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المصادر والمشتقات
1: الجامد والمشتق: ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين: جامد ومشتق.
فالجامد هو ما لم يؤخذ من غيره ودل على ذات أو معنى من غير ملاحظة صفة، والذي يدل على الذات نوعان أحدهما أسماء الأجناس المحسوسة، أو ما يدل على شيء مجسم محسوس أو جثة مثل:  (عثمان، كتاب، قلم، بيت، شجر، بقر).  وثانيهما أسماء الأجناس المعنوية وهي ما يدل على شيء معنوي مثل  (علم، دراسة، اجتهاد، تجديد، نصر، قيام، وضوء).
ويسمى ما يدل على الذات من الأسماء اسم ذات، وما يدل على المعنى اسم معنى.
والمشتق هو ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة مثل: (عالم، ظريف، كاتب، مسافر)
والاشتقاق يكون من أسماء الأجناس المعنوية، أو من اسم المعنى، وأسماء الأجناس المعنوية تسمى المصادر، وهي أصل الاشتقاق عند البصريين وذلك مثل (نصر) كمصدر حيث يشتق منه ناصر، ومنصور، و(فهم) يشتق منه فاهم ومفهوم وهكذا وسيأتي بيان المشتقات فيما بعد.
وإنما كان الاشتقاق من المصدر عند البصريين وعند أكثر النحويين لأن المصدر بسيط يدل على الحدث فقط بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن. والكوفيون يرون أن الفعل هو أصل الاشتقاق وأن المصدر يجيء بعده في التصريف.
والبحث في المصادر يشمل أمرين: أبنيتها أي أوزانها، وعملها وسيأتي بيانها بالتفصيل والترتيب فيما يلي:
2: المصادر
1:2 أبنية المصادر
1- أبنية المصادر مرتبطة بأبنية أفعالها، والأفعال في أبنيتها ثلاثية، ورباعية، وخماسية، وسداسية، ولكل بناء منها مصدره.
2- تقسيم أبنية المصادر: تُقَسَّم أبنية المصادر تقسيما أوليا إلى قسمين: مصادر الثلاثي، ومصادر غير الثلاثي ولكل من القسمين نظام خاص به في بنائه، وتُقَسَّم مصادر غير الثلاثي بعد ذلك تقسيمات أخرى ستأتي في مواضعها.
3- أبنية مصادر الثلاثي اختلف في أنها قياسية أو غير قياسية أي سماعية، فذهب كثير من النحويين إلى أنها غير قياسية يغلب فيها السماع، ولكنهم مع ذلك يرون أن كثيرا منها له ضوابط تنتظم فيها مصادر الأفعال المتماثلة في الوزن والمعنى، وما لم يوافقها فهو سماعي.
وذهب آخرون إلى أنها قياسية، وأنه يقتصر على السماع فيما ورد مخالفا للقياس فيها. وتوسط فريق ثالث فقال: إنه إذا ورد فعل ولم يعلم كيف تكلم العرب بمصدره فإنه يقاس على ما يماثله، أما إذا سمع مصدره فلا يترك السماع ويقاس مع وجوده.
وخلاصة هذه الآراء أن السماع هو المعتمد الأول لمعرفة مصدر الفعل، فإذا لم يكن هناك سماع يقاس مصدر الفعل على مثيله.
4- أوزان أبنية المصادر وضوابطها:
1- الفعل فعَل بفتح العين وفعِل بكسرها إذا كانا متعديين فمصدر كل منهما على فَعْل 
بإسكان العين مثل (ضرب ضرْبا، وفتح فتْحا، وفهم فهْما، وأمن أمْنا)
2- فعَل بفتح العين إذا كان متعديا ودل على حرفة فمصدره فِعالة بكسر الفاء مثل (خِياطة وحِياكة، ونِجارة، وزِراعة)
3- فعِل بكسر العين إذا كان لازما فمصدره فَعْل بفتح العين مثل (فَرَح، وجَذَل، وطَرَب) ويكون ذلك فيما دل على سرور كما سبق، وفيما دل على عيب أو عاهة مثل (عَرَج، شَلَل، عَمَى)، وفيما دل على مرض مثل (مَرَض، سَقَم، جَرَب)، وفيما دل على زينة أو حلية مثل (غَيَد، هَيَف، حَوَر)
4- فعِل اللازم المكسور العين إذا دل على حرفة فمصدره فِعالة بكسر الفاء مثل (ولى وِلاية)
5- فعِل اللازم المكسور العين إذا دل على لون فمصدره فُعْلة بضم الفاء مثل (حُمرة، زُرقة، صُفرة)
6- فعِل اللازم المكسور العين إذا دل على عمل فمصدره فُعُول بضم الفاء مثل (أزف أُزُوفا، قدم قُدُوما، لصق لُصُوقا)
7- فعَل اللازم المفتوح العين مصدره فُعُول بضم الفاء مثل (قُعود، نُهوض، جُلوس)
8- فعَل اللازم المفتوح العين إذا كان فعله معتل العين فمصدره فَعْل بفتح الفاء وسكون العين مثل (سَيْر) أو فِعال بكسر الفاء مثل (قِيام) أو فِعالة بكسر الفاء مثل (نِياحة)
9- فعَل اللازم المفتوح العين فيما عدا ما سبق يكون مصدره بحسب ما يدل عليه فعله وذلك كما يلي: فِعَال بكسر الفاء لما دل على امتناع مثل (إِباء، شِراد، جِماح، نِفار) وقد يأتي على فُعُول مثل (شُرُود، نُفُور)
فَعَلان بفتح الفاء والعين لما دل على اضطراب مثل (غَلَيان، هَيَجان، فَوَران)
فُعال بضم الفاء لما دل على داء مثل (صُداع، دُوار، زُكام)، ولما دل على صوت مثل (صُراخ، عُواء)
فَعيل لما دل على سير مثل (رَحيل، دَبيب، ذَميل) الذميل نوع من السير اللين، وكذلك لما دل على صوت مثل (زَئير، صَهيل، خَرير)
فِعَالة بكسر الفاء لما دل على حرفة مثل (تِجارة، طِبابة)
10- فعُل المضموم العين ولا يكون إلا لازما يأتي مصدره على فُعولة أو فَعالة  مثل (سُهولة، صُعوبة، كُدورة، عُذوبة) (فَصاحة، شَجاعة، كَرامة، جَزالة)
11- وردت مصادر ثلاثية سماعية مخالفة لما تقدم، منها:
(رَضِي رِضَا) (طَلَب طَلَبا) (نَبَت نَبَاتا) (سَخِط سَخَطا) (شَكَر شُكْرا) (ذَهَب ذَهابا) (عَظُم عَظَمة) (حَرَس حِراسة) (ذَكَر ذِكرا) (كَتَم كِتمانا) (غَلَب غَلَبة) (غَفَر غُفْرانا) (قَضى قَضاء) (هَدى هِداية) (عَصَى عِصيانا) (حَمَى حِماية) (رَأى رُؤْية) (لَعِب لَعِبا) 
(نَضِج نُضْجا) (كَرِه كُرْها وكَراهية) (قَوِي قُوَّة) (قَبِل قَبُولا) (رَحِم رَحْمة) (سَمِن سِمَنا) (كَرُم كَرَما) (حَسُن حُسْنا) (جَمُل جَمَالا) (حَلُم حُلُما)
ملحوظات: الأولى: الفعل المعتل الآخر بالألف المقصورة تقلب ألفه ياء في المصدر، لأنها منقلبة في الأصل عن ياء مثل (رَمْى رميا، سعى سَعْيا، جرى جَرْيا).
والمعتل الآخر بالألف الممدودة تقلب ألفه واوا في المصدر لأنها منقلبة في الأصل عن واو ثم تدغم الواو في الواو إذا كان على وزن فعول مثل (دنا دُنُوَّا، سما سُمُوَّا، غدا غُدُوَّا)، وأحيانا تقلب ألفه همزة مثل (رجا رَجاء، دعا دُعاء، صفا صَفاء)
الثانية: الفعل المعتل الوسط بالألف تقلب ألفه في المصدر ياء أو واوا بحسب أصلها، فالمنقلبة عن ياء ترد إلى ياء مثل (باع بَيْعا، سار سَيْرا، عاش عَيْشا)، والمنقلبة عن واو ترد إلى واو مثل (قال قَوْلا، مات مَوْتا، لام لَوْما)
الثالثة: بعض الأفعال يختلف مصدرها بحسب المعنى الذي تفيده،  والسياق الذي ترد فيه مثل:
(رأى بمعنى أبصر مصدره رؤية، رأى بمعنى حلُم في منامه مصدره رؤيا)
(دعا بمعنى طلب الرحمة أو الغضب مصدره دعاء، دعا بمعنى طلب مصدره دعوة)
(خطب بمعنى ألقى كلاما مصدره خُطبة بضم الخاء، خطب بمعنى قصد الزواج مصدره خِطبة بكسر الخاء)
(حلُم بمعنى رأى في المنام مصدره حُلُم بضم الحاء واللام، حَلُم بمعنى صبر وتحمل مصدره حِلْم بكسر الحاء وسكون اللام)
5- مصادر غير الثلاثي: مصادر غير الثلاثي ثلاثة أقسام لأنها إما مصادر أفعال رباعية أو خماسية أو سداسية، ومصادر هذه الأفعال قياسية وما جاء مخالفا لها يعتبر شاذا ويقتصر فيه على السماع، ويكون بناؤها على نمطين: نمط للأفعال الرباعية، ونمط آخر للأفعال الخماسية والسداسية، وذلك كما يأتي:
1- مصادر الأفعال الرباعية: الأفعال الرباعية تأتي على أربعة أوزان هي: فَعْلَلَ للرباعي المجرد مثل (دَحْرَجَ، ووَسْوَسَ)، وأَفْعَلَ مثل (أَكْرَمَ)، وفعّل مثل (هذّب) وفاعل مثل (كافح) وهذه الأوزان الثلاثة هي للرباعي الذي فيه حرف زيادة على الثلاثي المجرد. ولكل وزن مصدره القياسي كما يأتي:
1- فَعْلَلَ مصدره القياسي فَعْلَلَة مثل (دَحْرَجَ دَحْرَجَةً، بَهْرَجَ بَهْرَجَةً، سَرْهَفَ سَرْهَفَةً) ومعنى سرهف قدم غذاء حسنا. فإن كان الفعل مضعفا مثل (وَسْوَسَ وزَلْزَلَ) فإن مصدره يأتي على فَعْلَلَة وعلى فِعْلال بكسر الفاء مثل (وَسْوَسَةً ووِسْوَاسا، وزَلْزَلَةً وزِلْزَالا)، وقد سمع مجيء غير المضعف على فعلال مثل (سِرْهاف)
ملحوظة: قد يفتح أول مصدر المضعف ويراد به اسم الفاعل مثل (الوَسواس الخناس) بمعنى الموسوس.
2- أفعل مصدره إفعال مثل (أكرم إِكراما، أخلص إِخلاصا)
فإذا كان الفعل مبدوءا بهمزة مضعفة فإن الهمزة الثانية فيه تقلب ياء مثل  (آتى إيتاءً، وآذى إيذاءً، وآثر إيثارا)
وإذا كان معتل الآخر فإن حرف العلة فيه يقلب همزة مثل (أَهْدَى إهداءً، أَرْضَى إرضاءً)
وإذا كان معتل العين بالياء فإن الياء تبقى في المصدر مثل (أَيْقَنَ إِيقانا، أَيْسَرَ إِيسارا)
وإذا كان معتل العين بالألف فإن الألف تحذف ويعوض عنها تاء في آخر المصدر مثل (أقام إقامة، وأجاب إجابة، وأناب إنابة)
وأصل كلمة إقامة إقوام تنقل حركة الواو فيها إلى الساكن قبلها، ويقال فيها تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن فحذفت وعوضت عنها التاء، والألف المحذوفة هي الألف الزائدة على البناء الأصلي للكلمة عند سيبويه، وعند الفراء والأخفش أن الألف المحذوفة هي عين الكلمة.
وإذا كان معتل العين بالواو فإن الواو تقلب ياء لكسر ما قبلها مثل (أَوْجَدَ إِيجادا، وأَوْعَدَ إِيعادا، وأَوْضَحَ إِيضاحا)
ملحوظتان: الأولى: قد تحذف التاء من المصدر إذا كان مضافا مثل (وإقامِ الصلاةِ)
الثانية: ورد مصدر الفعل أفعل على فَعال بفتح الفاء مثل (أَنْبَتَ نَباتا، وأَعْطَى عَطاء) ويسمي النحاة مثل هذا اسم مصدر لأن حروفه نقصت عما ينبغي أن تكون عليه.
3- فعّل مصدره تفعيل مثل (قَدَّمَ تقديما، عَلَّمَ تعليما، وَضَّحَ توضيحا)
فإذا كان الفعل معتل الآخر فإن مصدره تحذف منه ياء التفعيل ويعوض عنها تاء في آخره مثل (زَكَّى تزكِيَة، رَبَّى تربِيَة، جَلَّى تَجْلِيَة). وقد ورد نادرا مجيء مصدر الفعل الصحيح على تفعلة مثل (جرَّب تجرِبة، ذكَّر تذكِرة، قدَّم تقدِمة، بصَّر تبصِرة، فرَّق تفرِقة، كمَّل تكمِلة، كرَّم تكرِمة).
وقد سمع مجيء مصدر فعل المعتل الآخر على تفعيل مثل:
(باتت تُنَزِّي دَلْوَها تَنْزِيَّا			كما تُنَزِّي شَهْلَةٌ صَبيا)
ومعنى البيت أن امرأة كانت تحرك دلوها عند الاستقاء ليمتلئ ماء حركة ضعيفة فترفعه وتخفضه كما تحرك العجوز صبيها عندما ترقصه. وقد جاء المصدر تنزيا للفعل المعتل نَزَّى وكان القياس أن يقال تنزية
وقد جاء مصدر فعّل على فِعّال بكسر الفاء وتشديد العين مثل (كَذَّب كِذّابا)
وإذا كان الفعل الذي على وزن فعَّل مهموز اللام فإن مصدره يأتي على تَفْعِلَة كالمعتل مثل (هنَّأ تهنِئَة، نشَّأ تنشِئَة)، ويأتي أيضا على تفعيل مثل (خَطَّأ تخطِئَة وتخطِيئا، وجزأ تجزِئَة وتجزيئا)
4- فاعل مصدره فعال بكسر العين ومفاعلة مثل (جادل جدالا ومجادلة، خاطب خِطابا ومخاطبة، بادر بِدارا ومبادرة). وقد اشتهر مجيء مفاعلة دون فعال لبعض أفعال هذا الوزن مثل (ذاكر مذاكرة، شاور مشاورة، هاجم مهاجمة، فاضل مفاضلة، ناصر مناصرة)
وإذا كانت فاء الفعل من هذا الوزن ياء فإنه يمتنع مجيء فعال في مصدره مثل (ياسر مياسرة، يامن ميامنة). وقد شذ مجيئه من الفعل ياوم فورد فيه (يِواما ومياومة).
2- مصادر الأفعال الخماسية والسداسية: تبنى مصادر الأفعال الخماسية والسداسية على نمط واحد، ويختلف النمط باختلاف الحرف الذي يبدأ به الفعل، وبذلك تكون مصادرهما على نوعين المبدوء بالهمزة والمبدوء بالتاء وذلك بحسب التفصيل الآتي:
1- المبدوء بالهمزة يكون مصدره بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره مثل (انتصر انتِصارا، اهتَمَّ اهتِماما، استفهم استِفهاما، استخرج استِخراجا) مع ملاحظة ما يأتي: 
أولا: إن كان الفعل خماسيا معتل العين بالألف فإن الألف تقلب ياء مثل (اجتاز اجتيازا، انقاد انقيادا، اختار اختيارا)
ثانيا: إن كان خماسيا معتل العين بالياء أو الواو فإن كلا من الياء والواو تبقى في موضعها وتكسر، ولا يطرأ عليها حذف أو قلب مثل (ابْيَضَّ ابيِضاضا، اعْتَوَرَ اعتِوارا، اعوَجَّ اعوِجاجا)
ثالثا: إن كان الفعل سداسيا معتل العين بالألف فإن الألف تحذف منه وتعوض عنها التاء في آخره كما مر في الرباعي المعتل العين مثل (استقام استِقامة، استعاذ استِعاذة)
 رابعا: إن كان الفعل سداسيا معتل العين بالياء فإن الياء تبقى دون حذف أو قلب مثل (استيقن استِيقانا، استيسر استِيسارا)

خامسا: إن كان الفعل سداسيا معتل العين بالواو فإن الواو تقلب ياء مثل (استَوْضَحَ استِيضاحا، استَوْجَبَ استِيجابا)
سادسا: إن كان الفعل معتل الآخر فإن الألف فيه تقلب همزة سواء أكان خماسيا أم سداسيا مثل (الْتَقَى التِقاءً، اهْتَدَى اهتِداءً، اصْطَفَى اصطِفاءً، استَرْعَى استِرعاءً، اسْتَدْعَى استِدعاءً، استَوْلَى استِيلاءً)
2- المبدوء بالتاء يكون مصدره بضم الحرف الرابع فيه مثل (تَدَحْرَجَ تدحرُجا، تَلَمْلَمَ تَلَمْلُُما) مع ملاحظة ما يأتي:
أولا: إذا كان الفعل صحيحا والحرف الرابع فيه غير مضعف تظهر عليه الضمة دون تغيير.
ثانيا: إذا كان الحرف الرابع في الفعل مدغما فيه الحرف الثالث وأصبح الحرفان حرفا مضعفا فإن الضمة تظهر على الحرف المضعف مثل (تَقَدَّم تَقَدُّما، تَذَكَّرَ تَذَكُّرا)
ثالثا: إذا كان الفعل معتل الآخر فإن الألف فيه تقلب ياء وعندئذ لا يبقى الحرف الرابع مضموما بل يكسر لمناسبة الياء مثل (ترقَّى تَرَقِّيا، تَدَنَّى تَدَنِّيا، تولَّى تَوَلِّيا)
ملحوظتان: الأولى: وردت أفعال خماسية وسداسية مخالفة للقياس في مثلها، وهي سماعية تحفظ ولا يقاس عليها منها: (تِحِمّال) بكسر الأول والثاني مصدرا لتَحَمَّل والقياس فيه تحمُّل بضم الثالث المضعف، ومنها (تِمِلاّق) مصدر تَمَلَّق وقياسه تَمَلُّق، ومنها (ترِمّيَّا) بكسر الراء وتشديد الميم وتشديد الياء مصدر ترامى وقياسه تراميا، ومنها (قُشَعْريرة) مصدر اقشعر وقياسه اقشعرار
الثانية: من المصادر ما جاء على وزن تَفْعال بفتح التاء مثل (تَعداد، تَذكار، تَرحاب) وقد جاءت ثلاث كلمات بكسر التاء وهي (تِبيان، تِلقاء، وتِنضال من المناضلة).

تطبيق
(1)
فيما يأتي مصادر استخرجها وبين فعل كل منها:
1- (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)
2- (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم)
3- الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مطلوب من كل مسلم
4- صوم رمضان وحج البيت وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام
5- الاندفاع وراء ملذات الدنيا وزخارفها يؤدي إلى الهلاك
6- (إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)
7- يقوم الناس بأداء صلاة الاستسقاء عند انحباس الأمطار
8- من الكبائر التولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات
9- من لم يكن عنده استطاعة لرمي الجمار يجوز له إنابة غيره في رميها
10- من المطلوب في الصلاة صفاء القلب وخشوع النفس وهدوء الجوارح
(2)
استخرج المصادر القياسية وغير القياسية فيما يأتي:
1- صدق الإنسان في حديثه علامة على إيمانه وكذبه علامة على نفاقه
2- الإحسان إلى الناس واستمالة قلوبهم سبيل للظفر بحبهم ورضاهم وتقديرهم
3- بر الوالدين وحسن معاملتهما من أسباب مرضاة الله عن العبد
4- عليك السمع والطاعة لمن فوقك ما لم تؤمر بمعصية
5- الجد والاجتهاد يحققان للمرء طموحه في الرقي والتقدم
6- علو في الحياة وفي الممات			لحق تلك إحدى المعجزات

(3)
هات في جمل من عندك مصادر الأفعال الآتية:
تأنى – استحيا – عانى – تبختر – اضمحل – حاج – تثبت – سامح – سَلِم –  عجز – سر – وادّ – وصل – قرأ – طوى – حن – يبس – دار – صب - حار

(4)
هات الأفعال للمصادر الآتية:
مواكبة – اخضرار – إيحاء – اعشيشاب – استقامة – تبادل – ثقة – تسبيح – تسوية – تحية – منح – بُعْد – جزاء – سمو – فيضان – بسالة – قوامة – غفران – دراية.
(5)
أعرب ما يأتي:
1- (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة)
2- (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)
3- خير المطالع تسليم على الشهدا			أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا
    فلتنحن الهام إجلالا وتكرمة			لكل حر عن الأوطان مات فدا


