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أَبنية المصادر عند ابن خالويه في كتاب
الحجة في القراءات السبع

د .أَسيل عبد الحسين حميدي
كلية التربية (صفي الدين الحلي )/جامعة بابل

المقـــــــــــــدمة
والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد بن عبد هللا وعلى آله الطيبين األطهار وصحبه الميامين .
أَما بعد َّ
إن للقراءات القرآنية أثرا ً كبيرا ً في الدراسات الصرفية في توسعها وتطورها ومعرفة أوجه الكلمة
للقراء األثر الكبير في
الصرفية جميعا ً وتوجيهها ،وبذلك عقدت الصلة الوثيقة بين القراءات والصرف وكان ّ
اظهار هذه الصلة وتوضيحها من خالل قراءاتهم وتوجيها وقد دفعني هذا كله للجري في هذا المضمار واإلفادة
منه فكان عنوان البحث هو أبنية المصادر عند ابن خالويه في كتاب الحجة في القراءات السبع وقتضت طبيعة
البحث أن يقسم على فقرات تناولت في الفقرة األولى تعريف المصدر اصطالحا ً ثم العالقة بين صيغة المصدر
وصيغة الفعل ،ومصادر الثالثي المجرد ومصادر يير الثالثي واسم المصدر ومصدر المرة والمصدر الميمي ثم
خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث  .وقد كان للمصادر والمراجع الحظ الكبير في إتمام هذا البحث واستوائه على
سوقه .
أبنية المصادر عند ابن خالويه في كتاب الحجة في القراءات السبع
ض ْرب واإلكرام ))()1
المصدر  (( :هو اسم دل على الحدث الجاري على الفعل كال َ
مجردا ً من الزمن والشخص والمكان ))()2
((وهو االسم الذي يدل على الحدث
ّ
العالقة بين صيغة المصدر وصيغة الفعل
ليس المقصود بهذه العالقة عالقة الداللة على المعنى بين الفعل ومصدره  ،وإنَّما هي عالقة االشتقاق بينهما .
المجرد والمزيد وبين
ويكاد الصرفيون يتفقون على أ َ َّن هذه العالقة تطرد بين األفعال الثالثية المزيدة  ،او الرباعي
ّ
مصادرها فلكل صيغة فعل منها صيغة مصدر ألزمه ِإياها أولئك الصرفيون فال صلة لعالقة االشتقاق هذه بالداللة
على معاني محددة.
والصرفيون وإن قالوا بوجود عالقة بين صيغة المصدر وصيغة الفعل في األَفعال يير الثالثية  ،فإِنَّهم لم ينفوا
المجردة )3(.
وجود عالقة بينهما قائمة على (التغليب) في األَفعال الثالثية
ّ
مصادر الثالثي المجرّ د
يقول الصرفيون :
َ
َ
َ
َ
َّ
 -1إِ َّن الغالب في مصدر فعَل المتعدي هو صيغة (ف ْعل) وفي فعَل الالزم (فعول) فإذا دل بفعَل على حرفة أو والية فالغالب
في مصدره هو (فِ َعالة) وإذا د ّل به على صوت فالغالب في مصدره هو صيغتان هما (ف َعال وفَ ِعيل) وإذا دل به على
حركة أو تقلب فالقالب في صيغة مصدره هو (فَعَالن).
 -2والغالب في مصدر فَ ِعل المتعدي هو (فَ ْعل) أيضا ً  ،لكن الغالب في مصدر فَ ِعل الالزم هو (فَ َعل) فإن د ّل على لون جاء
مصدره على وزنين هما (ف ْعلَة وفَ َعال).
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  ،381 ،أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري ت161هـ،
()1
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،ط1382 /9هـ1963 -م.
أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ،208،د.خديجة الحديثي ،ط ،1دار العلم للماليين بيروت 1381/هـ 1961 -م.
()2
ينظر األَبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس  ، 101،رسالة دكتوراه مطبوعة على اآلله الكاتبة  ،1918/د.صباح
()3
عباس السالم .
 -3والغالب في (فَعل) وهو الالزم دائما ً هو (فَعَالَة وفعولة))1(.
وأ َ َّما يير الغالب في هذه المصادر – ويسمية األقدمون سماعيا ً – فإنَّه يكثر جداً.
((فمن فَعَل جاءت صيغ المصادر التالية – الفَعَل كال َ
كالح َراسة ،
ط َلب  ،الفَعَال كالثَبَات  ،وال ِفعَال كال ِكت َاب  ،وال ِفعَالة ِ
والف ْعالن كالحسْبان  ،وال ِف ْعالن كال ِكتْ َمان  ،الف ْعل كالش ْكر ،والفَ ِعل كال َكذِب ،وال ِف ْعل كال ِذ ْكر ومن فَ ِعل وردت صيغ
المصادر التالية :
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
كالرحْ َمة وال ِف ْعلة كالنِشدّة والفعول
الفَ ِعل كاللَ ِعب  ،والف ْعل كالنضْج  ،وال ِفعَل كال ِس َمن  ،والف ْعلة كالق َّوة  ،والف ْعلة
َ
كالقَبول  ،والفعول كالصعود  ،والفَعَا ِلية كال َك َرا ِهيَة .
ومن فَعل وردت صيغ المصادر التالية :
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كالح ْلم والفَعَل كال َك َرم وال ِفعَل كال ِع َ
ظم والفَعَال كال َج َمال))()2
الفَ ْعل كال َمجْ د  ،والف ْعل كالحسْن  ،وال ِف ْعل ِ
المجرد في الحجة وجدنا العالقة بين صيغها وصيغ أفعاله قائمة فيه على النحو اآلتي:
وحين تتبعنا مصادر الثالثي
ّ
ُ
َ
َ
أ -العالقة بين المصادر ذات المقطع الواحد (فعْل ،فعْل  ،فِعْل) وأفعالها .
 -5فَعْل
هذه الصيغة هي األصل األول للمصادر كلها )3(.
وقد وردت في الحجة من أبواب الفعل االتية :
أ-باب فَ َعل َي ْفعُل من المتعدي في هذا الباب نحو :
( )1ينظر الكتاب  ،223-219،222-212/2،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ(سيبويه) ت180هـ  ،المطبعة
الكبرى األميرية ،بوالق مصر 1316/هـ1311 -هـ ،المقتضب  ،130 ،128-122/2،محمد بن يزيد المبرد ت281هـ،
تحقيق أحمد عبد الخالق عظيمة ،ط،1القاهرة 1388-1381/هـ  ،1968-1961 ،التكملة  ،112-108:أبو علي الفارسي
ت311هـ ،تحقيق ودراسة د.كاظم بحر المرجان  ،طبع في جامعة الموصل 1201/هـ1981 -م ،شذا العرف في فن
الصرف  ،21-21،احمد الحمالوي ،ط ،1مطبعة دار الكتب المصرية  ،القاهرة 1321/هـ 1921 -م ،تصريف األَسماء
 ،11-29،محمد طنطاوي ،مطبعة وادي الملوك ،ط1311/1هـ1911 -م ،االشتقاق  ،216،عبد هللا أمين ،ط ،1القاهرة
1316/هـ 1916 -م.
( )2األَبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس  ،128،د .صباح عباس السالم .
( )3ينظر الكتاب 212/2،
َصيْبا ً فَقَالوا هَذا هللِ بِزَ ع ِْم ِه ْم ( ))...األَنعام.)136 /
زَ عْم :قال تعالى (( َو َجعَلوا هللِ ِم َّماذَ َرأ َ ِمنَ ال َح ْر ِ
ث واأل َ ْنعَ ِام ن ِ
قال ابن خالويه  (( :يقرأ بضم ( )1الزاي وفتحها( ، )2فقيل :هما لغتان  .وقيل الفتح للمصدر  ،والضم لالسم )3()).
ت األ َ ْرض دَكاًّ
دَ ًّكا  :قال تعالى (( :فَلَ َّما ت َ َجلَّى َربُّه ِل ْل َجبَ ِل َجعَلَه دَ ًّكا( ))...األعراف ، )123 /وقال تعالى َ (( :كال إِذَا د َك ِ
دَ ًّكا))( الفجر)21/
ذهب ابن خالويه إلى أَنَّها تقرأ بالقصر والتنوين ( )2على أَنَّها مصدر وهذا اللفظ اليثنى واليجمع ألَنَّه ؛ مصدر
والمصدر اسم للفعل فلما كان الفعل اليثنى واليجمع كان األصل بتلك المشابهة )1(.
وهذا يدل على أ َ َّن ابن خالويه قد وافق الكوفيين في أن المصدر مشتق من الفعل وأَن الفعل هو أصل االشتقاق .
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
س ْوء  ،خ َْلق)6(.
قَدْره  ،ال َ
أ -باب فَعَل يَ ْف ِعل من المتعدي نحو :
ت  ()...آل عمران )91/
اس ِح ُّج البَ ْي ِ
علَى النا َّ ِ
َح ُّج قال تعالى  ... (( :وهللاِ َ
َ
َّ
قال ابن خالويه  (( :يقرأ بكسر الحاء( ،)1وفتحها ( ،)8فالحجة لمن كسر أنه أراد  :االسم  ،والحجة
( )1قراءة الكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،210،ابن مجاهد  ،تحقيق د.شوقي ضيف  ،دار المعارف القاهرة
,ط1988/3م.
( )2قراءة حمزة ونافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وأَبي عمرو ،ينظر السبعة في القراءات ،ابن مجاهد .210،
( )3الحجة في القراءات السبع  ،ابن خالويه ت310هـ ،110 ،تحقيق وشرح د.عبد العال سالم مكرم  ،مؤسسة الرسالة ،
بيروت لبنان ،ط1221/1هـ 2000 -م.
( )2قراءة ابن كثير ونافع وأَبي عمرو وابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .293 ،
( )1ينظر الحجة .163،
( )6ينظر الحجة .281 ،111 ،98،
( )1قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .212،
( )8قراءة ابن كثير ونافع وأَبي عمرو وأَبي بكر عن عاصم  ،وابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .212،
لمن فتح أَنَّه أراد  :المصدر ومعناهما في اللغة القصد )))1(.
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
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َم ْلكَ )2(.
ج – باب فَعَل يَ ْفعَل فمن المتعدي نحو :
ض( ))...البقرة .)211/
ضه ْم بِبَ ْع ٍ
((ولَ ْو ال دَ ْفع النَّ ِ
اس بَ ْع َ
دَ ْفع قال تعالى َ
يرى ابن خالويه :أَنَّها تقرأ دَ ْفع بإسقاط األلف ( )3على أَنَّه مصدر من دَفَ َع دَ ْفعا ً  ،ثم أعطى معنى اآلية فقال  :أَنَّه لوال
مجاهدة المشركين وإذ اللهم لفسدت األَرض)2(.
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
ص ْعقة )1(.
َم ْهد َ ،
ومن الالزم نحو :
ْ
ْ
س ْب َع ِسنِيْنَ دَأباً())...
دَأْب  :قال تعالى َ (( :كدَأ ِ
ب آل فِ ْر َ
ع ْو ِن ())...آل عمران  )11/وقال تعالى (( قَال ت َْز َرعون َ
يوسف .)21/
ْ
َ
ذهب ابن خالويه إلى أ َّن دَأب ت َقرأ بإسكان الهمزة ( )6وفتحها ( ، )1فالحجة لمن أسكن أنه أراد المصدر  ،والحجة
لمن فتح أنه أراد االسم ثم قال ويجوز ان يكون أصله الفتح فأسكن تخفيفا ً أل َ َّن العرب تستعمل ذلك فيما كان الثانية
حرفا ً من حروف الحلق مثل (النَ ْهر) و(ال َم ْعز) ،ثم قال َّ
أن معنى الدأب هو المداومة على الشيء ومالزمته والعادة ،
واالختبار )8(.
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
سحْ رَ ،
ظ ْعن)9(.
َ
( )1ينظر الحجة .112،
( )2ينظر الحجة .226،
( )3قراءة ابن كثير وأَََ بي عمرو  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .181،
( )2ينظر الحجة .99،
( )1ينظر الحجة .332 ،221،
( )6قراءة ابن كثير ونافع وأَبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات ،ابن مجاهد .329،
( )1قراءة حفص عن عاصم  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .329،
( )8ينظر الحجة .196-191:
( )9ينظر الحجة .213-212 ،131 /
ء -باب فَ ِعل يَ ْفعَل
فمن المتعدي نحو :
َ
َّ
َ
سا َء َك ْرهَا ())...النساء )19/
َك ْره قال تعالى (( يَا أيُّ َها الذِينَ آ َمنوا اليَ ِح ُّل لَك ْم أ ْن ت َِرثوا ال ِنّ َ
َ
ذهب ابن خالويه إلى أ َ َّن َك ْره تقرا بفتح الكاف ( )1على أَنَّها مصدر أل َّن ؛ الفتح لما كر ْهته  ،وتقرأ بضم ( )2الكاف
على أَنَّها اسم أل َ َّن ؛ الضم لما اسْت ْك ِر ْهتَ عليه أوشق عليك  .وقيل هما لغتان بمعنى .)3(.
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
نَسْيا ً  ،ش َْرب)2(.
 -2فُعْل
وردت في الحجة مصدرا ً من بابين هما :
أ -باب فَ َعل يَ ْفعُل من المتعدي نحو :
علَ ْي ِه ْم دَائِرة الس ْو ِء( ))...التوبة )98/
س ْوء قال تعالى ((َ ...
َ
س ْو ِء ())...الفتح
عل ْي ِه ْم دَائِ َرة ال َّ
ذهب ابن خالويه إلى أَنَّها تقرأ بضم السين ( )1وفتحها ( )6هاهنا وفي قوله تعالى َ (( :
س ْو ًء
 )6/فالحجة لمن ضم  :أَنَّه أراد  :دائرة الشر ،والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر من قولك  :ساءني األمر َ
سايَةً)1( .
ومساءة و َم َ
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
خ ْلق )8(.
ب -باب فَعُل يَ ْفعُل من الالزم نحو :
ساناً ( ))...البقرة )83/
ين ِإحْ َ
حسْن قال تعالى  ...(( :وبِ ْال َوا ِلدَ ِ
( )1قراءة ابن كثير ونافع وأَبي عمرو ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .229،
( )2قراءة حمزة والكسائي  ،ينظر سبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .229،
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( )3ينظر الحجة .122،
( )2ينظر الحجة .321 ،231،
( )1قراءة ابن كثير وأًبي عمرو ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .316،
( )6قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات ،ابن مجاهد.316،
ينظر الحجة .329 ،111،
()1
ينظر الحجة .268 ،
()8
سـنَ بِ َوا ِلدَي ِه حسْنا ً  ())...العنكبوت )8/
((و َو َّ
ص ْينَا اإل ْن َ
وقال تعالى َ
ذكر ابن خالويه  :أ َ َّن حسْن تقرأ بضم الحاء وإسكان السين من يير ألف ( )1فالحجة لمن
ضم :أنه أراد المصدر واالسم من َحسنَ َيحْ سن حسْناً)2(.
 -3فِعْل
ويأتي مصدرا ً من األَبواب اآلتية:
أ -باب فَ َعل َي ْف ِعل المتعدي والالزم نحو :
ِكسْف  :قال تعالى (( أَو ت ْس ِق َ
سفا ً  ())...اإلسراء)92 /
ط ال َّ
ع ْمتَ َ
س َما َء َك َما زَ َ
علَ ْينَا ِك َ
و((ح ْلم)) )2(.
ذكر ابن خالويه أَنَّها تقرأ بإسكان السين ( )3وحجته في ذلك أَنَّه شبّهه بالمصدر في قولهم (( ِع ْلم))
ِ
ب -فَعَل يَ ْفعَل من الالزم نحو :
سِحْ ر قال تعالى ((إِ ْن هَذا إِال سِحْ ٌر))( المائدة )110/
ذكر ابن خالويه أَنَّها هنا وفي أول سورة يونس( )1وفيي هيود ( )6وفيي الصيف ( )1تقيرأ ( )8بحيذف األليف عليى أَنَّيه
مصدر )9(.
ج – باب فَ ِعل يَ ْفعَل من المتعدي نحو :
طأ ً قال تعالى (( ...إِ َّن قَتْلَه ْم َكانَ ِخ ْ
ِخ ْ
طأ ً َكبِيْراً))(اإلسراء)31 /
يرى ابن خالويه أَنَّها تقرأ بكسر الخاء وإسكان الطاء والقصر ( )10والحجة في هذه القراءة على أَنَّها مصدر لقيولهم :
خطئت ِخ ْ
طأ ً ومعناه أَثمت إثماً)11(.
( )1قراءة ابن كثير وأَبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .163،
( )2ينظر الحجة .326 ،82-83،
( )3قراءة ابن كثير وأَبي عمرو وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .381،
( )2ينظر الحجة .220،
( )1يونس .2/
( )6هود.1/
( )1الصف .6/
( )8قراءة ابن كثير وعاصم ونافع وأَبي عمرو وابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .229،
( )9ينظر الحجة .131،
( )10قراءة نافع  ،وأَبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد.380،
( )11ينظر الحجة .216،
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
نِسْيا ً )1(.
وقد تأتي هذه الصيغة مختومة بالتاء (فِ ْعلَة) نحو :
ْ
ِشيييييييييييي ْق َوة قييييييييييييال تعييييييييييييالى (( قَييييييييييييالوا َربَّنَييييييييييييا َ
علَ ْينَييييييييييييا ِشيييييييييييي ْق َوتنَا  ())...المؤمنييييييييييييون )106/
يلَ َبي
يييييييييييت َ
ذكر ابن خالويه :أَنَّها تقرأ بكسر الشين من يير ألف ( )2على أَنَّها مصدر أو اسما مشتقا ً من الشقاء وال ِ ّ
ش ْق َوة فكقيولهم
 :فديته ِف ْد َي ِة ( )3وظاهره أنه يشبه اسم الهيأة لكنه ليس كذلك .
(( العالقة بين المصادر ذات المقطعين وبين صيغ أَفعالها ))
 -1فَ َعل
وجاءت في الحجة مصدرا ً من :
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باب فَ ِعل يَ ْفعَل من المتعدي نحو :
إن قَتْلَه ْم َكانَ ِخ ْ
َخ َ
طأ  :قال تعالى ((َّ ...
طأ ً َكبِيْرا ً ))( اإلسراء)31 /
َ
َ
يرى ابن خالويه أنَّها تقرأ بفتح الخاء والطاء والقصر ( :)2على أنَّه أراد الخطأ الذي هو ضد ال َع ْمد ودليله قوله تعيالى
أن يَ ْقت َل مؤْ ِمنا ً إال َخ َ
ؤم ٍن ْ
طأ ً  .))...وقال بعض أهل اللغية  :هميا لغتيان بمعنيى  ،كميا قيالوا قَتَيب وقِتْيب
َ (( :و َما َكانَ لم ِ
وبَدَل و ِبدْل)1(.
ومن الالزم نحو :
ْ
ْ
اس ِبالب ْخ ِل ())...النساء)31 /
بَخَل  :قال تعالى َ ... (( :ويأمرنَ النَّ َ
َ
يرى ابن خالويه أَنَّها تقرأ بفتح الباء والخاء ( )6على أنَّها مصدروقيل هما لغتان كالعدْم وال َعدَم والح ْزن وال َحزَ ن )1(.
سلَما ً ِلّ َرج ٍل( ))...الزمر.)29/
سلَم قال تعالى ((َ ...و َرجالً َ
َ
( )1ينظر الحجة .231،
( )2قراءة ابن كثير ونافع ،وأبي عمرو وابن عامر وعاصم  ،ينظر السبعة في القراءات ،ابن مجاهد .228،
( )3ينظر الحجة .218:
( )2قراءة ابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .319،
( )1ينظر الحجة .216/
( )6قراءة حمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .233،
( )1ينظر الحجة .123،
سلَما ً كما تقول َحذِر َحذَرا ً .
س ِلم َ
ذهب ابن خالويه أَنَّها تقرأ بحذف األلف وفتح الالم ( )1على أَنَّها مصدرا ً من قولك َ
وليس بمعنى الصلح الذي هو ضد الحرب ألَنَّه ؛ الوجه لذلك ها هنا ؛ أل َ َّن هذا مثل  ،ضربه هللا للكافر المعاند (.)2
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
َح َرج )3(.
 -2فَعَال
وقد جاءت في الحجة مختومة بتاء (فَعَالَة) من فَ ِعل يَ ْفعَل المتعدي نحو :
يلَبَ ْ
شقَ َاوة  :قال تعالى ((قَالوا َربَّنَا َ
علَ ْينَا ِش ْق َوتنا  ())...المؤمنون )106/
َ
ت َ
َ
س ِلم
ذهب ابن خالويه إلى أنها تقرا بفتح الشين وإثبات األلف ( )2وهي مصدر واسم مشتق من الشقاء وال َ
شقَ َاوة كقولهم َ
سال َمة)1(.
َ
 -3فِعَال
جاءت مصدرا ً من بابين هما :
أ -باب فَعَل يَ ْف ِعل المتعدي نحو :
صادِه())...األَنعام )121/
صاد  :قال تعالى (( ...وآتوا َحقَّه يَ ْو َم َح َ
ِح َ
َ
ً
َّ
يرى ابن خالويه أنها تقرأ بفتح الحاء وكسرها ( )6فرقا بين االسم والمصدر وقيل هما لغتان )1(.
والمكسور وهو المصدر أ َ َّما المفتوحة هي اسم.
ب -فَ ِعل يَ ْفعَل المتعدي نحو :
طاء  :قال تعالى (( ِإ َّن قَتْلَه ْم َكانَ ِخ ْ
ِخ َ
طأ ً َكبِيْراً))(اإلسراء)31/
( )1قراءة نافع  ،وعاصم  ،وابن عامر  ،وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .162،
( )2ينظر الحجة .309،
( )3ينظر الحجة .129،
( )2قراءة حمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .228،
( )1ينظر الحجة .218،
( )6قرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي بكسر الحاء وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر بفتح الحاء  ،ينظر السبعة في
القراءات  ،ابن مجاهد .211،
( )1ينظر الحجة .112-111،
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كالصيَام
يرى ابن خالويه أَنَّها تقرا بكسر الخاء وفتح الطاء والمدّ ( ،)1فوزنه فِعَال من الخطيئة وهو مصدر
ِ
وال ِقيَام )2(.
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو ِو َ
طاء )3(.
وقد تأتي هذه الصيغة مختومة بالتاء (فِ َعالَة) من بابين هما :
أ -باب فَعَل يَ ْفعُل من المتعدي نحو
شـوةً ())...الجاثية )23/
َاوة  :قال تعالى (( َو َجعَل َ
علَى بَ َ
ص ِره ِي َ
ِيش َ
َ
َّ
(( ال ِوالية))
ذهب ابن خالويه على تقرأ بكسر الغين وإثبات األلف ( )2على أنها مصدر مجهول كقولك
و((ال ِكفَاية))  ،وقال بعض أهل النظر  :إِنَّما قال ِ :يشَاوة الشتمالها على البصر بظ ْل َمتْها فهي في الوزن مثل ال ِهدَاية
)1(.
ْ
َ
ب -باب ف ِعل يَفعَل من المتعدي نحو :
الول َية هللِ ())...الكهف )22 /
ال ِوالية  :قال تعالى (( هنَالِكَ َ
الوالية
ي بَي ٌّن َ
قال ابن خالويه (( :يقرأ بفتح الواو وكسرها ( )6فالحجة لمن فتح  :أَنَّه جعله مصدرا ً من قولك َ :و ِل َّ
والحجة لمن كسر  :أَنَّه جعله مصدر من قولك وآل ِب ِيّ ٌن ال ِوالية او من قولك والينه موااله ووالية وقيل  :هما لغتان ،:
الو َكالَة وال ِو َكالة)))1(.
كقولكَ :
الوالية بالفتح تشتق من الثالثي وبالكسر تشتق من المزيد بألف بعد الفاء.
أي أن َ
( )1قراءة ابن كثير  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .319،
( )2ينظر الحجة .211-216/
( )3ينظر الحجة .312،
( )2قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات ،ابن مجاهد .191،
( )1ينظر الحجة .326،
( )6قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الواو وقرأ حمزة والكسائي بكسرها  ،ينظر السبعة في
القراءات  ،ابن مجاهد .392،
( )1ينظر الحجة .222،
 -4فُعُول
وجاءت مصدرا ً من األبواب اآلتية :
أ -باب فَعَل يَ ْفعُل المتعدي نحو :
عت َْو عت ّوا ً َكبِيْراً)) (الفرقان )21/
عت ّوا ً  :قال تعالى (( ...لقد ا ْست َ ْكبَروا فِي أ َ ْنف ِس ِه ْم و َ
يرى ابن خالويه َّ
أن (عت ّواً) إنَّما ص ّح بالواو ألَنَّه ؛ مصدر والمصدر يجري مجرى االسم الواحد ح ْكما ً وإن شارك
الجمع لفظا ً فصحت الواو فيه لخفته  ،واعتلت في الجمع لثقله واعتالها في واحده )1(.
ب -فَعَل يَ ْف ِع ُل الالزم نحو :
ضيّا ً  :قال تعالى (( ...فَ َما ا ْست َ َ
ضيًّا  ())...يس)61/
طـعوا م ِ
م ِ
َ
َ
َّ
ضيًّا من كسر الضاد ألنه ؛ مصدر مشتق
ذهب ابن خالويه إلى أ َّن اإلعالل الذي حصل في عت ًّوا اليلزم حصوله في م ِ
َ
ضيًّا وقد صحه لفظ المصدر كما بيناه في عت ّ ٍو  ،وإنَّما كان يلزم ذلك لو أنَّه
ضا ًء وم ِ
ضي َم َ
ضى يَ ْم ِ
من الفعل الماضي َم َ
مصدر (فال))2(.
لماض  ،فأ َ َّما هو
جمع
ٍ
ٌ
ْ
ج – فَعَل يَفعَل المتعدي نحو :
نصوحا ً قال تعالى (( ...ت ْوبوا إِلى هللاِ ت َْوبَةً نَص ْوحاً( ))...التحريم)8/
صلَح
صح نصوحا ً كما قالوا َ
يرى ابن خالويه أَنَّها تقرأ بضم النون ( )3والحجة فيه أَنَّه أراد المصدر من قولهم نَ َ
صلوحاً)2(.
 -1فَ ِعيْل
وجاءت مصدرا ً من باب فَعَل يَ ْف َعل المتعدي نحو :
النَّ ِس َِيْئ  :كقوله تعالى (( إِنَّما النَّ ِسيْئ ِزيَادة ٌ فِي الك ْف ِر( ))...التوبة )31/
ذكر ابن خالويه  :أ َ َّن ابن كثير قرأ ِ (( :إنَّ َما النَّسْؤ)) بهمزة ساكنة السين  ،والواو بعد الهمزة ()1
سأَنَسْأً)6(.
جعله مصدرا ً أي أن األصل في سكون السين واإلتيان بهمزة بعدها واو على أَنَّه مصدر نَ َ
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( )1ينظر الحجة .236،
( )2ينظر الحجة .236،
( )3قراءة أبي بكر عن عاصم وخارجه عن نافع  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .621 ،
( )2ينظر الحجة 329،
( )1ينظر السبعة في القراءات ،ابن مجاهد  ،312،الحجة للقراءات السبع ، 322-323/3،أبو علي الفارسي ت311هـ ،
وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى الهنداوي  ،منشورات محمد علي بيضون  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت
لبنان  ،ط1،1221هـ 2001 -م.
( )2ينظر الحجة .111،
 -1فَ ْعلَى :
جاءت مصدرا ً من بابين هما :
أ -باب فَعَل يَ ْف ِعل الالزم نحو :
س ْلنَا رسلَنَا تَتْ َرا( ))...المؤمنون )22/
تَتْ َرى قال تعالى ((ثم أ َ ْر َ
ذهب الن خالويه  :إلى أ َ َّن تَتْ َرى تقرأ بالتنوين ( )1فالحجة لمن نون  :أَنَّه جعله مصدرا ً من قولك َوت ََر يَتِر وتْرا ً ثم
أبدلوا من الواو تاء كما أبدلوها في (تراث) ودليل ذلك كتابتها في السواد بألف  ،وكذلك الوقوف عليه بألف وهذه
األلف لإللحاق)2(.
ب -باب فَعَل يَ ْفعَل الالزم نحو :
ت ثَمود بِ َ
َ
ط ْغوى قال تعالى (( َكذَّبَ ْ
ط ْغ َوهَا))(الشمس )11/
ذكر ابن خالويه  :أ َ َّن َّ
الط ْغ َوى مصدر)3(.
 -1فِعَ ْ
الء
وجاءت مصدر من باب فَعَل يَ ْف ِعل المتعدي نحو :
صـ ِلحاًََ َجعَال لَه ش َر َكا َء ( ))...األعراف)190 /
ِش ْر َكاء قال تعالى (( فَلَ َّما َءات َـه َما َ
ذهب ابن خالويه  :إلى أَنَّها تقرأ بكسر الشين وإسكان الراء والتنوين ( )2وحجته في ذلك :أَنَّها مصدر)1(.
 -1فُعْالن
جاء مصدرا ً من بابين هما :
أ -باب فَعَل يَ ْفعَل الالزم نحو :
((ويَمدُّه ْم فِي ط ْغيـنِ ِه ْم يَ ْع َمهونَ ))(البقرة )11/
ط ْغ َوان قال تعالى َ
َ
َ
يرى ابن خالويه :أَنَّها تقرأ باإلمالة والتفخيم ( )6فالحجة لمن أمال أ َّن النون مكسورة للخفض فقربت الياء منهما ليكون
َّ
كالط ْغ َوى)1(.
اللفظ من وجه واحد وسهل ذلك عليه أل َ َّن  ،الط ْغيَان ها هنا مصدر
( )1قراءة ابن كثير وأبي عمرو  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .226،
( )2ينظر الحجة .211،
( )3ينظر الحجة .10/
( )2قراءة نافع وعاصم في رواية أبي بكر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .229،
( )1ينظر الحجة .168 ،
( )6قراءة الكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .122 ،
( )1ينظر الحجة .10،
ب -فَ ِعل َي ْف َعل الالزم نحو :
رض َْوان قال تعالى ((ِ ...رض َْو ٌ
ان ِمنَ هللاِ  ())...آل عمران )11/
َ
ى ثم
ضيت ِر َ
يرى ابن خالويه  :أَنَّها تقرأ بكسر الراء( )2وضمها( )3فالحجة لمن كسرها  :أنَّه مصدرا ً أصله َر ِ
ض ً
مجرد  ،ولمن ضم
زيدت األلف والنون فردة الياء إلى أصلها (الواو) كما كان األصل في (ك ْف َران) ك ْفرا ً مصدر
َّ
فرق بين االسم والمصدر ،والثانية أن الضم في المصادر من زيادة األلف والنون أكثر ورودا ً
حجتان  :إحداهما  :أَنَّه َّ
وأشهركما في كفران في قوله تعالى ((...فَال ك ْف َرانَ ِل َس ْع ِي ِه( ))...األَنبياء )92/والح ْسبَان في قوله تعالى (( :ال َّ
ش ْمس
ان)) ( الرحمن  )1/فالكسر والضم لغتان ومن قراء بالضم هنا قرأ بالكسر قوله تعالى (( أ َ ِم ِن اتَّبَ َع
والقَ َمر ِبح ْسبَ ٍ
ِرض َْوانَه ( ))...المائدة  )16/وهذا جائز.
مصـــادر الثالثــــي المزيـــــد
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اتفق الصرفيّون على أ َ َّن مصادر الثالي المزيد كلها قياسية وهي على األَوزان اآلتية :
أ -الثالثي المزيد بحرف نحو :
أ َ ْفعَل مصدره إِ ْفعَال  ،فَعَّل مصدره ت َ ْف ِعيل إذا كان صحيح الالم  ،وأ َ َّما إذا كان معتلها فيكون على وزن ت َ ْف ِعلَة إال ماشذت
علة أكثر.
علَة وفِعَال ومفَا َ
عل مفَا َ
مثل قَدَّم ت َ ْق ِد َمة ونحوه ومصدر فَا َ
ب -الثالثي المزيد بحرفين إن كان مبدوءا ً بهمزة وصل فمصدره يكون على وزن فعله الماضي مع كسر الحرف الثالث
وإضافة ألف قيل اآلخر نحو :
ا ْفتَعَل – ا ْفتِعَاالً  ،ا ْنفَعَل – ا ْن ِفعَاالً  ،ا ْفعَ َّل – ا ْف ِعاالً.
ع َل
وإذا كان مبدوءا ً بتاء فيكون مصدره على وزن فعله الماضي مع ضم الحرف قبل اآلخر نحو  :تَفَعَّل – تَفَعُّالً ،وتَفَا َ
– تَفَاعالً.
ج – الثالثي المزيد بثالثة أحرف يكون مصدره إذا كان مبدوء بهمزة وصل على وزن فعله الماضي مع كسر الحرف
عل-
الثالث وإضافة ألف قبل اآلخر أيضا ً نحو  :ا ْست َ ْف َعل -ا ْستِ ْف َعاالً  ،ا ْف َع ْو َ
( )1قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .202 ،
( )2قراءة عاصم  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .202 ،
( )3ينظر الحجة .106،
ا ْف ِعيعَاالَ ،ا ْفعَ َّول – ا ْف ِع َّواالً  ،وا ْفعَا ّل – ا ْف ِعيْالالً)1(.
أ َ َّما المصادر التي وردت في الحجة فكانت العالقة بين صيغ هذه المصادر وبين صيغع أفعاله على النحو اآلتي:
أ -مصادر الثالثي المزيد بحرف :
 -5إِ ْفعَال
وردت في الحجة مصدر ( أل َ ْف َعل) الثالثي المزيد بهمزة قطع من أوله وهذه المصادر هي :
ِإ ْي َمان قال تعالى ((ِ ...إنَّهم أ َ ْي َمن لَه ْم( ))...التوبة )12/
يؤمن إ ْي َمانيا ً وكسييرت همييزة
يييرى ابيين خالويييه  :أَنَّهييا تقييرأ بكسيير الهمييزة ( )2وحجتييه فيييه أَنَّييه أراد المصييدر ميين آميين يي ِ
المصدر لخفت )3(.
سنا ً( ))...األحقاف )11/
سانا ً قال تعالى ((ِ ...ب َوا ِلدَ ْي ِه إحْ َ
إحْ َ
سينَ
ذكر ابن خالويه  :أَنَّها تقرأ بألف والهمزة قبل الحاء مع إسكان الحاء وألف بعد السين ( )2على أَنَّها مصدر مين أَحْ َ
سانا ً )1(.
يحْ سِن ِإحْ َ
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو -:
,إقراض  ,إس َْرار ِإ ْد َبار ْ ,
إط َعام )6( .
إ ْ
صالح َ
ِ -2ف َعال و ُمفَاعَلة
عل ) نحو :
مصدران للفعل الثالثي المزيد يحرف بعد فاء الكلمة ( فَا َ
ِدفَاع  :قال تعالى ((َ ...ولَ ْوال دَ ْفع َّ
اس ( ))...البقرة  ( ) 211/الحج . ) 20 /
اَّللِ النَّ َ
( )1ينظر الكتاب  ،222-223/2،المقتضب  ،المبرد ،103-91/2،التكملة  ،أبو علي الفارسي  ،123-112/شذا العرف ،
 ،29-21تصريف األسماء  ،محمد طنطاوي  ،11-19،االشتقاق  ،عبد هللا أمين .312-320،
( )2قراءة ابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .312،
( )3ينظر الحجة .112،
( )2قراءة عاصم وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .196 ،
( )1ينظر الحجة .326،
( )6ينظر الحجة .311 ،331 ،329 ،126 ،126،
ذهب ان خالوية :أَنَّها تقرأ ِدفَاع بألف ( )1والحجة له فيه  :اَنَّه أراد المصدر من دافع دِفاعا ً)2( .
ِكذَاب قال تعالى (( ال َي ْس َمعونَ ِفي َها لَ ْغ ًوا َوال ِكذَّابًا )) ( النبأ )31/
يرى ابن خالويه  -:أَنَها تقرأ بتخفيف الذال (ِ )3كذَابا ً وحجته فيها على أَنَّه أراد المصيدر مين كاذَبتيه م َكاذَبَيةً و ِكيذَابا ً كميا
قالوا قَ ْ
اتلته مقَاتَلَةّ وقِت َاالً )2(.
 -3ت َ ْف ِعيل وت َ ْف ِعلَة
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هما مصدران من (فَعَّل) الثالثي المضعف العين وقد جاءنا في الحجة مصدرا ً على النحو اآلتي -:
ت َ ْكذِيب قال تعالى (( ال يَ ْس َمعونَ فِي َها لَ ْغ ًوا َوال ِكذَّابًا )) ( النبأ )31/
يرى ابن خالويه  :انَّها تقرأ بالتشديد ( )1فالحجة من شدد  :انَّه أراد المصدر من قوله ((و َكذَّب ْوا)) وهو على وجهيين :
تكذيبا ً و ِكذّابا ً فدليل األولى قوله تعالى (( َو َكلَّ َيم َّ
سيى ت َ ْك ِلي ًميا )) ( النسياء  ) 162/ودلييل الثياني (( َو َكيذَّبوا ِبََيَاتِنَيا
اَّلل مو َ
ِكذَّابًا )) ( النبأ )6(. ) 28 /
ص ِليَة َج ِح ٍيم)) ( الواقعة ) 92 /
ص ِليَة  -:قال تعالى (( َوت َ ْ
تَ ْ
َ
ص ِليَة عليى وزن (( ت َ ْف ِعلية )) وت َ ْف ِعلَية ال تيأتي  :إال مصيدرا ً ليـ ( فَعَّيل ) بتشيديد العيين كقوليك
ذهب ابن خالويه ِ :إلى أ َّن ت َ ْ
ع َّزيْته ت َ ْع ِزيةً )1( .
َ
ب -الثالثي المزيد بحرفين
عل الثالثي المزيد بتاء والف نحو :
من المصادر التي وردت في الحجة منه هو فقط تَفَاعالً وهي صيغة المصدر تَفَا َ
( )1قراءة نافع  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .181،
( )2ينظر الحجة .99،
( )3قراءة الكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد.669 ،
( )2ينظر الحجة .361،
( )1قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .669،
( )6ينظر الحجة .361،
( )1ينظر الحجة .366،
ص َير هَي ْل ت َ َيرى ِم ْ
الرحْ َم ِن ِم ْن تَفَيـو ٍ
س َم َـوا ٍ
ين
ت فَ ْ
ق َّ
س ْب َع َ
تَفَاوت  :قال تعالى ((الَّذِي َخلَقَ َ
يار ِجعِ ْالبَ َ
ت ِطبَاقًا َما ت ََرى فِي خ َْل ِ
ور )) ( الملك )3/
فط ٍ
يرى ابن خالويه  :أنَّها تقرأ بإثبات األلف والتخفيف ( )1ويحذفها والتشديد( )2فالحجة لمين أثبيت االليف وخفيف  :أنَّيه
جعله مصدر لقولهم  :تفاوت الشيء تفاوتا ً الثالثي المزيد بالتاء وأليف والحجية لمين حيذفها وتشيدد أَنَّيه أخيذه مين تَفَ َّيوت
الشيء تَفَ ُّوتا ً مثل ت َ َك ُّرما ً الثالثي المزيد بتاء وتخفيف العين وقييل هميا لغتيان بمعنيى واحيد مثيل ت َ َعاهَيدَ وت َ َع َّهيد ومعناهميا
االختالف)3(.
اســم المصـــدر
هو ما ساوى المصدر في الداللة على معنياه وخالفيه بخليوه لفظيا ً او تقيديرا ً مين بعيض حيروف فعليه مين دون تعيويض
وذلك مثل ( عطاء ) فانه مسا ٍو للمصدر ( إعطاء ) في المعنى ومخيالف ليه بينقص الهميزة لفظيا ً وتقيديرا ً مين ييير أن
تعوض فتسمى اسم مصدر وييره )2(.
أ َ َّما في الحجة فقد ورد اسم المصدر على صيغة واحدة هي :
فَ َعال نحو:
ـرة ٌ َ
َ
سـ ِكيْنَ  ( ))...المائدة )91/
ط َعام َم َ
ط َعام  -:قال تعالى ((  ...أ َ ْو َكفَّ َ
ذهب اني خالويه ألى أَنَّه يقرأ يطرح التنوين واإلضافة ( )1والحجة فييه  :أنَّيه أَقيام االسيم مقيام المصيدر فجعيل الطعيام
اإلطعام  .وهو اسم مصدر نقصانه الهمزة بدون تعويض)6( .
مكان ِ
مصــدر المـــرّ ة
هو المصدر الذي يدل على وقوع الحدث مرة واحدة أو هو مصدر يدل على وقوع الفعل مرة واحدة )1( .
( )1قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم ونافع  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .622،
( )2قراءة حمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .622،
( )3ينظر الحجة .329،
( )2ينظر شذا العرف  ،21،تعريف األسماء  ،محمد طنطاوي .21-22،
( )1قراءة نافع وابن عامر  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .228،
( )6ينظر الحجة .131 -132،
( )1ينظر البداء في علمي النحيو والصيرف  ،199،محميد تقيي  ،منشيورات مطبعية النعميان النجيف األَشيرف  ،ط،1911/2
الصيغ الفردية  ،العربية نشأتها وتطورها  ،111،د .محمد سعود المعيني  ،مطبعة البصرة 1982/م.
الصرفيون على ان اسم المرة يصاغ من الفعل الثالثي عليى وزن (فَ ْعلَية ) أي عليى أصيل مصيدره
صيايته  :اتفق
ّ
َ
َ
وهو فَ ْعل نحو قَ َعدَ قَ ْعدَة  ,فاذا كان مصدره مختوما ً بتاء أصالً وصف باللفظ واحدة أو ييرها من الفياظ العيدد أ َّميا
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من يير الثالثي فتصاغ على مصدرها األصلي مع إضافة التياء ليه إذا كيان خالييا ً مين التياء نحيو ا ْن َ
طلَيق ا ْن ِطالقية ,
واذا كان مصدره يحتوي على التاء َّ
فان اسم المصدر منه يكون بإضيافة لفظية (واحيدة) او ييرهيا مين ألفياظ العيدد
نحو  :دَ َحرج – دَحْ َر َجة واحدة )1(.
المرة من الثالثي على صيغة (فَ ْعلَة) نحو -:
أ ّما في الحجة فقد ورد اسم ّ
ْ
ٌ
َرأفَة قال تعالى (( َ ...وال ت َأْخ ْذك ْم ِب ِه َما َرأفَة  ( )) ...النور ) 2 /
ط َيرف يَ ْ
يرى ابن خالويه أنَّها تقرأ بإسكان الهمزة ( )2وهيي مصيدر وحجتيه فيي التسيكين انَّيه حيذابها َحيذوا َ
ط ِيرف
َ
ط ْرفا ً وأدخل الهاء داللة على المرة الواحدة ثم اعطى معنى الرأفة وهي رقة القلب وشدة الرحمة)3(.
َ
صـعِ َِقَة َوه ْم يَ ْنظرونَ )) ( الذاريات ) 22 /
ص ْعقَة  :قال تعالى (( فَأ َخذَتْهم ال َّ
َ
ذهب ابن خالويه  :إلى أنَّها تقرأ بحذف األلف بيين الصياد والعيين ( )2وحجتيه فييه انّيه أراد المصيدر أو الميرة مين
الفعل )1(.
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو :
النَ ْشأَة َ ,
ي ْش َوة )6( .
( )1ينظيير الكتيياب  ،210/2،المقتضييب  ،182/3،شييذا العييرف  ،29،تصييريف األسييماء  ،محمييد طنطيياوي  ،19،البييداءة فييي
علمي النحو والصرف  ،محمد تقي  ، 199 ،الصيغ اإلفرادية  ،محمد سعود .111،
( )2قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .212،
( )3ينظر الحجة .260،
( )2قراءة الكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .609،
( )1ينظر الحجة .332،
( )6ينظر الحجة .326 ,219،
المصــدر الميمـــي
علَة)1(.
هو المصدر الدال على الحدث
َّ
مجردا ً من الزمن ومبدوء بميم زائدة وليس على وزن المفَا َ
صياغته
اتفق الصرفيون على أَنَّه يصاغ من ثالثي ويير ثالثي نحو -:
أ -يصاغ من الفعل الثالثي على وزن ( َم ْف َعل) بفتح العين من جميع األَفعال مضمومة العين أو مفتوحتهيا أو مكسيورتها
ض َرب َيض ِْرب َمض َْرب  ,ذَهَب َي ْذهَب َمي ْذهَب  ,عيدا المثيال اليوادي اليذي تسيقط واوه
صر َ ,
ص َر َي ْنصر َم ْن َ
نحو  -:نَ َ
عيدَ َي ِعييد ) فيصيياغ علييى ( َم ْف ِعييل ) بكسيير العييين فتصييبح َم ْو ِعييد  ,وقييد جيياءت بعييض
فييي صيييغة المضييارع نحييو ( َو َ
المصادر مكسورة العين شذوذا ً والقياس فتحها نحو َ :م ْ
ط ِلع َ ,م ْر ِجع َ ,م ِحيْض ,ال َم ْع ِجزَ ة  ,ال َم ِعيْشة .
ب -ويجئ من يير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر نحو أ ْك َيرم
م ْك َرم )2(.
ي ْك ِرم
أ َّما المصدر الميمي في الحجة فقد جاء من الثالثي ويير الثالثي على النحو اآلتي-:
أ -من الثالثي جاء على وزنين هما -:
َ -1م ْفعَل  :يفتح العين نحو -:
َمجْ َرى  :قال تعالى ((ِ 000بس ِْم َّ
اَّللِ َمجْ َرـ َها  ( ))000سورة هود ) 21 /
ذهب ابن خالويه  :أنَّها تقرأ بضم الميم ( )3وفتحها( )2فالحجة لمن ضم أَنَّه أَراد المصدر مين ييير الثالثيي المزييد
بهمزة القطع أجْ َرى يجْ ِري مجْ َرى والحجة لمن فتح  :أَنَّه أراد المصدر من الثالثي من قولك َج َرى َمجْ َرى)1( .
( )1ينظر تصريف األَسماء  ،محمد طنطاوي .12،
( )2ينظييير الكتييياب  ،210-226/2،المقتضيييب  ،123-119/2،التكملييية  ،121-122،شيييذا العيييرف  ،10-29،تصيييريف
األَسماء  ،11-12،أبنية الصرف  ،خديجة الحديثي.222-221 ،
( )3قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر  ،ينظر السبعة في القيراءات  ،ابين مجاهيد
.333،
( )2قراءة حمزة والكسائي وحفص  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد.333 ،
( )1ينظر الحجة .181،
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وهنا ذكر ان خالويه واشتقاق المصدر الميمي من الثالثي ويير الثالثي .
س ًكا ( ))000الحج. ) 32 /
سك قال تعالى (( َو ِلك ِّل أ َّم ٍة َجعَ ْلنَا َم ْن َ
َم ْن َ
َ
َ
يرى ابن خالويه أنّها تقرأ بفتح السين ( )1وحجته فيه أنَّه أتيى بالكلمية عليى أصيلها وميا أوجبيه القيياس لهيا ؛ َّ
الن وجيه
فَ َعل يفَعل بضم العين أ َ َّن يأتي المصدر منه على وزن ( َم ْف َعل ) بالفتح كقولك َمدْخالً و َم ْخ َرجيا ً و َم ْنسيكا ً وكيذلك ميا كيان
مفتوح العين)2( .
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو -:
َم ْدخَل َ ,م ْهلَك َ ,مقَام َ ,م ْ
طلَع)3(.
َم ْف ِعل بكسر العين نحو -:
-2
َ
ش ِه ْدنَا َم ْهلِكَ أ ْه ِل ِه" ( النمل ) 29 /
َم ْه ِلك  :قال تعالى " َ ....ما َ
يرى ابن خالويه  :أن َّها تقرأ بضم الميم( )2وبفتحهيا ( )1ويكسير اليالم ( )6وبفتحهيا ( )1فيكيون لهيا إذن أربيع قيراءات
هي -:
َم ْه ِلك بوزن َم ْف ِعل تؤدي معنى المصدر الميمي إسمي الزمان والمكان .
و َم ْهلَك بوزن َم ْف َعل تؤدي معنى المصدر الميمي فقط .
وم ْهلَك يوزن م ْف َعل تؤدي معنى المصدر الميمي من أَهلك واسمي المكان والزمان واسم المفعول .
وم ْه ِلك يوزن م ْف ِعل ال تؤدي إال معنى اسم الفاعل من أ َ ْهلَك  ,لكن ابن خالويه لم يفصل هذا التفصيل)8( .
( )1قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر وعاصم  ،ينظر السبعة في القراءات .236،
( )2ينظر الحجة .213،
( )3ينظر الحجة .312 ،212 ،239 ،221 ،123-122،
( )2قراءة ابن كثير وأبي عامر وابن نافع وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات .283،
( )1قراءة عاصم  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .283،
( )6قراءة حفص  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .283،
( )1قراءة عاصم  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .283،
( )8ينظر احجة .212 ،221
من غير الثالثي -:
ب-
جاء المصدر الميمي من يير الثالثيي عليى وزن مضيارعه ميع إبيدال حيرف المضيارعة مييم مضيمومة وفيتح ميا قبيل
اآلخر ويوزن واحد هو ( م ْفعَل ) نحو-:
...وند ِْخ ْلك ْم م ْدخ ًَال َك ِري ًما)) ( النساء  )31/ذهب انى خالويه  :انَّها تقيرأ بضيم المييم ( )1وفتحهيا
م ْدخَل  -:قال تعالى (( َ
ً
( )2فالحجة لمن ضم  :انّه جعل مصدرا من يير الثالثيي أدخيل ييد ِْخل المزييد بهميزة القطيع فيي أوليه دليليه قيال تعيالى
اإلسراء  )80 /والحجة لمن فيتح أَنَّيه جعليه مصيدرا ً مين
ق َوأ َ ْخ ِرجْ نِي م ْخ َر َج ِ
(( َوق ْل َّربّ ِ أَد ِْخ ْلنِي م ْد َخ َل ِ
ص ْد ٍ
ص ْد ٍ
ق)) ( ِ
المجرد دَخَل يَدْخل َمدْخالً ودليله قوله تعالى (( َحتَّى َم ْ
ط ِل َع ْالفَجْ ِر)) ( القدر )3( )1/
الثالثي
ّ
ولالستزادة ال للحصر ينظر الحجة نحو -:
ساها  ،مقَام ،م ْنزَ ل  ،م ْهلَك)2(.
م ْر َ
َ
َ
يسم المصدر الميميي مصيدرا ً ميمييا ً بيل سيماه مصيدرا ً فقيط  ،ثيم أنَيه تحيدث عين اشيتقاقه مين
نالحظ أ َّن ابن خالويه لم ِ
الثالثي ويير الثالثي في معظم المواضع التي ذكرها في كتابه وفي كل صيغة أوردها تقريبا ً .
( )1قراءة ابن كثير وأبي عمر وابن عامر وحمزة والكسائي  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد.232 ،
( )2قراءة نافع  ،ينظر السبعة في القراءات  ،ابن مجاهد .232،
( )3ينظر الحجة.123-122 ،
( )2ينظر الحجة 221 ،216 ،239 ،181،و .212

اخل ــ ــ ــ ــ ــــتمة
 -1االشارة الى اللغات التي تحملها المفردة عند قراءاتها بأكثر من وجه.
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 -2ذكر أن المصادر التثنى والتجمع.
 -3وافق الكوفيين في أ َ َّن الفعل هو أصل للمصدر.
 -2يذكر أ َ َّن للصيغة أكثر من مصدر ويحلله ويفسره.
 -1يذكر في كل صيغة المصدر الميمي واشتقاقه من الثالثي وغير الثالثي لكنه اليسميه مصد اًر ميمياً ويبدو أ َّ
َن
سبب هذا هو عدم إكتمال المصطلح في عصره .
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