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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــَن  ي ِ َّ ُ َوا ُ ــو ــُم اُهللا َوَرُس ُُّك ِ ــا َو ِغََّم ﴿إ
َويُْؤتُوَن  َة  ــالَ الصَّ ــوَن  يُِقيُم ــَن  ي ِ َّ ا ــواْ  آَمُن

ــوَن﴾ ــْم َراكُِع اَكَة َوُه ــزَّ ال

صدق اهللا العيل العظيم
سورة املائدة اآلية: ٥٥





Ô\Å·¸\

ل من وضع اصول العربيةِ إىل أوّ
وحدّ حدودها إذْ قال:    

    «الكالم اسمٌ وفعلٌ وحرف»
إىل سيدي

وموالي   
امري املؤمنني    

عيل بن أيب طالب      
الباحثة        
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة املؤسسة

الصالةة والالالةم عالذ خالر  ،مؽر بام أهلم والثـاء بام قد  عذ ما أكعم وله الش   احلؿد هللِ

 صفار األخقار.د وآله األفا حمؿّ ت  عم وأالـ  

 ا بعد:أم  

زه عـوان البحث ادوسوم بالال أأقالوال اامالام عالي عؾقاله الالالةم ث الال اث ػ  مما ُي  إنّ ف

قالوال وبقالان أ ،اء الال اث ااكالالايالـحوي والؾغوي( هالو الالدعوة اا الؽبابالة ث اسالبؼر

 اامام عي عؾقه الالةم ث حؼوله ادعرفقة كافة.

وهالو  ،ـه فعالاله وفالػاتهكُ  دراكبار العؼول بلقواله؛ وتعجز عن إكقف ال حت ومن ثم:

فؽقالف يؽالون  ،(1أ«من عبقد حمؿد فذ اهلل عؾقه واله وسالؾم كا عبدٌ ام أإك  » :ـاديمع هذا  يُ 

مالا فالؾقت عالذ  كلفضال  وأتالم  الؾفالم عؾالقفام واهلالام  الالالقد وهالذا قالدر عبالده فصال   قدر 

 .براهقمإبراهقم وال إ

، وهالي البالي ثارها آترجع إا إن مل تالبـد عذ أقواله ولعربقة عروببفوكقف تؽبالب ا

                                                            

 .174التوحيد للصدوق: ص (1)
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 ا ققؿة ك   » :لباهبا ث قولهتطايرت أ
ٍ
 «.ناِل ما ُي  مرء

ه كّ مع كوكه أموي اهلوى إال أ ،(البقان والببنيكباب أاالسبشفاد بؼول فاحب  ولع   

فؾالو مل ثر اقوال اامام عي عؾقه الالةم ث ال اث الؾغالوي فقؼالول: أعن البقان ث أ يغـي

شالافقة كافقالة ويزيالة مغـقالة؛ بال  ها إال عالذ هالذه الؽؾؿالة لوجالدكا كؼف ث هالذا الؽبالاب

حالالن الؽالةم مالا كالان قؾقؾاله الغاية، وأ ة عنها فاضؾة عن الؽػاية، وغر مؼّص  لوجدكا

ال ،لبالاله مالن الةلالةان اهلل تعالاا قالد أمغـي عن كثالره وكال اه مالن كالور احلؽؿالة عالذ وغش 

فالحق   ، وكالانى رشيػًاال والؾػال  بؾقغالاً قائؾه، فإذا كان ادعـ ة فاحبه، وتؼوىحالب كق  

عن البؽؾالف فالـع ث الؼؾالب ، ومـزهًا عن االخةل، مصوكًا الطبع بعقدًا من االسبؽراه

 .(2أفـقع الغقث ث ال بة الؽريؿة(

قوال اامام عالي أأذه الرسالة الامعقة ادوسومة بالجزى اهلل الباحثة عن عؿؾفا ث هف

 فقفا جفالدها لبقالان حال    ، فؼد بذلتخر والؾغوي( كّ  عؾقه الالةم ث ال اث الـحوي 

 خر دعواكاه الالةم ث هذا احلؼ  ادعرث وآمن حؼوق اامام عي عؾق

َأنِ الَْحْمدُ لِلَّهِ َربِّ اْلعَاَلِمنَي3أ). 

 

 رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

                                                            

 .71ص ،1داب للقريواني: ج؛ زهر اآل77ص ،1البيان والتبني : ج (2)

 .11سورة يونس: اآلية  (3)
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الم  والسَّ الةُ  والصَّ واألرضني،  اموات  السَّ خالِقِ  العاملني،  بَّ  رَ هللا  دُ  احلَمْ
ل  أهْ وعىل  واآلخرين،  األَولني  سيَّد  املُصطفى)  د  مَّ (حمُ سلني  املُرْ ف  أرشْ عىل 
داةً للبرش أمجعني، وال سيام صهره  يْته الغرِّ امليَامني، الذين انتخبهم اهللا تعإىل هُ بَ
األعظم  والفاروق  األَكرب  يق  دّ الصّ ته  رتَ عُ يّد  وسَ وخليفته  ووصيَّه  ه  عمَّ وابن 

.عيلّ بن أيب طالب
ا بعد: أمّ

اإلمام  إنَّ  إذْ  العلامء،  من  كثريٌ   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  عن  تَب  كَ فلقد 
الفقهية  مجيعها  العلوم  يف  متمكنٌ  وعاملٌ   ،الرسول بعد  املؤمنني  ويلُّ    علياً
َلَ علمه منها، إذ يقول الرسول  واللغوية، وهو الذي تربى يف احضان النبوة وهنَ

:حممد الكريم 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٢

«أنا مدينة العلم وعيل باهبا، فمن أراد العلم فليأتِ بابه»(١).
هذا املقام يقول عباس حممود العقاد: «فقلَّ أن سمعنا بعلم من العلوم  ويف 
مل  بفضل  الناس  حتدث  أن  وقلَّ  إليه،  ينسب  مل  القديمة  العلوم  أو  اإلسالمية 
ينحلوه إِياه، وقلَّ أن يوجه الثناء بالعلم إىل أحد من األوائل إال كانت له مسامهة 
والفقه  اإلسالمي  التوحيد  يف  األوىل  اهلدايةُ  له  «تبقى   : أيضاً ويقول  فيه»(٢). 
اإلسالمي وعلم النحو العريب وفنّ الكتابة العربية مما جيوز لنا أن نسميه اساساً 
صاحلاً ملوسوعة املعارف اإلسالمية أو جيوز لنا أن نسميه موسوعة املعارف كلّها 

يف الصدر األول يف اإلسالم»(٣).
الذي  العلمُ  ذلك   املؤمنني أمري  بعلم  يتعلق  ما  بعض  حتمل  الرسالة  هذه 

يطهُ كتاب أو رسالة. ال يمكن أن حيُ
ا اختيار الباحثة هلذا املوضوع (أقوال اإلمام عيل يف الرتاث النحوي  وأمّ
وبعد  السواد،  يونس  رياض  الدكتور  األُستاذ  من  باقرتاح  فكان  واللغوي) 
هني  ووجّ واستحسانه  قبوله   أبد مطرش  رافد  د.  املرشف  استاذي  عىل  عرضه 
واللغوي  النحوي  الرتاث  يف   عيل اإلمام  أقوال  لدراسة  مفصلة  خطة  إىل 
وهبذا فقد شاء اهللا تعإىل أن يفتح يل طريقاً يوصلني إىل أقوال أمري البلغاء وسيّد 
وأبلغهُ  الكالم  أرشف   عيل اإلمام  فكالم  واللغة،  النحو  كتب  يف  األوصياء 
وحكمة(٤).  توحيد  آيات  من  فيه  ملا   نبيه وكالم  وتعإىل  تبارك  اهللا  كالم  بعد 

(١) أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين ابن األثري اجلوزي: ٩٥/٤.
(٢) عبقرية اإلمام عيل، عباس حممود العقاد: ١٩.

.١٩٤ :(٣) عبقرية اإلمام عيل
نظر: املصدر نفسه: ١٩٥. (٤) يُ



١٣مقدمة .............................................................................. 
يقول الرشيف الريض (ت٤٠٦هـ) يف مقدمة هنج البالغة: «أما كالمه فهو البحر 
افل»(١). وبعد اإلنتهاء من مرحلة مجع مادة  ل، واجلم الذي ال حيُ الذي ال يُساجَ
عىل  البحث  تقسيم  تم  واللغوي  النحوي  اجلانب  عىل  اقترصت  التي  الدراسة 
التي  النتائج  بأشهر  خمترصاً  ضمت  خامتة  وتعقبها  متهيد  يسبقها  فصول  ثالثة 

توصل إليها البحث.
بالغتهُ   عيل اإلمــام  بعنوان:  وكان  للرسالة،  توطئة  مثل  التمهيد  ا  أمّ
يف  النحوي   فعنوانه (املستو األول  الفصل  ا  وأمّ علومه،  من  ويشءٌ  وفصاحتهُ 
أقوال اإلمام عيل و ضمَّ ثالثة مباحث، فاملبحث األول درستُ فيه أثر اإلمام 
أقوال  من  جاء  ما  فيه  تناولتُ  الثاين:  واملبحث  العريب،  النحو  نشأة  يف   عيل
اإلمام عيل يف باب األسامء، و املبحث الثالث: تناولتُ فيه ما جاء من أقوال 

اإلمام عيل يف باب األفعال واحلروف.
وضمَّ   عيل اإلمام  أقوال  يف  الرصيف   املستو) فعنوانه  الثاين  الفصل  ا  أمّ
الثاين:  واملبحث  األســامء،  أبنية  فيه  تناولت  األول:  فاملبحث  مباحث،  ثالثة 
 أخر موضوعات  فيه  تناولت  الثالث:  واملبحث  األفعال،  أبنية  فيه  تناولت 

والتصغري. النسب  وهي 
 ،عيل اإلمام  أقوال  يف  الداليل   املستو) بعنوان  الثالث  الفصل  وكان 
وضمَّ ثالثة مباحث، املبحث األول: املشرتك اللفظي، واملبحث الثاين: الرتادف، 
كشف  التي  النتائج  أشهر  فيها  أودعنا  بخامتة  وانتهى  التضاد.  الثالث:  واملبحث 

البحث. عنها 
الباحثة  أعانت  التي  واملراجع  املصادر  من  جمموعة  البحث  اعتمد  وقد 

(١) مقدمة الرشيف الريض عىل هنج البالغة: ٩.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٤
(ت١٨٠هـ)  سيبويه  كتاب  وكان  النحو:  كتب  ومنها  وكتابتها  املادة  مجع  عىل 
الرساج  ألبن  النحو  يف  واألصول  للمربد (ت٢٨٥ه )،  واملقتضب  مقدمتها،  يف 
االســرتابــاذي  للريض  احلاجب  ابــن  كافية  عىل  الــريض  (ت٣١٦هــــ )ورشح 

(ت٦٨٦هـ) وغريها.
الفراهيدي  أمحــد  بن  للخليل  العني  معجم  ومنها  اللغوية  واملعجامت 
ألبن  اللغة  ومقاييس  ــ )،  (ت٣٧٠ه لألزهري  اللغة  وهتذيب  ــ )،  (ت١٧٥ه
العرب  ولسان  (ت٥٣٨ه )،  للزخمرشي  البالغة  وأساس  (ت٣٩٥ه )،  فارس 

ألبن منظور (ت٧١١ه ) وغريها من معجامت اللغة .
األنباري (ت٣٢٨ه )،  ابن  كأضداد  اللغة  بعلوم  اهتمت  عامة  كتب  وهناك 
وأضداد أيب الطيب اللغوي (ت٣٥١ه )،املزهر للسيوطي (ت٩١١ه ) وغريها، 
الواحد،  عبد  عيل  للدكتور  اللغة  فقه  ومنها  املحدثني  كتب  إىل  دتُ  عُ وكذلك 
اللغة  يف  ــرتادف  وال التواب،  عبد  رمضان  للدكتور  العربية  فقه  يف  وفصول 

الزيادي. للدكتور حاكم 
وكتب الرصف كرشح الريض عىل شافية ابن احلاجب للريض االسرتاباذي، 
وترصيف األسامء ملحمد الطنطاوي، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه للدكتورة 

خدجية احلديثي وغريها من الكتب الرصفية التي أغنت البحث.
وكان لكتاب هنج البالغة النصيب األوفر يف هذه الدراسة إذ حاولت توثيق 

أغلب األقوال املنسوبة لإلمام عيل منه.
وقد أفادت الباحثة ومن الكتب التي أهتمت بدراسة كتاب هنج البالغة منها 
البالغة  هنج  ورشح  (٥٧٣ه )،  للراوندي  البالغة  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج 
(ت٦٧٩هــ )،  البحراين  مليثم  البالغة  هنج  ورشح  (٦٥٦هــ )،  احلديد  أيب  ألبن 



١٥مقدمة .............................................................................. 
ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة للخوئي (١٣٢٤ه ) .

وبيان  املوضوع  ذكر  اآليت:  الوجه  عىل  البحث  يف  املتبعة  املنهجية  وكانت 
 عيل اإلمام  قول  ذكر  ثم  إليه،  وإشاراهتم  العلامء  آراء  إىل  الرجوع  ثم  تعريفهِ 
 من كتب النحو أو املعجامت، ثم أبني موضع الشاهد، وإذا كان لقول اإلمام
توضيح  ثم  ومن  أوردها،  البحث  خالل  من  أي  إليها  اهتديت  مماثلة  شواهد 
إذا  نتعداه  وأحياناً  موجز  بشكل  منه  املراد  ومعرفة   عيل اإلمام  قول  داللة 
اعتامداً  قائله  إىل  الشعري  الشاهد  نسبة  وكذلك  بيان،  إىل  حيتاج  ال  املعنى  كان 
عىل ديوانه مع اإلشارة إىل اماكن وجوده يف كتب النحو واللغة وكذلك ختريج 

اآليات القرآنية الكريمة التي تأيت ضمن نص مقتبس يف املتن.
كل  يف  اخذ  بل   عيل اإلمام  أقوال  كل  استقراء  عىل  يعتمد  مل  البحث  وان 

باب أمثله كافية للربهنة .
املرشف  أستاذي  إىل  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  اخلتام  ويف 
ونصح  جهد  من  قدمه  ما  عىل  السعيدان  مطرش  رافد  الدكتور  املساعد  األُستاذ 

وتوجيه حتى يتم هذا العمل وير النور فله فائق شكري واحرتامي.
نَّني  أَ غري  وحده،  هللا  الكامل  إذ  العمل،  هذا  يف  الكامل  أدَّعي  ال  فإنَّني  وبعد 

بذلت جهداً فإن أصبت فمن اهللا، وإنَّ أخطأت فمن نفيس.
عميل  يكون  أن  تعإىل  وأسألهُ  العاملني  ربِ  هللاِ  احلمدُ  أن  أسأل  دعوانا  وآخر 

خالصاً لوجههِ الكريم .
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، إذْ يعدُّ إمام  إنَّ يف كالمِّ اإلمام عيل ثروةً معنوية جعلت له مكانةً خاصةً
كالمه  يف  قيل  وقد   ،اهللا رسول  بعد  اخلطباء  وإمام  البلغاء  وسيّد  الفصحاء 
هو دون كالم اخلالق، وفوق كالم املخلوقني، وقد سقط اجلبارون لسامع بعض 
 اإلمام ببالغة  العلامء  وأعجب  بوعظه(١).  تأثراً  الناس  بعض  ومات  كالمه 
من  خطبة  سبعني  حفظت  قال:  الكاتب  احلميد  عبد  أن  ذلك  ومن  وفصاحته، 
من  حفظت  املــرصي:  نباتة  ابن  وقــال  فاضت،  ثم  فغاضت  األَصلع  خطب 
مواعظ  من  فصل  مائة  حفظت  وكثرة،  سعة  إال  اإلنفاق  يزيده  ال  كنزاً  اخلطابة 
 عيل بن أيب طالب(٢). وأخرب املسعودي أن الناس حفظت من خطب اإلمام
يف سائر مقاماته اربعامئة ونيفاً وثامنني خطبة جاء هبا عىل البدهية وتداول الناس 

(١) يُنظر: سجع احلامم يف حكم اإلمام، حممد أبو الفضل وآخرون: ٢٥.
نظر: املصدر نفسه. (٢) يُ



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٨

.(١) عنه ذلك قوالً وعمالً
ومن   ،عيل اإلمام  بالغة  عىل  تدلّ  كثرية  أقوال  ُكرللعلامء  ذ  فقد  وهكذا 
ارجتلهن  كلامت  بتسع   املؤمنني أمري  «تكلّم  الشعبي:  عامر  قاله  ما  ذلك 
عن  األنام  مجيع  وقطعن  احلكمة  جواهر  وايتمن  البالغة،  عيون  فقأن  ارجتاالً، 
اللحاق بواحدة منهن: ثالث منها يف املناجاة، وثالث منها يف احلكمة، وثالث 

منها يف األدب أما اللوايت يف املناجاة فقال:
كام  أنت  ربا،  يل  تكون  أن  فخرا  يب  وكفى  عبدا،  لك  أكون  أن  عزا  يب  «كفى 

أحب فاجعلني كام حتب»(٢).
وأما الاليت يف احلكمة فقال:

خمبوء  واملرء  قدره،  عرف  امرؤ  هلك  وما  حيسنه،  ما  امرئ  كلّ  «قيمةُ 
لسانه»(٣). حتت 

وأما الاليت يف األدب فقال:
«امنن عىل من شئت تكن أمريه، واحتج إىل من شئت تكن أسريه، واستغنِ 

عمن شئت تكن نظريه»(٤) (٥).
 عيل اإلمام  حكمة  عىل  معلقاً  (ت٤٦٣ه )  القرطبي  الرب  عبد  ابن  وقال 
«قيمة كلّ امرئ ما حيسن» يقال: إنَّ قول عيل بن أيب طالب «قيمة كلّ أمرئ ما 

نظر: املصدر نفسه. (١) يُ
(٢) هنج البالغة: ٥٠٧.

(٣) املصدر نفسه: ٥١٢.
(٤) املصدر نفسه: ٥٣٨ .

(٥) اخلصال، الصدوق: ٤٦/١.
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منها»(١)،  العلم  طلب  عىل  احض  كلمة  ليس  وقالوا:  أحد،  إليه  يسبقه  مل  حيسن 
: «من الكالم العجيب اخلطري، وقد طار الناس إليه كلّ مطري،  وقال عنها أيضاً
صاحب  قاله  ما  ا  أمَّ بحسنه»(٢)،  وكلفاً  به  اعجاباً  الشعراء  من  مجاعة  ونظمه 
هذه  عىل  إالّ  الكتاب  هذا  يف  نقف  مل  «فلو  احلكمة:  هذه  عن  والتبيني  البيان 
الكلمة لوجدناها كافية شافية، وجمزية مغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية، 
وكأن  كثريه  عن  يغني  قليله  كان  ما  الكالم  وأحسن  الغاية،  عن  مقرصة  وغري 
صاحبه،  نية  حسب  عىل  احلكمة  نور  من  وغشاه  اجلاللة  من  البسه  قد  تعإىل  اهللا 
بعيدا  الطبع  صحيح  وكان  بليغاً،  واللفظ  رشيفاً،  املعنى  كان  فإذا  قائله،   وتقو
من االستكراه، ومنزها عن اإلخالل مصوناً عن التكلف، صنع يف القلب صنيع 

الغيث يف الرتبة الكريمة ...»(٣) .
البالغة  يف   عيل اإلمــام  منزلة  علوِّ  عىل  تــدل  ــوال  األق فهذه  وهكذا 
األولــني  مــن  الــعــرب  بلغة  ناطق  كــلِّ  مــن  أفصح   فاإلمام والفصاحة 
واآلخرين، إال كالم اهللا سبحانه، وكالم رسول اهللا (٤). وقد قال الرشيف 
وموردها،  الفصاحة  مرشع   املؤمنني أمري  كان  «إذْ  (ت٤٠٦هــ ):  الريض 
وعىل  قوانينها،  أخذت  وعنه  مكنوهنا  ظهر   ومنه ومولدها،  البالغة  ومنشأ 
فقد  ذلك  ومع  بليغ،  واعظ  كلّ  استعان  وبكالمه  خطيب  قائل  كلّ  حذا  أمثلته 
مسحة  عليه  الذي  الكالم   كالمه ألنَّ  وتأخروا؛  تقدم  وقد  وقرصوا،  سبق 

(١) االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب القرطبي: ٩٠/٣.
(٢) املصدر نفسه.

(٣) البيان والتبيني، اجلاحظ: ٥٨/١.
نظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٤٥٤/٢. (٤) يُ
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النبوي»(١). الكالم  من  عبقة  وفيه  اإلهلي  العلم  من 

واملعروف   ،عيل اإلمام  كالم  يف  واضحة  البالغة  أن  عىل  يدلُّ  ما  وهذا 
الرشيف  يد  عيل  البالغة)  كتاب (هنج  يف  مجع  قد   عيل اإلمام  كالم  أغلب  أنَّ 
الريض (ت٤٠٦ه ) وقد اشتمل عىل عدد كبري من اخلطب والرسائل والوصايا 
كتاب  بني  وسبعني  وتسعاً   ، خطبةً وثامنني  وثالثاً  «مائةً  عددها  ويبلغ  واحلكم 

ووصية وعهد، وأربعامئة وثامنٍ وثامنني كلمةً قصرية»(٢) .
عليه  قرُّ  ويُ أبواهبا  فيه  للناظر  يفتح  ألنه  البالغة؛  بنهج  الكتاب  مي  وسْ
من  أثنائه  يف  ويميض  والزاهد،  البليغ  وبغية  واملتعلم،  العامل  حاجة  فيه  طالهبا، 
اخللق،  بَهِ  شَ عن  وتعإىل  سبحانه  اهللا  وتنزيه  والعدل،  التوحيد  يف  الكالم  عجيب 

، وجالء كلّ شبهة(٣) . ما هو بالل كلّ غلة، وشفاء كلّ علةٍ
كام  ببالغته   اإلمام اشتهر  أي  بالبالغة،   عيل اإلمام  وصف  وهكذا 
يف  ألقاها  التي  اخلطب  ولعل  بتقواه،  الدين  ويف  ببطولته،  السياسة  يف  اشتهر 
اتباعه هي يف الواقع أكثر اخلطب العربية بالغة وصدقاً، كام أهنا يف الوقت نفسه 

عددا(٤). أكثرها 
يف  املفرسين  من  كثري  أكد  إذ  كثرية،  آيات   عيل اإلمام  حق  يف  نزل  وقد 

.تفاسريهم عىل نزول آيات يف حق اإلمام عيل
فعن ابن عباس أنَّ رسول اهللا قال: ما أنزل اهللا آية فيها:

(١) يُنظر: مقدمة الرشيف الريض عىل هنج البالغة: ٨.
نظر: املصدر نفسه: ٩. (٢) يُ

نظر: يُنظر: مقدمة الرشيف الريض عىل هنج البالغة: ١١. (٣) يُ
(٤) يُنظر: نامذج يف النقد األديب وحتليل النص، إيليا احلاوي: ٢٦٣.
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ِيَن آمنوا﴾ َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

إالّ وعيلُّ عىل رأسها وأمريها (١).
:ومن اآليات التي نزلت يف اإلمام عيل

١ـ قال تعإىل:
َويُْؤتُوَن  الََة  الصَّ يُِقيُموَن  ِيَن  َّ ا آَمُنواْ  ِيَن  َّ َوا  ُ ُ َوَرُسو ابُّ  ُُّكُم  ِ َو ﴿إِغََّما 

اَكَة َوُهْم َراكُِعوَن﴾[املائدة:٥٥] الزَّ

 عيل اإلمام  حق  يف  نزلت  اآلية  هذه  أنَّ  عىل  ين  املفرسّ أغلب  أمجع  لقد 
قوله  عن  الزخمرشي (ت٥٣٨ه )  قال  الصالة  يف  املسكني  عىل  بخامتة  ق  تصدّ ملا 
ركوعهم  حال  يف  يؤتوهنا  بمعنى  الزكاة  يؤتون  من  حال  «هو  راكعون):  (وهم 
ا نزلت يف اإلمام عيل حني سأله سائل وهو راكع يف صالته  يف الصالة، وأهنَّ
تفسد  عام  كثرياً  خللعه  يتكلف  فلم  خنرصه،  يف  مرجاً  كان  كأنه  خامته  له  فطرح 
بمثله صالته، فإنْ قلت: كيف صلح لعيل واللفظ مجاعة؟ قلت: جيء به عىل 
لفظ اجلمع وإن كان السبب فيه رجالً واحداً لريغب الناس يف مثل فعله فينالوا 
من  الغاية  هذه  عىل  تكون  أن  جيب  املؤمنني  سجية  أن  عىل  ولينبه  ثوابه،  مثل 
احلرص عىل الرب واإلحسان وتفقد الفقراء، حتى إنْ لزمهم أمر اليقبل التأخري 

وهم يف الصالة مل يؤخروه إىل الفراغ منها» (٢) .
٢ـ قال تعإىل:

َرُءوٌف   ُ َوابَّ  ِ ابَّ َمْرَضاةِ  ابْتَِغاَء  َغْفَسُه  يـَـرْشِي  َمْن  اجَّــاِس  ــَن  ﴿َوِم

(١) يُنظر: بحار األنوار، حممد باقر املجليس: ٣٦٥/٧٥.
(٢) الكشاف، الزخمرشي: ٣٦٥/٢.
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.[٢٠٧ بِالِْعَباِد﴾[البقرة: 

عنه)  اهللا  (ريض  عيل  يف  نزلت  «قيل  تفسريه  يف  (ت٦٧١ه )  القرطبي   رو
حني تركه النبي يف فراشه ليلة خرج إىل الغار»(١).

إبراهيم  بن  أمحد  اسحاق  أيب  إىل  بأسناده  (ت٦٣٠هــ )  األثري  ابن   ورو
خلف  اهلجرة  أراد  ملا   اهللا رسول  أن  الكتب  بعض  يف  رأيت  قال:  إذْ  الثعلبي 
عيل بن أيب طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة 
له «اتشح  وقال  فراشه،  يف  ينام  أن  بالدار  املرشكون  أحاط  وقد  الغار،  إىل  خرج 
بربدي احلرضمي األخرض، فإنَّه ال خيلص إليك منهم مكروه إن شاء اهللا» فأوحى 
اهللا إىل جربائيل وميكائيل: أين آخيت بينكام وجعلت عمر أحدكام أطول من 
عمر اآلخر فأيكام يؤثر صاحبه باحلياة فأوحى اهللا عزّ وجلّ إليهام، أفال كنتام مثل 
عيل بن أيب طالب؟ آخيت بينه وبني نبيي حممد، فبات عىل فراشه، يفديه بنفسه، 
عند  جربائيل  فكان  فنزال،  عدوه  من  فاحفظاه  األرض  إىل  إهبطا  باحلياة  ويؤثره 
رأس عيل وميكائيل عند رجليه، وجربائيل ينادي، من مثلك يا ابن أيب طالب، 
باهي اهللا عزّ وجلّ به املالئكة؟ فأنزل اهللا عىل رسوله وهو متوجه إىل املدينة يف  يُ

شأن اإلمام عيل هذه اآلية(٢).
٣ـ قال تعإىل:

ِعْنَد  ْجُرُهْم 
َ
أ َفلَُهْم  َوَعَالغَِيًة  ا  رِسًّ َواجََّهارِ  بِاللَّْيِل  ْمَوالَُهْم 

َ
أ ُفْنِفُقوَن  ِيَن  َّ ﴿ا

َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم حَيَْزنُوَن﴾[البقرة: ٢٧٤].

(١) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: ٨٢٩.
(٢) يُنظر: أسد الغابة: ١٠٣/٤- ١٠٤.
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كانت  إذ   طالب أيب  بن  عيل  يف  نزلت  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  روي 
 ، رساً وبدرهم   ، هناراً وبدرهم   ، ليالً بدرهم  فتصدق  دراهم،  أربعة  معه 

.(١) جهراً وبدرهم 
٤ـ قال تعإىل:

بَلَّْغَت  َفَما  َيْفَعْل  لَْم  َوإِْن  َربَِّك  ِمْن  َْك  َ ِ إ نِْزَل 
ُ
أ َما  بَلِّْغ  الرَُّسوُل  فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

رَِساحَكَُه﴾ [املائدة:٦٧].

وأعلن  بالتبليغ  تعإىل  اهللا  أمر  النبي  فامتثل  الغدير  يوم  نزلت  اآلية  هذه  إِنَّ 
والية اإلمام عيل عىل رؤوس االشهاد بقوله:

«من كنت مواله فهذا عيل مواله»(٢) .
٥ـ قال تعإىل: 

َفَمْن اَكَن ُمْؤِمًنا َكَمْن اَكَن َفاِسًقا َال يَْسَتُووَن﴾[السجدة: ١٨].
َ
﴿أ

نزلت هذه اآلية املباركة يف اإلمام عيل والوليد بن عقبة، فعن ابن عباس: 
فردَّ  فاسق،  يا  عيل:  له  فقال  كالم،  عقبة  بن  والوليد  طالب  أيب  بن  عيل  بني  وقع 

عليه فأنزل اهللا:
َفَمْن اَكَن ُمْؤِمًنا َكَمْن اَكَن َفاِسًقا َال يَْسَتُووَن﴾(٣).

َ
﴿أ

٦ـ قال تعإىل:

(١) يُنظر: الكشاف: ٢٤٣/١.
(٢) يُنظر: روح املعاين، اآللويس: ٦٧/٥.

نظر البحر املحيط، أليب حيّان األندليس: ١٢٢/٩. (٣) يُ
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َْوِم  ْ َوا  ِ بِابَّ آََمَن  َكَمْن  ََراِم  احلْ الَْمْسِجِد  َوِعَماَرَة  َاجِّ 

ْ
احل ِسَقايََة  َجَعلُْتْم 

َ
﴿أ

﴾ [التوبة:١٩]. ِ اْآلَِخِر وََجاَهَد يِف َسبِيِل ابَّ

نزلت هذه اآلية املباركة يف اإلمام عيل والعبّاس وشيبه، فقال العبّاس: أنا 
أفضل ألن سقاية احلاج بيدي، وقال شيبه: أنا أفضل ألن حجابة البيت بيدي، 
وقال اإلمام عيل أنا أفضل فإين آمنت قبلكام وهاجرت وجاهدت، فأنزل اهللا 

تعإىل هذه اآلية (١) .
يف  نزلت  التي  الرشيفة  اآليات  من  خمتارة  أمثلةً  اآليات  هذه  فكانت  وهكذا 

ون . ه وبحسب ما ذكره املفرسّ حقّ
U„⁄÷¡

قديامً  العلامء  من  كثري  بذلك  له  شهد  وقد  العلم،  غزيز   عيل اإلمام  كان 
. فقد كان ابن عباس يقول: إذا جاء الثبت عن اإلمام عيل مل نعدل به،  وحديثاً
وكان اإلمام عيل يقول: سلوين عن كتاب اهللا، فواهللا ما نزلت آية من كتاب 

اهللا يف ليل وال هنار وال مسري وال مقام إال وقد اقرأنيها(٢).
فاإلمام كان ذا علم بالقرآن الكريم ومن أدلة علمه بالقرآن ما روي عن 
اإلمام جعفر بن حممد الصادق، إذ قال: «كان عيل صاحب حالل وحرام 

وعلم بالقرآن ونحن عىل منهاجه»(٣).
ومن أدلة علمه بالقرآن ما قاله ابن عباس: «فإذا علمي بالقرآن يف علم عيلّ 

(١) يُنظر: الكشاف: ٤٠٧/٢.
(٢) يُنظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر العسقالين: ٢١٥/٧.

(٣) تفسري العيايش، ابن عياش: ١٥/١.
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نجز(١) (٢). كالقرارة يف املُثْعَ

واللغوية  الفقهية  كالعلوم  مجيعها  العلوم  يف  أيضاً   عيل اإلمام  برع  وقد 
أُيت  أنه  عنه)  اهللا  عمر (ريض  عن  روي  ما   فقهه ومن  احلساب  علم  وأوليات 
خاصمتك   :عيل اإلمام  له  فقال  برمجها،  فهمّ  أشهر  لستة  ولدت  قد  بامرأة 

بكتاب اهللا خصمتك إنَّ اهللا تعإىل يقول:
ثََالثُوَن َشْهًرا﴾ [األحقاف:١٥].  ُ ُ ﴿ومََحْلُُه َوفَِصا

ويقول جلّ تعإىل:
﴾ [لقامن:١٤]. ُ يِف َخَمنْيِ ُ ﴿َوفَِصا

فإذا كانت مدة الرضاعة حولني كاملني أي أربعة وعرشين شهراً وكان محله 
وثبت  املرأة  سبيل  عمر  فخىل  أشهر،  ستة  فيها  فاحلمل  شهراً،  ثالثني  وفصاله 

احلكم لصالح املرأة، وعندها قال عمر: لوال عيل هللك عمر(٣).
ا علمه باحلساب فقد قال عباس حممود العقاد يف هذا املقام «ويف أخباره،  أمّ
مما يدلُّ عىل علمه بأدوات الفقه كعلمه بنصوصه وأحكامه . ومن هذه األدوات 
معضلة  يف  يترصف  فقيه  معرفة  من  أكثر  به  معرفته  كانت  الذي  احلساب  علم 
املواريث؛ ألنه كان رسيع الفطنة إىل حيله التي كانت تعدّ يف ذلك الزمن الغازاً 
تكدّ يف حلّها العقول»(٤). ومن املسائل احلسابية التي برع اإلمام عيل يف حلّها 

فأكثر  ر  نجَ املُثْعَ أما  املطر  ماء  فيه  يستقرّ  وال  األرض  من  املطمئن  فالقرارة  نْجر،  املُثْعُ يف  القرارة   (١)
نظر: لسان العرب:٣/٤، مادة (ثعجر). موضع يف البحر فيه ماء، يُ

(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري: ٦٠٦/١.
(٣) يُنظر: اإلصابة يف متييز الصحابة: ٣٩/٣.

.١٩٦ :(٤) عبقرية اإلمام عيل



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٦
إليه  وشكت  اإلمام،  إىل  جاءت  امرأة  إِنَّ  يقال:  إذْ  الدينارية،  باملسألة  يُعرف  ما 
أن أخاها مات عن ستامئة دينار، ومل يقسم هلا من مرياثه غري دينار واحد، فقال 
هلا: لعله ترك زوجة وابنتني وأُماً . واثنى عرش أخاً وأنت؟ فكان كام قال. وهنا 
تتجىل قوة علمهِ وحدسه فبمجرد أن علم بحصتها فقد استنتج عدد أفراد العائلة 
وحصة كلّ منهم، إذْ َإِنَّ هذه  وجنسهم  فقط ذلك، بل العالقة فيام بينهم  وليس 
املراءة كانت تتوقع أن أخاها قد ظلمها لذا طلبت اإلنصاف وأخذ حقها، لذلك 
مائة،  السدس  هلا  أماً  وخلف  أربعامئة،  الثلثان  هلام  بنتني  أخوك  خلّف  هلا:  قال 
أخ  لكل  أخاً  عرش  اثني  معك  وخلّف  وسبعون،  مخسة  الثمن  هلا  زوجة  وخلف 
ميت هذه املسألة بالدينارية، أي لو  ديناران ولكِ دينار قالت نعم ... فلذلك سُ

مجعت هذه احلصص لكان جمموعها ستامئة دينار(١).
وغريها من املسائل كثري التي برع اإلمام يف حلها(٢).

وقد ورد يف شعر منسوب لإلمام تعبريات ختصّ احلساب، إذْ ذكر العدد 
ستني والنصف والثلث(٣)، إذْ قال يف حسبة العمر(٤):

الليايل متحقه  العمــــــر  فنصف  عاماً  ستيـــــن  الفتــــــى  عاش  إذا 
شمـــــالِ مـــن  يمينـــاً  لغفلته  يدري  ليس  يذهب  النصف  ونصف 

(١) يُنظر: أعيان الشيعة، حمسن األمني: ٣٤٣.
نظر: أعيان  (٢) من املسائل التي برع اإلمام يف حلّها أيضاً املسألة املنربية، وقصة األرغفة وغريها. يُ

الشيعة: ٢٤٢–٢٤٣.
(٣) يُنظر: من الشعر املنسوب إىل الويص عيل بن أيب طالب، عبد العزيز سيد األهل: ١١١.

طالب:  أيب  بن  عيل  الويص  إىل  املنسوب  الشعر  من  نظر:  يُ  ،عيل اإلمام  ديوان  يف  عليه  أعثر  مل   (٤)
.١١١



٢٧متهيد ............................................................................... 
والعيــــــــــالِ باملكاسبِ  وشغل  وحــــــرص  آمـل  النصف  وثلث 

زمن  يف  جالسني  رجلني  أَنَّ   يُرو إذْ  اهلندسة،  علم  يف   عيل اإلمام  وبرع 
عمر ومرَّ هبام عبد مقيّد، فقال أحدمها: إن مل يكن يف قيده كذا وكذا فأمرأته طالق 
ثالثاً وحلف اآلخر بخالف ما قاله، فسأل موىل العبد أن حيل قيده حتى يعرف 
وزنه، فأبى فارتفعا إىل عمر فقال هلام: اعتزال نساءكام، وبعث إىل عيل وسأله 
عن ذلك فدعا بإجانة (١) فأمر الغالم أن جيعل رجله فيها ثم أمر أن يصب املاء 
عن  قيده  يرفع  أن  وأمره  عالمة  اإلجانة  يف  علم  ثم  والرجل  القيد  غمر  حتى 
ساقه، فنزل املاء عن العالمة، فدعا باحلديد فوضعه يف اإلجانة حتى تراجع املاء 
وأخرج  القيد،  وزن  بمثل  وزنه  فكان  فوزن  املاء  يوزن  أن  أمر  ثم  موضعه،  إىل 

القيد فوزن فكان مثل ذلك(٢).
وهكذا فاإلمام عيل عاملٌ متمكنٌ يف العلوم مجيعها.

نظر: املعجم الوسيط: ١/ ١٥ باب اهلمزة. (١) اإلجانة: إناء تغسل فيه الثياب، يُ
(٢) يُنظر: بحار األنوار، حممد باقر املجليس: ١٦٥/٤٠.





ÿÂ¯\;◊zzzë’\

ÍÊufi’\ ;ÓÊiâ∏\

∫

È÷¡;‹]Ÿ¸\;ÿ\ÊÕ^





٣١

ÿÂ¯\;nue∏\

ÈdÖ¬’\;Êufi’\;Î_ç›;∫ È÷¡;‹]Ÿ¸\;Öl^
النحو  علم  نشأة  إذ «يكتنف  العريب  النحو  نشأة  حول  العلامء  كالم  كثر  لقد 
فيها  يشرتك  خلق  عملية  ا  ألهنَّ ذلك  الروايات؛  فيها  وختتلف  الغموض  بعض 
عدة  يف  الفكرة  تربز  وربام  شخص،  من  أكثر  فيها  يسهم   ، عاملِ من  أكثر  عادة 
ذلك  ومع  إليها،  السبق  قصب  فريق  كلّ  عي  ويدّ متفاوتة،  أزمنة  ويف  أماكن، 
وأنَّ  األوىل،  اخلطة  وضع  الذي  هو    علياً اإلمام  أنَّ  جتمع  الروايات  كلّ  فإنَّ 
تسند  كثرية  روايات  هناك  أنَّ  عىل  يدلُ  وهذا  بتنفيذها»(٢).  بدأ  األســود(١)  أبا 
أمجعت  ما  وهذا  البرصة  يف  نشأ  العريب  النحو  وأنَّ   عيل لإلمام  النحو  أصول 
النحو  أنَّ  املصادر  عليه  جتمع  «الذي  األفغاين:  سعيد  د.  قال  إذْ  املصادر  عليه 
السامعية  بنزعتيه  رؤوسه  وأنَّ  وتفلسف  وتكامل  واتسع  نام  وهبا  بالبرصة،  نشأ 
والقياسية كلهم برصيون وأنَّ عيل بن أيب طالب القى عىل أيب األسود شيئاً من 

من  كان  كنانة،  بن  بكر  بن  الدئل  إىل  منسوب  سفيان  بن  عمرو  بن  ظامل  هو  الدؤيل:  األسود  أبو   (١)
، وشهد معه صفني، ومات بالطاعون اجلارف  اً سادات التابعني وأعياهنم، صحب اإلمام علياً

سنة (٦٩ه ). ينظر: ترمجته: يف خزانة األدب: ٢٨١/١.
(٢) تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب، حممد املختار: ٤٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٢
.(١)« أصوله ثم قال له: «انحُ هذا النحو فسمي نحواً

بني  ما  وذلك  البرصة  عيل  اإلمام  فيها  زار  التي  املدة  يف  العريب  النحو  نشأ 
٢٢ مجاد األوىل وأوائل رجب لسنة ٣٦ه ، إذْ مكث اإلمام عيل يف البرصة 
مرة  ألول  اللقاء  وتم  البرصة  عىل  قاضياً  الدؤيل  األسود  أبو  وكان  شهرين  مدة 
اإلمام  فيها  وانترص  اجلمل  معركة  وحدثت  األسود  أيب  وبني   عيل اإلمام  بني 
هذه  يف  النحو  نشأة  استنكروا  الباحثني  بعض  وإنَّ   .(٢) رائعاً انتصاراً   عيل
الفتاح  عبد  د.  فردَّ   ،(٣) ومقاتالً حمارباً  البرصة  إىل  جاء   عيل اإلمام  ألنَّ  املدة؛ 
الدجني عىل الباحثني إذْ قال: «نعم اإلمام عيل جاء إىل البرصة حمارباً ومقاتالً 
مبارشةً  النرص  بعد  األسود  أيب  وبني   عيل اإلمام  بني  تم  العلمي  اللقاء  ولكن 
وكان لقاء ال حيتاج إىل وقت، بل حيتاج إىل موافقة وتبادل اآلراء خدمة يف الدين 
واللغة إذْ كان أبو األسود جمهزاً هبذا العلم قبل جميء اإلمام وانتظر حتى زالت 

احلرب وعرض األمر عىل اإلمام فوافقه»(٤).
أيب  بن  عيل  اإلمام  عهد  يف  ظهر  العريب  النحو  أنَّ  يتبني  تقدم  ما  ضوء  ويف 
طالب بعملٍ من اإلمام نفسهِ أو بتنفيذ من أيب األسود الدؤيل. وقد قسم الشيخ 
عرص  من  األول  الطور  د  وحدّ أطوار  اربعة  عىل  العريب  النحو  أطوار  الطنطاوي 

أيب األسود إىل عرص اخلليل(٥).
واخلالصة يف ذلك أنَّ نشأة النحو العريب كثرت حوهلا اإلختالفات والنقاش 

(١) من تاريخ النحو، سعيد األفغاين: ٢٦.
نظر: أبو األسود الدؤيل ونشأة النحو، عبد الفتاح الدجني: ٨٨. (٢) يُ

نظر: املصدر نفسه: ٨٨. (٣) يُ
(٤) املصدر نفسه: ٨٩.

(٥) يُنظر: نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة، امحد الطنطاوي: ٢٨.



٣٣الفصل األول: املبحث األول: يف نشأة النحو ......................................... 
سيبويه (ت١٨٠ه )  وفاة  حتى  عيل (ت٤٠ه )  اإلمام  عهد  منذ  النحو  وبقي 

. شيخ البرصيني والكسائي (ت ١٨٩ه ) شيخ الكوفيني عربياً خالصاً
Êufi’\;ÿÊê^;√ïÁ;È÷¡;‹]Ÿ¸\

لقد وضع اإلمام عيل أصول النحو العريب من أجل احلفاظ عىل لغة القرآن 
إذْ تربى اإلمام عيل يف مدرسة القرآن والبالغة النبوية وواكب نزول القرآن 
يستقي  جعلته   للرسول مالزمته  وإنَّ   ،الرسول وفاة  بعد  بجمعه  واهتم 
يف  متفوقاً  جعلته  فذة  بعبقرية  اشتهر  وقد  الكلم،  جوامع  أويت  ممن  اللغة  منابع 
كلّ املعضالت، فال غرابة أن يعمل فكره يف حفظ لغة القرآن، واخرتاع صناعة 
وأقالمهم(١).  السنتهم  تقويم  املسلمني  عىل  وتسهل  الذكر،  لغة  حتفظ  جديدة 
دَّ من معرفة والدة النحو العريب ودور اإلمام عيل يف وضع أصول  وهكذا ال بُ
النحو  وضع  من  أول  إنَّ  (ت٥٧٧هــ ):  األنباري  بن  الربكات  أبو  قال  النحو، 
اإلمام عيل؛ ألنَّ الروايات كلها تسند إىل أيب األسود وأيب األسود، يسند إىل 
قال  النحو؟  هذا  لك  أين  من  سئل  أنه  األسود  أيب  عن  روي  فقد   عيل اإلمام 

تلقيت حدوده من عيل بن أيب طالب(٢).
«اعلم  قوله:  خالل  من  األنباري  ابن  رأي  العلامء  من  كثري  أعتمد  وقد 
ل من وضع علم العربية  أيّدك اهللا بالتوفيق، وأرشدك إىل سواء الطريق، أنَّ أوّ
وأخذ  (رض)  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  امري  حدوده  وحدّ  قواعده  وأسس 
عنه أبو األسود الدؤيل»(٣)، واستندَ إىل ذلك من خالل قول أيب األسود الدؤيل 

نظر: تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب: ٤٣. (١) يُ
(٢) يُنظر: نزهة األلباء، أليب الربكات بن األنباري: ٥.

(٣) املصدر نفسه: ٦.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٤
«قال: دخلت عىل امري املؤمنني عيل بن أيب طالب (رض) فوجدت يف يده رقعه 
فسد  قد  فوجدته  الناس  كالم  تأملت  إينَّ  قال:  املؤمنني؟  امري  يا  هذه  ما  فقلت 
وتعتمدون  إليه  ترجعون  شيئاً  هلم  اضع  أن  فأردت  احلمراء،  هذه  بمخالطة 
ثم  اللغة  هذه  فينا  وبقيت  احييتنا  املؤمنني  امري  يا  هذا  فعلت  إن  فقلت:  عليه، 
القى إيلّ الرقعة، وفيها مكتوب: الكالم كله اسم وفعل وحرف، فألسم ما انبأ 
ليس  معنى  عن  انبأ  ما  واحلرف  املسمى  حركة  عن  انبأ  ما  والفعل  املسمى  عن 
أن  األسود  ابا  يا  واعلم  لك  وقع  ما  فيه  وزد  تتبعه  يل  قال  ثم  فعل،  وال  باسم 
العلامء  يتفاضل  وإنَّام  مضمر  وال  الظاهر  واسم  ومضمر  ظاهر  ثالثة:  األسامء 

مضمر»(١). وال  بظاهر  ليس  ما  معرفة  يف 
واإلستفهام  التعجب  بايب  ثم  والنعت  العطف  بايب  «وضعت   : ايضاً وقال 
تركتها  ملَ  يل:  فقال   ( (لكنّ اذكر  ومل  واخواهتا،  إنَّ  باب  إىل  وصلت  أنَّ  إىل 
أبواب  من  باباً  وضعتُ  كلام  وكنتُ  فيها  فزدها  قال  منها،  احسبها  مل  فقلت: 
النحو  هذا  احسن  ما  قال:  الكفاية  فيه  ما  حصلت  إنَّ  إىل  عليه  عرضته  النحو 

نحوت»(٢). قد  الذي 
:وفيام يأيت أشهر الروايات التي تسند أصول النحو لإلمام عيل

أيب  بن  عيل  املؤمنني  امري  اإلمــام  أنَّ  تؤكد  التي  الروايات  من  كثري  هناك 
طالب هو الذي وضع النحو وبدأ أبو األسود بتنفيذها.

قال أبو الطيب اللغوي (ت ٣٥١ هـ): «كان أول من رسم للناس النحو أبو 
األسود الدؤيل الذي أخذ ذلك عن امري املؤمنني عيل بن أيب طالب؛ ألنَّه سمع حلناً، 

(١) نزهة االلباء: ٥، وانباه الرواة، القفطي: ٣٩/١.
(٢) املصدر نفسه، وتاريخ النحو العريب: ٤٤.



٣٥الفصل األول: املبحث األول: يف نشأة النحو ......................................... 

فقال أليب األسود: اجعل للناس حروفاً وأشار له إىل الرفع والنصب واجلر»(١).
 : ا أبو بكر الزبيدي (ت٣٧٩ه ) فيديل بشهادته أليب األسود الدؤيل قائالً وأمّ
«تلقيته من عيل بن أيب طالب»(٢)، ويف رواية أخر قال: «القى إيلَّ عيل أصوالً 
قال:  إذْ  النحو  نشأة  عن  (ت٣٨٦ه )  السريايف  ويتحدث  عليها»(٣)،  احتذيت 
بدأت بالبرصة عىل يد أيب األسود الدؤيل وأخذ عن اإلمام عيل العربية وكان 
أنَّ  العلامء  أكثر  «زعم  قال:  فقد  ٣٨٠ه )  (ت  النديم  ابن  ا  أمّ الناس(٤).  أفصح 
املؤمنني  امري  عن  ذلك  أخذ  األسود  أبا  وأنَّ  الدؤيل  األسود  أيب  عن  اخذ  النحو 
عيل بن أيب طالب»(٥)، وقد ذكر ابن النديم رأياً يدل عىل أصل النحو وواضعه 
: «كان بمدينة احلديثة رجل يقال له حممد بن احلسني ويعرف بإبن أيب بعرة  قائالً
... مجّاعة له خزانة مل أرَ ألحد مثلها كبرية حتتوي عىل قطعة من الكتب العربية 
هبا  فأنس  دفعات  الرجل  هذا  فلقي  القديمة  والكتب  واألدب  واللغة  النحو  يف 
 ... كبرياً  قمطراً  يل  فأخرج  محدان،  بني  من  خائفاً  عنده  بام  ضنيناً  نفوراً  وكان 
اربعة  وهي  حكايته،  هذه  ما  األسود  أيب  عن  النحو  أنَّ  عىل  ل  يدّ ما  فيه  ورأيت 
أوراق أحسبها من ورق الصني، ترمجتها هذه فيها كالم يف الفاعل واملفعول من 
أيب األسود، بخط حييى بن يعمر، وحتت هذا اخلط بخط عتيق: هذا خط عالن 

النحوي، وحتته: هذا خط النرض بن شميل»(٦).
(١) مراتب النحويني، أليب الطيب اللغوي: ٦.

(٢) طبقات النحويني واللغويني، أليب بكر الزبيدي: ٥.
(٣) املصدر نفسه: ٦.

نظر: أخبار النحويني البرصيني، للسريايف: ١٢. (٤) يُ
(٥) الفهرست، ألبن النديم: ٦٦ .

(٦) املصدر نفسه: ٦٨.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٦
وقد حتدث ابن األنباري ايضاً عن هذا املوضوع إذ قال: «إنَّ أول من وضع 
علم العربية وأسس قواعده وحدّ حدوده امري املؤمنني عيل بن أيب طالب (ريض 

اهللا عنه) وأخذه عنه أيب األسود الدؤيل»(١).
اجلوزي  ابن  اإلمام عيل قال  إىل  أصول النحو  تسند  التي  الروايات  ومن 
(ت٥٩٧ه ): «أول من وضع النحو أبو األسود الدؤيل (ت٦٩ه ) وأخذ عن عيل 
أصوالً  فأعطاه  السالم،  عليه  علياً  فأخرب  الناس  حلن  وقد  العربية  طالب  أيب  بن 
وضع  من  أول  أنَّ  (ت٦٤٦ه )  القفطي  عليها»(٢).وذكر  بعده  وعمل  منها  بني 
زمن  يف  بمرص   را وأنَّه  الدؤيل  األسود  أبو  عنه  وأخذ   ،عيل اإلمام  النحو 
التي   عيل مقدمة  ا  أهنّ عىل  النحو  من  أبواب  فيه  جزء  الوراقني  بأيدي  الطلب 
الكالم  اقسام  ذكر   عيل اإلمام  أنَّ  ايضاً  وذكر  الدؤيل  األسود  أبو  عنه  أخذها 
وهكذا  الدؤيل(٣).  األسود  أبو  إدراجها  اغفل  عندما   « «إنَّ إىل   « «لكنَّ وأضاف 

فاإلمام عيل وضع أصول النحو من خالل الروايات التي تثبت ذلك.
وذكر ابن خلكان (ت٦٨١ه ) «أنَّ اإلمام علياً (ريض اهللا عنه)، وضع أليب 

األسود أقسام الكالم ثم رخصه إليه وقال له: متم عىل هذا»(٤).
إذْ   عيل لإلمام  النحو  أصول  (ت٧٧٤ه )  الدمشقي  كثري  ابن  ذكر  وقد 
قال: «إنّام أخذه عن امري املؤمنني عيل بن أيب طالب، ذكر له اإلمام: الكالم: اسم 

وفعل وحرف وأنَّ أبا األسود نحا نحوه»(٥).
(١) نزهة األلباء: ١٠.

(٢) املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ابن اجلوزي: ٣٤٥/٦.
نظر: انباه الرواة: ٤٠/١. (٣) يُ

(٤) وفيات األعيان، ابن خلكان: ٥٣٥ .
(٥) البداية والنهاية، ابن كثري الدمشقي: ٢٤٨/٨.



٣٧الفصل األول: املبحث األول: يف نشأة النحو ......................................... 
مسائل  وضع  من  األسود «أول  أبا  أنَّ  إىل  اجلزري (ت٨٣٣ه )  ابن  وذهب 
يف النحو بإشارة عيل (ريض اهللا عنه)، فلام عرضها عىل عيل، قال: ما أحسن هذا 

.(١)« النحو الذي نحوت، فسمي النحو نحواً
ويف ضوء ذلك يتبني تطابق الروايات التي تدل عىل أنَّ أول من وضع النحو 
(ت٨٥٢ه )  العسقالين   ورو  ،عيل اإلمام  عن  وأخذه  الدؤيل  األسود  أبو 
ونقط  العربية  وضع  من  ل  «أوّ قال:  املربد  عن  الزجاج  عن  القايل  عيل  أيب  عن 
ئِل أبو األسود عمن هنج له الطريق، قال: تلقيته عن  املصاحف أبو األسود وسُ
تؤكد  القدماء  سجلها  كثرية  شهادات  فهناك  وهكذا  طالب»(٢)،  أيب  بن  عيل 
أصول النحو لإلمام عيل ما ذكره السيوطي (ت٩١١ه ): «اشتهر أنَّ أول من 

وضع النحو عيل بن أيب طالب (ريض اهللا عنه) أليب األسود الدؤيل»(٣).
النحو  أصول  تسند  التي  الروايات  من  الكثري  األمني  حمسن  السيّد  وذكر 
امري  العلم  وأهل  الرواة  بإتفاق  النحو  وضع  من  «أول  قال:  إذْ   عيل لإلمام 
املؤمنني عيل بن أيب طالب القاها إىل أيب األسود الدؤيل»(٤). وذكر ايضاً رأي 
الذي  هو    علياً اإلمام  إنَّ  قال:  إذْ  البالغة،  هنج  رشح  أول  يف  احلديد  أيب  ابن 

ابتدع علم النحو وانشأه وامىل عىل أيب األسود جوامعه(٥).
كان  الــدؤيل  األســود  أبا  أنَّ  «روي  (ت٥٨٨هــ ):  آشــوب  شهر  ابن  وقــال 

(١) غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري: ٣١.
(٢) اإلصابة، ابن حجر العسقالين: ٣٠.

(٣) االقرتاح يف علم األصول، السيوطي: ٢٠٣.
(٤) أعيان الشيعة، حمسن األمني: ١٦١/١.

نظر: املصدر نفسه. (٥) يُ



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٨
يريد  وهو  اهللا  فقال:  (بالياء)  املتويف  من  رجل  له  فقال  جنازة  خلف  يميش 
امري  يا  له:  وقال   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  امري  أخرب  ثم  (باأللف)  املتوىف 
الزمان  عليها  تطاول  إن  وأشك  العجم  خالطت  ملا  العرب  لغة  ذهبت  املؤمنني 

أن تضمحل»(١).
وأبو  النحو  وضع   عيل اإلمــام  أنَّ  تثبت  جمتمعة  كلها  الروايات  فهذه 

بتنفيذها. بدأ  األسود 
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العربية  وهي  األسم  هذا  ة–قبل  عدّ مصطلحات  العريب  النحو  عىل  أطلق 
اطلقه  العربية  مصطلح  فمثالً  بالنحو  أخرياً  سمي  إنَّ  إىل  واإلعراب  والكالم 
من  «أول  قال:  (ت٢٢٤ه )  سالم  ابن  عن  روي  فقد  النحو  علم  عىل  القدماء 

أسس العربية وفتح باهبا واهنج سبيلها ووضع قياسها أبو األسود الدؤيل»(٢).
ا مصطلح الكالم اطلقه أبو األسود عىل النحو إذْ قال: «هؤالء املوايل قد  أمّ
رغبوا يف اإلسالم فدخلوا فيه، فصاروا لنا أخوة فلو علمناهم الكالم»(٣)، فأبو 
إذ  النحو  عىل  اطلق  اإلعراب  مصطلح  ا  أمّ النحو،  علم  بالكالم  يعني  األسود 
«ذكر السيوطي (ت٩١١ه ) رواية عن عمر بن اخلطاب (ريض اهللا عنه) عندما 

قال وليعلم أبو األسود أهل البرصة اإلعراب»(٤).
وهكذا تعددت املصطلحات إىل أنَّ سمي بالنحو.

(١) املناقب، ألبن شهر آشوب: ٤٧/٢.
(٢) طبقات الشعراء، ألبن سالم: ٥.
(٣) أخبار النحويني البرصيني: ١٣.

(٤) أبو األسود الدؤيل ونشأة النحو: ١٤.



٣٩الفصل األول: املبحث األول: يف نشأة النحو ......................................... 
املراد بلفظة (نحو) يف اللغة بحسب ما ذكره ابن منظور (ت٧١١ه ): «تعني 

القصد والطريق نحاه ينحوه وينحاه نحواً وانتحاء، ونحو العربية منه»(١).
«النحو  قال:  إذْ  (٨١٦ه )  اجلرجاين  الرشيف  فه  عرّ مثلام  اإلصطالح  ويف 
والبناء  اإلعــراب  من  العربية  الرتاكيب  أحــوال  هبا  يعرف  بقوانني  علم  هو 

وغريمها»(٢).
ا كيف جاء هذا املصطلح فهناك الكثري  وإنَّ مصطلح النحو عريبّ األصل أمّ
هذه  ومن   ،عيل اإلمام  اطلقها  التسمية  هذه  أن  تؤكد  التي  الروايات  من 
اإلمام  القى  «عندما  قال:  التسمية  سبب  بني  إذْ  النديم،  ابن  رواية  الروايات، 
أليب األسود أصوالً يف النحو قال: أبو األسود الدؤيل «واستأذنته أن أصنع نحو 
إذا  كان  األسود  أبا  أنَّ  األنباري  ابن  ذكر  وقد   .(٣)« نحواً ذلك  فسمي  صنع  ما 
ما  نعم  وقال:  فاستحسنه  إليه  به  وأتى   املؤمنني امري  راجع  يشء  عليه  أشكل 

.(٤) نحوت، أي قصدت فللتفاؤل بلفظ عيل سمي هذا النحو نحواً
هذه  أطلق  من  أول  هو   عيل اإلمام  أنَّ  نستنتج  الروايات  هذه  ضوء  ويف 
التسمية، وما قاله ابن اجلزري يف هذا الشأن: «عندما عرض أبو األسود الدؤيل 
مسائل النحو عىل اإلمام إىل أنَّ حصل ما فيه الكفاية قال: اإلمام «ما احسن هذا 

.(٥)« النحو الذي نحوت» فلذلك سمي النحو نحواً

(١) لسان العرب، ابن منظور: ٣١٠/١٥. مادة (نحا) .
(٢) التعريفات، اجلرجاين: ٧٩/١.

(٣) الفهرست: ٦٥، ووفيات األعيان: ٢١٧.
(٤) يُنظر: نزهة األلباء: ٧.

اء: ١٢/١، ونشأة النحو: ١٦، ومن تاريخ النحو: ٢٧ . (٥) غاية النهاية يف طبقات القرّ



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٤٠
هذا  ي  قال: «سمّ بالنحو  العلم  هذا  تسمية  سبب  األمني  حمسن  السيد  وذكر 
العلم نحواً؛ ألنَّه ملا القى أصوله إىل أيب األسود قال له انحُ هذا النحو واضف 
إليه ما وقع إليك أو؛ ألنَّه ملا زاد عليه وأتى به إليه قال له: نعم ما نحوت أو ما 

احسن هذا النحو الذي نحوت»(١).
وحتدث الشيخ أبو احلسن سالمة النحوي أنَّ اإلمام عيل ملا القى الصحيفة 

.(٢) إىل أيب األسود الدؤيل قال له: انحُ نحو هذا وهلذا سمي النحو نحواً
يف ضوء ذلك يتبني أنَّ اإلمام عيل هو الذي اطلق هذه التسمية إذ وجدنا 
مجعت  التي  احلادثة  تلك  إىل  يُشري  (نحو)  لفظة  ذكروا  الذين  الدارسني  أغلب 
وبذلك   ، صنعتَ ما  نحو  أنحُ   : وقولهِ الدؤيل  األسود  أيب  مع   عيل اإلمام 
العلم  هلذا  أسامً  ت  دّ وعُ  عيل اإلمام  هو  اللفظة  هذه  أبتدع  من  أول  أنَّ  يعني 
بعد أن كان مدلوهلا اللغوي يعني (القصد) بحسب ما ذكرهُ أصحاب املعجامت.

(١) اعيان الشيعة: ١٦١/١.
نظر: تأسيس الشيعة، حسن الصدر: ٥١ . (٢) يُ
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عليه  واملبني  «املبتدأ  ١٨٠ه ):  (ت  سيبويه  قال  اإلسمية  اجلملة  ركنا  ومها 
واملسند  اخلرب،  املبتدأ  عىل  باملبني  ويقصد  اليه»(١).  ومسند  مسند  فهو  رفع... 
فاملبتدأ  بدا(٢).  منهام  املتكلم  جيد  وال  اآلخر  عن  أحدمها  يغني  ال  اليه  واملسند 
فيه  القصد  وأن  واحلروف  األفعال  ومن  األسامء  عوامل  من  املجرد  االسم  «هو 
ويصري  السامع  يستفيده  الذي  «هو  اخلرب  ا  أمَّ به»(٣).  مبتدأ  لثان  اوالً  يكون  ان 
التي  املوضوعات  ومن  والتكذيب»(٤).  التصديق  يقع  وباخلرب  كالماً  املبتدأ  به 

وردت فيها أقوال اإلمام عيل يف كتب النحويني واللغويني يف باب األسامء:

(١) كتاب سيبويه: ٢/ ١٢٦.
(٢) ينظر: املصدر نفسه: ١/ ٢٣

(٣) األصول يف النحو، ابن الرساج: ٥٨/١.
(٤) املصدر نفسه ٦٢/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٤٢
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من أقوال اإلمام عيل التي استدل هبا يف هذا املوضوع قوله:
ن واحد»(١). رَ «أنتم والساعة يف قَ

اذا  وجوباً  اخلرب  حلذف  تناوله  عند  االسرتاباذي (ت٦٨٦ه )  الريض  أورده 
»، إذ ذهب البرصيون إىل  » نحو قوهلم: «كلُّ رجلٍ وضيعتُهُ وقع بعد املبتدأ «واواً
اخلرب  ويقدر  وضيعتُهُ مقرتنان»  والتقدير عندهم «كلُّ رجلٍ  اخلرب وجوباً  حذف 
الواو  ألن  املبتدأ،  خرب   ( (وضيعتُهُ أن  إىل  فذهبوا  الكوفيون  ا  امَّ املعية،  واو  بعد 

بمعنى (مع) واملعنى عندهم «كلُّ رجلٍ مع ضيعته»(٢).
وبعد أن عرض الريض االسرتاباذي حجج املذهبني يف املسألة ذهب إىل أن 
«حذف اخلرب يف مثل هذا غالب ال واجب، وهذا رأي التزمه الكوفيون فيام بعد 
أي اذا ويلّ معطوفاً عىل مبتدأ فعل ألحدمها واقع عىل اآلخر جاز أن يكون ذلك 
والريح  «زيد  قوله  نحو  ال  او  التفاعل  عىل  الفعل  ذلك  دلّ  سواء  خرباً  الفعل 
 (٣)« واحدٍ نٍ  قرَ يف  والساعة  نْتُم  «أَ البالغة  هنج  ويف  عنهام  خرب  فيبارهيا  يبارهيام» 

:ومثل ذلك ايضاً قول اإلمام عيل
نة كمن قد رآها»(٤). «فهم واجلَ

«هتويل  به:  واملراد   ،٢٧٩  /١ الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،١٨٥ ٤٦٣خطبة:  البالغة:  هنج   (١)
ا واياهم مشدودة بحبل واحد ليس بينهام فصل مزيد وال أمد بعيد»  بالقيامة وقرهبا القريب كاهنّ

ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٨.
(٢) ينظر: رشح ابن عقيل: ٢٣٥/١.

(٣) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١/ ٢٧٩
(٤) املصدر نفسه: ١/ ٢٨٠، وهنج البالغة: ٣١٤، خطبة: ١٩٣.



٤٣الفصل األول: املبحث الثاين: يف باب األسامء ......................................... 
أورد الريضّ هذا الشاهد للداللة عىل جواز احلذف لتضمن اخلرب ضمريهيام 
ن ضمرياً يرجع إىل  «ذهب الكوفيون إىل أنّ خرب املبتدأ اذا كان اسامً حمضاً يتضمّ
ن  يتضمَّ ال  أنّه  إىل  البرصيون  وذهب  غالمُك»  وعمرو  أخوك،  يدٌ  نحو «زَ املبتدأ 
، وعمرو  لُ الضمري نحو «زيدٌ قائمٌ هُ اذا كان صفةً أنه يتحمّ نّ ضمرياً وأمجعوا عىل أَ
» وما أشبه ذلك(١). ومن ذلك يتضح لنا ان اخلرب حيذف بوجود قرينة تدل  حسنٌ
كقولك  عنه  املخرب  عن  اخلرب «االستفهام  حلذف  زة  املجوّ القرائن  من  وأن  عليه 
زيد ملن قال من عندك اي زيد عندي والعطف عليه نحو «زيد قائم وعمرو» اي 
وعمرو كذلك، وهذا من احلذف اجلائز، ألن املحذوف فيه ال يزيد ذكره عىل ما 
حصل بالقرينة التي دلّت عليه»(٢). وقد يكون األوىل يف ذلك حذف اخلرب ألن 
احلذف اتّساع وترصف وذلك يف اخلرب من دون املبتدأ فاخلرب يكون مفرداً جامداً 

ا املبتدأ ال يكون إال اسامً مفرداً نحو قوله تعإىل: ومشتقاً وصلة أمّ
ْعُروٌف﴾ [حممد: ٢١]. ﴿َطاَعٌة َوَقْوٌل مَّ

يف  اخلرب  حذف  يردُ  وهكذا  لكم(٣).  مثل  طاعة  او  طاعة  منكم  املطلوب  أي 
.(٤) اللغة اذا وجدت قرينة دالة عليه، وهو حيذف جوازاً ووجوباً
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لكلّ  ةٌ  عربَ الباب  هذا  «إنّ  ٢٨٥ه ):  (ت  د  املُربِّ قال  طويل  اإلخبار  باب  إِنّ 
كالم وهو خرب واخلرب ماجاز تصديق قائله وتكذيبه فعند القول: اخرب عن «زيد 

(١) ينظر: االنصاف يف مسائل اخلالف، ابن االنباري، ١، ٥٣، املسألة (٧) .
(٢) رشح التسهيل، ابن مالك: ١/ ٢٧٥.

(٣) ينظر: األشباه والنظائر، السيوطي: ٦٦/٢.
(٤) ينظر: البسيط يف رشح الكافية لركن الدين االسرتاباذي: ١/ ٣٥٣- ٣٥٤



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٤٤
صلة  يف  ورفع  زيد  ضمري  فهو  زيد»  الدار  يف  هو  قلت: «الذي  ي  بالذّ الدار»  يف 
الذي باالبتداء وأنَّ يف الدار خربه»(١). وقد جعل النحويون هذا الباب حداً من 
اجلواب «الذي  فيكون  بالذي  زيد»  عن «قام  اإلخبار  كيف  القول  فعند  احلدود 
 ، زيدٌ املعنى  يف  وهو  اليه  يرجع  ضمري  وفيه  صلته  وقام  مبتدأ  فالذي   « زيدٌ قام 
ألن الضمري هو الذي والذي هو زيد فهو يف املعنى فاعل(٢).وقد بنيّ ابن عقيل 
يبه  رِ عه النحويون إلمتحان الطالب وتَدْ ضَ (ت٧٦٩ه ) برشحه «أنّ هذا الباب وَ
بـ  األسامء  من  اسم  عن  اخرب  قيل  فاذا  الترصيف  يف  التمرين  باب  وضعوا  كام 
(الذي) فظاهر هذا اللفظ أنك جتعل (الّذي) خرباً عن ذلك األسم لكن األَمر 
ليس كذلك بل املجعول خرباً هو ذلك األسم واملخرب عنه انام هو (الّذي) وان 
الباء يف (بالّذي) بمعنى عن فكأنام قيل (اخرب عن الّذي»)(٣). ومن أقوال اإلمام 

عيل التي استدل هبا يف هذا املوضوع قوله من الرجز(٤).
ةْ رَ نْدَ يْلَ السَّ يْف كَ ةْ   أَكِيلُكم بالسَّ رَ يْدَ ي حَ تْني أُمِّ مَّ ي سَ أنا الذّ

فقد استشهد بهِ بعض النحويني منهم ابن الشجري (ت٥٤٢ه ) إذ رأ «عند 
عودة ضمري املتكلم إىل املوصول يرفع املوصول خرباً عن ضمري املتكلم»(٥) وقد 
استشهد به أيضا ابن عصفور (ت٦٦٩ه ) فقد رأ أنه ال جيوز حذف الصلة إال 

د: ٣/ ٨٩. (١)املقتضب، املُربِّ
(٢) ينظر: األصول يف النحو: ٢/ ٢٧٠

(٣) رشح ابن عقيل: ٢/ ٣٦٦.
(٤) ينظر: ديوان اإلمام عيل: ٥٣ وقد ورد البيت يف الديوان برواية خمتلفة وهي:

غامٍ آجـــــامً وليثً قسورة انا الــذي سمتني امـــي حيدرة           رضُ    
بكم رضبــــــاً يبني الفقرة اكيلكم يف السيف كيلَ السندرة          ارضِ    

(٥) أمايل آبن الشجري: ٢ / ٤٢



٤٥الفصل األول: املبحث الثاين: يف باب األسامء ......................................... 
:اذا كان يف الكالم ما يدل عليها فموضع الشاهد يف قول اإلمام عيل

تني». ي سمّ «أنا الذّ
ي  ِل عىل اللفظ لقال أنا الذّ ى صلة للموصول عىل معناه ولو محُ فالفعل سمَّ

ه(١). ته أُمّ سمّ
واستشهد به ايضاً الريضّ االسرتاباذي (ت ٦٨٦ه ) يف رشحه عىل كافية ابن 
احلاجب اذ بنيّ انه عند اإلخبار عن ضمري املتكلم او املخاطب بالّذي فال بدّ أن 
فالذي  املوصول،  األسم  إىل  لرجوعه  وذلك  غائباً،  مقامه  القائم  الضمري  يكون 

يف قول اإلمام عيل خرب عن ضمري املتكلم(٢) .
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الذي  اإلنفعال  عن  بهِ  يُعربّ  اإلنشائية  األساليب  من  اسلوب  التعجب 
وفاعله  مفعول  إىل   يتعد الذي  الفعل  باب  د: «هذا  املُربِّ قال  النفس  يف  حيدث 
املعنى  ألن  واحدة؛  طريقةً  ويلزم  األفعال  من  غريه  ترصف  واليترصف  مبهم 

لزمه عىل ذلك»(٣) .
ثم  التعجب  تفيد  التي  (ما)  بـ  تأيت  ان  وهو  أفعله)  (ما  صيغتان:  وللتعجب 

بأفعل وبعدها األسم املتعجب منه منصوباً كقوله تعإىل:
ْصرَبَُهْم بَلَ اجَّار﴾[البقرة:١٧].

َ
﴿َفما أ

لْ به كقوله تعإىل: ا الصيغة الثانية فهي أفَعِ أمّ

(١) ينظر: رشح مجل الزجاجي: ١/ ١٣٦.
(٢) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٣/ ١٢٣.

(٣) املقتضب: ٤/ ٤٣٩.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٤٦
﴾[مريم:٢٨](١). برِْصْ

َ
ْسِمْع بِِهْم َوأ

َ
﴿أ

سياق  من  دليل  عليه  دلّ  اذا  أفعله،  ما  صيغة  يف  منه  املتعجب  حذف  وجيوز 
الكالم.

ومن اقوال اإلمام عيل التي تدل عىل ذلك قوله(٢):
بِيعة خرياً مـــــا أعفّ وأكرما رَ ضلِه    جز اهللاُ عنَّا واجلزاءُ بِفَ

عيل  وحممد  (ت٧٤٩هــ )(٣)  املــرادي  منهم  النحاة  من  كثري  به  استشهد  إذ 
الصبّان (ت١٢٠٦ه )(٤)، وخالد بن عبد اهللا األزهري (ت٩٠٥ه )(٥). إذ حذف 
واكرمها  ها  أعفّ ما  التقدير  اذ  الكالم  سياق  عليه  يدل  ضمري  ألنه  منه  املتعجب 
قرينة  لقيام  وذلك  التعجب  فعل  مفعول  وهو  املنصوب  األسم  حذف  وبذلك 
ما  التعجب  فعل  مفعول  حذف  جواز  يتبني  عرضناه  ما  ضوء  ويف  عليه(٦).  تدل 
افعل اذا دلّ ما قبله عليه وجيب ان يكون خمتصاً لتحصل به الفائدة ومثل ذلك 

قول الشاعر(٧):

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ٣٧/١، واألصول يف النحو: ٩٨/١، ورشح مجل الزجاجي البن عصفور: 
٢٠١/٢، ورشح الريضّ عىل الكافية: ٢٥٢/٥، ومعاين النحو: ٢٣٨/٤.

(٢) ينظر: ديوان اإلمام عيل: ١١٢ وهو من الطويل وقد ورد البيت يف الديوان برواية خمتلفة وهي:
جز اهللا قوماً قاتلوا يف لقائهم لد البأس خرياً ماأعف وأكرما . 

(٣) ينظر: توضيح املقاصد واملسالك عىل الفية ابن مالك: ٨٩٧/٣.
(٤) ينظر: حاشية الصبان، حممد عيل الصبان: ٢٣/١.

(٥) ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: ٦٣/٢.
(٦) ينظر: توضيح املقاصد واملسالك: ٨٧٩/٣، وحاشية الصبان: ٢٣/١.

(٧) البيت ألمريء القيس ديوانه: ٦٥.



٤٧الفصل األول: املبحث الثاين: يف باب األسامء ......................................... 
ا ربَ اكانَ أصْ مَ روٍ وَ مْ ىلَ عَ اءً عَ بُكَ ا   رَ دَّ َ دْ حتَ ها قَ عُ مْ مَّ عمرو دَ أر أُ

كان  «ما  فالتقدير  عليه  قبله  ما  لداللة  التعجب  فعل  مفعول  حذف  إذ 
اصربها»(١)

لْ  وكذلك جيوز حذف املتعجب منه يف صيغة «افعِل به» رشيطة ان يكون أفعِ
املروءة  بصاحب  «احسن  نحو  املحذوف  ذلك  مثل  معه  مذكور  عىل  معطوفاً 

م بصاحب املروءة ومنه قوله تعإىل: م» اي أكرِ وأكرِ
﴿أْسِمْع بِِهْم وأبرص﴾ [مريم: ٣٨].

التقدير: وأبرص هبم فحذف هبم، ألنه معطوف عىل مذكور مثله(٢).
Uœ÷Ş∏\;ÿÊ¬∏\;zO

املفعوالت  بخالف  مقيّد  غري  اي  القيود،  من  مطلق  ألنه  بذلك،  ي  سمّ
األخر(٣). واملفعول املطلق «هو اسم ما قبله فاعل مذكور بمعناه»(٤). وقد بنيّ 
الريضّ االسرتاباذي سبب تقديم املفعول املطلق عىل بقية املفاعيل قال: «سبب 
تقديم املفعول املطلق عىل بقية املفاعيل إنه املفعول احلقيقي الذي أوجده فاعل 
ضوء  ويف   .(٥)« فاعالً صار  به  املفعول  هذا  قيام  وألجل  وفعله  املذكور  الفعل 

ذلك يتبني ان املفعول املطلق هو املفعول احلقيقي الذي احدثه الفاعل.
(١) ينظر: رشح ابن عقيل: ٣ /١٥١ ..

ومعاين   ،١٥٢/٣ عقيل:  ابن  ورشح   ،٢٥٢/٥ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  رشح  ينظر:   (٢)
النحو: ٢٤٢/٤.

(٣) ينظر: معاين النحو: ١٢٩/٢.
(٤) الكافية يف النحو: ٤٥٠.

(٥) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٣٠١/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٤٨
استشهد  ما  املطلق  املفعول  يف  هبا  استشهد  التي   عيل اإلمام  أقوال  ومن 

قوله: احلاجب  ابن  لكافية  رشحه  يف  االسرتاباذي  الريض  به 
ونُ  يَكُ ْداً  محَ تِنَانِهِ  وامْ لِهِ  فَضْ نَوامي  وَ انهِ  هَ رْ بُ نَريِّ  وَ انِهِ  سَ إحْ ظِيم  عَ ىلَ  عَ هُ  دُ مَ «نَحْ

.(١)« أداءً ه  قّ حلَِ
عظيم  وهي  اهللا  نِعم  أنواع  من  سيق  ما  إىل  قوله  يف  نظر   عيل اإلمام  إن 
متقن  يف  برهانه  بإنارة  ثم  واملنفعة  احلكمة  وفق  عىل  واإلجياد  باخللق  إحسانه 
النعيم  جنات  إىل  املستقيم  رصاطه  يف  لسوقنا  رسله  السنة  وعىل  وحمكمه  صنعه 
قول  ففي  الدنيا(٢).  حياتنا  يف  بكفايتنا  وامتنانه  فضله  نوامى  بإضافته  ثم 
عن  االسرتاباذي  الريض  وقال  املطلق  املفعول  عامل  حذف   عيل اإلمام 
من  واجلائز  احلذف  الواجب  يف  بدّ  ال  انه  «أعلم  املطلق  املفعول  عامل  حذف 
فاعل  من  به  تعلقت  ما  ويعنيّ  يبينها  ما  بعدها  يأتِ  مل  إذا  فاملصادر  القرينة»(٣). 
نحو  فعله  حذف  جيوز  فال  اليه  املصدر  بإضافة  أو  جر  بحرف  أما  مفعول  او 
وجيوز  ذكره(٤).  تقدم  الذي   عيل اإلمام  قول  نحو  وكذلك  سقياً  اهللا  سقاك 
نحو  متقدمة  مجلة  مضمون  ألثر  تفصيالً  وقع  إذا  املطلق  املفعول  عامل  حذف 

تعإىل: قوله 
ا فَِداًء﴾[حممد:٤]. ا َمنًّا َنْعُد َوإِمَّ وا الَْوثَاَق َفإِمَّ ﴿َفُشدُّ

ا  وإمّ منّا  نّون  متَ ا  فإمَّ أي  قبله  ما  عاقبة  لتفصيل  هنا  املصدر  عامل  فحذف 

(١) املصدر نفسه: ٢٩٣/١، وهنج البالغة: ٢٦٩، خطبة: ١٨٢.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٣٥٧/٣.

(٣) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٣٠١/١.
(٤) ينظر: املصدر نفسه: ٢٩٣/١.



٤٩الفصل األول: املبحث الثاين: يف باب األسامء ......................................... 

» مجلة تتضمن: شد الوثاق  اقَ ثَ وا الْوَ دُّ (١). أي يف قوله تعإىل: «فَشُ تُفادون فداءً
اهللا  ل  فصّ فقد  فداءٌ  أو  منُّ  أو  اسرتقاقٌ  أو  قتلٌ  ا  إمَّ الوثاق  شدّ  من  واملطلوب 
املطلق  املفعول  عامل  حذف  يكون  وقد   .(٢)  « اءً فِــدَ ا  إِمَّ وَ دُ  عْ بَ نا  مَ ا  إِمَّ «فَ هذا 
وملن  مباركأً  قدوماً  فر  السّ من  مَ  دِ قَ ملن  يقال:  كأن  مقايل  أو  حايل  لدليل  جائزاً 
حيذف  املطلق  املفعول  عامل  أنَّ  عىل  يَدلُ  وهذا   .(٣) مــربوراً حجاً  احلجّ  أراد 

حذفه(٤). يمتنعُ  مؤكداً  عامله  كان  إذا  ا  أمّ مؤكد  غري  كان  إذا  لقرينة  جوازاً 
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يُنصب  ما  باب  «هذا  (ت١٨٠ه )  سيبويه:  قال  ألجله،  املفعول  ويسمى 
ملا  تفسريٌ  هُ  وألنَّ له،  موقوع  هُ  ألنَّ فانتصبَ  األمر  لوقوع  عذرٌ  ألنه  املصادر  من 
قولك  يف  دِرهم  أنتصب  كام  فإنتصب  منه  وال  قبله  ملا  بصفة  وليس  كان،  مل  قبله 
فالن  خمافة  ذاك  وفعلت  الرش  حذار  ذاك  فعلت  قولك  وذلك  دِرمهاً  عرشون 
وإدخار فالن، فهذا كله ينتصب ألنه مفعول له، كأنه قيل مل فَعلَتَ كذا وكذا؟ 
ال  له  واملفعول  قبله»(٥).  ما  فيه  عمل  الالم  طرح  ملا  ولكنه  وكذا  لكذا  فقال 
مالك  ابن  ه  حدّ وقد  منه(٦).  مشتق  غري  فعل  فيه  والعامل  مصدراً  إال  يكون 

ابن  ورشح   ،٣١٤/١ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  ورشح   ،٣٦  /١ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (١)
عقيل: ٣٢٦/٣، وحاشية الصبّان: ٥٩/٢.

(٢) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٣١٥/١.
األشموين:  ورشح   ،٣٢٩/١ التوضيح:  عىل  الترصيح  ورشح   ،٥٨/٢ الصبّان:  حاشية  ينظر:   (٣)

١١٦/٢، ومعاين النحو: ١٤٢/٢.
(٤) ينظر: حاشية الصبّان: ٩٥/٢.

(٥) كتاب سيبويه: ١٨٥/١.
(٦) ينظر: األصول يف النحو: ٢٠٦/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٥٠
أو  ظاهراً  الوقت  يف  شاركه  حدث  به  املعلَّل  «املصدر  أنه  عىل  (ت٦٧٢هــ ) 
يقدر  مصدر  له  املفعول  فأن  ذلك  وعىل   .(١)« تقديراً أو  حتقيقاً  والفاعل  مقدراً 
 عيل اإلمام  أقوال  ومن  مان.  والزّ الفاعل  يف  شاركه  حدث  به  املعلل  بالالم 

التي وردت يف هذا املوضوع قوله:
.(٢)« بليَّةِ لِلَ تِتْامماً  واسْ طةِ  خْ لِلسَّ استِحقاقاً  ةَ  النَّظرَ اهللاُ  «فأعطاه 

مجهور  يذهب  إذ  له،  املفعول  باب  تناوله  عند  االسرتاباذي  يض  الرّ أورده 
وبعض  والفاعل،  الوقت  يف  عامله  يشارك  له  املفعول  أن  إىل  النحويني 
االسرتاباذي  يض  الرّ يذكر  ومل  الفاعل(٣).  يف  التشارك  يشرتطون  ال  النحويني 
قال  اذ  األغلب،  هو  ذلك  أن   ير كان  وان  الفاعل،  يف  التشارك  اشرتاط  منع 
مستدالً بكالم اإلمام عيل: «وبعض النحاة ال يشرتط تشاركهام يف الفاعل، 
جواز  عىل  والدليل  األول،  هو  األغلب  كان  وإن  ظني،  يف   يقو الذي  وهو 

البالغة: هنج  يف   عيل املؤمنني  أمري  قول  التشارك 
.« لِلبَليّةِ وإستِتْامماً  خطَةِ  للسُّ استِحقاقاً  ة  النَّظرَ اهللاُ  طاهُ  «فأعْ

يكون  فال  تعإىل  اهللا  هو  ةِ  للنَّظرَ واملعطي  إبليس  خطةِ  للسُّ واملستحق 
الفاعل»(٤). من  حاالً  يكون  استتامماً  ألن  املفعول،  من  حاالً  استحقاقاً 

له  املفعول  تشارك  عدم  اشــرتاط  جييز  االسرتاباذي  الــرّيض  نجد  وهكذا 

(١) تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: ٩٠، ورشح ابن عقيل: ١٠٣/٣.
(٢) رشح الريض عىل الكافية: ٣٤/٢، وهنج البالغة: ١٩ اخلطبة األوىل.

(٣) ينظر: رشح ابن عقيل: ٣٠٣/٢، والنحو الوايف: ٢/ ١٨٨.
الزعبالوي:  الدين  صالح  النحو،  يف  ودراسات   ،٣٤/٢ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  رشح   (٤)
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 وقوله النحويني  بعض  ورأي   اإلمام قول  عىل  اعتامداً  الفاعل  يف  وعامله 
يوم  إىل  النظر  اهللا  فأعطاه  أنظرين  قوله  وذلك  النظرة  فسأل  تقديراً  قبله  حذف 

الوقت املعلوم كقوله تعإىل:
﴿قاَل َفإِنََّك ِمَن الُْمْنَظِريَن إىِل يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُوِم﴾(١) [احلجر: ٣٧].

ومن الشواهد التي وردت عىل عدم التشارك قول العجاج(٢):
بـــورِ املَحْ لَ  عَ زَ وَ َافةً  خمَ ورِ  ْهُ لُّ عاقِرٍ مجُ كَبُ كُ رْ   يَ

بُور ل اهلُ َوُّ نْ هتَ لَ مِ وْ واهلَ
األمر  نِي  هالَ يقال:  إذ  الفزع  ال  اإلفزاع  بمعنى  الشاهد  هذا  يف   ( لَ (فاهلَوْ
عدم  عىل  دليل  وهذا  فزع،  هو  بل  بمفزع  ليس  الثور  وإنَّ   ،(٣) هــوالً ُولني  هيَ
الزمان  يف  املقارنة  عدم  (ت٣٧٧ه )  الفاريس  عيل  ابو  أجاز  وقد  التشارك(٤). 

تعإىل: قوله  نحو 
اِدقنَِي ِصْدُقُهْم﴾ [املائدة: ١١٩]. َذا يَْوُم َفْنَفُع الَصّ ﴿َهٰ

ما  ضوء  يف  ويتضح  الدنيا(٥).  يف  لصدقهم  معناه  أن  إذ  صدقهم،  بنصب 
الوقت  يف  التشارك  وهو  احلقيقية  العلّة  لتضمنه  ينتصب  املصدر  أنَّ  عرضناه 

والفاعل وقد جيوز عدم التشارك.

(١) ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٢٨٠/١.
(٢) ينظر: ديوانه: ٢٨.

(٣) يُنظر: لسان العرب: ٧١١/١١، مادة (هول) .
ورشح   ،٣٤/٢ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريض  ورشح   ،٢٠٨/١ النحو:  يف  األصول  ينظر:   (٤)

املفصل: ٥٤/٣.
(٥) ينظر: رشح الرّيض عىل كافية ابن احلاجب: ٣٤/٢.
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من املصطلحات التي استعملها اخلليل(١). وتابعه النحويون يف استعامله(٢). 
تقديره  بمحذوف  منصوباً  النصب  حالة  يف  يكون  ألنه  املنصوبات(٣)  من  وهو 
وأداة  واملستثنى  منه  املستثنى  من  ويتكون  اإلستثناء  كلمة  عليه  وتدل  استثني 
االستثناء. واالستثناء هو «أخراج حكم املستثنى من حكم املستثنى منه بأستعامل 
.(٤)«أدوات االستثناء وهي خال، وعدا، وحاشا، وغري وسو (إال) أو إحد

ِدُّ النحاة االستثناء بأنه «هو االخراج بإال أو أحد أخواهتا ملا كان  وهكذا حيَ
داخالً او منزالً منزلة الداخل»(٥). ويف ضوء ذلك يتبني أن االستثناء ال يتم إال 
 (سو)و اسامً (غري)  د «ماكان  املُربِّ يبينها  االستثناء  وادوات  االستثناء  بأدوات 
اء) وما كان حرفاً (إال) و(حاشا) و(خال) وما كان فعالً (حاشا) و(خال)  و(سوَ
و(عدا) و(ال يكون»)(٦). واالستثناء موضوع واسع ويكون عىل أنواع فينقسم 
أنواع  ومن  ومنقطع(٧).  متصل،  إىل  التام  وينقسم  ومفرغ  تام  إىل  االستثناء 

:االستثناء التي استدل هبا بأقوالٌ لإلمام عيل

(١) ينظر: العني: ٣٥٢/٨، واملصطلح النحوي لعوض القوزي: ٦٧.
(٢) ينظر كتاب سيبويه: ٣٠٩/٢، ومعاين القران للفراء: ١/ ٤٧٩، واملقتضب: ٤٠٢/٤، واألصول 

ة والتذكرة: ٣٨٢/١. يف النحو: ٢٨١/١، والتبرصَ
غ وكذلك االستثناء املنقطع يف احد احواله، ينظر: كتاب سيبويه: ٣٠١١/٢،  (٣) ماعدا االستثناء املفرّ

واملقتضب: ٤٠٤/٤ .
(٤) األصول يف النحو: ٢٨١/١.

(٥) رشح األشموين: ١٤١/١، ومهع اهلوامع: ٢٢٢/١، ومعاين النحو، فاضل السامرائي: ٢١٢/٢.
(٦) املقتضب: ٥٩٦/٤، والتبرصة والتذكرة: ٣٨٣/١، ورشح ابن عقيل: ٥٩٩/٢.

(٧) ينظر: رشح األشموين: ١٤١/١، ومهع اهلوامع: ٢٢٢/١، ورشح الترصيح عىل التوضيح: ٣٤٦/١.
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ف من مجلتهِ املستثنى منهُ ورشطهِ أن يكون  ذِ معنى االستثناء املفرغ «هو ما حُ
الكالم غري موجب، بأن يسبق بنفي أو هني أو استفهام»(١). أي املستثنى منه غري 
مذكور واملستثنى يعرب بحسب موقعه يف اجلملة قال ابن احلاجب (ت٦٤٦ه ): 
غري  يف  وهو  مذكور،  غري  منه  املستثنى  كان  اذا  العوامل  حسب  عىل  «ويعرب 
بَني إالّ زيد» إال ان يستقيم املعنى، نحو «قرأتُ إالّ  َ ب ليفيد، مثل «ما رضَ املوجَ
»(٢). وال يكون هذا االستثناء إالّ يف  يوم كذا» ومن ثم مل جيز ما زال زيدٌ إالّ عاملاً

غري املوجب، وهو املسبوق بنفي، أو هني، أو استفهام نحو قوله تعإىل:
﴿َهْل هذا إِالَّ برََشٌ ِمْثلُُكْم﴾ [االنبياء:٣].

َ إالّخالد» ألن املعنى  رضَ وال جيوز وقوعه يف املوجب، فال يصح أن يقال «حَ
تفرغه  جيوز  (إالّ)  عىل  املتقدم  فالعامل  وهكذا   .(٣) إالّخالداً الناس  مجيع  حرض 
يكون  أن  جيب  أي  واحلال  الفاعل،  ونائب  كالفاعل،  املعموالت  إىل  بالنظر 
من  منه  املستثنى  حذف  ما  متى  قبله  العامل  يطلبه  ما  حسب  عىل  بإالّ  املستثنى 

ها كام لو كانت إال غري موجودة(٤). الكالم فيفرغ ما قبل إالّ للعمل فيام بعدّ
ومن أقوال اإلمام عيل التي استشهد هبا يف ذلك قوله:

د باحلرب»(٥). «قد كنتُ وما اُهدّ
(١) دليل السالك إىل ألفية آبن مالك: ٣٣٧/١.

(٢) الكافية يف النحو: ٤٥- ٤٦.
(٣) ينظر: معاين النحو: ٢١٣/٢.
(٤) ينظر: مهع اهلوامع: ١٨٧/٢.

(٥) رشح الريضّ عىل الكافية: ١٣٧/٢، وهنج البالغة: ٢٤ واملرادبه: «أي من حيث أنا كنتُ كذلك» 
ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٣٤/٢.
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استدل به الريض االسرتاباذي عىل جميء الواو يف خرب كان بغري (إالّ) تشبيهاً 
باحلاليّة أي «يقع بعد إالّ من امللحقات باملفعول: احلال، نحو: «ما جاء زيدٌ إالّ 

» ونحو قوله تعإىل: » والتمييز، نحو «ما أمتأل اإلناء إالّ ماءً راكباً
ْهلَْكَنا ِمْن َقْريٍَة إَِالّ َولََها كَِتاٌب َمْعلُوٌم﴾ [احلجر: ٤].

َ
﴿َوَما أ

الواو للحال وأتوا هبا حلصول الفصل بني املوصوف وصفته التي هي مجلة 
إالّ، فجيء بالواو رابطة، ونحو ذلك يف خرب (ليس) و (ما)... وربام جاء الواو يف 
د باحلرب»، تشبيهها  خرب (كان) بغري (إالّ) كقول اإلمام: «قد كنت وما أهدَّ
واملصدر  معه،  املفعول  إالّ  املعموالت،  جلميع  التفريغ  جيوز  اي  باحلالية»(١). 
»، وسبب املنع  املؤكد فال يقال: «ما رست إالّ واألشجار، وما زرعت إالّ زرعاً
وقوع التناقض بذكر املعنى مثبتاً أو منفياً قبل (إالّ) ثم خمالفته بعد (إالّ)(٢). ويف 
ضوء ذلك يتبني أنّ ما بعد إالّ يعرب بحسب حاجة اجلملة إىل فاعل، أو مبتدأ 

أو حال أو مفعول به.
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الفعل.  حــدوث  كيفية  عىل  للداللة  احلــال  مصطلح  النحويون  استعمل 
الرشيف   ورأ صاحبه»(٣).  هليئة  مبني  منتصب،  فضلة،  وصف،  «هو  واحلال: 
اجلرجاين (ت٨١٦ه ): أنّ احلال «ما يبنيّ هيأةِ الفاعل أو املفعول به، لفظاً، نحو: 
»(٤). ومن احكام احلال التي  ، أو معنى نحو زيد يف الدار قائامً رضبتُ زيداً قائامً

(١) رشح الريضّ عىل الكافية: ١٣٦/٢- ١٣٧.
(٢) ينظر: النحو الوايف: ٣١٩/٢.

(٣) األصول يف النحو: ٢٥٨/١، وحاشية الصبّان عىل رشح األشموين: ١٦٩/٢، ورشح املفصل: 
٥٥/٢، ومهع اهلوامع: ٢٣٦/١.

(٤) التعريفات: ٩٤.
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:التي وردت للداللة عىل ذلك قوله ومن أقوال اإلمام عيل
.(١)« هِ ي أمِّ لِ بثدْ «واهللاِ البنُ أيب طالب آنسُ باملوت من الطِّفْ

(أفعل  عاملهام  عن  حالني  تأخري  جواز  يف  االسرتاباذي  الريضّ  به  أحتج 
كان  اذا  وجوباً  عاملها  عىل  تتقدم  احلال  ان  إىل  النحويون  يذهب  إذ  التفضيل)، 
صاحب  عىل  إحدامها  صاحب  ل  فُضِّ حالني  يف  عامالً  تفضيل  اسم  فيها  العامل 
دون  حالة  يف  نفسه  عىل  مفضالً  املعنى،  يف  واحداً  صاحبهام  كان  او   األُخر

.(٢)( أخر نحو (زيدٌ قائامً أحسنُ منه قاعداً
إذ  للمفضل  التي  احلال  تقديم  وجوب  احلالة  هذه  يف  النحويني  بعض   وير
» فأنتصب برساً عىل  يتوسط اسم التفضيل بينهام نحو «هذا برساً أطيب منه رطباً
يز تأخري احلالني عن اسم التفضيل اعتامداً  احلال(٣). ولكنَّ الريضّ االسرتاباذي جيُ
عىل قول اإلمام عيل مبيناً عدم ورود سامع يؤيد ذلك إذ قال: «ومع هذا كله 
 كام قال عيل « فال أر بأن يقال ههنا، وإن مل يسمع، زيد أحسن قائامً منه قاعداً
»(٤). وقد أشار  هِ : «واهللاُ البنُ أيب طالب، آنسُ باملوتِ من الطِّفلِ بثدي أمِّ يف اجلارِّ
إىل رأي الريضّ االسرتاباذي هذا الدكتور عباس حسن إذ قال: «أجاز فريق من 
النحاة ما يشيع اليوم يف بعض األساليب، من تأخري احلالني معاً عن أفعل التفضيل، 

(١) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٤٧/٢، وهنج البالغة: ٣٠، اخلطبة: ٥.
(٢) ينظر: رشح ابن عقيل: ٥٩٠/١.

(٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤٠٠/١، ومغني اللبيب: ١٦٥/٥.
(٤) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٤٧/٢.
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برشط أن تقع بعده احلال االوىل مفصولة من الثانية باملفضل عليه، نحو(املتعلمُ 
 د تكذيبهم يف دعو )(١). واملعنى يف كالم اإلمام عيل «اكّ أقدرُ تاجراً منه زارعاً
ه وذلك أمر بني  جزعه من املوت بالقسم البار انه آنس باملوت من الطفل بثدي أُمّ
من حاله اذ كان سيّد العارفني بعد رسول اهللا وان حمبة املوت واالنس به 
متمكن من نفوس اولياء اهللا لكونه وسيلة هلم إىل لقاء أعظم حمبوب ... وانام كان 
ه ألنَّ حمبة الطفل للثدي، وانسه به وميله اليه يف معرض  آنس به من الطفل بثدي أُمّ

ا ميله إىل لقاء ربه ميل عقيل باق فأين أحدمها من اآلخر»(٢). الزوال وأمّ
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مصطلح  والتمييز  النحوي،  الدرس  يف  املنصوبة  املكمالت  من  التمييز  عدُّ  يُ
النحاة(٣).  عند  واحد  بمعنى  مجيعاً  ومها  يقابله  كويف  مصطلح  والتفسري  برصي 
أو  اسم  إلهبام  مبني  بمعنى (من)  نكرة  أنه: «اسم  عىل  التمييز  النحويون  ف  وعرّ
الذوات»(٥).  من  انبهم  ملا  مفرس  منصوباً  نكرة  «اسامً  معناه  يكون  وقد  نسبة»(٤). 
وذهب إىل املعنى نفسهُ الريضّ االسرتاباذي(٦)، وابن عقيل(٧). وأن التمييز قسامن: 

(١) النحو الوايف: ٣٠٠/٢.
(٢) رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٣٣٩/١.

عىل  الصبّان  وحاشية   ،٧٠/٢ املفصل:  ورشح   ،٢٤٢/١ النحو:  يف  األصــول  ينظر:   (٣)
.١٩٤/٢ األشموين: 

(٤) املقتضب: ٢٧/٣، ورشح قطر الند: ٣١٤/١، ومهع اهلوامع: ٢٥١/١.
(٥) رشح مجل الزجاجي البن عصفور: ١٦٤/١، ورشح الترصيح عىل التوضيح: ١٣٧/١، والنحو 

الوايف: ٣٢٦/١.
(٦) ينظر: رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١٠٤/٢.

(٧) ينظر: رشح ابن عقيل: ٦٦٣/٢.
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مبني إهبام ذات ومبني إهبام نسبة(١). ويأيت بعد األعداد واملقادير ويأيت أيضا بعد 
الصفة املشبهة وأسم التفضيل وبعد فعل التعجب وأفعال املدح والذم(٢).

ومن أقوال اإلمام عيل التي احتج هبا يف التمييز قوله:
.(٣)« نفساً كم  أنفسَ «فطيبوا عن 

يلتزم  التمييز  أنَّ  عىل  للداللة  الشاهد  هبذا  االسرتاباذي  الريض  استدل 
ل ابن احلاجب أحوال مطابقة  اإلفراد وعدم املطابقة إذا مل يكن جنساً . وقد فصّ

.(٤) التمييز للمقصود من ذلك أفراداً وتثنية ومجعاً
غري  اسامً  التمييز  كان  اذا  األوىل  ان  إىل  ذهب  االسرتاباذي  الريضّ  ولكن 

ن اللبس إفرادُ التمييز وعدم مطابقته كام يف قوله تعإىل: جنس وأمِ
ْنُه َغْفساً﴾[النساء:٤]. ٍء مِّ ْ َ ﴿َفإِن ِطنْبَ لَُكْم َعن 

:وكام يف قول اإلمام
.« نفساً انفسكم  «فطيبوا عن 

ا إذا أُلْبس فمطابقة املقصود واجبة كام يف قوله تعإىل: وأمَّ
ْرنَا األرض ُقُيونًا﴾(٥) [القمر: ١٢]. ﴿َوَفَجّ

بذلك  حصل  وقد  اللفظ  يف  األرض  عىل  أوقع  املعنى  يف  للعيون  فالتفجري 
(١) ينظر: معاين النحو: ٢٧٣/٢.

(٢) ينظر: املفصل يف صنعة االعراب: ٩٣، ورشح آبن عقيل: ١٦٣/٢.
(٣) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢/ ١٠٤، وهنج البالغة: ١٣، خطبة: ٦٣.

(٤) ينظر: الكافية يف النحو: ٩٧.
(٥) ينظر: رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١٠٤/٢
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فجرنا  وأصلها  متفجرة  عيون  كأهنا  كلها  األرض  جعلنا  أي  الشمول(١).  معنى 
عيون األرض فغري إىل التمييز للمبالغة بجعل األرض كلها متفجرة مع االهبام 
ألنه  املطابقة،  وعدم  اإلفراد  التزم   عيل اإلمام  قول  يف   ( فـ(نفساً والتفسري(٢). 
وإن  واحداً  إالّ  يكون  ال  التمييز  ألن  وحده،  التمييز  عىل  ونصب   . جنساً ليس 
حق  من  التمييز؛ ألن  منصوب عىل  اخلوئي: «ونفساً  وقال  اجلمع(٣).  كان معنى 

التمييز أن يكون فرداً مع األُمن من اللبس»(٤).
يف  نفوسكم  بتقديم  مرسورين  كونوا  أي   عيل اإلمام  كالم  من  واملعنى 
الزائلة  األوىل  بالنفس  فاملراد  األبدية(٥).  حياتكم  ذلك  يف  ألن  ربكم؛  مرضاة 

بالقتل وبالثانية النفس املدبرة هلذا البدن(٦) .
وذهب آبن مالك إىل انه جيب ترك املطابقة «ان كان معنى التمييز واحداً ليس 
كان  أو  أباً،  األوالد  م  كرُ نحو  متعدداً  السابق  االسم  ومعنى  متعددة،  أفراد  له 
التمييز غري األسم السابق، ولكن األسم السابق مفرداً والتمييز مجع متعدد غري 
مصدر وقصد بجمعه إزالة لَبْس حمتمل، نحو: نظُف زيد ثيابه فلو طابق التمييز 
االحتامل  هذا  وألزالة  واحد  ثوب  املقصود  أن  الوهم  يف  لوقع  السابق  األسم 
نحو  أنواعه  ختتلف  أن  يقصد  ال  مصدراً  التمييز  كان  أو  التمييز،  مجع  والوهم 

(١) ينظر: معاين النحو: ٢٧٥/٢
(٢) ينظر: روح املعاين، اآللويس: ٥٢٩/٧.

(٣) ينظر: رشح هنج البالغة اليب احلديد: ٢٣٤/٦، ومنهاج الرباعة للراوندي: ٢٥٠/١.
(٤) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢٤/٥.

(٥) ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ١٠١/٢.
(٦) ينظر: املصدر نفسه.
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السابق  واألسم  التمييز  من  كل  كان  ان  املطابقة  وجيب   .(١)« سعياً األتقياء  ا  «زكّ
ويف  اآلخر(٢).  مدلول  هو  منهام  كل  مدلول  ان  اي  واحد،  ليشء  اجلملة  يف  عليه 
إذا  ا  أمّ اللبس  ن  أمِ اذا  فيه  املطابقه  ترك  جيب  التمييز  أنَّ  يتبنيّ  عرضناه  ما  ضوء 

أُلبس فيجب فيه املطابقة.
UÑÅë∏\;HT

من األبنية التي تستعمل استعامل الفعل فيكون له فاعل، ومفعول، فاملصدر 
مثله  وبُني  منه  اشتق  الفعل  ألن  الفعل،  عمل  املصدر  ويعمل  احلدث»(٣).  «هو 
 « لألزمنة الثالثة املايض واحلارض واملستقبل نحو «عجبتُ من رضب زيد عمراً
مفعوالً(٤).  زيد  كان  إذا  عمرو»  زيد  رضب  من  «عجبت  و  فاعل  زيد  كان  إذا 
تعدياً  فعله  عمل  املصدر  يعمل  وهكذا  الفعل(٥).  مناب  نائباً  يكون  فاملصدر 
ام مشتق من صاحبه:  ولزوماً وجيري جمراه واختلف النحاة يف الفعل واملصدر وأهيُّ
 « بَ رضباً َ شتَق من الفعل وفرع عليه نحو «رضَ «ذهب الكوفيّون إىل أنّ املصدر مُ

وذهب البرصيون إىل انّ الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه»(٦).
ومن أقوال اإلمام عليا لتي ورد فيها املصدر قوله:

(١)رشح التسهيل: ٣٨٤/٢، ومهع اهلوامع: ٣٤٢/٢، والنحو الوايف: ٤٢٩/٢.
(٢) ينظر: رشح التسهيل: ٣٨٥/٢.

(٣) كتاب سيبويه: ٧/١.
(٤) ينظر: األصول يف النحو: ١٣٧/١، ورشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١٧٤/٤، وارتشاف 

الرضب من لسان العرب: ١٠٦٣/٣.
(٥) ينظر: الفعل زمانه وابنيته: ٤٧.

(٦) االنصاف يف مسائل اخلالف: ١٩٢/١، املسألة (٢٩) .
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تــــه»(١). بْوَ نَ عنكم  «وقـلّت 

إعامل  مسألة  تناوله  عند   عيل اإلمام  بقول  االسرتاباذي  الريضّ  استدل 
مل  إذا  وغريه،  ماضياً  فعله  عمل  يعمل  املصدر  ان  هشام  ابن   ير إذ  املصدر، 
الريض  ذهب  وقد  عليه(٢).  معموله  تقدم  جييزون  وال   . مطلقاً مفعوالً  يكن 
حمتجاً  شبهه،  أو  ظرفاً  كان  اذا  املصدر،  معمول  تقدم  جواز  إىل  االسرتاباذي 
 أر ال  «وأنا  قال  إذ  ألسامع  وبكثرة   عيل اإلمام  وبكالم  القرآين  باالستعامل 
ارزقني  قولك: «اللهم  نحو  شبهه  او  ظرفاً  كان  إذا  عليه  معموله  تقدم  من  منعاً 

» قال تعإىل: ك ألرباءة واليك الفرارُ من عدوِّ
َفٌة﴾[النور:٢].

ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
﴿َوَال تَأ

﴾ [الصافّات:١٠٢]. يْعَ ا بَلََغ َمَعُه الَسّ وقال تعإىل:﴿َفلََمّ
معمول  م  تقدّ  عيل اإلمام  قول  ففي  وهكذا  كثري»(٣).  كالمهم  يف  ومثله 

املصدر عنكم عىل املصدر نَبوته. واملعنى من كالم اإلمام:
«نبأ السيف اذا مل يعمل يف ألرضيبة واملراد بقلة نبوته دوام تأثريه»(٤).

وهكذا جواز تقدم معمول املصدر عليه.
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إلبتداء  أهنا  إىل  سيبويه  فذهب  التفضيلية  «من»  بمعنى  النحويون  اختلف 

(١) هنج البالغة: ٥٦٣، ورشح الريضّ عىل الكافية: ٣٧٩/٤.
.٢٤٥ :وبل الصد (٢) ينظر: رشح قطر الند

(٣) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٣٧٩/٤.
(٤) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١/٣٣.
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وكذلك  ذلك(٢).  يف  د  املُربِّ وافقه  وقد  التبعيض(١).  معنى  أيضاً  تفيد  وقد  الغاية 
د(٣). وقد تكون من التفضيلية بمعنى  املرادي ذهب إىل ما ذهب اليه سيبويه واملُربِّ
ا بمعنى املجاوزة نحو «زيد أفضل من عمرو» ولو  املجاوزة قال ابن مالك: «إهنّ
اذا  التفضيلية  بمن  املفضل  وجيرُّ  بعدها»(٤).  يقع  أن  جاز  مقصوداً  االبتداء  كان 

كان افعل التفضيل جمرداً من ال واالضافة نحو قوله تعإىل:
﴾ [الضحى: ٤]. ٰ َ و

ُ ْ
﴿َولَْآلِخَرةُ َخرْيٌ لََك ِمَن األ

ان  اي  الدارين  يريد  ولآلخرة  تعإىل  قوله  ففي  والتذكري(٥).  أإلفراد  ويلزم 
انبياء  مجيع  عىل  والتقدم  السبق  وهو  وأجل،  ذلك  من  أعظم  اآلخرة  يف  حاله 
من  له  خرياً  اآلخرة  كون  مها  القسم  جواب  تعإىل  قوله  يف  فالالم  ورسله(٦).  اهللا 
االوىل(٧). ويف ضوء ما عرضناه يتبنيّ أن أفعل التفضيل اذا كان جمرداً تتصل به 

ةً للمفضل. ارَّ «من» لفظاً وتقديراً جَ
واملفضل  جمرداً  التفضيل  أفعل  فيها  ورد  التي   عيل اإلمام  أقوال  ومن 

جمروراً بمن قوله:

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ١٠٢/٢.
(٢) ينظر: املقتضب: ٢٠٣/٣.
(٣) ينظر: اجلنى الداين: ٣٠٤.

(٤) رشح التسهيل: ٦١/٣، وحاشية الصبّان: ٦٧/٣.
ودليل   ،٧٦/٣ اهلوامع:  ومهع   ،٦٧/٣ الصبّان:  وحاشية   ،١٧٩/٣ عقيل:  ابن  رشح  ينظر:   (٥)

السالك عىل ألفية ابن مالك: ١٦٦.
(٦) ينظر: البحر املحيط، ابو حيّان االندليس: ٤٩٤/٨.

(٧) ينظر: الدر املصون: ٣٧/١١.
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«لئن أصوم يوماً من شعبان أحبُّ ايلّ من أن أفطر يوماً من رمضان»(١). 

واإلضافة  أل  من  جمرداً  أحبّ  التفضيل  أفعل  ورد   عيل اإلمام  قول  ففي 
تقديراً،  املعنى  يف  املفضل  التفضيلية  بمن  املجرور  وشارك  بمن  املفضل  وجرّ 
مشاركة  من  التفضيلية  بمن  املجرور  خيلو  «وال  االسرتاباذي:  الريضّ  قال 
كقول  تقديراً،  ا  وإمّ عمرو،  من  أحسنُ  زيدٌ  يف:  كام  حتقيقاً  إما  املعنى  يف  املفضل 
من  يوماً  أفطر  أن  من  إيلّ  أحب  شعبان  من  يوماً  أصوم  (لئن   عيل اإلمام 

رمضان)»(٢).
عند  حمبوب  رمضان  من  يكون  أن  يمكن  الذي  الشك  يوم  إفطار  ألن 
من  يوم  صوم  ل  فضّ ثم  أيضاً،  نفسه  إىل  حمبوباً   عيل اإلمام  ره  فقدَّ املخالف، 
من  يوم  صوم  اليس  أيضاً  عندي  حمبوب  أنه  هبْ  قال:  فكأنه  عليه،  شعبان 

:عيل اإلمام  قول  ذلك  ومثل  منه(٣).  أحبَّ  شعبان 
م»(٤). نهُ مِ خرياً  هبم  أبدلني  «اللهم 

: أيضاً وقوله   .(٥) خريٌ فيهم  ليس  فأنه  األمر  نفس  يف  ال  اعتقادهم  يف  أي 
نِّي»(٦). اَ مِ َّ م يب رشَ هلُ «وأبْدِ

حنبل:  ابن  امحد  مسند  يف  ينظر:  اإلمام  وقول   ،٤٣٨/٤ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  رشح   (١)
.١٢٦/٦

(٢) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٤٣٨/٤.
(٣) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٤٣٨/٤.

(٤) هنج البالغة: ١١٥، ورشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٤ /٤٣٨ .
(٥) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٤٣٨/٤، وهنج البالغة: ١١٥.

(٦) املصدران نفسهام.
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أي يف أعتقادهم ايضاً واال فلم يكن يف اإلمام عيل رش(١). وهكذا فأفعل 
واإلضافة  أل  من  دوا  رّ جُ قد  ورش،  خري  مها   عيل اإلمام  قول  يف  التفضيل 

تعإىل: قوله  ذلك  ومثل  املعنى  يف  املفضل  التفضيلية  بمن  املجرور  وشارك 
.(٢)[٢٤ ﴾[الفرقان:  ْسَتَقًرّ ََنِّة يَْوَمئٍِذ َخرْيٌ ُمّ

ْ
ْصَحاُب اجل

َ
﴿أ

أنّ  أي  باملرشكني(٣).  م  هتكُ وهو  واإلضافة  أل  من  جمرد  تفضيل  هنا  فاخلري 
لو  قيلهم  مَ نْ  مِ مقيالً  وأحسنُ  الكفار  مستقر  من  مستقراً  اآلخرة  يف  خريٌ  «املؤمنني 
فرض أن يكون هلم ذلك، أو عىل أهنم خريٌ يف اآلخرة منهم يف الدنيا»(٤). ويف ضوء 
. ا تقديراً ا حتقيقاً وإمّ م يتبنيَّ مشاركة املجرور بمن التفضيلية املفضل يف املعنى إمّ ما تقدَّ
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باإلفراد  لفظها  عىل  فيحمل  كجميع  فهي  مجع  ومعناها  مفرد،  لفظها  كل 
وعىل معناها باجلمع.

د: «وليس احلملِ عىل املعنى ببعيد بل هو وجه جديد قال تعإىل: قال املُربِّ
تَْوهُ َداِخِريَن﴾[النمل: ٨٧]»(٥).

َ
﴿َولُكٌّ أ

(٦)، وقرأ قتادة  ففي قوله تعإىل قرأ حفص عن عاصم ومحزة (أتوه) فعالً ماضياً
احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  ورشح   ،١٢٨/٢ البحراين:  مليثم  البالغة  هنج  رشح  ينظر:   (١)

.٤٣٨/٤
(٢) ينظر: رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٤٣٩/٤.

(٣) ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور: ٦٧/١٠.
(٤) ينظر: الدر املصون يف علم الكتاب املكنون: ٤٧٥/٨.

(٥) املقتضب: ٢٩٨/٢.
(٦) يُنظر: إعراب القراءات الشواذ: ١١٤/٢، والسبعة يف القراءات البن جماهد: ٢٨٧ . 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٦٤

عىل  فاجلمع  الف(٢)،  بغري  رين)  (دَخِ واالعرج  واالعمش  احلسن  وقرأ  (اتــاه)(١)، 
املعنى والتوحيد عىل اللفظ(٣). وتأيت كل لإلحاطة والعموم وهي بمعنى أمجعني فعند 
لُّهم بمعنى مجيعهم(٤). وقد تأيت كل لرفع اللبس،  لُّهم» فإنَ كُ القول «مررتُ هبم كُ
تُ املال»، حيتمل أن يكون مجيع املال  بَضْ واخلصوص عند التأكيد هبا فعند القول «قَ
أو بعضه فلام أكد بكل زال اللبس(٥). وقد يكون معنى كل بحسب ما تضاف اليه 
قال ابن مالك: يف كل املضافة إىل النكرة «جيب مراعاة معناها»(٦). وهكذا فتأيت كل 

مضافة ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت فيها كل مضافة قوله(٧):
قِّ والتُّقَى احلَ ن وَ محْ ةِ الرَّ اعَ ىلَ طَ عَ نا    لُّ ـــانَ كُ  كَ دَ بَيَّنَّا اهلُ امَّ تَ لَ فَ

مالك(٩)،  وابــن  هــشــام(٨)،  ابــن  منهم  النحاة  من  كثريٌ  به  استشهد  إذ 
مضافة  كل  وردت   عيل اإلمام  قول  ففي  والسيوطي(١١).  واألشموين(١٠)، 

(١) يُنظر: املحتسب، ابن جني: ١٤٥/٢ .
نظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢٤٧/٢ . (٢) يُ

(٣) ينظر: الكشاف: ١١٥/٥.
(٤) ينظر: األصول يف النحو: ٢/ ١٩، ورشح مجل الزجاجي البن خروف: ٢٤٣/١.

متممة  عىل  الــدريــة  والكواكب   ،٣٣٦ خــروف:  إلبــن  الزجاجي  مجل  رشح  ينظر:   (٥)
.٥٦٦/١ اإلجرومية: 
(٦) رشح التسهيل: ٣٩٥/٢.

.١١ :(٧) ينظر: ديوان اإلمام عيل
(٨) ينظر: مغني اللبيب: ٩٤/٣.

(٩) ينظر: رشح التسهيل: ٣٩٥/٢.
(١٠) ينظر: رشح األشموين: ٩٢/٢.

(١١) ينظر: رشح شواهد املغني: ٥٢١/١.



٦٥الفصل األول: املبحث الثاين: يف باب األسامء ......................................... 
ضمري  كان  وإسم  خرب  بعده  وما  مبتدأ  كل  أي  اإلبتداء  وحكمها  الضمري  إىل 
يعمل  ال  أن  وحكمها  به،  ملفوظ  ضمري  إىل  تضاف  هشام: «أن  ابن  قال  شأن 

تعإىل: كقوله  اإلبتداء،  إالّ  غالباً  فيها 
.[٩٥ آيِيِه﴾[مريم:  ﴿َولُكُُّهْم 

الشاعر(٢): قول  ذلك  ومثل  معنوي»(١)،  عامل  اإلبتداء  ألن 
لُ لُّها وهو ناهِ رُ عنه كُ دُ يَصْ فَ يدُ إذا والَتْ عليه دِالؤهُ  مِ يَ  

عن (كل)  احلديث  الشجري: «ويف  ابن  قال  الضمري.  إىل  مضافة  هنا  لُّها  فكُ
ألن لفظها لفظ واحد ومعناها مجع كقوله تعإىل:

﴿ُكٌلّ آَمَن بِاهللاِ﴾[البقرة: ٢٨٥]»(٣).
أن  جيوز  وكان  آمن،  منهم  واحد  كل  معنى:  عىل  آمن  يف  كل  ضمري  فوجد 

تَْوهُ َداِخِريَن﴾(٤) [النمل: ٨٧].
َ
جيمع، كقوله: ﴿َولُكٌّ أ

يكون  وال  الضمري  إىل  مضافة  تأيت  كل  أنَّ  عرضناه  ما  ضوء  يف  ويتضح 
حكمها إالّ اإلبتداء.
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وتأيت  العربية  اللغة  هبا  ختتص  التي  الصيغ   إحد التفضيل  أفعل  صيغة  تُعدُّ 

(١) مغني اللبيب: ٩٣/٣.
ورشح   ،٥٢١/١ السيوطي:  رشح   ،٥٠٦ ديوانه:  ينظر:  ة،  عزّ لكثري  وهو  الطويل  من  البيت   (٢)

التسهيل: ٣٩٥/٢، ومهع اهلوامع: ٣٨٠/٤، وحاشية الصبان: ٧٧/٣.
(٣) أمايل ابن الشجري: ٤٠/١.

(٤) ينظر: الكشاف: ٢٥٠/١.
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هذه الصيغة جمردة من أل أو مقرتنة بأل أو نكرة أو مضافة.

ومترصف،  ومثبت،  وتام،  جمرد،  ثالثي  فعل  كل  من  التفضيل  اسم  ويصاغ 
فعالء(١).  بأفعل  فاعله  عن  معرب  وال  للمفعول،  مبني  غري  للكثرة  معناه  وقابل 

وهكذا يصاغ أفعل التفضيل من كل فعل إستوىف الرشوط املذكورة.
ل  ل قال سيبويه «أوَّ ومن الصيغ التي ورد فيها قول اإلمام عيل صيغة أوّ
ل  أوَّ هو  قوهلم:  ذلك  عىل  يدلك  أفعل  وزن  عىل  ل  وأوَّ احرف  أربعة  عىل  اسم 

ل منه»(٢). منه، ومررتُ بأوَّ
يف  وتقول  واستعامالً  وترصيفاً  معنى  كأسبق  ل  «أوَّ  : أنَّ احلاجب  ابن  وذكر 
يَات،  لَ األَوْ  ، ليانْ األوّ ىل،  األَوْ األوائل،  ــون،  لُ األوَّ الن،  األَوَّ ل،  االوَّ ترصيفه، 

األول»(٣).
ل)  (أَوَّ مثنى  وورد  البرصيون،  إليه  ذهب  ما  وهذا  أفعل،  وزن  عىل  فأسبق 

ليان) يف قوله تعإىل: عىل (أوْ
َاِن﴾  َ ْو

َ ْ
ــُم األ ــَتَحَقّ َعلَْيِه ــَن اْس ي ِ َّ ــا ِمَن ا ــاِن َمَقاَمُهَم ــَراِن َفُقوَم ﴿َفآَخ

[املائــدة: ١٠٧].
تثنية  عىل  باأللف  يقرأ  ــيَــانِ  لَ وْ «األْ (ت٦١٦هــ ):  العكربي  البقاء  أبو  ذكر 
: «قوهلم:  ل فذكر الريضّ االسرتاباذي أنَّ ىل»(٤). وكذلك إختلف يف تأنيث أوّ أوّ

(١) ينظر: رشح الفيه ابن مالك، إلبن الناظم: ٤٦١.
(٢) كتاب سيبويه: ٢١٦/١. 

(٣) الكافية يف النحو: ٢١٨/٢.
(٤) التبيان يف إعراب القرآن للعكربي .
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لتان فمن كالم العوام، وليس بصحيح»(١). ، وأوّ لةٌ أوّ
أرملة،  نحو  مرصوفة،  بالتاء  لْه  أوّ مؤنثه  إِنَّ  (ت٧٤٥ه ):  حيّان  أبو  وقال 
ل)  (أوّ أنّ  حيّان  أبو  فعدَّ  عليها(٢).  التأنيث  تاء  ودخول  الفعل  لوزن  فرصفت 

مَل)، وعدّ الريضّ االسرتاباذي ذلك من كالم العوام. يؤنث بالتاء، مثل (أرْ
ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد فيها ذلك قوله:

.(٣)« ادِئاً الً بَ هُ أوَّ «أمحدُ
ل)  (أوّ التفضيل  إسم  ألستعامل  تناوله  عند  االسرتاباذي  الريضّ  أورده 
ذكر  من  أو  ظاهراً  قبله  املوصوف  ذكر  من  خال  اذا  وإعرابه  وصفيته  وبيان 
ظاهراً،  قبله  املوصوف  ذكر  مع  اال  وصفيته  تعترب  «مل  قال:  إذ  التفضيلية  من 
أن  عىل  دليل  هي  إذ   ، ظاهرةً بعده  التفضيلية  (من)  ذكر  أو  ل،  أوّ يوماً  نحو 
مع  يكن  ومل  معاً  منهام  خال  فإن  وأبدع،  كأفكل  رصحيا،  إسامً  ليس  (أفعل)، 
كقول  وذلك  وصفيته،  خلفاء  اجلر  مع  التنوين  فيه  دخل  واإلضافة،  الالم 
واملعنى   .(٤)« آخراً وال  الً  أوّ له  تركت  ما  ويقال:   .« ئاً ادِ بَ ال  أوَّ هُ  «أمحدُ  :عيل

:من كالم اإلمام عيل
ق باهللاّ األول بال أول كان قبله»(٥). «أصدّ

(١)رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٤٤٦/٤.
(٢) ينظر: إرتشاف الرضب: ٢٣٣٣/٥.

به  «وأؤمن  فيه  والرواية   ١٩١ البالغة:  وهنج   ،٤٤٦/٤ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريض  رشح   (٣)
.« الً بادياً أوّ

(٤) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٤٤٦/٤.
(٥) ينظر: يف ظالل هنج البالغة: ٢٤٨/١.
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أي كأنه قال قبل كل يشء، وأن األول نقيض اآلخر، أصله اوءل عىل أفعل 
معرفة  يكون  ل  أوّ فإنَّ  وهكذا  وأدغــم(١).  واواً  اهلمزة  وقلبت  الوسط  مهموز 

» فيبنى عىل الضم(٢). لُ ، نحو «أبدأ هبذا أوّ ونكرة، ويكون ظرفاً واسامً
لِ ال تعد وصفيته إالّ بذكر املوصوف قبله. ويف ضوء ذلك يتبني أنّ أوّ
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من األسامء املوصوله وهلا لغات عدة، أي يرد اسم املوصول (الذي) يف لغات 
القبائل بأشكال خمتلفة ففي لغة ربيعة بن مرض، وبلحارث بن كعب القحطانية يرد 
)، ويف لغة محري يرد بصيغة (ذي)، وعند طيئ فهو: (ذو) يف  )، و(اللذْ بصيغة (اللذِ
الرفع، و(ذا) يف النصب، و(ذي) يف اجلر، وهو بصيغة واحدة للمذكر واملؤنث، 
بالفعل  اشياء  بأربعة  الذي  وتُوصل  العاقل(٣).  وغري  والعاقل  واجلمع،  واملفرد، 
يف  بد  ال  أي  إليها(٤).  يرجع  ما  صلتها  يكون  أن  بد  وال  واجلزاء  والظرف  واملبتدأ 

اجلملة من ضمري يعود عىل إسم املوصول، أو ما يغني عن الضمري.
ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد فيها األسم املوصول (الذي) قوله:

«نَزلت أنفسهم منهم يف البالء كالذي نزلت يف الرخاء»(٥).
ي) املصدرية ال خالف يف إسميتها  (الّذّ استدلّ به الريض االسرتاباذي عىل أنّ

(١) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١/٦.
(٢) ينظر: مهع اهلوامع: ٨٠/٣.

ود سلّوم: ٤٠. اوُ (٣) ينظر: رشح ابن عقيل: ١٢٥/١، ودراسة يف اللهجات العربية القديمة، دَ
(٤) ينظر: املقتضب: ١٠٩/٢، واألصول يف النحو: ٢٦٦/٢، وارسار العربية: ٣٨، والتوطئة: ١٦٧.

(٥) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٥/٣، وهنج البالغة: ٣١٤، خطبة: ١٩٣ يصف فيها 
املتقني.
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لِالّم التي فيها(١).

واملعنى من كالم اإلمام عيل أي ال تقنط من بالء ينزل هبا وال تبطر برخاء 
يُصيبها بل مقامها يف احلالني مقام الشكر(٢). والـّذي يف قول اإلمام عيل صفة 
كالنزول  «نزلت  والتقدير  أيضاً،  حمذوف  اليه  العائد  والضمري  حمذوف،  مصدر 
الذي نزلته يف الرخاء»(٣)، وحيتمل أن يكون املراد بالّذي. الذين حمذوف النون 

كام يف قوله تعإىل:
ِي َخاُضوا﴾ [التوبة: ٦٩]. ﴿َكا

أي املقصــود تشــبيههم حــال نزول انفســهم منهــم يف البــالء بالذين نزلت 
أنفسهم يف الرخاء(٤). وهكذا فالذي تكون مصدرية أي يُسبَك منها ومن صلتها 

مصدرٌ وهذا ما زعمه يونس والفــراء وتبعهام ابـــن مالــك نحــو قولــه تـعــإىل:
.[٢٣:الشور] ﴾ِي يُبرَّشُ اُهللا ِعباَده ّ ﴿َذلَِك ا

أنّ  يتبني  ذلك  ضوء  ويف  اهللا(٥).  تبشري  ذلك  والتقدير  مصدرية  هنا  فالذي 
الذي يوصف هبا مصدر ثم حيذف املصدر وتقام الذي مقامه.
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(إذ) من الظروف املبنية الرتكيب وقد تكون إسامً للزمن املايض او املستقبل 

(١) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٥/٣.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٣٨٦/٣.

(٣) املصدر نفسه .
(٤) املصدر نفسه.

(٥) ينظر: رشح التسهيل: ١٨٨/١، وارتشاف الرضب من لسان العرب: ٩٩٦/٣، ومغني اللبيب: 
١٥٨/٦ ومهع اهلوامع: ٨٥/١.
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بغري  اليها  واإلضافة  م،  األسْ من  وابداهلا  هبا،  اإلخبار  اسميتها  عىل  والدليل 

تأويل كقوله تعإىل:
﴿َنْعَد إِذ َهَديْتََنا﴾ [آل عمران: ٨].

يْنَام(١). يْنَا أَو بَ دَ بَ عْ وقد تكون للمفاجأة وال تكون للمفاجأة إالّ بَ
د(٢)، واملرادي(٣)، وابن هشام(٤). وقد ذهب إىل ذلك كثري من النحاة منهم املُربِّ

ح ابن مالك بحرفيتها(٥). وال تكون إذ إالّ مبنية، ذلك إلفتقارها إىل ما  ورصَّ
ضَ منها(٦). وّ بعدها من اجلمل ملا عُ

يْنا) قوله:  ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت فيها (إذ) يف جواب (بَ
.(٧)« دَ وفاتِهِ عْ ها آلخر بَ دَ قَ ، إذ عَ يَاتِهِ ا يف حَ هَ يلُ تَقِ سْ يْنَا هو يَ «بَ

فاإلمام أشار يف قوله إىل أيب بكر وطلبه اإلقالة ... إنام هو لثقله وكثرة 
ل  وإستدّ طبائعهم(٨).  اختالف  مع  اخللق  أحوال  إجراء  مراعاة  وشدة  رشائطه 

 ،٢٩/٣ املفصل:  ورشح   ،١٤٤/٢ النحو:  يف  واألصــول   ،٣١١/٢ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (١)
وارتشاف الرضب: ٤٠٢/٤.

(٢) ينظر: املقتضب: ١٠١/٢.
(٣) ينظر: اجلنى الداين: ١٨٩.

(٤) ينظر: مغني اللبيب: ٢٧/٢.
(٥) ينظر: رشح التسهيل: ٢٥٠/٢.

(٦) ينظر اجلنى الداين: ١٩٠.
املعروفة  وهي   ٣ خطبة:   ،٢٥ البالغة:  وهنج   ،١٣٩/٤ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  رشح   (٧)

قيَّة. شِ قْ بالشِّ
(٨) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٢٢/٤، ورشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٣٠٨/١.



٧١الفصل األول: املبحث الثاين: يف باب األسامء ......................................... 
جواب  يف  للمفاجأة  ومها  و(إذا)  عن (إذ)  حديثه  عند  االسرتاباذي  الريض  به 
والفصيح  األفصح  عىل  معوالً  لألصمعي (ت٢١٦ه )  رأياً  ا  رادّ و(بينام)  (بينا) 
وبعد  املايض  الفعل  إال  املفاجأه  (إذ)  بعد  جييء  «وال  قال:  إذ  االستعامل  يف 
(إذا) املفاجأة إالّ اإلسمية، وكان األصمعي ال يستفصح إال تركهام يف جواب 
غري  املكثور  أن  عىل  تدل  ال  والكثرة  دوهنام  من  جواهبام  جميء  لكثرة  وبينام  بينا 
 ،أمري املؤمنني عيل إىل قول   إال تر أفصح،  األكثر  فصيح، بل تدل عىل ان 

هو: بحيث  الفصاحة،  من  وهو 
.(١)« اتِهِ وفَ دَ  عْ بَ آلخر  ها  دَ قَ عَ إذ   ، يَاتِهِ حَ يف  يلها  تَقِ سْ يَ هو  يْنَا  «بَ

(إذ)  أورد  إذ  سيبويه،  قبله  اليه  ذهب  االسرتابادي  الريض  اليه  ذهب  وما 
واقعة يف جواب (بينام) عند حديثه عن (إذا) إذ قال: وتكون (إذ) مثلها أيضاً، 
 .(٢)« زيدٌ جاءَ  إذ  كذلك  أنا  يْنام  «بَ قولك  وذلك  املوجب  الفعل  إال  يليها  وال 
وأشار ابن هشام إىل وقوع (إذ) يف جواب بينا وبينام مشرياً إىل رأي سيبويه يف 
املسألة فقال: «أن تكون للمفاجأة نصَّ عىل ذلك سيبويه وهي الواقعة بعد بينا 
تكون  وال  وبينام»  «بينا،  جواب  يف  تقع  إذ  نّ  أَ يتبنيّ  ذلك  ضوء  ويف  وبينام»(٣). 

الشاعر(٤): قول  ذلك  ومثل  للمفاجأة  إالّ 
ريُ يَاسِ تْ مَ ارَ ُ إذْ دَ بينَامَ العُرسْ فَ َّ به   نيَ ضَ اً وارْ ريْ رِ اهللاَ خَ دِ استَقْ

(١) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٩/٤. 
(٢) كتاب سيبويه: ٣٥٤/١.

(٣) مغني اللبيب: ٢٨/٢.
ريث بن جبلة العذري، ديوانه: ٨٩ من شواهد مغني اللبيب: ٢٨/٢، ومهع اهلوامع:  (٤) البيت حلُ

٢٠٤/١، ورشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٩/٤.
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يكاد جيمع النحاة القدماء (برصيون وكوفيون) عىل ان الكلم يف العربية ينقسم 
إىل ثالثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف، جاء ذلك عىل لسان: سيبويه، والكسائي 
اقسام  أحد  فالفعل  وهكذا  وغريهم.  الرساج  وابن  اج  والزجّ د  ــربِّ واملُ والفراء 
ا الفعل فأمثلة  ه سيبويه بقوله: «وأمَّ الكالم وركن من أركان اجلملة الفعلية، وحدّ
أخذت من لفظ أحداث األسامء وبنيت ملا مىض وملا يكون ومل يقع وما هو كائن مل 
ينقطع»(١). وقد اختلف العلامء يف حدّ الفعل وتقسيامته فذكروا له اكثر من تعريف 
منها: «أن الفعل ما دلّ عىل حدوث يشء يف زمان حمدود»(٢). ويقسمه اجلمهور 
عىل ثالثة اقسام تبعاً هلذه الداللة هي: املايض، واملضارع، واألمر وابنية األفعال 
يف العربية ثالثية أو رباعية وقد يزاد يف بنائها حرف أو حرفان أو ثالثة إلداء معانٍ 

(١) كتاب سيبويه: ١/ ١٣.
(٢) احللل يف اصطالح اخللل للسيد البطليويس: ٧٠.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٧٤

ومن  الكالم(١).  أقسام  من  غريه  من  الفعل  متيّز  عالمات  العلامء  ووضع  خمتلفة 
النصوص التي وردت فيها أقوال اإلمام عيل يف باب األفعال:
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زمانك(٢).  قبل  بزمان  حدث  اقرتان  عىل  ويدل  الفعل،  اقسام  أحد  وهو 
وكانت  الكالم.  أثناء  يف  وقع  احلدث  ان  عىل  للداللة  يستعمل  املايض  والفعل 

املايض(٣). الزمان  عىل  بداللته  مقاالهتم  عىل  مبنية  املايض  بالفعل  تسميته 
عليه  الداخلة  تبعاًللعوامل  اعرابه  يتغري  ال  انه  اي  مبني  دائامً  املايض  والفعل 
بنى عىل الضم اذا اتصلت به واو  بنى عىل الفتح اذا اتصلت به الفُ األثنني ويُ ويُ
بنى عىل السكون اذا اتصلت به تاء الفاعل املتحركة(٤)، وقد ينرصف  اجلامعه ويُ

الفعل املايض لإلستقبال .
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ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد فيها الفعل املايض قوله:
.(٥)« هِ سِ اهُ بنَفْ هُ وآسى أخَ نَ ؤُ قِرْ أ امرُ زَ «أجْ

(١) ينظر: رشح املفصل: ٤٢٥/٤، ورشح احلدود يف النحو للفاكهي: ٩٧.
(٢) ينظر: املفصل يف صنعة االعراب: ٣١٥، ورشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٦١٥، ورشح 

ابن عقيل: ١٠١/٢، والتعريفات: ٣١٦/١.
(٣) ينظر: رشح املفصل: ٤٢٥/٤، ورشح كتاب احلدود يف النحو للفاكهي: ٩٧.

من  اخللل  إصالح  يف  واحللل   ،١٠٢/٢ عقيل:  ابن  ورشح   ،١٥٣/١  :الند قطر  رشح  ينظر:   (٤)
كتاب اجلمل: ٩٣.

(٥) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٧/٥، وهنج البالغة: ١٨٥، خطبة: ١٤٤ يف حث أصحابه 
عىل القتال.



٧٥الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 
إىل  ينرصف  املــايض  ان  عىل  الشاهد  هبــذا  ــاذي  االســرتاب ــريضّ  ال استدل 
اإلستقبال  إىل  ينرصف  املايض  أنَ  «اعلم  قال:  إذ  الطلبي  باإلنشاء  اإلستقبال 
 عيل اإلمام  كقول  أمراً  ا  وإمَ اهللا»  «رمحك  نحو  دعاءً  ا  إمَ الطلبي  باإلنشاء 
 عيل اإلمام  قول  يف  وآسى  فاجزأ   .(١)«« هِ سِ بِنَفْ أخاهُ  وآسى  هُ  نَ قِرْ رؤ  امْ «أجزأ 
نه وهو خصمه وكفوه يف  أمرؤ قِرْ فعالن ماضيان يف معنى األمر والتقدير وليجـزِ
احلرب(٢). واملعنى من كالمه اي ليقاومه وليوايس أخاه بنفسه يف الذبّ عنه وال 

يفر من قرنه اعتامداً عىل أخيه يف دفعه فيجتمع عىل أخيه وقرن أخيه(٣).
وواضح انرصاف داللة الفعل املايض (اجزأ وآسى) إىل األمر.فالفعل املايض 
ا باإلنشاء املقصود به الطلب وذلك كالدعاء له أوعليه  ينرصف إىل اإلستقبال أمَّ

رَ اهللا لك» اي ليغفر اهللا لك، أو الوعد والوعيد نحو قوله تعإىل: فَ نحو «غَ
.(٤)[٩٥ ﴿إِنَّا َكَفْيَناَك الُْمْسَتْهِزثنَِي﴾[احلجر: 

 وينرصف الفعل املايض إىل اإلستقبال عند دخول اداة الرشط عليه كـ (إن) 
نحو قوله تعإىل:

﴿َوإِْن ُعديُّْم ُعْدنَا﴾[االرساء: ٨].
و(إذا) نحو قوله تعإىل:

﴿إَِذا َجاَء نرَْصُ اهللاِ﴾[النرص: ١](٥).

(١) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٥ /٧ .
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ١١٧/٣.

(٣) ينظر: املصدر نفسه.
(٤) ينظر: رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٨/٥، ومهع اهلوامع: ٩٠/١.

(٥) ينظر: معاين النحو: ٢٧٢/٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٧٦
إىل  عدتم»  «إنْ  تعإىل  قوله  يف  املــايض  الفعل  رصفت  (إن)  الــرشط  فــأداة 
نا إىل العقوبة»(١). وكذلك أداة الرشط  دْ اإلستقبال أي «إن عدتُّم إىل املعصية، عُ

(إذا) رصفت الفعل املايض يف قوله تعإىل:
﴿إَذا َجاَء نرَْصُ اهللاِ َوالَْفْتُح﴾ [النرص: ١] لإلستقبال(٢).

ويف ضوء ما تقدم يتبني أنَّ الفعل املايض ينرصف إىل االستقبال باإلنشاء الطلبي.
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أو  املدح  عن  للتعبري  العرب  استخدمها  التي  النحوية  األساليب  من 
فسيبويه  مسدها.  تسد  التي  األفعال  من  وغريمها  ويئس  نعم  اسلوب  الذم 
منهام  يكون  وال  والصالح  داءة  الــرّ يف  وضعا  اصالن  وبئس  نعم  ان   ير
ملا  فإنه  البلدُ  نعمتِ  الــدار  هذه  القول  عند  فمثالً  املعنى  هذا  لغري  فعل 
نعم  يف  النحاة  اختلف  ذلك  ضوء  ويف  التاء(٣).  أقحمت  الدار  البلد  كانت 
مبتدآنِ  اسامن  وبئسَ  م  نِعْ أَن  إىل  الكوفيون  ذهب  اسامن؟  أم  أفعالن  وبئس 
بن  حسان  قول  نحو  عليهام  اخلفض  حرف  دخول  هو  ذلك  عىل  والدليل 

عنه(٤): اهللا  ريض  ثابت 
ما ِ رصْ مَ املالِ مُ دِ عْ ةٍ أو مُ أَخاقِلّ يْتَهُ   لِفُ بَ ؤْ ارُ يُ مَ اجلَ تُ بِنِعْ لَسْ أَ

وذهب البرصيون إىل اهنام فعالن ماضيان ال يترصفان والدليل عىل فعليتهام 

(١) ينظر: معاين القرآن للنحاس: ٢٠٥/٣.
(٢)ينظر: معاين النحو: ٢٧٢/٣.

(٣) ينظر: كتاب سيبويه: ١ /٧٧.
(٤) ديوانه: ١٢٨.



٧٧الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 
امَ رجلني وكذلك اتصال تاء التأنيث الساكنة  اتصال الضمري املرفوع هبام نحو نِعْ

»؛ ألهنا ختتص بالفعل املايض(١). مَت املرأةُ وبئست اجلاريةُ هبام نحو «نِعْ
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت يف هذا املوضوع قوله:

.(٢)« ضَ هبا داراً رْ مَ دارٌ من مل يَ «ولنِعْ
استدل به الريض االسرتابادي عند حديثه عن جواز اسناد (نعم وبئس) إىل 
د (ت٢٨٥ه ) إىل ذلك  األسم املوصول الذي يفيد اجلنس ال العهد اذ يذهب املُربِّ
اذ قال: (ولو قلت نعم الذي يف الدار انت مل جيز، ألن الذي بصلته مقصود اليه 
بعينه. فقد خرج من موضع األسم الذي ال يكون للجنس ... فإن قلت: قد جاء:

َق بِِه﴾ [الزمر: ٣٣]. ْدِق َوَصَدّ ِي َجاَء بِالِصّ َّ ﴿َوا
نعم  بعد  صلحت  املذهب  هذا  عىل  كانت  اذا  الذي  فإن  اجلنس،  فمعناه 
هذه  يف  اليه  ذهبا  فيام  عيل  وابا  د  املُربِّ االسرتاباذي  الريض  وافق  وقد  وبئس)(٣). 
د، وهو احلق  املسألة داعامً رأيه بالشواهد إذ قال: (وال يمتنع عند أيب عيل واملُربِّ
خالفاً لغريمها، إسناد نعم وبئس إىل (الذي) اجلنسية. وكذا (من) و(ما) وأعني 
هبا  ضَ  رْ يَ مل  نْ  مَ ارُ  دَ مَ  لِنَعْ «وَ البالغة:  هنج  ويف  عامة،  صلتها  تكون  ما  باجلنسية 

» قال(٤): داراً

 ،٢٩/٢ األشموين:  ورشح   ،١١٥ النرصة:  وأئتالف   ،٨٦ اخلالف:  مسائل  يف  االنصاف  ينظر:   (١)
واوضح املسالك عىل الفية ابن مالك: ٢٣/١، ورشح ابن عقيل: ١٠٦/٣.

(٢) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢٧٠/٥، وهنج البالغة: ٣٥٩، خطبة ٢٢٣.
(٣) املقتضب: ١٤٣/٢.

 ،١٥٥/١ واألشموين:   ،١٩/٢ املغني:  و   ،٤٨٧/١ العيني:  شواهد  من  جمهول  قائله  البيت   (٤)
واهلمع: ٣٠٤/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٧٨
(١)« نْ هو يف رسِ وإعالنِ مَ مَ بَهُ   ونِعْ اهُ ذَ اقَتْ مَ نْ ضَ كاً مَ زْ مَ مَ نِعْ فَ

وذهب إىل هذا الرأي أيضاً ابن مالك (ت٦٧٢ه ) إذ قال: «فمقتىض النظر 
الصحيح االّجيوز مطلقاً وال يمتنع مطلقاً، بل إذا قُصد بالّذي املوصولة اجلنس 
د والفاريس وهو الصحيح»(٢).  جاز، وإذا قُصد به العهد منع وهذا مذهب املُربِّ
املقصود  الوجه  عىل  استعامهلا  بإعتبار  الدنيا  «مدح  بقوله  أراد   عيل واإلمام 
ودار  وطناً  وإختاذها  لذاهتا  هبا  الرىض  دون  من  هبا  اإلعتبار  وهو  اإلهلية  بالعناية 
وداراً  (الدنيا)  هو  باملدح  واملخصوص   ، يرضَ مل  من  دار  هو  نعم  وإسم  اقامة، 

مَ إذا حذف»(٣). منصوب عىل التمييز يقوم مقام إسم اجلنس الذي هو إسم نِعْ
فها هنا مسألتان(٤):

ما  إىل  العادة  يف  تضاف  وبئس  نعم  اسم  هو  الذي  اجلنس  اسم  ان  ١ـ 
فيه  ليس  ما  إىل  هنا  أضاف  وقد  القوم)  (صاحب  كقولنا  والالم  األلف  فيه 

والالم. األلف 
مل  من  إىل  داراً  وأضاف  منه،  تبدل  التي  والنكرة  اجلنس  اسم  بني  مجع  إنه  ٢ـ 

نيا إنام تكون داراَ ممدوحة بإعتبار كوهنا دار من مل يرض هبا. يرضَ هبا، ألنَّ الدُّ
م يتبني جواز اسناد نعم وبئس إىل (الذي) اجلنسية أو (من)  ويف ضوء ما تقدّ

و(ما) اللتني بمعنى الذي.

(١) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢٧١/٥.
(٢) رشح التسهيل: ١٠/٣.

(٣) رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٣٠٩/٣.
(٤) ينظر: املصدر نفسه: ٣٠٩/٣.



٧٩الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 
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له»،  أفْعَ مها «ما  صيغهِ  أشهر  ومن  كثرية،  وصيغ  اساليب  للتعجب  استعمل 
و «افْعِل به» كام ذكرنا فيام سبق .

وإن مسألة الفصل بني فعل التعجب و معموله اختلف فيها كثري من النحاة 
قدماء وحمدثني إذ رأ سيبويه إنه ال جيوز الفصل بني فعل التعجب و معموله؛ 
ألن فعل التعجب ال يترصف وقد لزم طريقة واحدة(١)، وقد وافقه يف ذلك كثري 
د وبعض البرصيني(٢). ومنهم من أجاز الفصل بني  من النحاة كاألخفش واملُربِّ
نَ  سَ ا بالظرف واجلار واملجرور أو بالنداء نحو «ما أَحْ فعل التعجب ومعموله أمَّ
بأضعف  التعجب  فعل  ليس  قالوا  إذ   « عمراً اليوم  احسن  و «ما   « زيداً الدار  يف 

من احلروف املشبهة بالفعل(٣).
ومنه قول الشاعر:

ال(٤) ــــرِ إذا حالَتْ بأنْ أحتوَّ وأحْ ها    مُ زْ امَ حَ ا دَ مِ مَ زْ أقيمُ بِدارِ احلَ
إذا  قوله:  وهو  بالظرف،  معموله  و  الفعل  بني  الشاهد  هذا  يف  فصل  فقد 

حالت.

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ٣٥٦/١.
ورشح   ،٣٠٩/٢ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريض  ورشح   ،٢٦٨/١ والتذكرة:  التبرصة  ينظر:   (٢)
التسهيل: ٢٠١/٢، ورشح ابن عقيل: ١٥٧/٣، ومهع اهلوامع: ٩١/٢، ورشح الترصيح عىل 

التوضيح: ٩٠/٢.
(٣) ينظر: التبرصة والتذكرة: ٢٦٩/١، ورشح ابن عقيل: ٣/ ١٥٧، وعمدة احلافظ: ٧٤٨.

احلافظ:  وعمدة   ،٩٠  /٢ التوضيح:  عىل  الترصيح  ورشح   ،٨٣ ديوانه:  حجر  بن  آلوس  البيت   (٤)
٤٧٨، واملقاصد النحوية: ٦٥٩/٣.
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ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد فيها الفصل بني فعل التعجب ومعموله 

قوله:
الً»(١). «أعزز عيل ابا اليقظان أن أراكَ رصيعاً جمدَّ

أراك)  (أن  املؤول  املصدر  ومعموله  (أعزز)  التعجب  فعل  بني  فصل  فقد 
بالنداء.  الفصل  جواز  عىل  يدل  وهذا  اليقظان)  (ابا   ( (عيلَّ والنداء  باملجرور، 
ح للفصل بالنداء»(٢). وقد ورد الفصل يف النثر يف  حِّ قال ابن مالك: «وهذا مُصَ
ليم ما احسن يف اهليجاء لقاءها، واكرم  قول عمرو بن معد يكرب: «هللا درُّ بني سُ
التعجب  فعل  بني  فصل  فقد  ها»  اءَ قَ بَ املكرمات  يف  واثبت  عطاءها،  اللزبات  يف 

ومعموله باجلار واملجروريف اهليجاء، ويف اللزبات، ويف املكرمات(٣).
ان  يرون  ومعموله  التعجب  فعل  بني  للفصل  املانعني  حجة  فأن  وعليه 
التقديم  يف  فيها  يترصف  ال  واحدة  طريقة  للزومهِ  األمثال   جمر جيري  التعجب 
ا الذين جييزون الفصل فأحتجوا بأن فعل التعجب  والتأخري وال يف الفصل(٤). أمَّ
يف  بالظرف  الفصل  أُجري  ألنه  احلروف  يف   ( (إنَّ درجة  عن  ينحط  ال  ضعفه  مع 
ان  اجلانب  هذا  يف  اليه  اإلشــارة  جتدر  ومما   .(٥)« ــداً زي الدار  يف  «إنَّ  نحو   ( (إنَّ
العرب:  لسان  من  الرضب  وارتشاف   ،٤٩ الداين:  اجلنى  ينظر:  البالغة،  هنج  يف  عليه  أعثر  مل   (١)
 ،٦٢٣ ية،  الدرّ والكواكب   ،٣٥٩/٣ الوايف:  والنحو   ،٢٧٣/٢ األشموين:  ورشح   ،٢٠٧/٢

ورشح ابن عقيل: ١٥٧/٣.
(٢) رشح التسهيل: ٢/ ٢٠١.

(٣) ينظر: ارتشاف الرضب من لسان العرب: ٢٠٧١/٤، ورشح ابن عقيل: ١٥٧/٣.
الرتبية  كلية  بابل  جامعة  جملة  عليوي،  حسن  سعد  العربية:  اجلملة  أجزاء  بني  الفصل  ينظر:   (٤)

األساسية، املجلد١٩، العدد ٣: ٢٠١١.
ل: ٤٢٢/٤. (٥) ينظر: رشح املفصّ
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الظرف واملجرور لو تعلق كل منهام بمعمول فعل التعجب فال جيوز الفصل هبام 
احسن  عندك» «ما  بجالس  وأحسن  املسجد،  يف  معتكفاً  احسن  يف «ما  يقال  فال 
يف املسجد معتكفاً، واحسن عندك بجالس»(١). ومن النحاة من يتجه إىل جواز 
(٢). وأما قول النحاة بأن مجلة التعجب  الفصل لوروده يف كالمهم نثراً أو شعراً
العربية  اللغة  عىل  تضييق  فهو  األمثال   جمر جرت  ألهنا  هبا  الترصف  يمكن  ال 
ال يتفق مع مرونتها وسعتها(٣). وهكذا فقد أجاز بعض النحاة الفصل بني فعل 

ومعموله. التعجب 
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تأكيد  به  يراد  العربية  اللغة  يف  اخلربية  األساليب  من  القسم  إسلوب  عدُّ  يُ
القسم  «أنّ  سيبويه:   رأ إذ  ذهنه  يف  شك  أي  حمو  أجل  من  السامع   لد يشء 
ولزمت  الالم  لزمته  يقع  مل  منفي  غري  فعلٍ  عىل  لفَ  حُ فإذا  للكالم  توكيد  هو 
وللقسم  ألفعلن»(٤).  واهللا  نحو  الكلمة  آخر  يف  الثقيلة  أو  اخلفيفة  النون  الالم 
م به؛ ألنَّ احللف مضمر مطرح لعلم السامع به.  ل احللف إىل املُقسَ أدوات تُوصِّ
والالم)  والتاء،  والباء،  (الواو،  مثل  حروفاً  تكون  به  واملقسم  القسم  وأدوات 
أو فعالً مثل (احلف، واقسم)(٥). وهذه األدوات ال تدخل إال عىل حملوف أي 
اليمني  معنى  فيها  أشياء  األفعال  من  إنَّ  أي  عليه  يدل  ما  أو  اليمني  معنى  فيها 

(١) ينظر: رشح الترصيح: ٦٦/٢.
(٢) ينظر: رشح الكافية الشافية: ٤٩٠/١–٤٩١.

الرتبية  كلية  بابل  جامعة  جملة  عليوي،  حسن  سعد  العربية:  اجلملة  أجزاء  بني  الفصل  ينظر:   (٣)
األساسية، املجلد ١٩، العدد ٣: ٢٠١١.

(٤) كتاب سيبويه: ١٠٤/٣.
(٥) ينظر: املقتضب: ٥٨٤/٢.
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 « الفعلنَّ «أقسمُ  نحو  وذلك  واهللا  قولك:  بعد  جمراه  بعدها  الفعل  من  جيري 
»(١). والقسم مجلة يؤكد هبا مجلة أخر يف اللفظ أو يف التقدير  و»أشهدُ ألفعلنَّ

.(٢)« »، «واهللاِ » وأما يف التقدير نحو «باهللاِ مُ باهللاِ ا باللفظ نحو «اقسِ فأمّ
من  اداة  القسم  جواب  مجلة  عىل  وتدخل  جواب.  إىل  حتتاج  القسم  ومجلة 
ونون  الثقيلة  التوكيد  ونون  القسم،  والم   ، وأنّ  ، «إنّ وهي  التوكيد  ادوات 
واحدة  مجلة  بمنزلة  مجلتان  فللقسم  وهكذا  االبتداء»(٣).  والم  اخلفيفة،  التوكيد 

ا ان تكون إسمية(٤). ا ان تكون فعلية وإمّ وهي إمّ
ومن أقوال اإلمام عليا التي ورد فيها القسم قوله:

وا اهللا»(٥). «قد واهللا لَقُ
فَ جواب القسم؛ الن القسم توسط الكالم قال  ذِ ففي قول اإلمام عيل حُ
الريض االسرتاباذي: «وحيذف جواب القسم، إذا اعرتض أو تقدم ما يدل عليه 
طه القسم، او تأخر  نحو (زيد واهللا قائم) و(قام زيد واهللا) وهذا الكالم الذي توسّ
عنه هو من حيث املعنى جواب القسم»(٦). ويف ضوء ذلك يتبني أنّ جواب القسم 

ال جيوز حذفه إال إذا توسط بني شيئني أو جاء بكالم يدل عىل اجلواب.

(١) ينظر: املصدر نفسه، واألصول يف النحو: ٤٣٠/١، ورشح مجل الزجاجي: ٥٤٤/١، والتبرصة 
والتذكرة: ٤٤٥/١.

(٢) ينظر: البغداديات: ٢٣٥.
(٣) كتاب سيبويه: ١٠٥/٣، واالصول يف النحو: ٤٣١/١، والتبرصة والتذكرة: ٤٤٦/١، ورشح 

مجل الزجاجي: ٤٤٥/١.
(٤) ينظر: األساليب االنشائية يف النحو: ١٦٢.

(٥) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٦٩/٦، وهنج البالغة: ٤٣٠.
(٦) املصدر نفسه: ٩٦/٦، ومغني اللبيب: ٢٤٥/١.
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الرشط،  فعل  مها  ركنني  ويعتمد  املتعددة،  اللغة  اساليب  من  واحد  الرشط 
عىل  بنى  يُ لغوي  اسلوب  الرشط  اسلوب  إن  أي  الرشط  اداة  وتسبقهام  وجوابه 
«هو  ومعناهُ  املسبب(١).  منزلة  ل  منزّ والثاين  السبب،  منزلة  ل  منزّ االول  جزأين 
وقوع اليشء لوقوع غريه»(٢). أي أنْ يتوقف الثاين عىل األول فإذا وقع االول وقع 
و(أي)  و(ما)، (مهام)   ( نْ و(مَ املكسورة   ( هي (إنْ الرشط  أدوات  ومن  الثاين(٣). 
لُّها جتزم الرشط  و(أنّى) و(أيْن) و(متى) و(حيثام) و(إذ ما)(٤). وهذه األدوات كُ
اجلواب  وينجزم  األفعال  جتزم  اجلزاء  حروف  أن  «أعلم  سيبويه:  قال  واجلواب 
فعل  وتركيب  االداة  هي  ثالثة  الرشطية  للجملة  املكونة  فالعنارص  قبله»(٥).  بام 
أن  الرشط  جواب  تركيب  يف  األصل  وأنّ  اجلزاء.  أو  اجلواب  وتركيب  الرشط، 
(٦). «ألن اجلواب شئ موقوف دخوله يف الوجود عىل  يكون تركيباً إسنادياً فعلياً
عىل  بعضها  دخول  ويتوقف  وتنقيض،  حتدث  التي  هي  واألفعال  رشطه،  دخول 

وجود بعض»(٧).

نظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه: ٢٨٩. (١) يُ
(٢) املقتضب: ٢/ ٣٤٦.

(٣) ينظر: الربهان يف علوم القرآن للزركيش: ٣٥٤/٢.
(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٥٨، واملقتضب: ٣٤٦/٢، واألصول يف النحو: ١٧٩/٣، والتبرصة 

والتذكرة: ٤٠٨/١، ومعاين النحو: ٥٩/٤.
(٥) كتاب سيبويه: ٥٩/٣.

(٦) ينظر: الرتاكيب االسنادية، عيل أبو املكارم: ١٧٥.
(٧) رشح املفصل: ٢/٩، ومهع اهلوامع: ٩٥/٢.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٨٤

وأنَّ جواب الرشط يكون عىل وجهني أحدمها بالفاء، واآلخر بغري الفاء(١). 
أي إن كان اجلزاء مما يصلح أن يقع رشطاً فال حاجة إىل رابطة بينه وبني الرشط؛ 
ألن بينهام مناسبة لفظية من حيث صالحية وقوعه موقعه، وإن مل يصلح لهُ فال بد 
من رابط بينهام، وأوىل األشياء به الفاء(٢). «ألهنا تفيد السببية، وملناسبتها للجزاء 
يف املعنى، إذ معناها التعقيب بال فصل، كام أن اجلزاء يعقب الرشط»(٣). ويعلق 
موصول  أو  وصل،  أداة  هنا  بقوله: «والفاء  ذلك  عن  املخزومي  مهدي  الدكتور 

حريف يستخدم للقيام بمثل هذه الوظيفة اللغوية كغريها من أدواة الوصل»(٤).
ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد فيها الرشط قوله:

.(٥)« «وإنْ فَعلَ اهللاُ ذلكَ لكم أتؤمنونَ
إستدلّ الريضّ االسرتاباذي هبذا الشاهد عىل عدم دخول الفاء عىل جواب 
راً هبمزة إستفهام؛ «الن اهلمزة من بني مجيع ما يغريّ معنى  الرشط إذا كان مصدّ
أداة  عىل  اهلمزة  تقديم  ر  فيقدّ الرشط،  أداة  عىل  تقدم  كام  دخوهلا  جيوز  الكالم، 
تكرمني  أكرمك  أئِنْ  قلت  كأنك  أتكرمني،  أكرمتك  إنْ  قولك:  نحو  الرشط 

:وكقول عيل
؟»(٦).  «وإنْ فعل اهللاُ ذلك لكم أتؤمنونَ

(١) ينظر: التبرصة والتذكرة: ٤٠٩/١، ورشح ابن عقيل: ٣٤٤/٤.
(٢) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٢٤/٥، والنحو الوايف: ٤٥٧/٤.

(٣) الرتاكيب االسنادية: ١٧٥، ومعاين النحو: ٩٠/٤.
(٤) ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه: ٢٨٩.

(٥) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٢٤/٥، وهنج البالغة: ٤٩١.
(٦) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٢٤/٥.
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ر  مصدّ النه  الفاء،  بغري   عيل اإلمام  قول  يف  الرشط  جواب  ورد  وهكذا 

هبمزة االستفهام ومثل ذلك قوله تعإىل:
َنّ اَبَّ يََرٰى﴾[العلق: ١٣- ١٤].

َ
لَْم يعلم بِأ

َ
أ َب وتو يَْت إِْن َكَذّ

َ
َرأ

َ
﴿أ

.(١)[أمل يعلم بأن اهللا ير] فجواب قوله [إن كذب وتوىل] هو
ا صاحب الكشاف فقد رأ وجوب االقرتان بالفاء والتقدير يف قوله تعإىل: أمّ

لَْم َفْعلَم﴾[العلق: ١٣- ١٤].
َ
َّ أ َب َوتََو ﴿أَرأيَْت إن كذَّ

ب وتوىل فاهللا عامل به، أي كناية عن توعده وتكون مجلة «أمل يعلم بأن اهللا  إن كذّ
ب بأن اهللا سيعاقبه(٢). وحتذف الفاء من جواب  ير» مستأنفة إلنكار جهل املكذّ
للحال  صاحلان  ألهنام  ذلك  بال؛  راً  دَّ صَ مُ أو  جمرداً  مضارعاً  كان  اذا  أيضاً  الرشط 

واالستقبال نحو قوله تعإىل:
﴿إِْن تَْدُعوُهْم َال يَْسَمُعوا ُدَخَءُكْم﴾(٣) [فاطر: ١٤].

] استئناف مقرر ملا قبله(٤). كمْ اءَ عَ وا دُ عُ مَ مْ ال يَسْ وهُ عُ فجملة [إن تَدْ
كان  إذا  الرشط  جواب  من  الفاء  حذف  جواز  يتبني  عرضناه  ما  ضوء  ويف 

راً بال. دَّ مصدراً هبمزة االستفهام أو اذا كان مضارعاً جمرداً أو مصَ
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حرف  السببيّة  وفاء  السببيّة  فاء  بعد  املضمرة  بأنْ  املضارع  الفعل  ينتصب 

(١) ينظر: املصدر نفسه: ١٢٤/٥.
(٢) ينظر: الكشاف: ٣١٢/٧.

(٣) ينظر: رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ١٢٣/٥.
(٤) ينظر: روح املعاين: ٣٧٤/١٦.
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«اعلم  سيبويه:  قال  السببيّة(١).  عىل  داللته  مع  والتعقيب  الرتتيب  يفيد  عطف 
يرشك  فإنّه  ينتصب  مل  وما   ( إضامر (أنْ عىل  ينتصب  الفاء  باب  يف  انتصب  ما  أن 
الفعل األول فيام دخل فيه أو يكون يف موضع مبتدأ ومبني عىل مبتدأ أو موضع 
ما  أن  فقال «أي  ذلك  يف  سيبويه  الرساج  ابن  أتّبع  وقد  ذلك»(٢).   سو مما  اسم 
 ( ينصب عىل باب الفاء ينتصب عىل غري معنى واحد وكل ذلك عىل أضامر (أنْ
أن  برشطني  السببيّة  فاء  بعد  ينتصب  املضارع  فالفعل  خمتلفة»(٣).  املعاين  أن  إالّ 
تكون نصاً يف السبب وأن يتقدمها نفي أو طلب: كاألمر، والنهي، واالستفهام، 

تعإىل: كقوله  والتمني 
﴿ال ُفْق َعلَْيِهْم َفَيُموتُوا﴾ [فاطر: ٣٦].

وكقوله تعإىل: ﴿َوَال َيْطَغْوا فِيِه َفَيِحَلّ َعلَْيُكْم َغَضيِب﴾ [طه: ٨١].
وأن  األسم  بمنزلة  الفعل  مع  أنْ  ألن  السببية،  فاء  بعد  أنْ  أضمرت  وهكذا 
بأن  السببيّة  فاء  بعد  ينتصب  أن  الفعل  حق  من  أي  للثاين  سبباً  يكون  الفعل 

املضمرة(٤).
كانت  أو  قبلها  الفعل  عىل  للعطف  كانت  بل  للسببيّة،  الفاء  تكن  مل  فإن 
لالستئناف مل ينصب بعدها بأن مضمرة الفعل بل يعرب يف احلالة االوىل بإعراب 

ما عطف عليه، كقوله تعإىل:
﴿َوَال يُْؤَذُن لَُهْم َفَيْعَتِذُروَن﴾[املرسالت: ٣٦].

(١) ينظر: املفصل: ٤٠٤، وأرسار العربية: ٢٦٩، ومغني اللبيب: ١٦١/١.
(٢) كتاب سيبويه: ٣/ ٢٨، ورشح الريض عىل الكافية: ٧١/٥، وتوضيح املقاصد: ٥/٤.

(٣) االصول يف النحو: ١/ ١٨٢.
(٤) ينظر: املحىل يف وجوه النصب: ١٤، ومعاين النحو: ٣٢٦/٣، وجامع الدروس: ١٧٧/٢.



٨٧الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 
اي ليس هناك إذن هلم وال اعتذار منهم، ويرفع يف احلالة الثانية كقوله تعإىل:

ُ ُكْن َفَيُكوُن﴾[يس: ٨٢]. َ ْن َفُقوَل 
َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
﴿إِغََّما أ

فجملة يكون ليست داخلة يف مقول القول بل هي مستأنفة(١).
ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد يف ذلك قوله:

عليه»(٢).  فتجتمعون  والسخط  فرتضونه،  رىضً  أمري  من  لكم  خيرج  «ال 
يف  وليس  واالستئناف  القطع  عىل  الفاء  بعد  ما  أن  عىل  للداللة  بهِ  استشهد 
ا  إمِّ ف:  الرصِّ العطف  «فاء  االسرتاباذي:  الريض  قال  إذ  السببيّة  معنى  الفاء 
ا عاطفة للفعل  عاطفة لإلسم عىل اإلسم نحو ما كان منك إتيان فحديث، وإمّ
واحداً  شيئاً  املوضعني  يف  النفي  فيكون  فتحدثني.  تأتيَني  ما  نحو  الفعل  عىل 
:واقعاً عىل املعطوف واملعطوف عليه معاً، وجيوز أن يكون قول االمام عيل

عليه». فتجتمعون  سخط  وال  فرتضونه  رىضً   أمر من  لكم  خيرج  «ال 
املعنى»(٣). هبذا 

إالّ  السببيّة  تفيد  ال  العطف  فاء  بأن  أحتج  االسرتاباذي  فالريض  وهكذا 
زرين  نحو  يف  التقدير  قال:  اجلمهور  ألن  مفقود  وذا  مجلة  عىل  مجلة  عطفت  إذا 
وصلتها  أن  من  املنسبك  املصدر  فعطفوا  مني  فإكرام  زيادة  منك  ليكن  فأكرمك 

والنحو   ،١٧٧/٢ العربية:  الــدروس  وجامع   ،٧٢/٥ الكافية:  عىل  الريضّ  رشح  ينظر:   (١)
.٨٠/٤ الوايف: 

(٢) رشح الريضّ عىل الكافية: ٧٢/٥، وهنج البالغة: ٤٠١، واملرادبة: «يعني أنكم ال تقبلون ممّ أقول 
لكم شيئاً، سواء كان ممّا يرضيكم أو يسخطكم» ينظر: رشح هنج البالغة ألبن احلديد: ١٦٩/٥.

(٣) رشح الريضّ عىل الكافية: ٧٢/٥.
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السببية  ملحض  أهنا  الريض  أدّعى  فلذلك  السابق  الفعل  من  متصيد  مصدر  عىل 
فإكرامك  زرين  عنده  والتقدير  وجوباً  اخلرب  حمذوف  مبتدأ  الفاء  بعد  ما  وأن 

ثابت(١). هكذا يتبنيّ أن الفعل بعد الفاء له ثالثة أحوال(٢):
١. النصب وذلك إذا قُصد بالفاء السبب.

٢. العطف وذلك إذا كان الثاين بمعنى االول.
٣. االستئناف.
U€÷d;fëfi’\;HR

وقد  زيــد»(٣).  خيرج  «مل  نحو  املعنى  يف  املايض  تنفي  وجزم  نفي  حرف  مل 
تعإىل: قوله  نحو  ماضياً  وقلبه  وجزمه  لنفيه  املضارع  الفعل  عىل  تدخل 

﴾ [االخالص:٣] (٤). ْ َ ﴿لَْم يَِتْ َولَْم يُو
ال  ملغى  يكون  «أن  املرادي:  ذلك  يبني  حيث  عملها  فيبطل  مل  تُلغى  وقد 

بعده»(٥). املضارع  الفعل  فريتفع  له  عمل 
الشاعر(٦): كقول 

(١) ينظر: الكواكب الدريّة عىل متممة االجرومية: ٤٨٢.
(٢) ينظر: معاين النحو: ٣٢٧/٣.

(٣) ينظر: حروف املعاين: ٨ .
(٤) ينظر: اجلنى الداين: ٢٦٦، ورشح التسهيل: ٥٧/٤، والتوطئة للشلويني: ١٤٧، ومغني اللبيب: 

٤٦٨/٣، والنحو الوايف: ١٣٠/٤. 
(٥) اجلنى الداين: ٢٦٧، ومغني اللبيب: ٤٦٨/٣.

العرب:  ولسان   ،٤٢/٢ واملحتسب:   ،٣٨٨/١ باخلصائص:  نسبة  بال  وهو  البسيط،  من  البيت   (٦)
١٣٦/٩، وتاج العروس: ٣٥/٢٤. مادة (ص ل ف)



٨٩الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 
ــــارِ باجلَْ فُونَ  وْ يُ لـــم  اءِ  يفَ لَ الصُّ مَ  وْ يَ مْ    ُ هتُ َ لٍ وأُرسْ هْ نْ ذُ سُ مِ ارِ وَ الَ فَ   لَوْ

قال  عملها  الغي  ألنه  بعد (مل)  يوفون  املضارع  الفعل  رفع  الشاهد  هذا  ففي 
ترتك  وقد  العرب»(١).  من  قوم  لغة  بعد (مل)  الرفع  مالك (ت٦٧٢ه ): «إنّ  ابن 
من (لن)  احلكم  هذا  مقرتناً  فيه  النصب  عمل  إىل  املضارع  للفعل  اجلزم  عمل  مل 

لتشاهبهام يف النفي نحو قوله تعإىل:
ْح لََك َصْدَرَك﴾ [االنرشاح: ١](٢). لَْم نرَْشَ

َ
﴿أ

 « نرشحْ «امل  اجلمهور  قرأها  إذ  اآلية  هذه  قــراءة  يف  اء  رَّ القُ أختلف  وقد 
بفتح   ( نرشحَ (أمل  فقرأها  جعفر  أبو  أما  عليها(٣).  مل  لدخول  احلاء  بسكون 
سمعت  قال  العرويض،  العباس  ابو  حدثنا  (ت٣٩٢ه ):  جني  ابن  قال  احلاء 
جماهد  ابن  رفض  وقد  احلــاء»(٤).  بفتح   « نرشحَ «امل  يقرأ  املنصور  جعفر  أبا 
»(٥). وقال الزخمرشي  (ت٣٢٤ه ) هذه القراءة إذ قال: «وهذا غري جائز أصالً
خمرجها  يف  وأشبَعها  احلاءَ   َ بنيّ هُ  لّ عَ «لَ  :( (نرشحَ قراءة  عىل  معلقاً  (ت٥٣٨ه ) 
هذه  أنّ  التسهيل  رشح  أول  يف  مالك  ابن  ورصحَّ  ها»(٦).  فتحَ أنه  السامع  فظنّ 

(١) رشح التسهيل: ٥٨/٤.
(٢) ينظر: توضيح املقاصد: ٢٧٣/٣.

(٣) ينظر: املحتسب: ٣٦٦/٢، واجلنى الداين: ٢٦٦، واعراب القراءات الشواذ: ٧٢٣/٢، ومغني 
القراءات:  ومعجم   ،٤٧/٢ الترصيح:  ورشح  م/٢٢٩،  األشموين:  ورشح   ،٣٦٥ اللبيب: 

٤٤٧/١٠، والقراءات القرآنية وأثرها يف الدراسة النحوية: ١٦٣ .
(٤) املحتسب: ٣٦٦/٢.

(٥) السبعة يف القراءات البن جماهد: ٢٠٠.
اف: ٢٦٦/٤. (٦) الكشّ
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السلف(١). بعض  بقراءة  إغرتاراً  العرب  لبعض  لغةٌ  القراءةَ 
ومن أقوال اإلمام عيل التي ورد فيها النصب بلم قوله(٢):

رْ ـــــدِ رَ ام يـــومَ قُ قدَ أيوم لــــم يُ يَّ من املوت أفِر    يف أي يَومَ
وابن  عصفور(٤).  وابن  جني(٣).  ابن  منهم  النحاة  من  كثري  به  استشهد  إذ 

هشام(٥). ومن املحدثني الدكتور عبد العال سامل مكرم(٦).
فقد  العلامء  بعض  هذا  عىل  يوافق  ومل  مل،  بعد  رَ  دَ قْ يُ املضارع  الفعل  فنصب 
 ، نَ رَ ويقدَ  ، نَ نَرشحَ األصل:  أن  عىل  والبيت  اآلية  يف  النصب  ان  إىل  ذهبوا 
اعرتض  وقد  عليها،  دليالً  الفتحة  وبقيت  اخلفيفة  التوكيد  نون  حذفت  ثم 
وال  وقف  لغري  النون  وحذف  بلم  املنفي  توكيد  شذوذين:  فيه  بأن  هذا  عىل 
املفتوحة  اهلمزة  ت  جتاورَ ملّا  ثم  بالسكون  يقدرْ  األصل  يكون  وقد  ساكنني(٧). 
املحرك   جمر للمحرك  املجاور  الساكن  العرب  أجرت  وقد  الساكنة،  والراء 

جماوره(٨). حكم  للجار  إعطاء  الساكن،   جمر واملحرك 

(١) ينظر: رشح التسهيل: ٥٨/٤.
 ،١٣ زيد:  أيب  نوادر  يف  نسبة  وبال   ٣٧ البُحرتي:  ومحاسة   ،٧٩ ديوانه:  يف  عيل  لإلمام  الرجز   (٢)

واخلصائص: ٩٤/٣.
(٣) ينظر: املحتسب: ٢/ ٣٦٦.

(٤) ينظر: رشح مجل الزجاجي: ٢١٦/٣.
(٥) ينظر: مغني اللبيب: ٤٦٨/٣.

(٦) ينظر: القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسة النحوية: ١٦٣.
الزجاجي:  مجل  ورشح   ،٧٢٣/٢ الشواذ:  القراءات  واعراب   ،٥٨/٤ التسهيل:  رشح  ينظر:   (٧)

٢١٦/٣، ومغني اللبيب: ٤٦٨/٣، والقراءآت القرآنية وأثرها يف الدراسة النحوية: ١٦٣.
غني اللبيب: ٤٦٨/٢. (٨) ينظر: مُ



٩١الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 
ومن املمكن أن خيرج ما نصب من الفعل املضارع بلم عىل أنه من قبيل االتباع 
عن طريق نقل حركة املتحرك إىل الساكن قبله مبارشة من كلمة أُخر فقراءة أيب 
» بفتح احلاء إتباعاً لفتحة الالم بعدها وربام كانت أيضاً  جعفر املنصور «أمل نرشحَ

إتباعاً للمفتوح قبلها ففتحها إذاً فتحة إتباع وليس فتحة إعراب وال بناء(١).
امليم  بني  واردٌ  اإلبدال  إنَّ  إذ  للنصوص،  النقل  يف  حصل  حتريفاً  أنّ  ويبدو 
أنفي  لثوي  أسناين  صوت  والنون  جمهور،  أنفي  شفوي  امليم  فصوت  والــالّم 

جمهور(٢)؛ لذلك اإلبدال يكون وارداً بني الصوتني(٣).
;UÃÂÖ¢\;U⁄]Ë›]l
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وهي إحد نواصب الفعل املضارع قال سيبويه: «إعلم أنَّ هذه األفعال هلا 
) وذلك قولك (أريد  حروف تعمل فيها فتنصبها ال تعمل يف األسامء وهي (أنْ
وأن  الباب(٥).  أمّ  وتسمى  ومضمرة  ظاهرة  تعمل  فة  املخفّ وأن  تفعل»)(٤).  أنْ 
) املخففة من احلروف  يدل العامل يف أن املخففة عىل العلم أو اليقني أي «أنّ (أنْ

للمرادي  واملسالك  املقاصد  توضيح  «كتاب  الرتكيبي   املستو عىل  اللهجات  اختالف  ينظر:   (١)
العدد   ،٢ املجلّد  االنسانية،  للعلوم   – جازان  جامعة  جملة  حممد،  الرمحن  عبد  حممد   :« نموذجاً

٢١، رجب، ١٤٣٤ه .
(٢) ينظر: علم اللغة العام (األصوات)، كامل برش: ١٣٠.

للعام  واللهجات  القراءات  ة  مادّ يف  املاجستري  طلبة  عىل  سعيدان،  مطرش  رافد  د.  حمارضات  من   (٣)
الدرايس ٢٠١٣- ٢٠١٤.

(٤) كتاب سيبويه: ٥/٣، واملقتضب: ٦٢١/٢، واجلنى الداين: ٢١٥.
(٥) ينظر: اجلنى الداين: ٢١٦.
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 ( املصدرية، فإذا قيل أن املصدرية فاللفظ صالح لـ (أن) الناصبة للفعل ولـ (أنْ
املخففة العامل فيها فعل علم»(١). وقد تقع أن املخففة بعد لفظ دال عىل معنى 

ا يف موضع رفع نحو قوله تعإىل: غري اليقني وتكون أمَّ
ْن تَْكَرُهوا َشيْئاً﴾[البقرة:٢١٦].

َ
َ أ ﴿َوَع

أو يف موضع نصب كقوله تعإىل:
ْن تُِصيبََنا َدائَِرٌة﴾[املائدة: ٥٢](٢).

َ
ٰ أ َ ْ ﴿َفُقولُوَن خنَ

أو  رفع  موضع  يف  تكون  اليقني  عىل  دال  غري  لفظ  عىل  الداخلة  فإن  وهكذا 
يف موضع نصب .

) خمففة قوله: ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت فيها (أنْ
.(٣)« «وددتُ أنْ أخي فالناً كان حارضاً

 ير إذ  املضارع  الفعل  لنصب  تناوله  عند  االسرتاباذي  الريضّ  به  استدل 
»(٤). ووافقه  » و«أطمع أنك فاعلٌ سيبويه انه يضعف أن يقال: «أرجو أنك تفعلُ
الزخمرشي يف ذلك فقال: «إنَّ الفعل الذي يدخل عىل أن املفتوحة مشددة كانت 

او خمففة جيب أن يشاكلها يف التحقيق»(٥).

(١) املصدر نفسه: ٢١٦.
(٢) ينظر: مغني اللبيب: ١٨٤/١، ورشح ابن عقيل: ٣٥/٤، وتوضيح املقاصد: ٤٧١/٣، ومعاين 

النحو: ٢٩٢/٣.
(٣) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢٨/٥، وهنج البالغة: ٩١، والرواية فيه: (وددتُ أن أخي 

.( فالناً كان شاهداً
(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ١٩٠/٣.

(٥) املفصل: ٣٨٤.
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وبعد أن اورد الريض االسرتاباذي هذين الرأيني ردّ رأي الزخمرشي إذ قال: 

«وفيه نظر لقوله:
(١)ُ بيِّةِ عاملِ مريِ احلاجِ ةُ أنَّني   بام يف ضَ ادَ دَ نِي الوِ غْ تُ وما تُ ودِدْ

تعليل  يف  كذا  و   ،« حــارضاً كان  فالناً  أخي  أنْ  «وددت  البالغة  هنج  ويف 
قال:  كاملتضاد،  لكان  تقوم  أنك  أمتنى  قلت:  لو  بقوله:  ذلك  من  للمنع  املصنف 
» تدل عىل ثبوت خربها وحتققه، وذلك  ألن التمني يدل عىل توقع القيام، و»أنَّ
فيه  مبالغ  خربه  أن  عىل  بل  وحتققه،  خربه  ثبوت  عىل  دال   « أن «أنّ نسلم  ال  ألنا 
مؤكد: فيصح أن يثبت هذا املؤكد نحو قولك: حتقق أنك قائم، وأن ينفي نحو 
التمني  معنى  بني  كان  ولو  قائم،  أنه  يف  شاكٌ  وأنا  قائم،  زيداً  أن  يثبت  مل  قولك 

» تنافياً، أو كالتنايف مل جيز: ليت أنك قائم»(٢). ومعنى «أنَّ
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من احلروف املشبهة بالفعل قال سيبويه: «هذا باب احلروف اخلمسه التي 
املبتدأ  عىل  تدخل  أهنا  وحكمها  بعده»(٣).  فيام  الفعل  كعمل  بعدها  فيام  تعمل 
واخلرب فتنصب األول ويسمى أسمها وترفع اآلخر ويسمى خربها نحو «كأنَّ 
 ( من (أنّ مركبة  األصل  يف  ألهنا  املؤكدُ  التشبيه   ( ومعنى (كـأنَّ  .(٤)« نورٌ العلمَ 
كاألسد»(٥).  زيداً  «إنَّ  األسد»  زيداً  «كأنَّ  فأصل  التشبيه  وكاف  التوكيدية 

ة، ديوانه: ١٩٩. (١) البيت لكثري عزّ
(٢) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٢٨/٥.

(٣) كتاب سيبويه: ١٤٨/٢.
(٤) ينظر: جامع الدروس العربية: ٣٢٨/٢، واألساليب اإلنشائية يف النحو: ٥٥.

وارتشاف   ،١٣١/٦ الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،٣٩٠ واملفصل:   ،٣٩٣/٤ املقتضب:  ينظر:   (٥)
الرضب: ١٢٤٠/٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٩٤
ووجب  إعامهلا،  جيب  إذ   ( (أنَّ كحكم  التخفيف  يف  وحكمها  كأنَّ  ختفف  وقد 
أن  عىل  محالً  ختفف  فكأنّ  وهكذا  املحذوف(١).  الشأن  ضمري  اسمها  يكون  أن 

نحو: شأن  ضمري  منصوهبا  فيكون  املفتوحة 
(٢) ـــــانِ قَّ أنْ ثدياهُ حُ رِ   كَ ق النَّحْ رٍ مِرشْ دْ       وصَ

بعضهم  وقال  حقان،  ثدياهُ  هُ  كأنَّ أي  (ت٢١٥ه ):»  األوسط  األخفش  قال 
(كأن ثدييه) فخففهام واعملها ومل يضمر فيها كام قال تعإىل:

ا َعلَْيَها َحافٌِظ﴾[الطارق: ٤]. ﴿إِْن لُكُّ َغْفٍس لََمّ
اراد معنى الثقيلة فأعملها كام يعمل الثقيلة ومل يضمر فيها»(٣).
) خمففة قوله: ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت فيها (كأنَّ

.(٤)« تِ االظعانُ دَ رَ «كأنْ قد وَ
اجلملة  جميء  عىل  للداللة   اإلمام بقول  االســرتابــاذي  الــريض  استدلّ 
عىل  دخوهلا  يصح   ( (كأنْ ختفف  عندما  وهكذا  املهملة(٥).  (كأن)  بعد  الفعلية 
وبني  بينهام  فاصل  إىل  حتتج  مل  إسمية  كانت  فإن  فعلية،  أم  كانت  إسمية  اجلمل 

(١) ينظر: رشح التسهيل: ٢٧٥/١، ورشح ابن عقيل: ١٤١/١.
(٢) البيت قائله جمهول ويرو ووجهٌ مرشق النحر. من شواهد سيبويه: ١٤١/١، واوضح املسالك: 

١٥٢/١، ورشح ابن عقيل: ١٤١/١.
(٣) معاين القرآن لألخفش: ٣٦٩/١.

قوله:  يف  واالظعان   ،٦٢٦ البالغة:  وهنج   ،١٣٢/٦ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريض  رشح   (٤)
«اجلامل عليها اهلوادج أي وصل املسافرون إىل هناية سفرهم وهو اآلخرة». مصادر هنج البالغة 

واسانيده، عبد الزهراء احلسيني: ١٤٤/٣.
(٥) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٢/٦.



٩٥الفصل األول: املبحث الثالث: يف باب األفعال واحلروف .............................. 

كأن كقول الشاعر(١):
عُ بَسٌ تُعْىل هبا حني ترشَ كأنْ قَ اً طويالً وألـَة ً    حمْ بَأتُ له رُ عَ
فقد جاء هنا بعد كأنَّ مجلة اسمية خرباً هلا وأسمها ضمري شأن(٢).

الفصل  وجب  فعلية  املخففة   ( عليها (كأنْ تدخل  التي  اجلملة  كانت  اذا  اما 
النابغة  قول  نحو  بقد  اما  الفصل  ويكون  خــرباً  الواقعة  اجلملة  وبني  بينها 

الذبياين(٣):
قـــــدٍ وكأنْ  النَا  حَ بِرِ لْ  زُ تَ ملََّــــا  نَا    ابَ كَ َ أنّ رِ ريْ لُ غَ حَّ أفِدَ الرتَّ

بينها  وفصل  لكأنْ  خرباً  الواقعة  اجلملة  فحذفت  هبا  زالت  قد  وكأن  أي 
بقد(٤). وقد يكون الفصل بـ (مل)(٥). كقوله تعإىل:

ْمِس﴾[يونس:٢٤].
َ ْ
لَْم َيْغَن بِاأل ْن 

َ
﴿َكأ

الفعل  وبني  بينها  وفصل  الفعلية  اجلملة  عىل  ودخلت  هنا   « «كأنْ فخففت 
نِ بلم ومثل ذلك ايضاً قوله تعإىل: تَغْ

ُه﴾ [يونس: ١٢]. ْن لَْم يَْدُقَنا إىَِلٰ رُضٍّ َمَسّ
َ
﴿َكأ

رشح  يف  واحلامسة   ،٢٠٣/١ اإلنصاف:  شواهد  من   ،٤٠١ ديوانه:  هالل  بن  ملجمع  البيت   (١)
املرزوقي: ٧١٨.

(٢) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٣/٦.
(٣) ينظر: ديوانه: ٨٩.

وجامع   ،١٤١/١ عقيل:  ابن  ورشح   ،١٣٢/٦ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  رشح  ينظر:   (٤)
الدروس العربية: ٣٢٨/٢.

(٥) ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٣٣/٦.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٩٦
كأنَّه  وتقديره:  الثقيلة،  من  املخففة  هي  «وكأن  (ت٤٦٠ه ):  الطويس  قال 
اجلملة  عىل  تدخل   ( (كأنْ خففت  إذا  يتبني  عرضناه  ما  ضوء  ويف  يدعنا»(١).  مل 

الفعلية كام يف قول اإلمام عيل وتدخل ايضاً عىل اجلملة االسمية.
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 أخر معان  هلا  ذكر  وقد  األلصاق  هو  هلا  الرئيس  واملعنى  اجلر  حروف  من 
أيضاً حتمل هذا املعنى. قال سيبويه: «انام هي لإللزاق واالختالط، وذلك قولك 
اه بالسوط فام اتسع  خرجت بزيد ودخلت به ورضبته بالسوط، الزقت رضبك إيّ
«أمسكتُ  نحو  حقيقي  رضبان  واإللصاق  أصله»(٢).  فهذا  الكالم  يف  هذا  من 
احلبل بيدي» وجمازي نحو «مررتُ بزيد»(٣). ومن معانيها ايضاً اإلستعانة «وهي 
تأيت  وقد  بالقلم»»(٤).  و«كتبتُ  بالسكني»  «قطعت  نحو  الفعل  آلة  عىل  الداخلة 

الباء للمصاحبة كقوله تعإىل:
﴿َوَقْد َدَخلُوا بِالُْكْفِر﴾ [املائدة: ٦١](٥).

فالباء يف قوله (بالكفر) للمالبسة(٦).
بَ  هَ ي الفعل القارص، تقول يف «ذَ وقد تأيت الباء أيضاً للتعدية وأكثر ما تُعدَّ

(١) التبيان: ٣١٤/٥.
(٢) كتاب سيبويه: ٣٠٤/٢.

ل ألبن يعيش: ٢٢/٢. (٣) ينظر: اجلنى الداين: ٣٦، ومغني اللبيب: ١٧٠/٢، ورشح املفصّ
واجلنى   ،٢٢/٢ يعيش:  ألبن  ل  املفصّ ورشح   ،٥٣/١ النحو:  يف  واألصول   ،٣٩/١ املقتضب:   (٤)

الداين: ٣٧.
(٥) ينظر: مغني اللبيب: ١٧١/٢، وحروف املعاين للزجاجي: ٤٨، ومعاين النحو: ١٧.

(٦) ينظر: روح املعاين: ٤٥/٥.
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، ومنه قوله تعإىل: »، ذهبتُ بزيد، وأذهبتهُ زيدٌ

﴿َذَهَب اَبُّ بُِنورِِهْم﴾ [البقرة: ١٧].
فهذا املعنى خمتص بالباء(١).

وتدل الباء أيضا عىل الظرفية(٢) كقول الشاعر(٣):
ؤايل دُّ سُ رَ ا يُ مَ ؤايل وَ وسُ َطْاللِ    بِريِ باألْ ا بُكاءُ الكَ      مَ

الباء  معاين  تعددت  وهكذا  األطالل  يف  اي  للظرفية  الشاهد  هذا  يف  فالباء 
فتدل عىل معانٍ كثرية وقد تأيت الباء زائدة وهي أكثر حروف اجلر زيادة.

ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت فيها الباء زائدة قوله:
.(٤)« هُ النَارُ «ال خريَ بخري بعدَ

(ال  خرب  يف  الباء  اجلر  حرف  زيادة  عىل  به  االسرتاباذي  الريض  استدلَّ 
نحو  وبام،  براكب،  زيد  ليس  نحو  بليس  النفي  يف  «وزائدة  قال:  اذ  التربئة) 
النار»»(٥).  بعده  بخري  خريَ  «ال  نحو  ايضاً  التربئة  بال  وقيل  براكب،  زيد  ما 
بعده  موضع  يكون  وقد  التربئة.  ال  خرب  يف  زائدة  وردت   قوله يف  فالباء 

اهلوامع:  ومهع   ،١٧١/٢ اللبيب:  ومغني   ،٢٦/٦ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريضّ  رشح  ينظر:   (١)
.٣٣٤/٢

(٢) ينظر: رشح الريض عىل الكافية: ٢٦/٦، ومغني اللبيب: ١٧٣/٢.
(٣) البيت لألعشى، ديوانه: ٢٩٥ .

بخري  (ماخريٌ  فيه:  والرواية   ٨٠٠ البالغة:  وهنج   ،٢٧/٦ الكافية:  عىل  الريضّ  رشح   (٤)
( النارُ هُ  بعدَ

(٥) رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢٧/٦.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٩٨
زيد  نحو  (يف)  معنى  الباء  معنى  ويكون  املجرور  خري  صفة  ألنه  جر؛  النار 
وهكذا  النار»(١).  تعقبه  خري  يف  خري  «ال  الكالم  وتقدير  الدار  ويف  بالدار 
زائدة  تأيت  الباء  نَّ  أَ يتبني  ذلك  ضوء  ويف  واإلثبات(٢).  النفي  يف  تزاد  فالباء 

كثرية. مواطن  يف 
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الفعل  عىل  تدخل  بالعربية،  املوصوالت  أشهر   إحد املصدرية  ما  تُعد 
موقعه  بحسب  يعرب  رصيح  بمصدر  فعلها  مع  وتؤول  مضارعاً  أو  كان  ماضياً 
أم  إسم  هي  أ  وتأصيلِها  هذه  (ما)  حقيقة  يف  النحاة  واختلف  اجلملة(٣).  يف 
فال  حرف  أهنا  إىل  النحاة(٥)،  ومجهور  (ت١٨٠هــ )(٤)،  سيبويه  فذهب  حرف؟ 
يعود عليها ضمري من صلتها(٦). وما املصدرية إذا كانت حرفاً مل حتتج إىل العائد 

فتقدير قوله تعإىل:
.[٣ ا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن﴾[البقرة:  ﴿َوِمَمّ

«من رزقهم ينفقون»(٧).
حرف  املصدرية  (ما)  أنَّ  البيّنة  الدالئل  احد  وهذه  عليها  ضمري  يعد  مل  اي 

(١) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٣٩٤/١.
(٢) ينظر: معاين النحو: ١٧/٣.

نظر: املصدر نفسه: ١٣٦/٣. (٣) يُ
(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٤٧٦/١ .

 ،١٤٢/٨ يعيش:  إلبن  املفصل  رشح   ،٤٥٧/٢ عصفور:  إلبن  الزجاجي  مجل  رشح  ينظر:   (٥)
واجلنى الداين: ٣٣٢.

(٦) ينظر: كتاب سيبويه: ٤٧٦/١
(٧) ينظر: البغداديات: ٢٧٧.
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د (ت٢٨٥ه )(٢)،  وليس باسم. وذهب األخفش األوسط (ت٢١٥ه )(١)، واملربِّ
وابن الرساج (ت٣١٦ه )(٣). إىل اهنا اسم. فتفتقر إىل ضمري فإذا قلت: يعجبني 
األوسط  األخفش  وعند  نْعُك»،  صُ «يعجبني  سيبويه:  عند  فتقديره  صنعت،  ما 
نْع الذي صنعته(٤). وما املصدرية تكون وقتية وهي التي تقدر بمصدر نائب  الصُ

عن ظرف الزمان كقوله تعإىل:
َماَواُت َواألرض﴾ [هود: ١٠٧](٥). ِيَن فِيَها َما َداَمِت الَسّ ِ ﴿َخا

الساموات  دوام  مدة  اي:  ظرفية  مصدرية  «مادامت»  تعإىل:  قوله  يف  فام 
نحو  بمصدر  صلتها  مع  تقدر  التي  «وهي  وقتية:  غري  تكون  وقد  واألرض(٦). 

قوله تعإىل:
﴿َوَضاَقْت َعلَْيُكُم األرض بَِما رَُحَبْت﴾ [التوبة: ٢٥](٧).

فام يف قوله [بام رحبت] مصدرية، والباءبمعنى مع أي مع رحبها(٨).

 ،٢١٣/٦ احلاجب:  إبن  كافية  عىل  الريض  ورشح   ،١٤٢/٨ يعيش:  إلبن  املفصل  رشح  ينظر:   (١)
غني اللبيب: ٤/ ٦٠، وإرتشاف الرضب: ٩٩٣/٢. ومُ

(٢) ينظر: املقتضب: ٥٤/٢.
(٣) ينظر: األصول يف النحو: ١٠٩/٢.

(٤) ينظر: األصول يف النحو: ١٠٩/٢، واجلنى الداين: ٣٣٢، ورشح مجل الزجاجي البن عصفور: 
٤٥٧/٢، ومغني اللبيب: ٤/ ٦٠. 

(٥) ينظر: اجلنى الداين: ٣٣٠، ومعاين النحو: ١٣٥/٣.
(٦) ينظر: البحر املحيط: ٤٥٦/٦.
(٧) ينظر: اجلنى الداين: ٦/ ٤٥٦.

(٨) ينظر: الكشاف: ٤١٠/٢.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٠٠
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت فيها ما املصدرية قوله:

يا باقية»(١). نْ يا ما الدُّ نْ ا يف الدُّ «بَقوُ
احتج الريض االسرتاباذي هبذا الشاهد عند تناوله صلة (ما) املصدرية، 
تكون  ال  املصدرية  (ما)  صلة  ان  إىل  فيه  يذهب  الذي  سيبويه  رأي  فأورد 

فعلية(٢). اال 
ويذهب غريه إىل جواز جميئها اسمية(٣). وبعد أن اورد الريض االسرتاباذي 
سيبويه  عند  تكون  ال  املصدرية  ما  قال: «وصلة  اذ  الثاين  الراي  إىل  مال  الرأيني 
اال فعلية، وجوز غريهُ أن تكون اسمية ايضاً، وهو احلق وإن كان ذلك قليالً كام 

اقِيَة» وقال الشاعر(٤): يَا بَ نْ ا الدُّ يَا مَ نْ ورد يف هنج البالغة «بقوايف الدُّ
(٥)« لِسِ ام املُخْ كَ كالثُغُ نانُ رأْسِ أفْ ـــــــا    مَ دَ بَعْ لِيـــد  الوَ مَّ  أُ ةً  القَ أعَ

ففي هذا الشاهد وردت ما املصدرية صلتها اسمية خالفاً لسيبويه فإنه جعل 
ما كافة(٦). ويف ضوء ما عرضناه يتبني ان ما املصدرية اما ان تكون صلتها اسمية 

او تكون فعلية.

(١) هنج البالغة: ١٥٩، ورشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢١٣/٦، ومعاين النحو: ١٣٦/٣.
(٢) ينظر: كتاب سيبويه: ١٨٣/١، و ١٣٩/٢ .

(٣) ينظر: املقتضب: ٥٤/٢- ٥٥، ورشح ابن عقيل: ١٣٣/١، ومغني اللبيب عن كتب االعاريب: 
.٧٤/٤

الشجري:  وابن   ،٦٠/١ سيبويه:  كتاب  شواهد  من  وهو   ٢٠١ ديوانه:  الفقعيس  للمرار  البيت   (٤)
٢٤٢/٢ واملغني: ١٠/٢، واملقتضب: ٥٣/٢.
(٥) رشح الريضّ عىل كافية ابن احلاجب: ٢١٣/٦.

نظر: املصدر نفسه. (٦) يُ
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يدلُّ  الذي  األسم  هو  أي  احلدث  عىل  الداللة  يف  األصل  هو  املصدر  عدُّ  يُ
عىل احلدث اجلاري عىل الفعل املجرد من الزمان وإنْ كان الزمان من مالزماته 
وقد  والفعل»(٢).  واحلدثان  «احلدث  سيبويه:  عند  واملصدر  ورضورياته(١). 
إن  قيل:  وقد  منه(٣).  تُقَّت  وأشْ األفعال  عنه  صدرت  الذي  هو  املصدر  يكون 
كان  ولو  التنوين،  عنه  نتفى  ال  حمضاً  فعالً  كان  لو  إذْ  حمض،  بفعل  ليس  املصدر 
ي مصدراً لصدوره عن الفعل املايض، ولتوسطه يف  مِّ ، وسُ ِعَ أسامً حمضاً لثُنّي ومجُ

الرصف مكان املصدر من اجلسد(٤). وهكذا فاملصدر يدل عىل احلدث.
UÑÄ]ë∏\;ÏËfid^

إنَّ أبنية الفعل ثالثية، ورباعية، ومخاسية، وسداسية ولكل بناء منها مصدره.

(١) ينظر: رشح املفصل: ١١٣/١.
(٢) كتاب سيبويه: ١٨٩/١.

(٣) ينظر: األصول يف النحو: ٧٦/١.
(٤) ينظر: دقائق الترصيف، ألبن للمؤدّب: ٤٤.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٠٤
:وفيام يأيت أبنية املصادر التي وردت يف أقوال اإلمام عيل
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أقوال  ومن  والتقلب(١).  التحرك  و  االضطراب  عىل  يدل  البناء  هذا  إِنَّ 
اإلمامالتي جاءت عىل هذا الوزن يف كتب اللغة:

١. املَيَدان: كقوله:
وب اجلبال»(٢). سُ «فسكنت من املَيَدان لِرُ

يدُ وهو بمعنى االضطراب(٣). مِ فاملَيَدان مصدر مادَ يَ
ادَ  مَ الثالثي  للفعل  االضطراب  عىل  دال  مصدراً  جاء  هنا  فاملَيَدان  وهكذا 

عىل وزن (فَعَل).
يَفان: كقوله: ٢. زَ

يَفان وثباته»(٤). «بعد زَ
(فَعَل)  وزن  عىل  يَف  زَ الثالثي  الفعل  من  احلركة  عىل  دال  مصدر  يَفان  فالزَ

.(٥) رتُ يف املَيشْ وهو التَّبَخْ

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ٢١٦/٢.
(٢) هنج البالغة: ١٣٣، خطبة: ٩٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٢٨/٤، ولسان العرب: 

٤١١/٣ مادة (ميد)، وتاج العروس: ٢٣٨/٢٧ مادة (ميد).
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٢٨/٤، ولسان العرب: ٤١١/٣ مادة (ميد).

العرب:  ولسان   ،٨١٦/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٩١ خطبة:   ١٣٢ البالغة:  هنج   (٤)
١٤٢/٩ مادة (زيف)، وتاج العروس: ٥٩/١٣ مادة (زيف).

(٥) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨١٦/٢.



١٠٥الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
وهكذا فهذه أقوال اإلمام عيلالتي جاءت عىل وزن فَعَالن.

Cÿ]¬̨…ŽbD;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]Ë›]l

أقوال  ومن  (إِفعال)  عىل  يأيت  قطع  هبمزة  املزيد  الثالثي  الفعل  مصدر  إِنَّ 
اإلمامالتي جاءت عىل زنة هذا املصدر:

ان: كقوله: ١. إثْخَ
راحة» (١). انُ اجلِ «أوطأكم إثْخَ

كلِّ  يف  واإلثخان  (أثخن)  قطع  هبمزة  املزيد  الثالثي  للفعل  مصدر  ان  فإثْخَ
راحة أوهنته(٢). تُه . ورجل أثخنته اجلِ تُه وشدَّ يشء قوَّ

اب: كقوله: ٢. اإلسهَ
ب عىل قلبه باإلسهاب»(٣). ِ «ورضُ

) عىل وزن أفعل  بَ هَ فاإلسهاب مصدر للفعل الثالثي املزيد هبمزة قطع (أَسْ
واملراد به «ذهاب العقل»(٤) .

C◊Ë Ž¬ łh̨D;‡ÜÂ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]m’]l

 ٧٧/١٣ العرب:  ولسان   ،٥٨٩/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣٧٣ البالغة:  هنج   (١)
مادة (ثخن).

(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٨٩/١، ولسان العرب: ٧٧/١٣ مادة (ثخن).
»، والنهاية يف غريب احلديث واألثر  ادِ دَ بِهِ باألسْ لْ بَ عىل قَ (٣) هنج البالغة: ٥٠ والرواية فيه: «أو رضُِ
١٠٤٢/٢، ولسان العرب: ٤٧٥/١ مادة (سهب)، وتاج العروس: ٥٩٤/١٥ مادة (سهب)، 

وجممع البحرين للطرحيي: ٦١/٢.
(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠٤٢/٢.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٠٦
لتُ فاملصدر  ويكون مصدراً لكل فعل عىل وزن (فَعَّل) قال سيبويه: «أما فَعَّ
 ، لْتُ عَّ فَ يف  الزائدة  العني  من  بدالً  أوله  يف  التي  التاء  جعلوا  التفعيل،  عىل  منه 
وجعلوا الياء بمنزلة الف األفعال فغريوا أوله كام غريوا آخره، وذلك يف قولك 
»(١). ومن أقوال اإلمام عيلالتي جاءت عىل  بته تعذيباً تُه تكسرياً، وعذَّ كرسَّ

هذا البناء يف املعجامت اللغوية:
لْخِيص: كقوله: ١. تَ

«أنه قعد لِتَلْخِيص ما الْتَبَس عىل غريه»(٢).
فتلخيص مصدر للفعل الثالثي املضعف خلَّص عىل وزن (فعَّل) واملراد به: 
ولَ أي اقترصت فيه واخترصت منه  تُ القَ ّصْ تِصار إذ يقال: خلَ «التَّقريب واالخْ

ما حيتاج اليه»(٣).
يع: كقوله: ْزِ ٢. هتَ

ها»(٤). فَ ُّ يع األَخالقِ وتَرصَ ْزِ «إياكم وهتَ
عىل  ويدل  (فعّل)  وزن  عىل  ع  هزّ املضعف  الثالثي  للفعل  مصدر  فتهزيع 

والتكسري(٥). التّفريق 
(١) كتاب سيبويه: ٨٣/٤.

ه»  ريْ غَ عىل  التَبَسَ  ما  لِتلْخِيص  ناً  ضامِ ياً  قاضِ النَّاس  بني  لَسَ  «جَ فيه:  والرواية   ٣٩ البالغة:  هنج   (٢)
وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٦/١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٦٤/٤، ولسان العرب: 

٨٦/٧ مادة (خلص)، وتاج العروس ٥٢٩/٢٨ مادة (خلص) وجممع البحرين: ١١٠/٧.
(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٦٤/٤، ولسان العرب: ٨٦/٧ مادة (خلص).

 ٣٧٠  /٨ العرب:  ولسان   ،٦٠٣  /٢٥ واألثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية   :عيل اإلمام  مسند   (٤)
مادة (هزع)، وجممع البحرين للطرحيي: ٤/ ٢٧٩.
(٥) ينظر: لسان العرب: ١٠/٣: ٣٧٠/٨ مادة (هزع).



١٠٧الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
يع: كقوله: ِ ٣. التَرشْ

.(١)« قي الترشيعُ نُ السَّ «إنّ أَهوَ
ع) عىل وزن (فَعَّل). َّ عَّف (رشَ فالترشيع مصدر الفعل الثالثي املُضَ

يق: كقوله: ِ ٤. تَرشْ
«ال مجعة وال ترشيق إال يف مرصجامع»(٢).

واملراد  (فَعَّل)  وزن  عىل  ق)  َّ (رشَ عَّف  املُضَ الثالثي  الفعل  مصدر  فالتّرشيق 
ذَ من رشوق الشمس ألنّ ذلك وقتُها»(٣). به: «صاةَ العِيد وإنّام أُخِ

يح: كقوله: وِ ٥. تَصْ
بْتِه»(٤). ويح نَ وا العِلم قبل تَصْ «فبادِرُ

ح) عىل وزن (فَعَّل) إذ يقال: وَّ عَّف (صَ فتصويح مصدر الفعل الثالثي املُضَ
التي   اإلمام أقوال  فهذه  وهكذا  ق»(٥).  قَّ وتَشَ يبِس  إذا  النباتُ  حَ  وَّ «صَ

أليب  احلديث  وغريب   ،٣٩٦/١ اللغة:  ومجهرة   ،٤/١٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (١)
عبيد: ٤٧٧/٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١١٤١/٢، ولسان العرب: ١٧٥/٨ مادة 

(رشع)، وتاج العروس: ٣٣٩/١٧ مادة (رشع).
(٢) مسند اإلمام عيل: ٦/٣، والرواية فيه: «ال مجاعة وال ترشيق»، وغريب احلديث أليب عبيد: 
٤٥٢/٣، وهتذيب اللغة: ١٣٧/٣مادة (رشق)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١١٤٣/٢، 

ولسان العرب: ١٧٣/١٠ مادة (رشق)، وتاج العروس: ٣٩٩/١٧ مادة (رشق).
(٣) لسان العرب: ٣٧٣/١٠ مادة (رشق).

(٤) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٣٦/٧، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢١/٣، ولسان 
العرب: ٥١٩/٢ مادة (صوح).

(٥) لسان العرب: ٥١٩/٢ مادة (صوح).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٠٨
عيل). جاءت عىل وزن (تَفْ
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ومن   (١)( لَلَ عْ (فَ وزن  عىل  رباعي  فعل  لكل  مصدراً  تأيت  لَة)  لَ عْ (فَ صيغة  إِنَّ 
أقوال اإلمام عيل التي جاءت عىل هذه الزنة:

ة: كقوله: عَ وَ عْ ١. وَ
ةِ األسد»(٢). عَ وَ عْ  من وَ ور املِعْزَ ون عنه نُفُ رُ نْفِ «وأنْتم تَ

دِ  األَسَ عة  وَ عْ بوَ واملــراد  ع،  ــوَ عْ وَ املجرد  الرباعي  للفعل  مصدر  ة  عَ وَ عْ فوَ
.(٣) تهُ وْ صَ

بَرة: كقوله: رْ ٢. بَ
ر وبربَرة»(٤). «قاموا وهلم تَعَذمُ

بَر واملراد به: «التّخليط يف الكالم يف  رْ بَرة مصدر للفعل الرباعي املجرد بَ ْ فربَ
غضبٍ ونفور»(٥).

مة: كقوله: ذ ْعَ ٣. جَ

(١) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٦٣/١.
(٢) هنج البالغة: ١٩٤، خطبة: ١٣١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٥٥/٥، ولسان العرب: 

٤٠١/٤ مادة (وعوع)، وتاج العروس: ٢٠٨/٣٧ مادة (وعوع).
(٣) ينظر: لسان العرب: ٤٠١/٨ مادة (وعوع).

(٤) هنج البالغة: ٢٠١، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٧١/١، وهتذيب اللغة: ١١٤/٣ مادة (برر)، 
ولسان العرب: ٥١/٤ مادة (برر).

(٥) ينظر: لسان العرب: ٥١/٤ مادة (برر).
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عمة»(١). ذْ «مات واهللا أبو بكرٍ وأنا جَ

أي  عٌ  ذ  جَ وأنا  به  أراد  مَ  ْعَ ذ  جَ املجرد  الرباعي  للفعل  مصدر  ة  مَ ْعَ ذ  فجَ
.(٢) نِّ السِّ حديثُ 

رة: كقوله: نْدَ ٤. السَ
السندرة»(٣). كيل  يفِ  بالسّ «أكيلكم 

. رَ نْدَ ندرة مصدر للفعل الرباعي سَ فالسَ
ضة: كقوله: مَ ضْ ٥. مَ

ضة»(٤). مَ ضْ راراً او مَ «وال تذوقوا النـّومَ غِ
جعل  ملّا  به: «أي  واملراد  مَض  مَضْ املجرد  الرباعي  للفعل  مصدر  ة  ضَ مَ ضْ فمَ
ضة  مَ باملَضْ فشبَّهه  يغوه  يُسِ وال  نَتِهم  بألسِ إال  منه  ينالوا  االّ  أمرهم  ذوقاً  للموت 

باملاء وإلقائه من الفم من غري أبْتالع»(٥).

(١) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٩/ ١٠٣، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ١/ ٣٦٣، وهتذيب 
العرب:  ولسان   ،٧١٤/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (جذع)،  مادة   ١٠٥/١ اللغة: 

٩٠/١٢ مادة (جذعم)، وتاج العروس: ٥١٤٦/٥.
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ١٠٥/١ مادة (جذع)، ولسان العرب: ٩٠/١٢.

٦٩/٢ مادة (سندر)، والنهاية يف غريب احلديث  ٥٣، وهتذيب اللغة:   :(٣) ديوان اإلمام عيل
 ٢٦٦٨/١ العروس:  وتاج  (سندر)،  مادة   ٣٨٢/٤ العرب:  ولسان   ،١٠١٧/٢ واألثر: 

مادة (سندر) .
»، والنهاية يف غريب  ضةً مَ ضْ راراً او مَ مَ إالّ غِ وقُوا النَّوْ (٤) هنج البالغة: ٣٨٨ والرواية فيه: «وال تَذُ

احلديث واألثر: ٧٢٩/٤ .
(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧٢٩/٤، ولسان العرب: ٢٣١/٧ مادة (مضض).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١١٠
لَة). لَ عْ وهكذا فهذه األقوال التي ذكرناها جاءت عىل وزن (فَ
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قبل  الوصل  هبمزة  املزيد  الثالثي  لَ  أفتَعَ من  املصدر  صيغة  هي  ال  تِعَ افْ إن 
قبل  الف  وزيادة  ثالثه  كرس  مع  فعله  بزنة  مصدره  ان  أي  بعدها،  وبالتاء  فائه 
زنة  عىل  وردت  التي   عيل اإلمام  أقوال  ومن  تِفال(١).  احْ لَ  تَفَ احْ نحو  آخره 

هذا املصدريف كتب الرتاث اللغوي:
ام: كقوله: َ رتِ ١. اعْ

امٍ من الفتن»(٢). َ رتِ «عىل حني فرتة من الرسل واعْ
م) عىل وزن (افـْتعل). َ رتَ ام مصدر للفعل الثالثي املزيد بحرفني (اعْ َ رتِ فاعْ

: كقوله: ٢. اقـْتِساراً
.(٣)« اراً إقـْتِسَ «مربون 

مزيد  ثالثي  أي  تَعَل  افْ وزن  عىل  اقترس  الثالثي  للفعل  مصدر  ار  فاألقـْتِسَ
لَبة»(٤). ر والغَ هْ رسْ وهو القَ ال من القَ تِعَ ار: افْ بحرفني قال ابن األثري: «االقـْتِسَ

وهكذا فهذه أقوال اإلمام عيل التي جاءت عىل زنة هذا املصدر واستدل 

(١) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٤٥/١.
(٢) هنج البالغة: ١١٩، خطبة: ٨٩، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٤٨/٣، ولسان العرب: 

٣٩٤/١٢ مادة (عرم).
العرب:  ولسان   ،٩١/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٨٢ خطبة:   ١٠٣ البالغة:  هنج   (٣)

٩١/٥ مـــادة (قرس)، وجممع البحرين: ٤٩١/٥.
(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٩١/٤، ولسان العرب: ١٩/٥ مادة (قرس).
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هبا اللغويون لتعضيد ما يذهبون اليه.
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قبل  الف  وزيادة  ثالثة  كرس  مع  فِعله  بزنة  أَي  أفْعِالل   ( مصدر (إِفعلَّ يكون 
قول  املعجامت  يف  ورد  وقد   .(١)( اراً َ ــرضِ أخْ وأخرضَّ  ِراراً  أمحْ َرَّ  (امحْ نحو  آخره. 

واحد لإلمام عىل زنة هذا املصدر:
ام: كقوله: َ مهِ ـ أدْ

فِ الليل املُظْلم»(٢). جْ امُ سَ َ مهِ ها أَدْ «مل يمنع ضوءَ نُورِ
ل) وهو مصدر للفعل أدهمّ عىل وزن (افعل)  فْعِالَ امُ جاء عىل وزن (أَ فاألدمهِ

د»(٣) مَّ أي اسوّ هَ امُ مصدر ادْ مهِ قال ابن األثري: «األدْ
k]Œiç∏\;ÏËfid^;U⁄]Ë›]l
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ة يف كتب النحو والرصف إذ أشار له سيبويه يف مواضع عدة  له تعريفات عدّ
واملفعولني  الفاعلني  أسامء  من  االستفهام  يف   جر ما  «هذا  كقوله:  كتابه  من 
أنّ «أسم  كِر  فذُ الرساج  ابن  ا  أمَّ الفعل»(٤).   جمر لغريه  جيري  كام  الفعل   جمر
القياس  ويطرد  فعله  عىل  جيري  الذي  هو  الفعل  عمل  يعمل  الذي  الفاعل 

(١) ينظر: الرائد يف علم الرصف، شعبان عوض العبيدي: ١٠٠.
(٢) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٧٣/٨ والرواية فيه ادهلامم وليس ادمهام، والنهاية يف غريب 

احلديث واألثر: ٣٥٨/٢، ولسان العرب: ٣٠٩/١٢ مادة (دهم).
(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٥٨/٢.

(٤) كتاب سيبويه: ١٠٨/١، ٥/٤.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١١٢

فيه»(١).
وهكذا فاسم الفاعل أسم مشتق يدل عىل معنى جمرد وفيام يأيت أقوال اإلمام 

عيل التي وردت يف املعجامت عىل أوزان اسم الفاعل.
إنَّ أوزان اسم الفاعل الواردة يف أقوال اإلمام عيلعىل قسمني، األول: 
من الفعل الثالثي املجرد وهي عىل وزن فاعل، والثاين من الفعل غري الثالثي.
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 ( لَ و(فَعِ العني،  املفتوح  (فَعَل)  هي  أوزان  ثالثة  د  املجرّ الثالثي  للفعل  إنّ 
املكسور العني، و(فَعُل) املضموم العني ومن أمثلة اسم الفاعل التي جاءت من 

الثالثي: الفعل 
ق: كقوله: ١. مارِ

.(٢)« قاً «إن من البيض ما يكون مارِ
مفتوح  (فَعَل)  وزن  عىل  ق  رَ مَ املجرد  الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  رقِاً  فامَ

العني أي «مقيس يف كل فعل عىل وزن فَعَل»(٣).
.(٤) دتْ ةُ إذا فَسَ رقَتِ البَيْضَ قاً تدل عىل اليشء الفاسد إذ يقال مَ ومارِ

: كقوله: ٢. نافجاً

(١) األصول يف النحو: ١٢٢/١ .
العرب:  ولسان   ،٦٧٨  ٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٢٣/١٠  :عيل اإلمام  مسند   (٢)

٣٤٠/١٠ مادة (مرق)، وتاج العروس: ٦٥٨٣/٣٥ مادة (مرق).
(٣) رشح ابن عقيل: ١٣٤/٣.

(٤) ينظر: لسان العرب: ٣٤٠/١٠ مادة (مرق)
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.(١)« نَيْهِ ضْ حِ «نافجاً 

وهو  (فَعَل)  وزن  عىل  نَفَج  املجرد  الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  فنافجاً 
عن  اإلمام به  وكنى  والتوسعة(٢).  الرفع  عىل  ويدل  تقدم  كام  أيضاً  مقيس 

والتفاخر(٣). التعاظم 
٣. الواغِل: كقوله:

«املتعلق هبا كالواغل املُدفـّع»(٤).
وهو  (فَعِل)  وزن  عىل  غِل  وَ املجرد  الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  فالواغل 
فال  منهم  وليس  معهم  ليرشب  اب  َّ الرشُّ عىل  هيجم  الذي  هو  به  واملراد  مقيس 

عاً بينهم(٥). كقول امريء القيس(٦): فّ دَ يزال مُ
لِ إِثْمــــاً مـــن اهللا وال واغِ قِبٍ    تَحْ سْ ريَ مُ قَى غَ مَ أُسْ اليَوْ   فَ

ب: كقوله: ١. قارِ
د»(٧). جَ د وطالِبٍ وَ رَ «وما كنت إالّ كقارِب وَ

وتاج  (نفج)،  مادة   ٣٨١/٢ العرب:  ولسان   ،٢٥/١١ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (١)
العروس: ٥٢٤/٣٦ مادة (نفج)

(٢) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٥/ ١٩٩.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٢/ ٣٨١ مادة (نفج)، وتاج العروس: ١٥٢٤/٣٦ مادة (نفج).

 ٧٣١/١١ العرب:  ولسان   ،٤٦٠/٥ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٤٣٨ البالغة:  هنج   (٤)
مادة (وغل).

(٥) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٦/٥، ومنهاج الرباعة للراوندي: ٢٢٣/٣.
(٦) ينظر: ديوانه: ١٣٤ 

(٧) هنج البالغة: ٢٣٨، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٣/٤، ولسان العرب: ٦٦٦/١ مادة = 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١١٤
وهو   ( لَ (فَعَ وزن  عىل  بَ  رَ قَ املجرد  الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  ب  فقارِ
مقيس ويدل عىل الذي يطلب املاء(١)، ومنه احلديث «قال له رجل: يا رسول 

ب غريها»(٢). اهللا؛ مايل ولعيايل هارب وال قارِ
٢. آبر: كقوله:

«أصابكم حاصب وال بقي منكم آبر»(٣).
رَ املخففة»(٤). ويدل عىل الرجل الذي  قال ابن منظور: «آبر اسم فاعل من أبَ

يقوم بتأبري النخل واصالحها اذ يقال رجل آبر للذي يأبر النّخل(٥).
كقول طرفة بن العبد(٦):

ـــرْ بـِ عَ املُؤتَ رْ لِحُ اآلبِرُ زَ ويلَ األصلُ الذي يف مثلِهِ   يُصْ
٣. حارقة: كقوله:

«إهنا حارقة طارقة»(٧)(٨).

=(قرب)، وتاج العروس: ٨٤٦/٢٤ مادة (قرب)
(١) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٣/١٥.

(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٣/٤.
»، والنهاية يف غريب احلديث  م آثِرٌ نْكُ ، وال بقي مِ بٌ م حاصِ ابَكُ (٣) هنج البالغة: ٨٠ والرواية فيه: «أصَ
واألثر: ١/ ٩، ولسان العرب: ٣/٤ مادة (أبر)، وتاج العروس: ٣/ ٤٣٧ مادة (أبر)، وجممع 

البحرين: ١٧/١.
(٤) لسان العرب: ٢/٤ مادة (أبر)

(٥) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٨٥/٤.
(٦) ينظر: ديوانه: ١٥ .

(٧) طارقة تدل عىل التي طرقت بخري أو رش، ينظر: لسان العرب: ٢١٥/١٠ مادة (طرق).
(٨) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٠/١٩، وهتذيب اللغة: ٤٥٥/١ مادة (حرق)، ولسان = 
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مقيس  وهو  (فَعَل)  وزن  عىل  ق  رَ حَ الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  فحارقة 

يِّقةِ الفرج واملالقي»(١). وقد احلقت به التاء ألنه مؤنث وتدل عىل «املرأة الضَّ
١. داحي: كقوله:

«اللهم داحي املدحيات»(٢).
باسط  به  ويراد  وزن (فَعَل)  عىل  ا  حَ دَ الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  فداحي 

األرضني(٣)، كقوله تعإىل:
ْرَض َنْعَد َذلَِك َدَحاَها﴾ [النازعات: ٣٠].

َ ْ
﴿َواأل

أي بسطها(٤).
ينتظرونه  والناس  املجلس  إىل  خرج  عندما   اإلمام كقول  سامدين:   .٢

فقال: للصالةِ قياماً، 
«مايل أراكم سامدين»(٥).

وتدل  العني  مفتوح   ( دَ مَ املجرد (سَ الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  فسامدين 

=العرب: ٤١/١٠ مادة (حرق)، وتاج العروس: ٦٢٤/٦ مادة (حرق).
(١)لسان العرب: ١٠ /٤١ مادة(حرق).

(٢) هنج البالغة: ٩١، خطبة ٧١، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٧٣/١، ولسان العرب: ٢٥١/١٤ 
مادة (دحا)، وتاج العروس: ٣٨٠/١٠ مادة (دحا).

(٣) ينظر: لسان العرب: ٢٥١/١٤ مادة (دحا).
(٤) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٢٥١/١٠.

(٥) مسند اإلمام عيل: ٩/٣، والعني: ٥٩/٢ مادة (سمد)، وهتذيب اللغة: ٢٦٩/٤ مادة (سمد)، 
ولسان العرب: ٢١٩/٣ مادة (سمد).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١١٦
ريُّ وانشد: د: «السامد القائم يف حتَ عىل القيام قال املُربَّ

ا»(١) ودَ مُ نْكَ السُّ عْ عَ مَّ دَ إليِهــم   ثُ أنْظُــرْ فَ ـــــــمْ  قُ    
زة كقوله: ١. ضامِ

حة»(٢). رِ زة وقلوهبم قَ «أفواههم ضامِ
، وهو مقيس؛ الن املايض منه عىل وزن  زَ مَ زة اسم فاعل من الفعل ضَ فضامِ
(فَعَل) مفتوح العني واحلقت به التاء؛ ألنه مؤنث وتدل عىل املمسك(٣)، كقول 

كعب بن زهري(٤):
األَراجيـــلُ ادِيـــــهِ  بِوَ ى  َشّ متَ وال  ةً    زَ امِ وِّ ضَ بَاعُ اجلْ نْهُ تَظَلُّ سِ مِ

نّي»(٥). لُ عامني حديث سِ : كقوله: «بازِ لُ ١٠ـ بازِ
ل)، وهو مقيس؛ الن املايض منه عىل  ل اسم فاعل من الفعل الثالثي (بَزَ فبازِ

وزن (فَعَل) واملعنى أراد «أنه مستجمع الشباب مستكمل القوة»(٦).
١١- كارثة: كقوله:

(١) لسان العرب: ٢١٩/٣ مادة (سمد).
 ٣٦٥/٥ العرب:  ولسان   ،٢١١/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ٥٨ البالغة:  هنج   (٢)

(ضمز). مادة 
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢١١/٣.

. زةً شِ ضامِ حْ (٤) ينظر: ديوانه: ٤٠ ورواية الشطر االول: منه تَظَلُّ محريُ الوَ
احلديث  غريب  يف  والنهاية  منّي،  العوانُ  احلربُ  مُ  تنقِ ما  وصدره:   ١٢٥  :عيل اإلمام  ديوان   (٥)

واألثر: ٣٢١/١، ولسان العرب: ٥٢/١١ مادة (بزل).
(٦) لسان العرب: ٥٤/١١ مادة (بزل).
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.(١)« ةٍ كارثةٍ رَ مْ ثَة وغَ هِ «يف سكرةٍ ملْ

التاء  واحلقت  وزن (فَعَل)  عىل  ث  رَ كَ الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  فكارثة 
مُّ أي اشتد عليه  رثَه الغَ به؛ ألنه مؤنث وتدل عىل اليشءالشديد الشاق إذ يقال كَ

ة(٢). قَّ وبلَغ من املَشَ
غ: كقوله: امِ ١٢- دَ

غُ جيشاتُ األباطيل»(٣). «دامِ
غَ وهو مقيس؛ ألن الثالثي منه عىل  مَ غ اسم فاعل من الفعل الثالثي دَ فدامِ

ه فقتله(٤). هَ دمغاً إذا اصاب دِماغَ غَ مَ وزن (فَعَل) ويدل عىل املهلك إذ يقال دَ
الفعل  من  الفاعل  اسم  عىل  تدل  ذكرها  م  تقدّ التي  األقوال  فهذه  وهكذا 

املجرد. الثالثي 
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املبني  املضارع  الفعل  وزن  عىل  يكون  الثالثي  غري  من  الفاعل  اسم  إن 
قبل  ما  وكرس  املضارعة  حرف  مكان  مضمومه  مضارعة  ميم  بإحالل  للمعلوم، 

اآلخر(٥). ومن أقوال اإلمامالتي ورد فيها ذلك:

 ١٨٠/٢ العرب:  ولسان   ،٢٨٨/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٠٤ البالغة:  هنج   (١)
مادة (كرث).

(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٨٨/٤.
(٣) هنج البالغة: ٩١، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٧٤/١، ولسان العرب: ١٨٠/٢ مادة (دمغ).

(٤) ينظر: لسان العرب: ١٨٠/٢ مادة (دمغ).
(٥) ينظر: شذا العرف يف فن الرصف: ٥٨.
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طِعني: كقوله: هْ ١. مُ

طِعني إىل معاده»(١). هْ اعاً إىل امره مُ «رسِ
وهو  أفعل  وزن  عىل  بحرف  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  هطعني  فمُ
اعُ  اإلرسْ هو  واإلهطاع  عِل)  فْ (مُ وزن  عىل  طِع)  هْ (مُ منه  الفاعل  واسم  (اهطع) 

يف العدو(٢)، كقوله تعإىل:
﴿ُمْهِطِعنَي ُمْقنيِِع ُرُءوِسِهْم﴾[يس: ٤٣].

الفاعل  اسم  ان  إىل  عصفور  ابن  أشار  وقد  خائفني(٣).  مرسعني  أقبلوا  أي 
للتعدية  الباب  هذا  يف  الفاعل  اسم  ويكون  ومتعدياً،  الزماً  يأيت  الباب  هذا  من 

يف الغالب(٤).
غِل: كقوله: ٢. املُدْ

غِل»(٥). ن باملُدْ «ليسَ املؤمْ
غِل اسم فاعل من فعل ثالثي مزيد بحرف عىل وزن (أفعل) قال ابن األثري:  فاملُدْ
، أي يدغل ألصحابه  َّ غِل اسم فاعل، والداغل هو الذي يبغي ألصحابه الرشَّ «املُدْ

عِل) فْ »(٦). وهكذا فأسم الفاعل هنا جاء عىل وزن (مُ َّ وهم حيسبونه خرياً الرشَّ

(١) هنج البالغة: ٨٠٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦١٢/٥.
(٢) ينظر: لسان العرب: ٣٧٢/٨ مادة (هطع)

(٣) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٢٩٨/٦.
(٤) ينظر: املمتع يف الترصيف البن عصفور: ١٨٦/١.

 ،٢٨٤/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٩١/١٠ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٥)
ولسان العرب: ٢٤٤/١١ مادة (دغل).

(٦) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٨٤/٢.
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اة: لِّحني: كقوله يف وصف الرشُّ شَ ٣. مُ

لِّحني»(١). شَ مُ وصاً  لُصُ «خرجوا 
وهو  (فَعّل)  وزن  عىل  بحرف  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  لِّحني  شَ فمُ
للكثرة  يكون  الباب  هذا  يف  الفاعل  واسم  الطريق(٢).  قُطَّاع  عىل  ويدل  شلَّح 

والتعدية يف الغالب(٣).
تَلِمني: كقوله: املُغْ  .٤

تال املارقني املُغتَلِمني»(٤). زوا لقِ هَّ َ «جتَ
وزن  عىل  تَلَمَ  اغْ وهو  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  لني  تَمِ فاملُغْ
جياوز  أن  «هو  واإلغتالم  تعِل)  فْ (مُ وزن  عىل  تَلِم  غْ مُ منه  الفاعل  واسم   ( لَ تَعَ (افْ

اإلنسان حد ما أمر به من اخلري املباح»(٥).
تَلِج: كقوله: عْ ٥. مُ

يب من الناس»(٦). تَلِج الرّ عْ «ونَفى مُ
وهو  وزن (افـْتَعَل)  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  تلِج  عْ فمُ

(١) مسند اإلمام عيل: ٢٤٥/٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٠/٢.
(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٠/٢.

(٣) ينظر: املمتع يف الترصيف: ١٨١/٣.
واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (غلم)،  مادة   ٨٤/٣ اللغة:  وهتذيب   ،٤٨٣ البالغة:  هنج   (٤)

٧١٨/٣، ولسان العرب: ٤٣٩/١٢ مادة (غلم).
(٥) ينظر: لسان العرب: ٤٣٩/١٢ مادة (غلم)

(٦) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٣٠/١٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣/ ٥٢، ولسان 
العرب: ٣٢٦/٢ مادة (علج)، وتاج العروس: ١٤٦٢/٢٠ مادة (علج).
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التطمت(١). إذا  األمواج  اعتلجت  من  تلِج  عْ مُ منه  الفاعل  واسم  تَلَج  اعْ
:م: كقوله يف صفة النبي زِ ٦. املُنْكَ

م»(٣). زِ (٢) وال املُنْكَ «مل يكن بالكزِّ
وهو  (أنْفَعل)  وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  م  زِ نكَ فمُ

م»(٤) دَ فِّ الصغري القَ أنكزم واملراد به: «الصغري الكَ
ق: كقوله: حِ نْدَ ٧. مُ

قُ البطن»(٥). حِ نْدَ «سيظهر بعدي عليكم رجل مُ
وهو  (انفعل)  وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  ق  حِ ندَ فمُ
عىل  «للداللة  الصيغة  هذه  وتأيت  نفعِل)  (مُ وزن  عىل  منه  الفاعل  واسم  اندحق 

املطاوعة»(٦).
لة: كقوله: تَامحِ ٨. مُ

لة»(٧). «إن من ورائكم أموراً متامحِ

(١) ينظر: لسان العرب: ٣٢٦/٢ مادة (علج).
(٢) الكزِّ يدل عىل املعبس يف وجوه اآلخرين، ينظر: لسان العرب: ٥١٧/١٢ مادة (كزم).

العرب:  ولسان   ،٣٠٧/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٩٠/٧  :عيل اإلمام  مسند   (٣)
٥١٧/١٢ مادة (كزم)، وتاج العروس: ٧٨٧٩/٣٥ مادة (كزم)

(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٠٧/٤.
البطن»،  قُ  حِ نْدَ مُ البلعوم،  بُ  حْ رَ لٌ  جُ رَ ي  دِ بَعْ مْ  يْكُ لَ عَ «سيظهر  فيه:  والرواية   ٨٠ البالغة:  هنج   (٥)

والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٣٠/٢، ولسان العرب: ٩٥/١٠ مادة (دحق).
(٦) رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٠٨/١.

(٧) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢/١٩، وغريب احلديث أليب عبيد: ٩٩/٢، وهتذيب اللغة: 
٧٠/٢ مادة (حمل)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥١٢/٢.
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وهو  (تَفاعل)  وزن  عىل  بحرف  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  لة  تامحِ فمُ
تفاعِل)  وزن (مُ عىل  للتأنيث  اهلاء  به  واحلقت  ل  تَامحِ مُ منه  الفاعل  واسم  ل  َاحَ متَ

وتدل عىل «الفتن الطويلة املدة»(١).
بني  واملشاركة  املطاوعة(٢).  مها  أمرين  عىل  للداللة  تأيت  الصيغة  وهــذه 

أثنني(٣).
تَذائِب: كقوله: ٩. مُ

ائِبٌ ضعيف»(٤). نَيْدُ متذَ «خرج منكم جُ
وهو  تفاعل  وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  تَذائِب  فمُ

ا(٥). بوهبُ طرب هُ يح أي اضْ بَت الرِّ طَرب إذ يقال تَذاءَ ائب ويدل عىل املُضْ تَذَ
تَشاكِسون: كقوله: ١٠. مُ

تَشاكِسون»(٦). «أنتم رشكاء مُ
اعل)  فَ (تَ وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  اكِسون  تشَ فمُ
به  ويــراد  تشاكِس  مُ وهو  متفاعِل  وزن  عىل  منه  الفاعل  واسم  اكس  تَشَ وهو 

(١) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢ /٥١٢ .
(٢) ينظر: املمتع يف الترصيف: ٨٢/١، ورشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ٩٩/١.

(٣) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ٩٩/١.
احلديث  غريب  يف  والنهاية  منكم ...»،  إيل  فيه: «خرج  والرواية   ٣٩ خطبة:   ،٦٦ البالغة:  هنج   (٤)

واألثر: ٧٤/٢، ولسان العرب: ٣٧٧/١ مادة (ذأب).
(٥) ينظر: لسان العرب: ٣٧٧/١ مادة (ذأب).

(٦) مسند اإلمام عيل: ١٧٦/١٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٠١/٢، ولسان العرب: 
١١٢/٦ مادة (شكس)، وتاج العروس: ٣٩٨١/١٦ مادة (شكس).
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تعإىل: وكقوله  متنازعون(١).  خمتلفون 
اَكُء ُمتََشاكُِسوَن﴾[الزمر: ٢٩]. َب اَبُّ َمَثًال رَُجًال فِيِه رُشَ ﴿رَضَ

متخاصمون(٢). خمتلفون  اي 
كقوله: تَزلِّقني:  ١١.مُ

تَزلِّقني»(٣)(٤). م مُ «أنه رأ رجلني خرجا من احلامَّ
وهو  (تَفعَّل)  وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  فعل  من  فاعل  اسم  تزلِّقني  فمُ
تأيت  النحاة  أشار  كام  الصيغة  وهذه  تفعِل)  (مُ وزن  عىل  منه  الفاعل  واسم  تزلّق 

غالباً للداللة عىل التكلف(٥).
UÿÊ¬∏\;€à\;U⁄]Ë›]l

تلَّ (فُعِل)؛ ألن االسم  ول منهام، كام اعْ عُ فْ عتلُ (مَ أشار اليه سيبويه بقوله: «ويَ
مزورٌ  ): كَ لَ ) فتقول (فُعِ لٌ ) (فَاعِ لَ ول)، كام أن األسم عىل (فَعَ عُ فْ ) (مَ لَ عىل (فُعِ
لُ  عَ فْ يف (يَ اسكنوا  كام  االوىل  الواو  فأسكنوا  زوورُ  مَ األصلَ  كان  وإنّام   ، غٌ وْ صُ ومَ

هُ ال يلتقي ساكنان»(٦). ول)؛ ألنّ فَتْ (واو مفعُ ذِ )، وحُ لَ وفَعَ
(١) ينظر: تاج العروس: ٣٩٨/١٩ مادة (شكس).

(٢) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٣٦٣/١.
م حتى يكون لِلَونه بريق وبيص، ينظر: النهاية يف غريب احلديث  جلُ إذا تنعّ تزلِّقني من تزلَّق الرّ (٣) مُ

واألثر: ٢٧٢/٢.
 ١٤٤/١٠ العرب:  ولسان   ،٧٧٢/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   :عيل اإلمام  مسند   (٤)

مادة (زلق)، وتاج العروس: ٦٣٦٢/١٥ مادة (زلق).
(٥) ينظر: املمتع يف الترصيف: ١٦٥/١.

(٦) كتاب سيبويه: ١٠٩/١، واألصول يف النحو: ١٢٥/١.
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ف  املترصِّ الفعل  مصدرُ  مُن  تشتق  صفة  «هو  بقوله:  احلاجب  ابن  وعرفة 
وهكذا   .(١)« ثبوتاً ال  حدوثاً  الفعل  عليه  وقع  من  عىل  للداللة  للمجهول  املبني 
وقع  من  عىل  للداللة  للمجهول  املبني  الفعل  من  مشتق  وصف  املفعول  فإسم 

الفعل. عليه 
اسم  أوزان  عىل  املعجامت  يف  وردت  التي  عيل اإلمام  أقوال  يأيت  وفيام 

املفعول:
UÈl˜m’\;◊¬’\;flŸ;I^

١. مأثور: كقوله:
«ولست بمأثور يف ديني»(٢).

رُ عني رشّ وهتمه  ثَ ؤْ فمأثور أسم مفعول من (أثر) ويراد به: «أي ليست ممن يُ
يف ديني»(٣).

٢. املسجور: كقوله:
بالنار»(٤). «املسجور 

يقال  إذ  اململوء،  به:  ويراد  سجر  الثالثي  الفعل  من  مفعول  اسم  فاملسجور 

والرصف   ،٥٨ الرصف:  فن  يف  العرف  وشذا   ،٤٠٧/٤ احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريض  رشح   (١)
الواضح، عبد اجلبار النايلة: ١٦٥.

املحيط:  والقاموس   ،٢٩/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٥٠/٢  :عيل اإلمام  مسند   (٢)
٣٤٦/١ (فصل اهلمزة)، ولسان العرب: ٥/٤ مادة (اثر)، وتاج العروس: ٤٤٤/١ مادة (أثر).

(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٩/١، ولسان العرب: ٥٥/٤ مادة (أثر).
(٤) مسند اإلمام عيل: ٥٤/٢، ولسان العرب: ٤٣٥/٤ مادة (سجر).
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ته إذا امألْته(١). وكقوله تعإىل: رْ جَ تُ اإلناء وسَ رْ كَ سَ
﴾[الطور:٦] أي اململوء(٢). ﴿َواْكَْحِر الَْمْسُجورِ

٣. املسموكات: كقوله:
ات»(٣). بع وربِّ املدحوَّ «اللهم بارئ املسموكات السَّ

ك) وتدل عىل «السموات  مَ فاملسموكات اسم مفعول من الفعل الثالثي (سَ
السبع»(٤).

٤. املخضود: كقوله:
«حرامها عند أقوام بمنزلة السدر املخضود»(٥).

قطع  الذي  به  ويراد  د)  ضَ الثالثي (خَ الفعل  من  مفعول  اسم  فاملخضود   .٥
شوكه(٦)، كقوله تعإىل:

﴿يِف ِسْدر خَمُْضود﴾[الواقعة: ٢٨].
در  د شوكة وقطع أي ليس هو كسِ ضِ أي السدرِ الذي ال شوك له فكأنه خُ

الدنيا(٧).
(١) ينظر: لسان العرب: ٤٣٥/٤ مادة (سجر)

(٢) ينظر: الكشاف: ٤٢٨/٦
مادة   ٣٣٤/٣ اللغة:  وهتذيب   ،٣١٨/٥ والعني:   ،٧/١٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٣)

(سمك)، ولسان العرب: ٤٤٣/١٠ مادة (سمك).
(٤) لسان العرب: ٤٤٣/١٠ مادة (سمك)

(٥) هنج البالغة: ١٥٤، خطبة: ١٠٥، ولسان العرب: ١٦٢/٣ مادة (خضد).
(٦) ينظر: لسان العرب: ١٦٢/٣ مادة (خضد)

(٧) ينظر: اجلامع إلحكام القرآن: ١٧٨/٧.
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٦. مكعوم: كقوله:

«فهم بني خائفٍ مقموع وساكت مكعوم»(١).
عىل  عل  يشءجيُ به  ويراد  م)  عَ الثالثي (كَ الفعل  من  مفعول  اسم  ٧. فمكعوم 

.(٢) رج صوتاً فم البعري لئال خيُ
ومثل ذلك قول ذو الرمة(٣):

ـــومُ مكعُ فِ  وْ باخلَ خابِطُهــا  مــاءُ  هيَ يْبِ واصيةٍ   جا من جَ جا والرَّ َ الرَّ بَنيْ
٨. منهوش: كقوله:

«كان النبي منهوش القدمني»(٤).
فمنهوش اسم مفعول من الفعل الثالثي (هنش) واملراد به جمهود مهزول(٥)، 

ومثل ذلك قول رؤبة(٦):
نْعُوشِ مَ ــــمْ  لِكُ ضْ بفَ نْتَعش  مُ وشِ    نْهُ لِيلٍ وأَخٍ مَ نْ خَ مْ مِ كَ

: كقوله: طُوناً عْ ٩. مَ

العرب:  ولسان   ،٣٣٥/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣٢ خطبة:   ٥٨ البالغة:  هنج   (١)
٥٢٢/١٢ مادة (كعم)، وتاج العروس: ٤٨١/٢١ مادة (كعم)، وجممع البحرين: ٤٦/٧.

(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٣٥/٤، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٩٤/٢.
(٣) ينظر: ديوانه: ٨٣، ولسان العرب: ٥٢٢/١٢ مادة (كعم).

(٤) مسند اإلمام عيل: ١٩٠/٦، وهتذيب اللغة: ٢٦٩/٢ مادة (هنش)، والنهاية يف غريب احلديث 
واألثر: ٢٨٥/٥، ولسان العرب: ٣٦٠/٦ مادة (هنش).

(٥) ينظر: لسان العرب: ٣٦٠/٦ مادة (هنش).
(٦) ينظر: ديوانه: ٥٦، ولسان العرب: ٣٦٠/٦ مادة (هنش)، وتاج العروس: ٣٧٨/٣ مادة (هنش).
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نُقي»(١). طُوناً فأدخلته عُ عْ ذت إهاباً مَ «أخَ

ق»(٢). زِ ) واملراد به «املَنْمَ طِنَ ن اسم مفعول من الفعل الثالثي (عَ وُ طعْ فمَ
وهكذا هذه الشواهد فقط التي ذكرناها تدل عىل اسم املفعول من الفعل الثالثي.
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إن اسم املفعول يُصاغ من غري الثالثي بزنة الفعل املضارع مع أبدال حرف 
املضارعة ميامً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر(٣).

ومن أقوال اإلمام عيلالتي وردت يف ذلك:
١. املُرتَّح: كقوله:

َّح»(٤). ِّ املُرتَ «هناين رسول اهللا عن لباس القيسِّ
ح عىل وزن (فَعَّل) وهوثالثي مزيد بحرف واسم  َّح اسم مفعول من تَرَّ فاملُرتَ

فعَّل). املفعول منه عىل وزن (مُ
: كقوله: تَربَّ ٢. مُ

.(٥)« تَربَّ ٌ ورأْيٌ مُ «عجزٌ حارضِ
العرب:  ولسان   ،٥٠٧/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١١٨/٩  :عيل اإلمام  مسند   (١)

٢٨٦/١٣ مادة (عطن)، وتاج العروس: ٨١١٠/٢٠ مادة (عطن).
(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٠٧/٣.

(٣) ينظر: الرصف الواضح: ١٦٥.
(٤) مسند اإلمام عيل: ٢٥٢/٥، والرواية فيه: «عن لبس القيس املرجم»، وهتذيب اللغة: ٧٩/٢ 

مادة (ترح)، ولسان العرب: ٤١٧/٢ مادة (ترح)، وتاج العروس: ١٥٦٠/٥ مادة (ترح).
(٥) هنج البالغة: ٤٧٨، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٦٧/١، ولسان العرب: ٨٨/٤ مادة 

(ترب)، وتاج العروس: ٢٥٥٢/٣ مادة (ترب) .
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واسم  (فعَّل)  وزن  عىل  مضعف  ثالثي  وهو   ( (تربَّ من  مفعول  اسم  تَربَّ  مُ
املفعول منه جاء عىل وزن مضارعه مع ابدال حرف املضارع ميامً مضمومة وفتح 

ما قبل اآلخر ويدل عىل املهلك وكقوله تعإىل:
الِِمنَي إَِالّ َيَباًرا﴾(١)[نوح: ٢٨]. ﴿َوَال تَزِِد الَظّ

أي إالّهالكا(٢).
٣. مُضلَّعة: كقوله:
ضلَّعة»(٣). مُ «ثياب 

اخلطوط  عىل  وتدل  (فعَّل)  وزن  عىل  (ضلَّع)  من  مفعول  اسم  ضلَّعة  فمُ
العريضة أي كاألضالع(٤).

ن: كقوله: ثدَ ٤. مُ
ن اليد»(٥). ثدَ «منهم رجل مُ

اخللق  الناقص  ن  واملُثْدَ ته  ْ قرصَّ إذا  اليشء  نْتُ  أثدَ من  مفعول  اسم  ن  ثْدَ فمُ

نظر: والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٦٧/١، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:٢١/٢،  (١) يُ
ورشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١/١١ .

(٢) ينظر: الكشاف: ١٤٨/٣ .
فيها  عاصم  شك  واليمن  الشام  من  تأتينا  «ثياب  فيه:  والرواية   ،١٦/٥  :عيل اإلمام  مسند   (٣)

حرير»، ولسان العرب: ٢٢٥/٨ مادة (ضلع).
(٤) ينظر: لسان العرب: ٢٢٥/٨ مادة (ضلع).

(٥) رشح هنج البالغة أليب احلديد: ٢/١٩، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٤٤/٣، والنهاية يف غريب 
احلديث واألثر: ٥٩١/١، ولسان العرب: ٧٧/١٣ مادة (ثدن).
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بحرف  مزيد  ثالثي  فعل  من  جاء  هنا  املفعول  فأسم  اليد(١).  ج  ْدَ خمُ معناه  وقيل 
عىل وزن افعل.

ج: كقوله: دَ ٥. خمُ
ج اليد»(٢). دَ «خمُ

ج اسم مفعول من اخدج عىل وزن افعل وهو ثالثي مزيد بحرف واملراد  دَ خمُ
به اي «ناقص اليد»(٣).
دم: كقوله: ٦. املُفْ

م»(٤). دَ ر املُفْ «هناين رسول اهللا أن أقرأ وأنا راكع، وأن البس املعَصفَ
بحرف  مزيد  ثالثي  وهو  (أفعل)  وزن  عىل  أفدم  من  مفعول  اسم  م  دَ فاملُفْ
يادة عليه لتناهي محرته فهو  ويدل عىل «الثوب املُشبَع محرةً كأنَّه ال يقدر عىل الزّ

تنع»(٥). كاملُمْ
٧. املُبهامت: كقوله:

«كان إذا نزل به احد املبهامت كشفها»(٦).
(١) ينظر: لسان العرب: ١٣/ ٧٧ مادة (ثدن).

(٢) رشح هنج البالغة أليب احلديد: ١٠٥/١٠، ولسان العرب: ٢/ ٢٤٨ مادة (خدج) .
(٣) لسان العرب: ٢٤٨/٢ مادة (خدج).

العرب:  ولسان   ،٨٠٧/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٤٩/٤  :عيل اإلمام  مسند   (٤)
٤٥٠/١٢ مادة (فدم).

(٥) لسان العرب: ٤٥٠/١٢ مادة (فدم).
احلديث  وغريب   « واً شْ حَ ا  هلََ يَّأ  هَ املُبهامت    دَ إحْ به  لَتْ  نَزَ فيه: «فإن  والرواية   ٣٩ البالغة:  هنج   (٦)

ألبن قتيبة: ٣٦٠/١.
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فاملُبهامت اسم مفعول من (اهبم) عىل وزن (أفعل) وهو ثالثي مزيد بحرف 
اهبمت  ألهنا  مبهمة؛  يت  مِّ وسُ املعضالت  هبا  ويراد  ساملاً  مؤنث  مجع  هنا  وجاء 

عل عليها دليل(١). عن البيان فلم جيُ
: كقوله: اً سحَ نْفَ ٨. مُ

حاً يف عدلك»(٢). نفسَ «اللهم اجعل لهُ مُ
وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  وهو  (انفسح)  من  مفعول  اسم  نفسحاً  فمُ
يف  ةً  عَ سَ له  سع  أوْ أي  به  واملراد  نْفعَل)  (مُ وزن  عىل  منه  املفعول  واسم  عَل)  (انْفَ

لك يوم القيامة(٣). دْ دارِ عَ
: كقوله: ّ رتَ عْ ٩. مُ

.(٤)« اً ّ رتَ عْ «إنَّ فيهم قانعاً ومُ
ال  الذي  الفقري  به  واملراد  (افتعل)  وزن  عىل   ّ رتَ اعْ من  مفعول  اسم  اً  ّ رتَ عْ فمُ

يسأل(٥)، وقد ورد ذلك يف التنزيل كقوله تعإىل:
.[٣٦ ﴾ [احلج:  ْطِعُموا الَْقانَِع َوالُْمْعرَتَّ

َ
﴿َوأ

(١) ينظر: لسان العرب: ٥٦/١٢ مادة (هبم)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٨/١.
(٢) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٤٧/٣، ولسان العرب: ٥٤٣/٢ مادة (فسح)، و والنهاية يف 

غريب احلديث واألثر: ٨٥٠/٣.
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٥٠/٣.

(٤) هنج البالغة: ٤٧٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٣٤/٣، ولسان العرب: ٥٥٥/٤ مادة 
(عرر)، وتاج العروس: ٣١٧٣/٢٥ مادة (عرر).

الدين:  شمس  حممد  البالغة،  هنج  يف  ودراســات  (عرر)،  مادة   ٥٥٥/٤ العرب:  لسان  ينظر:   (٥)
.٨٨/١
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أي أطعموا البائس الفقري(١).

طر: كقوله: ١٠. املُضْ
«أنه هنى عن بيع املُضطر»(٢).

فأدْغمت  رٌ  ِ رتَ ضْ مُ وأصلُه  الرض  من  مفتعل  وزن  عىل  مفعول  اسم  رّ  طَ فاملُضْ
إىل  يُضطَر  أن  مها  أحدُ وجهني:  به  واملراد  الضاد.  ألجل  طاء  التاء  لِبت  وقُ الراء 
ين  لِدَ البيع  إىل  يُضطر  أن  والثاين  فاسد  بيع  وهذا  عليه  اه  اإلكرَ طريق  من  العقد 

ه فيُبيع ما يف يده للرضورة(٣). قُ كِبَه أو مؤونة تَرهَ رَ
١١. املُعتام: كقوله:

«ورسوله املجتبى من خالئقه واملعتام»(٤).
به  واملــراد  بحرفني  مزيد  ثالثي  وهو  يعتام  تام  اعْ من  مفعول  اسم  املعتام 

املختار إذ يقال اعتام اليشء أي أختاره، والتاء زائدة(٥).
وهكذا فهذه أقوال اإلمام عيل التي تدل عىل اسم املفعول من غري الثالثي 

والتي ذكرها اللغويون واستشهدوا هبا يف مصنفاهتا.

(١) ينظر: التحرير والتنوير: ٤٦٤/٨.
(٢) مسند اإلمام عيل: ١٥٦/١٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٧٢/٣، ولسان العرب: 

٤٨٢/٤ مادة (رضر)، وتاج العروس: ٣٠٩/١٨ مادة (رضر).
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٧٢/٣، ولسان العرب: ٤٨٢/٤ مادة (رضر).

العرب:  ولسان   ،٢٤  /٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٧٨ خطبة:   ٢٦٥ البالغة:  هنج   (٤)
٤٣٢/١٢ مادة (عيم)، وتاج العروس: ٤٣٤/١٥ مادة (عيم).

(٥) ينظر: لسان العرب: ٤٣٢/١٢ مادة (عيم) ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٦٧/٢.
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قال:  إذ  املبالغة  صيغة  إىل  أشاروا  الذين  اللغويني  أوائل  من  سيبويه  يُعد 
بناء  عىل  كان  إذا  جمراه  األمر  يف  يبالغوا  أن  أرادوا  إذا  الفاعل  اسم  «واجروا 
عن  حيدث  ان  يريد  انه  إال  الفعل  إيقاع  من  بفاعل  أراد  ما  يريد  ألنه  فاعل 
(فاعل)  (فعَل)  وزن  عىل  األسم  يكون  أن  «هو  د:  املربِّ وقال  املبالغة»(١). 
ذلك  من  أبنية  فللتكثري  الفعل  تكثري  أُريد  فإن  ب»  ارِ «ضَ فهو   « بَ َ «رضَ نحو 
والقليل؛  للكثري  فيكون  قاتل  ا  فأمّ القتل،  يكثر  كان  إذا  «قتّال»  نحو  ال)  (فعَّ
سبيل  عىل  الفاعل  اسم  اليها  حيول  املبالغة  فصيغة  وهكذا  أصل»(٢).  ألنه 

واملبالغة. الكثرة 
صيغة  يف  احلدث  إيقاع  مع  املعنى  يف  الزيادة  هو  املبالغة  صيغ  من  فالقصد 

اسم الفاعل(٣).
أبنية  عىل  املعجامت  يف  جاءت  عيلالتي  اإلمام  ألقوال  عرضٌ  يأيت  وفيام 

املبالغة:
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ا تدلُّ عىل املبالغة والكثرة واحلرفة،  ال أكثر الصيغ شيوعاً؛ ألهنَّ إنَّ صيغة فعَّ
أقوال  ومن  واملالزمة(٤).  واملعاناة  واإلعــادة  االستمرار  وتقتيض  والصناعة، 

(١) كتاب سيبويه: ١١٠/١.
(٢) املقتضب: ١١١/٢.

(٣) ينظر: املفصل: ١٠٥/٣، واوضح املسالك: ١٩٧/٣.
احلاجب:  ابن  شافية  عىل  الريض  ورشح   ،٦٩/١٥ واملخصص:   ،١١٣/٢ املقتضب:  ينظر:   (٤)

.٨٤/٢- ٨٥
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ال): اإلمام التي جاءت عىل زنة (فعَّ

بّار: كقوله: ١. جَ
ا»(١). بَّار القُلوب عىل فِطِراهتِ «جَ

َ واملراد به: جرب العظم املكسور إذ يقال جربت  ربَ بّار صيغة مبالغة من جَ فجَ
العظم فجرب إذا كان مكسور فألمته وأقمته أي كأنه أقام القلوب وأثبتها عىل ما 

عليه(٢). فطرها 
بَّاط: كقوله: ٢. خَ

.(٣)« واتٍ شَ بَّاط عَ «خَ
وهو  الظالم،  يف  خيبط  أي  به  واملراد  ال)  وزن (فعّ عىل  مبالغة  صيغة  بَّاط  فخَ

الذي يميش يف الليل بال مصباح فيتحري ويظل(٤).
اغ: كقوله: ٣. صوّ

اغاً من بني قينقاع»(٥). «وأعدتُ صوّ

قتيبة:  ألبن  احلديث  وغريب  هتِا»،  فِطْرَ عىل  لُوبِ  القُ جابِل  «وَ فيه:  والرواية   ٩١ البالغة:  هنج   (١)
٣٧٣/١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٧١/١، ولسان العرب: ١١٣/٤ مادة (جرب)، 

وتاج العروس: ٢٥٨٣/٧ مادة (جرب).
(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٧١/١، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٨/١٩.

ألبن  احلديث  وغريب  ات»،  وَ شَ عَ ابُ  كَّ رَ اشٍ  عَ االت  هَ جَ بَّاطُ  فيه: «خَ والرواية  البالغة: ٣٩  هنج   (٣)
قتيبة: ٣٦٠/١، ولسان العرب: ٢٨٠/١ مادة (خبط)، وتاج العروس: ٤٨١٢/٧ مادة (خبط).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٢٨٠/٧ مادة (خبط).
العرب:  ولسان   ،١٢٤/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٤٥/١  :عيل اإلمام  مسند   (٥)

٤٤٢/٨ مادة (صوغ)، وتاج العروس: ١٢٤/٨ مادة (صوغ).



١٣٣الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
اغ  وّ الصَّ ألنَّ  احلرفة  عىل  تدل  جاءت  وهنا  غ  وَ صَ من  مبالغة  صيغة  اغ  فصوَّ

اغ(١). وَّ يدل عىل صائغ احليل إذ يقال صاغَ يَصوغ فهو صائغ وصَ
٤. جذ َّاء: كقوله:

اء»(٢). «أصولُ بِيَدٍ جذّ
ور  فجذ َّاء صيغة مبالغة وتدل عىل اليد املقطوعة وكنى به اإلمام عن قُصُ
 و فإن اجلُنْد لألَمري كاليد(٣). وقد كنى هبا اإلمام زْ هم عن الغَ دِ أصحابه وتقاعُ

ولَة هبام(٤). ايضاً لعدم النّارص واجلامع وعدم التمكـّن من الترصف والصّ
٥. نغّاض: كقوله:

«كان نغّاضَ البَطْن»(٥).
كـَّنُ البطن»(٦). فنَغّاض صيغة مبالغة من نغض وتدل عىل «معَ

 تَو سْ تُوء عن مُ ُوض ونُ ن هنُ كَ وأراد بذلك صفة النبي أي ملا كان يف العُ
ن نغاض البطن(٧). البطن قيل للمعكَّ

(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٤/٣، ولسان العرب: ٤٤٢/٨ مادة (صوغ).
(٢) هنج البالغة: ٢٤ خطبة: ٣، وجممع البحرين: ٣٣٩/١.

(٣) ينظر: جممع البحرين: ٣٣٩/١.
(٤) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٥٩/٢.

غريب  يف  والنهاية   ،٤٢٢/٢ اجلوزي:  البن  احلديث  وغريب   ،٧٥/٥  :عيل اإلمام  مسند   (٥)
مادة   ٢٣٨/٧ العرب:  ولسان   ،٢٠٢/٢ املحيط:  والقاموس   ،١٩٢  /٥ واألثــر:  احلديث 

(نغض)، وتاج العروس: ٧٤١/٣٧ مادة (نغض).
(٦) لسان العرب: ٢٣٨/٧ مادة (نغض).

(٧) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٩٢/٥.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٣٤
٦. محَّال: كقوله:

«ال تناظروهُ يف القرآن فإنه محّالٌ ذو وجوه»(١).
ل صيغة مبالغة من محل أي حيمل عليه كل تأويل فيحتملوه(٢). فحامَّ

٧. اخلطـَّاف: كقوله:
طـَّاف»(٣). للخَ معةً  وسُ ياءً  رِ تْك  قَ فَ «نَ

اهلالك  يف  بالغة  مُ وهو  طِفَ  خَ من  مبالغة  صيغة  والتشديد  بالفتح  فاخلَطـَّاف 
؛ ألنه خيطفُ السمع(٤). واملراد به الشيطانُ

ال). م ذكرها جاءت عىل زنة (فعّ وهكذا فهذه األقوال التي تقدّ
Uÿ]¬̨łz ŽŸ;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]Ë›]l

ال من أوزان املبالغة التي حتمل داللة التكثري يف الفعل فقولنا  فـْعَ تُعد صيغة مِ
يَاع إنام هو ملن أكثر من اهلذر والتضييع. ضْ ار، ومِ ذَ هْ مِ

عال تكون ملن دام منه اليشء، أو جر عىل عادة فيه(٥).  فْ ومن هنا فصيغة مِ
لإلمام  ورد  وقد  فيه  واملبالغة  وتأكيده  الفعل  استمرار  رضورة  عىل  يدل  وهذا 

مادة   ١٧٤/١١ العرب:  ولسان  القرآن»،  يف  ختاصمهم  «ال  فيه:  والرواية   عيل اإلمام  مسند   (١)
(محل).

(٢) ينظر: لسان العرب: ١١/ ١٧٤ مادة (محل)
العرب:  ولسان   ،١١٨/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٦/١٠  :عيل اإلمام  مسند   (٣)

٧٥/٩ مادة (خطف).
(٤) ينظر: لسان العرب: ٧٥/٩ مادة (خطف).

(٥) ينظر: مهع اهلوامع: ٥٩/٣.



١٣٥الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
عيل قول واحد عىل هذه الزنة:

كقوله: لْطَاط:  مِ
هتم بلزومِ هذا املِلْطَاط حتَّى يأتِيهم أمري»(١). «فأمرَ

ومثل  الفرات(٢).  شاطئِ  به  واملراد  التكثري  عىل  تدل  مبالغة  صيغة  لطاط  فمِ
ذلك حديث ابن مسعود: «هذا املِلـْطـَاطُ طريق بَقيَّة املؤمنني»(٣).

UÿÊ¬̌…̨;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]m’]l

«دوام  عىل  تدل  إذ  احلدث  يف  والتكثري  املبالغة  أوزان  من  ول  فَعُ صيغة  تُعد 
الفعل يف موصوفه وتدل عىل الكثرة والتكرير يف العمل»(٤). ومن أقوال اإلمام 

عيلالتي وردت عىل هذه الزنة:
ود: كقوله: ١. اجلحُ

«هي اجلحود الكنود احليود امليود»(٥).
بأهنا  وأراد  نيا  الدُّ يذم  هنا  فاإلمام (جحد)  من  مبالغة  صيغة  ود  فاجلحُ

(١) هنج البالغة: ٧٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧٨٦/٤، ولسان العرب: ٤٠٦/٧ مادة 
(ملط).

(٢) ينظر: لسان العرب: ٤٠٦/٧ مادة (ملط).
(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧٨٦/٤.

(٤) مهع اهلوامع: ٥٩/٣.
»، والنهاية  دُ دُ املَيوُ يَوُ ود واحلَ دُ د الصَّ نُوُ د العَ نُوُ د الكَ وُ حُ (٥) هنج البالغة: ٣٧٢ والرواية فيه: «هي اجلَ
يف غريب احلديث و األثر: ١٠٩٤/١، ولسان العرب: ١٥٨/٣ مادة (حيد)، وتاج العروس: 

١٩٦٦/١١ مادة (حيد)



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٣٦
كثرية اإلنكار والكفران كاملرأة التي تكفر نعمة زوجها(١).

٢. امليُود: كقوله:
«هي احليود امليود»(٢).

فامليود صيغة مبالغة من املصدر امليدان وهو بفتح الياء مصدر مادَ يميد(٣). 
وهكذا فهذا البناء من أبنية املبالغة.

٣. خروط: كقوله:
مَّ قوماً وهم لك كارهون»(٤). وط أتؤُ «إنك خلرُ

يف  ر  املُتهوِّ جل  الرّ عىل  يدل  أي  الكثرة  داللة  حتمل  مبالغة  صيغة  ط  فخروُ
األمور ويركب رأسه يف كل ما يريد(٥).

٤. العنُون: كقوله:
ية العنون»(٦). «أال وهي املتصدّ

للنَّاس  ض  تَعرّ تَ التي  «أي  األثري:  ابن  قال  نَن  عَ من  مبالغة  صيغة  فالعنُون 

(١) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٣٧/١٩.
(٢) هنج البالغة: ٣٧٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٢٨/٤، ولسان العرب: ٤١١/٣ مادة 

(ميد)، وتاج العروس: ١٩٨٠/٣٠ مادة (ميد).
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٢٨/٤، ولسان العرب: ٤١١/٣ مادة (ميد).

(٤) مسند اإلمام عيل: ٩٧/٢، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٥٦/٣، وأساس البالغة: ١١١/١ 
مادة (خرط)، ولسان العرب: ٢٨٠/٧ مادة (خرط)، والعباب الزاخر: ٢٤٧/١ مادة (خرط).

(٥) ينظر: لسان العرب: ٢٨٠/٧ مادة (خرط).
(٦) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢/١٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٩٧/٣، ولسان 

العرب: ٢٩٠/٣ مادة (عنن).



١٣٧الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 

للمبالغة»(١). ول  وفَعُ
٥. اجلبُوب: كقوله:

«رأيت املصطفى يصيلّ أو يسجد عىل اجلبُوب»(٢).
.(٣) لـُبةُ فاجلَبُوب صيغة مبالغة عىل وزن فعول تدل عىل األَرض الصُّ

وقد ورد ذلك أيضاً يف قول أمرئ القيس(٤):
لِ حْ رَ علــــى  قـــاً  فِ تَ رْ مُ وأبِيتُ  ا   بُوبَ هبِ نَ اجلَ سْ نْهَ يَبِتْنَ يَ فَ  

كقوله: اهلَبُول: 
اهلبُول»(٥). م  تْهُ بَلَ «هَ

يبقى  ال  التي  «املرأة  هبا:  واملراد  الكثرة  عىل  تدل  مبالغة  صيغة  فاهلَبُول 
ولد»(٦). هلا 

٦. ظنُون: كقوله:
«إن املؤمن ال يميس وال يصبح إال ونفسه ظنُون عنده»(٧).

(١) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٩٧/٣.
العرب:  ولسان   ،٦٦٨/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢١٠/١  :عيل اإلمام  مسند   (٢)

٢٤٩/١ مادة (جبب).
(٣) ينظر: لسان العرب: ٢٤٩/١ مادة (جبب).

(٤) ينظر: ديوانه: ١٣٠، ولسان العرب: ٢٤٩/١ مادة (جبب)، وتاج العروس: ٣٣٥/٨ مادة (جبب).
بَلَتْك اهلبول»، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٤٤/٥،  (٥) هنج البالغة: ٣٦٢ والرواية فيه: «هَ

ولسان العرب: ٦٨٥/١١ مادة (هبل)، وجممع البحرين للطرحيي: ٣٣٧/٥.
(٦) ينظر: لسان العرب: ٦٨٥/١١ مادة (هبل)

(٧) هنج البالغة: ٢٥٩ خطبة: ١٧٦، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٦٢/٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٣٨
فظنُون صيغة مبالغة وتدل عىل التهمة أي نفسه متهمة لديه باخليانة والتقصري 

يف طاعة اهللا تعإىل(١).
UC◊ Ž¬…̨D;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]¬d\Ñ

عىل  املبالغة  باب  يف  يدل  إذ  (فَعِل)  زنة  عىل  كان  ما  املبالغة  اوزان  أبرز  من 
من صار له الفعل كالعادة(٢). ومن أقوال اإلمام التي جاءت عىل زنة فَعِل:

: كقوله: صاً رِ ١. خَ
.(٣)« صاً رِ «كنتَ خَ

صاً صيغة مبالغة عىل وزن فَعِل وتدل عىل جوع مع برد(٤). ومثل ذلك  رِ فخَ
رد يف قول لبيد(٥): أيضاً ما وَ

قال ودِثَ بالصِّ يْف حُ لِ السَّ كنَصْ صاً مخيصاً     رِ ياً خَ بَحَ طاوِ فأَصْ
هتا: كقوله: َ رضِ ١. خَ

هتا»(٦). َ رضِ «... ويأكل خَ

(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٦٢/٣.
(٢) ينظر: مهع اهلوامع: ٥٩/٣.

(٣) مسند اإلمام عيل: ٥٠/٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٢/٢، ولسان العرب: ٢١/٧ 
مادة (خرص)، وتاج العروس: ٢٥٠/٩ مادة (خرص).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٢١/٧ مادة (خرص).
داً رْ مانَ فَ وْ بَحَ يَقرتي احلَ (٥) ينظر: ديوانه: ١٠٦ ورواية الشطر االول: وأصْ

غريب  يف  والنهاية   ،٢٨٣/١ اجلوزي:  ألبن  احلديث  وغريب   ،٢٢٦/٨  :عيل اإلمام  مسند   (٦)
احلديث واألثر: ١٠٧/٢، ولسان العرب: ٢٤٣/٤ مادة (خرض).



١٣٩الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 

نِيئها(١). ها وهَ مَ ها وناعِ رضِ صيغة مبالغة تدل عىل الكثرة أي يعني غضَّ فَخَ
ق: كقوله: هِ ٢. رَ

ق»(٢). هِ حبة رجلٍ رَ «أنّه وعظ رجالً يف صُ
قٌ إذا  هَ ة إذ يقال رجل فيه رَ دّ ة واحلِ فَّ ق صيغة مبالغة تدل عىل الكثري اخلِ هِ فرَ

شاه(٣). غْ ِّ ويَ ِفّ إىل الرشَّ كان خيَ
ر: كقوله: ٣. املَقِ

واملَقِر»(٤). ربِ رُّ من الصَّ «أَمَ
وهو  املرارة  الشديد  ء  اليشَّ به  واملراد  الكثرة  عىل  تدل  مبالغة  صيغة  ر  فاملَقِ

.(٥) ربِ بالصَّ شبيه 
U>ÿ] fl¬…̌?Â;>ÿ]¬…̌?;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]âŸ]|

االسرتاباذي:  الريض  قال  القياسية  غري  املبالغة  أوزان  من  الصيغ  هذه  إنَّ 
أردت  وإذا  طويل،  من  أبلغ  فطُوال  املعنى  يف  فعيل  مبالغة  فعاالً  إن  «والظاهر 
ال»(٦). ومن أقوال اإلمام التي جاءت  زيادة املبالغة شددت العني فقلت طوّ

(١) ينظر: لسان العرب: ٢٤٣/٤ مادة (خرض)
(٢) رشح هنج البالغة أليب احلديد: ٢١٩/٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٧٧/٢، ولسان 

العرب: ١٢٨/١٠ مادة (رهق)
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٧٧/٢.

احلديث  غريب  يف  والنهاية  ر»،  واملَقِ ربِ  الصَّ من  شارِب  «ومَ فيه:  والرواية   ،٢٤٤ البالغة:  هنج   (٤)
واألثر: ٧٦٤/٤، ولسان العرب: ١٨٢/٥ مادة (مقر).

(٥) ينظر: لسان العرب: ١٨٢/٥ مادة (مقر).
(٦) رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٦٣/٢.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٤٠
عىل هذه االوزان:

Uÿ]¬…̌;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;I^

اح: كقوله: ١. الرضُّ
اح بيتُ يف السامء حيال الكعبة»(١). «الرضُّ

األَرض  يف  الكعبة  قابلُ  مُ السامء  يف  بيت  به  ويراد  مبالغة  صيغة  اح  فالرضُّ
عىل  اح  الرضُّ إىل  حول  يف الوصف  املبالغة  أراد  فلام  وهكذا  يح(٢).  الرضَّ  ويرو

وزن فُعال.
عاق: كقوله: ٢. زُ

.(٣)« عاقاً جت زُ زِ غاً مُ عــــةً دِهاقاً كاساً فارِ َ رتْ «دونَكها مُ
الذي ال يطاق رشبه(٤) عاق صيغة مبالغة تدل عىل املاء املرّ فزُ

UCÿ] fl¬…̌D;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;g

ورد لإلمام عيل قول واحد عىل هذه الزنة:
ار: كقوله: عّ ١. دُ

العرش»،  حتت  ساموات  سبع  فوق  بيت  اح  فيه: «الرضُ والرواية   ،٤٢/٩  :عيل اإلمام  مسند   (١)
ولسان   ،١٧١/٣ واألثــر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (رضح)،  مادة   ٣/٢ اللغة:  وهتذيب 

العرب: ٥٢٥/٢ مادة (رضح).
(٢) ينظر: لسان العرب: ٥٢٥/٢ مادة (رضح).

(٣) ينظر: ديوان اإلمام عيل: ٩١، والعني: ١٣٣/١ مادة (زعق)، ولسان العرب: ١٤١/١٠ 
مادة (زعق).

(٤) ينظر: لسان العرب: ١٤١/١٠ مادة (زعق).



١٤١الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
ار طيء»(١). عّ «أين دُ

ار صيغة مبالغة تدل عىل الزيادة ويراد هبا قُطَّاع الطريق(٢). عَّ فدُ
ال. وهكذا فهذه األقوال التي ذكرناها جاءت عىل مبنى فُعال و فُعّ
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حلقته  ما  باب  يف  سيبويه  قال  إذ  خاصة  داللة  (فاعول)  لصيغة  يذكر  مل 
ا  فأمّ  ... ثانية  فتلحقه  األلف  ا  «أمّ الفعل:  غري  من  الثالثة  بنات  من  الزوائد 
الصفة  ا  فأمّ والصفة  االسم  يف  فاعول  عىل  فيكون  ثانية،  ذلك  من  حلقته  ما 
واألسامء  فاتور،  وماء  جاروف،  وسبيل  حاطوم،  ماء  يقال:  حاطوم  فنحو: 
املبالغة  أوزان  من  البناء  وهذا  وطاووس»(٣).  وعاطوس،  وماموس،  عاقول، 
مستعار  وهو  أصالً  وليس  منقول  املبالغة  يف  (فاعول)  أنَّ  إذ  القياسية،  غري 
كثرياً  فيه  ويستعمل  اآللة  أسم  أبنية  من  البناء  هذا  ألنَّ  اآللة،  يف  (فاعول)  من 
كر  ذُ ا  وممّ عظيمة،  فأس  وهي  والصاقور  ار،  اجلزّ أدوات  من  وهو  كالساطور 
هو   : مثالً قولنا  الوصفية  إىل  اآللة  من  فيه  نُقِل  مما  الدارجة  اللغة  يف  األمثلة  من 
جاءت  التي   عيل اإلمام  أقوال  يأيت  وفيام   .(٤) كثرياً يتكلم  للذي  جاروشة 

فاعول: زنة  عىل 
١. غاروق: كقوله:

(١) مسند اإلمام عيل: ٦٥/٢، وغريب احلديث البن اجلوزي: ٣٣٨/١، ولسان العرب: ٢٨٦/٤ 
مادة (دعر)، وتاج العروس: ٨٢٧/٨ مادة (دعر).

(٢) ينظر: لسان العرب: ٢٨٦/٤ مادة (دعر).
(٣) كتاب سيبويه: ٤/ ٣٧٣، واألصول يف النحو: ٣/ ١٩١، واملزهر: ٢/ ١٤.

(٤) ينظر: معاين األبنية: ١١٦- ١٢٨.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٤٢
عُوقُ وهو الغاروق»(١). غُوثُ ويَ «فار التَّنُّور وفيه هلك يَ

يف  رق  الغَ ألن  رق  الغَ من  فاعول  وزن  عىل  مبالغة  صيغة  وق  فالغارُ
.(٢)نوح زمان 

١. فاثور: كقوله:
مراء»(٣). بْزُ السَّ يدفاثُورٌ عليه خُ ه يوم عِ ديْ «كان بني يَ

الصدر  يشبَّه  وقد  الوصفية  إىل  ونقل  وان(٤).  اخلِ به  واملراد  آلة  اسم  ففاثـُورُ 
 :(٥). ومثل ذلك أيضاً ما ورد يف حديث النبي الواسع به فيسمى فاثوراً

فاثُور الفِضة»(٦). «وتكون األرض كَ
أي اخلوان.
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مة هو الرجل كثري  ) من أوزان املبالغة غري القياسية نحو «نُوَ ةَ لَ عَ تُعد صيغة (فُ
يبَة هو  مة: هو الرجل كثرياللوم، وعُ ؤله: هو الرجل كثري املسألة، ولـُوَ النوم، سُ

(١) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٩/ ١٦، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ١/ ٣٥٢، والنهاية 
يف غريب احلديث واألثر: ٣/ ٦٦٦، ولسان العرب: ١٠/ ٢٨٣ مادة (غرق)، وتاج العروس: 

٢١/ ٥٢٠ مادة (غرق).
(٢) ينظر: النهاية يف غريب األثر: ٣/ ٦٦٦، ولسان العرب: ١٠/ ٢٨٣ مادة (غرق).

(٣) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٩/ ٢٩، وغريب احلديث ألبن اجلوزي: ٢/ ١٧٦، والنهاية 
يف غريب احلديث واألثر: ٣/ ٧٨١، ولسان العرب: ٥/ ٤٤ مادة (فثر).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٥/ ٤٤ مادة (فثر).
(٥) ينظر: املصدر نفسه .

(٦) النهاية يف غريب احلديث و األثر: ٣/ ٧٨١.



١٤٣الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 

.(١)« الرجل كثري العيب للناس وهو العيّاب والعيابة أيضاً
اذا  حة  ونُكَ رة،  ذَ هُ للفاعل،نحو  فهو  وصف  وهو  لَة)  عَ (فُ عىل  كان  ما  وكل 
لة) وهو  نت العني من (فَعْ احاً، وكل ذلك بفتح العني، فان سكّ كان مهذاراً، نكّ
ورد  وقد  الناس(٢).  يلعنه  أي  نة»  لعْ «رجل  تقول:  به،  للمفعول  فهو  وصف 
كلُّ  مان  الزّ ذلك   َّ رشَ مـن  ينجو  «إنام  هو:  البناء  هذا  عىل  واحد  قول   لإلمام

.(٣)«اهلد مصابيح  ة،أولئـك  مَ مؤمن نوَ
لَة وهي تدل عىل الكثري النوم(٤). قال ابو  عَ ة صيغة مبالغة عىل وزن فُ مَ فالنُوَ
يعرف  ال  الذي  الناس  يف  الغمض  كر  الذّ اخلاملُ  اهلمزة،  بوزن  ة  «النّومَ عبيد: 

ؤبَه له»(٥). الرش وال أهله ويُ
UÏ’]¬̨ łŽh;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]fiŸ]l

«هذا  سيبويه:  قال  املبالغة  معنى  حتمل  التي  الصيغ  من  تِفـْعالة  صيغة  د  تُعَ
ومن  آخر»(٦).  بناءً  وتبنيه  الزوائد،  فتلحق   ، لتُ فَعَ من  املصدرَ  فيه  تُكثَّر  ما  بابُ 

أقوال اإلمامالتي جاءت عىل زنة تِفعالة:

(١) املنصف: ٣/ ٥٧.
(٢) ينظر: أدب الكاتب: ٤٢٦.

، أولئِكَ  دْ تَقَ فْ فْ وإنْ غاب مل يُ رَ عْ دَ ملَْ يُ هِ ةٍ إنْ شَ مَ نٍ نُوَ مِ ؤْ لُّ مُ (٣) هنج البالغة: ١٥٢ والرواية فيه: «كُ
ولسان   ،٢٧٣/٥ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٠٢/٢ والعني:   ،«اهلُــد مصابيحُ 

العرب: ٩٥/١٢ مادة (نوم).
(٤) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٦/٨.

(٥) لسان العرب: ٥٩٥/١٢ مادة (نوم).
(٦) كتاب سيبويه: ١١٧/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٤٤
ابة: كقوله: ١. تِلْعَ

.(١)« ابةٌ عَ مَ ابنُ النـّابغة أَينّ تِلْ عَ «زَ
ح والتاء زائدة(٢). ابة صيغة مبالغة تدل عىل الكثري اللعب واملرَ فتِلْعَ

ْراحة: كقوله: ٢. متِ
راحة»(٣). مَ ابنُ النّابغة أينّ تِلعابةُ متِ عَ «زَ

ح وهو النَّشاط  حُ قال ابن األثري: «هو من املَرَ فتِمراحة صيغة مبالغة من املَرَ
ة والتاءُ زائدة وهو من أبنية املبالغة»(٤). فَّ واخلِ
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راد هبا املبالغة والتوكيد، قال سيبويه:  عل» من الصيغ التي يُ وْ إنَّ صيغة «أفعَ
بَتِ  شَ وْ شَ اعْ قال  إذا  أنه  كام  والتوكيد،  املبالغة  أرادوا  كأهنم  فقال  اخلليل  «سألت 

.(٥)« ىلَ لَوْ األرض، فإنام يريد أن جيعل ذلك عاماً كثرياً وكذلك احْ
زنة  عىل  واحــد  قول  قول  اللغوية  املعجامت  يف   عيل لإلمام  ورد  وقد 

ل هو: عَ وْ فْعَ أَ

واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٤٦/١ للخطايب:  احلديث  وغريب   ١١١ البالغة:  هنج   (١)
٥٢٨/١، ولسان العرب: ٧٣٩/١ مادة (لعب)، وتاج العروس: ٥٢٨/٢٩ مادة (لعب).

(٢) ينظر: املخصص: ١٩٧/٤، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٢٨/١.
(٣) هنج البالغة: ١١١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٠٣/٤، ولسان العرب: ٥٩١/٢ مادة 

(مرح)، وتاج العروس: ٩٤١/٣٥ مادة (مرح).
(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٠٣/٤، ولسان العرب: ٥٩١/٢ مادة (مرح).

(٥) كتاب سيبويه: ٧٥/٤، واألصول يف النحو: ١٢٩/٣، واملخصص: ٤٠٨/٣.



١٤٥الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
وذَب جانب منها واحلوىل»(١). ذَ «أعْ

األثري:  ابن  قال  واملبالغة  التوكيد  هبن  يراد  مبالغة  صيغ  واحلوىل  فأعذوذب 
ةِ واحلالوةِ وهو من أبنية املبالغة»(٢). وبَ ذُ ل من العُ عَ وْ فْعَ ا أَ َ «مهُ
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بأسامء  ينعت  كام  هبا  ينعت  «اسامء  هي:  املشبهة  الصفة  أنّ  اج  الرسّ ابن  ذكر 
كاسم  والنون  بالواو  وجتمع  والالم  األلف  ويدخلها  وتؤنث  وتذكر  الفاعلني 
النعت  يف  اجتمعت  فإذا  الفعل  يف  الضمري  جيمع  كام  التفضيل  وافعل  الفاعل 
او بعضها شبهوها بأسامء الفاعلني وذلك نحو حسن  هذه االشياء التي ذكرت 
معنى  عىل  به  قام  ملن  الزم  فعل  من  اشتق  ما  هي  الكافية  يف  وجاء  وشديد»(٣). 
داللتها  يف  الفاعل  اسم  تشبه  ألهنا  بذلك؛  املشبهة  الصفة  وسميت  الثبوت(٤). 
ألهنا  وكذلك  وجتمع(٥).  تثنى  ان  يمكن  كوهنا  ويف  صاحبها،  وعىل  معنى،  عىل 
اشبهت اسم الفاعل يف العمل فهي «انام تعمل يف ما كان من سببها معرفاً باأللف 

والالم أو نكرة و ال جتاوز هذا»(٦).

غريب  يف  والنهاية  ىل»،  لَوْ وأحْ ذَب  وْ ــذَ أعْ نْها  مِ جانِبٌ  «وإن  فيه:  والرواية   ١٦٨ البالغة:  هنج   (١)
احلديث واألثر: ٤٢٣/٣، ولسان العرب: ٥٨٣/١ مادة (عذب)، وتاج العروس: ٧٣٨/٢٢ 

مادة (عذب).
(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٢٣/٣. 

(٣) األصول يف النحو: ١٣٢/١.
(٤) ينظر: الكافية يف النحو: ٢٠٥/٢، وتوضيح املقاصد واملسالك: ٤١/٣ وحاشية الصبان: ٢/٣.

(٥) ينظر: املرجع يف علم الرصف: ٢٧.
(٦) كتاب سيبويه: ٩٩/١- ١٠٠.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٤٦
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الصفة  أبنية  سيبويه  حيدد  ومل  احلال(١).  عىل  وتدل  الالزم  الفعل  من  تصاغ 
ق بني صيغها وصيغ أسم الفاعل وإن عقد هلا باباً تكلم فيه عىل  املشبهة، ومل يُفرِّ

عملها(٢). وللصفة املشبهة ثالثة عرش وزناً موزعة عىل بابني مها(٣):
) وهذا الباب خمتص بوزنني: لُ عَ فْ لَ يَ ١. باب (فَعِ

 – َرُ  أَمحْ نحو:  واحليل  والعيوب  األلوان  عىل  دال  الوزن  هذا   : الءُ فَعْ أفْعَل  أ. 
محراء، وأعمى–عمياء .

نحو:  واالمتالء،  اخللو  عىل  بالداللة  خمتصٌ  الوزن  وهذا  فَعْىل:  النُ  فَعْ ب. 
طْشى. ان عَ طْشَ ا، وعَ يّ يّان رَ رَ

) وهذا الباب خمتصٌ بخمسة أوزان هي: لُ عُ فْ لَ يَ ٢. باب (فَعُ
نَ سُ ن من حَ سَ أ. فَعَل نحو حَ
نُبَ نُبُ من جَ لُ نحو جُ ب. فُعُ
عَ جُ اع من شَ جَ ال نحو شُ ج. فُعَ
بُنَ بَان من جَ ال نحو جَ د. فَعَ

ر ور من طَهُ ول نحو طَهُ هـ. فَعُ
مَ رُ و. فَعِيل نحو كريم من كَ

(١) ينظر: رشح ابن عقيل: ١٤١/٣.
(٢) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٢٧٦.

(٣) ينظر: رشح املفصل: ٨١/٦، والرائد يف علم الرصف: ١١٢.



١٤٧الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
الالزم  (فَعُل)  باب  يف  يكثرُ  (فَعِيل)  بناء  أنّ  االسرتاباذي  الريض   ورأ
صَ  رِ حَ نحو   ( لَ (فَعِ باب  ومن   ، يعٌ جِ شَ فهو  عَ  جُ وشَ  ، كريمٌ فهو  مَ  رُ كَ نحو 

حريص(١). فهو 
يف  السامع  عىل  مقصور  (فَعِيل)  بناء  أَنَّ  إىل  (ت٩٢٩ه )  األشموين  وذهب 

.(٢)( لِيمٌ ، وعَ يمٌ حِ هذه الصفات نحو: (رَ
أي  الفاعل،  اسم  زنة  عىل  الثالثي  غري  من  املشبهة  الصفة  تصاغ  وقد 
 ، القامةِ ل  تدِ عْ كمُ اآلخر  قبل  ما  وكرس  مضمومة  ميامً  املضارعة  حرف  بابدال 

الوجه(٣). ط  نْبَسِ ومُ
الصفة  أوزان  عىل  املعاجم  يف  وردت  التي   عيل اإلمام  أقوال  يأيت  وفيام 

املشبهة:
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لقد ذكرنا سابقاً أنَّ هذا البناء يكون لأللوان والعيوب الظاهرة واحليل ومن 
أقوال اإلمام التي جاءت عىل هذا البناء:

يَب: كقوله: ١. األخْ
دحِ األخيب»(٤). «ومن فاز منكم فقد فاز بالقِ

(١) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٤٣/١.
(٢) ينظر: رشح األشموين: ٣/٣.

(٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٢٠١/١.
(٤) هنج البالغة: ٥٥، خطبة، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٨٧/٢، ولسان العرب: ٣٦٨/١ 

مادة (خيب)، وتاج العروس: ٥٥٠/٨ مادة (خيب).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٤٨
منذ  له  نصيب  ال  (الذي  به:  واملراد  لُ  أفعَ وزن  عىل  مشبهة  صفة  فاألخيب 

.(١)« دُ غْ فيِعُ والوَ ، والسَّ : «املَنيحُ ) وهي ثالثةٌ قداح املَيْرسِ
عَل: كقوله: ٢. أصْ

م»(٢). دَ لَ أصمعَ قاعدٍ عليها وهي هتُ بَشةِ أصعَ جلٍ من احلَ «كأين برَ
به:  واملراد  فعالء  وزن  عىل  صعالء  منه  واألنثى  افعل  وزن  عىل  فاألصعَل 

نق»(٣). «الدقيق الرأس والعُ
٣. أصمع: كقوله:

«كأين برجل من احلبشةِ أصعل أصمع قاعد عليها وهي هتدم»(٤).
إذ  فعالء  وزن  عىل  صمعاء  واألنثى  أفعل  وزن  عىل  مشبهة  صفة  فاألصمع 

غري األذُن(٥). يقال رجل أصمع وأمرأة صمعاء وتدل عىل الصَّ
٤. أفوق: كقوله:

.(٦)« لٍ «ومن رمى منكم فقد رمى بأفوق ناصِ
(١) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٨٧/٢، ولسان العرب: ٣٦٨/١ مادة (خيب).

(٢) رشح هنج البالغة أليب احلديد: ٣/١٩، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٥٤/٣، وهتذيب اللغة: 
١٦٦/١ مادة (صعل)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٩/٣، ولسان العرب: ٣٧٨/١١ 

مادة (صعل)، وتاج العروس: ٢٣٥/١٨ مادة (صعل).
(٣) لسان العرب: ٣٧٨/١١ مادة (صعل).

وهتذيب   ،٤٥٤/٣ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،٣/١٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٤)
العرب:  ولسان   ،١٠٢/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (صمع)،  مادة   ١٦٦/١ اللغة: 

٢٠٦/٨ مادة (صمع)، وتاج العروس: ٥٣٧٩/١٨ مادة (صمع) . 
(٥) ينظر النهاية يف غريب احلديث األثر: ١٠٢/٢، ولسان العرب: ٢٠٦/٨ مادة (صمع).

(٦) هنج البالغة: ٥٥ خطبة: ٢٩، ومجهرة اللغة: ٤٥/٢ مادة (أفق)، وهتذيب اللغة: ٢٨٥/٣ مادة 
(أفق)، ولسان العرب: ١٠ /٣١٥ مادة (فوق) .



١٤٩الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
رمى  «أي   اإلمام كالم  من  واملعنى  أفعل  وزن  عىل  مشبهة  صفة  فأفوق 

قُ السهم املكسور. وقِ ال نصل له»(١). وهكذا فاألَفْوَ بسهم منكرس الفُ
٥. أزيل: كقوله:

أزيل  األنف  أقنى  اجلبني  أجىل  سني  احلُ ولد  من  يكون  وأنه  املهدي  ذكر  «أنه 
الفخذين أفلج الثّنايا بفخذه األيمن شامه»(٢).

وهو  بينهام  ما  املتباعد  أي  الفخذين  املُتزايل  عىل  وتدل  مشبهة  صفة  فأزيل 
كاألفحج(٣).

٦. األبظر: كقوله:
.(٤)« ا العبدُ األبظَرُ «ما تقول فيها أهيُّ

يف  نتوء  مع  طول  العليا  شفته  يف  «الّذي  عىل  ويدل  أفعل  وزن  عىل  فاألبظر 
وسطها»(٥).

من  وهو  (أفعل)  وزن  عىل  جاءت  ذكرناها  التي  األقوال  هذه  فإن  وهكذا 
أوزان الصفة املشبهة.

(١) ينظر: لسان العرب: ٣١٥/١٠ مادة (فوق).
يف  والنهاية   ،٣٥٩/١ قتيبة:  ألبن  احلديث  وغريب   ،١/٤ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  (٢)رشح 

غريب احلديث واألثر: ٨١٧/٢، ولسان العرب: ٣١٦/١ مادة (زيل).
(٣) ينظر: لسان العرب: ٣١٦/١ مادة (زيل)، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١/٤.

(٤) مسند اإلمام عيل: ٢١٧/٥، والعني: ١٤٧/٢، ومجهرة اللغة: ١٣٨/١، مادة (بظر)، وهتذيب 
اللغة: ٢٣/٥مادة (بظر)،وأساس البالغة: ٢٧١/١ مادة (بظر)، ولسان العرب: ٧٠/٤) .

(٥) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٣/٣، ولسان العرب: ٧٠/٤ مادة (بظر).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٥٠
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) ومن أقوال اإلمام التي ورد فيها ذلك: لَ جاء هذا البناء من باب (فَعُ
١. ثَبَج: كقوله:

.(١)« ه فإن الشيطان راكد يف كِرسْ بُوا ثَبجَ ِ واقُ املُطَنَّب فارضْ ليكم الرِّ «وعَ
ألنتقاله  التأنيث  هاء  به  واحلقت  (فَعَل)،  وزن  عىل  مشبهة  صفة  ثَبَجه  فَ
ومثل  وأعاله(٢)،  معظمه  أو  اليشء  وسط  به  ويراد  الوصف  إىل  األسمية  من 
يف  طَ  سَ الوَ أعطوا  أي  ه»(٣).  الثَّبَجَ «وأنْطُوا  لوائل:   الرسول كتاب  ذلك 

الصدقة(٤).
٢. اخلَطَل: كقوله:

طل»(٥). لل وزين هلم اخلَ «فركب هبم الزّ
فاخلَطل صفة مشبهة عىل وزن (فَعَل) ويراد به املنطق الفاسد(٦).

: كقوله: زَ لَ ٣. عَ

(١) هنج البالغة: ٨٦، خطبة: ٦٦، وغريب احلديث البن قتيبة: ٣٦٣/١، والنهاية يف غريب احلديث 
واألثر: ٨٥٠/١، ولسان العرب: ٢١٩/٢ مادة (ثبج) .

(٢) ينظر: لسان العرب: ٢١٩/٢ مادة (ثبج) ..

(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٨٠/١ .
(٤) ينظر: املصدر نفسه .

(٥) هنج البالغة: ٣٢، النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١١٩/٢، ولسان العرب: ٢٠٩/١١ مادة 
(خطل) . واملعجم الوسيط: ٥١٠/١.

(٦) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٣٤/١، ولسان العرب: ٢٠٩/١١ مادة (خطل).



١٥١الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
لَز القلق»(١). «هل ينتظر أهل بضاضة الشباب إال عَ

إذ  اإلنسان  يصيب  لَعٌ  وهَ قلقٌ  عىل  وتدل  فَعَل  وزن  عىل  مشبهة  صفة  زُ  لَ عَ فَ
قالت إعرابية ترثي إبنها(٢):

رِ دْ ِيشُ بهِ من الصَّ َّا جيَ ةٌ   ممِ جَ َ رشْ زٌ وحَ لَ وإذالهُ عَ   
: كقوله: مَ دَ ٣. قَ

م وال واهياً يف عزم»(٣). دَ «غريَ نَكلٍ يف قَ
مٌ  دُ قُ رجل  يقال  إذ  الشجاع  عىل  وتدل  (فَعَل)  وزن  عىل  مشبهة  صفة  م  دَ قَ فَ

:مٌ شجاع(٤). ومثل ذلك حديث النبي دَ وقَ
مٍ يف سبيل اهللا»(٥). دُ َ قُ ربَ غْ بَى لعبد مُ «طوُ

أي شجاع.
:ومنه حديث اإلمام عيل : دَ ٤. اللَّدَ

األود  من  بَعْدك  لَقيتُ  ماذا  اهللا  رسول  يا  فقلت:  النَّوم  يف    النبيَّ «رأيت 
.(٦)« دَ دَ واللَّ

لَز). (١) هنج البالغة: ١٠٥، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٥٣/٣ ولسان العرب: ٣٨٠/٥ مادة (عَ
(٢) ينظر: لسان العرب: ٣٨٠/٥ مادة (علز).

(٣) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٨/١٩، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٧٣/١، والنهاية يف 
غريب احلديث واألثر: ٤٤٠/٤، ولسان العرب: ٤٦٥/٢ مادة (قدم).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٤٦٥/٢ مادة (قدم).
(٥) الفائق يف غريب احلديث: ٣٨٩/١.

غريب  يف  والنهاية   ،« دِ واللّدَ دِ  وَ األَ من  أمتك  من  لقيتُ  «ماذا  فيه:  والرواية   ٨٩ البالغة:  هنج   (٦)
احلديث واألثر: ٤٧٠/٤، ولسان العرب: ٣٩٠/٣ مادة (لدد).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٥٢

د صفة مشبهة عىل وزن (فَعَل) وتدل عىل اخلصومة الشديدة(١)، ومنه  فاللّدَ
قوله تعإىل:

ا﴾[مريم: ٩٧]. ًّ ُّ ﴿َوتُنِذَر بِِه َقْوًما 
مُّ عنه(٢). وج عن احلق وقيل صُ امء عُ صَ أي خُ

٥. اليَفَن: كقوله:
ي قد لََهَزهُ الَقترُِي»(٣). ََفُن ا َ يُّها ا

َ
«ك

قال  الكبري(٤).  الشيخ  عىل  وتدل  (فَعَل)  وزن  عىل  مشبهة  صفة  فاليَفَن 
األعشى(٥):

ـــنْ فَ خٍ أَو يَ ارِ ـــنْ شَ غـــادِرُ مِ يُ رَ يف رصفهِ    هْ  الدَّ وما إِنْ أَرَ
الكبري. هنا  فاليَفَن 
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جاء هذا البناء من باب (فَعُل) ومن أقوال اإلمام التي وردت يف ذلك:
١. قُلُص: كقوله:

.(٦)« «عىل قُلُص نواجٍ
(١) ينظر: لسان العرب: ٣٩٠/٣ مادة (لدد)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٣٢/٥.

(٢) ينظر: الكشاف: ٢٤٢/٦.
(٣) هنج البالغة: ٢٦٥، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧١٥/٥، ولسان العرب: ٤٥٧/٣ مادة (يفن).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٣ /٤٥٧ مادة (يفن)
(٥) ينظر: ديوانه: ١٨٦، ولسان العرب: ٤٥٧/٣ مادة (يفن).

مادة   ٧٩/٧ العرب:  ولسان   ،١٥٦/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٨٣ البالغة:  هنج   (٦)
(قلص)، وتاج العروس: ٨٦١٣/٢٤ مادة (قلص).



١٥٣الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
الناقة  سمو  أي  القوائم  الطويلة  الناقة  عىل  وتدلُ  مشبهة  صفة  لُص  فقُ
قُلُص  عىل  كَ  تَوْ «أَ املِشعار  ذي  حديث  ذلك  ومثل   ،(١) صاً قلُوُ القوائم  الطويلة 

.(٢)« نَواجٍ
هُب: كقوله: ٢. السُّ

بيدها»(٣). ب  هُ بسُ قها  «وفرَّ
الواسعة(٤).  األرض  عىل  وتدل  (فُعُل)  وزن  عىل  مشبهة  صفة  هُب  فالسُ
أبنية  من  وهو  (فُعُل)  وزن  عىل  جاءت  ذكرناها  التي  األمثلة  فهذه  وهكذا 

املشبهة. الصفة 
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أصل  يف  غريه  عىل  زاد  من  لوصف  الفعل  من  مشتق  اسم  أنّه  عىل  ف  يعرّ
وزن  عىل  يصاغ  وهو  كأقبح،  تنقيصاً  أو  وأفضل  كأحسن  تفضيالً  الفعل 

.(٥ أفعل(
يف  التفضيل  أفعل  صيغة  عىل  وردت  التي   عيل اإلمام  أقوال  يأيت  وفيام 

املعجامت:
هام: كقوله: ١. البشَّ

(١) ينظر: لسان العرب: ٧٩/٧ مادة (قلص).
(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٥٦/٤.

وب بيدها»، والنهاية يف غريب احلديث واألثر:  هُ قها يف سُ (٣) هنج البالغة: ١٢٨ والرواية فيه: «وفرَّ
١٠٠٤/٢، ولسان العرب: ٤٧٥/١ مادة (سهب) .

(٤) ينظر: لسان العرب: ٤٧٥/١ مادة (سهب)، ومنهاج الرباعة للراوندي: ٢٠٧/٣.
(٥) ينظر: رشح قطر الند: ٢٨٠، ورشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٤٢٨/٤، والتعريفات: ٧.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٥٤
هام لصاحبه»(١). رَ اهللاُ ألبشَّ فَ «إذا اجتمع املسلامنِ فتذاكر غَ

يقِ  دِ الصَّ «فرح  عىل  تدل  إذ  التفضيل  أفعل  مبنى  عىل  جاءت  هنا  ام  هُ فأبشَّ
»(٢)، أي من كان أكثر بشاشةً لصاحبه. اءِ قَ نْدَ اللّ ديقِ عِ بالصَّ

م: كام يف حديث اإلمام عيل يصف أبا بكر: هبَ دَ ٢. أحْ
م عىل املسلمني»(٣). هبُ دَ «وأَحْ

مَن  هم  قُ فَ وأَشْ هم  طَفُ «أَعْ أَي  التفضيل  أفعل  مبنى  عىل  جاءت  هنا  ُم  هبَ فأحدَ
.(٤)« طَفَ بُ إذا عَ ْدَ بَ عليه حيَ دِ حَ

٣. أصقب: كقوله:
القريتني  أصقبِ  عىل  ِلَ  محُ القريتني،  بني  دَ  جِ وُ بالقتيل   َ أُيتِ إذا  كان  «أنه 

إليه»(٥).
تدل  إذ  التفضيل  أفعل  مبنى  عىل   عيل اإلمام  قول  يف  جاءت  أصقب 
بُ من هذا أي أقرب(٦). وهكذا فأصقب تدل  قَ رب إذ يقال: هذا أصْ عىل القُ

(١) مل أعثر عليه يف هنج البالغة وال يف مسند اإلمام عيل، ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 
٣٣٤/١، ولسان العرب: ٢٦٦/٦ مادة (بشش)، وتاج العروس: ٢١١/٣ مادة (بشش).

(٢) ينظر: تاج العروس: ٢١١/٣ مادة (بشش).
العرب:  ولسان   ،٩٠٥/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٥٠/٢:عيل اإلمام  مسند   (٣)

٣٠٠/١ مادة (حدب)، وتاج العروس: ٣٩٧/٨ مادة (حدب)، وجممع البحرين: ٤٤٩/١.
(٤) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٩٠٥/١، ولسان العرب: ٣٠٠/١ مادة (حدب).

(٥) مل أعثر عليه يف هنج البالغة، ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٣٣٥/٢، وهتذيب اللغة: ١٦٠/٣ 
مادة (صقب)، ولسان العرب: ٥٢٥/١ مادة (صقب).

(٦) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣/ ٧٥، ولسان العرب: ٥٢٥/١ مادة (صقب).
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التفضيل. عىل 

١. األوسط: كقوله:
عُ إليهم الغايل»(١). طُ األَوسط يلحقُ هبم التّايل ويَرجِ «خريُ النّاسِ النمّ

طُ بني  سِّ ) الثّالثي ويدل عىل «املُتَوَ طَ سَ ٢. فاألَوسط هنا أسم تفضيل من (وَ
الغايل والتَّايل أي خري األمور أوساطُها»(٢).
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عدُّ مجع التكسري من أوسع األبواب الرصفية كام أنّ له أوزاناً كثرية، بعضها  يُ
يستعمل للعدد القليل الذي ال يتجاوز العرشة، وبعضها يستعمل للعدد الكثري 

الذي يزيد عليها.
مفردة  صيغة  ختالف  بصيغة  أثنني  من  أكثر  عىل  دلَّ  ما  هو  التكسري:  ومجع 

خمالفة ظاهرة ومقدرة(٣).
القلّة  باعتبار  يقسم  إذ  الرصفية  األبواب  أوسع  من  التكسري  فجمع  وهكذا 
هذا  أنّ  غريهم  ذهب  حني  يف  الكثرة.  ومجع  القلّة،  مجع  قسمني  إىل  والكثرة 
التقسيم ليس مستقيامً يف كالم العرب كلـّه، إذ يُعرتض عليه بام يأيت: هناك أسامء 
ليس هلا إال نوع واحد من اجلمع، قد يكون مجع قلّة وقد يكون مجع كثرة، ثم ان 

(١) هنج البالغة: ١٩٠، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٢/٣، وهتذيب اللغة: ٤١٥/٤ مادة (نمط)، 
ولسان العرب: ٤٢٦/٧ مادة (وسط)، وتاج العروس: ٣٥/ ٥٠٢٤ مادة (نمط).

(٢) لسان العرب: ٤٢٦/٧ مادة (وسط)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٨/٢.
 ،١١٦/٢ الشافية:  عىل  الريض  ورشح   ،٩٤/٢ واخلصائص:   ،٢٠٤/٣ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (٣)

وحاشية الصبان: ٤/ ١٩٩، ورشح ابن عقيل: ٢/ ٤١٥، ومهع اهلوامع: ٢٥٣/٣.
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القلّة  مجع  عندهم  جيتمع  ما  فكثرياً  كالمهم،  يف  هذا  يراعوا  مل  الفُصحاء  العرب 
ومجع الكثرة يف موضع واحد ويكون للمفرد غري مجع، وكثرياً ما نر عىل حد 

قوهلم مجع القلّة يوضع يف موضع الكثرة ومجع الكثرة يوضع للقلّة (١).
وهي  متنوعة  كثرية  أوزاناً  التكسري  جلموع  أنَّ  يتبنيّ  عرضناه  ما  ضوء  ويف 

نوعان:
UÏfl÷Œ’\;√μ;U⁄̂ Â^

وهو ما وضع للعدد القليل أي من ثالثة إىل عرشة(٢). ومن صيغ مجع القلّة 
التي وردت يف أقوال اإلمام عيل يف املصادر اللغوية:

UCÿ]¬ ł…^D;Ï∆Ëê;zL

املعتل  (فَعْل)  وهو  (أفعُل)  فيه  يطرد  مل  ما  كل  الــوزن  هذا  عىل  وجيمع 
نبّهت  الثالثي  من  عىل (أفْعُل)  مجعه  املطرد  تقرر  مالك: «وملّا  ابن  يقول  العني، 
(أفعال»)(٣).  عىل  مجعه  اطرد  صفة  غري  أسامً  كان  إذا  الثالثي  من  سواه  ما  أن 
تِف بفتح فكرسِ  ل أمحال، وسبَبَ أسباب، وكَ كثوب أثياب، وبيت أبيات، ومحِ
أرطاب،  طَــب  ورُ آبــال،  وإبل  أعضاد،  د  ضُ وعَ أصــالب،  لـْْب  وصُ أكتاف، 

أعناب(٤). نَب  وعِ
مجع  وما  (أفعال)  عىل  جيمع  ال  العني  صحيح  (فَعْل)  أن  سيبويه  وذكر 

(١) ينظر: الرصف، حاتم الضامن: ٢٥٣.
(٢) ينظر: رشح املفصل: ٢٠٦/٥، وترصيف األسامء للطنطاوي: ٢٠٤.

(٣) رشح الكافية الشافية: ١٨١٧/٤.
(٤) ينظر: رشح الكافية الشافية: ١٨١٧/٤، والرصف: ٢٥٦، وشذا العرف يف فن الرصف: ١١٤، 

وترصيف األسامء: ٢٠٩.
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الواردة  األمثلة  لكثرة  (فَعْل)  بعضهم  جعل  حني  يف   .(١) شــاذاً يعد  منه  عليه 
اجلمع  هذا  عىل  لفظاً  واربعني  وأثنني  مائة  فذكر  (أفعال)  مجعه  يف  قياساً  عليه 
ولكنّ  اجلمع،  هذا  يف  مقيس  الوزن  هذا  أن  قرر  ثم  (فَعْل)  زنة  عىل  ومفرده 

غريه أعرتض عىل هذا الرأي(٢).
وفيام يأيت أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل زنة (أفْعال)

كقوله: أنجاد: 
ا بنو هاشم فأنجاد أجماد»(٣). «أمّ

نِجاد  عىل  دٌ  نَجُ مجع  كأنه  اجلمع  مجع  أنجاد  قيل  إذ  أفعال  وزن  عىل  فأنجاد 
فَعُل  يف  أفعاالً  ألنّ  ذلك  إىل  حاجة  األثري: «وال  ابن  قال  أنجاد(٤).  ثم  ود  نُجُ أو 
د وتدل عىل  تِف»(٥). وهكذا فأنْجاد مجع نَجُ د وأَعضاد وكَ ضُ د نحو عَ وفَعِل مطرّ

داء الشجعان(٦)، وهو مجع مقيس أي أن مفردهُ ليس ممّا يطرد فيه أفْعُل . األشِ
١. أجماد: كقوله:

«أما بنو هاشم فأنجاد أجماد»(٧).

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ٥٦٨/٣، والتكملة: ٣٩٩، ورشح الترصيح عىل التوضيح: ٣٠٢/٢.
(٢) ينظر: الفيصل يف الوان اجلموع: ٣٧، ومجوع التصحيح والتكسري: ٤١.

(٣) هنج البالغة: ٢٠١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥/ ٤٧، ولسان العرب: ٤١٣/٣ مادة 
(نجد)، وتاج العروس: ٢٢٩١/٣٥ مادة (نجد).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٤١٣/٣ مادة (نجد).
(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧/٥.

(٦) ينظر: املصدر نفسه، ولسان العرب: ٣/ ٤١٣ مادة (نجد).
(٧) هنج البالغة: ٢٠١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٧/٥، ولسان العرب: ٣/ ٣٩٥ مادة = 
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يد وتدل يف قول اإلمام عيل عىل األرشاف  فأجماد مجع جميد كأشهاد يف شهِ
الكرام(١)، وأن هذا اجلمع من هذه الصيغة مما كرسِّ عىل أَفعال من الوصف بوزن 
ا مجع األسم فهو من القياس كـ(رسير أرسار)(٣).  فعيل عىل خالف القياس(٢). أمَّ

وهكذا فأجماد عىل وزن أفعال وهو من مجوع القلة.
٢. أعيان: كقوله:

«إنَّ أعيان بني األم يتوارثون دون بني العالت»(٤).
وهو  ــدة»(٥).  واحِ وأم  واحدٍ  ألبٍ  ة  ــوَ «األخْ عىل:  وتدل  نيْ  عَ مجع  فأعيان 
كـ(صوت:  (فَعْل)  وزن  عىل  أجوف  أسم  كل  يف  يطرد  اجلمع  هذا  ألن  مقيس؛ 

أصوات، وثوب: أثواب، وقوس: أقواس) (٦).
٣. أغباش: كقوله:

«قمش علامً غاراً بأَغباش الفتنة»(٧).

=(جمد)، وتاج العروس: ٢٦٢/٣١ مادة (جمد).
(١) ينظر: لسان العرب: ٣٩٥/٣ مادة (جمد).

(٢) ينظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب، حسني الرفايعة: ١١٥.
(٣) ينظر: املصدر نفسه.

العالت»،  دون  يتوارثون  آدم  بني  أعيان  «أن  فيه:  والرواية   ،١١٠/٥  :عيل اإلمام  مسند   (٤)
يف  والنهاية  (عيى)،  مادة   ١٠/٢ اللغة:  يف  والصحاح  (عان)،  مادة   ٣٧٩  /١ اللغة:  وهتذيب 
العروس:  وتاج  (عني)،  مادة   ٢٩٨/١٣ العرب:  ولسان   ،٦٢٥/٣ واألثر:  احلديث  غريب 

٨٢٠/٢٤ مادة (عني).
(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٢٥/٣.
(٦) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٢٩٧.

(٧) هنج البالغة: ٣٨ والرواية فيه: «قمش جهالً غار بأغباش الفتنة»، وغريب احلديث ألبن قتيبة:= 
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بَش عىل وزن  بَش وهو شدة الظلمة(١)، أي أن مفردها غَ ٤. فأغباش مجع الغَ
(فَعَل) بفتح الفاء والعني، وهو مجع مقيس؛ إذ ير بعضهم أنه جيمع عىل هذه 

الصيغة ما كان عىل وزن (فَعَل)(٢).
٥. أهدام: كقوله:

«لبسنا أهدام البِىل»(٣).
ألن  مقيس؛  وهو  بالكرس(٤).  م  دْ هِ دها  واحِ الثِّياب  من  الق  األخْ فاألهدام 

هذا اجلمع يطرد يف ما كان عىل وزن (فِعل) بكرس الفاء.
٦. أهضام: كقوله:

ام هذا الغائط»(٥). أهضَ ، وَ رِ نَاءِ هذا النَّهْ ى بأَثْ عَ ْ وا رصَ بِحُ مْ أَن تُصْ يرٌ لَكُ ا نَذِ أَنَ «فَ
ما  يف  يطرد  اجلمع  هذا  بأن  كرنا  ذُ كام  أي  الفاء،  بكرس  ضم  هِ مجع  فأهضام 
وهو  مٌ  ضْ هِ واحدها  يوبُ  الغُ ضامُ  منظور: «األَهْ أبن  قال  وزن (فِعل)  عىل  كان 

ما غيَّبها عن الناظر»(٦).

=٣٦٠/١، ولسان العرب: ٣٢٢/٦ مادة (غبش)، واملغرب يف ترتيب املعرب: ٢٩٣/٢.
(١) ينظر: لسان العرب: ٣٢٢/٦ مادة (غبش)، ومنهاج الرباعة للراوندي: ٦٣/١.

(٢) ينظر: الرصف حلاتم الضامن: ٢٥٧، والفيصل يف الوان اجلموع: ١١٠.
(٣) هنج البالغة: ٣٥٤، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٧٣/٥، ولسان العرب: ٦٠٣/١٢ مادة 

(هدم)، وتاج العروس: ٩٣٢/٢٥ مادة (هدم)
(٤) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٧٣/٥.

(٥) هنج البالغة: ٦٤، خطبة: ٣٦ والرواية فيه: «وبأهضام هذا الغائط»، والنهاية يف غريب احلديث 
واألثر: ٦١١/٥، ولسان العرب: ٦١٣/١٢ مادة (هضم).

(٦) لسان العرب: ٦١٣/١٢ مادة (هضم).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٦٠
٧. أوهاق: كقوله:

لقت املرءَ أوهاقُ املنيّة»(١). «وأعْ
أعناق  يف  تطرح  التي  احلبال  عىل  وتدل  بالتحريك(٢)،  قَ  هَ وَ مجع  فأوهاق 
ق عىل وزن (فَعَل) بفتح الفاء والعني  هَ الدواب حتّى تؤخذ(٣). أي أن مفردها وَ

وهو مجع مقيس.
٨. أكوار: كقوله:

قة»(٤). ل صدَ وارُ النَّحْ ج أَكْ رِ ْ «ليس فيام ختُ
نابري  وار مجع عىل وزن أفعال واحدها كـُور بالضم وهو بيت النحل والزَّ فأكْ

أراد أنه ليس يف العسل صدقة(٥). وهذا مجع مقيس؛ ألن مفرده معتل العني.
٩. أوتار: كقوله:

«فأدركت أوتار ما طلبوا»(٦).
تِر بالكــرس، وهي اجلنايــة(٧). وهو مقيــس؛ ألن هذا اجلمع  فأوتــار مجــع وِ

(١) هنج البالغة: ١٠١ خطبة: ٨٣، والنهاية يف غريب األثر: ٥٢٣/٥، ولسان العرب: ٣٨٥/١٠ 
مادة (وهق)، وتاج العروس: ٦٦٢١/٣٩ مادة (وهق).

(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٢٣/٥.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٨٥/١٠ مادة (وهق)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٧/٥.

 ،٣٨٥  /٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٤/٢٠ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٤)
ولسان العرب: ٥/ ١٥٤ مادة (كور)، وتاج العروس: ٤٦٩/٢٦ مادة (كور).

(٥) ينظر: لسان العرب: ١٥٤/٥ مادة (كور).
(٦) هنج البالغة: ٣٧٦، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣١٩/٥، ولسان العرب: ٢٧٣/٥ مادة (وتر).

(٧) ينظر: لسان العرب: ٢٧٣/٥ مادة (وتر)
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يطرد يف كل أســم ثالثــي معتل الفاء نحو: وقــت: أوقات، وصف: أوصاف، 

كــر: أوكار(١). وِ
١٠. أقزام: كقوله يف ذم أهل الشام:

اةُ طغامُ عبيدُ أقزام»(٢). فَ «وجُ
عنده  غناء  ال  الذي  اجلُثة  الصغري  ينء  الدَّ اللئيم  عىل  ويدلُ  م  زَ قَ مجع  فأقزام 
واألنثى(٣).  كر  والذَّ واجلمع  واألثنني  الواحد  عىل  يقع  مصدرٌ  األصل  يف  وهو 

وهذا مجع مقيس أيضاً؛ ألنه جيمع عىل هذه الصيغة ما كان عىل وزن (فَعَل).
١١. أكظامها: كقوله:

ها»(٤). ظامِ «لعلَّ اهللا يُصلِحُ أَمر هذه األُمة وال يأخذ بأكْ
جُ  ْرَ خمَ وهو  بالتحريك  ظَم  كَ مجع  «هي  األثري:  ابن  قال  ظَم  كَ مجع  ظام  فأكْ
فاألقوال  وهكذا  السابق.  املثال  يف  ورد  كام  مقيس  وهو  احللق»(٥).  من  النَّفس 

التي وردت تدل عىل مجع القلة عىل صيغة أفعال.

(١) ينظر: املهذب يف علم الترصيف، هاشم طه شالش: ١٨٣ .
(٢) هنج البالغة: ٣٧٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٨٨/٤، ولسان العرب: ٤٧٧/١٢ مادة 

(قزم)، وتاج العروس: ٨٥٨/٢٥ مادة (قزم).
(قزم)،  مادة   ٤٧٧  /١٢ العرب:  ولسان   ،٢٨٨  /٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية  ينظر:   (٣)

ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢٤٥/١
ا»، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤/  هَ (٤) هنج البالغة: ١٨٨ والرواية فيه: «وال تُؤخذُ بأكظامِ

٣٢٨، ولسان العرب: ١٩/١٢ مادة (كظم)، وتاج العروس: ٧٨٨/٢٦ مادة (كاظم).
(٥) ينظر: لسان العرب: ١٩/١٢ مادة (كظم)، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٦٢/٨.
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ويطرد يف كل اسم مذكر رباعي بمدة قبل اآلخر نحو طعام أطعِمة، ورغيف 
دة . كام يطرد يف (فعال) بفتح أوله أو كرسه، مُضعّف الالم  مِ فة، وعمود أعْ غِ أرْ
 .(١) ة، وأقبيه، وأكسية، وال جيمعان عىل غريه إال شذوذاً أو معتلها نحو أبتّة، وأزمّ
راب أغربة(٢). وفيام يأيت  وقد أضاف السيوطي اليها ما كان عىل وزن (فُعال) كغُ

أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل زنة أفْعِلة:
لّة: كقوله يف صفة الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني: ١. أدِ

.(٣)« «خيرجون من عنده أدِلّةً
عنده  من  خيرجون  أي  عليه  الناس  فيدلون  علِموا  قد  بام  أي  دليل  مجع  لـّة  أدِ

.(٤) ةً أدلّ هم  سَ أنفُ م  فجعلهُ فقهاء 
وهو مقيس؛ ألن هذا اجلمع يطرد يف كل أسم رباعي مذكر قبل آخره حرف مد.

ة: كقوله: ّ ٢. األرسِ
.(٥)« ةِ جبينِهِ ّ د يف أَرسِ ونَقَ اجلاملِ يطرَّ ه، ورَ هبِ جيري يف صفحةِ خدِّ «كأنَّ ماءَ الذّ

 ،١١٥ الــرصف:  فن  يف  العرف  وشذا   ،٢٥٨ والــرصف:   ،٣١٢/٤ املسالك:  أوضح  ينظر:   (١)
وترصيف األسامء: ٢١١.

(٢) ينظر: مهع اهلوامع: ٣/ ٣١٠.
العرب:  ولسان   ،٣١٥  /٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٩١/٢  :عيل اإلمام  مسند   (٣)

١١/ ٢٤٧ مادة (دلل).
(٤) ينظر: لسان العرب: ١/ ٢٤٧ مادة (دلل).

(٥) مسند اإلمام عيل:١٥١/٥، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٢٧٧/٢، والنهاية يف غريب احلديث 
واألثر: ٢/ ٩١٢، ولسان العرب: ٣٥٦/٤ مادة (رسر)
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رٍ وأسارير فهو مجع اجلمع(١). أي يف هذا الشاهد شذ مجع  َ ة مجع رسِ ّ فاألرسِ
ج بعض املحدثني هذا  رٍ عىل أرسة الذي جاء مفرده (فِعَل) وهو ثالثي فخرّ َ رسِ
عىل  االسم  حكم  فقلبوا  االسم  عىل  الوصف  محلوا  بأهنم  السامعي،  الشذوذ 

الوصف خلفة االسم(٢).
UÎÖm“’\;ƒÊμ;U⁄]Ë›]l

يدل عىل عرشة إىل ما ال هناية وهذا ما ذهب اليه سيبويه(٣). أي هو ما وضع 
حيث  من  العلامء  بني  تباينت  وقد  وكثرية  متعددة،  الكثرة  ومجوع  الكثري  للعدد 
و(فُعَل)،  و(فِعَل)،  و(فُعُل)،  (فُعْل)،  كاآليت:  مالك  ابن  عند  فكانت  العدد، 
ول)،  و(فُعُ و(فِعال)،  ال)،  و(فَعَّ و(فُعَّل)،  لة)،  و(فِعَ و(فَعْىل)،  لَة)،  عَ و(فَ
 ،( اىلِ عَ اعِل)، و(فَعائل)، و(فَ و(فِعالن)، (فُعالن)، و(فُعالء)، و(أفْعالء)، و(فَوَ
و(فَعَل)  فاعِل)،  (مَ (أفاعل)،  فعالل:  وشبه  الِل)  عَ و(فَ  ،( َّ و(فعاىلِ  ،( اىلَ عَ و(فَ

وحددها بأهنا تأيت مجعاً لفاعل يف الفاظ خمصوصة(٤).
ال)،  و(فُعَ إىل)،  و(فُعَ سيبويه(٥).  اليهام  أشار  فقد  و(فَعيل)  (فعالة)  ا  أمّ
تلحقها  مل  التي  الصيغ  ا  أمّ احلاجب.  ابن  عن  نقالً  األشموين  ذكرها  و(فُعىل)، 
ول، وفعال، ومفاعل(٦). وهكذا  اهلاء يف آخرها لتأنيث أو تأكيد اجلمع فهي: فُعُ

(١) ينظر: لسان العرب: ٣٥٦/٤ مادة (رسر)
(٢) ينظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب: ١١٦.

(٣) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٨- ٣.
(٤) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٩٠/٢.

(٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٥٦٨/٣.
(٦) ينظر: املصدر نفسه: ٥٦٨/٣، ورشح الريض عىل شافية آبن احلاجب: ١٩٠/٢.
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فهذه صيغ مجوع الكثرة التي أوردها النحاة، ومن صيغ مجوع الكثرة التي وردت 

يف أقوال اإلمام عيل والتي ذكرها بعض اللغويني:
U‡Ê“â…;€ïd;◊ ł¬…̌;IL

مجع  يف  فسكون،  بضم  ر  مْ كحُ صفتني  (فعالء)  ومؤنثة  (أفعل)  يف  وينقاس 
رضْ يف أخرض وخرضاء. يكون مجعاً لـ (أفعل) الذي ال مؤنث  أمحر ومحراء، وخُ
له أصالً كأمحر للعظيم احلمرة، وكذا لفعالء الذي ال أفعل له كقرناء. ويكثر يف 
وعمي  بيض  نحو  بخالف  يضعّف  ومل  والمه  هي  صحت  إن  عينه  ضمّ  الشعر 
رّ فال يُضم؛ ألعتدال العني يف األول والالم يف الثاين والتضعيف يف الثالث(١). وغُ

ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذه الزنة:
: كقوله: هُ رْ ١. مُ

رهُ العيون من البكاء»(٢). «مُ
مقيس؛  وهو  فيها(٣).  لِ  حْ الكُ لرتك  العني  يف  مرضُ  وهو  ه  رَ األمْ مجع  هُ  رْ فمُ
«عني  يقال:  إذ  فعالء  وزن  عىل  مرهاء  ومؤنثه  أفعل  وزن  عىل  ه  رَ أمْ مفرده  ألن 

ها، ليس فيها الكحل»(٤). رُ مَ

 ،٣١١/٣ اهلوامع:  ومهع   ،٣١٢/٤ املسالك:  وأوضح   ،١٢٨/٤ الشافية:  الكافية  رشح  ينظر:   (١)
وشذا العرف يف فن الرصف: ٧٩، والرصف: ٢٦، وترصيف األسامء: ٢١٣.

(٢) هنج البالغة: ١٨٣، خطبة: ١٢١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٨٣/٤، ولسان العرب: 
٥٤٠/١٣، وتاج العروس: ٨٢٤٢/٢٥ مادة (مره).

(٣) ينظر: لسان العرب: ١٣/ ٥٤٠ مادة (مرة)
(٤) تاج العروس: ٢٥/ ٨٢٤٢ مادة (مرة).
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: كقوله: قّ ٢. مُ

«من أراد املُفاخرة باألوالد فعليه باملُقِّ من النساء»(١).
اء»(٢). وهو  قّ وأمرأَة مقَّ قّ أي النساء الطوال إذ يقال: «رجل أمَ قّ مجع أمَ فمُ

مقيس؛ ألن هذا اجلمع يطرد يف كل أسم عىل وزن أفعل ومؤنثة فعالء.
عىل  (فعالء)  ومؤنثه  (أفْعل)  وزن  عىل  النعوت  من  كان  ما  مجع  وهكذا 

(فُعْل) مضمومة األَول ساكنة الثاين.
Uwi…;€ïd;◊¬̨…̌;HM

لَة) بضم فسكون سواء أكان صحيحاً  عْ يَطرد هذا البناء يف ما كان اسامً عىل (فُ
نحو  أفعل  أنثى  فسكون  بضم  (فُعْىل)  عىل  الوصف  ويف  مضاعفاً،  أم  معتالً  أم 
وصف  ْمة)  (هبُ وشذّ  جج  حُ وحجة   ،عر وعروة  د،  دَ عُ ة  دّ وعُ ف،  رَ غُ غرفة 
بفتح  ية)  رْ وقَ بة،  و(نَوْ األول،  بضم  ؤيا)  (رُ مجع  شذّ  كام  ْم)  (هبُ الشجاع  للرجل 
ضم  وانتفاء  األول،  يف  للمصدرية  ففتح  بضم  َمة)  و(ختُ بكرسة،  ية)  و(حلِ أوهلام، 
التي   عيل اإلمام  أقوال  يأيت  وفيام  األخري(٣).  عني  وفتح  بعده  الثالثة  يف  الفاء 

وردت عىل هذا اجلمع:
: كقوله: امً ١. قُحَ

العرب:  ولسان   ،٧٦٧/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٠٦/٢  :عيل اإلمام  مسند   (١)
٣٤٦/١٠ مادة (مقق)، وتاج العروس: ٥٨٧/٣٥ (مقق).

(٢) لسان العرب: ٣٤٦/١٠ مادة (مقق).
(٣) ينظر: رشح الكافية الشافية: ١٨٣٧/٤، وأوضح املسالك: ٣١٢/٤، ومهع اهلوامع: ٣١٤/٣، 

شذا العرف يف فن الرصف: ١١٧.
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.(١)« امً حَ صومةِ قُ «إنّ للخُ

الرمة  ذو  كقول  الشاقة»(٢).  العظام  بمعنى «األمور  وهي  مة  قُحْ مجع  حامً  فقُ
ها(٣): الدَ ْهِض اوْ يصف اإلبل وشدة ما تلقى من السري حتَّى جتُ

ل م بنيَ الفَال واملَناهِ عىل قُحَ نها   تَزمْ لْ وْ يَ الدِ أَ نَ باألَوْ حْ طَرِّ يُ
هذا  عىل  مجعت  فقد  لَة)  عْ (فُ وزن  عىل  مة  قُحْ مفرده  ألن  مقيس؛  مجع  وهذا 
لة) بضم الفاء أسامً ويستوي يف  البناء أعني (فُعَل)؛ ألن هذا البناء يُطرد يف (فُعْ

ذلك صحيح الالم ومضاعفها(٤).
٢. اللّؤم: كقوله:

اللُّؤم»(٥). لوا  مِ واكْ السكينة  ا  بَبوُ لْ َ «جتَ
الدرع(٦).  عىل  وتدل  مة  ؤْ لُ واحدته  فكأَنَّ  قياس  غري  عىل  ة  المْ مجع  اللُّؤم 

وهذا اجلمع غري مقيس.

(١) هنج البالغة: ٥٤٦، والعني: ١٧٦/١، ومجهرة اللغة: ٢٩٠/١ مادة (قحم)، واملحيط يف اللغة: 
 ٤٦٢/٢ العرب:  ولسان   ،٣٦/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (قحم)،  مادة   ١٧٠/١

مادة (قحم).
(٢) ينظر: لسان العرب: ٤٦٢/٢ مادة (قحم).

ه يف املفاصل، ولسان العرب: ٤٦٢/٢  وحَ دَتْ إليه رُ رَ (٣) ينظر: ديوانه: ٨٨، ورواية الشطر االول: فَ
مادة (قحم).

(٤) ينظر: رشح املفصل: ٢٢/٥، ومهع اهلوامع: ٣١٤/٣.
ة»، والنهاية يف غريب احلديث  لوا الالَّمَ مِ كِينَةَ وأَكْ بَبُوا السَّ لْ (٥) هنج البالغة: ١٨٦ والرواية فيه: «جتََ

واألثر: ٤١٤/٤، ولسان العرب: ٥٣٠/١٢ مادة (الم).
(٦) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤١٤/٤، ولسان العرب: ٥٣٠/١٢ مادة (الم).
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١. ثُكن: كقوله:

«يدخل البيت املعمور كلَّ يومٍ سبعون الف ملكٍ عىل ثُكنهم»(١).
بن  طرفة  قال  والعالمات(٢)،  ايات  الرَّ عىل  وتدل  نة  ثُكْ واحدهتا  مجع  فثُكنَ 

العبد(٣):
ناً هُ ثُكَ قَ وْ اباً وناطَتْ فَ خَ ناطَتِ سِ ةً    سَ ومِ انِئاً يف احليِّ مُ انِئاً هَ وهَ

فثُكناً هنا تدل عىل الرايات. وهذا اجلمع مقيس؛ ألن هذا البناء يطرد يف كل 
لة) بضم الفاء. أسم عىل وزن (فُعْ

ز: كقوله: جَ ٢. حُ
.(٤)« زاً جَ نا حُ دُّ مْ أشَ «هُ

د إذ يقال رجل شديد  ة واجلَهْ دّ زة واملراد هبا: الصرب عىل الشِّ جْ ز مجع حُ جَ فحُ
األمثلة  يف  تقدم  كام  مقيس  مجع  وهو  د(٥).  واجلَهْ دة  الشِّ عىل  صبور  أي  زة  احلُجْ

لة). السابقة؛ ألن مفرده عىل وزن (فُعْ
بَى: كقوله: ٣. الضُّ

العرب:  ولسان   ،٦٣٠/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢١/٢  :عيل اإلمام  مسند   (١)
٧٩/١٣ مادة (ثكن)، وتاج العروس: ٥٨٨/٥ مادة (ثكن).

(٢) ينظر: لسان العرب٧٩/١٣ مادة (ثكن).
(٣) ينظر: ديوانه: ٣٠، ولسان العرب: ٧٩/١٣ مادة (ثكن)، وتاج العروس: ٥/ ٥٨٨.

 ،٨٩٧/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٢٠/١ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٤)
.( )، وتاج العروس: ٣٧٠٣/٦ مادة (حجرْ ولسان العرب: ٣٣١/٥ مادة (حجرْ

(٥) ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٩٧/١، ولسان العرب: ٥/ ٣٣١ مادة (حجر).
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بالظُّبى»(١). «نافحوا 

د فحذفت الواو وعوّض منها  َ بَوٌ بوزن رصُ بَة ظُ فالظُّبَى مجع ظُبة وأصل الظُّ
ه(٢). دَّ اهلاء وتدل عىل طرف السيف وحَ

وهكذا فاألقوال التي ذكرناها تدل عىل مجع الكثرة عىل وزن (فُعَل).
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لة)  و(فَعْ (فَعْل)  يف  وتقاس  التكسري(٣).  مجع  يف  الصيغة  هذه  أستعامل  يكثر 
عاب،  صِ بة:  عْ وصَ عْب  وصَ كِعاب،  وكعبَة  كعب  نحو:  صفتني  أو  كانا  أسمني 
ب التي تبدل الواو ياء يف اجلمع ثِياب وندر فيام  دال، وثَوْ لة: خِ دَ جة: نِعاج وخَ ونَعْ
ياف(٤). وتقاس أيضاً فيام كان عىل حرفني وليست  عينه أو فاؤه الياء كضيْف ضِ
لَة)  عَ و(فَ يف (فَعَل)،  ايضاً  الصيغة  هذه  وتقاس  دِماء(٥).  م:  كدَ التأنيث  عالمة  فيه 
والمهام  عينهام  وليست  المهام،  تعتل  أو  يضاعفا  مل  ما  الالم،  صحيحي  اسمني 
اسامً  يف (فِعل)  تقاس  وكذلك  قاب  رِ بة  قَ ورَ ال،  مجِ َل:  مجَ نحو  وذلك  جنس،  من 
العني  واوي  غري  اسامً  يف (فُعْل)  أيضاً  تقاس  وهي  قِداح  ح:  قَدَ وَ ذِئاب،  ئب:  كذِ
الالم  صحيحي  و(فَعيلة)  يف (فعيل)  ايضاً  وتقاس  ماح  رِ مْح:  كرَ الالم  يائي  وال 
النوع  هذا  من  واو  عينهُ  فيام  الصيغة  هذه  وتلزم  ظِراف،  كظريف:  فاعل،  بمعنى 

وجممع   ،٣٢٨/٧ البحرين:  وجممع  (ظبا)،  مادة   ٢٢/١٥ العرب:  ولسان   ،٨٦ البالغة:  هنج   (١)
البحرين للطرحيي: ٣٠٦/٢.

(٢) ينظر: لسان العرب: ٢٢/١٥ مادة (ظبا).
(٣) ينظر: املنهج الصويت، عبد الصبور شاهني: ١٣٧.

(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٥٦٧/٣.

(٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٥٦٧/٣.
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فال جيمع غريها كطويل وطويلة: طوال، وشاع هذا الوزن يف مجع كل وصف عىل 
(فَعالن) للمذكر، و(فَعَىل) للمؤنث و(فُعالن) له و(فُعالنة) هلام كغضبان غضبى 

وغِضاب(١).
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذه الصيغة:

امم: كقوله: ١. سِ
امم»(٢). «غذاؤها سِ

أسم  كل  يف  يطرد  اجلمع  هذا  ألن  مقيس؛  وهو  القاتل(٣).  مُّ  السَّ مجع  امم  فسِ
عىل وزن (فَعَل) المه صحيحة (٤).

ا: كقوله: ٢. ذِهاهبُ
ا»(٥). ان ذِهاهبُ فَّ ا وال شَ عٌ ربَاهبُ زَ «ال قَ

املَطْرة،  أي  بة  ذِهْ واحدهتا  يّنَة  اللَّ األمطار  هبا  واملراد  كثرة  مجع  فذهاب   .٣
قول  ذلك  ومثل  ا(٦).  ذِهاهبُ فان  شِ ذات  وال  ه  تقديرُ حمذوف  مضاف  الكالم  ويف 

(١) ينظر: رشح الكافية الشافية: ١٨٥٠/٤، ومهع اهلوامع: ٣١٥/٣، وشذا العرف يف فن الرصف: 
١١٨، والرصف: ٢٦٧.

العروس:  وتاج  (سمم)،  مادة   ٣٠٢/١٢ العرب:  ولسان   ،١١١ خطبة:   ١٦٩ البالغة:  هنج   (٢)
٧٧٦٦/١٧ مادة (سمم)، وجممع البحرين: ٣٩٣/٣.

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٠٢/١٢ مادة (سمم)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١١٢/٣.
(٤) ينظر: رشح األشموين: ٦٨٥/٣.

(٥) هنج البالغة: ١٧٧ خطبة: ١١٥، والنهاية يف غريب احلديث و األثر: ١٨٧/٢، ولسان العرب: 
٣٩٣/١ مادة (ذهب)، وتاج العروس: ٥٠١/١٥ مادة (ذهب).

(٦) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٨٧/٢.
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ر(١): اعِ الشَّ
كائِكِ هابِ الرّ اتِ الذَّ نَ دِرَّ فْ شَّ تَرَ ا   مَ دَ الَةِ بَعْ زَ نِ الغَ رْ نَ يف قَ حْ ضَّ تَوَ

عىل  كان  ما  يف  يُطرد  ال  ألنه  مقيس؛  غري  مجع  وهذا  بة  ذِهْ مجع  هنا  هاب  فالذِّ
وزن (فِعلة).

:امل: كام جاء يف حديث اإلمام عيل ٤. الشِّ
امل بيمينه»(٢). نْسج الشِّ «إنَّ أبا هذا كان يَ

تَّسع به(٣). لة، وهو الكِساء واملئزرُ يُ مْ امل مجع شَ فالشِّ
لة). وهذا مجع مقيس؛ ألنه يطرد يف كل أسم عىل وزن (فَعْ

ذام: كقوله: ٥. الوِ
بَة»(٤). امَ الرتِ ذَ نَّهم نَفْضَ القَصاب الوِ ضَ ليتُ بَني أميَّة ألنْفُ «لَئن وَ

اب  الرتُّ يف  اقِطَة  السَّ بِد  والكَ ش  رِ الكَ من  ز  اخلُزَ هبا  واملراد  ةٌ  مَ ذَ وَ مجع  ذامَ  فالوِ
ها(٥). ضِ ابُ يبالغ يف نَفْ صَّ فالقَ

(١) البيت غري معزو إىل قائل وهو من شواهد لسان العرب: ٣٩٣/١ مادة (ذهب)، وتاج العروس: 
٥٠١/١٥ مادة (ذهب).

(٢) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٨/١١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢/ ١٢٢، ولسان 
العرب: ١١/ ٣٦٤ مادة (شمل)، وتاج العروس: ٧٢٢/١٧ مادة (شمل).

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٦٤/١١ مادة (شمل).
ام»، وغريب احلديث  نُّهم نفض اللَّحَّ ضَ (٤) هنج البالغة: ٩٥، خطبة: ٧٦ والرواية فيه: «لئن لقيت هلم ألنْفُ

أليب عبيد: ٤٣٨/٣، وهتذيب اللغة: ٧٤/٥ مادة (دمى)، ولسان العرب: ٦٣٢/٢ مادة (وذم).
(٥) ينظر: لسان العرب: ٦٣٢/١٢ مادة (وذم).
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وهكذا  لة)  (فَعَ وزن  عىل  أسم  كل  يف  يطرد  اجلمع  هذا  ألن  مقيس؛  وهو 

فاألمثلة التي ذكرناها من أقوال اإلمام عيل جاءت عىل وزن (فِعال).
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العني،  صحيح  يكون  أن  عىل  فكرس  بفتح  (فَعِل)  عىل  أسم  كل  يف  د  ويطرّ
عىل  أسم  كل  يف  ايضاً  ويطرد  ور(١).  نُمُ ر:  ونَمِ ول،  عُ وُ ووعل:  بُود،  كُ بِد:  ككَ
ول) يف  وك، وإنَّ هذا البناء ال يقيس عىل (فُعُ كُ : صُ ور، وصكّ : نُسُ (فَعْل) كنَرسْ

األجوف الواوي(٢).
د، وذكر:  وُ : أُسُ دَ فظ هذا البناء يف (فَعَل) خالياً من حروف العلّة كـ (أَسَ وحُ
هو  ول)  (فُعُ عىل  املضاعف  بني  إنّ  سيبويه   ورأ ون(٣).  جُ شُ ن:  جَ وشَ ور،  كُ ذُ

القياس(٤).
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذا البناء:

بْلة للصائم: ئل عن القُ لُوف: كقول اإلمام حني سُ ١. خُ
لُوف فيها»(٥). بُك إىل خُ «وما أَرَ

رِ الطعام(٦). ومثل ذلك ما  لف ويراد به تغري طعم الفم لتأخُّ لُوف مجع خَ فخُ
(١) ينظر: رشح الكافية الشافية: ١٨٥٤/٤، ومهع اهلوامع: ٣١٧/٣.

(٢) ينظر: رشح األشموين: ٩٩/٤.
(٣) ينظر: عمدة الرصف: ١٦٥، وشذا العرف يف فن الرصف: ١١٩.

(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٥٧٥/٣.
(٥) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٩/١٠، وغريب احلديث أليب عبيد: ٣٢٧/١، وهتذيب اللغة: 
٤٩١/٢ مادة (خلف)، والنهاية يف غريباحلديث واألثر: ٢/ ١٤٣، ولسان العرب: ٨٢/٩ مادة 

(خلف)، وتاج العروس: ٥٨٣/٧ مادة (خلف).
(٦) ينظر: لسان العرب: ٨٢/٩ مادة (خلف).
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:روي عن النبي

.(١)« كِ ف فم الصائم أطيبُ عندَ اهللاِ من ريحِ املِسْ لُوُ خلُ «وَ
يف  اجلمع  هذا  يطرد  أي  (فَعَل)  وزن  عىل  مفرده  ألن  مقيس؛  اجلمع  وهذا 

(فَعَل) خالياً من حروف العلّة.
٢. نُكُوص: كقوله:

.(٢)« جالً ر للنَّكوص رِ مَ لِلْوثْبة يداً وأخَّ دَّ «قَ
»(٣). وكقوله  رَ قَ هْ جوع إىل وراء وهو القَ وُص مجع نَكَص ويراد به: «الرُّ فنكُ

تعإىل:
.[٦٦ ْقَقابُِكْم َيْنِكُصوَن﴾ [املؤمنني: 

َ
﴿َفُكْنُتْم بَلَ أ

والرجوع  اإلعراض  أشد  سامعها  عن  وتعرضون   ،ر قَ هْ القَ ترجعون  أي 
والقهقر هي أقبح املشية، ألنه ال ير ما وراءه(٤).

وهذا اجلمع مقيس أيضاً كام يف الشاهد السابق؛ ألن مفردة نَكَص عىل وزن 
(فَعَل).

أبنية  من  وهو  ول)  (فُعُ وزن  عىل  جاءت  هنا   عيل اإلمام  فأقوال  وهكذا 
الكثرة. مجوع 

(١) غريب احلديث أليب عبيد: ٣٢٧/١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٤٣/٢.
(٢) هنج البالغة: ٨٧، خطبة: ٦٦، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ١٤٣/١ والنهاية يف غريب احلديث و األثر: 

٢٤٣/٥، ولسان الع رب: ١٠١/٧ مادة (نكص)، وتاج العروس: ٤٥٥٠/٢٥ مادة (نكص).
(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٤٣/٥، ولسان العرب: ١٠١/٧ مادة (نكص) .

(٤) ينظر: التحرير والتنوير: ١٦٩/٦.
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 ، لة) أسامً أو صفة، عاقالً أم غري عاقل، كناصية: نواصٍ يطرد هذا البناء يف (فاعِ
ع(١).  صوامِ معة  وْ وصَ جواهر،  هر  وْ كجَ لة)  عَ أو (فَوْ وزن (فوعل)  عىل  أسم  ويف 
ويطرد هذا البناء أيضاً يف (فاعل) بفتح العني أو كرسها سواء أكان اسامً أم وصفاً 
كحائض حوائض، وخاتم خواتم، وكاهل كواهل(٢). وأضاف بعض العلامء ما 

كان عىل (فاعالء) نافقاء نوافق، وقاصعاء قواصع(٣).
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذه الزنة:

١. حوازب: كقوله:
«نزلت كرائه األمور وحوازب اخلطوب»(٤).

يبٌ  زِ وحَ بٌ  حازِ رٌ  أمْ يقال:  إذ  الشديد(٥)  األمر  وهو  حازب  مجع  فحوازب 
(٦). وهو مجع مقيس؛ ألن مفرد حوازب حازب وهو أسم عىل وزن فاعِل  شديدٌ

بكرس العني أي يطرد هذا البناء يف ما كان عىل وزن (فاعِل).

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ٦١٤/٣، ورشح الشافية: ١٥٤/٢، وشذا العرف يف فن الرصف: ١٢١، 
والرصف: ٢٧٥.

(٢) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٥٤/٢.
والتطبيق   ،١٥٤/٢ احلاجب:  ابن  شافية  عىل  الريض  ورشح   ،٦١٤/٣ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (٣)

الرصيف: ٣٠٩.
(٤) هنج البالغة: ١٣٩، خطبة: ٩٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٩٤٥/١، ولسان العرب: 

٣٠٨/١ مادة (حزب)، وتاج العروس: ٩٤٥/٨ مادة (حزب).
(٥) ينظر: لسان العرب: ٣٠٨/١ مادة (حزب).
(٦) ينظر: تاج العروس: ٩٤٥/٨ مادة (حزب).
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٢. دواجي: كقوله:

لِه»(١). لَ كُ أنْ يَغشاكُم دواجي ظُ «يُوشِ
هذا  مفرد  ألن  مقيس؛  مجع  وهو  الظُلمة(٢).  عىل  وتدل  داجية  مجع  ي  واجِ فدَ

اجلمع عىل وزن (فاعلة) صفة.
٣. هوامد: كقوله:

.(٣)« د األرض النَّباتَ وامِ ج به من هَ رَ «أخْ
حياةٌ  فيها  يكون  ال  التي  أي  املستنّة  األرض  عىل  وتدل  هامدة  مجع  فهوامد 
م مجع مقيس؛ النَّ مفرد هذا اجلمع عىل وزن  ود(٤). وهو كام تقدّ وال نَبْت وال عُ

(فاعلة).
٤. نوازغها: كقوله:

زيمةَ إيامهنم»(٥). غها عَ كوكُ بنَوازِ م الشُّ «ومل تَرْ
وهو  النَّزغ:  من  غة  نازِ مجع   : غُ «النَّوازِ األثري:  ابن  قال  غة،  نازِ مجع  غ  فنوازِ

(١) هنج البالغة: ٣٦٧، خطبة: ٢٣٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٢١/٢، ولسان العرب: 
٢٤٩/١٤ مادة (دجا).

(٢) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٧/٤. 
(٣) هنج البالغة: ١٢٩، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٣٤/٥، ولسان العرب: ٤٣٦/٣ مادة 

(مهد)، وتاج العروس: ٣٦٣/٣٨ مادة (مهد). 
(٤) ينظر: النهاية يف غريب احلديث األثر: ٦٣٤/٥، ولسان العرب: ٣٤٦/٣ مادة (مهد).

(٥) هنج البالغة: ١٢٤، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠١/٥، ولسان العرب: ٨/ ٤٥٤ مادة 
(نزغ).
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الطَّعْن والفساد»(١). وهو مجع مقيس ايضاً ألن مفرده عىل وزن فاعلة.
٥. حواين: كقوله:

باب إال حواين اهلرم»(٢). «هل ينتظر أهل بضاضة الشّ
مقيس  مجع  وهو  وتنكبُّه(٣)  الشيخ  ظهر  حتني  التي  وهي  حانية  مجع  واين  فحَ

م يف األمثلة السابقة؛ ألنَّ مفرده عىل وزن (فاعلة). كام تقدّ
ن: كقوله: ٦. املَواجِ

ن»(٤). ر عىل املَواجِ قْع البَيازِ ام إالّ بوَ يوف عىل اهلَ عَ السُّ تُ وقْ بَّهْ «ما شَ
وجن  يقال  قّة  املِدَ وهي  نَة  يجَ مِ «مجع  األثري:  ابن  قال  نَة  يجَ مِ مجع  ن  فاملَواجِ
ونحو  بالكرس»(٥).  لة  عَ فْ مِ وهي  زائدة  وامليم  قَّة  دَ إذا  ناً  وجْ ِنُه  جيَ الثوبَ  ارُ  صَّ القَ

ذلك أيضاً قول الشاعر(٦):
ومُ وارِ كُ ـــى األكْ لَ تاهٌ عَ وأسْ نِ خاظِياتٌ    اجِ قابٌ كاملَْوَ رِ

(١) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠١/٥.
(٢) هنج البالغة: ١٠٥، خطبة: ٨٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣/ ١٠٧٣، ولسان العرب: 

٢٠٢/١٤ مادة (حنا)، وجممع البحرين: ٧٢/٢.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٢٠٢/١٤ مادة (حنا)، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٦/ ٢٠.

 ٤٤٣/١٣ العرب:  ولسان   ،٦٢٥/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٦٩ البالغة:  هنج   (٤)
مادة (وجن).

(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٢٥/٤، ولسان العرب: ٤٤٣/١٣ مادة (وجن).
عْدي وهو من شواهد: هتذيب اللغة: ٤١٩/٣ مادة (كام)، واملحكم  يْل السَّ قَ رُ بن عُ (٦) البيت لعامِ
العروس:  وتــاج  (وجــن)،  مــادة   ٤٤٣/١٣ العرب:  ولسان   ،١٦٢/٢ األعظم:  واملحيط 

٨٣٧١/١ مادة (وجن).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٧٦
وزن  عىل  مفرده  ألن  مقيس؛  غري  اجلمع  وهذا  نَة،  يجَ مِ مجع  هنا  ن  فاملَواجِ

لة) وهذا مل يطرد. عَ فْ (مِ
ب: كقوله: ٧. النَّواحِ

.(١)« بُ عَتِ النَّواحِ فَ بُ أو نَ عَتِ األَقارِ «فهل دفَ
ب البواكي مجع ناحبة وهي الباكية(٢). وهذا مجع مقيس؛ ألن مفردة  فالنَّواحِ

لة). عىل وزن (فاعِ
فهذه األمثلة جمتمعة من مجوع الكثرة وجاءت عىل وزن فواعل.
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باأللف  أو  بالتاء  تأنيثه  كان  سواء  ة،  مدّ ثالثه  مؤنث،  رباعي  يف  ويطّرد 
حالئب،  وحلوبة  صحائف،  وصحيفة  سحائب،  كسحابة  باملعنى  أو   . مطلقاً
بار حبائر ويشرتط يف ذي التاء اال تكون  وعجوز عجائز وشامل شامئل، وحُ
وأشرتط  جزائر(٣).  وجزور  ذبائح،  ذبيحة  وشذ   . فعيلة  إال  مفعولة،  بمعنى 
ال  وهلذا  فعيلة؛  إال  صفة  ال  أسامً  يكون  أن  التاء  ذوات  من  كان  فيام  بعضهم 
عامئم  وعاممة  جنائز،  نازة  كجِ (فِعالة)  يف  ويطرد  جبائن(٤).  عىل  جبانة  جتمع 

ذوائب(٥). كذؤابة  الة)  عَ و(فُ محائم،  كحاممة  و(فَعالَة) 
العرب:  ولسان   ،٥٩/٥ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٨٣ خطبة:   ،١٠٥ البالغة:  هنج   (١)

٧٤٩/١ مادة (نحب).
(٢) ينظر: لسان العرب: ٧٤٩/١ مادة (نحب).

(٣) ينظر: شذا العرف يف فن الرصف: ١٢٢، والرصف: ٢٧٦.
ابن  شافية  عىل  الريض  ورشح   ،١٠٢/٤ األشموين:  ورشح   ،٦١١/٣ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (٤)

احلاجب: ١٢٨/٢.
(٥) ينظر: أوضح املسالك: ٣٢١/٤، ومهع اهلوامع: ٣٢٤/٣.
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ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذا البناء:

١. الربائث: كقوله:
فيُذكِّروهنم  بــائِــث  بــالــرَّ الــنــاس  ن  ــذُ فــيــأخُ ايتها  برَ الشياطنيُ  ت  ـــدَ «غَ

احلاجات»(١).
مجع  وهو  ه(٢).  هامِّ مَ عن  اإلنسان  ْبس  حيَ األمرُ  وهو  بِيثَة  رَ مجع  بائث  فالرَّ

ة. مقيس؛ ألنه يطّرد يف رباعي مؤنث ثالثه مدّ
٢. مرائر: كقوله:

«إنَّ اهللا جعل املوت قاطعاً ملرائر أقراهنا»(٣).
يرٌ  مرِ واحدها:  طاقِ  من  أكثر  عىل  املفتولةُ  اجلبالُ  «املَرائر:  األثري:  ابن  قال 
أو  كمرير  ة  مدّ ثالثه  مؤنث  رباعي  يف  أطرد  ألنه  مقيس؛  مجع  وهذا   .(٤)« يرةٌ رِ ومَ

. يرةٌ مرِ ة خمتوم بتاء التأنيث كَ رباعي مؤنث ثالثه مدّ
٣. كبائس: كقوله:

طب»(٥). «كبائس اللؤلؤ الرَّ

(١) مسند اإلمام عيل: ٨٠/٩، وغريب احلديث للخطايب: ١٥٥/٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: 
٤٥١/٢، ولسان العرب: ٣٩٨/١٥ مادة (ربث)، وتاج العروس: ١٢٥٩/١٤ مادة (ربث).

(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢/ ٤٥١، ولسان العرب: ٣٩٨/١٥ مادة (ربث).
(٣) هنج البالغة: ١٢١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٦٩/٤، ولسان العرب: ١٦٥/٥ مادة 

(مرر)، وتاج العروس: ٣٤٨٤/٣٥ مادة (مرر) .
(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٦٩/٤، ولسان العرب: ١٦٥/٥ مادة (مرر). 

(٥) هنج البالغة: ٢٤٥، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٤٥/٤، ولسان العرب: ١٩٠/٦ مادة 
(كبس).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٧٨
طبَه(١). ارخيه ورُ ة وهي العذق التّام بِمشَ ْع كِباسَ بائس مجَ فكَ

وهو مقيس؛ ألن مفرده عىل وزن (فِعالَة).
٤. نتائِق: كقوله:

.(٢)« نيا قدراً «والكعبةُ أقلُّ نتائِقِ الدُّ
تقلع  أن  وهو  النّتق  من  مفعولة  معنى  يف  فعيلة  وزن  عىل  نتيقة  مجع  فالنَتَائِقُ 
اليشء فرتفعه من مكانه لرتمي به هذا هو االصل(٣). وهو مقيس؛ ألنه يطرد يف 

ماكان مفرده عىل وزن فعيلة بمعنى مفعوله.
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ول)  (أفْعُ ويف  كأضحوكة،  (أفْعولة)  يف  مقيس  مجع  أنه  العلامء  بعض   ير
أناعيم  كانعام  ال)  (أفْعَ يف  أيضاً  ويقاس  اباريق(٤).  كإبريق  و(أفعيل)  كأسبوع، 

وأقوال أقاويل(٥).
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذا البناء:

يبه: كقوله: اضِ ١. أهَ
عَ شآبِيبه»(٦). فَ يبِه ودُ رَ أهاضِ نُوبُ دِرَ يهِ اجلَ ْرِ «متَ

(١) ينظر: لسان العرب: ١٩٠/٦ مادة (كبس).
(٢) هنج البالغة: ٢٧٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣١/٥، ولسان العرب: ٣٥١/١٠ مادة 

(نتق)، وتاج العروس: ٥٩٢/٣٥ مادة (نتق).
(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٥١/١٠ مادة (نتق)، وتاج العروس: ٥٩٢/٣٥.

(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٦١٦/٣.
(٥) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٣٣٤.

(٦) هنج البالغة: ١٣٤ خطبة: ٩١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦١٠/٥، ولسان العرب: = 
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اضيبه مجع اجلمع أي مجع هضبٍ وهو املطر عىل أهضاب ثم أهاضيب،  فأهَ

لٍ وأقْوالٍ وأقاويل(١). وهو مقيس؛ ألن مفرده عىل وزن (أفعال). وْ كقَ
: كقوله: ٢. أداحيّ

.(٢)« يّ «ال تكونوا كقيضِ بيضٍ يف أداحِ
وهي  خ  وتُفرِّ النَّعامة  فيه  بِيضُ  تَ الذي  املوضع  وهو  األُدْحي  مجع  فاألداحيّ 
طه ثم تبيض فيه(٣). وهو مقيس؛  بْسُ لِها أي تَ وه بِرجْ حُ وتُ ألهنا تَدْ حَ ل من دَ وُ فْعُ أُ

ألنَّ مفرده عىل وزن أُفعول.
يل. وهكذا فهذه األمثلة من أقوال اإلمام عيلجاءت عىل وزن أفَاعِ
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دّ أولني من الثالثي  ير بعض العلامء أنه مجع مقيس يف ما كان رابعه حرف مَ
ة  دّ املزيد بمَ ويقاس يف الرباعي  قراطيط(٤).  رطاط  وذلك يف (فِعالل) كقِ املزيد، 
كراسيع  ككرسوع  لُول)  عْ ويف (فَ قناديل،  كقنديلَ  لِيل)  يف (فِعْ وذلك  آخره  قبل 

لول) كربذون براذين(٥). لول) كعصفور عصافري ويف (فِعْ ويف (فُعْ
وبقيت  بعضها،  حذف  أكثر  أو  بحرفني  املزيد  الرباعي  يف  يقاس  وأيضاً 

=٧٨٤/١ مادة (هضب)، وتاج العروس: ١٠٣١/٣٢ مادة (هضب).
(١) ينظر: لسان العرب: ٧٨٤/١ مادة (هضب)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢٤٧/٨.

العرب:  ولسان   ،٢٣٥/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٣٩/٦  :عيل اإلمام  مسند   (٢)
٢٥١/١٤ مادة (دحا).

(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٣٥/٢.
(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٦١٩/٣، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٣١٣.

(٥) ينظر: رشح ابن عقيل: ٤٣٥/٢، ورشح االشموين: ١٠٦/٤.
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ليل)  نْعَ (فَ ويف  عضاميز،  كعيضموز  لُول)  (فيْعَ يف  وذلك  رابعة  ة  مدّ احلذف  بعد 

جمانيق(١). نيق  نْجَ كمَ
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذه الزنة:

١. شآبيبة: كقوله:
«مترية اجلنوب دررَ أهاضيبة ودفع شآبيبة»(٢).

مفرده  ألن  مقيس؛  وهو  املَطر(٣).  من  فعةُ  الدُّ وهو  بُوب  ؤْ شُ مجع  فالشآبيب 
لُول). عْ عىل وزن (فُ

٢. هلاميم: كقوله:
«وأنتم هلاميم العرب»(٤).

اجلوهري(٦): قال  واخليل(٥).  الناس  من  اجلواد  وهو  ْموم  هلُ مجع  فلهاميم 
لَقُ ا بَ راهبِ إنَّ اللَّهاميمَ يف أقْ ـة ً    نْقَصَ بَنَّ بَياضاً يفِ مَ سَ ْ ال حتَ

لُول) عْ وهو مقيس؛ الن مفرده عىل وزن (فُ

(١) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٣١٣.
(٢) هنج البالغة: ١٣٤، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠٦٦/٢، ولسان العرب: ٤٧٩/١ مادة 

(شأب)، وتاج العروس: ٦٠١/١٥ مادة (شبب) وجممع البحرين: ١٨٧/٧.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٤٧٩/١ مادة (شأب).

العروس:  وتاج  (هلم)،  مادة   ٥٤٧/١٢ العرب:  ولسان   ،١٠٧ خطبة:   ،١٥٨ البالغة:  هنج   (٤)
٧٩٧/٢١ مادة (هلم)، وجممع البحرين: ١٤٠/٧.

(٥) ينظر: لسان العرب: ٥٤٧/١٢ مادة (هلم). 
(٦) ينظر: الصحاح يف اللغة: ١٥١/٢ مادة (هلم).
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كقوله: عساليجها:   .٣

«تعليق اللؤلؤ الرطب يف عساليجها»(١).
نحو  طراوته(٢).  وذهبت  يبس  إذا  الغصن  وهو  لُوج  سْ عُ مجع  اليج  سَ فعَ
أي  عساليجها  يف   اإلمام فقول  وهكذا  سلوج»(٣).  العُ طهفة «ومات  حديث 

لُول). عْ يف أغصاهنا وهو مقيس؛ ألن مفرده عىل وزن (فَ
٤. عقابيل: كقوله:

قابيل فاقتها»(٤). تها عَ عَ ن بِسَ رَ «ثم قَ
يف  تَني  فَ بالشَّ ى  احلُمَّ من  خيْرج  ما  عىل  وتدل  بُولة  قْ وعُ بُول  قْ عُ مجع  فعقابيل 

أرت عقابال َّى أسْ د محُ رْ غبِّها(٥)، كقول رؤبة(٦): من وِ
لُول). عْ وهو مقيس كاألمثلة السابقة؛ ألن مفردة عىل وزن (فُ

٥. عرانني: كقوله:
«وفجرنا ينابيع العيون من عرانني أنوفها»(٧).

العروس:  وتاج  (عسلج)،  مادة   ٢٤/٢ العرب:  ولسان   ،١٦٥ خطبة:   ،٢٤٧ البالغة:  هنج   (١)
٤٥٩/٢٠ مادة (عسلج).

(٢) ينظر: لسان العرب: ٣٢٤/٢ مادة (عسلج).
(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٧/٣.

 ٤٦٦/١١ العرب:  ولسان   ،٥٢٧/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١١٩ البالغة:  هنج   (٤)
مادة (عقبل).

(٥) ينظر: لسان العرب: ٤٦٦/١١ مادة (عقبل)
اعاً ونَجيبا ساعِال دَ (٦) ينظر: ديوانه: ١٢٤، وصدره: تبقى صُ

(٧) هنج البالغة: ١٢٨، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٤٩/٣، ولسان العرب: ٢٨١/١٣ = 
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مفرده  ألنَّ  مقيس؛  مجع  وهذا  األنــف(١).  رأس  وهو  رنني  عِ مجع  فعرانني 
رباعي مزيد بمد قبل آخره عىل وزن (فِعليل).

ابري: كقوله: دَ ٦. حَ
نني»(٢). ابِريُ السِّ دَ مَّ خرجنا اليك حني اعتكرت علينا حَ هُ «اللَّ

ها من  اقِيفُ ها ونشزت حرَ رَ ظْمُ ظَهْ دَ عَ دبار وهي الناقة التي بَ ابِري مجع حِ دَ فحَ
حط(٣). ب والقَ ثُر فيها اجلَدْ كْ نِني التي يَ بّه هبا السِّ اهلُزال فشَ

مد  حرف  آخره  قبل  مزيد  ثالثي  وهو  حدبر  مفرده  ألن  مقيس؛  مجع  وهذا 
عىل وزن (فِعالل) وهكذا أقوال اإلمام هنا جاءت عىل وزن (فعاليل) وهو 

ثرة. من أبنية مجوع الكَ
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بحذف  مقاعس  كمقعنس  لِل)  عَ فْ (مُ يف  مقيس  مجع  أنه  العلامء  بعض   ير
كان  فيام  أيضاً  اجلمع  هذا  ويقاس  سيبويه(٤).  رأي  وهذا  السينني   واحد النون 
املزيد  او  املجرد  بالرباعي  احلاقة  لغرض  ال  أكثر  أو  بحرف  الثالثي  من  مزيداً 
اآلخر  قبل  لني  أو  مدّ  حرف  زياداته   أحد وليست  واملزيد  املجرد  اخلاميس  أو 

=مادة (عرن)، وجممع البحرين: ١٦٣/٥، وجممع البحرين للطرحيي: ٢٠٧/٦.
(١) ينظر: لسان العرب: ٢٨١/١٣ مادة (عرن) 

غريب  يف  والنهاية  (حدر)،  مادة   ٧٨  /١ البالغة:  واساس   ،١١٥ خطبة:   ،١٧٦ البالغة:  هنج   (٢)
احلديث واألثر: ١/ ٩٠٦، ولسان العرب: ٤/ ١٧٥ مادة (حدبر)، وتاج العروس: ٢٦٧١/٧ 

مادة (حدبر)، وجممع البحرين: ٤٥٠/١، وجممع البحرين للطرحيي: ١٩٥/٣.
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٤٥/٧، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٤/٨.

(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٦٤٠/٣، ورشح ابن عقيل: ٣٧٠/٣.
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مداعس  كمدعس  مذكر  أو  ملؤنث  صفة  عَل)  فْ (مِ يف  وذلك  بامليم،  مبدوء  وهو 
كمشدن  التاء  من  خالية  ملؤنث  صفة  عِل)  فْ و(مُ  . املِ غَ مَ تَلِم  غْ كمُ تَعِل)  فْ و(مُ
عِل)  نْفَ (مُ ويف  مآخر  ر  خَّ ؤَ كمُ عَّل)  فْ (مُ يف  أيضاً  اجلمع  هذا  ويقاس  مشادن(١). 

كمستقدم مقادم(٢). عِل)  تَفْ سْ ويف (مُ كمنطلق مطالق 
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذا البناء:

عابِلة: كقوله: ١. مَ
ابله»(٣). عَ مَ تْكم  دَ وأقْصَ وائله  غَ تْنَّفكم  «تَكْ

الواحدة  طِوالٌ  راضٌ  عِ الٌ  نِصَ «املعابل:  األثري:  ابن  قال  بَلةً  عْ مِ مجع  ابِل  عَ مَ
وهو   .(٥)« املَعابِلُ تِي  فحَ صَ عن  لُّ  زِ ثابت: «تَ بن  عاصم  حديث  ومنه  بلة»(٤).  عْ مِ

عَل) والتاء زائدة. فْ مقيس؛ ألن مفرده ثالثي مزيد عىل وزن (مِ
نَارس: كقوله: ٢. مَ

ل منكم بابه»(٦). جُ نارسِ أهل الشام أَغلق كلُّ رَ نْرسِ من مَ «كلام أظلَّ عليكم مَ
الكبري  اجليش  امُ  قدّ ُرّ  متَ اجلَيش  من  طعة  «القِ به:  ويراد  نْرسَ  مِ مجع  نارسِ  فمَ

(١) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٣١٤.
(٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٦٤٠/٣.

(٣) هنج البالغة: ٣٦٧، خطبة: ٢٣٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٧٨/٣، ولسان العرب: 
٤٢٠/١١ مادة (عبل)، وتاج العروس: ٢٩٢/٢٢ مادة (عبل).

(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٧٨/٣، ولسان العرب: ٤٢٠/١١ مادة (عبل)
(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٧٨/٣.

العرب:  ولسان   ،١١٢/٥ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٦٩ خطبة:   ،٨٨ البالغة:  هنج   (٦)
٢٠٤/٥ مادة (نرس)، وتاج العروس: ٣٥٣/٣٥ مادة (نرس).
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عَل). فْ وامليم زائدة»(١). وهو مقيس؛ ألن مفرده عىل وزن (مِ

٣. املَطَافِل: كقوله:
بَلْتم إيلّ إقبالَ العُوذ املَطافِل»(٢). «فأَقْ

العهد  القريبَة  النَّاقةُ  عىل  وتدل  إشباع  بغري  مجع  وهو  ل  طفِ مُ مجع  فاملطافل 
وهو  هم(٣).  ارِ وصغَ هم  كِبَارِ هم  َعَ بأمجْ جاءوا  م  أهنَّ أي  طِفلها،  معها  بالنّتاج 

عِل). فْ مقيس؛ ألن مفرده صفة مؤنثة خالية من التاء عىل وزن (مُ
: كقوله: ايفِ هَ ٤. مَ

يح»(٤). يح ومهايف الرِّ «إىل منابت الشِّ
ألنه  مقيس؛  وهو   .(٥)« اريّ الربَ من  ا  بُوهبِ هُ موضع  مهفى «وهو  مجع  فمهايف 
عَل). وهكذا فهذه األقوال التي ذكرناها  فْ ال يطرد يف ما كان مفرده عىل وزن (مَ

تدل عىل مجع الكثرة وهي عىل مبنى (مفاعل).
U◊Ë Ž¡]̨Ÿ̨;zLK

حذفت  أكثر  أو  بحرفني  املزيد  الثالثي  يف  مقيس  مجع  أنه  العلامء  بعض   ير

(١) ينظر: لسان العرب: ٢٠٤/٥ مادة (نرس)
(٢) هنج البالغة: ٢٠١، والرواية فيه: «املطافيل وليس املطافل»، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: 

٢٩١/٣، ولسان العرب: ٤٠١/١١ مادة (طفل).
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٩١/٣. 

(٤) هنج البالغة: ٢٩٨ خطبة: ١٩٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦١٩/٥، ولسان العرب: 
٣٦٢/١٥ مادة (هفا).

(٥) لسان العرب: ٣٦٢/١٥ مادة (هفا)، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٤٦/١٣.



١٨٥الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
عن  الياء  بتعويض  وذلك  أوله  يف  امليم  أحدها  أحرف  أربعة  عىل  فبقي  زوائده 
اجلمع  هذا  ويقاس  ادِيم(١).  قَ مَ م  دَّ قَ ومُ طَالِيق،  مَ نْطَلق  كمُ املحذوفة  األحرف 
ذار  هْ ) كمِ عالٌ فْ أيضاً يف ما جاء من الصفةِ عىل أكثر من أربعة أحرف وذلك يف (مِ
َاضري، ومئشري مآشري ويف (مفعول) كمكسور  ضري حمَ حْ ) كمِ عيلٌ فْ اذير ويف (مِ هَ مَ

مكاسري، وملعون مالعني(٢).
ومن أقوال اإلمام عيلالتي وردت عىل هذا اجلمع:

١. املساييح: كقوله:
ر»(٣). «أولئك أُمة اهلد ليسوا باملساييح وال املذاييح البُذُ

(٤). وهذا  فاملساييح مجع مسياح وهو الذي يسيح يف األرض بالنَّميمة والرشّ
عال). فْ مجع مقيس؛ ألن مفرده جاء يف أكثر من أربعة أحرف عىل وزن (مِ

٢. خماريق: كقوله:
«الربقُ خماريقُ املالئكة»(٥).

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ٦١٣/٣.
أبن  كافية  عىل  الريض  ورشح   ،٢٣/٣ النحو:  يف  واألصول   ،٦١٣/٣ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (٢)

احلاجب: ١٨٠/٢، وجامع الدروس العربية: ٤٠/٣.
وال  اييح  باملَسَ يْسوا  لَ   الرسَُّ وأعالم   اهلد مصابيح  ئِكَ  «أولَ فيه:  والرواية   ١٥٢ البالغة:  هنج   (٣)
يف  والنهاية  مادة (سيح)،   ٤٩٢/٢ العرب:  ولسان  مادة (سوح)،   ٢٢٨/١ والعني:  ايِيع»،  املَذَ

غريب احلديث واألثر: ١٠٥٢/٢، وتاج العروس: ١٦٤١/١٥ مادة (سيح).
(٤) ينظر: لسان العرب: ٤٩٢/٢ مادة (سيح).

مادة   ٤٠٨/٢ اللغة:  وهتذيب   ،٣٥٧/٤ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،١١٥ البالغة:  هنج   (٥)
 = مادة   ٧٣/١٠ العرب:  ولسان   ،٢٦٥/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (خرق)، 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٨٦
ب به الصبيانُ بعضهم  راق وهو ثوب يُلَف ويَرضْ فمخاريق مجع واحدها خمِ
بن  عمرو  كقول  وقه(١)،  وتسُ املالئكة  هبا  ر  تزجُ آلة  أهنا  أراد   واإلمام بعضاً، 

كلثوم(٢):
ـــــا بِيْنـَ العِ ي  بأَيْدِ قٌ  يْ ارِ خمَ م    نْهُ نّا ومِ نَا مِ يُوفَ كأَنَّ سُ  

عال). فْ وهو مقيس؛ ألن مفرده عىل وزن (مِ
٣. املذاييع: كقوله:

ر»(٣). البُذُ باملذاييع  «ليسوا 
الذين  هبم  واملــراد  أفشاه،  إذا  ء  الــيشّ أذاع  من  وهو  مذياع  مجع  فاملذاييع 
مفرده  ألن  مقيس؛  مجع  السابقة  األمثلة  يف  كرنا  ذُ وكام  الفواحش(٤).  ون  يعُ يُشِ

عال). فْ عىل وزن (مِ
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يباج ديابيج(٥)، وديامس  يقاس عىل هذا اجلمع فيام كان عىل بناء (فِيعال) كدِ
دياميس(٦).

=(خرق) وخمتار الصحاح: ٨٤/١، وتاج العروس: ٨/ ٢٧٦ مادة (خرق).
(١) ينظر: لسان العرب: ٧٣/١٠ مادة (خرق).

(٢) ينظر: ديوانه: ٩، ولسان العرب: ٧٣/١٠ مادة (خرق)، وتاج العروس: ٢٧٦/٨.
(٣) هنج البالغة: ١٥٢، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٦٣/٣، ومقاييس اللغة: ٢٠٨/١ مادة (بذر)، 

ولسان العرب: ٩٨/٨ مادة (ذيع).
(٤) ينظر: لسان العرب: ٩٨/٨ مادة (ذيع). 

(٥) ينظر: ابنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٣١٥.
(٦) ينظر: كتاب سيبويه: ٦٤١/٣، واألصول يف النحو: ١٩٣/٣.



١٨٧الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذا اجلمع:

١. حيازيمك: كقوله:
ــــــا(١). تَ القِيكَ إنَّ املَوْ تِ     فَ وْ كَ لِلمَ يمَ د حيازِ أشدُ

عن  كناية  األمر  وهذا  وسطه  وقيل  الصدر  وهو  احليزوم  مجع  فاحليازيم 
يم(٢). وهو غري  ِّل مكروهة شدَّ احلَيازِ ر لألمر واالستعداد له إذ يقال إذ محُ التشمّ

مقيس؛ ألن هذا اجلمع يقاس يف ما كان مفرده عىل وزن (فيعال).
٢. دياجري: كقوله:

«تغريد ذوات املنطيق يف دياجري األوكار»(٣).
ُور وهو الظّالم والواو والياء زائدتان»(٤).  جيْ قال ابن األثري: «الدياجريُ مجعُ دَ

وهكذا فهذه األوزان جاءت عىل وزن فياعيل وهو من مجوع الكثرة.
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وم حياميم  ْمُ بوع يرابيع وحيَ ْ ول» كريَ عُ فْ يقاس هذا اجلمع يف ما كان عىل بناء «يَ
ينابيع(٥). نْبوع  ويَ

(١) ديوان اإلمام عيل: ٩٣، ولسان العرب: ١٣١/١٢ مادة (حزم).
(٢) ينظر: لسان العرب: ١٣١/١٢ مادة (حزم).

العرب:  ولسان   ،٣٦٤/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٨٣ خطبة:   ١٠٨ البالغة:  هنج   (٣)
٢٧٧/٤ مادة (دجر)، وتاج العروس: ٨١٨/١٣ مادة (دجر)

(٤) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٦٤/٢، ولسان العرب: ٢٧٧/٤ مادة (دجر).
(٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٦٤٦/٣، واألصول يف النحو: ١٩٢/٣، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: 

٣١٥، وجامع الدروس العربية: ٤٠/٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٨٨
ومن أقوال اإلمام عيل التي جاءت عىل هذا اجلمع:

١. يآفيخ: كقوله:
ف»(١). «أنتم هلاميم العرب ويآفيخ الرشّ

ول ومن  عُ فْ فيآفيخ مجع يآفوخ قال الليث: «من مهز اليأفُوخ فهو عىل تقدير يَ
مل هيمز فهو عىل تقدير فاعول من اليَفْخ واهلمز أصوب وأحسن ويراد به املوضع 

أسِ الطِّفل وجيمع عىل يآفيخ والياء زائدة»(٢). ط رَ سَ الذي يتحرك من وَ
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قشاعم  كقشعم  صفة  أو  خناجر  ر  نْجَ كخَ أسامً  لَل)  يف (فَعْ اجلمع  هذا  يقاس 
لُل)  (فُعْ ويف  ادِع  فَ ضَ ع  كضفدَ لَل)  (فِعْ ويف  ن،  جناجِ ن  نْجِ كجِ لِل)  (فِعْ ويف 
كلُّ  يف  يقاس  اجلمع  فهذا  وهكذا  طر(٣).  قَامَ مطر  كقِ  ( لّ ويف (فِعَ حبارج  ربج  كحُ
وكذلك   ، غضافِرَ ر  نْفَ كغضَ مزيد  أو  اهم  رَ دَ كدرهم  د  جمرَّ األصول،  رباعي  أسم 
كعندليب  واملزيدة  ج  ارِ فَ سَ فَرجل  كسَ دة  املجرَّ األصــول   ُ اخلامسيّة  األســامءُ 

عنادل(٤).
ومن أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذا اجلمع:

ثَاعِث: كقوله: ١. العَ

(١) هنج البالغة: ١٥٨، خطبة: ١٠٧، ولسان العرب: ٥/٣ مادة (أفخ)، وتاج العروس: ٧٩٧/٣ 
مادة (أفخ).

(٢) ينظر: لسان العرب: ٥/٣ مادة (أفخ).
(٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٦١٨/٣، واألصول يف النحو: ١٩٣/٢.

(٤) ينظر: جامع الدروس العربية: ٤٠/٥.



١٨٩الفصل الثاين: املبحث األول: أبنية األسامء ........................................... 
.(١)« ثاعِثِ «ذاك زمانُ العَ

مجع  وهو   .(٢) واإلفــســادِ ثة  ثْعَ العَ من  الشدائد  أي  ثُ  ثْعَ عَ مجع  فالعثاعِث 
لَل). مقيس؛ ألنَّ مفرده عىل وزن (فَعْ

ق: كقوله: اشِ قَ ٢. شَ
قة وتدل  شَ قْ ق مجع شَ يطان»(٣). فشقاشِ «إنّ كثرياً من اخلطب من شقاشق الشّ
شبه  أي  قَ  قاشِ شَ اخلطباء  ي  مّ سُ إذ  اإلبل،  من  للعريب  تكون  وال  البعري  هلاة  عىل 
للشيطان  جعل  أي   اإلمام كالم  من  واملعنى  ر(٤).  دْ اهلِ الكثري  بالبعري  ثار  املِكْ
ق ونسبَ اخلطب اليه ملا يدخل فيها من الكذب(٥). وهو مجع مقيس؛ الن  قاشِ شَ

لل). مفرده عىل وزن (فَعْ
٣. البيازر: كقوله:

يوف عىل إهلام إالّ بوقع البيازر عىل املياجن»(٦). «ما شبّهتُ وقعَ السّ

(١) هنج البالغة: ١٥، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٩٨/٣، ولسان العرب: ١٦٧/٢ مادة 
(عثث)، وتاج العروس: ١٢٧٩/١ مادة (عثث).

(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٩٨/٣، ولسان العرب: ١٦٧/٢.
(٣) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٩١/٢، وغريب احلديث أليب عبيد: ٢٩٧/٣، وهتذيب اللغة: 
واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٤٦٥/٢ االعظم،  واملحيط  واملحكم  مادة (شق)،   ١١٥/٣

١٩٢/٢، ولسان العرب: ١٠/ ١٨١ مادة (شقق)، وتاج العروس: ٤٠٦/١٦ مادة (شقق). 
(٤) ينظر: هتذيب اللغة: ١١٥/٣ مادة (شق)، ولسان العرب: ١٨١/١٠ مادة (شقق).

(٥) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢٢١/١٢ .
(٦) هنج البالغة: ٢٦٩، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣١٦/١، ولسان العرب: ٤/ ٥٦ مادة 

(بزر)، وتاج العروس: ٢٥٠٦/٣ مادة (بزر) . 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٩٠
خام(١). وهو مقيس؛  ُّ الضِّ ة ويراد هبا العِيصِ رَ يْزَ فالبيازر مجع كثرة واحدهتا بَ

لَل). ألنّ مفرده عىل وزن (فعْ
وهكذا فهذه األقوال التي ذكرناها تدل عىل مجع الكثرة عىل صيغة (فعالل).

(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣١٦/١، ولسان العرب: ٥٦/٤ مادة (بزر).
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مجيع  كانت  ما  د:  فاملجرّ ومزيد  د  جمرّ قسمني  عىل  العربية  يف  الفعل  يقسم 
ثالثة  أو  حرفان،  أو  حرف،  األصول  حروفه  عىل  زيد  ما  واملزيد  أصليّة،  حروفه 
من حروف الزيادة، وحروف الزيادة يف العربية، جتمعها عبارة (سألتمونيها)(١). 
يف  موجود  غري  معنى  عىل  احلصول  منه  راد  يُ معنوي،  إما  الزيادة  من  والغرض 
د برشط «أن يكون املعنى بعد التجريد ذا عالقة باملعنى مع الزيادة فكلمة  املجرّ
اهلمزة  بزيادة  نحكم  ولذلك   ،( مَ هِ (فَ بكلمة  املعنى  يف  عالقة  ذات  م)  هَ تَفْ (آسْ
الثالثي  الفعل  إحلاق  أي  اإلحلاق،  منه  الغرض  لفظي،  وأما  والتاء»(٢)،  والسني 

الرباعي(٣). بالفعل  املزيد 
عىل  يقسم  املزيد  وكذلك  ورباعي  ثُالثيّ  قسمني  عىل  ينقسم  املجرد  والفعل 

قسمني مزيد ثـُالثي، ومزيد رباعي(٤).

(١) ينظر: رشح الريض عىل الشافية: ٣٣٠/٢.
(٢) املنهج الصويت للبنية العريب: ٦٩.

(٣) ينظر: رشح املفصل: ١٥٥/٧.
(٤) ينظر: شذا العرف يف فن الرصف: ٢٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ١٩٢
 اإلمام أقوال  فيها  وردت  التي  واملزيدة  املجردة  األفعال  أبنية  يأيت  وفيام 

بحسب ما أستشهد به اللغويون:
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القاعدة الفعل املعتل، ياء  هذا الوزن يف املغالبة(١). وأستُثني عن هذه  يطرد 
العني أو المها، مثل خاشاين فخشيته وأخشاه، وكذلك املضعّف املتعدي(٢).

عُل: فْ ومن أقوال اإلمام عيل التي جاءت عىل زنة فَعَل ومضارعهُ يَ
: كقوله: مُ ْجُ م: هيَ جَ ١. هَ

حَ اليقني»(٣). وْ ا رَ وُ مُ عىل حقائق األُمور فبارشَ لُ م هبم العِ جَ «هَ
م قال ابن منظور:  ْجُ د عىل وزن (فَعَل) ومضارعه هيَ م) ثالثي جمرّ جَ فالفعل (هَ
هبا  وهجم  اخلَيْل  عليه  مَ  جَ وهَ تة  بَغْ إليهم  أنتهى  وماً  جُ هُ م  ْجُ هيَ القوم  عىل  م  جَ هَ

الليث واستعاره اإلمام عيل للعِلم أي هجم عليهم دخلَ بغري إذن(٤).
ق: كقوله: دُ ق: يَصْ دَ ٢. صَ

ه»(٥). رِ نَّ بَكْ ني سِ قَ دَ «صَ

(١) ينظر: املزهر يف علوم اللغة: ٢/ ٤٤، ورشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ٧٢/١.
(٢) ينظر: رشح التسهيل: ٣٠١/٤.

الْيقني»،  وح  رُ وا  بَارشََ وَ ةِ  البَصريَ ةِ  يقَ قِ حَ عىل  لْمُ  العِ مُ  هبِِ مَ  جَ فيه: «هَ والرواية   ٥٢٨ البالغة:  هنج   (٣)
واملحكم واملحيط األعظم: ٢/ ١٤٩، ولسان العرب: ٦٠٠/١٢ مادة (هجم)، وتاج العروس: 

٧٩٣٠/٣٦ مادة (هجم).
(٤) ينظر: لسان العرب: ٦٠٠/١٢ مادة (هجم).

(٥) جممع األمثال للميداين: ٥٤٥/٢، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٤/١٩، والعني: ٥٢/٢،= 
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ق  دْ فالصِّ ق،  دُ يَصْ ومضارعه  وزن (فَعَل)  عىل  جمرد  ثالثي  ق)  دَ فالفعل (صَ
ثَل يرضب للصادق يف خربه  دقاً وهذا مَ قاً وصِ دْ ق صَ دُ ق يَصْ دَ نقيض الكذب صَ

قك(١). دِّ قُ الذي يُصَ دِّ واملُصَ
لُوط: كقوله: : يَ ٣. الطَ

بَت»(٢). «والطَها بالبِلَّة حتى لَزِ
به  ويراد  لُوط)  (يَ ومضارعه  (فَعَل)  وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( طَ (الَ فالفعل 
ءْ إذا لصق(٣). ويف قول اإلمام: «والطها بالبِلَّة»  اللُّصوق إذ يقال: الطَ اليشَّ

ا: أي طالها بالطّني(٤). أي لصقت ولزمت، والطَهَ
لُو: كقوله: عْ : يَ الَ ٤. عَ
لَعوا»(٥). لَوتَ إذ ظَ «عَ

بكالم  ويراد  لُوا  عْ يَ ومضارعه  (فَعَل)  وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( الَ (عَ فالفعل 
اإلمام أي أنقطعوا وتأخروا لتقصريهم، والقول يف وصف أيب بكر(٦).

=وهتذيب اللغة: ٢٤٥/٤، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٦١/٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: 
٢٣٥/٣، ولسان العرب: ١٩٣/١٠ مادة (صدق)، وتاج العروس: ٤١٨/١٨ مادة (صدق).

(١) ينظر: لسان العرب: ١١٣/٢٦ مادة (صدق).
العرب:  ولسان   ،٥٦٥/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١ خطبة:   ،١٨ البالغة:  هنج   (٢)

٣٩٤/٧ مادة (لوط)، وتاج العروس: ٩٣٩/٣٠ مادة (لوط).
(٣) ينظر: مقاييس اللغة: ١٧٩/٥ مادة (لوط).

(٤) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢٥٢/٢.
ولسان  هلعوا»،  إذ  «علوت  فيه:  والرواية   ٤٠/١٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح  ينظر:   (٥)

العرب: ٢٤٣/٨ مادة (ظلع)، وجممع البحرين: ٢٨٠/٤.
(٦) ينظر: لسان العرب: ٢٤٣/٨ مادة (ظلع).
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:ُوص: كام جاء يف حديث اإلمام : حيَ اصَ ٥. حَ

للخيَّاط  قال  ثم  ه  دِ يَ عن  نيِ  مَّ الكُ من  ل  فَضَ ما  فقطع  يصاً  قمِ   ــرتَ اشْ «أنه 
ه»(١). صْ حُ

ُوص  حيَ ومضارعه  جمرد  ثالثي  أيضاً  األمثلة  يف  تقدم  كام   ( (حاصَ فالفعل 
، أي خاطَه(٢). ياصةً ه حوصاً وحِ ُوصُ ويدل عىل اخلياطة إذ يقال حاصَ الثوب حيَ

لُوا: كقوله: ْ : خيَ الَ ٦. خَ
دوا»(٣). ُ مُّ مامل ترشْ مْ ذَ الكُ «وخَ

قول  يف  واملراد  ْلُو  خيَ ومضارعه  فَعَل  وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( الَ (خَ فالفعل 
 ،(٤) مَّ ذَ الك  وخَ ذلك  لْ  افْعَ يقال:  إذ  مُّ  الذَّ عنك  ط  قَ وسَ ت  رْ ذِ أُعْ أي   اإلمام

كقول عبد اهللا بن رواحة(٥):
ائِي رَ يلِ وَ عْ إىل أهْ جِ الَ أرْ مُّ    وَ الكِ ذَ مٌ وخَ عُ أنكِ فانْ فشَ

.(٦)« و عىل اإلنفاقِ كُ زْ صهُ النَّفقة والعِلم يَ و: كقوله: «املالُ تنقُ كُ زْ ا: يَ كَ ٧. زَ

غريب  يف  والنهاية  (حوص)،  مادة   ١٥٨/٢ اللغة:  وهتذيب   ،١٧٦/٦  :عيل اإلمام  مسند   (١)
احلديث واألثر: ١٩٨٣/١، ولسان العرب: ١٨/٧ مادة (حوص)، وجممع البحرين: ٧٦/١، 

وجممع البحرين للطرحيي: ١٠٨/٤.
(٢) ينظر: لسان العرب: ١٨/٧ مادة (حوص).

 ٢٣٧/١٤ العرب:  ولسان   ،١٤٦/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣٩٦ البالغة:  هنج   (٣)
مادة (خال).

(٤) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٤٦/٢.
(٥) ينظر: ديوانه: ١٥١، وهتذيب اللغة: ٢٣/٣ مادة (خال)، ولسان العرب: ٢٣٧/١٤ مادة (خال).
(٦) هنج البالغة: ٥٢٧، واملحكم واملحيط األعظم: ٢٠٨/٣ مقلوبة (ز، ك، و)، ولسان العرب: = 
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(فَعَل)  وزن  عىل  ا)  كَ (زَ هو  جمرد  ثالثي  وماضيه  مضارع  و)  كُ زْ (يَ فالفعل 
كاء  الزَّ للعلم   اإلمام فاستعار  اً  وّ وزكُ كاء  زَ و  كُ زْ يَ ا  كَ زَ يْع  والرَّ النَّامء  والزكاء 
بناء  عىل  جاءت  األقوال  فهذه  وهكذا  نامء(٢).  يزداد  أي  م(١)  زْ جِ ذا  يكن  مل  وإن 

عُل. فْ يَ (فَعَل) ومضارعه 
U◊ Ž¬ łĄ́;◊̨¬̨…̨;‡ÜÂ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]Ë›]l

فُّ األوزان . وهذا ما ذهب  ثُرُ استعامل هذا الوزن يف معانٍ كثرية وهو أخَ كْ يَ
»(٣). وقد أشار الريضّ  لَ إليهِ سيبويه إذ قال: «وليس يشءٌ يف الكالم أكثرُ من فَعَ
االسرتاباذي إىل العالقة بني اخلفة وكثرة االستعامل إذ قال: «إعلم أن باب فَعَل 
ثُرَ  فّ كَ ل يف مجيعها، ألنَّ اللفظ إذا خَ مَ تُعْ ْتَص بمعنى من املعاين بل أُسْ تِه مل خيَ فَّ خلِِ

فُ فيه»(٤). ُّ عَ التَرصَ استعامله وأتّسَ
ومن  عُل)  فْ ويَ عِل،  فْ ويَ ل،  عَ فْ (يَ هي  صيغ  ثالث  عىل  (فَعَل)  مضارع  ويأيت 

عِل: فْ أقوال اإلمام عيلالتي جاءت عىل زنة فَعلَ ومضارعه يَ
: كقوله: زُ أرِ : يَ زَ ١. أَرَ

.(٥)« زَ فيها أوتاداً عَل اجلبال لألرض عامداً و أرَ «جَ

=٣٥٨/١٤ مادة (زكا)، وتاج العروس: ٤١٩/١٥ مادة (زكا).
(١) ينظر: املحكم واملحيط األعظم: ٢٠٨/٣ مقلوبة (ز، ك، و)، ولسان العرب: ٣٥٨/١٤ مادة (زكا).

(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١/١٨.
(٣) كتاب سيبويه: ٣٥/٤.

(٤) رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ٧٠/١.
(٥) هنج البالغة: ٩٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١/ ٧٨، ولسان العرب: ٣٠٥/٥ مادة (أرز)، 
وتاج العروس: ٦٦٥/١ مادة (أرز)، وجممع البحرين: ٥٦/١، وجممع البحرين للطرحيي: ١/٤.
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 ،(١) والتّضامّ ع  التجمّ به  ويراد  زُ  أْرِ يَ ومضارعه  فَعَل  وزن  عىل   ( زَ فالفعل (أرَ

:قال الرسول
حرها»(٢). زُ احليةُّ إىل جُ زُ إىل املدينة كام تأَرِ «إنَّ اإلِسالم ليَأرِ

زتُ  » أي أثبتها فيها فهي من أرِ زَ فيها أوتاداً أي ينضم إليها وقول اإلمام: «أرَ
زُ إذا ثبتت يف األرض(٣). جرةُ تأرِ الشَّ

: كقوله: سُ مِ عْ : يَ سَ مَ ١. عَ
.(٤)« ربَ سَ عليهم اخلَ مَ «إالّ وإنَّ معاوية قادَ ملَِّة من الغواة وعَ

مِس والعَمس أن تُر أنك  عْ ) ومضارعه يَ لَ ) عىل وزن (فَعَ سَ مَ فالفعل (عَ
مَس عليهم اخلرب أي أعامه وسرته(٦). ر وأنت به عارف(٥)، وعَ ف األمْ رِ ال تَعْ

: كقوله: بُ ذِ : يَكْ بَ ذَ ٢. كَ
.(٧)« ةُ قَ احلارِ بَتْك  ذَ «كَ

(١) ينظر: مقاييس اللغة: ٩٤/١ مادة (أرز).
(٢) النهاية يف غريب احلديث األثر: ٧٨/١.

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٠٥/٥ مادة (أرز)، وتاج العروس: ٦٦٥/١ مادة (أرز).
العرب:  ولسان   ،٥٦٩/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٥/٦  :عيل اإلمام  مسند   (٤)

١٤٧/٦ مادة (عمس)، وتاج العروس: ٤٣٢/٢٠ مادة (عمس) .
(٥) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٦٩/٣.

(٦) ينظر: لسان العرب: ١٤٧/٦ مادة (عمس).
(٧) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٣٥/١٩، وغريب احلديث ألبن اجلوزي: ٢٨٤/٢، والنهاية 
يف غريب احلديث و األثر: ٢٨٢/٤، ولسان العرب: ٧٠٨/١ مادة (كذب)، وتاج العروس: 

٣٩٩/٢٧ مادة (كذب).
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والكذب  ب  ذِ يَكْ ومضارعه  فَعَل  وزن  عىل  ايضاً  تقدم  كام   ( بَ ذَ (كَ فالفعل 

ضد الصدق.
زتَ  َ رتَ راً بال ظَهر فقيل له: لو احْ ه كانت صدْ عَ : كقوله: «إنَّ دِرْ ئِلُ : يَ أَلَ ٣. وَ

.(١)« ري فال وأَلْتُ رك فقال: إذا أمكنت من ظهْ من ظهْ
ئِلُ ويراد به أي إذا إلتجأ إىل موضع  أَل) عىل وزن فَعَل ومضارعه يَ فالفعل (وَ

ونجا(٢). وكقوله تعإىل:
﴿لَّن جَيُِدوا ِمن ُدونِِه َمْوئًِال﴾[الكهف: ٥٨].

من  مكان  اسم  واملوئل  العذاب  من  فيعتصمون  اليه  يلجؤون  ملجأ  أي 
يئل(٣). لَ  وأَ

ب: كقوله: ِ : يَرضْ بَ َ ٤. رضَ
.(٤)« بِهِ نَ ين بذَ وبُ الدِّ عْسُ ب يَ َ «فإذا كان ذلك رضَ

والباء  والراء  الضاد  ب،  يَرضْ ومضارعه  فَعَل  وزن  عىل   ( بَ َ (رضَ فالفعل 
ري رضب ويقال  أصلٌ واحد ثم يُستعار وحيمل عليه إذ يقال إن اإلرساع إىل السَّ
هبا  يراد   اإلمام قول  يف  ب  ورضَ سافرت(٥)،  إذا  األرض  يف  رضبت  ايضاً 

غريب  يف  والنهاية   ،٤٩٩/٢ اجلوزي:  آلبن  احلديث  وغريب   ،٣١/٥  :عيل اإلمام  مسند   (١)
احلديث واألثر: ٣٠٥/٥، ولسان العرب: ٧١٥/١١، وتاج العروس: ٤٠/ ٩٢٠ مادة (وأل).

(٢) ينظر: لسان العرب: ٧١٥/١١ مادة (وأل).
(٣) ينظر: روح املعاين: ٢٩٥/١٠.

مادة   ٣٠٩/١ البالغة:  وأساس  (رضب)،  مادة   ١٥٣/٤ اللغة:  وهتذيب   ،٥٤٥ البالغة:  هنج   (٤)
(عسب)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٦٩/٢، ولسان العرب: ٥٤٣/١ مادة (رضب).

(٥) ينظر: مقاييس اللغة: ٣١١/٣ مادة (رضب).
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تن(١). اإلرساع، أي أرسع الذهاب يف األرض فِراراً من الفِ
لِق: كقوله: فْ : يَ لَقَ ٥. فَ

ة»(٢). مَ أ النَّسَ رَ بَ بَّةَ وَ لَقَ احلَ وَ الَّذي فَ «فَ
الشق  لْق  والفَ لِق  فْ يً ومضارعه   ( لَ (فَعَ وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( لَقَ (فَ فالفعل 

قاً أي شقه وكقوله تعإىل: لْ لِقهُ فَ فْ لَقه يَ مصدر فَ
﴿َفالُِق اِإلْصَباِح﴾ [األنعام: ٩٦](٣).

أي شاقّ عمود الصبح من ظلمة الليل(٤). وقد ورد ذلك يف دعاء الصباح.
م: ذِ عْ : يَ مَ ذَ ٦. عَ

مُ بفيها» (٥). ذِ عْ وس تَ ُ ي كالنَّابِ الرضَّ ءٍ بَعْدِ وْ بَابَ سُ مْ أرْ يَّةَ لَكُ مَ نَّ بني أُ دَ «لَتَجِ
ابن  قال  السابقة  األمثلة  يف  تقدم  كام  (فَعَل)  وزن  عىل  ثالثي  فعل  م  ذَ فعَ

لُ بجفاء»(٦). مُ العَضُّ واألكْ ذْ ماً والعَ ذْ مُ عَ ذِ عْ مَ يَ ذَ منظور: «عَ

(١) ينظر: لسان العرب: ١/ ٥٤٣ مادة (رضب).
غريب  يف  والنهاية   ،٨٣/١ الناس:  كلامت  معاين  يف  والزاهر   ،١٠١ خطبة:   ١٤٩ البالغة:  هنج   (٢)
احلديث واألثر: ٩٢١/٢، ولسان العرب: ٣٠٩/١٠ مادة (فلق)، وتاج العروس: ٥٥١/٢٤ 

مادة (فلق)، وجممع البحرين: ٥/٤.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٠٩/١٠ مادة (فلق).

(٤) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٢١٠/٤.
العرب:  ولسان   ،٤٢٨/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٩٣ خطبة:   ١٤٠ البالغة:  هنج   (٥)

٣٩٤/١٢ مادة (عذم)، وتاج العروس: ٥١٣/٢٠ مادة (عذم).
(٦) لسان العرب: ١٢/ ٣٩٤ مادة (عذم).
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جزم  إذ  شاذ  وكرسها  مفتوحة  مضارعه  وعني  العني،  وكرس  الفاء  بفتح 
عَل إال القليل الشاذ مكسور العني(١). وهذا  فْ الرصفيون أن فعِل مضارعه دائامً يَ
البناء جياء به للداللة عىل املالزمة، وذلك يف الفرح واألدواء وما شاهبها، نحو: 
كِر،  وسَ بِع،  شَ نحو:  وضدمها،  واإلمتالء  الشبع  ويف   . نَ ــزِ وحَ  ، ــعَ ووجِ ح،  فَرِ

.(٢) َ رتِ ، وشَ رَ وِ د، وحَ وِ واأللوان واحللية والعيوب، نحو: سَ
ومضارعه  فَعِل  زنة  عىل  جاءت  التي   عيل اإلمــام  أقــوال  يأيت  وفيام 

عَل: فْ يَ
: كقوله: ئْتأَقُ ئِق: يَ ١. تَ

ه(٣)»(٤). ياض بمواحتِ أَقُ احلِ «أتْ
ة  شدَّ والتَّأَقُ  ئْتِق  يَ ومضارعه   ( لَ (فَعِ وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( ئِقَ (تَ فالفعل 
 (٥)« إتآقاً هو  وأتأقه  تألَ  أمْ ئِق  تَ فهو  تْأَق  يَ قاء  السِّ ئِقَ  «تَ سيدة:  ابن  قال  اإلمتالء 

الكافية:  ورشح   ،٤٣/٢ اللغة:  علوم  يف  واملزهر   ،٤٣ الناظم:  ابن  األفعال،  المية  رشح  ينظر:   (١)
.٤٢٤/٢

ورشح   ،١٥٧/٧ املفصل:  ورشح   ،٢٧٨ واملفصل:   ،٢١٩/٢–٢٢٠ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (٢)
الريض عىل الشافية: ٢١/٢، وشذا العرف: ٢٤.

(٣) املواتح مجع املاتح وهو الذي يستقى بالدلو من املتح وهو االستقاء، ينظر: لسان العرب: ٥٨٨/٢ 
مادة (متح).

(٤) هنج البالغة: ٣٢٥، خطبة: ١٩٨، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٦٢/١، ولسان العرب: 
٣١/١٠ مادة (تأق)، وتاج العروس: ٢٢٥/٤ مادة (تآق).

(٥) املخصص: ٢٢٨/٢.
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ومثل ذلك قول النابغة(١):
وبٍ ُ رشْ واةِ بامءٌ غريُ مَ دُّ الرُّ ها شَ أَقَ أتْ ــــرِ    فْ الوُ املَزادِ  نَضـْحَ  نَ  حْ نْضَ يَ

) هنا يدل عىل اإلمتالء. لَ وهكذا فـ (فَعِ
م: كقوله: ْضَ : خيَ مَ ضِ ٢. خَ

بيع»(٢). بْتَةَ الرَّ مَ اإلبل نَ ضْ الَ اهللا خَ ون مَ مُ ْضَ يَّة خيَ نُو أمَ «فقام اليه بَ
م  واخلَضْ م  ْضَ خيَ ومضارعه   ( لَ (فَعِ وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( مَ ضِ (خَ فالفعل 
اي   عيل اإلمــام  كالم  من  واملعنى  األرضاس(٣).  بأقىص  األكــل  عىل  يدل 
يأكلون الدنيا أكل اإلبل نبات الربيع وهذا كناية عن كثرة توسعهم يف أكل مال 

املسلمني(٤).
د: كقوله: هَ عْ : يَ دَ هِ ٣. عَ

.(٥)« دَ إيلّ النبيُّ األُميُّ هِ «عَ
(فَعِل)  وزن  عىل  السابقة  األمثلة  يف  تقدم  كام  جمرد  ثالثي   ( دَ هِ (عَ فالفعل 

د الوصية قال تعإىل: هْ هد، والعَ عْ ومضارعه يَ

(١) ينظر: ديوانه: ١١، ولسان العرب: ٣١/١٠ مادة (تأق)، وتاج العروس: ٢٢٥/٤ مادة (تأق).
الوسيط:  واملعجم   ،١١١/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣ خطبة:   ٢٦ البالغة:  هنج   (٢)

٥٠٤/١، وجممع البحرين: ١٣٦/١، وجممع البحرين للطرحيي: ٤٢/٦.
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١١١/٢، ولسان العرب: ١٨٢/١٢ مادة (خضم).

(٤) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٣/١.
العرب:  ولسان   ،٦١٣/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،١٢/٢  :عيل اإلمام  مسند   (٥)

٣١١/٣ مادة (عهد)، وجممع البحرين: ٢٦٢/٣.
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ُْكْم يَا بيَِن آَدَم﴾ [يس: ٦٠] (١). َ ِ ْقَهْد إ
َ
لَْم أ

َ
﴿أ

أي عهد اهللا هلم بأن يعبدوه وال يعبدوا غريه(٢).
ل: كقوله يصف أبا بكر: شَ فْ : يَ لَ ٤. فَشِ

لوا»(٣). ر الناسُ عنه وآخراً حني فَشِ فَ وباً أوالً حني نَ عْسُ ين يَ «كنت للدِّ
عىل  ويدل  ل  شَ فْ يَ ومضارعه  (فَعِل)  وزن  عىل  جمرد  ثالثي   ( لَ (فَشِ فالفعل 
عُف  وضَ لَ  سِ كَ ل.  فشِ فهو  الً  فَشَ الرجل  ل  فَشِ يقال  إذ  اجلبان  الضعيف  الرجل 

بُن كقوله تعإىل: وتراخى وجَ
.(٤)[٤٦ ﴿َوالََيَناَزُعواَْفَتْفَشلُواْ﴾ [األنفال: 

أي ال ختتلفوا فتجبنوا(٥).
: كقوله: ْىلَ : حيَ يلِ ٥. حَ

ينُهم»(٦). لِيَت الدنيا يف أعْ «حَ
َ اليشءُ  يلِ ْىلَ إذ يقال حَ يلِ ثالثي جمرد عىل وزن (فَعِل) ومضارعه حيَ فالفعل حَ

(١) ينظر: لسان العرب: ٣١١/٣ مادة (عهد).
(٢) ينظر: التحرير والتنوير: ٣٦٢/٧.

 ،٤٦٤/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٥/١٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٣)
ولسان العرب: ٥٢٠/١١ مادة (فشل).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٥٢٠/١١ مادة (فشل).
(٥) ينظر: الكشاف: ٣٧٠/٢.

العرب:  ولسان   ،١٠٣٨/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣ خطبة:   ،٢٧ البالغة:  هنج   (٦)
.١٩١/١٤
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الدنيا  لِيَت  حَ  اإلمام قول  ويف  ْلو(١).  حيَ ي  مِ بِفَ ال  وحَ نته  سَ استَحْ إذا  ْىل  حيَ ني  عْ يَ

أي استحسنوها وفضلوها عىل اآلخرة(٢).
عَل) فْ ) ومضارعه (يَ لَ م ذكرها جاءت عىل بناء (فَعِ فهذه األقوال التي تقدّ
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وذكر  التضعيف،  وهو  بحرف  املزيد  الثالثي  الفعل  أبنية  من  الصيغة  هذه 
الريضّ  تنبه  وقد  التعدية(٣)،  يف  أفعل  يؤاخي  (فَعَّل)  أنَّ  اللغة  علامء  بعض 
جعل  بمعنى:  وهو  التّعدية  مقام  يف  يُقال  أنْ  فقال: «األَوىل  لذلك  االسرتاباذي 
ع النّعل أي  ، وشسّ ى القدر، أي جعلها ذات فحّ ، نحو فحَّ مَّ اليشءُ ذا أصله ليَعُ
جعلها ذات شسع»(٤). وفيام يأيت أقوال اإلمام عيل التي وردت عند اللغويني 

عىل هذه الزنة:
: كقوله: رَ مَّ ١. ذَ

به»(٥). رَ حزْ مَّ «إال وإنَّ الشيطان قد ذَ
معاً  واحلَضُّ  مُ  اللّوْ عىل  ويدل  (فَعّل)  وزن  عىل  مزيد  ثالثي  ر)  مَّ (ذَ فالفعل 
(٦)، واملعنى من كالم اإلمام أي  ثَّهُ هُ وحَ هُ وحضَّ راً المَ مْ ه ذَ رُ مُ ذْ ه يَ رَ مَ إذ يقال ذَ

(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠٣٨/١، ولسان العرب: ١٩١/١٤ مادة (حال).
(٢) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٤/٣.

(٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٥/٤، واملفصل: ٣٧٢.
(٤) رشح الريض عىل شافية آبن احلاجب: ٩٣/٢.

العرب:  ولسان   ،٤١٩/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٢ خطبة:   ،٤٣ البالغة:  هنج   (٥)
 ،٦٥٣/١ الوسيط:  واملعجم  (ذمر)،  مادة   ٦٥٣/١٠ العروس:  وتاج  (ذمر)،  مادة   ٣١١/٤

وجممع البحرين: ٩٢/٣، وجممع البحرين للطرحيي: ٢٦٣/٣.
(٦) ينظر: لسان العرب: ٣١١/٤ مادة (ذمر)
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وشجعهم(١). حضهم 
ج: كقوله: مّ ٢. سَ

ها»(٢). جَ مَّ ديدُ بىلً سَ ةٍ منه جَ حَ «عاثَ يف كلِّ جارِ
يقال  إذ  بُح  قَ أي  ج  مُ سَ من  (فعّل)  وزن  عىل  مزيد  ثالثي  ج)  مّ (سَ فالفعل 
(٣). واملعنى من كالمه أي  ةٌ ةً إذا مل يكن فيه مَالحَ امجَ جُ سَ مُ بُح يَسْ ج اليشء قَ مُ سَ

أوقع الفساد كل جارحة من جوارحهم(٤).
ب: كقوله: ذَّ ٣. شَ

مُ اآلجال»(٥). رُّ َ نَّا ختَ م عَ هبَ ذَّ «شَ
يقال  إذ  قطع  أي  ب  ذَ شَ من  (فعَّل)  وزن  عىل  مزيد  ثالثي  ب)  ذَّ (شَ فالفعل 
هبا أي جريدها(٦). فصيغة  ذَ نْها شَ بَ النخلة إذا قَطَع عَ ذَ ه وشَ بَ اليشء: قَطَعَ ذَ شَ

فَعَّل هنا تدل عىل الكثرة.
ق: كقوله: دّ ٤. صَ

ق به أبو بكر»(٧). دق حممد والذي صدَّ «الذي جاء بالصِّ
(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤١٩/٢، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١/٣.

(٢) هنج البالغة: ٣٥٤، خطبة: ٢٢١، والنهاية يف غريب احلديث و األثر: ٩٨٩/٢، ولسان العرب: 
٣٠٠/٢ (سمج).

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٠٠/٢ مادة (سمج).
(٤) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢٥٢/٧.

(٥) هنج البالغة: ١٠٥، خطبة: ٨٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١١٢٤/٢، ولسان العرب: 
٤٨٦/١ مادة (شذب)، وتاج العروس: ٦١٠/١٧ مادة (شذب).

(٦) ينظر: لسان العرب: ٤٨٦/١ مادة (شذب)
(٧) مسند اإلمام ي: ٥٠/٤، واملحكم واملحيط األعظم: ٤٩١/٢، ولسان العرب: ١٩٣/١٠ مادة= 
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ق) ثالثي مزيد عىل وزن (فعّل) من التصديق(١). قال تعإىل: فالفعل (صدّ
َق بِِه﴾ [الزمر: ٣٣]. دِق َوَصدَّ ِي َجاء بِالصِّ َّ ﴿َوا

أي الذي جاء بالصدق الرسول وصحابته الذي صدقوا به(٢).
ج: كقوله: شَّ ٥. وَ

ها»(٣). جَ بينها وبني أزواجِ «ووشَّ
فارس: «الواو  ابن  قال  ج  شَ وَ من  وزن (فَعَّل)  عىل  مزيد  ثالثي  فعل  ج  شَّ فوَ
األغصانُ  ت  جَ شَ وَ يقال:  وتداخل  اشتباكٍ  عىل  تدلُّ  كلمةٌ  واجليم  والشني 
ج يف قول اإلمام تدل عىل  اشتبكت وكل يشء اشتَبَك فهو واشج»(٤). ووشّ
جَ  شَّ وَ ويقال  التّأليف  وليس  األُلفة  من  بينهم  والّف  بينهم  خلط  أي  االختالط 

.(٥) اهللا بينهم توشيجاً
فهذه األقوال التي تقدم ذكرها جاءت عىل مبنى (فَعَّل).
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بقصد  والعيوب  األلوان  عىل  الدالة  األفعال  من  جييء  أنه  الرصفيون  ذكر 

=(صدق)، وتاج العروس: ٤٢١/١٨ مادة (صدق).
(١) ينظر: املحكم واملحيط األعظم: ٤٩١/٢، ولسان العرب: ١٩٣/١٠ مادة (صدق).

اف: ٦٤/٦. (٢) ينظر: الكشّ
(٣) هنج البالغة: ١٣٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٠٨/٥، ولسان العرب: ٣٩٨/٢ مادة 

(وشج)، وجممع البحرين: ٤٨٥/٧.
(٤) مقاييس اللغة: ٨٦/٦ مادة (وشج).

(٥) ينظر: لسان العرب: ٣٩٨/٢ مادة (وشج).
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.(١) اظهار قوهتا واملبالغة فيها وذلك نحو: أبيضّ وأسودّ واعورَّ

قوالً  منها  اللغويون  ذكرها  التي  النصوص  بعض   عيل لإلمام  جاء  وقد 
واحداً عىل هذا البناء داالً به عىل اللون مفيداً املبالغة فيه وهو:

: كقوله: َرَّ امحْ
دٌ منا اقربَ إىل العَدو  ينا برسولِ اهللا فلم يكن أَحَ نّا إذا امحرّ البأسُ اتقّ «كُ

منه»(٢).
َرَّ البأس» يقال هو املوت  )، ويف قول اإلمام: «امحْ لَّ فامحرَّ عىل وزن (أفْعَ
األمحر واملوت األسود(٣)، وقيل معناه الشديد قال أبو عبيد: «فكأنه أراد بقوله 

َرّ البأسُ أي صار يف الشدة واهلول مثل ذلك»(٤). أمحْ
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بعد  والتاء  أوله  يف  اهلمزة  مها  بحرفني  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغ  من  صيغة 
ابن  قال  الزماً  يكون  كام  متعدياً  افتعل  ويكون   .(٥) لَ تَزَ واعْ عَ  تَمَ أجْ نحو  فائه، 

فن  يف  العرف  وشذا   ،٣١/٢ الشافية:  عىل  الريض  ورشح   ،٢٢٢/٢ سيبويه:  كتاب  ينظر:   (١)
الرصف: ٢٨.

(٢) هنج البالغة: ٥٤٩، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٧٩/٣، وهتذيب اللغة: ١١٥/٢ مادة (محر)، 
وكتاب   ،١٠٤٤/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (محر)،  مادة   ٨٠/٢ اللغة:  ومقاييس 
الكليات، أليب البقاء الكفومي: ٣٥/١، ولسان العرب: ٢٠٨/٤ مادة (محر)، وتاج العروس: 

٣٤٩/٦ مادة (محر) .
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢٠/١٩.

(٤) غريب احلديث أليب عبيد: ٤٧٩/٣.
(٥) ينظر: رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ٨٣/١.
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 ، تَلَعَ واقْ  ، بَ تَسَ أكْ نحو  يةُ  فاملتعدّ ية،  متعدّ وغري  يةً  متعدّ افتعل  وتكون  ور:  فُ صْ عُ
ى(١). وفيام يأيت أقوال اإلمام عيل التي وردت  تَقَ ر، واسْ تَقَ ية نحو افْ وغري املتعدّ

تَعَل: األفعال فيها عىل زنة افْ
م: كقوله: تَشَ ١. احْ

.(٢)« داً تَشم أن ال أدع له يَ «إين ألحْ
م) فاحلاء والشني  شَ تَعَل) من (حَ م) ثالثي مزيد عىل وزن (افْ تَشَ فالفعل (احْ
واالستحياء(٣)،  االنقباض  أي  منه  قريب  أو  ب  الغَضَ وهو  مشرتك  أصل  وامليم 

تَشم» أي استحي وانقبض(٤). وقوله «إين ألحْ
: كقوله: بَكَ تَ ٢. ارْ

.(٥)« لَكاتِ بَكَ يف اَهلَْ تَ َ يف الظُّامت وإرْ ريَّ َ «حتَ
إذ  لَط  خَ أي  بَك)  (رَ من   ( لَ تَعَ (افْ وزن  عىل  مزيد  ثالثي  فعل  تَبَك)  (فإرْ  .١
ب(٦).  تَبَك الرجلُ يف األمر أي نشِ بَكَ أي أختلط وإرْ تَ بْكاً خلطته فارْ بَكه رَ يقال أرْ

(١) ينظر: املمتع يف الترصيف: ١٩٢/١.
العرب:  ولسان   ،٩٧٢/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٩٢/٣  :عيل اإلمام  مسند   (٢)
 ،١٠/١ البحرين:  وجممع  (حشم)،  مادة   ٦٦٨/٦ العروس:  وتاج  (حشم)،  مادة   ١٣٥/١٢

وجممع البحرين للطرحيي: ٢٩/٦.
(٣) ينظر: مقاييس اللغة: ٥٠/٢ مادة (حشم).

(٤) ينظر: لسان العرب: ١٣٥/١٢ مادة (حشم).
(٥) هنج البالغة: ٢٢٧، خطبة: ١٥٧، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٦٥/٢، ولسان العرب: 

٤٣١/١٠ مادة (ربك)، وتاج العروس: ٧٠٢/١٠ مادة (ربك).
(٦) ينظر: لسان العرب: ١٠/ ٤٣١ مادة (ربك).



٢٠٧الفصل الثاين: املبحث الثاين: أبنية األفعال ............................................ 

وقول اإلمام ارتبك يف اهللكات أي إذا وقع فيه ونشب ومل يتخلّص(١).
: كقوله: تَطَمَ ٢. ارْ

تَطَم»(٢). تَطَم ثم ارْ با ثم أرْ ه ارتَطَم يف الرِّ قَّ تَفَ ر قبل أن يَ «من اجتّ
طَمه  رَ يقال  إذ  طَمَ  رَ من  تَعَل)  (افْ وزن  عىل  مزيد  ثالثي  تَطَم)  (ارْ فالفعل 
وقع  الطني  يف  تَطَم  وارْ منه  ْرج  خيَ ال  أمر  يف  أوحله  أي  تَطَم  فأرْ طامً  رَ ه  طُمُ رْ يَ
قول  يف  واملعنى  منه(٣).  اخلروج  يف  ر  دِ قْ يَ مل  إذا  األمر  عليه  تطم  وارْ فتخبط  فيه 

اإلمام أي وقع به وختبط فيه(٤).
:طَلَع: كقوله يف صفة النبي ٣. اضْ

تِك»(٥). كَ لطَاعَ رِ عَ بأمْ طَّلَ ِّلَ فَاضْ «محُ
يقال  إذ  القوة  وهي  العةِ  الضَّ من  تَعَل)  (افْ وزن  عىل  مزيد  ثالثي  طَّلع  فأضْ

َضَ به(٦). ) بحمله أي قوي عليه وهنَ لَعَ طَ (اضْ
تَجاه فقال الناس  ى: كقوله حنيَ دعاهُ رسولُ اهللا يوم الطائف فانْ تَجَ ٤. انْ

(١) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢١/٥.
البالغة:  وأساس  ا»،  بَ الرِّ يف  تَطَمَ  ارْ فقد  ه  فِقْ ريِْ  بِغَ رَ  اجتََّ «من  فيه:  والرواية   ٥٨٤ البالغة:  هنج   (٢)
١٧١/١ مادة (رطم)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٦٧/٢، ولسان العرب: ٢٤٤/١٢ 

مادة (رطم)، واملعجم الوسيط: ٧٣١/١، وجممع البحرين: ١٧٧/٣.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٢٤٤/١٢ مادة (رطم).

(٤) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١/٢٠.
(٥) هنج البالغة: ٩١، خطبة: ٧٠، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٧٣/١، والنهاية يف غريب احلديث 

واألثر: ٢٠٥/٣، ولسان العرب: ٢٢٥/٨ مادة (ظلع).
(٦) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٠٥/٣.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٠٨
لقد طال نجواه فقال:

تَجاه»(١). يْتُه ولكن اهللاَ انْ تَجَ «ما انْ
ا) والنَّجاءُ اخلالص  تَعَل) من (نَجَ فالفعل (آنْتجى) ثالثي مزيد عىل وزن (افْ

.(٢) ين أَن أُناجيَهُ رَ » أي أمَ من اليشء، ويف قوله «ولكنَّ اهللاَ انتجاهُ
UØ…Öú;ÅÁá∏\;>◊̌ Ž¬̨łfiĄ́;◊¬̨̨ł›\?;‡ÜÂ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]¬d]à

الثالثي  الفعل  من  املطاوعة  لبيان  يستَعمل  الوزن  هذا  أن  الرصفيون  كر  ذُ
 ، رسَ فانْحَ وحرسته  ى،  حَ فانْمَ وحموته   ، رسَ فانْكَ كرسته  نحو  وذلك  العالجي(٣)، 
شذذ  لذلك  املتعدي،  الثالثي  من  مشتق  ولكنه  الزماً  إال  يكون  ال  البناء  وهذا 

. الرصفيون جميئه من الثالثي الالزم نحو هو هيو فهو مهوٍ
 ( لَ (فَعَ بـ  شبيه  هو  وإنام  املطاوعة  قصد  دون  من   ( لَ عَ (انْفَ يستعمل  وقد 
ربَ الكرس  بَلَج الصبح أي أضاء وإنْجَ د، وانْ رَ ش، وانْجَ مَ وذلك نحو أنْطَلَق، وانْكَ

.(٤) ربَ أي جَ
وقد ورد لإلمام عيل قوالً واحداً عىل هذا البناء:

كقوله: مَج:  انْدَ

ولسان   ،٥٦/٥ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٦/٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (١)
العرب: ٣٠٤/٥ مادة (نجا)، وتاج العروس: ٦١٤/٣٤ مادة (نجا).

(٢) ينظر: لسان العرب: ٣٠٤/٥ مادة (نجا).
حتريك،  إىل  حدوثها  يف  حتتاج  التي  املحسوسة  احلركة  عىل  الدال  الفعل  وهو  العالجي:  الفعل   (٣)

ينظر: رشح املفصل: ١٥٩/٧.
(٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٢٣٨/٢، ٢٤٢، واملفصل: ٢٨١، ورشح املفصل: ١٥٩/٧، ورشح الريض 

عىل الشافية: ٣٠٠/٢، وشذا العرف يف فن الرصف: ٤٠.



٢٠٩الفصل الثاين: املبحث الثاين: أبنية األفعال ............................................ 
يف  يةِ  شِ األَرْ طِرابَ  اضْ تُم  بْ طَرَ ألضْ به  تَ  بُحْ لو  لم  عِ مكنونِ  عىل  ْتُ  جمَ انْدَ «بل 

ة»(١). البَعيدَ الطَّويِّ 
قال   ( ــجَ مَ (دَ من  عَل)  (انْفَ وزن  عىل  بحرفني  مزيد  ثالثي  جَ  مَ انْدَ فالفعل 
وكذلك  فيه،  واستحكم  اليشء  يف  دخل  إذا  موجاً،  دُ اليشءُ  جَ  مَ «دَ اجلوهري: 

جَ بتشديد الدال»(٢). مَ جَ وادَّ مَ انْدَ
.(٣) رجتُ تَمعتْ عليه وانطويتُ وانْدَ َتُ أي اجْ جمَ ويف قول اإلمام بل انْدَ

ÃÖt^;Ïl˜md;ÅÁá∏\;◊¬̨ łį łà\;‡ÜÂ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]fiŸ]l

اهلمزة  وهي  أحرف  بثالثة  املزيد  الثالثي  الفعل  أبنية  من  الصيغة  وهذه 
ي  املتعدّ ومثال   ، متعدٍ وغري  متعدٍ  رضبني  عىل  يأيت  لَ  عَ تَفْ واسْ والتاء.  والسني 

زم نحو قوهلم استقدم واستأخر(٤). هُ ومثال الالّ هُ واستقبحَ قوهلم استخفَّ
ثالثي  فعل  من  تؤخذ  وقد   ، متعدٍ ثالثيّ  فعل  من   ( لَ عَ تَفْ (اسْ صيغة  وتُؤخذ 
فعل  وكالمها  وعلِم)  م  من (عصَ لَم  تَعْ واسْ م  صَ تَعْ اسْ قوهلم  األول  فمثال  الزم، 
ن  ، ومها مأخوذان من الفعل الالزم (حسُ بَحَ تَقْ نَ واسْ سَ تَحْ ، ومثال الثاين اسْ متعدٍ

وقبُح) (٥). وفيام يأيت أقوال اإلمام عيل التي وردت عىل هذه الصيغة:
تالن: كقوله بذكر العلامء واألتقياء: ١. اسْ

العرب:  ولسان   ،٣٢٠/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٥ خطبة:   ،٣٠ البالغة:  هنج   (١)
٢٧٤/٢ مادة (دمج)، وتاج العروس: ٤٠٩/٧ مادة (دمج).

(٢) الصحاح يف اللغة: ٢١٢/١ مادة (دمج).
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢٨/١.
(٤) ينظر رشح امللوكي يف الترصيف، ابن يعيس: ٨٢.

(٥) ينظر: املبدع يف الترصيف، أليب حيان األندليس: ١١٦، واملمتع يف الترصيف: ١٩٤/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢١٠
شنَ املُرتفُون»(١). تالنُوا ما استَخْ وحَ اليقني واسْ وا رُ ُ «فبارشَ

(لني)  الثالثي  الفعل  من  اشتق  وقد  تَفْعل  اسْ وزن  عىل  (استالن)  فالفعل 
واحدة، وهي  ونة إذ قال ابن فارس: «الالم والياء والنون كلمة  وهو ضد اخلُشُ
يش أي يف نعمة»(٢). وهكذا فاللّيان  يَانٍ من عَ اللِّني: ضدُّ اخلشونة ويقال هو يف لَ

العيش(٣). ةُ  هنا نعمَ
: كقوله: تَبَدّ ٢. اسْ

دتم علينا»(٤). تَبْدَ  أَن لنا يف هذا األَمر حقاً فاسْ «كنا نَرَ
ويدل  دَ  دَ بَ الثالثي  الفعل  من  أشتق  وقد  عَل  تَفْ اسْ وزن  عىل   ( فالفعل (استبدّ
د اليشء)  د) و(بَدَّ بَدَّ ملٌ (مُ عىل التفريق قال ابن منظور: «التّبديد التفريق يقال شَ
تَبَدَّ فالنٌ بكذا، أي أنفرد به»(٥)، واستبدَّ يف قول اإلمام  ق ... واسْ قه فتفرّ د فرّ فتَبَدَّ

عيل تدل عىل االنفراد إذ يقال استبد باألمر إذا انفرد به من دون غريه(٦).
كقوله: ر:  فَ تَسْ اسْ

(١) مسند اإلمام عيل: ١٠/١، والرواية فيه: «واستالنوا ما استوعره املرتفون»، واملحكم واملحيط 
 ،٨٠٢٣/٣٠ العروس:  وتاج  (لني)،  مادة   ٣٩٤/١٣ العرب:  ولسان   ،٢٨٥/٢ األعظم: 

وجممع البحرين: ٢/٤.
(٢) مقاييس اللغة: ٢٢٥/٥ مادة (لني).

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣٩٤/١٣ مادة (لني).
 ،٢٦٥/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٤٣/٦ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٤)

ولسان العرب: ٧٨/٣ مادة (بدد).
(٥) لسان العرب: ٧٨/٣ مادة (بدد).

(٦) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٦٥/١، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢٤٣/٦.
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وينِ بيني وبينك»(١). رُ فَ تَسْ «إنّ النَّاس اسْ

) قال  رَ فَ ر) عىل وزن استفعل وقد اشتق من الفعل الثالثي (سَ فَ تَسْ فالفعل (اسْ
من  واجلالء  االنكشاف  عىل  ويدلُّ  واحدٌ  أصلٌ  والراء  والفاء  ني  «السّ فارس:  ابن 
بَنيْ  ر  فَ سَ قوهلم  وأما  اماكنهم  عن  ينكشفون  الناس  ألنَّ  بذلك  ي  سمّ ر  فَ السَّ ذلك 
لُوين  عَ ريُ أي جَ فِ رَ يف قول اإلمام تدل عىل السَّ فَ تَسْ فارة إذا اصلح»(٢). وآسْ القوم سِ
رُ  فِ تُ بني القوم أسْ فرَ لح بني القوم إذ يقال سَ ول املُصْ سُ رياً بينك وبينهم وهو الرَّ فِ سَ

عَل هنا بمعنى جعل(٣). تَفْ الح، فصيغة اسْ عَيت بينهم يف اإلصْ ارة إذ سَ فَ سِ
ف: كقوله: َ تَرشْ ١. اسْ

«أُمرنا يف األضاحي أن نسترشف العني واألذن»(٤).
ل، وقد اشتق من الفعل الثالثي (رشف)  عَ تَفْ ف) عىل وزن اسْ َ تَرشْ فالفعل (اسْ
اليشء  فتُ  تَرشَ اسْ ويقال   ... وإرتفاع  علوٍّ  عىل  يدلُّ  أصلٌ  والفاء  والراء  فالشني 
عَل يف قول اإلمام جاءت بمعنى  تَفْ إذا رفعت برصك تنظر اليه(٥). وصيغة اسْ

يْنَكَ وبينهم»، والنهاية يف  وين بَ رُ فَ تَسْ قَد اسْ ائِي وَ رَ (١) هنج البالغة: ٢٤٠ والرواية فيه: «إنَّ النَّاس وَ
غريب احلديث واألثر: ٩٤١/٢، ولسان العرب: ٣٦٧/٤ مادة (سفر).

(٢) مقاييس اللغة: ٨٣/٣ مادة (سفر).
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٣٨/٩، ولسان العرب: ٣٦٧/٤ مادة (سفر).

(٤) مسند اإلمام عيل: ١٢/٣، وهتذيب اللغة: ٩٨/٤ مادة (رشف)، واملحيط يف اللغة: ١٦٤/٢، 
والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١١٤٢/٢، والقاموس املحيط: ٣٩٦/٢، وغريب احلديث 
 ٥٤١/١٦ العروس:  وتاج  مادة (رشف)،   ١٦٩/٩ العرب:  ولسان   ،٥٣٠/١ اجلوزي:  ألبن 

مادة (رشف).
(٥) ينظر: مقاييس اللغة: ٢٠٤/٣ مادة (رشف).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢١٢
الطلب أي أمر النظر إىل األضاحي ونتأمل سالمتها من آفة تكون هبا، وآفة العني 
يف  ع  واجلَدْ العني  يف  ر  وَ العَ من  ية  حِ األُضْ لِمت  سَ فإذا  ها  قطعُ األذن  وآفة  ها،  عورُ

ى هبا(١). حَّ األذن جاز أن يُضَ
بثالثة  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  عىل  جاءت  التي   اإلمام أقوال  فهذه 

عَل). تَفْ أحرف (اسْ
>ÿÊ‚q⁄÷’;Ô]fie’\?;ÿ]¬…¯\;flŸ;„÷̌¡]…; Ć€ą̂Á̌;%;]Ÿ;ÌfieŸ;Ì÷¡;Ô]p;]Ÿ;U⁄]¬à]h

خصوصية  ذات  لغوية  ظاهرة  العربية  اللغة  يف  للمجهول  املبني  الفعل  إن 
ال  الظاهرة  هذه  ووجود  وانحسارها،  وتطورها،  وانتشارها،  مصطلحاهتا،  يف 
السامية  اللغات  كانت  وإن  سامية،  ظاهرة  إهنا  بل  فحسب،  العربية  عىل  يقترص 

تتباين فيام بينها فيها، والسيام يف االحتفاظ هبا ويف اإلفادة منها(٢).
املفعول  فأقيم  فاعله،  عن  استغنى  ما  «هو  للمجهول:  املبني  بالفعل  واملراد 
يسمَّ  مل  ما  ى  ويسمّ  ( (فُعلَ إىل   ( لَ (فَعَ صيغة  عن  معدوالً  إليه  وأسند  مقامه، 

فاعله»(٣).
ربَّ عنه ابن مالك إذ قال(٤): وقد عَ

فِيمــا لَـــهُ كنيلَ خري نائلِ اعلِ     نْ فَ عُولٌ بِهِ عَ فْ نُوب مَ     يَ

(١) ينظر: هتذيب اللغة: ٩٨/٤ مادة (رشف)، ولسان العرب: ١٦٩/٩ مادة (رشف).
(٢) ينظر: الفعل املبني للمجهول يف اللغة العربية: عبد الفتاح حممد، جملة جامعة دمشق، املجلد: ٢٢، 

العدد (١+٢)، ٢٠٠٦.
(٣) املفصل: ٢٥٨، ورشح املفصل: ٦٩/٧.

(٤) ينظر: رشح ابن عقيل: ٥٠٥/١.



٢١٣الفصل الثاين: املبحث الثاين: أبنية األفعال ............................................ 
«باملبني  عليه  أطلق  إذ  الظاهرة  هذه  عىل  الدالة  املصطلحات  وتعددت 
عند  تداوالً  األكثرُ  هو  املصطلح  وهذا  للمجهول»(٢)  و«املبني  للمفعول»(١) 

اللغويني املحدثني إذ يتّصف باتساع الداللة .
للمجهول  مبنية  فيها  األفعال  وردت  التي   عيل اإلمام  أقوال  يأيت  وفيام 

وبحسب ما استشهد به اللغويون:
نَّت: كقوله: ١. شُ

.(٣)« نَّتْ عليكم الغاراتُ اً حتى شُ يّ رِ كم ظِهْ اءَ رَ وه وَ متُ ذْ َ «اختَّ
) إذ جيوز فيه  نَّ ) بني للمجهول من الفعل الثالثي املضعف (شَ نَّ فالفعل (شُ
ضم الفاء وهذا كام ورد يف قول اإلمام وقد جيوز فيه ايضاً كرس الفاء واإلشامم 

قها من كل وجه(٤). ثَّها وفَرَّ بَّها وبَ نُّها وأشنَّ أي صَ شُ نَّ عليهم الغارةَ يَ واملراد بشَ
٢. طُعِن: كقوله:

يْطِه»(٥). مةٍ إالّ طُعِن يف نَ َ «واهللا لَودَّ معاويةُ أَنه ما بقي من بني هاشم نافِخُ رضَ

(١) املحتسب: ١٣٥/١.
امحد  يوسف  الرصفية،  النحوية  واملوسوعة   ،١٠٥ الرصيف:  والتطبيق   ،٩٨/٢ الوايف:  النحو   (٢)

املطوع: ٧٢.
(٣) هنج البالغة: ٥١، خطبة: ٢٧، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٣٧/٢، ولسان العرب: 

٢٤١/١٣ مادة (شن)، وجممع البحرين للطرحيي: ٣٩٥/٣.
(٤) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٣٧/٢، ومنهاج الرباعة للراوندي: ٢١٤/١.

وهتذيب   ،٣٦٧/١ قتيبة:  ألبن  احلديث  وغريب   ،٣/١٩ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٥)
العرب:  ولسان   ،٢٨٣/٣ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (طعن)،  مادة   ٢٦٥/٤ اللغة: 

٢٦٥/٣ مادة (طعن)، وتاج العروس: ٨١٠٠/١ مادة (طعن).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢١٤
) أي بضم أوله وكرس  فالفعل طُعِن بني للمجهول من الفعل املايض (طَعنَ
أ  تَدَ ابْ ومن   ، لهُ فاعِ مَّ  يُسَ مل  ما  عىل  نَ  طُعِ  منظور: «ويُرو ابن  قال  آخره،  قبل  ما 

د طَعَن به، وطَعَن يف نيطه: أي يف جنازته»(١). لَه فَقَ خَ بيشءٍ أو دَ
يِّث: كقوله: ٣. دُ

 ... الذل  اهللا  هُ  لْبَسَ أَ عنه  رغبة  تركه  فمن  اجلنة  أبواب  من  باب  اجلهاد  «فإن 
بالصغار»(٢). يِّث  ودُ

أوله  بضم  أي  يَث  دَ املزيد  الثالثي  الفعل  من  للمجهول  بني  يِّث  دُ فالفعل 
غار(٣)، إذ  لِّل بالصَّ يث التّليني، وهو اإلذالل أي ذُ وكرس ما قبل آخره وأصل الدّ

يقال: ديثه ذللـه، وطريق مديث أي مذلل(٤).
فَّف: كام ورد يف قوله: ذَ ٤. يُ

عىل  يُذفَّف  وال  أَسريٌ  تَل  قْ يُ وال  بِرٌ  دْ مُ تْبَعَ  يُ ال  أن  نُودِي  فَ ل  مَ اجلَ يوم  أمر  «أنه 
يح»(٥). رِ جَ

املضارعة  حرف  بضم  أي  املضارع،  الفعل  من  للمجهول  بُني  فَّف  فيُذَ
وحتريره(٦). وقتله  اجلريح  عىل  االجهاز  التذفيف  وأصل  اآلخر  قبل  ما  وفتح 

(١) لسان العرب: ٢٦٥/٣ مادة (طعن).
(٢) هنج البالغة: ٥٠ خطبة، خطبة ٢٧، ولسان العرب: ٣٩٨/١٥ مادة (ديث)، وجممع البحرين: 

٦٦/٣، وجممع البحرين للطرحيي: ١٨٦/٢.
يَث). (٣) ينظر: لسان العرب: ٣٩٨/١٥ مادة (دَ

(٤) ينظر: منهاج الرباعة للراوندي: ٢١٣/١.
وهتذيب   ،٣٣/٤ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،٢٤/١٤ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٥)

اللغة: ٤٣٩/٤ مادة (ذفف).
(٦) ينظر: هتذيب اللغة: ٤٣٩/٤ مادة (ذفف).



٢١٥الفصل الثاين: املبحث الثاين: أبنية األفعال ............................................ 
٥. حيصت: كقوله:

َتكت من آخر»(١). امَ حيصت من جانبٍ هتَ لِّ يَةُ كُ اعِ «الثياب املُتَدَ
حاص  األجوف  الثالثي  املايض  الفعل  من  للمجهول  بني  حيص  فالفعل 

ثالث لغات(٢). هذا الفعل  أي كرس أوله مع قلب األلف ياء ففي بناء 
يدعو  بعضها  كأن  اخللق  املتداعية  فالثياب  خيطت  أي  بحيصت  واملــراد 
بعضاً ويناديه باالنخراق إذا مس باليد وهذه استعارة حسنة أي كلام خيطت من 

جانب خترقت من آخر(٣).
٦. سيم: كقوله:

.(٤)« فَ سْ يم اخلَ لَّة وسِ ه اهللا الذِّ لْبَسَ «من ترك اجلهاد أَ
فالفعــل ســيم بني للمجهــول من الفعــل (ســوم) معتل العني ففــي فائه 
ــوم) بضمها،واإلشــامم(٥). وأصل  ــيم) بكرسها، و(سُ ثالث لغات وهي (سِ
ســيم من الســمة وهي العالمة(٦)، ومعنى قول اإلمام عيل «سيم اخلسف» 

العرب:  ولسان   ،٨٠٣/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٦٩ خطبة:   ،٨٨ البالغة:  هنج   (١)
١٨/٧ مادة (حوص)، وجممع البحرين: ٢٢٠/١.

ا كرس الفاء وقلب األلف ياء، أو ضم الفاء وقلب األلف واو، أو اإلشامم، ينظر:  (٢) اللغات: هي أمّ
رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٣١/٤، ورشح ابن عقيل: ٢ /٥٠٥ .

(٣) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢٠/٥، ومنهاج الرباعة للراوندي: ٢٩٥/١.
(٤) هنج البالغة: ٥٠، وغريب احلديث ألبن قتيبه: ١٣٧/١٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: 

٨٣/٢، ولسان العرب: ٣١٤/١٢ مادة (سوم).
(٥) ينظر: رشح ابن عقيل: ٥٠٥/١.

(٦) ينظر: لسان العرب: ٣١٤/١٢ مادة (سوم).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢١٦

أي كلــف الــذل(١).
ب عمر: لته: كقوله: عندما سمع أمراه تندُ وِّ ٧. قُ

لتْه»(٢). وِّ «أما واهللا ما قالته ولكن قُ
ل بني للمجهول من الفعل األجوف (قال) أي بضم الفاء وقلب  فالفعل قُوِّ
يَ عىل لساهنا يعني ما  تْه وأُلقِ لِّمَ نَتْه وعُ قَّ األلف واواً إلنضامم ما قبلها واملراد به لُ
يف  وردت  التي  األقوال  فهذه  وهكذا  فيه(٣).  قالته  بام  حقيق  أي  اإلهلام  جانب 

للمجهول. املبني  الفعل 

(١) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٣٩٢/٣.
 ،٢٠٦/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣٤/١٢ احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  رشح   (٢)

ولسان العرب: ٥٧٢/١١ مادة (قول)، وتاج العروس: ٤٦٤/٢٥ مادة (قول).
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٠٦/٤.



٢١٧

n’]m’\ ;nue∏\

ÓÖ|^;k]¡ÊîÊŸ
U3∆ëi’\;U⁄̂ Â^

د ظاهرة التصغري من الظواهر الرصفية التي اختصت هبا األسامء من دون  تُعَ
األفعال، إذ ترمي يف جمملها إىل اإلجياز واإلختصار . قال الريض االسرتاباذي: 
وغري  واجلمع  التثنية  يف  كام  االختصار  إىل  النسبة  بالتصغري  قصدوا  أهنم  «اعلم 
بهِ  اجتزئَ  يشٌ  والتصغريُ  صغري»(١).  رجل  من  أخف  يل  جَ رُ قوهلم  إذ  ذلك، 
قبلها  ساكنةً  ياءً  ثالثُهُ  علَ  وجُ  ، الضمِّ عىل  أَولهُ  وبُني  بالصغرِ  االسم  وصف  عن 
يْل)  عَ (فُ وزن  عىل  فيجعله  وهيئته،  االسم  نية  بُ عىل  يطرأ  تغيري  هو  أي  فَتحة(٢)، 
بتحويل  أي  التغيري،  هذا  إىل  املؤدية  اخلاصة  بالطريقة  يْعِيل)  عَ أو (فُ يْعِل)  عَ أو (فُ
االسم إىل صيغ التصغري املعروفة(٣). قال سيبويه: «أعلم أنَّ التصغري إِنَّام هو يف 

يعِيل»)(٤). عَ )، و(فُ )، و(فُعيعلٍ الكالم عىل ثالثة أمثلة (فُعيلٍ

(١) رشح الريض عىل شافية ابن احلاجب: ١٩٢/١.
(٢) ينظر: األصول يف النحو: ٣٦/٣.

(٣) ينظر: النحو الوايف: ٤/ ٦٨٣.
(٤) كتاب سيبويه: ٣/ ٤١٥.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢١٨
والتصغري  به.  خمتصة  ألهنا  التصغري»  تسمى «صيغ  الثالثة  فاألوزان  وهكذا 
كتاب  يف  هذا  تكرر  وقد  بأسم (التحقري)  القدماء  مصنّفات  يف  أحياناً  ذكره  يرد 

سيبويه(١).
وفيام يأيت أقوال اإلمام عيل التي ذكرها اللغويون متثل التصغري:

هيبة: كقوله: ١. ذُ
يْبة»(٢). هَ بَعث من اليمنِ بذُ «فَ

يْل قال  عَ يبة تصغري ذهب أي تصغري ما كان عىل ثالثة أحرف عىل وزن فُ هَ فذُ
واملُؤنث  نَّث  ؤَ يُ ب  هَ الذَّ ألنَّ  فيها،  اهلاء  وأدخل  ب  ذَهَ تصغري  «هي  األثري:  ابن 
تصغريُ  هو  وقيل  ة.  يسَ مَ وشُ ة  يَسَ وَ قُ نحو  اهلاءُ  تصغريهُ  يف  احلق  ر  غِّ صُ إذا  الثُّالثِي 

هوب»(٣). رها عىل لفظها واجلمع االذهاب والذّ بة عىل نيَّة القطعة فصغَّ هَ ذَ
ريرة: كقوله: يْ وَ ٢. قُ

.(٤)« هقانُ ريرة أهداها ايل الدِّ يْ وَ «ما أصبتُ منذُ وليتُ عميل إالّ هذه القُ
ريرة تصغري قارورة أي تصغري ما كان عىل مخسة أحرف يكون عىل وزن  يْ وَ فقُ

يْعيل). عَ (فُ

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ٣٢٥، ٣/ ٤٣٦، ٤٣٧.
يْبَة»،  هَ بذُ اليمن  من   اهللا رسول  إىل  بعث  فيه: «أنه  والرواية   ،١٠١/٨  :عيل اإلمام  مسند   (٢)

والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٣١/٢، ولسان العرب: ٣٩٣/١ مادة (ذهب).
(٣) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٣١/٢، ولسان العرب: ٣٩٣/١ مادة (ذهب).

(٤) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٢٥٠/١٩، وغريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٧٢/١، والنهاية 
يف غريب احلديث واألثر: ٤/ ٥٨، ولسان العرب: ٥/ ٨٢ مادة (قرر).



 .................................... ٢١٩الفصل الثاين: املبحث الثالث: موضوعات أخر
ليعاء: كقوله: الصُّ  .٣

يعاء»(١). رَ ليعاء والقُ «أنَّ أعرابياً سأل النبي عن الصُّ
التأنيث  ألف  وحلقته  أحرف  ثالثة  عىل  اسم  وهي  لْعاء  صَ تصغري  لَيعاء  فالصُّ
وحلقته  أحرف  ثالثة  عىل  كان  سيبويه: «ما  قال  فُعيالء  وزن  عىل  تصغريه  يكون 
عن  األلفان  يغري  وال  التصغري،  ياء  بعد  الذي  احلرف  تكرس  ال  التأنيث  ألف 

اء يف محراء»(٢). ريَ حاهلام قبل التصغري ألهنام بمنزلة اهلاء نحو محُ
ريعاء: كقوله: ٤. القُ

.(٣)« عاءِ يْ رَ ليعاء والقُ «أنَّ أعرابياً سأل النبي عن الصُّ
يْالء وهي كام تقدم يف املثال السابق اسم  عَ عاءِ تصغري قرعاء عىل وزن فُ يْ رَ فالقُ

عىل ثالثة أحرف وحلقته ألف التأنيث.
رياء: كقوله: ٥. محُ

.(٤)« رياءُ اكِ أن تكونيها يامحُ «إيّ
تقول  العرب  منظور: «إنّ  ابن  قال  يْالء  عَ فُ وزن  عىل  محراء  تصغري  رياء  مَ فحُ

(١) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٢/٦، والنهاية يف غريب احلديث و األثر: ٨٨/٣، ولسان 
العرب ٢٠٤/٨ مادة (صلع).

(٢) كتاب سيبويه: ٤٢١/٣.
(٣) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٢/٦، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٠٨/٤، ولسان 

العرب: ٢٦٢/٨ مادة (قرع).
(٤) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٤/٦، واملحكم واملحيط االعظم: ٣٠/٢ مادة (محر)، ولسان 

العرب: ٢٠٨/٤ مادة (محر).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٢٠
أمرأة محراء أي بيضاء ويف هذا احلديث يعني عائشة كان يقول هلا أحياناً تصغري 

يريد البيضاء»(١). احلمراء 
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الريض  فه  عرَّ وقــد  العربية  اللغة  يف  املستعملة  اللغوية  األساليب  من 
ة مكسور ما قبلها للداللة  االسرتاباذي عىل أنَّه «االسم امللحق بآخره ياء مشددّ

نسبته للمجرد عنها»(٢). عىل 
رجل  إىل  رجالً  أضفت  إذا  أنَّك  قال: «أعلم  إضافة  النسب  سيبويه  ى  وسمّ
فجعلته  بلد  إىل  أضفته  فإن  اإلضافة،  ياءي  أحلقت  الرجل  ذلك  آل  من  فجعلته 
من أهله أحلقت ياءي اإلضافة وكذلك إن أضفت سائر األسامء إىل البالد أو إىل 
من  جمرد  اسم  «من  اثنني:  شيئني  من  تتكون  النسب  وعملية  قبيلة»(٣).  أو  حيِّ 
الياء املشددة مثل عرب وعراق، ونحومها ويسمى (املنسوب إليه) أو (املضاف 
إليه) ومن اسم متصل بياءين ويسمى املنسوب أو (املضاف»)(٤). ويرتتب عىل 
، وتغيري  ، وتغيري معنويّ ذلك ثالثة تغيريات تطرأ عىل بنية الكلمة: تغيري لفظيّ

نحوي وهو ما أوضحته كتب النحو، والرصف(٥).
وفيام يأيت أقوال اإلمام عيل التي جاءت منسوبة عند اللغويني:

(١) لسان العرب: ٢٠٨/٤ مادة (محر).
(٢) رشح الريض عىل شافية آبن احلاجب: ٤/٢.

(٣) كتاب سيبويه: ٣٣٥/٣.
(٤) التطبيق الرصيف: ٣٧١.

(٥) ينظر: املقتضب: ١٣٤/٣، والتكملة: ٥٠، ورشح مجل الزجاجي: ٣٠٩/٢، ورشح الريض عىل 
شافية ابن احلاجب: ٤/٢.
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: كقوله: ١. قرويُّ

.(١)« ويُّ رَ لُه وقال أنه قَ «أنه أُيتِ بِضبٍّ فلم يأكُ
عىل  ية  رْ القَ إىل  منسوب  ويُّ  رَ «القَ األثري:  ابن  قال  قرية  إىل  منسوب  وي  رَ فقَ
»(٢). أي نسب هنا إىل أسم خمتوم  ئيُّ رْ غري قياس وهو مذهب يونس والقياس قَ
 ر القُ أَهل  له  يأكُ إنام   اإلمام كالم  من  واملعنى  التاء  فحذفت  التأنيث  بتاء 

باع دون أَهل املدن(٣). والبَوادي والضِّ
: كقوله: يٍّ ٢. دارِ

ة نُوتيُّة»(٤). نَجَ عُ داريٍّ عَ «كأنّه قِلَ
نسب  ألنه  قالوا  العطَّار  الياء  بتشديد  والداريّ  ارين،  دَ إىل  منسوب  فداريِّ 
ين وهو موضع يف البحر يؤتى منه بالطيب وهو أيضاً رشاع منسوب إىل  ارِ إىل دَ

هذا املوضع البحري(٥).
: كقوله: يّ وِ ٣. دَ

.(٦)« يٍّ وِ بٍ دَ َ رشْ عىً ويب مَ رْ «إىل مَ

العرب:  ولسان   ،٨٢/٤ واألثــر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٩٢/٣  :عيل اإلمام  مسند   (١)
١٧٤/١٥ مادة (قرأ).

(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٢/٤.
(٣) ينظر: لسان العرب: ١٧٤/١٥ مادة (قرأ).

(٤) هنج البالغة: ٣٤٤، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٨٢/٣، ولسان العرب: ٢٩٥/٤ مادة (دور).
(٥) ينظر: لسان العرب: ٢٩٥/٤ مادة (دور).

(٦) هنج البالغة: ٢٥٨ خطبة: ١٧٥، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٥٢/٢، ولسان العرب: 
٢٧٦/١٤ مادة (دوا)، وجممع البحرين: ٦٠/٣.
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، ويراد به أي فيه داء(١). وَ دْ ، بالكرس يَ يَ وِ وٍ من دَ ويّ هنا منسوب إىل دَ فدَ
٤. اندرورديّة: كقوله:

.(٢)« ةٌ دِيّ رْ وَ رْ «أنّه أقبل وعليه أنْدَ
هو  وقيل  مكان  أو  صانع  إىل  نسب  أي  اندرورد،  إىل  منسوب  فأندرورديّة 
بالشام  قرية  األنــدر(٣)،  وكذلك  الركبة،  تغطّي  اويل  الرسّ ودون  التَّبّان  فوق 

روم(٤). بالكُ رة  شتَهِ مُ
: كقوله: ٥. قرمليّاً

«أنّ قرملياً تردّ يف بئر»(٥).
الوبر  الكثري  اجلسم  الصغري  اإلبل  من  يلْ  رمِ والقِ قِرمل  إىل  منسوب  فقرمليّا 

يلّ منسوب اليه(٦). رمْ ويقال له: قِرمل وكأن القِ
: كقوله: ٦. ربّاينّ

(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٥٢/٢.
(٢) مل أعثر عليه يف هنج البالغة، وال يف مسند اإلمام عيل، ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 

١٧٧/١، ولسان العرب: ٧٤/٣ مادة (اندرورد)، وتاج العروس:١٨٧٥/١.
طرف  وهي  للراكب  يوم  مسرية  بينهام  حلب  جنويب  يف  قرية  اسم  السكون  ثم  بالفتح  األندر   (٣)
البلدان:  اجلدران، ينظر: معجم  خراب ليس هبا اال بقية  الربية ليس بعدها عامرة وهي اآلن 

. ٢٦٠/١
(٤) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٧٧/١، ولسان العرب: ٧٤/٣.

(٥) مل أعثر عليه يف هنج البالغة وال يف مسند اإلمام عيل، ينظر: غريب احلديث ألبن قتيبة: ٦٩/٢، 
والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤/ ٨٠، ولسان العرب: ١١/ ٥٥٥ مادة (قرمل).

(٦) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٠/٤، ولسان العرب: ٥٥٥/١١ مادة (قرمل).
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كلِّ  أتباع  رعاع  ومهج  نجاة،  سبيل  عىل  ومتعلّم  ربّاين،  عاملِ  ثالثة:  «الناسُ 

ناعق»(١).
ب، بزيادة األلف والنّون للمبالغة،  قال ابن األثري: «الربّاينّ منسوب إىل الرّ
قبل  لوم  العُ بِصغار  لِّمني  املُتَعَ يربون  كانوا  الرتبية،  بمعنى  الرب  من  هو  وقيل 
ه وجه اهللاِ  بَّاينُّ العامل الراسخ يف العِلم والدين أَو الذي يَطْلُب بعلْمِ كبارها، والرَّ

ل املُعلِّم»(٢). وقيل العاملِ العامِ

غريب  يف  والنهاية  (مهج)،  مادة   ،٢٦٤/٢ اللغة:  وهتذيب   ،١٤٧ حكمة:   ٥٣٦ البالغة:  هنج   (١)
احلديث واألثر: ٦٣٣/٥، ولسان العرب: ٣٩٢/٢ مادة(مهج).

(٢) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٣٣/٥، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٣/٤.
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اللغات  من  كثري  يف  نجدها  لغوية  ظاهرة  السياق  يف  اللفظ  معاين  تعدد  إن 
وقد عرف علامء اللغة املشرتك اللفظي:

UÏ∆÷’\;∫;‘2ç∏\;z^

يعني املخالطة واملقارنة ومنه قوله تعإىل:
ْمرِي﴾[طه:٣٢].

َ
ُه يِف أ

ْ
ك رْشِ

َ
﴿َوأ

وشارك  وتشاركا،  الرجالن  رتك  أشْ وقد  كنا،  تشارَ بمعنى  كنا  اشرتَ ويقال: 
مشرتك:  وطريق  املقتسمون  فيها  يستوي  كة:  مُشرتَ فريضة  ومنه  اآلخر  أحدمها 

ك: تشرتك فيه معانِ كثرية(١). يستوي فيه الناس، واسم مُشرتَ
احدمها:  أصالن:  والكاف  والــراء  الشني  (ت٣٩٥هــ »)  فارس  ابن  وقال 

(١) ينظر: العني: ٢٩٣/٥ مادة (رشك)، والصحاح يف اللغة، إسامعيل بن محاد اجلوهري ٣٠٧مادة 
(رشك)، ولسان العرب: ٤٤٨/١٠ مادة (رشك).
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فاألول  واستقامة،  امتداد  عىل  يدل  واآلخر:  انفراد،  وخالف  مقارنة  عىل  يدل 
شاركت  ويقال:  احدمها،  به  ينفرد  ال  اثنني  بني  اليشء  يكون  أن  وهو  الرشكة: 

فالناً يف اليشء، إذا رصت رشيكه وأرشكت فالناً إذا جعلته رشيكاً لك»(١).
U{˜Şêˆ\;∫;‘2ç∏\;g

ملعنيني  حمتملة  اللفظة  تكون  أن  «هو  االصطالح:  يف  اللفظي  املشرتك  إن 
املعاين  كانت  وإذا  املشرتك  يسمى  الصفة  هبذه  املتصف  اللفظ  وأن  أكثر»(٢).  أو 

املدلول عليها متضادة فاللفظ عندهم من األضداد(٣).
اللفظي  االشرتاك  ظاهرة  تناولوا  الذين  املحدثني  اللغة  علامء  أشهر  ومن 
الواحدة  للكلمة  يكون  بأن  «وذلك  قال:  إذ  وايف  الواحد  عبد  عيل  الدكتور 
اخلال  لفظ  ذلك  ومن  واملجاز  احلقيقة  طريقة  عىل  منها  كل  تطلق  معانِ  عدة 
البعري  وعىل  السحاب  وعىل  الوجه  يف  الشامة  وعىل  األم  أخ  عىل  يطلق  الذي 

الضخم»(٤).
اسم  حتت  الكريم  القرآن  يف  الظاهرة  هذه  الباحثون  العلامء  تناول  وقد 
(الوجوه والنظائر) والوجوه يف اللغة:مجع وجه ووجه كل يشء مستقبله ووجه 
الكالم السبيل الذي نقصد به(٥). ويف االصطالح قال الزركيش: «الوجوه اللفظ 

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس: ٦٤٩/١ مادة (رشك) .
(٢) الصاحبي يف فقه اللغة، ابن فارس: ٢٦٩، واملزهر، للسيوطي: ٣٦٩/١.

(٣) ينظر: لسان العرب: ٢٦٣/٣ مادة (ضد) .
(٤) فقه اللغة، د .عيل عبد الواحد وايف: ١٩٢، وفقه اللغة العربية وخصائصها، أميل بديع يعقوب: 

.١٧٨
(٥) ينظر: لسان العرب: ٥٥٥/١٣ مادة (وجه).
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املشرتك الذي يستعمل يف عدة معان كلفظ االمة»(١).
وفالن  يشء  كل  يف  املثل  وقيل  املثل  والنظري  نظري  مجع  اللغة:  يف  النظائر  ا  أمّ
األلفاظ  النظائر  االصطالح  ويف  مثله(٢).  اليشء  ونظري  مثلك،  أي  نظريك، 

املتواطئة(٣).
UÈæ÷’\;‘2ç∏\;∫;Ô]⁄÷¬’\;Ô\Ñ`;U⁄]Ë›]l

وقد  واهتاممهم  عنايتهم  إليها  فوجهوا  الظاهرة  هبذه  اللغة  علامء  اهتم 
اختلفت آراؤهم يف ذلك وتباينت وانقسموا عىل فريقني:

UÿÂ¯\;œÁÖ’\

أدرك  من  وأشهر  العربية،  يف  الظاهرة  هذه  وجود  األوائل  العلامء  أدرك  لقد 
وسيبويه(ت١٨٠هـ)،   (٤) (ت١٧٥هـ)  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  املسألة  هذه 
املعنيني،  إلختالف  اللفظني  اختالف  من كالمهم  الكتاب: «أعلم أن  يف  جاء  إذ 

واختالف اللفظني واملعنى واحد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني»(٥).
يف  وأثبته  واألفعال  األســامء  يف  االشــرتاك  (ت٣٩٢هــ )  جني  ابن  وأثبت 
كام  مشرتكة  وقعت  حروف  ا  «أهنّ  ( وإنَّ وال،  ن،  (مِ عن  فقال:  ايضاً  احلروف 

وقعت األسامء مشرتكة... ووقعت األفعال مشرتكة»(٦).
(١) الربهان يف علوم القرآن: ١٩٣/١ .

(٢) ينظر: لسان العرب: ٢١٥/٥ مادة (نظر).
(٣) الربهان يف علوم القرآن: ١٩٣/١ .

(٤) ينظر: فقه اللغة: ١٩٢ .
(٥) كتاب سيبويه: ٢٤/١.

(٦) اخلصائص: ٩٣/٢.
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متناهية،  غري  املعاين  بأن  ومتسك  وقوعه،  أوجب  من  العلامء  من  وهناك 
ذهب  كام  االشــرتاك.  لزم  املعاين  عىل  األلفاظ  وزعت  فإذا  متناهية  واأللفاظ 
مشرتك  واملضارع  والدعاء،  اخلرب  بني  مشرتكة  املاضية  األفعال  أن  إىل  بعضهم 
قسمي  إىل  ضممناها  فإذا  االشرتاك  فيها  كثري  واألسامء  واالستقبال  احلال  بني 
احلروف واألفعال كان االشرتاك اغلب(١). وهذا الرأي من الصواب ألن اللغة 
العربية قائمة عىل ثامنية وعرشين حرفاً من حروف اهلجاء، واأللفاظ تكون هبذه 
احلروف فاأللفاظ إذاً حمدودة يف حني أن األسامء واألفعال ال حرص هلا فكان ال 

بد من اشرتاك أكثر من فعل وأكثر من اسم يف لفظ واحد(٢).
UÈ›]m’\ ;œÁÖ’\

املشرتك  وجود  أنكر  فقد  درستويه (ت٣٤٧ه )  ابن  الفريق  هذا  رأس  وعىل 
اللفظي، ألنه «لو جاز وضع لفظ واحد للداللة عىل معنيني خمتلفني، ملا كان ذلك 
إبانة بل تعمية وتغطية»(٣). وينكر أن يكون للفظ (وجد) من املعاين املختلفة ما 
وجوداً  العدم  ضد  يف  قيل  أرصفت  فإذا  (وجد)  قوهلم  مثل  فيه  اللغويون  رواه 

.(٤) ويف املال وجداً ويف الغضب موجدة ويف الضالة وجداناً ويف احلزن وجداً
الرغم  وعىل  العربية  اللغة  يف  الظاهرة  هذه  وجود  درستويه  ابن  أنكر  وهبذا 
أنكار  يمكن  فال  اللغات  معظم  يف  موجودة  لغوية  ظاهرة  فاالشرتاك  ذلك  من 

وجودها يف اللغة.

(١) ينظر: املزهر: ١/ ٣٦٩.
(٢) ينظر: األلفاظ املتضادة يف القرآن الكريم: سلمى أمحد البدوي: ١٣، رسالة ماجستري .

(٣) املزهر: ٣٦٩/١.
(٤) ينظر: فقه اللغة ورس العربية للثعالبي: ٣٦٩.
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يمكن إرجاع ظاهرة االشرتاك اللفظي يف اللغة العربية إىل مجلة من األسباب 
ومن أشهر هذه األسباب:

UÏ¥ÅŒ’\;ÏËdÖ¬’\;k]q‚÷’\;Ã˜i|\;IL

جاء  ثم  العربية  القبائل  اختالف  من  االشرتاك  جاءها  املشرتك  أمثلة  بعض 
بتأصيل  يعنوا  أن  دون  بعض  إىل  بعضها  املعاين  هذه  فضموا  املعجامت  جامعوا 

يد) تعني الذئب وتطلق عند هذيل عىل األسد(١). األلفاظ مثل كلمة (السِّ
UÈhÊë’\;ÑÊŞi’\;IM

فقد تنال األصوات األصلية للفظ ما بعض التغري أو احلذف أو الزيادة وفقاً 
يف  عنه  خيتلف  آخر  لفظ  مع  متحداً  اللفظ  هذا  فيصبح  الصويت  التطور  لقوانني 
مدلوله مثل: الفروة التي تعني الرأس والغنى وأصل الكلمة باملعنى الثاين وهو 

الثروة وأبدلت الثاء فاء(٢).
UÓÖ|^;ÏÁÜ]§; Ž‡]¬Ÿ;∞b;È÷ê¯\;]·]fi¬Ÿ;flŸ;Ω]’¯\;ó¬d;ÿ]Œi›\;IN

ة  قوّ يف  جمازاً  اللفظ  إطالق  يصبح  حتى  استعامهلا  من  اإلكثار  ثم  ما  لعالقة 
البارصة،  العني  عىل  يطلق  فأنه  مثالً  (العني)  لفظ  ذلك  ومن  حقيقةً  استخدامه 
الذهب  من  النقد  وعىل  وأحسنها،  األشياء  أفضل  وعىل  اجلارية  العني  وعىل 

والفضة(٣).

(١) ينظر: فقه اللغة، عيل عبد الواحد: ١٨٥.
(٢) ينظر: فصول يف فقه اللغة، رمضان عبد التواب: ٣٣٢.

(٣) ينظر: فقه اللغة وخصائصها: ١٨١.
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UÍÊ∆÷’\;ô\2Õˆ\;IO

متثل  كلامت  تستعري  قد  أو  عنها  أجنبية  لغات  من  ألفاظاً  اللغة  تستمد  وقد 
اللغة  استعارته  قد  احلصن  بمعنى  الربج  فمثالً  فيها،   أخر كلامت  صورهتا 

اليونانية(١). اللغة  من  العربية 
UÀÁÖëi’\;IP

تؤدي  كأن  وذلك  ترصيفية  عــوارض  من  االشــرتاك  جاءها  ألفاظ  هناك 
عن  فينشأ  واحــدة  صفة  يف  متقاربتان  لفظتان  تتفق  أن  إىل  الرصفية  القواعد 
ذلك تعدد يف معنى هذه الصيغة، مثل لفظة الغروب فإنهُ جييء مصدراً لغربت 

الشمس، ومجعاً للغرب وهو الدلو العظيمة(٢).
Uwî\Ê’\;flŸ;‘\2åˆ\;oÂÅt;IQ

يكون  حيث  السامع  عىل  واإلهبام  التعمية  املتكلم  قصد  عن  هذا  وحيدث 
للمفسدة(٣). سبباً  الترصيح 

يف  اللفظي  االشرتاك  ظاهرة  وجود  إىل  أدت  جمتمعة  األسباب  هذه  كل  إذاً 
اللغة. وهكذا فاملشرتك واقع ملموس وحقيقة ال خيال وكثري ال قليل(٤). «وإن 
بتنوع  استعامهلا  تنوع  التي  األلفاظ  من  به  يستهان  ال  قدر  عىل  العربية  اشتامل  يف 
السياق دليالً عىل سعتها يف التعبري عن طريق االشرتاك»(٥). ومن أهم ثامر قضية 

(١) ينظر: يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: ١٩٦.
(٢) ينظر:فقه اللغة: ١٨٩.

(٣) ينظر: املزهر: ٣٦٩/١.
(٤) ينظر: املشرتك اللغوي نظرية وتطبيقاً، د. حممد شاهني: ١٠٥.

(٥) دراسات يف فقه اللغة، د. صبحي الصالح: ٨٣.
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االشرتاك اللفظي يف علوم اللغة واملعاجم هو ما استشهد به اللغويون من أقوال 

اإلمام عيل التي تؤكد هذه الظاهرة ومن أشهر هذه األقوال:
:١. قال األمام عيل

. (١)« لبَلةً بَ بَلُنَّ  «لتُبَلْ
املختلفة،  ن  األَلْسُ بَلةُ  لْ بَ تعني  بَلةُ  فالبَلْ معنى  من  ألكثر  جامعة  بَلة  لْ بَ لفظة  إن 
الف بني ألسنة بني آدم بعث رحياً فحرشهتم  إذ يقال إنَّ اهللا عزّ وجلّ ملا أراد أن خيُ

يح يف البالد(٢). قتهم تلك الرِّ من كلِّ أُفق إىل بابل فبلبل اهللاَ هبا ألسنتهم، ثم فرَّ
لْباالً  وبَ لبَلَة  بَ القوم  بلْبَل  تَ واالضطراب،  «احلركة  عىل  أيضاً  بَلة  البَلْ وتدل 
اآلراء،  ق  وتفرّ االختالط،  فتعني:  اللفظة  هذه  داللة  توسعت  وقد  وبِلْباالً»(٣). 

وشدة اهلم واحلزن والوسواس (٤).
ببعض،  بعضكم  سيختلط  بلبلة»  عيل «لتبلبلن  األمام  قول  معنى  فيكون 
ة، وجاللة االجالّء، فيختلط العامل باجلاهل، واملؤمن  ة ذوي العزّ بحيث تزول عزّ
وحزن  همٌ  سيصيبكم  املعنى  يكون  أن  بالدينء(٥) .وحيتمل  والرشيف  بالفاسق، 
آرائكم  تفريق  يف  سبباً  تكون  صدوركم،  يف  وسوسة  عنهام  يؤثر  مما  شديدان، 
وتشتتكم(٦) . هذه املعاين، جتعل هذه املفردة مما اتفق لفظة، واختلف معناه أو ما 

(١) هنج البالغة: ٣٦ خطبة: ١٦، وجممع البحرين: ٢٢٤/١، وجممع البحرين للطرحيي: ٢١١/٥ .
(٢) ينظر: العني: ١٨٦/٢، وهتذيب اللغة: ١٧٥/٥ مادة (بل)، ولسان العرب: ٦٣/١١ مادة (بلل).

(٣) مجهرة اللغة: ١ /٦٤ مادة (ب ل ب ل) .
(٤) ينظر: القاموس املحيط: ١ /١٢٥١ مادة (ب ل ب ل)، وجممع البحرين: ١ /٢٢٤ .

(٥) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٤/ ٢٠٦ .
(٦) ينظر: غريب هنج البالغة، عبد الكريم حسني السعداوي: ٢٩٢ .
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اللفظي. باملشرتك  نسميه 

:٢. يف حديث اإلمام عيل
رَ يل فيه بشتْمٍ وإيعاد»(١). ذَّ «تَشَ

د(٢). دّ ل عىل التوعد والتّهَ ر جامعة ألكثر من معنى إذ تدّ ذَّ إنّ لفظة تَشَ
بيد(٣): لُ كقول 

ا هَ امُ دَ قْ ياً أَ اسِ وَ يِّ رَ نُّ الَبَدِ جِ َا    ولِ كأهنَّ حُ رُ بالدُّ ذَّ لْبٌ تَشَ غُ
اللفظة  هذه  تدل  وقد  قوله.  يف   عيل اإلمام  أراده  الذي  هو  املعنى  وهذا 
إىل  ع  والترسُ النشاط  من  رُ  ذُّ «التَّشَ الليث:  قول  األزهري  ذكر  إذ  النشاط  عىل 
روا»(٤). وقد توسعت داللة هذه  األمر فيقال للقوم يف احلرب إذا تصاولوا: تَشذُّ
اللفظة إذ تدل أيضاً عىل التَّشذرُ بالثوب وهذا ما ذهب اليه ابن سيده(٥). وابن 
إذا  فالنٌ  رَ  ذَّ يقال: «تَشَ إذ  للقتال  التهيؤ  عىل  أيضاً  اللفظة  هذه  وتدل  فارس(٦). 
داللة  من  أكثر  هلا  رَ  ذّ تَشَ فلفظة  وهكذا   .(٧)« ركبهُ إذا  سهُ  فَرَ ر  ذَ وتشّ للقتال  هتيأ 
(١) مسند اإلمام عيل: ٩٩/٢، ومقاييس اللغة: ١٩٩/٣ مادة (شذر)، ولسان العرب: ٣٣٩/٤ 
مادة (شذر)، وتاج العروس: ٢٩٩٥/١ مادة (شذر)، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٧٣/٣، 

والفائق: ٣٩٨/٢ والرواية فيه «وأبعاد بدل إيعاد».
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ٩٥/٤ مادة (شذر)، ولسان العرب: ٣٩٩/٤ مادة (شذر).

(٣) ينظر: ديوانه: ٦٤ من شواهد هتذيب اللغة: ٤/ ٩٥، ولسان العرب: ٣٩٩/٤، وتاج العروس: 
٢٩٩٥/١ مادة (شذر).

(٤) هتذيب اللغة: ٩٥/٤ مادة (شذر).
(٥) ينظر: املخصص: ٣٤٦/١.

(٦) ينظر: مقاييس اللغة: ١٩٩/٣، مادة (شذر).
(٧) لسان العرب: ٣٩٩/٤ مادة (شذر).
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وهذا من املشرتك اللفظي.

مام عيليف دعائه عىل اخلوارج: ٣. قال اإلِ
بٌ وال بقيَ منكم آبر»(١). ابَكم حاصِ «أَصَ

الرتاب  حتمل  التي  يح  للرِّ يقال  إذ  ثر  كُ معانٍ  عىل  تدل  حاصبٌ  لفظة  إنّ 
 ، بٌ د والثَّلج حاصِ ي بالربَ مِ رْ حاب الذي يَ (٢). ويقال أيضاً للسَّ واحلىص حاصبٌ

(٣). كقول األعشى(٤): ياً مْ ي هبام رَ مِ رْ ألنّه يَ
يُوبـا نْها اهلَ قُ عَ ِ أواءُ تُربْ وجَ بَى    لِ الدَّ جْ بٌ مثْلُ رِ    لنَا حاصِ

قول  معنى  وهذا  الة  جَّ الرّ من  الكثري  العدد  عىل  أيضاً  اللفظة  هذه  وتدل 
عيل «أصابكم  اإلمام  قول  وإن  بى»(٥).  الدَّ لِ  جْ رِ ثلُ  مِ بٌ  حاصِ األعشى «لنا 
» مجلة إنشائية أي دعا عىل اخلوارج باهلالك واملعنى من كالمه أي رميتم  بٌ حاصِ
واختلف  لفظه  أتفق  مما  املفردة  هذه  جتعل  املعاين  هذه  السامء(٦).  من  باحلصباء 

معناه وهو ما نسميه باملشرتك اللفظي.

والنهاية   ،« آثِرٌ م  نْكُ مِ بقيَ  ٌوال  ب  حاصِ «أصابكم  فيه  والرواية   ،٥٨ خطبة   ،٨٠ البالغة:  هنج   (١)
العروس:  وتاج  (حصب)،  مادة   ٣١٨  /١ العرب:  ولسان   ،٩/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف 

٤١٦/١ مادة (حصب).
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ١٨/٢ مادة (حصب)، وأساس البالغة ٨٧/١ مادة (ح، ص، ب)

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣١٨/١ مادة (حصب).
(٤) ينظر: ديوانه: ٩٨.

وتاج   ،٩/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (حصب)،  مادة   ١٨/٢ اللغة:  هتذيب  ينظر:   (٥)
العروس: ٤١٦/١ مادة (حصب).

(٦) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١٨٥/١.
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٤ـ قال اإلمام عيل يف قومه:

اشُ نار احلرب أنتم»(١). شَّ «لبئس حُ
يقطع  التي  اآللة  عىل  تدل  إذ  معنى  من  ألكثر  جامعة  اشُ  احلُشَّ لفظة  إنّ 
احلشيش(٢).  جيمع  أي  اش  شَّ حَ رجل  يقال:  إذ  وجامعه  وقاطعه  احلشيش  هبا 
واملراد  أوقدها  إذ   « النارَ «حشَّ  من   ، اشٌ حَ مجع   اإلمام قول  يف  اش  واحلُشَّ
اشُ هنا هو ما حتش به النار(٤). أي  «لبئس املوقدون لنار احلرب أنتم»(٣). فاحلُشَّ
وح يف املَريض(٥). وقد  الوقود التي توقد النار وتدل هذه اللفظة أيضاً عىل بقيَّة الرُّ
ع معنى هذه اللفظة أيضاً إذ تدل عىل مدمن تدخني احلشيش(٦). هذه املعاين  توسّ

جتعل هذه املفردة مما اتفق لفظه، واختلف معناه أو ما نسميه باملشرتك اللفظي.
:(٧) ٥. قال اإلمام عيل

القِيكـــــــــــا املوت  فإنَّ  كَ لِلموتِ    يازيمَ دْ حَ أشدُ  
بناديــــــكا حــــــــل  إذا  الــــموتِ     مـــن  بــــدَّ  وال   

من  وهي  حيزوم  واحدها  مجع   عيل اإلمام  قول  يف  حيازيمك  لفظة  إنّ 

(١) هنج البالغة: ١٨٨، وجممع البحرين: ١/٢، وجممع البحرين للطرحيي: ٨٩/٤.
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ٣٢٠/٣ مادة (حش)
(٣) ينظر: هامش رقم (٨) يف هنج البالغة:١٨

(٤) ينظر: جممع البحرين: ١/٢، وجممع البحرين للطرحيي: ٨٩/٤ باب ما أوله حاء.
(٥) ينظر: القاموس املحيط: ١٣٢/٢ مادة (حش).

(٦) ينظر: املعجم الوسيط: ٣٦٧/١ باب احلاء.
(٧) ينظر: ديوان اإلمام عيل:٩٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر ١٠٩٦/١، ولسان العرب: 

١٣١/١٢ مادة (حزم)، وجممع البحرين: ٤٨٤/١، وجممع البحرين للطرحيي: ٢٩/٦.
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أو  الصدر  عىل  تدل  إذ  معنى  من  ألكثر  جامعة  هي  إذ  اللفظي  املشرتك  ألفاظ 
هابة  الرُّ فوق  انِح  اجلَوَ رؤوس  تلتقي  حيث  زامُ  احلِ عليه  مُّ  يُضَ وما  الصدر  وسط 
األثري(٣).  وابن  منظور(٢).  ابن  نفسه  املعنى  إىل  ذهب  وقد  الكاهل»(١).  بحيال 
رِ لألمر واإلستعداد له(٤). وهكذا فاحليزوم الصدر  مُّ وهذا الكالم كناية عن التَشَ
قيل  وقد   اهللا لرسول  كان  فرس  اسم  عىل  اللفظة  هذه  تدل  وقد  وسطه.  أو 
من  أكثر  استوعبت  اللفظة  هذه  أن  حلظ  فقد  وهكذا   .(٥)  جربيل فرس  أسم 

معنى وهذا من املشرتك اللفظي.
نا ونحن  مٌ برجلٍ فقالوا: إنَّ هذا يؤمُ وْ هُ أتاهُ قَ ٦. يف حديث اإلمام عيلأنَّ

: له كارهون، فقال له عيلّ
مُّ قوماً وهم لك كارهون»(٦). ط أتؤُ روُ «إنك خلََ

تدلُ  ا  فأهنّ معنى  من  ألكثر  جامعة  أي  ثُر  كُ معانٍ  عىل  تدل  اخلروط  لفظة  إنّ 
باجلهل  يريد  ما  كل  يف  رأسه  ويركب  األمور،  يف  يتهور  الذي  عىل  األصل  يف 

(١) املخصص: ١١٠/١
(٢) ينظر: لسان العرب: ١٣١/١٢ مادة (حزم)

(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠٩٦/١
(٤) ينظر: لسان العرب ١٣١/١٢ مادة (حزم)

(٥) ينظر: جممع البحرين: ٤٨٤/١، وجممع البحرين للطرحيي: ٢٩/٦.
ألبن  احلديث  وغريب   ،٤٥٥/٣ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،٩٧/٢  :عيل اإلمام  مسند   (٦)
احلديث:  غريب  يف  والفائق  (خــرط)،  مــادة   ٤٥٦/٢ اللغة:  وهتذيب   ،٢٧٣/١ اجلــوزي: 
٣٦٣/١، وأساس البالغة: ١١١/١ مادة (خرط)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٣/٢، 
وتاج  (خــرط)،  مادة   ٢٨٠/٧ العرب:  ولسان  (خــرط)،  مادة   ٢٤٧/١ الزاخر:  والعباب 

العروس: ٤٨١٤/١ مادة (خرط)، واملعجم الوسيط: ٤٧٤/١
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ْسكة  ممُ يدِ  من  نَهُ  رسَ بُ  تَذِ ْ جيَ الذي  وط  اخلَرُ س  رَ كالفَ أي  باألمور،  املعرفة  وقلة 
اليسء  بالقول  أندرأ  أي  فالن  علينا  «انخرط  يقال:  إذ  لوجهه(١).  ويَميض 
هذه  وتدل  احلديث.  يف  اإلمام  أستعمله  الذي  هو  املعنى  وهذا  والفعل»(٢). 
اللفظة أيضاً عىل املرأة الفاجرة وتدل عىل الوجه إذا كان فيه طول قال اخلليل: 
إنّ  وهكذا  طول»(٣).  فيه  كان  إذا  خروط  ووجه  النساء  من  الفاجرة  «اخلَروط 
نسميه  ما  أو  معناه)  وأختلف  لفظه،  (اتفق  مما  املفردة  هذه  جتعل  املعاين  هذه 

اللفظي. باملشرتك 
:٧. قال اإلمام عيل

سف»(٤). لَّةَ وسيمَ اخلَ ه اهللاُ الذِّ هادَ ألبَسَ ك اجلِ «من تَرَ
معنى  من  ألكثر  جامعة  فهي  اللفظي  املشرتك  ألفاظ  ن  مِ ف  اخلَسْ لفظة  إنّ 
فيوضع  يستعار  غري علف ثم  ابة عىل  الدّ حتبس  اي «أن  واهلوان  ل  الذَّ فتدل عىل 
اجلهاد  ترك  من  أن  بقوله  أراد  عيل فاإلمام  واهلوان»(٥).  التذليل  موضع  يف 
عىل  أيضاً  اللفظة  هذه  وتدل  علف.  غري  من  حتبس  التي  الدابّة  تذل  كام  يذل 

(١) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٤٥٥/٣.
(٢) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١٣/١٩.

العروس:  وتاج  (خرط)،  مادة   ٢٤٧/١ الزاخر:  والعباب  ط)،  ر،  (خ،  باب   ٣١١  /١ العني:   (٣)
٤٨/١ مادة (خرط).

ل، وسيم اخلسف»،  (٤) هنج البالغة: ٥٣١، والرواية فيه: «من ترك اجلهاد رغبة عنه البسه اهللا ثوب الذّ
وغريب احلديث ألبن قتيبة: ١٣٧/٢، والعباب الزاخر: ٤٨٨/١، ولسان العرب: ٦٧/٩ مادة 

(خسف)، وتاج العروس: ٥٧٩٩/١، وجممع البحرين: ١٢٤/٢.
(٥) غريب احلديث ألبن قتيبة: ١٣٧/٢، وهتذيب اللغة: ٢/ ٤٢٣ مادة خسف.
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النقصان(١). وقد تدل لفظة اخلسف أيضاً عىل اجلَوزُ املأكول(٢). وهكذا تعددت 
أما  متعددة  سياقات  يف  معنى  من  أكثر  هلا  يكون  أن  يمكن  إذ  اللفظة  هذه  معاين 
ها من باب املشرتك اللفظي. يف سياق واحد فلها معنى واحد وبذلك يمكن عدَّ

:٨.  قال اإلمام عيل
روا وا وال ظفِ تُلنــــي  فــــال وربِّك مــــا بَرُّ لتَقْ نَّانــــــي  متَ يش  رَ قُ ـــمْ  تِلْكُ    
(٣) وا هلــــا أثرُ فُ عْ ِ ال يَ نيْ قَ وْ ـــــي لكم  بذات رَ تـِ ــــنٌ ذِمَّ هْ رَ تُ فَ لَكْ    فإِن هَ

هبا  وأراد  قِ  وْ الرَّ ثْنِية  تَ  ِ قَنيْ وْ فالرَ معنى  من  ألكثر  جامعة   ِ قَنيْ وْ الرَ لفظة  إنّ 
داهية  «يُقال:  الداهية  عىل  أيضاً  تدل  وقد  الشديدة(٤).  احلرب   عيل اإلمام 
قني إذا كانت عظيمة»(٥). وهكذا تعددت معاين هذه اللفظة فتدل عىل  وْ ذات رَ
ن واجلمع أرواق»(٦). ويف ضوء ما عرضناه  رْ ق القَ وْ ن قال ابن منظور: «الرَّ رْ القَ

يتبني أن هذه اللفظة استوعبت أكثر من معنى وهذا من املشرتك اللفظي.
(١) ينظر: غريب احلديث ألبن قتيبة: ١٣٧/٢.

(٢) ينظر: مقاييس اللغة: ١٤٥/٢ مادة (خسف).
(٣) ينظر: ديوان اإلمام عيل: ٥٤ والرواية يف الديوان:

فال وربَّك مابروا وما ظفروا تلكـم قريش تـــمناين لتَقتُلنـي     
بذات ودقني ال تعفـوا هلــا أثرُ فإن هلكتُ فرهن ذمتي لكــم     

العرب:  ولسان   ،(رو) مادة   ١٩١/١ البالغة:  وأساس  (روق)،  مادة   ١٣١/١٠ اللغة:  وهتذيب 
١٣١/١٠مادة (روق)، والقاموس املحيط: ٤٦٩/٢ مادة (روق)، والنهاية يف غريب احلديث 

واألثر: ٦٦٥/٢.
(٤) ينظر: هتذيب اللغة: ٣١/١٠ مادة (روق)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٦٥/٢.

(٥) لسان العرب: ١٣١/١٠ مادة (روق).
(٦) لسان العرب: ١٣١/١٠، والقاموس املحيط: ٤٦٩/٢ مادة (روق).
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٩. جاء يف حديث اإلمامحني رأ رجالً خيطب قال:

ح»(١). شَ حْ طيب الشَّ «هذا اخلَ
ح جامعة ألكثر من معنى ففي قول اإلمام عيل تدل عىل  شَ حْ إنّ لفظة الشَّ
أو  كالم  يف  ماضٍ  وكلّ  هبا  املايض  باخلطبة  املاهر  وهو  ح  شَ حْ الشَّ املاهر  اخلطيب 

ح»(٢). شَ حْ سري فهو شَ
كقول  املمسك(٣)،  البخيل  عىل  املوضع  هذا  غري  يف  ح  شَ حْ الشَّ لفظة  وتدل 

الراجز يصف هدر البعري(٤):
حا شَ حْ د اهلدر وما إن شَ فردّ

ح البخل، واحلرص ومنه قول  أي ما بخل هبديره وهكذا أن األصل يف الشُّ
:النبي

.(٥)« حُّ اكُم والشّ «إيّ

أيب  ألبن  النهج  ورشح   ،٥٢١/١ اجلــوزي:  ألبن  احلديث  وغريب   ،٥٤٥ البالغة:  هنج   (١)
احلديث  غريب  يف  والنهاية  (شحح)،  مادة   ٤٢٤/١ اللغة:  وهتذيب   ،١٠٦/١٩ احلديد: 
 ١٦٤٤/١ العروس:  وتاج  (شحح)،  مادة   ٤٩٥/٢ العرب:  ولسان   ،١١٠٨/٢ واألثر: 

(شحح). مادة 
وهتذيب   ،١٠٦/١٩ احلديد:  أليب  النهج  ورشح   ،٤٤١/٣ عبيد:  أليب  احلديث  غريب  ينظر:   (٢)

اللغة: ٤٢٤/١ مادة(شحح).
(٣) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٤٤٢/٣، رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٠٦/١٩.

(٤) الراجز: هو سلمة بن عبد اهللا العدوي، ينظر الرجز: يف مادة (شحح) يف الصحاح ولسان العرب: 
٤٩٥/٢ والتاج: ١٦٤٤/١.

(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٤٩/٢.



٢٤١الفصل الثالث: املبحث األول: املشرتك اللفظي ...................................... 
وقد تدل هذه اللفظة عىل املواظب عىل اليشء(١). كقول الطرماح(٢):
ح شَ حْ و الرواســم شَ نْضُ ابةٍ تَ لِّقَتْ  بِوثَّ سِ عُ مْ أنَّ املَطايا ليلةَ اخلِ كَ

وهكــذا تعــددت معــاين هذه اللفظــة فالتطور الــداليل اللغــوي نقل هذا 
ــح(٣).  شَ حْ اللفظ إىل داللــة أخر وهي الرسعة فوصف القط الرسيع بـ(الشَّ
ومنــه أُخــذت رسعــة اخلطيــب، ألنّ اخلطيــب مواظــب عــىل خطبتــه، جادّ 
فيهــا، مؤثــر يف كلامهتــا الفصيحة للســامعني، هلذا اطلــق اإلمامعليه صفة 
ــح(٤). وقــد تطلــق هــذه اللفظة عىل الرجــل الغيور، والــيسء اخللق  شَ حْ الشَّ
ــجاع(٥). ويف ضوء ما عرضناه يتبنيّ أن هذه اللفظة اســتوعبت أكثر من  والشُ

داللة وهذا من املشــرتك اللفظي.
:١٠. قال اإلمام عيل

.(٦)« مْ راتكُ ذِ نَظِّفونَ عَ مْ ال تُ «ما لَكُ
معنى  من  ألكثر  جامعة  فهي  اللفظي  املشرتك  ألفاظ  من  رة)  (العِذْ لفظة  إنَّ 

(١) ينظر: لسان العرب: ٤٩٥/٢ مادة (شحح).
(٢) ينظر: ديوانه: ١٣٦.

(٣) ينظر: املحيط يف اللغة: ٢٢/٣، مادة (شحح)، وتاج العروس: ٦/ ٤٩٩ مادة (شحح).
ريبُ هنج البالغة: ١٧٦. (٤) ينظر: غَ

وأساس  (شحح)،  مادة   ٣٧٨/١ اللغة:  يف  والصحاح  (شحح)،  مادة   ١٢  /٣ العني:  ينظر:   (٥)
البالغة: ٤٨٠/١ مادة (شحح).

 ٢٦٠/١ اللغة:  وهتذيب   ،٣٤١/٤ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،٩٧/٢:عيل إلمام  مسندا   (٦)
مادة   ٥٤٥/٤ العرب:  ولسان   ،٤٢٤/٣ واألثــر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (عــذر)،  مادة 

(عذر)، وتاج العروس: ٣١٦٧/١ مادة (عذر).
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ففي قول االمام عيل تدل عىل فِناء الدار(١)، كام يف قول احلطيئة(٢):

راتِ ذِ ء العَ يِّئيِ وهِ سَ قِباحِ الوجُ بتُكــــــــم   رَّ جَ ــــــد  لَقْ ي  رِ مْ لَعَ
نفسه  املعنى  إىل  وذهب  الفناء(٣).  بمعنى  البيت  هذا  يف  وردت  ة  فالعِذرَ
أبو  قال  اإلنسان  يلقيه  الذي  الغائط  عىل  أيضاً  العِذرة  تدل  وقد  األزهــري(٤). 
عنها  فكنى  باألفنية  تلقى  كانت  ألهنا  هبذا،  النّاس  ذرة  عِ سميت  «وإنَّام  عبيد: 
يقيض  أحدهم  فكان  املطمئنة  األرض  الغائط  وإنَّام  بالغائط  كنى  كام  الفناء  بإسم 

هناك»(٥). حاجته 
وهكذا تعددت معاين هذه اللفظة وهذا من املشرتك اللفظي.

:(٦) ١١. قال اإلمام عيل
ـــــهْ خَّ الفَ نـــامُ  يَ ثم  ها  خُّ زُ يَ هْ    زخَّ نْ كانَتْ له مِ أفلَحَ مَ  

إذ  معنى  من  ألكثر  جامعة  فهي  اللفظي  املشرتك  ألفاظ  من  هْ  خَّ الفَ لفظة  إنَّ 

(١) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٣٤١/٤.
(٢) ينظر: ديوانه: ١١٣.

(٣) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٣٤١/٤، ولسان العرب: ٥٤٥/٤ مادة (عذر).
(٤) ينظر: هتذيب اللغة: ٢٦٠/١ مادة (عذر).

العروس:  وتاج  (عذر)،  مادة   ٥٤٥/٤ العرب:  ولسان   ،٣٤١/٤ عبيد:  أليب  احلديث  (٥)غريب 
٣١٦٧/١ مادة (عذر).

(٦) مل اعثر عليه يف ديوان اإلمام عيل، ينظر: غريب احلديث أليب عبيد، ١٧٥/٤، وغريب احلديث 
ألبن قتيبة، ومجهرة اللغة: ٢٩/١ مادة (زخخ)، وهتذيب اللغة: ٤٠٥/٢، مادة (فخ)، واملحكم 
واملحيط األعظم: ٢٦٢/٢ مادة (زخخ)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧٩٦/٣، ولسان 

العرب: ٣/ ٤١ مادة (فخخ)، وتاج العروس: ١٨١٢/١ مادة (زخخ).
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ل وينفخ  جُ خَّ أي ينام الرَّ تدل عىل النفخ يف النوم قال إبن دريد (ت٣٢١ه ): «الفَ

يف نومه»(١).
اللفظة  هذه  وتدلّ  قوله.  اإلماميف  إستعمله  الذي  هو  املعنى  وهذا 
خمة  الضَ املرأة  عىل  ايضاً  تدل  وقد  كالفخ،  أي   .(٢) ةُ رَ ذِ القَ املرأةِ  عىل  ايضاً 
تعددت  وهكذا   .(٣) اةِ دَ الغَ مُ  نَوْ عىل  ايضاً  ةُ  خَّ الفَ تدل  وقد  ا  فَ القَ عىل  مُ  والنّوْ
يف  ندخله  أن  املمكن  من  وهذا  معنى  من  أكثر  عىل  دلّت  إذ  اللفظة  هذه  معاين 

اللفظي. املشرتك  باب 
:مام عيل ١٢. قال اإلِ

ع  زَ قَ جيتمع  كام  إليه  فيجتمعون  بذنبه  الدين  يعسوب  بَ  َ رضَ لِكَ  ذَ كان  ا  إِذَ «فَ
اخلريف»(٤).

ع من ألفاظ املشرتك اللفظي فهي جامعة ألكثر من معنى إذ تدل  إنَّ لفظة قَزَ
: قِطعُ السحاب وأكثر ما يكون ذلك يف  عُ زُ عىل قطع السحاب قال اخلليل: «القَ
الكثري»(٥).  السحاب  حتت  متر  الظِّل  رقيقة  وهي  عةٌ  زَ قَ الواحدة  اخلريف  زمن 

(١) مجهرة اللغة: ٢٩/١.
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ٤٠٥/٢ مادة (زخخ)، وتاج العروس: ١٨٣٤/١.

(٣) ينظر: تاج العروس: ١/ ١٨٣٤ مادة (زخخ).
(٤) هنج البالغة: ٥٤٥، و غريب احلديث أليب عبيد: ١٨٥/١، ومجهرة اللغة: ٤٥٢/١ مادة (قزع)، 
وهتذيب اللغة: ٤٥/١ مادة (قزع)، والصحاح يف اللغة: ٧٦/٢، مادة (قزع)، والنهاية يف غريب 
 ٩٧٠/١ املحيط:  والقاموس  (قزع)،  مادة   ٢٧١/٨ العرب:  ولسان  واألثر:٨٦/٤،  احلديث 

مادة (قزع) .
(٥) العني: ٢٣/١ باب (ق. ز . ع).
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وذهب إىل املعنى نفسه األزهري(١)، واجلوهري(٢).
وهذا املعنى هو الذي استعمله اإلمام عيليف قوله أي قطع السحاب التي 
لَقَ  ال ماء فيها(٣). وقد تدل هذه اللفظة عىل الشعر الذي يرتك غري حملوق أي حيُ

(٤).كقول زهري(٥): قاً رأس الصبي ويرتك يف مواضع منه الشعر متفرِّ
عاينِ دَ ر وَ ىلَ طُول الكَ تُ عَ وْ عَ دَ أسه   ع رَ نَازِ دْ طَالَت قَ عَث قَ وأشْ

وتدل هذه اللفظة أيضاً عىل صغار اإلبل(٦). ويف ضوء ما عرضناه وجدنا أنَّ 
لفظة (قزع) قد دلّت عىل أكثر من معنى.

:(٧) ١٣. قال اإلمام عيل
ةْ رَ ــــوَ سْ قَ ــــالمٍ  غُ بَ  ْ رضَ مْ  بُكُ ِ أرضْ ةْ   رَ يْدَ تْني أُمــي حَ مَّ أنا الذي سَ

إذ  معنى  من  ألكثر  جامعة  فهي  اللفظي  املشرتك  ألفاظ  من  قسورة  لفظة  إن 

(١) ينظر: هتذيب اللغة: ٤٥٢/١ مادة (قزع).
(٢) ينظر: الصحاح يف اللغة: ٧٦/٢ مادة (قزع).

(٣) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١/١٢، ورشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١/١٩.
(٤) ينظر: املحكم واملحيط األعظم: ٥١/١، وأساس البالغة: ٣٧٧/١ مادة (قزع).

(٥) ينظر: ديوانه: ١٠٢.
(٦) ينظر: املخصص: ١٠٩/٢.

(٧) ينظر: ديوان اإلمام عيل: ٥٣، وقد ورد البيت يف الديوان برواية خمتلفة
رضغام آجامٍ وليتُ قسورة أنا الذي سمتني أمي حـــيدرة     
أرضبكم رضباً بني الفقــرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة     

وأساس البالغة: ٣٧٧/١ مادة (ق، س، ر)، ولسان العرب: ٩١/٥ مادة، (قرس)، وتاج العروس: 
٢٦٨٦/١ مادة (قرس).
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تدل عىل الصيّاد. والراعي أو مجاعة الرماة كقوله تعإىل:

﴿َفرَّت ِمن َقْسَوَرة﴾ [املدثر:٥١](١).
ا الرامي، أو مجاعة الرماة، وأصوات الناس،  فقد فرست لفظة قسورة هنا بأهنَّ
الزخمرشي:  قال  القوي  الغالم  عىل  ايضاً  اللفظة  هذه  وتدل  الليل(٢).  ظالم  أو 
«وغالم قسور وقسورة: قويّ وانتهى شبابه»(٣). وهذا املعنى هو الذي استعمله 
أهل  قال  األسد  أسامء  من  اسم  عىل  اللفظة  هذه  وتدل  قوله.  يف   عيل اإلمام 
اللغة: «القسور، والقسورة: اسامن لألسد، أنثوه كام قالوا: أسامة، إال أن أسامة 
يسمى  ما  وهذا  داللة  من  أكثر  استوعبت  قسورة  فلفظة  وهكذا  معرفة»(٤). 

اللفظي. باملشرتك 
:١٤. قال اإلمام عيل

.(٥)« ةٍ عَ لْ لُ قُ نْزِ َا مَ إهنَّ يا فَ نْ مُ الدُّ كُ رُ ذِّ «أُحَ
واالنقالع(٦).  ل  التحوّ عىل  تدلُّ  إذ  معنى  من  ألكثر  جامعة  قُلعة  لفظة  إن 

(١) ينظر: العني: ١٦١/٢ باب (ق، س، ر)، وهتذيب اللغة: ١٦٤/٣ مادة (قرس)، والنهاية يف غريب 
احلديث واألثر: ٦٢٦.

(٢) ينظر: جامع البيان للطربي: ٤٥٥/٢٣.
(٣) اساس البالغة: ٣٧٧/١ مادة (ق، س، ر) .

(٤) املخصص: ١٦١/٢، ولسان العرب: ٩١/٥ مادة (قرس)، وتاج العروس: ٢٦٨٦/١ مادة (قرس).
(٥) هنج البالغة: ١٧١، واملحكم املحيط واملحيط األعظم: ٧٤/١، والقاموس املحيط: ٣١٨/٢، 
ولسان العرب: ٢٩٠/٨ مادة (قلع)، وتاج العروس: ٥٤٩٧/١ مادة (قلع)، واملعجم الوسيط: 

.٤٢٧/٢
(٦) ينظر: املخصص: ١٤٨/٣.
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للبقاء(١).  ال  للرحيل  هو  أي  قُلعة  منزل  هذا  يقال  أي  الرحلة  عىل  أيضاً  وتدل 
لْعة أي ليست بمستوطنة ويقال أيضاً هذا جملس قُلعة إذا  وقد يقال أيضاً منزل قُ

ة(٢). ة بعد مرّ كان صاحبه حيتاج إىل أن يقومَ مرّ
هذه املعاين هي التي أرادها اإلمام عيل يف قوله أي أن اإلمام عيلقصد 
وإرحتال.  حتول  دار  وأهنا  لإلنسان  دائمة  غري  زائلة  بأهنا  فوصفها  نيا  الدُّ قوله  يف 
لْعةً  عت داللة هذه اللفظة إذ تدل عىل الرجل الضعيف قال اخلليل: «القُ وقد توسّ
املفردة  هذه  جتعل  املعاين  هذه  يثبت»(٣).  مل  به  بُطِش  إذا  الذي  الضعيف  الرجل 

من باب املشرتك اللفظي.
١٥. قال اإلمام عيل ملّا أُشري عليهِ بأالّ يتبع طلحة والزبري وال يرصد هلام 

القتال:
مَ فتخرج فتصاد»(٤). بع تسمع اللَّدْ «واهللا ال أكونُ كالضَّ

هو  م»  معنى «اللَّدْ إنّ  عبيد  ابو  فذكر  معنى  من  ألكثر  جامعة  م  اللَّدْ لفظة  إن 
يقال:  الشديد(٥)،  بالصوت  وليس  األرض،  يف  يقع  اليشء  أو  احلجر،  صوت 

(١) ينظر: يف ظالل هنج البالغة: ١١٥/١
(٢) ينظر: لسان العرب: ٢٩٠/٨ مادة (قلع)، ورشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ٤٣/٢.

(٣)ا لعني: ٣٤/١.
احلديث  وغريب   ،« مِ اللَّدْ طول  عىل  نَامُ  تَ بُع:  كالضّ أكونُ  ال  فيه «واهللا  والرواية  البالغة: ٣١،  هنج   (٤)
أليب عبيد: ٤٣٧/٣، والصحاح يف اللغة: ١٣٨/٢ مادة (ل. د. م)، وهتذيب اللغة: ٤٦١/٤ مادة 
(لدم)، وأساس البالغة: ٤٢١/١ مادة (لدم) والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٧٢/٤، ولسان 

العرب: ٥٣٩/١٢ (لدم)، وتاج العروس: ٧٨٩١/١ مادة (لدم) وجممع البحرين: ١١٩/٦.
(٥) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٤٣٧/٣، وخمتار الصحاح: ٥٩٦ مادة (لدم).
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) ومن هذا املعنى قال ابن مقبل(١): تُ ألدم لَدماً مْ (لدِ
رِ جَ يبِ باحلَ اءَ الغَ رَ مَ الغُالمِ وَ هِ    لَدْ ــرَ ْتَ أَهبْ يبٌ حتَ جِ ؤادِ وَ لِلفُ وَ

اإلمام  كالم  من  واملعنى  احلديد(٣).  أيب  وابن  اجلوهري(٢)،  عبيد  أبو  وتابع 
عيل أي ال اقعد عن احلرب واالنتصار لنفيس وسلطاين فيكون حايل مع القوم 
وأمثاهلا:  رموزها  يف  تقول  والعرب  صائدها(٤)،  مع  بع  الضَّ حال  إليهم،  املشار 

بُع»(٥). «أمحق من الضَّ
بأيدهيم  يرضبوا  أو  بحجر  حجرها  يف  رموا  يصيدوها  أن  أرادوا  إذا  فالضبع 

باب احلجر فتحسبه شيئاً تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد(٦).
عْ  مَ وقد توسع معنى هذه اللفظة إذ تدل عىل اللّطم والرضب بيشء ثقيل يُسْ
وا  فرسّ وهكذا  املآتم(٧).  يف  هن  وجوهَ رضبْنَ  إذ  النساءُ  مَ  التَدَ يقال  حيث  وقعه 
بزيادة  آبــادي(٨).  الفريوز  أيضاً  املعنى  هذا  نقل  وقد  (باللّطم)  (اللّدم)  داللة 
أكثر  هلا  اللّدم  لفظة  أن  يتبني  دم  تقّ ما  ضوء  ويف  الثوب)  هو: (رقع  واحد  معنى 

من داللة وهذا من املشرتك اللفظي.
(١) ديوانه: ٧٤/١.

(٢) ينظر: الصحاح يف اللغة: ١٣٨/٢ مادة (لدم)
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٢٢٣/١.

(٤) ينظر: غريب هنج البالغة: ٢٠٤.
(٥) مجهرة األمثال للعسكري: ٢٧٦/١.

(٦) ينظر: هتذيب اللغة: ٤٦١/٤ مادة (لدم).
واملعجم  مادة (لدم)،   ٧٨٩١/١ العروس:  وتاج  مادة (لدم)،   ٥٣٩/١٢ العرب:  لسان  ينظر:   (٧)

الوسيط: ٨٢٧/٢ مادة (لدم).
(٨) ينظر: القاموس املحيط: ١٠٦٧ مادة (لدم).
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:١٦. قال اإلمام عيل

.(١)« امَ ازداد اإليامن ازدادت اللُّمظَةُ لّ ، كُ بْدو ملُظةً يف القلْبِ «إنَّ اإليامن يَ
معانٍ  عىل  اللفظة  هذه  تدل  إذ  اللفظي  املشرتك  ألفاظ  من   ( (ملُظةً لفظة  إنَّ 
بيده  أخذ  العرب:  تقول  اليسري،  األمر  أو  القلّة  عىل  األصل  يف  تدلُّ  ا  فإهنّ ثُر،  كُ

من، أي شيئاً يسري بإصبعه(٢). ملُظةً من السّ
جله عىل األشعر وهو األشعر  : بياض يسري يف يد الفرس، أو رِ واللمظة أيضاً
أو  السفىل  ابة  الدّ شفة  يف  النقطة   : أيضاً فاللّمظة  احلافر،  جهة  من  الوظيف  هناية 

العليا(٣).
اللّمظة  وتدل  القلب.  يف  النكتة  او  النقطة  باللّمظة  أراد   عيل واإلمام 
وإخراجها  ها،  لِتَتَبعُّ لسانه  الرجل  حيرك  أي  الفم،  يف  الطعام  بقية  عىل  أيضاً 
عبيد  أبو  قال  لساهنا(٤).  حركت  إذا  احلية،  ظت  تلمّ قيل:  ومنه  ظ  يتلمّ فهو 
«ويف هذا احلديث حجةٌ عىل من أنكر أن يكون اإليامن يزيد أو ينقص أال تراه 
يقول: كلّام ازداد اإليامن، ازدادت تلك اللمظة...»(٥). واإلمام عيلمزج يف 
استعامل لفظة اللُّمظة بني داللتني األوىل هي «القلّة، بقوله: (يبدو ملظة)، ومما 

احلديث  وغريب   ٣١١/٣ والفائق:   ،٤٦٠/٤ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ٥٤٧ البالغة:  هنج   (١)
 ٤٦١/٧ العرب:  ولسان   ،٤٧١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣٣١/٢ اجلوزي:  ألبن 

مادة (ملظ)، وتاج العروس: ١٢٦٣/١ مادة (ملظ).
(٢) ينظر: القاموس املحيط: ٦٤٤ مادة (ملظ)، وتاج العروس: ١٢٦٣/١ مادة (ملظ).

(٣) ينظر: القاموس املحيط: ٦٤٤ مادة (ملظ).
(٤) ينظر: لسان العرب: ٤٦١/٧ مادة (ملظ).

(٥) غريب احلديث أليب عبيد: ٤٦٠/٤.
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هذا؛  معنى  ألن  اللمظة؛  ازدادت  اإليامن  أزداد  «كلام  قوله:  القلّة  معنى  يؤيد 
(اللمظة)  استعار  ألنه  البياض،  هي  والثانية  صغرية  نقطة  كانت  اللمظة  أنّ 
وهكذا  الربق»(١).  كومض   ، عادةً وأبيض  القلب  نور  اإليامن  وأن  يامن،  لإلِ
وما  معناه)  وأختلف  لفظه،  (اتفق  مما  املفردة  هذه  جتعل  جمتمعة  املعاين  فهذه 

اللفظي). (باملشرتك  نسميه 
:١٧. قال اإلمام عيل

قُ خماريق املالئكة»(٢). ْ «الربَ
إن لفظة خماريق جامعة ألكثر من معنى فاملخاريق مجع واحدها خمراقٌ وهو 

رو بن كلثوم(٤): مْ (٣)، كقول عَ رقِ املَفتُولةِ ما يلعب به الصبيان من اخلِ
ـــــا بِيْنـَ العِ بأيِدي  قٌ  يْ َارِ خمَ مْ     نهُ مِ نّا وْ نَا مِ فَ يُوْ كأَنَّ سُ  

وهذا  وتسوقه  السحاب  ةُ  املالئِكَ هبا  يزجى  آلة  عىل  أيضاً  تدل  واملخاريق 
«شبه  األنباري:  ابن  قال  قوله(٥)،  يف   عيل اإلمام  استعمله  الذي  هو  املعنى 
الصبيان  به  يلعب  الذي  باملخراق  السحاب  املالئكة  به  يرضب  الذي  السوط 

(١) غريب هنج البالغة: ٢٢١- ٢٢٢.
اجلوزي:  ألبن  احلديث  وغريب   ،٣٥٧/٤ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،٥٤٢ البالغة:  هنج   (٢)
كلامت  معاين  يف  والزاهر   ،٣١/٣ والفائق:  مادة (خرق)،   ٢٠٨/٢ اللغة:  وهتذيب   ،٢٧٥/٢
مادة   ٧٣/١٠ العرب:  ولسان   ،٦٨/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٢٦٥/٢ الناس: 

(خرق)، وخمتار الصحاح: ٨٤/١، وتاج العروس: ٦٢٧٦/١، وجممع البحرين: ١١٦/٢.
(٣) ينظر: لسان العرب: ٧٣/١٠ مادة (خرق)، وتاج العروس: ٦٢٧٦/١.

(٤) البيت لعمرو بن كلثوم يف اللسان والتاج (خرق) واملقاييس: ٧٣/٢.
(٥) ينظر: تاج العروس: ٦٢٧٦/١ مادة (خرق).
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»(١) وتأيت املخاريق أيضاً بمعنى السيوف(٢)، ويرضب به بعضهم بعضاً
ثري(٣): كقول كُ

يمـــاً ال جباناً وال وغـــال رِ دُّ كَ عَ يُ لُّهمْ   كُ يقِ  ارِ كاملَخَ عْثٌ  شُ يْهنَّ  لَ عَ
فهذه املعاين جتعل هذه املفردة (مما اتفق لفظه، واختلف معناه) أو ما نسميه 

باملشرتك اللفظي الذي يعربّ عنه يف أنّ الكلمة تُستعمل يف أكثر من جمال داليل.
١٨. يف حديث اإلمام عيل كتب إىل عثامن بن حنيف:

.(٤)« ة شيئاً ةَ والنُّخّ خّ ذنَّ من الزُّ «ال تأخُ
ة اسمٌ جامعٌ  ة هلا أكثر من داللة إذ تدل عىل أكثر من معنى فالنُّخّ إن لفظة النُّخّ

ر(٥). وذهب إىل املعنى نفسه الصاحب بن عباد(٦). وابن سيّده(٧). مُ للحُ
أيضاً  وتدلّ  العوامل(٨).  البقر  عىل  تدل  إذ  اللفظة  هذه  داللة  وتوسعت 
البادية  يف  هلا  فيقال  لون  اجلامّ ة  النُّخّ قوم:  «قال  منظور:  ابن  قال  لني  اجلامّ عىل 

(١) الزاهر يف معاين كلامت الناس: ٢٦٥/٢.
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ٢٠٨/٢.

(٣) ينظر: ديوانه: ١٩٩.
(٤) مل اعثر عليه يف هنج البالغة وال يف مسند اإلمام عيل، ينظر: لسان العرب: ٥٩/٣ مادة (نخخ)، 

والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧٢٣/٢.
(٥) ينظر: العني: ٢٩٤/١ (باب اخلاء والباء).

(٦) ينظر: املحيط يف اللغة: ٣٣٧/١ مادة (نخخ).
(٧) ينظر: املحكم واملحيط األعظم: ٢٧٠/٢.

(٨) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٧/١، وهتذيب اللغة: ٤٠٤/٢ مادة (نخخ)، ولسان العرب: 
٥٩/٣ مادة (نخخ). 
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وذكر  استُعملت(٢).  دابّة  كل  عىل  تدل  اللفظة  هذه  إن  يقال  وقد  ة»(١).  النُّخّ
ق  دِّ املُصَ ياخذَ  أن  ة  «النُّخّ قال:  إذ  ة  النُّخّ يف  (ت٢٠٧ه )  الفراء  قول  األثري  ابن 
ة  النُّخّ لفظة  أن  لوحظ  تقدم  ما  ضوء  ويف  الصدقة»(٣).  من  فراغه  بعد  ديناراً 

استوعبت أكثر من داللة وهذا من املشرتك اللفظي.
:١٩. قال اإلمام عيل

وليُحفف  النِّساء  غِشيان  لَّ  وليقُ الغداء  فليُباكر  اء  نَسَ وال  النَّساء  هُ  رسَّ «من 
داء»(٤). الرِّ

إذ  معنى  من  ألكثر  جامعة  فهي  اللفظي  املشرتك  ألفاظ  من  النَّساء  لفظة  إن 
تدل عىل البقاء(٥).

وهذا املعنى هو الذي استعمله اإلمام عيل يف قوله. وقد تأيت بمعنى التأخري 
قال ابن قتيبة (ت٢٧٦ه »: «والنسأ التأخري، يقال أنساه اهللا أجله، ونسأ اهللا أجله 

م»(٦). ومنه النِّيسء يف كتاب اهللا تعإىل إنّام هو تأخري حتريم املحرَّ

(١) لسان العرب: ٥٩/٣ مادة (نخخ).
(٢) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٧١/٥.

(٣) املصدر نفسه.
(٤) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٣٠/١٩، وغريب احلديث أليب قتيبة: ١/ ٣٤٣، وهتذيب 
اللغة: ٤٠٢/٣ مادة (نسأ)، واملخصص: ٤٢/٤، والعباب الزاخر: ٤٥/١ مادة (نسأ)، والنهاية 

يف غريب احلديث واألثر: ١٠٨/٥، ولسان العرب: ١٦٦/١ مادة (نسأ).
(٥) ينظر: لسان العرب: ١٦٦/١ مادة (نسأ)، ورشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٣٠/١٩.

(٦) غريب احلديث ألبن قتيبة: ٣٤٣/١، وهتذيب اللغة: ٤٠٢/٣ مادة (نسأ)، والعباب الزاخر: ١/ 
٤٥ مادة (نسأ).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٥٢
وقد تعددت معاين هذه اللفظة إذ تدل أيضاً عىل احلليب الذي ماؤه أكثر من 
بَنِه(١). ويف ضوء ذلك يتبني أن هذه اللفظة استوعبت أكثر من معنى وهذا من  لَ

اللفظي. املشرتك 
:٢٠. قال اإلمام عيل

قُ هبم التايل ويرجع إليهم الغايل»(٢). ان  لْحَ طُ األَوسط يَ «خري هذه االُّمة النَّمَ
من  الطريقة  أي  الطريقة(٣).  يعني  فالنَّمط  معنى  من  ألكثر  جامعة  ط  النمَّ لفظة 
ب من الرضوب إذ يقال ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك  الطرائق والرضّ

ب(٤). الرضّ
يف  ورد  كام   .(٥) واحــدٌ مُ  هُ رُ أمْ الناس  من  مجاعةٌ  عىل  اللفظة  هذه  تدل  وقد 

:النبي حديث 
ط» (٦). سَ طُ األَوْ ُ النّاسِ النَّمَ ريْ «خَ

لُو والتقصري يف الدين(٧). وقد  واملعنى الذي أراده اإلمام أي انه كره الغُ

(١) ينظر: املخصص: ٤٢/٤.
وسط»،  األَ بالنمط  «عليكم  فيه:  والرواية  (نمط)  مادة   ١٠٤/٢ والعني:   ،٥١٨ البالغة:  هنج   (٢)
وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٣/٣، ولسان العرب: ٤١٧/٧ مادة (نمط)، وتاج العروس: 

٥٠٢٤/١ مادة (نمط).
(٣) ينظر: العني: ١٠٤/٢ مادة (نمط)، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٣/٣.

(٤) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٩/٢.
(٥) ينظر: العني: ١٠٤/٢ مادة (نمط)، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٩/٢.

(٦) غريب احلديث أليب عبيد: ٣٨٤/٣.
(٧) ينظر: لسان العرب: ٤١٧/٧ مادة (نمط).



٢٥٣الفصل الثالث: املبحث األول: املشرتك اللفظي ...................................... 
كثر استعامل هذه اللفظة إذ تدل عىل «ثوب من صوف يطرح عىل اهلودج واجلمع 
نحو  دهرهم  ويف  فيهم  أنت  الذي  ن  رْ القَ بمعنى  النَّمط  يكون  وقد  ونِامط،  أنامط 

حديث النبي: «خريُ أمتي النَّمط الذي أنا فيهم»(١)(٢).
ثم توسعت داللة النَّمط فدلّت عىل رضب من البسط(٣). وهكذا هذه املعاين 

جتعل هذه املفردة مما (أتفق لفظه، وأختلف معناه) أو ما نسميه باملشرتك اللفظي.
:٢١. قال اإلمام عيل

عاع»(٤). جٌ رَ َ «الناسُ رجالن: عامل ومتعلَّم، وسائر الناس مهَ
ذال  رُ عىل  تطلق   اإلمام قول  ففي  معنى  من  ألكثر  جامعة  َج  مهَ لفظة  إنَّ 

م»(٥). تُهُ ذالَ َج النَّاس: رُ مهَ الناس قال اخلليل: «وَ
فدلّت هذه اللفظة هنا عىل الناس الذين ال عقول هلم، وقد تطلق هذه اللفظة 
باب أو بعوض فيقال لرذالة الناس الذين  عىل البعوض أي كل دود ينفقئ عن ذُ
تستوعب  أن  يمكن  ج  اهلَمَ لفظة  أن  حلظ  فقد  وهكذا  َج(٦).  مهَ أهواءهم  يتَّبعون 

(١) غريب احلديث أليب عبيد: ٣٨٤/٣.
(٢) مجهرة اللغة: ٢١/٢ مادة (نمط).

(٣) ينظر: القاموس املحيط مادة (نمط).
 ،« اعٌ عَ جٌ رَ اةٍ ومهََ لَّمٌ عىل سبيل نَجَ تَعَ ُّ ومُ بَّايبِ املٌ رَ عَ : فَ ةُ (٤) هنج البالغة: ٥٢٦، والرواية فيه: «النَّاسُ ثَالثَ
وغريب احلديث أليب عبيد: ٥٠٠/٢، وهتذيب اللغة: ٢٦٤/٢ مادة (مهج)، والنهاية يف غريب 
 ١٥٤١/١ العروس:  وتاج  مادة (مهج)،   ٣٩٢/٢ العرب:  ولسان   ،٥٧٧/٢ واألثر:  احلديث 

مادة (هلج)، وجممع البحرين: ١٧٩/٣، وجممع البحرين للطرحيي: ٢٢٤/٤.
(٥) العني: ٥٦/١ الباب (رهش).

(٦) ينظر: العني: ٥٦/١، وهتذيب اللغة: ٢٦٤/٢ مادة (مهج)، وتاج العروس: ١٥٤١/١ مادة (مهج).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٥٤
معنيني مشرتكني وهذا من املشرتك اللفظي.

٢٢. قال اإلمام عيلحني مر بعبد الرمحن بن عتاب بن اسيد(١) مقتوالً 
يوم اجلمل فقال:

«هذا يعسوب قريش»(٢).
أمري  هو  اليَعْسوب  أنَّ  اخلليل  كِرَ  فَذُ كثرية  معانٍ  عىل  تدل  يعسوب  لفظة  إنّ 
يف  «فشبَّهه   عيل اإلمام  استعمله  الذي  هو  املعنى  وهذا  وفحله(٣).  النحل 
اخليل  به  يشبّه  طائر  عىل  أيضاً  اللفظة  هذه  وتدل  النحل»(٤).  يف  بالفحل  قريش 

والكالب لضمرها(٥). ومن هذا املعنى قول الشاعر برش(٦):
ـــــرُ مَّ ضُ اليَعاسيبِ  أمثَالُ  كوالِحُ  هِ   صِ خْ عْثٍ يُطيفُ بِشَ بْيةٍ شُ أبو صِ

فهذه الداللة جاءت من شبه الطائر بـ (اليعسوب) وتدل هذه اللفظة ايضاً 
عىل معنى اجلبل قال ياقوت احلموي (ت٦٢٦ه ): «قال بعضهم: حتى إذا كنا 
وا هبا كلّ رئيس وهلذا  فويق يَعْسوب»(٧). ثم كثر استعامل هذه اللفظة حتى سمَّ

دَ اجلمل مع عائشة والتقى هو واألشرت فقتله األشرت وقيل قتله  هِ (١)عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد شَ
جندب بن زهري ورآه عيل وهو قتيل فقال»هذا يعسوب قريش» ينظر: اإلصابة: ٣٤٧/٢.

(٢) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١/١٩، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٣٩/٣، ومجهرة اللغة: 
٨٢/١ مادة (عسب)، وهتذيب اللغة: ١٨٨/١ مادة (عسب)، وغريب احلديث ألبن اجلوزي: 

٩٥/٢، وأساس البالغة: ٣٠٩/١ مادة (عسب).
(٣) ينظر: العني: ٣٤٢/١ مادة (عسب)

(٤) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١/١٩.
(٥) ينظر: العني: ٣٤٢/١ مادة (عسب)

(٦) ينظر: ديوانه: ٨٤.
(٧) معجم البلدان: ١٠٢١/٤.



٢٥٥الفصل الثالث: املبحث األول: املشرتك اللفظي ...................................... 
وا  سمّ حتى  ذلك  كثر  ثم  وذكرها،  النّحل،  أمري  «واليَعْسوب  منظور:  ابن  قال 
الذهب  يسمى  إذ  الذهب  عىل  اللفظة  هذه  تدل  وقد   .(١)« سوباً عْ يَ رئيس  كلّ 
حتى  (يعسوب)  داللة  توسعّت  وقد  به(٢).  األمور  لقوام  املثل  عىل  يعسوباً، 
املنخرين،  أعىل  تساوي  أن  قبل  تنقطع  مستطيلة  الفرس  وجه  يف  ة  رّ غُ شملت 
فهو  يْقاءِ  اخلُلَ أسفَل  يبلغ  حتى  واعتدل  ضَ  رُ وعَ األنف،  قصبة  عىل  ارتفع  وإن 
ة يف وجه  وب قلّ أو كثر ما مل يبلغ العينني(٣). وقد عمّت هذه الداللة الغرّ سُ عْ يَ
ذهب  املعنى  هذا  وإىل  يعسوباً  الفرس  و  فسمّ الفرس  جسم  عامة  عىل  الفرس 
وكان  أنثى  وهي  النّحل،  «ملكة  عىل  اللفظة  هذه  تدل  وقد  آبادي(٤).  الفريوز 
العرب يظنّوهنا ذكراً لضخامتها ويقال هو يَعْسوب قومه: رئيسهم، وكبريهم، 
من  أكثر  استوعبت  اللفظة  هذه  فإنَّ  وهكذا  يعاسيب»(٥).  واجلمع  ومقدمهم 

اللفظي. باملشرتك  نسميه  ما  وهذا  داللة 

(١) لسان العرب: ٥٩٩/١ مادة (عسب)، ورشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١٩/ ١.
(٢) ينظر: لسان العرب: ١٩/ ١ مادة (عسب).

(٣) ينظر: لسان العرب .
(٤) ينظر: القاموس املحيط: ١١٩ مادة (عسب).

(٥) املعجم الوسيط: ٢/ ٦٠٦ مادة (عسب).





٢٥٧
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عىل  تضفي  التي  اللغوية  الظواهر  من  العربية  اللغة  يف  الرتادف  ظاهرة  تُعد 

العربية ميزة خاصة إىل جانب الظواهر اللغوية األُخر كاملشرتك والتضاد.
UÃÄ\2’\;ÀÁÖ¬h;U⁄̂ Â^
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اليشء.  تبع  ما  والردف:  الردف،  املصدر:  أو   ، دِفَ رَ الفعل  من  مشتق  لفظ 
الرتادف  فهو  يشء،  خلف  يشءٌ  تتابع  وإذا   ، ــهُ فُ دْ رِ فهو  شيئاً  تبع  يشء  وكل 
. والرتادف التتابع  داىف أي بعضهم يتبع بعضاً واجلمع الرداىف. يقال جاء القوم رُ

والرديف الذي يرادفك(١).
U{˜Şêˆ\;∫;Ig

ليس هناك اتفاق تام بني العلامء والدارسني قديامً وحديثاً عىل تعريف واحد 

(ردف)،  مادة   ١٣٦٣/٤ اللغة:  يف  والصحاح  (ردف)،  مادة   ٥٠٣/٢ اللغة:  مقاييس  ينظر:   (١)
ولسان العرب: ١١٤/٩ مادة (ردف)، وتاج العروس: ١١٦٠/١ مادة (ردف).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٥٨

ملفهوم الرتادف، وذلك إلختالفهم العريض يف هذه الظاهرة(١). وأول من أشار 
اختالف  كالمهم  من  أن  «اعلم  قال:  إذ  سيبويه  الكالم  يف  الرتادف  ظاهرة  إىل 
ذهب  نحو:   ... واحد  واملعنى  اللفظني  واختالف  املعنيني،  إلختالف  اللفظني 

وأنطلق»(٢).
والرتادف هو عبارة عن االحتاد يف املفهوم، وقيل توايل األلفاظ املفردة الدالة 
ا ابن األنباري (ت٣٢٨ه ) فقد جعل الرتادف أحد  عىل يشء باعتبار واحد(٣). أمّ
أن  احدمها  آخرين  رضبني  عىل  يأيت  كالمهم  «وأكثر   : قائالً العرب  كالم  رضيب 
واحلامر  ريْ  والعَ واحلنطة،  الرب  كقولك  الواحد  املعنى  عىل  املختلفان  اللفظان  يقع 
م يتبني أن الرتادف داللة  والذئب والسيد، وجلس وقعد»(٤). ويف ضوء ما تقدّ
كلمتني أو أكثر عىل معنى واحد ومن أشهر املحدثني الذين تناولوا هذه الظاهرة 
د. ابراهيم أنيس إذ قال بعد ما ذكر رشوط الرتادف: «فإذا طبقّت هذه الرشوط 
وانام  القديمة  العربية  يف  يوجد  يكاد  ال  الرتادف  أن  لنا  أتضح  العربية  اللغة  عىل 
اللغة،  هبذه  نزل  الكريم  فالقرآن  األدبية  النموذجية  اللغة  يف  يلتمس  أن  يمكن 
ا د.  الرتادف يف بعض الفاظه»(٥). أمّ  والذي نطق به الرسول للمرة األُوىل نر
أنه  وذكر  التام  الرتادف  وهو  جديداً  مصطلحاً  أوجد  فقد  التواب  عبد  رمضان 
حمددة،  قصرية  فرتة  إال  يكون  ال  وقوعه  وعند  الكامليات  من  وهو  الوقوع  نادر 
يصبح  بحيث  املرتادفة  األلفاظ  بني  الدقيقة  املعنوية  الفروق  تظهر  ما  ورسعان 

(١) ينظر: الرتادف يف القرآن الكريم، حممد نور الدين املنجد: ٣٠.
(٢) كتاب سيبويه: ٢٤/١.
(٣) ينظر: التعريفات: ٥٦.

(٤) األضداد ألبن األنباري: ٦- ٧.
(٥) يف اللهجات العربية: ١٠٦.



٢٥٩الفصل الثالث: املبحث الثاين: الرتادف .............................................. 

.(١) كل لفظ منهام مناسباً ومالئامً
ورأ استيفن أوملان أن املرتادفات «هي الفاظ متحدة املعنى وقابلة للتبادل 

فيام بينها يف أي سياق»(٢).
عند  الرتادف  فكرة  كر أن  ذَ إذ  الزيادي  د. حاكم  أيضاً  الظاهرة  هذه  وتناول 
الواحد  لليشء  أو  الواحد،  للمعنى  األلفاظ  اختالف  يف  متثلت  القدامى  العلامء 
وبعد التطور يف البحث اللغوي وجد العلامء أنه البد من حتقيق اعتبارات لغوية 

معينة حني النظر إىل هذه الظاهرة لتمييزها عن غريها(٣).
الرتادف  صار  حتى  الظاهرة  هذه  تناولوا  وحمدثون  قدماء  فالعلامء  وهكذا 

سمة من سامت العربية.
UÃÄ\2’\;g]eà^;U⁄]Ë›]l

يف  الــرتادف  نشوء  يف  ة  عدّ أسباباً  واملحدثون  القدماء  الباحثون  ذكر  لقد 
أشهرها: العربية 

١. قال أهل األصول إنّ لوقوع األَلفاظ املرتادفة سببان:
أحد  القبيلتني   إحــد تضع  بأن  األكثر  وهو  واضعني  من  يكون  «أن  أ. 
إحدامها  تشعر  أن  غري  من  الواحد  للمسمى  اآلخر  االسم   واألخر االسمني 
باألخر، ثم يشتهر الوضعان وخيفى الواضعان أو يلتبس وضع أحدمها اآلخر 

وهذا مبني عىل كون اللغات اصطالحية.

(١) ينظر: فصول يف فقه اللغة: ٣٠٩.
(٢) دور الكلمة يف اللغة، استيفن اوملان: ١٠٩.

(٣) ينظر: الرتادف يف اللغة: ٨٤



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٦٠
ب. أن يكون من واضع واحد وهو األَقل»(١).

مع  الوصفية  عنرص  تفقد  صفات  هنالك  والفروق:  الصفات  تنايس   .٢
الزمن بالتدرج، وجتدد مدلوالهتا مهام كان بينها من فوارق كام يف أسامء السيف، 
عامّ  مغاير  للسيف  خاص  وصف  عىل  منهم  كل  يدل  والقاطع  واليامين  فاحلسام 

يدل عليه اآلخر(٢).
نقل  االحتكاك  وهذا   ،األخر العربية  باللهجات  قريش  لغة  احتكاك   .٣

اليها طائفة كبرية من مفردات هذه اللهجات(٣).
عىل  املعاجم  تذكر  التي  الكلامت  من  كثرياً  إن  املجازي:  االستخدام   .٤
املعاين،  هلذه  األصل  يف  موضوعة  غري   ،اخــر لكلامت  معانيها  مرتادفة  أهنا 
(الرحم)  من  استخدمت  قد  مثالً  فالرمحة   . جمازياً استخداماً  مستخدمة  بل 
احلب  من  صلة  بينهم  فتنشأ  واألخوان،  األبناء  يلد  الذي  واملكان  املولد  موضع 
حقيقة  أصبح  حتى  املجازي  املعنى  هذا  عىل  العهود  تقادمت  وقد  والعطف، 

وهبذا نشأ الرتادف بينها وبني كلامت أخر مثل الرأفة(٤).
واملشكوك  واملوضوعة  واملولدة  السامية  األلفاظ  من  كثري  انتقال   .٥
العربية  متن  يف  نظائر  األلفاظ  هذه  من  لكثري  وكان  العربية  إىل  عربيتها  يف 

األصيل(٥).

(١) املزهر يف علوم اللغة: ٤٠٥/١.
(٢) ينظر: يف اللهجات العربية: ١٨٢.

(٣) ينظر: فقه اللغة العربية: ١١٦.
(٤) ينظر: يف اللهجات العربية: ١٨٤.

(٥) ينظر: املصدر نفسه: ١٨٤.
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نوا كلامت  ٦. إن جامعي املعجامت لشدة حرصهم عىل تسجيل كل يشء، دوّ

كثرية كانت مهجورة يف اإلستعامل، ومستبدالً هبا يف اللغة مرادفاهتا(١).
كل هذه األسباب جمتمعة أدّت إىل وجود هذه الظاهرة التي تُعدُّ عامالً من 

عوامل الثراء اللغوي يف اللغة.
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العربية  اللغة  سامت  من  سمة  الرتادف  أن  إىل  اللغة  أهل  علامء  بعض  ذهب 
الدالة  املختلفة  األلفاظ  جيمعون  كانوا  إهنم  حتى  الكالم،  يف  أتساعها  عىل  دالة 

عىل معنى واحد.
الواحد  املعنى  عىل  اللفظتني  أوقعت  العرب  أن   رأ (ت٢٠٦ه )  فقطرب 

ليدلوا عىل أتساعهم يف الكالم(٢).
ه، قال:  وذكر أن الرشيد سأل األصمعي عن شعر ألبن حزام العكيل ففرسّ
يا اصمعي إنّ الغريب عندك لغري غريب قال: يا أمري املؤمنني ال أكون كذلك، 

.(٣) وقد حفظت للحجر سبعني اسامً
ا  أمَّ نزاع  حمل  يرونه  وال  بالرتادف  يسلّمون  العلامء  بعض  فإن  وهكذا 
سبقوهم  من  ها  عدّ التي  الكلامت  بني  فروقاً  يلتمسون  فأخذوا  اآلخر  بعضهم 
وانقسموا  العربية  اللغة  يف  ووقوعه  اللغة  علامء  بني  النزاع  فنشأ  املرتادفات  من 

فريقني: إىل 

(١) ينظر: املزهر يف علوم اللغة: ٤٠٦/١.
(٢) ينظر: املزهر يف علوم القرآن: ٤٠٠/١- ٤٠١.

(٣) ينظر: األلفاظ املرتادفة للرماين: ١١٠.
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خصائصها،  أشهر  من  ويعده  العربية،  يف  الرتادف  وقوع  الفريق  هذا  يؤيد 
لقد تزعم هذا الفريق ابن خالويه فهو يؤمن بفكرة الرتادف ويفخر بام مجعه من 
جني  ابن  بالرتادف  آهتموا  الذين  من  وأيضاً  واحد(١)،  معنى  ذات  كثرية  كلامت 
وعقد له باباً سامه (تالقي املعاين، عىل اختالف األصول واملباين) وقال فيه: «هذا 
اللة عىل رشف هذه اللغة وذلك أن  فصل من العربية حسنٌ كثري املنفعة قوي الدَّ
جتد للمعنى الواحد أسامءاً كثرية فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفيض 

املعنى إىل معنى آخر صاحبه»(٢).
«وكذلك  قال  إذ  سيده  ابن  العربية  يف  املرتادفات  أثبتوا  الذين  من  وكذلك 
أقول عىل األسامء املرتادفة التي ال يكثر هبا نوع وال حيدث عن كثرهتا طبع كقولنا 

.(٣)« بٌ حَ ْ ، ونقله ومن الطريق طويل وشلب ورشَ يف احلجارة: حجر وصفاةَ
العربية.  يف  املرتادفات  أمثلة  من  الكثري  املخصص  كتابه  ن  ضمّ وهكذا 
قسمني  إىل  الــرتادف  بقسمة  قام  الذي  الكيا(٤).  أيضاً  الــرتادف  أنصار  ومن 
متواردة  الفاظ  إىل  تنقسم  واحد  بمعنى  التي  «األلفاظ  قوله  من  ذلك  يتضح 
والسبع  وقهوة،  وصهباء  عقاراً  اخلمر  يسمى  كام  فاملتواردة  مرتادفة  والفاظ 
ملعانِ  لفظ  مقام  لفظ  فيها  يقوم  التي  هي  واملرتادفة   . ورضغاماً وليثاً  أسداً 

(١) ينظر: املزهر يف علوم اللغة: ٤٠٥/١.
(٢) اخلصائص: ١١٣/٢.

(٣) املخصص: ٣/١.
(٤)الكيا هو (أبو احلسن عيل بن حممد الفقيه الشافعي، تويف ببغداد سنة ٥٠٤ ه )، وفيات األعيان: 

.٤٤٨/٢
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الفتق  ورتقَ  الشعث  ومل  الفاسد،  أصلح  يقال  كام  واحد.  معنى  جيمعها  متقاربة 
واجلمل.  العبارات  يشمل  الــرتادف  أن   ير وبذلك  الصدع»(١).  وشعب 
رجل  خرج  فقد  الفريق،  هذا  إليه  يميل  ما  صحة  تؤكد  قوية  حجة  وهنالك 
عليه،  وامللك  السطح  إىل  فطلع  اليمن  ملوك  من  جدن  ذي  إىل  عامر،  بني  من 
سامع  أين  امللك  ليعلم  الرجل  فقال  (أقعد)  يريد  ثب  له:  قال  امللك  رآه  فلام 
أبيت  له  فقالوا  شأنه  ما  امللك  فقال  عنقه.  ودقّت  السطح  من  فوثب  ومطيع، 
علامء  ومن  أسفل(٢).  إىل  الوثوب  أي  الطفرة  نزار  كالم  يف  الوثب  إن  اللعن 
الرتادف  أن   وير أنيس،  إبراهيم  الظاهرة  هذه  تناولوا  الذين  املحدثني  اللغة 
يلتمسون  حني  املفرسين  بعض  ملغاالة  معنى  وال  الكريم،  القرآن  يف  موجود 
الفروق الدقيقة . بني الفاظه املرتادفة، وير كذلك أن منكري الرتادف كانوا 
أصل  إىل  اللغة  كلامت  من  كلمة  كل  أرجاع  يف  أرسفوا  الذين  االشتقاقيني،  من 
اللغة  يف  الظاهرة  هذه  وجود  اب  التوّ عبد  رمضان  أثبت  منه(٣).كذلك  أشتقت 
فإننا  أحياناً،  فروق  من   ،وأخر مرتادفة  لفظة  بني  يوجد  ما  «ورغم  قال:  إذ 
فإن  وهكذا   .(٤)«باألخر اللفظة  يفرسون  فنراهم  الرتادف  ننكر  أن  يصلح  ال 
اللغة  عاشتها  التي  احلياة  ظروف  أوجدهتا  طبيعية  نَّة  سِ هي  الرتادف  ظاهرة 
يف  لغوية  وحدات  متثل  التي  القبائل  من  جمموعة  بني  العربية  اجلزيرة  يف  العربية 

العامة(٥). اللغة  أطار 

(١) املزهر يف علوم اللغة: ٤٠٧/١.
(٢) ينظر: دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصالح: ٣٠٠، ويف اللهجات العربية: ١٥٣.

(٣) ينظر: يف اللهجات العربية: ١٨٠.
(٤) فصول يف فقه اللغة: ٣١٦.

ة يف القرآن الكريم، سلمى أمحد البدوي، ٢٣، رسالة ماجستري. (٥) ينظر: األلفاظ املتضآدّ
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ابن  هو  الظاهرة  هذه  أنكر  عامل  وأول  الــرتادف  وجود  الفريق  هذا  ينكر 
واحد  معنى  عىل  العرب  أوقعتها  حرفني  لكل  فذكر: «أن  اإلعرايب (ت٢٣١ه ) 
نلزم  فلم  علينا  غمض  وربام  عرفناه  ربّام  صاحبه،  يف  ليس  منهام  واحد  كلّ  يف 
 العرب جهله»(١). ومن أنكر وجود الرتادف أيضاً ثعلب (ت٢٩١ه ) الذي رأ
أن ما يظنّه البعض من املرتادفات فهو من املتباينات التي تتباين يف الصفات كام 
يؤنس،  أنه  بإعتبار  أو  النسيان  بإعتبار  له  موضوع  فاألول  والبرش.  اإلنسان  يف 
ذهب  ما  إىل  فارس (ت٣٩٥ه )  ابن  وذهب  البرشة(٢).  بادي  بإعتبار أنه  والثاين 
اليشء  «يسمي  قال:  إذ  العربية،  يف  الــرتادف  وقوع  فأنكر  ثعلب  شيخه  اليه 
هذا  يف  نقوله  والذي  واحلسام  واملهند،  السيف،  نحو  املختلفة  باألسامء  الواحد 
إن اإلسم واحد هو السيف وما بعده من األلقاب صفات ومذهبنا أن كل صفة 
إنكار  يف  فارس  ابن  اليه  ذهب  ما  هذا   .  (٣)«األخــر معنى  غري  فمعناها  منها 
بمعنى  وأفعل  فعل  يكون  «ال  فيقول:  (ت٣٤٧ه )  درستويه  ابن  ا  أمَّ الرتادف 
واحد، كام مل يكونا عىل بناء واحد، إال أن جييء ذلك يف لغتني خمتلفتني، فأما من 
لغة واحدة فمحال أن خيتلف اللفظان واملعنى واحد كام ير كثري من اللغويني 
من  نفوسها  يف  وما  طباعها  عىل  بذلك  تتكلم  العرب  سمعوا  وإنام  والنحويني، 
معانيها املختلفة، وعىل ماجرت به عاداهتا وتعارفها ومل يعرف السامعون لتلك 
من  التأويل  هذا  العرب  عىل  وتأولوا  واحد،  بمعنى  اهنا  فظنوا  فروقاً  فيه  العلة 

(١) الصاحبي يف فقه اللغة العربية: ٦٥.
(٢) ينظر: املزهر: ٤٠٣/١.

(٣) الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: ٩٦.
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اخطؤوا  فقد  العرب  عن  ذلك  رواية  يف  صدقوا  قد  كانوا  فإن  أنفسهم  ذات 
عليهم يف تأويلهم ما ال جيوز يف احلكمة وليس جييء يشء من هذا الباب إالّ عىل 

لغتني خمتلفتني، أو تشبيه يشء بيشء...»(١).
فهو ينكر أن يكون الرتادف يف لغة واحدة وجيوزه يف لغتني ويؤكد ما ذهب 
مهزة  وبغري  هبمزة  وأفعل)  أن (فعل  يزعمون  عامتهم  أو  اللغة  بقوله: «اهل  اليه 
قد جييئان بمعنى واحد، وأن قوهلم: (ديريب) و(أدير يب) من ذلك قول فاسد يف 
خمتلفان  لفظان  يكون  ان  جيوز  ال  والصواب  للحكمة  خمالف  والعقل  القياس 
بمعنى واحد إال أن جييء أحدمها يف لغة قوم واآلخر يف لغة غريهم كام جييء يف 
يف  هذه  وجود  يندر  وبذلك  هندية»(٢).  ولغة  رومية  لغة  أو  والعجم  العرب  لغة 
لغتني خمتلفتني. ومن الذين أنكروا الرتادف أيضاً أبو هالل العسكري (ت بعد 
د من  ق فيه بني ألفاظ كثرية تُعَ ه «الفروق اللغوية» إذ فرّ ٣٩٥ه ) وألف كتاباً سامّ
الرتادف ومن أشهر األلفاظ التي ذكرها الفرق بني اهلم والغم، إذ ير أن اهلم 
 هو الفكر يف إزالة املكروه واجتالب املحبوب، وليس من الغم يف يشء، أال تر
معنى  والغم  هبا،  أغتم  تقول  أن  يصح  وال  بحاجتي  أهتم  لصاحبك  تقول  أنك 
وقد  يكون،  رضر  توقع  أو  كان،  قد  رضر  لوقوع  ويكون  معه  القلب  ينقبض 
أن  ينبغي  فإنه  وهكذا   .(٣) مهاً البدن  يذيب  حتى  مدته  تطول  الذي  احلزن  سمي 
يكون للفظني املختلفني معنى واحد، ألنه ير أن كل واحد منهام يفيد بخالف 

ما يفيده اآلخر.

(١) املزهر يف علوم اللغة: ٣٨٤/١- ٣٨٥.
(٢) املصدر نفسه: ٣٨٦/١.

(٣) الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري: ٢٧٧.
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منع  من  كالم  جيعل  أن  فيقول «وينبغي  األصفهاين (ت٥٠٢ه )  الراغب  ا  أمَّ
ذلك  يف  يذهب  فهو  ينكره عاقل»(١).  فال  يف لغتني  ا  فأمّ واحدة  يف لغة  منعه  عىل 
بنفي الرتادف يف لغة واحدة وجيوزه يف لغتني. ومن علامء اللغة املحدثني الذين 
املنترشة  األمراض  من  مرضاً  ه  وعدّ أنكره  فقد  املبارك  حممد  الرتادف  أنكروا 
املتقاربة،  األلفاظ  بني  الدقيقة  الفروق  فيه  ضاعت  الذي  اإلنحطاط،  عرص  يف 

مرتادفة(٢). فغدت 
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يشرتط املحدثون من علامء اللغة رشوطاً معينة ال بد من توافرها حتى يمكن 
أن يقال: بني الكلمتني ترادفاً تاماً وهي(٣):

١. االتفاق التام يف املعنى بني الكلمتني أتفاقاً تاماً، يف األقل يف ذهن الكثرة 
الغالبة ألفراد البيئة الواحدة.

٢. االحتاد يف العرص، فاملحدثون حني ينظرون للمرتادفات ينظرون اليها يف 
عهد خاص وزمن معني.

واحدة  هلجة  إىل  تنتميان  الكلمتان  تكون  أن  أي  اللغوية  البيئة  يف  االحتاد   .٣
أو جمموعة منسجمة من اللهجات.

واجلفل)  مثل (اجلثل  اآلخر  صويت  تطور  نتيجة  اللفظني  احد  يكون  أالّ   .٤
بمعنى النمل فإحد الكلمتني يمكن أن تعد أصالً واألُخر تطوراً هلا.

(١) املزهر يف علوم اللغة: ٤٠٥/١.
(٢) ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك: ٣٠٦.

(٣) ينظر: يف اللهجات العربية: ١٧٨.
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فللرتادف أمهية كبرية وأثبته علامء اللغة يف املعجامت وأستدلوا عىل  وهكذا 
 عيل اإلمام  بأقوال  وكذلك  العريب  والشعر  الكريم  القرآن  من  بشواهد  ذلك 

وفيام يأيت ذكرٌ ألقوال اإلمام عيل التي اشتملت عىل األلفاظ املرتادفة:
:١. قال اإلمام عيل

«ثم أزمَ ساكتاً طويالً ثم رفع رأسه»(١).
٢. إن لفظتي أزم،سكت يف قول اإلمام عيل من األلفاظ املتقاربة يف املعنى 
تُ فاألزم الصمت(٢)، إذ يقال أزم فالن أي سكت(٣). أما لفظة  مْ ن عىل الصّ إذ يدالّ
(٤). قال اخلليل:  تَ مَ ل، إذا صَ جُ تَ الرّ كَ سكت فتدل عىل الصمت أيضاً إذ يقال: سَ
مْت  «رجل ساكوتٌ أي صموت، وهو ساكِتٌ إذ رأيته ال ينطق»(٥). وهكذا فإنَّ الصَّ
كَت ويف ضوء ما  مَ وسَ يدل عىل اإلنقطاع يف الكالم ومن األلفاظ التي تأيت بمعناه أَزَ

م يتبني أن أزم وسكت من األلفاظ املرتادفة إذ يدالّن عىل معنى واحد. تقدّ
:١. قال اإلمام عيل

.(٦)« ىلَ لَوْ ذب جانبٌ منها واحْ وْ ذَ «اعْ

البحرين  وجممع   ،٦٥/١ البحرين:  وجممع   ،« ساكتاً أرم  «ثم  فيه:  والرواية   ٤٨٨ البالغة:  هنج   (١)
للطرجيي: ٣/٦.

(٢) ينظر القاموس املحيط: ١٨٨/٣ مادة (أزم)، وجممع البحرين: ٦٥/١، وجممع البحرين للطرحيي: 
.٣/٦

(٣) ينظر: املزهر: ١٢٨/١.
(٤) ينظر: مقاييس اللغة: ٨٩/٣ مادة (سكت).

(٥) العني: ١/ ٤٢٩ باب (س، ك، ت)، واأللفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة: ٧٠.
»، والنهاية يف غريب احلديث  ىلَ لَوْ ذَبَ واحْ وْ ذَ ا أعْ نْهَ انِبٌ مِ (٦) هنج البالغة: ١٦٨ والرواية فيه: «وإِنْ جَ
واألثر: ٤٢٣/٣، ولسان العرب: ٥٨٣/١ مادة (عذب)، وتاج العروس: ٧٣٨/٢٠ مادة (عذب).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٦٨
يف  املؤتلفة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  ىلَ  لَوْ ذب،احْ وْ ذَ اعْ لفظتي  إنَّ 
بَ  ذَ وْ املعنى إذ يدالّن عىل اليشء الطَّيِّب أي العذوبة كاحلالوة يف املعنى إذ يقال اعذَ
بٌ  ذْ عَ فهو  ةً  وبَ ذُ عُ بُ  ذُ عْ يُ املاء  بَ  ذُ وعَ  .(١) حلواً باً  ذْ عَ صار  اذا  ىلَ  لَوْ كاحْ املَاءُ 
طيب(٢). ويقال أيضاً العذب من املاء: أي املاء الطيّب احللو الذي ال ملوحة فيه 
إذ  العذوبة  يف  فمبالغة  ىلَ  لـَوْ احْ ا  أمّ تُه(٣).  لْوَ حُ سائِغتُهُ  أي  يق:  الرِّ معذاب  وامرأةُ 
األثري(ت٦٠٦ه ):  ابن  قال   .(٤)« ايضاً ىلَ  لَوْ واحْ ةً  الوَ حَ ْلو  حيَ ءُ  اليشّ يقال: «حال 
ةِ واحلالوة وهو من أبنية املبالغة»(٥). واملعنى من كالم  وبَ ذُ ل من العُ عَ وْ «مها افْعَ
بة واحلالوة وأراد  ذوُ اإلماماي صار جانب منها عذباً حلواً أي إىل غاية العُ

نيا(٦). وهكذا فالعذوبة واحلالوة من األَلفاظ املرتادفة. يف ذلك الدُّ
:٢. قال اإلمام عيل

ة»(٧). زَ حاب املُبارَ ادُ كَسَ «البَدَ
يف  املتقاربة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  زة  املُبارَ  ، ادُ البَدَ لفظتي  إنَّ 
ملا  البَدادُ  كان  ولو  يقال:  إذ  ازِ  الربِ بالفتح  اد  البَدَ  ، ازِ الــربِ عىل  ن  يدالّ إذ  املعنى 

(١) ينظر: تاج العروس: ٧٣٨/٢٠ مادة (عذب).
(٢) العني: ١٠٦/١ مادة (عذب)، وهتذيب اللغة: ٢٦٤/١ مادة (عذب)، ومقاييس اللغة: ٢١١/٤ 

مادة (عذب)، ولسان العرب: ٨٣/١ مادة (عذب)
(٣) ينظر: تاج العروس: ٧٣٨/٢٠ مادة (عذب)، وجممع البحرين: ١٣٦/٣.

(٤) هتذيب اللغة: ١٨٣/٢ مادة (عذب).
(٥) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤٢٣/٣، ولسان العرب: ٥٨٣/١ مادة (عذب).

(٦) ينظر: منهاج الرباعة للراوندي: ١٢٠/٢، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٥٢٥/١.
(٧) هنج البالغة: ١٠٩، ولسان العرب: ٧٨/٣ مادة (بدد)، وتاج العروس: ١٨٨٣/٢ مادة (بدد).
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.(١) ناهم رجلٌ رجلٌ زْ أطاقونا،أي لو بارَ
نهُ يف املبارزة(٢).  وقد يقال يف احلرب: ياقوم بَدادِ بَدادِ، أي ليأخذ كل رجل قِرْ
، تدل عىل الرباز يف احلرب وذهب إىل املعنى نفسه ابن األثري(٣).  ادُ وهكذا فالبَدَ
نَ  رْ القِ «بارز  يقال:  إذ  نفسه  ذاته  املعنى  عىل  فتدل  ة  زَ املُبارَ ا  أمَّ منظور(٤).  وابن 

.(٥)« بَارزةً وبِرازاً مُ
ة من األلفاظ املرتادفة إذ يدالّن عىل معنى واحد وهو  زَ ادِ واملُبارَ وهكذا فالبَدَ

از يف احلرب. الربِ
٣. قال اإلمام عيل لسليامن بن رصد(٦). وكان قد ختلّف يوم اجلمل 

نْعَ اهللا؟»(٧). يْتَ صُ يْتَ فكيف رأَ اخَ رَ نَأْنَأتَ وتَ «تَ
يف  املتقاربة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  يْتَ  اخَ رَ تَ نَأْنأت،  تَ لفظتي  إنَّ 
األمر(٨).  يف  ز  جْ والعَ عفِ  الضَّ عىل  تدل  فالنَأنأةُ  عْف  الضَّ عىل  يدالّن  إذ  املعنى 

(١) هتذيب اللغة: ٤٤٢/٤ مادة (بدد) واملحيط يف اللغة: ٣٣٩/٢ مادة (بدد)، والصحاح يف اللغة: 
٣٤/١ مادة (بدد).

(٢) ينظر: الصحاح يف اللغة: ٣٤/١ مادة (بدد).
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٤٩/٥.

(٤) ينظر: لسان العرب: ٣/ ٧٨ مادة (بدد).
(٥) العني: ٨٧/٢ مادة (برز)، ولسان العرب: ٣٥٩/٥ مادة (برز)، وتاج العروس: ٣٦٧/١ مادة (برز).

(٦) سليامن بن رصد هو أبو مطرق، صحايب ومن الزعامء القادة، شهد اجلمل وصفني مع اإلمام عيل� 
وسكن الكوفة، وكانت وفاته سنة ٩٥ه ، ٦٨٤م، ينظر: ترمجته: هتذيب التهذيب: ٢٠٠/٦.

(نأنأ)،  مادة   ١٦١/١ العرب:  ولسان  (آن)،  مادة   ٢٣٥/٥ اللغة:  وهتذيب   ١٧٩ البالغة:  (٧)هنج 
وتاج العروس: ٢٢٨/٣١ مادة (نأنأ).

(٨) ينظر: العني: ٢٠٤/٢ مادة (آن)
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نحو قول ايب بكر: «طوبى ملن مات يف النأنأة»(١).
قال أبو عبيد: «النأنأة معناها أول اإلسالم وسمي بذلك، ألنه كان قبل ان 
يقو اإلسالم ويكثر أهله ونارصه فهو عند الناس ضعيف»(٢). وهكذا فأصل 
 عيل واإلمــام   .(٣) أيضاً فُ  عْ الضَّ عىل  فتدل  تراخيت  ا  أمَّ  ، عْفُ الضَّ النأنأة 
فَ  عُ ضَ إذا  الرجلُ  نَأْنأ  تَ يقال  إذ  واسرتخيت  ضعفت  اي  نَأنَأت  تَ بقوله  اراد 
يدالن  إذ  مرتادفان  والرتاخي  النأنأة  أنَّ  يتبني  تقدم  ما  ضوء  ويف  واسرتخى(٤). 

. عفِ الضَّ عىل 
:٤. قال اإلمام عيل

.(٥)« رَّ املوتُ تَحَ ى واسْ غَ ِسَ الوَ «محَ
املتقاربة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  رَّ  تَحَ اسْ  ، ِسَ محَ لفظتي  إنّ   .٥
يقال:  التشدد(٦)،إذ  فالتحمس  ة  دَّ الشِّ وهو  واحد  معنى  عىل  فيدالّن  املعنى  يف 
ومحاساً  ساً  حتامُ القومُ  سَ  امَ َ وحتَ ايضاً  أشتدَّ  َساً  محَ األمرُ  ِسَ  ومحَ اشتدَّ   ُّ الرشَّ ِسَ  محَ
س،  باحلُمْ سميِّت  قريشاً  إنَّ  (ت٤٥٨ه )  سيده  ابن  كِرَ  وذُ واقتتلوا(٧).  وا  تشادّ

(١)غريب احلديث أليب عبيد: ٢١٤/٣.
(٢)املصدر نفسه: ٢١٤/٣.

(٣) ينظر: األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة: ٤٢، ومعجم املرتادفات واألضداد: ٣٨٧.
(٤) ينظر: هتذيب اللغة: ٢٣٥/٥ مادة (آن)، ولسان العرب: ١٦/١ مادة (نأنأ).

العرب:  ولسان   ،٤٦/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣٤ خطبة:   ،٦٢ البالغة:  هنج   (٥)
١٧٧/٤ مادة (حرر)، وتاج العروس: ٢٦٨٢/٧ مادة (حرر).

(٦) ينظر: العني: ٢٠١/١، ومجهرة اللغة: ٦٨/١ مادة (محس).
(٧) ينظر: لسان العرب: ٧٥/٦ مادة (محس).
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قال  ايضاً  ة  دَّ الشِ عىل  تدلُّ  رَّ  استَحَ لفظة  وكذلك  بدينهم(١).  دهم  لتشدُّ ذلك 
عمر  حديث  ويف  اشتدَّ  بمعنى   « رَّ وحَ القتلُ  رَّ  «استَحَ (ت٧١١ه ):  منظور  ابن 
اء القرآن» أي اشتدَّ وكثر وهو  رَّ رَّ يوم الياممةِ بقُ تَحَ ْع القرآن إن القتل قد اسْ «ومجَ
(ت١٢٠٥ه ) الزبيدي  نفسه  املعنى  إىل  وذهب   .(٢)« ةِ دَّ والشِّ احلَرِّ  من  استفعل 
احلرب  ت  أشتدَّ أي  الوغى)  ــسَ  ِ (محَ  عيل اإلمــام  كالم  من  واملعنى   .(٣)

من  رَّ  تَحَ واسْ ِسَ  محَ أن  يتبني  م  تقدّ ما  ضوء  ويف   .(٤) ايضاً أشتدَّ  املوتُ  رَّ  تَحَ واسْ
املرتادفة. األلفاظ 

نيا: ٦. قال اإلمام عيليذم الدُّ
يُود املَيُود»(٥). نود احلَ ود الكَ حُ «هي اجلَ

إنَّ لفظتي احلَيُود، املَيُود يف قول اإلمام عيل من األلفاظ املتقاربة يف املعنى 
اذ يدالّن عىل امليل فاحليود تدلُّ عىل امليل من حاد حييد إذا مال(٦).

امليل  وهو  واحد،  أصلٌ  والدال  والياء  «احلاء  (ت٣٩٥ه ):  فارس  ابن  قال 
 .(٧)« يوداً وحُ ةً  يْدَ حَ يدُ  حيُ اليشء  عن  حادَ  يقال  األستواء.  طريق  عن  والعدول 

(١) ينظر: املخصص: ١٥٣/١.
(٢) لسان العرب: ١٧٧/٤ مادة (حرر).

(٣) ينظر: تاج العروس: ٢٦٨٢/٩ مادة (حرر).
(٤) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٩٩/٢.

(٥) هنج البالغة: ٣٥٥ خطبة: ١٨٩، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٠٩٤/١، ولسان العرب: 
٥٨/٣ (حيد)، وتاج العروس: ٢٢٨٦/١ مادة (حيد).

(٦) ينظر: منهاج الرباعة للراوندي: ١٧٠/٤، واأللفاظ املتقاربة يف املعنى: ٥٥.
(٧) مقاييس اللغة: ١٢٣/٢ مادة (حيد).
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عىل  فتدل  امليود  لفظة  ا  أمّ (ت٧١١هــ )(١).  منظور  ابن  نفسه  املعنى  إىل  وذهب 
لَتْ  َايَ متَ األغصان  ومادَت  متايل  يْداً  مَ مادَ  يقال  إذ  ك(٢).  التحرُّ فاملَيد  ايضاً  امليل 
ا كثرية  نيا واراد هبا أهنّ مَّ يف قوله الدُّ يَّادٌ مائل(٣). واإلمام عيل ذَ صنٌ مائدٌ ومَ وغُ
م يتبنيّ أنّ هذه األلفاظ مرتادفة إذ  املَيل والتغريّ واالضطراب. ويف ضوء ما تقدّ

هلا داللة واحدة وهي امليل.
:٧ـ قال اإلمام عيل

«ومحل شواهق اجلبال البذخ عىل أكتافها»(٤).
يف  املؤتلفة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  البذخ  شواهق،  لفظتي  انَّ 
أي  شاهق  جبل  يقال:  إذ  والعايل  املرتفع  هو  واحد  معنى  عىل  يدالّن  إذ  املعنى 
فتدل  البذخ  لفظة  ا  أمّ شاهق(٥).  فهو  وغريه  بناء  من  رفع  ما  وكل  مرتفع  عالٍ 
بــواذخ(٦).  ومجعه  عالٍ  طويل  أي  باذخ  جبل  يقال:  إذ  ايضاً  املعنى  ذات  عىل 
أستعار  قوله  يف   واإلمام الشوامخ(٧).  اجلبال  اي  اجلبال  من  العايل  فالباذخ 
لفظ األكتاف لألرض لكوهنا حمالً حلمل ما يثقل من اجلبال كام أنّ كتف اإلنسان 

(١) ينظر: لسان العرب: ٥٨/٣ مادة (حيد).
(٢) ينظر: مقاييس اللغة: ٢٨٨/٥ مادة (ميد).

(٣) ينظر: لسان العرب: ٤١١/٣ مادة (ميد)، وتاج العروس: ٢٢٨٦/١ مادة (ميد).
(٤) هنج البالغة: ١١٩، وجممع البحرين: ١٥٩/١.

(٥) ينظر: مجهرة اللغة: ٤٩٠/١ مادة (شهق).
واملحكــم   ،٣٥٩/١ اللغــة:  يف  واملحيــط  خ)،  ذ،  (ب،  مــادة   ٣١٨/١ العــني:  ينظــر:   (٦)
٢٢٦/٢ مــادة (بذخ)، واأللفــاظ املختلفــة يف املعــاين املؤتلفة ألبن  واملحيــط األعظــم: 

مالــك اجليــاين: ١٠٠.
(٧) ينظر: الصحاح يف اللغة: ٣٦/١ مادة (بذخ)، وجممع البحرين: ١٥٩/١.
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وغريه من احليوان حملّ حلمل األثقال(١).

ويف ضوء ما عرضناه يتبنيّ أن لفظة شواهق وبذخ من األلفاظ املرتادفة.
:يف وصف النبي ٨. قال اإلمام عيل

غِط، وال بالقصري املرتدد»(٢). «مل يكن بالطويل املُمَّ
يف  املتقاربة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  غِط  املُمَّ الطويل،  لفظتي  إنَّ 
املعنى إذ يدالّن عىل الطول فاملمغط تدل عىل املمهك الطويل املتناهي الطول(٣).

َّغط أي طويل(٤). إذ يقال رجل ممُ
واإلمام عيل أراد يف صفة الرسول انه مل يكن بالطويل البائن الطول، 
الطول  عىل  تدل  وهي  بالعني  عِط  املُمَّ  ويرو الرجلني(٥).  بني  ربعة  كان  ولكنه 
املعنى  هبذا  َّعِطاً  ممُ أسمع  قال «مل  إذ  األصمعي  عن  عبيد  ابو  رواه  ما  وهذا  ايضاً 
َّعط أي طويل(٦»). ويف ضوء ما  لغري الليث قال: سمعت ابا زيد يقول: «رجلٌ ممُ

غط من األلفاظ املرتادفة يف املعنى. عرضناه يتبني أن الطويل واملُمَّ
:٩. قال اإلمام عيل

(١) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١/٦.
 ٦٢/٣ اللغة:  وهتذيب   ،٤٠٤/٧ عبيد:  أليب  احلديث  وغريب   ،١٩٠/٧  :عيل اإلمام  مسند   (٢)
مادة   ٣١٩/١ الزاخر:  والعباب   ،٧٥٨/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (مغط)،  مادة 

(مغط)، ولسان العرب: ٤٠٥/٧ مادة مغط، وتاج العروس: ٥٠٥/٣٠ مادة (معط).
(٣) ينظر: العني: ٣٥٠/١ مادة (مغط)، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٠٤/٧.

(٤) ينظر: هتذيب اللغة: ٦٢/٣ مادة (مغط)، ولسان العرب: ٤٠٤/٧ مادة (مغط).
(٥) ينظر: لسان العرب، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٩٩/٥.

(٦)غريب احلديث أليب عبيد: ٢٥/٣، وهتذيب اللغة: ٦٢/٣ مادة (ممط)
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.(١)« فُ كه العواصف وال تُزيله القواصِ رِّ «كنتُ كاجلبل ال حتُ

فُ يف قول اإلمام عيل من األلفاظ املتقاربة  واصِ ، القَ فُ إنَّ لفظتي العواصِ
فاً  صْ فُ عَ صِ يح تَعْ فَت الرِّ صَ يف املعنى إذ يدالن عىل الرياح الشديدة القوية يقال عَ

صوفاً وريحٌ عاصف:شديدة اهلبوب(٢). قــال تـعإىل: وعَ
.[٢ ﴿َفالعاِصفاِت َعْصفاً﴾ [املرسالت: 

ياح شديدات اهلبوب، أي الرياح الناقلة لألشياء من حملّ إىل حمل  وهي الرِّ
الشديدة  يح  الرِّ هي  اي  أيضاً  نفسه  املعنى  عىل  فتدل  ف  القواصِ ا  أمّ آخر(٣). 

تعإىل: كقوله  حوهلا(٤).  ما  رسِّ  وتُكَ ر  مِّ تُدَ التي 
.[٦٩ يِح َفُيْفرِقُكم﴾ [االرساء:  َن الرِّ مِّ ﴿َفرُيِْسَل َعلَْيُكْم َقاِصفاً 

وهكذا فالعواصف والقواصف هي رياح العذاب التي يف البحر، فالعذاب 
سبق  مما  الــرب(٥).  يف  والعقيمُ  رص  والرصِّ البحر،  يف  والقاصف  العاصف  أربع 
والعذاب  التدمري  رياح  من  نوعان  مها  والقواصف  العواصف  أن  نستخلص 

ويشرتكان ويرتادفان يف داللتيهام عىل الرياح الشديدة القوية.
:١٠. قال اإلمام عيل

(١) هنج البالغة: ٦٥ خطبة: ٣٧، والعباب الزاخر: ٤٩٦/١ مادة (قصف)
 ،١٠٦/٢ احلديد:  أيب  ألبن  البالغة  هنج  ورشح  مادة (عصف)،   ١٦٩/١ اللغة:  هتذيب  ينظر:   (٢)

ولسان العرب: ٩/ ٤٧ مادة (عصف).
(٣) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٤١/١.

(٤) ينظر: الصحاح يف اللغة: ٨١/٢ مادة (قصف)، والعباب الزاخر: ٤٩٦/١ مادة (قصف).
(٥) ينظر: العباب الزاخر: ٢٩٦/١ مادة (قصف)، ولسان العرب: ٩/ ٢٤٧ مادة (قصف).
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ياع»(١). ةَ والشِّ وبةِ والكِنَّارَ ِ الكُ رسْ رنا بكَ «أُمِ
، الكِنَّارةَ يف قول اإلمام من األلفاظ املتقاربة يف املعنى إذ  وبةِ إنَّ لفظتي الكُ
بْلِ قال أبو عبيد (ت٢٢٤ه ): «إنَّ حممد بن كثري أخربين ان الكوبة  يدالّن عىل الطَّ
الطبل ويف كالم اهل اليمن النرد»(٢). وذهب إىل املعنى نفسه ابن األثري(٣). وابن 
بْلِ أيضاً وقد قيل  ة فتدل عىل الطَّ ا لفظة الكِنَّارَ منظور(٤). وابن ايب احلديد(٥). أمّ
ة مرتادفات واإلمام اراد بقوله  ةِ والكِنَّارَ وبَ هي العود(٦). وهكذا أن لفظتي الكُ

:كرس الطبول؛ ألنّ اهللا سبحانه وتعإىل حرمها كام ورد يف حديث الرسول
وبة»(٧). رَ والكُ مْ م اخلَ رَّ «إنَّ اهللاَ حَ

:يف وصف النبي١١. قال اإلمام عيل
ثَم»(٨). لْ م وال باملُكَ «مل يكن باملُطَهَّ

(١) هنج البالغة: ٢٦٩، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢/ ٢٦٩، ولسان العرب: ٧٢٩/١ مادة 
(كوب)، وتاج العروس: ٩٢٨/٢٩ مادة (كوب).

(٢) غريب احلديث أليب عبيد: ٢٧١/٤.
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث و األثر: ١٢٦٩/٢.

(٤) ينظر: لسان العرب: ٢٧٩/١.
(٥) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٠١/١.

(٦) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٢٧٨/٤، ولسان العرب: ١٥٢/٥ مادة (كنر).
(٧) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٨١/٤.

(٨) مسند اإلمام عيل: ١٩٠٧/١، وغريب احلديث أليب عبيد: ٢٤/٣، وهتذيب اللغة: ٣٠٠/٢ 
واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (طهم)،  مادة   ٣٣٥/٣ اللغة:  ومقاييس  (طهم)،  مادة 
وجممع  ــعــروس:٧٨٠٢/٢٢،  ال وتاج  (طهم)،  مادة   ٣٧٢/١٢ العرب:  ولسان   ،٣٢٩/٣

البحرين: ٦٣/٥، وجممع البحرين للطرحيي: ٧٦/٦.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٧٦
ثَمُ يف قول اإلماممن األلفاظ املتقاربة يف املعنى  لْ ، املُكَ مُ إنَّ لفظتي املُطَهَّ
مدور»(١).  جمتمع  أي  مٌ  طَهَّ مُ «وجهٌ  اجلوهري:  قال  ر  املدوَّ الوجه  عىل  ن  يدالّ إذ 
منظور(٢)،  ابن  نفسه  املعنى  إىل  وذهب  املستدير.  الوجه  عىل  تدل  مُ  فاملُطَهَّ

الزبَّيدي(٣). ومرتىض 
ثَمُ فتدل عىل ذات املعنى أيضاً إذ يقال املُكلْثَم املدور الوجه(٤).  لْ ا لفظة املُكَ أمّ
نِ  جَّ املُوَ وال  ه  الوجْ مستدير  يكن  مل  «أنه   النبي بصفة  اراد   عيل واإلمام 
من  واملُكلثَمْ  م  املُطَهَّ أنَّ  يتبنيّ  م  تقدّ ما  ضوء  ويف  الوجه»(٥).  مسنون  ولكنه 

ه. جْ األلفاظ املرتادفة يف املعنى، ألهنام يدالن عىل معنى واحد هو أستدارة الوَ
:١٢. قال اإلمام عيل

نا»(٦). و أمَّ فُ قْ انا وال نَ بَ فُ أَ ذِ قْ ِ ال نَ نُو النَّرضْ نُ بَ «نَحْ
إذ  املعنى  يف  املؤتلفة  األلفاظ  من   اإلمام قول  يف  وا  فُ قْ نَ ف،  ذِ نَقْ لفظتي  إنَّ 

ف(٧). ذِ قْ فوا بمعنى يَ يَقْ يدالّن عىل القذف فّ

(١) الصحاح يف اللغة: ٤٣٢/١ مادة (طهم).
(٢) ينظر: لسان العرب: ٣٧٢/١٢ مادة (طهم).

(٣) ينظر: تاج العروس: ٧٨٠٢/٢٢ مادة (طهم).
(٤) ينظر: هتذيب اللغة: ٣٠٠/٢ مادة (طهم).

(٥) ينظر: املصدر نفسه: ٣٠٠/٢ مادة (طهم). ولسان العرب: ٥٢٥/١٢ مادة (كلثم).
(٦) مسند اإلمام عيل:٥٠/٦، وغريب احلديث ألبن اجلوزي: ٢٦٠/٢، والزاهر يف معاين كلامت 

الناس: ٣١٨/١، ولسان العرب: ١٩٢/١٥ مادة (قفا)، وتاج العروس: ٥٥٥/٢٥.
(٧) ينظر: غريب احلديث ألبن اجلوزي: ٢٦٠/٢.
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القذف(٢).  يعني   « البنيِّ و  فْ القَ يف  إال  دَّ  حَ «ال  َيمرة(١):  خمُ بن  القاسمُ  قال 
(٣). أما القفوا مأخوذ من القيافة وهو  بِّ لَ يف السَّ مَّ استُعمِ يُ ثُ مْ فِ الرَّ ذْ فأصل القَ
تتبع األثر إذ يقال قد قاف القائف يقوف فهو قائف قيافة فقدمت الفاء وأُخرت 

ف وهذا من الرتادف. ذِ قْ وا يعني يَ فُ قْ الواو(٤). وهكذا يَ

(١) القاسم بن خميمرة: هو أبو عروة اهلمداين الكويف، نزيل دمشق تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز 
بدمشق، ينظر: سري أعالم النبالء: ٢٠١/٥.

(٢) لسان العرب: ١٩٢/١٥ مادة (قفا)، وتاج العروس: ٥٥٥/٢٥.
(٣) ينظر: املصادر نفسها.

(٤) ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس: ٣١٨/١.





٢٧٩

n’]m’\ ;nue∏\

Ä]ïi’\
وهو أحد خصائص العربية اذ يتوافر يف اللغة الفاظ تتصف بخاصية هي أن 

متضادين. وجهني  اللفظة عىل  تستعمل 
UÄ]ïi’\;ÀÁÖ¬h;U⁄̂ Â^

UÏ∆÷’\;∫;I^

جاء يف كتاب العني: «الضد كل يشء ضاد شيئاً ليغلبه، والسواد ضد البياض، 
هذا  جاء  إذا  النهار  ضد  والليل  وضديده،  ه  ضدّ هذا  تقول  احلياة،  ضد  واملوت 
ذهب ذاك وجيمع عىل األضداد»(١). وإىل املعنى نفسه ذهب األَزهري(٢). وابن 
ضد  الضد  فاألوىل  القياس،  يف  متباينتان  كلمتان  والدال  فالضاد  منظور(٣). 
اليشء، واملتضادان الشيئان، ال جيوز اجتامعهام يف وقت واحد، كالليل والنهار. 
مألها  أي  القربة  دَّ  ضَ يقال  الضاد  بفتح  امللء  وهو  الضد   األخر والكلمة 

(١) العني: ٩٧/١ مادة (ضد).
(٢) ينظر: هتذيب اللغة: ١٣٤/٤ مادة (ضد).
(٣) ينظر: لسان العرب: ٢٦٣/٣ مادة (ضد).
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(١). وما جاء يف املصباح املنري: «الضد هو النظري والكفء، واجلمع أضداد،  ضداً
واملتضادان  خمالفة،  باينه  إذ  مضادة  وضاد  خالفه،  والضد  اليشء  مثل  والضد 
دُّ اليشء  ، وضِ دَ دَ اللّذان ال جيتمعان كاللّيل والنهار»(٢). وهكذا فأصلُ املادة ضَ

ان(٣). هُ فهام متضادَّ ، وقد ضادَّ خالفهُ
U{˜Şêˆ\;∫;Ig

السجستاين  حاتم  أبــو  ومنهم  اللغويني  من  كثريٌ  املصطلح  هــذا  تناول 
العرب،  عند  الكالم  أجناس  من  جنساً  التضاد  «يُعد  قــال:  إذ  (ت٢٥٥هــ ) 
ويقصد به أن تؤدي اللفظة الواحدة معنيني خمتلفني متضادين، وتُنبئ كُل لفظة 
هو  التضاد  يكون  وقد   .(٤)« تأويلهُ ح  وتوضّ عليه  لُّ  وتدِ حتتها،  الذي  املعنى  عن 
عدّ التضاد نوعاً  أن يطلق اللفظ الواحد عىل معنيني أحدمها نقيض اآلخر(٥). ويُ
من املشرتك اللفظي، قال قطرب (ت٢٠٦ه ): «والوجه الثالث: أن يتفق اللفظ 
اللفظ  هذا  ومن   ... فصاعداً  معنيني  عىل  الواحد  اللفظ  فيدل  املعنى،  وخيتلف 
الواحد الذي جييء عىل معنيني فصاعداً، ما يكون متضاداً يف اليشء وضده»(٦). 
فه أيضا ابو الطيب اللغوي (ت٣٥١ه ): «األضداد مجع ضد، وضد كل  وقد عرّ
فاألضداد  وهكذا  والبخل»(٧).  والسخاء  والسواد  البياض  نحو:  نافاه  ما  يشء 

(١) ينظر: مقاييس اللغة: ٣/ ٢٨٢ مادة (ضد).
(٢) املصباح املنري: ٣٢٩/٥ مادة (ضد).

(٣) ينظر: النحو والداللة، حممد محاسة: ١٨٧.
(٤) ثالثة كتب يف األضداد (أضداد السجستاين): ٧٥.

(٥) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ١- ٥، واملزهر: ١/ ٣٨٧.
(٦) األضداد لقطرب: ٧٠.

(٧) األضداد يف كالم العرب أليب الطيب اللغوي: ١٨، وفصول يف فقه اللغة: ٢٩٤، وفقه اللغة العربية: ١٦١.
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الفاظ لكل منها معنيان أحدمها ضد اآلخر.
UÏËdÖ¬’\;∫;Ä\Åî¯\;ÔÊç›;◊Ÿ\Ê¡;U⁄]Ë›]l

ترجع نشأة التضاد يف اللغة العربية، إىل مجلة من األسباب منها:
UÏËdÖ¬’\;k]q‚÷’\;Ã˜i|\;IL

وذلك  استخدامها،  يف  القبائل  اختالف  من  التضاد  جاءها  األلفاظ  بعض 
وكلفظ  قعد  بمعنى  محري  وعند  طفر،  بمعنى  مرض  عند  املستعمل  كلفظ (وثب) 
الضوء  بمعنى  قيس  وعند  الظلمة،  بمعنى  متيم  عند  كانت  فإهنا  فة)  دْ (السُ

وغريها(١).
متضادين،  معنيني  عىل  احلرف  وقع  إذا  آخرون:  «قال  األنباري:  ابن  قال 
املعنيني  احد  ولكن  بينهام،  منه  بمساواة  عليهام  أوقعه  العريب  يكون  أن  فمحال 
هؤالء  فأخذ  بعض،  لغة  بعضهم  سمع  ثم  غريه،  حلي  واآلخر  العرب  من  حلي 
عن هؤالء وهؤالء عن هؤالء، فاجلون األبيض يف لغة حي من العرب، واجلون 

األسود يف لغة حي آخر، ثم أخذ الفريقان من اآلخر»(٢).
UÌfi¬∏\;‹Ê⁄¡;IM

قبيلة  عند  آخر  اجتاه  يف  يتخصص  ثم  عاماً،  للكلمة  األصيل  املعنى  يكون  قد 
اهنا  إىل  يذهبون  متيم  فبنو  األضــداد،  من  حرف  فة  دْ السُ ذلك  ومثال   .  أخر
األصل  يف  الكلمة  هلذه  العام  واملعنى  الضوء(٣).  اهنا  إىل  يذهبون  وقيس  الظلمة 

(١) ينظر: فقه اللغة، عيل عبد الواحد وايف: ١٩٢.
(٢) األضداد ألبن األنباري: ٢٣٦، واملزهر: ٤٠١/١.

(٣) ينظر: املصدر نفسه: ١١٦.
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من  التضاد  يقع  وقد  النهار(١).  ضوء  ظلمته  سرتت  أقبل  إذا  الليل  فكان  السرت، 
يم، يقال  ان، فمن ذلك لفظ الرصّ داللة الكلمة عىل معنى عام يشرتك فيه الضدّ
من  ينرصم  والنهار  النهار  من  ينرصم  الليل  ألن  رصيم؛  والنهار  رصيم،  للّيل 

الليل، فأصل املعنيني من باب واحد هو القطع(٢).
UØ÷ê^;∞b;Ï⁄÷“’\;ƒÊpÑ;IN

وقد يكون السبب يف ذلك انشعاهبا من أصلني، فتكون يف داللتها عىل أحد 
فمن  وسهر  نام  بمعنى  (هجد)  ذلك  ومثال  آخر  أصل  من  منحدرة  الضدين 
املحتمل أن يكون يف معنى النوم منحدرة من هذا إذا سكن، ومن معنى السهر 

دَّ إذا جهد، ملا يف السهر من اإلجتهاد يف منع النوم(٣). من جَ
U€ fl“‚i’\;IO

م والسخرية من العوامل التي تؤدي إىل تغري املعنى، وقلب  إنَّ عامل التهكّ
ها يف كثري من األحيان، ومثال لذلك عزرت: عزرتُ حرف من  الداللة إىل ضدِّ
إذا  الرجل  عزرت  يقال  وأيضاً  وملته،  بته  أدّ إذا  الرجل  عزرتُ  يقال:  األضداد 

عظمته وكرمته قال تعإىل:
ِصيًال﴾ 

َ
َوأ بُْكَرةً  َوتَُسبُِّحوهُ  َوتَُوقُِّروهُ  ُروهُ  ِ َوُيَعِزّ ِ َوَرُسو بِاهللاِ  ُْؤِمُنوا  ﴿حِكّ

[الفتح: ٩](٤).

(١) ينظر: فقه اللغة: ١٩٠.
(٢) ينظر: املزهر: ٤٠١/١، والتضاد يف القرآن الكريم، حممد نور الدين املنجد: ٦٢.

(٣) ينظر: فصول يف فقه اللغة: ٣٤٣.
(٤) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ١٤٧.



٢٨٣الفصل الثالث: املبحث الثالث: التضاد .............................................. 
وهُ أي يقووه بالنرصة ويعظّموه(١). رُ زِّ واملراد بتُعَ

UÈhÊë’\;ÑÊŞi’\;IP

قد حيدث ألصوات اللفظ األصلية بعض التغري، أو احلذف، او الزيادة وفقاً 
يقابل  ما  عىل  يدل  آخر  لفظ  مع  متحداً  اللفظ  فيصبحُّ  الصويت،  التطور  لقوانني 
معناه(٢). مثال ذلك تلحلح: حرف من األضداد يقال قد تلحلح الرجل إذا قام 
وثبت  أقام  بمعنى  (تلحلح)  وقيلَ  وذهب  ذال  إذا  وتلحلح  وثبت،  املوضع  يف 
لح) من (اإلحلاح) فأستثغلوا اجلمع بني ثالثة حاءات فاستبدلوا من  أصله (تلحّ

.(٣) الماً الثانية 
UÌfi¬∏\;]‚flfi⁄ïiÁ;9’\;Ïë’\;Ïeâ›;IQ

بالقياس  كبرياً  ويكون  فوقه،  هو  ما  إىل  بالقياس  صغرياً  اليشء  يكون  قد 
يف  هذا  ويتجىلّ  نسبيني،  أمرين  هذا  عىل  والصغر  الكرب  فيكون  دونه،  هو  ما  إىل 
كلمة اجللل مثالً إذ تعني يف اللغة: العظيم، وتعني أيضاً الصغري وهذان املعنيان 
من  فهام  نسبيان  واهنام  اخلارجي،  الواقع  يف  الثبوت  صفة  هلام  ليس  املتضادان 

املعاين التي تقال عند نسبة بعضهام إىل بعض(٤).
UÅâ¢\;flŸ;ÃÊ£\;IR

الكلمة  وتلعب  والسحر،  بالعني  اإلصابة  يف  اعتقاداً  القبائل  بعض  يف  يسود 

(١) ينظر: الكشاف: ٤١٤/٤.
(٢) ينظر: فقه اللغة: ١٩٢.

(٣) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٢٣٦.
(٤) ينظر: فقه اللغة العربية: ١٧٦.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٨٤
ر املرءُ من وصف األشياء باحلسن واجلامل يقول  دوراً مهامً يف هذا االعتقاد، فيفّ
فسمته  عنه  نَفِّري  هلا  فقيل  فقدته  اال  ولد  هلا  يبقى  ال  أمراةً  كانت  االعرايب:  ابن 

قنفذا و كنّته ابا العداء فعاش(١).
UÎÑ]¬iàˆ\Â;Ü]-\;IS

لنكته  جمازي  آخر  معنى  إىل  معناه  عن  اللفظ  انتقال  من  التضاد  جييء  قد 
بالغية أو لعالقة ما كقوله:

ابَّ َفنَِسَيُهْم﴾[التوبة: ٦٧]. ﴿نَُسواْ 
فالفعل الثاين غري مستعمل يف معناه األَصيل، ألَنَّ اهللا ال جيوز عليه السهو، بل 
حسنت  وقد  االستعارة،  سبيل  عىل  املقصود  والرتك  اإلمهال  معنى  يف  مستعمل 
ترك  عن  جماز  النسيان  اي  والعمل(٢).  اجلزاء  بني  املجانسة  حتقيق  يف  االستعارة 

الطاعة فاملراد مل يطيعوه سبحانه فنسيهم من لطفه وفضله(٣).
وأيضاً اطالق كلمة األُمة عىل اجلامعة وعىل الفرد، فإنه مما ال شك أن الفرد 
العامل  هذا  عن  فيقال  املبالغة،  وجه  عىل  باجلامعة  التشبيه  عىل  إال  أُمه،  له  يقال  ال 
مجاعة  ذكائه  وحدة  عقله،  رجاحة  يف  كان  انه  يعني  وحده»  أمةً  «كان  ذاك:  أو 

بأرسها، فاستُعري له لفظ يطلق يف العادة عىل اجلامعة(٤).
UØËfi¬⁄÷’;ÏË…Ö Ćë’\;«Ëë’\;ÿ]⁄it\;IT

ينشأ  هنا  ومن  واملفعول  للفاعل  تستعمل  العربية  يف  كثرية  صيغ  هناك  اي 

(١) ينظر: فصول يف فقه العربية: ٣٥.
(٢) ينظر: فقه اللغة، عيل عبد الواحد: ١٨٩.

(٣) ينظر: الكشاف: ٤٤٤/٢.
(٤) ينظر: فصول يف فقه العربية: ٣٥٢.



٢٨٥الفصل الثالث: املبحث الثالث: التضاد .............................................. 
التضاد كثرياً يف معاين هذه الصيغ ومن أمثلة تلك الصيغ ما يأيت:

صيغة (فعول) تستعمل يف العربية بمعنى (فاعل) مثل الفجوع يكون للفاجع 
واملفجوع. وأيْضاً الزجور يقال للزاجر وللناقة التي ال تدر حتى تزجر وترضب(١).

وتستعمل احياناً بمعنى (مفعول) مثل رسول بمعنى مرسول وناقة سلوب 
بمعنى مسلوبة الولد وصيغة فعيل تأيت كذلك بمعنى (فاعل) مثل سميع وعليم 
بمعنى  وكحيلُ  مدهون،  بمعنى  دهني  مثل  (مفعول)  بمعنى  وتأيت  وقدير، 
بمعنى  الكري  مثل  مجيعاً،  باملعنيني  الصيغ  هذه  أمثلة  بعض  ورويت  مكحول. 

املكرتي، الغريم بمعنى الدائن واملدين وغريمها(٢).
UoÅ¢\;∫;Î\Â]â∏\;ÑÊëh;ILK

ر شخصان حدثني خمتلفني كالبيع والرشاء حدثاً واحداً وذلك  وهو أن يتصوّ
مشرت  أنه  منهام  كل  يشعر  فعندئذٍ  املقايضة.  سبيل  عىل  بسلعة،  سلعة  تباع  حني 
يتصور  أن  «صح  (ت٥٠٢ه ):  األصفهاين  الراغب  تعبري  حد  عىل  وبائع(٣).او 

.(٤)« كل منهام مشرتياً وبائعاً
هذه األسباب جمتمعة أدت إىل شيوع ظاهرة التضاد يف اللغة العربية.

UÄ]ïi’\;flŸ;Ô]⁄÷¬’\;ÀÕÊŸ;U⁄]m’]l

أختلف  فقد   ، اللفظيِّ االشــرتاك  من  ــوعٌ  ن التضاد  أن  معلوم  هو  مثلام 
اللفظيِّ  املشرتك  ورود  يف  اختالفهم  العربية،  اللغة  يف  وروده  بصدد  الباحثون 

(١) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٣٥٧.
(٢) ينظر: فصول يف فقه اللغة العربية: ٣٥٣ – ٣٥٤.

(٣) ينظر: فقه اللغة العربية: ١١٧.
(٤) املفردات للراغب األصفهاين: ٨٧/١.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٨٦
يف  األضداد  ببيان  أهتمّ  من  العلامء  من  هناك  ومنكر.  مؤيد  بني  فأنقسموا  نفسه 
أبا  «سمعت  يقول:  إذ  (ت٢٢٤ه )  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  ومنهم  مصنفاته 
زيد سعيد بن أوس األنصاري يقول: الناهل يف كالم العرب العطشان والناهل 

الذي قد رشب حتى رو واألُنثى ناهلة»(١).
باب  «أن   ير فهو  (ت٤٥٨هــ )  سيده  ابن  ايضاً  لألضداد  ين  املُقرِّ ومن 
ئِل سؤاالً:  األضداد باب مهم يف التوسع باأللفاظ وأن هذا املنكر لألضداد لو سُ
قال  ان  فإنه  خمتلفني  ملعنيني  متفقتان  اللغة  يف  لفظتان  تأيت  بأن  يوافق  هل  وهو: 
الكلامت  هذه  مثل  ألن  الصواب  وجانب  العلامء  مجهور  خالف  قد  يكون  ال، 
والغضب،  والوجدان،  العلم،  به  راد  يُ الّذي  وجدت  مثل  اللغة  يف  ومثبّتة  كثرية 
نجدا  ألن  نجدا،  اتيت  بمعنى  هو  الذي  وجلست  قمت  خالف  هو  وجلست 
يقال هلا جلس وإذاً ال سبيل ألنكار مثل هذه الكلامت ويف مثل هذه احلالة تقول 
الضد  ألن  وضده؛  ليشء  وقوعها  جاز  وخالفه  ليشء  احلالة  وقوع  جاز  إذا  له: 

.(٢)« من اخلالف وليس كل خالف ضداً
ومن العلامء من أقرّ بوقوع هذه الظاهرة والّف بذلك كتاباً مستقالً ومن هؤالء 
قُطرب (ت٢٠٦ه )، وابن السكيت (ت٢٤٤ه ) والسجستاين (ت٢٥٥ه ) وابن 
األنباري (ت٣٢٨ه ) وغريهم(٣). ومن املحدثني من ذهب إىل وجود األضداد 
بعض  خيرج  ولكنه  األضداد  اثبت  إذ  التواب  عبد  رمضان  د.  العربية  اللغة  يف 
األلفاظ من باب األضداد ويشرتط أحتاد الكلمة ومتعلقاهتا يف املعنيني ويستبعد 

(١) الغريب املصنف ألبن سالم: ٦٢٢/٢.
(٢) املخصص: ٢٥٨/١٣.

(٣) ينظر: التضاد يف القرآن الكريم: ٥٣.



٢٨٧الفصل الثالث: املبحث الثالث: التضاد .............................................. 
من  صاحلة  جمموعة  هذا  بعد  «ويبقى  قال:  إذ  والتحريف.  التصحيف  أضداد 
كلامت األضداد يف العربية، وال شك يف أن أألصل فيها كلها، داللتها عىل معنى 
اصد  كَ د.  وكذلك  فيها»(١).  التَّضاد  إىل  أدّت  كثرية  عوامل  هناك  ان  غري  واحد 
نجد  ال  فإننا  اللغة  يف  التضاد  أنكر  من  هناك  كان  «إذا  يقول:  إذ  الزيدي  يارس 
ألنكاره دليالً يعتد به، وال حجة يصار اليها. وذلك أن رواة اللغة ذكروا ألفاظاً 
مثالً  يذهب  األنصاري  زيد  ابو  كان  فقد  متضادين  معنيني  يف  العرب  استعملها 

إىل أن شمت السيف عبارة ذات معنيني أحدمها غمدته واآلخر سللته»(٢).
كالدكتور  قليلة  أمثلة  يف  التضاد  مفهوم  ضيق  أو  ذلك  انكر  من  وهناك 
إبراهيم أنيس: «حني نحلل أمثلة التضاد يف اللغة العربية ونستعرضها مجيعاً، ثم 
نحذف منها ما يدل عىل التكلف والتعسف يف اختيارها يتضح لنا أن ليس بينهام 

ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إالّ نحو عرشين كلمة يف كل اللغة»(٣).
درستويه  ابن  رأسهم  وعىل  العلامء  من  كثري  الظاهرة  هلذه  املنكرين  ومن 
غري  الكتاب  هذا  أن  غري  األضداد  أبطال  كتاباً  الّف  أنه  ورد  وقد  (ت٣٤٧ه ) 
موجود(٤). وذكر أن ثعلباً (ت٢٩١ه ) أنكر األضداد وأنه يقول: ليس يف كالم 
أصل  إىل  يرجع  ال  ألنه  حماالً؛  الكالم  لكان  ضد  فيه  كان  لو  ألنه  ضد؛  العرب 
واحد(٥). وهكذا فأن موقف العلامء أختلف بني مؤيد ومعارض هلذه الظاهرة.

(١) فصول يف فقه اللغة: ٣٤٢.
(٢) فقه اللغة العربية: ١٧٥.

(٣) يف اللهجات العربية: ٢٠٣ .
(٤) ينظر: علم الداللة، أمحد خمتار عمر: ١٩٥.

(٥) ينظر: رشح أدب الكاتب، أبو منصور اجلواليقي: ١٧٧.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٨٨
ين ينكرون األضداد يعودون ليتعرفوا هبا برشوط فان  ومن املالحظ أن الذّ
ابن درستويه يقول: «قد جييء اليشء من هذا لعلل كام جييء فعل وأفعل فيتوهم 
من ال يعرف العلل أهنام ملعنيني خمتلفني او حلذف واختصار وقع يف الكالم فربام 
الفعل  أن  وذلك  خطأ،  فيه  والتأويل  السامع  عىل  ذلك  وخفي  اللفظان  أشتبه 
الذي ال يتعد إذا احتيج إىل تعديته عىل الوضع الذي هو عليه حتى يتغري إىل 

لفظ آخر توضع يف أوله مهزة أو يوصل به حرف جر»(١).
واحد،  واضع  من  تكون  ان  البد  أهنا  يف  (ت٣٢١هــ )  دريد  ابن  ويشرتط 
كبرياً  حضوراً  تشكل  األضداد  الفاظ  فإن  الرشط،  هذا  وضعه  من  الرغم  وعىل 
يكن  مهام  وهكذا  األسود(٢).  وبمعنى  األبيض  بمعنى  اجلون  مثالً  اجلمهرة  ففي 
اللغة  يف  األضداد  ووجودها،  التضاد  ظاهرة  حول  دار  الذي  اجلدل  أمر  من 
الثعالبي  سمى  إذ  األضداد  عن  أبواباً  القدماء  كتب  يف  نجدُ  فإننا  وإنكاراً  إثباتاً 
(ت٤٢٩ه ) فصالً كامالً بعنوان: تسمية املتضادين باسم واحد ومثَّل هلام باجلون 

يم للّيل والنهار(٣). لألسود واألبيض والرصّ
الظاهرة  هذه  تثبت  التي   عيل اإلمام  أقوال  من  بكثري  العلامء  استدلَّ  وقد 

ومن هذه األقوال:
:١. قال اإلمام عيل

وا دونه»(٤). قصُ وُ لَه فَ ْ يكونوا أَهْ رٍ ملَ ناقَهم إىل أَمْ لَعوا أعْ تْ «لقد أَ

(١) املزهر: ٣٨٥/١.
(٢) ينظر: مجهرة اللغة: ١/ ٤٩٧ مادة (ج و ن).

(٣) ينظر: فقه اللغة ورس العربية: ٤٥٣.
(٤) هنج البالغة: ٣٤٩، خطبة: ٢١٩، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٥٢٧/١، ولسان العرب: 

٣٥/٨ مادة (تلع)، وتاج العروس: ٥١٣/٤ مادة (تلع).



٢٨٩الفصل الثالث: املبحث الثالث: التضاد .............................................. 
إن لفظة (أَتلع) يف قول اإلمام عيل من األلفاظ املتضادة اذ تدل عىل اإلرتفاع 
 املاء  رَ فَّل وجَ ) ويقال ملا يَسَ ةً لْعَ واإلنخفاض فيقال ملا أرتفع من الوادي وغريه (تَ
تَفَع(٢). وهذا  لْعة(١). وهكذا فالتلْعةُ ما اهنبَط من األرض وقيل ما ارْ فيه إلنخفاضه تَ
وها ورفعوها(٣). قال  من األضداد واملعنى من كالم اإلمام أتلعوا أعناقهم اي مدُّ
م يتبني أنّ أتلَع تدلُّ  الً»(٤). ويف ضوء ما تقدّ تطاوِ هُ مُ نُقَ دَّ عُ لُ إذا مَ جُ لَعَ الرَّ : «أتْ بيديُّ الزَّ

عىل معنيني متضادين أي تدلُ عىل اإلرتفاع واإلنخفاض.
:٢. قال اإلمام عيل

.(٦)«(٥) رُ نْجِ املُثْعَ  ُ رضَ األَخْ «حيملها 
عىل  تدل  إذ  األضــداد  من   عيل اإلمام  قول  يف  (األَخــرض)  لفظة  إنّ   .٣
(٧). وأنشد ابن  األخرض واألسود فاألخرض يعني األخرض ويعني األسود أيضاً

خ(٨): األنباري لألخرض قول الشامّ

(١) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٢١٩، والصحاح يف اللغة: ٦٤/١ مادة (تلع)، والنهاية يف غريب 
احلديث واألثر: ٥٢٧/١.

(٢) ينظر: لسان العرب: ٣٥/٨ مادة (تلع).
(٣) ينظر: منهاج الرباعة للراوندي: ١٨٩/٧، ورشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٢٤٥/١.

(٤) تاج العروس: ٥١٣٤/١ مادة (تلع).
(٥) املُثعنجر: اكثر موضع من البحر فيه ماء، ينظر: لسان العرب: ١٠٣/٤ مادة (ثعجر).

(٦) هنج البالغة: ٣٣٩، خطبة: ٢١١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٠٦/١، ولسان العرب: 
١٠٣/٤ مادة (ثعجر)، وتاج العروس: ٥٦٩/٥ مادة (ثعجر)، واملعجم الوسيط: ١٩٩/١.

(٧) ينظر: األضداد للصغاين: ٢٢٨، واألضداد ألبن األنباري: ٢٤٧، ولسان العرب: ٢٤٣/٤ مادة 
(خرض).

(٨) ينظر: ديوانه: ٩.



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٢٩٠
جِ ـدَ نْ ى داجٍ كلونِ األرَ غَ ليلِ الوَ ظْلمٍ قَ دَ مُ وَ ــــاجِ أسْ نِ الّسَّ لَوْ لَيْلٍ كَ وَ

وانشد  سواده(١).  ة  شدّ به  يريد  وهو  األخرض،  بالطيلسان  هنا  الليل  فشبَّه 
أيضاً لألسود قول ذي الرمة(٢).

مُ ـــهُ البوُ و هامَ عُ دْ َ يَ رضَ فـــي ظلِ أخْ هُ  فُ عْسِ ولَ مَ هُ حَ املَجْ فُ النَّازِ سِ دْ أعْ قَ
اي يف ظل ليل اسود. وقد يقال إِنَّ األخرض بمعنى األسود أصله األخدر 
وبعري  األسود  السحاب   واخلُدار أسود،  أي   دار خُ شعر  يقال  اذ  بالدال 
أي  دارية  خُ قاب  وعُ األسود،  احلامر   : ارِ واخلُدَ السواد،  شديد  أي   دار خُ
وليل  اليلوا،  أي  القوم  وأحذر  الظلمة،  ر:  «اخلدَ منظور:  ابن  قال  سوداء(٣). 
به،  استرتت  أي  بالرساب  القارة  واختدرت  مظلم،  أي   وخــدار أخــدر 
من  كثري  ألسنة  يف  الدال  لت  حتوّ ولقد  الغامض»(٤).  املظلم  املكان  ر:  واخلدَ
يف  جاء  ما  يكون  هذا  وعىل  بمعناها(٥).  الكلمة  احتفاظ  مع  اد  الضّ إىل  العرب 
رة إذ يقال  مْ ة يف الوان الناس السُّ باب خرض من قوهلم لألسود أخرض واخلُرضَ
أي   اإلمام كالم  من  احلديد(٦).واملعنى  سواد  يعلوها  للتي  خرضاء  كتيبة 
باخلرضة  املاء  ووصف  السائل،  البحر  ماء  اليبس  من  املستفادة  األرض  حيمل 
فيدعى  السامء  لون  بصفة  ألنه  باألخرض؛  البحر  عن  التعبري  العرب  عادة  من 

(١) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٢٤٨.
(٢) ينظر: ديوانه: ٥٧٤ .

(٣) ينظر: األضداد يف اللغة العربية دراسة صوتية، امحد عبد التواب الفيومي: ٩٣
(٤) لسان العرب: ٢٣٠/٤ مادة (خدر).

(٥) ينظر: األضداد يف اللغة العربية دراسة صوتية: ٩٣.
(٦) ينظر: لسان العرب: ٢٤٣/٤ مادة (خرض).
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أخرض(١). وقد تسمى قر العراق سوداء، خلرضهتا وكثرة شجرها(٢). وهكذا 
املتضادة. األلفاظ  من  فاألخرض 

:(٣) ٤. قال اإلمام عيل
ــــــاهُ وايّ وإيــــــــــــــاكَ       فال تصحب أخا اجلهلِ  
آخــــاهُ حيــــــــن  حليامً    َد اهـــل أرْ نْ جَ مْ مِ كَ      فَ

اهلالك  عىل  تدل  إذ  األضداد  من   عيل اإلمام  قول  يف   (َد (أرْ لفظة  إن 
دَ إذا هلك كقوله  رْ ل يَ جُ دَ الرَّ واإلعانة فيقال أرديت الرجل إذا أهلكته ورَ

تعإىل:
.[١١ إَِذا تََرَدّى﴾[الليل:   ُ ُ ﴿َوَما ُفْغيِن َقْنُه َما

دّ هنا تفعّل من الرد وهو اهلالك وقد قيل ترد يف  َ اي اذا هلك(٤). فرتَ
ؤَ اليشء يردؤ رداءة وإذا أصاب اإلنسان شيئاً  دُ حفرة القرب(٥). قال الليث: «رَ
»(٦). وقد يقال أرديتُ الرجل إذا  رد وكذلك إذا فعل شيئاً رديئاً رديئاً فهو مُ

تعإىل: كقوله  أعنتهُ 
.[٣٤ قُيِن﴾[القصص:  يَُصِدّ ْرِسلُْه َميِعَ رِْدًءا 

َ
﴿َفأ

(١) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٩/ ٢
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٣/ ٢٢٩.

(٣) ينظر: ديوان اإلمام عيل: ١٣١، واألضداد ألبن األنباري: ٣٧.
(٤) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٣٧.

(٥) ينظر: الكشاف: ٧/ ٢٩٩، وروح املعاين: ٤٨٧/٢٢.
(٦) هتذيب اللغة: ٤٧٤/٤ مادة (ردأ)، ولسان العرب: ٨٤/١ مادة (ردأ).
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ملا  أسم  فهو  األمر  به  يشتد  الذي  املعني  حيان: «الردء  أبو  قال   .(١) عوناً أي 
يعان به»(٢). وهكذا فأرد تدل عىل معنيني متضادين فتدلُّ عىل اهلالك وتدل 

اإلعانة. عىل 
:٥. قال اإلمام عيل

.(٣)« تَنيْ رَّ ودَ ذا الغُ لْبَ األسْ تُلُوا الكَ «اقْ
اللون  عىل  تدل  إذ  األضداد  من   عيل اإلمام  قول  يف  (األسود)  لفظة  إنّ 
هم  دِرْ ويقال  لألسود،  د  ــوَ أسْ يقال:  األبيض  اللون  عىل  أيضاً  وتدلُّ  األسود 

ة جيدها(٤). أسود، إذا كان أبيض خالص الفضَّ
من  فهو  بالطاء  أألسوط  أصله  األبيض  بمعنى  «األســود  منظور  ابن  قال 

ة»(٥). وَّ وء الذي يدخل من الكُ قوهلم: سوط باطل أي هو الضّ
يدخل  ملا  ويقال  اللون،  أبيض  فالضوء  الزبيدي(٦).  نفسه  املعنى  إىل  وذهب 
إمتداده  جهة  من  به  يرضب  الذي  بالسوط  لشبهه  منه األسوط وذلك  ة  وَّ الكُ من 
واألسوط  ة،  وَّ الكُ من  يدخل  الذي  الضوء  وهو  األسوط  فإن  هنا  ومن  وهيئته، 
ة، ولقد حتولت  وَّ األبيض أي الذي لونه مثل لون هذا الضوء الذي يدخل من الكُ

(١) ينظر: ثالثة كتب يف األضداد (أضداد ابن السكيت): ٤٩، واألضداد ألبن األنباري: ٣٨.
(٢) البحر املحيط: ١٩/٩.

(٣) هنج البالغة: ٥٤٢، وغريب احلدث ألبن اجلوزي: ١٥١/٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: 
٦٦١/٣، ولسان العرب: ١١/٥ مادة (غرر)، وتاج العروس: ٢٩٨/٢١ مادة (غرر).

(٤) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٣٤٩.
(٥) لسان العرب: ٣٢٥/٧ مادة (سوط).

(٦) ينظر: تاج العروس: ١٣٧/١٤ مادة (سوط)
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 الطاء يف السنة بعض العرب إىل الدال مع احتفاظ الكلمة بمعناها(١). واإلمام
ا الغرة تدل  أراد بالكلب األسود أي الذي فيه نكتتان بيضاوان فوق عينيه(٢). أمَّ
م يتبنيَّ أن لفظة األسود من األضداد إذ  عىل بياض يف الوجه(٣). ويف ضوء ما تقدّ

تدل عىل معنيني متضادين.
:٦. جاء يف حديث اإلمام عيل

م»(٤). رَ «إنْ أشنَق هلا خَ
لَغو  يكون  ما  عىل  تدلُّ  إذ  األضداد  من   اإلمام قول  يف  أشنق  لفظة  إنَّ 
أي  جاج(٥).  والشِّ راح  اجلِ يف  األرش  عىل  وتدل  ية  والدِّ الفريضة  عىل  يزيد  مما 
لة  جاج، واملنقَّ نَق يف اجلراح والشجاج، نحو أرش األمة من الشَّ ش: شَ يقال لألَرْ

مُ فيه باألرش(٦). ْكَ والدامغة، وامللطاة، والطعنة اجلائفة وغريها مما حيُ
كتاب  يف  كام  والديّة  الفريضه  عىل  يزيد  مما  يكون  قد  نَق  فالشَّ وهكذا 

العباهلة: لألقيال   النبي
ناق»(٧). اط وال شِ رَ ط والَ وِ الَ «ال خِ

(١) ينظر: األضداد يف اللغة العربية دراسة صوتية: ١٨٨.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٥/١٩.
(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٦٦١/٣.

العرب:  ولسان   ،١٢٣٦/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٣ خطبة:   ،٢٥ البالغة:  هنج   (٤)
١٨٧/١ مادة (شنق)، وتاج العروس: ٤١١/١٥ مادة (شنق).

اللغة  يف  واألضداد  مادة (شنق)   ١٨٧/١٠ العرب:  ولسان   ،٢٣٤ للصغاين:  األضداد  ينظر:   (٥)
.٢١٢ العربية: 

(٦) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٣٠٥.
(٧) الفائق يف غريب احلديث: ٤/١.
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بيشء  يطالبون  ال  أي  الفرائض،  عىل  يزيد  ما  ناق  بالشِّ  النبي فأراد 
فإذا  شاه  أربعني  كانت  إذا  منها  يؤخذ  الغنم  أنَّ  وذلك  الزيادة،  هذه  من 
ية  الدِّ دون  ما  نق  الشَّ يكون  قد  أو  يشء(١).  منها  يؤخذ  ال  األربعني  عىل  زادت 
جراحاتٍ  دياتُ  معها  كانت  فإذا  كاملةً  ديةً  احلاملة  ذو  يسوقَ  أي  الكاملة، 
أراد   واإلمام العُظمى(٢).  ية  بالدِّ لِّقة  متعَ وكأهنا  األشناق  فتلك  التامم  دون 
ها،  أنْفَ مَ  رَ خَ ا  هَ سَ رأْ هُ  عُ نازِ تُ وهي  مام  الزِّ ب  ذْ جَ يف  عليها  دَ  شدّ إذا  هُ  أنَّ بقوله 
أشنق  يقال  أي  ها  لِكْ مْ يَ لَمْ  فَ بِهِ  مَت  حّ تَقَ تِها  عوبَ صَ مع  يْئَاً  شَ هلا  ى  خَ رْ أَ وإنْ 
يتبني  ذلك  ضوء  ويف   .(٣) أيضاً وشنقها  فرفَعه  بالزمام  رأسها  جذب  إذا  الناقة 
والشجاج  اجلراح  يف  ش  األَرْ بمعنى  فتكون  ة  املتضادّ األلفاظ  من  الشنق  أن 

يّة. والدِّ الفريضة  عىل  يزيد  ما  بمعنى  أيضاً  وتكون 
:٧. قال اإلمام عيل

.(٤)« دةٍ وقَ رز أوار نريان مُ «فإنَّ يف طاعة اهللا حِ
الريح  عىل  تدلُّ  إذ  األضــداد  من   عيل اإلمــام  قول  يف  (أَوار)  لفظة  إنَّ 

(١) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٣٠٥.
 ،١٢٣٦/٢ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (شنق)،  مادة   ١٧١/٣ اللغة:  مقاييس  ينظر:   (٢)

ولسان العرب: ١٨٧/١ مادة (شنق).
احلديد:  ايب  ألبن  البالغة  هنج  ورشح   ،٢١٨/٢ البالغة:  هنج  رشح  يف  الصياغة  هبج  ينظر:   (٣)
٢٢/٤، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٢٣٦/٢، ولسان العرب: ١٨٧/١٠ مادة شنق.

فَ  ، وخمَاوِ ةٍ تَنِفَ كْ تَالِفَ مُ نْ مَ زٌ مِ رْ (٤) هنج البالغة: ٣٢٤ خطبة: ١٩٨ والرواية فيه: «فإنَّ طاعة اهللا حِ
العرب:  ولسان   ،١٨٩/١ واألثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،« ةٍ دَ وقَ مُ نريانٍ  ارِ  وأوَ  ، قَّعةٍ تَوَ مُ
٣٥/٤ مادة (أور)، وتاج العروس: ٢٤٧١/١ (مادة أور)، وجممع البحرين: ١٢٢/١، وجممع 

البحرين للطرحيي: ١٥٦/٣.
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النار  ولفح  الشمس،  حر  شدة  (فاألَوار)  الباردة  الريح  عىل  أيضاً  وتدل  احلارة 
 : ووهجها، إذ يقال: يوم ذو أوار، أي ذو سموم وحر شديد(١). وقد يقال أيضاً

.(٢) ريحٌ أورٌ وإيرٌ باردةٌ
واإلمام أراد بقوله أي يف طاعة اهللا سبحانه وتعإىل حرزاً من متالف مكتنفة 
حرزاً  وكذلك  والتلف  اهلالك  حمال  هي  التي  املوبقة  الرذائل  هي  املتالف  وتلك 

من املخاوف املتوقعة خماوف اآلخرة وحرّ نرياهنا وهليبها(٣).
وحرارة  احلارة  الريح  عىل  فتدل  املتضادة  األلفاظ  من  فإن (األَوار)  وهكذا 

. نِ الشمس وتدل أيضاً عىل الريح الباردة وقد أعطت معنيني متضاديْ
عَث بن قيس(٤): ٧. قال اإلمام عيل لألَشْ

ل»(٥). نَّةَ الغزْ «قُم لعنكَ اهللاُ حائكاً فلكأنني أجد منكَ بَ
) يف قول اإلمام عيل من األضداد إذ تدل عىل الرائحة الطيبة  نَّةَ إنَّ لفظة (بَ

(١) ينظر: املحيط يف اللغة: ٤٤٨/٢ باب ما أوله راء، وهتذيب اللغة: ١٦٤/٥ مادة (أور)، ولسان 
العرب: ٣٥/٤ مادة (أور)، واألضداد يف اللغة العربية دراسة صوتية: ٢٤.

(٢) ينظر: تاج العروس: ٢٤٧١/١ مادة (أور).
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة مليثم البحراين: ٤١٩/٣.

دِ يكرب الكِنْدي، أمري كِنْدة يف اجلاهلية واإلسالم وقد وفد  عْ (٤) هو أبو حممد األشعث بن قيس بن مَ
عىل الرسول فأسلم وأبىل يف الفتوح بالء حسناً مات بعد وفاة اإلمام عيل يف الكوفة وكان من 

أصحابه، ينظر: ترمجته يف طبقات ابن سعد: ٢٢/٦.
(٥) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١٧٩/٤، واألضداد أليب الطيب اللغوي: ٦٦، والتنبيهات يف 
أغاليط الرواة: ٢٧/١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤١٥/١، ولسان العرب: ٥٨/١٣ 

مادة (بنن)، وتاج العروس: ٢٢١/٢ مادة (بنن).
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الرائحة  البَنَّة  «قالوا  اللغوي:  الطيب  أبو  قال  الكرهية  الرائحة  عىل  أيضاً  وتدل 
الطيبة.  الرائحة  أيضاً  البَنَّة  قيل:  وقد  ذلك،  ونحو  البعر  رائحة  مثل  الكرهية، 
الزخمرشي  نفسه  املعنى  إىل  ذهب  وقد  الرائحة»(١).  أي  البَنَّةِ  طيب  عسل  ويقال 
(ت٧١١هــ )(٤).  منظور  وابن  (ت٦٠٦هـــ )(٣)،  األثري  وابن  (ت٥٣٨هـــ )(٢). 
اإلمام  قول  يف  كام  كرهية  أو  طيبة  كانت  سواء  الريح  عىل  تدل  البَنَّة  فإنَّ  وهكذا 

ة. ل وهذا من األلفاظ املتضادّ زْ نَّة الغَ عيل بَ
٩. يف حديث اإلمام عيل يف عمرو بن العاص ومعاوية:

ةُ  انَ زيتْ أمَ دُ البَائِع وخُ تْ يَ رَ فِ الَ ظَ ناً فَ ة ثَمَ ط يُؤتيه عىل البَيْعَ َ تَّى رشَ عْ حَ بايَ ْ يُ ملَ «وَ
.(٥)« املُبْتَاعِ

إنّ لفظة (البيعة) يف قول اإلمام من األضداد إذ تدل عىل معنيني متضادين 
اء ومها سواء فيستعمل كل واحد منهام يف  فتدل عىل البيع وتدل أيضاً عىل الرشِ
تَهُ  وبِعْ نَهُ  مَ ثَ وأخذتَ  غريك،  من  تَهُ  بِعْ إذا  اليشء،  تُ  بِعْ يُقال:  أي  صاحبه  معنى 
رُ الناس قال  نْ أشعَ اح، مَ يتَه(٦). قال األصمعي: «قال رجل يا صَ أيضاً إذا اشرتَ

الذي يقول:

(١) األضداد أليب الطيب اللغوي: ٦٧.
(٢) ينظر: أساس البالغة: ٣٢/١.

(٣) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤١٥/١.
(٤) ينظر: لسان العرب: ٥٨/١٣ مادة (بنن).

(٥) هنج البالغة: ٤٨، خطبة: ٢٦، وجممع البحرين: ٢٦١/١، وجممع البحرين للطرحيي: ١٩٨/٤.
اللغة:  يف  واملحيط   ،١٩٩ األنباري:  ألبن  واألضداد   ،٥٦ اللغوي:  الطيب  أليب  األضداد  ينظر:   (٦)

١٢٦/١ مادة بيع، واملخصص: ٧٥/٣. 
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(١) دِ عِ وْ بْ لَهُ وقْتَ مَ ِ ْ تَرضْ ملَ تَاتاَ وَ بَ بِعْ لَــهُ  ـــنْ لَــمْ تَ بَاءِ مَ أتِيْكَ باألنْ ويَ

»(٢) وأنشد األصمعي أيضاً ألوس بن حجر(٣). ْ تَشرتِ له زاداً أي ملَ
ريُ فسِ سِ ـــيِّ  بالنُّمِّ افِص  صَ ألْفَ مــن  اعَ هلا  بَ بْ وَ رَ ْ ْ جتَ يَ ملَ هْ قَتْ وَ ارَ وفَ

فالبيع يف هذا الشاهد بمعنى الرشاء، وهكذا فالبيع من األلفاظ املتضادة إذ 
اء. اء والبيع ضد الرشِ يدلُّ عىل البيع ويدلُّ عىل الرشِ

ملعاوية  يبايع  مل  العاص  بن  عمرو  «إن  هو   عيل اإلمام  كالم  من  واملعنى 
بن  عمرو  اشرتط  أي  مرص،  والية  وهو  والثمن،  األجــرة  عليه  أشرتط  حتى 
وأخرجوا   ،عيل اإلمام  حرب  عىل  وأعانه  بايعه  إذا  أنه  معاوية  عىل  العاص 
مرص من حتت سلطة أمري املؤمنني يكون عمرو بن العاص والياً وأمرياً عىل 
مرص ثم دعا عليهام معاً فقال: «فال ظفرت يد البائع» وهو عمرو «وخزيت 
امانة املبتاع وهو معاوية»(٤). وهكذا فالبائع عمرو بن العاص، واملشرتي معاوية 

بن أيب سفيان، والثمن مرص(٥).
:عىل قرب رسول اهللا ١٠. قال اإلمام عيل

.(٦)« لِيلٌ «إنَّ املصابَ بك جلَ

(١) البيت من معلقة طرفة بن العبد ديوانه: ٣٦.
(٢) ثالثة كتب يف األضداد (أضداد األصمعي): ٢٩.

(٣) ينظر: ديوانه: ٣٩، وأضداد االصمعي: ٣، وأضداد ابن السكيت: ١٨٤، وأضداد ابن األنباري: 
٧٥، واجلمهرة: ١/ ١٥٥، والصحاح مادة (فصص)، واللسان مادة (سفرس).

(٤) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ٤٠/٢، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٣٠/٢.
(٥) ينظر: يف ظالل هنج البالغة: ٢١٣/١.

(٦) هنج البالغة: ٥٥٦ حكمة: ٢٩٢، وجممع البحرين للطرحيي: ٥/ ٢٢٠.
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العظيم  األَمر  عىل  تدل  إذ  األضداد  من   اإلمام قول  يف  لفظة (جليل)  إنَّ 
 ، لَلٌ رٌ جَ إال اهنا قد تأيت يف غري هذا املقام دالة عىل األمر الصغري اهلَنيِّ إذ يقال: أمْ

(١). قال تعإىل: غريٌ يَسريٌ ٌ صَ نيِّ ، أي هَ لَلٌ رٌ جَ لِيلٌ عظيمٌ . وأمْ أي جَ
َالِل َواِإلْكَراِم﴾[الرمحن: ٧٨] ﴿ُذو اجلْ

ــيَاءَ  ــا خلَلْقهِ األَشْ ــهُ تعــإىل بذلك إمَّ فُ رِ ووصْ ــدْ ظيــمُ القَ فاجلَلِيــلُ هنــا العَ
ك  رَ دْ َلُّ أن يُ هُ جيَ ــنِ اإلحاطَة بِهِ أو ألَنَّ ِلُّ عَ هُ جيَ لَّ هبا عليه أَو ألنّ ــتَدَ ــةَ املُسْ العظيمَ

.(٢) باحلَــواسِّ
ل  لَ املُتَنَخَّ وْ وأنشد األصمعي(٣) (ت٢١٦ه ) يف اجلَلَل بمعنى األمر العظيم قَ

:(٤) يلّ اهلُذْ
لُ جُ ِ والرَّ لَنيْ و النَّصْ حُ ذُ مْ دِ الرُّ بْعَ ال يَ بــــــــهِ    يَانِ  النَّاعِ أَتاينِ  ملََّـــا  ولُ  أَقُ
(٥) لَلُ اءُ واجلَ بُ والعزّ رْ هِ احلَ نْفَى بـِ تُ نُوءُ بِهِ    لَلْ نَ قْ ْ يُ ـــــانَ ملَ حٌ لَنَا كَ مْ رُ

يف  حاتم(٧)  وأبو  قطرب(٦)  وأنشد  العظيم.  األَمر  بمعنى  هنا  فاجلَلَل  وهكذا 

اللغة: ٣/  وهتذيب  األنباري: ٨٩،  ألبن  واألضداد  اللغوي: ١١٢،  الطيب  أليب  األضداد  ينظر:   (١)
٤٣٨ مادة (جلل)، والصحاح يف اللغة: ٩٧/١ مادة (جلل) ولسان العرب: ١١٦/١ مادة جلل.

(٢) ينظر: املفردات للراغب األصفهاين: ١٢٣/١ (جل).

(٣) ينظر: ثالثة كتب يف األضداد (أضداد األصمعي): ٩.
ثْم اهلذيل، واملنتحل لقب له وهو جاهيل، ينظر: ترمجته يف الشعراء: ٦٤٢،  (٤) هو مالك بن عمرو بن عُ

واخلزانة: ٢/ ١٣٥.
(٥) القصيدة يف ديوان اهلذليني: ٢/ ٣٣-٣٧.

(٦) ينظر: األضداد لقطرب: ٨١.
(٧) ينظر: ثالثة كتب باألضداد (أضداد السجستاين): ٨٤
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بيد(١): اجللل أيضاً بمعنى ااألمر العظيم قول لَ
ـــــلْ لَ ءٌ ذو جَ زْ زاءِ رُ ــــــن األرْ ومِ نـــــــي    قَ ارَ فَ ــــدْ  قَ دَ  بَ أَرْ   وأرَ

ريء القيس(٢): أي غري صغري. وأنشد قطرب يف اجللل بمعنى اهلَنيِّ ألَمْ
ــــــــلْ لَ جَ اهُ  وَ سِ ءِ  ــــيْ شَ ـــلُّ  كُ أَال  ــــمْ    ُ هبَّ رَ ــــدٍ  أَسَ ـــي  نـِ بَ تْـــلِ  لِقَ

. وهكذا فاجللل هنا بمعنى اهلنيّ
الكبري العظيم بوفاة  املصاب  األمر العظيم أي  باجلليل  أراد   واإلمام عيل
الرسول. ويف ضوء ما تقدم يتبنيّ أنَّ جلل من األضداد وقد أَعطت معنيني 

. نِ يْ متضادَ
:١٠ـ قال اإلمام عيل

.(٣)« اقاً قةً حمُ لَ عَ «نُطْفةً دِهاقاً وَ
الكأس  عىل  تدلُّ  إذ  األضداد  من   عيل اإلمام  قول  يف   ( (دِهاقاً لفظة  إنَّ 
قَ  هَ «دَ يقال:  إذ   اخر سياقات  يف  املمتلئ  الكأس  ه  ضدّ عىل  تدلُّ  وقد  الفارغ 

.(٤)« ه إِفراغاً شديداً غَ املاء وأدهقه أفْرَ

(١) ينظر: ديوانه: ١٩٧، وأضداد السجستاين: ٨٤، وأضداد ابن األنباري: ٨٩، واملقاييس: ٣٩٠/٢ 
مادة (جلل). 

(٢) ينظر: ديوانه: ٢٦١، وأضداد األصمعي: ٩، وأضداد ابن األنباري: ٩٠، واللسان: ١١٦/١١ 
مادة جلل.

العرب:  ولسان   ،٣٥٧  /٢ األثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،٨٣ خطبة:   ،١٠٨ البالغة:  هنج   (٣)
١٠٦/١٠ مادة (دهق)، وتاج العروس: ٣١٦/٩ مادة (دهق).

(٤) العني: ١/ ٢٤٨ مادة (دهق).
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ممتلئة  عة  رتْ مُ أي  دِهاق  وكأس  مألَها  شدَّ  الكأسَ  أدهق  أيضاً  يقال  وقد 

تعإىل: كقوله 
.(١)[٣٤ ِدَهاقاً﴾[النبأ:  ساً 

ْ
﴿َوَكأ

وأدهقت  مــأله(٢).  أي  وأدهقه  احلوض  فالن  دهق  يقال  إذ  ممتلئ  كأس  أي 
ابن  حديث  يف  األثري  ابن  وقال  أعاليها(٣).  إىل  مألْهتا  أي  أصبارها  إىل  الكأس 
(٤). واإلمام أراد بقوله نُطْفةً دِهاقاً أي نُطْفة قد  » أي مملُوءةً عباس: «كأساً دِهاقاً

.(٥) أُفرغَت إفراغاً شديداً من قوهلم أدهقت املاء إذا أفرغته إفراغاً شديداً
) من األَلفاظ املتضادة فتدل عىل الكأس املمتلئ وتدل  وهكذا فلفظة (دهاقاً

ه الكأس الفارغ. دِّ عىل ضِ
١١. يف حديث اإلمام عيل أنه خرج والناس ينتظرونه للصالة قياماً فقال:

«مايل أراكم سامدين»(٦).

(١) ينظر: هتذيب اللغة: ٢٣٥/٢ مادة (دهق)، ومقاييس اللغة: ٢٥١/٢ مادة (دهق)، والصحاح يف 
اللغة: ٢١٦/١ مادة (دهق).
(٢)ينظر: روح املعاين: ١١٢/١٢.

(٣) ينظر: لسان العرب: ١٠٦/١٠ مادة (دهق).
(٤) النهاية يف غريب األثر: ٣٥٧/٢.

(٥) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢/ ١.
(٦) مسند اإلمام عيل: ٩٧/٢، والعني: ٥٩/٢ مادة (سمد)، وغريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٠/٤، 
واألضداد أليب الطيب اللغوي: ٢٤١، واألضداد ألبن األنباري: ٤٤، وهتذيب اللغة: ٤/ ٢٦٩ 
مادة   ٢٠٤١/١٥ العروس:  وتاج   ،٩٩٣/٢ األثر:  احلديث  غريب  يف  والنهاية  (سمد)،  مادة 

(سمد)، واملعجم الوسيط: ٩٢٧/١.
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إنَّ لفظة (سامدين) يف قول اإلمام عيل من األضداد إذ تطلق عىل الالهي، 
ل بلغة أهل اليَمن والثاين بلغة طيئ. وقال ابنُ عبّاس  وعىل احلزين، فاملعنى األوّ

ون عىل لغة طيء(١). دون مهتَمُّ امِ : سَ (رض) عىل اللغة اليَامنيّة . وقال الكلبيّ
ــائــح  ق...والــطّ احلــزيــن...واملُــطــرْ ــدُّ  ضِ وهــذا  «الــالعــب  عىل  تطلقُ  كام 
أي  لنا،  دي  اسمُ ارية  للجَ «يقال  ألَنهُ  واملُغنُي،  عليه»(٢).  نِيُّ  ف...واملَغْ الطَّرْ

لنا»(٣). غنَّي 
ايب  قول  الالهي  بمعنى  السامد  يف  اللغوي  الطيب  وأبو  السجستاين  وأنشد 

الطائي(٤): بَيد  زُ
ودِ مُ سْ بٍ مَ ارِ نْ شَ ى مِ امَ نَاءً   لِنَدَ ا غِ يفَ فِيهَ زِ الُ الْعَ َ     وختَ

وكذلك ورد لفظ السامد يف قوله تعإىل:
ْغُتْم َساِمُدوَن﴾[النجم:٦٠- ٦١].

َ
﴿َوتَْضَحُكوَن َوَال َيْبُكوَن َوأ

املشار  الضحك  يناسب  ألنه  ناء،  والغِ اللهو  معنى  إىل  يؤدي  اآلية  فسياق 
 ... غافلون  قتادة  وقال  الهون،  عكرمة:  «قال  حيّان:  أبو  قال  اآلية(٥).  يف  اليه 

أليب  واألضداد  السجستاين)  األضداد (أضداد  يف  كتب  وثالثة   ،٢٤٥ لقطرب:  األضداد  ينظر:   (١)
الطيب اللغوي: ١٤٢، واألضداد ألبن األنباري: ٤٣.

(٢) األضداد لقطرب: ٢٤٥.
(٣) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٠/٤، وتفسري غريب القرآن ألبن قتيبة: ٤٣٠، واألضداد 

أليب الطيب اللغوي: ٢٤٢.
الح، ينظر: أضداد السجستاين: ١٤٤، وأضداد  (٤)البيت من قصيدة أليب زبيد الطائي يف رثاء أخيه اجلُ

ابن األنباري: ٢٤٢.
(٥) ينظر: التضاد يف القرآن الكريم: ١٥٦.
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د: جامدون، وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا  وقال ابن عباس: ساهون، وقال املُربِّ

تشاغالً عنه»(١). وهكذا فالسامد هنا بمعنى اللهو وهذا بلسان أهل اليمن.
وكانوا  سامد  فهو  رأسه  رافع  فكل  قائمني  بسامدين  أراد   عيل واإلمام 

.(٢) يكرهون أن ينتظروا اإلمام قياماً ولكن قعوداً
اللهو  عىل  تدل  إذ  األضــداد  من  السمود  لفظ  إنّ  يتبنيّ  م  ماتقدّ ضوء  ويف 

ناء وتدل عىل ضده وهو احلزن. والفرح والغِ
:١٢. قال اإلمام عيل

ف الليل»(٣). دَ تْ عنهم سُ فَ شِ «وكُ
ا  ) يف قول اإلمام من األضداد إذ تأيت بمعنى الظلمة كام إهنَّ فُ دَ إن لفظة (سُ
فَة  دْ فَة الظلمة والسُّ دْ وءِ قال ابن األنباري: «السُّ تأيت يف كالم العرب بمعنى الضَّ
، وكأن الليلَ إذا أقبل سرتت ظلمتهُ  رتْ فة السِّ دْ يا بذلك؛ ألنَّ أصلَ السُّ مِّ وءُ سُ الضَّ
(ت٣٥١ه )(٥).  اللغوي  الطيب  أبو  ذهب  نفسه  املعنى  وإىل  النهار»(٤).  وء  ضَ
كشفت  يقال  وقد   .(٦)« الظُّلْمةُ ةُ  فَ دْ والسُّ الضيِّاءُ  ةُ  فَ دْ «السُّ يقول:  الذي  وقطرب 

(١) البحر املحيط: ١٧٠/٨.
(٢) ينظر: غريب احلديث أليب عبيد: ٤٨٠/٤، ورشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١٩/ ٤.

»، والنهاية يف غريب  يَبِ فْ الرِّ دَ تُ عنهم سُ فَ شِ (٣) هنج البالغة: ١٠٣ خطبة: ٨٣ والرواية فيه: «وكُ
احلديث واألثر: ٨٩٧/٢، ولسان العرب: ١٤٦/٩ مادة (سدف)، وتاج العروس: ٥٠٨/١٥ 

مادة (سدف). 
(٤) األضداد ألبن األنباري: ٩.

(٥) ينظر: األضداد أليب الطيب اللغوي: ٢٧٧.
(٦) األضداد أليب الطيب اللغوي: ٢٧٨، وثالثة كتب يف األضداد (أضداد االصمعي): ٣٥.
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(١)، وانشد قطرب وأبو حاتم يف الضوء بيت ألبن مقيل(٢): ةُ فَ دْ السُّ
ا فَ دَ فَ الّسَّ رِ نْسِ حتَّى تَعْ ةِ العَ رَ دْ ا  بِصُ هَ دَ عِ وْ بْحَ مَ لْتُ الصُّ عَ ةٍ قد جَ ولَيْلَ

وأنشد األصمعي أيضاً يف الظالم قولَ العجاج(٣):
قـــــا غدَ مُ قِناعـــــاً  األَرض  نَّــع  وقَ فــــا   دَ أَسْ مـــــا  إذا  يْلَ  اللَّ نُ  وأطْعَ

والظالم  الضوء  عىل  تدل  إذ  األضداد  من  ف  دْ السُ فلفظة  وهكذا  أظلم  أي 
متضادان. ومها معنيان 

:١٣. قال اإلمام عيل
«شاهتِ الوجوهُ حم ال يبرصون»(٤).

عىل  تدلُّ  إذ  املتضادة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  لفظة (شاهت)  إنَّ 
بَيْد: «يُقال:  عُ أبو  قال  اجلامل  عىل  أيضاً  وتدل  بْح  القُ عىل  فتدل  متضادين  معنيني 

.(٥)« اءُ إذا كانت مجيلةٌ هَ وْ ةٌ شَ رَ هْ ، ومُ ، إذا كانت قبيحةً هاءُ وْ ةٌ شَ رَ هْ مُ
هْ عليه اي ال تبالغ يف وصف  وِّ ويقال للرجل إذا وصف حسن اإلنسان ال تُشَ

(١) ينظر: منهاج الرباعة للراوندي: ٩٥/٦
(٢) ينظر: ديوانه: ١٨٠، وأضداد األصمعي: ٣٥، وأضداد السجستاين: ٨٦، وأضداد ابن األنباري: 

١٤٠، واملقاييس: ٣٣٧/٣ مادة (سدف)
(٣) ديوانه: ١٢٠، وأضداد األصمعي: ٣٥، وأضداد ابن األنباري: ١١٥.

(٤) هنج البالغة: ٣٥، ومجهرة اللغة: ٩١/١ مادة (شوه)
ألبن  واألضداد   ،٢٦٢ اللغوي:  الطيب  أليب  واألضداد   ،١١٣/١ عبيد:  أليب  احلديث  غريب   (٥)
(شوه)،  مادة   ٣٥١/٢ اللغة:  وهتذيب  (شوه)،  مادة   ٩١/١ اللغة:  ومجهرة   ،٢٨٤ األنباري: 

ولسان العرب: ٥٠١/١٣ مادة (شوه).



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٠٤
احلسد  من  خوفاً  شوهاء  اجلميلة  للفرس  يقال  وقد  بالعني(١).  فتصيبَه  نِه  سْ حُ
قالو  أظنّهم  «ال  قال:  إذ  السجستاين  حاتم  ابو  قول  اللغوي  الطيب  ابو  ذكر  إذ 
ر»(٢).  وَ ه أَعْ ةْ برصَ دّ اءَ إالّ خمافةً أن يُصيبها عنيٌ كام قالو للغراب حلِ هَ وْ للجميلة شَ

» أي قبحت(٣). واإلمام أراد بقوله «شاهتِ الوجوهُ
ومنه كذلك قول احلطيئة(٤):

ـــــه لُ بْحَ حامِ هٍ وقُ نْ وجْ بِّح مِ قُ قهُ    فَ لْ ه اهللا خَ وَّ أر يلِ وجهاً شَ
وهكذا فلفظة شاهت من األضداد إذ تدل عىل القباحة وتدل عىل اجلامل.

١٤. قال اإلمام عيل ملا دخل بيت مال البرصة:
ي غريي»(٥). رِّ يَيضِّ وغُ يْضاءُ أبْ ي ويا بَ رِّ راء أصفَ فْ «يا صَ

عىل  تدل  إذ  املتضادة  األلفاظ  من   عيل اإلمام  قول  يف  لفظة (صفراء)  إنّ 
األصفر وتدل أيضاً عىل األسود.

(١) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٢٨٤.
(٢) األضداد أليب الطيب اللغوي: ٢٦٢، وعوامل التطور اللغوي: ٨٠

للراوندي:  الرباعة  ومنهاج   ،١٨٧  /١ واملخصص:  (شوه)،  مادة   ٩١  /١ اللغة:  مجهرة  ينظر:   (٣)
.١٠٩/٤

ابن  وأضداد   ،١٨٧ السكيت:  ابن  وأضداد   ،٣٢ األصمعي:  وأضداد   ،٢٨٢ ديوانه:  ينظر:   (٤)
األنباري: ٢٨٤، ولسان العرب: ٥٠٨/١٣ مادة (شوه).

ي غريي،  يْضاء، غرّ راء، يا بَ فْ (٥) رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١٠٥/١٩، والرواية فيه: «يا صَ
املال يعسوب الظلمة وأنا يعسوب املؤمنني»، والنهاية يف غريب احلديث األثر: ٦٩/٣، والعباب 
العروس:  وتاج  (صفر)،  مادة   ٤٦٠/٤ العرب:  ولسان  (صفر)،  مادة   ،٢٧٩/١ الزاخر: 

٣٠٦/١٨مادة (صفر)
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تعإىل: كقوله  األسود  عىل  يقع  وربام  األصفر،  عىل  يقع  فاألصفر 

.(١)[٦٩ َصْفَراُء َفاقٌِعلَْوُغَها﴾[البقرة:  َنَقَرٌة  َها  ﴿إَِغّ
لشديد  فاقع  وكذا  للسواد  هنا  أستعريت  الصفرة  وإن  السواد  شديدة  أي 
الطيِّب  ابو  وذهب  واللمعان(٢).  الربيق  جهة  من  سواده  جيعل  أي  السواد 

: لَّ وجَ عزَّ  لقوله  املعروفة  فرةُ  الصُّ هبا  املُراد  ان  إىل  اللغوي (ت٣٥١ه ) 
فُ بفاقع(٣).  د مل يُوصَ وَ ﴿َفاقِـٌع لَّْوُغَها﴾؛ ألنه اذا كان األصفر بمعنى األسْ
به  توصف  قد  قوع  الفُ ألن  ذلك،  عىل  احتج  وقد  الصفرة  لُوص  خُ الفقوعُ  اي 
فاقِع  وأبيضُ  فاقع،  وأسود  فاقع،  اصفرُ  فيقال  والسواد،  والبياض  فرة  الصّ

تعإىل: قوله  يف  الفراء  قول  اللسان  صاحب  وذكر  فاقِع(٤).  وأخرض 
.[٣٣ نَُّه مجاالُت ُصْفٌر﴾[املرسالت: 

َ
﴿كك

ــودُ اإلبِل(٥). قــال الفراء إنــام قالت العرب للجمل األســود:  أراد هبــا سُ
وه أصفر»(٦). أي ســود ترضب إىل  ــمْ ــوه صفرة، فسَّ أصفــر؛ ألن ســواده تعلُ
الصفــرة واملعنــى من كالم اإلمام عــيل أي عندما دخل بيــت مال البرصة 
» فــأراد بالصفــراء الذهب  يَــيضِّ يْضــاءُ أبْ ي ويا بَ ــرِّ ــراء أصفَ فْ فقــال: «يــا صَ

وتاج  (صفر)،  مادة   ٤٦٠/٤ العرب:  ولسان   ،٢٧٢ اللغوي:  الطيب  أليب  األضــداد  ينظر:   (١)
العروس: ٣٠٦/١٨ مادة (صفر).

(٢) ينظر: الكشاف: ١/ ٩٩، والبحر املحيط: ٢٥٢/١.
(٣) ينظر: األضداد أليب الطيب اللغوي: ٢٧٢.

(٤) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ١٦١.
(٥) ينظر: لسان العرب: ٤٦٠/٤ مادة (صفر).

(٦) معاين القرآن للفراء: ٢٥٦/٢، والكشاف: ١٠٠/١.
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ــة(١). وبالبيضــاء الفضّ
ويف ضوء ما تقدم يتبني أنَّ األَصفر من األضداد أي يدل عىل اللون األصفر 

ويدل عىل األسود.
:١٥. جاء يف حديث اإلمام عيل

«القروء احليض»(٢).
إنّ لفظة (القروء) يف قول اإلمام من األضداد إذ تأيت بمعنى الطهر واحليض 

قال األصمعي: «القرء عند أهل احلجاز الطهر وعند اهل العراق احليض.
وقال: إنام القرء الوقت فقد جيوز ان يكون وقتاً للطهر ووقتاً للحيض»(٣).

قال األعشى(٤): 
وءِ نَسائِكا رُ نْ قُ ا مِ اعَ فِيهَ عةً    ملَِا ضَ فْ ثَة ماالً ويف احليِّ رِ رَّ وَ مُ

وإىل املعنى نفسه ذهب السجستاين(٥)، وأستشهد ابن األنباري(٦) للحيض 
للمرأة: قال  أنه   النبي عن   يرو الذي  باحلديث 

أقرائك»(٧). أيام  الصالة  «دعي 

(١) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن ايب احلديد: ١١/٤، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٦/٥.
(٢) مسند اإلمام عيل: ١٣٦/٢، وغريب احلديث أليب عبيد: ٢٨١/١، والصاحبي يف فقه اللغة: ٥٨.

(٣) ثالثة كتب يف األضداد (أضداد األصمعي): ٥ ٦.
(٤) ينظر: ديوانه: ٧٤٩

(٥) ينظر: ثالثة كتب يف األضداد (اضداد السجستاين): ٩٩.
(٦) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٢١٠.

(٧) السنن الكرب: ٣٤٤/١، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢٣٨/٣.
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تعإىل: بقوله  قطرب(١).  واستشهد  حيضك  ام  أيَّ اي 
.[١٢٨ قُُروٍء﴾[البقرة:  ﴿ثَالثََة 

إذ أوردها املفرسون باملعنيني، قال القرطبي (ت٦٧١ه ): «أختلف العلامء 
قراء، فقال اهل الكوفة هي احليض وهو قول عبد اهللا بن مسعود وقتادة  يف اإلِ
والضحاك وقال اهل احلجاز هي االطهار، وهو قول عائشة وابن عمرو وأبان 
املرأة  أقرأت  القرء  تأويل  يف  والعلامء  اللسان  أهل  وقال  والشافعي،  عثامن  بن 

وطهرت»(٢). حاضت  إذا 
وهكذا فلفظة القروء يف قول اإلمام عيلمن األضداد إذ تدلُّ عىل معنيني 

متضادين مها الطهر واحليض.
:١٦. قال اإلمام عيل

قِني»(٣). طني واملارِ رتُ بقتال النَاكثِني والقاسِ «أُمِ
دل  العَ عىل  تدلُّ  إذ  األضداد  من   عيل اإلمام  قول  يف  القاسطني  لفظة  إنّ 
جار،  قسط  يقال  إذ  قاسط  منها  واملفرد  مجع  وهي  اجلور  عىل  ايضاً  وتــدلُّ 
«يُقال  وقُطرب  بَيدْ  عُ أبو  قال  غري(٤)،  ال  عدل  باأللف  وأقسط  عدل  وقسط 

تعإىل: كقوله  جائر  اي   ، طٌ قَاسِ فهو  ارَ  جَ إذا   ، لُ الرجِ طَ  قَسَ

(١) ينظر: األضداد لقطرب: ٢١.
(٢) اجلامع ألحكام القرآن: ١١٥/٣.

(٣) هنج البالغة: ٣٦٠، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٩٣/٤، ولسان العرب: ٣٧٧/٧ مادة 
(قسط)، وتاج العروس: ٩٦٧/٢٥ مادة (قسط) وجممع البحرين: ٣٥٦/٧.

(٤) ينظر: ثالثة كتب يف األضداد (أضداد ابن السكيت): ١٧٥.
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.(١) [١٥ ا الَْقاِسُطوَن َفاَكنُوا جِلََهَنَّم َحَطًبا﴾ [اجلن:  َمّ

َ
﴿َوأ

والقاسط  احلق(٢).  وطريق  اإلسالم  سنن  عن  اجلائرون  هنا  فالقاسطون 
تعإىل: كقوله  العادل  ايضاً 

.(٣)[٩ ْقِسُطوا إَِنّ اَبَّ حُيُِبّ الُْمْقِسِطنَي﴾[احلجرات: 
َ
﴿َوأ

اي اعدلوا يف كل ما تأتون وما تذرون(٤).
وأنشد أبو عبيد ملعنى اجلور للقطامي(٥):

طاعـــــا رواالسِّ تَدَ وأبْ  ، النُّعْامنِ عىل  يعـــــاً   مجَ طُـــــوا  سَ قَ باالُىل  ألَيْسوا 
ح(٧): رْ ديل بن الفَ ل للعُ دَ ب(٦) بمعنى عَ وقد أنشد قُطْرِ

لِ ــــــازُ نـَ وتَ ةٍ  بِعِزَّ طَـــام،  قَ نــــي  وأبْ قِ   َرّ نِ وأبْنِ حمُ طُوا عىل النُّعامَ سَ قَ
 ، نيَ فَّ طنيَ أَهلُ صِ لَ واإلمام عيل اراد بالقاسِ دَ طَ هنا بمعنى عَ تَ قَسَ فوردَ
ثُوا  ُم نَكَ ا الناكِثني أراد هبم أهل اجلمل، ألهنّ ا عليه أمَّ بَغوْ وا يف احلُكم وَ ألهنم جارُ

(١) األضداد أليب الطيب اللغوي: ٣٧١.
(٢) ينظر: الكشاف: ١٥٨/٣.

(٣) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٥٨.
(٤) ينظر: روح املعاين: ٢٧٢/٩.

(٥) ينظر: ديوانه: ٣٧، وأضداد األصمعي: ٢٠، وأضداد ابن السكيت: ١٧٥، وأضداد ابن األنباري: 
.٥٨

(٦) ينظر: األضداد أليب الطيب اللغوي: ٣٧٢، واألضداد ألبن األنباري: ٥٨.
حُ يمدح فيها قبائل وائل بن بكر وتَغلَب ينظر: يف أضداد ابن  رْ يل بن الفَ دَ (٧) البيت من قصيدة للعُ

األنباري: ٢٨٥، واضداد ابو الطيب اللغوي: ٣٧٢، واللسان مادة (حرق).
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ذلك  ضوء  ويف  الدين(١).  يف  قوا  رَ مَ ألهنم  اخلوارج  هبم  أراد  قون  واملارِ يْعتهم  بَ

ه اجلور وهذا من التضاد. دَّ ط تدل عىل العدل وتدل عىل ضِ يتبني أنَّ قَسَ
:١٧. قال اإلمام عيل

.(٢)« طاً فرِّ طاً أَو مُ رِ فْ لَ إالَّمُ اهِ  اجلَ «ال تَرَ
) يف قول اإلمام عيل من األضداد إذ تدل  طاً فرِّ ) ولفظة (مُ طاً فرِ إنَّ لفظة (مُ
طُ  واملُفرَ قدمته،  أي  أفرطته،  .وقد  مُ  املُقدَّ طُ  رَ «املُفْ يقال:  إذ  ر  والتّأخُ م  التقدُّ عىل 
تُه»(٣). قال ابن األنباري: فرطت الرجل إذا قدمته  رْ ر وقد أفرطتْه، أي أخَّ املُؤخَ

وأخرته، وأستشهد بقوله تعإىل:
ُهْم ُمْفَرُطوَن﴾[النحل: ٦٢]. َغّ

َ
َنّ لَُهُم اجَّاَر َوك

َ
﴿ال َجَرَم أ

نفسه  املعنى  وإىل  مرتكون  منسيون  املفرسين  من  مجاعة  وقال  مقدمون(٤)، 
مجيعاً  اليها  مقدمون  يكونوا  أن  فيها  جيوز  التفسري  يف  وأضاف  قطرب  ذهب 

وجيوز أهنم مؤخرون مباعدون(٥).
طلب  يف  املتقدمون  «الفرط  الزخمرشي  قال  باملعنيني  املفرسون  ذكرها  وقد 

(١) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٤/ ٩٣، ولسان العرب: ٣٧٧/٧ مادة (قسط)، وتاج 
العروس: ٩٦٧/٢٥ مادة (قسط) وجممع البحرين: ٢٥٦/٧.

(٢) هنج البالغة: ٥١٠ حكمة (٧٠)، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٨٣١/٣، ولسان العرب: 
٣٦٦/٣ مادة (فرط)، وتاج العروس: ٢٤/ ٩٥٢ مادة (فرط).

واألضداد   ،١٤١ السجستاين):  (اضداد  األضداد  يف  كتب  وثالثة   ،١٠٥ لقطرب:  األضداد   (٣)
للصغاين: ٢٤١.

(٤) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٧١.
(٥) ينظر: األضداد لقطرب: ١٠٥.
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املاء الوارد واملتأخرون، وقرأ نافع بكرس الراء وختفيفها وهي قراءة عبد اهللا بن 
مسعود ومعناها مرسفون يف الذنوب واملعصية أي افرطوا فيها وقرأ بكرس الراء 

وتشديدها أي مضيعون أمر اهللا، فهو من التفريط بالواجب»(١).
تُه(٢). وقد  فْ لَّ طْتُ خلفي أحداً أي ما خَ طُ بالتشديد إذ يقال فيه ما فَرَّ ا املفرِّ أمَّ
طَ الينا من فالن قَولُ  فَرَ بَقَ . وَ »، أي سَ وطاً طُ فُرُ رُ فْ لٌ يَ وْ ط منِّي قَ : «فَرَ يقال ايضاً

بَق كقوله تعإىل: لَ وسَ أي بدَ
ن َفْفُرَط َعلَْيَنا﴾.[طه: ٤٥](٣).

َ
َاُف أ

َ
َنا خن ﴿إَِغّ

قال ابو حيان يف اآلية: «فرط سبق وتقدم، ومنه الفارط الذي يتقدم الواردة، 
وفرس فرط تسبق اخليل ... ويف احلديث:

م عىل احلوض»(٤). طُكُ رَ «أنا فَ
بالعقوبة  علينا  يعجل  ان  نخاف  إننا  واملعنى:  وسابقكم،  متقدمكم  أي 

ويبادرنا به»(٥).
والتفريط  اإلفراط  يف  (ت٥٠٢ه )  األصفهاين  الراغب  اليه  ذهب  الذي  ا  أمَّ
غري  ضدان  فهذان  الفرط.  يف  تقصري  والثاين  التقديم،  يف  إرساف  األول  أنّ  من 
طاً  فرِ مُ بقوله  أراد   عيل واإلمــام  واألصـــوات(٦).  الصيغة  يف  خمتلفان  أهنام 

(١) الكشاف: ٣٦٨/٣.
(٢) ينظر: األضداد أليب الطيب اللغوي: ٣٤٤.

(٣) ينظر: األضداد أليب الطيب اللغوي: ٣٤٤، واألضداد ألبن األنباري: ٧١.
(٤) الفائق يف غريب احلديث: ٢٥٦/٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر: ٢١١/٣.

(٥) البحر املحيط: ٢٤٦/٦.
(٦) ينظر: املفردات: ٤٨٧/٢ (فرط).



٣١١الفصل الثالث: املبحث الثالث: التضاد .............................................. 
كان  إذا  تشديد  وبدون  العمل  يف  مرسفاً  أي  احلد،  اجلاهل  جتاوز  إذا  بالتشديد 

طاً من األلفاظ املتضادة. طاً ومفرِّ فرِ (١). وهكذا فإنَّ مُ مقرصاً
:١٨. قال اإلمام عيل

.(٣)« حاً دُ لة(٢) رُ تامحِ «إنَّ من ورائِكم أُموراً مُ
بمعنى  تكون  إذ  األضداد  من   عيل اإلمام  قول  يف  (ورائِكم)  لفظة  إنَّ 

خلف وأمام قال األصمعي: وراء خلف وأمام، قال تعإىل:
لٌِك﴾[الكهف: ٧٩]. ﴿َواَكَن َوَراَءُهم َمّ

«وراءهم  الزخمرشي:  قال  باملعنيني  املفرسون  وأوردها  أمامهم(٤).  أي 
عندهم  كان  وما  عليه  رجوعهم  يف  طريقهم  وكان  خلفهم  وقيل  أمامهم 

خرب»(٥).
يقال  وقد  السابقة(٦).  باآلية  أمــام  بمعنى  لــوراء  السجستاين  وأستشهد 

، ووراءك أي أمامك، قال تعإىل: لْفَكَ ك، أي خَ للرجل: وراءَ

(١) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٠/١.
(٢) املتامحلة: املتطاولة ينظر: لسان العرب: ٦١٦/١١ مادة (حمل).

(٣) هنج البالغة: ٥٦٥، والرواية فيه: «إن من ورائكم أُموراً أتتكم جلال، مبلحا، مكحال» وغريب 
احلديث ألبن قتيبة: ١/ ١٦٤ مادة (ردح) ولسان العرب: ٧٠/٢ مادة (ردح)، وتاج العروس: 

٥٨٨/٣٩ مادة (ردح).
(٤) ينظر: ثالثة كتب يف األضداد (أضداد األصمعي): ٢٠، وأضدادابن السكيت: ١٧٥، واألضداد 

أليب الطيب اللغوي: ٦٥٧.
(٥) الكشاف: ٧١٩/١، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٣٣٠/١١.

(٦) ينظر: ثالثة كتب يف األضداد (أضداد السجستاين): ٨٢.
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.(١) [١١ ﴿ِمْن َوَرائِِهْم َجَهَنُّم﴾[اجلاثية: 

أي من أمامه وبني يديه(٢). واإلمام أراد بقوله أي إنَّ أمامكم فتناً طويلة 
ة(٣). املُدّ

وهكذا فوراء تدل عىل معنيني متضادين إذ تدلُّ عىل أمام وتدل عىل خلف.

(١) ينظر: األضداد ألبن األنباري: ٤٩
(٢) ينظر: الكشاف: ٣/ ٢٧٣.

(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد: ١٩/ ٢، والنهاية يف غريب احلديث األثر: ٤/ ٢٣٦.
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بعد الوقوف الدقيق والدراسة املستفيضة ألقوال اإلمام عيل التي وردت 
بالنّقاط  إمجاهلا  ويمكن  بياهنا  من  دَّ  البُ نتائج  إىل  خلصت  واللغة  النحو  كتب  يف 

اآلتية:
١. إنَّ أقوال اإلمام عيل التي وردت يف كتب النحو بلغت ما يقارب مخس 
وعرشين شاهداً وأكثر ما ورد من هذه الشواهد هو يف كتاب رشح الريض عىل 

كافية ابن احلاجب لالسرتاباذي موزعة بني باب األسامء واألفعال واحلروف.
يقارب  ما  ورد  إذْ  واملعجامت  اللغة  كتب  يف  وردت  التي  األمثلة  غزارة   .٢
عة بني قضايا داللية، ولغوية، ورصفية. أي أنَّ  مخسامئة مثال لإلمام عيل متفرّ
أقوال اإلمام عيل حتمل بني صفحاهتا الكثري من املفردات اللغوية والظواهر 

الداللية.
٣. اختالف رواية بعض أقوال اإلمام عيل يف كتب النحو واملعجامت عامّ 

هي عليه يف هنج البالغة ومسند اإلمام عيل وديوانه.
فية التي بُني عليها كالم اإلمام عيل، فقد كان الفصل  ٤. غنى املباين الرصّ
أبنية  بني  عة  متفرّ فية  الرصّ املباين  عرشات  عىل  اشتمل  إذ  ذلك  عىل  شاهداً  الثاين 
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األسامء وأبنية األفعال.

الواسعة  املباحث  من   عيل اإلمام  أقوال  يف  األسامء  أبنية  مبحث  إنَّ   .٥
اللغة  سعة  إىل  عزوها  يمكن  واملتنوعة  الكثرية  الفروع  وهذه  واملتشعبة  واملهمة 

العربية وثرائها الضخم عىل مستو املفردات والرتاكيب واألساليب اللغوية.
التي  الكثري  اليشء  اجلموع  ألفاظ  من  واملعجامت  اللغة  كتب  حوت  لقد   .٦
من بينها ألفاظ مجوع التكسري التي وردت يف أقوال اإلمام عيل، فقد وردت 

يف أقوال اإلمام عيل ألفاظ متعددة تدل عىل مجع التكسري.
٧. تفاوت أبنية مجوع التكسري يف كثرة ورودها فأكثر ما جاء يف أقوال اإلمام 
هذه  ألفاظ  كانت  فقد  فواعل  وصيغة  أفعال  صيغة  هي  األبنية  هذه  من   عيل

الصيغ هي الغالبة.
 ٨. إنَّ ما وقفنا عليه من أبنية املشتقات التي وردت يف أقوال اإلمام عيل
والصفة  املبالغة،  وصيغ  املفعول،  واسم  الفاعل،  اسم  هي:  أصناف  مخسة 

التفضيل. واسم  املشبهة، 
٩. تعدد أوزان املبالغة القياسية وغري القياسية يف أقوال اإلمام عيل التي 

وردت يف املعجامت متفاوتة فيام بينها يف الداللة عىل الكثرة والزيادة يف املعنى.
 وردت يف املعجامت يف أقوال اإلمام عيل األفعال التي  ١٠. إنَّ من أبنية 
من الثالثي املجرد فَعَل و فَعِل، ومن الثالثي املزيد بحرف فَعّل و أفعل، واملزيد 

عَل. تَفْ عَل واملزيد بثالثة أحرف اسْ تَعَل وانْفَ بحرفني افْ
بعض  إنَّ  إذْ   عيل اإلمام  هبا  انفرد  التي  اكيب  والرتّ األلفاظ  غرابة   .١١
اإلمام  منزلة  علوّ  إىل  عائدٌ  وهذا  املواقف  من  كثري  يف  تفسري  إىل  حتتاج  العبارات 



٣١٧اخلامتة .............................................................................. 
عيل يف البالغة.

١٣. تتجسد يف ألفاظ اإلمام عيل الواردة يف املعجامت كثري من الظواهر 
األلفاظ  وبعض  واألضــداد،  اللفظي  املشرتك  من  كثرياً  فيها  نجد  إذ  اللغوية 

املرتادفة.
أنَّ  نستنتج   عيل اإلمام  أقوال  يف  اللفظي  املشرتك  دراسة  خالل  من   .١٤
اللغة العربية يف كثري من مظاهرها تؤيد ظاهرة االشرتاك اللفظي التي اختلفت 

آراء العلامء فيها بني اإلثبات واإلنكار.
انكاره،  يمكن  ال  أمر  الرتادف  أنَّ  نستنتج  الرتادف  دراسة  ضوء  يف   .١٥
اللغة  علامء  بني  نشب  الذي  اخلالف  وأنَّ  العربية،  يف  بوقوعه  التسليم  وينبغي 

حول ما هيه الرتادف يعود باألساس إىل أمهيته البالغة.
١٦. عىل الرغم من اجلدل الذي دار بني العلامء حول وجود ظاهرة األضداد 
هذه  يؤيد  ما   عيل اإلمام  بأقوال  لذلك  مثلوا  القدماء  أن  نجد  فإننا  اللغة  يف 
ما   اإلمام أقوال  يف  إنَّ  إذ  العربية،  اللغة  يف  وجودها  ويؤكد  اللغوية  الظاهرة 

ا من األضداد. يقارب ثامنية عرش لفظاً ذهب العلامء إىل أهنَّ
فصول  أثناء  يف  مبسوطة  وغريها  إليها،  توصلنا  التي  النتائج  بعض  هذه 
وآله  حممد  عىل  والصالة  العاملني  رب  هللا  احلمد  إنَّ  دعوانا  وآخــر  الدراسة 

الطاهرين.
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* القرآن الكريم

أيب . ١ بن  اللطيف  عبد  والبرصة:  الكوفة  نحاة  اختالف  يف  النرصة  ائتالف 
بكر الرشجي (ت٨٠٢ه )، حتقيق: د. طارق اجلنايب، عامل الكتب، مكتبة 

هنضة مرص، الطبعة األوىل، ١٤٠٧ه  /١٩٨٧م.
النهضة، . ٢ مكتبة  احلديثي،  خدجية  د.  سيبويه:  كتاب  يف  الرصف  أبنية 

بغداد، الطبعة األوىل، ١٣٨٥ه  ١٩٦٥م.
وكالة . ٣ الدجني،  الفتاح  عبد  د.  العريب:  النحو  ونشأة  الدؤيل  األسود  أبو 

املطبوعات، الطبعة األوىل، ١٩٧٤م.
السريايف . ٤ اهللا  عبد  بن  احلسن  سعيد  أليب  البرصيني:  النحويني  أخبار 

(ت٣٨٦ه )، مطبعة احللبي، مرص، ١٩٥٥م، (د.ط).
أدب الكاتب: أليب حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة املروزي الدنيوري . ٥

للطباعة  الفكر  دار  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق:  (ت٢٧٦ه )، 
والنرش والتوزيع، بريوت لبنان، ١٤١٩ه  /١٩٩٩م، (د.ط).

(ت٧٤٥ه )، . ٦ األندليس  حيان  أليب  العرب:  لسان  من  الرضب  ارتشاف 
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مكتبة  التواب،  عبد  رمضان  د.  مراجعه:  حممد،  عثامن  د.رجب  حتقيق 

١٤٠٨ه /١٩٨٨م. اخلانجي بالقاهرة، الطبعة األوىل، 
اساس البالغة: أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمرشي . ٧

العلمية،  الكتب  دار  ود،  السُّ عيُون  باسل  حممد  حتقيق:  (ت٥٣٨هــ )، 
بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤١٩ه  /١٩٩٨م.

مكتبة . ٨ هــارون،  السالم  عبد  د.  العريب:  النحو  يف  اإلنشائية  األساليب 
اخلانجي، الطبعة اخلامسة، ١٤٢١ ه /٢٠٠١م.

االستيعاب يف معرفة األصحاب: أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد . ٩
حممد  عيل  حتقيق:  القرطبي (ت٤٦٣ه )،  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن 

البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٢ه  ١٩٩٢م.
أسد الغابة يف معرفة الصحابة: عز الدين بن األثري اجلوزي (ت٦٣٠ه )، . ١٠

حتقيق: عيل حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩٩٤م، (د.ط).
أرسار العربية: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنصاري أبو الربكات . ١١

البيطار،  هبجت  حممد  حتقيق:  هــ )،  (ت٥٧٧  األنــبــاري  الدين  كــامل 
مطبوعات املجمع العلمي بدمشق، (د.ط)، (د،ت).

األشباه والنظائر يف النحو: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي . ١٢
(ت٩١١ ه )، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، (د.ط)، (د.ت).

دار . ١٣ ه )،   ٨٥٢ (ت  العسقالين  حجر  ألبن  الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة 
اجلبل، بريوت، ١٩٩٢م، (د.ط).

٣١٦ه )، . ١٤ (ت  الرساج  بن  سهل  بن  حممد  بكر  أبو  النحو:  يف  األصول 



٣٢٣املصادر واملراجع .................................................................... 
حتقيق: د. عبد احلسني الفتيل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ه  

/١٩٩٦م.
٢٠٦ه )، . ١٥ (ت  بقطرب  املعروف  املستنري  بن  حممد  عيل  أبو  األضــداد: 

١٤٠٥ه   األوىل،  الطبعة  األردن،  العلوم،  دار  اد،  حــدّ حنّا  د.  حتقيق: 
١٩٨٤م.

حتقيق: . ١٦ ٣٢٨هــ )،  (ت  األنباري  القاسم  بن  حممد  بكر  أليب  األضــداد: 
١٤٠٧ه   لبنان،  بريوت  صيدا  العرصية،  املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو 

١٩٨٧م، (د.ط).
اللغوي . ١٧ عيل  بن  الواحد  عبد  الطيب  أليب  العرب:  كالم  يف  األضــداد 

ة حسن، دار طالس للدراسات والرتمجة  احللبي (ت ٣٥١ه )، حتقيق: عزّ
١٩٩٦م. والنرش، الطبعة الثانية، 

الفيومي، . ١٨ التواب  عبد  أمحد  د.  صوتية،  دراسة  العربية  اللغة  يف  األضداد 
الطبعة األوىل، ١٤١٢ه  ١٩٩١م.

حتقيق: . ١٩ ٦١٦هــ )،  (ت  العكربي  البقاء  أبو  الشواذ:  القراءات  إعراب 
األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت  الكتب،  عامل  عــزوز،  أمحد  السيد  حممد 

١٤٢٣ه /١٩٩٦م.
(ت . ٢٠ النحاس  اسامعيل  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أليب  القرآن:  إعــراب 

النهضة،  مكتبة  الكتب،  عامل  زاهد،  غازي  زهري  د.  حتقيق:  ٣٣٨هــ )، 
الطبعة األوىل، ١٤٠٥ه  ١٩٨٥م.

السيد . ٢١ عليه:  وعلق  حققه  العاميل،  األمني  حمسن  السيد  الشيعة:  أعيان 
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حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ١٩٥٩م، (د.ط).

(ت٩١١هــ )، . ٢٢ السيوطي  الدين  جلالل  األصــول:  علم  يف  ــرتاح  اإلق
١٤٢٦ه   اجلامعية،  املعرفة  دار  ياقوت،  سليامن  حممود  د.  حتقيق: 

/٢٠٠٦م، (د.ط).
اين . ٢٣ مَّ الرُّ عيسى  بن  عيل  احلسن  أليب  املعنى:  يف  املتقاربة  املرتادفة  األلفاظ 

الطبعة  الوفاء،  دار  املرصي،  عيل  صالح  اهللا  فتح  حتقيق:  ٣٨٤ه )،  (ت 
األوىل، ١٤٠٧ه  ١٩٨٧م.

األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة: ألبن مالك الطائي اجلياين (ت ٦٧٢ه )، . ٢٤
حتقيق: نجاة حسن عبد اهللا، (د.ط)، (د.ت) .

العلوي . ٢٥ احلسني  محزة  بن  حممد  بن  عيل  بن  اهللا  هبة  الشجري:  ابن  أمايل 
(ت٥٤٢ه )، حتقيق: د.حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، 

الطبعة األوىل، ١٤١٣ه  ١٩٩٢م.
العريب، . ٢٦ الفكر  دار  ٦٤٦ه )،  (ت  للقفطي  النحاة:  أنباء  عىل  الرواة  إنباه 

القاهرة، ١٩٨٦م، (د.ط).
الربكات . ٢٧ أليب  والكوفيني:  البرصيني  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 

مكتبة  مــربوك،  حممد  مــربوك  جــودة  حتقيق:  ٥٧٧هــ )،  (ت  األنــبــاري 
اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، ٢٠٠٢م.

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: أليب حممد بن عبد اهللا بن مجال الدين . ٢٨
الدين  حمي  حممد  د.  حتقيق:  (ت٧٦١ه )،  املرصي  األنصاري  هشام  بن 

عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا بريوت لبنان (د.ط)، (د.ت).
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مؤسسة . ٢٩ املجليس،  باقر  حممد  الشيخ  املوىل  احلجة  للعالّمة  األنوار:  بحار 

الوفاء، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ ه  ١٩٨٣م.
القريش . ٣٠ إسامعيل  بــن  الــديــن  عــامد  الــفــداء  أليب  والنهاية:  البداية 

بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  شريي،  عيل  حتقيق:  (ت٧٧٤هــ )، 
١٩٨٨م. األوىل،  الطبعة  لبنان، 

الزركيش . ٣١ اهللا  عبد  بن  الدين  بــدر  لإلمام  الــقــرآن:  علوم  يف  الربهان 
القاهرة،  احلديث،  دار  الدمياطي،  الفضل  أبو  حتقيق:  (ت٧٩٤هــ )، 

(د.ط)، (د.ت).
شاه . ٣٢ رشف  بن  حممد  بن  احلسن  الدين  لركن  الكافية:  رشح  يف  البسيط 

االسرتاباذي (ت٧١٥ه )، حتقيق: د. حازم سليامن احليل، املكتبة األدبية 
املختصة، قم، ايران، الطبعة األوىل، ١٤٢٧ه .

وحتقيق: . ٣٣ دراسة  (ت٣٧٧ه )،  النحوي  الفاريس  عيل  أليب  البغداديات: 
صالح الدين عبد اهللا الشيكاوي، مطبعة العاين بغداد، (د.ط)، (د.ت).

هبج الصياغة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي التسرتي، حتقيق: مؤسسة . ٣٤
هنج البالغة، دار امري كبري للنرش، الطبعة األوىل، ١٩٩٧م .

حتقيق: . ٣٥ اجلاحظ (ت٢٥٥ه )،  بحر  بن  عمرو  عثامن  أليب  والتبيني:  البيان 
املحامي فوزي عطية، دار صعب، بريوت، الطبعة األوىل، ١٩٦٨م.

احلسيني . ٣٦ مرتىض  حممد  للسيد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 
الثانية،  الطبعة  هارون،  السالم  عبد  د.  حتقيق:  (ت١٢٠٥ه )،  الزبيدي 

١٤١٥ه  ١٩٩٤م.
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اخلطيب . ٣٧ ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أيب  احلافظ  لإلمام  بغداد:  تاريخ 

الغريب  دار  معروف،  عــواد  بشار  حتقيق:  (ت٤٦٣هـــ )،  البغدادي 
اإلسالمي، الطبعة األوىل، ١٤٢٢ه / ٢٠٠١م.

دار . ٣٨ اباه،  ولد  املختار  حممد  د.  واملغرب:  املرشق  يف  العريب  النحو  تاريخ 
الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٩ه  ٢٠٠٨م.

حممد . ٣٩ بن  هادي  بن  حسن  للسيد  اإلسالم:  لعلوم  الكرام  الشيعة  تأسيس 
عيل الصدر (ت١٣٥٤ه )، دار الرائد العريب، (د.ط)، (د.ت).

التبرصة والتذكرة: أليب حممد عبد اهللا بن عيل بن اسحاق الصيمري (من . ٤٠
الدين،  عيل  مصطفى  أمحد  فتحي  حتقيق:  اهلجري)،  الرابع  القرن  نحاة 

دار الفكر العريب بدمشق، الطبعة األوىل، ١٤٠٢ه  ١٩٨٢م.
اهللا . ٤١ عبد  بن  احلسني  بن  اهللا  عبد  البقاء  أليب  القرآن:  إعراب  يف  التبيان 

العكربي (ت ٦١٦ه )، مكتبة احللبي، مرص، الطبعة الثانية، ١٣٨٩م.
التبيان يف تفسري القرآن: لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس . ٤٢

(ت٤٦٠ه )، حتقيق: أمحد حبيب قصري العاميل، تصحيح وتدقيق، مركز 
والنرش  للطباعة  األمري  والدراسات،  للتحقيق   املجتبى احلسن  اإلمام 

والتوزيع، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٣١ه  ٢٠١٠م.
ين . ٤٣ الدّ نور  حممد  د.  والتطبيق:  النظرية  بني  الكريم  القرآن  يف  الرتادف 

املنجد، دار الفكر، دمشق سورية، ١٤٢٢ه  ـ٢٠٠١م، (د.ط) .
الثقافة . ٤٤ وزارة  منشورات  لعيبي،  مالك  حاكم  د.  اللغة:  يف  الــرتادف 

واإلعالم، اجلمهورية العراقية، ١٩٨٠م.
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والتوزيع، . ٤٥ للنرش  املختار  مؤسسة  املكارم،  أبو  عيل  اإلسنادية:  الرتاكيب 

الطبعة األوىل: ١٤٢٨ ه  ٢٠٠٧م.
تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: مجال الدين بن مالك الطائي األندليس . ٤٦

للطباعة  العريب  الكتاب  دار  بركات،  كامل  حممد  حتقيق:  (ت٦٧٢ه )، 
والنرش، ١٣٨٢ه  ١٩٦٧م.

اجلامعة . ٤٧ امللوك،  وادي  مطبعة  الطنطاوي،  حممد  د.  األســامء:  ترصيف 
األزهرية، الطبعة اخلامسة، ١٩٥٥م.

الدين . ٤٨ نور  حممد  د.  والتطبيق:  النظرية  بني  الكريم  القرآن  يف  التضاد 
املنجد، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٨ه  ٢٠٠٧م.

يف: د. عبده الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، . ٤٩ التطبيق الرصَّ
بريوت، (د.ط)، (د.ت).

وضع . ٥٠ (ت٨١٦هــ )،  اجلرجاين  الرشيف  عيل  حممد  بن  عيل  التعريفات: 
العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  حممد  وفهارسه:  حواشيه 

بريوت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م.
األندليس . ٥١ حيَّان  بأيب  الشهري  يوسف  بن  ملحمد  املحيط:  البحر  تفسري 

العلمية،  الكتب  دار  وآخرين،  املوجود  عبد  عادل  حتقيق:  (ت٧٤٥ه )، 
بريوت لبنان، ١٤١٣ه  ١٩٩٣م.

تفسري التحرير والتنوير، الشيخ حممد الطاهر بن عاشور (ت١٣٩٣ه )، . ٥٢
الدار التونسية للنرش، ١٩٨٤م، (د.ط).

السلمي . ٥٣ عيّاش  بن  مسعود  بن  د  حممّ النَّرص  أليب  العيايش:  تفسري 
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الرسويل  هاشم  وتعليق:  تصحيح  بالعيايش،  املعروف  مرقندي  السَ
األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  املحاليت، 

١٤١١ه  ١٩٩١م.
قتيبة . ٥٤ بــن  مسلم  بــن  اهللا  عبد  حممد  أليب  ــقــرآن:  ال غريب  تفسري 

العلمية،  الكتب  دار  صــقــر،  أمحــد  السيد  حتقيق:  ـــ )  (ت٢٧٦ه
(د.ط). ١٣٩٨ه /١٩٧٨م، 

التكملة: أليب عيل الفاريس بن أمحد (ت٣٧٧ه )، حتقيق: حسني شاذيل . ٥٥
األوىل،  الطبعة  الرياض،  جامعة  املكتبات،  شــؤون  عــامدة  فرهود، 

١٩٨١م. ١٤٠١ه  
التبيهات عىل اغاليط الرواة: عيل بن محزة البرصي أبو القاسم (ت ٣٧٥ه )، . ٥٦

حتقيق: خليل إبراهيم العطية، ١٩٩١م . (د.ط).
هتذيب التهذيب: أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين . ٥٧

(ت٨٥٢ه )، دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، ١٣٣٦م.
د بن أمحد األزهري (ت٣٧٠ه )، حتقيق: . ٥٨ هتذيب اللغة: أليب منصور حممّ

الطبعة  لبنان،  بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  حممد 
األوىل، ٢٠٠١م.

القاسم . ٥٩ أم  بن  للحسن  مالك:  ابن  ألفية  عىل  واملسالك  املقاصد  توضيح 
الفكر  دار  سليامن،  عيل  الرمحن  عبد  د.  حتقيق:  (ت٧٤٩هــ )،  أملــرادي 

العريب، الطبعة األوىل، ١٤٢٢ه  ٢٠٠١م.
املطوع، . ٦٠ أمحد  يوسف  حتقيق:  (٦٥٥هــ )،  الشلوبني  عيل  أليب  التوطئة: 
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القاهرة: (د.ط)، (د.ت).

السجستاين . ٦١ حاتم  وأيب  لألصمعي (ت٢١٦ه )،  األضداد  يف  كتب  ثالثة 
األضــداد  يف  ذيل  ويليها  (ت٢٤٤هـــ )،  السكيت  وابــن  (ت٢٥٥هـــ )، 
العلمية،  الكتب  دار  هفنر،  أوغست  نرشها:  (ت٦٥٠هــ )،  للصغاين 

بريوت، ١٩١٢م (د.ط).
اآلميل . ٦٢ كثري  بن  يزيد  بن  جرير  حممد  القرآن:  تأويل  عىل  البيان  جامع 

مؤسسة  شاكر،  حممد  حممود  د.  حتقيق:  (ت٣١٠ه )،  الطربي  جعفر  أبو 
الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٢٠ه  ـ٢٠٠٠م.

جامع الدروس العربية: الشيخ مصطفى الغالييني، دار الكوخ للطباعة . ٦٣
والنرش، الطبعة األوىل، ١٤٢٥ه  ٢٠٠٤م .

أليب . ٦٤ الفرقان:  وآي  السنة  من  تضمنه  ملا  واملبنيّ  القرآن  ألحكام  اجلامع 
العاملية،  السالم  مكتبة  (٦٧١هــ )،  القرطبي  بكر  أيب  بن  حممد  اهللا  عبد 

القاهرة، دار الثقافة، الطبعة األوىل، ١٩٨١م .
اجلملة الفعلية: عيل أبو املكارم، مؤسسة املختار، الطبعة األوىل، ١٤٢٨ه  . ٦٥

٢٠٠٧م .
أيب . ٦٦ حتقيق:  بعد٣٩٥ه )،  (ت  العسكري  هالل  أليب  األمثال:  مجهرة 

الفضل إبراهيم وعبد احلميد قطاش، ١٣٨٤ه  (د.ط).
(ت٣٢١ه )، . ٦٧ األزدي  دريد  بن  احلسني  بن  حممد  بكر  أليب  اللغة:  مجهرة 

علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٦ه  ٢٠٠٥م .
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مجوع التصحيح والتكسري: عبد العال عبد املنعم سيده، جامعة الرياض، . ٦٨

مكتبة اخلانجي، القاهرة، ١٩٧٧م .
اجلنى الداين يف حروف املعاين: للحسني بن قاسم املرادي (ت٧٤٩ه )، . ٦٩

حتقيق: د. فخر الدين قباوة و د. حممد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، 
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ١٤١٣ه  ١٩٩٢م .

حاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل الفية ابن مالك ومعه رشح الشواهد . ٧٠
للعيني: أليب العرفان حممد بن عيل الصبان الشافعي (ت١٢٠٦ه )، حتقيق 

ؤوف سعيد، املكتبة التوفيقية (د.ط)، (د.ت). طه عبد الرّ
الزجاجي . ٧١ اسحاق  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أليب  املعاين:  حروف 

الرسالة،  مؤسسة  احلمد،  توفيق  عيل  د.  حتقيق:  (ت٣٤٠هــ )، 
(د.ط) (د.ت) .

احللل يف اصالح اخللل من كتاب اجلمل: أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن . ٧٢
سعودي،  الكريم  عبد  سعيد  د.  حتقيق:  (ت٥٢١ه )،  البطليويس  السيد 

دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت لبنان، (د.ط) (د.ت).
البغدادي . ٧٣ عمر  بن  القادر  عبد  العرب:  لسان  ولباب  األدب  خزانة 

اخلانجي  مكتبة  هارون،  السالم  عبد  د.  ورشح  حتقيق  (ت١٠٨٩هــ )، 
١٤١٨ه . الرابعة،  بالقاهرة، الطبعة 

اخلصائص: أليب الفتح عثامن بن جني (ت٣٩٢ه )، حتقيق: د. حممد عيل . ٧٤
النجار، عامل الكتب، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة، ١٩٨٣م.

اخلصال: للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه . ٧٥
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مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  عليه:  وعلق  صححه  ٣٨١ه )،  القمي (ت 
السابعة،  الطبعة  املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

١٤٢٦ه .
التاسعة، . ٧٦ الطبعة  املعارف،  دار  برش،  حممد  كامل  اللغة:  علم  يف  دراسات 

١٩٨٦م.
دراسات يف فقه اللغة: د. صبحي الصالح، دار العلم للماليني، بريوت، . ٧٧

الطبعة الثانية، ١٩٨٩م .
العرب، . ٧٨ احتاد  موقع  الزعبالوي،  الدين  صالح  النحو:  يف  دراســات 

(د.ط)، (د.ت).
دراسات يف هنج البالغة: حممد مهدي شمس الدين، دار الزهراء للطباعة . ٧٩

والنرش والتوزيع، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ه /١٩٧٢م .
النهضة . ٨٠ مكتبة  لُوم،  سَ د  داوُ د.  القديمة:  العربية  اللهجات  يف  دراسة 

العربية، الطبعة األوىل، ١٤٠٦ه  ١٩٨٦م .
املعروف . ٨١ يوسف  بن  ألمحــد  املكنون:  الكتاب  علم  يف  املصون  الــدر 

العلم،  دار  اط،  اخلرّ حممد  أمحد  حتقيق:  ٧٥٦ه )،  (ت  احللبي  بالسمني 
دمشق، (د.ط)، (د.ت).

اجلامعية، . ٨٢ املعرفة  دار  الراجحي،  عبده  د.  األلفية:  رشح  يف  دروس 
االسكندرية، ١٩٨٨م، (د.ط).

دقائق الترصيف: للمؤدب القاسم حممد بن سعيد من علامء القرن الرابع . ٨٣
مطبوعات  بغداد،  وآخرين،  القييس  ناجي  أمحد  د.  حتقيق:  للهجرة، 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٣٢
املجمع العلمي، ١٩٨٧م .

دار . ٨٤ الفوزان،  صالح  بن  اهللا  عبد  مالك:  ابن  ألفية  عىل  السالك  دليل 
املسلم، ١٩٩٩م، (د.ط) .

دور الكلمة يف اللغة: استيفن اوملان، ترمجة د. كامل برش، مكتبة الشباب، . ٨٥
القاهرة، ١٩٩٠م، (د.ط) .

ة حسن، دمشق، ١٩٦٢م.. ٨٦ ديوان ابن مقبل، حتقيق: عزّ
بريوت، . ٨٧ اجلبل،  دار  فرحات،  شكري  يوسف  د.  رشح  األعشى،  ديوان 

الطبعة األوىل، ١٤١٣م .
العزيز . ٨٨ عبد  وحتقيق:  وترتيب  مجع   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  ديوان 

الكرم، املكتبة الثقافية، بريوت لبنان،(د.ط) (د.ت).
دار . ٨٩ ايف،  الشّ عبد  مصطفى  د.  وصححه:  ضبطه  القيس،  امرئ  ديوان 

الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة اخلامسة، ١٤٢٥ه  ٢٠٠٤م .
ديوان اوس بن حجر، حتقيق: د. حممد يوسف نجم، دار صادر، بريوت، . ٩٠

(د.ط) (د.ت).
ة حسن، دمشق، ١٩٦٠ م، . ٩١ ديوان برش بن أيب خازم األسدي، حتقيق: عزّ

(د.ط).
القاهرة، . ٩٢ املعارف،  دار  حنفي،،  سيد  د.  حتقيق:  ثابت،  بن  حسان  ديوان 

١٩٧٧م.
يف . ٩٣ احللبي  طبع  العبيس،  أوس  بن  جرول  مليكة  أبو  وهو  احلطيئة  ديوان 
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القاهرة، ١٣٧٨ه  ١٩٥٨م.

طبع . ٩٤ هنري،  كاريل  صححه  العدوي،  عقبة  بن  غيالن  الرمة  ذي  ديوان 
عىل نفقته كلية كمربدج (د.ط)، (د.ت) .

بتصحيحه . ٩٥ اعتنى  العرب)،  اشعار  جمموعة  (ضمن  العجاج  رؤبة  ديوان 
وترتيبه: وليم بن الورد، دار ابن قتيبة للطباعة والنرش، الكويت (د.ط)، 

(د.ت) .
ديوان زهري بن أيب سلمى، دار الكتب املرصية، ١٣٦٣ه ، (د.ط) .. ٩٦
مطبعة . ٩٧ الصحايب،  الغطفاين  رضار  بن  الشامخ  وهــو  الشامخ:  ــوان  دي

السعادة، ١٣٢٩ه ، (د.ط).
ديوان طرفة بن العبد، دار الفكر للجميع، بريوت، (د.ط)، (د.ت).. ٩٨
العلوم . ٩٩ دار  قصاب،  وليد  د.  ودراسة:  حتقيق  رواحة،  بن  اهللا  عبد  ديوان 

للطباعة والنرش، ١٤٠٢ه /١٩٨٢م (د.ط).
ة حسن، بريوت، ١٩٧١م، (د.ط).. ١٠٠ ديوان العجاج، حتقيق: د. عزّ
ديوان القطامي، مطبعة برلني، ١٩٠٢م، (د.ط) .. ١٠١
ديوان كثري عزة، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، ١٩٧١م، (د.ط).. ١٠٢
احلسني . ١٠٣ بن  احلسن  سعيد  أيب  ــام  اإلم صنعة  زهــري،  بن  كعب  ــوان  دي

دار  احلتي،  نرص  حنا  د.  وفهارسه:  هوامشه  ووضع  له  قدم  العسكري، 
الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٤ه  ١٩٩٤م .

إحسان . ١٠٤ د.  حتقيق:  العامري،  ربيعة  بن  لبيد  عقيل  أبو  وهو  لبيد  ديوان 
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عباس، (د.ط)، (د.ت).

نوري . ١٠٥ د.  حتقيق:  أمويون،  شعراء  ضمن  منشور  الفقعيس  املرار  ديوان 
محودي القييس، الطبعة األوىل، عامل الكتب، بريوت لبنان، مكتبة النهضة 

العربية، بغداد، ١٩٨٥.
ابن . ١٠٦ الطاهر  حممد  الشيخ:  العالمة  ورشح  مجع  الذبياين،  النابغة  ديوان 

عاشور، الرشكة التونسية للتوزيع، تونس، ١٩٨٦م، (د.ط).
ديوان اهلذليني: وهو جمموعة أشعار لشعراء هذيل، دار الكتب املرصية، . ١٠٧

القاهرة، ١٣٦٤ه ، (د.ط).
قاموس، . ١٠٨ جامعة  العبيدي،  عوض  شعبان  د.  الرصف:  علم  يف  الرائد 

بنغازي، الطبعة األوىل، ٢٠٠٨م.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: أليب الفضل شهاب . ١٠٩

الدين السيد حممود اآللويس البغدادي (ت١٢٧٠ه )، قابله عىل املطبوعة 
املنريية وعلق عليه: حممد أمحد األمني، وعمر عبد السالم السالمي، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٢١ه  ٢٠٠٠م .
االنباري . ١١٠ القاسم  بن  حممد  بكر  أبو  الناس:  كلامت  معاين  يف  الزاهر 

(ت٣٢٨ه )، حتقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
الطبعة األوىل، ١٩٩٢م.

السبعة يف القراءات: البن جماهد (ت٣٢٤ه )، حتقيق: د. شوقي ضيف، . ١١١
دار املعارف بمرص، ١٩٧٢م، (د.ط).

الفضل . ١١٢ أيب  حممد  ورشح:  وضبط  مجع  اإلمــام،  حكم  يف  احلــامم  سجع 
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وآخرون، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، الطبعة األوىل، ٢٠٠٤م.

١٣٥٢ه ، . ١١٣ اهلند،  (ت٤٥٨ه )  البيهقي  احلسني  بن  أمحد   :الكرب السنن 
(د.ط) .

الذهبي . ١١٤ عثامن  بن  أمحــد  بن  حممد  الدين  شمس  النبالء:  أعــالم  سري 
الرسالة،  مؤسسة  وآخرين،  ــؤوط  األرن شعيب  حتقيق:  ــ )  (ت٧٤٨ه

بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤١٣ه  ١٩٩٣م.
شذا العرف يف فن الرصف: للشيخ أمحد احلمالوي (ت١٣٥١ه ) ضبط . ١١٥

وتصحيح: حممود شاكر، (د.ط)، (د.ت).
عقيل . ١١٦ بن  اهللا  عبد  الدين  هباء  مالك:  ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح 

الطبعة  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  د.  حتقيق:  (ت٧٦٩هـــ )، 
١٤٢٧م. األوىل، 

اجلواليقي . ١١٧ أمحــد  بــن  مــوهــوب  منصور  ــو  أب الــكــاتــب:  أدب  رشح 
العريب،  الكتاب  دار  الرافعي،  مصطفى  السيد  له  قدم  (ت٥٤٠ه )، 

بريوت، (د.ط) (د.ت).
د . ١١٨ ين عيل بن حممّ رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك: أليب احلسن نور الدّ

لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  (ت٩٢٩ه )،  األشموين  عيسى  بن 
الطبعة األوىل، ١٤١٩ه  ١٩٩٨م.

ين حممد املعروف بابن الناظم . ١١٩ رشح ألفية ابن مالك: أليب عبد اهللا بدر الدّ
اجلبل،  دار  احلميد،  عبد  حممد  السيد  احلميد  عبد  حتقيق:  (ت٦٨٦ه )، 

بريوت، (د.ط) (د.ت).
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األنـدليس . ١٢٠ اجلياين  الطائي  اهللا  عبد  بن  حممد  ين  الدّ مجال  التسهيل:  رشح 

(ت٦٧٢ه )، حتقيق: د. عبد الرمحن السيد و د. حممد بدوي املحتون، دار 
هجر، الطبعة األوىل، ١٩٩٠م.

رشح الترصيح عىل التوضيح: خالد بن عبد اهللا األزهري (ت٩٠٥ه )، . ١٢١
األوىل،  الطبعة  بــريوت،  العلمية،  الكتب  دار  باسل،  حممد  حتقيق: 

١٤٢١ه  ـ٢٠٠٠م.
بن . ١٢٢ عيل  بن  حممد  بن  مؤمن  بن  عيل  احلسن  أليب  الزجاجي:  مجل  رشح 

الكتب  دار  ار،  الشعّ د.فــواز  حتقيق:  (ت٦٦٩هــ )،  األشبييل  عصفور 
العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤١٩ه  ١٩٩٨م .

األشبييل . ١٢٣ خروف  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أليب  الزجاجي:  مجل  رشج 
(ت٦٠٩ه )، حتقيق: سلو حممد عمر عرب، جدة، ١٤١٩ه ، (د.ط).

املرزوقي . ١٢٤ احلسن  بن  حممد  بن  أمحــد  عيل  أبــو  احلــامســة:  ــوان  دي رشح 
لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  الشيخ،  غريد  حتقيق:  (ت٤٢١ه )، 

الطبعة األوىل، ١٤٢٤ه  ٢٠٠٣م.
احلسني . ١٢٥ بن  حممد  ين  الدّ لريض  احلاجب:  ابن  كافية  عىل  الريض  رشح 

الطبعة  مكرم،  سامل  العال  عبد  د.  حتقيق:  (ت٦٨٦هــ )،  االسرتاباذي 
األوىل، ١٤٢١ه  ٢٠٠٠م.

مع . ١٢٦ املرضية  البهجة  املسمى  مالك  ابــن  ألفية  عىل  السيوطي  رشح 
األوىل،  الطبعة  السالم،  دار  السيوطي،  أمحد  بن  صالح  حممد  حاشيته: 

٢٠٠٠م. ١٤٢١ه  
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النحوي . ١٢٧ االســـرتابـــاذي  الــديــن  ــريض  ل احلــاجــب:  ــن  اب شافية  رشح 

عبد  ين  الدّ حمي  حممد  د.  و  احلسن  نور  حممد  د.  حتقيق:  (ت٦٨٦هــ )، 
احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩٨٢م (د.ط).

رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب: عبد اهللا بن يوسف بن هشام . ١٢٨
الطبعة  دمشق،  املتحدة،  الرشكة  الدفر،  اهللا  عبد  حتقيق:  (ت٧٦١هــ )، 

األوىل، ١٩٨٤ (د.ط).
ين السيوطي (ت٩١١ه )، املطبعة البهية . ١٢٩ رشح شواهد املغني: جالل الدّ

بمرص، ١٣٢٢م (د.ط).
ين بن هشام . ١٣٠ رشح قطر الند وبل الصد: أليب حممد عبد اهللا مجال الدّ

احلميد،  عبد  ين  الدّ حمي  حممد  د.  حتقيق:  (٧٦١ه )،  املرصي  األنصاري 
املكتبة العرصية، بريوت، (د.ط) (د.ت).

ين أيب عبد اهللا بن مالك الطائي . ١٣١ رشح الكافية الشافية: للعالمة مجال الدّ
أم  جامعة  منشورات  هريري،  املنعم  د.عبد  له:  وقدم  حققه  (٦٧٢ه )، 

القر، الطبعة األوىل، ١٤٠٢ه .
(ت٩٧٢ه )، . ١٣٢ الفاكهي  أمحد  بن  اهللا  عبد  النحو:  يف  احلدود  كتاب  رشح 

الثانية،  الطبعة  وهبة،  مكتبة  الدمريي،  أمحد  رمضان  املتويل  حتقيق: 
١٤١٤ه  ١٩٩٣م.

املعروف . ١٣٣ حممد بن عبد اهللا  ين  الدّ بدر  األفعال: أليب عبد اهللا  رشح المية 
دار  (ت٦٨٦هـ)،  مجران  الواحد  عبد  أديب  حممد  حتقيق:  الناظم،  بابن 

قتيبة، بريوت، ١٩٩١م، (د.ط).
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املوصيل . ١٣٤ يعيش  بــن  عــيل  بــن  البقاء  أليب  للزخمرشي:  املفصل  رشح 

(ت٦٤٣ه )، عامل الكتب، بريوت، (د.ط) (د.ت).
رشح املكودي عىل ألفية ابن مالك: أليب زيد عبد الرمحن عيل بن صالح . ١٣٥

الراجحي،  راشد  فاطمة  د.  عليه  وعلق  حققه  (ت٨٠٧هــ )،  املكودي 
جامعة الكويت، ١٩٩٣م، (د.ط).

يعيش (ت٦٤٣ه )، . ١٣٦ بن  عيل  بن  البقاء  أليب  الترصيف:  يف  امللوكي  رشح 
ين قباوة، املكتبة العربية، حلب سوريا، الطبعة األوىل،  حتقيق د. فخر الدّ

١٣٩٣ه  ١٩٧٣م.
دائني . ١٣٧ مَ اهللا  بَة  هِ بن  احلميد  عبد  حامد  أبو  ين  الدّ عزّ  البالغة:  هنج  رشح 

إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  حتقيق:  (ت٦٥٦ه )،  احلديد  أيب  بابن  الشهري 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه، (د.ط) (د.ت).

ين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين (ت٦٧٩ه )، . ١٣٨ رشح هنج البالغة: كامل الدّ
دار الثقلني، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٢٠ه  ١٩٩٩م.

صقر، . ١٣٩ أمحد  حتقيق:  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة:  فقه  يف  الصاحبي 
مؤسسة املختار، الطبعة األوىل، ١٤٢٥ه  ٢٠٠٥م.

اجلوهري . ١٤٠ ــاد  محّ بن  اسامعيل  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
للماليني،  العلم  دار  عطّار،  الغفور  عبد  أمحد  د.  حتقيق:  (ت٣٩٣ه )، 

بريوت لبنان، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠م.
بغداد، . ١٤١ العلمي:  والبحث  التعليم  وزارة  الضامن،  حاتم  د.  الرصف: 

١٩٩١م (د.ط).
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الرصف الواضح: عبد اجلبار النايلة، ١٩٨١م، (د.ط).. ١٤٢
بن . ١٤٣ سعد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   :الكرب الطبقات  أو  سعد  ابن  طبقات 

(ت٢٣٠هــ )،  سعد  بابن  املعروف  البغدادي  البرصي  اهلاشمي  منيع 
الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطه،  القادر  عبد  حممد  د.  حتقيق: 

األوىل، ١٤١٠ه  ١٩٩٠م.
طبقات فحول الشعراء: حممد بن سالم بن عبد اهللا اجلمحي (ت٢٣١ه )، . ١٤٤

حتقيق: حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة، ٢٠١٠م، (د.ط).
الزبيدي . ١٤٥ احلسن  بن  حممد  بكر  أليب  واللغويني:  النحويني  طبقات 

املعارف  دار  إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  حتقيق:  (ت٣٧٩ه )،  األندليس 
١٩٨٤م. بمرص، الطبعة الثانية، 

للنرش . ١٤٦ جرير  دار  الرفايعة،  حسن  د.  العريب:  الرصف  يف  الشذوذ  ظاهرة 
والتوزيع، عامن، (د.ط) (د.ت).

حممد . ١٤٧ بن  احلسن  ين  الدّ ريض  لإلمام  الفاخر:  واللباب  الزاخر  العباب 
حتقيق:  (ت٦٥٠هــ )،  الصغاين  القريش  العمري  العدوي  بن  حيدر  بن 
األوىل،  الطبعة  بغداد،  العراقي،  املجمع  منشورات  حسن،  حممد  فري  د. 

١٣٩٨ه  ١٩٧٨م.
بريوت، . ١٤٨ العريب،  الكتاب  دار  العقاد،  حممود  عباس  عيل:  اإلمام  عبقرية 

١٩٦٧م (د.ط).
١٩٩٣م، . ١٤٩ الرابعة،  الطبعة  القاهرة،  عمر،  خمتار  أمحد  د.  الداللة:  علم 

(د.ط).
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اجلياين . ١٥٠ مالك  بــن  اهللا  عبد  بــن  حممد  الــالفــظ:  ــدة  وع احلــافــظ  عمدة 

األوقاف  وزارة  الدوري،  الرمحن  عبد  عدنان  د.  حتقيق:  (ت٦٧٢ه )، 
باجلمهورية العراقية، (د.ط) (د.ت).

عمدة الرصف: د. كامل إبراهيم، (د.ط) (د.ت).. ١٥١
عوامل التطور اللغوي: د. أمحد عبد الرمحن محّاد، دار األندليس، بريوت . ١٥٢

لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٠٣ه  ١٩٨٣م.
(ت١٧٥هــ )، . ١٥٣ الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أليب  العني: 

حتقيق: د. مهدي املخزومي و د. إبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل، 
(د.ط) (د.ت).

اجلزري . ١٥٤ حممد  بن  حممد  اخلري  أبو  شمس  اء،  القرّ طبقات  يف  النهاية  غاية 
(ت٨٣٣ه )، مكتبة اخلانجي، مرص، ١٩٣٢م، (د.ط).

بن . ١٥٥ حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  اجلــوزي  ألبن  احلديث:  غريب 
بريوت،  قلعجي،  أمني  املعطي  عبد  د.  حتقيق:  (ت٥٩٧هــ )،  عيل 

١٩٨٥م، (د.ط).
الدنيوري . ١٥٦ مسلم  بن  اهللا  عبد  حممد  أبــو  قتيبة  البــن  احلديث:  غريب 

(ت٢٧٦ه )، حتقيق: عبد اجلبوري، مطبعة العاين، بغداد، الطبعة األوىل، 
١٣٩٧م.

م اهلروي (ت٢٢٤ه )، حتقيق: . ١٥٧ غريب احلديث: أليب عبيد القاسم بن سالّ
د. حسني حممد حممد رشف، القاهرة، ١٤٠٤ه  ١٩٨٤م، (د.ط).

عبد . ١٥٨ د.  حتقيق:  (ت٣٨٨هــ )،  اخلطايب  حممد  بن  حلمد  احلديث:  غريب 
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الكريم الغرباوي، دمشق، ١٩٨٢م (د.ط).

(ت٢٢٤ه )، . ١٥٩ اهلروي  سالم  بن  القاسم  عبيد  أليب  املصنف:  الغريب 
تونس،  قرطاج،  احلكمة،  بيت  العبيدي،  املختار  حممد  د.  حتقيق: 

(د.ط) (د.ت).
عبد . ١٦٠ د.  دراسته:  نسبه،  توثيق  وأنواعه،  اسبابه  البالغة:  هنج  غريب 

األوىل،  الطبعة  طهران،  فرصاد،  منشورات  السعداوي،  حسني  الكريم 
١٤٢٩ه  ٢٠٠٨م.

الزحمرشي . ١٦١ عمر  بن  حممود  القاسم  أليب  احلديث:  غريب  يف  الفائق 
الفضل  أيب  د.حممد  و  البجاوي  حممد  عيل  د.  حتقيق:  (ت٥٣٨هـــ )، 

إبراهيم، القاهرة، ١٩٤٥م، (د.ط).
الفروق اللغوية: للحسن بن عبد اهللا بن سهيل أيب هالل العسكري (ت . ١٦٢

الثانية،  الطبعة  بريوت،  اجلديدة،  اآلفاق  دار  منشورات  ه )،   ٣٩٥ بعد 
١٩٧٤م.

فصول يف فقه العربية: د. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانجي، القاهرة، . ١٦٣
١٩٨٠م. الثانية،  الطبعة 

١٤٠٠ه  . ١٦٤ الثانية،  الطبعة  السامرائي،  إبراهيم  د.  وأبنيته:  زمانه  الفعل 
١٩٨٠م.

فقه اللغة: د. عيل عبد الواحد وايف، جلنة البيان العريب، القاهرة، الطبعة . ١٦٥
اخلامسة، ١٣٨٠ه  ١٩٦٢م.

الطبعة . ١٦٦ عامن،  الفرقان،  دار  الزيدي،  يارس  كاصد  د.  العربية:  اللغة  فقه 
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األوىل، ١٤٢٥ه /٢٠٠٤م.

الثقافة . ١٦٧ بريوت،  يعقوب،  بديع  أميل  د.  وخصائصها:  العربية  اللغة  فقه 
اإلسالمية، (د.ط) (د.ت).

فقه اللغة مفهومه وموضوعاته: د. حممد إبراهيم احلمد، الطبعة األوىل، . ١٦٨
الرياض، دار ابن حزيمة، ١٤٢٦ه  ٢٠٠٥م.

الطبعة . ١٦٩ القاهرة،  املــبــارك،  حممد  العربية:  وخصائص  اللغة  فقه 
.  ١٩٦٤ الثانية، 

الثعالبي . ١٧٠ حممد  امللك  عبد  منصور  أبــو  العربية:  ورسّ  اللغة  فقه 
الطبعة  بــريوت،  اجلبل،  دار  نسيب،  أميل  د.  حتقيق:  (ت٤٢٩هــ )، 

األوىل، ١٤٠٨ه  ١٩٨٨م.
املعروف . ١٧١ البغدادي  الوراق  بن  اسحاق  بن  حممد  الفرج  أليب  الفهرست: 

بابن النديم (ت٣٨٠ه )، حتقيق: د. إبراهيم رمضان، دار الكتاب العريب، 
القاهرة، ١٩٩١م، (د.ط).

مرص، . ١٧٢ املعارف،  دار  السعود،  أبو  عباس  اجلموع:  ألــوان  يف  الفيصل 
(د.ط) (د.ت).

بريوت . ١٧٣ للماليني،  العلم  دار  نيّة،  غْ مَ جواد  د  حممّ البالغة:  هنج  ظالل  يف 
١٩٧٩م. لبنان، الطبعة الثالثة، 

يف اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، . ١٧٤
١٩٩٢م. الطبعة اخلامسة، 

يف النحو العريب نقد وتوجيه: د. مهدي املخزومي، دار الشؤون الثقافية، . ١٧٥
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٢٠٠٥م. بغداد، الطبعة الثانية، 

الــفــريوزآبــادي . ١٧٦ يعقوب  بــن  حممد  يــن  الــدّ ملجد  املحيط:  الــقــامــوس 
(ت٨١٧ه )، دار الفكر، بريوت، ١٣٩٨ه  ١٩٧٨م .

القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسة النحوية: د. عبد العال سامل مكرم، . ١٧٧
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ه  ١٩٩٦م.

مرو عثامن بن عمرو املعروف بابن . ١٧٨ ين أيب عُ الكافية يف النحو: جلالل الدّ
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  (ت٦٤٦هــ )،  املالكي  النحوي  احلاجب 

(د.ط) (د.ت).
(ت١٨٠ه )، . ١٧٩ بسيبويه  امللقب  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  سيبويه:  كتاب 

الطبعة  يعقوب،  بديع  د.أميل  وفهارسه:  حواشيه  ووضح  عليه  علق 
الثانية، دار الكتب العلمية، لبنان، ٢٠٠٩م.

(ت١٨٠ه )، . ١٨٠ بسيبويه  امللقب  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  سيبويه:  كتاب 
الثالثة،  الطبعة  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  السالم  د.عبد  حتقيق: 

١٤٠٨ه  ١٩٨٨م.
أبو . ١٨١ التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

العلمية،  الكتب  دار  (ت٥٣٨هــ )،  الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم 
بريوت، (د.ط) (د.ت) .

الكفوي . ١٨٢ البقاء  أليب  اللغوية:  والفروق  املصطلحات  معجم  الكليات 
د.  فهارسه:  ووضع  للطبع  ه  واعدّ خطية  نسخه  عىل  قابله  (١٠٩٤ه )، 
لبنان،  بريوت  الرسالة،  مؤسسة  املــرصي،  حممد  ود.  درويــش  عدنان 
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١٩٩٨م. الطبعة الثالثة، 

الباري . ١٨٣ عبد  بن  أمحد  بن  حممد  األجرومية:  متممة  عىل  الدرية  الكواكب 
األهدل، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل، ١٤١٠ه  ـ١٩٩٠م .

ين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي . ١٨٤ لسان العرب: أليب الفضل مجال الدّ
املرصي (ت٧١١ه )، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، (د.ط).

ورشح . ١٨٥ حتقيق  (ت٧٤٥هــ )،  األندليس  حيّان  أليب  الترصيف:  يف  املبدع 
وتعليق: د. عبد احلميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة للنرش والتوزيع، 

الطبعة األوىل، ١٩٨٢م.
(ت . ١٨٦ النيسابوري  امليداين  حممد  بن  أمحد  الفضل  أليب  األمثال:  جممع 

٥١٨ه )، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، ١٤٠٨ه  ١٩٨٨م.
جممع البحرين: ناصيف اليازجي، دار صادر، (د.ط) (د.ت).. ١٨٧
النجفي . ١٨٨ الطرحيي  حممد  بن  ين  الدّ فخر  النريين:  ومطلع  البحرين  جممع 

(ت١٠٨٥ه )، حتقيق: د. أمحد عيل احلسيني، النجف، ١٩٦١م (د.ط).
الفتح . ١٨٩ أليب  عنها:  واإليضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  املحتسب 

احلليم  عبد  د.  و  النجدي  عيل  د.  حتقيق:  (ت٣٩٢هــ )،  جني  بن  عثامن 
القاهرة،  ــرام،  اإله مطابع  شلبي،  اسامعيل  الفتّاح  عبد  ود.  ار  النجّ

١٤١٥ه  ١٩٩٤م، (د.ط).
األندليس . ١٩٠ سيدة  بن  اسامعيل  بن  احلسن  أليب  األعظم:  واملحيط  املحكم 

(ت٤٥٨ه )، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة األوىل، ١٤٢١ه  ٢٠٠٠م.
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النحوي . ١٩١ قري  شُ بن  احلسن  بن  أمحد  بكر  أليب  النصب:  وجوه  يف  املحىل 

بريوت  الرسالة،  مؤسسة  فارس،  فايز  حتقيق:  (ت٣١٧ه )،  البغدادي 
لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٠٨ه  ١٩٨٧م.

الطالقاين . ١٩٢ القاسم  أبو  العباس  بن  عبّاد  بن  أسامعيل  اللغة:  يف  املحيط 
الطبعة  الكتب،  عامل  ــ )،  (ت٣٨٥ه عبّاد  بن  بالصاحب  املشهور 

١٩٩٤م. االوىل، 
حممود . ١٩٣ حتقيق:  (ت٦٦٦ه )،  الرازي  بكر  أيب  بن  حممد  الصحاح:  خمتار 

خاطر، مكتبة لبنان نارشون، ١٤١٥ه /١٩٩٥م، (د.ط).
املطبعة . ١٩٤ (ت٤٥٨هــ )،  األندليس  سيده  بن  عيل  احلسن  أليب  املخصص: 

األمريية، بوالق، القاهرة، ١٣١٧ه ، (د.ط).
طارق . ١٩٥ د.  حتقيق:  (ت٣٢٨هــ )،  األنباري  بن  بكر  أبو  واملؤنث:  املذكر 

اجلنايب، الطبعة األوىل، بغداد، ١٩٧٨م.
الــواحــد أبـــو الــطــيــب الــلــغــوي . ١٩٦ ــب الــنــحــويــني: عــيل عــبــد  ــرات م

النهضة،  دار  إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  د.  حتقيق:  (ت٣٥١ه )، 
(د.ط). ١٩٧٤م،  مرص، 

عامن، . ١٩٧ الكرمل،  دار  سميح،  مغيل  أبــو  ــرصف:  ال علم  يف  املرجع 
١٩٨٧م، (د.ط).

ين . ١٩٨ الدّ جالل  بن  الكامل  بن  الرمحن  عبد  وأنواعها:  اللغة  علوم  يف  املزهر 
السيوطي (ت٩١١ه )، رشحه وعلق عليه: أمحد جاد املوىل بك وآخرون، 

دار الفكر للرتاث، الطبعة الثالثة، (د.ت).
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يف . ١٩٩ العامل  كنز  منتخب  وهبامشه  حنبل (ت٢٤١ه )  بن  أمحد  اإلمام  مسند 

صادر  دار  والنرش،  للطباعة  اإلسالمي  املكتب  واألفعال،  األقوال  سنن 
للطباعة والنرش، بريوت، (د.ط) (د.ت).

السالمي، . ٢٠٠ طاهر  حتقيق:  القبانجي،  حسني  للسيد   :عيل اإلمام  مسند 
سلسلة الكتب املؤلفة يف اهل البيت، إعداد مركز االبحاث العقائدية، 

(د.ط) (د.ت).
القاهرة، . ٢٠١ وهبة،  مكتبة  شاهني،  حممد  د.   : وتطبيقاً نظرية  اللغوي  املشرتك 

١٤٠٠ه ، (د.ط).
بــريوت، . ٢٠٢ احلسيني،  الــزهــراء  عبد  واسانيده:  البالغة  هنج  مصادر 

١٩٧٥م، (د.ط).
املكتبة . ٢٠٣ (ت٧٧٠هــ )،  الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  ألمحد  املنري:  املصباح 

العلمية بريوت، (د.ط) (د.ت).
اهلجري، . ٢٠٤ الثالث  القرن  أواخر  حتى  وتطوره  نشأته  النحوي  املصطلح 

املحدودة،  السعودية  العربية  الطباعة  رشكة  القوزي،  محد  عوض  د. 
الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٠١ه  ١٩٨١م.

معاين األبنية يف العربية: د. فاضل السامرائي، منشورات جامعة بغداد، . ٢٠٥
الطبعة األوىل، (د.ط).

األوســط . ٢٠٦ األخــفــش  مسعده  بــن  سعيد  احلسن  أليب  ــقــرآن:  ال معاين 
مكتبة  بمرص،  املدين  مطبعة  قراعة،  حممود   هد حتقيق:  (ت٢١٥هــ )، 

اخلانجي بمرص، الطبعة األوىل، ١٤١١ه  ١٩٩٠م.



٣٤٧املصادر واملراجع .................................................................... 
معاين القرآن: أليب زكريا حييى بن زياد الفراء (ت٢٠٧ه )، حتقيق: أمحد . ٢٠٧

للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  مطابع  النجار،  عيل  وحممد  نجايت  يوسف 
١٩٨٠م. الطبعة الثالثة، 

معاين النحو: د. فاضل السامرائي، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ه  ٢٠٠٣م .. ٢٠٨
معجم البلدان: ياقوت احلموي (ت٦٢٦ه )، بريوت، ١٩٩٥ م، (د.ط).. ٢٠٩
للطباعة . ٢١٠ ين  الدّ سعد  دار  اخلطيب،  اللطيف  عبد  د.  القراءات:  معجم 

والنرش، دمشق، الطبعة األوىل، ١٤٢٢ه  ٢٠٠٢م.
واألســتــاذ . ٢١١ الــضــنــاوي  سعيد  د.  واألضـــداد:  ــرتادفــات  امل معجم 

الطبعة  لبنان،  طرابلس  للكتاب،  احلديثة  املؤسسة  مالك،  جوزيف 
٢٠١٠م. األوىل، 

زكريا . ٢١٢ بــن  فـــارس  بــن  أمحــد  احلــســني  أليب  الــلــغــة:  مقاييس  معجم 
العرب،  الكتّاب  احتاد  هارون،  السالم  عبد  د.  حتقيق:  (ت٣٩٥هــ )، 

١٤٢٣ه /٢٠٠٢م، (د.ط).
اللغة . ٢١٣ جممع  حتقيق:  وآخــرون،  مصطفى  إبراهيم  د.  الوسيط:  املعجم 

العربية، (د.ط) (د.ت).
ين بن عبد السيد بن عيل . ٢١٤ املغرب يف ترتيب املعرب: أليب الفتح نارص الدّ

مكتبة  خمتار،  احلميد  عبد  و  فاخوري  حممود  حتقيق:  زي (٦١٠ه )،  املُطرَّ
اسامة بن زيد حلب سورية، الطبعة األوىل، ١٣٩٩ه  ١٩٧٩م، (د.ط).

بن . ٢١٥ يوسف  بن  اهللا  عبد  ين  الدّ جلامل  األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغنى 
اخلطيب،  حممد  اللطيف  عبد  حتقيق:  (ت٧٦١هــ )،  األنصاري  هشام 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٤٨
السلسلة الرتاثية، (د.ط) (د.ت).

املعروف . ٢١٦ حممد  بن  احلسني  القاسم  أليب  القرآن:  غريب  يف  ردات  املُفْ
البارز،  مُصطفى  نــزار  مكتبة  (ت٥٠٢هـــ )،  األصفهاين  بالراغب 

(د.ط)(د.ت).
الــزخمــرشي . ٢١٧ عمر  بــن  حمــمــود  اهللا  جــار  اإلعــــراب:  ضعه  يف  املفصل 

يعقوب،  بديع  د.أميل  وفهارسه  هوامشه  ووضع  له  قدم  (ت٥٣٨ه )، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤٢٠ه  ١٩٩٩م، (د.ط).

الشواهد . ٢١٨ (بــرشح  املشهور  األلفية  شواهد  رشح  يف  النحوية  املقاصد 
حممد  حتقيق:  (ت٨٥٥ه )،  العيني  أمحد  بن  حممود  ين  الدّ بدر   :(الكرب
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات  السود،  عيون  باسل 

بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٢٦ه  ٢٠٠٥م.
د (ت٢٨٥ه )، حتقيق: د. حممد . ٢١٩ املقتضب: أبو العباس حممد بن يزيد املُربّ

عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت، (د.ط) (د.ت).
املمتع يف الترصيف:البن عصفور األشبييل (ت٦٦٩ه )، حتقيق: د. فخر . ٢٢٠

ين قباوة، دار العربية للكتاب، (د.ط). الدّ
ورشح . ٢٢١ تصحيح  (ت٥٨٨ه )  آشوب  شهر  ألبن  طالب:  أيب  آل  مناقب 

ومقابلة: جلنة من أساتذة النجف األرشف، ١٣٧٦ه  ١٩٥٦م (د.ط).
من الشعر املنسوب إىل اإلمام الويص عيل بن أيب طالب: عبد العزيز سيد . ٢٢٢

األهل، الطبعة الثانية، لبنان، ١٩٨٠.
من تاريخ النحو: سعيد األفغاين، دار الفكر، (د.ط) (د.ت).. ٢٢٣



٣٤٩املصادر واملراجع .................................................................... 
املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل . ٢٢٤

ومصطفى  عطا  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  اجلوزي (ت٥٩٧ه )،  حممد  بن 
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، (د.ط) (د.ت).

املوصيل . ٢٢٥ جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  الترصيف:  كتاب  رشح  يف  املنصف 
النارش:  أمني،  اهللا  د.عبد  و  مصطفى  إبراهيم  د.  حتقيق:  (ت٣٩٢هــ )، 

مصطفى البايب احللبي، الطبعة األوىل، ١٣٧٣ه  ١٩٥٤م.
ين أبو احلسن سعيد بن هبة . ٢٢٦ منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: قطب الدّ

اهللا الراوندي (ت٥٧٣ه )، حتقيق: عبد اللطيف الكوهكمري، مكتبة آية 
اهللا العظمى املرعيش النجفي، مطبعة اخليام، قم، ١٤٠٦ه ، (د.ط).

اخلوئي . ٢٢٧ اهلاشمي  اهللا  حبيب  مريزا  البالغة:  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج 
(ت١٣٢٥ه )، إيران، ١٨٣٢ه ، (د.ط).

الرسالة، . ٢٢٨ مؤسسة  شاهني،  الصبور  عبد  د.  العربية:  للبنية  الصويت  املنهج 
١٩٨٠م، (د.ط).

املهذب يف علم الترصيف: د. هاشم طه شالش، (د.ط) (د.ت).. ٢٢٩
األوىل، . ٢٣٠ الطبعة  املطوع،  امحــد  يوسف  الرصفية:  النحوية  املوسوعة 

١٤٠٤ه  ١٩٨٤م.
الطبعة . ٢٣١ لبنان،  بريوت  املحمدي،  مكتبة  حسن،  عباس  د.  الوايف:  النحو 

األوىل، ١٤٢٨ه  ٢٠٠٧م.
الطبعة . ٢٣٢ الرشق،  دار  اللطيف،  عبد  محاسة  حممد  د.  والداللة:  النحو 

٢٠٠٠م. الثانية، 



...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي ٣٥٠
الرمحن . ٢٣٣ عبد  ين  الدّ كامل  الربكات  أبو  األدباء:  طبقات  يف  األلباء  نزهة 

األنباري (ت٥٧٧ه )، مطبعة املعارف، بغداد، ١٩٥٩م، (د.ط).
بمرص، . ٢٣٤ املعارف  دار  الطنطاوي،  أمحد  النحاة:  أشهر  وتاريخ  النحو  نشأة 

الثانية، (د.ت). الطبعة 
الكتاب . ٢٣٥ دار  احلــاوي،  ايليا  النصوص:  وحتليل  األديب  النقد  يف  نامذج 

اللبناين للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، ٢٠٠٠م.
حممد . ٢٣٦ بن  املبارك  السعادات  أبــو  ــر:  واألث احلديث  غريب  يف  النهاية 

اجلزري بن األثري (ت٦٠٦ه )، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي و حممود حممد 
الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، ١٣٩٩ه  ١٩٧٩م، (د.ط).

كالم . ٢٣٧ من  (ت٤٠٦ه )  الريض  الرشيف  السيد  جلامعه  البالغة:  هنج 
الطبعة  قــم،  الثقلني،  دار   ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمــري 

١٤١٩ه . األوىل، 
أيب . ٢٣٨ بن  الرمحن  عبد  ين  الدّ جالل  اجلوامع:  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع 

الكتب  دار  ين،  الدّ شمس  أمحد  د.  حتقيق:  (ت٩١١ه )،  السيوطي  بكر 
العلمية، الطبعة األوىل، ١٤١٨ه  ١٩٩٨م.

نابلس، . ٢٣٩ جرب،  حييى  و  حامد  حسن  أمحد  د.  الرصف:  علم  يف  الواضح 
١٩٩٩م. الطبعة الثالثة، 

بكر . ٢٤٠ أيب  بن  حممد  بن  أمحد  ين  الدّ شمس  العباس  أليب  األعيان:  وفيات 
بن خلكان (ت٦٨١ه )، حتقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 

١٩٩٠م (د.ط).
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* الرسائل واألطاريح اجلامعية

رسالة . ٢٤١ الــبــدوي،  أمحــد  سلمى  الكريم:  القرآن  يف  املتضادة  األلفاظ 
ماجستري، جامعة اخلرطوم، كلية الرتبية، ٢٠٠٦م.

* البحوث
املقاصد . ٢٤٢ توضيح   » كتاب  الرتكيبي   املستو عىل  اللهجات  اختالف 

جامعة  جملة  حممد،  الرمحن  عبد  حممد   : نموذجاً للمرادي   » واملسالك 
جازان، املجلد: ٢، العدد: ٢، رجب ١٤٣٤ه .

صيغة أفعل التفضيل يف القرآن الكريم (دراسة نحوية): د. أمحد إبراهيم . ٢٤٣
اجلدبة وأ. بسام حسن مهرة، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، 

املجلد: ٢٠، العدد: ٢.
جامعة . ٢٤٤ جملة  عليوي،  حسن  سعد  د.  العربية:  اجلملة  أجزاء  بني  الفصل 

بابل، كلية الرتبية األساسية، املجلد: ١٩، العدد: ٣، ٢٠١١م.
الفعل املبني للمجهول يف اللغة العربية: د. عبد الفتاح حممد، جملة جامعة . ٢٤٥

دمشق، املجلد: ٢٢، العدد: ١+٢، ٢٠٠٦م.





٣٥٣

k]ÁÊi,\

مقدمة املؤسسة..........................................................٩ 

١١املقدمة ............................................................

............................... و   بالغتهُ   عيل اإلمام  ١٧التمهيد: 

............................................. وفصاحتهُ  ١٧بالغتهُ 

......................................................... ٢٤علمهُ 
الفصل األول
النحوي يف أقوال اإلمام عيل املستو

٣١املبحث األول: أثر اإلمام عيل يف نشأة النحو ...................

............................... النحو   أصول  يضع   عيل ٣٣اإلمام 

.................................. (نحو)   كلمة  ومعنى  ٣٨التسمية 

٤١املبحث الثاين: ما جاء... يف باب األسامء  ..........................



٣٥٤ ...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي

١ -......................................... واخلرب   ٤١املبتدأ 
٢ -........................................ بالّذي   ٤٣اإلخبار 
٣ -............................ التعجب   فعل  مفعول  ٤٥حذف 
٤ -........................................ املطلق   ٤٧املفعول 
٥ -............................................ له  ٤٩املفعول 
٦ -............................................. ٥٢االستثناء 
٧ -................................................. ٥٤احلال 
٨ -............................................... ٥٦التمييز 
٩ -............................................... ٥٩املصدر 
١٠ -................................ التفضيلية  بمن  ٦٠املجرور 
١١ -................................. الضمري  إىل  كُل  ٦٣إضافة 
١٢ -........................................ بأول  ٦٥التفضيل 
١٣ -................................................. ٦٨الّذي 
١٤ -................................. بينا  جواب  يف  إذ  ٦٩جميء 

............ واحلروف  األفعال  باب  ...يف  جاء  ما  الثالث:  ٧٣املبحث 

............................................ األفعال  باب  ٧٣أوالً: 
١ -......................................... املايض  ٧٤الفعل 

................................. عيل اإلمام  أقوال  ٧٦ومن 
٢ -............................................ وبئس  ٧٦نعم 



 ٣٥٥ املحتويات ..........................................................................

٣ -..................... ومعموله  التعجب  فعل  بني  ٧٩الفصل 
٤ -................................................ ٨١القسم 
٥ -.......................... الرشط  جواب  من  الفاء  ٨٣حذف 
٦ -........................... بإضامر  املضارع  الفعل  ٨٥نصب 
٧ -........................................... بلم  ٨٨النصب 

................................................ احلروف   : ٩١ثانياً
١ -............................................ املخففة  ٩١أن 
٢ -........................................... املخففة  ٩٣كأن 
٣ -............................................ الباء  ٩٦زيادة 
٤ -........................................... املصدرية  ٩٨ما 

الفصل الثاين
الرصيف يف أقوال اإلمام عيل املستو

................................... األسامء  أبنية  األول:  ١٠٣املبحث 

................................................. املصادر  ١٠٣أوالً: 

.................................................. املصادر  ١٠٣أبنية 

............................ الدال  مبنى (فَعَالن)  عىل  جاء  ما  ١٠٤أوالً: 

................................ ال)  (إِفْعَ مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٠٥ثانياً

................................ عيل)  (تَفْ وزن  عىل  جاء  ما   : ١٠٥ثالثاً

................................ لَه)  لَ عْ (فَ مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٠٨رابعاً



٣٥٦ ...................... أقوال اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الرتاث النحوي واللغوي

.............................. تِعال)  (إفْ مبنى  عىل  جاء  ما    : ١١٠خامساً

.............................. مبنى (أفْعِالل)  عىل  جاء  ما    : ١١١سادساً

.......................................... املشتقات   أبنية   : ١١١ثانياً

............................................. الفاعل  أسم  ١١١أوالً: 
.....................................- أ الثالثي  الفعل  ١١٢من 
.................................- ب الثالثي  غري  الفعل  ١٢٠من 

............................................ املفعول  أسم   : ١٢٢ثانياً
.....................................- أ الثالثي  الفعل  ١٢٣من 
.................................- ب الثالثي  غري  الفعل  ١٢٦من 

........................................... املبالغة  صيغة    : ١٣١ثالثاً

................................. ال)  (فعَّ مبنى  عىل  جاء  ما  ١٣١أوالً: 

............................... عال)  فْ (مِ مبنى  عىل  جاء  ما    : ١٣٤ثانياً

................................ ول)  (فَعُ مبنى  عىل  جاء  ما    : ١٣٥ثالثاً

................................. (فَعِل)  مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٣٨رابعاً

ال) ......................... :  ما جاء عىل مبنى (فُعال) و (فُعّ ١٣٩خامساً

.............................. (فاعول)  مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٤١سادساً

................................ لَه)  عَ (فُ مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٤٣سابعاً

................................ اله)  عَ (تِفْ مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٤٣ثامناً

............................... عل)  وْ مبنى (أفعَ عىل  جاء  ما   : ١٤٤تاسعاً



 ٣٥٧ املحتويات ..........................................................................

.......................................... املشبهة  الصفة  ١٤٥رابعا: 

..................................................... ١٤٦صياغتها 

١٤٧أوالً: ما جاء عىل مبنى (أفْعَل) الدال ..............................

.................................. (فَعَل)  مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٥٠ثانياً

.................................. (فُعُل)  مبنى  عىل  جاء  ما   : ١٥٢ثالثاً

.......................................... التفضيل  أسم   : ١٥٣رابعاً

........................................ التكسري  مجع  أبنية   : ١٥٥ثالثاً

............................................... القلّة  مجع  ١٥٦أوالً: 
١ -.......................................... افْعال  ١٥٦صيغة 
٢ -................................................. ١٦٢افْعِلة 

............................................. الكثرة  مجوع  ١٦٣ثانيا: 
١ -.................................... فسكون  بضم  ١٦٤فُعْل 
٢ -....................................... ففتح  بضم  ١٦٥فُعَل 
٣ -................................................. ال  ١٦٨فِعَ
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