
 الملّخص
يدرُس هذا البحُث المشتقاِت التي ال أفعاَل لها فيي العربيةيِ  ميال  يتل تتبةعهيا فيي 

حأ ييييماَ  , مصييييادرَ حتنيييياحَل البحييييُث ال, البييييال  يييييد ( الُمحكيييي  حالمحييييي  ا   يييي )معجييييِ  
فاِت المشبةه َ , الفا ليال حمبالغتها حثُ ة أفعَل , حأ ماَ  المفعحليال التي ال أفعاَل لها, حالصة

ييا ال فعييَل لهمييا ُة العلميياُ  , التةفضيييل حالتةعجييِم ممة يي  مشييتقاتع نيي حكشييَ  البحييُث أالة ثمة
ييَ  مشييتقات  حث, حتبيييةال للباحييث أالة أفعالهييا م ييتعمل  فييي اللغيي ,  لييأ أنهييا ال فعييَل لهييا مة

يييي  مشييييتقات  ا ييييُتغني فيهييييا بفعييييلع  ييييال فعييييلع , أميتييييت أفعاُلهييييا حهنالييييئ  ا فيييي   مييييال , حثمة
المشييييتقاِت ال أفعيييياَل لهييييا   الع العييييرَم ا ييييتعملتها  دا  معيييياالع دحال مرا ييييا  لمقيييياييس 

حقيد أ يهمت  حاميُل لغحيةي   فيي حجيحِد هيذ  المشيتقاِت . العلما  حضحاب ه  في االشتقاق
اّل مميييثةتا باال ييتغناِ  بفعيييلع  يييال فعيييلع : اَل لهيييا  ميييال أ هرهيياالتييي ال أفعييي , التة يييحُر اللغيييح

اّل  حميحُت , حكيذلئ مرا ياُ  ابتبياا حالمجاحجي , حالحمُل  لأ معنأ النة يمِ , حالشةذحُذ اللغح
حالفعيل ييير , جياد ا  لأ ال لِ  مال بعض العلما  بيال الفعيل المتيرحئ ه هيار , ا لفا ِ 

 .الم تعمل أصتا 
َُ البحُث هلأ أالة المشتقةات التي ال أفعاَل لها صحر   مال صحِر التداحليةِ  حق د  ُل

, دحال أال يأَبييل للقحا يد القيا ييةِ  فييي بنياِ  المشييتقاتِ , التيي يح ةيُ  فيهييا الم يتعمُل اللفي َ 
حقد يبني اشتقاَقل مال المعنأ  حقيد يأ يذ  ميال , أح الحر ِ , أح اال  ِ , فيشتقة مال الفعلِ 

حقيد ُيحجيد اللفيُ  المشيتقة دحاَل أال , ي   ليل أح يغيةر فيل بما يحقيق المعنيأالجذر فيض
يكحاَل لل أصل  في االشتقاِق  حفي هذا دليل   ليأ أال ة الم يافَ  شا يع   بييال اال يتعماِل 

 .حضحابِ  القياس في االشتقاقِ 
 (.ابال  يد , المشتقات, ال فعل لل: الكلمات الدال )

                                                 

 .ق   اللغ  العربية  حآدابها -كلي  اآلدام -جامع  مؤت )*(  
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Derivative Forms that Have No Verbal Roots in Standard Arabic (A Study in 
Al-Muhkam and Al-Muheet Al-Atham dictionary of Ibin Seedah) 

 

ABSTRACT 

The study investigates derivative forms in Standard Arabic that do not have verbal 
roots in the language by tracing them in Al-Muhkam and Al-Muheet Al-Atham dictionary 
of Ibin Seedah. The forms included in the study included gerunds, present participles 
and their exaggerative forms, adjectives, past participles, the comparative form of ‘?af3al 
and exclamation forms.  Although scholars have argued that some of these forms have 
no verbal roots, the researcher has found out that some do have verbal roots in the 
language. The researcher has also found out that the verbal roots of some of these 
forms have vanished over time, and that some have been replaced by other verbs. The 
researcher has also found out that some of these forms have no verbal roots because 
they have come into use with no consideration of the rules for derivation in the language. 
A number of factors have contributed to the emergence of such forms, the most 
prominent of which is language development through which a verb is replaced by 
another verb, among others. 

The study has concluded that the derivative forms that have no verbal roots reflect 
one aspect of language use whereby a language user employs a language form with no 
consideration for the rules of derivation in the language. This allows the language user to 
derive a language form from a verb, a noun, a particle or even an intended meaning. It is 
also possible for a derivative form to have no root in the language for reasons that are 
related to form or to meaning which, in turn, indicates that language use and language 
prescriptive rules are not always compatible.  

Key words :Derivative, No Verbal Roots, Ibin Seedah. 



1 2 
 

 ةمقدم

يييرِ  العربيييي   حتةيييأ ييييدت حاحيييد ا ميييال أهييي   ,  غيييتس م يييألُ  االشيييتقاِق  ليييأ الصة
رفية ِ  : ح ار البحُث فيها  بيَر محيحريال هميا, هال ل  تكال أ هَرها, أركاال النة ريةِ  الصة

ّ  منهميا أصيل  حاآل ير فيرا أ ح يا  العلمياُ   ألفعُل أصيل  للمشيتقةات أ  المصيدُرأ حأ
فييييذهَم , بينهمييييا فرييييق  أراد التح ةيييَ  ح ييييدَ  االنحيييياج ,فيييي هيييذ  الم ييييألِ  فيييي فيييريقيال

حذهييم ابيياُل , حالفعييَل أصييل  لبقيييِ  المشييتقةات, ال ةيييرافية هلييأ أالة المصييدَر أصييل  للفعييلِ 
حذهيم , ليس أحدهما أصتا لآل ير,  لح  هلأ أالة المصدَر حالفعَل كلٌّ منهما أصل  

ييياُإ هليييأ أالة كيييلع لفييي ع مشيييتقٌّ  : يح يال هيييذ  اال تتفيييات بقحليييلحقيييد ب يييَ  ال ةييي, ( )الججة
حا تلفحا في االشتقاِق ا صغِر  فقال  يبحيل, حال ليُل, حأبح  مرح, حأبح ال  ةام, "

, ح ا ف    , حالشةيبانية , حأبح جيد, حابال ا  رابية بعُض : ح ي أ بال  مر, حا صمعية
كيلال الكلي  : الحقاليت  ا في   ميال المتيأ ريال اللغيحيي. الَكِل  مشتقٌّ, حبعُضل ييُر مشتقة 

الكليييُ  كلاليييل : مشيييتقٌّ  حُنِ يييم ذليييئ هليييأ  ييييبحيل حالجةجييياإ, حقاليييت  ا فييي   ميييال الن ةيييار
, حالقحل ا ح   ال يعيدال قيحالا   نةيل ليح كيااَل كيلٌّ منهيا فر ياا لآل ير ليداَر  ت ليي  أصل 

ا , أح ت ل ييَل, حكتهمييا ُمحييال   بييل يلييج  الييدعحُر  ينيياا   نةييل يثبييُت لكييلة منهييا أنةييل فييرس 
                                                 

, دار الكتيم العلميةي , الكافية  فةا الو ة , (هي646ت )جمال الديال أبح  مرح , ابال الحاجم(  )
, ح الكافي شر , (هيي686ت )رضي الديال محمعد , اال تراباذّ. 91 - 9 ُ, 1إ, بيرحت

 , 998 /هيي9 4 , بييرحت ,   ,دار الكتيم العلميةي , همييل يعقيحم, قد  لل ححضع هحامشيل
, التذييل  التكميل فةا شةرح التية يل, أبح حياال محمعد بال يح  , ا ندل ي. 4 1ُ, 1إ

ال ييييح ي,  بيييدالرحمال . 2 1ُ, 1إ, دمشيييق, دار العلييي  للمتيييييال, تحقييييق ح يييال هنيييداّح
يد جياد الميحلأ, ح ليي , المزهر فا عل م اللغ   أو اع ا, (يه  9ت)جتل الديال  تحقييق محمع

يييد أبيييح الفضيييل هبيييراهي , دار الفكييير, بييييرحت, إ , حمحمع ييياّح حان ييير  ديجييي  . 248ُ,  البجة
 , 1002, بيييرحت ,   ,مكتبيي  لبنيياال ناشييرحال, أبويةة  اّلفةةر  فةةا كتةةا  يةةيب ي , الحييديثي

ُ 76- 77. 
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ال . حبعييُض مييا هييح فييرا  ال بييدع أنةييل أصييل   ضييرحر  أال المشييتقع كلعييل راجييع  هليييل أيضيياا 
هح أصل  حفرا  بحجهيال   الة الشرَ  اتحاُد المعنأ حالمادِ  حهي ِ  التةركيم  مع : يقال

: حي يتنُد كيلال فرييقع ممةيال ا تلفيحا فيي .( )"أالة كتًّ منها مفرعا   ال اآل ِر بذلئ المعنأ
ييبَل مييا تكييحال بمغال ييات المن ييق فييي أ لفعييل أصييل أ  المصييدرأ هلييأ ُحجييأع حأدليي ع أشس

ليييييال يغيةييييَر االنتصييييياُر فيهيييييا لفريييييقع  ليييييأ اآل ييييير شييييي اا فيييييي حاقيييييِع , م ييييأل ع بيجن يةييييي ع 
 .اال تعمالِ 

ّة بييييال الفيييريقيال اليييذّ ب ييي ل العلمييياُ  فيييي أصيييِل , حفيييي  ضييي   ال يييت  النة ييير
أمييياَ  قضيييايا بيييارج ع فيييي هيييذ  الم يييألِ   ففرييييق  يييير  يجيييد الباحيييُث نفَ يييل , (1)االشيييتقاق

ميال المصيادِر , حفريق  ير  الفعَل أصتا , المصدَر أصتا  حبيال هذا حذائ نجُد  ا في  ا
يي  أ ييما   مشييتقة   مييال أ ييما ع , ح ا فيي ا مييال ا فعييال ال مصييادَر لهييا, ال أفعيياَل لهييا حثمة
ُمشييتقة  مييال مصييدرع حال مييال    فييت هييي(2)ح انييم, حداراع , حتييامرع , البييالع : جامييد ع نحييح

يي  ألفييا   مشييتقة   مييال أ ييماِ  ا  ييياالِ . فعييلع  , فييت هييي مييال مصييدرع حال مييال فعييلع , حثمة
حد, الِم يدة : مثيل, حاشتقةحا بعيَض أ يماِ  اآللي ِ ميال أ يما ع جاميد ع  , حالِمصيدي , حالِميجس

, ح ييةا ع , حجمةيالع , ححيدةادع ,  شةيامع : نحيح, حبَنحا صييغَ  فعةيالع ميال ا  يما ِ , حالِمرفق
                                                 

 .248ُ,  إ, المجهر, ال يح ي(  )
, أبح البركات  بدالرعحمال بال محمعد ( 1) اإلوفا  فا ميائل الخال  بةي  , (هي777ت)ا نباّر

ييد محييي الييد يال  بدالحميييد, دار هحيييا  التييراث, : , تحقيييقالو ةة يي  البفةةريي   الكةة فيي  محمع
ييد ح يييال شييمس الييديال, أيةةرار البربّيةة : حكييذلئ. 147-127ُ,  إ, القيياهر  , تحقيييق محمع

حان ييير ابيييال ماليييئ  . 04 -02  , 997ُ /هيييي8 4 , بييييرحت,   , م العلميةييي دار الكتييي
يد بيال  بيدا   يد , تحقييق  بيدالرحمال ال ييةد, شةرح الّتية يل, (671ت)جمال اليديال محمع حمحمع

. 80 -77 ُ, 1إ,  990 /هييييييييي0 4 القيييييييياهر , ,   , دار هجيييييييير, بييييييييدّح الم تييييييييحال
 .270-246ُ,  المجهر,إ, حال ةيح ي

بييييراهي  , تحقيييييق مهييييدّ الم جحمييييي, البةةةةي , (هييييي77 ت)ال ليييييل بييييال أحمييييد  ,الفراهيييييدّ( 2) حا 
 (. نم) 79 ُ, 1, إ 98 , بغداد, دار الرشيد للنشر, ال امرا ي
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حالييذّ يشييغُل البحييَث حيمثةييُل ضييالَتل , ( )حهييي م ييأل    يياَل البحييُث فيهييا  نييد العلمييا 
ُع العلماُ   لأ أنةها ال فعيَل لهيا, تلئ المشتقةاُت التي تناثرتس في مصادِر اللغ ِ  , حن

 .حفي الحقِت نفِ ل ل  يقحلحا هنةها ُبِنيتس مال مصادرَ 

َُ العلمييييياُ  االضييييي را تنييييياقَض فيييييي تحدييييييِد ا  ييييياِس فيييييي ماهيييييي  حال مَ لقيييييد لمييييي
ييد  ييير الحلييحاني أالة جهييحَد العلميياِ  فييي هييذ  الم ييألِ  تتة ييُ  , االشييتقاقِ  فقييد رأ  محمع

حثانيتهما ههماُل , حالفرضيات الذهنية ِ , أحالها ا تماُد التةصحِر الذهنية : ب ماتع ثتث
ية فيييييي تحدييييييِد ماهييييييِ  حآ رهيييييا انعيييييداُ  ا  ييييياِس العلمييييي, النة يييييِر اال يييييتقرا ية الشييييياملِ 

حمثييُل هييذا االضيي رام . (1)حلييذلئ اضيي ربت أقييحاُل العلميياِ  فييي االشييتقاقِ , المشييتقةات
ل ن ياّح درةاج (  ياهر  االشيتقاق فيي اللغي  العربيةي : )ح ي بنصيمع حافرع في كتيامِ 

حا ييتتِ  العلميياِ  فييي , الييذّ أشيياَر هلييأ محاضييِع االضيي راِم فييي تف يييِر المشييتقةات
ؤيُد ميا قاليل الحليحانيال أنةيل  ليأ اليرةيِ  ميال ال يتِ  ال ياهِر بييال النحيحيياَل حي .(2)ذلئ

نجُد  لماَ  البصيرِ  حأ تَمهي  يب ي حال لنيا , البصريياَل حالكحفيياَل في أصِل االشتقاقِ 
يييا ال أفعييياَل لهيييا  فيقحليييحاَل بأصيييالِ  المصيييدِر أصيييتا   ا فييي ا ميييال ا لفييياِ  المشيييتقةِ  ممة

ال أفعالع يف ةرحال بها اللفَ  المشيتقع  فكيااَل البيحاُل شا يعاا بييال حيبحثحاَل  , للمشتقاتِ 
ذا كياال النعيتُ : "يقيحل -رحمل ا -فهذا ال ليل . الن ريةِ  حالت بيقِ    ال فبةل  فيا تا  حا 

ُ   رجيل  : كقحليئ ,حا نثأ  يحا    رُ ك, الذالها ِ  بغيرِ  كاالَ  ,ل  , حاميرأ   كياسع  حرجيل   ,رامي
  ُ حليي  , ال فعييَل لييل: فال ليييُل يقييحلُ  .(4)"عهمييا رميياأ  حأك ييي   م: أّ ,كيياسع  حامييرأ    ,راميي
حفيي . فهح يبحُث  ال فعلع يكحاُل أصيتا للمشيتقة ال  يال مصيدرع , ال مصدَر لل: يقلس 

                                                 

 .129ُ, بيرحت, دار الشرق العربية , المغوا الجديد فا الّفر , محمعد  ير, الحلحاني(  )
 .129-126ُالمصدر نف ل, ( 1)
ييييد  ن, دراج: ان يييير( 2) , 986 القيييياهر , , ظةةةةاهرش االشةةةةتلاغ فةةةةا اللغةةةة  البربّيةةةة ,  يييياّحمحمع

 .177-167, ُح76 -60 ُ
 (. ل ) 169ُ, 4, إكتا  البي الفراهيدّ, ال ليل بال أحمد, ( 4)
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موة    لةم أيةمب م يشةتل    , حأقرة بالعبحديةي , العبحد ِ  ح بد  بيةالُ : "محضعع آ ر يقحلُ 
 حأمةيا  َبيدَ . .., حلكيالس ُأِمييَت منيل الفعيلُ  بيداا  صيارَ : , أّ ُبيدَ : , حليح اشيُتقة لقييلَ فبالا 
 .( )"بالعباد ِ  تفرةدَ : تعبالداا, أّ حتعبعدَ  .ا َ  هال لمال يعبدُ  فت يقالُ  ,ِ باد  يعُبدُ 

ُة ال لييُل فيهيا  ليأ أالة اللفيَ  المشيتقة ال فعيَل ليل كثيير    , هالة المحاضَع التي ني
: مييا يلييي - الحصييِر حاال تقصييا ِ ال,  لييأ  ييبيِل التمثيييِل حاال ييتداللِ -ن ييحُق منهييا 

 .كييي  شييا َ  يتح ييعُ : أّ , حكييذلئ يتييذرةاُ حالرةجييُل ُيييَذر ُا فييي  يياحتل تييذريعاا هذا اتة ييعَ "
, هذا لييي  يتييدافنحا, حليي  أ ييمعس : حمييحت  ذريييع , أّ ييتا  فييا،ع : حَذَرَ ييُل القَييييس , أّ .ليييل ِفعس

, حالُعَنييامُ  :حالُعنةييام: "حكييذلئ قحلُييل .(1)"يلبييل ييال :َثَميير  ح بييي   .غير ا  ييحدُ جبييُل الصة
ي َ  حشيا   : "حقحليل .(2)", حلي  أ يمع للَعَنبيااِل ِفعيتا نشي ُ : َ َنباال    ,هذا ابييضة َذَنُبهيا :حا ُ كس

َكيأ, حلي  أ يمعس ليل : لهذا لقييل فعل   عملَ ح اِ ُرها أ حد, حلح ا تُ  َ ِكيَي َيعَكيأ فهيح َأ س
ييراُ   لييأ الَمي ييي: حالحاِ ييي ُ : "حقحلييل .( )"ذلييئ ييَمعس منييل ِفعسييتا الصال : حقحليييل. ( )"ِت حليي  َأ س

 .(6)"منل الفعلُ  للمصدر حقد أميتَ  , حهح ا    حالعافي َ  العفحَ  أال تقبلَ : حالَقُبحلُ "
يا لي  أذكيير  ريبي ا فيي اال تصيارِ  يبحيُث فيهيا ال ليييُل , هيذ  المحاضيُع حييرهيا ممة

ي ييأُل فيهييا  ييال  حليي  نجييد , حيبيييةال أالة بعَضييها قييد ُأميييَت فعلُييل,  ييال فعييلع لتشييتقاق
مصييدرع ُتشييتقال منييل  فمييال هنييا بييرَج التفيياحُت بيييال الن ريييِ  حالت بيييِق فييي البحييث  ييال 

 .أصل االشتقاق
بل , ببعيد  ال شي ل في البحال بيال النة رية  حالتةقعيد -رحمل ا -حما  يبحيل 

 حالعيديلُ : "يقيحل, نجد  أجرأ في التةعبير  ال جهِل العال   فيي معرفي  أصيِل االشيتقاق
                                                 

 (. بد) 48ُ, 1إ ,ال ليل, كتام العيال(  )
 (.ذرا) 96ُ, 1إ, المصدر نف ل( 1)
 (. نم) 79 ُ, 1إ, المصدر نف ل (2)
 (. كح) 80 ُ, 1إ, المصدر نف ل (4)
 (.ح ي) 171ُ, 1إ, المصدر نف ل (7)
 (.قبل) 66 ُ, 7إ, المصدر نف ل (6)
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ُل ال يكيييحال هال للمتيييااِ , ميييا  ادليييَئ ميييال النةييياس قيييحا بييييال البنيييا يال  , حالِعيييدس حلكييينةه  فرة
قيييحا بييييال , حاميييرأ  َحَصييياال  , بنييا   َحصييييال  : حمثيييُل ذليييئ, ليفصييلحا بييييال المتييياِا حيييييِر  فرة

حأالة الميييرأَ  , فإنةميييا أرادحا أال ي بيييرحا أالة البنييياَ  ُمحيييِرج  لميييال لجيييأ هلييييل, البنيييا  حالميييرأ 
حالميرأُ  َرَجاال   فرةقيحا بييال ميا , حمثيل ذليئ اليرجياُل ميال الحجيارِ  حالحدييدِ , لفرجها ُمحِرج   

حهييذا أكثييُر مييال أال أصييَفل لييئ فييي كييتِ  , ُيحمييل حبيييال مييا ثُقييل فييي مجل ييل فليي  ي يي ة 
حبناؤهميييا , حالمعنيييأ فيهميييا حاحيييد  , فقيييد يكيييحاُل اال يييمااُل مشيييتقيال ميييال شيييي ع , العيييرمِ 
فكذلئ هذ  , ُم تصاا بل شي   دحال شي ع ليفرَق بينهمافيكحاُل أحُد البنا يال , م تل   

حكيييلة شيييي ع جيييا  قيييد لجَميييل ا لييي  حاليييت  فهيييح بهيييذ  , النجيييحُ  ا تصيييت بهيييذ  ا بنيييي ِ 
فإنةما ذائ  نةا جهلنا ميا , وبرُ  الذي اشُتّغ مو حال , فإال كاال  ربيةاا نعرفل, المنجل ِ 

 .( )" ِلَ  ييُرنا
ح هييُدنا بييل أنةييل مييال –أفعييل التةفضيييل  حفييي محضييع آ يير يتحييدث  يييبحيل  ييال

تعمل -المشتقةات يا اشيتقة اللفي ُ , فنجُد  يبحُث  ال فعلع ل  ُي س , يقدةر  قيا اا  لبييااِل ممة
حليييس لييل , مييا أفعلييل: هييذا بييام مييا تقييحل العييرم فيييل: ")يقييحل, حليي  ي لييم لييل مصييدراا 

نةما ُيحفُ  هذا حف اا , فعل   كميا , حأحنيُئ البعييريال, الأحنُئ الشاتي: قالحا( حال ُيقاُس , حا 
فإنةمييا جييا حا بأفعييل  لييأ نحييح , حُنييئ حنحييح ذلييئ: كييأنةه  قييالحا, آكييل الشيياتيال: قييالحا
, أر ييأ النةيياس كلهيي : كمييا قييالحا, آبييل النةيياس كلةهيي : حقييالحا, ليي  يتكلمييحا بييل ا   , هييذا

ال ليي  يتكلمييحا بالفعييل, رجييل  آبييل  : حقييالحا, أبِييل يأبييل: حكييأنةه  قييد قييالحا آبييُل : حقييحله , حا 
حميا لي  يجيج فييل ,  الة ما جاج فيل أفعل النةاس جاج فيل هذا, النةاِس بمنجل  آبل منل

ليييس القييياُس فيهييا أال , حهييذ  ا  ييماُ  التييي ليييس فيهييا فعييل  , ليي  يُجييج فيييل هييذا, ذلييئ
 .(1)"أحنُئ الشاتيال: كما قالحا, منل آبلُ فتال  : حقد قالحا, حنحح ذلئ, أفعل منل: يقالَ 

ُيبرُج االض راَم في البحِث  يال أصيِل المشيتقةات أنةهي  تنا يحا الفعيَل هالة الذّ 
يييحال  ليييأ أالة العيييرَم يشيييتقةحال  حالمصييدَر فيييي تف يييير أصيييِل المشيييتقةات  حنجييده  ينصة

                                                 

ييييت  هييييارحال, مكتبيييي  : , تحقيييييقالكتةةةةا , (هييييي80 ت) يييييبحيل,  ثميييياال بييييال قنبيييير, (  )  بييييد ال ع
الييييدبراال : يقصييييد بييييالنجح  .0  ُ, 1ال ييييانجي, القيييياهر , حم بعيييي  دار الجيييييل, بيييييرحت, إ

 .حال مائ حالعيحق
 .00 ُ, 4, إالمصدر نف ل( 1)
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ُة  ليل ا صمعية , ال مال مصادرَ ( جحهر) أيماء  أفعاالا مال  حهح يف ةر , كالذّ ن
أصلل مال : مضر"ح, ( )"شةماسأصلل مال ال: َشمةاس: "كقحلل, اشتقاق بعض ا لفا 

حنجييييد  يييييذهُم أحيانيييياا هلييييأ تعييييدةِد االحتميييياالِت فييييي بييييياال أصييييِل , (1)"اللييييبال المضييييير
يقيييال للَغيييرسم هذا كييياال : اشيييتقة ميييال حاحييد ميييال شيييي يال: ُبحيسنييي : "نحيييح قحليييل, االشييتقاقِ 
يييذ,   يمييياا  يييَحال: كثيييير ا  س . (2)"بنييياُت َبحَنييي : حضيييرم  ميييال النة يييِل يقييياُل ليييل. هنةيييل َلَبحس

ُة  ليييل ابييال ال ةييراإ نحييح قييحله  : حالقييحل بييأالة العييرم اشييتقت مييال أ ييما  جييحهرع نيي
ليت الميرأ ُ , حا يتنحَق الجميل, ا يتحجَر ال ييالُ  ححصيَ  ذليئ بأنةيل أكثيُر ميال أال , حترجة

, حضيرَم  ليهيا أمثلي ا كالنبياِت ميال النبيتِ , حهي م يأل  أكةيدها ابياُل جنةيي. (4)ُيحصأ
ا ا ييي   حكتهمييي, حكاال يييتحجار ميييال الحجيييرِ 

يييحال  ليييأ أالة العيييرَم , (7) ثُييي ع نجيييده  ينصة
فت الرجيييلَ , ليييحال: لحلييييت ميييال قحليييئ: مثيييل, اشيييتقةت أفعاَلهيييا ميييال الحيييرح  ميييال , ح يييحة

لتيييل ميييال , نعييي : ميييال حييير  الجيييحام( ال ا  )حتصيييري  ,  يييح  : حقيييالحا( َبَجيييل)حبجة
: نحيييح, حأنةهييي  كثييييراا ميييا اشيييتقةحا ا فعييياَل ميييال أ يييماِ  ا صيييحات. (6)حالبجييييل, الَبَجيييال
 .(7)حشأشأت, ح أ أت, ححأحأت, حجأجأت, ح ا يت, ححاحيت, هاهيت

يييحا  ليييأ أنةهيييا ُبنييييت ميييال المشيييتقةات ييي  مشيييتقات  نصة يييف  ميييال , حثمة كاشيييتقاِق الصة
ييييف  ُة  لييييأ أالة , الصة اّل ييييين مييييال ( َ ِجييييل)ح, مشييييتقٌّ مييييال راجييييل( َرِجييييل)فهييييذا ا جهيييير
ّة , حيحافقل في ذلئ ابال من حرع , مال حاذر( حِذر)ح,  اجل يِغيُر : "يقحل ا جهير حَتصس

                                                 

, أبيح  يعيد  بيدالملئ بيال قرييم (  ) , تحقييق رمضياال اشةتلاغ اسيةماء, (هيي6 1ت )ا صمعية
 .91ُ,  980 /هي400 , مكتب  ال انجي, حصتأ الديال الهادّ,  بدالتحام

 .99ُ, لمصدر نف لا( 1)
 .94ُ, المصدر نف ل( 2)
ييد بييال ال ييّر , ال ييرةاإ( 4) ييد صييالُ التكريتييي, االشةةتلاغ, (هييي6 2ت)أبييح بكيير محمع , تحقيييق محمع

 .270ُ,  إ, المجهر, حال ةيح ي, 26ُ, 972 , , بغداد  , م بع  المعار 
يييار, الخفةةةائص, (هيييي291ت )ابيييال جنيييي, أبيييح الفيييتُ  ثمييياال ( 7) يييد  ليييي النجة دار , تحقييييق محمع

 .26ُ, 1إ, 990 , بغداد, الشؤحال الثقافية  العام 
 .40-26ُ, 1إ, المصدر نف ل( 6)
 .41ُ, 1إ, المصدر نف ل( 7)
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َتُه س َيُقحلحال ِجُعيحال هلَيأ الرعاِجيل, : َرُجلع ُرَجيسل, ح امع , َيرس ُرَحيسِجيُل ِصيدسقع, حُرحيسِجيُل ُ يح ع
ِتَقاَقل ِمنل حيضيرم لنيا . ( )"كما َأالع الَعِجيَل ميال السَعاِجيل, حالَحيِذَر ميال السحياِذر.  الع اشس

المشيتقةاِت تبييةال التفياحت الكبيير بييال العلميا  فيي  ال ةيح ي أمثل ا  لأ تف يِر يرا يمِ 
ييا اشييُتقة يقييحل , ال أدّر: معرفي  أصييل االشييتقاق  فهييذا ا صييمعية ُي ييأُل  ييال لفيي  ممة

حذا أبح حات  ال ةج يتاني , ل  أكال مع آد  حيال  لمل ا  ا  ما َ : حأبح  بيد  يقحل
ييبياال  : لييلال أدّر  فيعقةييم الرياشيييال بقح : ُي ييأل  ييال لفيي  آ يير فيقييحل يييا معشييَر الصة
قيييحال فيييي العلييي ِ  حُ يييِ َل أبيييح  ميييرح بيييال العيييت   يييال اشيييتقاِق ال ييييِل فلييي  . هنةكييي  لتتعمة

ييا ال فعييَل لييل. (1)يعيير  ييل  : "حقييال ابيياُل  يييد  فييي تف يييِر أحييِد أ ييما  الفييا ليال ممة حَليس
ما أال يكحال  لأ ِفعلع ل  َن سمعل: دا ع   .(2)"ُم ل , فإما أال يكحال  لأ النع م, حا 

فييالعرُم اشييتقةت , هالة تنييحةَا أصييحِل المشييتقةات م ييأل   ال تحتيياُإ هلييأ فيييِض أدلةيي ع 
يفات, حميال أ يما  ا َرضيييال, ميال أ يماِ  الشةيجرِ  حالعيرُم تشييتقال , (4)حميال بعيض الصة

, حأ ييماِ  ا مكنيي ِ , حأ ييماِ  ا جمنيي ِ , أ ييماِ  العييددِ : مثييل, أيضيياا مييال أ ييما  المعيياني
, ححرح  المبياني, ححرح  المعاني, حأ ما  ا صحاتِ , حتشتقال مال أ ماِ  ا  ياالِ 

                                                 

يييد بيييال أحميييد (  ) , أبيييح منصيييحر محمع  بدال يييت  : , تحقييييقت ةةةذي  اللغةةة , (هيييي270ت)ا جهيييّر
,   إ,  964 /هيي248 هارحال, راجعل محمعد النجار, المؤ  ي  المصيري  العامي  للتيألي , 

, ادر, دار صيليةا  البةر , (هيي  7ت)ابال من حر, جمال اليديال بيال مكير  , (رجل) 14ُ
 (.رجل) 166ُ,   إ, بيرحت

 .272, ُ إ, المجهر, ال يح ية : ان ر( 1)
تحقيييق , الم كةةم  الم ةةيع اسعظةةم ,(هييي478ت )أبييح الح ييال  لييي بييال ه ييما يل , ابييال  يييد ( 2)

ّة   171ُ, 7 , إ 1000/هيييي 41 , , بييييرحت  , دار الكتيييم العلميةييي ,  بدالحمييييد هنيييداح
 (.د ي)

يييد بيييال الح يييال أبيييح بكييير م, ابيييال درييييد: ان ييير (4) تحقييييق  بدال يييت  , االشةةةتلاغ( هيييي 21ت )حمع
 .762-772ُ,   99 /هي  4 , , بيرحت  , دار الجيل, هارحال
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حهذ  م أل  نالت مال البحِث  ند  بدا  أميال ميا يير  , حاشتقةحا مال ا لفا  المعرةب 
حهذا كلةل يؤكُد حقيقَ  أالة أصَل االشتقاِق بعيد   ال . ( )فيل الباحُث كفاي ا  ال التكرار

ِد أصيييِل االشيييتقاِق  يييم   بيييرجت فيييي حأالة االضييي راَم فيييي تحديييي, المصيييدِر أح الفعيييلِ 
ّة  بييل تييدلة  لييأ , ال تيين ال  ييال تقصيييرع فييي البحييِث  نييد  لميياِ  العربيةيي ِ , الييدةرس اللغييح

ّة فاَق حدحَد التقعيد حأالة العيرَم تفننيت فيي بنياِ  مشيتقاِتها . تمرةدع في اال تعمال اللغح
 يييَق  داِ  حهيييي تبحيييُث  يييال  را, بعييييداا  يييال القيييياِس الصيييارِ  فيييي أصيييحِل االشيييتقاق

حيجيحُج  نيدّ أال ي تيراَ  الُم يم ي ا يماا لي  : "دليلنا  لأ ذليئ قيحُل ال يراإ, معانيها
 .(1)"حباُم الت ميِ  ييُر مح حر  لأ أحدع , حأال ُي م ي با  جمي, ي معل

ما ذكر  الفرةا  مال أالة أهيَل , حممةا ن تدلة بل  لأ م الف  القياس في االشتقاق
الة أهيل الحجياِج أفعيُل لهيذا ميال : "يقيحل, ِس في بنا ِ االشتقاقِ الحجاِج يغيةرحال القيا حا 

هيذا  يرٌّ : تقيحل العيرم, أال يجعلحا المفعحَل فا تا هذا كياال فيي ميذهم نعيتع , ييره 
حفيي هيذا  يرحإ  ليأ القيياس فيي . (2)"ح يش  راضيي   , حليل نا    , حه ٌّ ناصم  , كات   

 . بيل تحقيق المعنأ الذّ يجحل في النةفس
تعييدةد ا صييحل التييي بنييأ العييرُم  ليهييا مشييتقاته  تييدفعنا هلييأ القييحِل بييأنةه   هالة 

ا تميييدحا فيييي  ا فييي ع كثيييير ع ميييال المشيييتقات  ليييأ الجيييذر المجيييرةد اليييذّ لييييس فعيييتا حال 
حهيح الجيذر اليذّ , حهح الجذر اليذّ ا تميد  بعيض العلميا  فيي بنيا  المعياج , ا ماا 

حهيييح الجييييذر ,   فيييي االشيييتقاق الكبيييييربنيييأ  لييييل العلمييييا  م يييأل  التقليبيييات الصييييحتية 
, المعتمد في درا   اللغيات ال يامية   فيضييفحال هليأ الجيذر النيحّح ميا يلبيي حياجته 

                                                 

 .44 -7 ُ,  1000/هي410 , , القاهر 1 , مكتب  ال انجي, االشتلاغ,  بدا  أميال(  )
 .26ُ, االشتقاق, ال ةرةاإ( 1)
, 2إ,  980 , , بييرحت7 , مبةاوا اللةرآ , (هيي107ت )أبح جكريا يحيأ بال جيياد , الفرا ( 2)

ُ177. 
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كيلة الكلي  (: حهيذا الجيذر  بةير  نيل العلميا  بقيحله , حيعدلحال  ليل بما يحقةق المعنأ
 (.الكل  كلل أصل  : )حقحله ( مشتقٌّ 

ذا أ ييذنا الجةم شييّر  ق المشييتقاِت  َمييثتا ( هييي728ت )حا  للنحييا  القييدامأ فييي َ ييرس
 -التييي ال أفعيياَل لهييا  نجييد  يق ةيي  المصييادَر الحاقعييَ  مفعييحالا م لقيياا فييي ثتثييِ  أق ييا ع 

حالمصيادُر المنصيحبُ  بأفعيالع مضيمر ع ": يقيحلُ , شأُنل في ذلئ شيأاُل ييير  ميال العلميا ِ 
ضيماُر , حميا ال:  لأ ثتثِ  أنحااع  ي يتعمُل ه هياُر فعِليل,  ميا ي يتعمُل ه هياُر فعِليل حا 

, فعيل ينتصيُم بيل: فيالنةحُا الثةاليُث فاقيد  للفعليةي  ميال حجهييال. ( )"حما ال فعَل ليل أصيتا 
ّة حضيالتل, حفعل ُيشتقة منل ذا كاال العامُل ديداَل الجةم شير فيإالة االشيتقاق هياجُس , حا 

دَ  حيعلييلال  يي, حهييح يب يي  القييحَل فييي تف ييير ييييام أفعيياِل هييذ  المصييادرِ , ابييال يعييي،
حهح تف ير  ال يبتعُد . (1)حما هي تها لح أنةنا قدرناها قيا اا  لأ ما نا رها, ا تعمالها

 .(2)حهح يعللال يياَم أفعاِل هذ  المصادرِ ,  ال رأّ اباِل مالئع 
, هالة جهحَد  لماِ نا القدامأ في درا ِ  ما ال فعَل لل جا ت أشتاتاا في مؤلفاته 

يياا صيييريحاا , ا  م ييييال محضييعاا تقريبييياا نثيييَر منهيي -رحمييل ا ُ -فال ليييُل  ُة فيهيييا نصة نيي
ُة فيهيا  ليأ أالة فعلهيا ,  لأ أنةها ممةا ال فعيَل ليل جيياد ا  ليأ تليئ المحاضيع التيي ني

ر ييييد  تعلييييح : اَ فسَكييييلُ : "حنييييذكُر منهييييا بضييييعَ  محاضييييَع  لييييأ  يييييبِل التةمثيييييلِ , ُأميييييتَ 
هيييذا : "حقحليييل .(7)"لهيييا فعيييلَ  , حالالحاجييي ُ : حالفاقييي ُ : "حقحليييل .(4)"ابن ييياال, حال فعيييل ليييل

                                                 

, المفّفةةةةةل فةةةةةا علةةةةةم البربّيةةةةة , (هيييييي728ت)أبيييييح القا ييييي  محميييييحد بيييييال  مييييير , الجةم شيييييرّة (  )
ييييييد ال ييييييعيدّ: قييييييدة  لييييييل حراجعييييييل ,  99 /ه0 4 , بيييييييرحت,  دار هحيييييييا  العلييييييح ,  , محمع

ُ47-46. 
, ح المفّفةةةةل للزمخشةةةةريشةةةةر  ,(هييييي642ت )أبييييح البقييييا , محفييييق الييييديال ا  ييييد , ابييييال يعييييي،( 1)

 -دار الكتيييييم العلميييييي , ال بعييييي  ا حليييييأ, بييييييرحت , اليييييدكتحر همييييييل بيييييديع يعقيييييحم: قيييييد  ليييييل
 . 1 -9  ُ,  إ,   100-هي411 لبناال, 

 .79 ُ, 1إ, شرأ الت هيل, ابال مالئ: ان ر( 2)
 (.فكل) 274ُ, 7إ, العيال, ال ليل( 4)
 (.فحق) 117ُ, 7إ, المصدر نف ل( 7)
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ييَل لييل, حهييذ  فَييَرس  , فَيَرس   حييرهييا مييال المحاضييع . ( )"حالُفرحَ ييُ  مصييدر الفيارس, ال ِفعس
 .(1)التي تنح ت فيها المشتقةات التي ال أفعال لها

لهيا فيي ييير محضيع ميال كتابِيل  ح يبحيل تحدةَث  ال المشتقةات التي ال أفعاَل 
ييا أح تلييئ المصييادُر التييي , المصييادِر التييي ال أفعيياَل لهييا فتلييئ ال ا فييُ  مييال: أحلهمييا أمة

ّة أالة , حذَكرها حهح يبحُث  ال  حامِل نصِم المفعحِل الم لقِ , ُترَئ فعُلها كما قالَ  أ
ٌّّ تركيبيٌّ  هيذا بيام ميا جير  ميال )حكاال ذلئ فيي البيام المح يح  بيي, حديثل  نها نحح

ُ حع بهيياالَمصييادر المضيياِف  َمجيير  المصييادر الُمفييَرَدِ  الَميي البييام المح ييح  : حثانيهييا( دس
هييذا بييام مييا يجييي  مييال المصييادر ُمثَنًّييأ منتِصييباا  لييأ هضييماِر الفعييِل المتييرحِئ )بييي

ييا ال فعييَل لييل. (2)(ه هيياُر  ييا البيياُم الثيياني فجييا  فييي أفعييِل التةفضيييل حالتةعجييم ممة , أمة
نةمييا ُيحفيي  هييذا ح , هييذا بيياُم مييا تقييحُل العييرُم فيييل مييا أفعلييل حليييس لييل فعييل  : "ح نحاُنييل ا 

 .(4)"حف اا حال يقاُس 
, هالة حديَث العلماِ  التحقيال ل يبحيل في هذ  الم ألِ  متشابل  هلأ درجي ع كبيير ع 

ييي   ا فييي   كبيييير   ميييال العلمييياِ  جيييا  حيييديُثه   نهيييا فيييي معيييرِض القيييحِل فيييي أصيييل  فثمة
حهي  , احلي  يتجياحجا فيي ذليئ ميا ذكير  البصيريحاَل ميال مصيادَر ال أفعيال لهي, االشتقاقِ 

حال لرأّ البصيرييال فيي هيذ  الم يأل ِ  حهيي م يأل   معرحفي   أينانيا العلمياُ   يال , يحتجة
حثميي   ا فيي   أ يير  اكتفييت بييذكِر المصييادِر التييي ال أفعيياَل لهييا فييي . (7)تكييرار ذكرهييا

                                                 

 (.فرس) 147ُ ,7إ, ال ليل ( )
, (قبيييييل) 67 ُ, 7حإ( نضيييييُ) 07 ُ, 2حإ(. لحيييييد) 81 ُ,  إ, المصيييييدر نف يييييل (1)

 (.ابال) 404ُ, 8حإ(. فرس) 147ُ, 7حإ
 .249-248ُح, 211-8 2ُ,  إ, الكتام,  يبحيل( 2)
 .00 ُ, 4إ, المصدر نف ل (4)
ييير , الحليييحاني( 7) , الشيييتقاقا,  بيييدا  أمييييال: حان ييير. 126ُ, المغنيييي الجدييييد فيييي  لييي  الصة

ُ7- 7. 
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حال تكاُد ت تلُ  هالة في مقيداِر ميا حصيرح  ميال ألفيا ع ال فعيَل , بام المفعحِل الم لقِ 
ُيفييرد ( هييي187ت )فهييذا المبييرةد , منهييا نميياذإ لت ييتدالل حالتةمثيييللييذا  ييأ رض , لهييا

ييييذكُر فييييل  ا فييي ا ميييال ( ميييا جييير  ميييال المصيييادِر حلييييس بمتصيييرة ع ميييال فعيييلع )بابييياا ليييي
ر   ند مع ِ  مال جاؤحا بعَد , المصادِر يير المتصرةف  مال أفعالع  جياد ا , نجدها مكرة

,  ييبحاال ا : حمنهييا, عضيياا منهييا قبلَييل لييأ أالة ال ليييَل ح يييبحيل حابيياَل دريييدع ذَكييرحا ب
ُ  , ححيييييل  , حتُفةيييي , ُأفةيييي : حقييييحله , حمعيييياذ ا  يييير  : حكييييذلئ. حتُييييرسم  , ح ييييت   , ححييييي , ِحجس

حمييداُر حييديِث المبييرةد  فيهييا  ييال النةصييِم ح املييل ال . ( )حريحانيي   ( أهييتا )ح( مرحبيياا )ح
 . ال االشتقاق

ذا ما أ ذنا نمحذجاا آ َر مال جهحِد العلمياِ  ا ل يابقيال فيي بحيِث هيذ  الم يألِ  حا 
ُحكي   فيي : ) نحانيل( دقيا ق التةصيري )ُيفرُد باباا فيي ( هي228ت)نجُد القا َ  المؤدةم 

, ييذكر فييل نح ياا ميال المصيادر الميأ حذ  ميال ا  ييما ِ ( المصيادِر التيي ال أفعياَل لهيا
, بيال بييةاُل البنيحة ِ حا, أم  بييةاُل ا بيحة ِ : منهيا,  بقل العلمياُ  هليأ ذكرهيا كال لييل ح ييبحيل

لَي ِ , حرُجل  بيةاُل الرةجحلِ  حالرةجحليةي  ير بييةاُل الُغُميحر  , حراجيل بييةاُل الُرجس ( أّ الع يا )حَيمس
, حاميييرأ  َهَجييياال بيةنيييُ  الَهَجانييي ِ , حهجييييال  بييييةاُل الهُجحَنييي ِ , (أّ التجيييارم)حبييييةاُل الَغَميييارِ  

ييييالِ  حفييييرس  حصيييييال  بيييييةال التةحصيييييال, ححَصيييياال  بيةنييييُ  الَحَصييييان ِ  ح ييييال  بيييييةاُل , حالتةحصة
حييرهييا مييال . حفييارس  بيييةال الُفرح يي  حالُفرح ييية  حالَفَرا يي , ح يي ٌّ بيييةاُل الُعُمحميي , الُ ححليي ِ 

 . (1)هذ  المصادر التي اشتُقةت مال أ ما 
, ُيفييرُد بابيياا للمصييادِر التييي ال يشييتقة منهييا أفعييال  ( هييي478ت )حهييذا ابيياُل  يييد  

حينقُل فيل ما انفرَد بل العلماُ  , ير ع مال هذ  المصادرِ ي تفيُض فيل في  رِد  ا ف ع كب
                                                 

ييد بييال يجيييد (  ) د, أبييح العبعيياس محمع  بييدال الق  ضيييم , : تحقيييق, الملتضةة , (هييي187ت)المبييرة
 .9 1-7 1ُ, 2إ, هي286 , , بيرحت1 ,  ال  الكتم

يد بيال  يعيد ( 1) , تحقييق حيات  الضيامال, دقةائغ الّتفةري , (هيي228ت)المؤدةم, القا ي  بيال محمع
 .60-79ُ,  987 /هي407 , بغداد, علمية العراقية حح يال تحرال, م بع  المجمع ال
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يييراا لهيييذ   -أّ ابيييال  ييييد -حلعلةيييل , ميييال ذكييير هيييذ  المصيييادرِ  ميييال أكثييير العلمييياِ  حصس
حأشييار هليهييا أيضيياا فييي حديثييل  ييال المصييادر الُمثنييا  التييي ا ييتعملت فييي . ( )الم ييأل 

ال  ابقيل فيي ذكير المصيادِر حما اباُل يعي، ببعيدع  . (1)العربيةِ  لضرمع مال المبالغ ِ 
التيييي ال أفعييياَل لهيييا فيييي معيييرِض حديثِيييل  يييال العاميييِل فيييي المفعيييحِل الم ليييِق حتف ييييِر 

ِق هييذ  , (2)نصييِبل بفعييلع متييرحئع ه هييار  حيكيياد حديثُييل يكييحاُل نمحذجيياا للنةحيياِ  فييي َ ييرس
 .ال يجيدحال أح ُينقصحال هالة في ضرسم ا مثل ِ , الم أل ِ 

ُ   لأ فكِر النحاِ  المحدثياَل حهي  يبحثيحاَل  يال فعليةيِ  لقد ا تححذتس هذ  الم أل
اُل فييي كتابِييل, االشييتقاِق أح ا ييميةتل تيياري  : )فهييذا الم تشييرُق ا لمييانية حلفن ييحال ييين

حأالة ,  لأ  يادِ  العقليةِ  الفعليةِ   لأ اللغاِت ال اميةِ  حمنها العربيةي ُ ( اللغات ال امية 
حأالة مييا ذهييَم هليييل  لميياُ  , فييي ذلييئ االشييتقاقُ  الفعييَل فيهييا هييح أصييُل كييلة شييي ع بمييا

حأالة هيييذا اليييرأّ  -كميييا قيييال-العربيةيييِ  ميييال أالة اال ييي  أصيييُل للمشيييتقات هيييح رأّ   يييأ 
حا صيُل فيي , ت ةرم هليه  مال الُفرِس اليذيال بحثيحا فيي اللغي  العربيةي  بعقلييته  اآلريةي 

َر هييذا الييرأّ اهتميياَ  حقييد أثييا. (4)االشييتقاِق  نييد اآلرييييال أال يكييحاَل مييال مصييدرع ا ييمية 
رأّ : )الدكتحر  بدالقادر  يتمي اليذّ  قةيَم  ليأ رأّ حلفن يحال فيي مقالي ع  نحانهيا

حتحييدةث فيهييا  ييال م ييألِ  أصييِل ( حلفن ييحال فييي أصييال  الفعييل فييي اللغييات ال ييامية . أ
ّة  حانتهيأ هليأ أالة اال يَ  حالمصيدَر لهميا ال يبُق , االشتقاِق حتاريِ ها في الدةرِس اللغيح

حأالة رأّ حلفن ييييييحال متييييييأثر  بمحقييييييِ  الكييييييحفييال مييييييال أصييييييِل , صييييييِل االشييييييتقاقِ فييييييي أ
 .(7)االشتقاقِ 

                                                 

 ,دار الكتيييم العلميةييي , المخّفةةةص, )هيييي478ت)ابييال ِ ييييَد , أبيييح الح يييال  ليييي بيييال ه يييما يل (  )
 .114-111ُ, 4 ال فر, 4إ, بيرحت

 .122- 12ُ, 2 ال فر, 4إ, المصدر نف ل( 1)
ل, ابال يعي،( 2)  . 1 -10 ُ,  إ ,شرأ المفصة
 .10ُ, بيرحت, دار القل , للغات اليامّي تاريخ ا, حلفن حال( 4)
مدا ل  ضيمال  ". لفوي   فا أفال  الفبل فا اللغات اليامّي . رأي أ",  بدالقادر,  تمي( 7)

 .الججا ر,  تمية امع  ا مير  بدالقادر للعلح  ابملتقأ ج
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لقيييد تجييياحج محقييييُ  المحيييدثيال حييييدحَد فعلييييِ  أصيييِل االشييييتقاِق حمصيييدريةتل هلييييأ 
البحِث  ال أصحلع أ َر للمشتقات   لأ النةحح الذّ ي العنا بل  ن ياّح درةاج حهيح 

حالجمااَل فيرا  , جع في القحِل أالة الحدَث أصل  ن ت يع أال ن تنتَأ مال ييِر تجحة : "يقحلُ 
أصيييييَل  ِ حالهي ييييي ِ  د حتنيييييا هليييييأ ا تبييييياِر أ يييييماِ  المييييير ِ حهيييييذا ال يتعيييييارُض ميييييع ,  لييييييل

حل ييُت أ يير  كييي  فاتتييل تلييئ ال ا فييُ  مييال المشييتقةات التييي ليي  نهتييِد . ( )"المشييتقةات
ر هي يي ع أح مصييد, فيهييا هلييأ أفعييالع أح مصييادَر  حتييأ نبحييَث فيهييا  ييال مصييدر ميير ع 

 .ليكحاَل أصتا الشتقاقهاأ
حال , حلييس نصييَم أ يينيا مصييدر  أصيل  للمشييتقات, حالييح  نبحييُث هيذ  الم ييأل َ 

ُة العلميا   ليأ أنةهيا ال فعيَل لهيا تشيتقة منيل  , فعل   بل نقدة   ا ف ا ميال المشيتقةات ني
حياا ميال اليجةمالِ  هيذ    تصيتها أالة , ن تدلال بها حمنها  لأ م أل ع  لدتس في الذهاِل ردس

حأنهيييا حِجيييدتس فيييي اال يييتعماِل كميييا حِجيييدت , ا لفييياَ  لييييس لهيييا  يييبيل  هليييأ االشيييتقاق
حأالة العربيييية اليييذّ , لييييس  حيييدع منهيييا فضيييُل  يييبقع  ليييأ اآل ييير, المصيييادُر حا فعيييالُ 

حلي  , لي  َيشيغل نف يل, ا تعمَل هذ  ا لفاَ  قضأ بها حاج ا في التةعبير  ال المعنأ
حلي  َييُدر ليل , اق حتأصييلل اليذّ شيغَل العلمياُ  بيل أنفَ يه هذا االشيتق, ي  ر لل ببالع 

 .في َ لد معرفُ  أصحِل االشتقاق حضحابِ ل التي  ي رت  لأ الفكسر الصرفية 
 :المشتّلات التا ال أفبال ل ا فا الُم كم

بييييل نجييييد ال ليييييَل قبلييييل , ال يح ييييُم القييييارُب أالة ابييييال  يييييد  انفييييرد بهييييذا البييييامِ 
ُة فيييييي  ,  ليييييأ مشيييييتقات ال أفعييييياَل لهيييييا( العييييييال)عاا فيييييي  م ييييييال محضييييي( 70)يييييين

ُة  لييييييأ هييييييذ  الم ييييييأل  فيييييييي  حالقييييييحل نف ييييييل ين بييييييق  لييييييأ ابييييييال درييييييييد الييييييذّ نيييييي
يييييييحاأ)حمثلُيييييييل الجيييييييحهّر فيييييييي , (جمهييييييير  اللغييييييي ) شيييييييرات المحاضيييييييع ميييييييال  , (الصة
ّة أالة ابييييال  يييييد  هييييح فقيييي  ميييييداال  للدةرا يييي   ,(المقيييياييس)حكييييذلئ ابيييياُل فييييارس فييييي  أ

                                                 

 .167ُ, 986 ,  اهر  االشتقاق في اللغ  العربية , درةاج(  )
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هذ بليييييي  , َر مييييييال ذكييييييِر المشييييييتقةات التييييييي ال أفعيييييياَل لهيييييياأحلهمييييييا  نةييييييل أكثيييييي: ل ييييييببيال
حثانيهمييييا ريبييييُ  الباحييييث فييييي حجييييحِد ميييييداالع , تكرارهييييا فييييي المعجيييي  م يييي  ميييير  تقريبيييياا 

حييييير  الباحييييُث فييييي ابيييياِل , للدرا ييييِ  يحييييحُل دحاَل اال ييييت راِد فييييي المحضييييحِا حتشييييعةِبل
ِث هذا المحضحاِ ,  يد  نمحذجاا  صحاِم المعاجِ  التحق ِ   .في بحس

, حرأييييُت أال أجعيييَل هيييذا المحضيييحَا فيييي مباحيييَث   لبييياا لُح ييياِل ال ةيييبِر حالتةق يييي ِ 
 :فجا  البحُث في المحضح ات التالي , حت هيتا للدةرا ِ  حالتةحليلِ 

 .المصادر التي ال أفعاَل لها -أحالا 

 .أ ما  الفا ليال حمبالغتها التي ال أفعاَل لها -ثانياا 

فات المشبةه  الت -ثالثاا   .ي ال أفعاَل لهاالصة

 .أ ما  المفعحليال التي ال أفعاَل لها -رابعاا 

 .أفعل التةفضيل حالتةعجم ممةا ال فعَل لهما - ام اا 

 .المفادُر التا ال أفبال  ل ا -أ الا 

حمنبعهيييييا ذليييييئ ال يييييتُ  , لقيييييد كانيييييتس هيييييذ  الم يييييألُ  الشيييييغَل الشيييييايَل للعلميييييا 
 ندما  رَد البصريةحال  ا ف ا , االشتقاقِ المشهحُر بيال البصريياَل حالكحفيياَل في أصِل 

, حهييي  يحتجيييحاَل  صيييالِ  المصيييدِر فيييي االشيييتقاقِ , ميييال المصيييادِر التيييي ال أفعييياَل لهيييا
اّل فييي  لَييل: حهييي( ابنصييا )نييذكُر منهييا مييا أحرَد  ا نبييار َبييل, ححيسهَييل, ححيسَحييل, حيس , ححيس

حَبيياا , حأهسييتا حَ ييهستا , ححيسَ ييل ييياا , حَ ييقسياا , حمرس ييداا , حَنكس يياا , حَتعس يياا , حتُفةيي , أفةيي ح , حر س , حُبعس
قاا   .( )حَبهراا , حَتبةاا , حَدفسراا , حَ يسب ا , حَ قسراا , حَجدس اا , حُنح اا , حُجح اا , حُ حس

                                                 

 . 11ُ,  إ, نصا  في م ا ل ال ت اب, ا نبارّة (  )
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حهييييح يتحييييدةُث  ييييال المصيييييادِر , هالة هييييذ  المصييييادَر  العنييييا ببعضييييها  ييييييبحيل
حجاد النحيياُ  , د حشييا ت فييي كتييم النةحييح مييال بعيي, المنصييحبِ  بالفعييِل المتييرحِئ ه هييار 

هييذا بييام مييا جيير  مييال الَمصييادر المضيياِف  َمجيير  المصييادِر : ")يقييحل, ألفا يياا فيهييا
ُ ح  بهيييا نعميييا ُأضييييفت ليكيييحاَل المضييياُ  فيهيييا بمنجلتيييل فيييأ الكيييتِ  هذا , (الُمفييَرَدِ  الَميييدس حا 

َلئَ : حكذلئ, َ قسياا لئ  لتبي ال مال َتعني: قلتَ  حال يجيحج , يسَبيئَ ححَ , حَحيسَ ئَ , حَحيسَحئَ , َحيس
حال , ححجُنتيئ, حِكلستُيئ, َ يددُتئ: حمثيُل ذليئ, هنةما ُتجيِرّ ذا كميا َأجيرِت العيرمُ , َ قسَيئَ 
 حير   ال ُييتكلع  بيل مفييَرداا هالة حهييذا , حلكيالس حهبيُت ليئ, حَهبستُيئ   نعهي  لي  ُيَعييدةح : تقيحل

 .( )"أال يكحال  لأ َحيسَلئ
ع   فيي مع يِ  كتيِم النةحيِح التيي تحيدثتس ح لأ الرةي  مال أالة هذ  المصادَر شا 

 يييال المفعيييحِل الم ليييقع اليييذّ ال فعيييَل ليييل  هالة أنةنيييي ال أجيييُد تفس ييييراا لتجاهيييِل العلمييياِ  
التيي نجيُد لهياا فعيتا شيا عاا ( َ قياا )مثل , لحجحد أفعال م تعمل  لبعض هذ  المصادر

حَ ييقاُ  ,  الييقسيا بالضيي حاال يي  ال, ال عييقسُي معييرح : "يقييحل ابييال من ييحر, فييي اال ييتعمال
يييييقا ُ  ِضيييييلِ , َ يييييَقيستل لَشيييييَفِتل: حيقيييييال... ,اُ  الغييييييَث حَأ س يييييَقيستل ِلماشيييييَيتِل حَأرس يييييُ  , حَأ س حاال س

ييياا )حالقييحل نف ييل فييي . (1)"ال  ييقسيُ  حهييي مييال المصييادِر المتداحلييِ   نييد النةحيياِ   لييأ ( َر س
: يقيحل ابيال من يحر, اال يتعمالِ  حمع ذلئ ال نعدُ  فعَلها الشا َع فيي, أنةها ال فعَل لها

يييييُ " ييييياا , مصييييدر َرَ ييييأ الَكييييَ  حنحييييَح : الرع س َأّ : حالراِ ييييي َيرس ييييأ الماشييييي َ , َيرس ييييأ َر س
حتتجلييأ هييذ  الم ييألُ  فيمييا . (2)"حالماشيييُ  َترس ييأ َأّ ترتفييع حتأسكييل, َيححُ هييا حيحفُ هييا

 لمييياا أالة فعليييل , فيميييا ال فعيييَل ليييل( بهسيييراا )حهيييح ُييييدرإ , نقليييل ابيييال  ييييد   يييال  ييييبحيل
: حَبَهَر القمر النالجيح  ُبهيحراا . َقَهَر  حَيَلَبلُ : حَبَهَرُ  َيبسَهُرُ  َبهسراا : "يقحل ابال  يد , م تعمل  

َبهسيراا : ال فعيَل لقيحله : , قيال  ييبحيل...حَبهسراا لل, أّ تعس اا حَيَلبي ا, ... يلبها بضح ل
نةميا ُنصيَم  ليأ تيحهة  الف يا ينتصيُم  ليأ هضيمار لل فيي حيدة اليد ا , حا  عيِل, حهيح ممة

                                                 

 .8 2ُ,  إ ,الكتام,  يبحيل(  )
 (. قي) 290ُ, 4 إ,ل اال العرم , ابال من حر( 1)
 (.ر ي) 217ُ, 4 إ, المصدر نف ل( 2)
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,  يييال ابيييال ا  رابيييي: حَبهَيييَره  ا  َبهسيييراا . الفعيييل ييييير الم يييتعمل ه هيييار  . ( )"َكيييَرَبُه س
ذا كياال , فيت فعيل ليل( تع ياا )هذا كياال بمعنيأ : ح نيدما أدرئ ا  يتراباذّ فعليل قيال حا 

   الة الييذّ فمثييل هييذا ال يجييحُج أال يييد َل فيمييا ال فعييَل لييل. (1)بمعنييأ آ يير فلييل فعييل
ُ  ال ليييبَس فيييييل ميييال حييييث هنةييييل منصيييحم  بفعييييلع ُمضيييمرع  حقييييد , قصيييد   ييييبحيل حاضيييي

, حالقييحُل نفُ ييل مييع مصييادَر أ يير  ا ييُتعملت أفعاُلهييا حشييا ت. (2)ا ييُتعمل هييذا الفعييلُ 
اا صريحاا  ُة العلماُ   لأ أفعاِلها نصة ( ُجح ياا )ح( ُبعيداا )ح( َنك ياا )ح( عس ياا تُ (: منها, حن

َ اا )ح(  يييحقاا )ح( َبهسيييراا )ح َبييي ا )ح( جيييدس هيييذ  : حهيييذا ييييدفعنا هليييأ القيييحل بيييت تيييردةدع  .(4)( يس
 .حال حجة  للنةحاِ  فيها, في ق  اال تداُد بها, مصادُر لها أفعال  

حالييييذّ يبييييدح لييييي أالة البصييييرييال ح ييييعحا دا ييييرَ  االحتجيييياِإ لمييييحقفه  مييييال أصييييِل 
حالي  نصيبها لنيابتهيا  يال فيي -فأد لحا المصادَر المترحَئ ه هار أفعالها , االشتقاقِ 
حهييييي فييييي الحقيقييييِ  لهييييا أفعييييال  , فييييي دا يييير  المصييييادر التييييي ال أفعيييياَل لهييييا -ا فعييييال
فالفعييُل المتييرحُئ ه هييار  كمييا  بةيير  نييل  يييبحيل حبقيييُ  العلمييا  ُيقصييُد بييل , م ييتعمل   

فشيييتةاال ميييا بييييال المتيييرحِئ . حلييييس الفعيييَل اليييذّ لييي  ُي يييتعمل البتييي , الفعيييل المحيييذح ُ 
فإد ييياُل هيييذ  المصيييادِر التيييي حجيييدنا لهيييا أفعييياالا فيييي دا يييرِ  . حميييا ال فعيييَل ليييل, ه هيياُر 

اّل , المصادِر التي ال أفعاَل لها ال حجَل لل في العربية ِ   .حال يؤيةد  اال تعماُل اللغح
ذا ما انتقلنا هلأ معجِ   لدرا ِ  هذ  المصادِر ألفينا اباَل  يد  ي يرُد ( المحك )حا 

حذكيييَر منهيييا جهيييا  أربعييييال مصيييدراا , صيييادر التيييي ال أفعييياَل لهيييا ا فييي ا كبيييير ا ميييال الم
: حمنهييييا قحلُييييل, ال الحصييييرِ  دِ نييييذكر منهييييا أمثليييي ا دالةيييي ا  لييييأ  ييييبيِل اال تشييييها, تقريبيييياا 

                                                 

 (.بهر), 1 2ُ, 4إ, ابال ِ يَد , المحك  حالمحي  ا     حالمحي  ا    (  )
ييد بييال الح ييال ال,  ييتراباذّا ( 1) ييد , شةةرح الشةةافي  ,هييي686متييحفأ  يين  رضييي الييديال محمع محمع

ييييييد نييييييحر الح ييييييال, محيييييييي الييييييديال  بدالحميييييييد ييييييد الجفييييييجا , محمع دار الكتييييييم العلمييييييي , , محمع
 .177ُ,  إ,  981 /هي401 

ل, ابال يعي،( 2)  .10 ُ,  إ, شرأ المفصة
 90ُ, 2إ, (جييييحا)  6ُ(. جييييدا)  4ُ, 8إ, ل يييياال العييييرم, ابييييال من ييييحر: ان يييير( 4)

 72 ُ, 0 إ(. نكيييييييس)  14ُح( تعيييييييس) 22ُ, 6إ, (بهييييييير) 81ُ, 4إ, (بعيييييييد)
 (. حق)
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حفييي المحضييع نف ييل . ( )"حال فعييَل لهييا, الصييحُت ُي ييمُع مييال ب ييالع الدةابةيي ِ : حالَ ِضيييع ُ "
حهح  ندّ  لأ النة يم   نةيل . كأنةل ُمنحالع  ,ُمَتثالع مال النةعم ِ : حنبات  َ ِضع  : "يقحل

ُُ أال يكحاَل َ ِضع  محمحالا  ليل يف َ . (1)"ال فعَل لل يصل  ليأ  فقد ذكَر المصدَر حالصة
, ح ضييعا , حأ ضييع,  ضييَع ي ضييعُ : حفييي اللفييِ  نفِ ييل يييذكرُ , أنةهمييا ال فعييَل لهمييا

, ريفاُتلفالفعييُل م ييتعمل  حكييذلئ تصييي. حييرهييا مييال التةصييريفات, ح حاضييع, ح اضييع
, الَ ِضيع  حَ ِضع أنةهما ال فعيَل لهميا: حأمةا قحلل في. (2)حهذا ما ذكر  العلما  أيضاا 

ُِ بهذيال اللف يال أّ , فيمكاُل تبريُر ذلئ بأنةل ل  ي تعمل لهما فعل  في المعنأ ال ا
حاليدليُل  ليأ ذليئ أالة . حالشةيجر المتثنيي, بمعنأ صحِت جحِ  الدةابة  أح صيحت ُقنسبِيل

َّ اباِل  يد  ححافَقل فيل, من حر ذكَر تصريفاِت الفعلاباَل  فإذا كاال . (4)حلكنةل ذكَر رأ
حفييي الحقييِت نف ييل نجييد اشييتقاقاا لهييذا الفعييِل فييي , الفعييُل م ييتعمتا فييي معيياالع متعييدةد ع 
ُة العلما   لأ أنةل ال فعَل لهذا االشتقاقِ , معنأا مغايرع لمعنأ الفعل ا صلي , حين

حال , حليس نصَم  ينل ضحاب  العلماِ  في االشتقاقِ , العربية يشتقة يؤكةد لنا هذا أالة 
ييييغَ  ا تبا ييياا , يأبييُل  صيييحله  فيييل حفييَق المعنيييأ الييذّ يحتييياُإ هليييأ , بيييل يح ةييُ  الصة

 . نل التةعبيرِ 

. صييحت  ُي ييمع مييال ُقنييم الدةابةيي ِ : الرالَ يياقُ : "حفييي محضييع آ يير يقييحل ابييال  يييد 
, ليييس للرال يياق: حقييال اللحييياني, َ ييَق َيرسَ ييُق ُر اقيياا رَ , هييح صييحُت ب يياِل الُمقييِر : حقييلَ 

يييِغيمِ  َميييلِ , حالَحِ يييق, حال َ  حاتييل كالضع يييل  , حاَ جس ُة نقلَييل حرفيةييياا ابييياُل . (7)"ِفعس حهييذا الييينة
                                                 

 (. ضع),  2 ُ,  إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال ِ يَد (  )
 .المصدر نف ل( 1)
 (. ضع) 71ُ, 8إ, ل اال العرم, ابال من حر( 2)
 (. ضع) 71ُ, 8إ, المصدر نف ل( 4)
 (.ر ق) 98 ُ,  إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 7)
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ُة  ليييل ال ليييلُ . ( )من ييحر , حابييال  يييد  حييرهمييا مييال العلمييا , فالفعييُل م ييتعمل  نيي
يُق حالُر ياقُ : حمصدر الفعيل لتيالي ال  يبيَل هليأ تف ييِر قيحِل اللحيياني حيييِر  حبا, الرة س

 ييح  أنةييل لي  ُي ييتعمل منيل فعييل  فيي معنييأ صييحِت , ميال العلميياِ  بأنةيل ال فعييَل للرال ياق
يييييغ  . ر قييييت الدةابةيييي ُ : أّ ال نقيييحلُ , جيييحِ  الدةابةيييي ِ  حهيييذا يعنييييية همكانيةييي  تح ييييي  الصة

ا ييييتعماِل الفعيييِل فييييي دحال , االشيييتقاقية  فييييي معنيييأ ا تبييييا ي تتحاضيييع  ليييييل العيييرمُ 
حهيييذا م هييير  ميييال م ييياهِر التة يييحةِر اليييذّ ييييدلة  ليييأ  يييعِ  تصيييرةِ  , المعنيييأ الجدييييدِ 

 .العربية ِ 

ُة  ليهيا ابياُل  ييد  قحليل دُ : "حمال المصادر التي ني يُد حالَعيجس ال , النكياأُ : حالَعصس
يييداا : حقيييال ُكيييراا, فعيييَل ليييل  (1)"فجيييا  ليييل بفعيييل, نكحهيييا:  صيييَد الميييرأ  يعِصيييُدها َ صس

حا  لأ أالة هيذا المصيدَر ال فعيَل ح  الحقيق  أالة بعض العلما  ال ابقيال البال  يد  نصة
يياد  لييأ , لييل حفييي الحقييت نفِ ييل ي ييتعملحال لييل ِفعييتا تتعاقييُم فيييل ال ةيييال حالييجةاّ حالصة

يييد : قيييال ابيييال الم فةييير:  َ يييدَ : "يقيييحل ا جهيييّر, الفعيييلِ  د, كا  س يييد لغييي  فيييي الَعيييجس الَع س
د حذكيَر هيذا  (2)"َ يد فيتال جاريتيل حَ َجدهيا حَ َصيدها هذا جامعهيا َ : يقيال: قلت. حا جس

اد بالمعنأ نف ل نقتا  ال ال ليل حابال , حُذكرت تصريفاتل نف ها, الفعُل بالجةاّ حالصة
يد معنيأ يييَر الجميااِ . (4)دريد حذكيَر معنيأ الجمياِا فيي , يير أالة ال ليَل ذكر للعصس

ييَر ابيياِل  يييد  , (7) ( ييجَد ح َ ييدَ ) ال تف يييَر لييل , لهييذا اللفييِ   لييأ أنةييل ال فعييَل لييلهالة ذكس

                                                 

 (.ر ق) 8  ُ, 0 إ, ل اال العرم, ال من حراب(  )
 (. صد)  41ُ,  إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
 (.  د) 41ُ, 1إ, تهذيم اللغ , ا جهّر( 2)
 (. صد) 78ُ, 1إ, المصدر نف ل( 4)
 (. صد) 188ُ,  إ, العيال, ال ليل( 7)
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أح أنةيل ذكير ذليئ لحرصيل  ليأ ,  ح  أنةل جار  العلماَ  ال ابقيال لل فيما ذهبحا هليل
 . اال تقصاِ  في  رد ما يتعلُق بالفعل

العبحدية  : مثل, مال ا  ما ِ  ر يذكُر اباُل  يد  مصادَر مشتقة ا حفي محضعع آ 
الذّ أفرَد فيل فصتا لهيذا ( الم صةُ)تح ةع فيها في كتابل  حهذ  م أل   , حالعرحبية 

, حِييرة , حِييرة , حالُحريةي , الرةجحلي : مثل, النةحِا مال المصادِر ذكَر فيل  شرات ا لفا ِ 
حال فعيَل ليل  نيد , حاال   مال كلة ذلئ العبحدُ  حالعبحديةي ُ : "يقحل ابال  يد , ( )حييرها

: حفييي محضييعع ُمشييابلع يقييحلُ . (1)"د  بييحد ا ح بحديةيي ا  ُبيي: حَحكييأ اللحييياني, أبييي ُ بيييد
ح لييأ , (2)"حهمييا مييال المصييادِر التييي ال أفعيياَل لهييا, ح ربييية بيييةال العرحبيي  حالعرحبيةيي "

هالة أنةنيا نجيد  , الرةي  مال أالة ابال  يد  يذكر قحَل اللحياني في هيضاأ فعيل العبحديةي 
مييال المصييادِر التييي ال أفعيياَل لهييا  ( َحصيياال)ينقييل قييحالا ُيل يي  فيييل أبييح ُ بيييد فييي  ييدة 

حهيذا يعنيي أالة ا حليأ بنيا أال ُن يرإ ميال هيذ  الم يأل  . (4)َحُصنت المرأ :  نةه  قالحا
ال كيياال ذلييئ اال ييتعماُل , هذا حجييدنا ليل فعييتا م ييتعمتا , كيلع مصييدرع ُ ييدة ال فعييَل لييل حا 

 .مال النةحادرِ 
حالحا يييييُ  : " يييييد  قحلييييل حمييييال المصييييادِر التييييي ال أفعيييياَل لهييييا التييييي ذكرهييييا ابييييالُ 

ي حالحقيقي  أالة ثمةي  فعيتا , (7)"حال فعَل ليل, الحا يُ  الصراُ   لأ الميةت: حقيلَ , كالح س
حلكيالة هيذا الفعيَل ليي  , حذكيير  ابيال  ييد  نف يل( العييال)لهيذا المصيدِر ذكيَر  ال لييُل فيي 

ييراِ   لييأ الميةييتِ  : حالحاِ ييي ُ : "دليُلنييا  لييأ ذلييئ قييحُل ال ليييلِ , ُي ييتعملس فييي معنييأ الصال
                                                 

 .114-111ُ, 4  فر, 4إ, الم صةُ, ابال  يد : ان ر(  )
 (. بد) 17ُ, 1إ, المحك  حالمحي  ا    ,  يد  ابال( 1)
 (. رم) 16 ُ, 1إ, المصدر نف ل( 2)
 .4 ُ, 4 ال فر , 4إ, الم صةُ, ابال  يد ( 4)
 (.ح ي) 287ُ, 1إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 7)
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راُ   لأ الَمي تِ  َمعس منل ِفعسيتا  ,الصال فيي حييال أنةيل ذكير الفعيَل حا يتعماالِتل , ( )"حل  َأ س
حالحا يييُ  مييال المصييادِر التييي جييا تس  لييأ ِجنييِ  ا يي  (. ح ييأ)فييي م لييِع حديثِييل  ييال 

 مثيل قيحلِ , حقريم  منل بعُض المصادِر التي جا تس  ليأ جنيِ  ا يِ  المفعيحلِ , الفا لِ 
َح  حالم جحأ: "ابال  يد   :    حأنشد, ال لق: حال ةجيَحُ  حال ةجس
 ( ُهنةا حُهنةا ح لأ الم جحأِ )

ال لي  يكيال ليل فعيل  , هيح كالمي يحر حالمع يحر: قيال أبيح الح يال أّ أنةيل ميال , حا 
حالقحل فيل ك يابقل ميال حييُث ا يتعماُل . (1)"المصادِر التي جا ت  لأ مثال مفعحل

حلكنةل  ندما ا ُتعمل في هذا المعنيأ لي  ُي يتعمل فعلُيل  , ية حتصريفاتل الفعل(  جُ)
يغ  المشَتقة  فق   حلهذا قيلَ   . ال فعَل لل: بل ا تعملحا الصة

, حنضييي  هلييأ مييا ذكرنييا   ا فيي ا مييال ا مثليي  التييي  ييدةها العلمييا  ال أفعييال لهييا
ُُ ال فعيييَل حالَ ييي, (2)ال فعيييَل ليييل, الشة اصييي : منهيييا, حالحقيقييي  أالة أفعاَلهيييا م يييتعمل    يس

حاليحالدُ  , (7)ال فعيَل ليل, حاليَحَ ر, (6)حَشي سَر ال فعيَل ليل, (7)حالِ بسَ   ال فعَل لل, (4)لل
, فهييذ  ا مثليي  حييرهييا ال نعييد  أفعالهييا, (8)حالييحالدُ  مييال المصييادر التييي ال أفعيياَل لهييا

حلكنةهييا أحيانيياا ا ييُتعملت فييي معيياالع جديييد  ليي  ي ةييرد معهييا ا ييتعمال الفعييل بييالمعنأ 
َيا: "كما في قحل أبي ُ بيد, يدالجد يَل ل يسياِل الةيذّ : حقال أبح ُ َبيسدع , َحآاَل َأيسناا َأ س ال ِفعس

َيا ُ   (.آال)ح لأ الرةي  مال ذلئ يذكُر , (9)"هح اب س
                                                 

 (.ح ي) 171ُ, 1إ, العيال, ال ليل(  )
 (.ُ ج) 79ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
 (.ش ُ) 7 ُ, 7إ, المصدر نف ل( 2)
 (. يُ) 147ُ, 7إ, المصدر نف ل( 4)
 (. ب ) 17 ُ, 7إ, المصدر نف ل (7)
 (.ش ر) 2 ُ, 8إ, المصدر نف ل (6)
 (.ح ر) 121ُ, 9إ, المصدر نف ل (7)
 (.حلد) 419ُ, 9إ ,المصدر نف ل (8)
 (.أيال) 722ُ, 0 إ, المصدر نف ل (9)
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ييِر يييير  مييال أمثليي ع هلييأ أالة العييرَم كانييت  ييا اجتييجأُت بييل  ييال ذكس ُُ ممة هنةنييي أ لُيي
, عييِض العلميياِ  أالة هييذا المصييدَر ال فعييَل لييلحال حجييَل لقييحِل ب, ت ييتعمُل الفعييَل أحيانيياا 

أح يبنحنهييييا فييييي معنييييأ جديييييدع ليييييس مييييال معنييييأ , حأنةهيييي  كييييانحا ي ييييتعملحاَل المصييييادرَ 
فيفييارُق المصييدُر الجديييُد فييي معنييا   المصييدَر المشييتقة مييال , تصييري  الفعييل ا صييلية 

ّس ال فعيَل للمصييدر بهيذا المعنيأ الجديييِد  فيي: فيقحليحال, الفعيلِ  د ل هييذا ال فعييَل ليل  أ
بِ  القييياس حيح ةيي  الصيييغَ  بعيييداا  ييال ضييحا, فييي قحلنييا هالة العربييية يبنييي اشييتقاقاتل

أح مييال ذائ , فيي ُح ييبانل أالة هيذا اللفييَ  مشيتقة مييال هيذا الفعييلِ  حال يييد لُ , االشيتقاقية 
ُة العلميياُ   لييأ أنةهييا ال , المصييدرِ  حتحييت هييذا التةف يييِر ُنييدرُإ كييلة المصييادِر التييي نيي
ند بحِثنا  ال أفعالها ال نعدمها م تعمل ا شا ع ا في معياج  اللغي  التيي ح , أفعاَل لها

 .هي مرآ  ا تعمال العربية 
كالتعاقيييِم بييييال اليييياِ  حاليييحاِح فيييي ههمييياُل الفعيييل هليييأ م يييأل  صيييحتية   حقيييد يرجيييعُ 
فاَ ييتس َنفسَ ييُل َفحس اييا : "ابيياِل  يييد  نقسييتا  ييال ابييال جنةييي حمييال ذلييئ قييحلُ , تصييري  اللفيي 

يا َيُجيحُج فيي الِقيياس: قياَل ابياُل ِجن يي, حقد َتَقدع  في اليياِ  ,  ااكفاَ تس َفيس  الس لَي س , حممة حا 
ييتعمال  اَ فسعيياُل التييي َحَرَدتس َمصيياِدُرها حُرِفَضييتس هييي ِله , َيييِردس بييل ا س فيياَ  الَمي ييُت : كقَييحس

يييتا , َيِفييييسُ  َفيس ايييا حَفحس ايييا يييَتعسِمُلحا ميييال فَيييحس ع ِفعس ييياُل اليييذّ هيييح حَن ِ : قيييالَ , حلييي  َي س ييييُر  اَ يس
يا ُ  َتعسِمُلحا منل ِفعتا , اب س ُ  فيي أنةهي  ا يتعملحا . ( )"ل  َي س ( فيي )فكتُ  اباِل جنةي حاض
حهذا يؤيد  ا يتعماُل الييا ي اليذّ , الحاّح في التةصري ِ ( فح )حل  ي تعملحا , اليا ي

ُة  ليل اباُل  يد  في  التي ُ دةت بت ( الالحيحا)حقا حا  لأ هذا لف َ  . (1) (في )ن
فقلبت الياُ  التي , حيياال: حأصُلل, حالحيحااُل جنُس الحي:" جا  في المحك , بت فعلع 

هيييييذا ميييييذهُم ال لييييييِل , هيييييي ال   حاحاا ا يييييتكراهاا لتيييييحالي الييييييا يال  لي تليييييَ  الحرفييييياال
, حأالة اليحاح فييل أصيل  , حذهَم أبح  ثماال هلأ أالة الحيحااَل ييُر مبدِل الحاح, ح يبحيل

                                                 

 (.فح ) 41ُ, 0 إ, المحي  ا    المحك  ح , ابال  يد  ( )
 (.في ) 29-28ُ, المصدر نف ل (1)
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الس ليي ال ليي  , فيياَ  الميييُت يفيييُ  َفيس يياا حَفحس يياا : حُشييبةل هييذا بقييحله ,   يكييال منييل فعييل  حا  حا 
قيال أبيح , كذلئ الحيحاال  ند  مصيدر لي  يشيتقة منيل فعيل  , فعتا ( فح )ي تعملحا مال 

هذا ييُر مرضية مال أبي  ثماال  مال ِقبيل أنةيل ال يمتنيُع أال يكيحاَل فيي الكيتِ  :  لي
حميحت حأشيبا  , حقحل, حصحغ, فح : مثل, مل صحيحاالحفاؤ  حال, مصدر   ينل حاح  

لُيل الحييحااِل  ليأ , فأمةا أال يحجَد في الكت  كلم    ينها يا   حالمهيا حاح فيت, ذلئ فحمس
: قيال أبيح  ليي, فح    أ    نةيل شيبةل ميا ال يحجيُد فيي الكيت  بميا هيح محجيحد  م ةيرد  

الس كانيييت اليييحاح أثقيييَل ميييال الييييا  ,  ع حكيييأنةه  هنةميييا ا يييتجاجحا قليييَم اليييياِ  حاحاا لغيييير  لةييي حا 
 .( )"ليكحاَل ذائ  حضاا للحاح مال كثرِ  د حِل الياِ  حيلبِتها  ليها

ال نعدُ  أ باباا صحتية ا أ ر  ف ةر بها , حفي تبريِر حجحِد مصادَر ال أفعاَل لها
َلل, حقييلَ : حقيل: "يقحُل اباُل  يد , العلماُ  ههماَل الفعلِ  ُ  : َحيَحل كَحيس قياَل . تقبييُ: َحيسي

ُِ   الة القيياَس نفيا  حمَنيَع منيل, حذليئ  نةيل : ابال جنةي امتنعحا مال ا تعماِل فعِل الَحيس
لحجييييم ا ييييتتل فا ييييل كح ييييد, ح ينييييل كبيييياا, فتحييييامحا , لييييح ُصيييير  الفعييييُل مييييال ذلييييئ

ا يتعماَلل, لميا كياال يعقييُم ميال اجتمياا ه تلييال, حال أدّر أد ييل ا لي  حاليت   لييأ 
دالالاأالحيسُ  ما اا أ حهذا القحُل نفُ ل ي العنا بيل ابياُل  ييد  نقيتا  يال . (1)  تب ة اا حا 

َحيسييُس ِكَلميي   فييي محضييِع رأفيي ع "بييالمعنأ نف ييل ( حيييس)ابييال جنةييي فييي تعليييل ا ييتعمال 
ِتمتأع  يل  , حا س ِقيير  : حقييل, حَحيسيس  ليل أّ َحيس َتَنُعيحا ميال ا يتعمال , َحيسيس  َتصيِغير  حَتحس امس

ِل مال الحَ  يل  لَحَجيم , يسِس   الة القياَس َنَفاُ  حَمَنَع منلالِفعس حذلئ أنةيل ليح ُصير َ  منيل ِفعس
ييِتتُل فا ِييل حَ يسنِييل َكَبييااَ  َتلَيييسالِ , ا س ِتميياِا ه س ِقييُم مييال اجس ييِتعماَلل ِلَمييا كيياال ُيعس . فَتَحيياَمحا ا س

َ يل ا َِليَ  حاليتَ   ليأ اليَحيسسِ , هذا قحل ابيال ِجن يي ِمَع ذِليَئ َأ س ُهيَح فيت أدسِرّ َأَ ي, حَأدس
اَلل   دس  "أ(2)منل َتَب ال   حا 

                                                 

 (.حيي) 297ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 (.حيُ) 29ُ, 4إ, المصدر نف ل (1)
 (.حيس) 642ُ, 8إ ,المصدر نف ل (2)
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حأ حاتهيا ألفيا   تحاضيعتس  ليهيا العيرُم فيي التةعبيير ( حيحياا )حالذّ يبدح لي أالة 
حأالس ال  ييبيَل لهييا هلييأ , أح الرحمييَ  حاال ييتمتأَ , تفيييد الييدة ا َ ,  ييال معيياالع هفصيياحي 

( َحيسحييل)فيييرحج أبييادّ بييأالة دليلنييا  لييأ ذلييئ قييحل ال, القييياِس فييي االشييتقاِق مييال فعييلع 
 حاليذّ يؤكةيد, ( )حبيت  مير , حببيا ع مير ا , حب ييال مير ا , حِصيَلت بحيا ع مير ا ( ّح)أصيُلها 

, حاال يييتمتأ حميييا شيييابهها ميييال معييياالع , ذليييئ تعاقيييُم دالالِتهيييا  ليييأ اليييدة اِ  حالرحمييي ِ 
, (حييس)يكي( حييُ)ح, (حييُ)كيي( حييل)حيؤكةد  أيضياا قيحُل العلمياِ  فيي التةعرييِ  بهيا هالة 

حهذا كلةل يؤكةد أال العرم قد تحاضعت  لأ بعيض ا لفيا  . حهكذا( حيل)كي( حيس)ح
 .دحال أال تأَبل لضحابِ  االشتقاِق مال أفعالع , في أدا  معانيها

ثة العلماِ   ال أفعالع لتف ير اشتقاِق المصادِر م أل   ال تبيرُأ تفكييرةه    هالة بحس
رفية ِ  الة االشتقاَق ركال  مال أركااِل الن رية  فأحياناا يحملحال اال َ  المشتقع  لأ , ِ  الصة

لتبريييير  رحِجيييل  ليييأ , أح  ليييأ النةيييدر ِ , أح  ليييأ التيييحهة ِ , أح  ليييأ الشةيييذحذِ , النة يييم
هذا , حمييات حتسييَ  أنِفييل, حجمُعييل ُحتُييح   , المييحتُ : الحتسيي ُ : "يقييحُل ابيياُل  يييد , القييياسِ 

كيأنةه  تحهميحا , م  ليأ المصيدرِ ُنصي, حقيل هذا ميات فجيأ ا , مات بت ضرمع حال قتلع 
ال لييي  يكيييال ليييل فعيييل  ( حتَييي َ ) , هالة تيييحهةَ  الفعيييِل ال يتجييياحُج دحُر  تبريييير النةصيييمِ ". (1)حا 

ر حجحَد المصدِر المشتق  , حالبحِث  ال  املع   .حارتقأ ذلئ هلأ البحِث  ال فعلع يبرة

, (حكي الم)هالة هذ  أمثلي   ميال المصيادِر التيي ال أفعياَل لهيا ممةيا حرد فيي معجي  
حلي  , حتبريَر يياِم ا فعيالِ , قصدُت منها بيااَل المنهِأ حالتفكيِر في تف يِر االشتقاقِ 

 .ال ه نامع حتفصيلع , فهذا محضُع هيجاجع حتمثيلع , أت لةع هلأ اال تقصا ِ 
                                                 

,  إ, دار المعرفيييي , بيييييرحت, اللةةةةام م الم ةةةةيع, (هييييي7 8ت)مجييييد الييييد يال , الفيرحجأبييييادّ(  )
 (.حيُ), 7 1ُ

 (.حت ) 177ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
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 :أيماء الفاعلي   مبالغت ا -ثاوياا 
يييا ال  لييييس ضيييالَ  الباحيييِث أال يهتيييدّ هليييأ أ يييماِ  الفيييا ليال حأبنييييِ  مبالغتهيييا ممة

حا  يييماِ  , أفعييياَل لهيييا  فحيييديُث العلميييا   يييال اشيييتقاق أ يييما  الفيييا ليال ميييال ا  يييياالِ 
حهيذ  , حييرها, حليل ال لع , حتامرع , حالبالع , حداراع , فارسع : مثل, الجامدِ  ال حصَر لل

ييييا أبنيييييُ  المبالغييييِ  فتفيييياحت العلميييياُ  فييييي حصييييِر . ( )م ييييأل   كفانيهييييا العلميييياُ  بحثيييياا  أمة
حتنح ت أحجاُنها تنح اا ير  فيل الباحُث دليتا  لأ , ضبِ  قيا يِ  أبنيتهاح , ضحاب ها

يييَ  تح يفيياا يحقةييُق مييراَد  مييال المعنييأ دحاَل أال يأَبييل لضييحابِ  , أالة العربيييع يح ةييُ  الصة
, حَح ةياس, جبةيار: االشتقاِق حقيا يتل   ييُر دلييلع  ليأ ذليئ كثيرُ  شيذحِذ أبنيتهيا مثيل

, (1)حَنتيحإ حييرهيا, حَشصيُح, حبصيير, حَ يميع, حِمهيحاال, ا حِمع ي, حَ آةر, حدرةائ
 .حكذلئ تمرةُد أبنيتها حصيغها  لأ القياسِ 

حلييي  يرب يييح  , لقيييد ربيييَ  العلمييياُ  بييييال اشيييتقاِق ا ييي  الفا يييِل حفعِليييل بنيييي  ح ميييتا 
حلهيييذا ف ةيييرحا  رحَجيييل  ليييأ , بالمصيييدِر اليييذّ هيييح أصيييُل االشيييتقاق  نيييد البصيييرييال

ا حلأ تف يُر  دِ  : حتجلةأ ذلئ في ثتِث م ا لَ , مل  لأ الفعلِ القياس بأنةل ل  ُيح
                                                 

 .44 -7 ُ, االشتقاق,  بدا  أميال: ان ر(  )
ييد بييال الح ييال ,  ييتراباذّا : ان يير( 1) شييرأ الرضييي  لييأ كافييي   ,(هييي686ت)رضييي الييديال محمع

, 4إ,  1000, , القيييياهر   ,  ييييال  الكتييييم, تحقيييييق  بييييدالعال  ييييال  مكيييير , ابييييال الحاجييييم
تحقيييق  بييدالعال , همةةا ال  امةةا( هييي  9),  بييدالرحمال جمييال الييديال, حال يييح ي. 298ُ

ظةةاهرش , ح يييال  بيياس, حالرفايعيي , 60ُ, 6إ, الكحيييت, دار البحييحث العلميةيي ,  ييال  مكيير 
يياال,  دار جرييير للنشيير حالتحجيييع,  , الّشةةذ ذ فةةا الفةةر  البربةةا ,  1006/هييي 416 ,  مة

االيتغواء بالفبل الّثالثا المزيد عة  ", ح مر أبح نيحاس, الديال  ل حالفقرا ,  ي . 94 ُ
المجلة  اسردوّية  للغة  , "الفبل الثالثا المجّرد  أثره فةا تفيةير شةذ ذ ايةم الفاعةل  مبالغتة 

حالفقرا , . 100-94  , 4ُ 10/هي427 ل ن  ( 1)العدد ( 0 )المجلد , البربّي   آداب ا
,   ييال  الكتييام الحييديث,  ,   علةةا الفاعليةة   المفب لّيةة المشةةتلات الدالةة,  ييي  الييديال  ييل

 .1007, هربد
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يييا هيييح  ليييأ جنيييِ  فا يييلع  : نحيييح, تأنييييِث ا يييِ  الفا يييِل المؤنةيييِث بغيييير  تميييِ  تأنييييثع ممة
ححييا ضع  حذهييم فيهييا البصييريةحال هلييأ أالة هييذ  , حمرضييعع , ح امييثع , ححامييلِ ,  ييالقع 

حأنةهي  , ذا  الفيت ضيحابَ  االشيتقاقِ حلي, ا لفا  ييُر جاريي ع  ليأ الفعيِل فيي اشيتقاقها
حهح معنأ تؤديل الصيغُ  المشتقةُ  دحاَل أال ي ضَع للقياِس , قصدحا بها معنأ النة م
يييَ   لييأ, فييي الم ابقييِ  فييي الجيينس ُع , البييالع : حقا ييحا هييذ  الصة حجعلييحا , حنابييلع , حراميي

, َحَصيياالح , حَشييكحر, حَصييُبحر, حِمع ييير, حِم نيياث, حِمييذسكار, ِمعس ييار: مييال ن ا رهييا
حمةميييا ُحميييل  ليييأ النة يييِم ميييال أ يييما  , ( ) نةهيييا لي يييت محمحلييي ا  ليييأ الفعيييلِ , حَرَجاال

حالقييحل , (1)حناشييم, حمكيياالع آهييلع , حنا ييلع , حكيياسع ,  ييا  : الفييا ليال كثييير  جييدةاا نحييح
أمعا ما يكحاُل صاحَم شي ع يعالُجل, فإنعل ممعيا : "قال  يبحيل, نف ل في أبني  المبالغ ِ 

 يييييحعاإ, : ثيييييحعام, حلصييييياحم العييييياإ: حذليييييئ قحلُيييييئ لصييييياحِم الث ييييييام, االا يكيييييحال فععييييي
يييال, حلصييياحم الُحُمييير التيييي يعميييل  ليهيييا  حلصييياحم الِجميييال التيييي ُينقيييل  ليهيييا َجمع

حربعما ألحقحا يا ّ .  ذا أكثُر م  أ  ُي فاصرعا , : حمعار, حالذّ يعالأ الصةر 
, أ: , كمييا قييالحا(الن ييم)ابضييافِ   ضييافح  هلييأ البتييحت, فييأحقعحا ابضيياف   لييأ البت يييال

يييا  .البتةييات: حاحييد , حقييالحا ييا مييا يكيييحال ذا شييي ع حليييس بصيينع ع يعالجهييا, فإنعييل ممع حأمع
ييل: لييذّ الييد را: , حذلييئ قحلييئ(فييا تا )يكييحال  , حلييذّ النشعييام: دارا , حلييذّ النعبس : نابييل 

, حليييذّ التمييير , حليييذّ الليييبال: ناشيييم  يييا   , الحييي   : ا أيضييياا حقيييالح . (2)"البيييال  : تيييامر  , حلحة
بيأالة اال يَ  المشيتقع : حاليذّ يعنينيا ميال هيذا أنةهي  قيالحا, (4)حُحمل  لأ النة يم, حلحي   

                                                 

, 1إ, ابنصيييا  فيييي م يييا ل ال يييت , حا نبييياّر, 282ُ, 2الكتيييام, إ,  ييييبحيل: ان ييير ( )
ُ778-760. 

ال مل علا الوي  ",  مر محمعد, أبح نحاس. 284-282ُ, 2الكتام, إ,  يبحيل: ان ر( 1)
 .44 -22 ُ, 4 10ل ن  , 86العدد , غ  البربّي  اسردوامجما الل مجل , "فا البربّي 

 . 28ُ, 2إ, الكتام,  يبحيل( 2)
 (.لح ) 272, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 4)
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حأنةييل قييد ال , قييد ال يجييّر  لييأ الفعييِل فييي اشييتقاقل, مييال أبنيييِ  ا ييِ  الفا ييِل حمبالغتييل
 حهيييذا ميييال أدلتنيييا  ليييأ أالة , ( )بيييل يشيييتقة ميييال ا  يييما , يكيييحال ليييل فعيييل  يجيييّر  لييييل

, حال بضيييحاب  قيييياس النةحيييا ِ , العربيييية يشيييتقة حلييييس ليييل  ناييييُ  بميييا اُشيييتقة منيييل اللفييي ُ 
قياَل , ح ندما أدرَئ العلماُ  م الفتها للقياس  دةحها مال ال يماِا اليذّ ال ُيقياُس  لييل

أال تيير  أنةييئ ال تقييحُل لصيياحِم , حليييَس فييي كييلة شييي ع مييال هييذا قيييَل هييذا: " يييبحيل
حال لصيياحِم , شييعار  : حال لصيياحِم الشةييعير, فكةييا   : احِم الفاكهيي حال لصيي, بييرةار  : البييرة 

 .(1)"دقةاق  : الدةقيق

أمةا الم ألُ  الثاني   التي ف ةر بهيا العلمياُ   يرحَإ ا يِ  الفا يِل  ليأ الفعيِل فهيي 
, حِشييعرع شييا رع , حُشييغسلع شييايلع , ليييلع ال ييل: نحييح, حملُييل  لييأ هفييادِ  معنييأ المبالغيي ِ 

حليي  , حمعناهييا هفييادُ  المبالغيي ِ , فهييذ  أ ييما  فييا ليال ال أفعيياَل لهييا, (2)حُ ييعال  ييا لع 
حهيي م يأل   يير  فيهيا الباحيُث ُميد تا هليأ اال يتدالل , تجِر  لأ فعلع فيي تصيريفها

, يحلةيييُد االشيييتقاَق دحاَل أال يبحيييَث  يييال أصيييلع ليييل,  ليييأ أالة العربيييية اليييذّ ُينيييتأ اللغييي َ 
حهييييذا الجييييذر هييييح صييييحامت ,  ا ييييماا ا تميييياداا  لييييأ الجييييذر الييييذّ ليييييس هييييح فعييييتا حال

حقيييد ا تميييد  العلمييياُ  فيييي ترتييييِم بعيييض المعييياجِ  حتبنيييا  ابييياُل فيييارس فيييي , حصيييحا ت
حقيييسس  ليهيييا , ئ ت م: ميييثتا  ليييأ أنةهيييا( كتيييم)حكيييانحا يتعييياملحاَل ميييع , المقييياييس
حيضيييييفحال هلييييأ هييييذا الجييييذِر مييييال اللحاحييييِق حال ييييحابِق حيجييييرحال  ليييييل مييييال , تقليباتهييييا

حيتييرُئ , يحتيياجحال هليييل مييال مبنييأ يح ةييُ  الصيييغَ  فييي المعنييأ المييرادالتةغييييرات مييا 
حمثييُل هيييذ  . للعلميياِ  البحييَث  ييال أصيييلع لتشييتقاق لييال يجيييدح  فييي مثييل هيييذ  ا لفييا 

 .الجذحِر نجد ن يرها في اللغات ال امية 
                                                 

 .129ُ, المغني الجديد في الصةر , الحلحاني(  )
 .281ُ, 2إ, الكتام,  يبحيل( 1)
 227ُ,   إ, ل ياال العيرم, ن حرحابال م(.  عل) 222ُ,  إ, العيال, ال ليل: ان ر( 2)

 (. عل)
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ييا الم ييألُ  الثالثييُ  التييي ف ةيير بهييا العلميياُ   ييرحَإ ا ييِ  الفا ييِل  لييأ الفعييِل فييي  أمة
فهييي حملُييل  لييأ ابتبيياِا حالمجاحجييِ   حهييي م ييأل   يياهر   فييي بييام ,   اشييتقاقلقيا ييي

  هذ كثييييراا ميييا ت العنيييا مشيييتقات  ال أفعييياَل لهيييا جييياؤحا بهيييا لتحقييييق المجاحجييي, ابتبييياا
, شيقيُحَقبيُ , َكثير َبثير حأثير حبذيرح , ( )حجا ع نا ع, الُجحا حالنالحا: نحح, اللف ية 

يييرس يييرس أمس , حشيييي اال لي ييياال, ححقيييير نقيييير, ح يييا   ال ييي , َن سشييياال حَ  سشييياال, حأ س
مييا , (2)حاليذّ يعنينيا ميال هيذا البياِم الحا يِع فيي العربيةي  المتعيدةد اليدةالالت, (1)حييرهيا

أال تكييحاَل : أحييدهما: ذكيير  ال يييح يال فييي تق يييمل ل تبيياا مييال أنةييل يييأتي  لييأ حجهيييال
غيةر   اضة  ا المبوةا  ال بّيوة ا انييُ  أال تكيحاَل الث: حالثياني, الكلمُ  الثانييُ  ذاَت معنيأا 

حهييذا النييحا دليُلنييا  لييأ أالة العربييية قييد يح ةيي  الصيييغَ  المشيييتقةَ  دحال , (4)االشةةتلاغا 
حلهيذا , مرا ا   صل اشتقاقها  فاليذّ يشيغُلل تحقييُق ُميراِد  ميال المعنيأ اليذّ َقَصيَد 

. (7)ال أدّر: قييال ,َحَ ييال  َبَ ييال  : فييي قييحله ( َبَ ييال) نييدما ُ يي ل أبييح حييات   ييال معنييأ 
ُّ شيي ع معنييأ: قييال ابيياُل ا  رابيية : حقيال ثعلييم فييي أمالييل َشيييس اال :  ييألت العييرَم أ

هالة العربيية : أفيت ييدلة هيذا  ليأ قحلنيا. (6)نشيدة : شيي   َنتِيد بيل كتمنيا: َليس االأ فقالحا
                                                 

 (.نحا) 177ُ, 1إ, العيال, ال ليل: ان ر ( )
, اليدار العربيةي  للكتيام, اسلفاظ الكتابّي ( هيي210ت) بدالرحمال بال  ي أ , الهمداني: ان ر( 1)

يد بييال الح يال , حابيال دريييد. 97-196 ُ, 980  , جم ةةرش اللغةة ( هييي 21ت)أبيح بكيير محمع
 .419ُ, 2إ, القاهر , نية مكتب  الثقاف  الدي

ييد: الم ييا ف : للمجيييد  ييال دالالتييل ان يير( 2) المجلةة  , "ظةةاهرش اإلتبةةا  فةةا البربّيةة ",  الييد محمع
 .67 -26  , 2ُ 10/هي424 ل ن  (  )العدد ( 9)المجلد , اسردوّي  للغ  البربّي 

 .4 4ُ,  إ, المجهر, ال يح ية : ان ر( 4)
 .4 4ُ,  إ, المصدر نف ل( 7)
دار , تحقيق  بدال ت  هيارحال, مجالم ثبل , (هي 19)أبح العباس أحمد بال يحيأ , ثعلم( 6)

 .6 4ُ,  إ, المجهر, ال يح ية : حان ر, 7ُ,  إ, , القاهر 6 , المعار 
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الة حليس لل  يال   لأ أصل اللف  المشتق  الذّ َشيَغَل العلمياُ  بيل أنفَ يه أ , يشتقة  حا 
أ  .اللف  المشتقع قد ال يكحال لل فعل 

يي  م ييأل   فيييي يايييِ  ا هميةييِ  فيييي تف يييِر المشييتقاِت التيييي ال أفعييال لهيييا  ال  حثمة
: نحيح,  يةما أ ما  الفا ليال منها  حهي بناُ  أ ماِ  الفا ليال  لأ حجالع ييِر قيا ي  

,  رُض فهيي  اشيب   حأ شبت ا, حأحنَ  فهح حان   , حأتمر فهح تامر  , أبقَل فهح باقل  
حأحرَق , حأمحلت ا رُض فهي ماحيلُ , حأنتجت فهي َنُتحإ  , حأ قةت الفرُس فهي َ قحق  

, ( )حييُرهييا كثييير  مييال ا لفييا , حأينييَع فهييح يييانع  , حأيفييَع فهييح يييافع  , النبييُت فهييح حارق  
فعلأ الرةي  ميال تف يير هيذ  المشيتقاِت بنفيي الشةيذحِذ  نهيا
, (2)أح ربِ هيا بيالمعنأ, (1)

ّة مييال  ييتِل اال ييتغناِ  بالفعييِل المجيييِد  ييال الفعييِل الثتثييية  أح تعليِلهييا بييالتة حةر اللغييح
يييِ  داللييياا  لييأ الفعييِل المميياتِ , المجييرةدِ  هالة أال الباحييَث ييير  فييي , (4)حبقيياِ  هييذ  الصة

ّة اال ييتعمالية الييذّ أ ييما  العلميياُ  بالشيياذة قيا يياا  ييي  نم يياا مييال التمييرةد اللغييح هييذ  الصة
, حليي  يأبييل لقيا يييةتل, الييذّ ليي  يييراِا فيييل العربييية ضييابَ  االشييتقاقِ , م ةييرِد ا ييتعماالا ال

فييييأنتَأ هييييذ  ا لفيييياَ  بعيييييداا  ييييال معيييياييِر االشييييتقاِق , حكيييياال المعنييييأ شييييغَلل الشييييايلَ 
مييال ا ييتحدق  كمييا ذكييَر ( حادق: )فلييح كييااَل ُيييدرُئ ضييابَ  االشييتقاِق مييا قييالَ , القيا ييي  

                                                 

تحقييييق أحميييد  بيييدالغفحر , لةةةيم فةةةا كةةةالم البةةةر  ,الح ييييال بيييال أحميييد, ابيييال  الحييييل: ان ييير(  )
ميييييي ,   ةيييييار . 76ُ, 1إ, المجهيييييير, حال ييييييح ية . 74ُ,  979 /هيييييي299 , مكييييي  المكرة

يييذحذ فيييي الصييير  العربيييية , حالرفايعييي  , المشيييتقات فيييي العربيةييي , حالفقيييرا . 98 ُ,  ييياهر  الشة
ُ66-69. 

المجمةا البلمةا  مجلة , "ت رير المشتلات مة  مةزاعم الّشةذ ذ", محمعد بهج , ا ثّر: ان ر( 1)
 .724-717ُ, 974 , دمشق, الي ريّ 

 .100-90 ُ,  اهر  الشةذحذ في الصر  العربية , الرفايع : ان ر( 2)
, اال ييييييتغنا  بالفعيييييييل الثةتثييييييية المجييييييييد  ييييييال الفعيييييييل الثتثيييييييي, الفقيييييييرا  حأبييييييح نيييييييحاس: ان يييييير( 4)

ُ 80- 94. 
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, فهييي حادق  , هذا اشييتهت الفحييلَ , ا ييتحدقت ا تييااُل حأحدقييت: "ابيياُل  الحيييل  نييدما قييال
 .( )"حال م تحِدق  , ُمحِدق  : حل  يقحلحا

ييا ال أفعيياَل لهييا  ِفييرت بقييدرع مييال اهتميياِ  ابيياِل  هالة أ ييماَ  الفييا ليال حمبالغتهييا ممة
أح بنا هييا مييال , أح المبالغيي ِ ,  يييد   حليي  تبعييد تف يييراُتل لهييا  ييال حملهييا  لييأ النة ييم

أح  ييدةها مييال تييحهة  , أح االكتفيياِ  بييالقحِل بأنةهييا ال فعييَل لهييا, يييدع ال مجييرَد لييلفعييلع مج 
حالجمييُع , الُكَعيييُت الُبلُبييُل مبنيييٌّ  لييأ التةصييغيرِ : "حمييال أمثليي  ذلييئ قحلييل, حجييحِد فعييلع 

حنقيَل , (1)"حال أ رُ  ليل فعيتا , شا ر  معرح   , حأبح ُمكسِعت  لأ مثاِل ُملسِج , ِكعستاال  
حجيا  , حالحقيقُ  أالة فعَلل ل  ُي تعمل. (2)ما ذكر  اباُل  يد  في هذا اللف اباُل من حر 

هالة :   حلعيلة فييي هييذا دلييتا  لييأ قحلنييا(أفعييلَ )ا ي  العلَييِ   ليأ مثيياِل ا ييِ  الفا يِل مييال 
العربيع ُيح ةيُ  االشيتقاَق فيي هفيادِ  المعنيأ الُميراِد دحاَل أال ييدقةَق فيي أاصيِل االشيتقاق 

 . حضاب ل
عع آ ييَر يحمييُل ابيياُل  يييد  اللفييَ   لييأ النة ييم  لتبرييير ييييام الفعييِل حفييي محضيي
ييُتقع منييل أرا   لييأ النة ييم  , اآلثيي ُ : حالحييارإُ , ابثيي ُ : الِحييرسُإ حالَحييَرإُ : "يقييحل, الييذّ اشس
ييق: حالَحيَرإ, حالُمتحر ُإ الكا ال  يال ابثي ِ , حالَحَرإ حالَحِرإ,  نةل ال فعَل لل قيال , الضة

ياإُ  يييُق حمعنييا  فيي الييدةياِل ابثيي ُ : َرُإ فييي اللغي ِ الَحيي: الجةجة . (4)"ححيِرإ صييدُر  َحَرجيياا , الضة
ُة اباُل  يد  حييُر  مال العلماِ   لأ فعسل  حا  لأ ا يتعمالل فيي , (الحَرإ)لقد ن حنصة

حا ُتعمل في , فربةما ل  ُي تعمل الفعُل في معنأ اآلث . (7)(ا ضداد)معاالع متناقض  
                                                 

 .117ُ, ليس في كت  العرم, ابال  الحيل: ان ر(  )
 (.كعت) 167ُ,  إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
 (.كعت) 78ُ, 1إ, ل اال العرم, ابال من حر: ان ر( 2)
 (.حرإ) 70ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 4)
 (.حرإ) 121ُ, 1إ, ل اال العرم, ابال من حر( 7)
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حهيذا قيد يمتيدة , حقيل ال فعَل لل,  لأ النة م( حارإ)ا ُحمَل حلهذ, يير  مال المعاني
 .حِرإ: هلأ صيغ  المبالغ 

حممةا ُحمل  ليأ النة يم حالمبالغيِ  فيي تحجييل ييياِم فعِليل ميال أ يماِ  الفيا ليال 
ُُ : "قحلل,  ند ابال  يد  القليُل مال النةييل, حكيذلئ ال يا ُ, حهيح ا ي  , حقيد : حالَ يس

هنييا   لييأ هييذا, يكييحاُل  لييأ النة ييم َكمييح  ت ما ييت  حذلييئ  نةييل ال فعييَل لييل, فلييذلئ حجة
َل  ال قحل ا  شأ: قال ا صمعيال   : ألت الُمفضة

 َلعميييّر َلميييال أمس يييأ ميييال القَيييح  شا َصيييا
 

 لقيييييد نيييييال َ يسصييييياا ميييييال ُ َفييييييرَ   اِ َصيييييا
 

: فيتال َيُ يُح الع يةي  فيي َبنيي فييتال  أّ: العيرُم تقيحل: فقيال, (َ يسصياا )ميا معنيأ 
ا, فقال: فكاال ينبغي أال يقحلَ : فقلت: ها, قالُيقل ل صا هيي ُمعاقبي  َي يتعملها أهيل : َ حس

حةاغ يةاغ, حيقحلحال: الحجاج, ُي مالحال الصال حةا , حمثلل كثير: الصال يةا , للصال لقيد . ( )"الصال
ُُ الع يةي َ : فيي قحليل( ي ُح)ا تعمل الفعل  : فيت أ يرُ   يبَم قيحله , فيتال  ي يح

مييحت : فحملييح   لييأ,  يييُ  ييا ُ: هذا كييااَل ذلييئ لتف يييِر قييحله هالة , ال فعييَل لييل
يييل  دا ع : "حالقيييحل نف يييل فيييي قيييحل ابيييال  ييييد . ما يييت يييا أال يكيييحال  ليييأ : حَليس ُم لييي , فإمة

معا أال يكحال  لأ ِفعلع ل  َن سمعل  .(1)"النة م, حا 

هالة الم ييييأل  ال يييياهرَ  فييييي قضيييييِ  المشييييتقاِت التييييي ال أفعيييياَل لهييييا  هييييي امتييييداُد 
, ِر مال صيغ  ا   الفا ل الذّ ال فعَل ليل هليأ مشيتقاتع أ ير فيي اللفيِ  نفِ يلالتةف ي

, ُحمل  لأ المبالغِ  أح  لأ النة يم لتبريير ييياِم الفعيلِ , ُشغل  شايل  : فعندما قالحا
( ُمشييتِغل حُمشييَتَغل)حجادحا  ليييل بغييير حجييلع ( َشييِغل)حامتييدة ذلييئ هلييأ صيييغ  المبالغييِ  

ييَغلل َشييغستا حُشييغستا, ا  يييرُ   ييال : "ابييال  يييد يقييحل . مييا أشييغَلل: حقييحله  حقييد َشييغلل َيشس
                                                 

 (. يُ) 47ُ, 7إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد (  )
 (.د ي) 171ُ, 7إ, المصدر نف ل (1)
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ميال ا فعيال التيي يلبيت ( ُشِغل: )حقال ثعلم. ُشِغل بل: حأشغلل, حاشتغَل بي.  يبحيل
, مييا أشييغَلل: حتعجبييحا مييال هييذ  الصيييغ , فقييالحا: قييال. فيهييا صيييغ  مييا ليي  ُي يي ة فا لييل

الة التةعجييَم محضييحا   لييأ صيييغ  َفَعييل حهييذا شيياذٌّ, هنةمييا ُيحفيي  حف يياا, يعنييي أ: قييال
ح نيدّ أنةيل  ليأ النة يم   نةيل ال ِفعيَل ليل . حرجل َشِغل,  ال ابيال ا  رابيي. الفا لُ 

َتغل, ا  يرُ   لأ لفِ  الَمفعحل, حهي : يجي   ليل َفِعل, حكذلئ َتِغل, حُمشس رجل ُمشس
ا ُتعمَل في مرحلي ع ( َغلشَ )حالذّ يبدح لي أالة الفعَل , ( )"نادر  , حكاها اباُل ا  رابي

حبقيييييت (. اشييييتغل)ح( ُشييييغل)ثُيييي ة ا ييييُتغني  نييييل بييييي, حذكيييير  العلمييييا ُ , مييييال ُ مييييِر اللغيييي ِ 
دليييتا  لييأ المرحليي  ا حلييأ , حمييا أشييغلل, شيياِيل  حَشييِغل: االشييتقاقات القيا ييي  حهييي

أح , فكياال الشةيذحذُ , (ُشيغل)حيليم  لييل الحقياا , المبنيي للمعليح ( َشَغل)مال ا تعمال 
أح  ليييأ المبالغيييِ  ميييد تا للعلمييياِ  فيييي تحجييييل م الفيييِ  القيييياِس , حميييُل  ليييأ النة يييمِ ال

 . االشتقاقية 
فييي ( حارق)حالييذّ يؤكةييد لنييا مييا مضييأ قحلُييل مييا ي العنييا بييل العلميياُ  فييي تف ييير 

 ضيراُ  : حشجر   حارق  , ححريقي  , ححِرقَي   . حقد حرقت الشجرُ , حأحرقتس : "قحل ابال  يد 
حهيي , أّ ال فعيَل ثتثيةياا ليل (1)", ا  ييرُ   ليأ النة يم   نةيل ال فعيَل ليلالحرِق َحَ ين   

ُة  ليهييا كثييير  مييال العلمييا  اّل الشةييذحَذ  ييال هييذا اللفيي   , (2)م ييأل  نيي حقييد دفييَع ا ثيير
 غييت فييي اال ييتعمال ( أحرق)حالييذّ يبييدح لييي أالة , (4) نةهيي  ا ييتعملحا الفعييل الثتثيييع 

                                                 

 (.لشغ) 292ُ, 7إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 (.حرق) 777ُ, 6إ, المصدر نف ل( 1)
يييييد محييييييي اليييييديال , أد  الكاتةةةةة , (هيييييي176ت) بيييييدا  بيييييال م يييييل  , ابيييييال قتيبييييي ( 2) تحقييييييق محمع

ليييس فييي كييت  , حابييال  الحيييل, 496ُ, 962 , , القيياهر 4 , م بعيي  ال ييعاد ,  بدالحميييد
 .81ُ, 1إ, المجهر, حال يح ي, 74ُ, العرم

 .722ُ, ت مال مجا   الشةذحذتحرير المشتقةا, ا ثرّة ( 4)
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هالة : يُنكييير العلمييياُ  حجيييحَد   بيييدليل قيييحل ابيييال من يييحر ليييأ الفعيييل الثتثيييية اليييذّ لييي  
َحِريقيي  )حمبالغتييل ( حارق)فحملييحا ا يي  الفا ييل , ( )(حَرقَ )أكثيير ا ييتعماالا مييال ( أحرقَ )

ّة , ال فعَل لهيا: حقالحا,  لأ معنأ النة م( حَحِرَق  ُُ المنحيأ التة يحر لَيُق بهي  لمي حا  س
ثييي حبقييا  اشييتقاقات الثةت, الفعييِل الثتثيية فيي ا ييتعماِل الفعييِل المجيييِد ا يتغنا ا بييل  ييال 

 .مال نمح  اللغِ  حت حةرها دليتا  لأ ا تعمالل في مرحل 

: حلييس هنالييئ دلييل   لييأ قييحلي هيذا أ هييُر ميال تف يييِر ابيياِل  ييد  نف ييل لقييحله 
ليل حفيل: "يقحل. رجل  َبِكر   يبسُكير ُبُكيحراا حَبكةير, حابتكير, حأبَكير, , حبَكر  لأ الشةيِ  حا 

ير  , أتا  ُبكسر ا : باَكر ح  , حَبكس ّة  ليأ ذليئ, كتهميا  ليأ , صياحُم بكيحرع : حرجل  َبِكر  قيح
بكةيير حبيياكر حأبكيير : فالفعييُل الييذّ ا ييتعمل. (1)"النة ييِم, هذ ال فعييَل لييل ثتثييياا ب ييي اا 

اُل اباِل  يد  حاباِل , (2)ِهذا َبكعرَ : َبُكَر حال َبِكرَ : حال يقال:  قال اب  موظ ر ,حابتكر فن
ُيد ل هذا اللفَ  فيي دا يرِ  اال يتغناِ  بالمجييِد  يال , من حر  لأ أنةل ال فعَل ثتثياا لل

يييِل  ليييأ النة يييم لتبرييييِر , الفعيييِل الثتثيييية المجيييرةدِ  فُف ةييير ا يييُ  الفا يييِل حمبالغتُيييل بالحمس
بأنةهميييا ال فعيييَل , حليلييي   قابلييي   ,  يييا   قابيييل  : حبهيييذا نف ةييير قيييحله . شيييذحذ   يييال القيييياسِ 

بأنةل ل  يجد لها , فاجر  ِجهاراا : امرأ  ُمحِمس  حُمحِم    : حكذلئ قحل ابال  يد , (4)لهما
أماَ ييييت : أال يكييييحاَل مييييال قييييحله  هالة , ج أال يكييييحاَل هييييذا الفعييييُل  ليييييلفعييييتا البتةيييي  يجييييح 

 ريُع مال التة رةاِ : كما قالحا فيل, ج َمها
حالقحُل نفُ ل في تف ير صييغ  المبالغي  . (7)

: حالِحنسكيي : "فيهييا بالفعييل المجيييد  ييال المجييرةد يقييحل ابييال  يييد  التييي ا ييُتغني( حنيييئ)
ييياُل حالتةجربيييُ  حالَبصيييُر بيييا محرِ  نكتسيييل , ححَنكتيييل الَتجيييارُم حال ةيييالال َحَنكييياا حَحنسكييياا , ال   حأحس

                                                 

 (.حرق) 274ُ, 0 إ, ل اال العرم, ابال من حر(  )
 (.بكر) 7 ُ, 7إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
 (.بكر) 74ُ, 4إ, ل اال العرم, ابال من حر( 2)
 (.قبل) 416ُ, 6إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 4)
 (.ميس)  79ُ, 8إ, المصدر نف ل (7)
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حرُجل  ُمحتِنئ  حَحنسئ  ... ذائ أحااُل بناِت  ال  العقِل : حقيل, هذةبتل: حَحنةكتسل حأحَتنكتسل
ال ليي  ُي ييتعمل, ممجييرٌّ : حَحنيييئ   تُبنييأ مييال ( َحنيييئ حَحنسييئ)فييي, ( )"كأنةييل  لييأ َحَنييئ حا 

 ليييأ اليييرةي  ميييال تعاقيييِم الفعيييِل فيييي , فعُلهيييا لييي  ُي يييتعمل: حلهيييذا قييييل, الفعيييل الثتثيييية 
اّل , اال ييتعماِل بصيييغتيل المجيييد  حالمجييرةد  : هذ قييالحا, حهييح مييا أيييد  اال ييتعمال اللغييح

نئ, حاحتنئَ , حُحنةئَ , َحنةئَ   .(1)َحَنكتسل: كما قالحا ,حأحس

حقييد ت العنييا أ ييماُ  فييا ليال حأبنيييُ  مبالغيي ع م ييتعمل   دحال أفعييالع ُمشييتقة ع منهييا, 
ُُ مال الرةجال: "قال ابال  يد  عي ُ : الجالمع حاليجالمةُ , الل يي : حقييلَ , القصييرُ : حقيل, الضة

َمُ مال الرةجال حس ُُ : حالجة ُُ , ا  حُد القبي  نةا لي  , الكاهِل حالغارمِ ا   ك, الدالمةل: حالجةام
: حالقيحل نف يل فيي قيحله . (4)ححافَق اباُل من يحر ابياَل  ييد  فيي قحليل, (2)"نجد لل فعتا 

يييَكه  , يقيييحُل ابييياُل  ييييد  ُ   ييياهك   حَ يييهحُئ حَ يييهيئ  ح ييييسهحئ حم س حرييييُ  ييياِهَك   : "ريييي
ييييَهَك    ييييَهَك ُ .  اصييييف   قاشيييير   شييييديدُ  المييييرحر: حَ ييييهحئ  حَ ييييِهيئ  حَ يييييسُهحئ  حَم س : حالَم س

, أّ َرمييييد , حال فعييييَل لييييل, هنمييييا هييييح مييييال بييييام الكاهييييل , ....ممرهييييا, حبعينييييل  يييياِهئ 
ييَ  المشيتقةَ  دحال مرا يا ع  صيحِل اشيتقاقها. (7)"حالغيارم , حهيذا يؤكةيُد أنةهي  ح ةفيحا الصة

ييي  حجييدت فييي العربيةيي  كمييا حِجييدت  ا ميير الييذّ يشييجعنةا  لييأ افتييراض أالة هييذ  الصة
ييتقع منييل ال, ا فعييالُ  محتجيييال لييذلئ , فضييَل  ييبسقع للفعييِل أح المصييدِر  ليهييا حتييأ تشس

, غير   اضة  ا المبوةا بقحل ال ةيح ي في تق ي  ابتباا بأالة اللف َ  الثانيَ  قد تكحال
 .بأنةها ألفا   نِتُد بها كتَمنا: حقحل العرم,  ال بّيو ا االشتلاغا 

                                                 

 (.حنئ) 47ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ال  يد اب ( )
 (.حنئ) 6 4ُ, 0 إ, ل اال العرم, ابال من حر( 1)
 (.جمُ) 127ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 2)
 (.جمُ) 469ُ, 1إ, ل اال العرم, ابال من حر( 4)
 (. هئ) 22 ُ, 4إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 7)
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, ال فعَل لهيا: حقيَل فيها, أح مجيد ع  حثمة  أ ماُ  فا ليال ُبنيتس مال أفعالع مجرةد 
يي   لييأ النة ييمِ : حرجييل  الِحيي   حلِحييي   : " نةهييا ُبنيييت مييال أ ييما  جامييد   حمنهييا , ذح َلحس

ييا  كثُيير : فهييأ َلحيميي   , حلُحمييت النةاقييُ  حَلِحمييت َلَحاميي ا حلححميياا فيهمييا, بييا ُع للحيي ِ : حلحة
أ يذت : حُشجة  ُمتتحمي , اللح َ حلَحمُ  جلدِ  الرأس حييرها ما ب ال ممةا يلي , لحُمها

, حلِحي َ , لُحي َ : ح ياهر  لنيا أنةهي  قيالحا. ( )"حال فعيَل لهيا, حل  تبلي  ال يمحاق, في اللح 
, قد َلُحي  َلحامي ا حَلِحي َ : "دليلنا ما ذكر  اباُل من حر في قحلل, أّ أنةه  ا تعملحا الفعل
فلمييا َ ِلقسييُت :    نهيياحقييحل  ا شيي  رضييي ا, كثُيير لحيي  بدنييلِ : اَ  ييير   ييال اللحييياني

هيح اليذّ : حقييل, َأكحل  للعح  حَقِر   ِهلييل: حرجُل َلِح   , َأّ َ ِمنست فثُقلت: اللحَ  َ َبقني
ياُ  اليذّ يبييع اللحي , حالفعُل كالفعلِ , َأكل منل كثيراا فشكا منل حرجيل ُملسِحي   ِهذا , حاللعحة

ييِح , كثُيير  نييد  اللحيي ُ  ُد هنييا أال تكييحاَل العييرُم قييد بنييت حل ييُت أ ييتبع. (1)"حكييذلئ ُمشس
يياا , حتيأ ةأ أ ياا , حا تأ ييد, حتميدةال, تميدرا: نحييح قيحله , الفعيَل ميال اال ي ِ  , حتعمةي   مة

يياا , حا ييتأمة أبيياا  حت ييحةل  يياالا , حا ييتأ ة ُأمة
فنتة ييُذ مييال ذلييئ دليييتا  لييأ أنةييل ال فضييَل , (2)

يا   , ح   حلحي, حَلِحي   , حلحيي   , الحي   : فُبنيت,  بسقع للفعل في االشتقاق , ميال اال ي , حلحة
 .ال فعَل لها: حكذلئ متتح    فلهذا قالحا

حيتمثةيُل ذلييئ , حثمي  دلييل  أرا  قا عياا فيي  يد  اشيتقاق هيذ  ا  يماِ  ميال أفعيالع 
ّة  حكييذلئ مبالغتييل مقييرحال فييي الييدةرس , فعمييل ا يي  الفا ييل, فييي م ييأل  العمييل النةحييح
ّة بمضار   الفعل نقيحل فيي  ميل أ يما  الفيا ليال  فماذا, حب اص  المضارا, النةحح

ييا ال أفعياَل لهيياأ ح يال أييي  مضيار   نبحييث حنحيال نقييحل . ال أفعيال لهييا: حمبالغتهيا ممة
يييي  ضيييرم  ميييال  فهيييذا دلييييل  ليييأ أالة م يييأل  البحيييث  يييال أصيييل لتشيييتقاق لهيييذ  الصة

 .التةر  الفكّر
                                                 

 (.لح ) 272ُ, 2إ, حك  حالمحي  ا    الم, ابال  يد  ( )
 (.لح ) 727ُ, 1 إ, ل اال العرم, ابال من حر( 1)
 .60ُ, دقا ق التةصري , المؤدةم( 2)
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 :الّففات المشّب   التا ال أفبال  ل ا -ثالثاا 
ف  المشبةه ِ ثمةَ  ضحابُ  بيةن   في اشتق بناؤها ميال فعيلع ثتثيي  : أ هُرها, اق الصة

ح لييأ الييرةي  مييال ذلييئ ال نعييدُ  مييال العلمييا  َمييالس , حداللتهييا  لييأ معنييأ الثةبييحت, الج ع 
. ( )حال نعدُ  التفاحَت بينه  في تحديِد معنأ الثبحتِ , أنكَر شرَ  ثتثية  الفعِل حلجحِمل

حأيضيياا ال ن ييت يُع أالس نغفييَل تماثُييل . ا يي ِ حليييس هييذا مييال ضييالِ  الباحييِث فييي هييذ  الدةر 
فلهذا نجُد كثيراا ميال تحجيهياِت , أحجااِل أبنيتها حتدا لها مع أبنيِ  ا ِ  الفا ِل حمبالغتلِ 

ييا ال فعييَل لييل تتقييا ُع مييع مييا  ييبَق ذكييُر  فييي ا يي  الفا ييِل  العلمييا  لتف يييِر بنا هييا ممة
أح يييِر , أ ابتبياِا حالمجاحجي ِ أح  لي, حمبالغِتل مال حييُث حمُلهيا  ليأ معنيأ النة يمِ 

يييف  المشيييبةه  بيييام  حاحيييد  فيييي اليييدةرس , ذليييئ, ال  ييييةما أالة ا يييَ  الفا يييِل حمبالغتَيييل حالصة
ّة   .اللغح

هالة شر  بنا هيا ميال فعيل ثتثيي  الج ع ألقيأ ب تليل  ليأ تف ييِر أبنييِ  الصيفاِت 
اال ييتغناِ  بالمجيييِد  ييال المشييبةهِ  التييي ال أفعيياَل لهييا   الة العلميياَ  ليي  يقحلييحا بم ييألِ  

فضيابُ ها االشيتقاقيال بناؤهيا ميال فعيلع , حال بميحت فعلهيا الثتثيية , المجرةدِ في تف يرها
الج ع  حلهذا كااَل الحمُل  لأ معنأ النة م  اييياا  ليأ تف ييراِت العلمياِ  فيي , ثتثية ع

: ي قحليل ليأ النةحيح اليذّ ي العنيا بيل ابياُل  ييد  في, تحجيل ما ال فعيَل ليل ميال أبنيتهيا
حهييح  نييدّ  لييأ النة ييم   نةييل ال . كأنةييل ُميينحالع , ُمتييثالع مييال النةعميي ِ : حنبييات َ ِضييع  "

 ُُ حمنييل قييحل أبييي فقعييس فييي صييف  . محمييحالا  ليييل( َ ِضييع  )أال يكييحاَل  فعييَل لييل يصييل
, أراد َمِضيي   : قييال, كييذا حكييا  ابييال جنييي بييالعيال. صييا ع رتِييع  ,  ِضييع  َمِضييع  : الكيي 

. (1)("رتِييييع)حبعييييَد  , (َ ِضييييع)أال تيييير  أالة قبلَييييل , لل ةييييجعِ  فأبييييدل العيييييال مكيييياال الغيييييال
                                                 

 -الصيف  المشيبه  بييال القا يد  حاال يتعمال اللغيّح", المت لا, م م د المت لا ع ض  جاز(  )
( 4), العييدد الرابييع (  )المجلييد , علةة م اللغةة بمجلةة   بحييث منشييحر, "-درا يي  صييرفي  داللييي 

 . 1008لعا  
 (. ضع) 20 ُ,  إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
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َضييُع : "بقحليل, حالحقيقيُ  أالة الفعييَل اليذّ ليي  يجييد  ابياُل  يييد  ذكيَر  هييح نفُ ييل َ َضييَع ي س
يييييعاا حُ ضيييييح اا  حَ ِضيييييع الرةجيييييُل ... حرجيييييل   يضيييييع  حأ ضيييييعُ , ذلة : حا تضيييييع, َ ضس

ييعا ُ ... أالاَل كتَمييل للمييرأ  : حأ ضييعَ  فييإذا . ( )"حكييذلئ البعيييُر حالفييرُس  ,حا نثييأ َ ضس
, فمييا المييانُع أال يكييحاَل النبيياُت َ ِضييعاا , حالبعيييرُ , حالفييرُس , كيياال الرةجييُل َ ِضييعاا حالمييرأ ُ 

 .أ(َ ضعَ )حالفعُل فيها كلةها 
لقد كاال الحمُل  لأ معنأ النة م حاحداا مال أبيرج تحجيهياِت العلمياِ  للصيفاِت 

حلييذلئ , ل الم هييُر ا بييرُج فييي تف يييراِت ابييال  يييد حلعلةيي, المشييبةهِ  التييي ال أفعيياَل لهييا
أرا   ليأ النة يِم   نةيي لي  , كثيير القيذا حالُ حليم: حميا   َ يِذم  : "م اهُر شيتأ منهيا

ييف . (1)"أجييد لييل فعييتا  حلكييال فييي معنييأ كييلة ُم ت يياغع مييال , لقييد ا ييُتعِمَل فعييل هييذ  الصة
ييييفُ   لييييأ معيييياالع أ يييير ليييي  حربةمييييا تح ةييييعت داللييييُ  اللفييييِ  لتييييدلة , الشةييييراِم حال عييييا ِ  الصة

مكييياال  : حالقيييحُل نفُ يييل فيييي قيييحله . ُي يييتعمل معهيييا الفعيييُل  فُحميييَل  ليييأ معنيييأ النة يييمِ 
ييبا , َحِصييم    لييأ الييرةي  مييال , (2)ُحمييَل  لييأ النة ييم   نةييل ال فعييَل لييل, أّ ذح َحصس

َصيييمُ : أنةهييي  قيييالحا ُصيييحم  , َحِصيييَم ِجليييُد  بالك ييير َيحس حلكيييال لييي  , (4)حُحِصيييَم فهيييح َمحس
, فيي نبتهيا فَيَرق  : أرض  َفرَق   : حمثل ذلئ قحُله .  تعملحا الفعَل بمعنأ ذات حصبا ي

 .(7) لأ النة م   نةل ال فعَل لها
َ ِشياُل : حضيمٌّ أحيَرُ، : "حممةا ُحميَل  ليأ النة يم ميال الصيفات قيحل ابيال  ييد 

ج, الجلدِ  ,  يال أبيي حنيفي ا  ير  , كلة شي ع  شالع أحر، حَحِر،: حقيل, كأنةل ُمحجة
أليَس في ذلئ دليل   لأ ما بدأنا بيل . (6)"حأراها  لأ النة م   نةي ل  أ مع لل فعتا 

                                                 

 (. ضع) 20 ُ , إ ,المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 (. ذم) 82ُ, 1إ, المصدر نف ل (1)
 (.حصم) 67 ُ, 2إ, المصدر نف ل (2)
 (.حصم) 8 2ُ,  إ, ل اال العرم, ابال من حر( 4)
 (.فرق) 284ُ, 6إ, المحك  حالمحي  ا    , يد ابال  ( 7)
 (.حر،) 06 ُ, 2إ, المصدر نف ل (6)
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, بحثنا مال حيُث ا تعماُل العربية للمشتقةات حتح يفها دحال مرا ا ع لضحابِ  اشتقاقها
أح حتييأ دحال أال يأَبييل لقيا ييية  بنا هييا مييال أفعييالأ فييإذا كانييت هييذ  الصييفاُت ال أفعيياَل 

ال فضَل  بقع  حدهما  لأ , ا  فتلئ بيةن    لأ أنةها صي   حِجدت كما حِجَد الفعلُ له
 .ا  ر 

يِل بعِضيها  يف  المشيبةهِ   يبباا فيي حمس لقد كااَل ضابُ  ثتثيِ  الفعِل فيي بنيا  الصة
: حقد َبرَج ذلئ في قحِل ابيال  ييد ,  لأ أنةها ال فعَل لها   الع الفعَل الم تعمَل مجيد  

 :حأنشد, الشةح  الُمقِبل:  حالحلي"
يييييييييَحاُل َضييييييييييسَع ا    يييييييييِل َأهس  فيييييييييإال َقضييييييييياَ  الَمحس

 
 ميييييييييال الُمييييييييي   فيييييييييي َأنقييييييييياِ  كيييييييييل  َحِليييييييييي 

هال  تا عسيحال أ ير  ليل فِ  ,فهح  لأ هيذا صيف   , البعير الُمقسِبُل ال  َمالِ  :حقيل الَحِليُ  هنا 
ُشييرم : بالييق, حااليتبيياقالَغبييق, حالتعغ"حمثييل هييذا القييحل ي العنييا فييي تف ييير . ( )"مجيييداا 
ال ( افتعل حتفعةل)رجل  َيبقاال, حامرأ  َيبقأ, كتهما  لأ ييِر الفعِل   الة . العشي

هذا كانت هذ  ا فعاُل لي  ُت يتعمل هالة مجييد ا  ففيي ذليئ دلييل  . (1)"ُيبنأ منهما َفعتال
ييف  المشيييبةه  ليييأ بهييا حم, لمييال لييي  يشييتر  ثتثييييَ  الفعيييِل فييي بنيييا  الصة ُلهيييا  ليييأ حاَ حس

ّة اليذّ ا يُتغني فييل بالفعيِل المجييد  يال الفعيل المجيرةد حليال نبتعيَد  يال , الت حةر اللغيح
حليييس لييل , هذا مييا أ ييذنا هيذ  ا مثلييَ  دليييتا  ليأ أالة العربييية يبنييي اشيتقاقاِتل, الحقيقي ِ 

 . يال   لأ ضحاب  اشتقاقها حقيا يتها
حال , لهييا فعييتا ثتثيةيياا  هالة الييذّ يشييجُعنا  لييأ هييذا تلييئ الصييفاُت التييي ليي  نجييد

 :قال, نشي : ح بسية َ َنباال: "حمال أمثلتها  نَد اباِل  يد  قحلل, مجيداا ُتشتقال منل
                                                 

, 1 إ, ل يييياال العييييرم, ابييييال من ييييحر: حان يييير(. حليييي ) 267ُ, 2إ, المحكيييي , ابييييال  يييييد (  )
 (.حل ) 47 ُ

 (.يبق) 288ُ, 7إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
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يييييييييييييييييَعبا  َكميييييييييييييييييا َرأييييييييييييييييييَت الَعَنبييييييييييييييييياال ا شس
 

 يحميييييييييييييييياا هذا ِريييييييييييييييييَع ُيعنةييييييييييييييييي ال ةلَبييييييييييييييييا
 

هييح : حقيييل, فهييح ضييدٌّ , الَعَنبيياال الثقيييُل مييال ال ةبييا ِ : حقيييل, ا ييُ  جمييِع  الييمع : ال ةلةيمُ 
يحا ُ : "حمثل ذليئ قيحله . ( )"حال فعَل لهما, الُم الة مال ال ةبا  بيضيا  اليذةَنِم : شيا   َ كس

د: "حمثلل. (1)"حال يكحال صف ا للذةكر, حال فعَل لل, ح ا رها أ حدُ  الفتاُ  الَح نا  : الَ حس
: حقحليييل. (2)"حال فعيييَل ليييل. َ يييحدات, حُ يييحد  : حالجميييع. النا مييي ُ : حقييييل. الَ ليييق الشةيييابة ُ 

, َبييي ال ال عَفييِل, حال عَفاليي , حال الُفحِليي , حال الُفحِلي ييِ , حال : حال عفسييلُ " ييغيُر مييال ُكييل  َشييي ع الصع
فهيييذ  صيييفات  ييييياُم أفعاِلهيييا دلييييُل  ليييأ أالة بعيييَض المشيييتقاِت ال  يييبسَق . (4)"ِفعيييَل ليييل

لصيحتيةَ  فلح كاال لها ضاب   في االشتقاِق لما حجيدنا التةبيدةالت ا, للفعِل  لأ حجحدها
ر  فييي بعضييها ييحت ا حل فييي, ييييَر المبييرة , حأثييير, حبثييير, كثييير: نحييح تبييدةالت الصة

ّة . (7)حبذير فليح كانيت مشيتقة ا ميال فعيلع لعرفنيا ا صيَل, حأدركنيا منحيأ التة يحةِر اللغيح
 .الذّ حصَل في هذ  التةبدةالت

ف  المشبةه  التي ال فعَل لها ميال لف هيا قيد نجيُد معهيا مشيتقاتع أ ير  , هالة الصة
حاميييرأ   : "حميييال أمثلييي  ذليييئ  نيييد ابيييال  ييييد , حا يييِ  المفعيييحلِ , كا ييي  الفا يييل حمبالغتيييل

ييَل لييل يييحل, حال ِفعس يييل, حَمِ يييل, حَم س حقييد ا ييُتعملت اشييتقاقات . (6)"َ يييست , حرجييل أ س
ييل, حال ييالُ : "نحييح, أ يير  مييال اللفيي  َيييل, حالِ ييَيت , حالُ ييَيت , حالَ يس ليي , حاَ  س , حالَ يس

تييالَ , ِ يليي  ُكلالييل الِكبسيييرحالمَ  َأّ ذح : حذح َمِ يلييي , حذح  ييالع , حهيييح ذح ُ ييَيت َ , حقييد ا س
الس لي  يكيال ليل , حفي هذا دليل   ليأ أالة اللفيَ  المشيتقع تتصيرةُ  بيل العيرمُ . (7)"ِكبسر حا 

                                                 

 (. نم) 89 , 1إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 (. كح) 177, 1إ, المصدر نف ل (1)
 (. حد) 187, 7إ, المصدر نف ل (2)
 (. فل) 72 , 9إ, المصدر نف ل (4)
 .197ُ, ا لفا  الكتابية , انيدالهم( 7)
 (. يل) 160, 7إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 6)
 (. يل) 117,   إ, ل اال العرم, ابال من حر( 7)
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حلييَس لهي   يند  , حفي ذليئ بيةني    ليأ أنةهي  يبنيحال بعيَض اشيتقاقاِته , فعل  يشتقة منل
 . شتقاقِ في أصِل اال

لقد كااَل ابتباُا حالمجاحجُ   بباا لحجحد بعِض الصفاِت المشيبةهِ  التيي لييس لهيا 
حجييي  بهييا لتحقيييق جييرسع مح يييقية فييي اللفيي  ُيضييفي  ليييل قييدسراا , أفعييال  تشييتُق منهييا

ححَ يييال , حَشييييس اال َليس ييياال, حَجحس ييياال َنحس ييياال, َ  سشييياال َن سشييياال: نحيييح, ميييال التةحكييييدِ 
فهييذ  صييفات  ليي  , ( )حييرهييا, حِثقيي  ِنقيي , حَ بيييث َنبيييث, حكييجة لييجة , يييرحَكثييير َبث, بَ ييال

حليي  يييدركحا مييال معانيهييا ييييَر هفييادِ  ابتبيياِا , يعيير  العييرُم بعييَض مصييادِر اشييتقاقها
حفييي .  نةهيي  را ييحا فيهييا المبنييأ, حفييي بعييِض تصييريفها م الفيي   للقييياسِ , (1)حالتةحكيييدِ 

ح ييحدا لييحدا , (للحييا ر)َ ييحراال َجحراال : نحييح ,لهجتنييا الدارجيي  اليييح  نجييد ن ييا ر لهييا
ييام) حِ تةي ِمتةي أح ِ تةي ِبتةي, حَحقير نقير, (لل مرا ) حفيي هيذا كلةيل ميا , (ذهام حا 

يييع ميال ُمنييِتأ اللغييِ   ن يتدلة بييل  لييأ أالة بعيَض أبنيييِ  الصييفاِت المشيبةهِ  ُبنيييت دحاَل ح س
يم, حقياد  حكاال حريصاا  ليأ هيصياِل المعني, بأصِل اشتقاقها حضاب ل أ الُميراد فح س

 .الحقسُع المح يقي هلأ هيجاِد ألفا ع ال ضحاب  لها في االشتقاق
 :أيماء المفب لي  التا ال أفبال  ل ا -رابباا 

يييا  يييبَق ذكيييُر  ميييال المشيييتقاِت ميييال حييييُث بنييياُ   ال تبتعيييُد أبنييييُ  ا يييِ  المفعيييحِل  مة
ا يرِ  اال يتغنا  بياللفِ  فيبعض أ يما  المفعيحليال ييد ُل فيي د, بعضها ممةيا ال فعيَل ليل

                                                 

, 172 ُ, 2إ, الجمهير , حابيال درييد. 196-97 ُ, ا لفيا  الكتابيةي , انيالهميد: ان ر(  )
ّة , حالم ا ف , 9 4ُ,  إ, المجهر, حال يح ي  . 7 -44 ُ,  اهر  ابتباا اللغح

, 172 ُ, 2إ, الجمهيييييير , حابييييييال درييييييد( ب يييييال) 171ُ, 7إ, العيييييييال, ال لييييييل: ان ييييير( 1)
, "ملاربة  أليةوّي  فةا  ركية  اللغة , بّية إتبةا  اإليلةا  فةا اللغة  البر ",  بدالحميد, حا ق ،

, حالمصارح . 77 - 4 ُ, 994  ن  , (1)العدد , (1 )المجلد , أب اث اليرم ك مجل 
, ( )المجلييد , المجلةة  اسردوّيةة  للغةة  البربّيةة   آداب ةةا, "ظةةاهرش االزد اف فةةا البربّيةة ", جييجا 
 .19-8 ُ, 1007ل ن  , ( )العدد 
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أح أالة فعلَيييل م يييتعمل  حلكيييال فيييي معنيييأا يييييِر , ال فعيييَل ليييل: حلهيييذا قييييل,  يييال اللفييي ِ 
: حهيذا  ياهر  فيي قيحِل ابياِل  ييد , المعنأ الدالة  لييل ا يُ  المفعيحِل اليذّ ال فعيَل ليل

 :فأمةا قحلل, حاال   الَمحدحا, رفةَهل: ححدة ل"
 لهذا ميييييييا ا يييييييَتَحمةتس أرُضيييييييل ميييييييال َ يييييييما ِ 

 
ييييييييَدقِ  دحا  ححاِ ييييييييُد َمصس  َجييييييييَر  حهييييييييح َمييييييييحس

 
فإنةل : فإالس ُقلتَ , أّ أنةل يناَل ُمتةِد اا مال الجرسّ ما ي بُق بل, فكأنةل مفعحل  مال الدة  ِ 
قد تجي  الصيفُ  : قيل, َحَد تل في هذا المعنأ: هذ ل  يقحلحا, لفُ  مفعحلع حال فعَل لل

حلي  , حُميَدرَه  للكثيير اليدره ,  يحد للجبياالرجيل َمف: كما ُحِكي ميال قيحله , حال فعَل لها
 .( )"ُفِ َد حال ُدرِه َ : يقحلحا

حهيييي , حبعيييض تصيييريفاتل( َحَدا)فالم يييألُ  تتعلةيييُق باال يييتغناِ  فيييي بيييام الفعيييل 
ّة  قيد : "بجيت  فيي قحليل حقيد أ هرهيا ابيال من يحر, (1)م أل  مشهحر  في اليدرس اللغيح

يييف ُ  حُميييَدرسَه   , رجيييل  َمفسيييؤحد  للَجبييياالِ : قيييحله كميييا ُحكيييي ميييال , حال فعيييَل لهيييا تجيييي  الصة
َعد  ا  فهح َم سعحد  : حقالحا, حل  يقحلحا ُفِ َد حال ُدرسِه َ , للكثير الد ره  حال يقال ُ ِعَد , َأ س

َت الرجييل بال ييكينِ  حالَحقيياِر قلييت لييل, ِهال فييي لغيي  شيياذ  ذا َأَمييرس قييال , تَييَحدعاس حاتعييِداس : حاِ 
ِمثسيييل الَمعس يييحِر , دحِا ميييال ييييير َأال تجعييل ليييل فعيييتا حال فييا تا ح لييييئ بييالمحس : ا جهييّر

ال ُيقاُل : قال,  ليئ بالَمحدحا َأّ بال ةكينِ  حالحقار: حقحلل: قال الجحهّر, حالَميس حر
حَحَدَا الشييُ  َييَدُا , َ َ يَر  حَيَ يَر : كميا ال يقيال ميال الَمعس يحر حالَميس يحر, حَدَ ل: منل

 .(2)"الحاتعَدَا كتهما  كَ 

                                                 

 (.حدا) 220, 1إ, حي  ا    المحك  حالم, ابال  يد (  )
ظاهرش االيتغواء فا اّلدراية  ", ال يد رجق, ال حيل. 167ُ,  إ, ال صا ُ, ابال جنةي( 1)

ميي , جامعيي  أ ة القيير , كليةة  اللغةة  البربّيةة  مجلةة , "اللغ ّيةة  العييدد , ال يين  الثانييي , مكةيي  المكرة
 .161ُ, هي404 الثاني, 

 (.حدا) 220, 1إ ,المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 2)
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المي يييحر )اليييذّ ُحِمييَل  ليييأ ن يييير  ( الم يييححإ)حالقييحُل نفُ يييل فيييي تف يييِر لفيييِ  
ُهنعيا : )حأنشيد, ال ليق: حال ةيجيَح  حال ةيجَح  حالم يجحأ: "يقحل ابيال  ييد , (حالمع حر

 (.حُهنعا ح لأ الم ُجحأِ 
ال لي  يكيال ليل فعيل  , هيح كالمي يحر حالمع يحر: قيال أبيح الح يال أّ أنةيل ميال , حا 

ُة اباُل  يد   لأ الفعل . ( )"ِر التي جا ت  لأ مثاِل مفعحلع المصاد َُ )لقد ن ( َ َج
يييجُ, َ يييجيُ: حذكييير ميييال تصيييريفاتل, حمعانييييل حا يييتعماالتل , حَ يييِجُ, حَم يييجحأ, حأ س

بمعنأ ( م جحأ)حلكال  ندما حردت , حهي تصريفات  تدلة  لأ حجحِد الفعِل الثتثية 
ِئ الفعييلِ حمَ (  ييجُ)ي ييالُ  المعنييأ المييألحَ  للفعييِل  حُ ييدةت مييال بييام , َلهييا  لييأ تييرس

ي ِ   .المصادِر التي جا تس  لأ ِجَن  َمفعحل, فأد لت باَم تناحِم الصة
لييل أثيير  بيييةال  فييي تف ييير , هالة اال ييتغناَ  بالفعييِل المجييرةِد  ييال المجيييِد أح العكييس

حهيييي , بعيييض أ يييما  المفعيييحليال التيييي ال أفعيييال لهيييا, حجيييا ت  ليييأ  يييت  القيييياس
, حُجكي : "يقيحل  ييبحيل, ها النحا  مبكةيراا م أل  أدرك : حُحرد, ح ليأ ذا قيالحا, ُجيالة حُ يلة

نميييا جيييا ت هيييذ  الحيييرح   ليييأ . مجنيييحال حم يييلحل, حمجكيييح , حمحميييح , حميييحرحد   حا 
ال ليي  ُي ييتعمل فييي الكييت , جَننستَييل ح ييَللستل كمييا أال يييدا  لييأ حد ييُت حيييذُر  لييأ , حا 

ال ل  ُي تعمت, حذرت حا يُتغنأ  يال ق يع بُق يع, حكيذلئ , تا يُتغني  نهميا بتركي, حا 
حكيييذلئ أحَجنتيييل : "حفيييي محضيييع آ ييير قيييال, (1)"ا يييُتغنأ  يييال جَننيييت حنححهيييا بأفعليييت

: حقييد قييال بعضييه , جييا   لييأ يييير أحببييتُ , محييجحال  حمحبييحم: فييإذا قلييتَ , حأحَببتييل
حقييحُل  يييبحيل هييذا يؤك ييد  ييعَ  القا ييدِ  اللغحيةييِ  فييي . (2)"حببييُت فجييا  بييل  لييأ القييياس

مادها  لأ الُبنأ اال تعمالي  التةداحليةي  التيي أ  يت لُمنيتِأ اللغيِ  ُف يح  فيي بنيا  ا ت
ي  اللغحية  حفق ال بيعِ  التحاصلية   .حال تأبُل بضحابِ  االشتقاِق حقيا يةتل, الصة

                                                 

 (. جُ) 79, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 .67ُ, 4إ, الكتام,  يبحيل( 1)
 .67ُ, 4إ, المصدر نف ل (2)
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حهييي م ييأل  , قييد يكييحال ا ييُ  المفعييحِل حاحييداا مييال مشييتقاتع متعييدةد ع ال فعييَل لهييا
ييييل, : " اهرهيييا  نيييد ابيييال  ييييد حميييال م, أشيييرت هليهيييا  يييابقاا  حاميييرأ   َ ييييست , حرجيييل أ س

َل لل يحل, حال ِفعس حهيذ  م يأل  تتعلةيق بانجيياأ الفعيِل فيي داللتِيل هليأ . ( )"حَمِ يل, حَم س
ف : فقيل, معاالع جديد ع  َُ هنالئ بحال  : فلح قيل, ال فعَل لهذ  الصة هالة فعَلها كذا  صب

, ِت التييي لهييا معنييأ مغيياير  للفعييِل ا صييليحهييذ  المشييتقا, بيييال معنييأ الفعييِل ا صييلي
حهييح , حفييي هييذا دليييل   لييأ تصييرة  العربييية بالمشييتقاِت دحاَل مرا يياِ  أصييِل اشييتقاقها

 .حتنحةِا أفانيال القحِل فيها, م هر  مال م اهِر اتة اِا العربية 
حال فعيَل لهيا تشيتقال , حثمة  أ ماُ  مفعحليال ال أفعاَل لهيا  نةهيا ُبنييت ميال أ يما ِ 

, حتمييدراَ , تمرجييلَ : كمييا قييالحا, حهييذا يييد ل فييي دا يير  االشييتقاِق مييال يييير الفعييلِ , نييلم
 : قال اباُل ُمقسِبلع : "حمال أمثل  ذلئ  ند ابال  يد . حأتمَر حييرها, حا تأ دَ 

 ِهن ييييييييييييييييييي ُأَقي ييييييييييييييييييُد بالَمييييييييييييييييييأسُثحِر راِحَلتِييييييييييييييييييي
        

 حال ُأبيييييييييياِلي حلييييييييييح ُكنةييييييييييا َ لَييييييييييأ َ ييييييييييَفرع 
  

َل َللحِ نسِدّ َأالع الَمأس  كما َذَهَم ِهليل َأُبح َ لي  في الَمفسُؤحِد العِذّ هيح , ُثحَر َمفسُعحل  ال ِفعس
ُل َأبِييي َ ِلييي  : َرُجييل  َمفسييُؤحد  "حالقييحل نف ييل فييي . (1)"الَجبيياال ييَل لَييُل, هييذا قييحس , حال ِفعس جبيياال 

ييي: قييياَل ابييياُل ِجن يييي. الفاِرِ يييي   يييتا, حَمفسُعيييحل الص  ُفحا منيييل ِفعس ييير  َفِ  ِهنةميييا َييييأسِتي  ليييأ لييي  ُيصة
يييرحمع ميييال ُضيييِرم, حَمقستُيييحلع ميييال ُقتِيييلَ  يييِل, نحيييُح َمضس : مثليييل قيييحل ابيييال  ييييد . (2)"الِفعس

لُيحدُ " يَل لييل, حقياَل الشعييسباِنيال : حالَمبس تُييح : الُمَتَحي يُر, ال ِفعس يَمِعيال . هيح الَمعس هييح : حقيال اَ صس
حال أ يييتبعُد أالة هيييذا ييييد ُل فيييي بيييام . (4)"الُمنسَقَ يييع بيييِل, حكيييلال هيييذا راجيييع  ِهليييأ الَحيسييير ِ 

َلَد, حَتَبلعدَ : اال تغناِ  بالمجيد  ال المجرةد لقحله   .(7)َلِحَقتسُل َحيسَر   : َأبس
                                                 

 (. يل) 160ُ, 7إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد (  )
 (.أثر) 76 ُ, 0 إ, المصدر نف ل (1)
 (.فأد)  28ُ, 9إ, المصدر نف ل (2)
 (.بلد) 244ُ, 9إ, لالمصدر نف  (4)
 (.بلد) 244ُ, 9إ, المصدر نف ل (7)
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حمنها  ند ابال  يد  , حقيل ال فعَل لها, حثمة  أ ماُ  مفعحليال مال أفعالع مجيد 
محصيح   بيذلئ, حال : َرهعيق  جهل  في ابن ااِل ح فة   في  قِلل, حرجل  مُ : الرعَهق: "قحلل

ُة  لييل ( رهيق)ح ليأ اليرةي  ميال هيذا ال نعيدةُ  فعيتا ثتثيةياا حال مجييداا ليي. ( )"فعَل ليل ني
َوََل : حا يييُتعمَل فيييي القيييرآال فيييي قحِليييل تعيييالأ( رِهيييق حأرهيييقَ )فقيييالحا , ابييياُل  ييييد  نف يييل

َأْمييِرع ُسْريير   ِميي ْ  تُيْرِهْقنِيي 
رجييل )ا ييتت  المعنييأ بيييال حهييذا يييدفعني هلييأ القييحِل هالة . (1)

: هيح تف يير قيحله , ا صيلي( أرهق حرِهق)حبيال معنأ الفعل , بمعنأ جاهل( مرسَهق
 . ندما يكحال بمعنأ جاهلع ( مرهةق)أّ ال فعَل لي. ال فعَل لل

 :أفبل الّتفضيل  الّتبج  مّما ال فبل  ل ما -خامياا 
يي    حُد فعييلع ثتثييي  تييا ة مييال أ هرهييا حجيي, لبنيياِ  التةفضيييل حالتةعجييِم ضييحابُ   اصة

جيا ت  ليأ  يت  , ح ندما رصيَد العلمياُ  لغيَ  العيرِم  يالعته  ألفيا   كثيير   , ُمثبتع 
حكيياال ذلييئ فييي مرحليي ع مبكةيير ع , فأحد حهييا دا ييرَ  الشةييذحِذ حال ةييمااِ , الضييحابِ  حالمعيياييرِ 

ّة  ييِر الييدةرس اللغييح مييا تقييحُل  هييذا بييامُ : "حلهييذا أفييرَد لييل  يييبحيل بابيياا فييي قحلييل, مييال ُ مس
نةما ُيحف  هيذا حفس ياا حال ُيقياُس , حليس لل فعل  , ما أفعَلل: العرُم فيل أحَنيُئ : قيالحا, حا 
, َحنِييئ حنحييح ذلييئ: كييأنةه  قييالحا, آكييُل الشيياتيال: كمييا قييالحا, حأحَنييُئ البعيييريال, الشةيياتيال

ال ل  يتكلميحا بيل, فإنةما جا حا بأفعل  لأ نحح هذا كميا , آبيُل النةياس كلةهي : حقيالحا, حا 
ال لييي  , رجيييل  آبِيييل  : حقيييالحا, أبِيييل َيأَبيييلُ : حكيييأنةه  قيييد قيييالحا, أر يييأ النةييياس كلةهييي : قيييالحا حا 

, آبُل النةياس بمنجلي  آَبيل منيل   الة ميا جياج فييل أفعيُل النةياس: حقحله , يتكلمحا بالفعل
حهذ  ا  ماُ  التيي لييس فيهيا , ل  َيُجج فيل هذا, حما ل  َيُجج فيل ذلئ, جاج فيل هذا

, فيتال  آَبييُل منييل: حقيد قييالحا, أفعييل منييل حنحيح ذلييئ: ليييس القيياُس فيهييا أال يقيالَ , عيل  ف
 .(2)"أحَنُئ الشةاتيال: كما قالحا

                                                 

 (.رهق) 11 ُ, 4إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 .72آي  ,  حر  الكه ( 1)
 .00 ُ, 4إ, الكتام,  يبحيل( 2)
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فبنييت أفعييَل , ح يياهر  مييال قييحل  يييبحيل أالة العييرَم تصييرةفت فييي بنييا  اشييتقاقها
يقيييحل ابيييال . حتصيييحرحا منهميييا أفعييياالا لييييس لهيييا حجيييحد  ( الَحَنيييئ: )التةفضييييل ميييال ا ييي ع 

ُنكهييا: "حرمن يي َ يياَل فييي فيهييا مييال يييير َأال ُيشييتق : حَحَنييَئ الدةابييَ  َيحِنكهييا حَيحس جعييل الرع
حكيذلئ , حالصحيُ  ندّ َأنةل مشيتقٌّ منيل: قال ابال  يد , رحا  َأبح ُ بيد, مال الَحَنئ

َتَنكييل َنييُئ الشيياتيال: حيقييال, احس َنييُئ البعيييريال, َأحس قييال  يييبحيل , َأّ آَكُلهمييا بالَحَنييئ: حَأحس
نئ الرجييُل قييّح َأكلُييل , حال فعييَل لييل  نييد , مييال صييي  التةعجييم حالمفاضييل ِ حهييح  ييَتحس حا س

ُمشيتقٌّ ميال , هذا البعيُر أحَنيُئ اببيل: حقحله , حهح مال ذلئ, حاشتد بعد ضعس ع حقلة ع 
هالة . ( ) "مييا َأفسعلَييلُ : يريييدحال َأَشييدعها َأكييتا حهييح شيياذٌّ  َ ال ال لقيي  ال ُيقيياُل فيهييا, الَحَنييئ
هالة الشةيييذحَذ فيييي بنيييا  : حتيييأ نقيييحلَ ( أحنيييئ الشةييياتيال)َ  ال تتحقةييي   نيييد قيييحله  الم يييأل

بل تجاحجت ذلئ هلأ مشتقةات أ ير  , صيغِ  التةفضيل ححدها   نةها ُبنيت مال  لق 
ال لييي  ( َحَنيييئ)كأنةيييل  ليييأ , مجيييرٌّم: حَحنييييئ  , حَحنسيييئ  , رُجيييل  ُمحتنِيييئ  : "نحيييح قيييحله  حا 

 .(1)"ُي تعمل
يقيحُل ابياُل , فقد حرد لل فعل   يال العيرمِ , لنةاس أّ أحذقه  بهاآبُل ا: أمةا قحله 

حَأبِيييل َحيييَذق , حَأبِيييَل َأَبيييتا فهيييح آبيييل, مثيييل َشيييِكس َشكا ييي , حَأبِيييَل يأسَبيييل َأبالييي : "من يييحر
حكيييأ القيييالي  يييال ابيييال : حجاد ابييياُل بيييّر ذليييئ ِهيضييياحاا فقيييال, مصيييلح  اِببيييل حالشةيييا 

ييي  ,  لييأ مثييال فا ييل, مييج رجييل  آبييل  بمييدة اله: َأنةييل قييال: ال ييكيت ِهذا كيياال حاذقيياا بِر س
, َأبِيل َأَبيتا بك يِر البيا  فيي الفعيِل الماضيي: حُحكي فيي فعليل: قال, اِببل حمصلحتها

َأَبيَل : قيال حميال قيال... َأَبل يأسُبيل َأبالي ا : قال ححكأ َأبح نصر, حفتِحها في الم تقبلِ 
َأِبل  : قال في الفا ل, َأِبَل بالك ر: اللحمال ق, بفتُ البا  فا   الفا ل منل آبل  بالمدة 

يييِ  اِببييل , هييذا مييال آَبييِل النةيياس: ححكييأ  يييبحبل... بالقصيير  َأّ َأشييد ه  تَأنالقيياا فييي ِر س
فعلأ هذا ال حجَل لما قالل  يبحيل مال أنةل ال فعَل . (2)"حال فعَل لل: قال, حَأ َلِمه  بها

اِل   الة اشيييتقاقاتل التييي  ييدةها العلميييا  حشيييا ع  فييي اال ييتعم, لييل   الة الفعييَل محجييحد  
حَأَبَل َياُبُل َأَباَل ا َحَأبِيَل : شاذ ا تجاحجت صيغ  المفاضل  هلأ مشتقات أ ر, نحح قحله 

                                                 

 (.حنئ) 6 4ُ, 0 إ, ل اال العرم, ابال من حر(  )
 (.حنئ) 47ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد ( 1)
 (.حنئ) 6 4ُ, 0 إ, ل اال العرم, ابال من حر( 2)
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َلَح  اِبِبِل حالشعا ِ : َأَبتا َفُهح آِبل  َحَأِبل   , هح مالس آَبِل النةاس: َحَحَكأ ِ يَبَحيسلِ , َحَذَق َمصس
َل لَ : قالَ   .( )"لُ حال ِفعس

حهذا المكياال أهسَجيُر ميال : "ن ا َر ُحملت  ليها  منها قحله ( أحنئ)لقد جعلحا لي
, حأنشدَ  حلي  ن يمعس ليل (( تبدعلُت داراا مال ديارِئ أهَجرا: ))هذا, أّ أح اُل, حكا  ثعلم 
, فع أ أال يكحاَل ميال بياِم  حيقصيُد ابياُل . (1)("حأحنيئ البعييريال, أحنيئ الشةياتيال)بفعلع

, : كمييا فييي قييحله ( حُ ييال)بمعنييأ ( هجيير)  ُي ييتعمل فعييل  لييي يييد  أنةييل ليي يير  حجمييل َهجس
يير َحَ ييال  كييري   : حكييب، َهجس

حلييل معيياالع , م ييتعمل  فييي العربيةيي ( هجييرَ )   الة الفعييَل (2)
َرُ  المالِ : "حمال ن ا ر  أيضاا . ُأ ر َذُلُل ُمفاَضَل ا , حالَغَنُ  أشس , حليس هنائ فعل  , أّ أرس

ِل ُدحال اال س ِ حهذا ناِدر    الة المف ح ما حكاُ  , اَضَلَ  هنما َتُكحاُل مال الِفعس حهح  لأ َنحس
ِله  ييَل لييل أيضيياا  نييد : ِ يييَبَحيسِل مييال قَييحس َنييُئ الشعيياَتيساِل   الة ذلييئ ال ِفعس حكييذلئ آَبييُل , أحس

َل لل  ند  يبحيلِ  حالقحُل فيل ك ابقل ميال حييُث حجيحد فعيلع ُم يتعملع . (4)"النةاس ال ِفعس
 .الذّ ُبنيت  ليل المفاضل ُ , (أرذل)في معاالع يير معنأ  حلكنةل, لل

ُة ابي ,  - حقيياَل ابياُل ِجن ييي: "ال  يييد   ليهيياحميال ن ييا ر  التييي نيي فييي َشيييس ع ُدحالع
ُ ييحِ  بييالُمعسِرم َحُنُهمييا: ))َذَكييَر  فييي كتابِييل الَمحس ييَريساِل حَأدس ييَتعسَمَل منييل (( حذلييَئ َأَقييلال اَ مس فا س

نةمييا ُتصيياُغ َأفسَعييَل, حهييذا َبِعيييد    يييَغُ  مِبنيعيي ا منييل, حا  ييل  فتكييحاُل هييذ  الص  َ نعييل ليييَس لييل ِفعس
ِلئَ  يَغُ  مال اَ فسعاِل, كَقحس َفُع منل, يير َأنعُل قد جاَ  مال َهيذا : هذ  الص  َضُع منل, حَأرس َأحس

ُ  َذَكييَرُ  ِ ييَيَبحيسلِ  َنييُئ الَبِعيييرَ : حذلييئ قييحُله ِ . َشيييس َنييُئ الشةيياَتيساِل, حَأحس يساِل, كمييا قيياُلحا آَكييُل َأحس
ال لَيي س , َحَنييَئ حنحيُح ِذلَيئ, فِإنةمييا جياُؤحا بَأفسَعيَل  لييأ نحيح  هيذا: الشةياَتيساِل, كيَأنعُه  قياُلحا حاِ 

                                                 

 (.أبل) 409ُ, 0 إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد (  )
 (.هجر) 77 ُ, 4إ, المصدر نف ل (1)
 (.هجر) 77 ُ, 4إ, المصدر نف ل (2)
 (.شر ) 7 ُ, 8إ, المصدر نف ل( 4)
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َأِبَل : , حكَأنعُه  قاُلحاَأرسَ أ النةاس ُكل ه : ا قاُلحاآَبُل النةاس ُكل ِه , كم: حقاُلحا. َيَتَكلعُمحا بلِ 
يييلرَ : َيأسَبيييُل, حقييياُلحا ال لييي  َيَتَكلعُميييحا بالِفعس , حا  آَبيييُل النةييياِس َبمنسَجلَيييِ  آَبيييُل : حقييياُلحا. ُجيييل  َأبِيييل 

ياُ  التي ليَس فِيها فعسل  ليَس الِقيياُس َأالس ُيقيال فِيهيا حقيد . َأفسَعيُل منيل, حنحيح ذليئ: اَ شس
َنُئ الشاَتيسالِ : فتال  آَبُل منل, كما قالحا: قاُلحا   .( )َأحس

( أدحال)حصييييغ  , (دحال)لمفاضيييلَ  ميييال اال يييِ  حهيييح الَ ييير  لقيييد بنيييت العيييرُم ا
حميال ياليِم  يادِ  العيرِم أال : في قحليل( الُمحك )ا تعملها اباُل  يد  نفُ ل في كتابل 

ال كانييت فييي بعييِض المحاضييِع قييد تت ييحُا بييالتجاِ  مييا ال , تلتييجَ  أمييراا هال مييع حجحبِييل حا 
ييا يييدلة  ليأ شيييحِا اللفيي ِ   م(1)" أد ُو مةةاحذلييئ أقيلال ا مييريال , يجيُم  ليهييا حاتة يياا , مة

 .أفِق ا تعمالل في العربية 
لُ  َبَأنسَحاِ  , ما بالباديع  َأنسَحُأ ِمال ُفتالع : "قحله ( أحنئ)حمةما ُ دة مال ن ا ر  أّ َأ س

َل لل, النةُجح  منلُ  يرِم ميال يييِر َأالس يكيحاَل ليل , حال ِفعس حهيذا َأَحيُد َميا جيا  ميال هيذا الضة
نةمييا, ِفعييل   َنييِئ الشيياَتيالِ : هييح مييال بييام حاِ  َنييِئ البعيييَريساِل فَييافسَه س , َأحس : حكييذلئ قحلييل. (2)"حَأحس

حقييل الكثييرُ  , ال فيفيُ  الييديال بيالغجل: حالذ راا حالذالراا, حأذسرَا في الكت  حتذرةَا أكثرَ "
فيي أالة التةعجيِم ميال , حهيح ميال بيام أحنيئ الشةياتيال, حميا أذَرَ هيا, الغجِل القحيةُ   ليل

حل  , حالذّ ي هُر لي مال هذا كلةل أالة العرَم بنت اشتقاقها مال أ ما ع . (4)"ير فعلع ي
ُة  لييييل العلميييا  فيييي ألفيييا  المفاضيييل  , تبحيييث لهيييا  يييال فعيييلع  حأالة الشةيييذحَذ اليييذّ نييي

حلي  يقتصير  ليأ , حييرهميا( حنيئ حأبيل)قد امتدة هلأ مشتقات أ ير  فيي , حالتةعجةم
ّة , فقدااِل شرِ  المفاضل ِ  دليل   لأ ذلئ أ هر ميال حمِلهي  المفاضيلَ   ليأ  حليس لد

: كميا فيي قيحله , حلييس لهيا فيي معنيأ النة يِم نصييم  , معنأ النة ِم لتبريِر شذحذها
 : حقحلل"

                                                 

 (.دحال) 427ُ, 9إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 .247ُ, در نف لالمص (1)
 (. نحأ) 727ُ, 0 إ, المصدر نف ل( 2)
 (. ذرا) 80ُ, 1إ, المصدر نف ل (4)
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 َمييييييا أنَعييييييَ  العيييييييَ، لييييييح أال الفتييييييأ َحَجيييييير  
        

 َتنسبييييييييح الَحييييييييحادُث  نييييييييل حهييييييييح َملسمييييييييح ُ 
 

حن ييير  مييا حكييا  , ِعيي  العييي،نَ : هنةمييا هييح  لييأ النة ييِم   نةييا ليي  ن ييمعه  قييالحا
نيئ البعييريال, هيح أحنييُئ الشةياتيال:  ييبحيل ميال قيحله  فييي أنةيل ا يُتعمل منيل فعييُل , حأحس

ال ل  يئ منل ِفعل  فتفهة , التةعجمِ   .( )"حا 
 ال المجرةِد م هر  بارج  في تحجيِل أبنيِ  المفاضلِ   هالة اال تغناَ  بالفعِل المجيدِ 

ييا ال فعييَل لهييا   باا : "يقييحل, ححرد منييل شييي    نييد ابييال  يييد حالتةعجييمِ ممة حضييَرَبل َضييرس
 :قال ذح الرم , أّ أشقة حأشدة , حهذا أبرُأ  لية , ُمبرحاا شديداا 

 أِنينييييييييييييييييياا حَشيييييييييييييييييكح  بالنةهييييييييييييييييياِر كثيييييييييييييييييير 
        

ييييييييرأُ    لييييييييية حمييييييييا يييييييييأتي بييييييييل الليييييييييُل أبس
يل فح . (1)"كأحنيئ الشةياتيال, أح يكيحال تعجبياا ال فعيَل ليل, حهذا  لأ  رأ الجةا د  جة

يغُ  مال فعلع مجييدع , اباُل  يد  الفعَل  لأ تحهة   رأ الجا دِ  أح أنةهيا ال , ل ت تُبنأ الصة
حلكال ا يُتعمل فيي معنيأا يييِر , (برأ) لأ الرةي  مال حجحِد الفعِل الثتثية , فعَل لها

 .هذا الذّ قالل ذح الرةم ِ 
يم  , ميا أشيهاها حأشيهاني لهيا: حتبرُج الم أل  بجت ع في تحجيل قحله  حهيح تعجة

هانِي لها, قال : "يقحُل اباُل  يد ,  لأ  تِ  القياسِ , مال فعلع مجيدع  حما أشسهاها حأشس
, فإنةما ُت بيُر أنةهيا ُمشيَتها  , : هح  لأ معنييال   نةئ هذا قلت:  يبحيل ما أشسهاها هليع

ال ل  ُيتكل  بل, فقلت : ذا قليتما أح اها, حا  : ما أشسهاها كقحلئ: حكأنةل  لأ ُشِهَي حا 
ييهاِني, فإنةمييا ُت بيير أنةييئ شييا ع  لقييد نبةييل  يييبحيل  لييأ هييذ  الم ييأل  فييي كتابييل . (2)"مييا أشس

ما أح اها أّ َحِ ييت : كما تقحل, أّ هي شهي    ندّ, ما أشهاها: حتقحل: "بقحلل
ال لييي  ُي يييتعمل, فكيييأالة ميييا أمقتيييل حميييا أشيييهاها  ليييأ َفُعيييل,  نيييدّ ميييا : كميييا تقيييحل, حا 

                                                 

 (. نع ) 97 ُ, 1إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 (. برأ) 214ُ, 2إ, المصدر نف ل (1)
 (. شهح)  40ُ, 4إ, المصدر نف ل (2)
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ال ل  ُي تعمل, فجي   لأ َفُعل حَفِعلأبغضل هلي حقد َبُغض  حالحقيقُ  أنةئ لح . ( )"حا 
َشيِهَي الشةييَ , حَشيها  : فقد جا   نه ,  لبت فعتا لذلئ ل  تعدمل في مصادر اللغ ِ 

ييتهاُ  حَتَشييهعا ُ  ييهاُ  َشييهسح ا, حاشس حلعييلة الفعييَل المجيييَد  غييأ فييي , (1)أحبةييل حرِيييَم فيييل: َيشس
ُبنييت الصييغُ  : حلهيذا قييل, ا يُتغني بيا حل  يال الثةيانيا تعمالل  لأ المجيرةِد حتيأ 

 . حما أمقتل, ما أبغضل: حهذا ين بق  لأ قحله ,  لأ فعلع ل  ُي تعمل

حهيذا : "يقحل ابال  يد , هذا أهجُر مال هذا: حهذا القحُل هح ما نف ةر بل قحَله 
ميييال دييييارِئ  تبيييدعلُت داراا : )المكيييااُل أهجيييُر ميييال هيييذا, أّ أح ييياُل, حكيييا  ثعليييم, حأنشيييد

, فع ييييأ أال يكييييحاَل مييييال بييييام أحنييييئ الشةيييياتيال حأحنييييئ ( أهَجييييرا حليييي  ن ييييمع لييييل بفعييييلع
, حمتعييييدةد  الييييدةالالتِ , حأهجييييَر م ييييتعمتت  , حهيييياجرَ , َهَجيييير: فا فعييييال. (2)"البعيييييريال

ُة  ليهيييا ابييياُل  ييييد  نفُ يييل أّ أ يييحل منيييل : هيييذا أهَجيييُر ميييال هيييذا: حلكيييالة قيييحله , حنييي
أّ : حهيييذا أهَجيييُر ميييال هيييذا: "مجييييدع بيييدليل قيييحله  جيييا  ميييال فعيييلع , أح أح يييالُ , حأ  ييي 

هييي :  حيليي     يميي , حقييال أبييح حنيفيي : حن ليي  ُمهِجيير  حُمهِجيير   . أ ييحُل منييل حأ  يي ُ 
النةجييُم : حالُمهسِجير. فا قي   فيي الشةيح  حال ةيير: حناقيُ  ُمهِجير   ( المفر ُ  ال حِل حالع  ِ 

الجيةيُد الجمييُل ميال : حالُمهسِجير. حَ يَناا  شيبةت شيباباا : حأهجَرت الجاريي ُ . الَحَ اُل الجميلُ 
فعلييأ هييذا يكييحاُل اال ييتغناُ  ُمييد تا ُيمكيياُل اال م نييااُل هليييل فييي تف يييِر . (4)"كييلة شييي ع 

يغ ِ   .شذحِذ هذ  الصة
فهيييذا يؤيةيييد أالة ,  نيييدما نعيييدُ  فعيييتا يمكييياُل تقيييديُر  لصييييغ  التةفضييييل أح التةعجيييمِ 

يغ  , حابَ  االشتقاقِ العربية يبني اشتقاَقل دحال أال ُيرا َي ض فيتح ةع في تح ي  الصة
حهيذ  م يأل  نجيُد ميال أدلتهيا , دحال أال يأَبيل لمقياييس النةحيا , في التةعبير  يال معانييل

يييِأ بيييل, حميييا أحَجيييا  بيييذلئ: "قيييحله  حهيييح ميييال , حأ ليييق بيييل, أّ ميييا أ لقَيييل بيييذلئ, حأحس
                                                 

 .00 ُ, 4إ, الكتام,  يبحيل(  )
 (. شهح)  40ُ, 4إ, حالمحي  ا    المحك  , ابال  يد ( 1)
 (. هجر) 77 ُ, المصدر نف ل (2)
 (. هجر) 77 ُ, 4إ, المصدر نف ل (4)
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أّ : أصيقُر ميال هيذا حهذا التةمرُ : "حمثلل قحُل اباِل  يد . ( )"التةعجم الذّ ال فعَل لل
, حهييذا كقييحله , حكييا  أبييح حنيفيي . أكثييُر صييقسراا  ال ليي  يكييال لييل فعييل  . أحنييُئ الشةيياتيال: حا 

 .(1)"حقد تقدة  ِمراراا 
, ال يح ييِم القييارُب أالة تلييئ هييي م يياهُر المشييتقاِت التييي ال أفعيياَل لهييا فح ييمُ 

يييي  أ ييييماُ  مكيييياالع حجميييياالع ال أفعيييياَل لهييييا َشيييي : "منهييييا  لييييأ  ييييبيل المثييييال, فثمة : حالَم س
ِضيُع اليذّ : "حكيذلئ. (2)"حلييس ليل فعيل, الَي داال الذّ َيجّر فيل البيامُ  حالَمثسبِيُر الَمحس

ييل  , حَتَضييُع النةاقَييُ  مييال اَ رسض, َتِلييُد فيييل الَمييرسَأ ُ  أَر  َأنةمييا ُهييح مييال بييام , حليييَس لييل ِفعس
َداِ  للغين  هذا ا تعصيت  تقيحل العيرمُ : "مثيل, حثمة  أ ماُ  فعلع ال أفعاَل لها. (4)"الَم س

, ِج ةُ بشد ال ةيا : حقال كراا, بت اشتقاق فعل, أّ قّر فتقرة , ِجِ ُ:  ند الحلم
ِجيدأس فكيأالة اليداَل د ليت : حقال بعضيه , ججر  للجدّ حالحَمل: ح كحال الحا  بعدها

, هذا ُجِجير َليبسيُرَئ, حال فِ : "حُيقيال للبعيير. (7)"أح ال ةيا   ليأ اليدةال,  لأ ال ةا  عيَل ه س
 .(6)"لل

هالة : تحملنيييا  ليييأ القيييحلِ , هالة هيييذ  حييَرهيييا ميييال المشيييتقاِت التيييي ال أفعييياَل لهيييا
ييييي  فييييي أدا  معانيييييل دحال أال يلتفييييت هلييييأ مقيييياييِس , العربييييية كيييياال يح ةيييي  هييييذ  الصة

نةل كااَل يتح ةع في أفانيال القحِل ضمال م اح ع شا يع ع , االشتقاِق حضحابِ ل أحياناا  حا 
ر مال معايير  فكانيت هيذ  االشيتقاقاُت م ياهَر , القياس فيي بنيا  المشيتقةاتمال التحرة

أداحتع فييي , حالقييرا ال, حالتةفيياه  بيييال المييتكل   حالم اَ ييمِ , تتة ييذ مييال ال ةييياقِ , تداحليةيي ا 
                                                 

 (. حجي) 2 4ُ, 2إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد  ( )
 (. صقر)  10ُ, 6إ, المصدر نف ل (1)
 (. ش ) 20ُ, 7إ, المصدر نف ل (2)
 (.ثبر) 42 ُ, 7إ, المصدر نف ل (4)
 (.جدأ)  6ُ, 2إ, مصدر نف للا (7)
 (.أ ة ) 116ُ, 7إ, المصدر نف ل (6)
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ّة , بلييحغ المعنييأ الُمييراد يياا مييال جحانييِم التة ييحةر اللغييح الييذّ , دحاَل أال ُنغفييل جانبيياا مهمة
أح مييال  ييتِل اال ييتغناِ  , لدالليي  فييي بعييض ا لفييا َيبييرُج فييي اتة يياِا دا يير  المعنييأ حا

رحا َم , ال فعَل لها: فتبقأ المشتقاُت التي قيل فيها, بفعلع  ال آ َر في اال تعمالِ 
ير اللغي ِ  ا يُتعملت فيهيا ا فعياُل التيي ا يُتغني  نهيا , لغحية ا دالة ا  لأ مرحلي ع ميال ُ مس

لفعييُل ا صييليال مييال اال ييتعماِل أح ثيي ة تتشييأ ا, فُأ ييذت منهييا هييذ  المشييتقةات, بغيرهييا
 .حبقيت تصريفاُتل دليتا  لأ ا تعمالل في مرحل ع ما, كادَ 
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 :الخاتم 

ح نييييد العيييحدِ  هلييييأ , ات يييعت دا يييرُ  ال ييييتِ  بييييال النحييياِ  فييييي أصيييِل االشيييتقاق
, مصيييادِر اللغيييِ  نجيييُد العلمييياَ  يبحثيييحال قا بييي ا  يييال فعيييلع يكيييحال أصيييتا للفيييِ  المشيييتقة 

ال بالمصيييييدِر أصيييييتا لتشيييييتقاق البحيييييَث  يييييال مصيييييدرع فيييييي تف يييييير حتنا يييييأ القيييييا لح 
ُة العلميياُ   لييأ أنةهييا ال . المشييتقةات حقييد شييا ت فييي مصييادِر اللغييِ  ألفييا   مشييتقة   نيي
حهنالئ أ ما   مشتقة   مال أ ما ع , حثم   ا ف  مال ا فعاِل ال مصادَر لها, أفعاَل لها

حمييال أ ييماِ  المعيياني  مثييل , جييحهرِ حأ يير  مشييتق   مييال أ ييماِ  ا  يييااِل أح ال, جامييد ع 
حمييييال ا لفيييياِ  , حالحييييرح ِ , حأ ييييماِ  ا صييييحاتِ , حا مكنيييي ِ , حأ ييييماِ  ا جمنيييي ِ , العييييددِ 

بيييي ِ  َُ العلمييييا  هييييذا االضيييي را. المعرة فييييي تف ييييير أصييييحِل االشييييتقاِق حبيييييااِل  مَ حقييييد لميييي
 .ماهيتل  فا تححَذ ذلئ  لأ درا اتع أشرُت هليها فيما  َلَ  مال البحثِ 

ي محضييحُا المشييتقاِت التييي ال أفعيياَل لهييا بإشيياراتع متنيياثر ع فييي ب ييحاِل لقييد ح يي
ليي  تتجيياحج فييي حييدها ا  لييأ تلييئ ا بييحاَم التييي حييددها العلميياُ  , مصيينفاِت العلمييا 

أح , أح المصييادِر التييي ال أفعيياَل لهييا, للمصييادِر المنصييحبِ  بالفعييِل المتييرحِئ ه هيياُر 
أمةا بقيةُ  المشتقاِت ف ارت في ركياِم , لتعجةمِ اال تغناِ  بأ لحمع  ال آ ر في بناِ  ا

ح ليييأ اليييرةيِ  ميييال ذليييئ نجيييُد الم يييألَ  . مصييينفاِته   ارضييي ا دحاَل تبحييييمع أح تفصييييلع 
اليذّ كيااَل يشيير هليأ المشيتقاِت  -رحميل ا –رصدها منُذ ال لييل  في مح اَل اهتما ع 

لتيابعحال ليل فيي ح ليأ نهجيِل  يار ا, التي ال أفعاَل لهيا كلةميا  رضيتس ليل فيي معجميل
حتييأ هذا انتهينييا هلييأ ابيياِل ,  لييأ تفيياحتع بييينه  فييي المقييداِر حاال تقصييا ِ , مصيينفاته 

 ييييد  نجيييد الم يييألَ   نيييد  ترقيييأ هليييأ م يييتح  ال ييياهرِ   فكييياال معجُميييل مييييداناا لهيييذ  
 .الدةرا  

ح لبيياا لح ييال ال ةييبر حالتةق ييي   ييلكُت م ييا َل هييذ  ال يياهرِ  فييي أبييحامع ألفيتهييا 
, المصييادِر التيييي ال أفعيياَل لهيييا: حتمثةليييت فييي, مشييتقات التيييي ال أفعيياَل لهييامييحا اَل لل

فاِت المشبةه  التي ال أفعاَل لهيا, حأ ماِ  الفا ليال حمبالغتها التي ال أفعاَل لها , حالصة
, حث ة أفعل التةفضيل حالتةعجِم ممةا ال فعَل لهما, حأ ماِ  المفعحليال التي ال أفعاَل لها
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الة  ا ف  مال المصادِر حالمشتقاِت التي ال أفعاَل لهيا قيد ا يُتعمل لهيا حتبيةال للباحِث أ
ياا )ح( َ قسياا : )فعل  في العربية  منها حقد ا تل َ  لأ بعض , حييرها كثير( َبهسراا )ح( َر س

فعيدةحها , العلماِ  قحُل  يبحيل بأنةها ميال المصيادِر المنصيحبِ  بالفعيِل المتيرحِئ ه هياُر 
: حشتاال ما بيال اب هار حاال تعمال  فقيَل فيها تجحةجاا , تعماللمال الفعل المترحئ ا 

ييا ال أفعيياَل لهييا   الة الفعييَل الم ييتعمَل بمعنييأ . ال أفعيياَل لهييا حثميي  مصييادُر ُ ييدةت ممة
حأحيير  بهي  لييح , فقييل فيهييا ال فعيَل لهيا, ي يالُ  المعنيأ الييذّ ا يتعمَل فييل المصييدرُ 

: حميحت  ذرييع , أّ: "هيذا النيحا قيحُل ال لييلحميال أمثلي  , حملحها  لأ تح يِع الداللي ِ 
, هذا ل  يتدافنحا, حل  أ معس   .( )"يلبل: حَذَرَ ُل الَقيس , أّ, لل ِفعستا  فا،ع

 :نذكُر منها, لقد تنح ت ا  باُم التي تف ةر المشتقاِت التي ال أفعاَل لها
يييييحتيَ  مثيييييل تعاقيييييِم اليييييحاح حالييييييا  فيييييي بعيييييض ا لفيييييا ِ    -  , ا  يييييباَم الصة

ّة  -ميييثتا –تعملحال الفعيييَل بالييييا  في ييي ال : فيقحليييحال, فيييي حييييال أالة المصيييدر حاح
حمييييال ا  ييييبام , ليييي  ي ييييتعملحا للفييييح  فعييييتا , الفييييي  حالفييييح : نحييييح, فعييييَل لييييل

 . لعد  اال تتل, حأ حاتها( حيُ)الصحتية  تف ير محت فعل الي
ّة كاال تغناِ  بالفعِل المجيدِ    -1  يال  حمال ا  باِم ما يتعلق بالت حةر اللغح

حميييحُت بعيييِض ا لفييياِ  حبقييياِ  اشيييتقاقها , أبقيييل حأينيييع حأ حاتهميييا: المجيييرةِد نحيييح
 . درةائ التي أميت فعلها الثتثي: نحح, دليتا  ليها

مثييييل الحمييييِل  لييييأ , حميييال ا  ييييباِم مييييا يتصييييُل بتحقيييييِق معنيييأ بعينييييل   -2
أح , الهماداراع حالبالع حأمث: النة ِم في تف يِر المشتقاِت التي ال أفعاَل لها نحح

 .حشغلع شايلع , ليلع ال لع : تحقيِق معنأ المبالغ  نحح

ر , الحميييَل  ليييأ ابتبييياِا حالمجاحجيييِ  حهيييذ  م يييأل   صيييحتية   حمعنحيةييي      -4 تبيييرة
جحس ييياال نحس ييياال, أح جيييا ع : للعربيييية م الفيييَ  القيييياِس فيييي بنييياِ  االشيييتقاِق نحيييح

 . حييرها, حقبيُ شقيُ, ح  شاال ن شاال, نا ع

                                                 

 (.ذرا) 96ُ, 1إ, ال ليل, كتام العيال(  )
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فيبعُض المشيتقاِت ُحمليت  ليأ أنةهيا ممةيا ال فعيَل , حِا حالقلي ِ م ألَ  الشيي   -7
: حقييل, فهيي حارق, أحرقيت: نحح قحله , لها   الة فعَلها ا صلية قليُل الشةيحاِ 

 .حأحرَقت أكثُر ا تعماالا , حرَقت الشجر ُ 

حما ذكر  , ( ) (َبهسراا )التةحهة  كالذّ ي الُعنا بل  يبحيل في تف ير نصم    -6
هذا , حميات حتسيَ  أنِفيل, حجمُعيل ُحتُيح   , الميحتُ : الحتسي ُ : "في قحليلاباُل  يد  

كيأنةه  , ُنصيم  ليأ المصيدر, حقييل هذا ميات فجيأ ا , مات بيت ضيرمع حال قتيلع 
ال ل  يكال لل فعل  ( حَت َ )تحهمحا   ".(1)حا 

حلعيييلة أ هيييَر ا  يييبام التيييي حمليييته   ليييأ القيييحِل بالمشيييتقاِت التيييي ال    -7
كأ ييماِ  , حال يحجييد لهييا أفعييال  , مشييتقاِت ُبنيييت مييال أ ييما أفعيياَل لهييا أالة هييذ  ال

حكيييذلئ بناؤهيييا ميييال , حأ يييماِ  ا صيييحاتِ , حأ يييماِ  الجيييحهِر حالمعنيييأ, ا  يييياالِ 
 .الحرح ِ 

أّ أالة العلمييياَ  لييي  يعرفيييحا لهيييا أصيييتا ُتشيييتقة , الجهيييَل بأصيييِل االشيييتقاقِ    -8
ميع آد   نيدما  لي  أكيال: نحيح قيحله , حهي م يأل   أشيار هليهيا يييُر  يال ع , منل

: حقييحله , ييييُر حاضييح  المعنييأ حال بيةنيي  االشييتقاقِ : أح قييحله ,  لمييل ا  ييما َ 
 .حال نعرُ  الذّ اشُتَق منل

هالع اليييذّ ي مييي ال هلييييل الباحيييُث ميييال هيييذ  الدةرا ييي  أالة العربيييية كييياال يتجيييحةج فيييي 
فلي  , حيتجاحج في المقاييس حالضحاب    الة شغَلل الشاَيل المعنأ حبلحيل, االشتقاق

حأالة المشييتقاِت التييي ال أفعيياَل لهييا دليييل   لييأ أنةييل , يأَبييل بضييحابِ  االشييتقاق حأصييحِلل
بيل حِجيدت , حال للمصدِر فضُل  بسقع  ليأ المشيتقاةت  لتكيحال أصيتا لهيا, ليَس للفعلِ 

الجةةذر ال تميياده   لييأ , هييذ  المشييتقاُت فييي اال ييتعماِل كمييا حِجييد ييُرهييا مييال الَكليي 
                                                 

 (.بهر) 1 2ُ, 4إ, المحك  حالمحي  ا    , ابال  يد (  )
 (.حت ) 177ُ, 2إ, المصدر نف ل (1)
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حلعيييلة فيييي ييييياِم أفعييياِل بعيييِض هيييذ  , فيييي بنيييا  الصيييي فةةةل الوةةة  ي الةةةذي هةةة  اس
حاشييترا  , المشييتقاِت مييا ي ييتد ي الن ييَر فييي م ييألِ   مييِل المشييتقات حرب ييل بأفعالهييا

حالييذّ ي ميي اُل هلييل الباحييُث أيضيياا . مضيار تها للفعييِل المضيارِا يييير المحجييحد أصيتا 
ُُ لتكحاَل ميداناا لدرا   ع أح ع تقيُ   ليأ أصيحِلها أالة هذ  ال ا فَ  مال المشتقاِت تصل

 . ارِفها حتليِدها, حفصحِلها

 



167 
 

 المفادر  المراجا

مجلييي  , تحريييير المشيييتقات ميييال ميييجا   الشةيييذحذ, محميييد بهجييي , ا ثيييّر   - 
ّة   .974 , دمشق, المجمع العلمي ال حر

يييد بيييال أحميييد    -1 , أبيييح منصيييحر محمع , تهيييذيم اللغييي , (هيييي270ت)ا جهيييّر
يييد النجيييار, المؤ  ييي  المصيييري   بدال يييت  هيييارحال, راجعيييل : تحقييييق محمع

 . 964 /هي248 العام  للتألي , 
, هيييي686رضييي الييديال محمييد بيييال الح ييال المتييحفأ  يين  , اال ييتراباذّ   -2

محميد , محمد نحر الح يال, حمد محيي الديال  بدالحميدم, شرأ الشافي 
 . 981 /هي401 دار الكتم العلمي  , الجفجا 

قييد  لييل , شييرأ الكافييي , (هييي686ت )رضييي الييديال محمييد , اال ييتراباذّ   -4
,   , بييييييرحت, دار الكتيييييم العلميةييييي , همييييييل يعقيييييحم, ححضيييييع هحامشيييييل

 .  998 /هي9 4 
, أبييييح  ييييعيد  بييييدالملئ بييييال قريييييم    -7 اشييييتقاق , (هييييي6 1ت )ا صييييمعية

مكتبييي  , حصيييتأ اليييديال الهيييادّ, ا  يييما , تحقييييق رمضييياال  بيييدالتحام
 . 980 /هي400 , ال انجي

مقاربيي  أل يينية  , تبيياا ابيقيياا فييي اللغيي  العربيةيي ه,  بدالحميييد, ا ق يي،   -6
 ن  , (1)العدد , (1 )المجلد , مجل  أبحاث اليرمحئ, في حركي  اللغ 

 994. 
ييييد    -7 , أبييييح البركييييات  بييييدالرعحمال بييييال محمع , أ ييييرار (هييييي777ت)ا نبيييياّر

ييد ح يييال شييمس الييديال, العربيةيي  ,   , دار الكتييم العلميةيي , تحقيييق محمة
 . 997 /هي8 4 , بيرحت
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, أبح البركات  بد الرعحمال بيال محمعيد    -8 , ابنصيا  (هيي777ت)ا نباّر
ييد : فييي م ييا ل ال ييت  بيييال النحييحييال البصييرييال حالكييحفييال, تحقيييق محمع

 .محي الد يال  بدالحميد, دار هحيا  التراث, القاهر 
التيييذييل حالتكمييييل فيييي شيييرأ , أبيييح حيييياال محميييد بيييال يح ييي , ا ندل يييي   -9

 . دمشق, دار العل  للمتييال, ق ح ال هنداّحتحقي, الت هيل
تحقيييق , مجييالس ثعلييم( هييي 19)أبييح العبيياس أحمييد بييال يحيييأ , ثعلييم   -0 

 .6 , القاهر , دار المعار ,  بدال ت  هارحال
تحقييق محميد , , ال صيا ُ(هيي291ت )ابال جني, أبح الفتُ  ثماال    -  

ار  .990 , بغداد, دار الشؤحال الثقافية  العام ,  لي النجة
, الكافييييي  فييييي (هييييي646ت )جمييييال الييييديال أبييييح  مييييرح , ابييييال الحاجييييم   -1 

 . بيرحت, دار الكتم العلمية , النحح
ييييير , محميييييد  يييييير, الحلييييحاني   -2  دار الشيييييرق , المغنيييييي الجديييييد فيييييي الصة

 .بيرحت, العربية 
تحقيييق أحمييد , ليييس فييي كييت  العييرم, الح يييال بييال أحمييد, ابييال  الحيييل   -4 

 . 979 /هي299 , مك  المكرةم ,  بدالغفحر   ةار
مكتبيييي  لبنيييياال , أبنييييي  الصيييير  فييييي كتييييام  يييييبحيل,  ديجيييي  الحييييديثي   -7 

 .  1002,   , بيرحت, ناشرحال
, القييياهر ,  ييياهر  االشيييتقاق فيييي اللغييي  العربيةييي , محميييد  ن ييياّح, دراج   -6 

 986. 
تحقيييق , االشيتقاق( هيي 21ت )أبيح بكير محميد بيال الح يال , ابيال درييد   -7 

 .   99 /هي  4 ,   , رحتبي, دار الجيل,  بدال ت  هارحال
مكتبي  , جمهير  اللغي ( هيي 21ت)أبح بكر محمد بال الح ال , ابال دريد   -8 

 .القاهر , الثقاف  الدينية 
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دار ,  يييياهر  الشةييييذحذ فييييي الصيييير  العربييييي, ح يييييال  بيييياس, الرفايعيييي    -9 
 . 1006/هي416 ,   ,  مةاال, جرير للنشر حالتحجيع

ّة    -10 ييل فييي (هييي728ت)أبييح القا يي  محمييحد بييال  ميير , الجةم شيير , المفصة
, دار هحيييييا  العلييييح , محمييييد ال ييييعيدّ: قييييدة  لييييل حراجعييييل,  ليييي  العربيةيييي 

 . 990 /هي0 4 ,   , بيرحت
تحقييييق , , االشيييتقاق(هيييي6 2ت)أبيييح بكييير محميييد بيييال ال يييّر , ال يييرةاإ   - 1

 .972 ,   , بغداد, م بع  المعار , محمد صالُ التكريتي
أصيييال  الفعيييل فيييي اللغيييات حلفن يييحال فيييي . رأّ أ,  بيييدالقادر,  يييتمي   -11

ال ييييييامية , مدا ليييييي  ضييييييمال ملتقييييييأ جامعيييييي  ا مييييييير  بييييييدالقادر للعلييييييح  
 .الججا ر, اب تمية 

 بدال عييت  : , الكتييام, تحقيييق(هييي80 ت) يييبحيل,  ثميياال بييال قنبيير,    -12
 .هارحال, مكتب  ال انجي, القاهر , حم بع  دار الجيل, بيرحت

ييُ)هييي478ت) أبييح الح ييال  لييي بييال ه ييما يل, ابييال ِ يييَد    -14 , , الم صة
 .بيرحت, دار الكتم العلمية 

, المحكيييي  )هييييي478ت)أبييييح الح ييييال  لييييي بييييال ه ييييما يل , ابييييال ِ يييييَد    -17
ّة  , دار الكتيييييم العلميةييييي , حالمحيييييي  ا   ييييي , تحقييييييق  بدالحمييييييد هنيييييداح

 . 1000/هي 41 ,   , بيرحت
, المجهييير فيييي  ليييح  (هيييي  9ت)ال ييييح ي,  بيييدالرحمال جيييتل اليييديال    -16

, حمحمةيد أبييح اللغي  حأنح  يياّح ا هيا, تحقيييق محمةيد جيياد الميحلأ, ح ليي البجة
 .الفضل هبراهي , دار الفكر, بيرحت

تحقيييق , همييع الهحامييع( هييي  9),  بييدالرحمال جمييال الييديال, ال يييح ي   -17
 .الكحيت, دار البححث العلمية ,  بدالعال  ال  مكر 
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مجل  كليي  ,  اهر  اال تغنا  في الدرا   اللغحية , ال يد رجق, ال حيل   -18
العييييدد , ال يييين  الثانييييي , مكةيييي  المكرةميييي , جامعيييي  أ ة القيييير , اللغيييي  العربيةيييي 

 .هي404 الثاني, 
, 1 , القييييييييييياهر , مكتبييييييييييي  ال يييييييييييانجي, االشيييييييييييتقاق,  بيييييييييييدا  أمييييييييييييال   -19

 . 1000/هي410 
, , معييييياني القيييييرآال(هيييييي107ت )أبيييييح جكرييييييا يحييييييأ بيييييال جيييييياد , الفيييييرا    -20

 . 980 , 7  , بيرحت
تحقييييييق مهيييييدّ , , العييييييال(هيييييي77 ت)لييييييل بيييييال أحميييييد ال , الفراهييييييدّ   - 2

براهي  ال امرا ي, الم جحمي  . 98 , بغداد, دار الرشيد للنشر, حا 
اال يتغنا  بالفعيل الثةتثيي , ح مير أبيح نيحاس, الفقرا ,  ي  الديال  يل   -21

المجييييد  يييال الفعيييل الثتثيييي المجيييرةد حأثييير  فيييي تف يييير شيييذحذ ا ييي  الفا يييل 
, العيييدد (0 )المجليييد , للغييي  العربيةييي  حآدابهيييا المجلييي  ا ردنيةييي , حمبالغتيييل

 . 4 10/هي427 ل ن  ( 1)
, المشييتقات الداليي   لييأ الفا لييي  حالمفعحليةيي , الفقييرا ,  ييي  الييديال  ييل   -22

 .1007,   , هربد,  ال  الكتام الحديث
, القيييييامحس المحيييييي , دار (هيييييي7 8ت)مجيييييد اليييييد يال , ّالفييييييرحج أبييييياد   -24

 .المعرف , بيرحت
تحقيييق محمييد , أدم الكاتييم( هييي176ت) بييدا  بييال م ييل   ,ابييال قتيبيي    -27

 .964 , 4 , القاهر , م بع  ال عاد , محيي الديال  بدالحميد
, , دقيا ق التةصيري (هيي228ت)الميؤدةم, القا ي  بيال محميد بيال  يعيد,    -26

, حح ييال تيحرال, م بعيي  المجميع العلميية العراقييية , تحقييق حيات  الضييامال
 . 987 /هي407 , بغداد

ييد بييال  بييدا  ابييال    -27 , شييرأ التة ييهيل( 671ت)مالييئ  جمييال الييديال محمة
يييد بيييدّح الم تيييحال, تحقييييق  بيييد اليييرحمال ال ييييةد ,   , دار هجييير, حمحمة

 . 990 /هي0 4 



17  
 

: تحقييق, , المقتضيم(هيي187ت)المبرةد, أبح العبعياس محمعيد بيال يجييد,    -28
 .هي286 , 1 , بيرحت,  بدال الق  ضيم ,  ال  الكتم

الصيف  المشيبه  بييال القا يد  , حد المتحلي  حض حجياجمحم ,المتحلي   -29
بحييث منشييحر بمجليي   لييح   -درا يي  صييرفي  داللييي - حاال ييتعمال اللغييّح

 . 1008لعا  ( 44)العدد الرابع  ,(  )اللغ , المجلد 
المجليي  ا ردنيةيي  ,  يياهر  ابتبيياا فييي العربيةيي ,  الييد محمييد ,الم ييا ف    -40

 . 2 10/هي424 ل ن  (  )العدد ( 9)المجلد , للغ  العربية 
المجليي  ا ردنيةيي  للغيي  ,  يياهر  االجدحاإ فييي العربيةيي , جييجا , المصييارح    - 4

 .1007ل ن  (  )العدد, ( )المجلد , العربية  حآدابها
, ل يياال العييرم, دار (هييي  7ت)ابييال من ييحر, جمييال الييديال بييال مكيير     -41

 .بيرحت, صادر
مجلي  مجميع , ربيةي الحمل  لأ الن م في الع,  مر محمد, أبح نحاس   -42

 .4 10ل ن  , 86العدد , اللغ  العربية  ا ردني
الدار , ا لفا  الكتابية ( هي210ت),  بد الرحمال بال  ي أ, الهمداني   -44

 .980 ,العربية  للكتام
 .بيرحت, دار القل , تاري  اللغات ال امية , حلفن حال   -47
أ شيييير , (هييييي642ت)ّ أبييييح البقييييا , محفييييق الييييديال ا  ييييد, ابييييال يعييييي،   -46

دار الكتيييم  ,الييدكتحر همييييل بييديع يعقيييحم: قييد  ليييل ,المفصييل للجم شيييّر
 .  100-هي 411 ال بع  ا حلأ,  ,لبناال –العلمي , بيرحت 
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