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 كلمة التمهيد  
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى الو وأصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد 
أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن حممدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا 

يق واذلداية وادلعرفة والفهم أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوف
"ادلصدر يف حىت متكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بادلوضوع 

ط ادلطلوبة للحصول على درجة راسة حتليلية حنوية(" كشرط من شر )د ة يسسور 
سرجانا الًتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية وشؤن التدريس جبامعة عالء 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.الدين 
الباحثة مشكالت كثرية يف ىذه الرسالة، لكن بفضل  تلقد واجه

يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه  ةالباحث ةوخدمة خمتلف األقوام استطاع
قدم الشكر اجلزيل على ىؤالء باجلودة. ولذلك، ودا الباحثة أن ت الرسالة

 ادلساعدين وادلشرفني وادلشجعني منهم:
"حممد امني" واألم " س. لة والدّي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب فضي .0

اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن  ت معاىن". 
الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت واسأل اهلل أن ميد يف 

 عمرمها وأن يرزق ذلا الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
م. س. إ. مدير جامعة عالء  فبباري،ألستاذ الدكتور احلاج مسافر فضيلة ا .0

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو فضيلة األستاذ الدكتور مردان، 
م. أ. غ. كنائب ادلدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م. 



 و

 

ادلدير  ةأ. كنائب ادلدير الثاين، وفضيلة األستاذة سيت عائشة، م. أ. كنائب
الثالثة، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري،. م. أ. غ. عميد كلية الًتبية وشؤون  .3

، م. أ. غ. نائب داموبوليئالتدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو 
 ةة مشكاة مالك إبراىم، م. س. إ. نائبالعميد األول، وفضيلة الدكتور 

العميد الثانية، وفضيلة األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م. 
فد. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو  
كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
تدريس اللغة العربية، كا، م. تح إ. رئيس قسم فضيلة الدكتور مح .0

تدريس اللغة العربية ئشة خالق، م. فد. كسكرترية قسم والدكتورة سيت عا
يف كلية الًتبية وشؤون التدريس ومها اللذان ساعداين بتقدًن بعض ادلواد 

 ادلتعلقة هبذه الرسالة.
كادلشرف األول   نج، م.أ.غندو الدكتور. احلاج. شريف الدين أاألستاذ  فضيلة .5

كادلشرفة فالدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.. ةوفضيلة األستاذ
ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، ،اللذانالثانية

 عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمني.
مجيع األستاذة وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما  .2

 ار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.عندي من أفك
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وؤن التدريس بوجو مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الًتبية وش .0
بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب  خاص والطالب اآلخرين

ادلتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد ىذه 
أشكر اهلل تعاىل الذي قد أعطاىن عمرا طويال وصحة وعافية وأخريا الرسالة.

 منيآحىت أمتكن من إمتام ىذه الرسالة. ولعل ىذه الرسالة نافعة لدينا. 
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 تجريد البحث
    ليكور: ستي خديجة  اسم الباحثة

  81811000122: الرقم الجامع
  : المصدر في سورة يس )دراسة تحليلية نحوية( موضوع الرسالة

)دراسة حتليلية حنوية(. ادلصدر يف سورة يس ىذه الرسالة تبحث عن 
ما ىي أنواع ادلصدر يف  ؟ادلصدر وما ىوىي:  تادلشكال ثالثةادلوضوع  ىذاو 

 سورة يس؟ ما عمل ادلصدر قي سورة يس؟
من ادلنهج الكيفّي. و البحث الكيفية ىي البحث اّليت لبحث ااىذكان و 

طريقة مجع ادلواد وطريقة تنظيم وحتليلها. يف ىذا الصداد ب ،ال تستخدمها األرقام
ادلواد عن  ادلكتيب. الطريقة الباحثة يف مجعجبمع ادلواد تنتهج الباحثة الطريقة 

طريقة كتب ادلتعلقة البحث، و يسجل يف مذكرة منفصيلة كمصدر للقرآة ىذه 
ويعمل  ادلصدر ىو اسم يدّل على احلدث اجملّردا عن الّزمان،الرسالة. قد عرفنا 

ادلصدر مقّدرا ب و  رفع الفاعل وينصب ادلفعولادلصدر كما عمل الفعل يف 
ذا الفعل فيقدر ب أن إذا أريد هب"أن" والفعل أو ب "ما" والفعل وىو ادلراد 

 .ادلضّي االستقبال
وجدت و ادلصدر معالعلمها يف سورة يس. 09 أما نتيجة البحث فهي

ة عشر ادلصدر يدّل على ادلصدر الّثالثي القياسّي و عشرة ادلصادر ستالباحثة 
ثّي الّسماعّي وثالثة ادلصادر يدّل على ادلصدر فوق يدّل على ادلصدر الّثال
در يدّل على ادلصدر ى ادلصدر ادليمّي وتسعة عشر ادلصالّثالثّي وواحدا يدّل عل

وجدت الباحثة سّتة ادلصادر يعمل عمل فعلو مبضاف، وتسعة ادلصادر ادلؤّول.
ألنّو ام يعمل عمل فعلو مقّدرا بأن والفعل، وسبعة ادلصادر اليعمل عمل فعلو 

يرد بو احلدث، وأربعة ادلصادرال يعمل ادلصدر عمل فعلو ألنّو موصوف، 
وادلصدر ال يعمل ادلصدر عمل فعلو ألنّو يدّل على مصدر الّتأكيد، وادلصدر ال 

 در يفعلى مصدر ادلّرة، وتسعة عشر ادلصيعمل ادلصدر عمل فعلو ألنّو يدّل 
 .تأويل ادلصدر أي ادلصدر ادلؤّول
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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث:الفصل األول
إال رسوخا الدة اليت ال يزيدىا التقدم العلمي القرآن ىو معجزة اإلسالم اخل

نا زلمد صل اهلل عليو وسلم ليخرج الناس من أنزل اهلل على رسول ز،ايف اإلعج
نستطيع أن نتعلم عن كل  و ماا تانزاال اهلل القرآن أنزل و  1الظلمات إىل النور.

 :يف القرآن ىلاتعقال اهلل  مااذلدى لناس. ك ىو القرآن ألنفبو  يشئ
                  

 مبثلو اّلذي حفظو اهللال شئ و  الكتاب الّسماويّ كتاب اهلل و   القرآن ىو
 :يف القرآن قال اهلل تعاىل كماتعلى مباشرة عن أصلية،

                  

عملو يف نطريقة نتعلم القرآن و ب،كيف؟ أجلو ،نولكّن جيب علينا أن حنفظ القرآ
مُت ألنّو أساس يف دين ّن القرآن مهم جدا يف كافة احلياة للمسلفإ احلياة 

الّلغة العربية ىي  فكان تعّلمها مهّما أيضا. العربّ قد عرفنا أّن القرآن اإلسالة و 
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يف القرآن  قال اهلل تعاىل كما،قوم يعقلونلّلغة كانت لغة القرآن و ،الّلغة األخًتة
 :2:12يوسفسورة 

                      

عبارة عن الّلغة أن "،العربية"و  "الّلغة"الكلمتُت  منشعور الّلغة العربية و 
عن أغراضهموالعربية ىي   اها كّل قوميعّب  أصواتو أللمعاين. ظ ادلوضوعةاللف

لغة قوم  اللغة العربّية ىي ت باخلاضة أنّ استدلّ  ،الصفة من قوم العرب
 ىي الفاظ الّلغة العربية الّلغة اإلنسانية لغة لقوم العرب  الباحثةأنّ وعرفت ،العرب

 .ليتواصلأغراضهم  عن العرب يعّب اهااّليت ذلا معٍت 
وإن مل تكن يف الوقت احلايل، بدأ اىتمام تعلم اللغة العربية يف الزيادة 

اللغات األخرى. ولكن ىذا إجناز يستحق التقدير. لكن ال يزال ىناك منجيدة
جيعل الطالب أقل اىتماما باختيار ختصص لغة عربية بسبب مستوى  الكثَت مما

االت األخرى. يف العمل واجملسواء  الصعوبة أكثر والقدرة التنافسية اليت ال تبدو
إىل زيادة اإلرادة واالىتمام بتعلم اللغة العربية لفائدة العامل  حثةابلذلك يدعو ال

 واآلخرة.
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اإلعراب )وجيمعهما اسم علما: الّصرف و لعربية ثالثة عشر علم الّلغة ا
حنو( والّرسم )ىو علم أصل كتابة الكلمات( وادلعاين و البياين والبديع والعروض 

 2 الّلغة.إلنشاء واخلطابة وتاريخ األدب ومنتوالقوايف وقرض الّشعر و ا
العلم  " ىو ادلبحث" العلم الّنحويّ ذا توصل اهاللتي لّلغة العربيةم او عل حد منوا

حيث  ولتعرف اها أحوااللكلمات العربّية من حيث اإلعراب والبناء أي منبأص
يو نعرف ما جيب عليو أن يكن آخر الكلمة من ف .تركيبهال ما يعرض ذلايف حا

مّث  3ظامها يف اجلملة.تبعد ان جزم أو لزوم حالة واحدة،رفع أو نصب أو جّر أو 
 الّلغة ثل،مالقواعد الّلغةفيها  ةللغلكل ألنّ  ختارت الباحثة "العلم الّنحوّي"او 

فيكون علم الّنحوية تعرف بة اللغة العربيّ و Grammar""فيها عرفتاإلجنليزية 
أىّم من كما قالو الشيخ مصطفى الغالييٍّت "علم الّنحو   مهمة الّنحويّ العلم

لّنحو اخدت الباحثة "باب البحث يف العلم ا ألّن اختصاصالعلوم العربّية" و 
 .أىل اللغة أن ادلصدر ىو اصل الكلمةرأي يفحيث ادلصدر"

من حيث أنواع أو ادة الكثَتةالباب بادل يمشكلة اخرى عن ادلصدر ى
ن اّلذي الطالبو ،اقليل من الطالب يفهموهنيف اجلملةادلصدر  عملفيكونا أعمله
 حثحثة للبابادلشاكل اليت تسببت يف اختيار الوكثَتة من غَت مهتمُت.  ايتعّلمه
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. الكلمة األصلية وأن "مصدر" ى يى ةكن ادلشكلة األمه، لالرسالةيف ىذه 
 و" ىلذلك، مبعٌت أن كل الكلمات مشتقة من كلمة أساسية واحدة. "مصدر

ذا ووقت. ذل لـ "فعل" اليت ال عالقة ذلا بالفاعلية لالكلمة األساسية  أو األص
 رمصد لو . ليسفعلالنهق ممشتاسم  وىر" السبب غالباً ما يُطلق على "مصد

إىل  مصدر بالنظر ، ولكن ميكنفاعل أو إسم ادلفعول إسم يكما ى  صغة
 .اتعلمهطلوب أنمحيثع أنوا ذلمصدر  بل.القاموس العرب

معٍت  ال يوجد ،قلب القرآن وألنّ  ادلصدر يف سورة يسحثةلباا اختارتو 
 :الكثَت من الفضيلة يس لووكذلك سورة  ،إالاهللخباصة ويعلمدليس و  كلمة

 .الواجبهمو  سبحانو وتعاىل بطبيعتو وادلالئكتو حول اإلميان باهللذكر  (1
من ادلعرفة اليت  كثَتة  ث الذي يتضمناحلدو  ذكر حول اإلميان بالقرآن و (2

 ، النبيلة وغَتىا. ياة اليومية مثل السلوك األخالقي، احلسنميكن تطبيقها يف احل
قتصر على أي إن ذكر قوة اهلل وبركاتو ورلد اهلل سبحانو وتعاىل ال ي (3

 .شخص يؤمن بو وحيبو )اهلل(
، حىت يدرك اإلنسان أن ، من اجلنة واجلحيمإلعالن اإلميان يف اليوم األخَت (4

 ىذه احلياة ليست سوى حلظة وميكن أن تنتهي يف أي وقت.
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كية حا نلك النيب عيسى عليو السالم مع أمة الت، مبا يف ذذكر قصة النيب (5
 وغَتىم.

 . ىذ البحثيفالباحثة تبحثسوف  در فيواادلصوسورة يس يوجد كثَتة 
 

 مشكالت البحث :ثانيالفصل ال
اّلذي سوف حتاول  البحث تفهم الباحثة أّن السؤالخللفية البحثوتستدّل با

 الباحثة الإلجابة عليها فهي:
 ؟ادلصدر وما ى .1
 ما ىي أنواع ادلصدر يف سورة يس؟ .2
 عمل ادلصدر يف سورة يس؟ما  .3

 
 معاني الموضوع توضيع::ثالثالفصل ال

غة عنوان ىذا وّضحت الباحثة فيما تلي ادلصطلحات اّليت تكون منهاصيا
 البحث، وىي:

 4ىو اإلسم يدّل على حدث دون تقّيد بزمان. : ادلصدر .1
 5حرف جاّر مبٍّت على السكون ومما تدّل عليو الّظرفّية. :  يف .2

                                                 
4
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وتأخذ الًتتيب السادس  كّيةرمي ادلسوؤة  القرآن الك : سورة يس .3
 . لى رسول اهلل صل اهلل عليو وسّلمنزلت ع والثالثون من ادلصحف

عملو يف در و ع ادلصأّن الباحثة تبحث يف أنوا ضوع ىو وادلوراد اهذا ادلو  .4
 .رة يس فقط س
 

مناهج البحث :رابعالفصل ال  
ادلناىج ادلستعملة يف تنظيم ىذه البحث دتّر بطريقتُت و مها طريقة مجع 
ادلواد و طريقة تنظيم ادلواد و حتليلها.و يريد الكاتب أن يشرحهما واحد فواحد  

 كما يأيت:
 

 ( طريقة مجع ادلواد1
يف ىذا الصدد ينتحج الكاتب الطريقة ادلكتبة.و ىي طريقة مجع ادلواد اليت 
تقدم على عناصر الكتب مبطالب البحث من ادلواد و ادلعطيات و على مبارة 

 ادلصادر األمينة مباشرة و غَت مباشرة. اإلقتباس من ىذه
 ( طريقة تنظيم ادلواد و حتليلها2

 يف ىذه الطريقة يستخدمها الكاتب الطرق اآلتية:          
                                                                                                                                      

5
 021 ص. (,1986بيروث: دار انًشروق, ) ينجد في انهغت واالعالو, نويش يعهفوف, 
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 . اطريقة القياسية     1
و ىي طريقة تنظيم ادلواد اليت بإصدار اخلالصة من األمور اجلزئية إىل 

 إىل العامة.األمور الكلية،أو بعبارة أخرى من اخلاصة 
 

 . الطريقة التحليلية2
مل يتبُت مقصودىا فيحاول الكاتب إذا وجدت مسألة مل يتضح معناىا و 

 أن حيّلل ادلسألة على الطريقة التحليلّية.
 
 . الطريقة اإلستقرانية3

و ىي طريقة تنظيم ادلواد اليت جتري بإصدار اخلالصة من األمور الكلية         
 .بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة إىل األمور اجلزئية أو

 
أغراض البحث وفوائدة الفصل الخامس:  

 البحث ىيأّما أغراض ىذا البحث اّلذي تستنده مشكالت 
 .ادلصدرعن  دلعرفة  .1
 دلعرفة أنواع ادلصدر يف سورة يس. .2
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 دلعرفة عمل ادلصدر يف سورة يس. .3
 

 أن تكون ىذا البحث:أردت الباحت 
الّلغة للطالب  ايتقّدم علميع أن يكون ىذا البحث يستط .1

يتقّدم ويسهلهم أن يفهمو و العربيةخاصة يف علمالّنحوّي أن ادلصدر 
    .حبا للقرآن

 يف قسم الّلغة العربية.مية حوث العلمرجعللبو نتيجة  .2
 تعّلمالتقومي يف  لّلغة العربية نتيجةمواد فيدا دلعّلمِتان يكون البحث م .3

 الّلغة العريّية أن ادلصدر.
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 الباب الثاني
 ومسائلهاالمصدر 

 
 

 مفهوم المصدرالفصل األول: 
 -صدرا -يصدر -اؼبصدر اغة: مصدر ميمّي من فعل ماض: صدر

واصطالحا الّفظ الّدال على اغبدث  ٔمصدر، وصبعو: اؼبصدر دبعىن اؼبنشاء.
علما. أو تقديرا: قاتل  –ؾبّردا عن الّزمان، متضّمنا أحرف فعلو لفظا، مثل علم 

 ٕتسليما. -عدة وسّلم   –قتاال أو معّوضا فّبت حذف بغًنه مثل: وعد  –
وشبّتو تعارف عن اؼبصدر قامت الباحثت يتقدديها بصدد ىذا البحث مقّطعة 

 واؼبصطلحات اّليت اقطرحها الّنحاة منها:بعض اآلراء 
قال إدييل بديع يعقوب عن اؼبعجم اؼبفّصل يف اعبموع: اؼبصدر ىو ما  ( أ

يصدر عنو الشيء، ويف الّلغة: صوغة اظبّية دالة على اغبدث غًن اؼبقرتن 
 ٖبزمان.

                                                   
1

 167ص.  م(1991يىكياكارتا:تىستاكا تروكريسية. ، )إًذوًسي-الوٌىر قاهىش عرتيأحوذ وارسىى هٌىر، 
2

 161 .( ص1993وكتثح العصريّح ال تيروخ :، )جاهع الذروش العرتيحالييٌي، غهصطفً ال
3

 424 .م(، ص2114خ: دار الكتة العلويح، ، )تيروالوعجن الوفصل في الجوىع،إهيل تذيع يعقىب

9 
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قال أمٌن على سّيد عن الكتاب "يف علم الّنجوى": اؼبصدر ىو اسم  ( ب
على الفعل كاضرب واإلكرم واإلستغفار. فإّن ىذا األظباء اغبدث اعبارى 

 ٗاستغفر. –أكرم  –احدث جرت على افعاؽبا وىي ضرب 
قال أضبد زين دجالن يف تشويق اػبالن على شرح اعبرومية اؼبصدر  ( ت

ىو اسم اغبدث اّلذي جيئ ثالثا يف تصريف الفعل أي تعيًن من صيغة اخر. 
 ٘نصرا.-ينصر-سهال. نصر-يسهل-سهلضربا. -يضرب-كبو: ضرب

وقال ابن مالك يف النحو الواىف اؼبصدر اسم سوى الزمان من مدلولٌن  ( ث
 ٙاّلذين الفعل كأمن من أمن.

فاؼبراد: إنّو اسم يطلق على شيء غًن الّزمان من مدلولٌن اّلذين بدا عليهم 
على غًن  الفعل. وؼبا كان اؼبدلوالن ظباع اغبداث الّزمان. وقد صرح بأنّو يدلّ 

الّزمان ارّبجت الّداللة بعد ذلك إىل اؼبعىن اجملّرد وحده ويريد بذلك أّن معىن ىذا 
اؼبصدر ىو فبّا حيوية الفعل "أمن" إذ "األمن" يدّل على اؼبعىن اجملّرد ىو أحد 

 شيئٌن يدّل عليهما الفعل: أمن.
ىو اسم يدّل  فبّا سبق ذكره من الّتعريفات عن اؼبصدر فرأت الباحثة أّن اؼبصدر

على اغبدث اجملّردا عن الّزمان. بأن يكون واقعا بعد صيغة اؼباض وصيغة 
 اؼبصارع  أي يقع ثالثا يف تصريف الفعل. 

                                                   
4

 161 .(، ص1976دار العلىم، ، )القاهرج: في علن الٌحىيأهيي علً سيذ، 
5

 116 .( صٍ 1313هصر: عيسً الثاتي الحلثي وشركاٍ، ، )تشىيق الخالى علً شرح الجروهيحأحوذ زيي دحالى، 
6

  217 .( صم1916)هصر: دار الوعارف، 2الجس  الٌحى الىافيعثاش حسي، 
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 من البيان الّسابق يظهر أن يكون اؼبصدر يشتعمل على ثالثة عناصر وىي: 
االسم  وىو كلمة دّلت على معىن يف نفسها غًن مقرتن يزمان وىو ليس  ( أ

 ّن الفعل مقرتن بزمان.وال حبرف ألّن اغبرف يدّل على معىن يف غًنه.بفعل أل
أن يدّل على اغبداث واؼبراد باغبدث اؼبعىن القائم بغًنه.وزاد بعضهم  ( ب

بعد قولو اسم اغبداث اعبارى على الفعل أي يشتعمل على صبيع حروفو لفظا 
 أو تقديرا. 

ألّن الّزمان من لوازم الفعل اؼبصدر مهما  ،أن يكون ؾبّردا عن الّزمان ( ت
 يدّل على اغبدث لكّنو ؾبّردا من الّزمان.

 
 أنواع الوصدرالفصل الثانى: 

 مصدر الفعل الثالثّي  .1
 المصدر الفعل الثالثّية الّسماعّية  ( أ

ليس ؼبصدر الفعل الثالثّي قاعدة واحدة بل يأتى على صور ـبتلفة ليس 
ؼبصدر الفعل الثالثّية  ٚبالّسماع والّرجوع إىل كتب الّلغة.ؽبا ضوابط وإّّنا تعرف 

 ٛوذلك: ،أوزان كثًنة

                                                   
1

 34 .ص( 1971)سىراتايا: الهذايح، 2الجسء  هلخض قىاعذ اللغح العرتيحفىاؤد ًعوح، 
7

 161. ( ص1993وكتثح العصريّح ال تيروخ : -) ،1الجسء جاهع الذروش العرتيح الييٌي، غهصطفً ال

 



12 

 

كعلم وسغل ورضبة ونشدة وقدرة ودعوى وذكرى وبشرى ولّيان وحرمان 
وغفران وخفقان وطلب وخنق وصغر وىدى وغلبة وسرقة وذىاب وإيّاب 

وسؤددة وسعال وزىادة ودراية وبغاية وكراىية ودخول وقبول وصهوبة وصهيل 
وجربوت وصًنورة وشبيبة وهتلكة ومدخل ومرجع ومسعاة وؿبمد وؿبمدة )ويقال 

 فيهما أيض: ؿبمد وؿبمدة(.
 المصادر األفعال الّثالثية القياسية  ( ب

وإّّنا يقاس منها ما كان على وزن: فعل وفعل وفعول وفعال وفعالن وفعال 
 وفعيل وفعولة وفعالة وفعالة.

فأّنك  ،ورد شيء ومل يعلم كيف تكّلموا دبصدره)اؼبراد بالقياس ىنا إذا 
تقيسو على ىذا: األّنك تقيس مع وجود الّسماء فقد ورد مصادر عّدة ـباّلفة 
ؽبذا القياس، فال جيوز العدول عنها. كما ورد للفعل الواحد مصدران أو أكثر. 

ع أحدمها قياسّي وغًنه ظباعّي. عًن جار على القياس. وأجاز الفرّاء أن يقاس م
 وجود الّسماع(. 

والغالب فيما دّل من األفعال على امتناع، أن يكون مصدره على وزن  -
 " فعال" كأىب إباء ونفر نفار وشرد شرادا وصبع صباعا وأبق إباقا.

وفيما دّل على حركة واضطراب وتقّلب أن يكون مصدره على وزن  -
 "فعالن" كطاف طوافان وجال جوالنا وغلى غليانا. 
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على داء أن يكون مصدره على "فعال" كسعل سعاال وزحر وفيما دّل  -
 زحارا ودار رأسو دوارا.

وفيما دّل على صوت أن يكون مصدره على فعال أو فعيل. فاألول  -
مثل: بغمت الظبيط بغاما وضبحت اػبيل ضباحا، والثاين مثل: 
صهل الفرس صهيال وصخد الّصرد صخيدا. وقد جيتمع "فعال 

حد مثل: نعب الغراب نعابا ونعيبا وأّزت وفعيل" مصدرين لفعل وا
 القدر أزازا وصرخ صراخا صرخيا ونعق الرّاعي بغنمو نعاقا ونعيقا. 

وفيما دّل على سًن أن يكون مصدره على فعيل: كرحل رحيالوذمل  -
 البعًن ذميل.

وفيما دّل على صناعة أو حرفة أن يكون مصدره على "فعالة" كحاك  -
طة وذبر ذبارة وأمر إمارة وسفر بٌن القيم حياكة وزرع زراعة وخاط خيا

 سفارة.
فإن مل يدّل الفعل معىن من اؼبعاين اؼبذكورة قياس مصدره "فعل" أو "فعل" 

 أو "فعول" أو "قعولة" أو "فعالة".   
و "فعل" مصدر للفعل الّثالثّي اؼبتعّدي: كنصر نصرا ورّد رّدا وقال  -

 أمنا.قوال ورمى رميا وغزا غزوا وفهم فهما وأمن 
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و "فعل" مصدر للفعل الّثالثّي اّلالزم من باب "فعل" بكسر العٌن   -
 كفرح فرحا وجوي جوى وشّلت يده شلال.

و "فعول" مصدر للفعل الّثالثّي اّلالزم من باب "فعل" وفتح العٌن   -
كجلس جلوسا وقعد قعودا وظبا ظبّوا وّنا ّنّوا. إال ما دّل منو على 

ت أو سًن أو صناعة فمصدره كما امتناع أو حركة أو داء أو صو 
 تقّدم. 

و "فعولة" و "فعالة" مصدران للفعل الّثالثّي من باب "فعل" يضّم  -
العٌن، فاألّول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ةملح 
ملوحة والثّايّن مثل: فصح فصاحة زضخم ضخامة وجزل جزالة 

 وظرف ظرافة.
ثّي. وما ورد على خالف ىذا ىو القياس الثّابت يف مصدر الفعل الّثال

ذلك فهو ظباعّي. يقتصر فيو على الّنقل عن العرب. مثل: سخط سخطا 
ورضي رضا وذىب ذىابا وشكر شكرانا وعظم عظمة وحزن حزنا وجحد 
جحودا وركب ركوبا وغًن ذلك فبّا جاء مصدره على غًن القياس. وكثًن فبّا جاء 

 ـبالفا للقياسّي أيضا.
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 الّثالثيّ مصدر الفعل فوق  .2
إذا ذباوز الفعل ثالثة أحرف، فمصدره قياسّي جيرى على سنن واحد. 
ومن اؼبصادر القياسّية مصدر اؼبّرة والّنوع، واؼبصدر اؼبيمّي، سواء أكان لفعل 

 ثالثّي أم ؼبا فوقو. 
 قياس مصدر ما فوق الّثالثيّ  ( أ
كّل فعل جاوز ثالثة أجرف، ومل تبدأ بتاء زائدة، فاؼبصدر منو يكون على   

 وزن ماضيو، بكسر أّولو وزيادة ألف قبل آخره.
مّث إن كان رباعّي األحرف كسر أةلو فقط، كبو "أكرم إكراما وزلزل 
زلزاال". وإن كان طباسّيا، أو سداسّيا، كسر ثالثو، أيضا تبعا لكسر أّولو، كبو 

 نطالقا، وإحرقبم إحرقباما، وإستغقر إستغفارا، وإطمأّن إطمئنانا."إنطلق ا
فإن بدئ أّولو بتاء زائدة يصًن ماضيو مصدرا بضّم رابعو، مثل "تكّلم 
تكّلما، وتساقك  تساقطا. وتزلزل تزلزال". إاّل إن كان اآلخر ألفا، فيجب قبلها 

 ياء وكسر ما قبلها، كبو"تواىن توانيا، وتلّقى تلّقيا". 
وشذ ؾبيء مصدرا "لفّعل" و "اؼبفاعلة" مصدرا "لفاعل" والفعللة مصدرا 

 لفعلل. وما أشبهها يف الوزن. وسيأيت شرح ذلك. وإليك تفصيل ما تقّدم.
 مصادر أفعل وفّعل وفاعل ( ب
 على وزن "أفعل"  -
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ما كانعلى وزن "أفعل" صحيح العٌن، فمصدره على وزن "إفعال" كبو 
إجيادا". فإن اعتّلت عينو، كبو "أقام و أعان وأبان" جاء "أكرم إكراما، وأوجد 

مصدره على )إفالة( كإقامة وإعانة وإبانة، حذفت عٌن اؼبصدر، وعّوض منها 
تاء التأنيث. واألصل "إقوام وإعوان وإبيان".وقد ذبذف ىذه الّتاء من اؼبصدر، 

 أذا أضيف كقولو تعاىل:

                       ... 

    

وما كان منو معتّل الاّلم مثل "أعطى وأىدى وأوىل" فبلت المو يف اؼبصدر 
ىنزة كإعطاء وإىداء وإيالء. واألصل "إعطاو وإىداي وإيالي"، وكذلك 

لوقوعهما بعد ألف زائدة. قال  قلبت الواو والياء مهزة. "عطاء" أصلو "عطاي"،
ألّن اؽبمزة أضبل  ،يف شرح القاموس "العرب هتمز الواو الياء إذا جاءتا بعد ألف

ألّّنم يستثقلون الوقف على الواو، وكذلك الياء مثل "الّرداء"  ،للحركة منهما
 وأصلو "رادي" اىـ.

ت وقد جييء "أفعل" على "فعال" بفتح الفاء، وزبفيف العٌن، كبو "أنب
نباتا، وأعطى أعطاء، وأنثا أنثاء"، فهذا اسم مصدر، ال مصدر، لنقصانو عن 

 أحرف فعلو. 
 على وزن "فّعل" -
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صحيح اّلالم، غًن ؿبوزيها،  –ما كانعلى وزن"فّعل" بتشديد العٌن مفتوحة 
غمصدره على "تفعيل"، كبو "عّظم تعظيما، وعّلم تعليما". وقد جييء على 

 ذبربة، وفّكر تفكرة، وذّكر تذكرة"."تفعلة"نادرا، كبو جّرب 
ة"  فإن اعتّلة المو، كبو "وّصى وظّبى وزّكى" جاء مصدره على وزن "تفعل

 بحذف ياء "التفعيل"، وعّوضمنها التاء.كتوصية و تسمية وتزكية، خّفف
وإن مهزت المو، كبو "حزّأ وخّطأ وىّنأ" فمصدره على )تفعيل( وعلى )تفعلة( 

 وزبطئة، وهتنئة".مثل "ذبزيئ وذبزئة"، 
 –بكسر الفاء وتشديد العٌن مفتوحة  –وظبع مصدر )فّعل( على )فّعال( 

 قليال، فقالوا "كّلمتو كاّلما"، ويف الّتنزيل }وكّذبوا بآياتنا كّذبا{، أي تكذيبا.
وجاء مصدره أيضا علىى )تقعال(، بفتح الّتاء، كبو "رّدد ترّدادا، وكّرر تكرارا 

ربالقا وجّوال ذبواال، وطّوف تطوافا، ومنو )الّتلعاب(، وذّكر تذكارا، وحّلق 
 مصدر فعل قد أميت يف االستعمال، وىو )لّعب(.

وكّل ما ورد من مصادر )فّعل على غًن الّتفعل( حيفظ وال يقاس عليو. وقد شّذ 
ؾبيء )الّتفعيل( مصدرا لفّعل، وقياس وصدره أن يكون على )فّعال(. )أي 

ة ألف قبل آخره(. وقد جاء على الفّعال )الكّذاب بكسر أّول ماضيو، وزياد
 والكاّلم(.
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وكان ىذا الوزن مستعمال قدديا، مّث أميت بإمهالو، فوّرثو "تفعال" بفتح الّتاء. 
وقد ورد منو ألفاظ كالّتطواف والّتجوال والّتكرار والرّتداد والّتذكار والّتحالق. مثّ 

بقي ىذا قياسا شاذا ؼبصدر )فّعل(  أميت ىذا الوزن أيضا، فوّرثو )تفعيل(. وقد
فالفعل )بكسر الفاء وتشديد العٌن( أصل للّتفعال )بفتح الّتاء( وىذا أصل 
للّتفعيل، حذفوا من الفعال زائده، )وىو احدى العينٌن(، وعّوضوه من احملذوف 

 الّتاء اؼبفتوحة يف أّولو، فقالوا "فّعل تفعيال". كطّوف تطويفا.
فالتسليم أصلو "الّتسالم بفتح" الّتاء. وىذا أصلو  )فمثل "سّلم تسليما"،

 "ساّلم" بكسر الّسٌن وتشديد الاّلم، بوزن "فّعال"(.
 على وزن )فاعل( -

ما كان على وزن )فاعل( فمصدره على )فعال ومفاعلة( كبو "دافع دفاعا 
 ومدافعة، وجاور جوارا وؾباورة".

" قلبت المو يف اؼبصدر مهزة  وما كان منو معتّل الاّلم، مثل "واىل ورامى وىادى
 كوالء، ورماء، وىداء.

و "ياسر وما كان فاؤه من ىذا الوزن )ياء( ديتنع ؾبيء مصدره على )فعال(، فنح
 ويامن" ليس فيو أالّ )اؼبياسرة، واؼبيامنة(.

مصدره على )فيعال( نادرا، كبو "قاتل قيتاال"، فال يقاس عليو. وقد جاء 
قياس ؼبصدر "فاعل"، فهو أصل الفعال، خّفف )وأعلم أّن "الفيعال" ىو ال
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حبذف يائو، وامهل يف االستعمال، وأّّنا كان قياس مصدر فاعل ىو )الفعال(، 
ألّن اؼبصدر الّرباعّي األحرف يبىن على ماضيو وزيادة ألف قبل آخره. كما 
قّدمنا. فااألصل يف الفيعال "فاعال" مبنيا على "فاعل" كسرت فاؤه، فانقلبت 

بعدىا باء مراعاة للكسرة قبلها(. وقد شّذ ؾبيء اؼبفاعلة مصدرا لفاعل، األلف 
ألّن القياس إّّنا ىو )الفعال( ولذا جيعلهااحملّققون من العلماء اظبا دبعىن اؼبصدر، 

 ال مصدرا، ألّن اؼبصدر إّّنا ىو )الفعال( اؼبخّفف من )الفيعال(. 
 مصدر )فعلل( والملحق به ( ث

وما اغبق بو، فمصدره على )فعللة( كدحرج دحرجة، ما كان على وزن )فعلل( 
وزلزلة زلزلة، وجلبب جلببة، وسيطر سيطرة، وحوقل حوقلة". فإن كان مضاعفا 
جاء أيضا على "فعالل" كزلزل زلزاال. و)فعالل(، يف غًن اؼبضاعف، ظباعّي، 
حيفظ ما ظبع منو، وال يقاس عليو "كسرىف سرىافا وحوقل حيقاال". وبعض 

 جعلو غياسّيا.العلماء 
وقد شّذ ؾبيء )الفعللة( مصدر لفعلل وما أشيهو يف الوزن. والقياس أن يكون 
على وزن )فعالل( بكسر الفاء. وىذا الوزن ىو ما تكّلموا يو قدديا. مّث خّصوه 

 ديا كان من وزن )فعلل( مضاعفا كبو زلزل زلزالال ووسوس وسواسا، ووشواشا. 
ل( خّففوه بفتح أّولو وحذف أالفو وزادوا الّتاء يف و)الفعللة( ىذه، أصلها )الفعال

 آخره.
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 مصدر ما كان على خمسة احرف د( 
 مصدر انفعل "انفعال" كانطلق انطالق. 
 مصدر افتعل "افتعال" كاجتمع اجتماعا.

 مصدر افعّل " افعالل" كاضبّر اضبرارا.
 مصدر تفّعل "تفّعل" كتكّلما تكّلما.

 تصاغبا.مصدر تفاعل "تفاعل" كتصاحل 
وما كان من ىذه األفعال معتمّل اآلخر، مبدوءا يهمزة، يقلب آخره مهزة  

 كانطوى انطواءا، واقتدى اقتداءا.
وما كان معتّل اآلخر من وزين "تفّعل وتفاعل" كتأىّن وتغاّضى، تقلب ألفو ياء 

 ويكسر ماقبلها كالّتأيّن والّتغاّضى.
 مصدر ما كان على سّتة أحرفد(

 استفعال" كاستغفر استغفارا.مصدر استفعل "
 مصدر افعوعل "افعيعال" كاخشوشن زبشيشانا.

 مصدر افعّول " افعّوال"كاعلّوط اعلّواطا.
 مصدر افعاّل "افعالل" كادىاّم ادىاما.

 مصدر افعنلّل "افعنالل" كاقشعّر اقشعرارا.
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 وما كان من األفعال، معتّل اآلخر يقلب آخره مهزة كاستوىل استيالء، واحلوىل
 احليالء.

 
 مصدر الّتأكيد .3

تأكيدا ؼبضمونو. ويبقى باؤه على ما ىو  الفعل اؼبصدر اؼبؤّكد ما يذّكر بعد
عليو، مثل "علمت األمر علما، وضربت الّلّص ضربا، وجلت جوالنا، وأكرمت 

 اجملاىد إكراما"، تريد من ذكر اؼبصدر تأكيد حصول الفعل.
 

 المصدر المّرة .4
العدد أيضا( ما يذكر لبيان عدد الفعل. ويبىن من  مصدر اؼبّرة )ويسّمى مصدر

الّثالثّي أغبّقت دبصدر الّتاء، مثل أكرمو إكرامة، وفّرحتو تفرحية، وتدحرج 
ادحرجة، إاّل إن كان اؼبصدر ملحاقا يف األصل بالّتاء، فيذكر بعده ما يدّل على 

ة، وذلك العدد مثل "رضبتو رضبة واحدة. وأقمت إقامة واحدة، واستقمت استقام
 للّتفريق بٌن مصدر الّتأكيد ومصدر اؼبّرة.

فأن كان للفعل نت فوق الّثالثّي اجملّرد، مصدران، أحدمها أسهر من  
 اآلخر، جاء بناء اؼبّرة على األشهر من مصدره، فتقول "زلزلتو زلزلة، والتطوافة".
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اجملّرد وما كان من اؼبصادر ملحاقا يالّتاء من أصلو، فإن كان من الّثالثّي 
رددتو إىل وزن )فعلة( فاؼبّرةمن الّنشدة والقدرة والغلبة والّسرقة والّدراية "نشدة 

 وقدرة وغلبة وسرقة ودرية".
وشذ قوؽبم "أاييتو اتيانة، ولقيتو لقاءة" ببناء اؼبّرة على أصل اؼبصدر، وىو 

 الطّّيبباإلتيان والّلقاء، وجيوز أن يقال "أاية ولقية" على القياس، كما قال أبو 
 *لقيت بدرب الفّلة الفجر لقية* شفت كبدي، والّليل فيو قتيل*

وإن كان من غًن الّثالثّي اجملّرد، أبقيتهعلى حالو كدحرجة وإقامة وتلبية 
 واستعانة.

وقد تكون )الفعلة( لغًن بتاء اؼبّرة كالّرضبة، مصدر "رحم"، فتقول "رضبتو 
 رضبة"، كما تقول "نصرتو نصرا".

 
 وع مصدر النّ  .5

مصدر الّنوع )ويسّمى مصدر اؽبيئة أيضا( ما يذّكر لبيان نوع الفعل 
 وصفتو، كبو "وقفت وقفة"، أي وقوفا موصوفا بصفة.

وتلك الّصفة، إّما أن تذكرة، كبو "فالن حسن الوقفة" وإّما أن تكون 
 معلومة بقرينة اغبال، فيجوز أن التذكر، كقول الشاعر:
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نفعت *فأّن صاحّبها قذ تاه يف البلد* أي ىا، أّن تاعذرة، إن مل تكن *
 أّن ىذا عذر بليغ.

ويبىن الّثالثّي اجملّرد على وزن )فعلة( يكسر الفاء، مثل "عاش عيشة 
 حسنة، ومات ميتةسيئة، وفالن حسن اعبلسة، وفالنة ىادئة اؼبشية".

فإن كان الفعل فوق الّثالثّي، يصر مصدره يالوصف مصدر نوع، مثل 
 ا عظيما"."أكرمتو إكرام

وشّذ بناء "فعلة" من غًن الّثالثّي كقوؽبم "قالنة حسنة اػبمرة، وفالن 
 حسن العّمة، أي اإلختما واإلعتمام، فينوىا من "اختمر واعتّم".

واعلم أّن اؼبصدر اّلذي مل خيرج عن اؼبصدريّة، أو مل يرد بو من 
مسألة اؼبصدركرجل عدل، وامرأة عدل، ورجال عدل، وىذا أمر حّق، وىذه 

 حّق.
 
 المصدر الميميّ  .6

اؼبصدر اؼبيمّي إّما أن يكون غًن ميمّي: وىو ما يكون يف أّولو ميم زائدة:  
كقراءة واجتهاد ومّد ومرور. وإّما أن يكون ميميا وىو ما كان يف أّولو ميم 

 واالنقالب.
 واؼبصدر اؼبيمّي من اؼبصادر القياسة. 
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ؼبيم زالعٌن، مثل مقتل وزنو من الّثالثّي اجملّرد "مفعل" بفتح ا
 ومضربومعلموموجل مرقى.

إاّل إذا كان مثاال واويا ؿبذوف الفاء فوزنو "مفعل" بكسر العٌن، مثل 
 "مورد ومورث وموعد". 

)أّما اؼبصدر اؼبيمّي من "وىف ووقى" فهو "موىف وموقى" على وزن "مفعل" 
ل"، بكسر )بفتح العٌن(، ألنّو ليس مثاال، بل ىو لفيف وفروق. ووزن "مفع

 العٌن، إّّنا ىو للمثال احملذوف الفاء كما علمت(.
ووزنو من غًن الّثالثّي اجملّرد كوزن اسم اؼبفعول منو سباما مثل "اعتقدت 

 خًن معتقد، وإّّنا معتمدّي على اهلل". 
قد يبىن اؼبصدر اؼبيمّي من الّثالثّي اجملّرد على وزن "مفعل" )بكسر العٌن(، 

 سًن واؼبصًن واؼبعجز.شذوذا كاؼبكرب واؼب
وىذا جيوز فيها الفتح أيضا "كاؼبعجز" و "اؼبهلك" زجيوز فيها الفتح 
والضّم أيضا "كاؼبهلك واؼبهلك". وقد يبىن منو على وزن )مفعلة(، )يفتح 
العٌن( كمذىبة ومفسدة وموّدة ومقالة ومساءة وؿبالة ومهابة ومسعاة ومنجاة 

 ومرضاة ومغزاة.
وشذ بناؤه على )مفعلة( )بكسر العٌن(، أو "مفعلة" )يضّمها( كمحمدة 
ومذّمة ومظلمة ومعتبة وؿبسبة ومضّنة، )يالكسر(، وكّلهّن جيوز فيو فتح العٌن 
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أيضا، ومعذرة )بالكسر( وجيوز فيها الصّم أيضا، كمعذرة ومغفرة ومعصية 
ة ومأدبة )بالكسر، وؿبمية ومعيشة )وال جيوز فيهّن إاّل الكسر( ومهلكة ومقدر 

 وجيوز فيهّن الضّم زالفتح أيضا(. 
 وقد ورد على زنيت "الفاعل واؼبفعول، أظباء دبعىن اؼبصدر.

كالعاقبة والفاضلة واؼبافية والّدالة واؼبيسور واؼبعسور واؼبعروفوع واؼبوضوع 
لها واؼبعقول واحمللوق واجمللود واؼبفتون واؼبكروىة واؼبصدوقة . ومن العلماء من جيع

 مصادر شاّذة واغبّق إّّنا أظباء جاءت ؼبعىن اؼبصدر، ال مصادر.
)فالعاقبة( دبعىن العقب )بفتح فسكون( والعقوب )بالّضم( مصدرّي "عقبو 

 يعقبو" )من بايب نصر ودخل(، أي خلقو وجاء بعده.
و)الفاضلة( اسم دبعن الفضيلة، وىي الّدرجة الّرفيعة، وىي من "فضل 

 نصر( أي شرف شرفا.  يفضل فضال )من باب
 و )العافية( اسم دبعىن اؼبعافة مصدر "عافاه يعافية".

و)الكايف والكافية( اظبان دبعىن الكفاية مصدر "كفي الّشيء سيكفي  
 كفاية"، أي حصل بو االستغناء عن غًنه.

 و)باقية( اسم دبعىن البقاء "بقي يبقى".
"دّلت اؼبرأة على زوجها و )الّداّلة(. الّدالل،وىي اظببمعن الّدل مصدر 

 داّل"؛ أظهرت جرأة عليو يف تدلل، كأّّنا زبالفو، وما هبا من خالف.
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 و)اؼبيسور واؼبعسور( اظبان دبعن العسر اليسر.
 و)اؼبرفوع( اسم دبعن الرفع مصدر "رفع البعًن رفعا" إذا بالغ يف سًنة.

عت و)تاموضوع( اسم دبعن الوضع مصدر "وضعت الّناقة وضعا" إذا أسر 
 يف سًنىا.

 و)اؼبعقول( اسم من العقل مصدر "عقل الّشيء" إذا أدركو.
 و)احمللوف( اسم دبعن اغبلف مصدر "حلف".

و)اجمللود( اسم دبعن اعبلد واعبالدة، أي الّصرب مصدرّي "جلد جيلد" 
 )بضّم الاّلم فيهما( جلدا وجالدة، أي كان ذا سّدة وقّوة ّصرب.

 صدر "فتنة"، أي استمالو واستهواه.و)اؼبفتون( اسم دبعن الفتنة م
 
 المصدر الّصناعيّ  .7

اؼبصدر الّصناعّي اسم تلحقو ياء الّنسبة مردفة بالّتاء للّداللة على صفة فيو. 
ويكون ذلكفي األظباء اعبامدة كا اغبجريةواإلنسانّية واغبكمّية والكفّية وكبوىا، 

واألرجحّية واألسبقّية واؼبصدريّة  ويف األظباء اؼبشتّقةكالعاؼبّية والفاعلّية واجملموديّة
 واغبّريّة، وكبوىا.

 و حقيقتو الّصفة اؼبنصوبة إىل اإلسم. 



21 

 

فالعاؼبّية الّصفة اؼبنسوبة إىل العامل، واؼبصدريّة الّصفة اؼبنسوبة إىل اؼبصدر، 
 واإلنسنّية الّصفة اؼبنسوبة إىل اإلنسان.

، بعد ترصبة العلوم وقد أكثر منو اؼبوّلدون يف اصطالحات العلوم وغًنىا
بالعربية وليس كّل ما اغبّقتو ياء الّنسية، مردفة بالّتاء، مصدرا صناعيا، بل كان 
منو غًن مراد بو الوصف كتمّسك بعربّيتك، "أي خبصلتك اؼبنسوبة إىل العرب"، 
فإن أريد بو الوصف، كان اظبامنسوبا. ال مصدرا، سواء أذكر اؼبوصوف لفظا  

 ة، أم كان منّويا ومقدرا كتعّلم العربّية، "أي الّلغة العربّية".كتعّلم الّلغة العربيّ 
 

 المصدر الصريح المصدر المؤول .8
قد يذكر اؼبصدر بلفظو يف الكالم فيسّمى مصدرا صرحيا )كما يف األمثلة  
الّسابقة( وقد ال يذكر بلفظو ولكن يفهم من الكالم. وحينئذ يكون مصدرا 

 مؤّوال.
 ٜمن:اؼبصدر اؼبؤّول يكون 

 أن والفعل مثل: أريد أن أفابلك )أي أريد أن مقابلتك( -
 ما الفعل مثل: يسّرين ما عملتك )أي يسّرين عملك( -
أّن واظبها وخربىا مثل: ىدفو أنّو ينجح يف االمتحان )أي ىدفو  -

 قباحة يف االماحان(
                                                   

9
 36 .( ص1971)سىراتايا: الهذايح، 2الجسء  هلخض قىاعذ اللغح العرتيحفىاؤد ًعوح، 



27 

 

ويعرب اؼبصدر اؼبؤّول إعراب اؼبصدر الّصريح اّلذي حيّل ؿّبّلو فيقع مبتدأ 
 ربا أو فاعال نائب فاعل أو مفعوال بو.أو خ

تّتحدوا: فعل -مثل: أن تّتحدوا ألكرم لكم )أن: حرف مصدرّي ونصب
مضارع منصوب حيذف الّنون، والواو فاعل، اؼبصدر اؼبؤّول من أن والفعل يف 

 ؿبّل رفع ميتدأ(
يطيع: من -مصل: يسّرين أن بطيع الولد أباه: أن حرف مصدرّي ونصب

الولد فاعل مرفوع بالّضّمة واؼبصدر اؼبؤوّوؼبن أن -صوب بالفتحةفعل اؼبضارع مى
 والفعل فاعل ليسّرين.

مثل: عرف أّنك كرًن )أّن: حرف توكيد ونصب والكاف ضمًن مبيّن على 
كرًن. خرب أّن مرفوع بالّضّمة واؼبصدر اؼبوّؤل من -الفتح يف ؿبّل نصب اسم أنّ 

 أّن واظبها وخربىا نائب فاعل لعرف(.
زبّلص فعل -أّود أن زبّلص يف عملك )أن حرف وصدرّي ونصب مثل:

 مضارع منصوببالفعل مفعول بو للفعل(.
 

 عمل المصدرلث: الفصل الثا
إن كان فعلو الزما احتاج إىل فيعمل اؼبصدر عمل فعلو تعديّا ولزوما، 

الفاعل فقط، كبو "يعجبين اجتهاد سعيد". وإن كان متعّديا احتاج إىل فاعل 
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و. فهو يتعّدى إىل ما يتعّدى إليو فعلو، إّما بنفسو، كبو "ساءين ومفعول ب
 ٓٔعصيانك أباك"، وإّما حبرف اعبّر، كبو "ساؤين مرووك دبواضع الّشبهة"

 يعمل اؼبصدر عمل الفعل يف موضعٌن:
أن يكون نائبا مناب الفعل كبو ضربا زيدا ف زيدا منصوب ب  .ٔ

مسترت مرفوع بو كما يف "ضربا" لنيايتو مناب "اضرب" وفيو ضمًن 
 "اضرب".

أن يكون اؼبصدر مقّدرا ب "أن" والفعل أو ب "ما" والفعل وىو  .ٕ
ذا الفعل فيقدر ب أن إذا أريد اؼبضّي االستقبال، كبو عجبت هباؼبراد 

 .والّتقدير من أن ضربت زيدا أمس ،من ضربك زيدا أمس
 يعمل اؼبصدر الّتقدير يف ثالثة أحوال: 

ال دفع اهلل  من ضربك زيدا، وقولو تعال: ولومضافا، كبو: عجبت  .ٔ
 (ٕٔ٘عضهم ببعض )البقرة: بالّناس 

ؾبّردا، عن اإلضافة وال وىو اؼبنون، كبو: وقولو تعاىل: أو إطعام  .ٕ
( ف "يتيما" منصوب ٘ٔ-ٗٔيف يوم ذي مستغبة يتيما )البالد 

 ب إطعام".
 .من الّضرب زيدا ؿبّلى بأللف والاّلم، كبو: عجيبت .ٖ

                                                   
11

 161.ص( 1993وكتثح العصريّح ال تيروخ : ، )جاهع الذروش العرتيحهصطفً الفالييٌي، 
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و أّن اؼبصدر قد يكون مضافا أو وجّردا من اإلضافة أو مقرونا وقد تقدّ 
بال. إذا أضيف اؼبصدر إىل الفاعل ففاعلو يكون ؾبرورا لفظا، مرفوعا ؿباّل، 
فيجوز يف تابعة من الّصغة، والعطف وغًنمها، مراعة الّلفظ فيجّر، ومراعاة احملّلى 

 فًنفع، كبو: عجبت من شرب زيد الظريف.
إىل الظرف مّث يرفع الفاعل وينصب اؼبفعول، كبو: ويضاف اؼبصدر 

 عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا.
فإعمالو مضاف فأكثر من إعمالو ؾبّردا، فإعمالو ؾبّردا أكثر من اعمالو 
مقرونا بال و اغبّقة بفعلو. يعىن أنّو ال يعمل العمل اؼبذكورة إاّل إذا صّح أن حيّل 

كبو: أعجبين قيامك أي أن تقوم وعجبت ؿبّلو الفعل وأن أو ما اؼبصدريتان. 
من قيامك اآلن، ألي فبّا تقّدم أّن اؼبصدر إذا مل حيّل ؿبّلو أو ما ال يعمل عمل 
الفعل. كبو: لو صوت صوت ضبام ولذلك جعل صوت ضبام مفعوال بفعل 

 وفقديره يصّوت صوت ضبام. ٔٔؿبذوف.
بدال من فعلو  وال جيوز تقدًن معمول اؼبصدر عليو، إأّل إذا كان اؼبصدر

نائبا عنو، كبو "عملك إّتقانا"، أو كان معمولو ظرفا أو ؾبرورا باغبرف، كقولو 
ا بـََلَغ َمَعُو السَّْعَي ... تعاىل  ... َواَل تَْأُخْذُكْم هِبَا رَأَْفٌة ، وقولو :فـََلمَّ

ويشرتط يف إعمالو ال ينعت قبل سبام، فال يقال "سّرين إكرامك العظيم 
 خالدا"، بل جيب تأخًن الّنعت، فتقول "سّرين إكرامك خالدا العظيم"

                                                   
11

 219 .ص (1991 دار الكتة العلويح الٌاشر: )،1 الجسء حاشيح اتي حوذوىاتي حوذوى، 



31 

 

ولذلك ال يعمل اؼبصدر اؼبؤّكد، وال اؼببٌّن للّنوع، وال اؼبصغر، وال ما مل يرد 
لو اغبدث. فال يقال "عّلمتو تعليما اؼبسألة"، على أّن " اؼبسألة منصوبة بتعليما" 

"، على نصب الّلّص بضربة أو بل بعّلمت، وال "ضربت ضربة وضربتٌن الّلصّ 
ضربتٌن، بل بضربت، وال "يعجبين ضربيك الّلّص"، وال "لسعيد صوت صوت 
ضبام"، على نصب "صوت" الثّاين بصوت األّول بل بفعل ؿبذوف، أو سصّوت 
صوت ضبام، أي يصّوت تصويّتو. وجيوز أن يكون مفعوال بو لفعل ؿبذوف، أي 

وقد يعمل اؼببٌّن للّنوع أحيانا كأن يكون مضافا لفعلو.  ٕٔيشبو صوت ضبام.
 ناصبا مفعولو أي غًن ناصب. كبو: حزنت حزن اؼبريض.

من البيان الّسايقة يستطيع الباحثة أن تستنبط أّن اؼبصدر يعمل عمل 
 فعلو، كما ييلي:

أاّل يكون مصّغرا، فال جيوز: فتيحك الباب بغنف أمر اليسوع.  .ٔ
 .تريد: فتحك الباب

أاّل يكون ضمًنا، فال جيوز: حيب األوطان عظيم، وىو بالدا أجنبّية  .ٕ
أقّل. تريد: زحيّب بالدا أجنبية أقّل؛ فنائبالّضمًن عن اؼبصدر 

 احملذوغف.
أاّل يكون ـبتوما بالّتاء الّدالة على الوحدة، فال يصّح: ابتهجت  .ٖ

بضربتك العدّو الغادر؛ ألّن ضربة، مصدر ـبتوم بالّتاء الزائدة الّدالة 
                                                   

12
 217 .ص م.(2116دار الكتة العلويح. )،3الجىء جاهع الذروش العرتيحالييٌي، غهصطفً ال
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على اؼبّرة الوحدة. فإن كانت الّتاء من صيغة الكلمة وليست 
للوحدة، كبو: "رضبة" و "رىبة" جاز أن يعمل، كبو: رحوتك 

 ك.الّضعفاء دليل نبل
أاّل يتأخر عن معمولو اّلذي ليس شبو صبلة؛ فال يصّح: أعجبتين  .ٗ

 مساعدتك" وألصل: أعجبتين مساعدتك اؼبريض.-اؼبريض
بفاصل  –اؼبفعول، وغًن اؼبفعول -أاّل يكون مفصوال من معمولو .٘

أجنيب، وال بتابع، ولو كان ىذا الّتابع نعنا أو غًنه من الّتوابع 
كّل معموالتو من فًن فاصل   -مباشرة– األربعة، فال بّد أن تقعبعده

أجنيب بينها، ألّن الفصل باألجنيب فبنوع مطلقا، فال جيوز: إيّن 
أقوى على تأدية يف الّصباح إعماال ـبتلفة، أي: على اأدية إعماال 

 ـبتلفة يف الّصباح.
أاّل يكون مثىن أو صبعا "فيجب أن يكون مفردا" ومن الّشاذ  .ٙ

 إعمال غًن اؼبفرد.
كون ؿبذوفا واؼبعمول غًن شبو صبلة؛ فإن كان شبو صبلة جاز أاّل ي .ٚ

إعمال اؼبصدر احملذوف، وؽبذا أجازوا أن يكون اعبار واجملرور يف: 
"بسم هلل الّرضبن الّرحيم". متعّلقا دبصدر ؿبذوف، والّتقدير: 

 ٖٔابتدائي باسم اهلل.
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 215 .ص م( 1916،)هصر: دار الوعارف،الٌحى الىافيعثاش حسي، 
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 ٗٔأاّل يكون موصوفا. .ٛ
 

                                                   
14

 627 .ص( 2116، )سراًج: الوكتثح األًىاريح،هىسىعح الٌحى والصرف واإلعرابأهيل تذيع يعقىب، 
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 الباب الثالث

 ومسائلها سورة يس 

 

 تسميّة سورة يس الفصل األول:

ة ثالثكانت سورة يس أحد سورة من سور القرآن الكرمي ويف لفظ يس 
 أقوال:

قال بعض املفّسرين: يس، يا إنسان وأصلو يا أنيسني، فأقتصر  .1
على شطره لكثرة الّنداءبو.واملراد منو يا حمّمد صّلى اهلل عليو 

ال بعضهم قبعضهم: يس اسم من أمساءاهلل تعاىل.و  وسّلم.وقال
" ألّن اهلل تعاىل افتتاح الّسورة الكرمية سمسّيت الّسورة "سورة ي

 1ُّما، ويف االفتتاح ُّا إشارة إىل إعجاز القرآن الكرمي.
اختلف أىل التأويل يف تأويل قولو: "يس"، فقال بعضهم: ىو  .2

. وقال آخرون: معناه يا ر.ل. قسم أقسم اهلل بو، وىو من اسم اهلل
وقال آخرون: ىو مفتاح كالم، افتتح اهلل بو كالمو. وقال أخرون: 

 2بل ىو اسم من أمساء القرآن.
                                                 

1
 6.ص (، 1791)بيروث: دار الفكر  ،2الجزء  صفىة التفاسيرى الصابىني، لعمحمد 

 264( ص.1994، )بريوت:مءسسة الرسالة،6ثارعواو منصور. تفسري القرطيب. الطبعة األوىل، اَّلد  التفسري2

34
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وقا أمحد مصطفى املمراغى يف تفسري املراغي، ىي مّكّية ااّل قولو:  .3
 3"وما تأتيهم من آية آيات رُّّم إاّل كانوا عنها معرضني"  فمدنّية.

لفصل األّول يف ىذا الباب، أّن سورة يس ىي من أمساء الّسور واخلالصة ل
 القرآنية. وتسمّيتها كثرة أقوال ىو كما تقّدم.

أسباب نزول سورة يس الفصل الثاني:  

تناولت سورة يس العديد من املواضيع، وقد كان لكل جمموعة من اآليات 
 سبب نزول خاّص فيها، ومن أسباب نزول سورة يس ما يأيت:

إىل قولو: َوَسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَ ُهْم أَْم  َواْلُقْرآِن اْلَِْكيِم   تعاىل:يس قولو
أخرج أبو نعيم يف "الدالئل" عن ابن عباس قال:    َلَْ تُ ْنِذْرُىْم اَل يُ ْؤِمُنونَ 

كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يقرأ يف السجدة فسيجهر بالقراءة تأذي بو ناس 
قريش حىت قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم جمموة إىل أعناقهم وإذا ىم عمي ال من 

يبصرون فجاؤوا إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقال: ننشدك اهلل و الرحم يا 
وأخرج ابن .رير عن 4حممد، فدعا حىت ذىب ذالك عنهم، فنزلت تلك اآليات.

إِنَّا "علن، فأنزل اهللعكرمة قال: قال أبو .هل لئن رأيت حممدا ألفعلن و الف

                                                 
3

 144 .(، ص1793لطباعت، ، )مثر: مجهىل اتفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي، 
4

 572 .( ص2117، )بيروث:دار ابن حزم،ألسباب النزول. الطبعت األولى إرشاد الرحمنعطيت بن عطيت األجهر. 
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فكانوا يقولون:  " اَل يُ ْبِصُرونَ "إىل قولو:  "َ.َعْلَنا يف أَْعَناِقِهْم أَْغاَلاًل 
 ىذا حممد فيقول: اين ىو؟ اين ىو؟ ال يبصره.

أخرج الرتمذي و حسنو اخلاكم و  "إِنَّا ََنُْن َُنِْيي اْلَمْوَتى"قولو تعاىل: 
صححو عن أيب سعيد اخلدري قال: كانت بنو سلمة يف ناحيىة املدينة، فأرادوا 
النقلة إىل قرب املسجد فنزلت تلك اآليات. فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
إن أثاركم تكتب فلم ينتقلوا. ويف اْلديث اآلخر: أخربنا الشريف إمساعيل بن 

بن اْلسن الطربي، قال حدثين .دي، قال أخربنا عبد اهلل بن اْلسن بن حممد 
حممد بن الشريف، قال حدثنا عيد الرمحن بن بشر، قال حدثنا عبد الرزاق، قال 
أحربنا الثوري، عن سعد بن طريق ف نضرة عن أيب سعيد قال: شكت بنو 

هلل سلمة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعد منازهلم من املسجد، فأنزل ا
ُموا َوآثَاَرُىمْ  فقال النيب صلى اهلل  (12) تعاىل:إِنَّا ََنُْن َُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

 عليو وسلم: عليكم منازلكم فإمنا تكتب آثاركم.

ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفةٍ   (77) قولو تعاىل: أَوَََلْ يَ َر اْْلِ

قال: .اد العاص بن وائل إىل  أخرج اْلاكم وصححو عن إبن عباس
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعظم حائل يفتو، فقال: يا حممد أيبعث ىذا 
بعدما أرم؟ قال : نعم يبعث ىذا بعد مييتك مث حيييك مث يدخلك نار .هنم، 
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ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفةٍ  اآلية. واخرج إىل آخر   فنزلت اآليات:أَوَََلْ يَ َر اْْلِ
إبن أيب حامت عن جماىد وعكرمة وعروة بن الزبري والسدي َنوة ومسوا اْلنسان 

 أيب بن خلف، وليس يف ىذه السورة منسوخ.

 

 مناسبة سورة يس لما قبلها وما بعدها الفصل الثالث:

 : تظهر صلة ىذه السورة مبا قبلها من و.وه ثالثة

َوأَْقَسُموا وقولو:   َ.اءَُكُم النَِّذيرُ وَ بعد أن ذكر تعاىل يف سورة فاطر قولو: 
ا  ۖ  بِاللَّ ِو َ.ْهَد أمَْيَاِِنِْم لَِئن َ.اَءُىْم نَِذيٌر لََّيُكونُنَّ أَْىَدٰى ِمْن ِإْحَدى اأْلَُمِم  فَ َلمَّ

واملراد بو حممد صلى اهلل عليو وسلم وقد أعرضوا عنو   َ.اَءُىْم َنِذيرٌ 
ىذه السورة بالقسم على صحة رسالتو، وأنو على صراط  ،وكذبوه، افتتح

 مستقيم، وأنو أرسل لينذر قوما ما أنذر أباؤىم. 

ىناك تشابو بني السورتني يف إيراد بعض أدلة القدرة اْلهلية الكونية،  .1
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ََيْرِي أِلََ.ٍل وقال تعاىل يف سورة فاطر: َر الشَّ َوَسخَّ

ى َسمًّ ْمُس ََتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ هَلَا َذِلَك   مُّ وقال يف سورة يس: َوالشَّ
ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُ.وِن   تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  َواْلَقَمَر َقدَّ

  اْلَقِدميِ 
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ويف يس:َوآيٌَة هَلُْم  َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخرَ وقال سبحانو يف فاطر: .2
أَنَّا مَحَْلَنا ُذرٍّي َّتَ ُهْم يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن 

5 

 تظهر مناسبة ىذه السورة ملا بعدىا من تواح ثالث:  

و.ود الشبو بني أول سورة الصافات وآخر ىذه السورة. السورة  .1
املتقدمة يف بيان قدرتو تعاىل الشاملة لكل شيء يف السماوات 

، ومنو املعاد وإحياء املوتى، ألن اهلل تعاىل كما يف ىذه واالرض
السورة ىو املنشئ السريع اْلجناز لألشياء، وألنو كما يف مطلع سورة 
الصافات واحدا ال شريك لو، ألن سرعة اْلجناز تنهيا إال إذا كان 

 اخلالق املو.د واحدا. 
شعراء سورة الصافات بعد ىذه السورة كاألعراف بعد االنعام، وكال .2

بعد الفرقان يف تفصيل أحوال القرون املاضية، املشار إليهم وإىل 
أىالكهم يف ىذه السورة املتقدمة يف قولو تعاىل:َأَلَْ يَ َرْوا َكْم أَْىَلْكَنا 

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أَن َُّهْم إِلَْيِهْم اَل يَ ْرِ.ُعوَن   قَ ب ْ
من أحوال املؤمنني  توضح سورة الصافات ما أمجل ىف السورة السابقة .3

 6وأحوال الكافرين يف الدنيا واآلخرة.

                                                 
5
 631ه(، ص.1431دار الفكر: دمشق: )11المجلد التفسير المنير،وهبت الزحيلي،  
6
 69ه(، ص.1431دار الفكر: دمشق: )12المجلد التفسير المنير،وهبت الزحيلي،  
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 الباب الّرابع
 المصدر في سورة يس

 
 
 أنواع المصدر في سورة يس الفصل األول: 

يف ىذا الفصل، تريد الباحثة أن تبحث يف أنواع املصدر يف سورة يس. 
 ىا كما يلي:ووجو 

دراملص  رقم اآلية 
املصدر  الّثال ثّي  لفظ "القرآن" ىو
–قراءة -يقرأ-الّسماعّي من "قرأ

و"القرآن" على وزن فعالن   قرآنا،
كغفران وشكران، وىو مهموز كما 

يف قراءة مجهور القراء، ويُقرأ 
ابن كما يف قراءة "قران "بالتخفيف

  ٔ..كثري

 اْلَِْكيم اْلُقْرآنِ وَ 

 
ٔ 

الّثال   فوق لفظ "ينزيل" ىو املصدر  ٕ اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ  تَ ْنزِيلَ 

                                                            
1

 .(, ص1391 دار انكتة انعهًيةيصر: , )انًعاَي يٍ حرز األياَيترازاإلياو عثد انرحًٍ اتٍ إلسًاعيم تٍ إتراهيى, إ
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ينّزل". ولفظ تَ ْنزِيَل" -ثّي من "نّزل
.ىو من الفعل املتعّديّ   

 

لفظ "القول" ىو املصدر  الّثال ثّي 
قوال".-يقول-من "قالالقياسيّ   

َعَلى َأْكَثرِِىْم فَ ُهْم  اْلَقْولُ َلَقْد َحقَّ 
 اَل يُ ْؤِمُنونَ 

ٖ 

لفظ "سّد" ىو املصدر  الّثال ثّي 
سّدا".-تسدّ -من "سدّ القياسيّ   

اَوَجَعْلَنا ِمْن بَ ْْيِ أَْيِديِهْم  َوِمْن  َسدًّ
ا فََأْغَشي َْناُىْم فَ ُهْم اَل  َخْلِفِهْم َسدًّ

 يُ ْبِصُرونَ 

ٗ 

لفظ "سّد" ىو املصدر  الّثال ثّي 
سّدا ".-تسدّ -من "سدّ القياسيّ   

ا َوِمْن  َوَجَعْلَنا ِمْن بَ ْْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ
اَخْلِفِهْم  فََأْغَشي َْناُىْم فَ ُهْم اَل  َسدًّ
 يُ ْبِصُرونَ 

٘ 

حرف ما والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما تنذر" ىو 
اّلذي جيعل ما بعدىا يف تأويل 

" فعل رتنذاملصدر املوّؤل، ولفظ "
املاض من مصدر "إنذار"، وىذا 

 الفعل من الفعل املتعّدّي.

َا تُ ْنِذرُ  َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي  ِإَّنَّ
الرَّْْحََن بِاْلَغْيِب فَ َبشِّْرُه ِبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر  

 َكرِيٍ 

 

ٙ 

لفظ "الذّكر" ىو املصدر  الّثال ثّي 
ذكرا".-يذكر-الّسماعّي من "ذكر  

َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع  َوَخِشَي  الذِّْكرَ ِإَّنَّ
الرَّْْحََن بِاْلَغْيِب فَ َبشِّْرُه ِبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر  

ٚ 
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 َكرِيٍ 
لفظ "الغيب" ىو املصدر  الّثال ثّي 

 غيبا".-يغيب-من "غالالقياسيّ 
َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي  ِإَّنَّ

فَ َبشِّْرُه ِبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر   بِاْلَغْيبِ الرَّْْحََن 
 َكرِيٍ 

ٛ 

لفظ "أجر" ىو املصدر الّثال ثّي 
أجرا". -يأجر-القياسّي من "أجر

ولفظ الغيب يدّل على معىن 
املصدر الّثال ثّي الّسماعّي فهي 

 ٕ.اجارة"-"أجورا

َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي  ِإَّنَّ
  َوَأْجرٍ الرَّْْحََن بِاْلَغْيِب فَ َبشِّْرُه ِبَْغِفَرٍة 

 َكرِيٍ 

ٜ 

لفظ "مغفرة" ىو املصدر امليمّي 
على وزن مفعلة، من املصدر الّثال 

ثّي الّسماعّي أي غفران، وكان لفظ 
"مغفرة" يف املنّور ألْحد وارسون 

يدّل على املصدر الّثال ثّي  منّور
غفرا -يغفر-القياسّي فهي "غفر

 ٖوغفرة."-وغفرانا

َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي  ِإَّنَّ
َوَأْجٍر   ِبَْغِفَرةٍ الرَّْْحََن بِاْلَغْيِب فَ َبشِّْرُه 

 َكرِيٍ 

ٔٓ 

حرف ما والفعل مها اآلدة  َما ِإنَّا ََنُْن َُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب  ٔٔ 
                                                            

5
 9 .و(  ص1331ا: تىستاكا تروكريسية, , )يىكياكارتإَدوَسي-, انًُىر قايىش عرتيأحًد وارسىٌ يُىر

9
 1111 صو(  1331ا: تىستاكا تروكريسية, , )يىكياكارتإَدوَسي-, انًُىر قايىش عرتيأحًد وارسىٌ يُىر
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املصدريّة، ولفظ "ما قّدموا" ىو 
اّلذي جيعل ما بعدىا يف تأويل 

املصدر املوّؤل، ولفظ "قّدموا" فعل 
 املاض من مصدر "تقدي"

ُموا َناُه  َقدَّ َوآثَاَرُىْم وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصي ْ
 يف ِإَماٍم ُمِبْيٍ 

لفظ "أجر" ىو املصدر الّثال ثّي 
 .أجرا "-يأجر-"أجرالقياسّي من 

َوُىْم  َأْجرًااتَِّبُعوا َمْن اَل َيْسأَُلُكْم 
 ُمْهَتُدونَ 

ٕٔ 

لفظ "ضّر" ىو املصدر  الّثال ثّي 
ضرّا" -يضرّ -الّسماعّي من"ضرّ 

  .وىذاالفعل من املتعّديّ 

ُذ ِمْن ُدونِِو آِِلًَة ِإْن يُرِْدِن الرَّْْحَُن  أََأَّتَِّ
اَل تُ ْغِن َعِّنِّ َشَفاَعتُ ُهْم َشْيئًا  ِبُضر  

 َواَل يُ ْنِقُذونِ 

 

ٖٔ 

لفظ "شفاعة" ىو املصدر  الّثال ثّي 
-يشفع-الّسماعّي من "شفع

 شفاعة".

ُذ ِمْن ُدونِِو آِِلًَة ِإْن يُرِْدِن الرَّْْحَُن  أََأَّتَِّ
ُهْم َشْيًئا َشَفاَعت ُ ِبُضر  اَل تُ ْغِن َعِّنِّ 

 َواَل يُ ْنِقُذونِ 

ٔٗ 

لفظ "ضالل" ىو املصدر  الّثال ثّي 
-يضلّ -الّسماعّي من "ضلّ 

 ضالال"، وىذا الفعل من الاّلزم وال. 

 ٘ٔ ُمِبْيٍ  َضاَللٍ ِإِّنِّ ِإًذا َلِفي 

حرف ما والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما غفر" اّلذي 

ِل َرِّبِّ َوَجَعَلِِّن ِمَن  ِبَا َغَفرَ 
 اْلُمْكَرِمْيَ 

ٔٙ 
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جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
املاض من املؤّول، ولفظ "غفر" فعل 

مغفرة"، وىذا -غفران-مصدر "غفرا
 الفعل من الفعل املتعّدّي.

 لفظ "صيحة" ىي املصدر  الّثال
صيحا" -يصيح-من "صاحالقياسيّ 

وتّدل على مصدر املّرة أي مصدر 
العدد )بفتح الفاء وسكون العْي 

"فعلة"(. وكان لفظ على وزن 
"صيحة" يف املنّور ألْحد وارسون 
منّور يدّل على مصدر الثالثّي 

-يصيح-الّسماعّي فهي "صاح
 ٗ.صياحا"-صيحة

َواِحَدًة فَِإَذا  ِإالَّ َصْيَحةً ِإْن َكاَنْت 
 ُىْم َخاِمُدونَ 

ٔٚ 

حرف ما والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما تنبت" ىو 
اّلذي جيعل ما بعدىا يف تأويل 

املصدر املؤّول، ولفظ "تنبت" فعل 

ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها 
ِسِهْم َوِمَّا اأْلَْرُض َوِمْن أَنْ فُ  تُ ْنِبتُ ِمَّا 

 اَل يَ ْعَلُمونَ 

ٔٛ 

                                                            
0

 912 .ص (و1331يىكياكارتا: تىستاكا تروكريسية. ),إَدوَسي-عرتي, انًُىر قايىش أحًد وارسىٌ يُىر
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املضارع من مصدر "اإلنبات" وىذا 
 الفعل من الفعل املتعّدّي.

حرف ما والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما اليعلمون" ىو 
اّلذي جيعل ما بعدىا يف تأويل 
املصدر املؤّول، ولفظ "يعلمون" 

" علمفعل املضارع من مصدر "ال
 وىذا الفعل من الفعل املتعّدّي. 

ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها 
َوِمَّا ِمَّا تُ ْنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن أَنْ ُفِسِهْم 

 اَل يَ ْعَلُمونَ 

ٜٔ 

لفظ "تقدير" ىو املصدر فوق الّثال 
يقّدر". و -ثّي الّسماعّي من "قّدر

لفظ "تقدير" ىي من الفعل 
 املتعّدّي.

َوالشَّْمُس ََتْرِي ِلُمْستَ َقر  َِلَا َذِلَك 
 اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  تَ ْقِديرُ 

ٕٓ 

حرف أن والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "أن تدرك" اّلذي 
جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 

املؤّول، ولفظ "تدرك" فعل املضارع 
من مصدر "اإلدراك" وىذا الفعل 

 من الفعل املتعّدّي.

 أَْن ُتْدرِكَ اَل الشَّْمُس يَ ْنَبِغي َِلَا 
اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ 

 يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

ٕٔ 
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أّن وامسها وخربىا اآلدة املصدريّة، 
ولفظ "أنّا ْحلنا" اّلذي جيعل ما 
 بعدىا يف تأويل املصدر املؤّول.

ُذرِّي َّتَ ُهْم يف اْلُفْلِك  اأَنَّا َْحَْلنَ َوآيٌَة َِلُْم 
 اْلَمْشُحوِن 

ٕٕ 

حرف أن والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما يركبون" اّلذي 

جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
" فعل املضارع ونيركباملؤّول، ولفظ "

من مصدر "الرّكوب"، وىذا الفعل 
.املتعّديّ من  

َما َوَخَلْقَنا َِلُْم ِمْن ِمْثِلِو 
 يَ رَْكُبونَ 

ٕٖ 

" ىو املصدر  الّثال ثّي َرْْحَةً لفظ "
". رْحة-يرحم-رحمالّسماعّي من "
وحيتاج إىل املتعّديّ وىذا الفعل من

 املفاعل.

 ٕٗ ِمنَّا َوَمَتاًعا ِإىَل ِحْيٍ َرْْحًَة ِإالَّ 

حرف ما والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما رزق " اّلذي 

تأويل املصدر جيعل ما بعدىا يف 
املؤّول، ولفظ "رزق" فعل املاض من 

 مصدر "الّرزق"، وىذا الفعل من و

اللَُّو  ِمَّا َرَزَقُكمُ َوِإَذا ِقيَل َِلُْم أَْنِفُقوا 
قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم 

َمْن َلْو َيَشاُء اللَُّو أَْطَعَمُو ِإْن أَنْ ُتْم 
  يف َضاَلٍل ُمِبْيٍ ِإالَّ 

ٕ٘ 
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  .املتعّديّ 
لفظ "الضاّلل" ىو املصدر الّثال ثّي 

-يضلّ -الّسماعّي من "ضلّ 
.ضالال"  

َوِإَذا ِقيَل َِلُْم أَْنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اللَُّو 
قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم 

َمْن َلْو َيَشاُء اللَُّو أَْطَعَمُو ِإْن أَنْ ُتْم 
 ُمِبْيٍ  َضاَللٍ ِإالَّ يف 

ٕٙ 

لفظ "وعد" ىو املصدر الّثال ثّي 
 وعدا".-يعد-"وعدالقياسّي من 

َويَ ُقوُلوَن َمََت َىَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم 
 َصاِدِقْيَ 

ٕٚ 

لفظ "صيحة" ىي املصدر الّثال ثّي 
-يصيح-الّسماعّي من "صاح

.سياحا"-صيحة  

    

        

       

 

ٕٛ 

املصدر الرّباعّي  لفظ "توصية" ىو 
القياسّي على وزن "فّعل" بتشديد 

العْي مفتوحة فمصدره على 
"تفعيل". أّن لفظ "توصية" اعتّلت 

دره على وزن صالمو فجاء م
"تفعلة"، خّفف حيذف ياء 

"التفعيل"، وعّوض منها الّتاء. ولفظ 

ِإىَل َواَل  تَ ْوِصَيةً َفاَل َيْسَتِطيُعوَن 
 أَْىِلِهْم يَ ْرِجُعون

 

ٕٜ 
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."توصية" من الفعل من املتعّديّ   
والفعل مها اآلدة  ماحرف 

املصدريّة، ولفظ "ما وعد" اّلذي 
جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
املؤّول، ولفظ "وعد" فعل املاض من 
مصدر "الوعد"، وىذا الفعل من 

 املتعّدّي.

قَاُلوا يَا َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا 
الرَّْْحَُن َوَصَدَق  َما َوَعدَ َىَذا 

 اْلُمْرَسُلوَن 

ٖٓ 

لفظ "صيحة" ىي املصدر  الّثال ثّي 
-يصيح-الّسماعّي من "صاح

 .صياحا"-صيحة-صيحا

َواِحَدًة فَِإَذا  َصْيَحةً ِإْن َكاَنْت ِإالَّ 
يٌع َلَديْ َنا ُُمَْضُروَن   ُىْم مجَِ

ٖٔ 

حرف ما والفعل مها اآلدة 
ولفظ "ما كنتم" اّلذي املصدريّة، 

جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
املؤّول، ولفظ "كن" فعل املاض من 

مصدر "الكون"، وىذا الفعل من 
 الالزم.

         

       

           

 

 

ٖٕ 

" ىو املصدر  الّثال ثّي لفظ "قوال
            قوال"-يقول-من "قال قياسيّ ال

 ٖٖ ِمْن َرب  َرِحيٍم  قَ ْواًل َساَلٌم 
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ويدّل على املصدر الّتأكيد القياسّي 
كما يف البحر املديد "سالم قوال 
من رّب رحيم" أي "سالم يقال ِلم 

 ٘.قوال من رّب رحيم"
حرف أن والفعل مها اآلدة 

املصدريّة، ولفظ "أن ال تعبدون" 
اّلذي جيعل ما بعدىا يف تأويل 

املصدر املؤّول، ولفظ "تعبدون" 
.فعل املضارع من مصدر "عبادة"  

اَل َأََلْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِِّن آَدَم أَْن 
الشَّْيطَاَن إِنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ  تَ ْعُبُدوا
 ُمِبٌْي 

ٖٗ 

حرف أن والفعل مها اآلدة 
اّلذي  املصدريّة، ولفظ "أن اعبدوِّن"

جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
املؤّول، ولفظ "اعبدوا" فعل األمر 

 .من مصدر "عبادة"

وِّن َىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم َوأَِن اْعُبدُ 
 

ٖ٘ 

حرف أن والفعل مها اآلدة 
املصدريّة، ولفظ "ما كنتم" اّلذي 
جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 

َتْكُفُروَن  ِبَا ُكْنُتمْ اْصَلْوَىا اْليَ ْوَم 
 

ٖٙ 

                                                            
2

 129 .و( ص5115روت: دار انكتة انعهًية )تي 4انجسء انثحر انًديد اتٍ عجيثة انحسُي, 
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املاض املؤّول، ولفظ "كنتم" فعل 
من مصدر "كونا"، وىذا الفعل من 

 الالزم.
حرف أن والفعل مها اآلدة 

املصدريّة، ولفظ "ما كنوا" اّلذي 
جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 

املؤّول، ولفظ "كانوا" فعل املاض 
.من مصدر "الكون"  

اْليَ ْوَم ََنِْتُم َعَلى أَفْ َواِىِهْم َوُتَكلُِّمَنا 
 ِبَا َكانُواأَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم 

 َيْكِسُبوَن 

ٖٚ 

ثّي  ثاللفظ "توصية" ىو املصدر  ال
خلقا". -خيلق-القياسّي من "خلق

 ىذا الفعل من املتعّدّي.

ْرُه نُ َنكِّْسُو يف ا أََفاَل  ْْلَْلقِ َوَمْن نُ َعمِّ
 يَ ْعِقُلوَن 

ٖٛ 

ر" ىو املصدر الّثال ثّي لفظ "ذك
 .ذكرا"-يذكر-من "ذكر سماعيّ ال

َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَ ْنَبِغي َلُو ِإْن 
 ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُ ْرآٌن ُمِبٌْي 

ٖٜ 

لفظ "قرآن" ىو املصدر الّثال ثّي 
-قراءة-يقرأ-من "قرأ سماعيّ ال

.قرآن"  

َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَ ْنَبِغي َلُو ِإْن 
 ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُ ْرآٌن ُمِبٌْي 

ٗٓ 

لفظ "القول" ىو املصدر الّثال ثّي 
قوال".-يقول-القياسّي من "قال  

 اْلَقْولُ لِيُ ْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوحيَِقَّ 
 َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

ٗٔ 
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اآلدة حرف ما والفعل مها 
" اّلذي علمتاملصدريّة، ولفظ "ما 

جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
املؤّول، ولفظ "عمل" فعل املاض 

 من مصدر "العمل".

 َعِمَلتْ أَوَََلْ يَ َرْوا أَنَّا َخَلْقَنا َِلُْم ِمَّا 
أَْيِديَنا أَنْ َعاًما فَ ُهْم َِلَا َماِلُكوَن 

 

ٕٗ 

ىو املصدر الّثال ثّي لفظ "نصر" 
نصرا".-ينصر-القياسّي من "نصر  

ُىْم َوُىْم َِلُْم َنْصرَ اَل َيْسَتِطيُعوَن 
 ُجْنٌد ُُمَْضُروَن 

ٖٗ 

لفظ "القول" ىو املصدر الّثال ثّي 
قوال" ىذا -يقول-القياسّي من"قال

 الفعل من الفعل املتعّدّي.

ْم ِإنَّا نَ ْعَلُم َما قَ ْوِلُُ َفاَل َفاَل حَيْزُْنَك 
 ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن 

ٗٗ 

حرف ما والفعل مها األدة 
املصدريّة، ولفظ "ما يسّرون" اّلذي 

جيعل ما بعدىا يف تأويل املصدر 
-املؤّول، ولفظ "يسّرون" من "أيرّ 

إسرار" وىذا الفعل من الفعل -يسرّ 
 املتعّدّي.

ْم ِإنَّا نَ ْعَلُم َما َفاَل َفاَل حَيْزُْنَك قَ ْوِلُُ 
 َوَما يُ ْعِلُنوَن  ُيِسرُّونَ 

ٗ٘ 

حرف ما والفعل األدة املصدريّة، 
ولفظ "يعلنون" اّلذي جيعل ما 

َفاَل َفاَل حَيْزُْنَك قَ ْوُِلُْم ِإنَّا نَ ْعَلُم َما 
 يُ ْعِلُنونَ ُيِسرُّوَن َوَما 

ٗٙ 
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بعدىا يف تأويل املصدر املؤّول، 
-يعلن-ولفظ "يعلنون" من "أعلن

إعالنا" وىذا الفعل من الفعل 
 املتعّدّي.

أّن وامسها اآلدة املصدريّة، ولفظ " 
أنّا خلقنا" اّلذي جيعل ما بعدىا يف 

 تأويل املصدر املؤّول.

ْنَساُن أَنَّا  اُه ِمْن َخَلْقنَ أَوَََلْ يَ َر اإْلِ
 نُْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبٌْي 

ٗٚ 

ثّي  لفظ "خلق" ىو املصدر الّثال
 ،خلقا"-خيلق-القياسّي من"خلق

 ىذا الفعل من الفعل املتعّدّي.

قَاَل  َخْلَقوُ َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي 
 َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِىَي َرِميٌم 

ٗٛ 

املصدر الّثال ثّي لفظ "خلق" ىو 
خلقا".-خيلق-القياسّي من "خلق  

ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَىا أَوََّل َمرٍَّة 
 َعِليٌم  َخْلقٍ َوُىَو ِبُكلِّ 

ٜٗ 

 
 في سورة يس عمل المصدراني: الفصل الث

 يف ىذا الفصل، تريد الباحثة أن تبحث عمل املصادر يف سورة يس.
" يدّل َوالقرآن اْلكيمآِن" يف آية "القر "كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٔ

قسم بالقرآن املشتمل على اْلكمة"، وال يعمل ىذا املصدر على معىن "
عمل فعلو كما قالو مصطفى الغلييِّن يف جامع الّدروس العربية أّن املصدر 
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ّد بو اْلدث قد يراّد بو االسم ال حدوث الفعل ك "العلم نور" فإن َل ير 
 ٙفال يعمل املصدر عمل الفعل.

-د اآلية ال تستخدم بناء فعل "نّزلة َتسابقلفظ "تنزيل" يف اجلملة ال .ٕ
زيز اْلع ْنزيلأن يينّزل وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "

 "."تْنزيل اْلعزيز الَرحيم"، ولكن يقول اهلل تعاىل يمحالرَ 
وَتد أّن معىن "تَ ْنزِيَل" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مضافا، يضاف 

زيز ففاعلو يكون جمرورا لفظ ومرفوعا ُماّل، عاملصدر إىل الفاعل أي ال
 القرآن اْلعزيزْنزيل ت"وينصب مفعولو أي القرآن املخذوف وإذا قّدرت 

 ".الَرحيم
-د اآلية ال تستخدم بناء فعل "قالة َتسابقلفظ "القول" يف اجلملة ال .ٖ

يقول" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "لقد حّق أن 
 ".لقد حّق القول"يقول"، ولكن يقول اهلل تعاىل 

لفعلو، ولذلك  وَتد أّن معىن "القال" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ب "أن 
والفعل". و "القول" يرفع فاعلو أي اهلل املخذوف، وإذا قّدر "لََقْد َحقَّ 

 ."قَ ْوُل اهلل على أكثرىم فهم ال يؤمنون
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 519 .( ص1339ية. صرانع ةكتثًتيروت: ان,)9جايع اندروش انعرتية انجسء الييُي, غيصطفى ان
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قد فهمنا أّن لفظ "القول" حيتاج إىل مفعول ينفسو وإَّّنا ِبساعدة حررف 
. لقد حّق القول على أكثرىم فهم ال يؤمنون""ّر كقول اهلل تعاىل اآلية اجل

على حرف اجلّر مبِّّن على الّسكون و"أكثرىم" جمرور بلعى. واللفظ 
" يرتّكب من اجلّر واجملرور يف ُمّل نصب مفعول ملصدر أكثرىم فهملى ع"

 "القول".
بْي أيديهم  وجعلنا من""سّد" يف آية كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٗ

"، وال يعمل ىذا من جلق اهلل كاجلبل وَنوه" يدّل على معىن "سّدا
ألّن ىذت املصدر َل يرّد اْلدث كما البيان الّسابق  املصدر عمل فعلو
 يف لفظ "القرآن".

" يدّل ومن خلفهم سّدا"سّد" يف آية "كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .٘
وال يعمل ىذا املصدر عمل  على معىن "من جلق اهلل كاجلبل وَنوه"،

 املصدر َل يرّد اْلدث كما البيان الّسابق يف لفظ "القرآن". ألّن ىذا فعلو
د اآلية ال تستخدم بناء َت ةسابقاللفظ " ما تُ ْنِذُر " يف اجلملة  .ٙ

 اركْنذ إإمنمنو. وال يقول اهلل تعاىل " مصدر"إنذار" وإَّّنا تستخدم الفعل
"، وأّن إَّّنا تنذر من اتّبع الذّكر" يقول اهلل تعاىل"، ولكن ْكرالذِّ  اتَبع من

ما قّدموا" ال يتغّيل وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، ولذلك معىن "
قد فهمنا أّن لفظ "القول" حيتاج يقوم حرف ما والفعل مقام املصدر. و 

 إىل مفاعل، ينصب مفعوِلا أي من تّبع الذّكر.
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" إَّّنا تنذر من اتّبع الذّكر"الذكر" يف آية "كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٚ
يدّل على معىن "القرآن"، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو ألّن ىذا 

 املصدر َل يرّد اْلدث كما البيان الّسابق يف لفظ "القرآن".
د اآلية ال تستخدم بناء الفعل َت ةسابقلفظ "الغب" يف اجلملة ال .ٛ

يغيب" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل " َوَخِشَي -"غاب
 ".وخشي الّرْحن بالغيب"الرَّْْحََن بِأن يَغْيِب "، ولكن يقول اهلل تعاىل 

وَتد أّن معىن "الغيب" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، 
م الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ولذلك يقوم املصدر مقا

ب "أن والفعل". ولفظ "الغيب" يرفع فاعلو أي عقاب اهلل املخذوف، 
 عقاب اهلل". وخشي الّرْحن بالغيب وإذا قّدرت "

اجلّنة وما " يدّل على معىن "فبشره ِبغفرة وأجر كري"أجر" يف آية "لفظ  .ٜ
ىذا املصدر َل يرّد اْلدث  "، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو ألّن فيها

 كما البيان الّسابق يف لفظ "القرآن".
-د اآلية ال تستخدم بناء الفعل "غفرَت ةسابقلفظ "مغفرة" يف اجلملة ال .ٓٔ

يغفر" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل " فَ َبشِّْرُه بأن يْغِفَر 
 ".ِبغفرة وأجر كريفبشره "َوَأْجٍر َكرٍِي"، ولكن يقول اهلل تعاىل 

وَتد أّن معىن "مْغِفرٍَة" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
ب "أن يستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا يقوم املصدر مقام الفعل و 
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والفعل". ولفظ "مْغِفَرٍة" ترفع فاعلو أي اهلل املخذوف وتنصب مفعولو 
  ".فبشره ِبغفرة وأجر كري" أي عن الّذنوب املخذوف، وإذا قّدرت

صدر د اآلية ال تستخدم بناء مَت ةسابقاللفظ "ماقّدموا" يف اجلملة  .ٔٔ
منو. وال يقول اهلل تعاىل "َوَنْكُتُب  تَقدديُهم  "تقدي" وإَّّنا تستخدم الفعل

ال يتغرّي  ونكتب ما قّدموا وآثارىم"َوآثَاَرُىْم"، ولكن يقول اهلل تعاىل "
وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، ولذلك يقوم حرف ما والفعل مقام 

 املصدر.
مفعولو أي من  قد فهمنا أّن لفظ "القول" حيتاج إىل املفاعل، ينصب

األعمال تلّصاْلات املخذوفة وأذا قّدرت "ونكتب ما قّدموا من أعمال 
 الّصاْلات وآثارىم".

" يدّل ال يسألكم أجرا"أجر" يف آية "كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٕٔ
على معىن "األجرة"، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو كما قالو مصطفى 
الغلييِّن يف جامع الّدروس العربية أّن املصدر قد يراّد بو االسم ال حدوث 

مل الفعل ك "العلم نور" فإن َل يرّد بو اْلدث فال يعمل املصدر ع
 ٚالفعل.
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-د اآلية ال تستخدم بناء الفعل "ضرّ ة َتسابقاجلملة اللفظ "ضّر" يف  .ٖٔ
إن يردن الّرْحن يضّر " وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "

 "إن يردن الّرْحن بضرّ "، ولكن يقول اهلل تعاىل"بأن يبضّرن
 لفعلو، ولذلك وَتد أّن معىن "ضّر" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن

يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ب "أن 
والفعل". وافظ "ضّر" يرفع فاعلو أي الّرْحن وينصب مفعولو أي إيّاي 

 .إن يردن الّرْحن بضر الّرْحن إيّ املخذوف، وإذا قّدر 
د اآلية ال تستخدم بناء الفعل ة َتسابقاللفظ "شفاعة" يف اجلملة  .ٗٔ

ال تغن يشفع" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "-"شفع
"ال تغن عِّّن  "، ولكن يقول اهلل تعاىلشيئا وال ينقذون أن يشفعوا عِّّن 

 ". شفاعتهم شيئا وال ينقذون
وَتد أّن معىن "شفعة" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 

ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مضافا، يضاف يقوم املصدر مقام الفعل 
املصدر إىل الفاعل أي العزيز ففاعلو يكون جمرورا لفظ ومرفوعا ُماّل، 

 وينصب مفعولو أي شيئا.
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"، موصوف و"مبْي" إِّّن إّذا لفي ضالل مبْي"ضالل" يف آية "لفظ  .٘ٔ
يف موسوعة الّنحو والّصرف  صفة، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو كما

 .ٛأّن شرط من شروط إعمال املصدر ىي أاّل يكون موصوفا واإلعراب
اآلية ال تستخدم بناء املصدر د ة َتسابقاللفظ "ما غفر" يف اجلملة  .ٙٔ

ِبغفرة مغفرة" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "-"غفرانا
ِبا غفر ِل رِّّب "، ولكن يقول اهلل تعاىل "وجعلِّن من املكرمْي ٜرِّّب 

 ".ن املكرمْيوجعلِّن م
وَتد أّن معىن "ما غفر" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، 
ولذلك يقوم حرف مقام املصدر ولفظ "غفر" يرفع فاعلو أي "رِّّب" 

 وينصب مفعولو أي "ِل".
ما حرف مصدرّي وغفر فعل ماض منصوب بالفتحة والفاعل ضمري 

والفعل مفعول بو لفعل آية مسترت تقديره ىو أي رِّّب واملصدر من "ما" 
 قبلها أي "يعلمون".

"صيحة" يدّل على مصدر املّرة أي كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٚٔ
مصدر العدد وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو كما يف نفسري ابن كثري 
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ولفظ "ضيحة" منصوب  ٓٔ"صاح هبم صيحة واحدة فإذا ىم خامدون،
 بفعل ُمذوف وىو مع عاملو.

اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقالنيت" يف اجلملة لفظ "ما ت .ٛٔ
"اإلنبات" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "من إنبات 

" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل ِمّا تنبت األرضاألرض"، ولكن يقول اهلل تعاىل "
 على نفس املعىن ملصدره.

فاعلو األرض وينصب  قد فهمنا أّن لفظ "القول" حيتاج إىل مفعول، يرفع
مفعولو أي من النخيل، والشجر، والّزرع، والّثمار اْلذوفة وإذا قّدرت 

 "ِمّا تنبت األرض من النخيل، والشجر، والّزرع".
اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاللفظ "ِمّا اليعلمون" يف اجلملة  .ٜٔ

أنفسهم وال  ومن"العلم" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "
" وأّن ومن أنفسهم وِمّا ال يعلمونمن علمهم"، ولكن يقول اهلل تعاىل "

معىن "ِمّا اليعلمون" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، ولذلك 
 يقوم حرف مقام ما والفعل املصدر.

قد فهمنا أّن لفظ "القول" حيتاج إىل املفاعل، ينصب مفعولو أي من 
عجيبة الغربية املخذوفة وأذا قّدرت "ومن أنفسهم ِمّا ال املخلوقات ال

 يعلمون من املخلوقات العجيبة الغربية".

                                                            
11

 219 .ص (و1333يجهىل انًديُة: دار طيثة, ) ,4انجسء تفسير اتٍ كثير اتٍ كثير, 
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-ال تستخدم بناء فعل"قّدرد ة َتسابقال" يف اجلملة األتية تقديرالفظ " .ٕٓ
ذلك  أن يقّدر  يقّدر" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "

 "ذلك تقدير العزيز العليماهلل تعاىل ""، ولكن يقول العزيز العليم
وَتد أّن معىن "تقدير" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مضافا، يضاف 
املصدر إىل الفاعل أي العزيز ففاعلو يكون جمرورا لفظ ومرفوعا ُمال، 

املخذوفة وإذا قّدرت "ذلك تقدير العزيز  وينصب مفعولو أي الشمس
 الّشمس العليم".

اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاللفظ "أن تدرك" يف اجلملة  .ٕٔ
ال الّشمس "اإلدراك" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "

ال "، ولكن يقول اهلل تعاىل "ينبغي ِلا إدراك القمر وال الّليل سابق الّنهار
" وأّن معىن "أن الّشمس ينبغي ِلا أن تدرك القمر وال الّليل سابق الّنهار

تدرك" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره. وينصب لفظ "ترك" 
 إىل املفعول أي ألقمر.

أن تدرك القمر" إعرابو أن حرف مصدرّي ونصب "تدرك" فعل وآية "
ديره ىي أي الّشمس، املضارع منضوب بالفتحة، والفاعل مسترت تف

 والقمر مفعول بو للفعل تدرك، واملصدر املؤّول من "أن والفعل".
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لفظ "أنّا ْحلنا" أن حرف توكيد ونصب، و"نا" ضمري متكّلم مع الغري  .ٕٕ
مبِّن على السكون يف خمّل نصب اسم أّن، ومجلة "ْحلنا" خربه أّن. 

 واملصدر الوؤّول من أّن وامسها وخربىا.
اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاليف اجلملة  لفظ "ما يركبون" .ٖٕ

وخلقنا ِلم من  "الرّكوب" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "
" وأّن وخلقنا ِلم من مثلو ما يركبونركوهبم"، ولكن يقول اهلل تعاىل " مثلو

 معىن "ما يركبون" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره.
يرحم" وإَّّنا -اآلية ال تستخدم بناء الفعل "رحمد ة َتسابقالاجلملة يف  .ٕٗ

ومتاعا إىل  تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "إأّل أن نرحم
 ".إاّل رْحة مّنا ومتاعا إىل حْي"، ولكن يقول اهلل تعاىل "حْي

ولذلك وَتد أّن معىن "رْحة" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ب "أن 
والفعل". ولفظ "رْحة" وينصب مفعولو أي ىم املخذوف، وإذا قّدرت 

 "إاّل رْحة مّنا ِلم ومتاعا إىل حْي".
اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاللفظ "ما رزق" يف اجلملة  .ٕ٘

منو. وال يقول اهلل تعاىل "من رزق اهلل "الرّكوب" وإَّّنا تستخدم الفعل 
إليكم"، ولكن يقول اهلل تعاىل " " وأّن معىن  "ما رزق" ال يتغرّي وإَّّنا 

 يدّل على نفس املعىن ملصدره.
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"ضالل" يف آية " "، موصوف و"مبْي" صفة، وال يعمل ىذا لفظ  .ٕٙ
يف موسوعة الّنحو والّصرف واإلعراب أّن شرط  املصدر عمل فعلو كما

 ٔٔشروط إعمال املصدر ىي أاّل يكون موصوفا.من 
-اآلية ال تستخدم بناء فعل"وعدد ة َتسابقاللفظ "الوعد" يف اجلملة  .ٕٚ

ويقولون مَت ىذا يعد" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "
 ".ويقولون مَت ىذا الوعد"، ولكن يقول اهلل تعاىل "أن يعدوا

 وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك وَتد أّن معىن "رْحة" ال يتغرّي 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ب "أن 
والفعل". ولفظ "رْحة" وينصب مفعولو أي وعد البعث وإذا قّدرت 

 البعث والقيامة".    ويقولون مَت ىذا الوعد"
ول بو و "، مفعما ينظرون إاّل صيحة واحدة"صيحة" يف آية "لفظ  .ٕٛ

"واحدة" صفة، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو ألنّو موصوف كما 
 البيان الّسابق يف لفظ "ضالل مبْي".

-اآلية ال تستخدم بناء فعل"وّصىد ة َتسابقاللفظ "توصية" يف اجلملة  .ٜٕ
فال يستطيعون يوّصى" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "

فال يستطيعون "، ولكن يقول اهلل تعاىل "وال إىل أىلهم يرجعون ٕٔوّصواي
 ".توصية وال إىل أىلهم يرجعون
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وَتد أّن معىن "توصية" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، 
ولذلك يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا 

ي ىم املخذوف وينصب ب "أن والفعل". ولفظ "توصية" يرفع فاعلو أ
مفعولو أي يف أمورىم املخذوف وإذا قّدرت "فال يستطيعون توصيتهم يف 

 أمورىم وال إال أىلهم يرجعون".
د اآلية ال تستخدم بناء مصدر "الوعد" وإَّّنا تستخدم َتد ة َتسابقاليف  .ٖٓ

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ىذا الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "
قالوا يا ويلنا من "، ولكن يقول اهلل تعاىل "الّرْحن وصدق املرسلونوعد 

 ".بعثنا من مرقدنا ىذا ما وعد الّرْحن وصدق املرسلون
وَتد أّن معىن "ما وعد" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، 
ولذلك يقوم حرف ما والفعل مقام املصدر. ولفظ "ما وعد" يرفع فاعلو 

ىذا ما ، وإذا قّدرت "ٖٔوينصب مفعولو أي وعدنا املخذوف أي الّرْحن
 ".وعد الّرْحن وصدق املرسلون

"، خرب كانت و إن كانت إال صيحة واحدة"صيحة" يف آية "لفظ  .ٖٔ
"واحدة" صفة، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو ألنّو موصوف كما 

 البيان الّسابق يف لفظ "ضالل مبْي".
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ال تستخدم بناء مصدر "كونا" وإَّّنا  اآليةد ة َتسابقاليف اجلملة  .ٕٖ
فاليوم ال تظلم نفس شيئا وال  تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "

فاليوم ال تظلم نفس كونكم تعلمون"، ولكن يقول اهلل تعاىل "َتزون إاّل  
 ".شيئا وال َتزون إاّل ما كنتم تعملون

نفس املعىن ملصدره،  وَتد أّن معىن "ما كنتم" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على
ولذلك يقوم حرف ما والفعل مقام املصدر. ولفظ "ما كنتم" يرفع فاعلو 

 أي أنتم.
"قول" يدّل على املصدر الّتأكيد وال كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .33

يعمل ىذا املصدر عمل فعلو. وقال ُمي الّدين يف  إعراب القرآن وبيانو 
وإذا  ٗٔذوف وىو مع عاملو.أّن لفظ "قول" مصدر منصوب بفعل ُم
 ٘ٔقّدرت سالم يقال ِلم قوال منرّب رحيم".

اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاللفظ "أن ال تعبدوا" يف اجلملة  .ٖٗ
يَا َبِِّن آَدَم أَْن اَل "عبادة" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "

يَا َبِِّن آَدَم َأْن اَل تَ ْعُبُدوا ، ولكن يقول اهلل تعاىل "عبادتكم الشَّْيطَاَن"
" وأّن معىن  "أن التعبدوا" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن  الشَّْيطَانَ 
 ملصدره.
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فعل املضارع  -أن ال تعبدوا" إعرابو أن حرف منصب معيدواوآية "
منصوب حبذف الّنون، والفاعل مسترته أنتم، والشيطان مفعول بو للفعل 

 ر املؤّول من "أن والفعل".تعبد، واملصد
اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاللفظ "أن اعبدوِّن" يف اجلملة  .ٖ٘

 "العبادة" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "َوِعَباَدُتُكْم ِلْ 
َوأَِن اْعُبُدوِّن َىَذا ِصرَاٌط "، ولكن يقول اهلل تعاىل "َىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمٌ 

 ".ِقيمٌ ُمْستَ 
وَتد أّن معىن "أن اعبدوِّن" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، 
ولذلك يقوم حرف ما والفعل مقام املصدر. ولفظ "أن اعبدوِّن" يرفع 
 فاعلو أي ىم وينصب مفعولو أي ِّن. واملصدر املؤّول من "أن اعبدوِّن".

اآلية ال تستخدم بناء مصدر د ة َتسابقاللفظ "ما كنتم" يف اجلملة  .ٖٙ
اْصَلْوَىا اْليَ ْوَم "الكون" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل " 

اْصَلْوَىا اْليَ ْوَم ِبَا ُكْنُتْم "، ولكن يقول اهلل تعاىل "َتْكُفُرونَ  ِبَكْوِنُكمْ 
 ".َتْكُفُرونَ 

املعىن ملصدره، وَتد أّن معىن "ما كنتم" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس 
ولذلك يقوم حرف ما والفعل مقام املصدر، ولفظ "ما كنتم" يرفع فاعلو 

 أي أنتم. واملصدر املؤّول من "ما والفعل".
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اآلية ال تستخدم بناء املصدر د ة َتسابقاللفظ "ما كانوا" يف اجلملة  .ٖٚ
ِبَكوِِنِم "الكون" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "

" وأّن معىن "ما  ِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ "، ولكن يقول اهلل تعاىل "ُبونَ َيْكسِ 
 كانوا" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره.

-اآلية ال تستخدم بناء الفعل "خلقد ة َتسابقاللفظ "خلق" يف اجلملة  .ٖٛ
ْرُه َوَمْن خيلق" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "  نُ َعمِّ

ْرُه نُ َنكِّْسُو يف اْْلَْلقِ "، ولكن يقول اهلل تعاىل "نُ َنكِّْسُو أَْن ََنِْلْقوُ   ".َوَمْن نُ َعمِّ
وَتد أّن معىن "خلق" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ب "أن 

"خلق" يرفع فاعلو أي نا املخذوف وينصوب مفعولو أي  والفعل". ولفظ
ْرُه نُ َنكِّْسُو يف َخَلْقَنا إيّاه املخذوف وإذا قّدرت "  إيّاه". َوَمْن نُ َعمِّ

إن ىو إال ذكر وقرآن "ذكر" يف آية "كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٜٖ
قالو " يدّل على معىن "عظة"، وال يعمل ىذا املصدر عمل فعلو كما مبْي

مصطفى الغلييِّن يف جامع الّدروس العربية أّن املصدر قد يراّد بو االسم 
ال حدوث الفعل ك "العلم نور" فإن َل يرّد بو اْلدث فال يعمل املصدر 

 ٙٔعمل الفعل.
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" يدّل على "وقرآن مبْي "قرآن" يف آيةكما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٓٗ
عمل فعلو ألنو َل يرد معىن "كتاب مساوّي"، وال يعمل ىذا املصدر 

 اْلدث كما البيان الّسابق يف أّن لفظ "ذكر".
-اآلية ال تستخدم بناء الفعل "قالد ة َتسابقاللفظ "القول" يف اجلملة  .ٔٗ

وحيّق أن يقول يقول" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "
 ".افرينوحيّق القول على الكأن"، ولكن يقول اهلل تعاىل " على الكافرين

وَتد أّن معىن "القول" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مقّدرا ب "أن 
 والفعل". ولفظ "القول" يرفع فاعلو أي ُمّمد املخذوف، وإذا قّدر "

 وحيّق قول ُمّمد على الكافرين."
قول" حيتاج إىل مفعول ينفسو وإَّّنا ديساعدة حرف قد فهمنا أّن لفظ "ال

اجلّر كقول اهلل تعلى األيت "وحيّق القول على الكافرين" على حرف اجلّر 
مبِّّن على الّسكون و "الكافرين" جمرور بعلى. ولفظ "على الكافرين" 

 يرتّكب من اجلّر واجملرور يف ُمّل نصب مفعول ملصدر "القول".
اآلية ال تستخدم بناء املصدر د ة َتسابقاللة لفظ "ما عملت" يف اجلم .ٕٗ

من عمل أيدينا "العمل" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "
ِمّا عملت أيدينا أنعاما "، ولكن يقول اهلل تعاىل "أنعاما فهم ِلا مالكون

 .فهم ِلا مالكون"
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املعىن لفعلو، وَتد أّن معىن "ما عملت" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس 
ولذلك يقوم حرف ما الفعل مقام املصدر، ولفظ "ما عملت" يرفع 
فاعلو أي أنت وينصب مفعولو أي أنعاما. واملصدر املؤّول من "ما 

 والفعل"
-اآلية ال تستخدم بناء الفعل "نصرد ة َتسابقاللفظ "نصر" يف اجلملة  .ٖٗ

ال يستطيعون أن ينصر" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "
ال يستطيعون "، ولكن يقول اهلل تعاىل "ينصروا وىم ِلم جند ُمضرون

 نصرىم وىم ِلم جند ُمضرون".
وَتد أّن معىن "نصر" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مضافا، يضاف 

 ىم فمفعولو يكون جمزوما لفظا ومنصوبا ُمال. املصدر إىل املفعول أي
اآلية ال د ة َتسابقالاجلملة  فال حيزنك قوِلم"لفظ "قول" يف آية " .ٗٗ

يقول" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول -تستخدم بناء الفعل "قال
فال حيزنك "، ولكن يقول اهلل تعاىل "فال حيزنك أن يقولوا اهلل تعاىل "

 قوِلم".
وَتد أّن معىن "قول" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
يقوم املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مضافا، يضاف 
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املصدر إىل املفعول أي ىم ففاعلو يكون جمزوما لفظا ومرفوعا ُمال، 
 وينصب مفعولو أي ك.

ال تستخدم بناء املصدر  اآليةد ة َتسابقاللفظ "ما يسّرون" يف اجلملة  .٘ٗ
إنّا نعلم  "اإلسرار" وإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل "

 إنّا نعلم ما يسّرون""، ولكن يقول اهلل تعاىل "اسرارىم 
وَتد أّن معىن "ما يسّرون" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، 

"ما يسّرون" يرفع فاعلو  ولذلك يقوم حرفما والفعل مقام املصدر. ولفظ
 ٚٔأي ىم: األشباح واألرواح وينضب وفعولو أي من العداوة والكفر

من العداوة والكفر".  إنّا نعلم ما يسّروناملخذوف، وإذا فّدرت "
 واملصدر املؤّول من "ما والفعل".

اآلية ال تستخدم بناء املصدر د ة َتسابقاللفظ "ما يعلنون" يف اجلملة  .ٙٗ
"، وإعالِنموإَّّنا تستخدم الفعل منو. وال يقول اهلل تعاىل ""اإلعالن" 

 ما يعلنون"."و  ولكن يقول اهلل تعاىل
وَتد أّن معىن "ما يعلنون" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن ملصدره، 
ولذلك يقوم حرف ما والفعل مقام املصدر، ولفظ "ما يسّرون" يرفع 

نصب مفعولو أي من العداوة فاعلو أي ىم: األشباح والألرواح وي
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والكفر املخذوف، وإذا قّدرت "ما يعلنون من العداوة والكفر". واملصدر 
 املؤّول من "ما والفعل".

لفظ "أنّاخلقنا" أنّا حرف توكيد ونصب، و "نا" ضمري مبِّّن على  .ٚٗ
الّسكون يف ُمّل نصب اسم أّن، ومجلة "خلقنا" خرب أّن. واملصدر املؤّول 

 خريىا.من أن وامسها و 
-اآلية ال تستخدم بناء الفعل "خلقد ة َتسابقاللفظ "خلق" يف اجلملة  .ٛٗ

ونسي أن خلقنا  خيلق" وإَّّنا تستخدم املصدر منو. وال يقول اهلل تعاىل "
 ونسي خلقو"."، ولكن يقول اهلل تعاىل "إيّاه

وَتد أّن معىن "خلق" ال يتغرّي وإَّّنا يدّل على نفس املعىن لفعلو، ولذلك 
املصدر مقام الفعل ويستطيع أن يعمل عمل الفعل مضافا، يضاف يقوم 

املصدر إىل املفعول أي ه كما قال ابن عجيبة اْلسِّن أّن لفز "خلقو" 
 مصدر مضاف للمفعول أي: خلقنا إيّاه.

" وال يعمل ىذا خملوق"خلق" ىو "كما يف البيان الّسابق أّن لفظ  .ٜٗ
 جامع الّدروس العربية أّن املصدر عمل فعلو كما قالو مصطفى الغلييِّن يف

املصدر قد يراّد بو االسم ال حدوث الفعل ك "العلم نور" فإن َل يرّد بو 
 ٛٔ اْلدث فال يعمل املصدر عمل الفعل.
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 الفصل الخامس
 خاتمةال

 
 

 صاتالخال :الفصل األول
اّلذيجيئ املصدراملصدرىواسميدّلعلىاحلدثاجملّرداعنالّزمان .أ

ضربا.-يضرب-ثالثايفتصريفالفعلأيتعيريمنصيغةاخر.حنو:ضرب
 .نصرا-ينصر-سهال.نصر-يسهل-سهل
يدّلعلىاملصدرالّثالثيالقياسّيواةعشراملصدرستوجدتالباحثة .ب

على الّسماعّيوثالثةاملصادريدّل املصادريدّلعلىاملصدرالّثالثّي عشرة
املصادر عشر وتسعة امليمّي علىاملصدر يدّل وواحدا فوقالّثالثّي املصدر

 يدّلعلىاملصدراملؤّول.
وجدتالباحثةسّتةاملصادريعملعملفعلومبضاف،وتسعةاملصادر .ت

يعملعملفعلومقّدرابأنوالفعل،وسبعةاملصادراليعملعملفعلوألنّوام
موصوف، ألنّو فعلو عمل املصدر يعمل املصادرال وأربعة احلدث، بو يرد

يد،واملصدرواملصدراليعملاملصدرعملفعلوألنّويدّلعلىمصدرالّتأك
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اليعملاملصدرعملفعلوألنّويدّلعلىمصدراملّرة،وتسعةعشراملصادر
يفتأويلاملصدرأياملصدراملؤّول.

 
 اإلقتراحات :الفصل الثاني

ترجوالباحثةمنالقرّاءأنيتفّضلوابإمتاممانقصيفىذاالبحثمنالّشرحأ.
 والبيانإلحيجاداليحثاجلديداألكمل.

 بواسطة الباحثة ترجو يفتكونب. الباحثني لكل مراجعا الرسالة ىذه
 املستقبل.

 يفت. الباحثني لكل مراجعا الرسالة ىذه تكون بواسطة الباحثة ترجو
 املستقبل.
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