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The formation variation between the infinitive and the noun 

In the book "Alnihaya fi Gharib alhadith wal'athar" 

A semantic lexicological study 

 

     The linguists, in particular the morphologists were divided into defining 

the noun when referring to the infinitive to three doctrines: 

     First: It is seen that many nouns are nouns of infinitives, because they 

contain the letters of the infinitive. Therefore, this doctrine does not see any 

difference between the infinitive and the noun in their implications of the 

action. 

     Second: sees that the source indicates the event and the self, while the 

source name indicates the event only. 

     The third: sees that the origin of these nouns should not be implying of 

infinitive nouns, but of the action introduced to imply of the noun and could 

not be omitted without compensation in addition to an alteration in the 

Arabic vowel marks. 

     It turns out that there are forms in Arabic that is likely to be an infinitive 

or a noun, but what sets the semantics is the difference in vowel marks, the 

difference that necessarily results in a variation in the formula leading to a 

different meaning. 

 

يغة بين المصدر واالســم  اختالُف الص ِّ

تاب »الن ِّهاية في غريب الَحديث واألثر«  في كِّ

 دراسة ُمْعَجميَّة دالليَّة 

رف في دحديد       لندما يُذكر مقابالا لامصــدر ىلى ثالثة  ماهية االســـمانقســم ُلاماُ  الاةغة والصــَّ

ُن حروف المصدر؛ األول  مذاهب: ا من األسما  يُعدة أسما  مصادر؛ ذلك ألنَّها دتضمَّ : يرى أنَّ كثيرا

: يرى والثَّاني, ى الحدثداللتهما لاولذا ال يرى هذا المذهب فْرقاا بين المـصدر واـسم المـصدر في 

ــم المصــــدر لاى الحدث, ــدَر يَدلة لاى الحدِث والذَّاي, بينما يدلة اســ : يرى أنَّ والثَّالث أنَّ المصــ

عَ  للداللة األصـ  في هذ  األسـما  أال دك ن أسـما  مصـادر دالة لاى الحدث, ب  هي أسـما   ُوضـِّ

 .بتغيير الحركات أيًضان , وهي ال دك ن فقط بالحذف دون دع يض, ب  دك على االسم

ا,       ا وأن دك ن اســما ويتضــم من ذلك أنَّت د  د صــي  في الاةغة العربية دحتم  أن دك ن مصــدرا

د الدَّاللة   اختالف  -بالضرورة   –, هذا االختالف الذي ينشأ لنت  هو اختالف الحركةولكنَّ الذي يُحد ِ

يغةفي  ي ىلى مغايرة المعنى ال ظيفي. الص ِّ  فيُؤد ِ
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يغة بين المصدر واالســم  اختالف الص ِّ

 في كتاب »الن ِّهاية في غريب الحديث واألثر«

 دراسة ُمْعَجميَّة داللِّيَّة

 ا  تعللقق اا لطةاال الماااااق  صاق  على   «Morpheme» صمأطَلَق اللِّسااااا مصطل  مااااا ل   ط       

َ   ذهب إلى أمقه  صغ [, والطاقع أل هن ك تل تف ت كثص ل لهذا المما ل  عنا اللسا مصص ,  ْمنمهم]الماِّ 

 Vendryesاللنما  الذ  تعلِِّّ ع ع  النِّساِّ  أو اللةق  اص  الم هص ت, وهط ةساب  فهطن  نا ت  

, (1)دوال النسااااِّ  -أ  المط  صم   -عنماااا  لغط  تعلِِّّ  ع  الفا ل الع     الذِّه , وتع مْلقع علصه  

َ  م ذهاب إلى أماقه أراااااغ  وةاال  , و نهم(2)و نهم َ   ذهاب إلى أماقه أراااااغ  وةاال ذات  لنى

   هذه االخعة  ت   , ولا  على ال قغم(4), وْ نمهم َ  م ذهب إلى أمقه أراغ  وةال لغطتق (3)را  صق 

إال أمقه  تعفق    النقظ  إلصه ا ععِّ   أمقه أرااغ  وةال تما  أل تالق على  لنى أو وفصف  راا  صق  

 (5)أو محطت .

أو  جمطعا     الفطمصما ت   «Phoneme»و لنى ذلا  ألق المط  صم قاا تاطل  طمصما  واةاا ا      

,  إلق (6)  : "المط  صم لص  دائم   ق ل   واةا ا أو ةعقى  ق ل   ك  ة " پتقطل    تط     انص   لصقن ,

[   ط  صم ة ك ت اإلع اب تلاُّ  طمصم  ولص   ق ل ؛ ألمقه تالُّ على وف ئف محطت , وأ ق   ]ااااَ ااااع ااااْ

    طمصمص  اثنص :, ةصث تعلاُّ الماطت الما      م  اطق  صم   هط تعَلاُّ  ط  ]ْااااااا[  ا ء الج   ط  صم

, محط: ] جا,,   ,, مه , مج قدل    الزقوائااالالما  ال أ اق المج د  طمصما  وة كعاه  طمصما  ,خ , و

   أكث      طمصمص , وتع ملق علصه المط  صم الح     اطقم   ط  صم  َكَعَب, راااا ن, دة ه[  ه  تعل اُّ

«Free Morpheme»,  ا  تعل   اا ألرااااا, أو الجاذ   -على وجاه العق تاب  -وهط تعلا دل 

 .«Lexical Root»الملجم  

[ Infix[ أن    وسا ه  ]الحواط Prefixesساطاء أك م     أوقل الالم  ]الساطااق   وائاأ ق  الزقو     

, وت لق  عقمل  ه  تلاُّ  ط  صم ت وت تِّط اه  ا تِّ ط  وثصق  , [ Suffixesأن    ,خ ه  ]اللطاةق  

, إذل  حجم الِّنصا  لص   هما   اا, المهم أل تاطل «Bound Morpheme»علصها  المط  صم المقصاا 

 , سطاء أك م   طمصم   )رطت  ( أو  ق ل   أو عال  ق طع.(7)هذه الطةاات ذات  لنى

الخاص  «Functional Meaning»صرفية معناها ال ظيفي ويتضم من ذلك أنَّ لك  ِ صيغة      

دُ اختـيار ــكَّ أنَّ المـعاني ال ظيفـية هي التي دـُحد ِ ــيـغة  -الم رفيم  - بـها التي ـددلة لاـيت, وال  ــ الصــ

ام ليُعِّ َِر بها لن قصــد   رفية لدى الُمتك ِ , "فال  ــكَّ أنَّت ل  لم يختاا المعنى لم «Intention»الصــَّ

يغة؛ ىذْ ك ة لدول من ـصيغة ىلى أخرى ال بُدَّ أن يـصحِّت لدولن لن معنى ىلى  خر ىال دختاا  الصـ ِ

 (8)ىذا كان ذلك لغة".

   لم تعف د لهذه حط والمااااق عب النق  لاثص   نق  ال تا ك  ل م  األانص  وال تعَف ِّقع اصنه , ةعقى كع      

 (9) , المق   .  اص  األانص     عةق ت    ثن ت  الاقالقضص  ا ا    عسمَعقة , ولانقه  َتل ض  ْلَم

عنا     »defining the noun«  ماهية االسمم امقساام ععلم ءع اللُّغ  والمااق      تحاتا ولذا       

 :ثالثة مذاهبإلى  «Infinitive» تعذك   ق اة  للمما 
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ا مِ رَ : يَ المذهب األول -1 ُن حروف ن األسما  يُعدة أسما  ى أنَّ كثيرا مصادر؛ ذلك ألنَّها دتضمَّ

داللتهما لاى في    (10)المصدر؛ ولذا ال يرى هذا المذهب فْرقاا بين المصدر واسم المصدر

, حيث ذهب النةحاة ىلى أنَّ اسـم المصـدر ه  ما سـاوى اللفظ, ولكنَّ الفرق فقط في الحدث

ِ  من بعض حروف ــدر في اـلدَّالـلة لاى الـحدث, وـخالـفت بُِخاُ   ا  المصــ ا أو دـقديرا ـًا فعـات لف

ن حروف  ال, وألطى لطا , وحلة المصــدر أن يتضــمَّ دون دع يض, نح : اغتســ  ُغســْ

ا ا, وألام ىلالما ؤا أ د أــة , وكاَّم , وألطى ىلطا (11)فعات بمســاواة أو بايادة, نح : د أــَّ

ا, والترف الترافاا ا, ودطهَّر دطهةرا  .دكايما

, ولكنَّ يدل لاى المعنى الذي يدل لايت المصـدر: ه  اسـم  إذن اسـم المصـدر عندهم     

      چ , نح  ق ل هللا (12)روف مصدر الفع  المستعم  معتــ ن حــ ص لــ قــ نــ ت دــــ روفــــ ح

 اـسم مـصدر, وكان حقةت أْن يُقَال ىنِّادا, ويج أ أن يك ن  ڇ  , فق لت[17]ن ح:   ڇ ڇ ڇ چ

ڇ   ــدرا مين الحاِّي: "نِّادام تة َِّ   محذوف, أي نَفعْ ا لِ مصــ ــَّ ا أن يك ن   ڇ, يق ل الســ ىمَّ

ــ  ا ِلـ ــ  «أَْنَِّتَ »مصدرا ا بِـ ى اسَم مصدر, وىمَّ وائد, ويَُسمَّ ا أي:  «نََِّتةم»لاى حذف الاَّ مقدَّرا

فَنََِّتةم نََِّاداا فيك ُن منص باا بالُمطاوع المقدَّر".
(13)  

ا من أنَّ المصــدرَ            ما كان  ارياا لاى  بيد أنَّنا ناُلحظ أنَّ ما اســتقرَّ لايت النَّح ي ن أخيرا

ا المتق ــدر ما لم يكن  اريا لاى فِْعات ه  اصــطالح حادث, أمَّ ــَم المص م ن فِْعات, وأنَّ اس د ِ

ا ي وابن  ن ِي -من الِّـصريين  او والاَّ َّ د وابن السَـّرَّ فعندهم أنَّ ك َّ  - نح  ـسيِّ يت والمِّر ِ

ــ ا  أكان  اريا أج غير  ارا لاى الفع  ــدر سـ , يق ل أب  (14)ما دلَّ لاى الحدث فه  مصـ

يها ُمعًم  م ِ ــَ النَّحاة حيَّان األندلســـي: "وهذ  المصـــادر التي  ـــذَّي لن القياي أكثرها يُسـ

يها بعضُ  غ يين َمـصادر ِلِفْع ا لْم دُْجر لايت وال َمشـَاحة الاة  أـسما  مـصادر ال مـصادر, ويُسـَم ِ

 (15)في االصطالح".

ــدرَ   القي ِم الج أيَّة أنَّ   يرى ابنُ اني: المذهب الثَّ  -2 والذَّاي, بينما يدلة  دلة لاى الحدثِ يَ   المصـ

" في الفرق المعن ي بين بدائع الفوائداســـم المصـــدر لاى الحدث فقط, يق ل في كتابت "

ِايم ىالمصـدر واسـم المصـدر: " نَّ المصـدر دال  لاى الحدث وفالات, فذذا قات: دَْكِايم ودَسـْ

ــايم لاى لاى الحدث, وَمن قاج بتودَْعِايم, ونح  ذلك دلَّ  ا ِم, , فيدلة التَّســ ــَ الج والُمســ ــَّ الســ

ا اســم المصــدر فذنَّما يدلة لاى  اِ يم والتَّعْ اِ وكذلك التَّكْ  الج والكالج الحدث وحد يم, وأمَّ , فالســَّ

ال يدلة لفًت لاى ُمَسا ِم وال ُمَكا ِم بخالف التَّكايم والتَّسايم, وسرة هذا الفرق أنَّ المصدر في 

ا وكاَّم دَْكايما  ايما ا بمنالة دكرار الفع , فكأنَّك قات: ســـاَّم ســـاَّم ودكاَّم دكاَّم,  ق لك: ســـاَّم دَســـْ

دو  لمجرد الدَّاللة لاى الحدث  ا اسم المصدر فذنَّهم  رَّ والفع  ال يخا  لن فالات أبداا, وأمَّ

 (16)فقط, وهذ  النةكتة من أسرار العربية".

  مصـــادر دالة لاى : يرى أنَّ األصـــ  في هذ  األســـما  أال دك ن أســـماالمذهب الثَّالث -3

عَ  للداللة على االســــمالحدث, ب  هي أســــما   ــِّ , وهي ال دك ن فقط بالحذف دون ُوضــ

ادع يض, ب  دك ن  ــً ــدر بتغيير الحركات أيضـ , «َكَح َ », كالَكْح , والُكْح , فالَكْح  مصـ

ــدر  ْأق ـبالفتم مصــ ــم ِلـما يُْكتـح  ـبت, ونح  ذـلك: الرَّ وه  الـحدث,  «قَ أَ رَ »والُكحـْ  اســ

ــر ما يُْنتف  بتوالر ِ  ـــما   -؛ ولذا دـُعدة (17)ْأق بالكســ ــمالندهم   -هذ  األســ لآللة التي  اســ
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م في هذا , أو أثًرا له «Actيُتوصـ  بها إلى الفع  » وه  المراد باـستعمال مصـطام االـس

ن االُسم أحرف الفع  , الِّحث ـــــــالييني: "فذن دضمَّ ـــــ ولم يدل على  يق ل مصطفى الغـــ

فايس بمصـدر, ب  ه  اسـم  -ل في الثَّالثة بضـم األوَّ  -, كالُكح , والدةهن, والُجرح  الحدث

 .  لألثر الحاص  بالفع , أي األثر الذي يُحدثه في الفع 

ــمَّ وىْن دلَّ لاى الحدث            ا من أحر ن ك   , ولم يتضـ ًاا ودقديرا ف الفع , ب  نقص لنت لف

ا".اسم مصدردون ل ض, فه   ا, وساَّم سالما ا, ودكاَّم كالما  (18): كت أأ وأ  ا

ا, ويتَّ       ا وأن دك ن اســما ضــم من ذلك أنَّت د  د صــي  في الاةغة العربية دحتم  أن دك ن مصــدرا

ــدَّاللــة د ال ــد ِ ــة  ولكنَّ الــذي يُح , هــذا هو اختالف الحركــة «Functional Semantic»ال ظيفي

يغةاختالف في  -بالضرورة  -االختالف الذي ينشأ لنت   ي ىلى مغايرة المعنى ]الم رفيم[  الص ِّ  فيُؤد ِ

ق   فهــذ  الكامــاي وغيرهــا ال ظيفي ق   والرة , نح : الطَّه ر والطةه ر, والفَُط ر والفُُط ر, والرَّ

يغة لتغيةر حركتها.دشترك في الِّنية الدفاقها   في لدد الحروف ودرديِّها, ودختاا في الص ِ

االعُ ًر أنَّ  ويافت النَّ       ق اما  قديما ق   الم يفر ِ ــتراباذي نجد  ال يُفر ِ يغة فهذا االسـ ــ ِ بين الِِّْنية والصـ

بين بِنَا  الكامة ووأنها وصيغتها فيجع  ك َّ ذلك واحداا؛ ىذْ يق ل: ىنَّ المراد من بنا  الكامة ووأنها  

وصـيغتها َهْيََتُها التي يمكن أن يشـاركها فيها غيرها, وهي لدد حروفها المردَِّّة وحركادها الُمعيَّنة 

ائدة واألصاية ك   في م أعتوس يغة هي (19)ك نها م  التِّار الحروف الاَّ , ويرى الكف ي أنَّ الص ِ

الهيَة العارـأة لافظ بالتِّار الحركاي والسَـّكناي ودقديم بعض الحروف لاى بعض, وهي ـص رة 

ا األبنية فهي الحروف م  الحركاي والسَّكناي المخص صة   (20).الكامة والحروف ماددها, أمَّ

يغة   «Form»ويتضــم من الفرق بين الِِّْنية       وما  -الم رفيم لند الاســانيين المحدثين  -والصــ ِ

ِّت ماددُها مادةَ المصـدر بيد أنَّها ال ددلة لاى   بينهما من لالقة, أنَّت قد ي  د كثيرن من األلفاظ التي دـُش

غير المصـدر, فهي دشـترك في وال لالقة لها بالعم  النَّح ي؛ ألنَّ أصـ  وأـعها ل «Act»الحدث  

ة  ت االأدواو ال ظيفي - «Structure»الِِّْنـي ة وه  مـا يمكن أن يُطال لاـي  Duplication» لاِِّْنـي

Functional Structure»  -  رفِيَّة يغة الصــَّ  - «Morphological formula»ودَْختاا في الصــ ِ

ي  ًِ ارب الاْف ت التَّـق ا في هـذا ال حـث  - «Polysemy»وه  مـا يمكن أن يُطال لاـي ـن وهو مـا يهمن

رفية الوفيفية ؛ ىذْ ىنَّ «Functional Morphological Probability» لتعدند االحتماالت الصــَّ

دة الكثيرة يتعدَّد معنا  ال ظيفي ويً ة احتمالي   ا ما داج المِّنى مفرداا "ك   مِّنى من هذ  المِّاني المتعد ِ

(  21)... ولكن ىذا أخذ هذا المِّنى مكانت من بيَة الجماة وســياقها المتَّصــ  دعيَّن لت واحد من معانيت"

 في االستعمال. اومعنى وظيفي   بالتِّار أنَّ لك  ِ صيغة داللةا 

ا أطال لايت العُاما  مـصطام ه  م -ة  يَّ يَ نْ الذي يـُشِّت المـصدر في ماددت الِِّ  -هذا الَمِّْنَى الجديد       

ا لت لن اســم المصــدر   «Noun»»االســم«  معنى غير  ىذا أُريد بت «Infinitive Noun»دميياا

ا«, َو»َوِلْعت َولُ لاا«معنى الحدث ا«, و»دَطهَّْري َطُه را ــُ  ا أي َوأـ ــَّ , (22), فَيُقال في نح : »د أـ

ــادرَو»َوقدي النَّار َوقُ داا«, و»قَِِّات   « ىنَّها مص ــيِّ يت (23)قَُِّ الا في باب ما  ا  من  (24)كما حكى س

, (26), واالســــم منها يك ن بضــــم الفا , أي: »ُوأــــُ  اا«(25)المصــــادر لاى »فَعُ ل« بفتم الفا 

ي ,  ــَّ ت الشــ ا يحصــــ  ـب ــم ِلمـَ ا«, َو»ُوقُ داا«, ب أن »فُعُ ل«, وقـي  ىنَّ المفت ح ه  اســ َو»ُطُه را
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أ بت, ونفس الِفْع  »الُ أـُ  « والمضـم ج ه  نفس ف ي , فالَ أـُ   بالفتم الما  الذي يُتَ أَـّ ع  الشَـّ

ُ  أَلـضا ا ُمعَيَّنَةا والَمـسمِ لَ  ا, وه  َغسـْ ى ُوأـُ  ا م يُسـَمَّ الن ِيَِّة, والَ قُ د بالفتم: ك ة   دِ يها َمَ  و ُ اَ بالضَـّ

م نفس النَّار, وه  فع  اال اغاني يق ل د ِقاد.ما أوقِدَي بت النَّار, وبالضـَّ : "الَ أـُ   بالفتم: الما  الصـَّ

ُك ع والَ ُأْوع  أُْي لاصــــالة مث  الرَّ أُ بت, والَ أــــُ   أيضــــا المصــــدر, من د أــــَّ الذي يُتَ أــــَّ

 (27)والقَُِّ ل".

, وَ اََس  "فُعُ ال  أنَّ   ابن خال يت:  ويرى       ا مث : دََخَ  دُُخ الا ا مصدرا ال يك ن ىال لاى أربين, ىمَّ

ا لمرو بن العال   , وقَ ج قُعُ دن, لاى أنَّ أـب ا مـث : قَْ جن ُ اُ ين ا أو  معـا حكى على وجهـه ُ اُ ســـــا

  (28)., والسةح ر, والفُُط ر"القُ ُول, والُولُوع

ارح:  وقال ابن هشـاج الاخمي: "قال أب  العَِّّاي:      والمصـدر بالضـم, الُ أـُ  , والُ قُ د, قال الشَـّ

ا سـيِّ يت وأصـحابت فقال ا: الَ أـُ   بالفتم االسـُم والمصـدُر  ميعا, وذكر  ه  مذهب الك فيين, وأمَّ

سيِّ يت أنَّ المصدر ُحْكُمت أن يأدي لاى فُعُ ل كالُجاُ ي والقُعُ د, واالسم بالفتم ىال أسما   ذَّي من 

  (29)مفت حة األوائ , وهي الَ ُأ  , والطَُّه ر, والَ قُ د, والَ لُ ع, والقَُِّ ل". المصادر فجا ي

ِهداا لاى ذلك برواية األصـمعي, ىذ يق ل:       تَشـْ م في الُ أـُ   والطةه ر ُمسـْ وأنكر األأهري الضَـّ

ال الُ أـُ   وال الطةُه ر. "الَ أـُ  : الما , والطَّه ر ِمثْاُت, وال يُقال فيهما بضـم ال او والطَّا , ال يُق

أ بت. قال:  قال: وقال األصــمعي: قات ألبي لمرو بن العال : ما الَ أــُ  ا فقال: الما  الذي يُتَ أــَّ

ما فقال: ال ألِرفُت" م لُغتان بمعنى واحد.(30)قاُت فما الُ ُأ   بالضَّ  , وقي  ىنَّ الفتم والضَّ

 «Functional Semantic» ةال ظيفي  الدَّاللةا في د  يت ضــم مما ســِّل أنَّ العاما  قد اختافُ يتَّ      

ي  م]الم رفيماي[ لِّعض الصــ ِ , فذهب ق ج ىلى أنَّ (31), ومن ذلك الَ أــُ   بالفتم والُ أــُ   بالضــَّ

م المصــدر, وه  طهر بِ تَ الَ أــُ   بالفتم اســم ِلَما يُ  ت, وه  الما  الُمعدة لاُ أــُ  , والُ أــُ   بالضــَّ

مخـشري: "ولـست ألِرُف ما ـصِ الفع   حيم الفتم"نفـست, قال الاَّ تُت, والصَـّ , وذهب  خرون ىلى (32)حَّ

م االســم, وقي  هما لغتان بمعنى واحد,  العكس فجعا ا الَ أــُ   بالفتم المصــدر, والُ أــُ   بالضــَّ

دق    , فهي(33)فيج أ أن يك ن الَ أــُ   والُ أــُ   بمعنى الما , ويج أ أن يك نا بمعنى المصــدر

 لاى االسم والمصدر.

ُر ـبت       م يعني التَّطهةر, والطَّه ر ـبالفتم: الـما  اـلذي يُتطهَّ ــَّ ونُقـِ  لن ابن األثير أنَّ الطةُه ر ـبالضــ

ــُ   ــُ َ  (34)كــالَ أــ ِديــِث ِذْكُر »الَ أــ َر فِي الحــَ دْ دََكرَّ اد, "قــَ ــَّ , يق ل في بــاب ال او م  الضـــ

افة, , يُقال: دََ أـَّ (35)والُ أـُ َ «" أة, وهي الُحسـن والنًَّ ا من الَ أـَ ؤا ا, ودََ أـة أُْي لاصـالة ُوأـُ  ا

ُ  بَْعض األْلـضا , نح  ق لت:   , َوقَدْ يُرادُ بِِت َغسـْ اَلةِ َمْعُروفن ووا قال ابُن األثير: ُوأـُ ُ  الصَـّ »تََوضَـّ

ا َغيَّرتِّ الناُر«  مَّ َ  األَْيِدي واألْف ا  ِمَن الاة مِّ اَلةِ, (36)هُ مةأََرادَ بِِت َغســْ , َوقِيَ : أََرادَ بِِت ُوأــُ   الصــَّ

أ بِِتب (37)وذََهب ىِلَْيِت قَْ ج ِمَن الفُقَها  , ويق ل في م أـ   خر "فَالَ أـُ ُ ب بالفَتْم: الما  الَِّذي يُتََ أـَّ

حُ  ر بِِت. والُ أـُ ُ ب كالفَُط ر والسَـّ حَّ ت. يُقَاُل:  رب ِلَما يُْفَطر َلاَْيِت ويُتَسـَ ُؤب والِفعُ  نَْفسـُ م: التََّ أـة بالضَـّ

ُه ر والَ قُ دب بِالفَتْمِ فِي 
يََِّ ْيت الَ أــُ ُ  والطَّ اب َوقَدْ أثَِّْت ســِ ا وُوأــُ  ا ؤا أُ دََ أــة أُْي أَدََ أــَّ دََ أــَّ

  (38)الَمصادرب فَِهَي دَقَ  َلاَى ااِلْسِم والَمْصدر".
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,  ا  في الاسان: "واسم أُريدَ ما يُتطهَّر بت فه  بالفتمها, أنَّت ىذا  فالفرق ىذن بين فتم الفا  وأم ِ      

ُر بت" : َطُه ر, وما  َطُه ر أي يُتََطهَّ ــ ل هللا (39)الما  الطَُّه ر, وك ة ما  نًياا ََِ  رسـ ــُ  , وقد سـ

ُُ ُب الحـِ ة َمْيتـَتُتُ" ـندي: الطَّه ر بالفتم: "األقرب (40)لن ما  الِّحر فـقال: "هَُ  الطَُّه ُر َما ــ ِ , قال الســ

أُ بت ولت نًائر    (41)".فهو اسم لآللةأنَّت اسم ِلما يُتطهَّر بت كالَ أ   ِلما يُت أَّ

م «Act» وىْن أُريد الِفع       , (42), قال ثعاب: الُ ُأ   مصدر, والَ ُأ  : ما يت أأ بتفه  بالضَـّ

, فقال: [24]الِّقرة:    حئمئ جئ  ي ي  ی  ی لن ق ل هللا    وىلى ذلك ذهب األخفش األوسط في حديثت

م االد ِقاد, وه  الفع .   (43)الَ قُ د بالفتم الحطب, والُ قُ د بالضَّ

ــم من ذـلك أنَـّت يمكن د لـيد مـعان كثيرة من ـ ذر واـحد )ال ـحدة المُ ويتَّ       ــتعـماـلت جَ عْ ضــ مـية( ـباســ

د   المتكا ِم؛ ولذا نجد أنَّ اسـتعماالي متِّاينة حسـب ال ظيفة التي يريدها  رفي ال احد متعد ِ المِّنى الصـَّ

يغة وداللتها ال ظيفية اـستطاع المتكا ِم ؛ما لم دُعَي ِن القرائن ـصيغتت  الداللة  اـستعمال فذذا دحدَّدي الصـ ِ

رفية   ي  الصـَّ ًاا  -الصـ ِ ياقية بتحديد -المتقاربة لف  لاتعِّير لن أكثر من معنى بحيث دق ج القرائن السـ ِ

 المعنى المراد الذي يقصد  المتكا ُِم.

ق النةحاةُ       ــدر و م رفيم بين لقد فرَّ ــم  م رفيم المصـ ا لت بالتِّار   لة لافع  -االسـ داللي ا,  -  أو أثرا

رَ   أنْ  وىْن كان هناك من النةحاة َمن حاولَ  ي , ىال أنَّ  بعضَ  يُفسـ ِ فسـير لم يأخذ قسـطت هذا التَّ  هذ  الصـ ِ

راسـاي الاة في  فريل بينهما؛ ولذا فقد حاولنا أن نتخذ من ع بة التَّ صُـ ؛ وذلك لِ (44)غ ية لاى العم جالد ِ

اختالف العاما  في لماية دحديد المصــطاحين بشــك  واأــم في مؤلفادهم مســاكاا أو طريقا نهتدي  

ــطاحين من خالل كتاب  ــتعمال ك  ا من المصــ غريب  "الن ِّهاية فيىليت من خالل ال ق ف لاى اســ

ث واألثر" البن األثير ث؛ لا ق ف لاى  الحـدـي ة والحـدـي ب الاغـة والمعـا م العربـي ا بُكـت ــتعيـن ُمســ

ــم في  ــدر واالســ ــة داللتهـما فبراأ الفرق ال ظيفي بين المصــ مـعانيهـما ال ظيفـية, وِمن ثَمَّ دراســ

ًاا؛  رفية لك  ي يرجاالســتعمال بالتِّارهما متقاربين لف ع إلى تحديد قصــد  ذلك ألنَّ فهم الوفيفة الصــَّ

ياق؛ ولذا يُعدن األمر نِّس يًّا.  الُمتكل ِّم في الس ِّ

 ولتحقيل هذا الهدف فقد التمد الِّاحث لاى دحاي  ك  نم ذو واسـتنتاو ما فيت, فكان اسـتخراو     

الصــــي  ودصــــنيفها ودرديِّها, م  مالحًة ما بينها من لالقاي معجمية وداللية؛ ذلك ألنَّ المعنى 

ا لاى دحديد معاني الـصي  واأللفاظ ىذْ ال بُدَّ من  المعجمي وحد  دـضافر قرائن أخرى يِّقى مقـص را

ياق لات صـ  لاداللة يق ل محم د السـعران: "المعنى المعجمي ليس ك   ـي  في ىدراك  داخ  السـ ِ

  (45)معنى الكالج".
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رفيَّة«نْ »االحتمال الوفيفي لل ِّ   ية الصَّ

ــَ  ةُ يَـ نْ الُمراد ـباالحتـمال ال ظيفي أْن دحتـم  الِِّ       رفـية أكثر من معنى صــ ــَّ ا فِ رْ الصــ ا  ي  ِلتَغَيةِر   وظيفي 

ي تِ يَ نْ حركةا في بِ  ــ ِ ــيَّة, بمعنى  خر: ه  ما دحتمات الصـ ــاسـ من أوأان مختافة  ]الم رفيماي[ ها األسـ

م وما يُريد , كا ِ تَ لكالج دِّعا لقصـد المُ بحسـب القرائن الم   دة في سـياق ا ال ظيفية  الختالف الدَّاللة

ي  التي قد دحتم  المـصدرية واالـسمية بـسِّب  اختالف حركاتها فقط دون تعويض أو وِمن هذ  الصـ ِ

الن ِّهاية في غريب الحديث  ما ورد في كتاب " - على س ي  المثال ال الحصر -في بنية الكامة   حذف

المعنى الُمْعَجِمي بالمعنى   -في دناولت لغريب األلفاظ  -الذي اســتطاع أن يربط  " البن األثيرواألثر

ي ؛ ألنَّ ذلك ال يكاد يُحاط بت, وىنَّما أردي دجاية هذ   الدَّالِلي, ولم أقصــــد ىلى اســــتيفا  هذ  الصــــ ِ

ُمســـتعينا بما ســـطَّر  القدما  والاســـاني ن  لاى النَّح  اآلدي الًاهرة وال ق ف لاى أهم ِ َمالمحها

 :المحدث ن

»وبَعََج  ب  ", ىذْ يق ل في "حديث لائـشة دـصا ُلمرالهمزة مع الكاف ا  في باب "ما  -1

م ِ َوُسُك ِن الَكاِف اسُم الَمأُْك لب َوبِالفَتْمِ المصدُر"ُكلَها«األَْرَض فَقَاءت أُ  , األُْك  بِالضَّ
(46) ,

ــتعْ أي الفِ  ا ]فِْعُ  الفَم[   نفس ِغت, أمَّ األُْكُ  فه  الاةْقم والطةعم وما  , وه  باُ  الطَّعاج بعد َمضــْ

ــانُ  َـت افنســ ـحاح: األُكـْ : ثمر  (47)لاللتـقاج ـكالعيش والاحم والتَّمر والثَّمر يُِهي  ــ ِ , وفي الصــ

جر أو النَّخ , وك ة ما يُْؤكُ  فه  أُْك ن  لد:   ٺ ٺ ٺ  (49)ڀ لت  , ومنت ق (48)الشــَّ ,  [35]الرَّ

ْلهُ » ومنت حديث النَِّّي  هُ َمعَهُ، فَْليُنَاوِّ ، فَإِّْن لَْم يُْجلِّســْ هِّ ُمهُ بَِّطعَامِّ أُْكلَةً إِّذَا أَتَى أََحدَُكْم َخادِّ

هُ  (50)، أَوْ أَْو أُْكلَتَْينِّ  الَجـَ وُ َوعِّ هُ َولَِّي َحرَّ إِّنَـّ ، فـَ  أَْو لُْقَمتَْينِّ
ةً ك أنَّ  (51)«,لُْقـمَ ــى ذـل ومقتضــ

ا أْن يُقعد  معت لاى قصـــد التَّ  ا فذمَّ ا أْن (52) اأـــ  ودرك الكِّرالطَّعاَج ىذا كان كثيرا , وىمَّ

ا ًَّت منت كثيرا يجع  ح
أق ال اســ  لسنســان ىذا  (53) كان ذا حظ ا من , وقي : األُْكُ  يعني الر ِ

مخشري   (55), ونقات ابن منً ر في لسانت.(54)الدةنيا, وه  مجاأ أ ار ىليت الاَّ

ة ال احدة  • ــِّ  - والفرق بين أََكَ  أَْكاَةا, وأََكَ  أُْكاَةا, أنَّ األَْكاَةَ هي المرَّ ــم مرة - حتَّى دش , الس

ــا, يقال هذا ا ة أيضـ ــَ ا بينما األُْكاَةُ هي الاةقمة أو القُْرصـ ي  ُطعمة لك, أي أُكاة لك, أمَّ ــَّ لشـ

 السم هيَة. (56)اِفْكاَة بالكسر فهي الحال التي يُْؤَكُ  لايها كالِجْاَسة

ويتضــم من ذلك أنَّ األصــَ  الُمعجمي وىن كان واحداا, وه  م رفيم ]أك [, ىال أنَّ التِّدي   •

ــ دية(   ــم ] -في فا  الِّنية  -الحركي الف نيمي )المغايرة الصــ [ أو a[ أو فتم ]u aمن أــ

رفية iكسـر ] يغة, داك المغايرة الصَـّ دية الصَـّ [ قد أدَّى ىلى مغايرة المعنى ال ظيفي والصـ ِ

ــم بـها المعنى الدَّاللي وال ظيفي في الـحديث؛ ولذا ياُلحظ أنَّ ابن األثير لم   هي التي ادضــ

ــَّ  ــارة ىلى المعنى المعجمي, ب  لجأ ىلى بيان التحديد الصـ ــيغة يكتِا فقط باف ـ رفي لاصـ

قاا بينت وبين  ا مشـيرا ىلى أنَّ االسـم بالتِّار   لة يك ن بضـم الفا  مفر ِ )الم رفيم( دصـريحا

طِّقا لمعايير لام الاغة   ل في حديث لائشـــةال اردة   «أكاَها»المصـــدر بالفتم, وىذا حاَّانا 

ة م رفيـماي: م رفيم حر )الـجذر المعجمي(, اـها دتك ن من ثالـث م وم رفي الـحدـيث وـ دـن

)ها( يدلة  Suffixلالمة النَّصب ]ــَ[ الحركة القصيرة, وم رفيم مقيد يطال لايت الالحقة  

قاا من  لاى الغائِّة المؤنثة, يق ل ـسميم أب  مغاي: "وأما ها ... فذنَّها لالوة لاى ك نها نـس



يغة بَْيَن الَمْصدر واالســم في ِكتاب »الن ِهاية في َغِريب الَحديث واألَثر«  اْختاِلُف الص ِ
 

لسن صحيفة 163
أ
  2019 يناير  35  ال

 

الف نيماي فهي ذاي قيمة واردِّاط بغيرها, دؤد ِي وظيفة لاى مســت ى التركيب, ودضــفي 

   (57)قِّات معنى ُمعيَّناا مهما اختاا هذا الذي قِّاها". لاى ما

ْتب  ومعنى الـحدـيث  - اَ ْي ِحيَن أْنِّـَت اَ  الَمَطِرب ثُمَّ ـق ْت مـَ ــربـَ ذر و ــ ت الِّـَ ـًَ : أنَّ األَْرَض َحِف

ا أْغَاى ىِلَيْ  ــَ ِت ِمَن الِّاَِلِد بِم ــْ ا فَتََم هللا َلاَي ــالقَي . َوالُمَرادُ مــَ اِي ب ــَ ْت َلِن النَِّّ ــَ ا ِمَن فَكن هــَ

   (58)الُجيُ ِش.

اءما  ا  في باب " -2   الَجْرحُ " (60)َجْرُحَها ُج َار« (59)العَْجَماءُ »", ىذْ يق ل فيت  الجيم مع الرَّ

ا  اهُنـَ دَر الَ َغْيرُ هـَ ــْ تُ األَْأَهِرية بفَتْم الِجيِم َلاَى المصـــ الـَ ا  ,ب قـَ أَمـَّ م ِ فُه    الُجْرحُ فـَ ــَّ الضــ بـِ

م" ــْ يـغة , ولم يُِّي ِن لـنا ابُن األثير الفرق اـلدَّاللي وال ظيفي(61)االســ ــ ِ بين الَجْرحِ  في الصــ

م ــَّ ا  -ىذْ ىنَّت لم يُعرب  ؛بالفتم, والُجْرحِ بالضــ ا أو داميحا لن المعنى المعجمي   -دصــــريحا

ا أنَّ الَجرْ  لاِّنـية, ا ىلى المـعا م وكـتب الاةـغة وـ دـن دـن ذذا ـما لـُ الفتم يعني ـف   دق ل:  عْـ الفِّ َح ـب

الح" اَ َرحت يَْجَرُحت َ ْرحا " ــ ِ الح -  أو اآللة (62)أثََّر فيت بالس ــ ِ في هذا  )اآللة( والُمراد بالس

ـــها الـحدـيث ـيدُ العجـما  أو ِرْ اـها "وليس ذكر الَجرح قـيداا وىنـما الُمراد  ,أو ذنِّـها أو رأســ

ىدالفها بأي و ت كان سـ ا  كان بِجرحا أو غير "
م فه  اسـم  ,(63) ا الُجرح بالضَـّ بمعنى  أمَّ

لة في الِّدن م: يك ن في األبدان  , يق لالـش بيدي: "قال بعُض فُقَها  الاةغة: الُجرح بالضَـّ الاَّ

ــان في المـعاني واأللراضـبالـحدـيد ونَْح  , والَجرح ـبالفتم: يك ن ـبال ونح ـها, وه    اســ

ــ  الاـغة بمعنى واـحد , ويااج من ق ل الفقـها : ىنَّ (64)"الُمـتداَوُل بينهم, وىن ـكاـنا في أصــ

ــان  ــَّ فْ ي نَا فِ را ؤث ِ مُ   أن يك ن الكالجُ الَجرح يك ن بالاسـ , كما أنَّ الجرح يُؤث ِر في ام س السـ

 نفس المجروح.

م"ويُفهم من ق ل ابن األثير  م ِّ فُهو االســْ ا الُجْرُح بِّالضــَّ  أثر الفع  نفســه أنَّت يقصــد   "فَوَمَّ

لَّ  ــَّ ب ـهذا الشــ ــِّـ ِ ة التي دُســ د وغير  وليس اآلـل دـي الـح دان ـك   ارح  - من اآلالي في األـب

ا -العجما   ن فذن دضــمَّ , وهذا ما أ ــار ىليت مصــطفى الغالييني بق لت: "التي دُْحِدُث أثرا

م أحرف الفع   لألثر الحاصــ   فايس بمصــدر, ب  ه  اســم   ... ولم يدل على الحدثاالســُ

, فتغيير الحركة ىذن كان دليال لاى األثر الحادث من الفع  وليس ه  الحدث (65)"بالفع 

رفية قد أدَّى ىلى دغيير الدَّاللة   ــَّ ــكَّ أنَّ دغيير الحركة في الِّنية الصـ ال ظيفية  بعينت, فال  ـ

ياق, وهذا ما أـ ار ىليت  رفيَّة ]الم رفيم[ بما يتناـسب م  قـصد المتكا ِم في السـ ِ لاـصيغة الصَـّ

[ لامـصدر ىلى agابُن األثير ـصراحة في ىـ اردت ل ظيفة الـصيغة الـصرفية بتح ياها ِمن ]

[u gارة ىلى د ل م بالتِّار أنَّها مًهرن من مًاهر التغيةر الداللي حيث افـ  يد صـي  [ لالـس

ا ويُ ِحي   اددـه دُ ـم ا ىلى  ـذر لغ ي واحـد يُحـد ِ ا والر  ع بـه دة نتيجـة لتغيةر حركتـه  ـدـي

ال ق ف لاى  ة, وـب ــيـغ ا»بمعنى ـك  ِ صــ ة   « رحـه ا دتك ن من ثالـث د أنَّـه دـيث نـج في الـح

ف  ويمثات الحركة القصـــيرة  م رفيماي أيضـــا: م رفيم حر ] رح[, وم رفيم لالمة الرَّ

 حقة ]ها[ لاغائِّة المؤنثة.]ـُ[, وم رفيم الال

: أنَّ العجما  وهي الِّهيمة أو الدَّابة المنفاتة من ـصاحِّها ىذا أـصابت ىنـساناا ومعنى الحديث  -

أو وِطََت  ــْيَاا في انفالدها فال ُغْرج لاى صــاحِّها, وال أــمان فيما أدافتت الِّهائم ســ ا   

اَوَسَ ا ن َكاَن ذَِلَك لَيْ  أكان ذلك بيدها أج بِرْ ِاها َسَ ا ن َكانَْت ُمْنفَِردَةا أَْو َمعََها أََحدن و الا أَْو نََهارا
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ائِقََها أَْو قَائِدََها َ ا ن َكاَن َراِكََِّها أَْو سـَ تُثنِي من ذلك سـَ َما ىِذَا َكاَن الِفْعُ  َمْنسـُ باا ىِلَْيِت بِأَْن , واسـْ

ْيَاا بِِرْ ِاَها َمثاَلا أَْو يَْطعَنََها   َحَماََها َلاَى ذَِلَك الِفْعِ  ىِذَا َكاَن َراِكِّاا َكأَنْ  ــَ يَْاِ َي ِلنَانََها فَتُتِْاَا  

ْي َلاَْيتِ  يَِدِ  في  فحينئذي تصــير كاآللة  أَْو يَْاُ َرَها ِحيَن يَســُ قََها أَْو يَقُ دََها َحتَّى دُتِْاَا َما َمرَّ

َ ا ن َحَماََها َلاَْيِت أَجْ  َ ا ن َلِاَم بِِت أَْج اَل  ,اَل  فَِفْعاَُها َمْنسـُ بن ىِلَْيِت سـَ ُب ىِلَْيِت فاََل  ,سـَ ا َما اَل يُْنسـَ َوأَمَّ

  (66).َأَماَن فِيتِ 

نَّ الَجرح هـنا ـبالفتم ال  ى  لن األأهري في كـتاـبت دـهذـيب الاـغة:نقالا  وـلذا ـقال ابُن األثير          

ــم راد  ــ المُ  ســ , وليلغيرها من أثرا  بج ارحها ا ِلما دُسِّ ِِّت العجما غير نًرا   -الُجــرح بــالضَّ

ِ    ىال يَُك نُ   ال  ْرحالجُ ؛ ذلك ألنَّ يسي  منها الدَّجُ   حتى ال يُفهم أنَّها هي التي -في الحديث   بَِشل 

ب فاألول يعني فِْع  الجرح بالضم  والُجْرح بالفتم, الَجْرح ومن ثَمَّ فقد بان الفرق بين  .الِجْادِ 

ــت ــدر »َ َرح«ب والثَّ ألنَّ  ؛نفســ ــَّ ت مصــ ا دة عَ يُ  لثانيل في الِّدن. فااني يعني الشــ   ونتيجة أثرا

ل  .لألوَّ

حـية اـلذَّال مع الـ اءـما ـ ا  في ـباب " -3 ــَّ هُ«", ىذْ يق ل في ـحدـيث الضــ ْبفي فـَذَبَحـَ ذِّ ا بِـّ ,  »فـَدَعـَ

اِحي وغيرها من الحي ان, وبالفتم الفع  نفـست" بم بالكـسر ما يُذبُم ِمَن األأـَ من  ,(67)"الذ ِ

ا, وه  قط  الُحْاقُ ج الذي يق  بت راحة الذَّبيحة وخالصــها من األَلم,  ا   ذَبََحتُ يَذْبَُحت ذَْبحا

ــ  الذَّْبمِ من  ي  وه  م أـ ــِ ــان: "الذَّْبُم قَْطُ  الُحْاقُ ج من باطنا لند النَّصـ الَحْال في الاسـ

ــت "يعني الهالك ومــ وباب المجاأ قد يُستعم  في  (68)والذَّْبُم مصدر" ــ يا   َمن ُول ِّيَ ــن قاضِّ

ين َض ِلاذَّْبمِ فَْايَْحذَْر ُ, فَقَْد ذُبَِّف بِّغَْيرِّ سـك ِّ دَّى لاقَضـا  َودََ الَّ ُ فَقَد دَعَرَّ ", ومعنا  أنَّ َمْن دَصـَ

يني َوقَ لُت " ك ِّ ــِّ يِن  أَنَّ الذَّْبَم فِي العُرف ىِنََّما يَُك ُن بِال أََحدُهَُما " يَحتم  َوْ َهْيِن:بِّغَْيرِّ ســ ك ِ ــ ِ ســ

دـنت,  ِت ِمْن َهاَلِك ِدينـِت دُون هالِك بـَ ا يـُخاُف َلاَيـْ ِت مـَ تُ ليُْعاَم أَنَّ الَـِّذي أََرادَ بـِ   َوالثَـّانِيفعـَدَل َلنـْ

يِنب فَذِذَا ذُبَِم  ك ِ ــ ِ ها ِمَن األَلَم ىِنََّما يَُك ُن بِالســ ــُ أَنَّ الذَّْبَم الَِّذي يقَُ  بِِت راحةُ الذَّبيـحة وَخالصــ

رَ بِغَيْ  ــَ يِن َكاَن ذَْبحت دَْعِذيِّاا لَتُب فض ك ِ ــ ِ بِِت الَمثََ  ِليَُك َن أباََ  فِي الَحذَرِ  بَ ِر الس
بم (69) ا الذ ِ , أمَّ

بم  بالكسر فه  ما أُِلدَّ لاذَّْبمِ من افب  والِّقر والغنم وغيرها؛ يق ل األأهري: ولذا ُلدَّ الذ ِ

ْحن  ــالط ِ ــذب ح ك ــذَّبيم والم ــة ال ــدَّقيل( بمعنى المطُح نبمنال , والِقْطا بمعنى  )وه  ال

ــاـفاي:   ڤ ڤ ٹ , يق ل هللا (70)المقط ف , أي بكِّش يـُذبم, وه  الكِّش اـلذي [107]الصــ

 .بَِمْعنَى َمْفعُ ل دأدي ِصيغَةن , فهذ  فُِدي بت ىسمالي  

الــمــعــجــمــي ويتضم من ذلك أنَّ ابن األثير قد ادــخــذ مــن اف ارة ىلى المعنى ال أعــي    -

[  Za[ أج فتحها ]iZلك  ِ صيغة س ا  أكانت بكسر الذَّال ]  -الذي ال يمكن االستغنا  لنت   -

مدخال لاتفسير الداللي, وه  أمر يدلة لاى أهمية التالأج بينهما بافأافة ىلى فهم لناصر 

ياق وما يُصــاحِّت من قرائن دســالد لاى دفســير المعنى ال ظيفي الذي   يريد  المتكام, الســ ِ

يق ل فايا الدَّاية: "الحالة المعجمية لأللفاظ دمث ِ  الصــ رة األســاســية لمحيطها الداللي أو 

؛ ولذا لم "دكتِا الدراســاي الصــرفية الحديثة بالصــي  واألبنية  (71)هكذا ينِّغي أن دك ن"

ــافية لاتعر ــياة ىأ ــتعينة بها وس ف في التحاي  الصــرفي, ب  لمدي ىلى مادة المعجم مس

 (72)لاى خصائص المفرداي وسا كها في التراكيب".

دتك ن من م رفيم حرف الجر ]بِـــ[, وم رفيم  «بِِذبما »وبالنًر ىلى الحديث نجد أنَّ كامة    

 ,] ــا االسم المجرور ]ذبم[, وم رفيم لالمة الجر, وم رفيم لالمة النَّكرة وه  التن ين ]ـــ

 أي أنَّها دتك ن من أربعة م رفيماي.
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ين مع الحاء ا  في باب "ما  -4 ُحور«", َوفِيِت ِذْكُر السـ ِّ ُر   »السـَّ حَّ "َوهَُ  بِالفَتْمِ اسـُم َما يُتَسـَ

ت" م المصـدُر والفعُ  نفسـُ راب, وبالضـَّ بِِت ِمَن الطَّعاج والشـَّ
َحُر   ,(73) َحَر فالنن يَسـْ يُقال: سـَ

ُح ر ا: أَكَ  الســَّ ُح را َحر ِمن  ,(74)ســُ ُر بت وقت الســَّ ــحَّ ح ر: ما يُتَس يق ل األأهري: "الســَّ

ر الرَّ ُ  ذلك الطَّعاج  ِ يل, ُوأـِ  اسـما ِلَما يُْؤَك  ذلك ال قت, وقد دسـحَّ طعاج أو لَِّن أو سـَ

م,  -في وقت ُمعين ال يك ن ىال قِّ  الفجر  -, فَِفعُ  األَْكِ  (75)أي أَكاَت" ح ر بالضـَّ ه  السـة

ح ر   وما أُِك َ  ــَّ ِرَب في ذلك ال قت الُمعيَّن من خِّا أو لِّن أو ثريد أو دمر ه  الســ ــُ أو  ــ

 بالفتم.

ُروا, فإنَّ في في حديث أنس بن مالك: " والسـ حور  - ـــــحورتَسـَحَّ ", يج أ فيت فتم بركة  السـ 

م؛ ألنَّت مصــدر بمعنى  ها؛ ألنَّ المراد بالِّركة األ ر والثَّ اب, فَيُناســب الضــَّ ين وأــم ِ الســ ِ

ــقَّة فيت,  ط لت ويُخف ُِا الَمشـ ــ ِ ــَّ ج ويُنَشـ ي لاى الصـ ِ ر, وقد دك ن الِّركة لك نت يُقَ   حة ــَ التَّسـ

ُر ـبت ــحَّ ــم لـك  ِ ـما يُتســ ــب الفتَم؛ ألنَـّت اســ ل لك ـنت أبا  في (76)فَيـُناســ ـحت األوَّ , واـلذي أر  ِ

ــ د, يق ل ابن األثير: " ؛ ألَنَّتُ   وأكثُر َما يُْرَوى بِالفَتمِ. َوقِيَ : ىِنَّ المقصـ م ِ ــَّ ــَّ اب بِالضـ الصـ

بـِالفَتمِ الطَّعـَاُج, والِّركـَةُ َواألَ ُر والثَّ اُب فِي الِفعـِْ  ال فِي الطَّعـَاِج"
؛ ذـلك ألنَّ الَِّرـكة في (77)

دقة لاى َمْن يجتم    نة, والتَّســِّةب بالصــَّ دة, وهي اد ِِّاع الســة ُ  بجهاي ُمتعد ِ ح ر دَحصــُ الســة

ـ   ج ِلَمن يَّة الصـــَّ ِّةب لاذكر والدةلا  وقت مًنَّة اف ابة, وددارك نِ معت لاى األك , والتَّـسـ

 (78)يناج. أغفاها قِّ  أنْ 

[ بالنسِّة ىلى الم رفيم Su[ أج بالضم ]Saويتضم من ذلك أنَّ الصيغة س ا  أكانت بالفتم ] -

ــانية ال بُدَّ لها من معنى خاص ه  معنى الم رفيم, بيد أنَّ هناك فرقاا  ما هي ىال لالمة لسـ

بين معنى العالمة الاسـانية الصـرفية التي هي الصـيغة وبين معنى الكامة التي هي الِّنية, 

ــرفـية ـقد ال دك ن  ــيـغة الصــ ـفالمعنى األول وظيفي, والمعنى الـثاني معجمي, ولكن الصــ

اُ ىلى  ة( فَيُاجـَ ــيـغ ة لاى الم رفيم ل   د غم ض في العالـمة )الصــ دالـل ة لـا افـي ا ـك بمفردـه

د اق لتـح ـي ــ ِ اـب  الســ ة أنَّ الم رفيم غير ـق د المعنى ال ظيفي, والفرق بين الم رفيم والكاـم ـي

لاتجائة ىلى وحداي أصـغر, والمراد بأصـغر وحدة صـرفية ه  داك ال حدة التي ال يمكن 

ا الكاـمة فـقد دحتـم    ــغر منـها دون ىفســــاد المعنى أو دغيير , أمَـّ دجائتـها ىلى أ اا  أصــ

م قد دتألا من أكثر من م رفيم لما ياتصـل بها من سـ ابل التجائة؛ ألنَّها في الغالب األل

ا  التي  «الـسح ر», فمثال: ـسح ر م رفيم, وهي أيضـا كامة, ولكن (79)أو ل احل أو أحـش

ــح ر[ م رفيم  هي كامة واحدة دتك ن من مـــــــ رفيمين: ]أل[ الدالة لاى التعريا, و]س

ا دلَّ لاى Suمعجمي يدل لاى حدث الفع  ىذا كان المقط  ] ا, فذذا كان مفت حا [ مضـــم ما

ما يُتسحر بت من مأك  أو مشرب, ىذن ك  م رفيم كامة, وليس ك ة كامة م رفيما, ويمكن  

, «فَعُ ل», وصــيغة «ســحر»لاى أنَّها دتك ن من م رفيمين, هما:  «ســح ر»النًر ىلى  

ــح ر  ]م رفيم حر و خر مقـيد يمـث   م رفيـمان اثـنانولاى ـهذا يمكن أن دك ن كاـمة الســ

ــ [  ــابـقة  أو ثالـثةالحشــ التعريا,  «أل»]م رفيم حر, و خران مقـيدان أولهـما يمـث  الســ

ائد في الجذر المعجمي  [, بافأـــافة ىلى م رفيم حرف « اوال»واآلخر يمث  الحشـــ  الاَّ

 الجر ]فِي[, وم رفيم لالمة الجر ِ ]ـِ[.
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ــِّة  - ين التِّدل الحركي من الفتم ىلى الضــم وُربَّما ير   ذلك لامناس ــ ِ وياُلحظ في حركة الس

الصـ دية بهدف االقتصـاد في الجهد العضـاي المِّذول, فال  ـكَّ أنَّ دِّدةَل الفتحة التي ف ق 

ــمة لي ــِّم أـ ــين لتصـ  -وىال لما اختاا المعنى ال ظيفي بتغيةِرها  -س أمرا التِّاطيا السـ

[ م  الحركة الط ياة التي بعد الحا  ]و[, فيك ن د الي  ــُ فتنسجم بذلك الحركة القصيرة ]ــ

الحركة القصـيرة ]الضـمة[ ثمَّ الحركة الط ياة ]ال او[ أسـه  من د الي الحركة القصـيرة 

  او[.]الفتحة[ ثُمَّ الحركة الط ياة ]ال

اب " -5 ا  ـا  في ـب اء مع الهـاءـم ت:الطَـّ اَلةً بِّغَْيرِّ ُرُهور« ", ىذْ يق ل فـي ــَ ُ  ُُ صــ   »اَل يَْقـ 

ُر بِِتب كالَ ُأ   والُ ُأ  ب والسَُّح ر  : التََّطهةرب وبالفَتم الماُ  الَِّذي يُتََطهَّ م ِ "الطةُه ر بِالضَّ

يََِّ ْيِت: الطَُّه ر بِالفَ  ــِ ُح ر. َوقَاَل سـ ــة دَر َمعااوالسـ ــْ تْمِ يقَ  َلاَى الَماِ  والمصـ
ب فَعَاى َهذَا (80)

َهاب والمرادُ بِِهَما التََّطهةر" م ِ ــَ يَُج ُأ أَْن يك َن الَحِديُث بِفَتْمِ الطَّاِ  َوأــ
, ذلك ألنَّ الفعَ  (81)

 ىنَّما يتأدى باآللة.

م الطَّا  -ىذن الطةُه ر  - ي هَُو المـصدرنقيض النَّجاـسة "هَُ   - بِضـَ , َوالمَراد بِِت َهُهنَا  الفِّْع  الَّذِّ

؛ ألنَّت يتمة بهما, والطَّهارة ن لان: طهارة  ســــم باوال (82)أَلم من ال أــــُ   َوالغســــْ "

دَّ  ا ال يـح ,اـل ة الخال, والتَّناة  لمَـّ ــالـم ارة نفس بســ ارة نس, وطـه دي: "والطَّـه بـي  يق ل الاَّ

انِيَّة"أـربان: ُ سْـ  َمانِيَّة, ونْفسـَ
ا الطَُّه ر بفتم الطا  فه  الما  الذي يُتطهَّر بت, أي  ,(83) وأمَّ

أُ بت ويُغتسُ , ودُاال بت األْقذَار والنَّ  ـ , و ا  في التَّاو غير ذلك, يق(84)جاساي""يُتَ أَّ  ل  ــــ

ــ ال بــ في باب ما  ا   -قياسا لاى ما حكا  سيِّ يت  (85)" ُر بالفتم المصدرــ الطَّهُ دي: "ــ يــ اَّ

ــنا, َوَوقدْي َوقُ داا -من المصــادر لاى فَعُ ل  ا حس أي َوأــُ  ا , وهذا (86)من ق لهم: د أــَّ

ين" ىذْ  ــ ِ ــ   خر لند حديثت في باب "الكاف م  السـ ــار ىليت ابُن األثير في م أـ المعنى أ ـ

ال إالَّ يق ل فـيت: » ْكســــَ ــَ  الرَّ ـُ : ىِذَا ـ اَم  ثُمَّ أدَْرـكت فُتُ ر فَاَْم الطَّهورُ لَْيَس فِّي اإلِّ « أَْكســ

ب َوىِنََّما فِيِت الُ أـُ ُ . َوَهذَا َلاَى َمذَْهِب َمْن يُْنال, وَمْعنى  ال ُغسـْ ن الَحِديِث: لَْيَس فِي اِفْكسـَ

ــْ  اَل يَِجُب ىالَّ ِمَن اِفْنَااِل,  ,  رَوى بِّالفَتْفِّ، ويُرادُ بِّهِّ التََّطهنروالطَّهور َهاهُنَا يُ َرأَى أنَّ الغُسـ

 (87)َوقَدْ أثَِّْت ِسيََِّ ْيِت الطَّه َر والَ ُأ   والَ قُ دب بِالفَتْمِب فِي الَمَصاِدِر.

بيدي لاى ق لت " - " في التَّاو قائال: وقد يك ن الطَُّه ر الطَُّه ُر بالفتم المصدرثُمَّ استدرك الاَّ

ُر بت كالفَطُ  ــم ما يُتطهَّ ُر اسـ ــت الُمَطه ِ ُح ر, وقد يك ن الطَّه ر ه  الطَّاهر في نفسـ ــَّ  ر والسـ

ا,  ا  في الاسـان: "واسـُم الما  (88)لغير  , وليس ك ة طاهرا َطُه را ؛ ىذ ىنَّ ك َّ َطُه ر طاهرن

ُر ـبت" , وـما  َطُه ر أَي يُتََطهَّ افعي: (89)الطَُّه ر, وـك ة ـما  نًيا َطُه رن ذا يق ل الشــــَّ ؛ وـل

ْنعة فيت  »ك ة  ــَ ما  أو نابعاا من َلْين في األَرض أَو بْحرا ال صــ ــَّ ما  َخاَقَت هللا ناأالا من الســ

تِقا  ولم يُغَي ِر لَْ نَت  ـي ن يخاِلُطت ولم يتغيَّر طعُمت منت فه  َطُه ر كما قال  ا غير االسـْ آلدَمي 

ـــي  من َكْرج, ـفذـِنت وىِْن ـكان  هللا  ــجرا أَو ـما ا يَســ وـما ـلدا ذـلك من ـما  َوْردا أَو َوَرِق  ــ

ت: ه  اـلذي يرفُ   ذا يق ل ابن األثير: ىنَّ "الـما  الطَُّه ر في الفـق ا فايس بَطُه ر«؛ وـل ـطاهرا

الـغة ة المِـّ دث ويُاـيُ  النََّجَس؛ ألنَّ فَعُ الا من أبنـي الحـَ
ت دـناهى في ا(90) لطَّـهارة, والـما  , فـكأنَـّ

الطاهُر غيُر الطَّه ر, وه  الذي ال يَْرفُ  الحدَث وال يُِايُ  النََّجَس, كالُمْستَْعَم  في الُ أ   

 (91)والغُْس ".
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ا ق ل هللا  - ان:  گ گ ک  ک     ک  وأمَـّ ذنَّ الطَُّه ر في الاة [48]الفرـق ة, ـف اهر  ـغ ه  الطَـّ

أُ بت,  ــَّ ــ   ه  الما  الذي يُتَ أـ ُر بت, كالَ أـ ا ىال وه  يُتَطهَّ ُر؛ ألنَّت ال يك ن َطُه را الُمَطه ِ

ــراب أو طعاج ُل بت, والفَُط ر: ما يُفطر لايت من   ــَ تَْنش ــْ ــُ ق: ما يُس َ   (92)والنَّش ــُ , وقد س

ُُ ُب ا رـس ل هللا  ُر, أراد (93)لِح ة َمْيتَتُتُ"لن ما  الِّحر فقال: "هَُ  الطَُّه ُر َما , أي الُمَطه ِ

ُر بت.  أنَّت طاهرن يُتَطهَّ

ــ ديا بين المقط  ] - ــم من ذلك أنَّ مغايرة الم رفيم صـ قد أدَّى [ uṬوالمقط  ][, aṬويتضـ

ياق؛ ذلك ألنَّ  ــ ِ ــب وقرائن السـ ــرفية بما يتناسـ ــيغة الصـ ىلى مغايرة المعنى ال ظيفي لاصـ

ي د ــَّ دـية دؤد ِ ا في دـحدـيد الم رفيـماي وبـيان قيمتـها, ولاـيت دك ن الً اهر الصــ ا ـبارأا ورا

نة من م رفيمين, هما:  «طه ر» المادة المعجمية لاتطهر أو  لتت,  «طهر»في الحديث مك َّ

ا  «فع ل»ووأن  الـه ة وأمـث ــرفي, ويُطال لاى مـث  ـهذ  الكاـم  Polymorhemic»الصــ

Word»  دة الم رفيماي ســ ا  أكانت ك م رفيمادها مقيدة أج كاها حرة أج  أي الكامة متعد ِ

الم رفيم  دة ـبت, والمراد ـب ة مقـي ا والِّقـي اـلب أن يك ن أـحد ـهذ  الم رفيـماي حر  ة, والـغ مختاـف

د  «Free Morpheme»الحر  ا الم رفيم المقيَـّ ا, وأمَـّ ذادـه ة ـب ألا من كاـم ه  ذـلك اـلذي يـت

«Bound Morpheme» ــ ا   أـكان ـهذا فه  اـلذي يًهر م  م رفيم  خر لاى األـق  ســ

ا في كامـة واحـدة دجمعهمـا ت أج حر  داا مثـا نجـد أنَّ  «طه ر», ففي كامـة (94)الم رفيم مقيَـّ

دة,  «و»م رفيم حر, و «طهر» ة واـح ت م  الم رفيم الحر )طهر( كاـم د  معـت م رفيم مقـي

ــا ىلى  ــ  الاائد داخ  الجذر المعجمي, أأـ هذا الم رفيم المقيد ]ال او[ ه  ما يمث  الحشـ

 ذلك م رفيم لالمة الجر ويمثات الحركة القصيرة, وم رفيم لالمة النَّكرة في الحديث ]ـا[.

ينما  ا  في باب " -6 ــ ِّ َن الجنَابة«ق ل فيت:  ", ىذ يالغين مع الســ لَه مِّ ــْ ْعُ  لَهُ ُغســ ــَ  »َوضــ

: الَما  الذي يُْغتَسـَ  بتب كاألُْك  ِلَما يُؤك ب َوهَُ   م ِ م"الغُسـْ  بِالضـَّ ا  االسـْ ْاتُت أَْيضـا ب ِمْن َغسـَ

ِر: َما يُْغسـَ  بِِت ِمْن ِخْطِميا  َوَغْيِرِ " درب َوبِالَكسـْ ذلك  , ويُفهم من(95)والغَسـْ  بِالفَتْمِ: المصـْ

يغة ــ ِ ــب م  معناها ال ظيفي أنَّ العُاما  قد اختاف ا في د  يت هذ  الصــ , ىذْ ىنَّها بما يتناســ

ها وكســــرها لاى النَّ  ــم ِ ــْ , دُرَوى بفتم العين المعجمة وأــ ح  التالي )الغَســــ , والغُســ

ــم( في  ــالة الما  وىمرار  لاى الجس ــ  )ىس ــ (, فقي  ىنَّ المصــدر وه  فِْعُ  الغاس والِغس

يت, وقي : ق لك ك ِ يد  لن ابن السـ ِ ال يك ن بالفتم حكا  ابن سـِ اُت َغسـْ يَ  أَْغسـِ ْات الشَـّ : َغسـَ

ا "الغُســْ " بالضــم فه  الما , وقي : ىنَّت  م في المصــدر والفتم أكثر, أمَّ يج أ الفتم والضــَّ

َ  بت الرَّ  ا "الِغسـْ " بالكـسر فه  ما ُغسـِ , وأمَّ الا أي اـسم مصـدر لالغتـسال, أي اغتـس  ُغسـْ

نَان , (97)أو غير  (96)ِمن أُ ـْ الا ي  َغسـْ ُ : مصـدر َغسـْات الشَـّ يت: "الغَسـْ ك ِ , يق ل ابن السـ ِ

َ  بت الرَّ  ُ : ما ُغســــِ ا والِغســــْ , ويق ل في م أــــ   خر: (99)أو غير " (98)أي من ِخْطِمي 

 (100)"والِغْسُ  ما ُغِسَ  بت الرأي, والغُْس : الما  الذي يُغتس  بت".

ــيغة ذلك أنَّ الذي لايت الجمه رويتضـــم من  - ه  أنَّ الفتم  في دحديد الداللة ال ظيفية لاصـ

م لةلة المسـتخدمة لافع  أو الحدث, والكسـر: ِلما يُغسـ  بت, والذي يُحم   لامصـدر, والضـَّ

ت ـقد  ـع  "الغُســــْ "  دق ُِل في نص ِ ابن األثير يـجد أنَـّ ت الـحدـيث ه  الـما  ال غير, والمـُ لاـي

م في أ َ "حد دأويايت بالضـَّ الثةالثي بتغيير حركة الفا , وليس كما فع  ابن  اسـما لاِفْعِ  "َغسـَ
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حجر العســقالني والعيني ىذْ  عال  اســم مصــدر لافع  "اغتســ " غير الثةالثي بالتِّار أنَّ 

حروف االســم )ُغســ ( دنقص لن حروف مصــدر الفع  المســتعم  معت )اغتســال( فكان 

ا« القياي يقتضـي أن يق ل: اغت اََّم ـسالما ا قي : »اغتـسال ُغـسال« كــــــ »ـس اال, فامَّ ـس  اغتـس

و»ألطى لطا « أطاق ا لايت اســم مصــدر؛ ألنَّ المصــدر لندهم ال بُدَّ أن يك ن ُمشــتِمال 

ا لم دجِر هذ  الكاـماي لاى حروف أفـعالـها ,لاى حروف فعـات ــان حروفـها لن  - فامَـّ لنقصــ

 خر ت لن األص . - أحرف أفعالها؛ ألنَّ قياي مصادرها االغتسال وافلطا 

هي ما أدَّي ىلى دن ع  [ iḡأو ][ uḡأو ][ aḡ[ ىلى ]gaىنَّ المغايرة الصــــ دية في مقط  ] -

و دناها دنحصـر   «غسـات»الصـيغة ومن ثَمَّ اختالف المعنى ال ظيفي, فذذا ما أردنا دقطي  

م االســـم )مصـــدر( ], ي ل[, وه  هنا بمثابة المعرفة فأـــافتت ىلى أـــمير,  في م رفي

 وم رفيم لالمة النصب ]ـَ[, وم رفيم المذكر الغائب ]ـت[. 

اءمـا  ـا  في بـاب " -7 ِديـِث ُلَمرَ الفــاء مع الطــَّ ئــ  َعنِّ   ", ىذ يق ل: "َوفِي حـَ ــُ »ســ

ْذي اَل: هَُو الفَْطر«" (101)المـَ ت يُروى , (102)فَقـَ ــدرن وـل ت مصـــ الفتم لاى أنَـّ »الفَْطُر« ـب

ا أن يك ن مصـــــدرا  ان: ىمَـّ ا, وه  و ـه ا فََطرا ة أَْفُطُرهـَ اـق أطراف  الحـلبا من فََطْرُي النَـّ ـب

اِلِدي  -األصــاب   ــَ تََكْيُت س ــْ فال يخرو الاِّن ىال قَِايالا  -يقال: ما ِألُت أَْفُطر النَّاقة حتَّى ا 

ا أن ا من فََطر ناُب الِّعير ىذا   وكذلك يَْخُرو الَمذْيب وىمَّ ــدرا ــ َّ يك ن مصـ الاحم فََطاَ ,  شـ

ــَِّّت ُطاُ َلت من افحاي  بُِطاُ ع النَّاب ــَِّّت المذي في قِاَّتِت بَِما يُْحتَاب بِالفَطر أو  ــ ,  (103) ــ

دَِر:  فَالفَتْفُ يق ل ابن األثير: " ا ناُب الَِِّعيِر فََطرَ ِمن َمصـْ لَّ الاَّْحَم وَطاَ   فَْطرا  ب فشـَِّّت ىِذَا  ـَ

 : دَرن تب أَو هُ  َمصـــــْ ذْي فِي قِاَّـت ِت ُخروو المـَ ةَ  فََطْريُ بـِ اقـَ االنَـّ أَْطَراِف أَْفُطُرـه ا بـِ : ىذ َحاَِّْتـَه

" ابِ ِ فاََل يَْخُرُو ىالَّ قَِايالا ــَ ا؛ ألنَّت مأخ ذن  (104)األَص ي الَمذْي فَْطرا م ِ ــُ هم: ىنَّما س ــُ , وقال بعض

ا أ ــالتامن دَفَطََّرْي قَدََما  دَما , "دفطَّري قدما  ىذا (105)ي ســ لة ــَّ ــات الشــ , وقي : الفَطر أصــ

ائم وىْفَطار , وه  َ قةتُ َص َمت بالفَط ر".    (106)انشقَّت, ومنت أُِخذَ فْطُر الصَّ

ْرعِ,   - م ِ لاى أنَّت اســم, وأصــات ما يًهر من الاِّن لاى ىحاي  الضــَّ ويُروى »الفُْطُر« بِالضــَّ

ا يق ل ابن األثير: "َوأَ  م ِّ مَّ ــَّ ْرع" بِّالضـ ــَّ ًْهر ِمَن الاَِّّن َلاَى حاَمة الضـ م َما يَ ــْ , (107)فَُهَ  اسـ

ــتـدرك لايـت أنَّ الفُْطَر: مـا دفطَّر من النَِّّـاي, ودفطَّري األرض بـالنَّ  ِّـاي ىذا وممـا يُســ

 (108)دصدََّلْت.

يرها ومن ثَمَّ يمكن أن نُطال لاى الم رفيم الحاصــ  من دِّادل األصــ اي الصــائتة أو دغ  -

م رفيم المغايرة؛ ىذْ ىنَّ االختالف بين الصــي  بتِّادل الحركاي يُشــير ىلى قيمة صــرفية 

[ نك ن قد اـستِّدلنا االـسم من المـصدر Fu[ ىلى ]Faومعنى وظيفي  ديد, فعندما دتح ل ]

, والفطر صـيغة مك نة من م رفيم ]أل[ (109)لن طريل دغيير حركتي الصـ دين األولين

  التعريا, وم رفيم االسم ]فطر[, وم رفيم لالمة الرف  ]ـُ[. 

اب " -8 ا ـ ا  في ـب اءـم اف مع الرَّ دا الـق ا أَصـــــابَُهُم القَْرُح«, يق ل: " في ـحدـيث أُحـُ د ـم   »بَعـْ

ـها لاى و   :  ــم ِ لُ اختُِاا في فتم الـقاف وأــ دن, َوهُمَـ األَوَّ ا َواـحِ اهُمـَ ا لُغَتـَاِن بمعنى:  : َمْعنـَ

دََن" ــَ ــا يَْجَرُح الِّ الح مم ــ ِ : (110)"لضة الســ م ِ ــَّ الفَتْمِ َوالضــ ــِ , يق ل ابن األثير: "هَُ  ب
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ِة يَْاُلُم أَنَّ وـقد الترض لاى ذـلك الطَِّّري بق ـلت:  ,(111)الُجرح" ِ  العََربِيَـّ اَن بَْعُض أَهـْ َوكـَ

ب  دا اِن بَِمْعناى َواحـِ ِ  الِعْاِم بَِكالَِج العََربِ القَْرَح َوالقُْرَح لُغَتـَ دَ أَهـْ أَنَّ القَرح  َوالَمْعُروُف ِلنـْ

ُ  َوالِجَراحُ  يعني انِّي ,(112)حارلم الجِ وأَنَّ القُرح يعني أ القَتـْ ةَ  َوالثَــّ امـَ ةُ دِهـَ : أَنَّ الفَتَْم لُغـَ

. دا مَّ لُغـَةُ نَجـْ ــَّ اِأ, َوالضــ ة ... ـهذا ىذا ـكاـنت الاغـتان  َوالِحجـَ "والاـغاي لاى اختالفـها كاـها ُحجَـّ

, ويعني َوالثَّالِّثُ  ,(113)في القياي سـ ا  أو متقاربتين" دَرن ما أصـابهم من : أَنَّتُ بِالفَتْمِ َمصـْ

م ِ اْسمن, وه  أثر افصابة بجرح من الدَّاخ   القت  والِجَراح ي ج أُُحد وهذا المعنى   -, َوبِالضَّ

دَُرب أََرادَ َما  ه  ما  ُمب َوبِالفَتْمِ: الَمصـْ : االسـْ م ِ أ ـار ىليت ابُن األثير بق لت: "َوقِيَ : هَُ  بِالضَـّ

" ذا ِة يَْ َمَـِ الَُهْم ِمَن القَتـْ  َوالَهِايمـَ ابِّعُ , (114)نـَ الفَتْمِ َوالرَّ تُ بـِ اِ  أَنَـّ ةُ : َوهَُ  قَْ ُل الفَرَّ الِجَراحـَ

م ِ , ويُراد بها هُنا بِعَْينَِها ــَّ ــي  لنهاالهايمة التي لحقتهم, َوبِالض , وأثرها أَلَُم الِجَراَحِة النَّا 

ا    ۇ ۇ ڭ يق ل في ق لت   لاى فتم القاف, وقد قرأ أصحاب لِّد   "َوقُْرح, وأكثر القُرَّ

راـحات ألمُ  القُْرحَ هللا: قُْرح, وـكأنَّ  راحُ  وـكونَّ القَْرحَ , الجِّ قُْرح , يـُقال: ـبت (115)"ـبوعينـها الجِّ

ــان: " ,(116)ِمن قَْرح, أي ألم من ِ َراـحة ـقال يعق ب ـكأَنَّ القَْرَح الِجراـحاُي ـ ا  في الاســ

:   ,فيكون الـثاني أثًرا لألول, (117)"ـبأَلـيانـها وـكأَنَّ القُْرَح أَلَُمـها ما ــَ اِمُس: قـَاَل اْبُن ِمْقســ َوالخـَ

حيم أَنَّ (118)هَُما لُغَتَاِن ىاِلَّ أَنَّ الَمْفتُ َحةَ دُِ ِهُم أَنََّها َ ْمُ  قُْرَحةا  ــَّ ــان: "والصـ ,  ا  في الاسـ

  (119)القَْرحةَ الِجراحةُ, والجم  قَْرحن وقُروح".

الكتابة ىال بالمغايرة   ال يختاا لن الفتم في ويتضــــم من ذلك أنَّ  ــــك  القرح بالضــــم  -

ا أن يك ن ]qالص دية في المقط  ] [ فيدل لاى الحدث, وىمــــا أن يــــكــــ ن qa[ فه  ىمَّ

[qu  فيـدل لاى األثر النـادع لن الحـدث, وبتحايـ  القرح نجـد أنهـا مك نـة من ثالثـة ]

رف  م رفيماي: م رفيم السابقة ]أل[ التَّعريا, وم رفيم االسم ]قرح[, وم رفيم لالمة ال

 ]ـُ[.

ثِّيَن،  : "»", يق ل في ـحدـيث لاي الننون مع الـكافـما ـ ا  في ـباب " -9 اكِّ ْرت بِّقـتال النَـّ أُمِّ

قين طين، والمارِّ , وأرادَ بِالنَّاكثين أهَ  وْقعة الَجم ب ألنَّهم َكانُ ا بَايَعُ  ُ ثُمَّ  (120)«"والقاســِّ

 بالقاِسِطين أهَ  الشَّاِجب وبالماِرقين الَخ ارَو.نَقَض ا بَْيعَتَت وقادَا  ب َوأََرادَ 

ت من بَْيعـَةا وغيرـها,  [Naالمقط  ] والنَّـكث بفتم  - ِاحـُ ــْ دُ  ودُصــ ــدر, وه  نَْقُض ـما دَْعقـِ مصــ

ــم,   ــر االس دق ل: نََكثَت يَْنُكثُت نَْكثاا, فاْنتََكَث ودَناَكَث الق ُج ُله دَهم نقضــ ها, والن ِكث بالكس

عَرا يُْنقَُض ثُمَّ يُعَادُ َغْالُت ثَانِيَةا  وه  َخْيطن ِمنْ  ــَ صــُ فا أَْو قُْطنا أَْو  
, يق ل ابن األثير:  (121)

عَرا أَْو  ــَ ِر ... الَخْيط الَخاَل ِمْن صــُ فا أَْو   ــْ ُم: الن ِْكُثب بِالَكس ــْ "النَّْكُث: نَْقض العَْهد. واالس

ي بِِت أِلَنَّتُ يُْنقَض ثُمَّ يُعاد فَتْاُ    (122)ت".َوبَرب ُسم ِ

ر صــراحة ىلى أنَّ النَّكث مصــدر كما كان يفع  من   - غم من أنَّ ابن األثير لم يُشــِ ولاى الرَّ

ــاد  ــت, وه  النَّقض )ىفســ قِـّ , ىال أنَـّت فُِهَم من نص ِ كالـمت لن النَّـكث أنَـّت يعني الفـع  نفســ

ي  بعد ىحكامت(, وى ـاردت ىلى أنَّ الن ِكث ِهَم منها أنَّها اسـم اسـم, فُ  [Niبكسـر المقط  ] الشَـّ

ية (123) ـــي  يمكن أن يُنتقض ويتشـــعَّث, نح : الحِّ  واألْخِِّية لك  ِ    (124)القديمة واألَْكســـِ

ــية, أي فكَّ  ــ ِ اك, دق ل: نقض الحِّ , أي فكَّتُ وح َّ فَتْاَت, ونكث األخِّية واألكس الِّالية والس

ُكثُت نْكثاا: أي ـ عََّث رأـست, قال نـسجها وخاطها بـص ف  ديد ِليُغال ثانية, ونََكث السـ ِ اك يَنْ 



 محمد يحيى محمد أحمد الكيالنيد. 

 

لسن صحيفة
أ
 170 2019ر  يناي 35  ال

 

يت: "النَّْكُث: مصــــدر ... والن ِكث: أَن دُنْقَض أَخالُق األْخِّية واألكســــية الَخاَقَة  ك ِ ابُن الســــ ِ

فَتُْغاَل ثَانِيَة"
, وأصــ  النَّكث: نقض الحِّ  وفكة الغال ىذا اْنتَقضــْت ق ا  بعد ىحكامت (125)

ــتُِعيَر لنقض العـهد؛ ألن العُ  ه د والعق د ىنَّـما دَتمة ـبذبرامـها ود ثيقـها وال ـفا  بـها ـفذذا ثُمَّ اســ

مت فقد انتقضــت, يق ل هللا  ــ ِ  , ويِّدو أنَّ العالقة بين النَّكث[12]التَّ بة:   ه ت ه ہ ہ  ہ قُس

ثا نْقض, وليس ـك ة نَْقضا نَْكثـاا؛ ذـلك  ــ ص, ىذْ ىنَّ ـك َّ نكـْ والنَّقض هي لالـقة لم ج وخصــ

ت يُطال  ذنَـّ ث ـف ا النَّـك ا, أمَـّ د أو غيرهـم ا  أو لـق ألنَّ النَّقض يُطال لاى ىبطـال الُمِّرج من بـن

 .[13]الت بة:   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ , ومن ذلك ق ل هللا فقطلاى العَْقِد 

في الـحدـيث نـجد أنَّـها مك ـنة من أكثر من م رفيم: م رفيم ]أل[ وهي  «النَـّاكثين»وبتحاـي   -

ــم  ة التن ين اـلذي ـيدل لاى التَّنكير, وم رفيم اســ ابـا ـددلة لاى معنى التعريا, ودق  في مـق

الفال  الذي يدلة لاى أنَّ الكامة اـسم فال  من الثةالثي, وم رفيم الجم  ]ين[, ويمثالن معاا 

ــال لاى الرغم من ك ن الـيا  يمكن لـها أن دق ج وـحدة واـحد ــتعـماـلت منفصــ ة وال يمكن اســ

ب ظيفة اليا  والن ن في بعض السياقاي )لند افأافة(, ىال أنَّ الن ن ال دق ج بهذ  ال ظيفة 

ــب أو  ــرفيـ ا ـيدلة لاى الجم  الـمذكَّر في ـحالتي النَّصــ ا صــ وـحدـها, وكالهـما يمثـ ِ  م رفيمـا

 ة الجر لاجم  المذكر.الجر, وم رفيم لالم

 

 

 

 

 

 

 

راسةملح  كلمات   الد ِّ

يغة الفعل م  اسم املصدر املصدر الوزن الص ِّ
اسم املصدر 
 ابعتباره آلة

اسم املصدر 
 ابعتباره أثرا

 مالحظات

 َأَكلَ  1
 اس  ِلما ُيؤكل  مم ✓ مم مم فُ ْعل  ُأكل 

 مم مم مم ✓ فَ ْعل  َأكل 
يدل على الفعل  

 وصاحبه ]اآلكل[ 

 جرح 2
 مم مم مم ✓ فَ ْعل  َجْرح

يدل على الفعل 

 وصاحبه

 ✓ مم مم مم فُ ْعل  ُجرح
األثر الناتج عن 

 الفعل
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 ذبح 3
 مم ✓ مم مم فِّْعل  ذِّبح

ُيعدُّ بمنزلة  

 المذبوح 

 مم مم مم ✓ فَ ْعل  َذبح
يدل على الفعل  

 [ الذابحوصاحبه ]

 سحر 4
 مم مم مم ✓ فُعول ُسحور

ُيعدُّ بمنزلة  

 التَّسحر 

اس  ِلما يؤكل أو   مم ✓ مم مم َفعول َسحور

 ُيشرب وقت السحر 

 طهر 5
 مم مم مم ✓ فُعول طُهور

بمنزلة   دُّع  ُي

 التطهر 

 مم ✓ مم مم َفعول َطهور
ما يتطهر لاس  

 به ]الماء[

6 

 

 غسل 

 مم مم مم ✓ فَ ْعل  َغْسل 
ويدل أيضا 

 على الغاسل

 مم ✓ مم مم فِّْعل  غِّْسل 
اس  ِلما يغسل 

 به الرَّأس

 مم ✓ ✓ مم فُ ْعل  ُغْسل  اغتسل
اس  ِلما ُيغتسل 

 ]الماء[ به

 فطر 7
 مم مم مم ✓ فَ ْعل  َفْطر

فعل الشَّق أو 

 الطلوع

 مم ✓ مم مم فُ ْعل  ُفْطر
اس  ِلما يخرج من  

 اإلحليل أو األرض 

 قرح 8
 مم مم مم ✓ فَ ْعل  قَ ْرح 

يدل على فعل  

 الجرح وصاحبه 

 أثر اإلصابة  ✓ مم مم مم فُ ْعل  ح قُ رْ 

 نكث 9
 مم مم مم ✓ فَ ْعل  ثَنكْ 

يدل على فعل  

 النقض وصاحبه  

 مم ✓ مم مم فِّْعل  ثنِّكْ 
 ما يتشعَّثلاس  

 كالحبل وغيره
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 خالصة

     :  في خادمة هذا الِّحث ي دة الِّاحث أن يُشير ىلى أنَّ

 - اما ــــ ا أو اسدرا ــــ من حيث ك نها مص ة بعض الص ي  واأللفاظفي دحديد ماهي اما ِ العُ  فَ اختال ▪

رفي -أو أثرا لت    بالتِّار   لة لافع  ي  التي دعتمد لاى االحتمال الصـــَّ  غيُر  ام  لُج  ِ الصـــ ِ

ــيِّ ـيت في كـتاـبت دُطال ـباختالف الحرـكة ال ظيفي , فُربَّـما ـكان هـناك ألـفاظ غير التي ذكرـها ســ

ــما  ا لت, وليس بالتِّار  اس ــم بالتِّار   لة لافع  أو أثرا لاى المصــدر دارة, وأُخرى لاى االس

ينقص لن حروف المـصدر فيصير اسم مصدر كما أ ار ىلى ذلك متأخرو النةحاة, وليس أدلة 

يت في كتابت و  الســي طي في كتابت "الماهر", ذكرهالاى ذلك من داك األلفاظ التي  ك ِ ابُن الســ ِ

ــيـغة ـدأدي لاى وأن »فَعُ ل«  ــر ـما ياـيد لن أربعين صــ ــالح المنطل"؛ ىذ ىنَـّت حصــ "ىصــ

د ذلك ه  قصد المتكام.  و»فُعُ ل«  ائعة في االستعمال بين الحدث و لتت, والذي يُحد ِ

ــة ما ذهِّنا ىليت   ▪ ــما   -من خالل هذا الِّحث  -وخالصـ ي  التي قي  لنها ىنَّها أسـ ــ ِ أنَّ هذ  الصـ

, وال أنكر أنَّ أو أثر ـله )الـحدث اـلذي يُنجا  المتكام ويرـيد ( ـما هي إال آـلة للفـع مصــــادر 

ي  حكمن نسـِّي  ا تهادي  يعتمد لاى مقاييس معيَّنة اسـتُنِِّطت من اسـتقرا   الحكم لاى هذ  الصـ ِ

ف األأمنة ودط ر العصــر بدلي  أنَّ متقدمي النةحاة كالج العرب, هذ  المقاييس دختاا باختال

ق ا بين المصــدر واســم ا؛ ولذا توالاغ يين لم يُفر ِ , فك ة ما دلَّ لاى الحدث لندهم يُعدة مصــدرا

 ن في الداللة.يمتساوي غير يرى بعضهم أنَّ المصدر واسم المصدر

 داللية ا أنَّ الحركة دق ج ب ظيفةو دنأو أثرا فذذا ما  َنا ىلى المصـــدر واالســـم بالتِّار   لة   ▪

ق بين الدالالي, ودُمي ُِا   يت من دغيير في معاني الجذر ال احد, أي أنَّها دفر ِ مخصـ صـة بما دَُؤد ِ

ق العرُب بها  ي ؛ ولذا يُفر ِ ــ ِ ا,  -أي بالحركة   -بين الصــ ــدر, نح : َلِاَم ِلْاما بين الفع  والمصــ

نح  ق لك: السـةح ر, والسَـّح ر, والفُُط ر, والفَُط ر, وكذلك يُمي ِاون بين االـسم والمـصدر في  

بم والذَّبم, والن ِكث والنَّكث.  والُ ُأ   والَ ُأ  , والذ ِ

ارـبت,   ▪ ا حتَّى وىْن دـق ة بين أبنيتـه الـف المـخ ــي  ـب ذ  الصــ وِمن ثَمَّ قصـــــد العرب التَّفريل بين ـه

قين بين المـعاني ِدـثُت الحرـكة من دالـلة  ال ظيفـية ـفذكروـها في ُكـتب الاـغة مفر ِ المتـقارـبة وـما دُحـْ

ي  الصَـّ  عِ األبنية واختالف الصـ ِ رفية بهدف الكـشا لن مقاـصد وظيفية  ديدة دردَّب لايها دن ة

 ن ددلة لايت.يَّ عَ المتكامين والِّعد لن افبهاج والغم ض الختصاص ك  صيغة بمعنى مُ 

ت لامعنى المعجمي أن يُ ظ ِ  ▪ اوـل اول ابن األثير في دـن رفي في ـح ــَّ ــَّ دي والصــ ًـاج الصــ ا الن

د أنَّ المعنى المعجمي  د أـيم المعنى ال ظيفي في دحايات لصـي  غريب الحديث, وه  ما يُؤك ِ

ياق.  يُسهم في دك ين معان وظيفية  ديدة داخ  الس ِ

هناك درابط ودالأج بين الً اهر الصـــرفية والً اهر الصـــ دية, ب  ىنَّ كثيرا من المســـائ   ▪

الـصرفية ال دفـسر ىال لاى أـساي ـص دي, ولذا لكا العاما  لاى دراـسة التغيةراي الـص دية 

التي دطرأ لاى الصــيغة الصــرفية, أأــا ىلى ذلك أن دغيير الف نيم في الكامة ال يك ن ىال 

ي ىلى مغايرة معناها ال ظيفي.  لامناسِّة بين أص اي الكامة ال احدة ومن ثَمَّ يُؤد ِ
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بالضــم  «فُع ل»بالفتم لالســم بالتِّار   لة أو أثرا, و «فَع ل»ب اســتعمال الغالب لند العر ▪

ــتعمال وأني  ــ , فُطر, قُرح[ «فُْع »لامصــدر  أو الجم , بخالف اس , نح  ]أُك , ُ رح, ُغس

ا الفتم منهـما ]فَعـْ [ ـفأكثر ـما يك ن «فِعـْ »و ــم, وأمَـّ , نح  ]ِذْبم, نـِكث[ ـفأكثر ـما يك ـنا لالســ

 , َ ْرح, ذَْبم, َغس , فَْطر, نكث[.لامصدر, نح  ]أك 

ت  ▪ لاى الرغم من و  د دعــادل في الم رفيم ىال أنَّ المعنى ال ظيفي لم يكن واحــداا, بــ  ىنــَّ

ياق, نح : الَ ـأ   لاما  أو التَّ ـأؤ, والسَـّح ر ِلما  يختاا باختالف قـصد المتكام وقرائن السـ ِ

ر, والطَّه ر لما يتطهر بت   أو التَّطهر. يُتسحر بت أو التَّسحة
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 الهوامش
 

)1(  74, 73: Language, page Vendryes 

 101, 53اي: أسس لام الاغة صـ پانًر ماري   ((2

  172انًر دماج حسَّان: مناهع الِّحث في الاغة صـ  ((3

ــ ( (4 راسـاي الاغ ية المعاصـرة صـــــ , وممدوح لِّد الرحمن الرمالي: دط ر  275انًر نايا خرما: أأـ ا  لاى الد ِ

  117التأليا في الدري الصرفي صـ 

ــ ( (5 ــ 90انًر محم د فهمي حجاأي: مدخ  ىلى لام الاغة ـصـــ امن: لام الاغة ـصـــ , وحامي  58, وحادم ـصالم الضَـّ

 51خاي : الكامة دراسة لغ ية معجمية صـ 

 101صـ  ((6

ة  99, 88التأليا في الدري الصـرفي صـــــــ انًر ممدوح لِّد الرحمن الرمالي: دط ر  ((7 ميم أب  مغاي: دراـس , وـس

 105, ورا     أيا فندريس: الاغة صـ 9الصرف العربي في أ   لام الاغة الحديث صـ 

- Look Joan Bybee: Morphology, page 177, and Mark Twain: Morphology the Words 

38, 40, 42of Language page  

  6فاأ  صالم السامرائي: معاني األبنية العربية صـ  ((8

  7, 6صـ  المر   السابل( انًر (9
ا ســمالي ا ((10 ا اســم المصــدر فال يك ن ىال مصــدرا مالي, أمَّ وقد دك ن هذ   , المصــدر األصــاي منت القياســي ومنت الســَّ

انًر لَِّّاي حســن: . ]ميتت في الاغة أو دُرك اســتعمالها ِلعاَّة أو لم يُعرف لها  ذرالثية قد أُ مصــادر ألفعال ثُ األســما  

ــم المصــدر المصــطام والداللة 3/209النح  ال افي  ــن محم د: اس ــ , وحنان حس الخاي  بن أحمد و, 52,  51صـــــــ

ا ا  معهـم اف والالج والِـّ اب الـق دي: معجم العين, ـب د ,  ,5/168 الفراهـي ا بـع ة, حرف العين وـم د:  مهرة الاـغ وابن دُرـي

ــ (, والابي1/165 [ــ , وحرف القاف وما بعد , مادة ]ق هــ ه1/157 مادة ] ل ع ع[ ــ او الــــ دي: دــ عروي مادة )ر ح ــ

 [30/206 , و)ق ب ل(6/433 , و)ي ب ح(2/487 ب(

 2/335انًر األ م ني:  رح األ م ني لاى ألفية ابن مالك  ((11

  2/175انًر محمد محيى الدين لِّد الحميد: ُلدَّة السَّالك ىلى دحقيل أوأم المسالك  ((12

  2/1242, وانًر العكِّري: التِّيان في ىلراب القر ن 10/472الدر المص ن  ((13

ين: الِّحث النَّح ي لند ( (14 ــ انًر مصطفى  مال الد ِ , 82, 81,  4/42, ورا   سيِّ يت: الكتاب 102األص ليين صــ

د: المقتضب  او: األص ل في النَّح  1/73والمِّر ِ ــ 112-3/109, وابن السَّرَّ ا ي: الجم  في النَّح  صــ , 387, والاَّ َّ

 2/178, وابن مالك:  رح التسهي  851,  2/850, وابن الحا ب: أمالي ابن الحا ب 2/309وابن  ن ِي: الخصائص 

 2/499اردشاف الضرب من لسان العرب ( (15

16) )2/359 

 3/143انًر فاأ  السامرائي: معاني النح  ( (17

 166, وانًر صـ 156 ام  الدروي العربية صـ ( (18

 1/8 رح  افية ابن الحا ب  ((19

 560انًر الُكا ِيَّاي صـ  ((20

 17فاأ  مصطفى السَّاقي: أقساج الكالج العربي من حيث الشَّك  وال ظيفة صـ  ((21

ْيِ  أَْولَُ  َولَعا ( (22 ي  ومالأمتت, االســم والمصــدر  ميعاا بالفتم, يق ل ابن األثير: "يُقَاُل: َوِلْعُت بِالشــَّ ا الَ لُ ع: حبة الشــَّ

ُم َ م دَُر َوااِلسـْ , ورا   ابن منً ر: لسـان  5/226يعا". ]الن ِهاية في غريب الحديث واألثر وَولُ لاب بِفَتْمِ الَ اِوب الَمصـْ

ادة )و ل ع( ادة )و ل ع(8/410 العرب, ـم او العروي, ـم دي: ـد ت: "الَ لُ ع  22/373 , والابـي تََ ـي ــْ ال ابن دُُرســ [, وـق

م المـصدر". ]دـصحيم الفـصيم وـ رحت ـصـــــ  ر, كق لك: [, ويقال في ال282بالفتم اـسم ِلما يُ ل  بت, وبالضَـّ خير والشَـّ

ت. ]انًر أبا  عفر الاَِِّّْاي: دُحفة المجد الصريم في  رح كتاب الفصيم صـ   [302أُْوِلْعُت بمدح فالن َوأُْوِلْعُت بذم ِ

د: "لم يأِي من المصــادر  ــي ن مفت ح األول ىال أ ــيا  يســيرة", وذكر منها هذ  الخمســة. ]( (23 الكام  في يق ل المِّر ِ

 [2/367الاغة واألدب 

  4/42انًر الكتاب  ((24

يق ل ثعاب: "فَعُ ل في أبنية المـصادر ليس بكثير, وفُعُ ل بضم ِ الفا  أكثر منت". ]المرأوقي:  رح الفصيم لثعاب  ( (25

فاي كثير, ومما  ا  في المصادر لاى 127,  126صـ  مخشري: "فَعُ ل في المصادر قاي , وه  في الص ِ [, ويق ل الاَّ

 [110القَُِّ ُل, والَ لُ عُ, والَ ُأوعُ". ] رح الفصيم صـ  فَعُ ل ق لُُهم:

ا من بعض ما في  ((26 ًاا ودقديرا ِ  لف ا اسـم مصـدر ال مصـدر؛ لخا   أ ُوأـُ  ا يق ل األ ـم ني: الُ أـُ   من ق لك دََ أَـّ

ا. ]انًر منهع الســالك ىلى ألفية ابن مالك  ؤا أ دََ أــة َن حروَف فعات بمســاواة نح : دََ أــَّ فعات, وحلة المصــدر أن يتضــمَّ
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2/335]  

اخر والاِّاب ال ((27  130فاخر صـ العِّاب الاَّ

  224, 223ليس في كالج العرب صـ  ((28

 130 رح الفصيم صـ  ((29

ــاد, مادة ]وأــؤ[ ((30 ــرح صــحيم  12/99 دهذيب الاغة, باب الافيا من حرف الض , وانًر العيني: لمدة القاري  

 1/489 , والخِّر في الابيدي: داو العروي, مادة )و ض أ(2/340الِّخاري, كتاب ال أ   

األصـــمعي: "الُ أـــُ   بضـــم ِ ال او ليس من كالج العرب, وىنَّما ه  قياي قالت النَّح ي ن ...". ]ابن هشـــاج  قال ( (31

ــ  م المصدر ]ابن هشاج الاخمي:  131الاخمي:  رح الفصيم صـ [, وحكى أه  الك فة أنَّ ال أ   بالفتم االسم, وبالضَّ

 [156المدخ  ىلى دق يم الاسان صـ 

 415 رح الفصيم صـ  ((32

ــان العرب, مـادة )و ض أ(, و1/57معـاني القر ن انًر األخفش: ( (33 , والابيـدي: دـاو 1/194 ابن منً ر: لســـ

 1/489 العروي, مادة )و ض أ(

ــان العرب, مادة )ط ه3/147انًر الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  ((34 ــ , وانًر رأيت في ابن منً ر: لســ  ر( ـــــــ

4/504   

  5/195غريب الحديث واألثر  ابن األثير: الن ِهاية في ((35

ه مة: ِريُم الاحم السَّمين الُمْنتن. ]انًر ابن منً ر: لسان العرب, مادة )أ هـ ج(( (36  [12/277 الا 

 5/195 ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر( (37

  5/195المصدر السابل  ((38

 4/504 ر( ـابن منً ر, مادة )ط ه( (39

 1/184, 386سنن ابن ما ت, كتاب الطهارة وسننها, باب ال أ   بما  الِّحر, الحديث رقم ابن ما ت: ( (40

نن ابن ما ت" ( (41 رح ـس ندي "كفاية الحا ة في ـ  ية السـ ِ م 1/135حاـ  ي طي: "وقد يق ل ن: مصـدر, واـس , ويق ل الـس

يَين  تعم  ب واآلخر لآللة, أحدهما لافع , الُمتغايرين لفًظامصـدر في الـش ها الفع , كالطةه ر والطَّه ر, واألُْك  التي يـُس

ائر في  واألَْك , فالطةه ر المـصدر, والطَّه ر اـسم ما يتطهر بت, واألَْك  المـصدر, واألُْك  ك ة َما يُؤك ". ]األـ ِّا  والنًَّ

 [4/46النح  

 26كتاب الفصيم صـ , ورا   ثعاب: 1/194 انًر ابن منً ر: لسان العرب مادة )و ض أ( ((42

 1/57انًر معاني القر ن ( (43

 6انًر فاأ  السامرائي: معاني األبنية في العربية صـ ( (44
 263لام الاغة مقدمة لاقارئ العربي صـ  ((45

  1/58ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  ((46

بيدي: داو العروي )مادة أ ك ل(( (47  28/8 انًر الاَّ

 4/1624 انًر الج هري, مادة )أ ك ل(( (48

ك, والمعنى ه   ((49 ك ن مخفَّا من المحر  كان والتَّحريك لغتان, والمحرك منهما ه  األصـُ , والمـس األُْك  واألُُك  بافـس

 [1/344الشي  المأك ل. ]ابن أبي مريم: الكتاب الم أم في و    القرا اي ولااها 

" ه   ــــك  من أَو لُْقَمةا أَْو لُْقَمتَْينِ وحال الخادج, وفي ق لت "" لاتقســــيم بحســــب حال الطعاج أُْكاَتَْينِ ق لت "أو" في "( (50

ــحيم الِّـخاري, كـتاب األطعـمة, ـباب األـك  م  الـخادج )ـحدـيث رقم  ــرح صــ اوي. ]انًر العيني: لـمدة الـقاري  ــ الرَّ

5460 )21/117 ,118] 

ــحيم الِّخاري, كتاب األطعمة, باب األ ((51 ــرح صـ ــقالني: فتم الِّاري بشـ ك  م  الخادج, )حديث رقم ابن حجر العسـ

5261 )9/494 ,495  

  21/117 انًر العيني: لمدة القاري  رح صحيم الِّخاري ((52

 9/495 ابن حجر العسقالني: فتم الِّاري بشرح صحيم الِّخاريانًر  ((53

 1/16 انًر أساي الِّالغة, مادة )أ ك ل(( (54

 11/19 انًر مادة )أ ك ل( ((55

حاح داو الاغة وصحاح العربية, مادة )أ ك ل(ري: ــــ ر الج هــ ًــ ان( (56 , وابن الَجَِّّان:  رح الفصيم في 4/1624 الص ِ

حاح صـ 244الاغة صـ  اأي: مختار الص ِ  8, والرَّ

 9دراسة الصرف في أ   لام الاغة الحديث صـ  ((57

  1/58ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  ((58

ــان,  العجما : بفتم المهماة و ((59 ــا لك  حي ان غير افنسـ ــك ن الجيم وبالمد دأنيث ألجم, وهي الِّهيمة, ويُقال أيضـ سـ

 [12/266 فتم الِّاري بشرح صحيم الِّخاري ابن حجر العسقالني: ويُقال ِلَمن ال يُفصم والمراد هنا األول. ]انًر

ــراأي:   ((60 ــًــر ال ــدرا. ]ان ا, أي هــ ُ َِّار بضم الجيم ودخفيا الِّا : ه  الهدر الذي ال  ي  فيت. يُقال ذهب دُمتُ ُ َِّارا
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  [12/385 , و)ع و ج(4/113 , وابن منً ر: لسان العرب, مادة )و ب ر(39مختار الصحاح صـ 

  1/255ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  ((61

 6/336 , والابيدي: داو العروي, مادة )و ر ح(2/422 ر ابن منً ر: لسان العرب, مادة )و ر ح(انً( (62

 12/269 فتم الِّاري بشرح صحيم الِّخاري ابن حجر العسقالني: ((63

 6/337 انًر الابيدي: داو العروي, مادة )و ر ح(( (64

 156 ام  الدروي العربية صـ ( (65

ــقالني: ((66 ــرح صــحيم الِّخاري, كتاب انًر ابن حجر العس يَّاي, باب المعدن ُ َِّار, والَِِّر ُ ِّار,  فتم الِّاري بش الد ِ

  269, 12/266( 6669)حديث رقم 

 2/153ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( (67

  2/436 ابن منً ر, مادة )ذ ب ح( ((68

جرادي: مجم  بحـار األن ار في غرائـب گ, وال2/153ي غريـب الحـديـث واألثر انًر ابن األثير: الن ِهـايـة ف( (69

بيدي: داو العروي, مادة )ذ ب ح(2/225التناي  ولطائا األخِّار   6/367 , والاَّ
, والسـي طي:  2/477, والامخشـري:  ـرح الفصـيم 4/470 انًر دهذيب الاغة, أب اب الحا  والذَّال, مادة ]ذبم[( (70

 2/298لاغة وأن الها الماهر في لا ج ا

  41لام الداللة العربي النًرية والتطِّيل صـ  ((71

 62ممدوح لِّد الرحمن الرمالي: دط ر التأليا في الدري الصرفي صـ  ((72

, ورا   األصــفهاني: المجم ع المغيث في غريِّي القر ن 2/347ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر (  (73

 2/66والحديث 

  1/435انًر المعجم ال سيط  ((74

ين, مادة ]سحر[(  (75 رب,  ــــ عــ ان الــــ ســ نفست في ابن منً ر: ل صَّ , وانًر النَّ 4/290  دهذيب الاغة, أب اب الحا  والس ِ

, ورا   الهروي: كتاب ىســـفار الفصـــيم 11/510 , والابيدي: داو العروي, مادة )ي ح ر(4/348 مادة )ي ح ر(

2/612 

ــقالنيانًر ابن حجر ال  ((76 ــح ر من غير : عس ــرح صــحيم الِّخاري, كتاب الصــَّ ج, باب بركة الس فتم الِّاري بش

  4/165( 1876ىيجاب )حديث رقم 

 2/347ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( (77

 4/165فتم الِّاري بشرح صحيم الِّخاري : انًر ابن حجر العسقالني( (78

, وممدوح لِّد الرحمن الرمالي: دط ر التأليا في الدري 173الِّحث في الاغة صـــــ انًر دماج حسان: مناهع   ((79

 7بتصرف, وسميم أب  مغاي: دراسة الصرف العربي في أ   لام الاغة الحديث صـ  93, 92الصرفي صـ 

بفتم الطا    ( لم أ د هذا النص في كتاب سـيِّ يت, ولكن هناك رواية لألصـمعي يق ل فيها: ىنَّ الطَّه ر ال يك ن ىال(80

 [ 156س ا  أردي المصدر أو الما  ]انًر ابن هشاج الاخمي: المدخ  ىلى دق يم الاسان صـ 

  3/147ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( (81

 2/369( العيني: لمدة القاري  رح صحيم الِّخاري, كتاب ال أ  , باب ال دُقِّ  صالة بغير وأ   (82

 12/444ي مادة )ط هـ ر( انًر داو العرو ((83

 2/611الهروي: كتاب ىسفار الفصيم ( (84

 12/446 انًر مادة )ط هـ ر(( (85

  4/42انًر الكتاب  ((86

  175, 4/174الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( انًر (87

 12/446 انًر داو العروي, مادة )ط هـ ر(( (88

  4/505( انًر ابن منً ر, مادة )ط هـ ر( (89

ــري: "والام أنَّ فَعُ الا في كالمهم ال دخرو من أربـعة أوـ ت: منـها النَّـعت لاـفاـل , ومنـها النـعت ( (90 مخشــ يق ل الاَّ

 [407لامفع ل, ومنها المصدر, ومنها اآللة" ] رح الفصيم صـ 

 3/147الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( (91
ــان العرب6/172 ة ]طهر[انًر األأهري: دـهذـيب الاـغة, أب اب الـها  والـطا , ـماد( (92  , والنص في ابن منً ر: لســ

 12/446 داو العروي, المادة نفسها :, والابيدي5/58, وانًر 4/505

 1/184, 386ابن ما ت: سنن ابن ما ت, كتاب الطهارة وسننها, باب ال أ   بما  الِّحر, الحديث رقم ( (93

 16لاغة الحديث صـ سميم أب  مغاي: دراسة الصرف العربي في أ   لام اانًر  ((94

 3/367ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  ((95

  األَيدي لاى أثر الطعاج. ]انًر ابن منً ر: لسان العرب, مادة )ح ــــ ســــ األُ نان: ن ع من الشجر يستعم  في غ ((96

  [13/450 , و)و ش ن(11/494 , و), ي ل(7/135 ر ض(
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, وابن 2/560, واألصفهاني: المجم ع المغيث في غريِّي القر ن والحديث 158, صــ 9انًر المخصص, السفر ( (97

رح الفصـيم صـــــــ  اج الاخمي: ـ  قالني: 131هـش فتم الِّاري بـشرح صـحيم الِّخاري, كتاب الغـس   , وابن حجر العـس

 4/37ادي: مجم  بحار األن ارجرگ, وال3/282, والعيني: لمدة القاري  رح صحيم الِّخاري, كتاب الغس  1/428

ُ  بت الرأي. ]انًر دهذيب الاغة, أب اب  ( (98 ــَ ــرب من النِّاي يُْغسـ ــر الخا  وفتحها: أـ " بكسـ " و"الَخْطِمية "الِخْطِمية

ين, مادة ]غس [ , والفيروأ بادي:  12/188 , وابن منً ر: لســــــــان الــــــــعــــــــرب, مادة )  ط ج(8/35 الغين والس ِ

 [4/24 الطا  فص  الخا ( القام ي المحيط, )باب
 672, والكف ي: الُكا ِيَّاي صـ 11انًر ىصالح المنطل صـ ( (99

 2/298, وانًر السي طي: الماهر في لا ج الاغة وأن الها 33ىصالح المنطل صـ ( (100

ا  أو دقِّياهن, وال يجب فيت الغـس  لق ل الرـس ( (101 لندما  ل الَمذي: ه  با  لاو يخرو من الذَّكر لند ماللِّة الن ـِس

أُ", ومعنى ذلك أنَّت نجس ينقض ال أــ   وال يجب فيت   ُ  ذََكَر ُ َويَتََ أــَّ ََِ  لن المذي, فقال: "ُك ة فَْح ا يَْمِذي فَيَْغســِ ســُ

ُ ب َوىِذَا َكاَن الَمذُْي فَِفيِت الُ أــــُ ُ ". ]انًر الغســــ  كالمني, يق ل  : "ىنَّ ُك َّ فَْح ا يَْمِذيب فَذِذَا َكاَن الَمنِية فَِفيِت الغُســــْ

اية ألحاديث الهداية   [ 94, 1/93الاياعي: نصب الرَّ
 3/458ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  (102)

ــري: الـفائل في غريب الـحديث 4/961انًر الهروي: غريب الـحديث  ((103 مخشــ ـــند 3/128, والاَّ , وابن كثير: ُمســ

  1/31لاى أب اب العام  الفاروق أمير المؤمنين ُلمر بن الخطَّاب 

 3/458ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  (104)

 13/331 انًر الابيدي: داو العروي, مادة )ف ط ر(( (105

 5/1460قر ن والحديث الهروي: الغريِّين في ال( (106

 3/458ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  (107)

 13/331 انًر الابيدي: داو العروي, مادة )ف ط ر(( (108

 بتصرف. 19انًر سميم أب  مغاي: دراسة الصرف العربي في أ   لام الاغة الحديث صـ  ((109

 7/44 , والابيدي: داو العروي, مادة )ق ر ح(2/557 ابن منً ر: لسان العرب, مادة )ق ر ح( ((110

 4/35الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( (111

 80, 6/79انًر دفسير الطِّري " ام  الِّيان لن دأوي   ي القر ن"  ((112

ــائص, وه  م   د في (113 ــي طي هذا الق ل البن  ن ِي في الخص ــب الس ِت ]انًر الماهر في لا ج  , ولكن"باب اختالف الاغاي وكاها حجة"( نس ــ ِ ليس بِنَص

 [2/10, والخصائص 1/257الاغة وأن الها 
 4/35الن ِهاية في غريب الحديث واألثر ( (114

  1/234معاني القر ن  ((115

 7/44انًر الابيدي: داو العروي, مادة )ق ر ح(  ((116

  2/297, وانًر السي طي: الماهر في لا ج الاغة وأن الها 2/557انًر ابن منً ر مادة )ق ر ح(  ((117

اأي: مفاديم الغيب ( (118  3/337, وحسن لا الدين الجم : معجم ودفسير لغ ي لكاماي القر ن 9/15انًر الرَّ

 2/557 ابن منً ر, مادة )ق ر ح( ((119

 5/114يث واألثر ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحد( (120

ــان العرب, مـادة )ن ك ث(( (121 , ورا   الهروي: الغريِّين في القر ن والحـديـث  2/197 انًر ابن منً ر: لســـ

 1/175 , والفيروأ بادي: القام ي المحيط, )باب الثا  فص  الن ن(6/1884

  5/114ابن األثير: الن ِهاية في غريب الحديث واألثر  ((122

عر وه  لاى لم دين أَو ثالثة  الِخِّاُ  من األَبنية  ((123 واحد األَْخِِّيَة وه  ما كان من َوبَر أَو صــ ف وال يك ن من  ــَ

, ن ك 2/14 ورا   ) ب ي ي  ,14/223 ان العرب, مادة )  ب ا(ــ ســ ً ر: لــ وما ف َق ذلك فه  بَْيت. ]انًر ابن من

 ([ 7/243 , ن ق ض2/197 ث
ــ ان العرب, مــ الا ِِّاُي, دق ل: ودََكسَّْيُت بالِكسا  لِّستت. ]انًر ابن منً ر: لساألَْكِسية:  م  ِكسا , وه  ( (124 ادة )ك  ــــ

 [15/224 ي ا(

  17ىصالح المنطل صـ  ((125

 المصادر والمراجع

 هـ(.215األخفش: أب  الحسن سعيد بن مسعدة )ي -

 ج.1990الطِّعة األولى  القاهرة, - الخانجيالة, مكتِّة رَّ معاني القر ن, دحقيل: هدى محم د قُ  -1

 هـ(. 370األأهري: أب  منص ر محمد بن أحمد )ي -

ــرية لاتأليا والتر مة -2 ــالج هارون, را عت: محمد لاي النجار, الدار المصـ  - دهذيب الاغة, حقَّقت وقدَّج لت: لِّد السـ

 ي(.-)د القاهرة

 هـ(. 900األ م ني: لاي بن محمد بن ليسى )ي -
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الك ىلى ألفية ابن مالك ) ـــرح األ ـــم ني(, دحقيل: محمد محيى الدين لِّد الحميد, دار الكتاب العربي, منهع ال -3 ســـَّ

 ج.1955لِّنان, الطِّعة األولى  -بيروي 

 هـ(. 581األصفهاني: أب  م سى محمد بن أبي بكر )ي -

الغرـباوي, مركا الِّـحث العامي, وىحـيا  التراث  المجم ع الُمغـيث في غريِّي القر ن والـحدـيث, دحقيل: لِـّد الكريم  -4

 ج.1988المماكة العربية السع دية, الطِّعة األولى  -افسالمي,  امعة أج القرى 

 اي: ماري پ -

 م.1998القاهرة, الط عة الثامنة  -أسس علم اللغة, ترجمة: أحمد مختار ُعمر, عالم الكتب  -5

 هـ( 291أحمد بن يحيى )يأب  العَِّّاي ثعاب:  -

 ج. 1876ألمانيا  -اليِّايع  -, النا ر: مكتِّة  ي سي هنريك J. Barthكتاب الفصيم, دحقيل المستشرق:  -6

 هـ(. 416ابن الجَِّّان: أب  منص ر )بعد  -

ـ رح الفصيم في الاغة, دراسة ودحقيل: لِّد الجِّار  عفر القااأ, دار الشَ ن الثقافية العامة, الطِّعة األولى, بغداد   -7

 ج.1991

 هـ(. 691عفر الاَِِّّْاي: أحمد بن ي سا الفهري )يأب    -

مكة   -دُحفة المجد الصـــريم في  ـــرح كتاب الفصـــيم, دراســـة ودحقيل: لِّد الماك بن ليضـــة,  امعة أج القرى  -8

 هـ.1418المكرمة 

ين: مصطفى -   مال الد ِ

 هـ.1405ىيران, الطِّعة الثانية  -الِّحث النَّح ي لند األص ليين, دار الهجرة  -9

 الجم : حسن لا الدين  -

 ج.2003 القاهرة - معجم ودفسير لغ ي لكاماي القر ن, الهيَة المصرية العامة لاكتاب -10

 هـ(.392ابن  ن ِي: أب  الفتم لثمان )ي -

 ج.2006 القاهرة - امة لقص ر الثقافةالنجار, الهيَة الع يالخصائص, دحقيل: محمد لا -11

اد )ي -  هـ(.393الج هري: ىسمالي  بن حمَّ

ار, دار العام لاماليين, بيروي  -12 ـــحاح العربـية, دحقيل: أحـمد لِـّد الغف ر لطَـّ ـحاح, ـداو الاةـغة وصــ ــ ِ لِّـنان,   -الصــ

 ج.1990الطِّعة الرابعة 

 هـ(.646ابن الحا ب: أب  لمرو لثمان بن لمر )ي -

ــايـمان ـقدارة, دار الجـي   -13 ــالم ســ ــة ودحقيل: فخر صــ ان  -بيروي, ودار لـمار  -أـمالي ابن الـحاـ ب, دراســ َلمَـّ

 ج.1989

 حجاأي: محم د فهمي -

 ج.1997مدخ  ىلى لام الاغة, دار قِّا  لاطِّالة والنشر والت أي , القاهرة  -14

 هـ(. 852ابن حجر العسقالني: أحمد بن لاي )ي -

فتم الِّاري بشــرح صــحيم افماج أبي لِّد هللا محمد بن ىســمالي  الِّخاري, برواية أبي ذر الهــــــروي لــــــن  -15

ــث ــت ال ــخ ــاي ــش ــة  م ــِّ ــادر  ي ــق ــد ال ــِّ ــستماي والُكْشِميَهني, دقديم ودحقيل ودعايل: ل ــ ــســي والم ــ ــسرخ ــ ــة: ال ــالث

 ج.2001الرياض, الطِّعة األولى  -الـحـمـد, ُطَِِّ  لاى نفقة صاحب الس م  الماكي األمير ساطان بن لِّد العايا 

اج )ي -  ج(.2011حسَّان: د. دمَّ

 ج1990نجا  المصرية, القاهرة مناهع الِّحث في الاغة, مكتِّة األ -16

 ج( 1979حسن: لَِّّاي )ي -

 ج.1987, الطِّعة التاسعة القاهرة - النح  ال افي, دار المعارف -17

 هـ(.  745أب  حيَّان األندلسي: محمد بن ي سا )ي -

 ج.1998, الطِّعة األولى القاهرة - اردشاف الضرب من لسان العرب, دحقيل: ر ب ُلثمان, مكتِّة الخانجي -18

 هـ(. 370ابن خال يت: أب  لِّد هللا الحسين بن أحمد )ي -

 ج.1979ليس في كالج العرب, دحقيل: أحمد لِّد الغف ر لطار, مكة المكرمة, الطِّعة الثانية  -19

 خرما: نايا -

ــاة لالم المعرفة, المجاس ال طني لاثقافة والفن ن واآلداب  -20 ــاس ــاي الاغ ية المعاصــرة, س  -أأــ ا  لاى الدراس

 ج.1978, سِّتمِّر 9عدد الك يت, ال

 خاي : حامي -

 ج.1998الكامة دراسة لغ ية معجمية, دار المعرفة الجامعية, افسكندرية, الطِّعة الثانية  -21

 الداية: فايا -

ــر, بيروي  -22 ــياية, نقدية, دار الفكر المعاصـ ــة داريخية, دأصـ لِّنان,    -لام الداللة العربي, النًرية والتطِّيل دراسـ

 ج.1996الطِّعة الثانية 
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 هـ(. 347ابن دُُرْستَ يت: لِّد هللا بن  عفر بن المرأبان الفارسي )ي -

ــَ ن   -23 ــان لِّد التَّ اب, المجاس األلاى لاشـ ــرحت, دحقيل: محمد بَدَوي المخت ن, ورمضـ ــيم و ـ ــحيم الفصـ دصـ

 ج.2004القاهرة  -افسالمية 

 هـ( 321ابن دَُرْيد: أب  بكر محمد بن الحسن )ي -

 ج.1987وقدَّج لت: رماي ُمنير بعاِّكي, دار العام لاماليين, الطِّعة األولى  مهرة الاغة, حقَّقت  -24

اأي: فخر الدين ابن العالمة أيا  الدين لمر )ي -  هـ(. 604الرَّ

مفاديم الغيب )دفســـير الفخر الراأي المشـــتهر بالتفســـير الكِّير(, دار الفكر لاطِّالة والنشـــر والت أي , الطِّعة   -25

 ج.1981األولى 

اأي: محمد بن أبي بكر بن لِّد القادر )ي -  هـ( 660الرَّ

حاح, طِّعة مدققة كاماة التشكي  وممياة المداخ , مكتِّة لِّنان  -26  .ج1986ُمختار الص ِ

أي االستراباذي: رأي الدين محمد بن الحسن )ي -  هـ(.686الرَّ

ــن, ومحمد الافااف, ومحمد محيى -27 ــافية ابن الحا ب, دحقيل: محمد ن ر الحسـ ــرح  ـ الدين لِّد الحميد, دار   ـ

 ج.2005لِّنان, الطِّعة األولى  -ىحيا  التراث العربي, بيروي 

 الرمالي: ممدوح لِّد الرحمن -

 ي(- امعة المنيا )د -دط ر التأليا في الدري الصرفي, المصطاحاي والمفاهيم والمعايير, كاية دار العا ج  -28

بيدي: السَّيد محمد بن محمد بن لِّد الراأق )ي -  هـ(.1205الاَّ

ــى حــجاأي و خرون,  -29 ــت: مــصــطــف داو العروي من   اهر القام ي, دحقيل: لِّد الفتَّاح الحا  و خرين, را ع

 الك يت. -المجاس ال طني لاثقافة والفن ن واآلداب 

 هـ(. 340الا ا ي: أب  القاسم لِّد الرحمن بن ىسحاق )ي -

سالة, ودار األم , الطِّعة األولى الجم  في النَّح , حقَّقت وقدَّج لت: لاي د فيل الحم -30  ج.1984د, مؤسسة الر ِ

 هـ(. 538الامخشري: أب  القاسم محم د بن لمر )ي -

 ج.2003 القاهرة - أساي الِّالغة, الهيَة العامة لقص ر الثقافة -31

 هـ.1417المماكة العربية السع دية  - رح الفصيم, دحقيل ودراسة: ىبراهيم لِّد هللا الغامدي,  امعة أج القرى  -32

ــى الِّابي الحاِّي   -33 ــ  ىبراهيم, طِّعة ليس الفائل في غريب الحديث, دحقيل: لاى محمد الِّجاوي, ومحمد أب  الفض

 ي(-, الطِّعة الثانية )دالقاهرة - و ركا 

ياعي:  مال الدين أب  محمد لِّد هللا بن ي سا )ي -  هـ( 762الاَّ

ــيتت المهمة: بغية  -34 اية ألحاديث الهداية م  حا  ــخة  نصــب الرَّ األلمعي في دخريع الاياعي, ودصــحيم أصــ  النس

بعناية بالغة من ىدارة المجاس العامي وأاد  دصــحيحا ومقاباة: محمد ل امة, مؤســســة الريان لاطِّالة والنشــر  

 ج.1997والت أي , الطِّعة األولى 

 السَّاقي: فاأ  مصطفى  -

 ج.1977 القاهرة - أقساج الكالج العربي من حيث الشَّك  وال ظيفة, مكتِّة الخانجي -35

 السامرائي: فاأ  صالم -

 ج.2007معاني األبنية في العربية, دار لمار لانشر والت أي , الطِّعة الثانية  -36

 ج.2011معاني النح , دار الفكر نا رون وم أل ن, الطِّعة الخامسة  -37

او: محمد بن سه  )ي -  هـ(. 316ابن السَّرَّ

سالة,األص ل في النح , دحقيل: لِّد المحسن الفت -38  ج.1983الطِّعة الثالثة  لِّنان, -بيروي  اي, مؤسسة الر ِ

 السعران: محم د -

 ي(-لام الاغة مقدمة لاقارئ العربي, دار النهضة العربية لاطِّالة والنشر )د -39

يت: أب  ي سا يعق ب بن ىسحل )ي - ك ِ  هـ(. 244ابن الس ِ

 ي(.-هارون, دار المعارف, الطِّعة الرابعة )دىصالح المنطل, دحقيل: أحمد محمد  اكر, ولِّد السالج محمد  -40

 هـ(.756السَّمين الحاِّي: أحمد بن ي سا )ي -

اط, دار القام  -41  ي(.-دمشل )د -الدةرة المُص ن في ُلاُ ج الكتاب المكن ن, دحقيل: أحمد محمد الخرَّ

ندي: أب  الحسن الحنفي )ي -  هـ(. 1139الس ِ

ــة الحا ة  -42 ــت كفايــ ــدي", دحقيل: ياسر رمضان, سنن ابن ما ت, وبهامشــ في  رح سنن ابن ما ت "حا ية السنــ

 ج.2005, الطِّعة األولى القاهرة - ومحمد لِّد هللا, دار ابن الهيثم

 هـ(.180لثمان بن قَنِّر )ي بن سيِّ يت: أب  بشر لمرو -

 ج.1991ألولى , الطِّعة الِّنان - بيروي  ,الكتاب: كتاب سيِّ يت, دحقيل: لِّد السالج محمد هارون, دار الجي  -43

 هـ(. 458ابن سيد : لاي بن ىسمالي  )ي -

 ي(.-لِّنان )د -المخصص, دار الكتب العامية, بيروي  -44
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 هـ(. 911السي طي: لِّد الرحمن بن الكمال بن محمد )ي -

ائر في النح , دحقيل: لِّد العال سالم مكرج, لالم الكتب, الطِّعة الثالثة  -45  ج.2003األ ِّا  والنًَّ

 ي(-الاغة وأن الها, دحقيل: محمد أحمد  اد, و خرين, دار الحرج لاتراث, الطِّعة الثالثة )دالماهر في لا ج  -46

اغاني: الحسن بن محمد )ي -  هـ( 650الصَّ

اخر والاِّاب الفاخر, دحقيل: ڤير محمد حسن, مطِّعة المجم  العامي العراقي, الطِّعة األولى  -47  ج. 1978العِّاب الاَّ

 الضامن: حادم صالم -

 ي(-بيت الحكمة )د -وأارة التعايم العالي والِّحث العامي,  امعة بغداد  لام الاغة, -48

 هـ(310الطِّري: أب   عفر محمد بن  رير )ي -

دفسـير الطِّري " ام  الِّيان لن دأوي   ي القر ن", دحقيل: لِّد هللا بن لِّد المحسـن التركي بالتعاون م  مركا  -49

 ج.2001اطِّالة والنشر والت أي , الطِّعة األولى الِّح ث والدراساي العربية وافسالمية, دار هجر ل

 لِّد الحميد: محمد محيى الدين -

 ج.2004 القاهرة - ُلدَّة السالك ىلى دحقيل أوأم المسالك, وه  الشرح الكِّير من ثالثة  روح, دار الطالئ  -50

 هـ(.616العكِّري: أب  الِّقا  لِّد هللا بن الحسين )ي -

 ج.1987بيروي, الطِّعة الثانية  –التِّيان في ىلراب القر ن, دحقيل: لاي محمد الِّجاوي, دار الجي   -51

ين أبي محمد محم د )ي -  هـ( 855العيني: بدر الد ِ

حت: لِّد هللا محم د محمد لمر, دار الكتب العامية, بيروي  -52  -لمدة القاري ـ رح ـصحيم الِّخاري, ـأِّطت وـصحَّ

 ج.2001لِّنان, الطِّعة األولى 

 هـ(. 1364الغالييني: مصطفى بن محمد بن سايم )ي -

ـ  -53 ــالج لاطِّالة والنـشـ ــمي , و خرين, دار السـ ــ ر لاي لِّد السـ ر والت أي    ام  الدةُروي العربية, دحقيل: منصـ

 ج.2010, الطِّعة األولى القاهرة - والتر مة

 هـ(. 175الفراهيدي: الخاي  بن أحمد )ي -

ــر, وأارة الثقافة وافلالج,  -54 ــيد لانش ــامرائي , دار الر  ــم العين, دحقيل: مهدي المخاومي, وىبراهيم الس معجـــــ

 ج.1980الجمه رية العراقية 

ين محمد بن يعق ب -  هـ(.817)ي الفيروأ بادي: مجد الد ِ

 ي(. -)د القاهرة - القام ي المحيط, الهيَة العامة المصرية لاكتاب -55

 هـ(.770الفية مي: أحمد بن محمد بن لاي الُمْقِري )ي -

, الطِّعة  القاهرة - المـصِّاح المنير في غريب الـشرح الكِّير لارافعي, دحقيل: لِّد العًيم الـشناوي, دار المعارف -56

 ي(. -الثانية )د

 هـ(.751م الج أيَّة: أب  لِّد هللا محمد بن أبي بكر )يابن القي ِ  -

 ج.2006القاهرة  -بدائ  الف ائد, دحقيل: سيد ِلمران, ولامر صالح, دار الحديث  -57

ين أبي الفدا  ىسمالي  الدمشقي )ي -  هـ(. 774ابن كثير: الحافظ لماد الد ِ

ــند الفاروق أمير المؤمنين ُلمر بن الخطَّاب  -58 ــة ودحقيل: مطر أحمد, كاية الدل ة  لاى أب اب ال ُمسـ عام, دراسـ

 هـ.1409-1408المماكة العربية السع دية  -وأص ل الدين,  امعة أج القرى 

 هـ(. 986جرادي: محمد طاهر الصديقي الهندي )يگال -

مجمع بـحار األنوار في غرائب التنزي  ولـطائا األخـ ار, تحقي : ح ـيب الرحمن األعظمي, مط عة مجلس دائرة   -59

 م.1973-1967عارف العثمانية بحيدر آباد الركن الهندي الم

 هـ(.1094الكف ي: أب  الِّقا  أي ب بن م سى )ي -

الُكا ِيَّاي, معجم في المصـطاحاي والفروق الاغ ية, دحقيل: لدنان درويش, ومحمد المصـري, مؤسـسـة الرسـالة,   -60

 ج.1998الطِّعة الثانية 

 هـ(. 577الاخمي: ابن هشاج )ي -

 ج.1988, دراسة ودحقيل: مهدي لِّيد  اسم, الطِّعة األولى  رح الفصيم -61

 ج.2013المدخ  ىلى دق يم الاسان, دحقيل: حادم صالم الضامن, دار الِّشائر افسالمية, الطِّعة األولى  -62

 هـ(. 273ابن ما ت: افماج أب  لِّد هللا محمد بن يايد )ي -

ُسنــن ابن ما ت, حقَّل نص صــت ورق م كتِّــت وأب ابت وأحاديثت ولا ل لايــت: محمد فؤاد لِّــد الِّاقي, خرو أحاديثت   -63

 ج.2005القاهرة  -وفهرست مصطفى محمد حسين الذ هِّي, دار الحديث 

 هـ(.672هللا )ي ابن مالك:  مال الدين محمد بن لِّد -

  رح التسهي , دحقيل: لِّد الرحمن السيد, ومحمد بدوي المخت ن, دار َهجر لاطِّالة والنشر والت أي  وافلالن -64

 ج.1990, الطِّعة األولى القاهرة -

د: أب  العَِّّاي محمد بن يايد )ي -  هـ(. 285المِّر ِ
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