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  بسم ا الرمحن الرحيم
 

)) رةجةً كَشبةً طَيمكَل ثَالم اللّه بضَر فكَي تَر أَلَم
تُؤتي أُكُلَها كُلَّ  *ابِت وفَرعها في السماء طَيبة أَصلُها ثَ

 ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لاألَم اللّه ضْرِبيا وهببِإِذْنِ ر نيح
 ونتَذَكَّري((  

  
                                    العظيمالعلي صدق ا 

                                                                                                       
)٢٥و  ٢٤:  إبراهيمسورة  (



 
 

(عداد هذه األطروحة الموسومة بـإن أأشهد 

  ( لطالـــب الـــدكتوراه   
) ( ـــة   كلیـــة /قـــد كـــان بإشـــرافي فـــي قســـم اللغـــة العربی

الــدكتوراه فــي اللغــة  شــهادةوهــي جــزء مــن متطلبــات نیــل  جامعــة بغــداد،/اآلداب 
  .العربیة وآدابها

  
  
  

  :التوقیع            
  صالح نهاد حسوبي.د.م.أ:سماال            

  ٢٠٠٨:    /    /ریخأالت
  
  
  

  .رشح هذه األطروحة للمناقشةأبناءًا على التوصیات المتوافرة، 
  
  

  :التوقیع
  حسوبي صالحنهاد .د.م.أ:سماال            

  رئیس قسم اللغة العربیة               
  ٢٠٠٨:    /    /التاریخ

  
 



 

  
لجنــة المناقشــة نشــهد بأننــا قــد اطلعنــا علــى هــذه األطروحــة  أعضــاءنحــن 
(الموسـومة بــ

 ( للطالـــب،))(( وقـــد ناقشـــنا الطالـــب فـــي،
هــا جــدیرة بــالقبول لنیــل  الــدكتوراه شــهادة محتویاتها،وفیمـا لــه عالقــة بها،ونعتقــد بأنّ

  ).       (         في اللغة العربیة وآدابها ،بتقدیر
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  جامعة بغداد/من مجلس كلیة اآلداب صدقت 

  :التوقیع
  :سماال

  :التاریخ
 رئیساً        

  :التوقیع
  :سماال

  :التاریخ
 عضواً        

  :التوقیع
  :سماال

  التاریخ
 عضواً       

  :التوقیع
  :سماال

 :التاریخ

  :التوقیع
  :سماال

  :التاریخ
 عضواً       

  :التوقیع
  نهاد حسوبي. د.م.أ:سماال

  :التاریخ
 مشرفاً         

  :التوقیع
  :سماال

  التاریخ
 عضواً       



  
ً من  ...إلى   رباني في نعمھ صغیرا

            ً   ونوه باسمي كبیرا

  صاحب ھذا النبع الذي الینضب ...إلى

  ) )ع(أمیر المؤمنین علي(          
  

  ..الذي طالما انتظرتھ وسأبقى ... إلى

  ولدي محمد حسن           
  

   )ل –خ ( إلیھمن سكنت الروح ... إلى
  

  السبب الذي منَّ هللا بھ عليَّ ... إلى

  قبالتي لتراب قدمیكما. وأبي أمي           
  

  من تعلمت منھم معنى األخوة    ... إلى

  )حبتيأ -أخوتي(           
  

 
 

  الباحث                                         



 
  

وهـذه التلمــذة واحــدة  .نقـرأ فــي ســیر التـأریخ أن فالنــا تتلمــذ علـى فــالن وفــالن  
نــي فــي علیــین الفخــر أنــي تتلمــذت  مــن المیــزات الكثیــرة التــي تمیــز فالنــا عــن فــالن، وإ

العلــم واإلنســانیة، إذ الینفــك أحــدهما عــن اآلخــر؛ ولكــل بــین علــى علمــاء أفــذاذ مزجــوا 
  رفانــــــــــا منــــــــــي بفضــــــــــلهم الكبیــــــــــر علــــــــــي، أســــــــــأل اهللا هــــــــــذا أســــــــــجل أســــــــــماءهم؛ ع

  .إنه سمیع مجیب. ـ تبارك وتعالى ـ أن یحفظ الباقین منهم، ویرحم الماضین
  

األســتاذ الـدكتور المرحــوم محسـن غیــاض، واألسـتاذ الــدكتور : فـي البكـالوریوس .١
ــــورد،  واألســــتاذ الــــدكتور المرحــــوم عبــــد اإللــــه أحمــــد، المرحــــوم عبــــد األمیــــر ال

 .عمرطه واألستاذ الدكتورحبیب القیسي، واألستاذ الدكتور فائز 

الــدكتورة لطیفــة عبــد الرســول، والــدكتور عبــد الرســول الزیــدي، : فــي الماجســتیر .٢
 .واألستاذ الدكتور كریم حسین ناصح، واألستاذ الدكتور قیس األوسي

ــــدكتوراه  .٣ ــــي ال ــــاألســــتاذة ا: ف كتورة خدیجــــة الحــــدیثي، واألســــتاذ الدكتورأحمــــد دل
 .والدكتورنهاد حسوبي صالح، والدكتورمهدي الشمريمطلوب، 

 األســتاذ الدكتورمحمــد ضــاري، واألســتاذ الــدكتور: فــي البكــالوریوس والــدكتوراه  .٤
 .  محسنمحمد حسین آل یاسین، واألستاذ الدكتورطه 



 ١

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

الحمــد هللا الــذي صــدقنا وعــده هــي مقالــة المتقــین، والصــالة والســالم علــى خیــر 
  . خلقه أجمعین محمد وآله المطهرین وصحبه المنتجبین أجمعین 

فــي أنصــع نــص عربــي بعــد القــرآن الكــریم والحــدیث النبــوي فهــذه دراســة  ..وبعــد
مــا اختــاره الشـریف الرضــي مــن خطــب وهـو مجمــوع  –یعــد نهــج البالغــة الشـریف، إذ 

أرقــى الكتــب وأبلغهــا التــي  –وكتبــه وحكمــه ) ع(أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب 
، فهـو والحـدیث النبـوي الشـریفحوت جواهر نصوص اللغة العربیة بعد القـرآن الكـریم 

مــن ) ع(، فكــان أمیــر المــؤمنین دون كــالم الخــالق، وفــوق كــالم المخلــوقین: كمــا قیــل 
ة بمكـــان، فهـــو إمـــام الفصـــحاء ، وســید البلغـــاء ، ومنـــه تعلـــم النـــاس الخطابـــة الفصــاح
  .والكتابة

وقــد تــرك نهــج البالغــة وقعــًا فــي النفــوس، إذ تالقفتــه عقــول المفكــرین وأقالمهــم 
لـى یومنـا هـذا، حتـى بلغـت شـروحاته سـبعین  شرحًا وتعلیقًا منذ أیام الشریف الرضي وإ

للعالمـة الخـوئي  ))براعة في شرح نهـج البالغـةال منهاج((وثالثمائة شرح، ویعد كتاب 
الكبـــرى لـــنهج البالغــة، وقـــد امتـــاز باعتنـــاء خـــاص باللغـــة  مـــن الشـــروح) هـــ١٣٢٤ت(

أكسبه وضوحًا وتیسـیرًا والمنهج، إذ اعتنى الشارح الخوئي بتبویب مادته وترتیبها، مما 
هـذه الصـورة  ؛لیبلـغ فهمه ، وقیمة علمیة فیما احتواه، فقد بذل صـاحبه جهـدًا كبیـراً  في

المتكاملــة فــي تبویــب مــادة كتابــه التــي تــنم عــن عقلیــة علمیــة شــاملة، فضــًال عمــا كــان 
علیه الشارح من اطالع على علوم اللغة المختلفة، من علم بداللة األلفـاظ واشـتقاقاتها 
 ، ونحوها، مما جعـل هـذا الشـرح سلسـلة مـن العلـوم اللغویـة، مترابطـة ترابطـًا موضـوعیًا

 ؛وقـد اختـرت هـذا الشـرح. لت فیه مباحثهُ اللغویـة، وجـاءت تلـك الحلقـات متوازنـة تكام
المباحــث اللُّغویــة فــي منهــاج البراعــة فــي شــرح ((لیكــون میــدانًا ُألطروحتــي فوســمتها بـــ 

اختیـار هــذا الموضـوع یعــود  ، وكــان))) هــ١٣٢٤ت(الخــوئي  حبیـب اهللانهـج البالغــة ل
، فهو نص من نصـوص الفصـاحة األولـى، )لبالغةأهمیة نهج ا(إلى أمرین ، أحدهما 

، ، ویســـطع بنـــور فصـــاحته، ویخضـــع لقـــوة جنانـــه، وثـــراء لســـانه  هویمثـــل حیـــاة مبدعـــ
؛ لقـول نبینـا )ص(هـو كـالم رسـول اهللا ) ع(فضًال عن ذلـك فـإن كـالم أمیـر المـؤمنین 



 ٢

، ومــن أراد أن یــدخل المدینــة البــد  ))أنــا مدینــة العلــم وعلــيٌّ بابهــا) : (( ص(األعظــم 
 )أهمیــة منهــاج البراعــة(واآلخــر . مــن أن یــدخلها مــن بابهــا، فأتیــُت البیــوت مــن أبوابهــا

تعبـر عـن فمن ینعم النظر في هذا الكتاب یجده قد ضمّ بین دفتیه مـادة لغویـة مهمـة، 
ًا مـن تمكن صاحبه من ناحیة العربیة، ویتجلى ذلك في كل مباحثه، فهو لم یترك جانب

، صـوتًا وصـرفًا فیـه  وقد أدلى دلوهإّال وكان له شأن فیه،  -في الغالب -جوانب اللغة
  . ونحوًا وداللة

ودراستها اقتضت طبیعة البحث أْن أجعله فـي )) المنهاج((وبعد جمع المادة في 
علـى قسـمین، وجعلـت التمهیـد  ،تمهیـدمقدمـة و ثالثة فصـول وخاتمـة ، یسـبق كـل ذلـك 

م األول منـه بإیجـاز حیـاة العالمـة الخـوئي مـن حیـث اسـمه ، ونسـبه، ترجمت في القسـ
مـن ) المنهـاج(وتحـدثت فـي القسـم الثـاني عـن . وفاتـه و مصنفاته، و ، وشیوخهوالدته، و 

أما الفصـل . منهجه الدقیقو منهجه العام، و زمن تألیفه، و سبب تألیفه، و حیث تسمیته، 
المباحـــــث (لثـــــاني فكـــــان فـــــي أمـــــا الفصـــــل ا، )المباحـــــث الصـــــوتیة(األول فكـــــان فـــــي 

الموجـــودة فـــي الشـــرح؛ لغزارتهـــا، فهـــي ) المباحـــث النحویـــة(وقـــد اســـتبعدت  ،)الصــرفیة
وأمــا الخاتمــة فســّجلت فیهــا أبــرز مــا توصــلت . علمیــةتصــلح ألْن تكــون وحــدها رســالة 

  . إلیه من نتائج في البحث
ـــف الظـــاهرة، وعـــرض آراء العلمـــاء ومناقشـــتها ، وكـــان منهجـــي فـــي البحـــث تعری

) المنهـاج(مـع اعتمـادي علـى ومناقشة رأي العالمة الخوئي إْن كان لـه رأي فـي ذلـك، 
  .في سوق األمثلة؛ بوصفه محور دراستي

وتوصلت في البحث إلى جملة مـن النتـائج سـجلتها فـي الخاتمـة منهـا أن البحـث 
، ولعلـه مـن أهـم الشـروح )) منهاج البراعة  في شـرح نهـج البالغـة((أهمیة كشف عن 

طبوعة لنهج البالغة، إذ اعتادت الدراسات األكادیمیة وغیر األكادیمیة الرجـوع إلـى الم
ذخیـــرة لغویـــة وثقافیـــة )) منهـــاج البراعـــة((شـــرح نهـــج البالغـــة البـــن أبـــي الحدیـــد، وأن 

ـــم یتـــرك جانبـــًا مـــن جوانـــب اللغـــة فـــي  -كبیـــرة؛ ألنـــه یضـــم مباحـــث لغویـــة مختلفـــة، ول
فیه ، والكتاب نافع لكل مـن یحـاول فـي  أدلى دلوه إّال وكان له شأن فیه، وقد -الغالب

  .الدرس اللغوي أمرًا ، صوتًا وصرفًا وداللة



 أ

  
 

  
  ٤ـ١  المقدمة -
  ١٦ـ٥  التمهید -
  ٩ـ٥  توطئة -
  ٥  حبیب اهللا الخوئي -أ

  ٥  اسمه -
  ٥  نسبه -
  ٦  لقبه -
  ٦  والدته -
  ٧  شیوخه -
  ٧  مصنفاته -
  ٩  وفاته -
  ١٦ـ٩  المنهاج -ب
  ٩  تسمیته -
  ١٠  سبب تألیف الشرح -
  ١٢  زمن تألیفه -
  ١٣  المنهج العام للشرح -
  ١٤  المنهج الدقیق للشرح -

  ٦٤ـ١٧  المباحث الصوتیة: الفصل األول
  ١٧  توطئة -
  ١٩  اإلبدال: المبحث األول -
  ٢١  اإلبدال بین األصوات المتدانیة المخرج -١
  ٢١  والهاء ،الهمزة -أ



 ب

  
  ٢٣  والطاء ،والدال ،التاء -ب
  ٢٤  والزاي ،والصاد ،السین -ت
  ٢٥  والمیم ،الباء -ث
  ٢٦  والواو ،الباء -جـ
  ٢٧  اإلبدال بین األصوات المتجاورة المخرج -٢
  ٢٧  والهاء ،الحاء -أ

  ٢٨  والكاف ،القاف -ب
  ٢٩  والالم ،الراء -ت
  ٢٩  والنون ،الالم -ث
  ٣٠  اإلبدال بین األصوات المتقاربة المخرج -٣
  ٣٠  والذال ،الزاي -أ

  ٣١  والتاء ،السین -ب
  ٣٢  والفاء ،الثاء -ت
  ٣٢  والواو ،التاء -ث
  ٣٣  اإلبدال بین األصوات المتباعدة المخرج -٤
  ٣٣  والیاء ،الهمزة -أ

  ٣٤  والواو ،الهمزة -ب
  ٣٤  والنون ،العین -ت
  ٣٥  والیاء ،العین -ث
  ٣٥  والیاء ،الراء -جـ
  ٣٦  اإلبدال في تاء االفتعال -
  ٣٦  إبدال التاء طاء -١
  ٣٧  إبدال التاء داالً  -٢
  ٣٨  ويالمثلث اللغ -



 ت

  
  ٤٠  اإلعالل: المبحث الثاني -
  ٤١  اإلعالل بالقلب -
  ٤١  قلب الواو یاءاً  -أ

  ٤٣  قلب الیاء واواً  -ب
  ٤٤  قلب الواو ألفاً  -ت
  ٤٥  قلب الیاء ألفاً  -ث
  ٤٦  اإلدغام: المبحث الثالث -
  ٤٩  اإلدغام في المتماثلین -١
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

الحمــد هللا الــذي صــدقنا وعــده هــي مقالــة المتقــین، والصــالة والســالم علــى خیــر 
  . خلقه أجمعین محمد وآله المطهرین وصحبه المنتجبین أجمعین 

وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشــریف الرضــي مــن خطــب أمیــر  –یعــد نهــج البالغــة 
أرقــى الكتــب وأبلغهــا التــي حــوت  –وكتبــه وحكمــه ) ع(المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب 

، فهــو كمــا والحــدیث النبــوي الشــریفجـواهر نصــوص اللغــة العربیــة بعــد القــرآن الكــریم 
مـــن ) ع(، فكـــان أمیـــر المـــؤمنین )١(دون كـــالم الخـــالق، وفـــوق كـــالم المخلـــوقین: قیـــل 

الفصــاحة بمكـــان، فهـــو إمـــام الفصـــحاء ، وســید البلغـــاء ، ومنـــه تعلـــم النـــاس الخطابـــة 
  .)٢(والكتابة

وقــد تــرك نهــج البالغــة وقعــًا فــي النفــوس، إذ تالقفتــه عقــول المفكــرین وأقالمهــم 
لـى یومنـا هـذا، حتـى بلغـت شـروحاته سـبعین  شرحًا وتعلیقًا منذ أیام الشریف الرضي وإ

للعالمـــة  ))براعـــة فـــي شـــرح نهـــج البالغـــةالمنهـــاج ((، ویعـــد كتـــاب )٣(وثالثمائـــة شـــرح
رى لــنهج البالغــة، وقــد امتــاز باعتنــاء خــاص الكبــ مــن الشــروح) هـــ١٣٢٤ت(الخــوئي 

أكسـبه وضـوحًا باللغة والمنهج، إذ اعتنى الشارح الخـوئي بتبویـب مادتـه وترتیبهـا، ممـا 

                                                
مقدمــة : ولمعرفــة مــا قیــل فــي وصــف نهــج البالغــة .  ١/٤٩: شــرح ابــن أبــي الحدیــد : ینظــر  )١(

محمــد (، وشــرح نهــج البالغــة ١/٢٢٧: ة فــي شــرح نهــج البالغــةراعــالشــریف الرضــي، منهــاج الب
ان فـي ، وروائـع البیـ١٧١-١٦٧: ، ودروس في نصوص الحـدیث ونهـج البالغـة ٤و ٣) : عبده

:  ) )ع(الجوانب البالغیة واللغویة فـي بیـان أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب (خطاب اإلمام 
) : ع(، وشرح نهج البالغة البن أبي الحدید المعتزلي رؤیة اعتزالیة عن اإلمـام علـي ١٠١-٩٣

٤٤٥-٤٣٩ . 
 .١/٤٩: شرح ابن أبي الحدید: ینظر  )٢(
، ٢٦٥-٤/٢٥٧: ، والغــــــــدیر ١٦١-١٤/١١٣: عة الذریعــــــــة إلــــــــى تصــــــــانیف الشــــــــی: ینظــــــــر  )٣(

، وأعیــــــان ٣/٥١٣: ، ومســــــتدرك الوســــــائل ٣١٤-١/٢٤٧: ومصــــــادر نهــــــج البالغــــــة وأســــــانیده
، وشـرح نهــج  ١٩٠-١٨٥: ، ودروس فـي نصــوص الحـدیث ونهـج البالغــة ١٤/٢٦٧: الشـیعة 

 .٧) : ع(البالغة البن أبي الحدید المعتزلي رؤیة اعتزالیة عن اإلمام علي 



 ٢

هـذه  ؛فهمه ، وقیمة علمیة فیما احتواه، فقـد بـذل صـاحبه جهـدًا كبیـرًا لیبلـغ وتیسیرًا في
لمیة شـاملة، فضـًال عمـا الصورة المتكاملة في تبویب مادة كتابه التي تنم عن عقلیة ع

كـــان علیـــه الشـــارح مـــن اطـــالع علـــى علـــوم اللغـــة المختلفـــة، مـــن علـــم بداللـــة األلفـــاظ 
واشتقاقاتها ونحوهـا، ممـا جعـل هـذا الشـرح سلسـلة مـن العلـوم اللغویـة، مترابطـة ترابطـًا 

، تكاملــت فیـه مباحثــهُ اللغویـة، وجــاءت تلـك الحلقــات متوازنـة  وقــد اختــرت . موضـوعیًا
المباحث اللُّغویة فـي منهـاج البراعـة ((لیكون میدانًا ُألطروحتي فوسمتها بـ  ؛رحهذا الش

اختیــــار هــــذا  ، وكــــان))) هـــــ١٣٢٤ت(الخــــوئي  حبیــــب اهللافــــي شــــرح نهــــج البالغــــة ل
، فهــو نــص مــن نصــوص )أهمیــة نهــج البالغــة(الموضـوع یعــود إلــى أمــرین ، أحــدهما 

فصـاحته، ویخضـع لقـوة جنانـه،  ، ویسـطع بنـور هالفصاحة األولى، ویمثـل حیـاة مبدعـ
ــنهج إلــى أمیــر  –وثــراء لســانه  وقــد أعرضــُت عــن التطــرق إلــى مســألة توثیــق نســبة ال

، فضــًال عــن -)١(، فهنالــك الكثیــر مــن الدراســات التــي كفتنــا مؤونــة ذلــك)ع(المــؤمنین 
؛ لقــول نبینــا األعظـــم )ص(هــو كــالم رســـول اهللا ) ع(ذلــك فــإن كــالم أمیـــر المــؤمنین 

، ومـن أراد أن یــدخل المدینـة البــد مــن أن )٢())ا مدینــة العلـم وعلــيٌّ بابهــاأنـ) : (( ص(
فمـن یـنعم  )أهمیـة منهـاج البراعـة(واآلخر . یدخلها من بابها، فأتیُت البیوت من أبوابها

تعبــر عــن تمكــن النظــر فــي هــذا الكتــاب یجــده قــد ضــمّ بــین دفتیــه مــادة لغویــة مهمــة، 
                                                

النثـر و ،  ١/٢٥: ومـا بعـدها ، ومصـادر نهـج البالغـة وأسـانیده ١: نهـج البالغـة لمـن ؟: ینظر  )١(
-٦٠: ، والفـن ومذاهبـه فـي النثـر العربـي١٤٨: ، وفجـر اإلسـالم١/٦٩: الفني في القـرن الرابـع 

: ، وأثــر الشــیعة فــي األدب العربــي١٦٩: ، والخطابــة فــي صــدر اإلســالم٢٢:، وأمــراء البیــان٦٣
-١٣١: ، والمدخل إلـى علـوم نهـج البالغـة ٢٧-٥: ع نهج البالغة دراسة ومعجم، وم٦٧-٥١

، والمبنــي للمجهــول فــي نهــج ١٨٣-١٧٤: ، ودروس فــي نصــوص الحــدیث ونهــج البالغــة٢٦٩
-٣٥): أطروحـة دكتــوراه(، وغریـب نهـج البالغــة ٢) : رسـالة ماجســتیر) (دراسـة لغویــة(البالغـة 

٦٦. 
، ومجمــع ٣/١٣٧: ، والمســتدرك علــى الصــحیحین ٩/٣٣٦) : يللقرطبــ(أحكــام القــرآن : ینظــر )٢(

، ١/٦١: ، وحلیــــة األولیــــاء٣٦: ، وفــــیض القــــدیر١١/٦٥: ، والمعجــــم الكبیــــر ٩/١١٤: الزوائــــد
، ١١/٤٤٧: ، وســـــیر أعـــــالم النـــــبالء٤/١٢٣١: ، وتـــــذكرة الحفـــــاظ ١/٤٠٧: ومیــــزان االعتـــــدال

: ، وتهــذیب األســماء٣/١١٠٢: اب ، واالســتیع١١/٤٨: ، وتــاریخ بغـداد١/١٧٩: ولسـان المیــزان
١/٣١٩ . 



 ٣

ــًا مــن  صــاحبه مــن ناحیــة العربیــة، ویتجلــى ذلــك ــم یتــرك جانب فــي كــل مباحثــه، فهــو ل
، صـوتًا وصـرفًا فیـه  وقد أدلى دلوهإّال وكان له شأن فیه،  -في الغالب -جوانب اللغة
  . ونحوًا وداللة

ودراستها اقتضت طبیعة البحث أْن أجعله فـي )) المنهاج((وبعد جمع المادة في 
علـى قسـمین، لتمهیـد وجعلـت ا ،تمهیـدمقدمـة و ثالثة فصـول وخاتمـة ، یسـبق كـل ذلـك 

ترجمت في القسـم األول منـه بإیجـاز حیـاة العالمـة الخـوئي مـن حیـث اسـمه ، ونسـبه، 
مـن ) المنهـاج(وتحـدثت فـي القسـم الثـاني عـن . وفاتـه و مصنفاته، و ، وشیوخهوالدته، و 

أما الفصـل . منهجه الدقیقو منهجه العام، و زمن تألیفه، و سبب تألیفه، و حیث تسمیته، 
االبـدال ،  األول تناولت فـيلى مباحث إوقسمته ، )المباحث الصوتیة( األول فكان في

أمـا . اإلتبـاع رابـعفـي الاالدغـام، و  لثالـثوفـي ا االعـالل، نيوفـي الثـاالمثلـث اللغـوي، و 
األول  تناولـت فـيلـى مباحـث إوقسـمته ، )المباحـث الصـرفیة(الفصل الثاني فكـان فـي 

معـــاني صـــیغ فـــي الثـــاني ، و الثالثـــي لفعـــل، وأبـــواب ا)المجـــرد والمزیـــد(أبنیـــة األفعـــال 
أمـا . الجمـوعفي الخـامس المشـتقات،و فـي الرابـع ، و المصـادرأبنیة في الثالث الزیادة، و 

األول  تناولــت فــيلــى مباحــث إوقســمته ، )مباحــث الداللیــةال(الفصــل الثالــث فكــان فــي 
فـظ باعتبـار اتحـاد أقسـام اللفـي الثالـث التطـور الـداللي ، و فـي الثـاني الداللة ، و  أقسام

أقســام اللفــظ باعتبــار داللتــه علــى معنــاه، وفــي فــي الرابــع اللفــظ والمعنــى وتعــددهما، و 
في الثـامن الترادف، و في السابع األضداد، و في السادس اللفظي ، و  المشتركالخامس 

الموجودة في الشرح؛ لغزارتها، فهـي ) المباحث النحویة(وقد استبعدت . الفروق اللغویة
وأمــا الخاتمــة فســّجلت فیهــا أبــرز مــا توصــلت . علمیــةتكــون وحــدها رســالة  تصــلح ألْن 

  . إلیه من نتائج في البحث
ـــف الظـــاهرة، وعـــرض آراء العلمـــاء ومناقشـــتها،  وكـــان منهجـــي فـــي البحـــث تعری

) المنهـاج(مـع اعتمـادي علـى ومناقشة رأي العالمة الخوئي إْن كان لـه رأي فـي ذلـك، 
  .دراستيفي سوق األمثلة؛ بوصفه محور 

وبعـد كــل هــذا أكــون جاحــدًا للنعمــة إْن لــم ُأقــرّ بالفضــل ُألســتاذي المشــرف األب 
لما بذله معي من صبر وجهد ووقت في قراءة فصـول البحـث،  ؛الدكتور نهاد حسوبي



 ٤

بداء آرائـه السـدیدة بشـأنه، وحسـن عشـرته معـي، فجـزاه اهللا عـن العلـم وأهلـه خیـر مـا  وإ
  . یجزي به عباده الصالحین 

ـي إلـى  يالـذ) صـالح كـاظم عجیـل الجبـوري(شكر زمیلـي الـدكتور الفاضـل وأ دلنّ
  . خیر الجزاءعني ، فجزاه اهللا )منهاج البراعة(دراسة 

وجللــه حــب كبیــر للغــة وأخیــرًا فمــا هــذا البحــث إّال ثمــرة جهــد زانــه صــبر طویــل، 
ْن  كانـت القرآن الكریم، فإن وفقت إلـى الصـواب فـذاك مـن لطـف اهللا وحسـن توفیقـه، وإ

، وأنـــي  ىمــن نفســـي، وحســبي أنــي بــذلت قصـــار  يفهــاُألخــرى  جهــدي، ولــم آل جهــدًا
ُخطــئ ویصــیب ــم ی أســأل اهللا تبــارك وتعــالى أن یجعــل هــذا العمــل . إنســان وطالــب عل

ف  وآخــر دعوانـا َأن الحمــد . بــه بیننـا وبــین الصـالحین خالصـًا لوجهـه الكــریم، وَأن یعـرّ
ى اهللا على خیر   ..خلقه محمد وآله المطهرین هللا رب العالمین، وصّل
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 ٥

  

 

أغفلت مصادر ترجمة الشارح الخوئي جمیعًا نشـأته األولـى، ومـا یتصـل بهـا  لقد
من تفاصیل دقیقة عن مراحل حیاته وصباه، مما یفیدنا في معرفة أبعاد نشـأته، ورسـم 

وترعــرع فیهــا، وســعى فــي  هاصــورة صــادقة لســیرته فــي هــذه المــدة الزمنیــة التــي عاشــ
فـإن المصـادر جمیعـًا قـد طـوت هـذه الحقبـة مـن . طلب العلم والتحصیل حتى نبـغ فیـه

، فـال نكـاد نعـرف شـیئًا عـن  َ◌ حیاته، وأهملت اإلشـارة إلیهـا، إذ اكتنفهـا الغمـوض تمامـًا
طفولتـه ودراسـته، وهـذا األمـر ینطبـق تمامـًا علـى عائلتـه ، فـال نعـرف شـیئًا عنهـا، فقــد 

ّال ًأسـرة الخـوئي إ سكتت المصادر كافة عن ذلك، وأسدلت الستار علیه، فال نعلم عـن
؛ ألن المظـان التـي رجعـت إلیهـا صـمتت عـن ذلـك الً لـیالنزر الیسیر الـذي ال یشـفي غ

أو كادت، وبخلت علینا بالمعلومات التي تلقي الضـوء علـى حیاتـه ونشـأته األولـى مـع 
، ومصــنفاته، ووفاتـــه، شـــیوخهُأســرته، واكتفــت بـــذكر اســمه ونســبه ولقبـــه، وأربعــة مــن 

  :  على النحو اآلتيبشكل موجز ، وهي 
 
 
  : اسمھ  -

قــب بــأمین الرعایــا ابــن الســید هاشــم    هــو الســید حبیــب اهللا بــن الســید محمــد المّل
  .)١(بن السید عبد الحسینا
  : نسبھ  -

یمتد نسب العالمة الخوئي إلى ُأسرة علویة تضـرب بجـذورها فـي أعمـاق التـاریخ 
ح الشارح الخوئي نفسه بذلك، مفتخرًا بـه، إذ قـال العر  : ((... بي اإلسالمي ، وقد صرّ

                                                
: ، وأعیـــــان الشـــــیعة١/٣٦٣: ، والذریعـــــة إلـــــى تصـــــانیف الشـــــیعة١٤٢: مـــــرآة الكتـــــب: ینظـــــر  )١(

 .٣/١٨٨: ، ومعجم المؤلفین١٤/٥٦١



 ٦

وانتهاء نسبي إلى العبد الصالح موسى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـین بـن 
  .)١())علي بن أبي طالب علیهم أفضل الصالة والسالم، والثناء واإلكرام

  
 

ـــب الخـــوئي بألقـــاب ، هـــي  قِّ وي، والهاشـــمي، والعلـــوي ، واألذربیجـــاني، الموســـ: ُل
  .)٢(وأشهرها الخوئي، نسبة إلى خوي من بالد أذربیجان، فیها نشأ وتربى

 

مـن ) خـوي(أجمعت المصـادر التـي ترجمـت لـه علـى أن والدتـه كانـت فـي بلـدة  
 ، ولكنها اختلفت في تحدید تاریخ والدته، فقد قطعت بعض المصـادر)٣(جانبیر ذبالد أ

، وقطع البعض اآلخر أن والدته في الخامس من شـهر )٤(هـ١٢٦٨أن والدته في سنة 
) مــرآة الكتــب(ة الخــوئي نفســه لصــاحب كتــاب مــهـــ، كمــا ذكــر العال١٢٦٥رجــب ســنة 

ـص  )٦(هـ١٢٦١، وذهب البعض اآلخر إلى أن والدته في سنة )٥(حین لقائه به ، وتخّل
ئتین اتـه كانــت قرابــة نیـف وســتین ومــالـبعض اآلخــر مــن هـذا اإلشــكال ، فــذكر أن والد

  .)٧(وألف للهجرة
فـــي تحدیـــد ســـنة والدتـــه، هـــو مـــا ذكـــره  االخـــتالفوالـــذي أطمـــئن إلیـــه إزاء هـــذا 

هـــ، ١٢٦٥أن والدتـه فــي الخــامس مــن شـهر رجــب ســنة ) مــرآة الكتــب(صـاحب كتــاب 

  . كونه أخذ الكالم شفاهًا من العالمة الخوئي نفسه
                                                

ریعـة إلــى ، والذ١٤٢: مـرآة الكتــب : وینظـر . ١/٢٢٢: منهـاج البراعـة فــي شـرح نهـج البالغــة )١(
 .٣/١٨٨: ، ومعجم المؤلفین ١٤/٥٦١: ، وأعیان الشیعة١/٣٦٣: تصانیف الشیعة

ــــى تصــــانیف الشــــیعة١٤٢: مــــرآة الكتــــب : ینظــــر  )٢( ــــان الشــــیعة١/٣٦٣: ، والذریعــــة إل : ، وأعی
 . ٣/١٨٨: ، ومعجم المؤلفین ١٤/٥٦١

 . المصادر أنفسها : ینظر  )٣(

 . ٣/١٨٨: جم المؤلفینمعو ، ١٤/٥٦١: أعیان الشیعة : ینظر  )٤(

 .١٤٢: مرآة الكتب : ینظر  )٥(

 .١/٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة: ینظر  )٦(

 .١/٣٦٣: الذریعة إلى تصانیف الشیعة : ینظر  )٧(



 ٧

  
 

تـــي ترجمـــت للعالمـــة الخـــوئي أنـــه تتلمـــذ علـــى مجموعـــة مـــن ذكـــرت المصـــادر ال
  : )١(العلماء، وهم

 .السید حسین الحسیني  -١

  .الشیخ حبیب اهللا الرشتي  -٢
 .المجدد الشیرازي -٣

 . المحقق علي بن خلیل الطهراني  -٤
 

ـــف العالمـــة الخـــوئي مجموعـــة مـــن الكتـــب ، فـــي الفقـــه  ،والعقائـــد ،واألصـــول ،أّل
أن ُأرتـــب  -لـــو أســـعفتني المصـــادر –والنحـــو، وكنـــُت أوّد  ،واألدب ،واللغـــة ،والتـــاریخ

مؤلفاته بحسب تاریخ تصنیفها ، السابق فالالحق ، إّال أني لـم أجـد بـین المراجـع شـیئًا 
ـه  نافعًا یخّص ما أبغیه ، باستثناء ما كان یذكره علي أصغر بن مجتبى الخوئي، إذ إنّ

ـــاب  ـــّدم لكت ـــي شـــرح نهـــ(( ق بمقدمـــة ضـــمنها مصـــنفات )) ج البالغـــةمنهـــاج البراعـــة ف
  . الخوئي ذاكرًا سني تألیفها

، فآثرت ترتیبها بحسب  وبذلك یكون من العسیر أن ُأرتب هذه الكتب ترتیبًا زمنیًا
حروف الهجاء، مع تثبیت ما ذكره علي أصغر الخوئي من سنوات فـي مقّدمتـه، وهـي 

 :  
  .)٢(إحقاق الحق في تحقیق المشتق -١
فـه  ١٥٢قـرب ((شـرح األدعیـة الثالثـین  تحفة الصائمین فـي -٢ صـفحة بخطـه، أّل

في أوائل رجوعه من النجف األشرف في بلدة خوي، أرخ في آخره، وهذا عین 

                                                
: ، وأعیـــان الشـــیعة١/٣٦٣: ، والذریعـــة إلـــى تصـــانیف الشـــیعة  ١٤٢: مـــرآة الكتـــب : ینظـــر  )١(

، ١٨٨: ، ودروس فــي نصــوص الحــدیث ونهــج البالغـــة ٣/١٨٨: ، ومعجــم المــؤلفین١٤/٥٦١
 .١/٨:ومنهاج البراعة في شرح نهج البالغة 

 .١٤٢: مرآة الكتب : ینظر  )٢(



 ٨

وكان الفراغ من كتابته في لیلة التاسع عشر من شـهر ربیـع المولـود : (عبارته
 .)١() ))١٢٩١سنة 

 .)٢(الجنة الواقیة في أدعیة نهار رمضان -٣

ألفهــا فــي بلــدة خــوي، وكتــب تــاریخ تألیفهــا بخطــه، (( وفیة رســالة فــي رّد الصــ -٤
وكــان الفــراغ منــه فــي شــهر شــعبان المعظــم مــن شــهور : ( وهــذا نــص عبارتــه

 .)٣() ))١٣٢١سنة 
ـــالنجف  ٤١٢قـــرب ((شـــرح العوامـــل فـــي النحـــو  -٥ ـــل تشـــرفه ب فـــه قب صـــفحة ، أّل

ـــي غـــرة شـــهر رمضـــان ســـنة  ـــه ف ـــرغ مـــن كتابت ـــل شـــبابه، وف ـــي أوائ األشـــرف ف
خ فــي آخــر الكتــاب بمــا هــذا لفظــه  ،١٢٨٣ لیلــة یــوم الثالــث ، وهــي غــرة : وأرّ

الشهر التاسع من السنة الثالثة من العشر التاسع من المائة الثالثة مـن األلـف 
 .)٤())الثاني

 .)٥(شرح كتاب القضاء والشهادات من الدروس -٦
غ وقـد وقـع الفـرا: (( ألفه في النجـف األشـرف، وأرخ لـه بقولـه . فرائد األصول -٧

منـه بیـد مؤلفـه الفقیـر المحتـاج إلـى ربـه الغنـي حبیـب اهللا بـن محمـد بـن هاشــم 
الموسوي یوم الجمعـة وهـو الرابـع عشـر مـن شـهر صـفر المظفـر، وقـد مضـى 
من الهجـرة النبویـة تسـعة وثمـانون ومائتـان بعـد األلـف، وقـد كـان شـروعي فیـه 

أسـأل اهللا أن یوم األحد ثامن عشر ربیـع اآلخـر مـن شـهور السـبعة والثمـانین، 
یمّن علینا بمجاورة أحسـن بـالده ومؤانسـة أكـرم عبـاده، والصـالة والسـالم علـى 
ـــــرة، ســـــنة  ـــــرة كثی ـــــه صـــــالة كثی ـــــه وأصـــــحابه وأحبائ ـــــا محمـــــد وآل ســـــیدنا وموالن

٦())١٢٨٩(. 

                                                
 .١/٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(

 .١٤٢: مرآة الكتب : ینظر  )٢(

 .١/٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )٣(

 .١/٨: المصدر نفسه )٤(

 .١٤٢: مرآة الكتب : ظر ین )٥(

 .  ٩و ١/٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )٦(



 ٩

 .)١(منتخب الفن في حجیة القطع والظن -٨

ني وسـیأتي الحـدیث عنـه فـي القسـم الثـا. منهاج البراعة في شرح نهج البالغـة -٩
 .  -إن شاء اهللا تعالى -من التمهید في زمن تألیف المنهاج

 

بطهــران فــي شــهر صــفر فــي ســنة  تاتفقــت كلمــة مترجمیــه علــى أن وفاتــه كانــ
هـ، وقد نقلت جنازته إلى مشهد السید عبـد العظـیم الحسـني فـي مدینـة قـم، وقـد ١٣٢٤

إالَّ أنَّ صــاحب . )٢(صــحندفــن فــي الحجــرة األخیــرة الواقعــة فــي الطــرف الغربــي مــن ال
  .)٣(هـ١٣٢٥ذكر أن وفاته كانت في سنة  ))مرآة الكتب  ((كتاب 

  : المنھاج  -ب
  : تسمیتھ  -

ــم تختلــف كتــب التــراجم  فــي تســمیة الكتــاب، أو صــحة  -ممــا اطلعــُت علیــه –ل
ـزه ) الشـرح –الكتـاب (لعالمة الخـوئي، بـل یكـاد إلى انسبته  أن یكـون عالمـة فارقـة تمیّ

. )٤(معــه) المنهــاج(ه مــن المــؤلفین، فمــا أْن یــذكر الخــوئي إّال ویــذكر الشــرح مــن غیــر 
مــة الخـــوئي  فـــي  –وكانــت العبـــارة التــي یـــذكرها أصــحاب التـــراجم بعــد التعریـــف بالعّال

  . )٥(وله منهاج البراعة في شرح نهج البالغة:  -الغالب
ح العالمـة الخــوئي بتسـمیة الكتــاب فـي مقدمتــه ، إذ قـال  الحمــد هللا  ((: وقـد صــرّ

ت عــن إدراكــه المشــاعر والعیــون بمشــاهدة العیــان، وعقــدت علــى معرفتــه ز الــذي عجــ
... ولــه الشــكر علــى مــا أكرمنــا بــدائع األیــادي... الضــمائر والقلــوب بعزیمــات اإلیمــان

                                                
 .١٤٢: مرآة الكتب : ینظر  )١(

ــــى تصــــانیف الشــــیعة : ینظــــر  )٢( ــــان الشــــیعة  ١/٣٦٣: الذریعــــة إل ، ومعجــــم ١٤/٥٦١: ،و أعی
، ودروس فــــي نصــــوص  ١/١٠: ،ومنهــــاج البراعــــة فــــي شــــرح نهــــج البالغــــة٣/١٨٨: المــــؤلفین
 .١٨٨: ونهج البالغة  الحدیث

 .١٤٢: ومرآة الكتب : ینظر  )٣(

: ، وأعیــــان الشــــیعة ١/٣٦٣: ، والذریعــــة إلــــى تصــــانیف الشــــیعة١٤٢: مــــرآة الكتــــب : ینظــــر  )٤(
، ١٨٨: ، ودروس فــي نصــوص الحــدیث ونهــج البالغـــة٣/١٨٨: ، ومعجــم المــؤلفین ١٤/٥٦١

 .  ٩و  ٨/ ١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة و 

 . لمصادر أنفسها ا )٥(



 ١٠

 ّ نهـج البالغـة ومنهـاج ( لـج لنـاوأب... ل لنـا ارتقـاء مـدارج الكمـالوله الثنـاء علـى مـا سـه
فهـو بحمـد ...  ((: ، وقال فـي موضـع آخـر )١())...الولي األمین بمنار كالم )البراعة

ـــاح، وللبلیـــغ مصـــباح،  اهللا ســـبحانه للمبتـــدي جنـــاح ، وللمنتهـــي نجـــاح، وللفصـــیح مفت
ـــة، وللـــواعظ آلـــة، وســـمیته منهـــاج  وللســـالك بصـــیرة، وللناســـك ذخیـــرة، وللمنـــاظر دالل

  .)٢())البراعة في شرح نهج البالغة 
هــذا الكتــاب بــنهج  تســمیة( : ((ه التســمیة قــال الخــوئيوعــن تســمیته للشــرح بهــذ

ب علیهـا طالبهـا( أي أبـواب البالغـة ) البالغة، إذ كان یفتح للناظر فیـه أبوابهـا ) ویقـرّ
وبه یهتدي إلى لطائفها، ویتمكن من الوصول إلـى مزایاهـا ومحاسـنها، كمـا أّن بسـلوك 

ولهــذا الوجــه . المقصــود الــنهج، وهــو الطریــق الواضــح ، یهتــدي إلــى المطلــوب، وینــال
ینا شرحنا هذا  یحصل للناظر فیـه التفـوق والغلبـة به ، إذ )) بمنهاج البراعة((أیضًا سمّ

الســـبق فـــي  قصـــباز حـــعلـــى األشـــباح واألمثـــال، فـــي العلـــم والفضـــل والكمـــال، وبـــه ی
، كما أّن بالمنهاج وواضح السبیل، یدرك منتهى الغـرض وینـال غایـة  الفخارمضمار 

  .)٣())... اآلمال
 

ال شــك فــي أّن لكــل كاتــب غایــة فــي التــألیف، وقــد أفصــح العالمــة الخــوئي عــن 
مـع وجـود شـروح مشـهورة ُأخـرى قـد سـبقته )) منهـاج البراعـة((سـبب تألیفـه هـذا الشـرح 

قــد اشـتهر بــین علمـاء األمصــار  )٤(وهـذا الكتــاب المسـتطاب: (( فـي التـألیف، إذ قــال 
النهــار، وشــرحه مــن قبــل جماعــة مــن  رابعــةاشــتهار الشــمس فــي  وفضــالء األعصــار،

بـــاب، فهـــم فیـــه كحاطـــب لیـــل، أو  أولـــي األلبـــاب، مـــن دون أن یمیـــزوا بـــین القشـــر والّل
  . جالب رجل وخیل

                                                
 .١/١١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(

 .١/١٧: المصدر نفسه  )٢(

 .١/٢٣٥: المصدر نفسه )٣(

 . نهج البالغة: أي  )٤(



 ١١

ه، ومـا ظفـرُت بعـُد  ةالشیخ سـعد الـدین هبـ: منهم  اهللا القطـب الراونـدي قـدس سـرّ
ما یحكي عنه الشارح المعتزلي  نّ ـه لـم على شرحه، وإ ، ولعّل في تضـاعیف شـرحه أحیانـًا
  . یتعاط منه إّال القلیل ، من غیر تحقیق وتفصیل

الفاضل البارع األدیب عز الـدین عبـد الحمیـد بـن أبـي الحدیـد المعتزلـي : ومنهم 
وهو أبسط الشروح إال أنه عنـد الناقـد البصـیر، والمتتبـع الخبیـر جسـد بـال ... البغدادي

ه قد أتى فیه بما ؛روح ته ، وترك ما ال معرفة له به مما قصـرت عنـه  ألنّ نّ قویت فیه مُ
همتــه، حیــث اكتفــى بتفســیر غرائــب األلفــاظ ومــا زعمــه مشــكًال مــن النحــو والتصــریف 

ــــى ال ــــدور عل ــــذكر القصــــص قواالشــــتقاق ونحوهــــا ممــــا ی ــــب ب ــــاب، وأطن ب شــــر دون الّل
یراد األمثال واألنساب والمناسبات، ونحوهـا ممـا لـیس لـه كثیـر فائـدة فـي  والحكایات، وإ

نمــا هــي وظیفــة أصــحاب  شــرح الكتــاب، وال لــه ثمــرة تعتــد بهــا عنــد أولــي األلبــاب، وإ
  ... ات واألثریالتواریخ والسیر ، ال أهل الدرا

الشیخ الفقیـه الحكـیم المـتكلم میـثم بـن علـي بـن میـثم البحرانـي قـدس اهللا : ومنهم 
ـــد، ... روحـــه ـــد، وشـــرحه أحســـن الشـــروح خـــاٍل عـــن الحشـــو والزوائ ـــدرر الفوائ مـــنظم ب

ــفنــه المطالــب الحكم ةلمــا كــان عمــد) ره(ومنــتظم بغــرر الفرائــد، إّال أنــه  ة، والمســائل ی
واقتصـر فـي ... الكالمیة، سلك في الشـرح مسـلك أهـل المعقـول ، وفاتـه فوائـد المنقـول

  .)١())بیان مواد الكلمات، من دون تحقیق للهیئاتعلى اللغات 
شـرح یلیـق بـه، عزمـت بعـد االسـتعانة واالسـتمداد  فحیث لـم یكـن لـه: (( ثُم قال 

للطــالبین، ویرفــع حجابــه للــراغبین،  یــذلل صــعابهمــن ربِّ العــالمین علــى تهــذیب شــرح 
ـًال بـین اللغـة والترجمـة واإلعـراب، مفصـحًا عمـا  خرائـدهمسفرًا عن وجـوه  النقـاب، مفصِّ

بأحســـن البیـــان،  تّضـــمنه مـــن دقـــائق المعـــان وحقـــائق البیـــان، مبینـــًا لمشـــكالت معانیـــه
مفسِّرًا لمعضالت مبانیه بأتقن التبیان، مرشحة أصوله بآیات محكم الكتـاب، وموّشـحة 

، وفوائـد جمـة خلـت عنهـا، أو  منًا فضـائل دثـرةضمتفصوله بروایات األئمة األطیاب، 
ها سائر الشروح   .)٢())عن ُجّل

  
                                                

 .  ١٤و  ١٣/ ١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(

 .١/١٤: المصدر نفسه  )٢(



 ١٢

  : زمن تألیفھ 
منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج ((لم یذكر من تـرجم للعالمـة الخـوئي تـاریخ تألیفـه 

، غیر أنهم ذكـروا أن الخـوئي شـخص مـن خـوي إلـى طهـران؛ لطبعـه، وكـان ))البالغة
قــد وصــل فــي شــرحه إلــى الُخطبــة الثامنــة والعشــرین بعــد المــائتین، وشــرح منهــا ألفاظــًا 

ُرفع) : (( ع(قلیلة ، إلى قول اإلمام  طبع مقـدارًا منـه، وأدركـه ، و )١())فاعملوا والعمُل ی
األول مـــن  هاألجــل، فقـــام بطبعــه ولـــده الســید أبـــو القاســم أمـــین اإلســالم، فخـــرج مجلــد

) هـــ١٣٥١(، وتــدرج إلــى طبــع البــاقي مــن مجلداتــه إلــى ســنة ) هـــ١٣٢٥(الطبــع ســنة 
ـــة إلـــى الســـابع المنتهـــي  هبـــأمر ســـائر أوالده، فـــتم فیهـــا طبـــع مجلـــد أول الخطبـــة الثامن

ها والعشرین بعد  ، )٢())فـإنَّ تقـوى اهللا مفتـاح سـداد، وذخیـرة معـاد: ((المائتین، التي أوّل
، وطبــع ) هـــ١٣٧٧(وطبــع مــرة ُأخــرى عــام  ثالثــة فــي اثنــین مــرة فــي أربعــة عشــر جــزءًا

، إذ أتــم أبـو الحسـن بــن محمـد العشـراني الخطبــة الثامنـة والعشـرین بعــد  وعشـرین جـزءًا
التــزم العشــراني طریقــة العالمــة الخــوئي فــي  ، وقــد)٣(المــائتین فــي الجــزء الرابــع عشــر

ولـم نـذكر : ((... ح العشراني نفسه، إذ قال بعد إتمامه شرح الخطبـة ر ما صكالشرح، 
مما اختلج في الـذهن حـین قـراءة الخطبـة مـن نكتـة علمیـة ودقـة عقلیـة لـئال نخـرج مـن 

أخـذ مـن سیاق الكتاب، فإن الشـارح رحمـه اهللا اكتفـى بمـا هـو سـهل الوصـول قریـب الم
روایــة تاریخیــة وحكایــة أدبیــة أو حــدیث فــي األخــالق وتفســیر یتعلــق بظــواهر األلفــاظ 
وغیــر ذلــك ممـــا یفیــد أكثــر النـــاس، وأمــا التحقیـــق العمیــق والبحــث الـــدقیق فممــا ینفـــر 

حتى أن القارئ یرى أن ذلك قد تمثل جلیـًا فـي شـرح العشـراني، فـال یجـد . )٤())الطباع
  .فرقًا بین اُألسلوبین

الحسـن بـن عبـد اهللا الطبـري )) منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البالغـة(( د أتم وق
ى اآلملـــي  فصـــاراآلملـــي فـــي ســـبعة أجـــزاء ،  ، وســـمّ   الشـــرح فـــي اثنـــین وعشـــرین جـــزءًا
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 ١٣

سـتاذه ))تكملة منهاج البراعة في شرح نهج البالغة((عمله  ، وكان ذلك بعد أن طلب ُا
، وقد التـزم اآلملـي طریقـة الخـوئي فـي فعلك ، وكذل)١(العشراني من تلمیذه تتمة الشرح

وجـدیر بالـذكر أن البحـث كـان مقتصـرًا علـى دراسـة شـرح الخـوئي فقـط، . الشرح أیضاً 
  .)٢(...))وتنال الرغائب) : (( ... ع(أي إلى نهایة ما أتمه الشارح من قول اإلمام 

 

أن لكـل عـالم منهجـه فـي الكتابـة  وأعني به الوصف العام للمنهاج، فمن المعلـوم
بهـا، ومناقشـة المســائل والموضـوعات التــي یوالتـألیف، وأسـلوبه فــي عـرض مادتــه، وتبو 

یرید طرحها أو دراستها، فمن العلماء من یمتاز ُأسلوبه بالسهولة والسالسة والبعد عـن 
سـلوبه الصـعوبة والتعقیـد وئي ومـنهج الخـ. التعقید، ویسـهل فهمـه، ومـنهم مـن یعتـري ُأ◌ً

  . اتسم بالسهولة والوضوح ، والتفصیل غیر الممل، البعید عن اإلسهاب) جاالمنه(في 
، )٣()الشـــرح(مــة ذكـــر فیهــا ســـبب تألیفــه الكتـــاب دبــدأ الشـــارح الخــوئي كتابـــه بمق

ــدقیق فــي شــرحه كــالم اإلمــام فیهــا وأفصــح  ، )٥(، وتســمیة الشــرح)٤()ع(عــن منهجــه ال
قّدمـة وثالثـ ـذكر فـي الشـرح، وشرع بعـد ذلـك بتقـدیم مُ ُ ُسـتعان بهـا علـى مـا ی ة مطالـب، ی

ــادة البصــیرة ، وأقســام )٧(یم اللفــظ بالنســبة للمعنــىســ، أمــا المقّدمــة ففــي تق)٦(وتوجــب زی
  .)٨(الداللة
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 ١٤

، وأما المطلب الثاني ففي ذكـر نبـذ مـن )١(وأما المطلب األول فكان في المشترك
، وهــو التشــبیه، واالســتعارة، )ع(فنـون البالغــة ممــا هــو كثیــر الــدوران فـي كــالم اإلمــام 

  . )٣(، وأما المطلب الثالث ففي ذكر بعض أقسام البدیع)٢(والكنایة
وبعـــد أن أتـــمّ مقدمتـــه شـــرع فـــي ذكـــر جملـــة مـــن مكـــارم أخـــالق أمیـــر المـــؤمنین 

ف بمؤلــف الــنهج الســید الشــریف الرضــي، وجملــه مــن مــآثره)٤()ع( ــمَّ عــرّ ، وشــرع )٥(، ثُ
ـــذكر التقریضـــات ال ـــك ب ـــي مـــدح بعـــد ذل ـــت ف ـــي قیل ، وشـــرح الـــنهج ))نهـــج البالغـــة((ت

  ) . ع(مة شرع في شرح كالم اإلمام د، وبعد هذه المق)٦())منهاج البراعة((
 

فــي طیــات الشــرح فــي كــل ) ع(وأعنــي بــه كیفیــة توضــیح الشــارح كــالم اإلمــام  
  . خطبة، أو رسالة، أو كتاب 

فحیـث لـم : (( نهجـه الـدقیق فـي الشـرح بقولـه وقد أفصح العالمـة الخـوئي عـن م
یكـــن لـــه شـــرح یلیـــق بـــه، عزمـــت بعـــد االســـتعانة واالســـتمداد مـــن رب العـــالمین، علـــى 

سـفرًا عـن وجـوه  رائـده ختهذیب شرح یذلل صعابه للطالبین ، ویرفع حجابـه للـراغبین، مُ
غـــة والترجمـــة واإلعـــراب ، مفصـــحًا عمـــا تضـــمنه مـــن  ـــًال بـــین الّل فصِّ دقـــائق النقـــاب، مُ

المعان وحقائق البیان، مبینًا لمشكالت معانیه بأحسن البیان، مفسِّرًا لمعضالت مبانیـه 
أصوله بآیات محكم الكتاب، وموّشحة فصـوله بروایـات األئمـة  ةبأتقن التبیان ، مرّشح

ها سائر الشروحعفوائد جمة خلت و فضائل دثرة، األطیاب، متضمنًا    .نها أو عن جّل
بطت فـي الشـرح أعـداد مـا فـي المـتن مـن الخطـب المختـارة إحداها أني ض یسود

ا، والداعي إلـى ذلـك الضـبط والتعـداد تسـهیل األمـر للطـالبین، موالكالم المختار وغیره
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 ١٥

ــه  مــا یــذكر فــي شــرح كــالم ل ــة والتنــاول للمتنــاولین، فإنــه ربّ رضــي اهللا (وســهولة الحوال
ت أنیقـة، ثـم یجـيء كـالم اآیـات شـریفة، وروایـات لطیفـة، وتحقیقـات عمیقـة، ونكـ )عنه

ذكـره  على نسق كالمـه السـابق یقتضـي شـرحه ذكـر مـا تقـدم )رضي اهللا عنه(آخر له 
یرًا لكالمــــه اآلخــــر أو یكــــون فســــهارًا أو استشــــهادًا وربمــــا یكــــون أحــــد كالمیــــه تظاســــت

لـى مـا تقـدم تـارة إلى اإلحالة إمن كالم واحد،فتمسك الحاجة  اً لتقطالكالمان  كالهما م
وتقـدیم مـا یـأتي فـي  عـادة مـا تقـدم فـي السـابق،إخـرى،إذ أشـارة الـى مـا تـأخر لى األإ و ،

  . أولي األبصار دطناب والتكرار، المستهجن عناإلالالحق یوجب 
ومفّصـالت كالمـه  )رضي اهللا عنـه(أنّي رمت أن أفّصل مباسط خطبه  :الثانیة 

بیهـــاٍت فائقـــة، بفصـــول معـــدودة مضـــبوطة، وربمـــا ذیلتهـــا بتـــذیالت رائقـــة، وأردفتهـــا بتن
مـــا اقتضـــته الحــال والمجـــال، والغـــرض مــن تقطیـــع االصـــول فــي ضـــمن تلـــك  حســبب

الفصــول، ســهولة اإلحاطــة بأقطــار مــا نــذكرها فــي الشــرح، وغیــرة علــى عقائــل كالمــه 
كیال یبعد العهد بها بطول الشرح فتنسى، وفیـه أیضـًا مـن تسـهیل  ؛سالم اهللا علیه وآله

   .الحوالة والتعاطي ما ال یخفى
واإلعراب، ومیزت بین القشر واللباب،  ،والمعنى ،أنّي فصلت بین اللغة :الثالثة 

مـن الهیئـات؛ لیتضـح مبـاني الكلمـات،  یشـكلوأشرت في اللغات إلى المواد وما عساه 
وأوردت فـي اإلعــراب مــن النكـات العربیــة ، واللطــائف األدبیــة مـا فیــه تشــحیذ لألذهــان 

المعنـــى لكـــل مـــن الفقـــر، بمـــا یناســـبها مـــن اآلیـــات  وتقریـــب لإلفهـــام، وأتیـــت فـــي بیـــان
، أو لمحض المناسبة واالرتباط   . والروایات واألثر، استنادًا واستدالًال

یضــاح المــرام : الرابعــة  أنــي مزجــت الشــرح بــالمتن مبالغــة فــي توضــیح المعنــى وإ
  . حتى صارا بمنزلة واحدة من الكالم ، على أحسن نظام وانتظام

زلت بـه قدمـه ودعـاه  أو ،فصل طغى فیه قلم الشارح المعتزليأّن كّل : الخامسة
ســوء العقیــدة إلــى العــدول عــن الــنهج القــویم، والصــراط المســتقیم، أوردت كــالم الشــارح 

  . بتمامه، وأردفته بالتنبیه على هفواته وآثامه
  



 ١٦

فیـــه إلـــى ملحمـــة أو واقعـــة أو  )رضـــي اهللا عنـــه(أن كـــل كـــالم أشـــار : السادســـة
ــان تلــك الواقعــة واقتصــاص هــذه الملحمــة بســند أضــبط ،  حادثــة أوردت فــي الشــرح بی

  . على طریق أوسط ، معرضًا عن اإلیجاز المفرط واإلطناب المفرط
ـــاب علـــى نحـــو اإلرســـال، : الســـابعة  ـــي هـــذا الكت ـــى بمـــا أورده ف أّن الســـید قـــد أت

وحذف اإلسناد والرجال، ومع ذلك فحیث كان غرضه على زعمه إیراد النكـت واللمـع، 
ال التتالي والنسق، اختار من كالم طویـل أو خطبـة طویلـة لـه رضـي اهللا عنـه فقـرة أو 

أوائـل فـي فقرات، وسلك فیهمـا مسـلك التقطیـع وااللتقـاط، وربمـا أورد شـطرًا مـن خطبـة 
الكتــاب، وســطرًا منهــا فــي أواخــر الكتــاب، فأوجــب ذلــك القلــق واالضــطراب، فــي فهــم 

یـراد تمـام الخبـر، حیثمـا في الشرح ع بنیتالمعنى واإلعراب، ف لى ذكر سلسلة السـند وإ
  . )١())ظفرت به في أصل معتبر
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 والجمــع اصــوات ، وقــد صــات... ذكر الجــرس ، معــروف مــ((  :الصــوت لغــة
ت به  ،یصوت ویصات صوتاً  ه نادى:وأصات وصوّ   .)١(....))كّل

حتـى  ةاألثر السـمعي الـذي بـه ذبذبـة مسـتمرة مطـرد(( هو : الصوت اصطالحاً 
 أوتسـمعه مـن اآلالت الموسـیقیة النفخیـة ولو لم یكن مصدره جهازًا صـوتیًا حیـًا ، فمـا 

  .)٢( ))الوتریة أصوات ، وكذلك الحس االنساني صوت
فالصوت اللغوي  هو النواة المهمة والرئیسة التـي تتكـون منهـا اللغـة ، التـي حـدها ابـن 

فهو أصغر وحـدة نطقیـة . )٣( ))أغراضهمأصوات یعبر بها كل قوم عن (( جني بأنها 
  .)٤(إلیهایمكن تجزيء سلسلة الكالم  إلنسانياتصدر عن جهاز النطق 

اللغویـة الیضـاهیها فـي  ألصـواتا األقـدمینومما ال شك فیه أن دراسة علمائنـا 
ق والدقة واالستقصاء جمیع الدراسات التي یقوم بها اللغویون اآلن ، فیما یطلقـون مالع

  .)٥( ))دراسة األصوات اللغویة(( علیه 
اللغویـة ، فمـا  األبحـاثعـد بالفائـدة علـى یثـة لـم تدولست أزعم أّن الدراسات الح

  .یجرؤ على مثل هذا القول باحث منصف
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 ١٨

، )١(قـتهم فـي مالحظـة المسـموعاتد األصـواتومن ذا الذي ینكر علـى علمـاء 
لـــدى  األقـــدمینیســرًا لعلمائنـــا تواآلالت،ولـــم یكــن شـــيء مـــن هـــذا م بـــاألجهزةوتســجیلها 
النطق ، وما یصیبها من التغیر ، وما  اءأعضوكیفیة خروجها من  األصواتدراستهم 
 أعضـائهمن التحول ، وقد أتوا مع ذلـك بوصـف رائـع لجهـاز النطـق ووظـائف  یعتریها

، فكانوا ـ بحق ـ أول الرواد لعلم االصوات اللغویة ، وعلى كثیر من مالحظـاتهم بنیـت 
  .خارج الحروف وصفاتهامالمباحث الحدیثة في 

مـــن حیـــث كونـــه صـــوتًا : همااإحـــد :نـــاحیتین ودراســـة الصـــوت اللغـــوي تـــتم مـــن
مـن حیـث كونـه جـزءًا مـن السلسـلة : خـرى واأل .مفردًا مستقًال بتحدید مخرجـه وصـفاته

  .)٢(الكالمیة یؤثر ویتأثر باالصوات المجاورة له في عملیة تفاعل متبادل 
لهـا صـدى فـي  أجـدوصـفاتها ـ لـم  األصـواتهـذه الخصـائص ـ مخـارج  أّن  إال

نمـــا هـــي  ؛ ))المنهـــاج(( ـــك الن الشـــرح لـــم یكـــن مخصصـــًا للدراســـة الصـــوتیة ، وإ وذل
، )ع( اإلمـــامتــرد فیــه حــین یعــرض الشـــارح لظــاهرة صــوتیة وردت فــي كــالم  اتإشــار 

 ، ویعنــى بــه) الفونولوجیــا(یمــا یعــرف بـــف ))المنهــاج((الظــاهرة الصــوتیة فــي  تنحصــرو 
وتي ، وهو مایسمى بعلم دراسة الصوت اللغوي داخل البنیة ، أي دراسة التشكیل الص

  .وظائف االصوات
الظــواهر الصــوتیة التــي تــم الوقــوف علیهــا فــي  أهــموقــد تّضــمن هــذا الفصــل 

،  واإلدغـام،  واإلعـالل،  اإلبـدال:( هـي ،لـى أربعـة مباحـثإت ـمقس، وقد ))اجـالمنه((
    -:، وهي كما یأتي)واإلتباع

                                                
 ٢٩٥:، والدراسات اللهجیـة والصـوتیة عنـد ابـن جنـي  ٧١:مناهج البحث في اللغة : ینظر   )١( 

 .٤٤) :لفندریس(،واللغة 

  .٩٣:علم األصوات العام : ینظر)  ٢( 



 ١٩

 
 

ــَدُل بفتح   ــالبَ ــْدل ت هــا بمعنــى ، والجمــع َأبــدال ، وَأبدلتــه ین والِب بالكســر والبــدیل كّل
ــرت صــورته بكــذا إبــداًال  دلتــه تبــدیًال بمعنــى ِغیّ ــت األول وجعلــت الثــاني مكانــه ، وبّ نحیّ

  .)٢( ))جعل الشيء مكان شيء آخر(( فهو . )١(یرًا یتغ
إقامــة حــرف مكــان حــرف مــع اإلبقــاء علــى ســائر (( صــطالحًا هــو اواإلبــدال 

  .)٣( ))كلمةَأحرف ال
َأن مـن : (( واإلبدال ُسنَّة مـن سـنن العـرب فـي كالمهـم ، فقـد ذكـر ابـن فـارس 

قامة بعضها مقام بعض بداَل الحروف ، وإ   .)٤( ))سنن العرب ِإ
مــا (( فهــو  ، فــي )٥( ))صــنعةستحســانًا و اأْن یقــام حــرف مقــام حــرف ، إمــا ضــرورةً ، وإ

  . )٧(روف الكلمة، غایته التجانس الصوتي بین ح )٦(كلمة واحدة 
ـــرُ     للـــدكتور عبـــد ) إقامـــة حـــرف مكـــان حـــرف( مى اعبـــارة العلمـــاء القـــد قولــم تَ

ــه یعتقــد َأّن أل ؛الصــبور شــاهین  ــدالنَّ حصــل مــن غیــر إرادة المتكلمــین ، عملیــة ت اإلب
فوا اإلبدال بأنه إقامة حرف مكان حرف روا اإلبـدال كأنـه  واللّغویون حین عرّ فإنّهم صوّ

                                                
 ).بدل( ١/٦٣٢: الصحاح: ینظر   )١( 

 ).بدل( ٣/٥١:لسان العرب   )٢( 

 .١٢٢:، وتقریب المقّرب  ٣/١٩٧:شرح الشافیة :وینظر  .١/٩:اإلبدال    )٣( 

 .٢٠٣:الصاحبي في فقة اللغة    )٤( 

 . ١/٤٦٠:، والمزهر ١٠/٧:شرح المفصل : وینظر  . ١/٦٩:عراب سر صناعة اإل   )٥( 

 ).قسم الدراسة(٤٨):البن السكیت(االبدال    )٦( 

 .١٨٨):الضامن(الصرف     )٧( 



 ٢٠

؛ حتـــى تكـــون ) قیـــام حـــرف مكـــان حـــرف(واألفضـــل  عنـــده َأْن یقـــال  عملیـــة إرادیـــة ،
  .)١(العملیة غیر إرادیة

إنمـــا كانـــت لغـــرض ) إقامـــة حـــرف مكـــان حـــرف(وأحســـب َأّن عبـــارة العلمـــاء القـــدامى 
  .هناك مسوغًا لمؤاخذتهم تعلیمي ، فال أرى أّن 

فّرق القدامى بین القلب واالبـدال ، وأوضـح مـا یكـون ذلـك فـي تسـم ُ یة ابـن ولم ی
  .)٢(وحده اإلبدال، وهو یرید بهما ) واإلبدالالقلب ( هالسّكیت كتاب

َأْن تكــون هنـاك عالقــة صــوتیة بــین الحــرف  لإلبــدالواشـترط اللغویــون القــدامى 
إن أصـل القلـب فـي : (( علـي قولـه  المبدل والمبـدل منـه ، إذ نقـل ابـن جنـي عـن أبـي
ممـا تـدانت ... وغیرها أاء توالطاء وال الحروف إنما هو فیما تقارب منها ، وذلك الدال

شترطوا العالقـة الصـوتیة بـین الحـرفین اٌ ووافقهم المحدثون على ذلك، إذ .)٣( ))مخارجه
واالبـــدال عنـــد طائفـــة مـــن العلمـــاء هـــو نتیجـــة لتلـــك اللهجـــات . )٤(المبــدل والمبـــدل منـــه

ــداللــیس المــراد : قــال ابــو الطیــب اللغــوي .( المتباینــة تعتمــد تعــویض  َأّن العــرب باإلب
نما هي لغات مختلفة لمعاٍن متفقة   .)٥( ))حرف من حرف ، وإ

التــــوهم الســــمعي نتیجــــة ضـــــعف : ویحــــدث اإلبــــدال ألســــباب عدیــــدة ، منهـــــا 
 إلــى، والمیــل )٧(واخــتالف لهجــات القبائــل العربیــة نتیجــة الخــتالف البیئــة، )٦(اإلصــغاء
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 .١/٤٦٠:المزهر    )٥( 

 .١/٣٧) :ألبي الطیب اللغوي(االبدال: ینظر   )٦( 

 .١١١:التطور اللغوي التاریخي : ینظر  )٧( 



 ٢١

الـى التقریـب بـین الصـوتین  التخفیف والمماثلـة بـین األصـوات ، فعملیـة اإلبـدال تهـدف
  .وغیر ذلك من األسباب. )١(المتجاورین ، وتسهم في توفیر الجهد العقلي

 بـداللالرة یـأمثلـة كث)) منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البالغـة(( وقد وردت فـي 
 ،متدانیة المخرج ، ومتجـاورة المخـرج  :أن أرتبها بحسب مخارج الحروف ، أي  رأیت

یم الـدكتور سـتباعـدة المخـرج ، وقـد أفـدت فـي ترتیبـي هـذا مـن تقومتقاربة المخـرج ، وم
لمــا فــي .)٢( ))الدراســات اللهجیــة والصــوتیة عنــد ابــن جنــي(( هحســام النعیمــي فــي كتابــ

  .هذا الترتیب من شمولیة ووضوح
  

 

الــى  ىفیــه أدنــ الحــروفمــا كانــت ((  جالمتدانیــة المخــر  باألصــواتونعنــي       
ن كانـا  بعضها في المخرج من غیرها إذا كان معها فیه غیرها ، كالهمزة والهاء فهما وإ

ا مــن العــین التــي هــي مــن حــروف مبعضــه إلــىمــن حــروف الحلــق ، إّال أنهمــا أدنــى 
  . )٥(، وابن جني)٤(صفة التداني هذه المبرد إلى، وأشار )٣( ))الحلق أیضاً 

  :الهمزة والهاء -أ
، وأمـا الهمـزة )٨(، مهتـوت)٧(رخو مهمـوس ،)٦(الحلق وأقصاه أسفلء من الها   

ـــــــــــــق ـــــــــــــالهمزة والهـــــــــــــاء صـــــــــــــوتان ح .)٩(فمـــــــــــــن أقصـــــــــــــى الحل ـــــــــــــف ـــــــــــــد نالقی   عن
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 ٢٢

أن الهمــزة حــرف یتباعــد (( وذكــر المبــرد . )٢(حنجریــان عنــد المحــدثین،  )١(القــدماء
الهـاء مخرجه عن مخارج الحروف ، وال یشـركه فـي مخرجـه شـيء ، وال یدانیـه إّال 

ل قــال بعضــهم أصــل اآل: ((... ي ذلــك فــ ))المنهــاج((ومــن أمثلــة . )٣( ))واأللــف
: لكـــن دخلـــه االبـــدال ، واســـتدل علیـــه بعـــود الهـــاء فـــي التصـــغیر ، فیقـــال ) أهـــل(

راقــة صــاحبه ((... ، و  )٤( ))ُأَهیــل  ، )٥( ))هراقــة: وتبــدل الهمــزة هــاء فیقــال ... ِإ
رفــان جتمع حااقبلهــا ، فــفــا لتحركهــا وانفتــاح مفقلبــت أل والمــاء أصــله مــوه(( ... و

هــا أُ  ؛خفّیــان ، فقلبــت الهــاء همــزة ولــم تقلــب األلــف  علــت مــرة والعــرب التجمــع ألنّ
والتصــغیر ، فیقــال میــاه ه فــي الجمــع ـعلـى الحــرف اعاللــین ؛ ولهــذا یــرد الــى أصلـ

) آثـــر( ورویــت ) آبــر( ((، و )٦( ))ًا مثـــل بــاب وأبــوابـوا أمــواه أیضـــالــومویــه ، وق
أي مـــن یضـــرب بالســـیف فیقطـــع ، ) هـــابر(ون أصـــله ـوز أن یكــــویجـــ) ... آبـــز(و

اء ـدل الهـــوقــد تبــ(( ... ، و  )٧())) أهــل(و) آل(وأبــدلت الهــاء همــزة كمــا قــالوا فــي 
وأصــــل ) مهــــیمن((( ، و  )٨( )) )راقأراق و ـهــــ: (ل ـأیهــــات ، مثــــ: ال ـهمــــزة ، فیقــــ

ن غیـره مـن الخـوف بشـهادته ، ثـم تصـرفوا اللفظة من آمن غیره ؛ ألّن الشاهد یـؤم
، ثـم قلبـوا الهمـزة هـاء ) مـؤیمن(یـاءً ، فصـار ) مـؤامن(فیه فأبـدلوا إحـدى الهمـزتین 

  .)٩( )) )مهیمن(أرقت وهرقت ، فصار ك
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  :التاء والدال والطاء -ب
، )١(؛ ألّن مبدأها من نطع الغار األعلـى) یةعالنط(وتسمى هذه االحرف       

،  )٢(حــد ، إذ إّن مخرجهــا ممــا بــین طــرف اللســان وأصــول الثنایــاوهــي مــن حیــز وا
ـا الطـاء فهـو مطبـق )٥(، والتـاء مهمـوس )٤(، شـدیدة )٣(سنانیة لثویـةفهي أ ،  )٦(، أمّ

ـــدماء )٧(علســـتم ، والـــدال  )٩(، مهمـــوس عنـــد المحـــدثین)٨(، وهـــو مجهـــور عنـــد الق
  .)١١(، منخفض )١٠(مجهور شدید

والتریـاق وزن ((... مثـاًال واحـدًا لـذلك ، وهـو قولـه  ))المنهـاج((وذكر الشـارح فـي  
  .)١٢( ))لتقارب المخارج ؛بدال التاء داًال وطاء مهملتین إویجوز ... لفیعا
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 ٢٤

  :السین والصاد والزاي -ت
،  )٢(، تخــــــرج مــــــا بــــــین الثنایــــــا وطــــــرف اللســــــان )١( لیةســــــوهــــــي أصــــــوات أ    
  .)٦(ي مجهور، والزا )٥(انالسین والصاد مهموس، )٤(رخوة، )٣(صفیریة

  :السین والزاي -
: ، إذ قـــــــال  ))المنهــــــاج((ومــــــن هــــــذا االبــــــدال مــــــاذكره الشــــــارح فــــــي        

  .)٧( ...))العذاب ،ومثل الرجس الرجز ، قلبت الزاي سینًا ) الرجس(و((

  :السین والصاد -
ـــــــدالومـــــــن هـــــــذا         ـــــــي ذكـــــــ مـــــــا اإلب   :، إذ قـــــــال) )المنهـــــــاج((ره الشـــــــارح ف

ـــب ال(( ...  طر فـــي یمصـــ: ســـین صـــادًا ؛ ألجـــل الطـــاء ، كقولـــك والصـــراط مـــن قل
هـــو االصــل ؛ النـــه مـــن  بالســین) الســـراط((( :، وقـــال فــي موضـــع آخــر)٨())مســیطر

، ومــن قــرأه بالصــاد  األصــلفمــن قــرأه بالســین جــاء علــى ....ه عــســرط الشــيء إذا بل
یر فالطـاء فــي اإلطبـاق ، والسـین تشـارك الصـاد فـي الصــ قلـب السـین صـادًا لتجـانس

ة ز س ، فلمــا شــاركت الصــاد فــي ذلــك قربــت منهــا ، فكانــت مقاربتهــا لهــا  مجــو والهمــ

                                                
 .٧٥:،و األصوات اللغویة  ١/٥٨:العین : ینظر   )١( 

 .١/٤٧:عراب، وسر صناعة اإل ١/١٩٣: المقتضب: ینظر   )٢( 

 .٧٤:األصوات اللغویة و ،  ١/١٩٣:المقتضب: ینظر   )٣( 

 ١/٦١:عـراب سـر صـناعة اإلو ،  ١/١٩٥:المقتضـب و ،  ٤٣٥- ٤/٤٣٣:الكتاب : ینظر   )٤( 
 .١٨٧:الوجیز في فقة اللغة و ،  ٧٧-٧٦:األصوات اللغویة و ، 

 .٧٧-٧٦: األصوات اللغویة و ،  ٦٠:عراب سر صناعة اإلو ،  ٤/٤٣٣:الكتاب : ینظر   )٥( 

 .المصادر أنفسها: ینظر   )٦( 

   .١١/٧:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٧( 

 ١/٢٩٧:المصدر نفسه   )٨( 



 ٢٥

أس ـشــثــم اهــزز الصــعدة لل((( ، و )١( ...)) بــاقاإلطهــا الیهــا لتجــانس الطــاء فــي لبق
اد وهــو المرتفــع ، یقــال ـبالصــ) الشاصــي(ومــن رواه الشاســي ، فأصــله ) ... الّشــغب

ـــیكم( (( ، و )٢( ))شـــص الســـحاب إذا ارتفـــع ، فأبـــدل الصـــاد ســـیناً  ـــل )أســـبغ عل ، وقی
  .)٣( ))أصبغ بقلب السین صادًا ؛ ألجل العین

  الزاي والصاد - 
مثــاًال واحــدًا ) )منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البالغــة((رد الشــارح فــي و أو          

ــذلك ، وهــو قولــ بزاقــًا بمعنــى بصــق ، وهــو إبــدال  قتــلبــزق یبــزق مــن بــاب ...  (( :هل
   .)٤())منه

  یمالباء والم-ث
ـــاء شـــدید  ،)٦(، مجهـــوران )٥(  نصـــوتان شـــفویا         ،  والمـــیم شـــدید عـــن )٧(والب

ــد ابــن جنــي )٨(ســیبویه ،  )١١(، ذو غنــة )١٠(، أنفــي )٩(، متوســط بــین الشــدة والرخــاوة عن
وأورد الشــارح  .االبــدال بینهمــا دى الـى حصــول أولعـل اشــتراكهما فــي المخــرج والصــفة 

                                                
 .٢/٣٦٤:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )١( 

 .٤/٥٣:المصدر نفسه    )٢( 

 .٨/٦١:المصدر نفسه   )٣( 

 .١٣/٩٢:المصدر نفسه    )٤( 

 .١/٤٨:عراب سر صناعة اإل: ینظر   )٥( 

 .١/٦٠:المصدر نفسه : ینظر   )٦( 

 .١/٦٠:المصدر نفسه : ینظر   )٧( 

 .٤٣٤-٤/٤٣٣: الكتاب : ینظر   )٨( 

 .١/٦٠:عراب سر صناعة اإل: ینظر   )٩( 

 .٢٢٥:و العربي أثر القراءات في األصوات والنح: ینظر   )١٠( 

 .١/٦٠:عرابسر صناعة اإل: ینظر   )١١( 



 ٢٦

ــة لــذلك ، و ) )نهــاجالم((فــي  ــ(: (( هــي أمثل ــاء ... بفتحتــین القــرب) بالَكثَ وقــد تبــدل الب
الــذي ركــب بعضــه بعضــًا ، والمــیم بــدل ) المتــراكم(و(( ،  )١( ))میمــًا ، فیقــال مــن كــثم 

  .)٣( ))والالزم بمعنى ، أبدلت من المیم الباء) الالزب( (( ، و)٢( ))من الباء
  الباء والواو -جـ

،  )٥(، مجهـــور  )٤(أمــا الــواو فهــو صــوت شــفوي مــرّ الحــدیث عــن البــاء ،                
وّعده المحـدثون صـوتًا لینـًا  .)٧(، وهو طبقي رخو )٦(جعله ابن جني بین الشدة والرخاوة 

برفـع مـؤخر اللسـان فـي اتجـاه منطقـة الطبـق اللـین مـع تـرك فـراغ یسـمح (( مركبًا یخـرج 
مــام وامتـدادهما لأل الشـفتین ةبمـرور الهـواء دون احتكـاك مســموع ، یصـاحب ذلـك اســتدار 

فالقــدماء عــّدوه صــوتًا شــفویًا ملتفتــین الــى اســتدارة  . )٨())مــع اهتــزاز الــوترین الصــوتیین
، والـذي جعـل  )٩( ))ومما بین الشفتین مخرج الباء والمـیم والـواو(( الشفتین في اخراجه  

ار ارتهما عنـد النطــق بـه كمــا اشــالقـدماء ینســبون مخـرج الــواو الـى الشــفتین وضـوح اســتد
ــواو هــو : (( الــى ذلــك بعــض المحــدثین ، إذ قــال  ولعــل وضــوح اســتدارة الشــفتین مــع ال

                                                
 .٥/٨٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )١( 

 .٧/٥:المصدر نفسه   )٢( 
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 .١/٦٠: عراب سر صناعة اإل: ینظر   )٤( 
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 ٢٧

حـرف : (( ، وعنـد المحـدثین )١( ))الـواو الـى الشـفتین بون مخـرجسـالذي جعـل القـدماء ین
ـــشـــفوي حنكـــي  ـــى ، قصَّ ـــتم بارتفـــاع اللســـان نحـــو الَحنـــك االعل ي ، وذلـــك أنَّ اخراجهـــا ی

البـاء مـع الـواو    إبـدالأّن اجعـل  ورأیـت،  )٢())اخراجهمـا ستدارتهما فياهم الشفتان بتسو 
امثلــة   مـنفـي الحـروف المتدانیــة متابعـة للقـدماء ، فهمــا مـن مخــرج واحـد كمـا قــّدمت ، و 

وشـعوذ الرجـل شـعوذة ، ومـنهم مــن : (( ... لهـذا االبـدال قولــه )) المنهـاج((ارح فـي شـال
  .)٣( ...))ة ، وهو بالذال المعجمةبذذ شعبشع: یقول 

 

مــن كانــت الحــروف فیــه مــن مخــرج واحــد ، إّال أنهــا لــیس (( ونعنــي بالمتجــاورة           
  .)٤( ))فیها صفة التداني

  :الحاء والهاء - أ
ــــــان            ــــــد المحــــــدثین ح )٥( صــــــوتان حلقی ، مهموســــــان )٦( رينجــــــ، والهــــــاء عن

وربمـا كـان .)٨(الحاء مـن وسـط الحلـق ، والهـاء مـن أقصـاه ، والفرق بینهما َأن)٧(رخوان
  .إبدالهما قد سوّغتجاور مخرجیهما واتفاقهما في الصفة 

                                                
 .٤٣:األصوات اللغویة    )١( 

 .٢٢:المصدر نفسه   )٢( 
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 ٢٨

: (( ، إذ قـال  اإلبـدالمثاًال واحدًا لهذا النوع من  ))المنهاج((د الشارح في ور وأ       
 تــهمدهو ... أتیـت علیـه بمـا فیــه مـن الصـفات الجیـدة  عمـدحًا مـن بـاب نفــ تـهومدح... 

  .)١( ))مدهًا مثله ، بإبدال الحاء هاءً 

  القاف والكاف-ب
مــن أقصــى اللســان مخــرج القــاف ، ومــن (( ومــن فــوق مخــرج الغــین والخــاء  

وهمـا صـوتان شـدیدان . )٢( ))م مخرج الكـاففأسفل من ذلك وأدنى الى مقدم ال
مهمــوس عنــد المحــدثین  ،)٣(، الكــاف مهمــوس ، والقــاف مجهــور عنــد القــدماء 

هذا الصوت لبعض الظروف الصـوتیة التـي افقدتـه صـفة الجهـر ، (( عرض لت
، وتجاورهمــــا فـــي المخـــرج ســــبب  )٤( ))فأصـــبح مهموســـًا فــــي نطقنـــا الحـــدیث 

  .ابدالهما
هـو ) الـدك(: ((  مثالین لهـذا االبـدال، إذ قـال) )المنهاج((وأورد الشارح في    
ا دقّه وسحقه ، والدك والـدق اخـوان دكه یدكه دكًا إذ: مأخوذ منه ، یقال  كالدق والتدا

ككـت، َدققـت ، دإن : ء ، وهي التـي التصـق سـنامها بظهرهـا ، ویقـالاكد، ومنه ناقة و 
مـن بـاب ضـرب ، یقـال ) قشط((( ، و )٥( ))فأبدلت القاف فیه كافًا لتقارب المخرجین 

  .)٦( ))ته ، وقیل هو لغة في الكشط نحیّ قشطته قشطًا 
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 ٢٩

  الراء والالم - ت
مـن حافـة اللسـان مـن (( فــ الصوتان متجاوران في المخرج ، وما سوّغ ابدالهما        

ممــا فویــق  األعلــىیلیهمــا مــن الحنــك  أدناهــا الــى منتهــى طــرف اللســان بینهــا وبــین مــا
ـه ادخــل  الضـاحك والنــاب ، والرباعیـة والثنیــة مخـرج الــالم ، ومـن مخــرج النـون غیــر أنّ

ان یــــوالصــــوتان لثو . )١( ))راءلــــالــــالم مخــــرج ا ىإلــــفــــي ظهــــر اللســــان قلــــیًال النحرافــــه 
إالَّ أن الــراء ،)٣(، وعـدهما سـیبویه شـدیدین )٢(مجهـوران متوسـطان بـین الشـدة والرخـاوة 

  .)٤(یتفرد بصفة التكریر
ـــــــي    ـــــــاًال واحـــــــدًا لهـــــــذا ))المنهـــــــاج((وأورد الشـــــــارح ف ـــــــال  مث ـــــــدال ، إذ ق   : االب
  .)٥( ))م بإبدال الراء میماً سام ، وهو مبرسم ومبلسلبرسام وب: یقال(( ... 

  

  الالم والنون -ث
من طرف اللسان ((، أما النون فمخرجه  )٦(ذكرت مخرج الالم وصفته          

، فهو متجاور المخرج مع الـالم ، والصـوتان مجهـوران  )٧( ))بینه وبین ما فوق الثنایا 
  .)٨(متوسطان بین الشدة والرخاوة
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 ٣٠

ــــي    ــــ ))المنهــــاج((وأورد الشــــارح ف ــــدال ، وهمــــا مث ــــال : (( ... الین لهــــذا االب یق
  .)١(، ومنه قول النابغة ))َأصالن  ((أصیالل تصغیر 

ها   وقفــــــــــــُت فیهــــــــــــا ُأصــــــــــــیالًال ُأســــــــــــائُل
  

ـــــالربِع مـــــن أحـــــدِ    ـــــًا ومـــــا ب   أعیـــــْت جواب
  

الـالم مـن  وقیـل أصـیالًال ، فأبـدل... رغیـف ورغفـان كوأصالن جمع أصـیل ، 
(( ، و )٢( ))هم یجعلــون المتقــاربین بمنزلــة المثلــینالنــون ، لمــا بینهمــا مــن التقــارب، فــإن

   .)٣())بإبدال الالم من النونل شتو ... االصابع وزان  فلس غلیظها  شتنورجل ... 
 

الحـروف التـي مـن مخـرجین مختلفـین ، ولكـّن موضـعیهما فـي : (( ویقصد بها   
  .)٤( ))النطق متقاربان

  

  :زاي والذالال - أ
 اســــنانیةصــــوتان مجهــــوران رخــــوان متقاربــــان فــــي المخــــرج ، إذ الــــزاي        

  .، فالصوتان متقاربان في المخرج )٦(سنانیةوالذال أ. )٥(ویةثل
ــذل الــالذم( (: (قــول الشــارح مــن ذلــك  ))المنهــاج((وممــا ورد فــي    ) وال

مكـــــان أي لـــــذمت ال: بالـــــذال المعجمـــــة أیضـــــًا بمعنـــــى الـــــالزم بـــــالزاي ، یقـــــال 
  .)٧())لزمته

  :السین والتاء -ب
                                                

 .١٤:دیوانه    )١( 

 .٤/٧٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )٢( 

 .١٠/٢١٩:المصدر نفسه    )٣( 

 .٩٧:الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني   )٤( 

 .    :البحث : ینظر   )٥( 

 .٢٢٦:اءات في األصوات والنحو العربياثر القر : ینظر   )٦( 

 .٨/١٤٠:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٧( 



 ٣١

صــوتان مهموســـان ، فمـــا بـــین طـــرف اللســان وأصـــول الثنایـــا مخـــرج التـــاء ،     
،  )٢(صـفیرال، وهو من حروف  )١(ومما بین طرف اللسان  وفویق الثنایا مخرج السین

ین الحـــرفین تقـــارب بـــ وقـــد ســـوغ االبـــدال . )٣(لتـــاء الشـــدیدةیتصـــف بالرخـــاوة ، خالفـــًا ل
  .خرجین واالشتراك في صفة الهمسالم

   :)٤(قول الشاعر ))المنهاج((الشارح في  هوردأومما 
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــعالِت قی ــــــــــــــــــي السَّ ّح اهللا بن   بَ

   
  النـــــــــاِت◌ِ  شـــــــــرارَ  و بـــــــــن یربـــــــــوعٍ مـــــــــرَ َع   

  

  لیسوا بأبطاٍل وال أكیاِت 
  

فبنــو یربــوع الــى الیــوم یــدعون بنــي الســعالة ، فأبــدل الســین تــاءً ، وهــي : (( فقــال     
  . )٥( ))ن العربلغة قوم م

أصـــلها طـــّس فُأبـــدل مـــن أحـــد المضـــعفین تـــاء لثقـــل ) الطشـــت(  (( :ومـــن ذلـــك      
ولــم یجعلهــا ، )٦( ))اجتمــاع المثلــین ؛ ألنــه یقــال فــي الجمــع طســاس مثــل ســهم وســهام

بـین السـین والتـاء ؛ ألنهــا  إبـدالالـدكتور حسـام النعیمـي مـن األلفـاظ التـي حصـل فیهـا 
بة ـ وهو الراجح ع بـة فـإن العـرب تتصـرف فیهـا : (( ندي ـ ، إذ قالمعرّ ومـا دامـت معرّ

في لهجات العـرب ، ألنَّ الطـائیین كمـا یبـدو قـد أخـذوا  اإلبدال، وال تصبح دلیًال على 
ـة لـم یتبینهـا لسـكونها  ر فیها بأَن حذف التاء أو لعلَّ الكلمة من غیر تغییر ، وغیرهم غیّ

                                                
 . ٤٣٤و ٤/٤٣٣: الكتاب : ینظر    )١( 

 .١/١٩٣:المقتضب:ینظر   )٢( 

 .١/٢٠٩:عراب، وسر صناعة اإل ٤٣٥و  ٤/٤٣٤: الكتاب : ینظر    )٣( 

 ٥٤٠،و االبــدال والمعاقبــة والنظــائر  ١٤٧و١٠٤) :ألبــي زیــد(وادر فــي اللغــة ـالنــ: ینظــر)     ٤( 
 .١/١٨٩:، والممتع في التصریف  ٢/٦٨) :ألبي علي القالي(،و االمالي 

 .٧/١٦٥:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )٥( 

 .٩/٣٤:المصدر نفسه    )٦( 



 ٣٢

لفظـة موافقـة للبنـاء العربـي الثالثـي وال إرادة وسكون السین قبلهـا فشـدد السـین لتكـون ال
  .)١( ))من االبدال

  :الثاء والفاء -ـ ت 
صـــوتان متقاربـــان فـــي المخـــرج حتـــى لیكـــاد یكـــون مخرجهمـــا واحـــدًا فمـــن بـــین         

طرف اللسـان وأطـراف الثنایـا مخـرج الثـاء ، ومـن بـاطن الشـفة السـفلى وأطـراف الثنایـا 
لیــا مخــرج الفــاء ، وهــذا التقــارب فــي المخــرج والصــفة  )٣(مهموســان رخــوان،وهمــا )٢(العُ

دث جمـــع الجـــ) داثجـــاأل( : (( ))المنهـــاج((فـــي  اإلبـــدالومـــن هـــذا ،  إبـــدالهماســـوغ 
 ، وأمـــا أهــل نجـــد فیقولــون جـــدفةمــاتهل كأســباب وســبب وهـــو القبــر ، وهـــذه لغــة اهـــ

 ...((: وقـال  ،)٥())وزنـًا ومعنـىللـدار كالفنـاء ) الثنـاء( (( :ال الشـارح ـوقـ ،)٤( ))بالفاء
  .)٦( ))...جدف وجدث: والفوم الثوم وأبدلت الثاء فاءً ، كما قالوا 

  :التاء والواو -ث 
وي ثـلتـاء أسـناني لارّ الحـدیث عنهمـا ، فمـوقـد  .صوتان متقاربـان فـي المخـرج   

جــاء فــي  .إبــدالهما ، وهــذا التقــارب ســوغ  )٨(، والــواو شــفوي مجهــور )٧(مهمــوس شــدید
 ))الـواو نالـواو وفیـه همـس مناسـب لـی قریب المخـرج مـن... التاء : (( شرح المفصل 

                                                
 .١٥٣:الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني   )١( 

 .١/٤٧:عراباإل ،و سر صناعة ٤/٤٣٤:الكتاب : ینظر   )٢( 

أثـــــر القـــــراءات فـــــي األصـــــوات والنحـــــو و ،  ٦١و ١/٦٠:عـــــراب ســـــر صـــــناعة اإل: ینظـــــر   )٣( 
 .٢٢٦:العربي

 .٥/٣١٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٤( 

 .٨/٤٧:المصدر نفسه )    ٥( 

 .١٠/٣٠١:المصدر نفسه    )٦( 

 .      :البحث: ینظر   )٧( 

 .    :البحث: ینظر   )٨( 



 ٣٣

فـــه الرجـــل لورثتـــه ) التـــراث(و (( :مـــن ذلـــك  ))المنهـــاج ((، وممـــا ورد فـــي  )١( مـــا یخّل
مـزٍة البـر  ةجمـع التحفـ) التحـف( ((، و  )٢( )) )الـواو(فیه بـدل مـن ) والتاء( ُ بالضـم وكه

أي تثبــت وأصـــل  وفیـــه تــؤدة... ((و ، )٣()) فــة بــالواوحواللطــف والطرفــة ، وأصـــلها و 
  .)٤( ))التاء فیها واو

 

ونعنــــــي بهــــــا االصــــــوات التــــــي تباعــــــدت مخارجهــــــا وبینهــــــا جــــــامع صــــــوتي ،   
  .)٥( ))الصفة الصوتیة بین االصوات كالجهر والهمس ، والشدة والرخاوة((وهو

  الهمزة والیاء - أ
حلقـي مجهــور عنـد القــدماء ، حنجـري ، مهمــوس عنـد المحــدثین  الهمـزة       

مــن وســط اللســان بینــه (( ، مخرجــه )٧(، والیــاء غــاري )٦(وتقــدم الحــدیث عنهــا
، وصفه )٩(، مجهور متوسط بین الشدة والرخاوة)٨( ))وبین وسط الحنك االعلى
بـــین مخـــرج ، والصـــوتان متباعــدان فـــي المخـــرج ف)١٠(بعــض المحـــدثین بالرخـــاوة

                                                
 .١٠/٣٧:شرح المفصل   )١( 

 .٣٨/٣:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٢( 

 .٥/١٥٥:المصدر نفسه    )٣( 

 .٩/٣٠٤:المصدر نفسه   )٤( 

 .٩٨:الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني   )٥( 

 .   :البحث: ینظر   )٦( 

 .٢٣:اثر القراءات في األصوات والنحو العربي: ینظر   )٧( 

 .١/٤٧:عراباإل سر صناعة   )٨( 

 .٦١و ١/٦٠:المصدر نفسه : ینظر   )٩( 

 . ٢٣:أثر القراءات في األصوات النحو العربي: ینظر   )١٠( 



 ٣٤

والقاف والكـاف ، وربمـا  العین والحاء والخاءو والیاء مخرج االلف والهاء  مزةاله
           .إلبدالهماكان التفاق الصوتین في صفة الجهر  مسوغ 

  : وهـــو قولـــه  اإلبـــدالمثـــاًال واحـــدًا لهـــذا  ))المنهـــاج((الشـــارح فـــي  وأورد       
همز مـــن ذرأ اهللا مـــن الـــذرء بـــال: وفـــي أصـــلها أربعـــة مـــذاهب ) ... الذریـــة((( 

ـــــذري  ـــــذرور وال ـــــق ، ومـــــن الـــــذر وال ـــــة ُأبـــــدلت الخل ، فعلـــــى االول وزنهـــــا فعیل
یة ) یاء(الهمزة   .)١())...كبرّ

  الهمزة والواو -ب
الهمـــزة والـــواو تقـــّدم الحـــدیث عنهمـــا أكثـــر مـــن مـــرة فـــي هـــذا البحـــث ،   

، فـــالهمزة حلقـــي حنجـــري ، والـــواو شـــفوي ، والصـــوتان مجهـــوران عنـــد القـــدماء
. جهـرلاتفاقهما في الصفة ابدالهما ، فالجـامع الصـوتي بینهمـا هـو ا ا سوَّغوربم
) الوفــــادة((( :دال ، قولـــهـن هــــذا االبــــمـــ ))اجـالمنهـــ((الشـــارح فــــي  ها اوردـوممـــ

فـــي بعـــض النســـخ ) يوّ هـــد(( (: ، وقولـــه  )٢( ))...همـــزة بقلـــب الـــواو  كاإلفــادة
ًا و لــواو بقلــب الهمــزة وا، وفــي بعضــها بتشــدید ا) هــدوئي( األصــلبــالهمزة علــى 

  .)٤())أصله وحد فُأبدلت الواو همزةوأحد  ...  ((: ، وقوله  )٣(  ))يأي سكون
  

  :العین والنون - ت
، فــالعین مــن وســط الحلــق والنــون مــن  الصــوتان متباعــدان فــي المخــرج  

  ، متوســطان فــي الشــدة )٥(الثنایــا، مجهــوران یقو فطــرف اللســان بینــه وبــین مــا
  

  .االبدال بینهما ، واتفاقهما في الصفة سوّغ )١(وةوالرخا       
                                                

 .٢/١٠٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )١( 

 .٢/١٨٥:المصدر نفسه    )٢( 

 .٩/١١١:المصدر نفسه    )٣( 

 .١٢/١٠٤:المصدر نفسه   )٤( 

 .      :البحث:ینظر   )٥( 



 ٣٥

: مثـــــاًال لهـــــذا االبـــــدال ، وهـــــو قولـــــه  ))المنهـــــاج ((وأورد الشـــــارح فـــــي   
بــالنون مكــان العــین ، واالنطــاء واالعطــاء كالهمــا ) انطــى(ویقــال) أعطــى...((

  .)٢()) بمعنى واحد لغة ألهل الیمن

  :العین والیاء -ث
مثـاًال واحـدًا لهـذا  ))المنهـاج((الشارح فـي وتقدم الحدیث عنهما ، وأورد 

ــه  ــه أو أول : ء االشــيء بضــم العــین والفــ) عنفــوان( (( :االبــدال ، وهــو قول أول
ـــــــــه  ـــــــــدال ، ویكـــــــــون أصـــــــــله  لویحتمـــــــــ... بهجت   أن یكـــــــــون مـــــــــن بـــــــــاب االب

نفوان    .)٣()) ...ِإ

  :الراء والیاء - جـ
اًال واحدًا لهـذا مث ))المنهاج((م الحدیث عنهما ، وأورد الشارح في وتقد   

مــن الــذرء بــالهمزة : وفــي اصــلها أربعــة مــذاهب) ... الذریــة(  ((االبــدال ، وهــو
ــذرّ والــذرور والــذري أمــن ذر  ــة ... اهللا الخلــق ، ومــن ال ــاني وزنهــا فعلیّ وعلــى الث

لــــــة ــــــة أو فعیّ یــــــ: نحــــــو  كقمریّ مــــــا كثــــــرت الــــــراءات ُأبــــــدلت األخیـــــــرة لرة ، فذرّ
ولــــة نحــــو االولــــى فیهــــ) الیــــاء(توُأدغمــــ)یــــاء( رة فأبــــدلوا : ا ، ُأو فعّ ) الــــراء(ذروّ

فصــــار ) الیــــاء(فــــي ) الــــواو(االخیــــرة لمــــا ذكرنــــاه فصــــار ذرویــــة ثــــم ُأدغمــــت 
ة   .)٤( ))...ذریّ

  

 

                                                                                                                                       
 .١٩٢:الوجیز في فقة اللغة و ،  ٨٧:األصوات اللغویة و ،  ٤/٤٣٥:الكتاب: ینظر   )١( 

 . ٣/٦٤:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٢( 

 .١/٢١٨المصدر نفسه     )٣( 

 .٢/١٠٦:المصدر نفسه   )٤( 



 ٣٦

 
 

  :ابدال التاء طاء -١
لمعــاٍن یریــدونها ، فتبــدل الطــاء مــن ) افتعــل(بصــیغة  یجــيء العــرب     

وهي أربعة الصاد والضـاد  ((أحد االصوات المطبقة التاء إذا كانت فاء افتعل 

 ،اصـــطبر یصـــطبر ، واضـــطرب یضـــطرب ، واطـــرد: والطـــاء والظـــاء ، نحـــو 

واظـــتلم ، والعلـــة فـــي هـــذا  اطتـــرد،و ،واضـــترب  ،، واألصـــل اصـــتبر مواضـــطل

ــاء حــرف مهمــوس غیــر  االبــدال أّن هــذه الحــروف مســتعلیة فیهــا إطبــاق ، والت

نافیــهل ، فكرهــوا االتیــان بحــســتعم ُ ، فأبــدلوا مــن التــاء  رف بعــد حــرف یضــاده وی

 (() : )المنهــاج((ومــن امثلــة ذلــك فــي  .)١( ))النهمــا مــن مخــرج واحــد  ؛طــاءً 

ـرد األمـر أي تبـع بعضـه بعضـًا وجـرى بعضـه اٌ : هـو الجـري یقـال ) االطراد( ّط

ــم ُأدغمــت  ــاء طــاء ث (  ((، و)٢( ))إثــر بعــض ، وأصــله االتطــراد ، فأبــدلت الت

طلوعـًا علمـه كأطلعـه علـى افتعـل  األمـریقـال طلـع علـى . هو العلم ) االطالع

افتعـــال ) صــطباباال((( ، و )٣())واألطــالع افتعـــال ُأبــدلت فیـــه التــاء طـــاءً ... 

  .)٤()) من الصب وهو اإلراقة ، ُأبدلت فیه التاء طاءً 

  :ابدال التاء داالً  -٢

                                                
 .٤٧و ١٠/٤٦:شرح المفصل    )١( 

 .٣/٩٩:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٢( 

 .٤/٦:مصدر نفسه ال   )٣( 

) اصــطنع(،و٦: ٧) االصــطخاب(،و ٤/٢٢٦) یطلــع: (وینظــر . ٤/١٦٢:المصــدر نفســه    )٤( 
١٢/٢٥٤. 



 ٣٧

 أوالــدال والــذال  صــواتوتبـدل تــاء افتعــل داًال إذا ســبقت بأحـد هــذه اال          

ـــزاي  ـــاء داًال إذا ســـبقت بهـــذه بـــأّن ال ـــي ابـــدال الت ـــل ابـــن جن ـــت  ((الـــزاي، ویعل لمـــا كان

مجهورة ، وكانت التاء مهموسة ، وكانت الدال اخت التاء في المخـرج ، واخـت الـزاي 

حـــروف مـــن فـــي الجهـــر ، وقربـــوا بعـــض الصـــوت مـــن بعـــض ، فأبـــدلوا التـــاء أشـــبه ال

  .)١( ))الدال موضعها بالزاي وهي

 افتعـال) دخـاراال(:(( أمثلة لهذا االبـدال ، وهـي ))المنهاج((وأورد الشارح في    

ــ خر أصــله اذتخــر یــد اره لوقــت الحاجــة ، واّدخــرمــن الــدخر وهــو إعــداد الشــيء واختی

عكـس فتصـیر ذاًال معجمـة ، وهـو األقـل ، مهملة وُأدغمت ، وقـد ی) داالً ) (ءالتا(قلبت 

 ))فــي كلمــة واحــدة كــاّدكر ونحــوه) التــاء والــّذال) (كلمــا اجتمــع ( وهــذه قاعــدة كلیــة فــي

) الـــزاي(داًال لتوافــق ) التـــاء(فتعـــل  مــن الزجـــر ، أبــدلت مالمــتعظ ) المزدجــر((( و،)٢(

ــر   بــــــالجهر قــــــال ســــــبحانه  ــه مزدجــــ ــا فيــــ ــاء مــــ ــن الْأَنبــــ ــاءهم مــــ ــد جــــ   ]٤:القمــــــر[ولَقَــــ

والفخــر ، وأصــله  افتعــال مــن الزهــو وهــو الكبــر) يـتزدهــ( ((، و  )٣( ))...أي مــتعظ 

ـــاء داًال  ـــدلت الت ، وأصـــله  ّدكـــارمصـــدر میمـــي مـــن اال) مـــّدكر( ((، و )٤())تزتهـــي ُأب

   .)٥( ))لبت تاؤه داًال وأدغم قمدتكر 
  

                                                
 .١٨٦و١/١٨٥: عراب سر صناعة اإل   )١( 

 .٢/٢٢١:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٢( 

   .٣/٢٥٣:المصدر نفسه    )٣( 
 .٣/٢٥٣:المصدر نفسه    )٤( 

 .١٤/١٩٥:المصدر نفسه    )٥( 



 ٣٨

)( 
 

ــاء ، جــاء فــي : المثلــث لغــة     ــه معنــى واحــد ، وهــو الداللــة علــى ثالثــة أثن ل

ث مـا كـان مـن : للیث قال ا:(( التهذیب اء فـي ـوجـ.)١( ))علـى ثالثـة أثنـاء األشـیاءالمثّل

شــيء مثلــث موضــوع علــى ثــالث . ..ف اطــر ألهــا ثالثــة : وأرض مثلثــة : (( اللســان 

وأرض مثلوثـة كربـت ... ومـال مثلـوث ُأخـذ ثلثـه : (( وقال الزمخشـري  .)٢( ))طاقات 

  .)٣( ))ثالث مرات

ـــ  مـــا اتفقـــت أوزانــــه : (( ید البطلیوســـي بقولــــه أمـــا اصـــطالحًا فقـــد حــــّده ابـــن السِّ
ـــر ، أو  ـــر والُغمْ ـت أقســـامه ، ولـــم یختلـــف إّال بحركـــة فائـــه فقـــط كـــالَغِمر والِغمْ وتعادلــ
ـــین  ـــابالن فتحت ـــه ضـــمتان تق ُجـــل ، أو كانـــت فی ِجـــل  والرّ ـــه كالرََّجـــل والرّ ـــة  عین بحرك

ُسم  ِسم والسُّمْ َسم والسِّمْ اك نوعـان مـن المثلـث اللغـوي وهن. )٤( ...))وكسرتین ، كالسَّمْ
 أحدهما المتفق المعنى ، وهو أقل ورودًا في اللغة ، ویعبر عـن اخـتالف اللهجـات ،

، وهــو ، واآلخــر المثلــث المختلــف المعنــى ویحصــل نتیجــة االخــتالف فــي الحركــات
ــــة اخــــتالف اللهجــــات تنط. أكثــــر مــــن النــــوع االول  ــــى بــــویبــــدو أن دالل ق تمامــــًا عل

  .)٥(نطباقها على المثلثات المختلفة المعانيالمعنى أكثر من المثلثات المتفقة ا

                                                
)(    دراســـة تحلیلیـــة مـــع تحقیـــق كتـــاب االلفـــاظ  –المثلـــث اللغـــوي :ینظـــر: لمزیـــد مـــن التفصـــیل

 ).رسالة ماجستیر( –المثلثة المعاني 

   ).ثلث( ١/٦١:تهذیب اللغة   )١( 

 ).ثلث( ٢/٤٦:لسان العرب   )٢( 

 .٩٧:أساس البالغة    )٣( 

   .١/٢٩٨:المثلث     )٤( 

 .١٧):رسالة ماجستیر(لمعنى للفیروز آبادي المثلث المختلف ا: ینظر   )٥( 



 ٣٩

أمثلة كثیرة للمثلـث اللغـوي ، جـاء كلهـا مـن النـوع  ))المنهاج((وأورد الشارح في   
ــبالل ما: (( ... ، مــن ذلــك ) ة المعنــىمتفقــ(االول  بــل بــه الحلــق مــن مــاء ولــبن یال

لــثیو  وتكـــون الذریــة واحــدًا وجمعـــًا ، والنســـل والولــد نظــائر ، ) الذریــة(( (، و  )١())ّث
وبهــا قــرأ  الســـبعة فــي اآلیــات القرآنیـــة ، ) الـــذال(وفیهــا ثــالث لغـــات أفصــحها ضــم 

) الـراء(مـع تخفیـف ) الـذال(روى عن زید بن ثابت ، والثالثة فـتح یوالثانیة كسرها ، و 
یم ویثلث الظلمة أو الغ) الطخیة(( (،  )٢( ...))وزان كریمة وبها قرأ أبان بن عثمان 

والكسـر لـبعض قـیس ،  ألسـدفـاء الفـتح للحجـاز والضـم مثلثة ال) الزعم(( (، و )٣( ))
ــــة) دول( (( و ،)٤( ))وهــــو قریــــب مــــن الظــــن  ) ســــنن( ((، و  )٥())مثلثــــة جمــــع دول

 ))الطریقــة ، والســنة مــن اهللا حكمــه وأمــره ونهیــه  ةالطریــق مثلثــة نهجــه وجهتــه والســن
 ةاالمــر الملتــبس الــذي الیعــرف وجهــه مــأخوذ:  بتثلیــث االول) العشــوة(  ((، و  )٦(

، بتثلیـث النـون وسـكون الصـاد ) النصـف( ((، و  )٧( ))من عشـوة اللیـل أي ظلمتـه 
  . )٨())نصافاإلاسم بمعنى 

                                                
 .١/٢٢٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )١( 

 .٢/١٠٦:المصدر نفسه    )٢( 

 .٣/٣٨:المصدر نفسه    )٣( 

 .٣/٦٥:المصدر نفسه    )٤( 

 .٣/١١٥: المصدر نفسه   )٥( 

 .٣/١١٥: المصدر نفسه    )٦( 

 .٣/٢١٨:المصدر نفسه    )٧( 

 ٤/١٤٦)االمــرة(،  ٤/٩٥) ثنــى( و، ٤/٩٥)النهــروان: (وینظــر.  ٣/٢٦٧:فســه المصــدر ن   )٨( 
 ٥/٢٥٤) االنصـــاف(و،  ٥/١٩٤) كـــابر( و، ٥/٩٩) ضـــرع( و، ٤/٣٢١) لصـــوص( و،
ــــــــــب(  ،٦/٣٠٥) شــــــــــربوا( و، ٦/٢٨٥) الــــــــــدراري(و،  ٦/٢٥)المحــــــــــاق( و،  و، ٧/٦) جالث
،  ٩/١٦٩ )تالمــــــــثال(و،  ٨/١١٥) خمـــــــص( و، ٨/١٥) الســــــــمام(و،  ٧/٧٠) العنـــــــف(
 . ١٤/٢٩٢) النمرقة(و



 ٤٠

 
 
 

  .) ١(المرض:مرض ، والعلة: یقال علَّ یعّل واعتّل  :اإلعالل لغة
فــي اصــطالحهم مخــتّص  اإلعــالللفــظ ذكــر الرضــي أّن  :صــطالحًا ا اإلعــالل

والــــــــواو والیــــــــاء ، بالقلــــــــب أو الحـــــــــذف او  فلـــــــــاألبتغییــــــــر حــــــــروف العلــــــــة أي او 
ــــة للتخفیــــف ، بقلبــــه ، أ ((وقیــــل هــــو .)٢(االســــكان أو  ، إســــكانه و تغییــــر حــــرف العل

  .)٣())...حذفه
  )٤( :واالعالل على ثالثة أنواع هي

  .آخر  ةلوهو قلب حرف العلة إلى حرف ع : اعالل بالقلب -١
ــة للتخفیــف  :اعــالل بالنقــل والتســكین  -٢ وهــو عبــارة عــن تســكین حــرف العّل

 .بنقل حركته إلى ماقبله

 .وهو عبارة عن حذف حرف العلة للتخفیف ایضًا  :فاعالل بالحذ -٣

ـة هفیون الر وقد أدخل الص ألّن حـروف العلـة تنقلـب الیهـا  ؛مزة مع حـروف العّل
حــروف الجــوف ، وهــي الــواو وأربعــة  ((: یــل ، والســبب قربهــا فــي المخــرج ، قــال الخل
النها تخرج من الَجوف ، فال تقع  في مدرجـة  ؛والیاء وااللف والهمزة ، وسمیت جوفًا 

هاویــة فــي مــن مــدارج اللســان وال مــن مــدارج الحلــق وال مــن مــدارج اللهــاة ، انمــا هــي 
                                                

   ).علل( ١٣/١٠٢:لسان العرب: ینظر    )١( 

 .٦٧و٣/٦٦:شرح الشافیة : ینظر   )٢( 

 .٢١٣:عمدة الصرف    )٣( 

فــــي فــــن الصــــرف شــــذا العــــرف و ،  ٢٥:التعریفــــات و ،  ٤/٢٨٠: انبحاشــــیة الصــــ: ینظــــر   )٤( 
 .١٦٧:المنهج الصوتي للبنیة العربیة  و، ٢١٣:عمدة الصرف و ،  ١١٢:



 ٤١

ــم یكــن لهــا حیــز االلــف اللینــة : تنســب الیــه إّال الجــوف ، وكــان یقــول كثیــرًا  الهــواء فل
  .)١( ))والیاء هوائیة أي إنها من الهواءوالواو 

ــه  ةمضـغوط ةوأمــا الهمـزة فمخرجهــا مــن أقصـى الحلــق مهتوتــ ((: وقـال فِّ فــإذا رُ
  .)٢( )) واو وااللف عن غیر طریقة الحروف الصحاحـاء والـعنها النْت فصارت الی

ي قسـم االعـالل من مسائل االعالل یـدخل فـ ))المنهاج((إّن أغلب ما ورد في 
بالقلـب ، أمــا االعــالل بالنقــل والتسـكین فقــد جــاء ضــمنًا فیمـا ورد مــن مســائل االعــالل 

  .أمثلة له  ))المنهاج((بالقلب ، أما االعالل بالحذف فلم یذكر الشارح في 
وسأشیر إلـى مـا الشارح من مسائل االعالل بالقلب فقط ،  هلذا سأذكر ما أورد

  .قل والتسكین ضمنًا في مسائل االعالل بالقلبجاء من مسائل االعالل بالن
 

 

  قلب الواو یاءأ ـ 
 نالـواو یـاء ، وُأدغمـت الیـاءا سـاكن قلبـتإذا اجتمعت الواو والیاء والسابق منهمـا  -١
ــــ (( ؛)٣(لیحصــــل التجــــانس ؛ ــــي ت ــــة الت ــــواو بمنزل ــــاء وال ــــرة دألّن الی انت مخارجهمــــا لكث

ى السنتهم ، فلما كانت الواو لیس بینها وبـین الیـاء حـاجز استعمالهم أیاها وممرهما عل
بعـد الیـاء وال قبلهـا ، كـان العمـل مـن وجـه واحـد ورفـع اللسـان مـن موضـع واحـد َأخــف 

ما حصل قلب الواو یاءًا لـوجهین)٤( ))...علیهم  نّ َأّن الیـاء مـن حـروف : أحـدهما  ،، وإ

                                                
 .١/٥٧:العین    )١( 

 .١/٥٢:المصدر نفسه   )٢( 

فــــي شــــرح المفصـــــل  واإلیضــــاح،  ١٠/٩٤:شــــرح المفصـــــل و ،  ٤/٣٦٥:الكتــــاب : ینظــــر   )٣( 
:٢/٤٥٠. 

 .٤/٣٦٥:الكتاب    )٤( 



 ٤٢

فین ، واآلخـر أّن الیـاء أخـف م أكثر منه في حـروف الطـر إلدغام من حروف الفوام فال
  .)١(سیِّد ، ومیِّت : لخفتها ، فقالوا  إلیها فذهبوامن الواو 
  :أمثلــــــة لهــــــذا النــــــوع مــــــن القلــــــب ، وهــــــي  ))المنهــــــاج((وأورد الشــــــارح فــــــي  

جتمعت الواو اوار ، فیشدة الجریان ، وهو فیعال ، أصله ت: الموج وقیل ) والتیار(  ((
ــــُأدغم بعــــد القلــــب  ــــاء ف وصــــاب یصــــوب صــــوبًا إذا انحــــدر،  ... ((، و ) ٢( ))...والی

ابق ـجتمعت الواو والیاء والساف) وبیص(وصیِّب على زنة فیعل كسیِّد ومیِّت ، وأصله 
الصـــحیفة یطویهـــا طیـــا ، قـــال ) طـــوى( ((، و)٣( ))...الـــواو یـــاء  منهمـــا ســـاكن فقلبـــت

) طویـاً ) (طیـاً (، وأصل ]١٠٤:األنبیاء [نَطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ للْكُتُبِ: سبحانه 

والیــــوم مــــذكر وجمعــــه أیــــام وأصــــله  ... ((، و ) ٤( ))، وقلبــــت الــــواو یــــاء  فُأدغمــــت 
  .)٥( ))...أیوام

واعلـم َأنَّ هـذه  (( هتقلب الـواو یـاء إذا كانـت سـاكنة ، وسـبقت بكسـر ، قـال سـیبوی -٢
  .)٦( ))...إّال قلبت یاء  ةالواو  ال تقع قبلها أبدًا كسر 

) المیعـاد( ((: ي ـوع مـن القلـب ،وهــة لهذا النـأمثل ))اجـالمنه((ارح في ـوأورد الش      
 نكسـار مـااقلبت الواو یاء ، لسكونها و ) موعاد(الموعد وهو مفعال من الوعد ، وأصله 

ــاد : قبلهـــــــــــــــــــــــا ، قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالى  ــف الْميعـــــــــــــــــــــ ــه الَ يخْلـــــــــــــــــــــ    إِن اللّـــــــــــــــــــــ

                                                
 .١٠/٩٤:شرح المفصل و ،  ٥٩٠:التكملة : ینظر   )١( 

 .١/٣٠٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٢( 

 .٤/١٠١:نفسه المصدر    )٣( 

 .١٠/٣٩:المصدر نفسه   )٤( 

 .١٤/٧:المصدر نفسه    )٥( 

 .٤/٣٨٦:الكتاب    )٦( 



 ٤٣

مصــدر أوهنــه أي أضــعفه ، وأصــله إوهــان ) االیهــان(و  ((، و )١()) ]٩:آل عمــران [
، فقلبـت الـواو ) موقـات(یقات ، وأصـله مجمع ) مواقیت( ((، و  )٢( ))قلبت الواو یاء 

فـي  قوأصلها الواو ، وهي الحذ) والحیلة( ((، و  )٣( ))قبلها  یاء لسكونها وانكسار ما
صـ) وصـیت( ((، و  )٤()) ورـاألمتدبیر  و أوصـیته إیصـاءًا ... یه الشـيء بالشـيء ُأ◌ُ

وصاء(، وأصله     . )٥())قلبت الواو یاء وُأدغمت) ِإ

  قلب الیاء واواً  -ب
لــى اســمًا وكــان عــین الفعــل منــه  تقلــب الیــاء واوًا النضــمام مــا قبلهــا إذا كــان فَعْ

  .)٦(یاءً 
 (( :وع مـــن القلـــب ، وهـــوـدًا لهـــذا النــــمثـــاًال واحـــ ))اجـالمنهـــ((وأورد الشـــارح فـــي  

وقـال فـي موضـع آخـر  ،) ٧( ))عـن یـاء منقلبةوزان فعلى من الطیب ، والواو  )طوبى(
  .)٨())لضمة ماقبلهااسم من الطیب ، قلبت یاؤه واوًا ) طوبى( ((: 

  

  

  قلب الواو الفاً  - ت

                                                
 .٢/٣٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )١( 

 .٤/١٢٢:المصدر نفسه    )٢( 

 .٤/٧٥:المصدر نفسه    )٣( 

 .٤/١٢٢:المصدر نفسه    )٤( 

 .٥/٦٦:المصدر نفسه    )٥( 

شـــــرح الشــــــافیة  و، ٢/٢٠٢:والنكـــــت،  ٢/١٥٧:المقتضـــــب و ،  ٤/٣٨٩:الكتـــــاب : ینظـــــر   )٦( 
:٣/١٣٥. 

 .١٠/١٨١:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٧( 

 .١٤/٨٧:المصدر نفسه    )٨( 



 ٤٤

ـــاح ماقبلهـــادالقاعـــدة المطـــر  ـــًا هـــي تحركهـــا وانفت ـــواو الف ـــي قلـــب ال ـــإذا  . )١(ة ف ف
لتوافــق الفــتح وااللــف التــي هــي  ؛هــا ُأبــدلت ألفــًا تحركــت الــواو بــأي حركــة وانفــتح ماقبل

  .)٢(جزء منه
ــة لهــذا النــوع مــن القلــب ، وهــي  ))المنهــاج((وأورد الشــارح فــي  ) المنــار( ((: أمثل

لت الحركة على الواو ، فنقلـت قستثسرجة كالمنارة وأصلها منورة ، فاموضع النور والم
فــي ویبــدو واضــحًا .) ٣( ))...ح ماقبلهــا نقلبــت الــواو ألفــًا لتحركهــا وانفتــااف إلــى النــون ،

، ) قلــــب الــــواو الفــــاً (بالقلــــب  إعــــاللهــــو  :)االول(،هــــذا المثــــال أن اعاللــــین حصــــال 
بالنقـل والتســكین، وهـو تسـكین الحـرف المعتــل فـي الكلمـة إذا كــان  اللـاعـ) : الثـاني(و

 )٤(لــه قبلـه صــحیحًا ســاكنًا ، بنقـل حركتــه إلــى الحـرف الصــحیح قب متحركـًا ، وكــان مــا

ون ـكــلحــرف الصــحیح ـ وهــو حــرف قــوي ـ أن یوالســبب هــو أن الوضــع الطبیعــي ل،
ـ وهــو حـــرف  ةلعلـــلحــرف اي ـل الحركـــة ، وأن الوضــع الطبیعـــنــه یتحمــأل ؛متحركــًا 

  .)٥(ضعیف ـ أن یكون ساكنًا 
 إقــام(  ((: لهــذا النــوع مــن القلــب ))المنهــاج((التــي ذكرهــا الشــارح فــي األمثلــةومــن 
ض مــن و فــي إقامــة عــ) التــاء(له إقــوام مصــدر أقــوم مثــل أكــرم إكرامــًا ، وأصــ) الصـالة

، ) ٦())، فلما أضیفت ُأقیمت االضـافة مقـام حـرف التعـویض باإلعاللالساقط ) العین(

                                                
ـــــاب : ینظـــــر   )١(  ـــــوكي ریفالتصـــــ و، ١٠/٥٥:شـــــرح المفصـــــل و ،  ٢/٣٨١: الكت ،  ٢١٧:المل

 .٧٥-٣/٦٨:شرح الشافیة و 

 .١/١٠٥:  عرابسر صناعة اإل: ینظر   )٢( 

 .١٢/١٨٩:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٣( 

 .١٢٧: في فن الصرف العرف اشذو ،  ٢/٥٧١:شرح ابن عقیل : ینظر   )٤( 

 .١٣٥:التصریف علم المهذب في : ینظر   )٥( 

 .١٢/٢٨٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٦( 



 ٤٥

فنقلـت حركـة الـواو إلـى العـین ، وقلبـت ) اسـتعوان(وأصله  ، نةاستعان استعا...  ((و 
الثانیـة ، والهـاء : االولـى ، وقیـل : ین ، قیـل الواو الفًا فحذفت إحـداهما اللتقـاء السـاكن

ــد الــبعض أول تحركــت  وأصــله) ... اآلل( ((، و  )١( ))...عــوض مــن المحــذوف  عن
  .)٢())قبلها فقلبت ألفًا مثل قال الواو وانفتح ما

  قلب الیاء الفاً  -ث
) )المنهـــاج((ذكرهـــا الشـــارح فـــي ، و  ءيیـــوتقلـــب الیـــاء الفـــًا ، وهـــي لهجـــة ط      

فتحـــة فتنقلـــب الیـــاء الفـــًا فیصـــیر بقـــا ،  ةتبـــدل الكســـر  ءيطیـــو ... بقـــي ( ... ( :بقولـــه
نحـو بقـي ونسـي ، أو كـان  أصـلیتینوالیـاء  الكسـرةوكذلك كل فعل ثالثـي سـواء كانـت 

نــذلـك عارضـًا كمــا لـو بنـي الفعــل للمفعـول فیقولـون فــي ُهـِدي زیـد و  ُ البیـت هـدا زیــد  يب
  .)٣())وبنا البیت

                                                
 .١٤/٧:المصدر نفسه    )١( 

 .١٤/١٢٦:المصدر نفسه    )٢( 

 .٣٠٢/ ٤: المصدر نفسه   )٣( 



 ٤٦

 
 

أدخلـه :  إدخال اللجام في أفواه الدواب ، وادغم الفرس اللجـام  ((هو :اإلدغام لغة
  .)١( ))في فیه ، وادغم اللجام في فمه 

فـــه    یقـــال  فـــي الشـــيء هـــو ادخـــال الشـــيء  ((: الجرحـــاني بقولـــه الشـــریف وعرّ
  .)٢( ))دغمت الثیاب في الوعاء إذا أدخلتها ا

أْن  ((، أو هـــو  )٣( ))یـــب صـــوت مـــن صـــوت تقر (( هـــو  :واإلدغـــام اصـــطالحًا 
تصـل حرفــًا ســاكنًا بحــرف مثلــه متحــرك مـن غیــر أن تفصــل بینهمــا بحركــة او وقــف ، 

أي .)٤())فیصیران لشدة اتصالهما كحرف واحد یرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شـدیدة
جمیــــع  ((و . )٥( ))عتمــــاد تــــام ااخــــراج الحــــرفین مــــن مخــــرج واحــــد دفعــــة واحــــدة ب ((
ها ساكنة أبدًا فال یمكن ادغام ماقبلهـا فیهـا،  ؛روف تدغم ویدغم فیها إّال األلف الح ألنّ

ح بمثـل متحـرك فیصـ لأللـفوال یمكن ادغامها ألن الحـرف انمـا یـدغم فـي مثلـه ولـیس 
  .)٦( ))فیها  اإلدغام

وتقلیـــل الجهـــد العضـــلي  دغـــام هـــو تحقیـــق االنســـجام الصـــوتي ،ن اإلمـــوالغـــرض 
ـه .  )٧(النطقالمبذول في عملیة  یثقـل ((وقد علل سیبویه میل العرب الى اإلدغام بأنّ

                                                
   ) .دغم( ١٢/٢٠٣:لسان العرب    )١( 

 .١٦:التعریفات    )٢( 

 . ٢/١٤١:الخصائص    )٣( 

 ٣٧٨):للزجــــاجي(الجمــــل و ،  ١/١٩٧:ب مقتضــــال: وینظــــر  . ١٠/١٢١:شــــرح المفصــــل    )٤( 
 .٤١٨:اسرار العربیةو ،

 .٣/٢٣٥:شرح الشافیة    )٥( 

 .١٠/١٢١:شرح المفصل    )٦( 

أثـــر القـــراءات و ،  ١٧٥:مدرســـة الكوفــة و ،  ١/٢٩٤:اللهجـــات العربیـــة فــي التـــراث : ینظــر   )٧( 
 .١٣٨:في األصوات والنحو العربي 



 ٤٧

علــیهم أن یســتعملوا ألســنتهم مــن موضــع واحــد ثــم یعــودوا لــه ، فلمــا صــار ذلــك تعبــًا 
لتكــون رفعــة  علــیهم أن یــداركوا فــي موضــع واحــد وال تكــون مهلــة ، كرهــوا وادغمــوا ،

والغـــرض بـــذلك ((: یعـــیش، وقـــال ابـــن  )١( )).واحـــدة ، إذ كـــان أخـــف علـــى الســـنتهم
ود الــى حــرف بعــد النطــق بــه وصــار م التكریــر والعــثقــل علــیه ألنــهطلــب التخفیــف ؛ 

  .)٢( ))ذلك ضیقًا في الكالم 
ه ـعـد سیبویـی (( :عنایة كبیرة منذ القـدم ،  فقـد قیـل  اإلدغامعلماؤنا  أولىوقد     

راســته لالصــوات مــن اوائــل علمــاء العربیــة المعتنــین باإلدغــام ، حتــى أعــّده محــور د
الم علــى ـالعربیــة ، وقــد ترســم خطــاه مــن تــاله ـ علــى اخــتالف  فــي العــرض ـ بالكــ

ومـــن الـــذین  ترســـموا .)٣( ))...مخـــارج االصـــوات وبیـــان صـــفاتها العامـــة والخاصـــة 
بــن ابــي ومكــي  ، )٥(، وابــن الســراج )٤(علــى اخـتالف فــي العــرض ـ المبـردـ اه ـخطـ

  .)٩(، والسیوطي )٨(، وابن الجزري)٧( ، والزمخشري)٦(طالب

                                                
شــــرح المفصـــــل و ،  ١/١٣٤:الكشــــف و ، ١/٩٠:المنصــــف : وینظــــر .  ٤/٤١٧:الكتــــاب    )١( 

:١/١٢١. 

 .١٠/١٢١:شرح المفصل    )٢( 

 .٨١:)وعة الصغیرةالموس(في البحث الصوتي عند العرب   )٣( 

 .٢٠٧-١/١٩٢:المقتضب: ینظر   )٤( 

 .٤٢٥-٣/٣٩٩:لاألصو :ینظر   )٥( 

 .١٦٨-١/١٣٤: الكشف :ینظر  )٦( 

 .١٨٩و١٨٨:المفصل :ینظر  )٧( 
 

 ٣٠٣-٢٧٤: في القراءات العشر النشر:ینظر  )٨( 

 .٢٩١-٦/٢٨٠:مع الهوامع ه:ینظر  )٩( 



 ٤٨

فهـي عنـدهم  ،یر ظـاهرة االدغـامفسـولم یختلف المحدثون عن القـدامى فـي ت   
عبارة عن فنـاء الصـوت االول مـع الصـوت الثـاني ، بحیـث ینطـق بالصـوتین صـوتًا 

ــــأطلقوا علیــــه مصــــطلح . )١(واحــــدًا كالثــــاني ــــي حــــین اختلفــــوا معهــــم فــــي تســــمیته ف ف
االدغام بوصفه ضربًا مـن المماثلـة ، وقسـموا تـأثیر االصـوات  ، إذ درسوا) المماثلة(
  : لىإ

  .بالثاني األولوفیه یتأثر الصوت  :ي عالتأثر الرج - أ
  .)٢(باألولوفیه یتأثر الصوت الثاني :  التأثر التقدمي-ب

وشـدَّ، مـدَّ ، : یقع فـي كلمـة واحـدة ، نحـو  اإلدغامهو ان  إلیه اإلشارةومما تجدر 

  .)٣( اضْرِب بعصاكَ الْحجر   :ین ، نحو قوله تعالى وقد یقع في كلمت

 

 لإلدغامتعریفًا ) )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ((للشارح في  دجألم    
، ولــم یتنــاول الظــاهرة فــي مبحــث معــین ، وارتأیــت أن اعتمــد علــى تقســیم ابــن جنــي 

  :، إذ جعله على قسمینلإلدغام
نــاؤه منــه مــن غیــر دهــو تقریــب الحــرف مــن الحــرف وإ  (( :األصــغر اإلدغــام -١

ــة . )٤())یكــون هنــاك إدغــام واإلدغــام األصــغر عنــد ابــن جنــي اإلبــدال واإلمال
  .)٥(، فكلها تقریب الصوت من الصوت واإلشمام واإلتباع

                                                
 .١٧٨:األصوات اللغویة : ینظر    )١( 

دراسـة الصـوت اللغـوي و ،  ٦٠:فـي اللهجـات العربیـة و ، ١٧٨: األصـوات اللغویـة : رینظ    )٢( 
 .١٢٦:اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة و ،  ٣٢٤

 .١٨٢:األصوات اللغویة : وینظر  . ٦٠:البقرة    )٣( 

 .٢/١٤٣:الخصائص    )٤( 

 .٣٤٠و ٣٣٩:  الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني : ینظر   )٥( 



 ٤٩

ذا ُأطلـق لفـظ  اإلدغــامفهـو  (( : األكبـر اإلدغـامأمـا  -٢ كــان  اإلدغـامحقیقـة ، وإ

أن یلتقـــي  ((:أحـــدهما ضـــربین،، وهـــو علـــى  )١( ))األصـــغرهـــو المـــراد دون 

،  )٢( ))اآلخــرفــي  األولفیــدغم  اإلدغــامالتــي یكــون  األحكــامالمــثالن علــى 

،  اإلدغــامالتــي یســوغ معهــا  األحكــامأن یلتقــي المتقاربــان علــى  ((: واآلخــر

  باإلدغـــامویســـمى .  )٣( ))لفـــظ صـــاحبه ، فتدغمـــه فیـــه  إلـــىفتقلـــب احـــدهما 

ــهأل (( األكبــر المتحــرك ســاكنًا ،  تصــیرمــن الصــغیر ، ولمــا فیــه مــن  أكثــر نّ

 .)٤( ))ما فیه من الصعوبة الصغیر ل اإلدغام فيولیس من ذلك 

  في المتماثلین اإلدغام -١
ویحــدث . )٥(ان فــي المخــرج والصــفة ـهــو أن یتحــد الحرفــ                        

ـــیهم التكریـــر والعـــ ((ام المثلـــین ـادغـــ ـــه ثقـــل عل  ))ق بـــه ـحـــرف بعـــد النطـــ إلـــىود ـألنّ
وهـي حـذف الحركـة  ((راء خطـوة واحـدة ـموضع بإجــفـي هـذا الـ اإلدغـامل ـویحص.)٦(

كة ، ثم ینطق بالصوتین على صورة الصوت المضعّف  ةـاألمثلفي    .)٧())المحرّ
  

  الباء في الباء - أ
                                                

 .٣٤١:الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني   )١( 

 .٢/١٤١:الخصائص     )٢( 

 .٢/١٤٢:المصدر نفسه    )٣( 

 .٢٧٤: ٢:النشر في القراءات العشر : وینظر . ١/١٩٥:االقناع في القراءات السبع     )٤( 

 النشــــر فــــي القــــراءاتو ،  ١/١٩٧:، والمقتضــــب  ٤٣٣و٤٢١و ٤/٤١٧: الكتــــاب : ینظــــر    )٥( 
 .١/٢٧٨ :العشر 

 .١٠/١٢١:شرح المفصل   )٦( 

 .٢٤١:أثر القراءات في األصوات والنحو العربي   )٧( 



 ٥٠

فلیذّب عـن  (() : ع(قول االمام  ))المنهاج((ومن امثلته لدى الشارح في         
فلیــذبب عــن : باالدغــام ، وفــي بعــض الروایــات  : ((، فقــال الشــارح  )١( ))حبه صــا

  .)٢())صاحبه ، بفك االدغام 

  التاء في التاء - ب
وال (  ((:ام ، وهـي ـذا االدغــة لهــأمثلـ) )اجـالمنهـ((ارح فـي ـوأورد الش             

، ) فـال تـوازرون( ((و  ، )٣( ))...، بفك االدغـام ) تتثاقلوا(هـام، وأصلـباالدغ) اقلواـتث

إِن الَّـــذين تَوفَّـــاهم  : تعـــالى ال ـقـــ...  ((، و )٤( ))بفـــك االدغـــام ) له تتـــوازرون ـوأصــ
  .)٥( )))...تتوفاهم( ، وأصله باإلدغام ]٩٧:النساء [  ...الْمآلئكَةُ

  

  الدال في الدال -ت
لشـّد (  (() : ع(قـول االمـام  ))المنهـاج((ومن امثلتـه لـدى الشـارح فـي         

ذا ، أصـله حبـب ، ومعنـى شـدَّ ، : شدد كقولك ) َشدَّ (وأصل ) اـضرعیه اما تشطر  حبّ

ـــــدد(بفـــــتح الـــــدال وتشـــــدیدها ، وأصـــــله ) یرتـــــدّ ( ((، و  )٦( ))...صـــــار شـــــدیدًا  ) یرت

نمــا حركــت قــافــي الثانیــة، وحركــت الثانیــة اللت األولــىفُأدغمــت الــدال  ء الســاكنین ، وإ

ال مــن الــدخر وهــو عــتفا) االدخــار( ((، و )٧( ))...ثقــل التضــعیف بــالفتح للخفــة مــع 

                                                
 .٤/١٠٧:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة     )١( 

 .٤/١٠٨:المصدر نفسه    )٢( 

 .٥/٢٣١: المصدر نفسه)    ٣( 

 .١٢/٤٠:المصدر نفسه    )٤( 

 .١٤/٩٦:المصدر نفسه    )٥( 

 .٢/٧٥:لمصدر نفسها    )٦( 

  .٢/١٢٧:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )٧( 



 ٥١

ـــدخر أصـــله إذتخـــر قلیـــإعـــداد الشـــيء واخت ) التـــاء(ت بـــاره لوقـــت الحاجـــة ، واّدخـــر یّ

ـــــدكر( ((، و  )١( ))...مهملـــــة وُأدغمـــــت ) داالً ( مصـــــدر میمـــــي مـــــن االدكـــــار ، ) مّ

  .)٢( ))وأصله مدتكر قلبت تاؤه داًال وُأدغم 

  لصادالصاد في ا -ث

الَ تَقْصـص رؤيـاكَ   بنييـا : قـال تعـالى ...  ((:  ))المنهـاج ((قال الشارح في    

  .)٣( ))التقّص باالدغام : بفك االدغام ، ویقال  ]٥:یوسف[

  الطاء في الطاء -ـ جـ
هــو الجــري یقــال اطــرد ) االطــراد(  (() : )المنهــاج((ومنــه قــول الشــارح فــي    

، وجــرى بعضــه إثــر بعــض ، وأصــله االتطــراد فأبــدلت  االمــر أي تبــع بعضــه بعضــاً 

  .)٤( )) االتاء طاء ثم ُأدغم

  الظاء في الظاء -ـح
وأصــله فظــظ كحــذر،  الجــافي: والفــظ : (( ...  ))المنهــاج((قـال الشــارح فــي   

  .)٥( ))...فُأدغم

  

  القاف في القاف -ـخ

                                                
 .٢/٢٢١: المصدر نفسه   )١( 

 .١٤/١٩٥: المصدر نفسه   )٢( 

 .٨/٢٤:المصدر نفسه  )٣( 

 .٣/٩٩:المصدر نفسه   )٤( 

 .٧/٢٨:المصدر نفسه   )٥( 



 ٥٢

ــه تعــالى ...  ((:  ))المنهــاج((قــال الشــارح فــي      ن يشــاققِ اللّــه  ومــ  :فــي قول
 ـــــولَهسرو ] ال الحجـــــاز ، وغیـــــرهم  بفـــــك االدغـــــام ، وهـــــو لغـــــة أهـــــل ]١٣ :االنف

  .)١(...))یدغم

  الالم في الالم – د
حدیثــه عــن  أثنــاءفــي  الــالم  فــي مماثلــه إدغــام ))المنهــاج((ذكــر الشــارح فــي   

: ولــین قـــالوا وذهــب الكوفیــون الــى أنَّ اال ((: ، إذ قــال ) اهللا(اشــتقاق لفــظ الجاللــة 
باشــتقاقه مــن إلــه علــى وزن فعــال ، فأدخلــت علیــه االلــف والــالم للتعظــیم  ، فصــار 

ــــه ، فحــــذفت الهمــــزة ااإل ــــى األلســــنة ، فــــاجتمع المــــان اًال ســــتثقل ــــرة جریانهــــا  عل لكث
 شــلًال مـــن بـــاب تعـــب ، تشـــلثلــث الیـــد ...  ((: ، وقـــال  )٢( ...))فأدغمــت االولـــى 

  .)٣( ))تویدغم المصدر ایضًا إذا فسد

  المیم في المیم  -ذ
 وجمــع االمــام ائمــة، واألصــل أأممــة (() : )المنهــاج((ومنــه قــول الشــارح فــي   

و ...  ((،  )٤( ))لمــیم بعــد نقــل حركتهــا الــى الهمــزة وزان َأمثلــة فُأدغمــت المــیم فــي ا
مَّ ( مَّ (وأصله عند الخلیل ) َهُل ـمَّ اهللا شـع: مـن قـولهم ) هـاُل صـله     ه َأي جمعـه ، وقیـل أثَل
المـیم فـي المـیم ، فلمـا تحركـت  وأدغمـتفألقیت حركة المیم على الـالم ، )  ها الممُ (

                                                
 .٢/٩٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة    )١( 

 .١/٢٤٣: المصدر نفسه    )٢( 

 .٦/٨٥: المصدر نفسه   )٣( 

 .١/٢٤٢:المصدر نفسه   )٤( 



 ٥٣

اللتقـاء السـاكنین ؛ ألنَّ ) هـا(الالم استغنى عن همزة الوصـل ، وسـقطت االلـف مـن 
ن تحركت فهي في نیة السكون لكون حركتها عارضة    .)١( ))...الالم وإ

  النون في النون -ر
ـــذلك ، وهـــي ) )المنهـــاج((د الشـــارح فـــي وأور              ـــة ل ـــأمرونّي( ((: أمثل ) ت

: بالتشــدید أصــله تــأمرونني بنــونین فُأســكنت االولــى وُأدغمــت فــي الثانیــة قــال تعــالى 

  لُونـاها الْجهأَي دبونِّي أَعرتَأْم اللَّه رقُلْ أَفَغَي ] ر وحاّجـه قومـه ، قـال ... ((و .)) ]٦٤:الزم

بتشدید النون بإدغـام النـون فـي  ]٨٠:االنعام [ حآجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي في اللّهو :تعالى

 فاألصـل،  ]٣٨:الكھف [ لَّكنا هو اللَّه ربي : قوله تعـالى ...  ((، و  )٢( ))النون 

ـــا(فـــي  یـــت حركـــة الهمـــزة علـــى النـــون ، وحـــذفت الهمـــزة ، فبق فقلبـــت) أنـــالكـــن ) (لكنّ
 ))بنونین متحركتین ، فلما تالقت النونان ُأسكنت االولـى وُأدغمـت فـي الثانیـة) لكننا(
)٣(.  

  الیاء في الیاء-ز
شــدة الجریــان، : المــوج ، وقیــل ) والتیــار(  ) : (()المنهــاج((وأمثلــة ذلــك فــي 

  و ،) ٤( ))...جتمعـــت الــواو والیــاء فـــُأدغم بعــد القلـــب اوار ، فیــوهــو فیعــال، أصـــله ت
اهللا الخلــق،  أمــن ذر  مــن الــذرء بــالهمز: ا أربعــة مــذاهب وفــي أصــله) ... لذریــةا( ((

یلــوعلى ال... ومن الذرّ والذرور والّذري  ـة أو فعّ یـرة ـثاني وزنها فعلیة كقمریّ ة نحـو ذرّ

                                                
 .٢/٩٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )١( 

 .٩/٦٤:المصدر نفسه   )٢( 

 .١٢/٧٥: المصدر نفسه   )٣( 

 .١/٣٠٦: المصدر نفسه   )٤( 



 ٥٤

،  )١( ))... اـاالولى  منه) الیاء(وُأدغمت ) یاء(ثرت الراءات ُأبدلت األخیرة ـ، فلما ك
  .)٢( ))ها ُأمیوة قلبت الواو یاء ، وُأدغمتا وأمیة أصل...  ((و
 

یلتقـي المتقاربـان علـى األحكـام التـي یســوغ  ((وهـو كمـا یقـول ابـن جنـي َأْن    
والمقصـــود .  )٣( ))معهـــا االدغـــام فتقلـــب أحـــدهما الـــى لفـــظ صـــاحبه فتدغمـــه  منـــه 

   .)٤( ة، أو مخرجًا وصف ةفبالصوتین المتقاربین ما تقاربا في المخرج أو الص

  التاء في الذال -أ
ا بین طرف اللسان وأصول الثنایا ، ومما بـین طـرف اللسـان ممخرج التاء م   

والــذال صــوت رخــو  ،) ٦(، والتــاء مهموســة شــدیدة  )٥(وأطــراف الثنایــا مخــرج الــذال 
  .فتقارُب مخرجیهما سوّغ هذا االدغام. مجهور 
قـــال ...  : ((لهــذا النـــوع مـــن االدغــام قولـــه   ))المنهـــاج((وأورد الشــارح فـــي   

تـذكرون بالتشـدید علـى ادغـام التـاء فـي  ] ٣: األعراف[قَليال مـا تَـذَكَّرون  : تعـالى

  .)٧( ))بالتخفیف على حذفها ) تذكرون(الذال ، و
  

                                                
 .٢/١٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )١( 

 .٥/١٤: المصدر نفسه   )٢( 

 .١٤٠:الخصائص   )٣( 

أثــــر  و، ١/١١٥:اتحــــاف فضــــالء البشــــر و،١/٢٧٨:النشــــر فــــي القــــراءات العشـــر :ینظـــر  )٤( 
 .١٣١:القراءات في األصوات والنحو العربي

 .٢/٦٧٠:الممتع في التصریف  و،٤/٤٣٣:الكتاب : ینظر  )٥( 

 .٢/٦٧٢:الممتع في التصریف و ، ٤/٤٣٣:الكتاب : ینظر   )٦( 

 .٤/١٦: شرح نهج البالغة  منهاج البراعة في   )٧( 



 ٥٥

  التاء في الشین -ب
مخـرج الشـین ، وممـا بـین  الحنـك األعلـىمن وسط اللسـان بینـه وبـین وسـط    

صـوت لثــوي أســناني، والشــین والتــاء ، )١(مخــرج التــاء  رف اللســان وُأصــول الثنایـا طـ
والذي سوّغ االدغام أنهما متفقان في صفتي . )٣(وهو رخو مهموس، )٢(صوت غاري

  . )٤(نفتاح واالالهمس 
تشـابه االمـر  یقـال((... :الشارح، لهذا االدغام قول ) )المنهاج ((ومن أمثلة      

رة [ إِن البقَـــر تَشـــابه علَينـــا : بحانه علینــا ، قـــال ســـ أصـــله تتشـــابه فتشـــابه  ]٧٠ :البق

  )٥( ))فُأدغمت التاء في الشین

  التاء في الصاد - ت
صـوت رخـو  والصـاد، )٦(وفویـق الثنایـا مخـرج الصـاد اللسـان طرف مما بین   

 احتكـاكي مهمـوس والصـاد صـوت لثـوي،  )٧(شـدید مهمـوسصـوت مهموس ، والتاء 
  .) ٨(مستعلیة صفیریةفخم ، والصاد رخوة مطبقة 

                                                
 ٣-١:، ومناهج البحث في اللغة٦٦٩/ ٢: ،والممتع في التصریف٤/٣٤٤: الكتاب:ینظر)١( 

 .١٥٤):القسم الثاني األصوات(،وعلم اللغة العام٢٧١-٢٦٩:دراسة الصوت اللغوي:ینظر)٢( 

  .٢٢٨:اثر القراءات في األصوات والنحو العربي: ینظر )٣( 

   .٤٣٦و ٤٣٤/ ٤:الكتاب: ینظر)٤( 

  .٧٤/ ١٠:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)٥( 

  ،وشرح   ١٨٣:، والرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة٤٣٣/ ٤: الكتاب :ینظر )٦( 
 .١٢٥/ ١٠:المفصل       

 .٧٦:،واألصوات اللغویة  ٤٣٣/ ٤:الكتاب : ینظر)٧( 

 .٤٢:التمهید في علوم التجوید: ینظر)٨( 



 ٥٦

وتصـــدقت بكـــذا ...  : (() )المنهـــاج((ومـــن هـــذا االدغـــام قـــول الشـــارح فـــي    
أي . )١( ))أعطیتــه صــدقة والفاعــل متصــدِّق ، ومــنهم مــن یخفــف بالبــدل واالدغـــام 

   .مصدق

  التاء في الظاء -ث
مما بـین طـرف اللسـان مما بین طرف اللسان وُأصول الثنایا مخرج التاء ، و    

  .)٤(، والظاء مجهورة رخوة)٣(، والتاء مهموسة شدیدة ) ٢(وأطراف الثنایا مخرج الظاء

ــم   :قــال تعــالى ...  (() : )المنهــاج((قــال الشــارح فــي     ــلَ أَزْواجكُ عــا ج مو
   كُمـاتهأُم نهـنم ونري تُظَـاهاللَّائ ]فُأدغمـت التـاء  )تتظـاهرون( واألصـل،  ]٤:االحـزاب

  .)٥())...في الظاء بعد قلبها ظاء 

  الواو في الیاء -ـ جـ
مــن وســط اللســان بینــه وبــین وســط الحنــك االعلــى مخــرج الیــاء ، وممــا بــین    

ان فـــي متفقــا مـــفهمــا متباعـــدان مــن جهـــة المخــرج إّال أنه .) ٦(الشــفتین مخــرج الـــواو 
ــــة ؛ ألّن مخرجه صــــوت أشــــد مــــن اتســــاع ا یتســــع لهــــواء المــــصــــفتي الجهــــر واللیون

  .) ٧(امغیره

                                                
 .١٣/٨٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )١( 

 .٤/٤٣٧:الكتاب: ینظر   )٢( 

 .٦١:األصوات اللغویةو ،  ٤/٤٣٤:الكتاب: ینظر   )٣( 

 .٤٧:األصوات اللغویةو ، ٤٣٥و ٤/٤٣٤:الكتاب: ینظر   )٤( 

 .٢/٩٤: :منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )٥( 

 .٤/٤٣٣:الكتاب: ینظر    )٦( 

 .٤/٤٣٥:صدر نفسهالم: ینظر   )٧( 



 ٥٧

 : ((واو فــي الیــاء فــي قولــه  ـام الـــدغــالــى ا) )المنهــاج((ارح فــي ـوأشــار الشــ   
اهللا الخلق ، ومن  أمز من ذر ـمن الذرء باله: وفي أصلها أربعة مذاهب ) ... الذریة(

ـه كقمریـة ... ذري لالذرّ والذرور وا ولـة نحـو ذر ... وعلى الثـاني وزنهـا فعلیّ ورة أو فعّ
فصـــار ذریَّـــة ) الیــاء(فـــي ) الـــواو(األخیـــرة فصــار ذرویـــة ثـــم ُأدغمــت ) الـــراء(فأبــدلوا 

...(()١(.  
 

  .) ٢(لصوتین المتجانسین اتفاقهما مخرجًا ، واختالفهما صفةباالمقصود     

  ادغام التاء في الطاء والدال -أ
هـي و ، ) ٣(لسان وأصول الثنایا التاء والطاء والدال أصوات من بین طرف ال   

، تشــترك فــي صــفة الشــدة ، ویفــرق بینهــا لــدى القــدامى الهمــس فــي ) ٤(أســنانیة لثویــه
طبـــاق فـــي ،  ولـــدى المحـــدثین  الجهـــر فـــي الـــدال واإل) ٥(طبـــاق فـــي الطـــاءالتـــاء واإل

  .)٦(الطاء 

  ادغام التاء في الطاء-١
فـي المخـرج وصـفة الشـدة  اقفتالالدى القدامى هو  اإلدغامومسوغ هذا           

) ٧(ألن الطاء عنـدهم مهمـوس ؛ذلك االتفاق صفة الهمس  إلى، ویضیف المحدثون 

.  
                                                

 .٢/١٠٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١( 

، ٢٩٤-١/٢٩٣:فـــي التـــراثالعربیـــة اللهجـــات و ، ١/٢٧٨:النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر:ینظـــر )٢( 
 .٣٩٦:الدراسات الصوتیة عند علماء التجویدو ،٢١٧و٢١٦:اللغةفي فقه دراسات و 

 .٤/٤٣٣:الكتاب : ینظر )٣( 

 .٢٢٦:ءات في األصوات والنحو العربيأثر القرا: ینظر )٤( 

 .١/٦٩:عرابسر صناعة اإل و،٤٣٦و ٤/٤٣٤:الكتاب : ینظر  )٥( 

 .٦٢و ٦١:األصوات اللغویة : ینظر )٦( 

 .٢١:المصدر نفسه: ینظر  )٧( 



 ٥٨

فتطهــروا ، فُأدغمــت ) فــاطهروا(وأصــل ...  ((: ))المنهــاج((قــال الشــارح فــي   
  .)١( ))...التاء في الطاء بعد القلب 

  ادغام التاء في الدال -٢
  .)٢(لمخرج وصفة الشدةومسوغ هذا اإلدغام االتفاق في ا   

الــدفع ، قــال ) الــدرء( ((: قــول الشــارح  ))المنهــاج((ومــن هــذا االدغــام فــي        

تداراتم ، غیر ) ادارأتم(، وأصل  ]٧٢: البقرة [وإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فيها: تعالى 

  .)٣( ))أن التاء ُأدغمت في الدال بعد القلب

                                                
 .١/٣١٠:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )١( 

 .٤٣٤و ٤/٤٣٣:الكتاب : ینظر  )٢( 

 .١٢/٥٦: ح نهج البالغةمنهاج البراعة في شر  )٣( 



 ٥٩

 
 

ـــى وزنهـــا ورویهـــا إشـــباعًا وتأ ((هـــو  َ الكلمـــُة الكلمـــَة عل ـــع بَ ـــدًا كأن تُتْ أي أن .)١())ی
یـــه (( ل علـــى وزنـــه وروّ ، فهمـــا علـــى وزن واحـــد بســـنقـــولهم حســـن كیتبـــع الثـــاني األوّ

هما نون م   .)٢())یدةقورویّ
ي اتباعـًا  )٣(واالتباع مـن سـنن العـرب فـي كالمهـا       مـا سـمّ نّ لمـة ألن الك ((، وإ

ـتكلَّمُ بهـا منفـردة  فلهـذا  ُ الثانیة إنما هي تابعة لألولى على وجـه التأكیـد لهـا ، ولـیس ی
  .)٤())اتباع: قیل 

فقــد  ))االزدواج أو المزاوجــة  ((مصــطلح آخــر یطلــق علــى االتبــاع هــو  وثمــة    
ى ابــــن قتیبــــة االتبــــاع بــــالمزدوج ـــــ )٥(ســــمّ ــــل لــــه ب ، وســــاقطة )٦( )جــــائع نــــائع ( ، ومثَّ

  .)٧(القطة
مصـــطلح االزدواج علــــى هـــذا النــــوع  مــــن  ) )المنهــــاج((وأطلـــق الشــــارح فـــي 

ـــة لـــذلك ، وهـــي  الناقـــة إذا جـــذب رأســـها بالزمـــام ) أشـــنق(و ((: االتبـــاع ، وأورد أمثل
نما قال  أشـنقها ؛ ألنـه جعـل ذلـك فـي : َأشنق لها ولم یقل : فرفعه وشنقها ایضًا ، وإ

                                                
 .١/٤١٤:المزهر : وینظر . ٢٧٠:الصاحبي    )١( 

 .٣) :المقدمة) (اللغوي ألبي الطیب(االتباع     )٢( 

 .٣٧٥:فقه اللغة وسرّ العربیة:ینظر   )٣( 

 .١/٤١٥:المزهر: وینظر.  ٢/٢٧٩:غریب الحدیث   )٤( 

 .٣٧:أدب الكاتب: ینظر   )٥( 

 .٣٩:المصدر نفسه    )٦( 

 .٤٧:المصدر نفسه    )٧( 



 ٦٠

الغــدایا والعشــایا ، : صــد االزدواج ، كمــا قــالوا ، إذ ق )()أســلس لهــا: ( ة قولــه ـمقابلــ
كـاف  وفهـالشيء یكفي كفایـة ) كفى(و  ((، و  )١( ))واالصل  الغدوات جمع غدوة 

فیه كفاء لمكتف وشفاء لمشتف ،الوجـه فیـه : إذا حصل االستغناء عن غیره ، ویقال
ه من بـاب آخـر ، ولكنـه أتـى بـالهمإن الهمز ال وجه له هكفایة ف زة لـالزدواج هنا؛ ألنّ

مــأزورات غیــر ) : ص(الغــدایا والعشــایا ، وكمــا قــال : بــین كفــاء وشــفاء كمــا قــالوا 
) مــن الوالــد الفــان (  ((،  و  )٢())مــأجورات ، تــأتي بــالهمزة والوجــه الــواو لــالزدواج 

  .)٣( ))...لالزدواج بین الفان والزمان  هناحذف الیاء ه
 

: ون التابع متصًال بـالمتبوع ولـیس لـه معنـى وال یجـيء منفـردًا ، نحـو ان یك -١
شـذر : حسن بسن ، وحار یار ، ویكثر أن تكون الكلمة مسبوقة بمیم نحو 

  .شدر ، وصقر مقر
: أن یكـون التـابع متصــًال بـالمتبوع ولــه معنـى ولكنـه الیجــيء منفـردًا ، نحــو  -٢

 .)٤(عطشان نطشان ، وشیطان لیطان

  : ي االتبـــــاع أن یفصــــــل بـــــین التــــــابع والمتبـــــوع بــــــالواو ، إذ قــــــال وأجـــــاز فــــــ     

هـــذا جـــائع نـــائع ، فهـــو عنـــدهم إتبـــاع ، ثـــم یقولـــون فـــي : هـــذا أنهـــم یقولـــون ...  ((

جوعــًا ونوعــًا ، فیـدخلون الــواو وهــو عنــدهم إتبــاع ، إذ كــان : الـدعاء علــى االنســان  
                                                

)    ( قال االمام)ْن أسلس لهـا  نإ (() : ع منهـاج البراعـة فـي شـرح .  ))تقحـمأشنق لها حزم ، وإ
 .٣/٤٧:نهج البالغة 

 .٣/٤٨:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة     )١( 

 .١٤/٨٧:المصدر نفسه   )٢( 

 .١٤/١٣٦:المصدر نفسه    )٣( 

 .٣:االتباع: ینظر    )٤( 



 ٦١

ة إتباعـًا ومـرة غیـر إتبـاع ، ف  ))ح أّن االعتبـار لـیس بـالواوقـد وضـمحاًال أن تكون مـرّ
)١(.  

ق أبــو الطیـــب بــین االتبـــاع والتوكیــد ذلــك أن التـــ    بع إن لــم یكـــن لــه معنـــى اوفــرّ

بنفسه، أو كان له معنى المتبوع وجـاء لتقویـة مـا قبلـه وال یـتكلم بـه مفـردًا كـان إتباعـًا 

ن شارك اللفظة  االولى في المعنى  وجـاء لتقویتهـا ، ویمكـن أن یـتكلم بـ ه مفـردًا ، وإ

  .)٢(كان توكیداً 

االتبـاع اللفظـي ، ویتحقـق بتكـرار الكلمـة : لى قسـمین ، االول إویقسم االتباع     

وان ، وشـيء تـأسـوان أ :ها للغایة التي یأتي لها االتباع ، نحوـمع تغییر بعض حروف

  .)٣( افه نافه ، وجائع نائع ، وشیطان لیطانت

علیه الدارسـون المحـدثون مصـطلح التوافـق االتباع الحركي ، وقد أطلق  : والثاني

ــة فــي الحركــات)٤(الحركــي ، او االنســجام الحركــي  فاالتبــاع الحركــي .)٥(، أو المماثل

المختلفــة بعضــها ) الحركــات(ظــاهرة صــوتیة یحــدث نتیجــة تــأثر االصــوات القصــیرة 

فــي بعــض فــي كلمــة واحــدة او كلمتــین ، فیتــأثر احــدهما بــاالخر ، فیــؤدي ذلــك الــى 

االنســجام الحاصــل بــین (( فهــو. )٦(انســجام صــوتي بــین الصــوائت القصــیرة حــدوث 
                                                

 .٣:التباعا   )١( 

 .٧:المصدر نفسه: ینظر    )٢( 

   .٢٥:المدهش:ینظر  )٣( 

   .١٢٠:لهجة تمیم : ینظر  )٤( 

 .١/٦٦:اللهجات العربیة في التراث: ینظر   )٥( 
    

 .١٤٣:اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة: ینظر  )٦( 



 ٦٢

حركات اللفظة الواحدة نتیجة تأثیر بعضها في بعض طلبًا للخفـة والتـآلف ، وابتعـادًا 

  .)١())عن الثقل والتنافر

  :كاالتي ))في شرح نهج البالغةالبراعة منهاج ((واالتباع في 

  
 
 

  نلسكون للسكواتباع ا -أ

 :مثـاًال واحـدًا لهـذا النـوع مـن االتبـاع ، إذ قـال ))المنهاج((وأورد الشارح في    

المعجمتـین مصـدر خـزرت العـین خـزرًا مـن ) يالـزا(و) الخـاء(، بفتح  )الخزر(و  ((

ولعلـــه ) الـــزاء(بــاب تعـــب صـــغرت وضــاقت ، والموجـــود فـــي النســـخ الخــزر بســـكون 

  .)٢( ))لمالحظة السجعة الثانیة 

  اتباع الفتح للفتح -ب
، وأصــله  النصـرة جوالفلــ(( ... : قــول الشـارح  ))المنهـاج((ومـن امثلتـه فــي    

كـ مـا حرّ نّ رجـل ال جألّن الماضـي منـه فلـ ؛اتباعـًا لیـوازن بـین االلفـاظ  هسكون العین وإ
  .)٣( ))بالسكون على خصمه بالفتح ومصدره الفلج

  اتباع الضم للضم- ت
ـــــي    ـــــة لهـــــذا النـــــوع ) )هـــــاجالمن((أورد الشـــــارح ف ـــــاع ، وهـــــي مـــــن أمثل   :االتب

ــاع الفــاء للعــین اب) بضــمتین(المــثالت: وقیــل (( ...  فــي ) الرســخ( ((، و )٤( ))...تب
                                                

 .٥٠) :دراسة في اصوات المد العربیة(في األصوات اللغویة   )١( 

 . ٥/٢٢:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )٢( 

 .١١/٧:المصدر نفسه   )٣( 

 . ٩/٩٩:المصدر نفسه   )٤( 



 ٦٣

والثلـث جـزء مـن ... ((، و )١( )) وضم السین لالتبـاع...  الدواب الموضع المستدق

  .)٢())ثالثة أجزاء ، وتضم الالم لالتباع 
  

  اتباع الكسر للكسر  -ث

بضــم الهمــزة وكســرها ) األضــحیة(  ((: قولــه  ))المنهــاج ((ومــن أمثلتــه فــي    

والمنخــر بكســر المــیم لالتبــاع ، ومثلــه ...  ((، و  )٣())إتباعــًا للحــاء والیــاء المخففــة 

وزرة كســاء صـغیر والجمـع وزرات علــى لفـظ المفــرد ، ـوالـ...  ((، و  )٤( ))...منـتن 

  .)٥())...وجاز الكسر لالتباع
 

 

لهـذا النـوع مـن االتبـاع ، إذ قـال  أمثلـة) )المنهاج((وأورد الشارح في              

ـٍز  متیفوألل(( ... ) : ع(في شرحه كالم االمام  ُدنیاكم هذِه َأزَهد عندي من عفطِة َعنْ

ذلــك فــي   ملعیســت عفطــة عنــز مــا تنثــره مــن أنفهــا وأكثــر  مــا) العفطــة( ((:  )٦())

مالـــه : ، ویقولـــون ) بـــالنون(مل األشـــهر فیهـــا النفطـــة عجـــة ، فأمـــا العنـــز فالمســـتالنع

ـــــز عـــــ ـــــافط أي نعجـــــة وال عن ـــــاطح (و ...  ((، و )٧())افط وال ن ســـــالطح بالطـــــح ین

                                                
 .١٤/٢٧:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة   )١( 

 .١٤/٢٥٦:المصدر نفسه    )٢( 

 .٤/٢٦٤:المصدر نفسه    )٣( 

 .٦/٣٢:المصدر نفسه    )٤( 

 .١١/٧٤:المصدر نفسه    )٥( 

 .٣/٩٦:فسهالمصدر ن   )٦( 

 .٦/٢٤:المصدر نفسه  )٧( 



 ٦٤

  ح بالضــــــــــم وزان عالبــــــــــط العــــــــــریض ، وســــــــــالطح بالطــــــــــحـالسالطــــــــــ) حـاألباطــــــــــ

ُ  الى اهللا أشكو ُعَجري( ((، و  )١( ))...إتباع   ، وهـو وأحزانيهمومي : أي ) ريَج وب

  .      )٢())من االتباع

  

                                                
 .٨/٧٥:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )١( 

 .١٢/٢٤:المصدر نفسه    )٢( 



 
 

 
 
 
 



 ٦٥

 
 

 
 

 
وینقسـم ، )١( ))الفعل مادل على معنـى فـي نفسـه مقترنـا باحـد االزمنـة الثالثـة((

  .من حیث التجرد والزیادة إلى مجرد ومزید 
حـد التصـاریف اال أصـلیة، التسـقط فـي أما كانت حروفه كلهـا ما المجرد فهو أ
  .یةفریلعلة تص

یسـقط فـي بعـض تصـاریف حـرف زید على حروفـه االصـلیة  د فهو ماواما المزی      
  .)٢(ذلك صریفیة، أو حرفان أو ثالثة احرف كالفعل لغیر علة ت

م فیهــا سـنـاظر فـي كتـب الصــرف یقـف امـام سـتة ابــواب للفعـل الثالثـي، اذ قالو 
لى تلك االبواب، تبعـا لحركـة عـین الفعـل فـي الماضـي وفـي إالصرفیون الفعل الثالثي 

مــا وجــه االنحصــار فــي ســتة اذا قیــل ((: یم بقولــهضــارع، وعلــل العینــي هــذا التقســالم
الفــتح والضــم والكســر والســكون، وال یمكــن ان  لواحــن الفــاء لهــا اربعــة اابــواب، قیــل أل

لإلســـتثقال، ال یكـــون مضــمومًا وال مكســـورًا و  بالســاكن ، االبتـــداءاع نــیكــون ســـاكنا المت
، والعــین لهــا اربعــة احــوال ایضــا وقــد ســقط منهــا واحــدة وهــي الفــتحلهــا حالــة  فبقیــت 

المــتكلم والمخاطــب أو جمــع المؤنــث وجـــب  ضـــمیرتصــل بالفعــل الســكون؛ النــه اذا ا
ــه التقــى ســاكنان علــى غیــر  عــینفــان ســكن ال ...ســكون الــالم لشــدة اتصــال الفاعــل ب

فیـه قط منهـا الضـم والكسـر لالسـتثقال لمـا سـوالالم ایضا لها اربعة احوال وقد  ...هحد
 هـاوقـد سـقط من ،میـل الیهـاألنها اخف الحركـات، والطبـاع ت ؛من الكلفة بخالف الفتحة

لفـاء حالـة واحـدة لولما كانـت ... حالسكون ایضا؛ الن الماضي مبني، وبناؤه على الفت

                                                
  .١٧٤: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: وینظر. ٩٦: التعریفات )١(
، ٧١: ،و تصـریف األفعـال والمصـادر والمشـتقات٢٤، ٢٣: شـذا العـرف فـي فـن الصـرف: ینظر )٢(

  .٥٦: ، وأوزان الفعل ومعانیها٥٤: ودروس في التصریف ،٢٦و ٢٥: والتطبیق الصرفي



 ٦٦

فاضـــرب االثنـــین فـــي الثالثـــة  أحـــوالثالثـــة  ینولـــالم حالـــة واحـــدة فصـــار اثنـــین، وللعـــ
  .)١())فصارت ستة

  :ةالغل الثالثي في منهاج البراعة في شرح نهج البالفع أبواب
، مبینـا أبوابهـاإلـى  وأشـارالمجـردة،  األفعـالعنـد )) منهـاجال((وقف الشارح فـي 

إلـى  إشـارةوهكـذا فـي  َب رَ أو َضـ لَ قتـمـن بـاب  بأنـهأو التصـریح مثیله ذلك من خالل ت
  :یأتيوكما  ،في الباب األشهرالفعل 

  :األولالباب  -١
، وكـان الشـارح فـي ـ  الماضي وضمها فـي المضـارعفي ین عح الـبفتـ ) لفعُ ی –ل عَ فَ ( 
(( أمثلتــهاب قعــد، أو بــاب نصــر، ومــن ـى هــذا البــاب بــاب قتــل أو بـــ، سمــ))منهــاجال((
ـــاب نصـــر خلقهـــمالاهللا ) فطـــر( مـــن حـــدث ) الحـــدث( ((، و)٢( ))...خلـــق فطـــرا مـــن ب

مــن بــاب  لزوبــاً لــزب الشــيء : لاالشــتداد یقــا) اللــزوب((( ، و)٣())قعــدكالشــيء حــدوثا 
مــن  ریحالـ) هبــت(و(( ، و)٥())قصـد: حــج حجـا مـن بــاب قتـل(...(، و )٤( ))قعـد اشـتد

د عنـودا مـن بـاب قعـد مـن عنـد القصـ ،صـبور نعلـى وز ) ودنع((( و ،)٦())نصر باب
  )٨(...))حفظته: من باب قتل أرقبة) رقبته((( و )٧( ))مال
  

                                                
  .٣٩و  ٣٨: شرح المراح )١(
  .١/٢٥٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
  .١/٢٨٣: المصدر نفسه )٣(
  .٢/٣٣: المصدر نفسه )٤(
  .٢/١٨٤: المصدر نفسه )٥(
  .٣/٢٠٣:المصدر نفسه )٦(
  .٤/٢٤:المصدر نفسه )٧(
) عـزب(، و٣/٩٠) صـّف (،و٣/٨٩) مـرق(، و٢/١٣١) سلف: (وینظر. ٥/١٩٤: المصدر نفسه )٨(

ـــــل(، و٣/١١٥ ـــــب(،و٣/٢٥٣) زجـــــر(، و٣/١٢٣) درج(، و٣/١٢٦) خت ) بســـــط(، و٣/٢٦٧) جل
) رنـــــــق(، و٥/٤٠٢) نفـــــــض(،و٤/٣٣٥) ســـــــبغ(،و٤/٣٢١) نجـــــــم(،و٤/١٩٠) خــــــاس(،و٣/٣٠٢
) ثنفــــــ(، و٦/٦) نكـــــب(، و٥/٣٢٠) نخـــــر(، و٥/٣٠٢) نشـــــر(،و ٥/٢٩٤) قمـــــص(، و٥/٢٩٣
ــــــــرش(،و٦/١٤٣) أم(، و٦/٢٥) كــــــــرث(، و٦/٦ ــــــــر(،و٦/١٦١) ف ، ٨/٥٧) فتــــــــأ(،و٦/٢٠٢) جب
، ٩/٢٢٤) صـــــر(،و ٩/١١٠) شـــــرد(، و٧/١١٨) رفـــــض(، و٧/٩٩) رصـــــد(، و٧/٧٩) ســـــبق(و
  .١٢/١٩٤) نكص(، و١٢/٨٧) غل(، و٢٤٦) قطن(و



 ٦٧

  :الباب الثاني -٢
سـماه الشـارح فـي أو ،ـ بفـتح العـین فـي الماضـي وكسـرها فـي المضـارع ــ  )لِعـفْ یَ  -لعَ فَ (
فعلـــه یـــزل مـــن بـــاب  أو فــي منطقـــه) وزل(( (:أمثلتـــهبـــاب ضـــرب، ومـــن  ))منهــاجال((

 نفـر وذهـب علـى وجهـه: دا من بـاب ضـربالبعیر ن) ند( ((، و)١( ))أخطا زلةضرب 
 من المكـروه یعصـمه اهللا هالعصمة في اللغة اسم من عصم((، و)٢( ))شاردا، فهو ناد

ـــاب ((، و)٣( ))أي حفظـــه ووقـــاه ومنعـــه عنـــه: مـــن بـــاب ضـــرب فســـرت الشـــيء مـــن ب
، و )٥( ))وعـدل جار: قسط وهو من باب ضرب((... ، و)٤( ))وأوضحتهرب بینته ض
  .)٦( ))من باب ضرب دبیباً الصغیر ) دب((( 

  :الباب الثالث
(( و: أمثلتـه، ومـن عبـاب منـ )اجـلمنهـا(فـي  اه الشارحـوسمـ بفتحتین ـ ) لیفعَ  –ل عَ فَ ( 
الطریق ینهج من ) نهج( ((و،)٧( ))...في جلده  رأسهالقنفذ من باب منع ادخل ) قبع(

وم ـعــفهــو مك) عمنــ(البعیــر مــن بــاب ) عــمك(( (، و)٨( ))...وضــح واســتبان : عـبــاب منــ
، )١٠( )) قـام: مـن بـاب منـع) نهض((( ، و)٩( ))... ضیقاه لئال یاكل أو ف وكعیم شد

                                                
  . ١/٢٢٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة) ١(
  .١/٢٢٩: المصدر نفسه) ٢(
  .٢/٨٠: صدر نفسهالم )٣(
  .٢/١٨٠: المصدر نفسه )٤(
  .٣/٨٩: المصدر نفسه )٥(
) نقــــم(، و٥/٩٥) طــــاح(،و٣/١١٥) غــــرب(،و٣/٤٨) خـــرم: (وینظــــر. ٣/١٢٣: المصـــدر نفســــه )٦(

) قمــــص(،و ٥/٢١٧) غفــــر(، و٥/١٨٩) قــــرف(، و٥/١٥٥) قــــر(، و٤/٢٥٧) خفــــر(،و ٤/١٦٩
، ٦/١٩٩) عتـــل(، و٦/٥٧) كأفــ(، و٦/٦) نفــث(، و٥/٦) ظلــف(، و٥/٣١٩) فســر(، و٥/٢٩٤
) قصــد(، و٧/٧٠) عــزم(، و٧/٥٧) نعــق(، و٧/٧) نــزق(، و٦/٢٠٢) عــف(، و٦/٢٠٢) قصــم(و

) ملــــك(،و ١٣/٥٨) قســـم(، و١٣/٥٨) نقـــم(،  و١٣/٦) هضـــم(، و١٢/٣٢٤) غمـــز(، و١٠/٧٧
، ١٤/٢٢٨) هتــــــف(، و١٤/٢٠٨)عــــــاث(، و١٤/١٦١) رفــــــد(، و١٤/٢٥) عصــــــم(،و ١٣/١٩٢
  .١٤/٢٦٢) صفد(و

  .١/٢٢٨: البالغةنهج البراعة في شرح  منهاج )٧(
  .١/٢٢٩: المصدر نفسه) ٨(
  .٤/٣٤: المصدر نفسه )٩(
  .٤/٢٢١: البالغةنهج منهاج البراعة في شرح  )١٠(



 ٦٨

(( ، و)١( ))...صــوته وتضــرع واســتغاث  رفــع: أرار مــن بــاب منــع جــأیجــ) جــأر((( و
  .)٢())عرض : باب منع من رأيلي  ) نحس(

  :الباب الرابع
وهو بـاب تعـب، أو  ـ ن في الماضي وفتحها في المضارعـبكسر العیـ ) لیفعَ  –ل فعِ ( 
: كفـرح اـً قـبه الطیب عب) وعبق((( : أمثلتهومن  ،))المنهاج((فياب فرح عند الشارح ـب
سـفها مــن ) سـفه((( ، و)٤())...بـاب تعـبمـن بالكسـر ) رغـب((( ، و)٣( ))...زق بـه ـلـ

 ضــعف عــن حمــل مــا: مــن بــاب تعــب جزعــاً لرجــل ا) عز جــ((( ، و)٥( ))...بــاب تعــب 
) یخــرب((( ،و)٧())اشــتد: مــن بــاب فــرح) حمــس((( ،و)٦())نــزل بــه فلــم یجــد بــه صــبرا 

  .)٨(...))مضارع باب فعل كفرحبالبناء على الفاعل 
  

  : الباب الخامسج
ـفَ (   ـ –ل عُ  وأمثلتـه ،))المنهـاج((لـدى الشـارح فـي وهـو بـاب كـرم ـ ، بضـمتین ــ ) لیفعُ

 ((، و)٩())فــي العقـــل الســـفه الــنقصو ...مــن بــاب كــرم ةبالضــم ســـفاه) هفســ( ((: هــي
: رمالطریــق ككــ ثوقــد وعــ(... (، و)١٠( ))وجــبن بضــم العــین مــن بــاب كــرم) ضــعف(

                                                
  .٤/٢٥٨: المصدر نفسه )١(
) حجــر(، و٥/٢٢) لحــظ(، و٣/٣٨) كــدح(، و١/٢٢٨) لمــح: (وینظــر. ٥/١٠٣: المصـدر نفســه )٢(

) فجــــــــع(، و٥/١٥٥) فســــــــح(، و٥/١٥٥) دمـــــــغ(، و٥/١٥٤)دعــــــــم(،و٥/١٠٣) نســـــــخ(، و٥/٩٩
ـــــــع(، و٥/٢٩٤ ) زهـــــــر(، و٦/٩٨) ســـــــطع(، و٦/٥٧) زحـــــــف(، و٥/٣٠٢) هطـــــــع(، و٥/٩٤) قل
) محـــق(،و٧/٢٩) شـــخص(،و٦/٣٠٤) خســـأ(،و٦/١٩٩) مـــنح(،و  ١٥٢/ ٦) ضـــجع(، و٦/٤٢
  . ١٤/٢٤٦) دحض(،و١٤/٢٢٨) ترف(، و ١٤/٢٠٧) كلح(، و٩/٦٩

  .١/٢٢٨: لبالغةمنهاج البراعة في شرح نهج ا )٣(
  .٢/١٤١: المصدر نفسه )٤(
  .٣/١٨٩: المصدر نفسه )٥(
  .٣/٢٥٨: المصدر نفسه )٦(
  .٤/٦١: المصدر نفسه )٧(
) عمــــه(، و٤/٦٠) ســــئم(،  و٢/١٠٦) هــــرم(، و٢/٩١)لقــــي: (وینظــــر. ٨/٣٧: المصــــدر نفســــه )٨(

ـــــــــم(،و ٤/١١٣) فشـــــــــل(،و ٤/٦٠ ) حـــــــــزن(، و٥/١٠٣) أود(، و٤/٢٥٧) كـــــــــدر(، و٤/١٦٩) نق
، ٦/٣٠٤) احــن(، و٦/٢٥) مــرح(، و٦/٢٥) ارب(، و٦/٦) نكــب(، و٥/٣٠٢) أزف(، و٥/٢٨٠
) لقـــــــــــــف(، و١٣/٢٩١) لهـــــــــــــج(، و١٢/١٨١) غـــــــــــــرق(، و١٠/٥) قلـــــــــــــق(، و٨/٩٨) عـــــــــــــوز(و

  .١٤/٢٦٢) ثكل(،و١٤/٢٥
  .٣/١٨٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٩(
  .٤/٥٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)١٠(
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رخاوة مـن ) رخو((( و ،)٢( ))دروة من باب كرمكالماء ) كدر((( ، و)١())سلوكهتعسر 
أي : لفعــــل لــــدن مــــن بــــاب كــــرم لدانــــة ولدونــــةوا ...((( و )٣( ))إذا اتســــع  بــــاب كــــرم

  .)٤())الن
  :الباب السادس

ــ ) لیفِعــ –ل فِعــ( بــاب حســب، وذكــر لــه )) المنهــاج((فــي وســماه الشــارح ـ  ینتبكســر ـ
ـــــــة راال) خفقـــــــت(((  :همـــــــامثـــــــالین و  ـــــــاً وخفقاخفقـــــــًا  ی ـــــــاب حســـــــب  ن   ، و)٥()) مـــــــن ب

  .)٦( ))أمرهسلك  إذاعلیه والیة من باب حسب الشيء و  )ولي(( (

                                                
  .٤/٤٠٨: فسهالمصدر ن )١(
  .٤/٢٥٧: المصدر نفسه )٢(
  .٦/٢٠٢: المصدر نفسه )٣(
  .١٢/١٨٩: المصدر نفسه )٤(
  .٣/١٠٤:المصدر نفسه )٥(
  .٣/٢٦٨: المصدر نفسه )٦(



 ٧٠

 
 

لـــیس منهـــا، ممـــا یســـقط فـــي  الكلمـــة مـــا أن یضـــاف إلـــى أحـــرف ((الزیــادة هـــي
ین یفقـد جمعهـا قسـم مـن اللغـو  رفهـاأح أمـا، )١( ))بعض التصاریف لغیر علة تصریفیة

الزیـادة  أحـرففتـدخل  .)٢() لتموینهاأسـ(بعبارات منظومة تسهیال لحفظها، منهـا عبـارة 
علـى الربـاعي  أیضـاوخمسـة وسـتة، وتـدخل  أربعـةعلى الفعل الثالثـي المجـرد فتجعلـه 

  .فتجعله على خمسة وعلى ستة
  :والزیادة نوعان

الفعــل مــن غیــر  عــینللكلمــة، ویكثــر فــي  صــلیةاأل األحــرفالزیــادة بتضــعیف احــد  -أ
قـل منـه التضـعیف فـي الم أ، و )٣()مكـرَّ (والزائـد غالبـا، مثـل  األصـليفصل بین الحرف 

  .)٤()واخضرَّ  ابیضَّ (الفعل مثل 
الكلمــــة  أحــــرففــــي ) لتمونیهاأســــ( أحــــرفحــــرف أو اكثــــر مــــن  بإضــــافةالزیــــادة  -ب

  .)٥( األصلیة
  :والغرض من الزیادة 
معنـى،  إلفـادةالثالثیـة للكلمـة لتلحـق بالربـاعي ال  األصولومعناه تكثیر  :اإللحاق -١

نما   .)٦(توسعا في اللغة  وإ
وهــذا النــوع مــن الزیــادة مــن  .)٧(تعطــي معنــى جدیــدا غیــر موجــود فــي المجــرد  أْن  -٢

  .اللغة العربیة بالمعاني المختلفة إثراءمصادر  أهم

                                                
  .٣٣: دروس في التصریف )١(
، وتصـــــریف األفعـــــال ٢٨: ، وشـــــذا العـــــرف فـــــي فـــــن الصـــــرف٩/١٤١: شـــــرح المفصـــــل: ینظـــــر )٢(

، والزوائــد فــي الصــیغ فــي اللغــة العربیــة ٥٢: زان الفعــل ومعانیهــا، وأو ٧٣: والمصــادر والمشــتقات
  .١١: في األفعال

  .٧/١٥٤:شرح المفصل: ینظر )٣(
  .٢/٣٥٣: الكتاب: ینظر )٤(
  .١٠٣: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٥(
  .٧/١٥٥: ، وشرح المفصل٢٧٨: المفصل: ینظر )٦(
  .٧/١٥٥: شرح المفصل: ینظر )٧(



 ٧١

ى الفعل بعـد الزیـادات التـي لحقـت عل تطرأالشارح إلى المعاني التي  أشاروقد 
 یســتحق فــي الشــرح مــا أجــدلــم  إذعلــى مزیــد الثالثــي ومعانیــه؛  سأقتصــر أنــيبــه، بیــد 

  :وهذه الصیغ هي .الخوض في مزید الرباعي
ـــلفَ  -أ وهـــو الفعـــل الثالثـــي المزیـــد بتضـــعیف العـــین، وقـــد ورد لـــه عـــدة معـــان فـــي  :عَّ

  : منها ،))المنهاج((
   :التكثیر والمبالغة -١

قطعـت وكسـرت، : حـونیكـون لتكریـر الفعـل،  كثر ماأ) لفعَّ (أن یرى ابن جني 
 .)١( )) شـیئا بعـد شـيء علـى تطـاول الزمــانمنـك  قـعهـذا فعـل و أن نخبـر  إنمـا((: قـال

لـت(وا أن هذا الوزن لمعنى الكثـرة، فـذكر  فیأتي لـت(تـدخل علـى ) فعّ أردنـا كثـرة  إذا) فَعَ
ـــــذكروصـــــرح الشـــــارح ،  )٢(العمـــــل  ـــــه هـــــذا ب ـــــیال بالتشـــــدی((: المعنـــــى بقول ـــــل تمث  دمث
  .)٣())للمبالغة

  : الجعل -٢
وكـوف  األضـواء ءسبحان الذي ضو : وهو جعل مفعوله على ماهو علیه، نحو

  .)٤( كوفة وبصرةو  أضواءجعلها : الكوفة وبصر البصرة، أي
قـال اإلمـام  إذ،)ع(هذا المعنـى فـي شـرحه  كـالم اإلمـام  إلىوقد التفت الشارح 

 ))هأ، ومـن قرنـه فقـد ثنـاه، ومـن ثنـاه فقـد جـز هفمن وصف اهللا سبحانه فقـد قرنـ(() : ع(

الشــــيء ) تأوجــــز (جعلتــــه اثنــــین و:لتثقیــــل باالشــــيء ) ثنیــــت(و:(( فقــــال الشــــارح،  )٥(
ـــــة ـــــال . )٦()) أجـــــزاءقســـــمته،وجعلته : تجزئ ـــــي موضـــــع آخـــــرالشـــــارح وق ((         :ف

ـــزة لهاجعـــل : أي) وغرزغرائزهـــا( ـــز األشـــیاء غری ـــالغرائ ســـبحان مـــن ضـــوء : ،كمـــا یق
روحت الدهن ترویحًا جعلت فیه ریحـًا طیبـًا طابـت ((  -أیضا –وقال . )٧()) األضواء
  . )٨( ))به ریحه

                                                
  .١/٩١: المنصف )١(
  .٧٤: ، وأوزان الفعل ومعانیها٣٠: أدب الكاتب: ینظر) ٢(

  

  .١/٢٦٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ) ٣(
  
  

  .٨٢: ، وأوزان الفعل ومعانیها١/٩٥:شرح الشافیة: ینظر )٤(
  .١/٢٦٢:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة) ٥(
  .١/٢٦٣: المصدر نفسه)٦(
  .١/٢٩٦: المصدر نفسه)٧(
، ٥/٢١٧): ولیتـه(،و١/٢٧٤) :حـده(، و١/٢٧٤):ضـمنته :( وینظـر . ١٤/٢٢٨:ر نفسـهالمصد )٨(

  .١٢/٨٧): حزبتهم(، ١١/٢٣٩):فوقت( ،١٠/٩١):شبهته( 
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 ،معـانوهو الفعل الثالثي المزید بالهمزة، وورد لهذا البنـاء فـي الشـرح عـدة  :علفْ أ -ب
  : هي
  :التعدیة -١

إلى شـيء مـن صیره غیره  نأ أخبرت فإذاخل وجلس، د: تقول((: قال سیبویه 
ـــت ـــه  أخرجـــه: هـــذا قل ـــن الحاجـــ .)١( ))وأجلســـهوادخل ـــرى اب ـــىالمع أن بوی الصـــرفي  ن

یجعــل الفعــل لفاعــل مصــیر لمــن كــان فاعلــه لــه قبــل  أن((: للتعدیــة فــي الفعــل المزیــد
والمتعــدي إلــى  ،تعــدي متعـدیاموذلــك الفعـل، فلــذلك یصــیر غیـر ال إلیـه نســوباالتعدیـة م

الشـارح  وقـد ذكـر .)٢())اثنـین، والمتعـدي إلـى اثنـین یتعـدى إلـى ثالثـةواحد یتعدى إلى 
، )٣())منــك تعشــب بهــا نجادنــا اللهــم ســقیاً ((: )ع( اإلمــامهــذا المعنــى تعلیقــا علــى قــول 

  .)٤())فتكون الهمزة للتعدیة ،أي انبتت العشب األرضبت عشأ: یقالو  ((: فقال
  :وجود الشيء على صفة معناه -٢

: كقولك ،مفعول الفعل على الصفة المشتق الفعل منها((صرفیا وجود معناهو          
الشـيء وجدتـه كـذلك  أفعلـتفتجـيء  .)٥( ))بالحمـد اً صـوفالرجل أي وجدتـه مو  أحمدت

 ))تـــهبنأج((و) )لتـــهبخأ((و) )أذممتـــه((وجدتـــه محمـــودا، و: الرجـــل ))أحمـــدت((نحـــو ((
  .)٦())كذلك  ))حمقتهأ((و

قلبـه عـن ذكرنـا أي وجـدناه غـافال  أغفلنـا(: (بقولهوقد ذكر الشارح هذا المعنى 
ره، متبعــا ذویـ یأتیــهأي وجــدتها عـامرة، فهـو غافــل عمـا  :مرتهـاعدخلـت بلــدة فا: كقولـك

 ))یالجــن وجدتــه) انجلتــه((( : آخــر، وقــال فــي موضــع )٧())لهــواه فیمــا یــورده ویصــدره 
)٨(.  

  :واإلزالةالسلب  -٣
                                                

  .٤/٥٥: الكتاب )١(
، وشــــذا العــــرف فــــي فــــن ٢٩١: أدب الكاتــــب: وینظــــر. ٢/١٢٦: االیضــــاح فــــي شــــرح المفصــــل )٢(

لزوائـــد فـــي الصـــیغ فـــي اللغـــة العربیـــة فـــي ، وا٥٧و  ٥٦: ، وأوزان الفعـــل ومعانیهـــا٣٠: الصـــرف
  .٦٣: ، والمنهج الصوتي للبنیة العربیة١٢: األفعال

  .٨/٣٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
  .٨/٦٤: المصدر نفسه )٤(
صـــالح المنطـــق٢/٢٣٦: الكتـــاب: وینظـــر. ١٢٨-٢/١٢٧: اإلیضـــاح فـــي شـــرح المفصـــل )٥( : ، وإ

  .١٤/١٦٤: خصص، والم٢/٢٩١: ، ودیوان األدب٢٥٠
  .٣٠٢: أدب الكاتب )٦(
  .٣/٢٨٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(
  .٦/٢٣٨: المصدر نفسه )٨(
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أي مفعـول (لـه و مفعبـه علـق تعمـن ) لعَ فْ أ(المراد به سلب المعنى المشتق منه 
 إذا أمــاكــان الفعــل متعــدیا،  إذا ، هــذا)١(ه تشــكای أزلــت: ه ، أيكیتشــأ: نحــو) فعــلأ –

: أي) قســطأ(ومثــال ذلــك  ،)افعــل(كــان الفعــل الزمــا فیكــون ســلب المعنــى عــن فاعــل 
  .)٢(عنه القسط، وهو الجور  أزال

رة، فبحجـج مسـ إلـیكماعـذر اهللا فقـد ((: )ع(اإلمـاموقد ورد هذا المعنى في قول 
ـــال الشـــارح .)٣())ب بـــارزة العـــذر واضـــحةتـــوك ـــیكمعـــذر اهللا أ( ((: ق  ،هذر ظهـــر عـــأ )إل

إلــى مــن بلــغ مــن  عــذر اهللاأ(: تكــون الهمــزة للســلب كمــا قیــل فــي الحــدیث أن واألظهــر
 هـأمهلـأي لـم یبـق فیـه موضـعا لالعتـذار حیـث  ،عـذره أزال، أي )٤( )العمر ستین سنة

بنـي الهمـزة تواع ((: آخـرارح فـي موضـع ـوقـال الشـ .)٥( ))رذـعتـه المـدة ولـم یول هذـط
  .)٦())الشكوى والعتاب أزالللسلب أي 

  :الجعل -٤
  :وهي ))منهاجال((في  أنواعوله ثالثة        

  : جعله كذا - أ
عــورت أو  وأرجعتـه حزنتــهوأالرجـل  أفتنـت: وقــال بعـض العــرب(( :قـال سـیبویه     
  .)٧())وفاتناً  ناً یه حز جعلت أرادوا :عینه
 أعقـــــمســـــبحانه ریحـــــا  أنشـــــأثـــــم ((: )ع( اإلمـــــاموورد هــــذا المعنـــــى فـــــي قـــــول         

 اإلمـام، وقـال )٩( ))أي جعل هبوبهـا عقیمـا) هامهب أعقم(( ( :قال الشارحف، )٨())مهبها
، )١٠())صــلدها حتــى صلصــلتأكت، و ســحتــى استم أجمــدها((: آخــرفــي موضــع  )ع(
علهــا جامـدة بعــدما كانــت رطبـة لینــة حتــى صـار لهــا استمســاك ج :أي(( :قـال الشــارحف

                                                
  .١/٩١: ، وشرح الشافیة٢/١٢٨: اإلیضاح في شرح المفصل: ینظر )١(
، وسـر صـناعة ٧٩ -٣/٧٧: الخصـائص: وینظر. ٢/١٢٨: اإلیضاح في شرح المفصل: ینظر )٢(

، وأوزان ٣٠: ،و شــذا العــرف فــي فــن الصــرف٤٩: والمفتــاح فــي الصــرف ،٤٣و  ٤٢: اإلعــراب
: ، وعمــدة الصــرف١٤: ، والزوائــد فــي الصـیغ فــي اللغــة العربیــة فـي األفعــال٦٠: الفعـل ومعانیهــا

٣١.  
  .٥/٢٧٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
  .٨٤/٣٣٧و ٦/١٢٠: تفاوت في بحار األنوارب )٤(
  .٥/٢٧٢: شرح نهج البالغةمنهاج البراعة في  )٥(
  .٧/٢٠١: وینظر. ١٣/٥٩: المصدر نفسه )٦(
، وأوزان ٣٠: ، وشــــذا العـــرف فــــي فـــن الصــــرف٣٠٢: أدب الكاتـــب: وینظــــر. ٢/٢٣٤: الكتـــاب )٧(

  .١٧: ، والزوائد في الصیغ في اللغة العربیة في األفعال٦٤: ل ومعانیهاعالف
  .١/٣٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
  .١/٣٠٦: المصدر نفسه )٩(
  .٢/٣٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)١٠(
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وقوام، وجعلها صـلبة متینـة حتـى صـارت صلصـاال یابسـا یسـمع لـه عنـد النقـر صـوت 
إلى هـذا المعنـى فـي سـبره غـور كـالم  -أیضا–الشارح  وأشار .)١( ))كصلصلة الحدید

: ، فقـال)٢())بـهیولیـك الحمـد دون ر  أن بـأمركوینبغـي فـي قولـك للعامـل ((: )ع( اإلمام
  .)٣( ))له ومتسلطا علیه أي جعلته والیاً  األمر أولیته: یقال((

  : )٤(جعلته یفعل كذا  -ب
فقــال  .)٥())م بــین مختلفاتهــا ءوال ألوقاتهــا األشــیاء أحــال((:)ع( اإلمــامقــال           

  .)٦())یحل به  هجعل إذاالمكان وبالمكان  أحله: یقال(( :الشارح
   : الفعل أصلجعل له - ت

) الرجــل أقبــرت(لــه ذلــك، نحــو  تالشــيء جعلــ أفعلــتویجــيء ((: قــال ابــن قتیبــة      
جعلـت لـه ) أركبتـه(و ،یحلبـه جعلـت لـه مـا) الرجـل أحلبـت(ه، وفیـجعلت له قبرا یـدفن 

  .)٧())یركبه ما
ؤالء القـــــوم ـهـــــ ألظـــــنوانـــــي واهللا ((: )ع( اإلمـــــامفـــــي قـــــول ) دالأ(د الفعـــــل ور و       
 (( :قـــال الشـــارح .)٨())م عــن حقكـــمـم علــى بـــاطلهم، وتفرقكــــتماعهـــون مـــنكم باجـسیدالــ

الشــارح هــذا  وذكـر . )٩( ))جعــل الدولـة والغلبــة لنـا علــیهم :مــن عـدونا ،أي هللا )أدالنـا(
ــــــه ذا أو ((: فقــــــال آخــــــرالمعنــــــى فــــــي موضــــــع  نعــــــم اهللا صــــــباحك مــــــن النعومــــــة جعل

  

  : اإلظهار -٥

                                                
  .٢/٣٥: المصدر نفسه )١(
  .٥/٢١٧: المصدر نفسه )٢(
، ٢/٧١) ارغــــــــد(، و١/٢٩٦) ألزمهــــــــا(، و١/٣٠٦) أدام: (وینظــــــــر. ٥/٢١٧: المصــــــــدر نفســــــــه )٣(

  .١/١٦٠) أبصر(، و١١/١٥٨) ألحدته(و
  .٦٤: الفعل ومعانیها ، وأوزان٢٩٤: أدب الكاتب: ینظر )٤(
  .١/٢٩١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
  .١/٢٩٢: المصدر نفسه )٦(
، والزوائد في الصیغ في اللغة العربیة في ٦٤أوزان الفعل ومعانیها : وینظر. ٣٠٢: أدب الكاتب )٧(

  .١٤: األفعال
  .٣/٣٠٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
  .٣/٣٠٣:المصدر نفسه )٩(
  .٦/٦:المصدر نفسه) ١٠(
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ـــأس أظهـــرتأي : ســـتأأبو نحـــ اإلظهـــارمعنـــى ((           وصـــرح الشـــارح .)١( ))الب
  .)٢())عورتكم له أبدیتم: أي) له أعورتم(( : (بقولهبذكر هذا المعنى 

  : الحمل -٦
حملـه علـى  األمـر وأعجبـهلته على الكـذب، مأي ح أكذبته: ومعنى الحمل نحو

  .)٤())أي حمله على العجب وأعجبه((: قال الشارح في هذا المعنىو  .)٣(العجب 
  : ورةیر الص -٧

ــأ(ة فــي معــاني ور ر الصــی وتــأتي  ))المنهــاج((، وجــاءت فــي )٥( أنــواع ىعلــ) لَ فعْ
  : على نوعین

  : صار كذا -أ
 :فـي قـول الشـارح)) المنهـاج ((، وجـاء فـي )٦(شار ابن قتیبة إلى هذا المعنـى أ

: وقـال ،)٧( ))صـلأو  ،ار عریقـا، وهـو الـذي لـه عـرق فـي الكـرمصـ إذاالرجـل  قعر أو ((
 ))امنتنـمن صل اللحم، واصل صـار  مأخوذالصلصال هو الطین المنتن  إن :لوقی((
 ...ورجــل قمــش جهــال... ابغــض الخلــق إلــى اهللا رجــالن  إن((: )ع( اإلمــاموقــال  .)٨(

ـــــم  إن ـــــه اظل ـــــم مـــــن جهـــــل نفســـــه أمـــــرعلی ـــــه، لمـــــا یعل ـــــتم ب   :فقـــــال الشـــــارح ،)٩())اكت
الــدین مظلمــا  أمــورمــن  أمــرصــار علیــه  إن: ، أي)اكتــتم بــه أمــروان اظلــم علیــه ( ((

  .)١٠())أیضامشتبها الیدري وجه الحق فیه وال وجه الشبهة 
  :صیرورة شيء منسوبا إلى ما اشتق منه الفعل -ب

                                                
  .٧٣: أوزان الفعل ومعانیها)١(
  .١١/١٢٧: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)٢(
  .٦٩: أوزان الفعل ومعانیها: ینظر) ٣(
  .١/٢١٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
ي الصـیغ فـي ، والزوائـد فـ٥٧: ، وأوزان الفعـل ومعانیهـا٣٠: شذا العـرف فـي فـن الصـرف: ینظر )٥(

  .١٢٩: ، وتصریف األفعال والمصادر والمشتقات١٣: اللغة العربیة في األفعال
  .٣٠٢: أدب الكاتب: ینظر )٦(
  .٣/٣٠٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(
  .١/٢٠٤: المصدر نفسه )٨(
  .٢/٣٣: المصدر نفسه) ٩(
  .١٢/٢٠) احدقت(، و٤/٢٥٧) أمر(، و٤/١٦٩) اوجد: (وینظر. ٤/٢٢٦: المصدر نفسه )١٠(
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دالــــة علــــى صــــیرورة الفاعــــل أو ) افعــــل(تكــــون صــــیغة  أنومعنــــاه الصــــرفي  
 .)١(المفعول صاحب ما اشتق منه، أو صاحب شيء هو صاحب ما اشتق منه الفعـل

صـار ذا  إذاالبحـر ) أزبـد( ((:صـرح بـه الشـارح بقولـه مـا )المنهاج(في منه اء ومما ج
، وقـال فـي موضـع )٢( ))یخـرج مـن الفـم كـالرغوة أي ذو زبد وهو مـا: زبد، ورجل مزبد

  .)٣( ))صرت ذا دولة: من فالن غلبته وقهرته أي) أدلت( ((:آخر
  فاعل -ت

ین فائـه وعینـه، وقـد ورد لـه بـ األلـفوهو الفعل الثالثي المزید الذي زیـدت فیـه 
  :معنى واحد هو))المنهاج  ((في

  

  :)٤(المشاركة بین الفاعل والمفعول في القیام بالفعل-
  

 إذاإعلـم انـك ((: ، قـال سـیبویه)فاعـل(ویعد هذا المعنى مـن ابـرز معـاني      
، تــهكــان منــك الیــه، حیــث قلــت فاعل امثــل مــ إلیــكفاعلتــه، فقــد كــان مــن غیــرك : قلــت

 :بقولــه وصـرح الشـارح بــذكر هـذا المعنـى .)٥())ته، وفارقتــه، وكارمتـهبك ضـار ومثـل ذلـ
  .)٦())اآلخربط كل منهما في خ ،بصیغة المفاعلة )خابط الغي( ((
  :تفعل -ث

، وقـد ورد لـه فــي )٧(وهـو الفعـل الثالثـي المزیـد بالتـاء والتضـعیف، ولـه عـدة معـاٍن 
  :معان، هي أربعة ))المنهاج((

                                                
: ، وشـرح المفصـل٢٨٠:، والمفصـل ٤٩:المفتـاح فـي الصـرف:وینظـر. ١/٨٨:ینظر شرح الشافیة)١(

،وتصــریف األفعــال ٥٧: ، وأوزان الفعــل ومعانیهــا٣٠: ، و شــذا العــرف فــي فــن الصــرف٧/١٥٩
  .١٣: ، والزوائد في الصیغ في اللغة العربیة في األفعال١٢٩: والمصادر والمشتقات

  .٩/٤٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
  .١٢/٢٠: المصدر نفسه )٣(
،و نزهــــة ٢/٣٩٣: ، ودیــــوان األدب٢٥٧، ١/٧٢: ، والمقتضــــب١٤٤: إصــــالح المنطــــق: ینظــــر )٤(

ــــع فــــي ٧/١٥٩: ،و شــــرح المفصــــل٢٨١: ، والمفصــــل١٥: الطــــرف فــــي علــــم الصــــرف ،و الممت
 .٣٥: ، وعمدة الصرف١/١٨٨: التصریف

 .٢/٢٣٨: الكتاب )٥(
 .٣/٢٩٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٦(
ــــاب: ینظــــر )٧( : ، وارتشــــاف الضــــرب٧/١٥٨: ، وشــــرح المفصــــل١/٧٨: ، والمقتضــــب٤/٦٦: الكت

، وأوزان ١٣٣: ، وتصـــــریف األفعـــــال والمصـــــادر والمشـــــتقات٣٧و٣٦: ، وعمـــــدة الصـــــرف١/٨٢
 .٣٧: ، والتطبیق الصرفي٩٤: الفعل ومعانیها
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فیـــه مشـــقة نحــــو تحلـــم أي تكلــــف  أمــــرالـــنفس علـــى  حمــــل((وهـــو : التكلـــف -١
فـــالن تـــزین ) تحمـــل((( : هـــذا المعنـــى بقولـــه إلـــىالشـــارح  رأشـــاو ، )١())الحلـــم

  .)٣())أي تكلف حسن السمت والتزین )تصنع(( (، )٢())وتكلف الجمیل
: توســـدته أي: ، نحـــو)٤(للفعـــل  أصـــالً وهـــو اتخـــاذ الفاعـــل المفعـــول  :االتخـــاذ -٢

 هاتخــــذ: تبــــوأ بیتــــاً ((: ثــــل الشــــارح لهــــذا المعنــــى بقولــــهوم. )٥(تخدتــــه وســــادة ا
 .)٦())مسكناً 

وهو داللة على ترك معنـى الفعـل واالبتعـاد عنـه، وان الفاعـل جانـب  :التجنب -٣
وصرح الشارح بذكر هذا المعنـى . )٧(جانب الهجود : أي ،تهجد: الفعل، نحو

 اإلنســانحـرج ت: ، یقـالواإلثــمالتحـرج والتـأثم، أي التحــرز مـن الحـرج ((: بقولـه
 ،تحرجًا هذا مما ورد لفظه مخالفـًا لمعنـاه، والمـراد فعـل فعـًال جانـب بـه الحـرج

للعـرب : اإلعرابـيفعل ما یخرج به عن الحنث، قال ابـن  إذاتحنث : كما یقال
تـــرك  إذا :تحـــرج وتحنـــث وتـــأثم وتهجـــد: یقـــال ألفاظهـــاتخـــالف معانیهـــا  أفعـــال
 .)٨())الهجود

صـارت : ت المـرأةتأیم: الفعل، نحو أصللفاعل صیرورة ا((وهي  :الصیرورة -٤
ــــــه .)٩())ایمــــــاً  ــــــى بقول ــــــل الشــــــارح لهــــــذا المعن ب القــــــوم صــــــاروا حــــــز وت((:ومث
 .)١٠())أحزابا

                                                
، والمفتـــــاح فــــــي ١/٧٨: ، والمقتضـــــب٢/٢٤٠: الكتــــــاب: وینظـــــر. ٦٤: ومعانیهـــــاأوزان الفعـــــل  )١(

: ، واإلیضــــاح فــــي شــــرح المفصــــل٧/١٥٨: ، وشــــرح المفصــــل٢٧٩: ، والمفصــــل٥٠: الصــــرف
 .٧٠: ، تصریف الفعل٢/١٢١

 .١٢/١٠١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .١٤/٢٥: المصدر نفسه )٣(
 .٩٥: اأوزان الفعل ومعانیه: ینظر )٤(
 .١٣٣: تصریف األفعال والمصادر والمشتقات: ینظر )٥(
 .١٤/٢٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٦(
 .٣٧: والتطبیق الصرفي ،٩٧: أوزان الفعل ومعانیها: ینظر )٧(
 .٤/١٥٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
 .١٣٤: لمصادر والمشتقاتتصریف األفعال وا: وینظر. ٩٩: أوزان الفعل ومعانیها )٩(
 .١٢/٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١٠(



 ٧٨

  :فعلان -جـ
 أنفـي هـذا البنـاء  واألصـل. أولـهالمزیـد بـالهمزة والنـون فـي وهو الفعل الثالثي        

لتطـاوع  إالانفعـل ال یكـون (( :وصرح الشارح بهـذا المعنـى بقولـه. )١(یجيء للمطاوعة 
العهــد والحبــل نكــث فــالن : یقــال((و ،)٢())طمفعــل نحــو كســرته فانكســر وحطمتــه فــانح

یقــال قصـفت الــریح العـود قصــفًا فانقصـف مثــل ((، و)٣())نفضــه فـانتفضمثـل فانتكـث 
  .)٤())كسرته فانكسر

  :استفعل -ـح
، )٥(، ولــه عــدة معــانٍ أولـهوهـو الفعــل الثالثــي المزیــد بـالهمزة والســین والتــاء فــي 

  :معاٍن، هي أربعة))المنهاج ((وقد ورد له في 
، )اســتفعل(معــاني  أشــهرهــذا المعنــى مــن  نأعلــى  )٦(اتفــق العلمــاء  :الطلــب -١

طلـب : أي )دى اهللا المالئكـةأتسـا( ((:بقولـهوصرح الشارح بـذكر هـذا المعنـى 
ــــــــــــــــــــب ) استقضــــــــــــــــــــى((( ، و)٧())األداءمــــــــــــــــــــنهم  ــــــــــــــــــــًا طل ــــــــــــــــــــهفالن  أن إلی

  .)٩( ))أي الرضا: رضاه وطلب الیه العتبىتأي اس: استعتبه((،و)٨())یقضیه

                                                
ـــــاح فـــــي الصـــــرف٢/١١٤: ،و المقتضـــــب٢/٢٣٨: الكتـــــاب:/ ینظـــــر )١( : ،و المفصـــــل٥٠: ، والمفت

ـــــي التصـــــریف٧/١٥٩: ،و شـــــرح المفصـــــل٢٨١ ـــــد ١٩١-١/١٨٩: ، والممتـــــع ف ،و تســـــهیل الفوائ
 .٢٠٠: وتكمیل المقاصد

 .٣/١٠٤: رح نهج البالغةمنهاج البراعة في ش )٢(
 .٣/٨٤: المصدر نفسه )٣(
حنیتــــه (، و٩/١٤٨) ثلمتـــه فـــانثلم(، و٥/١٥٥) بعثتـــه فانبعـــث: (وینظـــر. ٤/٣: المصـــدر نفســـه )٤(

 .١٤/٧٩) فتقته فانفتق(، و١٣/٦) هضمته  فانهضم(، و١٢/١٠١) فانحنى
: تشــاف الضـــرب، وار ٧/١٦١: ، وشـــرح المفصــل٥٢٠: ، و التكلمــة٧١-٤/٧٠: الكتــاب: ینظــر )٥(

 .١٤٦: ، و العربیة الفصحى١/٨٧
، ٧/١٦٠: ،و شـــرح المفصـــل٢٨٢: ، والمفصـــل١/٢٥٧: ، والمقتضـــب٢/٢٣٩: الكتـــاب: ینظـــر )٦(

 .٢٠٠: ، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد١/١٩٥: والممتع في التصریف
 .٢/٤٧: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(
 .٣/٢٣٣: المصدر نفسه )٨(
) استســــــقى(، و٧/٩٩) اســــــتنكر(،و ٤/٢٤٩) اســــــتطعموكم: (وینظــــــر. ٧/٧٩: در نفســــــهالمصــــــ )٩(

٨/٦٤. 



 ٧٩

 إلـىبمعنـى التحـول مـن حـال (( ) اسـتفعل(یـأتي : حـال إلـىالتحول من حـال  -٢
  :لهــــذا المعنــــى بقولــــه حومثــــل الشــــار . )١()) )وق الجمــــلناســــت(حــــال، كقــــولهم 

 .)٢())صار قاضیاً  إذاالرجل ) ىاستقض( ((

ـــل . )٣(اســـتعبد الرجـــل : االتخـــاذ، نحـــوبمعنـــى ) اســـتفعل(یـــأتي  :االتخـــاذ -٣ ومث
 .)٤())استوطن الرجل اتخذه وطناً ((: الشارح لهذا المعنى بقوله

  :افعوعل -خـ
. )٥(اخشوشــب أي صـــار خشـــباً : ، نحـــو)صـــار كــذا(ویــأتي هـــذا البنــاء بمعنـــى    

  .)٦())الشيء صار حلواً ) حلولىا((( : ومثل الشارح لهذا المعنى بقوله

                                                
 .٣٠٦: أدب الكاتب )١(
 .٣/٣٣٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .١/١١١: شرح الشافیة: ینظر )٣(
 .٣/٣٣٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(

 

 .٣٠٧:أدب الكاتب:ینظر  )٥(
 .٧/١٧٧:عة في شرح نهج البالغةمنهاج البرا )٦(



 ٨٠

 
 

 
 أحـرفمتضـمنًا  .)١())الزمـان ناللفظ الدال على حدث مجردًا عـ((هو المصدر

، : فعله، نحو ، نحو أوعلم علمًا : ف بغیره، نحوذضًا مما حو مع أو ،قاتل قتاالً : تقدیرًا
بینمـا  ،المشـتقات عنـد البصـریین والفعـل فـرع علیـه أصـلوالمصـدر هـو . )٢(وعد عـدةً 

رع علیه، ولكـال الفـریقین فالمشتقات والمصدر  أصللفعل هو ا أن إلىذهب الكوفیون 
  .)٣(حججه في ذلك 
الخماســـیة والسداســـیة قیاســـي، اذ لـــیس و  الرباعیـــة األفعـــالمصـــادر  أنومعلــوم 

العلمـاء  األفعال الثالثیة المجردة فقد وضعمصادر  أما، )٤(تها یهناك خالف في قیاس
، والضـــوابط تقریبیـــة األفعـــالي هـــذه المصـــادر فـــ أبنیـــةضـــوابط معینـــة یقیســـون علیهـــا 

 إلـى، فكثرة الشيء في نفسه یـؤدي أنفسهاالثالثیة  األفعالوذلك لكثرة  ؛ولیست مطردة
  .)٥(كثرة التصرف فیه 

ـــد ذكـــر الشـــارح فـــي  ثالثیـــة مجـــردة ومزیـــدة،  ألفعـــالمصـــادر  ))المنهـــاج((وق
  : كاآلتيرباعیة، وهي  ألفعالومصادر 
  

                                                
: ، وشــــرح المفصــــل٤٤: ، ودقــــائق التصـــریف١/١٦: الكتـــاب: وینظــــر. ٤٨: اللمـــع فــــي العربیـــة )١(

، وشـــرح ابــــن ٣٨: ، وشــــرح شـــذور الـــذهب٢/٥٣٥): البـــن الحاجـــب(، واالمـــالي النحویـــة ١/٢٣
اء ، وتصــریف األســم١٧٢و١٧١: ، و تصــریف األفعــال والمصــادر والمشــتقات٩٩و٣/٩٨: عقیــل

، والتطبیـــق ٥٤و٥٣: ،و شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف٢٠): شـــعبان صـــالح(فـــي اللغـــة العربیـــة 
 .٦٤: الصرفي

: ، والمعجـــم المفصـــل فـــي اللغـــة واألدب١٧٢: تصـــریف األفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات: ینظـــر )٢(
١١٥٤-٢/١١٥٣. 

ئتالف٢٧١: ، وأسرار العربیة٢٤٥-١/٢٣٥: اإلنصاف في مسائل الخالف: ینظر )٣( النصرة في  وإ
، والتطبیـق ١٧٢: ،و تصریف األفعال والمصـادر والمشـتقات١١١: اختالف نحاة الكوفة والبصرة

شـعبان (، وتصـریف األسـماء فـي اللغـة العربیـة ٥٤: ،وشذا العـرف فـي فـن الصـرف٦٤: الصرفي
 .٢٠): صالح

المصـادر ، وتصـریف األفعـال و ٦٧: ، والتطبیق الصرفي٥٤: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٤(
 .١٧٥: والمشتقات

 .٢/٧٥٨: التبصرة والتذكرة: ینظر )٥(



 ٨١

 
  : مصادر الفعل الثالثي المجرد -أ

ٌل  -١   ): بفتح فسكون(َفعْ
ــل(ویـأتي هــذا المصــدر مــن  كانــا أســواء  ،بكســر العــین) وفَِعــل(بفــتح العـین ) فَعَ

  : لـــــــذلك، منهـــــــا أمثلـــــــة ))منهـــــــاجال((الشـــــــارح فـــــــي  وأورد .)١(صـــــــحیحین ام معتلـــــــین 
زجرهــا  إذاوبهــا حــدوا  اإلبــل) داحــ((( ، و)٢())عجنــًا أي خمــره همــن عجنــ) معجونــاً ((( 

، )٤())ظعنًا مـن بـاب نفـع سـار وارتحـل) ظعن((( ، و)٣())وغنى لها لیحثها على السیر
ـــــــــــــه ) ضـــــــــــــجع((( و ـــــــــــــاب منـــــــــــــع وضـــــــــــــع جنب ـــــــــــــاألرضضـــــــــــــجعًا مـــــــــــــن ب   ، )٥())ب

  .)٦())ضًا من باب قتل حركه لیزول عنه الغبار ونحوهفن) ضهفن((( 
ل  _٢   ): بفتحتین(َفعَ

بكسر العین الالزم، سواء اكان صحیحًا ام ) فَِعل(ویأتي مصدرًا للفعل الثالثي 
  .)٧(معتًال 

هــرم ن مـ أضـعفه إذا )اهرمـه(((  :))المنهـاج((وممـا جـاء علـى هـذا الـوزن فــي 
یقــال ... بالكســر مــن بــاب تعــب) رغــب((( ، و)٨())هرمــًا مــن بــاب تعــب كبــر وضــعف

                                                
، ٥٢٠: ،و التكملــــــة٣/١٨٦: ، واألصــــــول ١٢٥و٢/١٢٤: ، والمقتضــــــب٤/٥: الكتــــــاب: ینظــــــر )١(

، وأوضــــح ٣/٢٩: ، وتوضــــیح المقاصــــد والمســــالك٢/٧٥٨: ، والتبصــــرة والتــــذكرة١/١٧٨: والمنصــــف
، ٥٤: ، وشذا العـرف فـي فـن الصـرف٦٦: ق الصرفي، والتطبی٢/٢٦٠: المسالك إلى ألفیة ابن مالك

: ، وتصـریف األفعـال والمصـادر والمشـتقات٢١): شعبان صالح(وتصریف األسماء في اللغة العربیة 
 .١٧٦و١٧٥

 .٢/٣٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .٢/٢٦١: المصدر نفسه )٣(
 .٤/٦: المصدر نفسه)٤(
 .٥/٢٩٤: المصدر نفسه)٥(
) بیضــاً (، و٣/١٠٤) خفقــاً (، و٣/٨٩) رعبــاً (، و٢/٣٤) لصــقاً : (وینظــر. ٥/٢٩٥: ر نفســهالمصــد)٦(
ـــــــــراً (، و٤/٣٧) عـــــــــدواً (، و٣/١٣٢ ـــــــــراً (، و٥/٢٩٤) قلعـــــــــاً (، و٥/٢١١) غف ) ســـــــــجناً (، و٦/٢٠٢) جب
 .١٤/٢٤٦) عزماً (، و٧/١٣٥) فغراً (، و٦/٢٢٤
، وشـرح ١/١٥٦): رضـيلل(،وشـرح الشـافیة ٦/٤٦: ،و شـرح المفصـل١٩-٤/١٧: الكتاب: ینظر )٧(

، وتصــریف األســماء فــي اللغــة ١٧٦: ، وتصــریف األفعــال والمصــادر والمشــتقات٢/١٢٣: ابــن عقیــل
 .٦٤: ، والتطبیق الصرفي٢٥٤: ، وشذا العرف في فن الصرف٢١): شعبان صالح(العربیة 

 .٢/١٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
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(( ، و)٢())بفتحتـین مصـدر فشـل اذا ضـعف وجـبن) الفشـل((( ، و)١()) رغب فیه رغباً 
ارب الرجـــل الـــى الشـــيء اذا احتـــاج : بفتحتـــین مصـــدر مـــن بـــاب تعـــب یقـــال) االرب(

  .)٣())الیه
  

  ):بضم الفاء(ُفعول-٣
ل(ویأتي مصدرًا للفعل الثالثي الالزم   أمصحیحًا  أكانبفتح الفاء والعین سواء ) فعَ

 نإفـ، )٤(داء  أوحرفـة  أولـب قأو تسـیر  أوصـوت  أومـا لـم یـدل علـى امتنـاع  ،معتالً 
  .سنقف علیه الحقاً  آخرجاء على احد هذه المعاني فان له مصدرًا 

ث دمـن حـ) والحـدث((( : منهـا ))المنهـاج((كثیرة لهذا الـوزن فـي  أمثلةووردت 
ومثلت من مثـل بـین یدیـه مثـوًال مـن بـاب .. ((، و)٥())الشيء حدوثًا كقعد تجدد وجوده

یقــال لـزب الشــيء لزوبــًا مـن بــاب قعــد  االشــتداد) اللـزوب((( ، )٦())قعـد انتصــب قائمــاً 
ـــــــد الـــــــى : یقـــــــال...((، )٧())اشـــــــتد ـــــــه وفـــــــوداً  األمیـــــــروف   ، )٨())قـــــــدم وورد إذا. ..وعلی

الخروج یقال مرق السهم من الرمیـة مروقـًا مـن بـاب قعـد خـرج منـه مـن ) المروق((( و
  .)٩())...غیر مدخله

  
  

                                                
 .٢/١٤١ :منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)١(
 .٣/١٤٠: المصدر نفسه)٢(
بــاً (، و٨/٢٧٦) ملــالً (، و٥/١٩٤) مهــالً : (وینظــر. ٦/٢٥: المصــدر نفســه)٣( ق(، و٩/١٥) تَعَ ) الَشــرَ
 .٩/٥٤) الَغَصص(، و٩/٤٥
، وتصــــریف ٢/١٦٧: ، وهمــــع الهوامــــع٢/١٢٤: ، وشــــرح ابــــن عقیــــل١٥-٤/٩: الكتــــاب: ینظــــر )٤(

، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن ٦٥: ، والتطبیـــق الصـــرفي٢١ ):شـــعبان صـــالح(األســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة 
 .١٧٦: ، وتصریف األفعال والمصادر والمشتقات٥٤: الصرف

 .١/٢٨٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٢/٣٣: المصدر نفسه)٦(
 .٢/٣٣: المصدر نفسه)٧(
 .٢/١٨٥: المصدر نفسه)٨(
، ٢/٢٣٤) خمــــوالً (، و٢/١٤١) ضــــاً غمو (، و٢/١٣١) ســــلوفاً : (وینظــــر. ٣/٨٩: المصــــدر نفســــه)٩(

) جثومـــــــاً (، و٣/١٣٦) ولوجــــــاً (، و٣/١٣٢) دروجـــــــاً (، و٣/١١٥) عزوبــــــاً (، و٣/٤٨) شموســــــاً (و
ُ◌ (، و٤/١٩٠) وفــوراً (،و ٤/٤٣) عنــوداً (، و٤/٦) طلوعــاً (، و٣/٢١٧) وكــوالً (، و٣/١٦٤ ) خفوقــًا
) ورودا(، و٦/٦٥) ثبوغـاً (، و٦/٥٧) زهوقـاً (، و٥/٢٩٤) فجوعـاً (، و٥/١٠٣) سنوحاً (، و٤/٢٢١
 .٦/٢٥١) رسوخاً (، و٦/٢١٦) هجوماً (،و٦/١٦٠



 ٨٣

  

  : ُفعال وفعیل-٤
ـفَ (الزم وقیاس هذین المصـدرین مـن الفعـل الثالثـي الـ للداللـة علـى صـوت ) لعَ

  .)١( -أیضاً –على سیر ) فعل(من الفعل الثالثي الالزم ) فعیل(ویدل . داء أو
  :دالــــــة علــــــى صــــــوت هــــــي) عیــــــلفَ (و) عــــــالفُ (لـــــــ أمثلــــــة ))المنهــــــاج((ووردت فــــــي

ـــدهابمصـــدر ) الحنـــین(((    ، )٢())معنـــى الشـــوق، واصـــله ترجیـــع النـــاق صـــوتها اثـــر ول
  ، و)٣())مـــن بـــاب ضـــرب نعیقـــًا صـــاح بهـــا وزجرهـــاینعـــق الراعـــي بغنمـــه ) نعـــق((( و

 ؛هــامفتحركــت وقــد كشــت تكــش ولــیس صــوت  إذاصــوت جلــدها  األفعــى) كشــیش((( 
ـــــــه ) الرنـــــــة((( ، و)٤())الن ذلـــــــك فحیحهـــــــا الصـــــــوت رن یـــــــرن رنینـــــــًا صـــــــاح ورن الی

، )٦())رفـع صـوته بالتلبیـة أیضاً عجًا من باب ضرب وعجیجًا ) عج((( ، و)٥())أصغى
  .)٧())به من باب ضرب هتافًا بالضم صاح به) تفه((( و

) یض وفـرهضـن((( : علـى سـیر، همـا داالن) فعیـل(مثـاالن لــ ))المنهاج((وورد في 
(( و ،)٨())المــاء نضــًا ونضیضــًا ســال قلــیًال قلــیًال وخــرج رشــحاً  ضلــة مالــه مــن نــقأي 

  .)٩())النمل دبیبًا مشى مشیًا رویداً ) دب(
  : فعولة وفعالة -٥

واورد الشـارح فــي . )١٠(بضـم العـین ) فعـل(مـن الفعـل الثالثـي الـالزم  انمصـدر 
  ، )١١())ســــــفه بالضـــــــم ســــــفاهة فهــــــو ســـــــفیه. ..((: هــــــي ،امثلــــــة لـــــــذلك ))المنهــــــاج((
  

                                                
): للرضــــي(، وشــــرح الشــــافیة ٣/٨٩: ، واألصــــول٤٦٥: ، وأدب الكاتــــب٤/١٠: الكتــــاب: ینظــــر )١(

،و ٥٤: ، وشـذا العـرف فـي فـن الصـرف١٧٨: ، وتصریف األفعال والمصادر والمشـتقات١/١٥٦
 .٢١): شعبان صالح(عربیة ، وتصریف األسماء في اللغة ال٦٥: التطبیق الصرفي

 .٤/٢٥٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .٨/١٢٤: المصدر نفسه)٣(
 .٨/١٣٦: المصدر نفسه)٤(
 .١٢/٢٠: المصدر نفسه)٥(
 .١٢/٢٤٣: المصدر نفسه)٦(
 .١٤/٢٢٨: المصدر نفسه)٧(
 .٤/٣٤: المصدر نفسه)٨(
 .١٢/١٥٧: المصدر نفسه)٩(
، وتصــــریف االفعــــال ٢/١٢٥: ، وشــــرح ابــــن عقیـــل٣/٩٢: واألصـــول، ٤/٢٨: الكتــــاب: ینظـــر )١٠(

، وتصـریف ٦٥: ، والتطبیق الصرفي٥٥: ، وشذا العرف في فن الصرف١٧٨: والمصادر والمشتقات
 .٢٠): شعبان صالح(االسماء في اللغة العربیة 

 .٣/١٨٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١١(
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ـــر واالســـد ) صـــول((( و ـــاس اوآكـــرم صـــكالبعی ـــب الن ـــاس لة واث ـــل الن   ، )١())صـــار یقت
ــ((( ، )٢())كــدورة مــن بــاب صــعب رَ دُ زال صــفاته وَكــ ...المــاء) كــدر((( و الرجــل ) دبُل

  ، )٤())نأي ال نـــــةو دول ةدن مــــن بــــاب كــــرم لدانــــلــــوالفعــــل ...((، و)٣())بالضــــم بــــالدة
  .)٥())المعجمة غزارة كثیرة فهو غزیر) يالزا(الماء بضم ) غزر((( و

  

  : النعَ فَ -٦
ـفَ (ویـأتي مصـدرًا مــن الفعـل الثالثـي الــالزم  ویـدل علــى المجـيء والــذهاب  ،)لعَ

  .)٦(والحركة واالضطراب 
) میــدان((( : منهــا ،أمثلــةالــى هــذا المصــدر فــي  ))المنهــاج((شــار الشــارح فــي أو   

مثـل  ا،مـن بـاب ضـرب ومیـدان ،الشـيء یمیـد میـداً  ادمـ: بفتح المیم والیاء مصـدر یقـال
ــًا ...((و، )٧())تحــرك إذانزعــان   ذهــب وجــاء، ومنــه ذاإویقــال جــال یجــول جــوًال وجوالن

ه فــي االرض ذهــب اتــو  یــرحل وتظــتیهــًا وتیهانــًا ) تــاه((( ، و)٨())الجــوالن فــي الحــرب
الصـبي  )درج((( ، و)٩()) ]٢٦:المائـدة[  يتيهـون فـي األَرضِ  : متحیرًا ومنه قوله تعـالى
(( ، و)١١())ثورانــــًا هــــاجو الغبــــار یثــــور ثــــورًا ) ثــــار((( ، و)١٠())دروجــــًا ودرجانــــًا مشــــى

تـدل علـى االضـطراب كالمیـدان  صیغة فعالن بالتحریك في المصدر) موجان میاهها(

                                                
 .٣/١٨٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)١(
 .٤/٢٥٧: المصدر نفسه)٢(
 .٦/٣٠٥: المصدر نفسه )٣(
 .١٢/١٨٩: المصدر نفسه)٤(
 .١٢/٢٥٥: المصدر نفسه)٥(
: ،و دیــــــوان االدب٩٣و٣/٩٢: ،و االصــــــول٤٦٦: ، وادب الكاتـــــب١٥و٤/١٤: الكتــــــاب: ینظـــــر )٦(
تطبیـق ، وال٢٠): شـعبان صـالح(،وتصریف االسماء فـي اللغـة العربیـة ٢/١٥٥: ، والخصائص١/٨٧

 .١٧٧: ، وتصریف االفعال والمصادر والمشتقات٥٤: ،وشذا العرف في فن الصرف٦٥: الصرفي
 .١/٢٥٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(
 .١/٢٩١: المصدر نفسه )٨(
 .٦/١٦٠: المصدر نفسه)٩(
 . ٦/٢٨٥: المصدر نفسه)١٠(
 . ١٢/٢٥٤: المصدر نفسه)١١(



 ٨٥

ووتـد بالصـخور میــدان : والنـزوان والخفقـان، وقـد قـال علیـه الســالم فـي الخطبـة االولـى
  .)١())ارضه

  : ِفعالة-٧
  .)٢(ویدل على حرفة او والیة ) لعَ فَ (مصدر من الفعل الثالثي الالزم 

ه مـن لـ) كهن( ((، و)٣())م به امامة صلى به اماماً أو (( ):)المنهاج((وجاء في        
  .)٤())وحرفته الكهانة بالكسر... باب نصر

  : مصادر الفعل الثالثي المزید -ب
  : فعالإ -١

ــه وزیــادة أوقیــاس مصــدر مــا كــان  ــه همــزة یكــون بكســر اول خــره، آلــف قبــل أول
ألن  ؛واذا كــان الفعــل معتــل الــالم فیقلــب حــرف العلــة فیــه همــزة ،احســن احســاناً : نحــو

  .بعد ألف زائدة لب همزة اذا وقعت متطرفةالواو والیاء وااللف تق
هذا اذا كان الفعل صحیح العین، امـا اذا كـان معتلهـا فـان مصـدره یكـون بنقـل 

العــرب حركتـه الـى الفـاء فتقلـب الفـًا وتحـذف االلـف الثانیـة ویعـوض عنهـا التـاء، ومـن 
  .)٥(]٧٣:األنبیاء[وإِقَام الصلَاة: وعلیه قوله تعالى ،من یحذف الهاء

مصـدر ) واالخـالص(((  :المصـدرلهـذا مـن امثلـة  ))المنهـاج((ومما جـاء فـي 
مـــن ) یحــرزون االربـــاح((( ، و)٦())مــن اخلـــص الشــيء اذا جعلـــه خالصـــًا ممــا یشـــوبه

                                                
ـــــي شـــــرح نهـــــج ال)١( ـــــوران: (وینظـــــر. ١٤/٦٦: بالغـــــةمنهـــــاج البراعـــــة ف ) الهیجـــــان(، و١/٣٠٧) الث
 .١٤/٢٥) لقفان(،و ٣/١٠٤) الخفقان(، و١/٣٠٨
، ٢٠): شــعبان صــالح(، وتصــریف االســماء فــي اللغــة العربیــة ٣/١٢٤: شــرح ابــن عقیــل: ینظــر )٢(

، وتصـــــریف االفعـــــال والمصـــــادر ٥٤: ، وشـــــذا العـــــرف فـــــي فـــــن الصـــــرف٦٤: والتطبیـــــق الصـــــرفي
 .١٧٧: والمشتقات

 .٣/٢٦٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .٥/٢١٧: المصدر نفسه)٤(
،و ابنیة الصـرف فـي ٦/٥٨: ،وشرح المفصل٢/٧٧٣: ، والتبصرة والتذكرة٤/٨٢: الكتاب: ینظر )٥(

، وتصـــریف ٥٥: ، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف٦٧: ، والتطبیـــق الصـــرفي٢١٨: كتـــاب ســـیبویه
: ، وتصــریف االفعــال والمصــادر والمشــتقات٢٣و٢٢): شــعبان صــالح(االســماء فــي اللغــة العربیــة 

١٧٨. 
 .١/٢٦٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٦(



 ٨٦

ـــــولهم مصـــــدر اوهنـــــه أي ) االیهـــــان((( ، و)١( ))ضـــــممتهاحـــــرزت الشـــــيء احـــــرازًا : ق
رود فــي الســـیر اروادًا أي ا :یقـــال .امــر مـــن بــاب االفعــال) ارودوا((( ، و)٢())اضــعفه

 ،واوصـیته مصـدره ایصـاءاً ...((، )٤())السائل الحافًا الح) الحف((( ، و)٣())سار برفق
  .)٦())بالمكان اقامة دام) اقام((( ، و)٥()) فقلبت الواو المكسورة یاء

  

  :تفعیل وتفعلة -٢
ـف(قیـاس مصـدر الفعــل الثالثـي المزیـد بتضــعیف العـین   هــذا  ،)تفعیـل(وهــ) لعّ

  .)٧()تفعلة(ذا كان صحیح الالم، اما اذا كان معتلها فقیاس مصدره على ا
ت ســـجن...((: منهـــا ،امثلـــة لهـــذین المصـــدرین ))المنهـــاج((واورد الشـــارح فـــي 

ه تجریبـًا بـبمعنـى االختبـار یقـال جر ) التجربـة((( ، و)٨())تجنیسًا ابدیت الجنسیة بینهمـا
الهم ومصــدره تخلیــف أي خلوهــا وراء ثقــا) خلفــوا(( (، و)٩())أي اختبــره مــرة بعــد اخــرى

 ...(( ، و)١١())رخـــــص الشـــــرع لنـــــا فـــــي كـــــذا ترخیصـــــاً : یقـــــال...((، و)١٠())ظهـــــورهم
تعزیــة قلــت لــه احســن اهللا عــزاك، ) عزیتــه((( ، و)١٢())...ووصــیت الــى فــالن توصــیة

                                                
 .٢/٨٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)١(
 .٣/٢٩٨: المصدر نفسه)٢(
 .٤/١٦٦: المصدر نفسه)٣(
 .٦/٦٥:. المصدر نفسه)٤(
 .٧/٦٦:. المصدر نفسه)٥(
، ٧/٢٥٠) افالتـــــاً (،و ٤/٢٩٤) ایثـــــاراً (،و ٢/١٤١) ارخاصـــــاً : (وینظـــــر. ٧/٧٨: المصـــــدر نفســـــه)٦(

) اثخانـــــــاً (، و١٠/١٣٤) اطعامـــــــاً (، و٩/٢٢٤) اســـــــدافاً (، و٩/١١١) اطراقـــــــاً (، و٩٩/٦)اقالعـــــــا(و
 .١١/٢٥٥) اقتاراً (، و١١/٢٣٩

: ت، وتصــریف االفعــال والمصــادر والمشــتقا٢/٧٧٥: ، والتبصــرة والتــذكرة٤/٨٣: الكتــاب: ینظــر )٧(
، ٦٨و٦٧: ، والتطبیـــق الصـــرفي٢٣): شـــعبان صـــالح(، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة ١٧٩

 .٥٥: وشذا العرف في فن الصرف
 .١/١٥٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
 .١/٢٩١: المصدر نفسه)٩(
 .٢/١٤١: المصدر نفسه)١٠(
 .٢/١٤١: المصدر نفسه)١١(
 . ٥/٦٦: المصدر نفسه )١٢(



 ٨٧

وزان التفعلــة مصــدر مــن بــاب ) توفیــة االنفــس((( ، و)١())رزقــك الصــبر الحســن :أي
  .)٢())عل تفعلةالتفعیل من ف

  :مفاعلة فعال-٣
ویـرى  ،)٣()مفاعلـة(یكـون ) فاعـل(قیاس مصدر الفعل الثالثـي المزیـد بـااللف  

ویبـدو ان الشـارح فـي . )٤(ایضـًا قیاسـًا ) فاعل(یأتي مصدرًا لـ) فعاالً (ابن مالك ان 
للفعـــل ) فعـــاالً (و) مفاعلـــة(اذ كـــان یـــورد المصـــدر  ؛یـــرى ذلـــك ایضـــاً  ))المنهـــاج((
ــــك ،الزمــــین فــــي كثیــــر مــــن امثلتــــهتم) فاعــــل( ســــمى یومنهــــا الطبــــاق و ((: مــــن ذل

اللغـــة مصـــدر طـــابق الفـــرس فـــي جریـــه طباقـــًا ومطابقـــة اذا  فـــيوهـــو  ...المطابقـــة
، )٦())...یقـال جـانس یجـانس مجانسـة وجناسـاً ...((، و)٥())وضع رجلیه مكان یدیه

ـــ) المزایلـــة((( و ـــ )ئـــلو الم((( ، و)٧())زیـــاًال اذا فارقـــه همـــن زایل  ةالمنجـــأ وائـــل موائل
فــي الشــيء منافســة ونفاســًا اذا رغبــت فیــه ) تفســنا((( ، و)٨())ووئــاًال لجــأ وخلــص
  .)٩())على وجه المبارات

  
                                                

 . ١٣/٥: اج البراعة في شرح نهج البالغةمنه  )١(
، ٧/٣٠٨) توســــیداً (، و٦/٢٢٥) تــــدمیرا(، و٦/٢٠٢) تمهــــیال: (وینظــــر. ١٤/٨: المصــــدر نفســــه )٢(
ــــاً (، و٨/١٢٤) تعریجــــاً (، و٨/١٢٤) تنفیســــاً (و ) تجســــیماً (، و١٠/٢٧٩) تمصــــیراً (، و١٠/١٨١) تفریق

 . ١٤/٧٩) تسریحاً (، و١١/٢٥٥) تقتیراً (، و١١/١٥٧) توظیفاً (، و١١/٧
ـــــاب: ینظـــــر)٣( ـــــذكرة٢/٢٤٤: الكت ،و تصـــــریف ٦٨: ، والتطبیـــــق الصـــــرفي٢/٧٧١: ، والتبصـــــرة والت

،و ١٧٦: ، وتصـریف االفعــال والمصـادر والمشــتقات٢٢): شـعبان صــالح(االسـماء فــي اللغـة العربیــة 
 .٥٦: شذا العرف في فن الصرف

 .٢/١٣١: شرح ابن عقیل: ینظر )٤(
 .١/١٠١: هج البالغةمنهاج البراعة في شرح ن)٥(
 .١/١٥٩:. المصدر نفسه)٦(
 .١/٢٨٣: المصدر نفسه)٧(
 .٢/٢٣٩: المصدر نفسه)٨(
) مفــــاخرة(، و١/٢٢٩) مطالبــــة(، و١/٢٢٨) حــــوارًا ومحـــاورة: (وینظـــر. ٥/١٨٥: المصـــدر نفســــه)٩(
بـــــدارًا (، و٤/٢٢١) مكافـــــأة(، و٤/١١٣) مراهنـــــة(، و٣/٣٤٢) مراســـــاً (، و٣/١٦٤) نفاقـــــاً (، و٣/١٢٠
) معاینـــة(، و٧/١٧٠) مكـــابرة(، و٧/١٤٣) نقاشـــًا ومناقشـــة(، و٧/١١٨) معافـــاة(، و٤/٣٤٠) بـــادرةوم
 .١١/٢٩٩) مناورة(، و٨/٤٧



 ٨٨

  
 

ة - َل َل   ): بفتح الفاء وسكون العین وفتح الالم(َفعْ
وهــــذه الصـــــیغة مطـــــردة فـــــي مصــــادر االفعـــــال الرباعیـــــة المجـــــردة علـــــى وزن 

ـلَ ( َل ) صلصــل((( : هـوو مثــاًال واحـدًا لــذلك،  ))المنهـاج((وذكــر الشـارح فــي  .)١()فَعْ
  .)٢())الشيء صلصلة اذا صوت یقال له صلصل الحدید وصلصل الرعد

  

*  
ویــأتي مصــدر المــرة  .مصــدر یصــاغ للداللــة علــى ان الفعــل حــدث مــرة واحــدة

ــة(علـى بنـاء  َل ومن غیـر الثالثــي ،جلـس جلســة: ثـي نحــوبفـتح الفــاء وذلـك مــن الثال) فَعْ
اكــرم اكرامــة، هــذا اذا كــان المصــدر قبــل قصــد : نحــو ،هبزیــادة التــاء فــي اخــر مصــدر 

: ، نحـوةوقصـدت المـرة وصـف بواحـد ،فـان لـم یكـن عاریـًا منهـا ،المرة عاریًا مـن التـاء
  .)٣(دعا دعوة واحدة، واستشار استشارة واحدة 

ــــي  ــــتح ) الهجعــــة((( و :))المنهــــاج((وممــــا اورد الشــــارح ف وســــكون ) الهــــاء(بف
، )٤())النومة لیًال من الهجوع بالضـم كالجلسـة مـن الجلـوس وهـو مصـدر للمـرة) الجیم(
ة((( و َل وهـو  ىءبـالفتح المـرة مـن الـوط) الوطأة((( ، و)٥())بالفتح المرة من الفعل) الفَعْ

، )٧())توضـــــربابـــــالفتح واحـــــدة الكفـــــرات كضـــــربة ) ةكفـــــر ((( ، و)٦())الـــــدوس بالرجـــــل
                                                

، وشـذا العـرف فـي ١/١٧٨: ،و شـرح الشـافیة٢/٧٧٢: ، والتبصرة والتـذكرة٤/٨٥: الكتاب: ینظر )١(
ســـماء فـــي اللغـــة ، وتصـــریف اال١٨٠: ،و تصـــریف االفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات٥٦: فـــن الصـــرف

 .٦٨: ، والتطبیق الصرفي٢٤): شعبان صالح(العربیة
 .٢/٣٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
، وتســـهیل الفوائــــد وتكمیــــل ٣/١٤٠: ، واالصــــول ٣/٣٧٢: ، والمقتضـــب٤/٢٣: الكتــــاب: ینظـــر )٣(

: ابــن مالــك ، واوضــح المســالك إلــى ألفیــة٧٢٧: ، وشــرح عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــظ٢٠٧: المقاصــد
: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف٧٢و٧١: ، والتطبیــق الصــرفي٢/١٣٢: ، وشــرح ابــن عقیــل٣/٢٤١

، ١١١: ، والمـــــنهج الصـــــوتي للبنیـــــة العربیـــــة١٨٢: ، وتصـــــریف االفعـــــال والمصـــــادر والمشـــــتقات٧٥
 .٧٧: والمدخل الى علم النحو والصرف

 .٦/٢١٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .٨/١٢٥: ر نفسهالمصد )٥(
 .٩/١١٠: المصدر نفسه )٦(
 .٩/١٤٧: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)٧(



 ٨٩

 ((، و)١())باصـبع لحسـه تعـب العقـه مـن بـاب هة بالفتح المرة منه مـن لعقـلعقوال...((و
  .)٢())مصدر المرة من الترح بالتحریك الهم والحزن) الترحة(
*  

ــأة حــدوث الفعــل، وال یصــاغ اال مــن الفعــل الثالثــي  هــو مصــدر یــدل علــى هی
ة(المجرد على وزن  َل   .)٤(غ من الفعل غیر الثالثي إّال شذوذاً وال یصا ،)٣()ِفعْ

) المدحــة((( : امثلــة ثالثــة لمصــدر الهیــأة، هــي ))المنهــاج((واورد الشــارح فــي 
ــأة المــدح، كالركبــة هیــأهــي هیــ ) الجریــة((( ، و)٥())ة الجلــوسأة الركــوب، والجلســة هی
مــوت ة الأبالكســر هیــ) المیتــة((( ، و)٦())ة أي حالــة الجریــانأمصــدر للهیــالجــیم بكســر 

  .)٧())ة الجالس والراكب یقال مات فالن میتة حسنةأكالجلسة والركبة هی
  

* 
. )٨(ة دءًا بمـــیم زائـــو مجـــرد مـــن الزمـــان والمكـــان مبـــدعلـــى حـــدث مصـــدر یـــدلُّ 

ــل(ویصــاغ هــذا المصــدر مــن الفعــل الثالثــي علــى وزن  ْفعَ بفــتح المــیم والعــین، فــاذا ) مَ
م وفـاؤه تحـذف فـي المضــارع فـان مصـدره المیمـي یكــون كـان الفعـل مثـاًال صـحیح الــال

ْفِعل(على وزن  وِعد: نحو) مَ عد مَ امثلـة للمصـدر ) )منهاجال((واورد الشارح في . وعد یَ

                                                
 .٩/١٤٨: المصدر نفسه )١(
) الفجــــــــرة(، و١٢/٤٢٣) الغــــــــدرة(،و١٢/١٢٠) الخطلــــــــة: (وینظــــــــر. ٩/٢٨٣: المصــــــــدر نفســــــــه) ٢(

 .١٤/٢٤٦) طرفة(، و١٤/٢٢٨) العشوة(، و١٢/٣٢٤
، وشـــذا ٢٠٧: ، وتســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد٣/١١٠ :، واالصـــول٤/٤٤: الكتـــاب: ینظـــر )٣(

: ، وتصـــریف االفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات٧٢: ، والتطبیـــق الصـــرفي٥٧: العــرف فـــي فـــن الصـــرف
، والمهذب فـي علـم ١٤:، واللغة العربیة معناها ومبناها٢٢٥: ، وابنیة الصرف في كتاب سیبویه١٨٣

 .١٢٠:التصریف
 .٢/١٣٣: ، وشرح ابن عقیل٣/٢٤٢: ألفیة ابن مالكاوضح المسالك إلى : ینظر) ٤(
 .١/٢٤٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة) ٥(
 .٧/٧: المصدر نفسه) ٦(
 .٨/١٣٢: المصدر نفسه) ٧(
، ٢٢١: ، وابنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه٥٢: ،و المفتــاح فــي الصــرف١/١٦: الكتــاب: ینظــر) ٨(

، وتصـــریف االفعـــال والمصـــادر ٥٧: ن الصـــرف، وشـــذا العـــرف فـــي فـــ٧١و٧٠: والتطبیـــق الصـــرفي
 .٢٩و٢٨): شعبان صالح(،و تصریف االسماء في اللغة العربیة ١٨١و١٨٠: والمشتقات



 ٩٠

ـــــى وزن  ـــــل(المیمـــــي عل ْفعَ د((( : ، هـــــي)مَ كـــــالرّد مصـــــدر میمـــــي مـــــن رّده اذا  )المـــــرّ
) مـدار رحاهـا((( و ،)٢())مصدر میمي من هنـأ الطعـام یهنـأ) المهنأ((( ، و)١())صرفه

، )٤())مصــدران بمعنــى األكــل والشــرب) المشــرب(و) المأكــل((( ، و)٣())مصــدر میمــي
مصــدر میمــي مــن جــاز ) المجــاز((( ، و)٥())مصــدر میمــي بمعنــى التیــه) المتــاه((( و

ـــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــه وعب   ، و)٦())المكـــــــــــــــــــــــــــان یجـــــــــــــــــــــــــــوزه جـــــــــــــــــــــــــــوازًا اذا ســـــــــــــــــــــــــــار فی
  .)٧())جمع الملحظ مصدر میمي بمعنى اللحظ) المالحظ((( 

ل(وهناك افعال كان ینبغي ان یكون مصدرها المیمي على وزن  ْفعَ یر انـه غ) مَ
ْفِعل(ورد شاذًا على وزن  مصدر میمـي ) المرجع((( : ))المنهاج((في  قال الشارح ،)مَ

شـاذان؛ ألن المصـادر مـن فعـل یفعـل  ةومرجعـمن رجع یرجـع رجوعـًا ومرجعـًا كمنـزل 
  .)٨())انما تكون بالفتح

المیمـــي مـــن الفعـــل غیـــر الثالثـــي علـــى وزن المضـــارع، مـــع  ویصــاغ المصـــدر
ــــتح مــــا قبــــل اآلمابــــدال حــــرف المضــــارعة میمــــًا مضــــمو  ــــي ة وف خــــر، قــــال الشــــارح ف

قام((( : ))المنهاج(( اقام بالمكـان اقامـة : یقال ،بضم المیم مصدر میمي كاألقامة) المُ
قاماً   .)٩())ومُ

  
 
 

                                                
 .٢/٩١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة) ١(
 .٧/٦٦: المصدر نفسه) ٢(
 .٩/١٤٧: المصدر نفسه) ٣(
 .٩/٢٨٣: المصدر نفسه) ٤(
 .١٠/٦٤: المصدر نفسه) ٥(
 .١٣/٤٢: صدر نفسهالم )٦(
 .١٣/٥٠: المصدر نفسه) ٧(
 .٤/١٥٣: المصدر نفسه )٨(
 .٥/٣٢٠: المصدر نفسه )٩(



 ٩١

 
 

 

* 
فرد سیبویه السم الفاعل بابًا خاصًا به، بل تحدث عنه في عـدة ابـواب فـي لم ی

ــــه عــــن االفعــــال ومصــــادرها  ــــه .)١(اثنــــاء حدیث ــــق علی ــــال))االســــم((وكــــان یطل   : ، اذ ق
ــُل ((  ْفعَ ْفِعـُل وفَِعــل یَ ــَل یَ ــُل وفَعَ ْفعُ ـَل یَ ــون مـن هــذا علــى ثالثـة ابنیــة علــى فَعَ فاألفعـال تك

ـُل (( : وقال. )٢())فاعالً  ویكون المصدر فَعال واالسم قتُ ُل ومصـدره فقتـل یَ ْفعُ ل یَ فأما فَعَ
قُهُ َخْلقًا واالسم خالِق   .)٣())قَتًْال واالسم قاتِل وخلقه یخُل

اعلــم ان ... هــذا بــاب معرفــة اســماء الفــاعلین فــي هــذه االفعــال((: وقــال المبــرد
نحـو علـم ضـرب ضـارب وشـتم شـاتم، وكـذلك فعـل : االسم على فعل فاعـل نحـو قولنـا

    .)٦(والزمخشري ، )٥(وكذا فعل ابن الّسراج . )٤())فهو عالم، وشرب فهو شارب
اســم الفاعــل مــا اشــتق مـــن فعــل لمــن قــام بـــه ((: وقــد حــده ابــن الحاجــب بقولـــه      

  . )٧())بمعنى الحدوث
(( : الحصـفقال الدكتور شـعبان  ،)٨(تنوعت تعریفات المحدثین السم الفاعل و 

ى من وقع منه الفعل، او قام به علـى وجـه الحـدوث والتجـدد، وهـو اسم مشتق یدل عل
  .)٩())یرتبط بالمضارع المبني للمعلوم في حركاته وسكناته

مـــن كـــل فعـــل ثالثـــي مـــن ) فاعـــل(ویـــأتي اســـم الفاعـــل قیاســـًا مطـــردًا علـــى وزن       
ــل( ، ومــن ) فَعَ ) فَِعــل(هــذا القیــاس ینكســر فــي  ، غیــر انمتعــدیاً ) فَِعــل(متعــدیًا والزمــًا
ل(و   .)١٠(الالزمین فهو سماعي فیهما ) فَعُ

                                                
 .٢٦٠: ابنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )١(
 .٤/٥: الكتاب )٢(
 .٤/٥: المصدر نفسه )٣(
 .٢/١١٣: المقتصب )٤(
 .٣/٨٥: االصول: ینظر )٥(
 .١١٩: المفصل: ینظر )٦(
 .٢/٩٨: الكافیة )٧(
 .٢٤٧): عبد اهللا امین(، واالشتقاق ٩٠: ، والصرف الوافي٣/١٦٣: معاني النحو: ینظر )٨(
 .١٨٢: تصریف االسماء في اللغة العربیة )٩(
: وشــــرح الوافیــــة نظــــم الكافیــــة٣/٨٥:،واالصــــول ٢/١١٣: ، والمقتضــــب٤/٥: الكتــــاب: ینظــــر )١٠(

 .٧٢: ، وشرح الحدود النحویة٣٢٤



 ٩٢

، فانـه یـأتي علـى صـورة  واما من الرباعي والخماسي والسداسـي، مجـردًا ومزیـدًا
وعلــى . )١(خـروذلــك بقلـب حــرف المضـارعة میمــًا مضـمومة وكســر مـا قبــل اآل ،واحـدة

  :النحو االتي
  :)فاعل(من الثالثي  -اوالً 

ل(من باب  -أ  ل -َفعَ بالمكـان ) قطـن((( : لشارح مثاًال واحدًا لذلك، فقالواورد ا ):یفعُ
 .)٢())من باب قعد اقام به وتوطنه واسم الفاعل قاطن

ـــل(مـــن بـــاب  -ب  فِعـــلُ  -َفعَ ) قنصـــه((( : منهـــا ،وقـــد اورد الشـــارح امثلـــة لـــذلك ):یَ
قـابس فهـو قبس یقـبس مـن بـاب ضـرب  ((و ،)٣())نصیقنصه من باب ضرب فهو قا

رفــدًا مــن بــاب ضــرب اعانــه واعطــاه فهــو ) رفــده((( و ،)٤())لنــوراوهــو طالــب العلــم و 
  .)٥())رافد
ل -َفِعل(من باب -ت ) نـاكر(ورجـل (( :اذ قـال ،واورد الشارح مثاًال واحدًا لـذلك ):یفعَ

  .)٦())انكره: اسم فاعل من نكر االمر من باب فرح أي
 

ــأتي اســم الفاعــل مــن الربــاعي والخماســي وا     لسداســي بابــدال حــرف المضــارعة وی
  :قــول الشــارح ))منهــاجال((ومــن امثلتــه فــي . )٧(میمــًا مضــمومة وكســر مــا قبــل االخــر 

صلِت(( (  نعـِرج((( و،  )٨())اسم فاعل مـن اصـلت سـیفه اذا جـرده عـن غمـده )المً ) مُ
  و،  )٩())مــــن انعــــرج الشــــيء انعطــــف ةویســــر  ةالــــوادي اســــم فاعــــل حیــــث یمیــــل یمنــــ

ستِّســر ا( ((   ، )١٠())فــيخاستّســر القمــر و : بصــیغة اســم الفاعــل یقــال) المــة ومعلنهــامُ

                                                
 .٢/١٣٧: شرح ابن عقیل: ینظر )١(
 .١٠/٢٤٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )٢(
 .٥/٢٩٤: المصدر نفسه )٣(
 .٥/٣٢٠: المصدر نفسه )٤(
 .١٤/١٦١: المصدر نفسه )٥(
 .٥/٢٩٤: المصدر نفسه )٦(
 .٢/١٣٧: شرح ابن عقیل: ینظر )٧(
 .٤/٤٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
 .٤/٧١: المصدر نفسه )٩(
 .١١/١٣٤: در نفسهالمص )١٠(



 ٩٣

ــًا فهــو مقــیم) أقــام( ((و صــ((( و،  )١())بالبلــد إقامــة اتخــذه وطن بضــم المــیم ) حةِل◌ِ المُ
فسِدة   .)٢())اسم فاعل وكذلك المُ

 

* 
ْفتِعل -١ ل بمعنى مُ    :ِفعْ

ـــْدعا( : ((حومـــن امثلتـــه قـــول الشـــار      ، یقـــالبالكســـر اال) لِب :  مـــر الـــذي كـــان اوًال
ـــــ ـــــي هـــــذا االمـــــر أيفـــــالن ِب ـــــى : ْدعُ ف ـــــهُ فیكـــــون اســـــم فاعـــــل بمعن َل هـــــو اول مـــــن فَعَ
  .)٣())المبتِدع

   :)٤(فعیل بمعنى فاعل  -٢
ـــل بمعنـــى الفاعـــل كـــالعلیم والـــرحیم (( : مـــن امثلتـــه       ) النبـــّي ((( و ،)٥())الفعی

هــو القــیم بــامور القبیلــة  العریــف((و،  )٦())ن النبـأوهــو مشــتق مــ ،فعیـل بمعنــى الفاعــل
ـــــر منـــــه والجماعـــــة یلـــــي امـــــورهم ویتعـــــرف األ ـــــل بمعنـــــى فاعـــــلأمی  ،)٧())حـــــوالهم فعی

  .)٨())واالنیس المؤنس((و
  : )٩(ل فاعِ فعیل بمعنى مُ  -٣

ـــــالین   ـــــذلك مث ) الحســـــیب((( و، )١٠())المخاصـــــم) الخصـــــیم(و(( : واورد الشـــــارح ل
  .)١١())المحاسب

                                                
 .١٣/٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
) المحتســــــــب(، و٧/١٠) المقــــــــوم(، و٣/٣٤١) العاهــــــــدة: (وینظــــــــر. ١٤/٧٣: المصـــــــدر نفســــــــه )٢(

 .١٤/٢٩١) المستهدفة(، و١٤/١٩٥) مدكر(، و١٠/٩١) المشبهات(، و٩/١٠٢
 .١٤/٣١٠: المصدر نفسه )٣(
: ،و درة الغــــواص فــــي اوهــــام الخــــواص١/٨٥: وان االدب، ودیــــ٣٥٧: اصــــالح المنطــــق: ینظــــر )٤(

 .٥٨: ،و شذا العرف في فن الصرف١١٣
 .١/٢٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٢/١٢٤: المصدر نفسه )٦(
 .٩/١٦٥: المصدر نفسه )٧(
 .١٤/٣١٠: المصدر نفسه )٨(

 .٢/٢٠٢: ، وشرح الكافیة١/٤١٢: دیوان االدب: ینظر )٩/(
 .١٤/٢٢٨: ج البراعة في شرح نهج البالغةمنها )١٠(
 .١٤/٢٣٢:المصدر نفسه )١١(



 ٩٤

  : ل بمعنى فاعلمفعو -٤
یـأتي الفاعـل (( : قد تأتي صیغة مفعـول مـرادًا بهـا اسـم الفاعـل، قـال ابـن قتیبـة    

ــــذلك، فقــــال. )١())علــــى لفــــظ المفعــــول بــــه، وهــــو قلیــــل : واورد الشــــارح مثــــاًال واحــــدًا ل
ــتُوراً: المفعــول بمعنــى الفاعــل كمــا فــي قولــه تعــالى(( ســاً م أي  ]٤٥: االســراء[ حجاب

  .)٢())أي آتیاً  ]٦١: مریم[ ن وعده مأْتياًكَاساترًا 

* 
 علــــى للداللــــة إلیهــــاانــــه یحــــول  إذمــــن المشــــتقات الملحقــــة باســــم الفاعــــل،           

وأجــروا اســـم (( : قــال ســـیبویه. كیفـــاً  أوكمــًا ) فاعــل(المبالغــة والكثــرة فـــي حــدث بنـــاء 
ألنـه یریـد بـه  ؛مجراه اذا كان علـى بنـاء فاعـل ،األمران یبالغوا في  أرادواالفاعل، اذا 

صـل ما اراد بفاعل من ایقاع الفعل، اال انـه یریـد ان یحـدث عـن المبالغـة، فمـا هـو اال
ــال، و ف: الـذي علیــه اكثــر هــذا المعنـى ــول، فعّ فَعیــل كــرحیم : وفَِعـل، وقــد جــاء ،فعــالمعُ
  .)٣())وعلیم وقدیر وسمیع وبصیر

ـــرد     ـــال المب ـــم ان اال((: وق ـــى اعل ـــل(ســـم عل ـــك) فَعَ َب فهـــو : فاعـــل نحـــو قول َضـــرَ
رجـــل : تقــول) فَعَّــال(، مــن ذلــك ردت ان تكثــر الفعــل فللتكثیــر ابنیــةفــان ا... ضــارب

والـى . )٤())األصـلألنـه  ؛ما قاتِل فیكون للقلیـل والكثیـرأف. اذا  كان یكثر القتل) قَتَّال(
  .)٨(وطي والسی، )٧(وابن عقیل ، )٦(والرضي ،)٥(مثله ذهب الزمخشري 

  و بعـــض مـــن هـــذه الصـــیغ، منهـــا القیاســـیة ومنهـــا الســـماعیة، إلـــىالشـــارح  وأشـــار  
  :منها القیاسیةبذكر  أوالً بدأ سأ

  

                                                
 .٢٢٩: تاویل مشكل القرآن )١(
 .١/٢٥٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .١/١١٠: الكتاب )٣(
 .٢/١١٣: المقتضب )٤(
 .١١٩: المفصل: ینظر )٥(
 .٢/٢٠٢: الكافیة في النحو: ینظر )٦(
 .٢/١١١: شرح ابن عقیل: ینظر)٧(
: والمـــنهج الصـــوتي للبنیـــة العربیـــة: وینظـــر. ٢/٢٤٣: ، والمزهـــر٢/١٦٩: همـــع الهوامـــع: ینظـــر )٨(

  .١٨٤: ، وعمدة الصرف١٨: ، ودراسات في علم الصرف١١٥



 ٩٥

 :َفعول -١

صــــیغة  نأهــــالل العســــكري  أبــــو، وذكــــر )١(مــــن صــــیغ المبالغــــة الســــم الفاعــــل      
ول(المبالغة  ن دام صـبور وشـكور، فهـي لمـ: تقال لمـن كـان قویـًا علـى الفعـل مثـل) فَعُ

 .)٢(منه الفعل 
ـول( ((:مواضـع كثیـرة، منهـا قولـهووردت اشارة الشارح الیهـا فـي        كصـبور ) المُط

بالفتح مـن غرتـه ) الَغرور((( و، )٣())هفكثیر المطال مبالغة، وهو تطویل الوعد وتسوی
رســــول اســــم فاعــــل مثــــل  الــــدنیا غــــرورًا مــــن بــــاب قعــــد خدعتــــه بزینتهــــا فهــــي غــــرور

ـــون((( و، )٤())مبالغـــة ـــى التهمـــة، ) الظن ـــة بالكســـر بمعن وزن صـــبور مبالغـــة مـــن الظن
وزن صــبور، كثیــر الغفلــة، ) عــیٌش َغفــول((( ، و)٥())اتهمتــه: ظننــُت فالنــًا أي: یقــال

  .)٦())مبالغة
  

 :َفعیل -٢

وقــد ((: علـیم وبصـیر وسـمیع، قـال ابـن السـراج: مـن ابنیـة المبالغـة القیاسـیة، نحـو    
بــاه أمعنــى ذلــك المبالغــة، و : وعلــیم، هــذا المجــرى، وقــال كــرحیم) فعیــل(اجــرى ســیبویه 

بــه ان یكــون صــفة الزمــة للــذات، وان یجــري علـــى أی) فعــیالً (النحویــون مــن اجــل ان 
ل( ف فهـو شـریف، والقـول عنـدي : نحو) فَعُ م فهـو كـریم، وَشـرُ َف فهو ظریـف، وَكـرُ رُ َظ

  .)٧())كما قال

                                                
، ٢/٩٧: ، وهمـع الهوامـع٢٩٤: ، وادب الكاتـب٣٨٢: ، ومجـالس ثعلـب٢/٢٢٤: الكتـاب: ینظـر )١(

 .٣/٢٦٠: ، والنحو الوافي١١٥: ربیة، ومعاني االبنیة في الع٢/٧٣: والمزهر
 .١٥: الفروق في اللغة: ینظر )٢(
 .٤/١٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .٥/٢٩٣: المصدر نفسه )٤(
 .١٠/١٦٣: المصدر نفسه )٥(
) حیـــــــــود(، و١٠/٢٤٧) جمـــــــــوع(، و٣/٤٨) شـــــــــموس: (وینظـــــــــر. ١٤/٢١٧: المصـــــــــدر نفســـــــــه )٦(

 .١٢/١٤٩) قیود(،و ١٠/١٨٧
، ٣/٢١٦: ، والخصـــــائص١/١٦: ، والمنصـــــف٢/٣٢٠: الكتـــــاب: وینظـــــر. ١/١٤٦: صـــــولاال )٧(

، ومعـــالم اللغـــة ١٧٤: ، وعلـــم اللغـــة بـــین التـــراث والمعاصـــرة٢/٢٥٣: والبرهـــان فـــي علـــوم القـــران
 .٦/٦: العربیة الفصحى



 ٩٦

د((( : ومما ورد في الشرح قوله   ،  )١())القوة والشدة فهـو جلیـد مبالغـةمحركة ) الَجَل
(( و،  )٢())مبالغــة فــي الــراحم مــن رحمــت زیــدًا رحمــًة رققــت لــه وحننــت) الــرحیم((( و
  .)٣())المعجمة غزارة كثیرة فهو غزیر صیغة مبالغة) يالزا(الماء بضم ) غزر(
   :َفعَّال-٣

البنــاء مــن تكــرار المبالغــة فــي هــذا  ىتتــأت، و )٤(مـن صــیغ المبالغــة الســم الفاعــل       
اذا فُعـَل الفعـل وقتـًا بعـد وقـت قیــل ((: الفعـل مـرة بعـد اخـرى، قـال ابـو هـالل العسـكري

ار م وصــبّ ــال مــثال عــّال ــاء یقتضــي المزاولــة والتجدیــد؛ ألن صــاحب . )٥())فعّ وهــذا البن
): ع(وجاءت هذه الصیغة في قـول االمـام . )٦(ته مالزم لها نعة مداوم على صنعالص

(( :فقال الشـارح )٧())مرًا بتصفیق الماء الّزخارآ... حانه ریحًا اعقم مهبَّهاثم أنشأ سب((
بحــر زاخــر أي طــاٍم : صــیغة مبالغــة فــي الّزاخــر یوصــف بــه البحــر، یقــال) والّزخــار(

ــاط جهــاالت((): ع(وقــال تعلیقــًا علــى قــول االمــام . )٨())ممتلــئ اراد ((: )٩())جاهــل خبّ
ــ(بــه انــه جاهــل باالحكــام كثیــرًا  تــه، كنــى بــه عــن كثــرة المبالغــة لخــبط فــي جه) اطخبّ

طریـق الحـق مـن  اغالطه التي یقع فیها في القضـایا واالحكـام فیمشـي فیهـا علـى غیـر
اب كثیر السب مبالغة((: وقال في موضع اخر. )١٠())القوانین   .)١١())ورجل سبّ

  
 

 : ُفعَّل -١
                                                

 .٧/١٤٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٨/٧٥: المصدر نفسه )٢(
 .١٢/٢٥٥: المصدر نفسه )٣(
، ٢٠: ، والكافیـة٦/١٣: ، وشرح المفصـل٣/١٦١، ٢/١١٣: ، والمقتضب١/٥٦: الكتاب: ینظر )٤(

 .١٠٨: ، ومعاني االبنیة في العربیة١٢٤: ، وشرح المراح٢/٨٥: وشرح الشافیة
 .١٢: الفروق في اللغة )٥(
 .٦/١٣: شرح المفصل: ینظر )٦(
 .١/٣٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(
 .١/٣٠٦: المصدر نفسه )٨(
 .٣/٢٢٤: المصدر نفسه )٩(
 .٢٢٥و ٣/٢٢٤: المصدر نفسه)١٠(
 .١٣/٧٩: المصدر نفسه )١١(



 ٩٧

، وهــو قلیــل فــي وصــف المفــرد كثیــر فــي )١(لكثــرة وهــو مــن ابنیــة المبالغــة وا      
): ع(، وقـد أومـأ الشـارح الـى احـد شـواهده فـي كـالم االمــام )٢(ة علـى الجمـع لـالدال

ــة ودونــه مــانع مــن امــر اهللا ونهیــه((  : فقــال )٣())قــد یــرى الحــول القلــب وجــه الحیل
 .)٤())كثیر البصیرة في تحویل االمور وتقلیبها الستنباط وجوه المصالح: أي((
ة -٢ َل  : ُفعَ

 .)٦(التي زیدت على سیبویه واضـیفت فیمـا بعـد )٥( من ابنیة المبالغة والتكثیر     
ـــة مـــن صـــفات الفاعـــل، تقـــولفو ((: قـــال ابـــن قتیبـــة َل ... رجـــٌل هـــزأة یهـــزأ بالنـــاس: عَ

واشار الشارح الـى هـذه الصـیغة فـي . )٧())ة، ولعنة، وخدعةكوكذلك سخرة، وضح
وفــــتح ) الفــــاء(بضــــم )... الكفــــرة(و) الفجــــرة(و) غــــدرةال(و(( : موضــــعین، اذ قــــال

وقـــال فـــي . )٨())الكثیـــر الغــدر والفجـــور والكفـــر: وزان همـــزة للمبالغـــة، أي) العــین(
 .)٩())كثیر السب للناس: كمهزة، أي ةوسبب((: موضع اخر

  : فعِّیل-٣
یر، وذلك لمـن یـداوم: ، نحو)١٠(من صیغ المبالغة السم الفاعل         سكِّیت وفخِّ

ما كان على فعیل فهو مكسور االول، ال ((: قال ابن قتیبة .لع بهلى الشيء ویو ع
ـر: رجٌل سكیّر: وهو لمن دام منه الفعل نحو ،یفتح منه شيء : كثیر السُّـكر، وخمیّ

یـــلكثیــر شــ واشــار . )١١())لكثیــر العشــق: لكثیــر الفخــر، وعّشــیق: رـرب الخمــر، وفخِّ

                                                
 .٢/١٣: ، والمزهر٣/٢٧٠: الخصائص: ینظر )١(
 .٢٨٧: لیس في كالم العرب: ینظر )٢(
 .٤/١٥٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 . ٤/١٥٦: المصدر نفسه )٤(
، ٢/٢٤٣: ، والمزهــــــر١٢٥: ، وشــــــرح المـــــراح فــــــي التصــــــریف١/١٦٢: شــــــرح الشــــــافیة: ینظـــــر )٥(

 .٢٠٤: وتصریف االفعال والمصادر والمشتقات
 .٢٧٣: ابنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )٦(
 .٤٣٥: ادب الكاتب )٧(
 .١٢/٣٢٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
 .١٣/٧٩: المصدر نفسه )٩(
، وتصــریف ١٢٥: ،و شــرح المــراح١٦٤: ، والفــروق فــي اللغــة٢١٩: لمنطــقاصــالح ا: ینظــر )١٠(

 ٢٠٢: و تصریف االفعال والمصادر والمشـتقات١١٩: ، ومعاني االبنیة في العربیة٤٢: االسماء
 .٧٦: ، والتطبیق الصرفي٢٠٣و

 .٣٣٠: ادب الكاتب )١١(



 ٩٨

وزن ســكیت الكثیــر الضــالل مبالغــة ) یلضــل((( :بقولــهالشــارح الــى هــذه الصــیغة 
  .)١())سماعاً 

لة-٤ ْفعَ  : مَ
ــمَ (صــاغ العــرب مــن الثالثـــي صــیغة      للداللــة علـــى كثــرة الشــيء الجامـــد ) ةفعَل

ــــة اذا كثــــرت فیهــــا الســــبا: بالمكــــان، نحــــو ْأَســــدةَ ومذأبَ عة ومَ ْســــبَ واالســــود  عارض مَ
ــة ((: قــال ســیبویه. )٢(والــذئاب  َل ْفعَ الزمــة لهــا الهــاء والفتحــة، هــذا بــاب مــا یكــون مَ

ة ومأســـــدة عشـــــيء بالمكـــــان وذلـــــك قولـــــك ارض مســـــبلر اثـــــوذلـــــك اذا اردت ان تك
ـــة احـــرف مـــن نحـــو الضـــفدع . ..ومذأبـــة ـــوا بنظیـــر هـــذا فیمـــا جـــاوز ثالث ـــم یجیئ ول

ــوا ــیهم؛ وألنهــم قــد یســتغنون بــان یقول كثیــرة الثعالــب : والثعلــب؛ كراهیــة ان یثقــل عل
  . )٣())بنات الثالثة لخفتهاوانما اختصوا بها . و ذلكحون
واعلـم ان الشـيء اذا كثـر بالمكـان وكـان اسـمه جامـدًا فالبــاب ((: وقـال الرضـي    

ــة بفــتح العــین كالمأســدة والمســبعة والمذأبــة َل ْفعَ أي الموضــع الكثیــر االســد ... فیــه مَ
ــــــــــــــ ــــــــــــــاس مطــــــــــــــردبوالسَّ ــــــــــــــه لــــــــــــــیس بقی ـــــو مــــــــــــــع كثرت ــــــــــــــذئاب وهـــــــــ                           . )٤())اع وال
سـأة(و((: بقولـهالشارح بذكر هذا المعنـى وصرح  نْ ْحَضـرة(و) المَ محـل النسـیان ) المَ

ة أي) التـــــاء(والحضـــــور، و عَ ْســـــبَ كثیـــــر فیهـــــا : فیهمـــــا للتكثیـــــر كمـــــا یقـــــال ارض مَ
  .)٥())السباع

 : زیادة التاء للمبالغة-٥
المبالغـة فـي مشـتقات الفـادة معنـى القد تدخل التاء علـى بعـض المصـادر و        

فــي تلــك الصــفة، اذ قــال ابــن جنــي ان   الغایــةالوصــف، كــون الموصــوف قــد بلــغ 
لم تلحق لتأنیث الموصوف بما هي فیـه، وانمـا  ((عالمة ونسابة : في نحو) الهاء(

لحقت العالم السامع ان هذا الموصوف بما هي فیه قد بلغ الغایـة والنهایـة فجعـل 
نیث الغایة والمبالغة وسواء كان ذلك الموصـوف تأنیث الصفة امارة لما ارید من تأ

  .)٦())بتلك الصفة مذكرًا ام مؤنثاً 

                                                
 .٧/١٣٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٢٣٩: ، والمفصل٢٠٩: التسهیل: ینظر )٢(
 .٤/٩٤: الكتاب )٣(
 .٧٧: مسائل لغویة في مذكرات معجمیة: وینظر. ١/١٨٨: شرح الرضي )٤(
 .٦/١٠٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٣٦٦: التكملة: وینظر. ٢/٢٠١: الخصائص )٦(



 ٩٩

ویــة لكثیــر اوتــأتي التــاء للمبالغــة فــي الوصــف كر (( : التصــریحشــرح وجــاء فــي     
أي . الروایة، وانما انثـوا المـذكر ألنهـم ارادوا انـه غایـة فـي ذلـك الوصـف ولتأكیـدها

ــاء كنســابة ــد المبالغــة بنفســه، فــاذا  ؛المبالغــة الحاصــلة بغیــر ت وذلــك ألن فعــاًال یفی
ووردت اشـــارة . )١())ن التـــاء للمبالغـــةالدخلـــت علیـــه التـــاء افـــادت تأكیـــدًا مبالغـــة؛ و 

كثیــر اللعــب ) التــاء(بكســر ) التلعابــة(((  :اذ قــال  ،الشــارح الیهــا فــي موضــوعین
موضــع  وقــال فــي. )٢())للمبالغــة، والتلعــاب بــالفتح مصــدر لعــب) والتــاء(والمــزاح 

 .)٣())للمبالغة) فالتاء(الخصلة التي فیها حلق أي شؤم ) الحالقة(و((: ثان

 * 
داللــة علــى مــن وقــع علیــه لهــو االســم المشــتق مــن الفعــل المبنــي للمجهــول ل      

ألن ...((: وقــال فیــه ســیبویه. )٤(الفعــل، علــى معنــى الثبــوت ال علــى معنــى الحــدوث 
ل فاعلاالسم على فُِعل مفعول ك   . )٥())ما ان االسم على فَعَ

ــواو ((: امــا المبــرد فقــال        فــان بنیــت مفعــوًال مــن الیــاء او الــواو قلــت فــي ذوات ال
 ل وكــان االصــلیــثــوب مبیــع وطعــام مك: وخــاتم مصــوغ، وفــي ذوات الیــاء مقــول كــالم

تهـا واو مفعــول حقول ومقـوول ولكــن لمـا كانــت العـین سـاكنة كســكونها فـي یقــول ولیـمك
  .)٦())ین اللتقاء الساكنینو ذفت احدى الواح

                               .)٧())عول ما اشتق من فعل لمن وقع علیهاسم المف(( : وحده ابن الحاجب بقوله  
: فقــال الــدكتور شــعبان صــالح. )٨(وتنوعــت تعریفــات المحــدثین الســم المفعــول        

صف المصوغ من الفعـل المبنـي للمجهـول للداللـة علـى مـن وقـع علیـه الفعـل و الهو ((
  .)٩( ))كمعلوم ومستخرج

اال ان واو  ،)مفعـول(ویطرد صوغه من االفعـال الثالثیـة الصـحیحة والمعتلـة بزنـة   
وتقلــب واو البنــاء یــاءً  ،مفعـول تحــذف مــن االجــوف عنــد الخلیــل، وتحـذف عــین الفعــل

  .)١(خفش في االجوف الیائي عند اال
                                                

 .٢/٢٨٨: شرح التصریح على التوضیح )١(
 .٦/٦٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)٢(
 .٦/١٠٨: المصدر نفسه)٣(
 .٩٠: ، وشرح الحدود النحویة٢١التعریفات، : ینظر )٤(
 .٤/٣٤٨: الكتاب )٥(
 .١/١٠٠: المقتضب )٦(
 .٢/٢٠٣: الكافیة في النحو )٧(
، ٨٧: ، والمــدخل الــى علــم الصــرف٧٩: ، والتطبیــق الصــرفي٥٨: شــذا العــرف فــي فــن الصــرف )٨(

بنیـــــة (، واســـــم المفعـــــول فـــــي القـــــرآن الكـــــریم ٢١٥: شـــــتقاتوتصـــــریف االفعـــــال والمصـــــادر والم
 .٢٥ـ١٠):رسالة ماجستیر)(وداللة

 .٤٤: تصریف االسماء في اللغة العربیة )٩(



 ١٠٠

امـــا اســــم المفعــــول مـــن غیــــر الثالثــــي فیصـــاغ بزنــــة مضــــارعه مـــع ابــــدال حــــرف   
: قال سیبویه. خر سواء كان مزیدًا ام اصالً المضارعة میمًا مضمومة وفتح ما قبل اآل

ولیس بین الفاعل والمفعول في جمیع االفعـال التـي لحقتهـا الزوائـد اال الكسـرة التـي (( 
اســم منهــا اال والمــیم الحقتــه اوًال مضــمومة فلمــا قلــت  قبـل اخــر الحــرف والفتحــة ولــیس

اَفـل اال انـك  تعَ ُ قاتـل كـذلك جـاء علـى مثـال یتَغاَفـل وی ُ ـل وی قاتِ ُ مقاتِل ومقاتَل علـى مثـال ی
  :وعلى النحو االتي .)٢())ت المیم وفتحت العینمضم
 
مفعــول مــن الــدخل بالتســكین ) لمــدخو ((( : منهــا ،وقــد اورد الشــارح امثلــة لــذلك    

 غیضــًا مــن بــاب ســار نضــب المــاء )غــاض((( و ،)٣())وهــو المكــر والخدیعــة والعیــب
، وغاضــــه اهللا، فالمــــاء مغــــیض مفعــــول عنقــــه كوعــــد كســــرها ) وقــــص((( و ،)٤())وقــــلَّ

  .)٥())وصقعلى المفعول فهو مو  لبناءووقص الرجل با ...فوقصت
 

فهــو موضــع بــه،  هواوضــعه راكبــ...((: قــول الشــارح)) منهــاجال((ومــن امثلتــه فــي   
 ،)٧())االســـتكبار والمســـتنكف علـــى صـــیغة المفعـــول) االســـتنكاف(و(( و، )٦())مفعـــول

ومســــــتدرك الفكــــــر اســــــم (( و ،)٨())اســــــم مفعــــــول مــــــن اخرســــــه اهللا) مخرســــــون((( و
بفـتح الجـیم ) المنتجع(((  و، )١٠())االول صیغة المفعول) والمعطى((( و، )٩())مفعول

(( و، )١١())اسم المفعول من انتجع القوم اذا ذهبوا لطلب الماء والكالء فـي موضـعهما

                                                                                                                                       
 .٢/١٣٧: ، وشرح ابن عقیل١/٢٨٧: المنصف: ینظر )١(
 .٤/٢٩٩: الكتاب )٢(
 .٩/٣٠٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .١٢/٢٦٧: المصدر نفسه )٤(
 .١٤/١٧٥: المصدر نفسه )٥(
 .٣/٢١٨: المصدر نفسه )٦(
 .٤/١٩٨: المصدر نفسه )٧(
 .٨/٩٢: المصدر نفسه )٨(
 .١١/٧: المصدر نفسه  )٩(
 .١١/١١٩: المصدر نفسه )١٠(
 .١١/٢٨١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١١(



 ١٠١

أي اودعــه عنــده وطلــب منــه : الشــيء هبصــیغة المفعــول مــن اســتحفظ) المســتحفظون(
  .)١())ان یحفظه فهو مستحفظه وذاك مستحفظ

  :صیغ دالة على اسم المفعول* 
ل بمعنى  -١   :مفعولَفعْ

فـي  )٥(لسـیبویه  قـاً ، وفا)٤(، والسـیوطي)٣( ه، وابـن سـید)٢(ذهب كل من ابن جنـي    
ـــل(مجـــيء المصـــدر علـــى  الَخْلـــق بمعنـــى المخلـــوق، : فـــي نحـــو) مفعـــول(بمعنـــى ) فَعْ

وب  ب بمعنـــى المضـــرُ ـــل(، وجـــاء فـــي الشــرح )٦(والَضــرْ ، اذ قـــال )مفعـــول(بمعنـــى ) فَعْ
االمـور  معزومـات: أي] ٤٣:الشـورى [ لك لَمن عزمِ الْأُمورِإِن ذَ :قوله تعالى ((: الشارح

  .)٧())التي یجب ان یجد فیها
ل بمعنى مفعول-٢   : َفعَ

ــل(مــن الصــیغ الدالــة علــى اســم المفعــول صــیغة      اذا كانــت مصــدرًا ) فَعَ
ٌب بمعنى محلوب : فانك تقول ، كقولهم)٨(َحَل ٌل أي مهملة ال : ، او كانت صفًة ابٌل َهمَ
َكٌل ل)٩(راعي لها  نكِّل به اعداؤه ل، ورجٌل نَ ُ ، كقولهم)١٠(ذي ی الَخَضـد : ، او كانت اسمًا

حملــت : یقــال((: قــال ابــن فــارس. )١١(أي المقطــوع : ویــراد بــه المخضــود مــن الشــجر

                                                
 .١٢/١٩٤: المصدر نفسه )١(
 .٢/٦٢: المحتسب: ینظر )٢(
 .١٤/١٥٦ :المخصص: ینظر )٣(
 .٢/٨٦: المزهر: ینظر )٤(
 .٢/٢٢٩: الكتاب: ینظر )٥(
،واســـم المفعـــول فـــي القـــران ٣/٣٦٦: ،والكشـــاف١٣٢): البـــن االنبـــاري(المـــذكر والمؤنـــث : ینظـــر )٦(

 .٤٨-٤٢): رسالة ماجستیر(الكریم 
 .٢/٢٢١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(
 .٢/٢٢٦: الكتاب: ینظر )٨(
 .٤٦: ، فقه اللغة وسر العربیة١/٢٢٩: ان االدبدیو : ینظر )٩(
 .٦٧: ، ومعاني األبنیة في العربیة١/٢٢٩: دیوان االدب: ینظر )١٠(
 .٤٦:، وفقه اللغة وسر العربیة١/٢٢٩: دیوان االدب: ینظر )١١(



 ١٠٢

ـــل كمـــا یقـــال ن ـــل وَحمَ ، والمحمـــول َحمْ ـــًال وض فـــضـــًا والمنفْ نَ  الشـــيء ضـــُت فالشـــاةُ َحمْ
َ نَ  ُت الشيءاضف         . )١())وهو باٌب مستقیم اَحْسبًا والمحسوب حسب ، وَحَسبْ

ــل(وقــد یجــيء ((: هوقــال ابــن ســید        ــل(فــي االســم كثیــرًا وكــذلك ) الِفعْ ) ... الفَعَ
َ وض النَ فیقولون للمن   .)٢())ویقال للورق الَخبَط... ضف

ل(َد انه اختلَف في مجيء صیغة یْ ب   من المصـادر والصـفات واالسـماء بمعنـى ) فَعَ
ة) فعولم( ً◌   .)٣( والكثرة من حیُث القلَّ

ـــــاء          ـــــى مجـــــيء بن ـــــت الشـــــارح ال ـــــل(وقـــــد التف ـــــال) مفعـــــول(بمعنـــــى ) فَعَ  :إذ ق
ـل بمعنـى مفعـول ) جلبُت (و(( ـب بفتحتـین فَعَ ـًا مـن بـاب ضـرب وقتـل، والَجَل الشـيء َجْلبَ

ن ضـت الـورَق مـفون... ((:وقـال فـي موضـع آخـر، )٤())وهو ما تجلبه من بلـد الـى بلـد
ْفَضاً  فَض بفتحتین ما تساقط : الشجِر نَ ل(اسقطته، والنَ   .)٥()) )مفعول(بمعنى ) فَعَ

  

ل بمعنى مفعول-٣   :ُفعُ
صـمام والغـالف؛  البـارورة فـتح واسـعة الـرأس قـ... ((: جاء في لسـان العـرب     

لٌ (وهي ،ألنها حینئذ مفتوحة ل(فصیغة . )٦()) )مفعول(بمعنى ) فُعُ مـن الصـیغ ) فُعُ
، فمـن االسـماء) مفعـول(تعملت بمعنى التي اس اكـل بمعنـى : اسـمًا كانـت او وصـفًا
   . )٨(قأي مغل: قباب غل: ، ومن الصفات قولهم)٧(مأكول 

) األكـل((( :اذ قـال الشـارح ،)مفعـول(بمعنـى ) )منهـاجال((وجاء هذا البنـاء فـي     
لٌ (بضمتین المأكول، وهو    .)٩()))مفعول(بمعنى ) فُعُ

                                                
 .١٠٨-٢/١٠٧: مقاییس اللغة )١(
 .٤٨): الحشعبان ص(تصریف األسماء في اللغة العربیة: وینظر. ١٤/١٥٣: المخصص )٢(
، وتســهیل الفوائــد ١/١٦٢: ، وشـرح الشــافیة١٢٥: ،وشــرح الفصــیح١/٢٢٩: دیــوان االدب: ینظـر )٣(

، وشــــرح االشــــموني علــــى ٢٢٢٩-٤/٢٢٢٨: ، وشــــرح الكافیــــة الشــــافیة١٣٨: وتكمیــــل المقاصــــد
، واســم المفعــول فــي القــرآن الكــریم ٢٥٦): لعبــد اهللا امــین(، واالشــتقاق ٢/٣١٦: حاشــیة الصــبان

 .٥٩-٥٤): ة ماجستیررسال(
 .٣/٢٦٧: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .٥/٢٠٤: المصدر نفسه )٥(
 ).فتح( ١٠/١٠٤:لسان العرب )٦(
 .٢٠: المفردات في غریب القران: ینظر )٧(
 .١/٧٣: ارتشاف الضرب: ینظر )٨(
 .٨/٢٧٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٩(



 ١٠٣

  :لفاعل بمعنى مفعو -٤
ِسـرٌّ كـاتم : ، وذلـك نحـو)فاعـل(صیغة ) مفعول(من الصیغ التي تجيء بمعنى        

، وقـد افـرد بعـض )١(أي مكتوم، وهمٌّ ناصب أي منصوب فیه، وماء دافق أي مـدفوق 
  .)٢(اللغویین في كتبهم ابوابًا لما جاء من ذلك 

) فاعــل(وذكــر بعــض اللغــویین االوائــل فــي بــاب االضــداد الفاظــًا علــى صــیغة     
   .)٤(وتبعهم في ذلك بعض الدارسین المحدثین . )٣()مفعول(و) فاعل(بمعنى 
وتعــددت آراء النحــویین وتباینــت فــي ذلــك، فــذهب الخلیــل وســیبویه الــى ان مــا        

 وانمـــا هـــو محمـــول علـــى النســـب، أي معنـــاه ذ) مفعـــول(واول بــــ) فاعـــل(جـــاء علـــى 
  .)٥(الشيء

ــ     وذهــب المبــرد الــى ان . )٦()مفعــول(بمعنــى ) فاعــل(راء فانــه قــال بوقــوع امــا الفّ
فــي حــین عــد بعــض البالغیــین .)٨(، وایــده فــي ذلــك النحــاس )٧(علــى حقیقتــه ) فاعــل(

موقع االخرى ضربًا من المجـاز العقلـي ) فاعل ومفعول(وقوع احدى هاتین الصیغتین 
د مـا بنـي في دافق وراضیة قد اسند الى غیـر فاعلـه الحقیقـي، فقـد اسـن الفعل؛ ألن )٩(

  .)١٠(للمفعول الى الفاعل 
اذ  ،ةوجهـة بالغیـ) مفعـول(بمعنـى ) فاعـل(وقـد وجـه الشـارح فـي مجـيء صـیغة     

المجاز العقلي (( ان  :عد مجيء ذلك من المجاز العقلي والتجوز في االسناد، اذ قال
                                                

، وفقـــه اللغـــة وســـر  ٣١٧: ، ولـــیس فـــي كـــالم العـــرب٢٩٧-٢٩٦: انتأویـــل مشـــكل القـــر : ینظـــر )١(
، وتصـــــــــریف االفعـــــــــال ٢/٨٩، ١/٣٣٥: ، والمزهـــــــــر١٦/١٢٨: ، والمخصـــــــــص٢١٥: العربیـــــــــة

 .١٠٧-١٠٠): رسالة ماجستیر(، واسم المفعول في القران الكریم ٢١٨: والمصادر والمشتقات
، ٢٢٠: ، والصـــاحبي٣١٧: عــرب، ولــیس فــي كــالم ال٢٩٧-٢٩٦: تأویــل مشــكل القــران: ینظــر )٢(

 . ٢/٨٩، ١/٣٣٠: ، والمزهر١٢٨: ، المخصص٢١٥: وفقه اللغة وسر العربیة
 .١/٢٣٧):البي الطیب اللغوي(،واألضداد ١٢٨-١٢٥):البن األنباري( ینظر األضداد )٣(
 .٣٠٩: ، وفصول في فقه اللغة١٧٧-١٧٥): محمد حسین آل یاسین(االضداد :ینظر)٤(
 .٢/٩٠: الكتاب: ینظر)٥(
 .١٦-٢/١٥، ٣/٢٥٥: معاني القران: ینظر)٦(
 .٤١٨-٤/٤١٣: المقتضب: ینظر )٧(
 .٦٧٤-٣/٦٧٣: اعراب القران: ینظر )٨(
): أطروحـة دكتـوراه(، واسالیب المجـاز فـي القـران الكـریم ٥٤: التلخیص في علوم البالغة: ینظر )٩(

 .١٠٧-١٠٠، ٢٤-٢١): رسالة ماجستیر(، واسم المفعول في القرآن الكریم ٥/١٦١
 .١٦٣-١٦٢: ، والبالغة العربیة٣٤٤: تلخیص البیان في مجازات القرآن: ینظر )١٠(



 ١٠٤

 ،كتــاب العزیــزالكثیــر كمــا فــي ) رض(والتجــوز فــي االســناد فــي كــالم امیــر المــؤمنین 
فـان االسـناد فـي كـل ذلـك ... ] ٢١:الحاقـة[ عيشـة راضـية  : لكتـاب قولـه تعـالىفمن ا

للفاعـل، ولكـن اسـندت الـى مبنیـة الحقیقـة، اال تـرى ان راضـیة فـي غیر ما هو له  الى
  . )١())...شة مرضیة ال راضیةیالمفعول، فان الع

افــــق دفقــــت المــــاء أي صــــببته یتعــــدى فهــــو د: ویقــــال((: وقــــال فــــي موضــــع اخــــر  
فهـو ) مـاء دافـق(واما قولـه تعـالى مـن : ومدفوق، وانكر االصمعي استعماله الزمًا قال

لــون المفعــول فــاعًال اذا كــان فــي موضــع و وهــو انهــم یح ،اســلوب اهــل الحجــازعلــى 
أي مكتــوم، : ســر كـاتم :قـهفوطیــة مـا یواقوقــال ابـن ال. والمعنـى مــن مـاء مـدفوق ،نعـت
  .)٢())أي معصوم: أي معروف، وعاصم: رفاوع
لة بمعنى مفعول-٥   : ُفعْ

ــــة(صـــیغة ) مفعـــول(مـــن الصـــیغ التـــي تجــــيء بمعنـــى         َل : ، قـــال ابـــن قتیبــــة)فُعْ
ــة مــن صــفات الفاعــل، تقــول(( ل ــة مــن صــفات المفعــول، وفُعْ ل هــَزُأ ) رجــٌل ُهــَزأةٌ (: وفُعْ یَ

لــة یـدل علــى ا((: وقـال الــرازي. )٣())یهـزؤون منــه )ُهــْزأةٌ ( بالنـاس، و لمفعــول، بنـاء الفُعْ
) مفعــول(وینــوب فــي الداللــة ال العمــل عــن ((: ، وقــال ابــن مالــك)٤())ْقمــةلكاُألْكلــة والُّ 

ل(بقلَّة  ل(و) ِفعْ لة(و) فَعَ لة بسكون العین كثیـرًا (( : ، وقال الرضي)٥()))...فُعْ وجاء فُعْ
ْعنِة، وبفتح العین للفاعللبمعنى المفعول كالسُّبَِّة والُضْحكِة وا   .)٦())...ُل

ــب((( : لاقـ اذواورد الشـارح ثالثـة شــواهد علـى ذلــك،          جمـع ُخْطبــة، ) والُخَط
ــة بمعنــى  ل فــة مــأخوذة مــن الخطــاب، والكــالم بــین مــتكلم وســامع، وهــي فُعْ ف وُغرْ كُغــرَ

ْســــخة  ُ فــــة مــــن مــــاء بمعنــــى مغروفــــةبمعنــــى مفعولــــة، نحــــو ن  ((و ،)٧())منســــوخة، وُغرْ
                                                

 .١٠/٣٣:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٦/٢٤: المصدر نفسه )٢(
 .٤٣٥: ادب الكاتب )٣(
 .٦/١٥٥: التفسیر الكبیر )٤(
 .٢/٢٠٨: لى تسهیل الفوائدالمساعد ع: وینظر. ١٣٨: تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد )٥(
: ، ودیــوان االدب٦٢: ، وفصــیح ثعلــب٤٢٧: اصــالح المنطــق: وینظــر. ١/١٦٢: شــرح الشــافیة )٦(

، وتصـــریف ٥/١٥٦: ، والكلیـــات١٦١: ، وشـــرح الفصـــیح٨٦-٨٥: ، ودقـــائق التصـــریف١/١٦١
القـرآن  ، واسم المفعـول فـي٦٧: ، ومعاني االبنیة في العربیة٢١٨: االفعال والمصادر والمشتقات

 .١٩٣): رسالة ماجستیر)(بنیة وداللة(، واالسم في العربیة ٩٢-٨١): رسالة ماجستیر(الكریم 
 .١/٢٢٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٧(



 ١٠٥

ــــــــــــم الهمــــــــــــــــزة اســــــــــــــــم للمــــــــــــــــأكول، وهــــــــــــــــ) األْكلــــــــــــــــة( لــــــــــــــــة(و بضــــ   بمعنـــــــــــــــــى) فُعْ
ْعقة(( (و، )١()) )مفعول(   .)٢())عق أي تؤَكُل باألصبعبالضم اسم لما یل) الُل

  

  : ِفعال بمعنى مفعول -٦
من الصیغ الدالة على المفعول ككتاب بمعنـى مكتـوب، وامـام اسـم لمـا یـؤتم         
) الكتــاب(((: واشــار الشـارح الــى هـذا المعنــى بقولـه. )٤(، وِعقـال بمعنــى المعقـول )٣(بـه

كتـب : بمعنى المكتوب، وهو ِفعال بمعنى مفعول، من كتـب بمعنـى حكـم وقضـى یقـال
  .)٥())القاضي بالنفقة

  : َفعول بمعنى مفعول-٧
) مفعـول(بمعنـى ) فَعول(، على ان مجيء صیغة )٧(، وابو حیان )٦(نص الفارابي   

ــــك نحــــو ــــوب: (قلیــــل مســــموع ال یقــــاس علیــــه، وذل كــــوب(و) َحل ــــوبمَ (بمعنــــى ) رَ ) حل
  .)مركوب(و

فعول(بمعنى ) فَعول(االلفاظ التي جاءت على  منوالظاهر     انها تفید المبالغـة ) مَ
ـــد ان الفـــرق بینهمـــا ان )فاعـــل(المبالغـــة فـــي ) فَعـــول(كمـــا افـــادت عمومـــًا  یْ االول ال ، بَ

ن التــاء إفــ ، امــا الثــاني، وامــرأة صــبورررجــٌل صــبو : تلحقــه التــاء عنــد التأنیــث، فتقــول
، وقَتُوٌب وقَتوبٌة ر ناقٌة : تلحقه، فتقول یجوز ان   .)٨(كوٌب، وركوبٌة

) الَجــزور((( :إذ قــال،)مفعــول(بمعنــى ) فَعــول(والتفــت الشــارح الــى مجــيء صــیغة   
وقــال فــي موضــع ، )٩()) )مفعــول(بمعنــى ) فَعــول(الناقــة التــي تجــزر أي تنحــر، وهــو 

                                                
 .٣/١٨٩: المصدر نفسه )١(
 .٨/٣٨: المصدر نفسه )٢(
 .١/٧٤: ارتشاف الضرب: ینظر )٣(
، وروح ٤/٤٣: ، والتفســیر الكبیــر١/١٨٤: لكشـاف، وا٣٤٢: المفــردات فـي غریــب القــران: ینظـر )٤(

) بنیــة وداللــة(، واالســم فــي العربیــة ١٥/١٦٨و  ١٢/٢٨: ، والتحریــر والتنــویر١/٣٣٦: المعــاني
 .١٩٤): رسالة ماجستیر(

 .٧/٢٩٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .١/٨٥: دیوان االدب: ینظر )٦(
 .٣/٣٩٧و  ١/٢٩٧: البحر المحیط: ینظر )٧(
، ١١٢: ، ودرة الغـواص فـي اوهـام الخـواص١٢٤: ، وشرح المـراح٢٩٥: شرح ابن الناظم: ینظر )٨(

، وتصـــریف االفعـــال والمصـــادر ٨٢: ، والتطبیـــق الصـــرفي٥٨: وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف
، واالســم فــي ١٤٠-١٣٠): رســالة ماجســتیر(، واســم المفعــول فــي القــرآن الكــریم ٢٧: والمشــتقات

 .١٩٣): رسالة ماجستیر( )اللةبنیة ود(العربیة
 .٧/٧٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٩(



 ١٠٦

ـــــــرت((( :آخـــــــر ـــــــور ) زب ـــــــه فهـــــــو َزب ـــــــرًا كتبت ـــــــاب زب ـــــــى بم) فَعـــــــول(الكت ) مفعـــــــول(عن
  .)١())...كرسول

  : َفعیل بمعنى مفعول -٨
من االبنیة المشـهورة فـي العربیـة، فهـو مـن ابنیـة المصـادر، اذ یـأتي ) فعیل(بناء      

ــدیر، وهــو مــن  َ علیــه المصــدر فــي مــا دل علــى ســیر كــَدمیل، او دلَّ علــى صــوت كه
میـل وشـریف، ج: نحـوأوزان الصفة المشبهة باسم الفاعـل الدالـة علـى الثبـات والـدوام، 

وهـو مـن أوزان األسـماء، . قـدیر وسـمیع: وهو أیضا من صـیغ المبالغـة القیاسـیة، نحـو
  .)٢(رغیف وقمیص : نحو
بـین العلمـاء،  فیـه ال خـالف اداًال علـى المفعـول ممـ) فعیل(ویجيء الوصف على   
نما وقع الخالف في قیاسیة هذه الد: نحو   .)٣(یةلة؛ لكثرتها في العربالأسیر وجریح، وإ
وأشـــار الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي إلـــى مجموعـــة مـــن آراء العلمـــاء لتوضـــیح        

  .)٤()مفعول(وصیغة ) مفعول(الذي بمعنى ) فعیل(الفرق بین صیغتي 
  :إذ قــــال ،)مفعــــول(بمعنــــى ) فعیـــل(وقـــد التفــــت الشــــارح إلـــى مجــــيء بنــــاء           

ُستأنَُس به، وهو فعیل بمعنى مفعو ((  فـالن  ووصیُت إلـى(( ، و )٥())لواألنیس الذي ی
، )٦())واالسم الوصایة بالكسر والفتح لغة، وهـو وصـٌي فعیـل بمعنـى مفعـول... توصیةً 

ـــث(و(( و ـــل) البعی ـــى المبعـــوث كـــالجریح والقتی الشـــق فـــي ) الضـــریح(( (، و )٧())بمعن

                                                
 .٩/٦٩: المصدر نفسه )١(
ــــائق التصــــریف: ینظــــر )٢( ــــل المقاصــــد١٣٣: دق : ، وشــــرح الشــــافیة٢٠٥: ، وتســــهیل الفوائــــد وتكمی

ـــــك١/١٤٨ ـــــن مال ـــــة اب ـــــى الفی ـــــي اللغـــــة ٢/٢٦١: ، واوضـــــح المســـــالك ال ، وتصـــــریف األســـــماء ف
ـــــة ـــــق ٢١٧: ، وتصـــــریف االفعـــــال والمصـــــادر والمشـــــتقات٤٨): عبان صـــــالحشـــــ(العربی ، والتطبی
 .١٤٠): رسالة ماجستیر(،و اسم المفعول في القران الكریم ٨٢: الصرفي

: ، وجـــامع البیـــان٢٠/٣٥٨): لالخفـــش(، ومعـــاني القـــران ٢/٢٧): للفـــراء(معـــاني القـــران : ینظـــر )٣(
ـــــوب١٢/١١٢ ـــــان فـــــي تفســـــیر٩٨: ، ونزهـــــة القل ـــــران ، والبی ، ٤/٢١: ، وزاد المســـــیر٧/١٠٦: الق

، واســــم المفعــــول فــــي القــــران ٥٠١: ، وتفســــیر غریــــب القــــران الكــــریم١٧/٧٤: والتفســــیر الكبیــــر
 .١٥٧-١٤٠): رسالة ماجستیر(الكریم

: ، واصـــالح المنطــــق٢/٢١٣: الكتـــاب: وینظــــر. ٦٣-٦٠: معـــاني االبنیــــة فـــي العربیـــة: ینظـــر )٤(
: ، والكلیــات٢١-٢: ، وشــرح شـذور الــذهب٢٢٦: النــاظم ، وشــرح ابـن٢٨٨: ، ادب الكاتـب٣٧٨

٢/٣٥٣. 
 .١/٢٨٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٥/٦٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)٦(
 .٥/١٥٥: المصدر نفسه )٧(



 ١٠٧

فعیـل : مكسـورة أي) كسیر(وناقة (( ، و)١())وسط القبر في جانب فعیل بمعنى مفعول
ــــىَ (( ( ، و)٢())مفعــــول ــــه) ربّ ربّ ُ : والربیــــب المربــــوب، قــــال تعـــــالى... فــــالن الصــــبيَ ی

ورِكُمجي حي فتالال كُمبائبرو]٣()) ]٢٣:النساء(.  
  :َفعیلة بمعنى مفعول -٩

ـــذّكر ) مفعـــول(الـــذي بمعنـــى ) فعیـــل(األصـــل فـــي        انـــه وصـــف یســـتوي فیـــه المُ
ــث، فتقــول جــریح، فــال تلحقــه تــاء التأنیــث اذا وصــف بــه رجــٌل جــریح، وامــرأة : والمؤنّ

یكـون لمـن وقـع علیـه الفعـُل، ) مفعـول(وان مـا خـال مـن التـاء منـه بمعنـى . )٤(المؤنـث 
فهـو بمعنـى اسـم المفعـول حقیقـة، فـي حـین ان مـا دخلتـه التـاء بهـذا المعنـى یـدل علـى 

نمـا أ ، وإ ریــد اإلخبــار مـن لــم یقـع علیــه الفعــُل بعـُد، فهــو فـي معنــى اســم المفعـول مجــازًا
لـم یـرد ان یخبـر انهـا قـد ) هـذه ذبیحـُة فـالن(بانه یصلح ان یتخذ لذلك الفعل فاذا قیل 

نما یراد أنها مما یصلح للذبح ویعد له من النعم  َحْت، وإ فالهاء دخلته لتنقله من . )٥(ُذِب
  .)٦(الوصفیة إلى االسمیة 

  : الشــــــارح قــــــول) مفعـــــول(بمعنــــــى ) فعیلـــــة(مــــــن )) منهــــــاجال ((مـــــا جــــــاء فـــــي مو   
جمــع الفریضــة بمعنــى المفروضــة، وهــي األحكــام الواجبــة، یقــال فــرض ) الفــرائض(( (

بمعنــى الصــفة وســقیفة بنــي ســاعدة فعیلــة ) الســقیفة(( (، و)٧())اهللا األحكــام أي أوجبهــا
(( و      ،)٨())ت مجمع األنصـار ودار نـدوتهم لفصـل القضـایاانمفعولة، وهي ظلة ك

  .)٩())لة بمعنى مفعولة من النتق وهو الرفع والجذبجمع نتیقة فعی) النتایق(
  

*)١٠( 

                                                
 .٥/٣٠٢: المصدر نفسه )١(
 .٧/١٧٢: المصدر نفسه )٢(
 .١٤/٢١٧: المصدر نفسه )٣(
 .٢/٢١٦: ، والمزهر ٣٤٣: لمنطقاصالح ا: ینظر )٤(
، وشــرح ١/٢٠٧: ، والمحتســب٦/٧١: ، وجــامع البیــان١٨٧: ، والتكملــة٢/٢١٣: الكتــاب: ینظــر )٥(

 .١٦١-١٥٧): رسالة ماجستیر(،و اسم المفعول في القرآن الكریم ٢/١٤٢: الشافیة
 .٢/١٤٢: ، وشرح الشافیة٦/٧١: جامع البیان: ینظر )٦(
 .٢/١٤١: ح نهج البالغةمنهاج البراعة في شر  )٧(
 .٥/٦٦: المصدر نفسه )٨(
 .١١/٢٨٠: المصدر نفسه )٩(
وان لم یذكر الشارح شواهد )) اسما الزمان والمكان(( جدیر بالذكر اني وسمت هذا الموضوع بـ )١٠(

علـى اســم الزمـان، ســوى شــاهد واحـد جــاز فیــه ان یكـون اســم زمـان ومكــان، وكنــت قـد ذكرتــه فــي 
مـن البحـث، فضـًال )) الصـیغ بـین اسـمي الزمـان والمكـان والمصـدر المیمـياالشتراك في ((مبحث



 ١٠٨

الســمي الزمــان والمكــان، غیــر أنهــم أفاضــوا فــي  الــم یضــع علماؤنــا االقــدمون حــد  
الحـــدیث عـــن طریقـــة صـــوغهما مـــن الفعـــل الثالثـــي وغیـــر الثالثـــي، وتحدیـــد أوزانهمـــا  

  .)١(واستعمالهما في الكالم 
همـا اسـمان : ات المحـدثین السـمي الزمـان والمكـان، فمـنهم مـن قـالوتعددت تعریفـ  

ان اســـمي  :وقیـــل.)٢(مبـــدوءان بمـــیم زائـــدة للداللـــة علـــى زمـــان وقـــوع الفعـــل او مكانـــه 
 ،هي الـذات :الزمان والمكان كسائر األوصاف المشتقة من الفعل یتضمن ثالثة معانٍ 

الــذات التــي : ثالثــة أشــیاءمجلــس اســم مكــان مــثًال یتضــمن : والنســبة، فنحــو ،والحــدث
یجلــس فیهــا، والحــدث وهــو الجلــوس، والنســبة وهــي نســبة الجلــوس الــى الــذات، فیكــون 
معنــى الموصــوف ذاتــًا منســوبًا الیهــا حــدث علــى الوجــه المعتبــر فیهــا ككونهــا مكانــًا او 

ویصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثالثي وغیر الثالثي، وعلـى النحـو . )٣(زمانًا 
  :ياآلت
  ثي المجردال من الث -:اوالً 

ْفِعل -١   :مَ
ویصــاغ هــذا البنــاء مــن الفعــل الثالثــي المجــرد المكســور العــین فــي المضــارع،     

ویكون في الصحیح وفي معتل الفاء بالواو صحیح الـالم للداللـة علـى مكـان وقـوع 
وأمــا مــا كــان مــن فعــل یفعــل فــان موضــع : (( قــال ســیبویه. )٤(الحــدث او زمانــه 

فْ  جلُِســناالفعــل مَ ضــربنا ومَ ُســنا ومَ حِب ــاء نــكــأنهم ب ،ِعــل وذلــك قولــك هــذا مَ وه علــى بن
فِعل( فِعـل) یَ فكـل شـيء كـان : ((وقـال ایضـاً . )٥())فكسروا العین كما كسـروها فـي یَ

                                                                                                                                       
عن ذلك، فان  الباحثین اعتادوا في مؤلفاتهم أن یضعوا اسمي الزمان والمكان تحت عنوان واحد 

  .الشتراكهما في األحكام
، ١٣٠: ، والمفصـل٣/١٤١: ، واألصـول٧٥-١/٧٤: ، والمقتضـب٩٣و  ٤/٨٧: الكتاب: ینظر )١(

 .٢٠٩و  ٢٠٨: الفوائد وتكمیل المقاصد وتسهیل
، ٢٢٩: ، وتصـــریف األفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات٦٥: شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف: ینظـــر )٢(

، وتصــریف ٢٩٧: ، وأبنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه١٠٤: والمــدخل إلــى علــم النحــو والصــرف
  .٦٣و٦٢): شعبان صالح(األسماء في اللغة العربیة 

  
 .٢٠٢: ف الواضحهامش الصر : ینظر )٣(
ــــاح فــــي الصــــرف٣/١٤٠: األصــــول: ینظــــر )٤( ، ٤٩٣: ، والمقــــرب٢٣٧: ، والمفصــــل٦٠: ، والمفت

 .٢٠٨: وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد
 .٤/٨٧: الكتاب )٥(



 ١٠٩

ْفِعــل وذلــك  ــَل فــان المصــدر منــه مــن بنــات الــواو والمكــان یبنــى علــى مَ ــن هــذا فَعَ م
ورِ : قولك للمكان وِعد والموِضع والمَ   .)١())دالمَ

ْفِعل(وورد بناء      ((  :إذ قـال الشـارح ،على اسم المكـان داال)) المنهاج ((في ) مَ
وِقفا( اسم مكان من معتل ) فـموق(، فـ)٢())د موضع الوقوف اسم مكانـوزن مسج) لمَ

ْفِعـــل(الفــاء بـــالواو صـــحیح الـــالم، وورد  داًال علـــى اســـم المكـــان مـــن الفعـــل الثالثـــي ) مَ
حْفـــِل وزان : ((ســـور العـــین فـــي المضـــارع، اذ قـــال الشـــارحالصـــحیح المجـــرد المك والمَ

ْحِفل(مجلس محل االجتماع اسم مكان من    .)٣())من باب ضرب) َحَفل یَ
) مفعـل(وهناك ألفاظ وردت عن العرب خارجة عن القیـاس، اذ انهـا جـاءت علـى    
ل، المنبــت، المجــزر، المســقط، المســكن، المغســ: وحقهــا الفــتح، وهــي) فعــل یفعــل(مــن 

واختلــف فیهــا فمــنهم مــن ذهــب إلــى ان مــا . )٤(المشــرق، المغــرب، المنســك، المســجد 
كسر من هذه األلفاظ فالمقصود به الزمان أو الموضـع المخصـص  للفعـل سـواء وقـع 

، ومــنهم )٦(، ومــنهم مــن عــدها لغــة)٥(فیــه ام ال، وان جــاءت بــالفتح فهــي علــى القیــاس 
  .)٧(من عدها شاذة 

اســم مكــان كمجلــس علــى ) المســقط(( (لفظــة)) المنهــاج(( وممــا ورد مــن ذلــك فــي
  .)٨())وزن مفعل

  

ل-٢ ْفعَ   : مَ

                                                
 .٤/٩٤: المصدر نفسه )١(
 .١١/١٥٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .١٤/٣٦٤: المصدر نفسه )٣(
صــــــالح المنطــــــق٩٠-٤/٨٩ :الكتــــــاب: ینظــــــر )٤( ، وشــــــرح ١٢٤: ، ودقــــــائق التصــــــریف١٢١: ، وإ

: ،و شــرح الشــافیة٢٠٨: ، وتســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد٤٩٢: ، والمقــرب٦/١٠٧: المفصــل
١/١٨١. 

 .٩٠-٤/٨٩: الكتاب: ینظر )٥(
 .٩٠-٤/٨٩: المصدر نفسه: ینظر )٦(
 .١٢١: اصالح المنطق: ینظر )٧(
 .١٠/٢٥٦: هج البالغةمنهاج البراعة في شرح ن )٨(



 ١١٠

ـل(ویصاغ بناء      ْفعَ ) فعـل یفعـل(مـن الفعـل الثالثـي المجـرد مـن بـابي ) مَ
سواء اكان صحیحًا ام معتل العین او الفاء، ومعتل الالم المفتوح العین ) فعل یفعل(و

  .)١(و زمانه، او الداللة على المصدریة ابدًا للداللة على مكان وقوع الحدث ا
ل(وورد بناء      ْفعَ   : إذ قال الشارح ،داًال على اسم المكان)) المنهاج((في ) مَ
ـل(وورد . )٢(...))بالفتح اسم مكان من قـام بمعنـى انتصـب )المقام(( ( ْفعَ داًال علـى ) مَ

) ضــجع((( : اذ قــال الشــارح ،)فعــل یفعــل(اســم المكــان مــن الفعــل الثالثــي مــن بــاب 
ع جنبــه بــاألرض والمضــجع اســم مكــان موضــع ضــضــجعًا وضــجوعًا مــن بــاب منــع و 

اسم مكان من ساغ الشراب ) المساغ: (( (وقال الشارح في موضع آخر. )٣())الضجع
  :)٤( قال الشاعر ،سوغًا سهل مدخله

ــــــــبالً  ــــــــت ق ــــــــي الشــــــــراب وكن   وســــــــاغ ل
  

  )٥())أكـــاد أغـــص بالمـــاء الفـــراِت   
  

ل(وورد  ْفعَ عى اسم المكان من الفعل الثالثي المجرد معتل الالم مفتوح العین،  داالً ) مَ
بفـتح المـیم والعـین المنـزل والمقـام مـن ثـوى بالمكـان وفیــه ) المثـوى: (( (اذ قـال الشـارح

  .)٦())اسم مكان. أقام
 
 
ـــــي المجـــــرد      ـــــد –یصـــــاغ اســـــما الزمـــــان والمكـــــان مـــــن غیـــــر الثالث الثالثـــــي المزی

علــى وزن مضــارعه مــع ابــدال حــرف المضــارعة میمــًا مضــمومة وفــتح مــا  -والربــاعي
: فیمـا زاد عـن الثالثـة: ((...قـال ابـن السـراج. قبل اآلخـر، أي علـى زنـة اسـم المفعـول

                                                
: ،و المفتـاح فـي الصـرف٣/١٤٠: ، واألصـول٤٤٥: ، وأدب الكاتـب٩٠-٤/٨٧: الكتـاب: ینظر )١(

، ٢٠٨: ، وتســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد٤٩٣، ٤٩٢: ، والمقـــرب٢٣٧: ، والمفصـــل٦٠و٥٩
 .٢/٣١١: وشرح االشموني

 .٢/٧٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .٥/٢٩٤: هالمصدر نفس )٣(
 .٢/٧٣:شرح ابن عقیل: ینظر.لیزید بن الصعق )٤(
 .٧/٩٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .١١/١٥٨: المصدر نفسه )٦(



 ١١١

ألن  ؛فالمكان والمصدر یبنى من جمیع هذا بناء المفعول وكان بناء المفعول اولـى بـه
  .)١())... مون اوله، كما یضمون المفعولالمصدر مفعول والمكان مفعول به، فیض

داًال علـــى اســـم  -الثالثـــي المزیـــد والربـــاعي–وممـــا ورد مـــن غیـــر الثالثـــي المجـــرد   
لف: (( (قول الشارح)) نهاج مال((المكان في  عتَ  )٢())اسم مكان موضع االعتالف) المُ

ـــــه) المســـــتمتع: (( (قـــــال الشـــــارحو ،  ... اســـــم مكـــــان مـــــن اســـــتمتعت بكـــــذا انتفعـــــت ب
: (( وقــال فــي موضــع اخــر. )٣())محــل الفســحة وهــي الســعة اســم مكــان) المستفســح(و
  .)٤())بل بضم المیم موضع اناختها أي مبركها اسم مكاناإل) مناخ(
  
  .والمصدر المیميالمكان و االشتراك في الصیغ بین اسمي الزمان * 

ذ تكـــون ا(( ان ظـــاهرة االشـــتراك فـــي الصـــیغ ظـــاهرة شـــائعة فـــي اللغـــة العربیـــة       
صـــیغة فعیـــل التـــي تتنـــوع : مثـــال ذلـــك. الصـــیغة الواحـــدة دالـــة علـــى اكثـــر مـــن معنـــى

  .)٥())دالالتها بین المصدر، واالسم، والصفة
ــاءًا تامــًا فــي الثالثــي وغیــر الثالثــي والمكــان وتلتقــي صــیغة اســم الزمــان       . )٦(التق

ا فـي غیـر الثالثـي ام.وتشاركهما صیغة المصدر المیمي من الثالثي في اغلب األبنیة
، وصیغهما مـن غیـر الثالثـي هـي صـیغة اسـم المفعـول، ممـا  فتلتقي معهما التقاءًا تامًا

. )٧(یعني اشتراك المكان والزمان والمصدر المیمي من غیر الثالثي في الصـیغ نفسـها
فلیس هناك خالف في ان اسمي الزمان والمكان والمصـدر المیمـي مـا زاد علـى ثالثـة 

هــذا ((( : ؤهــا علــى زنــة اســم المفعــول مــن غیــر الثالثــي، قــال ســیبویهناباحــرف یكــون 
فالمكـان والمصـدر ) غیـر زیـادةبزیـادة او بباب نطائر ما ذكرنا مما جاوز بنات الثالثة 

یبنى من جمیع هذا بناء المفعول، وكان بنـاء المفعـول اولـى بـه؛ ألن المصـدر مفعـول 
                                                

، ٦/١٠٧: ، وشـــــرح المفصـــــل١٣٨و ١٣٧: المــــوجز فـــــي النحــــو: وینظـــــر. ٣/١٤٩: األصــــول  )١(
: لمصــادر والمشــتقات، وتصــریف األفعــال وا٦٥: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف٤٩٢: والمقـرب

 .٨٤: ، والتطبیق الصرفي٦٤): شعبان صالح(،و تصریف األسماء في اللغة العربیة ٢٣٣
 .٣/٨٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .٥/٣٢٩: المصدر نفسه )٣(
 .٧/٥٧: المصدر نفسه )٤(
: المصـدر نفسـه: نظـروی. ١٧٣): دراسـة صـرفیة وداللیـة(اسما الزمان والمكان في القران الكـریم  )٥(

٢١٥-١٧٣. 
 ).اسما الزمان والمكان وصیغهما من الثالثي وغیر الثالثي(  :  البحث: ینظر )٦(
 .١٧٣): دراسة صرفیة وداللیة(اسما الزمان والمكان في القران الكریم: ینظر )٧(



 ١١٢

ألنــه قــد خــرج مــن بنــات  ؛لمفعــولوالمكــان مفعــول فیــه، فیضــمون اولــه كمــا یضــمون ا
ــل بــاول مفعولــه فعَ ُ ــل باولــه مــا ی نا، : یقولــون للمكــان... الثالثــة فیفُعَ ــْدَخُل جنــا ومُ ْخرَ هــذا مُ

َســـانا، وكـــذلك اذا اردت المصـــدر مْ ْصـــبَحنا ومُ نـــا، : ویقولـــون للمكـــان... ومً ُل تحامَ هـــذا مُ
ـــل، ویقولـــون: ویقولـــون ـــل، أي مـــا فیـــه تحامُ تَحامَ قا: مـــا فیـــه مُ نـــا، وكـــذلك اذا اردت مُ ُل تَ
ــادة والربــاعي، (( : وقــال الرضــي. )١())المقاتلــة مــا عــدا الثالثــي المجــرد، وهــو ذو الزی

َخرج  فالمصــدر المیمــي منــه والمكــان والزمــان علــى وزن مفعولــه، قیاســًا ال ینكســر كــالمُ
نَجم یحتمـــــل كــــــل منهـــــا  ْحــــــرَ ج والمُ ـــــدْحرَ تَ ج والمُ ــــــَدْحرَ ـــــل والمُ قاتَ ســـــتَخرج والُم اربعــــــة والمُ

  .)٢())معانٍ 
حیـان  ي، وابـ)٥(،وابـن مالـك )٤(ابـن یعـیش ، )٣(وابن سیده وقد عرض كل من         

  .، لهذا االشتراك وسببه، وما یبنى علیه)٦(
وهذا االشتراك في الصیغ یجعلها صالحة ألكثر من معنى، ویمكـن الفصـل بینهـا      

دیـــد المعــاني وتخصـــیص بوســیلة مهمــة، وهـــي الســیاق، فالســـیاق عامــل فاعـــل فــي تح
فــان تعــذر ذلــك بالســیاق، صــلحت الصــیغة لهــا . )٧(للصــیغة المشــتقة  المعنویــة القیمــة
  .)٨(جمیعًا 

ــل(بنــاء  ))المنهــاج((وقــد ورد      ْفعَ ْفِعــل(و) مَ مــن الثالثــي المجــرد داًال علــى اســم ) مَ
ام المكان والمصدر المیمـي فـي آن واحـد، كمـا صـرح بـه الشـارح فـي شـرحه كـالم االمـ

ـل(فمما جاء مـن بنـاء  ،)ع( ْفعَ مصـدر بمعنـى الهبـوب، ) والمهـّب (((  :قـول الشـارح) مَ
ْفســــح امــــا مصــــدر او اســــم مكــــان(( و ،)٩())او اســــم مكــــان ــــر(((و، )١٠())والمَ ْخبَ ) المَ

                                                
 .٢/٢٥٠: الكتاب )١(
 .١/١٨٦: شرح الشافیة )٢(
 .٤/٣٢٢: المخصص: ینظر )٣(
 .٤/١٤٨: ح المفصلشر : ینظر )٤(
 .٢٠٧: تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد: ینظر )٥(
 .١/٢٢٨: ارتشاف الضرب: ینظر )٦(
 .١٧٤: اسما الزمان والمكان في القران الكریم: ینظر )٧(
 .١١٣٠: الصرف الوافي: ینظر )٨(
 .١/٣٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٩(
 .٥/١٥٥: المصدر نفسه)١٠(



 ١١٣

المنجـــاة محـــل النجـــاة اســـم مكـــان ویحتمـــل (( و، )١())كـــالمنظر مصـــدر او اســـم مكـــان
  .)٢( ))المصدر

ْفِعل( ومما جاء من بناء     من الثالثي المجرد داًال علـى اسـم المكـان والمصـدر ) مَ
ــــي آن واحــــد  ــــول الشــــارحالمیمــــي ف ِجــــع((( :ق رْ  ((و، )٣())اســــم مكــــان او مصــــدر) المَ

  .)٤())النعم جمع موقع اسم مكان ویحتمل المصدر) مواقع(
ل(وورد بناء  فَعَ نْ علـى  داالً  -الثالثي المزید والربـاعي–من غیر الثالثي المجرد ) مُ

ــِب (((  :الشــارحاســم المكــان والمصــدر فــي قــول  َقَل نْ مصــدر ومكــان مــن القلــب أي ) المُ
  .)٥())رجع
* 

هــو االســم الــذي یصــاغ مــن الفعــل الثالثـــي للداللــة علــى اآللــة التــي یعــالج بهـــا      
هــذا بــاب مــا عالجــت بــه، امــا المقــص فالــذي (( : جــاء فــي كتــاب ســیبویه. )٦(الشــيء

ـأنیث او لم تكـن توكل شيء یعالج به فهو مكسور االول كانت فیه هاء ال ...یقص به
وقـد یجـيء علـى مفعـال نحـو مقـراض ومفتـاح ... مجلـب ومنجـل ومكسـر: وذلك قولـك
ـــي الشـــافیة. )٧())ومصـــباح ـــب (( : وجـــاء ف ـــة كالمحل ـــة علـــى مفعـــل ومفعـــال ومفعل اآلل

  .)٨())والمفتاح والمكسحة
(( : طنطـاوي بقولـهال، فحـده محمـد )٩(ین السـم االلـة وتنوعت تعریفات المحـدث        

لمــا وقــع (اسـم مصــوغ مــن المصـدر لمــا وقــع الفعـل بوســاطته فخــرج بقولنـا : اسـم اآللــة

                                                
 .٥/٢٩٣: براعة في شرح نهج البالغةمنهاج ال )١(
 .١٢/٢٥٥):المشار(و  ،٢/٥):الملك:(وینظر.٧/١٧٢:المصدر نفسه )٢(
 .٤/١٥٣: المصدر نفسه )٣(
 .١١/٣٠: المصدر نفسه )٤(
 .٤/٢٠٨: المصدر نفسه )٥(
: ، والمزهـــر٤٩٤: ، والمقـــرب١/٦٦: ، واالیضـــاح فـــي شـــرح المفصـــل٢/١٣٣: المفصـــل: ینظـــر )٦(

٢/١٠٥. 
 .٤/٩٤: كتابال )٧(
 .١/١٨٦: شرح الشافیة )٨(
، وتصـریف االفعـال والمصـادر ٦٦): شـعبان صـالح(تصریف االسماء فـي اللغـة العربیـة : ینظر )٩(

ــــق الصــــرفي٦٦: ، وشــــذا العــــرف فــــي فــــن الصــــرف٢٣٦: والمشــــتقات ، والمــــنهج ٨٦: ، والتطبی



 ١١٤

 اآللة مـا یعـالج بهـا، ویشـتق(( : وقال عبد اهللا درویش. )١())باقي المشتقات )بوساطته
علــى مــا وقــع الفعــل مــن فعــل ثالثــي مبــدوء بمــیم زائــدة مكســورة للداللــة  اســمها عــادة

بوســـاطته، وكــــأنهم ارادوا بكســــر میمــــه ان یفرقــــوا بینـــه وبــــین المصــــدر المیمــــي واســــم 
الزمــان، فــالمقص بكســر المــیم مــا یقــص بــه، والمقــص بــالفتح المصــدر المیمــي واســم 

  .)٢())المكان والزمان
مفعـــــل، (، وهـــــي )٣(ثالثـــــة ابنیــــة الســـــم اآللـــــة قیاســــیة  ))منهـــــاجال((ووردت فــــي      
وزان منبـر ) المسـحل((( : قـول الشـارح )مفعـل(ومثـال لمـا ورد مـن  .)ال، ومفعلةومفع

ـــرد، وهـــو اســـم آلـــة اســـم آلـــة وزان منبـــر حدیـــدة یقـــبض بهـــا ) المنجـــل((( و ،)٤())المب
والســـوق ان یكـــون  ،القـــود ان یكـــون الرجـــل امـــام الدابــة اخـــذًا بقیادهـــا(( و، )٥())الــزرع

ر اســـم آلـــة هـــو الحبـــل یقـــاد ـود بالكســــ، والمقـــاقتادهـــا: خلفهـــا، فـــان قادهـــا لنفســـه قیـــل
  .)٧())بكسر المیم وفتح السین آلة الوسم) المیسم((( و ،)٦())به

جمــــع ) المزامیـــر(((  :إذ قـــال الشــــارح ،فقــــد ورد شـــاهد واحــــد منـــه )مفعـــال( امـــا     
  .)٨())فیهار مز المزمار اسم اآللة، آلة ی

                                                                                                                                       
: ي علـــم التصـــریف، والمهــذب فـــ٢١٠: ، وجــامع الـــدروس العربیـــة١٢١: الصــوتي للبنیـــة العربیـــة

٢٩٨. 
 .١٣٠: تصریف االسماء )١(
 .١١٠: الصرفالنحو و  المدخل الى علم )٢(
، واالیضــاح فــي ٢/١٣٣: ، والمفصــل٤/٩٤: الكتــاب: ینظــر فــي قیــاس بنــاء اســم االلــة وســماعه )٣(

، وتصـریف ٢/١٠٥: ، والمزهـر١/١٨٦: ، وشرح الشافیة٤٩٤: ، المقرب١/٢٦٦: شرح المفصل
: ، وتصـــریف االفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات٦٦): شـــعبان صـــالح(العربیـــة  االســـماء فـــي اللغـــة

، والمـــنهج الصـــوتي للبنیـــة ٨٦: ، والتطبیـــق الصـــرفي٦٦: ، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف٢٣٦
 .٢٩٨: ، والمهذب في علم التصریف٢١: العربیة

 .٩/١٤٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .١١/٨: المصدر نفسه )٥(
 .١٢/٢٦٧: در نفسهالمص )٦(
 .١٤/٢٦٢: المصدر نفسه )٧(
 .٩/٣٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(



 ١١٥

ــة(وورد شــاهدان علــى وزن  ــة ((  :حر اذ قــال الشــا). مفعل الملعقــة وهــي بكســر المــیم آل
بكســـر المـــیم وســـكون الصـــاد المهملـــة وفـــتح الـــدال آلـــة ) یدةصـــالم((( و ،)١())معروفـــة

  .)٢())الصید من الشبكة ونحوها
 

                                                
 .٩/١٤٨: المصدر نفسه )١(
 .١١/٢٩٩: المصدر نفسه )٢(



 ١١٦

 
 

االیجـاز (( ، والغـرض منـه )١(ثـر مـن اثنـین او اثنتـین كالجمع هو ما دل علـى ا      
ف مـن االتیــان خـثنیـة كـذلك، اذ كــان التعبیـر باسـم واحـد اواالختصـار كمـا كـان فـي الت

باســماء متعــددة، وربمــا تعــذر احصــاء جمیــع آحــاد ذلــك الجمــع وعطــف احــدها علــى 
جمع المذكر السـالم، وجمـع المؤنـث السـالم، وجمـع : وله ثالثة انواع، هي. )٢())االخر

  .جمع القلة، وجمع الكثرة: التكسیر، وله قسمان
  : جمع المذكر السالم -١

یصــاغ بزیــادة واو ونــون فــي حالــة و هــو مــا ســلم بنــاء مفــرده عنــد الجمــع،        
  : الرفع، ویاء ونون في حالتي النصب والجر، قال ابن مالك

  وارفـــــع بــــــواٍو وبیــــــا اجــــــرر وانصــــــب((
  

ـذنِب عـسالمَ جمع      )٣( ))امٍر ومُ
  

ث، او صــفة ویشـترط فـي مفـرده ان یكــون علمـًا لمـذكر عاقـل خالیــًا مـن تـاء الــانی     
وال مــن بــاب  ،)فعــالء -أفعــل(مــن تــاء التأنیــث، لیســت مــن بــاب  ةلمــذكر عاقــل خالیــ

  .)٤(ما یستوي فیه المذكر والمؤنث موال ،)فعلى -فعالن(
) لعائــذینل((( :قــول الشــارح ))منهــاجال((وممــا ورد مــن جمــع المــذكر الســالم فــي      

جمـع ) التـائهون((( و ،)٥())عجمـةعائـذ بالیـاء المثنـاه والـذال المجمـع جمع مذكر سـالم 
كمرتضــون  ىجمــع مقتضــ) مقتضــون(((  و ،)٦())مــذكر ســالم جمــع تائــه وهــو الضــال
  .)٧())جمع مرتضى وهو جمع مذكر سالم

  
                                                

، ١٢٣: ، ومعـــاني االبنیـــة فـــي العربیـــة٧: جمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة: ینظـــر )١(
 .٧٧: وصیغ الجموع في اللغة العربیة ،١٣٢: والمنهج الصوتي للبنیة العربیة

 .٥/٢: شرح المفصل) ٢(
 .١/٩٥: شرح ابن عقیل )٣(
ــــة فــــي النحــــو٥/١٠: ، وشــــرح المفصــــل١٥٧و ٢/١٥٦: المقتضــــب: ینظــــر )٤( ، ٢/١٧٧: ، والكافی

-٧٧: ، وصــیغ الجمــوع فــي اللغــة العربیــة٢٢-٧: وجمــوع التصــحیح والتكســیر فــي اللغــة العربیــة
شـــعبان (، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة ٧٦و٧٥: الصـــرف ، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن٩٨

 .١٠٨-١٠٤: ، والتطبیق الصرفي١٠٠-٩٧): صالح
 .٢/١٨٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٢/٢٣٤: المصدر نفسه )٦(
 .٨/٢٠٦: المصدر نسفه )٧(



 ١١٧

  : جمع المؤنث السالم-٢
بال تغییر في ) تاء(و) الف(عند الجمع، ویصاغ بزیادة  ههو ما سلم بناء مفرد    

، ویشـترك فـي هـذا الجمـع مـن )فاطمـات) (اطمـةف(صورته وهیـأة بنائـه، فتقـول فـي 
  .)١(یعقل وما ال یعقل 

كفلــس ) خبَ لســاو ((( : مـن هــذا الجمـع قــول الشـارح  ))منهــاجال((وممـا جــاء فـي     
یجمــع ... ومثلــه الســبخة بفــتح الموحــدة وســكونها ایضــًا تخفیفــاً ... ایضــًا المالحــة منهــا

ع السـمة وهـي العالمـة، وهـو جم) السمات((( و ،)٢())على سبخات مثل كلمة وكلمات
جمــع جیشــة جمــع مؤنــث ســالم مــن جاشــت ) تالجیشــا((( و، )٣())جمــع مؤنــث ســالم

جمــع تــارة وهــي المــرة والحــین وهــو جمــع ) التــارات((( و، )٤())القــدر اذا ارتفــع غلیانهــا
لیـث وهـي االمـر الملتـبس تثبالتحریـك جمـع العشـوة بال) عشوات((( و ،)٥())مؤنث سالم

ة علــى فجمــع اللهــات وهــي اللحمــة المشــر ) اللهــوات((( و، )٦())ســالموهــو جمــع مؤنــث 
) اتعظـال((( ، و)٧())الحلق او بین منقطع اصل اللسان ومنقطع القلب من اعلى الفـم

ة كالعـــذاب وهـــي الموعظـــة أي مـــا یلـــین القلـــب مـــن ذكـــر الثـــواب والعقـــاب عظـــجمـــع ال
  .)٨())والوعد والوعید

  :جمع التكسیر -٣

                                                
لمســالك إلــى ، واوضـح ا٥/١٠: ، وشــرح المفصــل٢/١٥٦: ، والمقتضـب٢/١٨١: الكتــاب: ینظـر )١(

، وابنیـة الصـرف فـي كتـاب ١/٧٩: ، وشـرح التصـریح علـى التوضـیح٦٩و١/٦٨: ألفیة ابن مالك
-٢٠: ، وجمـوع التصـحیح والتكسـیر فـي اللغـة العربیـة٢٤٨): الضـامن(، والصرف٢٩٢: سیبویه

 .٧٧و٧٦: ، وشذا العرف في فن الصرف١٢٠-١٠٥: ، وصیغ الجموع في اللغة العربیة٢٦
 .٢/٣٣: عة في شرح نهج البالغةمنهاج البرا )٢(
 .٢/١٣١: المصدر نفسه )٣(
 . ٥/١٥٤: المصدر نفسه )٤(
 .٦/٥: المصدر نفسه )٥(
 .٦/١٤٣: المصدر نفسه )٦(
 .١٠/٢٥٦: المصدر نفسه )٧(
) العرصــــــــات(، و٦/٢٥) غمـــــــرات(،و١/٢٢٩) كلمـــــــات(وینظــــــــر . ١٤/٢٤٦: المصـــــــدر نفســـــــه )٨(

، ٩/٥٩) العــــــــورات(، و٧/٧) الراســــــــیات(، ٦/٣٠٣) الســــــــترات(، ٦/٢٤٨) الرهــــــــوات(، ٦/٢٠٣
، ١٤/١٩٥) حلبـــــــــات(، و٤/١٢١) تبعـــــــــات(، و١٤/٦٦) القـــــــــرارات(، و١٠/٥٤٦) الهامـــــــــات(و
 .١٤/٢٧٣) غیابات(، و١٤/١٩٥) الفجرات(و



 ١١٨

وهــو مــا یــدل علــى ثالثــة . )١())جمــع تغیــر فیــه نظــم الواحــد وبنــاؤه كــل(( هــو         
فاكثر، وله مفرد حقیقي او تقدیري یشاركه من معناه وفي اصوله مع تغیر یطـرأ علـى 

  .)٢(صیغته عند الجمع 
ظـاهري الیـر غی، والت)٣(یـر فـي بنیـة جمـع التكسـیر امـا ظـاهرًا او مقـدرًا یغویكون الت  

یــادة كصــنو وصــنوان، وامــا بــنقص كتخمــة وتخــم او تبــدیل امــا ان یكــون بز ) اللفظــي(
شـــكل كأســـد واســـد، او بزیـــادة وتبـــدیل شـــكل كرجـــل ورجـــال، او بـــنقص وتبـــدیل شـــكل 

  .)٤(كقضیب وقضب، او بهن كغالم وغلمان 
تغییــر فـي حركــة بعــض الكلمــات فـي المفــرد للداللــة علــى ((والتغییـر التقــدیري هــو   

ذ ان هــذه الكلمــات تــرد بلفــظ واحــد للمفــرد ال ا... الجمــع، نحــو فلــك ودالص وهجــان 
  .)٥())یتغیر شكله وال عدد حروفه مطلقا

فـي ) التحـول الـداخلي(ویعد جمع التكسیر من اهم االبواب التي تتجلى فیها ظاهرة    
فهـــو جمـــع ال یعتمـــد علـــى زیـــادة فحســـب، وانمـــا یعتمـــد علـــى تغیـــر (( الكلمـــة العربیـــة 

ونة اللغة العربیة وخصوصیتها في تولید صیغ شـتى صورة المفرد، وهذا دلیل على مر 
  .)٦())من مادة واحدة

جمـع قلـة، وجمـع كثـرة، وخـص كـل قسـم بصـیغ : لى قسـمینإویقسم جمع التكسیر 
اختلفـــوا احیانـــًا فـــي ذلـــك (( معینـــة، واعطـــي لكـــل صـــیغة مـــدلول عـــددي، حتـــى انهـــم 

ان جمـع : فقیل. )٧())نالمدلول لما وجدوه من تداخل في االستعمال اللغوي بین النوعی
                                                

 .١/٦٨: اللمع في العربیة )١(
ــــــن عقیــــــل٢/٤٥٢: االصــــــول : ینظــــــر )٢( ــــــي الجمــــــوع ٤/١١٤: ، وشــــــرح اب ــــــاموس ف ، وجــــــوهر الق

، ٢٧: ، وجمـــوع التصــــحیح والتكســـیر فــــي اللغـــة العربیــــة١٢٩: ، وعمـــدة الصــــرف٩: والمصـــادر
: ، والتطبیــق الصــرفي٢٩: ، والفیصــل فــي الــوان الجمــوع١٢١: وصــیغ الجمــوع فــي اللغــة العربیــة

١١٣. 
، وجمـوع التصـحیح والتكسـیر ٧٢: ، وشذا العرف في فن الصـرف٤/٨٧: شرح االشموني: ینظر )٣(

 .٢٧: في اللغة العربیة
 .٤/٨٧: ، وشرح االشموني٤/٣٠٧: اوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك: ینظر )٤(
 .١٢٢: صیغ الجموع في اللغة العربیة )٥(
 .١٣٣: المنهج الصوتي للبنیة العربیة )٦(
 .٢٢٣: ابنیة الصرف في دیوان زهیر )٧(



 ١١٩

، انــه یطلــق علــى عشــرة فمــا دونهــا مــن غیــر قرینــة: ، وقیــل)١(القلــة یقــع علــى العشــرة 
ألنه ال یـذكر  ؛لیس باصل في الجمع((، وقیل ان جمع القلة )٢(ما فوقها بقرینة  وعلى
یــراد بیـان القلــة وال یسـتعمل لمجــرد الجمعیـة والجنســیة كمـا یســتعمل لـه جمــع  ثاال حیـ
یقــال فــالن حســن الثیــاب، فــي معنــى حســن الثــوب، وال یحســن حســن االثــواب،  الكثــرة،

هو أنبـل الفتیـان، وال : وكم عندك من الثوب او الثیاب، وال یحسن من االثواب، وتقول
: وذكـر العلمـاء ان لـه اربعـة اوزان، هـي. )٣())أنبل الفتیـة مـع قصـد بیـان الجـنس: تقل
ة(( َل ة، ِفعْ ال، أْفِعَل ل، أْفعَ   .)٤())أْفعُ

انه الجمع الذي یقع على ما فوق العشرة الى ما ال نهایة  :اما جمع الكثرة فقیل   
، وهناك من قال انـه مـن العشـرة )٦(وقیل انه یصدق على ثالثة الى ما ال یتناهى  ،)٥(

  .)٧(الى ما ال نهایة 
یكـن مـن امـر فـان جمـع التكســیر اوسـع انـواع الجمـوع فـي العربیـة واكبرهــا،  اومهمـ

ــــه القواعــــد الالزمــــة  وقــــد ، وهــــو بقســــمیه فــــي )٨(حظــــي باهتمــــام اللغــــویین ووضــــعوا ل
  :كاالتي ))منهاجال((

  
 
ل -١   :ویطرد هذا الوزن في: أْفعُ

                                                
 .٢/١٧٩: الكتاب: ینظر )١(
 .٤٨: التعریفات: ینظر )٢(
 .٢/٩٢: شرح الشافیة )٣(
، وتســـــــهیل الفوائـــــــد وتكمیـــــــل ١٩: ، والكافیـــــــة٢/١٥٦: ، والمقتضـــــــب٢/١٤٠: الكتـــــــاب: ینظـــــــر )٤(

، وصــیغ الجمــوع فــي اللغــة ٢٧: ، وجمــوع التصــحیح والتكســیر فــي اللغــة العربیــة٢٦٨: المقاصــد
 .١٢١: العربیة

 .٤/١١٤: شرح ابن عقبل: ینظر )٥(
 .٤/١٢٠: شرح االشموني: ینظر )٦(
 .٢٩٤: في كتاب سیبویهابنیة الصرف : ینظر )٧(
، ٨٥-٢/٢: ، وشــــــرح المفصــــــل٢٢٢-١٨٨و ٢/١٥٦: ، والمقتضــــــب٢/١٤٠: الكتــــــاب: ینظـــــر )٨(

، وجمــوع التصــحیح والتكســیر فــي ٤/١٢٠: ، وشــرح االشــموني١٣٨-٤/١١٤: وشــرح ابــن عقیــل
، وتصــریف االســـماء فــي اللغــة العربیـــة ١١١-١٠٨: ، والتطبیـــق الصــرفي٨٥-٧: اللغــة العربیــة

 .٨٨-٧٧: ، وشذا العرف في فن الصرف١١٥-١٠٩): حشعبان صال(



 ١٢٠

ـل(كل اسم ثالثي صحیح العین على  -أ سـواء اصـحت المـه او اعتلـت بالیـاء او ) فَعْ
ْسـر : نحـو الواو، ولیست فاؤه واوًا وال المه مماثلة لعینه، ُجـم، ونَ ْجـم وأنْ ـس، ونَ َفْلـس وأْفُل

ُسر  وشذ مجیئه من معتل الفاء كوجـه وأوجـه، ومـن معتـل العـین كعـین وأعـین، . )١(وأنْ
د علـى اعبـد؛ ألنـه وصـف بـومن المضعف كصك وأصك، وكف واكف، وشـذ جمـع ع

)٢(.  
رع، وشذ ذراع وأذُ : ل اخره الف ویاء، نحوباالسم الرباعي المؤنث بال عالمة، وق -ب

ُب : نحو ،مجیئه من المذكر   .)٣(شهاب وأْشه
كأفلس جمع النعمـة وهـو جمـع  )األنعم((( : هيواورد الشارح امثلة لهذا الوزن،       

حــال((( ، و)٤())قلــة ُحـــل جمــع الرحــل وهـــو مركــب للبعیــ) الرّ راحـــول : ، ویقـــال لــهركأرْ
ــة ُحــل جمــع قل ، وأرْ مــع علــى انســر علــى طــائر معــروف ویج) النســر((( و، )٥())ایضــًا

ل    .)٧())كأظهر جمع ظهر الركاب) الظهور((( و، )٦())ونسور ـجمع قلة ـ وزن أْفعُ
  : أْفِعلة -٢

  :ویطرد هذا الوزن في          
: طعـام وأطعمـة، قـال سـیبویه: في كل اسم مفرد رباعي، قبل اخره حرف مـّد، نحـو -أ

ـك اذا كّسـرته علـى بنـاء ا((  دنـى العـدد كّسـرته علـى أفعلـة، وذلـك اما ما كان ِفعاًال فإنّ
  .)٨())قولك حمار وأحمرة

، ) فَعـال او ِفعـال(في كل اسم علـى وزن  -ب شـرط ان تكـون عینـه والمـه حرفـًا واحـدًا
ــة : او ان یكـون معتـل الـالم، نحـو  ؛أشـحة جمـع شــحیح: ومـن النـادر(( . )١(زمـام وأزمّ

                                                
 .٢/٣٠١: ، وشرح التصریح على التوضیح٢/١٩٥: ، والمقتضب٣/٥٦٧: الكتاب: ینظر )١(
، وشـذا العـرف ٣٤: ، والفیصـل فـي الـوان الجمـوع٢/٣٠١: شرح التصریح علـى التوضـیح: ینظر )٢(

: لتكسـیر فـي اللغـة العربیـة، وجمـوع التصـحیح وا١٠٩: ، والتطبیـق الصـرفي٧٨: في فن الصرف
 .١١١): شعبان صالح(، وتصریف االسماء في اللغة العربیة٤١و٤٠

، وجمـوع التصـحیح والتكسـیر ٢/٣٠٢: ، وشرح التصریح علـى التوضـیح٣/٦٠٧: الكتاب: ینظر )٣(
، وتصــریف االســماء فــي اللغــة ٧٨: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف٤١، ٤٠: فــي اللغــة العربیــة

 .١١١): الحشعبان ص(العربیة
 .٤/٢٥٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .٧/٥٨: المصدر نفسه) ٥(
 .٨/١٧٩: المصدر نفسه )٦(
 .٨/٢٦٢: المصدر نفسه )٧(
-٦٩: ، وجـوهر القـاموس فـي الجمـوع والمصـادر٦/٩٠: همع الهوامـع: وینظر.٣/٦٠١: الكتاب )٨(

ع التصــحیح والتكســیر فــي اللغــة ، وجمــو ١١٠: ، والتطبیــق الصــرفي١٣١: ، وعمــدة الصــرف٧٧
-١٣٠: ، وصـــیغ الجمـــوع فـــي اللغـــة العربیـــة٧٨: ، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف٤٠: العربیـــة
١٣٢. 



 ١٢١

قـدح؛ ألنـه ثالثـي، وأجـوزة جمـع ُعقـاب؛ ألنـه مؤنـث، واقدحـة جمـع  ةألنه صفة، واعقب
  .)٢())لیس قبل االخر هجمع جائز؛ ألن مد

جمـــع رشــــا ) األرشـــیة((( : وهـــي امثلـــة لهـــذا الــــوزن، ))منهـــاجال((ووردت فـــي        
كل شيء اصله والجمع انصبة مثـل ) نصاب((( و ،)٣())ككساء وهو الحبل، جمع قلة

جرهـا الـذي تـأوي حسـر وهـو وجـاء بالك ،السـباع جمـع) أوجـرة((( و، )٤())حمار وأحمرة
واألكنة جمـع الكـّن، وهـو جمـع قلـة، وهـو اسـم لكـل مـا یسـتتر ) األكنان((( ، و)٥())الیه

ــدفع الحــر والبــرد مــن األبنیــة ونحوهــا جمــع اللحــاء ) األلحیــة((( ، و)٦())فیــه االنســان ل
جمــع النـــدى وهـــو المطـــر، وهـــو جمـــع ) األندیـــة((( ، و)٧())ككســاء وهـــو قشـــر الشـــجر

  .)٩())البیت ما اتسع من امامه والجمع أفنیة) فناء((( و، )٨())قلة
  : أفعال -٣

  :ویطرد هذا الوزن في      
ل(في كل اسم ثالثي لم یطرد فیه  -أ   : أي انه یطرد في) أْفعُ
ل -١   .صوت وأصوات، لون وألوان : نحو -معتل العین -فَعْ
ل  -٢   .قوت وأقوات، كوب وأكواب: نحو -معتل العین–فُعْ

  .غل وأغالل، قُْفل وأقفال: ح العین نحووصحی
ل، نحو -٣   .نبأ وأنباء، فَنَن وأفنان، َهوى وأهواء: فَعَ
  .ِخْدن وأخدان، ِضْغث وأضغاث، نكث وأنكاث: ِفعل، نحو -٤
ل، نحو -٥   .ِعنَب وأعناب، ِمعى وأمعاء: ِفعَ
  .عقب وأعقاب، رحم وارحام: فَِعل، نحو -٦

                                                                                                                                       
، ٧٨: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف٤٠: جمــوع التصــحیح والتكســیر فــي اللغــة العربیــة: ینظــر )١(

 .١٣١: ، وصیغ الجموع في اللغة العربیة١١١و١١٠: والتطبیق الصرفي
 .١١٤): شعبان صالح(صریف االسماء في اللغة العربیة ت )٢(
 .٣/١٢١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .٣/٢٦٧: المصدر نفسه )٤(
 .٥/٣٠٢: المصدر نفسه ) ٥(
 .٧/٣٩: المصدر نفسه )٦(
 .٧/٤٠: المصدر نفسه )٧(
 .٨/٧٥: المصدر نفسه )٨(
 .١٠/٥٥: المصدر نفسه )٩(



 ١٢٢

ل، نحو -٧   .)١(م وأحالم، دبر وأدبار عنق وأعناق، حل: فُعُ
ل(وقد شذ جمع          ر واصـبار؛ كونـه : نحـو) أفعـال(صحیح العـین علـى ) فَعْ َصـبْ

. )٢(والقیــاس جمعهــا بــالواو والنــون  ،جــاء صــفة، وجمــع الصــفة جمــع تكســیر ضــعیف
ألن  ؛صـاحب واصـحاب: ، نحو)فاعل(وال یقاس علیه فیما جاء على ) أفعال(ویحفظ 

ال(و) فُعَّل(الوصف ان یجمع على  )فاعل(الغالب في    .)٣()فُعّ
ـــي ـواورد الشـــ          ـــرت منهـــا ))منهـــاجال(( ارح ف ـــوزن اخت ـــرة لهـــذا ال ـــة كثی (( : امثل

جمع طور كثوب واثواب، ) اطوار((( و ،)٤())جمع الشبح بمعنى الشخص) واألشباح(
ـــارة یقـــال ـــارةتا: وهـــو فـــي االصـــل الت ((  و، )٥())یتـــه طـــورًا بعـــد طـــور، أي تـــارة بعـــد ت

ــــا االجــــزاء ) واألركــــان( ــــب الشــــيء، والمــــراد هن ــــل وهــــو جان ــــال وقف جمــــع الــــركن كأقف
 ىجمــــع الــــذهن وهــــو الفطنــــة وفــــي االصــــطالح القــــو ) واألذهــــان((( و، )٦())والجــــوارح

العقـل والجمـع احـالم وهـو جمـع ) الحلـم((( ، و)٧())الباطنة المدركة واألذهان جمع قلـة
، )٩())قـب بالكسـر وهـو مـؤخر القـدم واثرهـا وعالمتهــاجمـع ع) األعقـاب((( و، )٨())قلـة
واللَّحـــد بالضـــم لغـــة وجمعـــه الحـــاد مثـــل قفـــل ... فـــي جانـــب القبـــرق الشـــ) اللَّْحـــد((( و

                                                
، وجـوهر القـاموس ٢/١٤: ، وشـرح المفصـل٢/٢٤: ، واللمع فـي العربیـة٣/٥٧٠: الكتاب: ینظر )١(

): شـــعبان صـــالح(، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة ١٤١-١٣٧: فـــي المصـــادر والجمـــوع
: ، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف١٣٠-١٢٨: ، وصـــیغ الجمـــوع فـــي اللغـــة العربیـــة١١٤-١١٢
 .١٣١: ، وعمدة الصرف٤٢و٤١: ، وجموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة٧٨

 .٥/٢٤:شرح المفصل :ینظر )٢(
  .١٥٦و٢/١٥٥:شرح الشافیة :ینظر )٣(
 
 .١/٢٩٢:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )٤(
 .٢/٥: المصدر نفسه )٥(
 .٢/٦: المصدر نفسه )٦(
 .٢/٣٣: المصدر نفسه )٧(
 .٣/١٨٩: المصدر نفسه )٨(
 .٤/٢٩٤: المصدر نفسه  )٩(



 ١٢٣

ـــــدر ) االخطـــــار((( و، )١())اقفـــــال ـــــك كاســـــباب وســـــبب وهـــــو الق ـــــر بالتحری جمـــــع َخَط
  .)٢())والمنزلة

  جمع الكثرة: ثانیاً 
لُ -١   : ُفعْ

وصــفًا لمــذكر، وهــو اخــف األوزان ) فعــالء(ومؤنثــه ) فعــلأ(یطــرد فیمــا جــاء علــى   
ـل((: وقال صاحب جوهر القـاموس .)٣(لكونه ثالثیًا مجردًا ساكن الوسط  بالضـم : الفُعْ

ل: ثم السكون یجيء وحداته على عشرة اوزان األول ك على الُفْلك: الفَعَ . بالتحریك الَفَل
لــة: الثـاني َدنـ: الفَعَ ــْدنبالتحریـك وزیــادة هــاء كالبَ ُ علــى وزن : األفَعــل: الثالـث. ة علــى الب

ـــْزل: الفاِعـــل: الرابـــع. االحمـــر كاألخضـــر علـــى الُخْضـــر ُ : الخـــامس. كالبـــازل علـــى الب
لــة: الســادس. علــى وزن صــبور كــالجزور علــى الُجــْزر: الفَعــول بالضــم فالســكون : الفُعْ

ح حة على الُجرْ لـة: السابع. وهاء كالُجرْ مـة: الفَعْ هْ م بـالفتح وهـاء كالبَ هْ ُ : الثـامن. علـى الـب
ــر: الءفعــال علــى وزن : الفعیــل: التاســع. بــالفتح ثــم الســكون والمــّد كــالحمراء علــى الُحمْ

طــم ــْدح: الفَعــال: العاشــر. أمیــر كــاللطیم علــى الّل ُ وممــا . )٤())كســحاب كالبــداح علــى الب
ؤلؤة العظیم) رالدّ ((( : ))منهاجال((جاء على هذا الوزن في   ،)٥())ةجمع الدُّرة وهي الّل

ــــمال((( و ،)٥())ةالعظیمــــ  (( و   ،)٦())م أي المرتفــــع وهــــو جمــــع كثــــرةـجمــــع الشمیــــ) شُّ
ر واحمر وهـي القلیلـة النبـات واصـله مـن الزََّعـر ) ُزْعر( الجبال بالضم جمع أزعر كُحمْ

                                                
 .١١/١٥٨: لبراعة في شرح نهج البالغةمنهاج ا)١(
) االجـــــــواء(،و١/٢٩٢) االحنــــــاء(، و١/٢٢٨) االنحــــــاء: (وینظــــــر. ١١/٣٠٠: المصــــــدر نفســــــه )٢(

، ٢/١٠٦) االســـــباب(،و ٢/١٠٦) االنـــــداد(،و ٢/٣٤) االشـــــباه(،و ١/٣٠٦) االرجـــــاء(،و١/٣٠٦
) االهـــواء(،و ٥/١٥٥) االبـــرار(،و٤/١٤٦) االثنـــاء(،و ٤/٩٥) االشـــراك(، و٣/١٣٢) االهـــوال(و
، ٧/٣٩) االعـــالم(،و ٦/٣٠٤) االذالل(، و٦/٢٨٥) االبـــراج(،و ٦/٢٢٤) االجـــداث(،و ٥/٣١٩
 .١٤/٦٦) االكمام(،و ٧/٣٩) االكناف(و

، وتصـریف االسـماء فـي اللغـة ٢/٣٠: ، وشـرح التصـریح علـى التوضـیح٣/٥٦٧: الكتـاب: ینظر )٣(
،  وشذا العرف ٤٤: في اللغة العربیة ، وجموع التصحیح والتكسیر١١٥): شعبان صالح(العربیة

 .٢٠٣-١٨٧: ، والمهذب في علم التصریف١١١: ، والتطبیق الصرفي٧٩: في فن الصرف
 .٣٩-٣٧: جوهر القاموس في الجموع والمصادر )٤(
 .٦/٣٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٧/٧: المصدر نفسه )٦(



 ١٢٤

ورجــل أشــوه قبــیح ..((.،و)١())رجــل أْزَعــر: ریـك وهــو قلــة الشــعر فــي الــرأس، یقــالحبالت
ـر هٌ مثـل احمـر حمـراء وُحمْ ر(((  ،و)٢())المنظر وامرأة شـوهاء،والجمع ُشـوْ ـوْ ُ الفاسـد ) الب

، وهـو جمـع ]١٢:الفـتح[ وكُنـتُم قَومـاً بـوراً   :قال سبحانه لكىالهالك وقوم بور أي ه
فالـذكر اصـم واالنثـى صـماء والجمـع ُصـمّ مثـل احمـر ..((.، و)٣( ))ائـلحبایر كحول و 
ر   .)٤())وحمراء وُحمْ

لٌ  -٢   : ُفعَ
ـــة(ویطـــرد هـــذا الـــوزن فـــي كـــل اســـم جـــاء علـــى    َل صـــحیحًا كـــان ام معــــتًال ام ) فُعْ

، نحو ف، وفیما كان وصفًا على : مضعفًا فَة وُغرَ ى(ُغرْ َل ى : تأنیث أفعـل، نحـو) فُعْ ـرَ ُكبْ
ر  ضـم، لمعـة باجمع لُ ) واللَّمع()): (( منهاجال((ومما جاء على هذا الوزن في . )٥(وُكبَ

ُرم ُرم، وهـي القطعـة مـن النبـت تأخـذ فـي الیـبس، وصـار لهـا بیـاض، واصـله  ةمثل ب وب
معــان هــَج ((( ، و)٦())مــن الّل هِجــة، وهــو جمــع كثــرة) المُ ــّدة((( و، )٧())جمــع المُ مــا ) العُ

(( ، )٨())اعددتـــه مـــن مـــال او ســـالح او غیـــر ذلـــك والجمـــع عـــدد مثـــل غرفـــة وُغـــرف
وه ـة من اللحم ونحـبالضم القطع) والحّزة((( ، و)٩())مع كثرةجمع التحفة، ج) التحف(و

، الجمــــع طــــتقطـــ فـوًال ـــَدف((( ، و)١٠())ع ُحـــَزز كغرفـــة وغـــرَ جمـــع ســـدفة، كُغرفـــة ) السُّ
رى((( ، و)١١())ع الكثرةـوغرف وهي الظلمة، وهو جم ـة ومـدى، ) العُ جمـع العـروة كمُدیْ
                                                

 .٧/٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٧/٧٠: المصدر نفسه )٢(
 .٨/٢٦٢: المصدر نفسه )٣(
 .١٠/١٨١: المصدر نفسه )٤(
: ، والمطالع السـعیدة٢/٣٠٥: ، وشرح التصریح على التوضیح١/٢٠٠: ارتشاف الضرب: ینظر )٥(

، وشــذا ٤٥: ، وجمـوع التصـحیح والتكســیر فـي اللغـة العربیـة٩٦و٦/٩٥: ، وهمـع الهوامـع٢/٣١٠
، ١١٨): شـــعبان صـــالح(، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة٧٩ :العـــرف فـــي فـــن الصـــرف

 .١١٢: ، والتطبیق الصرفي١٣٨و١٣٧: وصیغ الجموع في اللغة االعربیة
 .١/٢٢٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٦(
 .١/٢٢٨: المصدر نفسه )٧(
 .٤/٣٤٠: المصدر نفسه )٨(
 .٥/١٥٥: المصدر نفسه )٩(
 .٥/٢٠٤: المصدر نفسه )١٠(
 .٥/٣١٩: المصدر نفسه )١١(



 ١٢٥

جمــع الســدة كغرفــة ) الُســَدد((( ، و)١())وهــو مــا یستســمك بــه الشــيء، وهــو جمــع كثــرة
  .)٢())وغرف، وهي كالسقیفة فوق الدار لیقیها من المطر

  

لٌ  -٣   : ُفعُ
كــل وصــف علــى فعــول بمعنــى فاعــل، وفــي كــل اســم (( : ویطــرد هــذا الــوزن فــي

          . )٣())اعف، ان كانـــت المـــدة ألفـــاضـــصـــحیح االخـــر، غیـــر م، مـــّد  هربـــاعي قبـــل اخـــر 
مـن الطریـق ) الشـرك((( : منهـا قولـه ،امثلة لهذا الـوزن  ))هاجمنال((واورد الشارح في 

، )٤())بضــمتین جــواده او الطــرق التــي ال تخفــى علیــك وال تســتجمع لــك مفردهــا شــركة
ـــل((( ، و)٥())بضـــمتین جمـــع لجـــام) اللُّجـــم((( و ول وهـــو ـجمـــع ذلـــول كرُســـُل ورســـ) ُذُل

ـــ ــــالمنق نـــار  ســـعر(( (، و)٦()) ]٦٩: نحـــلال[فَاســـلُكي ســـبلَ ربـــك  : هـاد قـــال سبحان
(( ، و)٨())الجلـــــد او مدبوغـــــه وجمعـــــه ادم) األدیـــــم((( ، و)٧())جمـــــع ســـــاعر )الحـــــرب

  .)٩())بضمتین جمع شغاف كسحاب وهو غالف القلب) الُشُغف(
  

لٌ  -٤   : ِفعَ

                                                
 .٦/٢٠٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
ــــــب(، و٦/٢٨٤) الفــــــرج: (وینظــــــر. ٦/٢٥١: المصــــــدر نفســــــه )٢( ، ٧/٦) اللجــــــم(، و٦/٣٠٤) العق

، ٩/٤٨) لعـــــــق(، و٧/٤٠) الـــــــذرى(، و٧/٣٩) العقـــــــد(، و٧/٨٢) الغصـــــــص(، و٧/٨) القـــــــزع(و
) ســـوق(، و١٢/١٦٩) المقــل(، و١١/١١٩) وصــلال(، و١٠/١٥٢) المــدى(، و١٠/٧٧) البقــع(و

 .١٤/٣٦٥) الظلل(، و١٤/١٩٥
، وصــیغ ١٣٧: ، وعمـدة الصـرف١/١٩٩: ارتشــاف الضـرب: وینظـر. ٤/١٢٠: شـرح ابـن عقیـل )٣(

، ٤٤: ، وجمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة١٣٧-١٣٥: الجمـــوع فـــي اللغـــة العربیـــة
 .١١٢: ، والتطبیق الصرفي١١٧و١١٦): صالحشعبان (وتصریف االسماء في اللغة العربیة 

 .٢/٢٣٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .٣/١٩٥: المصدر نفسه )٥(
 .٣/١٩٥: المصدر نفسه )٦(
 .٤/٦١: المصدر نفسه  )٧(
 .٤/٢١٧: المصدر نفسه )٨(
ُذر: (، وینظر٦/٤٢: المصدر نفسه )٩( ف(، و٦/٩٨): النُ م(، و٧/٣٩): الُغُل  .١١/١٣٦): الُخُط



 ١٢٦

ة(ویطرد هذا الوزن في كل اسم على وزن    َل ـَدع : ، نحو)ِفعْ ْدَعـة وِب ة وكسر، وِب ِكْسرَ
جمــع الهمــة ) والهمــم((( : امثلــة لهــذا الــوزن، منهــا ))منهــاجال((د الشــارح فــي واور . )١(

  ، و)٢())وهـــــــو العـــــــزم والجـــــــزم الثابـــــــت الـــــــذي ال یعتریـــــــه فتـــــــور، وهـــــــو جمـــــــع كثـــــــرة
، )٤())جمــع الفتنــة) الفــتن((( ، و)٣())ةقــاذجمــع الفطنــة وهــي الجــودة والح) والفطــن((( 
) القطعــــة((( ، و)٥())قاالنــــدقاكعنــــب جمــــع درة بالكســــر وهــــو الصــــب و ) الــــدرر((( و

  .)٦())الطائفة من الشيء والقطع جمعها مثل سدرة وسدر
  : ُفعَّلٌ  -٥

. )٧(صــحیح الــالم ) فاعلـة(او  ،)فاعــل(ویطـرد  هــذا الـوزن فــي وصــف علـى وزن   
جمع واله من الوله وهو ذهـاب ) الوله((( : على هذا الوزن ))منهاجال((ومما جاء في 

جمـع ) البـاء(بضم الغین وتشـدید ) غبر((( ، و)٨())وهو جمع كثرةالعقل وفقد التمییز، 
جمــع دالــح كراكــع وركــع یقــال ســحاب دالــح أي ) الــدُّلح((( ، و)٩())غــابر كركــع وراكــع

المعجمـــة جمــع الشـــامخ وهــو المرتفـــع ) بالخــاء) (الشـــمخ((( ، و)١٠())هثقیــل بكثـــرة مائــ
ـوم((( ، و)١())وهـو العـاليجمع البـاذخ ) البذخ((( ، و)١١())و جمع كثرةهالعالي، و  ) النّ

                                                
، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغــــة ١١٣: ، والتطبیـــق الصــــرفي٢/٣١٠: المطـــالع الســـعیدة: ینظـــر )١(

، ٤٥: ، وجمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة١١٩و١١٨): شـــعبان صـــالح: (العربیـــة
 .١٣٩: ، وصیغ الجموع في اللغة العربیة٨٠: وشذا العرف في فن الصرف

 .١/٢٤٩: البالغة منهاج البراعة في شرح نهج )٢(
 .١/٢٤٩: المصدر نفسه )٣(
 .٢/٢٣٤: المصدر نفسه )٤(
 .٧/٨: المصدر نفسه )٥(
) الحكـم(، و٨/٧٤) الطلـل(، و٨/٧٣) النسم(، و٧/١٤٣) النقم: (وینظر. ٧/٧٠: المصدر نفسه )٦(

) الربـق(، و١١/٣٠) قصـص(، و١١/٣٠) الفقـر(، و١١/٧) الفكر(، و٨/١١٥) الفرق(، و٨/٩٨
١٢/٢٨٦. 

، وصـیغ ٦/١٠١: ، وهمـع الهوامـع٤/١٢٣: ، وشرح ابن عقیـل١/٢٠٤: ارتشاف الضرب: ینظر )٧(
ــــة ، وشــــذا العــــرف فــــي فــــن ١١٤: ، والتطبیــــق الصــــرفي١٤٤و ١٤٣: الجمــــوع فــــي اللغــــة العربی

، وجمــوع التصــحیح ١٢٠): شــعبان صــالح(، وتصــریف االســماء فــي اللغــة العربیــة ٨٠: الصــرف
 .٤٩: والتكسیر في اللغة العربیة

 .٤/٢٥٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
 .٦/٢٥: المصدر نفسه )٩(
 .٦/٣٠٥: المصدر نفسه )١٠(
 .٦/٣٠٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١١(



 ١٢٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب(و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم ) الُغیَّ ــــــــجد جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ن   وزان ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وســــــــــــــــــــــــــــــــ
وامــا الشـائل فهــي الناقــة تشـول وترفــع ذنبهــا للقـاح، والجمــع شــول ... ((، و)٢())وغائـب

  .)٣())مثل راكع وركع
  

ةٌ  -٦ َل   : َفعَ
ذكر عاقـل صـحیح الـالم مـرد هذا الـوزن فیمـا كـان علـى وزن فاعـل صـفة لـویط     

جمـع ) نةدوالسـ((( : وهـي   ارح،ـار الیهـا الشــة لهذا الوزن اشــامثل ))اجـمنهال((ت في وورد. )٤(
ــن((( ، و)٥())كخدمــة وخــادم نســاد َ لــه بالغیــب فهــو كــاهن والجمــع  ىضــقو  اوتكهــن تكهُّنــ... لــه) َكه

نـــة َ جمـــع نـــازع كمـــردة ) النزعـــة((( ، و)٧())جمـــع حاشـــد مـــن حشـــدت القـــوم) الحشـــدة((( ، و)٦())َكه
) نـالعیــ(و) الفــاء(بتحریــك ) الكفــرة(و) جــرةفال(و) الغــدرة((( ، و)٨())وهــو الــذي یســقي المــاء ومــارد،
جمـع عابـد كمـردة ) العبـدة((( و  ،)٩())ادر وكـافر، وهـو جمـع الكثـرةـمردة جمع غوزان 
  .)١٠())ومارد

ة -٧ َل   : ِفعَ
ـل(ویطرد هذا الوزن في كل اسم علـى وزن     صـحیح الـالم، وقلیـل محفـوظ فـي) فُعْ

  . )١١(بفتح الفاء وكسرها ) لعْ ف(اسم على وزن 

                                                                                                                                       
 .٧/٧: المصدر نفسه )١(
 .٧/٢٢٩: المصدر نفسه )٢(
 .٩/٢٧٠: المصدر نفسه )٣(
، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن ٨٦٣و ٣/٦٨٢ :، وشـــرح االشـــموني٤/١٢١: شـــرح ابـــن عقیـــل: ینظـــر  )٤(

، وجمـوع التصــحیح والتكســیر فــي ١٤١و ١٤٠: ، وصــیغ الجمــوع فـي اللغــة العربیــة٨٠: الصـرف
، والتطبیـــق ١١٩): شـــعبان صـــالح(، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة ٤٧: اللغـــة العربیـــة

 .١١٣: الصرفي
  ٢/٦:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  )٥(
  ٥/٢١٧:ه المصدر نفس )٦(
 ٦/٢٥:المصدر نفسه  )٧(
 ٨/١١٥:المصدر نفسه  )٨(
 .١٢/٣٢٤: المصدر نفسه )٩(
 .١٤/٢٤٧: المصدر نفسه )١٠(
): شـــعبان صـــالح(، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة ٤/١٣٣: حاشـــیة الصـــبان: ینظـــر )١١(

: ربیـــة، وصـــیغ الجمـــوع فـــي اللغـــة الع٤٩: ، وجمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة١٢٠
 .١١٤: ، والتطبیق الصرفي٨٠: ، وشذا العرف في فن الصرف١٤٠



 ١٢٨

وزان عنبـة جمـع ) الفیلـة((( : مثاًال لهذا الوزن، وهو ))منهاجال((واورد الشارح في    
  .)١())جمع كثرة الفیل، وهو

لى-٨   : َفعْ
تشـتت، او  وویطرد هذا الوزن في كل وصف دال على آفة من هالك او توجـع، ا

 -، ب)جـــریح وجرحـــى(فعیـــل بمعنـــى مفعـــول  -أ : )٢(نقـــص، مـــن األوزان االتیـــة 
ـــك وهلكـــى(فاعـــل  -ت، )مـــریض ومرضـــى(فعیـــل بمعنـــى فاعـــل  فَِعـــل  -ث، )هال

نــى( الن ـفعــ -خ، )احمــق وحمقــى(أفعــل  -ح، )میــت مــوتى(فیعــل  -ج، )َزِمــن َزمْ
) صــرعى((( : مثــاالن لهـذا الــوزن همـا ))منهـاجال ((وجـاء فــي ..)رىـسـكران وسكــ(

: ، وقال الشارح في موضع اخر في الجمـع نفسـه)٣())ثرةجمع صریع، وهو جمع ك
علـــــى  حوهـــــو المصـــــروع مـــــن الصـــــرع وهـــــو الطـــــر  عجمـــــع صـــــری) صـــــرعى((( 

جمــــــع قتیـــــــل، كـــــــالجرحى ) القتلـــــــى((( : ، امــــــا المثـــــــال الثــــــاني فهـــــــو)٤())االرض
  .)٥())وجریح

  : ِفعالٌ  -٩
، هـيكثیرة، اشـهرها ثالثـة عشـر  مفردات ویأتي هذا الجمع مطردًا في اوزان   : وزنـًا

ـــل: (االول والثـــاني ـــة(و) فَعْ َل ، و اســـمین او ) فَعْ ـــاءً صـــفین ولیســـت عینهمـــا وال فاؤهمـــا ی
ــل: (الثالــث والرابــع لــة(و) فَعَ اســمین صــحیحي الــالم، ولیســت عینهمــا والمهمــا مــن ) فَعَ

ــل: (جــنس واحـــد، الخـــامس ــل: (اســـما، الســـادس) ِفعْ ، غیـــر وا) فُعْ ي العـــین، وال و اســـمًا
بشـرط ان  ،صـحیح الـالم، ومؤنثـه) فاعـل(بمعنـى ) فعیـل: (سابع والثـامنیائي الالم، ال

                                                
 .٨/١٧٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
، وابنیــــــة ١٤٤-٢/١٤٢: ، وشـــــرح الشـــــافیة١٦/١٥٥: ، والمخصـــــص٢/٦٤٧: الكتـــــاب: ینظـــــر )٢(

ي، ، والتطبیـق الصـرف١٤١: ، وصـیغ الجمـوع فـي اللغـة العربیـة٣٠٧: الصرف في كتـاب سـیبویه
، وجمـوع التصـحیح والتكسـیر ١٢٠): شـعبان صـالح(، وتصریف االسماء في اللغة العربیـة ١١٣

 .٨٠: ، وشذا العرف في فن الصرف٤٨: في اللغة العربیة
 .٤/٩٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .١٤/١٩٥: المصدر نفسه )٤(
 .١٤/١٧٤: المصدر نفسه )٥(



 ١٢٩

) فَعلـى(ومؤنثـاه ) فَْعـالن(وصف على : یكونا وصفین، التاسع والعاشر والحادي عشر
  . )١()فُعالنة(ومؤنثه ) فُْعالن(وصف على : الثاني عشر والثالث عشر ؛)فَْعالنة(او 

ویجمـع البـل علـى ... ((: لهـذا الـوزن، منهـاامثلـة  ))منهـاجال((واورد الشارح في       
ومثلــه الســبخة ... كفلــس المالحــة مــن االرض) والســبخ((( ، و)٢())ســهم وســهامكبــالل 

ـــة وكـــالب بالكســـر ـــًا واحـــدة الســـباخ مثـــل كلب (( ، و)٣())بفـــتح الموحـــدة وســـكونها تخفیف
) العجـال(((، و)٤())مثل سـهم وسـهام دوالجمع زنا... العود الذي یقدح به النار) دنالز (

جمـع فـج ) الفـاء(بكسـر ) الفجـاج((( و ،)٥())جمع عجول وهي الناقة التي تفقد اوالدهـا
  .)٦( ))] ٢٧:الحج[من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ: بفتحها قال سبحانه

  

ول -١٠   : ُفعُ
  

  :ویطرد هذا الوزن في اربع صیغ  
ل(م على سا -كبد وكبود، ب: نحو) فَِعل(اسم على  -أ ، نحوال تكون ) فَعْ : عینه واوًا

،ال تكــون )فعـل(اســم علـى _جـذع وجـذوع،ث:نحــو)فعـل(اســم علـى -ت َكْعـب وكعـوب،
ـــرج وبـــروج ـــي ویخفـــف هـــذا .عینـــه واوا، وال المـــه یـــاء،والیكون مضـــعفا،نحو ب الجمـــع ف

) وصـول)): (( (المنهـاج((وممـا جـاء علـى هـذا الـوزن فـي .)٧(أسـد واسـود :نحو )فعل(
یطلــق  ،وهما كــل ملتقــى عظمــین فــي الجســدكمــا ان فصــل جمــع فصــول جمــع الوصــل

                                                
، ٥٢-٥٠: وجمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة ،٤/٤٢٤: شـــرح ابـــن عقیـــل: ینظـــر )١(

، وابنیـــة الصـــرف فـــي ٨٢و٨١: ، وشـــذا العــرف فـــي فـــن الصــرف١١٦و١١٥: التطبیــق الصـــرفي
، ١٢٣-١٢١): شــــعبان صــــالح(، وتصــــریف االســــماء فــــي اللغــــة العربیــــة ٢٩٨: كتــــاب ســــیبویه

 .١٤٧-١٥٤: ، وصیغ المجموع في اللغة العربیة٢/٣٧: وجامع الدروس العربیة
 .١/٢٢٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .٢/٣٣: المصدر نفسه )٣(
 .٤/٧١: المصدر نفسه )٤(
 .٤/٧٦:المصدر نفسه  )٥(
) الـــــــــــــوذام( ،و٥/٩٩) البكــــــــــــار(، و٤/١١٣) الرهــــــــــــان: (وینظــــــــــــر.٦/٣٠٣:المصــــــــــــدر نفســــــــــــه )٦(

) المجــان(،و٨/٦٤) الوهــاد(، و٦/٢٨٤): النقــاب(،و٦/٢٥) الحقــاق(،و٦/٢٥) الغمــار(،و٥/٢٠٤
) القـــــــــــــــــــــداح(،و١١/٢٠٨) البقـــــــــــــــــــــاع(،و١١/٨) القـــــــــــــــــــــالل(،و٨/١٩٥) الســــــــــــــــــــمام(، و٨/١٨٤

 .١٤/٢٧٣) الذئاب(، و١١/٢٨١) عراص(،و١٢/١٠١
 

ــــاب: ینظــــر) ٧( ــــك٣/٥٦٧: الكت ــــة ابــــن مال ــــى ألفی ، وجمــــوع ٣١٩ -٤/٣١٨: ، واوضــــح المســــالك إل
، وشـــذا ١١٧و  ١١٦: ي، والتطبیـــق الصـــرف٥٣و  ٢٥: التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة

): شـــعبان صـــالح(، وتصــریف االســـماء فــي اللغـــة العربیــة ٨٢و ١٨١: العــرف فـــي فــن الصـــرف
 .١٣٨: ، وعمدة الصرف١٢٤و  ١٢٣



 ١٣٠

واوصـــاال، وباعتبـــار انفصــــال  وصـــوال علیـــه باعتبـــار اتصـــال احـــد العظمــــین بـــاالخر
) الــالم(بفــتح الكــاف وســكون  )الكلــم(( (، و)١())ومفاصــل الصــو فعــن االخــر  همااحــد
) اللصـوص((( ، و)٣())ع حلـومـل والجمــالعقـ) لمـالحـ((( ، و)٢())ى كلـوم ـمع علـویج...
، )٥())بالضم جمع الجد بالفتح وهو البخت والحـظ) الجدود((( ، و)٤())مع لص مثلثةج
االرض بالضــــم حــــدودها ومعالمهــــا، ) تخــــوم( ((، و)٦())جمــــع القــــرن ) نو القــــر ( ( (و

  .)٧( ))والتخم حد االرض والجمع تخوم مثل فلس وفلوس
  : ُفعَّالٌ  -١١
صــحیح الــالم ) فاعــل(ویطــرد هــذا الــوزن فــي كــل وصــف لمــذكر عاقــل علــى وزن   

امثلة لهذا الـوزن اشـار الیهـا  ))منهاجال((ووردت في . )٨( ال سواء كانت المه همزة ام
، )٩( ))جمــع ســامع كســمار جمــع ســامر، وهــو جمــع كثــرة) الســماع(( (: ارح، وهــيـالشــ
جمـع ) ضـالل((( ، و)١٠(  ))ع كهـانـو كـاهن والجمــن قضى له بالغیـب فهــوتكه...((و

بضم الحاء وتشـدید الشـین ) الحشاش((( ، و)١١())ل وعامر وعمارضال كجاهل وجها
  .)١٣( ))جمع وارد، وهو جمع كثرة) ورادها((( ، و)١٢())جمع حاش وهو الموقد للنار

  
  :ُفعالء -١٢

                                                
 .٢/٣٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة) ١(
 . ٣/٤٧: المصدر نفسه) ٢(
 .٣/١٨٩: المصدر نفسه) ٣(
 .٤/٣٢١: المصدر نفسه) ٤(
 .٥/٩٩: المصدر نفسه) ٥(
 .٦/٢١٧: المصدر نفسه) ٦(
، ١٠/٧٦): الفصــــــــــــــــوص(، و٨/٦٨): النجــــــــــــــــود: (وینظــــــــــــــــر. ٦/٣٠٥: المصــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــه) ٧(

 .١٤/٢٨١):الصروف(، و١٤/٦٦): النشوز(، و١٢/٢٠): القرون(، و١١/١٥٨):اللحود(و
، ١٣٨: ، وعمـــــدة الصــــــرف٤/١٢٣: ، وشــــــرح ابـــــن عقیـــــل١/٢٠٥: ارتشـــــاف الضـــــرب: ینظـــــر )٨(

: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف١٢١): شــعبان صــالح(للغــة العربیــة وتصــریف االســماء فــي ا
، ٥٠و٤٩: ، وجمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة العربیـــة١١٥: ، والتطبیـــق الصـــرفي٨١و٨٠

 .١٤٥: وصیغ الجموع في اللغة العربیة
 .٢/١٨٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٩(
 .٥/٢١٧: المصدر نفسه)١٠(
 .٦/١٥٢: المصدر نفسه )١١(
 .٨/١٥١: المصدر نفسه )١٢(
 .١٢/٢٥٥: المصدر نفسه )١٣(



 ١٣١

، )اســم الفاعــل(وصــفًا لمــذكر عاقــل، بمعنــى ) فَعیــل(ویطــرد هــذا الــوزن فــي  
ْفِعــل(وبمعنــى  ،)كــریم وكرمــاء: (نحــو ســمع، وجمعــه ســمعاء، مبمعنــى ســمیع : نحــو) مُ

شـــریطة ان تكـــون  ،خلـــیط بمعنـــى مخـــالط، وجمعـــه خلطـــاء : نحـــو) مفاعـــل(وبمعنـــى 
  .)١(في الثالثة غیر مضعفة، وال معتلة الالم ) فعیل(صیغة 
) مـنهم امنـاء علـى وحیـه(( (امثلـة لهـذا الـوزن هـي ))المنهاج((واورد الشارح في       

ا كلف بحفظه على مـا مجمع االمین وهو الحافظ لالحافظون له مؤدین ایاه الى رسله 
جمــع شــجیع، وهــو جمــع كثــرة، ) الشــجعاء((( ، و)٢( ))هــو علیــه لیؤدیــه الــى مســتحقه

(( ، و)٣())خ شــــجعانكم بــــالنون وهــــو بالضــــم والكســــر جمــــع شــــجاعـوفــــي بعــــض النســــ
وهـــــو الرفیـــــع العــــالي والكـــــریم الشـــــریف  ،جمـــــع مجیــــد مثـــــل فقهـــــاء وفقیــــه) المجــــداء(

كفقهاء ایضًا جمع نجید وهو الشجاع الماضي فیمـا یعجـز ) النجداء((( ، و)٤())الفعال
  .)٥())غیره
الن -١٣   : ُفعْ

  :ویطرد هذا الوزن في
ل(اسم على  -أ ر وُظهران، ب: نحو) فَعْ هْ ل(اسم على  -َظ : صـحیح العـین، نحـو) فَعَ

رغیـــف ورغفــان، ویقـــل فیمــا جـــاء علـــى : نحـــو) فعیــل(اســم علـــى  -تحمــل حمـــالن، 
  .)٦( ناعمى عمیا: نحو) فعالء-أفعل(راهب ورهبان، وفیما جاء على : اعل، نحوف

ـــي       ـــوزن ))المنهـــاج((ووردت ف بالضـــم جمـــع ) الســـهمان(( (: هـــي ،امثلـــة لهـــذا ال
جمـــــع القضــــیب وهـــــو الغصـــــن ) القضـــــبان((( ، و)١())الســــهم وهـــــو الحـــــظ والنصــــیب

                                                
، وجــــوهر ٣٢٣: ، وشــــرح ابــــن النــــاظم٤/٣٢٠: اوضــــح المســــالك الــــى الفیــــة ابــــن مالــــك: ینظــــر )١(

، وتصــریف االســماء فــي ٨٢: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف٨٤: القــاموس فــي الجمــوع والمصــادر
، وجمــوع التصــحیح والتكســیر ١١٨و١١٧: ي، والتطبیــق الصــرف١٢٦): شــعبان صــالح(اللغـة العربیــة 

 .١٥٥و١٥٤: ، وصیغ الجموع في اللغة العربیة٢٥٤: في اللغة العربیة
 .٢/١٧: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة)٢(
 .٨/٩٢: المصدر نفسه )٣(
 .١١/٣٠٠: المصدر نفسه )٤(
 .١١/٣٠٠: المصدر نفسه )٥(
، وجمـــوع التصـــحیح والتكســـیر فـــي اللغـــة ٤/١٢٩: ، وشـــرح ابـــن عقیـــل٣/٦١٤: الكتـــاب: ینظـــر )٦(

، وتصــریف االســماء فــي اللغــة العربیــة ١٥٤و١٥٣: ، وصــیغ الجمــوع فــي اللغــة العربیــة٥٣: العربیــة
 .٨٢: ، وشذا العرف في فن الصرف١١٧: ، والتطبیق الصرفي١٢٦و١٢٥): شعبان صالح(



 ١٣٢

ن كعبـــد وعبـــدان وظهــــر جمـــع الـــبط) البطنــــان((( ، و)٢())المقطـــوع، وهـــو جمـــع كثـــرة
جمـــع ) الوجـــدان((( ، و)٣())وظهـــران، وهـــو المـــنخفض مـــن االرض او الغـــامض منهـــا

(( ، و)٥())بالضـمة جمـع الـذهب، جمـع كثـرة) الـذهبان((( ، و)٤())واجد كركبان وراكـب
  .)٦())جمع الغدیر وهو النهر) الغدران(

  

  :فعالن -١٤
  : ویطرد هذا الوزن في

ــل(اســم علــى وزن  -ُغــالم وغلمــان، ب: نحــو، )فُعــال(اســم علــى وزن  -أ : ، نحــو)فُعَ
د وصــر  ــل(اســم علــى وزن  -تان، دُصــرَ  -ثان، تــیحوت و حــ: عــین، نحــوال يواو ) فُعْ

ل(اسم على وزن    .)٧(جار وجیران : معتل العین، نحو) فَعَ
جمـع تـاج وهـو ) تیجـان((( : امثلة لهـذا الـوزن، هـي ))منهاجال((واورد الشارح في     

جمع غار وهـو مـا ینحـت فـي الجبـل شـبه ) الغیران((( ، و)٨())وهو جمع كثرةاالكلیل، 
جمـــع الغـــدیر وهـــو النهـــر، جمـــع ) الغـــدران((( ، و)٩())المغـــارة، فـــاذا اتســـع قیـــل كهـــف

) لنینـانا((( ، و)١١())جمـع القـاع وهـو المسـتوي مـن االرض) القیعـان((( ، و)١٠())كثرة
  .)١٢()) ]٨٧: االنبیاء[ونِ إِذ ذَّهب مغَاضباًوذَا الن:جمع نون وهو الحوت، قال تعالى

  
  : فعائل -١٥

كــــان مؤنثــــًا أســــواء  ،مــــدة هثالثــــ ،ویطـــرد هــــذا الــــوزن فــــي كــــل ربــــاعي، مؤنــــث
ویشـــترط فـــي  .عجـــوز وعجـــائز: ســـحابة وســـحائب، ام بـــالمعنى نحـــو: بالعالمـــة، نحـــو

                                                                                                                                       
 .٧/٢٠١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٨/٢٧٠: المصدر نفسه )٢(
 .٩/٦: المصدر نفسه )٣(
 .٩/١٤٨: المصدر نفسه )٤(
 .١١/٢٨٠: المصدر نفسه )٥(
 .١٢/٢٦٧: المصدر نفسه )٦(
: ، وصــــیغ الجمـــــوع فـــــي اللغـــــة العربیـــــة١/٢٠٧: ، وارتشـــــاف الضـــــرب٣/٦٠٧: الكتـــــاب: ینظــــر )٧(

، ١١٧و١١٦: ، والتطبیــق الصـــرفي٥٣: ، وجمــوع التصــحیح والتكســیر فـــي اللغــة العربیــة١٥٢و١٥١
 .٨٢: ، وشذا العرف في فن الصرف١٢٥): شعبان صالح(وتصریف االسماء في اللغة العربیة

 .٣/١٢٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(
 .٧/٤٠: المصدر نفسه )٩(
 .٨/٧٤: المصدر نفسه )١٠(
 .٩/٦: المصدر نفسه )١١(
 .١٢/٢٤٣: المصدر نفسه )١٢(



 ١٣٣

الجمـع ان جـاءت  فانهـا تجمـع هـذا) ةیلـفع(المؤنث بالتاء ان یكون اسـمًا ال صـفة، اال 
جریحـة، فـال تجمـع : نحو) مفعولة(اما اذا جاءت بمعنى  ،جمیلة: نحو) فاعلة(بمعنى 

  .)١(ولذا شذذوا جمع ذبیحة على ذبائح  ؛هذا الجمع
جمــع القرینــة، ) والقــرائن((( : امثلــة لهــذا الــوزن، منهــا ))المنهــاج((ووردت فــي        

ـــل والشـــبه فـــي االشـــكال جمـــع نظیـــ) النظـــائر((( ، و)٢())وهـــو جمـــع كثـــرة رة وهـــي المث
(( ، و)٤())جمــــــع الضـــــغینة وهـــــي الحقــــــد) الضـــــغائن((( ، و)٣())واالفعـــــال واالخـــــالق

بالحـاء ) الحالئـب((( ، و)٥())جمع الحقیقة بمعنى ما یحق للرجل ان یحمیـه) الحقائق(
  .)٦())المهملة جمع حلیبة وهي الطائفة المجتمعة

ى -١٦   : َفعاَل
  :ویطرد هذا الوزن في

، نحو) فعالء( -أ  وصفًا لمؤنث ال مـذكر لـه ) فعالء( -صحراء وصحارى، ب: اسمًا
ــالف التأنیــث المقصــورة، نحــو -تعــذراء وعــذارى، : نحــو ــالى، حب: المختــوم ب لــى وحب
  .)٧(كسالن وكسلى وكسالى : نحو) فعلى -فعالن(الوصف على  -ث

جمــع حــایر ) حیــارى(( (: هــي ،امثلــة لهــذا الــوزن ))المنهــاج((واورد الشــارح فــي      
حیرًا نظر الى الشيء فغشـي علیـه ولـم یهتـد لسـبیله فهـو حیـران وحـائر یحار من حار 

                                                
: ، وشـرح الشـافیة٤/٣١٨: مسالك الى الفیـة ابـن مالـك، واوضح ال٦١١و٣/٦١٠: الكتاب: ینظر )١(
، وجمــــوع التصــــحیح والتكســــیر فــــي اللغــــة ١٥٨و١٥٧: ، وصــــیغ الجمــــوع فــــي اللغــــة العربیــــة٣/١٥١

، والتطبیـــق ١٢٩و١٢٨): شـــعبان صـــالح(، وتصـــریف االســـماء فـــي اللغـــة العربیـــة ٥٩و٥٨: العربیـــة
 .١١٩و١١٨: الصرفي

 .١/٢٩٢: غةمنهاج البراعة في شرح نهج البال )٢(
 .٢/٦: المصدر نفسه )٣(
 .٧/٩٤: المصدر نفسه )٤(
 .٨/١٤٠: المصدر نفسه )٥(
) الســـــــكائك(، و١/٢٢٩) العقایـــــــل(، و١/٢٢٣) النزائـــــــع: (وینظـــــــر. ١٤٠/ ٨: المصـــــــدر نفســـــــه )٦(
، ٦/٢٧٠) القـــــــرائن(، و٦/٥٢) الجهائــــــل(، و٢/١٤١) الفــــــرائض(، و٢/١٤١) الفضــــــائل(، و١/٣٠٦
ـــــائق(، و١١/٢٣٩) الخـــــزائم(، و٩/٤٨) الخالئـــــق(، و٧/١٢٧) لصـــــنائعا(، و٧/٢٨) المرائـــــر(و ) العت

  .١٤/٣٦٥.١٤٠) الرغائب(، و١١/٣٠٠
،و شـرح التصـریح ٤/١٤٧: ، وشـرح االشـموني٦/١٠٧: ، وهمـع الهوامـع٣/٦٠٩: الكتاب: ینظر )٧(

، وجمــوع التصــحیح والتكســیر فــي ٨٤و٨٣: ، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف٢/٣١٤: علــى التوضــیح
، ١٢٠: ، والتطبیــق الصــرفي١٦٢و١٦١: ، وصــیغ الجمــوع فــي اللغــة العربیــة٦٠-٥٩: العربیــة اللغــة

 .١٣١و١٣٠): شعبان صالح(وتصریف االسماء في اللغة العربیة 



 ١٣٤

اكلـــة ثاكـــل، وقـــد یقـــال ثفهـــي ... المـــرأة ولـــدها فقدتـــه) كلـــتث((( ، و)١())وهـــي حیـــارى
، )٣())جمع الشظیة وهي القطعة مـن الشـيء) الشظایا((( ، و)٢())كالىثكلى والجمع ثو 
  .)٤())...والجمع بقایا) ةمن البقی((( و
  

  : َفواِعل -١٧
  :ویطرد هذا الوزن في

َعـل(اسـم علـى  -صاعقة وصـواعق، ب: اسمًا او صفة، نحو) فاعلة( -أ  ) فَوْ
ـــة(اســـم علــى  -تجـــوهر وجــواهر، : نحــو َعَل م ســـا -ثعة وصــوامع، مصـــو : نحــو) فَوْ

قواصــع، قاصــعاء و : نحــو) فــاعالء(اســم علــى  -جخــاتم وخــواتم، : نحــو) فاَعــل(علــى 
) فاعل(وصف على  -خكاهل وكواهل، : علمًا او غیر علم، نحو ،اسماً ) فاِعل( -ح

) فاعـــل(وصـــف علـــى  -دحـــائض وحـــوائض، : وال تلحقـــه التـــاء، نحـــو ،لمؤنـــث عاقـــل
  .)٥(شاهق وشواهق : لمذكر غیر عاقل، نحو

ال جمـع الثاقـب، قـ) والثواقـب( ()): (المنهـاج((ومما جاء على هذا الـوزن فـي         
(( ، و)٦())ب بضـــیائه الظــــالمـوهـــو الـــذي یثقــــ ]٣:الطــــارق[ الــــنجم الثَّاقـــب : الىـتعـــ
جمع العالیة ویوصف بها القناة والناقـة، واسـم ارض وهـي مـا فـوق نجـد الـى ) العوالي(

وجعلْنـا فـي الْـأَرضِ رواسـي أَن     (( ، و)٧())ارض تهامة الى ما وراء مكـة، وهـو جمـع كثـرة
ــ ــمتَمي (( ، و)٨())یة أي الجبــال العالیــة الثابتــةســي جمــع الراســوالروا]٣١:األنبیــاء[ د بِهِ

                                                
 .٧/٩١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٨/٦٤: المصدر نفسه )٢(
 .٥/٢٢٤: المصدر نفسه )٣(
 .٤/١٤٤: المصدر نفسه )٤(
، واوضــح المســالك الــى الفیــة ابــن ٧٧: ، ولــیس فــي كــالم العــرب٦٣٣و٣/٦٣٢: الكتــاب: ینظــر )٥(

:           ، والتطبیـــــــــــــــق الصـــــــــــــــرفي٢/٣١٣: ، وشـــــــــــــــرح التصـــــــــــــــریح علـــــــــــــــى التوضـــــــــــــــیح٤/٣٢٠: مالـــــــــــــــك
: ، وجمـوع التصـحیح والتكسـیر فـي اللغـة العربیـة٨٣و٨٢: ، وشذا العرف في فـن الصـرف١١٩و١١٨
شـعبان (، وتصریف االسماء في اللغة العربیة ١٥٧و١٥٦: لعربیة، وصیغ الجموع في اللغة ا٥٦و٥٥

 .١٢٨و١٢٧): صالح
 .١/٢١٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٦(
 .١/٢٢٣: المصدر نفسه )٧(
 .١/٢٥٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(



 ١٣٥

جمع زافرة، وزافـرة الرجـل ) الزوافر((( ، و)١())جمع الساریة وهي االسطوانة) السواري(
جمــع النائبــة وهــي النازلــة التــي ) النوائــب((( ، و)٢())انصــاره وعشــیرته وهــو جمــع كثــرة

  .)٣())تنزل علیهتنوب على االنسان و 
  : أْفِعالء -١٨

شـرط ان ب ،)فاعـل(بمعنـى ) فعیـل(ویطرد هذا الوزن في كل وصف على وزن 
  .)٤(او معتل الالم  ،یكون مضعفاً 

الــــى فــــالن  )تیووصــــ((( : هـــي ،امثلـــة لهــــذا الــــوزن ))المنهــــاج((وجـــاء فــــي  
جمـع  توصیة، واالسم الوصایة بالكسر والفتح لغة، وهو وصي والجمـع اوصـیاء، وهـو

ــاء وغنــي وهــو الضــعیف واالســیر والمجــاور ) أثویــاء((( ، و)٥())كثــرة جمــع ثــوي كأغنی
ـــواءوى المكــان وبــه یثــو ـباحــد الحــرمین مــن ثــ ) االدعیــاء( ((، و)٦())اطــال االقامــة ى ث

  .)٧())جمع الدعي وهو من انتسب الى ابیه وعشیرته
  

* 
كثیر بلفظ المفرد، ویمیز بینه وبـین واحـده وهو االسم الذي یقع على القلیل وال 

  .)٨(بالتاء او بیاء النسب 

                                                
 .٢/٢٣٤: المصدر نفسه )١(
 .٤/٦١: المصدر نفسه )٢(
، ٦/٥) الهــواجر(، و٥/٢١) النواجــذ(، و٤/١١٣) القواصــف: (وینظــر .٨/٣٥٢: المصــدر نفســه )٣(
 .١٢/٢٥٥) المواتح(، و٨/٧٤) الدواهي(، و٨/٤٧) الثواكل(، و٧/٥٨) الحوازب(و
، وجمــــــــوع ١/٢٠٦: ، وارتشــــــــاف الضـــــــرب٤٧٦: ، والمقـــــــرب٦٣٤و ٣/٦٠٤: الكتــــــــاب: ینظـــــــر )٤(

): شــعبان صــالح(اللغــة العربیــة  ، وتصــریف االســماء فــي٥٥: التصــحیح والتكســیر فــي اللغــة العربیــة
 .٨٢: ، وشذا العرف في فن الصرف١١٨: ، والتطبیق الصرفي١٢٧و١٢٦

 .٥/٦٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(
 .٨/٢٠٦: المصدر نفسه )٦(
 .١١/٢٥٤: المصدر نفسه )٧(
عربیـــة ، وتصــریف االســماء فــي اللغــة ال٥/٧١: ، وشــرح المفصـــل٢/١٩٣: شــرح الشــافیة: ینظــر )٨(
: ، والفیصــل فــي الــوان الجمــوع٣٥-٢٨: ، واســماء الجمــوع فــي القــران الكــریم١٣٩): شــعبان صــالح(

 .٨٤و٨٣: ، وجموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة١١٣



 ١٣٦

ــالین الســم الجــنس الجمعــي، همــا ))المنهــاج((واورد الشــارح فــي       ) النعــام((( : مث
والواحـدة زهــرة كتمــر  ،النبــات) زهــر((( ، و)١())اسـم لجــنس النعامـة، ویقــع علــى الواحـد

  .)٢())وتمرة، وهو اسم جنس جمعي
  

* 
، فـال )٣(االحـاد داًال علیهـا داللـة المفـرد علـى جملـة اجزائـه لمجمـوع اسم یوضع       

. )٥(ألنـه اسـم مفـرد موضـوع لمعنـى الجمـع فقـط  ؛)٤(على االثنـین وال یقع على الواحد 
انــه ال یخضــع لــالوزان : احــدهما: ویختلــف اســم الجمــع عــن جمــع التكســیر فــي امــرین

انـه ال یصـغر وینسـب :االخـرو  .)٦(ة فیهبع التكسیر او الغالالمتفق علیها الخاصة بجم
  .)٧(اذ یرد الجمع الى مفرده ثم یجمع  ،الیه على لفظه،وبهذا یختلف عن الجمع

مــا ال واحــد لــه مــن لفظــه، ولــیس علــى ((: االول: ویكــون اســم الجمــع علــى نــوعین    
لكنـــه ((ه واحـــد مالـــ: ، والثـــاني)٨())وزن خـــاص بـــالجموع او غالـــب فیهـــا، كقـــوم ورهـــط

 و، لكنـه مسـا)٩(افق لهـا و له واحد وهو م وأ ...مخالف الوزان الجمع، كركب وصحب
ركــاب، علــى وزن رجــال، اســم جمــع ركوبــة، تقــول فــي : نحــو ،للواحــد فــي النســب الیــه
ال ینســب الیــه علــى لفظــه اال اذا جــرى مجــرى االعــالم او ...النســب ركــابي، والجمــع

  .)١٠())منهما، فلیس بجمع اهمل واحده، وهذا لیس واحداً 

                                                
 .٨/١٧٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١٠/٤٠: المصدر نفسه )٢(
 .٤/٩٩: حاشیة الصبان: ینظر )٣(
 .٢/١٧٨: لكافیةشرح ا: ینظر )٤(
 ، ٣٧-١٣: ، واسماء الجموع في القران الكریم٢/٢٠١: شرح الشافیة: ینظر )٥(
 .٦٢٥و٣/٦٢٣: الكتاب: ینظر )٦(
 .٢٧: اسماء الجموع في القران الكریم: ینظر )٧(
 .٨٧: شذا العرف في فن الصرف )٨(
  .الوزان الجموع: أي )٩(
: ، والواضــح فــي علــم العربیــة٣/٣٤٧: ضــبالمقت: وینظــر. ٨٧: شــذا العــرف فــي فــن الصــرف )١٠(

: ، وتســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد٥/٧٧: ، وشــرح المفصــل٢٥٢: ، وفقــه اللغــة وســر العربیــة٢٣٩
ــــــة الشــــــافیة٢٨١و٢٨٠ ، وتصــــــریف ١٩٣و١/١٩٢: ، وارتشــــــاف الضــــــرب٤/١٨٠٧: ، وشــــــرح الكافی

 .٩٨و٩٧ :، والبسیط في علم الصرف١٣٨): شعبان صالح(االسماء في اللغة العربیة 



 ١٣٧

اسـم جمـع، ) االبـل((( : فامثلة النـوع االول هـي ،))المنهاج((وقد ورد النوعان في     
ــه مــن لفظــه ــنعم((( ، و)١())ال واحــد ل ــه مــن لفظــه، ) ال بالتحریــك اســم جمــع ال واحــد ل

الســهام العربیــة اســم جمــع ال واحــد لــه مــن ) النبــل((( ،و)٢())واكثــر اطالقــه علــى االبــل
  .)٣())ظهلف

: بالكســر المطــي )الركــاب(( (: اذ قــال ،واورد الشــارح مثــاًال واحــدًا للنــوع الثــاني      
  .)٤())أي االبل التي یسار علیها، واحدتها راحلة من غیر لفظها، فهو اسم جمع

  

* 
ولكـن هـذا الجمـع سـماعي ولـیس بقیـاس  ،ذكر علماء العربیة ان الجمع قد یجمـع     

  ل جمــــــــــــــــــعكـــــــــــــــــواعلــــــــــــــــــم انـــــــــــــــــه لــــــــــــــــــیس ((: ، اذ قــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــیبویه)٥(مطـــــــــــــــــرد
ــه)٦())یجمــع ألن ((: ، فمــا ورد منــه یحفــظ وال یقــاس علیــه، وعلــل ابــن یعــیش هــذا بقول

الغـرض مــن الجمـع الداللــة علــى الكثـرة، وذلــك یحمــل بلفـظ الجمــع فلــم یكـن بنــا حاجــة 
  .)٨())عت بعض الجمعمقد شذت العرب فج((: وقال ابن عصفور. )٧())الى جمع ثان

ــم یخــل  مــن اشــارات الــى جمــع  ))منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البالغــة ((ول
جمـع اهــوال وهـو جمــع ) اهاویـل((( : الجمـع، اذ اورد الشـارح امثلــة لهـذا الجمـع، فقــال

جمـع اعـالل واضـالل وهمـا ) اضالیل(و) اعالیل((( و ،)٩())هول كاقاویل واقوال وقول
(( ، و)١٠())وضــلة اســم مــن الضــالل یتعلــل بــه مــن مــرض وغیــره،لمــا جمــع علــة اســم 

جمع الصعد وهـو جمـع ) الصعدات((( ، و)١١())جمع االیدي وهو جمع الید) االیادي(
                                                

 .٤/٦٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١٠/١٥٢: المصدر نفسه )٢(
 .١٠/٢٧٩: المصدر نفسه )٣(
 .٧/٥٨: المصدر نفسه )٤(
 .٢/٢٠٨: ، وشرح الشافیة٥/٧٤: شرح المفصل: ینظر )٥(
 .٣/٦١٩: الكتاب )٦(
 .٥/٧٤: شرح المفصل )٧(
 .٤٨٢: المقرب )٨(
 .٢/٢٢١: نهج البالغة منهاج البراعة في شرح )٩(
 .٤/١٦: المصدر نفسه )١٠(
 .٧/٩٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١١(



 ١٣٨

، )٢())وافـالذ جمـع فلـذ وهـي القطعـة مـن الكبـد ،جمـع افـالذ) االفالیـذ((( و ،)١())صـعید
جمــع شــائلة علــى غیــر ) شــول((( ، و)٣())جمــع اقــوال وهــو جمــع قــول) االقاویــل((( و

وهـي مـن االبـل مــا اتـى علیهـا مـن حملهـا او وضــعها سـبعة اشـهر فجـف لبنهــا، قیـاس 
  .)٤())وجمع الجمع اشوال

                                                
 .٨/٨٧: المصدر نفسه )١(
 .٨/٣٠٧: المصدر نفسه )٢(
 .٨/٣٤٧: المصدر نفسه )٣(
 .٩/٢٧٠: المصدر نفسه )٤(



 
 

   
  



 
 

 

١٣٩

  

 
 

  )مفهوم الداللة: (توطئة
  

هــي مصــدر دل یــدل داللــة  :لغــة. )١(بعضــهم الســیمانتیك االداللــة وكمــا أســماه  
ــة، إال أن الفــتح أعلــى، ویقــال فیــه ــة ودالل ــة بالضــم، كلهــا بمعنــى واحــد هــو : دالل دلول

  .)٢(المرشد إلى المطلوب: هدى وأرشد، والدلیل والدال
ــة اصــطالحاوالدال    ــم بشــيء  :ل ــم بــه العل ــة یلــزم مــن العل هــي كــون الشــيء بحال

كـون الشـيء بحالـة : ((نهـاإ، أو )٣(آخر، والشيء األول هو الدال، والثاني هو المدلول
مـا یوجـب إدراك ((نهـا ا، أو )٤())ء آخـروجـود شـي نتقل ذهنـك إلـىاإذا علمت بوجوده 

  .)٥())شيء بسبب إدراك شيء الزم له
بعض بـــنســـبة بـــین شـــیئین مـــرتبطین بعضـــهما  وحـــدة تقـــوم علـــى فالداللـــة هـــي  

الـــدال وهـــو الـــذي إذا علـــم بوجـــوده یســـتدعي : الشـــيء األول ،ارتباطـــًا ال انفصـــام فیـــه
  .)٦(انتقال الذهن إلى وجود شيء آخر هو المدلول وهو الشيء الثاني

 فقــد ،إســهام فـي هـذا المجــال یرجـع إلـى مــا قبـل المـیالد مىوكـان للغـویین القـدا  
ن كـان العـرب القـد)٧(العـربدرسها الیونان والهنود ثـم تالهـم  لـم یعنـوا بهـا كمـا  ىما، وإ

عنــــوا ببحثــــي االشــــتقاق واألبنیــــة المتعلقــــین بشــــكل الكلمــــة ومادتهــــا، وذلــــك أن علــــم 
                                         

 .٢٤: مناهج البحث في اللغة )١(
ـــــــل(١١/٢٤٩:لســـــــان العـــــــرب: ینظـــــــر )٢( ـــــــل(١٦٩٨/ ٤:الصـــــــحاح:وینظـــــــر. )دل ـــــــاییس )دل ، ومق

 .)دلل(٢/٢٥٩:اللغة
، ومنطـــق ١٢٥/ ١: ، وشـــرح الكوكـــب المنیـــر١٠٩: ، والتعریفـــات٢١: شـــرح الشمســـیة: ینظـــر )٣(

 .٣٩: منطق الحدیثالعرب من وجهة نظر ال
 .٣١): للمظفر(المنطق  )٤(
 .١١: خالصة المنطق )٥(
، وعلــم ٣٩: ، ومنطــق العــرب مــن وجهــة نظــر المنطــق الحــدیث١٢: ینظــر خالصــة المنطــق )٦(

، والبحـث الصـوتي والـداللي عنـد الفیلسـوف الفـارابي ٣٠-٢٥): للخـولي) (علم المعنى(الداللة 
 .١١٥): رسالة ماجستیر(

 .٢٠ -١٧) أحمد مختار(م الداللة عل: ینظر )٧(



 
 

 

١٤٠

وقـد تطـور البحـث فـي الداللـة علـى . )١(المفردات كان عالمة القوة والسـحر والمغیبـات
نظریات المتعددة حتـى صـارت علمـا العت فیه اآلراء و ووض ،أیدي الدارسین المحدثین

ولــم یقتصــر البحــث فــي الداللــة علــى ، )٢(مســتقال مــن علــوم اللغــة، یعــرف بعلــم الداللــة
ـــ ـــه مختلفـــة،  میـــادین ياللغـــویین وحـــدهم، بـــل نظـــر فیـــه علمـــاء ومفكـــرون ف فشـــارك فی

مـنهم بحسـب  االجتماع والمناطقة وغیـرهم، فبحثهـا كـلالفالسفة وعلماء النفس وعلماء 
  .)٣(تخصصه ومیدان دراسته 

مــــن طائفـــة )) منهـــاج البراعـــة فــــي شـــرح نهـــج البالغــــة((وتنـــاول الشـــارح فــــي 
ـــظ بـــالمعنى،   ـــة اللف ـــداللي، وعالق ـــة، والتطـــور ال ـــة، وهـــي أقســـام الدالل المباحـــث الداللی

  .اللفظ والمعنى، والمشترك، واالضداد، والترادف والعالقة العددیة بین
  

                                         
: ، ولحـن العامـة والتطـور اللغـوي٢٢١: ، ولهجـة قبیلـة أسـد٥٥: داللة األلفاظ وتطورها: ینظر )١(

٦٠. 
 .١٣: الترادف في اللغة: ینظر )٢(
 .٢٢١: ، ولهجة قبیلة أسد١٦): بالمر(، وعلم الداللة ٢٦١): للسعران(علم اللغة : ینظر )٣(



 
 

 

١٤١

 
 

  :لى قسمینإقسم الداللة نت
  .)١( وهي الداللة التي یكون الدال الموضوع فیها لفظاً  :داللة لفظیة -١
یكـون الــدال الموضــوع فیهـا غیــر لفــظ، وهــي الداللـة التــي  :داللـة غیــر لفظیــة -٢

والخطــوط، والنقــوش ومــا یتصــل بهــا مــن رمــوز العلــوم، واللوحــات  كاإلشــارات
محلـة أو أو لتعیـین اتجـاه الطریـق إلـى تقدیر المسـافات المنصوبة في الطرق ل

 .)٢(بلدة، ونحو ذلك 
قسم كلتا الداللتین إلى داللة طبیعیة، وداللـة وضـعیة، وداللـة عقلیـة، علـى نتو 

  :)٣(النحو اآلتي 
وهـــي الداللـــة التـــي تكـــون المالزمـــة فیهـــا بـــین الـــدال والمـــدلول  :الداللـــة الطبیعیـــة -

داللـة (ف على الضجر، وداللـة األنـین علـى األلـم ّفّ◌ تأمالزمة طبیعیة، كداللة ال
  .ىداللة سرعة حركة النبض على وجود الحمّ و ، )لفظیة

ناشئة التي تكون المالزمة فیها بین الدال والمدلول وهي الداللة  :الداللة الوضعیة -
من التواضع واالصـطالح علـى ان وجـود أحـدهما یكـون دلـیال علـى وجـود الثـاني، 

، وداللــة )داللــة لفظیــة(كداللــة لفــظ قلــم علــى معنــاه ظ علــى معانیهــا، كداللــة األلفــا
 ).داللة غیر لفظیة(على االتجاه إشارات السیر الكهربائیة 

المالزمة فیها بین الدال والمـدلول مالزمـة وهي الداللة التي تكون  :الداللة العقلیة -
ثر، كداللـة علـى وجـود المـؤ  في وجودهمـا الخـارجي، ویسـتدل فیهـا مـن األثـرذاتیة 

، وداللـة رؤیـة الـدخان )داللـة لفظیـة(على وجود متكلم  سماع الصوت خارج الدار
 ).داللة غیر لفظیة( على وجود النار 

األقسـام هـو الداللـة الوضـعیة اللفظیـة، وهـي المسـتعملة فـي  والمختار مـن هـذه
ــــم المعــــاني وأصــــول الفقــــه عامــــة،  ــــة ((والمنطــــق خاصــــة، عل وهــــي عنــــد أهــــل العربی

                                         
 .٢٦): نظلة(، المنطق ٣٣): للمظفر(المنطق : ینظر )١(
 .٢٨): نظلة(، المنطق ٣٣): للمظفر(المنطق : ینظر )٢(
، ومنطــق العــرب مــن وجهــة ٢٨-٢٦): نظلــة(، والمنطــق ٣٢و٣١): للمظفــر(المنطــق : ینظــر )٣(

 .١٢و١١: ، وخالصة المنطق٤٤-٤١: نظر المنطق الحدیث



 
 

 

١٤٢

ــــى منــــه؛  صــــولواأل ــــق فهــــم المعن ــــظ بحیــــث إذا أطل ــــد كــــون اللف ــــم بالوضــــع، وعن للعل
  .)١())أطلق فهم المعنى بالوضعكلما المنطقیین كونه بحیث 

المطابقیـــة، : ((هـــذه الداللـــة تنحصـــر فـــي ثالثـــة أنـــواع، هـــيویـــرى العلمـــاء أنَّ   
  :)٢())یة، وااللتزامیةوالتضمن

ــة -١ ــة أو التطابقی ــة المطابقی الــذي  اللفــظ علــى تمــام المعنــى هــي داللــة :الدالل
ومـا  وضع له، كداللة لفـظ الكتـاب علـى تمـام معنـاه، فیـدخل فیـه جمیـع أوراقـه

فهــا الشــارح فــي . فیــه مــن نقــوش وغــالف ــة التــي )) منهــاجال((وعرّ بأنهــا الدالل
توسط وضعه له، فتكون الداللة مطابقـة، بعلى المعنى فیها تكون داللة اللفظ 

  .)٣( ع الحیوان الناطقكاإلنسان الموضوع لمجمو 
على جزء المعنى الذي وضع له، كداللة وهي داللة اللفظ  :الداللة التضمنیة -٢

ـــط) الصـــف(لفـــظ  بأنهـــا )) منهـــاجال((وعرفهـــا الشـــارح فـــي . علـــى الطـــالب فق
فــي المعنــى الداللــة التــي تكــون داللــة اللفــظ علــى المعنــى فیهــا توســط دخولــه 

ــة  ــه ذلــك اللفــظ، فتكــون الدالل ــة لفــظ اإلنســان الموضــوع ل ، كدالل علیــه تضــمنًا
 .)٤(على الحیوان وحده، أو على الناطق وحده 

الذي وضع له، اللفظ على معنى مالزم للمعنى  وهي داللة :لتزامیةالداللة اإل  -٣
فهـــا الشـــارح فـــي ). الكـــرم(علـــى ) حـــاتم(كداللـــة لفـــظ  بأنهـــا )) منهـــاج ال((وعرّ

هن ذفي الـالزمًا  هها بتوسط كونعلى المعنى فیالداللة التي تكون داللة اللفظ 

                                         
وتي والــــداللي عنــــد الفیلســــوف البحــــث الصــــ: وینظــــر. ٢/٢٨٨: كشــــاف اصــــطالحات الفنــــون )١(

 .١٥١): رسالة ماجستیر(الفارابي 
، ودرء التعـارض ٥/٤٥٢: ، ومنهـاج السـنة النبویـة١/١٧: اإلحكام فـي أصـول األحكـام: ینظر )٢(

، ورفـــــع الحاجــــب عـــــن ١/٢٠٤: ، واإلبهــــاج فـــــي شــــرح المنهــــاج١٠/١٢: بــــین العقــــل والنقـــــل
، وأصـول الفقـه اإلسـالمي فـي ٢٩: طقیـة، وتحریر القواعد المن١/٣٥٢: مختصر ابن الحاجب

، وخالصــــة ٢٧): نظلــــة(، والمنطــــق ٣٤و ٣٣): للمظفــــر(، والمنطــــق ١/١٧: نســــیجه الجدیــــد
، والبحـــث الصـــوتي والـــداللي عنـــد ٥٩:، وداللـــة تراكیـــب الجمـــل عنـــد األصـــولیین١٢: المنطـــق

رســــالة (، والبحــــث النحـــوي واللغــــوي عنــــد الغزالــــي١٤٩): رســــالة ماجســــتیر(الفیلســـوف الفــــارابي
 .٦٦): ماجستیر

 .١/١٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة: ینظر )٣(
 .١/١٩: المصدر نفسه: ینظر )٤(



 
 

 

١٤٣

للمعنى الموضوع له اللفظ، فتكون الداللة إلتزامیـة، كداللـة لفـظ اإلنسـان علـى 
 .)١(الكتابة  ةقابل العلم وصنع

األنـواع بعـد ذكـره )) منهاج البراعة في شـرح نهـج البالغـة((وقال الشارح في 
داللـة علـى تمـام الموضـوع الأعنـي -وتسمى األولى: ((الثالثة للداللة الوضعیة اللفظیة

داللـة اللفـظ علیهـا لكون  ؛ن وضعیة، وكل من األخریین عقلیةیله في اصطالح البیانی
فهـم الموضـوع لـه المركـب لفهـم بعالقة عقلیـة بینهمـا وبـین الموضـوع لـه، وهـو اسـتلزام 

  .جزئه، وفهم الموضوع له الملزوم لفهم الزمه استلزامًا عقلیاً 
الثالثـة وضـعیة، مـن جهـة أن للوضـع مـدخًال فیهـا، فیسـمون وأما المنطقیـون 

الــدخان علــى یــة، كداللــة عالصــرفة المقابــل للوضــعیة والطببالعقلیــة ویخصــون العقلیــة 
  .)٢())فظالنار، واللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود الال

                                         
 .١/١٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة: ینظر )١(
 .٢٠و ١/١٩: المصدر نفسه )٢(



 
 

 

١٤٤

  
 
 

اجههـا كـل دارس ألطـوار یو في جمیع اللغات ان التطور الداللي ظاهرة شائعة 
د أي تغیــر جـأن التغیـر فـي المعنـى یحــدث كلمـا و ) أولمــان(، ویـرى )١(اللغـة التاریخیـة 

قـد تطـورت ومعلـوم أن كثیـرًا مـن األلفـاظ . )٢(ن اللفظ والمـدلولیفي العالقة األساسیة ب
ما یخضع له الكـائن الحـي فـي نشـأته لمعانیها، فقد شبهت اللغة بالكائن الحي تخضع 

  .)٣(وه وتطوره ونم
ها اتأصو : كأیة ظاهرة اجتماعیة عرضة للتطور في مختلف عناصرها((فاللغة 

نمـاذج رئیسـة،  فـيیجـري وفـق اتجاهـات عامـة و هـذا  وقواعدها ودالالتها، وأن تطورهـا
د ألحــد علــى وقــف عملهــا أو تغییــر مــا تــؤدي والیــولــیس تبعــًا لألهــواء والمصــادفات، 

أن یوقفــوا تطــور لغــة مــا، أو یجعلوهــا تجمــد علــى وضــع ة األفــراد ر إلیــه، ولــیس فــي قــد
  .)٤())خاص

معـاني ألفاظهـا واللغة العربیة شأنها في ذلك شأن سائر اللغات تطورت بعض 
فمعــاني األلفــاظ التــي كانــت مســتخدمة فــي العصــر الجــاهلي لــم تبــق ((عبــر العصــور 

فــي العصــور وهــذا مــا حــدث ... جامــدة بعــد اإلســالم، بــل لحقهــا تغیــر قلیــل أو كثیــر
مــن هــذا التطــور الــداللي مــوقفهم مــن التطــور  ىماوقــد وقــف القــد. )٥())التالیــة أیضــاً 

ل جعــو . )٦(الصـوتي والصـرفي والنحـوي فــي تشـددهم ووضـعهم حــدودًا زمانیـة ومكانیـة 
: فــي األلفــاظ إنمــا هــو موقــوف علــى مــا ســمع، إذ قــالابــن فــارس كــل تغیــر حاصــل 

  .)٧())نا لهججتوقیف على ما احتوكل ذلك عندنا ((

                                         
 .١٢٣: داللة األلفاظ: ینظر )١(
 .١٥٥:دور الكلمة في اللغة: ینظر )٢(
 .١٣: ، والترادف ٧٧: الداللة والمعجم العربيعلم : ینظر )٣(
 .٩١): وافي(المجتمع  واللغة  )٤(
 .٢٧٩: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة )٥(
 .١٨٠: المصدر نفسه: ینظر )٦(
 .١٩٦: الصاحبي )٧(



 
 

 

١٤٥

فـاللغوي الحـدیث یـؤمن ((المحدثون فكانت لهم نظرتهم في التطور الداللي ا أم
ـــذي تســـتدعیه عوامـــل  ـــذي تســـتدعیه عوامـــل التطـــور ال ـــة وبـــالتطور ال ـــالنظرة التاریخی ب

لي وبینـوا أسـبابه، حتـى التطـور الـدالودرس اللغویون المحـدثون . )١())التطور المختلفة
ــدكتور حــاكم مالــكمیــز  مســببًا لتغیــر مــا ال یقــل عــن واحــد وثالثــین احتمــاًال  لعیبــي ال

علــــى المعـــاني مـــن تغیــــرات أن  ، واســـتطاعوا بعـــد طــــول نظـــر فیمـــا یطـــرأ)٢(المعنـــى 
  .)٣(على جمیع اللغات  قیحصروا مظاهر التطور الداللي بحیث تصد

)) منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البالغــة((مــادة كتــاب  اســتقرائيومــن خــالل 
التطـــور الـــداللي ممـــا تابعـــه الشـــارح فـــي هـــذا الكتـــاب طائفـــة مـــن أنمـــاط  وقفـــت علـــى

أو مجال تغیر الداللة، لكنه فـي كـل ذلـك لـم یـذكر الخاص لتخصیص العام أو تعمیم 
وســأعرض فیمــا یــأتي لجملــة مــن األلفــاظ التــي . بنصــه) )التطــور الــداللي((مصــطلح 

خـالل أهـم مظـاهر هـذا تابع الشارح ما أصابها من تطور داللـي، وسأوضـح ذلـك مـن 
  :التطور، على النحو اآلتي

ــة(تضــییق المعنــى أو تخصــیص العــام : أوالً  ویقصــد بــه تضــییق  ):تخصــیص الدالل
علـــى بعـــض أجزائهــا فیضـــیق شـــمولها مجــال معنـــى الكلمــة، أو قصـــر الداللـــة العامــة 

بحیث یصبح مدلول الكلمة مقصورا على أشیاء أقل عددا مما كانت علیه في األصل 
ـــــرد الســـــیوطي لهـــــذا الضـــــرب  ،)٤( ـــــد أف ـــــي العـــــام ((ســـــماه  الً صـــــمـــــن التطـــــور فوق ف

 ))المخصوص، وهو ما وضع في األصل عامًا ثم خص في االستعمال ببعض أفـراده

، ثم خـص فـي االسـتعمال )الدهر(فإنه في اللغة ) تبالس(أمثلة، منها ، وضرب له )٥(
  .)٦(وهو فرد من أفراد الدهر لغة بأحد أیام األسبوع، 

                                         
 .٢٩: التطور اللغوي التاریخي )١(
 .١٦: ةالترادف في اللغ: ینظر )٢(
: ، ودور الكلمــــة فــــي اللغــــة١٢): بــــالمر(، وعلــــم الداللــــة ١٦٧-١٥٢: لفــــاظداللــــة األ: ینظــــر )٣(

، ولحــن العامــة فــي ضــوء الدراســات ٢٥٠-٢٤٣): أحمــد مختــار(، وعلــم الداللــة ١٨٦-١٥٥
الموســـــوعة (،ومظـــــاهر التطـــــور فـــــي اللغـــــة العربیـــــة المعاصـــــرة  ٢٨٨-٢٨١:اللغویــــة الحدیثـــــة

 .٥٧-٥٢: ر ولغة القرآن،والتطور الداللي في لغة الشع ٢٦٠-٥٩):الصغیرة
 .٢٢و٢١: الترادف في اللغة: ینظر )٤(
 .٤٢٨-١/٤٢٧:المزهر )٥(
 .٤٢٨و١/٤٢٧: المصدر نفسه: ینظر )٦(



 
 

 

١٤٦

: أمثلـة لهـذا الضـرب مـن التطـور الـداللي، وهـي)) المنهـاج((وأورد الشارح فـي   
  :)١(ید كقول الشاعرقالمطلق على المالثامن، إطالق ((... 

  اثنـــــین بینهمـــــا هـــــوًى ویـــــا لیـــــت كـــــل 
  

  لتقیــــــــانمــــــــن النــــــــاس قبــــــــل الیــــــــوم ی  
  

مثقـال جمـع ال) المثاقیل(( (، و)٢())یشمل كل یوم، وقد خص بیوم القیامة) الیوم(فلفظ 
، وقـد وهو میزان الشـيء مـن مثلـه، وكـل  ه االسـتعمال علـى مـا ر قصـوزن یسـمى مثقـاًال

هو الوقت المضروب للشيء الذي یحل ) واألجل(( (و ، )٣())یوزن به الذهب والفضة
فیه، وخصـص بأجـل اإلنسـان وهـو الوقـت المقـدر فیـه موتـه، وأجـل الـّدین وهـو الوقـت 

: ، یقـالبـه مـن جوانبـه سـتدارةبالشيء اال) اإلحاطةو (( (و ، )٤())الذي یحل فیه قضاؤه
واستداروا بجوانبه، ثم اسـتعمل تـارة فـي شـمول الحفـظ، دقوا به حأحاط القوم بالبلد إذا أ
  .)٥())رة في استیالء القدرة وشمولهااوتوتارة في شمول العلم، 

دد مـا أن یصـبح عـ((ویعنـي  ):تعمیم الداللة(ع المعنى أو تعمیم الخاص یتوس: ثانیاً 
وقـد ، )٦())ال اسـتعمالها أوسـع مـن قبـلجه الكلمة أكثر من السابق، ویصبح متشیر إلی

فـي األصـل  عفیمـا وضـ((ًال خاصًا سـماه صعقد السیوطي لهذا الضرب من التطور ف
ـل لـه )٧( ))خاصًا ثم استعمل عامـاً  بـالقرب طلـب المـاء، ثـم صـار یقـال ذلـك لكـل ، ومّث

  .)٨( طلب
 ((:أمثلة لهذا الضرب من التطور الداللي، وهـي)) المنهاج((وأورد الشارح في   

الرحــى الحدیــدة التــي تــدور علیــه، ویطلــق توســعًا علــى كــل أصــل ینتهــي إلیــه ) قطــب(
القنفـذ ) قبـع(و((و ، )٩())لسـیدهم لكونـه یـدور علـیهم أمـورهمویرجع، ومنـه قطـب القـوم 

ن ضــیق فقــد مــن بــاب منــع أدخــل رأســه فــي جلــده، كــل مــن انــزوى فــي جحــر أو مكــا

                                         
 .لم اعثر على قائله )١(
 .١/٤٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .١/٢٠٥: المصدر نفسه )٣(
 .١/٢٤٩: المصدر نفسه )٤(
 .١/٢٩٢: المصدر نفسه )٥(
 .٢٤٣): أحمد مختار(علم الداللة  )٦(
 .٤٣٣-١/٤٢٩: المزهر: ینظر )٧(
 .٤٣٣-١/٤٢٩: المصدر نفسه: ینظر )٨(
 .١/٢٢٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٩(



 
 

 

١٤٧

: في األصل اللبن، ثم استعمل فـي كـل خیـر ونفـع، ومنـه قـولهم) الّدر(( (و ، )١())قبع
مـاء، ثـم اسـتعیر الالذي یتوصل به إلـى في األصل الحبل ) السبب(( (و ، )٢())هللا دره
أي  ]١٦٦:البقـرة[ وتَقَطَّعت بِهِم األَسباب   :ما یتوصل به إلى شيء كقوله تعالىلكل 

استعیر لكل ما الحبل، ثم ) السبب(و: ((وقال في موضع آخر، )٣())وصل والموداتال
وفـي (( (، و )٤())سـبب هـذا، وهـذا مسـبب عـن هـذا: یتوصل به إلى األمـور فقیـل هـذا

لشــرب، ثــم أطلــق علــى لفــي األصــل اإلشــراف علــى المــاء الــورود ) ورودهــا لصــدرها
فــي األمـــر ) خــاض(( (، و )٥(...))مطلــق اإلشــراف علــى الشــيء دخلــه أو لــم یدخلــه

دخــول القــدم فیمــا كــان مانعــًا مــن المــاء والطــین، ثــم كثــر دخــل فیــه، وأصــل الخــوض 
تغیـــب فیـــه الوعـــث رمـــل دقیـــق وقیـــل ((...، و )٦())اســـتعماله فـــي كـــل دخـــول فیـــه أذى

ثـم وغیــر ذلـك، ومنـه وع اء ثــاألقـدام فهـو شـاق، ثــم اسـتعیر لكـل أمـر شــاق مـن تعـب وإ
  .)٧())والتعب السفر أي شدة النصب

فـظ لهـو انتقـال ال :انتقال مجال الداللة أو انتقال المعنى أو تغیر مجال الداللة: ثالثاً 
ویحصـــل هـــذا  ،ینتالـــدالل بـــینلـــه إلـــى معنـــى آخـــر لعالقـــة  عمـــن المعنـــى الـــذي وضـــ

  .)٨(االستعارة، والمجاز : االنتقال بطریقتین
ــر بــین هة شــابالموذلــك بـأن ینتقــل مجــال الداللــة لعالقــة  :االســتعارة -١ المــدلولین، وعبّ

واالســتعارة كثیــرة فــي كــالم  .)٩(ابــن فــارس عــن االســتعارة بأنهــا مــن ســنن العــرب 
أعلــم أن أكثــر اللغــة مــع : ((بهــا شــعرهم ونثــرهم حتــى قــال ابــن جنــيزخــر العــرب و 

                                         
 .١/٢٢٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٦/١٩٩: المصدر نفسه )٢(
 .٩/١٠٣: المصدر نفسه )٣(
 .١٠/١٨١: المصدر نفسه )٤(
 .١١/٧: المصدر نفسه )٥(
 .١٢/١٥٧: المصدر نفسه )٦(
 .١٢/٢٥٥: المصدر نفسه )٧(
، ٢٨٩: ، وعلــــم الداللـــة العربــــي٢٤: ، والتـــرادف فــــي اللغـــة٢٢٥): وافــــي(علــــم اللغـــة : ینظـــر )٨(

 .٢٨٦و٢٨٥: ، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة١٣٣-١٢٧: وداللة األلفاظ
 .٢٠٤: الصاحبي: ینظر )٩(



 
 

 

١٤٨

: موضـــوع االســـتعارة فقـــالتنـــاول ســـتیفن أولمـــان وقـــد . )١())تأملـــه مجـــاز ال حقیقـــة
ــدال علــى عــین إننــا حــین نتحــدث عــ(( ن عــین اإلبــرة، نكــون قــد اســتعملنا اللفــظ ال

لنا ذلك فهو شدة التشابه بین هـذا العضـو سوّغ اإلنسان استعماًال مجازا، أما الذي 
 .)٢())والثقب الذي ینفذ الخیط من خالله

لهــذا الضــرب مــن التطــور الــداللي،  أمثلــة)) منهــاجال((فــي  وأورد الشــارح    
بــل الكــبش ذي القــرن مــع مثلــه للمضــاربة، یقــال نطحــه هــو تقا )الــنطح( : ((وهــي

للكبش المستقبل مثله للمضاربة والتناطح، : والنطیح یقال ،أصابه بقرنهالكبش إذا 
ـــــى الصـــــیاد  ـــــق مجـــــازًا علـــــى الصـــــید المظـــــاهر عل ـــــم أطل ـــــه ث عالقـــــة بالمواجـــــه ل

الصـــیادین، ثـــم وهـــو مشـــوم عنـــد  ،لینطحـــه بقرنـــهمشـــابهة،فكأنه یســـتقبل الصـــیاد ال
 ((، و )٣())فــي الرجــل المشــوم بعنــوان االســتعارة، فیكــون مجــازًا بمــرتبتین لعماســت

مـن استعارة لفظ الشاذ والشارد الذین هما  )عنهم منها القلیل النادر والشاذ الشارد(
للكلمـــات البلیغـــة المـــأثورة عـــن الســـلف بقلتهـــا ونـــدرتها الموجبـــة : صـــفات الحیـــوان

الشـاذ هـو الحیـوان المنفـرد الـذي  فـإنامها، النفرادها من أمثالها، وخروجها عن نظ
(( ، و )٤())الخــارج عــن نظــام اإلبــلال یصــحب أمثالــه، والشــارد فــي البعیــر النــافر 

تبعیة حیث استعیر لفظ السوغ الذي هو أي یجوز، استعارة ) وأردت أن یسوغ لي(
مــن اسـتعارة المحســوس للمعقـول، والجــامع أن هـو مـن أوصــاف الشـرب، للتمثــل، و 

ي ألنـ( ((و، )٥())ذاذ للمتمثـلتـر لـه الالذة للشاربین، وفي المستعمستعار منه في ال
النكتـــة هـــي األثـــر فـــي الشـــيء بـــه یتمیـــز بعـــض أجزائـــه مـــن ) أورد النكـــت واللمـــع

ویوجــب لــه االفتقــار، والتفــات الــذهن إلیــه كالنقطــة فــي الجســم واألثــر فیــه بعــض، 
دي إلـى ـا، ثـم عــرطابهـادأ منكتـة، إذا بـ ةالموجب لالختصاص بالنظر، ومنـه رطبـ

ر ـة والفكــة الموجبة لمزید العنایـالتي یختص بعضها بالدق ةـالم واألمور المعقولـالك
ـــك البعــــفیهـــ ـــةـا فســـمي ذل ـــو، وأ) مســـنتال(( (و ، )٦())ض نكت صـــله ركـــوب هـــو العل

                                         
 .٢/٤٤٧: الخصائص )١(
 .١٨٢: دور الكلمة في اللغة )٢(
 .١/٤٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .١/٢٢٢: المصدر نفسه )٤(
 .١/٢٢٢: المصدر نفسه )٥(
 .١/٢٣٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٦(



 
 

 

١٤٩

وهـو كنایـة عـن عـدم نفـاذ ) لم یعض علـى العلـم بضـرس قـاطع(( (، و )١())امنالس
، یقال لوم وعدم اتقانه للقوانین الشرعیة لبصیرته في الع فالن ینتفع بها انتفاعًا تامًا

ــم یح ــم بضــرس قــاطع إذا ل ــم یعــّض علــى العل ویتقنهــا، وأصــله أن اإلنســان  كمهــال
، تامـاً  ثـم ال یجیـد مضـغه لینتفـع بـه البـدن انتفاعـاً یمضغ الطعام الـذي هـو غـذاؤه، 

المعقـوالت التـي هـي غـذاء الـروح حكم ولم یتقن ما یدخل فیه مـن یفمثل به من لم 
ـــاط جهـــاالت( ((، و )٢())فـــع بـــه الـــروح انتفاعـــًا كـــامالً تلتن ـــه ) جاهـــل خبّ أراد بـــه أن

فیهـا باألحكام كثیرًا لخبط في جهاالته، كنى به عن كثـرة أغالطـه التـي یقـع جاهل 
فــي القضــایا واألحكــام فیمشــي فیهــا علــى غیــر طریــق الحــق مــن القــوانین، وذلــك 

أخوذ من خبط العشـواء وهـي الناقـة التـي فـي بصـرها ضـعف تخـبط معنى خبطه م
بطه الـــــذهن، نمــــا یســــت) قریحـــــة الغریــــزة( ((و ، )٣())بیــــدها كــــل شــــيء إذا مشــــت

باط ناسـتلفـالن قریحـة جیـدة یـراد : ومنـه قـولهمبط مـن البئـر، نأول ما یسـتوالقریحة 
ترضــة فــي فــم فــي اللجــام الحدیــدة المع) الشــكیمة(( (و ، )٤())العلــم بجــودة الطبــع

ــاد؛ فــالن شــدید الشــكیمة أنــُف : الفــرس والجمــع شــكائم، یقــال ألن شــدة أبــي ال ینق
  .)٥())الشكیمة وقوتها تدل على قوة الفرس

ــة لعالقــة غیــر المشــابهة بــین المــدلولین،  :المجــاز المرســل -٢ ان ینتقــل مجــال الدالل
جــــاورة، الســــببیة، والحالیــــة، والمحلیــــة، والم: وأهــــم عالقــــات المجــــاز المرســــل هــــي

 .)٦(وما سیكون وغیر ذلكوالكلیة، واعتبار ما كان  ،والزمانیة، والمكانیة، والجزئیة
إطــالق : ((....الســببیة، فقــالللعالقــة أمثلــة )) المنهــاج((وأورد الشــارح فــي     

ــــوا أرحــــامكم ولــــو ((:)رضــــي اهللا عنــــه( اســــم الســــبب علــــى المســــبب كقولــــه بّل
ــــا )). بالســــالم ــــإن العــــرب لمّ رأت بعــــض األشــــیاء یتصــــل بالبــــّل أي صــــلوا، ف

                                         
 .٣/١٠٤: المصدر نفسه )١(
 .٣/٢٢٤: المصدر نفسه )٢(
 .٢٢٥و٣/٢٢٤: المصدر نفسه )٣(
 .٦/٢٧٠: المصدر نفسه )٤(
 .٧/١٣٥: المصدر نفسه )٥(
، ١٦١: ، وداللـــة األلفـــاظ١/٤٢٦: ، والمزهـــر٢٠٠، والصـــاحبي٢/٤٤٧: الخصـــائص: ینظـــر )٦(

-٢٢٩): نســـعرالل(، وعلــم اللغــة ٢٨٩ :، وعلــم الداللــة العربـــي١٧٣: ور الكلمــة فــي اللغـــةدو 
٣٠١. 



 
 

 

١٥٠

ألن مــــن بالعطیــــة مــــّن؛ : وبــــالعكس كقولــــه... البــــل بمعنــــى الوصــــلاســــتعاروا 
ـــد مـــّن  ـــوغى(وأصـــل (( ، و )١())أعطـــى فق ـــى ) ال ـــق عل الصـــوت والجلبـــة، وأطل

  .)٢())الحرب لما فیها من األصوات والجلبة
المحـل اطـالق اسـم : ((وأورد الشـارح مثـاًال واحـدًا لعالقـة المحلیـة، فقـال  

أســنانك، إذ : ، أي)یفضــض اهللا فــاكال ): (رضــي اهللا عنــه(علــى الحــال، قــال 
ــي  : عكســه، قــال اهللا تعــالى... الفـم محــل األســنان فَف مهــوهجو ضَّــتياب ينــا الَّــذ أَمو

    ونــدالــا خيهف ــمه اللّــه ــةمحر ]أي فــي الجنــة؛ ألنهــا محــل ]١٠٧: آل عمــران ،
  .)٣())الرحمة
تســمیة ((...: وأورد الشــارح مثــاًال واحــدًا لعالقــة اعتبــار مــا كــان، فقــال  

  .)٤())بعد فراغه من الضرب أنه ضاربالشيء باسم ما كان، كقولنا لإلنسان 
  .)٤())ضارب

ــار مــا ســیكون، فقــال وذكــر الشــارح     ــاًال واحــدًا لعالقــة اعتب تســمیة ..: ((.مث
ــي : احب یوسـفقـال اهللا تعــالى حكایــة عـن صــ. الشـيء باســم مـا یــؤول إلیــه إِنِّ

  .)٥()) ]٣٦:یوسف[ أَراني أَعصر خمراً

                                         
 .٤٠و١/٣٩: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٤/٦١: المصدر نفسه )٢(
 .١/٤١: المصدر نفسه )٣(
  .١/٤١: المصدر نفسه )٤(
 .١/٤١: المصدر نفسه )٥(



 
 

 

١٥١

  
 

 
 

فهـا ابـن    تنوعت عبارات العلماء قدیما وحدیثًا في بیان حقیقـة اللغـة وحـدها، فعرّ
وعرفهــا ابــن الحاجــب ، )١())یعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهمأصــوات : ((جنــي بأنهــا

ة عـــن األلفـــاظ ر عبـــا: ((وعرفهـــا األســـنوي بأنهـــا، )٢())كـــل لفـــظ وضـــع لمعنـــى: ((بأنهـــا
  .)٣())الموضوعة للمعاني

وعرفهــا ، )٤())معنــى موضــوع فــي صــوت: ((وعرفهــا أحمــد مختــار عمــر بأنهــا  
نظــام مــن الرمــوز الصــوتیة، أو مجموعــة مــن الصــور اللفظیــة : ((حــاتم الضــامن بأنهــا

مجتمـــــع ي أذهــــان أفـــــراد الجماعــــة اللغویـــــة، وتســــتخدم للتفـــــاهم بــــین أبنـــــاء تختــــزن فـــــ
  .)٥())معین

ومن یتأمل ما تقدم من العبارات المختلفة في حد اللغة، یستطع ان یتبین شـیئًا   
، فهنــاك ربــط )٦())اللفــظ والمعنــى: ((أال وهــومشــتركًا ال یمكــن للغــة أن تكــون إال بــه، 

تعبـر عنهـا ألفـاظ  -كما هـو معلـوم–قائمة في النفس  ألن المعاني ؛بین اللفظ والمعنى
ذات المعــاني  لفـاظفتتكــون اللغـة مــن األ، )٧(، فهـي ترجمــة للفكـر ومــا یجـري فیـه اللغـة

  .)٨(تي نتبادلها في فهم كل منا صاحبه ما أراد بها حین نطقها ال

                                         
 .١/٣٣: الخصائص )١(
 .١/١٥٠: بیان المختصر )٢(
 .١/١٦٥: شرح األسنوي )٣(
 .٥: علم الداللة )٤(
 .٣٢: علم اللغة )٥(
 .٥٠): وحة دكتوراهاطر (البحث اللغوي والنحوي عند ابن تیمیة: ینظر )٦(
 .٤٠: التصور اللغوي عند األصولیین: ینظر )٧(
  .١٠): الضامن(فقه اللغة : ینظر )٨(



 
 

 

١٥٢

ا اللفـظ باعتبـار اتحـاد اللفـظ والمعنـى وتعـدده ))المنهـاج((وقد قسم الشـارح فـي   
 ر المعنـى،را، أو یتحد اللفظ ویتكثّ أن یتكثّ اللفظ والمعنى إما : ((لى أربعة أقسام، فقالإ

  .)١())فاألقسام أربعة، فظ والمعنى معاً لأو بالعكس، أو یتحد ال
، أي یتعــدد كــل واحــد منهمــا، األول وهــو أن یتكثــر اللفــظ  مفالقســ   والمعنــى معــًا
هـذا القسـم مـن األلفـاظ  ))رح نهج البالغةالبراعة في ش منهاج((الشارح في  ىوقد سم

  .)٢())المتباینة((بـ
ــــى المتبــــاین عنــــد اللغــــویین نجــــد   ــــم هولعــــل أول إشــــارة إل ن ل ا عنــــد ســــیبویه، وإ

اخـتالف اللفظـین ((بــ)) فـظ للمعـانيلباب ال((یته، فقد أشار إلیه في میصطلح على تس
بــن فــارس أنــه اوذكــر . )٣())س، وذهـبجلــ: نحــو((ه بـــلـمثــل ، ثــم ))الخـتالف المعنیــین

  .)٤())أكثر الكالم((
للمعـــاني المختلفـــة، كالســـواد والقـــدرة األســـامي المختلفـــة ((وعرفـــه الغزالـــي بأنـــه   

  .)٥())وسائر األسامي، وهي األكثر...واألسد والمفتاح
األلفــــاظ المختلفــــة الدالــــة علــــى المــــدلوالت المختلفــــة، : ((وعرفــــه األمــــدي بأنــــه  

  .)٦())كاإلنسان، والفرس، ونحوه
أن اخــتالف اللفظــین الخــتالف المعنیــین هــو القیــاس الــذي ((وذكــر ابــن ســیده   

  .)٧())یجب أن یكون علیه األلفاظ
ن یتحــد اللفــظ ویتكثــر المعنــى فقــد قســمه الشــارح فــي أوهــو أمــا القســم الثــاني    

ألن اللفظ إمـا أن یكـون موضـوعًا ألحـد المعنیـین، أو یكـون ((لى قسمین إ)) المنهاج((
  .)٨())لهما جمیعاً  موضوعاً 

                                         
 .١/١٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١/١٨: المصدر نفسه )٢(
 .٨و١/٧: الكتاب )٣(
 .٩٦: الصاحبي )٤(
 .١/٨٤: إرشاد الفحول )٥(
 .٥٢: المبین )٦(
،والمشـــترك ١٣:، وخالصـــة المنطــق٤٠): للمظفــر(المنطـــق : وینظــر .١٣/٢٥٨: المخصــص )٧(

 .٦٥): رسالة ماجستیر(اللفظي في اللغة العربیة
 .١/١٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٨(



 
 

 

١٥٣

وقسـم الشــارح األول منهمــا باعتبــار المعنــى الـذي وضــع لــه أو المســتعمل فیــه،   
الحقیقـة، والمجـاز، : لـى أربعـة أقسـام هـيإأو المنقـول لـه والعالقة بینه وبین الموضوع 
األول فـإن كـان موضـوعًا لمعنـى ثـم اسـتعمل وعلى : ((...والمرتجل، والمنقول، إذ قال

بالنسـبة إلـى األول  ّي الموضوع له وقرینه صـارفة عنـه سـمالقة بینه وبین في الثاني لع
إن كانـت العالقـة غیـر المشـابهة، واسـتعارة  ،إلى الثـاني مجـازًا مرسـالً حقیقة، وبالنسبة 

  .إن كانت هي المشابهة
ــم یكــن النقــل لعالقــة یســمى    ن كــان موضــوعًا لمعنــى ثــم نقــل إلــى الثــاني، ول وإ

، كجعفر المنق   .عه للنهر الصغیرضو  ول إلى العلم بعدمرتجًال
ن كان النقل لوجود العالقة والمناسبة بین المعنیین یسـمى اللفـظ بالنسـبة إلـى    وإ

  .)١(...))الثاني منقوالً 
إن ((لى أربعة أقسام بحسب الناقل، فیكون منقـوًال لغویـًا إوقسم الشارح المنقول   

عــد وضــعه للمكــان المــنخفض مــن أهــل اللغــة، كالغــائط لفضــلة اإلنســان بكــان الناقــل 
وضـعه لمـا وعرفیًا عامًا إن كان الناقل أهل العرف كالدابة لـذات القـوائم بعـد . األرض

وعرفیًا خاصًا إن كان النقل من طائفة مخصوصة كالفعـل والحـرف یدب في األرض، 
. فــي اصـــطالح النحــاة، والموضـــوع والمحمــول فـــي اصــطالح المنطقیـــین، ونحــو ذلـــك

  .)٢())كالصالة والزكاة والحج ونحوها اقله الشارع بالمنقول الشرعيویخص ما كان ن
ــاني وهــو أن یتحــد اللفــظ ویتكثــر المعنــى، ویكــون أمــا    ا مــاللفــظ موضــوعًا لهالث
قـد یحصـل ((ورأى الشارح أن تعدد الوضع  ،)٣())المشترك(( فسماها الشارح بـ ،جمیعاً 

یحصــل باتحــاده وعــدم تــذكره  بتعــدد الواضــعین وعــدم اطــالع أحــدهم علــى اآلخــر، وقــد
ـــرق الشـــارح بـــین المشـــترك وبـــین  ؛)٤(...))حـــین الوضـــع الثـــاني للوضـــع األول ولـــذا ف

ن شــارك المشــترك فــي تعــدد وضــع والمعنــى، غیــر أنــه افتــرق  المنقــول بــأن المنقــول وإ
بسبق أحد الوضعین على اآلخر مع مالحظـة المناسـبة فـي الوضـع الالحـق، فـي عنه 

  .)٥(شتراك إلى جانب السبق الزمني، وال المناسبة بین المعنیین حین ال ینظر في اال
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وفـرق الشـارح بـین المشـترك والمرتجـل بـأن المرتجـل یلحـظ فیـه سـبق األوضــاع   
  .)١(في حین ال یلحظ المعنى في المشترك أصًال بعضها على بعض، 

ن شاركا المشترك في تعـدد المعنـى، ووحـدة اللفـ   ، ظأما الحقیقة والمجاز فهما وإ
ألن اللفــظ حینمــا یســتعمل غیـر أنهمــا یفترقــان عنــه فـي وحــدة الوضــع فیهمــا ال تعـدده؛ 

نما یستند إلـى التمـاس الع قـة العلى سبیل المجاز ال یستند استعماله إلى وضع فیه، وإ
هنـاك إال وضـع  والمجـاز لـیسوالمناسبة بینه وبین المعنى الحقیقي، ففي باب الحقیقـة 

یقي لمعناه، في حین یتعدد الوضع فـي بـاب المشـترك تبعـًا واحد، هو وضع اللفظ الحق
  .)٢(لتعدد معنى الموضوع له 

أللفاظ التي تندرج تحت القسم الثالـث، وهـو أن یتكثـر اللفـظ اوقد سمى الشارح   
مـن لغـة واحـدة كاللیـث واألسـد، أو سـواء كانـت )) ((األلفاظ المترادفة((ویتحد المعنى بـ

  .)٣())من لغتین
، فقســــمه الشــــارح فــــي  أمــــا القســــم   الرابــــع، وهــــو أن یتحــــد اللفــــظ والمعنــــى معــــًا

الكلـــي، : الجزئــي كــالعلم والمضـــمر والمــبهم، والثــاني:األول: لــى قســـمینإ)) منهــاجال((
المفــرد إن كــان نفــس اللفــظ : ((وقــال فیهمــا. )٤( كمتــواطئ ومشــك: وهــو علــى نــوعین

، الشــركة یســمى ذلــك اللفــظ جزئ عقــو و تصــور مفهومــه مانعــًا مــن  باســم للــدال  تســمیةیــًا
ن لـم یكـن نفـس تصـور مفهومـه مانعـًا مـن وقـو  الشـركة یسـمى  عالمدلول كزید العلـم، وإ

، سـواء امتنـع وقــوع الشـركة فیـه ال  أم لــم الوجـود، كواجـب نفســه، بـل لـدلیل خــارج لكلیـًا
یمتنع كاإلنسان الذي یشترك فیه زید وعمرو وخالـد، وسـواء تعـددت أفـراده فـي الخـارج 

  .)٥())ان، أم ال كالشمسكاإلنس
ثـــم الكلـــي إن : ((، فقـــالكمتـــواطئ، ومشـــك: لـــى قســـمینإوقســـم الشـــارح الكلـــي   

ن  ؛تســاوى صــدقه علــى أفــراده كاإلنســان یســمى متواطئــاً  لتــواطئ أفــراده وتوافقــه فیــه، وإ
، بــأن یكــون بعضــها أولــى بــه مــن الــبعض اآلخــر كــالوجود تفــاوت صــدقه علــى أفــراده
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عــرض، فــإن الجــوهر أولــى بــه مــن العــرض، أو یكــون بعضــها بالنســبة إلــى الجــوهر وال
علـول، أو یكـون ذلـك فـي مثبوته له من اآلخر، كالوجود بالنسـبة إلـى العلـة وال فيأقدم 

  .)١())بعضها أشد من البعض اآلخر، كالبیاض بالنسبة إلى الثلج والعاج
مشـكك اللفظـي، والمتـواطئ، والبـین المشـترك )) منهـاجال((وقد فرق الشارح في   

 ك، والمشـكئأمـا المتـواطین أو أكثـر، تین مختلفتبأن المشترك اللفظي موضوع لحقیق((
بین حقیقتین أو أكثـر، سـواء أكانـت الحقیقتـان متفقتـین  مشترك رفإنهما موضوعان لقد

كاإلنسان بین زید وزینب، ومعلوم أن حقیقة زید وزینب واحدة، وهـي الحیـوان النـاطق، 
الحیــوان النـــاطق، فتــین كــالحیوان بـــین حقیقــة اإلنســان، وهــي أم كانــت الحقیقتــان مختل

  .)٢( ))وبین حقیقة الفرس، وهي الحیوان الصاهل
بتعــدد وتعــدد الوضــع قــد یحصــل ((والمشــترك اللفظــي قــد وضــع بوضــع متعــدد   

الواضــعین وعــدم اطــالع أحــدهم علــى اآلخــر، وقــد یحصــل باتحــاده وعــدم تــذكره حــین 
ــــاني للوضــــع األول ــــواطئ اأمــــ، )٣())...الوضــــع الث ــــد وضــــعا  كوالمشــــك المت فإنهمــــا ق

  .وفي زمان واحدلمعانیهما المتفقة بقدر مشترك بینهما بوضع واحد، 
والمشــــترك اللفظــــي قــــد یكــــون الواضــــع فیــــه واحــــدًا أو أكثــــر مــــن واضــــع، أمــــا   
  .)٤(فإن الواضع فیهما واحد ك، والمشكئالمتواط
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ــاه )) منهــاجال((قســم الشــارح فــي    : لــى قســمینإاللفــظ باعتبــار داللتــه علــى معن
ال ألنــــه إن لــــم یقصــــد بجزئــــه الداللــــة علــــى جــــزء معنــــاه فمفــــرد،  ((مركــــب و مفـــرد،  وإ
  .)١(...))فمركب
  :عة أقسام، هيبلى أر إوقسم المفرد   

، كـأما ال جزء له : األول((   .إذا جعل علماً ) ع(و ) ن(صًال
  .كلفظ اهللا لذات البارئ سبحانهما ال جزء لمعناه، : لثانيا

ما ال داللة لجزئه على جزء معناه، كمحمد علـي، وحسـن علـي، ونحوهمـا مـن : الثالث
  .األعالم المركبة بالتركیب المزجي

مــا یكــون لجزئــه داللــة علــى جــزء معنــاه، لكــن داللــة غیــر مقصــودة، كــالحیوان : الرابــع
  .)٢())للشخص اإلنسانيالناطق إذا جعل علمًا 

ـــه    ـــة ((قســـم واحـــد أمـــا المركـــب فإن ـــاه دالل ـــى جـــزء معن ـــدل جـــزؤه عل وهـــو مـــا ی
علـــى  ))منهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج البالغـــة((وجعلـــه الشـــارح فـــي . )٣())مقصـــودة
). محمـــد قـــائم(، و)ضـــرب زیـــد: (تـــام یصـــح الســـكوت علیـــه، نحـــو: أحـــدهما: قســـمین

  .)٤(...)ء محمدجاإذا : (، نحو)ناقص(واآلخر غیر تام 

نشـــاء، إذ قـــال: علـــى قســـمین) اللفـــظ المركـــب التـــام(وجعـــل الشـــارح    : خبـــر، وإ
البد من اشتماله علـى نسـبة  -أعني الذي یصح السكوت علیه -اللفظ المركب التام((

لها خارج في أحـد األزمنـة إن كان تامة بین الطرفین قائمة بنفس المتكلم، فهذه النسبة 
ال فإنشــاء، یســمى الكــالم المشــتمل ع ــائم وســیقوم زیــد، وإ ــُد ق ، كقــام زیــد، وزی لیهــا خبــرًا

والتمنـــــي والترجـــــي واالســـــتفهام والقســـــم والنـــــداء والســـــؤال والنهـــــي وااللتمـــــاس كـــــاألمر 
إمــا بالنقــل كأفعــال المــدح والتعجــب، ومثلهــا الجمــالت اإلخباریــة المــرادة بهــا اإلنشــاء، 

عــت واشــتریت وأنكحــت وزوجــت ب: وصــیغ العقــود مــنوالــذم مثــل نعــم زیــد وبــئس زیــد، 
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 :اآلیــة ]٩٧: آل عمــران[ وللّــه علَــى النــاسِ حــج الْبيــت    : ونحوهــا، أم ال، كقولــه تعــالى
  .)١())وما یضاهي ذلك ]٢٣: البقرة[والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ 

وبالجملـة النسـبة : ((بقولـه، اإلنشـائیة الشارح بین النسـبة الخبریـة والنسـبةوفرق   
فـي الخـارج، والنسـبة اإلنشـائیة الخبریة لها وجود في اللفظ، ووجود في الـذهن، ووجـود 

  .)٢())قط، دون الثالثفلها وجود في األولین 
: ، فقــالصــدق، وحــق، وكــذب، وباطــل: لــى أربعــة أقســامإوقســم الشــارح الخبــر   

ابقـــة لنســبته الخارجیــة بـــأن تكونــا ثبـــوتیتین أو ته اللفظیــة مطبثــم الخبــر إن كـــان نســ((
مطابقتــه للواقــع، وحقــًا باعتبــار مطابقــة الواقــع یســمى الخبــر صــدقا، باعتبــار  ،ســلبیتین

ــه ن لــم تكــن نســبته اللفظیــة مطابقــة لنســبته الخارجیــة بــأن . ل  یــةهما ثبوتاكــون أحــدتوإ
طًال باعتبــار مخالفــة واألخــرى ســلبیة، یســمى الخبــر كــذبًا باعتبــار مخالفتــه للواقــع، وبــا

  .)٣())متغایران باالعتبارالصدق والحق كالكذب والباطل متحدان بالذات، فالواقع له، 
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ألن األلفــاظ  ؛بمعنــى معـینغــة أن یخـتص كــل لفـظ مــن ألفاظهـا لاألصـل فـي ال  
مســتقلة حتــى  وسـیلة للتفــاهم، لـذا یجــب أن تكــون داللـة كــل لفـظ علــى مدلولــه واضـحة

غیر أنه وجد فـي اللغـة خـالف . )١(یتم التفاهم، وتؤدي اللغة وظیفتها على أكمل وجه 
ذلــك، حیـــث یســتعمل اللفـــظ للداللــة علـــى معنیــین أو أكثـــر وهــو مـــا یســمى بالمشـــترك 

  .اللفظي
 ؛فظــي مــن الحقــول المهمــة فــي البحــوث والدراســات الداللیــةلوظــاهرة المشــترك ال      

  .)٢(الداللة الحدیث هر ما یسمى العالقات الداللیة في علم ألنها إحدى ظوا
) الخــوئي(الشــارح فظــي بــین اللغــویین واألصــولیین وموقــف لمفهــوم المشــترك ال -

  .منه
سیبویه، إذ  منهمأشار علماء اللغة القدامى إلى وجود هذه الظاهرة في اللغة، و   

ــــه وجــــدت علیــــه مــــن : لــــكوالمعنــــى مختلــــف، قو  واتفــــاق اللفظــــین: ((أشــــار إلیهــــا بقول
اتفــاق : ((بقولــهالمبــرد  اوعبــر عنهــ ،)٣())دة، ووجــدت إذا أردت وجــدان الضــالةجــو مال
  .)٤())فظین واختالف المعنیینلال

اتفــاق اللفــظ واخــتالف المعنــى، كقولنــا عــین المــاء وعــین : ((ابــن فــارس قــالو   
  .)٥())وعین الركبة وعین المیزانالمال، 
فظي بتعـاریف مختلفـة، ولـم یتفقـوا علـى تعریـف ن المشترك اللو األصولیوعرف   

المشــــترك كــــل لفــــظ احتمـــل معنــــى مــــن المعــــاني : ((حــــده بقولـــهواحـــد لــــه، فــــالبزودي 

                                         
 .١١٧: كالم العرب: ینظر )١(
وعلـــــــم  جنـــــــيابـــــــن و ، ١٣٦: ظـــــــاهرة المشـــــــترك اللفظــــــي ومشـــــــكلة غمـــــــوض الداللــــــة: ینظــــــر )٢(

 .١٦٩: )رسالة ماجستیر(الداللة
 .١/٢٤: الكتاب )٣(
 .٢: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجید )٤(
 .٢٠١: الصاحبي )٥(



 
 

 

١٥٩

المختلفة، أو اسمًا من األسماء على اختالف المعاني على وجه ال یثبت إال واحد فـي 
  .)١())الجملة مرادا به

أو أسـاٍم ال علـى سـبیل  هو كل لفظ یشترك فیه معانٍ : ((وحّده السرخسي بقوله  
ذا  تعـین االنتظام، بل علـى احتمـال أن یكـون كـل واحـد هـو المـراد بـه علـى االنفـراد، وإ

  .)٢())الواحد مرادًا به انتفى اآلخر
هــي األســامي التــي تنطلــق علــى مســمیات مختلفــة فــي : ((وعرفـه الغزالــي بقولــه  

  .)٣())الحقیقةو الحد 
ول واحـــــدًا مـــــن األشـــــیاء المختلفـــــة أو فهـــــو یتنـــــا: ((وعرفـــــه الســـــمرقندي بقولـــــه  

  .)٤())عند المتكلم وهو مجهول عند السامع ادة عیناً تضالم
وضـعًا هو اللفـظ الموضـوع لحقیقتـین مختلفتـین أو أكثـر : (( وحده الرازي بقوله
  .)٥())أوًال من حیث هما كذلك

، فــــإن كــــان : ((وحــــده األمــــدي فقــــال إن كــــان االســــم واحــــدًا والمســــمى مختلفــــًا
  .)٦())ًا على الكل حقیقة بالوضع األول فهو المشتركموضوع

فـــه النســـفي بقولـــه مـــا یتنـــاول أفـــرادًا مختلفـــة الحـــدود علـــى ســـبیل البـــدل : ((وعرّ
  .)٧())كالقرء للحیض والطهر
بین نظرة األصـولیین ونظـرة اللغـویین إلـى المشـترك اللفظـي نجـد وعند الموازنة 

ــة علــى معنوضــ أن األصــولیین یــرون أن المشــترك لفــظ واحــد ین یــع وضــعًا أوًال للدالل
واحــدًا أم أكثــر أنهــم یــرون أن االشــتراك واقــع بالوضــع ســواء أكــان الواضــع فـأكثر، أي 

)٨(.  
                                         

 .٣٨و١/٣٧: سرار للبخاريأصول البزودي بشرح كشف األ )١(
 .١/١٢٦: أصول السرخسي )٢(
 .١٩: محك النظر في المنطق: وینظر. ١/٣٢: المستصفى )٣(
 .١/٤٩٣: میزان األصول في نتائج العقول )٤(
 .٢/٢٦١: المحصول )٥(
 .١/٢٣اإلحكام في أصول األحكام،  )٦(
 .١/١٩٩: كشف األسرار على المنار )٧(
 .١/٢٦٧: ، والمحصول٤٩: لفقهاللمع في أصول ا: ینظر )٨(



 
 

 

١٦٠

ـــى یـــو أمـــا اللغو  ن فیـــرون أن المشـــترك یقـــع نتیجـــة اتفـــاق ألفـــاظ فـــي الداللـــة عل
نمـا یجـيء ذلـك: ((هستویمعنیین أو معان مختلفة، ألسباب وعلل معینة، قال ابن در   وإ

فــي لغتـــین متبـــاینتین، أو لحـــذف واختصـــار قـــد وقـــع فـــي الكـــالم حتـــى اشـــتبه اللفظـــان 
  .)١())سبب ذلك على السامعوخفي 

اللفظین واختالف اتفاق ... وأما: ((ابن سیده عن أبي علي الفارسي قوله لونق
  .)٢())المعنیین فینبغي أن ال یكون قصدًا في الوضع وال أصالً 

معــاني  -فــي أصــل الوضــع–لفــاظ كانــت تحمــل أن األأي أن اللغــویین یــرون 
  .ة، ولكنها نقلت بسبب االستعمال إلى معاٍن مجازیةعینم

ــــي ذكــــر و  ــــات العلمــــاء قــــد وضــــعوا للمشــــترك أن )) منهــــاجال((الشــــارح ف تعریف
لعـدة معـاٍن مـن اللفـظ المتنـاول  (( :وراى ان اكثـر هـذه التعریفـات سـدادا هـو ، متعددة

علـى السـواء، فبالقیـد األول خرجـت األلفـاظ المتباینـة، حیث هي كذلك بطریـق الحقیقـة 
، ثانوبال ي العلم، وبالثالث المتواطئ، وبـالرابع مـا تناولـه للـبعض حقیقـة وللـبعض مجـازًا

  .)٣()) وبالخامس المنقول
والظـاهر أنـه ال حاجـة فـي : أقـول: ((واعترض الشارح على هذا التعریف بقوله

، إذ المتـواطئ إنمـا وضـع ؤونـةكفایـة القیـد الثـاني مإخراج المتواطئ إلى قیـد الحیثیـة؛ ل
لمعنــى واحــد كلــي متنــاول ألفــراد عدیــدة مندرجــة تحتــه، ولــیس لــه معــان متعــددة حتــى 

وبعــد ذلــك كلــه یعــرف الشــارح فــي . )٤(...))یــدخل فــي هــذا القیــد ویخــرج بالقیــد الثالــث
ــه)) منهــاجال(( ــوبعــد : ((...المشــترك بقول اللفــظ : یعــرف بأنــه ا والتــي، فــاألولى أناللتیّ

غیـــر مالحظـــة النســـبة فـــي الوضـــع الثـــاني مـــع الواحـــد الموضـــوع لمعـــان متعـــددة مـــن 
فیخــرج بالقیــد األول األلفــاظ المتباینــة، . الوضـع األول وال اشــتهار فیــه مــع هجـر األول

ن كـان للثـاني أفـراد عدیـدة، واللفـظ  وبالقید الثاني العلم والمتواطئ فإن معناهما واحـد وإ
وبـالرابع قة في معنى ومجـاز فـي آخـر كلفـظ األسـد، وبالقیـد الثالـث المنقـول، الذي حقی

                                         
 . ٩٤:تصحیح الفصیح )١(
 .١٣/٢٥٩: المخصص )٢(
 .٥١و١/٥٠: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .١/٥١: المصدر نفسه )٤(



 
 

 

١٦١

المعنـى األول فیـه أیضـًا مهجــور المرتجـل، ویمكـن االسـتغناء بـالرابع عـن الثالـث؛ ألن 
  .)١())الثاني مشهودكما أن 

وبقـي أمــر آخــر مـن مفهــوم المشــترك اللفظـي، وهــو عــدم التفرقـة بــین المشــترك 
فقد ذكر أبو الحسـن البصـري أن فـي ذهب إلیه سائر األصولیین، واألضداد، وهذا ما 

وكـذلك . )٢())ألفاظًا مفیدة للشيء ولخالفه وضده حقیقـة علـى طریـق االشـتراك((اللغة 
وهذا ما صرح به السـیوطي،  ،)٦(واألسنوي ،)٥(والرازي  ،)٤(واآلمدي ،)٣(ذهب الغزالي 

فمـا یقـع ، مختلفـین غیـر ضـدین إن المشترك یقـع علـى شـیئین ضـدین، وعلـى: ((بقوله
  .)٧())، وجلل، وما یقع على مختلفین غیر ضدین كالعیننعلى الضدین كالجو 

فهـو یعـد األضـداد فظـي واألضـداد، لالمشترك الاني بین مفهوم كولم یفرق الشو 
المشـترك موجـود فـي هـذه اللغـة العربیـة ال ینكـر ذلـك : ((فظي، إذ قـالللمن المشترك ا

، فإنـــه مشـــترك بـــین الطهـــر والحـــیض، مســـتعمل فیهمـــا مـــن غیـــر إال مكـــابر، كـــالقرء
  .)٨())وهو معنى االشتراكترجیح، 

مشــترك بــین ) عســعس(مشــترك بــین األبــیض واألســود، و ) الجــون(وذكــر أن 
  .)٩(أقبل وأدبر 

  

                                         
 .١/٥١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
ســـــالة ر (المشـــــترك اللفظـــــي فـــــي اللغـــــة العربیـــــة: وینظـــــر. ١/٢٢: المعتمـــــد فـــــي أصـــــول الفقـــــه )٢(

 .٨٩): ماجستیر
 .١/٣٢: المستصفى: ینظر )٣(
 .٢٤و١/٢٣: اإلحكام في أصول األحكام: ینظر )٤(
 .١/٢٦١: المحصول: ینظر )٥(
 .٢/١١٤: نهایة السول: ینظر )٦(
 .١/٣٨٧: المزهر )٧(
 .١/٩٠: إرشاد الفحول )٨(
 .١/٩١: المصدر نفسه: ینظر )٩(



 
 

 

١٦٢

ى فـــــي جعـــــل األضـــــداد نوعـــــًا مـــــن المشـــــترك موتـــــابع بعـــــض المحـــــدثین القـــــدا
  .)٢(ترك وأسباب نشأة األضداد واحدة بعضهم أسباب نشأة المش وجعل، )١(فظيلال

أنـه ((إذ رأى  ،وهذا على خالف ما ذهب إلیه الدكتور محمد حسین آل یاسـین
اللفظـة فیهمـا إلـى أكثـر مــن لـیس بـین المشـترك واألضـداد مـن التشـابه سـوى انصـراف 

التشــابه مــا بــین كــل منهمــا وأي مــن الظــواهر اللغویــة معنــى ، وبینهمــا فیمــا عــدا ذلــك 
تختلــف تمامـًا عمــا هـي علیــه فـي المشــترك، وذلــك أن أسـباب نشــأة األضـداد  األخـرى،

غـــویین أولئـــك الـــذین عـــدوا لوخطـــأ جماعـــة مـــن ال. )٣())وال تتفـــق إال فـــي مســـائل قلیلـــة
ثم أتى بسببین من أسباب األضداد مما ال یتوافران في أسباب نشأة الظاهرتین واحدة، 

المــتكلم ح جنــو و ... عــي للمعنــى المضــاداالستحضــار الــذهني الطبی: ((المشــترك، وهمــا
  .)٤())إلى التفاؤل ودرء العین مما یستدعي قلب المعنى األول والنطق بضده

ـــه ســـائر األصـــولیین، وبعـــض المحـــدثین وهـــو أن  وحقیـــق عنـــدي مـــا ذهـــب إلی
واحــد، وهــو أن كلمــة واحــدة تــدل علــى األضــداد نــوع مــن المشــترك اللفظــي، فــالمفهوم 

فتارة تدل الكلمـة علـى معنیـین مختلفـین أو  المصداق مختلف،أكثر من معنى، إال أن 
  .أكثر، وأخرى تدل على معنیین متضادین

  .منه) الخوئي(واإلنكار وموقف الشارح بین اإلثبات  يفظلالمشترك ال -
اللفظي في اللغة، فمنهم مـن یثبـت وقوعـه، اختلف اللغویون في وقوع المشترك   

  .منهم من ینكره، ویتأولون ما ورد من ذلكوهو السواد األعظم من العلماء، و 
وســیبویه،  ،كالخلیــلوالــذي علیــه أكثــر اللغــویین القــدامى هــو القــول بالمشــترك،   

  .)٥( وأبي عبیدة، واألصمعي، وغیرهم
: إن القائلین بوقوع المشترك اللفظي استندوا في ذلك إلـى دلیلـین: القولویمكن   
جــاءوا بشــواهد عربیــة ال ســبیل إلــى الشــك إذ إنهــم ). عقلــي(، واآلخــر )نقلــي(أحــدهما 

  .)١(فیها 
                                         

، والمشــترك اللفظــي فــي اللغــة ٢٠٧: لهجــات العربیــة، وفــي ال١٨٧): وافــي(فقــه اللغــة : ینظــر )١(
 .٨٩): رسالة ماجستیر(العربیة

 .٢٠٨: في اللهجات العربیة: ینظر )٢(
 .١٠٢: األضداد في اللغة )٣(
 .١٢٩): رسالة ماجستیر(المشترك في اللغة العربیة: ینظر. ١٠٢: المصدر نفسه )٤(
 .٣٠٢: دراسات في فقه اللغة: ینظر )٥(



 
 

 

١٦٣

إذ نقــــل ن علمــــاء اللغــــة القــــدامى، عــــللمشــــترك نقلهــــا وذكــــر الســــیوطي أمثلــــة 
خالویـه قـد ذكـر أن العـین  عن األصمعي معاني كثیرة، وأشـار إلـى أن ابـن)) العین((لـ

، وذكــــر أیضــــًا  دب أن أبــــا إســــحاق الفــــارابي أورد فــــي دیــــوان األتنقســــم ثالثــــین قســــمًا
  .ما یخص دلیلهم النقليهذا  .)٢(معاني عدة )) العین((لـ

إن المعـــاني غیــر متناهیـــة، واأللفـــاظ متناهیـــة؛ : أمــا دلـــیلهم العقلـــي فــإنهم قـــالوا
وزعـت المعـاني ألنها مركبة من الحروف المتناهیة، والمركب من المتناهي متناه، فإذا 

المعـــاني الكثیـــرة فـــي اللفظـــة  تشـــترك أنغیـــر المتناهیـــة علـــى األلفـــاظ المتناهیـــة، لـــزم 
ال یلــزم خلــو بعــض المعــاني  أي أنهــم . )٣(ن لفــظ یــدل علیــه وهــو محــال عــالواحــدة، وإ

غیر متناهیة، واألسـماء ) المعاني(في هذا إلى نظرة عددیة هي أن المسمیات استندوا 
مــن المســمیات بــال أســماء تــدل متناهیــة، فلــو لــم نقــل باالشــتراك لبقــي كثیــر ) األلفــاظ(

  .)٤(ها مع دعوى الحاجة إلیها علی
درسـتویه مـن أبـرزهم، إذ لوقوع المشترك، فإن الباحثین عدوا ابـن كرون نأما الم

اتفق البناءان في الكلمة، والحروف، ثـم جـاءا لمعنیـین مختلفـین لـم یكـن بـد إذا : ((قال
  .)٥())اللفظ والمعنىمن رجوعهما إلى معنى واحد یشتركان فیه، فیصیران متفقي 

مـن )) وجـد((لمشـترك برفضـه فـي موضـع آخـر أن یكـون لفـظ ازز إنكـاره ثم عـ
فظــن مــن لــم یتأمــل : ((المعــاني المختلفــة، ثــم یتــأول ذلــك بــرده إلــى معنــى آخــر، قــال

نمـا هـذه المعـاني المعاني، ولـم یتحقـق الحقـائق أن  هـذا لفـظ قـد جـاء لمعـان مختلفـة، وإ
  .)٦())كلها شيء واحد، وهو إصابة الشيء خیرًا كان أو شراً 

                                                                                                                     
: ، والدراسـات اللغویـة عنـد العـرب إلـى نهایـة القـرن الثالـث٣٠٢: راسات فـي فقـه اللغـةد: ینظر )١(

 .٤١٧و٤١٦
 .٣٧٣و١/٣٧٢: المزهر: ینظر )٢(
 .١٤٧: ، وأسباب اختالف الفقهاء١/٢٢٤: شرح األسنوي: ینظر )٣(
 . ٣٦٩: ، والمزهر١/٢٤: اإلحكام في أصول األحكام: ینظر )٤(
 .١/٢٤٠: تصحیح الفصیح )٥(
 .١/٣٦٤: تصحیح الفصیح )٦(



 
 

 

١٦٤

لـو جــاز وضـع لفـظ واحــد للداللـة علـى معنیــین : ((وعلـل إنكـاره المشــترك بقولـه
  .)١())مختلفین لما كان ذلك إبانة، بل تعمیة وتغطیة

ووصف الدكتور صـبحي الصـالح موقـف ابـن درسـتویه بأنـه مسـرف فـي إنكـاره 
)٢(.  

األلفـاظ م تلـك ظـمحقًا حین أنكر مع((وقال عنه الدكتور إبراهیم أنیس إنه كان 
  .)٣())التي عدت من المشترك اللفظي

ویبدو أن ابن درستویه أنكر وقوع المشترك بأصل الوضع، أمـا أنـه أنكـر وقـوع 
إنمـا : ((قولـهه ویعـزز  -آنفـاً –فال، یدل على هـذا قولـه المـذكور البتة، اللفظي المشترك 

اشـتبه یجيء ذلـك فـي لغتـین متبـاینتین، أو لحـذف واختصـار قـد وقـع فـي الكـالم حتـى 
  .)٤())اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع، فتأول فیه الخطأ

لــى  علــي الفارســي فیمــا نقلــه ابــن ســیده فــي أن اتفــاق اللفظــین  أبــوهــذا ذهــب وإ
، ولكنــه مــن لغــات ینبغــي أال یكــون قصــدًا ((واخــتالف المعنیــین  فــي الوضــع وال أصــًال

فتكثـر وتصـیر بمنزلـة  تداخلت، أو أن تكون لفظـة تسـتعمل لمعنـى ثـم تسـتعار لشـيء،
  .)٥())األصل

القــدامى مجمعــون علــى وقــوع إن اللغــویین : یمكن القــولفــومهمــا یكــن مــن أمــر 
المنكـرین ینبغـي أن یحمـل علـى  وأن ظـاهر موقـفالمشترك اللفظي في اللغة العربیة، 

  .)٦(أنه بأصل الوضع فحسب 
رقوا شـیعًا وأحزابـًا أما األصولیون، فقد أثاروا جدًال كبیرًا في وقوع المشترك، وتف

واجــب : ةفــممتنــع الوقــوع، وقالـت طائ: إنــه جـائز الوقــوع، وقــال آخـرون: فقـال قــوم. )٧(
                                         

 .١/١٦٦: المصدر نفسه )١(
 .٣٠٣: دراسات في فقه اللغة: ینظر )٢(
 .٢١٤: داللة األلفاظ )٣(
 .١/٣٦٩: المزهر: وینظر. ١٦٧: تصحیح الفصیح )٤(
 .١٣/٢٥٩: المخصص )٥(
ي الدراسـات اللغویـة فـو ، ٧٧): رسالة ماجستیر(البحث الداللي عند سیف الدین اآلمدي: ینظر )٦(

 .٣١٤): أطروحة دكتوراه(كتاب الفرید في إعراب القرآن المجید
 .١٥٧): أحمد مختار(علم الداللة : ینظر )٧(



 
 

 

١٦٥

فــــي ) الخــــوئي(وفیمــــا یــــأتي عــــرض لهــــذه اآلراء، وبیــــان موقــــف الشــــارح . )١(الوقــــوع 
  :منه)) منهاجال((
. اضالمواضعة تابعة لألغر أن ((واحتجوا بـ )القائلون بجواز وقوعه: (القسم األول -

، وقد یكون غرضه بأن یعرفه  وقد یكون لإلنسان غرض في تعریف غیره شیئًا مفصًال
، ســأن یشــاهد زیــد : مثــال األول .مجمــالً  ، ویریــد أن یعــرف عمــرًا أنــه شــاهد ســوادًا وادًا

ــه ــاني أنــه یریــد تعریفــه أنــه شــاهد لونــا وال یفصــله ل فجــاز أن یضــعوا اســمًا . ومثــال الث
   .)٢())یطابق كل واحد من الغرضین

لى هذا المذهب ذهب الشارح في    اختلفـوا فـي إمكـان : ((، إذ قـال))اجمنهـال((وإ
، إذ ال امتنــاع فــي أن  االشــتراك وعدمــه، والحــق هــو اإلمكــان؛ ألنــه واقــع فیكــون ممكنــًا

ویشـیع الوضـعان فیحصـل االشـتراك، یضع قوم لفظًا لمعنى ثم یضـعه آخـرون آلخـر، 
–ا في صورة االتحاد فربما یكـون غـرض المخاِطـب هذا فیما لو تعدد الواضعون، وأم

ــب مــا فــي ضــمیره  -بالكســر علــى ســبیل اإلجمــال كمــا یتعلــق غرضـــه إعــالم المخاَط
فاقتضــت الحكمــة وضــع المشــترك؛ طلبــًا لفائــدة العلــم  ،بــاإلعالم علــى ســبیل التفصــیل

  .)٣())اقتضت وضع المنفرد؛ طلبًا لفائدة العلم التفصیلياإلجمالي كما 
اختلـف المجـوزون لالشـتراك فـي وقوعـه، والحـق هـو : ((ي موضـع آخـروقال فـ  

ألبــیض واألســود معــًا علــى لطهــر والحــیض، والجــون للالوقــوع، لنــا أن القــرء موضــوع 
البــدل مــن غیــر تــرجیح، ویــدل علیــه أن المخاطــب إذا ســمعه یبقــى متــرددًا ولــم یســبق 

؛ إذ لـو كـان  أحـدهما مجـازًا فـي یقـة فـي حقذهنه إلى أحدهما، وال إلیهما، فكان مشـتركًا
  .)٤())اآلخر أو متواطئًا لم یكن له تردد

وضــع المقصــود مــن : ((واحتجــوا بــأن )القــائلون بامتنــاع وقوعــه: (القســم الثــاني -
هـم المـدلول فاأللفاظ إنمـا هـو التفـاهم، وذلـك غیـر متحقـق مـع االشـتراك مـن حیـث إن 

وقــد تخفــى، فقــد تظهــر، ئن، منــه ضــرورة تســاوي النســبة غیــر معلــوم مــن اللفــظ والقــرا

                                         
 .١٩: إرشاد الفحول: ینظر )١(
 .١/٢٣: المعتمد في أصول الفقه )٢(
 .١/٥١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .١/٥٢: المصدر نفسه )٤(



 
 

 

١٦٦

فوقـوع المشـترك یقتضــي ، )١())وبتقـدیر خفائهـا یختـل المقصـود مـن الوضــع وهـو الفهـم
و التفــــاهم حالــــة التخاطــــب، لمقصــــود مــــن األلفـــاظ ووضــــعها، إنمــــا هـــألن ا ؛المفســـدة

سـاوي الداللـة تألن المشـترك م ؛والمشترك لو وقع وسـمعه السـامع لـم یحصـل لـه الفهـم
دون غیــره للــزم  المــتكلمهــو غــرض نیــه، فلــو فهــم منــه المعنــى الــذي بالنســبة إلــى معا

ین علــى اآلخــر مــن غیــر مــرجح، ولــو فهــم غیــره ألدى إلــى وقــوع یأحــد المتســاو تـرجیح 
  .)٢(المفسدة ففعل ما لم یطلب منه، وربما كان ممنوعًا منه 

: قــاللمــن قــال بامتنــاع وقــوع المشــترك، ف دلیلــین)) منهــاجال((وذكــر الشــارح فــي       
ال  احــتجو (( كــان القــائلون باالمتنــاع بأنــه مــع ذكــر القرنیــة یكــون تطــویًال بــال طائــل، وإ

أن القصــد بالوضــع إعــالم مــا : مخــًال بالتفــاهم المقصــود مــن وضــع األلفــاظ، توضــیحه
واحـــد، ومـــع تعـــدد فـــي الضـــمیر، وهـــو إنمـــا یحصـــل لـــو كـــان اللفـــظ الواحـــد لـــه معنـــى 

المانع بمـا تقـدم مـن اخـتالل الفهـم،  احتجو  ...فائدةاني ال یفهم المخاطب فتختل العالم
فإنـه وضـع وما یدعي كونه من هذا القبیل فهو إما متواطئ أو حقیقة ومجاز كـالعین، 

ثــم أطلــق مجــازًا علــى الــدینار بعالقــة الصــفاء والغــرة، ثــم أوًال للجارحــة المخصوصــة، 
  .)٣())على الشمس بعالقة الصفاء، ثم على الماء بتلك العالقة وهكذا

إنــا ال نســلم اخــتالل : وفیــه: ((الــدلیل األول بقولــه)) منهــاجال((ورد الشــارح فــي   
لخلو عـن القرینـة، لمـا مـر مـن أنـه ربمـا یكـون الغـرض االتفاهم والعراء عن الفائدة مع 

الفائـدة فـي الكالم هو اإلعالم على سبیل اإلجمال دون التفصیل، فـال تنتفـي من إلقاء 
، وال نســـ بـــال طائـــل، إذ ربمـــا یتعلـــق للمـــتكلم  لم اســـتلزام القرینـــة التطویـــلإطالقـــه رأســـًا

غــرض ذلــك، كــأن تكــون القرینــة معلومــة عنــد مــن یطلــب المــتكلم إفهامــه بالخطــاب، 
ــد إفهــامهم وهــو واضــح مجهولــة منــه فقــد ثبــت . عنــد غیــره مــن الســامعین الــذین ال یری

  .)٤(...))ضعف القول باالمتناع

                                         
 .١/٢٢ :اإلحكام في أصول األحكام )١(
، ومنـاهج ١/٣٥٧: عن مختصـر ابـن الحاجـب ، ورفع الحاجب١/٢٩٢: جمع الجوامع: ینظر )٢(

 .١/٢٩٨: العقول
 .٥٢و١/٥١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .٥٢و١/٥١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(



 
 

 

١٦٧

إلــــى التعســــف  ضــــافام وجوابــــه یعلــــم ممـــا مــــر(...: (ورد الـــدلیل الثــــاني بقولــــه  
والتكلیف في تأویـل الواقـع بغیـره، لعـدم الـداعي إلیـه، وعـدم وجـود العالقـة المعتبـرة فـي 

  .)١(..))أكثر الموارد
المعـــاني غیـــر متناهیـــة واأللفـــاظ واحتجـــوا بـــأن  )القـــائلون بوجوبـــه(القســـم الثالـــث  -

والمركـــب مـــن المتنـــاهي متنـــاه، فـــإذا  متناهیـــة، ألنهـــا مركبـــة مـــن الحـــروف المتناهیـــة،
المتناهیــة لــزم أن تشــترك المعــاني الكثیــرة وزعـت المعــاني غیــر المتناهیــة علــى األلفـاظ 

ال یلزم خلو بعض المعاني عن لفظ یدل علیه وهو محال    .)٢(في اللفظ الواحد، وإ
ن كانـــت الحـــروف متناهیـــة، فالهیئـــات((ورد هـــذا الـــدلیل بأنـــه    الحاصـــلة فـــي  وإ

ن كانت األسـماء متناهیـة والمسـمیات غیـر متناهیـة، فغایـة مـا  .بها غیر متناهیةتركی وإ
  .)٣())متنعملو البعض منها عن األسماء وهو غیر خیلزم من ذلك 

ورأى أن ین بوجوب وقوع المشترك، لرأي القائ)) منهاجال((وضعّف الشارح في   
فقد ثبت : ((... كتفى بقولهبل اما استدلوا به واهن، بید أنه لم یفصل القول في ذلك، 

مـن القـول بـالوجوب،  شـرذمةمنه ضعف القول باالمتناع، وأضعف منه مـا حكـي عـن 
  .)٤())أبین مما مرمستدًال بما وهنه 

)) منهـاجال((ومهما یكن من أمـر، فـإن الصـواب هـو مـا ذهـب إلیـه الشـارح فـي   
ـــوع المشـــترك ا ـــول بوق ـــه أكثـــر العلمـــاء واللغـــویین، وهـــو الق ـــد للفظـــي، الـــذي علی وال أری

إن كتــب : بــالقولشــيء مــن ذلــك، إال أننــي أكتفــي مناقشــة أدلــة المحلیــین، وقــد تقــدم 
العلمــاء لهـا عــدة التــي یـذكرها  ظاأللفـافهنــاك الكثیـر مــن ملیئـة بهــذه األلفـاظ،  ییناللغـو 

معان على سبیل المشترك اللفظي، فضًال عن ذلـك كلـه فـإن العلمـاء ذكـروا أن القـرآن 
واللَّيـلِ   :تیه أمثلة للمشترك اللفظي، ومثلوا لوقوع المشترك فیـه بآیـةدفین الكریم ضم ب

 سـعسإِذَا ع)وآیـةأقبـل وأدبـر، : أي، )٥ :       ــاءسى النتَـامـي يتَـابِ فـي الْكف كُملَــيتْلَـى عـا يمو

                                         
 .١/٥٢: المصدر نفسه )١(
 .١٤٧: الف الفقهاء، وأسباب اخت١/٢٢٤: شرح األسنوي: ینظر )٢(
 .١/٢٢٥: شرح األسنوي )٣(
 .١/٥٢: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .١٧: التكویر )٥(



 
 

 

١٦٨

، الشـتراك الرغبـة بـین المیـل إلـى )١(هنالَّالتي الَ تُؤتُـونَهن مـا كُتـب لَهـن وتَرغَبـون أَن تَنكحـو      
بـین الشتراك القرء  ؛)٢(والْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَنفُسهِن ثَالثَةَ قُروء  : الشيء، والمیل عنه، وآیة

  .)٣(الحیض والطهر
فـي حـال صـدور في استعمال المشترك في أكثر مـن معنـى، اختالف األصولیین  - 

  .المراد وجود قرینة تحددتكلم واحد في وقت واحد، مع عدم اللفظ الواحد عن م
  

قصــد مــن مالداللــة؛ ألن ال محــددةتكــون إن األلفــاظ عنــد األصــولیین ینبغــي أن   
والمشــترك ال یــدل علــى أحــد معانیــه إال إذا  ،التشــریع هــو العمــل بمــا یــدل علیــه اللفــظ

یـدل علـى صـولیین أن لفظ المشـترك عنـد األلواألصل في ا .كان مصحوبًا بقرینة تبینه
فـي صــحة إطـالق اللفـظ الواحـد مــن ولكـنهم یختلفـون  ،معنـى واحـد فقـط تحـدده القــرائن

فــذهب قسـم مــنهم . كـان مشــتركًا بـین معنیــین أو أكثـرتكلم واحـد فــي وقـت واحــد، إذا مـ
عـدم جـواز الجمـع )) منهـاجال((واختـار الشـارح فـي ، )٤(إلى صحته، ومنعه قسـم آخـر 

أو معانیــه، إن صــدر اللفــظ الواحــد عــن مــتكلم واحــد فــي وقــت  بــین معنیــي المشــترك
اختلـف األصـولیون فـي جـواز اسـتعمال اللفـظ : (( مع عدم وجود قرینـة، إذ قـالواحد، 

اختلفــوا فــي أنــه هــل یجــوز إرادة : المشــترك فــي أكثــر مــن معنــى واحــد، وبعبــارة أخــرى
، ویــراد رأ: أكثــر مــن معنــى مــن معــاني المشــترك فــي إطــالق واحــد بــأن یقــال یــت عینــًا

من صفات النساء، ویراد أن الطهـر والحـیض  القرء: عین جاریة وعین باكیة، أو یقال
 حوحــه والشــار  فــذهب قــوم إلــى الجــواز مــنهم العالمــة الحلــي قــدس اهللا. مــن صــفاتهن

وصــاحب  البحرانـي وصـاحب المعـالم وســلطان العلمـاء وحكـي عــن البیضـاوي والعبـري
                                         

 .١٢٧: النساء )١(
 .٢٢٨: البقرة )٢(
لمشـترك وأثـره فـي اخـتالف ا، و ٩٨و ٩٧: من تجارب األصولیین في المجـاالت اللغویـة: ینظر )٣(

 . ٦١ـ٥٦):رسالة ماجستیر(الفقهاء
، واإلبهــاج فــي ١١٤: ، وشــرح تنقــیح الفصــول١/٧١: المستصــفى: نظــر فــي تفصــیل المســألةی )٤(

، ٢٣٥: ، وتیسـیر التنـویر٦٨و١/٦٧: ، والتوضیح والتنقیح بشرح التلـویح١/٢٥٢: شرح المنهاج
، ٤١): للمظفـــــر(، وأصـــــول الفقـــــه ١٤٩: ، وأســـــباب اخـــــتالف الفقهـــــاء١/٢٥١: ومســـــلم الثبـــــوت
، ١١٤-١٠٥: ، ومن تجـارب األصـولیین فـي المجـاالت اللغویـة١٤٧): للخضري(وأصول الفقه 

 .١١٩-٩٤): رسالة ماجستیر(والمشترك وأثره في اختالف الفقهاء



 
 

 

١٦٩

ـــي ونســـبه الع)) جمـــع الجوامـــع(( ـــة(المـــة ف ـــى الشـــافعي ) النهای ـــيقاضـــي والإل بكـــر  أب
بالعـدم بمعنـى أنـه ال : والجبائي والقاضي عبد الجبـار والسـید المرتضـى، وقـال آخـرون

 ،وهـو الحـق. وال حقیقة وال مجـازاً یجوز مطلقًا أي مفردًا وتثنیة وجمعًا ال نفیًا وال إثباتًا 
لیه  لفصـول وشـریف العلمـاء والسـید ذهب المحققون، منهم الفاضل القمي وصاحب اوإ

عـن أبــي إبـراهیم القزوینــي وشـیخنا الســید السـند الســید حسـین قــدس اهللا رمسـه، وحكــي 
 البصـریین وفخـر الـدین هاشم الكرخي وأبي حنیفة والغزالي وأبي الحسن وأبـي عبـد اهللا

  .)١())الرازي
ربعــة لــى أإأقـوال المجــوزین انقسـمت إلــى أن )) منهـاجال((ثـم أشــار الشـارح فــي   

أنــه بطریــق الحقیقــة وهــو مقتضــى : اولهــأ: ثــم اختلــف المجــوزون علــى أقــوال: ((أقــوال
) التهـــذیب(أنــه بطریــق المجـــاز وهــو اختیــار العالمـــة فــي ) ثانیهـــا(األكثــر، و إطــالق 

وحقیقـة فـي التثنیـة والجمـع وهـو فرد، مكونه مجازًا في ال): ثالثها(والشارح البحراني، و 
جنوحــه إلیــه حیــث فــرق ) النهایــة(ویظهــر مــن العالمــة فــي ، )المعــالم(مختــار صــاحب 

وأما التفصـیل ... في التثنیةبین المفرد والجمع مع جریان دلیله الذي استدل به للجمع 
) النهایــة(بــین النفــي واإلثبــات بــالجواز فــي األول والمنــع فــي الثــاني فهــو المحكــي فــي 

  .)٢())وغیره عن بعض األصولیین
علــــى مـــن قــــال بجــــواز الجمــــع بــــین معنیــــي )) منهــــاجلا((وقـــد رد الشــــارح فــــي   

لنا علـى عـدم جـوازه فـي المفـرد : ((المشترك أو معانیه، في المفرد مطلقًا حقیقة، بقوله
اســـتعمال اللفـــظ فیمـــا وضـــع لـــه، أي فیمـــا عـــین ًا حقیقـــة أن الحقیقـــة عبـــارة عـــن قـــمطل

 یسـتعمل الأمعنیـین مـثًال فمقتضـى كـل وضـع للفظ بإزائه، فإذا وضع لفـظ لوخصص ا
اللفــــظ بإزائــــه، فــــإذا أطلــــق اللفــــظ وأریــــد أحــــدهما صــــح إال فــــي المعنــــى الــــذي وضــــع 

ن أطلـق وأریـد بهـا كالهمـا لـم یصـح؛  االستعمال على ما هو قضیة أحـد الوضـعین، وإ
االســتعمال : عبـارة أخـرىبألن قضـیة كـل مـن الوضـعین أال یـراد منـه المعنـى اآلخـر، و 

وضع اللفظ لمعنى ثم وضعه هـو أو غیـره لمعنـى  إنما هو تابع للوضع، والواضع إنما
  .آخر فاستعماله فیهما كلیهما خالف وضعه

                                         
 .١/٥٣: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١/٥٤: المصدر نفسه )٢(



 
 

 

١٧٠

مـا كـان مظنـة یعـدم الوجـدان دلیـل علـى عـدم الوجـود فوربما یستدل أیضًا بـأن   
لوجــد فــي نظــم أو نثــر أو كتــاب أو ســنة أو فــإن االســتعمال فیهمــا لــو كــان جــائزًا لــه، 

التام، حصل واحد، فحیث لم یوجد بعد االستقراء خطاب أو محاورة، وال أقل من مثال 
  .)١())منه الظن القوي بعدم الجواز، وهو حجة في مباحث األلفاظ

علـى مـن قـال بجـواز الجمـع بـین معنیـي المشـترك )) منهـاجال((ورد الشارح في   
مسـلم فـي اإلثبـات، وأمـا هـذا كلـه : ال یقال: ((أو معانیه في النفي دون اإلثبات، بقوله

  .یدة للعموم، فتشمل المعنیین فصاعداً قنفیة مملانفي فال؛ لظهور أن النكرة في ال
إن النفي متوجه إلى اإلثبات، فإن أرید من المثبت معنى واحـد یفیـد : ألنا نقول  

ن أرید معنى ذلك النفي عموم نفي أفراد متعدد یفید عموم نفـي أفـراد  المعنى الواحد، وإ
ذا ثبـــت أن المشـــترك مع ال المعنیـــان لـــم یكـــن أثـــر النفـــي نـــاه أحـــد المعـــاني المتعـــدد، وإ

  .راجعًا إلیه
الذي یفیده النفـي غیـر العمـوم المتنـازع فیـه، إذ مـا یفیـده العموم : أخرىوبعبارة   

واحــد، والمتنــازع فیــه هــو جمیــع المســمیات وبینهمــا هــو عمــوم جمیــع مصــادیق مســمى 
  .)٢())بون بعید
بجـواز الجمـع بـین معنیـي المشـترك  علـى مـن قـال)) منهـاجال((ورد الشارح في   

، بقولــه ولنــا علــى عــدم جــوازه فــي المفــرد مجــازًا انتفــاء : ((أو معانیــه فــي المفــرد مجــازًا
  .)٣())العالقة المعتبرة المصححة للتجوز

علـى مـن قـال بجـواز الجمـع بـین معنیـي المشـترك )) منهـاجال((الشارح في  ورد  
ز الجمــع اعلــى عــدم جــو فقــال فــي رده . اً التثنیــة والجمــع حقیقــة ومجــاز أو معانیــه فــي 

ولنــا علــى عــدم جــوازه فـي التثنیــة والجمــع حقیقــة أن المتبــادر المنســاق : ((فیهمـا حقیقــة
فـإذا سـمعنا إلى األذهان من التثنیة والجمع مثًال هو فردان أو أفراد من ماهیـة واحـدة، 

المـذكر  هیـة المفـردإلـى أذهاننـا فـردان مـن ماقول القائل رجالن أو عالمان مثًال تبادر 
الفـردین مـن مـاهیتین باعتبـار اتفاقهمـا العاقل المتصـف بالرجولیـة أو العلـم، وأمـا كـون 

ــادر غیــره، والتبــادر  ــادر فــي مجــرد االســم فغیــر متبــادر، بــل المتب عالمــة الحقیقــة، وتب
                                         

 .١/٥٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١/٥٤: المصدر نفسه )٢(
 .١/٥٤: سهالمصدر نف )٣(



 
 

 

١٧١

ان حقیقـــة فـــي فـــردین مـــن ماهیـــة عینـــ: فعلـــى هـــذا یكـــون قولنـــاالغیـــر عالمـــة المجـــاز، 
  .واحدة

  .واحداً  هإن التبادر في المثال المذكور من جهة كون الوضع فی: قالال ی  
ا    نفرض الكـالم فیمـا تعـدد فیـه الوضـع مثـل مسـلمین، فـإن لفـظ مسـلم : نقولألنّ

له وضعان علمي ووصفي، ومـع ذلـك فالمتبـادر عنـد إطـالق لفـظ مسـلمین فـردان مـن 
بمســــلم، وبــــذلك میان الماهیـــة الواحــــدة، أي الشخصــــان المتصــــفان باإلســـالم، ال المســــ

من أن الظاهر اعتبار االتفاق في اللفظ دون ) المعالم(یظهر فساد ما توهمه صاحب 
المعنــى فــي المفــردات، مضــافًا إلــى أن األمــر فــي المقــام دائــر بــین المجــاز واالشــتراك 

، ولیس قـدر جـامع بینـه وبـین اللفظي؛ ألن  التثنیة حقیقة في المتفقین في المعنى اتفاقًا
القــول بكونهــا مشــتركة بینهمــا ین فــي اللفــظ یكــون منــاط االســتعمال، فــال بــد إمــا المتفقــ

مــا مــن القــول  فــي األول فقــط، بكونهــا مجــازًا فــي الثــاني وحقیقــة  باالشــتراك اللفظــي، وإ
، وبمــا ذكرنــا یظهــر الكــالم )األصــول(االشــتراك علــى مــا بــرهن فــي والمجــاز خیــر مــن 

  .)١())في الجمع حرفًا بحرف
ــا علــى عــدم جــوازه : ((رده علــى عــدم جــواز الجمــع فیهمــا مجــازاً وقــال فــي    ولن

فیهمـا مجـازًا مــا نبـه بـه بعــض األفاضـل مـن أن ذلــك إمـا بالتصـرف فــي مـدلول المــادة 
وقــد ظهــر فســاده فیمــا قــدمنا، أو التصــرف فــي األداة باســتعمالها مجــازًا أعنــي المفــرد، 

ى أو فـي إفادتـه بالنسـبة إلـى مـا في إفادة التعدد في لفظ المفرد، فیزاد بحسب كـل معنـ
وكالهمــا ممــا ال یســاعد الطبــع واالســتعمال علـــى أریــد مــن المــادة ومــا لــم یــرد منهــا، 
ر علــى المعنــى الــذي أریــد مــن مــدخولها، دون تــو تعجــوازه، فــإن معــاني الحــروف إنمــا 

العــین : لفظــه، أو معنــى آخــر لــم یــرد مــن مــدخولها، أال تــرى ان الــالم مــثًال فــي قولــك
إلـى اللفـظ بها اإلشـارة وال یصح أن یراد رة إلى ما أرید من لفظ العین كالباصرة، لإلشا

عـین، : أو إلى معنى آخر لم یقصد في االستعمال كالجاریة، وكذلك التنوین في قولـك
  .)٢())وعلى هذا القیاس بقیة اللواحق

                                         
 .٥٥و١/٥٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١/٥٥: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
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 آیتـین مـن القـرآن الكـریم اسـتدل بهمـا المجـوزون)) منهـاجال((وذكر الشارح فـي   
أن الصــالة مــن : أحــدهما: حجــة المجــوزین مــن وجهــین: ((علــى صــحة مــذهبهم، فقــال

 : اهللا رحمة، ومن المالئكة استغفار، ثم أن اهللا تعالى أراد بهذه كلي معنییهمـا فـي قولـه
بِيلَى النع لُّونصي كَتَهلَائمو اللَّه إِن ]٥٦:األحزاب[.  

تَر أَن اللَّه يسجد لَه من في السـماوات ومـن فـي الْـأَرضِ والشـمس      أَلَم  : قوله تعـالى: الثاني  
  .]١٨: الحج[  والْقَمر والنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثري من الناسِ

والســجود هنــا مشـــترك بــین الخشـــوع؛ ألنــه هـــو المتصــور مـــن المالئكــة، وبـــین   
ضع الجبهة على األرض في حق الناس، وبین شـهادة الحـال بالحاجـة إلـى الصـانع؛ و 

  .)١())هو المتصور من الجمادات، ثم إن اهللا تعالى أراد كل معانیه في هذه اآلیةألنه 
ـــم یـــرتض الشـــارح فـــي    بـــه المجـــوزون مـــن اآلیتـــین مـــا اســـتدل )) منهـــاجال((ول

ــه : ن علـى الجــواز بقولـهإن اســتدالل المجـوزی((: الكـریمتین، ورد بقولـه إِن اللَّــه وملَائكَتَ
ــلُّون صي بــل المــراد بهــا فــي المعنیــینم أن الصــالة هنــا مســتعملة لأنــا ال نســ: اآلیــة فیــه ،

معنــى عــام شــامل للمعنیــین مــن بــاب عمــوم االشــتراك وهــو االعتنــاء بإظهــار الشــرف 
إن اهللا : كــون معنــى اآلیــةم كمــا فســرها بــه الطبرســي والبیضــاوي وغیرهمــا، فییوالتعظــ

ومالئكته یعتنون بإظهار شرف النبي صلى اهللا علیه وآلـه وسـلم وتعظیمـه، فـال داعـي 
بحــذف الفعــل بقرینــة : إلــى حمــل الصــالة علــى المعنیــین، مضــافًا إلــى إمكــان أن یقــال

  :)٢( ته یصلون على حد قولهكإن اهللا یصلي ومالئ: والتقدیرالمذكور، 
  مـــــــــانحـــــــــن بمـــــــــا عنـــــــــدنا وأنـــــــــت ب

  

ــــــــــف   ــــــــــرأي مختل   عنــــــــــدك راٍض وال
  

فیــه أن المــراد بالســجود هنــا هــو المعنــى فســجد، ی هللاإن ا: وأمــا اســتداللهم بقولــه  
األخیر الذي ذكروه أعني شهادة الحال باالفتقار إلـى الصـانع، وهـو معنـى عـام شـامل 

  .الموجودات، فلیس من باب االستعمال في المعنیین أو المعانيلجمیع 
ان المـراد بـه ذلـك ال یكـون وجـه للتخصـیص بكثیـر مـن النـاس؛ لو ك: تقلفإن   

  .كسائر المخلوقات لظهور أن جمیع الناس وكلهم محتاجون إلى صانعهم

                                         
 .٥٦و١/٥٥: المصدر نفسه )١(
 .٣/١١٢:،والمقتضب١/٣٨:الكتاب:ینظر.لقیس بن الخطیم،او عمرو بن امرىء القیس )٢(
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ن : قلنا   كان جمیع الناس مفتقرین إلى الصانع باالفتقار الذاتي، خاضعین له وإ
ــم جــرم  لمــا كــابروا بالظــاهر وتمــردوا وتكبــروا البالخضــوع التكــویني، إال أن بعضــهم  ل

ظهـارهم  ، وإ یعبأ بهم، وخص غیرهم بالذكر لمـزیتهم وشـرفهم وخضـوعهم ظـاهرًا وباطنـًا
ن انـــدرجوا مـــع غیـــرهم فـــي  الحاجـــة واالفتقـــار والـــذل بظـــاهرهم، مضـــافًا إلـــى بـــاطنهم وإ

  .)١())ومن في الْأَرضِ عموم 
ویبـــدو لـــي أن الـــرأي الـــراجح هـــو عـــدم جـــواز الجمـــع بـــین معنیـــي المشـــترك أو   

معانیـه مطلقـًا فــي حـال صـدور اللفــظ عـن مـتكلم واحــد فـي وقـت واحــد مـع عـدم وجــود 
مـن منـع كـان أدق بإرجاعـه مـا ؛ ألن ))منهاجال((قرینة، وهو ما ذهب إلیه الشارح في 

إلــى معنــى واحــد، وكــان تأویلــه مقبــوًال فــي ذلــك، وأن مــن أجــاز إنــه مشــترك : قیــل عنــه
حال الجـواز، إذ یمكـن أن یتصـرف المشـترك  الجمع لم یأخذ بالحسبان أثر السیاق في

وهــذا مــا  ،تــرد فیــه لفظــة المشــتركإلــى معنــى واحــد بــالنظر والــتمعن فــي الســیاق الــذي 
كثیــر مــن كلماتنــا لــه أكثــر مــن معنــى، : ((یؤكــده اللغویــون المحــدثون، فقــد قــال أولمــان

مــــن هــــذه المعــــاني فــــي الســــیاق غیــــر أن المــــألوف هــــو اســــتعمال معنــــى واحــــد فقــــط 
  .)٢())عینالم

إننـا حینمـا نقـول بـأن إلحـدى الكلمـات أكثـر مـن معنـى واحـد : ((ویقول فندریس  
إذ ال یطفو في الشعور من المعاني المختلفة التي تدل علیهـا نكون ضحایا االنخداع، 

  .)٣())إحدى الكلمات إال المعنى الذي یعنیه سیاق النص
ـــول الـــدكتور صـــبحي الصـــالح   والســـیاق هـــو الـــذي یعـــین أحـــد المعـــاني : ((ویق

نمـا  المشتركة للفظ الواحد، وهذا السیاق ال یقوم على كلمـة تنفـرد وحـدها فـي الـذهن، وإ
  .)٤())تقوم على تركیب یوجد بین أجزاء الجملة، فیخلع على اللفظ المعنى المناسب

  أسباب وقوع المشترك اللفظي -
  :)٥(لغة نتیجة أسباب، منها لفظي في الیقع المشترك ال

                                         
 .٥٧و١/٥٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .٥٤: الكلمة في اللغه دور )٢(
 .٢٨: اللغة )٣(
 .٣٠٨: دراسات في فقه اللغة )٤(
، ١٧٥ــ١٧٢):وافـي(، وفقـه اللغـة١/٣٨١:، والمزهـر٣١:الصـاحبي: ینظر في تفصیل األسباب )٥(

، ودراسـة لغویـة ٢٤٢ــ٢٤٠:، وأبحـاث ونصـوص فـي فقـه اللغـة٣٢٢ــ٣١٦:وفصول في فقه اللغـة
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 :لهجات لتعدد القبائللاختالف ا -١
وقبیلــة أخــرى تضــع هــذا ربمــا تضــع قبیلــة لفظــًا لمعنــى معــین وتصــطلح علیــه، 

اللفظ الموضـوع نفسـه لمعنـى آخـر غیـر المعنـى المـراد عنـد القبیلـة األولـى، وتـأتي 
وهكــذا فتختلــف المعــاني قبیلــة ثالثــة وتضــعه لمعنــى ثالــث غیــر المعنیــین األولــین، 

ویتعــدد الوضــع، ویتحــد اللفــظ، وعنــد كــل قبیلــة لــه معنــى خــاص بــه، وقــد ال یكــون 
ثـــم . بــین المعنیـــین أو المعــاني مناســـبة فیصـــیر اللفــظ موضـــوعًا لمعنیــین أو أكثـــر

مــــن غیـــر بیــــان الخــــتالف  ینقـــل إلینــــا اللفـــظ مســــتعمًال فـــي المعنیــــین أو المعـــاني
  .نى لقبیلتهالواضع، ومن غیر نسبة كل مع

 :األلفاظ االستعمال المجازي لطائفة من -٢
قد یوضع اللفظ لمعنى واحد حقیقة، ثم یستعمله العرب في معنى آخر مجازي 

ینسى مع الـزمن لعالقة بینهما، ثم یشتهر المعنى المجازي بمرور الزمن، والتجوز 
لـى أن یـه، ثـم ینقـل اللفـظ إلینـا عفحتى یصیر هـذا المعنـى المجـازي حقیقـة عرفیـة 

 .في األول، مجاز في الثانياللفظ حقیقة في المعنیین، ال على أنه حقیقة 
 :األلفاظ اإلسالمیة -٣

اإلسالمیة أضاف معاني جدیدة لم تكن العرب تعرفها، إن تطور داللة األلفاظ 
فإنهــا وضــعت فــي اللغــة لمعــان، ثــم وضــعت بعــد ذلــك فــي الشــرع لمعــان شــرعیة، 

  .یهفصار كل لفظ مشتركًا بین معنی
  

 :التطور الصوتي -٤
علــى  األصــلیة للفــظ بعـض التغیــر أو الحـذف أو الزیــادةقـد یحصــل لألصـوات 

آخـر یختلـف عنـه وفق قوانین التطور الصوتي، فیصبح هذا اللفظ متحـدًا مـع لفـظ 
 .في مدلوله

 :تراض األلفاظ من اللغات المختلفةقا -٥
ا ذات داللــة ترضــة تشــبه فــي لفظهــا كلمــة عربیــة، لكنهــقالمربمــا كانــت اللفظــة 

 .مختلفة

                                                                                                                     
، ١٨٥:، وفـــي اللهجـــات العربیـــة١٣٨:البحـــث اللغـــوي ، ومـــنهج٣٠٢:فـــي أراجیـــز رؤبـــة والعجـــاج

 . ٣٢:، واللغة والتطور١/٤٤٧):للشلبي(، وأصول الفقه١٤٤):للخضري(وأصول الفقه
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نشــأة المشــترك إلــى الوضــع ســواء أكــان مــن )) منهــاجال((الشــارح فــي  اوقــد عــز 
: إذ قــال فـــي اخــتالف العلمـــاء فــي وقـــوع المشــترك وعدمـــهواضــع واحــد أو واضـــعین، 

، إذ اختلفوا في إمكان االشتراك وعدمه، (( والحق هو اإلمكان؛ ألنه واقع فیكـون ممكنـًا
الوضــعان وم لفظـًا لمعنـى، ثـم یضــعه آخـرون آلخـر، ویشـیع ال امتنـاع فـي أن یضـع قــ

االتحـاد فربمـا یكـون فیحصل االشتراك، هذا فیما لو تعـدد الواضـعون، وأمـا فـي صـورة 
االجمـال كمـا إعالم المخاَطب ما في ضمیره على سبیل  -بالكسر–غرض المخاِطب 

رك، طلبـًا یتعلق غرضه باالعالم على سبیل التفصیل، فاقتضـت الحكمـة وضـع المشـت
  .)١())كما اقتضت وضع المنفرد؛ طلبًا لفائدة العلم التفصیليلفائدة العلم االجمالي 

للمشـترك )) منهـاجال((بعد أن بینت تعریف الشارح في  -هنا–ولعل من المفید 
ضـــمنها ج مـــن المشــترك اللفظـــي ذاللفظــي، ورأیـــه فــي وقوعـــه، وداللتـــه، أن أذكــر نمـــا

وخلـق اآلجـال فأطالهـا، (( ( :، ومنهـا قولـه)ع(اإلمـام  الشارح في أثنـاء توضـیحه كـالم
فــإن األجــل قــد یطلــق علــى مــدة الشــيء، وقــد یطلــق علــى ) وقصــرها، وقــدمها، وأخرهــا

ــــول المــــوت ــــى  ؛والحمــــل مشــــتركوالجــــدي ((...، و )٢())زمــــان حل ــــان عل ألنهمــــا یطلق
ن بالضـــم مـــا انســـل مـــ) الســـاللة(( (و ، )٣())الحیـــوان المعـــروف وعلـــى بعـــض البـــروج

ولَقَـد خلَقْنـا الْإِنسـان مـن سـلَالَة مـن طـني        : الشيء، أي انتزع منه واستخرج برفق، قال سبحانه
]جمــــع عقیلــــة ) العقایــــل(و(( ، و )٤())أیضــــًا علــــى الولــــد، ویطلــــق ]١٢: المؤمنــــون

ــــدر، ومــــن كــــل شــــيء : كســــفینة ــــل، وال ــــوم، وكریمــــة اإلب الكریمــــة المخــــدرة، وســــید الق
إِن الـدين   :والعبـادة واإلسـالم، قـال سـبحانهالطاعـة واالنقیـاد ) والـدین(( (و  ،)٥())أكرمه

مالاإلِس اللّه ندع ]الذي ككتاب المسمار والحبل ) الدسار(( (، و )٦()) ]١٩: آل عمران

                                         
 .١/٥١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١/١٣٥: المصدر نفسه )٢(
 .١/١٣٨: المصدر نفسه )٣(
 .١/٢٠٤: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٤(
 .١/٢٢٩: المصدر نفسه )٥(
 .١/٢٦٢: المصدر نفسه )٦(



 
 

 

١٧٦

إمــا : والمــراد بالقضــاء) مختلفــون لقضــائه وقــدره(((، و )١())یشــد بــه األخشــاب ویرتــب
ما بمعنى األمر كما فسر به قوله... عشرةلمعانیه اأحد الحكم وهو  وقَضَى ربك أَالَّ : وإ

ــاناً    سنِ إِحيـدالبِالْوو ـاهواْ إِالَّ إِيـدبتَع ]والصلصـال الطـین الیــابس ((...و ، )٢()) ]٢٣: اإلسـراء
غیر المطبوخ الذي یسمع له عند النقر صوت كما یصـوت الفخـار وهـو المطبـوخ مـن 

المنتن مأخوذ من صل اللحم وأصل إذا صار إن الصلصال هو الطین : طین، وقیلال
والمولـد ... وقـت الـوالدة، ولـم یسـتعمل فـي الموضـعكالمولـد ) المیالد(( (، و )٣())منتناً 

یلــــج ولوجـــًا ولجــــة دخـــل، والولیجــــة ) ولـــج(( (، و )٤())یطلـــق علــــى الوقـــت والموضــــع
والمراد ... ومن تتخذه معتمدًا من غیر أهلك الدخیلة، والبطانة، وخاصتك من الرجال،

القطعـة مـن الخیـل والجماعـة مـن ) الرعیل(( (، و )٥())مره اإلنسان في قلبهضهنا ما أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ، )٦())النـــ

  القبـــــــــر أو الشـــــــــق) الضـــــــــریح(( (، و )٧())شـــــــــدة الشـــــــــوق والبكـــــــــاء) الحنـــــــــین(( (و 

                                         
 .١/٣٠٧: المصدر نفسه )١(
 .٢/١٩: المصدر نفسه )٢(
 .٢/٣٣: المصدر نفسه )٣(
 .٢/١٣١: المصدر نفسه )٤(
  ١٣٦/.٢: المصدر نفسه )٥(
 .٥/٢٠٣: المصدر نفسه )٦(
 .٨/٦٤: المصدر نفسه )٧(
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ــــى الوحشــــي، و ((... و ، )١())وســــطه  ــــب عل ــــر الحمــــار، وغل ــــال أیالعی یضــــًا للســــید ق
  .)٢())والملك

                                         
 .١٢/١٩٤:منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
): لــةالغزا(، و١/٥٨): الشــمس(، و٥٦و١/٥٥): الســجود: (وینظــر. ١٤/١٧٤:المصــدر نفســه )٢(

): كســــــــــر(، و١/٢١٨): عنفــــــــــوان(، و١/١٣٨): األیــــــــــدي(و ،١/١٣٧): االســـــــــتواء(، و١/١٣٥

ـــة(، و١/٢٢٨ ، ٢/٢٣٤): الفـــتن(، و٢/١٢٧): الحجـــة(، ، و١/٣٠٦): الجـــد(، و١/٢٢٩): الغل

ــــــــــــــــة(، و٢/٢٣٤): شــــــــــــــــرك(و ، ٣/١٤٥): الناجــــــــــــــــذ(، و٣/٣٨): النهــــــــــــــــب(، و٢/٢٣٩): العیب

ــــــاء(، و٣/١٦٤): الجؤجــــــؤ(، و٣/١٤٥): الجمجمــــــة(و ، ٣/١٧٤): الواعیــــــة(، و٣/١٦٤): العلی

، ٣/٣١٤): الصـــــــــــم(، و٣/٢٤٥): المیذنـــــــــــة(، و٣/٢٢٤): العـــــــــــرف(، و٣/٢٠١): المنجـــــــــــل(و

 ،٤/١١٣): الرهــــــان(، و٤/٥٢): الحــــــذافیر(، و٣/٣٤١): االســــــترحام(، و٣/٣٤١): الرغــــــاث(و

، ٤/٢٤٠): البــــــــــــدء(، و٤/١٩٨): الخضــــــــــــرة(، و٤/١٤٠): الثــــــــــــار(، و٤/١٣٣): الســــــــــــمت(و

ــــــــــز(، و٦/٢٢٤): اإلرتــــــــــاج(، و٦/١٤٢): الغمـــــــــــار(، و٥/١٨٥): الزخــــــــــرف(و ، ٦/٢٣٨): الفل

، ٦/٣٠٥): األمــــــــــد(، و٦/٢٤٩): الخــــــــــرق(، و٦/٢٨٤): األشــــــــــراج( ، و٦/٢٥٢): الیمـــــــــــین(و

، ٧/٧): الجرثومــة(، و٧/٧): األدیــم(و: ٧/٧): عالینبــو (، و٧/٦): النخــوة( و ،٧/٦): صــفقال(و

ــــــــة(، و٧/٩): الجــــــــادة(و ): الرشــــــــد(، و٧/٧٨): الصــــــــدع(، و٧/٧٠): الخطــــــــة(، ٧/٢٧): الجبل

): الذؤابــــــــــــة(، و٧/٢٢٨): الســــــــــــریرة(، و٧/٢٢٥): الیــــــــــــآفیخ(، و٧/٢٢١): الذمـــــــــــة(، و٧/١٢٧

، ٨/٩٢): ملــــيال(، و٨/٦٥): الــــذهاب(، و٧/٢٥٠): الناصــــیة(، و٧/٢٢٩): العلیـــا(، و٧/٢٢٩

، ٩/١١٠): الوطـــــــــــأة(، و٨/٢١٥): المناســـــــــــم(، و٨/٣٠٧): الســـــــــــاق(، و٨/٢٨٨، )األبتـــــــــــر(و

، ١١/٨، )القــــــــــالل(، و١٠/١٦٣): الظنــــــــــون(، و١٠/١٨): الغســــــــــق(، و٩/١٢٦): الغبــــــــــوق(و

، ١٢/١٧٠): مالجــــــا(، و١٢/٥٠): الغائلـــــة(، و١١/٢٥٤): الحمیــــــة(، و١١/٢٣٩): الحومـــــة(و

، ١٤/٢٦٢): العظلـــــــــم(، و١٤/٢٢٩): الـــــــــوقرة(، و١٣/٥): دالتجلـــــــــ(، و١٢/١٩٤): النجـــــــــدة(و

 .١٤/٢٧٣): العبقري(و
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كل شيء ضاد شـیئًا لیغلبـه، والسـواد ضـد : والضد((جمع ضد،  :األضداد لغة
  .)١())البیاض، والموت ضد الحیاة
: هـي اتفـاق اللفـظ واخـتالف المعنـى مـن جهـة الضـد، أي :واألضداد اصطالحاً 

الشـيء ولـیس كـل مـا خـالف ((ر، أن االختالف بینهما اختالف تضاد ال اختالف تغای
نمـا  ضـد القـوة الضـعف، ضدًا له، أال ترى أن القوة والجهل مختلفان، ولیسا ضدین، وإ

فــاالختالف أعــم مـــن التضــاد، إذ كــان كــل متضــادین مختلفـــین، . وضــد الجهــل العلــم
  .)٢())مختلفین ضدینولیس كل 

تضادة، فیكون الحروف التي توقعها العرب على المعاني الم((واألضداد أیضًا 
األلفـــاظ التـــي تنصـــرف إلـــى ((فهـــي . )٣())الحـــرف منهـــا مؤدیـــًا عـــن معنیـــین مختلفـــین

یـة التــي ظواألضــداد اللف، )٥())ضــد الشـيء خالفــه وغیرهـا((، و )٤())معنیـین متضـادین
  .)٦(تقابل فیها المعاني من غیر أن یتحد اللفظ لیست من األضداد التي نحن فیهات

 هفــي العربیــة اخــتالفهم فــي قســیموقــوع هــذه الظــاهرة وقــد اختلــف اللغویــون فــي 
المشترك اللفظي، فالتضـاد نـوع خـاص مـن أنـواع المشـترك اللفظـي؛ ألن اللفـظ الواحـد 

لــى إفلــم یكــن لهــم فــي ذلــك موقــف واحــد، بــل انقســموا  .)٧(یــدل علــى أكثــر مــن معنــى 
رد كتابـًا فـي جـیه الذي رستو فمنهم من أنكرها، وعلى رأس هذه الطائفة ابن د. طائفتین

قــد : النــوء وهــو االرتفــاع بمشــقة وثقــل، ومنــه قیــل للكوكــب: ((إبطــال األضــداد، إذ قــال
، وقــــد زعــــم قــــوم مــــن اللغــــویین، أن النــــوء ... إذا طلــــع ،نـــاء وأنــــه مــــن الســــقوط أیضــــًا

                                         
 ).ضدد( ٨/٣١٠:تاج العروس: وینظر .)ضدد( ٣/٢٦٣:لسان العرب )١(
 .١/١): ألبي الطیب اللغوي(األضداد في كالم العرب  )٢(
 .٢٤): البن األنباري(األضداد  )٣(
 .٩٩): آل یاسین(األضداد في اللغة  )٤(
 .٧٢: ثة كتب في األضدادثال )٥(
 .٤٩و٤٨: ظاهرة التقابل الداللي في اللغة: ینظر )٦(
 .        ):في مفهوم المشترك وعالقة األضداد بالمشترك اللفظي(البحث : ینظر )٧(
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، )١() ))فـي إبطـال األضـداد(األضداد، وقد أوضحنا الحجة علیهم في ذلـك فـي كتابنـا 
مـن األصـول الحـروف ((مـدي، ولـه كتـاب آلالحسن بـن بشـر ا ومن هذه الطائفة أیضاً 

 ، وأحد شیوخ ابن سیده، إذ ذكر ابن سیده أن أحـد شـیوخه كـان ینكـر)٢())في األضداد
وقـد رمـى ((، )٣(األضداد التي حكاها أهل اللغة، وأن تكون لفظة واحدة لشيء وضده 

فیهــــــا مــــــن  الشــــــعوبیون لغــــــة العــــــرب بنقصــــــان الحكمــــــة، وقلــــــة البالغــــــة بســــــبب مــــــا
ــــدكتور محمــــد حســــین آل یاســــین الحــــدیث فــــي منكــــري . )٤())األضــــداد وقــــد فصــــل ال
  .)٥(األضداد 

ومنهم مـن أثبتهـا، وهـم جمیـع مـن ألـف فـي األضـداد، فضـًال عـن آخـرین مـنهم 
) أدب الكاتــب(قتیبــة، إذ عقــد لــه بابــًا فــي كتابــه ، وابــن )٦(أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم 

، وابـــن )٨(یحیــى ثعلـــب  أحمــد بـــن، )٧())ین باســم واحـــدبـــاب تســمیة المتضـــاد ((ســماه 
إن قـال لنـا : ((، قـال)٩(الَّـذين يظُنـون أَنَّهـم مالقُـوا ربهِـم      :الطبري في تفسیره لآلیةریر ج

أنـه ) یظـن(وكیف أخبر اهللا جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع له وبالطاعة أنـه : قائل
إن العــرب قــد : لــهقــاء اهللا عنــدك بــاهللا كــافر، قیــل مالقیــه والظــن شــك، والشــاك فــي ل

، )سـدفة(والضـیاء ) سـدفة(، نظیـر تسـمیتهم الظلمـة )ظناً (، والشك )ظناً (الیقین تسمي 
بهـا  ىأشبه ذلك مـن األسـماء التـي یسـم، وما )صارخاً (والمستغیث ) صارخاً (والمغیث 

والبسـل الحـرام وهـو الحـالل، ... البسـل: ((، وابن خالویه الذي قال)١٠())الشيء وضده
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، وأحمد ابن فارس، وقـد ألـف كتابـًا فـي األضـداد، ورأى أن األضـداد )١())من األضداد
مـن سـنن العـرب فـي األسـماء أن یسـموا المتضـادین باسـم : ((من سنن العرب، إذ قـال

واحــد، نحــو الجــون لألســود والجــون لألبــیض، وأنكــر نــاس هــذا المــذهب، وأن العــرب 
وضــده، وهــذا لــیس بشــيء، وذلــك أن الــذین رووا أن العــرب تــأتي باســم واحــد لشــيء 

باسـم طرفـا هـم الـذین رووا أن العـرب تسـمي المتضـادین  تسـمي الشـيء مهنـدًا والفـرس
، )٢())وقد جردنا في هذا كتابًا ذكرنا فیه ما احتجوا بـه، وذكرنـا رد ذلـك ونقیضـه. واحد

، ئلین باألضـداد الذي یعد من القاوابن السید البطلیوسي، ، )٣(والثعالبي  : إذ قـالأیضـًا
ال یجــوز أن یســمى المتضــادان : حــویین ینكــرون ضــد البــاب، ویقولــوننوقــوم مــن ال((

نقـض للحكمـة، ولهـم فـي ذلـك كـالم طویـل كرهـت ذكـره؛ ألنـه ال ألن ذلك باسم واحد؛ 
  .)٤())فائدة من التشاغل به

ــدكأمــا  تور إبــراهیم المحــدثون فقــد اختلفــت مــواقفهم إزاء الظــاهرة، فقــد قصــر ال
أنیس الظاهرة على نحو من عشـرین لفظـة، مسـتبعدًا جمیـع األلفـاظ التـي فیهـا مـا یـدل 

هذا المقدار الضئیل من كلمات اللغـة ((ورأى أن . على التكلف والتعسف في اختیارها
السامرائي نحوًا مـن مائـة ، واستبعد الدكتور إبراهیم )٥())ال یستحق عنایة أكثر من هذا

  .)٦(حفلت بها كتب األضداد وهي ال تملك الضدیة وخمسین لفظة 
، فهو لم ینكر األضـداد، ولـم واتخذ  الدكتور علي عبد الواحد وافي موقفًا وسطًا

إنكــار التضــاد ومحاولــة تأویـــل فمــن التعســـف : ((یتفــق مــع الــذین یكثـــرون منــه، فقــال
ــم ... مــا فعــل الفریــق األولكالبــاب  أمثلتــه جمیعــًا تــأویًال یخرجهــا عــن هــذا ــه ل غیــر أن

یكثر وروده فـي اللغـة العربیـة علـى الصـورة التـي ذهـب إلیهـا الفریـق الثـاني؛ وذلـك أن 
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كثیرًا من األمثلة التي ظن هذا الفریق أنها من قبیل األضـداد یمكـن تأویلهـا علـى وجـه 
  .)١())آخر یخرجها عن هذا الباب

لوضـع، التضـاد لـیس أصـیًال فـي ا((ورأى الدكتور محمـد حسـین آل یاسـین أن 
نما دعت إلى وجوده في اللغ كذلك فـال أضـداد فـي اللغـة، وما دام ... دواع مختلفة ةوإ

نما ألفاظ اعتور كًال منهـا عامـل مـن العوامـل المختلفـة فجعـل منهـا ضـداً  ومـن ، )٢())وإ
التضــاد ظــاهرة لغویــة غریبــة، ذلــك أنــه لــیس مــن الطبیعــي أن ینصــرف ((ثــم رأى أن 

لـى ضـده وضـع فـي لـو كـان أصـیًال –ألن ذلـك فـي الوقـت نفسـه؛  اللفظ إلى المعنـى وإ
ــــاهم بــــین المتكلمــــین، واللغــــة وســــیلة هــــذا  -اللغــــة ــــوهم، ویبطــــل التف ــــبس وال یــــورث الل
  .)٣())التفاهم

المــدافع، كمــا اتضــح ذلــك فــي موقــف المؤیــد )) المنهــاج((ووقــف الشــارح فــي 
مـن )) منـه) لخـوئيا(المشترك اللفظي بین اإلثبات واإلنكـار، وموقـف الشـارح ((مسألة 
بین مفهوم المشترك اللفظـي واألضـداد، )) المنهاج((، إذ لم یفرق الشارح في )٤(البحث

فهــو یعــد األضــداد مــن المشــترك اللفظــي، ویبــدو ذلــك مــن خــالل األمثلــة التــي ذكرهــا 
ـــال ـــف المجـــوزون لالشـــتراك فـــي وقوعـــه، والحـــق هـــو : ((للمشـــترك اللفظـــي، إذ ق اختل

لألبــیض واألســود معــًا علــى ، والجــون موضــوع للطهــر والحــیضالوقــوع، لنــا أن القــرء 
اختلف األصولیون فـي جـواز : ((وقال في موضع آخر، )٥(...))البدل من غیر ترجیح

اختلفـوا فـي أنـه هـل : استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد، وبعبارة أخـرى
ــأیجــوز إرادة أكثــر مــن معنــى مــن معــاني المشــترك فــي إطــالق واحــد  رأیــت : یقــال نب

، ویراد عین جاریة، وعین باكیة، أو یقال القرء من صفات النساء، ویـراد الطهـر : عینًا
  .)٦(...))والحیض من صفاتهن

ثرهـا أن كالشارح فـي أأمثلة غیر قلیلة لألضداد صرح )) المنهاج((ووردت في 
و هــو البــاقي، وقــد یطلــق علــى الماضــي، فهــ) الغــابر(و : (( ذلــك مــن األضــداد، وهــي
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، و )٢())وعدل من األضدادقسط وهو من باب ضرب جار ((...، و )١())من األضداد
بـالفتح مـن األضــداد یطلـق علـى الوصـل وعلــى الفرقـة، ومنـه ذات البــین ) البـین(و (( 

، و )٣())ولهم إلصالح ذات البـین أي إلصـالح الفسـاد بـین القـومقبغضاء، و للعداوة وال
إلیــه العتبــى مــن العتبــى كأعتبــه، وطلــب  هأعطــا واســتعتبهبالضــم الرضــا ) بــىلعتا(( (

(( و ، )٥())وهـــو مـــن األضـــدادالمـــال اســـتفاده وأعطـــاه، ) أفـــاد(و (( ، و )٤())األضـــداد
(( ، و )٦())نــــام، وهجــــد وتهجــــد ســــهر واســــتیقظ، فهــــو مــــن األضــــداد) هجــــد وتهجــــد(
مـــاء فیـــه مـــع تیج... جمـــع رهـــوة وهـــي المكـــان المرتفـــع والمـــنخفض أیضـــًا ) الرهـــوات(

  .)٧())المطر، وهو من األضداد
ثالثــة ألفــاظ مــن األضــداد، غیــر أنــه لــم یصــرح )) المنهــاج((وذكـر الشــارح فــي 

، أي الحكــم بوحدانیتـه، وقـد یطلــق ) التوحیــد(( (بأنهـا كـذلك، وهـي  جعـل الشـيء واحـدًا
الرجـل أقرضـته، وهـو مـدین ) دنـت(( (، و )٨())االتصـالبـین شـیئین بعـد على التفریق 
الـزاي  ةمثلثـ) الـزعم(( (و ، )٩(...))ت أیضًا استقرضت وصار علّي دیـنومدیون، ودن

زَعـم الَّــذين كَفَــروا أَن لَّــن  : قـد یطلـق علــى الظـن واالعتقــاد الفاسـد، ومنــه قولـه تعــالى
  .)١٠())وقد یطلق على القول الحق... ]٧: التغابن[ يبعثُوا
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ردف الرجـل وأردفــه، أي : وب أحــد خلـف اآلخـر، یقـالركـ((هـو  :التـرادف لغـة
  .)١(...))ركب خلفه

داللــة عــدة كلمــات مختلفــة ومنفــردة علــى المســمى ((فهــو  أمــا فــي االصــطالح
تـــدل علـــى فكـــل هـــذه األســـماء ... الواحـــد داللـــة واحـــدة، نحـــو الشـــمول والعقـــار والـــراح

  .)٢())ر وحدهامالخ
تحــاد فـــي الــذات كاإلنســـان والبشـــر، فـــي المفهـــوم، ال االاالتحــاد ((وهــذا یعنـــي 

  .)٣())وحق المترادفین صحة حلول كل منهما محل اآلخر
أن : ((بقولــه ))منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البالغــة((الشــارح فــي  هوقــد حــد

ـــث ایتكثـــر اللفـــظ ویتحـــد المعنـــى، ف ـــة ســـواء كانـــت مـــن لغـــة واحـــدة كاللی أللفـــاظ مترادف
  .)٤())واألسد، أو من لغتین

الجرجاني إلى الصـلة بـین المعنـى اللغـوي والمعنـى االصـطالحي  فالشریوأشار 
 ضـــدكثیـــرة، وهـــو المتـــرادف مـــا كـــان معنـــاه واحـــدًا وأســـماؤه : ((للفظـــة التـــرادف، بقولـــه

المشـــترك أخـــذًا مـــن التـــرادف، وهـــو ركـــوب أحـــد خلـــف اآلخـــر، كـــأن المعنـــى مركـــوب 
: د فــي المفهـوم، وقیــلواللفظـین راكبـان علیــه كاللیـث واألســد، أو هـو عبـارة عــن االتحـا

  .)٥())توالي األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحدهو 
لقد عرف العرب القدماء الترادف، وبالغوا في جمعه حتى روي عن األصـمعي 

، )٧(، وابن خالویه كـان یحفـظ للسـیف خمسـین اسـمًا )٦(أنه یحفظ للحجر سبعین اسمًا 
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، )٢(، وكــان یحفــظ للحیــة مــائتي اســم )١(ة اســم ولــه تصــنیف جمــع فیــه لألســد خمســمائ
علم أن من ا: ((ولعل أقدم من أشار إلى الترادف سیبویه في تقسیماته لأللفاظ، إذ قال

أوقعـت إنمـا : ((وتابعه قطرب، إذ قال، )٣())ظین والمعنى واحدفاختالف الل... كالمهم
، والـى ذلـك )٤())مهـمالعرب اللفظتین على المعنى الواحد لیـدلوا علـى اتسـاعهم فـي كال

مـن كالمهـم اخـتالف اللفظـین والمعنـى واحـد، ومثـل لـه ظننـت، : ((ذهب المبـرد، فقـال
  .)٥())وحسبت، وقعدت، وجلست، وذراع

لـى فـریقین، الفریـق إوانقسـموا فـي ذلـك اللغویون في وقوع الترادف، وقد اختلف 
فـــت ألفاظـــه مـــا اختل((هم األصـــمعي الـــذي ســـمى أحـــد كتبـــه مـــناألول أثبـــت وقوعـــه، و 

ألـــف كتابـــًا فـــي ، وابـــن خالویـــه، وأبـــو بكـــر الزبیـــدي، والرمـــاني الـــذي ))واتفقـــت معانیـــه
كـل فصـل لكلمـات ذات لـى أربعـین ومائـة فصـل، خصـص إاأللفاظ المترادفـة، وقسـمه 

  .)٧(ومنهم ابن سیده، والسیوطي . )٦(معنى 
معنـى لمـا لو كان لكـل لفظـة معنـى غیـر ال((ومما استدل به مثبتو الترادف أنه 

ال شك فیـه، ) ال ریب فیه(في : أمكن أن یعبر عن شيء بغیر عبارته، وذلك أنا نقول
  .)٨())لكانت العبارة عن معنى الریب بالشك خطأفلو كان الریب غیر الشك 

مســتندین فــي ((أمــا الفریــق الثــاني فــذهب إلــى إنكــار وقــوع التــرادف فــي العربیــة
وما دامـت كـذلك ي داللة معناها أو مسماها، ذلك إلى أن المترادفات لیست متساویة ف

ألن شـرط التـرادف أن تكـون المترادفـات دالـة بالتسـاوي علـى المسـمى  ؛فلیست مترادفة
  .)٩())ةالواحد، إضافة إلى شرط ورودها في اللغة الواحد

                                         
 .٩/٢٠٤: معجم األدباء: ینظر )١(
 .٢٧٤: فصول في فقه اللغة: ینظر )٢(
 .١/٢٤: الكتاب )٣(
 .١/٤٠٠: المزهر )٤(
 .٢: اختلف معناه من القرآن الكریمما اتفق و  )٥(
 .٢١٧): أحمد مختار(علم الداللة : ینظر )٦(
 .٢١٦-٢١٣: الترادف في اللغة: ینظر )٧(
 .١/٤٠٤: وینظر، المزهر. ٩٧: الصاحبي )٨(
 .٤١٤: الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث )٩(



 
 

 

١٨٥

كــل : ((وقــد حكــى عنــه تلمیــذه ثعلــب قولــهوعلــى رأس المنكــرین ابــن األعرابــي، 
ـــى لـــیس فـــي العـــرب عحـــرفین أوقعتهمـــا  لـــى معنـــى واحـــد، فـــي كـــل واحـــد منهمـــا معن

. )١())علینــا فلــم نلــزم العــرب جهلــه ضغمــصــاحبه، وربمــا عرفنــاه، فاخبرنــا بــه، وربمــا 
ـــال ـــب، إذ ق ـــذه ثعل ـــات، فهـــو مـــن : ((وتابعـــه تلمی وزعـــم أن كـــل مـــا یظـــن مـــن المترادف

ع لـــه المتباینـــات التـــي تتبـــاین بالصـــفات كمـــا فـــي اإلنســـان والبشـــر، فـــإن األول موضـــو 
  .)٢())أو باعتبار أنه یؤتى، والثاني أنه بادي البشرةباعتبار النسیان، 

 لوقــو : ((وتــابع أبــو بكــر ابــن األنبــاري ابــن األعرابــي فــي إنكــار التــرادف، فقــال
نـــذهب الیـــه للحجـــة التـــي دللنـــا علیهـــا والبرهـــان الـــذي أقمنـــاه ابـــن األعرابـــي هـــو الـــذي 

  .)٣())فیه
وال یكـــون فعـــل وأفعـــل بمعنـــى : ((ه، إذ قـــالویدرســـتومـــن المنكـــرین أیضـــًا ابـــن 

یكونا على بناء واحد، إال أن یجـيء ذلـك فـي لغتـین مختلفتـین، فأمـا مـن لم واحد، كما 
لغــة واحــدة فمحــال أن یختلــف اللفظــان والمعنــى واحــد كمــا یظــن كثیــر مــن النحــویین 

  .)٤(...))واللغویین
، وخـالفهم فـي )٥(ادف كـرین للتـر نوعد بعض اللغویین أبـا علـي الفارسـي مـن الم

نـــه استحســـن ابـــل ، )٦(مالـــك لعیبـــي، وأثبـــت أنـــه مـــن القـــائلین بـــه حـــاكم ذلـــك الـــدكتور 
واخــتالف اللفظــین والمعنــى واحــد حســن بعــد الحاجــة الــى التوســع : ((وقوعــه، إذ قــال

  .)٧())باأللفاظ
ــا علــي الفارســي كــان حاضــرًا عنــد ســیف  ویــروي اللغویــون قصــة مفادهــا أن أب

حفظ للسیف خمسین اسما، فقال أ: جماعة من اللغویین، فقال ابن خالویهالدولة ومعه 

                                         
 .٤٠٠و١/٣٣٩ :المزهر: وینظر. ٧): البن األنباري(األضداد  )١(
 .٤٠٠و١/٣٩٩: المزهر )٢(
 .١/٤٠١: المصدر نفسه  )٣(
 .٣٣٤و٢/٣٣٣: تصحیح الفصیح )٤(
: ، وفــي اللهجــات العربیــة٣١١: ، وفصــول فــي فقــه اللغــة٣٤٣: دراســات فــي فقــه اللغــة: ینظــر )٥(

 .٦٥): الضامن(، وفقه اللغة ١٧٦
 .٢٢١: الترادف في اللغة: ینظر )٦(
رســالة (المســائل اللغویــة والصــرفیة فــي المصــباح المنیــر للفیــومي: ینظــرو . ٥٣٣: البغــدادیات )٧(

 .٢٠٤): ماجستیر



 
 

 

١٨٦

أیـن المهنـد والصـارم : ابـن خالویـهفـرد علیـه  .ال أحفظ له إال اسمًا واحـداً : له أبو علي
ویبـــدو أن إنكـــار أبـــي علـــي الفارســـي  .)١(هـــذه صـــفات : وكـــذا وكـــذا، فقـــال أبـــو علـــي

  .نكار الترادف، لیس معناه إاله اأن یكون اسمصفات المسمى 
وقد صنف أبو هالل العسكري كتابًا خاصًا في الفروق اللغویة، رفض منـه أن 

یجریان على معنـى كل اسمین : ((...یكون هناك لفظان یدالن على معنى واحد، فقال
من المعاني وعین من األعیان في لغة واحدة منها یقتضي خالف ما یقتضـیه اآلخـر، 

ال لكــان الثـــاني فضـــًال ال یح فــال یجـــوز أن یكـــون اللفظـــان یـــدالن علـــى ... تـــاج إلیـــهوإ
  .)٢())معنى واحد؛ ألن في ذلك تكثیرًا للغة بال فائدة فیه

فــي أي وقــوع التــرادف ((أمــا المحــدثون مــن علمــاء اللغــاات فــإنهم قــالوا بإمكــان 
شــاهد أن كــل لغــة تشــتمل علــى بعــض تلـــك مالواقــع الإن لغــة مــن لغــات البشــر، بــل 

حقیقة لغویة ال یمكن إنكارها البتـة، وهـي مـن خصـائص ((وهو، )٣())ةالكلمات المترادف
ن دل على شـيء، فإنمـا یـدل علـى مـا لهـذه إالعربیة وممیزاتها التي ال مراء فیها، وهو 

رس جـمتعدد فـي الصـورة والصـیغة والاللغة الكریمة من ثروة لغویة فائقة وتنویع لفظي 
  .)٤())الموسیقي

  .)٥(بوقوع الترادف، بید أنه وصفه بالضآلة والندرة وقال الدكتور إبراهیم أنیس
، إذ إنـه قـال بوقـوع التـرادف،  وآثر صبحي الصالح على نفسه أن یكون معتـدًال

التـرادف واقعـًا فـي لغتـین، وهـو ممـا ال ینكـره عاقـل، أمـا فـي لغـة إال أنه رأى أن یكـون 
  .)٦(واحدة، فال 

ـــى إماســـة للغـــات ال حاجـــة إذ : ((غیـــر أن بـــالمر أنكـــر هـــذه الظـــاهرة، بقولـــه ل
  .)٧())مترادفات حقیقیةأن هناك ...الترادف الحقیقي، إذ إن من المشكوك فیه

  

  أسباب الترادف -
                                         

 .١٧٦: في اللهجات العربیة: ینظر )١(
 .١٥-١٣: الفروق في اللغة )٢(
 .١٧٨: في اللهجات العربیة )٣(
 .١٨٠: فقه اللغة العربیة )٤(
 .٢١٣و٢١٢: داللة األلفاظ: ینظر )٥(
 .٢٩٩: اللغةدراسات في فقه : ینظر )٦(
 .١٠٩: علم الداللة )٧(



 
 

 

١٨٧

أشار إلیها اللغویون القدامى والمحدثون لحصول التـرادف هناك عوامل متعددة 
  :، من بینها)١(في اللغة 

المعنــى الواحــد،  كلمــا كثــرت األلفــاظ علــى: ((قــال ابــن جنــي. اخــتالف اللهجــات -١
بأن تكون لغات لجماعات، اجتمعت إلنسان واحد، من هنـا ومـن  ىكان ذلك أول

 .)٢())هنا

إیثار بعض القبائل لكلمات خاصـة تشـیع بینهـا وتكـاد تكـون مجهولـة فـي القبائـل  -٢
  .األخرى

ة فـــي معانیهـــا ادفـــإن كثیـــرًا مـــن الكلمـــات التـــي تـــذكرها المعجمـــات علـــى أنهـــا مر  -٣
موضـــوعة فــي األصـــل لهــذه المعـــاني، بــل مســـتخدمة فیهـــا لكلمــات أخـــرى غیــر 

 .استخدامًا مجازیاً 
بـأن تتطــور بعـض أصـوات الكلمـة علـى ألســنة وذلـك : التطـور اللغـوي والصـوتي -٤

النـاس، فتظهــر صـور أخــرى للكلمــة، فیعـدها اللغویــون العـرب مترادفــات لمســمى 
 .واحد

قى الشـعریة، تضـطره أو مـا یسـمى بالموسـی، عنایة العربي بقـوافي الشـعر وأوزانـه -٥
 .إلى إنابة األلفاظ بعضها مكان بعض

الترادف إنما هو حالة تعرض أللفـاظ اللغـة خـالل حیاتهـا نتیجـة تطورهـا الـداللي  -٦
 .بفعل االستعمال

ادف، إذ إنـه فــي تقســیمه ر یقــول بوقـوع التــ)) منهــاجال((والظـاهر أن الشــارح فـي 
، وهـو أن یكثـر اللفـظ ویتحـد األلفاظ باعتبار اتحاد اللفظ والمعنـى وضـع قسـمًا  مسـتقًال

                                         
، ومنتهـــى ١/٢٥٥: ، والمحصـــول٢/٨٢، ١/٣٧٥: الخصـــائص: ینظـــر فـــي أســـباب التـــرادف )١(

): وافـــي(، وفقـــه اللغـــة ١٨١: ، وفـــي اللهجـــات العربیـــة٤٠٦و١/٤٠٥: ، والمزهـــر١٩: الوصـــول
، ٢٤٢-٢٤٠: ، وأبحـاث ونصـوص فـي فقـه العربیــة٣٢٢-٣١٦: ، وفصـول فـي فقـه اللغـة١٧٣

، ٩-٤: ، وظاهرة الترادف في ضوء التفسیر البیاني للقـرآن الكـریم١٩١-٧٥: والترادف في اللغة
 .١/٣٠٢: دراسة لغویة في أراجیز رؤبة والعجاج

 .١/٣٧٥: الخصائص )٢(



 
 

 

١٨٨

، وفســر هــذه الظــاهرة )األلفــاظ المترادفــة(درج تحتــه بـــالمعنــى، وســمى األلفــاظ التــي تنــ
  .)١(بالوضع في لغة واحدة كاللیث واألسد، أو لغتین 

ألفاظًا كثیرة من المترادفات، غیر أنـه لـم یقـل )) منهاجال((وقد ذكر الشارح في 
لفظـــًا ((، و ))وكالهمـــا بمعنـــى((، و ))بمعنـــى واحـــد: ((نهـــابأنهـــا مترادفـــة، بـــل قـــال ع

: (( ةهــذه األلفــاظ المترادفــ مــن، و ))ا واحــدمــمعناه((، و ))وزنــًا ومعنــى((، و ))ومعنــى
ة لفظــــًا قــــاهللا الخلــــق فطــــرًا مــــن بــــاب نصــــر خلقهــــم، واالســــم الفطــــرة، كالخل) فطــــر(

(( ، و )٣())عنــــىجمــــع ســــادن كخدمــــة وخــــادم لفظــــًا وم) والســــدنة(( (و ، )٢())ومعنــــى
ــــف( ــــي بعــــض النســــخ ) لـجب ــــق) جعــــلف(وف ــــى خل ) والخنــــوع(( (و، )٤())وكالهمــــا بمعن

نفاسـة كـرم ونفسـت بـه مثـل الشـيء بالضـم ) نفـس(( (، و )٥())كالخضوع لفظًا ومعنـى
ــبالء بمعنــى واحــد) البلــوى(( (، و )٦())ظننــت بــه لنفاســته لفظــًا ومعنــى (( ، و )٧())وال

ـــ) الالمـــع(و ) عطالســـا( كالجرعـــة لفظـــًا  نغبـــةجمـــع ) النغـــب(( (، و )٨())ى واحـــدبمعن
قصــفت الــریح العــود قصــفًا فانقصــفت مثــل كســرته فانكســر : یقــال((...و، )٩())ومعنــى

ــــــى ــــــًا ومعن ــــــال((...، و )١٠())وزن ــــــًا : یق ــــــه وزن ــــــل أعلمت ــــــى كــــــذا مث ــــــدًا عل أطلعــــــت زی
المحكم كــ) المبـرم(( (، و )١٢())شـان لفظـًا ومعنـىطكع) الصـدیان(( (و ، )١١())ومعنـى

بالتشــدید ) المعنــى(( (، و )١٤())كــالخبر لفظــًا ومعنــى) النبــأ(( (، و )١٣())لفظــًا ومعنــى
                                         

 .١/١٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١/٢٥٥: المصدر نفسه )٢(
 .٢/٦: المصدر نفسه )٣(
 .٢/٣٣: المصدر نفسه )٤(
 .٢/٤٦: المصدر نفسه )٥(
 .٢/٧٠: المصدر نفسه )٦(
 .٢/١٤١: المصدر نفسه )٧(
 .٢/٢٢١: المصدر نفسه )٨(
 .٣/٣٤٢: المصدر نفسه )٩(
 .٤/١١٣: المصدر نفسه )١٠(
 .٤/٢٢٦: المصدر نفسه )١١(
 .٤/٢٥٧: المصدر نفسه )١٢(
 .٥/٥: المصدر نفسه )١٣(
 .٥/٦٦: المصدر نفسه )١٤(



 
 

 

١٨٩

 )٢())كالعطیـة لفظـًا ومعنـى) اآلتیـة(( (، و )١())والمعنى والمعناة والمعنیـة بمعنـى واحـد
ـــى (( و ، )٣())ًا ومعنـــىـجمـــع البـــرج كاألركـــان والـــركن لفظـــ) راجـاألبـــ(( (و  )٢())ومعن

، )٥())بالضم كالقوة لفظًا ومعنـى) المنة(( (، و )٤())عناهما واحدبدل البرء وم) البراءة(
بالكســــر ) الطیـــة((( ، )٦())ضــــیمًا كضـــاره لفظـــًا ومعنــــى) همضـــا(( (، و )٥())ومعنـــى

  .)٧())كالنیة لفظًا ومعنى

                                         
 .٥/٣٢٩: ة في شرح نهج البالغةمنهاج البراع )١(
 .٦/٦٦: المصدر نفسه )٢(
 .٦/٢٢٤: المصدر نفسه )٣(
 .٨/١٧١: المصدر نفسه )٤(
 .١٠/٨٤: المصدر نفسه )٥(
 .١١/٢٨٠: المصدر نفسه )٦(
): البكــــــرة والبكــــــور(، و٣/١٠٤): الظلمــــــة والظلمــــــاء: (وینظــــــر. ١٤/٣٦٥: المصــــــدر نفســــــه )٧(

) المهمـــز والمغمـــز(، و٤/٥٢): تولـــت وأدبـــرت(، و٣/٢١٨): التخلـــیص والتلخـــیص(، و٣/٢١٨
ـــــــة والكـــــــأب(، و٤/١١٣ ـــــــالت(، و٤/٢٠٨) الكآب ـــــــت واإلنف ـــــــالت والتفل الغـــــــراء (، و٤/٢٩٧) اإلف

) القــرار والقــرارة(، و٥/٢٩٣) الریــاش والـریش(، و٥/٢٧٢) الزهــادة والزهـد(، و٥/١٩٤) والبیضـاء
ـــنهج والمنهـــاج(، و٥/٢٩٣ ) الدعابـــة والمـــزاح(، و٦/٦) النعـــیمالنعمـــى و (، و٥/٣١٩) المـــنهج وال
، ٧/٨) المتـــــراكم والمـــــرتكم(، و٧/٨) الربـــــوة والرابیـــــة(، و٦/٢٥٢) الـــــتالحم وااللتحـــــام(، و٦/٦٥
الرعـــاة (، و٧/٩٤) المهـــد والمهـــاد(، و٧/٤٩) العتـــب والعتـــاب(، و٧/٣٩) التخافـــت واالخفـــات(و

الــــــنقض (، و٧/١٣٥ )المعضــــــلة والمشــــــكلة(، و٧/١٣٤) النســــــمة والنســــــیم(، و٧/٩٩) والرعــــــاء
الـــوجم (، و٨/١٢٥) المضـــض واأللـــم(، و٧/٢٠٨) الشـــریعة والمشـــرعة(، و٧/١٤٨) واالنتقـــاض

صــغیر (، و١١/٢٢٣) الخــیالء والخیــل والخیلــة(، و٩/١٦٥) الجــدب والمحــل(، و٩/٦) والــواجم
ــــــر ــــــدهاء(، و١٢/٢٨٦) نصــــــب وتعــــــب(، و١٢/١٠١) وحقی ــــــدهي وال الجلمــــــد (، و١٢/٣٢٤) ال

االجلــب (، و١٤/٢٠٧) المبــاءة والبیـأة والبـاءة(، و١٤/٧٩) الشـبه والشـبیه(و، ١٤/٦٦) والجلمـود
الفهــــــة (، و١٤/٢٧٩) القتـــــر والتقتیـــــر(، و١٤/٢٧٩) البـــــذل واالبتـــــذال( ، و١٤/٢٦٢) والجلبـــــة
 .١٤/٣١٠) والفهاهة
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الفصل بین شیئین، فرق یفرق : ((إن الفروق في اللغة جمع فرق، والفرق یعني

الفاء والراء والقاف أصیل صحیح یـدل علـى تمییـز : ((قال ابن فارس. )١())فرقًا فصل
  .)٢())وتزییل بین شیئین

ــــي اصــــطالح الدارســــین هــــو  ــــالفرق ف ــــاظ ((ویــــراد ب ــــین دالالت األلف التفریــــق ب
، وینطــوي علــى ملحــظ  المتقاربــة، وتمییزهــا إلظهــار أن كــًال منهــا یحمــل مغــزى مســتقًال

اخــتالف مــواد هــذه األلفــاظ وتبــاین صــورها ك أن خــاص، وفائــدة لیســت فــي غیــره، ذلــ
ن كــان بینهــا عالمــة معنویــة فــي أصــل الوضــ ع، أو كانــت یوجــب اخــتالف معانیهــا، وإ

مــن جــذر لغــوي واحــد، فــالفروق فــي العربیــة ظــاهرة لغویــة تخــص معــاني األلفــاظ التــي 
و تجمعها صلة داللیة وعالقـة معنویـة ترجـع إلـى تقـارب معـاني األلفـاظ فـي األصـل، أ

ال یسـتغنى عنهـا، ثـم ینفـرد كـل منهـا بخصوصـیة إلى اشتقاقها من مادة لغویـة واحـدة، 
فألفاظ الفروق قد تكـون مختلفـة فـي موادهـا لكنهـا متدانیـة الداللـة كـالفرق والفصـل، أو 
ـــاء  ـــرق بینهـــا بتغییـــر صـــوتي یســـیر یفضـــي إلـــى تغییـــر البن یكـــون أصـــلها واحـــدًا ثـــم ف

ــر والصــورة، فیصــیر اللفــظ مســتقًال عــ ــر والضُّ بفــتح الضــاد ن غیــره كــالفرق بــین الضَّ
  .)٣(...))وضمها

بـین ظـاهرة الفــروق اللغویـة، التـي یــراد بهـا التفریـق بــین  -هنــا–ویجـب التفریـق 
دالالت األلفــاظ المتقاربـــة، وبــین ظـــاهرة التقابــل الـــداللي، التــي یـــراد بهــا ورود لفظـــین 

الخیــر والشــر، والنــور : نحــویحمــل أحــدهما عكــس المعنــى الــذي یحملــه اللفــظ اآلخــر، 
  . والظالم

وهناك ألفاظ كثیرة في العربیة تتقارب معانیها حتى بدت للكثیر من الناس أنهـا 
بمعنــى واحــد مــن غیــر أن یراعــوا مــا بینهــا مــن فــروق مترادفــة، فأصــبحوا یســتعملونها 

ن دقیقــة فــي دالالتهــا، فاتســعت دائــرة التــرادف فــي اللغــة، فــدفع ذلــك طائفــة مــن اللغــویی
نهـــا مـــن فـــروق معنویـــة ، یعمـــا ب إلـــى االهتمـــام بدراســـة هـــذه األلفـــاظ والســـعي للكشـــف

                                         
 ).فرق( ١٠/٣٠١:لسان العرب )١(
 .)فرق( ٤/٤٩٣:مقاییس اللغة )٢(
 .٥): روحة دكتوراهأط(الفروق اللغویة في العربیة )٣(
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كـأبي هـالل العسـكري فـي كتابـه  )١(فـي هـذا الموضـوع  فصنف قسم منهم كتبًا مسـتقلة
وخـص بعضـهم بابـًا مـن كتابـه لـذلك كـابن قتیبـة مـثًال فـي كتابـه ، ))في اللغةالفروق ((
لمعرفــة مــا بــین هــذه األلفــاظ مــن فــروق ســماه  ، الــذي خــص منــه بابــاً ))أدب الكاتــب((
  .)٢())غیر موضعهفي عه الناس ضمعرفة ما ی((

الكثیـر مـن األلفـاظ التـي تبـدو أنهـا  لـىفقـد وقـف ع)) منهـاجال((أما الشارح في 
ــتمس مــا بینهــا مــن بمعنــى واحــد، وأولــى مــا بینهــا مــن فــروق اهتمامــًا  ، فــراح یل شــدیدًا

ن الفــروق بــین مــا كــان منهـا متقاربــًا فــي المعنــى، وبــین إذ بـیفـروق دقیقــة فــي داللتهــا، 
الفــروق الدقیقــة بــین مــا هــو متفــق فــي اللفــظ إال بحركــة أو بحــرف، موضــحًا مــا لهــذا 

وكـان الشـارح أحیانـًا یـذكر الفـروق . اللفظ من أثـر فـي تغیـر داللتـه یةاإلختالف في بن
یر بعد ذلك إلى التوسع الـذي األصلیة في اللغة، وقد یشبین هذه األلفاظ تبعًا لداللتها 

  .تعمالها فصارت تدل على معنى واحدحدث في اس
وجدت أن الفـروق اللغویـة التـي ) )منهاجال((ومن خالل تتبعي هذه األلفاظ في 

بینها تؤول إلـى اإلخـتالف فـي الحركـات، واإلخـتالف فـي الحـروف، أو اإلخـتالف فـي 
  :األلفاظ؛ لذا آثرت أن أجعلها على ثالثة أقسام

  
  :االختالف في الحركات -١

ذلك إلى تباین المعنى بینهما، وقد بین فیؤدي وهو أن یختلف اللفظان بحركة، 
لفـاظ التـي تعـرض لهـا ألهـذه االختالفـات بـین كثیـر مـن امثـل )) المنهاج((الشارح في 

ــد ) خلفتــه: (( (، منهــا)ع(فــي شــرحه كــالم اإلمــام  جئــت بعــده، والخلــف بالتحریــك الول
إمـا بكسـر السـین مـن ) یحسـب(و(( و ، )٣() ))الالم(ا كان فاسدًا أسكنت الصالح، فإذ

ما بالضـم مـن الحسـاب ،الحسبان بـالفتح الحیـرة، وبالكسـر المفـازة التیـه ((...، و )٤())وإ
اسم للمـال المتـداول جمع الدولة  لةمبضم الدال المه) الدول(( (، و )٥())التي یتاه فیها

                                         
 .٧١-٢٣): أطروحة دكتوراه(الفروق اللغویة في العربیة: ینظر )١(
 .١٣٠-٧٣: المصدر نفسه: ینظر )٢(
 .٢/١٣١: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٣(
 .٣/٢١٨: المصدر نفسه )٤(
 .٨/١٧١: المصدر نفسه )٥(
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جمـع  وكسـر الـدال ]٧: الحشـر[ن دولَةً بين الْأَغْنياء منكُم كَي لَا يكُو :به قال تعالى
(( و ، )٢())والجهد بالضم الطاقـة وبـالفتح المشـقة((...، و )١())لغلبةادولة بالفتح وهي 

، وهــو أن تشــیعه عنــد ســفره، وأمــا الــوداع ) الــوداع( بفــتح الــواو اســم مــن ودعتــه تودیعــًا
بالكسر الصـلح، ) السلم(( (، و )٣())ة أي صالحتهبالكسر فهو اسم من أودعته موادع

بالضــم المصــدر مــن وقــدت النــار ) الوقــود(( (و ، )٤())وبالتحریــك االستســالم واالنقیــاد
بالتحریـك المكـان یكـون رطبـًا ثـم : قیـل) الیـبس(( (، و )٥())ح ما یوقد بـهـوبالفت... وقداً 

، والیـــبس ]٧٧: طـــه[ ي الْبحـــرِ يبســـاً َفَاضْـــرِب لَهـــم طَرِيقـــاً فـــ : یــبس، ومنـــه قولــه تعـــالى
حطــب یــبس، هكــذا یقــول أهــل اللغــة، وفیــه كــالم؛ ألن : الیــابس خلقــة، یقــالبالســكون 

ال تكـون هـذه اللفظـة محركـة : وقیـل. الحطب لیس یابسًا خلقة، بل كان رطبـًا مـن قبـل
  .)٦())المكان خاصةإال في 

  :االختالف في الحروف -٢
همــا متقــاربین فــي المعنــى، ء، وبقاظــین فــي حــرف واحــدونعنــي بــه اخــتالف اللف

  .)٧(ومثل هذا كثیر في العربیة 
... جمــع الــریح) والریــاح: (( (، هــوممــن هــذا القســ)) منهــاجال((ومــا جــاء فــي 

وربما یفرق بـین الـریح والریـاح بـأن الثانیـة مـن أسـباب الرحمـة وآثارهـا، واألولـى لیسـت 
: یــه وآلــه وســلم أنــه كــان یقــول إذ هبــت ریــحكــذلك، وقــد روي عــن النبــي صــلى اهللا عل

، وال تجعلها ریحاً (( ، قـال سـبحانهسـت، ویشهد بـه اال)٨())اللهم اجعلها ریاحًا : قراء أیضـًا
    اتـرشبم ـاحيلَ الرسرأَن ي ]٤٦: الـروم [،    حاقلَـو ـاحيا الرـلْنسأَرو]وقـال]٢٢: الحجـر ،: 

لفَأُه ادا عأَمو ةياترٍ عصركُوا بِرِيحٍ ص ]٦:الحاقـة[    ـيمأَل ذَابا عيهف رِيح]٢٤: األحقـاف[ 
                                         

 .٨/٢٢٧: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )١(
 .١٠/٢١١: وینظر. ٨/٢٨٨: ر نفسهالمصد )٢(
 .٩/١١١: المصدر نفسه )٣(
 .١١/٨: المصدر نفسه )٤(
 .١١/١٥٨: المصدر نفسه )٥(
وح: (وینظر. ١٤/٦٥: المصدر نفسه )٦(  .١٤/٢٤٦) الستر والستر(، و١٤/٢٢٨) الروح والرَ
 .٢٠١: أدب الكاتب: ینظر )٧(
 .١/٤٥٣: ، ومجمع البیان١٧-٥٧/٤: األنواربحار : ینظر )٨(
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األكل بجمیع الفم، ویقابلـه القضـم وهـو ) مضالخ(( (، و )١())اآلیات منإلى غیر هذه 
الخضـــم هـــو األكـــل بأقصـــى األضـــراس، والقضـــم إن :وقیـــلاألكـــل بـــأطراف األســـنان، 

، إال أن الفـــرق بینهمـــا كالمـــائح وهـــو المســـتقي مـــن البئـــر) حلمـــاتا(( (، و )٢())بأدناهـــا
بنقطتـــین مـــن فـــوق وكـــذلك المـــاتح؛ ألنـــه المســـتقي فـــوق كأعجامهمـــا، یعنـــي أن التـــاء 

البئــر، والیــاء بنقطتــین مـــن تحــت، وكــذلك المـــائح؛ ألنــه الــذي ینـــزل إلــى البئــر فـــیمأل 
، و )٤())مهملـة األثـر والعالمـةبالشین المعجمـة الكلمـة، وبال) الوشمة(( (و ، )٣())الدلو
وهـو كســر الشــيء مــن غیـر إبانــة، وفــي بعــض النســخ بالفــاء مــن انفصــم، ) تفصـم(( (

فیــه المــال الراعــي، مــا یســرب  بوالمســار ((...، و )٥())بالقــاف، وهــو الكســر مــع إبانــة
والمســـارح مـــا یســـرح فیـــه، والفـــرق بـــین ســـرح وســـرب أن الســـروح إنمـــا یكـــون فـــي أول 

ویفــرق بــین الجســم والجســد بــأن ((... ، و)٦())لــك بشــرط فــي الســروبالنهــار، ولــیس ذ
، والجســد  مخــتص بجســم اإلنــس والجــن والمالئكــة، الجســم یكــون حیوانــًا وجمــادًا ونباتــًا

ــداً   وقولــه تعــالى ویطلــق علــى غیــر ذوي العقــول سج ــال جع ]أي ذا ]١٤٨:األعــراف ،
أكثــر مــا : لـد، وقیــمــالجا) الجــامس(( (، و )٧())ه بالعاقــل أو بجســمهشــبیجثــة علــى الت

وفالن في عقله سـخف .((..، و )٨())د وفي السمن وغیره جمسـالماء جمل في ـیستعم
  .)٩( ))السخف في العقل خاصة، والسخافة في كل شيء: أي نقص، وقیل

  

  :االختالف في األلفاظ -٣
ذه أن مثـل هـوهو اختالف اللفظین في البنیة، وتقاربهما في المعنى حتى یظـن 

العربیــة طائفــة مــن المفــردات تتقــارب دالالتهــا تقاربــًا ((ففــي . لفــاظ مــن المترادفــاتاأل
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، وقـد تـرد  ، أو قـل تتـداخل معانیهـا حتـى یصـیر الفـرق دقیقـًا جـدًا االسـتعمال فـي شدیدًا
ویســـتطیع .لـــم تكـــن فـــي أصـــل وجودهـــا فـــي اللغـــة متســـاویة هـــابمســـتوى واحـــد، غیـــر أن

ومالمحهــا المتباینــة، إذ وضــع كــل منهــا  ،هــا المتعــددةاتالمتأمــل أن یرجعهــا إلــى اعتبار 
بـــین لحاجــة معنویــة خاصــة بهـــا، ولكنــه وضــع تقاربـــت فیــه هــذه المفـــردات فلــم یتــرك 

وهــذا یمثــل . )١())فواصــل ضــیقة، وحــدود متالصــقة، أو مســافات قصــیرة الدالالتهــا إ
ویــة فــي مــن الفــروق اللغ)) منهــاجال((مــن بــین مــا وضــحه الشــارح فــي القســم األكبــر 

ــالقول) والرســالة:(( (فــاظ، منهــالاأل ، وقــد تطلــق علــى أعــم مــن الكتــاب؛ ألنهــا تكــون ب
ئط االبسـهـي إدراك : العلـم، وقیـل) المعرفـة(( (، و )٢())الكتاب الصغیر فتكـون أخـص

: عرفـــت اهللا، وال یقـــال: والجزئیـــات، والعلـــم إدراك المركبـــات والكلیـــات، ومـــن ثـــم یقـــال
، یقيعن اإلدراك التصوري، والعلم عبارة عـن اإلدراك التصـدهي عبارة : علمته، وقیل

هي إدراك الشيء ثابتًا بعد توسط نسـیانه؛ ولـذلك یسـمى الحـق سـبحانه بالعـالِم، : وقیل
هو الَّـذي    : لغة بمعنى واحد، قال سـبحانه) االنشاء واالبتداء(( (، و )٣())دون العارف

أَكُمأَنش   ]اجتمعا صونًا للكالم عن التكـرار حیث بینهما  وقد یفرق... ]٢٣: الملك
: تارة بأن اإلنشاء هـو اإلیجـاد ال عـن مـادة، واالبتـداء هـو اإلیجـاد ال لعلـة، ففـي األول

فعلـــه ة فـــي یـــإشـــارة إلـــى نفـــي العلـــة الغائ: العلـــة المادیـــة، وفـــي الثـــاني يإشــارة إلـــى نفـــ
إلــى إیجــاد مثلــه،  جــدســبحانه، وأخــرى بــأن االنشــاء هــو االیجــاد الــذي یســبق غیــر المو 

بأن االنشـاء هـو االیجـاد : ء هو االیجاد الذي لم یوجد الموجد قبله مثله، وثالثهاواالبتد
ائضـــة علـــى قهــو االیجـــاد مــن غیـــر صـــور الهامیــة مــن غیـــر مثــال ســـابق، واالبتـــداء 

إن النـور أقــوى مــن : مــن أنــار الشـيء إذا أضــاء، وقیــل) قمــرًا منیـراً (((و ، )٤())الموجـد
یفـرق بـأن النـور وربما  ]٣٥: النور[ اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ : لقوله سبحانه الضیاء؛

هـو الَّـذي جعـلَ     : یسـمى نـورًا أخـذًا مـن قولـه سـبحانه الذاتي یسمى ضیاء، وما بالعرض
تـرة األبـدان، وال سـهو العقـول، وال ف(( (و  ،)٥())] ٥:یـونس[  الشـمس ضـياء والْقَمـر نُـوراً    

                                         
 .١٥١): أطروحة دكتوراه(الفروق اللغویة في العربیة )١(
 .١/٢٢٨: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٢(
 .١/٢٦٢: المصدر نفسه )٣(
 .١/٢٩١: المصدر نفسه )٤(
 .١/٣٠٦: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )٥(



 
 

 

١٩٥

عــزوب الشــيء هــو أن الســهو : الفــرق بــین الســهو والنســیان والغفلــة) وال غفلــة النســیان
وانمحــاؤه عــن القــوة الــذاكرة مــع ثبوتــه فــي الحافظــة بحیــث یلحــظ الــذهن عنــد االلتفــات 
إلیــه، والنســیان هــو ذهابــه عنهمــا معــًا بحیــث یحتــاج فــي تحصــیله إلــى كســب جدیــد، 

) درج(و الصـغیر دبیبـًا مـن بـاب ضـرب سـار ) دب(( (و  ،)١(...))والغفلة أعم منهمـا
، وقـد یخـشـقعـد مالصبي دروجًا من باب  و ، )٢())ص الـدبیب بالحركـة الخفیـةتى قلـیًال

ــاء والســمعة فنقــول(( ن الریــاء هــو تــرك اإلخــالص بمالحظــة إ: فــي تحقیــق معنــى الری
اس ورأوه، والســـمعة إذا رأى النـــعمـــل إال یغیـــر اهللا فیـــه، وأصـــله مـــن الرؤیـــة، كأنـــه ال 
وأمـا ((...، و )٣())والریـاء بحاسـة البصـربالضم كالریاء إال أنها تتعلق بحاسة السـمع، 

؛ ألن الوفــاء هــو  النســبة بــین الوفــاء والصــدق فهــي أن األول أخــص مــن الثــاني مطلقــًا
فكــل وفــاء صــدق، وال الصــدق فــي الوعــد، وربمــا یكــون صــادقًا فــي غیــر مقــام الوعــد، 

إن النســبة عمــوم مــن وجــه، إذ الصــدق ال : فــاء، ویمكــن أن یقــالیكــون كــل صــدق و 
ـــــر قـــــول، والوفـــــاء قـــــد یكـــــون  ـــــر، والخب ـــــواع الخب ـــــه مـــــن أن ـــول؛ ألن یكـــــون إال فـــــي القــ

شـركان فـي االتصـاف بالفطنـة، إال أن األول یفالغادر والكیس ((...، و )٤(...))بالعمل
ن خالفــت القــوانین یســتعمل فطنتــه فــي اســتخراج وجــوه الحیلــة لجلــب منفعــة دنیویــة،  وإ

والكـــیس یســتعمل تفطنـــه فـــي اســتنباط وجـــوه المصـــالح الكلیــة علـــى وجـــه ال الشــرعیة، 
والمــراد باألمــل تعلــق الــنفس بحصــول محبــوب ((...و ، )٥(...))یخــالف قواعــد الشــریعة

تبعد ســفــه الطمــع والرجــاء، إال أن األمــل كثیــرًا مــا یســتعمل فیمــا یدفــي المســتقبل، ویرا
قرب حصوله، والرجاء بین األمل والطمـع، وطـول األمـل عبـارة  فیماحصوله، والطمع 

ـــة فـــي األجـــل وفســـحة مـــن الزمـــان  عـــن توقـــع  ـــة یســـتدعي حصـــولها مهل أمـــور دنیوی
إن : والســلطان، قــال بعــض اللغویــون عــزكرهبــوت ال) الملكــوت(( (و،  )٦())المســتقبل

، )٧(...))عالم الباطنأهل التحقیق یستعملون الملك في العالم الظاهر، والملكوت في ال
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ــإذا اتســع ق) الغیــران(( (و   یــلجمــع غــار، وهــو مــا ینحــت فــي الجبــل شــبه المغــارة، ف
الغـــــار الحجـــــر یـــــأوي إلیـــــه الـــــوحش أو كـــــل مطمـــــئن فـــــي األرض أو : كهـــــف، وقیـــــل

بهمـزة سـاكنة ویجــوز تخفیفهـا القـدح المملــوء ) الكــأس(( (و، )١())المـنخفض مـن الجبـل
   .)٢())إال وفیها شراب وهي مؤنثة سماعیة من الشراب، وال تسمى كأساً 
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بــــرأ (، و٢/١٢٤) النبــــي والرســــول والمحــــدث(، و٢/١٠٦) مــــواترة ومواصــــلة ومداركــــة(، و٢/٣٩
ــــرداء والخمــــار(، و٣/٩٦) وخلــــق ــــزعم (، و٤/٣٣٥) الفــــيء والظــــل( ، و٣/١٠٤) الجلبــــاب وال ال
الحدیقــــة والروضــــة (، و٧/١٧٧) الجــــود والمطــــر(، ١٥/٧) الطــــل والمطــــر(، و٦/١٦٥) والقــــول

 .١٢/١٤٩) الجشع والهلع(، و١١/٢٨١) والبستان
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إن شـــاء اهللا  –الحمـــد هللا الـــذي وفقنـــي إلـــى إنجـــاز هـــذا البحـــث بشـــكله المقبـــول 
  : النتائج التي خرج بها الباحث هي اآلتي  توكان -تعالى
ــنهج  -١ عنــي هــذا البحــث ببیــان الجهــود اللغویــة فــي واحــد مــن الشــروح الكبــرى ل

 الخــوئي لحبیــب اهللا)) منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البالغــة((البالغــة ، هــو 
جهود كبیرة في فیه إبراز ما لهذا العالم الجلیل من  توقد حاول). هـ١٣٢٤ت(

غویة في هذا السفر الكبیر، إذ وقفت على تلـك الجهـود مـن خـالل  المباحث الّل
مـا عرضـه فـي الشـرح مــن أمـور لغویـة شـتى، وهـو مــا أودعـه مـن مـادة لغویــة 

  . غزیرة ومهمة في حقل اللغة 
منهــاج البراعــة  فــي ((عــن أهمیــة  -تضــح فــي التمهیــدكمــا ا –كشــف البحــث  -٢

، ولعلـــه مــن أهــم الشـــروح المطبوعــة لــنهج البالغـــة، إذ  ))شــرح نهــج البالغــة
اعتادت الدراسات األكادیمیة وغیـر األكادیمیـة الرجـوع إلـى شـرح نهـج البالغـة 

 .البن أبي الحدید

نـه یضـم مباحـث ذخیـرة لغویـة وثقافیـة كبیـرة؛ أل ))منهاج البراعـة((یعد الكتاب  -٣
إّال وكــان لــه  -فــي الغالـب -لغویـة مختلفــة، ولـم یتــرك جانبـًا مــن جوانــب اللغـة

، والكتـــاب نـــافع لكــل مـــن یحـــاول فـــي الـــدرس فیـــه  شــأن فیـــه، وقـــد أدلـــى دلــوه
 . اللغوي أمرًا ، صوتًا وصرفًا وداللة

علــى الــرغم مــن انفصــال الحقــول التــي اســتعان بهــا الشــارح فــي شــرحه خطــب  -٤
غیــر ، ))اللغــة ، والنحــو، والمعنــى((، أو رســائله ، أو كتبــه، وهــي )ع(اإلمــام 

، ف وحــدة لغویــة واحــدة، إذ إن كــل هــي أنهــا جــاءت مترابطــة ترابطــًا موضــوعیًا
 . حقل منها یتمم سابقه من جهة الشرح، وكل ما تتحمل داللة عنوانه

، )ع(مفـــــردات كـــــالم اإلمـــــام ) اللغـــــة(اســـــتنطق العالمـــــة الخـــــوئي فـــــي حقـــــل  -٥
ــاء، وكــان فــي ذلــك فاستقصــ ــًا فــي المعنــى والبن ى كــّل مــا زادهــا وضــوحًا وبیان

تبــین معنــى الكلمــة واشــتقاقاتها بعــد أن یرّدهــا إلــى أصــلها یأشــبه بــالمعجمي، 
 .توسع في ذلك لیشمل الظواهر اللغویة الصوتیة والداللیةفی
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كان العالمة الخوئي من القائلین بجواز وقوع المشترك، بتعدد الوضـع، وتعـدد  -٦
الوضــع قــد یحصــل بتعــدد الواضــعین وعــدم اطــالع أحــدهم علــى اآلخــر، وقــد 
یحصــل باتحــاده وعــدم تــذكره حــین الوضــع الثــاني للوضــع األول، مــع اســتناده 

ســود إلــى النقــل كلفــظ القــرء الموضــوع للطهــر والحــیض، والجــون لالبــیض واأل
معــًا علــى البــدل مــن غیــر تــرجیح، ویــدل علیــه أن المخاطــب إذا ســمعه یبقــى 
؛ إذ لـو كــان  متـرددًا ، ولـم یســبق ذهنـه إلــى أحـدهما، وال إلیهمــا، فكـان مشــتركًا

 . حقیقة في أحدهما ومجازًا في اآلخر لم یكن له تردد

أو اشترط العالمة الخوئي وجود القرینة في حـال الجمـع بـین معنیـي المشـترك  -٧
 . معانیه، إْن صدر اللفظ الواحد عن متكلم واحد في وقت واحد

أثبــت البحــث أن العالمــة الخــوئي یــرى أّن األضــداد نــوع مــن المشــترك، وهــو  -٨
ُ علماء اللغة المحدثون  .مذهب سائر األصولیین، كما أیده

وهو أْن یكثر اللفـظ ویتحـد (( كان العالمة الخوئي من القائلین بوقوع الترادف  -٩
، وفســـرّ هـــذه الظـــاهرة بالوضـــع فـــي لغـــة واحـــدة كاللیـــث واألســـد، أو ))ىالمعنـــ
 .لغتین

عني الخوئي بالفروق اللغویة، وبحث ذلك في مجموعة كبیرة من ألفاظ اإلمام  -١٠
نـــا علـــى تمكنـــه مـــن ناحیـــة العربیـــة وســـبره أغوارهـــا، ومعرفتـــه ف، وهــذا یوق) ع(

 . استعماالت األلفاظ في اللغة

مــادة یرفــدون بهــا ) ع(یتخــذوا مــن اســتعماالت اإلمــام یمكــن ألهــل العربیــة أْن  -١١
نا ال نجد شیئًا مـن مـواد المعجـم القـدیم یتخـذ . المعجم التاریخي ومن العجب أنّ

بًا ومقومًا    .       -إّال ما ندر –من لغة النهج مصوّ
 
 



 المصادر والمراجع
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 .القران الكریم    

 الـدكتور رشـید عبـد الـرحمن العبیـدي، : أبحاث ونصوص في فقـه اللغـة العربیـة
 .م١٩٨٨مطبعة التعلیم العالي، بغداد، 

 تحقیـق عـز الـدین )هــ٣٥١ت(أبو الطیب عبد الواحد بـن علـي اللغـوي: اإلبدال،
 .م١٩٦١م ـ١٩٦٠التنوخي،دمشق،

 تحقیـــق )هــــ٢٤٤ت (ســحاق ابـــن الســـكیت إقـــوب بـــن یعأبـــو یوســـف : اإلبــدال ،
الــدكتور حســین محمــد محمــد شــرف، الهیئــة العامــة لشــؤون المطــابع األزهریــة، 

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨القاهرة، 
 ـــة والنظـــائر ـــن : اإلبـــدال والمعاقب ـــد الـــرحمن ب ـــو القاســـم عب الزجـــاجي  قســـحاإأب

ربــي، ، تحقیــق عــز الــدین التنــوخي، مطبوعــات المجمــع العلمــي الع)هـــ٣٣٧ت(
 .م١٩٦٢-هـ١٣٨١دمشق، 

 منشــورات ١الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي، ط: أبنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه ،
 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥بغداد،  -مكتبة النهضة

 عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي تــاج الــدین : اإلبهــاج فــي شــرح المنهــاح
، دار ١، تحقیــق جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، ط)هـــ٧٧١ت (الســبكي 

 .م١٩٨٤بیروت،  -كتب العلمیةال
 ــأبــو الطیــب عبــد الواحــد : تبــاعإلا ق عــز یــ، تحق)هـــ٣٥١ت (ن علــي اللغــوي ب

 .م١٩٦١ -هـ١٣٨٠اللغة العربیة، دمشق،مجمع الدین التنوخي، مطبوعات 
 بــن أحمــد بــن محمــد : إتحــاف فضــالء البشــر فــي قــراءات القــراء األربعــة عشــر

، لسـماعیاالدكتور شـعبان محمـد  ه، حققه وقدم ل)هـ١١١٧ت (البنا الدمیاطي 
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مكتبة الكلیات األزهریة،  -، عالم الكتب١ط

 ت -د(محمد سید كیناني، القاهرة، : أثر التشیع في األدب العربي.( 
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  الــدكتور ): أبــو عمــرو بــن العــالء(أثــر القــراءات فــي األصــوات والنحــو العربــي
 هــ١٤٠٨مـدني،الرة، مطبعـة ، مكتبة الخـانجي، القـاه١عبد الصبور شاهین، ط

 .م١٩٨٧ -

 تحقیق عبد )هـ٦٣١ت (مدي علي بن محمد اآل: حكام في أصول األحكاماإل ،
 .هـ١٤٠٢بیروت،  -، المكتب اإلسالمي٢ي، طفیفالرزاق ع

 دار الكتــب )هــ٥٠٤ت (عمــاد الـدین بــن محمـد الكیـا الهراســي : حكـام القـرآنأ ،
 ).ت-د(بیروت،  -العلمیة

 تحقیــق محمــد محیــي )هـــ٢٧٦ت (هللا بــن مســلم بــن قتیبــة عبــد ا: أدب الكاتــب ،
 .م١٩٦٣، مطبعة السعادة، مصر، ٤الدین عبد الحمید، ط

 أثیـر الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یوسـف : إرتشاف الضرب مـن لسـان العـرب
، ١وتعلیق الـدكتور أحمـد النمـاس، ط ، تحقیق)ـه٧٤٥ت (أبو حیان األندلسي 

 . م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩مطبعة المدني ، القاهرة، 
 محمـد بـن علـي الشـوكاني : إرشاد الفحول إلـى تحقیـق الحـق مـن علـم األصـول

، دار الســـالم، ١، تحقیـــق الـــدكتور شـــعبان محمـــد إســـماعیل، ط)هــــ١٢٥٠ت (
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨مصر، 

 ـــن أحمـــد الزمخشـــري و محمـــ: أســـاس البالغـــة ـــن عمـــرو ب ، دار )هــــ٥٣٨ت(د ب
 ).م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(بیروت، -صادر

 الـدار العربیـة ١الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمـي، ط: تالف الفقهاءأسباب اخ ،
 .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦للطباعة، بغداد، 

 یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــر القرطبــي : تیعاب فــي معرفــة األصــحابســإلا
 ).ت-د(عة نهضة مصر، ب، تحقیق علي محمد البجاوي، مط)هـ٤٦٣(

 ت (حمد بن أبـي سـعید األنبـاري أبو البركات عبد الرحمن بن م: أسرار العربیة
 .م١٩٥٧تحقیق محمد بهجت البیطار، مطبعة الترقي، دمشق،  ،)هـ٥٧٧

  الــــدكتور محمــــد إبــــراهیم عبــــادة، مطبعــــة : القــــرآن الكــــریم فــــيأســــماء الجمــــوع
 .م١٩٨٨المعارف، مصر، 
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 مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ١عبد اهللا أمین، ط: االشتقاق ،
 .م١٩٥٦-هـ١٣٧٦

 هـــ٢٤٤ت (أبــو یوســف یعقــوب بــن اســحاق ابــن الســكیت : إصــالح المنطــق( ،
، دار المعــارف، ٣تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســالم محمــد هــارون، ط

 .م١٩٧٠مصر، 

 الدكتور حسام سعید النعیمي، دار الكتب : أصوات العربیة بین التحول والثبات
 .م١٩٨٩للطباعة والنشر، 

 مكتبــــة األنجلــــو المصــــریة، القــــاهرة، ٥یم أنــــیس، طإبــــراه: األصـــوات اللغویــــة ،
 .م١٩٧٩

 كشـف (، طبع مع شرحه )هـ٤٨٢ت (علي بن محمد البزدوي : أصول البزدوي
 .م١٩٧٤بیروت،  -، دار الكتب العلمیة)البخاري -األسرار

 الوفا  ي، تحقیق أب)هـ٤٩٠ت (أبو بكر بن أحمد السرخسي : أصول السرخسي
 .هـ١٣٧٢بي، مصر، األفغاني، دار الكتاب العر 

 م١٩٨٧بیروت،  -محمد الخضري، دار العلم: أصول الفقه. 
 م١٩٦٩، مطبعة النجف األشرف، ١محمد رضا المظفر، ط: أصول الفقه. 

 بیــــروت٤الــــدكتور محمــــد مصــــطفى الشــــلبي، ط: أصــــول الفقــــه اإلســــالمي ،- 
 .هـ١٤٠٣لبنان، 

 هیم الزلمـي، الـدكتور مصـطفى إبـرا: أصول الفقه اإلسـالمي فـي نسـیجه الجدیـد
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢دار الحكمة، بغداد، 

 تحقیـق محمــد )هـــ٣٢٨ت(أبـو بكــر محمـد بـن القاســم ابـن األنبـاري : األضـداد ،
 .م١٩٦٠أبو الفضل إبراهیم، دائرة المطبوعات والنشر، الكویت، 

 ت (أبــــو الطیـــب عبــــد الواحــــد بـــن علــــي اللغــــوي : األضـــداد فــــي كـــالم العــــرب
ـــدكتور عـــزة)هــــ٣٥١ حســـن، مطبوعـــات المجمـــع العلمـــي العربـــي،  ، تحقیـــق ال

 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢دمشق، 
 ١الـدكتور محمـد حسـین آل یاسـین، مطبعـة المعـارف، ط: األضداد فـي اللغـة ،

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤بغداد، 
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 عبـــد اهللا بـــن الحســـین بـــن أحمـــد بـــن : رة مـــن القـــرآن الكـــریمو إعـــراب ثالثـــین ســـ
-د(لتوزیع، مطبعة منیـر، ، دار التربیة للطباعة والنشر وا)هـ٣٧٠ت (خالویه 

 ).ت

 تحقیــــق )هــــ٣٣٨ت (أبـــو جعفـــر أحمــــد بـــن محمـــد النحـــاس : إعـــراب القـــرآن ،
 .م١٩٧٧الدكتور زهیر غازي زاهد، بغداد، 

 ــــد الكــــریم العــــاملي ســــمح: أعیــــان الشــــیعة ــــروت، )هـــــ١٩٥٢ت (ن بــــن عب ، بی
 .م١٩٥٩-م١٩٤٥

 ت (لیوسـي السـید البطبن عبد اهللا بن محمد : قتضاب في شرح أدب الكتاباإل
ــــد المجیــــد، ط)هـــــ٥٢١ ــــدكتور حامــــد عب ــــق مصــــطفى الســــقا وال ، دار ٢، تحقی

 .م١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 
 ــــراءات الســــبعقاإل ــــاذش : نــــاع فــــي الق ــــي بــــن أحمــــد ابــــن الب ــــن عل ت (أحمــــد ب

 .هـ١٤٠٣، تحقیق الدكتور عبد المجید قطامش، مكة المكرمة، )هـ٥٤٠
 دار )هــــ٣٥٦ت (الي البغـــدادي قـــالقاســـم الأبـــو علـــي إســـماعیل بـــن : األمـــالي ،

 .م١٩٢٦الكتب المصریة، مصر، 
 أبـــو عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عمـــر ابـــن : األمـــالي النحویـــة أمـــالي القـــرآن الكـــریم

 -، عــــالم الكتــــب١، تحقیــــق هــــادي حســــن حمــــودي، ط)هـــــ٦٤٦ت (الحاجــــب 
 .م١٩٨٥بیروت، 

 م١٩٣٧محمد كرد علي، مصر، : أمراء البیان. 
 الـــدكتور هاشـــم طـــه شـــالش، مطبعـــة اآلداب، النجـــف : انیهـــاأوزان الفعـــل ومع

 .م١٩٧١األشرف، 
 عبـد اهللا بـن یوسـف بـن هشـام األنصـاري : أوضح المسالك إلى ألفیة ابـن مالـك

، دار النـــــدوة ٦، تحقیـــــق محمـــــد محیـــــي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد، ط)هــــــ٧٦١ت (
 .م١٩٨٠الجدیدة، بیروت، لبنان، 

 ت (عثمـان بـن عمـر ابـن الحاجـب أبو عمرو بن : اإلیضاح في شرح المفصل
، مطبعـــــة العــــاني، بغـــــداد، ي، تحقیــــق الـــــدكتور موســــى بنـــــاي العلیلــــ)هـــــ٦٤٦

 .م١٩٨٢



 

 

٢٠٣

  
 

 ت-د(، طهرن، )هـ١١١١ت (محمد باقر المجلسي : بحار األنوار.( 

 أثیـر الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یوسـف أبـو حیـان األندلسـي : البحر المحیط
 .هـ١٣٢٨ ، مطبعة السعادة، مصر،)هـ٧٤٥(

 هـ٧٩٤ت (محمد بن عبد اهللا بدر الدین الزركشي : البرهان في علوم القرآن( ،
 .م١٩٧٠، دار إحیاء الكتاب العربي، ١تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

 أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن : بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
 -، دار المـدني١، طقـابالـدكتور محمـد مظفر  ق، تحقیـ)هـ٧٤٩ت (األصفهاني 

 .م١٩٨٩جدة، 
  

 
 ـــاموس ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر الق ـــدي : ت ت (محمـــد مرتضـــى الحســـیني الزبی

، تحقیــق عبـد الســتار أحمـد فــراج، وراجعتـه لجنــة مـن وزارة اإلعــالم، )هــ١٢٠٥
 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١مطبعة حكومة الكویت، 

  و بكـر أحمــد أبـ: هــ٤٦٣تـاریخ بغـداد أو مدینـة السـالم منـذ تأسیسـها حتـى سـنة
المدینــة المنــورة،  -، المكتبــة الســلفیة)هـــ٦٤٣ت (بــن علــي الخطیــب البغــدادي 

 ).ت-د(

 هــــ ٢٧٦ت (عبـــد اهللا بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري : تأویـــل مشـــكل القـــرآن( ،
 .م١٩٥٤أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، السید تحقیق 

 مـن نحـاة (إسـحاق الصـیمري  أبو محمد عبد اهللا بن علي بن: التبصرة والتذكرة
، دار الفكر، ١، تحقیق الدكتور فتحي أحمد مصطفى، ط)القرن الرابع الهجري

 .م١٩٨٢دمشق، 
 المطبعـة العلمیـة، )هــ٤٦٠ت (أبو جعفـر الطوسـي : القرآن فسیرالتبیان في ت ،

 .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٦النجف األشرف، 



 

 

٢٠٤

 هـــ٧٦٦ت ( قطــب الــدین محمــد بــن محمــد الــرازي: تحریــر القواعــد المنطقیــة( ،
 .م ١٩٤٨،البابي الحلبي، القاهرة، ٢ط

 ــدار التونســیة للنشــر، تــونس : یرنــو التحریــر والت محمــد الطــاهر بــن عاشــور، ال
 .م١٩٨٤

 تحقیـــق عبـــد الـــرحمن بـــن )هــــ٧٤٨ت (شـــمس الـــدین الـــذهبي : اظفـــتـــذكرة الح ،
 .هـ١٣٧٤، دار إحیاء التراث العربي، ٤یحیى العلمي، ط

 ور حــاكم مالــك لعیبــي، دار الحریــة للطباعــة، بغــداد، الــدكت: التــرادف فــي اللغــة
 .م١٩٨٠

 جمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مالـــك : تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد
، حققه وقدم له محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي )هـ٦٧٢ت (األندلسي 

 .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧للطباعة والنشر، القاهرة، 

 تحقیق الـدكتور )هـ٣٤٧ت(فر بن درستویه عبد اهللا بن جع: تصحیح الفصیح ،
 .م١٩٧٥، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ١عبد اهللا الجبوري، ط

 م١٩٥٥، مطبعة وادي الملوك، ٥محمد الطنطاوي، ط: سماءتصریف األ. 
 الــــدكتور شــــعبان صــــالح، دار غریــــب : تصــــریف األســــماء فــــي اللغــــة العربیــــة

 .م٢٠٠٥للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
 لغـــة العربیــــة، الـــدكتور شـــعبان صـــالح، دار الغریــــب األفعـــال فـــي ال یفر تصـــ

 .م٢٠٠٥للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
 الـدكتور صـالح سـلیم الفـاخري، مكتبـة : قاتتتصریف األفعال والمصادر والمشـ

 .م١٩٩٦ومطبعة اإلشعاع، مصر، 
 ت-د(أمین علي السید، مكتبة الشباب، مطبعة عاطف، : تصریف الفعل.( 

 دار ١الـدكتور الســید أحمـد عبـد الغفــار، ط: التصـور اللغـوي عنــد األصـولیین ،
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١عكاظ للطباعة والنشر، 

 تحقیــق محمــد )هـــ٣٩٢ت (أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي : التصــریف الملــوكي ،
 .م١٩٧٠، دار المعارف للطباعة، ٢سعید النعمان، ط



 

 

٢٠٥

 نهضــــة العربیــــة للطباعــــة الــــدكتور عبــــده الراجحــــي، دار ال: التطبیــــق الصــــرفي
 .م١٩٧٣والنشر، بیروت، 

 ١عــودة خلیـــل أبــو عـــودة، ط: التطــور الــداللي بـــین لغــة الشــعر ولغـــة القــرآن ،
 .م١٩٨٥مكتبة المنار، األردن، 

 دار األنــــدلس، ٢الــــدكتور إبــــراهیم الســــامرائي، ط: التطــــور اللغــــوي التــــاریخي ،
 .م١٩٨١بیروت، 

 علـــي المعـــروف بالســـید الشـــریف أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن : التعریفــات
، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، وزارة الثقافــة واإلعــالم، )هـــ٨١٦ت (الجرجــاني 

 ).ت-د(

 تحقیـق )هــ١٠٨٥ت(فخر الدین محمد الطریحي : تفسیر غریب القرآن الكریم ،
 .م١٩٥٣محمد كاظم الطریحي، المطبعة الحیدریة، النجف األشرف، 

 المطبعــة البهیــة )هـــ٦٠٦ت (الفخــر الــرازي  محمــد بــن عمــر: التفســیر الكبیــر ،
 .م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧المصریة، 

 أثیر الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یوسـف أبـو حیـان األندلسـي : تقریب المقرب
بیـروت،  -، دار السـیرة١، تحقیق الدكتور عفیف عبد الـرحمن، ط)هـ٧٤٥ت (

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢
 تحقیـــق ودراســـة )هــــ٣٧٧ت (الحســـن بـــن أحمـــد أبـــو علـــي الفارســـي : التكملـــة ،

جامعـــة الموصـــل،  -الـــدكتور كـــاظم بحـــر المرجـــان، طبـــع بمطـــابع دار الكتـــب
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

 تحقیـــق )هــــ٤٠٦ت (الشـــریف الرضـــي : تلخـــیص البیـــان فـــي مجـــازات القـــرآن ،
 .م١٩٥٥محمد عبد الغني حسن، القاهرة، 

 هـــ٧٣٩ت (محمــد بــن عبــد الــرحمن القزوینــي  :التلخــیص فــي علــوم البالغــة( ،
 .م١٩٣٢، مصر، ٢عبد الرحمن البرقوقي، طوشرحه ضبطه 

 ـــم التجویـــد ـــي عل ـــن الجـــزري : التمهیـــد ف ـــو الخیـــر محمـــد ب ـــدین أب ت (شـــمس ال
، بیـروت، الة، مؤسسـة الرسـ١، تحقیق الدكتور غـانم قـدوري الحمـد، ط)هـ٨٣٣

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧



 

 

٢٠٦

 تحقیـــق )هـــ٧٤٢ت(جمــال الــدین المــزي : تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجـــال ،
 .م١٩٨٠الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 تحقیـق عبـد )هــ٣٧٠ت (أبو منصور محمد بن أحمـد األزهـري : تهذیب اللغة ،
 .م١٩٦٧ -١٩٦٤السالم محمد هارون، القاهرة، 

 دار الكتب )هـ٧٩٢ت( سعد الدین التفتازاني: التوضیح والتنقیح بشرح التلویح ،
 ).ت-د(لبنان،  -العلمیة، بیروت

  
 

 ــــي األضــــداد ــــب ف ــــن الســــكیت، نشــــرها : ثالثــــة كت األصــــمعي والسجســــتاني واب
 .م١٩١٢هفنر، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،  ستأوغ

  
 

 أبـو جعفــر محمـد بــن جریـر الطبــري : تأویــل آي القـرآن وجـوه جـامع البیـان عــن
 .م١٩٨٨، دار الفكر، )هـ٣١٠ت (

 المكتبـــــة المصـــــریة، ١٤طنـــــي، یمصـــــطفى الغالی: جـــــامع الـــــدروس العربیـــــة ،
 .م١٩٨٠

 مطبعـة حلبـي، طبـع مـع شـرح ال)هــ٧٧١ت(تاج الـدین السـبكي: جمع الجوامع ،
 ).ت-د(عیسى البابي الحلي وشركاؤه، مصر، 

 تحقیــق الــدكتور علــي )هـــ٣٤٠ت (أبــو القاســم الزجــاجي : الجمــل فــي النحــو ،
 .م١٩٨٨، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٤توفیق الحمد، ط

  ــد المــنعم ســید عبــد : التكســیر فــي اللغــة العربیــةجمــوع التصــحیح و الــدكتور عب
 .م١٩٧٧العال، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

 مـن علمـاء (محمـد بـن شـفیع القزوینـي : جوهر القاموس في الجمـوع والمصـادر
، تحقیــــق وتعلیـــق محمـــد جعفـــر الشـــیخ إبــــراهیم )القـــرن الثـــاني عشـــر الهجـــري

 .م١٩٨٢ الكرباسي، مطبعة اآلداب، النجف األشرف،
  



 

 

٢٠٧

 
 

 أحمد بن محمـد بـن : موني على ألفیة ابن مالكشحاشیة الصبان على شرح األ
ي، ب، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحل)هـ١٢٠٦ت (علي الصبان 

 ).ت-د(
 أحمــد بــن عبــد اهللا بــن نعــیم األصــبهاني : حلیــة األولیــاء فــي طبقــات األصــفیاء

 .م١٩٣٣، مصر، )هـ٤٣٠ت (
  

 
 حققــــه محمـــد علــــي )هــــ٣٩٢ت (أبــــو الفـــتح عثمــــان بـــن جنــــي : ئصالخصـــا ،

 ).ت-د(لبنان،  -النجار، دار الكتاب العربي، بیروت
 محمــد طــاهر درویــش، دار المعــارف، القـــاهرة، : الخطابــة فــي صــدر اإلســالم

 .م١٩٦٧
 مطبعــــــة اآلداب، النجــــــف ٢عبــــــد الهــــــادي الفضــــــلي، ط: خالصــــــة المنطــــــق ،

 .هـ١٣٨٩األشرف، 
  

 
 تحقیـق الـدكتور محمـد )هــ٧٢٨ت(ةتیمیـابـن : لنقل والقارض بین العدرء التع ،

 .م١٩٨٣-١٩٨٠، ١رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ط

 ١الـــدكتور غـــانم قـــدوري الحمـــد، ط: الدراســات الصـــوتیة عنـــد علمـــاء التجویـــد ،
 .م١٩٨٦مطبعة الخلود، بغداد، 

 ــم الصــرف ، مطبعــة الرســالة، ٢درویــش، طالــدكتور عبــد اهللا : دراســات فــي عل
 .م١٩٦٢القاهرة، 

 ــدكتور صــبحي الصــالح، ط: دراســات فــي فقــه اللغــة ــم للمالیــین، ٧ال ، دار العل
 .م١٩٧٨بیروت، 



 

 

٢٠٨

 الــدكتور محمــد حســین : الدراســات اللغویــة عنــد العــرب إلــى نهایــة القــرن الثالــث
 .م١٩٨٠، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ١آل یاسین، ط

 الدكتور حسام سعید النعیمـي، دار : لصوتیة عند ابن جنيالدراسات اللهجیة وا
 .م١٩٨٠الرشید للنشر، 

 ــــاهرة، ١أحمــــد مختــــار عمــــر، ط: دراســــة الصــــوت اللغــــوي ، عــــالم الكتــــب، الق
 .م١٩٧٦

  الدكتورة خولة تقي الدین الهاللـي، دار : ة والعجاجبدراسة لغویة في أراجیز رؤ
 .١٩٨٢اق، ر الع -مالرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعال

 ـــي أوهـــام الخـــواص ـــري : درة الغـــواص ف ـــي الحری ، )هــــ٥١٦ت (القاســـم بـــن عل
تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، القــاهرة، 

 .م١٩٧٥

 مطبعـة الســعادة ٣محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، ط: دروس فـي التصـریف ،
 .م١٩٥٨-هـ١٣٧٨بمصر، 

 مهــدي المهریــزي، المتــرجم أنــور : هــج البالغــةدروس فــي نصــوص الحــدیث ون
 .م١٩٩٤، منشورات المركز العالمي للدراسات اإلسالمیة، ٢الرصافي، ط

 مـن علمـاء القـرن الرابـع (القاسم بن محمد بن سـعید المـؤدب : دقائق التصریف
دكتور حاتم الضامن والدكتور ال، تحقیق الدكتور أحمد ناجي القیسي و )الهجري

 .هـ١٤٠٧عة المجمع العلمي العراقي، حسین تورال، مطب
 ـــــاظ ـــــة األلف ـــــیس، ط: دالل ـــــراهیم أن ـــــدكتور إب ـــــو المصـــــریة، ٣ال ، مطبعـــــة األنجل

 .م١٩٧٦
 م١٩٦٣عربیة العالیة، لامعهد الدراسات مراد كامل، : داللة األلفاظ وتطورها. 

 ١٠كمـــال محمـــد بشـــر، ط.ســـتیفن أولمـــان، ترجمـــة د: دور الكلمـــة فـــي اللغـــة ،
 .م١٩٨٦مكتبة الشباب، 

 تحقیــق )هـــ٣٥٠ت (الفــارابي أبــو إبــراهیم إســحاق بــن إبــراهیم : دیــوان األدب ،
 .م١٩٧٥-م١٩٧٤الدكتور أحمد مختار عمر، القاهرة، 



 

 

٢٠٩

 دار المعــارف ٢تحقیـق محمــد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط: دیـوان النابغـة الـذبیاني ،
 .م١٩٨٥بمصر، 

  
 

 بــزرك الطهرانــي، محمــد محســن الشــهیر بأغــا : الذریعــة إلــى تصــانیف الشــیعة
 .هـ١٣٥٥مطبعة الغري، 

 
 تحقیــق محمــد )هـــ١٠٠١ت (محمــد بــن بــدر الــدین : رســالة األضــداد للمنشــئ ،

 .م١٩٨٥، بغداد، ١حسین آل یاسین، ط
 ت (بــي طالــب القیســي أمكــي بــن : الرعایــة لتجویــد القــراءة وتحقیــق لفــظ الــتالوة

 .م١٩٧٣، تحقیق الدكتور أحمد حسن فرحات، دمشق، )هـ٤٣٧
 ت (عبـد الوهـاب تـاج الـدین السـبكي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب

ق الشـــیخین علـــي محمـــد عـــوض وعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، یـــ، تحق)هــــ٧٧١
 .م١٩٩٩، بیروت -، عالم الكتب١ط

  الجوانـــب البالغیـــة واللغویـــة فـــي بیـــان أمیـــر (روائـــع البیـــان فـــي خطـــاب اإلمـــام
، دار ١تور رمضان عبـد الهـادي، طالدك: ) )ع(المؤمنین علي بن أبي طالب 

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣لبنان،  -اث العربي، بیروتر إحیاء الت
  

 
 ت (عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي : زاد المسیر في علم التفسیر

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، دمشق، ١، ط)هـ٥٩٧

 الـــــدكتور زیـــــن كامـــــل : الزوائــــد فـــــي الصـــــیغ فــــي اللغـــــة العربیـــــة فـــــي األفعــــال
 ).ت-د(دار المعرفة الجامعیة،  الخویسكي،

  
 



 

 

٢١٠

 تحقیـق لجنــة )هــ٣٩٢ت (أبــو الفـتح عثمـان بـن جنــي : سـر صـناعة اإلعـراب ،
بـــراهیم مصـــطفى وعبـــد اهللا  مـــن األســـاتذة، مصـــطفى الســـقا ومحمـــد الزفـــزاف وإ

 .م١٩٥٤ي وأوالده بمصر، ب، مطبعة مصطفى البابي الحل١أمین، ط

 قیـــق شــعیب األرنـــاؤوط وآخـــرین، ، تح)هــــ٧٤٨ت(الــذهبي: بالءنـــســیر أعـــالم ال
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  
 

 ـــي فـــن ال ـــب : رفصـــشـــذا العـــرف ف الشـــیخ أحمـــد الحمـــالوي، مطبعـــة دار الكت
 .م١٩٢٧المصریة، 

 ت (بهـــاء الـــدین عبـــد اهللا بـــن عقیـــل : شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك
مكتبــة دار التــراث، ، ٢٠حمیــد، طعبــد ال، تحقیــق محمــد محیــي الــدین )هـــ٧٦٩

 .م١٩٨٠القاهرة، 
 بــدر الــدین محمــد بــن محمــد بــن مالــك : شــرح ابــن النــاظم علــى ألفیــة ابــن مالــك

، صــــححه ونقحــــه محمــــد بــــن ســــلیم اللبابیــــدي، مطبعــــة القــــدیس )هـــــ٦٨٦ت (
 .هـ١٣١٣جاورجیوس، بیروت، 

  عبـد الـرحمن بـن الحسـین ): نهایة السول شـرح منهـاج الوصـول(شرح األسنوي
 ).ت-د(ه، مصر، ، مطبعة محمد علي صبیح وأوالد)هـ٧٧٢ت ( األسنوي

 بــن ا إلــى ألفیــة لكالمســمى مــنهج الســا(موني علــى ألفیــة ابــن مالــك شــشــرح األ
ـــن محمـــد األ): مالـــك ـــدین علـــى ب ، تحقیـــق محمـــد )هــــ٩٢٩ت (موني شـــنـــور ال

 .م١٩٥٥، مكتبة النهضة المصریة، ٣محیي الدین عبد الحمید، ط

 شـهاب الـدین أبــو : ختصـار المحصـول فـي األصــولشـرح تنقـیح الفصـول فــي ا
ـــاس أحمـــد بـــن إدریـــس القرافـــي، تحقیـــق طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، مكتبـــة  العب

 .م١٩٧٣الكلیات األزهریة، مصر، 
 تحقیــق زكــي )هـــ٩٧٢ت (حمــد الفــاكهي أ نعبــد اهللا بــ: شــرح الحــدود النحویــة ،

 .م١٩٨٨فهمي اآللوسي، مطبوعات جامعة الموصل، 



 

 

٢١١

 ت (باذي امحمــد بــن الحســن رضــي الــدین اإلســتر : شــافیةشــرح الرضــي علــى ال
، تحقیق محمد نور الحسـن ومحمـد الزفـزاف ومحمـد محیـي الـدین عبـد )هـ٦٨٦

 .م١٩٧٥الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 باذي امحمــــد بــــن الحســــن رضــــي الــــدین اإلســــتر : شــــرح شــــافیة ابــــن الحاجــــب
حمــد محیــي الــدین ، تحقیــق محمــد نــور الحســن ومحمــد الزفــزاف وم)هـــ٦٨٦ت(

 .م١٩٢٩-هـ١٣٥٨عبد الحمید، مطبعة حجازي، بالقاهرة، 
 عبــد اهللا بــن یوســف بــن هشـــام : كـــالم العــرب رفــةشــرح شــذور الــذهب فــي مع

، القاهرة، ١، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ط)هـ٧٦١ت (األنصاري 
 .م١٩٦٥

 ت (أبــــــو عبــــــد اهللا محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن هشــــــام اللخمــــــي : شــــــرح الفصــــــیح
وزارة -، دائـرة اآلثـار والتـراث١حقیـق مهـدي عبیـد جاسـم، طت دراسة و،)هـ٥٧٧
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩م، الاإلع

 هــ٨٥٥ت (ي نـبدر الـدین محمـود بـن أحمـد العی: شرح المراح في التصریف( ،
 .م١٩٩٩حققه وعلق علیه الدكتور عبد الستار جواد، مطبعة الرشید، بغداد، 

 هـــ٦٤٣ت (النحـوي بـن یعــیش ي موفــق الـدین یعــیش بـن علــ: شـرح المفصـل( ،
 ).ت-د(عالم الكتاب، بیروت، 

 عز الدین أبو حامـد عبـد الحمیـد المـدائني : شرح نهج البالغة البن أبي الحدید
، دار الكتــاب ١، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ط)هـــ٦٥٦ت ( عتزلــيالم

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦العربي، بغداد، 

  رؤیـة اعتزالیـة عـن اإلمـام علـي  -زلـيتعنهج البالغة البن أبي الحدیـد المشرح
ـــــى، النجـــــف ١النصـــــر اهللا، طمنشـــــد جـــــواد كـــــاظم : -)ع( ـــــة ذوي القرب ، مكتب

 .هـ١٤٣٨األشرف، 
 ت (أبــــو عمــــرو عثمــــان بــــن عمــــر بــــن الحاجــــب : شــــرح الوافیــــة نظــــم الكافیــــة

اي علـوان العلیلـي، مطبعـة اآلداب، النجـف بنـ، دراسة وتحقیـق موسـى )هـ٦٤٦
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠األشرف، 

  



 

 

٢١٢

 
 أبو الحسین أحمد بـن فـارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها

 .م١٩٦٣، تحقیق مصطفى الشویمي، بیروت، )هـ٣٩٥ت (

  ـــة(الصـــحاح ـــاج اللغـــة وصـــحاح العربی ت (اســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري ): ت
، تحقیــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، مطبعــــة دار الكتــــاب العربــــي، )هـــــ٣٩٣

 .هـ١٣٣٧مصر، 
 م١٩٩١الدكتور حاتم الضامن، مطبعة الحكمة، الموصل، : الصرف. 

 م١٩٨٨الدكتور عبد الجبار علوان النایلة، الموصل، : الصرف الواضح. 
 دراســـــة وصــــفیة تطبیقیـــــة فـــــي الصــــرف وبعـــــض المســـــائل  -الصــــرف الـــــوافي

 .م١٩٨٩الدكتور هادي نهر، مطبعة التعلیم العالي، الموصل،  -الصوتیة
 الـدكتورة بــاكیزة : للغــة العربیـة مـع بعـض المقارنــات السـامیةصـیغ الجمـوع فـي ا

 ).ت-د(رفیق حلمي، مطبعة األدیب البغدادیة، 
 

 الـدكتور طالـب محمـد : ظاهرة الترادف في ضوء التفسیر البیـاني للقـرآن الكـریم
 .م١٩٩٥ان یونس بنغازي، خمنشورات جامعة ، ١طالزوبعي، 

 
 األب هنـري فلــیش الیســوعي، تعریــب : العربیـة الفصــحى نحــو بنـاء لغــوي جدیــد

كیـــة، بیـــروت، ثولی، المطبعـــة الكا١وتحقیـــق الـــدكتور عبـــد الصـــبور شـــاهین، ط
 .م١٩٦٦

 ت-د(بسام بركة، دار العلم، بیروت، : علم األصوات العام.( 
 یــت، ، مكتبــة دار العروبــة، الكو ١الــدكتور أحمــد مختــار عمــر، ط: علــم الداللــة

 .م١٩٨٢
 ــــم الداللــــة العربــــي ، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة، هالــــدكتور فــــایز الدایــــ: عل

 .م١٩٨١الجزائر، 
  ــة ــم(علــم الدالل ــدكتور محمــد علــي الخــو ): المعنــى عل ي، دار الفــالح للنشــر لال

 .م٢٠٠١والتوزیع، 



 

 

٢١٣

  بـالمر، ترجمـة مجیـد عبـد الحلـیم الماشـطة، دار .ف): علم المعنى(علم الداللة
 .م١٩٨٥للنشر والتوزیع، الفالح 

  الــدكتور عبــد القــادر أبــو شــریفة وحســین الفـــي : الداللــة والمعجــم العربــيعلــم
 .م١٩٨٩، دار الفكر، ١وداود غطاشة،ط

 كور، دار الثقافـة للنشـر دالـدكتور عـاطف مـ: بـین التـراث والمعاصـرة ةعلم اللغ
 .م١٩٨٧والتوزیع، القاهرة، 

  ــاني ، ٤الــدكتور كمــال محمــد بشــر، ط): اتاألصــو (علــم اللغــة العــام القســم الث
 .م١٩٧٥دار المعارف، مصر، 

  الـــدكتور محمــد الســـعران، دار المعـــارف، ): مقدمــة للقـــارئ العربــي(علــم اللغـــة
 .م١٩٦٥مصر، 

 هــــــ١٣٧٦، مطبعــــة الزهــــراء، بغــــداد، ٢كمــــال إبــــراهیم، ط: عمــــدة الصــــرف- 
 .م١٩٥٧

 ــــد ،)هـــــ١٧٥ت (الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي : العــــین كتور مهــــدي تحقیــــق ال
تور إبراهیم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، الدكالمخزومي و 

 .م١٩٨٥-١٩٨٠
 

 م١٩٧٧ي، بیروت، میناأل: الغدیر في الكتاب والسنة واألدب. 
 

 م١٩٧٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١١د أمین، طحمأ: فجر اإلسالم. 
 دار اآلفـاق الجدیـدة، ١، ط)هــ٣٩٥ت(أبـو هـالل العسـكري: الفروق فـي اللغـة ،

 .م١٩٧٣بیروت، 
 مكتبـــة الخـــانجي ٢الـــدكتور رمضـــان عبـــد التـــواب، ط: فصــول فـــي فقـــه اللغـــة ،

 .م١٩٨٣بالقاهرة، 
 نشـــر وتعلیـــق األســـتاذ محمـــد عبـــد المـــنعم : فصــیح ثعلـــب والشـــروح التـــي علیـــه

 .م١٩٤٩ -هـ١٣٦٨، مكتبة التوحید، المطبعة النموذجیة، ١خفاجي، ط



 

 

٢١٤

  الــــدكتور حــــاتم صــــالح الضــــامن، دار الحكمــــة للطباعــــة والنشــــر، : اللغــــةفقــــه
 .م١٩٩٠الموصل، 

 دار النهضة للطباعة والنشر، ٧الدكتور علي عبد الواحد وافي، ط: فقه اللغة ،
 .١٩٧٣القاهرة، 

 م١٩٨٧سر الزیدي، جامعة الموصل، االدكتور كاصد ی: فقه اللغة العربیة. 

 مطبعـة )هــ٤٢٩ت (صور عبد الملك الثعالبي أبو من: فقه اللغة وسر العربیة ،
 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١االستقامة بالقاهرة، 

 الدكتور شوقي ضیف، دار المعارف، القـاهرة، : الفن ومذاهبه في النثر العربي
 .م١٩٧١

  الدكتور غالب فاضـل ): دراسة في أصوات المد العربیة(في األصوات اللغویة
 .م١٩٨٤، المطلبي، دائرة الشؤون الثقافیة والنشر

 الموســوعة (دكتور خلیــل إبــراهیم العطیــة، الــ :فــي البحــث الصــوتي عنــد العــرب
 .م١٩٨٣، دار الحریة للطباعة، بغداد، )١٢٤الصغیرة 

 عبـــــاس أبـــــو الســـــعود، دار المعـــــارف بمصـــــر، : الفیصـــــل فـــــي ألـــــوان الجمـــــوع
 .م١٩٧٠

 ــــة ــــراهیم أنــــیس، ط: فــــي اللهجــــات العربی ــــدكتور إب ــــي، ٢ال ــــة البیــــان العرب ، لجن
 .م١٩٥٢

 
 مطبعـة ٢، ط)هـ٨١٧ت (محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : القاموس المحیط ،

 .م١٩٥٢ -هـ١٣٧١ي وأوالده، مصر، بمصطفى البابي الحل
 

 دار )هــ٦٤٦ت (الحاجـب عمـر بـن أبو عمرو عثمـان بـن : الكافیة في النحو ،
 ).ت-د(لبنان،  -، بیروتةالكتب العلمی

 تحقیـق عبـد )هــ١٨٠ت (ان بن قنبر سیبویه أبو بشر عمرو بن عثم: الكتاب ،
 .م١٩٨٣، عالم الكتب، ٣السالم محمد هارون، ط



 

 

٢١٥

 هــ ١١٥٨ت (محمد بن علي بن علي التهـانوي: كشاف إصطالحات الفنون( ،
 .م ١٩٧٧تحقیق الدكتور لطفي عبد البدیع، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 جـار  :ل فـي وجـوه التأویـلالكشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل وعیـون األقاویـ
، ، تحقیــق مصــطفى حســین أحمــد)هـــ٥٣٨ت (اهللا محمــد بــن عمــر الزمخشــري 

 .م١٩٨٧، دار الكتاب العربي ، بیروت، ٣ط

 أبــو البركــات عبــد اهللا بــن أحمــد : كشــف األســرار شــرح المصــنف علــى المنــار
 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بیروت،  -، دار الكتب العلمیة١، ط)هـ٧١٠ت (النسفي 

  ـــب : هـــاجبع وعللهـــا وحجســـوجـــوه القـــراءات الالكشـــف عـــن ـــن أبـــي طال مكـــي ب
ـــدین رمضـــان، مجمـــع اللغـــة ت، )هــــ٤٣٧ت (القیســـي  ـــي ال ـــدكتور محی ـــق ال حقی

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤العربي، دمشق، 
  مطبعــة ١الــدكتور حســن ظاظــا، ط): مــن قضــایا اللغــة العربیــة(كــالم العــرب ،

 .م١٩٧١المصري، األسكندریة، 
  وب بن موسى یأبو البقاء أ): لحات والفروق اللغویةالمصطفي معجم (الكلیات

ــــدكتور عــــدنان درویــــش ومحمــــد )هـــــ١٠٩٤ت (الحســــیني الكفــــوي  ، مقابلــــة ال
 .م١٩٧٦ -م١٩٧٥المصري، دمشق، 

  
 

  الـدكتور عبــد العزیـز مطــر، : لعامـة فــي ضـوء الدراســات اللغویـة الحدیثــةالحـن
 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، 

 الــدكتور رمضـــان عبــد التـــواب، دار المعـــارف، : لحــن العامـــة والتطــور اللغـــوي
 .م١٩٦٧القاهرة، 

 بیـروت،  -، دار صـادر)هــ٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظـور : لسان العرب
 .م١٩٦٨

 تحقیــق محمــد عبــد الــرحمن )هـــ٨٥٢ت(ابــن حجــر العســقالني: لســان المیــزان ،
 ).ت-د(روت، المرعشي، دار إحیاء التراث العربي، بی



 

 

٢١٦

 لي ومحمــد القصــاص، نشــر مكتبــة خس، تعریــب عبــد الحمیــد الــدوایفنــدر : اللغــة
 .م١٩٥٠األنجلو المصریة، القاهرة، 

 م١٩٦٩الدكتور عبد الرحمن أیوب، مطبعة الكیالني، : اللغة والتطور. 

 الـــدكتور علـــي عبـــد الواحـــد وافـــي، دار نهضـــة مصـــر للطبـــع : اللغـــة والمجتمـــع
 .م١٩٧١والنشر، القاهرة، 

 هـــ٤٧٦ت (أبــو إســحاق إبــراهیم بــن علــي الشــیرازي : اللمـع فــي أصــول الفقــه( ،
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١ط

 تحقیـــق حامـــد )هــــ٣٩٢ت (أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي : اللمـــع فـــي العربیـــة ،
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، مكتبة النهضة العربیة، ٢المؤمن، ط

 لدكتور علم الدین الجندي، الدار العربیة للكتاب، ا: اللهجات العربیة في التراث
 .م١٩٧٨

 الدكتور عبـدة الراجحـي، دار المعـارف، : اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة
 .م١٩٦٩مصر، 

 الــدكتور غالــب فاضــل المطلبــي، دار : لهجــة تمــیم وأثرهــا فــي العربیــة الموحــدة
 .م١٩٧٨الحریة للطباعة والنشر، بغداد، 

 دار الشــــؤون الثقافیــــة العامــــة، ١علــــي ناصــــر غالــــب، ط: ســــدلهجــــة قبیلــــة أ ،
 .م١٩٨٩

 تحقیـــق )هــــ٣٧٠ت (ن بــن أحمـــد بـــن خالویـــه یالحســـ: لــیس فـــي كـــالم العـــرب ،
 .م١٩٧٩أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، 

  
 

 ــاه مــن القــرآن المجیــد ــد المبــرد : مــا اتفــق لفظــه واختلــف معن ت (محمــد بــن یزی
، القـــاهرة، خزانتهـــاحقیـــق عبـــد العزیـــز المیمنـــي، المطبعـــة الســـلفیة و ، ت)هــــ٢٨٥

 .هـ١٣٥٠

 دراسة وتحقیق عبد األمیر األعسم، )هـ٦٣١ت (مدي اآلسیف الدین : المبین ،
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، دار المناهل، بیروت، ١ط



 

 

٢١٧

 ـــن الســـید البطلیوســـي: المثلـــث ـــق الـــدكتور صـــالح مهـــدي )هــــ٥٢١ت(اب ، تحقی
 .م١٩٨١للطباعة، بغداد،  طوسي، دار الحریةر الف

 شـــرح )هــــ٢٩١ت (أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن یحیـــى بـــن ثعلـــب : مجـــالس ثعلـــب ،
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، دار المعارف، ٤وتحقیق عبد السالم محمد هارون، ط

 ت (أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي : مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن
 .م١٩٥٧ -م١٩٥٦بیروت،  -، دار الفكر، دار الكتاب اللبناني)هـ٥٤٨

 تحریـر )هــ٨٠٧ت (مـي یثعلـي بـن أبـي بكـر اله: مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد ،
 .هـ١٣٥٣العراقي وابن حجر، القاهرة، 

  ـــرحمن أیـــوب، مطبعـــة ): القســـم األول(محاضـــرات فـــي اللغـــة ـــدكتور عبـــد ال ال
 .م١٩٦٦المعارف، بغداد، 

 الفــتح عثمــان  أبــو: المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات واإلیضــاح عنهــا
، تحقیــق علــي النجـدي وعبــد الفتــاح شــلبي وعبــد الحلــیم )هـــ٣٩٢ت (بـن جنــي ا

 .م١٩٦٩ -م١٩٦٦على للشؤون اإلسالمیة، النجار، المجلس األ

 دراسـة وتحقیـق )هــ٦٠٦(فخر الدین الـرازي : المحصول في علم أصول الفقه ،
 -هــ١٤١٨، ٤لبنـان، ط -طه جابر فیاض العلـواني، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت

 .م١٩٩٧
 هـــ٥٠٥ت (أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي : محــك النظــر فــي المنطــق( ،

لبنـــان،  -تحقیـــق محمـــد بـــدر الـــدین النعســـاني، دار النهضـــة الحدیثـــة، بیـــروت
 .م١٩٦٦

 دار اآلفــاق، بیــروت، )هـــ٤٥٨ت (علــي بــن إســماعیل بــن ســیده : المخصـص ،
 ).ت-د(

 الـدكتور رمضـان عبـد التـواب،  :المدخل إلى علـم اللغـة ومنـاهج البحـث اللغـوي
 .م١٩٨٥، القاهرة، ٢ط

 القــاهرة، ٢الــدكتور عبــد العزیــز عتیــق، ط: المـدخل إلــى علــم النحــو والصــرف ،
 .م١٩٦٧



 

 

٢١٨

 دار ١الـــدكتور محســن بـــاقر الموســـوي، ط: المــدخل إلـــى علـــوم نهــج البالغـــة ،
ـــــع، بیـــــروت ـــــق والطباعـــــة والنشـــــر والتوزی ـــــوم للتحقی ـــــان،  -العل  -هــــــ١٤٢٣لبن

 .م٢٠٠٢

 الــدكتور مهــدي المخزومــي، : والنحــو ةدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــم
 -هــ١٣٧٧، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ٢ط

 .م١٩٥٨
 ت (بن علي بن محمد بـن جعفـر بـن الجـوزي الدین أبو الفرج جمال : المدهش

 .م١٩٧٣لبنان،  -، المؤسسة العالمیة، بیروت)هـ٥٩٧
  تحقیــق )هــ٣٢٨ت(األنبــاري ابـن أبــو بكـر محمــد بـن القاســم: والمؤنـثالمـذكر ،

 .م١٩٧٨، بغداد، ١الدكتور طارق الجنابي، ط
 ابـــن األثیـــر : المرصـــع فـــي اآلبـــاء واألمهـــات والبنـــین والبنـــات واألذواء والـــذوات

، تحقیـــق )هــــ٦٠٦ت (المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد المكنـــى بـــأبي الســـعادات 
 .م١٩٧١ئي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، الدكتور إبراهیم السامرا

 ـــوم اللغـــة وأنواعهـــا ـــي عل ـــي بكـــر : المزهـــر ف ـــن أب ـــرحمن ب ـــد ال جـــالل الـــدین عب
أبـو الفضـل إبـراهیم  د، تحقیق محمـد جـاد المـولى ومحمـ)هـ٩١١ت (السیوطي 

 ).ت-د(بیروت، -وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصریة، صیدا
 د حســن آل یاســین، مطبعــة الشــیخ محمــ: مســائل لغویــة فــي مــذكرات مجمعیــة

 .م١٩٩٢المجمع العلمي العراقي، 
 الحســن بـن أحمــد بـن عبــد الغفـار بــن : المسـائل المشـكلة المعروفــة بالبغـدادیات

، دراســة وتحقیــق صــالح الــدین عبــد اهللا )هـــ٣٧٧ت (رســي امحمــد بــن أبــان الف
 .م١٩٨٣السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، 

 الــدین بــن عبـــد الــرحمن بــن عبــد اهللا بـــن بهــاء : المســاعد علــى تســهیل الفوائـــد
، تحقیــق وتعلیــق محمــد كامــل بركــات، دار الفكــر بدمشــق، )هـــ٧٦٩ت (عقیــل 
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

 تحقیـــق عبـــد )هــــ٤٠٥ت (الحـــاكم النیســـابوري : المســـتدرك علـــى الصـــحیحین ،
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١١القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 



 

 

٢١٩

 طهـران، )هــ١٣٢٠ت (المحـدث النـوري  حسـین بـن محمـد: مسـتدرك الوسـائل ،
 .هـ١٣٨٣

 ــــم األصــــول ــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغزالــــي : المستصــــفى مــــن عل ت (أب
 .هـ١٣٢٢، بوالق مصر، )هـ٥٠٥

 الشیخ محب اهللا البهاري، وعلیه شرحه المسمى فواتح الرحمـوت : مسلم الثبوت
 -بـوالق ، المطبعـة األمیریـة،١لعبد العلي محمد بـن نظـام الـدین األنصـاري، ط

 .هـ١٣٢٢مصر، 

 م١٩٧٥عبد الزهراء الحسیني، بیروت، : مصادر نهج البالغة وأسانیده. 
 جـــالل الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر : المطــالع الســـعیدة فـــي شـــرح الفریـــدة

ـــدكتور نبهـــان یاســـین حســـین، دار الرســـالة )هــــ ٩١١ت(وطي یالســـ ، تحقیـــق ال
 .م١٩٧٧للطباعة، بغداد، 

 هــ١٤٠١، ١الدكتور فاضل السـامرائي، ط: في العربیة معاني األبنیة العربیة- 
 .م١٩٨١

 ــدكتور فــائز )هـــ٢١٥ت(فــش خســعید بــن مســعدة األ: معــاني القــرآن ، تحقیــق ال
 .م١٩٧٩، ١فارس، ط

 تحقیق أحمد یوسف نجـاتي )هـ ٢٠٧ت (یحیى بن زیاد الفراء : معاني القرآن ،
 .م١٩٧٢ -م١٩٥٥ومحمد علي النجار وعبد الجلیل شلبي، القاهرة، 

 م١٩٩٠-م١٩٨٩الدكتور فاضل صالح السامرائي، الموصل، : معاني النحو. 
 ت (أبـو الحسـین محمـد بـن علـي البصـري المعتزلـي : المعتمد في أصـول الفقـه

ـــد خلـــف اهللا بتعـــاون محمـــد بكـــر وحـــین حنفـــي، )هــــ٤٣٦ ـــق محمـــد حمی ، تحقی
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق، 

 ت-د(، دار صادر بیروت، )هـ٦٢٦ت (یاقوت الحموي : معجم األدباء.( 
 تحقیـق حمــدي عبــد )ـهــ٣٦٠ت (سـلیمان بــن أحمــد الطبرانـي : المعجـم الكبیــر ،

 .م١٩٨٣، مطبعة الزهراء، الموصل، ٢المجید، ط
  ــة، مطبعــة ): تــراجم مصــنفي الكتــب العربیــة(معجــم المــؤلفین عمــر رضــا كحال

 .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٦الترقي بدمشق، 



 

 

٢٢٠

 ١الــدكتور محمــد ســمیر اللبــدي، ط: مصــطلحات النحویــة والصــرفیةلمعجــم ا ،
 .م١٩٨٥دار الفرقان، 

 میشال عاصي والدكتور إمیل یعقوب، دار : المعجم المفصل في اللغة واألدب
 ).ت-د(العلم للمالیین، بیروت، 

  ر الدكتور إبراهیم السامرائي، دار الفكر للنش): دراسة ومعجم(مع نهج البالغة
 ).ت-د(والتوزیع، عمان، 

 تحقیـق علـي توفیـق )هــ٤٧١ت (عبد القاهر الجرجـاني : المفتاح في الصرف ،
 .م١٩٨٧، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، دار األمل، ١الحمد، ط

 األصـفهاني الراغـب أبو القاسم الحسین بـن محمـد : المفردات في غریب القرآن
-د(كیالنــي، دار المعرفـة للطباعــة،  ، تحقیـق وضــبط محمـد سـید)هــ٥٠٢ت (

 ).ت

 ــــة ــــم العربی ــــي عل ــــن عمــــر الزمخشــــري : المفصــــل ف ــــو القاســــم محمــــود ب ت (أب
 ).ت-د(، دار الجیل، بیروت، ٢، ط)هـ٥٣٨

 تحقیــق )هـــ٣٩٥ت (أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا : مقــاییس اللغــة ،
 -هـــ١٣٩٩عبــد الســالم محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 

 .م١٩٧٩
 تحقیـــق محمـــد عبـــد الخـــالق )هــــ٢٨٥ت (محمـــد بـــن یزیـــد المبـــرد : المقتضـــب ،

 ).ت-د(بیروت،  -یمة، عالم الكتابضع
 تحقیـق أحمـد عبـد السـتار )هــ٦٦٩ت (علي بن مـؤمن بـن عصـفور : المقرب ،

 .م١٩٨٦الجواري وعبد اهللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 
 ـــن مـــؤم: الممتـــع فـــي التصـــریف ـــق )هــــ٦٦٩ت (ن بـــن عصـــفور علـــي ب ، تحقی

، منشــــورات دار اآلفــــاق الجدیــــدة، بیـــــروت، ٣ر الــــدین قبـــــاوة، طفخــــالــــدكتور 
 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

 ــــدكتور إبــــراهیم أنــــی: مــــن أســــرار اللغــــة ــــو المصــــریة، ٥، طسال ، مكتبــــة األنجل
 .م١٩٧٥



 

 

٢٢١

 محمـد بـن الحسـن : مناهج العقول في شرح منهـاج الوصـول إلـى علـم األصـول
 .م١٩٨٤ار الكتب العلمیة، بیروت، ، د١البدخشي، ط

 الــــدكتور تمـــام حســـان، مكتبـــة األنجلـــو المصــــریة، : منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة
 .م١٩٥٥

 ١السـید محمـد تقـي الحكـیم، ط: من تجارب األصولیین في المجـاالت اللغویـة ،
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣یة للدراسات والنشر، بیروت، دولالمؤسسة ال

 مطبعــة )هـــ٦٣١ت (الــدین اآلمــدي ســیف : منتهــى الســول فــي علــم األصــول ،
 ).ت-د(صبیح، القاهرة، 

 ال الــدین أبــو عمــر جمــ :منتهــى الوصــول واألمــل فــي علمــي األصــول والجــدل
 -، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت١، ط)هـــ٦٤٦ت (عثمــان عمــرو بــن الحاجــب 

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥لبنان، 

 لكتـاب  )هــ٣٩٢ت (شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جنـي النحـوي : المنصف
، تحقیــق )هـــ٢٤٨ت (التصــریف لإلمــام أبــي عثمــان المــازني النحــوي البصــري 

، شركة ومكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي ١إبراهیم مصطفى وعبد اهللا أمین، ط
 .هـ١٣٧٣الحلبي وأوالده بمصر، 

  ت-د(، مطبعةالفیروز آبادي، ١محمد رضا المظفر، ط: المنطق.( 
 م١٩٨٨طبعة التعلیم العالي، بغداد، نظلة أحمد نائل الجبوري، م: المنطق. 

 ١الـدكتور عـادل فـاخوري، ط: منطق العرب من وجهة نظر المنطـق الحـدیث ،
 .م١٩٨٠دار الطلیعة، بیروت، 

 تحقیــــق الــــدكتور محمــــد رشــــاد )هـــــ٧٢٨(ابــــن تیمیــــة : منهــــاج الســــنة النبویــــة ،
 .م١٩٨٦، ١سالم،ط

 كتور علــي زویــن، الــد: مــنهج البحــث اللغــوي بــین التــراث وعلــم اللغــة الحــدیث
 .م١٩٨٦، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١ط

 الــدكتور عبــد ): رؤیــة جدیــدة للصــرف العربــي(للبنیــة العربیــة  صــوتيالمــنهج ال
 .م١٩٨٠الصبور شاهین، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، 



 

 

٢٢٢

  الـــدكتور هاشـــم طـــه شـــالش والـــدكتور صـــالح : فیالمهـــذب فـــي علـــم التصـــر
 .م١٩٩٠لدكتور عبد الجلیل عبید حسین، بیت الحكمة، الفرطوسي وا

 تحقیــــق )هـــــ٣١٦ت (ج البغــــدادي اأبــــو بكــــر بــــن الســــر : المــــوجز فــــي النحــــو ،
 .م١٩٦٥مصطفى الشویمي و الدامرجي، بیروت، 

 محمـد بـن أحمـد السـمرقندي : میزان األصول في نتائج العقول في أصول الفقه
سعدي، مطبعـة الخلـود، بغـداد، ، تحقیق عبد الملك عبد الرحمن ال)هـ٥٣٩ت (

 .م١٩٨٧

 ــذهبي : میــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال ، تحقیــق )هـــ٧٤٨ت (شــمس الــدین ال
 .م١٩٦٢، دار المعرفة، بیروت، ١علي محمد البجاوي، ط

  
 

 الـــدكتور زكـــي مبـــارك، دار الكتـــب المصـــریة، : ي فـــي القـــرن الرابـــع فنـــر الثـــالن
 .م١٩٣٤القاهرة، 

 م١٩٦٨، دار المعارف، مصر، ٤سن، طعباس ح: النحو الوافي. 

 تحقیـق )هــ٥١٨ت (أحمد بن محمد المیداني : نزهة الطرف في علم الصرف ،
 -هــــ١٤٠١، دار اآلفـــاق الجدیـــدة، بیـــروت، ١لجنـــة إحیـــاء التـــراث العربـــي، ط

 .م١٩٨١
 تحقیــق لجنــة )هـــ٣٣٠ت(أبــو بكــر بــن عبــد العزیــز السجســتاني: نزهــة القلــوب ،

 .م١٩٦٣علي صبیح، القاهرة،  من العلماء، مكتبة محمد
 شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن : نشـــر فـــي القـــراءات العشـــرال

-د(، تحقیــق علــي محمـد الضــباع، دار الفكــر، بیــروت، )هـــ٨٣٣ت (الجـزري 
 ).ت

 أبــو الحجــاج بــن ســلیمان بــن عیســى األعلــم : النكــت فــي تفســیر كتــاب ســیبویه
، منشــورات ١حســن ســلطان، ط، تحقیــق زهیــر عبــد الم)هـــ٤٧٦ت (الشــنتمري 

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧معهد المخطوطات العربیة، الكویت، 



 

 

٢٢٣

 شـــرح األســــتاذ اإلمـــام الشــــیخ محمـــد عبــــدة، مؤسســـة األعلمــــي : نهـــج البالغــــة
 ).ت-د(لبنان،  -للمطبوعات، بیروت

 منشــورات المكتــب ٤الشــیخ محمــد حســن آل یاســین، ط: نهــج البالغــة لمــن؟ ،
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨العالمي، بیروت، 

 تحقیـــق )هــــ٢١٥ت (ســـعید بـــن أوس أبــو زیـــد األنصــاري : النــوادر فـــي اللغــة ،
 .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، دار الكتاب العربي، بیروت، ٢الشرنوبي، ط

 
 جـالل الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر : همع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع

، تحقیــــق الـــدكتور عبــــد العـــال ســــالم مكـــرم، الكویــــت، )هــــ٩١١ت (الســـیوطي 
 .م١٩٨٢-م١٩٧٥

 
 تحقیـــق الـــدكتور أمـــین علـــي )هــــ٣٧٩ت(الزبیـــدي: الواضـــح فـــي علـــم العربیـــة ،

 .م١٩٧٥السید، دار المعارف بمصر، 
 ت-د(، ق، منشورات دار الشر ٢محمد األنطاكي، ط: الوجیز في فقه اللغة.( 



 

 

٢٢٤

 
 

 الجامعـة نـوال زرزور، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة اآلداب: ابن جني وعلم الداللـة ،
 .م١٩٨٨یة، ر المستنص

 خمـــیس فـــزاع الـــدلیمي، أطروحـــة : أبنیـــة المبالغـــة ودالالتهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 ـــرآن الكـــریم ـــوري، أطروحـــة حأحمـــد حمـــد م: أســـالیب المجـــاز فـــي الق ســـن الجب
 .م١٩٨٩جامعة بغداد،  -دكتوراه، كلیة اآلداب

 یـــة كلكمیـــت، رســـالة ماجســـتیر،  نـــهكـــاظم دنی: م فـــي العربیـــة بنیـــة وداللـــةاالســـ
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ابن رشد، جامعة بغداد، / التربیة

 أفـراح عبـد الكـریم الخیـاط، رســالة : اسـم المفعـول فـي القـرآن الكـریم بنیـة وداللـة
 .م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٧ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
 

 خیـري جبیـر الجمیلـي، ): هــ٦٣١ت (یف الـدین اآلمـدي البحث الداللي عند سـ
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 رجـــاء عبـــد الـــرزاق كـــاظم : البحـــث الصـــوتي والـــداللي عنـــد الفیلســـوف الفـــارابي
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الدفاعي، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 ـــلالبحـــث ال ـــن تیمیـــغـــوي والنحـــوي عن هـــادي أحمـــد فرحـــان  :)هــــ٧٢٨ت ( ةد اب
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الشجیري، أطروحة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 حـاتم حمـدان الشـجیري، رسـالة ماجسـتیر : البحث النحوي واللغوي عنـد الغزالـي
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

  
  
  

 



 

 

٢٢٥

  ب حســین جــإعــراب القــرآن المجیــد للمنتالدراســات اللغویــة فــي كتــاب الفریــد فــي
عدالـــة محمـــد عبـــد الكـــریم التمیمـــي، ): هــــ ٦٤٣ت (بـــن أبـــي العـــز الهمـــداني ا

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠أطروحة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
 

 ــداللي فــي اللغــة العربیــة ــد الكــریم محمــد حــافظ العبیــد: ظــاهرة التقابــل ال ، يعب
 .م١٩٨٩الجامعة المستنصریة،  رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب،

 
 عبـد الكـریم حسـین عبـد السـعدي، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة : غریب نهج البالغة

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥اآلداب، الجامعة المستنصریة، 
 

 علـــي كـــاظم مشـــري، أطروحــــة : الفـــروق اللغویـــة فـــي العربیـــة مـــع ملحــــق بهـــا
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
 

  فــراس عبــد الكــاظم حســن، ): دراســة لغویــة(المبنــي للمجهــول فــي نهــج البالغــة
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة بابل، 

 المثلث اللغوي ـ دراسة تحلیلیة مع تحقیق كتاب األلفاظ المثلثة المعاني ـ                              :
 لة ماجستیر،كلیة اآلداب،جامعة بغداد،رسا                      

 تحقیق ودراسة عبد الجلیل مغتاظ عودة : المثلث المختلف المعنى للفیروزآبادي
                                                التمیمي، رسالة ماجستیر،

 ــد الحمــزة : صــباح المنیــر للفیــوميملغویــة والصــرفیة فــي الالمســائل ال حمیــد عب
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، الفتلي، رس

 عبـد الكـرم شـدید محمـد، رسـالة ماجسـتیر، : المشترك اللفظي فـي اللغـة العربیـة
 .م١٩٧٦كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 عثمــان محمـــد غریـــب الهاشـــمي، رســـالة : المشــترك وأثـــره فـــي اخـــتالف الفقهـــاء
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ة بغداد، ماجستیر، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامع



 

 

٢٢٦

 نســرین عبــد اهللا شــنوف الزجــراوي، : معــاني األبنیــة الصــرفیة فــي مجمــع البیــان
ــــة،  ــــات، جامعــــة الكوف ــــد للتربیــــة للبن  -هـــــ١٤١٦رســــالة ماجســــتیر، كلیــــة القائ

 .م١٩٩٦

  
 

 مــــد نصــــیف حالـــدكتور أ: ظـــاهرة المشــــترك اللفظـــي ومشــــكلة غمـــوض الداللــــة
 .م١٩٧٥ ،، الجزء الرابع٣٥لمي العراقي، مالجنابي، مجلة المجمع الع

 



 ١

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful 
 

Abstract 
   

Praise be to Allah, who is true to his word and this is the saying of 
the righteous; prayers and peace be on the best of all creation, 
Muhammad and all his Pure Family (Ahlul-Bayt) as well as all his 
Entourage, the Elite of all. 
  
The Approach to Rhetoric (نھج البالغة)- an anthology of Imam Ali’s (A) 
speeches, messages, and maxims- selected by Al-Shareef Al-Raday- is 
considered as the best of rhetorical books enveloping the jewels of Arabic 
discourses, viewed as being in the second place after the Holy Quran and 
the Prophet Muhammad’s speeches (Peace be upon him). His speech (A) 
is depicted as “below the Creator’s speech and above the human 
creatures’. The Commander of the Faithful was the best of the best 
eloquents; he was truthfully the Imam of Eloquence and the Master of 
Rhetoric, from whom people learn how to give addresses and write.  
 
 touches the souls of thinkers and writers; it has been picked up نھج البالغة
quickly by their intellects, ideas, and pens to interpret and comment on its 
language right from the time of Al-Shareef Al-Raday up to ours. Its 
annotations amount to as many as 370; one of the most significant 
explanations of this book is Al- Alama Al-Khoei’s (d. 1324H.) “ منھاج
 This book is characterized by well-formed .”البراعة في شرح نھج البالغة
language and methodology. The author paid considerable attention to the 
categorization and arrangement of the book’s material; the thing that add 
to the book more clarity, making it easily understood, and rendering its 
content highly more scientific. He made great efforts to bring this book 
out in such a perfect picture in terms of the material categorization, which 
reveals the commentator’s all-inclusive scientific mentality as well as his 
awareness of the language science and its branches; the author is so deft 
in the semantics, morphology, and syntax of the language that makes the 
his book a coherently and objectively linked series of  linguistic 
investigations that integrate each other, rendering all rings of the 
linguistic chain well balanced.    
 

I have chosen this commentary book to be the topic of my Ph.D. 
dissertation entitled as “ ُّغویة في منھاج البراعة في شرح نھج البالغة للعالمة   المباحث الل

)ھـ١٣٢٤ت(الخوئي الھاشمي   “, i.e. “ Investigating Linguistic Aspects in the 
Book of Al-Khoei Al-Hashemi’s (d.1324 H.) Book Entitled “A Creativity 
Approach to Annotating Al-Raday’s the Approach to Eloquence.” The 
choice is justified by two things, the first is the significance of نھج البالغة 
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which is well elaborated on in books, and the second is the importance of 
 which, once carefully read, would be found to contain منھاج البراعة
between the two covers an essential linguistic material that tells about the 
author’s Arabic amazing competence manifested in all linguistic aspects 
of the book where he makes a voice over each and every linguistic facet 
he encounters being a phonological, morphological, syntactic, or 
semantic.  

 
After being collected and investigated, the material of منھاج البراعة 

requires, by its very nature, falling into three chapters and a conclusion 
which are preceded by an introduction and a preface; the preface is 
broken down into two parts where the first briefly indicates 
autobiographical information about Al- Alama Al-Khoei in terms of his 
name, ancestry line, birth, teachers, books, and his death; and the second 
part is devoted to present the reader with منھاج البراعة  in terms of its title, 
the reason why it was compiled, the time it was written, and its general 
and specific methodology. 

 
The first chapter is concerned with the phonological and phonetic 

aspects of the book and it is further subdivided into sections dealing in 
order with: substitution (االبدال), the language triangle (المثلث اللغوي), vowel 
alterations (االعالل), incorporation (االدغام), and alliteration (االتباع). 

 
The second chapter tackles the morphological facets of the book 

where it is further sectioned into: the verb forms- the bare and the 
augmented verb ( المجرد والمزید- ابنیة الفعل ) and the verb categories (  ابواب
 the infinitive nouns ,(معاني صیغ الزیادة) the verb augments meanings ,(الفعل
 and the final section would deal the ,(المشتقات) derived forms ,(المصادر)
plurals (الجموع). 

 
The third chapter works out the semantic side of the book where it 

is broken down into sections involving: significance categories ( اقسام
 the signifier categories in ,(التطور الداللي) the semantic expansion ,(الداللة
terms of the unification of the signifier and the signified, and in terms of 
their multiplicity ( سام اللفظ باعتبار اتحاد اللفظ والمعنى وتعددھماأق ), the signifier 
categories in terms of its reference or significance ( أقسام اللفظ باعتبار داللتھ 
 synonymy ,(االضداد) antonyms ,(المشترك اللفظي) homonymy ,(على معناه
 .(الفروق اللغویة) and finally the linguistic contrasts ,(الترادف)

 
Because of being abundant and deserving a separate study on its 

own, the syntactic aspects of the book are intentionally left 
uninvestigated. Finally the conclusion of the present study involves the 
results of it. 
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The research methodology I follow in the present study is 
represented by defining the phenomenon, exploring and discussing other 
scholars’ viewpoints, considering Al-Khoie’s stand (if any), and relying 
on  المنھاج examples since it is the pivot of my research.  

 
Our last word is that Praise be to Allah, Lord of the Worlds and 

Prayers and Peace be upon his Messenger Mohammad and his Pure 
Family.   

   


