٞتهد كالتضحية، كأجدر باالىتماـ، ٍب اخًتت يستقى منها علم ا
سورة يونس ميدانا  للبحث، ألهنا ليست من الطواؿ كال من القصار، ٍب يكوف موضوع ْتثي ) دراسة أبنية 

 ا١تصادر ُب سورة يونس(.
ة ا١تتصلة ٔتوضوع الدراسة اعتمد الباحث ُب ىذا البحث على ا١تصادر القدٯتة كاٟتديثة ا١تعتمد 

مباشرة كغَت مباشرة، فمن ا١تصادر اليت ٘تثل معينا ال ينضب لكل باحث كتب النحو كالكتاب لسيبويو 

                                  
، اآلية:  - 1  .22سورة الرـك
 .2: ، اآليةسورة يوسف - 2
 .9: ، اآليةسورة اٟتجر -3
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كمنت ألفية ابن مالك كشركحو، ككتب اللغة كا١تعاجم كلساف العرب البن منظور، ككتب تفسَت القرآف  
 كغَتىا. ُب إعراب القرآف أليب البقاء العكربم التبياف، ككتب إعرابو كبن عاشورالالتحرير كالتنوير ك

أف يكوف ىذا البحث مشتمال على جديد  -٥تلصا–كُب ختاـ ىذه ا١تقدمة، أدعو اهلل تعاذل 
يضاؼ إذل العلم النافع الذم فيو مرضاة اهلل سبحانو كتعاذل، كال أدعي ٢تذا البحث الكماؿ، فالكماؿ هلل 

 ىذا البحث، ككفقٍت إل٘تامو.كحده، ٍب أشكره على أف سٌهل رل سبل 
كال يفوتٍت أف أقدـ شكرم إذل جامعة ا١تدينة العا١تية اليت احتضنتٍت طواؿ ىذه ا١تدة، كعلى رأسها  

 معارل مدير اٞتامعة األستاذ الدكتور/ ٤تمد بن خليفة التميمي، كإذل كل أساتذهتا كموظفيها.
اذم ا١تشرؼ على ىذا البحث فضيلة كما أخص أيضا بالشكر كالعرفاف اٞتميل إذل سعادة أست 

، ككاف رل أستاذا كمرشدا، كدل يبخل علي بتوجيهو كإعانتو، كمنحٍت من السيد عبد اٟتليم الشورّتيالدكتور/ 
 علمو ككقتو الشيء الكثَت، فجزاه اهلل عٍت خَت اٞتزاء، ككفقو إذل كل خَت.

 يدا من األساتذة كالزمالء.  ككما أقدـ الشكر اٞتزيل كالثناء اٞتميل إذل كل من مد إرلَّ  
 مشكلة البحث

 -٭تاكؿ الباحث من خالؿ ىذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية : 
 ما ا١تصدر عند علماء اللغة؟ -1 
 ما أبنية ا١تصادر الثالثية كغَت الثالثية؟ -2 
 ما أبنية ا١تصادر الواردة ُب سورة يونس؟ -3 

 أهداف الدراسة
أصوؿ كالـ بو عرؼ نك  ،لعربيةلميزاف ر، عظيم الشأف، رفيع ا١تنزلة؛ ألنو الصرؼ علم جليل القد 

 -، لذلك شرعت ُب دراسة أبنية ا١تصادر ٤تاكال الوصوؿ إذل النتائج ا١ترجوة التالية:العرب
 تعريف ا١تصدر عند علماء اللغة. -1 
 ذكر أبنية ا١تصادر الثالثية كغَت الثالثية. -2 
 اردة ُب سورة يونس ٍب عنيت ُب ٚتعها بتسجيل آراء العلماء فيها.ٚتع مادة ا١تصادر الو  -3 
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 الدراسات السابقة
رسالة للباحثة عائشة ٤تمد سليماف قشوع، دراسة ُب ىذا ا١توضوع، كلكن ىناؾ  ةدل ٬تد الباحث أي 

بنية األ) وطنية بنابلس فلسطُت، ككانت بعنوافامعة النجاح الكىي رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ّت
 .(داللية الصرفية ُب السور ا١تدنية دراسة لغوية

بدأت الباحثة رسالتها ٔتقدمة، ٍب قسمتها إذل بابُت، حيث تكلمت ُب الباب األكؿ عن أبنية  
األفعاؿ كدالالهتا ُب السور ا١تدنية، كتكلمت ُب الباب الثاشل عن أبنية األٝتاء كدالالهتا ُب السور ا١تدنية، ٍب 

  التوصل إليها الباحثة. تبأىم النتائج اليت ٘ت ختمت رسالتها
 منهج البحث 

يقـو ىذا البحث على ا١تنهج الوصفي اإلحصائي، فالتحليل، معتمدا ُب ىذا ا١تنهج على قراءة  
متأنية متأملة لبنية كلمات القرآنية، مستعينا بأقواؿ اللغويُت كا١تفسرين القدامى كاحملدثُت، متتبعا ١تا كتبو كثَت 

 م.منه
ففي الباب األكؿ ركز الباحث على ذكر تعريف ا١تصدر كا٠تالؼ ُب أصليتو، ٍب رٌكز أيضا بعد ذلك  

بذكر األكزاف القياسية كالسماعية من ا١تصادر، أما الباب الثاشل فقد قسمو الباحث إذل ثالثة فصوؿ، فا١تنهج 
صادر الواردة ُب السورة ٍب سجلت الذم سار عليو الباحث بذكر أكزاف ا١تصادر، ٍب أذكر ٖتت كل كزف ا١ت

 لكل مصدر أقواؿ العلماء فيو. 
 كعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر:

 ما جاء على )فػىٍعل(. 
 )َأْجر( -3

1-  فىًإف تػىوىلٍَّيتيٍم فىمىا سىأىٍلتيكيم مٍّْن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اللًَّو. (1). 

                                  
 72سورة يونس، اآلية:  -1
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، يقاؿ:  أجر زيد عمرا يأجره أجرا  (1)خذ العوضاألجر: العوض الذم يعطى ألجل عمل يعملو آ
 .(2)أعطاه الشيء بأجرة ، كأجر عمرك زيدا أعطاه األجرة 

 ٦تا سبق، يتبُت لنا أف )األجر( ُب أصل كضعو مصدر، كىو قياسي، ألف فعلو متعد.  
 كعلى ىذا ا١تنواؿ، سار الباحث إذل هناية الباب الثاشل. 
راسة ليست مقصورة على ا١تصادر فقط، بل تشمل أٝتاءىا كما ٝتي أكد أف أكضح ىنا، أف ىذه الد 

 بو أك نقل من ا١تصدرية إذل االٝتية.
 هيكل البحث

كاقتضت طبيعة البحث اعتماد ا١تنهج القائم على الوصف كالتحليل ُب تناكؿ بينة كلمات السورة  
 ُت، كخا٘تة.الكرٯتة، لذا جاء ىذا البحث مشتمال على مقدمة، ك٘تهيد، كبابُت رئيسي

أما ا١تقدمة تكلمت فيها عن أ٫تية اللغة ُب حياة اإلنساف، ٍب اختيار اهلل اللغة العربية ألف تكوف  
 كعاء لكالمو، ٍب ٖتدثت عن أسباب اختيارم ١توضوع البحث.

 أما التمهيد: فقد ٖتدثت فيو عن التعريف بسورة يونس. 
فصوؿ، ٍب قسمت الفصل األكؿ إذل أربعة أما الباب األكؿ: ) ا١تصادر ( يشتمل على أربعة  

مباحث، تكلمت ُب ا١تبحث األكؿ: عن )تعريف ا١تصدر( كُب الثاشل عن ) ا٠تالؼ ُب أصليتو (، كُب 
الثالث عن ) ا١تصدر بُت السماع كالقياس (، كُب الرابع عن ) اسم مصدر (، ٍب قسمت الفصل الثاشل: 

ألكؿ: ) مصادر الثالثي ( حيث قسمتو إذل مطلبُت، ٖتدثت ُب )أبنية ا١تصادر ( إذل مبحثُت، ففي ا١تبحث ا
ا١تطلب األكؿ: عن ) ا١تصادر القياسية( كُب الثاشل عن )ا١تصادر السماعية(، أما ا١تبحث الثاشل: )مصادر 
غَت الثالثي ( فقد قسمتو إذل مطلبُت، تكلمت ُب ا١تطلب األكؿ عن ) ا١تصادر القياسية (، كُب الثاشل عن 

در السماعية (، ٍب خصصت الفصل الثالث من الباب األكؿ للحديث عن ) ا١تصدر ا١تيمي ( ) ا١تصا

                                  
 .142/ 11(،ـ2000ىػ/1420مؤسسة التاريخ العريب،  :بَتكت ، )1، ط التحرير والتنوير ، ٤تمد الطاىر ،ابن عاشور - 1
 1412 ،الدار الشاميةك دار القلم  :دمشقك بَتكت ، )1، ط صفواف عدناف الداكدم، ٖتقيق: المفردات في غريب القرآناألصفهاشل، اٟتسُت بن ٤تمد، - 2
 .65ص (،ىػ
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ا٢تيئة، كا١تصدر الصناعي(، قسمتو إذل ثالثة مباحث، تناكلت  مصدرا١ترة، ك  مصدركالفصل الرابع عن )
 (.ا٢تيئة( كعن الثالث عن )ا١تصدر السماعي مصدرا١ترة( كالثاشل عن )  مصدرا١تبحث األكؿ عن ) 

أما الباب الثاشل: )ا١تصادر الواردة ُب سورة يونس ( فقد قسمتو إذل ثالثة فصوؿ، فالفصل األكؿ:  
)ا١تصادر الواردة ُب السورة على األكزاف القياسية( فقد قسمتو إذل فصلُت، فالفصل األكؿ: ىو )ا١تصادر 

دة ُب السورة على األكزاف السماعية(، الواردة ُب السورة على األكزاف القياسية( كالثاشل: ىو )ا١تصادر الوار 
 كالثالث: ىو)ا١تصادر ا١تيمية الواردة ُب السورة(

 كآخر دعوانا إف اٟتمد هلل رب العا١تُت. 
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 التمهيد
 التعريف بسورة يونس

 تسميتها.-أ
ّٔا، قد يكوف للسورة الواحدة اسم كاحد، كىذا النوع كثَت، ترتبط سور القرآف الكرصل بأٝتاء خاصة  

كقد يكوف ٢تا اٝتاف فأكثر، فمثالن: سورة البقرة يقاؿ ٢تا: فسطاط القرآف لعظمها كّٔائها، كآؿ عمراف يقاؿ 
 : ألهنا تنقذ صاحبها من(2)، كا١تائدة تسمى أيضا العنقود كا١تنقذ، قاؿ ابن الفرس(1) اٝتها ُب التوراة طيبة

 .(3) مالئكة العذاب
أما سورة يونس فلها اسم كاحد، كسبب تسميتها لذكر قصة نيب اهلل يونس فيها، كىي قصة مثَتة،  

سواء بالنسبة لشخصو الذم تعرض النتقاـ اٟتوت، أك بالنسبة ١تا اختص بو قومو من بُت سائر األمم، برفع 
 .(4) اهلل العذاب عنهم حُت آمنوا كتابوا بصدؽ

رة اٟتادية كا٠تمسوف ُب ترتيب نزكؿ السور، نزلت بعد سورة بٍت اسرائيل كقبل سورة كىي السو  
 ، كالعاشرة ُب ترتيب ا١تصحف.(5)ىود

  
 
 

                                  
 اء الكتب العربية عيسى البايب، )القاىرة: دار إحي1، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل ابراىيم، طالبرهان في علوم القرآنالزركشي، ٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل،  -1

 .1/269ـ(،  1957 -ىػ  1376اٟتليب كشركائو، 
كايتو قبل موتو عبد ا١تنعم بن ٤تمد بن عبد الرحيم بن ٤تمد ا٠تزرجي، من أصل غرناطة، يعرؼ بابن الفرس، كيكٌت أبا عبد اهلل، ككاف شاعرا، كاضطرب ُب ر  -2

ؾ األخذ عنو إذل أف توُب، كىو على تلك حاؿ عند صالة العصر، يـو األحد الرابع ٚتادل األخَتة سنة تسع بيسَت، الختالؿ أصابو من علة خدر طاكلتو، فًت 
الديباج ن، كتسعُت كٜتسمائة، كدفن خارج الباب إلبَتة، كحضر جنازتو بشر كثَت، ككسر الناس نعشو، كتقسموه. انظر: ابن فرحوف، ابراىيم بن نور الدي

 .313-312ـ(، ص 1996 -ق1417دار الكتب العلمية، -)بَتكت1، ٖتقيق: مأموف بن ٤تي الدين اٞتناف،طلماء المذهبالمذهب في معرفة أعيان ع
ىػ/ 1394، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، د.ط، ) القاىرة: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب،اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، عبد الرٛتن بن أبو بكر،  -3

 .1/192ـ(،  1974
 .11/93ـ(، 1991 -ق1411)دمشق: دار الفكر، 1،طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، كىبة،  -4
 .11/6، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور ،  -5
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 المكي والمدني في سورة يونس. -ب
 -:(1)اختلف العلماء ُب نزكؿ ىذه السورة، ك٧تد ركايتُت مركيتُت عن ابن عباس 

 (5)عن عطاء(4)عنو، كمن طريق ابن جريج(3)طريق العوُبمن (2): أخرج ابن مردكيوالرواية األولى
أهنا مكية، كاستثٌت منها بعضهم ثالث آيات من  (8)عن ابن الزبَت (7)عن ٣تاىد (6)عنو، كمن طريق خصيف

) ... ، اآلية نزلت (10)، أك آيتُت )كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػيٍؤًمني ًبًو... ((9)قولو: )فىًإف كينتى ُب شىكٍّ ٦تَّّْا أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى
)...  .(12) ، اآلية نزلت بالسماء ليلة ا١تعراج(11)با١تدينة ُب اليهود، )فىًإف كينتى ُب شىكٍّ ٦تَّّْا أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى

                                  
 بدء عصر النبوة، فالـز رسوؿ اهلل صلى اهلل عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب القرشي ا٢تامشي، أبو العباس: حرب االمة، الصحايب اٞتليل، كلد ٔتكة. كنشأ ُب -1

 الدين، عليو كسلم كركل عنو االحاديث الصحيحة، كشهد مع علي اٞتمل كصفُت، ككف بصره ُب آخر عمره، فسكن الطائف، كتوُب ّٔا. انظر: الزركلي، خَت
 .4/95(  2002دار ا١تاليُت،  -)بَتكت 15، ط األعالم

افظ الكبَت أيب بكر أٛتد بن موسى بن مردكيو بن فورؾ بن موسى األصبهاشل ،كلد سنة تسع كأربعمائة. انظر: الذىيب، ٤تمد أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن اٟت -2
 .19/207ـ (  1993 -ق  1413، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، 9رنؤكط ، ط ، ٖتقيق: شعيب األسير أعالم النبالءبن أٛتد بن عثماف، 

، كابن العجمي: ابراىيم بن ٤تمد، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةق، انظر: الذىيب، 111، مات سنة عطية بن سعد العوُب أبو اٟتسن -3
دار القبلة للثقافة االسالمية  –) جدة  1، قابلهما بأصل مؤلفيهما كقدـ ٢تما كعلق عليهما كخرج نصوصهما : ٤تمد عوامة كأٛتد ٤تمد ٪تر ا٠تطيب، طوحاشيته

 .2/27ـ(ص  1992-ق1413ـ القرآف،كمؤسسة علو 
ُب العلم ٔتكة،  عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد كأبو خالد: فقيو اٟتـر ا١تكي، كاف إماـ أىل اٟتجاز ُب عصره، كىو أكؿ من صنف التصانيف -4

 .4/160، األعالمركمي االصل، من موارل قريش، مكي ا١تولد كالوفاة. انظر: الزركلي، 
، أبو ٤تمد القرشي موالىم ا١تكي، كنشأ ٔتكة، كلد ُب أثناء خالفة عثماف، مات ع -5 ق أك 114سنة طاء بن أيب رباح أسلم، االماـ شيخ االسالـ، مفيت اٟتـر

 .88-5/78، سير األعالم النبالءق. انظر: الذىيب، 117ق أك 116ق أك 115
 لعثماف بن عفاف أك ١تعاكية بن أيب سفياف، ككاف ثقة، مات سنة سبع كثالثُت كمائة ُب أكؿ خصيف بن عبد الرٛتن، كيكٌت أبا عوف من أىل حراف موذل - 6

 .9/487ـ ( 2001 -ق1421، )القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، 1ٖتقيق: علي ٤تمد عمر، ط ،كتاب الطبقات الكبيرابن سعد، ٤تمد، خالفة أيب جعفر. انظر: 
ق، كىو 104ق أك 103ق أك 102يس بن السائب ا١تخزكمي، تابعي، مفسر من أىل مكة، كمات سنة ٣تاىد بن جرب، كيكٌت أبا اٟتجاج، موذل ق -7

 .4/449، سير األعالم النبالء، كالذىيب،  8/27، كتاب الطبقات الكبيرساجد. ينظر: ابن سعد، 
خويلد بن أسد ،أبو خبيب القرشي األسدم ا١تكي ٍب ا١تدشل،  ، كابن الزبَت ىو: عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ بن1/65،اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  -8

لد سنة اثنتُت كقيل سنة أحد األعالـ كىلد اٟتوارم اإلماـ أيب عبد اهلل ابن عمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كحواريو، كاف أكؿ مولود للمهاجرين با١تدينة ك 
 كما بعدىا. 3/363، سير األعالم النبالءىيب، إحدل، كقتل ُب ٚتادم االخرة سنة ثالث كسبعُت. انظر: الذ

 .94سورة يونس، اآلية:  -9
 .40سورة يونس، اآلية:  -10
 .94سورة يونس، اآلية:  -11
)عماف: دار  1، دراسة كٖتقيق: ٤تمد رحٌيل غرايبة ك٤تمد علي الزغلوؿ، طقالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآنالكرمي، مرعي بن يوسف،  -12
 .118ـ(، ص 2000 –ق 1421قاف، الفر 
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 .(1) : أخرج من طريق عثماف بن عطاء عن أبيو عن ابن عباس أهنا مدنيةالرواية الثانية
: أف من أك٢تا إذل (3)مكية، كحكى ابن الفرس كالسخاكمىي  (2)كا١تعوؿ عليو عند اٞتمهور الركاية األكذل

 .(4) رأس أربعُت آية مكي كالباقي مدشل
 عدد آياتها وكلماتها وحروفها. -ج

أما عدد آياهتا فمائة كتسع آيات ُب عد الكوُب كا١تكي كا١تدنيُت كالبصرم كعطاء، كعشر ُب عد  
 -الشامي، اختالفها ثالث آيات:

عىويا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى...(عد الشامي كحده )دى  - 
 آية. (5)

ًذًه لىنىكيونىنّْ ًمنى الشَّاًكرًينى( -  آية كدل  (6)كعد الكوُب كا١تكي كا١تدنياف كالبصرم )لىًئٍن أى٧تىٍيتػىنىا ًمٍن ىى
 يعدىا الشامي.

 .(7) كعد الشامي كحده )كىًشفىاءه ًلمىا ُب الصُّديكًر( - 
كاف يقف على رؤكس اآلم تعليما -صلى اهلل عليو كسلم  -اجع إذل أف النيب كسبب اختالفهم ر  

اآلية ٔتا بعدىا طلبا لتماـ  -صلى اهلل عليو كسلم  -ألصحابو أهنا رؤكس آم حىت إذا علموا ذلك كصل 
ليس فاصلة فيصلها ٔتا بعدىا  -صلى اهلل عليو كسلم -ا١تعٌت، فيظن بعض الناس أف ما كقف عليو النيب 

                                  
 .1/47،اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  -1
،  )بَتكت: دار الكتب 1، ٖتقيق: علي عبد البارم عطية، طروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياأللوسي، ٤تمود بن عبد اهلل ،  -2

 .6/55ىػ(،  1415العلمية ،
العالمة علم الدين، أبو اٟتسن ا٢تمداشل، السخاكم، ا١تصرم، شيخ القراء بدمشق، كلد سنة ٙتاف أك تسع كٜتسُت كٜتسمائة، علي بن ٤تمد بن عبد الصمد  -3

لثالثة ك٭تكيها، ككاف يتحقق ّٔذه العلـو ا ككاف إمامان عالمة، مقرئان، ٤تققان، ٣تودان، بصَتان بالقراءات كعللها، ماىران ّٔا، إمامان ُب النحو كاللغة، إمامان ُب التفسَت كاف
، حققو كضبط نصو كعلق عليو: بشار عواد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمنظر: الذىيب: اق. 643يفيت على مذىب الشافعي، كمات سنة 

 كما بعدىا. 14/460ـ( 2003 –ق 1424دار الغرب اإلسالمي،  –، ) بَتكت 1معركؼ، ط
 األلوسي، ا١ترجع السابق. -4
 .22يونس، اآلية:  سورة -5
 .22سورة يونس، اآلية:  -6
-ق1408دار البشائر االسالمية، -، )بَتكت1، حققو كأكمل فوائده: حسن ضياء الدين عًت، طفنون األفنان في علوم القرآنابن اٞتوزم، عبد الرٛتن،  -7

 .57، كاآلية ُب سورة يونس، اآلية: 286-285ـ(، ص 1987
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فمثل ىذا ا٠تالؼ ال ٯتثل   ،(1)تربا أف اٞتميع آية كاحدة كالبعض يعتربىا آية مستقلة فال يصلها ٔتا بعدىامع
 عليو زيادة أك نقص ُب القرآف.

كأما عدد كلماهتا فقد اختلف العلماء فيو، فمنهم من قاؿ: أنو ألف كأربعمائة كتسع كتسعوف   
 .(3)نتاف كثالثوف كلمةكمنهم قاؿ: أنو ألف كٙتا٪تائة كاث ، (2)كلمة

كأرل أف سبب اختالفهم ُب عدد كلمات السورة عائد إذل اختالؼ ُب منهج العد، ال ُب ا١تعدكد،  
ألف لكل عاٌد ضابط اعتبارم خاص ٗتتلف فيو األنظار عن اآلخرين، كيؤكد صحة ذلك قوؿ السيوطي: 

كلفظ كرسم، كاعتبار كل منها جائز، "قيل: كسبب االختالؼ ُب عد الكلمات أف الكلمة ٢تا حقيقة ك٣تاز 
 .(4) ككل من العلماء اعترب أحد اٞتوائز"

ككقع ا٠تالؼ أيضا بُت العلماء ُب عدد حركؼ السورة كما كقع ُب عدد كلماهتا، فمنهم من قاؿ:  
، كمنهم من قاؿ: أنو تسعة آالؼ كتسعة كتسعوف (5) أنو سبعة آالؼ كٜتسمائة كسبعة كستوف حرفا

 .(7) نهم من قاؿ: أنو عشرة آالؼ كٙتا٪تائة كتسع كٙتانوف حرفان ، كم(6)حرفا

كمن ىنا تبُت لنا أف الفركؽ العددية لكل قوؿ شاسعة، كأرل، أف النص القرآشل لدل اٞتميع كاحد،  
كاختالفهم ُب التعداد، ال ا١تعدكد، ألف لكل عاٌد يعد ما ال يعده اآلخركف كالعكس، كلو عرفنا منهج كل 

 عد لكاف عملو ثابتا لألجياؿ على مر العصور. منهم ُب ال
 

                                  
 .  1/344) القاىرة: مطبعة عيسى البايب اٟتليب كشركاه(،  3، ط مناهل العرفان في علوم القرآنم، الزرقاشل، ٤تمد عبد العظي -1
) من ، سلسلة كتابا متشأّا، د،ط.إرشاد الحفاظ الكرام إلى ضبط وتوجيه متشابهات سورة يونس عليه الصالة والسالمٛتزة، سعيد أبو العال،  -2

 .4(، صhttp://www.halqat.com/Book-446.htmlمنشورات: 
، )الكويت: مركز ا١تخطوطات كالًتاث كالوثائق، 1، ٖتقيق: غازل قدكرم اٟتمد، طالبيان في عد آي القرآننظر، الداشل، عثماف بن سعيد بن عثماف، ا -3

 .118، صقالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، كالكرمي، 163ـ(، ص1994 –ق 1414
 .2/455، آناإلتقان في علوم القر  -4
 .163، ص البيان في عد آي القرآنالداشل،  -5
 .2/299، د، ط، )مصر، دار الكتب الكربل(، لباب التأويل في معاني التنزيلا٠تازف، عالء الدين علي بن ابراىيم،  -6
دار إحياء الًتاث  -، )بَتكت 1َت الساعدم، ط، ٖتقيق :أيب ٤تمد بن عاشور، مراجعة كتدقيق : نظالكشف والبيانالثعليب، أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم،  -7

 . 5/116ـ(،  2002 -ىػ  1422العريب ، 
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 المنسوخ فيها. -د
  -٧تد ُب ىذه السورة ست آيات منسوخة، قاؿ الكرمي: "كفيها من ا١تنسوخ ست آيات: 

ًإشلّْ أىخىاؼي ًإٍف عىصىٍيتي رىيبّْ عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو  قولو تعاذل  -1  
 اآلية منسوخة بأكؿ الفتح. (1)

فىانٍػتىًظريكا ًإشلّْ مىعىكيٍم ًمنى اٍلميٍنتىًظرًينى  اذل قولو تع  -2 
 منسوخة بآية السيف. (2)

كىًإٍف كىذَّبيوؾى فػىقيٍل رل عىمىًلي كىلىكيٍم عىمىليكيٍم  قولو تعاذل  -3 
 منسوخة بآية السيف.  (3)

منسوخة بآية السيف، كقيل: ال  (4) أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النَّاسى حىىتَّ يىكيونيوا ميٍؤًمًنُتى  قولو تعاذل:  -4 
 نسخ؛ ألف اإلٯتاف بالقلب كاإلكراه عليو غَت ٦تكن.

فىمىًن اٍىتىدىل فىًإ٪تَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو قولو تعاذل:  -5 
 منسوخة بآية السيف. (5)

كىاٍصربٍ حىىتَّ ٭تىٍكيمى اللَّوي  قولو تعاذل:  -6 
 .(7) منسوخة بآية السيف" (6)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .15سورة يونس، اآلية:  -1
 .20سورة يونس، اآلية:  -2
 .41سورة يونس، اآلية:  -3
 .99سورة يونس، اآلية:  -4
 .108سورة يونس، اآلية:  -5
 .109سورة يونس، اآلية:  -6
 . 119-118، ص والمنسوخ من القرآن قالئد المرجان في الناسخ -7
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 الباب األول:
 المصادر

 .الفصل األول: المصدر 
 .الفصل الثاني: أبنية المصدر 
 .الفصل الثالث: المصدر الميمي 
  :الهيئة والمصدر الصناعي. مصدرالمرة و مصدرالفصل الرابع 
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 الفصل األول
 المصدر

 .المبحث األول: تعريف المصدر 
 خالف في أصليته.المبحث الثاني: ال 
 .المبحث الثالث: المصدر بين السماع والقياس 
 .المبحث الرابع: اسم مصدر 
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 المبحث األول: تعريف المصدر.
إف التعريف الدقيق ألم موضوع من ا١توضوعات يساعدنا على معرفة كاضحة ١توضوع الدراسة،  

خطوة للكشف عن ا١تفاصل األساسية فيو، ك١تا كاف موضوع دراسيت ا١تصدر، يتطلب مٍت الوقوؼ كأكؿ 
 على معناه ُب الوضع اللغوم، ٍب ا١تعٍت اصطالحي.

 المصدر في الوضع اللغوي: -3
 يذكر ا١تعجميوف معٌت ا١تصدر ُب معاٚتهم ٖتت مادة الصاد كالداؿ كالراء. 
ن باب قعد، كأصدرتو باأللف كأصلو االنصراؼ، يقاؿ: صدر قاؿ الفيومي: صدر القـو صدكرا م 

 (1)القـو كأصدرناىم، إذا صرفتهم، كصدرت عن ا١توضع صدرا من باب قتل رجعت....

: أعلى مقدـ كل شيء، كصدر القناة أعالىا، كصدر األمر أكلو، كصدرة   كقاؿ ا٠تليل: الصٍَّدري
 .(2) االنساف: ما أشرؼ من أعلى صدره

ىرم: كالصدىر بالتحريك: االسم من قولك: صدرت عن ا١تاء كعن البالد. كَب ا١تثل: " كقاؿ اٞتو  
 تركتو على مثل ليلة الصدر "، يعٌت حُت صدر الناس من حجهم. كالصٍدر بالتسكُت: ا١تصدر. 

 قاؿ الشاعر:
فاكليػٍلىة قد جىعىٍلتي الصُّبحى مىٍوًعدىىا           صىٍدرى ا١تًطيًَّة حىت تػىٍعًرؼى السَّ   دى

 .(3) قاؿ أبو عبيد: قولو صدر ا١تطية، مصدر من قولك: صدر يصدر صدرا
 

                                  
 .128ص’’ ر.د.ص‘‘ ـ(، مادة:1987، د، ط، )بَتكت، مكتبة لبناف، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأٛتد بن ٤تمد بن علي،  -1
 .7/94، )بَتكت، دار مكتبة ا٢تالؿ(، 1، ٖتقيق: مهدم ا١تخزكمي كإبراىيم السامرائي ، طالعين الفراىيدم، -2
ـ (، مادة: 1990، )بَتكت، دار العلم للماليُت، 4ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اعيل بن ٛتاد، اٝت -3
 .2/710 ’ ’ر.د.ص‘‘
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كقاؿ الليث: ا١تصدر: أصل الكلمة اليت تصدر عنها صوادر األفعاؿ. كتفسَته: أف ا١تصادر كانت  
 أكؿ الكالـ، كقولك: الذّْىاب كالسمع كاٟتفظ، كإ٪تا صدرت األفعاؿ عنها، فيقاؿ: ذىب ذىابان. كٝتع

 .(1) كٝتاعا، كحفظ حفظان  ٝتعان  
٠تص إذل أف ا١تصدر ىو ما صدر عنو أكبعد ىذا العرض ١تا أكرده ا١تعجميوف ُب كتبهم، ٯتكننا أف  

الوارد إليو، كيؤكد صحة ما ذىبت إليو قوؿ ابن فارس: الضاد كالداؿ كالراء أصالف صحيحاف، أحد٫تا يدؿ 
 .(2) على خالؼ الوارد، كاآلخر صدر اإلنساف كغَته

 المصدر في االصطالح. -2
ا١تصدر من أقدـ ا١تصطلحات اليت عرفها تاريخ النحو العريب، ك٧تد ىذا ا١تصطلح عند ا٠تليل حُت  

، ىذا ىو أقدـ (3) ٖتدث عن ا١تادة اللغوية حيث قاؿ:" كا١تصدر: أصل الكلمة الذم تصدر عنو األفعاؿ"
كؿ من ٝتاه مصدران ككٝتو بو ا٠تليل بن أٛتد، أبو قوؿ قيل ُب ا١تصدر، كأكد ذلك ابن ا١تؤدب بقولو :" كأ

 .(4) عبد الرٛتن البصرم"
عدة مصطلحات، قاؿ الرضي:" كسيبويو يسمي  هك٧تد أيضا ىذا ا١تصطلح عند سيبويو، كلكن عند 

 .(5) ا١تصدر فعال كحدثا كحدثانا، فإذا انتصب بفعلو ٝتي مفعوال مطلقا"
 .(6) و ا١تفعوؿ ُب اٟتقيقة لسائر ا١تخلوقُت"كعرفو ابن السراج بقولو: "كا١تصدر ى 
 .(7) كعرفو ابن اٟتاجب بأنو: " ا١تصدر : اسم اٟتدث اٞتارم على الفعل" 

                                  
ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة (، ، ٖتقيق: أٛتد عبد العليم الربدكشل ، مراجعة: علي ٤تمد البجاكم، د.ط، )مصر: دار تهذيب اللغة٤تمد بن أٛتد،  األزىرم، -1

 .12/135، ’’ر.د.ص‘‘ مادة 
 .3/337ـ(، 1979 –ق 1399، ٖتقيق كضبط: عبد السالـ ٤تمد ىاركف، د. ط )بَتكت، دار الفكر، معجم مقاييس اللغةأٛتد،  -2
 .7/94، ’’ر.د.ص‘‘ ، مادة: العينالفراىيدم،  -3
أٛتد ناجي القيسي كحاًب صاحل الضامن كحسُت توراؿ، د،ط )العراؽ: ٣تمع العلمي العراقي،  ، ٖتقيق:دقائق التصريفالقاسم بن ٤تمد بن سعيد،  -4

 .44ـ (، ص 1987 -ق1407
 .3/400ـ(، 1996جامعة قار يونس،  -، )بنغازم2، تعليق: يوسف حسن عمر، طشرح الرضي على الكافية٤تمد بن اٟتسن،  -5
 .1/159ـ(، 1996 -ق1417، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، 3لفتلي، ط، عبد اٟتسُت ااألصول في النحو٤تمد بن سهل،  -6
 .3/399،  شرح الرضي على الكافيةالرضي،  -7
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 كعرفو ابن مالك بقولو: 
 .(1) مدلورل الفعل كأمن من أمن"  ا١تصدر اسم ما سول الزماف من

 . (2) كراـ"كقاؿ ابن ىشاـ: " ا١تصدر ىو اسم اٟتدث اٞتارم على الفعل، كضرب كإ
كا١تراد باٟتدث ىو ا١تعٌت القائم بالغَت، سواء صدر عنو كضرب كمشي، أك دل يصدر عنو، كطوؿ  

 كقصر كبياض ك٨توىا.
كمعٌت جريانو على فعلو: أال تنقص حركفو عن حركؼ فعلو لفظا كتقديرا دكف تعويض، كذلك بأف  

فظا ٨تو: كعد كعدا، أك تقديرا ٨تو: قاتل تزيد حركفو عن حركؼ فعلو ٨تو: أحسن إحسانا، أك تساكيها ل
إال أهنا موجودة تقديرا بدليل  -كىو األلف-قتاال، فإف ا١تصدر )قتاال( كإف نقصت حركفو عن حركؼ فعلو 

ظهورىا أحيانا مقلوبة ياء، فيقاؿ: )قيتاال( ُب نطق لبعض قبائل العرب، أك تنقص حركفو عن حركؼ فعلو 
ن احملذكؼ ٨تو: صلة، فالتاء عوض عن احملذكفة، ك٨تو: كٌذب تكذيبا، لفظا كتقديرا كلكن مع تعويض ع
 فالتاء تعويض عن إحدل الذالُت.

 -كبعد ىذا العرض، أالحظ ىنا أمرين: 
أكالن: أف ا١تعٌت االصطالحي للمصدر مأخوذ من معناه اللغوم، فما صدر عن الشيء بعد أف يرد  

أصل اشتقاؽ األفعاؿ، لذلك ٝتي مصدرا؛ ألف األفعاؿ ىو ا١تصدر، فقد تصور البصريوف أف ا١تصدر ىو 
 .(3) تصدر عنو

ثانيان: ٧تد بعض النحاة يطلقوف ا١تصدر كيراد بو ا١تفعوؿ ا١تطلق، كبعضهم يطلقوف ا١تفعوؿ ا١تطلق  
 كيراد بو ا١تصدر، كمن ىنا، قد يتبادر إذل الذىن سؤاؿ: ىل ا١تفعوؿ ا١تطلق كا١تصدر مًتادفاف؟

                                  
 .25، د،ط، )بَتكت: دار الكتب العلمية(، صألفية ابن مالك في النحو والصرف -1
ين عبد اٟتميد، د،ط، )القاىرة: دار الطالئع(، ، ٖتقيق: ٤تمد ٤تي الدشرح شذور الذهب في معرفة كالم العربٚتاؿ الدين بن يوسف بن أٛتد،  -2

 .392ص
 -ق1417،)عماف: مؤسسة راـ للتكنولوجيا كالكمبيوتر،1، طمصادر األفعال الثالثية في اللغة العربية دراسة وصفية تاريخيةالزعيب، آمنة صاحل،  -3

 .16ـ(، ص1996
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ا١تصدر مفعوال مطلقا ٨تو: ضربت ضربا، كقد ينفرد ا١تصدر ٨تو: أعجبتٍت قراءتك، أرل، قد يكوف  
، كا١تفعوؿ (1) كقد ينفرد ا١تفعوؿ ا١تطلق ٨تو: ضربت سوطا، بل بينهما عمـو من كجو كخصوص من كجو

يبحث فيو عن أحواؿ أكاخر الكلمة إعرابا كبناء،  -كما ىو معلـو  -ا١تطلق ىو مصطلح ٨تول، كالنحو 
الؼ ا١تصدر فإنو مصطلح صرُب، فالصرؼ يبحث ُب أبنية الكلم العربية من صحة كإعالؿ، كأصالة ٓت

كزيادة كحذؼ، كابتداء كإمالة، كما يعرض ألخرىا ٦تا ليس بإعراب كال بناء كالوقف كاإلدغاـ، كإطالؽ 
بأف إطالؽ  (2)أحد٫تا على اآلخر على سبيل التسامح، كما قاؿ الشيخ يس ُب حاشيتو: "كقد صرح السيد

  .(3) ا١تصدر كالفعل على األثر يعٍت ا١تفعوؿ ا١تطلق بضرب من ا١تسا٤تة كعدـ التمييز بُت األثر كا١تصدر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
، )القاىرة: دار الفكر 1ٖتقيق: عبد الرٛتن على سليماف، طك ، شرح شرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاصد بنظر: ا١ترادم، اٟتسن بن قاسم بن عبد اهلل، ا -1

، د،ط، )الرياض: دار ا١تسلم للنشر كالتوزيع(، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، كالفوزاف، عبد اهلل بن صاحل، 2/644ـ(، 2001 -ق1422العريب،
1/389. 
ق ٔتدينة بطليوس 444، كسكن رٛتو اهلل مدينة بلنسية، كلد سنة د البطليوسي النحوم؛ كاف عا١تان باآلداب كاللغاتىو أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن السي -2

: ٖتقيق، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكر، ابن خلكافق ٔتدينة بلنسية، انظر: 521كتوُب ُب منتصف رجب سنة 
 .98 -3/96ط )بَتكت: دار صادر(،  إحساف عباس، د،

 .116-2/115ـ(، 1971 –ق 1391، د، ط، )القاىرة: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب، حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى -3
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 المبحث الثاني
 الخالف في أصليته
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 الخالف في أصليته: المبحث الثاني
كثَتة متشعبة، كجاء كل فريق ْتجج   اختلف علماء العربية حوؿ أمر أصالة االشتقاؽ على أقواؿ 

 -كأدلة ترجح رأيو كتفند رأم خصمو، غَت أف أشهر ىذه األقواؿ أربعة:
  القول األول:

أف الفعل أصل للمصدر كغَته من ا١تشتقات، ىذا قوؿ ٚتهور الكوفيُت، فقد استدلوا على أف 
 -ا١تصدر فرع على الفعل ٔتا يلي:

كإعالال، فإذا صح الفعل من اإلعالؿ صح ا١تصدر كذلك، كما أكالن: أف ا١تصدر يتبع فعلو صحة  
ُب قولك: قاـك فمصدره قوامان، فإذا أعل الفعل أعل ا١تصدر كذلك، كما ُب قولك: قاـ فمصدره قياما، 

 كىذا يدؿ على أصالة الفعل للمصدر، ألف شأف الفرع أف يتبع األصل.
بت ضربا، فتنصب )ضربا( بضربت، فوجب أف ثانيان: أف الفعل يعمل ُب ا١تصدر كما ُب قولك: ضر  

 يكوف فرعا لو، ألف رتبة العامل قبل رتبة ا١تعموؿ، فوجب أف يكوف ا١تصدر فرعا على الفعل.
ثالثان: أف ا١تصدر يذكر تأكيدا للفعل، كال شك أف رتبة ا١تؤكد قبل رتبة ا١تؤكد، فدؿ على أف الفعل  

 أصل كا١تصدر فرع.
يفعل؛ فينبغي أف ك صور معناه ما دل يكن فعل فاعل، كالفاعل كضع لو فعل رابعان: أف ا١تصدر ال يت 

 يكوف الفعل الذم يعرؼ بو ا١تصدر أصال للمصدر.
خامسان: إف ا١تصدر إ٪تا ٝتي مصدران لصدكر الفعل عنو، كما قالوا: )مركب فاره كمشرب عذب( أم  

 .(1) مركوب فاره كمشركب عذب، كا١تراد بو ا١تفعوؿ ال ا١توضع
  لقول الثاني:ا

أصل ا١تشتقات ىو ا١تصدر، كالفعل كسائر ا١تشتقات فركع عن ا١تصدر كمأخوذ منو، كىذا قوؿ 
 -ٚتهور البصريُت، فقد احتجوا على صحة ذلك ٔتا يلي:

                                  
ىرة: مطبعة ، )القا4، ط، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفييننظر: األنبارم، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أبو سعيدا -1

 فما بعدىا. 1/235ـ(، 1961 –ق 1380السعادة،
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أكالن: أف ا١تصدر يدؿ على زماف مطلق، كالفعل يدؿ على زماف معُت، فكما أف ا١تطلق أصل  
 ل.للمقيد، فكذلك ا١تصدر أصل للفع

ثانيان: أف ا١تصدر اسم، كاالسم يقـو بنفسو كيستغٌت عن الفعل، كأما الفعل فإنو ال يقـو بنفسو  
كيفتقر إذل االسم، كما يستغٍت بنفسو كال يفتقر إذل غَته أكذل أف يكوف أصالن ٦تا ال يقـو بنفسو كيفتقر إذل 

 غَته.
حملصل، كا١تصدر يدؿ بصيغتو على شيء ثالثان: أف الفعل بصيغتو يدؿ على شيئُت؛ اٟتدث كالزماف ا 

 كاحد كىو اٟتدث، ككما أف الواحد أصل االثنُت.
رابعان: أف ا١تصدر لو مثاؿ كاحد ٨تو الضرب كالقتل، كالفعل لو أمثلة ٥تتلفة، كما أف الذىب نوع  

 كاحد، كما يوجد منو أنواع كصور ٥تتلفة.
در، كا١تصدر ال يدؿ على ما يدؿ عليو خامسان: أف الفعل بصيغتو يدؿ على ما يدؿ عليو ا١تص 

(، كإذا كاف   الفعل، أال ترل أف )ضرب( يدؿ عليو الضرب، كالضرب ال يدؿ على ما يدؿ عليو )ضىرىبى
 البد أف يكوف فيو األصل. الفرع كذلك دؿ على أف ا١تصدر أصل كالفعل فرع، ألف

نن ُب القياس، كدل ٮتتلف أٝتاء سادسان: أف ا١تصدر لو كاف مشتقان منو، لكاف ٬تب أف ٬ترم على س 
الفاعلُت كا١تفعولُت، فلما اختلف ا١تصدر اختالؼ األجناس كالرجل كالثوب كالًتاب كا١تاء كالزيت كسائر 

 األجناس دؿ على أنو غَت مشتق من الفعل.
لوجب أف يدؿ على ما ُب الفعل من اٟتدث كالزماف كمعٌت  الفعلسابعان: لو كاف ا١تصدر مشتقا من  

ث، كما دلت أٝتاء الفاعلُت كا١تفعولُت على اٟتدث كذات الفاعل كا١تفعوؿ بو، فلما دل يكن ا١تصدر  ثال
 كذلك دؿ على أنو ليس مشتقا من الفعل.

ثامنان: كالدليل على أف ا١تصدر ليس مشتقا  من الفعل قو٢تم )أكـر إكراما( بإثبات ا٢تمزة، كلو كاف  
مزة كما حذفت من اسم الفاعل كا١تفعوؿ ٨تو: )مكرًـ كمكرىـ( ١تا  مشتقا من الفعل لوجب أف ٖتذؼ منو ا٢ت

 كانا مشتقُت منو، فلما دل ٖتذؼ ىا ىنا كما حذفت ٦تا ىو مشتق منو دؿ على أنو ليس ٔتشتق منو.
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تاسعان: الدليل على أف ا١تصدر ىو األصل، تسميتو مصدر، فإف ا١تصدر ىو ا١توضع الذم يصدر  
ذم تصدر عنو اإلبل )مصدر(، فلما ٝتي مصدران دؿ على أف الفعل قد صدر عنو، ك٢تذا قيل للموضع ال

 .(1) عنو
 القول الثالث:

أف كال من ا١تصدر كالفعل أصل بنفسو كليس أحد٫تا مشتقا من اآلخر، كىذا مذىب ابن  
 .(2)طلحة

  القول الرابع:
 .(3) كالفارسيأف ا١تصدر أصل للفعل، كالفعل أصل لسائر ا١تشتقات، كىذا مذىب السَتاُب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 فما بعدىا. 1/235، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفييننظر: األنبارم، ا -1
 .15ـ(، ص1995 –ق 1416، د،ط، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية، دروس التصريفنظر: عبد اٟتميد، ٤تمد ٤تي الدين، ا -2
 .8ـ(، ص1995 –ق 1415، )ا١تاجستَت، جامعة أـ القرل، سورة الكهف دراسة صرفيةاٟتاج إسحاؽ، إلياس، نظر: ا -3
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 مبحث الثالثال
 المصدر بين السماع والقياس
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 المصدر بين السماع والقياسمبحث الثالث: ال
اتفق أىل العربية على أف مصادر غَت الثالثي قياسية، تسَت على ٪تط معُت كنظاـ مستقر، ال ٖتيد  

 ـى رى كٍ أى  :اؿ (، ٨توعى فػٍ ( فمصدره يأٌب على ) إً لى عى فػٍ فعل على كزف )أى  عنو كال يتغَت، فلها قاعدة ثابتة، فإذا جاء
 اف كىكذا.سى حٍ إً  نى سى حٍ اـ كأى رى كٍ إً 

(، فقد ذكر ابن يى قً أما مصادر الثالثي فكثَتة، قد يكوف لفعل كاحد مصادره متعددة، كالفعل )لى  
ى قن لي كى  يه قٍ لى كى  ةه يى قٍ لى كى  ةه انى يى قٍ لً كى  افه يى قٍ لي اف كى يى قٍ كلً  يٌ قً كلً  يٌ قً كلي  اءه قى لٍ ة كتً اءى قى لً اء كى قى لً منظور ثالثة عشر مصدرا لو، كىي 

ا١تصادر التالية: شىٍعر كًشٍعر كشيٍعر كشىٍعرىة كًشٍعرىة كشيٍعرىة كشىٍعرىل  (رى عى ،كما كردت للفعل )شى (1) اةقى لى كى  ىقن كلى 
كمىٍشعيورىاء كًشٍعرىل كشيٍعرىل كشىعىر كشيعيور كشيعيورة كمىٍشعيٍورىة كمىٍشعيور

 (2). 
 -كقد حصر أئمة اللغة سبب تعدد أبنية ا١تصادر ُب سببُت رئيسيُت، ٫تا: 
 اختالف اللهجات. -3 
الختالؼ اللهجات سبب مهم من أسباب تعدد األبنية كاختالفها، ألننا ٧تد بعض قبائل العرب  

(، أف مصدره بى تى لفعل )كى قد تستعمل مصدرا ال يستعملو قبيلة أخرل، فمن ذلك ما ذكره سيبويو ُب ا
ٍتبنا( على القياس"ةن ابى تى )كً   ةن امى سى ( فبعضهم يقوؿ كى مى سي ، ككالفعل )كى (3) (، ٍب قاؿ: " كبعض العرب يقوؿ )كى

 .  (4) اـسى كبعضهم يقوؿ كى 
كما اجتمعت فيو لغتاف أك كُب ىذا الصدد، أكد ابن جٍت على كجود ىذه الظاىرة؛ إذ قاؿ فيو: " 

 ،كأف ٬تتمع ُب لغة رجل كاحد لغتاف فصيحتاف  ،فإذا كرد شيء من ذلك ،أف ٭تاط بوأكثر من  ،ثالث
فإف  ،فإف كانت اللفظتاف ُب كالمو متساكيتُت ُب االستعماؿ كثرهتما كاحدة ،فينبغي أف تتأمل حاؿ كالمو

ل ذلك أخلق األمر بو أف تكوف قبيلتو تواضعت ُب ذلك ا١تعٌت على "ذينك اللفظُت"؛ ألف العرب قد تفع

                                  
 .15/253، ’’لقي‘‘ىػ(، مادة:  1414 -دار صادر  :،  )بَتكت3، طلسان العربانظر: ٤تمد بن مكـر بن على،  -1
، ٖتقيق: ٣تموعة من احملققُت، د، ط، )الكويت: مطبعة حكومة س من جواهر القاموستاج العرو انظر: مرتضى الزبيدم،  ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ،  -2

 .12/175ـ(، 1973 -ق1393الكويت، 
 .4/7ـ(، 1988 -ىػ1408مكتبة ا٠تا٧تي،  :، )القاىرة3، ٖتقيق: عبد السالـ ٤تمد ىاركف، طالكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنرب،  -3
 .17ـ(، ص2007-ق1428، )عماف: دار عمار للنشر كالتوزيع، 2، طمعاني األبنية في العربية، انظر، السامرائي، فاضل صاحل -4
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ٍب إنو  ،كقد ٬توز أف تكوف لغتو ُب األصل إحدا٫تا ،للحاجة إليو ُب أكزاف أشعارىا كسعة تصرؼ أقوا٢تا
 استفاد األخرل من قبيلة أخرل كطاؿ ّٔا عهده ككثر استعمالو ٢تا، فلحقت لطوؿ ا١تدة كاتصاؿ استعما٢تا

 .(1) بلغتو األكذل
 اختالف المعنى. -2 
معٌت كل مصدر من مصادر الفعل الواحد سببا ُب تعدد أبنية ا١تصادر، قد عد علماء اللغة اختالؼ  

يكوف ألحد ا١تصدرين معٌت ٮتص بو ال يستعمل ا١تصدر اآلخر، كالصغر كالصغارة، فالصغر للجـر كالصغارة 
 .(2) ُب القدر
ؿ الثالثية كمن ىنا، فإنٍت أرل أف تعدد أبنية ا١تصادر سبب ُب اختالؼ أئمة اللغة ُب مصادر األفعا 

 -من حيث القياس كالسماع، كللعلماء ُب ىذه ا١تسألة اختلفوا إذل ثالثة مذاىب:
 : المذهب األول

أف مصادر الثالثي كردت ُب كالـ العرب على أكزاف كثَتة، فال ضابط ٢تا، فهي ٝتاعية، ال ٬توز 
طويو كابن القوطية كابن اجراء القياس فيها، كنسب ىذا ا١تذىب إذل أٛتد بن سهل كابراىيم بن ٤تمد نف

 .(3) جودم كابن اٟتاجب كأٛتد الفيومي
 المذهب الثاني:

أف مصادر األفعاؿ الثالثية قياسية، فلها ضوابط ٮتضع ٢تا، كلكن معٌت القياس ىنا، أنو إذا كرد فعل   
ع لو مصدر كدل يعلم كيف تكلم العرب ٔتصدره، فأت ٔتصدره على الوزف الغالب ا١تقرر ُب أمثالو، أما إذا ٝت

على خالؼ القياس، فإنو يكتفى بو، كال ٬توز القياس على الكثَت الغالب، كىذا مذىب سيبويو كاألخفش 
 .(4) كٚتهور النحاة

                                  
 .1/373)ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب(،  4، ط الخصائص ابن جٍت، عثماف بن جٍت ا١توصلي، -1
 .18،صمعاني األبنية في العربيةانظر، السامرائي،  -2
 .95ـ(، ص 1991-ق1412 جامعة أـ القرل، -، )ا١تاجستَتالفراء الصرفيةجهود انظر، الدغريرم، ٤تمد بن على،  -3
 .33- 32ـ(، ص 1978 -ق1398، )القاىرة: مطبعة السعادة، 6، طالتبيان في تصريف األسماءنظر: كحيل، أٛتد حسن، ا -4
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 :المذهب الثالث
أف مصادر األفعاؿ الثالثية قياسية، كا١تراد بالقياس ىنا، أنو ٬توز القياس على الكثَت الشائع، سواء   

 .(1)، ألف ما قيس على كالـ العرب فهو من كالمهم، كعزم ىذا ا١تذىب إذل الفراءكرد السماع ٓتالفو أـ ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 .32ص  ،التبيان في تصريف األسماءانظر: كحيل،  -1
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 مبحث الرابعال
 اسم مصدر
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 مبحث الرابع: اسم مصدرال
 أواًل: تعريف اسم المصدر:

وض من بعض ما عٌرؼ ابن مالك بأنو: " ىو ما دؿ على معناه كخالفو ٓتلوه لفظا كتقديرا دكف ع 
 .(1) ُب فعلو"

 كمثاؿ ذلك: اغتسل غسال، كسٌلم سالما، كأعطى عطاءا.
كاعتمد على ىذا التعريف كثَت من النحاة ا١تتأخرين، كإف اختلفوا ُب التعبَت، فقد عرفو أٛتد حسن  
كحيل بأنو: " فإف دؿ على اٟتدث كنقصت حركفو عن حركؼ الفعل لفظا كتقديرا دكف تعويض فهو اسم 

 .(2) صدر"ا١ت

، كىذا القوؿ (3) كىذه التفرقة بُت ا١تصدر كاسم ا١تصدر إ٪تا ىي ُب اصطالح ا١تتأخرين من النحاة
قالو كثَت من النحاة ا١تعاصرين، كحوؿ ىذا الرأم، أميل إذل رأم ٤تمد ٥تتار ٤تمد ا١تهدم ردا على قوؿ 

 -كأك٢تم سيبويو –فقد استعمل ا١تتقدموف م ليس على إطالقو، حيث قاؿ فيو، " كاٟتقيقة أف الرأ ا١تتأخرين،
اصطالح " اسم ا١تصدر"، غَت أهنم يعربكف عنو بأنو " اسم كضع موضع ا١تصدر" أك بأنو " اسم ُب معٌت 

 .(4) ا١تصدر"، أك " ما جاء ٥تالفا للمصدر ُب ا١تعٌت...إخل
 -لية:دخلو النحويوف ُب أٝتاء ا١تصادر، ينبغي أف نراعي األمور التاأكأف بعض ما 

ما ىو مصدر ُب ٢تجة أخرل، كالغىٍسًل كىالغيٍسًل، كالشٍَّرًب كىالشٍُّرًب، قيل: أف الغيٍسلى كىالشٍُّربى   -1
 اٝتا مصدرين، كالصحيح أهنما مصدراف، كلكن لقبيلة أخرل.

كىتػىبىتٍَّل إًلىٍيًو تػىٍبًتيالن ما ىو مصدر لفعل آخر استعمل مع غَت فعلو تسا٤تا، ٨تو:  -2
 (5).  

                                  
 .3/119ـ(، 1990-ق1410، ) جيزة: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعالف، 1ك٤تمد بدكم ا١تختوف، ط، ٖتقيق: عبد الرٛتن السيد شرح التسهيل -1
 .289، ص تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب القرآن، كانظر:  ٤تيسن، 31، ص التبيان في تصريف األسماء -2
 كحيل، ا١ترجع السابق.  -3
 .112ق، ص 1401/1402، 1، ٣تلة كلية اللغة العربية، جامعة أـ القرل، السنة األكذل، العدد لقرآن الكريماسم مصدر بين أقوال النحاة واستعمال ا -4
 .8سورة ا١تزمل، اآلية:  -5
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ما ىو اسم معٌت لكن خفي فعلو على بعضهم فجعلو اسم مصدر، كالقهقرل، كلكن أثبت  -3
 .(1) صاحب القاموس لو فعال ىو " قهقر"

 ثانياً: الفرق بين المصدر واسم المصدر:
 -أما الفرؽ بينهما فهو كالتارل: 
صدر فهو ال ٬ترم أف ا١تصدر يشتمل ُب صيغتو على ٚتيع حركؼ فعلو كلو تقديرا، أما اسم ا١ت -1 

 على فعلو، كإ٪تا ينقص عن حركفو.
 .(2) أف معٌت ا١تصدر كمدلولو ىو اٟتدث، كأما اسم مصدر فمعناه اٟتدث بواسطة ا١تصدر -2

 ثالثا: أوزان اسم المصدر:
 أكزاف اسم ا١تصدر كلها ٝتاعية، كال ضابط ٢تا. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
، ’’األلف‘‘ ـ، باب: 1995-ق1415، ) بَتكت: مؤسسة الرسالة، 1، طمعجم علوم اللغة العربية عن األئمةانظر: األشقر، ٤تمد سليماف عبد اهلل،  -1

 .72 ص
 .72ـ(، ص 1992-ق1413، )بَتكت: الشركة العا١تية للكتاب ش ـ ؿ، 3، طقواعد اللغة العربيةانظر: مبارؾ، مبارؾ،  -2



37 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 أبنية المصادر

 ول: مصادر الثالثيالمبحث األ 
 المبحث الثاني: مصادر غير الثالثي 
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 المبحث األول
 مصادر الثالثي

 المطلب األول: المصادر القياسية 
 المطلب الثاني: المصادر السماعية 
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 المطلب األول
 المصادر القياسية
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 المطلب األول: المصادر القياسية
مصادر األفعاؿ الثالثية آّردة كثَتة، بعضها قياسية، كبعضها ٝتاعية، كالسماعي أكثر، كا١تراد  

بالقياس: أنو إذا كرد فعل دل يعلم كيف تكلم العرب ٔتصدره، إنك تأٌب ٔتصدره على الوزف الغالب، ال أنك 
 . (1) تقيس مع كجود السماع

ء ّٔا إذل معرفة أكزاف ا١تصادر القياسية، علماء الصرؼ ُب كضع ضوابط ٯتكن االىتداحاكؿ  
استطاعوا التوصل إذل عدد من األكزاف القياسية اليت ٗتضع لبعض الضوابط، كمن خالؿ تلك الضوابط 

 -ٯتكن أف ٨تصر مصادر األفعاؿ الثالثية آّردة ُب ٣تموعتُت:
 -المجموعة األولى:

مصدره ا٠تاصة بو، كمثاؿ ذلك: " فػىٍعل "  أف مصادر األفعاؿ الثالثية ترتبط بأفعا٢تا، فلكل فعل 
 ا.عن طٍ قى  عي طى قٍ يػى  عى طى ا، كقى بن رٍ ضى  بي رً ضٍ يى  بى رى ، كضى الن تٍ قػى  لي تي قٍ يػى  لى تى يكوف مصدرا لكل فعل متعد على باب "فػىعىلى" قػى 

 -المجموعة الثانية: 
ؾ فيها أفعاؿ أف مصادر األفعاؿ الثالثية ترتبط ٔتعاشل ٤تددة يعرب عن كل منها بصيغة معلومة تشًت  

٥تتلفة، ذات أبواب عدة، كمثاؿ ذلك: صيغة " ًفعىاؿ " يكوف كزف ا١تصدر لكل فعل الـز على باب "فػىعىلى" 
، كشب يشب  كنػىفىرى يػىٍنًفري نًفىارناكشرد يشرد شرادا،  سى يىٍشميسي مًشىاسنا،مشىى فيما دؿ على امتناع كإباء، ٨تو: 

 -، كىي تأٌب على:(2) شبابا
 فَ ْعل:  -3

)فىًعلى(، ٨تو: قػى   بي رً ضٍ يى  بى رى ، كضى الن تٍ قػى  لي تي قٍ يػى  لى تى يأٌب على ىذا الوزف كل فعل متعد من باب )فػىعىلى( كى
اقن مٍ كى  قي ٯتىً  قى مً ا، كى من هٍ فػى  مي هى فٍ يػى  مى هً ا، كفى عن طٍ قى  عي طى قٍ يػى  عى طى ا، كقى بن رٍ ضى 

 (3). 

                                  
ـ(، 1998 –ق1419، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، 1، ط شرح األشموني على ألفية ابن مالكانظر: األمشوشل، علي بن ٤تمد بن عيسى،  -1
 .32، صتصريف األسماء التبيان في، ككحيل، 2/232
ـ(، 1978 -ق1398، ) رسالة دكتورة، كلية اآلداب، جامعة القاىرة، األبنية الصرفية في ديوان امرئ القيسانظر: ا٠تفاجي، صباح عباس سادل،  -2

 .81ص
 .212ـ(، ص1965 -ق1385، )بغداد: مكتبة النهضة، 1، طأبنية الصرف في كتاب سيبويهانظر: اٟتديثي، خد٬تة عبد الرزاؽ،  -3
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 فُ ُعْول:  -2
ا، وسن لي جي  سي لً ٬تىٍ  سى لى ا، كجى ودن عي قػي  دي عي قٍ يػى  دى عى : قػى يأٌب على ىذا الوزف كل فعل الـز من باب فػىعىلى، ٨تو

ابن وٍ ىي ذي  بي ىى ذٍ يى  بى ىى كذى 
(1) . 

ؿ" أف ال يدؿ على صوت أك سَت وٍ عي كاشًتط بعض العلماء ُب ٣تيء مصدر "فػىعىلى" الالـز على "فػي  
لفراء فَتل أف أك امتناع أك داء أك مهنة أك حركة مع اضطراب، كىذا مذىب سيبويو كاٞتمهور، أما مذىب ا

وؿ" عند أىل ٧تد، ك" فػىٍعل " عند أىل اٟتجاز، سواء أكاف متعديا أـ عي "فػىعىلى" مصدره القياسي " فػي 
 .(2)الزما

 ِفَعال:  -1
 ري فً نٍ يػى  رى فى ا، كنػى اسن مًشى  سي مي شٍ يى  سى يأٌب على ىذا الوزف كل فعل الـز إذا دؿ على امتناع كإباء، ٨تو: مشىً 

 (3)ا.احن مى طً  حي مى طٍ يى  حى مى طى ا، ك ارن فى نً 
 فَ َعاَلن:  -4

يأٌب على ىذا الوزف مصدر الفعل الثالثي الالـز من باب " فػىعىلى " إذا دؿ على تقلب كاضطراب 
 . (4)اانن عى مى لى  عي مى لٍ يػى  عى مى لى ا، ك انن رى يػى طى  ري يػٍ طً يى  ارى ا، كطى انن رى كى دى  ري كٍ دي يى  ارى كحركة، ٨تو: دى 

 فُ َعال:  -5
 سى عى فعل الثالثي من باب " فػىعىلى " الالـز إذا دؿ على داء، ٨تو: نػى يأٌب على ىذا الوزف مصدر ال

صىرىخى يىٍصريخي ا، أك إذا دؿ على صوت، ٨تو: امن هى سي  مي هى سٍ يى  مى هى ا، كسى اسن طى عي  سي طً عٍ يػى  سى طى ا، ك عى اسن عى نػي  سي عي نػٍ يػى 
 . (5)ااحن بى نػي  حي بى نٍ يػى  حى بى ، كنػى ااقن عى نػي  قي عً نٍ يػى  قى عى ، كنػى  صيرىاخان 

                                  
 .212، صأبنية الصرف في كتاب سيبويهانظر: اٟتديثي،  -1
 -ق1424، )الكويت: مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع، 1، طالمستقصى في علم التصريفانظر: ا١ترجع السابق، كا٠تطيب، عبد اللطيف ٤تمد،  -2

 .394-1/393ـ(، ص 2003
 .213، انظر: مرجع سابق -3
 سابق.الرجع ا١تانظر:  -4
 .214انظر: مرجع سابق، ص  -5
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 ل: َفِعيْ  -6
 رى دى يأٌب على ىذا الوزف مصدر الفعل الثالثي من باب " فػىعىلى " الالـز إذا دؿ على صوت، ٨تو: ىى 

ا، من يٍ سً رى  مي سً رٍ يػى  مى سى ا، أك إذا دؿ على سَت، ٨تو: رى خن يٍ لً قى  خي لى قٍ يػى  خى لى ، كقػى الن يٍ هً صى  لي هً صٍ يى  لى هى ا، كصى رن يػٍ دً ىى  ري دي هٍ يػى 
ابن يٍ بً خى  بُّ ٮتىً  بَّ كخى 

(1) . 
 ِفَعاَلة:  -7

 في لي ٮتىٍ  فى لى يأٌب على ىذا الوزف مصدر الفعل الثالثي الالـز إذا دؿ على ا١تهنة أك الصنعة، ٨تو: خى 
 . (2)ةن افى رى عً  ؼي ري عٍ يػى  ؼى رى ، كعى ةن يى الى كً  يٍ لً يى  رلى ، ككى ةي ايى عى ى سً عى سٍ ى يى عى ، كسى ةي ابى ًصبي ًقصى يقٍ  بى صى ، كقى ةي فى الى خً 
 فَ َعل:  -8

، إف دل يدؿ على يأٌب على ىذا الوز  أك  ا١تهنة أك الصنعةف كل فعل ثالثي من باب " فىًعلى " الالـز
اثن رى غى  ثي رى غٍ يػى  ثى رً ، غى الن جى كى  لي جى وٍ يػى  لى جى ا، ككى ري طى بى  ري طى بٍ يػى  رى طً ، كبى  مىرىضان  رىضي مىًرضى ٯتىٍ اللوف ٨تو: 

 (3). 
 فَ َعاَلة:  -9

عيلى "، كقد يأٌب على ىذا الوزف أيضا ُب يأٌب على ىذا الوزف مصدر الفعل الثالثي من باب " فػى 
 -ا١تعاشل اآلتية:

، ةن احى بى قػى  حي بي قٍ يػى  حى بي ، قػى ةن ارى ضى نى  ري ضي نٍ يػى  رى ضي ة، كنى اطى سى بى  طي بي سٍ يى  طى بي ما دؿ على حسن أك قبح، ٨تو: سى  -أ 
 .ةي اعى نى شى  عي ني شٍ يى  عى ني كشى 

 .ةن ارى هى طى  ري هي طٍ يى  رى هي ، كطى ةن افى ظى نى  في ظي نٍ يػى  فى ظي ما دؿ على نظافة، ٨تو: نى  -ب 
، ةن امى ظى عى  مي ظي عٍ يػى  مى ظي ، كعى ةن ارى قى حى  ري قي ٭تىٍ  رى قي ، كحى ةن الى ذى نى  ؿي ذي نٍ يػى  ؿى ذي ما دؿ على صغر أك كرب، ٨تو: نى  -ج 

 .ةن امى خى ضى  مي خي ضٍ يى  مى خي كضى 

                                  
 .215، ص أبنية الصرف في كتاب سيبويه انظر: اٟتديثي، -1
 سابق.الرجع ا١تانظر:  -2
،  قدـ شذا العرف في فن الصرف، كاٟتمالكم، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد، 3/862،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكانظر: ا١ترادم،  -3

 .114د بن عبد ا١تعطي، د، ط، )الرياض: دار الكياف( صلو كعلق عليو: ٤تم
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 عي جي شٍ يى  عى جي ، كشى ةن بى الى صى  بي لي صٍ يى  بى لي ما دؿ على قوة أك جرأة أك ضعف أك سرعة، ٨تو صى  -د 
 .ةن اشى مى كى   شي مي كٍ يى  شى مي ، ككى ةن ارى غى صى  ري غي صٍ يى  رى غي ، كصى ةن اعى جى شي 

 . (1) ةن اءى نى دى  ؤي نػي دٍ يى  ؤى نػي دى ، ك ةن ادى عى سى  دي عي سٍ يى  دى عي ما دؿ على رفعة أك ضعة، ٨تو: سى  -ق 
 فُ ْعَلةٌ  -31

 ري مى ٭تىٍ  رى يأٌب على ىذا الوزف كل فعل ثالثي من باب " فىًعلى" الالـز الذم يدؿ على لوف، ٨تو: ٛتىً  
 .(2)ةن قى رٍ زي  ؽي رى زٍ يػى  ؽى رً ، كزى ةن رى ٛتيٍ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
  .217، صأبنية الصرف في كتاب سيبويهانظر: اٟتديثي،  -1
 .114، صشذا العرف في فن الصرف، كاٟتمالكم، 1/397، المستقصى في علم التصريفانظر: ا٠تطيب،  -2
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 مطلب الثانيال
 المصادر السماعية
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 المصادر السماعيةمطلب الثاني: ال
ما سبق بيانو من ا١تصادر ىو الكثَت كالغالب فيها، كىناؾ مصادر غَت ما سبق، لكنها موقوفة على  

 -عليها، كإليك ىذه ا١تصادر السماعية: السماع، ٖتفظ كال يقاس
 فَ ْعٌل: -3

 ا،تن كٍ سى  تي كي سٍ يى  تى كى ، ٨تو: سى (1) كٝتع ُب األفعاؿ الالزمة اليت على " فػىعىلى " ك" فىًعلى " ك" فػىعيلى " 

 .(2) ضىعيفى يىٍضعيفي ضىٍعفان ، الن ٓتىٍ  لي خى بٍ يػى  لى كٓتىً 
 فَ َعل: -2

، كُب " فػىعيلى "، كُب " فىًعلى " ا١تتعدم، ك" فىًعلى " الالـز ُب غَت كرد ٝتاعيا ُب " فػىعىلى " الزما كمتعديا 
، عىًسرى يػىٍعسىر عىسىران ك  ا،صن قى رى  صي قي رٍ يػى  صى قى كرى  ،الن مى عى  لي مى عٍ يػى  لى مً ، كذلك ٨تو: عى (3) ما تقدـ ذكره ُب باب القياس

ارن بػى عى  ري بػى عٍ يػى  ربى ، كعى  رًؽ سىرىقان سٍ سىرىؽى يى ك 
 (4).  

 َفِعل: -1
 ؽى رى ، كسى امن رً حى  ـي رً ٭تىٍ  ـى رى حى ك بان، ذً كى   بي ذً كٍ يى  بى ذى ان، ككى قن نً خى  قي ني ٮتىٍ  قى نى خى ء على ىذا الوزف ٝتاعيا ُب ٨تو: جا 

قان رً سى  ؽي رً سٍ يى 
(5). 

 فُ ْعل:  -4
 فى زً ، كحى (6) الِّ ذي  ؿُّ ذً يى  ؿَّ ، كذى الن غٍ شي  لي غى شٍ يى  لى غى ، كشى  فير كيٍفران كٍ كىفىرى يى جاء على ىذا الوزف ٝتاعيا ُب ٨تو:   

انن زٍ حي  في زى ٭تىٍ 
ارن هٍ طي  ري هي طٍ يى  رى هي ، كطى (7) 

 (8). 

                                  
 .226، ص أبنية الصرف في كتاب سيبويهاٟتديثي:  -1
 .35، ك34، ك4/9، الكتابانظر: سيبويو،  -2
 .227، صأبنية الصرف في كتاب سيبويهاٟتديثي:  -3
 .24، ك21، ك16، ك4/6انظر: سيبويو، الكتاب، -4
 .4/6انظر: مرجع سابق ،  -5
 .4/36انظر: مرجع سابق،  -6
 .1/529، ’’ف.زح.‘‘ـ(، مادة: 1987لم للماليُت، ، )بَتكت: دار الع1، ٖتقيق: رمزم منَت بعلبكي، طجمهرة اللغةانظر: ابن دريد، ٤تمد بن اٟتسن،  -7
 .4/29انظر: سيبويو، الكتاب،  -8
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 فُ َعل: -5
 .(1) لرن سي  مٍ رً سٍ ل يى رى ل، كسى دن ىي  مٍ دً هٍ ل يػى دى كرد ٝتاعي ُب ٨تو: ىى  

 ِفْعل: -6  
ارن حٍ سً  ري حى سٍ يى  رى حى جاء على ىذا الوزف ٝتاعيا ُب ٨تو: سى  

ا، من لٍ حً  مي لي ٭تىٍ  مى لي ا، كحى قن سٍ فً  قي سي فٍ يػى  قى سى ، كفى (2) 
اهن قٍ فً  وي قى فٍ يػى  وى قً كفى 

 (3). 
 ِفَعل: -7  

 .(4) لنىي قً لً قٍ ى يػى لى ا، كقػى رن غى صً  ري غي صٍ يى  رى غي ا، كصى عن بػى شً  عي بى شٍ يى  عى بً جاء ٝتاعيا ُب ٨تو: شى  
 فَ ْعَلة:  -8  

ةن رى ثػٍ كى   ري ثػي كٍ يى  رى ثػي ، ككى ةن ٍٛتى رى  مي حى رٍ يػى  مى حً كىو ٝتاعي ُب ٨تو: رى  
 (5). 

  فَ َعَلة: -9 
ةن مى دى حى  ـي دى ٭تىٍ  ـى دً ، كحى ةن مى زى رى  رىزىـى يػىٍرًزـي ، ك ةن مى هى نػى  مي هً نٍ يػى  مى هى كرد ٝتاعي ُب ٨تو: نػى  

 (6). 
 َفِعَلة:  -31 

 .(7) ةن نى طً فى  ني طً فٍ يػى  نى طى كفى  ةن قى رً سى  ؽي رً سٍ يى  ؽى رى فمن باب )فػىعىلى يػىٍفًعلي(، ٨تو: سى  
 فُ ْعَلة:  -33 

 عى ري سى ، كى ةن بى هٍ قػي  بي هى قٍ يػى  بى هً تدؿ على األكاف من باب "فىًعلى"، ٨تو: قى جاء ٝتاعيا ُب غَت األفعاؿ اليت  
ةن عى رٍ سى  عي ري سٍ يى 

 (8). 

                                  
 .47، ك4/46، الكتابانظر: سيبويو،  -1
  .1/512، ’’ر.ح.س‘‘ ، مادة: جمهرة اللغةانظر: ابن دريد،  -2
 .35، ك4/10، الكتابانظر: سيبويو،  -3
 .46، ك30، ك4/22انظر: مرجع سابق،  -4
 .30، ك4/8سابق، انظر: مرجع  -5
 .16، ك4/9انظر: مرجع سابق،  -6
  .4/9، الكتابانظر: سيبويو،  -7
  .32، ك4/25انظر: مرجع سابق،  -8
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 ِفْعَلة:  -32
 .(1) ةن دى شٍ نً  دي شي نٍ يػى  دى شى ، كنى ةن يى ًٛتٍ  يمً ى ٭تىٍ ٛتىى جاء ٝتاعيا ُب ٨تو:  

 فُ ُعْول: -31
٦تا ال يدؿ على امتناع أك صوت أك  كيكوف ٝتاعيا ُب غَت األفعاؿ اليت على كزف " فػىعىلى " الالـز 

 بى ثى ككى  ا،ثن وٍ كي مي  ثي كي ٯتىٍ  ثى كى ، كمى ارن وٍ كي شي  ري كي شٍ يى  رى كى ، كذلك ٨تو: شى (2) سَت أك داء أك مهنة أك حركة كاضراب
ابن وٍ ثػي كي  بي ثً يى 

 (3) . 
 فُ ُعْوَلة:   -34

ةن حى وٍ ْتيي  حُّ بى يػى  حَّ ، كبى ةن حى وٍ لي مي  حي لي ٯتىٍ  حى لي كجاء ٝتاعيا ُب ٨تو: كمى  
ةى بى وٍ هي صي  بي هي صٍ يى  بى هي ، كصى (4) 

 (5). 
 ِفَعال:  -35

، كذلك ٨تو:  (6) كرد ٝتاعيا ُب األفعاؿ اليت على كزف " فػىعىلى " الالـز إف دل يدؿ على امتناع كإباء 
 .(7) ااءن قى ى لً قى لٍ يػى  يى قً ا، كلى افن رى صً  ؼي رً صٍ يى  ؼى رى ا، كصى ابن تى كً   بي تي كٍ يى  بى تى كى 

 ِفَعاَلة:  -36
 .(8) ةن افى يى عً  اؼي عى يػى  اؼى ، كعى ةن ادى يى زً  دي يٍ زً يى  ادى ، كزى ةن ارى يى زً  ري كٍ زي يػى  ارى اعيا ُب ٨تو: زى جاء ٝت 

 فَ َعال:  -37
اءن ضى قى  يٍ ضً قٍ ى يػى ضى ، كقى االن ٚتىى  لي مي ٬تىٍ  لى كىو ٝتاعي ُب ٨تو: ٚتىي  

 (9) . 

                                  
 .4/8، الكتابانظر: سيبويو،  -1
 .232، صأبنية الصرف في كتاب سيبويهاٟتديثي،  -2
 .15، ك9، ك4/8، الكتابانظر: سيبويو،  -3
 .4/30 انظر: مرجع سابق، -4
، ’’ب.ق.ص‘‘ـ(، مادة:  2008 -ىػ  1429، )القاىرة: عادل الكتب،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةر: عمر، أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد، انظ -5
2/1326. 
 .233، ص أبنية الصرف في كتاب سيبويهانظر: اٟتديثي،  -6
 .46، ك11، ك4/7،  الكتابانظر: سيبويو،  -7
 .50، ك4/49انظر: مرجع سابق،  -8
 .47، ك4/28انظر: مرجع سابق،  -9
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 فَ َعاَلة: -38
 .(1) ةن اىى بى نػى  وي بي نٍ يػى  وى بى ، كنػى ةن آمى سى  مي ئى سٍ يى  مى ئً ، كسى ةن حى اصى نى  حي صى نٍ يػى  حى صى جاء ٝتاعيا ُب غَت " فػىعيلى "، ٨تو: نى  

 فُ َعال: -39
جاء على ىذا الوزف ٝتاعيا ُب األفعاؿ اليت على باب " فػىعىلى " الالـز إف دل يدؿ على داء كصوت،  

 .(2) ااصن مى قي  صي مً قٍ يػى  صى مى ، كقى اءن زى ك نػي زي نػٍ ا يػى زى ، كنػى االن ؤى سي  ؿي أى سٍ يى  ؿى أى كذلك ٨تو: سى 
 فَ ْعاَلن: -21

 .(4) اآنن نٍ شى  أي نى شٍ يى  ئى نً ، كشى (3) اانن يَّ م لى وً لٍ ل يػى وى جاء على ىذا الوزف ٝتاعيا ُب ٨تو: لى  
 فَ َعاَلن:  -23

 .(5) اآنن نى شى  أي نى شٍ يى  ئى نً كقد جاء من فعل كاحد من باب فىًعلى ا١تتعدم، كىو شى  
 ِفْعاَلن: -22

 .(6) اانن بى سٍ حً  بي سى ٭تىٍ  بى سً ا، كحى انن فى رٍ عً  ؼي رً عٍ يػى  ؼى رى ا، كعى انن يى قٍ ى لً قى لٍ يػى  يى قً جاء ٝتاعيا ُب ٨تو: لى  
 فُ ْعاَلن: -21 

 .(7) اانن وى ضٍ ى ري ضى رٍ يػى  يى ضً ا، كرى انن حى جٍ ري  حي جى رٍ يػى  حى جى ا، كرى انن رى كٍ شي  ري كي شٍ يى  رى كى جاء ٝتاعيا ُب ٨تو: شى  
 فَ ُعول:  -24  

الن وٍ بػي قػى  لي بى قٍ يػى  لى بً كٝتع ُب: قى  
 (8). 

                                  
 .33، ك16، ك4/8، الكتابانظر: سيبويو،  -1
 .14، ك4/8، ك3/540انظر: مرجع سابق،  -2
 .4/9انظر: مرجع سابق،  -3
كالدار بَتكت كصيدا: ا١تكتبة العصرية )، 5، ٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تمد، طمختار الصحاحزين الدين الرازم، ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر،  -4

 ،1/169 ،’’ش.ف.أ ‘‘ـ(، مادة: 1999ىػ / 1420النموذجية، 
 .235، صأبنية الصرف في كتاب سيبويهانظر: اٟتديثي،  -5
 .4/8، الكتابانظر: سيبويو،  -6
 .4/11انظر: مرجع سابق، -7
 .4/42انظر: مرجع سابق،  -8
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 ْفَعال: تِ  -25
اءن قى لٍ ى تً قى لٍ يػى  يى قً فقد كرد ٝتاعا ُب لى  

 (1). 
 اْنِفَعال:  -26

اارن سى كً انٍ  رى سى كٝتع ُب ٨تو: كى  
 (2). 

َعُلْوَلة:-27  فَ ي ْ
 .(3) ةن نى وٍ نػي يػٍ كى   في وٍ كي يى  افى كىو ٝتاعي ُب ٨تو: كى  

 فُ ْعَلى: -28
 .(4) ىعى جٍ ري  عي جً رٍ يػى  عى جى كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: رى  

 ى:ِفْعلَ  -29
 .(5) لرى كٍ ذً  ري كي ذٍ يى  رى كى كٝتع أيضا ُب ٨تو: ذى  

 فَ ْعَلى: -11
 .(6) ل"رى كٍ قاؿ ابن عصفور: " دل ٬تئ منو إال ذى  

 فعلياء: -13
 . ( 7) "اءن يى ربًٍ كً قاؿ ابن عصفور: " دل ٬تئ منو إال   

 
 

                                  
 .254ـ(، ص 1998 -ىػ 1419، )بَتكت: مؤسسة الرسالة 2د ا١تصرم، ط، ٖتقيق: عدناف دركيش ك٤تمالكلياتانظر: الكفوم، أيوب بن موسى،  -1
  .4/81، الكتابانظر: سيبويو،  -2
 .275ص ،’’ؾ.ك.ف ‘‘، مادة: مختار الصحاحانظر: زين الدين الرازم،  -3
 .4/40، الكتابانظر: سيبويو،  -4
 انظر: ا١ترجع السابق. -5
(، 1972-ق1392، )دار النشر: غَت معركفة، 1: أٛتد عبد الستار اٞتوارم كعبد اهلل اٞتبورم، ط، تالمقربابن عصفور، علي بن مؤمن بن ٤تمد،  -6
2/133. 
 ا١ترجع السابق. -7
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 مبحث الثانيال
 مصادر غير الثالثي

 المطلب األول: المصادر القياسية 
 مطلب الثاني: المصادر السماعيةال 
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 المطلب األول
 المصادر القياسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 المطلب األول: المصادر القياسية
قياسية مطردة، ٓتالؼ األفعاؿ الثالثية آّردة، كاألفعاؿ غَت  كلهامصادر األفعاؿ غَت الثالثي   

 -الثالثية ٢تا صور كأنواع:
 ثالثي مزيد ْترؼ. -1 
 ثالثي مزيد ْترفُت. -2 
 ثالثي مزيد بثالثة أحرؼ. -3 
 رباعي ٣ترد. -4 
 رباعي مزيد ْترؼ. -5 
 رباعي مزيد ْترفُت. -6 
 ما أٟتق بالرباعي. -7 
 كسوؼ أتناكؿ مصادر ىذه األفعاؿ، بإذف اهلل. 

 -مصادر الثالثي المزيد بحرف: -أوالً 
َعال: -3  اف ْ

 لي مً كٍ يي  لى مى كٍ ا، كأى انن سى احٍ  ني سً ٭تيٍ  نى سى حٍ زف " أىفػٍعىلى "، ٨تو: أى يأٌب على ىذا الوزف كل فعل على ك  
 .االن مى اكٍ 
 تَ ْفِعْيل: -2

ا، كىسَّرى عن يػٍ طً قٍ تػى  عي طّْ قى يػي  عى طَّ على كزف " فػىعَّلى "، ٨تو: قى  صحيح الالـ يأٌب على ىذا الوزف كل فعل 
 ييكىسّْري تىٍكًسٍَتا.

 تَ ْفِعَلة: -1
، عىزَّل يػيعىزٍّْم ةن يى كً ٍز كّْي تػى زى ى يػي فعل معتل الالـ على كزف " فػىعَّلى "، ٨تو: زكَّ  يأٌب على ىذا الوزف كل 

 تػىٍعزًيىةن.
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 ُمَفاَعَلة: -4
 .ةن سى الى ٣تيى  سي الً ٬تيى  سى الى ، جى ةن لى اتػى قى مي  لي اتً قى يػي  لى اتى يكوف مصدرا لفعل ثالثي على كزف " فىاعىلى "، ٨تو: قى  

 ِفَعال: -5
 ا.ادن هى جً  دي اىً ٬تيى  دى اىى ، جى االن دى جً  ؿي ادً ٬تيى  ؿى ادى ي على كزف " فىاعىلى " ، ٨تو: جى يكوف مصدرا لفعل ثالث 

 -مصادر الثالثي المزيد بحرفين: -ثانياً 
 ال:عَ فِ انْ  -3

 عي طً قى نػٍ يػى  عى طى قى ا، كانػٍ ارن سى كً انٍ  ري سً كى نٍ يػى  رى سى كى "، ٨تو: انٍ  لى عى فً يكوف مصدرا لكل فعل على كزف " انٍ  
 ا.اعن طى قً انٍ 

 ال:عَ تِ افْ  -2
 ا.اعن مى تً اجٍ  عي مً تى ٬تىٍ  عى مى تى ا، كاجٍ ادن هى تً اجٍ  دي هً تى ٬تىٍ  دى هى تػى جٍ يكوف مصدرا لكل فعل على كزف " افتعل "، ٨تو: اً  

 ل:اَل عِ افْ  -1
 اٍٛتىرَّ ٭تىٍمىرُّ اٛتًٍرىارنا.وىدَّ يىٍسوىدُّ اٍسًودىادنا، ك يكوف مصدرا لكل فعل على كزف " افػٍعىلَّ "، ٨تو: اسٍ  

 َفعُّل:ت َ  -4
ـي تػىقىدُّمنا.  ـى يػىتػىقىدَّ  يكوف مصدرا لكل فعل على كزف " تػىفىعَّلى "، ٨تو: تىكىلَّمى يػىتىكىلَّمي تىكىلُّمنا، تػىقىدَّ

 ل:اعُ فَ ت َ  -5
 ا.دن اعي بى تػى  دي اعى بى تى يػى  دى اعى بى ، تػى الن اثي ٘تىى  لي اثى مى تى يػى  لى اثى يكوف مصدرا لفعل على كزف " تػىفىاعىلى "، ٨تو: ٘تىى  

 مصادر الثالثي المزيد بثالثة أحرف. -ثالثا
 ال:عَ فْ تِ اسْ  -3

 جي ًر خٍ تى سٍ يى  جى رى خٍ تى ا، كاسٍ ارن فى غٍ تً اسٍ  ري فً غٍ تػى سٍ يى  رى فى غٍ تػى ٨تو: اسٍ   يأٌب على ىذا الوزف كل فعل على " اٍستػىٍفعىلى "، 
 ا.اجن رى خٍ تً اسٍ 
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 ال:عَ ي ْ عِ افْ  -2
ا، ابن شى يٍ شً اعٍ  بي شً وٍ شى عٍ يػى  بى شى وٍ شى عٍ ٨تو: اً  "، لى عى وٍ عى فػٍ يأٌب على ىذا الوزف كل فعل على كزف " اً  

 .اانن شى يٍ شً اخٍ  ني شً وٍ شى ٮتىٍ  نى شى وٍ شى كاخٍ 
 اْفِعوَّال: -1

 طي وّْ لى عٍ يػى  طى وَّ لى ا، كاعٍ اذن وَّ لً اجٍ  ذي وً لى ٬تىٍ  ذى وَّ لى جٍ يأٌب على ىذا الوزف كل فعل على كزف " افػٍعىوَّؿى "، ٨تو: اً  
 ا.اطن وَّ لً اعٍ 
 ل: اَل يْ عِ افْ  -4

َـّ يى ىى دٍ إً ك ا، ارن رى يػٍ ٭تىٍمىارُّ اٛتًٍ  ارَّ ٍٛتى ًإفػٍعىاؿَّ "، ٨تو: إً على ىذا الوزف كل فعل على كزف "  يأٌب  ُـّ ىى دٍ ا  ا
 امان.مى يٍ ىً دٍ ا

 مصادر الرباعي المجرد: -رابعاً 
 جى رى حٍ للرباعي آّرد باب كاحد، كىو ) فػىٍعلىلى يػيفىٍعًللي (، كمصدره يكوف على " فػىٍعلىلىة "، ٨تو: دى  

 .ةن لى زى لٍ زى  ؿي زً لٍ زى يػي  ؿى زى لٍ ، كزى ةن جى رى حٍ دى  جي ًر حٍ دى يي 
 مصادر الرباعي المزيد بحرف: -خامساً 

يكوف للرباعي ا١تزيد ْترؼ باب كاحد، كىو " تػىفىٍعلىلى يػىتػىفىٍعلىلي "، كيكوف مصدره على " تػىفىٍعليل "،  
 ا.رن ثػي عٍ بػى تػى  ري ثػى عٍ بػى تى يػى  رى ثػى عٍ بػى ا، كتػى جن ري حٍ دى تى  جي رى حٍ دى تى يػى  جى رى حٍ دى ٨تو: تى 

 مصادر الرباعي المزيد بحرفين: -سادساً 
 -لَّ " ك" افػٍعىنػٍلىلى "، لكل منهما مصدر ٮتصو، كىو كالتارل:لى للرباعي ا١تزيد ْترفُت باباف، ك٫تا " افػٍعى  

 ل: اَل نْ عِ افْ  -3
يقعنسس ٨تو: احر٧تم ٭تر٧تم احر٧تاما، كاقعنسس  " افػٍعىنػٍلىلى "،يكوف مصدرا لكل فعل على كزف "  

 اقعنساسا.
 



55 
 

ل: -2  اْفِعالَّ
لَّ "، ٨تو: اطمأف يطمئن اطمئنانا، كاقشعر يقشعر لى يكوف مصدرا لكل فعل على كزف " افػٍعى  
 اقشعرارا.

 مصادر األفعال الملحقة بالرباعي:  -سابعاً 
ٍوقػىلىةن حكم ا١تلحق بالرباعي كحكم الرباعي، ٨تو:   ٍوقىلى ٭تيىٍوًقلي حى  نى ، ك٘تىىٍسكى ةن رى طى يٍ بػى  ًطري بػىٍيطىرى يػيبػىيٍ ، ك  حى

 تى رى فٍ عى تػى ك ، أن يي ىٍ رى تػى  أي يى ىٍ رى تػى يػى  أى يى ىٍ رى تػى ك ا، نن طي يٍ شى تى  ني طى يٍ شى تى يػى  نى طى يٍ شى تى ك ا، بن ري وٍ ٕتىى  بي رى وٍ جى تى يػى  بى رى وٍ ا، كٕتىى نن كي سٍ ٘تىى  ني كى سٍ مى تى يػى 
اين قي لٍ سى ى تى قى لٍ سى تى ى يػى قى لٍ سى تى ك ا، تن ري فٍ عى تػى  تي رى فٍ عى تػى يػى 

 (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .116ك  114ـ(، ص 1998 –ق 1418، ) بَتكت: ا١تكتبة العصرية، 2، طنحو اللغة العربيةانظر: النادرم، ٤تمد أسعد،  -1
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 الثاني المطلب
 المصادر السماعية 
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 الثاني: المصادر السماعية المطلب
أبنية مصادر األفعاؿ غَت الثالثية السماعية قليلة، ألف أغلب أبنيتها قياسي، كقد ٝتعت مصادرىا  

 -ىي:
 أواًل: في الثالثي المزيد :

 . (1) اابن ذَّ كً   بي ذّْ كى يي  بى ذَّ : ٨تو: كى ِفعَّال -1
قناتِِفعَّال -2  .(2) : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: ٘تىىلَّقى يػىتىمىلَّقي ٘تًالَّ
َعال -3  . (3) االن تى يٍ قً  لي اتً قى يػي  لى اتى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: قى ِفي ْ
 .(4) لوى كٍ شى  يٍ كً تى شٍ ى يى كى تى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: اشٍ فَ ْعَلى -4
ايى تػٍ فػي  يًتٍ فٍ  يػي ىتى فػٍ أى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: فُ ْعَلى -5

 (5). 
 .(6) لرى كٍ ذً  ري كّْ ذى : كقد ٝتع ُب ٨تو: ذىكَّرى يي ِفْعَلى -6
اءن وٍ ضي كي  أي ضَّ وى تػى يػى  أى ضَّ وى : كقد ٝتع ُب ٨تو: تػى فَ ُعول -7

 (7). 
َعال -8 ـى قى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: أى ِإف ْ  .(8) ان امقى إً  مي يٍ قً يي  ا
اارن وى تً اجٍ  ري اكى جى تى يػى  رى اكى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: ٕتىى اْفِتَعال -9

 (9). 
ارن اكي ٕتىى  ري وً تى ٬تىٍ  رى وى تػى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: اجٍ تَ َفاُعل -10

 (10). 
 

                                  
 .238، صأبنية الصرف في كتاب سيبويه، كاٟتديثي، 3/198)القاىرة: دار ا١تعارؼ(،  ،15، طالنحو الوافيانظر: حسن، عباس،  -1
 .1/298، ’’ملق ‘‘ ، مادة مختار الصحاحانظر: زين الدين الرازم،  -2
 .1/247، ’’قتل ‘‘ ، مادة مختار الصحاح، ك زين الدين الرازم، 4/80، الكتابانظر: سيبويو،  -3
 .4/40، الكتابانظر: سيبويو،  -4
 انظر: ا١ترجع السابق. -5
 انظر: ا١ترجع السابق. -6
 .4/42انظر: مرجع سابق،  -7
 .83/ 4انظر: مرجع سابق،  -8
 .4/81انظر: مرجع سابق،  -9

 .4/81، الكتابانظر: سيبويو،  -10
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 .(1) الن يٍ تً بٍ تػى  لي تَّ بى تى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: تػىبىتَّلى يػى تَ ْفِعْيل -11
 .(2) ااءن وى طً ل انٍ وَّ طى تى ل يػى وَّ طى : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: تى اْنِفَعال -12
 .(3) : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: اٍنكىسىرى يػىٍنكىًسري كىٍسرنافَ ْعل -13
 .(4) ااتن بى نػى  تي بً نٍ يػي  تى بى نػٍ : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: أى فَ َعال -14
 .(5) اادن دى تػىرٍ  دّْدي رى يػي  دى دَّ : كقد كرد ٝتاعا ُب ٨تو: رى تَ ْفَعال -15
 . (6)اف غَت مهموز ٨تو: جىرَّبى ٬تيىرّْبي ٕتىٍرًبىةن : كيكوف مصدرا ٝتاعيا لفعل صحيح الالـ ككتَ ْفِعَلة -16

 ثانيا: في الرباعي المجرد
 -ٝتع ُب الرباعي آّرد كزناف ٝتاعياف، ٫تا:

 .(7) ا، كبعضهم يقيسو معواجن رى حٍ دً  جي ًر حٍ دى يي  جى رى حٍ ، كدى االن زى لٍ زً  ؿي زً لٍ زى يػي  ؿى زى لٍ : ٨تو: زى ِفْعاَلل -1
 .(8) االن قى لٍ قػى  لي قً لٍ قى يػي  لى قى لٍ ، كقػى االن زى لٍ زى  ؿي زً لٍ زى يػي  ؿى زى لٍ : ٨تو: زى فَ ْعاَلل -2
 
 

 
 
 
 

                                  
 .4/81، الكتابانظر: سيبويو،  -1
 .4/82انظر: مرجع سابق،  -2
 .4/81انظر : مرجع سابق،   -3
 .4/81رجع سابق،  انظر: م -4
 .1/167ـ(،  1993 -ىػ  1414، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية، 8، ط جامع الدروس العربيةانظر: الغالييٌت، مصطفى بن ٤تمد سليم ،  -5
 .59، ص شذا العرف في فن الصرفانظر: اٟتمالكم،  -6
 .114، ص نحو اللغة العربيةالنادرم،  -7
 .341، ص اب سيبويهأبنية الصرف في كتانظر: اٟتديثي:  -8
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 الفصل الثالث
 المصدر الميمي.
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 المصدر الميمي.: الفصل الثالث
ياء مشددة بعدىا تاء التأنيث  هىو ما دؿ على معٌت ٣ترد، كُب أكلو "ميم" زائدة، كليس ُب آخر 

 (1)مربوطة.
لى ما يدؿ عليو ا١تصدر األصلي كىو اٟتدث، لكنو يفوقو ُب قوة الداللة كا١تصدر ا١تيمي يدؿ ع

كاختص ّٔذه التسمية ألنو ٘تيز ٔتيم زائدة ُب أكلو لغَت )مفاعلة(، ( 2)كتأكيدىا، كىو يالـز اإلفراد كالتذكَت،
 (3)صدر.كىو من اٞتوامد، كاحملققوف من العلماء قالوا: إف ا١تصدر ا١تيمي اسم جاء ٔتعٌت ا١تصدر ال م

 -كسنذكر ىنا أحكاـ صياغتو حسب القوانُت الصرفية:
 -أواًل: المصدر الميمي من الفعل الثالثي:

 :) َمْفَعل ( -1
 -كيكوف قياسا ُب اٟتاالت التالية: 
، فا١تيمي منو مىٍضرىب. -  الفعل الثالثي الذم جاء على كزف )فػىعىلى يػىٍفًعلي( ٨تو: ضىرىبى يىٍضًربي
 على كزف ) فػىعىلى يػىٍفعيلي ( ٨تو: سىقىطى يىٍسقيطي، فا١تيمي منو مىٍسقىط.الذم جاء كالفعل الثالثي  -
، فا١تيمي منو مىٍذىىب.الذم جاء كالفعل الثالثي  -  (4)على كزف ) فػىعىلى يػىٍفعىلي (، ٨تو: ذىىىبى يىٍذىىبي

 ) َمْفِعل(: -2
 -كيكوف قياسا ُب الفعل الثالثي اآلٌب:  

، فا١تيمي في قً يى  فى قى كى كى  دي عً يى  دى عى ح الالـ الذم ٖتذؼ فاءه ُب ا١تضارع، ٨تو: كى ا١تثاؿ الواكم الصحي -
 .فه قً وٍ كمى  ده عً وٍ منهما مى 

                                  
 .3/186، النحو الوافيحسن،  -1
 .3/231انظر: مرجع سابق،  -2
 .1/174،جامع الدروس العربيةالغالييٍت،  -3
 .46، ص التبيان في تصريف األسماء، ككحيل، 221، ص أبنية الصرف في كتاب سيبويهنظر: اٟتديثي، ا -4
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كا١تثاؿ الواكم من باب )فىًعلى يػىٍفعىلي(، ٨تو: كىًجلى يػىٍوجىلي ككىًحلى يػىٍوحىلي، فا١تيمي منهما مىٍوًجل  -
كمىٍوًحل
 (1). 

 (: َمْفَعَلة) -3
فيها تاء، كىي ٝتاعية، كالقياس بغَتىا، ٨تو: مىٍسغىبىة، كىمىٍقرىبىة، كمىٍرٛتىىة،  جاءت بعض ا١تصادر

نىة، كمىعىرَّة كمىٍسكى
(2). 

 (: َمْفِعَلة) -4
ة  .(3)كجاءت بعض ا١تصادر على غَت القياس أيضا، ٨تو: مىٍعًصيىة، ك٤تىًٍمدى

 ثانًيا: المصدر الميمي من غير الثالثي.
 الثالثي على كزف مضارعو مع ابداؿ حركؼ ا١تضارعة ميما مضمومة، كقياس ا١تصدر ا١تيمي من غَت

، كالفرؽ بينهما السياؽ، كيكوف (4)كفتح ما قبل اآلخر، فهو على كزف اسم ا١تفعوؿ من أفعاؿ غَت الثالثي
 -على كزف:

 (:ُمْفَعل) -1
 ج.رى ل ك٥تيٍ خى دٍ مي منهما مي ، فا١تيجى رى خٍ كأى  لى خى دٍ يكوف ُب الفعل على كزف )أىفػٍعىلى يػيٍفًعلي(، ٨تو: أى   

 (:ُمَفعَّل) -2
 .ميسىرَّح كميوىقَّى ، فا١تيمي منهما رَّحى ككىقَّىسى  ٨تو:يكوف ُب الفعل على كزف )فػىعَّل يػيفىعّْلي(، 

 (:ُمَفاَعل) -3
 .ميقىاتىل ، فا١تيمي منوقىاتىل يػيقىاًتلي ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )فىاعىلى يػيفىاًعل(،   
 

                                  
 .46، ص التبيان في تصريف األسماءانظر، كحيل،  -1
 .1/426،المستقصى في علم التصريفانظر: ا٠تطيب ،  -2
 انظر: ا١ترجع السابق. -3
 .47، ص التبيان في تصريف األسماءنظر: كحيل، ا -4
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 (:اَعلُمتَ فَ ) -4
 .ميتىحىامىل ، فا١تيمي منولى امى ٖتىى ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )تػىفىاعىلى يػىتػىفىاعىل(، 

 (:ُمْفتَ َعل) -5
 .ميٍعتػىرىؼ ، فا١تيمي منوؼي ًتىً عٍ يػى  ؼى رى تػى اعٍ ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍتػىعىلى يػىٍفتىًعلي(، 

َفَعل) -6  (:ُمن ْ
 .ميٍنصىرىؼ ، فا١تيمي منوانصرؼ٨تو: نػٍفىًعلي(، يكوف ُب الفعل على كزف )انٍػفىعىلى يػى 

 (:ُمتَ َفعَّل) -7
ـي ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )تػىفىعَّلى يػىتػىفىعَّلي(،  ـى يػىتػىقىدَّ  .ميتػىقىدَّـ ، فا١تيمي منوتػىقىدَّ

 (:ُمْفَعلّ ) -8
 .٤تيٍمىرُّ  و، فا١تيمي مناٍٛتىرَّ ٭تىٍمىرُّ ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍعىلَّ يػىٍفعىلُّ(، 

 (:ُمْستَ ْفَعل) -9
 .جرى خٍ تى سٍ مي  ، فا١تيمي منوجي ًر خٍ تى سٍ يى  جى رى خٍ تى اسٍ ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )اٍستػىٍفعىلى يىٍستػىٍفًعلي(،   

ل) -10  (:ُمْفَعوَّ
 .طميٍعلىوَّ  ، فا١تيمي منواٍعلىوَّطى يػىٍعلىوّْطي ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍعىوَّؿى يػىٍفعىوّْؿ(،   

 (:ُمْفَعْوَعل) -11
 .ميٍعشىٍوشىب ، فا١تيمي منواٍعشىٍوشىبى يػىٍعشىٍوًشبي ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍعىٍوعىلى يػىٍفعىٍوًعلي(، 

 (:ُمْفَعالّ ) -12
(، يكوف ُب الفعل على كزف )اً     .٤تيٍمىارٌ  ، فا١تيمي منواٍٛتىارَّ ٭تىٍمىارُّ ٨تو: فػٍعىاؿَّ يػىٍفعىاؿُّ

ُب الفعل الرباعي آّرد كا١تزيد على كزف مضارعو مع ابداؿ حركؼ ا١تضارعة ميما ككذا اٟتاؿ  
 -مضمومة، كفتح ما قبل اآلخر، فيكوف على كزف :
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 (:ُمَفْعَلل) -1
 .ؿزى لٍ زى مي  ، فا١تيمي منوؿي زً لٍ زى يػي  ؿى زى لٍ زى ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )فػىٍعلىلى يػيفىٍعًلل(،   

 (:ُمتَ َفْعَلل) -2
 .ميتىدىٍحرىج ، فا١تيمي منوجي رى حٍ دى تى يػى  جى رى حٍ دى تى ٨تو: الفعل على كزف )تػىفىٍعلىلى يػىتػىفىٍعلىلي(،  يكوف ُب

َلل) -3  (:ُمْفَعن ْ
لىلى يػىٍفعىٍنًللي(،  مي اً ٨تو: يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍعىنػٍ  .٤تيٍرى٧ٍتىم ، فا١تيمي منوٍحرى٧ٍتىمى ٭تىٍرى٧تًٍ

 (:ُمْفَعَللَّ ) -4
 .ميٍقشىعىرٌ  ، فا١تيمي منوٍقشىعىرَّ يػىٍقشىًعرُّ اً ٨تو: على كزف )افػٍعىلىلَّ يػىٍفعىًللُّ(، يكوف ُب الفعل   

مضارعو ككذا اٟتاؿ ُب ما أٟتق باألفعاؿ الرباعية آّردة كا١تزيدة، فإف مصدره ا١تيمي يأٌب على كزف  
 (1).مع ابداؿ حركؼ ا١تضارعة ميما مضمومة، كفتح ما قبل اآلخر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 كما بعدىا. 222، ص أبنية الصرف في كتاب سيبويهنظر: اٟتديثي، ا -1
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 رابعالفصل ال
 الهيئة والمصدر الصناعي مصدر المرة و مصدر

 :المرة. مصدرالمبحث األول 
  :الهيئة. مصدرالمبحث الثاني 
 .المبحث الثالث: المصدر الصناعي 
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 المبحث األول
 المرة. مصدر 
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 المرة. مصدرالمبحث األول: 
كبعضهم ٔتصدر العدد، كىو اسم مصوغ من ا١تصدر األصلي،  ا١ترة يو بعض العلماء باسميسم 

 (1)للداللة على حدكث الفعل مرة كاحدة.
 المرة مصدرأواًل: شروط صياغة 

 -ا١ترة بثالثة شركط: مصدريشًتط ُب صياغة  
 أف يكوف فعلو تاما، فال يصاغ من األفعاؿ الناقصة، ٨تو: كاد كعسى. -1 
أف يكوف حسيا صادرا من اٞتوارح، فال يصاغ من "فهم" ك"علم"،  أف ال يكوف قلبيا، بل ال بد -2 

 ألهنما من أفعاؿ القلوب.
 (2)أف ال يدؿ على صفة ثابتة الزمة. -3 

 المرة من الفعل الثالثي. مصدرثانيا: كيفية صياغة 
 –ة( ا١ترة من الفعل الثالثي الذم توافرت فيو الشركط الثالثة السابقة على زنة )فػىٍعلى  مصدريصاغ  

 ، ٨تو: جلس جلسة، كأكل أكلة، كفتح فتحة.-بفتح الفاء كالالـ كسكوف العُت
فإف كاف ا١تصدر األصلي على ىذا البناء )فػىٍعلىة(، ٨تو: دعوة كفجأة، فإف الصيغة ال تدؿ على ا١ترة،  

 كلذا كجب زيادة لفظ آخر معها ليدؿ على ا١ترة مثل الوصف، ٨تو: دعوة كاحدة، كصيحة كاحدة.
 من الفعل غير الثالثي. المرة مصدرثًا: كيفية صياغة ثال

ا١ترة من غَت الثالثي على زنة ا١تصدر األصلي بزيادة تاء ُب آخر مباشرة دكف زيادة أك  مصدريصاغ  
 -حذؼ أك تغيَت، فيكوف على الوزف اآلٌب:

 ( :َعاَلةِاف ْ ) -1
 .ةن امى رى كٍ ، فا١ترة منو إً ـي رً كٍ يي  ـى رى كٍ يكوف ُب الفعل على كزف )أىفػٍعىلى يػيٍفًعلي(، ٨تو: أى 

                                  
 .142ـ(، ص 1988 -ق1408، )بَتكت: مكتبة ا١تعارؼ، 2، طتصريف األسماء واألفعالقباكة، فخر الدين،  -1
-347ـ(، ص 1987 -ق1407، )بَتكت: دار الكتاب العريب، 1، طتصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب القرآننظر: ٤تيسن، ٤تمد سادل، ا -2

348. 
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َلة) -2  (:تَ ْفِعي ْ
 .، فا١ترة منو تىٍسًبٍيحىةن بّْحي سى يي  حى بَّ يكوف ُب الفعل على كزف )فػىعَّلى يػيفىعّْلي(، ٨تو: سى 

 ( :اْفِتَعاَلة) -3
 .ةن الى صى ، فا١ترة منو اتّْ لي تَّصً يػى  لى صى تَّ يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍتػىعىلى يػىٍفتىًعلي(، ٨تو: اً 

 (: اْنِفَعاَلة) -4
 .ةن افى رى صً ، فا١ترة منو انٍ ؼي رً صى نٍ يػى  ؼى رى صى نٍ يكوف ُب الفعل على كزف )انٍػفىعىلى يػىنػٍفىًعلي(، ٨تو: اً 

 (:اْفِعاَلَلة) -5
، فا١ترة منو اٛتًٍ مى ٭تىٍ  رَّ ٍٛتى يكوف ُب الفعل على كزف )افػٍعىلَّ يػىٍفعىلُّ(، ٨تو: اً     .ةن ارى رى رُّ

 (: تَ َفعَُّلة) -6
 .ةن لى بػُّ قى ، فا١ترة منو تػى لي بَّ قى تػى يػى  لى بَّ قى ف ُب الفعل على كزف )تػىفىعَّلى يػىتػىفىعَّلي(، ٨تو: تػى يكو 

 (: تَ َفاُعَلة) -7
 .ةن لى اتػي قى ، فا١ترة منو تػى لي اتى قى تػى يػى  لى اتى قى يكوف ُب الفعل على كزف )تػىفىاعىلى يػىتػىفىاعىلي(، ٨تو: تػى 

 ( :اْسِتْفَعاَلة) -8
 .ةن اجى رى خٍ تً ، فا١ترة منو اسٍ جي ًر خٍ تى سٍ يى  جى رى خٍ تى سٍ )اٍستػىٍفعىلى يىٍستػىٍفًعلي(، ٨تو: اً يكوف ُب الفعل على كزف 

ُعوَّاَلة) -9   :(اف ْ
 .ليوَّاذىةن اجٍ ، فا١ترة منو ذي وّْ لى ٬تىٍ  ذى وَّ لى جٍ اً (، ٨تو: افػٍعىوَّؿى يػىٍفعىوّْؿي )يكوف ُب الفعل على كزف 

َعاَلة) -10  :(اْفِعي ْ
 .ةن ابى شى يٍ شً اعٍ ، فا١ترة منو بي شً وٍ شى عٍ يػى  بى شى وٍ شى عٍ اً (، ٨تو: فػٍعىٍوعىلى يػىٍفعىٍوًعلي ا)يكوف ُب الفعل على كزف 

 :(اْفِعْيالََلة) -11
 .ةن ارى رى يػٍ اٛتًٍ ، فا١ترة منو ارُّ مى ٭تىٍ  ارَّ ٍٛتى اً (، ٨تو: افػٍعىاٌؿ يػىٍفعىاؿُّ )يكوف ُب الفعل على كزف 
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 :(فَ ْعَلَلة) -12
 .ةن جى رى حٍ دى ، فا١ترة منو جي ًر حٍ دى يي  جى رى حٍ دى (، ٨تو: يػيفىٍعًللي  فػىٍعلىلى ) يكوف ُب الفعل على كزف  

  :(تَ َفْعُلَلة) -13
 .تػىبػىٍعثػيرىةن ، فا١ترة منو ري ثػى عٍ بػى تى يػى  رى ثػى عٍ بػى تػى (، ٨تو: تػىفىٍعلىلى يػىتػىفىٍعلىلي )يكوف ُب الفعل على كزف 

  :(اْفِعْناَلَلة) -14
لىلى يػىٍفعىٍنًللي )يكوف ُب الفعل على كزف   .ةن امى ٧ٍتى رً احٍ ، فا١ترة منو مي ٧تًٍ رى ٭تىٍ  مى ٧ٍتى رى حٍ اً (، ٨تو: افػٍعىنػٍ

َلة) -15   :(اْفِعالَّ
 (1).ةن ارى رى عٍ شً اقٍ ، فا١ترة منو رُّ عً شى قٍ يػى  رَّ عى شى قٍ اً (، ٨تو: افػٍعىلىلَّ يػىٍفعىًللُّ )يكوف ُب الفعل على كزف 

االكتفاء ّٔا ُب الداللة على ا١ترة، ة، جاز كى ارى شى ة كمي جى رى حٍ فإف كاف ا١تصدر األصلي آخره تاء، ٨تو: دى 
 (2)كلكن األكثر االتياف بالوصف لرفع اللبس بُت ا١تصدر كا١ترة منو, ٨تو: دعوتو دعوة كاحدة.

 جى رى حٍ كإذا كاف للفعل غَت الثالثي مصدراف أحد٫تا أشهر كأغلب، فا١ترة تأٌب على األشهر، تقوؿ: دى  
 (3)ة؛ ألف دحرجة أشهر من دحراج.اجى رى حٍ ، كال تقوؿ: دً ةن دى احً كى  ةن جى رى حٍ دى 
 

 
 
 
 
 
 

                                  
 .225-224، صأبنية الصرف في كتاب سيبويهنظر: اٟتديثي، ا -1
 .49، ص التبيان في تصريف األسماءانظر: كحيل،  -2
 ظر: ا١ترجع السابق.ان -3
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 المبحث الثاني

 الهيئة مصدر
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 الهيئة مصدرالمبحث الثاني: 
كىو اسم مصوغ من ا١تصدر  (1)ا٢تيئة، كيسميو بعضهم ٔتصدر النوع، اسميسميو بعض العلماء ب 

 (2)األصلي، للداللة على صفة اٟتدث حُت كقوعو.
 الهيئة. مصدرأواًل: شروط صياغة 

 -ا٢تيئة بثالثة شركط، كىي: مصدريشًتط ُب صياغة  
 أف يكوف فعلو تاما. -1 
 أف ال يكوف قلبيا. -2 
 (3)أف ال يدؿ على صفة ثابتة الزمة. -3 

 الهيئةمصدر ثانًيا: صياغة 
وف بكسر الفاء كسك -(ِفْعَلةا٢تيئة إال من الفعل الثالثي فقط، كقياسو منو على )مصدر ال يصاغ  

، ٨تو: نشدة -بكسر الفاء-( ِفْعَلة، ٨تو: جلسة كلعبة، فإف كاف ا١تصدر العاـ على )-العُت كفتح الالـ
 (4)كدربة كشدة، دؿ على ا٢تيئة بالوصف، ٨تو: نشدة عظيمة... كىكذا.

، فإذا أريد الداللة على ا٢تيئة من غَت الثالثي، جيء با١تصدر ا٢تيئة من غَت الثالثيمصدر كال يصاغ  
 األصلي موصوفا ٔتا يفيد الغرض، ٨تو: استقبلت الضيف استقباؿ اٟتفاكة.

 
 
 
 

                                  
 .211ـ(، ص 1999 -ق1420، )كويت: مكتبة ا١تنار االسالمية، 1، طالصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريمانظر: ياقوت، ٤تمود سليماف،  -1
 .144،  تصريف األسماء واألفعالقباكة،  -2
 نظر: ا١ترجع السابق.ا -3
 .50، ص التبيان في تصريف األسماءكحيل،   -4
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 المبحث الثالث

 المصدر الصناعي
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 المبحث الثالث: المصدر الصناعي
 (1)ىو اسم مصنوع من اسم آخر، بزيادة ياء مشددة بعدىا تاء ُب آخره، للداللة على اٟتدث. 

 الغرض منه -أ
ا١تصادر الصناعية، الداللة على ا٠تصائص كالصفات كاألحواؿ ا١تختلفة لالسم الذم  كالغرض من 

 (2)ٟتقتو الياء كالتاء.
 طريقة صياغته -ب

كطريقة صياغتو كاحدة ال ٗتتلف من لفظ إذل آخر، كىي بزيادة الياء ا١تشددة كتاء النقل ُب آخر  
 االسم، كىو قياسي مطرد.

 االسماء التي تمكن صياغته. -ج
 -أما األٝتاء اليت ٘تكن صياغة ا١تصدر الصناعي فهي التالية: 
 ة.يَّ امً زى اهنًٍ  –اـ زى ة، كاهنًٍ يَّ عً جٍ رى  –ع جٍ اسم ا١تعٌت، ٨تو: رى  -1 
 ة.يَّ مً الى عى  – ادلى ة، كعى يَّ رً جى حى  –ر جى اسم الذات، ٨تو: حى  -2 
 ة.يَّ الً ٝتيى أٍ رى  – اؿو مى  سي أٍ اسم ا١تركب، ٨تو: رى  -3 
 ة.يَّ فً يٍ كى   – فى يٍ ة، ككى يَّ مّْ كى   – مٍ ا١تبنية، ٨تو: كى األٝتاء  -4 
 ة.يَّ نً يٍ نػى اثػٍ  – ٍُت نػى صيغ ا١تثٌت، ٨تو: اثػٍ  -5 
 ة.يَّ انً يى بػٍ صً  –اف يى بػٍ صيغ اٞتمع، ٨تو: صً  -6 
 ة.يَّ لً قٍ رى ىً  –ل قٍ رى ة، كىً يَّ رً صى يٍ قػى  –ر صى يٍ األٝتاء األعجمية، ٨تو: قػى  -7 
 (3)ة.يَّ دً وٍ مي ٤تىٍ  –د وٍ مي ٤تىٍ ة، ك يَّ رً اعً شى  –ر اعً األٝتاء ا١تشتقة، ٨تو: شى  -8 

                                  
 .147، ص تصريف األسماء واألفعالقباكة،  -1
 .51، ص التبيان في تصريف األسماءكحيل،    -2
الصرف التعليمي ، كياقوت، 148-147، ص تصريف األسماء واألفعال، كقباكة، 430-429، ص المستقصى في علم التصريفانظر: ا٠تطيب،  -3

 .215-214، صوالتطبيق في القران الكريم
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كىذه الصيغ دل تعرؼ با١تصادر الصناعية إال عند ا١تتأخرين من العلماء، كبعض ا١تتقدمُت يسميها  
 (1)"النظائر".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .52، ص تصريف األسماءالتبيان في يل، حك  -1
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 الباب الثاني
 المصادر الواردة في سورة يونس

 ورة على األوزان القياسية.الفصل األول: المصادر الواردة في الس 
 .الفصل الثاني: المصادر الواردة في السورة على األوزان السماعية 
 .الفصل الثالث: المصادر الميمية الواردة في السورة 
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 الفصل األول
 المصادر الواردة في السورة على األوزان القياسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 في السورة على األوزان القياسية.الفصل األول: المصادر الواردة 
 أواًل: المصادر الثالثية

 ما جاء على فَ ْعل:األول: 
 (:1كما ُب جدكؿ )  اكرد ُب ىذا البناء عشركف مصدرا ُب ستة كٙتانُت موضع

 (1جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 2 رْتىٍ  5 أىٍمر 2 رجٍ أى 
 1 دٛتىٍ  18 قٌ حى  2 يغٍ بػى 
 2 ؼوٍ خى  3 قلٍ خى  1 فلٍ خى 
 1 بيٍ رى  22 بٌ رى  2 ٍَت خى 
 1 ضىرٌ  2 ءيٍ شى  1 عٝتىٍ 
 2 ركٍ مى  1 ؿوٍ قػى  4 نٌ ظى 
   3 دعٍ كى  1 عفٍ نػى 

 ر:جْ أَ  -3
1- ... فىًإف تػىوىلٍَّيتيٍم فىمىا سىأىٍلتيكيم مٍّْن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اللًَّو (1). 

، يقاؿ:  أجر زيد عمرا يأجره أجرا أعطاه  (2)ذ العوضاألجر: العوض الذم يعطى ألجل عمل يعملو آخ
 (3)الشيء بأجرة ، كأجر عمرك زيدا أعطاه األجرة. 

 ٦تا سبق، يتبُت لنا أف )األجر( ُب أصل كضعو مصدر، كىو قياسي، ألف فعلو متعد.  
 

                                  
 .72سورة يونس، اآلية:  -1
 .11/142، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  -2
 .65، صالمفردات في غريب القرآناألصفهاشل، الراغب  -3
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 :َأْمر -2
 1-    ًبػّْري األىٍمرى مىا ًمن شىًفيعو ًإالَّ ًمن بػىٍعًد ًإٍذنًو  .(1)ييدى
 2-  ًا كىأىٍف دلٍى تػىٍغنى بًاأٍلىٍمس ا أىٍمرينىا لىٍيالن أىٍك نػىهىارنا فىجىعىٍلنىاىىا حىًصيدن  .(2)أىتىاىى
 3-   يػىقيوليوفى اللَّوي بػّْري األىٍمرى فىسى  .(3)كىمىن ييدى
 4-   َّةن فىأىٚتًٍعيوا أىٍمرىكيٍم كىشيرىكىاءىكيٍم ٍبيَّ الى يىكيٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيم.(4) 
: الشأف، كٚتعو أيميور، كمصدر أمرتو: إذا كٌلفتو أف يفعل شيئا، كىو لفظ عاـ لألفعاؿ كاألقواؿ    األىٍمري

 كبابو نصر. (5)كلها.
 ٦تا سبق، يتبُت لنا أف األمر مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 

 :رحْ بَ  -1
 1- ... ىيوى الًَّذم ييسىيػّْريكيٍم ُب اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر

 (6). 
 2- كىجىاكىٍزنىا بًبىًٍت ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا كىعىٍدكنا

 (7). 
اٍلبىٍحر: ا١تاء اٍلكثَت ا١تتسع عذبا كىافى أىك ملحا 

قاؿ أبو بكر األنبارم: "٬توز أف يكوف مأخوذان  ،(8) 
 .(9) ران: إذا شققت أذهنا، كالبحَتة: ا١تشقوقة األذف"من قوؿ العرب: قد ْترت الناقة أْترىا ْت

٦تا سبق، تبُت لنا أف البحر ُب أصل كضعو مصدر لفعل ْتىىرى يىبحىر ْتىٍرا، ٍب ٝتي بو، كىو قياسي،  
 ألف فعلو متعد.

                                  
 .3سورة يونس، اآلية:  -1
 .24سورة يونس، اآلية:  -2
 .31سورة يونس، اآلية:  -3
 .71سورة يونس، اآلية:  -4
 .88، ص المفردات في غريب القرآنفهاشل، الراغب األص -5
 .22سورة يونس، اآلية:  -6
 .90سورة يونس، اآلية:  -7
ايب، إبراىيم بن إٝتاعيل بن أٛتد،  -8 دار اقرأ  -، ٖتقيق: السائح علي حسُت، د، ط، )طرابلسكفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربيةابن األىٍجدى

 .190ص  للطباعة كالنشر كالًتٚتة(،
 .2/110ـ(، 1992-ىػ  1412،)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  1، ٖتقيق: حاًب صاحل الضامن، طالزاهر في معاني كلمات الناس -9
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 :يغْ ب َ  -4
1-  يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإ٪تَّىا بػىٍغييكيٍم عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم.(1) 
 2-  ٍنىا بًبىًٍت ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا كىعىٍدكنا ...كىجىاكىز.(2) 
البغي: طلب ٕتاكز االقتصاد فيما يتحرل، ٕتاكزه أـ دل يتجاكزه، فتارة يعترب ُب القدر الذم ىو  

ا طلبت أكثر ما ٬تب، كابتغيت  الكمية، كتارة يعترب ُب الوصف الذم ىو الكيفية، يقاؿ: بغيت الشيء: إذ
 كىو من باب ضرب. (3) كذلك،
 كمن ىنا تبُت لنا أف البغي مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 

 :قّ حَ  -5
 1-  يعنا كىٍعدى اللًَّو حىقِّا إًلىٍيًو مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى

 (4). 
 2-  ٍـو يػىٍعلىميوفى مىا خىلىقى اللَّوي ذىًلكى ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ يػيفىصّْلي اآٍليىاًت لًقىو

 (5). 
3-  ّْفػىلىمَّا أى٧تىاىيٍم ًإذىا ىيٍم يػىبػٍغيوفى ُب األىٍرًض ًبغىٍَتً اٟتٍىق

 (6). 
4-  ّْكىريدُّكاٍ ًإذلى اللًَّو مىٍوالىىيمي اٟتٍىق

 (7). 
5-  ًلكيمي اللَّوي رىبُّكيمي اٟتٍىقُّ فىمىاذىا بػىٍعدى اٟتٍىقّْ ًإالَّ الضَّالىؿي فىأىسلَّ تي ٍصرىفيوفى فىذى

 (8). 
6- ُّأىف قيٍل ىىٍل ًمن شيرىكىآًئكيم مَّن يػىٍهًدم ًإذلى اٟتٍىقّْ قيًل اللَّوي يػىٍهًدم لًٍلحىقّْ أىفىمىن يػىٍهًدم ًإذلى اٟتٍىقّْ أىحىق

يػيتَّبىعى 
(9). 

                                  
 .23سورة يونس، اآلية:  -1
 .90سورة يونس، اآلية:  -2
 .136، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -3
 .4سورة يونس، اآلية:  -4
 .5اآلية:  سورة يونس، -5
 .23سورة يونس، اآلية:  -6
 .30سورة يونس، اآلية:  -7
 .32سورة يونس، اآلية:  -8
 .35سورة يونس، اآلية:  -9
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7- ٍيئنا إىفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًٍت ًمنى اٟتٍىقّْ شى
 (1). 

 8-   قّّ كىمىا أىنٍػتيٍم ٔتيٍعًجزًينى قيٍل ًإم كىرىيبّْ ًإنَّوي ٟتىى
 (2). 

9-  أىالى ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى
 (3). 

 10-  ا لىًسٍحره مًُّبُته فػىلىمَّا جىاءىيمي اٟتٍىقُّ ًمٍن ًعنًدنىا قىاليواٍ ًإفَّ ىىذى
 (4). 

11-  ّْا  قىاؿى ميوسىى أىتػىقيوليوفى لًٍلحىق لىمَّا جىاءىكيٍم أىًسٍحره ىىذى
 (5). 

12-  اتًًو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍجرًميوفى قُّ اللَّوي اٟتٍىقَّ ًبكىًلمى كى٭تًي
 (6). 

13-  ًينى لىقىٍد جىاءؾى اٟتٍىقُّ ًمن رَّبّْكى فىالى تىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍمًتى
 (7). 

14-  نىا نينًج اٍلميٍؤًمًنُتى كىذىًلكى حىقِّا عىلىيػٍ
 (8). 

15-  ا النَّاسي قىٍد جىاءكيمي اٟتٍىقُّ ًمن رَّبّْكيٍم قيٍل يىا أىيػُّهى
 (9). 

كاٟتق ُب األصل مصدر "حق" إذا ثبت، ٍب صار اٝتا لألمر الثابت الذم ال ينكر من إطالؽ 
كقاؿ ، (11) كىو من بايب ضرب كقتل إذا كجب أك ثبت ،(10) ا١تصدر كإرادة اسم الفاعل مثل فالف عدؿ

حقا كحقوقا: صار حقا كثبت؛ قاؿ  -بضم اٟتاء-ك٭تق -بكسر اٟتاء-ن منظور: كحق األمر ٭تقاب
 .(12) األزىرم: معناه كجب ٬تب كجوبا، كحق عليو القوؿ كأحققتو أنا

 اٟتٌق ُب أصل كضعو مصدر قياسي لفعل حٌق ٭تق، ألف فعلو متعد، ٍب ٝتي بو.ف

                                  
 .36سورة يونس، اآلية:  -1
 .53سورة يونس، اآلية:  -2
 .55سورة يونس، اآلية:  -3
 .76سورة يونس، اآلية:  -4
 .77سورة يونس، اآلية:  -5
 .82 سورة يونس، اآلية: -6
 .94سورة يونس، اآلية:  -7
 .103سورة يونس، اآلية:  -8
 .108سورة يونس، اآلية:  -9

 .6/166ابن عاشور، التحرير كالتنوير،  -10
 .1/210، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيانظر: األلوسي،  -11
 .10/49، ’’حقق‘‘ ، مادة: لسان العرب -12
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 :دمْ حَ  -6
 1-   ٍمدي لًٌلًو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىآًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف اٟتٍى

 (1). 
اٟتمد: الثناء باللساف على اٞتميل من نعمة كغَتىا، فيقاؿ: ٛتدت الرجل على إنعامو، كٛتدتو  

 ، كٛتد ٭تمد باب فرح.(2) على شجاعتو، كىو كا١تدح ُب ذلك
 اٟتمد مصدر قياسي ، ألف فعلو متعد.ف 

 :فلْ خَ  -7
 1-  بًبىدىًنكى لًتىكيوفى ًلمىٍن خىٍلفىكى آيىةن فىاٍليػىٍوـى نػينىجّْيكى

 (3). 
كا٠تلف بسكوف الالـ من يأٌب بعد غَته سابقو ُب مكاف أك عمل أك نسل، يبينو ا١تقاـ أك القرينة،  

كال يغلب فيمن ٮتلف ُب أمر سيء، قالو النضر بن مشيل، خالفا لكثَت من أىل اللغة إذ قالوا: األكثر 
ـ فيمن ٮتلف ُب الشر، كبفتح الالـ فيمن ٮتلف ُب ا٠تَت، كقاؿ البصريوف: استعماؿ ا٠تلف بسكوف الال

يقاؿ خلف فالف فالنا إذا جعلو آخر  ،(4) ٬توز التحريك كاإلسكاف ُب الردمء كأما اٟتسن فبالتحريك فقط
 .(5) الناس

 فا٠تلف ُب أصل كضعو مصدر قياسي ٍب ٝتي بو، ألف فعلو متعد. 
 ق: لْ خَ  -8

 1-   أي ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي لًيىٍجزًمى الًَّذينى آمىنيواٍ كىعىًمليواٍ الصَّاٟتًىاًت بًاٍلًقٍسًط  ًإنَّوي يػىٍبدى
 (6). 

 2-  أي ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي أي ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي قيًل اللَّوي يػىٍبدى قيٍل ىىٍل ًمن شيرىكىآًئكيم مَّن يػىٍبدى
 (7). 

                                  
 .10سورة يونس، اآلية:  -1
 .17ـ(، ص 2002، ٖتقيق: ناجي سويداف، د، ط، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية للطباعة كالنشر، تفسير آيات األحكامالسايس، ٤تمد علي،  -2
 .92سورة يونس، اآلية:  -3
 .8/339، التحرير والتنويرابن عاشور،  -4
 .1/238، د، ط، )تونس: ا١تكتبة العتيقة، القاىرة: كدار الًتاث(، مشارق األنوار على صحاح اآلثارالقاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض،  -5
 .4سورة يونس، اآلية:  -6
 .34سورة يونس، اآلية:  -7
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، كقاؿ (1)قدير ا١تستقيم، كيستعمل ُب إبداع الٌشيء من غَت أصل كال احتذاءا٠تىٍلقي أصلو: الت 
ٍلقان، كاالسم خالق"سيبويو: "فأما فعىل يفعيل كمصدره فقتل يقتل قتالن، كاالسم قاتل؛ كخلىقو ٮتلي  ، (2) قو خى

 كىو من باب نصر.
 كا٠تلق مصدر قياسي لفعل خلق ٮتلق، ألف فعلو متعد. 

 :فوْ خَ  -9
 1- ًإفَّ أىٍكلًيىاء اللًَّو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى أىال 

 (3). 
 2-  ٍفىمىا آمىنى ًلميوسىى ًإالَّ ذيرّْيَّةه مّْن قػىٍوًمًو عىلىى خىٍوؼو مّْن ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًهٍم أىف يػىٍفًتنػىهيم

 (4). 
ٌف الٌرجاء كالطمع توٌقع ٤تبوب عن أمارة ا٠تىٍوؼ: توٌقع مكركه عن أمارة مظنونة، أك معلومة، كما أ 

 كخاؼ يلـز  ،(5) مظنونة، أك معلومة، كيضاٌد ا٠توؼ األمن، كيستعمل ذلك ُب األمور الدنيوية كاألخركية
ٍوفنا كىًخيفىةن  ،(6) كيتعدل إذل كاحد كإذل اثنُت بنفسو كيػيقىاؿي ًخٍفتي الشٍَّيءى خى

كبابو  ،(8) كخاؼ الشخص ،(7) 
 فرح.

 ق، تبُت لنا أف ا٠توؼ مصدر قياسي، ألف فعلو متعد.٦تا سبك 
 ر:يْ خَ  -31

1-  ٍكىلىٍو يػيعىجّْلي اللَّوي لًلنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجىا٢تىيٍم بًا٠ٍتىٍَتً لىقيًضيى إًلىٍيًهٍم أىجىليهيم
 (9). 

2-   ًكىًإٍف ييرًٍدؾى ًٓتىٍَتو فىالى رىادَّ لًفىٍضًلو
 (10). 

                                  
 .296، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -1
 .4/5، الكتاب -2
 .62سورة يونس، اآلية:  -3
 .83سورة يونس، اآلية:  -4
 .303، ص ات في غريب القرآنالمفردالراغب األصفهاشل،  -5
 .428، ص الكلياتالكفوم،  -6
 .2/230، ’’ؼ.ك.خ‘‘، مادة: معجم مقاييس اللغةابن فارس،  -7
 .1/707، ’’ؼ.ك.خ‘‘، ا١تادة معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  -8
 .11سورة يونس، اآلية:  -9

 .107سورة يونس، اآلية:  -10
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، يقاؿ: (1) ، كالعقل مثال، كالعدؿ، كالفضل، كالشيء النافع، كضده: الشرا٠تَت: ما يرغب فيو الكل
 ، كبابو ضرب.(2) خار اهلل تعاذل لعبده: أم كفقو للخَت

 ك٦تا سبق بيانو، فا٠تَت مصدر قياسي، ألف فعلو متعد.
 َرّب: -33

 1-   ٍم ـى ًصٍدؽو ًعندى رىًّّْٔ كىبىشًّْر الًَّذينى آمىنيواٍ أىفَّ ٢تىيٍم قىدى
 (3). 

 2-  ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم فىاٍعبيديكهي ...ًإفَّ رىبَّكيمي اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ُب ًستًَّة أىيَّاـو
(4). 

 3-  ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم
 (5). 

 4-  أىًف اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىآًخري دىٍعوىاىيٍم
 (6). 

 5-  ًإشلّْ أىخىاؼي ًإٍف عىصىٍيتي رىيبّْ عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو
 (7). 

 6-  ا ًفيًو ٮتىٍتىًلفيوفى نػىهيٍم ًفيمى بػىقىٍت ًمٍن رىبّْكى لىقيًضيى بػىيػٍ كىلىٍوالى كىًلمىةه سى
 (8) . 

7-  ٍيًو آيىةه ًمٍن رىبّْوً كىيػىقيوليوفى لىٍوالى أيٍنزًؿى عىلى
 (9). 

 8-  ًُّلكيمي اللَّوي رىبُّكيمي اٟتٍىق فىذى
 (10). 

 9-  كىذىًلكى حىقٍَّت كىًلمىتي رىبّْكى عىلىى الًَّذينى فىسىقيوا أىنػَّهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى
 (11). 

 

                                  
 .300، ص ريب القرآنالمفردات في غالراغب األصفهاشل،  -1
، ٖتقيق: حسُت بن عبد اهلل العمرم كمطهر بن علي اإلرياشل كيوسف ٤تمد عبد شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوماٟتمَتم، نشواف بن سعيد،  -2

 .3/1975ـ(،  1999 -ىػ  1420، )بَتكت: دار الفكر ا١تعاصر ك دمشق: دار الفكر، 1اهلل، ط
 .2سورة يونس، اآلية:  -3
 .3سورة يونس، اآلية:  -4
 .9سورة يونس، اآلية:  -5
 .10سورة يونس، اآلية:  -6
 .15سورة يونس، اآلية:  -7
 .19سورة يونس، اآلية:  -8
 .20سورة يونس، اآلية:  -9

 .32سورة يونس، اآلية:  -10
 .33سورة يونس، اآلية:  -11



83 
 

 10-  كىرىبُّكى أىٍعلىمي بًاٍلميٍفًسًدينى
 (1). 

 11-  ٟتىىقّّ كىمىا أىنٍػتيٍم ٔتيٍعًجزًينى  قيٍل ًإم كىرىيبّْ ًإنَّوي
 (2). 

 12-   ًقىٍد جىاءىٍتكيٍم مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبّْكيٍم كىًشفىاءه ًلمىا ُب الصُّديكر
 (3). 

 13-  نىةن لًٍلقىٍوـً الظَّاًلًمُتى فػىقىاليوا عىلىى اللًَّو تػىوىكٍَّلنىا رىبػَّنىا الى ٕتىٍعىٍلنىا ًفتػٍ
 (4). 

14-  نٍػيىا رىبػَّنىا لًييًضلُّوا عىٍن كىقىاؿى ميوسى ىهي زًينىةن كىأىٍموىاالن ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ ى رىبػَّنىا ًإنَّكى آتػىٍيتى ًفٍرعىٍوفى كىمىألى
ًبيًلكى رىبػَّنىا اٍطًمٍس عىلىى أىٍموىا٢تًًمٍ  سى

 (5). 
 15-  انيوا ًفيًو نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كى ٮتىٍتىًلفيوفى ًإفَّ رىبَّكى يػىٍقًضي بػىيػٍ

(6). 
 16-  ًينى لىقىٍد جىاءىؾى اٟتٍىقُّ ًمٍن رىبّْكى فىالى تىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍمًتى

 (7). 
 17-  ًإفَّ الًَّذينى حىقٍَّت عىلىٍيًهٍم كىًلمىتي رىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى

 (8). 
 18-  يعن مىنى مىٍن ُب اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم ٚتًى  . (9)اكىلىٍو شىاءى رىبُّكى آلى
 19-   ًقىٍد جىاءىكيمي اٟتٍىقُّ ًمٍن رىبّْكيٍم فىمىًن اٍىتىدىل فىًإ٪تَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسو

 (10). 
 كمعانيو أربعة: اإللو، ،(11) الرَّبُّ ُب األصل: الًتبية، كىو إنشاء الشيء حاال فحاال إذل حٌد التماـ 

                                  
 .40سورة يونس، اآلية:  -1
 .53سورة يونس، اآلية:  -2
 .57رة يونس، اآلية: سو  -3
 .85سورة يونس، اآلية:  -4
 .88سورة يونس، اآلية:  -5
 .93سورة يونس، اآلية:  -6
 .94سورة يونس، اآلية:  -7
 .96سورة يونس، اآلية:  -8
 .99سورة يونس، اآلية:  -9

 .108سورة يونس، اآلية:  -10
 .336، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،   -11
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 ،(1) إاٌل أف األرجح معٌت اإللو؛ الختصاصو هلل تعاذلكالسيد، كا١تالك، كا١تصلح. ككلها ُب رب العا١تُت، 

فه ضىيػٍعىتىوي، ًإذا قاـ على ًإٍصالحها : رىبَّ فيالى يػيقىاؿي
 بابو نصر.، ك (2) 

٦تا سبق، يتبُت لنا أف الرب مصدر قياسي لرب يرب، ألف فعلو متعد، ٍب استعملو العرب صفة  
 كعدؿ كخصم.

 ب:يْ رَ  -32
1-   ٍَّيًو كىتػىٍفًصيلى اٍلًكتىاًب الى رىٍيبى ًفيًو ًمن رَّبّْ اٍلعىالىًمُتى كىلىًكن تىٍصًديقى ال ًذم بػىٍُتى يىدى

 (3). 
: أف تتوٌىم بالشيء أمرا ٌما، فينكشف عٌما تتو٫ٌتو  ء كأرابٍت ٔتعٌت ي، يقاؿ: رابٍت الش(4) فىالرٍَّيبي
 ، كبابو ضرب.(5) شككٍت
 ٦تا سبق، فالريب مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 

 ع:مْ سَ  -31
1- ًٍلكي السٍَّمعى كاألىٍبصىارى قيٍل مىن يػىٍرزيقيكيم مّْنى السَّمىاء كىاألىٍرًض أىمَّن ٯتى

 (6). 
 كًٝتٍعا ٝتىٍعنا ٝتعو ، كقد(7) السٍَّمعي: قٌوة ُب األذف بو يدرؾ األصوات، كفعلو يقاؿ لو السٍَّمعي أيضا 
اًعيىةن  كٝتىاعة كٝتىاعا  كبابو فرح. ،(8)االسم: كالسٍّْمعي  ا١تصدر، السٍَّمع بعضهم: ؿكقا: اللحياشل قاؿ. كٝتى

عى يىٍسمىعي، كىو قياسي، ألف فعلو متعد.   فالسمع مصدر ٝتًى

                                  
شركة دار األرقم بن أيب األرقم،   -، )بَتكت1، ٖتقيق: عبد اهلل ا٠تالدم، طالتسهيل لعلوم التنزيلجزم، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل، ابن  -1

 .1/64ىػ(،  1416
 .2/381، ’’.بب.ر‘‘، مادة: معجم مقاييس اللغةابن فارس،  -2
 .37سورة يونس، اآلية:  -3
 .338، صات في غريب القرآنالمفردالراغب األصفهاشل،   -4
، ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم ك٤تمود ٤تمد الطناحي، )بَتكت: ا١تكتبة العلمية، النهاية في غريب الحديث واألثرثَت، ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد، ابن األ -5

 .2/286ـ(، 1979-ىػ1399
 .31سورة يونس، اآلية:  -6
 .425، ص نالمفردات في غريب القرآالراغب األصفهاشل،  -7
 .8/162، ’’ع.ـ.س‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -8
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 :ءيْ شَ  -34
 1- ٍيئنا كىمىا يػىتًَّبعي أىٍكثػىريىيٍم ًإالَّ ظىنِّا إىفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًٍت ًمنى اٟتٍىقّْ شى

 (1). 
 2-  ٍَّيئنا النَّاسى  ًلمي يىظٍ  الى  اللَّوى  ًإف يىٍظًلميوفى  أىنفيسىهيمٍ  النَّاسى  كىلىًكنَّ  شى

 (2). 
الشيء قيل: ىو الذم يصح أف يعلم كٮترب عنو، كعند كثَت من ا١تتكلمُت ىو اسم مشًتؾ ا١تعٌت إذ 
. كعند بعضهم: الشيء عبارة عن ا١توجود، كأصلو:  استعمل ُب اهلل كُب غَته، كيقع على ا١توجود كا١تعدـك

در شاء، كإذا كصف بو تعاذل فمعناه: شاء، كإذا كصف بو غَته فمعناه ا١تشيء، كعلى الثاشل قولو مص
اًلقي كيلّْ شىٍيءو تعاذل:  قيًل اللَّوي خى

، كقاؿ العكربم: "كىاٍعلىم أفَّ شىيئان على التَّحقيق مصدر شىاء يىشىاءي (3) 
ٍيئا ٍبَّ جيًعلى اٍٝتا عاٌمان لكلّْ موجودو كلكلّْ   كقاؿ ابن منظور: "شئت ،(4) معدكـو ًعٍند مىٍن قىاؿى ا١تعدكـي شىٍيء"شى

ٍيئنا أىشىاؤيهي  الشيء  .يفتح فتحفبابو أما ك "  ،(5)أردتو كمىشايىةن: كمىشىاءىةن  كمىًشٍيئىةن  شى
كالشيء ُب أصل كضعو مصدر قياسي، ألف فعلو متعد، ٍب عرب بو عن اسم الفاعل كعن ٦تا سبق،  

 اسم ا١تفعوؿ.
 َضّر: -35

1-  قيل الَّ أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي ضىرِّا كىالى نػىٍفعنا ًإالَّ مىا شىاء اللَّوي
 (6).  

ا اأٍلىمر ضرا كىالى يضَتؾ ضَتا(7)قاؿ ابن منظور: " الضر ضد النفع" ، كىاٍلعرب تىقوؿ: الى يىضرؾ ىىذى
(8) ،

  كبابو نصر.
 كالضر مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 

                                  
 .36سورة يونس، اآلية:  -1
 .44سورة يونس، اآلية:  -2
 .16، كاآلية ُب سورة الرعد، اآلية: 471، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -3
 .2/368ـ(، 1995ىػ 1416، )دمشق: دار الفكر، 1، ٖتقيق: عبد اإللو النبهاف، طعراباللباب في علل البناء واإلعبد اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل،  -4
 .1/103، ’’أ.م.، مادة: ،،شلسان العرب -5
 .49سورة يونس، اآلية:  -6
 .4/482، ’’ر.ر.ض‘‘، مادة: لسان العرب  -7
 ،1/122، ’’ر.ر.ض‘‘، مادة: جمهرة اللغةابن دريد،  -8
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 :نّ ظَ  -36
 1-  ٍيئناكى مىا يػىتًَّبعي أىٍكثػىريىيٍم ًإالَّ ظىنِّا إىفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًٍت ًمنى اٟتٍىقّْ شى

 (1). 
 2-  ًكىمىا ظىنُّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى يػىٍوـى اٍلًقيىامىة

 (2). 
3-   ًإف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىًإٍف ىيٍم ًإالَّ ٮتىٍريصيوفى

 (3). 
الظن: ىو االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقيض، كيستعمل ُب اليقُت كالشك. كقيل: الظن: أحد  

 ،(5) الظن مصدر من باب قتل كىو خالؼ اليقُت قالو األزىرم كغَته ،(4) طرُب الشك بصفة الرجحاف
 ك نت" فهو ظىنُتك"ظن ،كأيضا شككت فيو من األضداد ،تيقَّنتو :"ظىنىنت" الشيء ظىٌناكقاؿ ابن قطاع: 

 .(6) ت" فيو الناس عرَّضتو لتهمتهمن"أظنى 
 .لفعل ظن يظن فالظن مصدر قياسي٦تا سبق،  

 ل:وْ ق َ  -37
 1-  يعنا ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي كىالى ٭تىٍزينكى قػىٍو٢تييٍم ًإفَّ اٍلًعزَّةى لًٌلًو ٚتًى

 (7). 
كقاؿ  ،(8) هـو ا١تركب العقلي ُب القضية ا١تعقولةالقوؿ: ىو اللفظ ا١تركب ُب القضية ا١تلفوظة، أك ا١تف 

 .(9) سيبويو: " كقالوا: سقتو سوقان كقلتو قوالن "
 ٦تا سبق، تبُت أف قوال مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 

 

                                  
 .36سورة يونس، اآلية:  -1
 .60سورة يونس، اآلية:  -2
 .66سورة يونس، اآلية:  -3
 .144، ص التعريفاتالشريف اٞترجاشل،  -4
 .2/386 ،’’ظ.ف.ف‘‘مادة:  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  -5
 .2/321ـ(، 1983-ىػ 1403، )عادل الكتب، 1، طكتاب األفعالابن القطاع، علي بن جعفر بن علي السعدم،  -6
 .65سورة يونس، اآلية:  -7
ىػ 1403، )بَتكت: دار الكتب العلمية،1، ضبطو كصححو: ٚتاعة من العلماء بإشراؼ الناشر، ط التعريفاتالشريف اٞترجاشل، علي بن ٤تمد بن علي،   -8
 .180ـ(، ص 1983-
 .4/49، الكتاب -9
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 ر:كْ مَ  -38
 1-  اتًنىا قيًل اللَّوي أىٍسرىعي مىٍكرناكىًإذىا أىذىقػٍنىا النَّاسى رىٍٛتىةن مّْن بػىٍعًد ضىرَّاء مىسَّتػٍهيٍم ًإذىا ٢تىيم مٍَّكره ُب آيى

 (1). 

ا١تكر: صرؼ الغَت عما يقصده ْتيلة، كذلك ضرباف: مكر ٤تمود، كذلك أف يتحرل بذلك فعل  
يػٍري اٍلمىاًكرًينى ٚتيل، كعلى ذلك قاؿ:  كىاللَّوي خى

، كىو أف يتحرل بو فعل قبيح، قاؿ تعاذل: (2) ، كمذمـو
 َّيقي اٍلمىٍكري الس يّْئي ًإالَّ بًأىٍىًلوً كىالى ٭تًى

، كقاؿ صاحب معجم اللغة العربية العاصرة: " مكر اهلل العاصي/ (3) 
 .(4) مكر اهلل بالعاصي: جازاه على ا١تكر أك أمهلو كمكنو من الدنيا "

 فا١تكر مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 
 ع:فْ ن َ  -39

 1-  ًالَّ مىا شىاء اللَّوي قيل الَّ أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي ضىرِّا كىالى نػىٍفعنا إ
 (5). 

النفع: ما يستعاف بو ُب الوصوؿ إذل ا٠تَتات، كما يتوصل بو إذل ا٠تَت فهو خَت، فالنفع خَت، كضده  
ا(6) الضر : نػىفىعىوي ًبكىذى ، يػيقىاؿي

 ، كبابو فتح يفتح.(7) 
 ٦تا سبق، يتبُت أف النفع مصدر قياسي، ألف فعلو متعد. 

  د:عْ وَ  -21
 1-  ًيعنا كىٍعدى اللًَّو حىقِّا إًلىٍيو مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى

 (8). 
 2-   ا اٍلوىٍعدي ًإف كينتيٍم صىاًدًقُتى كىيػىقيوليوفى مىىتى ىىذى

 (9). 

                                  
 .21سورة يونس، اآلية:  -1
 .54سورة آؿ عمراف، اآلية:  -2
 .43، كاآلية ُب سورة فاطر، اآلية: 772، ص المفردات في غريب القرآناألصفهاشل، الراغب  -3
 .3/2113، ’’ر.ؾ.ـ‘‘ عمر، مادة  -4
 .49سورة يونس، اآلية:  -5
 .819، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -6
 .1/316، ’’ع .ؼ.، مادة: ،، فمختار الصحاحزين الدين الرازم،  -7
 .4ونس، اآلية: سورة ي -8
 .48سورة يونس، اآلية:  -9
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 3-  أىالى ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى
 (1). 

كموعدا كميعادا، كالوعيد ُب الشر  الوعد يكوف ُب ا٠تَت كالشر. يقاؿ كعدتو بنفع كضر كعدا 
 .(2)خاصة

 فالوعد مصدر قياسي لفعل كعد يعد، ألف فعلو متعد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .55سورة يونس، اآلية:  -1
 .875، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -2
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 -:)فَ َعل(الثاني: ما جاء على 
 (:2كرد ُب ىذا البناء مصدراف ُب موضعُت كما ُب جدكؿ ) 

 (2جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 ؽرى غى  1 بجى عى 
 :بجَ عَ  -3

 1-  بنا لًلنَّاسً  كىافى أى نىا أىفٍ  عىجى يػٍ  .(1) النَّاسى  أىنًذرً  أىفٍ  مّْنػٍهيمٍ  رىجيلو  ًإذلى  أىٍكحى
 مصدر ، كالعجب(2)الشيء بسبب اٞتهل عند لإلنساف تعرض حالة: كالتعجب -بفتحتُت-العجب 
 (4)كىو من باب تعب. (3).اٟتصوؿ ناد ا١تألوؼ عن خارجا الشيء عد إذا عجب،
، كىو من باب " فىًعلى "،  ك٦تا سبق، تبُت  دل يدؿ على ك لنا أف العجب مصدر قياسي، ألف فعلو الـز

 .أك اللوف ا١تهنة أك الصنعة
 :قرَ غَ -2

1-   ًَّإٍسرىائًيلى  بػىنيو بًوً  آمىنىتٍ  الًَّذم ًإالَّ  إًلًوى  ال أىنَّوي  آمىنتي  قىاؿى  اٍلغىرىؽي  أىٍدرىكىوي  ًإذىا حىىت .(5) 
كزنو  (7)،باب فرحكىو من  (6).كأغرقو غرقا، يغرؽ فالف كغرؽ البالء، كُب اءا١ت ُب الرسوب: الغرؽ 

  (8)فعل بفتحتُت.

                                  
 .2سورة يونس، اآلية:  -1
 .547، ص المفردات في غريب القرآن،  الراغب األصفهاشل -2
 .11/11، التحرير والتنويرابن عاشور،    -3
 .3/393، ’’ب.ج.ع‘‘، مادة ح المنير في غريب الشرح الكبيرالمصبا الفيومي،   -4
 .90سورة يونس، اآلية:  -5
 .605، ص المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاشل -6
 . 1/826ـ(، 2008 -ىػ  1429، )القاىرة: عادل الكتب، 1، ط معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيانظر: عمر،  -7
 .11/191ـ(، 1995-ق1416، )بَتكت كدمشق: دار الرشيد، 3، ط الجدول في إعراب القرآن الكريمعبد الرحيم،  صاَب، ٤تمود بن  -8
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، فعلو ألف ؽ،لفعل غرً قياسي مصدر  الغرؽكمن ىنا، تبُت لنا أف    على يدؿ كدل ،"فىًعلى " باب من كىو الـز
 .اللوف
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 المصادر غير الثالثيةثانيا: 
 ال.عَ ف ْ لى إِ األول: ما جاء ع

 -ُب موضعُت كاآلٌب:كاحد مصدر كرد ُب ىذا البناء  
 انمَ يْ إِ  -3

 1-  ًٍإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم بًًإٯتىاهًنًم
(1). 

 2-  ا ًإٯتىانػيهىا ًإالَّ قػىٍوـى ييونيسى انىٍت قػىٍريىةه آمىنىٍت فػىنػىفىعىهى فػىلىٍوالى كى
(2). 

: كاإلٯتاف يستعمل تارة اٝتا للشريعة اليت جاء ّٔا ٤تمد عليو الصالة األصفهاشل قاؿ الراغب
كالسالـ، ...كتارة يستعمل على سبيل ا١تدح، كيراد بو إذعاف النفس للحق على سبيل التصديق، كذلك 

، كاإلٯتاف مصدر (3)باجتماع ثالثة أشياء: ٖتقيق بالقلب، كإقرار باللساف، كعمل ْتسب ذلك باٞتوارح
 قياسي لفعل أىفػٍعىلى الرباعي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .9سورة يونس، اآلية:  -1
 .98سورة يونس، اآلية:  -2
 .91، صالمفردات في غريب القرآن -3
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 ل:يْ عِ فْ الثاني: ما جاء على ت َ 
 (:3مواضع كما ُب جدكؿ ) ٜتسة مصادر ُب ٜتسةكرد ُب ىذا البناء  

 (3جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 ٍَت كً ذٍ تى  1 ليٍ دً بٍ تػى  1 ليٍ كً أٍ تى 
   1 ليٍ صً فٍ تػى  1 قيٍ دً صٍ تى 

 تَْأِويل: -3
 1-  يطيواٍ ًبًعٍلًمًو كىلىمَّا يىٍأهًتًٍم تىٍأًكيليوي بىٍل كىذَّبيواٍ ٔتىا دلٍى ٭تًي

 (1). 
فاعلم أف التأكيل ىو التفسَت كأصلو ُب اللغة ا١ترجع كا١تصَت، من قولك آؿ األمر إذل كذا إذا صار  

 كالتأكيل مصدر قياسي لفعل أكَّؿ الرباعي.،(2) للغةإليو، كأكلتو تأكيال إذا صَتتو إليو، ىذا معٌت التأكيل ُب ا
 تَ ْبِديل: -2

 1-   الى تػىٍبًديلى ًلكىًلمىاًت اللًَّو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي
 (3) . 

قاؿ الراغب األصفهاشل: "اإلبداؿ كالتَّبديل كالتَّبىدُّؿ كاالستبداؿ: جعل شيء مكاف آخر، كىو أعٌم  
، كقاؿ  ابن ا٢تائم: "كالتبديل: تغيَت (4) ض ىو أف يصَت لك الثاشل بإعطاء األكؿ"من العوض، فإٌف العو 

 كالتبديل مصدر قياسٌي لفعل بٌدؿ الرباعٌي.،(5) الشيء عن حالو، االبداؿ: جعل الشيء مكاف الشيء"
 َتْذِكير: -1

 1-  بػيرى عىلىٍيكيم مَّقىاًمي كىتىٍذًكًَتم بًآيىاًت  .(6)اللَّوً يىا قػىٍوـً ًإف كىافى كى

                                  
 .39سورة يونس، اآلية:  -1
 .7/145ىػ(،  1420، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، 3، طغيبمفاتيح الالرازم، ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت،  -2
 .64 سورة يونس، اآلية: -3
 .112، صالمفردات في غريب القرآن -4
 .187ـ(، ص 2003، )بَتكت: دار الغريب االسالمي، 1، ٖتقيق: ضاحي عبد الباقي ٤تمد، طالتبيان في تفسير غريب القرآنأٛتد بن ٤تمد بن عماد،  -5
 .71 ة يونس، اآلية:سور  -6
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، كالتذكَت مصدر قياسٌي لفعل ذٌكر (2)ذٌكر ا٠تطيب الناس: كعظهم كخوفهم ،(1) التذكَت: الوعظ 
 الرباعٌي .

 َتْصِديق: -4
 1-   ٍيًو كىتػىٍفًصيلى اٍلًكتىاًب الى رىٍيبى ًفيًو ًمن رَّبّْ اٍلعىالىًمُتى كىلىًكن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍُتى يىدى

 (3). 
 مصدر قياسٌي لفعل صٌدؽ الرباعٌي.، كالتصديق (4) عًتاؼ كاالقرارالتصديق: اال 

 تَ ْفِصيل: -5
 1-  ٍيًو كىتػىٍفًصيلى اٍلًكتىاًب الى رىٍيبى ًفيًو ًمن رَّبّْ اٍلعىالىًمُتى كىلىًكن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍُتى يىدى

 (5) . 
: بٌينو، أكضحو ،(6) كالتفصيل: التبيُت   صيل مصدر قياسٌي لفعل فٌصل الرباعٌي.، كالتف(7) فصَّلى األمرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .11/384، ’’ر.ؾ.ذ‘‘، مادة: تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبيدم،  -1
 .1/814، ’’ر.ؾ.ذ‘‘، مادة: معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  -2
 .37 سورة يونس، اآلية: -3
 .272ـ(، ص 2002 –ق1423سطور ا١تعرفة،  ، )الرياض: مؤسسة1، طالمعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاتهانظر: عمر،  -4
 .37 سورة يونس، اآلية: -5
 .11/522، ’’ؿ.ص.ؼ‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -6
 .3/1713، ’’ؿ.ص.ؼ‘‘ ، ا١تادة: معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  -7
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 .ةلَ عِ فْ ما جاء على ت َ الثالث: 
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كالتارل: 
 َتِحيَّة: -1 
 1-  يَّتػيهيٍم ًفيهىا سىالىـه  .(1)دىٍعوىاىيٍم ًفيهىا سيٍبحىانىكى اللَّهيمَّ كىٖتًى
، (2) ند ابتداء ا١تالقاة إعرابا عن السركر باللقاء من دعاء ك٨توهكالتحية: الكالـ الذم ٮتاطب بو ع 

كالتحية مصدر قياسي ، (3)فىالتًَّحيَّة أف يقاؿ: حٌياؾ اهلل، أم: جعل لك حياة، كذلك إخبار، ٍب ٬تعل دعاء
 لفعل حٌِت الرباعي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .10 سورة يونس، اآلية: -1
 .21/278، التحرير والتنويرابن عاشور،  -2
 .270، ص المفردات في غريب القرآنصفهاشل، الراغب األ -3



95 
 

  ما جاء على اْفِتَعال:: رابع ال
 موضع كاحد كاآلٌب: كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب

 :اْخِتاَلف -3
 1-  اًر كىمىا خىلىقى اللَّوي ُب السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض ًإفَّ ُب اٍخًتالىًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهى

 (1). 
قاؿ الراغب األصفهاشل: "كاالختالؼي كا١تخالفة: أف يأخذ كٌل كاحد طريقا غَت طريق اآلخر ُب  

 صدر قياسي لفعل اختلف ا٠تماسي.، كاالختالؼ م(2) حالو أك قولو"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .6سورة يونس، اآلية:  -1
 .1/295، المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -2
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  ما جاء على اْسِتْفَعال: :الخامس
 -كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد  كاآلٌب: 

 :اْسِتْعَجال -3
 1-  كىلىٍو يػيعىجّْلي اللَّوي لًلنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجىا٢تىيم بًا٠ٍتىٍَتً لىقيًضيى إًلىٍيًهٍم أىجىليهيٍم

 (1). 
كقاؿ ابن منظور: "كاالستعجاؿ كاإلعجاؿ كالتعجل كاحد: ٔتعٌت االستحثاث كطلب العجلة،...  

، كمن ىنا أف االستعجاؿ مصدر قياسي لفعل استعجل (2) كاستعجل الرجل: حثو كأمره أف يعجل ُب األمر"
 السداسي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .11سورة يونس، اآلية:  -1
 .11/425، ’’ؿ.ج.ع‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  - 2
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 الفصل الثاني
 ألوزان السماعيةالمصادر الواردة في السورة على ا
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 الفصل الثاني: المصادر الواردة في السورة على األوزان السماعية
 األول: ما جاء على فَ ْعل:

 (:4سبعة مصادر ُب عشرة مواضع كما ُب جدكؿ )كرد ُب ىذا البناء  
 (4جدكؿ )

 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر
 2 شك 1 شر 1 شأف
 3 فضل 1 غيب 1 عدك

     1 وزف
 َشْأن: -3

 1-  كىمىا تىكيوفي ُب شىٍأفو كىمىا تػىتػٍليو ًمٍنوي ًمن قػيٍرآفو
 (1). 

كبابو  ،(2) الشٍَّأفي: اٟتاؿ كاألمر الذم يٌتفق كيصلح، كال يقاؿ إاٌل فيما يعظم من األحواؿ كاألمور 
كعلت منزلتو، كٝتت فتح، كقاؿ صاحب معجم اللغة العربية ا١تعاصرة: " شأف الشخص: ارتفع قدره، 

 .(3) مكانتو"
.٦تا سبق،    فالشأف مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز

ّر: -2  شَّ
 ٍكىلىٍو يػيعىجّْلي اللَّوي لًلنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجىا٢تىيم بًا٠ٍتىٍَتً لىقيًضيى إًلىٍيًهٍم أىجىليهيم

 (4). 
 .(6) شر الرجل: ماؿ إذل الشر كتعوده ،(5) الشر: الذم يرغب عنو الكل 

                                  
 .61سورة يونس، اآلية:  -1
 .470، ص القرآن المفردات في غريبالراغب األصفهاشل،  -2
 .2/1154، ’’ف.أ.ش‘‘عمر، مادة:  -3
 .11سورة يونس، اآلية:  -4
 .448، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -5
 .2/1184 ،’’ش.ر.ر‘‘ مادة:  ،معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  -6
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 .  فالشر مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز
 َشّك: -1

 1-  فىًإف كينتى ُب شىكٍّ ٦تَّّْا أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى فىاٍسأىًؿ الًَّذينى يػىٍقرىؤيكفى اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكى
 (1). 

 2-  قيٍل يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإف كينتيٍم ُب شىكٍّ مّْن ًديًٍت
 (2). 

يضُت عند اإلنساف كتساكيهما، كذلك قد يكوف لوجود أمارتُت متساكيتُت عند الشك: اعتداؿ النق 
كقاؿ ابن منظور: كقد شككت ُب كذا كتشككت، كشك ُب األمر  ،(3) النقيضُت، أك لعدـ األمارة فيهما

 .(5) ، باب نصر كزنو فعل بفتح فسكوف، كقد أدغمت فيو عينو مع المو(4) يشك شكا كشككو فيو غَته
. ،٦تا سبق   تبُت لنا أف الشك مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز

 َعْدو: -4
 1-  كىجىاكىٍزنىا بًبىًٍت ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا كىعىٍدكنا

 (6). 
با١تشي، فيقاؿ  العدك: التجاكز كمنافاة االلتئاـ، فتارة يعترب بالقلب، فيقاؿ لو: العداكة كا١تعاداة، كتارة 

 .(7) لو: العدك، كتارة ُب اإلخالؿ بالعدالة ُب ا١تعاملة، فيقاؿ لو: العدكاف كالعدك
 .  كالعدك مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز

 َغْيب: -5
 1-   فػىقيٍل ًإ٪تَّىا اٍلغىٍيبي لًٌلًو فىانٍػتىًظريكاٍ ًإشلّْ مىعىكيم مّْنى اٍلمينتىًظرًينى

 (8). 
 

                                  
 .94سورة يونس، اآلية:  -1
 .104سورة يونس، اآلية:  -2
 .461، ص المفردات في غريب القرآنهاشل، الراغب األصف -3
 .10/451، ’’ؾ.ؾ.ش‘‘، مادة: لسان العرب -4
 .6/234، الجدول في إعراب القرآن الكريمصاُب،  -5
 .90سورة يونس، اآلية:  -6
 .553، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -7
 .20سورة يونس، اآلية:  -8
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: مصدر غى   ابىًت الٌشمسي كغَتىا: إذا استًتت عن العُت، يقاؿ: غىابى عٌٍت كذاالغىٍيبي
 (1).  

 .  فالغيب مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز
 َفْضل: -6

 1-  يػٍره ٦تَّّْا ٬تىٍمىعيوفى قيٍل ًبفىٍضًل اللًَّو كىًبرىٍٛتىًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيواٍ ىيوى خى
 (2). 

 2-  لىى النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يىٍشكيريكفى ًإفَّ اللَّوى لىذيك فىٍضلو عى
 (3). 

 3-  ًكىًإٍف ييرًٍدؾى ًٓتىٍَتو فىال رىادَّ لًفىٍضًلًو ييًصيبي ًبًو مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًده
 (4). 

: كفضل   الفضل: الزيادة عن االقتصاد، كذلك ضرباف: ٤تمود: كفضل العلم كاٟتلم، كمذمـو
، كيقاؿ: (5) ف يكوف عليو. كالفضل ُب احملمود أكثر استعماال، كالفضوؿ ُب ا١تذمـوالغضب على ما ٬تب أ

 .(6) فىضىل فالف على غَته إذا غلب بالفضل عليهم
 .  فالفضل مصدر ٝتاعٌي لفعل فضل يفضل، ألف فعلو الـز

 فَ ْوز: -7
1-  ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي

 (7). 
 .(9) كقاؿ ابن سيده: " فىازى بًو فػىٍوزان كمىفىازان كمىفازىةن" ،(8) سالمةالفوز: الظفر با٠تَت مع حصوؿ ال

 .  فالفوز مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز
 

                                  
 .366، صدات في غريب القرآنالمفر الراغب األصفهاشل،    -1
 .58سورة يونس، اآلية:  -2
 .60سورة يونس، اآلية:  -3
 .107سورة يونس، اآلية:  -4
 .639، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -5
 .11/524، ’’ؿ.ض.ؼ‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -6
 .64سورة يونس، اآلية:  -7
 .647، ص ردات في غريب القرآنالمفالراغب األصفهاشل،  -8
 .9/111، ’’ز.ك.ؼ‘‘، مادة: المحكم والمحيط األعظم -9
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 :)فَ َعل(ما جاء على لثاني: ا
 (:5مصدراف ُب ٜتسة مواضع كما ُب جدكؿ )كرد ُب ىذا البناء  

 (5جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 ـدى قى  4 لمى عى 
 :َعَمل -3

 1-  ٍتػىٍعمىليوفى  ٦تَّا بىرًمءه  كىأىنىا أىٍعمىلي  ٦تَّا بىرًيئيوفى  أىنٍػتيمٍ  عىمىليكيمٍ  كىلىكيمٍ  عىمىًلي رل  فػىقيلٍ  كىذَّبيوؾى  كىًإف.(1) 
 2-   ًفيوً  تيًفيضيوفى  ًإذٍ  شيهيودنا عىلىٍيكيمٍ  كينَّا ًإالَّ  عىمىلو  ًمنٍ  تػىٍعمىليوفى  كىالى .(2) 
 3-   َّاٍلميٍفًسًدينى  عىمىلى  ييٍصًلحي  الى  اللَّوى  ًإف.(3) 
 فالف عمل: األزىرم كقاؿ ،(4) الفعل من أخص فهو بقصد، اٟتيواف من يكوف فعل كل: العمل 

: قو٢تم كُب اٟترؼ، ىذا ُب إال متعديا فعال أفعل فعلت ٬تيء كدل: قاؿ عامل، فهو عمال، يعملو العمل
 بلعا كبلعتو سرطا، اللقمة سرطت كقولك العُت ساكن فعل على ٬تيء الكالـ فسائر كإال ىبال، أمو ىبلتو
 .(6) كالطلب" السرؽ جاء كما فعلو  على فجاء عمال، يعملو عملو: ، كقاؿ سيبويو:" كقالوا(5) أشبهو كما

 ٦تا سبق، تبُت لنا أف العمل مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد. 
 َقَدم: -2
1-   ٍٍم  كىبىشًّْر الًَّذينى آمىنيواٍ أىفَّ ٢تىيم ـى ًصٍدؽو ًعندى رىًّّْٔ قىدى

 (7). 

                                  
 .41سورة يونس، اآلية:  -1
 .61سورة يونس، اآلية:  -2
 .81سورة يونس، اآلية:  -3
 .587، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -4
 . 11/475، ’’ؿ.ـ.ع‘‘ ، مادة:لسان العربابن منظور،  -5
 .4/6، الكتاب -6
 .2يونس، اآلية:  -7
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: الشيء الذم تقدمو أمامك ليكوف لك عدة حىت تقدـ عليو، كقاؿ أبو عبيدة -بفتحتُت–القدـ 
كقاؿ الراغب ، (1)كالكسائي: كل سابق خَت أك شر فهو عند العرب قدـ كىو مؤنث، يقاؿ قدـ حسنة

ـى ًصٍدؽو ًعٍندى رىًّّْٔ األصفهاشل: "كقولو:   .(2)، أم: سابقة فضيلة، كىو اسم مصدر" مٍ قىدى
 ٦تا سبق، يظهر لنا أف القدـ اسم مصدر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 –ق 1420، )بَتكت، دمشق: دار اليمامة كبَتكت، دمشق:  دار ابن كثَت،7، طإعراب القرآن وبيانهدركيش، ٤تيي الدين بن أٛتد مصطفى ،  -1

 .11/300ـ(، 1999
 .397، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -2
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 :ما جاء على َفِعلالثالث: 
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب ثالثة مواضع كاآلٌب: 

 َكِذب  -3
 1- ًذبنا أىٍك كىذَّبى بًآ يىاتًًو ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي اٍلميٍجرًميوفى فىمىٍن أىٍظلىمي ٦تًَّن افػٍتػىرىل عىلىى اللًَّو كى

 (1). 
 2-  ًكىمىا ظىنُّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى يػىٍوـى اٍلًقيىامىة

 (2). 
 3-  قيٍل ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى

 (3). 
كقد كقاؿ سيبويو: " ،(4) خبار عن الشيء ٓتالؼ ما ىو بوكأما الكذب: فهو ضد الصدؽ، كىو اإل 

ًذبان  نػىقىو ٮتىٍنػيقيو خىًنقان، ككىذىبى يىٍكًذبي كى  .(5)"جاء ا١تصدر أيضان على فىًعل، كذلك: خى
، ألف فعلو متعد.   فالكذب مصدر ٝتاعي لفعل كىًذبى يىٍكًذبي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .17سورة يونس، اآلية:  -1
 .60سورة يونس، اآلية:  -2
 .69سورة يونس، اآلية:  -3
، )ا١تدينة ا١تنورة : عمادة البحث العلمي باٞتامعة 1، ٖتقيق: أٛتد بن سعيد بن ٤تمد قشاش، طإسفار الفصيحا٢تىرىكم، ٤تمد بن علي بن ٤تمد،  -4

 .2/616ىػ(، 1420اإلسالمية، 
 .4/6، الكتاب -5
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 :ما جاء على فُ ْعلالرابع: 
 (:6راف ُب ٜتسة مواضع كما ُب جدكؿ )كرد ُب ىذا البناء مصد 

 (6جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر
 1 دلٍ خي  4 ضيرٌ 

 ُضّر: -3
 1-  ا أىٍك قىآًئمنا فػىلىمَّا كىشىٍفنىا عىٍنوي ضيرَّهي مىرَّ كىأى ف دلٍَّ كىًإذىا مىسَّ اإًلنسىافى الضُّرُّ دىعىانىا ٞتًىنًبًو أىٍك قىاًعدن

انيواٍ يػىٍعمىليوفى يىٍدعينىا ًإذلى ضيرٍّ مَّ  سَّوي كىذىًلكى زييّْنى لًٍلميٍسرًًفُتى مىا كى
 (1). 

 2-  كىًإٍف ٯتىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّ فىال كىاًشفى لىوي ًإال ىيوى
 (2). 

، ًبضىمّْ الضَّاًد، كىىيوى ًقيىاسي اٍلميضىعًَّف اٍلميتػىعىدّْم كىمىٍصدىريهي: الضُّرُّ كى   : ضىرَّ يىضيرُّ ، (3) الضَّرُّ كىالضَّرىري كىيػيقىاؿي
ٌر بفتح ضيٌر مصدر ٝتاعي لفعل ضر يضر باب نصر، كزنو فيعل بضم الفاء، كٙتة مصدر آخر ىو ضى ك 

 .(4)الضاد
 ٦تا سبق، تبُت أف الضر مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد. 

 د:لْ خُ  -2
1-  ٍكفى ًإالَّ ٔتىا كينتيٍم تىٍكًسبيوفى ٍبيَّ ًقيلى لًلًَّذينى ظىلىميواٍ ذيكقيواٍ عىذىابى ا٠ٍتيٍلًد ىىٍل ٕتيٍزى

 (5). 
كدار ا٠تلد: اآلخرة لبقاء أىلها  ،دا كخلودا: بقي كأقاـلٍ ا٠تلد: دكاـ البقاء ُب دار ال ٮترج منها. خلد ٮتلد خي 

 . (6) فيها

                                  
 .12سورة يونس، اآلية:  -1
 .107يونس، اآلية:  سورة -2
 .1/511ىػ(،  1420دار الفكر،  -، ٖتقيق: صدقي ٤تمد ٚتيل، د ط، )بَتكتالبحر المحيط في التفسيرأبو حٌياف، ٤تمد بن يوسف بن علي،   -3
 .7/101، الجدول في إعراب القرآن الكريمصاَب،  -4
 .52سورة يونس، اآلية:  -5
 .3/164، ’’د.ؿ.خ‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -6
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.  فا٠تلد مصدر ٝتاعي لفعل خلد ٮتلد، ألف فعلو الـز
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 ما جاء على فُ َعلالخامس: 
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كاآلٌب: 

 ُهًدى -3
 1-   كىىيدنل كىرىٍٛتىةه لٍّْلميٍؤًمًنُتى.(1) 
كأنو  ...أف ا٢تدل يطلق ُب القرآف إطالقا عاما، ٔتعٌت أف ا٢تدل ىو البياف كاإلرشاد كإيضاح اٟتق،  

، كقاؿ ابن منظور: " (2)طريق اٟتق كاالصطفاء يطلق أيضا ُب القرآف ٔتعناه ا٠تاص كىو التفضل بالتوفيق إذل
ٍدينا ىيدنل ىداه كقد  .ضرب ، كبابو(3)ىدل" الدين ُب يهديو كىداه ىدل للدين كىداه كًىٍديىةن، كًىدايىة كىى

 ، ألف فعلو متعد.ل مصدر ٝتاعي لفعل )ىدل(دن فا٢تي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .57سورة يونس، اآلية:  -1
، د، ط )لبناف: دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر،  -2

 .7/195ـ(،  1995 -ىػ 1415بَتكت ، 
 .15/354، ’’ل.د.لساف العرب، مادة: ق -3
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 السادس: ما جاء على ِفْعل:
 (:7ادر ُب ٜتسة عشر موضع كما ُب جدكؿ )كرد ُب ىذا البناء ٙتانية مص 

 (7جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 سجٍ رً  1 مزٍ خً  2 فذٍ إً 
 2 ؽدٍ صً  3 رحٍ سً  1 ؽزٍ رً 
   3 طسٍ قً  2 ملٍ عً 

 :ِإْذن -3
 1-  ًإٍذنًوً  بػىٍعدً  ًمن ًإالَّ  شىًفيعو  ًمن مىا

(1). 
 2- اللَّوً  بًًإٍذفً  ًإالَّ  تػيٍؤًمنى  أىف لًنػىٍفسو  كىافى  كىمىا (2). 
 إذنا، ككذا كذا أمر ُب لفالف أذنت: ، كيقاؿ(3)فيو كالرخصة بإجازتو إعالـ: الشيء ُب كاإلذف 

 فرح. ، باب(4)الذاؿ كجـز ا٢تمزة بكسر
. أذف لفعل ٝتاعيٌ  مصدر كاإلذف   يأذف، ألف فعلو الـز

 ِخْزي: -2
1-    نٍػيىا كىشىٍفنىا عىنػٍهيٍم عىذىابى ا٠ًتٍزًم ُب اٟتٍىيىاةى الدُّ

 (5). 
  اٟتياء ىو نفسو من يلحقو فالذم. غَته من كإٌما نفسو، من إٌما انكسار، ٟتقو: الٌرجل خىزًمى  

 

                                  
 .3يونس، اآلية:  سورة -1
 .100سورة يونس، اآلية:  -2
 .71، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -3
 .15/15 ،’’أ.ذ.ف‘‘مادة:  ،تهذيب اللغةاألزىرم،   -4
 .98سورة يونس، اآلية:  -5
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، (1) ا٠تًٍزم كمصدره االستخفاؼ، من ضرب ىو: يقاؿ غَته من يلحقو كالذم. .. ا٠تىزىايىة كمصدره ا١تفرط،
 (2)ا.ين زٍ ل خً زى الرجل ٮتىٍ  مى زً يقاؿ: خى 
.٦ت  ا سبق، تبُت أف ا٠تزم مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز

 رِْجس: -1
 1-   كى٬تىٍعىلي الرٍّْجسى عىلىى الًَّذينى الى يػىٍعًقليوفى

 (3). 
 قبيحان  عمالن  عمل إذا كرجس رجسان  الرجل رجس يقاؿ عمل من استقذر ما كل اللغة ُب كالرجس 

 .(4) الراء بفتح الرجس من كأصلو
.فالرجس مصدر ٝتاع   ي، ألف فعلو الـز

 ِرْزق: -4
 1- مّْن رٍّْزؽو فىجىعىٍلتيم مٍّْنوي حىرىامنا كىحىالىالن قيٍل آللَّوي أىًذفى لىكيمٍ  قيٍل أىرىأىيٍػتيم مَّا أىنزىؿى اللَّوي لىكيم

 (5). 
 اٞتوؼ إذل يصل ك١تا تارة، كللنصيب أخركيا، أـ كاف دنيويا تارة، اٞتارم للعطاء يقاؿ الرزؽ 
 للمقدكر يقاؿ كما رزؽ، للمأكوؿ يقاؿ يرزؽ، ما بو ٝتي مصدر األصل ُب ، كالرزؽ(6) تارة بو كيتغذل

 .(8) رًٍزقنا اللَّوي  رىزىقىوي  كىيػيقىاؿي  ،(7) خلق كا١تخلوؽ قدرة،
 ك٦تا سبق، تبُت أف الرزؽ مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد، ٍب ٝتي بو. 

 
 

                                  
 .281، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل ، -1

 .7/240، ’’م.ز.خ‘‘، مادة: تهذيب اللغةاألزىرم،  2 -
 .100سورة يونس، اآلية:  -3
 .12/66، مفاتيح الغيبالرازم،  -4
 .59سورة يونس، اآلية:  -5
 .351، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -6
 .29/434، مفاتيح الغيبفخر الدين الرازم،  -7
 .2/388، ’’ؽ.ز.ر‘‘ ، مادة: معجم مقاييس اللغةابن فارس،  -8
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 ِسْحر: -5
1- ا ًإفَّ  قىاليوا ًعٍنًدنىا ًمنٍ  اٟتٍىقُّ  جىاءىىيمي  فػىلىمَّا ميًبُته  لىًسٍحره  ىىذى

 (1). 
 2-  ا أىًسٍحره  جىاءىكيمٍ  لىمَّا لًٍلحىقّْ  أىتػىقيوليوفى  ميوسىى قىاؿى السَّاًحريكفى  يػيٍفًلحي  كىال ىىذى

 (2). 
 3-  فػىلىمَّا أىٍلقىواٍ قىاؿى ميوسىى مىا ًجٍئتيم بًًو السٍّْحري (3). 
 من كىو كٮتفى يدؽ ما أبدل إذا فيهما العُت بفتح يسحر سحر مصدر األصل ُب كالسٍّْحرى  
 سحرا إال فعل على يفعل لفعل مصدر ٬تيء كدل ،(4) سببو كخفي لطف ٔتا كيستعمل الشاذة، ا١تصادر

 كبابو فتح. ،(6) لبو كسلب استمالو،: باٞتماؿ سحره/ اٞتماؿ ، كيقاؿ: سحره(5)كفعال
 ي، ألف فعلو متعد، ٍب استعمل اٝتا.فالسحر ُب أصل كضعو مصدر ٝتاع 

 ِصْدق: -6
 1-   ٍم ـى ًصٍدؽو ًعندى رىًّّْٔ كىبىشًّْر الًَّذينى آمىنيواٍ أىفَّ ٢تىيٍم قىدى

 (7) . 
2-  كىلىقىٍد بػىوٍَّأنىا بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ميبػىوَّأى ًصٍدؽو كىرىزىقػٍنىاىيم مّْنى الطَّيّْبىاًت

 (8). 
 بل تاما، صدقا يكن دل ذلك من شرط ا٩تـر كمىت معا، عنو كا١تخرب مَتالض القوؿ مطابقة: كالصدؽ 

 : ، كيقاؿ(9) ٥تتلفُت نظرين على بالكذب كتارة بالصدؽ، تارة يوصف أف بالصدؽ، كإما يوصف ال أف إما
 .(10) صدقا ٢تم قلت أم القـو صدقت

 .  فالصدؽ مصدر ٝتاعي لفعل صدؽ يصدؽ، ألف فعلو الـز

                                  
 .76ورة يونس، اآلية: س -1
 .77سورة يونس، اآلية:  -2
 .81سورة يونس، اآلية:  -3
 .1/337، روح المعانياأللوسي،  -4
 .2/31، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد ا٠تراط، )دمشق: دار القلم(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمُت اٟتليب، أٛتد بن يوسف بن عبد الدائم،  -5
 .2/1040، ’’سحر‘‘ مادة:  عربية المعاصرة،معجم اللغة العمر،  -6
 .2سورة يونس، اآلية:  -7
 .93سورة يونس، اآلية:  -8
 .479-478، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -9

 .10/193، ’’ؽ.د.ص‘‘ ، مادة: لسان العربابن منظور،  -10
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 ِعْلم: -7
 1-  ٍيطيوا دلىٍ  ٔتىا كىذَّبيوا بىل  .(1) تىٍأًكيليوي  يىٍأهًتًمٍ  كىلىمَّا ًبًعٍلًموً  ٭تًي
 2-   َّا اٍختػىلىفيواٍ حىىت  .(2)جىاءىيمي اٍلًعٍلمي  فىمى

 كبابو فرح. ،(4) عرفتو: علما أعلمو الشيء ، كيقاؿ: كعلمت(3) ْتقيقتو الشيء إدراؾ: العلم
 ، ألف فعلو متعد.يعلم علم لفعل ٝتاعيٌ  مصدر فالعلم 

 ِقْسط:  -8
 1-   ًأي ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي لًيىٍجزًمى الًَّذينى آمىنيواٍ كىعىًمليواٍ الصَّاٟتًىاًت بًاٍلًقٍسط ًإنَّوي يػىٍبدى

 (5). 
 2-  نػىهيم بًاٍلًقٍسًط كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى فىًإذىا جىاء رىسيو٢تييٍم قيًضيى بػىيػٍ

 (6). 
3-   ٍنػىهيم بًاٍلًقٍسًط كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى كىقيًضيى بػىيػ

 (7). 
 من فهو أيضا كعدؿ جار كقسوطا، ضرب باب من قسطا قسط: ا١تنَت ا١تصباح كُب العدؿ، القسط 
 .(8) القطاع ابن قالو األضداد
 .  فالقسط مصدر ٝتاعي، ألف فعلو الـز

 
 
 
 

                                  
 .39سورة يونس، اآلية:  -1
 .93سورة يونس، اآلية:  -2
 .580، ص المفردات في غريب القرآنب األصفهاشل، الراغ -3
 .12/417، ’’ـ.ؿ.ع‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -4
 .4سورة يونس، اآلية:  -5
 .47سورة يونس، اآلية:  -6
 .54سورة يونس، اآلية:  -7
 .2/503،  ’’ط.س.ؽ‘‘الفيومي، مادة:  -8
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 :جاء على فَ ْعَلة ماالسابع: 
 (:8ُب ستة مواضع كما ُب جدكؿ ) كرد ُب ىذا البناء ثالثة مصادر

 (8جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 4 ةٍٛتى رى  1 ةوى عٍ دى  1 ةنَّ جى 
 :َجنَّة -3

 1-   اًلديكفى أيكلىًئكى أىٍصحىابي اٞتٍىنًَّة ىيٍم ًفيهىا خى
 (1).  

 كتظليلها جارىاأش لتكاثف السًت، كىو االجتناف من اآلخرة، الدار ُب النعيم دار ىي: اٞتنة 
 كاحدة؛ سًتة فكأهنا سًته، إذا جنا جنو مصدر من الواحدة ا١ترة كىي باٞتنة كٝتيت. أغصاهنا بالتفاؼ

 .(2) كإظال٢تا التفافها لشدة
 مصدر ا١ترة، ٍب ٝتي بو اٞتنة اليت ىي دار النعيم ُب اآلخرة. وفاٞتنة ُب أصل كضع 

 :َدْعَوة -2
1-   يػىٍعلىميوفى  ال الًَّذينى  سىًبيلى  تػىتًَّبعىافّْ  كىال فىاٍستىًقيمىا تيكيمىادىٍعوى  أيًجيبىتٍ  قىدٍ  قىاؿى

 (3). 
 الدعاء بو يريدكف مصدر فهو فالف، دعوة ُب كنا: يقاؿ بالفتح، الطعاـ إذل الدعوة: اٞتوىرم كقاؿ

 نصر. ، كبابو(6) كدعاء دعوة يدعو دعا: الليث ، كقاؿ(5) الدعاء من الواحدة ا١ترة: كالدعوة (4)الطعاـ، إذل
 ٦تا سبق، تبُت لنا أف الدعوة مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد. 

 

                                  
 .26سورة يونس، اآلية:  -1
 .1/370، ي غريب الحديث واألثرالنهاية فابن االثَت،  -2
 .89سورة يونس، اآلية:  -3
 .38/49، ’’ك.ع.د‘‘ ، مادة: تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزَّبيدم،  -4
 .14/258، ’’ك.ع.د‘‘ ، مادة: لسان العربابن منظور،  -5
 .3/77، ’’ك.ع.د‘‘، مادة: تهذيب اللغةاألزىرم،  -6
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 :رَْحَمة -1
 1- كىًإذىا أىذىقػٍنىا النَّاسى رىٍٛتىةن ًمٍن بػىٍعًد ضىرَّاءى مىسَّتػٍهيٍم ًإذىا ٢تىيٍم مىٍكره ُب آيىاتًنىا

 (1). 
 2-  لًٍلميٍؤًمًنُتى  كىرىٍٛتىةه  كىىيدنل

 (2). 

 3-   ٍيػٍره  ىيوى  فػىٍليػىٍفرىحيوا فىًبذىًلكى  كىًبرىٍٛتىًتوً  اللَّوً  ًبفىٍضلً  قيل  ٬.(3)تىٍمىعيوفى  ٦تَّا خى
 4- اًفرًينى  اٍلقىٍوـً  ًمنى  بًرىٍٛتىًتكى  كى٧تىّْنىا  .(4)اٍلكى
، إذل اإلحساف تقتضي رقة كالرٛتة   آّرد اإلحساف ُب كتارة آّردة، الرقة ُب تارة تستعمل كقد ا١ترحـو

 ىذا كعلى الرقة، دكف آّرد اإلحساف إال بو يراد فليس البارم بو كصف كإذا. فالنا اهلل رحم: ٨تو الرقة، عن
 كرىٍٛتةن  ريٍٛتا رًٛتىوي سيده:  ، كقاؿ ابن(5) كتعطف رقة اآلدميُت كمن كإفضاؿ، إنعاـ اهلل من الرٛتة أف ركم

كمىٍرٛتىىةن  سيبويو، عن اأٍلخَتة كرىٛتىىةن،
 بو فرح.كبا ،(6) 

 ٦تا سبق، تبُت لنا أف الرٛتة مصدر ٝتاعي لفعل رحم، ألف فعلو متعد. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .21سورة يونس، اآلية:  -1
 .57سورة يونس، اآلية:  -2
 .58سورة يونس، اآلية:  -3
 .86سورة يونس، اآلية:  -4
 .347، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -5
 .3/336، ’’ـ.ح.ر‘‘ ، مادة: المحكم والمحيط األعظم -6
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 فَ َعَلة:ما جاء على الثامن: 
 :اآلٌبُب ستة مواضع ك كاحد كرد ُب ىذا البناء مصدر

 :َحَياة -3
 1-  َّنٍػيىا بًاٟتٍىيىاةً  كىرىضيوا لًقىاءىنىا يػىٍرجيوفى  ال الًَّذينى  ًإف  . (1) ًّٔىا كىاٍطمىأىنُّوا الدُّ
 2- نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  مَّتىاعى  أىنفيًسكيم عىلىى بػىٍغييكيمٍ  ًإ٪تَّىا النَّاسي  أىيػُّهىا يىا  . (2) الدُّ
 3- نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  مىثىلي  ًإ٪تَّىا  . (3) السَّمىاء ًمنى  أىنزىٍلنىاهي  كىمىاء الدُّ
 4-  اآلًخرىةً  كىُب  نٍػيىاالدُّ  اٟتٍىياةً  ُب  اٍلبيٍشرىل ٢تىيمي

 (4). 
 5-  نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  ُب  كىأىٍموىاالن  زًينىةن  كىمىألهي  ًفٍرعىٍوفى  آتػىٍيتى  إًنَّكى  رىبػَّنىا ميوسىى كىقىاؿى  . (5) الدُّ
 6-  نٍػيىا اٟتٍىيىاةى  ُب  ا٠تًٍزمً  عىذىابى  عىنػٍهيمٍ  كىشىٍفنىا ًحُتو  ًإذلى  كىمىتػٍَّعنىاىيمٍ  الدُّ

 (6). 
 ٭تِت حيي لفعل ٝتاعيٌ  ، كاٟتياة مصدر(7)كيقدر يعلم أف ّٔا للموصوؼ توجب صفة ىي: اةاٟتي 

 متحرٌكة الثانية الياء جاءت ، حيية أصلو بالقلب إعالؿ كفيو ، كالالـ كالعُت الفاء بفتح فعلة كزنو فرح باب
 .(8) ألفا قلبت فتح بعد

.ك٦تا سبق بيانو، أف اٟتياة مصدر ٝتاعي لفعل حيي ٭تيا   ، ألف فعلو الـز
 
 
 

                                  
 .7سورة يونس، اآلية:  -1
 .23سورة يونس، اآلية:  -2
 .24سورة يونس، اآلية:  -3
 .64ة يونس، اآلية: سور  -4
 .88سورة يونس، اآلية:  -5
 .98سورة يونس، اآلية:  -6
 .94، ص معجم التعريفاتالشريف اٞترجاشل،  -7
 .1/188، الجدول في إعراب القرآن الكريم صاَب، -8
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 :فُ ْعَلةالتاسع: ما جاء على 
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كاآلٌب: 

ة -3  :ُغمَّ
 1-   ًٍبيَّ الى يىكيٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيمَّةن ٍبيَّ اٍقضيواٍ ًإرلىَّ كىالى تينًظريكف

 (1). 
ٍيئا يسًت مىا كل: اٍلغيمَّة   يىكينٍ  الى  ٍبيَّ   ":قولو الكسائي عن كنقل ابراىيم اٟتريب ،(2) غمَّة فػىهيوى  شى

، أخربنا ىو، ما تدركف ال مغطى ملبسا ، أم غيمَّةن  عىلىٍيكيمٍ  أىمىريكيمٍ   كضيق ظلمة: غمة: عبيدة أيب عن األثـر
 كىو. للغم مصدر اسم: ، كالغمة(3)كغمك" شيء من غطاؾ ما: الغمة: يقوؿ نصر أبا ٝتعت كىم

 .(4)السًت
 ٦تا سبق، يظهر لنا أف الغمة اسم مصدر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .71سورة يونس، اآلية:  -1
 .1/663، الكلياتالكفوم، أيوب بن موسى،  -2
 .2/743ق(، 1405، )مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل، 1، ٖتقيق: سليماف إبراىيم ٤تمد العايد، طب الحديثغريإبراىيم بن إسحاؽ بن بشَت،  -3
 .11/141، التحرير والتنويرابن عاشور،  -4
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  :ِفْعَلةالعاشر: ما جاء على 
 (:9ككرد ُب ىذا البناء ثالثة مصادر ُب أربعة مواضع كم ُب جدكؿ رقم ) 

 (9جدكؿ رقم )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 ةنى تػٍ فً  1 ةزَّ عً  2 ةلَّ ذً 
 :ِذلَّة -3

 1-  اًلديكفى كىالى يػىٍرىىقي كي جيوىىهيٍم قػىتػىره كىالى ًذلَّةه أيكلىًئكى أىٍصحىابي اٞتٍىنًَّة ىيٍم ًفيهىا خى
 (1). 

2-   كىتػىٍرىىقيهيٍم ًذلَّةه مَّا ٢تىيم مّْنى اللًَّو ًمٍن عىاًصمو
 (2). 

لَّةن  كًذلَّة ذيالِّ  ذؿ :، يقاؿ(3)كالصغار ا٢تواف: الذلة  .(4)ذليل فهو كمىذى
.فالذلة مصدر ٝتاعي    لفعل ذؿ يذؿ، ألف فعلو الـز

 :ِعزَّة -2
 1-  يعنا ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي كىالى ٭تىٍزينكى قػىٍو٢تييٍم ًإفَّ اٍلًعزَّةى لًٌلًو ٚتًى

 (5). 
صيٍلبةه : أم. عىزىازه  أرضه : قو٢تم من. يغلب أف من لإلنساف مانعة حالةه : الًعزَّةي  

 الرجل عىزَّ  يقاؿ: ،(6)
 ، كبابو ضرب.(7) ذلة بعد قول إذا زَّةكىعً  ًعزنا يىًعزُّ 

. ، ألف فعلو الـز  كنفهم ٦تا سبق، أف العزة مصدر ٝتاعي لفعل عىزَّ
 
 

                                  
 .26سورة يونس، اآلية:  -1
 .27سورة يونس، اآلية:  -2
 .7/59ـ(، 1998ضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الفجالة،، )القاىرة : دار هن1، طالتفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاكم، ٤تمد سيد،  -3
 .4/2236، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوماٟتمَتم،  -4
 .65سورة يونس، اآلية:  -5
 .563، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -6
 .1/64، ’’ع.ز.ز‘‘مادة:  ،تهذيب اللغةاألزىرم،  -7
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َنة -1  :ِفت ْ
1- نىةن لٍّْلقىٍوـً الظَّاًلًمُتى فػىقىاليواٍ عىلىى اللًَّو تػىوىكٍَّلنىا رىبػَّنىا الى ٕتىٍعىٍلنىا ًفتػٍ

 (1). 
 إذا كالذىب الفضة فتنت: قولك من مأخوذ كأصلها كاالمتحاف تالءاالب العرب كالـ ُب الفتنة معٌت ٚتاع

 . (3) ضرب باب يفنت، فنت ، كفتنة مصدر(2) اٞتيد من الردمء ليتميز بالنار أذبتهما
 كنفهم ٦تا سبق، فالفتنة مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .85ية: سورة يونس، اآل -1
 .14/211، ’’ف.ت.ؼ‘‘ ، مادة: تهذيب اللغةاألزىرم،  -2
 .1/220، الجدول في إعراب القرآن الكريمصاُب،  -3
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 ما جاء على ِفَعال:الحادي عشر: 
 (:10مصادر ُب أحد عشر موضعا كما ُب جدكؿ )كرد ُب ىذا البناء ٜتسة 

 (10جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 اءيى ضً  1 اءفى شً  1 ابسى حً 
   4 اءقى لً  4 ابتى كً 

 :ِحَساب -3
 1-  ًّْنُتى كىاٟتًٍسىابى ىيوى الًَّذم جىعىلى الشٍَّمسى ًضيىاء كىاٍلقىمىرى نيورنا كىقىدَّرىهي مىنىازًؿى لًتػىٍعلىميواٍ عىدىدى الس

 (1). 
االسراء  12يونس،  5كلمة اٟتساب: ٔتعٌت العد كاإلحصاء أم للفعل )حسب( ال )حاسب( ُب  

 كىلًتػىٍعلىميوٍا عىدىدى السًّْنُتى كىاٟتًٍسىابى
، كقاؿ ابن منظور: حسب الشيء ٭تسبو، بالضم، حسبا كحسابا (2)

 .(4)، كاٟتساب: مصدر حسب ٔتعٌت عد(3)كحسابة: عده
 ٦تا سبق تبُت لنا، أف اٟتساب مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد 

  ِشَفاء: -2
1-  قىٍد جىاءٍتكيم مٍَّوًعظىةه مّْن رَّبّْكيٍم كىًشفىاء لّْمىا ُب الصُّديكًر كىىيدنل كىرىٍٛتىةه لٍّْلميٍؤًمًنُتى.(5) 
ا مبالغة، أك ىو اسم ، كشفاء ُب األصل مصدر جعل كصف(6) الشفاء: رجوع األخالط إذل االعتداؿ 

 .(7) ١تا يشفى بو أم: يداكل، فهو كالدكاء ١تا يداكل

                                  
 .5سورة يونس، اآلية:  -1
السنة األكذل، العدد  ، ٣تلة كلية اللغة العربية جامعة أـ القرل،’’اسم المصدر بين أقوال النحاة واستعمال القرآن الكريم‘‘ا١تهدم، ٤تمد ا١تختار ٤تمد،   -2
 .123ق(، ص 1401/1402، )1
 .1/313، ’’ح.س.ب‘‘لساف العرب، مادة:  -3
 .11/20،التحرير والتنويرابن عاشور،  -4
 .57سورة يونس، اآلية:  -5
 .127الشريف اٞترجاشل، التعريفات، ص -6
 .6/222، الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمُت اٟتليب،  -7
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 كضعو مصدر ٝتاعي، ٍب جعل كصفا. أصل سبق، يظهر لنا، أف الشفاء ُب٦تا  
 :ِضَياء -1
1- ىيوى الًَّذم جىعىلى الشٍَّمسى ًضيىاء كىاٍلقىمىرى نيورنا

(1). 
، كقاؿ صاُب: "ضياء مصدر ضاء يضوء (2) النُّور فيبيض بذلك الضياء: مىا يػىتىخىلَّل ا٢ٍتىوىاء من اجزاء 

كزنو فعاؿ بكسر الفاء ، كقد يكوف اٝتا ١تا تدرؾ بو العُت األشياء ، كالياء فيو منقلبة عن كاك النكسار ما 
 .(3) كا٢تمزة ُب آخره أصلٌية -بكسر الضاد  -قبلها ، أصلو ضواء 

 و الـز كدل يدؿ على امتناع كإباء.ك٦تا سبق، فالضياء مصدر ٝتاعي، ألف فعل 
 اب:تَ كِ   -4

 1-  ًتًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٟتٍىًكيم
 (4). 

 2-   ٍيًو كىتػىٍفًصيلى اٍلًكتىاًب الى رىٍيبى ًفيًو ًمن رَّبّْ اٍلعىالىًمُتى كىلىًكن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍُتى يىدى
 (5). 

3-  ًالَّ ُب ًكتىابو مًُّبُتو كىالى أىٍصغىرى ًمن ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى إ
 (6). 

 4-   فىًإف كينتى ُب شىكٍّ ٦تَّّْا أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى فىاٍسأىًؿ الًَّذينى يػىٍقرىؤيكفى اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكى
 (7). 

كالكتاب: ُب األصل مصدر ٍب ٝتي ا١تكتوب فيو كتابا ، كالكتاب ُب األصل اسم للصحيفة مع  
اًء  ا١تكتوب فيو كُب قولو :  يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب أىٍف تػينػىزّْؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا ًمنى السَّمى

فإنو يعٍت صحيفة  (8)
 .(9) فيها كتابة

                                  
 .5س، اآلية: سورة يون -1
، حققو كعلق عليو: ٤تمد إبراىيم سليم، )القاىرة :دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع(، الفروق اللغويةالعسكرم، اٟتسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد،  -2

 .311ص
 .11/79، الجدول في إعراب القرآن الكريم -3
 .1سورة يونس، اآلية:  -4
 .37سورة يونس، اآلية:  -5
 .61ورة يونس، اآلية: س -6
 .94سورة يونس، اآلية:  -7
 .153سورة النساء، اآلية:  -8
 .423، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،   -9
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 ٦تا سبق يظهر لنا، أف الكتاب مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد. 
 ِلَقاء: -5

 1-  ُّنٍػيىا كىاٍطمىأىنُّواٍ ًّٔىا إىفَّ الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءنىا كىرىضيواٍ بًاٟتٍىياًة الد
 (1). 

 2-   فػىنىذىري الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءنىا ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى
 (2). 

 3-  ّْا أىٍك بىد وي لٍ كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا بػىيػّْنىاتو قىاؿى الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءنىا اٍئًت ًبقيٍرآفو غىٍَتً ىىذى
 (3). 

 4-  انيوا ميٍهتىًدينى قىٍد خىًسرى الًَّذينى كىذَّبيوا بًًلقىاًء اللًَّو كىمىا كى
 (4). 

اللّْقىاءي: مقابلة الشيء كمصادفتو معا، كقد يعرٌب بو عن كٌل كاحد منهما، يقاؿ: لىًقيىوي يػىٍلقىاهي لًقىاءن كليًقيٌان  
 .(5) صر، كبالبصَتةكليٍقيىةن، كيقاؿ ذلك ُب اإلدراؾ باٟتٌس، كبالب

 فاللقاء مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .7سورة يونس، اآلية:  -1
 .11سورة يونس، اآلية:  -2
 .15سورة يونس، اآلية:  -3
 .45سورة يونس، اآلية:  -4
 .745، ص في غريب القرآن المفرداتالراغب األصفهاشل،  -5
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  :ِفَعاَلةما جاء على الثاني عشر: 
 (:11ثالثة مصادر ُب أربعة مواضع كما ُب جدكؿ ) كرد ُب ىذا البناء 

 (11جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 ةادى يى زً  1 ةادى بى عً  2 ةامى يى قً 
 :ِقَياَمة -3

 1- اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اٍلكىًذبى  اللَّوً  عىلىى يػىٍفتػىريكفى  الًَّذينى  ظىنُّ  كىمىا  (1). 
 2-   َّنػىهيمٍ  يػىٍقًضي رىبَّكى  ًإف ا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  بػىيػٍ ٮتىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  كىانيواٍ  ًفيمى

 (2). 
 كقوعها على تنبيها ا٢تاء افيه أدخل كاحدة، دفعة القياـ من اإلنساف من يكوف ما أصلها كالقيامة 

ـى : مىٍصدىري  أصليو: ، ًقيلى (3)دفعة ًقيىامىةن  قيبورًىم ًمنٍ  ا٠تىلق قىا
 (4). 

 ا١ترة، ٍب ٝتي بو يـو الدين. مصدرك٦تا سبق، تبُت لنا أف القيامة ُب أصلو  
 :ِعَباَدة -2

1- ا بًاللَّوً  فىكىفىى نػىنىا شىًهيدن نىكيمٍ  بػىيػٍ  .(5)لىغىاًفًلُتى  ادىًتكيمٍ ًعبى  عىنٍ  كينَّا ًإفٍ  كىبػىيػٍ
 عبادة يعبد عبد يقاؿ كال: ، قاؿ(6) لربو تعظيمنا نفسو؛ ىول خالؼ على ا١تكلف فعل ىو: العبادة 

  للفعل أخرل مصادر كٙتة ، الفاء بكسر فعالة كزنو نصر باب يعبد عبد مصدر ، كعبادة(7) اهلل يعبد ١تن إال
  .(8) كذلك كمعبدة الباءك  ا١تيم بفتح كمعبد كعبوديٌة ، عبودة ىي

                                  
 .60سورة يونس، اآلية:  -1
 .93سورة يونس، اآلية:  -2
 .691، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -3
 .4/135، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثَت، ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد،  -4
 .29سورة يونس، اآلية:  -5
 .146، ص التعريفات الشريف اٞترجاشل، -6
 .3/271، ’’د .ب.ع‘‘ ، مادة لسان العربابن منظور،  -7
 .6/257، الجدول في إعراب القرآن الكريمصاُب،  -8
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٦تا سبق، تبُت لنا، العبادة مصدر ٝتاعي، ألف فعلو متعد، كالًفعىالة مصدر لفعل الـز إذا دؿ على  
 ا١تهنة أك الصنعة.

 :زِيَاَدة -1
 1-  كىزًيىادىةه  اٟتٍيٍسٌتى  أىٍحسىنيواٍ  لّْلًَّذينى  (1). 
 يىزًيدي  الشَّيءي  ، زادى (2) فىاٍزدىادى  زًٍدتيوي : يقاؿ آخر، يءش نفسو ُب الشيء عليو ما إذل ينضمٌ  أف: الزّْيادىةي  

كمىزًيدا كمىزىادان، كزًيىادىةن، كزًيادان  كىزًيدان، زىٍيدان،
(3). 

، كدل يدؿ على ا١تهنة كالصنعة.   فالزيادة مصدر ٝتاعي لفعل زاد يزيد، ألف فعلو الـز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .26سورة يونس، اآلية:  -1
 .385، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،   -2
 .9/85، ’’د.م.ز‘‘ ، مادة: المحكم والمحيط األعظمابن سيده،  -3
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 :ما جاء على فَ َعالالثالث عشر: 
 (:12كما ُب جدكؿ  )   موضعاذا البناء عشرة مصادر ُب اثنُت كعشرين كرد ُب ى 

 (12جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 اـرى حى  1 اءزى جى  1 اتيى بػى 
 3 اءٝتىى  2 ـالى سى  1 ؿالى حى 
 2 اعتى مى  9 ابذى عى  1 ؿالى ضى 
     1 اتبى نػى 

 :بَ َيات -3
1-  ٍابيوي  أىتىاكيمٍ  ًإفٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ  قيل اٍلميٍجرًميوفى  ًمٍنوي  يىٍستػىٍعًجلي  مَّاذىا نػىهىارنا أىكٍ  بػىيىاتنا عىذى

 (1). 
 لىٍيالن  أىتىاىيم ًإذا اٍلعىدك كبيتهم كبياتا تبييتا يبيت بػىيَّتى  ، يػيقىاؿ(2) بيات فػىهيوى  بلىٍيل كىافى  مىا كل البيات:  

: قىاؿى  لىٍيالن  دبره ًإذا اأٍلىمرى  الرجلي  يَّتى كىبػى  ًفيوً  يبات أًلىنَّوي  بػىيَّت لىوي  قيل كىًإ٪تَّىا قيل  من يرضى الى  مىا يبيتيوفى  ًإذٍ تػىعىاذلى
القىٍوؿ

 (3).  ، فالبيات اسم مصدر من بػىيَّتى
 :َجَزاء -2

 1-  ًذلَّةه  كىتػىٍرىىقيهيمٍ  ٔتًٍثًلهىا سىيّْئىةو  جىزىاء السَّيّْئىاتً  كىسىبيواٍ  كىالًَّذينى  (4).  
كبابو  ،(5) كبكذا كذا جىزىيٍػتيوي : يقاؿ .فشر شرا كإف فخَت، خَتا إف ا١تقابلة، من الكفاية يوف ما: اٞتىزىاء 
 ضرب.

                                  
 .50 سورة يونس، اآلية: -1
 .226، ص الكلياتالكفوم،  -2
 -، )القاىرة1، ٖتقيق: زبيدة ٤تمد سعيد عبد العزيز، طتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلماٟتىًميدم، ٤تمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح،  -3

 .108.كاآلية ُب سورة النساء، اآلية: 406ـ(، ص 1995 –ق 1415مكتبة السنة، 
 .27 سورة يونس، اآلية: -4
 .195، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -5
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 ٬تزم. جزل لفعل ٝتاعيٌ  مصدر فاٞتزاء 
 :َحَرام -1

 1-  ٍلىكيمٍ  أىًذفى  آللَّوي  قيلٍ  كىحىالىالن  حىرىامنا مٍّْنوي  فىجىعىٍلتيم رٍّْزؽو  لىكيم مّْن اللَّوي  أىنزىؿى  مَّا أىرىأىيٍػتيم قيل
 (1). 

 من أك العقل جهة من ٔتنع كإٌما قهرٌم، ٔتنع كإما بشرٌم، كإٌما إ٢تي بتسخَت إٌما منو ا١تمنوع: اٟتراـ 
 .(2) أمره يرتسم من جهة من أك الشرع، جهة

 للمبالغة. صفة ٍب استعمل ، كـر كباب فرح باب ٭تـر حـر ُب أصل كضعو مصدر فاٟتراـ 
 :َحاَلل -4

 1- ٍلىكيمٍ  أىًذفى  آللَّوي  قيلٍ  كىحىالىالن  حىرىامنا مٍّْنوي  فىجىعىٍلتيم رٍّْزؽو  لىكيم مّْن اللَّوي  أىنزىؿى  مَّا أىرىأىيٍػتيم قيل
 (3). 

 ، كىو مصدر ٝتاعي.(5) كحال حالال الشيء حل: ، يقاؿ(4) شرعا فيو ا١تأذكف: كاٟتالؿ 
 :َساَلم -5

 1-  ٍيَّتػيهيمٍ  هيمَّ اللَّ  سيٍبحىانىكى  ًفيهىا دىٍعوىاىيم  . (6) سىالىـه  ًفيهىا كىٖتًى
 2-  ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو  ًإذلى  يىشىاءي  مىنٍ  كىيػىٍهًدم السَّالـً  دىارً  ًإذلى  يىٍدعيو كىاللَّوي

 (7). 
 ألهنا السالـ، دار للجنة قيل كمنو كسالما، سالمة يسلم سلم يقاؿ. السالمة األصل ُب كالسالـ 

 .(8) اآلفات من السالمة دار
 ٦تا سبق، تبُت أف السالـ ُب األصل مصدر ٝتاعي، ٍب ٝتي بو. 

 

                                  
 .59سورة يونس، اآلية:  -1
 .229، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -2
 .59سورة يونس، اآلية:  -3
 . 13/249، التحرير والتنويرابن عاشور،  -4
 .4/484 ،إعراب القرآن وبيانهدركيش،  -5
 .10 سورة يونس، اآلية: -6
 .25 سورة يونس، اآلية: -7
 .2/392، النهاية في غريب الحديث واألثرابن االثَت،  -8
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 :َسَماء -6
 1- نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  مىثىلي  ًإ٪تَّىا  . (1) السَّمىاء ًمنى  أىنزىٍلنىاهي  كىمىاء الدُّ
 2-  ٍكىاألىٍرضً  السَّمىاء مّْنى  يػىٍرزيقيكيم مىن قيل  (2). 
 3- السَّمىاء ُب  كىالى  األىٍرضً  ُب  ذىرَّةو  ثٍػقىاؿً مّْ  ًمن رَّبّْكى  عىن يػىٍعزيبي  كىمىا  (3) . 
 كمن ٝتاء، فهو سقف ككل يسمو، ٝتا قد كعال ارتفع ما لكل يقاؿ: اللغة ُب السماء: الزجاج قاؿ 

 معارل إذل ٫تتو ٝتت يقاؿ كتطاكؿ، كارتفع عال كٝتاء ، ٝتوا(4) عالية ألهنا السماء،: للسحاب قيل ىذا
 .(5) كالشرؼ العز طلب األمور

 فالسماء ُب أصل كضعو مصدر ٝتاعي لفعل ٝتا يسمو، ٍب ٝتي بو. 
 :اَللضَ  -7

1-  ًلكيمي تيٍصرىفيوفى  فىأىسلَّ  الضَّالىؿي  ًإالَّ  اٟتٍىقّْ  بػىٍعدى  فىمىاذىا اٟتٍىقُّ  رىبُّكيمي  اللَّوي  فىذى
 (6). 

 ، ضل(7) ا١تطلوب إذل يوصل ال سلوؾ ىي: كقيل ا١تطلوب، إذل يوصل ما فقداف ىي: الضاللة 
 ، كبابو ضرب.(8) ضالال بالكسر يضل كىلك ضاع الشيء

 .لُّ ضً يى  لَّ فالضالؿ مصدر ٝتاعي لفعل ضى  
 اب: ذَ عَ  -8

 1-  يمو  ًمنٍ  شىرىابه  ٢تىيمٍ  كىفىريكا كىالًَّذينى انيوا ٔتىا أىلًيمه  كىعىذىابه  ٛتًى يىٍكفيريكفى  كى
(9). 

                                  
 .24سورة يونس، اآلية:  -1
 .31 سورة يونس، اآلية: -2
 .61 سورة يونس، اآلية: -3
 .13/79، ’’.كـ.س‘‘، مادة: تهذيب اللغةاألزىرم،  -4
ـ(، 2004-ق1425، ) القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية،4، طالمعجم الوسيطزيات، أٛتد؛ كعبد القادر، حامد؛ كالنجار، ٤تمد، أنيس، ابراىيم؛ كال -5

 .452، ص ’’.كـ.س‘‘مادة: 
 .32 سورة يونس، اآلية: -6
 .138، ص التعريفاتالشريف اٞترجاشل،  -7
 .1/185، ’’ؿ.ؿ.ض‘‘ ، مادة: مختار الصحاحزين الدين الرازم،  -8
 .4سورة يونس، اآلية:  -9
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 2-   ّْعىًظيمو  يػىٍوـو  عىذىابى  يبّْ رى  عىصىٍيتي  ًإفٍ  أىخىاؼي  ًإشل
(1). 

 3-  ٍابيوي  أىتىاكيمٍ  ًإفٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ  قيل اٍلميٍجرًميوفى  ًمٍنوي  يىٍستػىٍعًجلي  مىاذىا نػىهىارنا أىكٍ  بػىيىاتنا عىذى
(2). 

 4-  ًَّسبيوفى تىكٍ  كيٍنتيمٍ  ٔتىا ًإالَّ  ٕتيٍزىٍكفى  ىىلٍ  ا٠ٍتيٍلدً  عىذىابى  ذيكقيوا ظىلىميوا لًلًَّذينى  ًقيلى  ٍبي
(3). 

 5- امىةى  كىأىسىرُّكا نػىهيمٍ  كىقيًضيى  اٍلعىذىابى  رىأىكيا لىمَّا النَّدى بًاٍلًقٍسطً  بػىيػٍ
(4). 

 6-  َّانيوا ٔتىا الشًَّديدى  اٍلعىذىابى  نيًذيقيهيمي  ٍبي يىٍكفيريكفى  كى
(5). 

 7-   اأٍلىلًيمى  اٍلعىذىابى  يػىرىكيا حىىتَّ  يػيٍؤًمنيوا فىالى
(6). 

 8-  اأٍلىلًيمى  اٍلعىذىابى  يػىرىكيا حىىتَّ  آيىةو  كيلُّ  جىاءىتٍػهيمٍ  وٍ كىلى
(7). 

 9- نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  ُب  ا٠ٍتًٍزمً  عىذىابى  عىنػٍهيمٍ  كىشىٍفنىا الدُّ
(8). 

بتو: يقاؿ. كالعقوبة النكاؿ: قاؿ ابن منظور: "كالعذاب   مصدر اسم كالعذاب ،(9)كعذابا" تعذيبا عذَّ
 .(10)الفاء بفتح فعاؿ كزنو. تعذيب كىو ا١تصدر حركؼ عن نقصت حركفو ألف عٌذب لفعل

 نفهم ٦تا سبق، فالعذاب اسم مصدر لفعل عٌذب. 
 :َمَتاع -9

 1- نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  مَّتىاعى  أىنفيًسكيم عىلىى بػىٍغييكيمٍ  ًإ٪تَّىا النَّاسي  أىيػُّهىا يىا  . (11) الدُّ
 2-  نٍػيىا ُب  مىتىاعه نىا ٍبيَّ  الدُّ انيواٍ  ٔتىا الشًَّديدى  اٍلعىذىابى  نيًذيقيهيمي  ٍبيَّ  مىٍرًجعيهيمٍ  إًلىيػٍ يىٍكفيريكفى  كى

 (12).  

                                  
 .15سورة يونس، اآلية:  -1
 .50 :سورة يونس، اآلية -2
 .52سورة يونس، اآلية:  -3
 .54سورة يونس، اآلية:  -4
 .70سورة يونس، اآلية:  -5
 .88سورة يونس، اآلية:  -6
 .97سورة يونس، اآلية:  -7
 .98سورة يونس، اآلية:  -8
 .1/585،’’ب.ذ.ع: ‘‘، مادةلسان العربابن منظور،  -9

 .1/123،الجدول في إعراب القرآن الكريمصاُب،  -10
 .23سورة يونس، اآلية:  -11
 .70 سورة يونس، اآلية: -12
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ىتىاع 
نٍػيىا، عيركض ًمنٍ  ًبوً  يػيٍنتىفع مىا كلُّ : ا١ت ًثَتًىىا قىليلها الدُّ كىكى

 مقاـ يقوماف اٝتاف:  كا١تتاع ، ، ا١تتعة(1) 
 .(2)التمتيع كىو اٟتقيقي ا١تصدر

 ١تتاع اسم مصدر.كيفهم ٦تا سبق، فا 
 :نَ َبات -31

1-   ـي  النَّاسي  يىٍأكيلي  ٦تَّا األىٍرضً  نػىبىاتي  ًبوً  فىاٍختػىلىطى  .(3) كىاألىنٍػعىا
 ، قاؿ األزىرم: "قاؿ(4) النبات: كماؿ أكؿ اٞتسم طبيعي آرل من جهة ما يتولد كيزيد كيغتذم 

 ينبت النبت كنبت (5) حىسىننا نػىبىاتنا أىنٍػبىتػىهىاكى  : كعز جل اهلل ا١تصدر، قاؿ مقاـ يقـو اسم النبات إف: الفراء
 .(6)كنباتا" نبتا

كيفهم ٦تا سبق، فالنبات ٭تتمل أف يكوف اسم مصدر من أنبت ينبت، أك يكوف مصدرا ٝتاعيا 
 لفعل نبت ينبت، ٍب ٝتي بو.

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .4/293، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثَت،  -1
 .8/331، ’’ع.ت.ـ‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -2
 .24سورة يونس، اآلية:  -3
 .239، ص التعريفاترجاشل، الشريف اٞت -4
 .37اآلية:  ،سورة آؿ عمراف -5
 .14/215، ’’ت.ب.ف‘‘، مادة: تهذيب اللغة -6
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 :جاء على فَ َعاَلة ما الرابع عشر:
 كرد ُب ىذا البناء مصدر ُب موضع كاآلٌب:

 :َنَداَمة -3
 1-   ٍامىةى  كىأىسىرُّكا نػىهيم كىقيًضيى  اٍلعىذىابى  رىأىكياٍ  لىمَّا النَّدى ييٍظلىميوفى  الى  كىىيمٍ  بًاٍلًقٍسطً  بػىيػٍ

 (1). 
ـي   امىةي  النٍَّد ـى (2) فىاًئتو  أمر ُب رأم تغَتُّ  من التَّحىسُّر: كالنَّدى ـى  الشٍَّيءً  عىلىى ، نىًد  نىدىمان  فػىعىلى  مىا عىلىى كنىًد
امةن  ـى  كنىدى  .(4) ا١تضارع ُب العُت مفتوح يكوف ٍب كمن فىرًحى؛ باب من ، كنىًدـ(3) أىًسفى : كتػىنىدَّ

 ٦تا سبق، تبُت لنا أف الندامة مصدر ٝتاعي، ألف "فػىعىالىة" مصدر قياسي لػ" فػىعيلى ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .54سورة يونس، اآلية:  -1
 .796، ص المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاشل،  -2
 . 12/572،  ’’ـ.د.ف‘‘، مادة: لسان العربابن منظور،  -3
 .1/836، ل المثقف العربيمعجم الصواب اللغوي دليعمر،  -4
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 :فُ ْعالنالخامس عشر: ما جاء على 
 (13سبعة مواضع كما ُب جدكؿ )كرد ُب ىذا البناء ثالثة مصادر ُب  

 (13جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر

 1 افيى غٍ طي  3 آف رٍ قػي  3 افحى بٍ سي 
 :ُسْبَحان -3

 1-  يَّتػيهيٍم ًفيهىا سىالىـه دىٍعوىاىيٍم ًفيهىا سيٍبحىانىكى اللَّهيمَّ كىٖتًى
 (1). 

 2-  انىوي ييٍشرًكيوفى  عىمَّا كىتػىعىاذلى  سيٍبحى
 (2). 

3- ا اللَّوي  اٗتَّىذى  قىاليوا انىوي  كىلىدن  . (3) اٍلغىًٍتُّ  ىيوى  سيٍبحى
لىٍيالن  بًعىٍبًدهً  أىٍسرىل الًَّذم سيٍبحىافى : تعاذل قولو ُب الزجاج كقاؿ

 ا١تصدر؛ على منصوب: قاؿ ؛(4)
 مصدر اسم سبحاف، (5) السوء عن كجل، عز اهلل، تنزيو اللغة ُب كسبحاف: قاؿ. تسبيحا اهلل ا١تعٌت أسبح

 تسبيحا اهلل سبحت: ، يقاؿ(6) ّتاللو يليق ال كما النقائص من نزىتو: أم تسبيحنا، اهلل سبحت قو٢تم، من
 .(7) ا١تصدر مقاـ يقـو سبحاف كاالسم تسبيح، فا١تصدر كاحد، ٔتعٌت كسبحانا

 ك٦تا سبق، تبُت أف سبحاف اسم مصدر لفعل سبح يسبح تسبيحا.
 
 

                                  
 .10سورة يونس، اآلية:  -1
 .18سورة يونس، اآلية:  -2
 .68سورة يونس، اآلية:  -3
 .1 سورة اإلسراء، اآلية: -4
 .2/471، ’’ح .ب.س‘‘ ، مادة لسان العربابن منظور،  -5
، )جدة: مكتبة السوادم 1د األرناؤكط كياسُت ٤تمود ا٠تطيب، ط، ٖتقيق: ٤تمو المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي، ٤تمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل،  -6

 .89ـ(، ص  2003 -ىػ 1423للتوزيع،
 .4/196، ’’ح .ب.س‘‘ ، مادة تهذيب اللغةاألزىرم،  -7
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 :ْرآنق ُ  -2
 1-   ا غىٍَتً  ًبقيٍرآفو  اٍئتً  لًقىاءىنىا يػىٍرجيوفى  ال الًَّذينى  قىاؿى ٍلوي  أىكٍ  ىىذى  .(1)بىدّْ
 2-  ا اٍلقيٍرآفي أىف يػيٍفتػىرىل ًمن ديكًف اللًَّو كىمىا كىافى ىىذى

 (2). 
 3-  كىمىا تىكيوفي ُب شىٍأفو كىمىا تػىتػٍليو ًمٍنوي ًمن قػيٍرآفو كىالى تػىٍعمىليوفى ًمٍن عىمىلو

 (3). 
 كالقرآف، شبهة، بال متواترنا نقالن  عنو ا١تنقوؿ ا١تصاحف ُب ا١تكتوب الرسوؿ على ا١تنزؿ ىو: القرآف 

 .(4) كلها للحقائق اٞتامع اإلٚتارل اللدشل العلم ىو اٟتق، أىل عند
  اختلف العلماء ُب لفظ القرآف إذل ٜتسة أقواؿ، ٩تلصها ٔتا يلي: 
 كال مشتقا، بل كضع علما على الكالـ ا١تنزؿ، ىذا قوؿ الشافعي.: أف القرآف ليس مهموزا أوالً  
: أنو مشتق من " قرنت الشيء بالشيء إذا ضممتو إليو"، ٍب جعل علما على الكالـ ا١تنزؿ، ثانيا 

 ىذا مذىب األشعرم.
ا١تنزؿ،  اللفظ على علما كجعل بعضا بعضها يصدؽ فيو اآليات : أنو مشتق من القرائن ألفثالثا 

 مذىب الفراء.ىذا 
اٞتمع، ٍب جعل علما على  ٔتعٌت القرء من مشتق مهموز كىو فعالف، كزف على : أنو كصفرابعاً  

 الكالـ ا١تنزؿ، ىذا مذىب الزجاج.
با١تصدر، ىذا مذىب  ا١تفعوؿ تسمية من ا١تقركء بو ٝتي الغفراف بوزف مهموز مصدر : أنوخامساً  

 (5).اللحياشل كٚتاعة من العلماء
 ، أرل أف القرآف ُب األصل مصدر ٝتاعي لفعل " قرأ "، ٍب جعل علما على الكالـ ا١تنزؿ.٦تا سبق 

 
                                  

 .15سورة يونس، اآلية:  -1
 .37سورة يونس، اآلية:  -2
 .61سورة يونس، اآلية:  -3
 .174، ص معجم التعريفاتالشريف اٞترجاشل،  -4
 .4/216، إعراب القرآن وبيانهانظر: دركيش،  -5
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 :طُْغَيان -1
1-  فػىنىذىري الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءنىا ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى

 (1). 
  يطغىى، طىغىى فقد حدَّه متجاكز ككل طيٍغيانان، يطغىى طىغىى ،(2) العصياف ُب اٟتد ٣تاكزة: الطغياف 

  .(3) عىلىٍيوً  ٬ٍترًم كىافى  مىا حدٌ  يتىجىاكىز كثَت ٔتىاء جىاءى  ًإذا السيلي، طىغىى
.  فالطغياف مصدر ٝتاعي لفعل طغى، ألف فعلو الـز

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .11سورة يونس، اآلية:  -1
 .141، ص التعريفاتالشريف اٞترجاشل،   -2
 .2/919، ’’.مغ.ط‘‘ ، مادة: جمهرة اللغةابن دريد،  -3
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  :تِْفَعالالسادس عشر: ما جاء على 
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كاآلٌب:

 :تِْلَقاء -3
 1-   ٍلىوي  أىفٍ  رل  يىكيوفي  مىا قيل نػىٍفًسي تًٍلقىاء ًمن أيبىدّْ

 (1). 
، (3) كصادفو استقبلو كلقية كلقيانا كلقيا كتلقاء لقاء كلقيو ،(2) اللّْقىاًء" جهة "الٌتلقاء: الوىاًحًدمُّ  قاؿ 

 كأما كتذكار، ماـكهت تسيار مثل بالفتح؛ كالباقي. كتبياف تلقاء: حرفُت غَت تفعاؿ على مصدر يأت كدل
 .(5)، تفعاؿ: ٝتع ُب: تلقاء(4)ك٘تثاؿ تقصار مثل فكثَت؛ فيو بالكسر االسم

 كنفهم ٦تا سبق، فالتلقاء مصدر ٝتاعي لفعل لقي، ألف فعلو متعد. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
 .15سورة يونس، اآلية:  -1
-ىػ1419، )بَتكت: دار الكتب العلمية،1وجود كعلي ٤تمد معوض، ط، ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١تاللباب في علوم الكتابابن عادؿ، عمر بن علي،  -2

، )بَتكت: دار الكتاب 1، ٖتقيق: عبد الرزاؽ ا١تهدم، طزاد المسير في علم التفسير.كابن اٞتوزم، عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد، 9/130ـ(، 1998
 .2/124ىػ(،  1422العريب،

 .2/836،  ’’ؿ.ؽ.م‘‘ ، مادة: المعجم الوسيطأنيس،  -3
، )القاىرة: دار الكتب ا١تصرية ، 2، ٖتقيق: أٛتد الربدكشل كإبراىيم أطفيش، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح ،  -4

 .7/214ـ(،  1964 -ىػ 1384
 .236، ص أبنية الصرف في كتاب سيبويهاٟتديثي،  -5
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 :فُ ْعَلىما جاء على : السابع عشر: 
 (:14كرد ُب ىذا البناء مصدراف ُب موضعُت كما ُب جدكؿ ) 

 (14جدكؿ )
 مكرر ا١تصدر مكرر ا١تصدر مكرر صدرا١ت
   1 ٌتى سٍ حي  1 لرى شٍ بي 

 :ُبْشَرى -3
 1-  ًنٍػيىا كىُب اآلًخرىة ٢تىيمي اٍلبيٍشرىل ُب اٟتٍىياًة الدُّ

 (1). 
 فنحو: فػيٍعلىى على اٍلمىصاًدر من جاء كما:  الفارسي ، كقاؿ(2)بالقوؿ ا١تسرة غيب إظهار: البشرل 
 كىو كمعٌت كزنا يفرح فرح: مثل يبشر بكذا كقاؿ الفيومي: "بشر ،(3)كالشُّورىل لزٍُّلفىىكا كالرٍُّجعىى البيٍشرىل

 .(4) البشور" كا١تصدر أيضا االستبشار
 .  ك٦تا سبق، يظهر لنا أف البشرل مصدر ٝتاعي لفعل بشر، ألف فعلو الـز

 :ُحْسَنى -2
 1-  ٍرىىقي كيجيوىىهيٍم قػىتػىره كىالى ًذلَّةه لّْلًَّذينى أىٍحسىنيواٍ اٟتٍيٍسٌتى كىزًيىادىةه كىالى يػى

 (5). 
 كضد اٞتنة ىي فاٟتسٌت كزيادة اٟتسٌت أحسنوا للذين: كعز جل اهلل قوؿ ُب ا١تفسركف كقاؿ 
 .(7) حسنا ٭تسن الشٍَّيء حسن دريد: ، كقاؿ ابن(6) السوءل اٟتسٌت

 فاٟتسٌت ُب ىذه اآلية اسم مصدر من أحسن، كليس مصدرا لفعل حسن. 
 

                                  
 .64سورة يونس، اآلية:  -1
 .1/78، توقيف على مهمات التعاريفالا١تناكم،  -2
 .5/60ـ(، 1996ىػ 1417دار إحياء الًتاث العريب،   -، )بَتكت1، ٖتقيق : خليل إبراىم جفاؿ، طالمخصصابن سيده، علي بن إٝتاعيل،  -3
 .1/49، ’’ر.ش.ب‘‘، مادة: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -4
 .26سورة يونس، اآلية:  -5
 .4/183، ’’ف.س.ح‘‘ ، مادة: ذيب اللغةتهاألزىرم،  -6
 .1/535، ’’ف.س.ح‘‘، مادة: جمهرة اللغة -7
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  :فَ ْعَلىما جاء على : الثامن عشر
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كاآلٌب: 

 ىَدْعوَ  -3
1-  يَّتػيهيٍم ًفيهىا سىالىـه كىآًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف اٟتٍىٍمدي لًٌلًو رىبّْ اٍلعى الىًمُتى دىٍعوىاىيٍم ًفيهىا سيٍبحىانىكى اللَّهيمَّ كىٖتًى

(1). 
 دعول صاحل ُب أشركنا اللهم تقوؿ ا٠تليل: قاؿ الدعاء، أحد٫تا ١تعنيُت عربال كالـ ُب كالدعول

ىم ؤ كالدعول مصدر دعا يدعو، كالشكول مصدر شكا يشكو، أم دعا، (2)االدعاء ا١تسلمُت.... كالثاشل
 .(3)ُب اٞتنة أف يقولوا سبحانك اللهم

 فالدعول مصدر ٝتاعي لفعل دعا يدعو، ألف فعلو متعد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
 .10سورة يونس، اآلية:  -1
، )بَتكت: دار الكتب العلمية، 1، ٖتقيق : عبد السالـ عبد الشاُب ٤تمد، طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، عبد اٟتق بن غالب،  -2

 .2/438ـ(، 1993ىػ ػ 1413
 .8/313، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  -3
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 :فَ ْعاَلءتاسع عشر: ما جاء على ال
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كاآلٌب: 

 :اءرَّ ضَ  -3
 1- كىًإذىا أىذىقػٍنىا النَّاسى رىٍٛتىةن مّْن بػىٍعًد ضىرَّاء مىسَّتػٍهيٍم ًإذىا ٢تىيم مٍَّكره ُب آيىاتًنىا

 (1). 
 ٢تما، مذكر كال للمؤنث بناءاف ك٫تا السراء، نقيض كىي تضر، اليت اٟتالة الضراء: األثَت ابن قاؿ 

 بطرنا كالراحة كالسعة الدنيا كىي السراء جاءتنا فلما عليو، فصربنا كالعذاب كالشدة بالفقر اختربنا أنا يريد
كىالضَّرَّاءً  بًاٍلبىٍأسىاءً  فىأىخىٍذنىاىيمٍ : تعاذل كقولو نصرب، كدل

، (3)كاألنفس األمواؿ ُب النقص الضراء: قيل ؛(2)
 .(4) فعالء كزنو نصر، باب يضرٌ  ضرٌ  مصدر كالضرٌاء
 ٦تا سبق، تبُت أف الضراء مصدر ٝتاعي لفعل ضر يضر، ألف فعلو متعد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .21سورة يونس، اآلية:  -1
 .42سورة األنعاـ، اآلية:  -2
 .4/483، ’’ر.ر.ض‘‘ ابن منظور، لساف العرب، مادة:  -3
 .2/355، الجدول في إعراب القرآن الكريمصاَب،  -4
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  :ِفْعِلَياءما جاء على  :العشرون
 كرد ُب ىذا البناء مصدر كاحد ُب موضع كاحد كاآلٌب: 

 اء:يَ رِ بْ كِ   -3
 1-  ًا اٍلًكرٍبًيىاء ُب األىٍرضً قىاليواٍ أىًجٍئتػىنىا لًتػىٍلف تػىنىا عىمَّا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو آبىاءنىا كىتىكيوفى لىكيمى

 (1). 
أم ا١تلك، كمنو  األىٍرضً  ُب  اٍلًكرٍبًيىاء لىكيمىا كىتىكيوفى كربياء: أم عظمة كملك، كمنو قولو تعاذل:  

 العظمة كمعناىا فعلياء كزف على مصدر ياء، كالكرب (2) ٝتي ا١تلك كربياء؛ ألنو أكرب ما يطلب من أمر الدنيا
 .(4) الكرب من مبالغ ، كالكربياء مصدر(3)اٞتبار للملك قيل كلذلك بالكرب موصوفوف ا١تلوؾ ألف ا١تلك كقيل

 .  كنفهم ٦تا سبق، فالكربياء مصدر ٝتاعي لفعل كرب، ألف فعلو الـز
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  
 .78سورة يونس، اآلية:  -1
، عٌت بتصحيحو كترقيمو كضبط ألفاظو كتعليق حوشيو: ٞتنة من أفاضل العلماء، د،ط، )القاىرة: مكتبة كمطبعة لقلوبنزهة االسجستاشل، ٤تمد بن عزيز،  -2

 .169ـ(، ص 1963 -ق٤1382تمد علي صبيح كأكالده، 
 .4/281، إعراب القرآن وبيانهدركيش،  -3
 .3/135، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  -4
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 الفصل الثالث 
 دة في السورةة الوار در الميمياالمص
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 الفصل الثالث
 المصادر الميمية الواردة في السورة

 (:15كردت ُب السورة أربعة مصادر ا١تيمي ُب سبعة مواضع كما ُب جدكؿ ) 
 (15جدكؿ )

 مكرر المصادر الميمية مكرر المصادر الميمية
 1 اـقى مى  1 أوَّ بػى مي 
 1 ةظى عً وٍ مى  4 عجً رٍ مى 

  :ُمبَ وَّأ -3
 1-  قىٍد بػىوٍَّأنىا بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ميبػىوَّأى ًصٍدؽو كىرىزىقػٍنىاىيٍم ًمنى الطَّيّْبىاًت كىلى

 (1). 
العُت، ألنو  كفتح ا١تيم بضمٌ  مفٌعل ، ككزنوبوأناىم تبوأ صدؽكا١تبوأ مصدر ميمي من بوَّأ ٔتعٌت  

 .منزال صاٟتا مرضيامصدر ميمي من غَت الثالثي، كىو قياسي، ك٬توز ىنا أف يكوف اسم مكاف ٔتعٌت 
 :َمَقام -2

 1- ًبػيرى عىلىٍيكيٍم مىقىاًمي كىتىٍذًكًَتم بًآيىاًت اللَّو يىا قػىٍوـً ًإٍف كىافى كى
(2). 

من قاـ، كىو قياسي من الفعل الثالثي من باب ) فػىعىلى يػىٍفعيلي(، كيكوف كزنو  ميمي مصدر كا١تقاـ 
 مىٍفعىال.

 :َمْرِجع -1
 1-  يعنا كىٍعدى اللًَّو حىقِّاإًلىٍيًو مىٍرًجعيكي ٍم ٚتًى

 (3). 
 2-   َّنىا ٍبي تػىٍعمىليوفى  كيٍنتيمٍ  ٔتىا فػىنػينىبّْئيكيمٍ  مىٍرًجعيكيمٍ  إًلىيػٍ

 (4). 

                                  
 .93س، اآلية: سورة يون -1
 .71سورة يونس، اآلية:  -2
 .4سورة يونس، اآلية:  -3
 .23سورة يونس، اآلية:  -4
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 3-  نىا يػىٍفعىليوفى  مىا عىلىى شىًهيده  اللَّوي  ٍبيَّ  مىٍرًجعيهيمٍ  فىًإلىيػٍ
 (1). 

 4-   َّنىا ٍبي انيوا ٔتىا الشًَّديدى  اٍلعىذىابى  نيًذيقيهيمي  ٍبيَّ  مىٍرًجعيهيمٍ  إًلىيػٍ يىٍكفيريكفى  كى
 (2). 

لفعل رجع، كىو ٝتاعي، كالقياس منو على زنة مىٍفعىل، ألف مىٍفًعل يكوف قياسا ُب  ميمي مصدر: كاٍلمىٍرًجع
الفعل الثالثي ا١تثاؿ الواكم الصحيح الالـ الذم ٖتذؼ فاءه ُب ا١تضارع، كا١تثاؿ الواكم من باب )فىًعلى 

 عىلي(. يػىفٍ 
 :َمْوِعظَة -4

 1-  الصُّديكرً  قىٍد جىاءىٍتكيٍم مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبّْكيٍم كىًشفىاءه ًلمىا ُب .(3) 
كىاٍلمىٍوًعظىة مصدر ميمي لفعل كعظ، كىو ٝتاعي، كالقياس من على زنة مىٍفًعٍل، ألنو من الفعل ا١تثاؿ  

 الواكم الذم ٖتذؼ فاءه ُب ا١تضارع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .46سورة يونس، اآلية:  -1
 .70سورة يونس، اآلية:  -2
 .57سورة يونس، اآلية:  -3
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 الخاتمة
كبعد، فأٛتد اهلل سبحانو كتعاذل الذم كفق كأعاف للوصوؿ إذل ختاـ ىذا البحث، إذ كاف ىدؼ  

ىذا البحث الكشف عن تعريف ا١تصدر كأبنية ا١تصادر الثالثية كغَت الثالثية، ٍب الكشف عن ا١تصادر 
راسة كأىم النتائج اليت توصلت إليها ُب النقاط الواردة ُب سورة يونس عليو السالـ، كٯتكن أف أ٠تص الد

 -التالية:
  -: القائلوف بقياسية ا١تصدر الثالثي، فأكزانو ا١تقيس عليها ىي :أوال 

 ا١تتعدم. (فىًعلى )كى ( فػىعىلى )الفىٍعلي: ؿ-1
2- .  الفيعيوؿ: ؿ)فػىعىلى( الالـز
 كإباء. امتناع على ١تا يدؿ: الًفعىاؿ -3
ف: ١تا يد -4  ؿ على تقلب كاضطراب كحركة. الفىعىالى
5- .  الفيعىاؿ: ١تا يدؿ على داء أك صوت من )فػىعىلى( الالـز
 الفىًعٍيل: ١تا يدؿ على صوت أك سَت. -6
 الًفعىالىة: ١تا يدؿ على ا١تهنة أك الصنعة.  -7
، كدل يدؿ على  -8  أك اللوف. ا١تهنة أك الصنعةالفىعىل: ؿ) فىًعلى( الالـز
يدؿ على حسن أك قبح، أك نظافة، أك صغر أك كرب، أك قوة أك جرأة أك الفىعىالىة: ١تا  -9

 .(فػىعيلى ) ضعف أك سرعة، أك رفعة أك ضعة من
10- .  الفيٍعلىةه: ١تا يدؿ على لوف من )فىًعلى( الالـز

: اتفق علماء الصرؼ على قياسية مصادر غَت الثالثية، كأما ما جاء على غَت أكزاهنا القياسية ثانيا 
 فمسموع.
 : ا١تصادر الثالثية أكثر كركدا من ا١تصادر غَت الثالثية.ثالثا 
 .كفػىعىله  ٫تا فػىٍعله : كردت ا١تصادر الثالثية القياسية ُب بناءين فقط، رابعا 
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كردت حيث ، : مصادر األفعاؿ غَت الثالثية كردت ُب السورة أكثر من ا١تصادر القياسيةخامسا 
كفىًعله كفػيٍعل كفػيعىله كًفٍعله كفػىٍعلىةه كفػىعىلىةه كفػيٍعلىةه كًفٍعلىةه كًفعىاؿه كًفعىالىةه كفػىعىاؿه على عشرين كزنا، كىي فػىٍعله كفػىعىله 

ء كًفٍعًليىاء فه كتًٍفعىاؿه كفػيٍعلىى كفػىٍعلىى كفػىٍعالى  .كفػىعىالىةه كفػيٍعالى
 عىاؿكردت ُب السورة على ٜتسة أكزاف، كىي ًإفػٍ فقد : أما مصادر األفعاؿ غَت الثالثية السادس 

 . كتػىٍفًعٍيله كتػىٍفًعلىةه كاٍفًتعىاؿه كاٍسًتٍفعىاؿه 
كردت ُب السورة على أربعة أكزاف، ثالثة منها لألفعاؿ الثالثية، كىي مىٍفعىله  كا١تصادر ا١تيمية السابع: 

 .كمىٍفًعله كمىٍفعىلىةه، كلغَت الثالثية جاءت على كزف كاحد كىو ميفىعَّله 
يت انتهى إليو البحث، كالقرآف أعظم من أف ٭تيط بو الباحثوف، فما زاؿ كبعد: فهذه أىم النتائج ال 

 آّاؿ كاسعا ُب البحث عن قضايا الصرفية. 
 كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد، كاٟتمد هلل رب العا١تُت. 
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة الرقم اآلية

 سورة آؿ عمراف -3 
 126 37 حىسىننا نػىبىاتنا كىأىنٍػبىتػىهىا

يػٍري اٍلمىاًكرًينى   87 54 كىاللَّوي خى
 سورة النساء -4

 122 108 اٍلقىٍوؿً  ًمنى  يػىٍرضىى الى  مىا يػيبػىيّْتيوفى  ًإذٍ 
 118 153 السَّمىاءً  ًمنى  ًكتىابنا عىلىٍيًهمٍ  تػينػىزّْؿى  أىفٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلي  يىٍسأىليكى 

 األنعاـ سورة-6
 134 42 كىالضَّرَّاءً  بًاٍلبىٍأسىاءً  فىأىخىٍذنىاىيمٍ 

 سورة يونس -10
 118 1 اٟتٍىًكيمً  اٍلًكتىابً  آيىاتي  تًٍلكى 
بنا لًلنَّاسً  أىكىافى  نىا أىفٍ  عىجى يػٍ  الًَّذينى  كىبىشّْرً  النَّاسى  أىٍنًذرً  أىفٍ  ًمنػٍهيمٍ  رىجيلو  ًإذلى  أىٍكحى
ـى  ٢تىيمٍ  أىفَّ  آمىنيوا مٍ  ًعٍندى  ًصٍدؽو  قىدى   رىًّّْٔ

2 82 ،89 ،109 

بػّْري  .... أىيَّاـو  ًستَّةً  ُب  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خىلىقى  الًَّذم اللَّوي  رىبَّكيمي  ًإفَّ   اأٍلىٍمرى  ييدى
 ... فىاٍعبيديكهي  رىبُّكيمٍ  اللَّوي  ذىًلكيمي  ًإٍذنًوً  بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإالَّ  شىًفيعو  ًمنٍ  مىا

3 77 ،82، 107 

يعنا مىٍرًجعيكيمٍ  إًلىٍيوً  أي  ًإنَّوي  حىقِّا اللَّوً  كىٍعدى  ٚتًى  الًَّذينى  لًيىٍجزًمى  ييًعيديهي  ٍبيَّ  ا٠ٍتىٍلقى  يػىٍبدى
يمو  ًمنٍ  شىرىابه  ٢تىيمٍ  كىفىريكا كىالًَّذينى  بًاٍلًقٍسطً  الصَّاٟتًىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا  كىعىذىابه  ٛتًى
انيوا ٔتىا أىلًيمه   كفى يىٍكفيري  كى

4 
78 ،80 ،87 ،

110 ،124 ،
137 

 السًّْنُتى  عىدىدى  لًتػىٍعلىميوا مىنىازًؿى  كىقىدَّرىهي  نيورنا كىاٍلقىمىرى  ًضيىاءن  الشٍَّمسى  جىعىلى  الًَّذم ىيوى 
 يػىٍعلىميوفى  لًقىٍوـو  اآٍليىاتً  يػيفىصّْلي  بًاٟتٍىقّْ  ًإالَّ  ذىًلكى  اللَّوي  خىلىقى  مىا كىاٟتًٍسىابى 

5 78،117 ،118 
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ؼً  ُب  ًإفَّ   95 6  السَّمىاكىاتً  ُب  اللَّوي  خىلىقى  كىمىا كىالنػَّهىارً  اللٍَّيلً  اٍخًتالى
نٍػيىا بًاٟتٍىيىاةً  كىرىضيوا لًقىاءىنىا يػىٍرجيوفى  الى  الًَّذينى  ًإفَّ   119، 113 7  ًّٔىا كىاٍطمىأىنُّوا الدُّ
 91، 82 9  بًًإٯتىاهًنًمٍ  رىبػُّهيمٍ  مٍ يػىٍهًديهً  الصَّاٟتًىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا الًَّذينى  ًإفَّ 

يَّتػيهيمٍ  اللَّهيمَّ  سيٍبحىانىكى  ًفيهىا دىٍعوىاىيمٍ  ـه  ًفيهىا كىٖتًى  اٟتٍىٍمدي  أىفً  دىٍعوىاىيمٍ  كىآًخري  سىالى
 اٍلعىالىًمُتى  رىبّْ  لًلَّوً 

10 
80 ،82 ،94 ،

123 ،128 ،
133 

 فػىنىذىري  أىجىليهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  لىقيًضيى  بًا٠ٍتىٍَتً  جىا٢تىيمٍ اٍسًتعٍ  الشَّرَّ  لًلنَّاسً  اللَّوي  يػيعىجّْلي  كىلىوٍ 
 يػىٍعمىهيوفى  طيٍغيىاهًنًمٍ  ُب  لًقىاءىنىا يػىٍرجيوفى  الى  الًَّذينى 

11 
81 ،96 ،98 ،

119 ،130 
ٍنسىافى  مىسَّ  كىًإذىا ا أىكٍ  ٞتًىٍنًبوً  دىعىانىا الضُّرُّ  اإٍلً  عىٍنوي  كىشىٍفنىا فػىلىمَّا قىاًئمنا أىكٍ  قىاًعدن
انيوا مىا لًٍلميٍسرًًفُتى  زييّْنى  كىذىًلكى  مىسَّوي  ضيرٍّ  ًإذلى  يىٍدعينىا دلىٍ  كىأىفٍ  مىرَّ  ضيرَّهي   كى

 يػىٍعمىليوفى 
12 104 

 غىٍَتً  ًبقيٍرآفو  اٍئتً  لًقىاءىنىا يػىٍرجيوفى  الى  الًَّذينى  قىاؿى  بػىيػّْنىاتو  آيىاتػينىا عىلىٍيًهمٍ  تػيتػٍلىى كىًإذىا
ا لىوي  أىفٍ  رل  يىكيوفي  مىا قيلٍ  ٍلوي بىدّْ  أىكٍ  ىىذى  ًإفٍ  أىخىاؼي  ًإشلّْ  ... نػىٍفًسي تًٍلقىاءً  ًمنٍ  أيبىدّْ

 عىًظيمو  يػىٍوـو  عىذىابى  رىيبّْ  عىصىٍيتي 
15 

18 ،82 ،119 ،
125 ،129 ،

131 
ًذبنا اللَّوً  عىلىى افػٍتػىرىل ٦تَّنً  أىٍظلىمي  فىمىنٍ   حي يػيٍفلً  الى  ًإنَّوي  بًآيىاتًوً  كىذَّبى  أىكٍ  كى

 اٍلميٍجرًميوفى 
17 103 

انىوي   128 18 ييٍشرًكيوفى  عىمَّا كىتػىعىاذلى  سيٍبحى
نػىهيمٍ  لىقيًضيى  رىبّْكى  ًمنٍ  سىبػىقىتٍ  كىًلمىةه  كىلىٍوالى  ا بػىيػٍ  82 19 ٮتىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  ًفيمى

 مىعىكيمٍ  ًإشلّْ  فىانٍػتىًظريكا لًلَّوً  اٍلغىٍيبي  ًإ٪تَّىا فػىقيلٍ  رىبّْوً  ًمنٍ  آيىةه  عىلىٍيوً  أيٍنزًؿى  لىٍوالى  كىيػىقيوليوفى 
 اٍلميٍنتىًظرًينى  ًمنى 

20 18 ،82 ،99 

، 112، 87 21 اللَّوي  قيلً  آيىاتًنىا ُب  مىٍكره  ٢تىيمٍ  ًإذىا مىسَّتػٍهيمٍ  ضىرَّاءى  بػىٍعدً  ًمنٍ  رىٍٛتىةن  النَّاسى  أىذىقػٍنىا كىًإذىا
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 134  مىٍكرنا أىٍسرىعي 
 أى٧ٍتىٍيتػىنىا لىًئنٍ  الدّْينى  لىوي  ٥تيًٍلًصُتى  اللَّوى  دىعىويا ... كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرّْ  ُب  ييسىيػّْريكيمٍ  الًَّذم ىيوى 
 الشَّاًكرًينى  ًمنى  لىنىكيونىنَّ  ىىًذهً  ًمنٍ 

22 16 ،77 

 مٍ بػىٍغييكي  ًإ٪تَّىا النَّاسي  أىيػُّهىا يىا اٟتٍىقّْ  ًبغىٍَتً  اأٍلىٍرضً  ُب  يػىبػٍغيوفى  ىيمٍ  ًإذىا أى٧ٍتىاىيمٍ  فػىلىمَّا
نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  مىتىاعى  أىنٍػفيًسكيمٍ  عىلىى نىا ٍبيَّ  الدُّ  تػىٍعمىليوفى  كيٍنتيمٍ  ٔتىا فػىنػينىبّْئيكيمٍ  مىٍرًجعيكيمٍ  إًلىيػٍ

23 
78 ،113 ،

125 ،137 
نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  مىثىلي  ًإ٪تَّىا  ٦تَّا اأٍلىٍرضً  نػىبىاتي  ًبوً  فىاٍختػىلىطى  السَّمىاءً  ًمنى  أىنٍػزىٍلنىاهي  كىمىاءو  الدُّ

ـي  النَّاسي  يىٍأكيلي  ا نػىهىارنا أىكٍ  لىٍيالن  أىٍمرينىا أىتىاىىا ... كىاأٍلىنٍػعىا ا فىجىعىٍلنىاىى  كىأىفٍ  حىًصيدن
 ... بًاأٍلىٍمسً  تػىٍغنى  دلىٍ 

24 
77 ،113 ،

124 ،126 

ـً  دىارً  ًإذلى  يىٍدعيو كىاللَّوي   123 25 ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو  ًإذلى  يىشىاءي  مىنٍ  كىيػىٍهًدم السَّالى
 أيكلىًئكى  ًذلَّةه  كىالى  قػىتػىره  كيجيوىىهيمٍ  يػىٍرىىقي  كىالى  كىزًيىادىةه  اٟتٍيٍسٌتى  أىٍحسىنيوا لًلًَّذينى 

 خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  اٞتٍىنَّةً  أىٍصحىابي 
26 

111 ،115 ،
121 ،132 

 ًمنٍ  اللَّوً  ًمنى  ٢تىيمٍ  مىا ًذلَّةه  مٍ كىتػىٍرىىقيهي  ٔتًٍثًلهىا سىيّْئىةو  جىزىاءي  السَّيّْئىاتً  كىسىبيوا كىالًَّذينى 
 ... عىاًصمو 

27 115 ،122 

ا بًاللَّوً  فىكىفىى نػىنىا شىًهيدن نىكيمٍ  بػىيػٍ  120 29 لىغىاًفًلُتى  ًعبىادىًتكيمٍ  عىنٍ  كينَّا ًإفٍ  كىبػىيػٍ
ىيمي  اللَّوً  ًإذلى  كىريدُّكا  78 30 ... اٟتٍىقّْ  مىٍوالى

اءً السَّ  ًمنى  يػىٍرزيقيكيمٍ  مىنٍ  قيلٍ  ًٍلكي  أىمَّنٍ  كىاأٍلىٍرضً  مى  كىمىنٍ  ... كىاأٍلىٍبصىارى  السٍَّمعى  ٯتى
بػّْري  يػىقيوليوفى  اأٍلىٍمرى  ييدى  ... اللَّوي  فىسى

31 77 ،84 ،124 

ًلكيمي  ؿي  ًإالَّ  اٟتٍىقّْ  بػىٍعدى  فىمىاذىا اٟتٍىقُّ  رىبُّكيمي  اللَّوي  فىذى  124، 82، 78 32 تيٍصرىفيوفى  فىأىسلَّ  الضَّالى
 82 33 يػيٍؤًمنيوفى  الى  أىنػَّهيمٍ  فىسىقيوا الًَّذينى  عىلىى رىبّْكى  كىًلمىتي  حىقَّتٍ  ًلكى كىذى 
أي  مىنٍ  شيرىكىاًئكيمٍ  ًمنٍ  ىىلٍ  قيلٍ  أي  اللَّوي  قيلً  ييًعيديهي  ٍبيَّ  ا٠ٍتىٍلقى  يػىٍبدى  80 34  ييًعيديهي  ٍبيَّ  ا٠ٍتىٍلقى  يػىٍبدى
 78 35 أىفىمىنٍ  لًٍلحىقّْ  يػىٍهًدم اللَّوي  قيلً  اٟتٍىقّْ  ًإذلى  يػىٍهًدم مىنٍ  شيرىكىاًئكيمٍ  ًمنٍ  ىىلٍ  قيلٍ 
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 ... يػيتَّبىعى  أىفٍ  أىحىقُّ  اٟتٍىقّْ  ًإذلى  يػىٍهًدم
ٍيئنا اٟتٍىقّْ  ًمنى  يػيٍغًٍت  الى  الظَّنَّ  ًإفَّ  ظىنِّا ًإالَّ  أىٍكثػىريىيمٍ  يػىتًَّبعي  كىمىا  86، 85، 79 36 ... شى
ا كىافى  كىمىا ٍيوً  بػىٍُتى  الًَّذم تىٍصًديقى  كىلىًكنٍ  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  يػيٍفتػىرىل أىفٍ  اٍلقيٍرآفي  ىىذى  يىدى

 اٍلعىالىًمُتى  رىبّْ  ًمنٍ  ًفيوً  رىٍيبى  الى  اٍلًكتىابً  كىتػىٍفًصيلى 
37 

84 ،93 ،118 ،
129 

يطيوا دلىٍ  ٔتىا كىذَّبيوا بىلٍ   110، 92 39 ... تىٍأًكيليوي  يىٍأهًتًمٍ  كىلىمَّا ًبًعٍلًموً  ٭تًي
 83، 15 40 بًاٍلميٍفًسًدينى  أىٍعلىمي  كىرىبُّكى  ... ًبوً  يػيٍؤًمني  مىنٍ  ًمنػٍهيمٍ كى 

 بىرًمءه  كىأىنىا أىٍعمىلي  ٦تَّا بىرًيئيوفى  أىنٍػتيمٍ  عىمىليكيمٍ  كىلىكيمٍ  عىمىًلي رل  فػىقيلٍ  كىذَّبيوؾى  كىًإفٍ 
 تػىٍعمىليوفى  ٦تَّا

41 18 ،101 

 85 44 يىٍظًلميوفى  أىنٍػفيسىهيمٍ  النَّاسى  كىلىًكنَّ  ٍيئناشى  النَّاسى  يىٍظًلمي  الى  اللَّوى  ًإفَّ 
انيوا كىمىا اللَّوً  بًًلقىاءً  كىذَّبيوا الًَّذينى  خىًسرى  قىدٍ   119 45 ميٍهتىًدينى  كى

نىا  138 46 يػىٍفعىليوفى  مىا عىلىى شىًهيده  اللَّوي  ٍبيَّ  مىٍرًجعيهيمٍ  فىًإلىيػٍ
 110 47 ييٍظلىميوفى  الى  كىىيمٍ  بًاٍلًقٍسطً  نػىهيمٍ بػىيػٍ  قيًضيى  رىسيو٢تييمٍ  جىاءى  فىًإذىا

ا مىىتى  كىيػىقيوليوفى   87 48 صىاًدًقُتى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  اٍلوىٍعدي  ىىذى
 87، 85 49  اللَّوي  شىاءى  مىا ًإالَّ  نػىٍفعنا كىالى  ضىرِّا لًنػىٍفًسي أىٍمًلكي  الى  قيلٍ 
ابيوي  أىتىاكيمٍ  ًإفٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ  قيلٍ   125، 122 50 اٍلميٍجرًميوفى  ًمٍنوي  يىٍستػىٍعًجلي  مىاذىا نػىهىارنا كٍ أى  بػىيىاتنا عىذى
 125، 104 52 تىٍكًسبيوفى  كيٍنتيمٍ  ٔتىا ًإالَّ  ٕتيٍزىٍكفى  ىىلٍ  ا٠ٍتيٍلدً  عىذىابى  ذيكقيوا ظىلىميوا لًلًَّذينى  ًقيلى  ٍبيَّ 

 83، 79 53 ٔتيٍعًجزًينى  أىنٍػتيمٍ  كىمىا ٟتىىقّّ  ًإنَّوي  كىرىيبّْ  ًإم قيلٍ  ىيوى 

امىةى  كىأىسىرُّكا نػىهيمٍ  كىقيًضيى  اٍلعىذىابى  رىأىكيا لىمَّا النَّدى  54 ييٍظلىميوفى  الى  كىىيمٍ  بًاٍلًقٍسطً  بػىيػٍ
110 ،125 ،

127 
 88، 79 55 يػىٍعلىميوفى  الى  أىٍكثػىرىىيمٍ  كىلىًكنَّ  حىقّّ  اللَّوً  كىٍعدى  ًإفَّ  أىالى 
، 106، 83، 16 57 كىرىٍٛتىةه  كىىيدنل الصُّديكرً  ُب  ًلمىا كىًشفىاءه  كيمٍ رىبّْ  ًمنٍ  مىٍوًعظىةه  جىاءىٍتكيمٍ  قىدٍ 



147 
 

، 117، 112 لًٍلميٍؤًمًنُتى 
138 

يػٍره  ىيوى  فػىٍليػىٍفرىحيوا فىًبذىًلكى  كىًبرىٍٛتىًتوً  اللَّوً  ًبفىٍضلً  قيلٍ   112، 100 58 ٬تىٍمىعيوفى  ٦تَّا خى
الن  حىرىامنا ًمٍنوي  فىجىعىٍلتيمٍ  رًٍزؽو  ًمنٍ  لىكيمٍ  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  مىا أىرىأىيٍػتيمٍ  قيلٍ   آللَّوي  قيلٍ  كىحىالى

 ... لىكيمٍ  أىًذفى 
59 108 ،123 

 عىلىى فىٍضلو  لىذيك اللَّوى  ًإفَّ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اٍلكىًذبى  اللَّوً  عىلىى يػىٍفتػىريكفى  الًَّذينى  ظىنُّ  كىمىا
 يىٍشكيريكفى  الى  أىٍكثػىرىىيمٍ  كىلىًكنَّ  النَّاسً 

60 
86 ،100 ،

103 ،120 
 كينَّا ًإالَّ  عىمىلو  ًمنٍ  تػىٍعمىليوفى  كىالى  قػيٍرآفو  ًمنٍ  ًمٍنوي  تػىتػٍليو كىمىا شىٍأفو  ُب  تىكيوفي  كىمىا

 ُب  ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿً  ًمنٍ  رىبّْكى  عىنٍ  يػىٍعزيبي  كىمىا ًفيوً  تيًفيضيوفى  ًإذٍ  شيهيودنا عىلىٍيكيمٍ 
 ميًبُتو  ًكتىابو  ُب  ًإالَّ  أىٍكبػىرى  كىالى  ذىًلكى  ًمنٍ  أىٍصغىرى  كىالى  السَّمىاءً  ُب  كىالى  اأٍلىٍرضً 

61 
98 ،101 ،
118 ،124 ،

129 
 81 62 ٭تىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  الى  اللَّوً  أىٍكلًيىاءى  ًإفَّ  أىالى 
نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  ُب  اٍلبيٍشرىل ٢تىيمي   ىيوى  ذىًلكى  اللَّوً  مىاتً ًلكىلً  تػىٍبًديلى  الى  اآٍلًخرىةً  كىُب  الدُّ

 اٍلعىًظيمي  اٍلفىٍوزي 
64 

92 ،100 ،
113 ،132 

يعنا لًلَّوً  اٍلًعزَّةى  ًإفَّ  قػىٍو٢تييمٍ  ٭تىٍزيٍنكى  كىالى   115، 86 65 اٍلعىًليمي  السًَّميعي  ىيوى  ٚتًى
 86 66 ٮتىٍريصيوفى  ًإالَّ  ىيمٍ  كىًإفٍ  الظَّنَّ  ًإالَّ  يػىتًَّبعيوفى  ًإفٍ 

ا اللَّوي  ذى اٗتَّى  قىاليوا انىوي  كىلىدن  128 68 ... اٍلغىًٍتُّ  ىيوى  سيٍبحى
 103 69 يػيٍفًلحيوفى  الى  اٍلكىًذبى  اللَّوً  عىلىى يػىٍفتػىريكفى  الًَّذينى  ًإفَّ  قيلٍ 

نٍػيىا ُب  مىتىاعه  نىا ٍبيَّ  الدُّ انيوا ٔتىا الشًَّديدى  اٍلعىذىابى  نيًذيقيهيمي  ٍبيَّ  مىٍرًجعيهيمٍ  إًلىيػٍ  كى
 فى يىٍكفيريك 

70 125 ،138 

بػيرى  كىافى  ًإفٍ  قػىٍوـً  يىا  أىٍمرىكيمٍ  فىأىٚتًٍعيوا ... اللَّوً  بًآيىاتً  كىتىٍذًكًَتم مىقىاًمي عىلىٍيكيمٍ  كى
 تػيٍنًظريكفً  كىالى  ًإرلىَّ  اٍقضيوا ٍبيَّ  غيمَّةن  عىلىٍيكيمٍ  أىٍمريكيمٍ  يىكينٍ  الى  ٍبيَّ  كىشيرىكىاءىكيمٍ 

71 
77 ،92 ،114 ،

137 



148 
 

 77، 10 72  اللَّوً  عىلىى ًإالَّ  أىٍجرًمى  ًإفٍ  أىٍجرو  ًمنٍ  سىأىٍلتيكيمٍ  فىمىا وىلٍَّيتيمٍ تػى  فىًإفٍ 
ا ًإفَّ  قىاليوا ًعٍنًدنىا ًمنٍ  اٟتٍىقُّ  جىاءىىيمي  فػىلىمَّا  109، 79 76 ميًبُته  لىًسٍحره  ىىذى
ا أىًسٍحره  جىاءىكيمٍ  لىمَّا لًٍلحىقّْ  أىتػىقيوليوفى  ميوسىى قىاؿى   109، 79 77 السَّاًحريكفى  يػيٍفًلحي  كىالى  ىىذى
 135 78  اأٍلىٍرضً  ُب  اٍلًكرٍبًيىاءي  لىكيمىا كىتىكيوفى  آبىاءىنىا عىلىٍيوً  كىجىٍدنىا عىمَّا لًتػىٍلًفتػىنىا أىًجٍئتػىنىا قىاليوا
 لى عىمى  ييٍصًلحي  الى  اللَّوى  ًإفَّ  ... السٍّْحري  ًبوً  ًجٍئتيمٍ  مىا ميوسىى قىاؿى  أىٍلقىٍوا فػىلىمَّا

 اٍلميٍفًسًدينى 
81 101 ،109 

قُّ  اتًوً  اٟتٍىقَّ  اللَّوي  كى٭تًي  79 82 اٍلميٍجرًميوفى  كىرًهى  كىلىوٍ  ًبكىًلمى
 أىفٍ  كىمىلىًئًهمٍ  ًفٍرعىٍوفى  ًمنٍ  خىٍوؼو  عىلىى قػىٍوًموً  ًمنٍ  ذيرّْيَّةه  ًإالَّ  ًلميوسىى آمىنى  فىمىا

 يػىٍفًتنػىهيٍم...
83 81 

نىةن  ٕتىٍعىٍلنىا الى  رىبػَّنىا وىكٍَّلنىاتػى  اللَّوً  عىلىى فػىقىاليوا  116، 83 85 الظَّاًلًمُتى  لًٍلقىٍوـً  ًفتػٍ
اًفرًينى  اٍلقىٍوـً  ًمنى  بًرىٍٛتىًتكى  كى٧تىّْنىا  112 86 اٍلكى
ىهي  ًفٍرعىٍوفى  آتػىٍيتى  ًإنَّكى  رىبػَّنىا ميوسىى كىقىاؿى  نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  ُب  كىأىٍموىاالن  زًينىةن  كىمىألى  نىارىبػَّ  الدُّ

ًبيًلكى  عىنٍ  لًييًضلُّوا  يػىرىكيا حىىتَّ  يػيٍؤًمنيوا فىالى  ... أىٍموىا٢تًًمٍ  عىلىى اٍطًمسٍ  رىبػَّنىا سى
 اأٍلىلًيمى  اٍلعىذىابى 

88 
83 ،113 ،

125 

ا أيًجيبىتٍ  قىدٍ  قىاؿى   111 89 يػىٍعلىميوفى  الى  الًَّذينى  سىًبيلى  تػىتًَّبعىافّْ  كىالى  فىاٍستىًقيمىا دىٍعوىتيكيمى
 ًإذىا حىىتَّ  كىعىٍدكنا بػىٍغينا كىجينيوديهي  ًفٍرعىٍوفي  فىأىتٍػبػىعىهيمٍ  اٍلبىٍحرى  ًإٍسرىائًيلى  بًبىًٍت  كىجىاكىٍزنىا

 ... ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو بًوً  آمىنىتٍ  الًَّذم ًإالَّ  إًلىوى  الى  أىنَّوي  آمىٍنتي  قىاؿى  اٍلغىرىؽي  أىٍدرىكىوي 
90 

77 ،78 ،89 ،
99 

 80 92 ... آيىةن  خىٍلفىكى  ًلمىنٍ  لًتىكيوفى  بًبىدىًنكى  يكى نػينىجّْ  فىاٍليػىٍوـى 

 حىىتَّ  اٍختػىلىفيوا فىمىا الطَّيّْبىاتً  ًمنى  كىرىزىقػٍنىاىيمٍ  ًصٍدؽو  ميبػىوَّأى  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  بػىوٍَّأنىا كىلىقىدٍ 
نػىهيمٍ  يػىٍقًضي رىبَّكى  ًإفَّ  اٍلًعٍلمي  جىاءىىيمي  ا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  بػىيػٍ  ٮتىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  انيواكى  ًفيمى

93 
83 ،109 ،
110 ،120 ،

137 
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 قػىٍبًلكى  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  يػىٍقرىءيكفى  الًَّذينى  فىاٍسأىؿً  إًلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىا ٦تَّا شىكٍّ  ُب  كيٍنتى  فىًإفٍ 
ًينى  ًمنى  تىكيونىنَّ  فىالى  رىبّْكى  ًمنٍ  اٟتٍىقُّ  جىاءىؾى  لىقىدٍ   اٍلميٍمًتى

94 
15 ،79 ،83 ،

99 ،118 
 83 96 يػيٍؤًمنيوفى  الى  رىبّْكى  كىًلمىتي  عىلىٍيًهمٍ  حىقَّتٍ  الًَّذينى  ًإفَّ 
 125 97 اأٍلىلًيمى  اٍلعىذىابى  يػىرىكيا حىىتَّ  آيىةو  كيلُّ  جىاءىتٍػهيمٍ  كىلىوٍ 

 نىاكىشىفٍ  آمىنيوا لىمَّا ييونيسى  قػىٍوـى  ًإالَّ  ًإٯتىانػيهىا فػىنػىفىعىهىا آمىنىتٍ  قػىٍريىةه  كىانىتٍ  فػىلىٍوالى 
نٍػيىا اٟتٍىيىاةً  ُب  ا٠ٍتًٍزمً  عىذىابى  عىنػٍهيمٍ   ًحُتو  ًإذلى  كىمىتػٍَّعنىاىيمٍ  الدُّ

98 
91 ،107 ،

113 ،125 
مىنى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىوٍ  يعنا كيلُّهيمٍ  اأٍلىٍرضً  ُب  مىنٍ  آلى  حىىتَّ  النَّاسى  تيٍكرًهي  أىفىأىٍنتى  ٚتًى

 ميٍؤًمًنُتى  يىكيونيوا
99 18 ،83 

 الى  الًَّذينى  عىلىى الرٍّْجسى  كى٬تىٍعىلي  اللَّوً  بًًإٍذفً  ًإالَّ  تػيٍؤًمنى  أىفٍ  لًنػىٍفسو  كىافى  كىمىا
 يػىٍعًقليوفى 

100 107 ،108 

نىا حىقِّا كىذىًلكى   79 103 اٍلميٍؤًمًنُتى  نػيٍنجً  عىلىيػٍ
 97 104 ... ًديًٍت  ًمنٍ  شىكٍّ  ُب  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  النَّاسي  أىيػُّهىا يىا قيلٍ 
 لًفىٍضًلوً  رىادَّ  فىالى  ًٓتىٍَتو  ييرًٍدؾى  كىًإفٍ  ىيوى  ًإالَّ  لىوي  كىاًشفى  فىالى  ًبضيرٍّ  اللَّوي  سىٍسكى ٯتىٍ  كىًإفٍ 

 الرًَّحيمي  اٍلغىفيوري  كىىيوى  ًعبىاًدهً  ًمنٍ  يىشىاءي  مىنٍ  ًبوً  ييًصيبي 
107 

81 ،100 ،
104 

 يػىٍهتىًدم فىًإ٪تَّىا اٍىتىدىل فىمىنً  رىبّْكيمٍ  ًمنٍ  اٟتٍىقُّ  جىاءىكيمي  قىدٍ  النَّاسي  أىيػُّهىا يىا قيلٍ 
 ... لًنػىٍفًسوً 

108 18  ،79 ،83 

 18 109 ... اللَّوي  ٭تىٍكيمى  حىىتَّ  كىاٍصربٍ  ...
 سورة يوسف -12

 8 2 تػىٍعًقليوفى  لىعىلَّكيمٍ  عىرىبًيِّا قػيٍرآننا أىنٍػزىٍلنىاهي  ًإنَّا
 سورة الرعد -13

اًلقي  اللَّوي  قيلً   85 16 شىٍيءو  كيلّْ  خى
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 اٟتجر سورة -15
 8 9 ٟتىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإنَّا الذٍّْكرى  نػىزٍَّلنىا ٨تىٍني  ًإنَّا

 اإلسراء سورة -17

 128 1 لىٍيالن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل الًَّذم سيٍبحىافى 
 سورة الرـك -30

ؼي  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  خىٍلقي  آيىاتًوً  كىًمنٍ   ُب  ًإفَّ  ٍلوىاًنكيمٍ كىأى  أىٍلًسنىًتكيمٍ  كىاٍخًتالى
يىاتو  ذىًلكى   لًٍلعىاًلًمُتى  آلى

22 8 

 فاطر سورة -35
يقي  كىالى   87 43 بًأىٍىًلوً  ًإالَّ  السَّيّْئي  اٍلمىٍكري  ٭تًى

 سورة األحقاؼ -46
 رىبّْ أىٍكزًٍعًٍت أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًت أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كىعىلىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىلى 

 صىاٟتًنا تػىٍرضىاهي  كىأىٍصًلٍح رل ُب ذيرّْيَّيًت ًإشلّْ تػيٍبتي إًلىٍيكى كىًإشلّْ ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى 
15 3 

 ا١تزمل سورة -73
 35 8 تػىٍبًتيالن  إًلىٍيوً  كىتػىبىتَّلٍ 
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 فهرس المصادر والمراجع
، ٖتقيق: صدقي ٤تمد ٚتيل، د البحر المحيط في التفسيربن يوسف بن علي،  ٤تمد  ،حيٌاف أبو -1

 ىػ(. 1420دار الفكر، -ط، )بَتكت
، ٖتقيق: أٛتد عبد العليم الربدكشل ، مراجعة: علي ٤تمد تهذيب اللغة٤تمد بن أٛتد،  ،األزىرم -2

 البجاكم، د.ط، )مصر: دار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة (.
، ) بَتكت: مؤسسة 1، طمعجم علوم اللغة العربية عن األئمةسليماف عبد اهلل، ٤تمد ، األشقر -3

 ـ(.1995-ق1415الرسالة، 
، ) بَتكت: دار 1، ط شرح األشموني على ألفية ابن مالكعلي بن ٤تمد بن عيسى، ، األمشوشل -4

 ـ(.1998 –ق 1419الكتب العلمية، 
، ٖتقيق: علي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في٤تمود بن عبد اهلل ، ، األلوسي -5

 ىػ(. 1415،  )بَتكت: دار الكتب العلمية ،1عبد البارم عطية، ط
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين بد الرٛتن بن ٤تمد بن أبو سعيد، ع، األنبارم -6

 ـ(.1961 –ق 1380، )القاىرة: مطبعة السعادة،4، طوالكوفيين
، 4، طالمعجم الوسيطابراىيم؛ كالزيات، أٛتد؛ كعبد القادر، حامد؛ كالنجار، ٤تمد، ، أنيس -7

 ـ(.2004-ق1425)القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية،
، ٖتقيق: ٤تمود األرناؤكط المطلع على ألفاظ المقنعمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل، ٤ت، البعلي -8

 ـ(. 2003 -ىػ 1423السوادم للتوزيع،، )جدة: مكتبة 1كياسُت ٤تمود ا٠تطيب، ط
، ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم النهاية في غريب الحديث واألثرا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد، ، بن األثَتا -9

 ـ(.1979-ىػ1399ك٤تمود ٤تمد الطناحي، )بَتكت: ا١تكتبة العلمية، 
، اية المتلفظ في اللغة العربيةكفاية المتحفظ ونهإبراىيم بن إٝتاعيل بن أٛتد، ، األىٍجدىايب ابن -10

 دار اقرأ للطباعة كالنشر كالًتٚتة(. -ٖتقيق: السائح علي حسُت، د، ط، )طرابلس
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، ٖتقيق: حاًب صاحل الزاهر في معاني كلمات الناسن القاسم بن ٤تمد، ٤تمد ب، األنبارم ابن -11
 ـ(.1992-ىػ  1412،)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  1الضامن، ط

، حققو كأكمل فوائده: حسن ضياء الدين فنون األفنان في علوم القرآنعبد الرٛتن، ، زماٞتو  ابن -12
، وزاد المسير في علم التفسيرـ(. 1987-ق1408دار البشائر االسالمية، -، )بَتكت1عًت، ط

 ىػ(. 1422، )بَتكت: دار الكتاب العريب،1ٖتقيق: عبد الرزاؽ ا١تهدم، ط
، )بَتكت: مؤسسة 3، عبد اٟتسُت الفتلي، طألصول في النحوا٤تمد بن سهل، ، السراج ابن -13

 ـ(.1996 -ق1417الرسالة، 
، ٖتقيق: أٛتد ناجي القيسي كحاًب صاحل دقائق التصريفالقاسم بن ٤تمد بن سعيد، ، ا١تؤدب ابن -14

 ـ (.1987 -ق1407الضامن كحسُت توراؿ، د،ط )العراؽ: ٣تمع العلمي العراقي، 
، ٖتقيق: ضاحي عبد الباقي التبيان في تفسير غريب القرآند بن ٤تمد بن عماد، أٛت، ا٢تائم ابن -15

 ـ(.2003، )بَتكت: دار الغريب االسالمي، ٤1تمد، ط
، ٖتقيق: عبد اهلل ا٠تالدم، التسهيل لعلوم التنزيلد بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل، ٤تم، جزم ابن -16
 ىػ(. 1416  شركة دار األرقم بن أيب األرقم، -، )بَتكت1ط

 )ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب(. 4، ط الخصائصعثماف بن جٍت ا١توصلي، ، جٍت ابن -17
، ٖتقيق: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانبن ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكر، أٛتد ، بن خلكافا -18

 إحساف عباس، د، ط )بَتكت: دار صادر(.
، )بَتكت: دار العلم 1، ٖتقيق: رمزم منَت بعلبكي، طاللغةجمهرة ٤تمد بن اٟتسن، ، بن دريدا -19

 ـ(.1987للماليُت، 
، )القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، 1، ٖتقيق: علي ٤تمد عمر، طكتاب الطبقات الكبير٤تمد، ، بن سعدا -20

 ـ (.2001 -ق1421
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ر إحياء دا -، )بَتكت1، ٖتقيق : خليل إبراىم جفاؿ، طالمخصصعلي بن إٝتاعيل، ، بن سيدها -21
 ـ(.1996ىػ 1417الًتاث العريب،  

، ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد اللباب في علوم الكتابعمر بن علي، ، بن عادؿا -22
 ـ(.1998-ىػ1419، )بَتكت: دار الكتب العلمية،1معوض، ط

-ىػ1420ريب، ، ) بَتكت: مؤسسة التاريخ الع1، ط التحرير والتنوير٤تمد الطاىر ، ، بن عاشورا -23
 ـ(.2000

، ت: أٛتد عبد الستار اٞتوارم كعبد اهلل اٞتبورم، المقربعلي بن مؤمن بن ٤تمد، ، بن عصفورا -24
 (.1972-ق1392، )دار النشر: غَت معركفة، 1ط

، ٖتقيق : عبد السالـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب، ، بن عطيةا -25
 ـ(.1993ىػ ػ 1413، )بَتكت: دار الكتب العلمية، 1ط عبد الشاُب ٤تمد،

، ٖتقيق كضبط: عبد السالـ ٤تمد ىاركف، د. ط )بَتكت، معجم مقاييس اللغةأٛتد، ، بن فارسا -26
 ـ(.1979 –ق 1399دار الفكر، 

، ٖتقيق: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابراىيم بن نور الدين، ، بن فرحوفا -27
 ـ(.1996 -ق1417دار الكتب العلمية، -)بَتكت1بن ٤تي الدين اٞتناف،ط مأموف

، د،ط، )بَتكت: دار الكتب ألفية ابن مالك في النحو والصرف٤تمد بن عبد اهلل، ، بن مالكا -28
، ) جيزة: ىجر للطباعة 1، ٖتقيق: عبد الرٛتن السيد ك٤تمد بدكم ا١تختوف، طوشرح التسهيلالعلمية(، 

 ـ(.1990-ق1410يع كاإلعالف، كالنشر كالتوز 
 ىػ(.1414 -، )بَتكت دار صادر 3، طلسان العرب٤تمد بن مكـر بن على، ، بن منظورا -29
، ٖتقيق: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العربٚتاؿ الدين بن يوسف بن أٛتد، ، بن ىشاـا -30

 ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، د،ط، )القاىرة: دار الطالئع(.
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، ٖتقيق :أيب ٤تمد بن عاشور، مراجعة كتدقيق : الكشف والبيانأٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم، ، يبالثعل -31
 ـ(. 2002 -ىػ  1422دار إحياء الًتاث العريب ،  -، )بَتكت 1نظَت الساعدم، ط

 –ق 1415، )ا١تاجستَت، جامعة أـ القرل، سورة الكهف دراسة صرفيةإلياس، ، اٟتاج إسحاؽ -32
 ـ(.1995

، )بغداد: مكتبة النهضة، 1، طأبنية الصرف في كتاب سيبويهخد٬تة عبد الرزاؽ، ، ديثياٟت -33
 ـ(.1965 -ق1385

، 1، ٖتقيق: سليماف إبراىيم ٤تمد العايد، طغريب الحديثإبراىيم بن إسحاؽ بن بشَت، ، اٟتريب -34
 ق(.1405)مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل، 

 )القاىرة: دار ا١تعارؼ(.، 15، طالنحو الوافيعباس، ، حسن -35
إرشاد الحفاظ الكرام إلى ضبط وتوجيه متشابهات سورة يونس عليه سعيد أبو العال، ، ٛتزة -36

، سلسلة كتابا متشأّا، د،ط.) من منشورات: الصالة والسالم
http://www.halqat.com/Book-446.html.) 

،  قدـ لو كعلق عليو: ٤تمد بن صرفشذا العرف في فن الأٛتد بن ٤تمد بن أٛتد، ، اٟتمالكم -37
 عبد ا١تعطي، د، ط، )الرياض: دار الكياف(.

، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح، ٤تم، اٟتىًميدم -38
 ـ(.1995 –ق 1415مكتبة السنة،  -، )القاىرة1ٖتقيق: زبيدة ٤تمد سعيد عبد العزيز، ط

، ٖتقيق: حسُت بن عبد شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوماف بن سعيد، نشو ، اٟتمَتم -39
، )بَتكت: دار الفكر ا١تعاصر ك دمشق: 1اهلل العمرم كمطهر بن علي اإلرياشل كيوسف ٤تمد عبد اهلل، ط

 ـ(. 1999 -ىػ  1420دار الفكر، 
 ، )مصر، دار الكتب الكربل(.، د، طلباب التأويل في معاني التنزيلعلي بن ابراىيم، ، ا٠تازف -40
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، )الكويت: مكتبة دار العركبة 1، طالمستقصى في علم التصريفعبد اللطيف ٤تمد، ، ا٠تطيب -41
 ـ(.2003 -ق1424للنشر كالتوزيع، 

، ) رسالة دكتورة: كلية األبنية الصرفية في ديوان امرئ القيسصباح عباس سادل، ، ا٠تفاجي -42
 ـ(.1978 -ق1398اآلداب، جامعة القاىرة، 

، 1، ٖتقيق: غازل قدكرم اٟتمد، طالبيان في عد آي القرآنعثماف بن سعيد بن عثماف، ، الداشل -43
 ـ(.1994 –ق 1414)الكويت: مركز ا١تخطوطات كالًتاث كالوثائق، 

، )بَتكت، دمشق: دار اليمامة 7، طإعراب القرآن وبيانه٤تيي الدين بن أٛتد مصطفى ، ، دركيش -44
 ـ(.1999 –ق 1420دمشق:  دار ابن كثَت، كبَتكت، 

-ق1412جامعة أـ القرل،  -، )ا١تاجستَتجهود الفراء الصرفية٤تمد بن على، ، الدغريرم -45
 ـ(.1991

، )بَتكت: 9، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط ، ط سير أعالم النبالء٤تمد بن أٛتد بن عثماف،، الذىيب -46
، كابن ف في معرفة من له رواية في الكتب الستةوالكاشـ (،  1993 -ق  1413مؤسسة الرسالة، 

العجمي: ابراىيم بن ٤تمد، كحاشيتو، قابلهما بأصل مؤلفيهما كقدـ ٢تما كعلق عليهما كخرج نصوصهما : 
دار القبلة للثقافة االسالمية كمؤسسة علـو  –) جدة  ٤1تمد عوامة كأٛتد ٤تمد ٪تر ا٠تطيب، ط

، حققو كضبط نصو كعلق م ووفيات المشاهير واألعالموتاريخ اإلسالـ(، 1992-ق1413القرآف،
 ـ(.2003 –ق 1424دار الغرب اإلسالمي،  –، ) بَتكت 1عليو: بشار عواد معركؼ، ط

، )بَتكت: دار إحياء الًتاث 3، طمفاتيح الغيب٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت،، الرازم -47
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