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  :خالصة البحث
تضمنت كتب الصرف، والتفسير إشارات دالة على الصيغ المشتركة في الموضوعات الـصرفية، ولكنهـا جـاءت                 

حاول هذا البحث ان يكشف عـن هـذا   . الموضوعمقتضبة، فضالً عن إيجازها، ولعل هذا األمر شكل حافزاً للبحث في هذا        
  . االشتراك في الصيغ، وبحث في أسباب حدوثها، وتناول أهم مصطلحاتها

يقع البحث في ثالثة مباحث، يسبقها تمهيد حاولت فيه بيان معنى الصيغة لغة واصطالحاً، وتناول في المبحث األول                  
 باالحتمال الداللي لهذه الصيغ، ودار المبحث الثاني حـول أسـباب            أهم الصيغ المشتركة في األبواب الصرفية مع االهتمام       

 المصطلحات الدالة على الصيغ المـشتركة، ثـم جـاءت    أهمحدوث الصيغ المشتركة، وعقدت المبحث الثالث للحديث عن         
   .  نتائج البحثأهمالخاتمة وفيها لخصت 

  املقدمة
  العالمين، والصالة والسالم على حبيـب      !الحمد هللا رب  

  . اهللا محمد بن عبد اهللا، وآل بيته الطيبين الطاهرين
عدعنه في الدرس    غنىوال   الصرف أحد نظامي اللغة،      ي 

 علم  ألهميةالنافعة؛ ونظراً   العلوم الجليلة   اللغوي، وهو من    
 الى ضـرورة دراسـته    األوائلالصرف أشار بعض العلماء     

  .قبل علم النحو
ن البحـوث   م الـصرف، فـإ     عل وعلى الرغم من أهمية   

التمثل كماً غنياً في التراث اللغـوي، وهـذا مـا            الصرفية
 هذا البحث، فضالً عـن أن موضـوع         اختيارشجعني على   

د ببحـث   لم يفر ))  الصرفية األبوابفي  الصيغ المشتركة   ((
  .مستقل، يستوعب مادة البحث

وثالثـة  تمهيـد   علـى    طبيعة المادة ان يكون      واقتضت
  :مباحث وخاتمة 

  .واصطالحاًناولتُ فيه الصيغة لغة ت: التمهيد
 األبـواب أهم الـصيغ المـشتركة فـي        : األولالمبحث  

 األبـواب لصيغ المشتركة في    اهم ا الصرفية، وعرضت فيه    
   . -امنه حصره استطعت فيما -الصرفية

الصيغ المشتركة، وفيـه    حدوث  أسباب  : المبحث الثاني 
  .ا حدوثهألسبابعرضتُ 

تناولـت  ، صيغ المـشتركة مصطلحات ال: المبحث الثالث 
فيه المصطلحات التي عبـر فيهـا العلمـاء عـن الـصيغ        

الـصيغ  (قربهـا هـو مـصطلح       ووجـدت أن أ   المشتركة،  
  .)المشتركة

وفيها لخصتُ أهم النتائج التي توصـل إليهـا         : الخاتمة
  .البحث

جهتني صعوبات عدة، أهمها صعوبة فهم الـنص        القد و 
صـعوبة الحـصول   الصرفي االبعد تأمل ونظر، وفضالً عن      

   . -االصول -على مراجع الصرف 
 كتـاب سـيبويه،  : وكانت مصادر البحث كثيرة أهمهـا   

ـ      واألصول ،المقتضبو  ة في النحو، والمقرب، وشرح الكافي
الشافية، وشروح شافية ابن الحاجب، وارتـشاف الـضرب     

  .وغيرها من المصادر
وأرجو اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت لمـا أصـبو            

 األخـرى  هللا، وان كانـت      ، فإن كنتُ قد أصبتُ فحمـد      إليه
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فحسبي أني سعيتُ جاهدة خدمـة لهـذه اللغـة الكريمـة            
  والحمد هللا رب العالمين .المباركة

 الصيغة لغة و:التمهيد
ً

  ًاصطالحا
: الصيغة لغة بقولـه   ) هـ٣٨٥ت( الصاحب بن عباد     دح

ـ    :غةُوالصي... صوغٌمصدر صاغَ ي  : الصوغُ((  ن  سـهام م
  دٍل واحجنْعة رص ...وفالن  من ص  كريمة ٍل   : يغةأي من أص

  )١()).كريم
ز األصل، قال الفيـرو  :  معاني كلمة صيغة   ر أن من  هويظ
غة بالكسر عمُل واحد    وسهام صي ): ((...هـ٧١٨ت(آبادي  

  )٢(...)).وهو من صيغة كريمة من أصل كريم
 إذثـر وضـوحاً     أك) هـ١٢٠٥ت(ولعلَّ عبارة الزبيدي    

: ، أي   صيغةُ األمرِ كـذا وكـذا؛ بالكـسرِ       : ويقاُل: ((...قال
  )٣(.)).هيئتُه التي بني عليها

ة التـي عليهـا    هذا أن معنى الصيغة لغةً الهيأ      يفهم من 
  .الكلمة
ـ       و الحاً طحد الدكتور فاضل مصطفى الساقي الصيغة أص
ت علـى   وهو القالب الذي تصاغ الكلمـا     : الصيغة: ((بقوله

  )٤(.)... ))الصيغة الصرفية(قياسه ويسمى 
:  اللبـدي الـصيغ بقولـه    محمـد سـمير   وحد الدكتور   

فالصيغ إذن عبـارة عـن      ... هي الشكل والبناء  : الصيغة((
ها أوزانها التـي التختلـف فـي        لأبنية مقيسة في األكثر و    

  )٥()).عمومها وغالب أمرها
ـ        قالـب  ... ((ولم يبعد الدكتور تمام حسان عن حدها ب

  )٦(...)).تصاغ الكلمات على قياسه
 خاصـة   -نلحظ أن هناك تساوقاً بين معنى الصيغة لغة       

  . معناها االصطالحي و-بيدي الزدعن
 أو الـشكل    أو الصيغة هـي القالـب       أنويفهم من هذا    

ة تتحدد مـن  وهذه الهيأالهيئة التي توضع عليها الحروف،     
وحركـات  الحروف،  عدد حروف الكلمة وترتيب هذه      : خالل

  . بعض الحروفإثباتالحروف وسكناتها، وحذف أو 

واشترط الدكتور تمام حسان توافر االشتقاق في الصيغ        
:  كلمة صـيغة عليهـا، قـال       إطالقيمكن   الصرفية، واال ال  

شـتقاقية مـن مبـاني      ا أصـول    إلىيرجع   الما  وأما  ((...
 واألداة الخوالـف والظـروف      وأكثرالتقسيم وهو الضمير    

  )٧(...)).بانيها هي صورها المجردة إذ الصيغ لهافم
ال تشمل الـضمائر والظـروف      فالصيغة في ضوء هذا     

  .ا تشمل االفعال وجزءا من االسماء، وانم والخوالفواألداة
  األولاملبحث 

أهم
ُّ

   الصرفيةاألبواب الصيغ املشرتكة يف 
 تـأتي  التـي  األبـواب تختلف الصيغ الصرفية باختالف  

، ماء ، وبالعكس     تختلف عن صيغ االس    فعالاألفيها، فصيغ   
 الصرفية تتمايز أو تفتـرق      األبوابهو ما جعل    وهذا االمر   

 بينها، الن الصيغ لو تشابهت صعب معها تمييز الباب          امفي
  . على السياق لفهم معناها وبابها باالعتمادالصرفي اال

فضالً عن هذا كثرة الصيغ الصرفية في الصرف العربي،    
 مع  صيغة بشكٍل دقيق   كل باب صرفي مالمح      م يرسم اذ لو ل  

نعدام التمايز وعسر علينا معرفة الـصرف،        كثرة الصيغ ال  
  .واختلطت علينا الصيغ

وبالرغم مما وضعه الصرفيون مـن شـروط لمجـيء          
الصيغة على الباب الصرفي المحدد نجد ان هنـاك صـيغاً           

أكثر من موضـوع صـرفي فـي كتـب          محددة جاءت في    
 بهذا العمل جعل علـم      - بالتأكيد -م اليقصدون الصرف، وه 

الصرف أكثر صعوبة، أو عدم تمكن القارئ من تحديد الباب     
الصرفي الذي تنتمي اليه الصيغة بشكل دقيق، بـل تقـف           

  .ان شاء اهللا سباباً نأتي عليهااها ءورا
الصرفية هي األبواب الصيغ المشتركة في ومن أهم:-  

ضمومة وفتح ما قبـل     إبدال حرف المضارع ميماً م    -١
  -:االخر

تشترك في هذه الصيغة أكثر من باب صرفي واحد، فهي        
تأتي للمصدر الميمي واسم المفعول واسما الزمان والمكان        

  .في كّل هذه من غير الفعل الثالثي
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فالمكان والمـصدر يبنـى     ): (( هـ١٨٠ت(قال سيبويه   
   المفعول أولى       من جميع هذا بناء بـه   المفعول، وكان بناء
 أوله كما   ونم فيه، فيض  والمكان مفعولٌ  ٌلألن المصدر مفَعو  

 المفعول، ألنه قد خرج من بنات الثالثـة فيفُعـل           يضمون  
 هذا مخْرجنـا : يقولون للمكان ... ل بأول مفعوله  بأوله مايفع 

  )٨(...)).وكذلك إذا أردت المصدر... ومدخَلٌنا ومصبحنا
 المصدر  نفان كا ): (( هـ٢٨٥ت( وبمثل هذا قال المبرد   

علـى مثـال المفعـول؛ ألن        نِلفعل على أكثر من ثالثة كا     
 لمكـان أو    وكذلك ان بنيت من الفعل اسما     . المصدر مفعول 

ألن الزمـان   . المفعولزمان، كان كل واحد منهما على مثل        
  )٩(...)).والمكان مفعول فيهما

 يبرد، والجـار )هـ٦٨٨ت(  ذهب الرضي  والى مثل هذا  
  )١٠(.)هـ٧٤٦ت(

أكثر وضوحاً   )هـ٩٢٦ت( األنصاريعبارة زكريا   ولعلَّ  
غيـر الثالثـي    يجيء المصدر من غيره أي      ) و((( :إذْ قال 

المجرد بأنّه يكون ثالثياً مزيداً فيه أو رباعيـاً مجـرداً أو            
وهو يصلح المفعـول  ... اسم المفعول)  زنةعلى(مزيداً فيه   

  )١١(....))والمصدر واسم الزمان والمكان
تحديـد   هذا االشتراك في صيغة واحدة جعل        أنويظهر  

؛ لـذلك يـسهم     ا   صعب االصيغة بالباب الصرفي المعين أمر    
وقُل رب َأنزِلْني   (( :السياق في هذا التحديد فمثالً قوله تعالى      

  )١٢(.))منزالً مباركاً
واتَّخـذُواْ  (( :هنا اسم مكان ومنه قوله تعالى     ) منْزالً(فـ

م  ٰرقَامِ ِإبى ن ملصم يمومثال المصدر الميمي قوله     )١٣()).ه ،
قُل رب َأدخلْني مدخََل صدق وَأخْرِجنـي مخْـرج         و(( :تعالى
قدـاء     و(( : ومنه قوله تعالى   ،)١٤()).صالَْأنب نم ماءهج لَقَد

رجدزم يها ف١٥()).م(  
 ا مطلوبة قـال أبـو حيـان       وقد تكون هذه المعاني كله    

هـا  جرٰيمِ اِهللا م  بـس (( :في تفسير قوله تعالى   ) هـ٧٤٥ت(
 مـصدرين  أو، أو مكان  ظرفي زمان   ... (( :)١٦()).هاومرٰس

  )١٧(....))على التقارير السابقة 

 في اختيار صيغة اسم المفعول من غيـر الثالثـي           ولعلَّ
 التـي   دون صيغة اسم الفاعل من غير الثالثي لخفة الفتحة        

  .قبل االخر على ما
  -:ومن هذا العرض نلحظ نقاطاً هي

 من بابين صـرفيين     أكثريها  أن هذه الصيغة اشترك ف    -أ
المفعول، والمـصدر الميمـي، واسـما الزمـان         سم  ا :هي

  . والمكان
نلحظ في المصدر الميمي نوعاً من عـدم التـساوق        -ب

المبدوء بميم مفتوحة، وقولهم في صياغته مـن        : بين حده 
  .ابدال حرف المضارع ميماً مضمومة: غير الثالثي

تشترك جميع هذه االبواب الصرفية في صياغة هذه        -ت
من غير الفعل الثالثيصاغها تالصيغة بعد  .  

هذا االشتراك في الـصيغة       على األوائلنبه العلماء   -ث
  .)) من جميع هذاىويبن((بقولهم 

  -:مفْعل-٢
فيها هما اسما   صرفيان  بابان  ) مفْعل( تشترك في صيغة  

  .، والمصدر الميميالزمان والمكان
  المصدر فَعَل فإن  ء كان من هذا   فكلُّ شي (( :قال سيبويه 

، وذلك قولـك    على مفْعلِ منه من بنات الواو والمكان يبنى       
 ةالموجـود : وفي المـصدر  ... عضو، والم الموعد: للمكان

  )١٨(...)).والموعدة
ـ ٦٦٩ت(ورولم يبعد ابـن عـصف      عـن هـذا إذ     ) هـ

 بالواو،فان لم يكن المـضارع منـه    وأما المعتّل الفاء  ((:قال
منه فـي الزمـان والمكـان       ) المفعل(كان  ومتحرك الفاء،   

  )١٩(....))موعد، وموهب،: (والمصدر مكسور العين نحو
 من اسـم  تأتي) لعمفْ(يفهم من هذين النصين ان صيغة   

  -:من فعلهما هماالمكان على ضربين الزمان و
 كان الفعل صحيح الالم مكسور العين في المضارع         إذا-أ
  : نحو

            لَسج-لجي سسلجم   
  : كان الفعل أجوفاً نحووإذا           
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  .فُي مص يصيف-صافَ           
  : اذا كان الفعل مثاالً صحيح الالم نحو-ب

           درو-رِدي ِرو٢٠(  .د م(  
 كـان   إذا) مفْعـل ( الميمي فيصاغ على زنة    أما المصدر 

الفعل الثالثي مثاالً صحيح االخـر، محـذوف الفـاء فـي            
  :المضارع نحو
  . موقف – يقفُ –وقَفَ            
 لـيس  – أي مفْعل –) قياسياً مطرداً(قوله :((قال الرضي 

ـ ن الم؛ ألن المثال الواوي منه بكسر العـي     إطالقهعلى   عد و
  )٢١(...)). زماناً، او مكاناًأووالموجِل، مصدراً كان 

 تأتيغالباً ما   ) مفعالً(والمتأمل في هذا العرض يلحظ ان       
كانـت فـي اسـمي      أمن الفعل المثال صحيح االخر سواء       
  .الزمان والمكان أم في المصدر الميمي

لتناسـب  حركـت بالكـسر   ) مفْعل( عين صيغة أنويبدو  
ـ ٧٧٦ت(قـال نقـره كـار      عين مـضارعها،     حركة ): هـ

مكـان يبنيـان     اسمي الزمان وال   نما كان كذلك أل   نَّإوٍ...((
على المضارع ليوافق حركة عينهما حركة عين المـضارع         
لكونهما مشتقين منه فان كان عين المضارع مفتوحاً فـتح          

  )٢٢ (....)) مكسوراً كُسرنعينهما وان كا
هم موعد لَّن يجِدوا من دونه       بل لَّ  (( :ومثاله قوله تعالى  

   )٢٣(.))جعلْنَا ِلمهلكهِم موعداًو .…*موِئالً
في تفسير هذه االيـة     ) هـ٧٥٦ت(قال السمين الحلبي    

د أن يكون مصدراً أو زمانـاً أو        يجوز في الموع  : ((الكريمة
  )٢٤(...))مكاناً 

وقتـاً  ) اًوعـد م...((( :)هـ١٢٧٠ت( قال االلوسي 
  )٢٥(...)). مصدر والثاني اسم زماناألولل عفمفْ... معيناً

والناظر في هذا العرض يجد:-   
مشتركة بين بـابين صـرفيين      ) لمفْع(أن صيغة   -أ

  . والمصدر الميمي،اسما الزمان والمكان: هما
عال تصاغ مـن الفعـل المثـال الـواوي دون      ان مفْ -ب
  . اليائي

 أكثـر ي اسمي الزمان والمكـان  ف) لعمفْ(ان مجيء   -ت
من  تصاغ من الزمان والمكان      ألنَّها وذلك   ؛منه في المصدر  

االجوف، ومـن  الفعل المضارع المكسور العين، ومن الفعل       
المثال  تأتي في المصدر الميمي من الفعل        المثال، على حين  

في اسمي الزمان والمكـان     ) مفعالً( ومن هذا يظهر أن    ،فقط
  .أصل

  -:لفَعي-٣
الصفة  :في بابين صرفيين هما   ) ليفَع( صيغةتشترك  

  .المشبهة وصيغ المبالغة
هذا باب معرفة أسماء الفـاعلين      (قال المبرد في باب   

فأما ما  ): ((في هذه االفعال وما يلحقها من الزيادة للمبالغة       
والفعل الـذي هـو     ... ليمرحيم وع : نحو) يلفَع(ان على   ك

كرم فهـو   : نحو) فَعَل( هو ما كان على    ما إنَّ األصلل في   لفَعي
  )٢٦(...)).كريم

    فَ( صيغة   يفهم من كالم المبرد أنفي المبالغـة   ) ليع
  .  فهي الزمة غير متعديةمعل، ومن ث يفْ-تأتي من فَعَل

فـي  ) يلفَع(على صيغة   ) هـ٦٧٢ت(نص أبن مالك  
هو مـن   ر والمبالغةُ بما    ي التكث إذا قُصد :((باب المبالغة، قال  

 إلىأو  : ...  به إلى  َلعد) فاعل(أسماء الفاعلين على وزن     
  )٢٧(.... )،)يملع(ل كـعيفَ

في باب الصفة المشبهة منـصوص      ) لفَعي(ومجيء  
ـ ٣٣٧ت(عليـه قـال الزجــاجي   فــي بـاب الــصفة  ) هـ

  )٢٨ ()).يلوفَع... وهي فعول:((المشبهة
 كثر مـا  أ الرضي أن فعيالً في الصفة المشبهة     ويرى  

ويجيء فعيل   ((: اليائي، قال  تصاغ من المضعف والمنقوص   
ـ  قسفيما حقه فَعل، ك    يم ومومجـيء فعيـل فـي      ... ضري

ــب      ــر كالطبي ــائي أكث ــوص الي ــضاعف والمنق الم
  )٢٩(...)).بيبلوال

      تأتي من البـابين    ) فَعيالَ(والمتأمل في هذا يلحظ أن
 أنها تصاغ مـن     ل، أي يفْعُ- يفْعُل، وفَعل  -فَعَل: ذين هما   لال

  .البابين الرابع والخامس معاً
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نية الصفة  من أكثر أب   حيان االندلسي فعيالً     أبووجعل  
  )٣٠(.المشبهة

  )٣١(.))والْقُرآنِ الْحكيمِيس (( :ومن ذلك قوله تعالى
ـ      ((: ومنه قوله تعالى   اآلي ـنم كلَيع نَتْلُوه ـٰذَِلك ت

  )٣٢()).والذِّكْرِ الْحكيمِ
): ((... حكـيم (في تفسير    )هـ٦٠٦ت( ازيقال الر 

: والثـاني ... ه بمعنى الحاكم مثل القدير والعلـيم      نَّأ: األول
أنه بمعنـى   : والثالث... ظمهمعناه ذو الحكمة في تأليفه ون     

  )٣٣(...)).المحكم، فعيل بمعنى مفعل
 صيغة مبالغة أي    بأنَّهاأفادت  ) بمعنى االحاكم ( فقوله

يهيمن على غيره من االحكام، وقد      يحكم و ن القرآن الكريم    أ
ذي حكمــة :  مـن الحكمــة فهــو ةتكـون صــفة مــشبه 

  )٣٤(.كلهامعاني  افادت هذه القد تكون) يلفَع(فصيغة
 قلـيال ) مفْعل( بمعنى   يلعوجعل السمين الحلبي مجيء فَ    

وجوزوا ان يكون بمعنى    ... والحكيم صيغة مبالغة  : ((إذ قال 
  )٣٥(....))ى مفْعل قليٌلاال ان فعيالً بمعن... مفْعل 
٤-فْعالم:-  

صرفيين همـا    اكثر من بابين     في) مفْعال( تشترك صيغة 
ومن : ((قال البرد . لة، واسم الفاعل  سم اال اصيغ المبالغة، و  

 ومـن كـالم     ...رجل مـضراب  : ؛ نحو )مفْعال( هذه االبنية 
  )٣٦(.))ر بوائكهاا لمنْحهإنَّ: العرب

ثـر أبنيـة صـيغ      مـن أك  ) المفْع(بن مالك بناء  اوجعل  
 ثــم... ا اســتعماالًهــوأكثر:((ســتعماالً، قــالاالمبالغــة 

)فْع٣٧(.)...))الم(  
المثاُل :((، اذ قال  األندلسيوإلى مثل هذا ذهب أبو حيان       

  )٣٨(...)).ومفْعال.. ول من اسم الفاعل للمبالغة إلىهو ماح
ـ    في االلة وار  ) مفْعال( صيغة ئجمو يبويه د، وقد ذكر س

مفْعـل ومفْعلـة    :.سـم اآللـة هـي     الثالثة أبنية قياسـية     
  )٣٩(.ومفْعاَل
  )٤٠(....)) ومفْعال على مفْعٍلااللة(( :بن الحاجبا لوقا

   فْ(ويبدوا أنالمفْعـل (في االلة مأخوذ من     ) عولكـن  ) م
بـن  ازيدت فيه حرف المد قبَل آخره، ويعضد هـذا قـول            

   )٤١(....)).أو مده) مفْعل(و.... :((مالك
:  اسم الفاعل من الفعل المزيد بحـرف واحـد نحـو       أما

وقـد  :((اء، قال ابـن مالـك     طَمع) مفْعال(أعطى فيكون على  
) مفْعــال) (لفْعــَأ(يــضاً مــن أ -ســم الفاعــل ا-يبنــى

  )٤٢()...)).مْعوان(و) اءدمه(و،)عطاءمْ(كـ
  -:تقدم ما ياتي امويظهر لنا م

فيهـا أكثـر مـن بـابين        تشترك  ) العمفْ (أن صيغة -أ
  . صرفيين

 علـى  -أن التمييز أو التفريق فـي هـذه الـصيغة     -ب
ن السياق واضح وبـي    فرق    ألن ؛أسهل من غيره  ،  -مايبدو
  . اآللةة، واسم غالبصيغة المبين 
   -:فعال-٥

 صـيغ   :همافي أكثر من باب صرفي      ) فعال(غة  تأتي صي 
   .ياسيقالالمبالغة، والنسب غير 
: اصل الباب في المبالغة، قال    ) عالفَ(جعل سيبويه صيغة    

، األمـر أن يبـالغوا فـي     واجروا اسم الفاعل، اذا أرادوا      ((
 عـن  ثَ أن يحـد   اال... فاعـل ال كان على بنـاء      إذا مجراه

فَعول، : فما هو األصُل الذي عليه أكثر هذا المعنى       . المبالغة
  )٤٣(...)).وفَعال

) فَعال( فمن ذلك  :((المبرد، اذ قال  هب  ذوإلى مثل هذا    
رجل : وعلى هذا تقول  ... رجل قتّال، كان يكثر القَتْل    : تقول

ابروشتَّام، كما قالض :-  
             ا اساً إليها جِالل لهربِ لبحأخا ال

  )٤٤(.))جِ الخَواِلف أعقَالبوالوليس           
  )٤٥().٥١٨ت(وبمثل هذا قال الميداني

في باب النسب غير القياسي، وهو عند       ) فعال(يوتأت
    تحـذف   اإلضافةهذا باب من    ((حصىسيبويه أكثر من أن ي 

يعالجـه  أما ما يكون صاحب شـيء       ... اإلضافة فيه ياءي 
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 ثـواب،   :، وذلك قولك لصاحب الثياب    )فَعاالً(فإنه مما يكون  
  )٤٦())...حصىين أن وذا أكثر م... عواج: ولصاحب العاج

 أكثر اسـتعماالً مـن غيرهـا،        )فعاالً(وجعل الرضي 
أكثر استعماالً  - النسب -ال في المعنى المذكور   عوف...:((قال
  )٤٧(...)). فاعلنم

ـ ٧٢٨ت(بمثل هذا قام النظـام النيـسابوري         ): هـ
 الحـرف   فـي ) فَعـال (وكثر مجيء هيئة المنسوب على      ((

  )٤٨(....))وعواج لصاحب العاج... -كبتّات لمن يعمل البتُ
     االً(نلحظ مما سبق أنفي صيغ المبالغة صـيغة    ) فع 

  .، وفي باب النسب على غير قياسقياسية
في قولـه   ) مظَال(لهذا االشتراك وجهت كلمة   ونتيجة  

   )٤٩().يدبِ ِللْعاهللا لَيس بِظَالمٍوأن :((تعالى
  -:على وجوه عدة هي

، وفـي   كثرة؛ ألنه مقابل للعبـاد    هنا لل ) ماًظالّ( أن-أ
  .العباد كثرة

  . إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليلأنَّه-ب
أن تكون على النسب، فتكـون مـن بـاب عطّـار،           -ت
٥٠(.ازوبز(  

ـ ٩٧٧ت( قال الخطيب الـشربيني    وأن اهللا  ): ((...((هـ
ظـالم للمبالغـة    : فان قيـل  ... بذي ظلم :، أي ))ليس بظالم 

بأنـه لمـا   : أجيب... المقتضية للتكثير فهو أخص من ظالم   
قوبل بالعبيد وهم كثيرون ناسب أن يقابل الكثيـر بـالكثير           

وبـأن ظـالم    ... نفى الظلم الكثير ينفـى القليـل      ه إذا   وبأنَّ
ـ  كما في بز  ... للنسب ليـه ظلـم   الينـسب إ : ار أي از وعطّ
  )٥١(....))البتة
  :.فاعل-٦

سم ا: في أكثر من باب صرفي وهي     ) فاعل(  ترد صيغة 
والنسب غيـر    هةب الفعل الثالثي، والصفة المش    ل من الفاع ،

سم الفاعل من الثالثي يـأتي      اومن المعروف أن    . القياسي
) فعـل ) (مـن (أعلـم أن  (( :بـرد مقال ال ) فاعل(على زنة   

، وشـتم فهـو     ضرب فهو ضارب  : ؛ نحو قولك  )فاعل(على

 فهـو   علم فهـو عـاِلم، وشـربِ      : نحو) فَعل(شاتم وكذلك 
  )٥٢()).شاربِ

من علمـاء  ( علي بن مسعودبعد عن هذا أحمد بن    ولم ي 
: وصيغته من الثالثـي علـى وزن      :(( قال إذ) عباالقرن الس 
، فادخـل   )بيضرِ(وحذف عالمة االستقبال من     . فاعل غالباً 

  )٥٣(...)).االلف بين الفاء والعين
يفهم ان اسم الفاعل من الفعل الثالثـي سـواء أكـان            

  )٥٤(.فاعل:  معتالً على وزناً امصحيح
، قال سـيبويه فـي      ةفي الصفة المشبه  ) فاعل(ومجيء

فـي  هذا باب أيـضاَ فـي الخـصال التـي تكـون             :((باب
  )٥٥(...)).نضر: ناضر كما قالوا: وقالوا)):((األشياء

، ةبهفي الصفة المـش   ) فاعل( حيان بمجيء    وصرح أبو 
وال التفات لقول من زعم أنَّهـا ال تجـيء علـى            : (( قال إذ

ضـامر الكـشح،    : ومنه) فاعل( جاءت على    وقد... الفاعل
    )٥٦(...)).وساهم الوجه، وخامُل الذكر

... :((وخصها نقره كار بمجيئها من الفعل المتعدي، قال       
: والصفة المشبهة من الفعل المتعدي يجيء على فاعل نحو        

ـ    ح به فهـو صـاحب وركبـه فهـو         حمده فهو حامد، وص
  )٥٧(...)).راكب

الصفة المشبهة   صياغة   ن أ )هـ٩١١ت(وذكَر السيوطي 
وزن ) يهمـا وقـلَّ ف ... ((( : القليل، قالنم) فاعل(على زنة 

  )٥٨())....ر القلبطاه: نحو) الفاعل(اسم 
 فاعل في الصفة المشبهة أكثـر وروداً        ويبدوا ان صيغة  

فَعل يفْعـل، وفَعـل     : من غيرها؛ النَّها تصاغ من بابين هما      
  يفْعل 

ـ      في النسب  )فاعل( وصيغة  ابـن   د مـن المـسموع عن
 نابـل، : ، نحـو  )فاعـل :(وقد يجيء علـى   :((عصفور، قال 

ـ ع، والدارو ورامـح،  ن، وتـامر وهـو موقـوف علــى    ب
  )٥٩(...)).السماع

ل( ضي مجيء د الر أياعلم : أقول ((:، قال في النسب ) فاع
ذي كـذا،  نـى  هو على فَعال وفَاعِل بمع  يجيء بعض ما  أنه

  )٦٠(...)).فيهالغة ن يكون اسم فاعل أو مبأمن غير 
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من غير أن يكـون اسـم فاعـل أو         ...(( :فقول الرضي 
جاءت مـشتركة  ) فاعل(يدل على أن صيغة  ...)) مبالغة فيه 
  . بهذا االشتراكه، واستشعاراَ مناألبواببين هذه 

 األبـواب ويظهر أن للمعنى دوراً في التمييز بين هـذه          
    :فمثالً قولنا
  .ل دلت على النسب فاعصيغة تَمرٍ ذو: تَامر أي
كاتب الدرس  الطالب          صيغة فاعل دلت علـى اسـم

صـيغة فاعـل    الفاعل ألنَّه مشتق، والرجُل طاهر القلب  
  .دلت على الصفة المشبهة ألنَّها افادت الثبات، واللزوم

والظاهر أن المعاني المتعددة للـصيغة الواحـدة مثـل          
  .هو إثراء داللي، أو اثارة للذهن) فاعل(

  الـذي علـى زنـة      األجـوف سم الفاعل من الفعل     ا-٧
  :)نْفَعَلا(

 والنـون   بـاأللف اسم الفاعل من الفعل االجوف المزيد       
 عينة بقلبها الفاً، تصبح  إعالل ، وفي حالة  )منْفَعل( على زنة 

الصيغة مشتركَة بين اسم الفاعل واسم المفعول وذلك لغياب         
 - الفاعل منه  ويكون(( :قال سيبويه . الحركة الفارقة بينهما  

ل ومفعوله علـى منْفَعـل، إال أن المـيم           منفْع  على -لنفْعا
   )٦١(...)).ةممضمو

 يفهم من هذا النص أن أسم الفاعل واسم المفعول مـن          
، األخير نميز بينهما بالحركة التي على الحرف قبِل         )أنْفَعَل(

ـ    ولكن في حالة االعالل    : ة نحـو  تغيب هذه الحركـة الفارق
ت الواو بقلبهـا ألفـاً،      لّحوز، اع نْمنْحاز، وأصلها م  -زأنْحا

  ).زحامنْ( نفتاح ماقبلها فصارتالتحركها و
: إذ قـال  ،  ) ادانق(عن اصل   ) هـ٣٩٢ت(بان ابن جني    أ

، ...اخْتَيـر،   : وانقـاد ... اختـار : اصـل : قال ابو الفتح  ((
  )٦٢()).وانقود

آن بنـا واما ذوات الثالثـة ففيهـا       ... (( :قال الميداني 
ومـا سـوى    ... باأنجاب فهو منْج  : االنفعال واالفتعال نحو  

  )٦٣()).هذه فهو جارٍ على النهج المستقيم

وجاءت عبارة المحـدثين أكثـر وضـوحاً فـي هـذا            
نقول منقاد  ((....  :الموضوع، قال الدكتور عبد اهللا درويش     

كونا مـن قبيـل اسـم       ي ان   ن المثاالن يصح  ومحتال، وهذا 
ــم   ــل أو اس ــا   الفاع ــرق بينهم ــن يف ــول ولك المفع

  )٦٤(...)).بالسياق
ويتحـد  :((وبمثل هذا قال الدكتور إبراهيم محمد عبد اهللا       

 منقاد، فـيمكن    : بلفظ واحد، نحو   سم الفاعل واسم المفعول   ا
ويمكن ان تكـون اسـم      ... أن تكون هذه الكلمة اسم فاعل     

  )٦٥(...)).مفعول
  -:واود أن اقف على ماسبق بنقطتين هما

في التفريق بـين اسـم       أن للسياق دوراً كبيراً      يظهر-أ
  .العينمعتل ) نْفَعَلا(الفاعل واسم المفعول من 

يظهر أن سبب هذا االشتراك فـي هـذين البـابين           -ب
ة الذي يقابل العين من     حرف العلّ  إعاللالصرفيين يعود إلى    

 مـن   فأصبح،  ومن ثم لم تظهر الحركة عليه     ) لعفَان(صيغة  
ييز بينهما على مستوى الصيغة المجردة عـن        الصعب التم 

  .السياق
 الـذي علـى     األجـوف اسم الفاعـل مـن الفعـل        -٨
  ):.تَعَلفْا(زنة

: نحـو ) مفْتَعَل(المعتل العين هو    ) افْتَعَل(اسم فاعل من    
  . معتادأعتْاد 

 مـن  األجـوف امـا  ... :((شقال الدكتور عبد اهللا دروي    
 نقول ينقاد يحتال كـذلك نقـول       فْتَعَل، فكما انْفَعَل و اصيغتي  

قبيل اسم  منقاد ومحتال، وهذان المثاالن يصح أن يكونا من         
ــ ــول،الفاع ــم المفع ــا  ل أو اس ــرق بينهم ــن يف  ولك
  )٦٦(...)).بالسياق

 :قال الدكتور هاشم طـه شـالش وزمـياله        وبمثل هذا   
عـَل  نْفَا -اسم الفاعل من هـاتين الـصيغتين       أنويالحظ  ((
ويفرق بـين   ... يكون اسم مفعول أيضاً    يصح ان    -علتَفْْاو

   )٦٧(...)). في سياق الكالماسم الفاعل واسم المفعول
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سـم الفاعـل    اويظهر أن للسياق دوراً في التمييز بين        
  :، نحوواسم المفعول

-مختار زعيمه الشعب لاسم فاع .  
   .  اسم مفعولالزعيم مختار -

ِـََهو مخْتَ ) مختار(وأصل ألفـاً؛  لبهـا   بقر، اعلت الياء    ي
  . فصارت مختارقبلها، وانفتاح مالتحركها 

: عقال الدكتور إبراهيم محمد عبد اهللا في هذا الموضـو         
لنَـا عـين     أعل ،مخْتار: )ارتَاخْ(ونقول في اسم الفاعل من    ((

  )٦٨(....)). في فعلهاسم الفاعل ألنها أعلت
دى إلـى عـدم     أهو الـذي    نلحظ أن اعالل حرف العلّة      

ركة، ثم اصبح االشتراك بين اسم الفاعل واسـم         ظهور الح 
  :.ومن ذلك قول الشاعر. المفعول
                نَقند أذى المولى لَذو حإنَّي لَع  

              تَادعلمي إذا ُأذيتُ مح ٦٩(وإن(  
معتمد تحتمل الداللتين، وهو احتمال داللي      ) معتَاد(فكلمة

  .ركةمشتالعلى الصيغة الصرفية 
  -:مضعف السم الفاعل من الفعِل ا-٩

في المضاعف وذوات الثالثـة فـان       :((... قال الميداني 
حـاب فهـو    : الفاعل والمفعول منها على لفظ واحد نحـو       

مابح ...واعتدتَدعفهو م  ...نْصبفهو م ٧٠(...)).وانصب(  
وهذا التشابه  :((وبمثل هذا قال الدكتور عبد اهللا درويش      

 فيصح ان   تد فهو مر  في المضعف من مثل ارتد    أيضاً  يحدث  
 أو مفعـول، وكـذلك معتـد ومنـصب         فاعـل يكون اسـم    

  )٧١(...)).ومتحاب
ـ        اسم )منْصب(ويبدو أن الدكتور عبد اهللا درويش أراد ب

ـ   ،المضعف) عَلانْفَ(من صيغة  الفاعل  وأراد،  صببوأصله من
ـ     ) بمتَحا(بـ ـ (يغةاسم الفاعل من ص المـضعف،  ) لتفاع

  .بمتَحاب :وأصله
ويتحد اسم الفاعل   (( :قال الدكتور إبراهيم محمد عبد اهللا     

     في مثل  واسم المفعول أيضاً بلفظ واحد)تدعبتشديد الدال  ) م
فيمكن ان تكون هذه الكلمة اسم فاعل واألصل معتدد بكسر          

 معتـدد   واألصل ويمكن ان تكون اسم مفعول،       الدال األولى، 
 حرفان متماثالن همـا الـداالن،       جتمعا ،ىاألول الدال   بفتح

 مـن   ز اسم الفاعـل   يمي، وت األخرى وأدغمت األولىفسكنت  
القرينـة  اسم المفعول فـي مثـل هـذا باالعتمـاد علـى             

 بـين  التفريـق  للسياق دوراً في    أن ويظهر   )٧٢()).ويةمعنال
  -:اسم الفاعل واسم المفعول نحو

- في االناء بصم الماءسم الفاعل ا.  
- بنْصم فيهاالناء٧٣ (. اسم مفعول(   

 الى عدم النفريق بين الصيغتين هو       أدىنلحظ أن الذي    
، اذ لوال االدغام لبانت الحركة التي على الحرف قبل          اإلدغام
  . مثل هذافوت اإلدغام، ولكن األخير
  -:فَعول-١٠

  .مصدراً وصيغة من صيغ المبالغة) فَعول(تأتي صيغة
هذا باب ما جاء من المصادر على فعـول        :(( سيبويه قال

... تَوضأت وضوءاً حسنا، وُأولعتُ به ولُوعاً     : وذلك بقولك 
  )٧٤(...)).الً، فهذا مفتوحبوإن على فالن لَقَ: وتقول

:(( ، قـال  )فَعول(وذكر المبرد خمسة مصادر جاءت على     
: ؛ وذلك قولـك  األوائلمفتوحة  ) فَعول(وجاءت مصادر على    

 ضـ  حسناً، وتطهرت طَ   وءاًتوضأتُ و بـه    وأولعـت  وراً،ه 
: ، قال الرضـي   )٧٦(وبمثل هذا قال الميداني    )٧٥(...)).ولوعاً

توضأت :  مصدراً االخمسة  -بفتح الفاء –ولم يأت الفَعول    ((
  )٧٧(...)). وتطهرت طهوراًوضوءاً

مـن هـذه    :((للمبالغة، قال المبـرد   ) فَعول(وتأتي صيغة 
: تقـول : ضـروب، وقَتُـول، وركـوب     : نحوفَعول  : األبنية

  :. كان يضربه مرة بعد مرة، كما قالإذاضروب زيداً، 
  ضروب بِنَصِل السيف سوقَ سمانها

                 راً فإنّك عاقموا زاَدد٧٨()).إذا ع(  
هنا صيغة مبالغة عملت عمل الفعل، وقـال        ) ضروب(فـ

إذا قُصد التكثير والمبالغةُ بما هو مـن أسـماء         (( ابن مالك 
) فَعـول (أو... عـدَل بـه إلـى     ) فَاعل(الفاعلين على وزن  

  )٧٩()...)).شكُور(كـ
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من أشهر صـيغ    ) فَعوالً( وجعل الدكتور عبده الراجحي   
: فَعـول :...ان أشهرها خمـسة   ولها أوز :((... ، قال المبالغة
  )٨٠(...)).ولب، وصول، صبور، ضروكُشَكور، َأ

  )٨١()). رحيمَإن اَهللا غَفور:((ومنه قوله تعالى
نما ذكـر المغفـرة     إو... (( ):هـ٥٤٨ت( قال الطبرسي 

  : األمرين ألحد
ال يؤاخذ بمـا   كان يغفر المعصية فانه     إذا أما ليبين أنه    

 إلى طاعـة   اإلنابة وعد بالمغفرة عند     هرخص فيه، وإما ألنّ   
  )٨٢(...)).اهللا

  مفْعل -١١
المـصدر  : في بابين صرفيين همـا    ) مفْعل( تأتي صيغة 
  . الزمان والمكاناالميمي واسم

ه مفتوحاً فان اسـم     وأما ما كان يفْعل من    :((قال سيبويه 
: وذلك قولـك  . كان الفعل مفتوحاً  توحاً كما   المكان يكون مف  

وإذا أردت المـصدر  ... بروتقول للمكان مشْ . ربرب يشْ ش
٨٣(...)).ُلفتحته أيضاً كما فتحته في يفع(  

 ما كان على فَعَل يفْعل فاسـم المكـان          أراد سيبويه أنّه  
ل (والمصدر منه مفتوح العين على زنةمفَْع.(  

... :((وجاءت عبارة الميداني أكثـر وضـوحاً، اذ قـال         
فْعالصحيح يكون بمعنى المصدر وبمعنى      من الثالثي    لوالم

  )٨٤(...)).رباًهباً ومهرب هر: الموضع نحو
يـشترك  :((بن مالك بهذا االشتراك اذ قـال     اصرح        

بفتح العـين إذا كـان     _)لمفْع(المصدر والزمان والمكان في   
ـ ) فَعَل يفْعـل  (المكْثَر، ومن : نحو) فَعل(من ب، المـشْر : كـ

ـ    -ذْهب، ومن معتـل   الم:كـ) علفَعَل يفْ (ومن  : مطلقـاً كـ
ى، والمعسالممرى، والمعىلْه٨٥()).ى، والمر(  
 الً(يظهر انفْعي الزمان والمكان أكثـر مـن       مفي اس ) م

ومـن المعتـل   وفَعل، فَعل، وفَعل، : ا ألنّها تصاغ من   مغيره
  .مطلقاً

ء ويجـي :((ذْ قال إوجاءت عبارة نقره كار أكثر وضوحاً       
ل بفتح العـين    المجرد على مفْع  المصدر الميمي من الثالثي     

 أو المضارع مضموم العـين      هل مطرداً سواء كان فع    قياسيا
  )٨٦(...)).ه مفتوحأو همكسور

 صـدق عنْـد مليـك       فـي مقْعـد   :((ومنه قوله تعـالى   
في مقعد  ...(): ((هـ٥٣٨ت(، وقال الزمخشري  )٨٧()).مقْتَدر
  )٨٨(...)).عد صدقوقرئ في مقا. يفي مكان مرض) صدقً

على ) مفْعل(فالسياق القرآني هو الذي حدد داللة صيغة      
  .المكان دون غيره

  -:فعلَة-١٢
قـال  . بين المصدر، واسم المكـان    ) فعلة(تشترك صيغة 

هم يحذفون الـواو    ما فعلَة اذا كانت مصدراً، فانَّ     فا:((سيبويه
 تكن الهاء فالحـذف،     فاذا لم  ...منها كما يحذفون من فعلها    

ـ : وقـد أتمـوا فقـالوا     .  لـيس عوضـاً    ألنَّه هة فـي   وِج
  .)٨٩(...)).جهة

    لَة(يفهم من نص سيبويه أنععنده مصدراً شاذاً للفعل   ) ف
.  القياس في نظائرها وانَّما شذَت ألنالثالثي المثال الواوي؛  

 -وعد: يستدعي حذف فائها وتعويضها بتاء في االخر مثل       
عية، والقياس أن يقال_ ددهةجِ: ع .  

: صرح ابن جني بالوجهين في هذه المـسألة، إذ قـال          
على ) وجهة(الناس في   : قال لي ابو علي   : قال ابو الفتح  ((

انها مصدر شذ، كما ذهب اليـه       : فمنهم من يقول  : ضربين
فاما من  ... زمنهم من يقول انها اسم ال مصدر      . ابو عثمان 

...  فمذهبه فيه انه خرج عن القياس      .ذهب الى انها مصدر     
واما من ذهب الى انها اسم، فانه هرب الى ذلك لئال يحمله            

  )٩٠(...)).على الشذوذ 
وامـا الجهـة والرقـة فـشاذ ان         ... (( :قال الرضـي  

.((...)٩١(  
 إذام للمكان المتوجه إليه     اس) فعلَة(هب المبرد إلى أن   وذ

حذف منه  غير مصدر لم ت   ) فعلَة(ولو بنيت اسماً على   :((قال
 وان كان   لعيقع فيه فَعَل يفْ     ال ألنه؛  وِجهةٌ: شيئاً، نحو قولك  

  )٩٢(.))في معنى المصدر
   المبرد خ نلحظ أنلَة(ج  رعولم  االسماء على أنها من     )ف ،

عـل تـام     لم يسمع لـه ف     الشاذ، ألنَّه يخرجه على المصدر    
  التصريف، 
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وهـذا  :((... الرأي، قال  هذا) هـ٣١٦ت(بن السراج ا ايد
تُ في  وجهة لم يجيء على الفعل، والواو تُثب       -اعني-عندي

 وعدةَُ: فاالسم ، كعدة، ةد، وقالوا أيضاَ لِِ   وِلدةٌ: االسماء قالوا 
ة: والمصدر٩٣()).عد(   

ــسابوري اذ    ــام الني ــب النظّ ــذا ذه ــل ه ــى مث وإل
ـ          إنَّمو...:((قال ان ا جاز عدم الحذف فيهـا ألن معناهـا مك

  )٩٤(...)).يتوجه إليه
: عرض السمين الحلبي للوجوه في هذه المسألة، قـال        

احدهما ويعزى للمبرد والفارسـي     : وفي وجهة قوالن  ((... 
انّها اسم المكان المتوجـه اليـه،       : والمازني في احد قوليه   

... وعلى هذا يكون اثبات الواو قياساً اذ هي غير مـصدر          
ني وهـو ظـاهر كـالم       انّها مصدر ويعزى للماز   : والثاني
  )٩٥(...)).سيبويه

  )٩٦()). هو مولَّيهاهةٌ وِجولكُلَِّ:((ومنه قوله تعالى
وجهة جـاء   :((...  الكريمة اآليةقال االلوسي في تفسير     

 والقياس جهة مثل عدة وزنـة وهـي مـصدر         األصلعلى  
المتوجه إليه  إنها اسم للمكان    : وقيل... بمعنى المتوجه إليه  

  )٩٧(...)).ذ ليس بشافثبوت الواو
اذا كـان اسـماً للمكـان       ) فعلة(من هذا النص أن   يفهم  

 إذا، واما   قياس قليال في ال الواو  المتوجه اليه، فتكون ثبوت     
الواو شاذ؛ ألن    فثبوت   -وهو التوجه -كان معناها المصدر    

  .قياسه حذف الواو كما في عدة
ـ     ـ    ) فعلـة (ويبدو أن االحتمال الداللي ل ون بـين ان تك

ة، سماً للمكان، راجع إلى االشتراك في الـصيغ       ا وأمصدراً،  
  .وقد تكون المعاني كلها مطلوبة

  املبحث الثاني
  الصيغ املشرتكةحدوث أسباب 

 الخاصة بها، وربما تكون هذه      أسبابهاللظواهر اللغوية   
 واضحة جلية، وربما تكون غامضة خفية تحتـاج         األسباب

حدوث الصيغ المشتركة فـي      أسبابر، ولعلَّ   ظإلى تأمٍل ون  
إلـى تأمـل    الدرس الصرفي من هذا النوع، الذي يحتـاج         

  .لمعرفة أسبابه

 األبـواب الصيغ المشتركة فـي     حدوث  أسباب   ومن أهم 
  -:الصرفية هي

 والمقصود به االحتمال الداللي     -:التوسع في المعنى  -١
ي الصيغ  للصيغة الواحدة عد الدكتور فاضل صالح السامرائ      

 في المعنى، بل هو ثاني هذه     ع  ن مواطن التوس  المشتركة م 
-٢:... إن من مواطن التوسع في المعنـى      :(( قال المواطن

صيغة واحدة قد تشترك معانٍ متعددة في     : ركةالصيغة المشت 
ـ     وذلك كاشتراك ا   يل نحـو   سم المفعول والصفة المشبهة فَع

كم،حوكاشتراك اسم المفعول والمصدر الميمي واسمي      ... ي
فيما جاء على صيغة اسم المفعول من غير        ن والزمان   المكا

 من معنى في تعبير واحد كان من        أكثر أردت فإذا... الثالثي
  )٩٨(...)).باب االتساع في المعنى

، )٩٩()). يومئذ المستقَر  كإلى رب :((وذلك نحو قوله تعالى   
إلـى   الداللي الذي يرجـع     ر االلوسي عن هذا االحتمال      عب 

ـ  ... :((لمشتركة بقوله الصيغ ا  ف وجهـه حـسب    وان اختل
  )١٠٠(...)).اختالف المراد بمستقر

هر التعاملية في حدوث الصيغ     وا قد تسهم بعض الظ    -٢
: في الصرف العربي، ومن أهم تلك الظواهر هي       المشتركة  

  .واإلدغام، اإلعالل
 الحرف الذي تقع عليـه الحركـة   إعاللعالُل فان   اما اإل 

: ن صرفيين يؤدي إلى هذا االشتراك، نحـو     الفارقة بين بابي  
مخْتار فلوال إعالل الياء، وقلبها لكانت للحركة التي عليهـا          

  .قيمة في التمييز بين اسم الفاعل واسم المفعول
     ويمكن القول بمثل هذا في كلمة)بنْصاإلدغـام ، فلوال )م 

 هي الفارق بين    األخيرالتي على الحرف قبل     لكانت الحركة   
 هدر هذه القيمـة     اإلدغامعل واسم المفعول، ولكن     سم الفا ا

  .التمييزية
٣-المتأمل في الصيغ المشتركة يلحظ أنها جـاءت        إن - 

 في باب واحد هو المشتقات، اذْ إنها جاءت بـين           -معظمها
 ياسم الفاعل، واسم المفعول، وصـيغ المبالغـة، واسـم         

 د في بـابٍ   ن، واسم االلة وغيرها وهذا التوح     الزمان والمكا 
 أنَّه سهل عملية االشتراك بينهما، ومـن ثـم      - يبدو -واحد

  .نجد صيغة واحدة ترد في أكثر من موضوعٍ صرفي واحد
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لعلَّ ارادة التضاد في الصيغة الواحدة، هو ما يقـف          -٤
وراء الصيغ المشتركة في االبواب الـصرفية، فهـي وان          

 في باب واحد هو المـشتقات، ولكـن         -في معظمها -جاءت
اسـم  :  هذا الباب قد يحمل التـضاد أيـضاً نحـو          مصاديق

، قـال الـدكتور     )تارمخْ(الفاعل، واسم المفعول، ومنه كلمة    
فيشترك في الصيغة الواحـدة     :((...فاضل صالح السامرائي  

هـذا  :(فيقـال ) مخْتـار (نحو... اسم الفاعل واسم المفعول   
بمعنى هو الذي اختارنا فيكون اسم فاعل ويكـون         ) مختارنا
  )١٠١())....عول بمعنى هذا الذي اخترناهاسم المف

في اللغة العربية تعود إلى     قد تكون الصيغ المشتركة     -٥
فيمكن حمله على باب االيجاز واالختـصار،         العربية، جرأة

  . وهذه كلها من براعة هذه اللغة المباركة
ـ ٣٩٥ت(أحمد بـن فـارس    جعل  وقد    االختـصار   )هـ

  )١٠٢(.وااليجاز من سنن العرب في كالمها
  املبحث الثالث

  مصطلحات الصيغ املشرتكة
استعمل العلماء مصطلحات تدل على الصيغ المـشتركة        

  :.صرفية، وهذه المصطلحات هي الاألبوابفي 
 المـصطلح يـدل علـى أن        اوهذ:. يبنى من الجميع  -١

 الصرفية تصاغ على صيغة واحـدة،       األبوابمجموعة من   
مصدر يبنى مـن  فالمكان وال:((  قال إذوقد استعمله سيبويه    

   )١٠٣(...)). هذا بناء المفعولجميع
فَعَل فإن المـصدر    هذا   شيء كان من     فكلُّ:((يضاًأوقال  

  )١٠٤(...)).منه من بنات الواو والمكان يبنى على مفْعل
كان كل واحد   :((... واستعمل المبرد هذا المصطلح، قال    

  )١٠٥(...)).منهما على مثال المفعول
 مـن   أكثرا المصطلح على أن     يدل هذ :.يصلح للبناء -٢

ى صيغة واحدة، وقد استعمله  ل ع يأتيباب صرفي يصلح ان     
ــال  ــداني، ق ــصدر  ... (( :المي ــصلحان للم ــا ي فانهم

  )١٠٦()).عوالموض

) ومـن غيـره   (قوله(( :يضاً، قال أوقد استعمله الرضي    
من الثالثي المجرد فيصلح للمصدر والمفعول والزمان       : أي

  )١٠٧(...)).والمكان
ن هذا المصطلح قد استعمله معظم شُراح شافية        ويبدو أ 
  )١٠٨(.ابن الحاجب

اسـتعمل هـذا المـصطلح ابـن مالـك،          :. يشترك-٣
بفـتح  -)مفَعـلَ (يشترك المصدر والزمان والمكان في    :((قال

  )١٠٩(...))-العين
بن مالـك   الذي استعمله   ا) االشتراك(ونلحظ أن مصطلح  

ـ            ذه أقرب المصطلحات إلـى الـدرس الحـديث، وأكثـر ه
  .المصطلحات داللة على المراد

وهذا المـصطلح مـن المـصطلحات التـي         :. يتّحد-٤
قال الدكتور إبراهيم محمـد عبـد اهللا،        . استعملها المحدثين 

ويتّحد اسم الفاعـل واسـم المفعـول بلفـظ واحـد            :((قال
د اسـم الفاعـل     حويت:((، وقال أيضاً  )١١٠(...)).منقاد:(نحو

  )١١١()...)).معتَد( مثلواسم المفعول أيضاً بلفظ واحد في
هذا المصطلح استعمله الـدكتور     :. الصيغ المشتركة -٥

رك تقد تش : الصيغ المشتركة :((فاضل صالح السامرائي، قال   
  )١١٢(...)).معان متعددة في صيغة واحدة

  :.والناظر فيما سبق يلحظ
أن المصطلحات المستعملة هي مصطلحات متقاربـة       -أ

 تفاوت نسبي في داللتها على      الداللة تدل على المطلوب مع    
  .المراد
 المختلفـة،   باشتقاقاته) االشتراك( مصطلح  يظهر أن -ب

 أول من استعمله ابـن      نظهر في القرن السابع الهجري، أل     
  .مالك، كما ذكر سابقاً

انـت متقاربـة    أن المصطلحات المـستعملة وان ك     -ت
الـصيغ  (هـو مـصطلح   لكن أقربها إلـى المـراد       الداللة،  

 جمع بين الصيغة واالشتراك، ولم يـسبق        ؛ ألنَّه )ركةالمشت
أن جعا معاً في مصطلح واحدم.  
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  اخلامتة
  :.ص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها هيلخلقد 

ان االشتراك في الصيغ الصرفية واقـع فـي اللغـة         -١
والصيغ المشتركة كثيرة، وان معظمها جـاء فـي         العربية،  

مشتركة جاءت بين اسم الفاعـل      الصيغ ال باب المشتقات، ف  
 ، وصيغ المبالغة، واسمي   واسم المفعول، والصفة المشبهة   

  .اآللةالزمان والمكان، واسم 
للسياق دور جلي في التفريق بين معـاني الـصيغ          -٢ 

  المشتركة، اذْ يالسياق أهم عامل يسهم في التفريق بين        عد 
ركة  ألن االعتماد علـى الـصيغة المـشت      ؛الصيغ المشتركة 

 المجردة اليفضي إلى تفريق، فنعمد حينئـذ إلـى الـسياق          
  .للتفريق بين هذه الصيغ

اليه ظاهرة   أفضتما   أهمع في المعنى من     يعد التوس -٣
، اذْ إن الصيغة الواحدة     الصيغ المشتركة في اللغة العربية      

  .يمكن أن تفضي إلى احتمال داللي متنوع
ث الـصيغ   حـدو تسهم بعض الظواهر الصرفية في      -٤

  .واإلدغام - بالقلب-كظاهرتي اإلعالل. المشتركة
يظهر من هذا البحث القيمة الداللية الصرفية للحركة        -٥

في اللغة العربية، إذْ تُعد الحركة قيمة دالـة علـى البـاب             
، فغياب الحركة يؤدي إلـى      األبوابالصرفي دون غيره من     

  .االشتراك في الصيغ الصرفية
صطلحات متعددة فـي الداللـة      استعمل الصرفيون م  -٦

على الصيغ المشتركة، وهذه المـصطلحات متقاربـة فـي          
؛ اذ  )الصيغ المـشتركة  (المعنى، ولكن أقربها إلى المراد هو     

    .- الصيغ واالشتراك-ينجمع بين المصطلح
  اهلوامش

                                         
  ).صوغ (٥/١٠٥: المحيط في اللغة )١(
  ).صاغ (٣/١١٠: القاموس المحيط )٢(
  ).صوغ (٢٢/٥٣٦: تاج العروس )٣(
  ١٨٩:  من حيث الشكل والوظيفةأقسام الكالم العربي )٤(

                                                                      
  .١٢٩-١٢٨: معجم المصطلحات النحوية والصرفية )٥(
  .١٣٣: اللغة العربية معناها ومبناها )٦(
  .١٣٣:نفسه )٧(
  .٤/٩٥: كتاب سيبويه )٨(
  .٢/١٨٨: المقتضب )٩(
ــب  )١٠( ــن الحاج ــافية اب ــرح ش ): الرضــي( ينظــر ش

 ):يدبررالجـا ( ،وشرح شافية ابـن الحاجـب     ١/١٧٤(
٦٨-١/٦٧.  

  .٢/٤٥:المناهج الكافية في شرح الشافية )١١(
  .٢٩: المؤمنون )١٢(
  .١٢٥:البقرة )١٣(
  .٨٠:االسراء )١٤(
  .٤: القمر )١٥(
  .٤١:هود )١٦(
  .٥/٢٩٣: البحر والمحيط )١٧(
  .٤/٩٢: كتاب سيبويه )١٨(
  .٢/٤٩٣:     المقرب )١٩(
  .٢٩٤-٢٩٣:ينظر المهذب في علم التصريف )٢٠(
  .١/١٧٠): الرضي(بن الحاجباشرح شافية  )٢١(
  .٢/٤٧): نقره كار(شرح شافية ابن الحاجب )٢٢(
  .٥٩-٥٨:الكهف )٢٣(
  .٤/٤٦٦:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٢٤(
  .٨/٢٨٩: روح المعاني )٢٥(
  .١١٤-٢/١١٣: المقتضب )٢٦(
   .٢/١٠٣١: شرح الكافية الشافية )٢٧(
   .١٠٤: الجمل )٢٨(
  .١/١٤٧): الرضي(شرح شافية ابن الحاجب )٢٩(
   .٥/٢٣٦٠: ينظر ارتشاف الضرب )٣٠(
   .٢-١: يس )٣١(
  .٥٨: آل عمران )٣٢(
  .٨/٢٤٢:مفاتيح الغيب )٣٣(
   .١٧٢-١٧١: ينظر الجملة العربية والمعنى )٣٤(
  .١١٧/ ٢: الدر المصون )٣٥(
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)١()٨(٢٠٠٩ 

   .٢/١١٣: لمقتضبا )٣٦(
   .٢/١٠٣١: شرح الكافية الشافية )٣٧(
   .٥/٢٢٨١: ارتشاف الضرب )٣٨(
   .٩٥-٩٤/ ٤: ينظر كتاب سيبويه )٣٩(
  .١/١٨٦): الرضي(شرح شافية ابن الحاجب  )٤٠(
   .٤/٢٢٤٩: شرح الكافية الشافية  )٤١(
   .٢/١٠٣٥: نفسه )٤٢(
   ١/١١٠: كتاب سيبويه )٤٣(
 :استشهد فيـه سـيبويه    ، والبيت   ٢/١١٢: المقتضب )٤٤(

١/١١١.  
  .٢٤ ):الميداني(ينظر نزهة الطرف في علم الصرف )٤٥(
  .٣/٣٨١: كتاب سيبويه )٤٦(
  .٢/٨٥ ):الرضي(بن الحاجب اشرح شافية  )٤٧(
، وينظر شرح   ١٢٣): النظام(بن الحاجب اشرح شافية    )٤٨(

  .١/١٢٥): الجاربردي( شافية ابن الحاجب
  .١٨٢: ال عمران )٤٩(
  .٣٢١-٢/٣٢٠: ب القران ورغائب الفرقانينظر غرائ )٥٠(
 على معرفة بعـض معـاني       اإلعانةالسراج المنير في     )٥١(

  .١/٣١١: ربنا الحكيم الخبير
  .١/١١٢:المقتضب )٥٢(
 :، وينظر همع الهوامـع   ٦٧: ح االرواح في الصرف   امر)٥٣(

٣/٢٨٧.   
  .١٣٥: المفراح شرح مراح االرواح:  ينظر)٥٤(
  .٤/٢٩: كتاب سيبويه )٥٥(
  .٥/٢٣٤٧:  ارتشاف الضرب )٥٦(
   .٢/٣٩):نقره كار(شرح شافية ابن الحاجب)٥٧(
   .٣/٢٨٧: همع الهوامع)٥٨(
   .٢/٤٠٩: المقرب)٥٩(
  .٢/٨٥): الرضي(شرح شافية ابن الحاجب   )٦٠(
  .٤/٢٨٣: كتاب سيبويه)٦١(
  .٢٩٢/ ١:  المنصف)٦٢(
  .٢٦:نزهة الطرف في علم الصرف)٦٣(
  .٥١:دراسات في علم الصرف)٦٤(

                                                                      
  .١١٥:ث في علم الصرفمباح)٦٥(
  .٥١:دراسات في علم الصرف)٦٦(
  .٢٥٨: المهذب في علم الصرف)٦٧(
  .١١٣:مباحث في علم الصرف)٦٨(
   .١/٢١١:المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية)٦٩(
  .٢٦:نزهة الطرف في علم الصرف )٧٠(
  ،٥١:دراسات في علم الصرف )٧١(
  .١١٥ :مباحث في علم الصرف )٧٢(
  .٢٥٨ :في علم التصريفينظر المهذب  )٧٣(
  .٤/٤٢ :كتاب سيبوبه )٧٤(
  .٢/١٢٦: المقتضب )٧٥(
  .١٩:ينظر نزهة الطرف في علم الصرف )٧٦(
، ١٦٠-١/١٥٩):الرضـي ( بن الحاجـب  اشرح شافية    )٧٧(

  .١/٦٢):الجاربردي( وينظر شرح شافية ابن الحاجب
، والبيت في المعجم المفـصل فـي        ٢/١١٣: المقتضب )٧٨(

  .١/٣٧٢:شواهد النحو الشعرية
  .٢/١٠٣١: شرح الكافية الشافية )٧٩(
   .٧٨-٧٧:التطبيق الصرفي )٨٠(
 فـي   )) رحيم إن اهللا غَفُور  ( (، وقد وردت  ١٧٣:البقرة )٨١(

، ١٩٩،  ١٩٢ ،١٨٢ :ة البقـر  :اكثر من موضع منهـا    
  .٣٩ ،٣٤ :، المائدة٢٣٥

  .١/٥١٤: مجمع البيان )٨٢(
  .٤/٨٩: كتاب سيبويه )٨٣(
  .١٩ :صرفنزهة الطرف في علم ال )٨٤(
  .٤/٢٢٤٤: شرح الكافية الشافية )٨٥(
  .٢/٤٤): نقره كار( بن الحاجباشرح شافية  )٨٦(
  .٥٥: القمر )٨٧(
  .٤/٤٣٠: الكشاف )٨٨(
  .٤/٣٤٨: كتاب سيبويه )٨٩(
  .٢٠١-٢٠٠/ ١:  المنصف)٩٠(
   .٣/٩٠):الرضي( شرح شافية ابن الحاجب )٩١(
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)١()٨(٢٠٠٩ 

  .١/٨٨:المقتضب )٩٢(
  .٣/٢٧٦: االصول في النحو )٩٣(
  .٢٧٦):النّظام(شرح شافية ابن الحاجب )٩٤(
  .٤٠٥/ ١:  الدر المصون)٩٥(
  .١٤٨:البقرة )٩٦(
  .٤١٣-١/٤١٢: روح المعاني )٩٧(
   .١٧٠-١٦٤:الجملة العربية والمعنى )٩٨(
  .١٢: القيامة )٩٩(
  .١٥/١٥٥:روح المعاني )١٠٠(
   .١٧٠: الجملة العربية والمعنى )١٠١(
فـي  ب  ينظر الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـر          )١٠٢(

  .٣٣٧:كالمها
  .٤/٩٥:كتاب سيبويه )١٠٣(
  .٤/٩٢:نفسه )١٠٤(
  .٢/١١٨ :المقتضب )١٠٥(
  .٢٠ :نزهة الطرف في علم الصرف )١٠٦(
  .١/١٧٤): الرضي(شرح شافية ابن الحاجب  )١٠٧(
-١/٦٧): الجـابردي ( ينظر شرح شافية ابن الحاجب  )١٠٨(

  .٢/٤٥ :، والمناهج الكافية في شرح الشافية٦٨
  .٤/٢٢٤٤:شافيةشرح الكافية ال )١٠٩(
   .١١٥:مباحث في علم الصرف)١١٠(
  .١١٥: نفسه )١١١(
   .١٧٠: الجملة العربية والمعنى )١١٢(

  فهرس املصادر
  .القرآن الكريم-
ارتشافُ الضرب من لسان العرب، محمد بن يوسف علي         -

رجــب عثمــان .د: تحقيــق) هـــ٧٤٥ت( األندلــسي
ــدني،القاهرة، ١،طمحمــد ــة الم -هـــ١٤١٨، مطبع
  .م١٩٩٨

ــول- ــن    األص ــهل ب ــن س ــد ب ــو، محم ــي النح  ف
ــسراج ـــ٣١٦ت(ال ــق)ه ــسين .د: ، تحقي ــد الح عب

                                                                      
ـ ١٤٠٧ ،، مؤسسة الرسالة، بيـروت    ٢الفتلي،ط  -هـ
  .م١٩٨٧

الحميد احمـد  عبد . د االعجاز الصرفي في القرآن الكريم، -
، ، المطبعـة العـصرية، بيـروت      ١ط يوسف هنداوي، 

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
فاضـل  .وظيفة، د أقسام الكالم العربي من حيث الشكل وال      -

ــاهرة،   ــة، الق ــة العالمي ــساقي، المطبع ــصطفى ال م
  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

البحر المحيط، محمد بن يوسف بـن علـي االندلـسي،           -
حياء التـراث   ، دار ا  ١عبد الرزاق المهدي، ط   .د: تحقيق

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢العربي، بيروت، 
تاج العروس من جـواهر القـاموس، محمـد مرتـضى           -

 مصطفى:تحقيق: ٢٢،ج)هـ١٢٠٥ت( الحسيني الزبيدي 
  .م ١٩٦٥حجازي، طبعة الكويت،

 الراجحي،دار النهضة العربية،    هعبد. التطبيقُ الصرفي، د  -
  . م ١٩٧٧-هـ١٣٩٣بيروت،

ـ ٣٣٧ت( اسحاق الزجـاجي بن الجمل، عبد الرحمن  - ) هـ
 كلنسكسيك، باريس،   ، مطبعة ٢ابن أبي شنب، ط   : تحقيق
  .م١٩٥٧

، ١ل صالح السامرائي، ط   فاض.الجملة العربية والمعنى، د   -
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١دار ابن حزم، بيروت، 

، ٣عبـد اهللا درويـش، ط    . دراسات في علم الـصرف، د     -
 مكة  -مكتبة الطالب الجامعي، المملكة العربية السعودية     

  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٨المكرمة، 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين بن         -

ـ (يوسف بن محمـد بـن ابـراهيم          ) سمين الحلبـي  ال
علي محمد معوض، وعادل احمد     : ، تحقيق )هـ٧٥٦ت(

زكريـا عبـد    . جاد مخلوف جاد، ود   . عبد الموجود، ود  
 لبنـان،   -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       ١المجيد، ط 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤
. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني        -

: ، تصحيح )هـ١٢٧٠ت( شهاب الدين محمود االلوسي   
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، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       ٢علي الباري عطية،ط  
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

بعض معاني كـالم    السراج المنير في االعانة على معرفة       -
 حمد الخطيب الـشربيني   أ الخبير، محمد بن     الحكيمربنا  

 دار  ،١شمس الدين، ط   إبراهيم: ، تصحيح )هـ٩٧٧ت(
   .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الكتب العلمية، بيروت،

، احمد بن الحـسن     )الجاربردي(لحاجب  شرح شافية ابن ا   -
عثمان حلمي، مطبعة   : ، تصحيح )هـ٧٤٦ت(بن يوسف   

  .هـ١٣١٠العامرة، عالم الكتب، بيروت، 
، محمـد بـن حـسن       )الرضي( شرح شافية ابن الحاجب   -

، ، تحقيق محمد نور الحـسن     )هـ٦٨٨ت( رضي الدين 
ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميـد، دار         

  .م٢٠٠٠ية، بيروت، الكتب العلم
، الحـسن بـن محمـد       )النّظام( بن الحاجب شرح شافية ا  -

، ١، ط يوالعلي الشم : ، تعليق )هـ٧٢٨ت(سابوري  ينال
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢شمس المشرق، بيروت، شركة 

، عبد اهللا السيد جمال   )نقره كار ( شرح شافية ابن الحاجب   -
عثمـان  :، تصحيح )هـ٧٧٦ت(الدين بن محمد الحسيني   

  .هـ١٣١١ة العامرة، عالم الكتب، بيروت، حلمي، مطبع
شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد اهللا بن محمـد بـن            -

ريدي، هعبد المنعم احمد    . د :، تحقيق )هـ٦٧١ت(مالك
المملكـة  . مركز البحث العلمي واحياء التراث االسالمي     

  .مكة المكرمة-العربي السعودية
، أحمد بن   الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها       -

السيدأحمد صقر، عيـسى    : ، تحقيق )هـ٣٩٥ت(فارس
  .م١٩٧٧البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 

غرائب القرآن ورغائب الفرقـان، الحـسن بـن محمـد           -
، دار الكتـب    ١ ط ،زكريا عميرات : تصحيح. الينسابوري

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ بيروت،العالمية،
ــروز  - ــوب الفي ــن يعق ــد ب ــيط، محم ــاموس المح الق

ـ ١٤٠٣دار الفكر، بيـروت،     ) هـ٨١٧ت(باديآ -هـ
  .م١٩٨٣

                                                                      
ـ ١٨٠ت( بن قنبـر   كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان    - ، )هـ

 الشركة الدولية   ،٤عبد السالم محمد هارون، ط    : تحقيق
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ للطباعة، مصر،

 في  األقاويلئق غوامض التنزيل وعيون     االكشاف عن حق  -
وجوه التأويل، محمود بن عمر بن محمد الزمخـشري،         

، ٣محمد عبد السالم شاهين، ط    : ، تصحيح )هـ٥٣٨ت(
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، 

، عـالم   ٤تمام حسان، ط  .اللغة العربية معناها ومبناها، د    -
  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الكتب، القاهرة، 

، ٢ محمد عبد اهللا، ط    إبراهيم. مباحث في علم الصرف، د    -
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار سعد الدين، دمشق، 

مجمع البيـان لعلـوم القـرآن، الفـضل بـن الحـسن             -
مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع،    ) هـ٥٤٨ت(الطبرسي
  .م١٩٧٧-هـ١٤١٧ايران، 

المحــيط فــي اللغــة العربيــة، اســماعيل بــن عبــاد -
، عالم  ١محمد حسن ال ياسين، ط    : ، تحقيق )هـ٣٨٥ت(

  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،الكتب، بيروت
من ( لي بن مسعود  مراح األرواح في الصرف، أحمد بن ع      -

محمـد الطهرانـي،    : ، تحقيـق  )علماء القرن الـسابع   
  .ق١٣١٥/ش١٣٧٣ قم، - االعتماد، ايران،مطبعة١ط

محمـد سـمير    .معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د    -
 -بيروت، دار الفرقـان   -، مؤسسة الرسالة  ١اللبدي، ط 
  . م ١٩٨٥االردن، 

ل بـديع  امي. المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، د -
ـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٢يعقوب، ط  -هـ

  .م ١٩٩٩
ــسين  - ــن الح ــر ب ــن عم ــد ب ــب، محم ــاتيح الغي مف

، دار احياء التـراث العربـي،       ٤، ط )هـ٦٠٦ت(الرازي
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢بيروت،

ـ ٢٨٥ت(، محمد بن يزيد المبرد    المقتضب- : حقيـق ت،  )هـ
المجلس االعلـى للـشؤون     : يمةضمحمد عبد الخالق ع   

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥المية، القاهرة، االس
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ـ ٦٦٩ت( ،)ابن عـصفور  ( ن مؤمن بالمقرب،علي  - ، )هـ
أحمد عبد الستار الجواري، وعبد اهللا الجبوري،       : تحقيق

  .م ١٩٧١مطبعة العاني، بغداد، 
اهج الكافية في شرح الـشافية، زكريـا بـن محمـد            نالم-

ـ ٩٢٦ت(االنصاري المصري    عثمـان  : ، تـصحيح  )هـ
، امرة، عـــالم الكتـــب، المطبعـــة العـــحلمـــي
  .هـ١٣١١بيروت،

المنصف في شرح تصريف المازني، عثمان بـن جنـي          -
ابراهيم مصطفى، وعبد   : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت  (النحوي  

، مــصطفى البــابي الحلبــي، مــصر، ١اهللا امــين، ط
  .م١٩٥٤/هـ١٣٧٣

صالح .هاشم طه شالش، ود   . في علم التصريف، د    المهذب-
 مطبعة  ،د حسين عبد الجليل عبي  .رطوسي، و د  فمهدي ال 

  .م ١٩٨٩التعليم العالي، الموصل،
احمـد بـن محمـد      نزهة الطرف فـي علـم الـصرف،         -

،دار االفاق الجديدة ، بيروت     ١، ط ) هـ٥١٨ت(الميداني
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١، 

امع، عبد الـرحمن بـن    في شرح جمع الجووامعهمع اله -
أحمـد شـمس    : ، تحقيق )هـ٩١١ت( أبي بكر السوطي  

ـ ١٤١٨ب العلمية، بيـروت     ، دار الكت  ١الدين، ط  -هـ
     .م ١٩٩٨

  :الرسائل الجامعية
، حسن باشا بن عالء الـدين   األرواحالمفراح شرح مراح    -

، إسـماعيل حسين عبـد    : ، تحقيق )هـ٨٢٧ت (األسود
 كليـة التربيـة،     -رسالة ماجـستير، جامعـة تكريـت      

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
 
 
 
 
 
 

                                                                      
Abstract 

Conjugation which is one of the language 
system can not be neglected in a linguistic 
lesson. If is one the beneficial and sublime 
sciences and due to its significance it has to be 
taught before the syntax (grammar) as it 
indicated by the first scientists. 

Though the Conjugation is very important, 
the Conjugational studies have not represent 
rich quantity in linguistic legacy yet. Actually, 
this is what encourages me to choose this topic, 
in addition to being the subject of “the 
corporated forms of Conjugational categories” 
has not been tackled in separate study that 
holds the mutter. Here – upon, the study is 
divided in to introduction, there sections and a 
conclusion.  

The Introduction tackles the from 
linguistically and idiomatically, and it also 
reflects the meaning of the from language and 
idiom.  

Section one is devoted to reflect the most 
important corporated forms of conjugational 
categories that I have counted. 

Section Two reflects the reasons of the 
corporated forms. In other words, the reasons 
behind the happen of Conjugation whose one is 
the expansion in meaning. Section three. 
Attempts an insight into the idioms of the 
corporated form. Actually, it tackles the 
corporated forms. And it has been found that 
the nearest idiom is “the corporated form”. 

The study ends with the conclusion where the 
major findings are introduced. 

As a matter of fact, I have faced many 
difficult ties whose major one is the under 
standing of the conjugational text, the difficulty 
that has solued after a long speculation. In 
addition to the difficulty of the obtaining of the 
sources. 

The sources of the study are much and the 
most important one: Siibwayah, Al-Magtadhb, 
Al-Asool Fi Al-Nehoo, Al-Mograb, sharah Al-
Kafya Al-Shafya, Shrooh Shafyat Ibn Al-hajab, 
Irtashaf Al-dhrab and other.  

Really, I ask Our Great God to achieve 
satisfaction and success in my study, thaim that 
I have longed to Any how, whatever the result 
be, we have to seraue  our blessed and noble 
language. 


