


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  

  المباحث اللغویة
  رح نھج البالغة البن ش في 

  الحدید أبي
  

 
  تقّدم بھا الطالب أطروحة

 

 
 

ّ  - الى مجلس كلیة اآلداب    بات  جامعة الكوفة  وھي جزء من متطل
   الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابھانیل درجة 

  
  بإشــــــــــراف 

 
 

         
  



  


































  

 

  

 
  

ل مـ تَحآا فَهرِدقَبِ ةٌيدأو تالَسفَ اءم اءملسآ نم لَـزنأ
 اءغـَ تبآ ارِلنـ آي فـ  هليـ ع وندوقا يممابياً وداً رِبزَ لُيلسآ

ــلْح ــم وأ ةيِ ــزَ اعٍتَ بد ــثْم ــ هلُ ــي كلذَكَ ــلْ آآ برِضْ حق 
لْآوبأفَ لَاطآا ملزبفَ دذْيهب اء فَجوأما مايفَنآ علناس 
 الَــــثمألآ ُآ برِـــضْك يلْذـك ضِألرآي ف ثكُـــميفَ

 
 

  صدق ا العلي العظيم                                                     
 

  ٧ اآلية  الرعدسورة                                                               
  



 
  

  
(أشهد بان اعداد االطروحة الموسـومة 

 ( التي تقدم بها الطالب)(  قـد تـم أعـدادها
جامعة الكوفـة، وهـي جـزء مـن متطلبـات نیـل / تحت اشرافي في كلیة االداب

  . دابهادرجة الدكتوراه في اللغة العربیة وآ
  
  

    :التوقیع                
  االستاذ المشرف                            

    

/   /٢٠٠٢  
  

  
 
 

 
  
  
  

    :التوقیع
  الدكتور حاكم حبیب الكریطي :األسم

  جامعة الكوفة-كلیة االداب/ رئیس قسم اللغة العربیة/ داستاذ مساع :المرتبة العلمیة
  ٢٠٠٢/     /     :التاریخ
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  المباحث اللغویة في شرح نھج البالغة البن ابي الحدید
  ملخص األطروحة

  

یتمتـــع شـــرح نهـــج البالغـــة البـــن ابـــي الحدیـــد بمكانـــة مرموقـــة ومتمیـــزة بـــین شـــروح نهـــج البالغـــة لمـــا 
ومـن اجـل ذلـك وجـدت مـادة الكتـاب تقضـي ان یكـون البحـث . یتضمنه من مادة لغویـة وادبیـة وفكریـة كبیـرة

  . هبعة فصول مسبوقة بتمهید ومقدمة ومختومة بنتائج  وقائمة بمصادر البحث ومراجعمقسومًا على ار 
تضمنت المقدمة اسباب اختیار الموضوع وخطـة البحـث، وتضـمن التمهیـد اهمیـة خطـب االمـام علـي 

) ( فــي تاریخنـــا االدبـــي والعقائـــدي، وكـــذلك قیمـــة الشـــرح واهمیتــه بـــین الشـــروح وثقافـــة ابـــن ابـــي الحدیـــد
  . العلمیة ومكانته

اما فصول البحث االربعة فكان الفصل االول في الدراسة الصوتیة وقد تضمن سبعة مباحـث صـوتیة 
الهمــز، االدغــام، القصــر والمــد، الوقــف واالبتــداء، االعــالل واالبــدال، وقــد قــدم لهــذا الفصــل بصــفحتین : هــي

  . لغویةالدراسة الصوتیة عند العرب بوصفها جزءًا مهمًا من الدراسات التاریخ تضمنت 
امــا الفصــالن الثــاني والثالــث مــن االطروحــة فكانــا فــي الدراســات الصــرفیة، تضــمن احــدهما االشــتقاق 
واالبنیـــة الفعلیـــة ودار الفصـــل فـــي خمســـة مباحـــث صـــرفیة كانـــت؛ االشـــتقاق وابـــواب الفعـــل الثالثـــي والفعـــل 

البنیـة اما الثالث فكان صرفیًا ایضـًا تضـمن ا. وابنیة المطاوعة ،ومعاني حروف الزیادةالرباعي وفعل افعل 
االسمیة وهي مصادر االفعال المختلفة ومبحث بالمشتقات ومبحث بالجموع المختلفـة ومبحـث رابـع تضـمن 

  . التثنیة والتصغیر والنسب والتذكیر والتأثیث
وتضــــمن الفصــــل الرابــــع الدراســــة الداللیــــة وهــــي خمســــة مباحــــث كانــــت؛ الفــــروق الداللیــــة، التــــرادف، 

  . والدخیل في اللغةالمشترك اللفظي، التضاد، والمعرب 
وقـــد جـــرت الدراســـة فـــي فصـــول االطروحـــة علـــى مـــااورده الشـــارح مـــن االراء اللغویـــة وموازنتهـــا بـــاراء 
العلماء ومعرفة رأي الشـارح فـي توافقـه او خالفـه مـع علمـاء اللغـة فـي مختلـف مجـاالت البحـث الـواردة التـي 

  . مر ذكرها انفاً 
وردت فیهـــا اهـــم مـــا تـــم التوصـــل الیـــه فـــي البحـــث مـــن وختامـــًا تضـــمن البحـــث خاتمـــة بنتـــائج البحـــث ا

النتائج واالراء التي وقف علیها الشـارح ونالـت اهتمـام الباحـث فـي دراسـته ومناقشـاته، ومنهـا مـا وجـدناه مـن 
اللغویـــة المختلفـــة الصـــوتیة والصـــرفیة والداللیـــة والنحویـــة واهـــتم ایضـــًا بالدراســـات اهتمـــام ابـــن ابـــي الحدیـــد 

. وشــرحها وبیــان مناســباتها باألمثـالالقبلیــة والقــراءات القرآنیـة وعنــى بالغریــب عنایـة فائقــة  واهــتم باللهجـات 
  . وهكذا وجدناه اغنى الكتاب بالثروة اللغویة مختلفة الجوانب

  ھادي عبد علي ھویدي / الباحث                                                                                              
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د  یدنا محم لین س اء والمرس اتم األنبی ى خ الم عل الة والس المین، والص د  رب الع الحم
ا  نھجھم ودع ى م بعھم وسار عل ن ت ین، وم ر المنتجب وعلى الھ الطیبین الطاھرین، وصحبھ الّغ

  .بدعوتھم بإحسان الى یوم الدین
  :وبعد

ت  ّق ذا الموضوع الفإّنھ لمن فضل هللا ومنتھ علّي أن وف ار ھ ي ((ختی ة ف المباحث اللغوی
: النھ كان تلبیة لما أصبو الیھ الكثر من سبب، األول منھا)) شرح نھج البالغة البن ابي الحدید

ذا  ن ھ ھ ع ت اعرف ا كن زین م رالخ ي  الكبی ب ف ا طال ر، وأن اریخ والفك ة واألدب والت ي اللغ ف
ً عنھ، الدراسة األولیة اذ كان استاذن المرحلة األولى من  ا في درس المكتبة العربیة یحّدثنا كثیرا

  .)١(فجزاه هللا خیر الجزاء لما تركھ في نفسي من أثر
ت  ي كان تیر الت ة الماجس ي مرحل تي ف ً لدراس تمرارا وع اس ذا الموض دت ھ اني وج والث

ة((بعنوان  ة داللی ة لغوی ریم، دراس رآن الك فأصبحت أدور )) اسم الفاعل والمشبھات بھ في الق
الم بین ل ً ذلك ھو ك غة القرآن ولغة عصر القرآن ومنبعھ القرآن الكریم فصاحة وبالغة  وفكرا
ي  ّذ الخط عل ت أغ ة  افطفق ل لغ ذي یمث ین الصافي ال ذا المع ن ھ ل م اه أنھ ذا االتج ي ھ ف

  .العرب األصیلة
ً  لقد كانت المعاناة كبیرة ا ّ ى ، ولكّن هللا سبحانھ یعین عباده ةً شائك لة، والطریق طویحق عل

ي . ي وفقت الى ذلكوفق نّیاتھم، عسا ع ف ً یق دا ً ج را ذي أزمعت دراستھ كبی اب ال ان الكت فقد ك
ً ویتجاوز السبعة آالف صفحة، ودراسة مثل ھذه  تحتاج الى جھد ووقت كبیرین،  عشرین جزءا

  .ولكن بعون هللا ورعایة المخلصین لھذه  اللغة الكریمة  نھضت بھذا الواجب
ة ولیس حجم الكتاب  روة اللغوی ن الث اب م رةوحده، بل ما في الكت تھا  الكبی ت دراس ي نوی الت

د  دیم الجدی وتحلیلھا وتبویبھا والخروج منھا بدراسة لغویة تلیق بمقام الكتاب والمؤلف وتسھم في تق
ا ي یرعاھ ي مھمت ذه ھ ت ھ ة، كان ة العربی ى المكتب ا اویؤ ال   زرھ

لم أجد ابن أبي الحدید أغفل ناحیة من . آزري ستاذي الفاضل الدكتور عبد الكاظم الیاسري یشدا
ھ  ف أبنیت نواحي اللغة، فقد تحّدث في كل جوانبھا ومناحیھا، فدرس األصوات والصرف بمختل

رةقد وجدت و. والداللة والنحو ى  ،ھذه المادة اللغویة الكبی ً عل ون البحث مقسوما تقضي أن یك
ت المباحث اللغویة الث ة فجعل ة الداللی ة الصرفیة والدراس ة الصوتیة والدراس الثة وھي الدراس

ً بتمھید  علي  عرضت فیھ الى نھج البالغة ومكانة كالم االمامالبحث على اربعة فصول مسبوقا
  ي عند العلماء واالدباء منذ عرف ابن أب ف ب د التعری ي التمھی ت ف م تناول ذا ث ا ھ الى یومن

ن الحدید وثقافتھ ومعتق ة شرح اب ة ومكان ج البالغ ده ومكانتھ العلمیة، وبعدھا تناولت شروح نھ
  .ابي الحدید بین الشروح القدیمة والحدیثة

ت  ي جعل أما فصول البحث فقد كانت موزعة حسب المباحث اللغویة عند الشارح غیر أن
ة االسمیة ي فصل واالبنی ة ف ة الفعلی تقاق واالبنی ي فصل  االبنیة الصرفیة في فصلیین، االش ف

  -:يأتیعلى من سعتھا وجرت فصول البحث  مستقل وذلك بسبب
تضمن الدراسات الصوتیة المختلفة التي وردت في الشرح وجعلتھا سبعة : الفصل االول

داء،  ف واالبت ة، والوق اع والمزاوج ر، واالتب د والقص ام، والم ز، واالدغ ي الھم ث، وھ مباح

                                                        
  .الدكتور رزوق فرج رزوقھو ) ١(



  

  ]

ذه المباحث ن  واالعالل، واالبدال، وقد ضمنت ھ ا م ا أورده فیھ الم الشارح واراءه وم آراء ك
ً عن اراء اآلخرینمختلفة    .مع أمثلتھ وأراء العلماء وموافقتھ لھا أو ما یراه مستقال

ي : الفصل الثاني ن أب ا اورده اب تقاق وم جعلتھ للدراسة الصرفیة اذ تضمن مباحث االش
ا الحدید في أصل االشتقاق وأراءه في االشتقاق من الظواھر واالز ا مم ة والحروف وغیرھ من

  .ذكره
وتضمن الفصل دراسة االشتقاق واالبنیة الفعلیة الثالثیة مقسمة على أبوابھا الستة وبعدھا 

ً أخر بـ م ) فعل وأفعل(أبنیة الفعل الرباعي والملحق بھ، ومبحثا اء ورأي الشارح، ث واراء العلم
ا  ا فیھ ا تناولن د ومعانیھ ً بصیغ الزوائ ً أخیرا ل و(بحثا ھأفع ة ) معانی ى المبالغ ة عل ال الدال واألفع

ة ) استفعل(والتكثیر واألفعال الدالة على المشاركة والصیغة الدالة على الطلب  م الصیغ الدال ث
ذا  ادي، وجرى خالل ھ ر اعتی ً غی ا ھ اھتمام ت من د الشارح نال رة عن على المطاوعة وھي كثی

  .مع بعضبعضھا المبحث تبادل الصیغ الفعلیة المعاني 
فصل الثالث في االبنیة الصرفیة االسمیة، فذكرت فیھ مصادر الفعل الثالثي على وكان ال

ھذه الضوابط، ثم ذكرت فیھ مصادر  نھورة عند العلماء وخروج بعضھا عوفق الضوابط المش
ادل المصادر  ى المصدر وتب بعضھا المّرة والھیأة والمصدر المیمي واسم المصدر وداللتھ عل

ى  عضمع ب ى وداللة المصدر عل ول عل ل وفع ة فعی ى المصدر ودالل ة فاعل عل الفاعل ودالل
  .فاعل ومفعول

ً دراسة المشتقات، فجرت دراسة اسم الفاعل من الثالثي ومن غیره  وتضمن الفصل أیضا
م یشر  وداللة فاعل على الثبوت وكانت خاّصة بالصفة المشبھة باسم الفاعل ذلك ألن الشارح ل

الزم الى الصفة المشبھة في دراستھ وان ل ال ما ذكر االوزان التي یبنى فیھا اسم الفاعل من الفع
ى  دال عل ً، ومبحث خاص باسم الفاعل ال من الباب الرابع ومن الباب الخامس وھو الزم أیضا
اعي  ن الرب النسب لعدم أجرائھ على الفعل، ثم ذكرت أوزان الفاعل على غیر القیاس اذ تأتي م

ً و اعي أیضا ن الرب د، جرت دراسة وتصاغ على فاعل وم ول، وبع ة اسم المفع ى زن أتي عل ت
ول ن اسم المفع ا م ت اسمي . أوزان المبالغة من اسم الفاعل وفقرة أخرى للمبالغة فیھ م تناول ث

ً في كال   .اللةم االمام، واسم التفضیل واسم االزمان والمكان الذي ورد كثیرا
ع التكسیر، وقسمت وجرى مبحث للجموع، جموع التصحیح، المذكر، والمؤنث، ثم جمو

ان  اس وك ر القی ى غی ي جاءت عل وع الت ة للجم على جموع القلة وجموع الكثرة وجرت دراس
تضمن التثنیة وكان حقھا أن تسبق مبحث ) مباحث أخر(المبحث االخیر في ھذا الفصل بعنوان 

ق  ا یتعل الجموع ولكن السباب فنیة أرتأیت وضعھا في ھذا الموضع كما تضمن ھذا المبحث م
  .النسب والتصغیر والتذكیر والتأنیثب

ع  ل الراب ا الفص ن ام ا م ي معناھ ة ف من الدالل ة تض ة الداللی ي الدراس ان ف د ك ث فق البح
اللغوي واالصطالحي وفي داللة اللفظ بالمطابقة والتضمن وااللتزام ثم مباحث التطور الداللي 

  .والترادف والمشترك اللفظي والتضاد والمعرب والدخیل
بعدھا قائمة بالمصادر  يالیھ في بحث تخاتمة ونتائج تضمنت أھم ما توصلث بوختم البح

  .والمراجع وملخص باللغة االنكلیزیة
ًَ◌ ممتعة لقد كانت جولتي  الى واذا  وما عانیتھ فیھا ھا لطومع حقا فان نجحت فمن هللا تع

ّي السعي وعلى هللا التوفیق والحمد هللا رّب العالمین   .اخفقت فعل
  

  متهيـــد
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اب ة كت ج البالغ ي  نھ ریف الرض اره الش ا أخت ّمن م ھ هللا  –تض ـ ٣٥٩((رحم  –ھ
 )٢(:وعلّي غنّي عن التعریف، فقد قیل فیھ – من كالم أمیر المؤمنین  )١())ھـ٤٠٤

ناء (( اجتمع لإلمام علي بن أبي طالب من صفات الكمال، ومحمود الشمائل والخالل وس
یّ  نفس المرض ة، وال رة النقّی ع الفط رف، م اذخ الش ب، وب ذاذ الحس ن أف ره م أ لغی م یتھّی ا ل ة م

تحّدر من أكرم المناسب، وانتمى إلى أطیب األعراق، فأبوه أبو طالب عظیم المشیخة ..الرجال
ي ھاشم  ات بن ن ھام من قریش، وجّده عبد المطلب أمیر مكة وسید البطحاء، ثّم ھو قبل ذلك م

ا وصفھم الجاحظ  انوا كم ح األرض، وزی((وأعیانھم، وبنو ھاشم ك الم، مل ي الع دنیا، وَحلْ ة ال ن
ة  والسنام األضخم، والكاھل األعظم، ولباب كل جوھر كریم، وّسر كل عنصر شریف، والطین

  ..)).البیضاء، والمغرس المبارك، والنصاب الوثیق، ومعدن الفھم، وینبوع العلم
ریم صلوات هللا تثناء الرسول الك أّتى ألحد سواه باس د ال تت  أخالقُھ وسیرتھ وشجاعتھ ق

  )٣(:علیھ، ذلك ما جعل الناس یطلقون فیھ أفضل الكالم، من ذلك ما قالھ الحسن البصري

ابقتھا، ((.. ً من مرامي هللا على عّدوه، ورّبانّي ھذه األمة وذا فضلھا وس ً صائبا كان سھما
ول هللا   ن رس ا م ن بالنوذا قرابتھ م یك ر هللا، وال بالل ن أم ة ع ن هللا، وال وم ي دی ة ف لوم

  ..)).روقة لمال هللا، أعطى القرآن عزائمھ ففاز منھ بریاض مونقة، واعالم مشرقةبالس
  )٤(:أما بالغتھ وفصاحتھ فلسنا بقادرین أن نقول فیھ أكثر مما قالھ معاویة

  ))وهللا ما سّن الفصاحة لقریش غیرهُ((
ا فالذي یحفظ كالم علي  دنا الن ذا وج ھ وأفصحھ لھ الم وأبلغ س فقد أحتفظ بأثمن الك

  )٥().ھـ٣٤٦ت (تحفظھ وترویھ منذ القدم فقد قال المسعودي 

والذي حفظھ الناس عنھ في سائر مقاماتھ أربعمائة خطبة ونّیف وثمانون خطبة یوردھا ((
 ً ً وعمال   )).على البدیھة وتداول الناس ذلك قوال

ھ ي قول ي ف ام عل ي اإلم احظ ف ھ الج ا قال ري م ر الحص ري: ((وذك ّل أم ة ك ا  ءقیم م
  )٦(:))یحسن

ال(( ان فق ف : ذكر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ھذه الكلمة في كتاب البی م نق إذا ل ف
ّ على ھذه الكلمة لوجدناھا شافیة كافیة ومجزئة مغنیة، بل لوجدناھا فاضلة عن  من ھذا الباب إال

ً في الكفایة غیر مقّصرة عن الغایة، وأفضل الكالم ما كان قلیلھ یغنیك عن كثیرة، ومعناه ظاھر ا
وى  ة صاحبھ وتق لفظھ وكأّن هللا ألبسھ من ثیاب الجاللة وغشاه من نور الحكمة على حسب نّی

  )).…قائلھ
ھ  ارت كلمات ذا ص زمن  –   –ولھ ر ال ى م اب عل عراء والكت اني للش ة ومع أمثل

  )٧(:روى ابن أبي الحدید قول اإلمام. یستلھمونھا ویضمنونھا أدبھم وشعرھم

                                                        
  .١/٤٠، ١/٣١شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ) ١(
ج البالغ) ٢( رح نھ ده  ش د عب یخ محم ر١/٢ة للش د،  : ، وینظ ي الحدی ن أب ة الب ج البالغ رح نھ ق(ش ة المحق   مقدم

 ٤-١/٣.(  
  .١/٥شرح نھج البالغة البن أبي الحدید، ) ٣(
  .٣/٢١٧نفسھ، ) ٤(

ا   ١/٤٣مصادر نھج البالغة للسید عبد الزھراء الحسیني : وینظر      د ذكرھ فیان     : ((وق ي س ن أب ة ب ال معاوی ا  : ق م
  )).یخطب لیس محمدًا أحسن من علّي، واهللا ما سّن الفصاحة لقریش غیره رأیت أحدًا

  .٢/٤٣١مروج الذھب للمسعودي ) ٥(
  .١/٨٠زكي مبارك . د. ت. اآلداب وثمر األلباب ألبي إسحاق الحصري القیرواني زھر) ٦(

  .١/٨٣عبد السالم ھارون . البیان والتبیین ت: وینظر     
  .١/٢١١أبي الحدید  شرح نھج البالغة البن) ٧(
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ْ ْظ من وثق بماٍء لم یَ ((   :)١(وھذا كقول المتنبي: قال)) َمأ

    

  …أخذ المتنبي ھذا المعنى من علي: وكان األجدر أن یقول
ً وصار  ا اء جمیع اء واألدب اس والعلم ام الن ام موضع اھتم الم اإلم وللسبب نفسھ صار ك

  :)٢(عبد الحمید الكاتب قولھ مدرسًة لألدباء والمتأدبین فقد روي عن
  )).حفظت سبعین خطبة من خطب األصلع ففاضت ثم فاضت((

رة، حفظت (( )٣(:ویقول ابن نباتة ّ سعًة وكث ً ال یزیده اإلنفاق إال حفظت من الخطابة كنزا
  )).مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب

دوین ى الت دور إل ي الص وظ ف ن المحف اس فم ي الن ام ف الم اإلم ار ك د ورد أن وس ، فق
وظ المصادر التي وجدت فیھا خطب اإلمام عند قیام الشریف الرضي بجمعھا  ً عن المحف فضال

ة واثن ل عصر الشریف الرضي يبلغت مائ ا قب ى م ا إل ن تألیفھ ً ینتمي زم ا ع  )٤(عشر كتاب م
ً وروایة وقد أثبت  )٥(اإلشارة إلى ما ذكره الشریف من ھذه المصادر وھي خمسة عشر مصدرا

رر الب ن أن نق ریف ویمك ابقة لعصر الش ذه المصادر س ؤلفي ھ ات معظم م ھ أن وفی احث نفس
  .)٦(سبقھم لھ من خالل ذكر أحد أساتذتھ وقد عاش بعد وفاة الشریف وھو الشیخ المفید قال

والمفید توفي بعد الشریف الرضي ولكننا جعلنا جملة من كتبھ من مصادر نھج البالغة ((
  :ألمرین

ن  -١ د م ذ أّن المفی ایخھم وال یأخ ن مش ذ م ذ التالمی ادة أن یأخ رت الع د ج ي فق اتذة الرض أس
  .المشایخ من تالمذتھم

ّرة )) نھج البالغة((أن المفید لم ینقل في كتبھ من  -٢ ھ وال م وال روایة واحدة، بل لم یشر إلی
ّف قبل صدور النھج   )).واحدة في كل ھذه الكتب التي نقلنا منھا وھي أكثرھا أل

  ثقافته -عقيدته  –شخصيته  –يد ابن أبي احلد
د  )٧(ھو ي الحدی ن أب ن الحسین ب د ب ن محم د ب ن محم ة هللا ب ن ھب دین ب د عز ال و حام أب

اني، أزھى  المدائني، أحد جھابذة العلماء، واثبات المؤرخین، ممّن نجم في العصر العباسي الث
اب واألد عراء والكت ا بالش ً وأحفلھ ا ً وتألیف ا المیة إنتاج ور اإلس ویین العص ؤرخین واللغ اء والم ب

  .وأصحاب المعاجم والموسوعات

                                                        
  .٣/١٩٩دیوان المتنبي ) ١(
  .١٣/لمن؟ للشیخ محمد حسن آل یاسین ص…نھج البالغة) ٢(
  .١٣/نفسھ ص) ٣(
ن آل      ٤١-١/٢٩مصادر نھج البالغة، عبد الزھراء الحسیني : ینظر) ٤( د حس یخ محم ى أن الش ارة إل ، وتجدر اإلش

ج  : فسھ ولعلھ وجده في طبعة أخرى من الكتاب، أنظریاسین ذكرھا مائة وواحد وأشار إلى اعتماده المصدر ن نھ
  .١٢/لمن، ص…البالغة

  .٤٢-١/٤١مصادر نھج البالغة ،) ٥(
  .ھـ٤١٣، ووفاة الشیخ المفید،  ١/٣٠نفسھ ) ٦(
  .١/١٣شرح نھج البالغة البن أبي الحدید، مقدمة المحقق ) ٧(
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ي  ب العلم ي الجان وعلى الرغم مما اتصفت بھ ھذه المرحلة من مراحل الدولة العباسیة ف
د )١(والمعرفي فقد كانت ي الحدی ن أب ا اب ، ملیئة باألحداث والفتن واالضطرابات، وقد أدرك فیھ

ـ ٥٧٥أربعة من خلفاء الدولة العباسیة بین  ھ ٦٥٦–ھ ً أن ا ھ، علم اریخ وفات ا ت ّن أّنھ ي ُیَظ ـ الت ھ
نة  ي س ود ف داد ٥٨٦مول ى بغ دھا إل ل بع غیرة، انتق ة ص ي قری دائن وھ ي الم ن الھجرة ف ـ م ھ

  .عاصمة الحضارة والفكر اإلسالمي الكبیرة
  :أما عقیدتھ فقیل إّنھا أخذت طورین

  )٢(:الطور األول، وقیل فیھ

ّیع  تفتحت عینا ابن أبي الحدید على(( ا التش ى أھلھ الحیاة في المدائن وھي قریة یغلب عل
الم  على مذھب الشیعة اإلمامیة، وحین قوي عوده واشتد ساعده، وصل إلى بغداد، حاضرة الع

یھم -كما یقول یاقوت الحموي –اإلسالمي، وقطن الكرخ، وأھل الكرخ  ة ال یوجد ف شیعة إمامی
  ..)).تلقى التشّیع السّني البتة، ففي ھذین الموطنین نشأ وفیھما

د تحول  )٣(الطور الثاني ویبدو أنھ بعد أن استقر ببغداد واتصل برجال الدولة والعلماء فق
ھ ویفسر  دفاع عن ي ال انى ف ان، ویتف ً یؤمن بھ أشد اإلیم عن عقیدتھ الشیعیة، واتخذ لنفسھ مذھبا

ً  جمیع الظواھر على مقتضاه وھو مذھب االعتزال، لقد رأیناه في ھذه الفترة ا من حیاتھ معتزلی
ً، ال یلتقي مع الشیعة في شيء من أصول مذھبھم، بل ھو یناقضھم ویخالفھم في كل  ً شافعیا سنّیا

ً في    )).مقاالت الشیعة((شيء حتى رأیناه یؤلف كتابا
ي  ات ف رت المؤلف ر أصحابھا وكث د وكث وفي ھذه الفترة قوى نشاط أھل المذاھب والعقائ

ة بیان مذاھبھم وعقائدھم إذ  ي حرك رھم ف واھم وأكث كانت بغداد تعّج بھم، وكان المعتزلة من أق
  )٤(.التألیف المذھبي والفكري إلى جانب األشعریة واإلمامیة والزیدیة

ونتیجة لھذا النشاط تفرعت الفرق والطوائف وتعددت، فعكف علماء كل نحلة على تألیف 
ر  ا فنشط الفك ذود عنھ دتھم وال ً الكتب الكالمیة في شرح عقی ة نشاطا ذه الحقب ي ھ اإلسالمي ف

رز  ن أب ً م دا د واح ي الحدی ً وبرع في علم الكالم طائفة من مشاھیر العلماء وكان ابن أب واضحا
ر ) ھـ٦١٣ت (متكلمي عصره، كما كان أستاذه أبو جعفر النقیب  ار یظھ ھ غب ّق ل ً ال ُیَش متكلما

ً فیما نقلھ عنھ ابن أبي الحدید من مناظرات ومحاك   .)٥(مات في شرح نھج البالغةذلك واضحا
ان  ة ومشھورة، وك ك مصنفات معروف ي ذل ھ ف ً، ول ً أصولیا لقد كان ابن أبي الحدید فقیھا
اقش، یتضح  اّج ون اظر وح ً أصطنع مذھب االعتزال وعلى أساسھ جادل ون ً نّظارا ً جدلیا متكلما

ي شر ة ذلك مّما ورد في مناظراتھ ومحاّجاتھ مع األشعري والغزالي والرازي ف ج البالغ ح نھ
ا شرح نھج  ن بینھ وم م ف العل ي مختل ً ف ا ا ستة عشر كتاب وفي كتب أخرى مؤلفة لھ ذكر منھ

  .)٦(البالغة
ام الم اإلم رح ك دي لش ى التص ً عل ادرا ھ ق د تجعل ي الحدی ن أب ة اب ت ثقاف د كان   لق

ً  علي  في نھج البالغة فقد كان ذا معرفة موسوعیة في جمیع حقول المعرفة، وكان جدیرا
  .بھذه المھمة

                                                        
ي          ابن أبي الحدید، سیرتھ وآثاره األدبیة والنقدیة رسالة م) ١( واد مح ي ج ن عل ة م ة مقدم ة الكاتب ى اآلل تیر عل اجس

  .م١٩٧٧-ھـ١٣٩٧الدین إلى جامعة القاھرة 
دان : وینظر. ٨٦-٨٥سیرتھ وآثاره األدبیة والنقدیة ص –ابن أبي الحدید) ٢( وي،   / معجم البل اقوت الحم ، ٤٤٨/ ٤ی

٧٤/ ٥.  
  .٨٩/ص.. سیرتھ وآثاره  –ابن أبي الحدید ) ٣(
  .٦٠/ص: نفسھ) ٤(
  .٦٠/ابن أبي الحدید ص: ینظر) ٥(
  .١٩-١٨/ ١مقدمة المحقق / شرح نھج البالغة: ینظر) ٦(



  

  ]

ى  ین وستمائة للھجرة وانتھ ع وأربع ن سنة أرب بدأ بشرح نھج البالغة في شھر رجب م
ول٦٤٩منھ في سنج صفر من سنة  دار : ھـ فقضى أربع سنین وثمانیة أشھر، وكانت كما یق مق

ي خالفة أمیر المؤمنین   دین أب د ال ة مؤی ً صنفھ برسم خزان ، وكسره على عشرین جزءا
أحمد العلقمي وزیر المعتصم با آخر ملوك العباسیین وكان من فقھاء الشیعة طالب محمد بن 

  .)١(وأعیانھم
  أهمية الكتاب وشروحه

ارك ي مب دكتور زك ھ ال ا (( )٢(ال نستطیع أن نقول في نھج البالغة أكثر مما قال فی ومھم
و إن صح صورة فھو وثیقة أدبیة وتاریخیة وسیاسیة قلیلة األمثال، وھ) نھج البالغة(تكن حال 

ذلك  ً صورة ل و أیضا م یصح فھ ع العصر األموي، وإن ل من صور النضال السیاسي في مطل
النضال حسبما فھمت األجیال التي سبقت مولد الشریف الرضي، وھو كذلك ثروة أدبیة ولغویة 
 ً و أیضا د وھ ك العھ ي ذل ھ ف ت علی ا كان اس أنھ تؤرخ اللغة في ذلك العھد، أو تؤرخ ما فھم الن

ا یص ور ما فھم الناس من أصول السیاسة والمعاش وتدبیر الملك في أعقاب عصر الثورة أو م
  )).تمثلوه بعد ذلك من تلك األصول

دثین،  دامى والمح ن الق اء م ام العلم ي باھتم د حظ ھ فق اب وأھمیت ة الكت ن قیم ً م ا وانطالق
لمین، ف أم فكثرت شروحھ ودراساتھ وتداولھا الناس في كل أقطار العرب والمس د أعرق وأش ق

ً فتوسعت رقعة وجوده حتى خارج العرب والمسلمین فكانت شروح ھذا . من قبُل وانتشر أخیرا
وشروح ھذا الكتاب تنوف على الخمسین، ونسخھا : (()٣(الكتاب كما یقول ھبة هللا الشھرستاني

ي الممال رة ف ةمنتش ة ومحفوظ المیة مطبوع ن)) ك اإلس ً م ددا اب ع امش الكت ي ھ ر ف د ذك  وق
ة  ي خطب د ف ي الحدی ن أب ین أورد اب ي ح رح ف ي أول ش ن البیھق ي الحس رح أب ّد ش روح ع الش

  )٤(.الكتاب قولھ
ّ واحد وھو سعید بن ھبة هللا بن الحسن  –فیما أعلمھ  –ولم یشرح ھذا الكتاب قبلي (( إال

  )).…الفقیھ المعروف بالقطب الراوندي وكان من فقھاء األمامیة
ة للقطب وفي الوقت نفسھ وجدت في  ج البالغ ي شرح نھ ة ف اج البراع مقدمة كتاب منھ

م ة  باس نھج البالغ رح ل دي أن أول ش ن (( )٥(الراون ي ب ة عل ید العالم ة للس ج البالغ الم نھ أع
  )).ناصر السرخسي المعاصر للمؤلف وھو أقدم الشروح وأوثقھا وأتقنھا

)) ي النیسابوري الكیدريحدائق الحقائق ألبي الحسین البیھق((أما البیھقي فكتابھ یعرف بـ
ابع  دي الس ب الراون ة للقط اج البراع ل منھ ّد تسلس ین ع ى ح روح عل ي الش امن ف لھ الث وتسلس

ج البالغة ٥٧٣والقطب الراوندي متوفى في  ي شرح نھ وان وف ھـ كما مثّبت في كتابھ في العن
 ً لھ. )٦(البن أبي الحدید أیضا رازي تسلس ھ شرح ١٢/ وشرح اإلمام الفخر ال ة ، ویلی ج البالغ نھ

ّمة المعتزلة الفاضل عّز الدین عب   .الحدید المدائني يأبن باد الحمید بن محمد بن محمد لعال

                                                        
  .١/١٠مقدمة الشارح / شرح نھج البالغة البن أبي الحدید) ١(
  .٢٢٣/ ١عبقریة الشریف الرضي، الدكتور زكي مبارك ) ٢(
تاني، ص    ) ٣( دین الشھرس ة ال ة؟ ھب ة     ٨/ما ھو نھج البالغ ي مقدم د ورد أسمھ ف ي      ، وق ن أب ة الب ج البالغ رح نھ ش

، وقد ذكر ھبة الدین في ١٨/نھج البالغة للدكتور صبحي الصالح ص: ھبة اهللا، وكذلك في: ٨/، ص١الحدید، ج
  .ھامش كتابھ عددًا من الشروح

  .١/٥: شرح نھج البالغة) ٤(
  .١/٣٨مقدمة منھاج البراعة في شرح نھج البالغة للقطب الراوندي ) ٥(
  .٥/ ١الھامش / غةشرح نھج البال) ٦(
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دد  ذا الع ً وذكر المحقق أنھ أكتفى بھ وقد عدت شروح نھج البالغة مائة واثنا عشر شرحا
ً لعدم اإلطالة   .)١توّخیا

ة فف ة وحدیث ة قدیم رة األھمی رة وكبی ات كثی دو أّن الدراس دكتور ویب ر ال ة ذك ي الحدیث
  :)٢(صبحي الصالح

ا (( ك  –وأّن علین ع ذل ر  –م ى للفك ّ ة ُجل ن خدم دة م د عب ام محم ھ اإلم ا قدم ر م أن نكب
ھ ) نھج البالغة(العربي اإلسالمي یوم نشر  ي أخذھا علی ات الت ن الھن ا تك وشرحھ بإیجاز مھم

ي انتشار ھغیُرنا أو نأخذ ات ال ا نحن الیوم علیھ فلن یرتّد الفضل ف ذي ب اب العظیم ال ذا الكت ھ
ي  ات الت ً أن عشرات الطبع را ده فخ د عب یجھلھ أحد من األدباء والمتأّدبین، وحسب الشیخ محم
ذي  ي بالشرح ال ھ وتكتف ذي أثبت نّص ال ى ال تند إل ب تس د قری ى عھ ّت إل ً ظل ً وغربا نشرت شرقا

ة مدموما )). اقتبسھ وانتقاه ن وقف ّد م نھج فالب ي صدد شروح ال دكتور صبحي نا ف ة ال ع طبع
  .الصالح

  .طبع النص طبعة أنیقة وجمیلة ومضبوطة -١
ة  -٢ د شرح خمس اظ فق ً، تضّمن األول شرح األلف ا ارس، عددھا عشرون فھرس عمل لھا فھ

ً  –آالف وإحدى وثالثین لفظة  ا ل فھرس ى أساس الموضوعات وعم  ورتب النصوص عل
اب، فھرس ي آخر الكت ا، وفھ للموضوعات ف ا،  رسبالخطب وأنواعھ بالرسائل وأنواعھ

دكتور صبحي الصالح .. إلخ..باآلیات القرآنیة والحدیث النبوي الشریف فھرس ّدم ال وقد ق
  .خدمة كبیرة للكتاب والقارئ في جعل الموضوعات مّیسرة للوصول إلیھا

ا  -٣ ى ذكرھ اھي إل یرى أنھ وجد بعض الھنات في طبعة الشیخ محمد عبدة ومنھا ما لفت انتب
  .)٣(ي فیھا قالوتثبیت رأی

ً أنھ أثبت في المتن (( وشرحھا في " یذري الروایات إذراء الریح والھشیم"ومن ذلك أیضا
ول م یق یة ث روى: الحاش ح: وی ي أفص یم، وھ ریح الھش ذرو ال ا ت ات كم ذرو الروای ال هللا )) ی ق

  ].…  [ )٤(:تعالى

ً، بل أفصح الفصیح؟ونحن نتساءل مرة أخرى؛ ما الحكمة من إغف   ال ما یعرفھ فصیحا
ً ما ذكره ول)) وبنا انفجرتم عن السرار(( )٥(ومن ذلك أیضا م یق : ویشرحھا في الحاشیة ث

ال یأتي لغیر المطاوعة )) انفعل((وھو أفصح وأوضح، ألّن )) انفجرتم((أفجرتم، بدل : ویروى
ً، أما  ّ نادرا ل )) یكن علیھا فیأتي لصیرورة الشيء إلى حال لم)) أفعل((إال اذا أھم وما أدري لم

  األفصح واألوضح وأثبت في المتن ما كان في نظره غیر فصیح؟
وأمور أخرى ذكرھا وأثبت في المتن ما كان في نظره غیر فصیح؟ وأمور أخرى ذكرھا 

  .الدكتور صبحي الصالح ال أجد حاجة إلى ذكرھا
الموّجھ إلى الشیخ محمد عبدة وھو  وأرى أّن من األمانة ذكر ما یدفع الّتھمة في الّتقصیر

ج  ي شرح نھ ا ف روایتین وردت ول أن ال ي، وأوجز الق و مثل أكبر من أن یدفع عنھ التھمة من ھ

                                                        
  .٤٨-١/٣٧مقدمة منھاج البراعة للقطب الراوندي ) ١(
ي       . ١٩/الدكتور صبحي الصالح، ص/ نھج البالغة) ٢( د مح یخ محم ات الش ى طبع فحة إل وقد أشار في ھامش الص

  .الدین عبد الحمید وطبعة األستاذ عبد العزیز سید األھل لنھج البالغة
  .٢٤/ الح صنھج البالغة للدكتور صبحي الص) ٣(
  .٤٥/ الكھف) ٤(
  .٢٣/ نھج البالغة للدكتور صبحي الصالح ص) ٥(
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اب وعصر  ى عصر الكت رب إل دة وأق د عب ن محم و أجدر م ً وھ البالغة البن أبي الحدید نّصا
  .الخطاب

د -١ ي الحدی ن أب رح الب ي الش اء ف ھ(( )١(ج ات: قول ذري الروای ر ی خ وأكث ر النس ذا أكث ، ھك
ات  ذري(الروای ن ) ی ھ) أذرى(م ي قول د أوضحھ ف ً وق ا ال: رباعی ریح، یق ھ : إذ راء ال طعن

كما یلقي اإلنسان الشيء على : فأذراه أي ألقاه، وأذریت الحب للزرع، أي ألقیتھ، فكأنھ یقول
وھكذا ذكرھا ) یذرو الروایات ذرو الریح الھشیم(األرض واألجود األصح الروایة األخرى 

: [  ... قال تعالى ابن قتیبة في غریب الحدیث كما ذكر ھذه الخطبة عن أمیر المؤمنین 
 [ما یبس من النبت وتفّتت: والھشیم.((  

ة ) انفجرتم(ال تختلف عّما رواه ابن أبي الحدید أثبتھا  )٢()انفجرتم(روایة  -٢ ى روای وأشار إل
رى  رتم(أخ ى أّن ) أفج ح، عل ح واألوض ي األفص ة ھ د أن الثانی ي الحدی ن أب د روى اب وق

ي  ھ ف د علی م یعتم ً ول ا ً كافی ا د اطالع ي الحدی ن أب ى شرح اب ع عل اإلمام محمد عبدة لم یّطل
دكتور صبحي الصالح ول ال د بق ذا مؤی ھ، وھ ل من ك أّن  )٣(شرحھ، ولم ینق ن ذل ر م ویظھ

ن اإلمام محمد عبدة نقل من مصادر أخرى و وال اب ك أق د ذل ات یؤی ك الروای ا تل ردت فیھ
د  ل بع اه أن یفع ا عس ً عن إشارة الشیخ اإلمام إلى األفصح واألوضح، فم أبي الحدید فضال

  ھذا؟
ت  ي جعل ة الت ھ العظیم ر ومبادرت ده الكبی ي جھ ل ف ھ والتقلی ن فی لذلك ال أرى حجة للطع

ً لدراسات نھج البالغة الحدیثة ألنھ نقل الروایات ً  مفتاحا بأمانة علمیة وثبت رأیھ وكان صحیحا
  .فیما أراه

ین  ر التثم ثمن أكب وإذا عرفنا ما حظي بھ كتاب نھج البالغة من الشروح، بقي علینا أن ن
ذه  ن ھ د م ھ واح ي إلی ن ال یرتق دھا ولك و أح دینا فھ ین أی ذي ب اب ال دیر الكت م التق در أعظ ونق

  )٤(:الشروح، ویقول فیھ مؤلفھ
ة فخرج ھذا الكتاب (( ً بمحاسنھ، جلیل ا ھ ممتع اء جنس ین أبن ً ب دا ھ، واح ھ فّن ً فی ً كامال كتابا

ً شأنھ، عالیة منزلتھ ومكانھ   )).…فوائده، شریفة مقاصده، عظیما
  )٥(.وأما محتویات الشرح فقد قال الشارح فیھ

ادئ ((.. ھ ب ر جزم وشرع فی ھ أم م حمل ل عزم، ث ن قب ھ م ن بعث بادر إلى ذلك مبادرة م
رأي شروع مخ ذه ال رأي أن ھ ر، ف ب الفك م تعق ى مقتصر ث ب والمعن ر الغری ى ذك تصر وعل

 ّ ً، وال تزید الحائم أال ً، فتنكب ذلك المسلك، ورفض ذلك المنھج وبسط ھالنخبة ال تشفي أواما یاما
ً اشتمل  ن علالقول وشرحھ بسطا تبھ ویشكل م اه یش ا عس ان وم م البی اني وعل ب والمع ى الغری

ً، األعراب والتصریف، وأورد  ا ً أو نظم را باه نث ن النظائر واألش ھ م ا یطابق ل موضع م ي ك ف
ن  ھ م ا ینطوي علی ى م ً، وأشار إل ً فصال وذكر ما یتضمنھ من السیر والوقائع واألحداث فصال
اب  ن األنس ره م رح ذك تدعي الش ا یس ى م وح إل ة ول ارة خفیف دل إش د والع م التوحی ائق عل دق

ن عھ م ة ورّص ات لطیف ت تلویح ال والنك م  واألمث ة والحك ر الدینّی ة والزواج واعظ الزھدّی الم
مط  ي س ھ ف ع معانی ة م درره والمنتظم اكلة ل ره والمش بة لفق ة المناس ّیة واآلداب الخلقّی النفس
ار  ب القط روض غ ل قطع ال ار ویخج نوف الّنّض زأ بش ا یھ ط بم ّ ي ل واھره ف ع ج قة م والمتس

ى أن ك رھن عل اب وأوضح ما یوميء إلیھ من المسائل الفقھیة وب ي ب ً من فصولھ داخل ف را ثی
                                                        

  .١/٢٨٥شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ) ١(
  .١/٢٨٥: نفسھ) ٢(
  .٢٢/نھج البالغة للدكتور صبحي الصالح ص) ٣(
  .١/٥)) نھج البالغة((مقدمة الشارح ) ٤(
  .٥-١/٤)) نھج البالغة((مقدمة الشارح ) ٥(
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ین  المعجزات المحمدیة الشتمالھا على األخبار الغیبّیة وخروجھا عن وسع الطبیعة البشرّیة، وب
انّیون  ّ الروح ھ إال المون وال یدرك ّ الع من مقامات العارفین التي یرمز إلیھا الكالم ماال یفعلھ إال

  ..))المقربون 
ً بكل شيء  ارئلقد جاء ھذا الكتاب مفعما م حوى . یحتاجھ الق ة ث ھ كامل واب الفق اول أب تن

اریخ  د والت ة والنق ون البالغ ً عن فن ارئ فضال ة الق ا یسد حاج من المباحث اللغویة المختلفة م
  .وغیرھا…والعقائد
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ة  ى بدای د بعضھا إل ي یمت دوناتھم الت الدراسة الصوتیة عند العرب قدیمة ظھر ذلك في م

رآن  ى الق القرن الثاني الھجري، وھي متصلة بالدراسات اللغویة، والدراسات اللغویة قامت عل

وتیة  ة الص ى الدراس ة إل دركون الحاج ذا ی م ھ د جعلھ ھ، لق ة تالوت ھ وطریق م معانی ریم لفھ الك

لمعرفة الحروف ومخارجھا وصفاتھا في الجھر والھمس، وفي الشدة والرخاوة، وكل ما یتصل 

ات الظاھرة،  ن الحرك بصفاتھا، وكذلك لمعرفة اإلظھار واإلخفاء، وما یترتب على اواخرھا م

  .أو الروم أو االشمام في اواخر الكلم

ھ للظواقد افرد أ) ـ ھ ١٨٠ت (وما یدعم قولنا ھذا أننا وجدنا سیبویھ  ي كتاب ر ھبوابا ً ف ـ

الصوتیة المختلفة، فقد درس ظاھرة الھمز في كالم العرب، واإلدغام، والمد والقصر، واالتباع 

ا  تقلة، كم ي مباحث مس ھ ف ي كتاب والمزاوجة، واالعالل واالبدال، والوقف واالبتداء، وردت ف

  .جاء منھا ومن غیرھا في اثناء كتابھ متفرقا ً

ة وفي الوقت الذي نج ة علمی ا بدق ده یدرس صفات الحروف وعددھا ومواضع اخراجھ

ل  تاذه الخلی ى أّن أس ن أن نشیر إل د م  ١٧٥ت (تجعلنا نقف أمامھ بإعجاب وتقدیر كبیرین، الب

م ) ـھ عھ لمعج ن وض ك م ح ذل وتي، یتض درس الص ذا ال ى ھ بقھ إل ین((س ى )) الع ا ً عل مرتب

ره من خالل الحروف بحسب مخارجھا في جھاز النطق، ونظامھ ا لعروضي المتقن الذي ابتك

ى  ة عل ره العروضیة، وبحوره الشعریة، وھي قائم ھ وضع دوائ استقرائھ شعر العرب، وعلی

ّما رواه تلمیذه سیبویھ من كالمھ في الكتاب   .أصوات اللغة ومقاطعھا، فضال ً عـ

ق  ة و للظواھر الصوتیة فتحت الطری یبویھ لألصوات اللغوی ل وس ام إّن دراسة الخلی أم

ان  ولھم فك ھ عق ا ابدعت درس بم ذا ال أثروا ھ ي البحث ف ا ف ـبعوا أثارھم العلماء من بعدھما فـتـت

ّرد  ن السراج ) ـھ ٢٨٥ت (المب ّي ) ـھ ٣١٦ت (واب ـ ن جن ینا )ـھ ٣٩٢ت (واب ن س ت (، واب

ً غیر قلیل) ـھ ٦٢٦ت (والسكاكي ) ـھ ٥٣٨ت (والزمخشري ) ـھ ٤٢٨   .وآخرون قدموا زادا

دمتھم ولم یبق ا ي مق ً على علماء اللغة، وإنما اھتم بھ آخرون وف لدرس الصوتي مقصورا

ا  ھ لِم علماء القراءات القرآنیة لصلتھ بتالوة القرآن وتجویده، كما أدلى علماء البالغة بدلوھم فی
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تقتضیھ الفصاحة من معرفة صفات الحروف واالنسجام فیھا من التـنافر، ولھذا وجدنا الدراسة 

  .سب أھمیة متزایدة لدى العلماء من مختلف نواحي اھتماماتھمالصوتیة تكت

ب  ة الجوان ً بدراس را تم كثی د اھ ة ق ج البالغ رح نھ ي ش د ف ي الحدی ن أب د اب ذا نج ن ھ وم

، بالتوضیح وتثبیت وجھات الصوتیة المختلفة، فتعرض لھا في شرحھ الكبیر لخطب اإلمام 

  .حقة من ھذا الفصلنظر العلماء فیھا، وسنلحظ ذلك في المباحث الال
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ا  ف فیھ ل، واختل ا الطوی ي تأریخھ ة ف ة العربی ا اللغ ي عرفتھ واھر الت ن الظ ز م الھم
ا ذا م درس الصوتي وھ عا ً لل دانا ً واس ى أصبحت می ا  الناطقون بین التحقیق والتخفیف حت دع

ا (( )١(سیبویھ إلى تعلیل ظاھرة تخفیف الھمز عند طائفة من العرب بقولھ  واعلم أّن الھمزة إنم
اد، وھي  ي الصدر تخرج باجتھ رة ف ا نب ا، وألّنھ َُد مخرجھ ـ ع َ َفَعل بھا ھذا من لم یخففھا ألنھ بـ

التھّوع ھ ك ك ألن یھم ذل ُل عل ـ ا ً فـثـق روف مخرج د الح ب))ابع بب ذھ ذا الس ى ھ ّرد  ، وال المب
  :)٢(وأضاف 

  )) وال یشركھ في مخرجھ شيء، وال یدانیھ إال األلف والھاء((   
ر أن  اء غی ف والھ ر بعضھا األل زة بحرف آخر، وذك دال الھم وكالم المبّرد یفسر لنا اب

ة  د الثالث ن حروف الم ُبدل م ـ د نجدھا ت اء، فق األلف والھ م یكن محصورا ً ب دال ل ف (االب األل
زة ) والواو والیاء ن الھم ین م دال الع كما تـبـدل عیناً  أحیانا ً عند بعض الناطقین فقد قیل في إب

ّة (( )٣(   :)٤(وأما البدل فقد أبدلت من الھمزة وانشدوا لذي الرُّ مـ

   
  )).أنْ : یرید

ھ  ي قول یبویھ ف ا س د ذكرھ زة فق ة : (()٥(أما أحوال الھم ا ثالث ون فیھ زة تك م أّن الھم اعل
دل: أشیاء ف، والب ق، والتخفی ك. التحقی التحقیق قول ـَس، : ف ُؤَم، وْبـِئ أَل، ول رأتُ ، ورأٌس، وس ق

  )).وأشباه ذلك
     ً ُحذف: (()٦(وقال أیضا ُبدل وتـ   ))وأّمـا التخفیف فتصیر الھمزة بین بین، وتـ

  :محورین وستكون دراسة الھمز في ھذا المبحث على
       ي ن أب ا اورد اب ى ضوء م تم عل ة، وی اطقین بالعربی د الن ز عن ة أحوال الھم دراس

  : الحدید في شرح نھج البالغة، وھو حالتان
  .تحقیق الھمزة: أ    
دالھا أو : ب    ین أو إب ین ب زة ب ق الھم یبویھ بنط ا اورده س ي م ف ف ان التخفی ا ك ا، ولّم تخفیفھ

  . التخفیف حیث ورد نوعھ عند الشارححذفھا فتكون دراسة 
  ف ق والتخفی ى أّن التحقی ة إل ات القدیم ارت الدراس ھیل(أش اھرة ) التس ظ

  . )٧(لھجیة تنطق بكٍل منھما قبائل من دون أخرى، دل على ذلك قول سیبویھ
  )).سال في لغة أھل الحجاز اذا لم تحقق كما یحقق بنو تمیم: وذلك، قولك(( 

 ◌ًً ان : (()٨(وقولھ أیضا ة ف واعلم أّن الھمزتین اذا التـقـتا وكانت كل واحدة منھما من كلم
ل الحجاز  أھل التحقیق یخففون إحداھما، ویستـثـقـلون تحقیقیھما لما ذكرت لك كما استـثـقـل أھ
ف  الم العرب تخفی ن ك ا، وم ان فتحقق ـقي ھمزت الم العرب أْن تـلت ن ك یس م تحقیق الواحدة فل

                                                        
 ١٠٧/  ٩شرح المفصل ألبن یعیش : ؛ وینظر٥٤٨/  ٣الكتاب ) ١(
 ١٥٥/  ١المقتضب للمبّرد ) ٢(
 ٢٣٤/  ١سر صناعة اإلعراب ألبن جنـّي ) ٣(
 أأن ، بالھمزة: ؛ ورویت في الدیوان٣٧١/  ١دیوان ذي الّرمة ) ٤(
 ٥٤١/  ٣الكتاب ) ٥(
 ٥٤١/  ٣نفسھ ) ٦(
 ٥٤٢/  ٣الكتاب ) ٧(
 ٥٤٩ – ٥٤٨/  ٣نفسھ ) ٨(
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كاال [  و] .  [  )١(ولى وتحقیق اآلخرة، وھو قول أبي عمرو، وذلك قول
[)ك  )٢ و قول ن العرب وھ ك م : [ ومنھم من یحقق االولى ویخفف اآلخرة سمعنا ذل

  [.. و ] [..  
ّد وكالم سیبویھ السابق في كون التحقیق ظاھرة لد ى تمیم والتخفیف عند أھل الحجاز الب

  :)٣(قال الخلیل. من مناقشتھ
ت ((     ا الن ـھ عنھ ّ اذا ُرفـ وأّما الھمزة فمخرجھا من أقصى الحلق، وھي مھتوتة مضغوطة، ف

  )).فصارت الیاء والواو واأللف عن غیر طریقة الحروف الصحاح
ن دون ة م ة معین ھ والضغط محصور ببیئ ذكر أّن الترفی ر  ولم ی ا ال ننك ى أنن ا عل غیرھ

ي  ان ف ان معروفت ف ظاھرت وجود من یحقـق ومن یخفف لكّن الذي نعـتـقده أّن التحقیق والتخفی
ي عصر  ل اإلسالم وف ي قب كل القبائل لسبب رئیس وواضح لدى كل من یتصفح الشعر العرب

وكل .  ھموزا ًاإلسالم األول بوصفھ الدلیل على اللھجات فضال ً عن الكتاب الكریم الذي ورد م
ً والحجاز ال تعرف التحقیق، إال أننا قد نمیل إلى أّن العربي قد یجنح  ھذا ال یدل على أّن قریشا
تكلم  إذا أراد أّن ی زة ف ف الھم ى تخفی ل إل ومي فیمی ھ الی إلى الخفة والسھولة في الكالم في حدیث

ننا االستدالل بما ُروي عن باللغة األدبیة ھمز كما ھو وارد في أدبھم وفي القرآن الكریم، ویمك
  : )٤(أبي زید من مقالة مفادھا

: أھل الحجاز وُھذیل وأھل مكة ال ینبرون؛ وقف علیھا عیسى بن عمر فقال: قال أبو زید((    
روا ل الحجاز اذا اضطروا نب ر، وأھ ال. ما آخذ من قول تمیم إال ّ بالنبر، وھم أصحاب النب : ق

  ...)) فلم یھمز وحولھا یاءا ً قد توضیت، : وقال أبو عمر الھذلي
وعلى ھذا )) اذا اضطروا نبروا: ((فكالم أبي زید ال ینفي النبر في لغة أھل الحجاز لقولھ

   )٥(تكون روایة موسى بن عبیدة عن نافع عن ابن عمر 
، وال أبو بكر وال عمر وال الخلفاء، وإنّما الھمزة بدعة ابتدعوھا ما ھمز رسول هللا ((    

  :ال تقوم على دلیل ألّننا نسأل)) ممن بعدھ
ً ؟ -١         بأیة لغة قرأ الرسول الكریم والخلفاء القرآن الكریم وقد جاء مھموزا
  ألم یكن علّي من الخلفاء وھذه خطبھ بین أیدینا ؟ -٢      

 ◌ًً   : )٦(وقیل في ظاھرة الھمز أیضا
ا یظھر أن المیل إلى تحقیق الھمز ظاھرة بدویة، وقد ارت((     یم وغیرھ ذه الصفة بتم بطت ھ

  )). بوصفھا قبیلة أو قبائل بدویة، وعزوف أھل الحجاز عن ھذه الظاھرة لتحضرھا
ق  از ال تنط ة الحج ي أن بیئ ھ ال یعن ل فإّن ذا التعلی ة وھ ذه المقول حة ھ نا ص و فرض ول

  ألم تكن طبقة القراء األولى حجازیة ؟. بالھمزة
ل حرف (( )١(ھي القراءة المحققة؛ وتعني وأّن اولى القراءات القرآنیة وأحقھا  إعطاء ك

  ...)).حقھ من إشباع المد وتحقیق الھمز وإتمام الحركات
                                                        

 ١٨من اآلیة / سورة محمد ) ١(
 ٧من اآلیة / سورة مریم ) ٢(
 ٥٢/  ١مقدمة العین ) ٣(
 .٢٢/  ١لسان العرب ) ٤(
  .١٦٩/  ١،    ٣/اإلتقان للسیوطي ط) ٥(

 .٣١٧/  ١اللھجات العربیة في التراث : وینظر      
 .٨٥/ غالب المطـّـلـبي ص. لھجة تمیم وأثرھا في اللغة الموحدة د) ٦(
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ي شعرھم  ت ف ي ُعرف ة الت ة األدبی و اللغ زة ھ ق الھم دم أن تحقی ا تق وارى على ضوء م
ي وخطبھم ونزل بھا القرآن الكریم، أّما التحقیق فھو اللغة اللینة السھلة التي یمیل إلیھا ا لناس ف

  .حدیثھم الیومي ومعامالتھم
 

  تحقیق الھمز -١
  :فیما یأتي وردت الھمزة محققة في شرحھ لقول اإلمام 

  : )٢(قال الشارح في توضیحھ لخطبة الرضي رحمھ هللا   -١
ً لطیب اصلھم وفرعھم((         ..)).ومكافأة لعملھم، وكفاءا
ً مكافأة، بال((       ً بالھمز والمد، أي نظیرا   )).ھمز، من كافأتھ، أي جازیتھ، وكفاءا

ول: (( )٣(قال في لسان العرب  اءا ً، جازاه وتق أةً  وِكف ھ : كافأه على الشيء مكاف الي ب م
ت  ن ثاب ان ب ال حس ھ، وق ى أن أكافئ ة عل ھ طاق الي ب اء، أي م ل وال كف :                     )٤(قَِب

  )).فاءوروح القدس لیس لھ ك((
 ً ّیا ً، التكفيأّنھ وفي حدیث صفة النبي ((  )٥(وقال أیضا َّى تكفـ التمایل : اذا مشى تكفـ

الھمز : واألصل: روي مھموزا ً وغیر مھموز، قال: إلى قّدام كما تتكفأ السفینة، قال ابن األثیر
ّعل من الصحیح ز حرف صحیح.. ألنھ مصدر تفـ رك.. والھم وز فت ي األصل مھم ي ف  والتكف

 ً ّیا   )).ھمزه ولذلك جعل المصدر تكفـ
ي  ذي جاء ف ز، وال ف الھم ا تخفی ذكر فیھ م ی وزة ول والذي اورده الشارح أن اللفظة مھم
ا ال  ذا الموضع فإنھ ل ھ ي مث ت ف اذا خفف ز، ف ن الھم المعجم أن اللفظة ترد مھموزة ومخففة م

ذین اس اء ال الم العلم ي ك ك ف اتبدل، وإنما تكون بین بین، كما یرد ذل ال . تقروا قواعد تخفیفھ ق
  :)٦(سیبویھ

زة ((     ین الھم ا ب ا اذا اردت تخفیفھ ك تجعلھ ة فإن اعلم أّن كل ھمزة مفتوحة، كانت قبلھا فتح
ا  ى ألّنك تقربھ ھ وتخف واأللف الساكنة وتكون بزنتھا محققة غیر أنك تضعف الصوت وال تتم

رأ  سأل في لغة أھل الحجاز اذا لم: من ھذه األلف وذلك قولك د ق یم، وق تحقق كما یحقق بنو تم
  )).قبُل بین بین

ً، فقد )) كفأ((وھذا ینطبق على الفعل  ومزیداتھ التي ذكرت، في الشرح وفي المعجم أیضا
ا ورد ) مكافأة ( اورد الشارح  ھ، كم د فائ ألف بع د ب ي المزی اء ( وھي مصدر الفعل الثالث ) ِكف

ل یصاغ ع ً كذلك ألّن مصدر ھذا الفع ى وھو أیضا ال(ل ة وفِع ذي اورده المعجم ). ُمفاعل ا ال أّم
ّأ( ؤ(ومصدره ) تكف ُ ل ) التكف ة الفع ي حرك ر ف د بحرفین، وال یوجد تغیی ي المزی ن الثالث و م فھ

ً  وإّنما تنطق بین بین على  فحركة الھمزة والحرف الذي قبلھا الفتح، وفي ھذه الحال ال تبدل ألفا
ّ أن الھمز جاء : بقولھما ذكره سیبویھ، غیر أّن الشارح اكتفى  ً  وغیر مھموز، إال یأتي مھموزا

 ً   .في الشرح محققا

___________________________ 
 .٢٠٥/  ١النشر في القراءات العشر البن الجزري ) ١(
 .١٢/  ١منھاج البراعة : ظروین. ٤٣/  ١شرح نھج البالغة ) ٢(
 .١٣٩/  ١ -كفأ   -لسان العرب ) ٣(
 ).وجبریل رسول اهللا فینا ( ، وصدره  ٦٢/شرح دیوان حسان بن ثابت  ص) ٤(
 .١٣٩/  ١ -كفأ   -لسان العرب ) ٥(
 .٥٤٢ – ٥٤١/  ٣الكتاب ) ٦(
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  :)١(قال  ذكره الشارح في قولھ المھنأ - ٢  
ُھ فإن كسرت قلت ((     ـقـ َ ُؤ بالكسر والضم، مثل َفقـِھ وفـ  -ھو المصدر من ھنيء الطعام وَھـنـ

أ َ ام یھُنؤ، والمصدر ھناءة ومھنأ، أ: وإن ضممت قلت -َیْھـنـ ي الطع أني ف ـئا ً، وھن ي صار ھـنی
ھ  ھ قول ھ، ومن ّأت ب ـ ام، أي تھن ت الطع اء، وھنئ أ وھن وز، ھن ي المھم ھ ف ر ل یھنؤني ال نظی

  .))][... )٢(تعالى

  :المالحظ في كالم الشارح      
 . أّن الفعل مھموز -١- 
ابین  -٢-  ن ب أتي م ھ الصرفیة ی ة عین ال(الفـِعل في بنیت ي حرك لف اب ) فع ن ب ل(م ل یفَع ) فِع

ن  أتي م وح المضارع، وی ل(مكسور العین في الماضي مفت ل یفُع ي ) فُع ین ف مضموم الع
 .الماضي والمضارع، وھو متعٍد في االولى والزم في الثانیة

ي المعجم -٣-  ن منظور ف  )٣(أورد الشارح أّنھ ال نظیر لھ في المھموز، وھذا ھو نفسھ كالم اب
ھ. بابینبعد أن یورد الفعل من  ي قول ّیت ف ـ ن السك د اب وز عن ھ : (()٤(واللفظ مھم د ھنأت وق

الوا ا ق إذا افردوھ ام: بالوالیة وقد ھنأني الطعام ومرأني ف ي الطع ب ))أمرأن ال ثعل  )٥(، وق
  :والتخفیف في ھذا اللفظ یأتي باإلبدال وعلى الشكل التالي)) اسم رجل مھموز: والمھنأ((

ل(الماضي عندما یكون الفعل من باب  تقلب الھمزة یاءا ً في   - أ - ل یفَع زة ) فِع ون  الھم فتك
ً وفي المضارع ألفا ً   .في الماضي یاءا

ُعـل مضموم العین في    -ب - َ ً  في الماضي والمضارع إذا صیغ على باب فـ تقلب الھمزة واوا
  : )٦(والى ھذه القاعدة أشار سیبویھ في قولھ . الماضي والمضارع

دلت وإن كانت الھ((    ا أب ً كم ا واوا دلت مكانھ ف أب ّ ا ضّمة وأردت أن تخف ًة وقبلھ زة مفتوح م
ً حیث كان ما قبلھا مكسورا ً   ...)).مكانھا یاءا

ذه : ویبدو للباحث أّن كالم الشارح ي أّن ھ یبویھ ف ال نظیر لھ في المھموز یفسره كالم س
د ال یت وتي فق رض ص ذلك لغ ن ك م تك ین ول ین ب ون ب ھا أن تك زة قیاس ي الھم ق االنسجام ف حق

  . )٧(الصوت اذا نطقت بین بین
ھ  - ٣ ً (( )٨( قول ا ك عجب ا من دھر لن أ ال د خب ال )). فلق وز، (( )٩(: ارحالشق أ،  مھم وخب

ً والخبيء على فعیل : والمصدر الخبء، ومنھ الخابیة إال أّنھم تركوا ھمزھا، والخبء أیضا
  )).ما خـبىء

                                                        
 .٢٠٩/  ٧شرح نھج البالغة ) ١(
 .٤/ من اآلیة / النساء ) ٢(
 . ١٨٣/  ١ھـنأ  – لسان العرب) ٣(
 .١٤٩/  ١اصالح المنطق ) ٤(
 .٧٣/ ص : فصیح ثعلب ) ٥(
 .٥٤٣/  ٣الكتاب ) ٦(
یرافي    ) كفأ ( في الفعل السابق ) ٧( د فسر الس عند تخفیفھ نطقت الھمزة بین بین أما في ھذا الفعل فقد ابدلت، وق

ا    لـَِم قلبتھا في ھذا الموضع یاءاً  مح: فأن قال قائل:((ذلك في قولھ ین فیم ین ب ضة أو واواً  محضة وجعلتھا ب
ا             : قبل ؟ الجواب ت مفتوحة وقبلھ اذا كان ا ف ھ حركتھ ذي من ي الحرف ال زة ف ي الھم ا ھ إن ھمزة بین بین إنم

ا إال      ا قبلھ ون م ف ال یك ضمة أو كسرة لم یستقم أن تجعلھا بین بین وتنحو بھا نحو األلف ألّنھا مفتوحة واألل
 .٥٤٣/  ٣، ھامش الكتاب )) ً محضة مفتوحاً  فقلبناھا واوا

 .١٨٨/  ١٥شرح نھج البالغة، ) ٨(
 .١٨٨/  ١٥نفسھ، ) ٩(



  ]

بؤه خبأ ستره، ومنھ الخابیة، أصلھا الھمزة من خبأ الشيء یخ: (( )١(جاء في لسان العرب
تركت العرب الھمز في أخـبیـت وخـبـیـت : خبأت إال ّ أّن العرب تركت ھمزه  قال أبو منصور

م ي كالمھ رت ف ا كث ة ألّنھ ي الخابی ل... وف ي التنزی [   )٢(وف
 [ذین والتخفیف في ھذه اللفظة یأتي بالحذ ف، وھو أحد طرق تخفیف الھمز عند ال

  :)٣(قال سیبویھ . ال یحققونھا
حدثنا بذلك ].  … : [وقد قال الذین یخففون((    

ي  ن لیلتق م یك اء الصوت فل ُتمَّ وأردت اخف ـ ُرد أن ت ـ م ت عیسى وإنّما حذفت الھمزة ھاھنا ألّنك ل
  )).ذه قصتھ، كما لم یكن لیلتقي ساكنانساكن وحرف ھ

م  راءة إذ ل ن ق م یك ة ول ا لھج زة ھن ف الھم ویرى الباحث أّن الذي ذكره سیبویھ في تخفی
  .نقف علیھ في كتب القراءات التي تیّسرت لنا وإن لم یشر سیبویھ إلى أّنھ قراءة

 ً ھ(( )٤(وقال أیضا ھ ساكن، قول ا قبل ف ألّن م ي التخفی رى  أرى: وّمما حذف ف رى وی وت
ول... ونرى ن یق و الخطاب أّنھ سمع م م: وحدثني أب د أْرآھ ى . ق ت عل ن رأی ل م یجيء بالفع

  )).األصل، من العرب الموثوق بھم
درع ((  )٥(ومن المھموز الوسط أورد الشارح قولھ   - ٤  الھمز، ال ة ب ة، والألم وا الألم وأكمل

ْعـلة -والھمزة ساكنة على  َ ة للصوت -فـ ل النأم تم  )).مث ین ی اتین الكلمت ي ھ ف ف والتخفی
یبویھ ول س اً  لق أردت أن (( )٦(:بابدال الھمزة ألف ة ف ا فتح اكنًة وقبلھ زة س ت الھم وإذا كان

ً ، وذلك في قولك ّف أبدلت مكانھا الفا   )).رأس وبأس وقرأت، راس وباس وقرات: تخف

  تخفیف الھمز -٢ 
ّفت فیھا الھمزة باإلبدال وغیره وأمثل تھا وبعضھا أشار فیھا إلى لغات الناس وردت ألفاظ خف

  :یأتي على في ھمزھا أو تسھیلھا وھي 

ال)) ناواه(( )٧( ذكر الشارح قول اإلمام    -{١}  ا : ق ا لیّنھ وزة وإنّم اداه، واللفظة مھم ع
ل: ألجل القرینة السجعّیة، واصلھا ي المث واءا ً، وف اوأًة ون اوأت الرجل : ناوأت الرجل من إذا ن

كیف : الخاضع وقد ُیھمز، وقیل إلعرابي في مجلس أبي زید)) ذيخالمست(( )٨(ال وق)). فاصبر
ن خالعرب ال تست: ذأت؟ فقالخاست: تقول ً، واصلھ م ا ا یستعمل ُملّین ذو خذىء وھمزه وأكثر م

ً أي استرخى، ویجوزخ   ...)).ِذي بكسر الذال خ: ذوا
أصلھ من الّسالم وھي الحجارة  واالستالم في اللغة لمس الحجر وال ُیھَمز ألنّ (( )٩(وقال 

  )).استنوق الجمل وبعضھم یھمزه: كما تقول

                                                        
 .٦٢/  ١ -خبأ -لسان العرب ) ١(
 .٢٥من اآلیة / سورة النمل ) ٢(
 .٥٤٥/  ٣الكتاب، ) ٣(
 .٥٤٦/  ٣الكتاب، ) ٤(
 .١٩٥/  ٥شرح نھج البالغة، ) ٥(
 .٥٤٣/  ٣الكتاب، ) ٦(
 .٣٩٦/  ٦، شرح نھج البالغة) ٧(
 .٤٣٨/  ٦نفسھ، ) ٨(
 ١٤٨/  ٩نفسھ، ) ٩(
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قال ابن (( )٢(وقال)) ناوأت الرجل وناویتھ(( )١(وفي ھذه األلفاظ نذكر قول ابن سیده قال 
ّیت مما ھمـزت العرب ولیس أصلھ الھمز قولھم استألمت الحجر، وإنما ھو من السالم، : السكـ

  )). صل استلمتوھي الحجارة، وكان األ
  :وفي تخفیف الھمزة ذكرت أقوال ابن أبي الحدید أعاله یثبت فیھا

ّفت مثل  )١( ً مھموزًة وقد ُخف   .ذىءخالمست –ناوأ : ألفاظا
ً غیر مھموزة وقد ھمزھا بعض العرب مثل االستالم لمس الحجر  )٢(   . ألفاظا

ً في والتخفیف یكون بالحذف واإلبدال، والذي حصل فیما ذكرنا إبدال ا       اوأ((لھمزة ألفا )) ن
ي  ً ف اءا زة ی دا ل الھم ت((وإب دال )) ذيخالمس ة بإب ل اللغ الم أھ ق ك ى وف دال عل رى اإلب د ج وق

  : )٣(الھمزة إلى الحرف الذي منھ حركة ما قبلھا ومؤید بكالم ابن منظور 
    )) ً ّة –ناء بحملھ ینوء نوءا   ..)). وأصلھ الھمز... نھض بمشق

ادة وأصحاب المعاجم في ذك ى ع ف عل رھم الكلمات المھموزة یؤكدون األصل ولكنھ خف
ي ال . العرب فضالً  عن ذكر الشارح ألفاظا ً غیر مھموزة وھمزھا بعضھم مثل المستحذي الت

وال  تھمز في الغالب واستلمت التي ال تھمز، فقد ثـبـت الشارح أقوالھ فیھا وھي منسجمة مع أق
ھ  ة الشارح وقدرت د دق اب علماء اللغة یؤی ذا الكت ل ھ ام بشرح مث اء القی ل أعب ي تحم ة ف العلمی

  .هللا الكبیر كالم ابلغ العرب بعد رسول
{٢ }-  ً   :ابدال الھمزة یاءا

ر، : الروّیة(( )٤( قال في شرحھ لكالم اإلمام  ي األم ز، روأت ف الفكرة واصلھا الھم
اّذة  نحو ق، وال: وقد جاء مثلھا كلمات یسیرة ش رأ، خل ن ب ة، م ق البرّی ن ذرأ، أي خل ّة، م ـ ذری

رّي، أي  الن ب ت وف ن درأت، أي دفع لھ م ائد، أص ھ الص ـر ب ا یستـت ّة، أي م ـ ًً◌ والدری ا أیض
  )).بريء

  : والوقوف على ما حصل في ھذه الكلمات یستلزم    
الوقوف على معناھا وبنائھا في المعجم العربي، وما اذا كان معناھا مھموزًة یختلف عـنھ  - ١

 ختلف ؟غیر مھموزة أم ال ی
 أحصل اإلبدال بین الھمزة و أحد أحرف المّد؟ أھو موافق لقوانین اللغة في اإلبدال ؟ - ٢

  : )٥(ولمعرفة الحالة األولى نلحظ ما جاء في لسان العرب، قال    
ل: رّو أ في األمر ترویئاً  وتروئة((     ّبھ ولم یعمل بجواب وھي الرویئة، وقی : نظر فیھ، وتعق

حألت السویق، : مھموز على غیر قیاس،  كما قالوا: رّو أ: ھمز، ثم قالوا إنّما ھي الروّیة بدون
رّو : التھذیب. إّن الروّیة جرت في كالمھم غیر مھموزة: وفي الصحاح.. وإنما ھو من الحالوة

  ..)).أت في األمر
 ً … [ )١(البارئ من اسماء هللا تعالى، وهللا البارئ والذارىء وفي التنزیل(( )٦(وقال أیضا

… .[ ٢(وقال تعالى(  ] …… [ال ق : وق ذي خل و ال ارئ ھ الب

                                                        
 ١٩/  ١٤المخصص ،) ١(
 ٦/  ١٤نفسھ ) ٢(
 .١٧٤/  ١ -نوأ -لسان العرب ) ٣(
 .٣٩٢/  ٦شرح نھج البالغة، ) ٤(
 . ٩٠/  ١ -رّو أ   -لسان العرب ) ٥(
 .٣١/  ١ -برأ  -لسان العرب ) ٦(
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ق، أي : قال الفّراء. الخلق بال ھمز: البرّیة: وفي التھذیب.. الخلق ال عن مثال ھي من برأ الخل
الفون  ة یخ ة، وأھل مك ي والذرّی ا النب ا ونظیرھ خلقھم واصلھا الھمز وقد تركت العرب ھمزھ

  ..)).یھمزون البریئة والنبيء والذریئة غیرھم
ً ودراءة: الدرء((  )٣(قال في لسان العرب  -درأ -وفي  ودارأت .. الدفع، درأه یدرؤه درءا

ز: واألصل في التداري.. دافعت: بالھمز رك الھم ال األصمعي.. التدارؤ فت وز: وق . وھو مھم
ي )). ئد فیتركھ یرعى مع الوحوشالدرّیة بغیر ھمز حیوان یستـتـر بھ الصا: قال ابن األثیر وف
  ].… …  [ )٤(التنزیل العزیز

ق، (( )٥(: فقد قال فیھ -ذرأ -أما الفعل  ذي ذرأ الخل و ال في صفات هللا تعالى الذارىء وھ
رأ: وفي حدیث الدعاء.. أي خلقھم ق وذرأ وب ا خل أن .. أعوذ بكلمات هللا التاّمات من شر م وك

ومن خالل )). جعل الجوھري الذرّیة أصلھا الذریئة: لذرّیة، قال ابن بريالذر مختص بخلق ا
  -:عرض األلفاظ في المعجم وضح لنا

ي اللسان  -١ أن معناھا مھموزة غیر معناھا وھي غیر مھموزة، یّتضح ذلك من كالم الفّراء ف
راب( و الت ري وھ یده ) البرّیة من الب ن س الم اب رأ وك ر ب رى غی أن ب ي كل((  )٦(ف ات فھ م

دھن: مھموزة غیر معناھا من دون الھمزة یقال و )) رّوأت في األمر ورّویت رأسي بال ول
  .تابعنا األفعال درى وذرا وبرى في المعاجم وھي غیر مھموزة ألتضح اختالف معناھا

وھذا القسم ال یزال أمیر .. ثم اقسم بالذي فلق الحّب وبرأ النسمة(( )٧(قال ابن أبي الحدید 
راب )). قسم بھ وھو من مبتكراتھ ومبتدعاتھالمؤمنین یُ  ویكون برأ بمعنى خلق ولیس بمعنى الت

  .الذي ذكره الفّراء
  .بریئة، ذریئة، ودریئة وعلى شاكلتھا: فصارت) فعیلھ(صیغت ھذه األفعال على  -٢
تقر -٣ د المس ق القواع ى وف اءا ً عل ً أو واوا ً أو ی ا زة ألف دل الھم ق أن تب ن المتف الم ام ن ك ة م

زة ا ت الھم د قلب دھم، فق ف عن دال أحد طرق التخفی زة ألّن اإلب ف الھم لعرب عند من یخف
ا ... برّیة وذرّیة ودرّیة: فصارت) فعیل(یاءاً  وأدغمت بیاء  ن یراھ اء م على أّن من العلم

ز   )٨(غیر قیاسیة كابن سیده ومضمون كالمھ  ة یھم ل خطیئ ان مث اس لك ى القی لو كان عل
الى، : اسھ قیاس النبيء من نبأت بمعنىمرة ویبدل أخرى، وقی أخبرت ألنھ أنبأ بحق هللا تع

و . وانبىء، وھو تخفیف إبدالي، وفیھ آراء متعددة والذي نھدف إلیھ من المناقشة السابقة ھ
  : ما یأتي

  أیتم إبدال الھمزة من أحرف المد؟      
من حق ذي یتّض ھ ال ي كالم ین لقد تناول ذلك الدكتور عبد الصبور شاھین ف ة ب ة العالق یق

ھ ي : )٩(الھمزة وأحرف العلة ومضمون كالم ة الصوتیة فھ ن الناحی زة م یجب أن نعرف الھم

___________________________ 
 .٢٤/ الحشر ) ١(
 .٥٤/ البقرة ) ٢(
 .٧٨/  ١ -درأ -رب لسان الع) ٣(
 .٧٢من اآلیة / البقرة ) ٤(
 .٧٩/  ١ -ذرأ -لسان العرب ) ٥(
 .٢/  ١٤المخصص البن سیده، ) ٦(
 .٩٩/  ٧شرح نھج البالغة ) ٧(
 .٨ – ٧/  ١٤ینظر المخصص ) ٨(
 .١٧٢/ عبد الصبور شاھین    ص. المنھج الصوتي للبنیة الصرفیة   د: ینظر) ٩(
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ن الصوامت،  د م ذلك تع ا ً، صوت حنجـري انفجاري وھي ب صوت یخرج من الحنجرة دائم
م ھي أصوات  اة، ث ق واللھ دة عن الحنجرة والحل م بعی ن الف ة تخرج م ّد انطالقی وأصوات الم

ب مجھورة وھ ن جان ات م ة الحرك ب وطبیع ن جان زة م ناك ما یشبھ التعارض بین طبیعة الھم
  : آخر یتمثل في الفروق التالیة

  .المخرجان متباعدان -١
  .الھمزة مھموسة والحركات مجھورة -٢
  . الھمزة انفجاریة والحركات انطالقیة -٣
  .الھمزة صوت صامت مستقل وحروف العلة صوت حركي انتقالي -٤

نقرر، ال عالقة صوتیة مطلقا ً بین الھمزة وبین أصوات المّد، فكل ما نعرفھ : (()١(قال ثم      
  )).في ھذه المسألة یوحي بالتباعد الذي ینفي اإلبدال

      ً ّة من : (()٢(وقال أیضا اذن فالقول بوقوع اإلبدال بین الھمزة من جانب وأصوات المّد والعل
نھض لتفسیر مشكلة جانب آخر ال تؤّیده الحقیقة الصوتی ول ال ی و ق ة لبعد ما بین الجانبین، وھ

ي تتصل  ل الت ن العوام ة م التغییر التي تتعرض لھ الكلمة العربیة ألّن ھذا التغییر خاضع لجمل
  ..)).بخصائص النطق

د الصبور شاھین من خصائص  دكتور عب ا عرضھ ال ویرى الباحث أّنھ على الرغم مم
فاتالحروف  ّد ھا وص رف الم واء أح ة س ن دق ھ م ا فی دیر باإلعجاب لم ر ج و أم زة وھ أم الھم

ّ . الوصف وتحدید المخارج یتصوره أحد أّن علماءنا األقدمین قد غابت عن  ولكن الذي ینبغي أال
ام  ة أم ة دقیق ة علمی وا وقف م یقف م ل ن بعض، وأّنھ أذھانھم صفات الحروف التي ُیبدل بعضھا م

یس فات المتقاربة التي تجعلإمكان تبادلھا للعالقة المخرجیة فیھا والص ھا تتبادل من بعضھا، ول
  :  في باب الوقف في الواو والیاء واأللف )٣(ذلك من قول سیبویھ ىأدّل عل

وھذه الحروف غیر مھموسات وھي حروف لین ومّد، ومخارجھا متسعة لھواء الصوت، ((    
ندھا لم تضمھا بشفة ولیس شيء من الحروف أوسع مخارج منھا؛ وال أمّد للصوت فإذا وقفت ع

ي موضع  ّسعا ً حتى ینقطع آخره ف وال لسان وال حلق كضم غیرھا فیھوي الصوت إذا وجد ُمتـ
ْوا، وَعِمي وُحبلى: الھمزة، وإذا تـفطنت وجدت مّس ذلك وذلك قولك َ   )).ظلموا وَرمـ

دیرھما: وزعم الخلیل أن بعضھم یقول(( )٤(وقال  بأل، وتق ذه ُح  :رأیت رجـأل فیھمز، وھ
أراد  زة ف َرُجـلـْع وحـبـلـْع فھمز لقرب األلف من الھمزة حیث ُعلم أنھ سیصیر إلى موضع الھم

  )).أن یجعلھا ھمزة واحدًة وكان أخّف علیھم
ھذه األقوال أدلة على أن امتداد الصوت في أحرف المّد یجعل الصوت ینقطع عند مخرج 

زة  ین الھم ادل ب ع التب بب یمن ى س ذاك ال یبق زة وآن دّ الھم رف الم ً ع. وأح ال ة  نفض دم دق ع
  .الُمحَدثین في عّدھم الھمزة مھموسة ألّنھا مجھورة عند األقدمین

ى  ّد إل ب أحرف الم ي تفسیر قل ال ف ة، ق ذه الناحی ى ھ ھ إل و اآلخر انتب ولعل ابن جنّي ھ
. وذلك كقولنا في شرح حال الممدود غیر المھموز األصل؛ نحو سماء، وقضاء. (()٥(الھمزة 

ین أال  ا ألف دة قلبت ف زائ د أل ً بع ا اء طرف واو والی ترى أن األصل سماو، وقضاٌي، فلما وقعت ال
زًة،  ت ھم ا فانقلب ة منھم ان تحركت الثانی فصار التقدیر بھما إلى سماا، وقضاا، فلما التقت األلف

                                                        
 .١٧٢/ الصرفیة، ص المنھج الصوتي للبنیة) ١(
 .١٧٣/ نفسھ  ص) ٢(
 .١٧٦/  ٤الكتاب ) ٣(
 .١٧٧ – ١٧٦/  ٤نفسھ ) ٤(
 .٢٥٩/  ١الخصائص، ) ٥(



  ]

حد ال قدرة أل –وھو التقاء األلفین  –أفال تعلم أن أحد ما قّدرتھ . فصار ذلك إلى سماء، وقضاء
  )).على النطق بھ

ة ال  ألة تخمینی ین مس ّي یدعم قول سیبویھ إذ أّن التقاء األلف ویرى الباحث أّن كالم ابن جنـ
تصدق في النطق وال تجعل األلف الثانیة متحركة فال یمكن ذلك على الحقیقة، وإنّما الذي یمكن 

  .أّن صوت األلفین یمتد أكثر حتى ینقطع عند مخرج الھمزة فیقلب ھمزةً 
  .وھذه أدلة یراھا الباحث كافیة للرد على الدكتور شاھین وإبطال رأیھِ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ]

  اإلدغام:  املبحث الثاني 
  
  

 
م (( :)١(اإلدغام في اللغة  ي ف ام اللجام ف ھو أدغم وفیھ دغمة ٌ، وھو سواد الخطم، وإدغ

  )).ادغم الحرف و اّدغمھ(( )٢(وقیل )) أدغم الحرف في الحرف :ومن المجاز. الفرس
ل  د قی دم، فق ذ الق رة من ة كبی ذا الموضوع عنای ا ھ ن ) ((٣(وقد أولى علماؤن یبویھ م د س یع

أوائل علماء العربیة المعتنین باإلدغام، حتى أعّده محور دراستھ لألصوات العربیة، وقد ترسم 
اله  ن ت رض -خطاه م ي الع ى اختالف ف ا -عل ارج األصوات وبی ى مخ الكالم عل فاتھا ب ن ص
  ..)).العامة و الخاصة

ّدة  س والش ر والھم ث الجھ ن حی فاتھا م ا وص د مخارجھ روف وتحدی ة الح وإّن دراس
وا  ذا المجال، فعرف ي ھ ة ف ا دراسات وافی دم علماؤن والرخاوة أساس في معرفة اإلدغام، فقد ق

ّي    : )٤(الصوت ووصفوه، من ذلك ما قالھ ابن جنـ
م واعلم أّن الصوت یخرج مع الن(( ق والف ي الحل ھ ف فس مستطیال مّتصال حّتى یعرض ل

 ً   )).والشفتین مقاطع تثنیھ عن امتداده واستطالتھ فیسمى المقطع في ما عرض لھ حرفا
ي  ة أو متجاورة ف ة متماثل ي األبنی أتي ف دما ت ذه األصوات عن ي ھ ون ف ا یك ام إنم فاإلدغ

ً مخارجھا وصفاتھا یحدث اإلدغام بعضھا ببعض كما یحدث اإلبدا   :)٥(قال سیبویھ . ل فیھا أحیانا
ا ((  ھ اإلدغام وم ا یحسن فی ذه الصفات لتعرف م ّما وصفت لك حروف المعجم بھ وإنـ

و  ھ وھ یجوز فیھ وما ال یحسن فیھ ذلك و ال یجوز فیھ، وما تبدلھ استثقاال ً كما تدغم و ما تخفی
  )).بزنة المتحرك

اربین أّن أحدھما قد یترتب على تجاور صوتین م(() ٦(قال باحث معاصر تجانسین أو متق
ض  ي بع تم ف ام ی ام، فاإلدغ راءات باإلدغ ب الق ي كت ھ ف ا اصطلح علی و م ي اآلخر وھ ى ف یفن

  )).األحیان بحدوث أكثر من نوع من أنواع التأثیر السابقة
ھ أو  ى فی اني یفن ل الث اني فیجع ي الث أثیر الحرف األول ف ا ت و إم والتأثیر الذي یقصده ھ

  .خالف ذلك
د ھ  وق غر وملخص ر وأص ام اكب ي اإلدغ دامى ف ین : )٧(رأى الق تم ب ذي ی و ال ر وھ األكب

ي  ة الت ي الظواھر اللغوّی ا یحصل ف الحروف المتماثلة أو المتقاربة في مخارجھا، واألصغر م
فیما كانت فاؤه )) افتعل((تقوم على تقریب الصوت من الصوت كاإلمالة أو ما یحصل في بناء 

اءا ً صادا ً أو ضادا ً أو اءا ً أو ظ ع ...ط وت م ن الص وت م ب الص ك أیضا ً تقری ن ذل ، و م
  ).بكسر الحرف األول( حروف الحلق مثل شـِعیر وبـِعیر وغیرھما 

                                                        
 .١٩٠/  -دغم -أساس البالغة ) ١(
 .٢٠٦/  -دغم  -مختار الصحاح ) ٢(
 .٨١/ عطیة صابراھیم الخلیل . د -في البحث الصوتي عند العرب ) ٣(
 .٦/  ١سر صناعة اإلعراب البن جنـّى ) ٤(
 .٤٣٦/  ٤الكتاب ) ٥(
 .١٨٦أنیس . األصوات اللغویة،  د) ٦(
ر) ٧( ـّي : ینظ ن جن ائص الب ھ  – ١٣٩/  ١الخص راب ل ناعة اإلع ر ص ي ٥٩ – ٥٨/  ١و س ة ف ھ اللغ ،  و فق

 .١٤٠١٤٣ – ١٣٩/ عبده الراجحي ص. د/ الكتب العربیة 



  ]

ر  تكالفاإلدغام أذن حل لمش و أم ب السیاق وھ ع مطال النظام الصوتي الذي یتعارض م
  : )١(مألوف كما یراه أحد الباحثین، قال 

ین قواعد ا((  ارض ب و فالتع ً وھ ا ات جمیع ي اللغ ألوف ف ر م ب السیاق أم لنظام و مطال
 ً   )).مألوف في اللغة العربیة أیضا

ومثال معالجاتھ ما ذكره سیبویھ في دفع الثقل في حركات الحرفین المتحركین في كلمتین 
ا : (()٢(منفصلتین وھما سواء قال  َذین ِ ھم وأحسن ما یكون اإلدغام في الحرفین المتحركین الل

واء  ات س رى أن بن ً، أال ت اعدا ا فص ة بھم رف متحرك ة أح والى خمس لین أن تت ا منفص إذا كان
ّدة  ذه الع ع ھ ات م ً للمتحرك تثقاال ًة اس ھ متحرك الخمسة، وما كانت عّدتھ خمسة ال تتوالى حروف
ر  ي غی ك ف ون ذل بط، وال یك َ ـ ل ُعل ي مث ة ف ة متحرك والى األربع د تت اكن، وق ن س والبّد م

   .)٣(یبویھ أمثلة ذلك بقولھویسوق س)). المحذوف

ّك على أّن اإلدغام فیما ذكرت لك أحسن انھ ال یتوالى في تألیف الشعر خمسة ((  ومما یدل
ك و قول ك نح ة وذل رف متحرك د  :أح ي جی ذا عرب ل ھ ي ك ان ف ّبید، والبی ـ ل ل ـك، وفع ّ ل لـ جع

  )).حجازي
 

َیِن في ا -١   : لكلمة الواحدةإدغام الِمْ◌ثل
د  د حرف م ان بع د یأتی د حرف صحیح وق وأمثلة المثلین في الكلمة الواحدة قد یأتیان بع

  :ولكٍل حكم معین في قوانین اإلدغام
 :المثالن بعد حرف صحیح {أ} 
ّطرا ضرعیھا(( )٤(قال الشارح في شرحھ لقول اإلمام  -١ شدد : شّد، أصلھ: ( قال)) لشدَّ ما تشـ

ك ذا،: كقول لھ حّب ال : أص ً ، ق ا ّب، صار حبیب ى ح دیدا ً، ومعن ار ش ّد، ص ى ش ب، ومعن حب
  : )٥(البحتري

   
ھ  -٢ احبھ) ((٦( وقول ن ص ذبَّ ع ارح)) فلی ال الش ات: ((ق ض الروای ي بع ام، وف : باإلدغ

  )).فلیذبْب عن صاحبھ، بفك اإلدغام
ي  ل، الماض ن الفع وعین م منت ن ارح تض ا الش ي ذكرھ ة الت دّ (األمثل بّ (و ) ش ) ح

ب میر الغائ ى ض ند إل ر المس الم األم زوم ب ارع المج ل . والمض ي الفع ارح ف د أورد الش وق
المضارع روایتین األولى باإلدغام والثانیة بفك اإلدغام، ویظھر أّن ذلك مسالة لھجیة كما یقول 

  :)٧(وم أو المبني على السكونسیبویھ في الفعل المجز
أردْد وال تردْد، : ودعاھم سكون اآلخر في المثلین أن بّین أھل الحجاز في الجزم فقالوا(( 

دركھا  ھ ی رددُت ألن م یشبھوھا ب وا ول یم ادغم ي تم ّن بن دة، ولك ة الجی وھي اللغة العربیة القدیم
  )).وصل فتحرك لھنّ التثنیة و النون الخفیفة والثقیلة، واأللف والالم، وألف ال

                                                        
 .٢٨١تّمـام حّسـان . د -اللغة العربیة، معناھا و مبناھا ) ١(
 .٤٣٧/  ٤الكتاب  )٢(
 ٤٣٧/  ٤نفسھ   ) ٣(
 .١٣٠/  ١شرح نھج البالغة، ) ٤(
 ). اغرمت ( روایة الدیوان  ١٩/  ٢دیوان البحتري، ) ٥(
 .٣٥/  ٧شرح نھج البالغة، ) ٦(
 .٤٧٣/  ٤الكتاب، ) ٧(



  ]

ك نحو) ((١(وقال أیضاً   ان من موضع واحد وذل ل حرف : والتضعیف أن یكون آخر الفع
ا زعم .. رددُت و ود د ت  ك فیم فإذا تحرك الحرف اآلخر فالعرب مجمعون على اإلدغام وذل

م  نتھم من موضع ث وا ألس یھم أن یرفع ل عل ا من موضع واحد ثق ا كان ھ لّم الخلیل أولى بھ ألن
وا إذ … یدوھا إلى ذلك الموضع للحرف اآلخر یع ا ادغم دغمون المجزوم كم یم فی و تم وأّما بن

ّھما ال  ـ ِّنوَن االول ویحركون اآلخر، ألن ُیَسكـ َ كان الحرفان متحركین لما ذكرنا من المتحركین فـ
ـنان جمیعا ً، وھو قول غیرھم من العرب، وھم كثیر ّ   )).ُیسكـ

ى ویظھر أنھم یرون ھذا الثقل حا تتر أو إل صال ً لدیھم من إسناد الفعل إلى الضمیر المس
ل  ال أھ ة فم ة أو الخفیف ونین الثقیل ل بإحدى الن دون الفع ا یؤك ذلك حینم ّصلة وك ـ الضمائر المتـ
انون  ّمى بق ذا یس اثلین بصوت آخر وھ الحجاز إلى فّك االدغام وأّما بنو تمیم فیبدلون أحد المتم

  :)٢(قیل . في اللھجات خالفةالمُ 
دة((  اھا: ((قال أبو عبی ن )) دّس ّط((أصلھ )) تمّطـى((و )) دسست((م ـ ّد :  أي)) تمط م

اؤه )) أملیتھ((و )) أمللت الكتاب((وھي التبختر، )) مشیة المطیطاء((یده، ومـنھ  قال هللا جل ثن
)٣( ] … [ وقال في موضع آخر)٤( ....]

.[  
ّھا  یس في األولى لغة الحجاز وبني أسد، والثانیة لغة بني تمیم(( )٥(وقیل إنـ ك )). وق والف

لیم  عند الحجاز والمخالفة  ى السھولة والتناسق الصوتي الس وح إل عند تمیم كالھما یفسر الجن
ر  )٦(لتسھیل النطق وقد فسر أحدھم اإلبدال بحرف اللین بأن  ً اكب ودا ف مجھ تكرار الحرف یكل

ین أو أحد  ألنھما صوتان متماثالن وقانون المخالفة یبدل أحد الالمین المتجاورین إلى صوت ل
راء  ةاألصوات المشبھ ة(بأصوات اللین وھي النون والالم والمیم وال لسھولتھا ) حروف الذالق

 . وخفتھا
ً إنما تحرك آخ ا وتمیم حینما تبقي فعل األمر مدغما ة م ً لحرك ا ره وتكون حركة آخره تبع

ّردة   )).ردِّ البابَ : و بنو تمیم وقیس یخفضون آخره فیقولون. (()٧(قال . قبلھ ولیست الحالة مطـ
  :إدغام المثلین بعد حرف مد{ب} 

العلماء یعدون حرف المد حركة طویلة وحینما یكون المثالن بعد حرف مّد یرون المقطع 
  .    ستـثـقـل العرب توالي المتحركات اذا كانت أربعة أو تـزیدالمتحرك أصبح طویال ً فـت

ّت علیھ(( )٨( ورد في قولھ  ّي أن اطلب النصر بالجور فیمن ولیـ   ..)).أتأمرونـ
ّي، تأمرونني بنونین فاسكن االول وادغم الثاني (( )٩(قال الشارح  قال هللا  -أصل تأمرونـ

  ]. [ -:)١٠(تعالى

                                                        
 .٥٣٠ – ٥٢٩/  ٣نفسھ، ) ١(
 .٣٧٦أدب الكاتب البن قـتـیـبـة ) ٢(
 .٢٨٢/ البقرة ) ٣(
 .٥/ ن الفرقا) ٤(
 .٣٤٩/  ١اللھجات العربیة في التراث ) ٥(
 .٣٥٠/  ١المصدر نفسھ، : ینظر) ٦(
 .١٩٣/ ص -ابن سعید المؤدب  -دقائق التصریف ) ٧(
 .١٠٩/  ٨شرح نھج البالغة، ) ٨(
 .١٠٩/  ٨نفسھ، ) ٩(
 .٦٤/ الزمر ) ١٠(



  ]

اذا التقى الحرفان المثالن اللذان ھما سواء متحركین، وقبل االول حرف (() ١(قال سیبویھ 
ر االنفصال  مّد فان اإلدغام حسن ألّن حرف المّد بمنزلة متحرك في اإلدغام، أال تراھم في غی

ّي: ، وذلك قولكقالوا، راّد وتموّد الثوب ـ م یظلمون ـك، وھ ّ زداُد  …إّن المال لـ ا ی ا ھن ان ھ والبی
  )).ُحسنا ً لسكون ما قبلھ

ة  ائل اللغوی ام الشارح بالمس ى اھتم واألمثلة التي ذكرھا الشارح وأبدى رأیھ فیھا تدل عل
  .نظره موافقة لكالم اللغویین رائھآفضال ً عن أن 

  إدغام النون في الحروف  -٢
نون في بعض الحروف لقربھا من ھذه الحروف في المخرج الصوتي، ومما ورد تدغم ال

  :في شرح نھج البالغة
ن (( )٢(قولھ  -١ رجتم عن اب وهللا بكم في ما إخالكم أن لو حمس الوغى وحمي الضراب قد انف

ُلھا ُبـ   )) .أبي طالب انفراج المرأة عن قـ
ر جاءت في الخطبة مكتوبًة ھ)) أن لو((والمالحظ أّن  الم غی ون منفصلة عن ال ذا، الن ك

  : )٣(ولكن الشارح قال . مدغمة فیھا
ّـو: قولھ((    )).أصلھ، أن لو، ثم أدغمت النون في الالم فصارت كلمة واحدة: الـ

ھ  ي قول رب المخرج ف الم ((.. ) ٤(وقد ذكر سیبویھ إدغام النون في الالم لق ي ال دغم ف وت
ّة، : قولك ألنھا قریبة منھا على طرف اللسان، وذلك ـ ال ُغـن ا  ب ان إدغام ّـك؟ فأن شئت ك من لـ

ى  ُرك عل ـ ن الخیاشم فت ً م ا صوتا ة ألّن لھ فتكون بمنزلة حروف اللسان وإن شئت أدغمت بغّن
  )).حالھ ألن الصوت الذي بعده لیس لھ في الخیاشم نصیب فیغلب علیھ االتفاق

ّي متكلم بعّدة هللا وحّجـتِھ، قال (( )٥( قولھ  -٢  [ هللا جّل ذكره وإنـ
  [

)٦(.  
افوا، : أن، بمعنى أي، وتكون خفیفة من الثـقیل واصلھُ  ]  [  )٧(قال الشارح  ُھ ال تخ أن

  )).والھاء ضمیر الشأن
ة ونلحظ  ى أمثل م یتعرض إل أّن األمثلة التي تضمنھا الشرح ذكرت إدغام النون بالالم ول

  :)٨(أخرى والنون تدغم في أكثر من حرف وأكثر من حالة، قال سیبویھ 
الم، ) یقصد التاء(والنون إدغامھا فیھا أقبح ((  ي ال ُدغم ف من جمیع ھذه الحروف ألنھا تـ

ُدغم في الباء والواو والراء وا ي ..)). لمیمكما تـ و عل ك أب وقد تدغم النون بالم التعریف ذكر ذل
دغم وتحذف : (()٩(القالي في قولھ  ف الساكنة وت الم التعری ي ب ة وتلتق ون متحرك وقد تكون الن

                                                        
 .٤٣٧/  ٤الكتاب ) ١(
 .٧١/  ٧شرح نھج البالغة ) ٢(
 .٧٦/  ٧نفسھ ) ٣(
 .٤٥٢/  ٤الكتاب ) ٤(
 .٢٥ -٢٤/  ١٠شرح نھج البالغة ) ٥(
 .؛ وتضمنھا قول اإلمام٣٠/ فصلت ) ٦(
 .٢٧/  ١٠شرح نھج البالغة ) ٧(
 .٤٥٩/  ٤الكتاب ) ٨(
 .٣١٧/  ٢أمالي القالي ) ٩(
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تخفیفا ً وھو یعد من ضروب اإلدغام ألنھ إخفاء وھي موجودة في المعنى، یتضح ذلك في قول 
  :قیس بن ذریح

   
  .أي، من اآلن

  ))افتعل((اإلدغام في بنیة  -٣ 
ة  دال، والثانی ى إب ان؛ األول ق عملیت تقاتھ، تتحق ال ومش ى صیغة االفتع عند بناء الفعل عل
ل  اءات الفع بعض، وھي ف دغم بعضھا ب إدغام، ویحصل اإلبدال بین الحروف التي یجوز أن ی

ذلك الحروف ) الصاد والضاد والطاء والظاء( :من الحروف زاي(وك ذال وال دال وال ذه ) ال وھ
ي  اء ف ـلب الت ة تـق ي الكلم اءا ً ف ـون ف ـنما تـك ـمیعاً  حـی ل(الرحلة الثامنةـحـروف ج ى ) افتع إل

دال  ّي ھذا اإلبدال إدغاما ً أصغر، ألّن اإلب حرف یناسـبھا في صفاتھ ومخرجھ، وَسّمى ابن جنـ
ً من فاء الفعل فیدغم معھ كما في ھنا یؤدي  ّرد(إلى أن یكون الحرف المبدل من التاء قریبا ) اطـ

ر (وقد ال یقع فال یكون إدغاما ً كما في  ھ غی ان األول من ا ك اصطبر واضطرب واضطلم، لم
ال ام،  ق ع اإلدغ م یق اء ل   :)١(ط

  )).ویظلم أحیانا فیظطلم… (( 
ة م ا، وفي شرح نھج البالغة أورد الشارح أمثل ق علیھ ذه الصیغة وعل ن ھ ن اإلدغام م

  :وناقش بعض اآلراء التي قیلت فیھا آلخرین، وبیانھ ما یأتي
ا  ام فیھ ي الشرح واإلدغ ا ورد ف ام كم ن دون إدغ ومن ھذه الصیغ ما حصل فیھ إبدال م

  :ممكن وقد ورد عند العرب، وصیغ ورد اإلبدال فیھا واإلدغام معا ً كما ذكره الشارح قال
ھ -١ رٍ ((" )٢( قول زدٍه ومزدج ل" م ى وقی ر وازدھ ن ازدج ا م ّم : وھم م یس ا ل ى م ُزدھى عل ـ ت

  )).فاعلھ
صیغة ما لم یسّم فاعلھ وھذا موافق لكالم علماء اللغة، قال " ازدھى"وقد ذكر الشارح في 

ا رجل) ((٣(ثعلب ا ی ُْزَه علین ـتـ ْ ا بصیغتي اسم الفاعل)) َو لـ د وردت ا . وق ا الفعالن فھم ا (أّم زھ
ل(فلما صیغا على ) وزجر ا ) افتع ا ) ازتھى وازتجر( فكان دم موافقتھ ذه الصیغة ولع ل ھ ولثق

زاي  لكالم العرب الذین یمیلون إلى فصاحة اللفظ وعدم تنافر حروفھ والن  التاء ال یتفق مع ال
ُلب الحرف إلى آخر یوافقھ ُ في  اء داال ً فصارا الصفة قـ ُلِبت الت وصیغ  )ازدھى وازدجر(َفـقـ

  .منھما اسما الفاعلین
ولھم(( )٤(قال سیبویھ  ك ق ً، وذل ھ : والزاي تبدل لھا مكان التاء داال ان ألن ي مزت زدان ف م

ا  ا أنھ ة كم ا، ولیست مطبق ورة مثلھ دال وھي مجھ لیس شيء أشبھ بالزاي من موضعھا من ال
  )). مّزان: مّصبر، قال: لیست مطبقة، ومن قال

                                                        
ر) ١( ـّي : ینظ ن جن ائص الب ة  .     ١٤١/  ٢الخص اء مدغم د وردت الط ب، وق رح ثعل ر بش وان زھی ودی

  .١٥٢/ ص)) یظـّـلـمف((بالظاء
 ))ھو الجـواد الذي یعـطیك نائـلھ          عفواً  وُیـظلــَُم أحیاناً  فـیـظــّـلــَُم: ((  البیت     

 .٤٤٥/  ٦، ٢٥٦/  ٦شرح نھج البالغة ) ٢(
 .١٧/ فصیح ثعلب ص) ٣(
 .٤٦٨ – ٤٧٦/  ٤الكتاب ) ٤(
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ً على ما ذكره سیبوی ان وبناءا اتین الصیغتین فباإلمك ي ھ ي ف ھ فإّن االدغام حاصل وعرب
ا اورده " ُمّزٍه وُمّزجر" االدغام والقول  ى م ھ عل ذا فإن رد ھ م ی فیھما على أننا نذكره ھنا وإن ل

  .ابن جّني أّن االبدال نوع من االدغام وھو إدغام أصغر
ب)) ُمّد كر(( )١(قولھ  -٢ ن. وفیھا قل ر، فل: وجاءت الصیغة م ى ذك ا صارت عل ل((م )) افتع

م : أصبحت ر، ث اء داال ً فصارت اذدك ت الت ابقین قلب ي اللفظین الس ر، ولألسباب نفسھا ف اذتك
ون  ھ فتك ذال ویصیر إلی دال بال أثر ال ا أن یت إذ (أدغمت الدال بالذال لتقاربھما في المخرج، فأم

ر((وأما أن تتأثر الذال بالدال وتنقلب إلیھا فتصیر ) كر ذكورة كم)) اّد ك ي الصیغة الم ا ھي ف
ّر تقدمیا ً وفي الثانیة یكون رجعیا؛ وھذا ما یفرضھ قانون المماثلة   .وفي االولى یكون التأثـ

ة ٌ(( )٢(قولھ  -٣ َ بـ َ ـلـ َّ   ))وغایة ُمطـ
طلب مني كذا فأطلبتھ، أي أسعفت بھ، قال : أي مساعـفة لطالبھا، تقول(( )٣(قال الشارح 

ـلبة بمعن: الراوندي ّ ّبة، یقالُمطـ َطلـ الم : ى ُمتـ ّبتھ، وھذا لیس بشيء، ویخرج الك طلب كذا وتطلـ
  )).عن أن یكون لھ معنى

ي  ن أب ة نظر اب رجح وجھ أن الباحث ُی ذه اللفظة ف ي ھ قبل القول في اإلدغام الحاصل ف
ولیس كما یرى الراوندي ) افتعل(الحدید في أن الصیغة جاءت اسم مفعول من الفعل على زنة 

َفعّ ( َ   .والصیاغة تدل على ذلك فضال ً عن داللة المعنى الذي ذكره ابن أبي الحدید) ـلتـ
اء ) اطتلب(أصبح ) افتعل(فلّما صیغ على )) طلب((والفعل الثالثي المجرد  وقد قلبت الت

ً لتوافق فاء الفعل في صفة الحرف والمخرج الموحد ثم أدغمت الطاء في الطاء وُضّعـفت . طاءا
ّلب(فصارت  )٤(یزول عنھ لسانك كما یقول سیبویھ  ألنھما من مخرج ال ثم صیغ المفعول ) اطـ

ة. منھا وانین اللغ ي ق ر وارد ف یبویھ . وإدغام الطاء بالتاء أم ال س ذال (() ٥(ق اء وال والظاء والث
  ..)). أخوات الطاء والدال والتاء ال یمتنع بعضھن من بعض في اإلدغام ألنھن من حیز واحد

ّین ف -٤  ـنـ ّ   :ي قول الشارحالظـ
ّین(( )٦(قال الشارح  ّنـ ّة: و الظـ نـ ٍّ ُن، یقول: المتھم، والـظـ ـنـ ّ ّن : التھمة، والجمع الظـ قد اظـ

ة  ّددة أیضا ً، وجاء بالطاء المھمل ون مش ّددة، والن زیٌد عمراً  واأللف ألف وصل، والظاء مش
ن سیرین ي حدیث اب ّي : أیضاً ، أي اتھمھ وف ن عل م یك ي ق ل ّّن ف ـ ان یظ ان، الحرف ل عثم ت

ّن، وأدغم قال الشاعر ّنـ   :مشّددان، وھو یفتعل من َیـظـ
  

   
یغة  ن ص اءت م ة ج ذه اللفظ ل(وھ ن ) افتع نّ (م ي ) ظ تن(فھ ً ) اظ اءا اء ط ت الت م قلب  ث

ة األخرى ثم أدغمت الطاء بالظاء وقلبت إلى الظا) طنظا(فصارت  ى الروای ء فضعفت، وعل
ت  التي ذكرھا الشارح تأثرت الظاء بالطاء وأدغمت فیھا حسب ما یقتضیھ قانون المماثلة فروی

ّن(   ).اظـ

                                                        
 .١٤٦/  ١١شرح نھج البالغة ) ١(
 .٦/  ١٦نفسھ ) ٢(
 .٦/  ١١نفسھ ) ٣(
 .٤٣٧/  ٤الكتاب ) ٤(
 .٤٦٤/  ٤نفسھ ) ٥(
 .١٦٤/  ١٦شرح نھج البالغة ) ٦(
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ّین(وكلمة  ـنــ ّ اني ) الظـ حصل فیھا أكثر من إدغام، االول، إدغام الم التعریف بالظاء والث
ال ف ب ال بالظاء، وإدغام الم التعری اء االفتع یبویھإدغام ت ھ كالم س دل علی والم : (()١(حروف ی

ي  ة ف رة الم المعرف ام لكث ن إال اإلدغ ا معھ ا ً ال یجوز فیھ ة عشر حرف ي ثالث دغم ف ة ت المعرف
  )).الكالم، وكثرة موافقتھا لھذه الحروف

  إدغام التاء في المضارع المبدوء بالتاء  -٤
ا ي كلت ر، وف ا ً أخ دغم أحیان ا ً وی ارعة أحیان رف المض ذف ح ام  یح و إدغ التین ھ الح

ف ھ . للتخفی رح قول ي الش ـوا(( )٢(ورد ف ّاقـل لھ)) وال تـثــ دید واص ال بالتش ذه : ق اقلوا، وھ تتث
  .أدغمت التاء الثانیة في الثاء وذابت فیھا اذالظاھرة من اإلدغام 

)) وتتعقبھ((واصلھا )) وتعقبھ(( )٤(تتوازرون، وقال : واصلھ)) فال توازرون(( )٣(وقال 
  . ت إحدى التاءینفحذف)) وتتعقبھ((

   ] [: )٦(وقال  ]  [ :)٥(قال تعالى 
یبویھ  ال س ئت (( )٧(ق ار إن ش ت بالخی ـرسون، فأن ون وتـتـت ي تتكلم اءان ف ت الت ان التق ف

  ..)).الحذف ألنھا ھي التي تسكن وتدغموالثانیة اولى ب... أثبتھما، وان شئت حذفت إحداھما

                                                        
 .٤٥٧/  ٤الكتاب ) ١(
 . ٢٥٦/  ١٧شرح نھج البالغة ) ٢(
 .٢٤٨/  ٧نفسھ ) ٣(
 .٢٥٥/  ٩نفسھ ) ٤(
 .٩٧/ النساء ) ٥(
 .٢٥/ الصافات ) ٦(
 .٤٧٦/  ٤الكتاب ) ٧(



  ]

  املقصور واملمدود : املبحث الثالث 
 

 
اء  ا العلم د تناولھ ّد، وق ا القصر والم ة، ظاھرت ي اللغ ة ف من الظواھر الصوتیة المعروف

أتي وتثبیت القواعد، وإحصاء ما ورد عند العرب مقصور) التحدید(بالتعریف  ً، أو ی دودا ً ومم ا
ً أخر   .بالحالین الختالف المعنى، ومن دون اختالٍف أحیانا

قد نلحظ أن العلماء نعتوا االسم المنتھي بألف قصیرة بالمقصور تارة وبالمنقوص أخرى، 
  :)١(كتابھ بھ، قال) ھـ ٢٠٧ت (ومن ذلك ما نعت الفّراء 

  )).منقوص والممدودھذا كتاب ال: قال أبو زكریا یحیى بن زیاد الفّراء((
اء (( )٢() ھـ ١٨٠ت (وما قالھ سیبویھ  ات الی ن بن ا م دود، وھم ھذا باب المقصور والمم

رف  س الح ن نف ي م ت مجرى الت ره وأجری ي آخ اء ف ت الی ا كان ات، وم ي ھي الم واو الت وال
فالمنقوص كّل حرف من بنات الیاء والواو وقعت یاؤه أو واوه بعد حرف مفتوح، وانما نقصانھ 

  )).ن تبدل األلف مكان الیاء والواو وال یدخلھا نصب وال رفع وال جرّ أ

ون  األلف ال تك ي ب ً على األصل، ألن االسم المنتھ لعّل تسمیتھ بالمنقوص جاءت اعتمادا

  :)٣(ألفھ أصلیة، بل ھي منقلبة عن الیاء أو الواو، نستدل على ذلك بقول الفّراء

ى األص(( ھ عل وص فكتابت ن المنق ان م ا ك ل وم األلف مث ھ ب اء، وجاز كتابت ن الی ان م ل، إن ك

  )).یكتب بالیاء وباأللف، وما كان من الواو كتب باأللف ال غیر مثل خال ودعا) قضى(

وقد سبق سیبویھ إلى ھذا القول كما اشرنا، الن الفتح قبل اآلخر اّنما ھو للمقصور ولیس 

ً اسم ینتھي بیاء الزمة مكسور ما ق: (()٤(للمنقوص الذي ھو ً وخطا   )).بلھا وتثبت فیھ الیاء لفظا
  

ت (( )٥(وقد حّد أبو علي المقصور بقولھ ف وكان ان آخره أل ا ك ن األسماء م المقصور م
  )).منقلبة عن یاء أو واو، أو مزیدة للتأنیث أو لإللحاق

أّما الممدود فكل شيء وقعت یاؤه أو واوه : (()٦(أّما َحّد االسم الممدود فقد قال فیھ سیبویھ
  )).د ألفبع

تطیع  رھم یس وا غی دود جعل ور والمم اس للمقص عھم القی اء بوض ى أّن العلم ص إل ونخل
ـیة اء العرب ة نظر علم اس من وجھ ا ألن القی ل (( )٧(الوقوف عـلى ألفاظ منھا ال حصر لھ حم

                                                        
 ١١/ المنقوص والممدود للفّراء  ص) ١(
 ٥٣٦/  ٣الكتاب ) ٢(
 ١١/ المنقوص والممدود للفّراء  ص) ٣(
 ١١٣/ كمال إبراھیم  ص/ عمدة الصرف ) ٤(
 ٢٧٢/ التكملة  ص ) ١(
 ٥٣٩/  ٣الكتاب ) ٦(
 ٤٥/ االغراب في جدل االعراب ولمع األدلة البن االنباري  ص ) ٧(
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اج (( )١(ومثالھ ما یقولھ ابن جّني)) غـیر المنقول على المنقول اذا كان في معناه وذلك كأن یحت
ً على إجمال: كسیر الرجز الذي ھو العذاب فكنت قائال ً ال ُمحالةَ إلى ت   ..)).أرجاز؛ قیاسا

  : بعض ضوابط المقصور -أ 
ً على القیاس في المقصور منھا   :اورد سیبویھ اوزانا

د (( )٢(قال ع اواخرھّن بع ا تق ل إنم وأشیاء ُیعلم أنھا منقوصة ألن نظائرھا من غیر المعت
و مُ  ك نح وح، وذل ـرف مفت ل ح و مث ـْفَعل وھ ًى ُم ك ألّن معط باه ذل ترًى وأش ًى وُمش عط

  ...)).ُمـْخـَرج
اء أو  ة بالی ال المنتھی ن االفع ان م ي اذا ك ر الثالث ن غی ول م ى المفع ا صیغ عل ة لم واورد أمثل

  .الواو
ـَعـل واّنما ھما بمنزلة َمْخرج(( )٣(وقال ْ ْھًى، إّنما ھما َمـفـ ـزًى و َمـلـ ْ ، ومثل ذلك، ھذا َمـغـ

ّما ھي واو وقعت بعد مفتوح   ..)).فإنـ
ى (( )٤(وقال َعـُل وكان االسم عل ْ عـِـل َیـفـ َ ً لفـ ومما تعلم انھ منقوص كل شيء كان مصدرا

َعـل َ َعـل ألّن ذلك في غیر بنات الیاء والواو إنما تجيء على مثال فـ ْ وذلك قولك لألعشى، ... أفـ
  ..)). بھ عشًى، ولألعمى بھ عمىً 

 ً اذا (( )٥(وقال أیضا ـل ف ھ َفـِع ومّما تعلم أّنھ منقوص أن ترى الفعل فعـِل یفَعـل واالسم من
ـل ھ َفـَع وص ألن ت أن مصدره منق ذلك عرف يء ك ان الش و ... ك َوًى وھ ـوى َھ ِوى َیْھ ك َھ وذل

  ..)).َھوٍ 
واذا كان َفـِعـل یـفـَعـل واالسم َفْعالن، أال ترى أن نظائره من غیر المعتل تكون (( )٦(قال

ـشانف ْ و َعـطـ ً وھ ـشا َ ش یْعَطش َعطـ ك للعطشان، َعِط ك قول ً، وذل َال عـ َ ك... ـ ك قول طِوَي : وذل
  ..)).یطوى طوىً 

  .وبعد ذلك فھناك المسموع والذي تكلمت بھ العرب وال تستطیع أن نقول ذا لكذا

  : ضوابط الممدود -ب  
ا دودة منھ ال )٧(وقد ذكر سیبویھ جملة من األسماء المم ة  مصادر األفع ى ثالث دة عل الزائ

ـكاء  ى صوت، الـُب ة عل ا المصادر مضمومة االول الدال ال المنقوصة، ومنھ ن األفع أحرف م
اء  ا ی ُزاء، وأّن مـن الكالم ما ال یقال مّد لكذا وإّنما تعرفھ بالسمع فإذا سمعت بھ علمت أنھ والنـ

عض الجموع التي جاءت أو واو وقعت بعد ألف نحو الّسماء والرشاء واآلالء والمقالء وكذلك ب
  .على اْفـِعـلـة فواحده ممدود مثل أقبیة مفردھا قِـباء

ك (( )٨(وقیل ھ كقول ّ ة اول ً لحرك ً في أخرى تبعا ً في حال ومنقوصا ومنھ ما یكون مقصورا
  ...)).بأساء: ونفتح فنقول) ُبؤسى( في مضموم االول 

ّفعال في قولھ ل ((: )١(وأضاف الفّراء إلى الممدود ما كان التـ ومن ذلك ان یصرف التفعی
ك ن ذل َّفعال فتمّده، م اء: إلى التـ وال بعض )) الّتفضاء، والّترم ھ أق ا فی ذي ذكرن ت ال ي الوق وف

                                                        
  ٤٦/ جني للدكتور حسام النعیمي ص الدراسات الصوتیة واللھجیة عند ابن: وینظر ٤١/  ٢الخصائص ) ١(
 ٥٣٦/  ٣الكتاب ) ٢(
 ٥٣٦/  ٣نفسھ ) ٣(
 ٥٣٧/  ٣نفسھ ) ٤(
 ٥٣٧/  ٣الكتاب ) ٥(
 ٥٣٨/  ٣نفسھ ) ٦(
 ٥٤١ - ٥٣٩/  ٣المصدر نفسھ : ینظر)  ٧(
 ١٥٢/  ٢االشباه والنظائر للسیوطي ) ٨(



  ]

احثھم  ي مب دود ف ور والمم وا المقص اء درس ع العلم ى أّن جمی ارة إل ي اإلش اء تنبغ العلم
  .)٢(الصرفیة

  
 
 
 

ھ بعد ھذا المدخ ا تناول ى م ة نفضي إل ة العربّی ي اللغ ّد والقصر الصوتّیة ف ل لظاھرة الم
ً منھا   .شارح نھج البالغة من مقصورات األسماء وممدوداتھا وھي كثیرة اخترنا بعضا

ا  دأ بھ ي ابت ة الت ة التنظیری ً یناسب المقدم ا أن یضع ترتیب ولعل القارىء یطالب الباحث ب
دودة، إال أن المبحث، ذلك بأن تكون األسماء ال ا المم م تلیھ ن المبحث، ث ً م مقصورة تأخذ جانبا

م  ً الن طبیعة األسماء المقصورة والممدودة ال یؤھل نفسھ للترتیب فھي ل ترتیبھا سیكون تقریبیا
أتي الواحد  د ی دودة، فق ً، من حیث ھي مقصورة أو مم ً محددا تستقر على حال، ولم تأخذ شكال

ً أخرى ً مرة وممدودا ، فھذا التداخل قد یرد في المبحث، وعذرنا الذي سلف، والیھ منھا مقصورا
  .سنشیر مؤیدین قولنا بأراء العلماء، وهللا المستعان

  األسماء المقصورة  -١
  )).الضوء: الّسنا قال الشارح ھي بالقصر، ومعناھا(( )٣(قولھ -١

ً (( )٤(جاء في اللسان نا: سنت النار تسنو ّسناءا ار  :مقصور: عال ضوؤھا، والّس ضوء الن
السناء من المجد : ابن الّسّكیت. مقصور، احد منتـھي ضوء البرق: الّسنا: وفي التھذیب. والبرق

وؤه و ض رق وھ نا الب نا ّس دود، والّس رف مم نا .. والش ً، والّس ال ھ فع معي ل رف األص م یع ول
  ])).…[ )٥(الضوء، وفي التنزیل: بالقصر

ّراء ناء(( )٦(قال الف َنوان، والس ى َس األلف ویثن ب ب رق مقصور یكت نا الب نا ّس المجد : الّس
  )).والشرف ممدود باأللف

ة  َل (( )٧(وقال ابن القوطی ى َفُع ً عل الما ھ س ي الم اء ف الواو والی ین(وب ً ) بضم الع تال ومع
ل  ى َفَع الواو عل ین(ب وح الع ً )مفت ناءا ل وسني س ُنو الرج ـنا ا: ، َس ُرف، وَسـَنْت ًً◌ َش نوا ماء س لس

ً، والنارُ ... أمطرتنا، : وِسنایةً    )).ظھر سناھا، أي ضوؤھا؛ والبرق كذلك: وأسنى الرجل سنیا
ّون في ھذه الكلمة أّنھا تأتي مقصورًة وممدودًة ومعناھا مقصورًة  ویفھم مما اورده اللغویـ

ة  ى الكلم د عن نا(غیره ممدودًة، وقد ذكر الشارح أّنھا بالقصر، وق وارد) ّس ام ال الم اإلم ي ك ة ف
  د ى المج و بمعن ذي ورد وھ ى االخر ال ا المعن ي الضوء، أّم ا تعن ى صواب ألنھ وھو عل

  ).سناء(والشرف فھو للممدود 

___________________________ 
 ١٢/ المنقوص والممدود للفراء ص) ١(
  ١٧٣/  ٢یوطي ھمع الھوامع للس: ینظر)  ٢(
 ٦٢/  ٢شرح نھج البالغة ) ٣(
  ٤٠٣/  ١٤  -سنا  -لسان العرب ) ٤(
 ٤٣/النور ) ٥(
ة ص  ١٧/ المنقوص والممدود للفّراء، ص) ٦( ن قتیب ب         ٢٣٣/ ؛ أدب الكاتب الب رآن للراغ ب الق ردات غری ؛ مف

 ١٣٧/  ٣؛ الكامل للمبرد ٣٥٧/ ص
 ٧٥/ كتاب االفعال  ص) ٧(



  ]

ً ومتى یكون  أّما األمر اآلخر الذي تنبغي مناقشتھ فھو اشتقاق اللفظ، ومتى یكون مقصورا
ً فلم یشر إلیھ، وال أراه قد جاء على ضوابطھم فیما ل  ممدودا ن الفع ك أّن المصدر م م، وذل أعل

ى  ون عل اقص یك ل((الن ي )) َفَع ً ف ا ي ومفتوح ي الماض ین ف ور الع ان مكس ً اذا ك ورا مقص
ّراء  ھ الف ا قال المضارع، كأن یكون الفعل َسنــَِي َیْسنى ومصدره َسنًى، ولم یكن الفعل كذلك فیم

  .وصاحب اللسان
ائین؛ االو ل بن ر للفع د ذك ة فق ن القوّطی ا اب ُنو((ل أم اني )) َس امس والث اب الخ ن الب م

ى . بالیاء وكسر العین فھو من الباب الرابع)) َسنيَ (( ون المصدر عل وفي الحالین ینبغي ان یك
ً، واالخر : ومثالھ ان نقول)) َفَعل(( َرفا ىً ((َشُرف َش ي عم ھ )) َعِم نى((ألن ا ان )). سني َیْس أم

ً ف ي یرد كما ذكر ابن القوطیة على فِعال ممدودا ر وارد ف و ام ھذا قد یكون خارج الضوابط وھ
  : وخالصة القول. اوزان مصادر الثالثي

ر  ا ذك د السماع كم ھ یعتم ً عن أّن ً ومعناه مختلف، فضال ً وممدودا یرد ھذا اللفظ مقصورا
  ؟)١(ذلك سیبویھ في كثیر من األلفاظ أنھا نطقت بھا العرب ولیس لك ان تسأل لماذا 

  ..)). الخسفوسیما (( )٢( قولھ  -٢
ّرد: (()٣(اورد الشارح كالم المبرد قال ا سمعنا : قال المب ان نصرنا م ) فسیما الخسف(ف

الى ال هللا تع ف، ق ة الخس ھ عالم ال [.....[.....  )٤(تاویل [  )٥(وق
  [......٦(ممدود، قال الشاعر) سیمیاء(مقصور وفي معناه : وسیما(:  

   
ھ ا نّص ري م زة البص ن حم ي ب ال عل یمى : (()٧(ق ر الس د ذك اس، وق و العب ال اب د ق وق

ال الشاعر: بالقصر، ویقال في ھذا المعنى ر : سیمیاء، ممدود، ق ذي ذك زاري ال ت الف ر بی وذك
 ً   )).آنفا

ھ ة بقول اس(( )٨(واورد المبرد ھذه الروای و العب ال اب ھ: ق ال: قول ذا : سیما الخسف، ق ھك
  ...])).[... )٩(حّدثونا، و اظّنھ وسیم الخسف یا ھذا من قولھ عّز وجل

ا  ھ كلمت دل علی ً بكثیر من اآلیات القرآنیة وما ت سیم ((وقد شرح المبرد المعنیین مستشھدا
ر ان السماع وقد رجح ابن ابي الحدید ان یكون )) وسیما اللفظ جاء بالفعل المبني للمفعول وذك

  .الذي اورده المبرد غیر مرضّي والصحیح ما ورد في نھج البالغة وھو بالبناء للمفعول
ً، ال  ال ا جاءت فع ام أنھ ویرى الباحث ان الكلمة بقدر تعلقھا بالمعنى الوارد في كالم اإلم

ً، على ان بناء ھذه الكلمة یأتي بالقصر وبال نص الخطابي ألّن اسما مد ولكنھ ھنا غیر مناسب لل
ً كثیرة سبقتھ وتلتھ جاءت بالبناء لما لم یسّم فاعلھ والبّد من أن یكون ھو كذلك   .افعاال

ً قول ابن سیده ً وممدودا   :)١٠(ومما یؤید مجيء اللفظ مقصورا
                                                        

  ٥٤٠/  ٣ الكتاب: ینظر) ١(
  ٢١/  ١والكامل للمبرد  ٧٥/  ٢شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٧٥/  ٢شرح نھج البالغة ) ٣(
  ٢٩/ الفتح ) ٤(
  ٤١/ الرحمن ) ٥(
 ٢٢/  ١البیت في ھامش الكامل البن عنقاء الفزاري ) ٦(
  ٩٥/ التنبیھات ص) ٧(
 ٢٢ - ٢١/  ١الكامل ) ٨(
  ٤٩/ البقرة ) ٩(
  ٥٤/ المقصور والممدود ألبن والد  ص: روینظ ١٦/  ١٦المخصص ) ١٠(



  ]

الن الخس: ومنھ قیل.. والسیمیاء بالمد وكذلك السیماء.. العالمة: السیما((  و سیم ف ف فھ
ّمین: سّومتھ: وقال.. یسام الخسف، والسیماء والسیمیاء العالمة   )).أعلمتھ، وُمسّومین أي ُمَعل

  ))لتجلو االذى بعد عشاھا((فیما قدره الشارح )) الَعشا(( )١(قولھ  -٣
ارح ال الش ا: ((ق ر : والَعش م یبص ٍش، اذا ل و ع ى فھ ین، َیعش ر الش ي بكس ور، َعِش مقص

 ً ً، ولم یبصر لیال   ))نھارا
ھ ي قول ارح ف الم الش ي : وك ل َعِش فھ مصدر الفع یبویھ بوص الم س ي ك اء ف مقصور، ج

ً في المضارع قال   :)٢(مكسور العین في الماضي مفتوحا
  ..)).وذلك قولك لالعشى بھ عشًى ولألعمى بھ عمىً ((... 

ّراء األلف والعشاء(( )٣(وقال الف ب ب ین مقصور یكت ي الع ا ف ل : العش ام العشى واللی طع
  :وقال الشاعر. مدودم

   
  

عشي : مقصور سوء البصر باللیل والنھار، قال ابو زید: العشا(( )٤(جاء في لسان العرب
ً، اذا ظلمھم، وقیل ًى؛ : الرجل عن حق اصحابھ یعشى َعشًى شدیدا الن یعشى عش ِعشي علّي ف

  )).منقوص
  :ویتضح

ً في )) َفِعل یفَعل((ن االسم مقصور بني من الفعل ا -أ  مكسور العین في الماضي مفتوحا
  . المضارع

ً  -ب   . مفتوح االول ومعناه طعام العشاء)) عشاء((ورد ممدودا
ً مكسور االول في قولھ تعالى  -ج قال ] [  )٥(ورد الفعل ممدودا

ھ اشتق والعشاء آخر الن(( )٦(الطوسي  ان، ومن ھ من ظروف الزم ار ونصبھ ألن ھ
  )). ألنھ یستضيء ببصر ضعیف) األعشى(

ة  -د ي حال ھ ف معناه وھو مقصور غیر معناه وھو ممدود من جھة، ومن جھة اخرى فإّن
ً یعطي َمْعَنَیْیِن، مفتوح االول دال على طعام العشاء ومكسور االول دال  كونھ ممدودا

  . ا ورد في اآلیة الكریمةعلى زمان الَعشاء ودلیلھ م
  )).…وإنھا للفئة الباغیة فیھا الحمأ والُحمُة والشبھة الُمْغدقة(( )٧(من قولھ الحمأ  -٤

، ][.... ِ )٩(الطین األسود، قال سبحانھ: الحمأ(( )٨(قال الشارح
ا ... ّسمھا: وحمة العقرب روى فیھ أة، وی ھ الحم االح((والحمء، مثل ألف مقصورة، وھي )) م ب

  ..)).كنایة عن الزبیر ألّن كل ما كان بسبب الرجل فھم األحماء، واحدھم حما مثل قفا وأقفاء

                                                        
  ٢٥٨/  ٦شرح نھج البالغة ) ١(
  ٥٣٧/  ٣الكتاب ) ٢(
دود ص ) ٣( وص والمم ر.  ١٨/ المنق د   : وینظ ي عبی دیث ألب ب الح ت(( ٧٥/  ١غری يء : آنی رت المج )) أّخ

  ٢٣٣، ٢٣٢أدب الكاتب ألبن قتیبة ص : وینظر
  ٥٦/  ١٥ -عشا -لسان العرب ) ٤(
  ١٦/ یوسف ) ٥(
  ١١٠/  ٦التبیان للطوسي ) ٦(
  ٣٣/  ٩شرح نھج البالغة ) ٧(
  ٣٤/  ٩نفسھ ) ٨(
  ٣٣، ٢٨، ٢٦الحجر ) ٩(



  ]

  ))حمء: والحما حما المرأة، مقصور یكتب باأللف، ویقال: (()١(قال الفّراء
ي و عل ال اب ل أبٍ : (()٢(وق ٌم مث رأة، وح و زوج الم ا أب د. الحم ال احم ز : ق د یھم وق

  )).حمء:فیقال
األلف، (( )٣(وقیل ب ب وح االول یكت وھو مقصور ولھ نظیر في المھموز، حما المرأة مفت

ھذا حماك ومررت : والحما في بعض اللغات، یقال. وھو ابو الزوج أو أخوه وھو غیر مھموز
وز : بحماك، واللغة الجیدة أ مھم ك، والحم اك ومررت بحمی ت حم ع ورأی ي الرف ھذا حموك ف

  ..)).غیر ممدود
مء: وقد ھمز في بعض اللغات، فقیل(( )٤(وقال الراغب ن ..)). حمء مثل ك م یخرج اب ول

  .)٥(منظور عّما اوردتھ المصادر أعاله
ة  ة الزوج ذي ینتسب من جھ ا ال ر  -والذي یظھر أن الحمأ وھو الطین غیر الحم واألخی

ي اورد د الت ن القواع ى قاعدة م بَن عل م ی ن المسموع إذ ل ً وھو م ة، ورد مقصورا ل اللغ ا اھ ھ
ة  ى معامل املتین؛ االول ن العرب عاملوه مع ً م ھ مقصورا ً، والذین یوردون ً َمھموزا وورد أیضا
ت  ة بالمقصور أعرب ة خاص رى معامل ر، واخ و األكث الحروف وھ اإلعراب ب األسماء الستة ب

ھ المع ى لحقت ذلك المثن ة بموجبھا األسماء الستة باأللف أو بالحركات المقدرة على األلف وك امل
  :)٦(نفسھا، فقد ورد الشاھد

   
ل د قی ً وق ا األلف مطلق ى ب ل المثن ن یجع ذلك م ى ((  )٧(:وك ل المثن ن یجع ن العرب م وم

 ً ا االلف مطلق ول: والملحق بھ ب ً فیق را ً وج ً ونصبا ا دان : رفع ت الزی ا، ورأی دان كالھم جاء الزی
ررت  ا، وم اكالھم دان كالھم الى)) بالزی ھ تع راءة قول ً ق ا ا أیض   )٨(وعلیھ

  ] [ .... الم ة ك ل اللغ وألھ
  .)٩(كثیر في تخریج ھذه القراءة

ن أن  ّد م ال ب وز ف ر المھم ً مع انھ ال یختلف في المعنى عن غی أما الذین اوردوه مھموزا
ً من العرب یبالغ بالھمز فیھمز غیر المھموز وذلك ما  یكون ألسباب لھجیة، وقد علمنا أن بعضا

  :)١٠(ومثلھ ما قالھ السیوطي)) في بعض اللغات((أشار الیھ الراغب في قولھ 
الوا: قال في الصحاح(( وز ق یس بمھم ا ل : وربما خرجت بھم فصاحتھم إلى ان یھمزوا م

  .))لبأت بالحج وحألت السویق ورثأت المیت
وزة )) حمأ((ویظھر للباحث أّن اللفظ  اظ المھم ذو اصلین الختالف الداللة فھو احد األلف

ً ویعطي معنى ال عالقة لھ بالحما الذي ھو النسب من جھة الزوجة وذلك یظھر من كالم  أصال

                                                        
  ٣٣/ المنقوص والممدود ص) ١(
  ٢٨٠ - ٢٧٩التكملة ) ٢(
  ٢٠/ المقصور والممدود ألبن والد ص) ٣(
  ١٨٩المفردات في غریب القرآن ) ٤(
  ٦١/  ١ -حما  -لسان العرب : ینظر) ٥(
  ٥١/  ١شرح ابن عقیل ) ٦(
  ٥٩ - ٥٨/  ١نفسھ ) ٧(
 ١٥/ الصاحبي ]) إّن ھَذیْن َلساحران[وكان أبو عمرو بن العالء یقرأ (  ٦٣/ طھ ) ٨(
امش  / شرح ابن عقیل : ینظر) ٩( ال  ٥٨/  ١الھ ي           : ق ر وبن ي العنب ب وبن ن كع ي الحارث ب ة وبن ة كنان ذه لغ ھ

 . وزبید وخثعم وھمدان وعذرة ھجیم وبطون من ربیعة، بكر بن وائل
  ٢٥٣ - ٢٥٢/  ٢المزھر للسیوطي ) ١٠(



  ]

ة ن القوطی ل (()١(اب ل وَفَع ى َفِع وز عل ا(المھم ین ومفتوحھ ور الع ً، ): مكس ا ر َحَم ـْت البئ َحِمـَئ
  )). القیتھا فیھا: أخرجت حمأتھا؛ وأحمأتھا: ارت فیھا الحمأة، وَحِمـئـتـھاص

ر : أما اللفظ اآلخر ا ذك ة كم ذا لھج ً ویظن أن ھ وزا ً ومھم رد مقصورا الحما فھو الذي ی
  . السیوطي عن الصحاح

  سوى -٥
ارح ال الش ى : (()٢(ق ا بمعن ا ھن ي ھ ا وھ ّد اذا فتحتھ ینھا، وتم رت س ر اذا كس ظ تقص لف

ر د)). غی ر الزاھ و عم ّدھا أب ي  )٣(وع ارح ف الم الش اء وك ب بالی ورة تكت وى(مقص اول ) س تن
ینھا  رت س ورة اذا كس ا مقص ر أّنھ اظ ذك ن األلف ا م ر، ونوعھ ى غی یاق بمعن ي الس ا ف اھ معن

كالم أكثر من ھذا، على اّن ھناك من وافق ) سوى(وممدودة اذا فتحت سینھا، ولعلماء اللغة في 
  )).مقصور اذا كسر اّولھ واذا فتح مدّ : سوى: (()٤(ز ما قالھ ومنھم الفّراء قالالشارح ولم یتجاو

ّد اه واحد (( )٥(وقال ابن وال ر، مكسور االول ) سوى(ومما ُیمّد ویقصر ومعن ى غی بمعن
  :)٦(مقصور یكتب بالیاء، وقد یفتح اولھ فیمّد ومعناه كمعنى المقصور قال األعشى

   
  

  )).أي لغیرك، ففتح وُمدّ 
ر أو (( )٧(وفي القاموس المحیط ن الخب ھ م وائھ ویكسر أي حكم ھ وَس ووقع في سّي رأس

  )).في قدر ما یغمر بھ رأسھ أو في عدد شعره
ا  )٨(من ذكروا غیر ھذا؛ ففي معناھا اورد ابن ھشام األنصاري)) سوى((وھناك في  إنھ

  .لوسط وبمعنى التام، وبمعنى القصد وبمعنى مكان أو غیربمعنى ا
بكسر السین والقصر ) ِسوى(فإّنھ یقال فیھا ((  )٩(وأما في بنائھا فقد ذكره األزھري في قولھ

كِرضا، وُسوى بضم السین والقصر كھُدى وَسواء بفتح السین والمّد، وسِواء بكسر السین والمّد 
ّل من ذك        )١٠(وقال ابن مالك فیھا ..)). رھاوھذه األخیرة أغربھا وق

   
     
  .ولم یذكر كسر السین في المدّ  

ا ا منھ ي ذكرھ دة ف د فائ م نج ر ل ً أخ ا ارح ألفاظ د اورد الش ا  )١١(وق اءة والنج ا والقم القم
  . لّصفا الحجر األملسوذكر أّن الّصفاء المودة، وا )١٣(، والصفا)١٢(والنجاء

                                                        
 ٦٨/ كتاب البئر ألبن االعرابي ص: وینظر ٤٤/ كتاب االفعال ألبن القوطیة ص) ١(
  ٥٧/  ١٦شرح نھج البالغة ) ٢(
 ) ٢٤/ المعیبد ص بارمحمد ج/ ت(المقصور والممدود المنسوب البي عمر الزاھد : ینظر) ٣(
  ٢٣/ ص والممدود صالمنقو) ٤(
  ٥٤/ المقصور والممدود ص) ٥(
  ٨٩/ دیوان األعشى ص) ٦(
  ٣٤٥/  ٤ -سوى  -القاموس المحیط ) ٧(
  ١٤١/  ١مغني اللبیب : ینظر) ٨(
  ٣٤٧/  ١شرح التصریح على التوضیح ) ٩(
 ٦١١/  ١ھامش / شرح ابن عقیل ) ١٠(
  ٧٧/  ٢شرح نھج البالغة ) ١١(
 ١١٥/  ٧نفسھ ) ١٢(
  ٥٩/  ١٠فسھ ن) ١٣(



  ]

  
  
  
  

  األسماء الممدودة  -٢
 ً ا اول ألفاظ ّد، نجد الشارح تن ي بعضھا الم اظ المقصورة وروي ف ا وردت األلف ومثل م

  : ممدودة وقد روي في بعض منھا القصر ومنھا
  المالء  : )١(قولھ -أ

ال ھ : ((ق يء(قول أل،) ال مل ّین الم ة ب يء أي ثق ّي مل الن غن ھ، وف ـّیم ب الء  أي ال ق والم
مألت الوعاء وّمألتھ، وھو مآلن، وغرارة مألى واوعیة وغرائر (( )٢(قال الزمخشري)) بالمد
ً .. مالء   ..)).ومن المجاز، نظرت إلیھ فمألت منھ عیني وھو یمأل العین حسنا

ھي على وجھین، المال األرض (( )٤(وقال الفّراء)) الِمالء جمع مألن(( )٣(سیدهوقال ابن 
  )).إّنھ لمليء بّین الِمالء: والِمالء مصدر المليء ممدود ویقال تكتب باأللف،

ن  ظ م ر أّن اللف أل((ویظھ ، )) م ً أل زة أصلیة فیكون مصدره م الم والھم وز ال وھو مھم
ممدود، ولم یرد فیھ القصر ألنھ : وھو لھذا قیل)) مليء((ومالء جمع الصفة )) مليء((والصفة 

ً لكان الفعل مص)) ِمالء((مھموز الالم، ولو كانت  األة )) ماأل((درا ى مم إذ یصاغ المصدر عل
  .وِمالء، ولكنھا لیست كذلك

ذكور  ّراء الم الم الف ن أّن ((ویفسر الباحث ك يء، م ً ((المالء مصدر المل ا صیغة )) ملیئ
ً (ویكون الجمع )) َمأل((مبالغة من  وھو ممدود وھمزتھ أصلیة وال وجھ لھ في ان یكون ) مالءا

ي . نعرفھ من ضوابط مصادر الثالثي فیما) مأل(مصدر  د وردت ف ً فق ا ون الصیغة جمع ا ك أم
  . كالم ابن سیده الذي ذكر آنفا

ناء -٢ َ   :األ
ّى في االمر(( )٥(قال الشارح اء : تأنـ الن، أي انتظره، وجاء األن الن بف ّق، واستأنى ف ترف

  :بالفتح وبالمّد على َفعال، قال الحطیئة
   

  
اإلنى من آناء اللیل والساعات وبلوغ الشيء منتھاه، مقصور یكتب بالیاء (( )٦(قال الفّراء
الى ول هللا تع ب .... ]  [...  )٧(كق دود یكت ي مم د االوان اء واح واإلن

  .فھو على وجھین في قول الفّراء)) باأللف
ّن الفّرا َ ء كسر االول في حالیھ الممدود والمقصور، وفي الشاھد الھمزة مفتوحة، ویلحظ أ

 ً   .وأن الشارح ضبطھ بالفتح أیضا

                                                        
  ٢٨٥/  ١شرح نھج البالغة  ) ١(
  ٦٠١ -مأل -أساس البالغة ) ٢(
  ٣٤/  ١٦المخصص ) ٣(
 ٢٧/ المقصور والممدود المنسوب ألبي عمر الزاھد ص: ؛ وینظر٢١/ المنقوص والممدود ص) ٤(
  ٢٥٤/  ٦شرح نھج البالغة ) ٥(
  ١٨/ المنقوص والممدود ص) ٦(
  ٥٣/ األحزاب ) ٧(



  ]

ري ال الزمخش ـيَ (( )١(وق ا : أِن ناھ ِ ة إ ت البرم ھ وبلغ ام، أي إدراك ْي الطع ـ ن ِ ا، إ   انتظرن
 ]   [نًى وأنـًى، ویقال: ویقال ِ   )).اعاتھآناء اللیل، أي س: أنـَِي الطعام إ

ویلحظ ورود الصیغة بالقصر والمّد، وھذا یدل على أّن ضوابط المقصور والممدود غیر 
  .ثابتة

  الّرواء -٣
  )).بالھمز والمّد، المنظر الجمیل(( )٢(قال الشارح

ُِصر وكتب بالیاء واذا فتح مدّ (( )٣(قال ابن قتیبة   )).ماء ِروًى، كل ذلك اذا كسر اولھ ق
تا(( )٤(وقال ابن والد ھ فقل ھ مددت اء َرواء: ذا كسرت اولھ قصرتھ، واذا فتحت اول )) م

 ً ً وأخرى ممدودا   .وقد اورد ابن والد أمثلة شعریة جاء فیھا مقصورا
ن  ارزة م ة ب ّھا ظاھرة لغوی ـ ى أن ّد الصوتیة إل ن دراسة ظاھرة القصر والم ونخلص م

ً عن غیرھا الظواھر اللغویة المتعددة، وقد نالت اھتمام اللغویین العرب بشكل ومن . ال یقل شأنا
  :خالل دراستنا لھذه الظاھرة عرفنا

ً غیر قلیل في وضع الضوابط للمقصور والممدود كما اوردناه في  -١ أّن علماء اللغة بذلوا جھدا
 ،ً دودا راه آخر مم ً ی بدایة المبحث، وقد یختلفون في ھذه الضوابط فما یراه احدھم مقصورا

  .كونون قد سمعوا بذلك وبنوا علیھأو ی آراء ولھم في ذلك 
م  -٢ ً لكالمھ ا المقصور والممدود منھ ما أقامھ العلماء على القواعد التي استقرأوھا وجاء موافق

ً : وآرائھم، ومنھ ما خرج عن ھذه القواعد فقالوا فیھ ذي ال . إّنھ ورد مسموعا والمسموع ال
ً غیر قلیل ف   .ي جمعھ وتبویبھ وضّمـتھ كتبھمیخضع للقواعد كثیر ولذلك بذل العلماء جھدا

ن  -٣ ً من االختالفات اللھجیة مثل غیره م ً كبیرا من المؤكد أّن المقصور والممدود یشكل جزءا
  :)٥(ظواھر اللغة ومن ذلك ما ذكره احد الباحثین في قولھ

موني أّن (( ي االش اء ف ى((ج از، )) اول ل الحج ة أھ ھ لغ ر، ألن ن القص ى م ھ اول ّد فی الم
ة . تمیم والقصر لغة وفي التصریح زاد بأّن صیغة القصر ألھل نجد من بني تمیم وقیس وربیع

  )).وأسد وُحِكَي ذلك عن الفّراء في لغات القرآن
ة ـة معین ة أو بیـئ ى قبیل ة إل ي نسب اللھج اء ف دّل . ویمكن أن یلحظ اختالف العلم ذا ی وھ

لحجاز والمّد لتمیم ألمرین؛ على عدم التوثق في صّحة نسب اللھجات، ویمكننا أن نرى القصر ل
ة  ّد لھج اني الم والھم، والث ي اق رد ف ا ی ھ كم ون ل ل الحجاز ال یمیل ز وأھ ھ ھم االول أّن المّد فی

  . تتطلب مّد الصوت وھذا یناسب البیئة البدویة
ي  -٤ الكثیر من األلفاظ التي وردت مقصورًة أو ممدودًة وبنى علیھا العلماء قواعدھم جاءت ف

عر، والّش ارسالّش ن ف ول اب دود لق ر المم ور وقص ّد المقص ي م ّرفون ف ((  )٦(عراء یتص
  ...)).والشعراء أمراء الكالم یقصرون الممدود، وال یمدون المقصور ویقدمون ویؤخرون

دودة  اظ أخر مم ت ألف وعلى ھذا األساس فقد رویت ألفاظ مقصورة وھي ممدودة، وروی
ً الختالفات العلماء والقیاس علیھاوھي مقصورة في أشعار العرب وصارت فیما بعد م   .یدانا

                                                        
   ٢٣/ ص -أنى -س البالغة أسا) ١(
  ١٣٢،  ٢٠/  ١٣شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٢٣٦أدب الكاتب ) ٣(
  ٤٦المقصور والممدود ) ٤(
  ٥٥١ - ٥٥٠/ ٢اللھجات العربیة في التراث ) ٥(
ارس    ) ٦( ن ف قر ص    -الصاحبي الب د ص ق أحم ارة    ٤٦٨/ تحقی د وردت العب دون المقصور  ((وق د  )) وال یم وق

ھ    اوردھا الدكتور أحم ي كتاب دي ف دین الجن راث     ((د علم ال ي الت ة ف دون  ))   ((٥٥٤/ ٢اللھجات العربی ویم
 .وأظنھ أصوب الستقامة المعنى)) المقصور



  ]

  االتباع واملزاوجة: املبحث الرابع 
 

 
ا أو (( )١(قال ابن فارس: تعریفھ ى وزنھ بع الكلمُة الكلمَة، عل ْ تـ َ للعرب االتباع، وھو أن تـ

 ً ً وتأكیدا ھ : عن ذلك فقال روي أّن بعض العرب سئل(( )٢(وقال)) روّیھا، اشباعا ھو شيء نتُد ب
  )).ساغب الغب و ھو خّب ضّب و خراب یباب: كالمنا، وذلك قولھم

ف  ّ ا أل اع كم ي االتب ً للبحث ف ا ذا الوقد تضّمنت كتب اللغة أبواب ي ھ ً خاصة ف ا اُء كتب علم
ى . )٣(المیدان ن دون التعرض إل ة م ذكر األمثل ولكن الذي یّتضح في ھذه الدراسات اھتمامھا ب
م  تأریخ دو أّنھ ال یب ذا ف زر الیسیر، ولھ نھم الن ك م ال ذل د ن االتباع في اللغة وتعلیل وقوعھ، فق

ًى أم ال،  ابع یتضمن معن وقفوا على تعریف محّدد وواضح لإلتباع ولم یتفقوا في ما اذا كان الت
ً عن مجیئھ مع المتبوع بالواو أو من دونھ و . فضال الواو ھ أتي ب ذي ی ویظھر من كالمھم ان ال

الا ّكیت، ق ت: (()٤(لمقصود بقولھم المزاوجة من كالم ابن الّس ت وال أتلی ھ )) ال دری دعو علی ی
ال دریت وال ائتلیت ھي، افتعلت، : ((بأن ال تتلى أبلھ، أي ال یكون لھا اوالد، عن یونس، ویقال

ً للكالم: یقول: ...... من قولك   )).ال دریت وال تلیت، تزویجا
  :وجة نقف على أمرینوفي موضوع االتباع والمزا

  أیكون التابع بالواو أم من دونھ؟ :االول
  ما التابع وما وظیفتھ؟ :الثاني

ب اللغوي  ي الطّی ول أب ون: (()٥(فاالجابة عن السؤال األول نجدھا في ق م یقول ذا أّنھ : ھ
ى اإلنسان دخلون: ھذا جائع نائع، فھو عندھم اتباع، ثم یقولون في الّدعاء عل ً، فی ا ً ونوع ا  جوع

د وضح  اع، فق ً ومرة غیر اتب ً أن تكون الكلمة مرة أتباعا الواو وھو عندھم اتباع، إذ كان ُمحاال
  )).أّن االعتبار لیس بالواو

اع (( )٦(أما اإلجابة عن السؤال الثاني فإّننا نجدھا في كالم ابن فارس قال اب االتب ذا كت ھ
ان مت ون كلمت دھما أن تك ین؛ أح ى وجھ ا عل ھ، وكالھم د، والمزاوج ى روّي واح ان عل والیت

ة ذات  ة الثانی ون الكلم والوجھ الثاني، أن یختلف الروّیان ثم یكون على وجھین؛ أحدھما أن تك
ّ أّنھا كاالتباع لما قبلھا، واآلخر أن تكون الثانیة غیر واضحة المعنى وال بّینة  معنى معروف اال

  )). يء نتد كالمنا بھھو ش: األشتقاق كذا روي أن بعض العرب سئل عن االتباع فقال
ب ول ثعل دة بق ابع مؤی ة الت ي وظیف ارس ف ن ف الم اب ي. (()٧(وك ن اإلعراب ال اب ألت : ق س

  )).العرب، أّي شيء معنى شیطان لیطان؟ قالوا شيء نتد بھ كالمنا، أي نشّده
                                                        

 ٤٥٨/ الصاحبي ص  (١)
  ٤٥٨نفسھ ) ٢(

 ٤١٤/  ١المزھر للسیوطي  : وینظر    
ب      ((ألف ابن فارس كتابًا سماه ) ٣( ي الطی اع ألب اب األتب ًا      األتباع والمزاوجھ، وكت د باب ن دری رد اب اللغوي، أف

رة    ي الجمھ اع ف ن          .  خاصًا لألتب اع م الي فصًال لألتب ّي الق ي عل الي ألب اب األم /  ٢ - ٢٠٨/  ٢تضمن كت
ص    ٢١٨ ي المخص یده ف ن س یوطي   ٣٨/  ١٤  -  ٢٨/  ١٤، اب ر للس  ٢٢٥/  ١  -  ٢١٤/  ١، المزھ

 .وآخرون
 .٣٢١اصالح المنطق ألبن السكیت  ٤ )(
 .٣/ ألبي الطیب اللغوي صاألتباع ) ٥(
 .٢٨/ األتباع والمزاوجھ ألبن فارس ص) ٦(
 .٧/  ١مجالس ثعلب ) ٧(



  ]

و  رر أب د ق اء فق واذا كان التابع یفید التوكید سواء أكان لھ معنًى أم لم یكن في نظر العلم
  .)١(ب أّنھ ال إعتبار بالعطف أو من دونھ، ویقول غیره في المعنى نفسھالطیّ 

الوا(( ارك وال : ق ك وال ت ارك هللا فی ان، ال ب ان نطش ن، عطش ن بس یطان لیطان، حس ش
ً ومعناھن واحد: دارك، ویقال ً و جحدا ً، ونكدا ً ونوعا   )).جوعا

ً أو مزاوجة ً للواو في ّعده أتباعا   .◌ً  ویرى أنھ لم ُیقم اعتبارا
ن  ول اب أما في معنى التابع فقد عرفنا عدم اشتراط العلماء أن یكون للتابع معنًى وسبق ق

  .)٢(فارس وقال غیره 
أّنھم یریدون تكریر الكلمة ویكرھون إعادة اللفظ فیغیّرون بعض الحروف وذلك یسمى ((

  ...)).أسوان أتوان، وشيء تافھ نافھ، وانھ لثقف لقف، وجائع نائع: االتباع، فیقولون
اء  ن العلم د وجدنا م وكالمھ ھذا یدل على عدم اشتراط المعنى، وعلى الرغم من ذلك فق
د  الي وق ي الق و عل ھ أب ا فعل ك م ًى، ذل ً أجتھد في أن یجعل للتابع معن ومن ھو أسبق منھما زمنا
ك  ن ذل ً م ا واضحا ف فیھ رى التكل د ُی اني ق ا مع ّرج لھ ً خ اال ن ستین مث ر م ھ أكث ذكر في أمالی

زائدة كما زادوا ) بسن(یجوز أن تكون النون في : حسن بسن، فقال أبو علي: یقولون(( )٣(ھقول
ولھم ي ق ّھ   : ف ـ رأة ِسمعن ظ وام و الغل تعلج وھ ن ال ْن م ة علَج ة، وناق ّب ي الخال َْن، وھ ـ امرأة َخلب
ّھ ـ ي .. نـِظرن ل ف أّن األص تماع فك ر واالس رة النظ ت كثی ن((اذا كان در)) بس ّس، مص ً، وب ا  بّس

ً فھو مبسوس    .....)).بسست السویق أبّسھ بّسا
ؤدي  الیب وأصوات ت ة أس ھ ألن للغ ة ل اظ ال حاج ویرى أن مثل ھذا الجھد لتخریج األلف
ھ  ر ومن و كثی تقاقاتھا وھ لھا واش ى أص وف عل ى الوق ة إل ن دون الحاج ا م ات بطبیعتھ الغای

  .ھي ال اشتقاق لھاوغیرھا و... األصوات التي تعطي معاني األفعال كصھ، ومھ، وبسّ 
ى  ل والسمع عل وأّما أن یكون التابع یؤدي وظیفة التوكید والتوثیق للمتبوع فھو یقّره العق

ال  )٤(أنھ یختلف عن طبیعة التوكید عند أھل النحو ألنھ من وجھة نظرھم ع احتم ى رف ؤدي إل ی
ً عندما یجري التوكید بالنفس وبالعین، وفي غیرھما یقوّ  ي المعنى واألخیر المجاز إذا كان لفظیا

 ً   .یـحققھ االتباع أیضا
وعین؛  ى ن ً أّن االتباع الذي تضمنھ شرح نھج البالغة وأشار إلیھ الشارح عل ویرى أیضا

اني اع، والث ا االتب أتي لھ ي ی ة الت ظ للغای رار اللف ر : االول منھ لفظي بأن حصل تك جرى بتغیی
ز  ف الھم ي تخفی ة سواء یحصل ف ة الكلم ي بنی ة بعض األصوات ف ر أصوات العل ي تغیی أم ف

ات . القصیرة والطویلة ین الكلم وع(لتحقیق االنسجام والتناسب الصوتي ب ابع والمتب یتم ) الت وس
  :تناولھ
 
  االتباع اللفظي -أ

ً ورد االتباع اللفظي في كالم اإلمام  ا اع تعلیق ذا االتب ن ھ ة م ا اورد الشارح أمثل ، كم
ً بما اورده العلماء فیھاعلى ما و   :رد في قول اإلمام، وسیذكر بعضھا مؤیدا

ھ  -١ ي قول ز(( )٥( ف ة عن ن عفط دي م د عن ذه أزھ اكم ھ تم دنی ارح)) وأللفی ال الش ) ١(ق

  ))مالھ عافط وال نافط، أي نعجة وال عنز: یقولون((

                                                        
 .٢٣٩/  ٢الزاھر في معاني كلمات الناس ألبي بكر األنباري ) ١(
 .٢٥/ المدھش ألبي الجوزي ص ) ٢(
 .٢١٧ - ٢١٦/  ٢األمالي ) ٣(
 .١٢١ - ١٢٠/  ٢شرح التصریح على التوضیح لألزھري ) ٤(
 .٢٠٢/  ١شرح نھج البالغة  )٥(



  ]

ح تخرج م(() ٢(قال الزمخشري ا ألنت أھون علّي من عفطة عتود بالحّرة، وھي ری ا لھ ن أنفھ
  ...)).أي شاة وال ناقة، وقیل أمة وال شاة ) مالھ عافطة وال نافطة(صوت 

اعزة) ومالھ عافطة وال نافطة((...( )٣(وقال الم الشارح )) أي ضائنة وال م ي ك ا ف ابع ھن والت
ً إذ أّن بعض العلماء  ً تزویجا ً وّعد أیضا جاء بالواو وعلى ضوء ما ذكرنا فقد عّده بعضھم اتباعا

ً بین االتباع والمزاوجة ل ًى . )٤(م یضع حدا وامر آخر یظھر من كالم الزمخشري أّن للتابع معن
ى أو ال  ھ معن ون ل د یك ھ ق روا أن د ذك ك فق ن ذل ّدثوا ع د تح اء ق ذكر أّن العلم ا أن ن در بن ویج

  .)٥(یكون
ً وذلك لقول أبي بكر األنباري   .)٦(وعلى الرغم مما ذكرنا فقد عّده العلماء إتباعا

اع: مالھ عافطة وال نافطة، العافطة(( ره)). العنز، والنافطة اتب ا ذك ي م اع ف ي اذن اتب ن  فھ  اب
  .األنباري سواء أكان لھ معنًى أم لم یكن

ھ  -٢ ى هللا اشكو عجري وُبجري: (()٧( جاء في قول ال الزمخشري)) إل : العجرة(() ٨(ق
 ...)) الیھ عجري وبجري وكیس أعجر، والقیت. العقدة في عود وغیره، والخلنج ذو ُعَجر

ب )) وجاء فالن بأمر بجر.. لقیت منھ البجارى والبجاري، أي الدواھي(( )٩(وقال و الطّی قال أب
ي : ویقال(( )١٠(اللغوي ول عل : شكوت الیھ عجري وبجري، أي ھمومي وأحزاني، ومنھ ق

ة في عظم اشكو إلى هللا عجري وبجري، یرید ھمومي وأحزاني، وما القى من الناس، وكل عقد
عجراء  عصا: والجمع العجر والبجر، ویقالفھي عجرة، وكل عقدة في لحم أو جلد فھي ُبجرة، 

  ))اذا كانت ذات عجر
ّّي في  ً ابن جنـ ویبدو من كالم الزمخشري وأبي الطّیب أّن الكلمتین لھما معنى، وما یذكره أیضا

  :)١١(قولھ
إلى هللا أشكو ( ھ قول علّي صلوات هللا علیھ ومنھا األعجر واالبجر، وھو القوّي الّسّرة، ومن((

ھمومي وأحزاني، وطریقھ أّن العجرة كّل عقدة في الجسد، فاذا كانت : تاویلھ) عجري وبجري
  )).في البطن والّسرة فھي الُبجرة

  .وقد جاء التابع بالواو وكان لھ معنى وھو اتباع یقوي المعنى لقول ابن فارس المتقدم ذكره
ات : قال الشارح" بكسر الفاء)) "ّف لكمأ(( )١٢(قولھ -٣ ا لغ ة وفیھ اظ القرآنی )) أفّ ((ھي من األلف

ً ویقال ً بالثالث أیضا ً : ((بالكسر وبالضم وبالفتح، منونا ً وتّفا ا ّ ة ً، )) أفـ ة ً وّتف ھ، وأّف وھو اتباع ل
 )).والمعنى استقذار المعنّي بالتأفیف

___________________________ 
 .٢٠٣/  ١نفسھ ) ١(
 .٤٢٨ -أساس البالغة عفط ) ٢(
 .٦٤٨ -نفط  -نفسھ ) ٣(
 .٣٢١واصالح المنطق ألبن السكیت      ٣/ األتباع ألبي الطیب ص : ینظر) ٤(
 ٢٨/ األتباع والمزاوجھ ألبن فارس : ینظر) ٥(
  ٢٣٩/  ٢الزاھر في كلمات الناس ) ٦(

 .٤١٩/  ١ھر للسیوطي المز: وینظر    
 .٢٥٣/  ٣شرح نھج البالغة ) ٧(
 .٤٠٩ -عجر  -أساس البالغة ) ٨(
 .٢٩ -بجر  -نفسھ ) ٩(
 .٢٦ - ٢٥األتباع ص ) ١٠(
 .١٣٥/  ٢الخصائص ) ١١(
 .١٠٨/  ٨شرح نھج البالغة ) ١٢(



  ]

ھ وھذا اللفظ من االتباع اللفظي لما ّمر من تعری ي كالم فات االتباع والى ذلك أشار الشارح ف
ة رب األمثل ھ. وض ي قول ب ف و الطی ره أب د ذك ال(() ١(وق ًة، واألف:یق ًة وتّف ً، وأّف ا ً وتّف ا خ : أّف وس

  )).االذن
  االتباع الحركي -ب

ل  یتحقق مثل ھذا االتباع في كلمة واحدة بأن تتبع حركة الحرف حركة ما قبلھ لغرض التماث
ر الصوتي، وأحیان ً یحصل التغییر في حرف من أحرف الكلمة بإبدال أحد أحرفھا كأن یكون التغیی ا

  .في أصوات العلة أو الصوت المھموز بالحذف أو اإلبدال لیماثل الذي قبلھ
ھ  بابھ وعلل ھ ضمنوھا أس ة فی ا مباحث قّیم وا لن اء وترك ام العلم وقد نال ھذا الموضوع اھتم

ً م ة صوتّیة ولغات الناس فیھ، وقد ُعّد نوعا ن تبعّی ھ م ا یحّقق اع لم یبویھ  -ن األتب ال س ي (()٢(ق وف
رد ذلك فیھما ال ینكسر في َفعیل وال : َفعیل لغتان َفعیل وفِعیل اذا كان الثاني من الحروف الّستة َمطَّ

ك ك قول یم، وذل ة تم ي لغ اء ف رت الف ذلك كس ان ك ل اذا ك ف : َفِع عید ونِحی ھید وِس ـئیم وِش لِ
  )).…وِرغیف

ال  ً وق ا الوا(( )٣(أیض ذین ق ا ال رة : وأم وا الكس نھم أتبع ذا ولك ى ھ یس عل تِن فل رة وِمن ِمغی
  )).أجیئك وأنبئك: ِمنتِن وأنبؤك وأجوءك یرید: الكسرة، كما قالوا

ولھم(( )٤(واورد ابن جنّي أمثلة ال تتعّدى ما ذكره سیبویھ فیقول ا : (ومن حركات االتباع ق أن
ـِعیر  أجوءك؛ وأنبؤك وھو ُمنحُدر من الجبل وِمنتـِن وِمغیرة، ونحو من ذلك باب ِشعیر وِرغیف وب

  )).…والِزئیر، والجنة لمن خاف ِوعید هللا
ة  ر بنی ي تغیی ذلك ف واألمثلة التي ذكرھا سیبویھ وعّزز القول فیھا ابن جنّي تناولت االتباع في الحركات وك

ذا. الكلمة لكي تناسب األخرى وتماثلھا في الصوت ى ضوء ھ ذا  وعل ى ھ ام عل الم اإلم ن ك ًة م ارح أمثل اورد الش
ا  ً منھ را ة ألغراض صوتّیة ونعت كثی ة الكلم ي بنی جعة((النھج من التغییر ف ق الس ر أّن كسر الحرف )) لتواف غی

ي  االول من الكلمة لیوافق صوت الیاء لم یرد في كالم اإلمام ألّنھ كما ذكر سیبویھ من الظواھر اللھجیة فأنھ یأتي ف
ام لھجة ت ة واإلم ة نجدی داه میم وھي قبیل ي الشرح وتع ھ ف تم تناول م ی ذلك ل ة ول ذه اللھج دث بھ ازي ال یتح حج

  :الشارح إلى ما ورد في كالمھ من األمثلة األخرى لالتباع وھي كما یأتي
ال (( )٦(قال الرضي رحمھ هللا)) أشنق لھا(( )٥(ورد قولھ  -١ ل: إّنما ق م یق ا، ول نق لھ نقھا: (أش ھ نأل) اش

الوا) لھا اسلس: (جعل ذلك في مقابلة قولھ ذا، ق ل ھ وا مث ة فعل ي الخطاب : وھذا حسن اذا قصدوا االزدواج ف
ل ایا، واألص دایا والعش دوة: الغ ع غ دوات، جم ال. الغ أجورات: وق ر م أزورات غی بن م لھ . اذھ وأص

 )).موزورات من الوزر
، ))أسلس لھا((في مقابلة )) اشنق لھا((جيء اللفظ إلى ما ذھب إلیھ الرضي في م )٧(وذھب ابن أبي الحدید 

  .ویتعدیان إلى المفعول، ولكن ھذه البنیة أرید بھا االزدواج)) شنق وأشنق((وأشار إلى أن اللفظین بمعنًى واحٍد 
ھ   -٢ ْزرَ (( )٨( قول وا الش ْزَر واطعن وا الخ ارح)) الحظ ال الش ھ : ق ذي أعرف ـَخَزر((وال ك)) ال ال . بالتحری ق

  :)٩(اعرالش
 

 
  

                                                          
 .٣٣/ األتباع ألبي الطیب اللغوي ص) ١(
 .١٠٨ - ١٠٧/  ٤الكتاب ) ٢(
 .١٠٩/  ٤نفسھ ) ٣(
 .٢٣٦/  ٢الخصائص ) ٤(
 .١٧١/  ١شرح نھج البالغة ) ٥(
 .١٧١/  ١نفسھ ) ٦(
 .٢٠٤/  ١شرح نھج البالغة : ینظر) ٧(
 .١٦٩/  ٥نفسھ ) ٨(
اب     ) ٩( امش الكت ي ھ ره ف ب    ٦٩/ ٤البیت منسوب الرطأة بن بسر وقیل لغی ي المقتض الي  ٧٨/  ١وورد ف ، أم

ي أساس البالغة ص     وھو بفتح عین الكل ١١٩/  ١، المخصص ١/٩٦القالي  ا ف ة كم د  : وروي. ١٦٠/ م لق
 .....تخازرت



  ]

 
 

  
    ))فأن جاء ُمسّكنا فتسكینھ جائز للسجعة الثانیة: قال الشارح

ي  ظ لك ان وھكذا نلحظ تحقیق االتباع بین الكلمتین بوساطة التغییر في حركات اللف ق اللفظان ویأتی یتواف
  .على سجعھ واحدة لیتحقق التناسب الصوتي بین اللفظین

زة  -ناوأه -الفعل مھموز (( )٢(قال الشارح)) ومِذل من ناواه، وغالب من عاداه(( )١(قولھ -٣ ف الھم ا خف وانم
جعیة ة الس ل القرین ق)) ألج زة لیتحق ف الھم ل تحفی   ومث

ا (( )٣(سھ في قولھاالتباع الصوتي فك التضعیف للغرض نف  ب تتبعھ تكن صاحبة الجمل األدب أّی
  ))األدبّ . أراد االتباع: قال الشارح)) كالُب الحوأب

ھ  -٤ ان(( )٤( قول د الف ن الوال ارح)) م ال الش ین : ((ق الزدواج ب ا ل ا ھن اء ھ ذف الی ان (ح الف

اء واثباتھ) والزمان الم حذف الی ات وألنھ وقف وفي الوقف على المنقوص یجوز مع ال ا، واالثب

 )).ھو الوجھ ومع عدم الالم یجوز األمران واسقاط الیاء ھو الوجھ

م : (()٥(وقیل ى االس د الوقف عل ول عن ره، فنق ي غی وحذف یاء المنقوص یجوز في المعرف وف

  )).یا قاْض، واألصل، التنوین بالكسر: المنقوص

ا ي الحرك ق وھكذا نقف على عدد من الحاالت التي حصل فیھا التغییر ف ي الحروف لیتحق ت وف

  .التناسب بین األلفاظ من الناحیة الصوتیة

  :وخالصة القول في االتباع

اع یجري  داللي واالتب ق المغزى ال ة لیتحق ة الكلم اع الكلم ق باتب لفنا یتحق ا أس االتباع نوعان كم

ھ بتغییر بنیة الكلمة في حركاتھا وحروفھا لتوافق الكلمة الثانیة ویأتیان على نمط صوتي وا حد، وبنوعی

ً یضفي على القول طالوة ویؤّثر  ً فنیا ھ سمفي یؤدي جماال ي مجمل و ف ى المتحّدث فھ ع المتلقي فیشّده إل

ؤثرات صوتیة ن دون قصد تحت م ى . ظاھرة صوتیة نغمیة قد تأتي بقصد أو بصنعة كالمیة أو م وال

ي (()٦(الجمال الفني أشار أحد الباحثین قال یقیة ف ن مظاھره الموس ارات وم ك العب ة تل ة العربی ر اللغ نث

  :)٧(وقال باحث آخر..)). الكثیرة تشتمل على ما یسمى باالزدواج أو المزاوجھ

                                                        
 .٣٩٦/  ٦شرح نھج البالغة ) ١(
 .٣٩٦/  ٩ شرح نھج البالغة  )٢(
 .١٩١/  ٩شرح نھج البالغة  )٣(
 .٥٢/  ١٦نفسھ ) ٤(
  ٦٣ ص ١٩٨٢، ١/ حامد المؤمن ط: اللمع في العربیة ألبن جني ت) ٥(

 .یر على اآللة الكاتبةرسالة ماجست. ٥/اسم الفاعل والمشبھات بھ للباحث ص: وینظر     
 .٢٠٤/ إبراھیم أنیس ص . داللة األلفاظ د) ٦(
د االول  ) ٧( یة المجل ة القادس نة  -مجل دد االول لس وان   ١٠٦/ ص ١٩٩٥الع ادي بعن اكم الزی دكتور ح ث لل بح

 .االتباع في اللغة



  ]

ة وصفوة القول إ(( ة وجدانی ر عن حال تكلم للتعبی ة یصطنعھا الم اع ظاھرة صوتّیة داللّی ّن االتب

  )).بّینة لألفصاح عنھاخاصة من اإلثارة واإلنفعال فھي رمز واضح لھذه الحالة النفسّیة وعالمة 



  ]

  الوقف واالبتداء: املبحث اخلامس 
 

 
اني  ین المع ل ب ارة، فص و ت ا، وھ دث بھ ل المتح اظ والجم ین األلف كت ب و الس ف ھ الوق
ھ  ذي یمنح نفس ال راءة، والت ّس أثناء الحدیث أو الق وأخرى استراحة للمتحدث لینّظم عملّیة التنف

  .ث یجري بصورة منظمة، إذ من دونھا یرتبك الحدیثالسكت للقارىء أو المتحد
لم رجالن (( )١(وفي صلة الوقف ببیان المعنى ما روي عن َعِدّي بن حاتم الطائي قال أس

ً في عھد رسول هللا  ن : ، فشھد أحدھما قائال د رشد، وم ن یطع هللا ورسولھ فق اشھد أنَّ م
  )).م واذھب بئس الخطیب أنتق: یعصھما، ثم توقف عن الكالم، فقال لھ رسول هللا 

ال تقل : ال عافاك هللا، فقال لھ: في من قال )٢(وما روي عن الخلیفة أبي بكر الصّدیق 
  .ال وعافاك هللا: ھكذا، بل قل

ا((على )) من یعصھما((وواضح من الروایتین أّن االولى عطف  ى )) من یطعھم والمعن
ھ وھذا مخالف لإلیمان، والروایة )) رشد األثنان(( دعاء علی الثانیة ظاھرھا من خالل السیاق ال

  .ولیس لھ
ً عن تنظیم التنفس ً للمعاني فضال ومادام الوقف ینظم المعاني . وھكذا یكون الوقف تنظیما

ى  اج إل ل یحت ة، فالفع ي الجمل ة ف ة الكلم نظم وظیف ً ألن النحو ی ً وثیقا فھو متصل بالنحو إتصاال
ول إن ك ن المفع امع ع اءل الس ل، ویتس تم فاع ر لی ى الخب اج إل دأ یحت ً، والمبت دیا ل متع ان الفع

ً تستقل بالمعاني ....المعنى، وجملة الشرط تحتاج إلى الجواب وھكذا نجد األبواب النحویة جمیعا
  .)٣(ویدل على ذلك قول أبن الجزري. لینتظم القصد

وف ومن المواضع التي منع السجاوندي الوقف علیھا، وھو من الكافي الذي یجوز الوق((
ال][ )٤(علیھ، ویجوز االبتداء بما بعده قولھ تعالى [ ألّن : ، مع الوقف علیھ، ق

 [ ً ا ھ كافی ا كون ن أئمتن ر م ار كثی ً، وأخت نا ً وحس ا ً وكافی ا ھ تام صفتھم، وقد تقدم جواز كون
  )).وعلى كل تقدیر فیجوز الوقف علیھ واالبتداء بما بعده

ھ وھدف الوقف تنظیم التن ا وفی اني وال یخل بھ ق المع ا یحق راءة والتحدث بم ي الق فس ف
  :)٥(یقول ابن الجزري

ین (( نفس ب م یجز الت س واحد، ول ي نف رأ السورة أو القصة ف ارئ أن یق ّما لم یمكن للق ل
نفس  ف للت ار وق ٍذ اختی ة وجب حینئ ـناء الكلم الكلمتین في حال الوصل، بل ذلك كالتنفس في أث

ین ل  واالستراحة، وتعی ا یخ ك مم ون ذل ّ یك تم أال تراحة وتح نفس واالس د الت داء بع ارتضاء ابت
  )).بالمعنى وال یخل بالفھم، إذ بذلك یظھر األعجاز ویحصل القصد

 ً ال] [....  )٧(أنھ ُسئل عن قولھوجاء عن علّي (( )٦(وقال أیضا : ق
                                                        

 .١٠٣/ المكتفى في الوقف واالبتداء ألبي عمرو الداني ص) ١(
 .٤/ المصدر نفسھ ص: ینظر) ٢(
 .٣٣٤/  ١النشر في القراءات العشر ألبن الجزري ) ٣(
 .٢/ البقرة من اآلیة ) ٤(
 .٢٢٥ - ٢٢٤/  ١النشر في القراءات العشر ) ٥(
 .٢٠٩/  ١نفسھ ) ٦(
 .٤/ من اآلیة / المزمل ) ٧(



  ]

ً یتصل بالقراءات القرآنیةوبھذا یكون )) تجوید الحروف ومعرفة الوقف: الترتیل   .الوقف علما
ا، أو  وف علیھ ة الموق ویتم الوقف بقطع الصوت، وھذا یحصل إّما بقطع حركة من الكلم
ى  ب عل ً، ویترت اكنا ون الحرف الملحق س ھ ویك بقطع حرف منھا أو إلحاق حرف للوقوف علی

ة ى آخر الكلم ك عل ین وقف ة ب رة زمنی دھا بوجود فت ا بع ة عّم ك قطع الكلم ة  ذل داء بكلم واالبت
  :)١(جدیدة، وال بّد للكلمة الجدیدة من تحریك اولھا، یقول ابن جني 

)) ً اكنا ون س ا أن یك ً، وینبغي ألخرھ ..)) أّما إمام ذلك فإن اول الكلمة ال یكون إال متحركا
 ً   )٢(: ویقول أیضا

دد(( یم مھ ة؛ نحو ضاد ضرب، وم ال ...)) فالمبتدأ مادام مبتدأً  فھو متحرك ال محال وق
  )٣(: سیبویھ

)) ھذا باب الوقف في آخر الكلمة المتحركة في الوصل التي ال تلحقھا زیادة في الوقف((
 ً   )).الوقف قطع الكلمة عما بعدھا، وفیھ وجوه مختلفة في الحسن والمحلّ (( )٤(وقیل أیضا

 
ة، صح ر متمكن ة أم وھي مختلفة بحسب الكلمة الموقوف علیھا، متمكنة وغی یحة أم معتل

ً، قال سیبویھ ً أم حرفا ً أم فعال   )٥(مھموزة، اسما
ر اإلشمام (( ھ، باإلشمام وبغی ة اوج ى أربع فأّما المرفوع والمضموم فأنھ یوقف عنده عل

  ))كما نقف عند المجزوم والساكن، وبأن تروم التحریك، وبالتضعیف
  )٦(الرضيوتناول العلماء التفصیالت في ھذه األحكام ومنھا ما قالھ 

اًءا(( ً أو ی ً أو واوا ب .. وھي اإلسكان والروم واإلشمام والتضعیف، وقلب التنوین ألفا وقل
ام  ذكورات أحك ذه الم التاء ھاًءا، وإلحاق ھاء السكت، وحذف الواو والیاء ونقل الحركة، فان ھ

ً لتمام الكالم، وتعني بالحكم ما یوجبھ ا ان الوقف، أي السكون على آخر الكلمة مختارا لشيء، ف
  )).الوقف في لغة العرب یوجب أحد ھذه األشیاء

ول الرضي  ال روم وال (( )٧(وإشارة سیبویھ إلى المجزوم والساكن یوضحھ ق اإلسكان ب
عیف عیف . إشمام وال تض مام والتض روم واإلش ن ال م م ي كالمھ ر ف ف أكث ي الوق كان ف واإلس

ّ في المنصوب المنون ف ً والنقل، ویجوز في كل متحرك إال ا وین ألف إّن اللغة الفاشیة فیھ قلب التن
  )٨(وربیعة یجرونھ مجرى المرفوع والمجرور قال 

………………………    
  

 
ذي  ا، وال ھ فیھ ّین رأی ف وب ن الوق ً م ا ة أنواع ج البالغ ي شرح نھ د ف ي الحدی ذكر ابن أب

ھ : تلفة، لذا وجدت من األفضل تقسیمھا على نوعیناورده یخضع ألحكام مخ ف علی ھما ما یوق
                                                        

 .٣٢٨/  ٢الخصائص ) ١(
 .٣٢٩/  ٢نفسھ ) ٢(
 .١٦٨/  ٤الكتاب ) ٣(
 .٢٧١/  ٢شرح شافیة ابن الحاجب ) ٤(
 .١٦٨/  ٤الكتاب ) ٥(
 .٢٧١/  ٢شرح شافیة ابن الحاجب ) ٦(
 .٢٧٢/  ٢نفسھ ) ٧(
  : صدره ٢٠/ ، ورقمھ في القصیدة ٣٧/ البیت لألعشى الكبیر میمون بن قیس في دیوانھ ص) ٨(

 



  ]

ف  بة الوق ى مناس وف عل نحاول الوق ر وس ام أخ ع ألحك ا یخض ر م ض، واآلخ كون المح بالس
ً عن الجوانب الصوتیة في الوقف   .للمعنى فضال

  الموقوف علیھ بالسكون المحض -اوال
ھ -١ ج(( )١(  قول ّدماء، وتع ائھ ال ور قض ن ج رخ م ن  تص ى هللا م ث، إل ھ المواری من

 ..))معشر یعیشون ُجھاال ً، ویموتون ُضالال ً
إلى هللا أشكو، فمن روى ذلك وقف على المواریث، : في كثیر من النسخ(( )٢(قال الشارح

ھ ى هللا: ((ومن روى الروایة االولى وقف على قول ھ )) إل ون قول ن معشر((ویك ام )) م ن تم م
  ))عشٍر صفتھم كذاصفة ذلك الحاكم، أي ھو من م

  :ویلحظ من كالم الشارح ما یأتي
ا   -أ  وف علیھم الوقف في اإلحتمالین المذكورین على السكون المحض ألّن الحرفین الموق

 .صحیحان، وھذا یوافق رأي علماء القراءات في أحكام الوقف
ًى   - ب  ً وال معن ا ره ال لفظ ھ بغی ى وعدم تعلق ال المعن ام الكتم ف الت ن الوق یعد الوقف ھنا م

ة )٣(بحسب الوجوه اإلعرابیة التي احتملھا الشارح  ت شبھ الجمل ى ((، وذلك اذا كان إل
ة )) هللا ً ) اشكو(متعلقة بالفعل المذكور على روایة الشارح الثانی ذكورا ن م م یك وان ل

ً )) المواریث((فیمكن تقدیره، ویبقى الوقف على كلمة   .تاما
رى   -ج  ة األخ ى الروای كو((عل ى هللا اش ون ت)) إل ل یك ة بالفع بھ الجمل ق ش ّ كو((عل )) اش

 ً وتقدیمھ أفاد التخصیص في المعنى، وھو أبلغ في القول، ویكون الوقف السابق أیضا
ً كما ذكرنا، والبدء یكون بما بعدھا  .تاما
ذكور )) إلى هللا((وأرى أن یكون الوقف على لفظ الجاللة  وشبھ الجملة متعلقة بالفعل الم

ره الشارح )) من معشر((، وأن شبھ الجملة ))تعج(( ا ذك ذكور، كم متعلقة بفعل محذوف أو م
یبویھ)) من معشر: ((في قولھ)) من((بروایة أخرى وتكون  ى رأي س ّة عل ـ ون  )٤(تبعیضی ویك

دیر الكالم ُ : تق ّال ال ون ُض ً ویموت اال ون ُجّھ ن معشر یعیش ً م كو بعضا ون .. اش ا أن تك ن ((أم م
دیر الشارح فھ)) معشر ى تق ام عل ین الصفة صفة الحك د ب الم للبع ھ الك د ال یحتمل ل بعی و تاوی

ول  ً في الكالم أو فاصلة ألمكن قب ً سجعا والموصوف الذي ال یحتاج إلیھ السیاق، ولو كان واقعا
  .ھذا التاویل

ھ -٢ دد (( )٥(  قول ام الّس ن اقتح اھم ع ذین أغن م ال م ھ ي العل خین ف م أّن الراس واعل
دح هللا  المضروبة دون الغیوب االقرار بجملة ماجھلوا تفسیره من الغیب المحجوب، فم

 ً  ..))اعترافھم بالعجز عن تناول مالم یحیطوا بھ علما
ونحن قبل أن نحققھ ونتكلم علیھ نبدأ بتفسیر (( )٦(قال الشارح في تعلیقھ على كالم اإلمام

ن إ: فنقول...]  [...  )٧(قولھ تعالى ّن من الناس م
ھ اذا ] : [وقف على قولھ ن االول، ألن وى م ول أق ومنھم من لم یقف على ذلك، وھذا الق

                                                        
 .من الخطبة ٢٨٤ - ٢٨٣/  ١شرح نھج البالغة ) ١(
 .٢٨٥ - ٢٨٤/  ١شرح نھج البالغة) ٢(
 .في معرفة حكم الوقف التام ٢٢٦/  ١النشر في القراءات العشر : ینظر) ٣(
 )).من((في معاني  ٢٢٥/  ٤الكتاب : ینظر) ٤(
 .٤٠٤ - ٤٠٣/  ٦شرح نھج البالغة ) ٥(
 .٤٠٥ - ٤٠٤/  ٦شرح نھج البالغة ) ٦(
 .٧/ من اآلیة / آل عمران ) ٧(



  ]

ون  ل یك دة، ب ھ فائ ین ب ة المتكلم ھ ومخاطب ي إنزال ن ف كان ال یعلم تاویل المتشابھ إالّ  هللا لم یك
  .كمخاطبة العربي بالزنجیة، ومعلوم أن ذلك عیب

  من األعراب؟)) یقولون((ون موضع فما الذي یك: فإن قلت
ً، : قلت تأنفا ً مس ا ً على أنھ حال من الراسخین، ویمكن أن یكون كالم یمكن أن یكون نصبا

  .آمنا بھ: أي ھؤالء العالمون یقولون
ل ن ] (([ :وقد روي عن ابن عباس انھ تاول آیًة، قال قائ ال اب فق

  ))وأنا من جملة الراسخین] [ عباس 
ة أراء  ا معرف ا یھمن در م ریم بق نّص الك ي تفسیر ال دخول ف ا ال ویرى أنھ لیس من واجبن

  :العلماء في موضع الوقف في النّص، وھي ما یأتي
ھ  -أ ى قول ة وأخرى عل ذكر الشارح موضعین للوقف باجتھاد العلماء، مّرة على لفظ الجالل

الى  رأي ا][ تع حاب ال ھ، وأص ون قول اني یعطف   : لث
 ] [ د نھم ویؤی على لفظ الجاللة بوصفھم یعلمون المتشابھ، والشارح م

والوقف على لفظ الجاللة تام حال عدم تعلق المعنى بما . رأیھ بقول ابن عباس رحمھ هللا
ان ] [ بعده، ولو وقف على لفظ الجاللة وقولھ  ا لك ة علیھ ن معطوف م

 .الوقف الكافي والحسن التصالھ بما بعده لفظا ً ومعنىً 
ة -ب ة الكریم ذه اآلی ي ھ ال.ما عرضھ ابن الجزري في الوقف ف ف : (()١(ق ون الوق د یك وق

ى آخر نحو  ام عل ر ت ] [ على تفسیر أو اعراب، وقد یكون غی
ول ا و ق رھم وقف تام على أن ما بعده مستأنف وھ ن مسعود وغی ة واب اس وعائش ن عب ب

ّراء  وب والف ائي ویعق افع والكس ال ن ھ ق دیث وب ل الح ر أھ ة وأكث ي حنیف ذھب أب وم
ون: قال عروة... واألخفش ن یقول ھ، : والراسخون في العلم ال یعلمون التاویل ولك ا ب آمن

ى  دھم عل ام عن رین، والتم د آخ ام عن ر ت و غی دھم] [ وھ و عن  فھ
 ))معطوف وھو اختیار ابن الحاجب وغیره

ـ (( )٢(وابن الجزري عرض اآلراء أّما الفّراء فیقول  رفعھم ب ثم استأنف، والراسخون، ف
  ..))ال بأتباعھم إعراب هللا)) یقولون((

وعلى ما ذكره ابن الجزري فیمن یقف على لفظ الجاللة اختلف ذكر السند عند غیره فلم  -ج
الوقف  یذكر أن ابن عباس ممن ائلین ب ن الق ل ھو م ة، ب ظ الجالل یقولون بالوقف على لف

اس (( )٣(لقول الشیخ الطوسي ] [ على  ن عب ھ اب الوجھ الثاني ما قال
ا : ومجاھد والربیع ا، كم ائلین آمن ھ ق م یعلمون وما یعلم تاویلھ إال ّ هللا والراسخون في العل

  :قال الشاعر
   

                                                        
  .٢٢٧/  ١النشر في القرءات العشر ) ١(
 .١٥٦/  ١األتقان للسیوطي : وینظر    
 .١٩١/  ١معاني القرآن للفراء ) ٢(
  .١٩٥٧/ النجف  -مكتبة األمین  ٤٠٠/  ٢التبیان للطوسي ) ٣(

ذا         ٤١٠/  ٢مجمع البیان ألبي علي الطبرسي : وینظر      ر أن ھ ري وذك زع الحمی ي المف ت ألب وقد نسب البی
  بن الزبیر، واختیار أبي مسلم المروي عن أبي جعفر قول ابن عباس  والربیع   ومحمد بن جعفر



  ]

 
ً في غمامة: یعني   )).والبرق یبكیھ المعا

ول (( )١(وذكر النحاس و ق س وھ ن أن ع ب فیمن قال بھذا محمد بن جعفر بن الزبیر والربی
ر و جعف ال أب لیمان، ق ن س ي ب ي وعل ئت : القتیب ولھم إن ش ى ق القطع عل   ف

 ] [ یقولون"على أن تجعل " ً   ")).آمنا بھ"وإن شئت كان القطع  مستأنفا
ى واإلعراب،  والكالم على الوقف في ھذه اآلیة ال یتعدى ما سبق ذكره من عالقة المعن

ألن من المستبعد أن ینزل هللا تعالى ] [ نحن نرجح قول الشارح في كون الوقف على لذا 
ال ین، ف ي مب زل بلسان عرب ة الرسول في القرآن ما ال یعرفھ البشر وھو الذي ن ن معرف د م  ب

ن  الى م علیھ الصالة والسالم والمقّربین إلیھ من االولیاء والّصدیقین المقصود مما أنزلھ هللا تع
أفضل الراسخین كان رسول هللا ( )٢(بسند صحیح المحكم والمتشابھ لقول أبي جعفر 

  .ھاوأن ما أختصھ هللا لنفسھ أمور ً أخر لیس من شأن البشر معرفت)) في العلم
  مواضع أخر في الوقف -ثانیا ً

ر  ى حروف غی ذكر الشارح مواضع أخرى للوقف، منھا على غیر المتمكن وأخرى عل
  :صحیحة، أو على عالمة التأنیث، سیتم تناولھا في ھذه الفقرة

 )).ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى رّبھ(( )٣( قولھ : الوقف على غیر المتمّكن -١
[... )٥(اإلسكان كما جاء في الروایة في قولھ سبحانھ بالوقف و(( )٤(قال الشارح 

.[  
ة یستحق  ة الكریم ھ باآلی ّل ل ام ومث ول اإلم ن ق الوقف في الموضع الذي ذكره الشارح م

  :المناقشة
 )٦(من البیّنة، وھي شبیھة بقولھ تعالى ٨/ دلل الشارح بكالمھ على قول اإلمام باآلیة الكریمة  -أ

 ] [ ة وال الثالث ي األح ف ف ام(ألن الوق ول اإلم ین وق كین ) اآلیت ل بتس حص
العائد على المذكر وھو في موقع المضاف إلیھ، وھو اسم غیر متمكن كما ) الھاء(الضمیر 

ة  ھ اإلعرابی ھ إذ أخذ الحرف حركت ا قبل ى م ھ إل ت حركت یسمیھ النحویون، ولم یكن قد نقل
 .وھو الذي سكن لغرض الوقف

الع  -ب ىاالط ى  عل دل عل ریف ی حف الش ا  )٧(المص ین وأن آخریھم ى اآلیت ف عل دم الوق ع
 .وال وقف علیھما) البناء(مضبوطان بالشكل، بعالمة الضم 

راءات -ج ب الق ن كت ھ م ا اطلعت علی ا . لم أجد اشارة إلى الوقف في اآلیتین فیم ي م ذلك ف وك
 .اّطلعت علیھ من كتب الوقف

                                                        
 .٢١٥ص : القطع واإلستئناف للنحاس) ١(
 .٤١٠/  ٢مجمع البیان للطبرسي ) ٢(
 .١٥٨/  ١شرح نھج البالغة ) ٣(
 .١٥٨/  ١نفسھ ) ٤(
 .٨/ البینھ ) ٥(
 .١٨/ العلق ) ٦(
  .٨/ ، البینة ١٨/ المصحف الشریف، العلق : ینظر) ٧(

  .، وال وقف علیھما٣٧٨/  ١٠، ٣٨١/  ١٠التبیان للطوسي : وینظر    
 .كذلك ٥٢٣/  ١٠،  ٥١٨/  ١٠مجمع البیان للطبرسي : وینظر    



  ]

ا -د ى ھ ف عل الىورد الوق ھ تع ة قول ّ ورة الحاق ن س ریمیتین م ین الك ي اآلیت كت ف    )١(ء الس
 ] [ ، ] [ ابقة ة الس وھو مختلف عما ھو علیھ في اآلی

اك ضمیر المضاف  ا للسكت، وھن اء ھن التي أستشھد بھا الشارح على قول اإلمام ألّن الھ
ى كت عل اء الس ا وردت ھ ب، وكم ھ الغائ ھ إلی ي قول تمكن ف ر الم م غی [  )٢(االس

 [ ا كت، وكم اء الس ادة ھ تمكن بزی ر الم ى غی ف عل ي الوق روف ف ر مع و أم وھ
 .والفرق بینھما واضح)) لـَمْھ، بـَمْھ، عالَمْھ، وھَیھْ (( )٣(یقولون

لھا منُھ وضربُھ، باالسكان، واألصل وص: وكذلك الوقف على: (()٤(ذكر أبن یعیش ما یأتي -ھـ
قال ")) منھا، وضربھا"یدل على ذلك ثبوتھا في المؤنث ) منھو، وضربھو(بحرف مّد نحو 

  )٥(سیبویھ
ي : فقولك(( ضربھو زید، وعلیھا مال، ولدیھو رجل، جاءت بالھاء مع ما بعدھا ھا ھنا ف

  ))ضربھا زید، وعلیھا مال: المذكر، كما جاءت وبعدھا األلف في المؤنث وذلك قولك
ھ ویبدو لي أ ً على الوقف في قول ھ((ّن في قول ابن یعیش دلیال ى َرّب ى یلق ة )) حت أو اآلی

ي ]  [ ... الكریمة المستشھد بھا  اء ف ى الھ ف عل ف یحصل الوق ھ كی إال ّ أن
ر(كما یحصل في الوقف على ) ُمُنھْ (أفي نقل حركة الھاء إلى النون فتكون )) منھ(( ) بُكر وبِك

اء اء  أم باإلبق كین الھ اكنة وتس ون س ى الن میر(عل ة ) الض تم معالج ف ت ھ وكی وف علی الموق
  الساكنین؟

كیف نفرق عندما نسكن الھاء بین الھاء التي ھي ضمیر المفعول وبینھا ) َضَرَبھ(أما في 
ى  ا تشبع حت ة ھن ن النحویین أّن الحرك للسكت؟ مع أن كالم سیبویھ وتبعھ ابن یعیش وغیره م

  .ا ذكر في قولیھماتكون حرف مّد كم
 :ویمكن القول أن معالجة ھذا األمر تكون على النحو اآلتي -و

تم باإلشمام : األول ا ی ى السكون المحض وإنم تم عل أن الوقف في مثل ھذه األحوال ال ی
ة العضو  الوقف بتھیئ ي ب از للرائ و إیع ألنھ الوقف المناسب لمثل ھذا الكالم، وھ

  .ظھار الصوتلنطق الحركة من دون إ) الشفتین(
أن الوقف في مثل ھذه الحال التي ذكرھا الشارح غیر موافق للقواعد التي قررھا : الثاني

  .علماء اللغة والقراءات
ً : الثالث ون واوا ى تك ّد الضمھ واشباعھا حت ن م اء م یبویھ والعلم اذا اعتبرنا ما قرره س

واو(فتقصیرھا في الوقف یجعلھا ضمھ وھي نصف حركة المد  ذا) ال یصدق  وھ
 ً     .على سائر حروف المد، ونطق الضمة آنئٍذ یكون وقفا

  الوقف على ھاء السكت -٢ 
  !))فیا عجبا (( )٦( قولھ 

الوا: كقولك!)) فیا عجبي : أصلھ(( )٧(قال الشارح ً، فق ا اء ألف وا الی م قلب ي، ث ا غالم ا : ی ی

                                                        
 .٢٩، ٢٨/ الحاقھ ) ١(
 .٨٣/  ٩شرح المفصل ألبن یعیش : ینظر) ٢(
 .٨٩/  ٩نفسھ ) ٣(
 .٨٧/  ٩نفسھ ) ٤(
 .١٨٩/  ٤الكتاب ) ٥(
 .٢٩١/  ٩،  ١٦٨/  ١شرح نھج البالغة ) ٦(
 .١٦٨/  ١نفسھ ) ٧(



  ]

  !)).یا غالماه و! یا عجباه : فإن وقفت على ھاء السكت قلت! كقولھم یاغالما !  عجبا 
یبویھ ول س ف یق ي الوق دال وف ي اإلب اء ف وال العلم ق ألق ذا مواف ي ھ ارح ف ول الش  )١(وق

ك(( و : فأما ما تلحقھ األلف فقول ى نفسك فھ ى نفسك، وإن أضفت إل م تضف إل داه، اذا ل وازی
ً إلى نفسك فالدال مكسورة، واذا لم تضف فالدال مضمومة ففتحت  سواء، ألنك اذا أضفت زیدا

  ..)).مكسور كما فتحت المضمومال
ول: وزعم الخلیل أنھ یجوز في الندبة(( )٢(وقال د یجوز أن أق ھ ق ل أن ن قب : واغالَمیھ، م
تح !  واغالمي  فأبّین الیاء كما أبینھا في غیر النداء، وھي في غیر النداء مبّینة فیھا اللغتان، الف

د والوقف، ومن لغة من یفتح أن یلحق الھاء في الوقف حین ی اء بع ت الھ ا ألحق ة كم ّبین الحرك
ت.... یا رّباه: األلف في الوقف، ألن یكون اوضح لھا في قولك ف قل ُد : واذا لم تلحق األل وازی

وازیدي، واأللحاق وغیر اإللحاق عربي فیما : وإن شئت قلت. اذا لم تضف، ووازید اذا أضفت
  )).زعم الخلیل رحمھ هللا ویونس

اني: أمرین في النداء والندبة؛ االول وُیرى أن قول الشارح یتضمن ً، والث ا اء ألف ب الی : قل
و  ھ، وھ ذي قبل ف ال إلحاق ھاء السكت لتبین الحركة بعد أن یوقف على الھاء ویمتد صوت األل

  .موافق لرأي سیبویھ في مثل ھذا الوقف

  الوقف على المقصور -٣
ھاھنا ألّن المقصور  الصخر األملس، وال وقف علیھ: والّصفا، مقصور(( )٣(قال الشارح

ي ادراج  ون الصفا ف اء، ویك واء ھي الظلم ة للھ رة القابل ا الفق دود اّنم ة المم ي مقابل ون ف ال یك

  )).الكالم، أسوًة بكلمة من الكلمات

واردة  ولعل الشارح ال یقصد في كالمھ عدم جواز الوقف على المقصور، وإنما الكلمة ال

  :)٤(في الوقف على المقصور یقول سیبویھفي السیاق بعینھا غیر موقوف علیھا، إذ 

ي مثّنى: ھذه أْفَعْي؛ وفي ُحبلى: وذلك قول بعض العرب في أفعى(( ذا : ھذه ُحْبَلْي؛ وف ھ

ً وكذلك كل ألف في آخر االسم   ..)).ُمَثّنْي، فاذا وصلت ّصیرتھا ألفا

 ً ا وال(( )٥(وقال أیضا ى حالھ ف عل ي الوق ف ف دع األل أن ت ر األعرف ف دلھا  فأما األكث تب

 ً دھا؛ . یاءا فاذا وصلت أستوت اللغتان؛ ألنھ اذا كان بعدھا كالم كان أبین منھا فیھا اذا سكت عن

  )).فاذا استعملت الصوت كان أبین

  )).ھذه َحبأل، ورأیت ُحبأل، وھو یضربھأ: وقد یھمز فیقال(( )٦(وقال ابن یعیش

ّك كالمھم أّن المقصور یوقف علیھ وأن كان في القلیل  ة ویدل ف لغ ب األل من لغاتھم، وقل

                                                        
 .٢٢١ - ٢٢٠/  ٢الكتاب ) ١(
 .٢٢١/  ٢نفسھ ) ٢(
 .٥٩/  ١٠شرح نھج البالغة ) ٣(
 .١٨١/  ٤الكتاب ) ٤(
 .١٨١/  ٤نفسھ ) ٥(
 .٧٦/  ٩شرح المفصل ) ٦(



  ]

  .عند العرب

  الوقف على المنقوص -٤
ین (( )٢(قال الشارح)) من الوالد الفان(( )١(قولھ  الزدواج ب ان (حذف الیاء ھاھنا ل الف

ات ) والزمان وألنھ وقف، وفي الوقف على المنقوص یجوز مع الالم حذف الیاء وإثباتھا واإلثب

  )).مران، وإسقاط الیاء ھو الوجھھو الوجھ، ومع عدم الالم یجوز األ

اء وال العلم ق اق ر یواف ّرف والمنّك وص المع ى المنق ف عل ي الوق ارح ف ول الش ال . وق ق

  : )٣(سیبویھ

اضْ (( س الحرف نحو الق ن نف ا كسرة وھي م ي قبلھ اء الت )) وقد یحذفون في الوقف الی

 ً   .)٤(وقال أیضا

یس فی(( ا ل ف شبھوه بم ذھب ومن العرب من یحذف ھذا في الوق ت ت ف والم إذ كان ھ أل

الیاء في الوصل في التنوین لو لم تكن األلف والالم وفعلوا ھذا ألن الیاء مع الكسرة تستثقل كما 

ي  م یلحق ف ھ ل الم ألن ف وال ي األل ي الوصل ف تستثقل الیاءان فقد اجتمع األمران ولم یحذفوا ف

و ف والم وھ ھ أل یس فی ھ ول ا لحقت ذف كم ى الح طره إل ا یض ل م ي  الوص ھ ال یلتق وین ألن التن

  )).ساكنان

  الوقف على المنتھي بالتاء -٥
اء : ((قول الكسائي )٥(ذكر الشارح)) ھیھات((الوقف في  فمن كسر التاء وقف علیھا بالھ

  )).ومن فتحھا وقف علیھا إن شاء بالتاء وإن شاء بالھاء) ھیھاه: (فقال

ً في قول الكسائي الذي ذكره الشا رح، فقول أبن یعیش في ھیھات ما ویبدو أن ھناك خالفا

ً ووقف علیھا بالھاء، (( )٦(یأتي فأما ھیھات ففیھا لغتان؛ فتح التاء وكسرھا فمن فتح جعلھا واحدا

رین ل أم تح فیحتم یمن ف ف ف ا األل ً ووقف علیھا بالتاء، فأّم یجوز أن : ومن كسرھا جعلھا جمعا

اء،  ن الی ھ م ون مبدل ون یكون من باب الجأجأة والصیصیة فتك ة، ویجوز أن تك واألصل ھیھی

  ..)).األلف زائدة ویكون من قبل الفیفاة، واالول اوجھ ألّن باب القلقال أكثر
                                                        

 .٥٢/  ١٦شرح نھج البالغة ) ١(
 .٥٢/  ١٦نفسھ ) ٢(
 .١٦٧/  ٤الكتاب ) ٣(
  .١٨٣/  ٤نفسھ) ٤(

 .٧٥/  ٩شرح المفصل : وینظر      
 .١٢٦/  ١٣شرح نھج البالغة ) ٥(
 .٨١/  ٩شرح المفصل ألبن یعیش ) ٦(



  ]

  .وارى أن رأي الكسائي في روایة الشارح بالفتح أرجح

ي  الف ف ال خ ورة ف ا مكس ال كونھ ا ح اء، وأم اء أو بالت ا بالھ ف علیھ وز الوق ذلك یج وب

و ك ق ع : (()١(ل الرضيالوقف علیھا بالھاء ویؤید ذل دیر جم ي التق و ف اءه فھ إّنك اذا كسرت ت

ذیان: (والقیاس) اللذان(ھیھیة ھیھات، وحذفت الیاء شاذة لكونھ غیر متمّكن كما حذفت في  ) الل

ً واصلھ ھیھیھ، ویوقف علیھ بالھاء، وأن یكون  واذا ضممت تاءه أو فتحتھا جاز أن یكون مفردا

ً فیوقف علیھ بالتاء، وقد ذ كرنا أّنھ یجوز أن یكون أصلھ ھیھیھ سواء كان مضموم التاء مجموعا

  )).أم مفتوحھا أم مكسورھا، لكنھ إنّما قّل الوقف علیھا بالھاء إللتحاقھ باألفعال لكونھ أسم فعل
  
  
  

  خالصة القول في الوقف
ا من خالل دُیرى أن الوقف ظاھرة صوتیة  -١ داللي فیھ ب ال اللیة في آٍن واحد، یأتي الجان

ل یاق، ص ي الس ة ف ة الكلم ي وظیف ث ف ذي یبح م ال و العل النحو وھ داء ب ف واالبت ة الوق

ورة  ارات المنث ل والعب ارات، أي نظم الكالم والجم وبالتالي المعاني التي تتضمنھا العب

ة  ة النحوی ً للحرك ة اإلعراب(والمنظومة، إال انھ من جھة أخرى یعد الوقف سلبا ) عالم

ات ت ھ، والعالم ي بعض أنواع ل ف ي نق ف ف د الوق ك عن اني، یتضح ذل ً للمع ا أتي أعالم

ا : حركة آخر الكلمة إلى الحرف الذي قبلھ، كما نقول ي قولن ر وف ھذا بكر، ومررت ببك

 ً ا رى: أیض ة أخ اض، وأمثل ذا ق ب . ھ ال بالجان ا اتص یس لھ وتیة ل ل ص ك دالئ ل ذل وك

  .النحوي

ر بن -٢ تدعي تغیی ً یس ا ھ أحیان رفیة ألن اھرة ص ف ظ یس الوق ر ل ي غی ك ف ة كقول ة الكلم ی

تمكن ي : الم َْھ ف ـ ا ( أن الالم ) أن ن المعرف ب اء المنقوص م ذف ی د تح ْھ وق ّْھ وعّم ـ ومـم

ك: فنقول ً كقول ا اء ألف ب الی ة : القاْض وتقل ً لیست من اصل البنی ا د حروف ا، وتزی واعجب

ك ي قول كت ف اء الس ادة ھ رفیة كزی ا: الص ْھ، وغیرھ ْھ، وھّن اه، وھی ع.. واغالم  وتقط

ك اء الصرفي كقول ا ال یقتضیھ البن ات فیم ي : الحرك عف الحرف ف ُز وارم ِ، أو تض اغ

  . خالّد، عند الوقف: آخر الكلمة كقولك

الم  -٣ نظم الك ة ت وتیة جمالی اھرة ص ف ظ ة أن الوق ى نتیج ص إل ك نخل ى ذل ً عل اءا وبن

                                                        
 .٢٩١/  ٢شرح شافیة ابن الحاجب ) ١(



  ]

ي حس ً ف یا امع نفس ي الس ؤثر ف ارات ذات أداء ی اظ والعب ل األلف تماع وتجع ن واالس

ة  ت اللغ ذا حظی ام ل تیعابھا بانتظ اني واس یم المع ي تقس ً ف ا غاء ومعنوی تماع واإلص االس

  .العربیة بھذه الخصیصة اللغویة الجمیلة، ونالت دراستھ اھتمام علمائنا

 



  ]

  اإلعالل: املبحث السادس 
 

و )٢(وذكر أّن حروف العلة ھي. من العّل والعلل )١( األعالل في اللغة ف وال اء، األل او والب
  .سمیت بذلك للینھا وموتھا

ا وحذفھا : (()٣(وفي المصطلح الصرفي ا قبلھ ى م ا إل ل حركتھ ة ونق دال حروف العل إب
وحذف حركتھا ال للوقف وال للجزم، ویدخل في اإلبدال إبدال حروف العلة والھمزة وغیرھما، 

  )).وكذلك الحذف یشمل حذف حرف العلة والھمزة وغیرھما
ل ھتغی(( )٤(وقی كانھ أو حذف ھ أو اس ف، بقلب ة للتخفی رف العل ر ح اھرة ..)) ی و اذن ظ فھ

ت  و بنی ً ل تثقال ا مس ون النطق بھ ة إذ یك صرفیة صوتیة تحدث في األلفاظ لتیسیر النطق بالكلم
  :)٥(على وفق القیاس أو ال یمكن النطق بھا وقد اجمل ابن جّنّي ھذا بقولھ

ً؛ نحو ((  ع ومصوغ، منھا ما ال یمكن النطق بھ أصال ما اجتمع فیھ ساكنان كسماء ومبی
  :(٦)وقولھ)). ونحو ذلك
ّ أن (( ومنھا ما یمكن النطق بھ غیر أن فیھ من االستثقال ما دعا إلى رفضھ واّطراحھ إال

ھ،  ولھم لححت عینی ً على اولیة حالھ، كق یشذ الشيء القلیل منھ فیخرج على أصلھ منبھة ودلیال
  :وكقولھوألل السقاء، اذا تغیرت ریحھ 

   
  

ي نحو: ومن ذلك امتناعھم عن تصحیح الیاء في نحو واو ف وقن، وال زان : موسر، وم می
ً ...)) ومیعاد   . وأقوال ابن جّنّي تضمنت االبدال بین الحروف الصحیحة أیضا

ة الّن حر زة مع حروف العل ا، والسبب وقد ادخل الصرفّیون الھم ب إلیھ ة تنقل وف العل
وأربعة حروف جوف، وھي الواو والیاء واأللف والھمزة، (( )٧(قال الخلیل. قربھا في المخرج

دارج  ن م دارج اللسان وال م ن م ي مدرجة م ً ألنھا تخرج من الجوف، فال تقع ف وسمیت جوفا
ّ الجوف، الحلق وال من مدارج اللھاة، إنما ھي ھاویة في الھواء فلم یكن لھا حی ز تنسب إلیھ إال

 ً   ))األلف اللینة والواو والیاء ھوائیة أي إنھا من الھواء: وكان یقول كثیرا
ّھ عنھا النت (( )٨(وقال وأما الھمزة فمخرجھا من أقصى الحلق مھتوتة مضغوطة فاذا ُرف

  )).فصارت الیاء والواو واأللف عن غیر طریقة الحروف الصحاح
ً على ذلك سیكون ھذا ا  وبناءا دالھا وم زة وإب ة والھم ى حروف العل ً عل المبحث مقصورا

ا یحصل  ً عن تضمنھ م یحصل لھا من حذف أو قلب لھذه الصلة بین الحروف المذكورة فضال
ھ ضمن : من ابدال بین ً فجعلت را رد كثی ذا ی ة أخرى ألن ھ الواو من جھة وحرف التاء من جھ

ً ما ورد في الشرح   :مبحث االعالل متناوال

                                                        
  ٤٦٢/  ١١ -علل -لسان العرب ) ١(
 ٢٠/  ٤القاموس المحیط ) ٢(
  ٦٧/  ١شرح شافیة ابن الحاجب ) ٣(
  ٢١٣كما ل إبراھیم /عمدة الصرف ) ٤(
  ٢٦١/  ١الخصائص ) ٥(
  ٢٦٢/  ١نفسھ ) ٦(
  ٦٣/ عادل أحمد زیدان ص. القلب واالبدال د: وینظر ٥٧/  ١مقدمة معجم العین للخلیل ) ٧(
  ٥٢/  ١مقدمة العین ) ٨(



  ]

  ي شرح نھج البالغة ما ورد ف
ة  ّین وجھ اب وب ي الكت ة وردت ف ھتناول الشارح ظواھر إعاللی ى  رأی ا واكتف نظره فیھ

ھ  ت أن أجعل ا الشارح ورأی ق علیھ ّ ي عل باإلشارة إلى بعضھا وسیكون مبحثنا في الظواھر الت
  :على قسمین

  ظاھرة اإلعالل في األفعال  -١
ال وتصریفاتھا ً من أفعال المث ا بشكل  اورد الشارح كثیرا م یتعرض لھ ھ ل ا ولكن وأبوابھ

  :تفصیلي لذلك ارتأیت أن أتجاوزھا إلى غیرھا
  اإلعالل في الفعل األجوف  -أ

  : تقوم دراسة اإلعالل في الفعل األجوف على أمرین
ل : منھمااألول  ذا یقضي أن تكون عین الفع ھ، وھ ي عین دال ف ما یحصل فیھ من تغییر واب

ي  ال وب( حرف مّد، كاأللف ف ھ اإلعالل، ) اع وخاف ق ا یحصل فی و م وھ
أصلیة في الفعل، إنما ھي منقلبة عن واو أو یاء ومثال المنقلبة  تفاأللف لیس

اع(وعن یاء  )٢()وخاف( )١()قال(عن الواو في  ل  )٣()ب ت عین الفع واذا كان
في األجوف متحركة فال تعد حرف مّد، وإنما ھي حرف لین ال یعتریھ تغییر 

العند صیاغة المست  )٤(قبل واسمي الفاعل والمفعول والمصدر وأمثالھا األفع
، ولو بنیت )حاور، حاول، عاین(وأسماء الفاعلین منھا ) حِور، حِول، عیـِن(

ً ) عان(من الفعل  ھ . لكان األمر مختلفا ن قول ا اورده الشارح م  ومثالھ م
یاطین: (( )٥( التھم الش ارح)) اجت ال الش ول:(()٦(ق الن فالن:نق ال ف ً، أي اجت ا

ي (( )٧(قال الزمخشري) َجَول(افتعل، من :أداره علیھ، واجتال جال الفرس ف
  )).المیدان جوالن، وجالوا في الحرب جولًة، وكانت لھم جولة

 ً ھ أیضا ل(( )٨(وقول ھ : الفع ي قول ام، ف ام الصالة"ق ام، ومجرده " إق ام "وھو مصدر أق ق
  ")).یقوم

ى أ دلیل عل ین ت ین وما ذكره الشارح في الفعل واو وأن اصل الفعل ة عن ال ف منقلب ن األل
  ). َجَول وَقَوم(

ناد : األمر الثاني ك أن إس ة، ذل ع المتحرك ى ضمائر الرف ناده إل د اس حذف عین األجوف عن
ة  ان حرف العل ا ك ل، ولم الفعل إلى ھذه الضمائر یستدعي سكون آخر الفع

ك بة كقول ة مناس ھ بحرك ان تعویض ة إلمك وت العل ذف ص ً ح اكنا ت، قُ : س ْم
ت ل . وبع الل نق ن خ اني م ي الث اء ف ي االول، والی واو ف ذف ال ى ح دل عل ی

ھ و  ى فائ ل إل ـِْعتُ ((حركة العین في الفع ُت، وَبی ـُولْ ى )) َق ا إل ت حركتھم نقل

                                                        
  ٥٢٨اساس البالغة : ینظر) ١(
  ١٧٧نفسھ ) ٢(
  ٥٧نفسھ ) ٣(
  ٥٤٩/  ٢شرح ابن عقیل : ینظر) ٤(
  ١١٤/  ١شرح نھج البالغة ) ٥(
  ١١٤/  ١نفسھ) ٦(
  ١٠٥اساس البالغة ) ٧(
  ٢٠٥/  ١٠، ٢٢٣/  ٧شرح نھج البالغة ) ٨(



  ]

وأرى ان التغییر الحاصل صوتي  )١(الفاء وحلت محل الحركة األصلیة للفاء
  :)٢(بدلیل ما یعللھ الرضي في قولھ

ذھب سّمي أجوف ((  ھ ی ك ألن ي أجوف، وذل ھ فبق ي داخل ا ف ذي أخذ م ً بالشيء ال تشبیھا
ً نحو  ً "قل وبع"و " لم یقل، ولم یبع"و " قلت وبعت"عینھ كثیرا ارا ة اعتب ا سمي ذا الثالث ، وإنم

دأوا  د الصرفیین اذا صرفوا الماضي أو المضارع أن یبت ب عن اظ الماضي الن الغال باول ألف
عت ألن نفس المتكلم اقرب إلیھ والحكایة عن النفس في األجوف بحكایة النفس نحو ضربت وب

  )).على ثالثة أحرف نحو قلت وبعت
  اإلعالل في الفعل الناقص -ب

ّة، والم الفعل في الماضي الناقص األلف ولیست  الفعل الناقص ھو الذي ینتھي بحرف عل
الفتح ا ب ا قبلھ رك م بب تح اء بس واو أو الی ن ال ة ع ي منقلب ل ھ لیة، ب د  أص ل عن ودة األص وع

ً (صیاغة فعل المستقبل أو المصدر، كما في  یا ً ومشى یمشي مش ا یلحظ ). غزا، یغزو غزوا كم
ول و : عودة األلف إلى أصلھا عند اسناده إلى ضمیر الرفع المتحرك، فنق غزوت ومشیت، وھ

ل  ا جع ذا م ذه الضمائر، وھ ى ھ ناد إل د االس ھ عن ة فی ذي یحذف حرف العل خالف األجوف ال
  .)٣(صرفیین یعدون الناقص من بنات األربعة على خالف األجوفال

ً ال باعتبار ما : (()٤(وفي تسمیتھ بالناقص قال الرضي ً وناقصا سمي المعتل الالم منقوصا
ا  ا بھم ّما سّمي بھ ھناك لنقصان اعرابھ، وسّمي ھھن ً فإنھ إنـ سمي لھ في باب االعراب منقوصا

زم والو ي الج ر ف ھ األخی ولنقصان حرف ف، نح رم ِوال : ق ُز وال ت َش، وال تغ ُز وارم ِ، واخ أغ
ى  اظ الماضي عل ي اول ألف تخَش، وسمي ذا األربعة ألنھ وان كان فیھ حرف العلة ال یصیر ف
ار  ل، ال باعتب ار الفع ة باعتب ة وذا األربع ثالثة كما صار في األجوف علیھا، فتسمیتھا ذا الثالث

  )) االسم
  : ا الباب من قول اإلمام وقد ذكر الشارح طائفة من ھذ

غبیت عن الشيء أغبى غباوًة، اذا لم یفطن، وغبي الشيء "ما لم تغبوا فیھ، قال (( )٥(قولھ -١
  ")).فعیل"على " غبيّ "علّي كذلك اذا لم تعرفھ، وفالن 

ى وتیتین؛ االول اھرتین ص من ظ ارح یتض ول الش ى واو : وأرى أن ق ناد إل ي اإلس وھ
علة ألّن لقاء الواوین الساكنین أدى إلى حذف احدھما الذي ھو من الجماعة، وقد حذف صوت ال

ع المتحرك، وّدل : واآلخر. الفعل وبقي الضمیر ى ضمیر الرف ناده إل د إس ً عن اءا ف ی ب األل قل
على أن الم الفعل ال تحذف في المنقوص، الن الفعل ھنا تكّون من ثالثة مقاطع، االول متحرك 

ى الحذف، وأرى والثاني صامت، والثالث متحرك ؤدي إل ظ فی ي اللف ـقل ف ا یستـث ، وال یوجد م
ً انھ كان على الشارح ان یبني الفعل على  وت"أیضا ع " غب ى ضمیر الرف ناده إل د إس الواو عن ب

َوَ "المتحرك، فقد وجدتھ قد بني على    .)٦("َغـبـ
" َفوَص" )٨(والفعل مجرده " واصطفى من ولده أنبیاء" )٧( من قولھ  "اصطفى"الفعل  -٢

ً لتحرك ما قبلھا بالفتح، ومضارعھ  وقلبت الواو " افتعل"وبني على " یصفو"قلبت الواو ألفا

                                                        
   ٢٦٠/ ھادي نھر ص. النحو الوافي، د: ینظر) ١(
  ٣٤/  ١شرح شافیة ابن الحاجب ) ٢(
  ٢٥/  ١الدكتور أحمد مختار عمر  -مقدمة دیوان األدب للفارابي : ینظر) ٣(
  ٣٥ - ٣٤/  ١شرح شافیة ابن الحاجب ) ٤(
  ٣/  ١٦شرح نھج البالغة ) ٥(
  ٤٤٥أساس البالغة ) ٦(
  ١١٥/  ١شرح نھج البالغة ) ٧(
  ٣٥٧أساس البالغة ) ٨(



  ]

ً للمجانسة، قیل ً في مواضع منھا؛ اذا تطرفت بعد كسرة: (()١(یاءا اذ بني )). تقلب الواو یاءا
ً " یصطفي -اصطفى"المضارع من الفعل  ا واو ألف وان كان على صیغة الماضي فـتـقلب ال

   )٢(رفھا بعد فتح لتط
ھ -٣ وى" )٣( قول ارح" ارع ال الش ي: ((ق ھ الماض ل فعل ك وأص ر وأمس ن األم ف ع  ارع: ك

عوة واالرعواء عوة والرُّ عوة والرَّ   )).یرعو، وفالن حسن الرِّ
وفي تصریفاتھ األخرى البد " افعولّ "مزید وصیغ على " اصطفى"وبناء ھذا الفعل كبناء 

  .عل السابق، لیسھل النطق بھ ویتحقق االنسجام الصوتيمن المجانسة التي ذكرت في الف
  الفعل اللفیف  -ج

ّة مثل: المفروق -١ اه: "قال الشارح" وأیت" )٤(وھو ما كانت فاؤه والمھ حرفي عل : ومعن
ة أخرى، أي "وعدت ، وأشار إلى أّن حكمھ حكم الناقص من جھة وحكم المثال من جھ

اء،  تسري علیھ أحكام المثال والناقص، ومعنى ھ یحذف الف ر من د صیاغة األم ك عن ذل
ون  رف فیك اء، تقطع ح ة بن الم عالم ذف ال ِ "ویح ن " إ ل " وأى"م ن " قِ "مث ى"م " وق

  . وحذف الالم عالمة بناء عند البصریین وعالمة جزم عند الكوفیین
وحذف الفاء من الكلمة اعالل یتأتى من ثقل النطق بالكلمة بسبب اجتماع الكسرة والواو، 

ھ من ألنك ل واو، وفی دھا ال و بنیت األمر من ھذا الفعل ألتیت بھمزة مكسورة أو مضمومة وبع
  . صعوبة النطق ما تعلم

ھ : المقرون -٢ ون (( )٥( ما كانت عینھ والمھ حرفي علة، ورد في قول انوا ینطق و ك ل
ّوا ـ ال الشارح )) لعی اء، وروي : (()٦(ق ي بتشدید الی وا"وھ ول" لعی ا تق التخفیف، كم : ب

ى : قالوا" حیوا" اء االول ذھبت الیاء الثانیة اللتقاء الساكنین الن الواو ساكنة وصحت الی
  : ألجل الواو قال الشاعر

   
  

ي صفة واحدة،  ا ف والفعل عیى وعّیى ُوِزن بالفعل حیى وحّیى في كالم أھل اللغة ألنھم
  : )٧(الحریريقال 

ھ((  ل فی ول : وعند أھل اللغة أّن كل ما كان من حركة وسعي قی ن ق ان م ا ك ى، وم أعی
ھ ا: ورأي قیل فی ى، واالسم منھم ى وعّی يّ : "عی ى وزن " َعی ى وزن " شجيّ "عل ھ عل ل فی وقی

ا : عیى وعّي، قولھم: ، ونظیرھما من اللغتین في قولھم))وشج ٍ " عـٍم " حیى وحّي، وقرىء بھم
  .)٩(وحیى... ] … [  )٨(لھ تعالىفي قو

                                                        
  ٢٦١الصرف الوافي ) ١(
  ٢٦١نفسھ ) ٢(
  ١٧٦/  ٦شرح نھج البالغة ) ٣(
  ١٧٦/  ٦نفسھ ) ٤(
  ١٦٠/  ١١شرح نھج البالغة ) ٥(
 ١٦٠/  ١١نفسھ ) ٦(
  ١٠٨درة الغّواص ) ٧(
  ٤٢/ األنفال  )٨(
ان    ) ٩( ي التبی بل         ((١٢٦/  ٥جاء ف زي وش ة الب ي روای ر ف ن كثی ر عن عاصم وأب و بك افع وأب رأ ن ى((ق )) حی

ى    )) حّي((بإظھار الیاءین، وقرأ الباقون باإلدغام وإّنما جاز اإلدغام في اني فجرى عل للزوم الحركة في الث
 )).شاكلتھ



  ]

ي (( )١(وقیل فیھ ى وال یجوز ف ى وحی ا عی ین ھم ّ كلمت ً إال اءا ھ ی ھ والم ولیس فیھ ما عین
عینھ االعالل بأي نوع من األنواع، ولو ُوجد السبب لإلعالل، بل تعامل معاملة الصحیح فتبقى 

ً قلبتأما المھ فتأخذ حكم الناقص . على حالھا   )).بال فرق فان وجد ما یقتضي قلبھا ألفا
  ً ي (( )٢(وقیل أیضا ا ف ا كم ى حالھ ت عل ً من ھذا بقی ّي "وإن لم توجد علة تقتضي شیئا ح

  ")).وعيّ 
ة واحدة (( )٣(وقال ي كلم ثالن ف ویجوز في ھاتین الكلمتین إدغام العین في الالم ألنھما م

ام و ك اإلدغ وز ف ً، ویج ا رك لزوم ا متح تدعي وثانیھم ي یس ي الماض ام ف ر، إذ اإلدغ و األكث ھ
و  ر وھ ي اآلخ مومة ف اء مض وع ی ارع وق ي المض ام ف زم اإلدغ ارع، ویل ي المض ام ف اإلدغ
ى  ا، وعل ا قبلھ اح م ا وانفت م تحركھ ً، ث ا ا ألف ھ بقلبھ وا عین م یعل ة ل ذه العل دھم، ولھ مرفوض عن

  :)٤(اإلدغام جاء قول عبید بن االبرص
   

  
  :)٥(وقول النابغة الذبیاني

   
  

  :یتضح مما تقدم
  .ان عین اللفیف المقرون ال تعتل -١
  .الم الفعل فیھ حكمھا حكم الم المنقوص -٢
تیعاب الحاالت ا -٣ ن اس ر م در كبی ى ق د عل ذكر ابن أبي الحدی م ی ین ول لصرفیة إذ حدد الفعل

ن  سواھما یؤكد ذلك ما ورد في كتب اللغة والصرف القدیمة والحدیثة، ومن ذلك ما ذكره م
ي  دثین ف ن المح د م د الحمی دین عب ي ال د مح ّواص ومحم ي دّرة الغ ري ف دمین الحری االق

  . كتأبیھما المشار إلیھما
ي  -٤ رون، وھي ظھرت في المباحث أعاله ظاھرة صوتیة أخرى ف ف المق ن اللفی ین م الفعل

  .الفعلین لىظاھرة اإلدغام وقد أشار إلیھا ابن أبي الحدید في كالمھ ع
ة  -٥ ھ اللغوی ى قدرت ة عل ھ وھو دالل ي كالم اء ف وال العلم ق أق د واف أرى أن ابن أبي الحدید ق

  .واّطالعھ على أبوابھا المختلفة ومیادینھا المتعددة
ً في قولھذكر ابن أبي الحدید قلب  -٦ في أن اصل الفعل )) آمن، واوتھم واوتھم(( )٦(الھمزة ألفا

ین )) أاوى(( ع ب ھ وق ن االعالل ألن د م وع یع ذا الن ً، وارى أن ھ ثم أبدلت الھمزة الثانیة ألفا
  .الھمزة ة واأللف

  
                                                        

ل    تكملة في تصریف األفعال محمد محي الدی) ١( ن عقی ن عبد الحمید مطبوع في اخر الجزء الثاني من شرح اب
٢/٦٤٦ 

  ١٨٧/ دروس في التصریف ) ٢(
 ١٨٧/ نفسھ ) ٣(
  : والبیت ١٣٨دیوان عبید بن االبرص ) ٤(

  
  : وروایة الدیوان ١٤/ راھیم  صمحمد ابو الفضل إب. ت: دیوان النابغة الذبیاني) ٥(

  
  ١٦٦/  ١٣شرح نھج البالغة ) ٦(



  ]

  
  ظاھرة االعالل في األسماء  -٢
   أسماء الفاعلین والمفعولین والمصادر -أ

 
ال  ة(( )١( ق وھم عال ارح)) ترك ال الش ع : ((ق راء، جم ل(أي فق ل) عائ ذو : والعائ

لة، والعیلة الفقر، قال تعالى ْ یـ َ ال ...][...  )٢(العـ ، ق

  :)٣(الشاعر
   

  

  )).قائد وقادة وسائس وساسة(( )٤(ونظیره

ن  ً صیاغة فاعل م ا الشارح((ومثلھ أیضا ي اوردھ ام الت ا  )٥(ق ائم"واسم الفاعل منھ ، "ق

قاوم وعاول، ألّن األلف في : حصل االعالل بقلب الواو ھمزة، إذ األصل" عائل"، "عال"وفي 

ً "فتكون " باع"األصل منقلبة عن الواو، وكذلك لو كانت منقلبة عن الیاء كما في  واألصل " بائعا

  :)٦(وفسروا ھذه الظاھرة في قولھم" ایـِـعب"

ي األجوف نحو((  ن الثالث ف اسم الفاعل م د أل زة اذا وقعت بع واو ھم ب ال صائم : تقل

  )).  وخائن، واألصل صاوم وخاون

ات زة عن : وعلى ضوء ذلك تكون الكلم ا الھم ت فیھ د انقلب د وسائس ق ل وقائ ائم وعائ ق

  .َسةَقَوَدة وَسوَ : الواو، واصل قادة وساسة
 

والصیغتان من )) مقرضون، أقرضتھ فھو مدین ومدیون: مدینون(( )٧(ذكر الشارح قولھ 

ى صلوردت احداھما على اال" دان"الفعل األجوف  التي عل ى السماع، ف ة عل  االصل، والثانی

                                                        
 ١٧٣/  ١٣شرح نھج البالغة  ) ١(
   ٢٨/ التوبة ) ٢(
 الستقام )) أنّنا((ھكذا ورد البیت وھو غیر منسوب وعروضھ مرتبك، ولو قال ) ٣(
  ١٧٤/  ١٣بالغة شرح نھج ال) ٤(
  ٢٢٧/  ٧نفسھ ) ٥(
  ٢٦٠/ ھادي نھر ص. الصرف الوافي د) ٦(
  ٢٤٥/  ٨شرح نھج البالغة ) ٧(



  ]

ا اللسان ال" مدین"أما " مدیون" ل إلیھ ي یمی ً وراء فھي المسموعة عن العرب والت عیا ي س عرب

ّتان عن العرب   : )١(قال ابن جّنيّ . السھولة في النطق على ان الصیغتین محكیـ

ك (( ً من تقدیر مفعول مما عینھ احد حرفي العلة؛ وذل ّھ علیھ أبدا وكذلك ما نتصوره وننبـ

وول،  ول، ومق وع، ومكی ل مبی م أن األص وغ؛ أال تعل ول، ومص ل، ومق ع، ومكی و مبی نح

ت  ذفت ومصووغ، فنقل دھا ساكنة، فح ول بع كنت، وواو مفع اء، فس ى الف ین إل ن الع مة م الض

اء الساكنین-على الخالف فیھما  -احداھما  ن . اللتق ا ان یمك ً فأّم ا ً وحكم دیرا ا تق ع لھم ذا جم فھ

  )).النطق بھما على حال فال

اس  ى القی ي ھي عل اء الصیغة الت ا بق دیون"ام ات " م ض لھج ي بع ا ف ر الشارح أنھ ذك

ومن ذلك اسم المفعول من الثالثي المعتل العین نحو مبیع، ومخیط، : (()٢(قال ابن جّنيّ العرب 

ر، وأصلھ ھ مغّی ذا كل ا : ورجل مدین، من الدین، فھ ى م ر، عل وط، فغّی دیون، ومخی وع وم مبی

اء،  -على ما حكاه أبو عثمان عن األصمعي -ومع ذلك فبنو تمیم . مضى ن الی ً م ُیتّمون مفعوال

  :قال. خیوط ومكیولم: ویقولون
   

  

ان ...  ى اصلھ؛ وان ك ا عل ً منھ وال وربما تخطوا الیاء في ھذه إلى الواو، واخرجوا مفع

اء ن الی ھ م ل من ھم. أثق ول بعض ك ق ن : وذل وود م ل مع وود، ورج رس مق وون، وف وب مص ث

  :مرضھ، وأنشدوا فیھ

  ))ه مدووف والمسك في عنبر

ون(( )٣(وقیل انھ ل یقول ي عقی وع وبن ي یرب ّراء عن الكسائي أن بن ي : حكي عن الف حل

  )).واما البصریون فال یعرفون ھذا... مصووغ، ومسك مدووف

  .وٌیرى أن البصریین یعرفونھ بوصفھ لھجات عربیة أما كونھم أھل قیاس فھذا أمر آخر

  
 

                                                        
   ٢٥٩/  ١الخصائص البن جّنّي ) ١(
  ٢٦١ – ٢٦٠/  ١نفسھ ) ٢(
  ١٩٣/  ١اللھجات العربیة في التراث ) ٣(



  ]

ى وزن األ ھ عل ال یصاغ المصدر من اقص، المث ّة مثال وأجوف ون ل أو ((فعال المعتل َفْع

ّة ـِل ل)) ع ھ : مث یغ من اذا ص ة ف ھ المحذوف ن فائ ً ع ا اء عوض دًة، والت ً وع دا د وع ل((وع )) أفع

ً (( )١(ومنھ ورد قولھ" إفعال"فالمصدر  ا ً، واوھن ایھان ان، : واألصل)) اوجد ایجادا اوجاد واوھ

ر صوتي یطرأ وقلبت الواو  و أث ھ، وھ ل النطق ب ً لثق ا استكراھا ً یتناسب الكسرة التي قبلھ یاءا

  .على الكلمة بتناسب والسلیقة السلیمة في النطق

ي  ً ف ا ر أنف ا ذك ھ م االعالل فی وف ف ا األج اد وساس"أم ل" ق ً واألص ا ً وسیاس ادا واد : قی قِ

واس ھ)٢(وِس ھ : ، ومثل یغ من اذا ص ً، ف یاما ً وص ا ل"قیام ن فیك" أفع در م ام"ون المص ً " أق ا  إقام

  . التاء عوض عن الحرف المحذوف )٣(وقیل ،إقوام: وإقامًة، واألصل

ا  در، ومنھ اء المص د بن ا عن ل لھ ا یحص ة وم ً ناقص اال ارح أفع ر الش  )٤(اذراء((وذك

  )).)٦(، القاء)٥(النجاء

ن : ((قال الشارح ذري م د اوضحھ إ" أذرى"واكثر الروایات ی ً، وق ا ریح، رباعی ذ راء ال

ال رى : ویق ة األخ ود األصح، الروای ھ واألج زرع، أي ألقیت ب لل ت الح ھ وأذراه، واذری ( طعن

ي ) یذرو الروایات ذرو الریح الھشیم ة ف ن قتیب ر اب ذا ذك ب الحدیث(وھك ذه ) غری ر ھ ّما ذك ـ ل
الى الخطبة عن أمیر المؤمنین  ال تع : ذرىو...]))  [ ...  )٧(ق

  .یذرو، واذرى ُیذري

ً ((وفي النجاء، قال  راْعا ً وصارعت ِص رابا ل ضاربتھ ِض ھ، مث )) المناجاة مصدر ناجیت

ب : والفعل ف تقل ا أل اء قبلھ الواو أو الی ي ب ذي ینتھ اء والمصدر ال ة عن ی ناجى، واأللف منقلب

  . أھل الصرف الواو أو الیاء إلى ألف، وعندما تتحرك األلف الثانیة تقلب ھمزة، ھذا كالم

  :)٨(وأشار ابن جّنّي إلى ھذا بقولھ

د (( ا ق د أّنھ ومن أدّل الدلیل على أّن ھذه األشیاء التي نّدعي أّنھا أصول مرفوضة ال یعتق

اال یطوع  دیر م ن تق ا م ا تعرضھ الصنعة فیھ ة م كانت مّرة مستعملة ثم صارت من بعد مھمل

                                                        
  ١٣٠/  ١شرح نھج البالغة ) ١(
  ١٧٤/  ١٣نفسھ ) ٢(
  ٥٧٤/  ٢شرح ابن عقیل : وینظر ٢٠٥/  ١٠،  ٢٢٣ / ٧نفسھ ) ٣(
  ٢٨٥/  ١شرح نھج البالغة ) ٤(
  ١٠٨/  ٨نفسھ ) ٥(
  ٦٩/  ٩نفسھ ) ٦(
  ١٤١ – ١٤٠اصالح غلط أبي عبید في غریب الحدیث البن قتیبة : وینظر ٤٥/ الكھف ) ٧(
 ٥٩٣/  ٢شرح االشموني : وینظر ٢٥٩/  ١الخصائص ) ٨(



  ]

ذره ھ لتع ا. النطق ب ك كقولن ي شرح حال المم: وذل ماء، ف وز األصل؛ نحو س ر المھم دود غی

ا . وقضاء دة قلبت ف زائ ً بعد أل أال ترى أن األصل سماو وقضاٌي، فلما وقعت الواو والیاء طرفا

ت  ا فانقلب ة منھم ان تحركت الثانی ت األلف ا التق ألفین، فصار التقدیر بھما إلى سماا، وقضاا، فلم

ال قدرة  -وھو التقاء األلفین  -ما قّدرتھ  أفال تعلم أن احد. ھمزة، فصار ذلك إلى سماء، وقضاء

  ))ألحد على النطق بھ

  أمثلة أخرى من االسماء المعتلة  -ب
ا  أورد أمثلة أخر من األسماء المعتلة وذكر وجھ اعاللھا، سیتم تناولھا ورأي الشارح فیھ

ً بآراء العلماء   :مؤیدا
 

ارح ال الش ا : (()١(ق ً ھھن الاوال أّن ق ة، ك ى الظرفّی وبة عل يء، واالول : منص ل ش أّول ك

ى وزن : نقیض اآلخر، واصلھ ل"اوَول، عل ً وادغمت، " أفع زة واوا ت الھم وز الوسط قلب مھم

  )).ھذا أّول منك: یّدل على ذلك قولھم

ھ : كقولھم" أفعل"واإلتیان بحرف الجر دلیل على أنھ : (()٢(وقال ك، وجمع ھذا أفضل من

وم" اوائل"على  ال ق زة، " وّول: "أصلھ: واول على القلب، وق ى ھم واو االول ب ال فوعل، فتقل

  )).الستثقالھم اجتماع واوین وبـیـنـھما ألف الجمع) وواٍل ( وإنما لم یجمع على 

  : )٣("اوائل"والبن جّنّي رأي في كلمة 

ّتة لحال المزید علیھ، وذلك كقو(( ز قد یفعل أصحابنا ذلك اذا كانت الزیادة مثبـ لك في ھم

ؤثر : أصلھ": اوائل" م ی اواول، فلما اكتنفت األلف واوان، وقربت الثانیة منھما في الطرف، ول

ّرات في معناه، وال ھناك یاء قبل الطرف  ً على غیره من المغیـ اخراج ذلك على األصل؛ تنبیھا

ً ثقل ذلك، فأبدلت الواو ھمزة، فصار اوائل ّة مقّدرة، وكانت الكلمة جمعا   .))منویـ

وإنما تناول قلب الواو " أفعل"ویبدو لي أّن ابن جّنّي لم یتناول الھمزة االولى ألّنھا ھمزة 

ار " أّول"التي ھي جمع، ویكون عّد الشارح " اوائل"الثانیة ھمزة في صیغة  اسم تفضیل ال غب

ّ أّن اسم التفضیل ھذا صیَغ من الفعل  لَ "على وزن " أَول"علیھ، إال ل " َفَع ن ثق ظ وبسبب م اللف

ارت  ا فص ي مثیلھ ت ف ً وأدغم ة واوا زة الثانی ت الھم واوین " أّول"قلب ین ال ف ب ت األل وحل

                                                        
  ٢٤٠/  ٦شرح نھج البالغة ) ١(
  ٢٤٠/  ٦نفسھ ) ٢(
  ١٩٤/  ١الخصائص ) ٣(



  ]

 ً ة واوا زة الثانی و اعالل الھم ھ الشارح ھ ذي یشیر إلی دال ال ع، واإلب المدغمین في صیغة الجم

ة أ ب الثانی ً وعلى الرغم من ھذا فھو خارج القیاس الن الھمزتین اذا التقتا في أول الكلمة تقل ا لف

ي " آمن"فتصیر " أأمن"كما في  ا جرى ف اس، وم و القی ذا ھ و المسموع عن " أول"وھ ا ھ إنم

ف  د أل ة بع واو الثانی دال ال ا إب ذوق والسمع أم العرب والعرب تؤثر المسموع ألنھ مما یتقبلھ ال

  .فقد جرى على القیاس" اواول"الجمع في 
 

ھ (( )١(قال الشارح ن -قول ى، م ُعل ا،  طوبى، ھي ف ً للضمة قبلھ اء واوا وا الی ب، قلب الطی

  )).بالیاء غیر جائزة -طوبیك  -طوبى لك، وطوباك، باإلضافة، وقول العامة : فیقال
الى ھ تع ریم قول رآن الك ي الق ي وردت ف اظ الت ن األلف ة م ذه الكلم :[ )٢(وھ

  [یال ي تعل ً ف ا ن ولھذا أخذت مكان ال اب ویین، ق ت اللغ

  : )٣(سیده

ً في ُكوسى وُطوبى وغیرھما((   )).وأّما الواو فتبدل مكان الیاء اذا كانت عینا

ت : (()٤(فاإلعالل ھنا قلب الیاء وھذا ما ذكره الشارح، وفي ھذه القاعدة قیل وكذا إن كان

ً لــ  ـعلى"الیاء عینا ُ ً كــ طوبى أو صفة جاریة مجرى ا" ف ث بضم الفاء اسما ت مؤن ألسماء وكان

ى صفة  ُعل ت ف ان كان ر، ف یس، وأخی ب، وأك ات أطی ـ طوبى، وكوسى وخورى، مؤنث أفعل كـ
 ّ ھ إال م یسمع من أي ] [...  )٥(محضة وجب تصحیح الیاء، وقلب الضمة كسرة ول

ـبكى"جائرة و  ال بعضھم"مشیة ِح ان وق ا المنكب إن : ، أي یتحرك فیھ ً ف ى وصفا ت فعل إن كان

ـینا الیاء فنقولسلمت  ّ ً وإن قلبت كسرة بـق الطوبى والطیبى، والضوقى : الضمة قلبت الیاء واوا

  )).والضیقى والكوسى والكیسى

ي  م أّن االعالل ف ي " ضیزى"ویظھر من كالمھ اإلعالل ف ك " طوبى"ك د اوضح ذل وق

  :)٦(صاحب التبیان في قولھ

                                                        
  ٨٣/  ١١شرح نھج البالغة ) ١(
  ٢٩/ الرعد ) ٢(
  ٢٧٠/  ١٣المخصص ) ٣(
  ١٤٥شذا العرف ) ٤(
 ] [  ٢٢/ النجم ) ٥(
  ٣٧/  ٢مجاز القرآن : وینظر. ٤٢٨/  ٩التبیان للشیخ الطوسي ) ٦(



  ]

ّ أنھ كسر اولھ لتصح الیاء من قـِبَ ((  ُعلى، إال الم العرب وزنھ ف ي ك یس ف ى"ل انھ ل ُعل " ف

ُعلى نحو  ى " ُحبلى"صفة، وصفة ف ھ یجيء عل ا االسم فان ى"یحمل على ما لھ نظیر، وأّم " فِعل
وانشد أبو ... ضأزتھ لغتان-ضزتھ حقھ أضیزه، : وتقول العرب...]  [...  )١(كقولھ 

  : عبیده واألخفش
   

  

ول ن یق نھم م ول: وم ن یق نھم م ز، وم الفتح والھم نھم، ضأزى، ب الفتح، وم ْیزى، ب : َض

  ..)).ُضُؤزى، بضم الضاد والھمزة

ذاك سیكون " طیبى"وُیرى أن  ل ضیزى، وآن وردت لدى العرب في بعض اللھجات مث

ن: القول ل م ن القبائ ل م ة، ب ً ألنھ لغ ّ  طوبى وضوزى مقبوال ول إال ى"ال یق ي  )٢("طیب ل ف وقی

  :)٣("طیبى"

ـقلبت  -وأصل طوبى .. طوبى شجرة في الجّنة،: اسم الجّنة في الھندیة، وقیل(( ى ف طیب

 ً   )).الیاء للضمة قبلھا واوا
 

عظاءة وعظایة، وصالءة : جمع عباءة، وھي الكساء، كما قالوا: العباء: (()٤(قال الشارح

  )).وصالیة

  . ن كالمھم أن العباءة والعبایة ما ُیحمل فیكون كالعبءویظھر م

سحق (( )٦(وقال في الصالءة والصالیة)) ھو الحمل الثقیل: والعبء(( )٥(قال الزمخشري

واالعالل في ھذه األلفاظ تخفیف في الھمزة، وأن الھمزة في )) الطیب على الصالیة والصالءة

ً، وفي الثانیة م صالءة كما ھي : نقلبة عن الیاء، والذي یحققھا یقولاالولى أصلیة وتقلب تخفیفا

ً، كساا، فلما تحركت األلف الثانیة قلبت ھمزة   .في كساء التي أصلھا كساو، فانقلبت ألفا
                                                        

  ٥٥/ الذاریات من اآلیة ) ١(
  ٧٦/  ١الخصائص : ینظر) ٢(
  ٢٧٤المعرب من الكالم االعجمي ) ٣(
  ٣٣/  ١١شرح نھج البالغة ) ٤(
  ٤٠٦ -عبأ  -اساس البالغة ) ٥(
  ٣٦١ -صلى  -نفسھ ) ٦(



  ]

  ظاھرة االعالل والقلب  -٣
دال  ع اب ة والحروف الصحیحة م ّ ین حروف العل دیم ب ا التق ً ورد فیھ اورد الشارح ألفاظا

ق في ھذه األلفاظ اعالل وقلب لذا ارتأیت أن أضعھا ضمن مباحث حروف العلة ببعضھا، فتحق

  :االعالل

  القسّي  -آ

ُعول"على " قوس"وھي جمع (( )١(قال الشارح ّدموا " ف م ق ّ أّنھ ـ ضرب وُضروب، إال كـ

ى : الالم، فقالوا ُسّو عل وع"ق ل ُ ي ِعصي " ف ا كسروا ف اف، كم ً، وكسروا الق اءا واو ی وا ال م قلب ث

  ."))قِسيّ "فصارت 

یبویھ ال س ة، ق اء اللغ وال علم ق ألق ب مواف الل والقل اھرة االع ارح لظ یر الش : )٢(وتفس

ُووس"وإّنما ھي في األصل " القِسيّ "ومثل ذلك ((   )).أینق -فقلبوا كما قلبوا " الق

 ً وب (( )٣(وقال أیضا يّ "ونظیر ذلك من المقل ا أصلھا" قِس واوین : وإنم وا ال ووس فكرھ ُ ق

  : ل الشاعروالضمتین، ومثل ذلك قو
 

ي  ي ف ره فھ ل وتك ي فع ل ف وإنما أراد الیوم، فاضطر إلى ھذا، مع ذلك أن ھذه الواو تعت

  ")).القووس"الیاء أجدر أن تكره فصار الیوم بمنزلة 

وقد بان لنا أن الم اللفظ حلت محل عینھ في ھذه عند جمعھا وتأّخرت العین فأدغمت في 

اء وأصبح وزن واو ال اء لیناسب الی ً وكسر الف اءا ا ی جمع، فثقل نطق الواوین والضمتین، وقلب

ً "الكلمة    ".فلوعا

  االعالل والقلب في ھاٍر  -ب
ً فھو ھائر(( )١(قال الشارح فیھا ً وھئورا ً )) ھار الجرف یھور ھورا وقالوا (( )٢(وقال أیضا

ـ " ھارٍ " اٍض "فخفضوه في موضع الرفع كـ ا –وأرادوا " ق ى . ئرھ ي إل ن الثالث وب م و مقل وھ

                                                        
  ٩٢/  ١٠شرح نھج البالغة ) ١(
  ٤٦٧/  ٣الكتاب ) ٢(
  ٧٦/  ٢، ٦٤/  ١الخصائص : ؛ وینظر٣٨٠/  ٤نفسھ ) ٣(
  ٢٦/ النوادر في اللغة ألبي زید ص: ؛ وینظر١٦٧/  ٧الغة شرح نھج الب) ١(
  ١٦٩/  ٧شرح نھج البالغة  ) ٢(



  ]

[  )١(من األلفاظ القرآنیة قال تعالى" ھار"في شاكي السالح، ولفظة " شاكٍ : "الرباعي، كما قالوا
 .(([... ى دلل الشارح عل ي ی ولك

الوسأل سیبو(( )٢(القلب في ھذه الكلمة ذكر قول سیبویھ ة : یھ الخلیل عن سوائیة، فق ھي فعالی

ال" سوایة"بمنزلة عالنیة والذین قلبوا  ي األصل، ق ً وھي ف ا زة تخفیف ألتھ عن : حذفوا الھم وس

ال" مسائیة" ة، أصلھا: فق ایة : ھي مقلوب الوا مس ذین ق زة، وال ع الھم واو م وا ال مساویة، فكرھ

الھم ن أمث ً، وم ا ً تخفیف ل تجر: حذفوا الھمزة أیضا ا الخی ت بھ ا وان كان ي مساویھا، أي إّنھ ي ف

  )).عیوب واوصاب فان كرمھا یحملھا على الجري

ي  الم ف ار"والك ا " ھ ى أّنھ ّدل عل ائر"ی ي " ھ اٍك فھ ا ش ائك"ومثلھ ل " ش ب حاص والقل

ت محل " ھائر"ھار یھور والفاعل منھ : باإلبدال بین العین والالم فالفعل الم وحل دلت ال فلما أب

ین أصبحت  ار"الع ھ " ئھ وص وأصبح وزن ة المنق م معامل ل االس ً فعوم اءا زة ی ت الھم م قلب ث

" ً ً ألّنھ " فالعا ً وصار االسم " جائئ"ومثلھا اسم الفاعل جاء فھو فالع أیضا اءا زة ی ت الھم م قلب ث

ً مثل    ".قاٍض "منقوصا

ھ  ً ومراعاة التناسب الصوتي فی ویمكننا أن نلحظ التأثیر الصوتي في بنیة ھذا االسم أیضا

ً من الثقل الحاصل فیھ من صعوبة النطقف   .رارا

  االبدال بین الواو والتاء في بعض الكلمات  -ج
ورده  ا، ون وردت في الشرح أمثلة تبادلت فیھا الواو وھو حرف علة مع التاء وقلبت إلیھ

  :ومن ذلك. في مبحث االعالل ألّن أحد طرفي االبدال حرف علة

ّ . ترادفت وتواصلت: قال)) تواترت علیھ األخبار(( )٣( قولھ  واتر أال واختلفوا في الت
ّ مع فترات بین اوقات اإلتیان، واصل تترى .. ] [  )٤(قولھ تعالى یكون إال

  .من الوتر وھو الفرد

ي : )١(وقیل ام عل ول اإلم ون  التواتر غیر التتابع واستدلوا بق ا ال تك وؤودة أنھ ي الم ف

  .. صدقت أطال هللا بقاءك ا التارات السبعة، فقال لھ الخلیفة عمر موؤودة حتى تأتي علیھ

                                                        
  ١٠٩/ التوبة ) ١(
  ٣٨٠ - ٣٧٩/  ٤الكتاب : ؛ وینظر ٢٣٠/  ٩شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٣٣٣/  ١شرح نھج البالغة ) ٣(
  ٤٤/ المؤمنون ) ٤(
  ٨ - ٦درة الغواص : ینظر) ١(



  ]

ً كما قلبت في تخمة وتھمة : أصلھا" تترى"وعند أھل العربیة أّن  وترى، فقلبت الواو تاءا

ول الشارح ھ ق تح (( )١(وتجاه لكون اصولھا من الوخامة والوجاھة والوھم، ویّدل علی ة بف التھم

یحة وا ة الفص ي اللغ اء ھ ھ واو الھ اء فی ل الف ول ...)) ص وي ق ؤدب یق عید الم ن س ول اب وق

ن ((..  )٢(الشارح ج وم وج اّتل ن الول ولھم م ا كق م أدغمت فیھ ً ث اءا واو ت ً أبدلت ال اذا ولیت واوا

ّقد، وقال   :)٣(الوقد، اتـ
   

  

ً مبني على كالم ً من ھذه االسماء في قولھ وكالمھم جمیعا ومن : (()٤(سیبویھ، فقد تناول عددا

ماء  رت االس و كّس تن ل ا یثب ي التصغیر كم تن ف ھ، یثب اء ُتدع اء ُتراث، وت ة وت اء ُتَخم ً ت ك أیضا ذل

  )).للجمع

تلج(( )٥(وقال ر م ي تحقی ول ف ً مّتلج ومّتھم ومّتخم، تق یلج: ومن ذلك أیضا اء ... ُمت تحذف الت

  ..)).ل وتدع التي ھي بدل من الواو، ألّن ھذه التاء أبدلت ھھناالتي دخلت مفتع

ً لھ   هوتدل الدالئل على أّن البناء اذا اعتاد الناطقون بھ ال یرجع إلى غیره وان كان أصال

یس  ذي نق الم ال ّي أّن الك ن جّن الم اب ن ك ك م م ذل ألنھ ھو القیاس المطرد السائغ لدیھم، وقد یفھ

  : )٦(ن كذا ثم صار كذا في قولھعلیھ ال یعني انھ كا

د (( ا ق د أّنھ ومن أدل الدلیل على أّن ھذه األشیاء التي نّدعي أّنھا أصول مرفوضة ال یعتق

ا ال یطوع  دیر م ن تق ا م كانت مرة مستعملة ثم صارت من بعد مھملة ما تعرضھ الصنعة فیھ

ذره ھ لتع ق ب وز األ. النط ر المھم دود غی ال المم رح ح ي ش ا ف ك كقولن ماء، وذل و س ل؛ نح ص

ا . وقضاء ً بعد ألف زائدة قلبت أال ترى أّن األصل سماو، وقضاٌي، فلما وقعت الواو والیاء طرفا

ت  ا فانقلب ة منھم ان تحركت الثانی ت األلف ا التق ألفین، فصار التقدیر بھما إلى سماا، وقضاا، فلم

                                                        
  ١٦٩/  ٦ شرح نھج البالغة) ١(
  ٦٢٣/  ٢تكملة في تصاریف االفعال : وینظر ١٦٨دقائق التصریف ) ٢(
  ١٦٨دقائق التصریف . یقصد تاء االفتعال اذا ولیت تاءًا) ٣(
  ٤٦٤/  ٣الكتاب ) ٤(
  ٤٦٤/  ٣نفسھ ) ٥(
ة د   : وینظر ٢٥٩/  ١الخصائص ) ٦( ي اللغ االت ف واب ص    . بحوث ومق د الت بق    ٦٤ - ٦٠رمضان عب د س وق

 ستشھاد بھذا النص اال



  ]

ال قدرة  -التقاء األلفین  وھو -أفال تعلم أّن احد ما قّدرتھ . ھمزة، فصار ذلك إلى سماء، وقضاء

  )).ألحد على النطق بھ

  : )١(وقد فّسر ابن سیده االبدال الذي یتم بین الواو والتاء بقولھ

ة ((  راث وتخم فالتاء تبدل من الواو لشبھھا بھا في المقاربة التساع المخرج فلذلك جاء ت

ّة وما أشبھ ذلك   : ومن خالل عرضنا)) وتقیـ

ة االعالل ظاھرة صوتیة ألنّ  -١ دال األصوات اللغوی أو حذفھا، أو  ةتالصائھا تخص اب

  التقدیم 

ل مصنوعة فرضتھا طبیعة األصوات الع االعالل ظاھرة طبیعیة غیر -٢ ي تمی ة الت ربی

  . إلى النطق بالسھل وتنفر من الوحشي المستـثـقل

  

 

                                                        
  ٢٦٨/  ١٣المخصص ) ١(



]

  اإلبدال: املبحث السابع
 

 )٢(وقال غیره)) حّد البدل وضع الشيء مكان غیره(( )١(اإلبدال في اللغة في قول ابن سیدة
)) ً ، واألصل في البدیل تغییر )٣(ھو البدیل والتغییر، وبّدلت الشيء بغیره، وبّدلھ من الخوف أمنا

  )).الشيء من مكان إلى آخر
ن اإلعالل تب )٤(وفي االصطالح دیل حرف مكان حرف آخر داخل بناء الكلمة وھو أعّم م

  .الذي یختّص بحروف العلة، أّما اإلبدال فیشمل جمیع الحروف
ا((وقد جمع ابن مالك أحرف اإلبدال في كلمة  ھ ،وھي تسعة أحرف، )) ھدأت موطی وإلی

ً، وجعل اإلبدال في غ )٥(أشار ابن عقیل ً شائعا ولھم بأّنھا التي تبدل إبداال ً، كق یال ً، أو قل یرھا شاذا
  .اصیالل فلم یتعرض لھ ابن مالك: وفي اصیالن" الطجع"في اضطجع 

ھ  ً لألصوات المصاحبة ل ا ویجري اإلبدال في األلفاظ بتغییر الصوت إلى صوت آخر تبع
ى  ن شدید إل ھ، أو م ور أو خالف ى المجھ ن المھموس إل ره م فقد یكون في صفة الصوت، بتغیی

ً أو یحید  تغییررخو، و الصوت ینتج من تأثیر األصوات التي تتقدمھ أو تتلوه، فیمیل إلیھا مقتربا
 ً ا تقتضیھ سالمة النطق . عنھا مبتعدا ة العرب ظاھرة مصنوعة، وإّنم ي لغ دال ف ن اإلب ولم یك

ین الحروف  تم ب لیم، وی ى النطق الس ة إل وانین تفرضھا الحاج ى ق وتیسیره فھو یقوم عندھم عل
ً علة فسادهلمناسبة بینھ ً كما قال فیھ ابن جّنّي ذاكرا   :)٦(ا وما خرج عن ھذه القوانین عّدوه فاسدا

دال  (( ك، ال ا وذل ارب منھ ا تق و فیم ا ھ روف إّنم ي الح ب ف ل القل اده أّن أص ي فس ة ف ّ العل
دانت  ا ت ك مّم و ذل ون، ونح یم والن زة والم اء والھم اء، والھ اء والث ذال والظ اء وال اء والت والط

  .))مخارجھ
یدة ن س ول اب دال ق ي اإلب اییس : (()٧(ویؤكد تقارب المخارج ف ى مق ً عل ا ان جاری ا ك ا م أّم

ین،  ن الع زة م زة، والھم ن الھم ین م دال الع ك كإب ً، وذل دال ذي یسمى ب اإلبدال التي أبنت فھو ال
ر … والھاء من الحاء والحاء من الھاء  ى حرفین غی ل عل ة فقی اه البت فأّما ما لم یتقارب مخرج

ً، وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلقمتق   )).اربین، فال یسّمى بدال

  :اإلبدال في شرح نھج البالغة

ام  الم اإلم ي ك ان مواضعھا، وھي  أورد الشارح أمثلة اإلبدال ف رة وشرحھا وأب بكث

ا ذا م یحصل  تقسم على قسمین في ما أرى؛ األول منھا ما یمكن أن نسمیھ اإلبدال الصرفي وھ

ي صیغة  ال"ف د " االفتع ا أح ات فاؤھ ي كلم ري ف ال، ویج فات واألفع ن الص ھ م تق من ا یش وم

ً أو )) الصاد والضاد والطاء والظاء((حروف األطباق وھي  ً أو ذاال ا داال ان فاؤھ ذلك إذا ك وك

                                                        
 .١٣/٢٦٧المخصص ) ١(
 .١١/٤٨ –بدل  –لسان العرب ) ٢(
 )).(( ٥٥/النور) ٣(
 ١١/٤٨ -بدل-لسان العرب: ینظر) ٤(
 .٢/٤٨١لتوضیح والتكمیل ، وینظر ا٥٤٩-٢/٥٤٨شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك: ینظر) ٥(
 .١/١٩٧سر صناعة االعراب ) ٦(
 .١٣/٢٧٤المخصص ) ٧(



]

اء  ل ف ى حرف آخر یماث ب إل ً، ففي صیاغة االفتعال یحصل اإلبدال في حرف التاء وینقل زایا

  :)١(في صفتھ ومخرجھ وإلیھ أشار سیبویھ في كالمھ الكلمة

فأما المطبقة، فالصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف، ((

  )).ألنك ال تطبق لشيء منھن لسانك ترفعھ إلى الحنك األعلى

 ً من وھذه الحروف األربعة إذا وضعت لسانك في مواضعھن انطبق لسانك (( )٢(وقال أیضا

انك  عت لس إذا وض ك، ف ى الحن ھ إل ان ترفع ن اللس ى م ك األعل اذى الحن ا ح ى م عھن إل مواض

ا  لىحصور فیما بین اللسان والحنك إفالصوت م زاي ونحوھم دال وال ا ال موضع الحروف، وأم

ً، … فإنما ینحصر الصوت إذا وضعت لسانك في مواضعھن  ولوال األطباق لصارت الطاء داال

ً، والظ ینا اد س عھا والص ن موض يء م یس ش ھ ل الم، وألن ن الك اد م ت الض ً، ولخرج اء ذاال

  )).غیرھا

د  )٣(واإلبدال في مثل ھذه األلفاظ التي اصطلح ابن عقیل على تسمیتھا باإلبدال الصرفي ق

ي  اظ وھ ن األلف ة م ا مجموع د أوردن ل، وق ذا الفص ن ھ ام م ث اإلدغ ي مبح ھ ف ول فی بق الق س

بة، الظّنیین، از(( ّ ّدكراضطھد، مّطل ھ )) دجر، تزدھي، وم ا قال ا وم دال فیھ وجرى توضیح اإلب

ً عن اإلدغام الوارد فیھا، وال نرى حاجة إلى إعادة ذلك   .العلماء فیھا ھناك فضال
اظ  أما النوع اآلخر من اإلبدال فھو الذي نصطلح علیھ باإلبدال العام ولعلھ في بعض األلف

دّرجت وقد حاولت جھدي أن أرّتبھ. لھجي سنتناولھ ھنا د ت فوّیة وق ا بحسب المخارج فبدأت بالش
  .نحو الحروف الحلقّیة بالقدر الممكن

  :غیر الصرفي –اإلبدال العام 
 

  )).ولم ینم ومیضھ في كّنھور ربابھ ومتراكم سحابھ… : (()٤(ورد في قولھ  
ً، والم: (()٥(قال الشارح ین )) یم بدل من الباءوالمتراكم الذي ركب بعضھ بعضا واإلبدال ب

  :)٦(الحروف یقع فیما تدانت مخارجھ، قال سیبویھ
فالعالقة بین مخرجھما قائمة إذن وفي تبادل الباء )) ومما بین الشفتین الباء والمیم والواو((

ً : (()١(والمیم قال أحد المحدثین ا الباء والمیم من الحروف الشفویة والمجھورة ولتقاربھما مخرج
  )).في الكالم تعاقبھما كثر

                                                        
 .٤/٤٣٦الكتاب ) ١(
 .٤/٤٣٦نفسھ ) ٢(
 .٢/٥٨٢شرح ابن عقیل : ینظر) ٣(
 .٦/٤٣٨شرح نھج البالغة ) ٤(
 .٦/٤٤٣نفسھ ) ٥(
 .٤/٤٣٣الكتاب ) ٦(
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ً، … : (()٢(وفي معنى اللفظین قال الزمخشري  ومن المجاز، ركب الشحم بعضھ بعضا
ً )) …وتراكب، وركبھ الدین  ال أیضا ة إذا سمنت، … : (()٣(وق راكم شحم الناق ن المجاز ت وم
  )).…وناقة مركومة سمینة 

ة ا ا وبما ذكرناه من تقارب المخرج بین الحرفین وعالق ون م اء یك وال العلم ي أق ى ف لمعن
 ً ً وصحیحا ً واردا   .ذكره الشارح أمرا

ً ویظھر اإلبدال بین ھذین الحرفین في كلمات كثیرة أوردھا العلماء قائم ین  ا ى الصلة ب عل

د  ة وق ون عاّم د تك ة ق ا ظاھرة لھجی مخرجي الحرفین من جھة وما أشار إلیھ آخرون من كونھ

  :)٤(ذلك ما ذكره أبو الطّیب اللغوّي قال من. تكون محصورة في مفردات معینة

ى (( ً، أي زاد عل اءا ى ارم ً، وأرم اءا ر ارب ى اآلخ دھما عل أربى أح الن  ف الن وف اّب ف تس

  )).صاحبھ

 ً   )).یقال ألصل الذنب الَعْجب والَعْجم، مفتوحان(( )٥(وقال أیضا

  )).مطائفة أخرى من األلفاظ التي نتبادل فیھا الباء والمی )٦(وأورد ابن سیدة

ت شعري  ى بی ھ عل ي تعلیق احثین ف د الب ر أح ة ذك ا لھجی ي أّنھ وفي تفسیر ھذه الظاھرة ف

  : )٧(أورده أبو الطّیب اللغوي
   

  

ال ین ال: ق اقبون ب انوا یع م ك نھم أنھ ر ع ا أث اتم الطائي، كم ھ ح اء، وقائل ى، بالب یم أرب م
  )).حبلت بدل حملت: والباء فیقولون

 ً د عزا(( )٨(وقال أیضا ي: إن الفّراء ق ت ف ا : اطبأنن ي أسد واستشھد لھ ى بن ت إل اطمأنن

  :بالبیت اآلتي
   

  
 ً   .أّنھا منسوبة إلى بني عامر وإلى الیمن وغیرھا )٩(وذكر أیضا

                                                                                                                                                                         
 .١/٣٧اللغوي  وخي على كتاب اإلبدال ألبي الطیبنھامش األستاذ عز الدین الت) ١(
 .٢٤٨ –ركب  –أساس البالغة ) ٢(
 .٢٥٠ –ركم  –نفسھ ) ٣(
 .٢/٥٢األمالي ألبي علي القالي : ، وینظر١/٣٧اإلبدال ألبي الطیب اللغوي ) ٤(
 .١/٣٩اإلبدال ألبي الطیب ) ٥(
 .٢٨٥-١٣/٢٨٤المخصص : ینظر) ٦(
 .١/٣٨إبدال أبي الطیب : ، وینظر١/٤١٢أحمد علم الدین الجندي . اللھجات العربیة في التراث د) ٧(
 .١/٤١٢اللھجات العربیة في التراث ) ٨(
 .١/٤١٢نفسھ ) ٩(
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  :وأرّجح

ً في لھجاتنا كالم . أ ً، وھو ما یزال قائما   .الباحث أن یكون اإلبدال ھنا لھجیا
ن . ب رواة الموضوع م دفع عن ال غیر أّن كثرة ما روى من اإلبدال بین المیم والباء ال ی

ي  د ف ي الحدی ن أب ا رواه اب ك م ن ذل ي صحتھا، وم ره من شك ف ھذه الحاالت وما یثی
  :)١(قولھ

  :بن المعتصمأنشد في حضرة الواثق ھارون ((
   

  
ً ((اختلف في إعراب  ا )) رجال فأمر الخلیفة باحضار أبي عثمان المازني من البصرة، ولم

ذا : با اسمك؟ بالباء یرید: علم الخلیفة أنھ من مازن، قال لھ ة ھك ازن ربیع ة م ما اسمك؟ ألن لغ
 ً   )).)٣(اجلس واطبئن: بكر وروى أنھ قال لھ: مكر، برید: ل لھفقا. تقلب المیم باءا

ومّما ھو جدیر بالذكر  )٤(وھذه الروایة على غرابتھا وردت في كتب أخرى من كتب اللغة
  :)٥(الشك في ھذه الروایة وفي غیرھا  وما رأه أحد الباحثین وقال فیھ

وتیة، (( وانین الص ا الق ة ال تبّررھ ة غریب ام روای ا أم ن ھن ات نح ن لھج ة م اك لھج یس ھن فل
ا رر لھ ة ال مب ون . اللغات في العالم تلتزم قلب كل میم إلى باء والعكس، ألنھا عملیة متناقض ل یك ب

ى اآلخر ذین الصوتین إل د ھ ب أح زم قل ات تلت ن اللھج ً أن . من المغاالة أن نفترض أن لھجة م ا حق
ة وحدھا إذ كالھما صوت شف" الباء"و " المیم"ھناك عالقة صوتیة بین  ذه العالق ل ھ ّن مث وي، ولك

ً لمثل ھذه الظاھرة   )).ال یكفي مبررا
یم  )٦(وأضاف الباحث ن الم ل م ات بعض القبائ و لھج أنھ لو صحت ھذه الظاھرة القتضى خل

أ  ى خط ن أن تعزى إل ة، أو یمك ات المعزول ي البیئ د تحصل ف ذه ق رى أن ھ وأخرى من الباء، ثم ی
ا األطفال أو إلى عیوب النطق وأر اء م یم والب ین الم دال ب اھرة اإلب ن ظ ر م ا ذك ى في ما یتصل بم

  :یأتي
  .اإلبدال بینھما مسلم بھ ألمور ذكرت. ١
  :روایة استدعاء المازني ال تقوم على أساس من الصحة لألسباب اآلتیة. ٢

راب . أ الً "إن إع عري ال " رج ت الش ي البی الف ف وع الخ تأھلموض ر  تس الم كبی تدعاء ع اس
  .ن البصرة إلى سامراءكالمازني م

ا عرف . ب ع م ك، م ن عالخلیفة وجلساؤه ھم فئة اجتماعیة مرموقة، قادرون على معرفة ذل
ى  وء إل ن دون اللج ذا م ال ھ ون أمث م یعرف م، فھ یم أوالدھ ب وتعل ي تأدی یة ف اء العباس خلف

  .غیرھم
  .لذلك أراھا مفتعلة وموضوعة وقد تناقلھا الرواة من دون تمحیص وتحقیق

 

                                                        
 .٩٦-١٨/٩٥شرح نھج البالغة : ینظر) ١(
رح  ) ٢( ي، الش د المخزوم ن خال ارث ب ى الح امش إل ي الھ وب ف ت منس ر  ١٨/٩٦البی ع ذك ري م بھ الحری ونس

 .٧٣-٧٢الروایة إلى العرجي، درة الغواص 
رد   ١٧٠، ٤/٢٢شرح االشموني  : ، وینظر٧٣/درة الغواص ص: لة فيالتكم) ٣( ل للمب ات  ١/٢٠٠، الكام ، طبق

 .١/٥٢، أمالي القالي في قلب میم ما اسمك؟ یاءًا٩٨/ص ١٩٥٤، ١/اللغویین والنحویین للزبیدي ط
 .المصادر المذكورة في الھامش السابق ذكرتھ بارقام صفحاتھا) ٤(
 .١١٧/براھیم أنیس صإ. في اللھجات العربیة د) ٥(
 .١١٨/نفسھ ص) ٦(
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ّانھ: (()١(ـ قالفي حدیث الخلیفة عمر ـ     ))استعملھ الستعین بقوتھ ثم أكون على قف
  

  :)٢(قال الشارح
ّان كّل شيء: قال أبو عبید عن األصمعي(( ون: قف ھ، فیك ون : ُجّماعھ واستقصاء معرفت أك

ا وال أحسب ھذه الك: على تتبع أمره حتى استقصي أمره وأعرفھ، قال أبو عبید ة وإّنم ة غریب لم
فالن قّبان على فالن، إذا كان بمنزلة األمین علیھ والرئیس الذي : قّبان ومنھ قول العاّمة: أصلھا

  )).القّبان: یتتبع أمره، ویحاسبھ، وبھ سّمي ھذا المیزان الذي یقال لھ
ال  فتھما، ق رفین وص ي الح ة مخرج ن معرف ّد م اء الب اء والب ادل الف ان تب ة إمك ولمعرف

ى(( )٣(ھسیبوی ا العل ي )) الباء مّما بین الشفتین، والفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنای وف
فالتقارب بین المخرجین قائم )) الباء حرف مجھور شدید، والفاء مھموس رخو(( )٤(صفتھما قال

  .وفي الصفة َمْیل من الشّدة إلى الرخاوة في النطق
قال أبو الطیب . الباء من الفاء ومن الفاء إلى الباءوقد وردت أمثلة كثیرة أللفاظ تبدل فیھا 

  :)٥(اللغوي
د(( و عبی ال أب و : ق ان وھ ي الرھ ة ف ر الحلب يء آخ ذي یج ل ال ن الخی كل م كل والفس البس
  )).الّسّكیت

 ً د: عن األصمعي(( )٦(وقال أیضا ن دری ا (( )٧(الشاسب والشاسف، وعن اب إن الخزف م
  .وكثیر غیر ھذا)) نیةعمل بالطین والخزب لغة في الخزف یما

ات : (()٨(وقد عزا أحد الباحثین اإلبدال ھنا بأنھ ظاھرة لھجیة، قال وبالنظر في ھذه الروای
اء صوت رخو  ّ أّن الف اء إال ً أثرت الباء على الفاء وال فرق بین الباء والف ً یتبّین أّن عقیال جمیعا

  )).مھموس نظیره الشدید ھو الباء
نیس ظاھرة المیل إلى األحرف المجھورة والشدیدة بأّنھا بسبب وقد علل الدكتور إبراھیم أ

تمیل مناطق الحضر إلى المھموسة الرخوة وقد تخرج عن في حین من البداوة وحیاة الصحراء 
  .)٩(ھذه القاعدة بعض المظاھر

  .وأرّجح ما یراه الدكتور أنیس في استنتاجھ، میل البدو إلى األصوات المجھورة والشدیدة
 

أھلكت وأنت تنّث نثیث الحمیث، أعطوه : (()١٠(قال ومما ورد في حدیث الخلیفة عمر 
  )).ربعة من الصدقة، فخرجت یتبعھا ضؤرھا

ال الشارح د(( )١١(ق و عبی ال أب ت: ق د روی النون، وتّنث، أي : ق وظ ب المیم والمحف ث، ب تّم
  )).ترشح وتعرق من سمنك وكثرة لحمك

                                                        
 .١٢/١٢٦شرح نھج البالغة ) ١(
 .١٢/١٢٦ شرح نھج البالغة  )٢(
 .٤/٤٣٣الكتاب ) ٣(
 .٤٣٥-٤/٤٣٤نفسھ ) ٤(
 .١/٢٤اإلبدال ) ٥(
 .١/٢٥نفسھ ) ٦(
 .١/٤١٤اللھجات العربي في التراث ) ٧(
 .١/٤١٥نفسھ ) ٨(
 .١٠٣، ١٠٠/في اللھجات العربیة ص) ٩(
 .٤/١٣٢، النھایة البن األثیر ٧/٢١الفائق : ، وینظر١٢/١٢٩ة شرح نھج البالغ) ١٠(
 .١٢/١٢٩شرح نھج البالغة ) ١١(
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رج  یبویھ مخ دد س ھویح رفین بقول ذین الح وران(( )١(ھ دیدان مجھ ان ش ول )) حرف ویق
 ً ا ا (( )٢(أیض ف، فإّنم ن األن ة م وت غّن ك الص وت ألّن ذل ھ الص ري مع دید یج رف ش ا ح ومنھ

ھ الصوت،  ِر مع م یج ك ل و أمسكت بأنف تخرجھ من أنفك واللسان الزم لموضع الحرف ألّنك ل
  )).وھو النون، وكذلك المیم

ن سیدةوبتأثیر قرب المخرج و ة (( )٣(الصفة یجري التبادل بین الحرفین، قال اب ال للحی یق
  )).…الغین والغیم : ویقال… أیم وأین واألصل أیم 

النون : )٤(وقد عزا الدكتور أحمد علم الدین الجندي ذلك في قولھ القول بالمیم لبني أسد، وب
ھا لھجة فیما نقل وإنما تأتي لبني تمیم، كما تحقق كتب اللغة في مصادرھا، غیر أّنھ ال یجزم بأنّ 

ي النطق  ً للسھولة ف ً لكون الحرفین ذلقّیین ومتقاربین في المخرج وإیثارا بتأثیرات صوتیة نظرا
ي  ذا وقعت ف ة ولھ ي الغّن إذ أن مخرج الحرفین من التجویف األنفي، وأن النون مؤاخیة للمیم ف

  .بعض القوافي
 

ً قد نھد إلیكم في أھل العراق فما ترون؟ فضرب : (()٥(ویة لقومھورد في قول معا إن علّیا
ال ري فق ا : الناس بأذقانھم على صدورھم ال یتكلمون، فقام ذو الكالع الحمی رأي وعلین ك ام علی

  )).امفعال، وھي لغة حمیر
ف: والرابع: (()٦(تجعل للتعریف قال) أم(وذكر ابن ھشام األنصاري أّن  ، أن تكون للتعری

  :ونقلت عن طّي وحمیر، وأنشدوا
   

  
ب بلیس من أم: وفي الحدیث(( )٧(وأضاف ن تول ر ب ذا رواه النم فر، ك ي أمس  ر أمصیام ف

  الم و غ ا نح ي أولھ ف ف دغم الم التعری ي ال ت ماء الت ة باالس ة مختص ذه اللفظ ل إن ھ وقی
: جل وناس ولباس، وحكى لنا بعض طلبة الیمن أن سمع في بالدھم من یقولوكتاب، بخالف ر

  )).خذ الرمح واركب أمفرس
ون((وقد روي عن حمیر أنھم یجعلون آلة التعریف : (()٨(وقال الحریري طاب : أم، فیقول

ما رواه النمر بن  وذكر ما جاء عن رسول هللا   )) …طاب الضرب : امضرب، یریدون
  .تولب

ً وقال أیض ن أفصح العرب؟ : وحكى األصمعي عن معاویة قال ذات یوم لجلسائھ: (()٩(ا م
ال ماط فق ن الّس ل م ام رج ة، : فق ة ربیع راء، وكشكش ة بھ یم وتلتل ة تم ن عنعن دوا ع وم تباع ق

ال ر فق ة حمی ة قضاعة وال طمطمانی ال: وكسكسة بكر، لیس فیھم غمغم ك؟ فق ن اولئ ك : م قوم
….((  

                                                        
 .٤/٤٣٥، ٤/٤٣٤الكتاب ) ١(
 .٤/٤٣٥نفسھ ) ٢(
 .١٣/٢٨٣المخصص ) ٣(
 .٢/٤٣٩اللھجات العربیة في التراث: ینظر) ٤(
 .٢/١٠٩شرح نھج البالغة ) ٥(
 .٤٩-١/٤٨مغني اللبیب ) ٦(
 .٤٩-١/٤٨نفسھ ) ٧(
 .١٨٣درة الغواص في أوھام الخواص ) ٨(
 .١٨٣نفسھ ) ٩(
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ن  ره اب ام  )١(ھشاموروى السیوطي ما ذك ا مق ي قیامھ ر" ال"ف ى طي وحمی . ونسبھا إل
  ).الحروف الشمسیة والقمریة(أن ابن ھشام األنصاري أنكرھا لدخولھا على النوعین  )٢(وذكر

ب اللغوي  و الطی ره أب ا ذك ا م وقد أوردت كتب اللغة ما یؤكد اإلبدال بین الالم والمیم منھ
ورد )) س والحمسالحل: وعن األصمعي… رجل لقس ومقس (( )٣(قال م ی ب ل غیر أّن أبا الطّی

ة مخرجي الحرفین  ى عالق ائم عل ة ق ب اللغ ھ كت ا ذكرت الم (اإلبدال في الم التعریف، وإّن م ال
یبویھ  )٤(ألنھما) والمیم م یحدد س فتین، ول ین الش ا ب حرفان ذلقّیان، مجھوران، ومخرج المیم مم

  .ان نحو الالممخرج الالم غیر أّنھ وصف مخرج الراء بانحراف اللس
  :ویمكننا أن نلحظ ھذا األمر على الوجھ اآلتي

ً لقوانین اإلبدال اللغوي. أ   .لیس ھذا اإلبدال خاضعا
ة(في ما روي أنھ یكون في الم التعریف التي ال تدغم مع الحرف األول . ب ) الحروف القمری

  .ال یؤخذ بھ، ألن الروایات أفادت اإلبدال في نوعي الحروف
ھ ال إذا كان م. ج ھ ألن ثل ھذا اإلبدال في ھذه الحروف لتالفي اإلدغام فھو ال یمكن التصدیق ب

اذا إذن  توجد لھجة من لھجات العرب یمكنھا أن تتحاشى اإلدغام في غیر ھذا الموضع، فلم
  .یتحاشونھ في ھذا الموضع وھو مع غیره سواء؟

ي الروایات بعضھا ذكر وروده عن حمیر وطي وبعض الیمن، ویدّل ھ. د ة ف ھ لھج ى أّن ذا عل
  :الم التعریف، وما یمیزھا

  .أّنھا فقط في الم التعریف -١
  .محصورة في عدد قلیل من القبائل -٢
  .ھذه القبائل من الیمن أو الممتدة من أصل یماني -٣

ً على ذلك یمكننا الوقوف مع رأي الدكتور أحمد علم الدین الجندي في أّنھا ظاھرة  )٥(وبناءا
ي بعض اللھجات خاصة وأّن ممتدة من لغات سامّیة بق ت ف ة وبقی ة القدیم یت آثارھا في العربی

  .أداة التعریف في السامّیات الالم والنون والمیم، وإمكان التبادل فیھا أمر وارد
 

ا: قال أسامة وھو یومئذ غالم: قال البالذري: (()٦(قال الشارح ن یا رسول هللا، ھذا الذي ك

ال د، ق ى الثری رید، بمعن ة الش اس بمك م الن بالذري: یطع ال ال دهللا : ق ن عب عب اب ّدثني مص وح

ال ذ فق ً یومئ ھیال امة رأى س یاخھ أّن أس ن أش ري ع ول هللا: الزبی ا رس م : ی ان یطع ذي ك ذا ال ھ

ھذا أبو زید الذي یطعم الطعام، ولكنھ سعى في إطفاء نور : الّسرید بمكة فقال رسول هللا  

  )).فأمكن هللا منھ هللا

                                                        
 .١/٧٩ھمع الھوامع : ینظر) ١(
 .١/٧٩نفسھ ) ٢(
 .٣٧٩، ٢/٣٧٨اإلبدال ألبي الطیب ) ٣(
 .٤٣٤-٤/٤٣٣الكتاب : ینظر) ٤(
 .١/٤٠٠اللھجات العربیة في التراث : ینظر) ٥(
 .٣/١٣٤لنھایة البن األثیر ، ا١/٣٠٤أنساب األشراف : ، وینظر٤/١٨٧شرح نھج البالغة ) ٦(
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ذه  ین السین أخرى، وھ ا وب رة، وبینھ اء والشین م ین الث دال ب ة إب ھ الروای والذي أوردت

  .مھموسة رخوة )١(األحرف ذكرھا سیبویھ بأنھا

ول ة یق ا فمختلف ا مخارجھ ان : (()٢(أّم ن طرف اللس رج الشین، وم ط اللسان مخ فمن وس

  )).ن وأطراف الثنایا مخرج الثاءوفویق الثنایا مخرج السین، ومن بین طرف اللسا

ي  ا ف ً وأمثلتھ ن الشین أیضا ن السین، وم اء م ا الث ً أبدلت فیھ لقد روت كتب اإلبدال ألفاظا

نبثت (( )٤(وقولھ)) أتیتھ مكث الظالم ومكس الظالم: عن األصمعي(( )٣(قول أبي الطّیب اللغوي

ا تھ نبش راب ونبش ر)) الت ارج الح ین مخ ة ب لة قائم ون وأرى أّن الص ا أن یك فاتھا، أم وف وص

ادل  ن تب دال م ب اإلب ي كت ا روى ف ك ألّن م ال، ذل ً في الكلمة المرویة عن أسامة ف اإلبدال واقعا

د  اوب الحروف یبع ً مع اآلخر بصلة المعنى، أّما في ھذه الكلمة فتن الحروف یبقي اللفظ مرتبطا

ً ویفقد الصلة بین األلفاظ فتصبح من أصول مختلفة وعلى ھذا یمكن القول إّن مثل  .المعنى تماما

دى الصغار  ھذا الكالم ناجم من خلل في جھاز النطق، أو أحد عیوب اللسان مما ھو معروف ل

  .وعند الكبار
 

  :)٥(أورده في لھجة نسبت إلى عمرو بن یربوع قال الشاعر
   

 
  

ً وھي لغة قوم من : وقال" بني السعالة"فبنو یربوع الى الیوم یدعون : قال فأبدل السین تاءا
  )).العرب

الي ي الق و عل اء أورد أب ین والت دال الس ي إب ّراء(( )٦(وف ن الف ن : ع ھ وم ن سوس رم م الك
ال)) توسھ اء ق ن الث اء م دال الت د إب و زی ث وال: (()٧(وذكر أب تالخبی ة )) خبی ر روای ا ذك وحینم

یح الضرورة  ن قب دل، ورواه م یح الب ن قب ھ م وع وصفھ بأّن ن یرب رو ب ي عم ھجاء الشاعر لبن
 ً   .الستثقال السین ألّن فیھا صفیرا

                                                        
 .٤/٤٣٤الكتاب : ینظر) ١(
 .٤/٤٣٣ نفسھ) ٢(
 .١/١٦٨اإلبدال ) ٣(
 .١٧٦-١/١٧٥نفسھ ) ٤(
د ص   : ، وینظر١٩/٤١٢شرح نھج البالغة ) ٥( ي زی ا  ١٤٧، ١٠٤النوادر في اللغة الب اٍء وال   : ورواھ ر اعف غی

  ).لیسوا بساداٍت وال أكیات(ورویت  ٥٤أكیات ، االبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ص 
 ١/١٨٩وینظر الممتع في التصریف ) لیسوا اعفاء وال أكیات(ورویت  ٢/٦٨األمالي ألبي علي القالي 

 .٢/٦٨األمالي ألبي علي ) ٦(
 .١٠٤النوادر في اللغة ) ٧(
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  :إّنھما متجاوران في المخرج ومھموسان في الصفة وأرى )١(وفي مخرجھما قال سیبویھ

ً من صفیرھا ال یشكل أّن ما ذكر من صفیر السین ومیل بعض الناطقی. أ رارا اء ف ن إلى الت

رت  ن النطق وتغی ً لخرجت السین م اء أن تحل محل السین، إذا ل الت ً ألنھ ال یؤھ سببا

  .كثیر من المعاني

ً ال تؤھلھا أن تقوم لھجة . ب ّ أمثلة مبتسرة جدا قیل عنھا لھجة ولكن كتب اللغة لم ترو لنا إال

  .ل وغیرھما، إذ تقوم على قوانین واضحةكما نلحظ اللھجات عند العرب كتمیم وھذی

  .لعل الشاعر لم تؤاتھ القافیة وھو یھجو بني یربوع فلجأ إلى ذلك. ج

  .قد یكون عیب اللسان أحد أسبابھا. د
 

   )٢(ذكر الشارح قول الحّجاج بن خریمة بن الصّمة
   
  

  ً   .یقصد علّیا

ال)) الشاصي((ومن رواه ـ الشاسي ـ فأصلھ : (()٣(قال ع، یق و المرتف شصا : بالصاد وھ

 ً   )).السحاب إذا ارتفع فأبدل الصاد سینا

  .رخوان )٥(، وقیل))مھموسان(( )٤(وفي صفتھما قیل

والسین كالصاد في الھمس والصفیر والرخاوة فإنھا تخرج من الحرف (( )٦(وقال ابن سیدة

ّ اإلطباقإلى مثلھ في ك   )).ل شيء إال

ّھ على المحفوظ ولم یكن : قال قطرب(( )٧(وفي إبدال الصاد من السین قال یعتمد في ھذا كل

 ً   )).یرى المضارعة اطرادا

                                                        
 .٤٣٤-٤/٤٣٣الكتاب : ینظر) ١(
 .٧٨وقعة صفین ص: ، وینظر٣/٩١شرح نھج البالغة ) ٢(
 .٣/٩٢البالغة  شرح نھج) ٣(
 .٤/٤٣٤الكتاب ) ٤(
 .٤/٤٣٥نفسھ ) ٥(
 .١٣/٢٧٣المخصص ) ٦(
 .١٣/٢٧٣ لمخصصا) ٧(
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ً ومنھا )١(وروى أبو الطّیب اللغوي ً أبدلت فیھا السین صادا ھ: ألفاظا د وقول  )٢(الّسد والّص

اني(( ن اللحی رّبص، وع رّبس ویت ھ : یت ت عین ّ الصاد، بخس ز إال معي ال یجی ت، واألص وبخص

  )).وھي الفصیحة المستعملة

ي صفیر،  ارب الصفة بوصفھما حرف ن تق وأرى أّن اإلبدال ھنا ممكن لما بین الحرفین م

ّھا ھي )) شاس بمعنى خشن(( )٣(وكذلك معناھما متفق أو متقارب كما في قول الزمخشري ولعل

  .المقصودة في قول الشاعر
 

ال ام : (()٤(ق ن أی وم م ي ی وا ف ل الشام حمل ع أھ انوا م ل وك ي عك ّین أن بن ار صف ي أخب ف
ّین، خرجوا وعقلوا أنفسھم بعمائمھم وقالوا ّر حتى یفر ھذا : صف ألن : بالكاف قالوا" الحكر"ال نف

 ً ً تبدل الجیم كافا   )).عكال
ً، وأ: (()٥(وفي روایة أخرى قال ً ذریعا سر منھم أربعمائة فقال لھم ابن وقتلت الخوارج قتال

الوا: عطیة ذا؟ فق ع ھ ى الخروج م ا دعاكم إل دون: ویلكم م ة، یری ا الكّن تلھم : ضمن لن ة فق الجّن
ّھم   )).كل

 ً ابركوا برك الكمل، فبركوا كما برك الجمل، ثم رموا الحجر : فقالت عك(( )٦(وذكر أیضا
الوا ر: وق ر الحك ّ ى یف ّر حت ال)) ال نف ذلك ق ا(( )٧(وك روقفن ن مس كّ : دى اب ا لع رك ! ی ً كب ا برك
  )).الكمل

ب و الطّی ال أب ً ق ا یم كاف دال الج ي إب معي(( )٨(وف ن األص ك : ع ً ویرت ا رتّج ارتجاج ّر ی م
 ً   )).ارتكاكا

جمل، إذا : والجیم والكاف على لغة سائرة في الیمن مثل(( )٩(وذكر ابن درید في الجمھرة
  )).كمل، بین الجیم والكاف: اضطروا قالوا

اف  "گ"رى أّن رسم ابن درید للحرف وی ین الجیم والك ً وإنما النطق ب ال یعني القلب كافا
ورة یم مجھ ا ألّن الج زیج بینھم و م رفین وھ ن الح فتھ ع ي ص ف ف ر یختل رف آخ ھ ح  )١٠(فكأن

اف  ا الك ى، أم ك األعل ین وسط الحن ھ وب والكاف مھموسة، ومخرج الجیم من وسط اللسان بین
ذا ال فمخرجھا من أسفل موضع ا ى ھ ى وعل ك األعل ن الحن ھ م ا یلی ً، ومم لقاف من اللسان قلیال

  .تقوم عالقة في المخرج وال في الصفة
ھ  ا تروی ى م دمین عل غیر أن ھذه اللھجة ال یمكن إنكارھا لشیوعھا في لھجات العرب األق

ون اطقین یمیل ذا أرى أن الن ا  كتب اللغة، وفي اللھجات الحدیثة فیما نسمعھ ونشاھده وعلى ھ بھ
                                                        

 .٢/١٧٥اإلبدال ) ١(
 .١٧٦، ٢/١٧٤نفسھ ) ٢(
 .٧١٨أساس البالغة ) ٣(
 .٥/١٨٤، ١/٢٤١شرح نھج البالغة ) ٤(
 .٢٢٨وقعة صفین ص: ، وینظر٥/١٢٣نفسھ ) ٥(
 .٨/١٣شرح نھج البالغة ) ٦(
 .٨/٧٥نفسھ ) ٧(
 .١/٤٦٥المزھر للسیوطي : ، وینظر١/٢٤٦اإلبدال ) ٨(
 .١/٥الجمھرة البن درید ) ٩(
 .٤/٤٣٣الكتاب ) ١٠(
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ى  ً كما یفّرون من جھر الحرف إل عن موضعھا ویقربونھ إلى الكاف الذي ھو أعمق منھ قلیال
وس ور والمھم ین المجھ ً ب طا ون وس ھ لیك ار . ھمس ن أقط ض م ق بع ي نط ً ف ائرا راه س ذا ن وھ

  .العرب
 

" ھول"ل جمع واألھاویل جمع أھوال، واألھوا" ((األھاویل" )١(قال الشارح في قولھ 
ك من شيء، أي یروعك، : أنعام وأناعیم، وقیل أھاویل، أصلھ: كما قالوا تھاویل، وھو ما یھول

  )).وإن جاز ھذا فھو بعید ألن التاء قّل أن تبدل ھمزة
  :كالم الشارح تضمن أمرین

  )).تھاویل: أھاویل، أصلھ: وقیل: ((األول منھما؛ روایة
م ألن التاء قل أن تب: قولھ: والثاني م یق ا ل ره، كم ذي ذك ل ال ً لھذا القلی دل ھمزة، ولم یورد مثاال

ً لإلبدال   .العالقة بین الھمزة والتاء في المخرج حتى یكون مسّوغا
  :وأرى ما یأتي

ول . أ ي ق ً ف ا فة أیض ي الص وتي، وف رج الص ي المخ دان ف ان متباع اء حرف زة والت أّن الھم
یبیویھ ى الحل: )٢(س ھ أقص ور مخرج رف مجھ زة ح وة، الھم ة، رخ اء مھموس ا الت ق، أّم

  .مخرجھا من طرف اللسان وأصول الثنایا
ى . ب   ع عل یغة الجم ي ص دة ف ي مزی ة، وھ ل الكلم ن أص ت م ا لیس زة ھن ال"الھم   "أفع

  )).أفاعیل((ثم جمع الجمع         
ع )) أھاویل وتھاویل((ال عالقة لإلبدال في . ج ي صیغة الجم دة ف زة الزائ في مثل ھذه الھم

  .ین والصفة بین الحرفینلتباعد المخرج
ى " ھّول"إذا صحت الروایة من " تھاویل"من الممكن أن تكون . د مضّعف العین وصیغ عل

ھوال"   .وھذا ما أمیل إلیھ وأرّجحھ" التھاویل"للمبالغة فیكون جمعھ " التَّ
ي . ھـ دال ف ب اإلب ن كت ي م ا تیسر ل ي م دال ف لم استطع الوقوف على ھذه الصیغة من اإلب

ً لي عاللغة، و ً یكون باعثا   .ة دلى ترجیح الرأي المذكور في النقطھذا أیضا
 

ا(( )٣(وردت في أكثر من موضع منھا )) ال یخّن أحدكم خنین األمة على ما زوى عنھ منھ
یكم(( )٤(وموضع آخر قال یكم وإن عشتم حّنوا إل )) خالطوا الناس مخالطة إن مّتم معھا بكوا عل

  )).خّنوا إلیكم بالخاء المعجمة من الخنین وھو صوت یخرج عند البكاء: ورویت: شارحقال ال
ین، (( )٥(وقال ً ما ُیْضَرْبَن فیبكین ویسمع الخن وإضافتھ الخنین إلى األمة، ألّن اإلماء كثیرا

  )).وألّن الحرة تأنف من البكاء والخنین
  :)٧(دققال الفرز )٦(ویؤید ذلك ما رواه أبو زید األنصاري قال
   

                                                        
 .١/١٣٣شرح نھج البالغة ) ١(
 .٤٣٤-٤/٤٣٣الكتاب : ینظر) ٢(
 .٩/٣٣٠شرح نھج البالغة ) ٣(
 .١٨/١٠٧نفسھ ) ٤(
 .٩/٣٣٢نفسھ ) ٥(
 .٣٦-٣٥النوادر في اللغة ) ٦(
 .وبالحاء المھملة)) … ((، وروایة الدیوان ٢/٢٠٦دق دیوان الفرز) ٧(
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  :قال… خنین المآتم .. ورواه لي أبو العباس عن التوزي عن أبي زید 

  )).…خّنت المرأة تخّن : صوت یخرج من األنف، ویقال: الخنین

  :وایات الشارح وأبي زید نفھم ما یأتيومن ر

  .الفعل الذي حصل فیھ اإلبدال واحد مكرر في الروایات. أ

ین . ب ین الفعل رى أّن ب نّ ((ی ّن وخ ول )) َح ي ق ھ ف وف علی ن الوق ى یمك ي المعن ً ف ا فرق

ي أي : َحنن(( )١(الزمخشري ذه حّنت ھ وھ رّحم علی ً، ت ا ھ حنان حّن إلى موطنھ، وحّن علی

  )).امرأتي

ً وق ا نن(( )٢(ال أیض و -خ و نح ان، وھ ر خن ي البعی ً وف ا ھ خنین ي أنف ى ف ّن، أي بك ّن تخ خ

  )).الزمام

ن  ن دون صوت، وھو م فالخنین یصحبھ صوت، وھو من األنف، ویكون الفعل اآلخر م

ر  ع غی األحاسیس والقلب وإذا صدق الفعل في روایة الشارح مع البكاء بالخاء فھو ال یصدق م

  .تلزم إخراج الصوتالبكاء ألّنھ ال یس

ین  اء ألن المعنی ن الح ھ م ل مبدل ذا الفع ي ھ اء ف ت الخ الن، ولیس ین أص وأرى أن الفعل

ا  ذا الموضع، كم ر ھ مختلفان، على أّننا ال ننفي إمكان إبدال ھذین الحرفین من بعضھما في غی

یبویھ راه س ان مھموسان وك )٣(ورد عن أھل اللغة والعلماء لما ی ان حلقی ا حرف ي إنھم ا ف ذلك م

  .أمثلة وعزاھا إلى االختالفات اللھجیة )٥(وقد أورد آخر )٤(أوردتھ كتب اإلبدال من األمثلة
 

ھ  ر قول اص( )٦(ذك ین من ال)) والت ح ال : ((ق ز، ق اب العزی اظ الكت ن ألف ذه م ھ
ّ مع: وأضمروا فیھا اسم الفاعل، وقالوا" لیس"شبھوا بـ: األخفش د جاء " حین" وال تكون إال ولق
ن الحاء فحذف الحین " حّنث والت ھّنت: "في الشعر، ومنھ المثل" حین"حذف  ً م دال اء ب والھ

                                                        
 .١٤٥أساس البالغة ) ١(
 .١٧٦أساس البالغة) ٢(
 .٤٣٤-٤/٤٣٣الكتاب : ینظر) ٣(
 .٢٨٢-١/٢٦٢اإلبدال ألبي الطیب : ینظر) ٤(
 .٢/٤٦٦اللھجات العربیة في التراث : ینظر) ٥(
  ،)( ٣/ص/وھو من قولھ تعالى١٣/١٢٥شرح نھج البالغة ) ٦(

 .٤٥٤-٢/٤٥٣وینظر معاني القران لالخفش  
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ي  د ف و عبی ال أب ده، وق ي ": ال"وھو یری دت ف اء زی ي " حین"الت ردة، " ال"ال ف ت مف وإن كتب
  : فزادوا التاء وأنشد ألبي وجزة" تالن" "اآلن"كما قیل في " تحین: "واألصل

   
  

  :ویتضمن كالم الشارح أمرین
  .كما ذكر" حین"أو ھي في " الت"منھما، التاء في  األول

  ".حّنت وھّنت"إبدال الھاء من الحاء في : والثاني
ول  ي ق ي، ف ا حلق فة إذ كالھم ي الص رج وف ي المخ رفین ف ین الح ل ب ارب حاص والتق

ھما عنده حلقیان مھموسان، واإلبدال یقع بین ما تدانت مخارجھ وقد أورد أبو الطّیب ف )١(سیبویھ
  )).فحاسھم وھاسھم، أي وطأھم ودفعھم: یقال: قال أبو نصر(( )٢(اللغوي أمثلة من ذلك في قولھ

  )).…ومدھتھ … مدحتھ : (()٣(وقال
د ی )٤(ویرى الدكتور أحمد علم الدین الجندي ً ق اءا ات أن نطق الحاء ھ أثیر بیئ كون جاء بت

ً، وكذلك ما یحصل عند  متاخمة لحدود أجنبیة ألّن الحاء غیر معروفة في لغاتھم، بل تنطق ھاءا
  .األطفال قبل اكتمال جھازھم النطقي یمیلون إلى ھذا اإلبدال

اءین  ي البن ة ف ا قائم ى فیھ ّ في األلفاظ التي تبقى صلة المعن وأرّجح وجھة النظر أعاله إال
یدخل في االشتقاق األكبر الذي عرف بتغییر صوت من أصوات الكلمة وتبقى اللفظة وھو أمر 

د )) بدأ، بده، وبدع((تدور في المعنى نفسھ كما في  ل فق أو غیرھا، أّما ما رواه الشارح من المث
ً من االتباع اللفظي یقتضي بأن یكون لھ معنى أو ال یكون   .یكون نوعا

 
ً فیما أورده الشارح في ثالثة مواضع   :ورد إبدال الھمزة ھاءا

وذكر قول الرضي ـ رحمھ هللا )) أصابكم حاصب وال بقى منكم آبر(( )٥(في قولھ . أ
اء )) آثر((ورویت … رویت بثالثة أوجھ؛ أحدھا ما ذكر في الخطبة " آبر"أن  )٦(ـ بالث

  .لرضي األوجھ الثالثةبالزاي المعجمة، وشرح ا" آبز"ورویت … المثلثة 
اء " ھابر"ویجوز أن یكون أصلھ (( )٧(قال الشارح دلت الھ یف فیقطع واب أي من یضرب بالس

  ".أھل"، "آل"ھمزة، كما قالوا في 
ات. "ب ھ" ھیھ ي قول ات، (( )٨(ف اص، ھیھ ین من ة والت ح ت العیل ة واقبل رت الحیل د أدب ق

  )).…ھیھات، قد فات ما فات، وذھب ما ذھب 
أیھات منك : ھراق، وأراق، قال((مثل " ایھات: "وقد تبدل الھاء ھمزة، فیقال(( )٩(حقال الشار

  )).الحیاة ایھات
ً (( )١(في قولھ " مھیمن"اإلبدال في . ج دا بحانھ بعث محم إن هللا س ً أما بعد، ف ذیرا ن

ً على المرسلین    )).…للعالمین ومھیمنا
                                                        

 .٤٣٤-٤/٤٣٣الكتاب : ینظر) ١(
 .١/٣١٣اإلبدال ) ٢(
 .١/٣١٦نفسھ ) ٣(
 .٤٧١-٢/٤٦٩اللھجات العربیة في التراث : ینظر) ٤(
 .٤/١٢٩شرح نھج البالغة ) ٥(
 .٤/١٢٩نفسھ ) ٦(
 .٤/١٣٠شرح نھج البالغة  )٧(
 .١٣/١١٦نفسھ ) ٨(
 .١٣/١٢٦نفسھ ) ٩(



]

ارح ال الش ن (( )٢(ق ة م ل اللفظ ره"وأص ن غی وف ألن " آم ن الخ ره م ؤمن غی اھد ی الش
زتین  دلوا إحدى الھم ا فأب ؤامن"بشھادتھ، ثم تصرفوا فیھ ً فصار " م اءا ؤیمن"ی زة " م وا الھم م قلب ث

ً كأرقت وھرقت، فصار   )).مھیمن: ھاءا
ین  ة، فب ي اللغ تبعد وروده ف ارح ال یس ا الش ي ذكرھ واإلبدال بین الھمزة والھاء في األلفاظ الت

یبویھھذین الحرفین صلة في  ال س دال ق ى اإلب ة إل باب الداعی د األس و أح ق ((: )٣(المخرج وھ وللحل
ً، الھمزة والھاء واأللف ى )) فیھا ثالثة مخارج، فأقصاھا مخرجا ومن جھة أخرى یمكننا الوقوف عل

یدة" ھبر وأبر"معنى اللفظین  ن س ول اب ن خالل ق ارح م ول الش ي (( )٤(في ق ي ف ال لألصول الت یق
  .وقد أشار الشارح إلى ھذین اللفظین بمعنى القطع)) ھّبرتھأصل الشعر أبرتھ و

وي)) أراق وھراق((ك إبدال الھمزة من الھاء في وكذل ال: (()٥(فقد ذكر أبو الطّیب اللغ ا : یق أی
رو: فالن وھیا فالن، ویقال ي عم ن أب ات : أرقت وھرقت وإّیاك وھّیاك، وع ا، وھیھ درأ ودره علین

  )).بزت، وھو الوثبأبزت وھ: الشر وایھات، ویقال
] ……: [)٧(قولھ تعالى: )٦(ذكر ابن خالویھ في قولھ" آل وأھل"وفي 

ي : الھ: وقیل أجمعوا أّن األصل ف ا أھل صناعة النحو ف ھ، فأّم ھ وذریت ل، أصحابھ وأھل آل، أھ
 ، ً یال ت أھ ً لقل و صّغرت آال ك أّنك ل ى صحة ذل ً فقلبت الھاء ھمزة ومّدت ودلیلھم عل ال ل أوی م تق ول

  )).ألنھم صّغروه على أصلھ ال على لفظھ
ً في الداللة فھو یرى ن " آل"أن كل : )٨(أما ابن جّنّي فقد التمس لھذه اللفظة فرقا أعّم وأشرف م

د وآل: آل هللا، وقولھم: ویستدل بقول الفّراء" أھل" ى محم الى اللھم صّل عل ھ تع د، وقول : [ )٩(محم
 [ واو وأّن الھمزة الثانیة ن ال ً والھاء أبدلت م أبدلت ألفا

ً من األصل، وإّنما بدل من بدل   .فھي لیست بدال
ال: (()١٠(فقد قیل فیھ" أراق"وأما الفعل  ھ ویق ً وأھرقت ا اء ھرق ھ : ھرقت الم ي ھرقت اء ف إّن الھ

ال ً فیق ا ذ رباعی ون حینئ زة فیك ھ: مبدلة من الھم ي ویب)) أھریق زة معروف ف ي الھم دال ف دو أّن اإلب
  )).كأیأتھ، یرید كھیأتھ: بعض العرب یقول: عن الكسائي(( )١١(أكثر من لفظ وموضع، فقد قیل

ة  ي كلم دال ف ن اإلب ارح م ره الش ا ذك ا م یمن"أّم ّره " مھ دس س ي  ق یخ الطوس د أورد الش فق
اه: ن وقتادة ومجاھدقیل في معنى المھیمن خمسة أقوال، قال ابن عباس والحس(( )١٢(فیھا ین : معن أم

ھ… وشاھد  ي : واألصل فی ول أب ذا ق ھ وھ اء وھرقت ت الم ي أرق ا ف ً كم اءا زة ھ ت الھم ؤیمن فقلب م
  )).العباس والزجاج

ن " مھیمن"ویرى الباحث أّن طریقة اإلبدال والقلب في  التي ذكرھا الشارح شبیھة بما ذكره اب
ة ع ع المحافظ ن جّني في اإلبدال في آل وأھل، م ى آراء اب ارح إل ل الش ي االحظ می ى األصل وإن ل

  .جني بكثرة

                                                                                                                                                                         
 .١٧/١٥١نفسھ ) ١(
 .١٧/١٥٢شرح نھج البالغة  ) ٢(
 .٤/٤٣٣الكتاب ) ٣(
 .١٣/٢٧٤المخصص ) ٤(
 .٥٧١، ٥٧٠، ٢/٥٦٩اإلبدال ألبي الطیب ) ٥(
 .١٩٦الحجة في القراءات السبعة ص) ٦(
 .٥٤، ٥٢من االیة : ، األنفال٥٠/من اآلیة/البقرة) ٧(
 .١١٦-١/١١٣عة األعراب سر صنا: ینظر) ٨(
 .٢٨/غافر) ٩(
 .١/١٢٩كتاب األفعال للسرقسطي ) ١٠(
 .٤٨/حرف الھمزة ص –العباب الزاخر ) ١١(
 .الباقي من األقوال الخمسة: ، وتنظر فیھ٣/٥٣٦التبیان للطوسي ) ١٢(



]

دى  ة ل ة المألوف یاقات اللغوی ق الس ى وف اءت عل ارح ج ا الش وكذلك األلفاظ األخر التي ذكرھ
ة  ة عام اھره لغوی و ظ ا ھ ة وإنم ات القبلی اء یتصل باللھج ین الھ دال ب ي أّن اإلب دو ل العلماء، وال یب

  .الھاء والھمزة شدیدة وقد وجدت الدكتور أنیس یمیل إلى ھذاللسھولة والیسر في النطق ألّن 
 

ر (( )١(ذكر ھذا اإلبدال في قول الشارح ن مصعب والزبی دهللا ب وقال الزبیرون ومنھم  عب
اب العصبی رة أرب ن م یم ب ي تم ن بن ا بن بّكار وشیعتھم، ومن وافق قولھم م ا بایع ة أّنھم ة لطلح

لّج سیف : وأّن الزبیر كان یقول )٢(ُمْكَرَھْینِ  ّ لّج على قفّي، وال ّ ة بایعت وال ة ھذلی تر، وھي لغ األش
ون ي األخرى، یقول اءین ف وا إحدى الی ً وأدغم د : إذا أضافوا المقصور إلى أنفسھم قلبوا األلف یاءا ق

اي ّي أي عص ذه َعَص واي، وھ َوّي أي ھ ك َھ ق ذل ول )). واف ارح ق ة روى الش ذه اللغ ى ھ وعل
  :)٣(الشاعر

   
  

  .بضم العین وفتحھا" یطعن"واستشھد بھ في معني 
ت كیت البی ي  )٤(وقد أورد ابن الس ین ف ن"بضم الع ي الشرح " یطُع ا ورد ضبطھ ف بخالف م

  .ح وبفتحھا للنسببالفتح وقد جعل الفعل بضم العین للرم
ي  )٥(والذي وجدتھ في كتاب األفعال الین ف ي الح ً ف ا یكون مفتوح و س ا وھ ین وفتحھ بكسر الع

ى  ّكیت عل ن الّس ة اب دو روای ذا تب ى ھ ین، وعل ّي الع ھ حلق ارع ألّن ل"المض ل، یفُع ى " فُع ة عل الدال
  .الصفات المالزمة

… [ )٧(قولھ تعالى )٦(فقد ذكر الفّراءوأما في ھذا اللفظ الذي ورد في الشرح على لغة ُھَذْیل 
 …[ ذیل یس وھ ي بعض ق ة ف ف "یابشريّ "، یا بشراي بنصب الیاء وھي لغ ل أل ، ك

ً مشددة وأنشدني القاسم من معن   :أضافھا المتكلم إلى نفسھ جعلھا یاءا
   

  :وأنشدني المفضل
  البیت ……………… تطّوف بي 

ون((قولھ  )٨(ونسب ابن مالك ھذه اللغة إلى ھذیل ً فیقول اءا ف المقصور ی ا : وھذیل یقلبون أل ی
  )).مولّي أغفر خطایيّ 

َیم ثم استشھد ببیت أبي ذؤیب الھذلي السابق )٩(ورویت في التبیان   .منسوبة إلى بعض ُسل
ذي فتقلب األل )١٠(وروى صاحب التصریح أنھا في ھذیل ن كسرة الحرف ال ً ع ً عوضا ف یاءا

  .تستحقھا، قبل الیاء
  :والذي یمكن مالحظتھ فیما روي

                                                        
 .٤/٧شرح نھج البالغة ) ١(
  یقصد بیعة الزبیر وطلحة لعلي ) ٢(
 .١/١٧٧، الخصائص البن جني ١٠٥/النوادر في اللغة ألبي زید ص: ینظر، و٥/١٧٠شرح نھج البالغة ) ٣(
 .٤٠٢اصالح المنطق ) ٤(
 .١٧٣-٣/١٧٢األفعال للسرقسطي : ، وینظر٢٦٩كتاب األفعال ألبي القوطیة ) ٥(
 .٢/٩٠، شرح ابن عقیل ١/١٧٧الخصائص : ، وینظر٢/٣٩معاني القرآن للفراء ) ٦(
 .١٩/یوسف من اآلیة) ٧(
 .٥١٤/عمدة الحافظ وعدة الالفظ صشرح ) ٨(
 .١/١٧٧التبیان للطوسي ) ٩(
 .٢/٦١شرح التصریح على التوضیح : ینظر) ١٠(



]

اء )) …سبقوا ھوّي ((ال خالف بین المصادر التي نسبت البیت . أ ي رث ذلي ف ب الھ إلى أبي ذؤی
  :)١(أوالده وھو من قصیدة مطلعھا

   
  

  .كرت عدد من الروایات أنھا في ُسَلیم وفي قبائل أخر من العربذُ . ب
كري. ج ل الیش ر للمنخ ت اآلخ ة البی ره )٢(روای احب  )٣(وغی ره ص ا ذك ك م ى ذل دل عل ی

ً بلغة ھذیل، بل حكاھا عیسى بن عمر  )٤(التصریح وال یختص قلب األلف في المقصور یاءا
ي ق ي البسیط عن طّي ف ا الواحدي ف الىعمر عن قریش وحكاھ ھ تع … :[)٥(ول

 … [ …ي بعض  )٦(وقد نفى صاحب التبیان أن تكون ا ف ھذه اللغة لقریش وذكر أّنھ
  .سلیم ونسب الشاھد الھذلي

  :أن تكون في ھذیل لألسباب اآلتیة )٧(ویرجح أحد الباحثین
ي . ١ ي إشاعتھ ف ذا ینبغ ً یدل على سالمة النطق وسھولتھ وھ ة أّن عدم قلب األلف یاءا عام

  .العرب والقلب أثقل
  .في عزلة ھذه اللغة )٨(وجود ھذیل بین جبال وودیان وھذا مؤید بقول السیوطي. ٢
٣ . ً الما ث س ع مؤن ع جم ي إذا جم ا عین الثالث و فتحھ ة وھ ن القاعدة العام ذیل ع خروج ھ

ذیل شكلت  )٩()…بیضة َبَیَضات ( ة ھ ة بسبب أّن لھج وأرّجح أن تكون ھذه اللھجة ُھذلّی
  .ة خاصة دون غیرھا، حیاة البداوة والعزلة التي امتازت بھا ھذه القبیلةصف

 
 

                                                        
 .١/٢دیوان الھذلیین) ١(
 .٥/١٧٠ھامش شرح نھج البالغة ) ٢(
 .٥١٤، وشرح عمدة الحافظ ٣/٤٨٨ھامش محقق الجمھرة ) ٣(
 .٢/٦١شرح التصریح على التوضیح : ینظر) ٤(
 .٣٨/اآلیة من/البقرة) ٥(
 .١/١٧٧التبیان ) ٦(
 .٥٤٣-٢/٥٤١اللھجات العربیة في التراث ) ٧(
 ٥١٤الحافظ وشرح عمدة  ٣/١٨٤الخصائص . ١/٢٥١المزھر : ینظر) ٨(
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

 
  االشتقاق واألبنیة الفعلیة
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  االشتقاق : املبحث األول
ّق : (()١(في اللغة ال یختلف فیھ أصحاب المعاجم، فھو عند الجوھري: االشتقاق أخذ ش

ً، مع ترك القصد،  ً وشماال الشيء وھو نصفھ، و االشتقاق األخذ في الكالم، وفي الخصومة یمینا
ّق ا((..)  ٢(وأضاف ابن فارس)) و اشتقاق الحرف من الحرف أخذه عنھ رس أش ي وف ال ف ذا م

ّیھ عند عدوه الة((.. )٣(وقال الزمخشري)) أحد شق ي الف ق ف تّق الطری ا: واش وزاد )) مضى فیھ
  )).…أخذ الكلمة من الكلمة((..) ٤(الفیروز أبادي

أقوال العلماء في أّن الكالم بعضھ مشتّق وبعضھ  )٥(اما في االصطالح فقد ذكر الّزّجاجي
ي یشتّق من لفظ غیره، ویرى أّنھ من المحال أن یكون كلھ ویعني بالمشتّق اللفظ الذ. غیر مشتقّ 

 ً   .مشتقا
ّ من ّشذ عنھم -أجمع أھل اللغة(( )٦(وقال ابن فارس ً وأّن العرب  -اال أنَّ للغة العرب قیاسا

 ً دا تشتّق بعض الكالم من بعض، وأّن اسم الجن مشتّق من االجتنان، واّن الجیم والنون تّدالن أب
وأجّنھ اللیل، وھذا جنین، أي ھو في بطن أمھ أو مقبور . عرب للدرع جّنةعلى الستر، وتقول ال

الم العرب: آنست الشيء: وأّن األنس من الظھور، یقولون ذا سائر ك ى ھ م . أبصرتھ، وعل عل
الوه وال أن .. …ذلك من علم وجھلھ من جھل ولیس لنا الیوم أن نخترع وال أن نقول غیر ما ق

ً لم یقیسوه، ألنّ    ..)).في ذلك فساد اللغة وبطالن حقائقھا نقیس قیاسا
یوطي د الس ارس ورد عن ن ف ره أب ذي ذك ذا ال ل ھ ویر(()٧(ومث ي التن ة ف ن دحّی ال اب : وق

ألّنھ االشتقاق من اغرب كالم العرب وھو ثابت من هللا تعالى بنقل العدول عن رسول هللا 
: لة، ومن ذلك قولھ فیما صّح عنھأوتي جوامع الكلم، وھي جمع المعاني الكثیرة في االلفاظ القلی

  )).انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لھا من اسمي: یقول هللا
 ً ى :وقال في شرح التسھیل() ٨(وقال أیضا ا معن ع اتفاقھم االشتقاق أخذ صیغة من أخرى م

 ً ومادة أصلیة وھیأة تركیب لھا لیدّل بالثانیة على معنى األصل بزیادة مفیدة ألجلھا اختلفا حروفا
  ).و ھیأة، كضارب من ضرب، وَحِ◌ذر من حذرأ

  .)٩(العالقة بین المشتق والمشتق منھ حددھا بعض العلماء فیما ینبغي في المشتق هوھذ
ً منھ -١ ً في الوضع غیر مأخوذ من غیره لم یكن مشتقا   .اصل لھ فإنھ فرع، ولو كان اصال
ن دو-٢ ان م ّق ة ال تحق الة والفرعی روف، اذ األص ي الح ھ ف روف أن یوافق ر الح ھ، والمعتب ن

  .األصلیة، فإّن حروف الزیادة مثل االستعجال واالستباق ال عبرة بھا
إن -٣ ادة كالضرب والضارب ف ع زی ا م ى األصل، أّم ھ معن ون فی أن یك الموافقة في المعنى ب

ً من القتل، وربّما زید في الحّد،  الضارب ذات ثبت لھا الضرب، وأما دونھا كالمقتل مصدرا
  .بتغیر ما

                                                        
    ١٠/١٨١لسان العرب شقق : وینظر. ٤/١٥٠٢شقق   -الصحاح) ١(
  . ٣/١٣٧معجم مقاییس اللغة شقق ) ٢(
  .٣٣٤  -شقق-أساس البالغة ) ٣(
  . ٣/٢٥٠ -شقق -القاموس المحیط) ٤(
  . ٤٨٠عبد الحسین المبارك ص : اشتقاق أسماء اهللا للّزّجاجي ت: ینظر) ٥(
   . ١/٣٤٥المزھر للسیوطي : وینظر ٥٧الصاحبي ص )٦(
  .١/٣٤٦المزھر للسیوطي ) ٧(
  . ١/٣٤٦المزھر للسیوطي  ) ٨(
  . ١/١٧١حاشیة العّالمھ سعد الدین التفتازاني : ینظر) ٩(



  ]

 
دي ول الراون ى ق ً عل ا ّب ام معق ال :)١(تناول الشارح أصل االشتقاق في شرحھ لكالم اإلم : ق

ان (( و ك ً ل ؛ وھو الماء الذي لھ ماّدة، فلیس كذلك، بل ھما أصالن، وأیضا العدد مشتّق من العدِّ
ً من العدد؛ ألن ً من اآلخر لوجب أن یكون العّد مشتقا المصادر ھي األصول التي  أحدھما مشتقا

تقاق ب االش ي كت الوا ف راھم ق ً، اال ت ما ً أم اس ال ان المشتق فع ا؛ سواء اك إّن : یقع االشتقاق منھ
الى: الضرب ال تع [... )٢(الرجل الخفیف؛ مشتق من الضرب، أي السیر في األرض لالبتغاء،ق

 [من ال ً ً ومشتقا   )). مصدر؟فجعل االسم منقوال
ى  دمون عل ا االق ریقین اذ انقسم علماؤن رأي أحد الف ھ یأخذ ب ى أن دّل عل الم الشارح ی وك
ا ضّیقة ومحصورة فالبصرّیون  ّنھ ّ ا ً عن ورود آراء أخرى اال ألة فضال ذه المس ي ھ قسمین ف
ل،  ي الفع یرون المصدر اصل االشتقاق وأّن الصفات واالفعال مشتقة منھ، والكوفیون یرونھ ف

ل في حین . )٣(ام كّل منھما حججھ لیكون االصوبواق ن المصدر والفع ّ م ال رأى اخرون أّن ك
ً من اآلخر، ونسب ھذا الرأي الى ابن طلحة، ومن البصریین  اصل برأسھ ولیس احدھما مشتقا

  . )٤(من رأى أّن المصدر اصل للفعل، والفعل اصل للوصف
ل ا:(()٥(وقیل رع زعم بعض البصریین كالفارسي أّن الفع رع الف ون ف صل الوصف فیك

  )). …واختاره الشیخ عبدالقاھر
ً اخر   . ورأینا من المحدثین من ینتصر لألقدمین، ومن یقول قوال

ول ن یق دكتور ولفنس و : (()٦(فال مي ھ در االس ة أّن المص اء العربی ض علم د رأى بع ولق
ي رأین رأي خطأ ف ل االصل الذي یشتق منھ اصل كل الكلمات والصیغ ولكن ھذا ال ھ یجع ا ألّن

ً الصلھ في جمیع اللغات السامّیة اخواتھا   )).اصل المشتقات مخالفا
ھ ي قول ة ف رأي بصورة ترجیحی ذا ال د المرحوم المخزومي ھ ا (( )٧(:وقد أّی رائن مّم والق

  )).ذكرنا ومما لم نذكر اّنما تدّل على أّن الفعل ھو مصدر اشتقاق أغلب الكلمات
  :)٨(واد الى ابعد من ھذا في قولھوذھب المرحوم الدكتور مصطفى ج

وال نشك في أّن القول بمذھب البصریین  في كون المصدر اصل المشتقات ضرب من ((
 ً ان مضّرا ا ك تقبلھا كم ا ومس العبث والجدل في اثباتھ نوع من المراء المضّر بالعربیة في حالھ

الل رأ ي، واح الم العرب دارس الع ي م رف ف ب الص ن كت ھ م ب حذف وفیین بماضیھا فیج ي الك
ولھم ً لق ندا ان س ّھ، وتالفي ما ترك في اللغة من أسواء وبالء فھو الذي ك تقاق : (محل اصل االش

ید المضاد  ى التجس د عل ھ التجری ل بتقدیم ول باط ك الق ذات وذل م ال ن اس ى ال م م المعن ن اس م
  )). لطبیعة اللغات

ى اللغات سارت في أطوارھا من اإلشارة الى العب: (()١(وقولھ االخر ید ال ن التجس ارة وم
  )). …التجرید

                                                        
  . ١/٢٦اج البراعة  للراوندي وینظر منھ ١/٦٧شرح نھج البالغة ) ١(
  .٢٧٣/ البقرة) ٢(
الة   ) ٣( وفیین، المس : وینظر أیضا   ١/٢٣٥، ٢٨ینظر االنصاف في مسائل الخالف بین النجویین البصریین الك

  . ٦٤-٥٦االیضاح في علل النحو للزجاجي ص 
  . ١/١٨٦ھمع الھوامع للسیوطي . ١/٥٥٩ینظر شرح ابن عقیل ) ٤(

  . ٨٦/البحث النحوي عند االصولیین ص. ١/٣٢٥التوضیح  شرح التصریح على     
  .١/٣٢٥شرح التصریح على التوضیح ) ٥(
  .١٤/تاریخ اللغات السامیة ص) ٦(
  . ١٠٦/ص -نقد وتوجیھ -في النحو العربي) ٧(
  . ١٦المباحث اللغویة في العراق  ص) ٨(



  ]

ي  ىوكالم الدكتور مصطفى جواد ف ا االول ي أطوارھ ة ف ة اللغ نده  بدائی الم جرحى كیس
ة (( )٢(زیدان دد كافی ة الع اظ قلیل ن ألف ة م ا مؤلف ومعلوم ان اللغة في أوّل نشأتھا وأبسط أحوالھ

  )). …لتفاھم المتكلمین بھا لبساطة احتیاجاتھم
 ایكون ن اناما الیصلحیم من اآلراء فإني أرى أّن المصدر والفعل كالھوعلى ضوء ماتقد

ي  ة المحسوسة ورأی ھ المادی الظواھر المحیطة ب ً ب أول مانطق بھ اإلنسان، فاإلنسان نطق اّوال
ة،  ھذا لھ ما یؤیده في رأَیْي مصطفى جواد وجورجى زیدان في رأیھما في الظواھر المحسوس

نھ او الفعل یحتاج الى مرحلة عقلّیة متطورة الیمتلكھا االنسان إّن النطق بالمصدر واالشتقاق م
اني  االول، اما بعد أن تقدم االنسان فقد اشتق من ھذه الظواھر المحیطة من اسماء الذات والمع

  . والحروف مایحتاج الیھ في كالمھ وحاجتھ
دمین واورد د االق د ورد عن اره فق ن انك ة الیمك ادر المختلف ن المص تقاق م یبویة  واالش س

  .)٣(ماینص على مصادر االشتقاق المختلفة فیما رواه الّزّجاجي
ا  ت علیھ ماء غلب فات الس بھ ص ا اش عق وم ن الص دبران واب ماك وال نجم والس ل ال ان مث
ھ  ھ او نعرف ا ماالنعرف إن ورد علین ت ف م نقل ماء، ث ذه االس ا ھ ا منھ تق لھ دثت اش باب ح الس

د ذ ان والنعرف اشتقاقھ فإّنما ذلك إلّنھ ق ا او ألن الواضع االول ك ان یعرف معانیھ ن ك ھب م
  . عنده من العلم بذلك مالم یصل الینا

ره  ل او غی ي اوالفع تقاق بشكل قطع ي االش ً ف روا المصدر اصال واقول إّن االقدمین لم ی
الم  ك بك ى ذل تدالل عل ا االس ویین، ویمكنن ن النح أخرون م م المت ذا ھ ور ھ ذي ص ن ال ولك

  :)٤(یقول االصمعي في االشتقاق
ً : وأحوز(( یا نفس ماّض ان شدید ال ر اذا ك ال للبعی المنحاز في ناحیتھ، الجاد في امره، ویق

  )). إّنھ لحوزي
 ً لتان من االنصالت وھو االنجراد من الغمد، ولجالج مصدر اللجلجة، (() ٥(وقال ایضا ً الّص

مصدر، او في االقل فال توجد اشارة صریحة الى ال)) …لجلج ذلك االمر: واللجالج االسم یقال
  ". االنصالت"انھ ذكر مصدر غیر الفعل بقولھ 

تقاق (() ٦(اما ابن درید فتجده یشتق من المصدر تارة ومن الفعل اخرى قال " صیفي"واش
  )). …اصاف الرجل فھو ُمصیف: من قولھم

ً یالحظ انھ الیتقید بالنظریة البصریة التي تعد المصدر اص: (()٧(یقول الدكتور فؤاد حّنا ال
ل  ى الفع تقاتھ ال ً  لھ وإّنما یرجع بعض مش لالشتقاق وال بالنظریة الكوفیة التي تعّد الفعل اصال

  )). …وبعضھا الى المصدر
ً اخر في مسألة االشتقاق مفاده ، "ض ر ب"أن المادة اللغویة : (()٨(على أّن للمحدثین رأیا

ا ھي  ل أي الحروف األصول لـ َضْرب وَضرب وضارب ومضروب وغیرھ األصل وأن ك
تقلة عن  ادة بصورة مس ذه الم ى ھ ھ صیغة خاصة عارضة عل ال واألسماء ل مشتق من األفع

                                                                                                                                                                        
  . ١٦-١٥نفسھ ) ١(
  .١٠٩/الفلسفة اللغویة وااللفاظ العربیة ص) ٢(
  .٢/١٠٢الكتاب : ، وینظر٤٨٢اشتقاق اسماء اهللا للزجاجي ) ٣(
  .٧٣اشتقاق االسماء لالصمعي ) ٤(
  .٧٤نفسھ ص ) ٥(
  .١٦٣االشتقاق البن درید ) ٦(
  .٩/االشتقاق للدكتور فؤاد ّحنا ترزي ص) ٧(
  .٩٣/البحث النحوي عند االصولیین ص) ٨(



  ]

ان  دم إمك ً لع ً والبعض األخر فرعا الصیغ األخرى، وال یمكن ان یكون بعض ھذه الصیغ أصال
 ً   )).عروض الصیغة الجدیدة على المادة المصوغة سابقا

  االشتقاق من األزمنة  -١
ى أّن  أورد الشارح من ً عل یال ا دل ً منھ ر بعضا ة، اذك ن األزمن كالم األمام ما ھو مشتق م

ذا  ة وھ تقاقاتھا من مصادر مختلف ا جاءت اش ال وإّنم العرب لم تشتق فقط من المصادر واألفع
  :بیان ذلك

ام - أ رار() ١(  قال األم ا انفجرتم عن الّس ال الشارح) بن تم الفجر، وروي: ((ق : أي دخل
رتم" رار"أفج ر :، والّس ال یظھ ھر ف ر الش ي أخ ر ف ا القم تتر فیھم ان یس ة واللیلت )) اللیل

ّ مطاوع:(()٢(وقال نحو كسرتھ فأنكسر، " َفَعل"وأفجرتم أفصح وأصح ألّن انفعل الیكون اال
ّ ما شّذ من قولھم أنزعج، وأیضا ال : وحطمتھ فانحطم، اال ھ ف أغلقت الباب فأنغلق، وأزعجت
أثیر،  الج وت ون ع ث یك ّ حی ون اال الوایك ذا ق م، ولھ ر وانحط و انكس ولھم: نح دم : أّن ق انع

  )).خطأ
ر صار (()٣(وقال ّد البعی نّص نحو أغ ذا ال ي ھ ر ف ى حال وأم وأفعل جاء للصیرورة عل

  )).صرتم ذوي فجر: صار ذا إبل جربى، فأفجرتم: ذاغّدة، وأجرب
ا فجر(()٤(والفجر في اللسان ل وھم ي سواد اللی رة الشمس ف ان ضوء المصباح وھو حم

و الصادق : احدھما المستطیل وھو الكاذب الذي یسّمى ذنب السرحان، واآلخر المستطیر، وھ
د.. المنتشر في االفق الذي یحّرم االكل والشرب على الصائم ر : ابن دری انفجر الصباح، وتفّج

  : أصبحنا من الصبح وأنشد الفارسي: دخلوا الفجر، كما تقول: وانفجر عنھ اللیل، وأفجروا
   

  

  )).كنت أحّل اذا سحرت وأرحل اذا أفجرت: وفي كالم بعضھم 

السحر اخر اللیل، (( )٦(وقیل)) ضوء الصبح، وأفجروا دخلوا في الفجر: الفجر: (()٥(وقیل

)) …ي السحرخرجوا ف: صاروا في السحر واسحروا واستحروا: قبیل الصبح، وأسحر القوم

  . وھكذا یشتقون من الفجر والسحر وھما داالن على الزمان

وام" )٧(ومن الزمان صاغ اسم المكان من قولھ -  ب ال الشارح" ومشاتي الھ ھي المواضع : ق

  . التي تشتو فیھا الھوام، یقال شتوت، تشتیت، اي أقمت الشتاء

                                                        
  .١/٢٠٨شرح نھج البالغة ) ١(
  . ١/٢٠٨نفسھ ) ٢(
  .١/٢٠٨فسھ ن) ٣(
  .٥/٤٥) فجر(لسان العرب ) ٤(
  . ٢٢/االشتقاق لعبداهللا امین ص) ٥(
  . ٢٠/نفسھ ص) ٦(
  . ٧/٢٦شرح نھج البالغة ) ٧(



  ]

ال ل بتصاریفھ، ق تاء الفع ن الش ت(( )١(وكذلك اشتق م تا الش د ش وم شاِت، وق اء یشتو، وی

توا ل: وأش ع قی ي موض اموا ف إن أق تاء، ف ي الش وا ف ان: دخل ّتى المك َتوا، وتش ي : َش ھ ف ام ب أق

  )). الشتوة

  االشتقاق من الظواھر والمحسوسات  -٢
ورد االشتقاق من ضروب اخرى وھي غیر المصدر وغیر الفعل، من الظواھر المحیطة 

  :حیاتھ وغیرھا سنذكر بعضھا باالنسان أو اآلالت التي یستعملھا في

ة، أي " ال یساحل: "وقد رویت" ال یساجل" )٢(قولھ -أ بالحاء من ساحل البحر، وھو طرف

  .   ال ُیشابُھ في بعد ساحلھ

  ".الساحل شاطئ البحر، وساحل القوم أتوا الساحل")٣(قیل

  ".آبر، آبز، آثر"ویروي على ثالثة اوجھ " وال بقي منكم آبر")٤( قولھ-ب
ار(()٥(: ل في األبریقا ن دین ك ب ا، وعن مال ي علفھ رة ف ل : ")٦(شاة مأبورة، اكلت االب مث

أّبر النخل: یقال" المؤمن كمثل الشاة المأبورة ره وت ر النخل وأّب ر، وأب ل : أشّد من وخز اإلب قب
  ..)).األّبار

ار :(()٧(وقیل ر حدیث م(االبرة مسلة الحدید، والذي یّسوي االبر یقال لھ األّی ن وذك ك ب ال
ً، وأن أكلت ال ینجح، ) دینار أي التي أكلت االبرة في علفھا فنشبت في جوفھا فھي ال تأكل شیئا

  )).…المأبور من ابرتھ العقرب
  ))الجأتھ الى بیتھ: استتر في بیتھ، واحجرت الضبّ " انحجر(( " )٨(قولھ-ج
  ))ھمظلم الناس حتى الجأھم الى أن دخلوا حجورھم أو بیوت: وأحجر(() ٩(وقال
ھ -د ر(( ") ١٠(وقول ق " تنّم ّ یھم والتخل ة عل وم الغلظ ر للق النمر، والتنم ى صار ك ر حت تنك

ّر، : (()١١(یقال)) بأخالق النمر و محج ً فھ ً فھو محجور، وحجّرتھ تحجیرا حجرتھ حجرا
ً وبھ سّمي حجر الكعبة   )).وسّمي ما احیط بھ الحجارة حجرا

 ً مر: (()١٢(ویقال أیضا مر والنَّ من السباع أخبث من االسد سّمي بذلك لنمر فیھ، ضزب : النِّ
  )).…وذلك أنھ من الوان مختلفة، تنّمر لھ أي تنكر تغیرّ 

                                                        
  . ٢٠/االشتقاق لعبداهللا امین ص) ١(
  .١/٤٦شرح نھج البالغة ) ٢(
  .٢٥/االشتقاق لعبداهللا امین ص) ٣(
  .٤/١٢٦شرح نھج البالغة ) ٤(
  . ٩/ص)  أبر(اساس البالغة ) ٥(
  . من شیوخ المعتزلة) ٦(
  .٥٤-٥٣االشتقاق لعبداهللا امین ) ٧(
  . ٦/١٠٣شرح نھج البالغة ) ٨(
  . ٣/٣١٧نفسھ ) ٩(
  .  ١٠/١٢٦نفسھ ) ١٠(
  .٦٦االشتقاق لعبداهللا امین ص) ١١(
  . ١١٧نفسھ ) ١٢(
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ً : نجم، من قولھ (()١(قولھ -ھـ ون أخرھم لصوصا ى یك رن قطع حت نھم ق ا نجم م كلم
ّبین   )).سال

  ..)).انجمت السماء وانجم الشتاء.…(()٢(قیل
وھذا یدّل أّن )٣(ى االشتقاق من الظواھر المختلفةوقد ورد في الشرح أبنیة أخرى دلت عل

  .لالشتقاق مصادَر أخرى غیر ماذكره البصریون والكوفیون وتّحمسوا لھ
  االشتقـاق من الحروف-٣

  ...)).یزّین لھ المعصیة لیركبھا، ویمّنیھ التوبة لیّسوفھا(() ٤( ورد في قولھ 
واو وف: وقد روي(()٥(قال الشارح ى لیسّوفھا، بكسر ال ة األول ي الروای ا، والضمیر ف تحھ

ھ: كأنھ جعلھا مخاطبة، یقول لھا..یرجع الى نفسھ ي نفس ول ف ك، والتسویف أن یق : سوف أوقع
  )).سوف أفعل

ن منظور ة : سوف(( )٦(قال أب یبویھ سوف كلم ال س أخیر، وق یس والت ا التنف ة معناھ كلم
فتھ: تنفیس فیما لم یكن بعد، اال ترى أنك تقول   ..ًسوَّ

ً، فقالوا: ابن ّجني وقال ً : ھو حرف واشتقوا منھ فعال   )).سّوف الرجل تسویفا
ي ن جن ولھم(()٧(وقال اب ن ق ن الحروف م تّق م ال مش ن األفع ً م را ة : إّن كثی ألتك حاج س
ت ي، أي قل ت ل الوا.. ال: فلولی ذلك ق ھ: وك ت ل ل، أي قل وفت الرج ا : ّس ل كم ذا فع وف، وھ س

  ..)).ترى
  . لكتابومن ابیات ا )٨(وذكر بعضھم

   
ب  وف"انتص وف العی ذوف " س در المح ى المص وف"عل اوفة العی   "مس

 

 
ً، وانھم رأوا  االشتقاق على عّدة أقسام، سّماه الباحثون تسمیات مختلفة كّل بما یراه مناسبا

ب الحروف  التناسب بین المأخوذ والمأخوذ ع ترتی ً م منھ إّما أن یكون في اللفظ والمعنى جمیعا

ي الحروف  ب ف ع عدم الترتی ً م ا ظ جمیع فیھا، وإّما أن یكون ذلك التناسب في المعنى وفي اللف

                                                        
  .٥/١٤شرح نھج البالغة ) ١(
  . نجم ٦٢١اساس البالغة ) ٢(
اء  ) ٣( ن الم تقاق م ذئب   ٦/١٢٠االش م ال ن أس تقاق م عر  ٣/٣٠٠، االش اب واستش ن الشعر والجلب تقاق م ، االش

ب  ر  ٣٦٤-٦/٣٦٣وتجلی و القب دث وھ ن الج تقاق م حراء ٦/٣٥٣، االش ن الص تقاق م حر(، االش ): اص
١٧/٩٨ .  

  .٥/١٤٥شرح نھج البالغة ) ٤(
  . ٥/١٤٧نفسھ ) ٥(
  . ٩/١٦٤ -سوف -لسان العرب) ٦(
  . ٢/٣٤الخصائص ) ٧(
  . ١٤١/تقاق لعبد اهللا أمین صاالش) ٨(
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األصول، وانما یكون في المعنى وحده، ویكون مع ذلك أكثر حروفھ من نوع واحد، وباقیھا من 

  .)١(نمخرج وأحد، أو من مخرجین متقاربی

  :وقد قسمھ العلماء على
  
  )األصغر(االشتقاق الصغیر -١

وھو یشمل على ما تداولتھ كتب النحو والصرف من اشتقاق األفعال من المصادر أو من 

غیرھا، وحروف الزوائد التي تدخل على األفعال في أبنیتھا الثالثیة والرباعیة المجردة فنجعلھا 

تقات مزیدة بحرف أو بحرفین أو بثالثة أحرف ن المش ا ومن مصادرھا م ، وكذلك ما بني منھ

بھة، وأوزان  فة المش ول، والص م المفع ل واس رف كاسم الفاع ب الص ي كت ة ف السبعة المعروف

ة ومصدري  ً عن المصادر المیمّی ان، فضال ان والمك ة واسمي الزم المبالغة، والتفضیل واآلل

تقاق سیكون مو… المّرة والھیأة ن االش وع م ذا الن ة ھ ة ودراس ة الفعلی ى فصلي األبنی ً عل ا زع

  .واألبنیة االسمیة
  
  )األكبر(االشتقاق الكبیر -٢

ً وقد  ً من األصول الثالثیة فتقعد علیھ، وعلى تقالیبھ الّستة معنى واحدا وھو أن تأخذ أصال

  :)٢(قال. ّسماه ابن جّنّي باألكبر

ة ف(( ول الثالثی ن األص ً م ال ذ أص و أن تأخ ر فھ تقاق األكب ا االش ى واّم ھ، وعل د علی نعتق

ھ وإن  ا علی ّل واحد منھ ن ك ا یتصرف م ّتة وم ب الس ً، تجتمع التراكی تقالیبة الّستة معنى واحدا

ي  ك ف تقاقیون ذل ل االش ا یفع ھ، كم ل الی نعة والتأوی ف الص ھ رّد بلط ك عن ن ذل يء م د ش تباع

  )).التركیب الواحد

 ً ّي ھذا الموضع لم یسّمھ أحد من أصحابنا، غی: (()٣(وقال أیضا ا عل ھ هللا–ر أّن اب  -رحم

اده   ان یعت ا ك ّمھ وإنّم كان یستعین بھ ویخلد الیھ مع اعواز االشتقاق األصغر لكّنھ مع ھذا لم یس

ّل بھ   )).…عند الضرورة ویستروح الیھ ویتعل

                                                        
  .  ٢٤٧ابنیة الصرف في كتاب سبیویھ للدكتورة خدیجة الحدیثي ص: ینظر) ١(
  . ٢/١٣٤الخصائص ) ٢(
  . ٢/١٣٣نفسھ ) ٣(
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أین وجدت، وكیف " ق و ل"أّن معنى : فأقول: (()١(وضرب ابن جّنّي أمثلة كثیرة لھ منھا

ات وقعت من تقدم بعض ح ة، وجھ وف والحرك و للخف ا ھ ھ إّنم أخره عن ى بعض وت ا عل روفھ

ا ھي  ل شيء منھ م یھم ا ل و ق "، "و ل ق"، "ق ل و"، "ق و ل"تراكیبھا الستھ مستعملة كلھ

  ")).ل و ق"، "ل ق و"، "ل

ي  ً ف ا ھ أساس ل وجعل ة ابتدعھ الخلی ذي عرف بنظام التقلیب تقاق ال ن االش وھذا النوع م

أّما في مجال داللتھ المشتركة على المعاني  )٢("العین"عربیة في كتابھ ضبط وأحصاء أبنیة ال

  :)٣(فلم یلق ذلك الرواح من العلماء، قال السیوطي

ً في اللغة وال یصّح أن یستنبط بھ اشتقاق في لغة العرب وإّنما جعلھ …(( ولیس معتمدا

  ..)).أبو الفتح بیانا لقوة ساعده ورّده المختلفات الى َقْدر مشترك

ً في ھذا الفصل   .وقد وجدت بن أبي الحدید یأخذ بھ لذا جعلت لھ مبحثا
  

  االشتقاق الكُبار   -٣
وان   ھ تحت عن ا  درس ذا  االسم وإّنم ّى بھ اظ لتصاقب (ولم یذكره ابن جن تصاقب األلف

ا ) المعاني وھو یتضّمن األلفاظ التي تتفق في بعض حروفھا وتتفق في معانیھا أوتتقارب، ومنھ

  :)٤(قولھ
أي ] [ )٥(ومن ذلك قول هللا سبحانھ((  

ارب  ارب اللفظان لتق اء فتق زة أخت الھ ً، والھم ّزا ّزھم َھ ى تھ ي معن ذا ف م، فھ تزعجھم وتقلقھ

تقاق..)) المعنیین ھ االش ي كتاب ین ف د هللا أم تاذ عب ا األس ا اصطلح علیھ ذه مم د والتسمیة ھ ، وق

 ً   .وجدت الشارح یأخذ بھذا االتجاه فجعلت لھ مبحثا
  
  )النحت(االشتقاق الُكّبار -٤

ھ  ي كتاب ین ف د هللا أم ده عب طلح اعتم و مص تقاق(وھ ي ) االش تقاقویعن ن  االش ظ م لف

ھ ا ، مثال ذ منھ ي أخ اظ الت ك األلف ى تل ة عل ي الدالل ر لیعط ین أو أكث ل، :لفظ مل، حوق بس

                                                        
  . ١/٥نفسھ ) ١(
  .٨المقدمة ص / العین: ینظر) ٢(
  .١/٣٤٧المزھر ) ٣(
  .٢/١٤٦الخصائص ) ٤(
  .٨٣مریم ) ٥(
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ق بأبنیة الفعل الرباعي المجرد لذا جعلت دراستھ مع األبنیة وعبشمّي وعبدرّي، وبعضھ ملح

  .)١()الرباعي(الفعلیة 
 
 
 

 
  )الُكبار(االشتقاق األكبر  -١

ي  ق ف ا تتف ارح أّنھ ر الش ة ذك ج البالغ رح نھ ي ش ة ف دم وردت أبنی ا تق وء م ى ض وعل

ھ بعض المحدثین المعاني أو تقارب االتفاق لذا أثرت أن أدر سھا تحت ھذا العنوان، الذي اطلق

ً أن ابن جّنّي سماه تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني وسأقف في البحث على بعضھا وأشیر  علما

  .الى أخر مما ورد في الھوامش ألنھ كثیر في الشرح

  :اعرقال الش. ال یكاثر وأصلھ من النزع بالّسجل وھو الدلو الممتلئ" ال یساجل") ٢(قولھ -١
   

  
د ساحلھ " یساحل"ویروى (( ي بع ابھھ ف بالحاء، من ساحل البحر، وھو طرفھ، أي ال یش

رع  اخرة، ض ة، المف تالء والمحافل و األم ل وھ ن الحف لھ م الكثرة، واص اخر ب ل، ال یف وال یحاف
  )).حافل، أي ممتلئ

ة ) سحل، حفل سجل،(وتلحظ األفعال  ة متفق اخرة واألبنی و المف تدور في معنى واحد وھ
  .في بعض الحروف

ً، قال الشارح" یقّط الرقاب") ٣(قولھ -٢ ً ال طوال   :یقطعھا عرضا

: وانما ذلك القّد، قال أبن فارس في المجمل )٤(وقد ذكر قول القطب الرواندي خالف ذلك

ة ن عائش ال أب ي : ((ق ربات عل ت ض رب أ كان ي الح رض ف ّد، وان اعت ى ق ً اذا اعتل ارا بك

ّط   )).ق

ً، وذلك أّن الطاء أحصر للصوت، (( )١(قال ابن جّنيّ  ً، والقط عرضا ومن ذلك القد طوال

دال  رعتھ، وال ھ وس رض لقرب ع الع اجزة لقط اء المن وا الط دال فجعل ن ال ھ م ً ل ا وأسرع قطع

 ً   )). المماطلة لما طال من األثر وھو قطعھ طوال
                                                        

   .٣٧٣أمین ص  االشتقاق لعبد اهللا: ینظر) ١(
  .٢/٦٥، البیت للفضل بن عباس بن عتبھ بن أبي لھب وھو في أمالي القالي ١/٤٦شرح نھج البالغة ) ٢(

  . ١١/٣٢٤-سجل–لسان العرب ألبن منظور : وینظر
  . ١/٥٠شرح نھج البالغة ) ٣(
  . ١/١٨: ھـ٥٧٣ت : ینظر منھاج البراعة في شرح نھج البالغة للقطب الرواندي) ٤(
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طّ ((في عبارتھ وكالم أبن فارس  ى أن الضریات )) اذا اعتلى قّد وأن اعترض ق دل عل ت

ك استعمال  ى ذل ھ، واستعمال " اذا"في الغالب من األعلى، یدل عل ن تحقیق ا یمك " أن"وھي لم

  .الشرطیة في القلیل والنادر وقلة الحصول

ھ-٣ ا((")٢( قول ارح"وأدام مّربھ ال الش ة،: ، ق رّب المالزم ھ، والم ا ل ا مكان أرّب  جعلھ

  )).بالمكان مثل ألبّ 

ا من مخرجین  راء، وھم ن ال الم م دلت ال د أب ویلحظ أّن البناءین متفقان في الحروف وق

  .)٣(متقاربین

م وضده : الخضم)). یخضمون مال هللا خضم األبل نبتة الرییع (()٤(  قولھ-٤ ل الف أكل بك

ل الخضم أطراف األسنان، وقی ل ب و األك ل الشيء الرطب: القضم وھ ل : ، والقضمأك أك

الى ھ هللا تع و ذّر رحم ال أب ابس، ق د هللا")٥(الی م والموع مون ونقض ن " یخض ال اب ق

ان : ومن ذلك قولھم:(()٦(جّنيّ  ا ك اء وم خِضم وقِضم، فالخضم ألكل الرطب كالبطیخ والقث

ابس نحو ة شعیرھا ونحو : نحوھما من المأكول الرطب، والقضم للّصلب الی قضمت الداّب

ي الخب ك وف درك الخضم بالقضم: "رذل د ی ظف، " ق ین بالش درك الرخاء بالشدة والل أي ی

درداء ي ال ول أب ھ ق د هللا: "وعلی م والموع مون ونقض ا " یخض اء لرخاوتھ اروا الخ فاخت

ً لمسموع األصوات على محسوس األحداث   )).للرطب، والقاف لصالبتھا للیابس حذوا

دردا د الشارح وإن والحدیث كما رأینا رواه ابن جّنّي عن أبي ال ي ذر عن ء، وھو عن أب

ا فحسب،  ت مخارجھ كالم ابن جّنّي یوحي أّن المعاني ال تتفق أو تتقارب في الحروف اذا اتفق

ن  ي الشدة وم ي الرخاوة وف بل ھناك داللة للحروف انفسھا من حیث طبیعة الحرف وصفتھ ف

  .د عند اللغویینوالتفریق بین الحرفین في ھاتین المفردتین مطرّ . حیث الجھر والھمس
ى (( )٧(قال ثعلب  ً بسكون الضاد وعل قِضمت الدایة شعیرھا بكسر الضاد تقضمھ قضما

ً اذا اكلتھ أو ما أشبھ من األشیاء الیابسة   )).       مثالھ خضمت تخضم خضما

                                                                                                                                                                        
  .٢/١٥٨صائص الخ) ١(
  .١/٨٨شرح نھج البالغة ) ٢(
  . ٤/٤٣٣ینظر الكتاب ) ٣(
  . ١/١٩٧شرح نھج البالغة ) ٤(
  . ١/١٩٧نفسھ ) ٥(
  . ١٥٨-٢/١٥٧الخصائص ) ٦(
  . ٧فصیح ثعلب ص) ٧(
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ھ-٥ ودون (()١(  وقول ھ، وال یع درون عن ھ، ال یص ا ماتح ً ان م حوضا رطّن لھ م هللا ألف وای
  )). الیھ

ایح(() ٢(الشارحقال  یمأل : الماتح المستقي، متح یمتح بالفتح، والم ر ف ى البئ زل ال ذي ین ال
ھو كإعجامھما، یعني أن : ما الفرق بین الماتح والمایح؟ فقال -رحمھ هللا–الدلو، قیل ألبي علي 

اء  ن تحت الم ایح م ذلك الم ن تحـت، وك ین م اء بنقطت ى، والی التاء بنقطتین من فوق من األعل
  )).في البئرالذي 

 ً ّ أّنھ یدخل في االشتقاق  )٣(وقد أورد الشارح من ھذا كثیرا   .وھو الى االبدال أقرب اال
  
  )القلب اللغوي(االشتقاق الكبیر  -٢

ـاه  ھ بالشـرح وسمـ ھ وتناول ً من ام بعضا وب"أورد الشارح من أقوال اإلم ي " المقل ا ف كم
رده بلطف جذب وجبذ، وأشرنا الى كالم ابن جّنّي وأبي علّي ا ھ وی لذي كان یخلد الیھ ویأنس ب

ام  الم اإلم ھد بك ّي واستش ن جّن ھ اب ل ل ل، ومث نعة والتأوی ري : ((الص كو ُعَج ى هللا اش ال
  :ومّما ذكره الشارح )٤(وتأویلھ ھموني واحزاني)) وُبَجري

  : )٥(قال الشارح: حمد ومدح -أ
دح (( د والم ین أّن الحم اء والمتكلم ر االدب ھ أكث ولالذي علی ا، تق رق بینھم : أخوان وال ف

ھ ً على إنعامھ ومدحتھ على إنعام ھ..)) حمدت زیدا دي بقول ول القطب الروان ى ق ق عل : )٦(وعل
دح : وقولھ(( الم یقتضي أن الم ده، فك ف بمحام ھ فكی قد أظھر العجر عن القیام بواجـب مدائح

ً بینھما   )). غیر الحمد ونحن ال نعرف فرقا
ده احمد(()٧(قال الزمخشري    ع محام الى بجمی ا .. هللا تع دت فالن ك هللا، واحم د الی واحم

ل د الرج ودا، واحم ھ محم ل  : وجدت د ورج ود وحمی ّد أذّم، وهللا محم ھ، ض د علی ا یحم اء بم ج
  ..)).ُحَمَده

ال ان،ومادحھ (()٨(وق ل لس دح بك ّدح، ُیم دح ومم دوح وممت ھ،وفالن مم ھ وامتدحت مدحت
  ..)).ھو یتمدح الى الناس یطلب مدحھموالعرب تتمدح بالسخاء،و.. وتمادحوا

ي  اس ف اده الن ا اعت تقاق اال فیم ى واالش ث المعن ن حی ین م ین اللفظ ا ب وال ارى فرق
ھ  ب ألّن ي الغال ود ف ة ویكون هللا المحم االستعمال أّن الحمد في القلب واللسان ویكون على نعم

  .نعمة وعلى غیر نعمةالمنعم على الخلق، والمدح قد یكون باللسان دون القلب، وھو على 
                                                        

  .  ١/٢٣٩شرح نھج البالغة ) ١(
  . ١/٢٤٠نفسھ ) ٢(
ن          ) ٣( ى مواضعھا م ى بعضھا وال یر ال ة أخرى سنش اب أمثل ي الكت ع  ١/٨١الشرح غّرز وغّرس     ورد ف ، خن

ع  ّداء ١/٩٧وخض ّذاء والج نفط ١/١٥٦، الج ط وال ال ١/٢٠٣، العف ال واالرش ر ٢/٧٨، االرس ، زمج
ھ  ٦/١٧٣، كایر وكاثر ١/١٠٣، أّظل وأطّل ٦/١٠٣وزمخر  ، ٧/٤٧، نعق ونغق   ٦/٢٢١، تندحیھ وتبدحی

  .١٨/٧٧، اشتروه واستروه ٨/١٩٨، حّن وخّن ١١/٥٧أساخ وأثاخ 
د  ن                وق دال ولك ى موضوع االب رب ال ي اق اني ھ ا المع ي تبادلھ ا ف ي مرت علین ردات الت نتصور أن المف

ذا      ى ھ لعالقة ھذا الموضوع بما درسھ أبن جني من تصاقب المعاني لتصاقب األلفاظ وأن الشارح سار عل
  . النھج جعلتھ في ھذا الموضوع

  . ١٣٥-٢/١٣٤الخصائص : ینظر) ٤(
  . ٣/٢٥٣ شرح نھج البالغة: وینظر

  .١/٥٨شرح نھج البالغة ) ٥(
  . ١/٢٤منھاج البراعة في شرح نھج البالغة للقطب الراوندي : وینظر.١/٦٣شرح نھج البالغة ) ٦(
  ١٤٠ -حمد -اساس البالغة)  ٧(
   ٥٨٥ -مدح -نفسھ ) ٨(
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ین  ر ان الفعل د"وال ینك دح وحم ي " م یس ف ن ل روف ولك ي الح وب االخر ف احدھما مقل
ا  ي فیم ي عل االقدمین من اّدعى أّنھما في معنى واحد او متقارب غیر ابن جّني واشارتھ الى اب

ا ب. ذكرن ي األغل دھا ف ل اح ل جع ھ ب ى معانی رق ال م یتط ل ول ب الخلی تخدم القل ن اس  واول م
  :)١(والى القلب اشار سیبویھ في كالمھ. مھمال

وأّما جذبت وجبذت ونحوه فلیس فیھ قلب، وكل واحد منھما على حدتھ، الن ذلك یّطرد ((
ھ . فیھما في كل معنى، ویتصرف الفعل فیھ ت حروف ا اذا قلب ا ال یطّرد مم ولیس ھذا بمنزلة م

ل ا ي ان عما تكلموا بھ وجدت لفظھ لفظ ما ھو في معناه من فع ذي ینبغ و واحد ھو االصل ال
  )).یكون ذلك داخال علیھ كدخول الزوائد

ُم فیھما القلب، ولكل : ((..)٢(ومثل ھذا القول ورد للرضي قال فان ثبت لغتان بمعنًى ُیَتَوھَّ
ن االخرى، وال  ة م ون احداھما مقلوب م یك م یحك ذا؛ ل ذ جب واحدة منھما اصل كجذب جذبا وجب

د یكون مرفوض  یلزم كون المقلوب قلیل اه، وق را كالحادي والج ون كثی د یك ل ق االستعمال، ب
ا  -اعني القووس–االصل كالقِسّي، فان اصلھ  ا اال م غیر مستعمل، ولیس شيء من القلب قیاس

  )).ادعى الخلیل فیما ادى ترك القلب فیھ الى اجتماع الھمزتین، كجاٍء وسواء، فانھ عنده قیاسي
ال الشارح)) ص ما التبس علیھلتخلی ضمانا(()٣(  قولھ -ب یص: ((ق و : التخل ین، وھ التبی

  )).والتلخیص متقاربان ولعلھما شيء واحد من المقلوب
ال)) …ولم تفتلھ فاتالت الغرور… (( )٤(قولھ -ج و : ق ذا، اي رده وصرفھ وھ ھ عن ك وفتل

  ")).لفت"قلب 
: الصوت، والقصیف: بالجلب واللج(( )٦(قال الشارح)) لھا كلب ولجب دارفي : (()٥(قال -د

جیش لجب وذو (( )٨(وقال)) ما ھذا الجلب واللجب؟(()٧(قال الزمخشري)) الصوت الشدید
  )).لجب، وھو كثرة اصوات االبطال، وصھیل الخیل وبحر لجب بالتطام اصواتھ

  .ویدل كالم الزمخشري أّن اللفظ من المقلوب، وھذا ما أراه واضحا من معنى اللفظین
  )).كي ال یتبیَّغ بالفقیر فقره((..: )٩(  قال -ھـ

د، : (()١١(، قیل"))جذب، جبذ"فقلب " یتبغى" "یتبّیغ"اصل (( )١٠(قال الشارح ي زی عن اب
وم: یقال ك الن ا، اذا غلب ّین تبّین ال تب ً، على مث ره. تبّیغ مني النوم تبّیغا ال غی دم  : وق غ ال ال تبّی یق

التبّغى ت: وتبوغ اذا ظھرت حمرتھ في البدن، واالصل ي ویق غ الشيء سال، : فّعل من البغ تبّی
ل : وقال بعضھم… تبوغ الرجل بصاحبھ فقتلھ: واالول اجود، وقال الفّراء اراد یتّبغى فقلب مث

  )).جذب وجبذ، وما اطیبھ وایطبھ
  ")).امعن"انعمت النظر في كذا، دققتھ، قیل إّنھ مقلوب : وتقول(( )١٢(قولھ -و

                                                        
  ٤/٣٨١الكتاب ) ١(
  ١/٢٤شرح شافیة ابن الحاجب ) ٢(
  ١/٢٨٤شرح نھج البالغة ) ٣(
  ٦/٢٦٤نفسھ ) ٤(
  ٧/٢٠٢نفسھ ) ٥(
  ٧/١١نفسھ ) ٦(
  ٩٦اساس البالغة ) ٧(
   ٥٥٩نفسھ ) ٨(
   ١١/٣٢شرح نھج البالغة ) ٩(
  ١١/٣٤نفسھ ) ١٠(
  ٨/٤١٥ -بیغ - وینظر اللسان ٤٣٨البارع للقالي ) ١١(
  ٩/١٥٩شرح نھج البالغة ) ١٢(
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ل الذي قلب منھ من المزید بالھمزة في اولھ، ویظھر والفع" مقلوب امعن: "ویلحظ كالمھ

ان القلب حصل في الثالثي ثم زیدت الھمزة علیھ ألّنھ المعتبر في القلب مع المقاربة في المعنى 

  : )١(عند ابن جّني ومن وافقھ في الفعل الثالثي ویظھر ذلك في كالم الزمخشري قال

ر(( ي االم ن ف ي ح: امع ن الضّب ف ھ، وامع د فی ي ابع وا ف ي اقصاه وامعن اب ف جره، غ

  ..)).سیرھم، وامعن الفرس في جریھ

ال ھ((..  )٢(وق ال فانعم ت عم م: واذا عمل الن وانع ن ف ده، واحس ارب ..)) اج ظ تق ونلح

  .المعنیین في ما ورد عن الزمخشري، كما راه الشارح

اللمح البا(( )٣( االمام  قولفي  "آن"الفعل  -ز ع ب د آن أْن تنتف د فق ا بع ان أم ن عی صر م

  )).االمور

ول: ((قال الشارح ین : آن لك وأنى لك بمعنًى، اي قرب وحان تق ذا یئ ل ك ك ان تفع آن ل

ً، وقال   : أینا
   

  

  ")).آن"مقلوب من " أنى"فجمع بین اللغتین و 

ًى، وح(( )٤(یقال ك ان أِنَي الطعام إنًى وأن أِن ل م ی ك؟، وأل ى ل ة،واما أن یم آٍن، وعین آنی م

  )).تفعل؟، وانھ لذو أناة ورفق

  .ین لم تخرج عن المعنى نفسھءونلحظ من استعمال الكلمة بحالیھا من البنا

ویلحظ . واشار بشكل صریح الى أّنھا مقلوبة )٥(وذكر الشارح الفاظا اخر ورد فیھا القلب

  :ویلحظ في القلب

  

                                                        
  ٥٩٩اساس البالغة ) ١(
  ٦٤٣نفسھ) ٢(
  .في البیت مجزوما وال ارى وجھا للجزم" ُتْجَل"وقد ورد الفعل . ١٨/٢٣شرح نھج البالغة ) ٣(
  ٢٣اساس البالغة ) ٤(
" تھلس وتلھس"وردت الفاظ اخر اشار الشارح الى انھا من المقلوب نذكرھا ونذكر مواضعھا في الشرح ) ٥(

  .١٧/٤، آس وساو ١٨/٦٢
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ً م - ١ ة أّن ھناك ألفاظا ى نفسھ وال تنطق اال مقلوب قلوبة في اللغة وھي ال تخرج عن المعن

  .وھذه عملیة صرفیة استقر بناء الكلمة علیھا مثل الِقسّي في القووس

راض  - ٢ ى نفسھ وال یمكن االعت ي المعن دور ف ى ت ألفاظ تتفق في المعنى في تقلیباتھا وتبق

  ".انعم وامعن"علیھا او ادعاؤھا في العودة الى أصول مختلفة وامثالھا 

القول في القلب وتبقى المعاني تدور فیھ البن جنّي والشارح كما یتضٍح متأثر بمنھج ابن  - ٣

  .ّجنّي وارائھ في كثیر مما ورد في الشرح،وفي مسالة االشتقاق حصرا

دیم (( )١(یرى الدكتور صبحي الصالح من المحدثین - ٤ قد یتقارب اصالن في التركیب بالتق

ر أن ی ً والتأخیر من غی ا یتصرفان تصرفا ك أّنھم ً من صاحبھ وذل ا ون احدھما مقلوب ك

 ً  .واقف مع الدكتور الصالح في رأیھ) )واحدا

  

  

    

  

                                                        
  ١٩٨: فقھ اللغة) ١(



  ]

  أبنية الفعل الثالثي: املبحث الثاني
ي  ل ف ة عین الفع ً لحرك ا واب تبع ى أب ي عل ل الثالث ّموا الفع من المعروف أّن الصرفیین قس
ا الشارح من كالم  ي أوردھ ة الت ال الثالثی ذا ستكون دراستي لألفع الماضي وفي المضارع، ولھ

ا یتّم تن ي الشرح س ا  ف ى بعضھا اإلمام على ھذا التقسیم، ولكثرة وردودھ ول بعضھا واإلشارة إل
ً ینتمي  اآلخر في الھامش غیر أّن الذي ینبغي أن ننبھ علیھ في بدایة ھذا المبحث أّنھ قلّما نجد فعال

الم  ي ك ة إلى بنیة معینة الیخرج إلىغیرھا، وھذا ما سنلحظ اإلشارة إلیھ ف اء اللغ الشارح وكالم علم
  .ھذه األبنیة وسنخلص إلى محاولة الوقوف على أسباب اختالف

 
  :أفعال كثیرة ومن ھذه األفعال) یفُعل-َفَعل(وردت من باب 

حال الشيء في فمي فھو یحلو، َوِحلَي : تقول: ((قال الشارح)) َحلِیت الدینا في أعینھم(( )١(قولھ -أ
  )).یحلى

اقص  ل ن الم(الذي یلحظ أّن الفع ل ال ھ أّن) معت ن بنائ دو م اء ویب اء، وبن األلف وبالی أتي ب ھ ی
ي  ً ف موما ي مض ي الماض ین ف وح الع اب مفت ذا الب ن ھ ھ م ن واو تجعل ة ع األلف المتقلب اقص ب الن

أّما البناء اآلخر الذي ذكره الشارح بالیاء، فقد جعلت ) دعا یدعو، ورجا یرجو(المضارع، كما في 
َرح(الفعل على بناء آخر فھو من الباب الرابع  ي المضارع ك) فِرَح یف ً ف اءا ت ی و بقی تح، ول سر ف

اء من  اب األول وبالی ن الب الواو م اقص ب ل الن ي الفع اني، إذ المعروف ف لكان الفعل من الباب الث
اء الواو أو بالی ان ب ر . )٢(الباب الثاني، ومثلھ األجوف إذا ك ً آخر غی اءا ل اخذ بن ذا الفع ر أن ھ غی

ال ومّما یؤّكد ھذا البناء. المعروف في قواعدھم ة ق ن القوطّی ول اب حال ( )٣(:الذي أورده الشارح ق
ً لبست الحلي یا   ).الشيء في عیني وصدري حلًى، وحال حالوة، َحُسَن، وحلیت المرأة َحلْ

ة  ي الدالل وعلى الرغم من أن البناءین مذكوران عند الشارح وابن القوطیة فإّنھما مختلفان ف
ا أورده ا ّ م ن اإلضافاتولم یشیرا إلى ذلك االختالف اال ة م ن القوطی ا . ()٤(ب ا وحلوتھ ا أن وحلیتھ

 ً ً وَحلوا یا    -:فقد نلحظ) …ألبستھا الحلى وماَحلِیُت منھ بكذا، أي لم اظفر، وماحلوُت، مثلھُ : َحلْ
ع،  -١ اب الراب ن الب ذي ھو م ى((أّن البناء اآلخر ال ي یحل ي: حل ى )) ألبستھ الحل ة عل جاء للدالل

فلبس الحلي قد یزول، وھذه الصیاغة جاءت على وفق أقوالھم في ) الطارئة(الصفات المتغیرة 
  . داللتھا

فات  -٢ ى الص ة عل یاغتھ للدالل ن ص بب م ل بس ى الفع ارئ عل اني ط اء الث ى أّن البن تدل عل نس
اب األول ن الب ل م ى وأّن الفع ام . المتحولة فإّن بنیة الفعل األصلیة ھي األول ذي أورده اإلم وال

  .ھ یمثل رأي اإلمام في الدنیا وزوال نعیمھامن الباب الرابع ألنّ 
حلیت (ھو الدلیل القاطع والحّجة الالزمة على بناء الفعل وداللتھ، ذلك قولھ  )(كالم اإلمام  -٣

  . ألّنھ یراھا حالوة زائلة وزائفة، لیست حقیقیة وھكذا رأى اإلمام في الدنیا) الدینا في أعینھم

                                                        
  . ١/٢٠١: شرح نھج البالغة) ١(
  . ١٢٤/ ١٤: المخصص: ینظر) ٢(
  . ١/٢٥٨: بن القطاعكتاب األفعال ال) ٣(
  . ٤٥/ص: وكتاب األفعال البن القوطیة. ١٨/ص: فصیح ثعلب: ینظر) ٤(



  ]

أراحاف(( )١(في قولھ) أَجنَ (الفعل  -ب لم ف ّص  -لح من نھض بجناح، أو استس ة یغ اء آجن، ولقم م
  )). …بھا آكلھا

  . )٣(وقیل) الماُء، بفتح الجیم یأِجُن ویأُجُن، بكسر الجیم، وضمھا: أَجن: ()٢(قال الشارح
أَجُن : اآلجن( ً، وأِجَن ی ا ً وأجون ا أجن أْجن أجن، وی اء، ی الماء المتغّیر الطعم واللون، أجن الم

ً اذا  َُجن، ماَء أِجَن وِآِجن وأجینأَجنا   ). تغیر غیر أّنھ شروب عن ثعلب، وا
ده : وأَجن الماُء یأُجن وأَسَن یأِسنُ ( )٤(وعبارة ثعلب ادم عھ ھ لتق ھ وریحھ وطعم إذا تغیّر لون

ّ انھ یمكن شربھ   ). في الموضع الذي یكون فیھ اال
ا و الب ل وھ ً للفع دا ً واح اءا ّ بن ً لم یورد إال ى حین أورد وُیرى أّن ثعلبا تح ضم، عل ب األول ف

ات . الشارح بناءین وھما األول والثاني، وأورد ابن منظور ثالثة أبنیة من الفعل ذه الروای ام ھ وأم
  : یمكن الوصول إلى

  . أّن بناء الفعل یمكن أْن یتغیر بتغیر داللتھ عند المتكلم -١
ي أوردوه ھي عدم استقرار صیغة الفعل على وفق ما أورده العلماء من األب -٢ نیة وان األبنیة الت

  .الغالبة
اء  -٣ ى بن ام عل د اإلم ل عن ل(ارجح أن تكون صیغة الفع ل ِیْفَع ي الماضي ) َفِع ین ف مكسور الع

ى وھو  ذا المعن ّ ھ ً في المضارع، الّن ھذا البناء كما ھو متغّیر وكالم اإلمام الیحتمل أال مفتوحا
ة لكن) الفساد(التغّیر في الطعم إلى األسوأ  ھ حینما یفسد الیعود ثانیة عذبا فقد تأخذ الصیغة دالل

ا ا . االستقرار على الفساد بعد أْن دخلھ ل بمعانیھ ي الفع ة الصرفیة ف ة األبنی ذا تكون عالق وھك
  . ومدلوالتھا

  ..)أّیھا الناس وإّنا قد أصبحنا في دھر َعنود، وزمن شدید: ()٥(في قولھ) َعَند(الفعل -ج
َدل وجار: عنود دھر: ()٦(قال الشارح ن أن . جائر، َعَند عن الطریق، یعُند بالضم، َع ویمك

ّ أّن اسم الفاعل المشھور في ذلك  یكون من َعَند َیْعِند، بالكسر، أي خالف ورّد الحق وھو یعرفھ، إال
  ).عاند وعنید، فأّما عنود فھو اسم فاعل من َعُند یعُند بالضم

الى: ()٧(وجاء في اللسان د] [ )٨(قولھ تع د، المعرض : العنی العتی
الى ال تع ا ] ….[)٩(عن طاعة هللا، وق ً، عت ودا ً و عن دا ُل یعُند عن د الرج َعن

د د عان ل عنی دره، ورج اوز ق ى وج ر  … وطغ ي بك ة أب ي خطب ً : (وف ا دي ملك ترون بع س
 ً ً عنودا ً  وملكا َد والعنود والعنید بمعنىً ) َعضوضا ل، وَعَن ، وھما فعول وفعیل بمعنى فاعل أو ُمفاِع

د: عن الحق یعُند ویعِند ود: مال، وعَن و عن ُھ ً ف ودا د ویعُند ُعن ق یعِن د عن الطری ال، وعَن َد . م وعِن
 ً ً من صاحبھا: َعَنَدت الطعنة، تعِند: الكسائي. َعَندا ي . إذا سال دُمھا بعیدا ُد إذا سال ف وَعَنَد الدم یعن

  )). …جانب
                                                        

  . ١/٢١٣: شرح نھج البالغة) ١(
  . ١/٢١٤: نفسھ) ٢(
  . ١٣/٨: - أجن–لسان العرب : ینظر) ٣(
  . ٦/ص: فصیح ثعلب) ٤(
  .٢/١٧٤: شرح نھج البالغة) ٥( 
  . ٢/١٧٦: نفسھ) ٦(
  . ٣/٣٠٧: - عند  –لسان العرب ) ٧(
  . ٢٤/ق) ٨(
  . ١٥/إبراھیم) ٩(



  ]

د، : ((ویتضح ّمما ذكره الشارح وجاء في المعجم أّن للفعل أربعة أبنیة وھي َعَند یعُند، ویعِن
ً "مستفاَدة من ذكر صاحب اللسان للمصدر " عِند یعَند"وصیغة )) وعِند یعُند دا دنا "َعَن م عن م یق ، ول

  ). عُند عنود، كما ذكره الشارح(دلیل على أن اسم الفاعل في 
ون رجح أن تك ن الم ود : وم ام  ((عن ا اإلم ي ذكرھ ن  الصیغة الت ً ع دوال ة ع ي الخطب ف

ً "لمعنى أراده ھو وكان یقتضي السیاق أن تكون الصیغة " عنید" دا ة " عنی ي مقابل ا ف دید"ألّنھ ة ، "ش إلقام
ى  السجعة، ولكن مقتضى المعنى ھو الذي قرّر عند اإلمام أْن تكون كذلك، مع أّن داللة االثنین عل

سترون : ((ن قد تكونان لیستا في مستوى واحد من الداللة وھذا ما یؤیده قول الخلیفةولك. المبالغة
 ً ً عنودا ً وملكا ً عضوضا ول(وإْن أتى الخلیفة بالصیغتین على )) بعدي ملكا ى ) َفع ّ عل دّل إال و الی فھ

على قوة  في كالَمي اإلمام والخلیفة تدالن) َفعول(كما إّني أرى أن صیغة . قوة المبالغة في الحالین
  . الطغیان والجبروت

  . أي غدر بھ)) خاس یخوس ویخیس: ((قال الشارح )١()خاس(الفعل  -د
ة : الخوس: التنقیص، ابن اإلعرابي: َخَوس، التخویس: ()٢(قال في اللسان طعن الرماح، حاس

 ً ً . طعن: الخوس: ابن اإلعرابي. یخوسھ خَوسا ً، خاسھ یخوسھ خوسا   ).الرماح والءا
ً : الخیس . (()٣(وقال ة، : بالفتح، مصدر خاس یخیس خیسا تن وخاست الجیف ّر وفسد  وان تغی

ھ كسد حین فسد ً، كسد حتى فسد، وھو من ذلك كأّن ال . أي أروحت، وخاس الطعام والبیع خیسا ق
ر: اللیث إذا : یقال للشيء یبقى في موضع فیفسد ویتغیّر كالجوز والتم د خاس یُخیس ف خائس، وق

  )). والزاي في الجوز واللحم احسن من السین انتن فھو ُمِغّل قال
ي : ویظھر أّن للفعل بناءین ین ف ابین مضموم الع ن ب خاس یخوس ویخیس، وھو سیكون م

  . المضارع ومن مكسور العین في البنیة الثانیة
ھ ى قول ة األول ن البنی ذي أراده الشارح م ل ال نا أّن الفع ّ دل ا : ((وعودة إلى لسان العرب ت فلّم

اءین )) مال خاس بھ وھرب إلى الشامطالبھ بال فھو من خاس یخوس بمعنى انتقص، ولعل بین البن
وم أن  دى الق ة ل ي الدالل ذي استقر ف ّن ال ي ولك ر یخیس" یخوس"عالقة تطور دالل أي لحق . غی

  . التطور الداللي تغییر في البینة
ل -ھـ و الفع القول اآلخر وھ ر نستشھد ب ذا التغیی ام" صاب: "ومن اجل متابعة ھ ول اإلم ي ق  )٤(ف

ً زاكیة(( ً صائبة، ومواعظ شافیة، لو صادفت قلوبا   : قال الشارح)) …فیالھا أمثاال
ل(( ي المث ي أصابھ، وف ة ف ً لغ ْبیا ع : صاب السھم یصوب صوبة، أي قصد ولم یُجز، وصاب السھم القرطاس یصیبھ َص م

زول المطر،: الصوب( )٥(ورد في لسان العرب)). الخواطئ سھم صائب ا انصّب  ن ً وانصاب كالھم صاب المطر صوبا
الى ھ تع و إسحاق…. )٦(ومطر صوب وصّیب وصّیوب، وقول ال أب ا المطر: ق … الصّیب ھن

  : وكل نازل من علو إلى اسفل فقد صاب یصوب، وأنشد

   
  ، أي نزل قال الشاعر السحاب ذو الصوب وصاب: والصّیب

                                                        
  . ٣/١١٩: شرح نھج البالغة) ١(
  . ٦/٧٤ -خوس-لسان العرب ) ٢(
  .٦/٧٤:نفسھ)  ٣(
  .  ٢٥٦- ٦/٢٥٥: شرح نھج البالغة) ٤(
  .  ١/٥٣٤- صوب–لسان العرب ) ٥(
  .  ١٩: من اآلیة/ البقرة) ٦(



  ]

   
ولھم: قال ابن بّري ى أّن ق ت شاھد عل ل : وفي ھذا البی ت بنق ھ وخفف ھ ھمزت ك حذفت من مل

ول الشاعر ن لمألك: حركتھا على ماقبلھا بدلیل قولھم مالئكة فأعیدت الھمزة في الجمع ویق ) ولك
  )).…)١(في الھمزة أن تكون قبل الالم ألنھ من األلوكةفأعاد الھمزة واألصل 

سّید من صاب : كمطر، وتقدیره تقدیر: معناه : قولھ تعالى(( )٢(وقال أبو عبیده
  . )٣(ینزل المطر، قال علقمھ: یصوب، ومعناه

   
   

  . )٤(وقال رجل من عبدالقیس جاھلي یمدح بعض الملوك
من أّن البنیة تغّیرت " خاس یخوس ویخیس"مارأیتھ في " صاب یصوب ویصیب"وأرى في 

ُ یمت بصلة للمعنى القدیم ویستقل إلى حّد ما   . ألّنھا أخذت معنًى جدیدا
ل األ ذا الفع ي وھ ً ف موما ي مض ي الماض ّ ف ا ّ مفتوح ون اال ن واو الیك ة  ع ھ منقلب ذي آلف وف ال ج

ً مثل    . )٥(لقول ابن سیده)  غزا یعزو(المضارع وكذلك إذا كانت المھ واوا

                                                        
  .  ٩٢/ص: إعراب ثالثین سورة البن خالویھ: ینظر) ١(
  .  ١/٣٣: ز القرانمجا) ٢(
  .  ٣٤/ص: دیوان علقمة الفحل) ٣(

   :البیت السابق) ٤(

  .  ١٤/١٢٤: المخصص) ٥(
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ى (( َل " فأّما مایلزم فیھ أحد البناءین بحرف معتل فھو أن یكون الماضي عل ل أو " َفَع وعین الفع
ان الم : وذلك قولك فیما العین منھ واو" یفُعل " المھ واو، یلزمھ  ا ماك وم، وأّم ام یق ول، وق قال یق

ً فنحو غزا یغزو، ودعا یدعو، وسما یسمو   )). …الفعل واوا

ون )) خاس یخیس أو صاب یصیب((واّما إذا ورد على البناء اآلخر في روایة الشارح  فیك

ً في المضارع قال فیھ ابن سیده   . )١(مفتوح العین في الماضي مكسورا

ى (( ھ عل َل " وأّما ماكان الماضي من تقبلھ " َفَع ي مس زم ف ھ یل اء فإّن ھ ب ل أو الم وعین الفع

… رمى یرمي وجرى یجري"وأّما الذي المھ  یاء فكـ … یبیع : كقولنا في الذي عینھ یاء" یفِعل"

د، َوَزنَ : كقولك" واو"َفَعل وفاؤه (في مستقبلھ ماكان " یفِعل"ومّما یلزم  د َیِع ب  َوَع ِزن َوَوَثب َیِث َی

  " )).   … َوَوَجد َیِجد

ذي  ال ال ھ بالمث اقص وختم وكالم ابن سیدة تضمن أبنیة المعتل الثالثة فقد ذكر األجوف والن

ّ من باب    ". ضرب " یأتي على مثال األجوف والناقص الیائیین فال یكون إال

ن : مزید " أوجد . " )٢(ومن أمثلتھ التي وردت في شرح نھج البالغة قولھ ي ھي م وجد الت

ھ )٤(وأولى" وعث یعث " التي ھي مزید " أوعث "  )٣(ومثلھا" َفعل یفِعل " الباب الثاني  : من قول

  . )٥(وغیرھا" یولیك الحمد"

ّ ماسمع من العرب من قولھم اس : ولم یرد المثال من الباب األول أال وجد یُجد وھو غیر القی

  . )٦(في قول سبیویة

اس ((  ال ن ن العربوقد ق ي : م اد یوجد ف ذا الیك د، وھ ن َیوُج أّنھم حذفوھا م د، ك د یُج وَج

  )). الكالم
 

                                                        
  .  ١٤/١٢٤: المخصص) ١(
  . ٢/٣٢٣: شرح نھج البالغة) ٢( 
  .٣/١٦٥: نفسھ) ٣(
  .  ٦/١٩٩: نفسھ) ٤(
وِفر . ٦/٢٥٠: ، وكز ِیكز٦/٢٤٧: وِبق یبق.  ١/٢٠٩: ، وِقر  یِقر١/٩٢: َوِلة  یلِھ: الشرحوردت في ) ٥(

  . ١١/٤٠: ، وِھم یِھم٦/٣٩٩: یفر
  . ٤/٥٣: الكتاب) ٦(
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ى ھ عل ت أفعال و مابنی اب ھ ذا الب ل" وھ ل یفِع وع " َفَع ون موض ا لتك ً منھ ددا ت ع د انتخب وق
ا  ً عّم امش فضال ي الھ ى بعضھا ف رة وأشیر إل ذه الفق ي ھ ة ف درس والمناقش رة ال ي الفق اه ف ذكرن

  . السابقة من مجيء بعض أفعال الباب األول على بناء أفعال الباب الثاني
ول((..  )١( في قول اإلمام  - أ ھ، یركب الصعب، ویق ً قرن الثور عاقصا و : فإّنك تجده ك ھ

  . )٢())…الذلول 
ً قرنھ، أي قد عطفھ؛ تیس اعقص، أي التوى قرناه على أذنیھ، وا: ((قال الشارح لفعل عاقصا

دي ال القطب الراون الفتح، وق ھ، ب ور قرن ال: عَقص الث ا یق یس بصحیح، وإنم ص بالكسر ول : عقِ
  ..)). عقِص الرجُل بالكسر إذا شّح وساء خلقھ، فھو عاقِص

وى والرجل ضاق (( )٣(وقیل ً، الت ً، لواه وعقده، وَعقِص القرن عقصا وعقص الشعر عقصا
  )). …والرجل بخل: ابن القطاعخلقھ، والثنیتان اعوجتا إلى داخل الفم، 

ً : العقص(( )٤(وجاء في اللسان التواء القرن على األذن إلى المؤخر وانعطافھ، عقِص عقصا
ن  ال اب ا، ق ى أذنیھ ا عل وى قرناھ ي الت وتیس أعقص، واألنثى عقصاء، والعقصاء من المعزى الت

  ..)). السیئة الخلق: واريالعقصاء  من الج: ابن اإلعرابي. العقصاء الملتویة القرنین: األثیر
وضمن ماذكر یكون للفعل بناءان؛ األول من الباب الثاني موضوع البحث واآلخر من الباب 

ً في المضارع   . الرابع مكسور العین في الماضي مفتوحا
ره : والذي وجدناه في أقوالھم ذي ذك ل ال اء الفع ي بن دي ف أّن الشارح رّد على القطب الراون

ذي أراه أّن بكسر العین في الما ضي لیس بنفي ھذا البناء وإنّما بعدم موافقتھ المعنى في السیاق وال
ة  ھ دالل بناءي الفعل یدالن على معنیین مختلفین من خالل أقوال العلماء، فالفعل من الباب الثاني ل
ھ أو  ر مزاج ُھ أو تعك ُ ق ُ ة ساءت ُخل ھ معنوی ھ، واآلخر داللت مادیة على الثور أو التیس عقص قرنی

  . یرھا من التأویالت في ھذا المعنىغ
رنین وان  ً ألّن عقص الق ّ متعدیا ومن جھة أخرى أرى أّن الفعل في داللتھ المادیة الیكون اال
ر  یس للزبی ة إذ ل ى الحقیق ّ أّنھا جاءت على سبیل المجاز ال عل كانت لھ داللة مادیة في الظاھر أال

ن الح ك م اوراء ذل ھ م ھ أراد بكالم أثیر الظاھر قرن یعقصھ ولكن دي بت د جاء التع ة النفسیة وق ال
  . المادي للفعل

ن  ھ م دلیل مایصاغ من أما البنیة الثانیة فتحمل الداللة النفسیة الصرف وجاءت من الالزم وب
ً من الالزم: الفاعل الدال على الثبوت كما یقول العلماء . أعقص عقصاء ألّن ھذه البنیة التصاغ أال

عند اإلمام من الباب الرابع الذي ذكره القطب الراوندي ولیس الراوندي  وأرى أّن یكون بناء الفعل
ً كما وصفھ الشارح ألّن المعنّي بكالم اإلمام الیمكن أّن ینطبق علیھ المعنى المادي للفعل بل  مخطئا
ذي  ة الغضب ال ینطبق المعنى اآلخر الذي یحمل الداللة المعنویة وھي سوء الحالة النفسیة أو حال

  ". تراه یركب الصعب، ویقول ھو الذلول"من خالل قولھ  ھو علیھ
  )). قَرف یقِرُف بالكسر: اكتسب ومثلھ: اقترف: "قَرف یقِرُف، قال الشارح. (()٥(الفعل -  ب

ل ذي قشر، قشرتھ، (( )١(قال ابن القوطیة ً، نزعت لحاءھا، والجرح وك قرفت الشجرة قرفا
  )). شيء كسبتھوالرجل بسوء ظننتھ بھ أو رمیتھ وعلیھ بغیت، وال

                                                        
  . ٢/١٦٢: شرح نھج البالغة) ١(
  . القول في الزبیر) ٢(
  . ٢/٣٦٦: كتاب األفعال البن القطاع) ٣(
  . ٧/٥٥: -عقص -لسان العرب) ٤(
  . ٦/٦٥٦: شرح نھج البالغة )٥(



  ]

ین  رغم من وجود داللت ى ال ة عل ن القوطی ره الشارح واب ا ذك ولم یرد في ھذا الفعل بناء آخر فیم
  . للفعل كما ھو في الفعل السابق

ً، یھدج بالكسر: ھدج ألیھا الكبیر. (()٢(قال الشارح" ھَدج َیھِدجُ " -ج ً مرتعشا ً ضعیفا   )) . مشى مشیا
ً  وھدج الشیخ في(( )٣(وفي اللسان ُداجا ً وھ َدجانا ً وھ ارب الخطو وأسرع : مشیھ یھدج ھدجا ق

  ..)) . من غیر إرادة
 ً ً (( .)٤(وقیل أیضا ً وَھدجانا یم : أسرع وقارب ھدج خطوه: ھَدج الشیخ ُھُداجا الریح حّنت والظل

  )). أسرع
ا ة مستقرة ولعلھ  ولم نلحظ للفعل بنیة أخرى فیما اطلعنا علیھ وھذا یدّل على أّن بعض األبنی

ً في استقرار بنائھا الصرفي   . جاءت لمعاٍن معینة التخرج لسواھا وربما یكون ھذا سببا

ي األرض، : طاح الشيء(( )٥(قال الشارح" طاح یطیح وتاه یتیھ"الفعالن  -د اه ف ك، آوت سقط وھل

  )). أطاحھ غیره وطّوحھ

ً (( )٦(وقیل فیھا قط أو: طاح یطوح ویطیح طوحا ك وس ذھب إذا  أشرف على الھالك مثل ھل

ً لغتان ً وطیحا   )). تاه في األرض، وكل شيء ذھب وفني فقد طاح یطیح طوحا

" َفَعل یَفُعل"والبناء الذي ذكره ابن منظور في اللسان بالواو یقتضي أْن یكون للفعل بناء آخر على 

ل  ان المعت ذلك إذا ك المفتوح في الماضي والمضموم في المضارع ألّن القاعدة الصرفیة تقضي ب

ً فھو من الباب األولبا ویظھر . على حین لم یشر الشارح إلى ھذا البناء. لواو أجوف كان أو ناقصا

  . أّن روایة الشارح اقتضت أن یكون السیاق مما یناسب روایتھ بالیاء

أّما اللغتان اللتان أشار ألیھما في المعجم فھما خارجتان عن قاعدة البناء الصرفي التي قّعدھا 

ي العلماء والتفس ة فھ ا اللغ م أّم ا تعل ر ألّنھا لیست لھجیة إذ أّن اللھجة َتخضع لضوابط صوتیة كم

  لسان اعتاد النطق بالكلمة على نمط معین، والیعنى علماء الصرف أال بذكرھا فقط، 

  . )٧(ووردت من ھذا الباب أبنیة أخرى

ھ: ومن المثال أفعال كثیرة وردت من ھذا الباب في الشرح د ضبطھ " لوأ" )٨(ومنھا قول وق

ً، صار ألیھ، والشيء إیالة: )١(أي نجا ینجو قیل" یئل" الشارح في المضارع ساسھ : آل إلى كذ أوال
__________________________________ 

  .٣/١٨: ، كتاب األفعال البن القطاع ٥٧/األفعال البن القوطیة، ص)١(
  . ١٣/٣: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٢/٣٨٧ -ھدج–لسان العرب ) ٣(
  . ٣/٣٤٠: كتاب األفعال البن القطاع: ،  وینظر١٨٢: كتاب األفعال البن القوطیة) ٤(
  . ٨/٨: شرح نھج البالغة) ٥(
  . ٢/٥٣٥: -طاح-سان العربل) ٦(
  . وغیرھا ١٩/٢٢١: ، الق یلیق١٨/٢٣: ورد أبنیة أخرى آن یئین) ٧(
  .١/١٣٣: شرح نھج البالغة) ٨(
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ً " قد ألنا وایل علینا: (( "قال عمر . وولي علیھ ول : والشراب أیاال أوعیتھ، واللبن والعسل والب

 ً   )).خثر: اوال

  . وَوَتد َیِتد وغیرھا )٣(َوَكر یِكر. )٢(ما جاء على ھذا الباب ومن أمثلة المثال قولھ 
 

  . من ھذا الباب وردت أفعال كثیرة نسجل بعضھا
ل  -أ ح"الفع ھ" نص ن قول ون الناصحین… : (()٤(م ن التحب م ولك ارح)) ونصحت لك ال الش . )٥(ق

الى: ونصحت لكم: قولھ" ال تع رآن، ق …)٦(ھو األفصح وعلیھ ورد لفظ الق
 .  

ة ً ونصیحة(( )٧(قال ابن القوطی ك نصحا ً : نصحتك ونصحت ل ة نصحا ك، والتوب اخلص ل
  )). ونصاحةً 

  . ویلحظ أّن الفعل جاء مفتوح العین في الماضي والمضارع والمھ من حروف الحلق
ل  -ب فع"الفع ارح )٨("ش ال الش ة ((: ق ھ العام ط ب ا تغل و ّمم الفتح وھ فاعة ب رآن ش ھ الق فع ل وش

  )). فیكسرونھ
ول((  )٩(جاء في لسان العرب ً، وشفع : الشفع خالف الوتر، وھو الزوج فتق ً فشفعتھ شفعا را ان وت ك

ً وشفع یشفع شفاعة ً صّیره زوجا ً )) الوتر من العدد شفعا   . والم الفعل في ھذا حلقیة أیضا
ل اإلنسان : ومضلعات األمور: ((قال الشارح )١٠("ضلع"الفعل  -ج الخطوب التي تضلع، أي تجع

لِع  ر یَض لِع بالكس ي َض ً، والماض ا ً، أي معوّج لیعا الفتح"ض اء، أراد " ب ت بالظ ً، وروی َلعا َض
ع  ع یظل ي َظل ھ والماض ا علی یھ لثقلھ ي مش ز ف ً، أي یغم ا ان ظالع ل اإلنس ي تجع الخطوب الت

  )). ظلعا
ل ت األرض(() ١١(قی ً  ظلع ا ا َظَلع ن : بأھلھ ھ، اب دى یدی ى األرض بإح ّة اّتق اقت، والّداب ض

ا : القطاع ر مم ا اكث ل علین ى نفسك والتحم ع عل ك أي أرب والكلبة اشتھت الفحل، وآرق على ظلع
 ً د: نطیق، وظلع أیضا ً، قال أبو زی ع الرجل: أتسع وظلعت الدابة ظَلعا ً وِظل ا ع ع ظلْ ً : ظل ال أیضا ق

  . أذنب وحكیت بالضاد

__________________________________ 
  . ١/٦٠: كتاب األفعال البن القطاع) ١(
  . ٦/٢٥٦: شرح نھج البالغة) ٢(
  .  ١/٢٠٩: نفسھ) ٣(
  . ٧/٧٠: شرح نھج البالغة) ٤(
  . ٧/٧٤: نفسھ) ٥(
  . ٧٩: األعراف) ٦(
  . ٣/٢١٦: األفعال البن القطاع: وینظر: ٢٦١: كتاب األفعال البن القوطیة) ٧(
  . ١٠/١٩: شرح نھج البالغة) ٨(
  . ٨/١٨٢: - شفع -لسان العرب) ٩(
  . ١١/٦: شرح نھج البالغة) ١٠(
  . ٢/٣٢٠: كتاب األفعال البن القطاع) ١١(
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  . )١(وردت في لسان العرب بالضاد فقطو
ة ن القوطی ال اب ل(( )٢(ق ل وفِع ل وَفَع ى َفُع لب، : وعل وي وص العًة ق ل ض ُلِ◌ع الرج ض

 ً ُعت معك ضلعا َ : وَضل عا   )). ثقل: أعّوج وأضلع الشيء: ملت وَضَلع الشيء َضلْ
  . وما وقفنا العلماء علیھ في ھذا الفعل آمران

ا ینطق بالظاء وبالضاد ولم نقف عل -١ ي أْن یكون ا ینبغ ى أّنھم ین الصیغتین عل ى معنى مختلف ب
 ً   . فعلین ال واحدا

ّ )) فجاء من االبواب الثالث والرابع والخامس((وردت فیھ ثالثة أبنیة   -٢ ة أال ي الدالل وال فرق ف
اب  ُرم"في ما صیغ من ب ھ " ك ز فی ین المشي یغم ھ ب ة الصفة للموصوف إذ أّن معانی لمالزم

  . شأ عن معنى واحدوالثقل وكالھما ین
  . غیر أّن بناءه على الباب الثالث أولى ألّن المھ حرف حلقي    

ال: َنقَم َینقمُ : الفعل -د ُم، إذا (() ٣(أورده في موضعین ضبطھ بالشكل ق الفتح أنَق د، ب ى زی َنقمت عل
ة وم: عتبت علیھ، وقال الكسائي ً، أنَقم لغة، وھذه اللفظة تجيء الزم ة، َنقِمت بالكسر ایضا تعدی

  )). كرھتھ: َنقمت األمر
 ً ا ال أیض یحة، " )٤(وق ة الفص ذه اللغ ارع، وھ ر المض ي وكس تح الماض م، بف ھ أنقِ ٌت علی نَقم

  ". وجاءت نقِمت بالكسر، أنَقم بالفتح
  . ونلحظ وروده في كالم الشارح من ثالثة أبواب

ً (( )٥(وقیل فیھ ً ونقوما   )).عاقبتك: منك نقمة، ونقمتك انكرتھ، ونقِمت: نَقمت الشيء ونقِْمتھ َنْقما
ا  ین فیھم ً غیر أّن الذي نفیده من المقولة األخیرة وجود داللت وفي القول ورد من بابین أیضا
اب  ى الب اختالف ما وھما داللة نفسیة جاءت النقمة بمعنى السخط وعدم الرضا في بنائھ األول عل

ع، من خال اب الراب ك"ل تفسیره الثالث، وداللة مادیة في بنائھ على الب ون " عاقبت ى أْن تك واألول
  . النفسیة للباب الرابع

وح  ث المفت اب الثال ن الب ب م ي الغال أتي ف ق ی ا حرف حل ا أو المھ ي عینھ وبناء األفعال الت
ن . (()٦(العین في الماضي وفي المضارع، قال ابن سیدة ي م ون اآلت ت "وقد یك ل إذا كان ل یفَع َفَع

ً من حروف ال ھ المھ أو عینھ حرفا ھ أو الم ا عین د تجيء ّمم ل ق ً، ب ا حلق، ولیس ھذا الموضع كلی
 ً را اس كثی ى القی ى … حرف من حروف الحلق عل ى األصل عل ك عل د یجيء بعض ذل ل "وق َفَع

وما " نحت ینِحت، وَصَھل یِصھل، ورجع یرِجع"فـ " یفِعل"فإّما ماجاء منھ على " یفُعل"أو " یفِعل
  )). وشَخب یشُخبَفَقَعد یقُعد، "  یفُعل"كانت على 

. (( )٧(وھذا الذي ذكره ابن سیدة خروج عن القیاس إذ القیاس أن تكون بالفتح، قال أبو ّحیان
د عدم السماع،  ھ یرجع عن وإذا كانت لغیر مغالبة حلقي العین او الالم فقیاس مضارعھ الفتح والی

  )). …ھذا قول أئمة اللغة

                                                        
  . ٨/٢٢٥: - ضلع–لسان العرب ) ١(
  . ٨٨/٨٩: قطاعكتاب األفعال البن ال) ٢(
  . ٩/٢٦٢: شرح نھج البالغة) ٣(
  . ١١/٨: نفسھ) ٤(
  . ٣/٢٦١: كتاب األفعال البن القطاع) ٥(
  . ١٤/١٢٥: المخصص) ٦(
  . ١/٧٨: ارتشاف الضرب) ٧(
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في أّن عین الفعل أو المھ من حروف  )١(يومن التي جاءت على غیر القیاس ماذكره أبو عل
ً " رَجع یِرجع"الحلق ومنھا  ً وَمْرِجعا ً وُرجعى ورجعانا ً ورجوعا   . ومصدره َرجعا

 
اء  وق أي بن اء تف لیس من المبالغة القول إّن عدد األفعال التي وردت في الشرح من ھذا البن

ن دون شكآخر ورد في الشرح وھذا آمر ال اه م ت لالنتب ال . ف ذه األفع ن ھ ً م رت بعضا د اخت وق
ً للدرس   : لتكون موضوعا

ي اللسان  )٢(َحِمد َیحمد: الفعل -أ ده . (()٣(وقد ضبطھ الشارح بھذه الحركات وفیھ یقول ف د َحِم وق
دة، واد ى حمی د، واألنث ود وحمی و محم ادر، فھ دًة ن ً، وِمِحم دا ً وِمحمدًة وِمحِم ً ومحمدا وا َحمْدا خل

ى  ي معن اھو ف ً لھا برشیدة، شّبھوا م ً تشبیھا ول"الھاء وان كان في المعنى مفعوال و " مفع ا ھ بم
ك : وقول العرب: األزھري… لتقارب المعنیین" فاعل"في معنى  د مع ك هللا، أي احم احمد إلی

  " …هللا
ن، وغِضب والمعروف أّن ھذا البناء لھ داللة على الحاالت النفسیة المتغیرة، مثل ِحزن یحزَ 

د"یغَضب وغیرھما وھي أحوال التثبت في الموصوف وصیاغة  ي أّن " حم ة ینبغ ذه البنی ى ھ عل
تأخذ الداللة نفسھا وال أظنھا كذلك الّن الحمد على كل حال والشكر على نعمة أنعمھا األمیر علیك 

ذا ویم. فإن كان الحمد كذلك فال یمكن أّن یتغیر وبذلك التدل بنیتھ علیھ. كما یقال أن ھ م ب كن الحك
  . البناء خارج قیاس الداللة المعروفة للفعل

ل  -ب دح(( )٤("أِودَ "الفع ھ الق ة ب و حنیف ص أب ِوّج وخ و آِود، اع ً فھ أَود أْودا ارح.  )٥(ی ال الش  )٦(ق
ً، أي اعوجّ : األود"   )). …العوج أِود الشيء یأَود أْودا

الن بالكسر(( )٧(قال الشارح" َسفِھَ "الفعل -ج فِھ ف ت َس إذا قل ً، ف ُھ بالضم أیضا ف ً، وس فیھا : صار س
ُّعل بالضم الیتعدى، وقولھم، سفِھ فالن رأیھ أو  سفِھ فالن رأیھ أو حَلمھ لم تقل أال بالكسر، الّن ف

ھ د، : حلمھ وَبِطر عیَشھ، وَرفِق حالھ، وَرِشد آمَره وَغببَن رأیھ، كان األصل فی ُس زی فھت نف س
ةفلما حّول الفعل إلى الرجل انتص ده بالمفعولی ل)) ب مابع ھ كالم طوی ل . )٨(وللنحویین فی ومث

    :التحیر والتردد وانشد ابن بري": العمھ. ") ١٠(قیل. )٩(َسفِھ، َعِمھ

   

                                                        
  . ٥٢٥- ٥٢٤: التكملة : ینظر) ١(
  . ١/٥٨: شرح نھج البالغة) ٢(
  . ٣/١٥٥ -حمد–لسان العرب ) ٣(
  . ٣/٧٤ - أود–اللسان : ،  ینظر٦/١٠٣: شرح نھج البالغة) ٤(

  

  .٦/١٠٣: شرح نھج البالغة) ٦(
  . ١/٢٦٧: نفسھ) ٧(
  . ٦٧١- ١/٦٦٩: شرح ابن عقیل على األلفیة: ینظر) ٨(
  . ٢/١٩٠: شرح نھج البالغة) ٩(
  . ١٣/٥١٩ - عمھ–اللسان ) ١٠(
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ل ي التنزی ي … ((  )١(وف دیث عل ي ح أّنى  :، وف ف
  )). …یذھبون، بل كیف یعمھون؟ وقد َعِمھ وَعمھ َعَمھا وعموھا

ان األول مضموم اخرآأّنھما جاءا من بابین " سفھ وعمھ"ویلحظ في الفعلین  ي ین فك ین ف لع
ً ع اء  نالماضي والمضارع فضال ي البن وح حرف المضارعة ف اني مفت ھ األصلي، وجاء الث باب

تح عین  اآلخر ولعل سبب الفتح أّن المھ رو ف م ی فھ"من حروف الحلق وھي الھاء، على أّنھ ل " س
  .في المضارع وان كان آخره حرف حلق

بفتح عین " َكِ◌برَ " )٢(ومن أفعال ھذا الباب ما یعطي داللة مختلفة باختالف حركة عینھ مثل
  " . عُظم"وبضم عینھ یكون " أسنّ "مضارعھ یعطى معنى 

ً من ھذا ال ال ھيوقد أورد العلماء أفعاال اب آخر واألفع ّ أّنھا وضعت تحت ب م  )٣(باب أال نع
اذة . ِحسب یَحسب )٥(یِئس ییأس و )٤(ینعم وقد أشار الشارح في بعض المواضع إلى أّنھا جاءت ش

ھ. بكسر حرف المضارعة في الماضي والمضارع ل . (()٦(وقد ذكر سیبویة ذلك بقول وا َفِع د بن وق
ك َفعُ : على ِیفِعل في احرف، كما قالوا ھ، وذل ّبھ ب ل یفُعل فلزموا الضمة، وكذلك فعلوا بالكسرة فش

  :)٧(سمعنا من العرب من یقول. ِحسب یِحسب یِئس ییِئس، ویِبس ییِبس، ونِعم ینِعم

   
    :وقال

   
  . )٨(الفرزدقوقال 

 
 

  
    )). والفتح في ھذه األفعال جید، وھو أقیس

ال الشارح" َحِسب"وفي الفعل  د ق را، فق ذین ذك اءین الل ن البن بت أِحسب، . (()٩(اكثر م َحِس
اظ األ ن األلف و م م وھ الفتح والض ب ب بت أْحُس ب  وحس بُت أحَس ر ِحس اءت واآلخ ي ج ة الت ربع

  )). …شاّذة
 ً ً شاذا قال أیضا ك" )١(وإلى بناء ھذا الفعل بناءا م الرجُل ضد قول م : َنِع ً نِع اذا ِئس، وجاء ش َب

  :ومن أقوالھ وقع أمران". وھو شاذ كشذوذ ِبحسب ویِنعم: یِنعم بالكسر فیھما قال
                                                        

  . ١١٠/األنعام) ١(
  . ٥/١٢٥ - كبر - لسان العرب: وینظر. ٢٢٩- ٩/٢٨٨: شرح نھج البالغة) ٢(
  . ٦/٢٧٦: شرح نھج البالغة) ٣(
  . ٦/٣٤٩: نفسھ) ٤(
  . ١/٦٧: نفسھ) ٥(
  . ٣٨-٤/٣٧: الكتاب) ٦(
  ". االعم صباحًا أیھا الطلل البالي"وصدره  ٢٧/ص: دیوان امرئ القیس) ٧(
  . ٢/٦٩: دیوان الفرزدق) ٨(
  . ١/٢١٥: كتاب األفعال البن القطاع: ، وینظر١/٦٧: شرح نھج البالغة) ٩(
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ً بك" ِحسب"أّن ھذه األفعال األربعة ومنھا : األول منھما ي المضارع تأتي شذوذا سر العین ف
  .)٢(واألقیس الجید أّن تكون بالفتح كما علمنا من كالم سیبیویة

ھ " َحسب"أّن الفعل : الثاني ا الشارح وھي قول ة أخرى ذكرھ ھ أبنی ب"ل ذا " أحُس اء ھ والبن
ي  ي الماض ور ف اھو مكس ي م ة الثالث ن أبنی دینا م یس ل ھ ل ین ألّن ور الع ل المكس ن الفع ون م الیك

ي ال ین" حَسب"مضارع، فوجب أّن یكون من مضموم ف وح الع ع أّن . مفت ذلك الیمتن ان ك إذا ك ف
  . )٣(یكون مكسور العین في المضارع لقول ابن سیده

و " َفَعل"إذا علم أّن الماضي على : قال بعض النحویین(( اء ھ ى أّي بن ولم ُیعلم المستقبل عل
ى  ل عل ھ أّن یجع ل"فالوج ن أّن ال" یَفِع ّدمت م ا ق ذا لم لوھ ّمة، وقی ن الض ّف م رة أخ ا : كس ھم

ي  ان ف ھ یجوز الوجھ ى أّن ن یحی د ب د واحم ن یزی د ب اال یعرف وحكي عن محم ي م یستعمالن ف
  ..)). في جمیع الباب" فعل"مستقبل 

ل ن : وأرى أّن الفع األول م ا ف تالف معنیھم ب الخ ب ویحَس ر یحِس ب غی ب ویَحِس ب یحُس حَس
  . الحساب والثاني من الظن وھما أصالن

 
ن  ا م ّم تناولھ د ت ا وتصریفاتھا وق وردت من ھذا الباب أفعال كثیرة في الشرح ذكرت أبنیتھ

ر: ((خالل ذكر األبنیة المتقدمة من الفعل الثالثي، فقد وردت ُھ، عُند، نُطف، َضُمر، نُھم، كُب )) سف
وي، (( )٤(وأشرنا إلى مواضعھا في الكتاب وقد قال فیھا الشارح ُب وق مُتن الشيء بالضم، أي صل

  )).للداللة على الوصف الثابت" فُعل"وتستعمل 
ل ویبدو أّن ھذه الصیاغة للداللة على الصفات الغریزیة  ي ك ة ف ي الموصوف ممكن الثابتة ف

  :)٥(األفعال ولكن الذي ذكره بعض العلماء قولھم
اء " نُھو"ھُیؤ فأّما : قولھمفلم یرد یائّي العین أال ما شّذ من " َفُعل"أّما (( ن ی دل م فالواو فیھ ب

ًة،  ُدّم ُدمام ُت َت ْفُت، وَدُمْم ُ ُّب، وُشررت ُتشّر، وُحببت، وَخف ً أال لبُبت تل لضمة ما قبلھا، وال مضاعفا
د : وال متعدیا أال بتضمین مثل ً ق َرُحَبَكْم الدخول في طاعة ابن الكرماني؟، أي أوسعكم؟ وإّن بشرا َ أ

یمن  ُع ال كطل ن مال ال اب غ ووصل، ق ل نحو: أي بل ر مضموم عین : أو تحوی دا وال غی ْنت زی ُص
ّ في قول بعض العرب : ُكدت َتكاد حكاه سیبویھ، ولیست التي للمقاربة، وحكاه غیره: مضارعھ إال

ببت تلب، وَدممت ِتَدّم، ومضارع  ُ   ".یفُعل"إّنما یأتي " فُعل"ُدمت َتدام، وِمت َتمات، وِجدت تجاد، ل
  :)٦(ابن مالك بناء فُعل یفُعل لكونھ موضوعا للغرائز في قولھ وعدّ 

ل"لّما كان (( ـ " فُع ز ك ً للغرائ ب موضوعا ي الغال ي " جُبن"و " شُجع"ف ة ف ان ثابت وھي مع
ان  ذلك ك ین واحدة فل ة الع ر الماضي فاستسھل كون حرك ى غی ا إل ة فیھ ّت الحاج اصل الخلقة قل

  )).مضارع فُعل یفُعل

__________________________________ 
  . ٣٤٩، ٦/٢٧٦: نفسھ) ١(
  . ٤/٣٨الكتاب : ینظر) ٢(
  . ١٤/١٢٣: المخصص) ٣(
  .١٠/٣٢: شرح نھج البالغة) ٤(
  .٢/٣٧: المزھر للسیوطي) ٥(
  .٤/٢٢١٣: شرح الكافیة الشافیة) ٦(
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ن  ولما كانت ھذه ا م ي الوصف بھ غ ف ت ابل ة كان ى الصفات الغریزی ة عل أتي للدالل ة ت البنی
و شریف، " )١(قال الّزّجاجي" فعیل"غیرھا وتأتي الصفة بھا على  ف وشُرف فھ و ظری ظُرف فھ

إّنما ھو للمبالغة " فعیل"ویراد بذلك المبالغة بالوصف بالظرف والشرف وكذلك جمیع ما جاء على 
  ".في الوصف

 
ي الماضي والمضارع،  ین ف اذا بكسر الع ا جاء ش ي م أشرت إلى أقوال الشارح والعلماء ف
ن  ن م وفي ھذه الفقرة نرید الوقوف علیھ ونتمیزه من بین أبواب الفعل، على أّن كلمة أبواب لم تك

قال . وفي المضارعوضع اللغویین القدامى ألّنھم وزعوا األفعال بحسب حركة العین في الماضي 
  :)٢(سیبویھ

ة(( ة أبنی ى ثالث ل، : اعلم أّنھ یكون كل فعل تعّداك إلى غیرك عل ل یفُع ل، وَفع ل یفِع ى َفَع عل
و ك نح ل، وذل ل یفَع م: وفِع م یلَق ل یقُتل، ولقِ ا ال . ضرب یضِرُب، وقَت ون فیم ذه االضرب تك وھ

ع ال یشركھ  َجلس یجلِس، وقَعد یقُعد، ورِكن یرَكنُ : یتعداك، وذلك نحو ولما ال یتعداك ضرٌب راب
تھ متعدیا   )).فیھ ما یتعداك، وذلك فُعل یفُعل نحو كُرم یكُرم، ولیس في الكالم فُعلْ

ان األول  ل، أي الباب ل ویفُع ل یفِع ة؛ فَع ة ثالث ة الثالثی یبویھ أّن اصل األبنی ونفھم من كالم س
  .لما یتعدى وال یتعدىوالثاني، وفِعل یفَعل وھو الباب الرابع، وھذه األبنیة 

  :بقیت ھناك ثالثة أبنیة
ا : الثالث ھ حرف ھ أو الم ت عین ا كان ذا خاص بم ما كان مفتوحا في الماضي والمضارع وھ

ة  حلقیا وإذا خرج عن ھذه القاعدة فعُل قیل إّنھ جاء على األصل أي العودة إلى أحد األبواب الثالث
  .األول

اذة : المضارع، فقد قیلالباب السادس وھو المكسور في الماضي و ال ش ھ أفع إّنھ جاءت علی
یبویھ " حسب ونعم، ویئس وبئس"وھي  ول س ع  لق اب الراب ن الب ا م ل إّنھ و ((وقی یس وھ تح أق الف

ّ أّنھ وردت أفعال من المثال ال یمكن قیاسھا إّال علیھ ومنھا قول بعضھم)) عربي جید ا ((  )٣(إال أم
رى  فِعل یفِعل، فقد ورد في عدة كلمات نحو حِسب یحِسب ویئس ییِئس ویِبس ییِبس ونِعم ینِعم، وی

وا  ث لزم ل، حی سیبویھ أّن ھذا البناء كسر في المضارع وكسر في الماضي مشابھة لباب فُعل یفُع
ذا ))الضمة فیھ في الماضي والمضارع وفتح عین المضارع فیھ أقیس من كسرھا ر أّن ھ ، ویظھ

اس النحویین بدلیل كالم سیبویھ ویدخل تحتھ الكثیر من البناء مسموع من العرب وھو لیس على قی
رى  ن ی نھم م ل وم ع الثق ھ استجابة لالنسجام الصوتي ودف ى بنائ أتي عل واوي، وی أفعال المثال ال

  :)٤(قال أبو علي. جواز خروجھ عن ھذا البناء
اء: وأّما ما كان على فِعل یفِعل، وواوه فاء نحو(( إّن الف ق، ف ق ِیم ھ  ولِي یلِي ووِم تحذف من

ئ  ن وِط واو م كما حذفت في باب َفَعل َیْفِعل لوقوع الواو بین الكسرة والیاء في البابین، وحذفوا ال
یَطأ ووِسَع یَسع ألّنھ َفَعل یفِعل في األصل وإّنما فتح العین من اجل حرف الحلق فاجري على حكم 

  ..)).األصل الذي ھو الكسرة
اب  ال خضع لالنسجام وھذا یدّل أّن ما جرى على ھذا الب ن المث ً وم اّذا ن الصحیح جاء ش م

ً، وخالصة ذلك ً عاما   :الصوتي ولم یكن ھذا الباب قیاسا

                                                        
  .٧٠: اشتقاق أسماء اهللا ألبي القاسم الزجاجي) ١(
  .٤/٣٨: الكتاب) ٢(
  .٣٧٩: رة خدیجة الحدیثيأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، الدكتو) ٣(
  .٥٦٩: التكملة ألبي علي) ٤(
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دى  -١ ورد قول سیبویھ في أّن أبنیة الثالثي ثالثة لما یتعدى ولما ال یتعدى وضرب رابع لما الیتع
  .وھو فُعل یفُعل

ید -٢ ن س ول اب یبویھ ولق وال س و هألق اءان، المفت رج البن ي یخ ارع اآلت ي والمض ي الماض ح ف
اس  ى القی ا عل ا لیس ق وھم ي النط وتي ف ب الص تجابا للجان اءان اس ا بن ا ألّنھم ور فیھم والمكس

  :)١(هالمعروف عند العلماء وبدلیل عودة بعضھما إلى األصل، قال ابن سید
ذا (( یس ھ وقد یكون اآلتي من َفَعل یفَعل إذا كانت المھ أو عینھ حرفا من حروف الحلق، ول
ً من حروف الحلق على القیاس كثیراالم ً بل قد تجيء عینھ أو المھ حرفا  )٢(وقال)) وضع كلّیا
ل (( ى فِع اءت عل ال ج ة أفع حیح أربع ن الص ل فم حیح والمعت ن الص رف م ذت أح د ش وق

  )).…وقد جاء من المعتل أحرف كثیرة على فِعل یفِعل منھا وِثق یِثق وومق یمق…  یفِعل
لداللة على الغرائز والصفات الثابتة وھو بناء الزم یمكن ان یتحقق في البناء على َفُعل یفُعل ل -٣

  .جمیع األفعال، مطرد للداللة على الصفات الغریزیة
ة  -٤ ة ابنی اءین وثالث ى بن اءت عل ال ج ب األفع ً أّن اغل ا ذكورة آنف ال الم ن األفع دناه م ا وج لم

  :وبعضھا أربعة أبنیة، وھذا یمكن أْن یقودنا إلى آمرین
ر  -:األول دة غی ة جدی ھ دالل ق مع اب آلخر تتحق أّننا وجدنا بعض األفعال بتغییر بنائھا من ب

  .داللتھ الموضوع لھا في بنائھ السابق
الم  -:الثاني ي الك ا ف ق نفع ة الصرفیة ال یحق أّنھا ال تحقق داللة جدیدة وبذلك فإّن تغییر البنی

ّماھا  وبذلك یكون ضربا من العبث وأراھا داللة على عدم استقرار صیغة الفعل الصرفیة، وقد س
ا  ً وم دیما د العرب ق دد اللھجات عن ى تع ا إل و یقودن ات وھ داخل اللغ ة أو ت األقدمون تداخل األبنی

ھ ذه الظاھرة بقول ا (( )٣(زالت قائمة إلى یومنا ھذا، یفسر ابن جني ھ د دع ذا موضع ق م أّن ھ اعل
ة ذه اللغ اھر ھ ي ظ ّق ى تل ت إل ّ رھم، وخف عف نظ ً ض ا ھ  أقوام ى وج یاء عل وا أش امھم أْن جمع أفھ

نسوا  ُ ن أصحابھا وأ الشذوذ عندھم واّدعوا أّنھا موضوعة في اصل اللغة على ما سمعوه بآخرة م
ي الشذوذ  روا ف ف ذك راھم كی ما كان ینبغي أْن یذكروه وأضاعوا ما كان واجبا أْن یحفظوه أال ت

  )).…على فِعل یفُعل ونحو نِعم ینُعم ودمت تدوم وِمّت تموت
ون : (()٤(وقال أیضا وإذا ثبت وجوب خالف صیغة الماضي وصیغة المضارع وجب أّن یك

ره  ي أم ً ف َ ْیسلى، وقلى یقلى، ونحو ذلك مّما التقت فیھ حركتا عینیھ منظورا ما جاء من نحو سال
ً علیھ بواجبھ، فنقول ھ: َقَلْیت الرجل وقلِیتھ فمن قال: إّنھم قد قالوا: محكوما ھ فإّن ول قَِلْیت ھ، : یق أقلی

ال:سلوتھ قال: أقاله وكذلك من قال: ومن قال قلِیتھ قال لِیتھ ق ال س ي : اسلوه ومن ق م تالق أساله ث
ى  ا ضمھ إل أصحاب اللغتین فسمع ھذا لغة ھذا وھذا لغة ھذا فاخذ كل واحد منھما من صاحبھ م

ھ سال سلي فص: لغتھ فتركبت ھناك لغة ثالثة كأن من یقول سال اخذ مضارع من یقول ار في لغت
  )).یسلى

ال المرحوم  ات ق ب اللغ ي تركی ھ ف ي نظریت ي ف ن جن د اب ن یؤی ن المحدثین م وقد وجدت م
  .)٥(الدكتور إبراھیم السامرائي

ي (( ال الت ذه األفع دي أّن ھ ھ عن ذي یقوی ال وال ن االحتم ب م ال قری ذه األفع وھذا التفسیر لھ
ل أْن جاءت على ھذا النحو القریب في جملتھا قلیلة وقل ن المحتم ون م تھا تدعو إلى النظر، إذ یك

                                                        
  .١٤/١٢٥: المخصص) ١(
  .١٤/١٢٦:  المخصص )٢(
  ٣٧٥- ١/٣٧٤: الخصائص البن جني) ٣(
  ١/٣٧٦: نفسھ) ٤(
  .١٠٨: بنیتھوأ زمانھ الفعل) ٥(
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ا  ت فیھ ة كان رة تاریخی ات لفت ا مخلف ى أّنھ ة عل حدثت بسبب من ھذا السماع واستقرت في العربی
  )).العربیة تعاني من عدم االستقرار إلى أْن تھیأت لھا صورة منسجمة في جملتھا تقریبا

ة وھذا الرأي الذي ذكره المرحوم السامرائي مبني على  أّن الصیغ الفعلی د ب ھ یفی رأي آخر ل
  : )١(في العربیة لم تستقر إال بعد عصر القران قال

ى ((  دھم، ومعن ر عن اءین كثی ى بن ومجيء الفعل على بناء خاص في المعنى ومضارعھ عل
ھذا أّن الفعل من الناحیة التاریخیة قد مّر بفترات كان خاللھا غیر مستقر في بنائھ الذي نعرفھ في 

ا . الالحقة في النصوص الفصیحة عھوده ت بقایاھ ر المستقرة كان رة غی ذه الفت ي أّن ھ ذا یعن وھ
  ..)).معروفة بعد اإلسالم إلى القرن الثالث الھجري

واھر  ھ لظ ي وتعلیل ن جّن اوز رأي اب د ج امرائي ق راھیم الس وم إب تاذ المرح ن األس وال أظ
ى عن اختالف البنى الفعلیة في عمومھا التي وجدناه في األبو اب أو في خروج بعض الصیغ حت

ة  ة والعلمی األبواب نفسھا إذ ھي مسالة لھجیة تاریخیة بدأت تستقر تدریجیا مع ظھور اللغة األدبی
  .عند العرب وھذا آمر طبیعي في سائر لغات البشر

 
  
  

  

  

                                                        
  .نفسھ) ١(
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  املبحث الثالث
  أبنية الفعل الرباعي ارد وامللحق به 

یم  ق تقس ى وف ذا المبحث عل ي ھ ا ف نتكلم علیھ وردت في الشرح أفعال رباعیة مجردة س
ھ اء واحد، نحو دحرج، : (()١(یناسب أنواعھا، وھذا البناء قیل فی اعي المجرد بن للماضي الرب

ً ، وقیل ))وتجيء لمعان كثیرة…وغربل، وبرقع وبعثر    )٢(أیضا
ن (( دا م ً واحَّ ا د حرف ي زی ا ثالث ھ وإّم ھ وبعثرت فأّما الرباعي فھو إّما مجرد نحو دحرجت

  )).جلبب وحوقل وجھور، وبیطر َوْرَھیأ: اصل الوضع إللحاقھ بالرباعي المجرد نحو
ً من كلمتین أو اكثر مع المناسبة بین المأخوذ والمأخوذ  وقد یكون الرباعي المجرد منحوتا

ن بعضھا  منھ في ا أو م ل منھ ن ك ر فتسقط م ین أو أكث ى كلمت د إل أن تعم عا ب اللفظ والمعنى مَّ
ً كلمة واحدة  ً أو اكثر وتضم ما بقي من أحرف كل كلمة إلى االخرى، وتؤلف منھا جمیعا حرفا
تقاق  ماه أحد المحدثین باالش د س اٍن وق ن مع ھ م دالن علی ا ت ر وم ین أو األكث فیھا بعض الكلمت

    .)٣(الّكبار
ى وزن : األولى: ویأتي على طائفتین ل بسمل ) َفْعَللَ (أفعال رباعیة نحت كّل منھا عل مث

قِ  ا   .)٤(وغیرھا…وسبحل وَحْول ي ذكرھ ة الت ال الرباعی ورد األفع ة ن ذه األبنی وء ھ ى ض وعل
  -:الشارح

 
ا : ویكون الرباعي المجّرد على نوعین(( )٥(قیل و م ان األّول مضّعف ھ ھ"ك اؤه والم " ف

ً نحو" عینھ والمھ"األول من نوع  زلزل یزلزل، وقلقل : الثانیة من نوع آخر، وقد یكون مرتجال
ً نحو ظ : یقلقل، وسلسل یسلسل أو منحوتا ّرر لف اني ".. دع"بأبأ یبأبىء ودعدع یدعدع إذ ك والث

ھ الثان ھ والم وع وعین ن ن ى م وع آخر غیر مّضعف، وھو ما لم تكن فاؤه والمھ األول ن ن ة م ی
ى …نحو دحرج یدحرج، حرجم یحرجم ة عل ى اختصاره للدالل ً إل وقد یصاغ من مركب قصدا

  ..)).بسم هللا، وسبحل إذا قال سبحان هللا وحوقل: بسمل إذا قال: حكایتھ نحو
  -:وھذا الكالم فیھ إشارة إلى أنواع الرباعي المجرد نذكر ما ورد منھا في الشرح

  :الرباعي المّضعف -أ 
ً )) وأصلدھا حتى صلصلت لوقت معدود، وأجل معلوم(( )٦(ورد في قولھ   )٧(وقولھ أیضا

قال )) یبست، وھو الصلصال: وصلصلت: ((قال الشارح)) وأستوھنوا خلق الصلصال((
ً وصلصل، وسمعت صلیل اللجام، وصلصلتھ، وصالصل (( )٨(الزمخشري صّل الحدید صال

  : َوصّل اللحم وأصّل قال الحطیئة … )٩(وقولھ تعالى)) السالح

                                                        
  .١٨٧: االشتقاق لعبد اهللا أمین) ١(
  .٢٣٧: نفسھ) ٢(
  .٣٩١: نفسھ: ینظر) ٣(
  .٣٩٣: نفسھ) ٤(
  .٣٨٩: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ) ٥(
  .١/٩٦: شرح نھج البالغة) ٦(
  .١/٩٧: نفسھ) ٧(
  .٣٦٠: أساس البالغة) ٨(
  .١٤/ یةمن اآل/ الرحمن) ٩(



  ]

   

ال عف ق ائي المض اب الثن ي ب اع ف ن القط ره اب ا ذك ّعف مّم ھ مض ى أّن تدّل عل  )١(ونس

دیر(( ل الغ وت، وتصلص ع ص ً ترجی ا ھ بعض رع بعض معت لق ام إذا س ل اللج ت : صلص ّ ّجف

  .))حمأتھ

ل   -١ ل"الفع ام" بلب ول اإلم ي ق د ورد ف عف وق ن المض ً م ا و أیض ًة (( )٢(وھ ُّن بلبل بل وهللا لتبل

فلكم م أس م وأعالك فلكم أعالك ود أس ى یع در حت ُّن غربلًة ولتساُطّن سوط الق ال ..)) ولتغربل ق

ارح ھ(( )٣(الش بَلنَّ : قول ت: لتبل ن، أي اختلط ت األلس تخلطن، وتبلبل ل ))آي ل ل"، والفع " بلب

ابقھ في البناء الذي عّده ابن القطاع من الثنائي المضعف وأشار إلى ذلك غیره من علماء كس

ي ((  )٤(اللغة، والفعل  مؤكد بالنون ألّنھ جواب قسم، قال الزمخشري ا ف ھ وم ّ في صدره غل

الل قائھ ب ال… لسانھ بلھ، وما في س ل، ویق ال وبالب ي صدره بلب ال : وف ك بالب ى أخطرت مت

  )).لوقعت في البلبا

رأة : والبلبلة(( )٥(:وقیل ول الم ھ ق االضطراب وما یجده اإلنسان في قلبھ من حزن، ومن
اء )) ثالث یبلبلن القلوب: ((لعلّي  رار الف اعي المجرد المضعف بتك ن الرب ل م ذا الفع وھ
  .والالم

ل   -٢ ذع"الفع ھ" ذع ي قول ال(( )٦(ف ك؟ ق ت ابل ا فعل وق: م ذعتھا الحق ررة، ))ذع ذال مك ، ال
  .أذاعتھ: فتذعذع وذعذعة الشر ذعذعتھ

اعي المجرد إذ تصاع  م الرب ھ یأخذ حك ل أن وصیاغة الشارح فعل المطاوعة من ھذا دلی
ذعذعتھ فتذعذع دلیل ھذا : دحرجتھ فتدحرج، وقول الشارح: فعللتھ فتفعلل، مثل: المطاوعة منھ
والعین شأنھ شأن  والذال مكررة، ولیست ھي المكررة وحدھا، بل تكررت الذال: غیر أّنھ یقول

  .األفعال المضاعفة، زلزل وقلقل وغیرھما
ذعذع الشيء إذا : واستعمل الذع ثم أمیت والحق بالرباعي فقیل: (()٧(وقد ذكر السیوطي

ھ رار )). فّرق و تك ّعف وھ ائي المض ن الثن ل م ذا الفع م أن ھ ره نعل یوطي وغی الم الس ن ك وم
ً لیؤدي المبالغة   .الحرفین معا

                                                        
  .٢/٢٦٣: كتاب األفعال) ١(
  .١/٢٧٢: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١/٢٧٤: نفسھ) ٣(
  .٥٠/ص: أساس البالغة) ٤(
  .١/١٠٩: كتاب األفعال البن القطاع) ٥(
  .٢٠/٩٦: شرح نھج البالغة) ٦(
  .٢/٤٧: المزھر للسیوطي) ٧(



  ]

ھ  وقد نفھم حقیقة ت( أخرى من كالم م أمی ائي ث ن الثن ذا ) م ة وھ ة الكلم ي ثنائی ول ف الق
 ً ّم فیھ أھل اللغة كثیرا   .موضوع تكل

  الفعل الرباعي غیر المضّعف -ب
ل  ل(ورد الفع ھ ) غرب ي قول ةً …(( )١( ف ُّن غربل َرُبل ارح)). ولتغ ال الش  )٢(ق

ُنّ …((   ).)…یجوز أْن یكون من غربلت اللحم، أي قطعتھ: ولتغَرُبل
ل ال : (()٣(وقی تفخ فأش ل إذا ان ل القتی اه، وغرب ً، انتق ل الشيء أیضا ل، غرب ة القت والغربل

ا یلحظ )). رجلیھ ل كم ال، والفع ة بالغرب و الغربل اء وھ وأرى أّن معنى الفعل في السیاق االنتق
م  وبھم ث ي قل ة ف دخول البلبل لمین خاطبھم ب ن المس ً م ا مسند إلى واو الجماعة فھو یخاطب جمع

ر ر غ رد غی اعي المج ن الرب ل م ذا الفع فلھم وھ م أس م وأعالھ فلھم أعالھ ود أس ى یع بلتھم حت
  .المضّعف

  المنحوت -جـ

ھ  د ورد قول ترحام(( )٤( وق ترجاع واالس ھ إال باالس ع من ا تمتن ال)) وم : ق

   )). واالسترحام أْن تناشده الرحم )٥(واالسترجاع قولھ((

أفعال رباعیة نحت : الطائفة األولى(( )٦(الفعل منحوت وھذا كثیر في اللغة قیل ویدل أنّ  

ال: ورّجع…من قول محكيّ " فعلل"كل منھا على وزن  ذلك: ق ون، وك ھ راجع ا ألی ا  وأن : أن

  )). ترّجع وأسترجع

ھ ي قول یبویھ ف ھ أن یجيء : (()٧(وقد ذكر ھذه األفعال س ذي ال ینكسر علی ا ال الالزم لھ ف

ًة، : ى مثال فعللة وكذلك كل شيء الحق من بنات الثالثة باألربعة وذلك نحوعل دحرجتھ دحرج

  )).وزلزلتھ زلزلًة، وحوقلتھ حوقلة، وزحولتھ زحولة

ھ  ن أّن قول ھ ونظ ة ب ة والملحق اعي المختلف واع الرب ر أن ھ ذك یبویھ أّن الم س تدل بك ونس

ال" حوقل" ال) "٨(عنى بھ المنحوت غیر أّن عبد هللا أمین ق ال حسبي :وال یق ل وحسبل،  ق حوق

                                                        
  .١/٢٧٢: شرح نھج البالغة) ١(
  .١/٢٧٤: نفسھ) ٢(
  . ٤٤٩-٢/٤٤٨: البن القطاعكتاب األفعال ) ٣(
  . ٢/٧٤: شرح نھج البالغة) ٤(
  .١٥٦/البقرة) ٥(
  .٣٩٣: االشتقاق لعبد اهللا أمین) ٦(
  .٤/٨٥: الكتاب) ٧(
  .٣٩٣: االشتقاق) ٨(
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ال حول وال ((منحوتھ من " حوقل"غیر أّن الذي ورد في كتب األقدمین " حولق: "وذكرھا" هللا

  .)١(حوقل بمعنى أسّن وكبر: ویقال أیضا)) قوة إال با
 

ا ة ببن ال الملحق ى بعض األفع یبویھ السابق إشارة إل اعي المجرد وھو في كالم س ء الرب

ھ : زحول،  میزانھ: زحولتھ زحولة، فالفعل: قولھ فعول، وھو ثالثي زیدت علیھ الواو وبعد فائ

د  ل"ودللنا من خاللھ على أّن سیبویھ ّع د " حوق رار الصیغة عن ن المنحوت إذ ال مسّوغ لتك م

ً لذكر وزنا آخر وال حاجة لتكرار الوزن نفسھ ر أوزان الملحق  وفي. سیبویھ فلو كان ملحقا ذك

  .)٢(قال أبو عثمان
ة (( وقد تلحق األفعال من الثالثة باألفعال من األربعة كما فعل ذلك في األسماء من الثالث

ة،  ل حوقل ل الرج د حوق ك ق ن ذل اء هللا، فم ك إْن ش ض ذل أذكر بع ة، وس ت باألربع ین ألحق ح
  .)٣())وجھور في كالمھ جھورًة وبیطر الداّبھ بیطرة

ي آخره (( )٤(وقال ً ف اءا ن آخره، زادوا ی دة م ة بزائ ة باألربع فإْن أرادوا أن یلحقوا الثالث
سلقیتھ وجعبیتھ،  فھذا الذي ذكرت لك : فاجروه مجرى الیاء التي من نفس الحرف وذلك قولھم

  )).من اإللحاق في الثالثة من األسماء واألفعال ببنات األربعة
 ً ات ومما لحقتھ ال(( )٥(وقال أبو عثمان أیضا ل والحق ببن ن الفع ة م ات الثالث زوائد من بن

  )).األربعة حتى جرى مجراھا وحتى صار بمنزلة ما ھو من نفس الحرف، جلببت وشمللت
ھ اعي قول ً بالرب ا ً ملحق ال ارح فع ھ الش تق من ام واش الم اإلم ي ك ا ورد ف ذا م ال ھ  )٦(ومث

ھ(( ت فی ا..)) كیف أنت صانع إذا تكشفت عنك جالبیب ما أن ال الش ب(( )٧(رحق ع : الجالبی جم
ـ…جلباب، وھي الملحفة في األصل " دحرجة"وتجلبب الرجل جلببة ،  ولم تدغم ألنھا ملحقة ب

  .وھذه الصیغة تبنى بتكرار الم الفعل للتكثیر والمبالغة)). 
ذه  ى ھ ّ عل ي الشرح إال ف ف م نق وقد عرفنا أن أوزان الملحق بالرباعي المجرد ثمانیة ول

ت الصیغة من الملحقا ال أخر بنی ي الشرح أفع ر أّنھ وردت ف ل الصرف غی ت التي ذكرھا أھ
  :)٨(على الرباعي ذكرھا الشارح وللعلماء فیھا أقوال سنذكرھا

ا (( )١(قولھ -١ ن رواھ دة وم ً "ورجل َزمجر، أي مانع حوزتھ، والمیم زائ بالخاء " )) زمخرا
ً، من زخ   )).ر الوادي، أي عال فأرتفععنى بھ المرتفع العالي الشأن، وجعل المیم زائدة أیضا

                                                        
  .١/٣٨: المنصف في التصریف: ینظر) ١(
: لصرف ، عمدة ا٣٦/ص: ، شذا العرف٢/٤٠: المزھر للسیوطي: ، وینظر١/٣٨: المنصف في التصریف) ٢(

  .١٨/ص
  .بمعنى أّسن من خالل العبارة) حوقل(الفعل ) ٣(
  .١/٤٠: المنصف في التصریف) ٤(
  . ١/٨٣: نفسھ) ٥(
  .١٥/٧٩: شرح نھج البالغة) ٦(
  .١٥/٨٠: نفسھ) ٧(
  ).الملحقات بالرباعي المجرد(، في ٣٦/ص: شذا العرف: ینظر) ٨(



  ]

ھ -٢ ل(( )٢(وقول مر اللی ال: وغش ر تثبیت،یق ر بغی ات األم مرة، إثب ل، والغش أت : أقب إذا أبط
 ً ً عنیفا   )).ساقھن سوقا

  )).اضمحّل في الجّو متلقفھا وعفا في األرض مخطّھا(( )٣(في قولھ ) اضمحلّ (الفعل  -٣
ارح ال الش محلّ (( )٤(ق ھ ال: اض دة، ومن یم زائ ب، والم ل، ذھ اء القلی و الم حل، وھ ض
  )).تقّشع وذھب، وفي لغة الكالبیین، أمضحّل الشيء بتقدیم المیم: واضمحّل السحاب

ي  دة وھ یم زائ ا الم ت بھ رح ألحق ي الش ي وردت ف ال الت ر، (فاألفع ر أو زمخ زمج
ت ) وأضمحلّ  ا بنی الم ألنھ ھ وتضعیف ال ي أول فإذا جردت األخیرة من حرفي الزیادة الھمزة ف

ى اف ت عل ّل لكان ل(عل د ) ضمحل(أي ) فعل یم بع د بحرف الم ي زی ا ثالث ة وكالھم وھي رباعی
   .)٥(ثانیة، وھذا الحرف ّمطرد في الزیادة عند العلماء، یعلل ذلك ابو الفتح بقولھ

ة ((   ً ثالثی ا م ألفاظ وذلك أّنھ لّما لم یر المیم قد كثرت زیادتھا غیر أول، ووجد في كالمھ
ً علیھ بمعنى ألفاظ رباعیة و لیس بین ھذه وھذه إال زیادة الحرف الذي كمل أربعة حمل دالمصا

ى واحد  اعي والمعن ً رب ؤا ي ولؤل ً ثالث رى أّن آلال ً من القضاء بزیادة المیم غیر أول، إال ت ھربا
یس  واللفظ قریب بعضھ من بعض، وكذلك سبط وسبطر، وكال القولین مذھب، وقول الخلیل أق

ھرماس ألّنھ من الھرس، فھرماس : لألسد: إّنھم قالوا: صمعيوقال األ…وأجرى على األصول
وھو نظیر قول الخلیل، ویحتمل أن یكون عنده من معنى الھرس ) فعمال(على ھذا القول عنده 

ً كما ذھب إلیھ أبو عثمان والقول األول اظھر، ولھذا نظائر   )).وان كان رباعیا
ة ً وجاءت ثانی یم حشوا ي  ونلحظ من كالمھم زیادة الم ى ف ا جاءت أول ة وآخره كم وثالث

اء  دى العلم ة ل ة معروف ي األبنی ادة ف ذه زی ر وھ ة والتكثی ا المبالغ راد بھ درع والم كن وم   مس
  .التي جاءت المیم ثالثة من ھذا القبیل في الزیادة" غشمر"والبّد من أْن تكون 

ذا  ا وھ ة بھ اعي المجرد والملحق ة الرب اول أبنی ً أّن الشارح تن م أیضا ھ ونعل ى ان دل عل ی
  .استوعب كل خصائص ھذا البناء من الشرح وأتي لھ باألمثلة من كالم اإلمام نفسھ

  
ل: املبحث الرابع َ ع فْ ل وأَ َ ع َ   ف

ھ السیاق ) َفَعل وأْفَعل(ورد عن العرب اتفاق الصیغتین  ذي یحّتم ا وال ا ورد اختالفھم كم
ي اللغوي المعروف اختالفھما ألّن زیادة المبني تؤدي  ر أّنھ وردت ف ى غی ي المعن إلى زیادة ف

ھ رأي الشارح  ذكر بعضھا، ونسجل مع ى واحد، ن ا بمعن الشرح ألفاظ من ھذا القبیل، قیل إنّھ
  -:والعلماء فیھ

ا خرم، (( )٦( في قولھ اإلمام  "أشنق"الفعل  -١ فصاحبھا كراكب الصعبة، إن أشنق لھ
م ا تقّح لس لھ ارح..)) وإن أس ال الش نق ال(( )٧(ق و وأش ام، وھ ا بالزم ّھ ھ إذا كف ل راحلت رج

_________________________________ 
  .٣/٣١٧: شرح نھج البالغة) ١(
  .٣/٣١٧: نفسھ) ٢(
  .٩/١١٦: فسھن) ٣(
  .٩/١٢٣: شرح نھج البالغة) ٤(
ي     : ، وینظر١٥٣-١/١٥٢ :المنصف: ینظر) ٥( تقاق األسماء لألصمعي ف اس (اش تقاقھ     ) ھرم ى اش م یشر إل ول

ل      ١٢٨/واّنما أشار إلى معناه ص المیم مث ة ب ذلك أسماء منتھی ثم  (، وك دم ودھ م یشر   ٧٢،٧٣/ص) زھ ، ول
  .إلى زیادة المیم

  .١/١٦٢: ھج البالغةشرح ن) ٦(
  .١/١٣٣: غریب الحدیث ألبي عبید: ، وینظر١/١٧١: نفسھ) ٧(



  ]

ً    إّن طلحة أنشد قصیدة فما : ثالثیة، وفي الحدیث) شنق(راكبھا واللغة المشھورة  زال شانقا
ھ هللا–وقال الرضّي )). )١(حتى كتبت لھ راحلتھ  ا یشھد أّن (( )٢(-رحم ى " أشنق"ومّم بمعن

  .)٣())قول عدّي بن زید العبادي" شنق"
 

 
  

    .)٤(روي ابن سیده البیت 
 

 
  

  شنق القربة وأشنقھا، إذا وكأھا تم ربط طرف وكائھا بوتد، أو : یقال(( )٥(قال الزمخشري
  )).…براس عمود وھو الشناق

  )).إذا شددت رأسھا شنقت القربة،وأشنقتھا(( )٦(وقال ابن قتیبة
  )).شنقت الناقة وأشنقتھا إذا كففتھا بزمامھا، شنقھا وأشنقھا من الشناق(( )٧(وقال

  
  

تاني اتم السجس و ح ال أب ال(( )٨(وق ن ذا، ویق ة م نقت الناق ى : ش ھ، حت ً ناقت انقا ا زال ش م
  :وانشد أبو عمرو)) …أنشدتھ كذا وكذا، أي جذبت رأسھا

 
 

    
  

ال ھا: ((ویق ة رأس نقت الناق ھا، وأش ُت رأس ة إذا رفع نقت القرب ان )) ش ي لس اء ف وج
و ((.. )٩(العرب ھ وھ ھ بزمام ھ وكف نقھ إذا جذب خطام ً، وأش نقا ُنقھ ش ِنقھ ویش ر یش وشنق البعی

ل ة الرحل، وقی راه بقادم ِّبل رأسھ حتى ُیلزق ذف ا: راكبھ من ق ّده بالزم نقھ إذا م ع ش ى یرف م حت
يّ  ن جن ال اب دى، ق دى وال یتع ھ یتع ر وأشنق : رأسھ، وأشنق البعیر نفسھ، رفع رأس شنق البعی

ُ و " فعل"ھو،جاءت فیھ القضیة معكوسة مخالفة للعادة، وذلك انك تجد فیھا  ر " أفعل"متعدیا غی
ھ كالعوض لفعلت من غل" أفعلت"وجمود " فعلت"متعٍد، قال وعلة ذلك عندي أنھ جعل تعدي  بت

ً في البقوى والّرعوى عوّضا " أفعلت" على التعدي نحو جلس وأجلس، كما جعل قلب الیاء واوا
  )).…وذكر اللسان حدیث طلحة وعلي وعمر) للواو من كثرة دخول الیاء علیھا

أقوال العلماء التي مّرت تنتمي إلى جذور تاریخیة ومنھا نّصان ینتمیان إلى القرن الثالث 

ى الھجري ألبي حاتم  ي إل د ورد بشواھد شعریة تنتم ذلك االستشھاد بالشعر فق وابن قتیبة، وك

ى أشنق د أّن شنق بمعن ً تؤك م . عصر ما قبل اإلسالم، وكالم اإلمام من عصر القرآن جمیعا ول

                                                        
  .١/٦٧٧: الفائق في غریب الحدیث للزمخشري: ینظر) ١(
  .١/١٧٢: شرح نھج البالغة) ٢(
  .، والبیت ساءھا ما بنا تبّین في األیدي وأشناقھا إلى األعناق١٥٠ص: دیوان عدي بن زید العبادي) ٣(
  .١/٣٤: المذكر والمؤنث ألبي بكر األنباري: ، وینظر٢/٢: المخصص) ٤(
  .١/٦٧٦: الفائق في غریب الحدیث) ٥(
  ٣٣٤: أدب الكاتب) ٦(
  .٣٤٠: نفسھ) ٧(
  .١٠٩-١٠٨:فعلت وأفعلت ألبي حاتم السجستاني) ٨(
  . ١٠/١٨٧-شنق-لسان العرب) ٩(



  ]

ً للصیغة، ولكن الذي یوجب الوقوف علیھ ما ورد في اللساٍن من  یقدم حرف الزیادة معنى جدیدا

ي " شنق"الزما و" أشنق"جيء كالم البن جنّي مفاده م ً وعملیة التعویض االفتراضیة الت متعدیا

فلیست المسألة ھكذا، ولیست إحداھما متعدیة واألخرى الزمة بل كالھما متعٍد، والنظر . ذكرھا

ذلك، وأرى أّن مجيء الصیغتین  وزن ك ذا ال ن ھ ر م ى واحد وكثی ا بمعن العقلي بصدق مجیئھ

ي " أفعل"ضع اللغوي، فقد خرجت بعض األفعال من صیغة بمعنى واحد أّما یعود ألصل الو ف

ة  وانین الطبیع ائر ق ل س ة مث أن تحقق الھمزة الزیادة المعروفة في معانیھا إذ لیست قوانین اللغ

ً كما یرى أحد الباحثین   .)١(فالحكم لألغلب ولیس مطردا
ة ع ت بیئ ون نطق أن تك ة ك اھرة لھجی ذه ظ ون ھ راه أن تك ذي ن ر ال ر األخ ة واألم ربی

ـ" فعلت"بـ ت"واألخرى ب ي " أفعل ل ف ھ العرب وتأّص تلط اللفظان فنطق م اخ ة ث اظ معین ي ألف ف
ً في المعنى   .كالمھم فباتوا ال یجدون فرقا

زو  ة مؤّكدة أن تع ى نصوص لغوی دة عل ات معتم ت بعض الدراس د حاول ل"لق ى " فع إل
ل"الحجاز و  ال" أفع ل نجد ق یم وقبائ ى تم یجزي " جزى"باح أن أورد صاحب المص: (()٢(إل

 ً ً إلى تمیم-من غیر ھمز -جزاءا   )). لغة الحجاز، كما نسب أجزأ بمعناه أیضا
ً لغة الحجاز، وأسحت لغة تمیم" سحت"كما ورد أن (( )٣(وقال   ..)).مجردا

ما : ونحن ال نشك في صحة ھذه األقوال  والنقول، كما ال نشك في صحة االستنتاج ولكن
  شنق لھا، وھو حجازي قالھا في عصر القرآن؟أ: یقول بال اإلمام علي 

ت  نا ھذا أّن انتماء ھذه الصیغة إذا كانت لھجیة إلى عصور قدیمة سبقت اإلسالم وبقی ّ یدل
  .أثارھا في العربیة، ولعلھا من بقایا اللغات السامیة

  في قول األمام  "ذرى أذرى"الفعل )ات(( )٤ ذري الروای ال الشارح)) ی ن : (()٥(ق م
ً، وقد أوضحھ قولھر" أذرى" ریح: "باعّیا زرع، واألجود " إذراء ال ّب لل ت الح ذرو ((أذری ی

)٦(، ذكرھا ابن قتیبة في غریب الحدیث وقولھ تعالى))الروایات ذرو الریح الھشیم
 

ى " ذرا وأذرى"والشارح في روایتھ لم یذكر أن  ھ یشیر إل ى واحد، ولكن كالم   ھنا بمعن
ً، ولكي نقف على معنیھما ال بّد من ذكر أقوال العلماء ً ومزیدا   :وجودھما مجردا

ة ن قتیب ال اب ریُح وأذرت(( )٧(ق ال)) ذرت ال ھ: ((وق ّب وأذریت ي )) ذروت الح اء ف وج
ھ، (( )٨(اللسان ھ، اطارت ھ وذّرت ً، واذرت ا ً وذری ھ ذروا ذروه وتذری ره ت راب وغی ریح الت ذرت ال

                                                        
  . ٢/٦٢١: اللھجات العربیة في الذات للدكتور علم الدین الجندي: ینظر) ١(
  .٢/٦١٤: علم الدین الجندياحمد اللھجات العربیة في الذات للدكتور : ینظر) ٢(
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  . ٤٥: الكھف) ٦(
  .٣٣٥،٣٤٠: أدب الكاتب) ٧(
  .١٤/٢٨٢ -ذرا -لسان العرب البن منظور ) ٨(
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ن : وسفتھ وأذھبتھ وقیل ي حرف اب حملتھ أثارتھ وأذرتھ إذا ذرت التراب وقد ذرا ھو نفسھ وف
ھ )١(ُتذریھ الریح: مسعود وابن عباس ریح : ومعنى اذرت ان، ذرت ال ا لغت ھ وھم ھ ورمت ب قلعت

ھ إذا : یقال…التراب تذروه وتذریھ أي طیّرتھ، ذروه وُتذری ھ ت ذرتھ الریح وأذرتھ الریح وأذرت
ھ، ر… أطارت ي ك دیث عل ھ ح ھومن رد : م هللا وجھ یم، أي یس ریح الھش ة ذرو ال ذرو الروای ی
  ..)).الروایة

ا  ي داللتھم ھ ف ن منظور وأقوال الم اب وكالم أبن قتیبة في داللتھا الواحدة واضح، كذلك ك
ً بین الصیغتین فقولنا. الواحدة ریُح الحُب، : والحق أني ال أجد فرقا ذرت الریُح الحّب وأذرت ال

الھمزة  الفعالن كالھما متعدٍ  د ب ان المزی دي لك ن المتع إلى مفعول ولو كانا مختلفین والمجرد م
ً إذ أّن زیادة الھمزة أول ما توجب  ً ألصبح الثاني متعدیا ً إلى اثنین، ولو كان األول الزما متعدیا
اد  ول باتح ّ الق ا إال یس لن زة فل ادة الھم ھ بزی د بنائ ل عن ي الفع التعدي للفعل وما لحظنا الزیادة ف

ً ) أفعل(ما على أّننا ال نعدم مجيء معناھ   .الزما
ل  -٣ ھ  "َمضّ "الفع ن قول ض..…(( )٢( م م المض ارح)) وأل ال الش ض(( )٣(ق : والمض

  )).الجرح، ومضني لغتان، وقد مضضت یا رجل بالكسر-الوجع، أمضني
ني وأمّضني، وقال األصمعي(( )٤(قال ابن قتیبة   )).أمّضني باأللف ولم یعرف غیره: مضَّ

ول(( )٥(سیوطي أنھوذكر ال ن العالء یق رك، : كان أبو عمرو ب د ت دیم، وق الم ق ني ك ّمّض
  )).ھو المستعمل" أمّضني"كأنھ أراد أّن : قال ابن درید

ً، (( )٦(وقد جاء في لسان العرب ً ومضیضا ا ني مّض ول، یمّض م والحزن والق ني الھ مّض
  :وقال رؤبة) )أحرقني وشّق علّي، والھم یّمّض في القلب، أي یحرقھ: وأمّضني

 
 

   
  

ني، … أي في حرقة ومضضت فیھ ومضني الجرح وأمّضني ولم یعرف األصمعي مّض

  .وقدم ثعلب أمّضني

ن : وكان من مضى یقول: قال أبن سیدة مّضنى بغیر ألف، وأمّضني جلدي، حّكني قال اب

  :شاھد مضني قول حري بن ضمرة: بري
 

 
  

    :أمضني قول سنان بن محرش السعدي: وشاھد
 

 
  

   
 

  
                                                          

  ).ُتذریھ الریح(ولم أقف على قراءة ) الریاح فأصبح ھشیمًا تذروه(..٤٥: من الكھف) ١(
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  .مّضني األمر وأمّضني: أبو عبیدة

  -:ء نفھم ما یليمن أقوال العلما 

  .مّض وأمّض بمعنى واحد وال فرق بینھما في المعنى -١

  .األصمعي ال یقول مّض وإنما یقو لھا بالمزید -٢

  .أبو عبیدة یقول مّض وأمّض وعنده سواء -٣

ن العالء أن  -٤ اة " مضّ "مما ذكره السیوطي وقول أبي عمرو ب ة االستعمال وھي ملغ قدیم

ّھا  ّت محل   ".أمضّ "وحل

اه -٥ رأي ذكرن ذا ال ل مع صیغة  ھ ل قلی ً أّن " شنق واشنق"قب وابا ذي أراه ص رأي ال و ال وھ

وم، وال  ً ثم ھجرت وبقیت بقایاھا في لھجات الق إحدى الصیغتین من استعمال العرب قدیما

لم التطور " مض"یمنع أن تكون صیغة  ي س دن أسرع ف ل ألّن الم ي لھجات القبائ بقیت ف

یم وأورد " أمضّ "ان من استعمال اللغوي، على أن ما رواه ابن منظور في اللس كان في تم

ون  ع أن تك ال یمن ن محرش ف نان ب ول س و ق ً وھ ا شاھدا ل"لھ ن " فع رھم م ي غی یھم وف ف

ك " أفعل"القبائل الن شواھد  ى ذل دل عل ام ی ول األم أشنق "في لھجات المدن موجودة، وق

دین الج" لھا م ال ديوأني في ذلك ألذھب خالف ما ذھب إلیھ الدكتور احمد عل ة  )١(ن واألدل

ي استعمال  ة أخرى ف ا أدل ل(التي ذكرھا تقابلھ ن الحواضر ) أفع ا م د الحجاز وغیرھ عن

  .والمدن

  ..)).حّتى أورى قبس القابس(( )٢(من قولھ "قبس وأقبس"الفعل  -٤

ً، وقال الراوندي: یقال(( )٣(قال الشارح ً، وأقبسني نارا ً : قبست منھ نارا أقبس الرجل علما

 ً ً، وقال الكسائي: ، أعطیتھ فان كنت طلبتھا لھ، قلتوقبستھ نارا ً : اقبستھ نارا ا ً وعلم ارا  أقبستھ ن

  )).بغیر ھمزة فیھ((قبستھ : ویجوز)) سواء

                                                        
  .٢/٦٢١: ، وینظر نفسھ٢/٦١٥: تراثاللھجات العربیة في ال: ینظر) ١(
  .٦/١٣٨: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٢١: فصیح ثعلب: ، وینظر٦/١٤١: فسھن) ٣(
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ي: یقال(( )١(قال أبو حاتم األلف، أي اعطن ة ب ً، مقطوع ارا رو )) أقبسني ن و عم وأنشد أب

  :لبعضھم
 

 
  

  أقبسني: ویقال

ي …الشعلة من النار: القبس((قال في اللسان  ھ-وفي حدیث عل ى ( -رضوان هللا علی حت

ً لقایس ً من الحق لطالبھ، والقایس طالب النار وھو فاعل من ..أورى قیسا  -قبس–أي اظھر نورا

ً بغیر ألف، وقیل: وقال بعضھم ً وعلما ً وقبس: قبستك نارا ا ت أقبستھ علم ً إذا جئ را ً أو خی ارا تھ ن

ال: أقبستھ باأللف، وقال الكسائي: بھ، فان كان طلبھا لھ قال ً سواء، ق ً أو علما د : أقبستھ نارا وق

ا ف منھ رح األل وز ط ي-یج ن األعراب ر : اب ال بغی د یق ً، وق ا ني علم ً وأقبس ا ً وعلم ارا ني ن قبس

  )).…ألف

  -:ونحن إزاء ھذه األقوال نفھم بعض الحقائق

  .ال یقول إال بالھمزة األصمعي -١

  .أبو عبیدة بالمجرد والمزید، أي كالھما مستعمل -٢

ول -٣ ھ، یق ال عن ا یق ة كم الم ثق ي : أبو عمرو بن العالء أقدمھم زمنا وھو ع ة ف ل قدیم إّن فع

  ".أفعل"االستعمال وأفاد منھ ابن درید أنھا مھجورة وان االستعمال المقبول لـ

ل -٤ ل یتص ل وأفع ى أن فع یر إل ات تش الل  الدراس ن خ دي م رى الجن ات، وی ا باللھج أمرھ

  .في الحجاز" فعل"في قبائل نجد، تمیم وغیرھا وان " أفعل"استقراء النصوص أن 

  -:الذي یمكن أن اخذ بھ أّن الصیغة أخذت طورین -٥

  .وھو طور قدیم مھجور" فعل" :الطور األول

ن یكون خالف ما یراه وإذا كان كذلك فینبغي أ" فعل"وھو المتطور عن " أفعل: "الطور الثاني

ل"األستاذ الجندي فتكون  دن و " أفع ي الحواضر والم ل"ف الم " فع ار الك ن أث ي م ذي بق و ال ھ

ّم التطّور اللغوي،  القدیم ویفترض أن یكون باقیا في لھجات القبائل إلّن أھل المدن أسرع في سل

  ".فعل"یغة ویمكن التدلیل علیھ في قول اإلمام على أّننا وجدنا اإلمام أتى ھنا بص
                                                        

  .١٦٠،١٢٢: فعلت وأفعلت) ١(
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تجد  لألمور العقلیة لم " أفعل"على األمور المادیة و " فعل"ما قرأناه من أقوالھم في داللة  -٦

ً یؤید ھذا وھو موضع اتفاق اللغویین القدامى ً ثابتا   . نّصا

  .)١(وقد أورد الشارح غیر ھذا وناقشھ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حروف الزيادة يف الفعل ومعانيها: املبحث اخلامس
دخل  ة وخمسة وستة وت ھ أربع ّرد فتجعل ي المج ل الثالث ى الفع ادة عل تدخل حروف الزی
ا یستحق  ّا لم أجد في الشرح م أیضا على الرباعي المجرد فتجعلھ على خمسة، وعلى سّتة ولمـ
اني  ر الث ھ، واألم ي ومعانی د الثالث ى مزی ذا المبحث عل اعي قصرت ھ د الرب ي مزی الخوض ف

یغ ذ ج الص ھ دم ت فی ة حاول ى المبالغ ة عل ل الصیغ الدال ة مث دة أو المتقارب اني الموح ات المع
أما بعض الصیغ فقد جاءت دالالتھا ال یشركھا . والتكثیر أو الصیغ الدالة على المشاركة وھكذا

  .فیھ صیغة أخرى فجعلتھا مستقلة
 

ل دخل وأدخل وخرج وأخرج ھ، مث ي أول زة ف و الھم وإذا . وھذا مزید بحرف واحد وھ
ھ " فعل وافعل"سبق لنا تناول  رق فی ذا بحث أخر تفت ة، فھ اء اللغ راه علم ا ی باتفاق المعنى فیم

                                                        
ل) ١( رك  : الفع رك وأش رط ١/٢٢٨ش رط واف ت  ١/٢٤٠: ، ف ماء واغام ت الس د ٦/٢٦١: ، غام د وأجھ : ، جھ

  .١٩/٢٢١: ، الق وأالق١٣/١٦٦: ى وآوىو، أ٩/٢٣٢: ، حزن وأحزن٧/١٠٥: ، ثوى وأثوى٧/١٠٢



  ]

ى شيء : نقول(( )١(قال سیبویھ. الصیغتان ره صّیره إل رت أن غی دخل وخرج وجلس فإذا أخب
ھ، : ونقول. أخرجھ وأدخلھ وأجلسھ: من ھذا قلت ھ، وجال وأجلت ھ، وخاف وأخفت زع وأفزعت ف

ى وجاء  ھ عل ّّعل إذا أردت أّن غیره أدخلھ في ذلك یبنى الفعل من وأجأتھ، فأكثر ما یكون على ف
ً ُمكث وأمكثتھ. أفعلتُ    )).ومن ذلك أیضا

  :وقد ورد ھذا الفعل المزید في الشرح بكثرة أخذنا منھ طائفةً 
وغ(( )٢(قال" شارف"ذكره الشارح في التفریق بینھ وبین : أشرف -١ ھ البل ا: أما قول رفة، المش

ول: یقال ا ألجود أن یق ھ، ف الوا: بلغت المكان إذا أشرفت علی ان إذا شارفتھ : ق بلغت المك
   )).شارفتھ وأشرفت علیھ فرق: وبین قولنا

در  راف مص راف، واالش ر االش ارفة غی ح، فالمش ارح واض ھ الش ول ب ذي یق رق ال والف
اثنین أو اكثر فشارفت واألخیر یقتضي المشاركة بین " شارف"أما المشارفة فمصدر " أشرف"

ة " أفعل"جاء على " أشرف"المكان معناه بلغتھ والفعل  ى ثالث ل عل ومن معانیھا الجعل، والجع
كأحدھ)) الجعل على ثالثة أوجھ(( )٣(أوجھ قال ابن عصفور ل، كقول ھ : ا أن تجعلھ یفع أخرجت

 ً ال ً وداخ ا ھ خارج ھ، أي جعلت ك . وأدخلت فة، كقول ى ص ھ عل اني أن تجعل ھأ"والث ھ " طردت جعلت
ً، والثالث أن تجعلھ صاحب شيء نحو  ً " أقبرتھ"طریدا   )).جعلت لھ قبرا

ة " اشرف"وكالم ابن عصفور یدلل أن الفعل  ً أي صیرتھ للفاعلی ھ مشرفا اه جعل ھنا معن
  .من دون معاني الجعل األخرى

ھ((ومّما جاء في الشرح وداللتھ الجعل على صفة نحو قول ابن عصفور  ھ : أطردت جعلت
 ً دا ى )) طری ل بمعن ا فعی اءت ھن ول"وج الف " مفع ة بخ اءت للمفعولی ً فج رودا ھ مط أي جعلت

  :التي جاءت للفاعلیة قول الشارح في ما یأتي) أشرف(
ھ إذا " أفعل"إّن لفظة : قیل(( )٤(قال الشارح -٢ ى صفة نحو أحمدت أتي لوجود الشيء عل د ت ق

  ))النیات أصبتھ محمودا وقالوا أحییت األرض إذا وجدتھا حّیة
ل " أفعل"وعبارة الشارح إشارة إلى معنى آخر من معاني  ل"فقد استشھد بجملة جع " أفع

ً فھذا معنى آخر الن " أحمدتھ"لوجود الشيء على صفة والصفة التي ذكرھا في  جعلتھ محمودا
ذا مطابق : قولك ة وھ ادت المفعولی د أف ً أفادت معنى الفاعلیة، أّما ھنا فق ا أقدرتھ جعلتھ قادرا لم

 ً   :ذكره ابن عصفور في كالمھ، ومثلھ أیضا
أتي (( )٥(قول الشارح" أعضضتھ"الفعل  -٣ ا ی ر م ك، واكث رؤوس أھل ً ب ھ معضوضا أي جعلت

ھ" ھ " أفعلت اعال"أن تجعل ھ" ف ك ب ت رؤوس أھل وب، أي أعضض ن المقل ا م ا ھن ي ھ )) وھ
  )).قد قطع الحبل بالمرود: ((كقولھ

ة وھذا الذي ذكر الشارح مثل سابقھ  ى صفة والصفة المفعولی د أن ((أي جعلھ عل ال یری
ً برأسھ وإنما رأسھ معضوض بالسیف ھ )) یكون السیف عاّضا وب"وھذا معنى كالم ن المقل " م

الل الصیغتین  ن خ ارح م ون الش ذلك یك ھ، أعضضتھ"وب ن " أحمدت اني م المعنى الث ى ب د أت ق
  ".أفعل"الجعل الذي ھو أحد معاني 

ی ول(( )٦(بویھوفي ھذه الداللة قال س ھ فتق ا أحمدت ا : فأّم د مّني، فإّنم ً للحم ھ مستحقا وجدت
د  ھ استحق الحم ً، كما أّن أقطع النخل استحق القطع، وبذلك استبنت اّن ترید أّنك استبنتھ محمودا
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على " أفعل"وكذلك ما ذكره ابن جني في داللة )) كما تّبین لك النخل وغیره، فكذلك استبنتھ فیھ
ونحو من ذلك ما جاء عنھم من أفعلت فھو مزكوم، واكّزه فھو مكزوز، (( )١(في قولھ" مفعول"

  : ومثلھ ما أنشدناه أبو علي من قولھ)) …وأقّره فھو مقرور، وآرضھ فھو مأروض

 
 

  
 ال أیضا تف ن وھو من أودعتھ وینبغي أن یكون جاء على ُوِدع، وق ذه الظاھرة م ً لھ سیرا

ى الفاعل صورتھ : قیل لك من بعدُ  فانَ () ٢(معنى افعل ً إل ندا ل مس ھ الفع ذا خالف فی ال ھ ا ب وم
ً في عدة، واحدة،  ً إلى المفعول، وعادة االستعمال غیر ھذا؛ وھو أن یجيء الضربان معا مسندا

ِكرُم وكذلك مفاد ھذا الباب؟ قیل ُ ي (: (نحو ضربتِھ وُضرب، وأكرمتھ وأ ّ قوُي ف إّن الضرَب لما
ا یبویھ فیھم ال س ى ق ة الفاعل وحت ا : ((أنفسھا أمُر المفعول حتى كاد یلحق عندھا برتب وإْن كان

ً یھّمانھم ویعنیانھم ن الصنعة أحدھما )) جمیعا ھ بضربین م ل إلی نَد الفع ُس ول إذا أ وا المفع خّص
ً إلى  ً إلى المفعول في صورتھ مسندا ك نحو تغیر صورة المثال مسندا الفاعل والعدة واحدة وذل

ِتل   .)).…ضرب زیٌد وُضرب وقتل وقُّ
د  رد عن ا ی ق م ى وف اني عل ذه المع وھكذا ما یرد من أقوال العلماء تجد الشارح یتناول ھ

  .األقدمین من العلماء ویدل ذلك على تصوره الكامل للغة
ھ" أصَلد"الفعل  -٤ ال الشارح" أصلدھا" )٣(من قول ا صلد((  )٤(ق ھ جعلھ ى أفادت ذا المعن ً، وھ ا

ً ع.. الھمزة   )).فادتھا التعدیة في الفعلا نفضال
ة" أفجر"الفعل  -٥ ا انفجرتم عن السرار(( )٥(في روایة الخطب ة )) وبن ى الشارح روای د نف وق

لداللتھا على المطاوعة والصحیُح أفجرتم وأنا احكم بصحتھ ال بترجیحھا لمناسبتھ " انفجرتم"
أرى أن الفع ىالسیاق ف ون المعن ھ صاحب شيء فیك ل أي جعل ى الجع ً عل ین داالن أیضا : ل

: تقول. (()٦()صرتم ذوي قوة وذوي فجر، وھذا شبیھ بما یراه سیبویھ في داللتھا قال سیبویھ
ا  ول لم ھ، وتق ي مال ال ونحاز ف أجرب الرجل وأنحز وأحال، أي صار صاحب جرب وحی

  )).ھذا نحز وجرب وحائل للناقة: أصابھ

م ((.. )٧( أّصم في قولھ " الفعل -٦ ان ل ن أصّمتھ الصیحة،  ُرِبط جن كیف یراعي النبأة م

  )).یفارْقھ الخفقان
ّة لصممھ، بل " أصّمتھ الصیحة"فقولھ ((.. )٨(قال الشارح لیس معناه أّن الصیحة كانت عل

  )). )٩(صادفتھ، أصّم وبھذا تأّول أصحابنا قولھ تعالى: معناه
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ً وجاء تفسیره " أصم وأضلّ "یلحظ كالم الشارح في معنى و صادفتھ أصم ووجده ضاال
اه أن یضّل  الى حاش یناسب نّص األمام في األولى والمعنى الوارد في اآلیة الكریمة ألّن هللا تع

 ً   .أحدا
ّھ") ١(جاء في تفسیر اآلیة الكریمة ھ عن " وأضل ً بعدول أفعل ومعناه حكم هللا بضاللھ عالما

ً على فعلھ  الحق ومحتمل أن یكون المعنى یعدل هللا بھ عن طریق الجنة إلى طریق النار جزاءا
ود  ى وج داللتھما عل الن ب د ورد الفع أویلین وق ین الت ً ب ا ك وال أرى فرق تحق ذل ھ یس ً أّن وعالما

  .)٢(الشيء على حال یقول ابن عصفور
ّھ على وجود الُمبصر: والوجود كقولك(( ة والذي تن)) أبصره، دل ن عصفور الدالل اول اب

 ً   .على الوجود یرى أّنھ في كالم اإلمام واآلیة الكریمة وجده أصم ووجده ضاال

ھ  -٧ ي قول یرورة وھ ادت الص ام أف وال اإلم ي أق ر وردت ف ال أخ زھم (( )٣( أفع وأنھ

انھز، "واألفعال ))  جدودكم وأتعس(() ٥(وقولھ)) خدودكم أضرع ّهللا ((  )٤(وقولھ)) الفرصة

ة " ، اتعساضرع م أذل زین واجعلھ م منتھ ومعانیھا إفادة الصیرورة على حال أي ال اجعلھ

  .وتعساء، وسبقت اإلشارة إلى ھذه المعاني

ھ(( )٦( أما قولھ  -٨ اه عن ال الشارح" وأوعز إلیھم في ما نھ ذار ویجوز: ق دم باإلن : أي تق

 ً ً ویجوز التخفیف وعز إلیھ وعزا   )).وّعز توعیزا
ً عن داللةوكالم الشارح د أن أفعل تأتي بمعنى المجّرد وبمعنى مضّعف " أفعل" ل فضال

  .العین وأّن صیغ الزوائد تتبادل المعاني مع بعضھا
ك ریض، كقول ادت التع د أف ال فق ذه األفع ي ھ ادة ف ا الزی ل : أّم تھ للقت ھ، أي عرض أقتلت

ك فأوعزت إلیھ، عرضتھ لإلیعاز وھو اإلنذار، ویجوز إفادة النقل فتصیر الف ً كقول وال اعل مفع
ن عصفور" فّعل"فرح وفّرحتھ، وفزع وفّزعتھ وھو ھنا بمعنى  ال اب  )٧(وھذا ذكره الشارح، ق

  )).اقتلتھ، أي عرضتھ للقتل: كقولك: والتعریض" ((افعل"في بعض معاني 
اني  ى معظم مع ل"وبذلك أوقفنا الشارح عل ى " أفع ى المجرد وبمعن أتي بمعن ا أن ت ومنھ

ً آخر تضمنت ھذه المعانيمضّعف العین، ول   .)٨(م یقتصر على ما ذكرناه، فقد ذكر الشارح أفعاال
 
 

یبویھ ال س رة، ق ى الكث ة عل ین للدالل عیف الع ي بتض ن الثالث اءت م یغة ج ي ص  )١(وھ
ت: تقول(( ل قل رة العم ھ و: كسرتھا وقطعتھا، فإذا أردت كث رتھ وقّطعت دلك كّس ا ی ھ، ومم مّزقت
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ّطت البعیر وابل مّعلطة وبعیر معلوط، وَجّرحتھ وجّرحُتھم وجّرحتھ اكثرُت : على ذلك قولھم عل
  )).الجراحات في جسده

  :وقد وردت في الشرح أفعال كثیرة أشار الشارح إلى داللتھا على التكثیر منھا
التخفیف، والتشدید یجوز بالتشدید ویجو: قال الشارح)) وعّمس علیھ الخبر(( )٢(قولھ -١ ز ب

  ).دلیل الكثرة
٢-  ً   )).وقد سّمى أثاركم: ((من قولھ" أسمى"بمعنى " سّمى"ویكون  )٣(وقال أیضا
ة نفسھا )) كما یجوز في تدراستم الكتاب، دّرستم(() ٤(وقال  -٣ ا الدالل ة لھ ً فعلی وذكر صیغا

  .وھي درستم ودارستم و ادرستم
ز بالتشدید ) )وأوعز إلیھ فیما نھاه عنھ(( )٥(وفي قولھ  ذار ویجوز وّع ھ باإلن دم إلی أي تق

 ً ً، وعز إلیھ وعزا ً، ویجوز التخفیف أیضا   :ونفھم من نصوص الشارح) توعیزا
  .تأتي للتكثیر والمبالغة" فّعل"أّن صیغة   - أ

ل(أن  -  ب ى المجرد ) فعَّ أتي بمعن د وت ى المزی أتي بمعن اني فت تبادل غیرھا من الصیغ في المع
 ً ل (( )٦(یبویھ في قولھوالى ذلك أشار س. أیضا ة اإلب وقالوا مّوت وقّومت إذا أردت جماع

الوا ا، وق م أّن : وغیرھ ف، واعل ر التطوی ّوف أي یكث والن ویط ر الج ّول، أي یكث یج
ي  دخل ف د ی ر، وق التخفیف في ھذا جائز كلّھ عربي إال أن فّعلت إدخالھا ھھنا لتبیین الكثی

  )).…ھذا التخفیف
ي ال الرض ل للتك(( )٧(ق ال وفّع ّوت الم ت وم ُت وطّوف ت وحّول ت وقّطع ّق و غل ً نح ا ر غالب ثی

ّدتھ وقّردتھ وبمعنى ّفعل نحو زلتھ وزّیلتھ   )).وللتعدیة نحو فّرحتھ، ومنھ فّسقتھ، وللسلب نحو جل
 

ّینا برسول هللا(( )٨(الفعل احمّر في قول اإلمام   )).كنا إذا احّمر البأس اتق
ى وفي داللة ھذه الصیغة ع یبویھ عل دى س ا ل " افعوعل"لى التكثیر ما وجدناه من عطفھ

ھ ك(( )٩(قول ل ذل ل : ومث اّر اللی ادة، وإبھ تعمل إال بالزی م یس ت ل ار النب ت وأقّط ّر النب اقط
ھ السیر، واقطاّر  د ب وّط إذا ّج وّد واعل وارعوریت واجلوّذت واعلوّطت من نحو اذلولى، واجل

اّر ا ى وأخذ یجّف وإبھ ّ ر ضوؤهالنبت إذا ول ر إذا كث اّر القم ھ، وابھ رت ظلمت ل إذا كث ..)). للی
  .وھكذا یدلل سیبویھ على معنى المبالغة والتكثیر في الفعل

 
ا  ي بنائھ ل ف واو قی ل وال واألفعال التي بنیت على ھذا الوزن في المزید بتكرار عین الفع

ز(( )١٠(وفي داللتھا على التكثیر والمبالغة ّكن أّول وتضاعف العین وت ین، ویس ین العین اد واو ب
  )).وتلزمھ ألف وصل في االبتداء نحو اغدودن" افعوعلت"الحرف فیكون الفعل على مثال 
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 ً ال أیضا ىء (( )١(وق ب، ویج ب واعشوش ن، وعش و خُشن واخشوش ة، نح اه للمبالغ ومعن
  :وجاءت منھ أفعال)) متعّدیا وغیر متعدٍ : على ضربین

ھ -١ م (( )٢(قول ت لك و ل ا أحل ّذتھافم ي ل دنیا ف ً )) ال ا ھ أیض ھ (( )٣(وقول بحت ل رّي إذا أص وح
)). منتصرة أن تمسي لھ متنكرة وإْن جانٌب منھا اعذ وذب واحلولى أمّر منھا جانب فأوبى

  :)٤(حلت وقد عّداه حمید بن ثور في قولھ: احلو لت: ((قال الشارح
 

 
  

ً إال ھذا الحرف وحرف آخر وھو    .اعروریت الفرس: ولم یجىء افعوعل متعدیا
 ً ً، واحلولى: أعذ وذب: وقال أیضا ال : صار عذبا ة ق ً وفي داللتھما على المبالغ صار حلوا

اخشوشن، وسألت الخلیل فقال كأنھم أرادوا المبالغة والتوكید، : خشن وقالوا: وقالوا(( )٥(سیبویھ
ا ھ إذا  ق ا أن الغ : لكم د ب ا، ق ً عاّم را ك كثی ل ذل د أن یجع ا یری ذلك  اعشوشبت األرض فإّنم وك

  )).احلولى
 

للداللة على المشاركة والمناجزة ورأیت " فاعل وتفاعل"ومن الصیغ المزیدة ما بني على 
ة وی) فاعل(عدم الفصل بین الصیغتین ألن الشارح لم یفصل بینھما كأن یأتي بـ تحدث عن دالل

ل" ىء " تفاع ى مج ً عل ال ل"فض ل وتفّع ض " افتع ن بع و م اركة وھ ى المش ا عل ة أحیان للدالل
  :معانیھا

ل  -١ اور"الفع ام" تع ول اإلم ي ق ادة وال نقصان(( )٦(ف اَوْرهُ زی م یتع رفي )) ول ھ الص ومیزان
  ).تفاعل(

  
ً : الونفى أن یتعاوره، أي تختلف علیھ زیادة أو نقصان، یق(( )٧(قال الشارح عاورت زیدا

نھم  ا بی داولوه فیم وروا الشيء، أي ت الضرب، أي فعلت بھ من الضرب مثل ما فعل بي، واعت
ي  واو ف وروا"وكذلك تعّوره وتعاوروه، وإّنما ظھرت ال ى " اعت ي معن ھ ف اوروا"ألن ى " تع فبن

ى تجاوروا ال ي معن ت ف ّت كما قالوا اجتوروا لما كان ّد علیھ ولو لم یكن في معناه العتل ي ال ب ت
دار م ال اح رس ورت  الری ا، واعت ف قبلھ ون األل واو لك حة ال ن ص ھ: م ت علی اور ..اختلف التع

  ..)).یستدعي الضّدین

یغ  ة الص ي دالل كل جل ان بش د أب ھ ق م أّن ارح نعل وال الش الل أق ن خ ل ((وم ل وتفّع تفاع

و " تعاور"على المشاركة من خالل الفعل )) وافتعل ذه صیغ جم" تفاعل"الذي ھ دل وھ ا ت یعھ

ي، یستدعي وجود طرفین : وقولھ: على المشاركة ل ب یقتضي الضدین وفعلت بھ مثل الذي فع

                                                        
  .١/٨١: المنصف في التصریف) ١(
  .٧/١١٧: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٧/١١٨: نفسھ) ٣(
  . ٧٣: دیوان حمید بن ثور) ٤(
  .٤/٧٦: الكتاب) ٥(
  .١٠/٨١: شرح نھج البالغة) ٦(
  .١٠/٨٢: شرح نھج البالغة) ٧(
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ي  ى ف اب المعن د أص ارح ق ت الش د رأی اجزة وق اركة والمن ة المش ا بطریق ل بینھم وان العم

  .توضیحھ داللة األفعال على المشاركة

دل باستمرار " فاعل وتفاعل"األول أن : ویرد لدینا أمران د تكون ال ت ى المشاركة فق عل

ي  ا یتضح ف ً تدل على المشاركة وكالھم أحیانا من واحد وال یقتضي وجود جھة أخرى وأحیانا

ذي : (()١(قول أبي علي ل ال ى صاحبي مث ان مّني إل د ك ّھ ق ً على أن وأّما فاعلتھ فإنھ یجيء داال

ت"وقد یجيء … كان منھ إلى نحو خاصمتھ وكارمتھ وفارقتھ وعاّزتي ل ال" فاعل ھ فع راد ب  ی

  )).سافرت وعافاه هللا: من أثنین وذلك نحو

ى " تفاعل"وأما مجيء  ل"بمعن ل وتفع یبویھ" افتع ال س د ق د یشركھ (( )٢(فق ا"وق " افتعلن

ك ك قول ً، وذل دا ى واح ھ معن د ب اوروا : فتری وا، وتج اتلوا واقتتل طربوا، وتق اربوا واض تض

  ..)).واجتوروا وتالقوا والتقوا
 ً ا ال أیض ول(( )٣(وق ت : وتق ّق ة غل ا بمنزل ین، وتعّطین ن اثن ا م ا، فتعاطین ا وتعّطین تعاطین

ك .. …األبواب، أراد ان یكثر العمل ك قول ي فاعلُتھ، وذل ففي تفاعلنا یلفظ بالمعنى الذي كان ف
  )).تضاربنا وترامینا وتقابلنا

ودرستھا  أي درستھ علیكم، دارست الكتب وتدارستھا فأدرستھا)) دارستكم الكتاب(( )٤(قولھ -٢
،  فالشارح  یشیر ھنا إلى داللة الفعل على المشاركة ألّن )٥(بمعنًى وھي من األلفاظ القرآنیة

ى  العمل اقتضى جماعة تتدارس فیما بینھا واالمر الثاني الذي أشار إلیھ أن ھذه الصیغ بمعن
دل ع رد وی ى المج ّدل عل ا ت اني كم ي المع اوب ف ادة تتن ّدل أّن صیغ الزی ذا ی د وھ ا واح لیھ

ً، وأرى صحة رأي الشارح   .المجرد أحیانا
ً فیما تنافستموه من زخرفھ و زبرجھ((... )٦(قولھ  -٣   )).وزھدا

ي (( )٧(قال الشارح اراة ف ھ المب ً، إذا رغبت فیھ على وج نافست في الشيء منافسة ونفاسا
  ".فاعل"ة والمنافسة كما ترى تقتضي الضّدین فھي صیغة مشارك)) الكرم وتنافسوا فیھ، أي رغبوا

ل : ((قال الشارح)) وسارعناھم الى ما طلبوا(( )٨( قولھ  -٤ ة الفع كلمة فصیحة وھي تعدی
  )).الالزم كأنھا لّما كانت في معنى المسابقة والمسابقة متعد عّدى المسارعة

                                                        
  ١/٩٦: شرح شافیة ابن الحاجب: ، وینظر٥١٨: التكملة) ١(
  .٤/٦٩: الكتاب) ٢(
  .٤/٦٩: نفسھ) ٣(
  .١٠/٧٢: شرح نھج البالغة) ٤(
من قولھ تعالى من آل عمران) ٥( 
  . ٦/١٦٦: شرح نھج البالغة) ٦(
  .٦/١٦٦:نفسھ) ٧(
  .١٧/١٤٣: نفسھ) ٨(
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ا : ((وكالم اإلمام یدل على المشاركة ألنھ یقول ى م فأجبناھم إلى ما دعوا وسارعناھم ال

ذلك على وجود طرف أخر وكالم الشارح في تعدیة الفعل لتضمنھ معنى فعل أخر فَدّل )) طلبوا

ل ل قی ھ یحص دي وخالف ل المتع ى الفع ّمن معن ً إذا تض دیا الزم متع ون ال ) ١(صحیح إذ یك

مین(( الى: التض ھ تع ا كقول یر مثلھ ة لتص ة الزم ى كلم ة معن ة متعدی رب كلم و أن تش [  )٢(ھ
 [ ًھضم ً مثل ا ى یخرج فصار الزم وإذا جاز )). ن یخالف معن

  .حصول ھذا فقد جاز حصول ذاك
 

افتعل صیغة مزیدة بالتاء بعد فائھ وبھمزة الوصل في أولھ، وقد ذكرت مجیئھا مع فاعل 
  .)٣(وھنا اذكر لھا دالالت أخر، وقد قیل فیھا..وتفاعل للداللة على المشاركة

ة نحو وتك(( ة، فالمتعدی ر متعدی ة وغی ع"و " اكتسب"ون متعدی و " اقتل ة نح ر متعدی وغی
ر" تقى"و " افتق انً " اس ت مع ا س ة: ولھ دھا المطاوع توى..أح ویتھ فاش و ش ح …نح واألفص
والثالث أن یكون بمعنى االتخاذ .. اجتوروا: كقولك" تفاعل"والثاني أن یكون بمعنى "..أنشوى"

كوال… "اشتوى القوم: "كقولك اد كقول ع التصرف واالجتھ ون .. اكتسب: راب والخامس أن تك
 ..)).انتزع واستلب، أخذه بسرعة: والسادس الخطفھ كقولك"..اّدخل"كقولك " تفّعل"بمعنى 

  -:في الشرح قولھ ) افتعل(ومما جاء على 
  )).یجعلھا في مأربھ وأوطاره كالخدم الذین تستعملھم وتستخدمھم(( )٤("ویختدمھا" -١
  .بمعنى تعاقبت)) واعتقبت(( )٥(وقولھ -٢
ل  -٣ ب" )٦(الفع ھ" اّطل ن قول ھ: ((م ة مّطلب ال)) وغای ھ، : ق ا یطلب ا بم اعفھ لطالبھ أي مس

دي((وتقول ة، : طلب فالن مني كذا فأطلبتھ أي اسعفت بھ، قال الراون ى ّمتطلب ة بمعن مّطلب
بتھ وھذا لیس بشيء ویخرج الكالم عن أن یكون لھ معنى ّ   .))یقال طلبت كذا وتطل

ة"ویرى ابن أبي الحدید أن اشتقاق  ن " مّطلب ل"م دي " أفتع رى الروان ا ی ل كم یس تفّع ول
وكذلك : (()٧(قال سیبویھ في أدغامھا-ثم قلبت التاء طاء وادغمت بالطاء" اطتلب"ویكون الفعل 

ا ر والت ي الجھ دال كالطاء ف ً الن ال ّ ان إذھاب األطباق مع الدال امثل قلیال ء الطاء مع التاء، اال
ً وذلك…مھموسة، وكل عربي ً : وتصیر الدال مع الطاء طاءا ّطالبا وكذلك التاء وھو قولك  )٨(انق

)) ً   )).ألّنك  التجحف بھما في اإلطباق وال في غیره )٩(انعّطالبا

                                                        
  .٤٩: شذا العرف في فن الصرف) ١(
  ).أْن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم(...  ٦٣/النور) ٢(
  .١٩٤-١/١٩٢: الممتع في التصریف) ٣(
  .١/٩٧: شرح نھج البالغة) ٤(
  .٧/٢٩: نفسھ) ٥(
  .١٦/٦: نفسھ) ٦(
  .٤/٤٦٠: كتابال) ٧(
  .انقد طالبًا) ٨(
  .انعت طالبًا) ٩(
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في الداللة على  ووارى أن ابن أبي الحدید أصوب في تحدید الصیغة سواء في االشتقاق ا
  ".افتعل"االتخاذ في صیغة 

السابقة إشارة الشارح الى مدلولھا ففي األولى أفادت معنى " افتعل"لحظنا في صیغة وقد 
ب " استفعل" دمھا"وھو الطل ھ " اخت ذا أشار ألی ادت المشاركة وھ ة أف ي الثانی ب خدمتھا وف طل

  .وداللة تفاعل على المشاركة معروفة" تعاقب"بمعنى " اعتقب"الشارح في قولھ 
 

د أ ة وق ى زن اءت عل رة ج ً كثی اال ة أفع ة الدالل یح وإبان ارح بالتوض تفعل(ورد الش ) اس
ا تأدى )١(ومنھ توھنوا)٢(اس ر)٣(، واس یغة األم عروا بص تطعموكم)٤(، استش تعدوا، )٥(، اس ، اس

ر یغة اآلم فع)٦(بص ر)٧(، استش یغة األم تدركوا بص رت)٨(، اس تثبتھما)٩(، استنص ، )١٠(، اس
  .واستوصفھ

أتي  تفعل"وت یبویھ" اس ال س اًن، ق دة مع ول(( )١١(لع ً، : تق دا بتھ جی تجدتھ، أي أص اس
 ً ا بتھ كریم تكرمتھ، أي اص يء …واس د یج تفعلت"وق اءت " اس ا ج ى كم ذا المعن ر ھ ى غی عل

: استألم، واستخلف ألھلھ كما تقول أخلف الھلھ، المعنى واحد، وتقول: تذاءبت وعاقبت، تقول(
م أزل …طلبت ألیھ العتبىاستعطیت، أي طلبت العطیة، واستعتبھ، أي  ول استخرجتھ أي ل وتق

ون الوا: اطلب الیھ حتى خرج وقد یقول ھ، وق ھ وانتزعت ھ، شبھوه افتعلت ھ : اخترجت ي مكان ّر ف ق
ى : واستقّر كما یقولون ك عل ي ذل ا بن ً كم دا ً واح یئا ت"جلب الجرُح وأجلب یریدون بھا ش " افعل

  ..)).بني ھذا على استفعلت

 ً ل وقال(( )١٢(وقال أیضا ك استنوق الجم ك قول ذا وذل ى حال ھك وا في التحّول من حال ال

ا شاركت : وقد دخل استفعل ھھنا، قالوا… وأستیست الشاة تعّظم واستعظم، وتكّبر واستكبر كم

ت  تیقنت، وتبّین ت واس ّن ولھم تیق ّعلت الذي لیس في ھذا المعنى ولكّنھ استثبات وذلك ق تفاعلت تف

  .ذكر معاني أخرو..)) وتثبت واستثبت تیستتواس

                                                        
  .١/٩٧: شرح نھج البالغة) ١(
  .١/٩٨: نفسھ) ٢(
  .٢/٦١: نفسھ) ٣(
  .٣/٢٤٥: نفسھ) ٤(
  .٥/١٤٦: نفسھ) ٥(
  .٦/١٤٩: نفسھ) ٦(
  .٦/٣٥٤: نفسھ) ٧(
  .٨/٢٩٥: نفسھ) ٨(
  .٩/٣٩: نفسھ) ٩(
  .٨/١٥١: نفسھ) ١٠(
  .٤/٧٠: الكتاب) ١١(
  .٤/٧١: نفسھ) ١٢(
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ھ ة  )١(وذكر ابن عصفور مثل ھذه المعاني في قول ر متعدی ة وغی ون متعدی أّن استفعل تك

ى " تفّعل"وتأتي لعدة معاني منھا اإلصابة والطلب والتحول وتأتي بمعنى  ل"وبمعن اّل " َفَع وافع

  .وافعّل وافّعول

ّل ((ي األخیرة وقد أشار سیبویھ الى ذلك كلھ غیر أنھ لم یذكر أنھ یأتي بالمعان أفعاّل وافع

  -:ونذكر من بین ھذه األفعال)) وافعولّ 
الى: أستادى(( )٢(قال -١ ھ تع  )٣(طلب األداء ألنھ یفسر قول

… قرأ ابن كثیر  )٤(قال

د، وا" ذریتھم"وأھل الكوفة  ى التوحی اقون عل اتھم(لب ع) ذری ى الجم ادة . عل ا إف ویتضح ھن

  )).معنى الطلب، الّن معناھا طلب األداء) استفعل(

اه(( قال  )٥("استطعموكم القتال" -٢ ة ومعن ة مجازی دنیا : كلم ل ال ھ جع نكم كأن ال م وا القت طلب

ي الحدیث ھ، وف ً یستطعم، أي یطلب أكل اطعموه: "شیئا ام ف ام " اذا استطعمكم اإلم ي إم یعن

ولال ھ، وتق افتحوا علی تفتحكم ف ج فاس الة، أي إذا ارت دیث، أي : ص تطعمني الح الن یس ف

  )).یستدعیھ مني ویطلبھ
ھ " استوصفھ" )٦(وجاءت بمعنى المجرد في قولھ  -٣ ي قول ى وصفھ ف إّن ((قال الشارح بمعن

ت إن قل ات ف ي : من قال كیف؟ فقد استوصفھ استدعى ان یوصف هللا بكیفیة من الكیفی ینبغ
ا استوصف : فقد وصفھ وال یقال((ول أن تق م یستوصف هللا، وإّنم ائل ل استوصفھ الن الس

ك: صاحبھ الذي قل عن كیفیة هللا، قلت ى وصف كقول د عن : استوصف بمعن استغنى زی
  )).عمرو أي غنى، واستعلى أي عال

بینما )) استدركوا بمعنى تداركوا(( )٧(وجاءت استفعل بمعنى تفاعل في قول الشارح قولھ
  . بمعنى طلب الشفاعة )٨(جاءت استشفع

وال  ق أق ا یواف ام بم الم االم ي ك واردة ف ونلحظ ان الشارح تناول معظم معاني استفعل ال
  .علماء اللغة ویتناسب مع السیاق

 

                                                        
  .١٩٧-١/١٩٤: الممتع في التصریف: ینظر) ١(
  .٩٧-١/٩٦: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١٧٢: األعراف) ٣(
  .٢/٢٤٤: ،  والنشر في القراءات بعشرالبن الجزري٥/٢٦: التبیان للشیخ الطوسي: ینظر) ٤(
  .٣/٢٤٤: شرح في نھج البالغة) ٥(
  .٨/١٥١: نفسھ) ٦(
  .٨/٢٥٦: نفسھ) ٧(
  .٦/١٤٩: نفسھ) ٨(
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ا ھ أن یف(( )١(المطاوعة في كالم العرب معناھ ا فتبلغ ً م را ن الشيء أم د م ا أن تری ل م ع
ل  ھ الفع تریده إن كان مّما یصح منھ الفعل، وأّما أن یصیر الى مثل حال الفاعل الذي یصح من

ھ ل من ان ال یصح الفع ك. وإْن ك و قول ھ فنح ده من ً تری ال ل فع أن یفع ا یطاوع ب ا م ھ : فأّم اطلقت
د  ھ عن راف بنفس الق واالنص ل االنط ذي فع و ال ھ ھ رى أّن رف، اال ت رفتھ فانص انطلق وص ف

وأّما ما تبلغ منھ مرادك بان یصیر الى مثل حال الفاعل . تك ایاھما منھ أو بعثك ایاه علیھمااراد
انقطع: "الذي یصح منھ الفعل فنحو قولك ّب فأنكسر"و " قطعت الحبل ف رى " كسرت الح اال ت

ا  ھ بم ا فبلغت ك منھم ا اردت ذل ا، فإّنم درة لھم ھ ال ق ل ألّن ا الفع أن الحبل والحّب ال یصح منھم
  : حدثتھ انت فیھما ال انھما تولیا الفعل الن الفعل ال یصح من مثلھما ومن ذلك قولھا

   
وھو من باب انقطع الحبل الن الید ال تكون فاعلة انما ھي آلة یفعل ) ادخلتھ(ھو مطاوع 

  )).بھا
  -:اءت للداللة على المطاوعة، نتناول بعضھاوقد رودت في خطب اإلمام أفعال ج

ھ  -١ رار(( )٢( قول ن الس رتم ع ا انفج ارح)) وبن د رأى الش رى : ((وق ة األخ أن الروای

ى أصبحتم ذوي فجر أفصح واصح ألّن " أفجرتم" ي بمعن ل"الت ّ مطاوع " أنفع ون إال ال یك

ولھم ن ق ّذ م ا ش ّ م انحطم اال ھ ف ر وحطمت رتھ فانكس و كس ل، نح ت : فع أنغلق، أغلق اب ف الب

الوا ذا ق أثیر ولھ الج وت ون ع ث یك ّ حی ون اال ً ال یك ا انزعج، وأیض ھ ف ولھم : وأزعجت إّن ق

دم" ھ أّن " انع ى كالم أ ومعن ل"خط ذه " أنفع ي ھ ول ف د سبق الق ل، وق ون مطاوع أفع ال تك

ل"الصیغة في باب داللة  ى " أفع ل جاء عل إن الفع ل"ورجحت رأي الشارح ف مناسبة " أفع

ر، وأضیف للسیاق أل ة الكف د جھال نھ اقتضى قولھ على المجاز تنورتم وصرتم ذوي نور بع

المطاوعة أن الفعل الذي صیغت ھنا ما یؤید رأي الشارح وترجیحي لھ في عدم مجیئھا على 

یغتھ  ة الزم بص ھ المطاوع ر"من ر وأفج ون " فج ا یك ل"وبینم ون " انفع ً ال یك ا ل"الزم ّ " فع اال

ً قال ابن عصفور ھ ( )٣(متعدیا ن أول ان م ھ الزیادت م تلحق ي ث واعلم أّن الفعل إّنما اصلھ من الثالث

انقطع"نحو  ھ ف رح"و " قطعت رحتھ فانس ون " س اد یك ل"وال یك ن " فع ى یمك ً حت دیا ھ اال متع من

  ..)).المطاوعة واالنفعال، اال ترى اّن قطعتھ وكسرتھ متعدیان

ً على ذلك أرى أن مجيء صیغة المطاوعة ھنا غیر    .موافقة لطبیعة الفعلوبناءا

                                                        
  .١٩١-١/١٩٠: الممتع في التصریف) ١(
  .١/٢٠٩: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١/١٩١: الممتع في التصریف) ٣(
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اء األول )) قصمتھ فانقصم وقصّمتھ فتقّصم(( )١(قال الشارح -٢ ى بن أورد ھنا بناءین للمطاوعة وال

وزن  و ب اني فھ اء الث ا البن ً مما ال یفعل الفعل بإرادتھ كما ذكر ابن عصفور، أم أشرنا وھو أیضا

ً على داللتھا ع) فّعلتھ فتفّعل( ائي وتدل الصیغة على المطاوعة فضال لى المبالغة والتكثیر ألّن بن

یبویھ) فّعل وتفّعل( ال س ك ق ى ذل دالن عل و (( )٢(ی ل وھ ى َفَع ھ عل ذي فعل اوع ال ا ط اب م ذا ب ھ

ل ل وافتع ى انفع ون عل ك: یك ك قول ر : وذل انحطم، وحسرتھ فانحس ھ ف كسرتھ فانكسر، وحطمت

ة : وشویتھ فانشوى، وبعضھم یقول ّم عربی اغتم، وانغ ھ ف توى، وغممت وصرفتھ فانصرف، فاش

ھ فخرج، : وقطعتھ فانقطع ونظیر فعلتھ فانفعل وافتعل دخل، واخرجت ھ ف و ادخلت ل نح افعلتھ ففع

  )).ونحو ذلك

  .ودل كالم الشارح صحة استعمال فعلتھ فافتعل الى جانب فعلتھ فانفعل
انني(( )٣(ورأى الشارح ان قولھ -٣ ھ فأع تف)) استعدیت األمیر فاعداني، أي استعنت علی علت أي اس

  .فافعلني دلت على المطاوعة وھذه الصیغة ھي الثالثة من صیغ المطاوعة
ل(( )٤( وقول اإلمام  -٤ دیما فع ارح)) ولئن أمر الباطل لق ول الش ل الباطل : ((یق ً فع دیما أي لق

ى  ل بمعن ون فع ً، وبجوز أن یك ازا ى الباطل مج ل(ذلك، ونسب الفعل ال ھ) انفع ر : (كقول د جب ق
  .، أي فانجبر)٥())الدیَن االلُھ فجبِر 

اّطرد : طردتھ فذھب، وال یقولون: وذلك قولھم(( )٦(والى ھذا أشار سیبویھ قال- فانطرد وال ف
  )).یعني أّنھم استغنوا عن لفظھ بلفظ غیره إذا كان في معناه

ام   -٥ الم اإلم ي ك ً ف ا ة أیض ازدجر(( )٧( ووردت المطاوع ر ف ارح)) زج ول الش : یق
ً عن كذا فازدجر ھو، وھذا : ظ فیھما واحد تقولازدجر مطاوع ازدجر، اللف(( ازدجرت زیدا

ات ي بعض الروای ا كالشيء الواحد، وف : غریب وانما جاء مطاوع، ازدجر في زجر النھم
  )).ازدجر فازدجر فال یحتاج مع ھذه الروایة الى التأویل

ى ذ ك، والمعروف أّن فعل المطاوعة الزم وأّنھا تصاغ من المتعدي وسبقت اإلشارة إل ل
ً : وعلى ھذا یكون األصح ا زجرتھ فازدجر أما ازدجرتھ فازدجر فال یصح إذ كان ازدجر الزم

ون  ّ أن یك م اال اء اللھ ول العلم ى ق ل"عل فور" افتع ن عص ول اب ي ق رد ف ا ی ً كم دیا ا متع  )٨(ھن
ة نحو (( ع"و " اكتسب"افتعل وتكون متعدیة وغیر متعدیة، فالمتعدی ة نحو " اقتل ر المتعدی وغی
  .)).…"استقى" "قرافت"

یس " زجر فازدجر"وارجح مع ھذا ان یكون سیاق  المطاوعة ھنا  ازدجر"ول " ازدجر ف
  .الى القصور أقرب" ازدجر"الّن بناء 

                                                        
  .٦/٣٨٤: شرح نھج البالغة) ١(
  .٤/٦٥: الكتاب) ٢(
  .١١/١٠٩: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١/٢٧٢: نفسھ) ٤(
  )لرحمن من ولي العوروعور ا(القسم األول وعجزه / ٤٢دراسة لغویة في اراجیز رؤیة بن الَعّجاح، ص) ٥(
  .٤/٦٦: الكتاب) ٦(
  .٦/٢٥٢: شرح نھج البالغة) ٧(
  .١/١٩٢: الممتع في التصریف) ٨(
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ً للسیاق الذي )) كببتھ فاكبّ : ومن النوادر التي ذكرھا(( )١(اما قول الشارح -٦ فكأني أراه مخالفا
ي كالم وذكر قبل قلی" أفعلتھ ففعل"ذكره سیبویھ وھو  ل، ولكن ھذا السیاق إذا ثبت وردوه ف

  .اإلمام فھو حّجة على غیره وھو عربي لذلك أشار بن أبي الحدید الى كونھ من النوادر
ات (( )٣(یقول سیبویھ)) ذعذعتھ فتذعذع(( )٢(وفي مطاوع الرباعي قال  -٧ ونظیر ذلك في بن

  ...))دحرجتھ فتدحرج وقلقلتھ فتقلقل" تفعلل"األربعة على مثال 
ي وردت وھي ة الت ل صیغ المطاوع ا ان نجع ذا المبحث یمكنن ام ھ ل، : وخت ھ فانفع فعلت

ن  ل م ان افتع ل إذ ك ھ فافتع اس افتعلت ر القی ى غی اء عل ل، وج تفعلتھ فأفع ل، واس ھ فافتع وفعلت
  .المتعدي ومن النوادر فعلتھ فأفعل والقیاس یقتضي افعلتھ ففعل

اول معظم صیغ ومن مطاوع الرباعي فقد ورد فعللتھ فتفعل د تن ل وبذلك یكون الشارح ق
 .المطاوعة

    

                                                        
  .١٤/٥١: شرح نھج البالغة) ١(
  .٢/٩٩: نفسھ) ٢(
  .٤/٦٦: الكتاب) ٣(
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  أبنية املصادر:  املبحث األول
 

ورد في شرح نھج البالغة مصادر األفعال الثالثیة المجردة، والمعروف أّن مصادر ھذه 
ة  ا أبنی ة یقیسون علیھ اء ضوابط معین ا وضع العلم األفعال لیست من المصادر القیاسیة، وإّنم

تقریبیة ولیست مّطردة فقد تخرج عن القاعدة في كثیر من  المصادر في ھذه األفعال،والضوابط
  :)١(األحیان صیغ متعددة، قیل فیھا

ا تعرف بالسماع (( ة وإّنم یة ثابت ا ضوابط قیاس یس لھ مصادر األفعال الثالثیة سماعیة ل
  )).والنقل عن العرب

د و وال وق ل األح ي ك ا ف ول باّطرادھ ھ ال یق وابط ولكّن ي الض الم ال ینف ذا الك دنا وھ ج
ي الخروج  ة وال تنف ال الثالثی الدراسات القدیمة والحدیثة تقول بھذه الضوابط في مصادر األفع

ن (( )٢(عنھا احیانا، ومن ذلك ما قالھ سیبویھ م م أمر احك اس، وال ب یاء ال تضبط بقی وھذه األش
  )).ھذا، وھكذا مأخذ الخلیل

ا س وأّول من حاول وضع ضوابط وسیبویھ أّول من أشار الى أّن ھذه المصادر ال تضبط بقی
  .لھا

ذه الضوابط  ة ھ ن أمثل أّما المحدثون فقد رأیناھم یقولون بھذه الضوابط ومنھم من ذكر م
  :)٣(قال

ة " فِعالة"یجيء مصدر (( ناعة والِحیاك ة او شبھھا كالِص ى الحرف ة عل ي للدالل ن الثالث م
دا والِتجارة واالِمارة والِسفارة والِنقابة، وقد رأى مجمع الل غة العربیة قیاسیة ھذا المصدر معتم

رار  ى الق ھ األول ي دورت في ذلك على مذھب سیبویھ واالخفش وابن مالك ومتابعیھم، فاصدر ف
  :التالي

ى وزن  ي مصدر عل واب الثالث ن أب اب م ن أي ب یصاغ للداللة على الحرفة او شبھھا م
  )).فِعالة بالكسر

ا ي ذكرھ ادر الت نورد المص ث س ذا المبح الل ھ ي  وخ وابط الت ق الض ى وف ارح عل الش
ن ان  وضعھا العلماء، ونشیر أیضا الى األوزان الخارجة عن ھذه الضوابط، واوزان أخر یمك
آراء  ا ب د أقوالن تكون عامة، اال انھ لم یتم إجراء المصادر الثالثیة علیھا في كالم العرب، ونؤی

ا ً م اء أیضا آراء العلم ا  العلماء من جھة ومطابقة رأي الشارح ب م م ي أھ ا یل ك، وفیم ا ذل أمكنن
  .اورده الشارح من كالم اإلمام بحسب الضوابط المذكورة

  )):َفَعالن((ما دل على حركة واضطراب  -أ
  :وفیما یلي امثلة من ھذا المصدر ذكرھا الشارح

دان أرضھ" )٤(قال  -١ ال" وتد بالصخور َمَی ھ: ق ن قول ادا" )٥(م ال أوت دان)) والجب : والَمَی
وكالم الشارح یدّل على أّن ھذا المصدر یدل على الحركة واالضطراب ". والتموجالتحرك 

  :)٦(قال سیبویھ)). َفَعالن((وصیغ على 
                                                        

  .٦٨ھادي نھر ص. د. الصرف الواقي) ١(
  .٤/١٥الكتاب ) ٢(
  .٢١٨علي عبد الواحد وافي ص. فقھ اللغة) ٣(
  ١/٦٢شرح نھج البالغة ) ٤(
  ٣/ النبأ) ٥(
  .١٤/١٣٨المخصص البن سیدة : وینظر ٤/١٥الكتاب ) ٦(
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َوران، والَجَوالن، شبھوا ھذا (( وقد جاءوا بالَفَعالن في أشیاء تقاربت، وذلك الَطَوفان والدَّ
  )).ا تقلب ما في القدر وتصرفھحیث كان تقلبا وتصرفا، بالغلیان الغثیان، الن الَغَلیان أیض

یبویھ ایضا ول س الوا(( )١(ودخول المصادر بعضھا على بعض یتضح من ق دان : وق الَحَی
ى  ھا عل ل بعض د دخ ادر ق ن المص ا م ا ذكرن ا ان  م ذا،  كم ي ھ الن ف أدخلوا الَفَع َیالن ف والَم

  )).بعض
  :)٢(ي مطلعھاوھو یستشھد ببیت لالعشى الكبیر من قصیدتھ التوفي قول اإلمام  -٢

   
   

ول : تقول" )٣(قال الشارح شّتان ما ھما، وشّتان ھما، وال یجوز شّتان ما بینھما اال على ق
  ".اصلھ شتت، كوشكان ذا خروجا من وشك: ضعیف، وشّتان
ى ((من شتت : الشارح بذكر المصدر والفعل بقولھ ولم یكتف َتَتان عل ون المصدر َش ولك

الن" ر " َفَع ي االم تت، ویقتض ن التش ھ م ل ألّن ي الفع طراب واضحة ف ة واالض ة الحرك ودالل
ي  ة االفصح ف ي السیاق والطریق ن استعمال المصدر ف ره الشارح م ا ذك جھتین من خالل م

  :)٤(ھالتعبیر وذكر شاھدا فصیحا اخر قول
  "شّتان بین الغّي والرشد"

ر السیوطي ول(( )٥(وفي ھذا ذك ول : تق رو واخوه، وال تق ا عم ّتان م ا، وش ا ھم ّن م تا ش
  :قول الشاعر: شّتان ما بینھما، وقال

   
  والحّجة قول االعشى: لیس بحّجة، إّنما ھو قولھ

  ))البیت..... ن ما نوميشّتا
ً : وھیج الماء" )٧(قال الشارح -٣ ً وَھَیَجانا ً وھیاجا   ".اضطرابھ، ھاج َھْیجا

ألّنھ ذكر " َفَعالن"األول، انھ بنى مصدر الفعل على : ونلحظ في ما اورده الشارح أمرین
ل  ھ داللة الفعل على الحركة واالضطراب، واألمر الثاني، ذكر بناءین آخرین لمصدر الفع نفس

ن  وھذا تأكید منھ " َفْعل وفِعال"وھما  د م ى ضوابط فالب و قیست عل أّنھا سماعیة وأّنھا حتى ل

                                                        
  ٤/١٥الكتاب) ١(
  ١٦٧-١/١٦٦شرح نھج البالغة ) ٢(

  مع اختالف في روایة البیت االول ١٤١، ص ١٨رقم القصیدة . دیوان االعشى الكبیر: وینظر
   

تان "وقد ورد عند النحویین ان . ١/١٦٨شرح نھج البالغة ) ٣( ن     "ش ول اب ل فیق م فع ك ، اس اب   : ((مال ا ن م
  ..)) ھو اسم فعل.. عن فعل كشتان وصھ

  .٢/٣٠٢شرح ابن عقیل )) وتكون بمعنى الماضي، كشتان، بمعنىافترق: ((قال ابن عقیل
ي ص  : ، وینظر٥/١١٥شرح نھج البالغة ) ٤( ي      ٢٢١شرح الفصیح البن ھشام اللخم ة الب وھو من خطی

  .حمزة الخارجي
  ه روایة البیتوقد اختلفت عند ١/٣١٩المزھر ) ٥(

  
  ٢/٤٩شتت : اللسان. البیت مخرج في اللسان لربیعة الرقي) ٦(
  .٦/٤٣٩شرح نھج البالغة ) ٧(
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ي  نخروجھا احیانا او خروج بعضھا ع یبویھ ف ول س ى ق ل ال ذ قلی ھذه الضوابط وقد اشرنا من
  .)١(ھذا المعنى

ام  -٤ ول اإلم ن ق ارح م ره الش ا ذك ون" )٢( م اض الجف ارق إیم ال" ومس ترقھ : ق ا تس م
ا، ویجوز: االبصار حتى تومض، یقال ً خفیف ا ع لمع رق إیماضا اذا لم : أومض البصر والب

 ً ً وَوَمَضانا ً وومیضا   )).ومض بغیر ھمز یمض ومضا
ا الشارح االول ل : في ھذا الكالم البّد من تثبیت أمور ثالثة ذكرھ ْفَع َ ل وأ ى َفَع اشارتھ ال

ذكر ثالثة أوزان للمصدر من : األبنیة الفعلیة، والثانيبمعنًى وھذا سبقت اإلشارة الیھ في فصل 
ث ر الثال ى : ھذا الفعل وھذا أیضا داللة اخرى على عدم ثبات الضوابط، واألم ل عل ة الفع دالل

ن  ى م ده المعن ذا یؤك الحركة واالضطراب جعل الشارح یصوغ المصدر فیھا على الَفَعالن وھ
  .ھذه الصیغة

  )).عالَفعیل وفُ ((ما دل على صوت  -ب
  ..".اال أنبؤكم بناعقھا، وقائدھا، وسائقھا…: ")٣( في قولھ  -١

الداعي الیھا، من نعیق الراعي بغنمھ، وھو صوتھ، َنَعق ینِعق، : وناعقھا" )٤(قال الشارح
ً، أي صاح بھا وزجرھا قال االخطل ً وُنعاقا   :)٥(بالكسر، َنعیقا

   
ھ ال ل ق بالكسر ایضا: فأّما الغراب فیق ة، ینِغ الغین المعجم ق، ب ن كیسان. نغ ى اب : وحك

  .أیضا غیر معجمة)) نعق الغراب((
  .."لیقّل ھتف الناس باسمھ بالخالفة: "..  )٦( وقولھ  -٢

ال: ھتف الناس باسمھ" )٧(قال ف : نداؤھم ودعاؤھم، واصلھ الصوت یق ام َیْھت َف الحم َھَت
ً، وَھَتف زید بعمرو ُھتافا، أي صاح بھ وقوس ھّتافة وھتفى، أي ذات صوت   ".َِھْتفا

ره  ال، وذك ُع ل وف ى َفعی وت عل ى الص ّین عل ّدال ین ال ن الفعل در صیغ م ویلحظ أّن المص
ً وُنعاقا((الشارح  ً ((وما ذكر للفعل اآلخر )) نعیقا ُعاال ن )) َفْعال وف والمعروف لدى العلماء أّنھ م

وابط  ى الض وت عل ى الص ة عل ادر الدال یاغة المص ة لص ال((العام ُع ل وف ره )) َفعی ذا ذك وھ
ا  اخر وھو  ا أضاف وزن ّ أّنھ ھن ل(الشارح، إال ل ) َفْع ى مصادر الفع ف((ال ال)) ھت ً : فق ا َھْتف

ً، وقد وجدناه یذكر  ً (وُھتافا ذا االختالف ) َھْتفا یم ھ للحمام وُھتافا لزید، وأرى أّننا ال یمكن أن نق
  :)٨(ى اختالف داللة الفعل على ضوء ما أورده الزمخشري قالعل

ھ" ت ب اف، وھتف ا ھت ة ولھ وف وھّتاف وس ھت وف الضحى، وق : ھتفت الحمامة، وھي ھت
  ".راعدة: ُصْحت بھ، وسحابة ھتوف

د  ي الحدی ن اب ً في اختالف صیغ مصادره وإْن لم یشر الى ذلك اب فلیست داللة الفعل سببا
ال((مع الحمامة، و )) َفْعل((منھ باستعمال المصدر تصریحا ولكن قد یفھم  ُع د، )) ف لصوت زی

                                                        
  .٤/١٥ینظر الكتاب ) ١(
  ٧/٢٥شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٧/٤٤شرح نھج البالغة ) ٣(
  ٤٧-٧/٤٦نفسھ ) ٤(
  ٥٠/ن االخطل صدیوا: ، ینظر٧/٤٦نفسھ ) ٥(
  ١٣/٢٩٦شرح نھج البالغة ) ٦(
  ١٣/٢٩٦نفسھ ) ٧(
  ٦٥٤اساس البالغة ) ٨(
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دا ة اب ر ثابت ة نفسھا، وھي غی ال الثالثی ة مصادر األفع ى طبیع ول . إّنما االختالف راجع ال یق
  :)١(سیبویھ

اح (( راخ والُنب ُّماص كما جاء علیھ الصوت نحو الُص ُعال نحو الُنّزاء والق وقد جاء على ف
  )).تكلف فیھ من نفسھ ما تكلف من نفسھ في النّزوان ونحوهالن الصوت قد 

  :)٢(وفي مجیئھ على فعیل قال
ا جاء : وقالوا(( ل كم ً فجاء على فعی ً، ورسم البعیر رسیما ً ووجف وجیفا وجب قلبھ وجیبا

یخ،  ُعال وذلك نحو؛ الھدیر، والضجیج، والقل ُعال، وكما جاء فعیل في الصوت كما جاء ف على ف
  )).قلخ البعیر یقلخ قلیخا، وھو الھدیر: لنھیق، والشحیج، فقالواوالصھیل، وا

  )َفْعل، وفعیل(ما دل على سیر  -ج
ل : أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا، فقال الرجل(( )٣(وما جاء بھ الشارح من قول اإلمام ب

  )).ظعنوا یا أمیر المؤمنین
ن: ((قال ا: وظع رئ بھم ا، وق ا وَظَعن ھ ] ……[ )٤(صار َظْعن ذي أشار الی وال

ا  ارح ھن ل((الش ل وَفع د )) َفْع ھ مؤی الین، وكالم ا بالح ر قراءتھم ا وذك ین وفتحھ كون الع بس
  :)٥(بالقول

  )).قرأ ابن عامر والكوفیون بإسكان العین، وقرا الباقون بفتحھا((
ظعین، كما : للداللة على السیر فیقال)) فعیل((ومن ھذا الفعل یصاغ المصدر أیضا على 

  .)٦(رحیل وغیرھا: یقال
  ))فِعال((ما دل على امتناع على وزن  -د

ً (( )٧(ذكر الشارح قولھ ً وشبیبا   )).شّب بھا كشباب الغالم، بالكسر مصدر شّب یشب ِشبابا
ة ن قتیب ال اب ً (( )٨(ق بابا ّب َش الم یش ّب الغ الفتح(ش ً، ) ب بیبا ً وش بابا ب ِش رس یش ب الف وش

ً و ً وشبت النار، فانا اشّبھا شّبا   )).شبوبا
الى: (()٩(وقال الشارح ایضا ھ تع [  )١٠(واھلھا على ساق وسیاق، من قول

… [رأیت فالنا یسوق أي ینزع عند الموت، او یكون مصدر : والسیاق نزع الروح ویقال
  .ساق الماشیة، سوقا وِسیاقا، وقال الراوندي في شرحھ

لدت فالنة ثالثة بنین على ساق، ولیس ما و: ((یرید أّن بعض أھلھا في اثر بعض كقولھم
ابع  ع التت ي مطل ك ف ال ذل ى وال یق قالھ بشيء ألّنھم یقولون ذلك للمرأة اذا لم یكن بین البنین انث

  )).أین كان

                                                        
  ٤/١٤الكتاب ) ١(
  ٤/١٤نفسھ ) ٢(
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واللفظ في تأویل الشارح األول لھ وكالم ابن قتیبة یدل على االمتناع لداللتھ على النضج 
مصدر ((قال فیھ )) الِشماس(( )١(لى ھذا الوزن ورد قولھوع. في الولد وعلى القوة بعد الضعف

  )).شمس الفرس اذا منع ظھره
ُعالة((ما جاء على  -ھـ   :للداللة على المستخلص من الجید والرديء)) ف

ارح ال الش در(( )٢(ق ُثارة ال ـ اقط : ون ارة للس ارة، وت د ت ُعالة للجی ـ اتي ف ھ، وت ا تناثرت م
ُالمة للثانيالمتروك، نحو الخالصة لالول، وال   )).ق

  :)٣(وفي ھذا الوزن وداللتھ قال سیبویھ
ُراضة، (( ُوارة والقـ ُالمة والقـ ُضالة، وذلك نحو القـ ومثل ھذا ما یكون معناه نحو معنى الفـ

ى  ذا عل ُثالة، فجاء ھ ُرامة وھو ما یصرم من النخل، والحـ ُساحة والجـ ُسالة والكـ ُفایة، والحـ والنـ
ابناء واحد لما تقاربت مع ا ذكرن ھ، ونحوه م ت، : انی ا فعل ا ھو جزاء م ة وإّنم ة والُخباس الُعمال

المة ونحوھا   )).والظُّ
ُْعلة لما دل على حسن او قبح(( -و   )).َفعالة وف

ُْعل((ومما جاء على  ً لكم (( )٤( بضم فسكون داال على حسن او قبح قولھ )) فـ بحا ْ ُقــ فـ
 ً   .الدعاء علیھم واراد )) وُترحا

ون (( )٥(قال سیبویھ ُعل ویك ـ ل یف ى َفُع ھ عل ى فعل ُْبحا، فإنھ مّما یبن ُْسنا او قـ أّما ما كان حـ
 ً ُْعال عالًة وفـ َ ً وفـ عاال َ ُبوحة فبناه على : وذلك قولك)) المصدر فـ باحًة وبعضھم یقول قـ َ ُبح قـ َقُبح بقـ

ُعولة كما بناه على  َعالة(الفـ َ   )...)، ووسم یوسم َوسامة، وقال بعضھم َوَساما)فـ
  )).الَوسامة: رة كما قالواضاالنَّ : وقالوا(( )٦(وقال ایضا

  أوزان اخر -ز
ي حددھا  على رغم ما أوردناه في الشرح من بناء مصادر على وفق الضوابط العامة الت
ا الشارح  ة أخرى ذكرھ ورد أمثل العلماء فقد رأینا خروج بعضھا عن الضوابط، وفي ما یلي ن

  .جاءت خارج الضوابط المعروفة
ذكر الشارح قولھ :المصادر التي تصاغ  من األفعال من الباب الرابع كسر فتح)٧(.  

ِده انبیاء(( َ ھ : قال القطب الراوندي)) واصطفى من َولـ ع ألّن الولد یدل على الواحد والجم
الفتح، ) َفَعل(مصدر في األصل ولیس بصحیح الن الماضي  بالفتح والمفتوح ال یأتي مصدره ب

ِعل(( مصدر ولكن َفَعال َ   )).ولھت علیھا َوَلھاَ، ووجمت علیھا َوَجما: بالكسر، كقولك)) فـ
  :وكالم الشارح یتضمن

َعل((أّن مفتوح العین في الماضي ال یاتي مصدره  . أ َ   )).فـ
ام .  ب اس ع ذا قی وح المضارع وھ ھذا المصدر للباب الرابع، مكسور العین في الماضي مفت

  .ذكره الشارح ولكن یخرج منھ

                                                        
  ١٩/٢٩شرح نھج البالغة ) ١(
  ٤٠٣-٦/٤٠٢نفسھ ) ٢(
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  ١/١١٥شرح نھج البالغة ) ٧(
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اني . ١ تح كسر(وردت أفعال من البابین األول والث تح ضم وف ى ) ف ت مصادرھا عل وبنی
ى (( )١(، ومن ذلك ما ذكره سیبویھ)َفَعل( ل عل َل یفِع ـ ع َ ل، وفـ ل یفُع وقد جاء مصدر َفَع
َعل( َ َرقا) فـ َ َردا، وَسرق یسِرق سـ َ با، وَطَردھا یطرُدھا طـ َ لـ َ   )).وذلك َحَلَبھا یحلُبھا حـ

ى ) كسر فتح(ل من الباب الرابع وردت افعا. ٢ َعل(ویبدو أن تكون مصادرھا عل َ ـ د ) ف وق
  :)٢(ھذه الضوابط ومن أمثلتھا في قول سیبویھ عنرأینا خروجھا 

ھ : واما فِعل یفَعل ومصدره واالسم، فنحو(( ھ یلَقم س، ولقِم و َلِح ً وھ ا ھ َلْحس ھ یلَحُس لِحس
ً وھو القم، وشِربھ یشربھ وھو شارب د … َلْقما ى وق ة عل ذه االبنی ن ھ ا م ا ذكرن جاء بعض م

ُعول ً ووردت ورودا وجحدتھ جحودا: ف ُزوما، ونِھكھ ینھكھ نھوكا   )).لِزمھ یلَزمھ ل
ضاع بفتح الراء (( )٣(وقیل فیھ لغات، قال الشارح)) رِضع((واختلف في مصدر  وھو الرَّ

ونسِمع یسَمع َسماعا: رِضع الصبي أّمھ، بكسر الضاد یرَضعھا َرضاعا مثل : ، واھل نجد یقول
ھ سمع : قال االصمعي. رَضَع یرِضع بالكسر مثل ضرب یضِرب ر أن ن عم ي عیسى ب اخبرن

  :العرب تنشد ھذا البیت
   

وفي رِضع یرَضع َرضاعا : یقال للصبي في لغة اھل الحجاز: (()٤(قال ابو بكر االنباري
  ).وذكر بقیة الروایة(َرَضع یرِضع، وقال االصمعي : لغة تھامة

ضع وانشد ابن االعرابي: وقال الفراء ضاعة والرَّ ضاع والرِّ ضاع والرِّ   :الرَّ
   

ا ن الب د نجد ونلحظ مصدر ھذا الفعل ورد مختلف البنیة في لھجتین فجاء م ع عن ب الراب
ل ألّن  َعل یفَع َ ـ ث ف اب الثال ن الب ون م ومن الباب الثاني عند تھامة مع أّن القیاس یقتضي أْن یك

  .المھ حرف حلقي
دة  ن القاع روجھم ع ي خ ل ف وابط، ولع ذه الض ن ھ روج ع ى الخ یال عل ي دل ذا یكف وھ

  .وتیة في كالمھماستتباب اللفظ وانسجام حركاتھ وحروفھ، ومعروف ما لھذه التأثیرات الص
 الم ال ن ك دو م ى لیب ادرھا عل أتي مص ا أن ت ة كلھ ال الثالثی ي األفع ل ف ویین أّن االص غ

ْعل(( َ   .)٥(ألنھ أخف األبنیة قال ابن سیدة)) فـ
ة، واالصل : قال ابو علي وابو سعید(( ال المتقدم یذكر سیبویھ ھذه المصادر من األفع

ى  در عل ون المص ده ان یك ا  عن ل"فیھ ون ب" َفْع ا ان تك ة كلھ ال الثالثی ي األفع ل ف ل االص
ا" َفْعل"مصادرھا على  ّرة الواحدة قلن ا الم ا إذا أردن ول فیھ ا نق ة وألّن ة : ألّنھ اخف االبنی َفْعل

َومةً : كقولنا ْلسة وقام قـ َ َس جـ ون الضرب : وَفْعل ھو جمع َفْعلة، كما یقال. َجل َتْمرة وَتْمر ویك
  ).)من الضْربة كالتمر من التمرة

 

                                                        
  ٤/٦الكتاب ) ١(
  .١٤/١٣١المخصص : ظروین ٤/٥الكتاب ) ٢(
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  .٢٧١-٢٧٠شرح القصائد السبع الجاھلیات ) ٤(
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واع ة أن ى ثالث د بحرف واحد عل ي المزی ون : الفعل الثالث ھ ویك ي أّول زة ف د بھم المزی

ى )) أفعل((على  ھ ویكون عل د فائ ألف بع لَ (وب ى ) فاَع ھ ویكون عل د بتضعیف عین والمزی

  ).فّعل(

د وقد رأیت أن أخّص ھذه المصادر من دون غیرھا بھذا ا ا ق ور تتصل بھ لمبحث ألم

ق  تكون دون غیرھا او إذا وجدت في غیرھا فھي متصلة بھا وسیكون ما ینطبق علیھا ینطب

ة أحرف  على غیرھا، ولم اجد الحاجة تقتضي دراسة مصادر األفعال المزیدة بحرفین وثالث

ً للسبب  اعي المجرد تفصیلیا ن الرب ذي من الثالثي المجرد او المزیدة بحرف وبحرفین م ال

ھ ك. ذكرت ن ذل ال ع ى . وفض ك ال رب الش ي ال یتس ادة لك وع الزی ال بن ذه األفع دنا لھ فتحدی

د )) فعلل((األفعال الملحقة بالرباعي المجرد  مثل دحرج وبعثر، وإْن كان من العلماء من یع

  :)١(المزیدة بحرف واحد ملحقة بالرباعي المجرد مثل ما یتضح ذلك في قول سیبویھ

ت وزعم الخلیل أ(( ا تثب ا كم ل واخواتھ ل وُیفَع ي ُیفِع زة ف ت الھم ّنھ كان القیاس أن تثب

في ھذا الموضع ) أفعل(التاء في تفّعلت وتفاعلت في كل حال ولكنھم حذفوا الھمزة من باب 

ھ ذف فی اطرد الح اعر.. ف طر الش ث اض عر حی ي الش اء ف د ج ام . وق و خّط ز وھ ال الراج ق

  :المجاشعي

)) َ   ))ْینوصالیات َكُكما ُیَؤثـقـ

  )).فإّنھ أھٌل ألن ُیؤكرما(( )٢(وقیل ایضا
وال (( )٣(والزیادات في ھذا الفعل  زیادات قیاسیة لدى العلماء مطّردة كما في قول سیبویھ

ة فیكون  ف ثانی ّ في افعل، وتلحق االل تلحق الھمزة زائدًة غیر موصولة في شيء من الفعل إال
  )).…الحرف على فاَعل
ي  وتلحق(( )٤(وقال ایضا ّل فیجري ف ـ العین الزیادة من موضعھا فیكون الحرف على فع

َلَ "جمیع الوجوه التي صّرف فیھا  ذا " فاعـ ن ھ اني م ف، والث اَعل ال َ ـ ن ف ّ أّن الثاني م مجراه إال
  )).جّرب یجّرب: في موضع العین وذلك قولك

  :)٥(قالوفي تشبیھ ھذا الفعل بعد ھذه الزیادات ببنات األربعة التي ال زیادة فیھا، 
ا نحو (( ادة فیھ ي ال زی ة الت ات األربع ن بن ل م ة شبھت بالفع ي " دحرج"وھذه الثالث الت

  ..)).عّدتھا كعّدتھا، وألنھا في السكون والحركة مثلھا
                                                        

  .١/١٩٢البن جني المنصف  ١/٣٩مجالس ثعلب : ، وینظر٤/٢٧٩الكتاب ) ١(
  .١/٣٧المنصف ) ٢(
  ٤/٢٨٠: الكتاب) ٣(
  ٤/٢٨١: فسھن) ٤(
  ٤/٢٨١: نفسھ) ٥(



  ]

  :وساجعل ھذا محصورا فیما اورده الشارح من كالم اإلمام 
 

ادر ن مص ل م ر قلی ً غی ددا ارح ع ھ  اورد الش ي اول الھمزة ف د ب ل المزی ل(الفع د ) أفع فق
ان)١(ذكراالشناق ام الصالة)٢(، االیھ اء)٣(، إق ر )٦(، االرھاق)٥(، االعراض)٤(، الق را غی ، وكثی

  .ھذا
  في قول عدّي بن زید العبادي)) االشناق((وقد ورد المصدر 

   
ال ا ھ هللا–لرضي ق ى أّن  -رحم ا یشھد عل ى " اشنق"ومم در " شنق"بمعن االشناق مص

  ")).أشنق"
ارح ال الش د ق ان فق ا االیھ ذف : ((ام ھ بح وز وھنت عفتھ ویج ھ، أي  اض در اوھنت مص

  )).الھمزة
ھ: ((وارى أّن الشارح بقولھ ذي مصدره)) ویجوز وھنت ي المجرد ال ى : الثالث ً، عل ا وھن

ً للفعل ال یكون مصد)) َفْعل(( ول " أوھن"را اال من باب تبادل المصادر لتقارب المعنى الذي یق
یبویھ ھ س ك: (()٧(فی ك قول اوروا: وذل ى تج وروا بمعن الى.. اجت ھ تع    )٨(وقول

 ] [الى ھ تع زل ] …… [ )٩(وقول ى ان الن معن
  )).بعضھمانزل قراءة (( )١٠(، وقیل))ونّزل واحد

ً ألنھ من " إوھان"وقد اعّل ھذا المصدر، اذ االصل    )).أوھن إوھانا((وقلبت الواو یاءا
ام"فھو مصدر الفعل ) اقام الصالة(أّما المصدر االخر الذي ذكره  ة"والمصدر " أق " إقام

وام: واالصل وض  ،اق اء ع ا، وجيء بالت ى الحرف السابق لھ ا ال ت حركتھ واو ونقل حذفت ال
ف ال ارحاالل ول الش و ق ة وھ وض : (()١١(محذوف لھمع الل وأص اقطة لالع وام: ن الس )) اق

ھ . واالعراض من أعرض، واالرھاق من أرھق ن قول و م اء فھ ا االلق ً ((ام اءا دھا إلق ت ول الق
د " القاي"وحصل فیھ االعالل أیضا ألّنھ " ألقى"فھو من )) غیر طبیعي بقلب الیاء المتطرفة بع

 )١٣(، وجاء كذلك)١٢(ھي الف فلما تحركت قلبت ھمزة: ف مّد، وقیلالف ھمزة لوقوعھا بعد حر
  .وحكمھا حكم اإللقاء من حیث اإلعالل)) االذراء من أذریت الحب للزرع، القیتھ((

                                                        
  ١/١٧١: شرح نھج البالغة) ١(
  ١/٣٣١: نفسھ) ٢(
  ٢/٢٠٥: نفسھ) ٣(
  ٦/٢٧: نفسھ) ٤(
  ٦/٢٣١: نفسھ) ٥(
  ٦/٣٥٠: نفسھ) ٦(
  ٤/٨١الكتاب ) ٧(
  ١٧/نوح) ٨(
  ٢٥/الفرقان) ٩(
  ٢/٣٤النشر في القراءات العشر : ینظر) ١٠(

  .٤٦٤كتاب السبعة في القراءات : وینظر
  ٢/٢٠٥ح نھج البالغة شر) ١١(
  ١/٢٥٩الخصائص : ینظر) ١٢(
  .١/٢٨٥شرح نھج البالغة ) ١٣(



  ]

 
ھ الشارح )) فاَعلَ ((أّما في ما یتعلق بمصدر الفعل  دأ مناقشة رأي طرح ت أن اب فقد رأی

والفِخار بكسر : قال لي إمام من أئمة اللغة في زماننا(( )١(قال الشارح" فخر"في مصدر الفعل 

ائز ألّنھ مصدر  ر ج ة، وھو غی ھ الخاص ط فی ا یغل ذا م اء، وھ اخر"الف ى " ف فاعل، یجيء عل

  )).…قاتلت قِتاال: بالكسر نحو" فِعال"
ال مصدر " فخر"ویرى الشارح أّنھ الیبعد أْن تكون الكلمة مفتوحة الفاء وتكون مصدر 

ال((، وكالمھ انھ قد جاء مصدر الثالثي إذا كانت عینھ او المھ حرف حلق على ")فاخر" )) َفع
ً : بالفتح، نحو ابا َ ً، وَذھب َذھـ   .َسَمح َسماحا

ًة، نحو: (()٢(وفي ھذا النوع من األفعال، قال ابن سیده ُھ َفَعال ُ ُھ َیْفَعل ُحُھ : َفَعَل َحھ َیْنَص َنَص
دَنَصاحًة، وحكى الف ي زی آالِتنا، وورد: ارسي عن اب ا َس َعِطن م أ َعلُھ : اللھ َ ـ ً، ف ؤاال ُھ ُس ل َ أ َلُھ َیْس َ أ َس

ُھ ِفَ◌عالًة، بكسر الفاء وفتحھا ُ هُ قِراءة، َفَعَلُھ َیْفَعل َ ُعالة، وَقرأهُ َیْقرأ ُُھ ف   )).َیْفَعـلـ
ً تجوز فیھ األ ً حلقیا ةویتضح من أمثلة ابن سیدة أّن ما كان عینھ او المھ حرفا ة الثالث . بنی

  :)٣(وقال مرة اخرى
ً، فجا: وقالوا(( لتھ ُسؤاال َ َعالؤَسأ َ ُعال كما جاءوا بھ على فـ   )).ا بھ على فـ

ا  ي أّنھ ي عل ال((ویتضح من استشھاد ابن سیده بكالم اب ي )) َفع ذلك مضبوطة ف وھي ك
ي  ي عل دى اب دھا مضبوطة ل د وج ث ق ص ، اال أّن الباح ي المخص ي وردت ف ة الت ي االمثل ف

التنا: (()٤(قولھ ْ ي المخصص ))اللھم أعطنا َسـأ ین، فف ال((، والفرق واضح بین االثن ي )) َفع وف
ْعلة((التكملة  َ ً )) فـ ى . اال أْن یكون ذلك تحریفا طباعیا على أنني أراھا في روایة التكملة دالة عل

 ً ذا اردت المرة وا(( )٥(وبدلیل قول سیبویھ في بناء ھذا. مصدر المّرة وجمعت جمع مؤنث سالما
ً على  ْعلة"الواحدة من الفعل جئت بھ أبدا َ دت .... -َفْعل -على االصل، الن االصل" فـ ك، قع وذل

ْیةً  َ   )).َقْعدًة، وأتیت أتـ
ر  ا ذك دى احدھم فیم رأي ل وعلى ضوء ما أوردتھ من أقوال العلماء لم اعثر على ھذا ال

  . ابن ابي الحدید في ھذا المصدر
ي " فاَعلَ "دت في الشرح من ھذه الصیغة اما األفعال التي ور ا ف ي ذكرھ ومصادرھا الت

 )٨(و)) الزّیال من زایل(( )٧(و)) مصدر نافست منافسةً (( )٦(فھي متعددة ومنھا قول اإلمام 
ع(( )٩(و)) النقاش من ناقش(( ي )) الوقاع من واق ة للمصادر الت ّ امثل و إال ره، إْن ھ ذي اذك وال

  .ة جداوردت في الشرح ألّنھا كثیر

                                                        
  ١/٤٣نفسھ ) ١(
  ١٤/١٢٩المخصص ) ٢(
  ١٤/١٣٣نفسھ ) ٣(
  .٥١٢كاظم بحر المرجان ص. -تحقیق ودراسة : التكملة) ٤(
  ٤/٤٥الكتاب ) ٥(
  ٦/١٦٦شرح نھج البالغة ) ٦(
  ٦/٢٦١: نفسھ) ٧(
  ٧/١٠٢: نفسھ) ٨(
  ٩/٣٩البالغة شرح نھج) ٩(



  ]

ھ: ((قال الشارح ً اذا رغبت فی ال مصدر ))نافست الشيء منافسة ونـِفاسا ي الزّی ال ف ، وق
ي الحرب  تھم ف واو مصدر واقع اع بكسر ال اقش والِوق اش مصدر ن ً والنق اال زایلة مزایلة وزی

  )).ِوقاعا، أي نازلتھم نزاال وقاتلتھم قتاال
ن  د " فاعل"وھكذا وجدنا الشارح قد بنى مصدر الفعل م اء وق ره العلم ا ذك ق م ى وف عل

وال اظنھ قد جانب الصواب في ما ذكر على الرغم من انني " فخر"انفرد أیضا برأي في الفعل 
مما كانت ) َذھاب وغیرھا(لم اجد من یتفق معھ في ھذا الرأي ألّنھ على ضوء ما ذكر من بناء 

  .ح الفاءبفت" الفخار"عینھ او المھ حرفا حلقیا فقد ال نستبعد أن یاتي 
 

ى  اءت عل ي ج اء الفعل ذا البن ل((مصادر ھ ھ)) التفعی ي قول یبویھ ف ك س ر ذل د ذك : )١(وق
ي (( دة ف ین الزائ ن الع دال م ھ ب ي اول ي ف اء الت وا الت واما فّعلت فالمصدر منھ على التفعیل جعل

ا ھ كم روا اول ال فغی ف األفع ة ال اء بمنزل لت، وجعلوا الی ك فعَّ ك قول روا اخره وذل رتھ : غّی كّس
  ..)).تكسیرا

  :وجاءت منھ ابنیة اخرى مثل تفعلة وتفعال، وسیتم تناول ذلك
  :ما جاء منھ على التفعیل -١

ال اورد الشارح مصادر كثیرة وردت في خطب اإلمام   ره ق ا ذك  )٢(نثبت بعضا مم

  .، تكلیم)٤(، تشفیع)٣(التخلیص

ارح ال الش یص: ق ین : التخل ن التبی د م يء واح ا ش ان ولعلھم یص، متقارب و والتلخ وھ

ین. المقلوب ي مّضعف الع ّّص، الثالث ـ ل لخ . وھذا المصدر الذي ذكره الشارح ھو مصدر الفع

الى: التشفیع قال: ومثلھ قولھ ّعني تشفیعا، والتكلیم من قولھ تع  )٥(تّشفعت الى فالن في فالن فشف
]…[بذكر المصدر تاكید االمر وازالة لبس عساه یحصل والمراد : ، قال

ھ  للسامع فیعتقد أنھ اراد المجاز، وأنھ لم یكن على الحقیقة وذلك انھ كان یسمع الكالم من جھات

  .الست
دة بتضعیف  ال المزی ذه األفع ن ھ ت م وواضح من كالم الشارح وذكر المصادر التي بنی

  .مصدر الذي ورد في االیة الكریمةالعین من خالل كالمھ في التشفیع وفي ذكر ال
  ما جاء على َتْفعلة -٢

ة ى تفعل اء عل ا ج الم  )٦(ومم ة ك ي تتم دیث ف ب الح ب غری ي كت ث ورد ف ره حی د ذك فق
ر تال(( )١(عم ّرة أْن یق ا تغ د منھم ّؤمر واح ال ی ورة ف ر مش ال بغی ایع رج ل ب ا رج ال )) فأّیم ق

  : )٢(الشارح
                                                        

  ٤/٧٩الكتاب ) ١(
  ١/٢٨٤شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٦/١٤٦نفسھ ) ٣(
  ١٠/٩٠نفسھ ) ٤(
  ١٦٤/ من االیة/ النساء) ٥(
  ٢/٤٠شرح نھج البالغة ) ٦(



  ]

ّة: قالواغّرر تغریرا او تغّرة، كما : قالوا(( ّل تعلیال او تعلـ ّة، علـ ّل تحلیال او تحلـ   )).حلـ
واما عّزیت تعزیًة ونحوھا فال یجوز الحذف فیھ وال فیما (( )٣(وفي ھذا البناء قال سیبویھ

الم  ي موضع ال ھ ف ا فی ا ھم واو مم اء وال ات الی ن بن ي شيء م اء ف اشبھھ ألّنھم ال یجیئون بالی
م  وال یجوز الحذف أیضا في… صحیحتین ة ألّنھ نحو تجزئة وتھنئة، وتقدیرھما تجزعة وتھنع

  )).ألحقوھما باختیھما من بنات الیاء والواو كما الحقوا ارأیت بأقمت حین قالوا أریت
فمصدره تفعیل او تفعلة في " فّعل"یرید أّن ما كان على (( )٤(وقال ابن سیده في ھذا البناء

ّم: الصحیح كقولك ان كّرمتھ تكرمة وتكریما، وعظـ اذا ك تھ تعظمة وتعظیما والباب فیھ تفعیل ف
ون  اء وتك اء، وارادوا أن تعرب الت ى الی ع االعراب عل الفعل معتال الزموه تفعلة كراھة أن یق

ً : عّزیتھ تعزیًة، وسّویتھ تسویًة ولم یقولوا: الیاء مفتوحة ابدا كقولك   )).…عّزیتھ َتعّزیا
م وال یجوز حذف الھاء في تجز(.. )٥(وقال ایضا ة النھ ئة وتھنئة وتقدیرھا تجزعة وتھنع

  ).الحقوھا باختیھا من بنات الواو والیاء كما الحقوا أریت الھاء
ن  اء المصدر م ل"واقوال العلماء تدل على ان بن وز " فّع ام والمھم ي الت ة ف ل وتفعل تفعی

موافقا وعلى ضوء ذلك یكون بناء المصدر في كالم العلماء . والناقص ولكن تفعلة الزم للناقص
ھ  لكالم الخلیفة  ا قال ى م ب عل ن الغری ھ م وعلى ھذا ال نجد االمر غریبا على حین ذكر بأن

  .الشارح
  "تفعال"ما جاء على  -٣

د  ة، وق ر والمبالغ فعال وھو ما یبنى منھ مصدر فّعل للداللة على التكثی ومما جاء على التَّ
ِّفعال"جاء شاذا  ھمامبكسر التاء، وما ورد في كالم اإل" التـ لعابة )٦(مام التَّ َ ـ ھ ت اء وقول  )٧(بفتح الت

بیان عداد)٨(والتِّ رحال  )٩(والتَّ   .)١٠(والتَّ
لقاء : قال في التھمام ِّ ـ ِّبیان والت ـ رار والتجوال اال الت الھم، وكذلك كل تفعال كالّترداد والتك

  .فانھما بالكسر
الفت: وقال ایضا ـلعاب ب َّ ر اللعب والتـ ي " لعب"ح مصدر رجل تلعابة بالفتح، كثی ال ف وق

بیان ب ـكرارالالتِّ َّ ل التـ الفتح مث َّفعال تجيء ب ـ ي . كسر مصدر وھو شاذ الن المصادر على الت وف
َّرحال، أي ثبت عزمك علیھ، یقال رحال، قال ازمعت التـ ال: التَّ ر، وال یق ازمعت : ازمعت االم

  .)١١(على االمر وھو قول الكسائي والفّراء
ِّتوفي بناء المصدر على ال ـفعال قال سیبویھ في باب ما تكّثر فیھ المصدر من فعل َّ   .)١٢(تـ

ّرت الفعل، وذلك (( ً اخر، كما أّنك قلت في فعلت َفّعلت حین كثـ فتلحق الزوائد وتبنیھ بناءا
ـلعاب َّ ھذار وفي اللعب التـ ھ …قولك في الھذر التَّ ِّبیان فلیس على شيء من الفعل لحقت ، واما التـ

                                                                                                                                                                        
  یقصد الخلیفة عمر ) ١(
  ٢/٤٠شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٤/٨٣الكتاب ) ٣(
  ١٤/١٨٨المخصص ) ٤(
    ١٤/١٨٩نفسھ ) ٥(
  ٢/٨٠شرح نھج البالغة ) ٦(
   ٦/٢٨٠نفسھ ) ٧(
  ٦/٣٥٢نفسھ ) ٨(
  ٧/٣٢نفسھ ) ٩(
  ١٠/١٠١نفسھ) ١٠(
  ١/١٠١نفسھ ) ١١(
  ٤/٨٤٠٨٣الكتاب ) ١٢(



  ]

اب الزیادة، ولكّنھ  بني ھذا البناء فلحقتھ الزیادة كما لحقت الرثمان وھو من الثالثة، ولیس من ب
ـقتال ولو كان اصلھا من ذلك فتحوا التاء، فإّنما ھي من بّینت كالغارة من أغرت والنبات من  َّ التـ

ـلقاِء، وإّنما یریدون اللقیان ِّ   ..)).أنبت ونظیرھا التـ
ة احرف شّذت عن  )١(ذكر ابن خالویھواراد سیبویھ انھما شذا وھما حرفان و ا ثالث أّنھم

دة بحرف . ھذه القاعدة ي الزائ تیعاب مصادر الثالث ن اس اف م در ك ى ق وھكذا نجد الشارح عل
  .واحد في قواعدھا العامة وما خرج من ھذه القواعد وبدالالتھ المختلفة

 
ي أّن الشرح مقصور لم یكن ذكرنا لمصادر الثالثي المجرد والمز د بحرف واحد لیعن ی

ى  ادرة عل اتي بن ا ال ی وع بم ذا الموض ي ھ ة ف د االطال ا ال نری ا، وإّنم اول غیرھ م یتن ا ول علیھ
ف  ي نوق ا سریعا لك البحث، وقد خصصت ھذا المبحث الصغیر بأبنیة أخرى للمصادر نمر بھ

  :ھاومن. القارئ على امثلة متنوعة تناولھا ابن ابي الحدید في شرحھ
  :ابنیة المصادر من الرباعي المجرد والملحق بھ -أ

ھ : والّزلزال، بالفتح االسم، وبالكسر المصدر، والّزالزل: (()٢(من ذلك قولھ الّشدائد ومثل
  )).في الكسر عند االسمیة، والفتح عند المصدریة

ن : الجالبیب(( )٣(وقال ایضا ا م ي االصل واستعیر لغیرھ ة ف جمع جلباب، وھي الملحف
  ")).دحرجة"الثیاب، وتجلبب الرجل جلببة، ولم تدغم ألنھا ملحقة بـ 

  :)٤(لغالب بن صعصعة ابي الفرزدق وذكر أیضا قولھ 
ال(( رة؟ ق ك الكثی ت ابل ا فعل ؤمنین: م ر الم ا امی وق ی ذعتھا الحق ارح)) ذع ال الش : ق

: عتھ، والذعاذعاذا: فرقتھا، ذعذعتھ فتذعذع وذعذعة السر: ذعذعتھا بالذال المعجمة مكررة((
  )).ذلك احمد سبلھا: قال اإلمام… تفرقوا ذعاذع: ذعذعة وربما قالوا: الفرق المتفرقة، الواحدة

ل  ذا الفع ن ھ در م اء المص ران؛ األول بن ح أم ارح یتض ا الش ي ذكرھ ة الت ن االمثل وم

فِعال "الرباعي المجرد وسبق القول أّن المزید بواحد ملحق بھ على رأي سیبویھ وقد بنیت على 

ھ " جلبب"واحدھما بناء المصدر لـ فاعل كما ذكرنا واالمر االخر قولھ في " وفعللة دغم الن لم ی

دل " دحرج"ملحق بـ  ذا ی اعي المجرد وھ وتضعیف الالم في الثالثي یجعل الثالثي ملحقا بالرب

ال  ھ ق ق ب اعي والملح در الرب اء مص ي بن ا، فف ة وادراك جزئیاتھ ارح باللغ ق الش ى تعم عل

فالالزم لھا الذي ال ینكسر علیھ ان یجيء على مثال فعللة، وكذلك كل شيء الحق (( )٥(ویھسیب

و ك نح ة، وذل ة باالربع ات الثالث ن بن ة، : م ھ حوقل ة وحوقلت ھ زلزل ة، وزلزلت ھ دحرج دحرجت

  )).وزحولتھ زحولةً 

                                                        
  .٣٠٨لیس في كالم العرب : ینظر) ١(
  ٧/٦٦شرح نھج البالغة ) ٢(
  ١٥/٨نفسھ ) ٣(
  ١٩/٩٦نفسھ ) ٤(
  ٤/٨٥الكتاب ) ٥(



  ]

ّنھم حذفوا الزلزال والقلقال، ففتحوا كما فتحوا اول التفعیل، فكأ: قد قالوا (( )١(وقال ایضا

ة ي الفعلل ف ف اء وزادوا االل ة . الھ الل بمنزل ت، والفع ي فاعل ة ف ة المفاعل ا بمنزل ة ھھن والفعلل

  )).الفیعال في فاعلت، وتمّكنھا ھھنا كتمكن ذینك ھناك
  ابنیة مصادر افعال مزیدة باكثر من حرف -ب

ـَنّطـس ما بالیت أال اغسل یدي، قا: في حدیث عمر(( )٢(ومنھا َ د القاسم لوال التـ ل ابو عبی

ل : التقذر، وقال االصمعي: التنّطس: قال ابن علّیة: بن سالم ا قی ر، ومنھ ي الطھ ة ف ھو المبالغ

  )).النّطاسي والّنطیس لدقة عملھ: للطبیب

یبویھ ال س ّعلّ (( )٣(ق ـ ھ التف ت فان ّعل در تف ا مص ا، . …وأم ّمت تكلم ـ ك تكل ك قول ن ذل وم

 ً ال َوُّ قـ َ ْت تـ   )).وتقّولـ

ام ومن مصاد ول اإلم ي ق ره الشارح ف ا ذك د بحرفین م وا هللا حق (( )٤( ر المزی اتق

ا )) تقاتھ اة ووزنھ ة وتق ة"قال أي حق تقیتھ، اتقى یتقي تقّی ة " فعل ل اتخم تخم اء مث واصلھا الی

ن  ال م ذه األفع ة الن ھ م تھم م"واتھ م، وھ ى، وخ ى " وق ت عل ا بنی دال حینم ا االب ل فیھ وحص

  ")).افتعل"

ً، استسالما، استعصاما، وھذه مصادر مزیدة بثالثة احرف(() ٥(وقولھ ایضا   )).استتماما

ال تھتار(( )٦(وق ى وزن : االس ي عل ھ وھ ع ب ھ واول ذا أي الزم الن بك تھتر ف در اس مص

  )).وعلى وزن افعوعل جاء اعرورى اعروراء(( )٧(وقولھ)) استفعل
  
  مصدر الھیأة -ج

ي كال أة ف ام وردت في الشرح مصادر دالة على الھی ا م اإلم ورد بعضا منھ ال : ن ق

  )).)١(واخرى )١٠(، المیتة)٩(، نْبتة الربیع)٨(الِمْدحة((

                                                        
  ٤/٨٥نفسھ ) ١(
  ١٢/١٢٤شرح نھج البالغة ) ٢(
  ٤/٧٩الكتاب ) ٣(
  ٧/٢٩١شرح نھج البالغة) ٤(
  ١/١٣٣نفسھ ) ٥(
  ٦/٤٣٠نفسھ ) ٦(
  ٧/١١٨نفسھ ) ٧(
  ١/٥٩شرح نھج البالغة ) ٨(
  ١/١٩٧نفسھ ) ٩(
  ٧/٣٠٠نفسھ ) ١٠(



  ]

ْسة: الِمْدحة: ((قال الشارح كبة ھیأة الركوب والجـِلـ ھیأة الجلوس، قالت : ھیأة المدح، كالرِّ

  : الخنساء بنت عمرو الشرید
   
   

  )).ع والنبتة بكسر النون، نقول انبت الرجل نباتا وِنبتةیِنبتة الرب: ((وقال أیضا

كبة ھیأة الراكب: ((وفي المیتة قال ھذا باب (( )٢(قال سیبویھ)) ھیأة المّیت كالِجلْسة، والرِّ

كما تجيء فیھ الفِ  ك قول ل وذل ن الفع ً م ة سوٍء، : علة ترید بھا ضربا ھ قِتل ة، وقتلت حسن الِطعم

م،  ن الطع ھ م ذي ھو علی ل والضرب ال وبئست الِمیتُة وإّنما ترید الضرب الذي أصابھ من القت

كبة والِجلسة والقِعدة   )).ومثل ھذا الرِّ

  مصدر المّرة -د
ار ّرة وأش ادر الم ن مص ل م ر قلی ا غی ارح أیض ال واورد الش ا ق ا وداللتھ ى بنائھ  )٣(ال

كّل غادر " )٤( وقال أیضا في قولھ " جمع خْوضة،وھي المّرة الواحدة: وخوضات الفتن(("

رة: "ویروى" فاجر وكّل فاجر كافر ّل فجرة كف ّل غدرة فجرة، وك رة " ولكن ك ة للم ى َفْعل عل

  )).الواحدة

  المصدر المیمي -ھـ
ى  كبیرة جدا اوردھا اإلمام  وردت المصادر المیمیة في الشرح باعداد في خطبھ حت

ھ ا بقول رة ورودھ ى كث ار ال ارح اش ؤمنین (( )٥(أّن الش ر الم ل  وأمی تعمال لمفع ر االس كثی

ن )). ومفعلة بمعنى المصدر اذا تصفحت كالمھ عرفت ذلك ة م ذا المبحث طائف وساذكر في ھ

  .المصادر المیمیة التي وردت

دیره : قال)) الى منتقلھوانتقل ((في قولھ  )٦(قال الشارح ھ(فیھ محذوف تق ) موضع منتقل

ك ال كقول ى االنتق اف مصدر یجيء بمعن ر مضطرب، أي : والمنتقل یفتح الق ذ االم ي ھ ي ف ل

  :وقال. اضطراب
                                                                                                                                                                        

ھ      ٦/١٤٧، واللِّعقة ٦/١٤٧االمرة : وقولھ ١/٢٠٢)) الِكّظة((وردت ) ١( ة مروان    في قول ي والی : ف
  .كلعقة الكلب أنفھ

  ١٤/٥٨المخصص : وینظر، ٤/٤٤الكتاب ) ٢(
  ٦/١٤٢شرح نھج البالغة ) ٣(
  ١٠/٢١١نفسھ ) ٤(
  ١٣/١٥٣نفسھ ) ٥(
  ١٣/١٥٣شرح نھج البالغة ) ٦(



  ]

   
ال: )١(وقال أیضا ً أي رجع وق ا ب منقلب ب وھو مصدر انقل ا(( )٢(المنقل مصدر : تلتكممق

ً (( )٣(وقال)) قاتل ً : ومفسحا المرجع من حار یحور  )٤(المحار((و )) مصدر أي وسع لھ مفسحا

ع ھ)). أي رج یش(( )٥(وقول ذ الع ن لذی ًة م ھ )) ومّج ى ب ھ، أي رم ن فی راب م ّج الش در م مص

  )).المصدر من َھِنَئ الطعام )٦(المھنأ((وقال في )) وقذفھ

  :)٧(وذكر مصدر المعتل، فقال

ن (( در م ا المص ذا"وام يء ك ار الش در " ص ي مص اس ف یرورة، والقی یر وص فمص

ً كـ … "صار"   ")).معاش"َمصارا

ح الشنآن(( )٨(وذكر الشارح ما یخرج عن القیاس مثل قولھ دي)) ومالق ال الراون ھي : ق

 )٩(الفحول التي تلقح ولیس بصحیح، نص الجوھري ان الوجھ لواقح كما جاء في القران الكریم
 ]… [ وھو من النوادر الن الماضي رباعي والصحیح ھھنا ان مالقح جمع

  ..)).ملقح وھو المصدر من لقحت

  اسم المصدر -و
ة  ائلین بثالثی رأي الق ذنا ب ظ، واذا اخ وما یقوم مقام المصدر اسم المصدر وھو جذر اللف

ً مصدر الفعل الثالثي الكلمة في اللغة العربیة یمكن أن نقول إّن اسم المصدر ھو  اذا عّد مصدرا
دد  ي ع ریم ف ران الك ي الق ا وردت ف رة كم الم العرب بكث لغیر الثالثي، وقد وردت امثلة ھذا في ك

  .من االیات المباركة
ن  ى مصدریتھا م یر صراحة ال ھ یش م المصدر ولكّن ارح دون التصریح باس وأشار الیھ الش

  :أّن ذلك اسٌم للمصدر ولیس المصدر، ومن ذلك الفعل فإذا كان الفعل اكثر من ثالثي عرفنا
  )).اإلیھان مصدر أوھنتھ، أي أضعفتھ ویجوز وھنتھ بحذف الھمزة(( )١٠(قال -١

                                                        
  ١/١٤٠نفسھ ) ١(
  ١٥/٩٠نفسھ ) ٢(
  ٦/٣٤٢نفسھ ) ٣(
  ٦/٢٧٧نفسھ ) ٤(
  ٦/٣٨١نفسھ ) ٥(
  ٧/٢٠٩نفسھ) ٦(
  ١٠/٨٠نفسھ ) ٧(
  ١٣/١٤٧نفسھ ) ٨(
  ٢٢/الحجر) ٩(
  ١/٣٣١ة شرح نھج البالغ) ١٠(



  ]

الم " أوھن"فاذا عرفنا أّن اإلیھان مصدر  م یصدق ك اس ل وان بناء المصدر في ھذا الفعل قی
و م" َوْھنٌ "الن االخیر مصدره " وھن"الشارح أّن اإلیھان مصدر  ّن وھ ماعیة ولك ن المصادر الس

ً لمصدر " وھنٌ "الذي یصدق ان تكون  ا " أوھن"اسما د أساس ي تعتم ألنھا ھي الجذر وھي المادة الت
ادات ي الزی ل . ف اني وان تح ارب المع اب تق ن ب وھن م ى ال ان بمعن ون اإلیھ ن أن یك ذي یمك وال

  .)١(المصادر محل بعضھا كما یقول سیبویھ
ً، الن معنى اجتوروا وتجاوروا واحداجتوروا تجاو: وذلك قولك((   ..)).را وتجاوروا اجتوارا

ھ  -٢ ي قول ذا ورد ف ل ھ م، روى (( )٢( ومث ى ربھ ة عل وا الھجین ة"والق ى " الھجین ة"عل " فعیل
ُْعلة"على " الُھْجنة"كالطبیعة والخلیقة، وروي  ن " ف تھجان م ا االس راد بھ ة والم كالُمضغة واللقم

  ..)).ویستھجنھ یّھجن كذا أي یقّبحھ: قولك
دل  ل ت ر صیغا اخرى للفع م ذك تھجان، ث ى االس دّل عل ة ت ن أّن الھجن والذي رواه الشارح م
م  تعمال اس اب اس ن ب ّد م ن أْن یع ذا أیضا یمك ھ وھ د علی ذي زی اء ال على قیام اصل الفعل مقام البن

  .المصدر مقام المصدر
ا -٣ ر أیض دوا (( )٣(وذك ل، أي اعتم دیر فع وب بتق ً، منص را ھ او أم وف علی ً، معط را ً، وكب را أم

ً موقعھ كالعطاء موقع اإلعطاء" كبراً "ینصب  ً واقعا   )).على المصدر بأْن یكون اسما
اء  در الن العط ام المص در مق م المص ام اس ى مق ریحة ال ارة ص ا اش ارح ھن الم الش ي ك وف

ة  ة قائم ّ أّن الدالل اعي، إال ل الرب ره مصدر للفع ذي ذك ین المصدرین مصدر الثالثي واالعطاء ال ب
  .فال یمنع من قیام احدھما مناب االخر
 

ى الفاعل  ة المصدر عل اول دالل د أن نتن ن المفی رأیت أننا ما دمنا في مباحث المصدر م

ل او  ة الفاع ول ودالل ى المفع ثوعل ذا المبح در، وھ ى المص ول عل ا وال  المفع ان داللی وان ك

ّ أ ى اال یتصل بالصرف إال ني لم ارد الجعلھ بعیدا عن ھذا الباب فضال عن كوني حرصت عل

ك ساتعرض لھ في اھملھ الھمیتھ في البحث اللغوي وألن الشارح أعطاه جزءا من اھتمامھ ولذل

  .ھذا المبحث

  داللة المصدر على اسم الفاعل -١
ا الشارح باسم الفاعل و ام اولھ الم اإلم ا یقتضیھ وردت في الشرح مصادر في ك ك م ذل

  :)٤(السیاق، ومنھ قولھ
                                                        

  ٤/٨١الكتاب ) ١(
  ١٣/١٤٩شرح نھج البالغة ) ٢(
  ١٧/١٤٨نفسھ ) ٣(
  ١/٥٧شرح نھج البالغة ) ٤(



  ]

  ..)).الذي ال یدركھ بعد الھمم وال ینالھ غوص الفطن((.. 

: البعد والغوص ھھنا مصدران بمعنى الفاعل، كقولھم: یجوز أْن یقال(( )١(:قال الراوندي
ى] …[ )٢(فالن عدل، أي عادل وقولھ تعالى ون المعن ائرا فیك ال : أي غ

  )).…ركھ العالم البعید الھمم، فكیف الجاھل؟ید

ا،  ویرى الشارح أّن المصدر الذي جاء بمعنى الفاعل ألفاظ معدودة ال یجوز القیاس علیھ

در  ون المص اف وال یك در مض ھ مص ل ألن ى الفاع ا بمعن در ھاھن از المص ا ج از لم و ج ول

  ..)).المضاف بمعنى الفاعل

ذا وارى وجاھة رأي الشارح وصّحتھ في أّن  ي ھ ؤول باسم الفاعل ف ا ال ی المصدر ھھن

وع اإلضافة  رر ن السیاق بالذات لما راى الشارح من أّن المصدر مضاف، إال أّن الشارح لم یق

ا باسم  ن تأویلھم والبّد ھنا من ذكر ذلك فالمصدران اضیفا الى فاعلیھما وفي ھذه الحال ال یمك

  :)٣(السیوطي قال. الفاعل المتناع اضافة اسم الفاعل الى فاعلھ
الفرق بین المصدر واسم الفاعل إن المصدر یجوز ان : قال ابن السراج في األصول((

و : یضاف الى الفاعل والى المفعول تقول د ھ ون زی الفاعل عجبت من ضرب زید عمرا، ویك
ي  ذا ف ى وال یجوز ھ في المعنى، ومن ضرب زید عمرو، فیكون زید ھو المفعول في المعن

  )).عجبت من ضارب زید، وزید فاعل: ال یجوز أن یقال اسم الفاعل، كما
ب  ره القط ا ذك اال لم ون إبط ائب ویك د الص ي الحدی ن أب ون رأي اب ذا فیك ى ھ وعل

ھ ال)) ذا منطق عدل(( )٤(الراوندي وذكر أیضا في قول یم : (()٥(ق ادل وھو مصدر اق أي ع
ى . رجل فطر وصوم، أي مفطر وصائم: مقام اسم الفاعل، كقولك ھ " فصل"ومعن ي كالم ف

الى )٦())وخطیة فصل(( ھ تع أي فاصل ]  [ )٧(أي فاصلة، كقول
الى ره هللا تع ذي ذك ود ال ام المحم و المق ذا ھ … [  )٨(یفصل بین الحق والباطل وھ

                                                        
  ١/٣٠منھاج البراعة في شرح نھج البالغة للقطب الراوندي : وینظر ١/٦٩نفسھ ) ١(
   ٣٠/الملك) ٢(
  ٢/٢٣٦سیوطي االشباه والنظائر لل) ٣(

  ١/٢٤٠شرح نھج البالغة ) ٤(

  ١/٢٤٠نفسھ ) ٥(

  ٦/١٤٣نفسھ ) ٦(
  ١٣،١٤الطارق ) ٧(

  ٧٩االسراء ) ٨(



  ]

[بین  ھذا جواب قسم یعني أّن القران یفصل: إّنھ لقول فصل(( )١(، قیل
  )).الحق والباطل بالبیان عن كل واحد منھما

اء و البق ال اب را ق ل كثی م الفاع ً باس ؤّوال در م رد المص الى )٢(وی ھ تع ي قول  [)٣(ف
)) :[ان)) المصدر في معنى اسم الفاعل و حی اب عن اسم   )٤(ویرى اب أّن المصدر ن
  .الفاعل

  اسم الفاعل مقام المصدر -٢
ی ي تفس ارح ف ال الش امق ول اإلم ة(( )٥(ر ق ت الطاغی ى )) عظم ل بمعن ان، فاع أي الطغی

  )).أي تكذیب]  [ )٦(المصدر، كقولھ تعالى
  .مصدر بمعنى التكذیب: نفس كاذبة وقیل فیھا )٧(وقال الزمخشري في تفسیر كاذبة

ا ل فیھ ل(( )٨(وقی ة، وقی ة والعافی ذب، كالعاقب ى الك ة بمعن یس: وكاذب دیر ل ا التق   لھ
[ )٩(في قولھ تعالى)) الناشئة((ومثلھا )) حالة كاذبة أي مكذوب فیھا

.[  
ن (( )١٠(قال ادة مصدر م ى العب ي تنشأ من مضجعھا ال ئة الت نفس الناش أ"ال ام " نش اذا ق

  )).كالعاقبة" فاعلھ"ونھض على 
ذ اھتما در اخ ى المص ل بمعن م الفاع وع اس وه وموض اء وناقش دن العلم ن ل را م ا كبی م

  .)١١(وضربوا فیھ االمثلة ومثال ذلك قول الرضي
ھ اسم : وفاعلھ كالعافیة، تقول: وقولھ(( عافاني هللا معافاة  وعافیة، اما العاقبة فالظاھر ان

ي : عقب الشيء أي خلفھ والھاء دلیل االسمیة، او یقال: فاعل بمعنى، االخر ویقال انھا صفة ف
ل] [  )١٢(اما الباقیة في قولھ تعالىاالصل، و اء، ویجوز ان : فقی ى بق بمعن

[ والكاذبة في قولھ تعالى … یكون بمعنى نفس باقیة او شيء باق، والھاء لالسمیة
 [بمعنى الكذب ویجوز ان یكون بمعنى نفس كاذبة.((..  
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فاعل على المصدر، ومن ال یقر بذلك ویرى ان وھكذا نجد من العلماء من یقول بداللة 
  .بناء فاعل على حالھ للوصفیة

  
  
  

  

 



  ]

  المشتّقات: المبحث الثاني

ول  ي ق ا ف ال كم أنھا شأن األفع ن المصادر، ش ة اشتقت م اء اللغ د علم وھي صفات عن
یبویھ لْ ((  )١(س ا الفع ماء وأّم داث األس ظ أح ن لف ذت م ة أخ رب ..…فأمثل و الض داث نح واألح

  )).والحمد والقتل
م  ة واس اظ المبالغ ولین وألف اعلین والمفع ماء الف ي أس فات ھ ذه الص ما وھ یل واس التفض

  .الزمان والمكان واسم اآللة
ي إشارات الشارح  ة ف ورأیت أن تكون دراستي محصورة بما جاء في شرح نھج البالغ
ة  ي دراس یلي ف دخول التفص ره إذ أّن ال ن دون غی ق م رح والتعلی ً بالش دیرا ده ج ا یج إلى م

رت األمر على ما المشتقات في خطب اإلمام یتطلب دراسة مستقلة وستكون واسعة، ولذلك قص
ذلك  ا رأى ل ي م ع الشارح ف ً م ً في التنبیھ علیھ، وقد وجدت نفسي متفقا وجده الشارح ضروریا
م  ة الصفة المشبھة فل ة أخرى ضمّنت مبحث اسم الفاعل دراس وقفت الدرس علیھ، ومن جھ
ر خارج  ك غی تنفرد بعنوان مستقل ألني وجدت الشارح قد سار على النھج نفسھ، ورأیھ في ذل
ھ  د درجت ك فق ى ذل ً عل اءا ذا وبن عن رأي النحویین واللغویین القدامى فمنھم في الغالب یرون ھ

  )).اسم الفاعل الدال على الثبوت((تحت عنوان 
 
  تعریفھ وداللتھ -بناؤه  –أ 

ن  د اب اءه عن اول بن ي وجدت أن أتن ّ أن ً، اال ا تعرض األقدمون إلى بناء اسم الفاعل جمیع
ھمال ل فی ال (() ٢(ك، یقول ابن عقی ى مث ھ عل ي جيء ب ن الفعل الثالث اء الفاعل م د بن " فاعل"إذا أری

ل ى وزن َفَع ان عل ل ك ل فع ي ك یس ف ك مق ین-وذل تح الع و -بف رب فھ و ض ً، نح ا ان أم الزم دیا ك متع
ارب ل.…ض ى وزن َفِع ل عل ان الفع ان ك ین-ف ر الع ان -بكس إن ك ا، ف دیا، أو الزم ون متع ا ان یك فام

ان مت ً ان یأتي اسم فاعلھ نحو ِركب فھو راكب، وعلِم فھو عالم، وان كان الزما، أو ك ً فقیاسھ أیضا عدیا
ً -الثالثي على ّ سماعا   ..)).َفُعَل بضم العین، فال یقال في اسم الفاعل منھما فاعل اال

 ً د (( )٣(وقال أیضا ھ بع ة  المضارع من ي زن ى الثالث د عل ل الزائ زنة اسم الفاعل من الفع

ً ز   ..)).…یادة المیم في اولھ مضمومة وبكسر ما قبل آخره مطلقا

ال  ً، ق ا اء أیض ان بالبن د یختلط دمین، وق د األق ان عن ا یختلط ھ فھم ھ وداللت ا تعریف أم

ي : (()٤(سیبویھ ول ف ي المفع ل المضارع ف ذي جرى مجرى الفع ن اسم الفاعل ال اب م ذا ب ھ

ي ی ا أردت ف ى م ن المعن ھ م إذا أردت فی ى، ف كالمعن ك قول ً، وذل ا رة منون ان  نك ُل ك ذا : فع ھ
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ً فإذا حدثت عن فعل في حین وقوعھ  ً غدا ً، فمعناه وعملھ مثل ھذا یضرب زیدا ً غدا ضارٌب زیدا

د هللا الساعةَ : غیر منقطع كان كذلك تقول ذا  ضارٌب عَب ل: ھ ھ مث اه وعمل ذا یضرب : فمعن ھ

ً الساعةَ    )).…زیدا

ن )) اس فیھویطرد القی:(( )١(وأضاف ابن السراج د اب ن ھشام األنصاري بتحدی ویتقید اب

ول ل، یق دث بالفع ً الح تبدال ل مس م الفاع ب الس دوث (( )٢(الحاج دث والح ى الح ادّل عل و م وھ

د األزھري)) وفاعلھ ع (( )٣(ویرى الشیخ خال ة الجنس یشمل جمی ى الحدث بمنزل دال عل أّن ال

والصفة المشبھة نحو " افضل"و األوصاف واألفعال، وخّرج بذكر الحدوث اسم التفضیل نح

والفعل " مضروب"فانھما ال یدالن على الحدوث وّخرج بذكر فاعلھ اسم المفعول نحو " حسن"

فإّن اسم المفعول إّنما یدل على المفعول ال على الفاعل، والفعل إنما یدل على الحدث " قام"نحو 

خلص من ھذه التعریفات إلى داللة ن)). والزمان بالوضع، ال على الفاعل وان دّل علیھ بااللتزام

ل  م الفاع ض أوزان اس ھ بع دل علی ي ت وت الت الف الثب و خ دوث، وھ ى الح ل عل م الفاع اس

ي  ین ف الزم ومن مضموم الع المصوغة من البابین مكسور العین المفتوح في المضارع من ال

  .لثبوتالماضي والمضارع وھو الزم ولھذا أرتأیت دراستھا ضمن اسم الفاعل الدال على ا
  اسم الفاعل في شرح نھج البالغة -ب 
 

ة، : (()٤(ورد في قولھ  -أ ل شيء ال بمقارن كائن ال عن حدث، موجود ال عن عدم ومع ك

ة يء ال بمزایل ل ش ر ك ارح)). …وغی ال الش ھ : (()٥(ق ائن" قول ي " ك ان ف وإن ك

ً على ما ُینزّ  و اسم االصطالح العرفي مقوال وم اللغوي، وھ ھ المفھ راده ب ھ، فم ه البارئ عن

موجود "فقد قال بعده : موجود غیر محدث، فإن قیل: بمعنى وجد، كأّنھ قال" كان"فاعل من 
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فیھما فرق، والمراد بالموجود ال عن عدم ھنا : فال یبقى بین الكلمتین فرق، قیل" ال عن عدم

ً ممكنا فإّنھ وان نفى حدوثھ الزماني وجوب وجوده، ونفى إمكانھ الزماني ألنھ من اث بت قدیما

ؤمنین   ر الم ذاتي، وأمی ھ ال ف حدوث م ین ى  فل ة األول ي الكلم الى ف ارئ تع ى عن الب نف

ا ن : الحدوث الزماني ونفي في الكلمة الثانیة حدوثھ الذاتي، وقولن ھ موجود م ن أّن ي الممك ف

ً ألّن الممكن عدم صحیح عند التأمل ال بمعنى أّن عَدمھ سابق لھ زمان ً، بل سابق لوجوده ذاتا ا

  ).یستحق من ذاتھ أّنھ ال یستحق الوجود من ذاتھ

ھ أراد  دو أن والشارح حین تناول ھذا االشتقاق أشار إلى معناه في االصطالح العرفي ویب

اه  فھ إی ن وص دوث م ي الح طالح العرف ارئ"باالص ھ الب زه عن وي " ین المعنى اللغ راد ب والم

ل " كائن"وأرى أن لفظة . والدیمومة والثبوت" الوجود" ن الفع تقة م ان"المش ون " ك ن الك أو م

ق  ى مطل و دال عل ل ھ ین ب ان مع ى زم دل عل على رأي آخر، فإن كان ھذا الفعل الناقص ال ی

رن  ى حدوث ألّن الحدوث یقت دل عل ھ ال ی ر بطبیعت ذا أم ك ظاھرة فھ ى ذل ة عل الزمان واألدل

ً كما یقال عن الفع ذات بالزمن تضّمنا ً لل تقا ً مش ذه اللفظة وصفا ت ھ ل وما كان بمعناه، وإْن كان

اآلن و " خالق"اإللھیة فان ثبوتھا فیھ وقدمھا كقدمھ ألّن كل ما فیھ قدیم وھي مثل ما یقال عنھ 

ذ األزل تقبل ومن ي المس ا . أمس وف ارئ ال یخضع لم ي الب ذا المشتق ف ل ھ إن مث ذا ف ى ھ وعل

  .    ل على الثبوت كالسمیع والبصیریخضع لھ اسم الفاعل او أّنھ دا
 

 وھو موصوف : ، ثم قال…القائم والقّیوم بمعنًى وھو الثابت الذي ال یزول: ((قال الشارح

 ً ا الم مخلوق ن الع م یك ھ إذا ل د التفسیر األول ألّن بأنھ قائم دائم من قبل أْن یخلق العالم، وھذا یؤك

ي بعد لم یص ھ أّنھ سمیع بصیر ف ا یصدق علی ل، كم القوة ال بالفع ّ ب دق علیھ أّنھ قائم بأمره اال

الم ذا الك ل ھ ّمي قب و س رھا ول معھا وأبص رات س موعات والمبص دت المس  األزل أي إذا وج

ً على ھذا التفسیر لم است   )).ده، وإْن كان أصحابنا یأبونھعبمتكلما
ى ویظھر أّن ابن أبي الحدید یناقش ھذه الم ت إل ر ملتف ة غی شتقات بوجھة النظر المعتزلی

ا من مدلولھا اللغوي فھو یحاول تخریجھا  دون اإلشارة إلى ثبوت داللتھا في الموصوف مع أنن
ضامر ومعتدل القامة : وھي دالة على ثبوت كقولك" فاعل"نعلم أّن ھذه االشتقاقات جاءت على 
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لوغیرھما من أوزان الفاعل الدالة على الثبوت في المو ل قی ى فعی  )١(صوف ومثلھ ما جاء عل
ن (( اجتمع المسلمون على ما جاء بھ القرآن الكریم من أّن هللا سمیع بصیر، ثم اختلفوا فمنھم م

ن ال  ذھب إلى أّن هللا سمیع یسمع وبصیر یبصر، ومنھم من ذھب إلى أّن هللا سمیع بصیر ولك
  )).وبصیر بذاتھ یسمع وال یبصر ألّن هللا لم یقل بذلك وأّنھ سمیع بذاتھ

د  ول أح ا یق ل م ره مث ل لغی ل حاص ار أّن الفع ألة باعتب ذه المس اقش ھ ارح ین رى الش ن

وا (( )٢(العلماء إّنھم جعل ة ف ً للمعتزل ا ره خالف أقول ال یشتق اسم الفاعل باعتبار فعل حاصل لغی

ون ى لكون: التكلم  ال باعتبار كالم ھو لھ بل كالم مجسم ھو یخلقھ، ویقول ا اال ال معن ھ متكلم

  )).أّنھ یخلق الكالم في الجسم لنا
ال -جـ ي المّضعف فق ین" )٣(وذكر الشارح اسم الفاعل من الثالث ال " الغاّص ل ((ق ن الفع ھو م

ا رجل(ویفك التضعیف إذا اسند إلى ضمیر الرفع المتحرك نحو " )) غصّ " َت ی ) َغَصْص
ً إذا اسند إلى ضمائر الرفع الصامتة  اءاالل(ویبقى مدغما واو والب ام ) ف وال ك اإلدغ وال یف

یاغة  د ص ل"عن الى" فاع ال تع ھ ق اول    )٤(من وتن
وھو فاعل من " العازب والعزوب" )٥(الشارح الصیغة بالتفریق بین الثالثي والرباعي فقال

ً لقال اعي " البائع والمبتاع" )٦(المُعزب، ومثلھا: الثالثي ولو كان رباعیا للثالثي األجوف والرب
ام  )٧(منھ والرابح والمربح ً كثیرة من جموع اسم الفاعل وجدیر بالذكر أن اإلم  وتناول صیغا

 ً   .)٨(یذكر جموع صیغ فاعل كثیرا

 
ً من صیغ  منھا   من غیر الثالثي ّمما ورد في كالم اإلمام " فاعل"أورد الشارح عددا

  :صحیح ومنھا من المعتل ووضح بناءھا ومن أمثلتھا قالمن ال
ن : قال)) الُمْجلِب علیھم َبخْیلة وَرْجلھ(( )٩(في قولھ - أ ُمْجلب اسم فاعل م ب"ال ل "أجل ، واَلرْج

ز اب العزی  )١٠(جمع راجَل، والرْكب جَمع راكب، والشرب جمع شارب، وھو من ألفاظ الكت
……  

  .وھو الشاھد من ھیمن وھو اسم فاعل من الرباعي" المھیمن" )١١(ذكر -  ب
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ار : المختار، والعیمة بالكسر: المعتام(( )١(وفي اسم الفاعل من مزید األجوف ورد قولھ -جـ خی
اذا )) لفظة معتام: المال، إعتام الرجل إذا اخذ العیمة، فإن قلت ول فم تصلح للفاعل والمفع

ت رن : یفصل بینھما؟ قل ا یقت تبم إْن قل ده ف ھ وبع الم قبل ن الك اللفظ م ي : ب ان ف ل یختلف فھ
ت ا : التقدیر في صیاغة النحو، وأْن اتفقا في اللفظ؟ قل وح م اء مفت ة ی إّن عین الكلم م، ف نع

ً " مختَرع"مثل " مخَتیر"قبلھا؛ فإن أردت الفاعل فھي مكسورة، وتقدیرھا  وال وأْن كان مفع
اء " َرعمخت"مثل " مختَیر"فھي مفتوحة وتقدیره  الب الی ن انق ّد م دیرین ال ب وعلى كال التق

ي  ول ف ذلك الق ول وك ة للمفع ف كسرة للفاعل وفتح ّدر على األل ً، واللفظ واحد ولكن یق الفا
  .ونحوھما" مضطر"و " معتام"

ن  ة م ل المختلف اء اسم الفاع االت بن تیفائھ لح ى اس ت عل ل ّ ة أخرى دل ارح بأمثل ى الش وات
ن الصحیح  ا الثالثي وغیره م اء الصرفي، ولم ي البن اء ف ق آلراء العلم ھ مواف ل وكالم والمعت

اني  ذه المع ى ھ ف عل ھ یق د جعلت اني السیاق فق كانت داللة البناء لھا األثر األول في معرفة مع
ً لما أورده اإلمام  ً موافقا   .بجالء تام ویفسرھا تفسیرا

 

الم " فاعل"ھو صیغة  اسم الفاعل الدال على النسب ي ك التي ال تجري على الفعل ألّنھ ف
ل النحوي  ي العم ل ف وة الفع ھ ق ھ المضارع صارت ل ى فعل النحویین إذا جرى اسم الفاعل عل

ون ً من الفعل  الذي یبنى منھ بشروط حددھا النحوّی ً ونصبا ال  )٢(رفعا ى النسب ف دال عل ا ال أّم
ى عمل لھ ألّنھ غیر مأخوذ من الفعل في اال ون إل شتقاق وھو على فاعل، ولذلك أخرجھ النحوّی

  -:ھذه الداللة وقد أورد الشارح أمثلة كثیرة من ھذا االسم نورد بعّضا منھا
  ..)).فانتم غرض لنابل وأكلة لمأكول(( )٣( قال الشارح في قولھ 

ً فرُعھا" )٤(وقال في قولھ   .ألبن وتامر؛ ذو لبن وتمر: ذو تمر، كما قالوا": وتامرا
  )).…اللھم أیّما عبٍد من عبادك سمع مقالتنا العادلة(( )٥( وقي قولھ 

زائدة مؤكدة، ومعنى الفصل وعید من استنصره فقعد عن " اّیما"ما في : (()٦(قال الشارح

الوا ا ق د كم ا تأكی ة، إّم ا عادل ة بأنھ ا : نصره، ووصف المقال ا ذات عدل، كم شعر شاعر، وإّم

  ..)).ذو تمر ولبن رجل تامر وألبن، أي: قولوا

ھ ي وقول اجر(( )٧(وف ھ ف رب فی اھر، وال ض ھ ع ھم فی م یس اھر))ل ر، : ، والع ذو الَعَھ

و المصدر والماضي  بالتحریك وھو الفجور والزنا ویجوز تسكین الھاء مثل نْھر وَنَھر وھذا ھ

                                                        
  .٦٠-١٠/٥٩: نفسھ) ١(
اب : ینظر ) ٢( ك( ١/١٦٤: الكت ك  وذل ل    : قول ھ مث اه وعمل دًا، فمعن دًا غ ارٌب زی ذا ض دًا  : ھ ذا یضرب زی ھ

  .٢٧٤-٢٦٩: شرح قطر الندى: وینظر) …غدًا
  .١/٢٦٧: شرح نھج البالغة) ٣(
  .٧/٢٦٦: نفسھ) ٤(
  . ٨/٦٠: نفسھ) ٥(
  .١١/٦٠: نفسھ) ٦(
  .١١/٦٧: نفسھ) ٧(
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رة، وتعی اھرة وعیھ رأة عاھرة ومع اء والم ر بالكسر وسكون الھ الفتح واالسم الِعھ ر َعَھر ب ھ

  .)١(وورد غیرھا..)) كالعاھر ھاھنا: الرجل إذا زنى والفاجر
ذلك عن حد اسم  د خرج ب ھ، وق وإجراء اسم الفاعل على النسب ألّنھ ال یجري على فعل

ھ ي قول ل ف ھ الخلی ا تأّول ال) ٣( )٢(الفاعل، ومثل ھذا م ال: ق ھ ق ذات : وكأن
  .)٤(مثلھ قول الشاعرانفطار ولم یرد أن یجریھ على الفعل، و

 
 

  
  الضامرة، وأرى أّن الضامر الوارد : فقد أجراھا على النسب، ولو لم یكن كذلك لقال: قال

ى  ا عل دم داللتھ ذھن ع ى ال رب إل ب وال یتس ى النس ھ عل ي داللت ان ف ف اثن ت ال یختل ي البی ف
ا یج ذا م وت، وھ ان الثب و ك وت ل ى الثب دال عل ي مصاف ال ب ف ى النس دال عل ا أن تضع ال علن

  .یجري على فعلھ
 

و  وقد سبقت اإلشارة إلى ھذه األوزان من الصفات في مدخل حدیثنا عن اسم الفاعل، وھ

ن من الثالثي، وعلى زنة اسم ا" فاعل"احدھما؛ ما یأتي على زنة : على ضربین ً م لفاعل أیضا

ل اه مث ھ إی وف لمالزمت ي الموص وت ف ى الثب دل عل ي، وی ر الثالث ق  )٥(غی ھ، ومنطل اھر قلب ط

اقر أو حائض  رأة ع لسانھ، أو قولك بالصفات الثابتة في الموصوف من أمثال ناقة ضامر وام

ُرم یك. وغیرھا الزم أو ك رُح ال رح یف اب ف ن ب ُرم والثاني؛ أن یأتي على أبنیة مختلفة تصاغ م

ل ن عقی ول اب الزم وھو كق ر ال اب غی ذا الب ن ھ یس م ل (( )٦(ول ن فِع ل م اس اسم الفاع ل قی ب

ر و نِض ر فھ ً أن یكون على َفِعل بكسر العین نحو نِض ى .. المكسور العین إذا كان الزما أو عل

وإذا كان على َفُعل بضم …أو على أفعل نحو ِسود فھو أَسود… فعالن نحو عِطش فھو عطشان

ل...ر مجيء اسم الفاعل منھ على َفْعل كضْخمالعین كث وجاء ..)) ، وعلى فعیل نحو َجُمل جمی

رة  ذه األخی ْیخ وھ على وزن فیعل مثل ضیّق وطّیب وھّین وعلى أفعل مثل أشیب وَفْعل مثل ش

  .)٧(جاءت من َفَعل مفتوح العین وھي خارج القیاس

                                                        
  ..ذو لمح وغیرھا: ، قال١٨/٢٦): لمحًا باصرًا(، وجاءت ١٤/٤١: الالغط ذو اللغظ: قال) ١(
  .٣٤٥: التكملة ألبي علي: ینظر) ٢(
  .١٨: المزمل) ٣(
  .٣٤٥: التكملة) ٤(
  .٢/١٤٠: شرح ابن عقیل: ینظر) ٥(
  .١٣٦-٢/١٣٥: نفسھ) ٦(
  .١٣٦-٢/١٣٥: نفسھ) ٧(



  ]

ا صیغ(( )١(قال الّصبان ل الزم  الصفة المشبھة باسم الفاعل ھي م ن فع ر تفضیل م لغی
ى الحدوث ادة معن الم الصبان )). بقصد نسبة الحدوث إلى الموصوف نسبة دون إف ا لك وذكرن

ألمرین ھما األول تسمیة ھذه الصیغ بالصفات المشبھة فرقا بینھا وبین أسماء الفاعلین، والثاني 
تقاق القول بداللتھا على الثبوت وھذا ھو الفرق الثاني بینھا وبین أسماء  ي االش ا ف اعلین، أّم الف

ذه  ن ھ ا ورد م ا، ومّم ة غیرھ ذه األبنی اعلین لھ ماء ف د أس ا وال توج ا ذكرن دى م ي ال تتع فھ
  -:األوزان

ن أن : دھر عنود(( )٢(قال الشارح -١ جائر َعَند عن الطریق بعنُد بالضم أي عدل وجار ویمك
ّ أنّ  ك  یكون من َعَند یعِند، أي خالف ورد الحّق وھو یعرفھ، اال ي ذل اسم الفاعل المشھور ف

  )). عاند وعنید وأّما عنود فھو اسم فاعل من عُند بُعند

ن " عُند یعُند"جاءا على فعیل وفعول من " عنید وعنود"وأرى أّن الصیغتین  ذي ھو م  ال

اب  ُرف"ب فات " ظ ى الص دوال عل ن ال ل م ھ، أي أن الفع ي المّتصف ب وت ف ى الثب ھ عل لداللت

ا " عاند"المالزمة، ولم نسمع  ّ إذا أرید تغییر الداللة من الثبوت إلى الداللة على الحدوث كم اال
الى    )٣(في قولھ تعالى دل سبحانھ وتع فع

ھ (( )٤(من صیغة إلى صیغة، قال الزمخشري ى أن دل عل ت لی لَِم عدل من ضّیق إلى ضائق؟ قل

د ول هللا ضیق عارض غیر ثابت ألّن رس ً، ومثلھ سّید وجواد تری كان أفسح الناس صدرا

رد )) سائد وجائد: السیادة والجود الثابتین، فإذا أردت الحدوث، قلت م ی ا ل ھ ھن واإلمام في حدیث

ً كذلك ولھذا استبعد أن یكون أراد غیر ذلك ً وھو دائما ً ثابتا   . ذلك وإّنما وصف الدھر وصفا
  )٦(أي بخیل ومنھ قولھ تعالى" وزمن شدید" )٥(لھومّما جاء على َفِعل وفعیل قو -٢

ال د روي : ، ق ود"وق ن كن الى" زم ال تع ور ق و الكف   )٧(وھ

   في داللتھما على الثبوت" عنود"وكنود وشدید مثل.  
ھ ً على فعیل وُمْفعل قول ات االمورظومف(( )٨(ومما جاء أیضا دائدھ: ع نیعة، أفظع ش ا الش

ّم  الم یس ى م ُل عل ع الرج فِظ ُ ع وأ و فظی ة فھ ر قطع بالضم فظاع األمر فھو مفظع ویجوز األم
  )).فاعلھ، أي نزل بھ ذلك

                                                        
  .٣/٣: حاشیة الّصبان) ١(
ین ، وھذه من خطبة نسبت إلى معاویة، وقال فیھا ا٢/١٧٢: شرح نھج البالغة) ٢( : لجاحظ في البیان والتبی

ھ ي   أشبھ بكالم عل .. منھا ان ھذا المذھب في تصنیف الناس وفي األخبار عنھم: ((٢/٦١ … ومعانی
  )).سلك مسلك الزھاد والعباد..ومنھا انا لم تجد معاویة

  .١٢/ھود) ٣(
  .٢/٢٦١: الكشاف) ٤(
  .٢/١٧٦: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٨: العادیات) ٦(
  .٦: العادیات) ٧(
  .٦/٣٤٧: شرح نھج البالغة) ٨(
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ً على الثبوت، أما فظیع فھي من مضموم " مفظع"وأرى ان الشارح یشیر إلى داللة  أیضا
ا. العین وال یأتي اال صفة مشبھة باسم الفاعل ل فیھ ة وبالظاء " یعفض" )١(وقی بالضاد المعجم

  .المعجمة
ُبع" )٢(جاء قولھ" أْفعل"ومّما جاء على   -٣ ولیس لھ " فعالء"، ومّما جاء على "أحمق من الضَّ

ً، ( )٣(أفعل، قال الشارح الشوه جمع شوھاء، وھي القبیحة الوجھ، شاھت الوجوه تشوه شوھا
  ))أشوه: قبحت وشوھھ هللا فھو ُمشّوه وھي شوھاء، وال یقال للذكر

 
ا  ین فیھ ا الشارح وب د تحدث عنھ وردت صیغ خارجة على قیاس أوزان اسم الفاعل وق

    -:الخروج وھي على قسمین
: الیافع(( )٤(صیغ على زنة الثالثي وھو من األفعال الرباعیة وقد ورد فیھ قولھ: األول منھما -١

  )).ع الغالم وھذا من النوادر وغالم یفع ویفعةایف: وھو الغالم المرتفع، قال
ان العرب ي لس ال(() ٥(وجاء ف اس وال یق ر قی ى غی افع عل و ی ع، وھ ع أي أرتف د أیف : وق

أبقل الموضع فھو باقل، كثر بقلھ، وأروق النبت : ونظیره: وقال كراع. موفع، وھو من النوادر
  )).ذا قربت ابلھ من الماءوھو وارق، طلع ورقھ، وأورس وھو وارس، وأقرب وھو قارب إ

 ً ً، وزرع ینع ویانع، مثل نضج (( )٦(وقال أیضا ویجوز ینع الزرع بدون ھمزة، ینع ینوعا
  )).وناضج وقد روي ھذا بحذف الھمزة

ً : ویقال(( )٧(وقال أبو حاتم ا االن جمیع ھ یق ة، وأینعت فھي مونع ي یانع ة فھ ینعت الفاكھ
أي نضجھ وینعھ وھي   )٨(والمعنى واحد، قال تبارك وتعالى

  . )٩("یانعة"وتقرأ )) قراءة

 ً اتم أیضا و ح ال أب ھ اآلخر(() ١٠(وق ي الوج الوا ف الم : وق ي الك ً وف ا ع أیناع د أینعت تون ق

ً قد أینعت وحان قطافھا: الفصیح   )).أرى رؤوسا

ً مّما بني على  ّ : (()١١(م ما ذكره الشارح في قول اإلما" فاعل"وورد أیضا ماكنت إال

ة واحدة، : ((قال الشارح)) كقارب ورد ھ لیل ھ وبین ي بین د بق اء وق ى الم والقارب الذي یسیر إل

  )).مقربون وھو حرف شاذ: الَقَرب فھم قاربون وال یقال: واالسم
                                                        

  .٢/٤٥٦: كتاب األفعال البن القطاع) ١(
  .١/٢٢٤: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٧/٥٦: نفسھ) ٣(
  .٦/٢٧١: نفسھ) ٤(
  . ٨/٤١٥: یفع -لسان العرب) ٥(
  .١٧/٩: شرح نھج البالغة) ٦(
  .٩٠ص: فعلت وأفعلت ألبي حاتم السجستاني) ٧(
  .٩٩: األنعام) ٨(
ان ) ٩( يالتبی ي ٤/٢١٥: للطوس راءة ف رة(، الق ر ) ثم یم وینظ اء والم م الت رأ بض راءات  : تق ي الق ر ف النش

  .٢٦٤: ، وكتاب السبعة في القراءات٢/٢٦٠: العشر
  .٩٢ص: فعلت وأفعلت) ١٠(
  .١٥/١٤٥: شرح نھج البالغة) ١١(
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ُرب الحامل التي قربت والدتھا(( )١(قال الراغب   )).ورجل قارب، قرب من الماء، المق

ن وأرى أّن كالمھ ا م ي فاعلھ ى أخر إذا بن ى معن ا تنصرف إل ن كونھ م بشذوذھا جاء م

  .الرباعي وألجلھ تعمدوا بناءھا من الثالثي

اس -٢ ر القی ا : الثاني من الذي ورد على غی ي أولھ الھمزة ف دة ب ال المزی ن األفع ذا صیغ م وھ

: یقال) مرُمقتبل الع((( )٢(وجاء على زنة اسم المفعول، من ھذه الصیغ ما أورده الشارح قال

اْحَصَن الرجل إذا تزوج فھو ُمْحَصن : أقتبل الغالم فھو ُمْقَتبل بالفتح وھو من الشواذ، ومثلھ

   )).وإذا عّف فھو ُمْحَصن، وأسھب إذا طال فھو ُمْسَھب، والفج إذا افتقر فھو ُمَلفج

اتم و ح ال أب ال(( )٣(ق وم، : یق د عاشب ومعشب، و أعشب الق یبھ ومعشبة وبل أرض عش

ي وقعو وا ف وم وقع ة، واجدب الق ا في عشب، وأعشبت األرض وعشبت وارض جدیبة ومجدب

  )).الجدب، وأجدبت األرض فھي مجدبة
ى  ود إل ً یع وال ً ومفع اعال ا ف ان منھ ا ك باب، فم ع ألس یغ یق ذه الص تالف ھ وارى أّن اخ

ى اختالف اللھجات وذلك اختالفھم في فعل وأفعل وأّما ما جاء على بناء اسم المفعول فی ود إل ع
  .علل صوتیة سببھا توخي خفة الكالم وسھولة النطق

 
ة(( )٤(قال الصبان رة والمبالغ ى الكث وأورد الشارح )) ما حّول من اسم الفاعل للداللة عل

  -:ومنھا أوزانا مختلفة مما ورد منھ في كالم اإلمام 
ّ اجعلھا عل -أ ّین"قال في ((وھي  )٥(ى زنة معینةأوزان اختلف في صیغتھا فوجدت أال اسم " ِصف

ـ" فّعِیل"لألرض التي كانت فیھا الحرب والنون فیھا أصلیة ذكره الصحاح  فوزنھ  یق ((ك فِّس
یم ّ ّیل وظل   .)٦())وِخمّیر وِضل

ً لحیوان المكن القول من(( )٧(وتحدث الشارح عنھا بقولھ رس إذا : لو كان أسما صفن الف
ً، أو من صفن القوم إذا قام على ثالث وأقام الرا بعة على طرف الحافر، ویصفِن بالكسر صفونا

ّوا أقدامھم ال یخرج بعضھا من بعض وقیل ألرض؟ : صف و اسم ل ك وھ ن ذل أیمكن أن یشتق م
یمكن على تعّسف وھو  أن تكون تلك األرض لما كانت تصفن فیھا الخیل أو تصطف فیھا : قیل

میت  دام س ّین"األق ف ال"ِص و: ، وق د تك ي وق ي ف ا ھ دة كم ون زائ لین"ن الن ت " غس ي لیس وھ
  .)٨())كالِّعلّیین

                                                        
  .٤٩٩: أساس البالغة: ، وینظر٦٠٣ص: مفردات غریب القرآن) ١(
  .١٢٨-١٢٧ص: ، وشرح المراح٢/١٩٩: شرح الكافیة للرضي: ، وینظر١٦/٩٦: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١١٧/ص: فعلت وأفعلت) ٣(
  .٣/٣: حاشیة الّصبان) ٤(
  .١/١٣١: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٥/١٩٧٨الصحاح للجوھري، : ینظر) ٦(
  .١/١٣١: شرح نھج البالغة) ٧(
  .٢٠/٥٦: نفسھ) ٨(
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ّیل" )١( وردت في قولھ : فّعیل -٢ الكثیر في صفة الشاعر أمرىء القیس، قال " الملك الّضل
  ).الضالل كالقّریب والخمّیر والسّكیر والفّسیق لكثیر الشرب وإدمان الخمر والفسق

ُّعیل"ومما جاء على  -٣ ون أن الصائد " ُطّریق" )٢(ولھبضم الفاء ق" ف ُبع یزعم في ما یقال للّض
ا ول لھ ا ویق دخل علیھ ق: ی ي ام ُطرّی ى أطرق امر، ومعن امري أّم ع ق، خ ي امَّ ُطّری : اطرق

ُّعیل"رأسك وكّناھا أّم ُطّریق لكثرة إطراقھا على  يئطأط ى " ف ّیق ومعن ّییط والّعلیق والفل ُ كالق
  . )٣(كمیتالزمي وجارك واستتري قال ال: خامري

 
  )٤(وقال الشنفري 

 
 

  
  ر (( )٥(قولھ": َفعیل"وجاءت على  -٤ و الكثی ل وھ ى فعی ري عل رأة الث روان وام ھ رجل ث ومن

رة السمع والبصر، وجاءت )٦(وجاءت)) ثروى ى كث دل عل وبيء  )٧(السمیع والبصیر، ت ال
  .البّغي وغیرھا )٩(الكمیش و كذلك )٨(وقولھ

ً )) ھي فعول للمبالغة: العّضوض قال((  )١٠(جاءت" َفعول"وعلى   -٥ األنوق (( )١١(وقال أیضا
  )).على َفعول مثل أكول وشروب

اء -٦ ى وج ة عل ل"ت المبالغ ارح" َفِع ھ الش ا قال ا م ل" )١٢(ومنھ ھ" َوِك ق" )١٣(وقول ق َملِ "  َطلِ
  .وَفِكھین وغیرھا

َعَلھ"ومما جاء على  -٧ ُ َلمزة(( )١٤(قولھ" ف ُ   )).الّنَومة الكثیر النوم(( )١٥(وقولھ)) في الُھمزة وال
ً ((  )١٦(قولھ" ِمفعال"وما جاء على  -٨   ).)مقدام إذا كان شجاعا

ال -٩ ى َفّع اء عل ا ج ھ) وم وب(( )١(قول ار القل ھ)) َجّب ى قراءت ار إل   )٢(وأش
على فّعال، ولم أقف على ھذه القراءة فیما تیسر لي من كتب القراءات.  

                                                        
  .٢٠/١٧٠: نفسھ) ١(
  .١/٢٤٤: نفسھ) ٢(
  .١/٢٣٢: ر الكمیتشع) ٣(
ر) ٤( ن: ینظ عر الش رًا ص  ٥٨/االزدي ص ىرفش أبط ش عر ت ي ش ت ف د ورد البی ھ١٥٧، وق   ، وروایت

  ).………فال تقبروني(
  .١/٢٥٨: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٥/١٦٥: نفسھ) ٦(
  . ١٠/١١: نفسھ) ٧(
  .٦/٩٧: نفسھ) ٨(
  .١٦/٣: نفسھ) ٩(
  .١٨/٢١: نفسھ) ١٠(
  .١٨/٢٦: نفسھ) ١١(
  .٢/٧٨: نفسھ) ١٢(
  .١٦/٢١: نفسھ) ١٣(
  .٩/٦١: نفسھ) ١٤(
  .١٩/١٢٢: نفسھ) ١٥(
  .٩/١١٧: نفسھ) ١٦(
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ى  -١٠ اء عل ا ج ة م ن أوزان المبالغ اعول"وم ھ" ف اووس(( )٣(قول وم : الط ا ض اعول كالھ ف
  )).والكابوس

عرض أوزان  المبالغة التي أوردھا الشارح فیما استطعنا تسجیلھ منھا داللتھا  یتضح من

ق  ي توث ى بالشواھد الت ا وآت ك بالتوضیح والشرح ألغلبھ اول ذل د تن رة وق ة والكث ى المبالغ عل

كالمھ، واألمر اآلخر انھ في ذكرھا تجاوز المألوف من أوزانھا فالمعروف أّن أوزانھا المألوفة 

أما الشارح فقد سجلنا لھ خمسة ) َفّعال، فعول، فعیل، مفعال وَفِعل(ة أوزان وھي والشائعة خمس

ى أّن الشارح  أوزان إضافیة ذكرھا وأشار إلى داللتھا على الكثرة والمبالغة، وھذا إّنما یدل عل

وف  د استطاع الشارح الوق ھ وق ي كالم ربط داللة المفردات بالمعنى العام الذي یریده اإلمام ف

  .معاني والدالالتعلى ال
 

ھ المضارع ) مفعول(یبنى من الفعل الثالثي على وزن  ى وزن فعل ي عل ومن غیر الثالث

ً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر   .)٤(بإبدال حرف المضارع میما

تناولھ الشارح ببیان معانیھ وأوزانھ واشتقاقھ فذكر من الثالثي الصحیح بأنواعھ كما ذكر 

ً عبده ورسولھ، أرسلھ بالدین المشھور والعلم : قال (( )٥(ثالثي قالغیر ال واشھد أّن محمدا

 ً ا بھات، احتجاج ة الش اطع، وإزاح ر الس ع واألم یاء الالم طور، والض اب المس أثور، والكت الم

ً بالمثالت ً باآلیات، وتخویفا   )).بالبّینات، وتحذیرا

اعلین  ة، أسماء ف ن " والصادع الالمع"وردت في النص صیغ مختلف ة مصادر م وأربع

ة  ة مختلف ف"أبنی ذیر، تخوی اج، تح ة، احتج وي، " إزاح ب النح ي التركی ھ ف والت ل ت مفع وقع

وھي من الثالثي المجرد على وزن " المشھور المأثور والمسطور"وكذلك أسماء مفعولین ثالثة 

ول وھي " مفعولاسم ال" ى المفع دل عل ي ھي " رسول"ووردت في النص صیغة أخرى ت الت

ولف" ى " ع ول"بمعن ى " مفع ون بمعن د تك ل"وق ي " ُمرَس ة وال تعن ى المبالغ ا عل ون داللتھ وتك

________________________________ 
  .١٩/١٣٦: نفسھ) ١(
  .٢٩: غافر) ٢(
  .١/٢٦٨: شرح نھج البالغة)  ٣(
  .٢/١٣٧: شرح این عقیل: ینظر) ٤(
  .١/١٣٦: شرح نھج البالغة) ٥(



  ]

ا  ام بھ ي ق الكثرة في النصوص الواردة، ولعلھا تعني ذلك إذا أردنا حجم المھمة وضخامتھا الت

  .الرسول علیھ الصالة والسالم
ن (( )١(وھي اسم مفعول من الثالثي المجرد قال الشارح" المأمون"ووردت كلمة  وھي م

  )٢(قال كعب بن زھیر ألقاب رسول هللا 

 
 

  
  ھ دین وجمع اء الم وف فج ي األج ن الثالث ول م م المفع ي اس دینون"وبن ال" م أي (( )٣(ق

ول من وقیاس  بناء المفع)) المرین على قلبھ، المغلوب علیھ(( )٤(وقال)) مقرضوَن كمرتضْون

ذا  ول"ھ ال" مفع ا : فیق ا قبلھ ى م ا ال ل حركتھ د نق ً بع تثقاال واو اس ذفت  ال ون وح دیون ومری م

ى (( )٥(والتقاء الساكنین قال ابن خالویھ واو مفعول خرج عل لیس من كالم العرب من ذوات ال

 ّ مسك مدووف، وثوب مصوون، وحرف ثالث قد ذكرتھ وإّنما وجب أن : حرفین، یقالأصلھ اال

ً، أّما بنات الیاء فجائز ان یجيء على  أصلھ، بّر مكیل ومكیولیكو   ..)).ن مدوفا

ي ر الثالث ن غی ول م ة المفع اءت أبنی ارح: وج ر الش ال(( )٦(ذك ات، ق ن : المحسوس ونح

ولھم اراتھم كق ا بعب ات : المحسوسات، والصواب: ((نتساھل في ألفاظ المتكلمین فنوردھ المُحّس

  )).ألّنھ اسم مفعول من أحسّ 

 )٧(المنشأ والّمضلعات قال من أنشأ ومن أضلع((من أحّس بني " المُحّسات"ومثل ما بنى 
 )٨(من اآلیة الكریمة" ُمجراھا وُمرساھا"وقولھ في ذكر  

ال وص ق د المنق ن مزی ولین م ماء مفع ارح أس المعطیَن (( )٩(أورد الش ال ك ین فق المبتل

ع  ً وحذف والُمَرَتَضْیَن، جم الما ً س ا ا جمع ا وجمعھ ول فیھ اء المفع اول بن ُمعطًى وُمرتضًى وتن

  .االلف المنقوصة

                                                        
  .٦/١٤١: شرح نھج البالغة) ١(
ق     لإلمام سول  الرشرح قصیدة كعب بن زھیر في مدح ) ٢( زي تحقی ي التبری أبي زكریا یحیى بن عل

  .١١-١٠: كرنكو، قدم لھا الدكتور صالح الدین المنجد
  .٨/٢٤٥: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١٥/٨١: نفسھ) ٤(
  .١١٥: لیس في كالم العرب) ٥(
  .٣٥٦-٦/٣٥٥: شرح نھج البالغة) ٦(
  .١١/٥٧، ١١/٦، ٩/٢٥٥: نفسھ) ٧(
  .٤١: ھود) ٨(
  .١٣/١٥٣: نھج البالغةشرح ) ٩(



  ]

 
د الشارح صیغة واحدة وھي  ول عن ة"الذي ورد من صیغ المبالغة الدالة على مفع ّ ْعل ُ " ف

ال ا ق رة ذكرھ ر م رح غی ي الش د وردت ف كون، وق م فس ُ (( )١(بض ةواأل زة: كل م الھم : بض

  )).المأكول

عة، بضم القاف وسكون الالم، أي لیست بمستوطنة، : ((وقولھ  )٢(وقال لْ ُ فإّنھا منزل ق

 ً عة أیضا لْ ُ لْعة: المال العاریة وفي الحدیث: بمستوطنة، والق ُ   ).بئست المال الق

َغة(( )٣(وذكر ھذا البناء في موضع آخر قال لْعة ودار ُبلْ ُ ة بأ)) ھذا منزٌل ق ا وفسر البلغ نھ

  .ما تبلغ بھ من العیش

ھ (( )٤(ووردت ع ب وم، أي مول و منھ ذا بالضم فھ ْھمة، وھي الھمة الشدیدة، وقد َنُھم بك النُّ

  )).وحریص

ً قولھ بَقُة الجّنُة، والغایة النار(( قال اإلمام  )٥(وورد أیضا   )).والسَّ

ھ هللا ي بعض النسخ: ((قال الرضي رحم ة أخرى: وف ي روای بقُة ا: وف ة بضم والسُّ لجن

ان  ان متقارب ال أو عرض والمعنی ن م السین، والّسبقة عندھم اسم لما یحمل للسابق إذا سبق م

ر  ل األم ى فع ً عل زاءا ون ج ا یك ذموم، وإّنم ر الم ل األم ى فع ً عل زاءا ون  ج ك ال یك ألنّ ذل

  )).المحمود

ى بضم السین وسكون ال" الُسْبقة"والروایة األخرى التي ذكرھا الرضي رحمھ هللا  باء عل

ُْعلة"وزن  ده " ف ً ویؤك ا ي مرت آنف ي الصیغ الت ا سبق ف ى الفاعل كم ى المفعول ال عل دل عل ت

التي ُیَتسابق ألیھا : ((النحویون وأھل الصرف، فإْن أراد بھ الرضي ذلك وھو ممكن على تقدیر

  .بالبناء للمفعول فھذا  ھو المعروف من البناء وغیره خالف)) الجنة

الوفي داللة ھذه الص إن (( )٦(یغة على المفعول على طریقة المبالغة ذكر أحد الباحثین ق

  ).ورود أوزان المبالغة السم المفعول من األبنیة التي لم تنل اھتمام اللغویین القدامى

                                                        
  .١/٢٦٧: شرح نھج البالغة) ١(
  .٧/٢٤٧: نفسھ) ٢(
  .١٦/٩٠: نفسھ) ٣(
  .٨/٢٦٦: نفسھ) ٤(
  ). شرح ١٤/٣٣الطُّغمة (، ووردت أیضًا ٢/٩٢: نفسھ) ٥(
  .٦/ص: معاني األبنیة في العربیة للدكتور فاضل السامرائي: ینظر) ٦(



  ]

 
  

ول"لیس من السھل تحدید معنى  ل وفع ى فاعل أ" فعی ي عل ة وف ول بصورة قطعی و مفع
داللتین  ً، وقد یعطي ال جمیع التعبیرات، وإّنما یحدد المعنى من خالل السیاق، وقد ال یكون دقیقا

ً أخر، ولھذا وعلى الرغم من عنوان ھذه الفقرة  ً أحیانا ى خالف معا دل عل ا ی إّنھا قد تتضمن م
ً على ما ذكرتھ، وأْن ذكري لھا ا ّ على سبیل التقریب فمّما جاء في العنوان وھذا سیكون شاھدا ال

  -:ولھ داللة على الفاعل والمفعول ھكالم
  قولھ )ى : الولّي لھ معنیان: ((قال الشارح)) یتواصون بالوالیة(( )١ ل بمعن أحدھما فعی

الى" مفعول" ال تع ا ق ره كم ولى هللا أم و یت  )٢(كقتیل وجریح، وھ
 

  )). كقدیر وعلیم، وھو الذي یتولى طاعة هللا وعبادتھ فال یعصیھ" فاعل"وثانیھما فعیل بمعنى 
یغة   -٢ ا وورد بص ل"ومّم ى " فاع ھ عل ول"وداللت ھ" مفع ك (( )٣(قول ى ذل نھم عل ّج م ن ل وم

  )).وتمادى في ضاللھ فھو الراكس
قلوب فاعل بمعنى مفعول الراكس ھنا بمعنى المركوس فھو م: قال قوم((  )٤(قال الشارح

  .، أي مرضیة )٥(كقولھ تعالى
: من لّج نفسھ فھو الراكس وھو المركوس یقال: ویرى الشارح أن اللفظة على بابھا یعنى

ھ الھمزة قول اء ب د ج ز وق اب العزی ي الكت ًى، وف ھ بمعن ھ وركس   )٦(اركس
 

ھ " أفعلھ"واضح من كالم الشارح أّنھ حمل الفعل على المزید و ا جعل جعلھ على حال فھن
د  اني الزوائ ي مع ً وقد مرت ف ً، وھو مثل أحمدتھ جعلتھ محمودا ً، أي مركوسا ل"راكسا أو " افع

ى  د عّدى االول ى اركس وق ھ"أنھ جعل ركس بمعن دیھا " ركس ن بتع دى، ولك ا ال یتع وھي مم
  )).اَمرهُ وَبطر عیَشُھ، فاحتملت المعنیینَسفِھ ((جعلھا مثل 

  -:من دون الداللة على غیره في الشرح وھي" فاعل"وجاءت صیغ تدّل على 
، )العازب والمعزوب(غیر مؤولة بمفعول " فاعل"ومن الصیغ التي جاءت على ((  )٧(قال  -١

ھ  ل قول ً مث ً وھي أیضا ة(( )٨( وھي بمعنى العازب أیضا وم القیام ى بم)) شھیدك ی عن
  .شاھدك

                                                        
  .١١/٧٥: شرح نھج البالغة) ١(
  .١٩٦: االعراف) ٢(
  .١١/٧٦: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١١/٧٦: نفسھ) ٤(
  . ٧: القارعة) ٥(
  .٨٨النساء من اآلیة ) ٦(
  .١٩/١٤٤: شرح نھج البالغة) ٧(
  .١٩/٣٧: نفسھ) ٨(



  ]

أراد أّن الناس فریقان، فریق معي : قال ابن قتیبة)) أنا قسیم النار(( )١( وقال في قولھ   -٢
ار: ((على ھدًى وفریق علّي فھم على ضاللة كالخوارج، ثم قال مفھ ة والن یم الجن ا قس )) أن

وأخرى )) نصف معي في الجنة ونصف في النار، وقسیم بمعنى مقاِسم مثل جلیس وشریب
  .)٢(ھا الشارحذكر
 
ام -١ ول اإلم ي ق ث(( )٣(ورد ف ارح)) البعی ال الش ً : ((ق درا ھ مص وث وان جعلت ى المبع بمعن

  )).جاز

ا(( )٤( من وصیة اإلمام  -٢ ً ّم ا ون بغیضك یوم ا عسى أن یك ً ّم ال )) أحبب حبیبك ھونا ق
  ).بغضَ جاءت بمعنى المحبوب أو المُحّب، والمبغوض أو الم: ((الشارح

ل" فعیل"، قال على "مريّ (( " )٥(وأورد الشارح -٣ ا )) بمعنى مفعول مثل ضعیف وثقی ومثلھ

ا" )٦(في قولھ" فعیل"على "  َمليّ " ال" سكتوا ملّی الوة : ق الن ُم د ف ة وأقمت عن ساعة طویل

وة  ً من الدھر، وكذلك، أقمت ُملوة وَمل وَمالوه وِمالوة من الدھر بالحركات الثالثة، أي حینا
ةو ات الثالث وة، بالحرك الى)) ِمل ھ تع ل قول و مث ال  )٧(وھ اءت : وق وج

  ".المفتوق"بمعنى " والفتیق" "المدفوق"بمعنى " الدفیق"

ا ((قال الشارح )) وضارب الضریبة(( )٨( قولھ  -٤ وضارب الضریبة ھو حد السیف، أم
ھ  ا دخلت ول الضریبة نفسھا فھو الشيء المضروب بالسیف وإّنم ى مفع ان بمعن اء وإْن ك الھ

  )).ألّنھ صار في عداد األسماء كالنطیحة واألكیلة
ل ول، قی ى مفع ل، بمعن ث فعی ي تأنی حب (( )٩(وف ا أن یص ول فأّم ى مفع اء بمعن إذا ج

ذكر  ھ الم الموصوف كرجل قتیل وأمرأة قتیلة، أو یفرد عنھ، فإّن صحب الموصوف استوى فی
ل، رأة قتی ل، وأم ل قتی ث كرج ى  والمؤن رى عل ث إذا ج ھ یؤن وف فإّن م یصحب الموص وإْن ل

  )١٠(ومنھ قولھ تعالى)) قتیلة بني فالن((المؤنث نحو 
…  م ول كحك م مفع وحك

  ))…فعیل
                                                        

  .١٣/٢٢: نفسھ) ١(
  .من الشرح ٦/١٤٢:  مثل الحیود المیود بمعنى الحائد المائد، ینظر) ٢(
  .٧/١٧٤: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١٩/١٥٦: نفسھ) ٤(
  .١٩/٣١٣: نفسھ) ٥(
  .٧/٢٨٦: نفسھ) ٦(
  .٤٦:مریم) ٧(
  .١٦/١٥٩: شرح نھج البالغة) ٨(
  .١٩-٣/١٨: بدائع الفوائد البن قیم الجوزیة) ٩(
  .٣:المائدة) ١٠(



  ]

 
م ال ى وزن یصاغ اس ل"تفضیل عل ى " افع ث عل ذكر، وللمؤن ى"للم ُعل ل " ف ل، ((مث أفض

ُضلى ى االستعمال اللغوي )) ومؤنثة ف دلیل عل ة للت ة من حاالت مختلف وقد أورد الشارح  أمثل
  :الصحیح السم التفضیل، ومما ذكره

فیھ  األول، على وزن أفعل یستوي فیھ المذكر والمؤنث إذا لم یكن(( )١(قولھ في كالم اإلمام -١
ث  ل للمؤن ھ قی ان فی إذا  ك الم، ف ف وال ى"االل ھ" األول ارح بقول ر (( )٢(ورّد الش ذا غی وھ

ول: صحیح، ألّنھ یقال ي أن یق ان ینبغ ف والم، وك ھ أل یس فی ، ول ّمت فضالھنَّ ان : كل إذا ك
ً بـ  ً مصحوبا ن"منّكرا ظ " ِم ي لف ث ف ذكر والمؤن ل"استوى الم ول" أفع ن : تق د أفضل م زی

ى " أول"وذكر الشارح أّن )) حسن من دعدعمرو، وھند أ اسم غیر منصرف ألنھ صفة عل
  ".أفعل"

ً بـ  -٢ ً مصحوبا الن، : وتقول(( )٣(في قول الشارح" من"وورد التفضیل منكرا ھذا أحجى من ف
  )).أي أولى وأجدر

ً إلى الضمیر في قولھ   -٣ ً، (( )٤( وقد ورد التفضیل مضافا ا ً مكفوف ا ل سفالھن موج وجع
ً وعلیاھن سقف ً محفوظا   ).ا

ال )) فان یعّذب فانتم أظلم(( )٥( في قولھ " من"نكرة غیر مقرونة بـ" افعل"ووردت   -٤ ق
د: ((الشارح ا یری ى التفضیل وأّنم ھ : أفعل ھھنا بمعنى الصفة ال بمعن انتم الظالمون كقول ف
  )). هللا أكبر: وكقولھم  )٦(تعالى

ام والشارح في حدیثھ عن اسم التفضیل  الم اإلم ي ك ي وردت ف ھ الت ار معظم حاالت اخت
  -:ووضح قواعد  الكالم بھا كما في األمثلة المسجلة

ّمت فضالھن : وھذا غیر صحیح لقولھم: ((ندي بقولھواففي األولى رّد على القطب الر كل
ول ي ان یق ان ینبغ الم وك ف وال ھ االل یس فی ـ: ول ً ب ً مصحوبا را ان منّك ن"إذا ك ھ " م توى فی اس

ول االخرالمذ دلیل بق ً : كر والمؤنث وجاء باألمثلة وجاء ال ا الن، فجاء مقرون ن ف ذا أحجى م ھ
  .لّما كان للمفاضلة، واستوى فیھ المذكر والمؤنث) من(بـ

ى (( )٧(قال ابن عقیل یصاغ من االفعال التي یجوز فیھا التعجب للداللة على التفضیل وصف عل
ً : تقول كما..زید أفضل من عمرو: فیقال" أفعل"وزن    ..)).ما أفضَل زیدا

 ً ً (( )٨(وقال أیضا ھ " یقصد من الـ"وإذا كان مجردا ن أن یتصل ب ّد م ال ب ن"ف ً او " م ا لفظ
 ً ً ال تصحبھ " الـ"وإذا كان بـ..تقدیرا   "....)).من"أو مضافا

ن  ة م ى باالمثل ر وات يء اخ لة لش ر مفاض ة غی فیة البحت ا للوص ارح مجیئھ اول الش م تن ث
  .القرآن الكریم

                                                        
دي واویقصد الشارح قول القطب الر(، ١/٧٨: شرح نھج البالغة) ١( ي شرح     : ، ینظر )ن اج البراعة ف منھ

  .١/٤٣: ندياورنھج البالغة للقطب ال
  .١١/١٤٧: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١/٢٤١: نفسھ) ٣(
  .١٥/١٦٥: شرح نھج البالغة) ٤(
  .٢٧: من اآلیة/ الروم) ٥(
  من سورة الروم  ٢٧/اآلیة) ٦(
  .٢/١٧٤: شرح ابن عقیل) ٧(
  . ٢/١٧٦: نفسھ) ٨(



  ]

ى الر اء وأّن رّده عل الم العلم ً لك ا ارح موافق ا أورده الش ت أن م ً واورأی ا ان إتمام دي ك ن
  .لعبارة الرواندي التي لو تركت على رسلھا لما كانت موافقة لكالم أھل اللغة

 
ھ ا، وأوزان ي یصاغ منھ ال الت اختالف األفع ن  السمي الزمان والمكان أوزان مختلفة ب م

ي كالم  د ورد ف الثالثي على َمْفَعل وَمْفِعل مما كانت عینھ مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وق
  .اإلمام كثیر

ى   -١ ین عل ور الع ن مكس اء م ا ج ل"فم ھ" مفِع ارب، (( )١(قول د، مس ق كالموع ك، َمْوب َمنِس
مكررة في وبعضھا )) مفردھا َمْسَرب، مطارف مفردھا مَطرف مھاِبط مفردھا ْمھِبط، ومِغرس

  .الكتاب
ك"إّنھا أسماء مواضع، وفي : وقال الشارح ي " منِس ین، ویعن ة الع ون مفتوح جوز أن تك

ین وح الع أتي مفت ال: ھذا أن اللفظ قد ی تح، وق تح ف ث ف اب الثال ن الب ك یَنسك أو م ق : َنَس الموب
ن المواضع التي یتسرب المني م: والمسارب  )٢(كالموعد وقولھ نھا م

یس موضع ھبوطھ ومغرس : مھابط العدوان: الُصلْب وقال بط إبل ا، ومھ بط فیھ ّة التي یھ مَحال
تن ال: الف ل : موضع غرسھا، ویق ر اللی وم اخ ھ الق زل فی ذي ین و الموضع ال تن وھ رس الف مَغ

  .غرسوا وأغرسوا: لالستراحة، یقال
ان مفت(( )٣(قال سیبویھ" َمْفَعل"ما جاء على  -٢ ً، وأّما ما ك ا ون مفتوح ان یك إّن اسم المك ً ف ا وح

 ً   )).كما كان الفعل مفتوحا
 ً ً ( )٤(وقال ایضا ً فھو بمنزلة ما كان یفَعل منھ مفتوحا ُعل منھ مضموما   ).وأّما ما كان یف

ال ك ق ن ذل ماء م ارح أس د أورد الش ع (( )٥(وق داحر جم رة، م ازة، المضجع، محض المف
ھ، ع مدرج دارج جم ر، وم ع مزج ر جم دحر، ومزاج از،  م ث، مج اقط الغی اوي، ومس ومغ

وعند العودة إلى اشتقاق ھذه األبنیة نجدھا على بنائي یفُعل )) المشاھد، المفاوز، المجاھد، اَلَمردّ 
  .ویفِعل، وھي موافقة لقواعد النحویین

یبویھ -٣ ال س ول، ق ن (( )٦(أّما ماصیغ من غیر الثالثي فقد جاء على زنة اسم المفع ت م و قل ل
ك بنات األربعة ى قول ت: عل دِة لقل ھ : مأس ل من ُِع ر المف ون نظی ة یك ا جاوز الثالث ة،ألّن م مثعلب

  ).بمنزلة المفعول
ذا ن ھ ا، ( )٧(ومّما ورد في الشرح من أسماء المواضع م أ ملتحمھ ع، مختب ُمنفسح، متقم

  )).الًمناخ، الّمّطلع، المعكسر مأدبھ

                                                        
ر) ١( ة   : ینظ ج البالغ رح نھ / ٩/١٤٦، ١١/٢٤٢، ٧/٢٧، ١٠/١٧٧، ٦/٢٤٧، ١١/٢٤٢، ٤/٣ :ش

  .مكررة١٥/١٢٥، ١٥/١٢٥
  .٥٢: الكھف) ٢(
  .٤/٨٩: الكتاب) ٣(
  .٤/٩٠: نفسھ) ٤(
ة   ) ٥( ج البالغ رح نھ ، ٩/٣٠٠، ٩/١٥٩، ١١/٢٤٢، ٩/١٤٦، ٩/١٣٨، ٦/٣٥٥، ٦/٢٤٨، ٢٠/٥٢:(ش

١٥/٩٠، ١٣/١٦١، ١٣/١٥٩، ١٣/٤٥، ١١/٤.(  
  .٤/٩٤: الكتاب) ٦(
  .١٥/٨٩، ١٢/١٢٥، ٧،٢٠٦، ٧/٤٧، ٧/٢٨، ٧/٢٧: شرح نھج البالغة: ینظر )٧(
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ّق على مع قال في كلمة ( )١(انیھا ومثال قولھالذي نلحظھ أّن الشارح أشار إلى بنائھا، وعل
ن : في حدیث الخلیفة عمر قولھ عند موتھ" المّطلع" دیت م ً الفت ا لو أّن لي ما في األرض جمیع

  ).ھول المّطلع
ھو موضع االّطالع من إشراف إلى انحدار ومن انحدار : قال أبو عبیدة(( )٢(قال الشارح

  )).ن أمر اآلخرةفشبھ ما اشرف علیھ م) إلى إشراف وھو من األضداد
ال ( )٣(وفي المأدبة قال ھ ق دعى اإلنسان إلی یجوز بفتح الدال وضمھا وھي الطعام الذي ی

  : )٤(طرفة
 

 
  

  ان ان والمك ى الزم ة عل ا الصیغ للدالل ولیست الصیغ التي ذكرت مطردة فقد تخرج منھ
ّ أّن تفسیر (( )٥(غیر ھذه قال سیبویھ ھ اال ان علی وا المك ورّبما بنوا المصدر على الَمْفَعل كما بن

 )٦(المرجع، قال هللا عز وجل: الباب وجملتھ على القیاس كما ذكرت لك، وذلك قولك
 ٧(أي رجوعكم وقال( :
 ا : المعجز یریدون العجز، وقالوا: قالواأي في الحیض، و المعَجز على القیاس وربم

  ).المعیشة: المِعجزة والمعَجزة، كما قالوا: الحقوا ھاء التأنیث فقالوا
ومما جاء في . وكالم سیبویھ یدل على ما بني من معتل الوسط وما جاء على غیر القیاس

  ))عھ ومفعاةمسب(() ٨(الشرح من أسماء أماكن تكثر فیھا الحیوانات
 

ً منھا قیاسیة اآللةوردت في الشرح أبنیة اسم  یس( )٩(أیضا ي یصطاد : مصیدة إبل ھ الت آلت
ر (بھا وذكر أسماء اآللة سماعیة مثل  ة عم ي حدیث الخلیف  قّبان، والقبان آلة الوزن ورد ف

 .ومثناة ومثاني وعني بھا الحبل وأخرى
  
   

                        

                                                        
  .١٢/١٢٥: شرح نھج البالغة) ١(
  .١٢٦-١٢/١٢٥/ نفسھ) ٢(
  .١٢/١٢٥: نفسھ) ٣(
  .رقال ترى األدب فینا ینت.…، وروایة البیت،١٣٣/طرفھ بن العید، حیاتھ وشعره ص: ینظر) ٤(
  .٤/٨٨: الكتاب) ٥(
  .٦٤من االیة: األنعام) ٦(
  .٢٢٢: البقرة) ٧(
  .١٣/٣٥٥: شرح نھج البالغة) ٨(
  .٤/٦، ١٣/١٦٣: نفسھ) ٩(



  

  ]

  اجلموع: املبحث الثالث

 
  .)١(قال ابن مالك

  
 ً ً وجّرا ً وبالیاء والنون نصبا   .وقول ابن مالك یشیر إلى صفة ما یجمع بالواو والنون رفعا

ً لمذكر عاقل، (( )٢(قال ابن عقیل ن یشترط في الجامد أن یكون علما ث وم ً من تاء التأنی خالیا
  )).التركیب

اب ((اشترط  )٣(وفي الصفة ن ب ث لیست م اء التأنی ن ت ة م أن تكون صفة لمذكر عاقل، خالی
  )).…أفعل فعالء، وال من باب فعالن فعلى وال مما یستوي فیھ المذكر والمؤنث

  .وداللة جمع المذكر السالم بالزیادة التي ذكرت على أكثر من اثنین
ً من ھذا الجمع من ألفاظ مختلفة صحیحة ومقصورة وقد أور د الشارح في كالم اإلمام صیغا

  :وناقصة وأورد  قواعد بناء الجمع فیھا ومما ذكره
ل: ((قال )٥(جمع حاطب، وقاربون: حاطبون(( )٤(قولھ -١ ع الحطب، وقی : الحاطب ھو الذي یجم

  )).حاطب لیل لمن یجمع الغث والّسمین في كالمھ
ع -٢ ن جم ال وم ة ق ور أورد أمثل ینَ " )٦(المقص ال" الُمْبَتَل ًى : ((ق ع ُمْبَتل الم، جم تح ال ي بف وھ

لیدلل وھذا الذي أورده مقصور وأورد منھ العلم والصفة )) كالُمْعَطْیَن والُمْرَتَضْیَن والُمْصَطَفْینَ 
ن الص أتي م ب وی ن التركی ل أّن ھذا البناء یكون في العلم العاقل الخالي من التاء، وم م العاق فة للعل

ً أْن ُیجَمَع على جمع المذكر السالم   .الخالي من التاء لیس فیھ ما یجعلھ ممتنعا
وأشار إلى حذف الیاء التي ھي الم الكلمة " حرون وحرین" )٧(وورد مثال لجمع المنقوص قال -٣

  .عند بناء الجمع منھ
ل وصفت ةولكي یدلل الشارح على أن ما یجمع بھذه الطریقة ھو العاق  )٨(ھ بشروط أورد كلم

ّیین" ّ ال" الِعل وق السماء ق ة ف ا أمكن ذكر أنھ ت (( )٩(قال في الرد على رأي الراوندي الذي ی و كان ل
  )).كذلك لم تجمع بالنون ألنھا تختص بمن یعقل

ھ شروط  -٤ ن فی م تك ً ولیس ھو من العلم العاقل وصفتھ ول ً جمع مذكر سالما ّ ما ورد مجموعا أما
ھي جمع سنة، وھي الجدب )) ال تھلكنا بالسنین(( )١٠(أورد الشارح قولھ ھذا الجمع، فقد 

                                                        
  .١/٥٩: شرح ابن عقیل) ١(
  .١/٦٠: نفسھ) ٢(
  .١/٦٠: نفسھ) ٣(
  .٧/٦٦: شرح نھج البالغة) ٤(
  .١٥/١٤٥: نفسھ) ٥(
  .١٣/١٥٣: نفسھ) ٦(
  .٧/٢٣٠: نفسھ) ٧(
  .٢٠/٥٦:  شرح نھج البالغة) ٨(
  .٢٠/٥٦: نفسھ) ٩(
  .٩/٨٢: نفسھ) ١٠(



  

  ]

ھ  …… )١(قال تعالى. والمحل ر قول م (( :وذك اللھ
ا ال  )٢())یوسف اجعلھا علیھم سنین كسني ا لم الم ألنھ ذكر الس ع الم فعّدھا من باب الملحق بجم

  .)٣(اشترط الجمع في العاقل وصفتھ كقول سیبویھعلى حین . یعقل تعرب إعرابھ
ك(( ك قول : وأعلم أّنھ لیس شيء من ھذا إذا كان لآلدمیین یمتنع أن تجمعھ بالواو والنون وذل

  )).…صعبون وخذلون 
 

على أكثر من اثنتین بزیادة في آخره أغنت عن عطف المترادفات المتشابھة في  )٤(ھو ما دلّ 
ذا المعن ع ھ دتین، ألن الجم اء المزی األلف والت ع ب ا یجم ى والحروف، ویفّضل بعضھم أن یسمیھ م

  . لیس للمؤنث في كل األحوال
ً من األلفاظ التي جاءت بھذه الصیغة الجمعیة   .ورأیت من المناسب أن أذكر عددا

ً وھي -١ الما ث س ع مؤن رة الواحدة جمعت جم ى الم تن(( )٥(مصادر دالة عل ع  :ّخْوضات الف جم
ھا ل أخوض اء والوح ت الم ن خض دة م رة الواح ي الم ة وھ والت"و)) خوض ا" الص : ومفردھ

  .صولة
  )).جمع تارة وھي المرة الواحدة: تارات(( )٦(وقال

  )).عزیمة: ومفردھا" وعقد عزیمات الفتن( ")٧(قال". فعیلة"ألفاظ جاءت مفرداتھا على  -٢
ل -٣ رى مث ة أخ ة(( )٨(أبنی ع مقام ات جم التا. المقام ثُ ل )٩(لُم ات األباطی ھ، جیش َل ع ُمثُ ، )١٠(جم

  .)١٢(وأخرى )١١(الدرجات
ھ ي قول ة ف ي (( )١٣(وقد عّد الشارح ھذا الجمع من جموع القل ع ف ة ویجم رده َبنان ان، ومف الَبن

  )).القلة على َبنانات
دنى فأما ما كان على َفْعلھ فإّنك إْن أردت أ: (()١٤(وفي داللة ھذا الجمع على القلة قال سیبویھ
ك ك قول ین وذل اء وفتحت الع ا بالت دد جمعتھ َعھ: الع َعات : َقْص دد …َقَص ى الع اوزت أدن إذا ج ، ف

  )).كّسّرتھ على فِعال
یبویھ ً على الكثرة قال س ال (( )١(وقد یدل أحیانا ر، وق دون الكثی م یری اء وھ ون بالت د یجمع وق

  :الشاعر وھو حّسان بن ثابت
                                                        

  .١٣٠/األعراف) ١(
  .١٧/جموع التصحیح والتكسیر ص: ینظر) ٢(
  .٣/٦٢٧: الكتاب) ٣(
  .٢٠/جموع التصحیح والتكسیر ص: ینظر) ٤(
  .٦/٣٤٨، ٦/١٤١: شرح نھج البالغة) ٥(
  .١١/٢٤١: نفسھ) ٦(
  .٧/٢٥: شرح نھج البالغة) ٧(
  .١/٥٧: نفسھ) ٨(
  .١/١٣٦: نفسھ) ٩(
  ج   .٦/١٤٠: نفسھ) ١٠،٥(

  )).المعضالت، الرھوات، الفجوات، غیابات الغیوب، العظات) ((١٢(
  .١٣/٣٤٤: شرح نھج البالغة) ١٣(
  .٣/٥٧٨: الكتاب) ١٤(



  

  ]

   

  )). فلم یرد أدنى العدد
ت بالضعف  ذا البی وا ھ اد واتھم دح النق ى ق ً تعرض إل وقد ذكرت كتب النقد األدبي أن حّسانا
ألن الشاعر لم یستطع أن یرتقي إلى المستوى الالئق من الكرم ألن الجفنات دلت على القلة وكذلك 

ً جمع قلة وذلك من  ي  )٢(حدیث النابغة الذبیاني وكان یحكم للشعراءاألسیاف أیضا یبویھ ف وكالم س
ذا  ھ ھ ي رأی د ف ً علیھ أدلة من الكتاب العزیز ولعل سیبویھ اعتم داللة ھذا الجمع على الكثیر أحیانا

 )٣(على الكتاب العزیز قال تعالى
  

ة ن بحر ( )٤(وقیل في اآلیة الكریم ھ قطرة م ر ولكن ر كثی ك خی دل أن ذل ة لت ذه اآلی ت ھ نزل
  ). كلمات هللا

  .وداللة الكثرة في صیغة جمع المؤنث السالم الوارد في اآلیة الكریمة واضحة
لقلة ا على امیتضح من ذلك فیما أرى أن داللة جمعي التصحیح غیر مستقرة من حیث داللتھ

ى  أو الكثرة، فالسیاق ھو الذي یبین ھذه الداللة وینحو بھا نحو الھدف المراد وأن الشارح أشار إل
السیاق  بحسببداللة جمع المؤنث من حیث یأتي للقلة أو الكثرة  نذلك بصورة جلیة في حدیثھ ع

  .الوارد فیھ

 

اس وردت في الشرح أبنیة عدیدة من ھذه، قیاسیة، وبعضھا ر القی ى غی ك . عل ى ذل أشار إل

الثالثي، . الشارح ا ھو خاص ب ا م رة، ومنھ ى الكث ومن القیاسیة أبنیة دلت على القلة، وأخرى عل

ى  وأبنیة أخرى لجموع األسماء غیر الثالثیة، وقامت الدراسة على ضوء كالم الشارح موزعة عل

عرض شرحھ للمفردات والعبارات فقرات ولیس الشارح ھو الذي وزعھا كذلك، ألنھ یتناولھا في م

  .في خطب اإلمام 

 ً   الجموع غیر القیاسیة -:أوال
  :تعددت ھذه الصیغ في الشرح وسأذكرھا مع رأي الشارح موثقة بما ذكره اللغویون

ال" المحاسن(( " )٥(ورد قولھ -أ الوا: ق ا ق اس كم ر القی ى غی ذاكر، : جمع حسن عل ح والم المالم
  )).ومثلھ المفاتح

___________________________ 
  .نفسھ) ١(
  .٣٤-٣٣/داود سلوم ص. مقاالت في تأریخ النقد األدبي د: ینظر) ٢(
  .١٠٩/الكھف) ٣(
  .٢/٧٥٠: الكشاف) ٤(
  .١/٤٩: شرح نھج البالغة) ٥(



  

  ]

المالقح ھي الفحول التي تلقح، ولیس : ومالقح الشنآن، قال الراوندي" ((المالقح"في  )١(وقال
ریم رآن الك ي الق ا جاء ف واقح كم ھ ل ى أن الوج  )٢(بصحیح، نص الجوھري عل

…  و ح وھ ع ملق ا جم ا ھن ح ھ اعي والصحیح أن مالق وھو من النوادر، ألن الماضي رب
ً المصدر من لقحت كضر ً وشربت مشربا   )).بت مضربا

ھ  -ب ي قول ل(( )٣( وف ات األباطی دافع َجَیش ال)) ال اس: ((ق ر القی ى غی ل عل ع باط ال))  جم  )٤(وق
ال" األضالیل" )٥(وعلى زنة األباطیل، وردت)) على زنة األباطیل" إبطیالً "كأنھم جمعوا (( ع : ((ق جم

  )).ال واحد لھ من لفظھ: ضالل على غیر القیاس، وقال
ة -ـج ي كلم رائن" )٦(وف ال" الق وع: ((ق واذ الجم و من ش ْرن وھ ّ ع ق ال، جم ال)). ھي الحب  )٧(وق

  )).ویجمع ُرُكب" الّركاب"ومن الجموع التي ال واحد لھ في لفظھ ((
ى : قال" الَعَمد" )٨(وذكر الجمع -د ب وإدام وأُدم، وھو عل ُھ ُ ھي جمع َعماد نحو إھاب وأھاب، وأ

ھ  ھ قول اس ومن الف القی الىخ ال  )٩(تع   )١٠(وق

… … 
  .ومعناه المفاتیح وھو من ھذا النظیر" المقالید" )١١(وقال -ھـ
اس -و ر القی ى غی ا عل ع : الّشول((( )١٢(ومن الجموع التي ذكر أنھ ا وارتف ّف لبُنھ وق خ وھي الن

… شائلة وھي جمع على غیر القیاس : أو ثمانیة، الواحدةضرعھا وأتى من نتاجھا سبعة أشھر 
ل، مثل راكع ُرّكع   .وأما الشائلة بغیرھا فھي الناقة تشول بذنبھا للقاح وال لبن لھا، والجمع ُشوَّ

اح… (( )١٣(قال أبو بكر األنباري ذنبھا للق ال : ویقال لھا إذا شالت ب ع ُشوال، ق شائل والجم
  : أبو النجم

                                                                   
فإذا أتى على الناقة سبعة أشھر أو ثمانیة خّف لبنھا وضرعھا فھي شائلة والجمع شول، وھذا 

ال ث، یق ذكر والمؤن ھ الم ك أن األول یشترك فی اس، وذل : مما شّذ عن الباب، وجاء على غیر القی
ة شال البعیر بذ ّ تدخلھ عالم نبھ، وشالت الناقة بذنبھا، والثاني تنفرد بھ األنثى دون الذكر فیجب إال

  )).التأنیث
ُعال"وردت جموع شاّذة على وزن  -ز   :منھا تناولھا الشارح في كالم اإلمام  " ف

                                                        
  .١٣/١٤٧: نفسھ) ١(
  .٢٢/الحجر) ٢(
  .٦/١٤٠: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١٨/٢٣: نفسھ) ٤(
  .٦/٣٧٣، ٦/١٤٠: نفسھ) ٥(
  .٧/٢١: نفسھ) ٦(
  .٧/٤٧: نفسھ) ٧(
  .١٠/٨٣: نفسھ) ٨(
  .٩/الھمزة) ٩(
  .٢/الرعد) ١٠(
  .٩/٤٦: شرح نھج البالغة) ١١(
  .٩/٢١٢: نفسھ) ١٢(
  .٩٦-٩٥المذكر والمؤنث ) ١٣(
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ّ " الُتؤام(( " )١(قولھ ره إال أت نظی ُشام وھو جمع غریب لم ی جمع َتْوأم على َفْوعل مثل قشم وق
الوالدة "ُعراق"في مواضع متعددة وھي عرق العظم یؤخذ منھ اللحم  د ب ، وشاة ربًى للحدیث العھ

رة  د البق ر لول ن أوالد الظأن ُرخال، وفری دھا ُظؤار، ورخل م ر للمرضعة ول وغنم ُرباب، وظئ
ُرار   )).الوحشیة وف

من ُعراق خنزیر  وهللا لدنیاكم ھذه أھون في عیني(( )٢(في كالم اإلمام" ُعراق"وورد الجمع 
  )). في ید مجذوم

یبویھ ال س اذة ق وع الش ذه الجم ي ھ ولھم(( )٣(وف ك ق ن ذل روا : فم أنھم كّس ط، ك ط وأراھ رھ
ھ  ھ كسرت علی رتھ، فكأن اء باطل ونحوه إذا كّس یس بن ل ألن ذا ل ك باطل وأباطی ن ذل ط، وم أْرُھ

كما قالوا ِظئر وُظؤار، وِرخل " ِتئم"ومثل ذلك تؤام وُتؤام، كأنھم كّسروا علیھ … إبطیل وإبطال 
  )).وُرخال

ولھم: (()٤(وقال ابن سیدة في باب شواذ الجموع ك ق ن ذل روض وأعاریض، وحدیث : وم َع
ادیح، وواٍد  دیح وأم ل، وم ل وأباطی اطیع، وباط ع وأق ث، وقطی   وأحادی

  )).…وأوادیة 
ّذا: (()٥(وقال د ح ویین إسوار وأساور وھو عن ویین ق ومن شواذ الجمع عند بعض اللغ النح

اور : سیبویھ فمن دونھ جمع جمع كأسقیة وأساٍق یقال ى أس ر عل م یحك … سوار وأسورة، ثم یكّس ول
  )).…إنھ من شاذ الجمع غیر أبي علي فإنھ حكاه ورّده: أحد قال

)). ھي جمع آذّي وھو الموج یصطفق ویضرب بعضھ بعضا: قال" األواذيّ (  " )٦(ووردت -حـ
  .األفاعل: سھا على الجموع الشاذة مثلوأرى أنھ من الممكن قیا

اور" )٧(وورد ارح" أس ال الش اور: ق ع أس ع الجم وارة، وجم ع إس الىجم ھ تع   )٨(، قول

… 

 ً   جموع القلة -:ثانیا
  )).أْفِعلة، أْفُعل، أفعال، وفِْعلة(( )٩(أشھر الصیغ في جموع القلة أربعة ھي

 
ة، (( )١٠(ذكر سیبویھ ْفِعل َ ى أ رتھ عل دد كّس ى الع اء أدن ى بن رتھ عل ك إذا كّس ً فإن اال ان فِع ا ك أما م

  )).…وذلك قولك ِحمار وأْحمرة 
رح ي الش ھ ف د وردت من ة(( )١١(وق ِوَرة، أِزمَّ ة، أْس ِ ة، ألْحی ارح)) أون ال الش ع أواٍن : ((ق ي جم ف

ان وأ الآوَنة، وھو الحین كزم ة، وق ي : زمن اورة، وف ع أس ع الجم ع أسورة، وجم رأة والجم وار الم أس
                                                        

  .١١/١١٧: شرح نھج البالغة) ١(
  .١٩/٦٠: نفسھ) ٢(
  .٦١٧-٣/٦١٦: الكتاب) ٣(
  .١٤/١١٤: المخصص) ٤(
  .١٤/١١٤: نفسھ) ٥(
  .٦/٤٣٨: نفسھ) ٦(
  .١٧/١٥٣: نفسھ) ٧(
  .٣١/من اآلیة: الكھف) ٨(
  .٤٢-٤٠سید عبد المتعال : جموع التصحیح والتكسیر: ینظر) ٩(
  .٧٧-٦٩جوھر القاموس في الجموع والمصادر : وینظر ٣/٦٠١: الكتاب) ١٠(
  .٦/٣٧٦، ١٧/١٥٣، ٧٥/٢٧، ٦/٢٦١: شرح نھج البالغة: ینظر) ١١(
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ة طوع ))ھم أزّمة الحق: ((قولھ  ا أن الناق ا داروا، كم م حیثم ل الحق معھ ھ جع ام، كأن ع زم جم
  )).زمامھا

ّد (( )١(وقیل ل آخره م ً قب ا ً رباعی ً مذكرا ً في كل مفرد یكون أسما ال وصفا یكون ھذا الجمع مقیسا
ً على ما ذكرمثل طعام    )).وأْطِعمة وبناء وأْبنِیة فضال

 
ى  ى نلحظ وروده عل ي األدن ا ف ى بنائھ أتي عل ا ی ل"وتتبادل مع أفُعل في الغالب، فكثیر مم " أفُع

ً، ذكر ذلك سیبویھ قال دد : (()٢(أیضا ى الع ، فإنك إذا كّسرتھ ألدن ً وما كان على ثالثة أحرف وكان َفَعال
  )).…َجَمل وأْجمال وَجَبل وأْجبال : وذلك قولك بنیتھ على أفْعال،

ل ار : (()٣(وقی ى األمط المطر عل ل ك ل، الَفْع َُع ل، الف ً الَفَع ا ر وزن تة عش ى س ھ عل يء وحدات یج
ى األرطاب  ذ … والرطب عل ل كالَفِخ اق والَفِع ى األْعن الُعنق عل ل ك ُُع ى األْعضاد، والف د عل وكالّعّض

ى احب عل ل كالص اذ والفاع ى األفخ وھري  عل ً للج ا حاب خالف األ… األص ل ك ى غتواألفُع م عل
  .)).…امتاألغ

ذكر بعضھا  ي الشرح ن رة ف وع كثی اء جم ذا البن ن ھ ي  بحسبوقد ورد م ا ف اكن وجودھ أم
و وھي : األجواء، ومفردھا جّو، األرجاء(( )٤(الكتاب ا َحْن اء مفردھ ا، األحن ا رج ب مفردھ الجوان

الف لل ل، واإلخ اف لإلب ب، األحق الم، الجوان ام، أع ا األھض تن، ظلمھ اش الف نم، أغب ر والغ بق
األعقاب، األعراض، األوھاق، األوكار، األوثان، األنصاب، مفردھا نُصب، قال األعشى في ذكر 

  :)٥(األنصاب

   

 
بفتح " َفْعل"ینقاس في كل مفرد اسم ال صفة، على وزن : (()٦(وفي ھذه الصیغة الجمعیة قیل

ھ  ً، ومثال یس مضعفا ً، ول اؤه واوا فسكون، صحیح العین سواء أكان صحیح الالم أم معتلھا لیست ف
ً … بحر وأبحر وظبي وأظب،  ا ً معنوی ا ث تأنیث اعي مؤن ل اسم رب ة "ویقاس في ك ر عالم أي بغی

  )).مثل عناق وأعنق… " ث ظاھرهتأنی
وكّسروا زمن على أزمن وجبل : )٧(كما ذكر سیبویھ في كثیر من األبنیة" أفعال"ویتداخل مع 

  .على أجبل، كما كّسروا ما كان على َفِعل وَفُعل كَعِجز أعجاز، وَعُضد أعضاد
  .…األفعل تجيء وحداتھ على سبعة أوزان  )٨(وقال آخر

                                                        
  .٤٠/ص: والتكسیرجموع التصحیح ) ١(
  .٣/٥٧٠: الكتاب) ٢(
  .١٤١-١٣٧ص: جوھر القاموس: ینظر) ٣(
ة ) ٤( ج البالغ رح نھ ، ٥/١٧٣، ٦/٣٧٥، ٦/١٤١، ٣/٢١٦، ٢/١٦٥، ١/١٨٤، ١/١٣٦، ١/٩٧، ١/٨٧: ش

١١/٥٨، ٩/١٠٣، ٦/٢٦١، ٦/٢٤٨، ٦/٢٢٣.  
  )).وثان واهللا فاعبداوال تعبد األ((والبیت في الدیوان  ١٣٧:دیوان األعشى ص) ٥(
  .٤١-٤٠: جموع التصحیح والتكسیر) ٦(
  .٥٧٣-٣/٥٧١الكتاب : ینظر) ٧(
  .٩٠-٨٧: جوھر القاموس) ٨(
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رح ي الش ا ورد ف راء(( )١(ومم اء : الّض ا البأس دة ومثلھ از ال.. الش ر فأج ا آُض راء جمعھ
  .وما جاء على وزن فِْعلة من جموع القلة لم نقف علیھ في الشرح)) وأْبؤس

 ً   الجموع الدالة على الكثرة -:ثالثا
ا  ورد في الشرح كثیر من أوزان الجموع الدالة على الكثرة، منھا ما ھي لجمع الثالثي ومنھ

  .وسنقف على ما تم جمعھ وتقصیھ في الشرحما ھو للرباعي 
 

ل ً، وقی ً وُغًفرا ًبرا ون ُص ور فتك  )٢(ویكون صیغة جمع لوصف على َفعول، مثل َصبور وَغف
ي الشرح ّد، جاء ف ّ یكون بمعنى مفعول، ویكون للرباعي صحیح الالم قبلھ حرف م  )٣(شریطة إال

ُدم" ُ م و" أ ا أدی ھ(( )٤(ومفردھ اب، وقول ا حج اج، ومفردھ ب ذات ارت ل(( )٥(ُحُج ُ ول، : ُذل ع ذل جم
 ً   .ُرُعت وھي من الباب نفسھ )٦(ووردت أیضا

ن السحاب، (( )٧(وذكر الشارح ون م دارة تك ھ كال ّ ع ُكف ي ھي جم ُف الت ُُرح، والُكف الّسُدد والق
و : وذكر أن األصمعي یقول تدار فھ ا اس ّة بالضم، وكل م ة بالكسر نحو كل ما استطال فھو ًكف ّ ِكف

ّة المیزان   .ِكف
 

ل ى (( )٨(قی ان عل ا ك ا م ع علیھ ة"یجم ْعَل ُ ى " ف ان عل ا ك ة وم ى"كُغرف ُْعل و" ف رى : نح ُكب
  )).وُصغرى

ھ رح قول ي الش د ورد ف ب(( )٩(وق َق ة ووردت: النُّ ع نقب ي  )١٠(جم ة وھ ع ُغّص ص جم الُغص
رى )١١(الشجا، قولھ   .ذروة جمع: الذُّ

 
ى وزن : )١٢(قیل یّطرد ھذا الجمع في اسم تام، أي لم یحذف من حروفھ شيء من أصولھ عل

  .فِْعلھ بكسر فسكون

                                                        
  .٧/١١٠: شرح نھج البالغة) ١(
  .٤٤/جموع التصحیح والتكسیر ص: ینظر) ٢(
  .٣/١٩٧: شرح نھج البالغة: ینظر) ٣(
  .٦/٣٩٣: نفسھ) ٤(
  .١٣/١٤٨: نفسھ) ٥(
  .٢/٧٨: نفسھ) ٦(
  .٦/٤٤٣، ٦/٤٠٤: نفسھ) ٧(
  .٤٥/ص: جموع التصحیح والتكسیر) ٨(
  .٢/٧٩: شرح نھج البالغة) ٩(
  .٦/٢٦١: نفسھ) ١٠(
  .٧/٢٩: نفسھ) ١١(
  .٤٤: جموع التصحیح والتكسیر) ١٢(



  

  ]

الى(( )٢(إالَحن جمع إحنة، وقولھ(( )١(وعلى ھذا الوزن وردت ھ تع ة قول  )٣(وقطع جمع قطع
ل … (( ن اللی ع م ك بقِط ِر بأھل اء)) …فأْس ق(( )٤(توج َب ھ : الرِّ ق ب ل یرب و الحب ھ وھ ع ربق جم

  )).البھیم
 

ال الشارح ب، ق ً ألسماء الفاعلین في الغال ل(( )٥(ویأتي ھذا الوزن جمعا ْج ع راجل، : الرَّ جم
ھ ز قول اب العزی اظ الكت … )٦(كالركب جمع راكب والشَّرب جمع شارب وھذا من ألف

…  ً ً (( )٧(وقال أیضا ا " قام على ینعھ"وقولھ أیضا ون ھھن األحسن أن یك

  )).َیْنع جمع یانع كْصحب وصاحب ذكر ابن كیسان ویجوز أراد المصدر، كما یقول ابن كیسان
 

ى الَفَعل بالتحریك: بالضم، ثم السكون ویجيء وحداتھ على عشرة أوزان(( )٨(قیل ، الَفَلك عل

ى  ر كاألخضر عل ى وزن األحم لْك، الَفَعلة بالتحریك وزیادة ھاء كالَبَدنة على الُبْدن، األفعل عل ُ الف

  )).…الُخْضر، الفاعل، كالبازل على الُبْزل، الفعول على وزن صیور كالجزور على الُجْزر، 

رح ي الش ا ف ذي ورد فیھ اعر،  )٩(وال ع س ار الحرب، جم ْعر ن ب، ُس لْ ُ كالق ع : كقول ْكظم جم
… )١٠(جمع ساق والبور وھو الفاسد قال تعالى: كاظم، سوق األشجار 

 
نھم(( )١١(قال الشارح ا، أراد م ا ھن روي ھ ا م َب وكالھم روى الغَی ب، وی ع غائ : الُغیَّب، جم

ّب .شھود في الصورة وغیر حاضرین في المعنى ل ُ   )).والُحّول الق

                                                        
  .٦/٤٢٨: شرح نھج البالغة) ١(
  .٦/٤٤٢: نفسھ) ٢(
  .٨١/ھود) ٣(
  .٧/١٠٣: شرح نھج البالغة) ٤(
  .٢/١٧١: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٦٤/اإلسراء) ٦(
  .٧/١٠١: شرح نھج البالغة) ٧(
  .٣٩-٣٧: جوھر القاموس) ٨(
  .٨/٢٧٠، ٧/٢٧، ٢/١٩٠، ٢/٧٨: شرح نھج البالغة) ٩(
  .١٢/الفتح) ١٠(
  .٢/٣١٣، ١١/١٥٥: شرح نھج البالغة) ١١(



  

  ]

ُّعل بقولھ   )).وغاٍز ُغّزى(( )١(وذكر سیبویھ مجيء فاعل على ف
 

َدنة، جمع سادن (( )٢(وقد ورد منھا في الشرح ومثلھا الّساقة، جمع سائق كحائض " فاعل"السَّ
د  ع حفی َدة جم ك، والَحَف ل"وحائ ا" فعی ھ تع ل، قول ة لعائ …)٣(لىوعال

… 
 

ً (( )٤(قیل ل : وھو مقیس في مفردات كثیرة األوزان أشھرھا ثالثة عشر وزنا ة وَفَع ُْعل وَفْعل ف

ا بانة جمعھ ي وغض ل غض ھ مث ى وفعالن الن، فعل ھ َفع ل ومؤنث ى فاع ل بمعن ل، فعی ة، فِْع : وَفَعل

ُعالنةِغضاب، فُ    )).عالن أو مؤنثة ف

ار، (( )٥(مثل" فِعال"وورد في الشرح من ھذه األوزان مجموعة على  الِحجال، الِعجال، الِبك

مام   )).الِنقاب الفِجاج، والسِّ
 

َصد(( )٦(وھذا الوزن شبیھ بالَفَعلة، ورد في الشرح َرس: الرَّ ع حارس، : جمع راصد الَح جم

  )).جمع عماد: َمدوالعَ 

 

ون " َفِعل"االسم الذي یأتي على (( )٧(قیل ین شرط أن یك ي ساكن الع ود، الثالث نحو َكِبد وكُب

ي ساكن  م وِعلوم، الثالث مفتوح الفاء نحو َكْعب وكعوب، الثالثي ساكن العین مكسور الفاء نحو ِعلْ

  )).…ل العین بالواو، وال معتل الالم نحو ُجند وُجنود العین مضموم الفاء شرط اال یكون معت

  )).والّتخوم جمع تخم، والقسي جمع قوس والنشوز جمع نشز )١(جاء في الشرح

                                                        
  .٣/٦٢٦: الكتاب) ١(
  .١٧/١٧٣، ٦/٢٦٢، ٢/١٨٢، ١/٩٢: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٢٨/التوبة) ٣(
  .٥٢-٥١جموع التصحیح والتكسیر : ینظر) ٤(
  .٧/٢٣١، ٧/٦٤، ٦/٤٢٠، ٦/١٠٢، ٣/٣٣٤، ٢/٧٩: شرح نھج البالغة) ٥(
  .١٠/٨٢، ٩/٢١٦: نفسھ) ٦(
  .٥٢/ص: جموع التصحیح والتكسیر) ٧(



  

  ]

 
وارف ألّن فواعل أكثر ما یكون : جمع الواحدة ُغمامة، ولذلك قال: الُغمام(( )٢(قال الشارح الذَّ

  )).لجمع اإلناث
 

ن (( )٣(ورد في الشرح اطن م ع ق ُطان جم ُحّشاش، بضم الحاء وتشدید الشین جمع حاش، وق
  )).الفعل قطن

 
ال (( )٤(قال سیبویھ ى مث ھ یكسر عل ھ فإن ل"وأما ما كان من بنات األربعة ال زیادة فی " مفاِع

اطر ضفدع وضفا: وذلك قولك اجن، وقِمطر قم اجر وِجنجن َجن ارج وخنجر َخن رج َحب دع، وُحب
….((  

الفتح، (( )٥(وأمثلتھ الواردة في الشرح اة بالكسر وب ع مثن اني جم ع مسلحة، المث المسالح، جم
ة،  وھي الحبال، ومطالب األیام جمع مطلب، وھو المصدر من طلبت الشيء والمالحم جمع ملحم

  :الغایات جمع مصیر، قال الكمیت األسديوالمھاوي جمع مھواة، ومصایر 

   
یبویھ ال س ات (( )٦(ق اء بن ي بن ادة فبن ھ الزی ة فلحقت ات الثالث ن بن ان م يء ك ل ش م أن ك واعل

ال  ى مث ر عل ھ یكس ا فإن ق ببنائھ ة والح ل"األربع ك" مفاِع ة وذل ات األربع ر بن ا تكّس دول : كم ج
  )).…عثایر وكوكب وكواكب  جداول، وعثیر

 
" مفاعیل"فإن كان فیھ حرف رابع حرف لین، وھو حرف المّد كسرتھ على (( )٧(قال سیبویھ

  )).مندیل منادیل، وخنذیذ خناذیذ وكرسوع كراسیع، وغربال غرابیل: وذلك قولك
التي زال عنھا اسم العیاذ  المطافیل، جمع مطفل وھي(( )٨(وقد ورد في الشرح من ھذا البناء

  )).ومعھا طفلھا

ھ یكسر، " ُمْفعل"وأما  )٩(وفي ھذا البناء قال سیبویھ اء فإن ھ الھ ث وال تدخل ون للمؤن الذي یك

  )).…مشادین ومطافیل : وذلك ُمطفل ومطافل، وُمشدن ومشادن، وقد قالوا على غیر القیاس

___________________________ 
  .١١/٥٧، ٩٣-١٠/٩٢، ٦/٤٢٩: شرح نھج البالغة) ١(
  .١١/٥٩: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١٠/٧٤، ٨/١٠٨: نفسھ) ٣(
  .٣/٦١٢: الكتاب) ٤(
  .٩/٢٠٣، ٩/١٥٩، ٧/١٨١، ٦/٤٠٣، ٤/٦، ٢/٧٨: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٣/٦١٣: الكتاب) ٦(
  .٦١٣-٣/٦١٢: الكتاب) ٧(
  .٩/٣٨: شرح نھج البالغة) ٨(
  .٣/٦٤٢الكتاب ) ٩(
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وھا من حرف المّد، وكان األولى أن لخل)) على غیر القیاس((وأرى أن سیبویھ عنى بكالمھ 

  ".مفاعل"تبنى على 

 

یبویھ ى (( )١(قال س ر عل ث كّس ً للتأنی اعال اء ف ت الھ ك" فواعل"وإذا لحق ك قول ضاربة : وذل

ل، وخوارج ك. وضوارب، وقوات ث وذل اء التأنی ھ ھ ن فی م تك ث ول ت صفة للمؤن ذلك إن كان : وك

  )).حواسر وحوائض

ى (( )٢(وقال ھ ال " فواعل"وإن كان فاعل لغیر اآلدمیین كّسر عل ً؛ ألن ذكر أیضا ان لم وإن ك

ك  ین، وذل وة اآلدمی َو ق م یق ث ول ون فضارع المؤن واو والن ن ال ین م ي اآلدمی یجوز فیھ ما جاز ف

  )).جمال بوازل، وجمال عواضھ: قولك

ى النواجذ، : ذ، في قولھوال زوافر عّز، جمع زافرة، النواج(( )٣(وجاء في الشرح وا عل عّض

  )).العواطف، حواني الھرم، النواھك، الھوام وعوازم األمور

ون  واھي أیك ذلك الن ر وك ر أوأم ع آم ى جم ر عل وقد ذكر الشارح االختالف في داللة األوام

ً لناٍه أم نھي؟ بقولھ ً (( )٤(جمعا ال ٍر أو نھي، ألن َفْع ً ألم ا واھي جمع ر والن  ال ویبعد أن یكون األوام

  )).وإن قال ذلك بعض الشواذ من أھل األدب" فواعل"أو " أفاعل"یجمع على 
ول" َفْوعل"بناء " فواعل"ویضیف الشارح إلى ما یجمع على  ع (( )٥(یق ى " فوعل"ویجم عل

ول، أي  ى مفع ون فاعل بمعن ة ویك ً لعازم ا فواعل كدورق وھوجل، ویجوز أن یكون عوازم جمع
  )).م بصحتھامعزوم علیھا، أي مقطوع معلو
واھٍ  ر ون ا يوأرى أن أوام رین جمعھم اٍه ألن األخی ر ون ع أم ي ال جم ر ونھ ع أم   جم

أما في . جمع تصحیح وداللتھما على القلة ال توجب أن نلتمس لھما جمع تكسیر" آمرون وناھون" 
  .عوازم فاحتمال كونھ عازمة وعوزم وارد كما ذكر الشارح

 

                                                        
  .٦٣٣-٣/٦٣٢: نفسھ) ١(
  .٣/٦٣٣: نفسھ) ٢(
  .٩/٩٤، ٧/٢٦، ٦/٢٦١، ٦/٢٤١، ٥/١٦٩، ٢/١٩٠: شرح نھج البالغة) ٣(
  .٦/٣٥٣: نفسھ) ٤(
  .٩/٩٤: شرح نھج البالغة) ٥(
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ھ (( )١(فقال" فعائل"كر سیبویھ ما یكسر على ذ ة أحرف وفی ھ أربع ان عدد حروف ا ك ا م وأم
ى  ره عل ك تكس ة فإن ان فعیل ث وك اء التأنی ل"ھ حیفة " فعائ و ص ك نح   وذل

  )).…وصحائف 
فھو بھذه المنزلة ألن عدة الحروف واحدة والزنة والزیادة مّد كما أن " فِعالة"وأما (( )٢(وقال

ً وذلك قولك إذا جمعت بالتاء رساالت  زیادة فعیلة مدّ  إذا كسرتھ … فوافقتھ كما وافق فعیل فِعاال ف
  )).رسائل… : على فعائل قلت

ع  )٣(وأشار سیبویھ إلى أن ي جمی ذلك ف و ك ة فھ ُعال ان ف ما كان َفعالة فھو بھذه المنزلة وما ك
  .األشیاء وكذلك َفعولة ألنھا بمنزلة َفعیلة في الزنة والعدة والمدّ 

رائن، (( )٤(د ورد في الشرحوق ر الق رائح، جرائ ل، الق السكائك، الفضائل، السواري، الجھائ
  )).الوالئح، الحقائق

دي إذ یرى " الفضائل"و" السكائك"وقد اختلف الشارح مع القطب الراوندي في صیغة  الراون
ي الث یبویھ ف ع س ق م دي یتف كاك والفضائل فضیلة، وأرى أن الراون رد السكائك ِس ي أن مف ھ ف ة ویخالف انی

  .على فعائِل لدى سیبویھ فیما ذكرناه" فِعال"األولى إذ لم ترد 
ام " ُسكاكة وفْضلة"أما ابن أبي الحدید فیراھما  ي أن اإلم ة ف ل  ویحتج للثانی ة جع الثانی

ا  ي بنائھ یبویھ ف ول س ارب ق ھ ال یق ّ أن ى إال ي المعن ل، وھو یصیب ف رائض والنواف ة الف في مقابل
  ".َفْضالت، سكاكات"وبناؤھا على جمع المؤنث السالم أقرب إلى الصواب  "فعائل"على
 

یبویھ ال س ان (( )٥(ق ا ك ا م ال"وأم ى " َفَع اء أدن ال إذا أردت بن ى أفع ر عل ھ یكس   فإن
دد  ى … الع ّرتھ عل دد كس ر الع اء أكث الن"وإذا أردت بن ان و" فِع ران وقیع و جی ك نح ان وذل تیج

….((  
 ً ك، .. وأما ما كان َفُعوال (( )٦(وقال أیضا ى فِعالن وذل دد كسرتھ عل فإن أردت بناء أكثر الع

  )).ِخرفان وقِعدان وعتود وِعّدان
و الحوت، (( )٧(ووردت في الشرح على ھذا الوزن ون وھ ع ن غیران الجبال، جمع غار والنینان جم

  )).ذھبان بكسر الذال، والخربانوالغیطان جمع غائط وھو المطمئن من األرض وال
 

ى (( )٨(قال سیبویھ رون الفاعل عل ُعالن"وقد یكّس الن : نحو" ف حاجر وُحجران، وسال وُس
ُعالن"وأما ما كان أصلھ صفة فأجرى مجرى األسماء فقد یبنونھ على … وحائر وحوران  كما " ف

  )).وفارس وفرسان، وراع وُرعیان راكب وُركبان وصاحب وُصحبان،: یبنونھا، وذلك
ل"یطرد في (( )١(وقیل ى وزن " ًفْع ي اسم صحیح عل ران، وف ر وُطھ ل"نحو طھ نحو " َفَع

ھ: َحَمل وُحمالن، وفي اسم على وزن فعیل نحو  )٢( رغیف ورغفان وقد ورد في الشرح قول
                                                        

  .٣/٦١٠: الكتاب) ١(
  .٣/٦١١: نفسھ) ٢(
  .٣/٦١١الكتاب : ینظر) ٣(
  .٨/٤، ٧/٢٧، ٧/٢١، ٦/٤١٦، ٦/٢١٤، ٦/٣٧٣، ١/١٣٦، ١/١٢٠، ١/٨٨: شرح نھج البالغة) ٤(
  .٣/٥٩٠: الكتاب) ٥(
  .٦٠٨-٣/٦٠٧: نفسھ) ٦(
  .١٣/١٥٣، ١٠/١٩٩، ١/١٨٨، ٧/٢٧: ةشرح نھج البالغ: ینظر) ٧(
  .٣/٦١٤: الكتاب) ٨(
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ن قضبانھا(( الى )) وقدحت لھم م ھ تع ى أن و القصف، والمعن ع قضیب وھ ن بالضم جم أخرج م
ً ضد ھذا الجسم المخصوص، وھو من األلفاظ القرآنیة   )).الشجر األخضر نارا

 
َُعالء"وردت في الشرح جموع من ھذا الوزن  َُعالء، جمع : الُمجداء قال الشارح(( )٣(منھا" ف ف

  )).ماجد، ونجداء وأحدھم نجید
اموس الاألوزا )٤(وحدد صاحب جوھر الق ا فق ع علیھ ي تجم ى : ((ن الت ة عل ة كالطرف الَفَعل

ذل على الّرذالء، والفعیل الزینم على الّزنماء رفاء، والَفْعل كالرَّ   )).الطُّ
 

ى (( )٥(قال سیبویھ الء"رّبما كّسروا ھذا عل ك نصیب وأْنصباء وخمیس " أْفِع ع وأخمساء، وذل وربی
  )).وأربعاء وھي في أدنى العدد بمنزلة ما قبلھنّ 

ال سیبویھ ر المضاعف (( )٦(وق ر غی ا كّس ال كم ى فِع ر عل ھ یكّس ً فإّن ذا مضاعفا ن ھ ان م ا ك ا م فأم
َُعالء فیھ أفعالء وذلك… شدید وِشداد : وذلك   ..)).شدید وأشّداء، ولبیب والّباء : ونظیر ف

ھ ذا قول ن ھ ا ورد م اء(( )٧(وم ع ق: أقوی اءجم یاء واألولی ل)) وّي، وأوص ّد (( )٨(قی د ع ان وق الوزن
  )).مما یجمعان على األفعالء مثل رمضان أرمضاء، وصدیق أصدقاء" الَفَعالن والفعیل"
 

ك (( )٩(قال سیبویھ وأما ما كان على أربعة أحرف وكان آخره ألف التأنیث، فإن أردت أن تكسره فإن
ادة الت ذف الزی ى تح ى عل ث، ویبن ي للتأنی الى"ي ھ ك" َفع و قول ك نح ف وذل اء األل ن الی دل م ى : وتب ُحبل

  )).َحبالى
ران : بدایا(( )١٠(قال الشارح جمع بدّیة، وخزایا جمع خزیان وھو الخجل مثل سكران وسكارى وحی

  )).وحیارى
 

  ".عاللف"غیاھب، مفردھا َغیھب، وھي الظلمة وھذه جاءت على (( )١١(قال الشارح
 

ة، (( )١٢(أورد الشارح دبار وھي السنة المجدب شناخیب الجبال، وأحدھا شنخوب، وحدابیر السنین ح
  )).ومنھا، جالبیب، جمع جلباب

___________________________ 
  .٥٣/ص: جموع التصحیح والتكسیر) ١(
  .٨/٢٧٣: شرح نھج البالغة) ٢(
  .١٣/١٦٧: نفسھ) ٣(
  .٨٤: جوھر القاموس: ینظر) ٤(
  .٣/٦٠٤: الكتاب) ٥(
  .٣/٦٣٤: نفسھ) ٦(
  .١٧/٧، ٨/٢٤٥: شرح نھج البالغة) ٧(
  .١٥٨: جوھر القاموس: ینظر) ٨(
  .٣/٦٠٩: الكتاب) ٩(
  .٧/١٧٤، ٦/٤١٦: شرح نھج البالغة) ١٠(
  .٧/٤٦: نفسھ) ١١(
  .١٥/٨٠، ٧/٢٦٢، ٧/٢٩: نفسھ) ١٢(
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  مباحث مختلفة - :عرابالمبحث ال
 

اء (( )١(قال سیبویھ ي النصب والجر بالی ون، وف األلف والن ع ب ي الرف أعلم أن التثنیة تكون ف
ً والنو   )).ن، ویكون الحرف الذي تلیھ الیاء واأللف مفتوحا

ام ول اإلم ن ق ارح م ره الش ا ذك ك م ال ذل ْرَك (( )٢(ومث حاُب َب ِت الس ا ألق   فلم
  )).…ِبوانیھا 

ة ِبوان… : (()٣(قال الشارح ى )) وِبواْنیھا، تثنی ال"عل ة، " فِع ود الخیم اء وھو عم بكسر الف
  :والجمع ُبون بالضم، قال الشاعر

 
 

  
ى : أراد لواصقھا من قولك" َبوانیھا"ومن روى  قوس بانیة إذا التصق بالوتر، والروایة األول

  )).أصح
ھ  ذي ال یجري فی ن الصحیح ال ا، وھو م ي إعرابھ یبویھ ف ول س وما أورده الشارح شاھد ق

ة (( )٥(ي بعض الصیغ وقیلوتجرى التغییرات ف. تغییر عند التثنیة ي األحوال الثالث ف ف لزوم األل
ة  ن ربیع ي الھجیم وبطون م ر وبن ي العنب ن كعب وبن لغة معروفة عزیت لكنانة وبني الحارث ب

دان  ثعم وھم د وخ ل وزبی ن وائ ر ب الى… وبك ھ تع ا قول ّرج علیھ ذرة وُخ … )٦(وع
…  وقولھ)) : ال وتران في لیلة….((  

  : وحدیثنا عن التثنیة محصور في ما ورد في الشرح ومنھ
ض النح -١ ماه بع اء وس وم بالت ة المخت د التثنی ي عن اء، وھ ارح بثتویین، بالھ ا أورده الش ي م ّ ف ت إال

  : وھمزة اآللیة مفتوحة وجمعھا آلیات بالتحریك، والتثنیة آلیان یغیر تاء، قال الراجز(( )٧(قولھ
.((  

  
  
  
  
  

                                                        
  .٣/٣٨٥: الكتاب) ١(
  .٦/٤٣٨: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٦/٤٤٤: نفسھ) ٣(
  .ة بن قیس بن أشیم، كما ھو في اللسانلحلـحنسبھ المحقق إلى ) ٤(
  .١/٤٠ :ھمع الھوامع للسیوطي) ٥(
  .من سورة طھ المباركة ٦٤/اآلیة)٦(
  .٩/٢٨٦: شرح نھج البالغة) ٧(
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یان، أي كبیر اآللیة: بفتح الالم وسكونھا یختلف المعنى، قال )١(واآللیة   )).رجل آلْ
ً لما ذكره الشارح قال یستوي في التثنیة المذكر والمؤنث فال (( )٢(وجاء قول السیوطي موافقا

الوا أنھم ق ة وخصیة ف ن آلی ّ م ھ إال اس : تحذف تاء التأنیث مما ھي فی ان القی ات وخصیات، وك آلی
ی دم ألیت ف وع ً للتخفی ارا ھ إیث ة علی أجروا التثنی ي وخصي ف رد آل ي المف ھ سمع ف ن وخصیتین لكّن

  )).بتثنیة غیره ھتااللباس، وقد صرح ابن مالك بأنھ مما استغني عن تثنی
ّي : االسم المنقوص -٢ ان صفة ثن ع، وإن ك ى وال یجم ً ال یثن دما یكون مصدرا ذكره الشارح عن

ر : ر وخلیق، یقال، أي جدی"وحريّ " )٣(وجمع قال ذا األم ذا، وھ ر ك بالحري أن یكون ھذا األم
: محراة لذلك، أي مقمنٍة، مثل محجاة، وما أحراه، قیل ما احجاه، وأحر بھ مثل أجح بھ، ونقول

  :قال الشاعر. ھو حرًى أن یفعل ذلك بالفتح، أي جدیر وقمین، ال یثنى وال یجمع
   

ھما َحِریان : ثنیت وجمعت فقلت" فعیل"ھو حٍر بكسر الراء وحرّي بتشدیدھا على : فإذا قلت
 ً ة . وحّریان وحُرون مثل عمون، واحراء أیضا ة وحرّی اء، وھي حری ون وأحری وفي المشدد حرّی

  )).وھّن حریات وحرایا
ذا كان على ثالثة أحرف فإن األلف أعلم أن المنقوص إ(( )٤(وفي تثنیة المنقوص قال سیبویھ
ى ف ُحبل ادة أل ً )) بدل ولیست بزیادة كزی ال أیضا ن (( )٥(وق ى فم ا الفت الوانبفأم اء ق ان : ات الی فِتی

ویلحظ أن الشارح " حریان"عود المحذوف في حٍر عند التثنیة  )٦(وقد حكى السیوطي)) …وفتیة 
  .نقوصثنى اللفظة وجمعھا على وفق ما قعده العلماء في الم

د(( )٧(ذكر ذلك الشارح في تثنیة المذكر والمؤنث قال: التغلیب في التثنیة -٣ ھ : الّزن دح ب ود تق الع
ل ا قی إذا اجتمع ى، ف ب وھي األنث ل : النار وھو األعلى، والّزندة السفلى فھي ثق م تق دان ول زن

ً للتذكیر   )).زندتان تغلیبا
ذا أتى أنس نافرھا، واطمأن ناكرھا قمصت حتى إ(( )٨(في وصف الدنیا ومما قالھ اإلمام  -٤

  )).…بأرجلھا 

ع " بأرجلھا: "فقالوجمع (( )٩(قال الشارح ّداّبة رجالن، إما ألن المثنى قد یطلق علیھ صیغة الجم وإنّما لل

رجلین مجرى امرأة ذات : كما في قولھم دین وال ھ اجرى الی ا ألن ان، وأّم ا ورك آكم، وھم أوراك وم

ً فسماھا كلھا أ ً، وفي روایة واحدا  )). فھو جمع رحل الناقة" بالحاء"رجال

                                                        
  .٢٣ص/ ھـ٤٨٠ت : سى بن إبراھیم الربعينظام الغریب في اللغة للشیخ عی) ١(
  .١/٤٣: ھمع الھوامع للسیوطي) ٢(
  .٧/٢٣٠: شرح نھج البالغة) ٣(
  .٣/٣٨٦: الكتاب) ٤(
  .٣/٣٨٧: نفسھ) ٥(
  .١/٤٤: ھمع الھوامع للسیوطي) ٦(
  .٧/٦٤: شرح نھج البالغة) ٧(
  .٦/٢٤٦: شرح نھج البالغة) ٨(
  .٦/٢٤٧: نفسھ) ٩(
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د  ة فق ذه الظاھرة اللغوی والذي أشار إلیھ الشارح ھو التفسیر السائد لدى أھل اللغة في مثل ھ

الموجدنا ف ان ب یاقات اإلتی ن الس ي ثي كثیر م د ورد ف ذه وق ام ھ ارة اإلم ھ عب ع، ومن ظ الجم نى بلف
 )١(القرآن الكریم في قولھ تعالى

 ٢(وقولھ عز من قائل(  …  ھ وقول

 ً د جرت  … )٣(أیضا ویمكن مالحظة النصوص الشریفة فق

ع و" ھم"اإلضافة إلى الضمیر  ى الجم دال عل اني ال ي الث لیمان، وف ا داود وس ان وھم المقصود اثن

راد  ع والم ى ضمیر الجم ل إل جاءت صیغة الجمع مضافة إلى ضمیر التثنیة وفي الثالث اسند الفع

ى " ھذان خصمان"المثنى  ى عل ولعل ھذا األمر یقوم على نظرة قدیمة في اللغة في مراحلھا األول

دّ  ا تع ع أو أنھ ى والجم ذا  عدم التفریق بین المثن رون ھ د ی واع وق ین األن رق ب ً وال تف ا ة جمع التثنی

 ً   .)٤(التقسیم نحویا

ا (( )٥(ذكر باحث معاصر ما یتصل بتطور اللغة في التمییز بین المفرد والجمع قولھ ومنھا م

ً والدال على الجمع معنى، ثم تمیز … تمیز بین المفرد والجمع بمراجل متدرجة  تبدأ بالمفرد شكال

 ً ومعنى ثم تأتي منھ بالصیغة التي تدّل على الجمع من ھذه األفراد بعالقة خاصة  منھ المفرد شكال

وان أو  اد والحی أو یتغیر في بناء اللفظ المفرد نفسھ دون تمییز في ذلك بین االسم والصفة أو الجم

  )).العاقل وغیر العاقل

ا ا الم ولغتن ّ وأراني ال أنكر ذلك التطور حینما تمر بھ كل لغة من لغات الع ذلك، إال ة ك لعربی

ق علیھ دوین وال ینطب ة والت ا  اأن ھذا الذي تراه الباحثة أمر ال یتصل بلغتنا في عصر الروای ألنھ

تمیزت في ھذه المرحلة بالرقي والكمال وبأنھا لغة أدبیة راقیة، ولكن الذي وردنا من االختالط في 

 ً أنھ جاء في أرقى لغة العرب، القرآن الصیغ والدالالت من قبیل تنوع األسالیب ولفت االنتباه علما

د  ك فق ع ذل القول، وم نن ب ن التف رة م ة كبی وشعر العرب وخطب المسلمین األوائل وھم على درج

                                                        
  .٧٨/األنبیاء) ١(
  .٤/لتحریما) ٢(
  .١٩/الحج) ٣(
  .٨: جموع التصحیح والتكسیر: ینظر) ٤(
  .١/الجموع في اللغة العربیة ، الدكتورة باكزة رفیق حلمي ص) ٥(
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قال أبو علي في باب ما جعل االثنان فیھ على لفظ . وجدنا من العلماء من یعلل ورود ھذه الظاھرة

ولھموذلك أن یكون الشیئان كل واحد منھما بعض : (()١(الجمع ك ق : شيء ال یفرد من صاحبھ وذل

  )).ما أحسن رؤوسھما

ا  عوا لھ وھا ووض اء ودرس اه العلم ت انتب اھرة لفت ذه الظ ى أن ھ دل عل ى ی ي عل الم أب وك

ً لذلك   .التعلیالت، لیس ضعف اللغة سببا

 
ّ في بعض الصیغ المزیدة ع ند یجري التصغیر في العربیة على أوزان ال یكاد یخرج عنھا إال

ً قبل . سفرجل تصغر على سفیرج، وفرزدق على فریزد(( )٢(تصغیرھا مثل وإن شئت ألحقت یاءا
 ً ى (( )٣(قال: أما األوزان فقد ذكرھا)) آخر حروفھ عوضا ي الكالم عل اعلم أن التصغیر إنما ھو ف

ة ة أمثل ل: ثالث ل، وفعیعی ل، وفعیع ى فعی یرافي)) عل ال(( )٤(وزاد الس ال أفیع ال " أفع ل أحم مث
ذه القیاسات ))واحیمال ، وما وجدت األلفاظ المصغرة التي وردت في خطب اإلمام خارجة عن ھ

  :وھي
  .اللتیا للصغیرة، والتي للكبیرة: قال الشارح)) أبعد اللتیا والتي أجزع(( )٥( قولھ  -١

تیا، قال: ومثل ذلك الذي والتي نقول(( )٦(قال سیبویھ    ّ ّذیا والل   :العجاج: الل
.((  

یرید أین عددھم؟ وأین جمھورھم : قال الكلبي: قال الشارح)) أین ُمثرْي القوم(( )٧( وقولھ  -٢
: وى، وتصغیرھاوھو الكثیر ومنھ رجل ثروان، وامرأة ثر" فعیل"وكثرتھم؟ والمال الثرّي على

  )).َثُریا، والصدقة مثراة المال، أي كثرتھ
ال -٣ راك(( )٨(وق ّكن ُعقّی ارح)) وس ال الش ال: ((ق و أصلھا، ق دار وھ ر ال ن عق از : م ل الحج أھ

 ً ا جاء مصغرا ھ مم یضمون العین، وأھل نجد یفتحونھا، وعقیر اسم مبني على التصغیر، ومثل
ا وھو سورة الشراب، ق ا والحمّی رّی ةالثُ ن قتیب ـ: ال اب م اسمع ب ر"ول ذا الحدیث " عقی ي ھ ّ ف إال

  )).لفظة مصغرة مأخوذة من العھد متشابھة لما سلف عقیراك، حمادّیات" وتركت عھیداه"
ّجَینْ (( )٩(وقال -٤ ً كالُكَمْیت والثرّیا: والل   )).اسم الفضة وجاء مصغرا

                                                        
  .٤٥٣: التكملة ألبي علي) ١(
  .٣/٤١٧الكتاب : ینظر) ٢(
  .٣/٤١٥: الكتاب) ٣(
  .٣/٤١٥: ھامش الكتاب) ٤(
  .١/٢١٤: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٣/٤٨٨: الكتاب) ٦(
  .١/٢٥٨: شرح نھج البالغة) ٧(
  .٦/٢٢١: نفسھ) ٨(
  .٦/٤٠٢: نفسھ) ٩(
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رة رك تكبی ً وت غرا الم مص ھ الك رى فی ا ج اب م ي ب یبویھ ف ال س ولھم(( )١(ق ك ق ل : وذل ُجَمّی

دون: وُكَعْیت، وھو البلبل، وقالوا م یری ھ وھ : ِكعتان وجمالن فجاءوا بھ على التكبیر، ولو جاءوا ب

ّ وفیھ یاء التصغیر: أن یجمعوا المحقر لقالوا   )).ُجمْیالت، فلیس شيء یراد بھ التصغیر إال
ً آخر للتصغیر ما ھي بالھوینى تصغیر : قولھفورد تصغیر عدّو ُعّدي نفسھ و )٢(وأورد حدیثا

  ".أھون"

 

ً (( )٣(قال سیبویھ. یجري النسب بإضافة االسم إلى الیاء المضّعفة ك إذا أضفت رجال م أن اعل

ھ . إلى رجل فجعلتھ من آل ذلك الرجل ألحقت یاءي اإلضافة ن أھل ھ م د فجعلت ى بل إن أضفتھ إل ف

  )).ماء إلى البالد أو إلى حّي أو قبیلةألحقت یاءي اإلضافة وكذاك إن أضفت سائر األس
ً یذكر قول الخلیل ھ (( )٤(وقال أیضا كل شيء من ذلك عدلتھ العرب تركتھ على ما عدلتھ علی

ً فھو على القیاس، فمن ال ً لم تحدث العرب فیھ شیئا ذي موما جاء تاما دول ال اس ع ر قی ى غی و عل ھ
ذیل ذليَّ : قولھم في ھ ة … ُھ ائي،وفي العالی ي طيء ط وّي وف ھ أن بعضھم … ُعل ق ب ن نث دثنا م وح

  )).یقول في بني جذیمة ُجذمّي فیضم الجیم ویجریھ مجرى ُعبديّ 
ي (( )٥(وقال اؤه ف ر بن ا ّغی ومنھم من یقول تھامي ویماني وشآمي فھذا كبحراني وأشباھھ مم

  )).اإلضافة، وإن شئت قلت یمنيّ 
ً  وال الیاءوالیماني مخفف (( )٦(ومما أورده الشارح قولھ ف عوضا وا األل یجوز تشدیدھا جعل

  )).من الیاء الثانیة، كذلك فعلوا في الشامي واألصل یمنّي وشاميّ 
ارح ال الش دس ق ى الق ب إل مھاظح(( )٧(وورد النس دال وض كین ال دس بتس ر : ائر الق التطھی

ً والنسب : تطّھر، واألرض المقدسة: التطھیر، وتقّدس: والتقدیس إلیھ المطّھرة، وبیت المقدس أیضا
  )).قدسّي ومقدسيّ 

  .ونسب الشارح إلى القدس والمقدس
ذال (( )٨(وفي النسب إلى اذربیجان قال وھو اسم أعجمي غیر منصرف، األلف مقصورة وال

  :ساكنة، قال حبیب
   

                                                        
  .٣/٤٧٧: الكتاب) ١(
  .١٧/٢٤٨، ١١/٣٣: شرح نھج البالغة: ینظر) ٢(
  .٣/٣٣٥: الكتاب) ٣(
  .٣٣٦-٣/٣٣٥: الكتاب) ٤(
  .٣/٣٣٨: نفسھ) ٥(
  .١٠/٦٤: شرح نھج البالغة) ٦(
  .٦/٤٢٧: نفسھ) ٧(
  .١٤/٣٣: نفسھ) ٨(
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ذي والنسبة إلیھ أذري بسكون الذال وھكذا القیاس، ولكن المروي عن  الم ال ي الك ر ف أبي بك
  )).بفتح الذال" ولتألُمّن الیوم على الصوف األذري: "قالھ عند موتھ

ة باقتطاع بعضھا  ى األسماء المركب اس النسب إل ى قی والنسب لمثل ھذه األسماء یجري عل
  .والنسب إلیھ كما تقول في النسب إلى حضرموت حضرميّ 

 
ام كث الم اإلم ي ك ارح ورد ف ا الش د عالجھ ث وق ذكیر والتأنی ى الت ة عل اظ الدال ن األلف ر م ی

  :بالتوضیح واإلفصاح عن أوزانھا وھي كما یأتي
  "فعیل وفعیلة"الصفة  -أ
ھ -١ ريّ (( )١(قول ال الّث ارح )) الم ال الش رأة ((ق روان وام ل ث ھ رج ر ومن و الكثی ل وھ ى فعی عل

  )).ثروى
٢-  ً ھنا جمع طریدة، وھي ما طردت في الصید أو الوسیقة،  طرداء: قال الراوندي(( )٢(وقال أیضا

ى " فعیلة"ولیس بصحیح،ألن  ون" فعالء"بالتأنیث ال تجمع عل ال النحوی الى: وق ھ تع  )٣(أن قول
……  وأنشدوا ألوس بن حجر " خلیفة"ال على " خلیف"جاء على

 ً ً استعملھما جمیعا   .)٤(بیتا

     

ذكر، )) فإنھا قلیل(( )٥(وعلى ھذا الوزن جاء قولھ قال الشارح فأخبر عن المؤنث بصیغة الم
…… )٦(إنما معناھا فإنھا شيء قلیل، بحذف الموصوف كقولھ تعالى 

ھ ي قول ً ف ة(( " )٧(وقال أیضا ي ال" الّرھین ة فھ ا الرھین ذكرفأم ال للم ة، یق ین : مرتھن ذا رھ ھ
  )).ھذه رھینة عندي على كذا: عندي على كذا وللمؤنث

وجدنا الفّراء یعالج ھاتین الصیغتین، فعیل المعدولة " فعیل وفعیلة"في األمثلة المذكورة على 
امرأة قتیل وكف : ((التي یستوي فیھا المذكر والمؤنث وقد اشترط ذكر الموصوف مثلعن مفعول 

ت(( )٨(قال خضیب، ردت فقل إذا أف اه ف ھ أنث د ذكرت قبل ً ق ً إذا كان وصفا : وإنما حذفت الھاء أیضا
ت" مررت بقتیل" رأة قل ة: "وأنت ترید ام ت" مررت بقتیل الن وال : ((وإن أضفتھا قل ي ف ة بن قتیل

 ً ً مؤنثا ال هللا عز" )) ھذه: "تذكَرّن قبلھا اسما ا ق ردوا كم ا إذا أف ا یقولونھ ا، إنم  )٩(وجل وال غیرھ
ة(( ذلك ))النطیح ة((، وك ة )) الذبیح ة الّسوفریس د، وأكل ة، بُ األس ن الرمّی ھم م رف الس ا یع ُع، كم

 ً   )).جعلوھا بالھاء لما صّیرت اسما مفردا
                                                        

  .١/٢٢٨:  نھج البالغةشرح ) ١(
  .١٥/١٦٦: نفسھ) ٢(
  .٦٢من اآلیة /النمل) ٣(
  )).أبي وھٍب بموجود((وروایة الدیوان  ١١/دیوان أوس بن حجر ص) ٤(
  .٦/٣٥٥: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٦٩/النساء) ٦(
  .١٠/٢٦٩: شرح نھج البالغة) ٧(
  .١٩-٣/١٨یم الجوزیة بدائع الفوائد البن ق: وینظر. ٦١-٦٠المذكر والمؤنث للفراء ) ٨(
  .٣/من اآلیة: المائدة) ٩(
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ین : ثم قالوا(( )١(وقال المفضل بن سلمة ة دھ ل، وكف خضیب ولحی رأة قتی فطرحوا … ام
ان ھ ك ھ ألن ن جھت روف ع ھ مص ھ، ألن ذا كل ن ھ اء م ف  الھ ة وك رأة مقتول ون ام ي أن یك ینبغ

دول عن )) مخضوبة ي المع ا ف ا فرق اء لیكون طرحھ ل فطرحت الھ فصرف عن مفعول إلى فعی
ردت  ا إذا أف اه فأم ھ أنث د ذكرت قبل ي وصف ق اء ف ا اتخذت الھ دول، وإنم ر مع جھتھ وما ھو غی

  )).…فتذكرّ 
ّراء" مفعال"وفي  ذكا(( )٢(یقول الف اق وم رأة محم اث  رام ذا شيء … ومئن ن ھ ال م وال یق

ً اشد من إنعدال صبور وشكور    )).…بالھاء، وذلك أنھ إنعدل عن الصفات إنعداال
ول ا یق ى أفعالھ ذه الصفات إذا جاءت عل ي ھ دخل نّ إ(( )٣(أما المبرد فیرى التأنیث یقع ف ا ت ھ

ّ بھا وذلك كقولك وصائم  في قائم قائمة وقاعد ومفطر: على كل نعت یجري على فعلھ ال یؤنث إال
  )).…مفطرة وإذا أردت التأنیث قلت قائمة، وقاعدة … وكریم 

ل(( )٤(قال ن الفع أخوذ م ى )) وجمیع ھذا نعت ال محالة وھو ما ذكرت لك م ا جاء عل ا م أم
ً بین المذكر والمؤنث لئال یلتبس قائم بقائمة   .)٥(فاعل فیجب ثبوت الھاء فرقا

اء وطرح ات الھ ي إثب اتھم ف ى اختالف ف عل ي نق ريولك ول الھج ذكر ق ا ن ع (( )٦(ھ المرض
م  اء، وإن ل والمرضعة، والعاصف والعاصفة، وما أشبھ ذلك، إذا كان معھا من یرضع فتطرح الھ
یكن معھا فبالھاء وبطرحھا، وبغیر ھاء أجود وكذلك الریح في حال العصوف طرح الھاء أحسن، 

ترضعھ طرح الھاء أحسن، العصوف الھاء أحسن وكذلك اإلرضاع في حال الولد معھا : وفي قول
  )).وفي خلوھا منھ إتیانھا أحسن، ولیس لك إثبات الھاء في حال الرضاع والعصوف

ن  ث م ذكیر والتأنی ى الت الع عل ي وردت واإلط یغ الت ارح بالص ت رأي الش د تثبی وأرى بع
  :وجھة نظر العلماء ما یأتي

ً للموصوف فقد ذكر  -١ روىالمال الثري، ا((الشارح ذّكر وأّنث تبعا ال )) مرأة ث ل"وق ى " قلی عل
الم الشارح ((معنى المرتھنة، فعیل بمعنى مفعول بأنھا صفة لمحذوف مذّكر، والرھینة  دّل ك ف

ً للموصوف المذكور أو المقدر أو إذا كانت فعیل معدولة عن مفعول فإنھا  أنھا تؤنث وتذكر تبعا
  .تأتي بدون الھاء مع المذكر والمؤنث

بن سلمة أن تكون فعیل معدولة عن مفعول، وفعول معدولة عن فاعل  اشترط الفراء والمفضل -٢
  .تقع صفة للمؤنث وآنذاك تأتي بلفظ واحد" مفعال"وكذلك 

ث  -٣ ى مؤن ت عل إن دل ا ف ى فعلھ ث إذا جرت عل ا تؤن ة ألفعالھ ذه الصفات موافق جعل المبرد ھ
ً فإذا تؤنث وإذا دلت على المذكر تذكر، ومعنى ھذا یقتضي وجود الموصوف مذك ً أو مقدرا ورا

ن دون  فة م أتي الص ول إذ ال ت رد معق الم المب فات وك ذه الص ن ھ ف م ذلك ال موق ن ك م یك ل
  .الموصوف

  .طرحت آراء متأرجحة بین إثباتھا وحذفھا وبتفصیل اإلثبات تارة والحذف أخرى -٤
ا ھا وتأنیثالصفات  وأرى أن موضوع تذكیر  ت ومطرد وھن لم یستقر لدى العلماء بشكل ثاب

ة (( )٧(البد من ذكر رأي لباحث معاصر یقول ث بالعالم ى أن التأنی أرید أن أخلص بعد ھذا كلھ إل
                                                        

  .٤٧/ص: المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة) ١(
  .٦٧/ص: المذكر والمؤنث للفراء) ٢(
  .٨٣/ص: المذكر والمؤنث للمبرد) ٣(
  .٨٤/ص: نفسھ) ٤(
  .١٧٤-١٧٣/ص: المذكر والمؤنث ألبي بكر األنباري: ینظر) ٥(
  .١/٤١حمود عبداألمیر الحمادي . د. ارون بن زكریا الھجري، تالتعلیقات والنوادر ألبي علي ھ) ٦(
  .١٣٤ص: إبراھیم السامرائي. مباحث لغویة د) ٧(
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طارئ في العربیة من الناحیة التاریخیة كما ھو طارئ في غیر العربیة من أخواتھا السامیات كما 
ث  فات المؤن ي ص ة ف ن العالم ت ع ي عری تھم الت ن أبنی ر م م كثی ذا نستطیع فھ ى ھ سترى، وعل

ناقة مشمعل، : امرأة رداح ورداحة وردوح، وقولھم فرس ركوض، وناقة مرداح، وقولھم: لھمكقو
ة : أي سریعة كما قالوا ة ولیست قدیم رة حادث ذه األخی ر الظن أن ھ ا … مشمعلة، وأكب د رأین وق

ً من نعوت الناقة وقد عریت من العالمة   )).كثیرا
  المصدر -ب

یر والتأنیث فیھ وكذلك داللتھ على األفراد والتثنیة ذكر الشارح المصدر وداللتھ وجواز التذك
  :والجمع في أكثر من موضع

رجل دوًى، استوى : فاسد، بالتخفیف، من داٍء أصابھ وامرأة دوّیة، وإذا قلت" قلب دوٍ " )١(قال -١
ن رواه ده، : فیھ المذكر والمؤنث والجماعة ألنھ مصدر في األصل وم ى بع ة، بالتشدید عل دوّی

  ".نقّیة"لیقابل  فإنما شدد
ً للموصوف على ما ذكرنا من " دٍو مدوّیة"وقول الشارح  على فعیٍل وفعیلة، یذّكر ویؤّنث تبعا

 ً ا . داللة فعیل على مفعول، وإذا كان مصدرا د استوى فیھ ٍذ، فق ا بعدئ ي ذكرھ كما ھي الصیغة الت
  .المذكر والمؤنث واألفراد والتثنیة والجمع

ع، : ارذال الناس وسفلتھم المسموع: يبالزا" االقزام" )٢(قال -٢ قزم للذكر واالنثى والواحد والجم
  .والواحد فیھ سواء ألنھ في معنى المصدر

٣-  ً ا ر أیض رف (( )٣(وذك ى ص قیات عل ي الدمش ي ف ي عل تدالل أب ي اس ىً "وف ع " من للموض
ال: المخصوص، قلت لھ ذكیر؟ ق ى الت ت: أتستدل على أنھ مذكر ألن المصدر إل م، فقل ا ف: نع م

ً سمّي بھ البقعة المؤنثة، فال ینصرف  ّ یكون فیھ داللة علیھ ألنھ ال ینكر أن یكون مذكرا تنكر إال
ھ كالمصدر : كامرأة سمیتھا حجر أو جبل أو شبع أو معي، فقال ھ جعل ك ألن ى ذل ت إل إنما ذھب

ھ ت ل ك، فقل ھ ذل اني فی ا یع رة م ھ لكث ھ : بعین اب قول ذا الب ن ھ م، وم ا ھي ((اآلن نع ال فإنم إقب
  )).وأدبار

  :في قول عامر بن جوین الطائي )٤(وفي تأنیث المصدر قال المبرد
   

  .بلفظھ مع المؤنث" ابقال"ویتضح في مجيء المصدر 
ُعلى"المؤنث الذي على وزن  -جـ   "ف

ال" یؤسى" )٥(ذكر الشارح قولھ ً وشّدة، ق ى وزن : أي عذابا ىفُ "عل ـ" عل ُضلى، وُنعمى"ك " ف
  :ُیؤسى لفالن، قال الشاعر: وھي لغة مؤنثة، یقال

   

                                                        
  .١/١٦٦: شرح نھج البالغة) ١(
  .١٣/٣١٠: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٧/١٩٩: نفسھ) ٣(
  .١/٤٨٠: ، وینظر البیت في شرح ابن عقیل١١٢ص: المذكر والمؤنث) ٤(
  .١٥/١٦٠: شرح نھج البالغة) ٥(
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ُعلى(( )١(قال أبو بكر األنباري ال : وعلى ف ى مث ى"ُحبلى وُحسنى، وال یكون النعت عل " فِعل
ً، وقول هللا عّز وجلّ  ل ) … )٢(أبدا ن الفع ى"وزنھا م ُعل ا "ف واألصل فیھ

).…على مثال ُحسنى وُحبلى " ُضؤرى" 
ث  رد تأنی ل المب ى"ویعل ُعل ھ" ف ى (( )٣(بقول ان عل ا ك ى"م ُعل ى " ف ل ُحبل ث مث ة إال للتأنی ن اللغ م تك فل

  ))).وأنثى وخنثى ألنھ لیس حق الكالم أن یكون فیھ وزن على مثال ُجعفر
  "أفعل"س مذكره فعالء لی -د

ھ ذا قول ن ھ ارح م ا أورده الش وه(( )٤(مم ال : الش وھاء، وال یق ي ش ّوه، وھ و مش وھاء، فھ ع ش جم
  )).أشوه: للمذكر

ال مال (( )٥(وق ال للش داء، یق ذلك الح ا وك اء لھ وقھا والغن دو بس إبلي، والح دوت ب ي، وح دوت إبل ح
  : حدواء، ألنھا تحدو، أي تسوقھ، قال العجاج

   
  )).…إحدى : وال یقال للمذكر

 ً ى (( )٦(وقال أیضا ع عل ّراء أن یجم ذكیر واجاز الف والّضراء والبأساء، ھما اسمان مؤنثان من غیر ت
  )).آضر وأیؤس، كما یجمع النعماء على أنعم

م (( )٧(خالویھقال ابن  ي أحرف امرأة حسناء، ول ّ ف ة فعالء إال ّ مؤنث ي كالم العرب أفعل إال لیس ف
ذكر: یقولوا لرجل وا: أحسن، وفرس شوھاء للرائعة ولم یقولوا للم م یقول ة ھطالء ول سحاب : أشوه، ودیم

ال رد، ویق ن أم وا غص م یقول ا، ول رداء، وال ورق لھ جرة م وا: أھطل، وش م یقول رد، ول الم أم رأة  :غ ام
  ..)).مرداء ومرطاء 

ي الضّراء، … للمؤنث عالمات ثالث منھا الھاء (( )٨(وقال الفّراء ا ف ي تراھ ومنھا المّدة الزائدة، الت
  )).الحمراء، الصفراء وما أشبھ ذلك

  أفعل، تأنیثھ وتذكیره -ھـ
ً مصحوب" أفعل(( " )٩(ذكر الشارح ذكرا ان م ث إذا ك ذكر والمؤن ع الم ظ واحد م ـیأتي بلف ً ب ن"ا ى " م ً عل رّدا
  )).زید أفضل من عمرو وھند أفضل من دعد: وینبغي القول… القطب الراوندي 
 ً ـ" أفعل"فكأنھ یقول إذا تكون ) والتأنیث في أوالھم وأخراھم للكتائب(( )١٠(وقال أیضا ر مصحوبة ب " من"غی

  .تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث

 

                                                        
  .٢١٧ص: المؤنث والمذكر ألبي بكر األنباري) ١(
  .من النجم ٢٢، اآلیة ٩٥/ص: المؤنث والمذكر للمبرد) ٢(
  .٧/٥٦: شرح نھج البالغة) ٣(
                 .٧/٥٦: نفسھ) ٤(
  .٩/٢١٢: نفسھ) ٥(
  .٧/١١٠: نفسھ) ٦(
  .٢٧٠/ص: لیس في كالم العرب) ٧(
  .٥٧/ص: المذكر والمؤنث) ٨(
  .١/٧٨: غةشرح نھج البال) ٩(
  .٧/١٨٠: شرح نھج البالغة )١٠(
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  )).ة أنثى الّضباب، وإنما أوقع التشبیھ على الضّبة ألنھا أجبن من الذكر وأذلّ الّضبّ (( )١(قال الشارح
  )).وأذلّ 

  )).الروح تذكر وتؤنث(( )٢(وقال
  )).الطریق وطرق وطرقات: وكذلك نقول(( )٤(قال المبرد)) الطریق یؤنث ویذكر(( )٣(قال

ارح ال الش ان، وذراع(( )٥(وق ان)) لس ي اللس ال ف ة نف: ق ان الجارح ي باللس الم ال یعن ل الك ھا، ب س
  .ذراع وأذرع: السن كقولك: أراد الكلمة وجمعھ على ھذا: قالوا في تفسیره… الصادر 

ّراء ال الف ى(( )٦(ق ذراع انث رد)) ال ال المب فارھم (( )٧(وق ي أس ین ف ا ب راع فأمرھم ذراع والك ا ال فأم
  .))ھذا الثوب سبع في ثمانیة یریدون سبع أذرع في ثمانیة أشبار: وكالمھم یقولون

  : ومن خالل مباحث الشارح في التأنیث والتذكیر وردت أمور
ث إذا فعیل وفعول ومفعال تأتي بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، وقد تذكر إذا لم یذكر  -١ موصوفھا وتؤن

  .أضیفت واحكامھا عسیرة ومختلف علیھا عند العلماء
  .لممدودةعالمات التأنیث عدیدة وھي الھاء، واأللف المقصورة واأللف ا -٢
  .وردت صیغ لھا مذكر ولیس لھا مؤنث ولھا مؤنث دون مذكر -٣
اء أن  -٤ أقوال العلم د ب ھ مؤی إذا كان التأنیث یخضع لقواعد معینة ودالالت معینة فقد أورد الشارح وكالم

ى  دل عل رد ی ن العرب، وكالم المب ر المسموع م ً ال تخضع لقیاس في التأنیث والتذكیر غی ھناك ألفاظا
  .ذلك

أخرة  -٥ ة مت ث بالعالم أقف مع رأي أحد الباحثین الذي ذكرتھ في ھذا المبحث والذي مفاده أن صیغ التأنی
ات ال  ي اللغ ذكر والمؤنث ظاھرة متطورة ف ین الم ق ب ذكیر، والحق أن التفری ً عن صیغ الت ا تأریخی

ّ بعد زمن   .تأتي إال
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٦/١٠٣: شرح نھج البالغة )١(
  .٦/٢٧٧: نفسھ )٢(
  .٦/٢٧٧: نفسھ) ٣(
  .١١٣/المذكر والمؤنث ص) ٤(
  .٧/٦٩: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٧٧/المذكر والمؤنث ص) ٦(
  .١١٤-١٠٤ینظر المذكر والمؤنث ) ٧(
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  َمــْدَخل
  الداللة في اللغة وفي اإلصطالح 

ًة : ما یستدل بھ، والّدلیل((-)١(الّدلیل في اللغة ًة وِدالل ھ ّدالل ق یّدل ى الطری ھ عل د ّدل الّدال، وق

  : وُدلولًة، والفتح أعلى وأنشد أبو عبید
 

ّیلي ّیل والّدل ّك: والّدل   )).الذي ُیدل

: ّدلھ على الطریق، وھو دلیل المفازة، وھم إدالؤھا، وأدللت الطریق: (()٢(وعند الزمخشري

  )).…اھتدیت إلیھ

ي المجاز ذا (( )٣(وف ى ھ ي عل تقیم، ول راط المس ى الص ھ عل ھ، وّدل ر كفاعل ى الخی ّدال عل ال

ّیالهدالئل، وتناصرت أدلة العقل وأّدلة السم   )).ع، واستدّل بھ علیھ، وأقبلوا ھدى هللا ودل

م : (()٤(وھي في االصطالح كما یراھا الجرجاني ھ العل م ب ن العل زم م ة یل ون الشيء بحال ك

بشيء آخر، والشيء األول ھو الّدال، والثاني ھو المدلول وكیفیة داللة اللفظ على معنًى باصطالح 

لة النص، واقتضاء النص، ووجھ ضبطھ أن الحكم علماء األصول محصورة في عبارة النص ودال

 ً نظم أوال نفس ال ً ب ا ون ثابت ا أن یك نص أّم ن ال و . المستفاد م ھ فھ ً، ل نظم مسوقا ون ال األول أن یك ف

ّ فاألشارة، والثاني و : العبارة، وإال ً فھ ة، أو شرعا و الدالل ة فھ ظ لغ ن اللف ً م ا إن كان الحكم مفھوم

ارة  نص عب ً االقتضاء، فداللة ال ادا ة ال اجتھ نص لغ ى ال ت بمعن ة والوضعیة .…ثب ة اللفظی والدالل

من أو  ة أو التض ى المطابق م بوضعھ وھي إل اه العل ھ معن م من ل فھ ق أو تخی ى أطل ظ مت ون اللف ك

  )). …االلتزام

                                                        
  .١١/٢٤٧ –ل دل –لسان العرب ) ١(
  .١٩٣ –دلل  –أساس البالغة ) ٢(
  .١٩٣: نفسھ) ٣(
  .١١٠-١٠٩التعریفات، ) ٤(



  ]

ھي داللة اللفظ على الحكم في شيء فیھ معنًى یفھم لغًة من اللفظ (( )١(والداللة عند التھانوي

  )).…لمنطوق ألجل ذلك المعنىأن الحكم في ا

ین  ة ب ب وجود عالق د یتطل زم ق اه یطابق أو یتضمن أو یلت ذي ذكرن وداللة اللفظ بالشكل ال

ّد  ى ح ة عل ة بالطبیعی ذه العالق ى ھ یس إل اللفظ والمعنى الموضوع لھ وقد أشار الدكتور إبراھیم أن

ال ھ مناسبة (( )٢(قول أحد شیوخ المعتزلة ق ظ ومدلول ین اللف ى أن إّن ب ة للواضع عل ة حامل طبیعی

ً من غیر مرجح ّ كان تخصیص االسم المعین بالمسمى المعین ترجیحا   )).یضع وإال

ً البن جنّي في محاولة كشف الصلة بین اللفظ والمعنى   .ولعل ھذه الفكرة كانت باعثا

 ً ظ أیضا ة اللف د دالل ي تحدی ر ف ویدخل استصحاب الحال في فھم المعاني ویأخذ نصیبھ الكبی

  .)٣(یقول جون الینز

إن القصد ذو أھمیة كبیرة في أي تفسیر نظري لمعاني الوحدات الكالمیة وإن لم یكن من (( 

  )).خصائص الكلمات التي تتكون منھا ھذه الوحدات الكالمیة

اظ  ا خالل استعمال األلف ة أو تغییرھ ُخر تعمل عملھا في تطویر الدالل ً أ على أن ھناك أسبابا

للدى مجموعة من ال راد كام ى أو  )٤(ناس حددھا الدكتور م ى أو توسیع المعن ا تضییق المعن بأنھ

أما االنتقال ..والتوسیع ھو إطالق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كلھ..انتقال المعنى

ي أسماء  ر ف ى األكث ع عل ذه الظاھرة تق ى اآلخر وھ فقد یحدث للعقل أن ینتقل من أحد المعاني إل

  .ان وأسماء أجزاء الجسم واألمراض واأللوانالنبات والحیو

  
  
  

  المبحث األول
  فروق داللیة

                                                        
  .٢/٣٩٢كشاف اصطالحات الفنون ) ١(
  .٦٤/داللة األلفاظ ص) ٢(
  .١٥/ترجمة عباس الوھاب، مراجعة یونیل عزیز ص –اللغة والمعنى والسیاق ) ٣(
  .٢٥/داللة األلفاظ العربیة وتطورھا ص) ٤(



  ]

ً مختلفة من الداللة وردت في الشرح وسیكون على مبحثین : تحت ھذا العنوان ندرس صورا
ى قسمین؛ األول ً عل داللي مقسوما : الداللة الوضعیة، والتطور الداللي، وسیكون مبحث التطور ال

ة اللغ ة التطور من الدالل اني" الوضعیة"وی ة الشرعیة، والث ى الدالل ي : إل ام ف داللي الع التطور ال
  .استعمال أھل اللغة والبحث محصور فیما أورده الشارح

 
  )) ال یحصي نعماءه العاّدون(( )١(ذكر الشارح قول اإلمام  -١

م ) الذي ال یعّد نعماءه الحاسبون: (إّنھ لو قال أمیر المؤمنین : قال الراوندي(( )٢(:قال ل
تقاق  ا اش و الظن، وأم ن الحسبان وھ تقاق الحساب م ھ ألن اش تحصل المبالغة التي أرادھا بعبارت

ادة ھ م ذي ل اء ال و الم د وھ ن الّع دد فم ا ..الع ى ذكرھ الى ال یشرف عل ھ تع ك أّن مدائح ى ذل ومعن
  )).كة المقربون والكرام الكاتبوناألنبیاء المرسلون، ألنھا أكثر من أن تعّدھا المالئ

لم  أّنھ معنى الكلمة فظریف ألّنھ" یعني القطب الراوندي"وأّما ما قالھ (( )٣(قال الشارح
ف  ً، وأي حاجة إلى ھذا التقدیر الظری ً وال التزاما یذكر األنبیاء وال المالئكة، ال مطابقًة وال تضّمنا

ي وھو أّن ن الذي ال یشعر الكالم بھ، ومراده  ا وھي نف اّد م ّت لكثرتھا أن یحصیھا ع عمھ جل
  )).لمطلق العاّدین من غیر تعرض لعاّد مخصوص

ن  الى، ویخرج م م هللا تع وأرى أّن كالم اإلمام موجھ للبشر فھم غیر قادرین أن یحصوا نع
ھذا األنبیاء فھم أصفیاؤه، خصھم بما لم یخص بھ سائر الناس، ولم یذكر المالئكة ونحن ال نعرف 

ً غیر أنھم مأم من ي نأورون، وعلمھ عند هللا تعالى لذا قدرتھم شیئا ھ الشارح ف ي أؤید ما ذھب إلی
  .عدم داللة عبارة اإلمام على األنبیاء والمالئكة ال بالمطابقة وال التضمن وال االلتزام

نحن أ(( )٤( قولھ  -٢ ّنة ف م بالّس ھ، وإذا حك ى ب نحن أول اب هللا ف ي كت ى إذا حكم بالصدق ف ول
  )).بھا

ال: قلت(( )٥(قال الشارح ا، وق ة فكّنى عنھ ذكر الخالف ھ أن یصّرح ب نحن إذا : إّنھ رفع نفس

اس  ع الن حكم بالكتاب والّسّنة أولى بالكتاب والّسّنة، ویلزم من كونھ أولى بالكتاب والسنة من جمی

  )).زم لھأن یكون أولى بالخالفة من جمیع الناس فدّل على ما كّنى عنھ باألمر المستل

ى  و أول ن ھ ذلك فم ر ك ان األم وواضح من ذكر الكتاب والسّنة أن الحكم بمقتضاھما وإذا ك

  .بھما أجدر بأن یتولى الحكم بھما

                                                        
  .١/٥٧نھج البالغة شرح ) ١(
  .٤١٠ص-عدد-أساس البالغة)) وماء عّد، ومیاه أعداد((قال الزمخشري  ٦٧-١/٦٦: نفسھ) ٢(
  .٦٨-١/٦٧شرح نھج البالغة ) ٣(
  .٨/١٠٥: شرح نھج البالغة) ٤(
  .١٠٥/ ٨نفسھ ) ٥(



  ]

وقد احتجت الخوارج لمذھبھا بوجوه منھا (( )١(ومن ذكر الداللة االلتزامیة ما ذكر الشارح قال -٣
الوا[[ )٢(قولھ تعالى ارك الحج : ق ل ت فجع

 ً   )).كافرا

ھ ّین (( )٣(:ویجیب الشارح بقول م یب الى ل ھ تع ة ألن ة مجمل ذه اآلی ر((إّن ھ ن كف اذا؟ )) وم بم

ھ سبیال  ن استطاع إلی ى م ھ عل اد وجوب ارك اعتق د ت ھ یری فیحتمل أنھ یرید تارك الحج ویحتمل أن

ر واجب، فالبّد من الرجوع إلى داللة النّص، والظاھ ر أنھ أراد لزوم الكفر باعتقاد كون الحج غی
ال] [: أال تراه في أول اآلیة قال م ق زوم، ث أ عن الل ر : ((فأنب ن كف وم

  )). على الناس حج البیت، فھو كافر: أّن من لم یقل: ونحن نقول" بلزوم ذلك

اإلیمان فمن لم یؤمن بھذه المقتضیات ومعلوم أن اإلیمان لھ مقتضیات وللفرائض مقتضیات 

ن مستلزمات  ا م ل بھ الشك أن إیمانھ بمن فرضھا متزعزع ألن اإلیمان بمقتضیات االیمان والعم

  .وال شك أن الشارح ھنا یتحدث بمبدأ المعتزلة في تكفیر أصحاب الكبائر. اإلیمان با
  )الحمد، أحمد، األسم والفعل(داللة  -٤

ائلون الحمد (( )٤(قولھ ھ الق ال الشارح)) …الذي ال یبلغ مدحت دي  )٥(ق ا القطب الراون فأّم
ك من ظاھر  إنھ : فإنھ قال –رحمھ هللا  د هللا، وذل ھ بحم ذا الفصل أن أخبر عن نفسھ بأول ھ

د هللا ھ یجب ..كالمھ، ثم أمر غیره من فحوى كالمھ أن یحم ھ، وأن ّدة حیات ك م ى ذل ت عل ھ ثاب وأن
  )).لم یعلم منھ جمیع ذلك –أحمد هللا : علیھ ما بقوا، ولو قال على المكلفین ثبوتھم

الى،  د هللا تع ى حم وكأن القطب الراوندي یفھم كالم اإلمام بداللة التزامیة دعوة اآلخرین إل
  .وال یرى ابن ابي الحدید ذلك

جمیع وأرى أن كالم اإلمام یتضمن ذلك بالداللة االلتزامیة ألن اإلمام قدوة المسلمین وعلى ال
وة  ى دع یر إل ا یش ارة م من العب م تتض ً وإن ل ا ق جمیع ن واجب الخل د م ھ والحم أن ینھجوا منھج

ا  –اآلخرین إلى ذلك على أنھا حاصلة في نفسھ من دون شك ولكنھا لم ترد في ألفاظھ  وإذا عرفن
ً  )٦(ذلك عرفنا أنھ یتضمن دعوة المكلفین إلى الثبوت على ذلك كما أشار إلیھ القطب الراوندي علما

ول ھ یق ع (( )٧(:أن الشارح یؤید ما یقتضیھ العقل من دعوة اإلمام إلى الحمد لكن ف وق م كی وال أعل

                                                        
  .١٠٥/ ٨: نفسھ) ١(
  .٩٧/ آل عمران) ٢(
  .١١٤/ ٨شرح نھج البالغة ) ٣(
  .٥٧/ ١ :شرح نھج البالغة) ٤(
  .٦٢/ ١: نفسھ) ٥(
  .٦٢/ ١: نفسھ) ٦(
  .٦٣-٦٢/ ١: نفسھ) ٧(



  ]

ال ھ ق و أن ن الكالم وھ ً م : ذلك للراوندي فإن زعم أن العقل یقتضي ذلك فحق، ولكن لیس مستفادا
  )).إنھ موجود في الكالم

ً في الكالم ما یدل …(( )١(لھاألمر اآلخر في كالم اإلمام الذي بینھ الشارح وھو قو وال أیضا
      )).أنھ یجب على المكلفین ثبوتھم علیھ ما بقوا –على أنھ ثابت على ذلك مدة حیاتھ 

اء : ولو كان قال(( )٢(وقول الراوندي ي انتق رق ف ھ ال ف ك فإن أحمد هللا، لم یعلم منھ جمیع ذل
اء في أنھما ال یدالن على شيء من أحوال وھما سو" الحمد "على ذلك، وداللة " أحمد هللا"داللة 

ً عن داللتھما على ثبوت ذلك ودوامھ في حق غیر القائل   ..)).غیر القائل فضال
ة  دي دالل ویفھم من كالمھما أنھما یختلفان في داللة االسم والفعل، فبینما یرى القطب الراون

ة االسم " أحمد"الفعل  د"على التجدد والحدوث، ودالل ى الث" الحم ي عل ن أب رى اب دوام، ی وت وال ب
الحدید أنھما متساویان في الداللة، وھنا البّد من الرجوع إلى أھل اللغة، لتحدید داللة كل من األسم 

  .والفعل
وإذا قد عرفت ھذا (( )٣(قال الشیخ عبد القاھر الجرجاني في معرض تفریقھ بین أنواع الخبر

ل،  ھو الفرق بین: الفرق، فالذي یلیھ من فروق الخبر ان بالفع ھ إذا ك اإلثبات إذا كان باالسم، وبین
ى : وھو فرق لطیف تمّس الحاجة في علم البالغة وبیانھ ان موضوع األسم على أن یثبت بھ المعن

ل فموضوعھ ً بعد شيء، وأّما الفع ھ یقتضي تجدد : للشيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئا ى أن عل
ً بعد شيء فإذا قلت ر أن : المعنى المثبت بھ شیئا ن غی ھ، م ً ل ال زید منطلق، فقد اثبت االنطالق فع

ل  د طوی ك، زی ي قول المعنى ف ھ ك ى فی ون المعن ل یك د شيء، ب ً بع یئا ھ ش ھ یتجدد فیحدث فی تجعل
ا  ا بھم وعمرو قصیر، فكما ال یقصد ھھنا إلى ان تجعل الطول والقصر یتجدد ویحدث بل توجبھم

كفقط، وتقضي بوجودھما على اإلطالق كذلك ال تت ي قول ھ : عرض ف ن إثبات ر م ق ألكث د منطل زی
  )).لزید

رون  دوث المفس دد والح ى التج ل عل ة الفع وت ودالل ى الثب م عل ة األس ى دالل ذھب إل ا ی كم
ال ان ق ألن (( )٤(وحاجتھم ماسة إلى تحدید المعاني القرآنیة السامیة من ذلك ما وجدناه عند أبي حی

   ..)).أسم الفاعل ألنھ عندھم مستمر بالثبوت الفعل المضارع مستمر بالتجدد والحدوث بخالف

 ً ال أیضا ً (( )٥(وق یئا ً فش یئا دد ش وت دون التج ى الثب دل عل ھ ی ل ألن م فاع ر أس ل الخب )) وجع
ة (( )٧(قال] [  )٦(في اآلیة الكریمة  وقولھ  ذه ثابت ة، وھ إخبار من هللا في الھدای

ھ إذ  ر عن أمر المخب اء ب ى االعتن دل عل ھت د یقول تقلة أك ة مس ھ بجمل ر عن ف یخب ل وص م: "ك " ھ
وباأللف والالم، كأن الھدایة انحصرت فیھم، وباسم الفاعل لیدل على الثبوت ألن الھدایة لیست من 

ً بعد وقت فیخبر عنھا بالفعل، بل ھي وصف ثابت   )).األفعال المتجددة وقتا
ً في داللة اسمیة الجملة على الثبوت  نما كان اسمیة الجملة من المؤكدات وإ((.. )٨(وقیل أیضا

  )).لداللتھا على الثبوت واالستمرار

                                                        
  .٦٢/ ١: نفسھ) ١(
  .١/٦٢: نفسھ) ٢(
  .١١٥/دالئل اإلعجاز، تصحیح محمد رشید رضا، ص) ٣(
  .١/٤١البحر المحیط ألبي حیان ) ٤(
  .١/١٤٠: نفسھ) ٥(
  .١٥٧/ البقرة) ٦(
  .١/٤٢٥البحر المحیط ) ٧(
  .٧٦-٧٥لى الشرح المختصر لتلخیص المفتاح صالوشاح ع) ٨(



  ]

ة،  وعلى ضوء ما ورد یقتضي أن یكون رأي القطب الراوندي في اختالف داللتھما من جھ
ذا " الحمد"وفي داللة االسم  ة وھ على الثبوت والدوام ھو األصح من وجھة نظر أھل علوم البالغ
 ً   .ما نراه نحن أیضا

  ة الحمد والمدحدالل -٥
ال الشارح..)) الحمد  الذي ال یبلغ مدحتھ القائلون(( )١(قولھ  ر (( )٢(ق ھ أكث ذي علی ال

ول ا، نق رق بینھم وان، ال ف دح أخ د والم ین أن الحم اء والمتكلم ھ، : األدب ى إنعام ً عل دا دت زی حم
ان ومدحتھ على إنعامھ، وحمدتھ على شجاعتھ ومدحتھ على شجاعتھ فھما سواء یدخال ا ك ي م ن ف

  ..)).من فعل اإلنسان وفي ما كان لیس من فعلھ كما ذكرنا في المثالین
ع ّ باللسان م ً إلى ما یزعمھ المتكلمون من أن الحمد والمدح والشكر ال یكون إال    وأشار أیضا

ي  ً، وبق ان مجازا انطواء القلب على الثناء والتعظیم، فإن استعمل من ذلك في األفعال بالجوارح ك
ره أو شكره الب دح غی ن م ون لم حث في اشتراطھم مطابقة القلب للسان وأن أھل االصطالح یقول

ر  إن أكث ان، ف ع اإلیم ذا الموض ر ھ ً، ونظی ا ان منافق كره وإن ك ھ وش د مدح ھ ق معًة إن ً وس اءا ری
  .)٣(ال یطلقونھ على مجرد النطق اللساني، بل یشترطون فیھ االعتقاد القلبي المتكلمین 

  :یتضمن أمرین وكالم الشارح
  .إن المتكلمین یرونھما أخوین: الفرق بین الحمد والمدح، وقولھ: األول منھما

اني ر الث یم : األم اء والتعظ ى الثن ب عل واء القل ع انط ان م ّ باللس ون إال دح ال یك د والم الحم
  .واستعمالھ في الجوارح مجاز

ً من دون فرق، ویرى بعض علماء اللغة أنھ ال یمكن لكلمتین مختلفتین أن تؤدیا  معنًى واحدا
و ھالل العسكري  ة أب الفروق الدقیق ائلین ب ن الق رادف، وم ي مبحث الت ذا ستجده ف والبحث في ھ

   )٤(:یقول
د مضمن بالفعل (( ھ فالحم ى خلق ى إحسانھ إل د لنفسھ عل ّ على إحسان، وهللا حام الحمد ال یكون إال

ھ وطول والمدح یكون بالفعل مثل أن یمدح الرجل بإحسانھ إلى ن ره وأن یمدحھ بحسن وجھ ى غی فسھ وإل
ى إحسان  ده عل ك وأن یحم ى ذل ده عل یم وال یجوز أن یحم ادر وحك قامتھ ویمدحھ بصفات التعظیم نحو ق

  )).وقع منھ فقط
د  اني ق وارح والث ب والج دح ألن األول بالقل ر الم د غی ي ھالل أن الحم الم أب ن ك فعرف م

  .یكون بالجوارح فقط
 

ي أصل الوضع  ً من األلفاظ استعملت بدالالت جدیدة غیر داللتھا الوضعیة ف یلحظ أن كثیرا
  :اللغوي، ومن ذلك

  الداللة الشرعّیة -١

                                                        
  .١/٥٧شرح نھج البالغة ) ١(
  .١/٥٨: نفسھ) ٢(
ذھب األشعریة      ٥٩-٥٨/ ١شرح نھج البالغة : ینظر) ٣( ذكر باللسان م وقد أشار الشارح إلى أن االقتصار على ال

رك   . واألمامیة ب وت ل الواج ور     أما المعتزلة فیرون فیھ أن تؤخذ معھ أمور أخرى وھي فع یح ویخالف جمھ القب
ون النطق    المتكلمین في ھذه المسألة الكرامیة فإن المنافق عندھم یسمى مؤمنًا فینظرون إلى مجرد الظاھر فیجعل

ر    ًا، ینظ ده ایمان اني وح تاني  : اللس ل للشھرس ل والنح عریة : المل ة   ١٤٥-١٢٧/ ١األش  ٢٧٣-٢٦٥/ ١االمامی
  .١٧٠-١٥٩/ ١الكرامیة  ٦٠-٥٧/ ١المعتزلة 

  .٤٢-٤١الفروق اللغویة  ) ٤(



  ]

 
ھ  ھ : (()١(قول ان ب الى اإلیم بحانھ وتع ى هللا س لون إل ھ المتوس ل ب ا توس ل م إن أفض

  )).وبرسولھ والجھاد في سبیلھ
ن  ویعني…(( )٢(قال الشارح ك م دا ذل ا ع باإلیمان ھھنا التصدیق بالقلب مع قطع النظر ّعم

ان ھو مجرد  ة اإلیم ى أن ماھی د ذھب إل التلفظ بالشھادة، ومن األعمال الواجبة وترك القبائح، وق
 فإن أمیر المؤمنین  )٣(وإن لم یكن مذھب أصحابنا-التصدیق القلبي جماعة من المتكلمین وھو

ال سبحانھ جاء بھذا اللفظ على أصل ا و التصدیق ق ة ھ ي أصل اللغ ان ف لوضع اللغوي ألن اإلیم
أي لست بمصدق لنا ال أن كّنا صادقین، وال أن  [  )٤(وتعالى

باللفظ على أصل الوضع اللغوي ال یبطل مذھبنا في اإلیمان، ألنا نذھب  كّنا كاذبین، ومجیؤه 
ً كما ذھب إلیھ في الصالة والزكاة وغیرھما إلى أّن الشرع استجد   )).لھذه اللفظة مسّمى ثانیا

ً في موضع آخر إلى المسمى اللغوي والشرعي لإلیمان فقال ثم : (()٥(وتعرض الشارح أیضا
یرید باإلیمان ھھنا مسماه اللغوي ال الشرعي، ألّن اإلیمان " فباإلیمان نستدل على الصالحات: "قال

دیق ة التص ي اللغ ا . .ف ا كلمت الة وھم ة وبالرس دیق بالوحدانی ده التص ل عن ن حص ى أّن م والمعن
  )).الشھادة استدل على وجوب األعمال الصالحة علیھ أو ندبھ إلیھا

ومسماه الشرعي ھو العقد بالقلب، والقول باللسان والعمل والجوارح، فال یكون ((..  )٦(وقال
ً حتى یستكمل فعل كل واجب ویتجنب    )).كل قبیحالمؤمن مؤمنا

و المتطور عن  اني ھ ین لغوي وشرعي والث ومن كالم الشارح نرى أن اإلیمان یأتي بمعنی
  .)٧(جاء في لسان العرب-األصل الوضعي

د (( ن ض ة، واألم ن واألمان ن األم ري م ت غی ن وآمن ا آم ت فأن د أمن ًى، وق ة بمعن ان واألمان األم
زالخوف، واإلیمان بمعنى التصدیق ضد التكذیب، وفي الت ل العزی ن سیده] [ )٨(نزی : اب

ى " )٩(األمن ضد الخوف وقیل فیھا م إل ً ث ن األمن ضد الخوف أوال ا م ویبدو أن الكلمة تطورت في معناھ
د  ة الب رف باألمان ذي یع ك أن ال دیق، وذل ى التص ان بمعن م اإلیم ة، ث د الخیان ة ض ن األمان تھر م أن یش

ً حتى صار كأنم ً سلوكیا   )).ا ھو معناه األساسبالصدق ارتباطا
ار : وحّد الزّجاج اإلیمان فقال((..  )١٠(أما المعنى الشرعي فكما جاء في اللسان اإلیمان إظھ
ذه  الخضوع والقبول للشریعة ولما أتى بھ النبي  ى ھ ان عل ن ك واعتقاده وتصدیقھ بالقلب فم

را رى أن أداء الف ھ ال الصفة فھو مؤمن مسلم غیر مرتاب، وال شاك، وھو الذي ی ئض واجب علی
ز  ل العزی ي التنزی ب، وف ك ری ي ذل ھ ف ان] [ یدخل دق واإلیم : أي بمص

  )).التصدیق

                                                        
  .٧/٢٢١شرح نھج البالغة ) ١(
  .٢٢٢/ ٧نفسھ، ) ٢(
  .یقصد المعتزلة) ٣(
  .٢١٧یوسف ) ٤(
  .٢٠١/ ٩شرح نھج البالغة ) ٥(
  .٩/٢٠١: نفسھ) ٦(
  .١٣/٢١ - أمن -لسان العرب) ٧(
  .٤/ قریش) ٨(
  .٢٥٥/ خلیل أبو عودة ص-التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن) ٩(
  .١٣/٢١ -آمن–لسان العرب ) ١٠(



  ]

ي  ا ف ي أم و التصدیق القلب وأرى أن الشارح یرى أن اإلمام جاء بھا في معناھا الشرعي وھ
فقد رأى " انوبالصالحات یستدل على اإلیم: "وقولھ" باإلیمان یستدل على الصالحات(( قولھ 

ام  ى الشرعي، وأرى أن اإلم ة أراد المعن ي الثانی ى اللغوي، وف ى أراد المعن ي األول الشارح أّن ف
ى  ھ ال یستدل عل الین وبدون أراد المعنى الشرعي في العبارتین إذ أن التصدیق القلبي الزم في الح

  .الصالحات وال یستدل بالصالحات على اإلیمان
 

ال: (()٢(قال الشارح" وصدقة الّسرّ " )١(--قولھ ل، ق "  )٣(فخرج من الواجبات إلى النواف
ّر الخطیئة والتكفیر ھو اسقاط عقاب مستحق بثواب أزید منھ، أو توبة، وأصلھ في اللغة " فإنھا تكف

الح  ّمي الف ً لتغطیتھ ما تحتھ وس الستر والتغطیة ومنھ الكافر ألنھ یغطي الحق، وسّمي البحر كافرا
ً ألنھ یغطي األرض المحروثة   )).كافرا

ث(( )٤(في اللسان ال اللی افر : واصل الكفر تغطیة الشيء، تستھلكھ، وق ّمي الك ا س ال، إّنم یق
ھ وایضاحھ دل علی ا ی ان م ى بی اج إل ذا یحت ث ھ ول اللی ّھ، ومعنى ق ً ألنھ غطى قلبھ كل ي : كافرا ر ف أن الكف

ة  رهاللغة التغطیة والكافر ذو كفر، أي ذو تغطی ھ بكف التراب.. لقلب ذور ب زّراع لستره الب افر ال ھ .. والك قول
  )).أي أعجب الزّراع نباتھ]  .…[ )٥(تعالى

ّر بھ من صدقة أو صوم.. التغطیة: والكفر بالفتح: (()٦(وقال : وقال بعضھم.. والكفارة ما كف
ي كأنھ غطى علیھ بالكفارة، وتكفیر الیمین فعل ما یج ر ف ارة والتكفی ا، واألسم الكف ث فیھ ب بالحن

ذنوب، أي تسترھا : التھذیب-المعاصي كاإلحباط في الثواب ّر ال سمیت الكفارات كفارات ألنھا تكف
  ..)). مثل كفارة اإلیمان

ا بالطاغوت، (( )٧(وفي معناھا الشرعي جاء في اللسان ا وكفرن الكفر نقیض اإلیمان آمنا ب
یض الشكروكفر با یكفر كفر ً، والكفر كفر النعمة وھو نق ً وكفرانا ً وكفورا ھ مغطًى .. ا ل ألن وقی

  ..)).كأنھ فاعل في معنى مفعول: على قلبھ، قال ابن درید
ي  احثین ف د الب ا أح د أشار إلیھ د العرب وق یظھر أن ھذه الكلمة بمعناھا اللغوي معروفة عن

ملت : ((قولھ ى ش دلولھا حت ر ویبدو أن الكلمة قد اتسع م ة غی یاء المعنوی تر األش تر س ة كس المحسوس
ل اإلسالم،  النعمة وستر البرھان واآلیة والدلیل وقد عرف ھذا االستدالل المجازي في شعر العرب قب

  .)٨(أن ینزل بھ القرآن الكریم، وعلیھ یفسر بیت األعشى في مدح النعمانقبل 
   

ھ ستر  ولشریعتھ  ان ألن ثم توسع ھذا المعنى فشمل الكفر بمعناه الشرعي وھو ضد اإلیم
  ..)).السمحاء

اه  ره الباحث واالتج ذي ذك و ال اني وأرى أن داللة اللفظ ھنا أخذت اتجاھین، التوسع وھ الث
ات  ي المادی ة ف ت اللفظ د كان وي فق ذھني أو المعن ى ال وس إل ن المحس ال م الح ی"االنتق ب الف ر الح كف

ً " والبحر كافر   .إلى ستر الخالق تغطیتھ أو ألنھ یغطي القلب وھذا الغطاء لیس مادیا
                                                        

  .٢٢٤/ ٧شرح نھج البالغة ) ١(
  .٧/٢٢٤: نفسھ) ٢(
  .یعني اإلمام ) ٣(
  .٥/١٤٥ -كفر-لسان العرب) ٤(
  .٢٠/ الحدید) ٥(
  .١٤٥/ ٥كفر -لسان العرب) ٦(
  .٢٧١التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن ) ٧(
  .١٩٣، ص٣٥/ بیت، ال٢٨/ دیوان األعشى الكبیر رقم القصیدة) ٨(



  ]

ل صالح أو : (()١(أما التكفیر والكفارة فقیل فیھ ھ اإلنسان من عم في الفقھ اإلسالمي ما یفعل
یئة ھ س ر هللا ل وم لیغف ة أو ص دقة طیب الى. …ص ھ تع ي قول د وردت ف    )٢(وق


 

  تطور داللي عام -٢

ى  ى المعن عي ال ى  الوض ن المعن ظ م ة اللف ور دالل منت تط د تض ى ق رة األول ت الفق إذا كان

ً فإننا سنضمن ھذا المبحث تطور الشرعي وكان ذلك بتأثیر التوسع في المعاني واالنتقال بھا  أحیانا

األلفاظ من الوضع اللغوي الى دالالت آخر استعملت في الكالم حتى تناسى الناس المعنى اللغوي 

ور  االت التط ن مج رج ع داللي  الیخ ور ال ذا التط ً ان ھ ا ارات علم ردات والعب ذه المف األصل لھ

غیر  )٣(أما بتضییق المعنى او توسیعھ او نقلھ الثالثة التي أشرنا ألیھا في كالم الدكتور مراد كامل

  .ان غالبھا سیكون في نقلھ من المعاني المحسوسة الى المعنویة
ین،   -آ ل الحجاز یضمون الع من عقر الدار وھو اصلھا، أھ

  )).…وأھل نجد یفتحونھا، وعقیر اسم مبني على صیغة التصغیر

ا  )٥(احمد علم الدین الجندي ظاھرة الفتح بقولھ وقد فّسر الدكتور ً وغیرھ ا ي أّن تمیم السبب ف

تح  ھ الف ؤثرون فی ذي ی ق ال رف الحل ود ح الفتح لوج ك ب ل ذل ت مث ا فنطق ت عادتھ دو خالف ن الب م

ي  اع ف ى اتس اج إل ي تحت ا الحلق ن مخرجھ دورھا م د ص ق بع وات الحل ل أص ك أّن ك رفي ذل والّس

  .من أصوات اللین الفتح مجراھا بالفم ولھذا ناسبھا
ا  ي بنائھ ـ ((  )٦(وقال ابن قتیبة ف م اسمع ب را"ول ذا الحدیث" ُعقی ي ھ ّ ف ا )) اال ي تطورھ وف

و ان : والَعْقر والُعقر بالفتح والضم:" )٧(الداللي قال في لسان العرب رحم، وھ العقم وھو استعقام ال
 ً ارا رت َعق ً، وَعقِ ر، …وھي عاقر ال تحمل، وقد عقرت المرأة تعقِر َعْقرا ل عقی ر وجم ة عقی وناق

ھ ونحرت  -رضي هللا عنھا–وفي حدیث خدیجة  ة وّخلقت ا ّحل لّما تزوجت رسول هللا ، كست أباھ
ً فقال ل .. ماھذا الجعیر وھذا البعیر وھذا العقیر؟: جزورا ي القت ى استعمل ف ر حت ي العق ثم اتسع ف

بساصلھ من عقر النخل، وھو أن تقطع رؤوسھ: وقیل…والھالك ال االزھري. ا فتی ر ال : ق والعق

                                                        
  .٢٧٣التطور الداللي ) ١(
  .٨٩/ المائدة) ٢(
  . ٢٥/ص. داللة األلفاظ العربیة وتطورھا: ینظر) ٣(
  ).رضي اهللا عنھا(، والعبارة في حدیث أم سلمة ٦/٢٢١شرح نھج البالغة، ) ٤(
  .١٧٠/، ص٢/س،طأنی.د. في اللھجات العربیة: ، وینظر ایضًا١/٢٦٣اللھجات العربیة في التراث، : ینظر) ٥(
  .٦/٢٢١شرح نھج البالغة، ) ٦(
  .٤/٣٥١عقر، -لسان العرب) ٧(



  ]

ّ في القوائم عقره إذا قطع قائمة من  أي تعاطى الشقي   )١(قال هللا تعالى. قوائمھیكون اال
ك : عقر الناقة فبلغ ما أراد وعقیر الرجل صوتھ إذا غّنى أو قرأ أو بكى، فقیل ر ذل ّم كث ھ، ث ع عقیرت رف

اء ال. حتى صّیر ولم یقید بالغن ل : االزھري ق ھ اب ن أعضائھ ول و رجل أصیب عضو م ھ ھ ل فی وقی
ھ ي بدن ر ف ن العق ا أصابھ م األنین لم ع صوتھ ب ھ فرف ى  )٢(اعتادت حداءه فانتشرت علی رة منتھ والعقی

  )).الصوت عند یعقوب
ت  م توال ع ث ل الوض ي اص ا ف ي داللتھ ة ھ ذه الكلم ة ھ ي دالل ل ف ث أن األص رى الباح وی

  :وھي كما یأتي في ما أورده المعجم االستعماالت المجازیة
  .العقر قطع راس النخلة حتى تیبس، فالعقر ھو القطع -١
  .عقر الناقة قطع قائمة من قوائمھا أو جمیعھا -٢
  .عقر ساق الرجل قطعھ -٣
ة    اإلنجاب  -٤ عقرت المرأة لم تنجب، والمرأة التي ال تنجب قطعت عن النسل فھي مقطوع

  .وھذا تطور في داللة الكلمة
ة الرجل  -٥ ة الكلم ر لدالل ى األخی و المعن ذا ھ ھ، وھ یرفع صوتھ باألنین والبكاء جّراء قطع قائم

  .وھذا منتھى داللة الكلمة. وقد اخذ الُمسّبب وترك السبب حتى كانت العقیرة ھي الصوت
ظ الوضعي  -٦ ة اللف ً في دالل واستعمل المجاز فصار ھو االصل، " اللغوي"نسي السبب أصال

داللي للكلمة كیف تدرج من معناھا اللغوي الى داللتھا الجدیدة وھو كما وھكذا نلحظ التطور ال
  .ترى انتقال من المعاني المادیة إلى معاني مادیة جدیدة

ة (( )٣(قولھ  -ب ي أمی ى بن ة عل دنیا معقول وردھم  حتى یظن الّظان أّن ال وت
  )).صفوھا

م اللبن، جعل : والّدر في األصل(( )٤(قال الشارح ا، ث نحھم لبنھ یھم تم ة عل ة معقول الّدنیا كناق

دح: استعمل الّدر في كل خیر ونفع، فقیل ه، أي : ال دّر دّره، أي ال كثر خیره، ویقال في الم  درُّ

ة إذا (( )٥(جاء في اللسان)) عملھ ذلك الناق ً، وك ً وُدرورا دّر َدّرا ِدّر وی ا، َی دّر اللبن والدمع ونحوھم

ائر : ى الحالب شيء كثیر قیلُحلبت فاقبل منھا عل روق وس ن الع دّرت، وإذا اجتمع في الضرع م

ّرة بالكسر: الجسد، قیل    )٦(قال ابو ذؤیب -كثرة اللبن وسیالنھ: دّر اللبن، والدَّ

   

                                                        
   ٢٩/القمر) ١(
  .١١٢/الصاحبي البن فارس، ص: ینظر) ٢(
  .٦/٣٨١شرح نھج البالغة، ) ٣(
  .٣٨٢-٦/٣٨١نفسھ، ) ٤(
  .٤/٢٧٨، -دّر -لسان العرب) ٥(
  .وھو غیر روایة اللسان" مستدرًا"بنصب " مستَدرًا صباُبھا"والروایة . ١/٧٦دیوان أبي ذؤیب الھذلي، ) ٦(



  ]

ولھم: الدر: ابن االعرابي -استعار الدر لشدة دفع السھام ھ ق ر او شر، ومن ن خی  : العمل م

ً كقولھم ً ویكون ذّما یدة! قاتلھ هللا ما اكفرهُ ومااشعرهُ: درك، یكون مدحا ً رأى : قال ابن س إّن رجال

ً فتعجب من كثرة لبنھا، فقال رة بالكسر :  درك  وقیل: آخر یحلب ابال أراد،  صالح عملك، والدَّ

ذیبالتي یضرب بھا، عربیة م ي التھ ا: عروفة، وف ي یضرب بھ درة درة السلطان الت ّدرة -ال : وال

  ))…اللؤلؤة العظیمة

ي  ر ف ً للخی بن مصدرا ان الل ا ك ویرى الباحث في ما عرضھ المعجم أن اصل الّدر اللبن ولّم

ذم!  درك: حیاتھم استعیرت الكلمة لكل حسن عندھم، فقالوا في المدح ي ال دعون !  درك: وف ی

ھ ب ط علی ر لبس ي الخی تعملھا ف ا یس ى عصا السلطان فإنم ھ، إذا استعملوھا بمعن ر عن انقطاع الخی

ین  النفوذ وما یتبعھ من زرع الطمأنینة بین الناس، وإذا جاءت بمعنى اللؤلؤة فالّن ھذا الحجر الثم

ً عن جمالھ، وھكذا تطور الكلمة الداللي متصل بأصلھ اللغوي   .مصدر للخیر فضال
 

  ))…أم ھذا الذي أنشأه في ظلمات األرحام وُشُغِف األستار(( 
ً " )٣(الّشُغف، بالغین المعجمة، جمع شغاف، وقرئ. (()٢(قال الشارح وھو من )) قد شعفھا حّبا

  )٦(:قال النابغة. الّشغاف داء یأخذ تحت الشرایین من الشق األیمن" )٥(جاء في اللسان )٤("المشعوف
 

 
  

  وشغفھ الحب یشغفھ : التھذیب..اغالف القلب، وھو جلدة دونھ كالحجاب وسویداؤه: والشعاف
اس  ن عب رأ اب ھ، وق ً، وصل الى شغاف قلب ً "شْغفا ا د شغفھا حّب ال" ق ھ تحت الشغاف، : ق دخل حّب

  )٧(ھ، قال قیس بن الخطیماصاب شغافھا، ُعالقّ : غشى الحب قلبھا، وقیل: وقیل
   

ّراء ال الف ّي : وق ي حدیث عل ھ وف ب ووصل ألی ً، أي خرق شغاف القل ا رم هللا (شغفھا حب ك
أنشأھا في ظلم األرحام وشغف األستار، استعار الشغف، جمع شغاف القلب لموضع ): وجھھ
  ".الولد

  ور الكلمةویلحظ تط
  .من الموضع المادي الذي یمّس القلب ألّنھ غالف یحیط القلب -١

                                                        
  .٦/٢٦٩: شرح نھج البالغة) ١(
  .٦/٢٧٠: نفسھ) ٢(
  .٣٠/یوسف) ٣(
  .١/٣٠٨: مجاز القرآن آلبي عبیدة: ینظر) ٤(
  .٩/١٧٧شغف، –لسان العرب ) ٥(
  .٩/، رقم البیت٢/، رقم القصیدة٣٢/دیوان النابغة الذبیاني، ص) ٦(
  .١١٢/ناصر الدین االسد، ص -ت–دیوان قیس بن الخطیم ) ٧(



  ]

ھ موضع  -٢ االنتقال إلى المعنوي الن المشاعر والعواطف في القلب فأصبحت تعني الحب، والن
  .للولد سیكون الحب في غایة معناه

  ": ")١( من قولھ  -د

ارح ال الش ل" ) ٢(:ق ق : ، وقی ي ش ذ ف ادي یأخ ن الّشق، الّن المع لھ م إّن اص
ك: (()٣(وقال في اللسان" والمعادي في شًقّ یقابلھ ّق مصدر قول ً، والشقّ : والش ا ّ ق ود ش ققت الع : ش

الصدع في عود أو : الشقّ : ھو الصدع عامة، وفي التھذیب: الصدع البائن، وقیل غیر البائن، وقیل
ً فانشق، وشققھ فتشققحائط أو زجاجة، شقّ  : وشقائق النعمان.. وشّق الصبح إذا طلع… ھ یشقھ شقا

الن،  نبت واحدتھا شقیقة، سمیت بذلك لحمرتھا على التشبیھ بشقیقة البرق، ومنھ قیل فالن شقیق ف
  :)٤(أي أخوه، قال أبو زبید الطائي وقد صّغره
   

قاق: والشق اقة والش ب، والمش الى: الناحیة والجان ھ تع ي قول ال الزجاج ف داوة والخالف وق  )٥(الع
 

ً، أي : الشقاق ا ّ ق داوة قصد ش ي الع ن فرقت ق م ل فری ذلك الّن ك ّمي ب ریقین، س العداوة بین الف
  ))…ناحیة

ي األر دع ف ھ الص ر ان ّق یظھ اني الش ي مع ا ورد ف ذ وم د آخ ره وق ائط أو غی ض أو الح
ى  وین، والمعن ن اب قوقان م ا مش ى األخ النھم صورتین، األولى الشقیق وھو النصف االخر وبمعن

   .العداوة لوقوف كل فریق في شق أي في ناحیة، الّن البغضاء ال تجعلھما یلتقیان: االخر

 
ق بالشام وفح")٦(في قولھ  ّیل نع ان ولكأنّي أنظر الى ضل ي ضواحي كوف ھ ف ص برایات

ي : (()٧(قال الشارح.. فإذا فغرت فاغرتھ واشتدت شكیمتھ دة معترضھ ف ي األصل حدی الشكیمة ف
الوا م ق ة، ث م الّداب ي ف ام ف دید : اللج ان ش كیمة إذا ك دید الش الن ش ر  ف نفس، عس دید ال راس ش الم

  .)).االنقیاد
م: جامالشكیمة من الل: قال الكسائي((.. )٨(قال في اللسان ي الف : الجوھري. الحدیدة المقدمة ف

أس ا الف ي فیھ رس الت م الف ي ف ال..الشكیم والشكیمة الحدیدة ف ان ذا : ویق الن شدید الشكیمة إذا ك ف
ان شدید : ابن السكیت. قوة القلب: الشكیمة: ابن االعرابي. عارضة، وحدّ  إنھ لشدید الشكیمة إذا ك
 ً ً أبّیا   ..)).النفس أنفا

                                                        
  .٦/٣٩٥شرح نھج البالغة،، ) ١(
  .٦/٣٩٦نفسھ ) ٢(
  ١٠/١٨١لسان العرب، شقق، ) ٣(
ي، ص    -ت-شعر أبي زبید الطائي) ٤( ودي القیس وري حم ھ          ٤٨/ن ذي یحب ھ ال ن أخت اء اب ي رث ذي ورد ف ت ال والبی

ة المك     ق مك ي طری ات ف د م دیدًا وق ًا ش اعر  حب د الش د قص ة وق ناء "رم ة   " حس ھ وروای ي أخت ي ھ ق نفسھ الت ش
  :الدیوان

  
  .٥٣/الحج من اآلیة) ٥(
  .٧/٩٨شرح نھج البالغة ) ٦(
  . ٧/١٠٠غة، شرح نھج البال) ٧(
  .١٢/٣٢٣لسان العرب، شكم، ) ٨(
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ظ تطور الكلمة من معناھا األصلي وھو فرض السیطرة على الفرس ومنعھا ونستطیع أن نلح
عن الوقوع في اإلذالل والخضوع وجعل صاحبھا یتمتع بقوة   إلى الجانب المعنوي في منع النفس 

  .النفس وعلو الھمة وھو نقل في معناھا من المادي الى المعنوي

 
 ً ّ یجبھھم (( )٢(وقولھ أیضا یمكن أن یرید بھ جماعة األنصار، فإن الجبھة " )٣(قال الشارح" اال

ى  ة اإلنسان أعل ادة األنصار وأشرافھم الّن جبھ ھ س د ب ن ان یری ة، یمك الجبھة في اللغة، الجماع
   )).أعضائھ، ولیس یرید باالنصار ھھنا بني قیلة، بل االنصار ھھنا االعوان

 ً ا  الیواجھھم: الیجبھھم" )٤(وقولھ أیضا بما یكرھونھ، واصل الجبھ لقاء الجبھة أو ضربھا فلم
 ً   .".كان المواجھ غیره بالكالم القبیح كالضارب جبھتھ بھ سمّي بذلك جبھا

والجابھ الذي یلقاك بوجھھ ..الجبھة لإلنسان وغیره، والجبھة موضع السجود(( )٥(وفي اللسان
  ..)).عن حاجتھرّده : والجبھة من الناس الجماعة وجبھ الرجل..بوجھھ أو بجبھتھ

ویتضح مما ورد أن الجبھة ھي المواجھة الن اإلنسان یواجھ غیره بوجھھ  ال بقفاه، وبالتالي 
ً في اإلنسان الى المواجھة  المتصدي ھو المواجھ، وھكذا نلحظ تطور الكلمة من كونھا مادة عضوا

  .بالقول والفعل
 

یشكر  حضرنا عند األمیر فوجدناه (( )٦(ورد قول الشارح في التفریق بین الحمد والشكر قال
ل د، قی د زی ھ عن ى معروف ر عل د : یشكر األمی ى زی ر عل ام األمی ان إنع ل إذا ك ا یحص ان ذاك إنّم

ھ  ى قلب داخل عل رور ال ى الس ً عل كرا د ش ى زی ر عل ام األمی كر إنع ون ش الن فیك رور ف ب س اوج
دح اداة باإلنعام على زید، ویكون ذلك الشكر باعتبار السرور المذكور وم و المن ار آخر وھ ً باعتب ا

  )).على ذلك الجمیل الواقع بجنسھ
ة " )٧(وقد ذكر ابو ھالل العسكري الفرق بین الحمد والشكر قال راف بالنعم و االعت الشكر ھ

 ّ ذم اال د ال یض الحم ً، ونق ة التعظیم ایضا ى جھ على جھة التعظیم للمنعم والحمد الذكر بالجمیل عل
ّ  الّن كل إحسان فھو منھ من الحمد : على إساءة، ویقال  على اإلطالق، والیجوز ان یطلق اال

 ً العقل أو التسبیب، والشاكر ھو الذاكر بحق المنعم على جھة التعظیم، ویجوز في صفة هللا شاكرا
ً، والمراد أن یجازي على الطاعة جزاء الشاكرین   ".مجازا

ة الشكر فی ولثم یشیر أبو ھالل إلى التطور الداللي لكلم ار الحال (( )٨(ق واصل الشكر إظھ
تأل  رع إذا ام كر الض ف، واش ة العل ع قل من م ا الّس ر فیھ كور إذا ظھ ة ش ك، داّب ن ذل ل فم الجمی

ین القضبان: واشكرت السحابة ة تخرج رخصة ب ً، والشكیر قضبان غّض اءا تألت م والشكر ..ام
  )).على ھذا األصل إظھار حق النعمة

                                                        
  .١٤/٦: شرح نھج البالغة) ١(
  .١٥/١٥٩: نفسھ) ٢(
  .١٤/٦نفسھ، ) ٣(
  .١٥/١٥٩نفسھ، ) ٤(
  .١٣/٤٨٣جبھ،  -لسان العرب) ٥(
  .١/٥٨شرح نھج البالغة، ) ٦(
  .٤٠-٣٩الفروق اللغویة، ) ٧(
  .٤٠نفسھ، ) ٨(
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ة تط ى ونلحظ مّما عرضتھ كتب اللغ ل إل ار الحال الجمی تالء وإظھ ن االم ة م ذه الكلم ور ھ
ة  ي دالل ن االتساع ف ً م ّده ضربا ن ع و یمك ل وھ الداللة على االمتنان على النعمة وشكران الجمی

ً في داللتھا من المادیة المحسوسة إلى المعنویة المعقولة ً نقال   .اللفظ ویمكن عده أیضا
داللي ان التطور ال ذا البحث ف ة ھ اني  وفي نھای ي مع ل ف م یجاوز التضییق والتوسع والنق ل

ي تتصل  األلفاظ وكذلك ال یمكن أن تغفل استصحاب الحال في تحدید المعاني وھذا من األمور الت
م یبكالم أم ا وھي موضوع یھ م بھ ى عل م عل أمور، ھ ر المؤمنین بشكل عام ألّنھ یخاطب الناس ب
  . الجمیع
  
  
  
  

 
 

  
 

  



  ]

  المبحث الثاني
  الترادف

 
  -:تعریفھ

ة ي اللغ رادف ف ال )١(الت ر، یق ف أخ د خل وب أح ي رك ھ، :یعن ب خلف َل، أي رك َردف الرج
ي : وارتدفھ خلفھ على الّداّبة، والجمُع َرَدفاء وُردافى، ویقال ً، وف ا ھ ردف ً، أي صرُت ل أردفت فالنا

ا :  وُیقرأ(( )٣(قال الفّراء)) من المالئكة ُمردفینإّني مُمّدكم بألٍف …(( )٢(قولھ تعالى رَدفین، وأم ُم
  )).ُمردفین فمتتابعین، أو مرَدفین، فعل بھم

ل وب (( )٤(قی ة ویعق ل المدین رأ أھ رِدفین"ق رھا" م اقون بكس دال والب تح ال ول)) …بف : وتق
ر، والث ك كثی ة وذل ي األی ً ف ذوفا اني مح ول الث ون المفع ي فیك ً دابت ا ت فالن ون : انيأردف ان یك

      :)٥(وھو قول أبي عبیدة قال الشاعر…جاءوا بعدھم" مردفین"
 

  
  

    
ھ(( )٦(قال الزمخشري ھ، واردف د ردف ھ،  ھو ردیفة وردفھ، وق ھ، ركب خلف ھ وتردف وارتدف

  ..)).سألھ أن یردفھ خلفھ: واستردفھ
التتابع والردف ھو ما یتبع الشيء، وكل شيء  )٧(في المعاجم أن المقصود ویستفاد مما ورد

ً فھو ردفھ واذا تتابع شيء خلف شيء فھو الترادف  .یتبع شیئا
ذي نجده  المعنى االصطالحي ال رادف ب ي اللغوي للت ط المعن  أما في االصطالح فیمكننا رب

ي ال رادف ف رون الت م ی ھ فمعظمھ اء فی اختالف العلم ً ب ا ة   مختلف من الثانی أن تتض ردة ب ات المف كلم
  .)٨(معنى األولى، یتضح ذلك في قول الجرحاني

ن : یطلق على معنیین((  وم، وم ي المفھ اد ف اني، االتح ي الصدق، والث اد ف احدھما االتح

م  اني فل ى الث ا ینظر الى األول ففرق بینھما، ومن ینظر ال رق بینھم ین اللفظین )) تف اد ب فاالتح

ى اللغوي باالصطالحي  یرد في الحالین ط المعن المذكورین عند الجرحاني أما التھانوي فقد رب

توارد لفظین مفردین أو  بأنھ لغة ركوب أحد خلف أحد، وعند أھل العربیة واألصول : (()٩(قال

                                                        
ر) ١( رب : ینظ ان الع ر . ٩/١١٤: ردف-لس وھري : وینظ حاح للج روس، ردف . ٤/١٣٦٣: ردف-الص اج الع : ت

٣/٣٣٢ .  
  .٩: االنفال )٢(
  .١/٤٠٤: معاني القرآن) ٣(
  .٥/٨٢: التبیان للطوسي) ٤(
  .، ونسب البیت لخزیمة بن مالك١٢/٧٥: األغاني البي الفرج: ینظر) ٥(
  .٢٨/ص: اساس البالغة) ٦(
  .٢١/ص: الترادف في اللغة: ینظر) ٧(
  .٥٨/ص: التعریفات للجرجاني) ٨(
  .٣/٥٧٨: عروف بكشاف اصطالحات الفنون للتھانويموسوعة اصطالحات العلوم االسالمیة الم) ٩(



  ]

ًى واحد  ى معن ة واحدة،  الفاظ كذلك في الداللة على االنفراد بحسب اصول الوضع عل من جھ

  ..)).رادفة ویقابل الترادف التباینوتلك االلفاظ تسمى مت

ال اء ق ات العلم ن تعریف دین(( )١(ومما أورده السیوطي م ام فخر ال ال االم اظ : ق و االلف ھ

ال ار واحد، ق ا : المفردة الدالة على شيء واحد باعتب االفراد عن االسم والحد فلیس ا ب واحترزن

ّ على شيء واحد، ولكن مترادفین، وبوحدة االعتبار عن المتباینین كالسیف والصارم ف انھما دال

   )).احدھما على الذات واالخر على الصفة باعتبارین 

ا دامى منھ ى (( )٢(وللمحدثین تعریفات ال تتجاوز تعریفات الق ردة عل اظ مف وارد الف ھ ت بأن

   )).یراد باللفظین المترادفین ما اّتحد مفھومھما(( )٣(وقال آخر)) معنى واحد

ً مختلفة لذلكأما نشأتھ فقد ذكر العلم   .)٤(اء اسبابا

  الترادف في شرح نھج البالغة
د  ي الحدی ن أب ا سجلھ اب في مدخل دراسة الترادف ذكرنا أقوال العلماء فیھ، ومن خالل م

  -:فیما یتصل بھذا الموضوع یمكننا بناؤه على الوجھ االتي

یھا بمعنى األول، مفردات وردت في الشرح أشار الشارح الى أنھا مترادفة ألن الثاني ف :االول

  .وھي على سبیل التوكید واالتباع

اني ً  :الث ا ارح الفاظ ر الش ددةذك ا،  متع ى ترادفھ یر ال ن دون أن یش ً م دا ى واح ل معن   تحم

  

ي  ة ف ا مترادف ي كونھ ً ّعما ذكره العلماء القدامى ف ولكن االستقراء یؤید أنھا مترادفة فضال

  .)٥(كتب الترادف

                                                        
  .٤٠٣-١/٤٠٢: المزھر للسیوطي) ١(
  .٦٣/ص: جبور عبد النور-المعجم االدبي) ٢(
  .١٤٠/ص: اصول الفقھ للخضري) ٣(
ر) ٤( اني ص: ینظ ة للرّم اظ المترادف دي ٤٥٣/االلف ام لآلم ول االحك ي اص ام ف ر٣١-١/٣٠: ، االحك : ، المزھ

  .١٧٩-١٧٨: ھجات العربیة،  في الل٤٠٦-١/٤٠٥
د االنصاري،         ١/٢٤: الكتاب: في الدراسات التي تناولت الترادف، ینظر) ٥( ي زی ة عن أب ى روای ظ للمعن باب اللف

د     ..سال اعرابیًا، ما المحبنطي؟ ن دری ره الب یرافي     ٢٧٢-٢/٢٧١ینظر الجمھ ار النحویین البصریین للس ، اخب
ن   وقد أفرد بحثًا في  ١/٤١٣: ، المزھر٥٦/ص رادف م ة، د   ١/٤١٣-١/٤٠٢الت ي اللھجات العربی راھیم  .، ف اب

  . ٤٥/ص: مالك لعیبيحاكم .،  الترادف في اللغة، د١٧٣/ص: أنیس
رد       : وینظر د للمب رآن المجی ي الق اه ف ق معن اري   . . ٢/ص: ما اختلف لفظة واتف ن االنب داد الب داد  -االض االض

د اإلنصاري،       لقطرب، ما  اختلفت الفاظھ واتفقت معانیھ لألصمعي وكتاب ي زی بن ألب أ والل المطر وكتاب اللی



  ]

أقوال  رالتطوالفاظ أصابھا  :الثالث ً ب دا ذا مؤی ة وسیكون ھ ا مترادف الصوتي واللھجي فظن أنھ

  .بعض العلماء القدامى والمحدثین

المتوارد :الرابع ا ب ھ الكی ق علی د أطل ً وق دا ى واح د معن ي تفی ارات الت وسترى من خالل  )١(العب

اتھ داتھم وتعریف ي تحدی اء ف د العلم ً عن یس مقصودا رادف ول ر الت م المناقشة أّن التوارد غی

  .وقد سّجل ما یمكن أن یقال في المتوارد من تعلیالت الباحثین للترادف، 
 
ً (( --قولھ )٢(قال الشارح -أ داءا دأه ابت ً، وابت اءا ة )) انشأ الخلق انش ى طریق ان عل ان مترادفت كلمت

الى]  [ )٣(الفصحاء كقولھ سبحانھ وتعالى ھ تع  )٤(وقول
.[  

  -:ویمكن مالحظة
  .ان الشارح اكد الترادف بین كلمتي االمام، أنشأ وأبتدأ، بأّن معناھما واحد .١
، ویمكننا أن نوثق قول الشارح بما ورد في ٤٨/، والمائدة٣٥/أستشھد بقولھ تعالى في فاطر. ٢

  .ن الكریمین من أقوال العلماءھذین النصیی
معناه، وجع، : ال یمسنا فیھا نصب، أي تعب وقال قتادة(( )٥(قال الشیخ الطوسي في االولى 

ل" الیمسنا فیھا لغوب"و اء وقی ي اعی اء: اللغوب: یعن الى))العن ھ تع ھ قول [  )٦(، ومن
[ة الظاھرة والشریعة ھي الشرعة والشریعة واحد (() ٧(، وفي االیة الثانیة قال وھي الطریق

ل اة، فقی ھ الحی ذي فی ذي : الطریق الذي یوصل فیھ الى الماء ال ق ال دین، أي الطری ي ال الشریعة ف
  :قال الشاعر)) یوصل فیھا الى الحیاة في النعیم

 
 

  
    

ھیرید شریعة الفرات، واألصل فیھ  ا اذا اظھرت ق … الظھور، اشرعت القن اج الطری والمنھ
  :طریق ومنھج، أي بّین، قال الراجز: المستمر، یقال

                                                                                                                                                                             
اني   ٢٠-١/١٩: ، أمالي القالي١٩/امالي الزجاجي  ص ي الحسن الرم ن   -، االلفاظ المترادفة ألب الخصائص الب

  . جتي وكتب أخرى
ر) ١( ر: ینظ ر٤٠٧-١/٤٠٦: المزھ ان: ، وینظ ات االعی ي   " ٢/٤٤٨: وفی ن عل د ب ن محم ي ب ن عل و الحس و أب ھ

  .ھـ مدرس بالمدرسة النظامیة٥٠٤الكیا الھراسي، الفقیھ الشافعي، تالمعروف  بـ
  .١/٨٠: شرح نھج البالغة) ٢(
  .٣٥: فاطر) ٣(
  .٤٨: المائدة) ٤(
  .٣٩٦-٨/٣٩٥: التبیان) ٥(
  .٣٨/ق: سورة) ٦(
  .٥٣٨-٣/٥٣٧: التبیان) ٧(



  ]

  
   

  )١(  
    

رد ال المب رعة: وق اج: الش ق، المنھ داء الطری اظ اذا : ابت ذه االلف ال وھ تمر ق ق المس الطری
  :الحطیئةتكررت فلزیادة فائدة ومنھ قول 

  
   

  )٢(  

  
  

ال : قال ى واحد ق د جاء بمعن ة وق أي للمفارق ده، فالن ر بع ا كث فالنائي لما قّل بعده، والبعد لم
  :الشاعر

 
 

  
    

  .أقوى وأقفر معناھا خال
ً ل المفسر على أن ھذه المفردات بمعنى واویدل قو ا تمس فرق ً حد فھي مترادفة وان ال  یسیرا

ا )) اقوى واقفر معناھما خال((للنأي والبعد لكنھ اكد بقولھ  ّ أنھم وھذا یؤید اتحادھما في المفھوم اال
دین ف ا متح ا دام ان م ا مترادف ي أنھم ً ف ادا د ابتع ا الیع ھاد بھم ذات واالستش ي ال ر متحدین ف ي غی

ى  یمكن قیاسھما عل دأ ف ا وابت ا أنش رادف ام اتھم للت ي تعریف ك ف المفھوم ألن علماء اللغة ذكروا ذل
  .أول مرة فھما مترادفانااللفاظ السابقة وھما یعنیان الخلق 

يء  (( )٤(قال الشارح)). أّنھما عندي كفيء الظّل الى آخر الفصل(( )٣(قولھ  -ب ال كف ا ق وإنم
ً الظل ألن العرب تضیف    :الشيء إلى نفسھ قال تأبط شّرا

 
 

  
  يء ظل، : ویمكن أن یقال ل ف زوال وك د ال ّ بع ون اال يء ال یك يء ألّن الف ن الف ّم م الظل اع

ً فلما كان فیھ تغایر معنوي صحت االضافة   )).ولیس كل ظّل فیئا
ا ونلحظ اشارة الشارح ال ره انھم ن ذك رغم م ى ال ین اللفظین عل دقیق ب رق ال اس الف ى التم

الل  و ھ ال أب يء ق ل والف ین الظ رق ب ي الف ھ، وف ار الی ول اش ي ق ان ف ا مترادف د وھم ى واح بمعن
ى : (()٥(العسكري ب ال ن جان اء م ا ف و م ار، وھ ي النھ ّ ف يء اال ون الف ً وال یك یال ون ل إّن الظل یك

ع الشمس وإذا ارتفعت الشمس : الفيء: ، ویقالالرجوع: جانب، أي رجع، والفيء ھ یتتب التتبع ألن
  )).قد عقل الظلّ : من موضع المتعال من ساق الشجرة قیل

وقد نلحظ الفرق من كالم أبي ھالل العسكري وھذا ما یؤید كالم الشارح وبقي أنھما یلتقیان 
  .في المعنى العام الذي ھو وحدة المفھوم

د طال ) ذات(ولفظة  )٦(لمعنیین المتحدین وأشار الیھ الشارحومثل ھذا في االضافة بین ا وق
ھ الى واضافتھا إلی ى هللا تع ا اضافتھا …فیھا كالم كثیر من أھل العربیة، فانكر قوم اطالقھا عل أم

                                                        
  .١/١٦٨: مجاز القرآن البي عبیدة: ینظر) ١(
  .١٤٠: وروایة الدیوان ھي التي اثبتناھا، الدیوان" أال حبذا ھند وأرض ھند" ٣/٣٥٨: أورد البیت في التبیان) ٢(
  .١٤٤-٥/١٤٣: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١٤٤-٥/١٤٣: نفسھ) ٤(
  .٣٠٤/ص: الفروق اللغویة البي ھالل العسكري) ٥(
  .٤٠٩-٦/٤٠٨: شرح نھج البالغة) ٦(



  ]

الى اريء تع ي الب ا . فألنھا عین الشيء والشيء ال یضاف الى نفسھ، وأجاز آخرون اطالقھا ف وأم
  :ھبي عند صلباصحاءت في الشعر القدیم قال خبیب الما، انھا قد جاحدھ: استعمالھا فلوجھین

 
 

  
       : )١(قال النابغة

 
 

  
    

اق اضافة اخذتھ نف: ومنعھم الشيء ال یضاف الى نفسھ فباطل لقولھم: ((قال ھ باالتف ھ، فإن س
  )).الشيء الى نفسھ

ھ رادف قول ى : والمسائل التي تطرق الیھا الشارح قدر تعلقھا بموضوع الت اضافة الشيء ال
ً، وكلمة : نفسھ، وااللفاظ ھي ذات (فيء الظل، التي اوردھا اإلمام، وكرى النوم في قول تابط ّشرا

دل التي یجادل فیھا المتكلمون واصحاب العق) اإللھ ات ت ذه الكلم ن ھ ل واحدة م ولھم إّن ك د، وق ائ
  .على الثانیة المضافة الیھا

ي  ذات فھ اد ال ي اتح ت صادقة ف ارح إذا كان ا الش یر إلیھ ي یش ة الت رى الباحث أّن الدالل وی
رادف، وإذا  ي الت اء ف وال العلم ى أق ة عل وم فھي مرادف مرادفة، وإذا كانت صادقة في اتحاد المفھ

افتھ ذلك فاض ت ك الیب كان ة باألس ھ مرھون حتھا وعدم دال وص ال ج ھ ب ى نفس يء إل افة الش ا اض
  .اللغویة السائدة في التعبیر، أما ما یثیره أصحاب العقائد وعلم الكالم فأمر آخر

ا ران، األول منھم ا أم ل : غیر أّن الذي یھمن يء وجع ین الظل والف ً ب ا أن الشارح أوجد فرق
اس أحدھما أعم من األخر فأخرجھ من التراد اني أن التم ا، والث ف بالفرق الذي التمسھ بین معنیھم

و أّن  لبي وھ رین احدھما س ى أم ھ ال ة ینب ا مترادف الفروق الدقیقة بین معاني األلفاظ التي یظن أّنھ
 ً ا رادف واضافت حجم اب الت ي ب ت اللفظین ف مجرد العالقة المعنویة التي تربط بین اللفظین جعل

ً الى حجم الترادف الذي  ك جدیدا ى تل دة ال ً جدی ا رّھلھ علماء اللغة القدامى فھم بھذا سیضیفون االف
  .االالف من الكلمات المترادفة على زعمھم

أما االیجابي في ھذا فھو یمثل رأي بعض العلماء في اخراج العدید من االلفاظ من الترادف 
ر الظ ل، والكرى بعض نتیجة تلمسھم الفروق الدقیقة في مثل فيء الظل وكرى النوم، فالفيء غی

  .درجات النوم ولیس النوم نفسھ
التعلیق  ى ب ا اكتف اظ وإنّم ذه االلف رادف ھ م یصرح بت ھ أّن الشارح ل ومّما تجدر اإلشارة إلی
ا  ع بھ ً یتمت دا ة ج ة عالی ى دق دل عل ذا ی رأي وھ ف واعطاء ال د الموق ارئ تحدی رك للق والشرح وت

ةالشارح وحذر كبیر في اعطاء الرأي في أمور یختلف  رى . علیھا علماء اللغ إّن الباحث ی ذا ف ول
ت  ن دون أن یثب ویین م ات نظر اللغ ت وجھ د موضوعیة تناول رة تع ذه الفق أن مناقشة الشارح لھ

ً فیھا ولكنھ ضمن بحثھ وجھات نظرھم المختلفة في اقوالھ دون التصریح برأي معین   .موقفا
ھ، فالضمیر نفسھ وعینھ، وھي أضا: بقي احتجاج ابن أبي الحدید بقولھم ى نفس فة الشيء ال

ھ((المضاف الیھ ھنا ھو الذي یحتج بھ الشارح  ى نفس ى )) اضافة الشيء ال ود ال ذا الضمیر یع ھ
ا  ا فھم د بھم ان یجري التوكی ین اللت نفس والع ون ال المؤكد ویطابقھ على رأي علماء النحو، اما تك

د والمؤ د فان علماء اللغة أخرجوا التوكید من داالن على المؤُكدَّ وبذلك یحصل الترادف بین المؤكَّ كَّ
ام (( )٢(:اخرجوا االتباع في اقوالھم، ومّما أورده السیوطي في ھذا قال حیز الترادف كما  قال االم

والفرق بینھما وبین التوكید أّن أحد المترادفین یفید ما أفاده األخر كاالنسان والبشر، …فخر الدین

                                                        
  ). قویم(، وروایة الدیوان ٤٧/ص: محمد ابو الفضل ابراھیم.دیوان النابغة الذبیاني ت) ١(
  .٤٠٣-١/٤٠٢: المزھر) ٢(



  ]

ً كقولناوفي التوكید یفید الثاني تقویة األ : ول، والفرق بینھما وبین التابع أّن التابع وحده ال یفید شیئا
     )).…عطشان نطشان

ھ -ج ى وعدت(( )١(الفاظ متردافة أخر قول ت بمعن وة(() ٢(و)) وأی و الق ھ)) الحول ھ ال (( )٣(وقول
وة والقوة األولى تفسیر ھذه اللفظة على ظاھرھا، وذلك أّن الحول ھو الق(() ٤(:قال)) حول وال قوة

ان ا مترادف ھ)) ھي الحول وكالھم د ویقطع اإلل: اإلل(( )٥(وقول د، ویخون العھ ا ))  العھ ال فیھ ق
ً :(()٦(الشارح   )).ولّما اختلف اللفظان حسن التقسیم بھما وإْن كان المعنى واحدا

ى " والمعنى واحد"وقول الشارح  ي معن ا ف رادف أم ن المت ات م ذه الكلم ّد ھ  یدل على أنھ ع

ا(( )٧(فقد قال الزمخشري) وعد(بمعنى ) وأى( ھ وأی ول: وأیت ً وتق دا ھ وع ي وأي : وعدت ر ف ال خی
  :)٨(وجاء قول الشاعر)) بعد ألي انجازه 

 
 

  
    

ھ )٩(وفي الحول والقوة قال الزمخشري   ً اذا احتال ومن وة ال حول وال ق: حال الرجل حوال
ّ با ذنا " اال ّ اذا أخ ا اال فیكون المعنى ھنا التدبیر وبھذا یمكننا ان تعّدھما مفترقین وغیر مرادفة لھ

ن  ذا یمك ل وبھ ً فھو قوة في سلطان العق ً عقلیا الجانب العقلي في الحول وذلك بوصف التدبیر عمال
  .نطلقتلمس العالقة بینھما على حین یؤكد الشارح ترادفھما ولعلھ من ھذا الم
ى (( )١٠(ومن االلفاظ التي أشار الشارح الى ترادفھا غیر ما ذكرناه قولھ ا ال   جلد االنسان فیھ

ھ : الجلد(( )١١(قال)) الضعف والوھن د كقول ا عطف للتاكی ھ، وإّنم الصالبة، والوھن الضعف نفس
: [ وقولھ ٤٨/المائدة] [ تعالى 
 ٣٥/فاطر.  

 ً ونفى أن یتقدمھ (( )١٤(وقال)) قضى وقدر واحد(( )١٣(وقال ][  )١٢(وقال أیضا
وقت أو زمان والوقت ھو الزمان وان خالف بین اللفظین وأتي بحرف العطف كقولھ 

  ار ذي اش ھ ال ى نفس ھ او عل ى مثیل يء عل بیھ وعطف الش ارح ش ھ الش الی
أّما ما ذكره من الفروق بین المّدة والفترة وعدم ترادفھما فقد . باالمثلة التي نوقشت في ھذا المبحث

                                                        
  .٦/١٧٤: شرح نھج البالغة) ١(
  .٦/٢٤١: نفسھ) ٢(
  . ٢٠/٧: نفسھ) ٣(
  .٢٠/٧: نفسھ) ٤(
  .٦/٢٨١: نفسھ) ٥(
  .٦/٢٨٦: نفسھ) ٦(
  . ٤٠٣: اساس البالغة) ٧(
  . ١/٩١: مغني اللبیب) ٨(
  . ١٤٨: اساس البالغة) ٩(
  .٧/١٠٦: شرح نھج البالغة) ١٠(
  .٧/١٠٦: نفسھ) ١١(
  .فاطر ٢٧/، وھي من االیة١٠/٦: شرح نھج البالغة) ١٢(
  .١٨٥/ص: الفروق اللغویة البي ھالل: ، وینظر١٠/٦٨: نفسھ) ١٣(
  .٢٦٤: ، الفروق اللغویة البي ھالل١٩/٤٢: نفسھ) ١٤(



  ]

الفترة ھي االزمنة بین االنبیاء كالفترة (( )٢(قال الشارح)) إني ألخشى أن تكونوا في فترة(( )١(قال
  )).المدة بین نبینا محمد وسیدنا عیسى علیھما السالم وھي بخالف

اني ونجد  ي المع روق ف تمس الف ل یل ى ظاھرة ب ى عل د لیأخذ المعن ي الحدی ن اب  ولم یكن اب

ره وع(( )٣(االلفاظ التي تتباین معانیھا، ومثالھ ما ذك اد، الخن رر : االذعان االنقی ا ك الخضوع وإّنم
ا ي السجود والث ھ ف روا بالخضوع ل م ُ م أ د أّنھ اتھم : نيالخضوع بعد االذعان ألّن األول یفی د ثب یفی

 ً   )).على الخضوع لتكرمتھ أبدا
 إنھ لم یكرر لفظة الخضوع، وإّنما : ولقائل أن یقول(( )٤(ویسوغ ابن أبي الحدید التباین بقولھ

ھ الخضوع  ذكر اوال االذعان، وھو االنقیاد والطاعة ومعناه أنھم سجدوا، ثم ذكر الخنوع الذي مع
ً بظاھره وھو یعطي معنًى غیر معنى األول ألنھ  د یكون ساجدا ھ، فق ً بقلب ل ساجد خاضعا لیس ك

دي دل : دون باطنھ، وقول الروان ً تفسیر ال ی دا ھ أب ھ لتكرمت ى الخضوع ل اتھم عل اني ثب ادوا بالث اف
  )).علیھ اللفظ

 
ا  ا ألنھ ى ترادفھ م یشر الشارح ال ى واحد، ول ي وردت في الشرح كلمات في معن جاءت ف

م یجد  ذلك ل ة واحدة، ل ي سیاق خطب ا ف ن مجیؤھ اثناء شرحھ للخطب وتوضیحھ للمعاني، ولم یك
ا  در م ذا الموضوع ق ر معّني بھ ھ غی الشارح ضرورة لربطھا مع بعضھا في باب الترادف، والن

ا ات وغیرھ ذه الكلم رادف ھ ى ت ي االشارة إل اني ف د . تفرضھ علیھ الضرورة ومقتضیات المع وق
ً عما وجدت  من المفید جمع ما أمكنني جمعھ من ھذا الحقل في ھذه الفقرة من فقرات البحث فضال

أقوال  ا ب ً أن جمع ھذه المفردات واستدل على ترادفھ یفرضھ عملي ما دمت أفردت للترادف مبحثا
ً عّما ذكره الشارح من معانیھا   .العلماء بالقدر الممكن فضال

 
  .عروة الحبل یجعل في رأس البھیمة: الربقة: الشارح) ٥(قال
  خیط یشد بھ فم القربة: الشناق: )٦(قال
  .الحبال جمع مثناه، بالفتح والكسر، وھو الحبل: المثاني) ٧( قال
  .الحبال واحده شطن: االشطان )٨(قال
  .الحبال حمع قرن، وھو من شواذ الجموع: القرائن )٩(قال

  .قرن بھ المبصراتالحبل ی: )١٠(قال الثعالبي
  .الحبل المفتول: المبرم )١١(قال
  .حبلھ المتین: سببھ المتین: )١(قال

                                                        
  .١/٢٨١: نفسھ) ١(
  ١/٢٨١: نفسھ) ٢(
  .١/١١٢: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١/١١٢: نفسھ) ٤(
  .٢٥٩: فقھ اللغة للثعالبي: ، وینظر٩/٢٢١، ٢٧٢، ١/٥٤: شرح نھج البالغة) ٥(
  .١/١٧١: شرح نھج البالغة) ٦(
  .٤/٦: نفسھ) ٧(
  .٢٥٨: فقھ اللغة للثعالبي: ، ینظر٧/٢١: نفسھ) ٨(
  .٧/٢١: شرح نھج البالغة) ٩(
  .٢٥٨: فقھ اللغة للثعالبي) ١٠(
  .٩/٢١٧: شرح نھج البالغة) ١١(



  ]

  .الحبل: السبب في اللغة: )٢(قال الثعالبي
َّمرس بفتح المیم والراء: االمراس: )٣(قال   .الحبال، والواحد ال

  .والّمَرسة من كتان:  )٤(قال الثعالبي
  .الحبل: الخناق )٦(ل الثعالبيالحبل تخنق بھ الشاة، قا: الخناق )٥(قال

 
  .الداھیة واألمر العظیم: البحر: )٧(قال الشارح

  .الرّجاف من اسماء البحر وسّمي بذلك الضطرابھ: )٨(قال
ً لتغطیة ما تحتھ: )٩(قال   .وسّمي البحر كافرا
ھ : واألخضر: )١٠(قال ّمیھ ألن ً خضارة والعرب تس ون السماء البحر، ویسمى أیضا یصف ل

كما سموا  االخضر اسود نحو " االخضر"فیرى أخضر أو ألّنھ اسود لصفائھ فیطلقون علیھ لفظ 
ع  )١٢(، قال[  )١١(قولھ تعالى ر عظیم وق ي أم القمقام من اسماء البحر، ویقال لمن وقع ف

 ً   .في قمقام من األمر تشبیھا
 

  .)١٤(ب إلى أن البحر من أسماء الداھیة/واشرنا في الفقرة )١٣(ذكر الشارح أم َدفر
ومن عرض االسماء المختلفة اعاله للمسمى الواحد نعرف أن الترادف ھو أن تعطي كلمات 

ً، ولكن أتدل االسماء المارة الذكر، على االتحاد في الذات؟   عدیدة معنى واحدا
مھمة الموصوف كما رأینا ذلك أرى أن ھذه االسماء صفات لمسمى واحد وقد تعددت لتعدد 

ل  في الحبل، ولعظم الموصوف كما عرفنا في البحر والداھیة، فالعربي الصحراوي استعمل الحب
ً للحّل والترحال الذي كان سمة حیاتھ، والماشیة التي ترافقھ في حیاتھ وتكاد  في مھمات كثیرة نظرا

ة  فات المختلف ل بالص ف الحب ذلك وص د ل ھ الوحی در عیش ون مص ة، تك ھ رأس القرب د ب رة یش فم
ا ل وغیرھ ان واخرى من سعف النخی ن الكت ارة یصنعھ م ة، وت … واخرى یضعھ في عنق الّداب

ً للخفة  لذلك وجدنا الصفات تتعدد لھذا الموصوف تم اقیمت الصفة مقام الموصوف باالستعمال طلبا
ر صفات لموصوف أو بسبب كثرة االستعمال وھكذا تعدد في الحبل االسماء وھي في حقیقة األ م

  .واحد
م سكنوا  وكذلك اسماء البحر تعددت لعظمھ ورھبتھ في نفوس العرب بسبب بعدھم عنھ ألنھ

  .أواسط الصحراء المقفرة فنعتوه بالصفات المتخلفة الّدالة على عظمتھ
                                                                                                                                                                             

  .١٠/٣١، ٦/٣٣ :نفسھ) ١(
  .٢٥٨: فقھ اللغة للثعالبي) ٢(
  .١٣/٥٥: شرح نھج البالغة) ٣(
  .٢٥٩: فقھ اللغة) ٤(
  .١١/١٥٠: شرح نھج البالغة) ٥(
  .٢٥٩: فقھ اللغة للثعالبي) ٦(
  .٢/٢٦٥: شرح نھج البالغة) ٧(
  .٧/١٠٢: نفسھ) ٨(
  .٥/٢٢٤: نفسھ) ٩(
  .١١/٥٧: نفسھ) ١٠(
  .٦٤/ الرحمن) ١١(
  .١٣/٥٧: البالغةشرح نھج ) ١٢(
  .١٢٥-١٢/١٢٤: نفسھ) ١٣(
  .٢/٢٦٥: نفسھ) ١٤(



  ]

دواھي  ن ال ة م وش المفترس ض الوح ن بع ون م ة فتك بب البیئ دھم بس دد عن دواھي تتع وال
ي واالفاعي وغیرھا فوص ى الرجل العظیم ف ذا الوصف عل ق ھ ذلك طّب ول ل وفوھا بالعظمة والھ

  .شجاعتھ أو في عقلھ فسّموه بالداھیة
ي الویدل  على أن ھذه صفات تعددت ما رو ي عل ي حضرة أب ا  فارسيي من حدیث ف فیم

ظ  )١(رواه السیوطي ھ ادعي حف ن خالوی من جدال حصل بین ابن خالویھ النحوي والجلساء وأن اب
ً وھو السیف، فقال ابن خالویھخمسین  ً واحدا ّ اسما ً للسیف فرّد علیھ أبو علي بأنھ ال یحفظ اال : اسما

  . ؟قال ھذه صفاتھ وأّما اسمھ فھو السیف..فما الصارم والمھند والحسام
ّمون بھ، ولكن لیس بالسعة التي طالعتنا  ً للترادف فإّن العلماء مسل وال یعني كالمنا ھذا انكارا

ذھب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في : (()٢(غة ویؤید ذلك ما قالھ اآلمديبھا كتب الل
ر  ل اسم غی دد المسمیات، واختصاص ك دد االسماء تع د تع ً منھم الى أّن األصل عن اللغة مصیرا
د  ً أن یضع واح ال ع عق ھ ال یمتن ي فإن ار الجواز العقل ى انك بیل ال مسمى االخر، وجوابھ أّنھ ال س

  ..)).لمسمى واحد ثم یتفق الكل علیھلفظین 
 

د  دال ق ا االب االبدال في اللغة ظاھرة من ظواھر التطور الصوتي، وااللفاظ التي یحصل فیھ
ّ أن  ة الصوتیة اال ي مباحث الدراس د درست ف تكون في بیئة لھجیة واحدة وقد تكون في اكثر، وق

ذا التطور  الذي نرید أن نعرض لھ أنّ  ي اصابھا ھ اظ الت ّدوا بعض االلف رادف ع الذین درسوا الت
اب  ن ب ا ھو م ذلك وإّنم ر ك ن االم الصوتي وحل حرف مكان حرف من الترادف على حین لم یك

د ن بعی ب وال م ن قری الترادف م ل ب ر ال یتص ذه . اخ عونھ ھ اء یض ض العلم ل بع ذي جع ا ال أّم
زال قائم ین اللفظینالموضع عالقة المعنى التي ما ت ً . ة ب ا ا لفظة واحدة ولیست الفاظ ول إنھ وأق

  -:النھا حافظت على معناھا حتى مع تغییر الصوت فیھا وفیما یلي بعض من ھذه المفردات
  .بالظاء المعجمة والمعنى واحد" أظلّ "أشرف وروي )) وأطّل علیكم(( )٣(قولھ : قال الشارح -أ

ھ، : أطّل علینا فالن: (()٤(زمخشريولغرض الوقوف على المعنى نذكر ما قالھ ال أوفى بطلب
ّي، غلبني علیھ..ورأیت النساء یطاللن من السطوح   )).وأطل علّي حق

ّني من الشمس: (()٥("أظلّ "وقولھ في  وظل ظلیل، وایكة ظلیلة، ..أظلني الغمام والشجر وظلل
  )).ویوم ُمظّل دائم الظلّ 

ى ألنھم ا أوحى وھذا یرید أن اللفظین متقاربان في المعن ذا م ن االعتالء واالشراف وھ ا م
  .بترادفھما، ولعلھ من االبدال، والطاء والظاء یبدل بینھما لتقارب المخرج الصوتي

تبعد )) تندحیھ وتبدحیھ والمعنى واحد(( )٦(ذكر الشارح قولھ -ب ن المس یس م ھ ل ویرى الباحث أّن
ار ذا اش ى ھ ھ وال ً أو خالف ا اء نون دال الب ن التصحیف باب ذا م فھاني  ھ ن االص ن الحس زة ب حم

  )).وامثلتھ كثیرة في اللغة" الخضب"وإنما ھو " الحصب"من اسماء الحّیة : (()٧(قال

                                                        
  .١/٤٠٥: المزھر للسیوطي: ینظر) ١(
  .٣١-١/٣٠: االحكام في اصول االحكام) ٢(
  .٦/١٠٣: شرح نھج البالغة) ٣(
  .٣٩٥: اساس البالغة) ٤(
  .٤٠٣: نفسھ) ٥(
  .٦/٢٢١: شرح نھج البالغة) ٦(
  .١٣٢: التنبیھ على حدوث التصحیف) ٧(



  ]

ساخت قوائم الفرس تسوخ وتسیخ، أي دخلت وغابت فیھا، وساخت (( )١(وورد قول الشارح
ا ل اثختھ ل ثاخت واسختھا مث ل الت)). مث ن قبی ا ھو م وي، إنم رادف اللغ ن الت ذا م یس ھ ور ول ط

  .الصوتي واالبدال بین الحروف المتقاربة في المخارج وھو كثیر في اللغة
اء  ت العلم ي دع باب الت ن االس ً م دا ات واح ذي یصیب الكلم وتي ال ور الص ان التط ا ك ولّم
زة  ره حم ا ذك ى م ا أشرنا ال ى أنن ة عل ذه الناحی ى ھ القدامى أن یّعدوه في الترادف غیر ملتفتین ال

دنا ال ا االصفھاني، وج ي بموجبھ روط الت ب وحصروا الش ذا الجان وا بھ دثین اھتم ن المح اء م علم
ة حصل سواء  ة طریق ة بوصفھ ضرورة، وبأی ي اللغ رین وروده ف ر منك ً غی ا ظ مرادف یكون اللف
ً ذكرھا  ً كانت دواعیھ فقد حدد المحدثون شروطا باختالف الواضع ام باختالف البیئة والعصر، وأیا

  :)٢(أبعد فیھا التطور الصوتي من الترادف في ما اجملھ الدكتور ابراھیم أنیس وقد
ة  -١ راد البیئ اثرة الف رة الك ي ذھن الكث ل ف ى األق ً عل ا ً تام ا ین اتفاق االتفاق في المعنى بین الكلمت

  .الواحدة
ن  -٢ ة منسجمة م ة واحدة أو مجموع ى لھج ات ال ي الكلم ث تنتم ة بحی ة اللغوی ي البیئ اد ف االتح

  .اللھجات
  .ر، فینبغي النظر إلیھا في عصر خاص وزمن خاصاالتحاد في العص -٣
ل -٤ ى النم ل بمعن ّ یكون احد اللفظین نتیجة تطور صوتي للفظ أخر مثل الجثل والجف رى . اال وی

األستاذ نفسھ أن ھذه لو طبقت على العربیة لوجدنا الترادف ینحصر الى ّحد بعید في اللھجات 
  .نموذجیة االدبیةالقدیمة ویمكن أن یكون الحضارة أوسع في اللغة ال

ون  ى یك رادف حت د المت ي تحدی یس ف راھیم أن دكتور اب عھا ال ي وض روط الت وأرى أن الش
ً بالشكل الذي وضعھ ھو رأي مستخلص من الدراسات اللغویة الحدیثة وھو رأي یستحق  محصورا

ة واحدة ال. التقدیر ي عصر واحد وبیئ ة ف ات المترادف راه الباحث أّن حصر الكلم ذي ی  ولكن  ال
ة  یخدم اللغة ویضیق في افقھا التعبیري فاللغة تراث أمة وحضارتھا وطالما سجلت المعاجم اللغوی
وكتبھا المختلفة ھذه المفردات وھي مؤدیة في التعبیر حاجة المتكلم فال حاجة لحصرھا، بل الكثرة 

ا التعبی اج أھلھ ا یحت ة نفسھا حینم ا یخدم اللغ ر عن مشاعرھم والسعة فیھا یخدم المتكلم باللغة كم
روم  دما ی ة عن تكلم باللغ ام الم ً ام ا ال رحب ى المج عریة، ویبق ة وش وص أدبی ي نص االتھم ف وانفع

  .التوسع
فقد یجد الباحث أّن )) األلفاظ التي یصیبھا التطور الصوتي((اما فیما یتعلق بالنقطة االخیرة 

د أ ف بع ذا الموق ا المحدثین قد أصابوا وان لم یكونوا الّسباقین الى ھ ادرات علمائن ى مب ن اشرنا ال
  .االفاضل من القدامى

 
رادف ام  ن الت وارد م أرتایت أْن اضمن البحث ھذه الفقرة الستكمال المبحث وھي أیكون الت

  ال؟ وما رأي الشارح فیھ؟
ً، م ن اشار ابن ابي الحدید الى ھذا الموضوع وأورد بعض العبارات التي تعطي معنًى واحدا

ا : (()٤(قال الشارح)) زرعوا الفجور وسقوه بالغرور(( )٣(ذلك ما جاء في كالم اإلمام  وا م جعل
الغرور  قوه ب م س ور ث وه الفج ذي زرع قوه، فال م س وه، ث ة زرع زرع یح بمنزل ن القب وه م فعل

                                                        
  .١١/٥٨: شرح نھج البالغة) ١(
  .١٧٩-١٧٨: في اللھجات العربیة: ینظر) ٢(
  .١/١٣٩: شرح نھج البالغة) ٣(
  .١/١٣٩: نفسھ) ٤(
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ب  ذي أوج و ال ال ھ ن االمھ ھم م ھ نفوس كنت الی ا س ادیھم وم ا ألّن تم ة موقعھ تعارة واقع فاالس
  )).رھم على القبائح التي واقعوھا فكان كما یسقي الزرع ویربي بالماء ویستحفظاستمرا

وعلى التقادیر كلھا : (( قال الشارح)) أو استسلم فأراح حابجنقد أفلح من نھض : (()١(وقولھ
ى )) تنطبق اللفظة الثانیة، أي أراح نفسھ باستسالمھ ّن عل دال ارتین ت فّدل قول الشارح على أّن العب

ي معنًى  یس ف ات ول ّ أّنھ لم یصرح بذلك وكأنھ مع العلماء الذین یرون الترادف في الكلم واحد، اال
  .)٢(العبارات، وھذا رأي خالف قول الكیا

ا (( المتواردة كم ة، ف اظ المترادف واردة وااللف االلفاظ التي بمعنًى واحد تنقسم الى االلفاظ المت
 ً ً وصھباء وقھوة والسبع أسدا ظ  تسمّى الخمر ُعقارا ام لف ي یق ة ھي الت ً، والمترادف ً وضرغاما ا ولیث

ال ا یق ًى واحد، كم ا معن ة یجمعھ ق : مقام  لفظ اخر لمعان متقارب ّم الشعث، ورت اصلح الفاسد ول
  )).وھذا تقسیم غریب(( )٣(قال السیوطي)) …الفتق، وشعب الصدع

ا أن  إذا  علمن رادف، ف ارات محل الت ي ومقالة الكیا ھذه ادخلت توارد العب ون ف رادف یك الت
ا او  ھ الكی ع فی ذي وق ط ال ً عن الخل ً فضال الكلمات علمنا أن التوراد في العبارات ال یقع منھ موقعا
دمین  د األق رأي عن جعل العبارات المتواردة محل الكلمات المترادفة وخالفھا، ویبدو بطالن ھذا ال

ً عن المحدثین )) وھذا تقسیم غریب: ((من خالل قول السیوطي رون بصّحتھ فضال م ال یق الذین ھ
ّتھ ویعّدونھ من قبیل تنوع االسالیب البیانیة واشار ابن ابي الحدید الى ھذه الناحیة في كالمھ . )٤(ودق

 .عن االسالیب التي تقتضیھا الخطابة
  
   

                                                        
  .٢١٤-١/٢١٣: شرح نھج البالغة) ١(
  .٤٠٧-١/٤٠٦: المزھر) ٢(
  .١/٤٠٧: نفسھ) ٣(
  .٥٠/ص: الترادف في اللغة: ینظر) ٤(
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  المشترك اللفظي: المبحث الثالث 

 
شركتھ، أشركھ، وشاركتھ، واشتركوا، وتشاركوا، وھو شریكي، (( )١(المشترك في اللغة

  ..))وأشركھ في األمر، وطریق مشترك ورأي وأمر مشترك.. وھم شركائي
ین : (()٢(أّما في االصطالح فقد قال الجرجاني العین الشتراكھ ب ر ك ى كثی ما وضع لمعن

  ..)). ویدخل فیھ المشترك بین المعنیین كالقرء والشنق… لمعانيا
ق (( )٣(وقال التھانوي زان یطل االشتراك في عرف العلماء كأھل العربیة واألصول والمی

ً لمفھوم عام مشترك بین األفراد ویسمى : باالشتراك على معنیین أحدھما؛ كون اللفظ موضوعا
ً، وذلك اللفظ یسمى مش ً معنویا ا؛ اشتراكا ّكك، وثانیھم واطئ والمش تركا معنویا، وینقسم إلى المت

ك  ً، وذل ا رجیح، ویسمى اشتراكا لفظی ر ت ن غی دل م ى الب ً عل ً لمعنیین معا كون اللفظ موضوعا
 ً   )).اللفظ یسمى مشتركا لفظیا

ین  ة االشتراك ب ن دالل ویؤكد المعنى اللغوي لالشتراك ما یقّرره المعنى االصطالحي م
وتسمى الكثیرة باالسم (() ٤(أن یدل على معنیین أو اكثر كما في قول ابن فارس آثنین وفي اللفظ

  )). الواحد نحو عین الماء، وعین المال، وعین السحاب
األول منھما؛ داللة الكلمة على اكثر من معنى : وھذه التعریفات یفھم أنھا تضمنت أمرین
ى  وثانیھما أنّ . من غیر ترجیح وھو ما تضمنھ كالم التھانوي ظ عل ة اللف د دالل االشتراك ال یفی

ى  ظ عل ة اللف ي دالل ارس ف ن ف ره اب ا ذك ذا م المعنیین فأكثر وحسب وإّنما الداللة األسلوبیة وھ
ال الماضیة والمضارعة  )٥(الخبر مرة وعلى اإلنشاء أخرى ي األفع ھ حاصل ف ي أن ذا یعن وھ

  .ألّنھا تأتي للخبر ولإلنشاء
ظ ((.. )٦(و ما ذكره ابن فارس في قول  السیوطيوالذي نحن بصدده من المشترك ھ ھ اللف بأن

  )). الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر داللة على السواء عند أھل اللغة
ھ(() ٧(وقد ذكر السیوطي أیضا ي تعریف ا ف ى : وقال ألكی یئین ضّدین وعل ى ش ع عل المشترك یق

  ))مختلفین غیر ضّدین
ا ومعنى ذلك أّنھ جعل األضداد جز ً  من المشترك اللغوي غیر أّننا جعلنا لھ مبحث خاصا، ءا

ترك ن المش ا م ا جمیع ّدین وإْن كان ر الض ین غی ى المختلف ث عل ذا المبح رنا ھ  .وقص
 

ائلین  ن اشھر الق اختلف القدامى في المشترك بین قائل بإمكان وقوعھ، وبین منكر لھ، فم
یبوی ل وس رینبھ الخلی ى رأس المنك ن درستویھ عل ف اب ا یق ده، بینم و عبی  )١(ھ واألصمعي وأب

                                                        
  .٣٢٨شرك ص -أساس البالغة) ١(
  ٢٣٠-٢٢٩: التعریفات) ٢(
  .٣/٧٧٦كشاف اصطالحات الفنون ) ٣(
  .١١٤: الصاجي) ٤(
  .٤٥٦الصاجي : ینظر) ٥(
  . ١/٣٦٩المزھر للسیوطي ) ٦(
  .١/٣٨٧: المزھر) ٧(
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اتفقت ألفاظھ، واختلفت (( )٢(ولیس أدل على االقرار بھ من قول سیبویھ في باب األلفاظ للمعاني
ھ یوطي)) معانی ول الس ي ق ا ف باب ورد منھ ون بأس ھ یحتج ون وقوع ذین  یوجب  )٣(وال

أو من واضع واحد لغرض .. وع لجواز أن یقع من واِضْعینفاالكثرون على أّنھ ممكن الوق((..
ً للمفسدة كما روى عن أبي بكر الصدیق وقد   اإلیھام على السامع حین یكون التصریح سببا

  .)). ھذا رجل یھدیني السبیل: وقت ذھابھما إلى الغار، من ھذا؟ قال سألھ رجل عن النبي 
ر متناھ اني غی بابھ أن المع ل أس ن جع نھم م زم وم إذا وزع ل ة ف اظ متناھی ة واأللف ی

ین  )٤(االشتراك ال ب وع األدوات واألفع رة وق اة بكث ھادة النح بب ش ى أّن الس رون إل ب آخ وذھ
تراك ا االش ر فیھ ماء كثی تقبال واألس ال واالس ین الح ارع ب ة المض دعاء، ودالل ر وال … الخب

  .)٥(وغیرھا
ت ف المش ي تعری دامى ف م یتجاوزوا الق َدثون فل ا المح یسأّم راھیم أن ال إب اظ " )٦(رك ق ألف

، وقد رأوا إسراف األقدمین في ما رأوه في كثرة المشترك " متحدة في الصورة مختلفة المعنى
رین ار المنك أولوا  )٧(أو انك ذین ت ى أن ال دمون إل ّده األق ا ع ي م ترك ف رة المش وا كث د علل وق

و ة وتتبع ھ نظرة تاریخی ا المشترك بین الحقیقة والمجاز نظروا إلی ة، أّم ي عصوره المختلف ه ف
 ً بابا د حددوا أس ي عصر خاص وق ا ف ات ومعانیھ ي الكلم اآلخرون فنظرتھم واقعیة إذ بحثوا ف
ن  ال، واالستعارة م م األطف كثیرة منھا تطور أصوات الكلمة، واالستعمال المجازي وسوء فھ

   )٨(اللغات وأخرى

ن تسویغ الم یس م دكتور أن ھ ال ر الیخالف ویرى الباحث أّن ما جاء ب ھ أم شترك وكثرت

الحقیقة في المشترك فقد جاء بتأثیرات صوتیة ولھجیة وعوامل متعددة أدت إلى شیوعھ وكثرتھ 

اني والیشك  ددة المع فضال عن حاجة المجتمع إلى االتساع في التعبیر فجعلوا من الكلمات متع

ة . في وجود رابطة بین ھذه المعاني ي كلم ة لتیسر ودال" عین"فلو أجیل النظر ف ا المختلف التھ

  .علینا ایجاد العالقة بین معانیھا التي تعددت

 

ً من األلفاظ في شرحھ لخطب اإلمام أشار إلى أن بعضھا من المشترك  أورد الشارح عددا

ى تالف المعن ورة واخ اد الص ترك اال اتح ل المش ا، وھ دد معانیھ ر تع ھ ذك ر لكّن رك اآلخ . وت
______________________________ 

  .١/٣٩٦المزھر : ینظر) ١(
  ١/٢٤: الكتاب) ٢(
  .١/٣٦٩: المزھر) ٣(
  .١/٣٦٩: نفسھ) ٤(
  .١/٣٧٠المزھر : ینظر) ٥(
  .٣٠٢صحي الصالح . دراسات في فقھ اللغة د: ، وینظر١٩٢أنیس .في اللھجات العربیة د: ینظر) ٦(
  . ١٣٣-١٢٧اھیم أنیس داللة األلفاظ للدكتور إبر: ، وانظر١٩٣-١٩٢في اللھجات العربیة : ینظر) ٧(
  ١٩٣-١٩٢في اللھجات العربیة ) ٨(
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ي ونستطی اظ ف اني األلف ع أّن نتلمس الحجة للشارح كونھ غیر معني بھذا األمر قدر شرحھ لمع

ذا  ل ھ زم بمث ر مل السیاق وھو یفعل، فإذا كان اللفظ في السیاق الیحتمل أكثر من معنى فھو غی

لذا نراه یصرح بذلك في ألفاظ ألنھا تحتمل تفسیرین داخل السیاق .. التصریح لعدم الحاجة إلیھ

  .خرى وسنتناول ما أشار إلیھویھمل أ

  السادر -١

ة واحدة ي خطب رتین ف ام م ول اإلم ي ق ظ ف ي (( )١(ورد اللف ً ف اھرا ات س ً وب ادرا لَّ س فظ

ھ)) غمرات اآلالم وطوارق األوجاع  واألسقام ي قول ذلك ف ھ))ً وخبط سادرا(( )٢(وك ن قول : م

)) ً ً، وخبط سادرا ً حتى إذا قام اعتدالھ واستوى مثالھ، نفر مستكبرا ً في غرب ھواه، كادحا ، ماتحا

ً لدنیاه   .)) سعیا
ً (( )٣(:قال الشارح خبط البعیر إذا ضرب بیدیھ إلى األرض ومشى الیتوقى : وخبط سادرا

ادر یئا، والس ال : ش ل ك ع یحتم نع، والموض ا ص الي م ذي الیب ً ال ا ادر أیض ر، والس المتحی
  ))التفسیرین

االة عدم الون من الحیرة وقد یكون من وأراه یحتمل التفسیرین في نّصي اإلمام فقد یك مب
   )٤(ولعلھما یتقاربان معنًى في كالم اإلمام وقصده إذا علمنا أن القصد یتدخل في تحدید الداللة

ذا " سادر"و " سدر"ویتبین من قول الشارح داللة الفعل  ى بوجود ھ ن معن ر م ى أكث عل
ا أشار مباالة في المعنى الوضعي لاالختالف فلیست الحیرة كعدم ا خارج ھذا السیاق على إن م

  .إلیھ الشارح من احتمال المعنیین في ھذا الموضع قد دل على أنھ من المشترك
سدر بصره وأسدر، اذا تحّیر فلم یحسن االدراك، وفي بصره َسّدٌر (( )٥(:قال الزمخشري

ً، غیر مثبت في كال   :مھ، قالوسمادر، وعینھ سدره، وإّنھ لسادر في الغي، تائھ، وتكلم سادرا
   

  )) . جاء یضرب أسدریھ، أي منكبیھ: ومن المجاز، یقال للفارغ
دد فضال عن  ى المتع ى المعن ة عل ة الكلم الم الزمخشري دالل ویتضح مرة أخرى من ك

دكتور إب ھ ال ار إلی ا أش ذا م ة وھ ازي للكلم ى المج باب المعن ن أس ببا م فھ س یس بوص راھیم أن
   )٦(المشترك اللفظي

                                                        
  .٦/٢٦٩شرح نھج البالغة ) ١(
  .٦/٢٦٩نفسھ ) ٢(
  .٦/٢٧١:  شرح نھج البالغة) ٣(
  .١٥/جون الینز، ص: اللغة والمعنى والسیاق: ینظر) ٤(
  .٢٩٠ -سدر–أساس البالغة ) ٥(
  .١٩٥في اللھجات العربیة، : ینظر) ٦(
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رة و ى الحی ظ المشتركة عل ى العدم غیر ان ما أشار إلیھ الشارح من داللة اللف االة عل مب
ة نظر الشارح  ّ أّن النص یتضمنھا من وجھ ضوء الفرق الدقیق الموجود بینھما في المعنى إال

د دارت ویحتملھا ألن التخبط یأتي من عدم االھتمام أو ع دم الفھم بالطریق، ومصدره الجھل فق
  .في معنى متقارب داخل النص أّما خارجھ فالمعنیان غیر متقاربین

السادر ھاھنا غیر السادر األول ویقصد (( )١(قال الشارح" فظل سادرا"في النص األول 
ر، وكثرة ألّنھ ھنا كأّنھ سكران وأصلھ من أسدر البعیر من شدة الح)) خبط سادرا((بھ في قولھ 

  .))ھھنا انھ بدأ بھ عارض الطالء بالقطران فیكون كالنائم الیحس ومراده  
ا  ذا م ین وھ ین األولی ر المعنی ر غی وأرى ان المعنى الذي أعطاه الشارح في كالمھ األخی

  .یجعلنا نضع اللفظ في حیز األلفاظ المشتركة من دون تردد

  االبتالء -٢
ار،  "ابتلى"أّما قولھ (( )٢(قال الشارح ى سبیل االختب فاالبتالء إنزال المضرة باإلنسان عل

ا  ر م ھ اكث ّ أّن ر إال ي الخی ار ف ى االختب تالء بمعن ون االب د یك یبة، وق ر والمص المرض والفق ك
  .))یستعمل في الشر

م " االبتالء"فالشارح وإْن عّدد المعنى في  ّ أن المعنى ل بأنھ یطلق في الخیر وفي الشر إال
تضمن المعنى المضاد، فھو أولى أن یكون من األضداد، ولعل الشارح أورده یتغیر، وإذا كان ی

  .ھنا ألنھ یصح اطالق لفظ المشترك علیھ ألن األضداد من المشترك
  . وارى صحة رأي الشارح في داللة اللفظ على معنیین مختلفین

  الشحشح-٣
ال(( )٣(قال الشارح ب الشحشح، ق ة، الم: ھذا الخطی اھر بالفطن د الم ل یری ا وك اضي فیھ

  )).ماٍض في كالم أو سیر فھو شحشح، والشحشح في غیر ھذا الموضع البخیل الممسك
ى (( )٤(وقال ایضا ى المواظب عل وجاء الشحشح بمعنى الغیور، وبمعنى الشجاع، وبمعن

  )).الشيء المالزم لھ، والشحشح الحاوي ومثلھ الشحشحان
ً (( )٥(وقال أبن القوطیة   )).بخل وحرص: شّح شحا

ھ " الشحشح"وُیرى أن كلمة  ادل علی ذا م ادة وھ ة والزی ن الشح لغرض المبالغ منحوت م
ا  ي أشار الیھ ة الت ددة المختلف اني المتع ا المع ى البخل والحرص، أّم ي معن كالم أبن القوطیة ف
ارة  ى المھ ھ عل ك فداللت ى ذل دّل عل الشارح دلت على أّن اللفظ من المشترك، فاالختالف فیھا ی

ن والمضّي وا ھ یمك دد معانی ى تع ى اإلمساك والحرص، وعل ھ عل ر داللت رة غی لشجاعة والغی
   )٦(إقامة الدلیل من قول الزمخشري

ل"ھو یُشّح ویَشّح ویِشّح بمالھ (( ین الفع ة لع ا " بالحركات الثالث ذا، وھم ني بك و یشاحُّ وھ
الن : یتشاّحان علیھ اال یفوتھما، وقوم شحاح وأشحة على الخیر، وعن نھار الضبابي أوصى ف

                                                        
  .٢٧٢-٦/٢٧١ :شرح نھج البالغة) ١(
  . ٨/٢٦٨: نفسھ) ٢(
  . ١٩/٦: نفسھ) ٣(
  . ١٩/٦: نفسھ) ٤(
  . ٢٣٦: األفعال البن القوطیة) ٥(
  . ٣٢٢أساس البالغة ) ٦(



  ]

: شحتھ ورجل شحیح وشحاح وخطیب شحشح، ماٍض في خطبتھ،ومن المجاز -بكذا في صحتھ
  ))  الَیرى وإبل، شحائح قلیالت الّدر: زند شحاح

  الفتنة  -٤

ة تصیب اإلنسان (( )١(قال الشارح ة والبلی ى الجائح ق عل ارة تطل ظ مشترك، فت ة لف الفتن

ِتن فھو مفتون :فتقول ُ ال قد افتتن زید وف ك، ق إذا أصابتھ ُمصیبة، فذھب مالھ أو عقلھ أو نحو ذل
دوا عن  ) ٢(هللا تعالى ة لیرت ّذبوھم بمك ذین ع یعني ال

ال اإلسالم، ا : وتارة تطلق على االختبار واالمتحان، یق ار لتنظر م ھ الن ذھب إذا أدخلت ت ال فتن
ارة ت ون، وت ار مفت ھ، ودین الىجودت ال تع ى اإلحراق،ق ق عل  )٣(طل

رجل فاتن : ویقال للحّرة فتین،كأَن حجارتھا محرقة، وتارة تطلق على الضالل، یقال

 )٤(ومفتن، أي ُمِضَل عن الحق، جاء ثالثیا ورباعیا، قال تعالى
 و رأ ق ّین، وق ل ال: مأي بمض ن ق ین، فم ة أراد : مفتن ن الفتن ك م وذ ب ي أع ان

ر جائز، ألن  الجائحة أو االحراق أو الضالل، والبأس بذلك، وإن أراد االختبار واالمتحان فغی

اده حال بعض،  هللا تعالى أعلم بالمصلحة، ولھ أن یختبر عباده لیعلم حالھم، أو لیعلم بعض عب

ار واالمت و االختب ظ ھ ل اللف دي أن أص ا، وإذا وعن ة الیھ رى راجع ارات األخ ان وأّن االعتب ح

  )).تأملت علمت صحة ما ذكرنا
ّتان، أي الشیاطین، (( )٥(قال الزمخشري ُ ّتان، وھو الشیطان واستقوتھم الف ُ أعوذ با من الف

ف  و ثقی ة أي حرب، وبن نھم فتن ھ، وبی وھو مفتون بالدنیا ومفتِتن ومفتَتن، وقد فتنتھ الدنیا وأفتنت
ّراء یتفاتن ة الس تبتلون بفتن ون، أي یتحاربون، ودینار مفتون وابتلیتھم بفتنة الضراء فصبرتم وس

  )).أراد فتنة النساء
  .ویتضح داللة اللفظ على المشترك مرة أخرى من كالم الزمخشري

  كذب -٥

                                                        
  .٢٤٩-١٨/٢٤٨شرح نھج البالغة ) ١(
  . ١٠/ البروج ) ٢(
  . ١٣/ الذاریات ) ٣(
  . ١٦٢،١٦٣/ الّصاّفات ) ٤(
  . ٤٦٣أساس البالغة ) ٥(



  ]

یكم (( )١(قال الشارح ذب عل رة، ك یكم العم ذبت عل یكم الحج، ك ذب عل ر  ك في حدیث عم
  )).سفار كذبت علیكمالجھاد، ثالثة أ

ذا أّن (( )٢(قال أبو عبید ي ھ ان األصل ف ھ، وك یكم ب یكم، االغراء، أي عل ذب عل معنى ك
ً على غیر القیاس وما یحقق أّنھ مرفوع قول الشاعر   : یكون نصبا، ولكنھ جاء عنھم بالرفع شاذا

  
راه كذب علیك، : فنقول إنّما أغراه بنفسھ، أي علیك بي فجعل نفسھ في موضع رفع، اال ت

  :قد جاء بالیاء فجعلھا اسمھ، وقال مغفر بن حّمار البارقي

   
  

  ))معنى كذبت علیكم، أي علیكم بي(( )٣(قال ابو زید في النوادر
على المشترك اللفظي أذ أعطت معنى الحّث واالغراء فضال " كذب"داللة ویلحظ مّما مّر 
  .عن معناھا في اللغة

  
 

                                                        
دیث للزمخشري    : ، وینظر ١٢٨-١٢/١٢٧ة شرح نھج البالغ) ١( ب الح ة  ، ٢/٤٠١الفائق في غری والنھای

  .٣٨٣-١/٣٨٢المزھر السیوطي ، ١/٧٠٤لسان العرب   كذب ، ٤/١٣البن االثیر 
  . ١٢٨-١٢/١٢٧شرح نھج البالغة ) ٢(
  . ١٨/نوادر أبي زید  ص) ٣(



  

  ]

  األضداد: المبحث الرابع
 
 

  )).ھو نوع من المشترك(( )١(قال السیوطي :تعریفھ
 ً ا : وقال ألكیا في تعلیقھ(( )٢(وقال أیضا ین، فم ى مختلف یئین ضّدین وعل ى ش المشترك یقع عل

  )).یقع على الضّدین كالجون وجلل، وما یقع على مختلفین غیر ضّدین كالعین
ارسوق ن ف و (( )٣(ال اب ّموا المتضاّدین باسم واحد نح ي األسماء أن یس ن سنن  العرب ف م

  )).الجون لألسود والجون لألبیض
اد إن التض الي ف ى  )٤(وبالت رف إل ي تنص اظ الت ى األلف رب عل ون الع ھ اللغوی طلح أطلق مص

ل، والتضاد ظاھرة ل یض والمقاب و النق ة، معنیین متضادین وھو ـ لغة ـ جمع ضّد، وھ ة غریب غوی
ان  و ك ك ل ذلك أنھ لیس من الطبیعي أن ینصرف اللفظ إلى المعنى وضّده في الوقت نفسھ، ألن ذل

ً في وضع اللغة یورث اللبس والوھم ویبطل التفاھم بین المتكلمین واللغة وسیلة ھذا التفاھم   .أصال

  :رأي العلماء بھ
ذی ا، وال ر لھ ذه الظاھرة ومنك د لھ ین مؤی اء ب ون اختلف العلم ي ان یك رددون ف ھ یت ن یؤیدون

م ـ ظاھرة  التضاد في أصل الوضع في اللغة ویلتمسون لھ التخریجات والعلل ألنھ على حد كالمھ
م  ھ فھ ذین ینكرون ا ال ى وضده، أم ى المعن ظ إل ي أن ینصرف اللف ن الطبیع یس م ھ ل ة ـ ألن غریب

  .سباقون إلى وضع األسباب والتخریجات التي تخرجھ من التضاد
ارسویمك ن ف ول الب ن ق ا ورد م رین بم ى المنك ال(( )٥(ن االستدالل عل ذا : ق اس ھ ر ن وأنك

  ).المذھب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضّده
وقد جعل ابن فارس إنكار التضاد كإنكار الترادف ألّن الذي وضع الترادف وضع التضاد في 

رة المتراد: العربیة، ونحن نقول ى إّن الظروف التي أدت إلى كث ھا أدت إل ة ھي نفس ي اللغ ات ف ف
ً من المشترك   .وجود المتضاد والمشترك، والمتضاد بوصفھ جزءا

ھ رین بقول ى المنك رد عل ھ ی ارس نفس ن ف ذین رووا أن ( )٦(واب ك، أن ال يء ذل یس بش ذا ل وھ
م  اّدین باس مي المتض رب تس ذین رووا أن الع م ال ً ھ ا رس طرف ً والف دا یف مھن مي الس العرب تس

  )).واحد
  :قوال التي مرت أشارت إلىواأل

ّدین  -١ ر ض ین غی ى مختلف ّدین وعل ى ض ع عل ترك یق ترك، ألن المش ن المش وع م اد ن أن التض
  .وضربوا لھما األمثلة

٢-  ً ا تبعد أن تضع العرب ألفاظ بس ویس ورث الل ھ ی ر التضاد ألن ن أنك أفادت األقوال أن ھناك م
  .)١(مى والمحدثینتورث اللبس، وھناك من یؤید ورود التضاد من القدا

                                                        
  .١/٣٨٧: المزھر) ١(
  .١/٣٨٧: نفسھ) ٢(
  .١/٣٨٧المزھر : ، وینظر١١٧/ص: الصاحبي) ٣(
  .١٣/األضداد للمنشيء ـ ت ـ محمد حسین آل یاسین مقدمة المحقق، ص رسالة: ینظر) ٤(
  .١١٧: الصاجي) ٥(
  .١١٧: الصاجي) ٦(



  

  ]

ات  ده المؤلف ر وتؤی ً وجودھا في اللغة بشكل ال یعتریھ الشك ما ذك ً مؤیدا ففي القول فیھا قدیما
اد ي التض ب ف دة  )٢(والكت ي عبی یبویھ وأب ل وس ال الخلی ن أمث دامى م اء الق دى العلم ا وردت ل أنھ

  .وغیرھم… واألصمعي 
كالمھم اختالف اللفظین الختالف المعنیین واعلم أّن من : (()٣(كالم سیبویھ یدل على ذلك قال

تالف ین واخ اق اللفظ د، واتف ى واح ین والمعن تالف اللفظ   واخ
وھو یدل على المتباین والمترادف والمشترك، والمتضاد الذي  وصفھ العلماء بأنھ )) …المعنیین  

  .جزء من المشترك، لذا یدخل ضمن ذلك
ي وھناك من أنكره ولعل في مقدمة المنكرین للتض ا ورد ف ن درستویھ كم دمین اب ن األق اد م

ل : النوء: قال ابن درستویھ في شرح الفصیح: (()٤(قول السیوطي ھ قی ل، ومن قة وثق االرتفاع بمش
د : للكوكب ن األضداد وق ھ م ً، وأن قوط أیضا وء الس قد ناء إذا طلع، وزعم قوم من اللغویین أن الن

  )).انتھى. د أوضحنا الحجة علیھم في كتابنا في إبطال األضدا
فاستفدنا من ھذا أن ابن درستویھ مّمن ذھب إلى إنكار األضداد وأن لھ في (( )٥(قال السیوطي

 ً   )).ذلك تألیفا
ي  رین ف تحمس إلبطال حجج المنك ي األضداد وی ً ف ا ف كتاب اري یؤل ر األنب ا بك د أب بینما نج

ا ھذا كتاب ذكر الحروف التي توقعھا العرب على المعاني الم(( )٦(قولھ تضادة فیكون الحرف منھ
ان لنقصان  نھم ك ك م العرب أن ذل ً عن معنیین مختلفین ویظن أھل البدع والزیغ واإلزراء ب مؤّدیا

  )).…حكمتھم وقلة بالغتھم وكثرة االلتباس في محاوراتھم 
ال ا ق ائلین ببطالنھ د آراء الق ل ویفن  )٧(ولم یكتف أبو بكر األنباري بالقول بوجود األضداد، ب

الم فأجی(( ة أحدھن أن ك ن األجوب ھ بضروب م ألوا عن وه وس العرب یصحح بوا عن ھذا الذي ظن
ھ فجاز  ع حروف تیفائھ واستكمال جمی ّ باس ى الخطاب إال آخره وال یعرف معن ھ ب رتبط أول ً وی بعضھ بعضا

ى خصوصیة  دل عل ا ی دھا م أتي بع دمھا وی ھ یتق ین المتضادین ألن ى المعنی ین وقوع اللفظ عل أحد المعنی
ً لبیان المعنى قول الشاعر)). …ن اآلخر دو   :)٨(ویضرب مثال

 
 

  
    :)٩(وقول اآلخر

 
 

  
   

 
  

  _______________________________ 
  .١٩٣/فقھ اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي، ص: ینظر) ١(
  .١٨٩/ص: نفسھ) ٢(
  .١/٢٤: الكتاب) ٣(
ر ) ٤( ر١/٣٩٦: المزھ ة د : ، وینظ ھ اللغ ي، ص. فق ر١٨٩واف ي ف : ، وینظ ات ف ة ددراس ھ اللغ بحي. ق   ص

  .٣١٣الصالح 
  .١/٣٩٦: المزھر) ٥(
  .١/الكویت، ص ١٩٦٠األضداد ألبي بكر محمد بن القاسم بن األنباري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ) ٦(
  .٢/نفسھ،  ص) ٧(
  .٢/األضداد ألبي بكر األنباري، ص: ینظر) ٨(
ام برو  ٣/ص: نفسھ) ٩( ي تم ي منصور الجوالیقي، ص    ، والبیتان في دیوان الحماسة ألب ة أب ى    ٦٤/ای با إل ونس

  .الحارث بن وعلة الذھلي مع تقدیم وتأخیر



  

  ]

  )).على الیسر والسھولة في األول وعلى العظم في الثاني" لجل"فّدل من السیاق معنى 

  :تعلیل وقوع التضاد
ا تسمي  لم یّدع علماؤنا األقدمون علمھم القاطع بوضع التضاد، ولكنھم أكدوا أن العرب حینم
ن  یھم م دھم أو غمضت عل ال بع ً ما باسم البّد من أن یكون لعلة عرفھا العرب وجھلتھا األجی شیئا

  : ذلك
ً روى أ   )١(بو بكر األنباري قوال

ل : قال أبو العباس عن ابن األعرابي(( ي ك ى واحد، ف ى معن كل حرفین أوقعتھما العرب عل
زم العرب  م نل ا فل ا غمض علین ھ ورّبم واحد منھما معنًى لیس في صاحبھ رّبما عرفناه وأخبرنا ب

  )).جھلھ
ا ل منھ مي لعل رب تس ر أن الع م ذك ذب  )٢(ث ة لج مّیت مّك ة س رة أّن مك ا، والبص اس إلیھ الن

  .الخ وأكد علم العرب بھا وجھلھم بعضھا …… للحجارة البیضاء فیھا 
  :أّما العلل التي ذكرھا العلماء في تفسیر ظاھرة التضاد فمنھا

إّنما أوقعت العرب اللفظیین على المعنى الواحد لیدلوا على أتساعھم (( )٣(قال قطرب: االتساع -١
  )).…عرابي ھو الذي نذھب إلیھ للحّجة على ما دللنا علیھا وقول ابن األ… في كالمھم 

ى الواحد: وقال آخرون ین متضادین فاألصل (( )٤(األصل المعن ى معنی ع الحرف عل إذا وق
ار  ل الصریم وللنھ ال للی ك، الصریم یق لمعنًى واحد، ثم تداخل االثنان على جھة االتساع، ومن ذل

  )).ھو القطعوأصل المعنیین من باب واحد و… الصریم 
إذا وقع الحرف على المعنیین المتضادین فمحال أن (( )٥(عدم تساوي اللفظیین في المعنى، قیل -٢

ى اآلخر … یكون العربي أوقعھ علیھما بمساواة  ن العرب، والمعن ین لحي م ولكن أحد المعنی
ض  ن بع ض م ذ بع ض، وأخ ة بع ھم لغ مع بعض م س ره، ث ّي غی ي ح ر )) …ف و بك ل أب فأدخ

ً في نشوء التضاداللھجا   .ت سببا
ي الصفة  ارك ف د المب ھ محم ا أشار إلی ك م ن ذل ي األسباب، م دلوھم ف وقد أدلى المحدثون ب

  .)٦(المشتركة واألصل الواحد للمعنیین المتضادین
ي  ام ف و ع ا ھ ده وإنّم اد وح ى التض ً عل ورا یس مقص ارك ل ره المب ا ذك ث أن م ویرى الباح

  .المشترك
أّن من أسباب التضاد أّن تعبر بالشيء الحسن عن السيء  )٧(الحوأضاف الدكتور صبحي الص

 ً ا ً والعنكبوت لیث ال … أو عن الضعیف بالقوي كتسمیة األعمى بصیرا دكتور ربحي كم ھ ال ووافق
ً عّما ذكره من الدوافع البالغیة األخرى كالتھكم والسخریة وغیرھما   .وعّدھا من التفاؤل فضال

ل وأرى أن داللة اللفظ على ضدّ  ال تحتم ي السیاق ف ا ف أتي خارج السیاق الواحد، أّم ه إّنما ت
  .ذلك
 

                                                        
  .٧/ص: األضداد) ١(
  ٨-٧/ص: األضداد)٢(
  .٨/األضداد ألبي بكر األنباري، ص) ٣(
  .٨/ص: نفسھ) ٤(
  .١١ص: نفسھ) ٥(
  .١٩٩-١٩٨محمد المبارك، ص. فقھ اللغة وخصائص العربیة د: ینظر) ٦(
  .٣١٠/سات في فقھ اللغة، صدرا: ینظر) ٧(



  

  ]

اظ المتضادة  على ضوء ما عرفناه من بحث األضداد نتابع ما أورده ابن أبي الحدید من األلف
  :في الشرح مشیرین إلى آراء العلماء فیھا وقسمناه على نوعین

  :لمعنى وضدهاأللفاظ التي تحمل ا -أ 
 ا ورد(( )١(قال الشارح ام : أما الوراء بمعنى القّدام فقد ورد ولكن م أم

  )).بمعنى خلف، وال سمعنا بذلك
رآن )) من ذلك وراء تكون في معنى خلف ومعنى قّدام: (()٢(قال أبو حاتم السجستاني ففي الق

وقولھ    )٣(قولھ تعالى" بعد وخلف"الكریم في معنى 
م   )٤(تعالى و الع م بن والي ھ ي … والم وف

 )٥(قولھ تعالى" قّدام"القرآن في معنى  
اري ال للر(( )٦(وقال أبو بكر األنب ن األضداد، یق ال هللا : جلووراء م ك، ق وراءك، أي أمام

الى  )٧(تعالى ال تع امھم، وق ن أم ى م  : بمعن
 فمعناه، وكان أمامھم، وقال الشاعر:  

 
 

  
    :)٨(أي من أمامھ وقال آخر

 
 

  
    )).قّدامي… أراد 

ة  " خلف"بمعنى " وراء"وأرى أن كلمة  ة الكریم اري باآلی ر األنب ي بك واستدالل أب
…  الى أن   وقولھ تع ب

ً " خلف"تكون وراء بمعنى    .صحیحا
و : یقال لولد الولد: وقال ابن عباس والشعبي والّزجاج(: ()٩(قال الطوسي ھذا ابني ورائي، ھ

وھذا بشیر إلى أن وراء بمعنى خلف، كما أن الذي ذكره أبو زید في تعلیقھ على البیت )) ابن أبني
  :)١٠(الشعري
  ………………أترجو بني مروان ((

                                                        
  .١٦/٢٥٧، ١/٣٠٢:شرح نھج البالغة ) ١(
  .٨٣-٨٢/كتاب األضداد ألبي حاتم ص) ٢(
  .٧١/ھود) ٣(
  .٥/مریم) ٤(
  .٧٩/الكھف) ٥(
  .٦٨/ص: األضداد) ٦(
   ١٠/الجاثیة) ٧(
  ).بنو(وأراھا ) بني(ھكذا وردت ) ٨(
  .٦/٣٢: یانالتب) ٩(
  .٤٦-٤٥النوادر في اللغة ) ١٠(



  

  ]

ا)) بین یدّي، أي قّدامي: أراد بـ ورائي: فقال ى  وھذا ما یؤید كالمن ن أّن وراء جاءت بمعن م
  .أمام وقّدام

ً أن  ا " خلف"على " داللة وراء"وأرى أیضا رادف إذا عرفن ن الت ل ھو م ال یعّد من التضاد ب

أن الوراء ھو الخلف وتكون على التضاد إذا أعطت معنى القّدام أو األمام، والشارح وافق أبا حاتم 

  .ادةالسجستاني ولكنھما لم یقدما الدلیل على ھذه اإلف

٢ مّما تفاءلوا فیھ : (()١(وردت بھذا المعنى في قول الشارح
ً من الفوز وھو النجاة، قال بعض المحدثین" مفازة"قولھم للمفازة التي ُیظن فیھا الھالك    :اشتقاقا

 
 

  
   

  
  

  اب " مفعلة"إّن المفازة : وأّما من قال ن ب ذه اللفظة م ھ یخرج ھ من فّوز الرجل، أي ھلك فإن
  )).الكنایات

  )).َمْفعلة من فاز یفوز إذا نجا" المفازة"وسّموا (( )٢(قال ابن السكیت

ً (( )٣(وقال أبو بكر األنباري ازة"ومن األضداد أیضا ع" المف ة،  تق ى المھلك اة وعل ى المنج عل
ن   )٤(قال هللا عز وجل ة م معناه، بمنجاة من العذاب وھي مفعل

  ).الفوز

  

  :)٥(وذكر أبو بكر قول امرئ القیس 
 

 
  

   
 

  

ل ازة: (()٧(قی اءلوا : المف ن الھالك وتف روا م م تطّی ازة ألنھ ا سموھا مف ة وإنم األرض المھلك
  )).بالفوز

 ً اري أیضا ر األنب و بك ر أب ول (( )١(وذك ن ق ك، م ا ھل ن دخلھ ازة ألن م ة مف ل للمھلك ا قی إنم
  :قد فّوز الرجل إذا مات، قال الكمیت: العرب

                                                        
  .١٣/١٩٥، ٥/٥٢:شرح نھج البالغة ) ١(
  .١٩٢/األضداد البن السكیت، ص) ٢(
  .١٠٥-١٠٤األضداد ألبي بكر األنباري ) ٣(
  .١٨٨/آل عمران) ٤(
  .١٠٥/األضداد ألبي بكر األنباري ص) ٥(
  .١٧٧/ص: دیوان امرئ القیس) ٦(
  .مش األستاذ محمد أبو الفضل إبراھیمھا ١٧٧/دیوان امرئ القیس) ٧(



  

  ]

 
 

  
  بالفوز فإذا ً ویرى الباحث من خالل كالم الشارح وآراء العلماء أن المفازة تقال للتھلكة تفاؤال

ي " مفازة"وأرى إن . من فّوز فھي بمعنى الھالك وال تضاد فیھا" مفعلة"كانت  ھي المصدر المیم
ون" فّوز"ال من " فاز"من  رة یك ن األخی ّوز: ألن المصدر المیمي م یم اسم ُمف ّ إذا أراد أن یق ة إال

  .المصدر مقام المصدر
ھ ي قول رفیة الصحیحة ف وي بصیغتھا الص ب اللغ و الطی ا أب د أوردھ داد (( )٢(وق ن األض وم

ال اتم، یق و ح ال أب ویز، ق ات : التف ً إذا م ّوز أیضا ازة، وف ً إذا ركب المف ویزا ّوز تف ل یف ّوز الرج ف
ً، قال الشاعر  ً سریعا   .)٣(في الموتوفّوز، إذا سار سیرا

 
 

  
    .بمعنى نجا" فاز"ولیس من " التفویز"ومصدره الصریح " فّوز"ویدل استعمال أبي الطیب للفعل 

 
رھم : (()٤(قال الشارح ا غی ة نجد، أم ي لغ جمع ُسْدفة، وھي القطعة من اللیل المظلم، وھذا ف

لفیجع دال، وقی تح السین وال َدف، بف دفة : ل الّسدفة للضوء وھذا اللفظ من األضداد وكذلك السَّ السُّ
الصبح وإقبالھ وأسدف : اختالط الضوء والظلمة كوقت ما بین طلوع الفجر إلى األسفار، والسدف

  )).أي أسرجوا من السراج: أسدفوا: أضاء، وفي لغة ھوازن: أظلم، وأسدف الصبح: اللیل
ذه  وازن وأن وھ د وھ ي نج ة ف ا لغ د أنھ ي الحدی ن أب ر اب د ذك ى التضاد، وق ت عل ة دل اللفظ

معي أن  د األص د أك ً، وق دا یس واح ي أن الواضع ل ات، یعن ى اللھج د إل ا عائ ى فیھ اختالف المعن
  :)٥(اختالف معنییھما لھجة ولكّنھ ینسبھا إلى غیر ما نسبھا الشارح قال

یس: السدفة في لغة تمیم: قال أبو زید(( ة ق ى )) الضوء: الظلمة وفي لغ ة عل ً دال وھي أیضا
  .)٦(الضّد في قولي الصاغاني وابن الدھان

 
ل، : (()٧(قال الشارح ا الخی ي تضمر فیھ دة الت ً الم ل، والمضمار أیضا الموضع الذي تضمر فیھ الخی

ي أرب ك ف ى وذل ھ األول ى قوت رّده إل م ت من ث ى تس رس حت ف الف میر أن تعل ق والتض د یطل ً، وق ا ین یوم ع
 ،ً الفتح یضمر ضمورا التضمیر على نقیض ذلك وھو التجویع حتى یھزل، ویجف لحمھ، وضمر الفرس ب
ض  ي وسطھ بع ؤ مضطمر، ف ا وضمرتھ فأضطمر ھو، ولؤل ُمر الفرس بالضم، واضمرتھ أن وجاز َض

  )).…االنضمام 
ري ال الزمخش امرة ون: (()٨(ق رة ض طمر، ومھ ْمر، ومض امر وَض رس ض ل ف امر، ورج ة ض اق

  :)١(َضْمر، مھضم البطن، وامرأة ضْمرة، وتّضمر وجھھ من الھزال، قال األخطل

_______________________________ 
  .١٠٥/ص: األضداد) ١(
  .٥٥٨-١/٥٥٧األضداد ألبي الطیب اللغوي ) ٢(
  .٧٣/دیوان كعب بن زھیر، ص) ٣(
  .٢٥٤-٦/٢٥٣:شرح نھج البالغة ) ٤(
  .٨٦/األضداد ألبي حاتم ص: ، وینظر٣٥/األضداد لألصمعي ص) ٥(
دھان ص واألضداد ال٢٣٢/األضداد للصاغاني ص: ینظر) ٦( الي،     ١٢/بن ال ى الق ي عل الي ألب ، ٢/١٢٥، األم

  .١/٣٩٠المزھر 
  .٦/٢٥٤:شرح نھج البالغة ) ٧(
  .٣٧٨/أساس البالغة ص) ٨(



  

  ]

 
 

  
  ي المضمار والمضامیر  ن المجاز.. وجرى ف ي وسطھ انضمام : وم ؤ مضطمر، ف … لؤل

  )).والغناء مضمار الشعر
د نسمیھ ولیس في كالم الزمخشري ما  دور حول الضمور وق ل ت ى ب ى تضاد المعن دل عل ی

الرشاقة ألّنھ ھزال ال عن ضعف، والمضمار المسافة والمدة ففي حدیث الزمخشري أن یكون من  
ب  ن كت ي م المشترك أقرب منھ إلى تضاد المعنى أي تعدد المعنى ال تضاد، ولم أقف فیما تیسر ل

  .التضاد على داللة ھذه الكلمة على ذلك
 

  :)٢(في حدیث الخلیفة عمر عند موتھ

ً الفتدیت بھ من ھو المّطلع((   )).ولو أن ما في األرض جمیعا

ن : وقال أبو عبیدة: (()٣(قال الشارح ى انحدار، أو م ھو موضع اإلّطالع وھو من إشراف إل

  )).انحدار إلى إشراف ، وھو من األضداد

الحرف م: طلعت: (()٤(قال أبو بكر األنباري ً إذا : ن األضداد، یق ا وم طلوع ى الق طلعت عل

ً إذا انصرفت حتى ال یروني   )).أقبلت علیھم حتى یروني، وطلعت علیھم طلوعا

ھ، : ومن األضداد الطلوع، یقال(( )٥(وقال أبو الطیب اللغوي ت فی ل، إذا أقبل ي الجب طلعت ف

ھ، وطلعت ً، وطلعت على صاحبي، إذا أقبلت علی ھ،  وطلعت إذا أدبرت أیضا رت عن ً إذا أدب أیضا

ى ال : یقال: وقال أبو زید… والمصدر الطلوع  ت عنھم حت ً إذا غب طلعت على القوم أطلع طلوعا

  )).…یروك، وطلعت إلیھم، إذا أقبلت إلیھم حتى یروك 

ى الضّد إذا ترّكب  ل عل ة الفع ل دالل غیر أن كالم أبي زید في روایة أبي الطیب اللغوي جع

ذا أن " لى، طلع إلىطلع ع"معھ حرف الجر  دل ھ ً مع الحرف، وی مع االستشھاد حال كونھ مركبا

  .الذي جعلھ یتضمن الضد تركبھ مع الحرف ولھ أمثلة أخرى سیتم تناولھا وتحدید الرأي بھا

_______________________________ 
  )).فالوجھ فیھ تضّمر وسھوم((وروایة الدیوان  ٨٣/دیوان األخطل ص) ١(
  .١٢/١٢٥:شرح نھج البالغة ) ٢(
  .١٢/١٢٥: نفسھ) ٣(
  .٣١٤األضداد ) ٤(
  .٤٥٣-١/٤٥٢ألبي الطیب األضداد ) ٥(



  

  ]

٦-  التھجد، أصلھ السھر وھو (( )٢(قال الشارح" أفاد ذخیرةً " )١(من ذلك قولھ

  )).من األضداد

  
  :ال على التضاد بالتركیب مع غیرهالد -ب

ن دون التصریح  ى م ً من المفردات الدالة على التضاد، وآخر ضّمنھ المعن ذكر الشارح عددا

ھ ك قول ن ذل ذا: (()٣(بتضادھا م ي ك ت ف ذا ورغب ن ك ت ع ھ )) رغب ام علی ول اإلم ً ق ر أیضا وذك

  )).ومن أبصر بھا بّصرتھ، ومن أبصر إلیھا أعمتھ(( )٤(السالم

ذكر أن ولغرض  ن أن نت ّد م ن األضداد أم ال؟ الب دان م ا إذا یّع الوقوف على ھذین القولین م

أن  أنھ ش ردة، ش ة المف ھ الكلم ھ، فمیدان ین بنفس ى معنی ظ عل وع لف و وق ترك، وھ ن المش التضاد م

ھ"الترادف، وفي المثالین المذكورین وقع التضاد بین العبارتین  ت فی أبصر "و" رغبت عنھ ورغب

  .في وقوع التضاد" أبصر"وال األخرى " رغب"وال شأن للكلمة " لیھابھا وأبصر إ

ً قولھم(( )٥(وإلى مثل ھذا أشار أبو بكر األنباري قال وم إذا : ومن األضداد أیضا أغار إلى الق

  )).أغاثھم وأعانھم وقاتل عنھم، وقد أغار على القوم إذا قصدھم مغترین فقتلھم وسلبھم وانتھبھم

 ً ھ" غ على وراغ عنرا" )٦(ومثلھ أیضا ى ومثل ّ ى ول ع " )٧(فاألول بمعنى أقبل والثاني بمعن طل

  ".على وطلع إلى

ع  ا م ویرى الباحث أن ھذه األلفاظ لیست دالة على الضّد بنفسھا وإّنما حصل التضاد بتركیبھ

  .المتعلق بھا وآنذاك فال یمكن أن تعّد ھذه الظاھرة من التضاد

  :)١(سین آل یاسین في قولھوإلى مثل ھذا أشار الدكتور محمد ح

                                                        
ة  ) ١( ج البالغ رح نھ ر٦/٢٥٦:ش اري  : ، وینظ ر األنب ي بك داد ألب ب  ٣٣١-٣١٨األض ي الطی داد ألب ، األض

  .٣٩، رسالة األضداد للمنشيء ٥٣٩-١/٥٣٧، ٥٥٧-٢/٥٥٦اللغوي 
ي بكر ص  ٦/٢٦٦:شرح نھج البالغة ) ٢( ب    ٥٠/، األضداد ألب ي الطی داد ألب داد  ٦٨١-٢/٦٧٨، األض ، األض

  .١/٣٩٠، المزھر ٣٩/، رسالة األضداد للمنشيء، ص٢١/بن الدھان صال
  .٢/٧٧:شرح نھج البالغة ) ٣(
  .٦/٢٣٨: نفسھ) ٤(
  .٣٦٨األضداد ألبي بكر األنباري ) ٥(
  .١٥٣: نفسھ) ٦(
  .١/٣٢٨األضداد ألبي الطیب ) ٧(



  

  ]

ن (( ا م ذه وغیرھ و أخرجت ھ إّن التركیب في مثل ھذه األلفاظ ھو الذي أّدى إلى الضّدیة ول

  )).حقل األضداد ال نحسر عدد الكلمات المتضادة إلى حد كبیر

 

_______________________________ 
  .١٧/رسالة األضداد للمنشئ ص) ١(



  ]

  المعّرب والّدخیل: المبحث الخامس 
 

ي  ا ضرٌب آخر من ضروب االتساع ف ة وتعریبھ اظ األجنبی ة لأللف إن قبول اللغة العربی
ي سبقت دراستھا ات . التعبیر، شأنھ شأن مظاھر االتساع الت ائر لغ ل س ّ مث ة لیست إال فالعربی

ً لو   :جود عوامل التأثر والتأثیر وھي متعددةاألرض تؤثر في غیرھا وتتأثر بغیرھا نظرا
  :)١(وقد عنى العرب بالمعرب من األلفاظ قال السیوطي فیھ

  )).ونعني بالمعّرب ما استعملھ العرب من األلفاظ الموضوعة لمعاٍن في غیر لغتھا((
 ً   :تعریب االسم األعجمي أن تتفوه بھ العرب على منھاجھا، وتقول(( )٢(وقال أیضا

ً  عّربتھ وأعربتھ   )).أیضا
ة، ألن العرب  دم اللغ ة ق وظاھرة الدخیل في العربیة قدیمة كما تظھرھا الدراسات اللغوی
اظ  ي األلف ذھا ف ل األخذ والعطاء مأخ ن أن تأخذ عوام ّد م م أخرى، فالب ط أم ة عاشت وس أم

اظ األجنباللغویة مثل سائر نواحي الحیاة األخرى، ومن ذلك ما یراه العلماء  ن استعمال األلف ة م ی
والھم  ي أق وا ف م اختلف ى أنھ ز، عل اب هللا العزی ي كت ي شعرھم، وف قبل اإلسالم یدل على ذلك ما ورد ف

ّم(( )٣(في وروده في القرآن الكریم، وقد أورد السیوطي في قولھ ذلك ا : وقال أبو عبید القاسم بن سال أّم
ة لغات العجم في القرآن فإن الناس اختلفوا فیھا، فروي عن ابن عباس، وم ر، وعكرم ن جبی د، واب جاھ

ھ ا قول ات العجم، منھ ا بلغ رة إنھ ي أحرف كثی یم، : وعطاء وغیرھم من أھل العلم أنھم قالوا ف طھ، وال
ال انّیون فیق ة : والطور والرّب ا بالرومی ال إنھ ردوس یق طاس والف ا بالسریانیة، والصراط والقس … إنھ

العربیة أن القرآن لیس فیھ من كالم العجم شيء وزعم أھل : فھذا قول أھل العلم من الفقھاء، قال: قال
  ].[  )٥(وقولھ]  [  )٤(لقولھ تعالى

ول(( )٦(ھـ یقول٢١٠ومن المنكرین أبو عبیدة ت  د أعظم الق ة فق )) ومن زعم أن فیھ غیر العربی
ّم ت  في حین  ھ تصد(( )٧(ھـ٢٢٤یقول القاسم بن سال ذھب فی دي م ً،  یقوالصواب عن ا ولین جمیع الق

ا  ى العرب فأعربتھ ا سقطت إل ّ أنھ وذلك أن ھذه األحرف أصولھا أعجمیة كما قال الفقھاء، إال
بألسنتھا وحولتھا من ألفاظ العجم إلى ألفاظھا فصارت عربیة، ثم نزل القرآن وقد اختلطت ھذه 

  )).فھو صادق الحروف بكالم العرب فمن قال إنھا عربیة فھو صادق، ومن قال إنھا أعجمیة
ام  ا روي عن اإلم ھ العرب م ي فعربت ي اللسان العرب ومن األدلة على وقوع األعجمي ف

ال أھدي إلى علّي : (()٨(قیل علي  یص، فق وروز الخب ي الن وم: ف ّل ی ورزوا ك د )) ن وق
ً وصّرفھا   .جعل لھا اشتقاقا
 ً   :)٩(وقول العجاج أیضا

 
                                                        

  .١/٢٦٨المزھر للسیوطي ) ١(
  .١/٢٦٨نفسھ ) ٢(
  .١/٢٦٨نفسھ ) ٣(
  .] [ ٢/یوسف) ٤(
  .١٩٥من اآلیة / الشعراء) ٥(
  .٣١٧صالح صبحي ال. دراسات في فقھ اللغة د) ٦(
  .١/٢٦٩المزھر للسیوطي ) ٧(
  .١/٢٨٩ نفسھ) ٨(
  .١/٢٨٩نفسھ ) ٩(



  ]

ولھم(( :فقولھ شبي، أي : تسّبج، ھو تفّعل من التسبیج، أي التف بھ، والسبیج معرب من ق
  )).ثوب اسود

ات  اختالف العصور وجھ ف ب ھ من مصادر تختل ویمكننا أن نلحظ الدخیل في العربیة أن
أثیر  ة أو بت ذه المجموع ن ھ ة العرب واحدة م امّیة بوصف لغ االتصال، فقد تكون مصادره س

ا، وال االحتكاك باألمم ا ً وتكسب غیرھ ا ة ألفاظ ة العربی زمن تكتسب اللغ ر ال لمجاورة وعلى م
  .یمكن إنكار ھذه الظاھرة بأي شكل من األشكال

الح بحي الص دكتور ص ول ال ي : (()١(یق انیة فھ ات اإلنس ن اللغ ً م دعا ت ب ة لیس إن العربی
ً تتبادل التأثر والتأثیر  ات … جمیعا ین اللغ اعي إنساني، وإن تبادل التأثر والتأثیر ب انون اجتم ق

ة ال  ة المحدثون أدل اء اللغ ا فقھ ام علیھ وإن اقتراض بعض اللغات من بعض ظاھرة إنسانیة أق
  )).تحصى

ل اإلسالم … (( )٢(وقال غیره ن قب ة م ة بالعربی یح للشعوب الناطق ا أت ى م وھذا راجع إل
ذا ومن بعده من فرص االحتكاك المادّي والثقافّي والسیاسّي بالشعوب األخ ن ھ ا نجم م رى وم

ة العرب  ن للغ م یك ور مستحدثات ل االحتكاك وعن التطور الطبیعي للحضارة العربیة من ظھ
  )).…عھد بھا من قبل في میادین االقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة والفلسفة 

  

 
ا من أصول ر الشارح أنھ ة ذك د  ورد في الشرح عدد من األلفاظ الدخیل ة، وق ر عربی غی

ً منھا   :دخلت اللسان العربي، وسنذكر بعضا
ارح -أ ال الش ّي (( )٣(ق اء عل ر وج ال نص ا، ق نك، دھاقینھ و خشوش ار بن ّر باألنب ى م : حت

  )).أي الطیب)) خشن((الكلمة فارسیة أصلھا 

ال (( )٤(وروایة نصر بن مزاحم و خشوشنك، ق تقبلھ بن ار فاس ّر باألنب ى م ّي حت وجاء عل

  )).طّیب، نوشك، راٍض، یعني بني الطّیب الراضي بالفارسیة: خشن: نسلیما

" الدھاقین"ولم استطع الوقوف على ھذه الكلمة في كتب المعرب التي وقعت لي، أّما كلمة 

رح ي الش رى ف رة أخ د وردت م ال )٥(فق دھاقین: ((ق واد، : ال الك بالس اب األم اء، أرب الزعم

  )).بواحدھم دھقان بكسر الدال ولفظھ معرّ 

ان، بكسر : یقال: فارسي معرب، قال أبو عبیدة: الدھقان: (()٦(قال الجوالیقي ان وُدھق ِدھق

  :)٧(دھاقین، فأما الدھقان في بیت األعشى یصف الثور: الدال وضمھا، لغتان، والجمع

                                                        
  .٣١٥-٣١٤دراسات في فقھ اللغة ) ١(
  .٢٠٠-١٩٩وافي . فقھ اللغة د) ٢(
  .٣/٢٠٣شرح نھج البالغة ) ٣(
  .١٤٤-٣/١٤٣وقعة صفین لنصر بن مزاحم ج) ٤(
  .١٥/١٣٧شرح نھج البالغة ) ٥(
ق   المعرب من الكال) ٦( اكر    : م األعجمي على حروف المعجم ألبي منصور الجوالیقي تحقی د ش د محم أحم

  .١٩٤/ص ١٩٦٩ ٢/ط
  .لم أقف على البیت في دیوان األعشى الكبیر) ٧(



  ]

   
  

  )).الرمل عظیمرمل من : فعربّي وھو اسم واٍد، ویقال

 "ه خاند"فارسي معرب : ِدَ◌ھقان، بفتح الدال وكسرھا(( )١(وقال شھاب الدین الخفاجي

ون ا یقول ن العجم، كم ة م ل الزراع ان اسم واٍد أو : أي رئیس القریة، ومقدم أھ ا دھق ج وأم عل

  )).رمل فعربيّ 
 )٣(في كتاب الصحاحالّسبابجة، لفظة معّربة، وقد ذكرھا الجوھري : قلت: (()٢(قال الشارح -ب

ة والنسب، : وقال اء للعجم ّراس السجن، والھ ھم قوم من السند كانوا بالبصرة، جالوزة وح
  :قال یزید بن مفّرج الحمیري

   
ع : وقال اللیث(( )٤(قال الجوالیقي بابجة"السبیجي والجم ند یكون "الس ن الس وم م ع ق ون م

ره ال غی ین، وق و رأس المالح ة، وھ فینة الحربی الوزة : الس رة ج انوا بالبص ند ك ن الس وم م ق

  )).وأنشد بیت الحمیري الذي مّر ذكره.. والھاء للعجمة والنسب  )٥(وحراس السجن

اجي ال الخف بج(( )٦(ق بجة: س رب، والس ي مع ود، فارس رز اس رب : خ ر، مع وب النقی الث

  )).سبي

ّرب(( :)٧(قال الشارح -ج ال الجوالیقي)) الطابق، بالفتح، اآلجرة الكبیرة، وھو فارسي مع  )٨(ق

ً : والطابق(( ال أیضا رب، وق ي مع د(( )٩(فارس ن دری ال اب ة: ق ة : الطوب رة لغ اآلجرة الكبی

  )).شامیة احسبھا رومیة

ان: طاق(( )١٠(وقال الخفاجي ات وطیق ع طاق ذین )) فارسي معرب جم ي ھ ھ ف رى أن وی

  .كما ذكر، والباء زیدت عند تعریبھا)) طاق((ولعلھا )) د كلمة الطابقالمصدرین لم تر
                                                        

  .٨٦/شفاء الغلیل لشھاب الدین أحمد الخفاجي ص) ١(
  .٩/٣٢٢شرح نھج البالغة ) ٢(
  .١/٣٢١: الصحاح للجوھري: ینظر) ٣(
  .٢٣١/المعرب ص) ٤(
ح ) ٥( ارح، واألص ارة الش ذا وردت عب ة    : ھك ارة بطریق ذه العب ررت ھ د تك ھ وق جن وحراس الوزة الس ج

  .الشارح نفسھا على صفحة سابقة
  .١٠٢شفاء الغلیل ) ٦(
  .١٠/١٢٤شرح نھج البالغة ) ٧(
  .٢٧٧المعرب ) ٨(
  .٢٧٧نفسھ ) ٩(
  .١٢٨شفاء الغلیل ) ١٠(
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: اآلجر، ویقال: القرامید(( )١(قرمید وقال: طابق مجموعة طوابیق وأحدھا: وعند الثعالبي

  )).قرمید: بل ھي الطوابیق واحدھا
ّاص أن : (()٢(قال الشارح -د ان فمن بالفارسیة ھو األم" مترس"وكتب عمر إلى سعد بن أبي وق

  )).قلتم لھ ذلك من ال یفقھ لسانكم فقد أمنتموه
اس " مترس"ویبدو أن كلمة  نة الن الفارسیة لم یدخلھا التعریب وأنھا غیر جاریة على ألس

ّ أن ظروف الحرب التي أشار إلیھا الخلیفة جعلتھم  من العرب آنذاك فھي باقیة على عجمتھا إال
ان وبسبب من عد ي األم ب یستعملونھا وھي تعن ا كت م تتناولھ ى لسان العرب ل م شیوعھا عل

  .المعرب

ام صفوف : وقال الواقدي: (()٣(قال الشارح -ھـ ان أم ي الجمع ل أن یلتق ریش قب ل نساء ق وجع

  )).قریش یضربن باألكبار والدفاف والغرابیل

ّصف(( )٤(قال السیوطي   )).في دیوان األدب أن الكبر فارسي ویسمى بالعربیة الل

ا : (()٥(ح قولھورد في الشر -و ك مم ان ذل وكانت األكاسرة ال تأذن ألحد أن یطبخ السكباج وك

  )).یختص بھ الملوك

  )).من ألوان الطبیخ: السكباج(( )٦(وقد ذكر السیوطي

ى  )٧(وقال الثعالبي في فصل أسماء تفردت بھا الفرس دون العرب فاضطرت العرب إل

  )).لطبیخوالسكباج من ألوان ا: ((تعریبھا أو تركھا كما ھي

ھ: (()٨(ورد في الشرح قولھ -ز ین هللا روزن ك وب ل بین ھ لفظة صحیحة )٩())ال تجع ، والروزن

ً بالكلیة ً مظلما   .معربة، أي ال تجعل بینك وبین هللا مسدودا

ال: وقال أبو حاتم(( )١٠(قال الجوالیقي ول : سألت األصمعي عن الروزنھ فق فارسي ال أق

 ً   )).فیھ شیئا

  )).الكوة، معرب: روزنھ(( )١(وفي شفاء الغلیل
                                                        

  .٣٠٧فقھ اللغة للثعالبي ) ١(
  .١٢/٢٥الغة شرح نھج الب) ٢(
  .١٤/٢٣٣ نفسھ) ٣(
  .١/٢٨٣المزھر ) ٤(
  .١٧/٣٩شرح نھج البالغة ) ٥(
  .١/٢٧٦المزھر ) ٦(
  .٣٠٦فقھ اللغة ) ٧(
  .١٩/٧٥شرح نھج البالغة ) ٨(
  .لم أقف علیھ في مجمع األمثال للمیداني) ٩(
  .٢١٢المعرب للجوالیقي ) ١٠(



  ]

ً أتاه وعلیھ ثوب من قھز، وقال: (()٢(وجاء في الشرح -ح إن بني فالن ضربوا : ومنھا أن رجال
  .)٣())صدقني سّن بكره: بني فالنة بالكناسة فقال 
د استعملھا العرب : والقھز بكسر القاف ة وق ا عربی ر وال أراھ ا حری ثیاب بیض یخالطھ

مة یصف ا   :لبزاة البیضفقال ذو الرُّ
   

ان: ھو أعجمي معرب، ویقال: وقال أبو ھالل: (()٥(قال الجوالیقي . الَقھز بفتح القاف لغت
  :ھي ثیاب بیض یخالطھا حریر وأنشد لذي الّرمة: قال أبو عبید
 

  :وقال الراجز یصف حمر الوحش
   

  )).ھي ضرب من الثیاب تتخذ من صوف كالمرعزي ورّبما خالطھ حریر: وقال اللیث
ّون وقد : (()٧(وقال ً یصل ً فرأى قوما الومنھا أنھ خرج یوما ود : سدلوا ثیابھم فق أنھم الیھ ك

  )).خرجوا من قھزھم
ّون : (()٨(قال أبو عبید د یصل قھزھم بضم الفاء موضع مدراسھم الذي یجتمعون فیھ كالعی

  .ُبّھر، بالباء: فیھ ویسدلون ثیابھم وھي كلمة نبطیة أو عبرانیة، أصلھا
ة مختل ا واألمثلة التي ذكرت في الكتاب مّما وردت في الشرح أعجمی ة األصول تناولھ ف
ً من ثروة لغة العرب   .اللسان العربي بالتعریب واالستعمال فأصبحت جزءا

  
  

 

                                                                                                                                                                        
  .٩٤شفاء الغلیل ) ١(
  .١٩/١٢١ شرح نھج البالغة) ٢(
  .١/٤٠٥مجمع األمثال للمیداني ) ٣(
  .٢/٧٩٠دیوان ذي الرمة ) ٤(
  .٣١٢-٣١١المعرب ) ٥(
)٦                       (   

ال ز: ق قع : القھ ز، واألص دیوان     : الق ان ال لھ العقب قع واص رأس أص یض ال ل أب رأس وك یض ال األب
  .ولم تكن الروایة كذلك في الشرح وال في المعرب للجوالیقي ٢/٧٩١

  .١٩/١٢٣شرح نھج البالغة ) ٧(
  .١٩/١٢٣نفسھ ) ٨(



  ]

  خاتمة البحث ونتائجھ
  

ي  ام عل ار من خطب اإلم ھ الشریف الرضي وضمنھ المخت كان نھج البالغة الذي جمع

ببین؛ االول  ة لس اء خاص ة والعلم اس عام ام الن ي باھتم د حظ ھ ق ھ ومواعظ ائلھ وحكم ورس

ل د قی ھ فق ام وبالغت ة اإلم وق: فصاحة لغ الم المخل وق ك ولھ وف الق ورس الم الخ ا دون ك . إنھ

ل الشاھد  ؛ إّن لغة اإلمام والثاني بقھ یمث ذي س ذا العصر وال رآن وھ تنتمي إلى عصر الق

ام  ام بخطب اإلم ذین جاء االھتم ن ھ والھم، وم ى قواعدھم واق اللغوي عند العلماء والّحجة عل

  .وأقوالھ

دیم  ي الق ا ف ر منھ د ذك زمن، فق ّر ال ى م اب عل روح الكت ة ازدادت ش ذه الحاج ة لھ وتلبی

راث والحدیث ما یتج ب الت ا كت ي تناولتھ ً عن الشروح واالیضاحات الت اوز المائة شرح، فضال

ّدھا بعض  د ع العربي التي ذكرت خطب اإلمام علي وأقوالھ قبل عصر الشریف الرضي، وق

ً، ومن بین ھذا العدد الھائل من الشروح، أحتل شرح ابن ابي  الباحثین مائة واثني عشر مصدرا

قع الصدارة بینھا على أنھ لم یكن أول شرح لھذا الكتاب فقد ذكر الحدید مكانة مرموقة وأخذ مو

ً وھو القطب الراوندي المتوفى سنة  ّ واحدا الشارح أّنھ لم یعلم من سبقھ الى شرح ھذا الكتاب اال

ً ) ھـ٥٧٣( والدراسات تشیر إلى أن القطب الراوندي لم یكن أول شارح للكتاب فقد كان مسبوقا

ً للنھجإلى ھذا العمل بستة شرو   .ح وأّن ابن أبي الحدید مسبوق بأحد عشر شرحا

ھ  ي إلی ّما یرتق ویكتسب شرح ابن أبي الحدید أھمیة ألنھ موسوعة معرفیة وثقافیة كبیرة قل

ً عن التفسیر والشروح اللغویة المختلفة  كتاب في تاریخ األدب العربي الطویل، فقد تناول فضال

ن أمورا أخر، إذ احتل التاریخ وذكر األحد ً م را ً كبی ا ائع والشخصیات واألنساب جانب اث والوق

  .الكتاب

ي  ل ف د أطال وفّص د العرب فق ولم یغفل الشرح الجوانب العقائدیة والفكریة والفلسفیة عن

ب  ذلك وعرض إلى آراء ومعتقدات تمثلت في الفكر العربي والصراع العقائدي المتعدد الجوان

ام الشافعي بتوضیح بعض اآلراء في التاریخ اإلسالمي فعرض الى فكر اإلما ي واإلم م الغزال

ن أصحاب  رھم م ة وغی دات األشعریة واإلمامی ر معتق ى ذك في المذھب والعقیدة، وعرض إل

ّد  ن أن تع اب یمك ن الكت ً م ا ً مھم ا اظرات جانب ذه المن ت ھ المذاھب وناظرھم في كتابھ وقد احتل



  ]

ً عند العودة إلیھا في تاریخ الصراع المذھ ً مھما بي والعقائدي والفلسفي، ولم یغفل الكتاب مرجعا
ورد علیھم في كثیر من ادعاءاتھم وافكارھم " "ذكر الخوارج أصحاب دعوة 

یھم  تّج عل وھو في ردوده یمثل أصحابھ المعتزلة أصحاب العدل والتوحید ویفّند خصومھم ویح

أقوال شیوخھ الم ار بالقران الكریم والحدیث الشریف ویستدل ب ن دین ك ب ال مال ن أمث ة م عتزل

في " نقض العثمانیة"صاحب كتاب ) ھـ٢٤٠(وأبي جعفر االسكافي المتوفى ) ھـ١٣٠(المتوفى 

وفى ) ھـ٣٠٣(الرد على الجاحظ وأبي علي الجّبائي  ـ٤١٣(والقاضي عبد الجبار المت ي ) ھ واب

وفى  ي المت ب المعتزل ن الطی ـ٤٣٦(الحسین ب ة"صاحب ) ھ رر االدل ي والواس" غ طي والبلخ

  .وغیرھم

ي  اب ف ن الكت ل م ر قلی ً غی ة جزءا ااومثلت الموضوعات والمباحث البالغی الشروح  ءثن

ة  فاشتمل على فصول من البیان واخرى من البدیع واھتم بعلم المعاني من خالل مباحثھ النحوّی

ي ت ا ف ر األدوات وأھمیتھ ن ذك ر م اني النحو واكث ھ التي تدخل في زماننا ھذا في حقل مع وجی

ذا  ي ھ اب ف ھ كت ة ول اء البالغ ن علم ّد م و یع ا، وھ یمھا وداللتھ ة وتقس ي بالجمل اني وُعن المع

یعارض فیھ ابن االثیر ویكثر من مناقشاتھ داخل " الفلك الدائر على المثل السائر"معروف باسم 

ى ا ً عل ن واضحا رغم ھذا الشرح ویظھر أّن تقسیم البالغة إلى علومھا الثالثة في زمانھ لم یك ل

رن ل من نصف ق ھ بأق ً قبل ا ھ ومتوفی ً ل د . من أن الّسّكاّكي صاحب ھذا التقسیم یعد معاصرا وق

ة ً في رسالة جامعیة في جامعة الكوف د  )١(ُدِرس ابن أبي الحدید بالغّیا ي الحدی ن اب ل اب م یھم ول

نھم و ا الشعراء ووازن بی ر فیھ ة ذك ى مباحث نقدّی اب عل تمل الكت د اش ي شرحھ فق د ف د النق نق

شعرھم وذكر آراء النقاد القدامى في نظراتھم النقدیة القدیمة وذكر رأي الخلفاء ابي بكر وعمر 

ب اللغوي موضوع   ر أن الجان رة غی ة كبی روة نقدی اب ث ّد الكت وعلي في الشعر والشعراء ویع

ي  ع ف ذي وق ذا الشرح ال ن ھ رئیس م ر وال د أخذ الجزء األكب ً في الشرح فق البحث كان أساسا

ً وقد توصل البحث الى طائفة من النتائج یمكن إجمالھا على الوجھ اآلتيعشر   :ین جزءا

 ً وتي :أوال درس الص ي ال وتیة : ف ة الص ب الدراس ن جوان ً م ا د جانب ي الحدی ن أب دع اب م ی ل

ره آراء  ن ذك ال ع ا فض ھ فیھ ت رأی م یثب ا ول م یتناولھ رب ل ویین الع د اللغ ة عن المعروف

                                                        
ر) ١( د    : ینظ ي الحدی ن اب ة الب ج البالغ رح نھ جع   "  ١/١٢٦: ش ى الس الم عل ي الك ل ف ائل  " فص ن الرس وم

ي              : الجامعیة الة اخرى ف ة ورس ة الكوف ي جامع دًا ، ف د ناق ي الحدی ن اب ًا، واخرى، اب د بالغی ابن ابي الحدی
  .ي الحدید النحویة، ورسائل اخر في الكتاب والشارحآراء ابن اب: جامعة البصرة
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ً بالقیام بھذا الواجب  العلماء، في ھذا المجال وھو ّى بمقدرة لغویة كبیرة تجعلھ جدیرا یتجل

  :انعكس في دراستھ للمباحث الصوتیة المختلفة وھي كما یاتي

ّق وُتّخفف وتبدل وقد وجدتھ یتابع اللغویین في  -آ درس ظاھرة الھمز في اللغة العربیة وھي ُتحق

ق الض ن آرائھم في تحقیق الھمزة وتخفیفھا وإبدالھا على وف ة م اء اللغ ي قاسھا علم وابط الت

ل  ق لھجة وھي من خواص لھجات القبائ رى أّن التحقی ا وی یبویھ وغیرھم أمثال الخلیل وس

الھمزة من الظواھر التي عرفت في لھجة أھل  خفیفتمیم وقیس وأسد على حین عّد تالبدویة 

ن ي م ین ل ي  الحجاز وقد أّید ذلك الشارح وجاء  باألمثلة المختلفة والذي تب ة الت خالل األمثل

  :ذكرھا الشارح واراء العلماء ما یلي

ظاھرة التحقیق في الھمزة اّتصفت بھا اللغة االدبیة عند العرب سواء أكانت في الحجاز  -١

ي  ك ف ر خالف ذل إذا ظھ ریم ف رآن الك ي الق ام في قبائل البادیة ظھر ذلك في شعرھم وف
ا ..] …[ م الشعر أو في القراءات القرآنیة كما في قراءتھ أثیر بقای ا ھي بت فإنم

  .اللھجات في اللغة العربیة

ور وشدید   -٢ تابع الشارح اللغویین في تحدید مخرج الھمزة وفي صفتھا بأنھا حرف مجھ

دعوات ) أحرف المدّ (وبأنھا تبدل من األلف والواو والیاء  ى بعض ال ذا رّد عل وكالمھ ھ

كما رأت ھذه الدعوات أّن . بین الھمزة وھذه األحرفالحدیثة التي أنكرت إمكان اإلبدال 

د  ي أّن أحرف الم یبویھ ف ل وس راه الخلی ا ی ك م ي ذل الھمزة حرف مھموس، والتحقیق ف

ذا المخرج  د ھ وھي حركات طویلة تنتھي عند مخرج الھمزة وآنذاك ینقطع الصوت عن

ر ا ي فیبدل حرف المد ھمزة والھمزة ھي األخرى مجھورة وتحمل صفة الجھ لموجود ف

رى  ذي ال ی د الصبور شاھین ال دكتور عب رأي ال ً ل ّد إبطاال الم ُیع ذا الك ّد وھ حروف الم

  .عالقة مخرجیة بین الھمزة واحرف المّد ولذا ال یصح اإلبدال بینھا

ھ  -ب ام بنوعی ر االدغ د ذك ة وق رج والمتقارب ي المخ ة ف روف المتماثل ین الح ام ب اول االدغ تن

ي بن ل ف ذي یحص رفي ال ل"اء الص ي " افتع در ف ن المص تقات م ائر المش ال وس ن األفع م

ذا  ي ھ د اوردت ف ّذال وق ّدال وال الّزاي وال دوءة ب اق او المب األلفاظ المبدوءة بحروف االطب

ة  ي الحروف المتدانی ذي یحصل ف المبحث مجموعة منھا، وكذلك االدغام غیر الصرفي ال

ھ الّشارح في مخارجھا وھو باب واسع من أبواب اللغة أخذ مكان ي الشرح وناقش ً ف ً واسعا ا
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ذي  ة ال واب اللغ ن أب اب الصوتّي م ً دّل على استیعاب كامل لھذا الب ً وموضوعیا ً جیدا نقاشا

ي شغلت  ة الت ً ولھ أھمیة كبرى في علم القراءات القرآنی ً ونثرا یدخل في كالم العرب شعرا

  .ھي األخرى اھتمام الشارح

ة، ومن الدراسات الصوتیة التي نال -ج ة العربی ت اھتمام الشارح  ظاھرة المّد والقصر في اللغ

ھ،  اس ل ماعي ال قی و س ا ھ ا، م اس ومنھ ى القی ى عل ا یبن ا، م ذكر، منھ ا ی ده كم ي عن وھ

اه  ر معن ً غی اه مقصورا ون معن والمسموع على حالین، منھ ما یعود الى اللھجات وآخر یك

 ً ً من الشرح مھما   .وھو ممدود وقد أخذ ھذا المبحث جانبا

س  -د ى أساس تنظیم نف وم عل ة صوتیة تق ّدھا الشارح عملّی أّما ظاھرة الوقف واالبتداء فقد ع

ام  ى تم ف عل ون الوق م النحو فیك ذلك تتصل بعل ة وھي ب ھ متكامل ل معانی ا یجع تكلم بم الم

ي  ف ف ع الوق ي مواق اء ف ف العلم ى اختل ام المعن ي تم المعنى وبسبب من اختالف اآلراء ف

  .القرآنیة وكثر الحدیث فیھا واجتھاداتھم فیھا تخدم العلوم القرآنیة كثیر من اآلیات

ام واستشھد  -ھـ ظاھرة االتباع والمزاوجة فّسرھا الشارح وأورد األمثلة المتعّددة من كالم اإلم

ى قواعدھم  لھا بكالم الرسول  ي واللفظي جار عل واالتباع عند الشارح لفظي وحرك

ا . نى او ال یكونفي اللغة فقد یكون للتابع مع ع م أما الحركي فھو تغییر في بنیة الكلمة لتتب

ً ما وصفھ الشارح بمراعاة السجعة   .)١(قبلھا وكثیرا

ظاھرة اإلعالل فقد تناولھا الشارح بوصفھا تحصل بین أحرف العلة فأدخل الھمزة اذ تقلب  -و

ي بعض األ ً ف اءا لإلیھا أحرف العلة، وقد راى الشارح ظاھرة قلب الواو ت اظ مث راث : لف ت

دال  ي االب ً الّن احد طرف ة ایضا ي شاكلتھا ظاھرة اعاللی تقى وما ھو ف ّ وتھمة والّتخمة وال

ّة   .حرف عل

ة  -ز ى باألمثل ة وات ة وافی ا دراس ي مخارجھ ة ف روف المتقارب ین الح دال ب ارح االب درس الش

ً  الكثیرة من كالم اإلمام وایّدھا بالشواھد واألمثلة الكثیرة على أن ھذه المسألة تتصل اتصاال

م یبطل بعضھا  ى بعضھا ول ً باللھجات العربیة المختلفة ولم یظھر أّن الشارح یرّد عل وثیقا

وھي متناثرة في الكتاب ولكّن  -واكتفى بعرضھا فقط ومطابقتھا مع بعض الظواھر اللھجیة

ج الصوتیة الذي حصل في دراستنا قیامنا بجمعھا في مبحث موّحد تّم تبویبھا بحسب المخار

                                                        
  .ارجعن مأزورات غري مأجورات: قول الرسول ) ١(
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اء،  اء والف یم، الب اء والم ین الب دال ب فویة كاإلب ن الحروف الش لة م ا متسلس فجاءت في بحثن

ین  دال ب م اإلب اف ث ن الك دال الجیم م ة كإب الالم والمیم ثم تدرجت بھا نحو الحروف الحلقی

زة ذا المبحث . الحاء والھاء والحاء والخاء والھاء والھمزة والعین والھم ي ھ د سّجلت ف وق

  :ثالث عشرة ظاھرة إبدالیة وتوصلت من خاللھا الى

ا اسمك؟  -١ ن البصرة وسؤالھ ب إبطال ما روي عنھم باستدعاء الخلیفة العباسي للمازني م

  .الى اخر الروایة لعدم قیامھا على دلیل عقلي..بن بازن

ن  -٢ م یك ال ول از النطق او عن خطأ األطف ي جھ ل ف بعض مظاھر اإلبدال ناجمة عن خل

ة لیرس ز لغ ا یّمی ھ مّم و على وفق قواعد العربیة في اإلبدال الذي ھو ال یشك فیھ احد بأّن

  .العرب وسائر لغات األرض

 ً دن الشارح : في الدرس الصرفي :ثانیا ً من ل ً كبیرا نالت المباحث الصرفیة في الشرح اھتماما

ة واسمیة جرت تقاقیة وفعلی ھ اش ت مباحث لة وكان ى  ودرسھا دراسة مستفیضة ومفّص عل

ار  أقوال كب ذه الظواھر ب ن ھ ل ظاھرة م ً لك ھدا وفق قواعد العلماء ومؤیدة بآرائھم مستش

وف ریین والك ن البص م م اء وآرائھ نھج یالعلم ى م ل ال ان أمی ھ ك ن أّن ّرغم م ى ال ین عل

  .البصریین

ة -آ ال الثالثی ة لالفع ي المجرد وأورد أمثل ل الثالث واب الفع ة أب ي المباحث الفعلی د . درس ف فق

ل و ً من ثالثة أبواب بحسب حركة عین الفع جدنا امثلة لألفعال الثالثیة تأتي من بابین واحیانا

ى أّن اختالف صیغ  ذا المبحث عل ي ھ تنتاج ف د جرى االس ي المضارع وق في الماضي وف

  :الفعل جاءت السباب مختلفة منھا

ً وإّنما مّرت بمراحل طویلة متجھة نحو اال -١ ة صیغة الفعل لم تستقر بدءا ستقرار وكان للغ

  .األدبیة المشتركة والقرآن الكریم الفضل االول والكبیر في استقرارھا

ى اختالف  -٢ ؤدي ال ة ت ة الكلم د نجد اختالف بنی ى، فق ل بسبب المعن اختالف صیغة الفع

  .معناھا واورد ابن ابي الحدید امثلة لذلك

ة بصیغ  -٣ دمون لتداخل اللغات أثر في ورود بعض األفعال الثالثی د تحدث األق ة وق مختلف

  ).ھـ٣٩٢(عن ھذه الظاھرة وكان الفضل في ذلك التفسیر البن جني ت



  ]

ا ) فعلل(درس األفعال الرباعیة المجردة  -ب ا ومعانیھ ا وأوزانھ والملحقة بھا واشار الى أبنیتھ

  .وإلى حروف الزیادة التي تلحق بھا

ى  وقد رأى الشارح أن" فعل وأفعل"تناول الشارح صیغة  -ج دّل عل ا ت صیغة أفعل في معتادھ

فإذا جاءت بمعنًى واحد واورد أمثلة كثیرة " اختالف المعنى الختالف المبنى"زیادة المعنى 

ھ  ویین بأن د فسره بعض اللغ دیم وق لذلك فإّنما ھي ظاھرة لھجیة ویرى أنھا امتداد لھجي ق

  .یمتد عن جذور سامیة

ادة " فعلا"تناول معاني صیغ الزوائد فدرس داللة  -د على الصیرورة وداللتھا على السلب وإف

ل " أفعل"التعدي، ومما یجدر بالذكر أن الشارح أورد في  ً ب اعال ھ ف ا لیست لجعل أنھا أحیان

ً كما في  اني " أحمدتھ"لجعلھ مفعوال ن مع ى م ذا معن ً، وھ ل"جعلتھ محمودا ھ " افع وجدت ل

  . تفسیرا عند ابن جني النحوي

ة یغ الدال ا الص اركة  ودرس ایض ى المش ل"عل ل وتفاع ى " فاع ة عل یغ الدال ودرس الص

ا ". استفعل"وعلى الطلب " فّعل وتفّعل"المبالغة والكثرة  وذكر قیام ھذه الصیغ مقام بعضھا كم

ن  ة، وم ة المختلف رة وجاء باالمثل ذكرھا بكث ً بالصیغ الدالة على المطاوعة ف ً كبیرا أبدى اھتماما

ا الشارح صیغ ي أنكرھ ة الت ل"ة االمثل ھ فافتع ة " افتعلت ازدجر"اذ وردت روای ر ف ال " ازدج ق

  ".زجرتھ فازدجر"وھي خارج القیاس والقیاس 

 ً ا ق  :ثالث ى عم دل عل ة ت ة مستفیض میة دراس ة االس ھ درس االبنی رفیة ان اتھ الص ن دراس وم

  :بمعرفة االبنیة الصرفیة ودالالتھا وقد كانت

ى دراسة المصادر الثالثیة وكان یشیر الى دال -آ ى عل ا تبن ر قیاسیة ولكّنھ ة غی ا أبنی التھا وأّنھ

ّراء  ضوابط معینة أشار إلیھا في أقوال العلماء األوائل من أمثال الخلیل وسیبویھ واالخفش والف

وغیرھم، وقد جاء تقسیمھا في مبحث خاص على وفق الدالالت جمعت من ثنایا الشرح فذكرنا 

ة ما دّل على الحركة واالضطراب وما دّل على  ى المرض والمصادر الدال صوت وما دّل عل

  .على االمتناع وعلى السیر وغیرھا

ك  -ب ى ذل أّما مصادر الرباعي المجرد واألفعال الثالثیة المزیدة فھي مصادر قیاسیة أشار إل

اء مصدر " الَفخار: "الشارح وقولھ موافق ألقوال علماء اللغة غیر أّنھ أنفرد بقولھ بفتح الف
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ل  "فاخر"ال " فخر" و مث م أجد " َذھاب"وعلل ذلك بأن عینھا حرف حلقي وھ ا ول وغیرھ

  .من وافقھ من العلماء غیر أني رأیت وجاھة رأیھ

أة  ّرة والھی ادر الم ام كمص الم اإلم ن ك ة م ا باألمثل ى لھ رى وأت ادر األخ ر المص وذك

ھ من ذكره في خطبھ وذكر أمثلة ألسم المصدر ودالوالمصدر المیمي الذي أكثر اإلمام  لت

  .على المصدر وإمكان قیام المصادر مقام بعضھا وھو موافق لقول سیبویھ

أبرز الشارح في شرحھ داللة الصیغ على بعضھا وتبادلھا المعاني فذكر مجيء الفاعل مقام  -ج

ول  ى مفع رة وعل ى فاعل م ول عل ل وفع ة فعی ى الفاعل ودالل المصدر وداللة المصدر عل

  .أخرى

ن لم یھمل الشارح في در -د ي وم ن الثالث درس أسم الفاعل م استھ لألبنیة االسمیة المشتقات ف

ي صیغة  ى اللھجات ف غیر الثالثي ومن الصحیح والمعتل كما تناول أسم المفعول وأشار إل

اس " مدین ومبیع ومدیون ومبیوع" ا ھي القی ة وأّنھ ل البادی وذكر أنھا ظاھرة لھجیة في قبائ

ف وال ى التخفی ر إل ل الحواض وح أھ ا وجن و مّم ة وھ ل الحرك د نق واو بع ذف ال ھولة فتح س

ة أسم  ى دالل ا أشار إل تفرضھ السلیقة ال الصنعة ولم یشر الشارح إلى الصفة المشبھة وإنّم

وان  ا المبحث الخاص بالصفة المشبھة تحت عن وت فجعلن ى الثب الفاعل على الحدوث وعل

ى " أسم الفاعل الدال على الثبوت" ن ومبحث آخر ألسم الفاعل عل اس إذ یكون م ر القی غی

ً ما یبنى على صیغة أسم المفعول" فاعل"فیأتي على " أفعل"المزید    .ومنھ أیضا

ً إلى أوزان المبالغة والتفضیل وأسمي الزمان والمكان واآللة   .وتطرق أیضا

ثالثة "مباحث الجموع ذكر الشارح جموع التصحیح كما ذكر ثالثة أبنیة من جموع القلة و  -ھـ

ً وعشرین وز   .من جموع الكثرة" نا

  .وتناول في حقل األبنیة االسمیة مباحث التثنیة والتصغیر والنسب والتذكیر والتأنیث

 ً   :في الدرس الداللي: رابعا
ا  ة الشرعیة وغیرھ ا كالدالل ي تطور دالالتھ ردات ف ذكر التطور الداللي وأخذ بعض المف

رادف والمشترك اللفظي والتضاد وخروجھا عن المعنى الوضعي لھا في اللغة وكذلك ذكر المت

  :والمعّرب والدخیل وقد رأیناه
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ذات،  -أ ي ال ة أحوال االتحاد ف ى ثالث یرى في الترادف أنھ أمر وارد في اللغة وھو مقسوم عل

  .االتحاد في المفھوم، الترادف بسبب التطور الصوتي

ایر ب -ب و یس ن المشترك وھ ً م ي أما المشترك والتضاد فقد رأى التضاد جزءا اء ف عض العلم

ر أو من  ي التعبی ھذا الرأي وأنھما واقعان في اللغة وقد یكونان من واضع واحد لإلتساع ف

  .واضعین بسبب اختالف اللھجات

 ً ى  :خامسا ً باللھجات العربیة وأشار إلى بعض خصائصھا ونسبھا إل ً كبیرا أظھر الشارح اھتماما

ة فأ ات النحوی ً اختالف اللغ اول أیضا ا، وتن یم قبائلھ از وتم ل الحج ة أھ ى خصائص لغ شار إل

ّم"النافیة وفي " ما"وھذیل في    .وإسنادھا إلى الضمائر وعدم إسنادھا" ھل

 ً راءات  :سادسا ین بعض الق ً بالقراءات القرآنیة المختلفة وذكر خصائصھا وب ً كبیرا أظھر اھتماما

  .ونسبھا إلى المقرئین وأشار إلى دور اللھجات في القراءات القرآنیة

ً س ة  :ابعا دھا بالشواھد القرآنی ي یری اني الت ان یستشھد للمع ً فك را ً كبی أھتم بالشاھد القرآني اھتماما

ات  للداللة على المعاني والقواعد النحویة والقراءات القرآنیة واستدل على أصحاب العقائد باآلی

ام وكذلك استخلص المعاني القرآنیة الواردة -القرآنیة التي تدحض آراءھم وتفّندھا الم اإلم في ك

  .وأشار إلى وجودھا في القرآن باآلیات البینات

 ً ب  :ثامنا ر الغری ب وذك ا الغری العنایة الفائقة بالغریب وشرحھ فقد أفرد مباحث خاصة شرح فیھ

في كالم الخلیفة أبي بكر والخلیفة عمر واإلمام علي، وقد اعتمد في شرح الغریب على ما ورد 

ّم ت في كتب الغریب ألبي عبید ال ة ت ٢٢٤قاسم بن سال ن قتیب ائق ٢٧٦ھـ وغریب اب ـ، والف ھ

ر ت ٥٣٨في غریب الحدیث للزمخشري ت  ن األثی ر ألب ھـ، والنھایة في غریب الحدیث واألث

  .ھـ٦٣٧

 ً عا ذف  :تاس ال واألدوات واإلضافة وح ث األفع ة كمباح ة المختلف ث النحوی اب بالمباح از الكت امت

عل لغیر ما ھو لھ، وكذلك مباحث الجملة االسمیة وبصورة الصفة وإقامة الموصوف وإسناد الف

ة  ى درج تقلة للحصول عل ة مس ون دراس اب تصلح أن تك ي الكت ة ف عامة فإّن المباحث النحوی

  .علمیة وقد علمت أن آراءه درست في رسالة في جامعة البصرة

 ً و من: عاشرا ا ھ ین م رق ب ام أھتم بالحدیث النبوي الشریف وشرحھ وبیان مقاصده وف سوب لإلم

ھ ك قول ال ذل ن أمث ر من موضع وم دي: ((وما ھو للرسول في أكث ال الراون ي الحدیث: ق : وف
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" " ت ان سامحھ هللا وق د ك وق

ذا الحدیث عن رسول ل ھ ا، فنق ل منھ ، تصنیفھ الشرح ینظر في صحاح الجوھري وینق

ي ولیس كما ظّن، بل ا  ٢٢٣/ ١الشرح )) لحدیث الذي أشار إلیھ الجوھري ھو حدیث عل

 ً   .وھو ھنا یصحح للراوندي وللجوھري أیضا

د  :حادي عشر ة وق ة المختلف ھ یضم المباحث اللغوی رة ألن یعد الكتاب ذخیرة لغویة وثقافیة كبی

ھ ب ى فی ّ وكان لھ شأن فیھ وقد أدل ً من جوانب اللغة إال اب ذكرت ذلك ولم یترك جانبا دلوه فالكت

 ً   .نافع لكل من یحاول في الدرس اللغوي أمرا

ذا یتضح  :ثاني عشر یظھر على ابن أبي الحدید أّنھ یلتزم منھج البصریین في اللغة والنحو وھ

  :مّما یأتي

ة البصریین: "ورد قول الشارح. أ ال" وھذا قول كاف ً أو : ((وق ما ان المشتق اس سواء أك

ً ألّن المصادر ھي األصول ً )) التي یقع منھا االشتقاق فعال   :وقال أیضا

تقاق(( ب االش ي كت الوا ف راھم ق رب : أال ت ن الض ف مشتق م إّن الضرب، الرجل الخفی

ن المصدر.. السیر في األرض لالبتغاء ً م تقا ً ومش ، ٦٣/ ١الشرح )) فجعل االسم منقوال

٦٧.  

ال. ب املین ق رب الع ال أق ي إعم ة: ((وف حابنا المعتزل م هللا-واص ھ -رحمھ ون قول یحمل

" :ل، " وتنجو ن القت ا م ى نجاتھ على نجاتھا من النار، واإلمامیة یحملون ذلك عل

ن لفظة " في النار"ومحملنا أرجح ألّن لفظة  ل"أقرب إلیھ م ي " القت ر ف رب معتب والق

رب ى الق ً إل املین، نظرا رب الع وا أق اة البصریین أعمل رى أّن نح اب، أال ت )) ھذا الب

  .٣١١/ ٩الشرح 

ا : قولھ : ((قال. ج أما دیٌن یجمعكم، ارتفاع دین على أّنھ فاعل فعل مقدر لھ، أي أم

: في قولھ تعالى" إذا"الثاني مفسر لألول، كما قدرناه بعد . …یجمعكم دین یجمعكم، اللفظ
 ] [أما لكم : ویجوز أن یكون مبتدأ والخبر محذوفا تقدیره ٣٧/ الرحمن

  .، وواضح أنھ جاء بالمذھبین وأمور آخر٧٠/ ١٠الشرح " حمیة

ة  رحالشاوقد ُیرى  :ثالث عشر ھ اللغوی ھ واتجاھات ن مواقف ر م ً بابن جّني النحوي في كثی متأثرا

د  ي تؤی ولیس أدّل على ذلك مما ذھب إلیھ في مباحثھ االشتقاقیة فقد ضمنھا الكثیر من آرائھ الت
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ً من ا ً االشتقاق الكبیر وھو أن تأخذ أصال دا ًى واح ھ الستة معن ى تقالیب ھ وعل د علی ألصول فتعق

ـ ي ب ن جن ماه اب اظ لتصاقب "وكذلك االشتقاق الذي سّماه عبد هللا أمین بالُكبار وس تصاقب األلف

  .وقد أوردناه في مبحث االشتقاق في فصل األبنیة الفعلیة" المعاني

ا دكتور ولعل تأثر ابن أبي الحدید بأبن جني یتأتى من أنھما یدینان ب د أشار ال العتزال وق

ھ  ي كتاب ر من موضع ف ي أكث ھ ف ر اعتزال ً یظھ ا ان معتزلی ي ك ن جن ى أن اب عبده الراجحي ال

ھ األخرى وخاصة  راءات"الخصائص كما یظھر في كتب ین وجوه الق ي تبی ھ " المحتسب ف وأّن

ً  وھذا )١(كان أمیل إلى مدرسة البصرة وإْن یكن قد ذھب مذھب الكوفیین في غیر موضع أیضا

 ً   .ما تشاھده عند ابن أبي الحدید في أخذه من الكوفیین أحیانا

ى الشارح : رابع عشر ي أخذتھا عل ً للفائدة وجدت من الضروري ذكر بعض المآخذ الت وإتماما

  .أذكرھا للفائدة

سواٌء أكان المشتق اسمأ : "مع ھمزة التسویة  ومثال ذلك قولھ" آو"وجدت الشارح یستعمل  -١

 ً ال رح " آو فع تعمال -٦٦/ ١الش ذا االس وا بھ اء أولع اري أّن الفقھ ام األنص ن ھش رى اب وی

  :)٢(قال

ألة(( ع : مس د أول ً وق ا د قیاس م تج ویة ل زة التس ت ھم أو وإن كان زة ب د الھم ت بع إذا عطف

والصواب العطف في األول بـأم، وفي ".. سواء أكان كذا أو كذا: "الفقھاء وغیرھم بأن یقولوا

  .وذكر بعضھم مّمن ال یحسن االستعمال الصحیح) ..)الثاني بالواو

دامى والمحدثین ن الق د  )٣(وقد وجدت ذلك لدى الكثیر م ي الحدی ن أب دى اب ذلك ورد ل وك

الھمزة" ھل"مع " أم"استعمال  تفھام ب د االس ّ عن ذا . ویرى أّن الصواب ال تستعمل إال ل ھ ومث

ً أفزعتھ القنابر أم ھل رأیت ھل رأ(( )٤(االستعمال وجدتھ في رسالة زیاد إلى معاویة یت بازیا

ً أكلھ خروف   )).ذئبا

                                                        
  ٥٢/ عبده الراجحي ص. فقھ اللغة في الكتب العربیة د: ینظر) ١( 
  .٤٣/ ١مغني اللبیب ) ٢(
-٣٤٥، ٢٨٢، ٢٧٤/ تكرر لدى الفخر الرازي في تفسیره الكبیر، ومن المحدثین في فقھ اللغة للزیدي ص) ٣(

" لیس في كالم العرب" ومن القدامى ابن خالویھ في كتاب  ٨٦، ٧٣/ فقھ اللغة لمحمد المبارك ص. ٣٤٦
  .٣٣٣/ ص

  ".ھل"مع " أم"في استعمال  ٤٣/ ١وینظر الشرح  ١٨٣/ ١٦شرح نھج البالغة ) ٤(



  ]

د مثالھ قولھ -٢ د على المؤكَّ " وھذا قول كافة البصریین: "ورد في أكثر من موضع تقدیم المؤكِّ

ھ" البصریین كافة"والصواب  ٦٣/ ١ ھ : ((وقول س حركت ھ : والصواب ٧/ ١ال نف ال حركت

  )).نفسھا

" أسم غیر منصرف للتعریف والتأنیث: وصفّین: "رف قالورد في كالمھ على غیر المنص -٣

ً في المنع من الصرف: والصواب ١/١٣٢   .بالعلمیة والتأنیث، ألّنھ لیس كل معرفة سببا

  :تكرار بعض الشروح والشواھد الشعریة والقرآنیة ومن ذلك -٤

  .٢٣٣/ ٩، ٣٨٤/ ٦، ١٩٧/ ١خضم وقضم تكرر شرحھا في المواضع التالیة   . أ

  .١٢٦/ ١٥، ٣١٧/ ٣التنّمر في تنّمر و. ب

  .٩٨/ ١٧، ٢٠٩/ ٧: الفعل أصحر. ج

ً في . د   .٢٧٦/ ٦، ٦٧/ ١نعم ینعم، جاء شاذا

ـ رة. ھ عر لعنت ت الش ة: بی برت عارف ة  ٢٠٥/ ١٠، ٣٥٤/ ٦……… فص ذلك اآلی وك

  تكررت أكثر من مرة  ٢٨/ والكھف ٥٢/ الكریمة األنعام

ر     الشعار والدثار، القطع والجذ، الغیطان، . و رح أكث ي الش ذه ف إقام الصالة تكررت كل ھ

 .من مرة
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  مصادر البحث ومراجعھ
 

  .القرآن الكریم - ١
وفي  - ٢ ي، المت وي الحلب ي اللغ ن عل د ب د الواح ب عب ي الطی ام أب ألیف االم دال، ت ھ ٣٥١االب ـ، حقق ھ

ي  ي ف ع العلم و المجم وخي عض دین التن ھ عز ال ل نواقص لیة واكم یھ االص ونشره وشرح حواش
  .م١٩٦٠-ھـ١٣٧٩دمشق، 

ألیف االم - ٣ وفي االبدال والمعاقبة والنظائر، ت ن اسحاق الزجاجي المت رحمن ب د ال ي القاسم عب ام أب
وخي ٣٣٧سنة  دین التن ھ وشرحھ عز ال دم ل ھ وق م، مطبوعات المجمع ١٩٦٤-ھـ١٣٨١ھـ، حقق

  .العلمي العربي بدمشق
ة  - ٤ ة النھض ورات مكتب دیثي، منش دكتورة خدیجة الح یبویھ، ال اب س ي كت ة الصرف ف داد،  -أبنی بغ

  .ھـ١٣٨٥-م١٩٦٥، بغداد ١/ط
ً ا  - ٥ ّمة حّجة العرب أبي الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي المتوفي شھیدا التباع، تألیف االمام العال

  .م١٩٦١-ھـ١٣٨٠ھـ، حققھ وشرحھ وقدم لھ عّز الدین التنوخي، دمشق ٣٥١سنة
ق حواشیھ ووضع   - ٦ ّ ھ وضبطھ وعل ارس، حقق ّمة أبي الحسین أحمد بن ف االتباع والمزاوجة، للعال

ىفھارسھ كمال مصط ة المثن ة السعادة -فى، یطلب من مكتبة الخانجي بمصر، ومكتب داد، مطبع بغ
  .م، كمال مصطفى١٩٤٧-ھـ١٣٦٦بجوار محافظة مصر تاریخ التصدیر 

  .م١٩٤١-ھـ١٣٦٠، ٣/االتقان في علوم القرآن البي بكر جالل الدین السیوطي، ط  - ٧
وفي اإلحكام في اصول األحكام، لسیف الدین أبي الحسن علي بن أبي عل  - ٨ ـ، ٦٣١ي اآلمدي المت ھ

  .م، دار الكتب الخدیویة١٩١٤-ھـ١٣٣٢، مطبعة المعارف بشارع الفّجالة بمصر، ١/ج
ھ   - ٩ ى بنشره وتھذیب د هللا السیرافي، اعتن أخبار النحویین البصرّیین، تألیف أبي سعید الحسن بن عب

ة -أفقر عباد هللا الى رحمتھ فرینس كرنكو، بیروت ة الكاثولیكی ار-المطبع م، نشرات ١٩٣٦یس، ب
  .معھد المباحث الشرقیة بالجزائر، خزانة الكتب العربیة، الجزء التاسع

ي  -١٠ ة ف ود بالكوف دینوري المول ة ال ن قتیب لم ب ن مس د هللا ب د عب ي محم نیف أب ب، تص أدب الكات
وفي ٢١٢ ـ، والمت د، ط٢٧٦ھ د الحمی دین عب ي ال د مح ھ محم بط غریب ھ وض ـ، حقق ، ٤/ھ

  .لسعادة بمصرم، مطبعة ا١٩٦٣-ھـ١٣٨٢
وفي  -١١ ي المت ان االندلس ن حّی رب الب ان الع ن لس رب م اف الض ق ٧٤٥ارتش ق وتعلی ـ، تحقی ھ

  .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤، ١/الدكتور مصطفى أحمد النحاس، ط
ري، دار  -١٢ ر الزمخش ن عم ود ب م محم ي القاس ار هللا أب ة ج ّم ام العال ألیف االم ة، ت اس البالغ اس

  .١٩٧٩-ھـ١٣٩٩بیروت -صادر
دین السیوطي االشباه والنظائ -١٣ ر في النحو، أبو الفضل، عبد الرحمن بن الكمال، ابو بكر جالل ال

ـ٩١١-ھـ٨٤٩( ي، ط) ھ اب العرب ي، دار الكت ایز ترجین دكتور ف ھ ال دم ل ھ وق ، ١٩٨٤، ١/راجع
  .لبنان-بیروت

د ) ھـ٣٢١-٢٢٣(االشتقاق البي بكر محمد بن الحسن بن درید  -١٤ د السالم محم ق وشرح عب تحقی
ر ارون، الناش داد، ھ ى، بغ ة المثن روت، مكتب اري، بی ب التج ر، المكت انجي، مص ة الخ ، مؤسس

  .م١٩٥٨-ھـ١٣٧٨مطبعة السّنة المحمدیة 
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ین، ط  -١٥ د هللا أم تقاق لعب ر، ١/االش ة والنش ألیف والترجم ة الت ة لجن اھرة، مطبع ـ١٣٧٦، الق -ھ
  .م١٩٥٦

  .بیروت-االشتقاق، فؤاد حّنا ترزي، طبع في مطبعة دار الكتب  -١٦
تقاق  -١٧ وفي اش معي، ت ب األص ن قری ك ب د المل عید عب ي س ماء، ألب ھ، ٢١٦االس دم ل ھ وق ـ حقق ھ

ة  ادي، الناشر، مكتب دین الھ دكتور صالح ال واب، و ال د الت ووضع فھارسھ الدكتور رمضان عب
  .الخانجي في القاھرة

وفي  -١٨ اجي المت حاق الزج ن اس رحمن ب د ال م عب ي القاس ماء هللا ألب تقاق اس ق ٣٣٧اش ـ، تحقی ھ
  .م١٩٧٤-ھـ١٣٩٤ور عبد الحسین المبارك، مطبعة النعمان، النجف، الدكت

وفي  -١٩ دینوري المت اصالح غلط أبي عبید في غریب الحدیث، تألیف ابن قتیبة، عبد هللا بن مسلم ال
  .١٩٨٢لبنان  -ھـ، تحقیق عبد هللا الجبوري، دار القرب االسالمي، بیروت٢٧٦

د السالم ) ھـ٢٤٤-ھـ١٨٦(اصالح المنطق البن الّسّكیت  -٢٠ د شاكر وعب د محم ق احم شرح وتحقی
  .ھـ١٣٧٥-١٩٥٦، ٢/محمد ھارون، دار المعارف بمصر، ط

یس، ط -٢١ راھیم أن دكتور اب ألیف ال ة، ت وات اللغوی و ١٩٧٥، ٥/االص ة االنجل ر، مكتب ، الناش
  .المصریة

ك، ط -٢٢ د الخضري ب ھ للشیخ محم ـ١٣٥٨، ٣/اصول الفق رى، ١٩٣٨-ھ ة الكب ة التجاری م، المكتب
  .حمد علي بمصر لصاحبھا، مصطفى محمد، مطبعة االستقامةشارع م

وفي  -٢٣ دادي المت ن السّراج النحوي البغ ق المرحوم ٣١٦االصول في النحو، البي بكر ب ـ، تحقی ھ
  .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣النجف االشرف، -الدكتور عبد الحسین الفتلي، مطبعة النعمان

ن كالم (( االضداد، تألیف أبي حاتم سھل بن محمد بن عثمان السجستاني -٢٤ وب لفظھ م كتاب المقل
  )).العرب والمزال عن جھتھ واالضداد، ضمن ثالث كتب في االضداد

  .االضداد، تألیف أبي یوسف، یعقوب بن اسحاق السكیت  -٢٥
ي االضداد(االضداد، لالصمعي  -٢٦ ب ف ة كت روت) ضمن ثالث ة، بی ب العلمی ان، نشر  -دار الكت لبن

  .١٩١٣الدكتور اوغست ھفتر، بیروت، 
  .اد، تألیف الشیخ العالمة الحسن بن محمد الصاغاني الحنفي اللغوياالضد -٢٧
و الفضل  -٢٨ د أب دة محم االضداد، تألیف محمد بن القاسم االنباري، عنى بتصحیحھ عن نسخھ مزی

  .م١٩٦٠ابراھیم، الكویت، 
ّدّھان  -٢٩ ن ال ة، الب ي اللغ داد ف ـ٤٦٤(االض ـ٥٦٩-ھ ائس المخطوطات، ط) ھ من نف ق ١/ض ، تحقی

  .م١٩٥٢-ھـ١٣٧١یاسین، المطبعة الحیدریة في النجف،  محمد حسن ال
وفي  -٣٠ ي ت ـ، ٣٥١االضداد من كالم العرب، تألیف أبي الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلب ھ

  .م١٩٦٣-ھـ١٣٨٢تحقیق الدكتور عزة حسن، دمشق، 
ابن -٣١ روف ب د المع ن أحم د هللا الحسن ب ي عب ألیف أب ریم، ت رآن الك ن الق ین سورة م  اعراب ثالث

  .ھـ، دار التربیة، للطباعة والنشر والتوزیع، مطبعة منیر٣٧٠خالویھ المتوفي 
  .لبنان -بیروت-األغاني البي الفرج االصفھاني، دار الثقافة -٣٢
د  -٣٣ دكتور حسین محم داد ال افري السرقسطي، اع د المغ ن محم األفعال، تألیف أبي عثمان سعید ب

الم ج دي ع د مھ دكتور محم ة ال رف، مراجع د ش ة ، ب١/محم أة العام اھرة، الھی ھ، الق دون طبع
  .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٢لشؤون المطابع األمیریة 
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افري السرقسطي، ج -٣٤ د المغ دكتور حسین ٤/األفعال، تألیف أبي عثمان سعید بن محم داد ال ،  اع
الم ط دي ع د مھ دكتور محم ة ال رف، مراجع د ش د محم ـ١٤٠٠، ١/محم أة ١٩٨٠-ھ م، الھی

  .المصریة العامة للكتاب
وفي األفعال،   -٣٥ ابن القطاع المت ر السعدي، المعروف ب ن جعف ـ، ط٥١٥البي القاسم علي ب ، ١/ھ

  .بیروت-م١٩٨٣-ھـ١٤٠٤عالم الكتب، 
وفي  -٣٦ ودة، ط٣٦٧االفعال، البن القوطیة المت ي ف ق عل ب تحقی ي رات ھ عل ـ، اشراف وتوجی ، ١/ھ

  .م١٩٥٧مطبعة، مصر، شركة مساھمة مصریة 
ي الحسن  -٣٧ ام أب وفي االلفاظ المتردافة لالم اني المت ن عیسى الرم ي ب ى بشرحھ ٣٨٤عل ـ، اعتن ھ

ر  ق بمص اب الخل ارع ب وعات بش ة الموس ع بمطبع ي، طب ود الرافع د محم ھ محم زام طبع والت
  .ھـ لصاحبھا اسماعیل حافظ، الخبیر بالمحاكم االھلیة١٣٢١

وفي  -٣٨ ق وشرح ٣٣٧أمالي الزجاجي، أبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي المت ـ، تحقی ھ
ھـ ملتزم الطبع والنشر، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع ١٣٨٢، ١/عبد السالم محمد ھارون، ط

  .والنشر والتوزیع بالقاھرة
وفي  -٣٩ دادي المت الي البغ م الق ن القاس ماعیل ب ي اس ي عل ألیف أب الي، ت اب ٣٥٦االم ـ، دار الكت ھ

  .لبنان -العربي، بیروت
البالذرى، جأنساب االشراف، تصنیف احمد بن یحیى المعر  -٤٠ د هللا، ١/وف ب د حمی ق محم ، تحقی

  .یخرجھ معھد المخطوطات، بجامعة الدول العربیة باالشتراك  مع دار المعارف بمصر
ي  -٤١ دین أب ال ال ألیف كم وفیین، ت ریین والك ویین البص ین النح الف ب ائل الخ ي مس اف ف االنص

اري  عید االنب ي س ن أب د ب ن محم رحمن ب د ال ات عب ـ٥١٣(البرك ـ٥٧٧-ھ اب  ،)ھ ھ كت ومع
ر للطباعة والنشر  د، دار الفك د الحمی دین عب د محي ال وم محم ن االنصاف للمرح االنتصاف م

  .واالعالن
ام  -٤٢ ن ھش دین ب ال ال د هللا جم د عب ي محم ام أب ألیف االم ك ت ن مال ة اب ى الفی الك ال ح المس أوض

وفي  ق أوضح المس٧٦١االنصاري المصري المت ى تحقی ة المسالك ال اب ھدی ھ كت ـ، ومع الك ھ
  .بیروت -لبنان -لمحمد محي الدین عبد الحمید، المركز العربي للثقافة والعلوم

وفي  -٤٣ و للزجاجي المت ل النح ي عل ة دار ٣٣٧االیضاح ف ارك الناشر، مكتب ازن المع ق م ـ تحقی ھ
  .م١٩٥٩-ھـ١٣٧٨العروبة بالقاھرة، 

وفي -٤٤ دادي، المت الي البغ م الق ق ھاشم ٣٥٦ البارع في اللغة البي علي اسماعیل بن القاس ـ، تحقی ھ
ان، ط ـ١٣٧٣، ١/الطّع ة١٩٧٤-ھ ة النھض ة -م، مكتب ارة العربی داد، دار الحض روت  -بغ بی

١٩٧٥.  
ید،  -٤٥ دین، دار الرش ال ال طفى جم دكتور مص ولیین، ال د االص وي عن ث النح ، وزارة ١٩٨٠البح

  .الثقافة واالعالم، جمھوریة العراق
ان  -٤٦ ي حّی یط الب ر المح یر(البح وی) تفس ع بالتص لطان طب د س د الحمی لطان عب ة الس ي مطبع ر ف

  .م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع١٩٧٨-ھـ١٣٩٨، ٢/ھـ، ط١٣٢٨المغرب 
واب، ط -٤٧ د الت ان عب دكتور رمض ة، لل ي اللغ االت ف وث ومق ـ١٤٠٣، ١/بح ة ١٩٨٢-ھ م، مطبع

  .المدني، الناشر، مكتبة الخانجي في القاھرة ودار الرفاعي بالریاض
د، -٤٨ دائع الفوائ ر  ب ي بك ن أب د ب د هللا محم ي عب الم، أب اء االع م العلم الم عل یخ االس ة ش ّم للعال

  .لبنان -ھـ، دار الكتاب العربي، بیروت٧٥١الدمشقي، المشتھر بابن قّیم الجوزیة، المتوفي 
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ر  -٤٩ ر(البئ اب البئ ي ) كت اد االعراب ن زی د ب د هللا محم ي عب ـ٢٣١-ھـ١٥٠(الب ھ، ) ھ دم ل ھ وق حقق
ة،  دة، وزارة الثقاف ة المتح ة العربی واب، الجمھوری د الت ان عب دكتور رمض ھ، ال ع فھارس ووض

  .م١٩٧٠الناشر، الھیأة المصریة العامة للتألیف والنشر، 
د ھارون،  -٥٠ د السالم محم ق وشرح عب ن بحر الجاحظ، تحقی ان عمرو ب البیان والتبین ألبي عثم

  .تبیرو -دار الفكر/ ٤/ط
د مر -٥١ اموس، محم وفي تاج العروس من جواھر الق دي ت ـ دار ١٢٠٥تضى الزبی ةھ اة مكتب  -الحی

  ).ھـ١٣٠٦مصر،  -المطبعة الخیّریة -اوفسیت عن الطبعة األولى(بیروت 
  .١٩٨٠، ١/لبنان، ط -تأریخ اللغات السامیة،تألیف الدكتور اسرائیل ولفنسن، دار القلم، بیروت -٥٢
وفي التبیان في اعراب القرآن، تألیف أبي البقاء عبد هللا بن الحسن الع -٥٣ ري، ت ق ٦١٦كب ـ، تحقی ھ

  .علي محمد البجاوي، طبع بدار احیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه
ي،  -٥٤ ن الطوس ن الحس د ب ر محم ي جعف ة أب یخ الطائف رآن لش یر الق ي تفس ان ف   التبی

ة ) ھـ٤٦٠-ھـ٣٨٥( ة العلمی ي، المطبع زرك الطھران ق اغا ب ام المحق ھ االم دم ل المجلد االول، ق
  .م١٩٥٧-ھـ١٣٣٦لنجف، في ا

د شوقي  -٥٥ ق حواشیھ احم ھ وعل اني، صححھ ورتب د الث رآن للطوسي، المجل ي تفسیر الق التبیان ف
ف  ي النج ة ف ة العلمی رف، المطبع ف االش ین، النج ة االم یر، مكتب ب القص د حبی ین واحم االم

  .م١٩٥٧-ھـ١٣٣٦
املي، التبیان في تفسیر القرآن للطوسي، المجلد الثالث، تحقیق وتصحیح احم -٥٦ د حبیب قصیر الع

  .مكتبة االمین، النجف االشرف
ان -٥٧ ة النعم ع، مطبع د الراب رآن، المجل یر الق ي تفس ان ف رف،-التبی ف االش   النج

ھا، ١٣٨٣-م١٩٦٤  ات نفس ر المعلوم ع والعاش امن، والتاس ابع، والث امس، والس د الخ ـ، المجل ھ
  .المجلد السادس، دار االندلس للطباعة والنشر

ي اللغ -٥٨ ة الترادف ف ة واالعالم، الجمھوری ي، منشورات وزارة الثقاف ك لعیب دكتور حاكم مال ة، ال
  .، سلسلة دراسات١٩٨٠العراقیة، 

طفى  -٥٩ ن مص عید ب ن س د ب میمھ محم ى بتص وي، عن ي اللغ ن جن ألیف اب وكي، ت ریف المل التص
دین الجراح، ط ـ١٣٩، ٢/النعسان، علق علیھ احمد الخاني ومحي ال ارف ١٩٧٠-ھ م، دار المع

  .اعة والنشرللطب
ة  -٦٠ ال، دار النھض ي كم دكتور ربح ألیف ال ة، ت ة مقارن امیة، دراس ات الّس وء اللغ ي ض اد ف التض

  .١٩٧٥العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 
ودة، ط -٦١ و ع ل أب ودة خلی ألیف ع رآن، ت ة الق عر ولغ ة الش ین لغ داللي ب ور ال ـ١٤٠٥، ١/التط -ھ

  .م، مطبعة المنار، االردن، الزرقاء١٩٨٥
ا -٦٢ ان التعریف اني، بجرج ریف الجرح د الش ن محم ي ب ة عل ل العالم ـ٧٢٠(ت للفاض ـ٨١٦-ھ ) ھ

  .م، لبنان١٩٧٨مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، تأریخ الطبع، 
ث الھجري،  -٦٣ رن الثال وفي اواخر الق ا الھجري، ت ن زكری التعلیقات والنوادر البي علي ھارون ب

ر ١/ج د االمی ود عب دكتور حم ق ودراسة ال ة، ، تحقی ة العراقی ید، الجمھوری ادي، دار الرش الحم
  .م١٩٨٠وزارة الثقافة واالعالم، 

وفي  -٦٤ ي المت ي الفارس ي عل ة الب ان٣٧٧التكمل ر المرج اظم بح ة ك ق ودراس ـ، تحقی   ھ
 ١٤٠١-١٩٨١.  
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ن  -٦٥ اني م تكملة في تصریف االفعال، حررھا محمد محي عبد الحمید، مطبوع في أخر الجزء الث
  .ابن مالك شرح ابن عقیل على الفیة

نفات  -٦٦ ب المص ي كت رواة ف الیط ال ى أغ ات عل الح، (التنبیھ نف، االص یح، المص ل، الفص الكام
ّد وفي ) مقصور ابن وال ن حمزة التمیمي البصري مت ي ب ھ ٣٧٥البي القاسم عل ى موات ـ، احی ھ

دود  ع المنقوص والم وع م اب مطب وني، الكت ي الراجك ز المیمن وخرج ما فیھ، وناقشھ عبد العزی
  .اءللفرّ 

فھاني  -٦٧ ن االص ن الحس زة ب ألیف حم حیف، ت دوث التص ى ح ھ عل ـ٢٨٠(التنبی ـ٣٦٠-ھ ھ ) ھ حقق
ع  وجي، دمشق، مطبوعات مجم ین المل د المع محمد سعید أطلس، راجعھ اسماء الحمصي وعب

  .م١٩٦٨-ھـ١٣٨٨اللغة العربیة، دمشق، 
دة،  -٦٨ ة الجدی ة الفّجال ز النجار، مطبع د العزی ود عب اھرة، التوضیح والتكمیل، محم -ھت١٣٨٧الق

  .م١٩٦٧
نة  -٦٩ وفي س ن االزدي، ت ن الحس د ب ر محم ي بك د، أب ن دری ة الب رة اللغ ـ،٣٢١جمھ   ھ

   .صادردار 
ال  -٧٠ د المتع نعم سید عب د الم دكتور عب ة، ال ة العربی ي اللغ حیح والتكسیر ف م، ١٩٧٧جموع التص

  .الناشر، مكتبة الخانجي بالقاھرة، دار االتحاد العربي للطباعة
اني جوھر القامو -٧١ رن الث اء الق س في المصادر والجموع، تألیف محمد بن شفیع القزویني من علم

دى النشر ة منت راھیم الكرباسي، منشورات جمعی ر الشیخ اب -عشر الھجري، تحقیق محمد جعف
  .النجف االشرف

ق السید الشریف الجرحاني ٧٩١حاشیة العالمة سعد الدین التفتازاني المتوفي  -٧٢ ھـ وحاشیة المحق
وفي وفي ٨١٦ المت دین المت ة وال ّ د المل ي عض رح القاض ى ش ـ عل ى ٧٥٦ھ ر المنتھ ـ لمختص ھ

ى حاشیة ٦٤٦االصولي البن الحاجب النحوي المتوفي  ق حسن الھروي عل ھـ مع حاشیة المحق
  .ھـ بالقسم األدبي١٣١٦، المطبعة االمیریة الكبرى ببوالق مصر المحمیة ١/السیدالجرحاني، ط

رح ا -٧٣ ى ش ّبان عل یة الّص رح حاش ھ ش ّبان ومع ي الّص د عل ك لمحم ن مال ة اب ى الفی موني عل الش
  .شواھد العیني، دار احیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه

وفي  -٧٤ ھ المت ن خالوی د ب ن احم د هللا، الحسین ب ـ، ٣٧٠الحجة في القراءات السبع، تألیف أبي عب ھ
دكتور فتحي حجاز ھ ال ّدم ل دي، ق د تحقیق احمد مزید المزی ة االزھر، منشورات محم ي، جامع

  .لبنان -علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
وفي  -٧٥ ار، دار ٣٩٢الخصائص، صنعة ابي الفتح عثمان بن جنى المت ي النّج د عل ق محم ـ، تحقی ھ

  .لبنان -الكتاب العربي، بیروت
ید ل -٧٦ ي، دار الرش ام النعیم دكتور حس ى، لل ن جن د اب ة عن وتیة واللھجی ات الص ر، الدراس لنش

  .م١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة واالعالم، الجمھوریة العراقیة، 
  .، مزیدة ومنقحھ٢/دراسات في علم الصرف، الدكتور عبد هللا درویش، ط -٧٧
  .م١٩٧٣، دار العلم للمالیین، بیروت، ٥/دراسات في فقھ اللغة، الدكتور صبحي الصالح، ط -٧٨
ي، دار الرشید دراسة في اراجیز رؤبة والعجاج، القسم األول، الد -٧٩ دین الھالل ي ال ة تق كتورة خول

  .١٩٨٢للنشر، وزارة الثقافة واالعالم، الجمھوریة العراقیة، 
ھ  -٨٠ ادت طبع ري اع م الحری ن عل م ب د القاس ي محم ألیف أب واص، ت ام الخ ي اوھ واص ف دّرة الغ

  .بغداد لصاحبھا قاسم محمد الرحب -باالوفست مكتبة المثنى



  
  

]

رى،  دروس في التصریف، تألیف محمد -٨١ ة الكب ة التجاری د، الناشر، المكتب د الحمی محي الدین عب
  .١٩٥٨م، مطبعة السعادة بمصر، ١٩٥٨-ھـ١٣٧٨، ٣/شارع محمد علي بمصر، ط

ع الھجري(دقائق التصریف، للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب،  -٨٢ رن الراب اء الق ق ) من علم تحقی
امن و الح الض اتم ص دكتور ح ي، ال اجي القیس د ن دكتور احم ة ال ورال، مطبع ین ت دكتور حس ال

  .م، بدون رقم طبعھ١٩٨٧-ھـ١٤٠٧المجمع العلمي العراقي، 
ا ٤٧٤دالئل االعجاز في علم المعاني لالمام عبد القاھر الجرجاني توفي  -٨٣ ھـ، صحح أصلھ عالمت

ى  ف عل نقیطي، وق ود الش د محم یخ محم تاذ الش ده واالس د عب تاذ محم ول االس ول والمنق المعق
د رشید رضا،  ق حواشیھ السید محم ھ وعل ة تصحیح طبع اھرة، شركة الطباعة الفنی ة الق مكتب

  .المتحدة
یس، ط -٨٤ راھیم أن دكتور اب اظ لل ة االلف و ١٩٦٣، ٢/دالل ة االنجل ر، مكتب ع والنش زم الطب ، ملت

  .المصریة، مطبعة لجنة البیان العربي
م الدراسات داللة االلفاظ العربیة وتطورھا، محاظرات القاھا الدكتور مراد كام -٨٥ ة قس ى طلب ل عل

  .م١٩٦٣االدبیة واللغویة، 
ھ  -٨٦ ي بطبع ي، عن ن االعراب دي عن اب اس الیزی ن العب د ب دیوان األخطل، روایة أبي عبد هللا محم

  .ألول مّرة وّعلق حواشیھ األب انطون صالحاني الیسوعي، بیروت، المطبعة الكاثولیكیة
راھیم ال -٨٧ ن اب راھیم اسحاق ب ي اب ألیف أب وفي دیوان األدب، ت ارابي، ت دكتور ٣٥٠ف ق ال ـ، تحقی ھ

اھرة،  یس، الق راھیم أن دكتور اب ة ال ر، مراجع ار عم د مخت ـ١٣٩٤احم ة ١٩٧٤-ھ ع اللغ م، مجم
  .احیاء التراث-المراقبة العامة للمعجمات-العربیة

دكتور م -٨٨ ق ال رح وتعلی یس، ش ن ق ون ب ر میم ى الكبی وان األعش تاذ األدب .دی ین اس د حس محم
ي المساعد بجام ةالعرب ة النموذجی امیز، المطبع ة اآلداب بالجم اروق، الناشر، مكتب ة ف دون  -ع ب

  .رقم طبعھ وتاریخ
ارف بمصر، ط -٨٩ راھیم، دار المع و الفضل اب د اب ق محم یس، تحقی وان امرىء الق ، الناشر، ٣/دی

  .دار المعارف بمصر
روت للطباعة والنش -٩٠ د یوسف نجم، دار بی دكتور محم ق وشرح ال ر دیوان أوس بن حجر، تحقی

  .م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠بیروت 
د هللا الشیرازي، ٤٢٤دیوان البحتري، نقلت عن نسخة مشكولة قدیمة كتبت  -٩١ ھـ بخط علي بن عب

  .م١٩١١-ھـ١٣٢٩، مطبعة ھندي بالموسكي بمصر ١/عربیة بتبریز، ط
  .القاھرة -دار المعارف بمصر: دیوان حسان بن ثابت، الدكتور محمد درویش، الناشر -٩٢
ة  دیوان الحطیئة بشرح -٩٣ ابن الّسّكیت والّسّكري والّسجستاني، تحقیق نعمان امین طھ، شركة مكتب

  .ومطبعة البابي الحلبي واوالده بمصر
وفي  -٩٤ ن أوس الطائي المت ب ب ام حبی ي تّم ألیف أب د ٢٣١دیوان الحماسة، ت دكتور عب ق ال ـ تحقی ھ

الم، الجمھوری ة واالع ورات وزارة الثقاف ید، منش الح، دار الرش د ص نعم احم ة، الم ة العراقی
ن الخضر الجوالیقي ١٩٨٠ م، سلسلة التراث، بروایة أبي منصور موھوب بن احمد بن محمد ب

  .ھـ٥٤٠المتوفي سنة 
ّمة غیالن بن عقبة العدوي المتوفي  -٩٥ ھـ، شرح االمام أبي نصر احمد بن حاتم ١١٧دیوان ذي الرُّ

دوس  د الق دكتور عب ھ ال الباھلي صاحب االصمعي، روایة االمام أبي العباس ثعلب، حققھ وقدم ل
  .م١٩٧٣أبو صالح، دمشق، مطبعة طربین 
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  .١٩٨٠دیوان عبید بن االبرص، دار صادر، دار بیروت،  -٩٦
د،  -٩٧ ار المعیب د جّب ھ محم ھ وجمع ادي، حقق د العب ن زی دّي ب وان ع ـ١٣٨٥دی م، وزراة ١٩٦٥-ھ

  .١٩٦٥غداد، ب -الثقافة واالرشاد
نتمري، - ٩٨ م الش ھ  دیوان علقمة الفحل بشرح االعل ب، راجع ة الخطی ي الصّقال ودرّی ھ لطف حقق

  .م١٩٦٩-ھـ١٣٨٩، ١/الدكتور فخر الدین قباوة، دار الكتاب العربي بحلب، ط
  .م١٩٦٠-ھـ١٣٨٠دیوان الفرزدق، دار صادر، دار بیروت،  - ٩٩

ادر -١٠٠ د، دار ص دین األس ر ال دكتور ناص ق ال یم، تحقی ن الخط یس ب وان ق روت، ط-دی ، ١/بی
  .م، عن ابن الّسكیت وغیره١٩٦٧-ھـ١٣٨٧، ، بیروت٢/، ط١٩٦٢-ھـ١٣٨١القاھرة، 

ي  -دیوان كعب بن زھیر، دار الكتب العلمیة، بیروت -١٠١ ھ االستاذ عل دم ل لبنان، حققھ وشرحھ وق
  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧فاعور، ط 

راھیم، ط -١٠٢ و الفضل اب د اب ق محم ذبیاني، تحقی ة ال وان النابغ ر، دار ٢/دی ارف، الناش ، دار المع
  .ائر العرب، بدون رقم طبعة وتاریخالمعارف، القاھرة، ذخ

ریة، -١٠٣ ب المص ة دار الكت اھرة، مطبع م األول، الق ذلیین، القس وان الھ   دی
  .١/م،ط١٩٤٥-ھـ١٣٦٤ 

وفي  -١٠٤ دین المنشيء المت در ال ن ب دین ب ال ال د جم ـ، ١٠٠١رسالة االضداد للمنشىء، محم ھ
ر العر ة الفك ورات مكتب ین، منش ین ال یاس د حس دكتور محم ق ال ة وتحقی ر دراس ي للنش ب

  .م١٩٨٥، بغداد، ١/والتوزیع، ط
وفي  -١٠٥ اري، ت م االنب ن القاس د ب ي محم اس، ألب ات الن ق ٣٢٨الزاھر في معاني كلم ـ، تحقی ھ

الم، دار ة واالع ة، وزارة الثقاف ة العراقی امن، الجمھوری الح الض اتم ص دكتور ح ید  ال الرش
  .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩للنشر، 

م زھر اآلداب وثمر االلباب ألبي اسحاق الحص -١٠٦ وع ومشروح بقل ي، مفصل ومطب ري القیروان
احبھا  ر لص ي بمص د عل ارع محم أول ش رى ب ة الكب ة التجاری ارك، المكتب ي مب دكتور زك ال

  .مصطفى كمال، المطبعة الرحمانیة بمصر لصاحبھا عبد الرحمن موسى شریف
د  -١٠٧ ر عب ي بك ى أب وي ال ي النح ن جّن ان ب تح عثم ي الف یخ أب نعة الش ناعة االعراب، ص سر ص

د االزدي، جال ن احم د ب ن فھ ن عرس ب قا، ١/واحد ب طفى الس اتذة مص ن االس ة م ھ لجن ، حقق
ع  زم الطب دیم، ملت راث الق اء الت ین، دار احی د هللا أم زاف وعب د الزف طفى، محم راھیم مص اب

  .م١٩٥٤-ھـ١٣٧٠، ١/والنشر، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده، ط
روتشذا العرف في فن الصرف، تأ -١٠٨ ة، بی ة الثقافی د الحمالوي، المكتب  -لیف االستاذ الشیخ احم

  .لبنان
داني  -١٠٩ ل الھم ن عقی د هللا ب دین عب اء ال ك، لقاضي القضاة بھ ن مال ة اب ى الفی ل عل شرح ابن عقی

د ) ھـ٧٦٩-ھـ٦٩٨(المصري  الیف محم ل، ت ن عقی ق شرح اب ومعھ كتاب، منحة الجلیل بتحقی
رى ) م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤(، ١٤/ل، طمحي الدین عبد الحمید، الجزء األو ة الكب ة التجاری المكتب

ر، م اني، ط. بمص زء الث عادة، الج ـ١٣٨٥(، ١٤/الس رى ) م١٩٦٥-ھ ة الكب ة التجاری المكتب
  .لصاحبھا مصطفى محمد

ك(شرح االسموني على الفیة ابن مالك المسمى  -١١٠ ن مال ھ وشرح ) منھج المسالك الى الفیة اب حقق
ي د مح ھ محم م مباحث واھده، وأت د، ط ش د الحمی دین عب   ،٢/ال

  .شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر. م١٩٤٦-ھـ١٣٦٥ 
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ن  -١١١ شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد االزھري، وبھامشھ حاشیة العالمة الشیخ یاسین ب
  .زین الدین العلیمي، دار احیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه

یباني، شرح دیوان زھ -١١٢ د الش ن زی ى ب ن یحی د ب یر بن ابي سلمى، صنعھ االمام ابي العباس احم
  .م١٩٦٤ -ھـ١٣٨٤الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة : ثعلب، الناشر

وقي، الناشر -١١٣ رحمن البرق د ال عھ عب ي، وض وان المتنب روت: شرح دی ي، بی اب العرب  -دار الكت
  .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩لبنان، 

  .هللا جمال الدین الحسیني المعروف بنقرة كار شرح الشافیة لسید عبد -١١٤
ائي  -١١٥ ك الط ن مال د هللا ب ن عی د ب د هللا محم ي عب دین اب ال ال ألیف جم ة، ت افیة الكافّی رح الش ش

  .ھـ، حققھ وقدم لھ الدكتور عبد المنعم احمد ھریدي، دار المأمون للتراث٦٧٢الجّباني، توفي 
ن -١١٦ دین ب ال ال ظ لجم دة الالف دة الحافظ وع وفي  شرح عم ك المت د ٦٧٢مال دنان عب ق ع ـ تحقی ھ

اني ة الع دوري، مطبع رحمن ال داد،  -ال ـ١٣٩٥بغ اف١٩٧٧-ھ راث -م، وزارة االوق اء الت احی
  .االسالمي

د جاسم، ٥٧٧شرح الفصیح البن ھشام اللخمي، توفي  -١١٧ دي عبی دكتور مھ ق ال ھـ، دراسة وتحقی
  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٩، ١/وزارة الثقافة واالعالم، دائرة االثار والتراث، ط

اري -١١٨ م االنب ن القاس د ب ر محم ي بك ات ألب وال الجاھلی بع الط ائد الس رح القص   ش
  .، دار المعارف بمصر٢/تحقیق وتعلیق عبد السالم محمد ھارون، ط) ھـ٣٢٨-ھـ٢٧١( 

ق  -١١٩ زي، تحقی ب التبری ي الخطی ن عل ى ب ا یحی ي زكری ام أب ر لالم ن زھی ب ب یدة كع شرح قص
  .لدین المنّجدكرنكو، قّدم لھا الدكتور صالح ا

دى، ٧٦١شرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام االنصاري توفي   -١٢٠ ھـ، ومعھ كتاب سبیل الھ
رى  ة الكب ة التجاری د، المكتب د الحمی دین عب ي ال د مح ألیف محم دى، ت ر الن رح قط ق ش بتحقی

  .١١/السعادة بمصر، ط. لصاحبھا مصطفى محمد، م
ا -١٢١ ي عمرو عثم الیف أب ي النحو، ت ة  ف ابن الحاجب شرح الكافی ن عمر المعروق ب -٥٧٠(ن ب

وفى ) ھـ٦٤٦ ة ٦٨٦شرحھ الشیخ رضي الدین االستربادي النحوي المت ب العلمی ـ، دار الكت ھ
  .لبنان-بیروت

ھ ٨٥٥شرح المراح في التصریف، للعالمة بدر الدین محمود بن احمد العیني المتوفي  -١٢٢ ھـ، حقق
ي المكتب داع ف م االی واد، وق تار ج د الس ھ عب ق علی ة وعل نة  ٤٢٤ة الوطنی ع ١٩٩٠لس ، طب

  .بمطبعة الرشید
وفي  -١٢٣ یش النحوي المت ن یع دین ب ق ال ألیف موف الم الكتب٦٤٣شرح المفّصل ت ـ ع روت،  -ھ بی

  .القاھرة -مكتبة المثنى
ة،  -١٢٤ ب العربی اء الكت راھیم، دار احی و الفضل اب د أب شرح نھج البالغة البن الحدید، بتحقیق محم

  .م١٩٦٥ -ھـ١٣٧٥، ٢/طعیسى البابي الحلبي وشركاه، 
حمودي  نوري ھـ، جمعھ وحققھ الدكتور٤١شعر أبي زبید الطائي، حرملة بن المنذر المتوفي  -١٢٥

  .١٩٦٧بغداد  -القیسي، مطبعة المعارف
ً، تحقیق -١٢٦ سلمان داود القرغولي، وجبار تعبان جاسم، مطبعة االداب في النجف : شعر تأبط شرا

  .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣، ١/االشرف، ط
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نفرى اال -١٢٧ عر الش ي ش دكتور عل ذییل ال ق وت ي، تحقی رو السدوس ن عم ؤرج ب د م ي فی زدي الب
د الجاسر،  ھ حم ى طبع انع، اشرف عل ناصر غالب، راجعھ الدكتور عبد العزیز بن ناصر الم

  .م، الریاض١٩٩٨-ھـ١٤١٩، ١/ط
دلس، شارع  -١٢٨ شعر الكمیت بن زید االسدي، جمع وتقدیم الدكتور داود سلوم، الناشر، مكتبة االن

  .م، مطبعة النعمان في النجف االشرف١٩٦٩ببغداد، بغداد  المتنبي
اة  -١٢٩ ي القض الم وقاض یخ االس ة ش الم العالم دخیل للع ن ال رب م الم الع ي ك ا ف ل فیم فاء الغلی ش

اجي،  نعم خف د الم د عب ة محم ق ومراجع شھاب الدین احمد الخفاجي المصري، تصحیح وتعلی
ـ١٣٧١، ١/ط رم الحس١٩٥٢ -ھ ة الح ر، مكتب ع ونش ة م، طب رى، المطبع ة الكب یني التجاری

  .المینریة باألزھر
وفي -١٣٠ ا ت ن زكری ارس ب ن ف د ب ین أحم ي الحس ع ٣٩٥الصاجي ألب قر، طب د ص ق أحم ـ، تحقی ھ

  .١٩٧٧في  ٢٦٧٧مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاھرة، رقم االیداع 
ق -١٣١ اد الجوھري، تحقی ن حم د  الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تألیف اسماعیل ب د عب احم

  .الغفور عطار، طبع على نفقة السید حسن شربتلي، مطابع دار الكتاب العربي بمصر
ألیف  -١٣٢ وتیة، ت ائل الص ض المس رف وبع ي الص ة ف فیة تطبیقی ة وص وافي، دراس رف ال الص

ع بمطابع  -الدكتور ھادي نھر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ة المستنصریة، طب الجامع
  .، مطبعة التعلیم العالي في الموصل١٩٨٩لسنة  ٨٩١رقم االیداع التعلیم العالي، 

ات السامیة،  -١٣٣ ع بعض المقارن ق حلمي، م اكزة رفی دكتورة ب ة، ال صیغ الجموع في اللغة العربی
  .طبع بمطبعة األدیب البغدادیة، بدون رقم طبعھ وتاریخ

  .١٩٥٤، ١/طبقات اللغویین والنحویین للزبیدي،ط -١٣٤
الم الكتب، ططرفة بن العبد، حیاتھ  -١٣٥ ع ع ي الھاشمي، توزی د عل دكتور محم ، ١/وشعره، بقلم ال

  .لبنان -م، بیروت١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠
اغاني  -١٣٦ ن الص ن الحس د ب ن محم ن ب ألیف الحس اخر، ت اب الف ر واللب اب الزاخ ـ٥٧٧(العب -ھ

ـ٦٥٠ ھ، ط) ھ ى طبع الم عل اعدت وزارة االع ین، س ن ال یاس د حس یخ محم ق الش ، ١/تحقی
  .م، الحقوق محفوظة للمحقق١٩٧٧-ھـ١٣٩٧اد، مطبعة المعارف، بغد

ارك، ج -١٣٧ ي مب دكتور زك ي، ال ریف الرض ة الش ـ١٣٧٧، ٤/، ط١/عبقری ة ١٩٥٢-ھ م، مطبع
  .القاھرة -حجازي

  .م١٩٥٧، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، ٤/علم اللغة، الدكتور علي عبد الواحد وافي، ط -١٣٨
ارف بمصركمال محمد . القسم الثاني، االصوات، د -علم اللغة العام -١٣٩ ، ١٩٧٥ -بشر، دار المع

  .القاھرة
  .بغداد -م، مطبعة الزھراء١٩٥٧ -ھـ١٣٧٦، ٢/عمدة الصرف، كمال ابراھیم، ط -١٤٠
دكتور ) ھـ١٧٥-١٠٠(العین، للخلیل بن احمد الفراھیدي  -١٤١ دي المخزومي، ال تحقیق الدكتور مھ

  .ابراھیم السامرائي، دار الرشید للنشر
ن  -١٤٢ م ب د القاس ي عبی دیث الب ب الح وفي غری روي المت الم الھ ة وزارة ٢٢٤س ع باعان ـ، طب ھ

ة، ط ة الھندی ة العالی ارف للحكوم اد ١/المع در آب ة بحی ارف العثمانی رة مع س دائ ة مجل ، مطبع
  .م١٩٦٤ -ھـ١٣٨٤الدكن، الھند، 
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ححھ  -١٤٣ بطھ وص ري، ض ر الزمخش ن عم ود ب ار هللا محم ة ج ّم دیث للعال ب الح ي غری ائق ف الف
ا د البج ي محم راھیم، طوعلق حواشیھ، عل و الفضل اب د أب اھرة، ١/وي ومحم  -ھـ١٣٦٤، الق

  .م١٩٢٥
وفي  -١٤٤ دة، ط٣٩٥الفروق في اللغة، ابو ھالل العسكري المت اق الجدی ـ، منشورات دار االف ، ٣/ھ

  .م١٩٧٩بیروت 
اجي، ط -١٤٥ نعم خف د الم د عب تاذ محم ق االس ر وتعلی ھ، نش ي علی روح الت ب والش یح ثعل ، ١/فص

ة  م، الناشر، مكتبة١٩٤٩ -ھـ١٣٦٨ وس، المطبع ي خرب التوحید بدرب الجمامیز لصاحبھا عل
  .النموذجیة

روت، ط -١٤٦  -ھـ١٤٠٠، ٢/الفعل، زمانھ وابنیتھ، الدكتور ابراھیم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بی
  .م١٩٨٠

ارك، دار الفكر -١٤٧ د المب دكتور محم ة، ال روت، ط -فقھ اللغة وخصائص العربی  -ھـ١٣٩٥، ٦/بی
  .م١٩٧٥

ـ٤٣٠ -ھـ٣٥٠(بیة البي منصور الثعالبي فقھ اللغة وسر العر -١٤٨ ھ وضع فھارسھ، ) ھ ھ وزین حقق
ابي  ة مصطفى الب ة ومطبع یظ شلبي، شركة مكتب د الحف اري، عب مصطفى السقا، ابراھیم االبی

ركاه ي وش ود الحلب د محم ر، محم ي واوالده بمص رة، -الحلب ة االخی اء، الطبع ـ١٣٩٣خلف  -ھ
  .م١٩٧٢

  .د الواحد وافي، دار النھضة مصر للطبع والنشرفقھ اللغة، تألیف الدكتور علي عب -١٤٩
ة للطباعة والنشر -١٥٠ ده الراجحي، دار النھضة العربی دكتور عب ة، ال ب العربی ي الكت  -فقھ اللغة ف

  .م١٩٧٣بیروت، 
ل، -١٥١ ب، الموص ة دار الكت دي، مدیری د الزی دكتور كاص ة ال ة العربی ھ اللغ   فق

  .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧ 
ة -١٥٢ اظ العربی ة وااللف فة اللغوی ل، دار الفلس راد كام دكتور م ق ال ة وتعلی دان، مراجع ، جرجي زی

  .م١٩٦٩الھالل، طبع بمطابع دار الھالل، 
ة، منشورات دار الجاحظ  -١٥٣ راھیم العطی ل اب في البحث الصوتي عند العرب، تألیف الدكتور خلی

  .م١٩٨٢للنشر، بغداد 
یس، ط -١٥٤ راھیم أن ور اب ة، دكت ات العربی ي اللھج ر، م٢/ف ع والنش زم الطب و ، ملت ة االنجل كتب

  .م١٩٦٥المصریة، القاھرة، 
ة، صیدا،  -١٥٥ ة العربی في النحو العربي، نقد وتوجیھ، الدكتور مھدي المخزومي، منشورات المكتب

  .لبنان -، بیروت١/بیروت، ط
  .ھـ، توزیع مكتبة النوري، دمشق٨١٧القاموس المحیط لمجد الدین الفیروزآبادي المتوفي  -١٥٦
وفي القطع واالئتناف، تصنیف أبي جع -١٥٧ ر النحاس المت د خطاب ٣٣٨ف دكتور احم ق ال ـ، تحقی ھ

  .م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨عمر، مطبعة العاني، بغداد، 
وفي  -١٥٨ رد المت د المب ن یزی د ب اس محم ي العب ل ألب ھ ٢٨٥الكام ق علی ولھ وعل ھ باص ـ، عارض ھ

  .القاھرة -الفجالة -محمد أبو الفضل ابراھیم، دار النھضة، مصر للطبع والنشر
دكتور شوقي ضیف، ط) ھـ٣٢٣-٢٤٥(قراءات، البن مجاھد كتاب السبعة في ال -١٥٩ ق ال ، ٢/تحقی

  .١٩٨٠في  ٢٠١٥منقحة، دار المعارف، رقم االیداع، 
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وفي  -١٦٠ ر، ت ن قنب د ١٨٠كتاب سیبویھ، ألبي بشر عمرو بن عثمان ب د السالم محم ق عب ـ، تحقی ھ
ارون، ج م ١/ھ ـ١٣٨٠، دار القل ة والن٢/، ج١٩٦٦ -ھ ي للطباع ب العرب ر، ، دار الكت ش

  .م١٩٧٥ -ھـ١٣٩٥،الھیأة المصریة العامة للكتاب، ٤، ٣/م، ج١٩٦٨-ھـ١٣٨٨
ن  -١٦١ ود ب ل، لجار هللا محم الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون االقاویل في وجوه التأوی

  .لبنان -ھـ، دار الكتب العربي، بیروت٥٣٨عمر الزمخشري المتوفى 
وفي  -١٦٢ د االنصاري، ت ي زی بن الب أ والل ـ ٢٣١الب م(ھ ةض ذور اللغ ي ش ة ف ة ) ن البلغ نشر البلغ

  .المطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیین -١٩١٤االستاذ اوغست ھفتر، 
وفي  -١٦٣ ي المصري المت لسان العرب للعالمة أبي الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور االفریق

  .بیروت -دار صادر -ھـ، دار الفكر٧١١
دكتور صالح  اللغات في القرآن، روایة ابن حسنون المقرىء -١٦٤ ھ ال اس، حقق ن عب باسناده عن اب

ار، ط دین النج روت٢/ال د، بی اب الجدی ة، دار الكت ان،  -، منقح ـ١٣٩٢لبن ، ١/م، ط١٩٧٢ -ھ
١٩٤٦.  

اب  -١٦٥ أة المصریة للكت ام حسان، الھی دكتور تّم ا، لل ا ومبناھ ة، معناھ ، مطابع ١٩٧٣اللغة العربی
  .الھیأة المصریة العامة للكتاب

دكتور اللغة والمعنى وا -١٦٦ ة ال لسیاق، جون الینز، ترجمة الدكتور عباس صادق الوھاب، مراجع
  .م١٩٨٧، ١/یونیل عزیز، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة واالعالم، ط

وفي  -١٦٧ ي المت ن جن تح ب ي الف ألیف أب ة، ت ة ٣٩٢اللمع في العربی د المؤمن، مطبع ق حام ـ، تحقی ھ
  .م١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢، ١/العاني، بغداد، ط

ا -١٦٨ اب، لیبی ة للكت دار العربی دي، ال دین الجن م ال د عل دكتور احم راث لل ي الت ة ف ات العربی  -اللھج
  .م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨تونس، 

ة للطباعة والنشر،  -١٦٩ ي، دار الحری ب فاضل المطلب دة، غال ة الموح لھجة تمیم واثرھا في العربی
  .م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨

د ٣٧٠توفي  لیس في كالم العرب، تألیف الحسین بن احمد بن خالویھ، -١٧٠ د عب ھـ، تحقیق احم
  .م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩، ٢/الغفور ّعطار، دار العلم للمالیین، ط

رد   -١٧١ د المب ن یزی د ب اس محم ي العب ألیف أب ما اتفق لفظھ واختلف معناه في القرآن المجید، ت
وفي  د٢٨٥المت ة عب اء العالم د، باعتن ور، الھن ابكى ب ة ب ود بخزان خة الموج ن النس ـ، ع  ھ

  .ھـ، المطبعة السلفیة وخزانتھا١٣٥٠الراجكوني، القاھرة،  العزیز المیمني
ان، صیدا،  -١٧٢ ة العرف دین الشھرستاني، مطبع ة ال ج البالغة؟ ھب و نھ ا ھ ـ، ط١٣٥٢م ي ١/ھ ، ف

  .ھـ١٣٤٥مطبعة دار المعارف العثمانیة الكائنة بحیدر آباد الدكن 
طف -١٧٣ دكتور مص ریة، لل ة العص كلة العربی راق ومش ي الع ة ف ث اللغوی واد، طالمباح ، ٢/ى ج

  .م، مطبعة العاني، بغداد١٩٦٥ -ھـ١٣٨٥
ف، -١٧٤ ي النج ة اآلداب ف امرائي، مطبع راھیم الس دكتور اب ة، ال ث لغوی   مباح

  .م١٩٧١ -ھـ١٣٩٠ 
وفي  -١٧٥ ى ت ن المثن ھ ٢١٠مجاز القرآن، صنعة أبي عبیدة معمر ب ق علی ـ عارضھ باصولھ وعل ھ

ؤاد سركین، ط د ف دكتور محم ـ١٣٧٤، ١/ال انجي  /م، الناشر١٩٥٤-ھ ین الخ امي أم د س محم
  .١/م، ط١٩٦٢ -ھـ١٣٨١، ٢/بمصر، ج
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د السالم ) ھـ٢٩١-٢٠٠(مجالس ثعلب، البي العباس احمد بن یحیى  -١٧٦ ق عب د شرح وتحقی محم
  .، دار المعارف بمصر، الناشر، دار المعرف بمصر٣/ھارون، ط

داني ال -١٧٧ روف بالمی ابوري المع د النیس ن محم د ب ل أحم ي الفض ال، ألب ع األمث وفي مجم مت
امع األزھر ٥١٨ دان الج زم المصحف الشریف بمی د ملت رحمن محم د ال ھـ، یطلب من عب

  .ھـ١٣٥٢بمصر، 
ن الطبرسي، دار  -١٧٨ ن الحس ي، الفضل ب ي عل یخ أب ھ الش مجمع البیان في تفسیر القرآن لمؤلف

ل ھ  الفاض ق علی ھ والتعلی حیحھ وتحقیق ى تص ف عل روت، وق ي، بی راث العرب اء الت  احی
  .ھاشم الرسولي المحالتي المتتبع السید

  .م١٩٦٦محاضرات في اللغة، القسم األول، عبد الرحمن أیوب، مطبعة المعارف، بغداد،  -١٧٩
ود  -١٨٠ ھ محم ى بترتیب رازي، عن ادر ال د الق ن عب مختار الصحاح للشیخ االمام محمد بن ابي بكر ب

راث ق الت ن مركز تحقی أة المصریة -خاطر، مراجعة لجنة م ب المصریة، الھی ة دار الكت العام
  .للكتاب

ابن  -١٨١ روف ب وي االندلسي المع وي اللغ ماعیل النح ن اس ي ب ن عل ي الحس ألیف أب ص، ت المخص
  .بیروت -ھـ، المكتبة التجاریة للطباعة والتوزیع والنشر٤٥٨سیدة، توفي 

وفي  -١٨٢ ن الجوزي المت ر ب ن جعف د ب ن محم ي ب ن عل ـ، ٥٩٧المدھش البي الفرج جمال الدین ب ھ
  .م١٩٧٣لبنان  -تالمؤسسة العالمیة، بیرو

ابي ج -١٨٣ دكتور طارق الجن ق ال اري، تحقی م االنب ن القاس د ب ي بكر محم ، ١/المذكر والمؤنث الب
  .م١٩٨٦، ٢/لبنان، ط -دار الرائد العربي، بیروت

ھ ) ھـ٢٠٧-١٤٤(المذكر والمؤنث البي زكریا یحیى بن زیاد الفّراء  -١٨٤ ق علی ھ وعل دم ل ھ وق حقق
  .م١٩٧٥دار التراث، القاھرة، الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة 

وفي  -١٨٥ ق ٢٨٥المذكر والمؤنث، تألیف أبي العباس محمد بن یزید المبرد، ت ھ عل دم ل ھ وق ـ حقق ھ
ب،  ، ١٩٧٠علیھ الدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور صالح الدین الھادي مطبعة دار الكت

  .الجمھوریة العربیة المتحدة، وزارة الثقافة، مركز تحقیق التراث
ن سلمة المالمذ -١٨٦ وفي حوالي سنة كر والمؤنث للمفضل ب دّ ٣٠٠ت ھ وق ـ، حقق ھ  مھ ق علی ھ وعل ل

  .الدكتور رمضان عبد التواب
ي  -١٨٧ ن عل ین ب ن الحس ي ب ن عل ي الحس ة اب نیف الرحال وھر، تص ادن الج ذھب ومع روج ال م

وفي  د، ط٣٤٦المسعودي المت د الحمی دین عب د محي ال ق محم ـ، تحقی ، ١٩٥٨-م١٩٧٧، ٣/ھ
  .مصر، یطلب من المكتبة التجاریة الكبرى لصاحبھا مصطفى محمد -ادةمطبعة السع

و  -١٨٨ د اب ك، محم ولى ب د جاد الم ق محم ة السیوطي، شرح وتعلی المزھر في علوم وآدابھا للعالم
ة  روت، منشورات المكتب ة العصریة، صیدا، بی د البجاوي، المكتب ي محم راھیم، عل الفضل اب

  .م١٩٨٦العصریة 
  .مطبوع مع النوادر لھ، ومنھم من یضیفھ الى النوادر) د االنصاريكتاب البي زی(مسائیة  -١٨٩
ورات  -١٩٠ ب، منش یني الخطی راء الحس د الزھ ید عب ألیف الس انیده، ت ة واس ج البالغ ادر نھ مص

  .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥، ٢/لبنان، ط -مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت
  .ضمن البلغة في شذور اللغة) كتاب البي زید االنصاري(المطر  -١٩١
  .م١٩٨١-ھـ١٤٠١، ١/ي االبنیة العربیة للدكتور فاضل صالح السامرائي، طمعان -١٩٢
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ن مسعدة المجاشعي البلخي  -١٩٣ و الحسن سعید ب ام أب معاني القرآن، صنعھ االخفش االوسط االم
ارس دار البشیر، دار األمل، ط٢١٥البصري، توفي  ائز ف -ھـ١٤٠٠، ١/ھـ، حققھ الدكتور ف

اني، ١٩٨١-ھـ١٤٠١، خاصة ٣/ط م،١٩٨١-ھـ١٤٠١، منقحة، ٢/م، ط١٩٧٩ م، الجزء الث
  .لم تذكر فیھ الطبعة الثالثة

وفي  -١٩٤ راء المت اد الف ن زی ـ، ج٢٠٧معاني القرآن البي زكریا یحیى ب د یوسف ١/ھ ق احم ، تحقی
  .٢/، ط١٩٨٠نجاتي ومحمد علي النجار، الھیأة المصریة العامة للكتاب، 

ّراء، ج -١٩٥ رآن للف اني الق ة اال٢/مع ق ومراجع ریة ، تحقی أة المص ار، الھی ي النج د عل تاذ محم س
  .للتألیف والترجمة، مطابع سجل العرب

ي النجدي ٣/معاني القرآن للفراء، ج -١٩٦ ة االستاذ عل اح اسماعیل شلبي، مراجع ، تحقیق عبد الفت
  .م١٩٧٢ناصیف، الھیأة المصریة العامة للكتاب 

  .١/بیروت، طالمعجم االدبي، تألیف جّبور عبد النور، دار العلم للمالیین،  -١٩٧
ت  -١٩٨ ة رفع ع بنفق ة، طب ألیف عمر رضا كحال ة، ت ب العربی راجم مصنفي الكت ؤلفین، ت م الم معج

  .م١٩٥٨ -ھـ١٣٧٧رضا كحالة، مطبعة الترقي بدمشق، 
دادي دار  -١٩٩ د هللا الحموي البغ ن عب اقوت ب د هللا ی ي عب معجم البلدان للشیخ االمام شھاب الدین أب

  .م١٩٥٧-ھـ١٣٧٦بیروت، / دار صادر، للطباعة والنشر، ط -بیروت
  .دار الشعب -المعجم المفھرس اللفاظ القرآن الكریم، وضعھ محمد فؤاد عبد الباقي -٢٠٠
د  -٢٠١ ة الحم اییس اللغ م مق ارون، طمعج د ھ الم محم د الس ق عب ا، تحقی ن زكری ارس ب ن ف ، ٢/ب

ـ١٣٩٠ ر، م١٩٧٠ -ھ ي واوالده بمص طفى الحلب ة مص ة ومطبع ركة مكتب ود م، ش د محم حم
  .خلفاء -الحلبي وشركاه

د  -٢٠٢ ن احم ي منصور الجوالیقي موھوب ب المعرب من الكالم االعجمي على حروف المعجم الب
ن الخضر،  د ب ن  محم ـ٤٦٥(ب ـ٥٤٠-ھ د شاكر، ط) ھ د محم ق احم دة ومنقحة،  ٢/بتحقی مزی

  .م، مطبوعات مركز تحقیق التراث ونشره١٩٦٩-ھـ١٣٨٩مطبعة دار الكتب، 
كا -٢٠٣ وب الس ي یعق وم الب اح العل وفي مفت ر، ط٦٢٦كي، ت ان عم د عثم ق احم ـ، تحقی ، ١/ھ

  .م، طبع بمطبعة دار الرسالة١٩٨٠-ھـ١٤٠٠
ده  -٢٠٤ بھاني اع ب االص روف بالراغ د المع ن محم ین ب ألیف الحس رآن ت ب الق ي غری ردات ف المف

ف هللا، الناشر د خل د احم دكتور محم ع ال ى الطب و المصریة -للنشر واشرف عل ة االنجل  -مكتب
  .م١٩٧٠داع القاھرة تأریخ االی

ة . مقاالت في تأریخ النقد االدبي، د -٢٠٥ ة واالعالم، الجمھوری داود سلوم، منشورات وزارة الثقاف
  .م١٩٨١العراقیة، دار الرشید، 

وفي  -٢٠٦ رد ت د المب ن یزی د ب اس محم ي العب ب الب الق ٢٨٥المقتض د الخ د عب ق محم ـ، تحقی ھ
  .بیروت -عضیمة، عالم الكتب

ي الع -٢٠٧ ألیف أب دود ت وفي المقصور والمم ن والد المت د ب ن الولی د ب ن محم د ب اس احم ـ، ٣٣٢ب ھ
ب  ى أصل صحیح كت ھ عل د مقابلت ي، بع عنى بتصحیحھ السید محمد بدر الدین النعساني الحلب

ـ، ط٣٦٥على نسخة كتبت سنة  ین الخانجي ١/ھ د أم الي ومحم اجي الجم د ن ة احم ى نفق ، عل
  .لوأخیھ بمصر، مطبعة السعادة، مصر، لصاحبھا محمد اسماعی
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دان ٤٤٤المكتفى في الوقف واالبتداء، البي عمرو الداني، توفي  -٢٠٨ ق جابر زی ـ، دراسة وتحقی ھ
ة، ؤون الدینی اف والش ة، وزارة االوق ة العراقی ف، الجمھوری   مخل

  .م، مطبعة وزارة االوقاف والشؤون الدینیة١٩٨٣ -ھـ١٤٠٢ 
د الكریم الشھرستاني ا -٢٠٩ ن عب د ب تح محم ي الف ام أب وفي الملل والنحل لألم ـ، صححھ ٥٤٨لمت ھ

د، ط ي محم د فھم یخ احم تاذ الش ھ األس ق علی ـ١٣٦٨، ١/وعل ره ١٩٤٨-ھ ن ناش ب م م، یطل
  .مكتبة الحسین التجاریة، لصاحبھا محمد توفیق، مطبعة حجازي بالقاھرة

ن عصفور االشبیلي  -٢١٠ ألیف اب ي التصریف، ت ـ٩٥٠(الممتع ف ـ٦٦٩-ھ دكتور فخر ) ھ ق ال تحقی
ب، ط الدین قباوة، نشر وتوزیع ة ١٩٧٠-ھـ١٣٩٠، ١/المكتبة العربیة بحل ي المطبع ع ف م، طب

  .العربیة، حلب
و -٢١١ ي الراجك ز المیمن د العزی ق عب ّراء، تحقی دود للف وص والم ر، تالمنق ارف بمص ي، دار المع

  .م١٩٦٧، ٤١ملتزم الطبع والنشر، دار المعارف بمصر، القاھرة، سلسة ذخائر العرب، 
ازني المنصف، شرح االمام أبي الفتح ع -٢١٢ ان الم ي عثم ام أب ثمان بن جّني لكتاب التصریف لالم

راث  اء الت ین، دار أحی د هللا أم النحوي البصري، تحقیق لجنة من االساتذة، مصطفى الّسقا، عب
  .م١٩٥٤، ١/القدیم، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر، ط

دین أب -٢١٣ دي، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة، لقطب ال ة هللا الراون ن ھب ي الحسین سعید ب
  .ھـ، منشورات المرعشي، تحقیق عبد اللطیف الكوھكمري٥٧٣توفي 

بور  -٢١٤ د الص دكتور عب ي، ال رف العرب ي الص دة ف ة جدی ة، رؤی ة العربی وتي للبنی نھج الص الم
  .م، بیروت، شارع سوریا، بنایة حمدي وصالحة١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠شاھین، مؤسسة الرسالة، 

طال -٢١٥ وعة اص ـموس روف ب المیة المع وم االس ون(حات العل طالحات الفن اف اص یخ ) كش للش
ب والنشر، ٣/المولوي محمد أعلى بن علي التھانوي، بیروت، ج ، منشورات شركة خیاط للكت

  .لبنان -ل، بیروت.م.ش
ابن  -٢١٦ د الدمشقي المشھور ب ن محم د ب ر محم ي الخی النشر في القراءات العشر، تألیف الحافظ أب

وف زري المت حیحھ ٨٣٣ي الج ى تص رف عل ع، أش ر والتوزی ة والنش ر للطباع ـ، دار الفك ھ
  .ومراجعتھ علي محمد الضّیاع

عادات  -٢١٧ ي الس دین أب د ال ة مج الم العالم ام الع یخ االم ر، للش دیث واالث ب الح ي غری ة ف النھای
ة  ر تلخیص نھای در النثی ھ ال ر، ومع ابن األثی المبارك بن محمد بن محمد الجزري المعروف ب

ب  ردات راغ اب مف امش كت یوطي، وبالھ دین الس الل ال ام ج ر، لالم ن االثی ي اب فھاني ف االص
، بالمطبعة الخیریة لمالكھا ومدیرھا السید عمر حسین الخشاب، بمصر، ١/غریب القرآن، ط

  .القاھرة
ن  -٢١٨ ي ب ؤمنین عل ر الم نھج البالغة، وھو مجموع ما اختاره الشریف الرضي من كالم سیدنا أمی

ا ارف للمطبوع ده، دار التع د عب وم محم تاذ المرح رح االس الم، ش ھ الس ب علی ي طال ت، أب
  .لبنان -بیروت، لبنان، الناشر، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت

روت، ١/نھج البالغة، ضبط نّصھ وابتكر فھارسھ الدكتور صبحي الصالح، ط -٢١٩ -ھـ١٣٨٧، بی
  .م١٩٦٧

، ٣/لمن؟ بقلم الشیخ محمد حسن ال یاسین، منشورات جامع امام طھ، بغداد، ط…نھج البالغة -٢٢٠
  .م١٨٧٦-ھـ١٣٩٦بي، مطبعة المعارف، شارع المتن

وفي  -٢٢١ اري، ت ت االنص ن ثاب ن اوس ب عید ب د س ي زی ة، ألب ي الغ وادر ف ق ٢١٥الن ع ملح ـ، م ھ
اب  ة والشعراء، الناشر، دار الكت وافي واللغ خاص بزیادات نسخة عاطف أفندي، وفھارس الق

  .م١٩٦٧-ھـ١٣٨٧، ٢/، لبنان، طالعربي، بیروت
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رح  -٢٢٢ م االول، الش ي، القس د الكرم اح، محم یص المفت ر لتلخ رح المختص ى الش اح عل الوش
وب  ي یعق وم ألب اح العل ي، مفت ب القزوین اح للخطی یص المفت ازاني، تلخ عد التفت المختصر للس

  .ھـ١٣٧٤السكاكي، 
ن  -٢٢٣ ي بكر ب ن أب د ب ن محم وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان، ألبي العباس شمس الدین احمد ب

د، ) ھـ٦٨١ -٦٠٨(لكان خ د الحمی دین عب حققھ، وعلق حواشیھ، وصنع فھارسھ محمد محي ال
  .مطبعة السعادةالقاھرة،  -الناشر مكتبة النھضة المصریة

ث الھجري، مط -٢٢٤ رن الثال اء الق ن علم ري م ن  مزاحم المنق ّین، لنصر ب دني، وقعة صف ة الم بع
  .ھـ١٣٨٢، ٢/دیة بمصر، القاھرة، طالمؤسسة السعو

ن  -٢٢٥ رحمن ب د ال دین عب ھمع الھوامع، شرح جمع الجوامع في علم العربیة، تألیف االمام جالل ال
  .لبنان -أبي بكر السیوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت

  
  الرسائل الجامعیة والمجالت

ة -٢٢٦ ة والنقدی ن ابن أبي الحدید، سیرتھ وأثاره االدبی ة م ة مقدم ة الكاتب ى االل ، رسالة ماجستیر عل
  .م١٩٧٧-ھـ١٣٩٧الى جامعة القاھرة،  ي جواد محي الدینعل

ة -٢٢٧ د  -اسم الفاعل والمشبھات بھ في القرآن الكریم، دراسة لغوی ادي عب ة، ھ دي، داللی ي ھوی عل
  .م، جامعة الكوفة١٩٩٨-ھـ١٤١٩رسالة ماجستیر مطبوعة بااللة الكاتبة، 

-ھـ١٣٩٨القلب واالبدال في اللغة، عادل احمد زیدان، رسالة دكتوراه، مطبوعة بااللة الكاتبة  -٢٢٨
  .، جامعة بغداد١٩٧٨

رؤوف الوجود االلھي عند ابن أبي الحدید المعتزلي، رسالة دكتوراه، مطبوعة بااللة الك -٢٢٩ ة، ل اتب
  .م، جامعة الكوفة١٩٩٤-١٤١٧احمد محمد الشمري 

دد١/مجلة القادسیة، مجلة علمیة تصدرھا جامعة القادسیة، المجلد -٢٣٠ انیة  ١/، الع وم االنس ي العل ف
  )).االتباع في اللغة للدكتور حاكم مالك الزیادي((م، بحث بعنوان ١٩٩٥-ھـ١٤١٥
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Nahj Al-Balaga has received a great attention by researchers as it contains 
the orations of Imam Ali as well as his preachments. One evidence of this 
importance is that the sources of "Nahj" were 112 as enumerated by one of the 
researchers, and represents one of the greatest references in the literature.  

Moreover, the greatest specialists thought that the number of references 
which explained Nahj al-Balaga has exceeded 133 references, a number which is 
not found in other cases.  

Sharh (explanation) of Ibn Abi AL-Hadeed has occupied a great position 
among other explanations; that is because of Ibn Abi AL-Hadeed’s great concern 
with this source. He involved different sciences in his explanation like history, 
literature, poetry, rhetoric, criticism, ideologies: like the ideology of Imamia, 
Mutazila and Asaria as well as beliefs of great men like Al-Gazali, Al-Shafi and 
the greatest religious men of Mutazila. 

The linguistic aspect of this explanation has occupied a distinguished 
position among the other contents of the book. It dealt with all aspects of 
language. This study involved phonological aspects of different types like 
whispering, assimilation, suppletion, replacement. He explained those aspects in 
detail depending on famous linguists like Saibaweigh, Al-Kisai and others. 

He also dealt in detail with the forms of tripartite and quadriliteral verbs as 
well as their affixation. As for "nouns", he referred to their sources and their 
acoustic types in accordance with the rules stated by linguists, and the deviation 
of some infinitive forms from those rules. He also pointed to the forming of some 
verbs on the basis of analogy. Then he explained the derived nouns and the 
regular and irregular (broken) pluralization. There are three meters for forming 
the paucity plural, and twenty-three meters for the forming of abundance plural. 
The explanation of Ibn Abi AL-Hadeed then dealt with duality, diminutive 
forms, belongliness, masculine, and feminine. The book has also dealt with the 
semantic aspects like synonyms, antonyms and cognates.  

All these explanations of Ibn Abi AL-Hadeed have been presented in this 
research (thesis) which falls into four chapters and a prelude. The research ends 
with a conclusion, which contained the most important findings of this work.  
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