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 : يمصادر غير الثالث
 :ي  مصدٌر قياس ي  لكل فعل غير ثالث

وَيسَّر تيسيًرا،  ،التفعيل، كطهَّر تطهيًرافمصدر فَ عَّل بتشديد العين:  -1
 هذا إذا كان الفعل صحيح الالم. 

وأما إذا كان معتلَّها فيكون على وزن تَ ْفِعَلة، بحذف ياء التَ ْفِعيل، 
اآلخر، كزكَّى تَ زْكية، ورَبَّى تَ ْربية، وندر مجيء  يوتعويضها بتاء ف

َر تَ  الصحيح على ْذِكَرة، وَبصََّر تَ ْبِصَرًة، وَفكََّر تفعلة، كَجرََّب َتْجرِبَة، وذَكَّ
تَ ْفِكَرًة، وَكمََّل َتْكِمَلة وفَ رََّق تَ ْفرَِقًة، وَكرََّم َتْكرَِمًة. وقد يُ َعاَمُل مهموز الالم 

المصدر، َكبرَّأ تبرئة، وجزَّأ تجزئة، والقياس تبريًئا  يمعاملة معتلها ف
 وتجزيًئا.

م العرب مهموزًا أكثر من تَ ْفِعلة كال  يوزعم أبو زيد أن وُرود تَ ْفِعيل ف
فيه، وظاهر عبارة سيبوبه يفيد االقتصار إلى ما ُسِمَع، حيث لم يرد منه 

 إال نَ بَّأ تنبيًئا.
مصدر أفَعَل: اإلفعال كأكرم إكراًما، وأحسن إحسانًا، هذا إذا كان  -2

صحيح العين، أما إذا كان معتل ها، فتنقل حركتها إلى الفاء، وتقلب 
لتحركها بحسب األصل، وانفتاح ما قبلها بحسب اآلن، ثم ألفا، 

، وتعو ض عنها التاء  يتحذف األَلف الثانية اللتقاء الساكنين، كما سيأت
كأقام إقاَمة، وأناب إنابة، وقد تحذف التاء إذا كان مضافًا، على ما 

[ . وبعضهم 37اختاره ابن مالك، نحو }َوِإقَاِم الصَّالِة{ ]النور: 



وأعطى  ،لًقا. وقد يجيء على َفعال بفتح الفاء، كأنبت نَباتًايحذفها مط
 َعطاء، وُيَسمونه حينئذ اسم مصدر.

قياس مصدر ما أوله همزُة َوْصٍل قياسية كانطلق واقتدر، واصطفى  -3
واستغفر، أن ُيْكَسر ثالث حرف منه، ويزاد قبل آخره ألف، فيصير 

، فَخَرج نحو الطَّاير مصدرًا، كانطالق واقتدار، واصطفاء واستغفرار
والطَّير، فمصدرها الت ََّفاُعل والتَّفعُّل، لعدم قياسية الهمزة. وإِن استَ ْفَعَل 

مصدر أفْ َعَل معتل العين،   يمصدره ما ُعِمل ف يمعتلَّ العين ُعِمل ف
 كاستقام استقامة، واستعاذ استعاذة.

ْحَرَج قياس مصدر ما بُِدَئ بتاء زائدة: أن يضم رابعه، نحو َتدَ  -4
َتَدْحُرًجا، وَتَشْيَطَن َتَشْيطًُنا، وَتَجْوَرَب َتَجْورُبًا، لكن إذا كانت الالم ياًء 

 ُكِسر الحرف المضموم، ليناسب الياء، كتواَنى توانًِيا وتغاَلى تغاِلًيا.
قياس مصدر فَ ْعَلل وما ألحق به: فَ ْعَلَلة، كَدحرج َدْحرجة وزَْلَزل  -5

ْسَوَسة، وبَ ْيَطَر بَ ْيَطَرة، وِفْعاَلل بكسر الفاء، إن كان وَوْسَوَس وَ  زَْلَزلة،
غير المضعف  يمضاعًفا، نحو زَْلَزَل زَْلَزلة، وَوْسَوَس وسوًسا؛ وهو ف

كَسْرَهف ِسْرَهافًا، وإن فُِتَح أول مصدر المضاعف، فالكثير أن   ي  َسماع
[ 4]الناس:  يُراد به اسم الفاعل نحو قوله تعالى: }ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواس{

 الُمَوْسِوس. يأ

قياس مصدر فاعل: الِفَعال بالسِّر والُمَفاعلة، كقاتل قتااًل وُمقاتلة،  -6
وخاَصم ِخصاًما وُمخاصمة، وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه 

 الِفعال، كَياَسر ُمياسرة، ويَامن ُميامنة، هذا هو القياس.



ابًاوما جاء على غير ما ذكر فشاذ، نحو   ، والقياس تْكِذيًبا،  كذََّب َكذَّ
 وكقوله:

 َكَما تُ نَ زِّي َشْهَلٌة َصِبيَّا  ...باَت يُ نَ زِّي َدْلَوُه تَ ْنزِي ا 
والقياس: تَ ْنزِيًَة. وقولهم: َتَحمََّل ِتِحمَّااًل بكسر التاء والحاء وشد الميم، 

ميم مشددة، والقياس َتَحمُّال. وَتراَمى الَقوم رِمِّيًّا، بكسر الراء وال
َقااًل:  ،وتشديد الياء، وآخره مقصور والقياس: َتراِمًيا. وَحْوَقَل الرجل ِحي ْ

َضُعَف عن الِجَماِع، والقياس َحْوقَ َلًة، واْقَشَعرَّ ِجْلُده ُقَشْعرِيْ َرة، بضم 
 : أخذته الرَّْعَدة، والِقَياس اْقِشْعرارًا.يففتح فسكون: أ

َيان، وتِْلَقاء، فائدة: كلُّ ما جاء على زنة تَ ْفعَ  ال فهو بفتح التاء، إال تِب ْ
 والت ِّْنَضال، من المناضلة، وقيل هو اسم، والمصدر بالفتح.

 
 تنبيهات
يصاغ للداللة على الَمرة من الفعل الثالثي مصدر على وزن  األول:

فَ ْعَلة بفتح فسكون، كَجَلَس َجْلَسة، وَأَكَل َأْكَلة. وإذا كان بناء مصدره 
 الَمرَّة بالوصف، كَرِحَم َرْحَمًة واحدة. اء، فُيدل علىاألصلي بالت

وُيصاغ منه للداللة على الهيئة مصدر على وزن ِفْعَلة بكسر فسكون،  
َلة".  كَجَلَس ِجْلَسة، وفى الحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا الِقت ْ

 وإذا كانت التاء، فُيَدل على المرة بالوصف، كَرِحَم َرْحمة واحدة. 
، بزيادة التاء على مصدره كانطالقة، وإن كانت يالثالث والمرة من غير

َنى من غير  يالتاء ف مصدره ُدلَّ عليها بالوصف، كإقامة واحدة. وال يُ ب ْ



مصدر للهيئة، وَشذَّ ِخْمَرة ونِْقَبة وِعمَّة، من اختمرت المرأة،  يالثالث
 وانتقبت، وتَ َعمَّم الرجل.

لكونه مبدوًء بميم  يمعندهم مصدر يقال له المصدر المي :يالثان
 زائدة.

على وزن َمْفَعل، بفتح الميم والعين وسكون الفاء،  يويصاغ من الثالث
 يمثااًل صحيح الالم، تحذف فاؤه ف نحو َمْنَصر وَمْضَرب، وما لم يكن

المضارع كَوَعَد، فإنه يكون على زنة َمْفِعل، بكسر العين، كَمْوِعد 
 وَمْوِضع. 

المرِجع والَمِصير، والمعرِفة، والمقِدرة، والقياس فيها وَشذَّ من األول: 
 ي، فالشذوذ فالفتح. وقد ورد الثالثة األولى بالكسر، واألخير مثل ثًا

 الكسر والضم. يحالت
: يكون على زنة اسم المفعول، كُمْكَرم، وُمَعظَّم، يومن غير الثالث

 وُمَقام.
، وهو أن يلصناعلفظ مصدر، يقال له المصدر ايصاغ من ال الثالث:

أنيث، كالحرية، والوطنية، يُزاد على اللفظة ياء مشددة، وتاء الت
 انية، والهَمِجي ة، والمَدنية.واإلنس

 

 

 

 

 

 



 

 :المصادر

شذا العرف في فن الصرف، الشيخ احمد بن محمد بن احمد  -1

 ( ه1315الحمالوي )ت

، د. هاشم  المهذب في علم التصريف ،د. صالح مهدي الفرطوسي -2

 طه شالش .

 


