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 غزة  -  جامعة األقصى
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وآدابها
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ملخص البحث 
ول مشدداتات  وىددو ال ددف ل  عددف، يددرس البحددل المصدددر الصددريح فددي سدورة العاديددات

وىناك آراء لهذا االخداال.. ، من بعد. وياناول الجانب الصرفي إذ تخا ف  يغ مصادر الثالثي
والجانب المعجمدي يانداول معند  ، والجانب الاركيبي إذ يخا ف النحاة حول عم و فيما اتصف بو

 المصدر المعجمي وعند النحاة.
 مقدمةال

ي ثالثدة أس دام عدن التددماء االسد  وال عددف مع دوم أن الالدالم فدي ال ادة العربيدة ينت د  إلدد
فتدد عع هدا الددكاور إبدراىي  أنديع أربعدة ، أما المجددون فتد س موه تت يمات أخدر ، والحر.

وسددد اعامددد ع دد  بعدده السددع لهددذا الات ددي  كددالمعن  ، أس ام:االسدد  وال عددف وال ددمير والداة
 .(ٔوالصياة ووظي ة ال  ظ في الالالم)
، ح ددان مددرة إلدد  أربعددة أس ددام االسدد  وال عددف وال ددمير والداةوس ددمها الدددكاور تمددام 

واعامدددد ع ددد  بعددده السدددع كالشدددالف اامالردددي والاوزيدددي الصدددرفي والمعنددد  الدددوظي ي والوظي دددة 
وذىب مرة أخر  إل  أنها سبعة أس ام: االس  المعين والص ة وال عدف وال دمير ، (ٕاالعاماعية)

 (ٖأسع أشمف مما سبق كالمعن  والمبن ) وسد اعامد ع  ، والخال ة والظر. والداة
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وذىب الدكاور فاضف ال اسي مذىب الدكاور تمام ح ان في تت يمو الثاني مي بعده 
 ( ٗالمناسشات ىنا وىناك)

لالدف س د  مدن أس دام الثالثدة ال دابتة اسداعمال معدين خدام بدو كمدا ميدنه التددماء عددن و 
  غيره من أس ام الخر .

وكدددذل  ، يدددل الداللددة ع ددد  الحددددث والددنمن والمالدددانح ف   عددف اسددداعمالو الخددام بدددو
لالس  اساعماالتو الخا ة بو كالعالم والجمادات وغيرىا مما ت اتدر ل حددث خا دة ول دنمن إال 

وتميف ال اة ل جمي بين الفعدال ذات ، أما الحر. فمعناه مرتبط بايره من أس ام الالالم، بع ها
،  اترة لذل  فأبدعت ل ماال   شدياا  يجمدي بينهمداالداللة ع   الحدث والنمن وبين السماء الم
(؛ أي أنو اس  يدل ع   ما يدل ع يو ال عف وينتصو ٘وىو المصدر لذا سماه النحاة اس  ال عف)

 النمن المحدد.
فدذذا ، أي أن المصدر ياماي بشيء من خصارص السماء وشديء مدن خصدارص الفعدال

وإذا أردت أن ، دم المصدددر الصددريحأردت أن ت دداخدم ت دد  الخصددارص مجامعددة فذندد  ت دداخ
تددنص ع دد  إحددداث الحددددث ت دداخدم المصدددر المددنول الدددذي يددنول مددن الحددر. المصددددري و 

وسدد ، وسدد وردت مصدادر عددة فدي ىدذه ال دورة التصديرة، ويالون لو محف مدن ااعدراب، الجم ة
 اساخدمت اساخدامات عدة أي ا  في تراكيب ىذه ال ورة.

وىدددي تانددداول المصددددر فدددي ، وىدددو موضدددي الدراسدددةوالمصددددر نوعدددان مدددنول و دددريح  
 م اوياتو: الصرفية والاركيبية والمعجمية.

 الم او  الصرفي: 
أما ع   الم او  الصرفي فذن ك مة المصدر تعد من المصادر الميمية ل  عدف " ددر" 

فهو من باب نصدر و  ،ع   وزن م عف ب اح العين لنّو من الثالثي م اوح العين م موم م ارعها
وسد عع وه بمننلة م اوح العين في الم ارى ول  يبنوه ع   مثال ي عف؛ لنّو ليع فدي  ،(ٙخف)د
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ف مددددا لدددد  يالددددن إلدددد  ذلدددد  سددددبيف وكددددان مصدددديره إلدددد  إحددددد  الحددددركاين ألنمددددوه  ،الالددددالم ِم عددددف
 (؛ أي ال اح أو الال ر فتالوه ع   م عف بال اح؛ لنها أخ هما.ٚأخ هما)

كمدا ،  فال دف فيدو فعدف ي عدف فْعدف، ن يصددر ب دمهاأما مصدر ال عف  ددر ب داح العدي 
واالسد :  ،واالسد  خدالق ودسدو يدسدو دسدا   ،وخ تدو يخ تدو خ تدا   ،واالس  ساتدف ،في "ساف يتاف ساال  

وسددد ذكددر المبددرد فددي سددول لددو الدددليف ع دد  أن فعددف ب ددالون العددين وفدداح ال دداء أ ددف ، (ٛداقٌّ")
فذنَّمدا ترعدي  ،عميي ىذه المصدادر إلد  المدرة الواحددةالمصادر واحاج سارال : "إنَّ  أذا أردت ردَّ 

ثد  تتدول: ذىبدت  وذل  سدوله : ذىبدت ذىابدا . ،ع   أي بناء كان بنيادة أو غير زيادة، إل  فَدْع ة
أ ددف المصدددر أن يالددون ع دد   أي أنَّ ( ٜال يالددون فددي عميددي ذلدد  إالَّ ىالددذا")، ...ذىبددة واحدددة

ل صددواب؛ لنَّ اسدد  المددّرة لدديع ىددو ال يصددف فددي  وىددذا سددد يالددون مجانبددا  ، فْعددف ب ددالون العددين
ولما ل  يحال  ع   ذل  باسد  الهيادة مال دور ال داء رغد  أنَّهدا مدن واد واحدد مدن حيدل ، الحال 

شروه االشاتاق وفيو عدم النظر إل  كف مصدر ع   أنَّو أ دف فدي موضدعو. كمدا أنَّ سديبويو ذكدر 
ووردُت  ،ونهالددو ينهالددو نهوكددا   ،و لنومددا  وذلدد  نحددو: لنمدد ،أنَّ بعدده المصددادر عدداءت "ع دد  فعددول

وركدن يدركن ركوندا ؛ لنَّ  ،وسعد يتعد سعودا   ،شبهوه بج ع يج ع ع وسا   ،ورودا  وعحدتو عحودا  
 ( ٓٔبناء ال عف واحد")

ث  سدال: "وتالدون ، وذكر المبرد ن  و في سوٍل لو كثيرا  من المصادر الاي ال زيادة فيها 
وسعددد  ،نحددو: ع ددع ع وسددا  ، وفعددال )بال ددر ثدد  فدداح(، ماين(فيالددون ع دد  فعددول )ب دد، النيددادة
وربما ىذا ما دفي بعه المحدثين  ،(ٔٔو مت  ياما ")، نحو: سمت سياما  ، والِ عال، سعودا ...

وسعددددد  ،إلدددد  التددددول بددددأنَّ ال عددددف الددددالزم مددددن فعددددف سيدددداس مصدددددره ع دددد  فعددددول كج ددددع ع وسددددا  
بق عدن سدديبويو يدرد ع يددو حيددل سدال سب ددو: "وسددد وعع ددو ل ديبويو إال أنَّ النتددف ال ددا، (ٕٔسعدودا ")

 (ٖٔعاء بعه ما ذكرنا من ىذه البنية ع   فعول")
وإنَّمدا فدي كدالم المبدراد مدا يشدعر بدأنَّ المصددر يدأتي  ،ولد  يشدر سديبويو إلد  سيداس ذلد  

وىذا مما دفي بعه المحدثين إلد   ،ع   وزن فعول وفعال بنيادة حر. واحد ع   ال عف الالزم
فدذذا ، مطردا  في فعف الالزم م اوح العين إال أنَّو أخرج بعده الفعدال ح دب داللدة المعند عع و 
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وال ، (ٗٔدلت ع   االماناى أو الات دب أو داء أو  دوت أو سدير؛ فدذنَّ لمصدادرىا أوزاندا  أخدر )
 تأتي ع   وزن فعول. 

، (٘ٔفمصدر ال عف  در وزنو َم عف؛ لذا سدال بع ده : ىدو اسد  مالدان؛ أي موضدي) 
وسدددد سدددّو  بينهمدددا المبدددرد إذ سدددال: "فالمصددددر م عدددول أحدثدددو ال اعدددف والنمدددان والمالدددان م عدددول 

فتال: "أال تر  أن  إذا س ت: ضربت ، وسد شرح ذل ، (ٙٔوذل  سول : أننلاو مننال ") ،فيهما
فال درب  ،(ٚٔوأوسعادو بدو") ،فأو د او إلد  زيدد ،وإنمدا فع دت ال درب ،أن  ل  ت عف زيدا   ،زيدا  
وىدو  ،وإنما زيد كان مالانا  لوسوى فعف ال رب ،ول  ي عف شياا  الماال   غير ذل  ،ع   زيد وسي

 (ٛٔونّوه سيبويو بما سالو المبرد) ،من ال عف الذي سام بو الماال  
فتد ذىدب إلد  أنَّدو "إن كدان الم عدف ، ول  ي رق سيبويو بين المصدر والمصدر الميمي 

وذل  سول : إنَّ  ،وسارر المصادر الاي ذكرنا، رب وال يرمصدرا  أعري مجر  ما ذكرنا من ال 
وسد كدان المبدّرد أوضدح  ،(ٜٔوإن رفعت رفعت")، أي إن فيها ل ربا ... ،في ألف درى  لم ربا  

 ،في عبارتو عندما ذىب إلد  أنَّ " المصدادر ت حتهدا المدي  فدي أولهدا زارددة؛ لنَّ المصددر م عدول
وذلدد  سولدد :  ،الددذي ال مددي  فيددو فددي ااعمددال وغيددره ،فددذذا كددان كددذل  عددر  مجددر  المصدددر

ولد  أعثدر فيمدا بدين يددي مدن مراعدي ع د  مدن ي درق بينهمدا مدن  ،(ٕٓأي ضربا ") ،ضربت َم ربا  
فتدال: "ويعمددف اسدد  المصدددر عمددف ، ويعم ددو كالمصدددر، مددنه  مددن يعددّده اسدما  ل مصدددر ،التددماء
كالمتاددددف   ،منيدددددا  فدددي أولدددو مدددي  وىدددو شدددياان: أحددددىما مددددا دّل ع ددد  معنددد  المصددددر، المصددددر

 (ٕٔوالم اخرج")
وسدددد ذكدددر بعددده المحددددثين أنَّ الراغدددب ال ددد هاني أحدددع بمادددايرة المصددددر الميمدددي  

فدذكر عندو أنَّ  ،ومثف لذل  بحديثو عن معند  الماداب والاوبدة، ل مصدر ال  ي في بعه المور
، (ٕٕوتحددري الجميددف")، تبدديحسددال: "وىددو الجمددي بددين تددرك ال، معندد  المادداب يعنددي الاوبددة الاامددة

وع يو فتد ذىب إل  أنَّ المصدر غير الميمي ي ارق عن الميمي في أشياء منها: أنَّ المصدر غير 
وذىب إل  أنَّ  ،أما الميمي فذنو يا بع بذات في الاالب ،الميمي حدث غير ما بع بشيء آخر
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وال نتدددول:  ددديرورة  ،فنتدددول: مصدددير الخشدددب رمددداد؛ أي نهايدددة أمدددره ،المصدددير لددديع كالصددديرورة
 الخشب رماد.

فمدددثال  ال  ،وأنَّ العدددرب ال تاوسدددي فدددي اسددداعمال المصدددادر الميميدددة كالمصدددادر الخدددر  
بينمدا ، ( فهناك فرق في االساعمال أي دا  ٖٕ)،وال تتول: منح ا   ،فاتول: أسبف زح ا   ،توسعها حاال  

 ذىب غيره إل  أنَّ ىناك أربعة فروق بينهما ىي:
 وليع كذل  المصدر العام.، ميمي من الثالثي لو ساعدة مطردةإنَّ المصدر ال

 إنَّ المصدر الميمي يدل ع   الحدث العام منكدا ؛ لنَّ المرم  آكد من الرمي.
 إنَّ المصدر الميمي ي نى إليو إذا تعذر االىاداء إل  المصدر العام.
وإن ل  يتي كما ، إنَّو يأتي ع   وزن م ع ة ب اح العين؛ ل و ف المتا ي وسوى الحدث

 في مطهرة؛ أي سد تتي المطهرة وسد ال تتي. 
فتدد سدماه سدديبويو ، كمدا أنَّ الماابدي لالادب التددماء سدد ال يجدد تعري دا  ل مصددر شدافيا   

وىددو  ،وسددد كدان المبدرد أوضدح فددي ذلد  عنددما سدال: "فمددن ذلد  المصددر، والمبدرد باسد  ال عدف
 (ٕٗواس  ِفع و ذل  المصدر") ،ن ي عفوىو م عول  حيح؛ لنَّ اان ا ،اس  ال عف
وسددد رد الرضددي ع دد  ابددن الحاعددب فددي شددرح الالافيددة فددي تعري ددو ل مصدددر بأنَّددو اسدد   

لالدان حدّدا  ، الحدث الجاري ع   ال عف. سارال : "ولو سال: اس  الحددث الدذي يشداق مندو ال عدف
ه فدي كاداب مدن كادب وىدذا الاعريدف الادام ع د  رأيدو س مدا تجدد، (ٕ٘تاما  ع   مذىب البصدرية")

كمددا   ،وىدو يأخددذ بدرأي البصدريين التارددف بدأنَّ المصددر أ دف ل  عددف فدي االشداتاق، النحدو التديمدة
 سنالحظ فيما بعد.

 ،إن كدان ع مدا  ك جدار، وسد عرفدو ابدن ىشدام بأندو: "االسد  الددال ع د  مجدرد الحددث 
أو ماجدداوزا   ،رب ومتاددفكم دد  ،أو مبدددوءا  بمددي  زاردددة لايددر الم اع ددة، وحمدداد ل  جددرة والمحمدددة

وإال  ،فهددددو اسدددد  مصدددددر، ...وىددددو بننددددة اسدددد  حدددددث الثالثددددي كا ددددف و وضددددوء، فع ددددو الثالثددددة
وعددّد المصددر الميمددي مدن المصدددر ، فتدد ععددف ذلد  الاعريددف السد  المصددر، (ٕٙفالمصددر")

 ع   غير ما فعف التدماء. 
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مدا عداء  ،ح تعريدفوربمدا كدان أوضد، وسد تجدد كثيدرا  مدن المحددثين سدد عّرفدوا المصددر 
أو ، عند بع ه  من أنَّو: "االس  الدال ع   الحددث المجدرد الجداري ع د  فع دو ل ظدا  أو تتدديرا  

ومدا نتدص عدن الاعريدف زاده فدي شدرحو فتدال: ، وعرفو غيره بمدا يشدبو ذلد ، (ٕٚمي الاعويه")
و فدي ثد  شدرح ىدذا الاعريدف مالمدال  مدا نتصد، (ٕٛ"ىو اس  دال ع   الحدث عار ع د  فع دو")

 شرحو.
فتدددال: "يددددل المصددددر ، ومدددنه  سدددد عمدددي بدددين المصددددر ال ددد ي والمصددددر الميمدددي 

والمصدر الميمي مذىبا  ومالابا  ع   المجرد من الدنمن وال اعدف والشدالف  ،ال  ي: ذىابا  وكاابة
فهدو يخ دي لنظدام يالداد ، فتال: "غير أندو يخا دف عندو فدي الهيادة، ث  فرق بينهما، (ٜٕوالنوى")
باددددا  فددددي تشددددال و ال  ظددددي بخددددال. المصدددددر ال دددد ي الددددذي يعامددددد فددددي  ددددياغاو ع دددد  يالددددون ثا
 (ٖٓال ماى")
فتدددد ذىدددب ، ومدددّر سدددابتا  أنَّ ىنددداك خالفدددا  ع ددد  أ دددالة المصددددر مدددن حيدددل االشددداتاق 

كتولدددد :   ،وت  ددديره أنَّ المصدددادر كانددددت أول الالدددالم ،الخ يدددف إلددد  أنَّ المصدددددر أ دددف الفعددددال
، وسددمي سددماعا  ، فيتددال: ذىددب ذىابددا  ، مددا  دددرت الفعددال عنهدداوإنَّ  ،الددذىاب وال ددمي والح ددظ

وذىدددددب سددددديبويو إلددددد  أنَّ الفعدددددال "أمث دددددة أخدددددذت مدددددن ل دددددظ أحدددددداث ، (ٖٔوح دددددظ ح ظدددددا ")
فهددددو يوافددددق الخ يددددف فددددي أنَّ اان ددددان  ،أي أنَّ المصددددادر ُيشدددداق منهددددا الفعددددال (؛ٕٖالسددددماء")

لسددماء؛ أي أنَّ اان ددان سددمي اسدد  ثدد   دددرت الفعددال عددن ىددذه ا، اسدداخدم أسددماء الحددداث
 الحدث ث  أخذ منو ل  عف.

وذكددره أ ددحاب ، وسددد تبددي أغ ددب البصددريين أسدداتذة المدرسددة البصددرية فددي ىددذا التددول 
ثددد  عددداء مدددن يددددع  ىدددذا التدددول بالدلدددة  ،الخالفدددات النحويدددة وغيرىدددا مدددن كادددب النحدددو المطولدددة

ال عددف ىددو ال ددف وأوردوا أي ددا  حججهدد  أمددا الالوفيددون فتددد سددالوا: إنَّ  ،(ٖٖوالحجددج العت يددة)
وىدذا الخدال. ال فارددة حتيتيدة فيدو ل نحدو العربدي؛ سدو  أنَّدو ينيدد مدن م دارف الخدال. ، العت ية

الادددي ال ي يدددد الخدددون فيهدددا؛ لنَّهدددا ال ت يدددد أوال ؛ ولنَّ حججهددد  غيدددر سارمدددة ع ددد  أسدددع ع ميدددة 
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فاارة تجدى  يذىبون ، واضحا  ل حال  ف   ي عوا أساسا  ، ويرعي لها عند الخال.، يحاال  إليها
 وتارة يذىبون ل معن  والداللة. ، إل  ال  ظ في الصحة واالعاالل

أو أنَّدو يددل ع د  زمدان  ،وىو كالموضي الذي تصدر عنو اابف، فالمصدر توكيد ل  عف 
 ،وأنَّ ال عددف يعمددف فددي المصدددر، وتددارة يددذىبون إلدد  العامددف والعمددف، فيشددارك فددي الزمنددة، مط ددق

فهدو ، وغيدر ذلد  ممدا ال لاردف مدن سدرده ،وعددم سياسدية المصددر ،وتارة ذىبوا إل  سياسية ال عدف
 مدون في المراعي سال ة الذكر وغيرىا.

نحو ما عاء عندد ، وسد تجد في ردود بع ه  ع   بعه الخ ف أو الخ ط في الحجة 
فدرد ع ديه  بتولدو: "مددا  ،ر لهداالنبداري عنددما رد ع د  الالدوفيين سدوله : إنَّدا نجددد أفعداال  ال مصداد

وتبددا   ،...ويبددو ،وويهددو ،نحددو: وي ددو وويحددو ،ذكرتمددوه معددارن بالمصددادر الاددي لدد  ت دداعمف أفعالهددا
رغ  أنو ، فأدخف المصدر تبا  وبهرا  في عم ة المصادر الاي ل  ي اعمف منها ال عف ،(ٖٗوبهرا ")

سددال  ،فهددو مصدددر ل  عددف بهددره يبهددره ،( أّمددا بهددرا  ٖ٘) چڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڑچ عدداء فع ددو فددي الاننيددف: 
وإذا عجددددن الشدددديء عددددن الشدددديء سيددددف  ،واالسدددد : البهددددر ،الخ يددددف: "بهرتددددو: عالجاددددو حادددد  انبهددددر

 (ٖٙبهره")
وسد أدخ وا ما ليع من ال اة في تمثي ه  نحو ما عاء عند حديثه  عن كون المصدر  

تتول في اآلنية المصدوغة مدن فمث وا لو بتوله : " ار ىذا كما  ،ال يدل ع   ما يدل ع يو ال عف
 وكمدا أن اآلنيدة المصدوغة مدن ال  دة، وال  ة ال تدل ع   اآلنيدة، فذنها تدل ع   ال  ة ،ال  ة

 (ٖٚفالذل  ىهنا ال عف فرى ع   المصدر ومأخوذ منو) ،فرى ع يها ومأخوذة منها
 ،(ٖٛوعدم عريان المصدر ع   سياس)، وسد اعامدوا ع   عريان ال عف ع   التياس 

م رسا  بين مصادر الثالثي ، رغ  أنَّ المبّرد سد أوضح سبب ذل  ،فهو مااير ل مشاتات المعروفة
فجددرت ، ثالثددة أحددر. ،ومصددادر غيددر الثالثددي فددذكر أنَّددو "اسدداوت المصددادر الاددي تجدداوزت أفعالهددا

 ،والثالثدددة مخا  دددة أفعاُلهدددا الماضدددية والم دددارى ،لنَّ ال عدددف منهدددا ال يخا دددف ،ع ددد  سيددداس واحدددد
وذىدب غيدره إلد  أنَّ المصدادر   ،(ٜٖفجدرت مجدر  سدارر السدماء") ،ف ذل  اخا  ت مصدادرىا

 (ٓٗكالعناس كالرعف والثوب والاراب والماء والنيت في االخاال.)
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فهدو اخداال.  ديغ ال عدف  ،فالمبرد ذكر سدبب اخداال. المصدادر بشدالف ال لدبع فيدو 
ي مدددن كالمدددو دلددديال  ع ددد  عددددم سياسدددية وبع ددده  أخدددذ الجدددنء الثدددان ،الثالثدددي الماضدددي والم دددارى

وىذا فيو عددم تحديدد لموضدي الدراسدة أو ، فهي كالعناس وىي أ ف ال عف كما ير ، المصادر
،  ويدع  في اتجاه التول بأنَّ النحاة في ىدذا الموضدي ،وخروج عنو مما ي عف الحجة، الخال.

وضددي أسددع ع ميددة  وفددي، كددانوا غيددر مددوفتين فددي تحديددد أسددع ع ميددة لاحديددد موضددي الخددال.
 ل حال  ع   س ية الخال. ليناج الحال  بال معارضة.

فددالمعرو. أنَّ بعدده البصدددريين  ،بددف إنَّ بعدده النحدداة سدددد فددّرى الخددال. وشددّعبو شدددعبا   
 ،فهدو فدرى ال درى، يتولون بأ الة المصدر ل  عف إال أنَّ منه  من ععف الو ف مشاتا  من ال رى

وزعد  ابدن ل حدة أنَّ كدال  مدن المصددر وال عدف أ دف ، لهمداوذىب الالوفيدون إلدي أنَّ ال عدف أ دف 
 (ٔٗبرأسو ليع أحدىما مشاتا  من اآلخر)

وععددف بعدده المحدددثين مددادة الال مددة )حروفهددا ال دد ية(؛ ىددي أ ددف االشدداتاق ولدديع  
كمددا شددهد   ،فددذىب إلدد  أنَّ "أ ددف االشدداتاق ىددو الحددرو. الثالثددة ال دد ية ،وال المصدددر، ال عددف

وىو واضح من ماابعة كاداب العدين ، (ٕٗل خ يف والمعاع  العربية من بعده")بذل  كااب العين 
بصر. ، المحتق حيل رتب الخ يف والمعجميون العرب من بعده معاعمه  تبعا  لحرو. الال مة

أو فعددال  ماضدديا ؛ لنَّ بعدده المصددادر تشددارك فددي الددوزن مددي ال عددف عنددد ، النظددر عددن كونهددا مصدددراَ 
 وسف ع يها.تجاىف حركة الالم أو ال

فجعف االشاتاق عامدا  فدي الالدالم ممدا ععدف غيدره يدرد  ،ومنه  من زاد االخاال. عمتا   
ع يو سولو: إنَّ "كف الالالم مشاق" ورد ع يو بأنَّ ىذا التول "تخ يط ال يعد سوال ؛ لنَّو لو كان كف 

 ( ٖٗوكالىما محال")، منها فرعا  لآلخر لدار أو ت   ف
ذىب إليو الخ يف وغيره كابن عني عندما تحدث عن االشاتاق  وربما ي مح التارئ ما 

، فعرفددو بأنَّددو "أن تأخددذ أ ددال  مددن ال ددول الثالثيددة، فتددد ععددف مددادة الال مددة ىددي ال ددف، الكبددر
 (ٗٗوع   تتاليبو ال اة معن  واحدا ")، فاعتد ع يو
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. بصر ، وذىب ياحدث عن مادة الال مة، فتد ترك الحديل عن ال عف وعن المصدر 
وىذا ن  و ما فع و بعه المحدثين عندد حديثدو عدن ، النظر عن كونها فعال  أو مصدرا  أو غيرىما

فياحتدق ىدذا  ،االشاتاق العام فتال: "يرتبط كف أ ف ثالثي في ال اة العربية بمعن  عام وضدي لدو
ها فال وات ىي ال ول الاي يشاق من، (٘ٗالمعن  في كف ك مة توعد فيها ال وات الثالثة")

والعدود إلد  ىدذا أف دف لمدا فيدو سطدي لحجدج الالدوفيين والبصدريين  ،اس  ال اعف والم عول وغيدره
 وخروعا  من عدل عتي .  ،ع   حٍد سواء

ومدددن إبدددداعات ال ادددة العربيدددة أنَّ المددداال   أو الالاتدددب ي ددداطيي أن ي ددداعمف المصددددر  
مف المدنول عنددما يريدد وي داع ،بصورتين المصدر الصريح عندما يريد أن يدل ع   اس  الحدث

أو منوال  من الجم ة ، فتد وعد النحاة أنَّ المصدر يأتي  ريحا   ،الداللة ع   الحدث وفاع و معا  
وسدد تجدرأ  ،وحر. من الحرو. المصدرية المدونة في كاب النحو سديما  وحديثا  ع   حدٍد سدواء

د وعدود ك مدة سدواء مدي وذل  عن، (ٙٗالنحاة واساخ صوا س ما  آخر سّموه المصدر الماصّيد)
نحو سدوله : ، والموضي ياحا  أن يالون لالس ، وعند عدم وعود حر. مصدري ،ىمنة الا وية

 سواء ع يَّ أسمت أم سعدت.

  يغ المصدر:
فتدد يالدون ل  عدف الواحدد ، وتخا دف حاد  ل  عدف الواحدد، تاعد  يغ المصددر ل ثالثدي 

نحددو مدا عداء عددن العدرب فددي ، خا  دةبدف سدد يصددف إلد  عشدرة مصددادر بدأوزان م، أكثدر مدن مصدددر
 ،ولتيددة، وَلتيّددا ،وُلتيَّددا   ،وَلتيددا   ،ولتدد    ،ولتدداءة ،مصدددر ال عددف لتددي فتددال يتولددون: "لتيددت زيدددا  ِلتدداء

 ( وعدد بعه المصادر الاي عاءت ماعددة ل عف واحد.ٚٗولتيانة") ،وُلتيانا   ،وَلتيانا  
فعدددال الثالثيدددة "مخا  دددة أفعالهدددا بعددده النحددداة يرعدددي ىدددذا الاعددددد لسدددباب منهدددا أنَّ ال 

وعنددده ، (ٛٗوعددرت مجددر  سددارر السددماء")، ف ددذل  اخا  ددت مصددادرىا ،الماضددية والم ددارعة
وععدف ابدن يعدي   -كما مدّر سدابتا  -ف ذل  تعددت  يغ المصادر  ،السماء ال تأتي ع   سياس

اال. سدددارر فتدددال: "إنَّهدددا اخا  دددت اخددد، عريهدددا مجدددر  أسدددماء العنددداس سدددببا  فدددي تعددددد  دددياها
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وال يتدداس ، ولمددا عددرت مجددر  السددماء كددان حالمهددا حالدد  ال اددة الاددي تح ددظ ح ظددا    ، العندداس
 (ٜٗع يها")

بينما ععف بعه المحدثين لذل  الاعدد سببين: الول: اخاال. لاات العرب فيالون   
فتد ي اعمف مصدر  ،الثاني: اخاال. المعن . المصدر ح ب اساعمال سبي ة ما ل  عف ومصدره

 (ٓ٘وال عف واحد)، ومصدر آخر لمعن  غير الول، عن لم
ون دبو ، وسد تعددت المذاىب في سياس المصدر ل  عف الثالثي: أحدىا: أنَّو ال ينتداس

وأنَّددو سصددره ع دد  ال ددماى. الثدداني: أنددو ينتدداس فددي المددر والدددعاء  ،أكثددر الماددأخرين إلدد  سدديبويو
أو  ،وفي الخبر المتصود بو اانشداء ،ير اسا هاموفي الاوبيخ با ،وغير توبيخ، واالسا هام باوبيخ

وبدو سدال  ،وىو اخايار ابن مال . المذىب الثالل: أنو ينتاس فدي المدر واالسدا هام فتدط ،الوعد
 ( ٔ٘وحالاه ابن مال  في باب ظن عن الخ   وال راء)، بعه أ حابنا
 فددي الخبددر ال مددن أل تددو إال أي أنَّ التدددماء مخا  ددون فددي سياسددو فمددنه  المدداني ومددنه  

ومددا ىددذا المنددي والاتييددد واالددالق إال لالثددرة  ،و مددنه  مددن سيددده فددي اانشدداء، يتصددد بددو اانشدداء
وأف دددف التدددول بعددددم ، وىدددذا ينيدددد المدددر تعتيددددا  ع ددد  الددددارس ، ددديغ مصدددادر الثالثدددي وتعدددددىا

خددرج  وح ددظ المتدديع وأوزانددو ومددا، بدددال  مددن الددذىاب ل خددال.، وتددرك المددر ل معدداع ، سياسددياو
وال حاعددة ، كمددا ىددو مددون فددي كاددب الصددر.،  عنهدا. أمددا غيددر الثالثددي فهددو متديع بددأوزان مع ومددة

 لإللالة.
، و دبحا  ، وسددحا  ، عمعا  ، وسد وردت عدد من المصادر في سورة العاديات ىي: ُحبّ  

ب د  ف دالون وىدي: )حدب ، وفعدف، ب داح ف دالون، وىي ثالثية ع   وزندين: فعدف، ونتعا  ، ضبحا  
كمددا ،  وإن كددان أكثرىددا منصددوبا  ، ولالنهددا اسدداخدمت فددي الاراكيددب فددي مواسددي مخا  ددة، و ددبح(

 سيا ح في الم او  الاركيبي.

 الم او  النحوي والاركيبي:
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 ،مع وم أنَّ النحو يدرس تركيب الجم ة العربية سواء الجم ة ال ع ية أو الجم ة االسمية  
التددددماء باعريدددف آخدددر ماددداير لمدددا ع يدددو وإن عّرفدددو ، فهدددو يعدددالج س دددايا تركيدددب الجم دددة العربيدددة

وتركيددن  ،فحتيتددة عمددف التدددماء كانددت تدددل بوضددوح ع دد  أنَّددو يدددرس تراكيددب الجم ددة ،المحدددثون
 النحاة ع   المحال ااعرابية ياني عن الا صيف.

 ،وال شدد  أنَّ الجم ددة ال تالددون عم ددة إالّ إذا كددان أحددد أركانهددا اسددما  لنَّددو ُي ددند إليددو 
 ،فال اعددف ال يالدون إالّ اسددما  عنددد النحدداة ك هدد  إال الت يددف ،ة ال ع يددة أو االسددميةسدواء فددي الجم دد

 (ٕ٘وفيو خال. فممن أعازه ىشام وثع ب من الالوفيين)
فالمصددر ي دند  ،عندد التددماء وعندد المحددثين –كما سدبق   –والمصدر من السماء  

فيالدون  ،أو ال ع ية ع   حٍد سدواءفيالون ركنا  من أركان الجم ة االسمية  ،إليو كايره من السماء
نحدو:  ،كما أنو يدأتي خبدرا    ،نحو: الصدق يهدي إل  الجنة ،أو مبادأ ،فاعال  نحو: سّرني  دس 

، وسد يأتي مبادأ ،وكذا المصدر المنول يأتي فاعال  نحو: ينعجني أن تهمف ،نجاح  نجاح باىر
 نحو: من عالمات نشال  أنَّ  تندي واعب  ب رعة.

نحدو ، فتدد يدأتي م عدوال  مط تدا   ،المصدر سد يأتي مالمال  من مالمدالت الجم دةكما أنَّ 
نحددو: يصدد ي المددنمن  ،( كمددا يددأتي م عددوال  لددوٖ٘)(فددذنَّ َعَهددنجَ  َعددَناؤُُكْ  َعددَناء  َمددْوفُدَرا  )سولددو تعددال : 

وغيددر ذلدد  مددن  ،كمددا يددأتي منصددوبا  ع دد  الظرفيددة نحددو: سددأزورك سدددوَم الحدداج  ،لمعددا  فددي الجنددة
 مالمالت.ال

بدف سدد ينصدب المصددر ، وىذه المواسي سدد يابعهدا عمدف المصددر فدي غيدره مدن أسدماء 
فتدد نصددب بالمصددر عدناء الواسددي خبدرا  عددن  ،كالمصدددر عدناء فدي اآليددة ال دابتة  ،المصددر ن  دو

مددي  ،وتدبعه  المحددثون فددي ذلد  ،وىدذا العمدف لددو شدروه وحددود كمددا يدر  سددماء النحدداة ،)إّن(
 ات في ىذا العمف.وعود بعه الخالف

 ،سال سيبويو: "ىذا بداب مدن المصدادر عدر  مجدر  ال عدف الم دارى فدي عم دو ومعنداه 
وتتدول: عجبدت مدن ضدرٍب زيددا   ،فمعنداه أنَّدو ي درب زيددا   ،وذل  سول : عجبت من ضرب زيدا  

 (ٗ٘ومن ضرٍب زيد  عمرا ") ،بالر  
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إذا حدذفت  ،زيدٍد أبداهوعجبت من ك وِة  ،ث  سال: "وتتول عجبت من ك وة زيٍد أبوه 
ثدد  سدددال: "وتتددول: عجبدددت مدددن  ،(٘٘ومندددو سددوله : سدددمي أذنددي زيددددا  يتددول ذلددد ")، ...الانددوين

 (ٙ٘يالون اللف والالم بمننلة الانوين") ،كما س ت: عجبت من ال ارب زيدا    ،ال رب زيدا  
 ،ممددا تتدددم تجددد أنَّ سدديبويو سددد أعمددف المصدددر فرفددي عنددده ونصددب كال عددف الم ددارى 

بف إنَّو ععف ، ول  ينوه أنَّو س يف أو أكثر ،وذل  بال شروه ،صدر منون وم ا. ومتارن بالوالم
وعداء بشداىد شدعري  ،(ٚ٘فتال: "عجبت مدن ضدرب اليدوم زيددا  ")، الم ا. إل  الظر. عامال  

 (ٛ٘وسد ذىب المبرد إل  عمف المصدر معرفة ونالرة بال شروه أو تت يف) ،ع   ذل 
ويعمف في عميي الزمنة فتال: "ويعمف  ،المصدر يعمف كما سبقوذكر النمخشري أنَّ   

، (ٜ٘وأريدد إكدرام عمدرٍو وأخداه غددا ") ،تتول: أعجبني ضرب زيدد أمدع ،ماضيا  كان أو م اتبال  
فأظهر ، وليع ع   ال  ظ، فتد عطف أخاه بالنصب ع   عمرٍو؛ لنَّو عع و معطوفا  ع   المحف

 المصدر في المحف.ليدل ع   عمف  ،النصب في المعطو.
فتدال: "إنَّمدا كدان عم دو  ،وذىب ابن يعي  إل  أنَّ ذل  ل  درق بيندو وبدين اسد  ال اعدف 

وىددذا المعندد  موعددود وفددي كددف  ،وتتددديره بددأن ومددا بعدددىا مددن ال عددف ،لمددا فيددو مددن حددرو. ال عددف
 ،فالمتا ددي لعمددف المصدددر موعددود سددواء كددان بمعندد  الماضددي أو الحددال أو االسدداتبال ،الزمنددة

 (ٓٙوليع اس  ال اعف كذل ")
فتدال: "إنَّ إعمدال المصددر وفيدو اللدف  ،لالنَّو سدد ضدعف عمدف المصددر المتادرن بدال 

تنصدددبو  ،ولدددذل  ذىدددب بع ددده  إلددد  أنَّددد  إذا س دددت: أردت ال دددرب زيددددا  سارمدددا   ،والددالم ضدددعيف
  والا ددعيف ىددذا لدد ،(ٔٙوبع دده  يتدددره بمصدددر لديع فيددو ألددف والم") ،بذضدمار فعددف بال ددرب

 يت و سيبويو وال المبرد وال النمخشري.
وسدد رتدب ابددن مالد  إعمددال المصددر ترتيبددا  لد  ي ددبتو أحدد فيمددا وسدي تحددت يددي مددن  

وإعمالو منونا  أكثر من  ،فتد ذىب إل  أنَّ إعمال المصدر "م افا  أكثر من إعمالو منونا  ، مراعي
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عدي  عدن بعده النحداة ورّده ولد  يأخدذ ( ث  نتدف مدا نت دو ابدن يٕٙإعمالو مترونا  باللف والالم")
 (ٖٙبو)

بينمددا ذىددب الرضددي إلدد  أنَّ الخ يددف وسدديبويو "عددّوزا إعمددال المصدددر المعددر. بددالالم  
أي أنَّ  ،(٘ٙوسددال: إنَّددو "سددال: السددا حال االسددمية فيددو") ،ونتددف عددن المبددّرد منعددو ،(ٗٙمط تددا ")

إال أنَّ ىددذا لدد  أعددده فددي ، حدداةالرضددي وضددح مددن ذكددرى  ابددن يعددي  وابددن مالدد  بددأنَّه  بعدده الن
 (ٙٙالمتا ب ف يو إلالق العمف ك يبويو)

وذكر ابن عتيف أنَّ ابن أ بغ نتف عن ال راء إعازة إعمال المصدر المترون بدال لالدن  
 ،وليع المبرد ،( أي أنَّ ال راء الذي س ف عمف المصدر المح   باللف والالمٚٙع   اساتباح)

ويجع ون ما عاء بعده من عمٍف  ،معرو. أنَّ الالوفيين يمنعون إعمالولالن ابن عتيف ذكر أنَّ: "ال
أي  ،(ٛٙومدن سدال مدن البصدريين بدالمني ابدن ال دراج") ،وأن الباداديين منعوه البادة ،ل عٍف متدر

وكذا ابن  ،وسد مني الباداديون عمف المصدر في عميي أحوالو ،أنَّ الالوفيين يمنعون المتارن بال
 عازة سيبويو لعم و مط تا .وسد نتف إ ،ال راج

فذكر أنَّه  يتولون إنَّو ، ونتف شره بعه النحاة لعمف المتارن بال كابن الطراوة وغيره 
 ،تريدد مدن ضدرب  ،نحدو: يدا زيدُد عجبدت مدن ال درب عمدرا   ،"إن عاسبت ال ال دمير عداز إعمالدو

 (ٜٙنحو: عجبت من ال رب زيد عمرا ") ،وإن ل  تعاسبو ل  يجن
بين كونو م افا  أو مجّردا  ، وني أنَّو "ال فرق في إعمال المصدر عمف فع ووذكر الشم  
(؛ أي ٓٚوإعمددال الثالددل س يددف")، ..،.والثدداني: أسدديع، ..،.لالددن إعمددال الول أكثددر ،أو مددي ال

وبالت يددف: س ددة  ،أنَّ عم ددو أكثددر فددي التيدداس ،وبتددوله : أسدديع ،أنَّهدد  يعنددون بددالالثير كثددرة ال ددماى
 ،فااضدافة ،والمترون بدال والمندون يشدبو السدماء فدي بعده خصارصدها ،الم ا.وإال ف ،سماعو

 والانوين من ممينات السماء المعروفة ال عدال فيها. ،وسبول ال الاعريف
فدابن ىشدام ذىدب إلد  أنَّ المصددر يعمدف عمدف فع دو  ،ووضي الماأخرون شرولا  لعم دو 

ويعجبني ضرب  زيدا  غدا ؛ أي  ،يدا  أمعِ إما مي )أن( كعجبت من ضرب  ز  ،"إن كان يحّف مح و
وال يجددوز فددي  ،وإمددا مددي )مددا( كيعجبنددي ضددرب  زيدددا  اآلن؛ أي مددا ت ددربو ،وأن ت ددربو، أن ضددرباو
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(؛ أي أنَّدو ال بدد ٔٚكون زيدا  منصوبا  بالمصددر النا داء ىدذه الشدروه")  ،نحو: ضربت ضربا  زيدا  
ف فع ددو وإال فددال؛ لنَّددو حيناددذ ال يشددبو أن يتدددر المصدددر الصددريح بمصدددر مددنول حادد  يعمددف عمدد

 ال عف الذي يعمف عم و؟!
وأضا. الشموني أنَّ المصدر يعمف عمف فع و إذا كان "بددال  مدن ال  دظ ب ع دو نحدو:  
تبطف  –كما سبق   - ،ورواية سيبويو سول العرب: سمي أذني أخاك يتول ذل ، (ٕٚضربا  زيدا ")
 الشرلين.
وأن  ،وأن يالون مالبرا   ،المصدر منها: أن يالون مظهرا  وسد ذكرت شروه أخر  لعمف   

وأن يالددون غيدر مابددوى سبدف أن يددأتي معمولدو؛ أي ال ي صددف عدن معمولددو  ،يالدون غيدر مخاددوم بالاداء
 (ٖٚومنها أن يالون م ردا ) ،بنعت

وسد أو ف الشيخ محمدد محدي الددين الشدره إلد  ثمانيدة شدروه ف دال  عدن الشدرلين  
 لشروه ال ابتة.( م صال  اٗٚال ابتين )
وكددان  ،فالمادأخرون عددن سديبويو والخ يددف شدرلوا شددرولا  وس  دوا وساسددوا كمدا يح ددو لهد  

وبال زيادة في شدروه ، العدر به  أن يأخذوا المر كما أخذه سيبويو وأساتذتو كما سالت العرب
ت ثدد  لمدداذا إعمددال المنددون أسدديع مددن الم ددا.؟ ألي دد ،أو إدخددال ل تيدداس، أو تت يددف أو تالثيددر

ااضددافة مددن خصددارص السددماء ومميناتهددا كددالانوين تمامددا ؟ ف مدداذا يالددون أسدديع؟ وكالىمددا تح دد  
وىنا خال. وىناك خال. ؟ ولو سالوا: ىو أكثر في كالم العرب من  ،بمينة من ممينات السماء

وذلدد   ،لنَّ نددص سدديبويو واضددح بعمددف المصدددر عمددف ال عددف وعريانددو مجددراه ،غيددره لالددان متبددوال  
 عن العرب. سماعا  

فال عف ال ي اان  عدن ال اعدف وي دمر ال اعدف  ،وال ش  أنَّ المصدر ي ارق عن ال عف 
سددالوا: "لنَّددو  ،وال ي ددمر فيددو فاع ددو، بينمددا المصدددر سددد ي دداان  عددن ال اعددف كددالمنون مددثال   ،فيددو

 (٘ٚبمننلة أسماء العناس")
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ال يجدوز أن ي صدف بيندو وبدين  كمدا  ،كما ذىبوا إل  أنَّو ال يجوز أن ياتددم معمولدو ع يدو 
فتاسددوه  ،سددالوا: لنَّ معمولددو فددي الحتيتددة معمددول ال عددف المتدددر مددي الحددر. المصدددري ،معمولددو

 (ٙٚع   معمول الص ة الذي ال ياتدم ع   االس  المو ول)
فهندددا نت دددو كبيدددرة مدددن تصدددورى  أنَّ المصددددر مدددا عمدددف؛ لنَّدددو يتددددر بدددالحر. المصددددري  
ث  ساسدوه ع د  معمدول الصد ة واالسد   ،وال يالامف المعن  والالالم ،يعمف وإال فال، وال عف فتط

 وتالامف التاعدة. ،المو ول ليترروا ما يروه من عدم تتدي 
فالرضدددي يتددول: "ولددديع كددف مدددنول ، وشددروله  ت ددد  ال تاناسددب مدددي مددا يدددراه بع دده  

ا كدان شدبو عم دة؛ وع يدو فذنَّدو أعداز تتددم معمولدو ع يدو إذ، (ٚٚبشيء: حالمو حال  ما أّول بو")
 (ٛٚ)(َو اَلْ تَْأُخْذُكْ  ِبِهَمْا رَْأَفة  )ومثف لذل  بتولو تعال :  ،لنَّ شبو الجم ة يال يها رارحة ال عف

، فاتدم شبو الجم ة ع   المصدر الماع تة بدو ،فالجار والمجرور ماع ق بالمصدر رأفة 
دي الحدددود الاددي رسددمها بددف حدداول عدددم تعدد، ولالنددو لدد  ياددابي ويطبددق ذلدد  ع دد  كددف المعمددوالت

 ولو كان منو ذل  لحتق ل نحو خطوة.، النحاة ما أمالنو
وإن كدان ال ا دف  د ة ل مصددر؛ ، وع   ذاك الاتدير منعدوا ال صدف بيندو وبدين معمولدو 

فدال ياتددم نعدت المصددر ع د   ،لنَّه  يرون أنَّ "معمول المصدر منو بمننلة الص ة من المو دول
متددددر "بحدددر.  ،فالمصددددر عنددددى  ،(ٜٚالمو دددول ع ددد   ددد او") كمدددا ال ياتددددم نعدددت  ،معمولدددو

ويجدوز: مدن  ،فال يجوز: عجبت من ضرب  الالثير زيدا   ،فهو ك عف مو ول بو ،مصدري وال عف
 (ٓٛوحال  بتية الاوابي حال  النعت") ،ضرب  زيدا  الالثير

 فتد بنوا كف ىذه التواعد والشدروه ع د  مدا تخي دوه مدن كدون المصددر الصدريح مدنوال   
ل  يعاد بو سيبويو والماتدمون بف ل  يدذكرون ىدذا  –كما سبق   -وىذا ، بحر. مصدري وال عف

  والنتف عنه . ،الاتدير؛ لنَّه  شا وا بالرواية عن العرب
فذىب إل  أنَّ "المصدر عمف في الم عول لالونو  ، وسد كرر الرضي ما سبق عن سيبويو

وذلد  بذضدافاو  ،امانداى اسداعمال ال عدف معدو ،كال عدفودليف كونو   ،ال لاأوي و بأن وال عف ،كال عف
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، والا ا يف الاي تثتدف النحدو، وع يو فال داعي اثتال الماع   بهذه الشروه، (ٔٛإل  ال اعف")
 وتعيده إل  تتادير النحاة الذين شا وا أن  ه  وغيرى  بالاأويف.

عدف وكدف ال  دالت أو ومع وم أنَّه  يتولون: إنَّ المصدر أ ف ل  عف فيعم ونو فدي ال ا 
، إال أنَّهدد  ال يعم ددون المصدددر إال فددي ال اعددف والم عددول وبعدده ال  ددالت ،المالمددالت ل جم ددة

 ،وإن كان المصدر ،إذ كان أو إذا كان ،فمثال  يتدرون عامال  ل حال في نحو: ضربي العبد م ياا  
وانظددر مددا عمددي ، (ٕٛمددي أنَّهدد  يددرون أنَّ "ال ددرى أبدددا  يالددون أضددعف مددن ال ددف") ،أ ددال  ل  عددف

 ( فال روى تنحط دارما  عن درعة ال ول إال المصادر.!؟ٖٛالدكاور تمام حول ال ف وال رى )
، ونتي، عمي، و بح، وسدح، أما المصادر الاي وردت في سورة العاديات فهي: ضبح  

م عددوال  مط تددا ؛ أي ، فتددد وسددي المصدددر: ضددبح، وسددد وسعددت فددي بعدده المواسددي ااعرابيددة، ُحددبّ 
وذىدب بعده الم  درين إلد  أن سددحا  ، (ٗٛأو مصدرا  حاال  بمعند : ضدابحات)، ي بحن ضبحا  

أو سادحات فدي الصدخر. أمدا  دبحا  ف دي ، (؛ أي يتدحن سدحا  ٘ٛاناصب بما اناصب بو ضبح)
(؛ فاالدون حداال . أمدا ٙٛو بحا  ع   ىذا أي عالنيدة")، سول ل م  رين أنه  "لعنى  أغاروا نهارا  

وكذا نتعا  ل  عف أثرن. أمدا حدب فهدو مجدرور بحدر. الجدر ، (ٚٛل بو ل  عف وسطن)م عو ، عمعا  
 ( ٛٛوىما ماع تان بد )لشديد( خبر إنَّ ع   سول.)، الالم

 الم او  المعجمي والداللي:
، المصدر اس  من السماء الاي تجمي بين  د ات مدن الفعدال و د ات مدن السدماء 

 لاها ع   النمن الذي يدل ع يو ال عف.ولالن النحاة ضموىا لألسماء؛ لنتص دال
فددذىب إلدد  أنّدد  تتددول: " دددر عنددو ، وسددد عع ددو بعدده ال اددويين مصدددرا  ل  عددف  دددر 

 كما ذىب بع ه .،  وليع اس  مصدر ل  عف  در، فهو مصدر، (ٜٛيصدر  درا  ومصدرا ")
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وسددد ذىدددب فدددي ال  دددان إلددد  أنَّددد  تتدددول: " ددددر فدددالن فالندددا  يصددددره  ددددرا : أ ددداب  
، ويصددددر بالال دددر، أمدددا م دددارى ال عدددف  ددددر فاتدددول: " ددددر عندددو يصددددر بال ددد ، (ٜٓ") ددددره

 (ٜٔ دورا  و درا ")
وسد يأتي بمعدان أخدر   -كما سبق-و يأتي معن  الصدر ال رب في الصدر وإ اباو  

والصددر الرعددوى كالمصددر... والمصدددر مدن الخيدف مددن ب دغ العددرق ، فالصددر "لار دة مددن الشديء
إنّمدا يثتدف بهدا التدداح كراىيدة ، داح الا دف الادي لديع لهدا فدرون وال أنصدباء دره؛ والمصدر التد

 (ٕٜالاهمة")
وذىدددب ، (ٖٜوسدددال الجرعددداني: "الصددددر أول عدددنء مدددن المصدددراى الول مدددن البيدددت") 

(؛ أي لدددوا. ٜٗومندددو لدددوا. الصددددر")، الال دددوي إلددد  أنّددد  تتدددول: " ددددر عدددن المالدددان رعدددي
والعدالي فدي المج دع ، م الن الت ب يشبو ررديع التدوم وذكر في الاوسيف أّن "الصدر، اافاضة

ويتددال: ل  ددظ الددذي ُروعدددي فيددو  دددر ال عددف الماضدددي ، لشددر. مننلاددو ع دد  غيددره مدددن الندداس...
 (ٜ٘والم اتبف")
فتدددالوا عدددن ، سدددد ُأخدددذ المصدددط ح النحدددوي مدددن ت ددد  المعددداني، ف  مصددددر معدددان عددددة 

وت  ديره أن المصدادر كاندت أول ، فعدالالمصدر إنّو: "أ ف الال مدة الادي تصددر عنهدا  دوادر ال
 (ٜٙوإنّما  درت الفعال عنها")، كتول  الذىاب وال مي والح ظ،  الالالم

فالمصددددر لشدددرفو بدددين أس دددام الالدددالم ععدددف االسددد  الدددذي "اشددداق مندددو ال عدددف و ددددر  
وذىب ال اكهي إلد  أنّدو "اسد  دال بال دالة ، (ٜٛأو أنّو "يدل ع   فع و المشاق")، (ٜٚعنو")
ولدذل  ععدف ، (ٜٜ  معن  سار  ب اعف أو  ادر عنو حتيتة أو مجازا  أو واسدي ع د  م عدول")ع 
أ ف الال مة الاي تصدر عنها  وادر الفعدال؛ أي أّن الفعدال والسدماء المشداتة  -كما سبق  -

 من اس  فاعف وغيره أ  ها المصدر؛ لشرفو ع يها عند ال اويين وأ حاب المصط ح.
فتددالوا: إنَّ ، (ٓٓٔف ددال  عددن أنّهددا أ ددف ال عددف)، وا شددياا  آخددرأمددا النحدداة فتددد لمحدد 

وىدو ، (ٕٓٔأو إنَّها "اسد  الحددث الجداري ع د  ال عدف")، (ٔٓٔالمصادر "ىي أسماء أفعال")
مذىب البصريين؛ أي أنّه  الحظوا ما سالو سيبويو: "ىدذا بداب مدن المصدادر عدر  مجدر  ال عدف 



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 

 

ٛٚ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

ثد  أخدذوا يخرعدون مدا ال ينطبدق ، ع يو كدف المصدادر فتاسوا، (ٖٓٔالم ارى في عم و ومعناه")
 ع يو ىذا العمف بالشروه الاي وضعوىا لعم و.

وكثير مدن المحددثين ال يعدّر. المصددر اعامدادا  ع د  تعريدف التددماء أو ُيشداف بشديء  
ومددددنه  مددددن ذىددددب إلدددد  أنّددددو "اسدددد  المعندددد  المجددددرد الددددذي لدددد  ينخددددذ مددددن غيددددره؛ لنّددددو ، آخددددر

وذىب إل  أنّو أ ف ، ر إل  العالسة بين ال عف والمصدر من حيل العمفف   يش، (ٗٓٔعامد")
 من الماتدمين. لايره من الفعال والسماء المشاتة كايره

فتاسو ، سد تجري مجر  ال عف الم ارى معن  وعمال  ، ف يبويو ير  أّن المصدر ك مة  
عدف يعمدف فدي السدماء الادي ظندا َ  مندو أّن ال ، والمصدر معدرب أي دا  ، ع يو؛ لّن الم ارى معرب

رغد  ، وعر  من بعده من النحاة ع   ذل  في التول بعمف الل او بع ها في بعده، تأتي بعده
 (٘ٓٔكما ذىب ابن عني)،  أّن ىناك من نوَّه بأّن ىذا العمف ل اتريب فتط

وال شدد  أّن مصدددط ح اسددد  ال عدددف أو اسددد  الحدددث ل مصددددر ي ادددبع بمصدددط ح اسددد   
أمددا ، وغيرىددا إال أنَّ النحدداة ال ي ددعون شددرولا  لعمددف ىددذا النددوى، وشدداان...نحددو: ىيهددات ، ال عددف

 المصادر فشرلوا لو شرولا .
فهندداك وعددو مشددابهة بددين أسددماء ، وىندداك مددن التدددماء مددن حدداول المتاربددة بددين النددوعين

وإن ل  ، فتد ذىب الرضي إل  أنَّ "بع ها يشبو أن يالون مصدرا  في ال ف، الفعال والمصادر
.. فنتول: إنَّها كاندت فدي ال دف مصدادر؛ لنّدو سدام ،.كد :وشالان وسرعان بت اساعمالو مصدرا  يث

وأشددددبو مددددا يالددددون أ دددد ها ، دليددددف سطعددددي ع دددد  كونهددددا منتولددددة إلدددد  معدددداني الفعددددال عددددن أ ددددف
  (ٙٓٔالمصادر")
فالرضي يال ف ن  و حين ير  أنَّ أ ف أسدماء الفعدال مصدادر نت دت إليهدا. لمداذا؟؟  
 فاأخذ فاعال  وم عوال .، وأسماء الفعال تعمف مث ها، نتف والمصادر تعمفيتول بال
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تنبدو لهدذا االخداال. الددكاور تمدام ، لالن المعن  يخا دف تمامدا  فدي كثيدر مدن المواضدي 
ىو الخوالف الاي تعني عنده ، وض  أسماء الفعال لت   آخر، ف   المصادر لألسماء، ح ان

 (ٚٓٔىا خال ة ااخالة)وسما، الاعبير عن معن  ان عالي
وىددو يجمددي أكثددر مددن خال ددة فددي ىددذا الموضددي لدديع مح هددا ىنددا إال أنّددو الحددظ ال ددرق  

فيهددا ، فهددي عنددده كالمدددح والددذم والاعجددب، الواضددح بددين المصدددر وخال ددة ااخالددة )اسدد  ال عددف(
 (ٛٓٔ"لبيعة اافصاح الذاتي عما تجي  بو الن ع")

فددي تت دديمه  ىددذا باعاراضددين؛ أّن الخال ددة ال  وسددد اعاددرن الدددكاور تمددام ع دد  النحدداة 
وسدد نداد  ، (ٜٓٔوليع فيها حدث. كما أنّو رفده فالدرة العمدف لهدذه الل داو)، تدل ع   زمن

كمدا ندوَّه ،  (ٓٔٔبنظرية ت افر الترارن كما ىو معرو. عنو في كاابو ال اة العربية معناىا ومبناىدا)
فديمالن ، (ٔٔٔي بارتبداه عنا در الالدالم بدالبنرة)الدكاور خ يف عمايرة باساخدام الاح يف ال ادو 

ويمالددن أن يالددون المصدددر فددي ، االسددا ادة منهددا بعددد تنتياهددا وعع هددا ساب ددة ل اطبيددق ع دد  العربيددة
 بعه مواضعو بنرة كال عف تماما  وال حاعة ل عمف والعامف.

ي فهد، أما النمن فهو م ا اد من معند  اسد  ال عدف الدذي يتددر بدو فشداان بمعند : بُعدد 
لالدن ىدذا تتددير يخدرج اسد  ، بدنمن الحاضدر؛ أي اآلن، بمعند : أت دجر، وأمدا أ.ٍ ، في الماضدي

أراد المددداال   أن يو ددد ها ، أو إنشدددارياو الادددي يتررىددا التددددماء، ال عددف مدددن إفصددداحياو المتددررة فيدددو
ويتدال فيهدا مدا ، ما اساعمف ىدذه السدماء الدالدة ع د  الحددث، ولو أراد أن يخبره خبرا  ، ل  امي

فيأخدذ حالمدو فدي ت دمنو الحددث ، حيل يتدر اس  ال عف بمعند  ال عدف، سيف في ت منها النمن
 والنمن.

 وتوعيو لها كما يريده الباحل.، وىذا تدّخف من الباحثين في ال اة ودراساها 
فتددد رد الرضددي ، ووافتددو فددي آخددر، والدددكاور تمددام سددد اخا ددف مددي الرضددي فددي موضددي 

، بينمددا رد الدددكاور تمددام التياسددية خا ددة إلدد  المصددادر، المصددادرأ ددف أسددماء الفعددال ك هددا إلدد  
 وععف الباسي س ما  يندرج تحت اس  الخوالف أو اافصاحيات.



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 

 

ٜٛ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

،  ف الف معن  ي اتف بو، ومعن  أسماء الفعال، كما أّن الرضي ل  يراى معن  المصادر  
وىدذا يمالدن ،  : ضدربا  كما في سول،  كما ذكر التدماء إال أّن المصدر سد يندي معن  فعف المر

،  والمعن  إذا كان منونا  أو غير منون، مي فارق في االساعمال، أن يشبو اس  فعف المر:  و ومو
فاالاد تنحصر أسدماء الفعدال فدي ، كما أنَّ اساخدام المصادر أكثر من اساخدام أسماء الفعال

 أما المصادر فا اخدم مط تا . ، اانشاء كما ذكر د. تمام
وسدد ، ُحدبّ ، ونتدي، عمدي، و دبح، وسددح، ت في سورة العاديات فهي: ضبحوسد ورد 

ولهذه المصادر معان معجمية أمددتها بددالالت ، وسعت في بعه المواسي ااعرابية كما مر سابتا  
في ال ياق تعطي المعن  المط وب منها في ال دورة فالمصددر ضدبح عداء عدن العدرب: "ضدبحت 

وىدددو  دددوت أن اسدددها إذا ، وسدددال غيدددره: ت دددبح تدددنح ، وىدددو ال دددير، الخيدددف ضدددبحا  مثدددف ضدددبعت
ونتددف غيددره أنهدد  يتولون:"ضددبح الثع ددب ي ددبح ضددبحا ، (ٕٔٔعدون...وال ددبح أي ددا  الرمدداد")

كما يتولون: "ضدبحاو الندار وضدبحاو الشدمع...لوحاو وغيرتدو...وسيف: ،  (ٖٔٔو وتو الُ باح")
 (ٗٔٔوسيف: ىو عدو دون الاتريب")، ىو سير

..وسدددحت النددار .سددالوا: سدددحت المددرق: غرفاددو والتدحددة بال دد  الارفددة فتددد، أمددا سدددح 
وىدددو تأّكدددف يتدددي ، وسددددح الددددود فدددي السدددنان والشدددجر سددددحا، وسددددحت فدددي ن دددبو إذا لعندددت

و"سددح بالنندد يتدددح سددحا واسادداحا : رام اايدراء بددو...يتال ل دذي ي درب فاخددرج ، (٘ٔٔفيدو")
 ( ٙٔٔوخيف متدحة غاررة العيون")، حةفهي متد، سدحت: غارت، منو النار سداحة...

وسد ورد أن: "الصدبح والصدباح ىمدا أول النهدار... ، (ٚٔٔأما  بح فتد أعربت ظرفا )
" دددبح اابدددف ، وسدددد ورد بدددال اح، ذكرىدددا ب ددد  البددداء، (ٛٔٔو دددُبح الرعدددف  دددباحة و دددبحة")
لنهددا  لالددن بعدده الم  ددرين ذكددر أنهددا بمعندد  عالنيددة؛، (ٜٔٔيصددبحها  ددبحا : سددتاىا غدددوة")

فتالوا: " دُبح الصبدبح: ال جدر والصدباح ، وع يو فهي من ُ بح ُ بحا  ، مصدر منتول إل  الظرفية
 (ٕٓٔنتيه الم اء")

ويتددال: "نتددي المدداء فددي منتعددو ينتددي نتعددا ، (ٕٔٔأمددا نتددي فتددد يتددال: "النتددي: الابددار") 
 ددددوتو إذا  ونتوعددددا : اعامددددي فيهددددا ولددددال مالثددددو... ونتددددي الصددددوت ارت ددددي ونتددددي بصددددوتو وأنتددددي
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، (ٖٕٔوىددو النتددي أي ددا... ويتددال: النتددي  ددوت النعامددة")، فددالنتيي: "الصددراخ، (ٕٕٔتابعددو")
وسدد يتدال فيدو أي دا : "الرن الحدرة ، (ٕٗٔوسيف: "نتدي المداء العطد  نتعدا ونتوعدا  أي سدالنو")

 (ٕ٘ٔالطين ليع فيها ارت اى وال انهباه")
ي مصدددر سولدد : عمعددت الشدديء أمددا عمددي فتددد ورد عنددد أ ددحاب المعدداع : "والجمدد 

وسددال ، (ٕٚٔ(؛ أي أنددو يتدال: "عمعدت الشديء عمعدا ")ٕٙٔوسدد يالدون اسدما  لجماعدة النداس")
 (ٕٛٔبع ه  إن: "عمعا  اس  ل مندل ة")

: الجرة ال دخمة ويجمدي ع د  حببدة وحبداب") وورد ، (ٜٕٔأما حب فتد ورد: "الُحبب
والحدب ، سدالوا الحدب نتديه الدباهو ، (ٖٓٔعنه : "الحب: المحبة وكدذل  الحدب بالال در")

 (ٖٔٔالوداد والمحبة")
توالددت ىددذه المصددادر لا جددر عددددا مددن المعدداني الاددي ي دداوحيها التددارئ وال ددامي مددن  

خالل ال ياسات الاي وضعت بها فتد تاج   معاني عدة في تركيدب مدا وسدد ت داار الل داو وراء 
ال  فدي عتددف التدارئ وال دامي المددا حص معند  واحدد أمدا مددا نحدن بصددده فدذن المعدداني تنثدال انثيدا

 لهذه المصادر في م اسها.
ف و نظرت إل  المصدر ضدبح تركدب مدي العاديدات المت د  بهدا فعدالم يددل؟ فتدد دل  

فتد عاء منصوبا إما ع   الحالية أو المصدرية أما الحالية فالأنو سال والعاديات ، دالالت واسعة
ومدا ذىدب ، ة الخيف وىي تان ع ما ب ة بعدْدِوىاضابحة أو ضابحات ل مشاك ة؛ ليدل ع    ور 

إليددو بع دده  مددن أنهددا منصددوبة ع دد  المصدددرية؛ أي ت ددبح ضددبحا  أي تعدددو وت ددبح وىنددا تصددوير 
رغ  أن الجم دة محذوفدة ال عدف وال اعدف تتدي حداال  أي دا  ، الخيف أشد وال بح أشد مي اسامراره

 ع   العدو.لالنها حال دالة ع   توا ف ال بح وشدتو عند ااغارة 
بالعين أي مد اليدي ما وسعها ، أما من ذىب إل  أن ضبحا فيها س ب وأ  ها: ضبي 

فهي داللة ع   أن المت   بو اابف لن ال بي من   اتها وفيو مدن الداللدة مدا فدي ضدبح ، المد
 كما يمالن أن تالون ل حجيج الذين يمرون بمندل ة.،  من كونها حاال  أو مصدرا  
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ح فهو منصدوب كمدا نصدب ضدبح فهدو حدال أو مصددر أي تدوري الندار أما المصدر سد  
حال كونها سادحة بأرع ها الصخر أو مصدر أي تتدح سدحا  وفيو أي ا من الداللة مدا فدي ت دبح 

 ضبحا  والجم ة أي ا  حال.
وسد يالون سدح بمعن  الاأكف فحيناٍذ يالون سد أراد تصوير عمدف الرعدف فدي الصدخر  

 حو وتخرج الشرر تحت أرع ها.وأنها تنثر فيو فاتد
أمددا  ددبح فتددد اسدداخدم كثيددرا  بمعندد  الصددباح فهددي ظددر. إال أنددو كمددا ورد فددذن بعدده  

وفيددو أن المايددرين لدد  ، الم  ددرين ذكددر أنهددا بمعندد  عالنيددة أياالددون مصدددرا  نصددب ع دد  الحاليددة
ومنعداه  يخشوا عدوى  فأتوه ف   يأتوه سيدف ظهدور الصدبح وإنمدا أتدوى  فدي وضدح النهدار لعدنى  

 وسوة سطوته .
أما نتي فالمعاني مرتبطة بو كثيرا فتد وسي م عوال  بو ل  عف أثرن فذن كان بمعند  الابدار  

ويمالدن أن يالدون بمعند  الرن الطدين الادي ، فهي ل خيف الاي تثير الابار في المعركة من شددتها
أو اابدف الادي ، الهاال ع و بها وال انخ ان فاالون الخيدف أثدرت فدي ىدذه الرن وح رتهدا ب دناب

 ت ير ع   ىذه الرن فأثرت بها.
أما عمي فتدد وسدي أي دا  م عدوال  بدو ل  عدف وسدطن والجمدي كمدا سدبق إمدا الجماعدة مدن  

وإمدا أن تالدون المندل دة كمدا ، الناس وى  العددو وسدد اساحمداه  الخيدف بال رسدان الدذين تحم هد 
 ل ة.ذىب بع ه  فاالون لإلبف الاي تحمف الحجيج إل  المند

أمددا حددب فتددد عدداء مجددرورا  ماع تدددا  بخبددر إن؛ أي أن اان ددان شددديد مددن أعددف حدددب  
وسددد تالددون أي ددا أنددو شددديد فددي حددب الخيددر. وسددد سيددف أن الددالم بمعندد  الحددر. ، (ٕٖٔالخيددر)
وسدد رتدب بع ده  اآليدة فتدال نظمهدا أن ، ( فيالون المعن  أنو شديد ع   حب الخيرٖٖٔع  )

(؛ أي أن المصددر مجدرور ٖٗٔف مدا تتددم الحدب سدال لشدديد)، ريتال: إنو لشديد الحب ل خيد
وسيدف ، بااضافة وفيو تتدي  وتأخير فيو داللة ع   أن حب الخير في ن ع اان ان مامالنة عدا  

وععددف المجددرور ىددو ، فهنددا حددذ. ال ددمير اسدد  إن، (ٖ٘ٔفددي: "أي وإن حبددو ل خيددر لشددديد")
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، ن الجار والمجدرور ماع تدا  بالمصددر اسد  إن حدبفيالو ، اسمها متارنا  بال مير الراعي لإلن ان
 فيالون سد حدد الحب بالخير وليع بشيء آخر. ، وليع بالخبر شديد

 أى  الناارج
 والمصادر أكثرىا إبداعا .، ال اة العربية أبدعت الل او لاخدم أغران الماال مين .ٔ
سددي إعرابيددة سددورة العاديددات سددد تددوفر فيهددا عدددد مددن المصددادر الصددريحة وسددد وسعددت فددي موا .ٕ

 وسد اخا ف فيها أي ا  افادة معاني عدة.، مخا  ة

وما ير  مها في بعه المراعدي ، المصادر تعمف كالفعال وال شروه لد  الماتدمين لعم ها .ٖ
 والمصادر من عند بعه الماأخرين.

 ال حاعة ل خالفات حول عم ها ما دام أنَّو سمي عن العرب. .ٗ

 وال ف عند تعام ه  مي المصادر.، لن بة ل  رىالنحاة يخال ون سواعدى  المتررة با .٘

ووافتو بعه المحدثين ع   بعه ، ألمح بعه النحاة أنَّ أ ف أسماء الفعال ىو المصادر .ٙ
 منها. 

 يمالن االساعانة بنظرية ت افر الترارن أو البنرة لالسااناء عن نظرية العامف.  .ٚ
الدراسة والبحل حا  نصف إل   دراسة المصدر دراسة ماشعبة ما رعة تحااج إل  المنيد من .ٛ

 حتيتة اساخدامو عند العرب وني ر دراساو ع   الماع مين.

 فهرس ىوام  البحل 
م ، مٜٜٗٔ، التدداىرة، مالابددة النج ددو المصددرية، مددن أسددرار ال اددة، الدددكاور إبددراىي ، أندديع( ٔ

ٜٔٚ-ٕٜٗ 



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 
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مجلة جامعة تكريت للعلوم 
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م ٜٜٓٔ، التداىرة، مالابدة النج دو المصدرية، مناىج البحل في ال اة، تمام الدكاور، ح ان( ٕ
 ٖٕٓ-ٜ٘ٔم

-ٚٛم مٜٜٜٔ، التاىرة، عال  ال الر، ال اة العربية معناىا ومبناىا، الدكاور تمام، ح ان( ٖ
ٖٔٔ 

، التداىرة، مالابة الخانجي، أس ام الالالم من حيل الشالف والوظي ة، الدكاورفاضف، ال اسي( ٗ
 ٕٛٙ-ٕ٘ٔم مٜٚٚٔ

 د ت، بيددددروت، عدددال  الالاددددب، ع دددديمة تحتيددددق عبددددد الخدددالق، المتا دددب، محمددددد، المبّدددرد( ٘
ٖ/ٕٕٙ 

، مصدر، دارالهياة المصرية ل الااب، عنب بو محمود خالر، مخاار الصحاح، محمد، الرازي( ٙ
 .( ) درٖٛ٘م ، د ت

 مٖٜٚٔ، مصدر، الهياة العامدة ل الاداب، تحتيق عبد ال الم ىارون، الالااب، عمرو، سيبويو( ٚ
ٗ/ٜٓ 

 ٘/ٗالمصدر ال ابق ( ٛ
 ٕٚٔ/ٕ مبرد المتا ب ل( ٜ

 ٘ٓٙ/ٗ الالااب ل يبويو( ٓٔ
حاشددية الصددبان ، محمددد بددن ع ددي، الصددبانومعندداه فددي  ،ٕ٘ٔ،ٕٙٔ/ٕ ل مبددرد المتا ددب( ٔٔ

 ٖٙٗ/ٕ د ت، مصر، مالابة اايمان، ع   الشموني
م م ٜٔٛٔ، بادداد، عامعدة بادداد، معداني البنيدة فدي العربيدة، الدكاور فاضدف، ال امراري( ٕٔ

ٕٕ  
 ٘/ٗبويو الالااب ل ي( ٖٔ
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-ٜٖ/ ٘م ٜٜٔٔ، مصدر، الصددر ل طباعدة، تهدذيب النحدو، الدكاور عبد الحميد، ل ب( ٗٔ
تحتيددق محمددد عبدددد ، أوضددح الم ددال  إلدددي أل يددة ابددن مالدد ، عبددد اهلل، ابددن ىشددام ،ٓٗ

 ٕٕٔ/ٖ د ت، بيروت، دار ال الر، الحميد
 .( ) درٖٛ٘مخاار الصحاح ( ٘ٔ
 ٗٚ/ٔالمتا ب ل مبرد ( ٙٔ
 ٕٕٔ/ٕ ابق المصدر ال( ٚٔ
 ٜ٘/ٗ الالااب ل يبويو( ٛٔ
 ٖٖٕ/ٔالمصدر ال ابق ( ٜٔ
 ٜٔٔ/ٕ المتا ب ل مبرد( ٕٓ
 مٜٛٚٔ، ليبيدددا، عامعدددة سددداريونع، تحتيدددق يوسدددف عمدددر، شدددرح الالافيدددة، محمدددد، الرضدددي( ٕٔ

 ٚٛٔ/ٖومث و أوضح الم ال   ٕٔٗ/ٖ
 .ٙٚعن م ردات الراغب م  ٖٙمعاني البنية في العربية م( ٕٕ
مالابدة ، محاضرات فدي تصدريف السدماء، الدكاور غريب، و نافيٖ٘،ٖٙلبنية ممعاني ا( ٖٕ

 ٕٗم ، مٜٚٛٔ، التاىرة، الزىر
 . ٜٜٕ/ٗالمتا ب ل مبرد( ٕٗ
 ٜٜٖ/ٖشرح الرضي ( ٕ٘
 ٜٚٔ/ٖأوضح الم ال  ( ٕٙ
 ٛمحاضرات في تصريف السماء م ( ٕٚ
، مٕٜٜٛٔ، التاىرة،  عادةمطبعة ال، الابيان في تصريف السماء، الدكاور أحمد، كحيف( ٕٛ

 ٖ٘ م



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 
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م ، د ت، مالطدددا، ELGAشدددركة ، ع ددد  الاصدددريف العربدددي، الددددكاور  دددالح، ال ددداخري( ٜٕ
  الدكاور عبده الراعحي.، وانظر الاطبيق الصرفي، ٖٙٔ

م م ٕٕٓٓ، التدداىرة، دار اآلفدداق العربيددة، أسددع ع دد  الصددر.، الدددكاور رعددب، إبددراىي ( ٖٓ
وع   الصر. الصوتي ل ددكاور عبدد التدادر عبدد ، ٖٚٔوع   الاصريف العربي م  ٖٙٔ
 م وغيرهٜٜٛٔ، الردن، عمان، دار الص ا ل طباعة والنشر، الج يف

، تحتيدق د.مهددي المخنومدي ود.إبدراىي  ال دامراري، العدين ،الخ يف بدن أحمدد، ال راىيدي( ٖٔ
 ( ) در ٜٙ/ٚد ت ،بيروت ،دار الهالل

 ٕٔ/ٔالالااب ل يبويو ( ٕٖ
، منس دة الرسدالة، تحتيدق عبدد المح دن ال ا دي، ال دول فدي النحدو، محمدد، راجابن ال ( ٖٖ

تحتيق ، اانصا. في م ارف الخال.، عبد الرحمن، والنباري ٘ٛ/ ٖم ٜٛٛٔ، بيروت
أبو ، والعالبري( ٕٛ)م ألة ٖٕ٘/ٔ د ت، مصر، دار إحياء الاراث، محمد محيي الدين

 ٚٙم  د ت.، د م، د ن، مدد الح دوانيتحتيدق د.مح، م دارف خالفيدة فدي النحدو، البتاء
 ،دمشق ،دار ال الر ،تحتيق غازي مخاار ،ال باب في ع ف ااعراب، أبو البتاء ،والعالبري
د ت ، التددداىرة، مالابدددة المانبدددي، شدددرح الم صدددف، موفدددق، ابدددن يعدددي و  ٕٓٙ/ٔ مٜٜ٘ٔ

عددددة ، دار مدددني، الم دداعد ع دد  ت ددهيف ال وارددد، عبددد الددرحمن، ابددن عتيددفو  ٓٔٔ/ٔ
، عبددد ال طيددف، الشددرعيو  ٜ٘ٔ/ ٕحاشددية الصددبان ع دد  الشددمونيو  ٗٙٗ/ ٔ مٜٗٛٔ

 ٔٔٔمم ٜٚٛٔ، بيروت، عال  الالاب، تحتيق د.لارق الجنابي، اراال. النصرة
 ٕٔٗ/ٔاانصا. في م ارف الخال. ( ٖٗ
 سري  اآلية الول ( ٖ٘
 ٛٗ/ٗالعين ل خ يف ( ٖٙ
يدددل ضدددرب مثددداال  ع ددد  ذلددد  وشدددرح الرضددي ح، ٖٕٛ/ٔاانصددا. فدددي م دددارف الخدددال. ( ٖٚ

 ٓٓٗ/ٖوالخات  من ال  ة ، بالباب من ال اج
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 ٖٕٛ/ٔاانصا. في م ارف الخال. ( ٖٛ
 ٕٗٔ/ٕالمتا ب ل مبرد ( ٜٖ
 ٙٔٔ/ٔ، ٖٗ/ ٙابن يعي  ، ٖٕٛ/ٔاانصا. في م ارف الخال. ( ٓٗ
، ىمددي الهوامددي شددرح عمددي الجوامددي، عددالل الدددين، ال دديوليو  ٜ٘ٔ/ٕحاشددية الصددبان ( ٔٗ

 ٜ٘/ٖ مٕٔٓٓ، د م، د ن، ق د.عبد العال سال  مالرمتحتي
 ٕٗم ، مٕٓٓٓ، التاىرة، عال  الالاب، الخال ة النحوية، د. تمام، ح ان( ٕٗ
، تحتيدق محمدد أحمدد عداد المدول  وغيدره، المنىر في ع وم ال ادة، عالل الدين، ال يولي( ٖٗ

 ٖٛٗ/ ٔد ت، بيروت، دار ال الر
، مصدر، الهيادة العامدة ل الاداب، يدق محمدد ع دي النجدارتحت، الخصدارص، عثمدان، ابن عني( ٗٗ

 ٖٙٔ/ٕ، ٘/ٔم ٜٜٜٔ
 ٛٚٔم  مٜٙٙٔ، التاىرة، دار النه ة العربية، فتو ال اة، وافي دكاور عبد الواحد ع ي( ٘ٗ
/ ٔد ت، مصدددر، عي ددد  البددابي الح بدددي، شددرح الاصدددريح ع ددد  الاوضدديح، خالدددد، الزىددري( ٙٗ

 ٘ٛٔ/ٔأوضح الم ال  ىد، ٘٘ٔ

 ٖٛ/ٕىر في ع وم ال اة المن ( ٚٗ
 ٕٗٔ/ٕالمتا ب ل مبرد ( ٛٗ
 ٖٗ/ٙشرح ابن يعي  ( ٜٗ
 ٕٓالوسيط في ع   الصر. م ، ٜٔ-ٛٔمعاني البنية ( ٓ٘
د ، د ن، تح د. مصط   النماس، ارتشا. ال رب من ل ان العرب، أبو حيان، الندل ي( ٔ٘

 ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٖمٜٗٛٔ، م
المالابة ، تحتيق محمد محي الدين، كاب العاريبماني ال بيب عن  ، عبد اهلل، ابن ىشام( ٕ٘

 ٜٔٗ/ٕم ٜٜٔٔ، بيروت، العصرية



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 
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مجلة جامعة تكريت للعلوم 
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 ٖٙااسراء :( ٖ٘
 ٜٛٔ/ٔالالااب ل يبويو ( ٗ٘
 ٜٓٔ،ٜٔٔ/ٔالمصدر ال ابق ( ٘٘
 ٕٜٔ/ٔالمصدر ال ابق ( ٙ٘
 ٖٜٔ/ٔالمصدر ال ابق( ٚ٘
 ٗٔ/ٔ المتا ب ل مبرد( ٛ٘
، دار إحيدداء الع ددوم، لدددين ال ددعيديتحتيددق محمددد عددن ا، الم صددف، محمددود، النمخشددري( ٜ٘

 ٜٕٙم مٜٜٓٔ، بيروت
 ٚٙ/ٙابن يعي  ( ٓٙ
 ٘ٙ/ٙالمصدر ال ابق ( ٔٙ
تحتيددق الدددكاور عبددد الددرحمن ال دديد والدددكاور محمددد ، شددرح الا ددهيف، محمددد، ابددن مالدد ( ٕٙ

 ٘ٔٔ/ٖم ٜٜٓٔ، التاىرة، ىجر، المخاون
 ٙٔٔ،ٚٔٔ/ٖالمصدر ال ابق ( ٖٙ
 ٜٓٗ/ٖشرح الرضي ( ٗٙ
 ٓٔٗ/ٖالمصدر ال ابق ( ٘ٙ
 ٗٔ،٘ٔ/ٔالمتا ب ل مبرد( ٙٙ
 ،تحتيدق د. محمدد كامدف بركدات، الم داعد ع د  ت دهيف ال واردد، عبدد الدرحمن، ابن عتيدف( ٚٙ

 ٖٕٗ/ٕم ٜٗٛٔ، عدة، دار المدني
 ٖٕ٘/ٕالمصدر ال ابق ( ٛٙ
 ٙٓٗ/ٕحاشية الصبان ( ٜٙ
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 ٖٕٓ/ٖأوضح الم ال  ( ٓٚ
 ٚٓٗ/ٕ الصبان ع   الشموني( ٔٚ
 ٛٓٗ،ٜٓٗ،ٓٔٗ/ٕالمصدر ال ابق ( ٕٚ
 ٖٕٓ،ٕٗٓ/ٖأوضح الم ال  ( ٖٚ
 ٖٕٔ/ٕالم اعد ع   ت هيف ( ٗٚ
 المصدر ال ابق والص حة( ٘ٚ
 ٖٖٕ/ٕو الم اعد ع   ت هيف  ،ٙٓٗ/ٖشرح الرضي ( ٙٚ
 ٙٓٗ/ٖشرح الرضي( ٚٚ
 ٕالنور : ( ٛٚ
 ٜٓٗ/ٕحاشية الصبان ،ٛٓٔ/ٖشرح الا هيف ( ٜٚ
 ٜٕٕ/ٕالم اعد ع   ت هيف ( ٓٛ
 ٔٔٗ/ٖشرح الرضي ( ٔٛ
 ٙٚٔ/ٔاانصا. في م ارف الخال. ( ٕٛ
، مٕٜٛٔ، التدددددددداىرة، الهياددددددددة المصددددددددرية ل الادددددددداب، ال ددددددددول، دكاددددددددور تمددددددددام، ح ددددددددان( ٖٛ

 ٖٕٔ،ٕٗٔم
دار الالادب ، تحتيق عادل أحمد عبد الجواد وغيدره، البحر المحيط، أبو حيان، الندل ي( ٗٛ

 ٓٓ٘/ٛد ت ، بيروت، الع مية
د ت ، بيدروت، إحيداء الادراث العربدي، الجدامي لحالدام التدرآن، محمدد بدن أحمدد ،الترلبي( ٘ٛ

ٕٓ /ٔ٘ٚ 
 ٛ٘ٔ/ٕٓالترلبي ( ٙٛ
 ٓٙٔ/ٕٓالترلبي ( ٚٛ



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 
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مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

، دار إحياء الادراث، تحتيق ع ي البيجاوي، الابيان في إعراب الترآن، أبو البتاء، العالبري( ٛٛ
 ٖٓٓٔ/ٕد ت ، التاىرة

 ٕٖٛ/ٖ د ت ،بيروت ،مالابة الحياة، تاج العروس، محب الدين محمد مرت   ،النبيدي( ٜٛ
 ٙٗٗ/ٗ د ت، بيروت، دار ال الر، ل ان العرب، ابن منظور، المصري( ٜٓ
 ٕٖٛ/ٖتاج العروس ( ٜٔ
 المصدر ال ابق والص حة( ٕٜ
، دار الرشددداد، تحتيدددق دكاددور عبدددد المددنع  الح ندددي، الاعري دددات، ع ددد  الشددريف، الجرعدداني( ٖٜ

 ٔ٘ٔ د ت م، التاىرة
، بيروت، منس ة الرسالة، تحتيق دكاورعدنان دروي  وغيره، أبو البتاء، الال يات، الال وي( ٜٗ

 ٘ٙ٘م  مٖٜٜٔ
تحتيددق دكاددور محمددد رم ددان  ،الاوسيددف ع دد  مهمددات الاعدداريف، عبددد الددرءو. ،المندداوي( ٜ٘

 ٓ٘ٗم مٜٜٓٔ ،بيروت ،دار ال الر ،الداية

 ٜٗٗ/ٗل ان العرب ( ٜٙ
 ٕ٘ٗالاعري ات ل جرعاني م ( ٜٚ
 ٖٔٛالال يات ل ال وي م ( ٜٛ
، مالابدة التبدة، تحتيدق دكادور المادولي الددميري، شدرح الحددود فدي النحدو، أحمد، ال اكهي( ٜٜ

 ٖٛٔ مٖٜٜٔ، التاىرة
 ٙٓٔ/ٖو شرح الا هيف  ٘ٓٙ/ ٗ( الالااب ل يبويو ٓٓٔ
 ٕٓٔ/ٖ( المتا ب ل مبرد ٔٓٔ
 ٜٜٖ/ٖ( شرح الرضي ٕٓٔ
 ٜٛٔ/ٔ( الالااب ل يبويو ٖٓٔ
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 ٘٘م ، مٜٜٗٔ، التاىرة، مالابة النىراء، في تصريف السماء، الدكاور أمين، يد( ال ٗٓٔ
 ٜٓٔ/ٔ( الخصارص البن عني ٘ٓٔ
 ٗٛ/ٖ( شرح الرضي ٙٓٔ
 ٗٔٔم  ال اة العربية معناىا ومبناىا( ٚٓٔ
 ٙٔٔ( المرعي ال ابق ٛٓٔ
 ٕ٘ٔ( الخال ة النحوية ٜٓٔ
 ٛٔٔ، ٚٔٔ( ال اة العربية معناىا ومبناىا ٓٔٔ
 ٛٔٔم، مٜٚٛٔ، الردن، مالابة المنار، في الاح يف ال اوي، د. خ يف، عمايرة (ٔٔٔ
دار ، تحتيددق شددهاب الدددين أبددو عمددرو، تدداج ال اددة و ددحاح العربيددة، اسددماعيف، ( الجددوىرئٕٔ

 ٕٖٗ/ٔم ٜٜٛٔ، بيروت، ال الر
 ،شركة الريان ل نشر، معج  متاييع ال اة تحتيق عبد ال الم ىارون، أحمد، ( ابن فارسٖٔٔ

 ٖ٘ٛ/٘م ٜٜٜٔ، الريان
 ٕٔ، ٖٔ/ٛ( ل ان العرب ٗٔٔ
 ٜٖٗ/ٔ( الصحاح٘ٔٔ
 ٓ٘، ٔ٘/ٔٔ( ل ان العربٙٔٔ
 ٖٓٓٔ/ٕ( الابيان ٚٔٔ
 ٕٙٔ/ٖ( العين ٛٔٔ
 ٖٕٚ/ٚ( ل ان العرب ٜٔٔ
 ٖٖٛ/ٔ( الصحاحٕٓٔ
د ت ، بيددروت، منس ددة الرسددالة، التددران تحتيددق فددناد سددنكين مجدداز، معمددر، أبددو عبيدددة( ٕٔٔ

ٕ/ٖٓٚ 



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 

 

ٔٓٔ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 ٖٚٔ-ٔٚٔ/ٔين ( العٕٕٔ
 ٕٚٗ/٘( معج  متاييع ال اة ٖٕٔ
 ٜٜ٘/ٕ( الصحاحٕٗٔ
 ٕ٘ٙ/ٗٔ( ل ان العرب ٕ٘ٔ
 ٜٕٜ/ٕ( الصحاحٕٙٔ
 ٜٚٗ/ٔ( معج  متاييع ال اة ٕٚٔ
 ٔٓ٘/ٛ( البحر المحيط ٕٛٔ
 ٖٔ/ٔ( العين ٜٕٔ
 ٖ٘ٔ/ٔ( الصحاحٖٓٔ
 ٚ/ٖ( ل ان العرب ٖٔٔ
م ، د ت، بيدددروت، ادددب الع ميدددةدار الال، إعدددراب ثالثدددين سدددورة، الح دددين، ابدددن خالويدددو (ٕٖٔ

ٔ٘ٚ 
 ٖٓٓٔ/ٕ( الابيان ٖٖٔ
 ٕٓ٘/ٛ( البحر المحيط ٖٗٔ
م ، ٖٜٚٔ، التددداىرة، مالابددة دار الادددراث، تأويدددف مشددالف التدددرآن، عبددد اهلل، ( ابددن سايبدددةٖ٘ٔ

ٕٓٓ 

 فهرس المراعي والمصادر
 م ٕٕٓٓ، التاىرة، دار اآلفاق العربية، أسع ع   الصر.، الدكاور رعب، إبراىي  .ٔ
 د ت، مصر، عي   البابي الح بي، شرح الاصريح ع   الاوضيح، خالد، زىريال .ٕ
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ٕٔٓ 
 

 

 

دار ، تحتيدق محمدد محيدي الددين، اانصدا. فدي م دارف الخدال.، عبد الدرحمن، النباري .ٖ
  د ت، مصر، إحياء الاراث

د ، تحتيدق د. مصدط   النمداس، ارتشا. ال درب مدن ل دان العدرب، أبو حيان، الندل ي .ٗ
 مٜٗٛٔ، د م، ن

دار الالاب ، تحتيق عادل أحمد عبد الجواد وغيره، البحر المحيط، أبو حيان، ل يالند .٘
 د ت، بيروت، الع مية

 مٜٜٗٔ، التاىرة، مالابة النج و المصرية، من أسرار ال اة، الدكاور إبراىي ، أنيع .ٙ
، دار الرشدداد، تحتيددق دكاددور عبددد المددنع  الح نددي، الاعري ددات، ع دد  الشددريف، الجرعدداني .ٚ

 ت  د، التاىرة
، مصدر، الهيادة العامدة ل الاداب، تحتيدق محمدد ع دي النجدار، الخصارص، عثمان، ابن عني .ٛ

 م ٜٜٜٔ

دار ، تحتيددق شددهاب الدددين أبددو عمددرو، تدداج ال اددة و ددحاح العربيددة، اسددماعيف، الجددوىري .ٜ
 مٜٜٛٔ، بيروت، ال الر

 مٕٜٛٔ، التاىرة، الهياة المصرية ل الااب، ال ول، دكاور تمام، ح ان .ٓٔ
 م ٜٜٜٔ، التاىرة، عال  ال الر، ال اة العربية معناىا ومبناىا، ر تمامالدكاو ، ح ان .ٔٔ
، التدددداىرة، مالابددددة النج دددو المصدددرية، مندددداىج البحدددل فدددي ال ادددة، الددددكاور تمدددام، ح دددان .ٕٔ

 م ٜٜٓٔ
 مٕٓٓٓ، التاىرة، عال  الالاب، الخال ة النحوية، د. تمام، ح ان .ٖٔ

 د ت، بيروت، لع ميةدار الالاب ا، إعراب ثالثين سورة، الح ين، ابن خالويو .ٗٔ
، دار الهياددة المصددرية ل الادداب، عنددي بددو محمددود خددالر، مخاددار الصددحاح، محمددد، الددرازي .٘ٔ

  د ت، مصر
  مٜٛٚٔ، ليبيا، عامعة ساريونع، تحتيق يوسف عمر، شرح الالافية، محمد، الرضي .ٙٔ



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 

 

ٖٔٓ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

  د ت ،بيروت ،مالابة الحياة، تاج العروس، محب الدين محمد مرت   ،النبيدي .ٚٔ
، دار إحيدداء الع ددوم، تحتيددق محمددد عددن الدددين ال ددعيدي، الم صددف، ودمحمدد، النمخشددري .ٛٔ

  مٜٜٓٔ، بيروت
، مالابددة الخددانجي، أس ددام الالددالم مددن حيددل الشددالف والوظي ددة، الدددكاور فاضددف، ال دداسي .ٜٔ

  مٜٚٚٔ، التاىرة
 م ٜٔٛٔ، باداد، عامعة باداد، معاني البنية في العربية، الدكاور فاضف، ال امراري .ٕٓ
، منس دة الرسدالة، تحتيدق عبدد المح دن ال ا دي، ال ول فدي النحدو، محمد، ابن ال راج .ٕٔ

 مٜٛٛٔ، بيروت
، مصدددر، الهيادددة العامدددة ل الاددداب، تحتيدددق عبدددد ال دددالم ىدددارون، الالاددداب، عمدددرو، سددديبويو .ٕٕ

  مٖٜٚٔ
 مٜٜٗٔ، التاىرة، مالابة النىراء، في تصريف السماء، الدكاور أمين، ال يد .ٖٕ
، تحتيق محمدد أحمدد عداد المدول  وغيدره، ال اة المنىر في ع وم، عالل الدين، ال يولي .ٕٗ

 د ت، بيروت، دار ال الر
تحتيددق د.عبددد العددال سددال  ، ىمددي الهوامددي شددرح عمددي الجوامددي، عددالل الدددين، ال دديولي .ٕ٘

  مٕٔٓٓ، د م، د ن، مالرم
، بيدروت، عدال  الالادب، تحتيدق د.لدارق الجندابي، اراال. النصرة، عبد ال طيف، الشرعي .ٕٙ

 م ٜٚٛٔ
  د ت، مصر، مالابة اايمان، حاشية الصبان ع   الشموني، بن ع يمحمد ، الصبان .ٕٚ
 م ٜٜٔٔ، مصر، الصدر ل طباعة، تهذيب النحو، الدكاور عبد الحميد، ل ب .ٕٛ
، دار الصدد ا ل طباعددة والنشددر، ع دد  الصددر. الصددوتي، الدددكاور عبددد التددادر، عبددد الج يددف .ٜٕ

 مٜٜٛٔ، الردن، عمان
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ٔٓٗ 
 

 

 

 د ت، بيروت، منس ة الرسالة، فناد سنكينالتران تحتيق  مجاز، معمر، أبو عبيدة .ٖٓ
 ،تحتيدق د. محمدد كامدف بركدات، الم داعد ع د  ت دهيف ال واردد، عبد الدرحمن، ابن عتيف .ٖٔ

 م ٜٗٛٔ، عدة، دار المدني

، دار إحياء الاراث، تحتيق ع ي البيجاوي، الابيان في إعراب الترآن، أبو البتاء، العالبري .ٕٖ
 د ت، التاىرة

د ، د م، د ن، تحتيق د. محمد الح دواني،  ارف خالفية في النحوم، أبو البتاء، العالبري .ٖٖ
 ت

 ،دمشدق ،دار ال الدر ،تحتيق غازي مخاار ،ال باب في ع ف ااعراب، أبو البتاء ،العالبري .ٖٗ
  مٜٜ٘ٔ

 مٜٚٛٔ، الردن، مالابة المنار، في الاح يف ال اوي، د. خ يف، عمايرة .ٖ٘
 د ت، مالطا، ELGAة شرك، ع   الاصريف العربي، الدكاور  الح، ال اخري .ٖٙ

، شركة الريان ل نشدر، معج  متاييع ال اة تحتيق عبد ال الم ىارون، أحمد، ابن فارس  .ٖٚ
 مٜٜٜٔ، الريان

، مالابدة التبدة، تحتيدق دكادور المادولي الددميري، شرح الحدود فدي النحدو، أحمد، ال اكهي .ٖٛ
  مٖٜٜٔ، التاىرة

، خنومي ود. إبراىي  ال امراريتحتيق د. مهدي الم، العين ،الخ يف بن أحمد، ال راىيدي .ٜٖ
 د ت ،بيروت ،دار الهالل

 ٖٜٚٔ، التاىرة، مالابة دار الاراث، تأويف مشالف الترآن، عبد اهلل، ابن سايبة .ٓٗ

 د ت، بيروت، إحياء الاراث العربي، الجامي لحالام الترآن، محمد بن أحمد، الترلبي .ٔٗ
 مٕٜٜٛٔ، التاىرة، عادةمطبعة ال ، الابيان في تصريف السماء، الدكاور أحمد، كحيف .ٕٗ
، منس ددة الرسدددالة، تحتيدددق دكاددور عددددنان درويدد  وغيدددره، أبدددو البتدداء، الال يددات، الال ددوي .ٖٗ

  مٖٜٜٔ، بيروت



 
تشرين الثاني     (ٓٔالعدد )    (ٛٔالمج د ) 

(ٕٓٔٔ) 

 

ٔٓ٘ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

تحتيدق الددكاور عبددد الدرحمن ال دديد والددكاور محمددد ، شدرح الا ددهيف، محمددد، ابدن مالد  .ٗٗ
 م ٜٜٓٔ، التاىرة، ىجر، المخاون

  د ت، بيروت، عال  الالاب، ع يمةتحتيق عبد الخالق ، المتا ب، محمد، المّبرد .٘ٗ
  د ت، بيروت، دار ال الر، ل ان العرب، ابن منظور، المصري .ٙٗ
تحتيددق دكاددور محمددد رم ددان  ،الاوسيددف ع دد  مهمددات الاعدداريف، عبددد الددرءو. ،المندداوي .ٚٗ

 م ٜٜٓٔ ،بيروت ،دار ال الر ،الداية

 مٜٚٛٔ، ةالتاىر ، مالابة الزىر، محاضرات في تصريف السماء، الدكاور غريب، نافي .ٛٗ
، تحتيدددق محمدددد محدددي الددددين، ماندددي ال بيدددب عدددن كادددب العاريدددب، عبدددد اهلل، ابدددن ىشدددام .ٜٗ

 م ٜٜٔٔ، بيروت، المالابة العصرية
، تحتيدق محمدد عبدد الحميدد، أوضدح الم دال  إلدي أل يدة ابدن مالد ، عبدد اهلل، ابن ىشام .ٓ٘

  د ت، بيروت، دار ال الر
  مٜٙٙٔ، التاىرة،  ة العربيةدار النه، فتو ال اة، وافي دكاور عبد الواحد ع ي .ٔ٘
 د ت ، التاىرة، مالابة المانبي، شرح الم صف، موفق، ابن يعي  .ٕ٘
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ٔٓٙ 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 This research studies the nominalization because it's an 

interpretive complemetizer and verb. 

it studies morphology for nominalization. 

It has different forms to the function of the three character 

construction nominalization with application to the verb. and the 

meaning of lexical category.  


