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 الملخص

الجامع فعرضت فيه أبنية المصادر الثالثية المجردة التي ذكرها  تناول هذا البحث أبنية المصادر الثالثية المجردة في جوامع
الطبرسّي في تفسيره, وكان الهدف من وراء هذا البحث هو إبراز آراء الطبرسّي الصرفية في أبنية المصادر وتبين أنَّ هذه اآلراء كانت 

 ة.قّيمة إذ كان البعض منها غير مسبوق مما يسهم في رفد المكتبة اللغوية العربي
Key word:the source, Tabarsi, Trio, Just, denote 

Abstract 

This research deals with morphology tri sources naked in mosques Mosque introduced the 

buildings tri sources naked mentioned by Tabarsi in his interpretation, and the purpose behind this 

research is to highlight the views of Tabarsi morphological in morphology sources shows that these 

views were valuable as it was some of which is unprecedented thus contributing to supplement the 

Arabic language library. 

 أبنية المصادر ودالالتها في جوامع الجامع

ًضا مما ُحِذف  َمن أحرف فعله لفًظا, أو تقديًرا , أو ُمعوَّ المصدر: هو االسم الدال على الحدث , ُمجرًدا من الزمان , وتضَّ
.وأّما الذي َنِقص من أحرف فعله لفًظا أو تقديًرا من غير عوض فهو (1)ِعَدة -ِقتااًل , و َوَعَد  -ِعْلًما , و َقاَتل  -بغيره , نحو : َعِلم 

والمصادر في اللغة منها قياسية ومنها سماعية,  فمصادر األفعال الثالثية سماعية في الغالب , فقد يكون للفعل  .(2)مصدراسم 
ُمَسااًل( , أمَّا الثالثي مصدران أو أكثر, نحو: َشَكَر مصادره )ُشْكًرا وُشْكَراًنا وَشُكوًرا(, ونحو: سال مصادره )َسْياًل وَسَياَلًنا وَمِسياًل و 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أّن تعدد المصادر للفعل الواحد يعود إلى سببين: أولهما  .(3)صادر األفعال غير الثالثية فهي قياسيةم
 .(4)اختالف لغات العرب , وثانيهما اختالف المعنى

 
                                                 

, شذا  2/444, توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 1/171, اللباب في علل البناء واإلعراب : 22ُينظر: المفتاح في الصرف ,(1)
 .1/141العربية :, جامع الدروس  24العرف ,

 .3/212,  النحو الوافي :  1/141ُينظر: جامع الدروس العربية : (2)
,  المهذب  141- 1/141, جامع الدروس العربية : 3/99, شرح ابن عقيل : 242/ 2ُينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك :(3)

 .212في علم التصريف ,
 .12, 17العربية ,ُينظر : معاني األبنية في (4)
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: مصادر األفعال الثالثية  ودالالُتها :   أوالا
 األفعال الثالثية وهي على النحو اآلتي : وضع الصرفيون بعض الضوابط القياسية لمصادر 

 -إذا كان الفعل الثالثي الماضي على وزن )َفَعَل أو َفِعل( وكان متعدًيا جاء مصدره في الغالب على وزن )َفْعل( نحو : َضَرَب  .1
فة أو صناعة فقياس مصدره )ِفَعالة( َنْسًيا. وُيستثنى من ذلك الفعل الدال على حر  -َشْرًبا, َنِسي  -َنْفًيا , َشِرَب  -َضْرًبا , َنَفى 

 ِنَجارة .  -ِوَكالة , َنِجر  -ِرَيافة , َوِكل -ِزَراَعة , َراف  -بكسر الفاء نحو : َزَرع 
 ُسُجْود , َجَلَس  -ُرُكْوع , َسَجَد  -إذا كان الفعل الثالثي على وزن )َفَعَل( الالزم وكان صحيًحا فقياس مصدره )ُفُعْول( نحو :َرَكع   - 2
 ُجُلوس . وُيستثنى من هذا :  -
ِغياب  -َدْوم , َغاب  -َصْوم , دام  -الفعل الثالثي األجوف فقياس مصدره في الغالب )َفْعل( أو )ِفَعال( أو )ِفَعالة( نحو : َصام  .أ 

 ِضَياء .  -, َضاء
 ِوَزارة .  -ِسَباحة , َوَزر  -ِسَيادة , َسَبح  -ِحَياَكة , َساد  -الفعل الدال على حرفة فقياس مصدره )ِفَعالة( بكسر الفاء نحو : َحاك  .ب 
 ِنَفار .  -ِحَجاب , َنَفر  -ِإباء , َحَجب  -إذا دلَّ الفعل الثالثي على امتناع فقياس مصدره على )ِفعال( بكسر الفاء نحو : أَبى  .ج 
َفَيَضان , َغَلى  -َدَوَران , َفاض  -َخَفَقان , َدار -إذا دلَّ الفعل على حركة واضطراب فقياس مصدره على )َفَعاَلن( نحو : َخَفق  .د 

 َجَرَيان .  -َغَلَيان , َجَرى  -
ُرَعاف ,  -َداع , َرَعف صُ  -ُزَكام , َصَدع  -إذا دلَّ الفعل الثالثي على داء فقياس مصدره على )ُفَعال( بضم الفاء نحو : َزَكم .ه 

 ُسَعال .  -َسَعل 
 َدِبْيب .  -َرِسْيم , َدبَّ  -َذِمْيل, َرَسم -إذا دلَّ الفعل الثالثي على سير فقياس مصدره على )َفِعْيل ( نحو : َذَمل .و 
ُصَراخ ,  -ُبَكاء , َصَرخ  -ُعَواء , َبَكى  -إذا دلَّ الفعل الثالثي على صوت فقياس مصدره على )ُفَعال( أو )َفِعْيل( نحو : َعَوى  .ز 

 َزِفْير .  -َهِدْيل , َزَفر  -َطِنْين , َهَدل  -َصِهْيل , َطنَّ  -َصَهل 
 َعَوًرا .  -َعَطًشا , َعِور  -َفَرًحا , َعِطش  -صدره على )َفَعل( نحو: َفِرح إذا كان الفعل الثالثي على وزن )َفِعل( الالزم فقياس م  - 3

 ويستثنى من ذلك : 
ُرْقَطة , و)َفَعال( بفتح الفاء إْن كان معتاًل  -ُحْمَرة, َرِقط  -الفعل الدال على لون فقياس مصدره )ُفْعَلة( إْن كان صحيًحا نحو : َحِمر -أ

 َبَياض .  -ِيض َسَواد , بَ  -نحو : َسِود 
 ُطُفوًقا . -ُنُحواًل, َطِفق  -الفعل الدال على عالج فقياس مصدره على )ُفُعْول( نحو : َنِحل  -ب
 ُرُعونة. -ُرُطوبة, َرِعن  -الفعل الدال على معنى ثابت فقياس مصدره على )ُفُعولة( نحو : َرِطب   -ج 
ُبُطولة  -ُسُهولة , َبُطل  -إالَّ الزًما فقياس مصدره على )ُفُعْولة( نحو : َسُهل  إذا كان الفعل الثالثي على وزن )َفُعل( و ال يكون -4

 َشجاعة .  -َباَلَغة , َشُجع  -,أو)َفَعاَلة( نحو: َبُلغ 
 .(2)ُبْخاًل  -َجَمااًل ,أو)ُفْعل( نحو : َبُخل  -وقد يرد على )َفَعال( نحو : َجُمل 

 امع الجامعمصادر األفعال الثالثية ودالالتها في جو 
 وردت مصادر األفعال الثالثية في جوامع الجامع على األوزان اآلتية : 

                                                 
- 294, 1/294, شرح الشافية لركن الدين : 212-212, التكملة ,  111- 3/29, اأُلصول في النحو : 32- 4/22ُينظر : كتاب سيبويه :(2)

 29- 2/24, شرح التصريح على التوضيح : 234, 2/232, شرح األشموني :  211-3/199,أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : 297
, المهذب في علم  232-2/234,النحو الواضح : 29- 27, شذا العرف , 324- 3/323لهوامع في شرح جمع الجوامع : ,همع ا

 .221-211التصريف ,
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 َفْعل : جاء مصدًرا في جوامع الجامع من أبواب الفعل الثالثي اآلتية :  -1
 َيْفُعل َفِمن المتعدي نحو :  -َفَعل   -أ 

 [  34]مريم /من اآلية : ((الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْلَحقِّ )َقْول( قال تعالى: ))
 [ 92(( ]طه /َقاَل َفَما َخْطُبَك َيا َساِمِري  .)َخْطب( قال تعالى: ))(4)علل الطَبرسي نصب َقْول على أنَّه مصدر مؤكد لمضمون الجملة

ما َصَنْعَت ؟ وهو مصدُر َخَطَب اأَلمَر : ِإذا َطَلَبُه , فكَأنَُّه ) قال الطَبرسيُّ في تفسير اآلية المباركة : )) أي : ما َشأُنَك وما َدَعاَك إلى 
َبَلى ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َوَيْأُتوُكم مِّن َفْورِِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم .ومن الالزم من هذا الباب نحو : )َفْور( قال تعالى: ))(7) َقاَل (: ما َطَلُبك ؟  ((

ِمينَ َرب ُكم ِبَخْمَسِة آال [أوضح الطََّبرسيُّ في تفسيره لقوله تعالى أنَّ َفْوًرا هو مصدر من فارت  122(( ] آل عمران /ٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ
ِعينٍ .)َغْور( قال تعالى:)) (2)القدر بمعنى غلت                                    [31((]الملك/ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوراا َفَمن َيْأِتيُكم ِبَماٍء مَّ

 َعْدل(( و )) رَضا(( ((قال الطََّبرسّي )) )َغْوًرا( أي : َغاِئًرا َذاِهًبا في األرِض , َناِضًبا في اآلباِر والُعُيوِن , وهو َوْصٌف بالَمْصَدِر كـ)) 

نَّما للداللة على الوصف .  نفهم من قول الطََّبرسّي أنَّ )َغْور( في اآلية المباركة لم تدل على( .9)  بيان الحدث وا 
 َيْفِعل َفِمن المتعدي نحو : -َفَعل  -ب 

 [  2((]البقرة/َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهداى لِّْلُمتَِّقينَ )َرْيب( قال تعالى : ))
ْيُب : مصدر رابه يريبه ِإذا حصل فيه الرْيَبة, وحقيقة  الرْيَبة:قلُق النفِس واضطراُبها , وفي الحديِث ))َدْع قال الطََّبرسي : ))والرَّ

 . (11) والمعنى أنَّه من وضوِح داللِته بحيث ال ينبغي أن يرتاَب فيه ؛ ِإذ ال مجال للريبة فيه(( (11)َما يريبك إلى ما ال يريبك((
نُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتما )َحْتم( قال تعالى: )) ن مِّ )) والَحْتُم َمْصُدر َحَتَم اأَلمَر : إذا قال الطََّبرسيُّ :  [ 71(( ]مريم /ا مَّْقِضيًّاَواِ 

َهَذاِن َخْصَماِن )).)َخْصم( قال تعالى: (12) أوَجَبُه فُسمَِّي به الُموَجُب ,أي : َكاَن وروُدُهم واجًبا َعَلى اهلِل , أوجَبُه على نفِسِه وَقَضى به((
 [ 19] الَحج/ِهْم َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َلُهْم ِثَياٌب مِّن نَّاٍر ُيَصب  ِمن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِميُم((اْخَتَصُموا ِفي َربِّ 
 .(13) ))والَخْصُم مصدٌر وِصَف به , فاسَتوى فيه الواحُد والجمُع((قال الطََّبرسيُّ : 

 فالَخْصم في اآلية المباركة جاء دااًل على الوصف زيادًة على الحدث . 
 [ 22] النمل/َن (())َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنو)الَخْبء( قال تعالى: 

اُه بالمصَدِر , وهو الَنباُت والَمَطُر وَغيرُهما مما َخبَّأه ع زَّ وجلَّ من ُغُيوِبه(( قال الطََّبرسيُّ الَخْبء: ))أي الَمْخُبوَء في الَسماِء , وَسمَّ
ْقَناُهْم ُينِفُقوَن(())الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّالومن الالزم من هذا الباب نحو:)َغْيب( قال تعالى:  .(14)  [ 3]البقرة/ َة َوِممَّا َرََ

                                                 
 .2/422ُينظر : جوامع الجامع : (4)
 .2/497المصدر نفسه : (7)
 .1/322ُينظر : جوامع الجامع: (2)
 .3/417المصدر نفسه : (9)
 . 2/327, سنن النسائي:  2/449ُينظر : مسند أبي داود : (11)
 .1/43جوامع الجامع :  (11)
 .2/444المصدر نفسه :(12)
 .2/223جوامع الجامع:(13)
 .2/717المصدر نفسه :(14)
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اء , بيَّن الطََّبرسيُّ في تفسيره اآلية المباركة أنَّ الَغْيَب يجوز أْن يكون في موضع حال أي يؤمنون غائبين فيكون بمعنى الغيبة والخف
ْن كان صلة لـ)يؤمنون ( فيكون بمعنى الغائب من غاب َغْيًبا وهو مصدر ُسمّي   )) َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع((. )َرْجع( قال تعالى:(12)به وا 

 .(14) قال الطََّبرسيُّ الرَّْجع: ))وهو الَمَطر, سمِّي بالَمْصَدِر ألنَّ اهلَل ُيْرِجُعُه وْقًتا َفَوقًتا(( [ 11]الطارق/
(())َواَل َيَناُلو)الَنْيل( قال تعالى:  َيْفَعل َفِمن المتعدي نحو : -َفَعل  -ج   [ 121]التوبة/ من اآلية :  َن ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالا

: )) والَنْيُل : َيجوُز أن َيُكوَن مصدًرا ُمَؤكًِّدا َوَأن َيُكوَن بمعَنى الَمِنيِل , وهو عامٌّ في كلِّ ما يَ   .(17) سوُؤُهْم وَيُضرُّهم((قال الطََّبرسيُّ
َدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َكذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َفَأَخَذُهُم الّلُه ِبُذُنوِبِهْم َوالّلُه ))كَ ومن الالزم من هذا الباب نحو :)دْأب( قال تعالى : 

: )) والدْأب : مصدر َدَأَب في العمل إذا َكَدح فيه(( [11] آل عمران / َشِديُد اْلِعَقاِب(( )َصْفح( قال تعالى:  .(12) قال الطََّبرسيُّ
ْسِرِفيَن(())َأَفَنْضرِ  ا َأن ُكنُتْم َقْوماا م  ا َمْصَدٌر ِمْن : َصَفَح  [2]الزخرف/ُب َعنُكُم الذِّْكَر َصْفحا : )) )َصْفًحا( على َوْجَهْيِن: إمَّ قال الطََّبرسيُّ

مَّا بمعَنى الَجاِنب ((  .(19) َعْنُه إَذا َأْعَرَض..., وا 
))َخَتَم الّلُه َعَلى ُقُلوِبهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب ل تعالى:َيْفَعل َفِمن المتعدي نحو :)َسْمع( قا -َفِعل  -د 

َد السمع ؛ أَلنَّه مصدر في األصل والمصادر ال ُتجمع (( 7] البقرة /عِظيٌم (( .ومن الالزم من هذا الباب (21) [قال الطََّبرسيُّ : )َ)وُوحِّ
[قال الطََّبرسيُّ : )) )السَّْبِت( مصدر 42]البقرة /من اآلية : ))َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِفي السَّْبِت ((:قال تعالىنحو :)َسْبت( 

القطع, َيْسَبت على األصل بمعنى الراحة أو  -.فالطََّبرسّي عدَّ السبت مصدَر الفعل َسِبت (21) سبتت اليهود إذا عظَّمت يوم السبت ((
قبل أن ينتقل إلى االسمية ليكون أحد أيام األسبوع . ومن المصادر التي وردت على وزن ) َفْعل( في جوامع الجامع التي ال أفعال لها 

ٌر َمْنُصوٌب ساٌد مَسدَّ [ ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ )َوْياًل( في األصل َمْصدَ 12] المرسالت /))َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبيَن ((:نحو: )َوْيل( قال تعالى
, وقال في موضع آخر : ))) الَوْيُل(( : نقيُض ) الَوْأِل ( وهو النجاُة , وهو اسُم معنًى (22)ِفْعِلِه وُرفع للداللة على معنى ثبات الهالك 

. نفهم من كالم الطََّبرسيِّ أنَّه كان يوافق  (23) ِر((كالَهالِك , إالَّ أنَّه ال ُيشَتُق منه فعٌل , ِإنَّما ُيقاُل : ))وياًل له(( َفُينَصُب َنصَب المصاد
البصريين في عد المصدر األصل والفعل ُمشتق منه, وجاءت صيغة )َفْعل( مختومة بالتاء )َفْعَلة( للداللة على المصدر من األبواب 

 اآلتية: 
]األنعام / من اآلية : َمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا َأْيِديِهْم(())ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي غَ )َغْمَرة( قال تعالى:َيْفِعل المتعدي نحو : -َفَعل  .أ 

 (24) لغالبِة ((قال الطََّبرسيُّ : )) )َغَمَراِت اْلَمْوِت ( شداِئِده وَسَكراِته , وأصُل الَغْمَرِة ما َيْغِمُر من الماِء فاسُتعيرت للشّدِة ا [93

                                                 
 .1/44ُينظر : المصدر نفسه : (12)
 .3/742المصدر نفسه :  (14)
 .2/113المصدر نفسه : (17)
 .1/247جوامع الجامع:(12)
 .3/297المصدر نفسه  :(19)
 .71/ 1المصدر نفسه : (21)
 .1/112المصدر نفسه :  (21)
 .3/713ُينظر : المصدر نفسه: (22)
 [((  َشِديدٍ الّلِه الَِّذي َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَوْيٌل لِّْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب , قاله عند تفسيره قوله تعالى: ))2/272جوامع الجامع :  (23)

 .] 2إبراهيم/ 
 .294/ 1المصدر نفسه:  (24)
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اِعَقُة َوَأنتُْم )َجْهَرة( قال تعالى: َيْفَعل الالزم نحو :  -باب َفَعل  .ب  ْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن ن ْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةا َفَأَخَذْتُكُم الصَّ ))َواِ 
َجَهَر بالقراءة , كأنَّ الَّذي يرى بالعين جاِهٌر بالُرْؤية [  قال الطََّبرسيُّ َجْهرًة أي : ))عياًنا, وهي مصدر من قولك : 22]البقرة / َتنُظُروَن((

 .(22) واّلذي يرى بالقلب ُمخاِفٌت بها ((
 [ 13]الحشر/))أَلَنُتْم َأَشد  َرْهَبةا ِفي ُصُدورِِهم مَِّن اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن((َيْفَعل المتعدي نحو: )َرْهَبة( قال تعالى: -َفِعل  .ج 

: )))َرْهَبًة(( َمْصَدُر))َرِهَب((  .(27)الَمْبني للمْفُعوِل, كأنَّه قال َأَشدُّ َمْرُهوبيًَّة(( (24)قال الطََّبرسيُّ
 ُفْعل : جاء بناء )ُفْعل( مصدًرا في جوامع الجامع من أبواب األفعال اآلتية : -2
ذْ َيْفُعل المتعدي نحو:)الُسوء( قال تعالى:  -َفَعل  -أ  ْيَناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب(( ))َواِ   [  49]البقرة / من اآلية : َنجَّ

ِء , وسوء الفعل قبحه(( : )) َو))السُّوء(( مصدر السيِّ  .(22) قال الطََّبرسيُّ
يَِّن َذِلَك ِفي ُقُلوِبُكْم َوَظَننُتْم َظنَّ َبْل َظَننُتْم َأن لَّن َينَقِلَب الرَُّسوُل وَ ))ومن الالزم نحو : )ُبْور( قال تعالى : اْلُمْؤِمُنوَن ِإَلى َأْهِليِهْم أََبداا َوَُ

[ ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ ) ُبْور( هو مصدر ) باَر( كالَهْلِك مصدر )َهَلَك( , ولذلك ُوِصف بِه الواحُد 12] الفتح / السَّْوِء َوُكنُتْم َقْوماا ُبوراا((
 . (29)والمَؤنَُّث  والجمُع والمذّكرُ 

( قال تعالى:  -باب َفَعل  -ب  (  [142]البقرة / من اآلية : ((ُيِحب وَنُهْم َكُحبِّ الّلهِ ))َيْفِعل المتعدي نحو :)ُحبِّ يرى الطََّبرسيُّ أنَّ )ُحبَّ
 [4]المرسالت/ ((ُعْذراا َأْو ُنْذراا))عالى:. )ُعْذر( قال ت(31)مصدر من الفعل المبني للمفعول , واسُتْغِنَي عن ذكر َمن  ُيحبُّه ألَنه معلوم

َف (( : )) و)ُعْذًرا ( و )ُنْذًرا( َمْصَدَراِن من : َعَذَر ِإذا َمَحا اإِلَساَءَة , ومن: َأْنَذَر ِإذا َخوَّ نفهم من قول الطََّبرسيِّ أنَّ  .(31) قال الطََّبرسيُّ
الفعل َأْنَذر ال من الفعل َنذر أي إنَّ المصدر ) ُنذر( جاء على غير القياس, )ُعْذًرا( مصدٌر من الفعل َعَذر , و)ُنْذًرا( مصدٌر من 

 والذي سوَّغ مجيء المصدر )ُنْذر( من الفعل )َأْنَذر( هو أنَّ الفعل الثالثي )َنذر( لم َيُعد مستعماًل.
َها َجاِمَدةا َوِهَي َتُمر  َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسبُ ))َيْفَعل المتعدي نحو:)ُصْنع( قال تعالى: -باب َفَعل  -ج 

[ أوضح الطََّبرسي في تفسيره اآلية المباركة أنَّ ُصْنَع اهلِل َمْصَدٌر ُمَؤكٌَّد لقوله َتُمرُّ َمرَّ 22] النمل/ ((ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُلونَ 
 .(32)السََّحابِ 

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ))َيْفَعل المتعدي نحو :)ُكْره( قال تعالى : -َفِعل  -د 
[ قال الطََّبرسيُّ : )) )َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم( من الَكراهة بدليل قوله : 214بقرة /]ال ُتِحب وْا َشْيئاا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن((

                                 .(33) )وعسى أن تْكَرُهوْا َشْيًئا( ثمَّ إنَّه يجوز أن يكون بمعنى الَكراهة على وضع المصدِر َموِضَع الَوصِف((

                                                 
 .1/114المصدر نفسه : (22)
 .هنا خطأ طباعي والصحيح ) ُرِهب ( ألّنه فعل مبني للمفعول(24)
 .3/237جوامع الجامع : (27)
 .1/113جوامع الجوامع :  (22)
 .3/324ُينظر : المصدر نفسه : (29)
 .1/171ُينظر : المصدر نفسه : (31)
 .3/713المصدر نفسه :  (31)
 .2/727ُينظر : جوامع الجامع : (32)
 .1/212المصدر نفسه:  (33)
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: )) )ُشْرَب اْلِهيِم( ُقِرئ 22]الواقعة / ((ْرَب اْلِهيمِ َفَشاِرُبوَن شُ )))ُشْرب( قال تعالى:  بَفْتِح الشيِن وَضمِّها وُهَما  (34)[ قال الطََّبرسيُّ
 .(32)َمْصَدراِن(( 

ْيَحُة ِباْلَحقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاءا َفُبْعداا لِّْلقَ ))َفُعل َيْفُعل الالزم نحو:)ُبْعد( قال تعالى:  -ه  [. 41]المؤمنون / ((ْوِم الظَّاِلِمينَ َفَأَخَذْتُهُم الصَّ
: )))َفُبْعًدا( أي: ُسْحًقا, وهو من الَمصادِر الموُضوعة َمواِضع َأفعاِلَها, أي : َبُعدوا وَهَلُكوا , ُيقاُل :  َبُعَد ُبْعًدا َو ِبْعًدا  قال الطََّبرسيُّ

 .(37) (((36)واإْخَوِتي ال َتْبُعدوا َأَبداا      َوَبَلى واهلِل َقْد َبعدُ قال :
 َيْفُعل المتعدي نحو : -وجاء بناء )ُفْعل( مختوًما بالتاء ) ُفْعلة ( في جوامع الجامع للداللة على المصدر من باب َفَعل 

((:)ُسنَّة( قال تعالى قال الطََّبرسيُّ في تفسيره اآلية المباركة: [  77]اإلسراء/))ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمن ر ُسِلَنا َواَل َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويالا
 .(32)نَّة(())يعني: َأنَّ كلَّ قوم أخَرُجوا رسوَلهم ِمن بينهم فُسنَُّة أن ُيهلَكهم, وانتصاُبُه بأنَّه مصدٌر مؤكٌِّد, أي سنَّ اهلُل ذلَك سُ 

 ِفْعل : وجاء مصدًرا من بابين هما :  -3
قاا مَِّن السََّماَواِت َواأَلْرِض ))نحو :)ِرْزق( قال تعالى:  َيْفُعل َفِمن المتعدي -باب َفَعل  -أ  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه َما اَل َيْمِلُك َلُهْم ِرَْ

.ومن الالزم  نحو : )ِفْسق( قال (39) قال الطََّبرسيُّ : )) )ِرْزًقا( مصدٌر و)َشْيًئا( منتصٌب به (( [73]النحل/ ((َشْيئاا َواَل َيْسَتِطيُعونَ 
نَّ الشََّياِطيَن َلُيوُحوَن ِإَلى َأْولِ ))تعالى :  نَُّه َلِفْسٌق َواِ  ْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َواَل َتْأُكُلوْا ِممَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيِه َواِ  َيآِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َواِ 
 . (41)[ أوضح الطََّبرسيُّ عند تفسيره اآلية المباركة أنَّ )ِفْسق( مصدر بمعنى حرام 121] األنعام /((َلُمْشِرُكونَ 

( قال تعالى : -باب َفَعل  -ب  ] آل ((ُكل  الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِّبِني ِإْسَراِئيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسهِ ))َيْفِعل الالزم نحو : )ِحالا
, ولذلك استوى  93آلية : عمران / من ا : ))الحلُّ مصدر َحلَّ الشيُء ِحالا كقولك: َعزَّ الشيء ِعزاا  وَذلَِّت الدابَُّة ِذالا [ قال الطََّبرسيُّ

ل َيْفِعل .وجاء بناء )ِفْعل( مختوًما بالتاء ) ِفْعَلة ( للداللة على المصدر من باب َفعَ (41)المذكَّر والمَؤنَّث والواحد والجمع في الوصف به((
ا َقاُلوْا اآلَن ))َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة الَّ َذُلوٌل تُِثيُر اأَلْرَض َواَل َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة الَّ ِشَيَة ِفيهَ المتعدي نحو: ) ِشَيَة ( قال تعالى :

[ قال الطََّبرسيُّ : )) ) ال ِشَيَة ِفيَها ( لم َيُشْب صفرَتها شيٌء من   71من اآلية :  ]البقرة /ِجْئَت ِباْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن((
ومنه ثوٌر اأَللوان , فهي صفراء ُكلُّها حّتى َقرُنها و ِظلُفها , وهي في األصل مصدر َوشاه َوْشًيا وِشَية : إذا َخَلَط  بلونه لوًنا آخر , 

ل ِعَدة حدث فيها إعالل بالحذف حيث  ُحذفت فاء الكلمة ) الواو ( وعوض عنها بالتاء فتكون على .َفِشَية مث (42)موشيُّ القواِئم (( 
َلْيَنا ُتْرَجُعوَن((.)ِفْتَنة( قال تعالى: (43)وزن ِعَلة                             [ 32]األنبياء/))ُكل  َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنةا َواِ 

: )) و)ِفْتَنًة ( مصدٌر مؤكِّد لـ )َنْبُلوُكم( من غير لفِظه((  .(42)ولالستزادة ال للحصر ُينظر جوامع الجامع نحو : ِزْيَنة  .(44) قال الطََّبرسيُّ
                                                 

 .423قرأ ابن كثير وأبو َعْمرو وابن عامر والكسائي بفتح الشين , وقرأ نافع و عاصم وحمزة بضم الشين , ُينظر: السبعة في القراءات ,(34)
 .3/494جوامع الجامع : (32)
 .42األحجم الخزاعية , ُينظر : مغني اللبيب عن كتب األعاريب,هذا البيت لفاطمة بنت (34)
 .2/224جوامع الجامع  : (37)
 .2/327جوامع الجامع:(32)
 .2/339المصدر نفسه :  (39)
 .1/411ُينظر : المصدر نفسه : (41)
 .1/319المصدر نفسه: (41)
 .1/112جوامع الجامع :  (42)
 .1/141الجدول في اإلعراب :  , 1/399ُينظر : شرح الشافية لركن الدين : (43)
 .2/222جوامع الجامع : (44)
 .3/127ُينظر : المصدر نفسه : (42)
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 َفَعل : جاء بناء )َفَعل( في جوامع الجامع مصدًرا من األبواب اآلتية :  -4
 حو :َيْفُعل المتعدي ن -َفَعل  -أ 

ن ُكنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلغَ )َقَصص( قال تعالى:   [ 3]يوسف/اِفِليَن(())َنْحُن َنُقص  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َواِ 
أو يكون بمعنى الَمْقُصوُص أي: نحن َنُقصُّ عليك يرى الطََّبرسيُّ أنَّ الَقَصص إمَّا مصدًرا بمعنى نحن َنُقصُّ عليك َأْحَسَن االقتصاص, 

 .(44)أحسَن ما ُيَقصُّ من األحاديثِ 
 َيْفَعل َفِمن المتعدي نحو: -َفِعل  -ب

َعَفاء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبعاا )َتَبًعا( قال تعالى:  وَن ِفي النَّاِر َفَيُقوُل الض  ْذ َيَتَحاج  ْغُنوَن َعنَّا َنِصيباا مَِّن ))َواِ  َفَهْل َأنُتم م 
ومن الالزم  نحو :  .(47)[ ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ )َتَبًعا( بمعنى ذوي َتَبٍع أي: أتباع, أو َوْصٌف بالمصدِر إلفادِة المبالغة  47]غافر /النَّاِر((

ا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن((َتْفَتؤُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّ  ))َقاُلوْا َتاهللِ )َحَرض( قال تعالى:  [ يرى الطََّبرسيُّ أنَّ 22]يوسف/ى َتُكوَن َحَرضا
ذا أردنا الصفة منه قلنا َحِرض , ومثُلُه َدَنٌف و                .(42)َدِنٌف   )َحَرًضا( يستوي فيه الواِحُد والجمُع والمذكَُّر والمَؤنَُّث ؛ألنَّه مصدٌر, وا 

{ َأْو ُيْصِبَح 04َلقاا  ))َفَعَسى َربِّي َأن ُيْؤِتَيِن َخْيراا مِّن َجنَِّتَك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباناا مَِّن السََّماِء َفُتْصِبَح َصِعيداا ََ لى : )َزَلًقا ( قال تعا
: )) )َصِعيًدا( أَ 41- 41]الكهف/ َماُؤَها َغْوراا َفَلن َتْسَتِطيَع َلُه َطَلباا ((  رًضا ُمستِوَيًة ال نباَت عليها , َيْزَلُق عنها القَدُم [ قال الطََّبرسيُّ

.والمصدر الذي جاء للوصف به قد أفاد المبالغة . )َسَلم( قال (49)لَمالَسِتها , و)َزَلًقا( و )َغْوًرا( ِكالهما وصٌف بالمصدِر ((
]  َسَلماا لَِّرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثالا اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن(())َضَرَب اللَُّه َمَثالا رَُّجالا ِفيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجالا تعالى:
: )َسَلًما( َو ))ِسْلًما((َوُهَما َمْصَدَراِن , ُيَقاُل : َسِلَم َسَلًما وِسْلًما وَساَلمة , والمعنى ذا َساَلمٍة (21)[ قال الطََّبرسيُّ : )) وقرئ29الزمر/

يعُة (( لرَ  ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر مَِّن )).)َعَجب( قال تعالى: (21)ُجٍل , أي ذا ُخُلوٍص له من الشِّْرَكِة ِمْن َقوِلهم : َسِلَمْت َلُه الضَّ
)َصَعد( قال .(22)[  يرى الطََّبرسيُّ أنَّ َعَجًبا مصدٌر ُيْوَضع َمْوِضع الَعِجْيب 1] الجن /((اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآناا َعَجباا

َعَد( مصَدُر )َصَعد ( وِصَف  [ 17]الجن/))ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمن ُيْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذاباا َصَعداا((تعالى: يرى الطََّبرسي أنَّ )الصَّ
 .(23)اُب ؛ألنَّ العذاَب َيْعلو الُمَعذََّب ويغِلُبُه َفال يِطيُقهُ به الَعذَ 

َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم ))َيْفُعل الالزم نحو :)َنَجس( قال تعالى:  -َفُعل  -ج
ْن ِخفْ                                     [ 22] التوبة / من اآلية : ((ُتْم َعْيَلةا َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإنَّ الّلَه َعِليٌم َحِكيٌم َهَذا َواِ 

َجِس, أو ُجِعلوا َكأنَُّهُم الَنَجاَسُة بَعْيِنها قال الطََّبرسي : )) ))الَنَجُس(( مصدٌر ومعناه: ُذو َنَجٍس ؛ ألنَّ معهم الشرُك الَّذي هو بمنزلِة النَ 
 .(24)مبالغًة في َوْصِفهم بها((

 يْفِعل الالزم نحو: -َفِعل : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب َفَعل  - 2

                                                 
 .2/212ُينظر: المصدر نفسه: (44)
 .3/242ُينظر : جوامع الجامع: (47)
 .2/237ُينظر : المصدر نفسه: (42)
 . 2/417المصدر نفسه :  (49)
 .21/224بعض قّراء المدينة والكوفة , ُينظر : جامعالبيان: قرأ بالفتح بعض قّراء مكة والبصرة , وقرأ بالكسر (21)
 .3/212جوامع الجامع : (21)
 .3/421ُينظر : المصدر نفسه : (22)
 .3/424ُينظر : جوامع الجامع : (23)
 .2/27المصدر نفسه : (24)
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َلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم أَ )))َكِذب( قال تعالى :  ((ْمراا َفَصْبٌر َجِميٌل َوالّلُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ َوَجآُءو َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ
نفهم من قول الطََّبرسيِّ أنَّ )َكِذب(  .(22) [ قال الطَّبرسيُّ : )) )ِبَدٍم َكِذٍب( أي : ِذي َكِذٍب , أو ُوِصَف بالمصدِر مبالغًة ((12]يوسف/

ذب, ولم يكن بمعنى )َمْفُعول( كما يرى غيره من الصرفيين والمفسرين الذين َيرون في اآلية المباركة جاء للداللة على المبالغة في الك
َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن َتُقوَل )).وفي موضع آخر في تفسيره لقوله تعالى:(24)أنَّ َكِذب في اآلية المباركة بمعنى َمْكُذْوب , كالَجَلد بمعنى َمْجُلود

نُس َواْلِجن  َعَلى اللَِّه   [ 2]الجن/ ((َكِذباااإلِْ
انتصاَب المصدِر؛ألنَّ الكذَب نوٌع من القول وجزء منه , فَكِذب مصدر  ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ َكِذًبا بمعنى قواًل َكِذًبا أي َمْكُذوًبا فيه واْنتصبَ 

ب ولو ُجعلت بمعنى َمْكُذوب لم تتحقق .نلحظ أنَّ الطََّبرسيَّ لم يجعل َكِذب في اآلية القرآنية األولى بمعنى َمْكُذو (27)وقع موقع القول
داللة المبالغة في الكذب , وجعل َكِذب في اآلية القرآنية الثانية بمعنى َمْكُذوب للداللة على الحدث من دون المبالغة , وعليه فإن 

 السياق هو الذي ُيحدد المعنى المراد من البناء والكلمة . 
 َيْفِعل المتعدي نحو: -ن باب َفَعل ُفَعل : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع م -4

قال الطََّبرسي : )) والُهَدى : مصدر على ُفَعل كالُسرى ,  [2]البقرة / ((َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهداى لِّْلُمتَِّقينَ )))ُهَدى( قال تعالى : 
.وجاء بناء )ُفَعل( مختوًما (22) وضع الوصف الذي هو )هاٍد(((وهو الداللة اْلموِصَلُة إلى اْلَبِغْيِة وقد وضع المصدر الذي هو )ُهَدى( م
ِإالَّ َأن َتتَُّقوْا ِمْنُهْم ))َيْفِعل المتعدي نحو: )تَُقاة( قال تعالى:  -بالتاء )ُفَعَلة( في جوامع الجامع للداللة على المصدر من باب َفَعل 

: ))و  22]آل عمران / من اآلية : ((ُتَقاةا                        .(41):))َتِقيَّة((,وهما جميًعا مصدر َتَقى تَُقاة وَتقيًَّة َوَتْقوى(((29)ُقِرئ[ قال الطََّبرسيُّ
 وهنا يؤكد الّطَبرسيُّ أنَّ مصادَر الثالثي كلها سماعية إذ قد يرد للفعل أكثر من مصدر . 

َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ))و:)ُنُسك( قال تعالى : َيْفُعل الالزم نح -ُفُعل : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب َفَعل  - 7
 .(41) [. ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ )النُُّسك (هي الشاة )والنُُّسك ( مصدرٌ  194]البقرة / من اآلية : ((ُنُسكٍ 
 ِفَعل : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من بابين هما :   - 2
لََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفاا َوَما َكاَن ِمَن ))َيْفُعل الالزم نحو :)ِقَيًما( قال تعالى :  -َفَعل   -أ  ْسَتِقيٍم ِديناا ِقَيماا مِّ ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط م 

.وترى الدكتورة خديجة زبار (42) ة مصدر وِصَف به بمعنى القيام[ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ )ِقَيًما( في اآلية المبارك 141]األنعام /((اْلُمْشِرِكينَ 
َغر والِكَبر والِقَدم , إالَّ أنَّ المصدر ) ِقَيًما(  في اآليِة المباركة لم يَ   .(43)دل  على المساحةأنَّ بناء )ِفَعل( يدُل على المساحة غالًبا كالصِّ

َيْفِعل المتعدي نحو: )ِخَيرة( قال تعالى:  -الجامع للداللة على المصدر من باب َفَعل وجاء بناء )ِفَعل( مختوًما بالتاء )ِفَعَلة( في جوامع 

                                                 
 .2/212المصدر نفسه:  (22)
 .4/241, تفسير أبو السعود : 3/94, معاني القرآن للزجاج : 2/32ُينظر : معاني القرآن للفراء :(24)
 .422- 3/421ُينظر : جوامع الجامع : (27)
 .1/43جوامع الجامع : (22)
 .1/249قرأها يعقوب , وقرأ الباقون تَُقاة , ُينظر : معاني القراءات لألزهري : (29)
 .1/274جوامع الجامع : (41)
 .1/193ُينظر : المصدر نفسه: (41)
 .1/432ُينظر : جوامع الجامع : (42)
 .122ُينظر : أبحاث صرفية ,(43)
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: )) و)اْلِخَيَرُة( من 42]القصص/((َوَرب َك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكونَ )) [ قال الطََّبرسيُّ
 .  (44) لتََّخيُّر, كالطَِّيرِة من التََّطيُِّر, ُيسَتعمُل بمعنى الَمصدِر وبمعَنى الُمَتَخيَّر((ا
 . َفاِعَلة: وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من األبواب اآلتية: 9
ن َيُكن َوَقاُلوْا َما ِفي ُبُطوِن َهِذِه اأَلْنَعا))َيْفُعل الالزم نحو :)خاِلَصة ( قال تعالى:  -َفَعل  -أ  َواِجَنا َواِ  َْ ِم َخاِلَصٌة لُِّذُكوِرَنا َوُمَحرٌَّم َعَلى َأ

يِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ  َِ ْيَتةا َفُهْم ِفيِه ُشَرَكاء َسَيْج [ يرى الطََّبرسيُّ أنَّ )خالصَة( مصدٌر مثل الَعاِفَية وقع موقع 139]األنعام / ((مَّ
 .(44)بالنصب  (42) دليله على ذلك قراءة )َخاِلَصًة (الخالص والتقدير ذو خالصٍة و 

                                  [ 22] النجم / ((َلْيَس َلَها ِمن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفٌة ))َيْفِعل المتعدي نحو :)َكاِشفة( قال تعالى : -باب َفَعل  -ب 
 .(47) الَكْشِف كالَعاِفَيِة والَخاِئَنِة ((قال الطََّبرسيُّ : )) ))َكاِشَفة((َمْصدٌر بمعَنى 

 [ 4] المزمل / ((ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشد  َوْطءاا َوَأْقَوُم ِقيالا ))َيْفَعل المتعدي : نحو)َناِشئة( قال تعالى :  -باب َفَعل  -ج 
 .(42) َض ((قال الطََّبرسيُّ : )) )َناِشَئَة( َمْصَدٌر من : َنَشَأ ِإذا َقاَم وَنهَ 

قال الطََّبرسيُّ باقية:))من َبقيٍَّة, أو: من  [2]الحاقة /((َفَهْل َتَرى َلُهم مِّن َباِقَيةٍ ))َيْفَعل الالزم نحو:)َباِقَية( قال تعالى:  -باب َفِعل  -د 
 .(49)َنْفٍس باقيٍة, أو:من َبَقاٍء َمْصدٌر كالَعاِفَيِة((

 امع من األبواب اآلتية: َفَعال : وجاء مصدًرا في جوامع الج  -11
َوألُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َثَواباا مِّن ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه )))َثَواًبا( قال تعالى:  َيْفُعل الالزم نحو : -باب َفَعل  -أ 

 .(71) )) )َثَواًبا في موضِع المصدِر المَؤكِِّد يعني: ِإثابًة من عنِد اهلِل(( قال الطََّبرسيُّ : [. 192]آل عمران/من اآلية:  ((ُحْسُن الثََّوابِ 
بَِّك َعَطاءا ِحَساباا)َجَزاء( قال تعالى :  َيْفِعل المتعدي نحو: -باب َفَعل  -ب  قال الطََّبرسيُّ : ))  )َجَزاًء(  [.34] النبأ /(())َجََاءا مِّن رَّ

 .(71) َمْصَدٌر مَؤكٌِّد مْنصوُب ((
ْنَيا ثُمَّ ِإَليَنا َمْرِجُعُكْم )َمَتاع( قال تعالى:  َيْفَعل المتعدي نحو : -باب َفَعل  -ج َتاَع اْلَحَياِة الد  ))َيا َأي َها النَّاُس ِإنََّما َبْغُيُكْم َعَلى َأنُفِسُكم مَّ

.وقد جاء بناء )َفَعال ( مختوًما (72) يُّ : ))و )َمَتاَع ( مصدٌر ُمَؤكٌِّد (([ قال الطََّبرس23]يونس/ من اآلية : َفُنَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن((
 بالتاء ) َفَعاَلة ( في جوامع الجامع للداللة على المصدر من بابين هما: 

                              [. 93/ من اآلية: ] هود  ))َوَيا َقْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ((َيْفُعل الالزم نحو:) َمَكانة( قال تعالى: -باب َفُعل  -أ 
:))الَمَكانُة :ِإمَّا مصدٌر من َمُكَن َمَكانًة فهو َمِكْيٌن, أو اسُم المكاِن((  .(73)قال الطََّبرسيُّ

                                                 
 .2/722جوامع الجامع : (44)
 .249قرأها قتادة والزعفراني , ُينظر : الكامل في القراءات العشر ,(42)
 .422ـ1/421ُينظر : جوامع الجامع : (44)
 .3/429المصدر نفسه :  (47)
 .3/444جوامع الجامع: (42)
 .3/423المصدر نفسه : (49)
 .343/ 1المصدر نفسه :  (71)
 .3/714المصدر نفسه : (71)
 .2/121ُينظر : المصدر نفسه: (72)
 .2/122جوامع الجامع :  (73)
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ن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلةا ((َيْفِعل الالزم نحو :)َكاَلَلة( قال تعالى : -باب َفَعل  -ب  قال الّطبَّرسيُّ في  [ 12] النساء / من اآلية :  ))َواِ 
ُتْطَلُق على معنى الكاللة : ))المروي عن أئمَّتنا عليهم السالمأنَّها ُتْطَلُق على اإلخوة واألخوات ... , ألنَّ الكالَلَة في اأَلصِل مصدٌر فَ 

 .(74)ما عداهما من اإِلخوِة واأَلخواِت(( َمن ليس بولٍد وال والٍد وعلى َمن لم ُيَخلِّْف ولًدا وال والًدا وَخلَّفَ 
 ِفَعال : وجاء مصدًرا في جوامع الجوامع من األبواب اآلتية:  -11
[ يرى الطََّبرسيُّ أنَّ ِكتاًبا مصدٌر 29] النبأ / ((َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكَتاباا))َيْفُعل المتعدي نحو :)ِكتاب( قال تعالى:  -بناء َفَعل  -أ 

 .(72)في موضع ِإْحَصاء,والمعنى إْحَصاء َمَعاِصيهم, أو حااًل بمعنى الَمْكُتوب في األلواح والُصُحف المحفوظة
مَّا ِفَداءا َفُشد وا اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد ))َيْفِعل المتعدي نحو :)ِفداء( قال تعالى : -باب َفَعل  -ب  ذكر  [4]محمد/من اآلية : ((َواِ 

ومن الالزم من  .(74)الطََّبرسيُّ أنَّ ِفداء منصوب بفعل مضمر تقديره َتْفدوَن ِفَداًء , يعني هذا أنَّ ِفداء هو مصدر للفعل تفدون المضمر
الِبَغاء هو الزنا , وهو مصدر عند  [  33]النور/ من اآلية : ((اءَواَل ُتْكرُِهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبغَ )))ِبَغاء( قال تعالى:  هذا الباب  نحو :
, (72),وعليه فهو مصدر قياسي عنده , وعند غيره هو مصدر سماعي للفعل الثالثي المزيد بألف َباَغى أو َباَغت(77)الطََّبرسيِّ من الَبْغي

ِبيدي أنَّ )ِبغاء( مصدر الفعل الثالثي )َبَغت( ال باغت ؛ألنَّه وأصل الِبغاء : ِبغاي قلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. ويرى الزَ 
 .(79)غيرمعروف

                     .  (21)والُبدَّ من اإلشارة إلى أنَّ )الِبَغاء( بالكسر هو مصدر َبَغْت من الزنا, و)الُبغاء( بالضم مصدر َبَغى إذا طلب أمر ما
ااًل على قرب الشيء من الشيء وهو أحد دالالت بناء )ِفعال( , فاألشياء إذا َقُرب بعضها والمصدر) ِبغاء( في اآلية المباركة جاء د

 .(21) من بعض جيء بها على وزن )ِفعال(
)ِجهاًرا( مصدر وهو 2]نوح / ((ثُمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاراا))َيْفَعل الالزم نحو :)ِجَهار( قال تعالى :  -باب َفَعل  -ج  [ ذكر الطََّبرسيُّ أنَّ

, (22)ودأغلظ من اإلْسرار, وهو مصدر)َدَعْوُتُهم(؛ألنَّه أحد نوعي الدعاء , َفُنصب به كما ُيْنَصُب الُقْرُفصاء بَقَعد لكونه ضرٌب من القع
لثالثي )َجَهر( ويجوز أْن يكون مصدًرا من الثالثي المزيد ولم يذكر الطََّبرسيُّ فعل )ِجهار( , فِجهار يجوز أْن يكون مصدًرا من الفعل ا

.نلحظ أنَّ المصادر التي وردت على وزن )ِفعال( كانت من أفعال ثالثية والغالب في المصادر التي على وزن (23) بألف  )َجاَهر(
ثية على وزن )ِفعال( لم تكن دالة على االمتناع )ِفعال( أْن تكون من الفعل الثالثي المزيد بألف )َفاَعل( و أنَّ ما ورد من المصادر الثال

, وهذا يعني أنَّ مصادر األفعال الثالثية هي مصادر سماعية , والضوابط التي وضعها الصرفيون لمعرفة المصادر الثالثية هي 
 ضوابط تقديرية في أغلبها  وال يمكن عدَّها قياسية . 

َِْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَراراا ))َيْفُعل المتعدي نحو:)ُدَعاء( قال تعالى :  -ب َفَعل ُفَعال : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من با -12 َفَلْم َي
نِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم َوَأَصر  6  { ثُمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم 7 وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباراا { َواِ 

                                                 
 .1/379المصدر نفسه :  (74)
 .3/712ينظر: المصدر نفسه:  (72)
 .3/342ُينظر : المصدر نفسه : (74)
 .419/ 2ينظر: المصدر نفسه :  (77)
 .12/241ُينظر : الجدول في اإلعراب : (72)
 .123/  37ُينظر : تاج العروس : مادة ) بغي (  : (79)
 .1/342, المخصص: 2/121,مادة )غبي( ,تهذيب اللغة :مادة )غبي(:  4/423ُينظر: العين : (21)
 .4/11ُينظر : كتاب سيبويه : (21)
 .3/443ُينظر : جوامع الجامع : (22)
 .92/  29ُينظر : الجدول في اإلعراب : (23)
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َيدعو , وهو  -.فُدَعاء مصدر للفعل الثالثي َدَعا(24)[  يرى  الطََّبرسّي أْن َدَعْوُت ُدَعاء بمعنى ِجهاًرا ُمجاهًرا به2 - 4]نوح / ((ِجَهاراا
 خروج الصوت لذلك جاء المصدر على وزن) ُفَعال (.

]آل ((َفَتَقبََّلَها َرب َها ِبَقُبوٍل َحَسنٍ ))َيْفَعل الالزم نحو:)َقُبول( قال تعالى :  -ن باب َفِعل َفُعول : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع م - 13
[  يرى الطََّبرسيُّ أنَّ في َقُبول وجهين: األول أْن يكون اسًما لما ُيْقَبُل به الشيُء كالَسُعوط والَوُجور لما ُيْسَعُط و  37عمران/ من اآلية : 

.واختلف الصرفيوَن في (22)والثاني: أْن يكون مصدًرا على تقدير حذف المضاف, فيكون المعنى َتقبَّلها بذي َقُبوٍل َحسنٍ  ُيوَجُر به ,
 مجيء المصدر على وزن َفُعول بفتح الفاء , فسيبويه يرى أنَّ َفُعول بالفتح ليس مطرًدا ومختلًفا عن األصل وهو لغة واألصل فيه ُفُعول

ي بناء َفُعول أْن يجيء في الصفات وما جاء مصدًرا على َفُعول هي خمسة مصادر : َوُضوء , َطُهور , َوُلوع , ,واألكثر ف(24)بالضم
نَّما هي أسماء مصادر؛  .(27)َوُقود , َقُبول ومن الصرفيين َمْن يرى أنَّ )َقُبول( وما جاء مثلها على وزن )َفُعول( ليست مصادًرا, وا 

ويرى الرازّي أنَّ مصدر الفعل )َتَقبَّل(: )َتَقبُّل( ال َقُبول, وَقُبول هو  .(22)ل اسم مصدر من الفعل َتَقبَّللخلوها من بعض حروفها, َفَقُبو 
اسم مصدر, لكنَّ النص القرآني عدل من المصدر إلى اسم المصدر إلفادة معنى , ففي َتَفعُّل داللة على شدة اعتناء الفاعل بالفعل, 

ا الَقُبول فإنَّه يدل على قبول الفاعل من دون تكلف  ففي َتَقبُّل مبالغة وتكلف في  .(29)القبول خالف طبع الفاعل , أمَّ
 ُفُعول : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من األبواب اآلتية:  - 14
ْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ ))َيْفِعل المتعدي نحو :)ُفُتون( قال تعالى :  -باب َفَعل  -أ  َوَفَتنَّاَك ُفُتوناا َفَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي َأْهِل َمْدَيَن ثُمَّ َوَقَتْلَت َنْفساا َفَنجَّ

[ قال الطََّيرسيُّ : )) )ُفُتوًنا ( يجوُز أْن يكوَن مصدًرا على ُفُعوٍل في المتعدِّي  41] طه / من اآلية :  ((ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى
َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوماا َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأنَُّهْم  )): .)ُحُسوًما( قال تعالى(91) كالُشُكوِر والثُبوِر... (( َسخَّ

 .ومن الالزم من هذا الباب نحو :(91)يرى الطََّبرسيُّ أنَّ  )ُحُسوًما( مصدر بمعنى  ذات ُحُسومٍ  [7]الحاقة/((َأْعَجاَُ َنْخٍل َخاِوَيةٍ 
َذا َذَكْرَت َربََّك ِفي اْلُقْرآِن َوحْ ))( قال تعالى :)ُنُفور   ((َدُه َولَّْوْا َعَلى َأْدَبارِِهْم ُنُفورااَوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنَّةا َأن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقراا َواِ 

: )) والُنُفوُر مصدٌر بمعنى الَتوليةِ  44]اإلسراء /  .(92) (( [  قال الطََّبرسيُّ
ا))َيْفَعل المتعدي نحو:)ُنُصوًحا( قال تعالى:  -باب َفَعل  -ب  ] التحريم/ من اآلية :  ((َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبةا نَُّصوحا
م وهو ( 93)نَك َوَترمُّ َخلَّك..., وُقرئَ [ قال الَطَبرسيُّ : )) )َنُصوًحا( من َنَصاَحِة الثَّوِب أي َتوبٌة َتْرِقُع ُخروَقَك في ديِ  2 ))ُنُصوًحا (( بالضَّ

 .  (94) , والُكْفِر والَكُفور((َمصَدُر )) َنَصَح (( , أي : َذاَت ُنُصوٍح, أو : َتنََّصَح ُنُصوًحا ... , والنُّْصُح والنَُّصوُح مْثُل : الشُّْكِر والشَُّكورِ 

                                                 
 .3/443جوامع الجامع :  ُينظر :(24)
 .1/221ُينظر : المصدر نفسه: (22)
 .4/42ُينظر : كتاب سيبويه :(24)
 .3/111ُينظر : اأُلصول في النحو : (27)
 .1/121, والتسهيل لعلوم التنزيل :  1/422المحرر الوجيز :  1/124ُينظر : إعراب القرآن للنحاس : (22)
 .2/212ُينظر : مفاتيح الغيب : (29)
 .2/424جوامع الجامع : (91)
 .3/423ُينظر : المصدر نفسه: (91)
 .2/374المصدر نفسه :  (92)
 .441قرأها أبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع , ُينظر : السبعة في القراءات ,(93)
 .3/294جوامع الجامع : (94)
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ذا أردت المصدر من الفعل الثالثي نجد أنَّ الطَّْبَرسيَّ لم َيقْل أنَّ )نَ  ُصوح( بالفتح مصدًرا بل جعلها صيغة مبالغة مثل الَشُكور والَكُفور وا 
)َنَصح( فهو: )ُنْصح( أو )ُنُصوح ( بالضم وعلى هذا فهو  يوافق الصرفيين الذين يرون أنَّ َفُعول بالفتح تدل على االسمية والمبالغة 

 وبالضم للداللة على المصدرية . 
 َفِعْيل : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من األبواب اآلتية:  - 12
 [  21]يوسف/ من اآلية :  ((َفَلمَّا اْسَتْيَأُسوْا ِمْنُه َخَلُصوْا َنِجيًّا ))َيْفُعل الالزم نحو:)َنِجّيا( قال تعالى :  -باب َفَعل  -أ 

, فَنِجيَّا في اآلية المباركة تدل على صوت لذلك (92) النَِّجيُّ مصدًرا بمعنى التََّناِجي((قال الطََّبرسيُّ : )) )َنِجياا( : ذوي َنْجَوى , فيكون 
 جاء المصدر على وزن َفِعْيل . 

َياَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضل  ِبِه الَِّذيَن َكَفُرواْ ))َيْفَعل المتعدي نحو :)النَِّسيء( قال تعالى: -باب َفَعل  -ب َِ ]التوبة/ من اآلية :  ((ِإنََّما النَِّسيُء 
َرُه, من َنَسأه َنسْ 37 ًئا [ ذكر الطََّبرسي أنَّ )النَِّسيء( هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر بسبب الحروب, وهو مصدر َنَسأُه إذا َأخَّ

ى التأخير,وُعزي إلى ُقطرب أنها . واختلف الصرفيون في داللة )النَِّسيء(, إذ ذكر أكثرهم أّنها بمعن(94)وَنِسيًئا مثل َمسَّه َمساا وَمِسيًسا
, وأكد الفراء والطبرّي قول ُقطرب على أنَّها  بمعنى الزيادة, واستندوا في ذلك إلى قول العرب للمرأة الُحْبلى: َنِسأت (97)بمعنى الزيادة 

والمعنى  .(92)ْنَسْأَتها, إذا زجرتها ليزداد سيرها المرأة؛   لزيادة الولد فيها, وقولهم: َنِسيء اللبن لزيادة الماء فيه, وقولهم: َنَسَأِت الناقة وأَ 
خرته األول هو الصحيح؛ ألنَّ قولهم: َنَسَأِت المرأة إذا حبلت لتأخر حيضها,وَنَسَأِت الناقة أي أخرتها عن غيرها, وَنَسَأِت اللبن إذا أ

ى َمْفُعول مثل َقِتْيل بمعنى َمْقُتول , وَلِعْين بمعنى . وأجاز بعض الصرفيين أن تكون ) النَِّسْيء ( َفِعْيل بمعن(99)حتى كثر الماء فيه
. ولم يجْز بعض الصرفيين أن يكون َفِعْيل بمعنى َمْفُعول في (111)َمْلُعون , والمعنى على ذلك يكون أنَّما الشهر المؤخر زيادة في الكفر

لشهر المؤخر ال يكون زيادة في الكفر, وال يمكن أن هذا النص القرآني؛ ألنَّ المعنى عندها يكون الشهر المؤخر زيادة في الكفر , وا
نَّما هو مصدر بمعنى التأخير  .(111)يكون الَنِسْيء في هذا النص القرآني بمعنى  مفعول ؛ ألنَّ الشهر ليس زيادة في الكفر , وا 

                       [ 24]الحاقة/((ا َأْسَلْفُتْم ِفي اأْلَيَّاِم اْلَخاِلَيةِ ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئاا ِبمَ ))َيْفُعل الالزم نحو:)َهِنيًئا ( قال تعالى:  -باب َفُعل  -ج
 .(112)يرى الطََّبرسيُّ أنَّ َهِنْيًئا مصدر أي : ُهنِّئُتم َهنيًئا

نَّ ُكالًّ لَّمَّا ))َيْفِعل المتعدي نحو:) لمَّا( قال تعالى:  -َفْعلى: وجاء من باب َفَعل  - 14 َلُيَوفَِّينَُّهْم َرب َك َأْعَماَلُهْم ِإنَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن َواِ 
( الثَقيلِة والخفيفِة , وِكاَلُهَما مشِكٌل عنَد الَنحويِّين, ِإذ ليَس 111]هود / ((َخِبيرٌ  يجوُز  [.قال الطبَّرسي : )) وُقِرَئ :) لمَّا( بالتشديد مع )إنَّ

ا َفَعْلَت َو إالَّ َفَعْلَت , وال معنى )) َلْم (( وأْحَسُن مأْن ُيراُد بـ )لمَّا( معنى الِحيِن , و  (( كالَِّتي في قوِلِهْم : َنَشدُتَك اهلَل َلمَّ ا اَل معَنى ))إالَّ
َل مجَرى الوقِف , ويكوُن الوصُيْصَرُف إليه أْن ُيقاَل : إنَُّه أراَد )) َلماا(( من قوِله : ) أْكاًل لَّماا ( , ثُمَّ َوَقَف فقال: )لمَّا(, ثمَّ َأْجَرى 

نَّ ُكالا جميًعا ... , ويجوُز أْن يكوَن )لّما( مصدًرا على ِزَنة ) َفْعَلى( ,  المعَنى : َو ِإنَّ ُكالا ملُموِميَن يعني مجموِعيَن , كأنَُّه قال : واِ 

                                                 
 .2/234المصدر نفسه:  (92)
 .2/43ُينظر : المصدر نفسه: (94)
 .44/ 14: ُينظر : مفاتيح الغيب (97)
 .14/243, جامع البيان :  1/437ُينظر : معاني القرآن للفراء : (92)
 .44/ 14ُينظر : مفاتيح الغيب : (99)
 .2/134, الجامع ألحكام القرآن :  14/243, جامع البيان :  1/437ُينظر: معاني القرآن للفراء :(111)
 ./4, والدر المصون :  44/ 14, ومفاتيح الغيب :  3/32ُينظر : تفسير ابن عطية : (111)
 .3/427ُينظر: جوامع الجامع: (112)
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قراءة التخفيف هي ما الموصولة بمعنى الذي والالم التي .وهو بهذا يخالف الفراء الذي يرى أنَّ )لمَّا( ب(113) ِمثُل : الدَّْعَوى والشَّْرَوى((
نها فيها هي جواب إلنَّ , و)َلمَّا( بقراءة التشديد هي التي أريد بها ِلمن َما فاجتمعت ثالث ميمات )عد النون ميًما ( ثم ُحذفت واحدة م

حذف َمن؛ألنَّها اسم على حرفين . ويرى , ورفض الزجاج هذا القول وعلل الرفض أّنه ال يجوز (114)وأدغمت األخرى مع صاحبتها
) .نلحظ أنَّ الفراء والزجاج لم (112) الزجاج أنَّ قراءة التخفيف هي الوجه والقياس و ) ما ( زائدة للتوكيد والالم التي فيها هي الم )إنَّ

يه أنَّ )َلمَّا( بالتنوين من لممته لمَّا أي هـ(  يرى ف224يذكروا أنَّ )َلمَّا( مصدر , لكن النحاس ذكر رأًيا ألبي عبيد القاسم بن ساّلم )ت
( , وذلك ليس بصحيح (114)جمعته فهي على بناء َفْعَلى مثل َتْتَرى .وذكر النحاس أنَّ الخليل وسيبويه ذهبا إلى أنَّ )َلمَّا( بمعنى )إالَّ

نَّما قال عند ذكره اآلية المباركة : ))فإنَّ إنَّ  حرُف توكيد , فلها الٌم َكالم اليمين , لذلك أدخلوها كما  فسيبويه لم َيُقْل هي بمعنى )إاّل( وا 
ن ُكلٌّ لَّمَّا َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُرونَ )), و عند ذكره قوله تعالى : (112)(((117) أدخلوها في : ))إنَّ كّل َنْفٍس لما َعَلْيَها َحاِفٌظ (( ] ((َواِ 

( وال بمعنى الحين وعنده الالم الم  .(119) [ قال : )) إنَّما هي : لجميٌع , وما لغٌو ((32يس/ وعليه فإنَّ سيبويه لم َيقْل هي بمعنى )إالَّ
( وما زائدة, كذلك لم َيقْل هو وغيره أنَّها مصدر, فالطَّبَّرسّي هو أول َمْن قال وصرح بمصدرية )َلّما ( على وزن )َفْعلى( من الفعل  )إنَّ

ًا( بالتنوين بمعنى ملمومين جميًعا هي األرجح واهلل أعلم. نرى أنَّ الصرفيين )َلمَّ(, وسياق اآلية القرآنية يرجح قول الطََّبر  سيِّ و) َلمَّ
والمفسرين قد اختلفوا في معنى لمَّا وهذا االختالف يدل على عظمة كالم اهلل سبحانه وتعالى , فكالمه عزَّ وجل فوق عقول البشر, وال 

 .(111)تتسع لكالم اهلل سبحانه وتعالى يمكن لقواعد اللغة وعقول اللغويين والمفسرين أنْ 
 ُفْعَلى : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من بابين هما :  - 17
اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا ))َيْفُعل المتعدي نحو :)ُشْوَرى( قال تعالى:  -باب َفَعل  -أ  ْقَناُهْم َوْالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ َرََ

 .(111) [ قال الطََّبرسي : )) والشُّورى َمْصَدٌر بمعَنى التََّشاوِر (( 32]الشورى /((ُينِفُقونَ 
اِلَحاِت ُطوَبى َلُهْم َوُحْسُن َمآبٍ ))َيْفِعل الالزم نحو:)ُطوبى( قال تعالى:  -باب َفَعل  -ب   [ 29]الرعد / ((الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
)ُطوَبى (( الطََّبرسّي : )) وُطوَبى : من َطاَب , مصدٌر كُبْشَرى وُزْلَفى, ومعنى ُطوَبى َلَك : َأَصْبَت َخْيًرا وِطْيًبا ..., والواو في )قال 

ِة ماقبَلَها , كواو ُموِقٍن وُموِسٍر (( ُطوَبى شجرٌة أصُلها  .وُرِوَي عن النبيِّ ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (: )) أنَّ (112) منقِلَبٌة عن ياٍء لضمَّ
 -َيِطْيب  -َيِطْيُب , وفيه إعالل بالقلب , فاألصل : َطاب  -َفُطوَبى مصدر من َطاب  .(113) في داِري وفرُعها على أهِل الجنَِّة ((

بناء ) ُفْعَلى (  وذكر الصرفيون  أنَّ الياء تُقلب واو إذا كان .(114)ُطْيبي بضم الطاء وسكون الياء , فقلبت الياء واو لسكونها بعد ضم
نَّما تُقلب الضمة كس ا إذا كان بناء )ُفْعَلى( صفة فالياء تبقى سالمة ال تُقلب واًوا , وا  رة لتصح اسًما ؛ ألنَّها  بعيدة  عن الطرف , أمَّ

                                                 
 .2/192جوامع الجامع:  (113)
 .29- 2/22ُينظر : معاني القرآن للفراء : (114)
عرابه للزجاج : (112)  .3/21ُينظر : معاني القرآن وا 
 .2/124ُينظر : إعراب القرآن للنحاس : (114)
 .4الطارق /(117)
 .3/119كتاب سيبويه :  (112)
 .141- 2/139نفسه :  المصدر(119)
 .242/ 12ُينظر : الجدول في اإلعراب : (111)
 .3/229جوامع الجامع : (111)
 .2/242المصدر نفسه :  (112)
 .14/429ُينظر : صحيح ابن حبان :(113)
 .111ُينظر : الشافية في علم التصريف ,(114)
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 .(112)لقريبة من الطرفالياء نحو: ِمشية ِحْيَكى ,وقسمة ِضْيَزى , فقلبت الضمة كسرة؛ألنَّهم لم يعتدَّوا بألف التأنيث فأجريت مجرى ا
 .(114) [ قال الطََّبرسيُّ : )) و )الرُّْجَعى ( مصدر كالُبْشَرى , بمعَنى الرُُّجوِع ((2] العلق /((ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الر ْجَعى)))ُرْجَعى( قال تعالى :

َفَعَسى ))حو :) ُحْسبان ( قال تعالى: َيْفُعل الالزم ن -ُفْعالن : جاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب واحد هو : باب َفَعل  - 12
َلقاا [ قال الطََّبرسي : )) و )) 41] الكهف / ((َربِّي َأن ُيْؤِتَيِن َخْيراا مِّن َجنَِّتَك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباناا مَِّن السََّماِء َفُتْصِبَح َصِعيداا ََ

 .(117) اهلُل وَحَسَبُه وهو الحكُم بَتخريِبها(( الُحْسَباُن (( مصدٌر بمعنى الِحساِب , أي : مقداًرا قدَّرهُ 
 َيْفَعل الالزم نحو : -َفَعالن : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب واحد هو : باب َفِعل  - 19

َل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهداى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مَِّن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  ))) َرَمَضان ( قال تعالى:  َِ ] البقرة / من اآلية : ((َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُن
122 ] 

ق , واالحتراق يدل فالفعل ) َرِمض( يدل على االحترا .(112) قال الطََّبرسيُّ : )) الَرَمضان مصدر َرِمَض : ِإذا اْحَتَرَق , من الرمضاِء ((
نَّ الدَّاَر ))على الحركة واالضطراب فجاء المصدر على وزن َفَعالن . ) َحَيوان ( قال تعالى:  َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الد ْنَيا ِإالَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواِ 

يُّ : )) والَحَيَواُن : مصدر )) َحِيَي (( وَأصُلُه )) َحَيَيان (( فُقِلبت [ قال الطََّبرس 44]العنكبوت / ((اآْلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 
نفهم من قول الطََّبرسيِّ أّنه يوافق سيبويه الذي يرى أنَّ الواو في َحَيوان منقلبة عن  .(119) الثَّانية واًوا , وِبِه ُسمِّي ما فيِه َحياٌة حيَواًنا ((

العرب اجتماع حرفي العلة الياء والواو  والياء سابقة للواو في كلمة واحدة , فاجتماع حرفي العلة  ياء ال أصلية ؛ألّنه ال يوجد في كالم
ستثقال الياء  والواو في )َحَيوان( من باب الشذوذ, ويرى سيبويه وأستاذه الخليل أنَّ  القياس  في )َحِيي( هو )حييان( وقلبت الياء واًوا ؛ال

يرى المازني أنَّ الواو في ) َحَيوان ( أصلية ال منقلبة عن ياء والذي دعا سيبويه جعلها منقلبة . و (121)اجتماع حرفين من جنس واحد
.والسؤال هو إذا  كانت  الواو منقلبة عن ياء على رأي سيبويه ِلَم  (121)عن ياء لعدم وجود نظير لها في الكالم لو جعلت الواو أصاًل 

؟ ذلك ))ألنَّ استكراه التتالي إّنما حصل ألجلها, وأيًضا لو أبدلت العين واًوا لحمل على باب ُقلبت الياء الثانية ولم تُقلب الياء األولى 
.فاجتماع (122) َطَوْيت الكثير, وظنَّ أنَّها  أصٌل في موضعها,  لكثرِة هذا الباب, فلما ُقلبت الثانية واًوا صارت مستنكرة في موضعها((

كثير في كالم العرب, فإن ُأبدلت الياء األولى واًوااللتبس القارئ وظنَّ أنَّها أصٌل في موضعها, الواو والياء في كلمة واحدة والواو سابقة 
نَّما هي منقلبة عن ياء . ومن الصرفيين َمْن يرى أنَّ األصل القياسي في )َحَيوان( هو:  فُقلبت الثانية  لبيان أنَّها ليست أصلية وا 

َفُتِرك هذا األصل؛ ألنَّ في االسم معنى الحركة واالضطراب, فحركوا العين في الصحيح؛  )حايان(؛  لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها,
ليكون موافًقا  لمعنى  التحرك, وصححوا حرف العلة في  المعتل  العين, فوجب على هذا بقاء ياء  َحَيَيان األولى متحركة وقلبوا الياء 

حدى الياءين في األخرى ؛ألنَّه لو ُأدغم ))لم يدِر أنَّه ساكن العين أو  متحرك العين في الثانية واًوا لكراهة اجتماع المثلين , ولم ُتدغم إ

                                                 
 .312, و الممتع الكبير في التصريف ,  111ُينظر : المفتاح في الصرف ,(112)
 .3/213جوامع الجامع : (114)
 .2/417المصدر نفسه:  (117)
 .1/124المصدر نفسه:  (112)
 .777/ 2جوامع الجامع :  (119)
 .4/419ُينظر : كتاب سيبويه : (121)
 .3/73, وشرح الشافية للرضي :  341ُينظر : الممتع الكبير في التصريف ,(121)
 .3/73شرح الشافية للرضي : (122)
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.فالمصدر َحَيوان على وزن ) َفَعالن ( فيه من  الحركة  ما  لم  نجدها في )الحياة( فجاء (123)األصل, وسقطت الحركة لإلدغام((
 في الحياة . التعبير القرآني بالَحَيوان لبيان معنى الحركة والمبالغة 

 َيْفِعل المتعدي نحو: -َمْفُعول : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب : َفَعل  -21
َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر  ُبوَن ِممَّالِّلرَِّجاِل َنصِيٌب مِّمَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َوِللنَِّساء َنِصيٌب مِّمَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقرَ )))َمْفُرْوض( قال تعالى:

ا [يرى الطََّبرسيُّ أنَّ )َمْفُروًضا ( ُنصب على االختصاص , أو هو مصدٌر مؤكٌِّد بمعنى ِقْسَمًة 7]النساء/ ((َنِصيباا مَّْفُروضا
نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  )).)َمْفُتون( قال تعالى: (124)َمْفُرْوَضةً  [يرى 4- 2-4]القلم/  ((ِبَأييُِّكُم اْلَمْفُتونُ  {5{ َفَستُْبِصُر َوُيْبِصُروَن  0َواِ 

.ومن الالزم من هذا الباب (122)الطََّبرسيُّ أنَّ )الَمْفُتْوَن( هو الَمْجُنْوُن؛ ألنَّه ُفِتن أي: ُمِحَن بالُجُنون, أو هو مصدر كالَمْعُقوِل و الَمْجُلودِ 
: ))  42] هود / ((ُعوْا ِفي َداِرُكْم َثاَلَثَة َأيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوبٍ َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتَّ ))نحو :)َمْكُذْوب( قال تعالى :  [ قال الطََّبرسيُّ

 .(124) )َمْكُذْوٍب( مصدٌر كالَمْعُقوِل والَمْجُلوِد, أي : غيُر كِذٍب ((
 ((َفَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميََاَن ))ْيَزان( قال تعالى:َيْفِعل المتعدي نحو:)مِ  -ِمْفَعال: وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب َفَعل  - 21

 .( 127)[ يرى الطََّبرسيُّ أنَّ )الِمْيزاَن( مصدٌر مثل ِمْيَعاد وِمْيالد 22]األعراف / من اآلية : 
الَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت وَ ))َيْفَعل الالزم نحو:)طاغوت( قال تعالى:  -َفْعُلوت : وجاء مصدًرا في جوامع الجامع من باب َفَعل  - 22

: )) و )اْلطَّاُغوت( ُتطَلُق على الشَّيطاِن والشَّياطيِن  17] الزمر /  ((َأن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّْر ِعَبادِ  [ قال الطََّبرسيُّ
فبناء َفْعُلوت بناء مبالغة فالرََّحُمْوت: الرحمة الواسعة, ومجيء المصدر في اآلية  .(122) لكوِنها مصَدًرا , والُمراُد بها هنا الَجْمُع ((

ويرى الزمخشرّي  .(129)المباركة على  بناء  َفْعُلوت للداللة على المبالغة في الُطْغَيان, وتشبيه الشيطان بالطاغوت داللة على المبالغة
وذكر العكبري أنَّ أصل طاغوت: َطَغيوت ؛ ألنَّه  .(131)ث قلب تقدمت الالم على العينأنَّ الطَّاُغوت : َفْعُلوت من الُطْغَيان وفيها حد

                   .(131)ُطْغياًنا, ثم ٌقدمت الياء قبل العين وُقلبت ألًفا, فأصبح وزنها َفَلُعوت محول عن َفَعلوت مثل َمَلكوت -َيْطَغى  -من َطَغى 
يطُغو, وعلى ذلك فأصله َطَغُيوت أو َطَغُووت , ثم ُقدمت  -َيْطَغى , أو من َطَغى  -َطَغى ويرى السمين الحلبّي أنَّ الطاغوت من 

الالم وُأخرت العين , فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا فأصبحت طاغوت على وزن َفَلُعوت . وذكر أيًضا أنَّ طاغوت 
 .(132)ت أصلية  ليست زائدةيجوز أن يكون على وزن َفاُعول من َطغت فالتاء في طاغو 

 النتائج
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 وافق الطََّبرسي البصريين في أنَّ المصدر هو أصٌل  للفعِل, فذكَر أنَّ  )َوْياًل( مصدٌر ال ُيَشُق ِمنه فعل . .2
نَّ ُكالًّ لَّمَّا َلُيَوفَِّينَُّهْم َرب َك َأْعَماَلُهْم ِإنَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن َخِبيرٌ ))طَّبرسي أْن تكون ) لمَّا (  في قوله تعالى أجاز ال .3  [111]هود / ((َواِ 

أول َمْن مصدًرا على وزن )َفْعلى( من الفعل ) َلمَّ ( مثل الدَّْعَوى و الشَّرَوى , وهذا ما لم يذكره الصرفيون, وعليه فإنَّ الطََّبرسي هو 
 قال أنَّ ) لمَّا ( في اآلية المباركة مصدًرا على وزن )َفْعلى(.

[ عدَّها الطَبرسي وصًفا دااًل على المبالغة ال  12(] يوسف / من اآلية : ٍب())َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكذِ َكِذب في قوله تعالى:  .4
 بمعنى مفعول كما يرى غيره منالصرفيين  والمفسرين , ويرى  أنَّها لو كانت  بمعنى  مفعول  َلما تحقق المراد بالمبالغة. 

 المصدر يستوي فيه  الواحد والجمع والمذكر والمؤنث إذا ُوِصف به .  .2
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