
  

٣٠٥  

  واالستعمال املصادر بني الوضع أبنية
  حممود احلسن. أ

 على للداللة األصل يف وِضعت قد املصادر أبنية أن سيظهر املقال هذا يف
 املعروفة،عند الوضعية داللتها تتجاوز قد ولكنها. الزمن من جمردا احلدث
 أمساء مبعىن وطورا املشتقات، مبعىن حينا تستعمل إذتراكيب، ال يف استعماهلا
 مع ،واجلمع والتثنية كالتأنيث فرعية معاين تتضمن أن ميكن كما، الذوات

 أو ،تتضمنه الذي احلدث جنس تذِكري على دالّة ،مفردة تكون أن حقّها أن
  .حقيقي غري الفظي تأنيثًا مؤنثة

، املصادر أنواع عن الًأو احلديث من بد ال املسألة هذه جوانب ولتوضيح
 كتب يف مبسوطة ألا، صياغتها طرق يف اخلوض دون، الوضعية ومعانيها
 تدلُّ اليت، الصرفية املعاين عن احلديث إىل ذلك بعد االنتقال مث، الصرف
  .النصوص يف تستعمل عندما، املصادر عليها
  :الوضعية ومعانيها املصادر أبنية

 ما إىل نظر غري من، احلدث على للداللة األصل يف موضوع اسم: املصدر
 على يدل اسم فهو .أخـرى ومتعلقات، ومكان زمان من عادة احلدث حيتاجه
 قوله يف ،والقُرىب واإليتاء واإلحسان دلالع حنو .)١(بالذهن ويدرك احلدث ماهية
 الشرك وحنو، )٢(﴾ىالقُرب ِذي وإيتاِء واإلحساِن ِبالعدِل يأمر اَهللا إنَّ﴿: تعاىل

 :الشريف احلديث يف والقَذف والتولِّي والزحف كلواأل والقَتل والسحر

                                                           
  .)١٩٤ -١٩٢: ٢( احلاجب بنال  النحو يف الكافية كتاب) 1(
  .النحل سورة من ٩٠ اآلية) 2(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٠٦

، ِباِهللا الشرك(( :قالَ  هن؟ ما ،اِهللا رسولَ يا: قالُوا .))املُوِبقاِت السبع اجتِنبوا((
حرفِس وقَتلُ، والسالَِّتي الن مرإال، اُهللا ح با وأكلُ، ِباحلَقِتيِم ماِل وأكلُ، الرالي ،

لِّيوالتو ومحِف يالز ،ناِت وقَذفالغاِفالِت املُؤِمناِت املُحص((
)١(.  

، املرة ومصدر، التوكيد ومصدر، األصلي املصدر هي، أنواع وللمصدر
  .الصناعي واملصدر، اِمليمي واملصدر، النوع ومصدر

  :األصلي املصدر
، والنوع العددو والتوكيد الزمن من جمردا ،احلدث على يدلُّ اسم هو
 تاء دهاـبع ةمشدد بياء خمتوما وال ،املُفاعلة عدا زائدة مبيم مبدوًءا وليس
 ،املُلِك ِمن آتيتِني قَد رب﴿ :تعاىل قوله يف والتأِويل الُملك حنو )٢(زائدة

   .)٣(﴾ األحاِديِث تأِويِل ِمن وعلّمتِني

  :والنوع واملَرة التوِكيد مصدر
 املَلفُوظ ِفعله لتوكيد يذكَر مصدر :وهو ،التوكيد مصدر أيضا دراملصا من
  .)٥(﴾ تكِليما موسى اُهللا وكَلَّم ﴿ :تعاىل قوله يف تكِليم :حنو .)٤(املُقدر أو

 يف هذا يأيت وإمنا. نفسها األصلي املصدر أبنية هي املصدر هذا وأبنية
                                                           

  ).٢٢٤: ١٢( الباري وفتح ، ٢٦١٥ الرقم حتت ) ١٠١٧  (ص البخاريصحيح ) 1(
 القدمية واملصادر. )١٣٢( ص قباوة الدين فخر دكتورلل واألفعال األمساء تصريف) 2(

 تقييد دون ))املصدر(( كلمة بإطالق أصحاا اكتفى وإمنا. اأصلي مصدرا تسمه مل
 شرحو )٦٢٣(ص قتيبة بن الالكاتب أدبو )٥: ٤( سيبويهل الكتاب .عليه للداللة
  ).١٥١: ١( ألستراباذي لاحلاجب ابن شافية

  .يوسف سورة من ١٠١ اآلية) 3(
  .)١٤٢ (ص واألفعال ألمساءا وتصريف )٦٥٦(ص مالك بنال الشافية الكافية شرح) 4(
  .النساء سورة من ١٦٤ اآلية) 5(
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٣٠٧

))اجلنس به ديقص ال((و ،التوكيد ويفيد ،فَضلة النصوص
)١( .  

 عدد على للداللة، األصلي املصدر من مصوغ اسم :املرة ومصدر
 وحنو )٣(﴾جلدةً ثَماِنني فاجِلدوهم ﴿:تعاىل قوله حنو ) ٢(لعالف حدوث
  )٤( :عنترة قول يف، نظرة

 ِبهاتحيا،ِمنِك،نظرةٌعسى والِبعاِد، اجلَفا ميِت حشاشةُ
 صفة على للداللة األصلي املصدر من مصوغ اسم :هو النوع ومصدر
 ِسريتها سنِعيدها﴿: تعاىل قوله يف ))ِسرية(( :حنو .)٥(وقوعه عند احلدث
 ،الطَّاعِة ِمن خرج من(( :الشريف ثياحلد يف ))ِميتة(( :وحنو، )٦(﴾اُألولَى
قاجلَماعةَ وفار فمات، ةً ِميتةً ماتجاِهِلي((

 إضافةً ،النوع رمصد ويتميز ،)٧(
 تبقى الداللة هذه ولكن. احلدث هيئة على بداللته، التوكيد على داللته إىل

 يف كما يضف أوسبق،  كما،املصدر هذا يوصف مل ما نةمعي غري مبهمة
  :)٨(عنترة قول

                                                           
  ).٨١٧( ص لكفويل الكليات) 1(
  .٤٥: ٤ الكتاب) 2(
  .النور سورة من ٤ اآلية) 3(
  .القَِطيعة: واجلَفا. الروح بقية: واحلُشاشة.  )٥٣( ص ديوانه شرح) 4(
  .)٢٦٥: ٢ (هشام بن الاملسالك أوضح ، و٤٤: ٤ الكتاب) 5(
  .طه سورة من ٢١ ةاآلي) 6(
 ص النووي بشرح صحيح مسلم و ١٨٤٨ الرقم حتت )١٤٧٧( ص مسلم صحيح) 7(

)١٩٤٨(.  
  .)٦٥( ص ديوانه شرح) 8(
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٣٠٨

هـرلُ والدبختارةً ي،ـودجطا ويفسلَيعهرغاِدٍرِسطوةَالد، 
 حتديد يف يفيد بفعل يؤت أو، حبِةالص حسن فُالنٌ :كقولنا يهإل يضف أو
  .العلَماِء ِعند اِجللسةَ أحِسِن: قولنا حنو اهليئة

 أو مضافًا ،ارد للثالثي األصلي املصدر استعمال يكثر أنه ويالحظ
 يٍزعِز أخذَ فأخذْناهم﴿: تعاىل قوله يف كما على النوع، للداللة، موصوفًا
  .شِديدا :أي )٢(﴾الًوِبي أخذًا فأخذْناه﴿ :وجلَّ عز وقوله، )١(﴾مقتِدٍر

  :والصناِعي اِمليِمي املصدر
 ميم وأوله، احلدث على يدل اسم: وهو ،امليمي املصدر املصادر ومن
))املُفاعلة(( باب من وليس، زائدة

 :وجلَّ عز قوله يف، ومخرج مدخل: حنو .)٣(
 وهو. )٤(﴾ِصدٍق مخرج وأخِرجِني ،ِصدٍق مدخلَ أدِخلِني رب :وقُلْ﴿

 .النصوص يف منه الًاستعما أقل أنه رـغي ،واستعماله معناه يف األصلي كاملصدر
  : )٦(جرير قول حنو. )٥(ارد الثالثي يف منه أقل ارد الثالثي فوق فيما وهو

 القَواِفي؟مسرِحيتعلَممألَ  اجتالباوال ،ِبِهن ِعيافال
  .تسِرِحيي :أي

 مشددة ياء بزيادة، آخر اسم من مصنوع اسم: هو الصناعي واملصدر
                                                           

  .القمر سورة من ٤٢ اآلية) 1(
  .املزمل سورة من ١٦ اآلية) 2(
  .)٤١٠( ص هشام بنال الذهب شذور شرح) 3(
  .اإلسراء سورة من ٨٠ اآلية) 4(
  .)٣٦٦: ١( جين بنال اخلصائص) 5(
  .)٦٥١( ص حبيب ابن صنعة جرير ديوان) 6(
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٣٠٩

 وعبقَِرية  وفُروِسية  أُلُوِهية: حنو .)١(احلَدث على للداللة ،آخره يف تاء بعدها
  .وبعِدية وقَبِلية ومسؤوِلية وحرية

 اآلن وأنتقل. اللغة واضع مراد حبسب، ومعانيها املصادر أبنية هي تلك
 غري على دالّةً التراكيب يف استعملت اليت املصادر أبنية عن احلديث إىل

  .الوضعية معانيها
  :الوضعية معانيها غري على املصادر داللة

مر فيما سبق أن أبنية املصادر قد وضعت يف األصل، للداللة على احلدث 
وسيظهر يف هذه الصفحات أن أبنية املصادر قد استعملت . زمنجمردا من ال

 إىل ، إضافةًالذوات أمساءيف التراكيب، للداللة على معاين املشتقات، و
  .استعماالت أخرى

  :املشتقات عىنمبدر ااملصاستعمال 
 خاص أسلوب يف ، املشتقات مبعىن املصادر مِجيء العربية اللغة يف يكثر
 ِفي لَهم فاضِرب﴿: تعاىل قوله حنو  ،)٢(باملصدر الوصف: النحاة يسميه

                                                           
 يف الًقلي ورد املصدر وهذا ).١٤٥( ص لحمالويل الصرف فن يف العرف شذا) 1(

 القرن بعد العلماء كالم يف وكثر، ورهباِنية  عنجِهية و  جاِهِلية: حنو العرب كالم
 مل الصِيغ وهذه. ماِهية و  كَيِفية و  اِبِليةق و  ذَهِبية و  خشِبية:  فقالوا، اهلجري الثاين
 أدركوا القدماء أن علما،  العلماء من املتأخرين عند إال الصناعية باملصادر تعرف
 قياسية بالقاهرة العربية اللغة جممع رأى وقد. أساسه على وفسروها، املصدري معناها
 النسب ياء عليها يزاد مةكل من مصدر صنع أُريد إذا: أنه فقرر. الصناعي املصدر
  .١٩٣٤ لعام )٣٥(ص األول الد، بالقاهرة العربية اللغة جملة جممع. والتاء

 جين بنالواخلصائص   )١٥٦  (ص لمربدل الكاملو) ٢٣٧: ٣ و ١٢٠: ٢( الكتاب) 2(
  ).٢٥٩ و ١٨٩: ٣ (



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 
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 عبر، ييبس يِبس للفعل مصدر :فاليبس .ياِبسا :يأ  )١(﴾يبسا طَِريقًا البحِر
 أمِرنا ِفي أحدثَ من(( :وسلم عليه اُهللا صلَّى النيب وقال .الفاعل اسم عن به
))رد فهو ِفيِه لَيس ما هذا

 اسم مبعىن هنا استعمل مصدر: فرد .مردود :أي )٢(
 تكُونَ حتى يوسف تذكُر تفتأُ تاِهللا﴿ :تعاىل وقال. يرد رد فعله، املفعول
 للفعل مصدر :فاحلَرض .حِرضا :أي )٣(﴾اهلاِلِكني ِمن تكُونَ أو حرضا
 واحلاالت .شبهةامل الصفة مبعىن هنا استعمل، هلَك إذا، يحرض حِرض
  : )٤(الكميت قول جيمعها السابقة

 قَتِلوال،موٍتغَري،جذاما نعاِء  واألصِل،ِللدعاِئِم ،ِفراقًانولِك
 مات للفعل مصدر: فاملَوت. مفاِرِقني ولكن مقتوِلني وال ميِتني غَري: أي
 اسم مبعىن مصدر: تلوالقَ. املشبهة الصفة مبعىن وصفًا هنا استعمل، يموت
 اسم عن به عبر، يفاِرق فارق للفعل مصدر: والِفراق. يقتل قُِتل فعله، املفعول
  .اجلمع مبعىن مقيدة املشتقات معاين على هنا دلت املفردة املصادر وهذه. الفاعل

. املبالغة بإرادة تتلخص ةـخاص داللة املشتقات مبعىن املصادر ويء
 .))عاِدل رجل(( :قولنا اليتضمنه ما املبالغة من يتضمن ))ل عدلرج((:فقولنا
 فكأنه ،وتوكيدا مبالغةً اجلنس عجبمي نِصفُه األوىل العبارة يف ألننا وذلك
، همن وخِلق ،درجاته وحاز ،ناِصيته وملَك ،دلـالع جنس على استولَى

                                                           
  .)٨٩٨( ص لعكربي لالقرآن إعراب يف والتبيان طه سورة من ٧٧ اآلية) 1(
  حجـر  بنال الباري فتحو ٢٥٥٠ الرقم حتت )٩٥٩ (ص البخاريحيح  ص) 2(

  .)٣٧٢ و ٣٧٠ :٥(
  .)٣٠١: ٦( حيان يب ألالتفسري يف احمليط البحرو يوسف سورة من ٨٥ اآلية) 3(
  .الديوان يف موجود غري والبيت ).٢٧٦: ١( الكتاب )4(
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 أنه فاملعىن الثانية العبارة يف ماأ. منه نصيبا ألحد يترك ومل ،ِطينته من وجِبل
 قوة من املَعنيني بني ما يخفَى وال. صفاته من ِصفة والعدل ،يعِدل رجل

  .)١(واملبالغة الوصف

 من :قُلْ ﴿ :تعاىل قوله ،الفاعل اسم عن للتعبري ،املصدر جميء أمثلة ومن
 ،يديِه بني ِلما مصدقًا، اِهللا ِبإذِن قَلِبك علَى نزلَه فإنه ،ِلِجِربيلَ عدوا كانَ

 ِلمؤِمٍن كانَ وما﴿ :وقوله ،ومبشرا هاِديا أي) ٢(﴾ ِللمؤِمِنني وبشرى وهدى
: فاهلُدى. عمد ِريغَ ِمن قَتِلِه يف مخِطئًا أي )٣(﴾ أًخط إال مؤِمنا يقتلَ أنْ

 مصدر :والبشرى .للمبالغة علالفا اسم عن به عبر ،يهِدي هدى مصدر
 بشر مصدر من املشتق املُبشر :الفاعل اسم مبعىن استعمل ،يبشر بِشر للفعل
 املُخِطئ :فاعلال اسم عن به عبر، يخطأُ خِطىَء مصدر: واخلَطأ ،يبشر
  .للمبالغة يخِطئُ أخطأ مصدر من املشتق

 إميانا، رمضانَ صام من((: هقول الفاعل اسم مبعىن املصدر جميء ومن
))ذَنِبِه ِمن تقَدم ما لَه غُِفر، واحِتسابا

 ال(( :وقوله ،محتِسبا مؤِمنا ي أ)٤(
))أِخيكُم علَى الشيطاِن عونَ تكُونوا

 مصدر: فاإلميان .الشيطان مِعيِني يأ )٥(
نآم ؤِمنمصدر :واالحِتساب .ي بسِسب احتحتون .يمصدر اسم :والع 
  .للمبالغة الفاعل اسم عن منها بكلّ عبر املصادر وهذه .يِعني أعانَ للفعل

                                                           
  .)٢٦٠ -٢٥٩: ٣( و )٢٠٣ -٢٠٢: ٢( اخلصائص) 1(
  .)٩٧ (ص القرآن إعراب يف والتبيان البقرة ةسور من ٩٧ اآلية) 2(
  .)٣٨٠( ص القرآن إعراب يف التبيانو النساء سورة من ٩٢ اآلية) 3(
  .)١٢٥: ١( حجر بنالالباري  وفتح  ٣٨ الرقم حتت )٢٢( ص البخاريصحيح ) 4(
  .)٩٢: ١٢( حجر بنالالباري  وفتح) ٢٤٨٩ (ص البخاريصحيح ) 5(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 
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  : )١(اخلنساء قول فاعلال اسم على املصدر داللة ومن

ـ  :ِهـي فإنما  ،ادكَرتإذاحتى،رتعتما ترتع   وإدبـار  ،الٌـإقب
  :)٢(ِحلّزة بن احلارث وقال، ومدِبرة مقِبلة أي

  األشِقياُء ِبِه يشقَى ،بلغٌ اِهللا وأمر ،ِباألسوديِن، فهداهم
 وأدبر يقِبلُ أقبلَ للفعلني مصدران :واإلدبار فاإلقبال .يِريد ما باِلغ أي
دِبرلْغ .يلَغَ مصدر: والببلُغُ بر وقد .يبللمبالغة الفاعل اسم عن منها بكلّ ع .  

 ربه تجلَّى فلَما ﴿ :تعاىل قوله املفعول اسم مبعىن املصدر جميء مثلةأ ومن
  )٤( ﴾هزؤا أتتِخذُنا :قالُوا﴿ :تعاىل وقوله ،مدكُوكًا أي )٣(﴾دكا جعلَه ِللجبِل
 دك :فعله ،للمبالغة املفعول اسم عن به عبر مصدر :فالدك .ِبنا مهزوًءا أي
كدؤو. ير مصدر :اهلُزِفعله، للمبالغة املفعول اسم عن به عب: ِزئهزأُ هي.  

))يسر الدين إنَّ((:  قوله املفعول اسم مبعىن املصدر جميء ومن
 أي )٥(

 ِمن شيٌء يقتلَ أنْ -  - اِهللا رسولُ نهى((: جابر حديث ومنه. ميسر
وابا الدربص((

 مصدر: فاليسر. يموت حتى موثَقًا محبوسا: مصبورا أي )٦(
رِسي رِيسر، يبمصدر من املشتق املفعول اسم عن به ع رسي رسيرب. يوالص :

                                                           
  .)٢٠٣: ٢ (صواخلصائ )٥٣( ص ديواا )1(
  .واملاء التمر: واألسودان. )٣١٩ (ص العشر املعلقات شرح) 2(
 احمليط والبحر )٥٩٤ (ص القرآن إعراب يف والتبيان األعراف سورة من١٤٣ اآلية) 3(

)١٦٧: ٥(.  
 والبحـر ) ١٥٨ (ص جماهد بنالالقراءات   يف السبعةو البقرة سورة من ٦٧ اآلية) 4(

  .)٤٠٤: ١( احمليط
  .)١٢٦: ١ (الباري وفتح ٣٩ الرقم حتت )٢٣( ص البخاريصحيح ) 5(
  .١٩٥٩ الرقم حتت )١٥٥٠( ص مسلمصحيح ) 6(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٣

 هذا من والغرض. حِبس إذا، يصبر صِبر فعله املفعول، اسم مبعىن مصدر
  .املبالغة االستعمال
  : )١(األعشى قول ولاملفع اسم على املصدر داللة ومن

 ِذمةٌلَهتِضيعالومن  ِضمارا ،عٍني بعد ،فيجعلَها
  )٢(: جرير قول و،مضمرة أي

 قَدرالَهكانتأو،اِخلالفةَ جاَء  قَدِر علَى موسى ربه أتىكَما
 اسم نع هب عبر ،يضمر أُضِمر للفعل مصدر اسم: الضمارف .مقَدرة أي
 من املشتق املفعول اسم مبعىن، يقِدر قَدر مصدر: القَدرو. للمبالغة املفعول
  .يقَدر قُدر مصدر
 ومن﴿:تعاىل قوله ،املُشبهة الصفة عن للتعبري ،املصدر جميء أمثلة ومن
ضن، أعرفإنَّ ،ِذكِري ع ِعيشةً لَهنكًا مقة أي، )٣(﴾ضيوال﴿:وقوله ،ض مِشت 
 واجلَِليِس ،الصاِلِح اجلَِليِس مثَلُ (( : وقوله ،مِرحا أي )٤(﴾مرحا األرِض ِفي

))احلَداِد وِكِري اِملسِك، صاِحِب كَمثَِل ،السوِء
  .السيئ اجلَِليس أي )٥(

 :والسوء. يمرح مِرح مصدر: واملَرح .يضنك ضنك مصدر :فالضنك
  . للمبالغة املشبهة الصفة عن منها بكلّ عبروقد . سوُءي ساَء مصدر

                                                           
  .)١٢٥١ (ص لمربد لالكامل، )١٧٩ (ص ديوانه) 1(
  .)٤١٦( ص  هديوان) 2(
بن ال العرب لسانو )٣٢: ٢ (املثىن بن عمرمل القرآن وجماز طه سورة من١٢٤ اآلية) 3(

  ).ضنك( منظور
  .)٨٢٢( ص القرآن إعراب يف والتبيان اإلسراء سورة من ٣٧ اآلية) 4(
  .١٩٩٥ الرقم حتت )٧٤١ (ص البخاريصحيح ) 5(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣١٤

  :الذوات أمساء مبعىن املصادر جميء
رجتَل الذوات أمساء من القليل أناالستقراء  رظِهيعثَر مل مأصول على له ي 
 أصول إىل يعود األمساء تلك من األغلب وأن  مثل ِتني وِمسك،،منها نِقل

 معناه حبسب الًمستعم يزال ما بعضها األصول وهذه. اشتقاقية أو مصدرية
 للفعل مصدرا يستعمل كما ،املعروف املاء على يطلَق الذي كالبحر، الوضعي
رحب ربحمبعىن ي قل يعد مل وبعضها، شستعمالوضعي معناه حبسب ي، 

 طُِبع الذي واخلُلُق، اإلنسان قلب يف املَغروز اخلُلُق مبعىن ،والطَِّبيعة كالغِريزة
 لكنه ،)١(مفعول مبعىن فَِعيل صيغة على مشتق أصلهما نأ ذلك، اإلنسان عليه
  .الوصفي بابه على يستعمل يعد ومل ،الذات اسم على للداللة انتقل

 الذي كالتمثال، أصله صيغة ختالف صيغة يف ظهر ما الذوات أمساء ومن
 مصدر من )٢(املُمثَّل: املفعول اسم صيغة على مشتق من منقول ذات اسم هو
 علينا ِفيتوخ ،أصوهلا ضاعت اليت الذوات أمساء بعض وهناك. يمثَّلُ مثِّلَ

 حاولنا فلو ،صوته مبعىن :عِقريته كرفع، عنا الزمان يف عدهالب، التسمية أسباب
 قُِطعت الًرج أن أصله أن مع، لبعد والعِقرية الصوت معىن بني جنمع أن
 فقال، صوتِه بأعلى صرخ مث ،األخرى على ووضعها فرفعها ،ِرجلَيه دىإح

 أسباب وخفاء ،الزمان المتداد يكون أن يبعد وال. )٣(عِقريته رفَع :الناس
  .مرجتلة بأا الذوات أمساء بعض على احلكم يف كبري دور، التسمية
 واليت اجلنس، ىعل الدالة الذوات أمساء لدراسة خمصصة الصفحات وهذه

                                                           
   ).غرز( و ) طبع ( فارس بن الاللغة يف املقاييس) 1(
  .)٤٤٠: ٧( احمليط البحرو) ٢٠٤: ١١ (القرآن ألحكام اجلامع) 2(
  .)٦٦: ١( اخلصائص) 3(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٥

تزال ما مصدرية أصول من قلتن ا على لةمستعمهذه مثل وشأن. أبوا 
 ،ما سياق يف املصدري معناه حبسب يستعمل املصدر بناء أن األمساء

  .آخر سياق يف الذات اسم مبعىن ويستعمل
 ِمن أوكَصيٍب ﴿:تعاىل قوله الذات اسم مبعىن املصدر جميء أمثلة ومن
 نزول عند املَسموع الصوت: الرعد )١ (﴾وبرق ورعد ظُلُمات ِفيِه السماِء
 أكملت اليوم﴿: تعاىل وقوله السحاب، يف يلمع الذي الضوء :والبرق ،املَطر
 وأنتم السحر أفتأتونَ﴿:وقوله ،واألحكام الفَراِئض أي )٢(﴾ِدينكُم لَكُم

 اليت املُعِجزات من -  - النيب يدي على ظَهر ما: به املَقصود )٣(،﴾تبِصرونَ
، غَنم املُسِلِم ماِل خري يكُونَ أنْ يوِشك((: احلديث ويف، القرآن أعظمها
))الِفتِن ِمن ِبِديِنِه يِفر ،القَطِر ومواِقع ،اِجلباِل شعف ِبها يرعى

 مواِقع أي )٤(
 كاخلَِري أر فلَم ،والنار اجلَنةُ علَي ِرضتع((:أيضا احلديث ويف ،املَطر
را :أي )٥(،))والشريه الذي كاخلَِري خا ،رأيترر وشه الِذي كالشرأيت.  

 بكلّ عبر ،يربق برق و يرعد رعد للفعلني مصدران :والبرق فالرعد
 مصدر :والدين .واسباحلَ يدرك شيء على دلّ ألنه ،الذات اسم عن منهما

                                                           
 البحـر و)  ٢١٠ -٢٠٩: ١( القرآن ألحكام معاجلاو البقرة سورة من ١٩ اآلية) 1(

  .)١٣٧ -١٣٦: ١( احمليط
  ).١٩٦: ٢( للزخمشري والكشاف ،املائدة سورة من ٣ اآلية) 2(
  .)٤٠٨: ٧(  احمليط البحرو األنبياء سورة من ٣ اآلية) 3(
: والـشعف . )٩٥: ١( الباري فتح و ١٩ الرقم حتت )١٥ (ص البخاريصحيح  ) 4(

  .أعاله شيء كل من وهي. شعفة مجع
  .)٢٩: ٢( الباري وفتح ٥١٥ الرقم حتت )٢٠٠( ص البخاريصحيح ) 5(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣١٦

 والشعائر التعاليم جمموعة على دلّ ألنه ،الذات اسم عن به عبر ،يِدين دان
 على لداللته ،الذات اسم عن به عبر ،يسحر سحر مصدر :والسحر .الدينية

 الذات، اسم عن به عبر ،يقطُر قَطَر مصدر :والقَطر .احملسوسة املعجزات
، يشر وشر يِخري خار للفعلني مصدران: والشر واخلَري. املطر ىعل لداللته

عرى أشياء على لداللتهما الذات، اسم عن منهما بكل ربمن والغاية.ت 
  .املبالغة الذات اسم عن باملصدر التعبري

 باملرحلة املرور، الذوات أمساء عن ا رعبي اليت ،املصادر على ويغلب
 بعد يطلق مث ،الوصفية املشتقات أحد مبعىن املصدر يوصف ثحي، الوصفية
 اِملحراب زكَِريا علَيها دخلَ كُلَّما﴿: تعاىل كقوله ،الذات اسم على ذلك
دجها وود :املفسرون قال  .)١(﴾ِرزقًا ِعندزق املقصتاء فاِكهة بالريف الش 

 ذات على يدلُّ جنس اسم والفاكهة. الشتاء يف الصيف وفاكهة ،الصيف
 يمكن وال .معنوي جنس اسم وهو فمصدر الرزق أما ،باحلواس تدرك
، اللغوية املادة يف بعد بينهما كان إذا خصوصا ،واحملسوس املعنوي بني اجلمع
 وجد: فيقال ،املفعول اسم معىن على املثال هذا يف الرزق حِمل إذا إال

 به عبر ،للمبالغة املفعول اسم مبعىن مصدر إذًا فهو .به رِزقت شيئًا عندها
  .املبالغة لتوكيد الذات اسم عن

 الرعد ألن وذلك .قَبله أوردتها اليت األمثلة على ينطبق ال التفسري هذا إن
 :املعىن ألصبح )٢(والباِرق الراِعد: الفاعل اسم معىن على محال لو والبرق

                                                           
 واجلـامع  )٨٠٢ (ص القـرآن  إعراب يف التبيانو عمران آل سورة من ٣٧ اآلية) 1(

  .)٦٧: ٤( القرآن ألحكام
  .)٣٦( ص القرآن إعراب يف التبيان ينظر. التفسري ذا العكربي أخذ) 2(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٧

 اهلائل الصوت على ينطبق ال الشيء وهذا. يربق وشيء يرعد شيء
 الذي هو ألنه السحاب على ينطبق بل ،املَرئي الشديد والضوء، املَسموع
  .األمثلة بقية يف يقال ذلك ومثل .اآلية يف قصودهو امل وليس. ويربق يرعد
 قوله الذات، اسم عن للتعبري الفاعل، اسم مبعىن املصدر، جميء ومن 
 :وقوله ،هاِديا شخصا أي )١(﴾ هدى الناِر علَى أِجد أو  ﴿:تعاىل
 يسحت الذي احلرام املال :أي )٢(﴾ِللسحِت أكّالُونَ ،ِللكَِذِب سماعونَ﴿

))فليأِتِني ،ضياعا أو ،دينا ترك من((: النيب وقول ،يهِلكُها مبعىن الربكة
)٣(  

  )٤(  :القيس امرئ وقول ،ضاِئِعني يتامى :أي
لَيوِم ِبأنواِع،عِلي ،اهلُمبتوِج  ِليحِر،ولَيٍل،كَمىالبأرخولَهدس 

   : )٥(طرفة وقول
وحرلَيناتع نيرٍد بِد،بجسوم  داماينوِم،ِبيضجوقَينةٌ،كالن 

 اسم عن به عبر، اهلاِدي: الفاعل اسم مبعىن يهِدي هدى مصدر :فاهلُدى
 سحت مصدر :والسحت. باحلواس يدرك شخص ىلع دلّ ألنه، الذات
تسحاِحت: الفاعل اسم مبعىن ير، السبعلى لداللته ،الذات اسم عن به ع 
 عبر ،الضاِئع :الفاعل اسـم مبعىن يِضيع ضاع مصدر: والضياع. احلَرام املال
  . ليتامىا على دلّ ألنه .الذات اسم عن به

                                                           
  .)٩٣: ١١( القرآن ألحكام اجلامع وطه رةسو من ١٠ اآلية) 1(
  .)٢٥: ٤( احمليط والبحر )٢٣٧ و ٢٣٥: ٢( الكشاف و ،املائدة سورة من ٤٢ اآلية) 2(
  .)٧٧: ٥( الباري وفتح ٢٢٦٩ الرقم حتت  )٨٤٥(ص البخاري) 3(
  .)٦٠( ص العشر املعلقات شرح) 4(
  .)١٠٦( ص نفسه املصدر) 5(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣١٨

 موجي ماء ألنه، جاملاِئ: الفاعل اسم مبعىن يموج ماج مصدر: واملَوج
ِربضطَوي، رعالذات اسم عن به ب. مصدر: حروالب برح يبحاسم مبعىن، ر 

 به برع ،سعوات سطَانب أي، ربِحستي ربحاست مصدر من املشتق بِحرستاملُ: الفاعل
 مبعىن ،لَعطَ إذا، منجي جمن مصدر وهو .مجن مجع: ومجوالن .ذاتال اسم عن
 باسم املصدر وصف من والغرض .الذات اسم عن به برع ،ماِجالن :الفاعل اسم
  .املبالغة توكيد :الذات اسم عن به التعبري من والغرض ،املبالغة الفاعل
 قوله ،الذات اسم عن بريللتع ،املفعول اسم مبعىن ،املصدر جميء أمثلة ومن
 )١(﴾والنسلَ احلَرثَ ويهِلك ،ِفيها ِليفِسد األرِض ِفي سعى تولَّى وإذا﴿ :تعاىل
 وبينهم بيننا تجعلَ أن علَى ،خرجا لَك نجعلُ فهل﴿ :وقوله ،والذُّرية الزرع أي
 عاِلم﴿ :تعاىل وقوله، به سدي ما :والسد ،يخرج الذي املال :اخلَرج )٢(﴾سدا
 ال(( : وقوله ،واملُشاهدة املُغيبة املَوجودات جِميع أي، )٣(﴾والشهادِة الغيِب
  :)٥(كلثوم بن عمرو وقول )٤(،))وِلرسوِلِه ِهللاِ إال ِحمى

 وِبالسبايا،ِبالنهاِبفآبوا  مصفَِّدينا ،ِباملُلُوِك،وأُبنا
  .املَنهوب املال وهو .نهب مجع :النهاب

                                                           
  احمليط البحرو)  ١٦٧(ص القرآن إعراب يف التبيانو   البقرة سورة من ٢٠٥ اآلية) 1(

  .)٤٢٧ و ٣١٦: ٢(
 ألحكام اجلامعو) ٨٦٠(ص القرآن إعراب يف التبيانو الكهف سورة من ٩٤ اآلية) 2(

  .)٢٢٦: ٧( احمليط البحرو) ٤٣٠: ١٠( القرآن
  .)٥٥٧: ٤( احمليط والبحر) ١٨(ص القرآن إعراب يف والتبيان األنعام سورة من ٧٣ اآلية) 3(
   ).٥٦: ٥( الباري وفتح ٢٢٤١ الرقم حتت  )٨٣٥( ص البخاريصحيح ) 4(
  .)٢٧٩  (ص العشر املعلقات شرح) 5(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٩

 عن به عبر، املَحروث: املفعول اسم مبعىن يحرثُ حِرثَ مصدر :فاحلَرث
 اسم مبعىن ينسلُ نِسلَ مصدر: والنسل .الزرع على دلّ ألنه، الذات اسم

 اسم عن به عبر ،اآلباء أصالب من تنسلُ الذُّرية ألن، املَنسول: املفعول
 من املشتق املُخرج :اسم املفعول مبعىن ،يخرج خرج مصدر :واخلَرج .الذات
 :والسد .الذات اسم عن به عبر ،يخرج مال ألنه ،يخرج أُخِرج مصدر
  .الذات اسم عن به عبر ،به املَسدود :املفعول اسم مبعىن يسد سد مصدر

 مصدر من املشتق املُغيب :املفعول اسم ىنمبع ،يِغيب غاب مصدر :والغيب
بغُي بيغر ،يبكم يف أشياء على دلّ ألنه ،الذات اسم عن به عك حاملُدر 

 املُشاهد: املفعول اسم  مبعىن،يشهد شِهد للفعل مصدر: والشهادة. باحلواس
 مصدر :اِحلمىو .الذات اسم عن به عبر ،يشاهد شوِهد مصدر من املشتق
ِميى ححماملفعول اسم مبعىن ي :ى شيء ألنه ،املَحِميحمر ،يباسم عن به ع 
 عن به عبر املَنهوب،: املفعول اسم مبعىن ينهب نِهب مصدر: والنهب. الذات
  .وتوكيدها املبالغة هو االستعمال هذا من والغرض. الذات اسم

، الذات اسم عن للتعبري، املشبهة الصفة مبعىن ،املصدر جميء أمثلة ومن
 يتوبونَ ثُم ِبجهالٍة، السوَء يعملُونَ ِللَِّذين، اِهللا علَى التوبةُ، إنما﴿: تعاىل قوله
 فرأيت((: األمم عرض حديث يف  وقوله ،السيئ العمل أي )١(﴾قَِريٍب ِمن

))َأُمتك هؤالِء :فِقيلَ .اُألفُق سد كَِثريا سوادا
   :)٣(كلثوم بن عمرو وقول) ٢(
قدولةَِبِهنهونا  ،السِنيِمن ِبرأٍس  واحلُــزبمشكٍربِنجب، 

  .وصعب لَين كلّ :أي
                                                           

  .)١٨: ٥ (القرآن ألحكام اجلامعو النساء سورة من ١٧ اآلية) 1(
  .٥٤٢٠ الرقم حتت)  ٢١٧٠( ص البخاريصحيح ) 2(
  .)٢٧٢( ص العشر املعلقات شرح) 3(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٢٠

 اسم عن به عبر ،السيئ :املشبهة الصفة مبعىن يسوُء ساَء مصدر :فالسوء
 به عبر ،األسود: املشبهة الصفة مبعىن يسود ِودس مصدر :والسواد .الذات
 حزنَ و يسهلُ سهلَ للفعلني مصدران :واحلُزون والسهولة. الذات اسم عن

 اسم عن منهما بكل عبر واحلَزن، السهل :املشبهتني الصفتني مبعىن ،يحزنُ
 عن ا وعبر ،للمبالغة شبهةامل الصفة معىن تضمنت املصادر وهذه .الذات
  .املبالغة لتوكيد الذوات أمساء

، املصدري املعىن غري املصدر، بناء على وظيفي معىن دخول أن إىل ويشار
 الشأن هو كما ،معا معنيان عليه دخل فإن. سبق كما، املبالغة بقصد يكون
 املعىن خولد بأن حِكم الذوات، أمساء عن للتعبري املشتقات مبعىن جميئه عند
 البناء استعمال ألن وذلك .لتوكيدها الثاين املعىن ودخول ،للمبالغة األول
  .مر كما، وتوكيدها للمبالغة يكون الوضعي معناه لغري

  صور أخرى الستعماالت املصادر
 األصلية املصادر بني عتتوز ،السابقة الشواهد يف املعروضة، املصادر إن
 وأقرب، استعماالً أكثر األصلية املصادر ألن ذلك قصدت وقد. املصادر وأمساء
 يعين ال ذلك ولكن. األخرى املصادر من وتوضيحها الظاهرة هذه تفسري إىل
 جميء توضح أمثلةفيما يلي و. األصلية املصادر على قتصرت  هذه املسألةأن

  .املصدري معناها غري على ،النوع ومصدر ،املرة ومصدر ،امليمي املصدر
 أي )١(﴾تأخذُونها كَِثريةً مغاِنم اُهللا وعدكُم ﴿:تعاىل قوله ذلك فمن
 من به يعاش ما أي )٢(﴾معاِيش ِفيها لَكُم وجعلْنا ﴿:وقوله تغنمونها، أشياء

                                                           
  .)٣٠: ٤ (احمليط البحر والفتح ورةس من ٢٠ اآلية )1(
   )١٤: ٥( احمليط البحرو األعراف سورة من ١٠ اآلية) 2(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢١

 موِعظةٌ جاَءتكُم قَد ﴿:وقوله ،ذلك إىل به يتوصلُ وما ،واملَشاِرب املَطاِعم
 واُهللا﴿: وقوله ،به يوعظ الذي الكَِرمي القُرآن :هنا املَوِعظة، )١(﴾ربكُم ِمن
 من املَغِفرة إىل يوِصلُ ما إىل أي، )٢(﴾ِبإذِنِه واملَغِفرِة اجلَنِة إلَى يدعو

 ويف .به تنِطق الذي كَالمها أي )٣(﴾الطَِّري منِطق علِّمنا﴿: وقوله ،األعمال
))محزنةٌ ، مبخلةٌ،مجبنةٌ وإنه .القَلِب ثَمرةُ الولَد((: الشريف احلديث

 :أي )٤(
  .واحلُزن والبخل اجلُنب على ويحملُه هوالد يدعو

 اسم مبعىن ،يغنم غُِنم للفعل ميمي مصدر وهو .مغنم مجع :فاملَغاِنم
: واملَعاِيش. املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به عبر ،للمبالغة املَغنوم: املفعول
: ولـاملفع اسم مبعىن، يعاش ِعيش للفعل ميمي مصدر وهي .يشةمِع مجع

 وِعظَ للفعل ميمي مصدر: واملَوِعظة .الذات اسم عن به عبر ،ا املَِعيش
 :واملَغِفرة.الذات اسم عن به عبر، ا املَوعوظ :املفعول اسم مبعىن ،يوعظُ
 به عبر، املَغِفرة إىل املُوِصل: علالفا اسم مبعىن ،يغفَر غُِفر للفعل ميمي مصدر
 اسم مبعىن ،ينطَق نِطق للفعل ميمي مصدر :واملَنِطق .الذات اسم عن

 ميمي مصدر :واملَجبنة .الذات اسم عن به عبر ،به املُتكَلَّم املَنطُوق :املفعول
 اسم عن به عبر، نباجلُ إىل الداِعي :الفاعل اسم مبعىن يجبن، جبن للفعل
  .ومحزنة مبخلة من كلّ وكذلك .الذات
استعمل داالً على غري  فقد املرة مصدر أما امليمي، املصدر ما خيص هذا

                                                           
  .٧٤: ٦ احمليط البحرو) ٦٧٨( ص القرآن إعراب يف التبيانو يونس سورة من ٥٧ اآلية) 1(
  .)٤٢٠: ٢ (احمليط البحر: حيان وأبو البقرة؛ سورة من ٢٢١ اآلية) 2(
  .)٢١٧: ٨ (احمليط البحرو) ١٥٤: ١٣( القرآن ألحكام اجلامعو النمل سورة من ١٦ اآلية) 3(
  ). خبل  ( للزبيديالعروس تاجو)  ٣٠٥: ٢( املَوِصلي يعلى أيب مسند) 4(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٢٢

 عن ارتفَع ما: الربوة)١(﴾ ِبربوٍة جنٍة كَمثَِل﴿ :تعاىل قوله يف كمامعناه الوضعي،
 أي )٢( ﴾الرسوِل أثَِر ِمن قَبضةً فقَبضت ﴿:وقوله حوله، ما على وربا األرض
 مجةً، -  - النِبي ِمن عِقلت(( :الربيع بن حممود وحديث ترابا، الكف ِملء
))وجِهي ِفي مجها

  .الفم من املَرِمي أي املَمجوج، املاء :هنا املَجة. )٣(
للفعل مرة مصدر :بوةفالر بار ربالفاعل اسم مبعىن، وي: ية،اِبالر رعبه ب 
 اسم مبعىن ،يقبض قُِبض للفعل مرة مصدر: والقَبضة .ذاتال اسم عن

 مصدر :واملَجة. الذات اسم عن به عبر ،عليها املَقبوض أو املَقبوضة: املفعول
 اسم عن به عبر، املَدفُوعة املَمجوجة: املفعول اسم مبعىن، يمج مج للفعل مرة

  .وتوكيدها املبالغة االستعمال اهذ من والغرض. الذات
 :تعاىل قوله ،املصدري معناه غري على ،النوع مصدر جميء ةأمثل منو
﴿ماإن نن ما: تنةالِف، )٤(﴾تنةٌِف حنفتللفعل نوع مصدر :فالِفتنة .اإلنسان به ي 
فُِتن ،نفتون :املفعول اسم مبعىن يا املَفت، ربوالغرض .الذات اسم عن به ع 
  .وتوكيدها املبالغة هو

 كقوله املصدري، معناه غري به مرادا جييء ،سابقًا مر كما املصدر، واسم
 ،به تتزينون الذي ِلباسكم أي )٥(﴾مسِجٍد كُلِّ ِعند ِزينتكُم خذُوا﴿ :تعاىل
 صورة على يهيأُ ما :اهلَيئة )٦(﴾الطَِّري هيئِةكَ الطِِّني ِمن لَكُم أخلُق أني﴿ :وقوله

                                                           
  .)٧٠٣: ٢( احمليط البحر والبقرة سورة من) ٢٦٦( اآلية) 1(
  .)٩٠٢( ص القرآن إعراب يف التبيان وطه سورة من ٩٦ اآلية) 2(
  .)٢٦٦: ١( الباري فتحو ٧٧ الرقم حتت )٤١( ص البخاريصحيح ) 3(
  .البقرة سورة من ١٠٢ اآلية) 4(
  .)١ ٤١: ٥( احمليط البحر، و)٤٣٨: ٢( الكشافو األعراف سورة من ٣١ اآلية) 5(
 طالـب  أيب بـن  كـي مل القرآن إعراب ومشكل عمران آل سورة من ٤٩ اآلية) 6(

  .)٢٦٣( ص القرآن إعراب يف التبيانو )١٤٠( ص القريواين



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٣

 ويِثيب ،اهلَِديةَ يقبلُ كانَ -  - النِبي أنَّ(( :عائشة حديث ويف .الطَّري
))علَيها

  : )٢(كلثوم بن عمرو وقال .أشياء من يهدى ما كلّ :اهلَِدية )١(
صِبحِبينا ،غارةً فنلَبتا مفأمومشيِتنايلَيِهمخع 

  .متلَبِبني مِغِريين: أي
 ،ا املُتزين :املفعول اسم مبعىن ،يتزين تزين للفعل مصدر اسم :فالزينة

 اسم مبعىن، يهيأُ هيئَ للفعل مصدر اسم :واهلَيئة .الذات اسم عن به عبر
 أُهِدي للفعل مصدر اسم :واهلَِدية. الذات اسم عن به عبر، املُهيأ :املفعول
 اسم: والغارة .الذات اسم عن به عبر ،املُهداة :املفعول اسم ىنمبع ،يهدى
  .ناملُِغريي :الفاعل اسم عن به عبر ،يِغري أغار للفعل مصدر

 اسم املكان وظرف )٣(.واملكان الزمان ظروف مبعىن املصادر بعض وجاءت
 يطلق جامد معنوي جنس اسم :الزمان وظرف .ذات على يدل جامد جنس
 وال ،احلدث معىن يتضمن ال كونه يف املصدر عن وخيتلف، الزمن من جزء على
 معىن فيه مبا تعليق إىل حيتاج بل الكالم، يف بذاته يقوم وال ،الوقت غري على يدل

  .النص يقدمه الذي العام املعىن من حيزا يكتسب كي، احلدث
 وإذا﴿: تعاىل قوله الظرف، معىن على الًدا املصدر، جميء أمثلة ومن
 القَوِم مع تجعلْنا ال ربنا: قالُوا الناِر، أصحاِب ِتلقاَء ،أبصارهم صِرفَت
٤(،﴾الظّاِلِمني( وقوله النار، أهل ناِحية أي:﴿ حبوس ِشيواإلبكاِر ِبالع﴾)٥( 

                                                           
  .)٢٥٩: ٥( الباري فتحو ٢٤٤٥ الرقم حتت )٩١٣ (ص البخاريصحيح ) 1(
  .بالسالح املتحزمون: واملُتلببون. )٢٧٠( ص العشر املعلقات شرح) 2(
  .)٢٢٢: ١( الكتاب) 3(
  .)٥٧٢ -٥٧١( ص القرآن إعراب يف والتبيان األعراف سورة من ٤٧ اآلية) 4(
   .)٧٧: ٤( واجلامع ألحكام القرآن  من سورة آل عمران٤١اآلية ) 5(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٢٤

   :)١(احلُطَيئة وقول، الضحى وقت إىل الشمس طُلُوع من: اإلبكار
 ةٌـخِليقِمنهماجلُودأنَّ نبئت  القَطِف ِبيِب،وِفيالز يبِس ِفييجودونَ

  )٢(:الفرزدق وقول، قطافه ووقت يباسه وقت يف أي
 وبينهبيِني،الزاددـأقُ فِبت ودخاِن ،مرةً ،ناٍر ضوِءعلَى

. املكان ظرف نع به عبر، يلقَى لَِقي للفعل نادر مصدر: فالتلقاء
 :والقَطف .الزمان ظرف عن به عبر ،يبِكر أبكَر للفعل مصدر: واإلبكار
: األصل يف احلني،وهي:واملَرة. الزمان ظرف عن به عبر يقِطف قَطَف مصدر
 شبه قوة على يدلُّ وهذا((، اتساعا ظرفًا استعمل ،يمر مر للفعل مرة مصدر
))صدرباملَ الزمان

  .املبالغة هو االستعمال هذا من والغرض .)٣(
 بعض، موضع يف املصادر،بعضها وضع يكثر أنه بالذكر اجلدير ومن
: وقوله ،إنباتا أي، )٤(﴾نباتا األرِض ِمن أنبتكُم واُهللا﴿ :تعاىل كقوله
 أن شيطانُال ويِريد:(ِبتقَبل،وقوله أي، )٥(﴾حسٍن ِبقَبوٍل ربها فتقَبلَها﴿

 يقُولُونَ عما وتعالَى سبحانه ﴿:وقوله ،الًإضال أي، )٦(﴾بِعيدا ضالالً يِضلَّهم
  :)٨(لبيد وقول، تعاِليا أي، )٧(﴾كَِبريا علُوا

                                                           
  ).١٢١(ديوانه صنعة ابن السكيت ص ) 1(
  .)٣٢٩: ٢(ديوانه ) 2(
  .)٥٢٢( ص القرآن إعراب يف التبيان) 3(
  .)٧٤: ٦( القرآن ألحكام اجلامعو نوح سورة من ١٧ اآلية) 4(
  .)٧٤: ٦( القرآن ألحكام اجلامعو عمران آل سورة من ٣٧ اآلية) 5(
  .)٣٦٨( ص القرآن إعراب يف التبيانو النساء سورة من ٦٠ اآلية) 6(
  .)٨٢٣( ص القرآن إعراب يف والتبيان اإلسراء سورة من ٤٣ اآلية) 7(
  .عنه وعدلَت الطريق تركَت: وعردت.  )١٧٩( ص العشر املعلقات شرح) 8(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٥

إذا،ِمنه ت ِهيدرها ،عى إقدامضها،فممت،وقَدعادةًوكان 
  : )١(مكلثو بن عمرو وقول، تقِدمتها أي

 داـمجلَـالقَتيرونَِبِفتياٍن مجرِبينا،احلُروِب ِفي ،وِشيٍب
  .مجدا الِقتال يرون أي

  اليت تكتسبها من السياق املعاين على املصادر داللة
 من أقل املشتقات، معاين عن للتعبري املصادر، جميء أن االستقراء ريظِه
 مبعىن درـاملص لستعمي وعندما. لذواتا أمساء معاين عن للتعبري جميئها

 الكالم، يف نعتا استعمل إذا ،قطعية املشتق معىن على داللته تكون املشتقات
 أي ،األِمِري ضرب الدرهم وهذا ،كَِرمي أي ،كَرم رجلٌ هذا :كقوهلم
 استعمل إذا أيضا قَطعية املشتق معىن على داللته وتكون .األِمري مضروب
 ألمساء خربا استعمل إذا أما .صاٍف أي ،صفو املاُء: قولنا مثل يف ،خربا

، داللة من أكثر حتتمل اليت اِجلنس أمساء أو ،املنفصلة الضمائر أو ،اإلشارة
 هذه مثل يف فاألغلب  ،)٢(﴾جهنم فجزاؤهم﴿ :تعاىل قوله يف كاجلَزاء
 أن يكثر األمساء هذه مثل ألن ،بابه على الًمستعم املصدر يكون أن املواضع
  .جامدا عليها تدخل اليت النواسخ وخرب خربها جييء

 يف استعمل إذا، غالبا احِتمالية املشتق معىن على املصدر داللة وتكون
 تدعونه﴿ :وقوله  ،)٣(﴾ورهبا رغَبا ويدعوننا﴿ :تعاىل كقوله، احلال موضع

                                                           
   .الكهل الرجل وهو، أشيب مجع: والشيب.  )٢١٢( ص  للزوزين السبع املعلقات شرح) 1(
  .النساء سورة من ٩٣ اآلية) 2(
  .)٩٢٥( ص القرآن إعراب يف التبيان واألنبياء سورة من ٩٠ اآلية) 3(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٢٦

  .)١(﴾وخفيةً تضرعا
 راِغِبني :تأويل على، عليها ومعطوفًا حاالً إعراما جيوز: ورهب فرغَب

 رِهب و  يرغَب رِغب للفعلني مصدرين فيكونان. ناقابِع راِهِبني و ثوابنا يف
برهر، يبما وجيوز. الفاعل اسم عن منهما بكلّ عألجله الًمفعو إعرا 

 جيوز: وخفية تضرع وكذلك .باما على مصدرين فيكونان، عليه ومعطوفًا
 فيكون، مخِفني و  متضرِعني: تأويل على عليها، ومعطوفًا حاالً إعراما
 الثاين ويكون. الفاعل اسم عن به عبر، يتضرع تضرع للفعل مصدرا األول
 من املشتق املُخِفني: الفاعل اسم عن به عبر، يخفَى خِفي للفعل مصدرا
 فيكونان، عليه ومعطوفًا مطلقًا مفعوالً يعربا أن وجيوز. يخِفى أخفَى مصدر

  .كثري ذلك ومثل. باما على مصدرين
 دون، الذات اسم عن للتعبري املصدر جميء أن أيضا االستقراء رويظِه
 مبعىن موصوفًا الذات اسم عن للتعبري جميئه من أقلّ، الوصفية باملرحلة املرور
 والطبيعة، الذات السم اِحلسية الطبيعة الختالف وذلك. قاتاملشت أحد

 وهذا. حبدث موصوفة ذات على تدل الوصفية واملشتقات .للمصدر الذهنية
 كما، حسية طبيعة من نهيتضم مبا الذات اسم من يقترب املشتق أن يعين

 أن ذلك على والدليل .معنوي حدث من يتضمنه مبا املصدر من يقترب
 اسم موضع وضعه يصح كما، املصدر موضع وضعه جيوز لوصفيا املشتق
 واسم املصدر بني واملالءمة التوفيق يف دور للمشتق يكون ولذلك. الذات
 .طبيعته مياثل الذي اجلزء بواسطة باملشتق منهما كل يرتبط إذْ ،الذات
  .الذات واسم املصدر ن بي الربط عملية تتحقق وهكذا

                                                           
  .)٥٠٤( ص القرآن إعراب يف التبيانو األنعام سورة من ٦٣ اآلية) 1(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٧

  )١(﴾واألرِض السماواِت ِفي اخلَبَء يخِرج﴿ :تعاىل قوله ففي

 أشياء على يدل اآلية يف ولكنه .اإلخفاء معناه مصدر: األصل يف اخلَبء
 ،اآلية سياق عليها لَّ د اليت احملسوسة األشياء بني عالقة توجد وال .تخرج
 األشياء تلك وِصفت إذا إال ،درـاملص معىن عليه يدل الذي اإلخفاء وبني
 مصدر اخلَبء :الصريف التحليل يف يقال ولذلك .مخِفية أي ،ءةمخبو بأا
 اسم عن به عبر ،للمبالغة املَخبوء: املفعول اسم مبعىن ،يخبأُ خِبئَ للفعل
  .املبالغة لتوكيد الذات

 ،غالبا مبعناه،قطعية يستعمل الذات،عندما اسم على املصدر داللة وتكون
 قوله ففي .بابه على املصدر حبمل محتس بة،الصاِحم قرائن من وتعرف
 .جمع مثىن: اجلمعان )٢(﴾اِهللا فِبإذِن اجلَمعاِن التقَى يوم أصابكُم وما ﴿:تعاىل
 .احملاربني مجاعة على هنا دل لكنه، يجمع جمع مصدر :األصل يف واجلَمع
 بني االلتقاء حصول هي املصدري املعىن حضور منعت اليت والقرينة
   .عنياجلَم

 تسمع، السن احلَِديثِة ،اجلاِريِة قَدر فاقدروا(( :عائشة حديث ويف
اللَّهو((

 اليت األشياء على هنا دلّ لكنه، يلهو لَها مصدر :األصل يف اللَّهو، )٣(
 الذات اسم عن به عبر ،للمبالغة املفعول اسم مبعىن مصدر فهو .ا يلهى
 السياق داللة هي املصدري املعىن حضور منعت اليت قرينةوال .املبالغة لتوكيد
  .يسمع شيء اللَّهو أن على

                                                           
  .)٢٣١ و ٢٠٦: ٨( احمليط البحرو  النمل سورة من ٢٥ اآلية) 1(
  .عمران آل سورة من ١٦٦ اآلية) 2(
  .٧٨٩٤ الرقم حتت  )١٩٩١( ص البخاريصحيح ) 3(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٢٨

  :)١(القيس امرؤ وقال
  * ؟ معوِل ِمن ،داِرٍس ،رسٍم ِعند فهل *

 املَرسوم األثَر على هنا دلّ ولكنه .يرسم رسم مصدر: األصل يف فالرسم
 املصدري املعىن حضور منعت اليت قرائنوال .رحلَت مث القبيلة خلَّفَته الذي
 ))داِرس(( بكلمة ووصفه ااز، ال احلقيقة على إليه املكان ظرف إضافة هي
 على يدل الذي ))معول(( املكان باسم وارتباطه ،املصادر ا توصف ال اليت
  .والبكاء للعِويل مكانا يتخذُ الرسم هذا أن

 عدلَ مصدر األصل يف فالعدل .)٢(﴾عدلٌ ِمنها يؤخذُ وال﴿ :تعاىل وقال
 يعاِدل شيء :والِفدية ،ِفديةً يؤخذُ الذي الشيء :هنا معناه لكن ،يعِدلُ
ا املَفِدي. من املشتق املُساِوي املُعاِدل :الفاعل اسم مبعىن مصدر إذًا فهو 
 والقرينة .املبالغة يدلتوك الذات اسم عن به عبر ،للمبالغة يعاِدلُ عادلَ مصدر
 شيء العدل أن على السياق داللة هي املصدري املعىن حضور منعت اليت
   .اجمازي معنويا ال، حقيقيا ِحسيا أخذًا يؤخذُ

 مصدر :األصل يف اجلَزاء )٣(﴾األوفَى اجلَزاَء يجزاه ثُم﴿ :تعاىل وقال
 .باألوفَى وِصف ألنه، به ياملَجِز الشيء على هنا دلّ لكنه، يجِزي جزى
 اسم مبعىن مصدر فهو. املصادر صفات من وليست األشياء صفات من وهي

  .املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به عبر للمبالغة، املفعول
 ببناء اجلملة شبه تعلق عدم املصدري املعىن حضور متنع اليت القرائن ومن

                                                           
  .)٣٠( ص العشر املعلقات شرح) 1(
  .)٣٠٩: ١ (احمليط البحرو  البقرة سورة من ٤٨ اآلية) 2(
  .)١١٩٠(ص القرآن إعراب يف التبيانو النجم سورة من ٤١ اآلية) 3(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٩

 على  داللته يفقد ألنه ،الذات سما عن به يعبر عندما حيصل وذلك .املصدر
 جيوز ال )١(﴾مسِجٍد كُلِّ ِعند ِزينتكُم خذُوا﴿ :تعاىل قوله ففي. احلدث
 ولذلك .سبق كما ذات اسم على تدل ألا ،بِزينة ))ِعند(( الظرف تعليق
  .))خذُوا(( بالفعل تعليقه وجب

 رائنالق تكون حني، احتمالية الذات اسم على املصدر داللة وتكون
 )٢(﴾حسنا وعدا ربكُم يِعدكُم ألَم  ﴿:تعاىل قوله ففي .ضعيفة املرافقة
 املَوعود :املفعول اسم مبعىن، وعدي وِعد مصدر أنه على ))وعد(( محل جيوز
 أنه اعتبار على وذلك .املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به عبر، للمبالغة به

 ثانيا به الًمفعو التأويل هذا على بويعر .ا موِعدت اليت األشياء مبعىن
 .امللفوظ لفعله مؤكد مصدر أنه على بابه على محله وجيوز .))ديِع (( للفعل
عرفى احلالة هذه ويف .مطلقًا الًمفعو التأويل هذا على بويكتبداللة ي 

  .احملذوف به املفعول على السياق
 اسم على للمصدر االحتمالية للداللة عاما منوذجا تمثِّل السابقة احلالة إن
 يؤتى مث ،الثاين مفعوله يستوِف مل متعٍد فعل يأيت أن يغلب حيث ،الذات
 على جاٍر مصدر أنه على مطلقًا الًمفعو يكون أن حمتمالً، بعده مصدره ببناء
 الدقيق والتفسري. ذات اسم أنه على ثانيا به الًمفعو يكون أن وحمتمالً ،بابه
  .احلالة هذه مثل يف حلَكَما هو

 معاين على للمصادر ،القطعية غري ،االحتمالية الداللة وجود إن
 هذا يف عاملتب الصريف التحليل منهج يف تؤثر ال ،الذوات وأمساء املشتقات،

                                                           
  .)٥٦٤( ص القرآن إعراب يف التبيانو األعراف سورة من ٣١ اآلية) 1(
  .)٩٠٠(ص القرآن إعراب يف التبيانو طه سورة من ٨٦ يةاآل) 2(



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٣٠

 بناء احتمل إذا ف.اللغوي التفسري على مبين الصريف التحليل ألن ،قالامل
 حتليل يف بينهما اجلمع ميكن ال صرفيتني، وظيفتني على الداللة املصدر
 احلالة هذه ويف. مقبولَني لُغويني تفسريين وجود يعين فهذا واحد، صريف
 .ويرجح التفسريين من يختار ما أساس على الصريف التحليل بناء يصح
 عن تعبر ،العربية اللغة يف معروفة مسألة اللغوية التفاسري دتعد ومسألة

 ،النحويـة املدارس نشوء يف كبري دور الظاهرة وهلذه .وعمقها ساعهاات
 املختلفة واملوارد الصوفية، واألودية الفلسفية، والِفرق ،الكالمية واالجتاهات

 لنشوء وفسيحا خصبا ميدانا كونت أا ذلك من وأهم. والنحل للِملَل
  .الفقهية املذاهب

*****  
 املصادر، يف النصوص، دالة على غري استعمال صور أهم تلك كانت

 عليه نص ما على والدراسة التحليل يف اعتمدت وقد .معانيها الوضعية
وناملفساح ،ررالذين ،املعاجم وأصحاب ،الدواوين وش أغلب أمساء أثبت 
 كثري يف أقواهلم نـم استوحيته ما على اعتمدت كما ،احلواشي يف كتبهم
 حرصا الشواهد مبصادر مقترنة التحليل مصادر عرضت وقد. األحيان من
 أن على العلماء نتاج تتبع ويدل .اإلمكان قدر احلواشي اختصار على

 ولكنه. الكاملة بصورته أذهام يف قائما كان ،املقال هذا يف، املتبع التحليل
 التفسري زاوية من املسألة تناولوا ألم، كتابام يف الكمال إىل يِصل مل

 التحليل زاوية من يتناولوها ومل، واإلعراب املعىن خيدم الذي، اللغوي
  .تالبح الصريف



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٣١

   واملراجعاملصادر

 وتر بي،  مؤسسة الرسالة،٢ط،  الدايلحممد :حتقيق . قتيبةبنال :ب الكاتأدب
١٩٩٩.  

 حميي الدين عبد حممد:  حتقيق. البن هشام:   ابن مالكألفية املسالك إىل أوضح
  .١٩٨٦ بريوت،  دار إحياء التراث العريب،٨ ط،احلميد

صدقي حممد مجيل، دار : بعناية . حيان األندلسيأليب : احمليط يف التفسـريالبحر
  .١٩٩٢، بريوت الفكر

، املطبعة ١ط . الزبيديلمرتضىل : شرح شواهد القاموسيف  العروستاج
  . ه ١٣٠٦اخلريية، القاهرة 

 دار ،٢ ط، حممد البجاويعلي :حتقيق .ربيلعكل: القرآن يف إعراب التبيان
  .١٩٨٧ بريوت ،اجليل

 ، املعارفمكتبة ،٣ط.  فخر الدين قباوةلدكتورل: ال واألفعاء األمستصريف
  .١٩٩٨ بريوت

 ، دار الفكر، صدقي حممد مجيل: راجعه.لقرطيبل :رآنـ ألحكام القاجلامع
  .١٩٩٥ بريوت

 دون ، بريوت،العريب  دار الكتاب، علي النجارحممد: حتقيق . جينبنال :اخلصائص
  .تاريخ

 ،حممد أمحد قاسم ورالدكت:  وتقدميشرح. بن قيسميمون  األعشى الكبريديوان
  .١٩٩٤ بريوت ودمشق وعمان ، املكتب اإلسالمي،١ط

 ،١، طهالدكتور نعمان حممد أمني ط: حتقيق . السكِّيتابن  صنعةة احلطيئديوان



  )٢( اجلزء -) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد 

  

٣٣٢

  .١٩٨٧ اخلاجني، القاهرة مكتبة

 دون ،دمشق، ريب العاب الكتدار،  اليوسفإمساعيل:  وتقدميشرح .اخلنساء ديوان
  .تاريخ

 دار ه،ـ نعمان حممد أمني طالدكتور: حتقيق ، حبيببن اصنعة :ر جريديوان
  .تاريخ ، دونالقاهرة ،املعارف

 دار ،٢ط،  الدكتور شوقي ضيف:حتقيق.  جماهدبنال: القراءات يف السبعة
  . دون تاريخ،ةرـ القاه،املعارف

  .١٩٨٥بريوت ،  املكتبة الثقافية.لحمالويل: رففن الص  يفرف العشذا

  هريدي،أمحد عبد املنعم الدكتور :حتقيق . مالكبنال :افية الشة الكافيشرح
  .١٩٨٢  املكرمةمكة  أم القرى،جامعة ،١ط

 دون ،حلب جامعة ، عمر أبو النصر:له قدم .لزوزينل:  املعلقات السبعشرح
  .يختار

 دار،  فخر الدين قباوةالدكتور : حتقيق. التربيزيلخطيبل :ر املعلقات العششرح
  .١٩٩٧ دمشق،الفكر

 إبراهيم : وتقدمي، شليالرؤوف املنعم عبد عبد: حتقيق . عنترة  ديوانشرح
  .١٩٨٠ بريوت،  الكتب العلميةدار ،١ط، األبياري

 حميي الدين حممد :قيقحت.  الدين األستراباذيرضيل: احلاجب ابن  شافيةشرح
  .١٩٧٥بريوت  الكتب العلمية،دار  ورفاقه،احلميد عبد

 مل، احلميد  حميي الدين عبدحممد :حتقيق . هشامبنال : شذور الذهبشرح
دار النشر وتارخيهذكرت .  

،  مصطفى البغاالدكتور: حتقيق . بن إمساعيل البخاريمدحمل : البخاريصحيح



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٣٣

  .١٩٧٦، دمشق اهلندي مطبعة

 دار ، حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق .النيسابوري بن احلجاج سلممل: لم مسيحصح
  . تاريخدون،  العريبالتراث إحياء

، ١مصطفى البغا، ط  الدكتور:حتقيق. لنوويل:  النوويرح مسلم بشصحيح
  .١٩٩٧، دمشق اإلنسانية مدار العلو

  .٢٠٠٠ دمشق ، دار الفيحاء،٣ ط. العسقالينر حجبنال:  الباريفتح

، ٢ط ، أمحد الدايلحممد الدكتور: حتقيق. لمربدل : واألدبة اللغ يفالكامل
  . ١٩٩٧ روتـ الرسالة، بيمؤسسة

 ،اخلاجني بةمكت ،٣ط  عبد السالم حممد هارون،: وشرححتقيق. سيبويهل :الكتاب
  .١٩٨٨القاهرة 

 ،٢ ط، األستراباذيالدين رضي :شرحه.  احلاجببنال : الكافية يف النحوكتاب
  .١٩٧٩ بريوت ، العلميةالكتب ردا

 علي حممد والشيخ املوجود عبد أمحد ل عاديخالش: حتقيق .لزخمشريل :الكشاف
  .١٩٩٨ الرياض  مكتبة العبيكان،،١ط ،معوض

 ،١ط، الدكتور عدنان درويش وحممد املصري: حتقيق .لكفويل :الكليات
  .١٩٩٢ بريوت ،مؤسسة الرسالة

  .١٩٩٢ بريوت،  صادرردا ،١ط . منظوربنال : العربلسان

 ، لعامالثاين الد و،١٩٣٤ لعام،  األولالد:  اللغة العربية بالقاهرةجممع جملة
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