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  احملاضرة الثانية:
 القضية الثالثة:

 يف اللغة الشتقاقا
 

 .االشتقاق لغة: اشتق الكلمة من الكلمة: أخرجها منها
 .واصطالًحا: هو أخذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى

 :وهو أنواع أربعة
 :االشتقاق الصغري -1

 :وهو أخذ كلمة من أخرى متفقة معها يف ثالثة أشياء
 .املعىن، واحلروف، والرتتيبيف أصل 

 ...مثل: علم: عامل، عليم، عالمة
 .وهذا النوع أشهر أنواع االشتقاق

 :االشتقاق الكبري -2
 .هو اشتقاق كلمة من أخرى مع اتفاقهما يف املعىن واحلروف األصلية، دون ترتيب

 .مثل: رجب، جبر، جرب
 ..سلم، ملس، ملس، مسل

 ...حبر، رحب، حرب، برح، ربح
 :االشتقاق األكرب -3

 .وهو اشتقاق كلمة من أخرى مع اتفاقها يف املعىن فقط
 ...مثل: هدل احلمام، وهدر

 :االشتقاق الكبار، وهو النحت -4
 نفسه املوجود يف الكلمتني أو كلمة واحة من كلمتني أو أكثر تدل على املعىن تشتقوهو أن 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم:مثل: بسمل. منحوتة، أو مدموجة يف قولك.اجلملة
 ومحدل. من قولك: احلمد هلل
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. 
 :أنواع ثالثة هي والنحت

من اجلملة فعاًل يؤدي معىن اجلملة مثل: بسمل ومحدل وهو أن تشتق  :النحت الفعلي -1
 .بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني. ال حول وال قوة إال ابهلل :وحوقل من

وهو أن تنحت من اجلملة امسًا يؤدي معناها، مثل: جلمٌد. منحوتة  :النحت االمسي -2
 .من: جلد ومجد

الكلمتني، أو اجلملة شيًئا تنسب إليه، ويسمى يف وهو أن تشتق من  :النحت النسيب -3
ابب النسب مثل: عبشمي، منحوتة من: عبد مشس قال عبد يغوث بن  :ابب الصرف

 :وقاص احلارثي سيد مذحج
  كأن مل ترى قبلي أسريًا ميانيا ♦♦♦وتضحك مين شيخة عبشمية 

 هل نشتق من املصدر أم من الفعل؟
 حول هذا املوضوع، أذكر أدلة كل من الفريقني إىل ما خالف قدمي بني البصريني والكوفيني

 .ذهبوا إليه
 :البصريون

 :هو املصدر. وحجتهم يف ذلك ما يلي املشتقاتيقول البصريون: إن أصل 
هو احلدث، مثل كلمة: الكتابة، نشتق منها:  املصدر هو أصل، ألنه يدل على شيء واحد، و 

 .كتب يكتب اكتب مكتوب كتاب.. واملصدر اسم
أما الفعل؛ فإنه يدل على حدث وزمن، والذي يدل على شيء واحد، يعد هو األصل يف  

 .كل شيء، ألن الواحد أصل االثنني
ها: اختذ إباًل، ألن العرب اشتقت من أمساء األعيان أفعااًل؛ فكلمة: )أتبل( مثاًل، معنا -2

 .وكذلك كلمة: )ابن( وهي اسم، اشتقوا فعل: تبىن، واالسم موجود قبل الفعل
 :الكوفيون

يقول الكوفيون: إن الفعل هو أصل املشتقات، وأما االسم، وأمساء املشتقات فهو اتبع 
 :للفعل، واحتجوا على ذلك مبا يلي
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فاملصدر يصح إذا صح الفعل مثل: ضرب أن املصدر يتبع الفعل يف صحته وإعالله،  -1
 .ضراًب ويعتل إذا اعتل مثل: قام قياًما

 .املصدر يؤكد الفعل فتقول: أكل أكاًل، شرب شراًب فالفعل أقوى من املصدر -2
أن الفعل يعمل يف املصدر، والعامل أقوى من املعمول تقول: علمت علًما، فهمت  -3

 .فهًما، فتنصب املصدر ابلفعل
 .هناك أفعال ال مصادر هلا )جامدة( كالفعل: حبذا ونعم وبئس وليس -4

 .وابن جين، كان أعلم عصره يف هذا املوضوع
 :يقول يف هذه املسألة

 .تشتق بعض األمساء من األفعال، كقائم من: قام -1
 .يشتق املصدر من اجلوهر، مثل: االستحجار، من احلجر -2
 قولك: سألتك حاجة فلوليت يل، أي: قلت: يشتق بعض املصادر من احلروف كما يف -3

 ..لوال، لوال
 ..وسألتك حاجة فال ليت يل، أي: قلت يل: ال، ال

 .وهذا العبقري قد أنصف كاًل من الفريقني؛ البصريني والكوفيني
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